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ประกาศวิทยาลัยเทคนิคพัทยา 
เร่ือง รับสมัครบุคลทั่วไปเพื่อเปน็ลูกจ้างชั่วคราว 

 

  ด้วย วิทยาลัยเทคนิคพัทยา สังกัดส านักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา ประสงค์จะรับสมัคร
บุคคลท่ัวไปเพื่อเป็นลูกจ้างช่ัวคราว ต าแหน่งครูพิเศษสอน จ านวน ๑ อัตรา ปฏิบัติงาน ณ วิทยาลัยเทคนิคพัทยา  
 

                    จึงอาศัยอ านาจตามค าส่ังส านักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา ท่ี 1028/2557 ลงวันท่ี 8 
สิงหาคม 2557 เรื่อง มอบอ านาจให้ผู้อ านวยการวิทยาลัยฯ สังกัดส านักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษาปฏิบัติ
ราชการแทนเลขาธิการคณะกรรมกรรรมการการอาชีวศึกษา (เกี่ยวกับงานบุคลากร) วิทยาลัย จึงประกาศรับสมัคร
บุคคลท่ัวไปเพื่อเป็นลูกจ้างช่ัวคราว ท าหน้าท่ีครูผู้สอน โดยมีรายละเอียด ดังนี้ 
 

  ๑. ต าแหน่งที่รับสมัคร 
ครูพิเศษสอน อตัราเงินเดือน ๑๑,310 บาท        จ านวน ๑ อัตรา 
      (ผูมี้ใบอนุญาตประกอบวิชาชีพครู อัตราเงินเดือน ๑๑,680 บาท)  
      - ครูพิเศษสอนสาขาวิชาอังกฤษ          จ านวน ๑ อัตรา 
 

 

  ๒. คุณสมบัติทั่วไป 
       ผู้สมัครรับการคัดเลือกต้องมีคุณสมบัติท่ัวไป ตามมาตรา ๓๐ แห่งพระราชบัญญัติระเบียบ
ข้าราชการพลเรือน พ.ศ. ๒๕๓๕ โดยอนุโลม ดังนี้ 
       ๒.๑ มีสัญชาติไทย 
       ๒.๒ มีอายุไม่ต่ ากว่ายี่สิบห้าปี  
       ๒.๓ เป็นผู้เล่ือมใสในการปกครองระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข           
ตามรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักไทยด้วยความบริสุทธิ์ใจ 
       ๒ .๔ ไม่ เป็น ผู้ด ารงต าแหน่ งก านัน  แพทย์ประจ าต าบล สารวัตรก านัน  ผู้ ใหญ่บ้าน                                 
และผู้ช่วยผู้ใหญ่บ้าน  
       ๒.๕ ไม่ เป็นผู้ด ารงต าแหน่งทางการเมือง กรรมการพรรคการเมือง หรือเจ้าหน้าท่ีใน                       
พรรคการเมือง 
       ๒.๖ ไม่เป็นผู้มีกายทุพพลภาพจนไม่สามารถปฏิบัติหน้าท่ีได้ ไร้ความสามารถ หรือจิตฟั่นเฟือน           
ไม่สมประกอบ หรือเป็นโรคตามท่ีก าหนดไว้ในกฎหมายว่าด้วยระเบียบข้าราชการพลเรือน พ.ศ. ๒๕๓๕ 

    ๒.๗ ไม่เป็นผู้อยู่ในระหว่างถูกส่ังให้พักราชการ หรือถูกส่ังให้ออกจากราชการไว้ก่อนตามกฎหมาย
ว่าด้วยระเบียบข้าราชการพลเรือน 

               ๒.๘   ไม่เป็นผู้บกพร่องในศีลธรรมอันดี เป็นท่ีรังเกียจของสังคม 
      ๒.๙   ไม่เคยเป็นบุคคลล้มละลาย 

    ๒.๑๐ ไม่เคยเป็นผู้ท่ีเคยต้องรับโทษจ าคุกโดยค าพิพากษาถึงท่ีสุดในการจ าคุกเพราะการ 
กระท าความผิดทางอาญา เว้นแต่เป็นโทษส าหรับความผิดท่ีได้กระท าโดยประมาทหรือความผิดลหุโทษ 

๒.๑๑ ไม่เคย... 



    ๒.๑๑  ไม่เป็นผู้เคยถูกลงโทษให้ออก ปลดออก หรือไล่ออกจากรัฐวิสาหกิจ หรือหน่วยงานอื่นของรัฐ 
      ๒.๑๒ ไม่เป็นผู้เคยกระท าการทุจริตในการสอบเข้ารับราชการ 
   

๓. คุณสมบัติเฉพาะส าหรับต าแหน่ง 
      ๓.๑ เป็นผู้ได้รับปริญญาตรีหรือคุณวุฒิอื่นท่ีเทียบได้ในระดับเดียวกับท่ี ก.พ. รับรองแล้ว              
โดยจะต้องส าเร็จการศึกษา และได้รับอนุมัติจากผู้มีอ านาจอนุมัติภายในวันปิดรับสมัครวันสุดท้าย (เฉพาะต าแหน่งครู
พิเศษสอน) 
 

ต าแหน่ง คุณสมบัติเฉพาะต าแหน่ง 
1. ครูพิเศษสอนสาขาวิชาอังกฤษ 
    จ านวน 1 อัตรา  

- ส าเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรี ศศ.บ. / ค.บ. ภาษาอังกฤษ 
 
- มีใบอนุญาตประกอบวิชาชีพครู โดยต้องได้รับอนุมัติภายในวันท่ีปิด
รับสมัครเท่านั้น ตามพระราชบัญญัติคุรุสภาและบุคลากรทางการ
ศึกษา พ.ศ. 2546  
 

