
 
 
 

ประกาศวิทยาลัยการอาชีพโพธิ์ทอง 
เรื่อง  รับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป 

___________________________ 
 

 ด้วย  วิทยาลัยการอาชีพโพธิ์ทอง  ประสงค์จะรับสมัครบุคคลเพื่อจัดจ้างเป็นพนักงานราชการ ในกลุ่ม
งานบริหารงานทั่วไป  ตำแหน่งบริหารงานทั่วไป(ครู) โดยปฏิบัติงานในวิทยาลัยการอาชีพโพธิ์ทอง  ฉะนั้น       
อาศัยอำนาจตามความใน ข้อ 5 ของประกาศคณะกรรมการการบริหารพนักงานราชการ ลงวันที่ 11 กันยายน 
2552  เรื่อง หลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขการสรรหาและเลือกพนักงานราชการและแบบสัญญาจ้างของ
พนักงานราชการ  พ.ศ.2552  และประกาศคณะกรรมการบริหารพนักงานราชการ ลงวันที่ 28 กุมภาพันธ์ 
2554 เรื่อง การกำหนดลักษณะงานและคุณสมบัติเฉพาะของกลุ่มงานและการจัดทำกรอบอัตรากำลังพนักงาน
ราชการ และคำสั่งสำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา ที่ 297/2556 ลงวันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2556 
เรื่อง มอบอำนาจสรรหาและเลือกสรรบุคคลเพื่อจัดจ้างเป็นพนักงานราชการประเภททั่วไป การจัดทำและลงนาม
ในสัญญาจ้างพนักงานราชการ จึงประกาศรับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานทั่วไป โดยมีรายละเอียด 
ดังต่อไปนี้ 
 

1. ชื่อตำแหน่ง กลุ่มงาน และรายละเอียดการจ้างงาน 
 1.1 ชื่อกลุ่มงาน     ชื่อตำแหน่ง              จำนวนอัตราว่าง 
       บริหารงานทั่วไป บริหารงานทั่วไป(ครู) รหัสวิชา     201        สาขาช่างยนต์         1 
 1.2 ขอบข่ายงานที่จะให้ปฏิบัติ  ให้เป็นไปตามรายละเอียดแนบท้ายประกาศนี ้
 1.3 อัตราค่าตอบแทนและสิทธิประโยชน์ 
  ตำแหน่งในกลุ่ม บริหารงานทั่วไป อัตราค่าตอบแทน จำนวน 18,000 บาท 
  และให้ได้รับสิทธิประโยชน์ของพนักงานราชการ ตามระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วย
พนักงานราชการ พ.ศ.2557 และตามประกาศคณะกรรมการบริหารพนักงานราชการ เรื ่อง ค่าตอบแทน
พนักงานราชการ (ฉบับที่ 9) ลงวันที่ 15 พฤษภาคม พ.ศ. 2561 กำหนดไว้ 
 1.4 ระยะเวลาจ้าง  จ ้างภายในปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 ถึงว ันที ่  30 กันยายน 2567                 
โดย ในระยะเวลาการจ้างจะต้องประเมินผลการปฏิบ ัต ิงานของพนักงานราชการ ตามประกาศคณะ
กรรมการบริหารพนักงานราชการเรื่องแนวทางการประเมินผลการปฏิบัติงานของพนักงานราชการ พ.ศ. 2554 
ลงวันที่ 28 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2554 และตามที่สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา กำหนดไว้ 
 1.5 สถานที่ปฏิบัติงาน ปฏิบัติงานที่วิทยาลัยการอาชีพโพธิ์ทอง  สังกัดสำนักงานคณะกรรมการการ
อาชีวศึกษา 
 

2. คุณสมบัติทั่วไป และคุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่งของผู้มีสิทธิสมัคร 
 ผู้สมัครต้องมีคุณสมบัติเฉพาะตำแหน่งครบทุกข้อต่อไปนี้ 
 2.1 คุณสมบัติท่ัวไป 
  2.1.1. มีสัญชาติไทย 
  2.1.2. มีอายุไม่ต่ำกว่า 18 ปี (นับถึงวันสุดท้ายของการรับสมัคร) 
  2.1.3. ไม่เป็นบุคคลล้มละลาย 
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2.1.4. ไม่เป็นผู ้มีกายทุพพลภาพจนไม่สามารถปฏิบัติหน้าที ่ได้ไร้ความสามารถหรือจิต         

