
 

 

 

 

 

 
ประกาศวิทยาลัยการอาชีพรามัน 

เรื่อง  รับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการท่ัวไป  
----------------------------------------------------------------------- 

 

  ด้วยวิทยาลัยการอาชีพรามัน     ประสงค์จะรับสมัครบุคคลเพื่อจัดจ้างเป็นพนักงานราชการ 
กลุ่มงานบริหารท่ัวไป   ตำแหน่งครู และกลุ่มงานบริการ ตำแหน่ง พนักงานบริการ (ด้านการเงินและบัญชี) โดย
ปฏิบัติงานในวิทยาลัยการอาชีพรามัน  สังกัดสำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา  ฉะนั้น  อาศัยอำนาจตาม
ความในข้อ  ๕ ของประกาศคณะกรรมการบริหารพนักงานราชการ     ลงวันท่ี  ๑๑ กันยายน พ.ศ. ๒๕๕๒   
เรื่อง  หลักเกณฑ์  วิธีการและเงื่อนไขการสรรหา  และเลือกสรรพนักงานราชการและแบบสัญญาจ้างของ
พนักงานราชการ พ.ศ.๒๕๕๒ และประกาศคณะกรรมการบริหารพนักงานราชการ ลงวันท่ี ๒๘ กุมภาพันธ์ พ.ศ. 
๒๕๕๔    เรื่อง การกำหนดลักษณะงานและคุณสมบัติเฉพาะของกลุ่มงานและการจัดทำกรอบอัตรากำลัง
พนักงานราชการ และคำส่ังสำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษาท่ี ๒๙๗/๒๕๕๖  ลงวันท่ี ๒๘   กุมภาพันธ์   
พ.ศ. ๒๕๕๖    เรื่องมอบอำนาจการสรรหาและเลือกสรรบุคคลเพื่อจัดจ้างเป็นพนักงานราชการท่ัวไปการจัดทำ
และลงนามในสัญญาจ้างพนักงานราชการ     จึงประกาศรับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรร เป็นพนักงานราชการ
ท่ัวไป   โดยมีรายละเอียด  ดังต่อไปนี้ 
 

๑. ชื่อตำแหน่ง กลุ่มงาน รายละเอียดการจ้างงาน 
๑.๑ ชื่อกลุ่มงาน    ชื่อตำแหน่ง   จำนวนอัตราวา่ง 
๑.๑.๑ บริหารท่ัวไป  พนักงานบริหารท่ัวไป (ครู) รหัสวิชา ๑๐๒ 

สาขาวิชา ภาษาอังกฤษ/การสอนภาษาอังกฤษ/ภาษาอังกฤษเพื่อ
การส่ือสาร/ภาษาอังกฤษเพื่อการส่ือสารสากล/ภาษาศาสตร์/
ภาษาอังกฤษธุรกิจ/ภาษาศาสตร์(ภาษาอังกฤษ) ๑  อัตรา 
 

๑.๑.๒ บริการ   พนักงานบริการ (ด้านการเงนิและบัญชี)  ๑  อัตรา 
   

๑.๒  ขอบข่ายงานที่จะให้ปฏิบัติ  ให้เป็นไปตามรายละเอียดแนบท้ายประกาศนี้ 
๑.๓  อัตราค่าตอบแทนและสิทธิประโยชน์ 

  ตำแหน่งในกลุ่มงานบริหารท่ัวไป  ค่าตอบแทนรายเดือน จำนวนเงิน  ๑๘,๐๐๐ บาท  และ
ตำแหน่งในกลุ่มงานบริการ ค่าตอบแทนรายเดือน จำนวนเงิน ๑๓,๘๐๐ บาท และให้ได้รับสิทธิประโยชน์ของ
พนักราชการ  ตามระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยพนักงานราชการ  พ.ศ.  ๒๕๔๗  และตามประกาศคณะ
กรรมการบริหารพนักงานราชการ เรื่องค่าตอบแทนพนักงานราชการ (ฉบับท่ี ๙) ลงวันท่ี ๑๕  พฤษภาคม พ.ศ. 
๒๕๖๑ กำหนดไว้  
 ๑.๔  ระยะเวลาการจ้าง จ้างภายในปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔  (ต้ังแต่วันท่ีเริ่มเข้าปฏิบัติราชการ ซึ่ง
จะกำหนดไว้ในประกาศรายช่ือผู้ผ่านการเลือกสรรเพื่อจัดจ้างเป็นพนักงานราชการ) ถึงวันท่ี  ๓๐ กันยายน พ.ศ.
๒๕๖๗ โดยในระยะเวลาการจ้างต้องประเมินผลการปฏิบัติงานของพนักงานราชการ  ตามประกาศคณะ
กรรมการบริหารพนักงานราชการ เรื่องแนวทางการประเมินผลการปฏิบัติงานของพนักงานราชการ พ.ศ.๒๕๕๔ 
ลงวันท่ี ๒๘ กุมภาพันธ์ พ.ศ. ๒๕๕๔ และท่ีสำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา กำหนดไว้  
 
 

/๑.๕ สถานท่ีปฏิบัติงาน...... 



