
 
 

 
ประกาศวิทยาลัยอาชีวศึกษาปัตตานี 

เรื่อง  รับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรและจัดจ้างเป็นพนักงานราชการทั่วไป 
………………………………. 

ด้วยวิทยาลัยอาชีวศึกษาปัตตานี  ประสงค์จะรับสมัครบุคคลเพ่ือจัดจ้างเป็นพนักงานราชการ
ต าแหน่งในกลุ่มงานบริหารทั่วไป ต าแหน่ง พนักงานบริหารงานทั่วไป (ครู) และต าแหน่งพนักงานบริหาร
ทั่วไป (ด้านบริหารงานทั่วไป) ปฏิบัติงานที่วิทยาลัยอาชีวศึกษาปัตตานี ฉะนั้น อาศัยอ านาจตามความใน           
ข้อ 5 ของประกาศคณะกรรมการการบริหารพนักงานราชการ ลงวันที่ 11 กันยายน พ.ศ. 2552                
เรื่อง หลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขการสรรหาและเลือกสรรพนักงานราชการและแบบสัญญาจ้างของ
พนักงานราชการ พ.ศ. 2552 และประกาศคณะกรรมการบริหารพนักงานราชการ ลงวันที่ 28 กุมภาพันธ์ 
2554 เรื่อง การก าหนดลักษณะงานและคุณสมบัติเฉพาะกลุ่มงานและการจัดท ากรอบอัตราก าลังพนักงาน
ราชการ และค าสั่งส านักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษาที่ 297/2556 ลงวันที่ 28 กุมภาพันธ์  พ.ศ. 
2556 เรื่องมอบอ านาจการสรรหาและเลือกสรรบุคคลเพ่ือจัดจ้างเป็นพนักงานราชการประเภททั่วไป           
การจัดท าและลงนามในสัญญาจ้างพนักงานราชการ  จึงประกาศรับสมัครบุคคลเพ่ือเลือกสรรเป็นพนักงาน
ราชการทั่วไป โดยมีรายละเอียด ดังต่อไปนี้ 
1. ชื่อต ำแหน่ง กลุ่มงำน  และรำยละเอียดกำรจ้ำงงำน 

1.1 ชื่อกลุ่มงำน ชื่อต ำแหน่ง จ ำนวนอัตรำว่ำง 
      บริหารทั่วไป ครู สาขาวิชาการบัญชี รหัสสาขา 301 1 
      บริหารทั่วไป พนักงานบริหารทั่วไป (ด้านบริหารงานทั่วไป) 1 

  1.2  ขอบข่ำยงำนที่จะให้ปฏิบัติ   ให้เป็นไปตามรายละเอียดแนบท้ายประกาศนี ้
 1.3  อัตรำค่ำตอบแทนและสิทธิประโยชน์   
        ต าแหน่งในกลุ่มงานบริหารทั่วไป ค่าตอบแทนรายเดือน จ านวนเงิน  18,000 บาท 

และให้ได้รับสิทธิประโยชน์ของพนักงานราชการ ตามระเบียบส านักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยพนักงานราชการ 
พ.ศ.2547 และตามประกาศคณะกรรมการบริหารพนักงานราชการ เรื่อง ค่าตอบแทนพนักงานราชการ 
(ฉบับที่ 9) ลงวันที่ 15 พฤษภาคม พ.ศ. 2561 ก าหนดไว้ 

1.4  ระยะเวลำกำรจ้ำง  จ้างภายในปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 ถึงวันที่ 30 กันยายน 2567                 
โดยในระยะเวลาการจ้างต้องประเมินผลการปฏิบัติงานของพนักงานราชการ ตามประกาศคณะกรรมการ          
บริหารพนักงานราชการ เรื่อง แนวทางการประเมินผลการปฏิบัติงานของพนักงานราชการ พ.ศ. 2554           
ลงวันที่ 28 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2554 และที่ส านักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา ก าหนดไว้ 

 1.5  สถำนที่ปฏิบัติงำน  ปฏิบัติงานที่วิทยาลัยอาชีวศึกษาปัตตานี  สังกัดส านักงานคณะกรรมการ
การอาชีวศึกษา 

 

 

2. คุณสมบัติ….. 
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2. คุณสมบัติทั่วไป และคุณสมบัติเฉพำะส ำหรับต ำแหน่งของผู้สมัคร 
 ผู้สมัครต้องมีคุณสมบัติทั่วไป และมีคุณสมบัติเฉพาะส าหรับต าแหน่งครบทุกข้อ  ดังต่อไปนี้ 
 2.1  คุณสมบัติทั่วไป 
  2.1.1  มีสัญชาติไทย 
  2.1.2  มีอายุไม่ต่ ากว่า 18  ปี (นับถึงวันสุดท้ายของการรับสมัคร) 
  2.1.3  ไม่เป็นบุคคลล้มละลาย 
  2.1.4  ไม่เป็นผู้มีกายทุพพลภาพจนไม่สามารถปฏิบัติหน้าที่ได้ไร้ความสามารถ หรือ               
จิตฟั่นเฟือน ไม่สมประกอบ หรือเป็นโรคตามท่ีก าหนดไว้ในกฎหมายว่าด้วยระเบียบข้าราชการพลเรือน 
  2.1.5  ไม่เป็นผู้ด ารงต าแหน่งทางการเมือง กรรมการพรรคการเมือง หรือเจ้าหน้าที่            
ในพรรคการเมือง 

