
 

 

 

ประกาศวิทยาลัยอาชีวศึกษาขอนแก่น 
เรื่อง  รับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป (ครู) 

 
  ด้วยวิทยาลัยอาชีวศึกษาขอนแก่น ประสงค์จะรับสมัครบุคคลเพื่อจัดจ้างเป็นพนักงานราชการ 
ตำแหน่งในกลุ่มงานบริหารทั่วไป ตำแหน่งพนักงานราชการทั่วไป (ครู) โดยปฏิบัติงานในวิทยาลัยอาชีวศึกษา
ขอนแก่นซึ่งได้รับการจัดสรรอัตรากำลังพนักงานราชการ  จำนวน 1 อัตรา อาศัยอำนาจตามความในข้อ 5 ของ
ประกาศคณะกรรมการการบริหารพนักงานราชการ ลงวันที่ 11  กันยายน พ.ศ. 2552  เรื ่อง หลักเกณฑ์ 
วิธีการ และเงื่อนไขการสรรหาและเลือกพนักงานราชการและแบบสัญญาจ้างของพนักงานราชการ พ.ศ. 2552 
และประกาศคณะกรรมการบริหารพนักงานราชการ ลงวันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2554 เรื่อง การกำหนดลักษณะ
งานและคุณสมบัติเฉพาะกลุ ่มงานและการจัดทำกรอบอัตรากำลังพนักงานราชการ และ คำสั ่งสำนักงาน
คณะกรรมการการอาชีวศึกษาที่ 297/2556 ลงวันที่ 28 กุมภาพันธ์   พ.ศ. 2556 เรื่อง มอบอำนาจการสรร
หาและเลือกสรรบุคคลเพื ่อจัดจ้างเป็นพนักงานราชการประเภททั่วไป การจัดทำและลงนามในสัญญาจ้าง
พนักงานราชการ   

วิทยาลัยอาชีวศึกษาขอนแก่น จึงประกาศรับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงาน 
ราชการทั่วไป เป็นอาจารย์สอนในระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ( ปวช.) ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั ้นสูง 
(ปวส.) และระดับปริญญาตรี  โดยมีรายละเอียด ดังต่อไปนี้ 
 

1. ชื่อตำแหน่ง กลุ่มงาน และรายละเอียดการจ้างงาน 
1.1 ชื่อกลุ่มงาน         ชื่อตำแหน่ง            จำนวนอัตราว่าง  
        บริหารงานทั่วไป     พนักงานบริหารทั่วไป (ครู)                                  1   

  รหัสสาขาวิชา 102 กลุ่มวิชาภาษาอังกฤษ            
1.2 ขอบข่ายงานที่จะให้ปฏิบัติ ให้เป็นไปตามรายละเอียดแนบท้ายประกาศนี ้
1.3 อัตราค่าตอบแทนและสิทธิประโยชน์  ตำแหน่งในกลุ่มงานบริหารทั่วไป ค่าตอบแทนรายเดือน

จำนวนเงิน 18,000 บาทและให้ได้รับสิทธิประโยชน์ของพนักงานราชการ ตามระเบียบสำนัก
นายกรัฐมนตรีว่าด้วยพนักงานราชการพ.ศ. 2547 และตามประกาศคณะกรรมการบริหาร
พนักงานราชการ เรื่อง ค่าตอบแทนพนักงานราชการ (ฉบับที่ 9) ลงวันที่  15  พฤษภาคม พ.ศ. 
2561 กำหนดไว้ 

1.4 ระยะเวลาการจ้าง  จ้างภายในปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 ถึงวันที่ 30 กันยายน 2567 โดยใน
ระยะเวลาการจ้างจะต้องประเมินผลการปฏิบัติงานของพนักงานราชการตามประกาศคณะ
กรรมการบริหารพนักงานราชการ เรื่อง แนวทางการประเมินผลการปฏิบัติงานของพนักงาน 