ฟ่ันเฟือน ไม่สมประกอบ หรือเป็นโรคตามท่ีกำหนดไว้ในกฎหมายว่าด้วยระเบียบข้าราชการพลเรือน 
  2.1.5. ไม่เป็นผู้ดำรงตำแหน่งทางการเมือง กรรมการพรรคการเมือง หรือเจ้าหน้าที่ในพรรค
การเมือง 
  2.1.6. ไม่เป็นผู้เคยต้องรับโทษจำคุกโดยคำพิพากษาถึงที่สุดให้จำคุกเพราะกระทำผิดทาง
อาญาเว้นแต่เป็นโทษสำหรับความผิดที่ได้กระทำโดยประมาทหรือความผิดลหุโทษ 
  2.1.7. ไม่เป็นผู้เคยถูกลงโทษให้ออก ปลดออก หรือไล่ออกจากราชการ รัฐวิสาหกิจ หรือ
หน่วยงานอื่นของรัฐ 
  หมายเหตุ ผู้ที่ผ่านการเลือกสรร ในวันที่ทำสัญญาจ้างจะต้องไม่เป็นข้าราชการหรือลูกจ้างของ
ส่วนราชการ พนักงาน หรือลูกจ้างของหน่วยงานอื่นของรัฐ รัฐวิสาหกิจ หรือพนักงานหรือลูกจ้าง ของส่วน
ราชการท้องถิ่น และจะต้องนำใบรับรองแพทย์ ซึ่งออกให้ไม่เกิน 1 เดือน และแสดงว่าไม่ เป็นโรคที่ต้องห้ามตาม
กฎ ก.พ. ว่าด้วยโรค (พ.ศ.2553) มายื่นด้วย 
 2.2 คุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่ง 
  สาขาช่างยนต์ 

2.2.1. ได้รับปริญญาตรีหรือคุณวุฒิอื่นที่เทียบเท่าได้ในระดับเดียวกันที่ ก.พ. รับรองแล้วใน    
รหัส 201 เครื ่องกล/เทคนิคยานยนต์/วิศวกรรมเครื ่องกล/เทคโนโลยีเครื ่องต้นกำลัง/เทคนิคช่างยนต์/
อุตสาหกรรมศิลป์(ช่างยนต์)/เทคโนโลยีอุตสาหการ(ช่างยนต์)/เทคโนโลยียานยนต์/เทคโนโลยีอุตสาหกรรม
(เทคโนโลยีเครื่องกล)/วิศวกรรมชนถ่ายวัสดุ(ช่างยนต์)/วิศวกรรมเครื่องจักรกลเกษตร/เทคโนโลยีเครื่องกล หรือ
สาขาอ่ืนที่เกี่ยวข้อง 

2.2.2 มีใบอนุญาตประกอบวิชาชีพครู หรือหลักฐานที่ใช้แสดงในการประกอบวิชาชีพครูตามที่ 
คุรุสภาออกให้เพื่อปฏิบัติหน้าที่สอน ไม่หลังวันรับสมัครสอบแข่งขันในวันสุดท้ายและยังไม่หมดอายุ เว้นแต่ 
ผู้สมัครสอบแข่งขันที่มีคุณวุฒิในประเภทวิชา หรือกลุ่มวิชา หรือทางหรือสาขาวิชาเอกที่ขาดแคลน  มีความ
จำเป็นต่อการจัดการเรียนการสอนเป็นพิเศษตามที่ส่วนราชการกำหนด ทั้งนี้จะต้องมีใบอนุญาตประกอบวิชาชีพ
ครู หรือหลักฐานที่ใช้แสดงในการประกอบวิชาชีพครูตามที่คุรุสภาออกให้ เพ่ือปฏิบัติหน้าที่สอนก่อนวันได้รับการ
จัดทำสัญญาจ้าง  
3. การรับสมัคร 
 3.1 วัน เวลา และสถานที่รับสมัคร 
  ผู ้ประสงค์จะสมัคร ให้ย ื ่นใบสมัครด้วยตัวเองได้ที ่ว ิทยาลัยการอาชีพโพธิ ์ทอง ตั ้งแต่            
วันที่ 14 - 20 กันยายน 2565 (ในวันราชการ) ตั ้งแต่เวลา 08.30 ถึง 12.00 น.และภาคบ่ายตั ้งแต่                
เวลา 13.00 น.   ถึง 16.30 น. 

