
 
                            
 
 

ประกาศสถาบันการอาชีวศึกษาภาคกลาง ๒ 
                          เรื่อง รับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป 
 
 
 

              ด้วยสถาบันการอาชีวศึกษาภาคกลาง ๒ ประสงค์จะรับสมัครบุคคลเพ่ือจัดจ้างเป็นพนักงาน
ราชการ กลุ่มงาน บริหารทั่วไป ต าแหน่ง พนักงานบริหารทั่วไป(ด้านวิชาการศึกษา)  โดยปฏิบัติงานในสถาบัน
การอาชีวศึกษาภาคกลาง ๒ ฉะนั้น อาศัยอ านาจตามความในข้อ ๕ ของประกาศคณะกรรมการบริหาร
พนักงานราชการลงวันที่ ๑๑ กันยายน พ.ศ.๒๕๕๒  เรื่องหลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขการสรรหาและ
เลือกสรรพนักงานราชการและแบบสัญญาจ้างของพนักงานราชการพ.ศ.๒๕๕๒ และประกาศคณะ
กรรมการบริหารพนักงานราชการลงวันที่ ๒๘ กุมภาพันธ์ พ.ศ.๒๕๕๔ เรื่อง การก าหนดลักษณะงานและ
คุณสมบัติเฉพาะของกลุ่มงานและการจัดท ากรอบอัตราก าลังพนักงานราชการและค าสั่งส านักงาน
คณะกรรมการการอาชีวศึกษาที่ ๒๗๖/๒๕๕๘ ลงวันที่ ๒๖ กุมภาพันธ์ พ.ศ.๒๕๕๘ เรื่องมอบอ านาจให้
ผู้อ านวยการสถาบันการอาชีวศึกษา สังกัดส านักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษาปฏิบัติราชการแทน
เลขาธิการคณะกรรมการการอาชีวศึกษา(เกี่ยวกับการสรรหาพนักงานราชการ) จึงประกาศรับสมัครบุคคลเพ่ือ
เลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป โดยมีรายละเอียดดังต่อไปนี้  
 
 

1. ชื่อต าแหน่ง กลุ่มงาน และรายละเอียดการจ้างงาน 
๑.๑ ชื่อกลุ่มงาน    ชื่อต าแหน่ง   จ านวนอัตราว่าง 

                 บริหารทั่วไป     พนักงานบริหารทั่วไป(ด้านวิชาการศึกษา)  ๑ 
๑.๒ ขอบข่ายงานที่จะให้ปฏิบัติ  ให้เป็นไปตามรายละเอียดแนบท้ายประกาศนี้                  
๑.๓ อัตราค่าตอบแทนและสิทธิประโยชน์ 

ต าแหน่งในกลุ่มงานบริหารทั่วไป  ค่าตอบแทนรายเดือน จ านวนเงิน ๑๘,๐๐๐ บาท 
และให้ได้รับสิทธิประโยชน์ของพนักงานราชการ ตามระเบียบส านักนายกรัฐมนตรีว่าด้วย

พนักงานราชการ พ.ศ. 2547 และตามประกาศคณะกรรมการบริหารพนักงานราชการ เรื่อง ค่าตอบแทน
พนักงานราชการ (ฉบับที่ 9) ลงวันที่ 15 พฤษภาคม พ.ศ. ๒๕61 ก าหนดไว้ 

๑.๔ ระยะเวลาการจ้าง  
       จ้างภายในปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๒  ถึงวันที่ ๓๐ กันยายน ๒๕๖๓ โดยในระยะเวลาการ

จ้างจะต้องประเมินผลการปฏิบัติงานของพนักงานราชการ ตามประกาศคณะกรรมการบริหารพนักงาน
ราชการ เรื่อง แนวทางการประเมินผลการปฏิบัติงานของพนักงานราชการ  พ.ศ. ๒๕๕๔ ลงวันที่                        
๒๘ กุมภาพันธ์ พ.ศ. ๒๕๕๔ และตามที่ส านักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษาก าหนดไว้  
          ๑.๕ สถานที่ปฏิบัติงาน ปฏิบัติงานที่สถาบันการอาชีวศึกษาภาคกลาง ๒  สังกัดส านักงาน
คณะกรรมการการอาชีวศึกษา 

                                                                              
 

