
     
 

ประกาศวิทยาลัยศิลปหัตถกรรมกรุงเทพ 
เร่ือง    รับสมัครบุคคลเพ่ือเลือกสรรเป็นพนักงานราชการท่ัวไป ตำแหน่ง ครู 

------------------------------ 
  ด้วย วิทยาลัยศิลปหัตถกรรมกรุงเทพ ประสงค์จะรับสมัครบุคคลเพื่อจัดจ้างเป็นพนักงาน
ราชการตำแหน่งในกลุ ่มงานบริหารทั ่วไป ตำแหน่งครู (รหัสกลุ ่มว ิชา 215 เทคนิคคอมพิวเตอร์)                
โดยปฏิบัติงานในวิทยาลัยศิลปหัตถกรรมกรุงเทพ สังกัดสำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา ฉะนั้นอาศัย
อำนาจตามความในข้อ ๕ ของประกาศคณะกรรมการบริหารพนักงานราชการ ลงวันที่ ๑๑ กันยายน ๒๕๕๒ 
เร่ืองหลักเกณฑ์ วิธีการ และเง่ือนไขการสรรหาและเลือกสรรพนักงานราชการและแบบสัญญาจ้างของพนักงาน
ราชการ พ.ศ. ๒๕๕๒ และประกาศคณะกรรมการบริหารพนักงานราชการ ลงวันที่ ๒๘ กุมภาพันธ์ ๒๕๔๔ 
เรื่อง  การกำหนดลักษณะงานและคุณสมบัติเฉพาะของกลุ่มงาน และจัดการทำกรอบอัตรากำลังพนักงาน
ราชการ และคำสั่งสำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา  ที่ ๒๙๗/๒๕๕๖ ลงวันที่ ๒๘ กุมภาพันธ์๒๕๕๖ 
เรื่อง  มอบอำนาจการสรรหาและเลือกสรรบุคคลเพื่อจัดจ้างเป็นพนักงานราชการทั่วไป การจัดทำและลงนาม
ในสัญญาจ้างพนักงานราชการ จึงประกาศรับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป โดยมี
รายละเอียดดังต่อไปน้ี 
๑. ช่ือตำแหน่ง กลุ่มงาน และรายละเอียดการจ้างงงาน 
 1.1 ช่ือกลุ่มงาน  ช่ือตำแหน่ง   จำนวนอัตราว่าง 
 บริหารงานท่ัวไป พนักงานบริหารท่ัวไป (ครู)          1 
 1.2 ขอบข่ายงานท่ีให้ปฏิบัติ  ให้เป็นไปตามรายละเอียดแนบท้ายประกาศน้ี 

1.3 อัตราค่าตอบแทนและสิทธิประโยชน์    
 ตำแหน่งในกลุ่มงานบริหารท่ัวไป ค่าตอบแทนรายเดือน จำนวน 18,000 บาท 
1.4 ระยะเวลาการจ้าง  จ้างภายในปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖5 ถึงวันที่ ๑ ตุลาคม พ.ศ. ๒๕๖5      

โดยในระยะเวลาในการจ้าง จะต้องประเมินผลการปฏิบัต ิงานของพนักงานราชการ ตามประกาศ 
คณะกรรมการบริหารพนักงานราชการ เรื่อง แนวทางการประเมินผลการปฏิบัติงานของพนักงานราชการ        
พ.ศ. ๒๕๕๔ ลงวันท่ี ๒๘ กุมภาพันธ์ พ.ศ. ๒๕๕๔ และท่ีสำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา กำหนดไว้ 

1.5 สถานที่ปฏิบัติงาน  ปฏิบัติงานที่วิทยาลัยศิลปหัตถกรรมกรุงเทพ สังกัดสำนักงานคณะกรรมการ
การอาชีวศึกษา 
 

