
 
 
 
 

ประกาศวิทยาลัยการอาชพีนาทวี 
เรื่อง รับสมัครบุคคลเพ่ือเลอืกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป 

-------------------------------------------------------------- 
ด้วย  วิทยาลัยการอาชีพนาทวี   ประสงค์จะรบัสมคัรบคุคลเพ่ือจัดจา้งเป็นพนกังานราชการ 

จ านวน  ๒  ต าแหนง่  ๑. ต าแหน่งบริหารงานทัว่ไป  ชือ่ต าแหน่ง  พนักงานบรหิารทั่วไป  (ครู)  
ภาษาอังกฤษ   รหัสสาขา  ๑๐๒   ประเภทวิชา สามัญ  ๒. ต าแหน่งบรหิารงานทัว่ไป  ชื่อต าแหนง่  
พนักงานบรหิารทัว่ไป  (ครู)  สังคม  รหัสสาขา ๑๐๓   ประเภทวิชา สามัญ   โดยปฏิบัติงานใน  
วิทยาลัยการอาชีพนาทว ี     ฉะนัน้ อาศัยอ านาจ ตามความในข้อ ๕ ของประกาศคณะกรรมการการ
บริหารพนักงานราชการ ลงวันที ่๑๑ กันยายน พ.ศ. ๒๕๕๒ เรื่อง หลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขการ
สรรหาและเลือกสรรพนกังานราชการและแบบสัญญาจา้งของพนักงานราชการ พ.ศ. ๒๕๕๒ และ
ประกาศคณะกรรมการบริหารพนักงานราชการ ลงวนัที ่๒๘ กุมภาพันธ ์พ.ศ. ๒๕๕๔ เรื่อง การก าหนด
ลักษณะงานและคุณสมบตัิเฉพาะกลุม่งานและการจัดท ากรอบอัตราก าลงัพนักงานราชการ  ค าสั่ง
ส านักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษาที่ ๒๙๗/๒๕๕๖  ลงวนัที ่๒๘ กุมภาพันธ ์พ.ศ. ๒๕๕๖ เรื่อง  
มอบอ านาจการสรรหาและเลือกสรรบุคคลเพื่อจัดจ้างเปน็พนักงานราชการประเภททั่วไป การจัดท าและ
ลงนามในสัญญาจ้างพนักงานราชการ จึงประกาศรบัสมคัรบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการ
ทั่วไป โดยมีรายละเอียด ดังต่อไปนี ้

 ๑. ชื่อต าแหน่ง กลุ่มงาน และรายละเอยีดการจ้างงาน  
๑.๑  ชื่อกลุ่มงาน    ชื่อต าแหน่ง    จ านวนอัตราว่าง  
      ๑.๑.๑  บรหิารงานทัว่ไป     พนักงานบรหิารทัว่ไป (คร)ู ภาษาอังกฤษ ๑     
      ๑.๑.๒  บรหิารงานทัว่ไป พนักงานบรหิารทัว่ไป (ครู)  สังคม  ๑ 
 

๑.๒  ขอบข่ายงานที่จะให้ปฏิบัติ ให้เปน็ไปตามรายละเอียดแนบทา้ยประกาศนี ้ 
๑.๓  อัตราค่าตอบแทนและสิทธิประโยชน ์ 
       ต าแหนง่ในกลุ่มงานบริหารท่ัวไป ค่าตอบแทนรายเดือน จ านวนเงนิ ๑๘,๐๐๐ บาท  

และใหไ้ดร้ับสิทธิประโยชน์ของพนักงานราชการ ตามระเบียบส านกันายกรัฐมนตรวี่าด้วยพนักงาน
ราชการ พ.ศ. ๒๕๔๗ และตามประกาศคณะกรรมการบริหารพนักงานราชการ เรื่อง ค่าตอบแทน
พนักงานราชการ (ฉบับที ่๖) ลงวนัที ่๑๒ กุมภาพันธ ์พ.ศ. ๒๕๕๖ ก าหนดไว ้ 

๑.๔  ระยะเวลาการจ้าง จ้างภายในปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๑  ถึงวันที ่๓๐ กันยายน ๒๕๖๓
โดยในระยะเวลาการจ้างจะต้องประเมินผลการปฏิบัตงิานของพนักงานราชการ ตามประกาศคณะ
กรรมการบรหิารพนกังานราชการ เรื่อง แนวทางการประเมินผลการปฏิบตัิงานของพนักงานราชการ  

 
 
 



-๒- 
 
พ.ศ. ๒๕๕๔ ลงวนัที ่๒๘ กุมภาพันธ ์พ.ศ. ๒๕๕๔ และที่ส านักงานคณะกรรมการการอาชวีศึกษา 
ก าหนดไว ้ 
          ๑.๕  สถานท่ีปฏิบัติงาน  

