
 

ประกาศวิทยาลัยการอาชีพท้ายเหมือง  
เรื่อง รับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป 

....................................................................... 
  ด้วยวิทยาลัยการอาชีพท้ายเหมือง ประสงค์จะรับสมัครบุคคลเพ่ือจัดจ้างเป็นพนักงานราชการ 
ตำแหน่งในกลุ่มงานบริหารทั่วไป (ครู) โดยปฏิบัติงานในวิทยาลัยการอาชีพท้ายเหมือง สังกัดสำนักงาน
คณะกรรมการการอาชีวศึกษา 

          ฉะนั้น อาศัยอำนาจตามข้อ 5 ของประกาศคณะกรรมการบริหารพนักงานราชการ ลงวันที่ 
11 กันยายน 2552 เรื่อง หลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขการสรรหา และเลือกสรรพนักงานราชการและแบบ
สัญญาจ้างของพนักงานราชการ พ.ศ. 2552 และประกาศคณะกรรมการบริหารพนักงานราชการ ลงวันที่ 28 
กุมภาพันธ์ พ.ศ.2554 เรื ่องการกำหนดลักษณะงานและคุณสมบัติเฉพาะกลุ ่มงานและการจัดทำกรอบ
อัตรากำลัง พนักงานราชการ และคำสั่งสำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษาที่ 297/2556  ลงวันที่ 28 
กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2556 เรื่องมอบอำนาจสรรหาและเลือกสรรบุคคลเพื่อจัดจ้างเป็นพนักงานราชการประเภท
ทั่วไป การจัดทำและลงนามในสัญญาจ้างพนักงานราชการ จึงประกาศรับสมัครบุคคลเพื ่อเลือกสรรเป็น
พนักงานราชการทั่วไป โดยมีรายละเอียดดังต่อไปนี้ 
1. ชื่อตำแหน่ง  กลุ่มงานบริหารทั่วไป และรายละเอียดการจ้างงาน 
 1.1 ชื่อกลุ่มงาน  ชื่อตำแหน่ง   จำนวนอัตราว่าง 
  บริหารงานทั่วไป พนักงานบริหารทัว่ไป (ครู)      2 อัตรา 
 1.2 ขอบข่ายงานที่จะให้ปฏิบัติ ให้เป็นไปตามรายละเอียดแนบท้ายประกาศนี ้
 1.3 อัตราค่าตอบแทนและสิทธิประโยชน์ 
 ตำแหน่งในกลุ่มงานบริหารทั่วไป ค่าตอบแทนรายเดือน จำนวนเงิน 18,000 บาท  

และให้ได้รับสิทธิประโยชน์ของพนักงานราชการ ตามระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยพนักงาน
ราชการ พ.ศ. 2547 และตามประกาศสำนักงานคณะกรรมการบริหารพนักงานราชการ เรื่องค่ าตอบแทน
พนักงานราชการ (ฉบับที่ 9) ลงวันที่ 15 พฤษภาคม พ.ศ. 2561 กำหนดไว้ 
 1.4 ระยะเวลาการจ้าง จ้างภายในปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 ถึงวันที่ 30 กันยายน 2567(ตั้งแตท่ี่
เริ่มเข้าปฏิบัติราชการ ซึ่งกำหนดไว้ในประกาศรายชื่อผู้ผ่านการเลือกสรรเพ่ือจัดจ้างเป็นพนักงานราชการ) โดย
ในระยะเวลาการจ้างต้องประเมินผลการปฏิบัติงานของพนักงานราชการ พ.ศ.2554 ลงวันที่ 28 กุมภาพันธ์ 
พ.ศ.2554 และท่ีสำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา กำหนดไว้ 
 1.5 สถานที ่ปฏิบัต ิงาน ปฏิบัติงานที ่สอนที ่ว ิทยาลัยการอาชีพท้ายเหมือง สังกัดสำนักงาน
คณะกรรมการการอาชีวศึกษา 
2. คุณสมบัติท่ัวไป และคุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่งของผู้สมัคร 
 ผู้สมัครต้องมีคุณสมบัติทั่วไป และมีคุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่งครบทุกข้อ ดังต่อไปนี้ 
 
