
 
 
 
 

 

ประกาศวิทยาลัยอาชีวศึกษาปัตตานี 
เรื่อง  รับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรและจัดจ้างเป็นพนักงานราชการท่ัวไป 

………………………………. 

ด้วยวิทยาลัยอาชีวศึกษาปัตตานี   ประสงค์จะรับสมัครบุคคลเพื่อ เลือกสรรและจัดจ้างเป็น                
พนักงานราชการ ตำแหน่งในกลุ่มงานบริหารท่ัวไป ตำแหน่งพนักงานบริหารท่ัวไป (ครู) โดยปฏิบัติงาน         
ในวิทยาลัยอาชีวศึกษาปัตตานี ฉะนั้นอาศัยอำนาจตามความในข้อ 5 ของประกาศคณะกรรมการบริหาร
พนักงานราชการ ลงวันท่ี 11 กันยายน พ.ศ. 2552 เรื่อง หลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขการสรรหาและ
เลือกสรรพนักงานราชการและแบบสัญญาจ้างของพนักงานราชการ  พ.ศ. 2552 และประกาศคณะ
กรรมการบริหารพนักงานราชการ ลงวันท่ี 28 กุมภาพันธ์ 2554 เรื่อง การกำหนดลักษณะงานและ
คุณสมบัติเฉพาะกลุ่มงานและการจัดทำกรอบอัตรากำลังพนักงานราชการ และคำส่ังสำนักงานคณะกรรมการ
การอาชีวศึกษาท่ี 297/2556 ลงวันท่ี 28 กุมภาพันธ์ 2556 เรื่อง มอบอำนาจการสรรหาและเลือกสรร
บุคคลเพื่อจัดจ้างเป็นพนักงานราชการท่ัวไป การจัดทำและลงนาม ในสัญญาจ้างพนักงานราชการ จึงประกาศ
รับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการท่ัวไป โดยมีรายละเอียด ดังต่อไปนี้ 
1. ช่ือกลุ่มงาน  ตำแหน่ง และรายละเอียดการจ้างงาน 
 1.1  ชื่อกลุ่มงาน  ชื่อตำแหน่ง              จำนวนอัตรา  

 บริหารทั่วไป  พนักงานบริหารท่ัวไป (ครู)           1    
 1.2  ขอบข่ายงานที่จะให้ปฏิบัติ   ให้เป็นไปตามรายละเอียดแนบท้ายประกาศนี้ 

1.3  อัตราค่าตอบแทนและสิทธิประโยชน์   
ตำแหน่งในกลุ่มบริหารท่ัวไป ค่าตอบแทนรายเดือน 18,000 บาท 
และให้ได้รับสิทธิประโยชน์ของพนักงานราชการ ตามระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วย 

พนักงานราชการ พ.ศ. 2547 และตามประกาศคณะกรรมการบริหารพนักงานราชการ เรื่อง ค่าตอบแทน
พนักงานราชการ (ฉบับท่ี 9) ลงวันท่ี 15 พฤษภาคม พ.ศ. 2561 กำหนดไว้  

1.4  ระยะเวลาการจ้าง  จ้างภายในปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 ถึงวันท่ี 30 กันยายน 2567               
โดยในระยะเวลาการจ้างจะต้องประ เมินผลการปฏิบั ติ งานของพนักงานราชการ  ตามประกาศ                  
คณะกรรมการบริหารพนักงานราชการ  เรื่อง แนวทางการประเมินผลการปฏิบัติงานของพนักงานราชการ  
พ.ศ. 2554  ลงวันท่ี  28  กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2554  และท่ีสำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา กำหนดไว้ 
 1.5  สถานที่ปฏิบัติงาน  ปฏิบัติงานท่ีวิทยาลัยอาชีวศึกษาปัตตานี  สังกัดสำนักงานคณะกรรมการ
การอาชีวศึกษา 

2. คุณสมบัติทั่วไป และคุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่งของผู้สมัคร 
 ผู้สมัครต้องมีคุณสมบัติท่ัวไป และมีคุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่งครบทุกข้อ  ดังต่อไปนี้ 
 2.1  คุณสมบัติทั่วไป 
  2.1.1  มีสัญชาติไทย 
  2.1.2  มีอายุไม่ต่ำกว่า 18  ปี (นับถึงวันสุดท้ายของการรับสมัคร) 
  2.1.3  ไม่เป็นบุคคลล้มละลาย 
 