๒. คุณสมบัติท่ัวไปและคุณสมบัติเฉพาะตำแหน่งของผู้สมัคร 
 ผู้สมัครต้องมีคุณสมบัติท่ัวไป และคุณสมบัติเฉพาะตำแหน่งครบทุกข้อ ดังต่อไปน้ี 
 ๒.๑ คุณสมบัติท่ัวไป  
  ๒.๑.๑ มีสัญชาติไทย 
  ๒.๑.๒ มีอายุไม่ต่ำกว่า ๑๘ ปี (นับถึงวันสุดท้ายในการรับสมัคร) 
  ๒.๑.๓ ไม่เป็นบุคคลผู้ล้มละลาย 
  ๒.๑.๔ ไม่เป็นผู้มีกายทุพพลภาพจนไม่สามารถปฏิบัติหน้าที่ได้ ไร้ความสามารถหรือจิตฟั่นเฟือน
ไม่สมประกอบ หรือเป็นโรคตามท่ีกำหนดไว้ในกฎหมายว่าด้วยระเบียบข้าราชการพลเรือน 
  ๒.๑.๕ ไม่เป็นผู้ดำรงตำแหน่งทางการเมือง กรรมการพรรคการเมือง หรือเจ้าหน้าท่ีในพรรคการเมือง 

๒.๑.๖ ไม่เป็นผู้เคยต้องรับโทษจำคุกโดยคำพิพากษาถึงที่สุดให้จำคุกเพราะกระทำความผิด
ทางอาญา เว้นแต่เป็นโทษสำหรับความผิดท่ีได้กระทำโดยประมาทหรือความผิดลหุโทษ 

/๒.๑.๗ ไม่เป็นผู้.... 
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  ๒.๑.๗ ไม่เป็นผู้เคยถูกลงโทษให้ออก ปลดออก หรือไล่ออกจากราชการ รัฐวิสาหกิจหรือ
หน่วยงานอ่ืนของรัฐ 
  หมายเหตุ  ผู้ผ่านเกณฑ์การเลือกสรร ในวันทำสัญญาจ้างต้องไม่เป็นข้าราชการหรือลูกจ้างของส่วน
ราชการ พนักงาน หรือลูกจ้างของหน่วยงานอื่นของรัฐ รัฐวิสาหกิจ หรือพนักงานหรือลูกจ้างของราชการส่วน
ท้องถิ่นและจะต้องนำใบรับรองแพทย์ซึ่งออกให้ไม่เกิน ๑ เดือน และแสดงว่าไม่เป็นโรคต้องห้ามตามกฎ ก.พ.
ว่าด้วยโรค (พ.ศ. ๒๕๕๓ ) นำมาย่ืนในวันรายงานตัวด้วย       
 ๒.๒ คุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่ง 
  ๒.๒.๑ ได้รับปริญญาตรีหรือคุณวุฒิอย่างอ่ืนท่ีเทียบได้ในระดับเดียวกันท่ี ก.พ. รับรองแล้วใน
สาขาวิชา (รหัสกลุ่มวิชา 215 เทคนิคคอมพิวเตอร์) 
  