๒.คุณสมบัติ… 
 



-๒- 
 

๒. คุณสมบัตทิั่วไปและคุณสมบัติเฉพาะส าหรับต าแหน่งของผู้สมัคร  
          ผู้สมัครต้องมีคุณสมบัติทั่วไปและมีคุณสมบัติเฉพาะส าหรับต าแหน่งครบทุกข้อ ดังต่อไปนี้  
           ๒.๑ คุณสมบัติท่ัวไป  
                     ๒.๑.๑  มีสัญชาติไทย  
                     ๒.๑.๒  มีอายุไม่ต่ ากว่า ๑๘ ปี (นับถึงวันสุดท้ายของการรับสมัคร)  
                     ๒.๑.๓  ไม่เป็นบุคคลล้มละลาย  
                     ๒.๑.๔ ไม่เป็นผู้มีกายทุพพลภาพจนไม่สามารถปฏิบัติหน้าที่ได้ไร้ความสามารถ หรือ           
จิตฟั่นเฟือนไม่สมประกอบหรือเป็นโรคตามที่ก าหนดไว้ในกฎหมายว่าด้วยระเบียบข้าราชการพลเรือน  
                     ๒.๑.๕ ไม่เป็นผู้ด ารงต าแหน่งทางการเมือง กรรมการพรรคการเมือง หรือเจ้าหน้าที่                 
ในพรรคการเมือง  
                     ๒.๑.๖  ไม่ เป็นผู้ เคยต้องรับโทษจ าคุกโดยค าพิพากษาถึงที่สุดให้จ าคุกเพราะกระท า              
ความผดิทางอาญา เว้นแต่เป็นโทษส าหรับความผิดที่ได้กระท าโดยประมาทหรือความผิดลหุโทษ  
                     ๒.๑.๗  ไม่เป็นผู้ เคยถูกลงโทษให้ออก ปลดออก หรือไล่ออกจากราชการรัฐวิ สาหกิจ                
หรือหน่วยงานอืน่ของรัฐ  
  ๒.๑.๘ ต้องมีใบผ่านเกณฑ์ทหารแล้ว(ส าหรับเพศชาย) 

                    หมายเหตุ  ผู้ที่ผ่านการเลือกสรรในวันที่ท าสัญญาจ้างจะต้องไม่เป็นข้าราชการ หรือ
ลูกจ้างของส่วนราชการพนักงานหรือลูกจ้างของหน่วยงานอื่นของรัฐ รัฐวิสาหกิจ หรือพนักงาน หรือลูกจ้างของ
ราชการส่วนท้องถิ่น และจะต้องน าใบรับรองแพทย์ ซึ่งออกให้ไม่เกิน ๑ เดือน และแสดงว่าไม่เป็นโรคที่
ตอ้งห้ามตามกฎก.พ.ว่าด้วยโรค (พ.ศ. ๒๕๕๓) มายื่นด้วย  
            ๒.๒ คุณสมบัติเฉพาะส าหรับต าแหน่ง  
                  ได้รับปริญญาตรี หรือคุณวุฒิอ่ืน ๆ ที่เทียบได้ในระดับเดียวกันหรือสูงกว่าที่ ก.พ.พิจารณา
รับรองแล้วในสาขาครุศาสตร์บัณฑิต/ครุศาสตร์อุตสาหกรรมบัณฑิต/การศึกษาบัณฑิต/ศึกษาศาสตร์บัณฑิต/
บริหารการศึกษา 
๓. การรับสมัคร  
          ๓.๑ วัน เวลา และสถานที่รับสมัคร  
                ผู้สนใจจะสมัครที่มีคุณสมบัติตรงตามที่ก าหนดไว้ในประกาศนี้ ให้ยื่นใบสมัครด้วยตนเอง                  
ณ สถาบันการอาชีวศึกษาภาคกลาง ๒ ที่ตั้ง ๓๒๓ ถนนนารายณ์มหาราช ต าบลทะเลชุบศร อ าเภอเมือง 
จังหวัดลพบุรี ๑๕๐๐๐ โดยสมัครได้ตั้งแต่วันที่  17 – 21  กันยายน พ.ศ.๒๕๖๑ (ในวันและเวลาราชการ)   
ภาคเช้าตั้งแต่เวลา  ๐๘.๓๐ น. ถึง  ๑๒.๐๐ น. และภาคบ่าย เวลา ๑๓.๐๐ น. ถึง 16.30 น.  
          3.2 หลักฐานที่ต้องย่ืนพร้อมใบสมัคร  
                 3.2.1 รูปถ่ายหน้าตรง ไม่สวมหมวก ไม่สวมแว่นด า ขนาด 1 x 1.5 นิ้วโดยถ่ายไว้ ไม่เกิน                
1 ปี (นับถึงวันสุดท้ายของการรับสมัคร) จ านวน 3 รูป (ใช้ติดใบสมัคร 1 รูปและใบตอบรับการสมัคร 2 รูป)  

       3.2.2 ส าเนาปริญญาบัตร ที่แสดงว่าเป็นผู้มีคุณวุฒิการศึกษาตรงตามประกาศรับสมัครโดยต้อง
ส าเร็จการศึกษาและได้รับอนุมัติจากผู้มีอ านาจอนุมัติภายในวันปิดรับสมัคร จ านวน ๒ ฉบับ 
 

3.2.3 ส าเนา… 
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        3.2.๓ ส าเนาระเบียนแสดงผลการศึกษา (Transcript of Records) ของคุณวุฒิที่ใช้สมัครในข้อ 
3.2.2 จ านวน ๒ ฉบับ 