3.2 หลักฐานที่ต้องย่ืนพร้อมใบสมัคร 
  3.2.1 รูปถ่ายหน้าตรง ไม่สวมหมวก และไม่สวมแว่นตาดำ ขนาด 1 X 1.5 นิ้ว โดยถ่ายไว้          
ไม่เกิน 1 ปี (นับถึงวันสุดท้ายของการรับสมัคร) จำนวน 3 รูป (ใช้ติดใบสมัคร 1 รูป และใบตอบรับการสมัคร      
2 รูป) 
  3.2.2 สำเนาปริญญาบัตรหรือสำเนาระเบียนแสดงผลการศึกษา (Transcript of Records)    
ที่แสดงว่าเป็นผู้มีคุณวุฒิการศึกษาตรงตามประกาศรับสมัครโดยต้องสำเร็จการศึกษาและได้รับอนุมัติจากผู้         
มีอำนาจอนุมัติภายในวันปิดรับสมัคร จำนวนอย่างละ 2 ฉบับ 
  ทั้งนี้ ผู้ที่จะถือว่าเป็นผู้สำเร็จการศึกษาตามหลักสูตรขั้นปริญญาบัตรของสถานศึกษาใดนั้นจะ  
ถือตามกฎหมาย กฎ หรือระเบียบที่เกี่ยวกับการสำเร็จการศึกษาตามหลักสูตรของสถานศึกษานั้นๆ เป็นเกณฑ์ 
โดยจะต้องสำเร็จการศึกษาภายในวันปิดรับสมัคร 
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  3.2.3 สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน จำนวน 1 ฉบับ 
  3.2.4 สำเนาทะเบียนบ้าน จำนวน 1 ฉบับ 
  3.2.5 สำเนาหลักฐานอื่นๆ (ถ้ามี) เช่นใบสำคัญการสมรส ใบเปลี่ยน ชื่อ-นามสกุล (ในกรณี       
ที่ชื่อและนามสกุลในหลักฐานการสมัครไม่ตรงกัน) ใบสำคัญทางทหาร (ใบสด.8 ใบสด.9 และใบสด.43) เป็นต้น 
จำนวนอย่างละ 1 ฉบับ 
  3.2.6 ใบรับรองแพทย์ออกโดยโรงพยาบาลของรัฐ ซึ่งออกให้ไม่เกิน 1 เดือน ก.พ.ว่าด้วยโรค 
(พ.ศ.2553)     
  3.2.7 สำเนาใบอนุญาตประกอบวิชาชีพครู หรือสำเนาหลักฐานที่ใช้แสดงในการประกอบ
วิชาชีพครูตามที่คุรุสภาออกให้เพื่อปฏิบัติหน้าที่สอน ไม่หลังวันรับสมัครสอบแข่งขันในวันสุดท้ายและยังไม่
หมดอายุ เว้นตา ผู้สมัครสอบแข่งขันที่มีคุณวุฒิในประเภทวิชา  หรือกลามวิชา หรือทางหรือสาขาวิชาเอกที่ขาด
แคลนมีความจำเป็นต่อการจัดการเรียนการสอนเป็นพิเศษตามที่ส่วนราชการกำหนด ทั้งนี้จะต้องมี ใบอนุญาต
ประกอบวิชาชีพครู หรือหลักฐานที่ใช้แสดงในการประกอบวิชาชีพครูตามที่คุรุสภาออกให้ เพ่ือปฏิบัติหน้าที่สอน
ก่อนวันได้รับการจัดทำสัญญาจ้าง 

 