๓. การรับสมัคร 
 ๓.๑ วัน เวลา และสถานท่ีรับสมัคร 
 ผู้ประสงค์จะสมัคร ให้ยื่นใบสมัครด้วยตนเอง ที่งานบุคลากร วิทยาลัยศิลปหัตถกรรมกรุงเทพ 
โดยสมัครได้ ตั้งแต่วันที่ 19 ถึง 26 พฤศจิกายน พ.ศ.๒๕๖๓ (เฉพาะเวลาราชการ) ตั้งแต่เวลา ๐๘.๓๐ น.      
ถึง ๑๖.๐๐ น. กำหนดสอบวันท่ี 27 พฤศจิกายน พ.ศ. ๒๕๖๓ เวลา ๐๘.๓๐ น. ถึง ๑๖.๐๐ น. 
 ๓.๒ หลักฐานท่ีต้องย่ืนพร้อมใบสมัคร 
  ๓.๒.๑ รูปถ่ายหน้าตรง ไม่สวมหมวกไม่สวมแว่นตาดำ ขนาด ๑ นิ้ว โดยถ่ายไว้ไม่เกิน ๑ ปี 
(นับถึงวันสุดท้ายของการรับสมัคร)จำนวน ๓ รูป (ใช้ติดใบสมัคร จำนวน ๑ รูปและติดใบตอบรับการสมัคร 
จำนวน ๒ รูป 
  ๓.๒.๒ สำเนาปริญญาบัตร/ประกาศนียบัตร และ/หรือ สำเนาระเบียนแสดงผลการศึกษา 
(Transcript of Records) ที่แสดงว่าเป็นผู้มีคุณวุฒิการศึกษาตรงตามประกาศรับสมัครโดยต้องสำเร็จการศึกา
และได้รับจากผู้มีอำนาจอนุมัติภายในวันปิดรับสมัคร จำนวนอย่างละ 2 ฉบับ 
   ทั ้ งน ี ้ผ ู ้ท ี ่จะถ ือว ่าเป ็นผ ู ้สำเร ็จการศ ึกษาตามหลักส ูตรข ั ้นปร ิญญาบัตร/
ประกาศนียบัตรของสถานศึกษาใดนั้นจะถือตามกฎหมาย กฎ หรือระเบียบที่เกี่ยวกับการสำเร็จการศึกษาตาม
หลักสูตรของสถานศึกษาน้ัน ๆ เป็นเกณฑ์ โดยจะต้องสำเร็จการศึกษาภายในวันปิดรับสมัคร 
  ๓.๒.๓  สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน จำนวน ๑ ฉบับ 
  ๓.๒.4 สำเนาทะเบียนบ้าน  จำนวน ๑ ฉบับ 
  ๓.๒.5 สำเนาหลักฐานอื่น ๆ (ถ้ามี) เช่น ใบสำคัญการสมรส ใบเปลี่ยนชื่อ-นามสกุล (ในกรณี
ที ่ชื ่อและนามสกุลในหลักฐานเอกสารการสมัครไม่ตรงกัน) ใบสำคัญทางทหาร (ใบสด.๘ ใบสด.๙ และ             
ใบสด.๔๓) เป็นต้น จำนวนอย่างละ ๑ ฉบับ 
  ๓.๒.6 สำเนาใบอนุญาตประกอบวิชาชีพครู หรือสำเนาใบอนุญาตปฏิบัติการสอน หรือ
หนังสือรับรองสิทธิ โดยต้องได้รับอนุมัติภายในวันปิดรับสมัครเท่าน้ัน จำนวน 1 ฉบับ 

ทั้งนี้ ในวันสมัครให้ผู้สมัครนำเอกสารฉบับจริงทุกรายการมาแสดงต่อเจ้าหน้าที่รับสมัครด้วยและให้
ผู้สมัครเขียนคำรับรองสำเนาถูกต้องและลงช่ือกำกับไว้ในสำเนาเอกสาร ตามข้อ ๓.๒.๒ ถึงข้อ ๓.๒.6          ไว้
ทุกฉบับ 
 ๓.๓ ค่าธรรมเนียมในการสมัคร 
  ผู้สมัครต้องเสียค่าธรรมเนียมสอบสำหรับตำแหน่งที่สมัคร จำนวน ๒๐๐ บาท (สองร้อยบาท
ถ้วน) และค่าธรรมเนียมดังกล่าว จะไม่จ่ายคืนให้ไม่ว่ากรณีใด ๆ ท้ังส้ิน 
 