 
          /2.1 คุณสมบัติ.......... 
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 2.1 คุณสมบัติท่ัวไป 
 2.1.1 มีสัญชาติไทย 
 2.1.2 มีอายุไม่ต่ำกว่า 18 ปี (นับถึงวันสุดท้ายของการรับสมัคร) 
 2.1.3 ไม่เป็นบุคคลล้มละลาย 
 2.1.4 ไม่เป็นผู้มีกายทุพลภาพจนไม่สามารถปฏิบัติหน้าที่ได้ ไร้ความสามารถ หรือจิตฟั่นเฟือน 
ไม่สมประกอบ หรือเป็นโรคตามท่ีกำหนดไว้ในกฎหมายว่าด้วยระเบียบข้าราชการพลเรือน 
 2.1.5 ไม่เป็นผู้ดำรงตำแหน่งทางการเมือง หรือกรรมการพรรคการเมือง หรือเจ้าหน้าที่ในพรรค
การเมือง 
 2.1.6 ไม่เป็นผู้เคยต้องรับโทษจำคุกโดยคำพิพากษาถึงที่สุดเพราะการทำความผิดทางอาญา  
เว้นแต่เป็นโทษสำหรับความผิดที่ได้กระทำโดยประมาทหรือความผิดลหุโทษ 
 2.1.7 ไม่เป็นผู ้เคยถูกลงโทษให้ออก ปลดออก หรือไล่ออกจากราชการ รัฐวิสาหกิจหรือ
หน่วยงานของรัฐ 
 หมายเหตุ ผู้ที่ผ่านการเลือกสรร ในวันที่ทำสัญญาจ้างจะต้องไม่เป็นข้าราชการหรือลูกจ้างของ
ส่วนราชการ พนักงาน หรือลูกจ้างของหน่วยงานอื่นของรัฐ รัฐวิสาหกิจ หรือพนักงานหรือลูกจ้างของส่วน
ราชการส่วนท้องถิ่นและจะต้องนำในรับรองแพทย์ ซึ่งออกไม่เกิน 1 เดือน และแสดงว่าไม่เป็นโรคที่ต้องห้าม
ตามกฎ ก.พ. ว่าด้วยโรค (พ.ศ.2553) มายื่นด้วย 
 2.2 คุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่ง 
 2.2.1 ได้รับปริญญาตรีหรือคุณวุฒิอื่นที่เทียบได้ในระดับเดียวกัน ก.พ. รับรองในสาขาวิชาช่างไฟฟ้า
กำลัง รหัสสาขา 206 ช่างไฟฟ้า/ไฟฟ้ากำลัง-วิศวกรรมไฟฟ้า/เทคโนโลยีไฟฟ้าอุตสาหกรรม/อุตสาหกรรมศิลป์
(ไฟฟ้า)/วิศวกรรมไฟฟ้าเครื่องกลการผลิต  
 2.2.2  ได้รับปริญญาตรีหรือคุณวุฒิอื่นที่เทียบได้ในระดับเดียวกัน ก.พ. รับรองในสาขาวิชาการจัดการ
ทั ่วไปและการจัดการทรัพยากรมนุษย์รหัสสาขา 304 การจัดการทั ่วไป/การบริหารธุรกิจ /การจัดการ
ทรัพยากรมนุษย์/การบริหารทรัพยากรมนุษย์/บริหารธุรกิจ(การจัดการสำนักงาน)/การบริหารงานบุคคล/รัฐ
ประศาสนศาสตร์  
 2.2.3  ได้รับใบอนุญาตประกอบวิชาชีพครู หรือได้รับใบอนุญาตปฏิบัติการสอนหรือหนังสือรับรอง
สิทธิโดยได้รับอนุมัติภายในวันที่ปิดรับสมัครเท่านั้น 

3. การรับสมัคร 
 3.1 วัน เวลา และสถานที่รับสมัคร 
  ผู้ประสงค์จะสมัคร ที่มีคุณสมบัติตามที่กำหนดไว้ในประกาศนี้ ให้ดำเนินการยื่นใบสมัคร
ออนไลน์ตามคิวอาร์โค๊ด และแนบเอกสารรายละเอียดในใบสมัครให้ถูกต้องครบถ้วน ตั้งแต่แต่วันจันทร์ที่ 7 
มิถุนายน2564 ถึง วันศุกร์ที่ 11 มิถุนายน 2564 (ในวันราชการ) 