๒ 
 

 ๑.๕ สถานที่ปฏิบัติงาน ปฏิบัติงานท่ีวิทยาลัยการอาชีพรามัน สังกัดสำนักงานคณะกรรมการการ
อาชีวศึกษา 
 

๒. คุณสมบัติทั่วไป และคุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่งของผู้สมัคร 
 ผู้สมัครต้องมีคุณสมบัติท่ัวไป และมีคุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่งครบทุกข้อ ดังต่อไปนี้ 
 ๒.๑ คุณสมบัติทั่วไป 
  ๒.๑.๑  มีสัญชาติไทย 

๒.๑.๒  มีอายุไม่ต่ำกว่า ๑๘ ปี (นับถึงวันท่ีสุดท้ายของการรับสมัคร) 
๒.๑.๓  ไม่เป็นบุคคลล้มละลาย 
๒.๑.๔  ไม่เป็นผู้มีกายทุพพลภาพจนไม่สามารถปฏิบัติหน้าท่ีได้ ไร้ความสามารถ  

หรือจิตฟั่นเฟือนไม่สมประกอบ หรือเป็นโรคตามท่ีกำหนดไว้ในกฎหมายว่าด้วยระเบียบข้าราชการพลเรือน 
๒.๑.๕  ไม่เป็นผู้ดำรงตำแหน่งทางการเมือง กรรมการพรรคการเมือง หรือเจ้าหน้าท่ี 

ในพรรคการเมือง 
๒.๑.๖  ไม่เป็นผู้เคยต้องรับโทษจำคุกโดยคำพิพากษาถึงท่ีสุดให้จำคุกเพราะกระทำ 

ความผิดทางอาญา เว้นแต่เป็นโทษสำหรับความผิดท่ีได้กระทำโดยประมาทหรือความผิดลหุโทษ 
  ๒.๑.๗  ไม่เป็นผู้เคยถูกลงโทษให้ออก ปลดออก หรือไล่ออกจากราชการ รัฐวิสาหกิจหรือ
หน่วยงานอื่นของรัฐ 
  หมายเหตุ   ผู้ผ่านการเลือกสรร  ในวันท่ีทำสัญญาจ้างจะต้องไม่เป็นข้าราชการหรือลูกจ้างของ
ส่วนราชการ  พนักงาน  หรือลูกจ้างของหน่วยงานอื่นของรัฐ  รัฐวิสาหกิจ หรือพนักงานหรือลูกจ้างของส่วน
ราชการส่วนท้องถิ่น และจะต้องนำใบรับรองแพทย์  ซึ่งออกให้ไม่เกิน  ๑  เดือน  และแสดงว่าไม่เป็นโรคท่ี
ต้องห้ามตามกฎ ก.พ. ว่าด้วยโรค (พ.ศ. ๒๕๕๓) มายื่นด้วย 
 

 ๒.๒ คุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่ง 
  ๒.๒.๑ ได้รับวุฒิปริญญาตรีหรือคุณวุฒิอื่นท่ีเทียบได้ในระดับเดียวกันท่ี ก.พ. รับรองในรหัส
สาขา ๑๐๒ สาขาวิชา ภาษาอังกฤษ/การสอนภาษาอังกฤษ/ภาษาอังกฤษเพื่อการส่ือสาร/ภาษาอังกฤษเพื่อการ
ส่ือสารสากล/ภาษาศาสตร์/ภาษาอังกฤษธุรกิจ/ภาษาศาสตร์(ภาษาอังกฤษ)  
  ๒.๒.๒ มีใบอนุญาตประกอบวิชาชีพครู หรือใบอนุญาตปฏิบัติการสอน หรือหนังสือรับรองสิทธิ
โดยต้องได้รับอนุมัติภายในวันปิดรับสมัครเท่านั้น 

  ๒.๒.๓ ได้รับวุฒิประกาศนียบัตรวิชาชีพช้ันสูง (ปวส.) หรือคุณวุฒิอย่างอื่นท่ีเทียบได้ใน 
ระดับเดียวกัน  ในสาขาวิชาการบัญชี 
 

๓.  การรับสมัคร 
  ๓.๑  วัน เวลา และสถานที่รับสมัคร 
   ผู้ประสงค์จะสมัครท่ีมีคุณสมบัติตรงตามท่ีกำหนดไว้ในประกาศนี้ ให้ยื่นใบสมัครด้วย
ตนเอง ณ วิทยาลัยการอาชีพรามัน ต้ังแต่วันที่ ๕ กรกฎาคมพ.ศ.๒๕๖๔ ถึงวันที ่๙ กรกฎาคม พ.ศ.๒๕๖๔ (ใน
วันราชการ) ภาคเช้าต้ังแต่เวลา ๐๘.๓๐ น. ถึง ๑๒.๐๐ น. และภาคบ่ายต้ังแต่เวลา ๑๓.๐๐ น. ถึง ๑๖.๓๐ น. 
  ๓.๒  หลักฐานที่ต้องยื่นพร้อมใบสมัคร 
   ๓.๒.๑ รูปถ่ายหน้าตรง ไม่สวมหมวก ไม่สวมแว่นดำ ขนาด ๑X ๑.๕   โดยถ่ายไว้ไม่
เกิน ๑ ปี (นับถึงวันสุดท้ายของการรับสมัคร) จำนวน  ๓  รูป  (ใช้ติดใบสมัคร ๑ รูป และใบตอบรับการสมัคร  
๒ รูป)  

/๓.๒.๒ สำเนาปริญญา....... 



