
 
 
 
 

ประกาศวิทยาลัยเทคนิคบุรีรัมย์ 
เรื่อง    รับสมัครลูกจ้างชั่วคราว  ตำแหน่ง  ครูจ้างสอน 

…………………………………………….. 
 ด้วยวิทยาลัยเทคนิคบุรีรัมย์  ได้มีการจัดการเรียนการสอนในระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ   
ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง  และระดับปริญญาตรี   ในประเภทวิชาช่างอุตสาหกรรม  ประเภทวิชา             
พาณิชยกรรม  ประเภทวิชาคหกรรม  แต่ยังขาดบุคลากรในการจัดการการเรียนการสอน  และสนับสนุนส่งเสริมการ
จัดการเรียนการสอนให้บรรลุตามวัตถุประสงค์ในการจัดการศึกษา 

  อาศัยอำนาจที่ ได้รับมอบหมายจากเลขาธิการคณะกรรมการการอาชีวศึ กษา คำสั่งสำนักงาน
คณะกรรมการการอาชีวศึกษาที่ ๑๐๒๐/๒๕๕๗ ลงวันที่ ๘ สิงหาคม ๒๕๕๗ เรื่อง มอบอำนาจให้ผู้อำนวยการ
สถานศึกษาสังกัดสำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา  ที่ เบิกจ่ายเงินโดยตรงกับสำนักงานคลังจังหวัด  
และสถานศึกษาที่เบิกจ่ายตรงกับกรมบัญชีกลาง  ปฏิบัติราชการแทนเลขาธิการคณะกรรมการการอาชีวศึกษา  
(เกี่ยวกับเรื่องการเงิน) ตามข้อ ๑๔  การสั่งจ้างและเลิกจ้างครูพิเศษสอนด้วยเงินงบประมาณและเงินนอกงบประมาณ 
ข้อ ๑๕  การจ้างและเลิกจ้างลูกจ้างชั่วคราวด้วยเงินอุดหนุนการศึกษาขั้นพ้ืนฐานและเงินงบประมาณ  วิทยาลัยเทคนิค
บุรีรัมย์  มีความประสงค์จะรับสมัครบุคคลเพ่ือคัดเลือกเป็นลูกจ้างชั่วคราว  ตำแหน่ง  ครูจ้างสอน  (อัตราเงินเดือน 
๑๕,๐๐๐ บาท)  ซึ่งมีรายละเอียดดังนี้ 
 ตำแหน่งครูจ้างสอนที่เปิดรับสมัคร 
 - แผนกวิชาช่างโยธา  จำนวน  ๒  อัตรา 
 - แผนกวิชาคอมพิวเตอร์  จำนวน  ๒  อัตรา 
 - แผนกวิชาการตลาด  จำนวน  ๑  อัตรา  
 ๑.  วันรับสมัคร    วันที่  ๙ - ๑๕  พฤษภาคม ๒๕๖๕(ตลอด ๒๔ ชั่วโมง) 

๒.  ประกาศรายช่ือผู้มีสิทธิ์สอบ  วันที ่ ๑๗ พฤษภาคม ๒๕๖๕   
๓.  วันสอบ  วันที่  ๑๘ พฤษภาคม ๒๕๖๕  

-  สอบข้อเขียน  เวลา ๐๙.๐๐ – ๑๐.๓๐ น. 
-  สอบทดลองสอน/ปฏิบัติ  เวลา ๑๑.๐๐ – ๑๒.๓๐ น. 
-  สอบสัมภาษณ์          เวลา ๑๓.๓๐ น. เป็นต้นไป 

๔.  วันประกาศผลสอบ  วันที่  ๑๙  พฤษภาคม  ๒๕๖๕ เวลา ๑๕.๐๐ น.  
๕.  รายงานตัว  วันที่  ๒๐  พฤษภาคม  ๒๕๖๕ เวลา ๐๘.๐๐ – ๑๒.๐๐ น. 

คุณสมบัติท่ัวไป 
 ๑) เพศชาย หรือ เพศหญิง  
 ๒) มีสัญชาติไทย 

  ๓) ไมเ่ป็นผู้ที่ร่างกายทุพพลภาพ  หรือเป็นโรคตามท่ีกำหนดในกฎหมายว่าด้วยระเบียบ 
     ข้าราชการพลเรือน 
  ๔)  ไม่เป็นผู้ถูกลงโทษให้ออกหรือปลดออก  จากรัฐวิสาหกิจ  หรือหน่วยงานอื่นของรัฐ  
  ๕)  ไม่เป็นผู้เคยถูกลงโทษให้ออกเพราะกระทำความผิดวินัยตามระเบียบ ว่าด้วย       
                               ลูกจ้างประจำของส่วนราชการหรือกฎหมายอื่น 
                      ๖) ไม่เป็น... 
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  ๖)  ไม่เป็นผู้บกพร่องในศีลธรรมอันดีสำหรับการเป็นผู้ประกอบผู้ประกอบวิชาชีพครูและ    
           บุคลากรทางการศึกษา 