 
ราชการ พ.ศ. 2554....../........ 
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ราชการ พ.ศ. 2554 ลงวันที่ 28 กุมภาพันธ์  2554 และที่สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษากำหนดไว้ 

1.5 สถานที่ปฏิบัติงาน ปฏิบัติงานที่วิทยาลัยอาชีวศึกษาขอนแก่น สังกัดสำนักงานคณะกรรมการการ
อาชีวศึกษา 

2. คุณสมบัติท่ัวไป และคุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่งของผู้สมัคร 
           ผู้สมัครต้องมีคุณสมบัติทั่วไป และมีคุณสมบัติเฉพาะตำแหน่งครบทุกข้อ ดังต่อไปนี้ 

2.1  คุณสมบัติท่ัวไป 
 2.1.1  มีสัญชาติไทย 
 2.1.2  มีอายุไม่ต่ำกว่า 18 ปี (นับถึงวันสุดท้ายของการรับสมัคร) 
 2.1.3  ไม่เป็นบุคคลล้มละลาย 
 2.1.4  ไม่เป็นผู้มีกายทุพพลภาพจนไม่สามารถปฏิบัติหน้าที่ได้ไร้ความสามารถ หรือ 

จิตฟั่นเฟือนไม่สมประกอบ หรือเป็นโรคตามท่ีกำหนดไว้ในกฎหมายว่าด้วยระเบียบข้าราชการพลเรือน 
  2.1.5  ไม่เป็นผู้ดำรงตำแหน่งทางการเมือง กรรมการพรรคการเมือง หรือเจ้าหน้าที่ในพรรค
การเมือง  
  2.1.6  ไม่เป็นผู้เคยต้องรับโทษจำคุกโดยที่คำพิพากษาถึงที่สุดให้จำคุกเพราะกระทำความผิด
ทางอาญา เว้นแต่เป็นโทษสำหรับความผิดที่ได้กระทำโดยประมาทหรือความผิดลหุโทษ  หรือพ้นโทษมาแล้วเกิน 
5 ปี (ต้องยื่นหนังสือรับรองความประพฤติ) 
  2.1.7  ไม่เป็นผู้เคยถูกลงโทษให้ออก ปลดออก หรือไล่ออกจากราชการ รัฐวิสาหกิจ หรือ
หน่วยงานอื่นของรัฐ 
  หมายเหตุ  ผู้ที่ผ่านการเลือกสรร ในวันที่ทำสัญญาจ้างจะต้องไม่เป็นข้าราชการหรือลูกจ้างของ
ส่วนราชการ พนักงาน หรือลูกจ้างของหน่วยงานอื่นของรัฐ รัฐวิสาหกิจ หรือพนักงานหรือลูกจ้างของราชการส่วน
ท้องถิ่น และจะต้องนำใบรับรองแพทย์ซึ่งออกให้ไม่เกิน 1 เดือน และแสดงว่าไม่เป็นโรคต้องห้ามตามกฎ ก.พ. ว่า
ด้วยโรค (พ.ศ. 2553) มายื่นด้วย 

2.2 คุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่ง 
2.2.1 ได้รับวุฒิปริญญาตรี หรือคุณวุฒิอ่ืนที่เทียบได้ในระดับเดียวกันที่ ก.พ. รับรอง 

ในสาขาวิชาภาษาอังกฤษ /การสอนภาษาอังกฤษ/ภาษาอังกฤษเพ่ือการสื่อสาร/ภาษาอังกฤษเพ่ือการสื่อสาร
สากล/ภาษาศาสตร์/ภาษาอังกฤษธุรกิจ/ภาษาศาสตร์(ภาษาอังกฤษ)  

   2.2.2 มีใบอนุญาตประกอบวิชาชีพครู หรือใบอนุญาตปฏิบัติการสอน หรือหนังสือรับรองสิทธิ
โดยต้องได้รับอนุมัติภายในวันที่ปิดรับสมัครเท่านั้น 