๓ 
 

   ๓.๒.๒  สำเนาปริญญาบัตร ซึ่งเป็นคุณวุฒิท่ีใช้สมัคร หากยังไม่ได้รับใบปริญญาบัตรให้ใช้
หนังสือแสดงว่าเป็นผู้สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรี ดังกล่าว จากผู้มีอำนาจอนุมัติ  ตามท่ีกำหนดไว้ใน
คุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่งท่ีเปิดรับสมัครนี้ จำนวน ๑ ฉบับ (ตำแหน่ง ครู) 
   ๓.๒.๓  สำเนาประกาศนียบัตรวิชาชีพช้ันสูง ซึ่งเป็นคุณวุฒิท่ีใช้สมัคร หากยังไม่ได้รับใบ
ประกาศนียบัตรวิชาชีพช้ันสูง  ให้ใช้หนังสือแสดงว่าเป็นผู้สำเร็จการศึกษาระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพช้ันสูง 
ดังกล่าว จากผู้มีอำนาจอนุมัติ  ตามท่ีกำหนดไว้ในคุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่งท่ีเปิดรับสมัครนี้  
จำนวน ๑ ฉบับ  (ตำแหน่ง พนักงานบริการ (ด้านการเงินและบัญชี) ) 
   ๓.๒.๔  สำเนาแสดงผลการเรียน (Transcript) ของคุณสมบัติท่ีใช้สมัครในข้อ ๓.๒.๒
จำนวน ๑ ฉบับ 
   ๓.๒.๕  สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน จำนวน ๑ ฉบับ 
   ๓.๒.๖  สำเนาทะเบียนบ้าน  จำนวน  ๑  ฉบับ 
   ๓.๒.๗  สำเนาหลักฐานอื่น ๆ (ถ้ามี)   เช่น ใบสำคัญการสมรส   (เฉพาะผู้สมัครเพศ
หญิง) ใบเปล่ียนช่ือ-นามสกุล (ในกรณีท่ีช่ือและนามสกุลในหลักฐานเอกสารการสมัครไม่ตรงกัน) ใบสำคัญทาง
ทหาร (ใบสด.๘  ใบสด.๙  และใบสด. ๔๓) (เฉพาะผู้สมัครเพศชาย) เป็นต้น จำนวนอย่างละ ๑ ฉบับ 
   ๓.๒.๗  สำเนาใบอนุญาตประกอบวิชาชีพครู หรือใบอนุญาตปฏิบัติการสอน หรือ
หนังสือรับรองสิทธิโดยต้องได้รับอนุมัติภายในวันปิดรับสมัครเท่านั้น จำนวน  ๑  ฉบับ 
   ท้ังนี้ ในวันสมัคร ให้ผู้สมัครนำเอกสาร  ฉบับจริงทุกรายการ   มาแสดงต่อเจ้าหน้าท่ี
รับสมัครด้วย และให้ผู้สมัครเขียนคำรับรองสำเนาถูกต้องและลงช่ือกำกับไว้ในสำเนาเอกสารตามข้อ ๓.๒.๒   ถึง 
๓.๒.๗  ไว้ทุกฉบับ 
  ๓.๓  ค่าธรรมเนียมในการสมัคร 
   ผู้สมัครต้องเสียค่าธรรมเนียมสอบสำหรับตำแหน่งท่ีสมัคร จำนวน ๓๐๐ บาท  
(สามร้อยบาทถ้วน) และค่าธรรมเนียมดังกล่าวจะไม่จ่ายคืนให้ ไม่ว่ากรณีใด ๆ ท้ังส้ิน 
  ๓.๔  วิธีการสมัคร 
  ให้ผู้สมัครดำเนินการเกี่ยวกับการสมัครตามข้ันตอนวิธีการ ดังนี้ 
  ๓.๔.๑ ขอรับคำร้องขอสมัคร และใบสมัคร ขอรับได้ท่ีเจ้าหน้าท่ีในวันสมัครหรือ ดาวน์โหลดท่ี
เว็บไซต์ของวิทยาลัยการอาชีพรามัน www.ramanvoc.moe.go.th 
  ๓.๔.๒ กรอกรายละเอียดในเอกสารการสมัครซึ่งประกอบด้วย คำร้องขอสมัคร และใบสมัครให้
ครบถ้วนทุกช่องรายการ และลงช่ือผู้สมัครพร้อมท้ังวันท่ีสมัครให้เรียบร้อย 
  ๓.๔.๓ ติดรูปถ่าย จำนวน ๑ รูป ลงในใบสมัคร และติดรูปถ่าย จำนวน ๒ รูป ลงในบั ตร
ประจำตัวผู้สมัครสอบในช่องท่ีกำหนดไว้เรียบร้อย 
  ๓.๔.๔ ยื่นเอกสารการสมัครท่ีกรอกข้อความสมบูรณ์และติดรูปถ่ายเรียบร้อยแล้ว พร้อมท้ัง
แนบเอกสารประกอบการสมัครตามข้อ ๓.๒ โดยให้ยื่นการสมัครต่อเจ้าหน้าท่ีรับสมัครเท่านั้น และให้ยื่นภายใน
วันเวลาและสถานท่ีรับสมัครท่ีกำหนดไว้ตามข้อ ๓.๑ 
  ๓.๔.๕ เมื่อเจ้าหน้าท่ีรับสมัครได้ตรวจสอบเอกสารการสมัครแล้ว ให้ ผู้สมัครชำระเงิน
ค่าธรรมเนียมสอบตามข้อ ๓.๓ และลงช่ือผู้สมัครในบันทึกประจำวันเป็นหลักฐาน พร้อมกับรอรับบัตรประจำตัว
ผู้สมัครสอบคืนจากเจ้าหน้าท่ีรับสมัครซึ่งผู้สมัครต้องเก็บไว้เป็นหลักฐานในการเข้ารับการประเมินสมรรถนะโดย
การสอน 
  ๓.๔.๖ ติดตามตรวจสอบประกาศรายช่ือผู้มีสิทธิสอบตามท่ีกำหนดไว้ในข้อ ๔ ของประกาศฯ นี้ 
 