๑. บริหารงานทั่วไป     พนกังานบรหิารทัว่ไป (คร)ู  ภาษาอังกฤษ   
    ปฏิบตัิงานที่ วิทยาลัยการอาชีพนาทวี  จังหวดัสงขลา 

       ๒. บริหารงานทั่วไป พนักงานบรหิารทัว่ไป (ครู)  สังคม   
              ปฏิบตัิงานที่  วทิยาลัยการอาชีพนาทวี  จงัหวดัสงขลา  
๒. คุณสมบัติทั่วไป และคุณสมบัติเฉพาะส าหรับต าแหน่งของผู้สมัคร  
ผู้สมัครต้องมีคุณสมบัติทัว่ไป และมีคณุสมบตัิเฉพาะต าแหน่งครบทุกข้อ ดังต่อไปนี้  
๒.๑ คุณสมบัติทั่วไป  

๒.๑.๑ มีสัญชาตไิทย  
๒.๑.๒ มีอายุไมต่่ ากว่า ๑๘ ปี (นับถึงวนัสุดท้ายของการรับสมัคร)  
๒.๑.๓ ไม่เปน็บุคคลล้มละลาย  
๒.๑.๔ ไม่เปน็ผู้มีกายทุพพลภาพจนไม่สามารถปฏิบตัิหน้าที่ได้ไร้ความสามารถ หรอืจิต 

ฟ่ันเฟือนไม่สมประกอบ หรอืเป็นโรคตามที่ก าหนดไว้ในกฎหมายว่าดว้ยระเบียบข้าราชการพลเรือน  
๒.๑.๕ ไม่เปน็ผู้ด ารงต าแหนง่ทางการเมือง กรรมการพรรคการเมือง หรือเจา้หน้าที่ใน 

พรรคการเมือง  
๒.๑.๖ ไม่เปน็ผู้เคยต้องรบัโทษจาคุกโดยค าพิพากษาถึงท่ีสุดให้จ าคกุเพราะกระท า 

ความผดิทางอาญา เว้นแต่เป็นโทษส าหรบัความผดิที่ไดก้ระท าโดยประมาทหรือความผิดลหุโทษ  
๒.๑.๗ ไม่เปน็ผู้เคยถกูลงโทษให้ออก ปลดออก หรือไล่ออกจากราชการ รัฐวิสาหกิจ  

หรือหนว่ยงานอื่นของรัฐ  
หมายเหต ุผู้ที่ผ่านการเลือกสรร ในวันที่ท าสัญญาจ้างจะต้องไมเ่ป็นข้าราชการหรือ 

ลูกจ้างของส่วนราชการ พนักงาน หรือลูกจ้างของหน่วยงานอืน่ของรัฐ รัฐวิสาหกิจ หรือพนกังานหรือ
ลูกจ้าง ของสว่นราชการสว่นท้องถิ่น และจะต้องน าใบรบัรองแพทย์ ซึ่งออกให้ไมเ่กนิ ๑ เดือน และ
แสดงว่าไม่เป็นโรคทีต่้องห้ามตามกฎ ก.พ. ว่าด้วยโรค (พ.ศ.๒๕๕๓) มายื่นด้วย  

๒.๒ คุณสมบัติเฉพาะส าหรับต าแหน่ง  
 บริหารงานทัว่ไป     พนักงานบรหิารทั่วไป (คร)ู  ภาษาอังกฤษ 

๑. ได้รบัวฒุิปริญญาตรีหรือคุณวฒุิอื่นทีเ่ทียบได้ในระดบัเดียวกัน 
ในสาขาวิชา  ภาษาองักฤษ/การสอนภาษาอังกฤษ/ภาษาอังกฤษสื่อสาร/ภาษาองักฤษเพ่ือการสื่อสาร
สากล/ภาษาศาสตร์/ภาษาองักฤษธุรกิจ/ภาษาศาสตร์ (ภาษาอังกฤษ) ภายในระยะเวลาที่เปดิรบัสมัคร 
ท้ังนี้คุณวุฒดิังกล่าวต้องเปน็คุณวฒุิที่ ก.พ รับรองแล้ว 

 
 
 
 



-๓- 
บริหารงานทัว่ไป พนักงานบรหิารทัว่ไป (ครู)  สังคม 
๑. ได้รบัวฒุิปริญญาตร/ีหรอืคุณวฒุิอื่นทีเ่ทียบได้ในระดับเดียวกัน 

ในสาขาวิชา  สังคมศกึษา/รฐัศาสตร์/การสอนสงัคมศึกษา/วัฒนธรรมศาสตร์/สหวทิยาการ
สังคมศาสตร์/พุทธศาสนา/ประวัตศิาสตร์/สังคมศาสตร/์จิตวิทยา/พัฒนาชุมชน/พัฒนาสงัคม/
ภูมิศาสตร์/มัธยมศึกษา (มนษุยศาสตร-์สังคมศาสตร์)ภายในระยะเวลาทีเ่ปิดรับสมัครทั้งนีคุ้ณวฒุิ
ดังกลา่วต้องเป็นคุณวฒุิที่ ก.พ รับรองแลว้ 
๓. การรับสมัคร  