3. การรับสมัคร 
 ให้ผู ้ประสงค์จะสมัครทุกท่าน ปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและควบคุมโรคระบาดเชื้อไวรัสโคโรน่า 
2019 (COVID- 19) ตามประกาศการควบคุมโรคของจังหวัดขอนแก่นอย่างเคร่งครัด 

 
 

3.1 วัน เวลา และสถานที่รับสมัคร.....…/…….. 
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                3.1 วัน เวลา และสถานที่รับสมัคร 

ผู้ประสงค์จะสมัครให้ยื่นใบสมัครด้วยตนเอง ณ วิทยาลัยอาชีวศึกษาขอนแก่น ตั้งแต่วันที่ 9-17 
สิงหาคม  2564 (ในวันราชการ) ยกเว้นวันที่ 12 -13 สิงหาคม 2564 ภาคเช้าตั้งแต่เวลา 08.30 น. ถึง 
12.00 น. และภาคบ่ายตั้งแต่เวลา 13.00 น. ถึง 16.30 น. 

3.2 หลักฐานที่ต้องย่ืนพร้อมใบสมัคร 
3.2.1 รูปถ่ายหน้าตรงไม่สวมหมวก ไม่สวมแว่นตาดำ ขนาด 1x1.5 นิ้ว  โดยถ่ายไว้ไม่ 

เกิน 1 ปี (นับถึงวันสุดท้ายของการรับสมัคร) จำนวน 3 รูป (ใช้ติดใบสมัคร 1 รูป และใบตอบรับการสมัคร 
 2 รูป) 
 3.2.2 สำเนาปริญญาบัตร และ/หรือ สำเนาระเบียนแสดงผลการศึกษา (Transcript of  
Records) ที่แสดงว่าเป็นผู้มีคุณวุฒิการศึกษาตรงตามประกาศรับสมัครโดยต้องสำเร็จการศึกษาและได้รับอนุมัติ
จากผู้มีอำนาจอนุมัติภายในวันที่ปิดรับสมัครจำนวนอย่างละ 2 ฉบับ 
  ทั้งนี้ ผู้ที่จะถือว่าเป็นผู้สำเร็จการศึกษาตามหลักสูตรชั้นปริญญาบัตรของสถานศึกษาใดนั้นจะถือตาม
กฎหมาย กฎ หรือระเบียบที่เกี่ยวกับการสำเร็จการศึกษาตามหลักสูตรของสถานศึกษานั้น ๆ เป็นเกณฑ์ โดย
จะต้องสำเร็จการศึกษาภายในวันปิดรับสมัคร 
       3.2.3 สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน จำนวน 1 ฉบบั 

3.2.4 สำเนาทะเบียนบ้าน จำนวน 1 ฉบับ 
3.2.5 สำเนาหลักฐานอื่น ๆ (ถ้ามี) เช่น ใบสำคัญการสมรส  ใบเปลี่ยนชื่อ – นามสกุล 

 (ในกรณีที่ชื่อและนามสกุลในหลักฐานการสมัครไม่ตรงกัน) ใบสำคัญทางทหาร (ใบ สด.9 และ ใบสด.43) เป็น
ต้น จำนวนอย่างละ 1 ฉบับ 
      3.2.6  สำเนาใบอนุญาตประกอบวิชาชีพครู หรือสำเนาใบอนุญาตปฏิบัติการสอน หรือหนังสือ
รับรองสิทธิโดยต้องได้รับอนุมัติภายในวันที่ปิดรับสมัครเท่านั้น จำนวน 1 ฉบับ  
   