/๓.๕ เงื่อนไขการรับสมัคร................. 



๔ 
 

  ๓.๕ เง่ือนไขการรับสมัคร 
   ๓.๕.๑ วิทยาลัยการอาชีพรามัน ขอสงวนสิทธิรับการพิจารณาเอกสารการสมัครเฉพาะ
ผู้สมัครท่ียื่นเอกสารประกอบการสมัครตามข้อ ๓.๖ ในประกาศฯ นี้ ครบถ้วนทุกรายการและได้กรอกข้อความใน
เอกสารการสมัครครบถ้วนสมบูรณ์   และได้ดำเนินการสมัครตามข้อ ๓.๔   ในประกาศ ฯ  นี้ครบถ้วนทุกขั้นตอน  
กรณีท่ียื่นเอกสารประกอบการสมัคร  หรือกรอกข้อความในเอกสารการสมัครไม่ครบถ้วนสมบูรณ์  หรือไม่ได้
ดำเนินการสมัครครบถ้วนทุกขั้นตอนดังกล่าวจะมีผลให้ผู้สมัครนั้น    ไม่มีรายช่ือในประกาศรายช่ือผู้มีสิทธิเข้ารับ
การประเมินสมรรถนะหรือเข้ารับการสอบในตำแหน่งท่ีสมัครนั้น 
   ๓.๕.๒ ผู้สมัครจะต้องรับผิดชอบในการตรวจและรับรองตนเองว่าเป็นผู้มีคุณสมบัติ
ท่ัวไปและคุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่งตามข้อ  ๒.๑  และข้อ ๒.๒ ในประกาศฯ นี้จริง   กรณีท่ีวิทยาลัยการ
อาชีพรามัน  ตรวจสอบพบว่า   ผู้สมัครไม่มีคุณสมบัติครบถ้วนดังกล่าวหรือตรวจสอบพบว่าคุณวุฒิการศึกษาท่ีใช้
สมัครไม่ตรงตามคุณสมบัติของตำแหน่งท่ีสมัคร  หรือเป็นคุณวุฒิท่ี  ก.พ.  ยังมิได้รับรองรวมท้ังกรณีท่ีมีความ
ผิดพลาดอันเกิดจากผู้สมัครไม่ว่าด้วยเหตุใด ๆ   อันมีผลทำให้ผู้สมัครไม่มีสิทธิสมัครตามประกาศรับสมัครฯ นี้ ให้
ถือว่าผู้สมัครเป็นผู้ขาดคุณสมบัติในการสมัครมาแต่ต้น และถือว่าเป็นผู้ไม่สิทธิเข้ารับการประเมินสมรรถนะและ
ไม่มีสิทธิได้รับการจัดจ้างและทำสัญญาจ้างเป็นพนักงานราชการครั้งนี้ ถึงแม้จะเป็นผู้ผ่านการเลือกสรรเพื่อจัด
จ้างเป็นพนักงานราชการ และจะไม่ได้รับคืนค่าธรรมเนียมสอบแต่อย่างใด 
   ๓.๕.๓ คุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่งตามข้อ ๒.๒ ในประกาศฯ นี้ ท่ีเกี่ยวกับการ
สำเร็จการศึกษาตามหลักสูตรขั้นปริญญาของสถานศึกษาใด   จะถือตามกฎหมาย  กฎ  หรือระเบียบเกี่ยวกับ
การศึกษาขั้นปริญญาของสถานศึกษานั้นเป็นเกณฑ์  โดยเป็นผู้สำเร็จการศึกษาและได้รับอนุมัติจากผู้มีอำนาจ
อนุมัติภายในวันสุดท้ายของการรับสมัคร       ท้ังนี้รวมถึงใบอนุญาตประกอบวิชาชีพครูท่ีออกโดยคุรุสภาด้วย 
   ๓.๕.๔ วิทยาลัยการอาชีพรามัน  จะดำเนินการประเมินสมรรถนะโดยการสอบ
ข้อเขียนครั้งแรกในวันและเวลาเดียวกันทุกตำแหน่งตามประกาศรับสมัครนี้     ดังนั้น  กรณีผู้ใดสมัครหลาย
ตำแหน่ง    วิทยาลัยการอาชีพรามันขอสงวนสิทธิในการประกาศรายช่ือผู้มีสิทธิเข้าสอบตามข้อ ๔ ของประกาศฯ 
นี้  โดยพิจารณาประกาศรายช่ือผู้นั้นตามตำแหน่งท่ีผู้นั้นได้สมัครครั้งสุดท้าย 
 