๓.๑ วัน เวลา และสถานท่ีรับสมัคร  
ผู้ประสงค์จะสมัคร ให้ยื่นใบสมัครด้วยตนเอง ณ  วิทยาลัยการอาชีพนาทว ี ตั้งแตว่นัที ่

๒๗  พฤศจิกายน ถึง ๑  ธนัวาคม ๒๕๖๐ (ในวันราชการ) ภาคเช้าตัง้แต่เวลา ๐๘.๓๐ น. ถึง ๑๒.๐๐ น. 
และภาคบ่ายตัง้แต่เวลา ๑๓.๐๐ น. ถึง ๑๖.๓๐ น.โดยผูส้มัครต้องเสียค่าธรรมเนียมสอบจ านวนเงิน  
๒๐๐  บาท ( สองรอ้ยบาทถ้วน)  

๓.๒ หลักฐานท่ีต้องยื่นพรอ้มใบสมัคร  
๓.๒.๑ รูปถ่ายหน้าตรง ไม่สวมหมวก ไม่สวมแว่นตาด า ขนาด ๑x๑.๕ นิ้ว โดยถ่ายไว้ไม ่

เกิน ๑ ป ี(นับถงึวนัสุดทา้ยของการรบัสมัคร) จ านวน ๓ รูป (ใช้ติดใบสมัคร ๑ รูป และใบตอบรับการ
สมัคร ๒ รูป)  

๓.๒.๒ ส าเนาปริญญาบตัรหรือ ส าเนาระเบียนแสดงผลการศกึษา 
(Transcript of Records) ที่แสดงว่าเปน็ผู้มีคุณวุฒกิารศึกษาตรงตามประกาศรับสมัครโดยต้องส าเร็จ
การศกึษาและได้รบัอนมุัติจากผู้มีอ านาจอนุมตัิก่อนวนัยืน่ใบสมัคร  จ านวนอย่างละ ๒ ฉบับ  
 

ทั้งนี ้ผู้ที่จะถือว่าเป็นผู้ส าเรจ็การศกึษาตามหลกัสูตรขัน้ปริญญาบตัรของสถานศึกษาใดนัน้จะถอื
ตามกฎหมาย กฎ หรือระเบยีบที่เกี่ยวกับการส าเร็จการศึกษาตามหลักสูตรของสถานศึกษานั้น ๆ เป็น
เกณฑ ์โดยจะต้องส าเร็จการศึกษาก่อนวนัยื่นใบสมัคร  

๓.๒.๓ ส าเนาบตัรประจ าตวัประชาชน จ านวน ๑ ฉบับ  
๓.๒.๔ ส าเนาทะเบียนบ้าน จ านวน ๑ ฉบับ  
๓.๒.๕ ส าเนาหลกัฐานอืน่ๆ (ถ้าม)ี เช่น ใบส าคัญการสมรส ใบเปลี่ยนชื่อ-นามสกุล                    

(กรณีที่ชื่อและนามสกุลในหลักฐานการสมัครไมต่รงกัน) ใบส าคญัทางทหาร (ใบสด.๘ ใบสด.๙ และใบ
สด. ๔๓) เป็นตน้ จ านวนอยา่งละ ๑ ฉบบั  

๓.๒.๖ ส าเนาใบอนุญาตประกอบวิชาชีพครู  จ านวน ๑ ฉบบั  
ทั้งนี ้ในวนัสมัคร ให้ผู้สมัครน าเอกสารฉบับจริงทุกรายการมาแสดงต่อเจ้าหน้าที่รบัสมัครด้วย  

และให้ผู้สมัครเขียนค ารบัรองส าเนาถูกต้องและลงชื่อก ากับไว้ในส าเนาเอกสารตามขอ้ ๓.๒.๒-๓.๒.๖ ไว้
ทุกฉบบั  

 
 
 
 



-๔- 
๓.๓ ค่าธรรมเนียมในการสมัคร  
ผูส้มัครต้องเสียค่าธรรมเนียมสอบส าหรับต าแหน่งที่สมคัร   จ านวนเงนิ    ๒๐๐  บาท (สองร้อย

บาทถว้น) และค่าธรรมเนียมดังกล่าวจะไม่จ่ายคนืให้ ไม่ว่ากรณีใดๆ ทั้งสิ้น  
๓.๔ วิธีการสมัคร  
ให้ผู้สมัครด าเนินการเกี่ยวกบัการสมัครตามขั้นตอนวธิีการ ดังนี ้ 

๓.๔.๑ ขอรับค าร้องขอสมคัร และใบสมคัรที่งานบคุลากร วิทยาลัยการอาชีพนาทวี   
ขอรับได้ที ่เจ้าหนา้ที่ในวนัสมัคร  