        ทั้งนี้ ผู้ที่จะถือว่าเป็นผู้ส าเร็จการศึกษาตามหลักสูตรขั้นปริญญาบัตรของสถานศึกษาใดนั้นจะถือ
ตามกฎหมาย กฎ หรือระเบียบที่เกี่ยวกับการส าเร็จการศึกษาตามหลักสูตรของสถานศึกษานั้น ๆ เป็นเกณฑ์โดย
จะต้องส าเร็จการศึกษาภายในวันปิดรับสมัคร 
                  3.2.๔ ส าเนาบัตรประจ าตัวประชาชนจ านวน 1 ฉบับ 
                  3.2.๕ ส าเนาทะเบียนบ้านจ านวน 1 ฉบับ  
                  3.2.๖ ส าเนาหลักฐานอ่ืนๆ (ถ้ามี) เช่น ใบส าคัญการสมรส (เฉพาะผู้สมัครเพศหญิง) ใบเปลี่ยน
ชื่อ -นามสกุล (ในกรณีท่ีชื่อและนามสกุลในหลักฐานเอกสารการสมัครไม่ตรงกัน) ใบส าคัญทางทหาร (ใบสด.8 
ใบสด.9 และใบสด.43) (เฉพาะผู้สมัครเพศชาย) เป็นต้น จ านวนอย่างละ 1 ฉบับ  
                  ทั้งนี้ ในวันสมัครให้ผู้สมัครจัดเรียงเอกสารตามล าดับข้างต้น พร้อมน าเอกสาร ฉบับจริง             
ทุกรายการ มาแสดงต่อเจ้าหน้าที่รับสมัครด้วย และให้ผู้สมัครเขียนค ารับรองส านาถูกต้องและลงช่ือก ากับ
ไว้ในส าเนาเอกสาร ตามข้อ 3.2.2-3.2.๖ ไว้ทุกฉบับ  
           3.3 ค่าธรรมเนียมในการสมัคร  
                 ผู้สมัครต้องเสียค่าธรรมเนียมสอบส าหรับต าแหน่งที่สมัคร จ านวนเงิน ๓00 บาท (สามร้อยบาทถ้วน)                 
และค่าธรรมเนียมดังกล่าวจะไม่จ่ายคืนให้ ไม่ว่ากรณีใดๆ ทั้งสิ้น  
           3.4 วิธีการสมัคร  
                  ให้ผู้สมัครด าเนินการเก่ียวกับการสมัครตามขั้นตอนวิธีการดังนี้  
                  3.4.1 ขอรับค าร้องขอสมัคร และใบสมัครตามแบบที่ก าหนด สามารถสั่งพิมพ์ใบสมัครได้ทาง
เว็บไซต์ของสถาบันการอาชีวศึกษาภาคกลาง ๒ http://www.ivecr2.ac.th หรือขอรับได้ที่เจ้าหน้าที่ในวันสมัคร 
ณ งานบริหารงานบุคคล สถาบันการอาชีวศึกษาภาคกลาง ๒  
                  3.4.2 กรอกรายละเอียดในเอกสารการสมัครซึ่งประกอบด้วยค าร้องขอสมัคร และใบสมัครให้
ครบถ้วนทุกช่องรายการและลงชื่อผู้สมัครพร้อมทั้งวันที่สมัครให้เรียบร้อย  
                  3.4.3 ติดรูปถ่ายจ านวน 1 รูปลงในใบสมัคร และติดรูปถ่ายจ านวน 2 รูป ลงในบัตร 
ประจ าตัวผู้สมัครสอบในช่องที่ก าหนดให้เรียบร้อย  
                  3.4.4 ยื่นเอกสารการสมัครที่กรอกข้อความสมบูรณ์และติดรูปถ่ายเรียบร้อยแล้ว พร้อมทั้ง
แนบเอกสารประกอบการสมัครตามข้อ 3.2 โดยให้ยื่นการสมัครต่อเจ้าหน้าที่รับสมัครเท่านั้น และให้ยื่น
ภายในวันเวลาและสถานที่รับสมัครที่ก าหนดไว้ตามข้อ 3.1  
                  3.4.5 เมื่อเจ้าหน้าที่ รับสมัครได้ตรวจสอบเอกสารการสมัครแล้ว ให้ผู้สมัครช าระเงิน             
ค่าธรรมเนียมสอบตามข้อ 3.3 และลงชื่อผู้สมัครในบันทึกประจ าวันเป็นหลักฐานพร้อมกับรอรับบัตร 
ประจ าตัวผู้สมัครสอบคืนจากเจ้าหน้าที่รับสมัครซึ่งผู้สมัครต้องเก็บไว้เป็นหลักฐานในการเข้ารับการประเมิน 
สมรรถนะโดยการสอบ  
 
 