 

๔. การประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการประเมินสมรรถนะ และกำหนดวันเวลาและสถานที่ในการประเมิน
สมรรถนะ 
 

                  วิทยาลัยการอาชีพรามัน  จะประกาศรายช่ือผู้มีสิทธิเข้ารับการประเมินสมรรถนะ   และกำหนด
วัน   เวลา  และสถานท่ีในการประเมินสมรรถนะ  ภายในวันท่ี  ๑๔  กรกฎาคม พ.ศ.๒๕๖๔ ณ วิทยาลัยการ
อาชีพรามัน และ/หรือทางเว็บไซต์ www.ramanvoc@hotmail.com  หรือ Facebook  : ของวิทยาลัยการ
อาชีพรามัน  
 
 
 
 
 
 
 

/๕.หลักเกณฑ์....... 

http://www.r/


๕ 
 

๕. หลักเกณฑ์และวิธีการการเลือกสรร 
                   วิทยาลัยการอาชีพรามัน จะดำเนินการประเมินสมรรถนะผู้สมัครด้วยวิธีการสอบในแต่ละ
ตำแหน่งท่ีเปิดรับสมัคร ดังต่อไปนี้ 

สมรรถนะ คะแนนเต็ม วิธีการประเมิน 
ประเมนิสมรรถนะคร้ังที่ ๑ 
ส่วนท่ี ๑  : ความรู้ความสามารถท่ัวไป 

- รัฐธรรมนูญแห่งราชการอาณาจักรไทย พ.ศ.๒๕๖๐ 
- พระราชกฤษฎีกาว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการบริหารกิจการ

บ้านเมืองท่ีดี พ.ศ.๒๕๔๖ 
- พระราชบัญญัติความผิดทางละเมดิของเจ้าหน้าท่ี พ.ศ. ๒๕๓๙ 

               -    พระราชบัญญัติการอาชีวศึกษา พ.ศ.๒๕๕๑ 
               -    ระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยพนักงานราชการ   
                    พ.ศ.๒๕๔๗ และประกาศคณะกรรมการบริหาร 
                    พนักงานราชการท่ีเกี่ยวข้อง 

- พระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของราชการ  พ.ศ.๒๕๔๐ 
- ข่าวสาร  บ้านเมืองและเหตุการณ์ปัจจุบัน 
- ความเข้าใจทางภาษาและการใช้ภาษาไทย 
- ความรู้เบ้ืองต้นเกี่ยวกับคอมพิวเตอร์ วิชาคณิตศาสตร์ วิชา

ภาษาไทย  วิชาภาษาอังกฤษ  และการใช้โปรแกรมประยุกต์ใน
สำนักงาน 

 

ส่วนท่ี  ๒  : ความรู้ความสามารถเฉพาะตำแหน่ง ครู 
- ตำแหน่งครู  กลุ่มสาขาภาษาอังกฤษ รหัสสาขา ๑๐๒ 
- ตำแหน่ง พนักงานบริการ (ด้านการเงินและบัญชี) 

 
 
 
 
 
 

๑๐๐ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

๑๐๐ 
 

 
 
 
 
 
 

สอบข้อเขียน 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

สอบข้อเขียน 

ประเมินสมรรถนะคร้ังที่  ๒ 
ส่วนท่ี ๓ : สอบสัมภาษณ์  มีสมรรถนะ  ดังนี้     ตำแหน่ง ครู 

- ประสบการณ์  และการปฏบิัติการ  
 

- แฟ้มสะสมผลงาน 
- การส่ือสารโดยการพูด 
- บุคลิกภาพ ท่วงที วาจา 
- ความคิดสร้างสรรค์และปฏิภาณไหวพริบ 

 
 

๕๐ 
 
 

๕๐ 

 
 

สอบปฏิบัติ 
 
 

สอบสัมภาษณ์ 

ส่วนท่ี ๓ : สอบสัมภาษณ์  มีสมรรถนะ  ตำแหน่งพนักงานบริการ (ด้านการเงิน
และบัญชี)  ดังนี้ 

- แฟ้มสะสมผลงาน 
- การส่ือสารโดยการพูด 
- บุคลิกภาพ ท่วงที วาจา 
- ความคิดสร้างสรรค์และปฏิภาณไหวพริบ 

 
 

๑๐๐ 

 
 
สอบสัมภาษณ์ 

โดยจะประเมินสมรรถนะครั้งท่ี ๑ ก่อนและเมื่อประเมินสมรรถนะครั้งท่ี ๑ ผ่านแล้ว จึงจะมีสิทธิเข้ารับการ
ประเมินสมรรรถนะ  ครั้งท่ี ๒ ต่อไป 