      ทั้งนี้ ในวันสมัคร ให้ผู้สมัครนำเอกสารฉบับจริงทุกรายการมาแสดงต่อเจ้าหน้าที่รับสมัครด้วย 
และให้ผู้สมัครเขียนคำรับรองสำเนาถูกต้องและลงช่ือกำกับไว้ในสำเนาเอกสารตามข้อ 3.2.2 – 3.2.6 
ไว้ทุกฉบับ 
 3.3  ค่าธรรมเนียมในการสมัคร 
 ผู้สมัครต้องเสียค่าธรรมเนียมสอบสำหรับตำแหน่งที่สมัครจำนวนเงิน 300 บาท   (สามร้อยบาทถ้วน) 
และค่าธรรมเนียมดังกล่าวจะไม่จ่ายคืนให้ไม่ว่ากรณีใด ๆ ทั้งสิ้น 

3.4   วิธีการสมัคร 
           ให้ผู้สมัครดำเนินการเก่ียวกับการสมัครตามขั้นตอนวิธีการ ดังนี้ 

3.4.1 ขอรับคำร้องขอสมัคร และใบสมัครที่งานบุคลากร วิทยาลัยอาชีวศึกษาขอนแก่นหรือ
ขอรับใบสมัครได้ที่เจ้าหน้าที่ในวันรับสมัคร หรือทางเว็บไซด์วิทยาลัยอาชีวศึกษาขอนแก่น  www.kvc.ac.th  
กรณใีห้ผู้สมัครดาวน์โหลดทางเว็บไซด์วิทยาลัยอาชีวศึกษาขอนแก่น 

3.4.2 กรอกรายละเอียดในเอกสารการสมัครซึ่งประกอบด้วย คำร้องขอสมัคร และ 
ใบสมัครให้ครบทกุช่องรายการ และลงชื่อผู้สมัครพร้อมทั้งวันที่สมัครให้เรียบร้อย 

3.4.3 ติดรูปถ่าย…/…… 
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3.4.3 ติดรูปถ่ายจำนวน 1 รูป ลงในใบสมัครและติดรูปถ่ายจำนวน 2 รูป ลงในบัตร

ประจำตัวผู้สมัครสอบในช่องที่กำหนดให้เรียบร้อย 
3.4.4 ยื่นเอกสารการสมัครกรอกข้อความสมบูรณ์และติดรูปถ่ายเรียบร้อยแล้ว 

พร้อมทั้งแนบเอกสารประกอบการสมัครตามข้อ 3.2 โดยให้ยื่นการสมัครโดยตรงต่อเจ้าหน้าที่รับสมัครเท่านั้น 
และให้ยื่นภายในวันเวลาและสถานที่รับสมัครที่กำหนดไว้ตามข้อ 3.1 

3.4.5 เมื่อเจ้าหน้าที่รับสมัครได้ตรวจสอบเอกสารการสมัครแล้วให้ผู้สมัครชำระเงิน 
ค่าธรรมเนียมตามข้อ 3.3 และลงชื่อผู้สมัครในบันทึกประจำวันเป็นหลักฐาน พร้อมกับรอรับบัตรประจำตัว
ผู้สมัครคืนจากเจ้าหน้าที่รับสมัคร ซึ่งผู้สมัครต้องเก็บไว้เป็นหลักฐานในการเข้ารับการประเมินสมรรถนะโดยการ
สอบ 

3.4.6 ติดตามตรวจสอบประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิสอบตามที่กำหนดไว้ในข้อ 4 ของ 
ประกาศฯ นี้ 
 3.5  เงื่อนไขการรับสมัคร 
  3.5.1  วิทยาลัยอาชีวศึกษาขอนแก่น ขอสงวนสิทธิรับการพิจารณาเอกสารการสมัครเฉพาะ
ผู้สมัครที่ยื่นเอกสารประกอบการสมัครตามข้อ 3.2 ในประกาศฯ นี้ ครบถ้วนทุกรายและได้กรอก 
ข้อความในเอกสารการสมัครครบถ้วนสมบูรณ์และได้ดำเนินการสมัครตามข้อ 3.4 ในประกาศฯนี้ครบถ้วนทุก
ขั้นตอน กรณีท่ียื่นเอกสารประกอบการสมัคร หรือกรอกข้อความในเอกสารการสมัครไม่ครบถ้วนทุกข้ันตอน ทุก
ขั้นตอนดังกล่าวจะมีผลให้ผู้สมัครนั้น ไม่มีรายชื่อในการประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการประเมินสมรรถนะหรือ
เข้ารับการสอบในตำแหน่งที่สมัครนั้น 