      
                   /3.2 หลักฐาน 
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 3.2 หลักฐานที่ต้องย่ืนพร้อมใบสมัคร 
 3.2.1 รูปถ่ายหน้าตรง ไม่สวมหมวก ไม่สวมแว่นตาดำ ขนาด 1x1.5 นิ้ว โดยถ่ายไว้ไม่เกิน 
1 ปี (นับถึงวันสุดท้ายของการรับสมัคร) จำนวน 3 รูป (ใช้ติดใบสมัคร 1 รูป และใบตอบรับการสมัคร 2 รูป) 
 3.2.2 สำเนาปริญญาบัตร และ/หรือสำเนาทะเบียนผลการศึกษา (Transcript of Record) 
ที่แสดงว่าเป็นผู้มีคุณวุฒิทางการศึกษาตรงตามประกาศรับสมัครโดยต้องสำเร็จการศึกษาและได้รับอนุมัติจากผู้
มีอำนาจอนุมัติภายในวันปิดรับสมัคร จำนวนอย่างน้อย 2 ฉบับ 
 ทั้งนีผู้้ที่จะถือว่าเป็นผู้สำเร็จการศึกษาตามหลักสูตรชั้นปริญญาบัตรของสถานศึกษาใดนั้นจะ
ถือตามกฎหมาย กฎหรือระเบียบที่เกี่ยวกับการสำเร็จการศึกษาตามหลักสูตรของสถานศึกษานั้นๆ เป็นเกณฑ์ 
โดยจะต้องสำเร็จการศึกษาภายในวันเปิดรับสมัคร 
 3.2.3 สำเนาบัตรประชาชน จำนวน 1 ฉบับ 
 3.2.4 สำเนาทะเบียนบ้าน จำนวน 1 ฉบับ 
 3.2.5 สำเนาหลักฐานอื่นๆ (ถ้ามี) เช่น ใบสำคัญการสมรส ใบเปลี่ยนชื่อ  - นามสกุล (ใน
กรณีที่ชื่อและนามสกุลในหลักฐานการสมัครไม่ตรงกัน) ใบสำคัญทางทหาร (ใบสด.8 ใบสด.9 และใบสด.43) 
เป็นต้น จำนวนอย่างละ 1 ฉบับ 
 ทั้งนี้นำเอกสารประกอบการสมัคร ฉบับจริงทุกรายการ มาแสดงในวันสอบคัดเลือก และให้
ผู้สมัครเขียนคำรับรองสำเนาถูกต้องและลงชื่อกำกับไว้ในสำเนาเอกสารข้อ 3.2.2 – 3.2.5 ไว้ทุกฉบับ(หาก
ตรวจสอบภายหลังพบว่าเอกสารมีข้อมูลเป็นเท็จให้หมดสิทธิการสอบการคัดเลือกทันที)  
 3.3 ค่าธรรมเนียมในการสมัคร 
 ผู้สมัครต้องเสียค่าธรรมเนียมสอบสำหรับตำแหน่งที่สมัคร จำนวน 300 บาท (สามร้อยบาท
ถ้วน) และค่าธรรมเนียมดังกล่าวจะไม่จ่ายคืนให้ ไม่ว่ากรณีใดๆ ทั้งสิ้น ชื่อบัญชี เงินฝากเงินนอกงบประมาณ
ของวิทยาลัยการอาชีพท้ายเหมือง เลขบัญชี 811-6-01681-4 ธนาคาร กรุงไทย สาขาโคกกลอย (โดยแนบ
ไฟล์หลักฐานการชำระค่าธรรมเนียมการสมัคร) 
 3.4 วิธีการสมัคร  
 ให้ผู้สมัครดำเนินการยื่นใบสมัครออนไลน์ตามคิวอาร์โค้ด และแนบเอกสารรายละเอียดในใบ
สมัครให้ถูกต้องครบถ้วน เกี่ยวกับการสมัครตามขั้นตอนวิธีการ ดังนี้  
 3.4.1 สแกนคิวอาร์โค้ด ตามประกาศรับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป
วิทยาลัยการอาชีพท้ายเหมือง 
 3.4.2 กรอกรายละเอียดตามฟอร์มการรับสมัครให้ครบถ้วนทุกช่องรายการ ให้เรียบร้อย 
 3.4.3 แนบเอกสารทุกช่องรายการ ให้เรียบร้อย 
 3.4.4 ยื่นเอกสารการสมัครฉบับจริง ตามที่กรอกในแบบฟอร์มการสมัคร ต่อเจ้าหน้าที่ในวัน
ประเมินสมรรถนะครั้งที่ 1  
 3.4.5 ให้ผู้สมัครชำระเงินค่าธรรมเนียมสอบตามข้อ 3.3 เป็นหลักฐานในการเข้ารับการประเมิน
สมรรถนะโดยการสอบ 
 3.4.6 ติดตามตรวจสอบประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิสอบตามที่กำหนดในข้อ 4. ของประกาศฯนี้ 
 