๖ 
 

๖. เกณฑ์การตัดสิน 
             ๖.๑ การประเมินสมรรถนะจะแบ่งการประเมินเป็น ๒ ครั้ง ได้แก่ 
 ๖.๑.๑ ประเมินสมรรถนะครั้งท่ี  ๑   ประกอบด้วย สมรรถนะส่วนท่ี ๑ และส่วนท่ี ๒ 
 ๖.๑.๒ ประเมินสมรรถนะครั้งท่ี  ๒   ประกอบด้วย  สมรรรถนะส่วนท่ี ๓ 
              ๖.๒ ผู้ท่ีจะผ่านการประเมินสมรรรถนะครั้งท่ี ๑ ต้องได้คะแนนการประเมินส่วนท่ี ๑ และส่วนท่ี ๒ 
ไม่ต่ำกว่าร้อยละ  ๖๐ 
       ท้ังนี้  ผุ้ท่ีจะได้รับการตรวจข้อสอบส่วนท่ี ๒ จะต้องเป็นผู้ได้รับคะแนนผ่านการประเมินใน
ส่วนท่ี ๑ ไม่ต่ำกว่าร้อยละ  ๖๐  (วิทยาลัยการอาชีพรามันขอสงวนสิทธิพิจารณาตรวจกระดาษคำตอบของผู้เข้า
สอบใน ส่วนท่ี ๒ ให้กับผู้ท่ีมีผลการประเมินผ่านในส่วนท่ี ๑ เท่านั้น) 
 ๖.๓ ผู้ท่ีจะมีสิทธิเข้ารับการประเมินสมรรถนะครั้งท่ี ๒ จะต้องเป็นผู้ได้คะแนนผ่านการประเมิน
สมรรถนะครั้งท่ี ๑ 
 ๖.๔ ผู้ท่ีจะผ่านการประเมินสมรรถนะครั้งท่ี  ๒ ต้องได้คะแนนการประเมินส่วนท่ี ๓ ไม่ต่ำกว่าร้อย
ละ ๖๐   
 ๖.๕ ผู้ท่ีจะผ่านการเลือกสรร จะต้องเป็นผู้ท่ีได้รับคะแนนผ่านการประเมินสมรรถนะครั้งท่ี ๑ และ
ครั้งท่ี ๒ 
 

๗. การประกาศบัญชีรายชื่อ และการข้ึนบัญชีรายชื่อผู้ผ่านการเลือกสรร 
                 ๗.๑ วิทยาลัยการอาชีพรามัน จะประกาศรายช่ือ ผู้ผ่านการเลือกสรร ณ วิทยาลัยการอาชีพรามัน  
หรือประกาศทางเว็บไซต์ของสถานศึกษา 
                  ๗.๒ การประกาศบัญชีรายช่ือผู้ผ่านการเลือกสรร 
        ๗.๒.๑ จำแนกตามตำแหน่งท่ีเปิดรับสมัครและมีผู้สอบผ่าน 
        ๗.๒.๒ บัญชีรายช่ือแต่ละตำแหน่งดังกล่าว จะเรียงลำดับรายช่ือตามคะแนนของผู้ผ่าน
การเลือกสรร โดยเรียงลำดับจากผู้ท่ีได้คะแนนรวมสูงสุดเป็นสำดับท่ีหนึ่งไปหาผู้ท่ีได้คะแนนรวมต่ำสุด โดยผู้อยู่
ในลำดับต้นจะเป็นผู้อยู่ในลำดับท่ีดีกว่า 
        ๗.๒.๓ กรณีท่ีมีผู้ได้คะแนนรวมตามข้อ ๗.๒.๒ ดังกล่าวเท่ากัน จะพิจารณาดังนี้ 
        (๑) ให้ผู้ท่ีได้คะแนนประเมินครั้งท่ี ๑ ส่วนท่ี ๑มากกว่าเป็นผู้อยู่ในลำดับท่ีดีกว่า 

       (๒) ถ้าคะแนนเท่ากัน จะพิจารณาให้ผู้ท่ีได้คะแนนประเมินครั้งท่ี ๑                       
ส่วนท่ี ๒  มากกว่าเป็นผู้อยู่ในลำดับท่ีดีกว่า 

       (๓) ถ้าคะแนนเท่ากัน จะพิจารณาให้ผู้ท่ีได้คะแนนประเมินครั้งท่ี ๒ มากกว่า 
เป็นผู้อยู่ในลำดับท่ีดีกว่า 

๗.๓ หากตำแหน่งใดมีผู้ผ่านการเลือกสรรเกินจำนวนอัตราว่างท่ีประกาศรับสมัครนี้ วิทยาลัย 
การอาชีพรามัน  จะขึน้บัญชีรายช่ือผู้ผ่านการเลือกสรรดังกล่าวนั้นไว้เป็นเวลา ๒ ปี 
 ท้ังนี้  ถ้ากรณีอย่างใดอย่างหนึ่งดังต่อไปนี้  ให้รายช่ือท่ีได้ขึ้นบัญชีไว้นี้เป็นอันยกเลิกการขึ้น
บัญชีของผู้นั้นด้วย ได้แก่ 

(๑) ผู้นั้นได้ขอสละสิทธิ์ไม่เข้ารับการจัดจ้างในตำแหน่งท่ีสอบได้ 
(๒) ผู้นั้นไม่มารายงานตัวเพื่อรับการจัดจ้างภายในเวลาท่ีกำหนด 
(๓) ผู้นั้นไม่มาเข้าปฏิบัติหน้าท่ีราชการตามกำหนดวันเวลาท่ีวิทยาลัยการอาชีพรามัน 