๓.๔.๒ กรอกรายละเอียดในเอกสารการสมัครซึ่งประกอบดว้ย ค าร้องขอสมคัร และ        
ใบสมัครใหค้รบถ้วนทุกชอ่งรายการ และลงชือ่ผู้สมัครพร้อมทั้งวันที่สมัครให้เรียบร้อย  

๓.๔.๓ ติดรปูถ่ายจ านวน ๑ รูป ลงในใบสมัคร และตดิรปูถ่ายจ านวน ๒ รูป ลงในบตัร 
ประจ าตวัผู้สมัครสอบในช่องที่ก าหนดให้เรียบร้อย  

๓.๔.๔ ยื่นเอกสารการสมัครที่กรอกข้อความสมบูรณแ์ละตดิรูปถ่ายเรียบร้อยแล้วพร้อม 
ทั้งแนบเอกสารประกอบการสมัครตามข้อ ๓.๒ โดยใหย้ื่นการสมัครต่อเจา้หน้าที่รบัสมัครเท่านัน้ และให้
ยื่นภายในวนัเวลาและสถานที่รับสมัครที่ก าหนดไวต้ามขอ้ ๓.๑  

๓.๔.๕ เมื่อเจ้าหน้าทีร่ับสมคัรได้ตรวจสอบเอกสารการสมัครแล้ว ให้ผู้สมัครช าระเงนิ 
ค่าธรรมเนียมสอบตามข้อ ๓.๓ และลงชือ่ผู้สมัครในบนัทกึประจ าวนัเปน็หลกัฐาน พร้อมกบัรอรบับตัร
ประจ าตวัผู้สมัครสอบคืนจากเจ้าหน้าที่รบัสมคัร ซึ่งผู้สมคัรต้องเกบ็ไว้เปน็หลกัฐานในการเข้ารับการ
ประเมินสมรรถนะโดยการสอบ  

๓.๔.๖ ติดตามตรวจสอบประกาศรายชื่อผู้มีสทิธิสอบตามที่ก าหนดไว้ในข้อ ๔.ของ 
ประกาศฯ นี ้ 

๓.๕ เงื่อนไขการรับสมัคร  
๓.๕.๑  วิทยาลัยการอาชีพนาทว ี ขอสงวนสิทธิรบัการพิจารณาเอกสารการสมคัร 

เฉพาะผู้สมัคร ที่ยื่นเอกสารประกอบการสมคัรตามข้อ ๓.๒ ในประกาศฯ นี ้ครบถว้นทุกรายและได้
กรอกข้อความในเอกสารการสมัครครบถ้วนสมบูรณแ์ละไดด้ าเนนิการสมัครตามข้อ ๓.๔ ในประกาศฯ นี้ 
ครบถ้วนทุกขัน้ตอน กรณีที่ยื่นเอกสารประกอบการสมคัร หรือกรอกข้อความในเอกสารการสมคัรไม่
ครบถ้วนสมบรูณ ์หรือไม่ไดด้ าเนินการสมคัรครบถ้วนทกุขั้นตอนดังกล่าวจะมีผลใหผู้้สมัครนั้น ไมม่ี
รายชื่อในประกาศรายชื่อผู้มสีิทธิเขา้รับการประเมินสมรรถนะหรือเขา้รับการสอบในต าแหนง่ที่สมคัรนัน้  

๓.๕.๒ ผู้สมัครจะต้องรับผดิชอบในการตรวจสอบและรบัรองตนเองว่าเปน็ผู้มคีุณสมบัติ 
ทั่วไปและคุณสมบัตติรงตามประกาศรบัสมัครสอบ กรณทีี่  วิทยาลัยการอาชีพนาทว ี  ตรวจสอบพบว่า
ผู้สมัครไม่มีคณุสมบตัิครบถว้นดังกลา่ว หรอืคุณวฒุิการศึกษาที่ใช้สมัครไม่ตรงตามประกาศรบัสมัคร 
รวมทัง้กรณทีี่มีความผดิพลาด อันเกดิจากผู้สมัครไมว่่าดว้ยเหตุใดๆ อันมีผลท าให้ผู้สมัครไม่มีสิทธิสมัคร
ตามประกาศรับสมคัรฯ นี้ ให้ถือว่าผู้สมคัรเป็นผูข้าดคุณสมบัติในการสมัครมาตั้งแตต่้น และถือว่าเป็น 

 
 
 
 



-๕- 
 
ผู้ไม่มีสิทธิเขา้รับการประเมนิสมรรถนะและไม่มีสิทธิไดร้ับการจัดจา้งและท าสญัญาจ้างเปน็พนักงาน
ราชการครัง้นี ้ถึงแม้จะเปน็ผู้ผ่านการเลือกสรรเพื่อ จัดจ้างเปน็พนักงานราชการและจะไม่ได้รับคืน
ค่าธรรมเนียมสอบแต่อย่างใด  