           /3.5 เงื่อนไข 
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 3.5 เงื่อนไขการรับสมัคร 
 3.5.1  วิทยาลัยการอาชีพท้ายเหมือง ขอสงวนสิทธิรับการพิจารณาเอกสาร การสมัครเฉพาะ
ผู้สมัครที่ยื่นเอกสารประกอบการสมัครตามข้อ 3.2 ในประกาศฯ นี้ครบถ้วนทุกรายการและได้กรอกข้อความ 
ในเอกสารการสมัครครบถ้วนสมบูรณ์และได้ดำเนินการสมัครตามข้อ 3.4 ในประกาศรับสมัครนี้ ครบถ้วนทุก
ขั้นตอน กรณียื่นเอกสารประกอบการสมัคร หรือกรอกข้อความในเอกสารการสมัครไม่ครบถ้วนสมบูรณ์ หรือ
ไม่ได้ดำเนินการสมัครครบถ้วนทุกขั้นตอนดังกล่าว จะมีผลให้ผู้สมัครนั้นไม่มีรายชื่อในประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ
เข้ารับการประเมินสมรรถนะหรือเข้ารับการสอบในตำแหน่งที่สมัครนั้น 
 3.5.2 ผู้สมัครจะต้องรับผิดชอบในการตรวจสอบและรับรองตนเองว่าเป็นผู้มีคุณสมบัติตรงตาม
ประกาศรับสมัครสอบ กรณีที่วิทยาลัยการอาชีพท้ายเหมือง ตรวจสอบพบว่าผู้สมัครไม่มีคุณสมบัติครบถ้วน
ดังกล่าว หรือคุณวุฒิการศึกษาท่ีใช้สมัครไม่ตรงตามประกาศรับสมัคร รวมทั้งกรณีท่ีมีความผิดพลาดอันเกิดจาก
การสมัครไม่ว่าด้วยเหตุใดๆ อันมีผลทำให้ผู้สมัครไม่มีสิทธิสมัครตามประกาศรับสมัครฯ นี้ให้ถือว่าผู้สมัครเป็นผู้
ขาดคุณสมบัติในการสมัครมาแต่ต้น และถือว่าเป็นผู้ไม่มีสิทธิ เข้ารับการประเมินสมรรถนะและไม่มีสิทธิได้รับ
การจัดจ้างเป็นพนักงานราชการครั้งนี้ ถึงแม้จะเป็นผู้ผ่านการเลือกสรรเพ่ือจัดจ้างเป็นพนักงานราชการ และจะ
ไม่ได้รับคืนค่าธรรมเนียมการสอบแต่อย่างใด 
4. การประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการประเมินสมรรถนะ และกำหนดวัน  เวลา และสถานที่ในการ
ประเมิน 
  วิทยาลัยการอาชีพท้ายเหมือง จะประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการประเมินสมรรถนะและ
กำหนด วัน เวลา และสถานที่ในการประเมินสมรรถนะ ก่อนหรือภายในวันที่ 16 มิถุนายน พ.ศ. 2564       
ณ วิทยาลัยการอาชีพท้ายเหมือง เลขที่ 170 ม.9 ต.ท้ายเหมือง อ.ท้ายเหมือง จ.พังงา 82120 และทาง 
Face book เพจ ประชาสัมพันธ์ วก.ท้ายเหมือง  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
                  /การประเมินสมรรถนะ 
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สมรรถนะ คะแนนเต็ม วิธีการประเมิน 
ประเมินสมรรถนะครั้งท่ี 1 (100 คะแนน) 
ส่วนที่ 1 : ความรู้ความสามารถทั่วไป 

- รัฐธรรมนูญแห่งราชอานาจักรไทย พ.ศ. 2552 
- พระราชกฤษฎีกาว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการบริหาร
กิจการบ้านเมืองที่ดี พ.ศ. 2556 
- พระราชบัญญัติความรับผิดทางละเมิดของเจ้าหน้าที่ 
พ.ศ.2539 
- พระราชบัญญัติการอาชีวศึกษา พ.ศ. 2551 
- ระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยพนักงานราชการ 
พ.ศ. 2547 และประกาศคณะกรรมการบร ิหาร
พนักงานราชการที่เก่ียวข้อง 
- พระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของทางราชการพ.ศ. 
2540 
- ข่าวสารบ้านเมืองและเหตุการณ์ทั่วไป 
- ความเข้าใจและการใช้ภาษาไทย 
- ความรู ้เบื ้องต้นเกี ่ยวกับคอมพิวเตอร์และการใช้
โปรแกรมประยุกต์ในงานสำนักงาน 
- ความรู้เบื้องต้นภาษาอังกฤษ 

 
 

100 

 
 

สอบข้อเขียน 

   
ส่วนที่ 2 : ความรู้ความสามารถเฉพาะตำแหน่ง 

-สอบข้อเขียนเกี่ยวกับความรู้ความสามารถเฉพาะ
ตำแหน่งสาขาวิชาไฟฟ้ากำลัง รหัส 206/สาขาวิชา
การจัดการทั่วไปและการจัดการทรัพยกรมนุษย์  
รหัส 304 