2.1.6 ไม่เป็นผู้เคยต้องรับโทษจ าคุกโดยค าพิพากษาถึงที่สุดให้จ าคุกเพราะกระท า 
ความผิดทางอาญา  เว้นแต่เป็นโทษส าหรับความผิดที่ได้กระท าโดยประมาทหรือความผิดลหุโทษ 

2.1.7 ไม่เป็นผู้เคยถูกลงโทษให้ออก ปลดออก หรือไล่ออกจากราชการ รัฐวิสาหกิจ หรือ 
หน่วยงานอื่นของรัฐ 
  หมำยเหตุ  ผู้ที่ผ่านการเลือกสรร  ในวันที่ท าสัญญาจ้างจะต้องไม่เป็นข้าราชการหรือ
ลูกจ้างของส่วนราชการ พนักงาน หรือลูกจ้างของหน่วยงานอ่ืนของรัฐ รัฐวิสาหกิจ หรือพนักงานหรือลูกจ้าง 
ของส่วนราชการส่วนท้องถิ่น และจะต้องน าใบรับรองแพทย์ ซึ่งออกให้ไม่เกิน 1 เดือน และแสดงว่าไม่เป็น
โรคที่ต้องห้ามตามกฎ ก.พ. ว่าด้วยโรค (พ.ศ. 2553) มายื่นด้วย 
 2.2 คุณสมบัติเฉพำะส ำหรับต ำแหน่ง   
     2.2.1 พนักงานบริหารทั่วไป (ครู) ได้รับปริญญาตรีหรือคุณวุฒิอ่ืน ๆ ที่เทียบได้ในระดับ
เดียวกันที่ ก.พ. พิจารณารับรองแล้ว ในสาขาวิชาการจัดการทั่วไป(การบัญชี)/การบริหารธุรกิจ(การบัญชี )/           
การบัญชี/บัญชีการเงิน/ธุรกิจศึกษา (การบัญชี)     
        2.2.2 พนักงานบริหารทั่วไป (ครู) มีใบอนุญาตประกอบวิชาชีพครู หรือหลักฐานที่ใช้แสดงใน
การประกอบวิชาชีพครูตามที่คุรุสภาออกให้เพ่ือปฏิบัติหน้าที่สอน ไม่หลังวันรับสมัครสอบแข่งขันในวันสุดท้าย
และยังไม่หมดอายุ เว้นแต่ ผู้สมัครแข่งขันที่มีสอนเป็นพิเศษที่ส่วนราชการก าหนด ทั้งนี้จะต้องมีใบอนุญาต
ประกอบวิชาชีพครู หรือหลักฐานที่ใช้แสดงในการประกอบวิชาชีพครูตามที่คุรุสภาออกให้ เพื่อปฏิบัติหน้าที่สอน
ก่อนวันได้รับการจัดท าสัญญาจ้าง (เฉพาะต าแหน่งครู)  
  2.2.3 พนักงานบริหารทั่วไป (ด้านบริหารงานทั่วไป) ได้รับปริญญาตรีหรือคุณวุฒิอ่ืนที่เทียบ
ได้ระดับเดียวกันที่ ก.พ. รับรองแล้วในทุกสาขาวิชา    
3. กำรรับสมัคร 
 3.1 วัน เวลำ และสถำนที่รับสมัคร 
 ผู้ประสงค์จะสมัคร ให้ยื่นใบสมัครด้วยตนเอง ณ งานบุคลากร วิทยาลัยอาชีวศึกษาปัตตานี            
(อาคาร 5 ชั้น 2) โดยสมัครได้ตั้งแต่วันที่  27 ตุลาคม – 2 พฤศจิกายน 2564 (ในวันราชการ) ภาคเช้า
ตั้งแต่เวลา 08.30 น. ถึง 12.00 น. และภาคบ่ายตั้งแตเ่วลา 13.00 น. ถึง 16.30 น.  

3.2 หลักฐำนที่ต้องย่ืนพร้อมใบสมัคร 
  3.2.1 รูปถ่ายหน้าตรง ไม่สวมหมวก ไม่สวมแว่นตาด า ขนาด 1X1.5 นิ้ว  โดยถ่ายไว้ไม่เกิน 
1 ปี (นับถึงวันสุดท้ายของการับสมัคร) จ านวน 3 รูป (ใช้ติดใบสมัคร 1 รูป และใบตอบรับการสมัคร 2 รูป) 
 
 