๓.๕.๓  วิทยาลัยการอาชีพนาทว ี  จะด าเนินการประเมินสมรรถนะโดยการสอบ 
ข้อเขียนครัง้แรกวันและเวลาเดียวกันทกุต าแหน่งตามประกาศนี ้ ดังนัน้ กรณีผู้ใดสมัครหลายต าแหน่ง  
วิทยาลัยการอาชีพนาทว ี ขอสงวนสิทธิเข้าสอบตามข้อ ๔ ของประกาศฯ นี ้ โดยพิจารณาประกาศ
รายชื่อผู้นัน้ตามต าแหนง่ที่ผูน้ั้นได้สมคัรครั้งสดุท้าย 
๔. การประกาศรายชื่อผู้มสีิทธิเขา้รับการประเมินสมรรถนะ และก าหนดวันเวลาและสถานที่ในการ 
    ประเมินสมรรถนะ  
       วิทยาลัยการอาชีพนาทว ีจะประกาศรายชื่อผูม้ีสทิธิเขา้รับการประเมินสมรรถนะ และก าหนดวนั 
เวลา และสถานที่ในการประเมินสมรรถนะ ก่อนหรือภายในวันที ่  ๕  ธนัวาคม  ๒๕๖๐     
ณ วิทยาลัยการอาชีพนาทว ี และ/หรือทางเว็บไซตข์องวิทยาลัยการอาชีพนาทว ี  
(www.Nathawee.ac.th) 
๕. หลักเกณฑ์และวิธีการเลือกสรร  

วิทยาลัยการอาชีพนาทว ี  จะด าเนินการประเมนิสมรรถนะผู้สมัครดว้ยวธิีการสอบ ในแต่ละ
ต าแหนง่ ที่เปิดรับสมัคร ดังต่อไปนี ้ 
 

๕.๑ ประเมินสมรรถนะ ครั้งที่ ๑ ส่วนที ่๑ (ความรูค้วามสามารถทั่วไปเฉพาะต าแหนง่คร)ู และ
ส่วนที ่๒ (ความรูค้วามสามารถเฉพาะต าแหน่งตามรหัสกลุ่มวิชา) คะแนนเตม็ ๒๐๐ คะแนน  

๕.๒ ประเมินสมรรถนะ ครั้ง ๒ ส่วนที ่๓ สอบสัมภาษณ ์คะแนนเต็ม ๑๐๐ คะแนน มีสมรรถนะ
ดังนี ้(๑. ความรับผดิชอบ ๒.ความอดทนและเสียสละ ๓. ความคดิริเริ่มและปฏิภาณไหวพริบ ๔. 
ความสามารถในการสื่อสาร ๕. มนุษย์สัมพันธแ์ละการปรับตัวเข้ากบัผู้รว่มงาน)   โดยจะประเมิน
สมรรถนะ ครั้งที ่๑ ก่อนและเมื่อประเมินสมรรถนะ ครัง้ที่ ๑ ผ่านแลว้ จึงจะมีสิทธิเข้ารับการประเมนิ
สมรรถนะ ครั้งที ่๒ ต่อไป  
๖. เกณฑ์การตัดสิน  

๖.๑ การประเมินสมรรถนะจะแบง่การประเมนิเปน็ ๒ ครั้ง ไดแ้ก ่ 
๖.๑.๑ ประเมนิสมรรถนะครั้งที ่๑ ประกอบด้วย สมรรถนะสว่นที ่๑ และส่วนที ่๒ 
๖.๑.๒ ประเมนิสมรรถนะครั้งที ่๒ ประกอบด้วย สมรรถนะสว่นที ่๓  

๖.๒ ผู้ที่จะผ่านการประเมนิสมรรถนะครัง้ที ่๑ ต้องได้คะแนนการประเมินสว่นที่ ๑ และสว่นที ่
๒ ไม่ต่ ากว่าร้อยละ ๖๐  
 
 
 
 
 



-๖- 
ทั้งนี ้ผู้ที่จะได้รบัการตรวจขอ้สอบส่วนที ่๒ จะต้องเปน็ผู้ได้คะแนนผา่นการประเมนิในส่วนที ่๑ 

ไม่ต่ ากวา่ร้อยละ ๖๐ วิทยาลัยการอาชีพนาทว ี  ขอสงวนสิทธิพิจารณาตรวจกระดาษค าตอบของผู้เข้า
สอบใน ส่วนที ่๒ ให้กับผู้ทีม่ผีลการประเมินผ่านในสว่นที่ ๑ เท่านัน้)  

๖.๓ ผู้ที่จะมีสิทธิเขา้รับการประเมินสมรรถนะครัง้ที่ ๒ จะต้องเปน็ผู้ที่ได้คะแนนผ่านการ
ประเมินสมรรถนะครัง้ที ่๑  