 

100 สอบปฏิบัติ 

ประเมินสมรรถนะครั้งท่ี 2 (100 คะแนน) 
ส่วนที่ 3 :  
            (1) ประวัติส่วนตัว การศึกษา และประสบการณ์ 
            (2) การคิดวิเคราะห์ 
            (3) บุคลิกภาพ ท่วงที วาจา 
            (4) แฟ้มสะสมผลงาน 
            (5) วิสัยทัศน์ 
 

 
100 

 
สัมภาษณ์50 
แฟ้มสะสมงาน 

50 

 
 
 
 
           /5.หลักเกณฑ์และวิธีการเลือกสรร 
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5. หลักเกณฑ์และวิธีการเลือกสรร 
  วิทยาลัยการอาชีพท้ายเหมือง จะดำเนินการประเมินสมรรถนะผู้สมัครด้วยวิธีการสอบในแต่
ละตำแหน่งที่เปิดรับสมัคร ดังต่อไปนี้ 
  โดยประเมินสมรรถนะ ครั้งที่ 1 ก่อนและเมื่อประเมินสมรรถนะ ครั้งที่1 ผ่านแล้ว จึงมีสิทธิ
เข้ารับการประเมินสมรรถนะ ครั้งที่ 2 ต่อไป 
6. เกณฑ์การตัดสิน 
 6.1 การประเมินสมรรถนะจะแบ่งการประเมินเป็น 2 ครั้ง ได้แก่ 
 6.1.1 ประเมินสมรรถนะครั้งที่ 1 ประกอบด้วย สมรรถนะส่วนที่ 1 และส่วนที่ 2 
 6.1.2 ประเมินสมรรถนะครั้งที่ 2 ประกอบด้วย สมรรถนะส่วนที่ 3 
 6.2 ผู้ที่จะผ่านการประเมินสมรรถนะครั้งที่ 1 ต้องได้คะแนนการประเมินในส่วนที่ 1 และส่วนที่ 2 ไม่
ต่ำกว่าร้อยละ 60 
  ทั้งนี้ ผู้ที่จะได้รับการตรวจข้อสอบส่วนที่ 2 จะต้องเป็นผู้ได้คะแนนผ่านการประเมินในสว่นที่ 
1 ไม่ต่ำกว่าร้อยละ 60 (วิทยาลัยการอาชีพท้ายเหมือง ขอสงวนสิทธิ์พิจารณาตรวจกระดาษคำตอบของผู้เข้า
สอบในส่วนที่ 2 ให้กับผู้ที่มีผลการประเมินผ่านในส่วนที่ 1 เท่านั้น) 
 6.3 ผู้ที ่จะมีสิทธิเข้ารับการประเมินสมรรถนะครั้งที่ 2 จะต้องเป็นผู้ได้คะแนนผ่านการประเมิน
สมรรถนะครั้งที่ 1 
 6.4 ผู ้ที ่จะผ่านการประเมินสมรรถนะครั ้งที่  2 ต้องได้คะแนนการประเมินส่วนที ่ 3 ไม่ต่ำกว่า        
ร้อยละ 60  
 6.5 ผู้ที่จะผ่านการเลือกสรร จะต้องเป็นผู้ที่ได้คะแนนผ่านการประเมินสมรรถนะครั้งที่ 1 และ     ครั้ง
ที่ 2 
7. การประกาศบัญชีรายช่ือ และการขึ้นบัญชีรายช่ือผู้ผ่านการเลือกสรร 
 7.1 วิทยาลัยการอาชีพท้ายเหมือง จะประกาศรายชื่อผู้ผ่านการเลือกสรร ณ บอร์ด ประชาสัมพันธ์
สถานศึกษา ณ วิทยาลัยการอาชีพท้ายเหมือง และประกาศทาง Face book เพจ ประชาสัมพันธ์ วก.ท้าย
เหมือง 
 7.2 การประกาศบัญชีรายชื่อผ่านการเลือกสรร 
 7.2.1 จำแนกตามตำแหน่งที่เปิดรับสมัครและผู้สอบผ่าน 
 7.2.2 บัญชรีายชื่อแต่ละตำแหน่งดังกล่าว จะเรียงลำดับที่จากผู้ที่ได้คะแนนรวมสูงสุดเป็นลำดับ
ที่หนึ่งไปหาผู้ที่ได้คะแนนรวมต่ำสุด โดยผู้อยู่ในลำดับต้นจะเป็นผู้อยู่ในลำดับที่ดีกว่า 
 7.2.3 กรณีท่ีมีผู้ได้คะแนนรวมตามข้อ 7.2.2 ดังกล่าวเท่ากัน จะพิจารณาดังนี้ 
  (1) ให้ผู้ที่ได้คะแนนประเมินครั้งที่ 1 ส่วนที่ 1 มากกว่า เป็นผู้อยู่ใน ลำดับที่ดีกว่า 
  (2) ถ้าคะแนนเท่ากัน จะพิจารณาให้ผู้ที่ได้คะแนนประเมินครั้งที่ 1 ส่วนที่ 2 มากกว่า 
เป็นผู้อยู่ในลำดับที่ดีกว่า 
  (3) ถ้าคะแนนเท่ากันจะพิจารณาให้ผู้ที่ได้คะแนนประเมินครั้งที่ 2 มากกว่าเป็นผู้อยู่ใน
ลำดับที่ดีกว่า 
  