ข้อ ๘ ของประกาศ ฯ นี้ โดยจะจัดจ้างพนักงานราชการตามลำดับคะแนนท่ีสอบได้ของผู้ผ่านการเลือกสรร 
แต่ละตำแหน่ง ตามจำนวนอัตราว่างท่ีได้ประกาศรับสมัครไว้นี้ 



๗ 
 
  (๔) ปรากฏข้อเท็จจริงในภายหน้าว่าผู้นั้นมีคุณสมบัติไม่เป็นไปตามเงื่อนไข และ/
หรือไม่ปฏิบัติตามเงื่อนไขการรับสมัครกรณีใดหรือหลายกรณีตามท่ีระบไว้ในข้อ ๓.๕ ของประกาศฯ นี้ 
 

๘. การจัดจ้างและทำสัญญาจ้างผู้ผ่านการเลือกสรร 
 ผู้ผ่านการเลือกสรรจะต้องเข้ารับการจ้างและทำสัญญาจ้างตามท่ี  วิทยาลัยการอาชีพรามัน 
กำหนด ดังนี้ 
 ๘.๑ วิทยาลัยการอาชีพรามัน  จะจ้างพนักงานราชการครั้งแรกตามลำดับคะแนนท่ีสอบได้ของ
ผู้สอบผ่านการเลือกสรรแต่ละตำแหน่ง ตามจำนวนอัตราว่างท่ีได้ประกาศรับสมัครไว้นี้ 
 ๘.๒ ในกรณีท่ี  วิทยาลัยการอาชีพรามัน  มีอัตราว่างเพิ่มในภายหน้าจะจัดจ้างพนักงานราชการ
โดยพิจารณาบัญชีรายช่ือผู้ผ่านการเลือกสรรในตำแหน่งนั้น ๆ ตามลำดับการขึ้นบัญชีรายช่ือของตำแหน่งนั้นท่ีมี
บัญชี รายช่ือเหลืออยู่ตามจำนวนอัตราว่างดังกล่าว 
 ๘.๓ การทำสัญญาจ้างให้เป็นไปตามท่ีสำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษากำหนด  ซึ่ง
จะแจ้งให้ทราบต่อไป 
 
 
  ประกาศ ณ วันท่ี    ๑๖   มิถุนายน  พ.ศ. ๒๕๖๔ 
 
 
 
 
               ( นายประมุข  กออวยชัย ) 
        ผู้อำนวยการวิทยาลัยการอาชีพรามัน 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



เอกสารแนบท้ายประกาศวิทยาลัยการอาชีพรามัน 
ลงวันที่   ๑๖   มิถุนายน  พ.ศ.๒๕๖๔ 

เร่ือง   รับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรและจัดจ้างเป็นพนักงานราชการทั่วไป 
------------------------------------------------------------------- 

 
๑. ข้อมูลเก่ียวกับตำแหน่ง 
ชื่อตำแหน่ง   พนักงานบริหารท่ัวไป (ครู) 
เลขที่ตำแหน่ง  ๑๒๙ (ครม.)  กลุ่มงาน  บริหารงานท่ัวไป  (ตำแหน่ง ครู) 
สาขาวิชา   ๑๐๒           กลุ่มวิชา   ภาษาอังกฤษ 
สถานที่ปฏิบัติงาน  วิทยาลัยการอาชีพรามัน 
    ท่ีต้ังเลขท่ี  ๖๙  หมู่ท่ี  ๑  ตำบลบาลอ  อำเภอรามัน จังหวัดยะลา ๙๕๑๔๐ 
 
๒. หน้าที่และความรับผิดชอบของงานที่ปฏิบัติ 

ปฏิบัติหน้าท่ีหลักเกี่ยวกับการจัดการเรียนการสอน  การส่งเสริม  การเรียนรู้  พัฒนาผู้เรียน  
ปฏิบัติงานทางวิชาการของสถานศึกษา พัฒนาตนเองและวิชาชีพ ประสานความร่วมมือกับผู้ปกครอง บุคคลใน
ชุมชนหรือสถานประกอบการเพื่อร่วมกันพัฒนาผู้เรียน   การบริการสังคมด้านวิชาการ  เป็นต้น โดยมีลักษณะ
งานท่ีต้องปฏิบัติ  ดังนี้ 

๑. ปฏิบัติงานเกี่ยวกับการจัดการเรียนการสอนและการส่งเสริมการเรียนรู้ของผู้เรียนด้วย 
วิธีการท่ีหลากหลาย  โดยเน้นผู้เรียนเป็นสำคัญ 

๒. จัดอบรมและส่ังสอนและจัดกิจกรรมเพื่อพัฒนาผู้เรียนให้มีคุณลักษณะท่ีพึงประสงค์ 
๓. ปฏิบัติงานทางวิชาการของสถานศึกษา 
๔. ปฏิบัติงานเกี่ยวกับการจัดระบบดูแลช่วยเหลือผู้เรียน 
๕. ประสานความร่วมมือกับผู้ปกครองและบุคคลในชุมชนเพื่อร่วมกันพฒันาผู้เรียนตาม 