ทั้งนี้ ในวันสมัครให้ผู้สมัครนำเอกสารฉบับจริงทุกรายการมาแสดงต่อเจ้าหน้าที่รับสมัครด้วย 
และให้ผู้เขียนคำรับรองสำเนาถูกต้องและลงชื่อกำกับไว้ในสำเนาเอกสารตามข้อ 3.2.2 – 3.2.6 ไว้ทุกฉบับ 
 3.3 ค่าธรรมเนียมในการสมัคร 
  ผู้สมัครต้องเสียค่าธรรมเนียมสอบสำหรับตำแหน่งที่สมัคร จำนวน 300 บาท (สามร้อยบาท
ถ้วน) และค่าธรรมเนียมดังกล่าวจะไม่คืนให้ไม่ว่าในกรณีใดๆ ทั้งสิ้น 
 3.4 วิธีการสมัคร 
  ให้ผู้สมัครดำเนินการเก่ียวกับการสมัครตามขั้นตอนวิธีการ ดังนี้ 
  3.4.1 ขอรับคำร้องขอสมัคร และใบสมัครที่งานบุคลากร วิทยาลัยการอาชีพโพธิ์ทอง หรือ
ขอรับได้ที ่เจ ้าหน้าที ่ในวันสมัคร (หรือทางเว็บไซต์ว ิทยาลัย http://www.picec.ac.th กรณีให้ผู ้สมัคร        
ดาวน์โหลดทางเว็บไซต์วิทยาลัยการอาชีพโพธิ์ทอง)  
  3.4.2 กรอกรายละเอียดในเอกสารการสมัครซึ่งประกอบด้วย คำร้องขอสมัคร และใบสมัคร  
ให้ครบถ้วนทุกช่องรายการ และลงชื่อผู้สมัครพร้อมทั้งวันที่สมัครให้เรียบร้อย 
  3.4.3 ติดรูปถ่ายจำนวน 1 รูป ลงในใบสมัคร และติดรูปถ่ายลงในบัตรประจำตัวจำนวน 2 รูป 
ผู้สมัครสอบในช่องที่กำหนดให้เรียบร้อย 

3.4.4 ยื่นเอกสารการสมัครที่กรอกข้อความสมบูรณ์และติดรูปถ่ายเรียบร้อยแล้วพร้อมทั้งแนบ
เอกสารประกอบการสมัครตามข้อ 3.2 โดยให้ยื่นการสมัครต่อเจ้าหน้าที่รับสมัครเท่านั้น และให้ยื่นภายในวัน
เวลาและสถานที่รับสมัครที่กำหนดไว้ตามข้อ 3.1 
  3.4.5 เมื ่อเจ้าหน้าที ่ร ับสมัครได้ตรวจสอบเอกสารการสมัครแล้ว ให้ผู ้สมัครชำระเงิน
ค่าธรรมเนียมสอบตามข้อ 3.3 และลงชื่อผู้สมัครในบันทึกประจำวันเป็นหลักฐาน พร้อมกับรอรับบัตรประจำตัว
ผู้สมัครสอบคืนจากเจ้าหน้าที่รับสมัคร ซึ่งผู้สมัครต้องเก็บไส้เป็นหลักฐานในการเข้ารับการประเมินสมรรถนะ 
โดยการสอบ 
  3.4.6 ติดตามตรวจสอบประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิสอบตามที่กำหนดไว้ในข้อ 4.ของประกาศฯนี้ 
 3.5 เงื่อนไขการรับสมัคร 
  3.5.1 วิทยาลัยการอาชีพโพธิ์ทอง  ขอสงวนสิทธิรับการพิจารณาเอกสารการสมัครเฉพาะ
ผู้สมัครที่ยื่นเอกสารประกอบการสมัครตามข้อ 3.2 ในประกาศฯ นี้  ครบถ้วนทุกรายและได้กรอกข้อความใน
เอกสารการสมัครครบถ้วนสมบูรณ์และได้ดำเนินการสมัครตามข้อ 3.4 ในประกาศฯ นี้ครบถ้วนทุกขั้นตอน 

 
/กรณีท่ียื่นเอกสาร... 
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กรณีที่ยื่นเอกสารเอกสารประกอบการสมัคร หรือกรอกข้อความในเอกสารการสมัครไม่ครบถ้วนสมบูรณ์ หรือ
ไม่ได้ดำเนินการสมัครครบถ้วนทุกขั้นตอนดังกล่าวจะมีผลให้ผู้สมัครนั้น ไม่มีรายชื่อในประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้า
รับการประเมินสมรรถนะหรือเข้ารับการสอบในตำแหน่งที่สมัครนั้น 
  3.5.2 ผู้สมัครจะต้องรับผิดชอบในการตรวจสอบและรับรองตนเองว่าเป็นผู้มีคุณสมบัติทั่วไป
และคุณสมบัติตรงตามประกาศรับสมัครสอบ กรณีที่วิทยาลัยการอาชีพโพธิ์ทอง ตรวจสอบพบว่าผู้สมัครไม่มี
คุณสมบัติครบถ้วนดังกล่าว หรือคุณวุฒิการศึกษาที่ใช้สมัครไม่ตรงตามประกาศรับสมัคร รวมทั้งกรณีที่มีความ
ผิดพลาดอนัเกิดจากผู้สมัครไม่ว่าด้วยเหตุใดๆ อันมีผลทำให้ผู้สมัครไม่มีสิทธิเข้ารับการประเมินสมรรถนะและไม่มี
สิทธิได้รับการจัดจ้างและทำสัญญาจ้างเป็นพนักงานราชการครั้งนี้ ถึงแม้จะเป็นผู้ผ่านการเลือกสรรเพื่อ จัดจ้าง
เป็นพนักงานราชการและจะไม่ได้รับคืนค่าธรรมเนียมสอบแต่อย่างใด  
   

4. การประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการประเมินสมรรถนะและกำหนดวันเวลาและสถานที่ในการประเมิน
สมรรถนะ 
 วิทยาลัยการอาชีพโพธิ์ทอง จะประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการประเมินสมรรถนะ และกำหนดวันเวลา 
และสถานที่ในการประเมินสมรรถนะ ก่อนหรือภายในวันที ่21 กันยายน 2565 ณ วิทยาลัยการอาชีพโพธิ์ทอง 
หรือ http://www.picec.ac.th และ Facebook : งานประชาสัมพันธ์ วก.โพธิ์ทอง จ.อ่างทอง 
 

5.  หลักเกณฑ์ และวิธีการสรรหาและเลือกสรร 
 วิทยาลัยการอาชีพโพธิ์ทอง จะดำเนินการประเมินสมรรถนะผู้สมัครด้วยวิธีการสอบในตำแหน่งที่เปิดรับ
สมัคร ดังต่อไปนี้ 
 

สมรรถนะ คะแนนเต็ม วิธีการประเมิน 
ประเมินสมรรถนะครั้งท่ี 1  
ส่วนที่ 1 : ความรู้ความสามารถทั่วไป 

- รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พ.ศ. 2560 
- พระราชบัญญัติการอาชีวศึกษา พ.ศ. 2551 
- กฎหมาย กฎ ระเบียบ หลักเกณฑ์และวิธีการที่ 

เก ี ่ยวข ้องก ับสำน ักงานคณะกรรมการการ
อาชีวศึกษา (กฎหมายการบริหารและการจัด
การศึกษาของสำนักงานคณะกรรมการการ
อาชีวศึกษา) 

- ระเบียบสำนักรัฐมนตรีว่าด้วยพนักงานราชการ 
พ.ศ.2547 และประกาศคณะกรรมการบริหาร
พนักงานราชการที่เก่ียวข้อง 

- สังคม เศรษฐกิจ การเม ือง และเหตุการณ์
ปัจจุบัน 

- นโยบายของรัฐบาลที่เกี่ยวข้องกับการศึกษา 
- หลักสูตรและการพัฒนาหลักสูตร 
- ความรู้ความสามารถเกี่ยวกับวิชาการศึกษา 

 
100 

 
สอบข้อเขียน 

ส่วนที่ 2 : ความรู้ความสามารถเฉพาะตำแหน่งครู 
            ตามตำแหน่งรหัส 201 สาขาวิชาช่างยนต์         
ที่ระบุไว้ในประกาศรับสมัคร 

100 
 

 

สอบข้อเขียน 

/ตารางสมรรถนะ.... 



สมรรถนะ คะแนนเต็ม วิธีการประเมิน 
ประเมินสมรรถนะครั้งท่ี 2  
ส่วนที่ 3 : สัมภาษณ์ 

1. มนุษย์สัมพันธ์และการประสานงาน 
2. การคิดวิเคราะห์ 
3. ความคิดริเริ่มสร้างสรรค์ 
4. การสื่อสารโดยการพูด 
5. ปฏิภาณไหวพริบ 

ส่วนที่ 4 : ประวัติและผลงาน 
- จัดทำเป็นรูปเล่มไม่เกิน 20 หน้ากระดาษ A4 

(ไม่รวมปกและภาคผนวก) โดยจัดพิมพ์ตัวอักษร 
TH Sarabun ขนาด 16 Point และนำมาใน  
วันสอบ 

 
80 

 
 
 
 
 

20 

 
สอบสัมภาษณ์ 

 
 
 
 
 

ตรวจสอบเอกสาร 

   
 