/3.4 วิธีการสมัคร.... 
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 ๓.๔ วิธีการสมัคร 
  ให้ผู้สมัครดำเนินการเก่ียวกับการการสมัครตามข้ันตอนวิธีการ ดังน้ี 
  ๓.๔.๑ ขอรับคำร้องขอสมัคร และใบสมัคร ที่งานบุคลากรวิทยาลัยศิลปหัตถกรรมกรุงเทพ
หรือขอรับได้ท่ีเจ้าหน้าท่ีในวันสมัคร (หรือทางเว็บไซต์ http://www.artsbkk.ac.th/) 
  ๓.๔.๒ กรอกรายละเอียดในเอกสารการสมัคร ซ่ึงประกอบด้วย คำร้องขอสมัคร และใบสมัคร
ให้ครบถ้วนทุกช่องรายการ และลงช่ือผู้สมัครพร้อมท้ังวันท่ีสมัครให้เรียบร้อย  
  ๓.๔.๓ ติดรูปถ่ายจำนวน ๑ รูป ลงในใบสมัครและติดรูปถ่ายจำนวน ๒ รูป ลงในบัตร
ประจำตัวผู้สมัครสอบในช่องท่ีกำหนดให้เรียบร้อย 
  ๓.๔.๔ ยื่นเอกสารการสมัครที่กรอกข้อความสมบูรณ์และติดรูปถ่ายเรียบร้อยแล้วพร้อมท้ัง
แนบเอกสารประกอบการสมัครตามข้อ ๓.๒ โดยให้ย่ืนการสมัครต่อเจ้าหน้าท่ีรับสมัครเท่าน้ัน และย่ืนภายในวัน
เวลาและสถานท่ีรับสมัครท่ีกำหนดไว้ตาม ๓.๑ 
  ๓.๔.๕ เมื ่อเจ้าหน้าที ่รับสมัครได้ตรวจสอบเอกสารการสมัครแล้ว ให้ผู ้สมัครชำระเงิน 
ค่าธรรมเนียมสอบตามข้อ ๓.๓ และลงชื ่อผู ้สมัครในบันทึกประจำวันเป็นหลักฐาน พร้อมกับรอรับบัตร
ประจำตัวผู้สมัครสอบคืนจากเจ้าหน้าที่รับสมัคร ซึ่งผู้สมัครต้องเก็บไว้เป็นหลักฐานในการเข้ารับการประเมิน
สมรรถนะโดยการสอบ 
  ๓.๔.๖ ติดตามตรวจสอบประกาศรายช่ือผู้มีสิทธ์ิสอบตามท่ีกำหนดไว้ในข้อ 4 ของประกาศฯ น้ี 
 ๓.๕ เง่ือนไขการรับสมัคร 
  ๓.๕.๑ วิทยาลัยศิลปหัตถกรรมกรุงเทพ ขอสงวนสิทธิรับพิจารณาเอกสารการสมัครเฉพาะ
ผู้สมัครท่ีย่ืน เอกสารประกอบการสมัครตามข้อ ๓.๒ ในประกาศฯ น้ีครบถ้วนทุกรายการ และได้กรอกข้อความ
ในเอกสารการสมัครครบถ้วนสมบูรณ์และได้ดำเนินการสมัครตามข้อ ๓.๔ ในประกาศฯ นี้ครบถ้วนทุกขั้นตอน 
กรณีที่ยื่นเอกสารประกอบการสมัคร หรือกรอบข้อความในเอกสารการสมัครไม่ครบถ้วนสมบูรณ์ หรือไม่ได้
ดำเนินการสมัครครบถ้วนทุกข้ันตอนดังกล่าว จะมีผลให้ผู้สมัครรายนั้น ไม่มีรายชื่อในประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ
เข้ารับการประเมินสมรรถนะหรือเข้ารับการสอบในตำแหน่งท่ีสมัคร 
  ๓.๕.๒ ผู้สมัครจะต้องรับผิดชอบในการตรวจสอบและรับรองตนเองว่าเป็นผู้มีคุณสมบัติทั่วไป
และคุณสมบัติตรงตามประกาศรับสมัครสอบ กรณีที่วิทยาลัยศิลปหัตถกรรมกรุงเทพ ตรวจพบสอบพบว่า
ผู้สมัครไม่มีคุณสมบัติครบถ้วนดังกล่าว หรือคุณวุฒิการศึกษาที่ใช้สมัครไม่ตรงตามประกาศรับสมัคร รวมท้ัง
กรณีที่มีความผิดพลาดอันเกิดจากผู้สมัครไม่ว่าด้วยเหตุใด ๆ  อันมีผลทำให้ผู้สมัครไม่มีสิทธิสมัครตามประกาศ
รับสมัครฯ นี้ ให้ถือว่าผู้สมัครเป็นผู้ขาดคุณสมบัติในการสมัครมาตั้งแต่ต้น และถือว่าเป็นผู้ไม่มีสิทธิเข้ารับการ
ประเมินสมรรถนะและไม่มีสิทธิได้รับการจัดจ้างและทำสัญญาจ้างเป็นพนักงานราชการครั้งนี้ ถึงแม้จะเป็นผู้
ผ่านการเลือกสรรเพ่ือจัดจ้างเป็นพนักงานราชการ และจะไม่ได้รับคืนค่าธรรมเนียมสอบแต่อย่างใด 
  