3.2.2 ส าเนา…..
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  3.2.2 ส าเนาปริญญาบัตร และส าเนาระเบียนแสดงผลการศึกษา (Transcript of Records) 
ที่แสดงว่าเป็นผู้มีคุณวุฒิการศึกษาตรงตามประกาศรับสมัครโดยต้องส าเร็จการศึกษา และได้รับอนุมัติจาก          
ผู้มีอ านาจอนุมัตภิายในวันปิดรับสมัคร จ านวนอย่างละ 2 ฉบับ 
  ทั้งนี้ ผู้ที่จะถือว่าเป็นผู้ส าเร็จการศึกษาตามหลักสูตรขั้นปริญญาบัตรของสถานศึกษาใดนั้นจะ
ถือตามกฎหมาย กฎ หรือระเบียบที่เกี่ยวกับการส าเร็จการศึกษาตามหลักสูตรของสถานศึกษานั้น ๆ เป็นเกณฑ์ 
โดยจะต้องส าเร็จการศึกษาภายในวันปิดรับสมัคร   

3.2.3 ส าเนาบัตรประจ าตัวประชาชน จ านวน 1 ฉบับ 
  3.2.4 ส าเนาทะเบียนบ้าน  จ านวน 1 ฉบับ   

3.2.5 ส าเนาหลักฐานอื่น ๆ (ถ้ามี) เช่น ใบส าคัญการสมรส ใบเปลี่ยนชื่อ-นามสกุล (ใน 
กรณ ีที่ชื่อและนามสกุลในหลักฐานการสมัครไม่ตรงกัน)  ใบส าคัญทางทหาร (ใบ สด.8 ใบ สด.9 และใบ สด.43) 
เป็นต้น จ านวนอย่างละ 1 ฉบับ 
  3.2.6 ส าเนาใบอนุญาตประกอบวิชาชีพครู หรือส าเนาหลักฐานที่ใช้แสดงในการประกอบ
วิชาชีพครูตามที่คุรุสภาออกให้เพ่ือปฏิบัติหน้าที่สอนไม่หลังวันรับสมัครสอบแข่งขันในวันสุดท้ายและยังไม่
หมดอายุ เว้นแต่ ผู้สมัครสอบแข่งขันที่มีคุณวุฒิในประเภทวิชา หรือกลุ่มวิชา หรือทางหรือสาขาวิชาเอกที่
ขาดแคลน มีความจ าเป็นต่อการจัดการเรียนการสอนเป็นพิเศษตามที่ส่วนราชการก าหนด ทั้งนี้จะต้องมี
ใบอนุญาตประกอบวิชาชีพครู หรือหลักฐานที่ใช้แสดงในการประกอบวิชาชีพครูตามที่คุรุสภาออกให้              
เพ่ือปฏิบัติหน้าที่สอนก่อนวันได้รับการจัดท าสัญญาจ้าง (เฉพาะต าแหน่งครู) จ านวน 1 ฉบับ 
  ทั้งนี้ ในวันสมัคร ให้ผู้สมัครน าเอกสาร ฉบับจริงทุกรำยกำร มาแสดงต่อเจ้าหน้าที่รับสมัคร 
ด้วย และให้ผู้สมัครเขียนค ารับรองส าเนาถูกต้องและลงชื่อก ากับไว้ในส าเนาเอกสารตามข้อ 3.2.2 - 3.2.5   
ไว้ทุกฉบับ  

 3.3 ค่ำธรรมเนียมในกำรสมัคร 
  ผู้สมัครต้องเสียค่าธรรมเนียมสอบส าหรับต าแหน่งที่สมัคร จ านวนเงิน 300 บาท                
(สามร้อยบาทถ้วน) และค่าธรรมเนียมดังกล่าวจะไม่จ่ายคืนให้ ไม่ว่ากรณีใด ๆ ทั้งสิ้น 

 3.4 วิธีกำรสมัคร 
  ให้ผู้สมัครด าเนินการเก่ียวกับการสมัครตามขั้นตอนวิธีการ ดังนี้ 
  3.4.1 ขอรับค าร้องขอสมัคร และใบสมัครได้ที่เจ้าหน้าที่ ณ งานบุคลากร อาคาร 5               
ชั้น 2 วิทยาลัยอาชีวศึกษาปัตตานี หรือทางเว็บไซต์วิทยาลัยอาชีวศึกษาปัตตานี http://www.pnvc.ac.th 
  3.4.2 กรอกรายละเอียดในเอกสารการสมัครซึ่งประกอบด้วย ค าร้องขอสมัคร และ               
ใบสมัครให้ครบถ้วนทุกช่องรายการ และลงชื่อผู้สมัครพร้อมทั้งวันที่สมัครให้เรียบร้อย 
  3.4.3 ติดรูปถ่ายจ านวน 1 รูป ลงในใบสมัคร และติดรูปถ่ายจ านวน 2 รูป ลงในบัตร
ประจ าตัวผู้สมัครสอบในช่องที่ก าหนดให้เรียบร้อย 
  3.4.4 ยื่นเอกสารการสมัครที่กรอกข้อความสมบูรณ์และติดรูปถ่ายเรียบร้อยแล้วพร้อมทั้ง
แนบเอกสารประกอบการสมัครตามข้อ 3.2 โดยให้ยื่นการสมัครต่อเจ้าหน้าที่รับสมัครเท่านั้น และให้ยื่น
ภายในเวลาและสถานที่รับสมัครที่ก าหนดไว้ตามข้อ 3.1 
  3.4.5 เมื่อเจ้าหน้าที่รับสมัครได้ตรวจสอบเอกสารการสมัครแล้ว ให้ผู้สมัครช าระเงิน
ค่าธรรมเนียมสอบตามข้อ 3.3 และลงชื่อผู้สมัครในบันทึกประจ าวันเป็นหลักฐาน  พร้อมกับรอรับบัตร
ประจ าตัวผู้สมัครสอบคืนจากเจ้าหน้าที่รับสมัคร ซึ่งผู้สมัครต้องเก็บไว้เป็นหลักฐานในการเข้ารับการประเมิน
สมรรถนะโดยการสอบ  
 