ศักยภาพ 
๖. ทำนุ  บำรุง  ส่งเสริมศิลปวัฒนธรรม  แหล่งเรียนรูแ้ละภูมิปัญญาท้องถิน่ 
๗. ศึกษา  วิเคราะห์  วิจัย  และประเมินพัฒนาการของผู้เรียน เพื่อนำมาพัฒนาการเรียนการ 

สอนให้มีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น 
๘. ปฏิบัติงานเกี่ยวกับการใช้โปรแกรมชุดคำส่ังในระบบคอมพิวเตอร์เพื่อนำมาปฏิบัติงานในฃ 

การจัดการเรียนการสอนและงานอื่น ๆ ท่ีเกี่ยวข้อง รวมทั้งการติดตามความกา้วหน้าของเทคโนโลยีใหม่ ๆ เพื่อ
นำมาใช้ปฏิบัติงาน 

๙. ติดต่อประสานงาน ให้บริการข้อมูล ให้คำปรึกษา แนะนำ ตอบปัญหา และช้ีแจงเรื่องต่างๆ  
ท่ีเกี่ยวกับงานในหน้าท่ีแก่บุคคลหรือหน่วยงานท่ีเกี่ยวข้อง 

๑๐. การปฏิบัติงานอื่น ๆ ตามท่ีได้รับมอบหมาย 
 
 
 
 
 
 
 

/๓. คุณสมบัติเฉพาะ....... 



๒ 
 

๓. คุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่ง 
        ๓.๑ ได้รับวุฒิปริญญาตรีหรือคุณวุฒอิื่นท่ีเทียบได้ในระดับเดียวกันท่ี ก.พ. รับรองแล้วในสาขาวิชา 

ภาษาอังกฤษ  รหัสสาขา  ๑๐๒   
          ๓.๒ มีใบอนุญาตประกอบวิชาชีพครู  หรือใบอนุญาตปฏิบัติการสอน หรือหนังสือรับรองสิทธิ 
โดยต้องได้รับอนุมัติภายในวันปิดรับสมัครเท่านั้น 
 
 
 
 
 
       .......................................................... 
             ( นายประมุข   กออวยชัย ) 
               ผู้อำนวยการวิทยาลัยการอาชีพรามัน 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
เอกสารแนบท้ายประกาศวิทยาลัยการอาชีพรามัน 

ลงวันที่   ๑๖  มิถุนายน  พ.ศ.๒๕๖๔ 
เร่ือง   รับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรและจัดจ้างเป็นพนักงานราชการทั่วไป 

------------------------------------------------------------------- 
 

๑. ข้อมูลเก่ียวกับตำแหน่ง 
ชื่อตำแหน่ง   พนักงานบริการ (ด้านการเงนิและบญัชี) 
เลขที่ตำแหน่ง  ๑๔๕ (ครม.)  กลุ่มงาน  บริการ   
สถานที่ปฏิบัติงาน  วิทยาลัยการอาชีพรามัน 
    ท่ีต้ังเลขท่ี  ๖๙  หมู่ท่ี  ๑  ตำบลบาลอ  อำเภอรามัน จังหวัดยะลา ๙๕๑๔๐ 
 
๒. หน้าที่และความรับผิดชอบของงานที่ปฏิบัติ 

๑. จัดทำเอกสารหลักฐาน  บันทึกรายการบัญชี  ปรับปรุงบัญชี  การปิดบัญชีของสถานศึกษา  
ตามระบบบัญชีและระเบียบท่ีเกี่ยวข้อง 

๒. จัดทำรายงานงบการเงิน และบัญชี เพื่อจัดส่งส่วนราชการและหน่วยงานท่ีเกี่ยวข้องภายใน 
กำหนด  เวลาตามระเบียบ 

๓. ควบคุมการเบิกจ่ายเงินตามประเภทเงินให้เป็นไปตามแผนปฏิบัติการประจำปี 
๔. ใหค้ำปรึกษา  ช้ีแจงและอำนวยความสะดวกแก่บุคลากรในสถานศึกษาเกี่ยวกับงานให้ 

หน้าท่ี 
๕. เก็บรักษาเอกสารและหลักฐานต่าง ๆ ไว้เพื่อการตรวจสอบและดำเนินการทำลายเอกสาร 

ตามระเบียบ 
๖. ประสานงานและให้ความร่วมมือกับหน่วยงานต่าง ๆ  ท้ังภายในและภายนอกสถานศึกษา 
๗. จัดทำปฏิทินการปฏิบัติงาน เสนอโครงการและรายงานการปฏิบัติงานตามลำดับขั้น 
๘. ดูแล  บำรุงรักษา  และรับผิดชอบทรัพย์สินของสถานศึกษาท่ีได้รับมอบหมาย 
๙. ปฏิบัติงานอื่นตามท่ีได้รับมอบหมาย 

 
๓. คุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่ง 

        ๓.๑ ได้รับวุฒิประกาศนียบตัรวิชาชีพช้ันสูง (ปวส.) หรือคุณวุฒิอย่างอื่นท่ีเทียบได้ในระดับ 
เดียวกัน  ในสาขาวิชาการบัญชี 
 
 
 
 
       .......................................................... 
             ( นายประมุข   กออวยชัย ) 
               ผู้อำนวยการวิทยาลัยการอาชีพรามัน 
 