๔. การประกาศรายชื่อผู้ที่มีสิทธิเข้ารับการประเมินสมรรถนะ และกำหนดวัน เวลา และสถานที่ในการ
ประเมินสมรรถนะ 
 วิทยาลัยศิลปหัตถกรรมกรุงเทพ จะประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการประเมินสมรรถนะและกำหนด
วัน เวลา และสถานที่ ในการประเมินสมรรถนะ ก่อนหรือภายในวันที่ 26 พฤศจิกายน 2564 ณ วิทยาลัย
ศิลปหัตถกรรมกรุงเทพ และทางเว็บไซต์ของวิทยาลัยศิลปหัตถกรรมกรุงเทพ http://www.artsbkk.ac.th/  
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๕. หลักเกณฑ์และวิธีการเลือกสรร 
 วิทยาลัยศิลปหัตถกรรมกรุงเทพ จะดำเนินการประเมินสมรรถนะผู้สมัครด้วยวิธีการสอบ ในแต่ละ
ตำแหน่งท่ีเปิดรับสมัคร ดังต่อไปน้ี 
 ๕.๑ ประเมินสมรรถนะ ครั้งท่ี 1  ส่วนท่ี ๑ (ความรู้ความสามารถท่ัวไปเฉพาะตำแหน่งครู) และส่วนท่ี
สอง (ความรู้ความสามารถเฉพาะตำแหน่งตั้งรหัสกลุ่มวิชา) คะแนนเต็ม 100 คะแนน (รายละเอียดเนื้อหา 
การประเมินสมรรถนะคร้ังท่ี 1 จะประกาศพร้อมรายช่ือผู้มีสิทธ์ิเข้ารับการประเมินสมรรถนะ) 
 5.2 ประเมินสมรรถนะ ครั้งที่ 2 ส่วนที่ 3 สอบสัมภาษณ์ คะแนนเต็ม 100 คะแนน มีสมรรถนะ 
ดังนี้ (1. มนุษยสัมพันธ์และการประสานงาน 2. การคิดวิเคราะห์ 3. ความคิดริเริ่มและปฏิภาณไหวพริบ 4. 
การส่ือสารโดยการพูด) 
 โดยจะประเมินสมรรถนะครั้งที่ 1 ก่อน และเมื่อประเมินสมรรถนะครั้งที่ 1 ผ่านแล้วจึงจะมีสิทธิ์เข้า
รับการประเมินสมรรถนะคร้ังท่ี 2 ต่อไป 
 

๖. เกณฑ์การตัดสิน 
 ๖.๑ การประเมินสมรรถนะจะแบ่งการประเมินเป็น ๒ ส่วน ได้แก่ 

๖.๑.๑ ประเมินสมรรถนะคร้ังท่ี 1 ประกอบด้วย สมรรถนะส่วนท่ี 1 และส่วนท่ี 2 
๖.๑.๒ ประเมินสมรรถนะคร้ังท่ี 1 ประกอบด้วย สมรรถนะส่วนท่ี 3 