  ๗)   เป็นผู้ที่ไม่เคยถูกต้องโทษทางคดีอาญา  หรือรอลงอาญา 
  ๘)   มีความรู้ทักษะในการใช้คอมพิวเตอร์และเทคโนโลยีอันทันสมัยเก่ียวกับงานโยธา 
  ๙)   มีความประพฤติเรียบร้อย  และมีบุคลิกภาพเหมาะสมกับความเป็นครู 
      ๑o)  มีมนุษย์สัมพันธ์ดี  และสุขภาพกาย  จิตสมบูรณ์ 
      ๑๑)  มีความรับผิดชอบต่อหน้าที่อย่างเคร่งครัด ต่อหน้าที่การสอนและภาระอ่ืนของทางวิทยาลัย 

                    คุณสมบัติเฉพาะตำแหน่ง 
 ครูจ้างสอน แผนกวิชาช่างโยธา 

๑)  คุณวุฒิการศึกษาระดับปริญญาตรี  สาขาวิชาก่อสร้าง/วิศวกรรมโยธา/อุตสาหกรรมศิลป์
(ก่ อ ส ร้ า ง )/ อุ ต ส าห ก รรม ศิ ล ป์ (โย ธ า )/ เท ค โน โล ยี ก่ อ ส ร้ า ง / เท ค โน โล ยี โย ธ า /              
เทคโนโลยีอุตสาหกรรม(โยธา)/วิศวกรรมก่อสร้าง/เทคโนโลยีการก่อสร้าง 

๒)  หากมีประสบการณ์ด้านการสอนในสถานศึกษาต่าง ๆ และมีใบประกอบวิชาชีพจะได้รับ   
การพิจารณาเป็นพิเศษ 

 ครูจ้างสอน แผนกวิชาคอมพิวเตอร์ 
๑)  คุณวุฒิการศึกษาระดับปริญญาตรี สาขาวิชาคอมพิวเตอร์/คอมพิวเตอร์ธุรกิจ/คอมพิวเตอร์

ศึกษา/คอมพิวเตอร์เพ่ือการบัญชี/วิทยาการคอมพิวเตอร์/เทคโนโลยีสารสนเทศ/ระบบ
สารสนเทศ/การจัดการเทคโนโลยีสารสนเทศ/การจัดการระบบสารสนเทศ/การจัดการ
สารสนเทศคอมพิวเตอร์/เทคโนโลยีสารสนเทศทางธุรกิจ/เทคโนโลยีสารสนเทศและ
อินเตอร์เน็ต/เทคโนโลยีสารสนเทศและการประเมินผลการศึกษา/เทคโนโลยีสารสนเทศเพ่ือ
การสื่อสาร/คอมพิวเตอร์และเทคโนโลยีสารสนเทศ/ระบบสารสนเทศทางคอมพิวเตอร์/
วิทยาการสารสนเทศคอมพิวเตอร์/วิศวกรรมสารสนเทศ/เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร 

๒) หากมปีระสบการณ์ด้านการสอนในสถานศึกษาต่าง ๆ และมีใบประกอบวิชาชีพจะได้รับ   
การพิจารณาเป็นพิเศษ 

 ครูจ้างสอน แผนกวิชาการตลาด 
๑)  คุณวุฒิการศึกษาระดับปริญญาตรี สาขาวิชาการตลาด/การขาย/ธุรกิจค้าปลีก/การจัดการ

ธุรกิจค้าปลีก/การจัดการทั่วไป(การตลาด)/ธุรกิจศึกษา(การตลาด)/การโฆษณา 
๒)  หากมีประสบการณ์ด้านการสอนในสถานศึกษาต่าง ๆ และมีใบประกอบวิชาชีพจะได้รับ   

การพิจารณาเป็นพิเศษ 

 หลักฐานการสมัครสอบ 
 ๑)  รูปถ่ายหน้าตรง  ไม่สวมหมวก  ไม่สวมแว่นตาดำ  (ถ่ายมาแล้วไม่เกิน  ๖  เดือน)   
          ขนาด  ๑ นิ้ว        จำนวน   ๓   รูป 
 ๒)  สำเนาใบรายงานผลการศึกษา (Transcrip)    จำนวน   ๑   ฉบบั 
 ๓)  สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน    จำนวน   ๑   ฉบับ 
 ๔)  สำเนาทะเบียนบ้าน    จำนวน ๑   ฉบับ 
 ๕)  ใบประกอบวิชาชีพครู (ถ้าม)ี     จำนวน ๑   ฉบับ 
 