         /7.3 หากตำแหน่งใด 
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 7.3 หากตำแหน่งใดมีผู้ผ่านการเลือกสรรเกินจำนวนอัตราว่างที่ประกาศรับสมัครนี้ วิทยาลัยการอาชีพ
ท้ายเหมือง จะขึ้นบัญชีรายชื่อผู้ผ่านการเลือกสรรดังกล่าวไว้เป็นเวลา 2 ป ี
 ทั้งนี้ ถ้ามีกรณีอย่างใดอย่างหนึ่งดังต่อไปนี้ ให้รายชื่อที่ข้ึนบัญชีไว้เป็นอันยกเลิกการขึ้นบัญชีของผู้
นั้นด้วย ได้แก่ 
 (1) ผู้นั้นได้ขอสละสิทธิ์ไม่เข้ารับการจัดจ้างในตำแหน่งที่สอบได้ 
 (2) ผู้นั้นไม่มารายงานตัวเพ่ือรับการจัดจ้างภายในเวลาที่กำหนด 
 (3) ผู้นั้นไม่มาเข้าปฏิบัติหน้าที่ราชการตามกำหนด วัน เวลา ที่วิทยาลัยการอาชีพท้ายเหมือง 
กำหนด 
 (4) ปรากฏข้อเท็จจริงในภายหน้าว่าผู้นั้นมีคุณสมบัติไม่เป็นไปตามเงื่อนไข และ/หรือไม่ปฏิบัติ
ตามเงื่อนไขการรับสมัครกรณีหนึ่งใดหรือหลายกรณีตามที่ระบุไว้ในข้อ 3.5 ของประกาศฯ  นี้ 
8. การจัดจ้างและทำสัญญาจ้างผู้ผ่านการเลือกสรร 
 ผู้ผ่านการเลือกสรรจะต้องเข้ารับการรายงานตัวและทำสัญญาจ้างตามที่วิทยาลัยการอาชีพท้ายเหมือง
กำหนด ดังนี้ 
 8.1 วิทยาลัยการอาชีพท้ายเหมือง จะจ้างพนักงานราชการครั้งแรกตามลำดับคะแนนที่สอบได้ของผู้
ผ่านการเลือกสรร แต่ละตำแหน่ง ตามจำนวนอัตราว่างที่ได้ประกาศรับสมัครไว้นี้ 
 8.2 ในกรณีที่วิทยาลัยการอาชีพท้ายเหมือง มีอัตราว่างเพ่ิมในภายหน้าจะจัดจ้างพนักงานราชการโดย
พิจารณาบัญชีรายชื่อผู้ผ่านการเลือกสรรในตำแหน่งนั้นๆ ตามลำดับการขึ้นบัญชีรายชื่อของตำแหน่งที่มีบัญชี
รายชื่อเหลืออยู่ตามจำนวนอัตราดังกล่าว 
 8.3 การทำสัญญาจ้างให้เป็นไปตามที่วิทยาลัยการอาชีพท้ายเหมืองกำหนด ซึ่งจะแจ้งให้ทราบต่อไป 
  
 
     ประกาศ ณ วันที่  27  พฤษภาคม  2564 
 
 
 
 
               (นายคัมภีร์   นิลวรรณ) 
              ผู้อำนวยการวิทยาลัยการอาชีพท้ายเหมือง 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
เอกสารแนบท้ายประกาศวิทยาลัยการอาชีพท้ายเหมือง 

ลงวันที่ 27 พฤษภาคม 2564 
เรื่อง รับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรและจัดจ้างเป็นพนักงานราชการทั่วไป 
…………………………………………………………………………………………… 