๖.๒ ผู้ที่จะผ่านการประเมินสมรรถนะครั้งที่ 1 ต้องได้คะแนนการประเมินส่วนที่ 1 และส่วนที่ 2         
ไม่ต่ำกว่าร้อยละ 60  

ทั้งนี้ ผู้ที่จะได้รับการตรวจข้อสอบส่วนที่ 2 จะต้องเป็นผู้ได้คะแนนผ่านการประเมินในส่วนที่ 1 ไม่ต่ำ
กว่าร้อยละ 60 วิทยาลัยศิลปหัตถกรรมกรุงเทพ ขอสงวนสิทธิ์พิจารณาตรวจกระดาษคำตอบของผู้เข้าสอบ
ส่วนท่ี 2 ให้กับผู้ท่ีมีผลการประเมินผ่านในส่วนท่ี 1 เท่าน้ัน 

6.3 ผู้ที่จะมีสิทธิ์เข้ารับการประเมินสมรรถนะครั้งที่ 2 จะต้องเป็นผู้ที่ได้คะแนนผ่านการประเมิน
สมรรถนะคร้ังท่ี 1 

6.4 ผู้ท่ีจะผ่านการประเมินสมรรถนะคร้ังท่ี 2 ต้องได้คะแนนการประเมินส่วนท่ี 3 ไม่ต่ำกว่าร้อยละ 60 
6.5 ผู้ท่ีจะผ่านการเลือกสรร จะต้องเป็นผู้ท่ีได้คะแนนผ่านการประเมินสมรรถนะคร้ังท่ี 1 และคร้ังท่ี 2 

 

๗. การประกาศบัญชีรายช่ือ และการข้ึนบัญชีรายช่ือผู้ผ่านการเลือกสรร 
 ๗.๑ วิทยาลัยศิลปหัตถกรรมกรุงเทพ จะประกาศรายชื ่อผู้ผ ่านการเลือกสรร ณ วิทยาลัย
ศิลปหัตถกรรมกรุงเทพ และทางเว็บไซต์ของวิทยาลัยศิลปหัตถกรรมกรุงเทพ http://www.artsbkk.ac.th/
วันท่ี 28 พฤศจิกายน  ๒๕๖๓ 
 ๗.๒ การประกาศบัญชีรายช่ือ และการข้ึนบัญชีรายช่ือผู้ผ่านการเลือกสรร 
  ๗.๒.๑ จำแนกตามตำแหน่งท่ีเปิดรับสมัครและมีผู้สอบผ่าน 

7.2.2 บัญชีรายชื่อแต่ละตำแหน่งดังกล่าว จะเรียงลำดับ ที่เจ้าผู้ที่ได้คะแนนรวมสูงสุดเป็น
ลำดับท่ีหน่ึงไปหาผู้ท่ีได้คะแนนรวมต่ำสุดโดยผู้อยู่ในลำดับต้นจะเป็นผู้อยู่ในลำดับท่ีดีกว่า  

7.2.3 กรณีท่ีมีผู้ได้คะแนนตามข้อ 7.2.2 ดังกล่าวเท่ากัน จะพิจารณาดังน้ี 
 (1) ให้ผู้ท่ีได้คะแนนประเมินคร้ังท่ี 1 ส่วนท่ี 1 มากกว่าเป็นผู้อยู่ในลำดับท่ีดีกว่า 
 (2) ถ้าคะแนนเท่ากัน จะพิจารณาให้ผู ้ที ่ได้คะแนนประเมินครั ้งที ่ 1 ส่วนที่ 2