3.4.6 ติดตาม… 
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                  3.4.6 ติดตามตรวจสอบประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิสอบตามที่ก าหนดไว้ในข้อ 4. ของประกาศฯนี้ 

           3.5 เงื่อนไขการรับสมัคร  
                 3.5.1 สถาบันการอาชีวศึกษาภาคกลาง ๒  ขอสงวนสิทธิรับการพิจารณาเอกสาร การสมัคร 
เฉพาะผู้สมัครที่ยื่นเอกสารประกอบการสมัครตามข้อ 3.2 ในประกาศฯนี้ครบถ้วนทุกรายการและได้กรอก
ข้อความในเอกสารการสมัครครบถ้วนสมบูรณ์และได้ด าเนินการสมัครตามข้อ 3.4 ในประกาศฯ นี้ครบถ้วน  
ทุกขั้นตอน กรณีที่ยื่นเอกสารประกอบการสมัคร หรือกรอกข้อความในเอกสารการสมัครไม่ครบถ้วนสมบูรณ์ 
หรือไม่ได้ด าเนินการสมัครครบถ้วนทุกขั้นตอนดังกล่าวจะมี ผลให้ผู้สมัครนั้นไม่มีรายชื่อในประกาศรายชื่อ               
ผู้มีสิทธิเข้ารับการประเมินสมรรถนะหรือเข้ารับการสอบในต าแหน่งทีส่มัครนั้น  
                 3.5.2 ผู้สมัครจะต้องรับผิดชอบในการตรวจสอบและรับรองตนเองว่าเป็นผู้มีคุณสมบัติ ทั่วไป
และคุณสมบัติ เฉพาะส าหรับต าแหน่งตามข้อ 2.1 และข้อ 2.2 ในประกาศฯ นี้จริง กรณีที่ สถาบัน                  
การอาชีวศึกษาภาคกลาง ๒ ตรวจสอบพบว่าผู้สมัครไม่มีคุณสมบัติครบถ้วนดังกล่าวหรือตรวจสอบพบว่า
คุณวุฒิการศึกษาที่ใช้สมัครไม่ตรงตามคุณสมบัติของต าแหน่งที่สมัครหรือเป็นคุณวุฒิที่ ก.พ. ยังมิได้รับรอง
รวมทั้ง กรณีที่มีความผิดพลาดอันเกิดจากผู้สมัครไม่ว่าด้วยเหตุใดๆ อันมีผลท าให้ผู้สมัครไม่มีสิทธิสมัคร               
ตามประกาศรับสมัครฯนี้ให้ถือว่าผู้สมัครเป็นผู้ขาดคุณสมบัติในการสมัครมาแต่ต้น และถือว่าเป็นผู้ไม่มีสิทธิ  
เข้ารับการประเมินสมรรถนะและไม่มีสิทธิได้รับการจัดจ้างและท าสัญญาจ้างเป็นพนักงานราชการครั้งนี้ ถึงแม้
จะเป็นผู้ผ่านการเลือกสรรเพื่อจัดจ้างเป็นพนักงานราชการ และจะไม่ได้รับคืนค่าธรรมเนียมสอบแต่อย่างใด  
                 3.5.3 คุณสมบัติเฉพาะส าหรับต าแหน่งตามข้อ 2.2 ในประกาศฯ นี้ ที่เกี่ยวกับการส าเร็จ           
การศึกษาตามหลักสูตรขั้นปริญญาของสถานศึกษาใดจะถือตามกฎหมาย กฎ หรือระเบียบเกี่ยวกับการศึกษา
ขั้นปริญญาของสถานศึกษานั้นเป็นเกณฑ์ โดยเป็นผู้ส าเร็จการศึกษาและได้รับอนุมัติจากผู้มีอ านาจอนุมัติ
ภายในวันสุดท้ายของการรับสมัคร  
 

4. การประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการประเมินสมรรถนะ และก าหนดวันเวลาและสถานที่ในการ   
ประเมนิสมรรถนะ  
               สถาบันการอาชีวศึกษาภาคกลาง ๒ จะประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการประเมินสมรรถนะ                
และก าหนดวัน เวลาและสถานที่ในการประเมินสมรรถนะ ก่อนหรือภายในวันที่ 27 กันยายน 25๖๑                       
ณ สถาบันการอาชีวศึกษาภาคกลาง ๒ และ/หรือทางเว็บไซต์ ของสถาบันการอาชีวศึกษาภาคกลาง ๒  
http://www.ivecr2.ac.th  

                                                                                           

๕. หลักเกณฑ์และวิธีการเลือกสรร 
    สถาบันการอาชีวศึกษาภาคกลาง ๒ จะด าเนินการประเมินสมรรถนะผู้สมัครด้วยวิธีการสอบ ดังต่อไปนี้ 
       ๕.๑ ประเมินสมรรถนะครั้งที่ ๑  ภาคที่ ๑ ความรู้ความสามารถทั่วไปและภาคที่ 2 ความรู้
ความสามารถเฉพาะต าแหน่ง คะแนนเต็ม ๑๐๐ คะแนน 
       ๕.๒ ประเมินสมรรถนะครั้งที่ ๒ การประเมินสอบสัมภาษณ์ คะแนนเต็ม ๑๐๐ คะแนน 
 