   
6. เกณฑ์การตัดสิน 
 6.1 การประเมินสมรรถนะจะแบ่งการประเมินเป็น 2 ครั้ง ได้แก่ 
  6.1.1 ประเมินสมรรถนะครั้งที่ 1 ประกอบด้วยสมรรถนะส่วนที่ 1 และส่วนที่ 2 
  6.1.2 การประเมินสมรรถนะครั้งที่ 2 ประกอบด้วย สมรรถนะส่วนที่ 3 และส่วนที่ 4 
 6.2 ผู้ที่จะผ่านการประเมินสมรรถนะครั้งที่ 1 ต้องได้คะแนนการประเมินส่วนที่ 1 และส่วนที่ 2 ไม่ต่ำ
กว่าร้อยละ 60 
 ทั้งนี้ ผู้ที่จะได้รับการตรวจข้อสอบส่วนที่ 2 จะต้องเป็นผู้ได้คะแนนผ่านการประเมินสมรรถนะในส่วนที่ 
1 ไม่ต่ำกว่าร้อยละ 60 (วิทยาลัยการอาชีพโพธิ์ทอง ขอสงวนสิทธิพิจารณาตรวจกระดาษคำตอบของผู้เข้าสอบ
ในส่วนที่ 2 ให้กับผู้ที่มีผลการประเมินผ่านส่วนที่ 1 เท่านั้น) 
 6.3 ผู้ที ่จะมีสิทธิเข้ารับการประเมินสมรรถนะครั้งที่ 2 จะต้องเป็นผู้ที ่ได้คะแนนผ่านการประเมิน
สมรรถนะครั้งที่ 1 ไม่ต่ำกว่าร้อยละ 60 
 6.4 ผู้ที่ผ่านการประเมินสมรรถนะครั้งที่ 2 ต้องได้คะแนนการประเมินส่วนที่ 3 และส่วนที่ 4 ไม่ต่ำกว่า
ร้อยละ 60 
 6.5 ผู้ที่ผ่านการเลือกสรร จะต้องเป็นผู้ที่ได้คะแนนผ่านการประเมินสมรรถนะครั้งที่ 1 และครั้งที่ 2  
 

7. การประกาศรายช่ือ และข้ึนบัญชีผู้ผ่านการเลือกสรร 
 7.1 วิทยาลัยการอาชีพโพธิ์ทอง จะประกาศรายชื่อผู้ผ่านการเลือกสรร ณ วิทยาลัยการอาชีพโพธิ์ทอง 
หรือ www.picec.ac.th 
 7.2 การประกาศรายชื่อผู้ผ่านการเลือกสรร 
  7.2.1 จำแนกตามตำแหน่งที่เปิดรับสมัครและผู้สอบผ่าน 

7.2.2 บัญชีรายชื่อตำแหน่งดังกล่าว จะเรียงลำดับที่จากผู้ที่ได้คะแนนรวมสูงสุดเป็นลำดับที่
หนึ่งไปหาผู้ที่ได้คะแนนรวมต่ำสุด โดยผู้อยู่ในระดับต้นจะเป็นผู้อยู่ในระดับดีกว่า 
  7.2.3 กรณีผู้ที่ได้คะแนนรวมตามข้อ 7.2.2 ดังกล่าวเท่ากัน จะพิจารณา ดังนี้ 
   (1) ให้ผู้ที่ได้คะแนนประเมินครั้งที่ 1 ส่วนที่ 1 มากกว่า เป็นผู้อยู่ในลำดับที่ดีกว่า 

 
/(2)ถ้าคะแนนเท่ากัน... 
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  โดยจะประเมินสมรรถนะ ครั้งที่ 1 ก่อนและเมื่อประเมินสมรรถนะ ครั้งที่ 1 ผ่านแล้ว จึงจะมีสิทธิเข้ารับ
การประเมินสมรรถนะ ครั้งที่ 2 ต่อไป 
 