 
 

 

๔. เอกสารและหลักฐานที่ผู้สมัครจะต้องน ามายื่นในวันสมัคร 
       ๔.๑ ส าเนาปริญญาบัตรหนังสือรับรองคุณวุฒิท่ีสภามหาวิทยาลัยอนุมัติแล้ว และใบรายงานผล
การศึกษา (Transcript) ซึ่งแสดงสาขาวิชาท่ีจะสมัคร จ านวน ๑ ฉบับ  
       ๔.2 ส าเนาบัตรประจ าตัวประชาชน พร้อมฉบับจริง จ านวน ๑ ฉบับ 
       ๔.3 ส าเนาทะเบียนบ้าน พร้อมฉบับจริง จ านวน ๑ ฉบับ 
       ๔.4 รูปถ่ายหน้าตรง ขนาด ๑ นิ้ว (ถ่ายไม่เกิน ๖ เดือน) จ านวน ๒ รูป 
       ๔.5 ใบรับรองแพทย์ (ท่ีออกโดยสถานพยาบาลของรัฐ) จ านวน ๑ ฉบับ 
       ๔.6 หลักฐานอื่นๆ (ถ้ามี) เช่น ใบเปล่ียนช่ือตัว – ช่ือสกุล , ใบส าคัญการสมรส , หนังสือรับรอง
การฝึกงาน/ท างาน , เอกสารผ่านการเกณฑ์ทหาร ฯลฯ 
       ๔.7 ค่าธรรมเนียม ๓๐ บาท 
 
 

๕. วัน เวลา และสถานที่รับสมัคร 
        ยื่นใบสมัครด้วยตนเอง ณ ห้องบุคลากร วิทยาลัยเทคนิคพัทยา หรือ ทางไปรษณีย์ โดยจ่าหน้าซองถึงท่ี
อยู่ของวิทยาลัย หรือ ทางอีเมลของวิทยาลัย ต้ังแต่วันที่ ๑2 – 27  กันยายน 2565 ภาคเช้าเวลา ๐๘.๓๐ – ๑๒.๐๐ น. 
ภาคบ่าย ๑๓.๐๐ น. – ๑๖.๓๐ น. หรือสอบถามรายละเอียดได้ท่ี เบอร์โทร ๐๓๘ – ๒๒๑๖๔๓ ต่อ ๑๒๒ โดยสามารถ
ดาวน์โหลดแบบฟอร์มใบสมัครลูกจ้างช่ัวคราวท่ี www.pattayatech.ac.th เร่ือง รับสมัครคัดเลือกเป็นครูพิเศษสอน 
 

๖. ประกาศช่ือผู้มีสิทธิ์สอบ 
       วันพุธท่ี 28  กันยายน 2565 ณ วิทยาลัยเทคนิคพัทยา และท่ี www.pattayatech.ac.th 
 

 
 

๗. ก าหนดการสอบ... 

http://www.pattayatech.ac.th/




 
เขียนที่ (วิทยาลัยเทคนิคพัทยา) 

วันที่         เดือน  พ.ศ.   

 
 
 

ใบรับสมัครลูกจ้างชั่วคราว 
(เบิกจ่ายตามหมวด.................................................) 

1. ช่ือ      นามสกุล    ช่ือเล่น     

    สัญชาติ    เช้ือชาติ    ศาสนา     

2. เกิดวันท่ี   เดือน     พ.ศ.     

อายุถึงวันสมัคร  ปี  เดือน    เบอร์โทรศัพท์        

    E- Mail             

 3. เกิดท่ีต าบล    อ าเภอ    จังหวัด     

4. เลขท่ีบัตรประจ าตัวประชาชน           

5. ท่ีอยู่ปัจจุบัน   หมู ่  ช่ือหมู่บ้าน/ช่ือซอย      

    ถนน    ต าบล    อ าเภอ      

    จังหวัด    รหัสไปรษณีย์        

6. ระดับการศึกษา 

ล าดับวุฒิการศึกษา ช่ือสถานศึกษา สาขา/แผนกวิชา 
เกรดเฉล่ีย 

(GPA) 

มัธยมศึกษาตอนต้น (ม.3)    

มัธยมศึกษาตอนปลาย (ม.6) หรือ 
ประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) 

   

อนุปริญญา หรือ ประกาศนียบัตร
วิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) 

   

ปริญญาตร ี    

ปริญญาโท    

 

 

7. มีคุณวุฒิ... 

 

 

รูปถ่าย 



 

 

7. มีคุณวุฒิความรู้พิเศษ            

8. ประสบการณ์ท างาน            

9. ขอสมัครเป็นลูกจ้างช่ัวคราว         (รายเดือน/รายวัน/รายช่ัวโมง) 

    เพื่อปฏิบัติงาน ต าแหน่ง    สังกัดหน่วยงาน      

    มีระยะเวลาการท างานโดยประมาณ                  (วัน/เดือน/ปี) 

    เริ่มต้ังแต่วันท่ี    ถึง    ในอัตรค่าจ้าง     บาท 

 

 

ลงช่ือ      ผู้สมัคร 

(    ) 

ยื่นใบสมัคร  เดือน   พ.ศ.   

 

 

หมายเหตุ : เมื่อผู้สมัครกรอกใบสมัครเรียบร้อยแล้ว ให้น าใบสมัครไปช าระเงินท่ีห้องการเงิน จ านวน 30 บาท 

 

 
 

ส าหรับการเงินเทา่น้ัน 

เลขที่ใบเสร็จ    

ลงชื่อ     

       (    ) 

ลงวันที่       เดือน          พ.ศ.  