๖.๔ ผู้ที่จะผ่านการประเมนิสมรรถนะครัง้ที ่๒ ต้องได้คะแนนการประเมินสว่นที่ ๓ ไม่ต่ ากวา่
ร้อยละ ๖๐  

๖.๕ ผู้ที่จะผ่านการเลือกสรร จะต้องเป็นผูท้ี่ได้คะแนนผา่นการประเมนิสมรรถนะครัง้ที่ ๑ และ
ครั้งที ่๒  
๗. การประกาศบัญชีรายชือ่ และการขึ้นบัญชีรายชื่อผู้ผ่านการเลือกสรร  

๗.๑  วิทยาลัยการอาชีพนาทวี  จะประกาศรายชื่อผู้ผ่านการเลือกสรร ในวนัที่  ๒๑  ธนัวาคม
๒๕๖๐  ณ  วิทยาลัยการอาชีพนาทวีหรือประกาศทางเว็บไซต์ของ  วิทยาลัยการอาชีพ  นาทวี  
(www.Nathawee.ac.th)  

๗.๒ การประกาศบัญชรีายชือ่ผู้ผ่านการเลือกสรร  
๗.๒.๑ จ าแนกตามต าแหน่งท่ีเปิดรับสมคัรและมีผู้สอบผา่น  
๗.๒.๒ บัญชีรายชื่อแต่ละต าแหน่งดังกล่าว จะเรียงล าดบัที่จากผู้ทีไ่ด้คะแนนรวมสูงสุด 

เป็นล าดับทีห่นึง่ไปหาผู้ทีไ่ดค้ะแนนรวมต่ าสดุ โดยผูอ้ยู่ในล าดบัตน้จะเป็นผูอ้ยู่ในล าดับทีด่ีกว่า  
๗.๒.๓ กรณีที่มีผู้ได้คะแนนตามข้อ ๗.๒.๒ ดังกล่าวเท่ากัน จะพิจารณา ดังนี ้ 

(๑) ให้ผู้ที่ไดค้ะแนนประเมนิครัง้ที่ ๑ ส่วนที ่๑ มากกวา่ เป็นผู้อยู่ในล าดับที ่
ดีกวา่  

(๒) ถ้าคะแนนเทา่กัน จะพิจารณาให้ผู้ทีไ่ดค้ะแนนประเมินครั้งที่๑ ส่วนที ่๒  
มากกว่า เป็นผูอ้ยู่ในล าดับทีด่ีกวา่  

 (๓) ถ้าคะแนนเท่ากนั จะพิจารณาให้ผู้ทีไ่ดค้ะแนนประเมินครั้งที่ ๒ มากกว่า 
เป็นผู้อยู่ในล าดบัที่ดกีว่า ๗.๓ หากต าแหนง่ใดมีผู้ผา่นการเลือกสรรเกินจ านวนอตัราว่างทีป่ระกาศรับ
สมัครนี ้  วิทยาลัยการอาชพีนาทวี  จะขึ้นบัญชรีายชื่อผู้ผ่านการเลือกสรรดังกล่าวนั้นไว้เป็นเวลา  ๒ ป ี
ทั้งนี ้ถ้ามกีรณีอย่างใดอย่างหนึ่งดังต่อไปนี้ ให้รายชื่อที่ได้ขึน้บัญชีไว้นี้เป็นอนัยกเลกิการขึน้บญัชีของผู้
นั้นด้วย ไดแ้ก ่ 

(๑) ผู้นั้นได้ขอสละสิทธิไมเ่ขา้รับการจดัจ้างในต าแหน่งทีส่อบได ้ 
(๒) ผู้นั้นไม่มารายงานตวัเพือ่รับการจัดจา้งภายในเวลาที่ก าหนด  
(๓) ผู้นั้นไม่มาเข้าปฏิบัตหินา้ที่ราชการตามก าหนดวัน เวลาที่ วิทยาลัยการอาชีพนาทวี  
(๔) ปรากฏขอ้เท็จจรงิในภายหน้าว่าผู้นัน้มคีุณสมบตัิไม่เป็นไปตามเงือ่นไข และ/หรอื ไม่ปฏิบัติ

ตามเงื่อนไขการรับสมคัรกรณีหนึ่งกรณีใดหรอืหลายกรณีตามทีร่ะบไุว้ในข้อ ๓.๕ ของประกาศฯ นี้  
 

 
 
 



-๗- 
๘. การจัดจ้างและท าสัญญาจ้างผู้ผา่นการเลือกสรร  

ผู้ผ่านการเลือกสรรจะต้องเข้ารับการจา้งและท าสญัญาจ้างตามที่  วิทยาลัยการอาชีพนาทว ี 
ก าหนด ดังนี ้           
   ๘.๑ วิทยาลัยการอาชีพนาทวี   จะจ้างพนักงานราชการครั้งแรกตามล าดบัคะแนนทีส่อบได้ของ
ผู้สอบผ่านการเลือกสรร แตล่ะต าแหน่ง ตามจ านวนอัตราว่างที่ได้ประกาศรบัสมัครไว้นี้ 