http://www.picec.ac.th/
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   (2) ถ้าคะแนนเท่ากัน จะพิจารณาให้ผู ้ที ่ได้รับคะแนนประเมินครั้งที่ 1 ส่วนที่ 2 
มากกว่าเป็นผู้อยู่ในลำดับที่ดีกว่า 
   (3) ถ้าคะแนนเท่ากัน จะพิจารณาให้ผู้ที่ได้รับคะแนนประเมินครั้งที่ 2 มากกว่าเป็นผู้
อยู่ในลำดับที่ดีกว่า 
 7.3 หากตำแหน่งใดมีผู้ผ่านการเลือกสรรเกินจำนวนอัตราว่างที่ประกาศรับสมัครนี้ วิทยาลัยการอาชีพ
โพธิ์ทอง จะข้ึนบัญชีรายชื่อผู้ผ่านการเลือกสรรดังกล่าวไว้เป็นเวลา 2 ปี 
 ทั้งนี้ ถ้ากรณีอย่างใดอย่างหนึ่งดังต่อไปนี้ ให้รายชื่อที่ได้ขึ้นบัญชีไว้เป็นอันยกเลิกการขึ้นบัญชีของผู้นั้น
ด้วยได้แก ่
   (1) ผู้นั้นได้ขอสละสิทธิ์ไม่เข้ารับการจัดจ้างในตำแหน่งที่สอบได้ 
   (2) ผู้นั้นไม่มารายงานตัวเพ่ือรับการจ้างภายในเวลาที่กำหนด 
   (3) ผู้นั้นไม่มาปฏิบัติราชการตามกำหนดวัน เวลาที่ วิทยาลัยการอาชีพโพธิ์ทอง 
   (4) ปรากฏข้อเท็จจริงในภายหน้าว่าผู้นั้นมีคุณสมบัติไม่เป็นไปตามเงื่อนไข และหรือไม่
ปฏิบัติตามเงื่อนไขการรับสมัครกรณีใดหรือหลายกรณีตามที่ระบุไว้ในข้อ 3.5  ของประกาศฯ นี้ 
 

8.  การจัดจ้างและทำสัญญาจ้างผู้ผ่านการเลือกสรร 
 ผู้ผ่านการเลือกสรรจะต้องเข้ารับการรายงานตัวและทำสัญญาจ้างตามที่วิทยาลัยการอาชีพโพธิ์ทอง
กำหนด ดังนี้ 
 8.1  วิทยาลัยการอาชีพโพธิ์ทอง จะจ้างพนักงานราชการครั้งแรกตามลำดับคะแนนที่สอบได้ของผู้ผา่น
การเลือกสรร แต่ละตำแหน่ง ตามจำนวนอัตราว่างที่ได้ประกาศรับสมัครไว้นี้ 
 8.2  ในกรณีที่วิทยาลัยการอาชีพโพธิ์ทอง มีอัตราว่างเพิ่มภายหน้าจะจัดจ้างพนักงานราชการโดย
พิจารณาบัญชีรายชื่อผู้ผ่านบัญชีรายชื่อผู้ผ่านการเลือกสรรในตำแหน่งนั้น ๆ ตามลำดับการขึ้นบัญชีรายชื่อของ
ตำแหน่งนั้นที่มีบัญชีรายชื่อเหลืออยู่ตามจำนวนอัตราว่างดังกล่าว 
 8.3  การทำสัญญาจ้างให้เป็นไปตามท่ีวิทยาลัยการอาชีพโพธิ์ทองกำหนด  ซึ่งจะแจ้งให้ทราบต่อไป 
   

        ประกาศ ณ วันที่  8 กันยายน พ.ศ. 2565 
 

 
 

(นายไพฑูรย์  สังข์สวัสดิ์)  
        ผู้อำนวยการวิทยาลัยการอาชีพโพธิ์ทอง 

 
 

 

 

 

 

 

 

 



เอกสารแนบท้ายประกาศวิทยาลัยการอาชีพโพธิ์ทอง 
ลงวันที่ วันที่ 8 กันยายน พ.ศ. 2565 

เรื่อง รับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรและจัดจ้างเป็นพนักงานราชการทั่วไป  
---------------------------------------- 

 

๑. ข้อมูลเกี่ยวกับตำแหน่ง 
ชื่อตำแหน่ง  บริหารทั่วไป (ครู)  รหัส 201 สาขาวิชาช่างยนต์ 
เลขที่ตำแหน่ง  297  กลุ่มงาน บริหารทั่วไป 
สถานที่ปฏิบตัิงาน วิทยาลัยการอาชีพโพธิ์ทอง 
   53  หมู่ 2  ตำบลบางเจ้าฉ่า  อำเภอโพธิ์ทอง  จังหวัดอ่างทอง 
 

2. หน้าที่และความรับผิดชอบของงานที่ปฏิบัติ 
 ปฏิบัติหน้าที่หลักเกี่ยวกับการจัดการเรียนการสอน  การส่งเสริม การเรียนรู้ พัฒนาผู้เรียน ปฏิบัติงาน
ทางวิชาการของสถานศึกษา  พัฒนาตนเองและวิชาชีพ  ประสานความร่วมมือกับผู้ปกครอง บุคคลในชุมชนหรือ
สถานประกอบการเพื่อร่วมกันพัฒนาผู้เรียน  การบริหารสังคมด้านวิชาการ  เป็นต้น โดยมีลักษณะงานที่ต้อง
ปฏิบัติ ดังนี้ 