 
 
 
 

      5. โดยจะประเมิน...  
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  โดยจะประเมินสมรรถนะครั้งที่ ๑ ก่อน และเมื่อประเมินสมรรถนะครั้งที่ ๑ ผ่านแล้ว จึงจะมี
สิทธิเข้ารับการประเมินสมรรถนะ ครั้งที่ ๒ ต่อไป 
 

สมรรถนะ คะแนนเต็ม วิธีการประเมิน 

ประเมินสมรรถนะครั้งที่ ๑ 
ภาคที ่๑ : ความรู้ความสามารถทัว่ไป 
วิชาที่ ๑ 
     - รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พ.ศ.๒๕๖๐ 
     - พระราชกฤษฎีกาว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการบริหาร
กิจการบ้านเมืองที่ดี พ.ศ.๒๕๔๖ 
     - พระราชบัญญัติความรับผิดทางละเมิดของเจ้าหน้าที่ 
พ.ศ.๒๕๓๙ 
     - พระราชบัญญัติการอาชีวศึกษา พ.ศ.๒๕๕๑ 
     - ระเบียบส านักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยพนักงานราชการ 
พ.ศ. ๒๕๔๗ และประกาศคณะกรรมการบริหารพนักงาน 
ราชการที่เก่ียวข้อง 
     - พระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของราชการ พ.ศ.๒๕๔๐ 
     - ข่าวสาร บ้านเมืองและเหตุการณ์ทั่วไป 
วิชาที่ ๒ 
     - ความเข้าใจในภาษาและการใช้ภาษาไทย 
     - ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับคอมพิวเตอร์และการใช้
โปรแกรมประยุกต์ในส านักงาน 
ภาคที ่๒ : ความรู้ความสามารถเฉพาะต าแหนง่ 
             ตามลักษณะงานที่จะให้ปฏิบัติของต าแหน่งที่สมัคร 

 
100 
๕๐ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

๕๐ 
 
 
 

๑๐๐ 
 

 
สอบข้อเขียน 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

สอบข้อเขียน 

การประเมินสมรรถนะครั้งที่ ๒ : 
(๑) มนุษยสัมพันธ์ การประสานงาน 
(๒) การคิดวิเคราะห์ 
(๓) ความคิดริเริ่มสร้างสรรค์ 
(๔) การสื่อสารโดยการพูด 

๑๐๐ 
 

สอบสัมภาษณ์ 

 
 
 
 

6. เกณฑก์ารตัดสิน... 
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6. เกณฑ์การตัดสิน  
 6.1 การประเมินสมรรถนะจะแบ่งการประเมินเป็น 2 ครั้ง ได้แก่ 
               6.1.๑ ประเมินสมรรถนะครั้งที่ 1 แบ่งเป็น 2 ภาค คือ ภาคที่ ๑ ความรู้ความสามารถทั่วไปและ                  
ภาคที ่2 ความรู้ความสามารถเฉพาะต าแหน่ง  

     6.1.๒ ประเมินสมรรถนะครั้งที่ ๒ การประเมินสอบสัมภาษณ์ 
           6.2 ผู้ที่จะผ่านการประเมินสมรรถนะครั้งท่ี 1 ต้องได้คะแนนการประเมินภาคที่ 1 และภาคที่  2  
ไม่ต่ ากว่าร้อยละ 60  
            ทั้งนี้ ผู้ที่จะได้รับการตรวจข้อสอบภาคที่ 2 จะต้องเป็นผู้ได้คะแนนผ่านการประเมินในภาคที่ 1               
ไม่ต่ ากว่าร้อยละ 60 สถาบันการอาชีวศึกษาภาคกลาง ๒  ขอสงวนสิทธิพิจารณาตรวจกระดาษค าตอบของผู้
เข้าสอบในภาคที ่2 ให้กับผู้ที่มีผลการประเมินผ่านในภาคที ่1 เท่านั้น  
            6.3 ผู้ที่จะมีสิทธิเข้ารับการประเมินสมรรถนะครั้งที่  2 จะต้องเป็นผู้ที่ ได้คะแนนผ่านการ           
ประเมินสมรรถนะครั้งที ่1  

6.๔ ผู้ที่จะผ่านการประเมินสมรรถนะครั้งที่ 2 ต้องได้คะแนนการประเมินไม่ต่ ากว่าร้อยละ 60 
            6.๕ ผู้ที่จะผ่านการเลือกสรร จะต้องเป็นผู้ที่ได้คะแนนผ่านการประเมินสมรรถนะครั้งที่ 1 และครั้งที่ 2  