๘.๒ ในกรณีที ่ วิทยาลัยการอาชีพนาทวี   มอีัตราวา่งเพ่ิมในภายหน้าจะจัดจา้งพนกังาน
ราชการโดยพิจารณาบัญชรีายชื่อผู้ผ่านการเลอืกสรรในต าแหนง่นัน้ ๆ ตามล าดับการขึ้นบัญชรีายชื่อของ
ต าแหนง่นัน้ที่มบีัญชรีายชื่อเหลืออยู่ตามจ านวนอัตราว่างดังกล่าว  

๘.๓  การท าสัญญาจ้างให้เป็นไปตามที่   วิทยาลัยการอาชีพนาทวี ก าหนด ซึ่งจะแจ้งให้ทราบ
ต่อไป  

 
ประกาศ ณ วันที ่  ๒๐   เดอืน  พฤศจิกายน  พ.ศ.๒๕๖๐ 

 
 
 

 
 

                                                       (นายประจวบ  จันทภาโส) 
                                                  ผู้อ านวยการวิทยาลัยการอาชีพนาทว ี

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



-๘- 
๕. หลักเกณฑ์และวิธีการเลือกสรร  

วิทยาลัยการอาชีพนาทว ี  จะด าเนินการประเมนิสมรรถนะผู้สมัครดว้ยวธิีการสอบในแต่ละ
ต าแหนง่ที่เปดิรบัสมัคร ดังตอ่ไปนี้ 

 
                               สมรรถนะ  

 

คะแนนเต็ม 
 

วิธีการประเมิน 

ประเมินสมรรถนะครั้งที ่๑  
 

ส่วนที ่๑ : ความรู้ความสามารถทัว่ไป  
- รัฐธรรมนูญแหง่ราชอาณาจักรไทย พ.ศ. ๒๕๖๐  
- พระราชกฤษฎีกาว่าดว้ยหลักเกณฑ์และวธิีการบรหิาร
กิจการบ้านเมืองที่ด ีพ.ศ. ๒๕๔๖ 
- พระราชบญัญตัิความผดิทางละเมิดของเจา้หน้าที่ พ.ศ. 
๒๕๓๙ 
- พระราชบญัญตัิการอาชวีศึกษา พ.ศ. ๒๕๕๑ 
- ระเบียบสานกันายกรัฐมนตรวี่าดว้ยพนักงานราชการ พ.ศ. 
๒๕๔๗ และประกาศคณะกรรมการบริหารพนักงานราชการ
ที่เกี่ยวขอ้ง  
- พระราชบญัญตัิขอ้มูลขา่วสารของราชการ พ.ศ. ๒๕๔๐  
- ข่าวสาร บ้านเมืองและเหตุการณ์ปัจจุบนั  
- ความเข้าใจทางภาษาและการใช้ภาษาไทย  
- ความรู้เบื้องตน้เกี่ยวกับคอมพิวเตอรแ์ละการใช้โปรแกรม
ประยุกต์ในสานักงาน  
ส่วนที ่๒ : ความรู้ความสามารถเฉพาะต าแหน่ง  
 

 

 
๑๐๐ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

๑๐๐ 

 
ข้อเขียน 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ข้อเขียน 

 
การประเมินสมรรถนะครั้งที่ ๒  
ส่วนที ่ ๓ 
๑. มนุษยสัมพันธ ์การประสานงาน  
๒. การคดิวิเคราะห ์
๓. ความคิดริเริม่สร้างสรรค ์ 
๔. การสื่อสารโดยการพูด  
 

 

 
๑๐๐ 

 
สอบสัมภาษณ ์

 
 
 
 



-๙- 
เอกสารแนบท้ายประกาศวทิยาลัยการอาชีพนาทว ี
ลงวันที ่  ๒๐  เดือน  พฤศจิกายน พ.ศ. ๒๕๖๐ 

เรื่อง รับสมัครบุคคลเพ่ือเลอืกสรรและจัดจ้างเป็นพนักงานราชการทัว่ไป 
---------------------------------------------- 

๑. ข้อมูลเก่ียวกับต าแหน่ง  
๑. ชื่อต าแหน่ง พนักงานบริหารท่ัวไป (คร)ู  
เลขที่ต าแหน่ง ๒๒๘๕      กลุ่มงาน  ภาษาอังกฤษ 
สถานที่ปฏิบัติงาน  วิทยาลยัการอาชีพนาทวี    
๒. ชื่อต าแหน่ง พนักงานบริหารท่ัวไป (คร)ู  
เลขที่ต าแหน่ง  ๑๑๘   กลุม่งาน  สังคม 
สถานที่ปฏิบัติงาน วิทยาลยัการอาชีพนาทว ี