1. ข้อมูลเกี่ยวกับตำแหน่ง   
ชื่อตำแหน่ง พนักงานราชการทั่วไป (ครู) 
รหัสสาขา 206    กลุ่มวิชา  ช่างไฟฟ้ากำลัง 
ตำแหน่ง 2460  กลุ่มงาน  บริหารทั่วไป  
 สถานที่ปฏิบัติงาน ณ วิทยาลัยการอาชีพท้ายเหมือง 
      ที่ตั้ง เลขที่ 170 หมู่ 9 ต.ท้ายเหมือง อ.ท้ายเหมือง จ.พังงา 
2. หน้าที่และความรับผิดชอบของงานที่ปฏิบัติ 
 ปฏิบัติหน้าที่หลักเกี่ยวกับการจัดการเรียนการสอน การส่งเสริม การเรียนรู้ พัฒนาผู้เรียน ปฏิบัติงาน
ทางวิชาการของสถานศึกษา พัฒนาตนเองและวิชาชีพ ประสานความร่วมมือกับผู้ปกครอง บุคคลในชุมชนหรือ
สถานประกอบการเพื่อร่วมกันพัฒนาผู้เรียน การบริการสังคมด้านวิชาการ เป็นต้น โดยมีลักษณะงานที่ต้อง
ปฏิบัติ ดังนี้ 
 1. ปฏิบัติงานเกี่ยวกับการจัดการเรียนการสอนและการส่งเสริมการเรียนรู้ของผู้เรียนด้วยวิธีการที่
หลากหลาย โดยเน้นผู้เรียนเป็นสำคัญ 
 2. จัดอบรมและสั่งสอนและจัดกิจกรรมเพ่ือพัฒนาผู้เรียนให้มีคุณลักษณะที่พึงประสงค์ 
 3. ปฏิบัติงานทางวิชาการของสถานศึกษา 
 4. ปฏิบัติงานที่เก่ียวกับการจัดระบบดูแลและช่วยเหลือผู้เรียน 
 5. ประสานงานความร่วมมือกับผู้ปกครองและบุคคลในชุมชนเพื่อร่วมกันพัฒนาผู้เรียนตามศักยภาพ 
 6. ประสานความร่วมมือกับต่างประเทศเพ่ือร่วมกันพัฒนาผู้เรียนตามศักยภาพ 

7. ทำนุ บำรุง ส่งเสริมศิลปวัฒนธรรม แหล่งเรียนรู้และภูมิปัญญาท้องถิ่น 
 8. ศึกษา วิเคราะห์ วิจัยและประเมินพัฒนาการของผู้เรียน เพื่อนำมาพัฒนาการเรียน การสอนให้มี
ประสิทธิภาพยิ่งขึ้น 
 9. ปฏิบัติงานเกี่ยวกับการใช้โปรแกรมชุดคำสั่ง ในระบบคอมพิวเตอร์เพื่อนำมาปฏิบัติงานในการ
จัดการเรียนการสอนและงานอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง รวมทั้งการติดตามความก้าวหน้าของเทคโนโลยีใหม่ๆ เพ่ือ
นำมาใช้ปฏิบัติงาน 
 9. ติดต่อประสานงาน ให้บริการข้อมูล ให้คำปรึกษา แนะนำ ตอบปัญหาและชี้แจงเรื่องต่าง ๆ ที่
เกี่ยวกับงานในหน้าที่แก่บุคคลหรือหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง 
3. คุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่ง 
 3.1 ได้รับวุฒิปริญญาตรี หรือคุณวุฒิอื่นที่เทียบได้ในระดับเดียวกัน ก.พ.รับรองแล้วในสาขาวิชาช่าง
ไฟฟ้ากำลัง ช่างไฟฟ้า/ไฟฟ้ากำลัง/วิศวกรรมไฟฟ้า/เทคโนโลยีไฟฟ้าอุตสาหกรรม/อุตสาหกรรมศิลป์(ไฟฟ้า)/
วิศวกรรมไฟฟ้าเครื่องกลการผลิต 
 3.2ได้รับใบอนุญาตประกอบวิชาชีพครู หรือใบอนุญาตปฏิบัติการสอนหรือหนังสือรับรองสิทธิโดยต้อง
ได้รับอนุมัติภายในวันที่ปิดรับสมัครเท่านั้น  
4. ลงนาม 
                       ช่ือผู้ตรวจสอบ.......................................... 
                                                                                           วันท่ีที่ได้จัดทำ 27 พฤษภาคม 2564 



 
เอกสารแนบท้ายประกาศวิทยาลัยการอาชีพท้ายเหมือง 

ลงวันที่ 27 พฤษภาคม 2564 
เรื่อง รับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรและจัดจ้างเป็นพนักงานราชการทั่วไป 
…………………………………………………………………………………………… 