2.1.4  ไม่เป็น….. 
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  2.1.4  ไม่เป็นผู้มีกายทุพพลภาพจนไม่สามารถปฏิบัติหน้าท่ีได้  ไร้ความสามารถ หรือ 
จิตฟั่นเฟือนไม่สมประกอบ หรือเป็นโรคตามท่ีกำหนดไว้ในกฎหมายว่าด้วยระเบียบข้าราชการพลเรือน 
  2.1.5  ไม่เป็นผู้ดำรงตำแหน่งทางการเมือง กรรมการพรรคการเมือง หรือเจ้าหน้าท่ีในพรรค
การเมือง 
  2.1.6 ไม่เป็นผู้เคยต้องรับโทษจำคุกโดยคำพิพากษาถึงท่ีสุดให้จำคุก เพราะกระทำความผิด
ทางอาญา เว้นแต่เป็นโทษสำหรับความผิดท่ีได้กระทำโดยประมาทหรือความผิดลหุโทษ หรือเป็นผู้พ้นโทษ
มาแล้วเกินห้าปี 
   การจ้างบุคคลผู้พ้นโทษมาแล้วเกินห้าปีตามวรรคหนึ่งเข้าเป็นพนักงานราชการให้
บุคคลผู้นั้นต้องยื่นหนังสือรับรองความประพฤติว่าไม่เป็นผู้บกพร่องในศีลธรรมอันดีจนเป็นท่ีน่ารังเกียจของ
สังคมตามแบบท่ีเลขาธิการคณะกรรมการพลเรือนกำหนดเพื่อประกอบการพิจารณาด้วย (เป็นไปตามระเบียบ
สำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยพนักงานราชการ (ฉบันท่ี 2) พ.ศ. 2560) 

2.1.7  ไม่เป็นผู้เคยถูกลงโทษให้ออก ปลดออก หรือไล่ออกจากราชการ รัฐวิสาหกิจ หรือ 
หน่วยงานอื่นของรัฐ 
  หมายเหตุ  ผู้ท่ีผ่านการเลือกสรร  ในวันท่ีทำสัญญาจ้างจะต้องไม่เป็นข้าราชการหรือลูกจ้าง
ของส่วนราชการ พนักงาน หรือลูกจ้างของหน่วยงานอื่นของรัฐ รัฐวิสาหกิจ หรือพนักงานหรือลูกจ้าง ของส่วน
ราชการส่วนท้องถิ่น และจะต้องนำไปรับรองแพทย์ ซึ่งออกให้ไม่เกิน 1 เดือน และแสดงว่าไม่เป็นโรคท่ี
ต้องห้ามตามกฎ ก.พ. ว่าด้วยโรค (พ.ศ. 2553) มายื่นด้วย 
 2.2 คุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่ง   

2.2.1 ได้รับปริญญาตรีหรือคุณวุฒิอื่น ๆ ท่ีเทียบได้ในระดับเดียวกันท่ี ก.พ รับรองแล้ว                     
ในสาขาวิชาการจัดการท่ัวไป(การบัญชี)/การบริหารธุรกิจ(การบัญชี)/การบัญชี/บัญชีการเงิน/ธุรกิจศึกษา   
(การบัญชี)  

2.2.2 มีใบอนุญาตประกอบวิชาชีพครู หรือหลักฐานท่ีใช้แสดงในการประกอบวิชาชีพครูตามท่ี  
คุรุสภาออกให้เพื่อปฏิบัติหน้าท่ีสอน ไม่หลังวันรับสมัครสอบแข่งขันในวันสุดท้ายและยังไม่หมดอายุ เว้นแต่ 
ผู้สมัครสอบแข่งขันท่ีมีคุณวุฒิในประเภทวิชา หรือกลุ่มวิชา หรือทางหรือสาขาวิชาเอก ท่ีขาดแคลน มีความ
จำเป็นต่อการจัดการเรียนการสอนเป็นพิเศษตามท่ีส่วนราชการกำหนด ท้ังนี้จะต้องมีใบอนุญาตประกอบ
วิชาชีพครู หรือหลักฐานท่ีใช้แสดงในการประกอบวิชาชีพครูตามท่ีคุรุสภาออกให้ เพื่อปฏิบัติหน้าท่ีสอนก่อนวัน
ได้รับการจัดทำสัญญาจ้าง 

3. การรับสมัคร 
 3.1 วัน เวลา และสถานที่รับสมัคร 
  ผู้ประสงค์จะสมัคร ให้ยื่นใบสมัครด้วยตนเอง ณ อาคาร 5 ช้ัน 2 งานบุคลากร  วิทยาลัย
อาชีวศึกษาปัตตานี ต้ังแต่วันท่ี 6 – 13 ธันวาคม 2565  (ในวันราชการ) ภาคเช้าต้ังแต่เวลา 08.30 น.              
ถึง  12.00  น. และภาคบ่ายต้ังแต่เวลา  13.00 น. ถึง 16.30 น.  