2. หน้าที่และความรับผิดชอบของงานที่ปฏิบัติ  
ปฏิบัตหิน้าทีห่ลักเกี่ยวกับการจัดการเรียนการสอน การส่งเสริม การเรียนรู ้พัฒนาผูเ้รียน 

ปฏิบัติงานทางวชิาการของสถานศึกษา พัฒนาตนเองและวิชาชีพ ประสานความรว่มมือกบัผู้ปกครอง 
บุคคลในชมุชนหรือสถานประกอบการเพื่อร่วมกันพัฒนาผู้เรียน การบริการสังคมด้านวิชาการ เป็นตน้ 
โดยมีลกัษณะงานทีต่้องปฏิบัต ิดังนี ้ 
๑. ปฏิบัติงานเกี่ยวกบัการจดัการเรียนการสอนและการส่งเสริมการเรียนรู้ของผู้เรียนดว้ยวธิีการที่
หลากหลาย โดยเน้นผู้เรียนเป็นส าคญั  
๒. จัดอบรมและสั่งสอนและจัดกิจกรรมเพื่อพัฒนาผูเ้รียนให้มีคุณลกัษณะที่พึงประสงค์  
๓. ปฏิบัติงานทางวิชาการของสถานศึกษา  
๔. ปฏิบัติงานเกี่ยวกบัการจดัระบบดูแลช่วยเหลือผู้เรียน  
๕. ประสานความร่วมมือกบัผู้ปกครองและบคุคลในชมุชนเพ่ือร่วมกนัพัฒนาผู้เรียนตามศักยภาพ  
๖. ทาน ุบ ารุง ส่งเสริมศิลปวัฒนธรรม แหล่งเรียนรู้และภูมิปัญญาท้องถิ่น  
๗. ศึกษา วิเคราะห ์วิจัย และประเมนิพัฒนาการของผู้เรยีน เพื่อนามาพัฒนาการเรียนการสอนใหม้ี
ประสิทธิภาพยิ่งขึน้  
๘. ปฏิบัติงานเกี่ยวกบัการใช้โปรแกรมชดุค าสัง่ในระบบคอมพิวเตอรเ์พื่อนามาปฏิบตัิงานในการจัดการ
เรียนการสอนและงานอื่นๆ ที่เกี่ยวขอ้ง รวมทั้งการติดตามความกา้วหน้าของเทคโนโลยีใหม่ๆ เพื่อนามา
ใช้ปฏิบัติงาน  
๙. ติดต่อประสานงาน ให้บริการข้อมูล ให้คาปรกึษา แนะน า ตอบปัญหา และชีแ้จงเรื่องต่างๆ ท่ี
เกี่ยวกบังานในหน้าทีแ่กบุ่คคลหรือหนว่ยงานที่เกี่ยวข้อง  
 
 
 
 
 



-๑๐- 
3. คุณสมบัติเฉพาะส าหรับต าแหน่ง  

บริหารงานทัว่ไป     พนักงานบรหิารทั่วไป (คร)ู  ภาษาอังกฤษ 
๑. ได้รบัวฒุิปริญญาตรีหรือคุณวฒุิอื่นทีเ่ทียบได้ในระดบัเดียวกัน 

ในสาขาวิชา  ภาษาองักฤษ/การสอนภาษาอังกฤษ/ภาษาอังกฤษสื่อสาร/ภาษาองักฤษเพ่ือการสื่อสาร
สากล/ภาษาศาสตร์/ภาษาองักฤษธุรกิจ/ภาษาศาสตร์ (ภาษาอังกฤษ)ภายในระยะเวลาที่เปดิรบัสมัคร
ทั้งนี้คุณวุฒดิังกล่าวต้องเปน็คุณวฒุิที่ ก.พ รับรองแล้ว 

บริหารงานทัว่ไป พนักงานบรหิารทัว่ไป (ครู)  สังคม 
๑. ได้รบัวฒุิปริญญาตรีหรือคุณวฒุิอื่นทีเ่ทียบได้ในระดบัเดียวกัน 

ในสาขาวิชา  สังคมศกึษา/รฐัศาสตร์/การสอนสงัคมศึกษา/วัฒนธรรมศาสตร์/สหวทิยาการ
สังคมศาสตร์/พุทธศาสนา/ประวัตศิาสตร์/สังคมศาสตร/์จิตวิทยา/พัฒนาชุมชน/พัฒนาสงัคม/
ภูมิศาสตร์/มัธยมศึกษา (มนษุยศาสตร-์สังคมศาสตร์)ภายในระยะเวลาทีเ่ปิดรับสมัครทั้งนีคุ้ณวฒุิ
ดังกลา่วต้องเป็นคุณวฒุิที่ ก.พ รับรองแลว้ 
๔. การลงนาม 
 
  
 

ชื่อผู้ตรวจสอบ............................  
วันที่ทีไ่ด้จดัท า  ๒๐ พฤศจกิายน ๒๕๖๐  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 