1. ข้อมูลเกี่ยวกับตำแหน่ง   
ชื่อตำแหน่ง พนักงานราชการทั่วไป (ครู) 
รหัสสาขา 304    กลุ่มวิชา  การจัดการทั่วไปและการจัดการทรัพยากรมนุษย์ 
ตำแหน่ง 2485  กลุ่มงาน  บริหารทั่วไป  
 สถานที่ปฏิบัติงาน ณ วิทยาลัยการอาชีพท้ายเหมือง 
      ที่ตั้ง เลขที่ 170 หมู่ 9 ต.ท้ายเหมือง อ.ท้ายเหมือง จ.พังงา 
2. หน้าที่และความรับผิดชอบของงานที่ปฏิบัติ 
 ปฏิบัติหน้าที่หลักเกี่ยวกับการจัดการเรียนการสอน การส่งเสริม การเรียนรู้ พัฒนาผู้เรียน ปฏิบัติงาน
ทางวิชาการของสถานศึกษา พัฒนาตนเองและวิชาชีพ ประสานความร่วมมือกับผู้ปกครอง บุคคลในชุมชนหรือ
สถานประกอบการเพื่อร่วมกันพัฒนาผู้เรียน การบริการสังคมด้านวิชาการ เป็นต้น โดยมีลักษณะงานที่ต้อง
ปฏิบัติ ดังนี้ 
 1. ปฏิบัติงานเกี่ยวกับการจัดการเรียนการสอนและการส่งเสริมการเรียนรู้ของผู้เรียนด้วยวิธีการที่
หลากหลาย โดยเน้นผู้เรียนเป็นสำคัญ 
 2. จัดอบรมและสั่งสอนและจัดกิจกรรมเพ่ือพัฒนาผู้เรียนให้มีคุณลักษณะที่พึงประสงค์ 
 3. ปฏิบัติงานทางวิชาการของสถานศึกษา 
 4. ปฏิบัติงานที่เก่ียวกับการจัดระบบดูแลและช่วยเหลือผู้เรียน 
 5. ประสานงานความร่วมมือกับผู้ปกครองและบุคคลในชุมชนเพื่อร่วมกันพัฒนาผู้เรียนตามศักยภาพ 
 6. ประสานความร่วมมือกับต่างประเทศเพ่ือร่วมกันพัฒนาผู้เรียนตามศักยภาพ 

7. ทำนุ บำรุง ส่งเสริมศิลปวัฒนธรรม แหล่งเรียนรู้และภูมิปัญญาท้องถิ่น 
 8. ศึกษา วิเคราะห์ วิจัยและประเมินพัฒนาการของผู้เรียน เพื่อนำมาพัฒนาการเรียน การสอนให้มี
ประสิทธิภาพยิ่งขึ้น 
 9. ปฏิบัติงานเกี่ยวกับการใช้โปรแกรมชุดคำสั่ง ในระบบคอมพิวเตอร์เพื่อนำมาปฏิบัติงานในการ
จัดการเรียนการสอนและงานอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง รวมทั้งการติดตามความก้าวหน้าของเทคโนโลยีใหม่ๆ เพ่ือ
นำมาใช้ปฏิบัติงาน 
 9. ติดต่อประสานงาน ให้บริการข้อมูล ให้คำปรึกษา แนะนำ ตอบปัญหาและชี้แจงเรื่องต่าง ๆ ที่
เกี่ยวกับงานในหน้าที่แก่บุคคลหรือหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง 
3. คุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่ง 
 3.1 ได้รับวุฒิปริญญาตรี หรือคุณวุฒิอื่นที่เทียบได้ในระดับเดียวกัน ก.พ.รับรองแล้วในสาขาวิชาการ
จัดการทั่วไปและการจัดการทรัพยากรมนุษย์ การจัดการทั่วไป/การบริหารธุรกิจ /การจัดการทรัพยากรมนุษย์/
การบริหารทรัพยากรมนุษย์/บริหารธุรกิจ(การจัดการสำนักงาน)/การบริหารงานบุคคล/รัฐประศาสนศาสตร์ 
 3.2ได้รับใบอนุญาตประกอบวิชาชีพครู หรือใบอนุญาตปฏิบัติการสอนหรือหนังสือรับรองสิทธิโดยต้อง
ได้รับอนุมัติภายในวันที่ปิดรับสมัครเท่านั้น  
4. ลงนาม 
                       ช่ือผู้ตรวจสอบ.......................................... 
                                                                                           วันท่ีที่ได้จัดทำ 27 พฤษภาคม 2564 