3.2 หลักฐานที่ต้องยื่นพร้อมใบสมัคร 
  3.2.1 รูปถ่ายหน้าตรง ไม่สวมหมวก ไม่สวมแว่นดำ ขนาด 1X1.5 นิ้ว  โดยถ่ายไว้ไม่เกิน           
1 ปี จำนวน 3 รูป (ใช้ติดใบสมัคร 1 รูป และใบตอบรับการสมัคร 2 รูป) 
  3.2.2 สำเนาปริญญาบัตร และสำเนาระเบียนแสดงผลการศึกษา (Transcript of Records) 
(ฉบับภาษาไทย) ท่ีแสดงว่าเป็นผู้มีคุณวุฒิการศึกษาตรงตามประกาศรับสมัครโดยต้องสำเร็จการศึกษา และ
ได้รับอนุมัติจากผู้มีอำนาจอนุมัติก่อนวันยื่นใบสมัคร  จำนวนอย่างละ 2 ฉบับ 
 

ท้ังนี้... 
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  ท้ังนี้ ผู้ท่ีจะถือว่าเป็นผู้สำเร็จการศึกษาตามหลักสูตรขั้นปริญญาบัตร  ของสถานศึกษาใดนั้น
จะถือตามกฎหมาย กฎ หรือระเบียบท่ีเกี่ยวกับการสำเร็จการศึกษาตามหลักสูตรของสถานศึกษานั้น ๆ               
เป็นเกณฑ์ โดยจะต้องสำเร็จการศึกษาก่อนวันยื่นใบสมัคร 
  3.2.3 สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน  จำนวน  1  ฉบับ 
  3.2.4 สำเนาทะเบียนบ้าน  จำนวน  1  ฉบับ 

 3.2.5 สำเนาหลักฐานอื่น ๆ (ถ้ามี) เช่น ใบสำคัญการสมรส ใบเปล่ียนช่ือ -นามสกุล                  
(ในกรณีท่ีช่ือและนามสกุลในหลักฐานการสมัครไม่ตรงกัน)  ใบสำคัญทางทหาร (ใบ สด.8 ใบ สด.9 และ              
ใบ สด.43) เป็นต้น จำนวนอย่างละ 1 ฉบับ 

3.2.6 สำเนาใบอนุญาตประกอบวิชาชีพครู หรือสำเนาหลักฐานท่ีใช้แสดงในการประกอบ
วิชาชีพครูตามท่ี คุรุสภาออกให้เพื่อปฏิบัติหน้าท่ีสอน ไม่หลังวันรับสมัครสอบแข่งขันในวันสุดท้ายและยังไม่
หมดอายุ เว้นแต่ ผู้สมัครสอบแข่งขันท่ีมีคุณวุฒิในประเภทวิชา หรือกลุ่มวิชา หรือทางหรือสาขาวิชาเอกท่ีขาด
แคลน มีความจำเป็นต่อการจัดการเรียนการสอนเป็นพิเศษตามท่ีส่วนราชการกำหนด ท้ังนี้จะต้องมีใบอนุญาต
ประกอบวิชาชีพครู หรือหลักฐานท่ีใช้แสดงในการประกอบวิชาชีพครูตามท่ีคุรุสภาออกให้ เพื่อปฏิบัติหน้าท่ี
สอนก่อนวันได้รับการจัดทำสัญญาจ้าง 