การจัดจ้างพนักงานราชการให้เป็นไปตามล าดับคะแนนที่สอบได้ตามที่ก าหนดไว้ในข้อ ๗ และข้อ ๘ ของ
ประกาศนี้ 

7. การประกาศรายช่ือผู้ผ่านการเลือกสรร  
             7.1 สถาบันการอาชีวศึกษาภาคกลาง ๒ จะประกาศรายชื่อผู้ผ่านการเลือกสรร ณ สถาบัน                   
การอาชีวศึกษาภาคกลาง ๒ หรอืประกาศทางเว็บไซต์ของสถาบันการอาชีวศึกษาภาคกลาง ๒   
        7.2 การประกาศรายชื่อผู้ผ่านการเลือกสรร  
                    7.2.1 จ าแนกตามต าแหน่งที่เปดิรับสมัครและมีผู้สอบผ่าน  
                    7.2.2 บัญชีรายชื่อ จะประกาศเรียงล าดับรายชื่อตามคะแนนของผู้ผ่านการเลือกสรร                 
โดยเรียงล าดับจากผู้ที่ได้คะแนนรวมสูงสุดเป็นล าดับที่หนึ่งไปหาผู้ที่ได้คะแนนรวมต่ าสุด โดยผู้อยู่ในล าดับต้น
จะเป็นผู้อยู่ในล าดับที่ดีกว่า  
                     7.2.3 กรณีท่ีมีผู้ได้คะแนนรวมตามข้อ 7.2.2 ดังกล่าวเท่ากัน จะพิจารณาดังนี้  
                              (1) ให้ผู้ที่ได้คะแนนประเมินสมรรถนะครั้งที่ 1 ภาคท่ี 1 มากกว่า เป็นผู้อยู่ในล าดับ 
                                   ที่ดีกว่า  
                              (2) ถ้าคะแนนเท่ากัน จะพิจารณาให้ผู้ที่ได้คะแนนประเมินสมรรถนะครั้งที่ 1  
                                   ภาคที่ 2 มากกว่าเป็นผู้อยู่ในล าดับที่ดีกว่า  
                              (3) ถ้าคะแนนเท่ากัน จะพิจารณาให้ผู้ที่ได้คะแนนประเมินสมรรถนะครั้งที่ 2  
                                   มากกว่าเป็นผู้อยู่ในล าดับที่ดีกว่า 
                              (๔) ถ้าคะแนนเท่ากัน จะพิจารณาให้ผู้ที่ได้คะแนนประเมินสมรรถนะครั้งที่ 2 (๑)         
                                   มากกว่า เป็นผู้อยู่ในล าดับที่ดีกว่า ถ้าคะแนนเท่ากัน จะพิจารณาให้ผู้ที่ได้คะแนน  
                                   ประเมินสมรรถนะครั้งที่ 2 (๒) มากกว่าเป็นผู้อยู่ในล าดับที่ดีกว่า ถ้าคะแนน 
                                   เท่ากัน จะพิจารณาให้ผู้ที่ได้คะแนนประเมินสมรรถนะครั้งที่ 2 (3) มากกว่าเป็น 
                                   ผู้อยู่ในล าดับที่ดีกว่า ถ้าคะแนนเท่ากัน จะพิจารณาให้ผู้ที่ได้คะแนนประเมิน 
                                   สมรรถนะครั้งที่ 2 (4) มากกว่าเป็นผู้อยู่ในล าดับที่ดีกว่า 
 

 
7.3 สถาบัน... 
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แบบค ำร้องขอสมัครพนักงำนรำชกำร 

 เขียนที่............................................................. 
วันที่.............เดือน................................พ.ศ. ................ 

 

เรียน ผู้อ ำนวยกำรสถำบันกำรอำชีวศึกษำภำคกลำง 2 
ด้วยข้ำพเจ้ำ (นำย/นำง/นำงสำว)................................................................................................. 