3.4.6 ติดตาม….. 
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  3.4.6 ติดตามตรวจสอบประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิสอบตามที่ก าหนดไว้ใน  ข้อ 4. ของ 
ประกาศฯ นี้ 
 3.5 เงื่อนไขกำรรับสมัคร 
  3.5.1 วิทยาลัยอาชีวศึกษาปัตตานี ขอสงวนสิทธิรับการพิจารณาเอกสารการสมัครเฉพาะ
ผู้สมัครที่ยื่นเอกสารประกอบการสมัครตามข้อ 3.2 ในประกาศฯ นี้ครบถ้วนทุกรายการ และได้กรอกข้อความ
ในเอกสารการสมัครครบถ้วนสมบูรณ์และได้ด าเนินการสมัครตามข้อ 3.4 ในประกาศฯ นี้ครบถ้วนทุกข้ันตอน 
กรณีที่ยืนเอกสารประกอบการสมัคร หรือกรอกข้อความในเอกสารการสมัครไม่ครบถ้วนสมบูรณ์ หรือไม่ได้
ด าเนินการสมัครครบถ้วนทุกขั้นตอนดังกล่าวจะมีผลให้ผู้สมัครนั้น ไม่มีรายชื่อในประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้า
รับการประเมินสมรรถนะหรือเข้ารับการสอบในต าแหน่งที่สมัครนั้น 
  3.5.2 ผู้สมัครจะต้องรับผิดชอบในการตรวจสอบและรับรองตนเองว่าเป็นผู้มีคุณสมบัติ
ทั่วไปและคุณสมบัติตรงตามประกาศรับสมัครสอบ  กรณีที่วิทยาลัยอาชีวศึกษาปัตตานี ตรวจสอบพบว่า
ผู้สมัครไม่มีคุณสมบัติครบถ้วนดังกล่าวหรือตรวจสอบพบว่าคุณวุฒิการศึกษาที่ใช้สมัครไม่ตรงตามประกาศรับ
สมัคร รวมทั้งกรณีท่ีมีความผิดพลาดอันเกิดจากผู้สมัครไม่ว่าด้วยเหตุใด ๆ อันมีผลท าให้ผู้สมัครไม่มีสิทธิสมัคร  
ตามประกาศรับสมัครฯ นี้ ให้ถือว่าผู้สมัครเป็นผู้ขาดคุณสมบัติในการสมัครมาตั้งแต่ต้น และถือว่าเป็นผู้ไม่มี 
สิทธิเข้ารับการประเมินสมรรถนะและไม่มีสิทธิได้รับการจัดจ้างและท าสัญญาจ้างเป็นพนักงานราชการครั้งนี้ 
ถึงแม้จะเป็นผู้ผ่านการเลือกสรรเพ่ือจัดจ้างเป็นพนักงานราชการ และจะไม่ได้รับคืนค่าธรรมเนียมสอบแต่  
อย่างใด 
  3.5.3 วิทยาลัยอาชีวศึกษาปัตตานี จะด าเนินการประเมินสมรรถนะโดยการสอบข้อเขียน
ครั้งแรกในวันและเวลาเดียวกันทุกต าแหน่งตามประกาศรับสมัครนี้ ดังนั้น กรณีผู้ใดสมัครหลายต าแหน่ง 
วิทยาลัยอาชีวศึกษาปัตตานี ขอสงวนสิทธิ์ในการประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้าสอบตามข้อ 4 ของประกาศฯ นี้ 
โดยพิจำรณำประกำศรำยช่ือผู้นั้นตำมต ำแหน่งที่ผู้นั้นได้สมัครครั้งสุดท้ำย 

4. กำรประกำศรำยช่ือผู้มีสิทธิเข้ำรับกำรประเมินสมรรถนะ และก ำหนดวันเวลำและสถำนที่ในกำร 
   ประเมินสมรรถนะ 
 วิทยาลัยอาชีวศึกษาปัตตานี จะประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการประเมินสมรรถนะ ภายในวันที่              
4 พฤศจิกายน 2564 ณ ป้ายประกาศหน้าห้องฝ่ายบริหารทรัพยากร อาคาร 5 ชั้น 1  หรือเว็บไซต์  
http://www.pnvc.ac.th วิ ท ย าลั ย อ าชี วศึ กษ าปั ต ต านี   ห รื อ ไซต์  gg.gg/jobpnvc ห รื อ เฟ ซบุ๊ ก                      
งานประชาสัมพันธ์ วอศ.ปัตตานี 