  ท้ังนี้ ในวันสมัคร ให้ผู้สมัครนำเอกสาร ฉบับจริงทุกรายการ มาแสดงต่อเจ้าหน้าท่ีรับสมัครด้วย 
และให้ผู้สมัครเขียนคำรับรองสำเนาถูกต้องและลงช่ือกำกับไว้ในสำเนาเอกสารตามข้อ 3.2.2-3.2.6 ไว้ทุกฉบับ 
 3.3 ค่าธรรมเนียมในการสมัคร 
  ผู้สมัครต้องเสียค่าธรรมเนียมสอบสำหรับตำแหน่งท่ีสมัคร จำนวนเงิน 300 บาท  
(สามร้อยบาทถ้วน)  และค่าธรรมเนียมดังกล่าวจะไม่จ่ายคืนให้ ไม่ว่ากรณีใด ๆ ท้ังส้ิน 
 3.4 วิธีการสมัคร 
  ให้ผู้สมัครดำเนินการเกี่ยวกับการสมัครตามข้ันตอนวิธีการ ดังนี้ 
  3.4.1 ขอรับคำร้องขอสมัคร และใบสมัครได้ท่ีเจ้าหน้าท่ี ณ ห้องบุคลากร อาคาร 5  ช้ัน 2
วิทยาลัยอาชีวศึกษาปัตตานี 
  3.4.2 กรอกรายละเอียดในเอกสารการสมัครซึ่งประกอบด้วย คำร้องขอสมัคร และใบสมัคร
ให้ครบถ้วนทุกช่องรายการ และลงช่ือผู้สมัครพร้อมท้ังวันท่ีสมัครให้เรียบร้อย 
  3.4.3 ติดรูปถ่ายจำนวน 1 รูปลงในใบสมัคร และติดรูปถ่ายจำนวน 2 รูป ลงในบัตร
ประจำตัวผู้สมัครสอบในช่องท่ีกำหนดให้เรียบร้อย 
  3.4.4 ยื่นเอกสารการสมัครท่ีกรอกข้อความสมบูรณ์และติดรูปถ่ายเรียบร้อยแล้ว พร้อมท้ัง
แนบเอกสารประกอบการสมัครตามข้อ 3.2 โดยให้ยื่นการสมัครต่อเจ้าหน้าท่ีรับสมัครเท่านั้น และให้ยื่นภายใน
เวลาและสถานท่ีรับสมัครท่ีกำหนดไว้ตามข้อ 3.1 
  3.4.5 เมื่อเจ้าหน้าท่ีรับสมัครได้ตรวจสอบเอกสารการสมัครแล้ว ให้ ผู้สมัครชำระเงิน
ค่าธรรมเนียมสอบตามข้อ 3.3 และลงช่ือผู้สมัครในบันทึกประจำวันเป็นหลักฐาน  พร้อมกับรอรับบัตร
ประจำตัวผู้สมัครสอบคืนจากเจ้าหน้าท่ีรับสมัคร ซึ่งผู้สมัครต้องเก็บไว้เป็นหลักฐานในการเข้ารับการประเมิน
สมรรถนะโดยการสอบ  
  3.4.6 ติดตามตรวจสอบประกาศรายช่ือผู้มีสิทธิสอบตามท่ีกำหนดไว้ใน ข้อ 4. ของประกาศฯ นี้ 
 
 
 
 

3.5 เง่ือนไข..... 
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 3.5 เง่ือนไขการรับสมัคร 
  3.5.1 วิทยาลัยอาชีวศึกษาปัตตานี ขอสงวนสิทธิรับการพิจารณาเอกสารการสมัครเฉพาะ
ผู้สมัครท่ียื่นเอกสารประกอบการสมัครตามข้อ 3.2 ในประกาศฯ นี้ครบถ้วนทุกรายการ และได้กรอกข้อความ
ในเอกสารการสมัครครบถ้วนสมบูรณ์และได้ดำเนินการสมัครตามข้อ 3.4 ในประกาศฯ นี้ครบถ้วนทุกขั้นตอน 
กรณีท่ียืนเอกสารประกอบการสมัคร หรือกรอกข้อความในเอกสารการสมัครไม่ครบถ้วนสมบูรณ์ หรือไม่ได้
ดำเนินการสมัครครบถ้วนทุกขั้นตอนดังกล่าวจะมีผลให้ผู้สมัครนั้น ไม่มีรายช่ือในประกาศรายช่ือผู้มีสิทธิเข้ารับ
การประเมินสมรรถนะหรือเข้ารับการสอบในตำแหน่งท่ีสมัครนั้น 
  3.5.2 ผู้สมัครจะต้องรับผิดชอบในการตรวจสอบและรับรองตนเองว่าเป็นผู้มีคุณสมบัติท่ัวไป
และคุณสมบัติตรงตามประกาศรับสมัครสอบ  กรณีท่ีวิทยาลัยอาชีวศึกษาปัตตานี ตรวจสอบพบว่าผู้สมัครไม่มี
คุณสมบัติครบถ้วนดังกล่าวหรือตรวจสอบพบว่าคุณวุฒิการศึกษาท่ีใช้สมัครไม่ตรงตามประกาศรับสมัคร รวมท้ัง
กรณีท่ีมีความผิดพลาดอันเกิดจากผู้สมัครไม่ว่าด้วยเหตุใด ๆ อันมีผลทำใหผู้้สมัครไม่มีสิทธิสมัคร ตามประกาศ
รับสมัครฯ นี้ ให้ถือว่าผู้สมัครเป็นผู้ขาดคุณสมบัติในการสมัครมาต้ังแต่ต้น และถือว่าเป็นผู้ไม่มีสิทธิเข้ารับการ
ประเมินสมรรถนะและไม่มีสิทธิได้รับการจัดจ้างและทำสัญญาจ้างเป็นพนักงานราชการครั้งนี้ ถึงแม้จะเป็นผู้
ผ่านการเลือกสรรเพื่อจัดจ้างเป็นพนักงานราชการ และจะไม่ได้รับคืนค่าธรรมเนียมสอบแต่อย่างใด  

4. การประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการประเมินสมรรถนะ และกำหนดวันเวลาและสถานที่ในการ 
   ประเมินสมรรถนะ 
 วิทยาลัยอาชีวศึกษาปัตตานี จะประกาศรายช่ือผู้มีสิทธิเข้ารับการประเมินสมรรถนะ ภายในวันท่ี              
15 ธันวาคม 2565 ณ ป้ายประกาศหน้าห้องฝ่ายบริหารทรัพยากร  อาคาร 5 ช้ัน 1 หรือเว็บไซต์  
http://www.pnvc.ac.th วิทยาลัยอาชีวศึกษาปัตตานี  หรือ http://sites.google.com/view/jobpnvc               
หรือเฟซบุ๊กงานประชาสัมพันธ์ วอศ.ปัตตานี 

5.  หลักเกณฑ์และวิธีการเลือกสรร 
 วิทยาลัยอาชีวศึกษาปัตตานี  จะดำเนินการประเมินสมรรถนะผู้สมัครด้วยวิธีการสอบในตำแหน่งท่ีเปิด  
รับสมัคร ดังต่อไปนี้ 

สมรรถนะ คะแนนเต็ม วิธีการประเมิน 
ประเมินสมรรถนะครั้งที่ 1 
ส่วนที่ 1 : ความรู้ความสามารถทั่วไป 
          - รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พ.ศ.2560 
          - พระราชกฤษฎีกาว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการบริหารกิจการ 
            บ้านเมืองท่ีดี พ.ศ.2546 
          - พระราชบัญญัติความผิดทางละเมิดของเจ้าหน้าท่ี พ.ศ.2539 
          - พระราชบัญญัติการอาชีวศึกษา พ.ศ.2551 
          - ระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยพนักงานราชการ พ.ศ.2547  
            และประกาศคณะกรรมการบริหารพนักงานราชการท่ีเกี่ยวข้อง 
          - พระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของราชการ พ.ศ.2540 
          - ข่าวสาร บ้านเมืองและเหตุการณ์ปัจจุบนั 
          - ความเข้าใจทางภาษาและการใช้ภาษาไทย 
          - ความรู้เบ้ืองต้นเกี่ยวกับคอมพิวเตอร์และการใช้โปรแกรมประยุกต์ 
            ในสำนักงาน 

 
100 

 
 
 
 

 
สอบข้อเขียน 

 
 
 
 
 
 
 

 
สมรรถนะ..... 
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สมรรถนะ คะแนนเต็ม วิธีการประเมิน 

ส่วนที่ 1 : ความรู้ความสามารถทั่วไป 
          - หลักสูตรและการวัดผลประเมินผล 

 - มาตรฐานและจรรยาบรรณวิชาชพีครู  

  

ส่วนที่ 2 : ความรู้ความสามารถเฉพาะตำแหน่ง ครู สาขาวิชาการบัญชี 
 - พื้นฐานการบัญช ี
 - บัญชีชั้นสูง 1  
 - บัญชีชั้นสูง 2 
 - การบัญชีต้นทุน 1   
 - การบัญชีต้นทุน 2 

100 สอบข้อเขียน 

การประเมนิสมรรถนะครั้งที ่2 
ส่วนที ่3 : การสมัภาษณ ์
          1. ความรับผิดชอบ   
          2. ความอดทนและเสียสละ   
          3. ความคิดริเริ่มและปฏิภาณไหวพริบ  
          4. ความสามารถในการส่ือสาร  
          5. มนุษยสัมพันธ์และการปรับตัวเข้ากับผู้ร่วมงาน 

 
100 

 