 
       การรับสมัคร... 
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การรับสมัคร 
  ๑. ผู้ประสงคจ์ะสมัครสอบ สมัครได้ทางอินเตอร์เน็ต ตั้งแต่วันที่ ๙ – ๑๕ พฤษภาคม ๒๕๖๕ (ตลอด 
๒๔ ชั่วโมง)  ตามข้ันตอน ดังนี้ 
  (๑.๑) ดาวน์โหลดและพิมพ์ใบสมัครจาก  https://bit.ly/btecJob3                    
 

   ใบสมัคร : https://bit.ly/btecJob3               

                                 
 

  (๑.๒) กรอกข้อมูลลงใบสมัครให้ถูกต้องและครบถ้วน  
  (๑.๓) ชำระเงินผ่านช่องทาง เคาน์เตอร์ธนาคาร หรือ เครื่อง ATM (กดรับสลิป) หรือ ระบบ
อินเตอร์เน็ตแบงค์กิ้ง จำนวน ๑๐๐ บาท เข้าบัญชีธนาคารกรุงไทย สาขาบุรีรัมย์ ชื่อบัญชี “เงินรายได้สถานศึกษา
วิทยาลัยเทคนิคบุรีรัมย์” เลขที่บัญชี ๓๐๘๐๙๗๔๖๐-๓ เก็บหลักฐานการชำระเงิน (เก็บข้อมูลวันที่ และ เวลา           
ที่ชำระเงิน ซึ่งแสดงอยู่ในหลักฐานการชำระเงิน เพ่ือกรอกข้อมูลยืนยัน) 
  (๑.๔) สแกน ใบสมัคร(ที่กรอกเรียบร้อยแล้ว), รูปถ่าย (ถ่ายไว้ไม่เกิน ๖ เดือน), เอกสารที่เกี่ยวข้อง
ทั้งหมด และหลักฐานการชำระเงิน  ทำการอัปโหลดไฟล์ทั้งหมดลงใน Google Drive หรือ Drop box หรือ Box หรือ 
ADrive หรืออ่ืนๆ ที่สามารถแชร์ข้อมูลได้ เตรียมลิ้งค์เพ่ือแชร์ไฟล์อัปโหลด (ทดสอบเข้าลิ้งค์ที่จะแชร์) 
  (๑.๕) เตรียมข้อมูลดังนี้ 
   - ข้อมูลส่วนตัว และ e-mail หรือ idline 

- ลิ้งค์เพ่ือแชร์ไฟล์อัปโหลด 
   - ข้อมูลวันที่ และ เวลา ที่ชำระเงิน ซึ่งแสดงในหลักฐานการชำระเงิน 
  (๑.๖) กรอกข้อมูลยืนยันการสมัครที่ https://bit.ly/btecConfirm3  ภายในวันที่ ๑๕ พฤษภาคม  
๒๕๖๕ เวลา ๒๓.๕๙ น. 
 

      ยืนยันข้อมูลการสมัคร : https://bit.ly/btecConfirm3 

               

                                        
                      

 

  (๑.๗) บัตรประจำตัวผู้เข้าสอบรับหน้าห้องสอบ ในวันเวลาที่ทำการสอบ 
  ๒.  การชำระเงิน  ผู้สมัครสามารถชำระเงินค่าสมัครผ่านช่องทางต่าง ๆ ตาม ข้อ ๑.๓ เข้าบัญชี 
ธนาคารกรุงไทย สาขาบุรีรัมย์ ชื่อบัญชี  “เงินรายได้สถานศึกษา วิทยาลัยเทคนิคบุรีรัมย์”  เลขที่บัญชี        
๓๐๘-๐-๙๗๔๖๐-๓  ตั้งแต่วนัที ่ ๙ – ๑๕  พฤษภาคม  ๒๕๖๕  ภายในวันและเวลาทำการของธนาคารและ 
                 เก็บหลักฐาน... 
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เก็บหลักฐานการชำระเงินไว้ด้วย  ทั้งนี้  ผู้สมัครต้องตรวจสอบความถูกต้องของข้อมูลในหลักฐานการชำระเงิน  
หากพบว่าไม่ถูกต้องให้รีบติดต่อ  บมจ. ธนาคารกรุงไทย โดยเงินค่าสมัครวิทยาลัยเทคนิคบุรีรัมย์จะไม่คืน     
ทุกกรณี 
  ทั้งนี้  การสมัครจะมีผลสมบูรณ์  เมื่อชำระค่าธรรมเนียมในการสมัครและยืนยันข้อมูลการสมัครใน
ระบบอย่างครบถ้วน ภายในระยะเวลาที่กำหนด 

ประกาศ  ณ  วันที่  ๙  พฤษภาคม พ.ศ.  ๒๕๖๕ 
 
 

   (นายภูวดล  มิ่งขวัญ)   
   ผู้อำนวยการวิทยาลัยเทคนิคบุรีรัมย์ 

 
 