5.  หลักเกณฑ์และวิธีกำรเลือกสรร 
 วิทยาลัยอาชีวศึกษาปัตตานี  จะด าเนินการประเมินสมรรถนะผู้สมัครด้วยวิธีการสอบในแต่ละ
ต าแหน่งที่เปิดรับสมัคร ดังต่อไปนี้ 

สมรรถนะ คะแนนเต็ม วิธีกำรประเมิน 
ประเมินสมรรถนะครั้งที่ 1   
ส่วนที่ 1 : ความรู้ความสามารถทั่วไป 
          1. รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พ.ศ. 2560 
          2. พระราชกฤษฎีกาว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการบริหารกิจการ 
              บ้านเมืองที่ดี พ.ศ. 2546      

 
100 

 
สอบข้อเขียน 

 
 

สมรรถนะ..... 
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สมรรถนะ คะแนนเต็ม วิธีกำรประเมิน 

          3. พระราชบัญญัติความผิดทางละเมิดของเจ้าหน้าที่ พ.ศ. 2539 
          4. พระราชบัญญัติการอาชีวศึกษา พ.ศ. 2551 
          5. ระเบียบส านักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยพนักงานราชการ พ.ศ. 2547  
              และประกาศคณะกรรมการบริหารพนักงานราชการที่เกี่ยวข้อง 
          6. พระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของราชการ พ.ศ. 2540 
          7. ข่าวสาร บ้านเมืองและเหตุการณ์ปัจจุบัน  
          8. ความเข้าใจทางภาษาและการใช้ภาษาไทย 
          9. ความรูเ้บื้องต้นเก่ียวกับคอมพิวเตอร์และการใช้โปรแกรมประยุกต์ 
              ในส านักงาน 
ส่วนที่ 2 : ความรู้ความสามารถเฉพาะต าแหน่ง 

 1. พนักงานบริหารทั่วไป (ครู) การบัญชี          
 2. พนักงานบริหารทั่วไป (ด้านบริหารงานทั่วไป) 

             - ระเบียบส านักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยงานสารบรรณ พ.ศ.  
               2526 และที่แก้ไขเพ่ิมเติม  
             - ระเบียบส านักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา ว่าด้วยการ 
               บริหารการศึกษา พ.ศ. 2552   

     - การจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ     
ประเมินสมรรถนะครั้งที่ 2    
ส่วนที่ 3 การสอบสัมภาษณ์ 
           1. มนุษยสัมพันธ์ การประสานงาน 
           2. การคิดวิเคราะห์ 
           3. ความคิดริเริ่มและปฏิภาณไหวพริบ 
           4. การสื่อสารโดยการพูด  

   5. แฟ้มสะสมผลงาน 

 

 

 

 

 
100 

 
 
 
 
 
 
 

100 
  
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

สอบข้อเขียน 
  
 

 
 
 
 
 

สอบสัมภาษณ์ 

 โดยจะประเมินสมรรถนะ ครั้งที่ 1 ก่อนและเมื่อประเมินสมรรถนะ ครั้งที่ 1 ผ่านแล้ว จึงจะมีสิทธิ
เข้ารับการประเมินสมรรถนะ ครั้งที่ 2 ต่อไป 

6. เกณฑ์กำรตัดสิน  
 6.1 การประเมินสมรรถนะจะแบ่งการประเมินเปน็ 2 ครั้ง ได้แก่ 
  6.1.1  ประเมินสมรรถนะครั้งที่ 1 ประกอบด้วย สมรรถนะส่วนที่ 1 และส่วนที่ 2 
  6.1.2  ประเมินสมรรถนะครั้งที่ 2 ประกอบด้วย สมรรถนะส่วนที่ 3   
 6.2 ผู้ที่จะผ่านการประเมินสมรรถนะครั้งที่ 1 ต้องได้คะแนนการประเมินส่วนที่ 1 และส่วนที่ 2    
ไม่ต่ ากว่าร้อยละ 60 
      ทั้งนี้ ผู้ที่จะได้รับการตรวจข้อสอบส่วนที่ 2 จะต้องเป็นผู้ได้คะแนนผ่านการประเมินในส่วนที่ 1 
ไม่ต่ ากว่าร้อยละ 60 วิทยาลัยอาชีวศึกษาปัตตานี ขอสงวนสิทธิพิจารณาตรวจกระดาษค าตอบของผู้เข้าสอบ
ในส่วนที่ 2 ให้กับผู้ที่มีผลการประเมินผ่านในส่วนที่ 1 เท่านั้น 
 6.3 ผู้ที่จะมีสิทธิเข้ารับการประเมินสมรรถนะครั้งที่ 2 จะต้องเป็นผู้ที่ได้คะแนนผ่านการประเมิน
สมรรถนะครั้งที่ 1  

 
6.4 ผู้ที่.....
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 6.4 ผู้ที่จะผ่านการประเมินสมรรถนะครั้งที่ 2 ต้องได้คะแนนการประเมินส่วนที่ 3 ไม่ต่ ากว่าร้อยละ 60 
 6.5 ผู้ที่จะผ่านการเลือกสรร จะต้องเป็นผู้ที่ได้คะแนนผ่านการประเมินสมรรถนะครั้งที่ 1 และครั้งที่ 2  