เป็นผู้จบกำรศึกษำระดับปริญญำ/ประกำศนียบัตร................................................................................... ............... 
สำขำวิชำ..................................................................วิชำเอก.............................................................. ..................... 
ได้รับอนุมัติจำกสถำบันกำรศึกษำ/สถำนศึกษำ ชื่อ................................................................ ................................. 
เมื่อวันที่..................เดือน.......................................พ.ศ. .........................(ภำยในวันปิดรับสมัคร) มีควำมประสงค์ 
ที่จะสมัครเพ่ือรับกำรเลือกสรรเป็นพนักงำนรำชกำรในสังกัดสถำบันกำรอำชีวศึกษำภำคกลำง 2 ส ำนักงำน
คณะกรรมกำรกำรอำชีวศึกษำ ต ำแหน่ง ...............................................................ซึ่งรับสมัครจำกผู้ที่ได้รับวุฒิ
(ปริญญำ/ประกำศนียบัตร)..........................................................วชิำเอก................................... ............................. 
ตำมประกำศรับสมัครลงวันที่.........................เดือน...................................................พ.ศ................ ........................ 
พร้อมนี้ ข้ำพเจ้ำได้ขอยื่นหลักฐำนกำรศึกษำประกอบกำรสมัครไว้ก่อน  
  ทั้งนี้ หำกมีกำรตรวจเอกสำรปรำกฏว่ำข้ำพเจ้ำเป็นผู้มีคุณสมบัติทั่วไปและคุณสมบัติเฉพำะ
ส ำหรับต ำแหน่งไม่ตรงตำมประกำศรับสมัคร หรือคุณวุฒิที่สมัคร ก.พ. ยังมิได้รับรองคุณวุฒิของข้ำพเจ้ำหรือ
คุณวุฒิดังกล่ำวไม่ตรงตำมคุณวุฒิของต ำแหน่งที่ข้ำพเจ้ำสมัคร แม้ว่ำข้ำพเจ้ำจะเป็นผู้ผ่ำนกำรเลือกสรรเพ่ือจัด
จ้ำงเป็นพนักงำนรำชกำร ให้ถือว่ำกำรรับสมัครและกำรเลือกสรรเป็นพนักงำนรำชกำรครั้งนี้เป็นโมฆะโดย
ข้ำพเจ้ำจะไม่ใช้สิทธิเรียกร้องใด ๆ ทั้งสิ้น 
  จึงเรียนมำเพ่ือโปรดพิจำรณำรับสมัครข้ำพเจ้ำด้วย จักขอบคุณยิ่ง 
 
 
          ลงชื่อ..................................................ผู้สมัคร 
                                                               (.................................................)  
                                             ยื่นแบบค ำร้องวันที่............เดือน..................... .....พ.ศ. ................ 
 
 
 
 
หมำยเลขโทรศัพท์ที่สำมำรถติดต่อได้.............................................  
* หมายเหตุ ผู้สมัครจะต้องกรอกรายละเอียดแบบค าร้องฉบับน้ี ทุกคน 
 
    
 

 
 
 
 



 
 

ใบสมัครเลขที่……………………………………. 
 
 
 
 

 
 

ใบสมัครส ำหรับพนักงำนรำชกำรทั่วไป 
สถำบันกำรอำชีวศึกษำภำคกลำง 2 

1.ข้อมูลทั่วไป 
 
 

ชื่อและนำมสกุล 
(นำย/นำง/นำงสำว)......................................................... ......... 

 
 

สมัครต ำแหน่ง………………………………….………………. 
สังกัดสถำบันกำรอำชีวศึกษำภำคกลำง 2 

 

ที่อยู่ปัจจุบันที่ติดต่อได้……………………………………………….…….. 
ต ำบล/แขวง.................................อ ำเภอ/เขต........................... 
จังหวัด.........................................รหัสไปรษณีย์........................ 
หมำยเลขโทรศัพท์มือถือ............................................... ............ 
หมำยเลขโทรศัพท์บ้ำน............................................................. 
E- Mail…………………………………………………………………..…..…. 
หมำยเลขบัตรประชำชน........................................................... 
วันเดือนปีที่ออกบัตร.....................วันหมดอำยุ……….…..…….… 
ออกให้ที่อ ำเภอ/เขต............................จังหวัด.......................... 

วัน/เดือน/ปีเกิด 
............................................ 

 

อำยุ.......................ป ี
เชื่อชำติ..................... 
สัญชำติ..................... 
ศำสนำ...................... 
 

 

สถำนที่เกิด 
............................................ 

สถำนภำพ 
  โสด   สมรส   หย่ำร้ำง   แยกกันอยู่ 
กำรรับรำชกำรทหำร 
 เกณฑ์แล้ว(พร้อมแนบเอกสำร)     
 ยังไม่ได้เกณฑ์ ได้รับกำรยกเว้น 

 

อำชีพปัจจุบัน.................................. .............................................................................................................................. 
เหตุผลที่(อยำก) ออกจำกงำน………………………………………………………………………………………………………………………… 

 
 
 

2.ข้อมูลกำรศึกษำและกำรฝึกอบรม 
 2.1 ข้อมูลกำรศึกษำ 
  

ปี พ.ศ. สถำนศึกษำ ระดับวุฒิกำรศึกษำ สำขำวิชำเอก 
จำก ถึง 

     
     
     
     
     
     
   

  
 
 
 
 
 
 

รูปถ่ำยขนำด 
1 นิ้ว 



 
2.2 ข้อมูลกำรฝึกอบรม 
 
 
 

หลักสูตรเพิ่มเติม ปี พ.ศ. กำรฝึกอบรม ปี พ.ศ. 
    