 
สอบสัมภาษณ์ 

6. เกณฑ์การตัดสิน  
 6.1 การประเมินสมรรถนะจะแบ่งการประเมินเป็น 2 ครั้ง ได้แก่ 
  6.1.1  ประเมินสมรรถนะครั้งท่ี 1  ส่วนท่ี 1 (ความรู้ความสามารถท่ัวไปเฉพาะตำแหน่งครู) 
คะแนนเต็ม 100  คะแนน และส่วนท่ี 2 (ความรู้ความสามารถเฉพาะตำแหน่ง) คะแนนเต็ม 100  คะแนน  
  6.1.2  ประเมินสมรรถนะครั้งท่ี 2 ส่วนท่ี 3  สอบสัมภาษณ์  คะแนนเต็ม 100  คะแนน               
       ท้ังนี้ จะประเมินสมรรถนะ ครั้งท่ี 1 ก่อนและเมื่อประเมินสมรรถนะ ครั้งท่ี 1 ผ่าน ได้คะแนน
ร้อยละ  60  ขึ้นไป แล้ว จึงจะมีสิทธิเข้ารับการประเมินสมรรถนะ ครั้งท่ี 2 ต่อไป 
 6.2 ผู้ท่ีจะผ่านการประเมินสมรรถนะครั้งท่ี 1 ต้องได้คะแนนการประเมินส่วนท่ี 1 และส่วนท่ี 2    
รวมกันไม่ต่ำกว่าร้อยละ 60  
      ท้ังนี้ วิทยาลัยอาชีวศึกษาปัตตานี ขอสงวนสิทธิพิจารณาตรวจกระดาษคำตอบของผู้เข้าสอบใน
ส่วนท่ี 2 ให้กับผู้ท่ีมีผลการประเมินผ่านในส่วนท่ี 1  ไม่ต่ำกว่าร้อยละ 60 เท่านั้น  
 6.3 ผู้ท่ีจะมีสิทธิเข้ารับการประเมินสมรรถนะครั้งท่ี 2 จะต้องเป็นผู้ท่ีได้คะแนนผ่านการประเมิน
สมรรถนะครั้งท่ี 1 
 6.4 ผู้ท่ีจะผ่านการประเมินสมรรถนะครั้งท่ี 2 ต้องได้คะแนนการประเมนิส่วนท่ี 3 ไม่ต่ำกว่าร้อยละ 60 
 6.5 ผู้ท่ีจะผ่านการเลือกสรร  จะต้องเป็นผู้ท่ีได้คะแนนผ่านการประเมินสมรรถนะครั้งท่ี 1 และครั้งท่ี 2  

7. การประกาศบัญชีรายชื่อ และการข้ึนบัญชีรายชื่อผู้ผ่านการเลือกสรร 
 7.1 วิทยาลัยอาชีวศึกษาปัตตานี จะประกาศรายช่ือผู้ผ่านการเลือกสรร ณ ป้ายประกาศหน้าห้องฝ่าย
บริหารทรัพยากร อาคาร 5 ช้ัน 1 หรือเว็บไซต์ http://www.pnvc.ac.th วิทยาลัยอาชีวศึกษาปัตตานี หรือ 
http://sites.google.com/view/jobpnvc หรือ เฟซบุก๊ งานประชาสัมพันธ์ วอศ.ปัตตานี 
 

7.2 การประกาศ... 
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 7.2 การประกาศบัญชีรายช่ือผู้ผ่านการเลือกสรร 
  7.2.1 จำแนกตามตำแหน่งท่ีเปิดรับสมัครและมีผู้สอบผ่าน 
  7.2.2 บัญชีรายช่ือแต่ละตำแหน่งดังกล่าว จะเรียงลำดับท่ีจากผู้ท่ีได้คะแนนรวมสูงสุดเป็น
ลำดับท่ีหนึ่งไปหาผู้ท่ีได้คะแนนรวมต่ำสุด โดยผู้อยู่ในลำดับต้นจะเป็นผู้อยู่ในลำดับท่ีดีกว่า 
  7.2.3  กรณีท่ีมีผู้ได้คะแนนตามข้อ 7.2.2 ดังกล่าวเท่ากัน จะพิจารณา ดังนี้  

 (1) ให้ผู้ท่ีได้คะแนนประเมินครั้งท่ี 1 ส่วนท่ี 1 มากกว่า เป็นผู้อยู่ในลำดับท่ีดีกว่า 
 (2) ถ้าคะแนนเท่ากัน จะพิจารณาให้ผู้ได้คะแนนประเมินครั้งท่ี 1 ส่วนท่ี 2  