7. กำรประกำศรำยช่ือ และกำรขึ้นบัญชีรำยช่ือผู้ผ่ำนกำรเลือกสรร 
 7.1 วิทยาลัยอาชีวศึกษาปัตตานี จะประกาศรายชื่อผู้ผ่านการเลือกสรร ณ ป้ายประกาศหน้าห้อง               
ฝ่ายบริหารทรัพยากร อาคาร 5 ชั้น 1 หรือเว็บไซต์ http://www.pnvc.ac.th วิทยาลัยอาชีวศึกษาปัตตานี 
หรือไซต ์gg.gg/jobpnvc หรือ เฟซบุ๊ก งานประชาสัมพันธ์ วอศ.ปัตตานี 
 7.2 การประกาศบัญชีรายชื่อผู้ผ่านการเลือกสรร 
  7.2.1 จ าแนกตามต าแหน่งที่เปิดรับสมัครและมีผู้สอบผ่าน 
  7.2.2 บัญชีรายชื่อแต่ละต าแหน่งดังกล่าว จะเรียงล าดับที่จากผู้ที่ได้รับคะแนนรวมสูงสุด
เป็นล าดับที่หนึ่งไปหาผู้ที่ได้คะแนนรวมต่ าสุด โดยผู้อยู่ในล าดับต้นจะเป็นผู้อยู่ในล าดับที่ดีกว่า 
  7.2.3 กรณีท่ีมีผู้ได้คะแนนรวมตามข้อ 7.2.2 ดังกล่าวเท่ากัน จะพิจารณา ดังนี้ 
   (1) ให้ผู้ที่ได้คะแนนประเมินครั้งที่ 1 ส่วนที่ 1 มากกว่า เป็นผู้อยู่ในล าดับที่ดีกว่า 
   (2) ถ้าคะแนนเท่ากัน จะพิจารณาให้ผู้ได้คะแนนประเมินครั้งที่ 1 ส่วนที่ 2  
มากกว่า เป็นผู้อยู่ในล าดับที่ดีกว่า 
   (3) ถ้าคะแนนเท่ากัน จะพิจารณาให้ผู้ที่ได้คะแนนประเมินครั้งที่ 2 มากกว่า  
เป็นผู้อยู่ในล าดับที่ดีกว่า  
 7.3 หากต าแหน่งใดมีผู้ผ่านการเลือกสรรเกินจ านวนอัตราว่างที่ประกาศรับสมัครนี้ วิทยาลัย
อาชีวศึกษาปัตตานี จะขึ้นบัญชีรายชื่อผู้ผ่านการเลือกสรรดังกล่าวนั้นไว้เป็นเวลา 2 ปี 
       ทั้งนี้ ถ้ามีกรณีอย่างใดอย่างหนึ่งดังต่อไปนี้ ให้รายชื่อที่ได้ขึ้นบัญชีไว้นี้เป็นอันยกเลิกการขึ้น
บัญชีของผู้นั้นด้วย ได้แก่ 
  (1) ผู้นั้นได้ขอสละสิทธิไม่เข้ารับการจัดจ้างในต าแหน่งที่สอบได้ 
  (2) ผู้นั้นไม่มารายงานตัวเพ่ือรับการจัดจ้างภายในเวลาที่ก าหนด 
  (3) ผู้นั้นไม่มาเข้าปฏิบัติหน้าที่ราชการตามก าหนดวัน เวลาที่วิทยาลัยอาชีวศึกษาปัตตานี 
ก าหนด 
  (4) ปรากฏข้อเท็จจริงในภายหน้าว่าผู้นั้นมีคุณสมบัติไม่เป็นไปตามเงื่อนไขและ/หรือไม่
ปฏิบัติตามเงื่อนไขการรับสมัครกรณีหนึ่งกรณีใดหรือหลายกรณีตามท่ีระบุไว้ในข้อ 3.5 ของประกาศฯ นี้ 

8. กำรจัดจ้ำงและท ำสัญญำจ้ำงผู้ผ่ำนกำรเลือกสรร 
 ผู้ผ่านการเลือกสรรจะต้องเข้ารับการจ้างและท าสัญญาจ้างตามที่วิทยาลัยอาชีวศึกษาปัตตานี 
ก าหนดดังนี ้
 8.1 วิทยาลัยอาชีวศึกษาปัตตานี จะจ้างพนักงานราชการครั้งแรกตามล าดับคะแนนที่สอบได้ของ
ผู้สอบผ่านการเลือกสรร แต่ละต าแหน่ง ตามจ านวนอัตราว่างที่ได้ประกาศรับสมัครไว้นี้ 
 8.2 ในกรณีที่วิทยาลัยอาชีวศึกษาปัตตานี มีอัตราว่างเพ่ิมในภายหน้าจะจัดจ้างพนักงานราชการ
โดยพิจารณาบัญชีรายชื่อผู้ผ่านการเลือกสรรในต าแหน่งนั้น ๆ ตามล าดับการขึ้นบัญชีรายชื่อของต าแหน่งนั้น
ทีม่ีบัญชีรายชื่อเหลือยู่ตามจ านวนอัตราว่างดังกล่าว 
 