    
    
    
    
    
    
 
3.ข้อมูลกำรท ำงำนและประสบกำรณ์(โปรดให้รำยละเอียดของงำนที่ท ำในช่วง 3 ปีหลังถึงปัจจุบัน) 
 

ปี พ.ศ. ชื่อและท่ีอยู่ของหน่วยงำน ต ำแหน่งงำนและหน้ำที่
โดยย่อ 

เงินเดือน สำเหตุที่ออก 
จำกงำน จำก ถึง 

 

............. 

.............. 

.............. 

.............. 

.............. 

.............. 

 

.............. 

.............. 

.............. 

.............. 

.............. 

.............. 

 

............................................ 

........................................... 

........................................... 

............................................ 

............................................ 

............................................ 

 

.......................................... 

.......................................... 

.......................................... 

.......................................... 

.......................................... 

.......................................... 

 

................. 

................. 

................. 

................. 

................. 

................. 

 

............................ 

............................ 

............................ 

............................ 

............................ 

............................ 
  

  3.1 โปรดระบุควำมส ำเร็จของงำนที่ท ำผ่ำนมำในข่วง 3 ปีย้อนหลังจนถึงปัจจุบัน (ถ้ำมี) 
 
 

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………... 
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….….. 
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….….. 
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….….. 
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….….. 
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….…….. 
  

3.2 โปรดให้ควำมเห็นเกี่ยวกับประสบกำรณ์ที่ได้รับ และอธิบำยว่ำประสบกำรณ์นั้น ๆ เป็นประโยชน์ต่อ
หน่วยงำนที่สมัครในครั้งนี้อย่ำงไรบ้ำง 

 
 

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………..…….….. 
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….…….. 
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..…….. 
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..…….. 
 

 
 



 
4. ข้อมูลควำมรู้ควำมสำมำรถพิเศษ (ถ้ำมี) 
 
 

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..…….. 
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..…….. 
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..…….. 
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..……. 
 

5.บุคคลอ้ำงอิง (ขอให้ระบุชื่อบุคคลที่คุ้นเคยกับกำรท ำงำนของท่ำน เช่น ผู้บังคับบัญชำโดยตรง โปรดอย่ำ
ระบุบช่ือบุคคลที่เป็นญำติหรือเพื่อน) 
 

ชื่อและนำมสกุล ต ำแหน่งปัจจุบัน ที่ท ำงำนปัจจุบันและ
หมำยเลขโทรศัพท์ 

ระบุควำมสัมพันธ์ 
กับท่ำน 

 

........................................ 

........................................ 

........................................ 

 

........................................ 

........................................ 

........................................ 

 

............................................... 

............................................... 

............................................... 

 

.................................. 

.................................. 

.................................. 
 

6.ข้ำพเจ้ำมีคุณสมบัติครบถ้วนตำมที่ระบุไว้ในข้อ 8 แห่งระเบียบส ำนักนำยกรัฐมนตรีว่ำด้วยพนักงำน
รำชกำร พ.ศ.2547 
 ขอรับรองว่ำข้อควำมที่กล่ำวข้ำงต้นเป็นควำมจริงทุกประกำร หำกข้อควำมตอนใดเป็นควำมเท็จหรือไม่
ตรงกับควำมจริงให้ถือเป็นหลักฐำนที่เลิกจ้ำงข้ำพเจ้ำได้ทันที 
 
 
 

                ลงชื่อ..................................................ผู้สมัคร  
                                                                     (.................................................)  
                                                    ยื่นใบสมัครวันที่............เดือน..........................พ.ศ. ................  
 

             
ส ำหรับเจ้ำหน้ำที่  รับสมัคร ตรวจสอบหลักบำนกำรสมัคร 

รูปถ่ำย  จ ำนวน 3 รูป 
ส ำเนำปริญญำบัตร จ ำนวน 2 ฉบับ 
ส ำเนำระเบียนแสดงผลกำรเรียน จ ำนวน 2 ฉบับ 
ส ำเนำบัตรประจ ำตัวประชำชน จ ำนวน 1 ฉบับ 
ส ำเนำทะเบียนบ้ำน จ ำนวน 1 ฉบับ 
ส ำเนำหลักฐำนอื่น ๆ (ถ้ำมี)................................................................................................... .... 
 

 

                                                              ลงชื่อ....................................เจ้ำหน้ำที่ตรวจหลักฐำน 
             
ส ำหรับเจ้ำหน้ำที่ รับเงินค่ำสมัคร 
 ช ำระเงินจ ำนวน 300 บำท เรียบร้อยแล้ว  ใบเสร็จเล่มที่........................เลขที่...........................  
. 

                                                                   ลงชื่อ.........................................เจ้ำหน้ำที่กำรเงิน 
             
ส ำหรับกรรมกำรตรวจสอบคุณสมบัติ 
 มีคุณสมบัติครบถ้วนตำมประกำศรับสมัคร 
 มีคุณสมบัติไม่ครบถ้วนตำมประกำศรับสมัคร เนื่องจำก……………………………………..………………………….. 
 
 

                                                                   ลงชื่อ.........................................ประธำนกรรมกำร 