มากกว่า เป็นผู้อยู่ในลำดับท่ีดีกว่า 
 (3) ถ้าคะแนนเท่ากัน จะพิจารณาให้ผู้ท่ีได้คะแนนประเมินครั้งท่ี 2 มากกว่าเป็นผู้อยู่ใน

ลำดับท่ีดีกว่า    
 7.3 หากตำแหน่งใดมี ผู้ผ่านการเลือกสรรเกินจำนวนอัตราว่างท่ีประกาศรับสมัครนี้  วิทยาลัย
อาชีวศึกษาปัตตานี จะขึ้นบัญชีรายช่ือผู้ผ่านการเลือกสรรดังกล่าวนั้นไว้เป็นเวลา 1 ปี  
 ท้ังนี้ ถ้ามีกรณีอย่างใดอย่างหนึ่งดังต่อไปนี้ ให้รายช่ือท่ีได้ขึ้นบัญชีไว้นี้ เป็นอันยกเลิกการขึ้นบัญชีของ  
ผู้นั้นด้วย ได้แก่ 

 (1) ผู้นั้นได้ขอสละสิทธิไม่เข้ารับการจัดจ้างในตำแหน่งท่ีสอบได้ 
 (2) ผู้นั้นไม่มารายงานตัวเพื่อรับการจัดจ้างภายในเวลาท่ีกำหนด 
 (3) ผู้นั้นไม่มาเข้าปฏิบัติหน้าท่ีราชการตามกำหนดวัน เวลาท่ีวิทยาลัยอาชีวศึกษาปัตตานี 

กำหนด 
  (4) ปรากฏข้อเท็จจริงในภายหน้าว่าผู้นั้นมีคุณสมบัติไม่เป็นไปตามเงื่อนไข และ/หรื อ            
ไม่ปฏิบัติตามเงื่อนไขการรับสมัครกรณีหนึ่งกรณีใดหรือหลายกรณีตามท่ีระบุไว้ในข้อ 3.5 ของประกาศฯ นี้ 

8. การจัดจ้างและทำสัญญาจ้างผู้ผ่านการเลือกสรร 
 ผู้ผ่านการเลือกสรรจะต้องเข้ารับการจ้างและทำสัญญาจ้างตามท่ีวิทยาลัยอาชีวศึกษาปัตตานี กำหนด
ดังนี้ 
 8.1 วิทยาลัยอาชีวศึกษาปัตตานี จะจ้างพนักงานราชการครั้งแรกตามลำดับคะแนนท่ีสอบได้               
ของผู้ผ่านการเลือกสรร แต่ละตำแหน่ง ตามจำนวนอัตราว่างท่ีได้ประกาศรับสมัครไว้นี้ 
 8.2 ในกรณีท่ีวิทยาลัยอาชีวศึกษาปัตตานี มีอัตราว่างเพิ่มในภายหน้าจะจัดจ้างพนักงานราชการโดย
พิจารณาบัญชีรายช่ือผู้ผ่านการเลือกสรรในตำแหน่งนั้น ๆ ตามลำดับการขึ้นบัญชีรายช่ือของตำแหน่งนั้นท่ีมี
บัญชีรายช่ือเหลืออยู่ตามจำนวนอัตราว่างดังกล่าว 
 8.3 การทำสัญญาจ้างให้เป็นไปตามท่ีวิทยาลัยอาชีวศึกษาปัตตานีกำหนด ซึ่งจะแจ้งให้ทราบต่อไป 

ประกาศ  ณ  วันท่ี 21 พฤศจิกายน พ.ศ. 2565 
 
 
 
 

(นายวิทยา  ต่ันยืนยง) 
ผู้อำนวยการวิทยาลัยอาชีวศึกษาปัตตานี 

 



 
เอกสารแนบท้ายประกาศวิทยาลัยอาชีวศึกษาปตัตานี 

ลงวันที ่21 พฤศจิกายน 2565 
เร่ือง รับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรและจัดจ้างเปน็พนักงานราชการทั่วไป 

------------------------------------------ 
1.  ข้อมูลเก่ียวกับตำแหน่ง 
     ชื่อตำแหน่ง   ครู  รหัสสาขา 301 สาขาวิชาการบัญชี  
     ตำแหน่งเลขที่  208 (ครม.) กลุ่มงาน บริหารท่ัวไป 
     สถานที่ปฏิบัติงาน วิทยาลัยอาชีวศึกษาปัตตานี  10  ถนนหนองจิก  ตำบลสะบารัง   
   อำเภอเมือง  จังหวัดปัตตานี 
     สังกัด  สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา 