 
 

8.3 การท า.....
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 8.3 การท าสัญญาจ้างให้เป็นไปตามที่วิทยาลัยอาชีวศึกษาปัตตานีก าหนด ซึ่งแจ้งให้ทราบต่อไป 

ประกาศ ณ วันที่ 19 เดือนตุลาคม พ.ศ. 2564 

 

 
 

(นายวิทยา ตั่นยืนยง) 
ผู้อ านวยการวิทยาลัยอาชีวศึกษาปัตตานี 



 
เอกสำรแนบท้ำยประกำศวิทยำลัยอำชีวศึกษำปัตตำนี 

ลงวันที ่19 ตุลำคม 2564 
เรื่อง รับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรและจัดจ้ำงเป็นพนักงำนรำชกำรทั่วไป 

------------------------------------------ 
1.  ข้อมูลเกี่ยวกับต ำแหน่ง 
     ชื่อต ำแหน่ง   คร ู รหัสสาขา 301 สาขาวิชาการบัญชี  
     ต ำแหน่งเลขท่ี  205 (ครม.) กลุ่มงำน บริหารทั่วไป 
     สถำนที่ปฏิบัติงำน วิทยาลัยอาชีวศึกษาปัตตานี  10  ถนนหนองจิก  ต าบลสะบารัง   
   อ าเภอเมือง  จังหวัดปัตตานี 
     สังกัด  ส านักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา 

2.  หน้ำที่และควำมรับผิดชอบของงำนที่ปฏิบัติ 
 ปฏิบัติหน้าที่หลักเก่ียวกับการจัดการเรียนการสอน การส่งเสริม การเรียนรู้ พัฒนาผู้เรียน 
ปฏิบัติงานทางวิชาการของสถานศึกษา พัฒนาตนเองและวิชาชีพ ประสานความร่วมมือกับผู้ปกครอง บุคคล
ในชุมชนหรือสถานประกอบการเพ่ือร่วมกันพัฒนาผู้เรียน การบริการสังคมด้านวิชาการ เป็นต้น โดยมี
ลักษณะงานที่ต้องปฏิบัติ ดังนี้ 

1) ปฏิบัติงานเกี่ยวกับการจัดการเรียนการสอนและการส่งเสริมการเรียนรู้ของผู้เรียน  
ด้วยวิธีการที่หลากหลาย โดยเน้นผู้เรียนเป็นส าคัญ 
  2) จัดอบรมและสั่งสอนและจัดกิจกรรมเพ่ือพัฒนาผู้เรียนให้มีคุณลักษณะที่พึงประสงค์ 
  3) ปฏิบัติงานวิชาการของสถานศึกษา 
  4) ปฏิบัติงานเกี่ยวกับการจัดระบบการดูแลช่วยเหลือผู้เรียน 
  5) ประสานความร่วมมือกับผู้ปกครองและบุคคลในชุมชนเพ่ือร่วมกันพัฒนาผู้เรียน 
ตามศักยภาพ 
  6) ท านุ บ ารุง ส่งเสริมศิลปวัฒนธรรม แหล่งเรียนรู้และภูมิปัญญาท้องถิ่น 
  7) ศึกษา วิเคราะห์ วิจัย และประเมินพัฒนาการของผู้เรียน เพ่ือน ามาพัฒนาการเรียน  
การสอน ให้มีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น 
  8) ปฏิบัติงานเกี่ยวกับการใช้โปรแกรมชุดค าสั่งในระบบคอมพิวเตอร์เพ่ือน ามาปฏิบัติงานใน
การจัดการเรียนการสอนและงานอ่ืน ๆ ที่เกี่ยวข้อง  รวมทั้งการติดตามความก้าวหน้าของเทคโนโลยี ใหม่ ๆ 
เพ่ือน ามาใช้ปฏิบัติงาน 
  9) ติดต่อประสานงาน ให้บริการข้อมูล ให้ค าปรึกษา แนะน า ตอบปัญหา และชี้แจง 
เรื่องต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องกับงานในหน้าที่แก่บุคคลหรือหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง   

3.  คุณสมบัติเฉพำะส ำหรับต ำแหน่ง 
  3.1 ได้รับปริญญาตรีหรือคุณวุฒิอื่น ๆ ที่เทียบได้ในระดับเดียวกันที่ ก.พ. พิจารณารับรองแล้ว 
ในสาขาวิชาการจัดการทั่วไป(การบัญชี)/การบริหารธุรกิจ(การบัญชี/การบัญชี/บัญชีการเงิน/ธุรกิจศึกษา(การบัญชี) 
 

 
 
 
 
 

3.2 มีใบอนุญาต….. 
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 3.2 มีใบอนุญาตประกอบวิชาชีพครู หรือหลักฐานที่ใช้แสดงในการประกอบวิชาชีพครู ตามท่ีคุรุสภา
ออกให้เพื่อปฏิบัติหน้าที่สอน ไม่หลังวันรับสมัครสอบแข่งขันในวันสุดท้ายและยังไม่หมดอายุ เว้นแต่ผู้สมัคร
แข่งขันท่ีมีสอนเป็นพิเศษที่ส่วนราชการก าหนด ทั้งนี้จะต้องมีใบอนุญาตประกอบวิชาชีพครูหรือหลักฐานที่ใช้
แสดงในการประกอบวิชาชีพครูตามท่ีคุรุสภาออกให้ เพ่ือปฏิบัติหน้าที่สอนก่อนวันได้รับการจัดท าสัญญาจ้าง 