1. ปฏิบัติงานเกี่ยวกับการจัดการเรียนการสอนและการส่งเสริมการเรียนรู้ของผู้เรียนด้วยวิธีการที่
หลากหลาย  โดยเน้นผู้เรียนเป็นสำคัญ 

2. จัดอบรมและสั่งสอนและจัดกิจกรรมเพื่อพัฒนาผู้เรียนให้มีคุณลักษณะที่พึงประสงค์ 
3. ปฏิบัติงานทางวิชาการของสถานศึกษา 
4. ปฏิบัติงานเกี่ยวกับการจัดระบบดูแลช่วยเหลือผู้เรียน 
5. ประสานความร่วมมือกับผู้ปกครองและบุคคลในชุมชนเพ่ือร่วมพัฒนาผู้เรียนตามศักยภาพ 
6. ทำนุ บำรุง ส่งเสริมศิลปวัฒนธรรม  แหล่งเรียนรู้และภูมิปัญญาท้องถิ่น 
7. ศึกษา วิเคราะห์  วิจัย  และประเมินพัฒนาการของผู้เรียน เพื่อนำมาพัฒนาการเรียนการสอนให้มี

ประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น 
8. ปฏิบัติงานเกี่ยวกับการใช้โปรแกรมชุดคำสั่งในระบบคอมพิวเตอร์เพื่อนำมาปฏิบัติในการจัดการ

เรียนการสอนและงานอื่นๆ  ที่เกี่ยวข้อง  รวมทั้งการติดตามความก้ าวหน้าของเทคโนโลยีใหม่ๆ  
เพ่ือนำมาใช้ปฏิบัติงาน 

9. ติดต่อประสานงาน  ให้บริการข้อมูล  ให้คำปรึกษา  แนะนำ ตอบปัญหา  และชี้แจงเรื่องต่างๆ            
ที่เก่ียวข้องกับงานในหน้าที่แก่บุคคลหรือหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง 

 

3.  คุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่ง  
 3.1  สาขาวิชาช่างยนต ์

ได้ร ับปริญญาตรีหรือคุณวุฒิอื ่นที ่เทียบเท่าได้ในระดับเดียวกันที ่ ก.พ. รับรองแล้วใน              
รหัส 201 เครื ่องกล/เทคนิคยานยนต์/วิศวกรรมเครื ่องกล/เทคโนโลยีเครื ่องต้นกำลัง/เทคนิคช่างยนต์/
อุตสาหกรรมศิลป์(ช่างยนต์)/เทคโนโลยีอุตสาหการ(ช่างยนต์)/เทคโนโลยียานยนต์/เทคโนโลยีอุตสาหกรรม
(เทคโนโลยีเครื่องกล)/วิศวกรรมชนถ่ายวัสดุ(ช่างยนต์)/วิศวกรรมเครื่องจักรกลเกษตร/เทคโนโลยีเครื่องกล หรือ
สาขาอ่ืนที่เกี่ยวข้อง 
 3.2 มีใบอนุญาตประกอบวิชาชีพครู หรือหลักฐานที่ใช้แสดงในการประกอบวิชาชีพครูตามที่ คุรุสภา
ออกให้เพื่อปฏิบัติหน้าที่สอน ไม่หลังวันรับสมัครสอบแข่งขันในวันสุดท้ายและยังไม่หมดอายุ เว้นแต่ ผู้สมัคร
สอบแข่งขันท่ีมีคุณวุฒิในประเภทวิชา หรือกลุ่มวิชาหรือ ทางหรือสาขาวิชาเอกท่ีขาดแคลน มีความจำเป็นต่อการ
จัดการเรียนการสอนเป็นพิเศษตามที่ส่วนราชการกำหนด ทั้งนี้จะต้องมีใบอนุญาตประกอบวิชาชีพครู หรือ 
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หลักฐานที่ใช้แสดงในการประกอบวิชาชีพครูตามที่คุรุสภาออกให้เพื่อปฏิบัติหน้าที่สอนก่อนวันได้รับการจัดทำ
สัญญาจ้าง  
 

4.  การลงนาม 
 
 
 
      ชื่อผู้ตรวจสอบ....................... ..................................... 
                วันที่ได้จัดทำ 8 กันยายน 2565 
 
  