2.  หน้าที่และความรับผิดชอบของงานที่ปฏิบัติ 
 ปฏิบัติหน้าท่ีหลักเกี่ยวกับการจัดการเรียนการสอน การส่งเสริม การเรียนรู้ พัฒนาผู้เรียน ปฏิบัติงาน
ทางวิชาการของสถานศึกษา พัฒนาตนเองและวิชาชีพ ประสานความร่วมมือกับผู้ปกครอง บุคคลในชุมชนหรือ
สถานประกอบการเพื่อร่วมกันพฒันาผู้เรียน การบริการสังคมด้านวิชาการ เป็นต้น โดยมีลักษณะงานท่ีต้อง
ปฏิบัติ ดังนี้ 

1) ปฏิบัติงานเกี่ยวกับการจัดการเรียนการสอนและการส่งเสริมการเรียนรู้ของผู้เรียน  
ด้วยวิธีการท่ีหลากหลาย โดยเน้นผู้เรียนเป็นสำคัญ 
  2) จัดอบรมและส่ังสอนและจัดกิจกรรมเพื่อพัฒนาผู้เรียนให้มีคุณลักษณะท่ีพึงประสงค์ 
  3) ปฏิบัติงานวิชาการของสถานศึกษา 
  4) ปฏิบติังานเกี่ยวกับการจัดระบบการดูแลช่วยเหลือผู้เรียน 
  5) ประสานความร่วมมือกับผู้ปกครองและบุคคลในชุมชนเพื่อร่วมกันพัฒนาผู้เรียนตามศักยภาพ 
  6) ทำนุ บำรุง ส่งเสริมศิลปวัฒนธรรม แหล่งเรียนรู้และภูมิปัญญาท้องถิ่น 
  7) ศึกษา วิเคราะห์ วิจัย และประเมินพัฒนาการของผู้เรียน เพื่อนำมาพัฒนาการเรียน  
การสอน ให้มีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น 
  8) ปฏิบัติงานเกี่ยวกับการใช้โปรแกรมชุดคำส่ังในระบบคอมพิวเตอร์เพื่อนำมาปฏิบัติงานใน
การจัดการเรียนการสอนและงานอื่น ๆ ท่ีเกี่ยวข้อง  รวมท้ังการติดตามความก้าวหน้าของเทคโนโลยีใหม่ ๆ เพื่อ
นำมาใช้ปฏิบัติงาน 
  9) ติดต่อประสานงาน ให้บริการข้อมูล ให้คำปรึกษา แนะนำ ตอบปัญหา และช้ีแจง 
เรื่องต่าง ๆ ท่ีเกี่ยวข้องกับงานในหน้าท่ีแก่บุคคลหรือหน่วยงานท่ีเกี่ยวข้อง   

3.  คุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่ง 
 3.1 ได้รับปริญญาตรีหรือคุณวุฒิอื่น ๆ ท่ีเทียบได้ในระดับเดียวกันท่ี ก.พ. พิจารณารับรองแล้ว 
ในสาขาวิชาการจัดการท่ัวไป(การบัญชี)/การบริหารธุรกิจ(การบัญชี/การบัญชี/บัญชีการเงิน/ธุรกิจศึกษา(การบัญช)ี 
 3.2 มีใบอนุญาตประกอบวิชาชีพครู หรือหลักฐานท่ีใช้แสดงในการประกอบวิชาชีพครู ตามท่ีคุรุสภาออก
ให้เพื่อปฏิบัติหน้าท่ีสอน ไม่หลังวันรับสมัครสอบแข่งขันในวันสุดท้ายและยังไม่หมดอายุ เว้นแต่ผู้สมัครแข่งขันที่มี
สอนเป็นพิเศษท่ีส่วนราชการกำหนด ท้ังนี้จะต้องมีใบอนุญาตประกอบวิชาชีพครูหรือหลักฐานท่ีใช้แสดงในการ
ประกอบวิชาชีพครูตามท่ีคุรุสภาออกให้ เพื่อปฏิบัติหน้าท่ีสอนก่อนวันได้รับการจัดทำสัญญาจ้าง 

4.  การลงนาม 

 

ช่ือผู้ตรวจสอบ........................................ 
วันท่ีท่ีได้จัดทำ 21 พฤศจิกายน พ.ศ. 2565 