4.  กำรลงนำม 

 

 

 

 

ชื่อผู้ตรวจสอบ........................................  
วันที่ที่ได้จัดท า 19 ตุลาคม พ.ศ. 2564 

 
 



 
เอกสำรแนบท้ำยประกำศวิทยำลัยอำชีวศึกษำปัตตำนี 

ลงวันที่ 19 ตุลำคม พ.ศ.2564 
เรื่อง  รับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรและจัดจ้ำงเป็นพนักงำนรำชกำรทั่วไป 

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

1.  ข้อมูลเกี่ยวกับต ำแหน่ง 
     ชื่อต ำแหน่ง  พนักงานบริหารทั่วไป (ด้านบริหารงานทั่วไป)  
     รหัสต ำแหน่ง  013     
     เลขที่ต ำแหน่ง 232 (ครม.) กลุ่มงำน บริหารทั่วไป 
     สถำนที่ปฏิบัติงำน วิทยาลัยอาชีวศึกษาปัตตานี  10  ถนนหนองจิก  ต าบลสะบารัง   
   อ าเภอเมือง  จังหวัดปัตตานี 
     สังกัด  ส านักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา 

2.  หน้ำที่และควำมรับผิดชอบของงำนที่ปฏิบัติ 
1) ปฏิบัติงานเกี่ยวกับการร่าง โต้ตอบหนังสือแปลเอกสาร การท าเรื่องติดต่อกับ 

หน่วยงานและบุคคลต่าง ๆ 
2) ปฏิบัติงานเกี่ยวกับการติดต่อนัดหมาย การจัดงานรับรองและงานพิธีต่าง ๆ  
3) การเตรียมเรื่อง เตรียมเอกสาร และเตรียมการส าหรับการประชุม การจดบันทึก และ 

การเรียบเรียงรายงานการประชุมทางวิชาการและรายงานอ่ืน ๆ การติดตามผลการปฏิบัติงานตามมติ              
ที่ประชุม รวมทั้งผลการปฏิบัติตามค าสั่งหัวหน้าส่วนราชการ 

4) ปฏิบัติงานทั่วไปเกี่ยวกับภารกิจที่ส าคัญหรือภารกิจทีเร่งด่วนต่าง ๆ ของส่วนราชการ 
5) ปฏิบัติงานเกี่ยวกับการควบคุมการจัดงานต่าง ๆ การบริหารงาน การติดต่อ 

ประสานงาน การ่วมด าเนินการในหลายด้าน เช่น งานธุรการ งานสารบรรณ งานบุคคล งานจัดระบบงาน 
งานการเงิน และบัญชี งานพัสดุ งานจัดพิมพ์ งานแจกจ่ายเอกสาร งานระเบียบแบบแผน งานรวบรวมข้อมูล
สถิติ งานสัญญา งานติดต่อสื่อสารหรืองานเกี่ยวกับทางวิทยุสื่อสารโดยปฏิบัติงานตามขอบข่ายที่จะให้ปฏิบัติ
ได เป็นต้น 

6) ปฏิบัติงานเกี่ยวกับการใช้โปรแกรม ชุดค าสั่ง ในการบันทึกข้อมูลของคอมพิวเตอร์ เช่น  
การบันทึกข้อมูลลงในสื่อบันทึกทางคอมพิวเตอร์หรือที่มีลักษณะการใช้งานที่คล้ายคลึงกัน การตรวจสอบ 
ความถูกต้องของข้อมูล การแก้ไขการบันทึกข้อมูล การพัฒนาข้อมูล การรายงานข้อมูล เป็นต้น 

7) ปฏิบัติงานเกี่ยวกับโปรแกรมส าเร็จรูปในการวิเคราะห์ข้อมูลทางสถิติ  จัดท าข้อมูลทาง 
สถิติ และน าเสนอผลข้อมูลสถิติอย่างมีประสิทธิภาพ 

8) ติดต่อประสานงาน ให้บริการข้อมูล ให้ค าปรึกษา แนะน า ตอบปัญหา และชี้แจงเรื่อง 
ต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องกับงานในหน้าที่ ให้กับบุคคลหรือหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง  

9) ปฏิบัติงานอื่น ๆ ตามที่ได้รับมอบหมาย    

3.  คุณสมบัติเฉพำะส ำหรับต ำแหน่ง 
 ได้รับปริญญาตรีหรือคุณวุฒิอื่นที่เทียบได้ระดับเดียวกันที่ ก.พ. รับรองแล้วในทุกสาขาวิชา   

4.  กำรลงนำม 

 

 
ชื่อผู้ตรวจสอบ........................................ 

วันที่ที่ได้จัดท า  19  ตุลาคม  พ.ศ. 2564 