มากกว่าเป็นผู้อยู่ในลำดับท่ีดีกว่า 
 

/(3) ถ้าคะแนน.... 
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 (3) ถ้าคะแนนเท่ากันจะพิจารณาให้ผู้ที่ได้คะแนนประเมินครั้งที่ 2 มากกว่าเป็นผู้อยู่
ในลำดับท่ีดีกว่า  
 7.3 หากตำแหน่งใดมีผู ้ผ่านการเลือกสรรเกินจำนวนอัตราว่างที ่ประกาศรับสมัครนี ้วิทยาลัย
ศิลปหัตถกรรมกรุงเทพ จะข้ึนบัญชีรายช่ือผู้ผ่านการเลือกสรรดังกล่าวน้ันไว้เป็นเวลา ๒ ปี 

ท้ังน้ี ถ้ามีกรณีอย่างใดอย่างหน่ึงดังต่อไปน้ี ให้รายช่ือท่ีข้ึนบัญชีไว้น้ีเป็นอันยกเลิกการข้ึนบัญชีของ   
ผู้น้ันด้วย ได้แก่ 

(๑) ผู้น้ันได้ขอสละสิทธิไม่เข้ารับการจัดจ้างในตำแหน่งท่ีสอบได้ 
(๒) ผู้น้ันไม่มารายงานตัวเพ่ือรับการจัดจ้างภายในเวลาท่ีกำหนด 
(๓) ผู ้น ั ้นไม ่มาเข ้าปฏ ิบ ัต ิหน ้าท ี ่ราชการตามกำหนดว ัน เวลาท่ีว ิทยาลัย

ศิลปหัตถกรรมกรุงเทพกำหนด 
(๔) ปรากฏข้อเท็จจริงในภายหน้าว่าผู ้นั ้นมีคุณสมบัติไม่เป็นไปตามเงื ่อนไข          

และ/หรือไม่ปฏิบัติตามเงื่อนไขการรับสมัครกรณีหนึ่งกรณีใดหรือหลายกรณีตามที่ระบุไว้ในข้อ ๓.๕ ของ
ประกาศฯ น้ี 
 

๘. การจัดจ้างและทำสัญญาจ้างผู้ผ่านการเลือกสรร 
 ผู้ผ่านการเลือกสรรจะต้องเข้ารับการจ้างและทำสัญญาจ้างตามที่ วิทยาลัยศิลปหัตถกรรมกรุงเทพ 
กำหนด ดังน้ี       

๘.๑ วิทยาลัยศิลปหัตถกรรมกรุงเทพ จะจ้างพนักงานราชการตามลำดับคะแนนท่ีสอบได้ของผู้สอบ 
ผ่านการเลือกสรร แต่ละตำแหน่ง ตามจำนวนอัตราว่างท่ีได้ประกาศรับสมัครไว้น้ี 
 ๘.๒ ในกรณีที่วิทยาลัยศิลปหัตถกรรมกรุงเทพ มีอัตราว่างเพิ่มในภายหน้าจะจัดจ้างพนักงานราชการ
โดยพิจารณา บัญชีรายชื่อผู้ผ่านการเลือกสรรในตำแหน่งนั้น ๆ ตามลำดับการขึ้นบัญชีรายชื่อของตำแหน่งงาน
ท่ีมีบัญชีรายช่ือเหลืออยู่ตามจำนวนอัตราว่างดังกล่าว 
 ๘.๓ การทำสัญญาจ้างให้เป็นไปตามท่ี วิทยาลัยศิลปหัตถกรรมกรุงเทพ สังกัดสำนักงานคณะกรรมการ
การอาชีวศึกษากำหนด จึงจะแจ้งให้ทราบต่อไป 
  
   ประกาศ  ณ  วันท่ี 19 ตุลาคม 2564 
 
 

    
 

                   (นางสาวสรสรี  สุประภา) 
ครู ชำนาญการพิเศษ 

                                              ทำหน้าท่ี รองผู้อำนวยการ รักษาราชการแทน 
      ผู้อำนวยการวิทยาลัยศิลปหัตถกรรมกรุงเทพ 

   
 
 
 

 