 3.5.2  ผู้สมัครจะต้องรับผิดชอบในการตรวจสอบและรับรองตนเองว่าเป็นผู้มีคุณสมบัติทั่วไป 
     และคุณสมบัติตรงตามประกาศรับสมัครสอบ กรณีท่ีวิทยาลัยอาชีวศึกษาขอนแก่น ตรวจสอบพบว่าผู้สมัครไม่มี          
     คุณสมบัติครบถ้วนดังกล่าว หรือคุณวุฒิการศึกษาท่ีใช้สมัครไม่ตรงตามประกาศรับสมัคร รวมทั้งกรณีท่ีมีความ     
     ผิดพลาดเป็นผู้ขาดคุณสมบัติในการสมัครมาตั้งแต่ต้น และถือว่าเป็นไม่มีสิทธิเข้ารับการประเมินสมรรถนะและ 

   ไม่มีสิทธิได้รับการจัดจ้างและทำสัญญาจ้างเป็นพนักงานราชการครั้งนี้ ถึงแม้จะเป็นผู้ผ่านการเลือกสรรเพื่อ 
จัดจ้างเป็นพนักงานราชการและจะไม่ได้รับคืนค่าธรรมเนียมสอบแต่อย่างใด 

4.  ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการประเมินสมรรถนะ และกำหนดวันเวลาและสถานที่ในการ
ประเมินสมรรถนะ 

วิทยาลัยอาชีวศึกษาขอนแก่น จะประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการประเมินสมรรถนะ และกำหนดวัน เวลา 
และสถานที่ในการประเมินสมรรถนะ ก่อนหรือภายในวันที่ 19 สิงหาคม  2564 ณ วิทยาลัยอาชีวศึกษา
ขอนแก่น และ/หรือทางเว็บไซด์ของวิทยาลัยอาชีวศึกษาขอนแก่นwww.kvc.ac.th    

 
 
 
 
 

5. หลักเกณฑ์…../……. 
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5. หลักเกณฑ์และวิธีการเลือกสรร 

วิทยาลัยอาชีวศึกษาขอนแก่น จะดำเนินการประเมินสมรรถนะผู้สมัครด้วยวิธีการสอบในแต่ละ
ตำแหน่งที่เปิดรับสมัครดังต่อไปนี้ 

 สมรรถนะ คะแนนเต็ม วิธีการประเมิน 
ประเมินสมรรถนะครั้งท่ี 1 
ส่วนที่ 1 ความรู้ความสามารถทั่วไป 

- รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พ.ศ. 2560 
- พระราชกฤษฎีกาว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการบริหาร

กิจการบ้านเมืองที่ดี พ.ศ. 2556 
- พระราชกฤษฎีกาว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการบริหาร

กิจการบ้านเมืองที่ดี (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2562 
- พระราชบัญญัติความผิดทางละเมิดของเจ้าหน้าที่ พ.ศ.

2539  
- พระราชบัญญัติการอาชีวศึกษา พ.ศ. 2551 
- ระเบียบสํานักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยพนักงานราชการ 

พ.ศ.2547 และประกาศคณะกรรมการบริหาร
พนักงานราชการที่เกี่ยวข้อง 

- พระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของราชการ พ.ศ. 
2540                                           

-  ข่าวสารบ้านเมืองและเหตุการณ์ปัจจุบัน 
- ความเข้าใจทางภาษาและการใช้ภาษาไทย 
-   ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับคอมพิวเตอร์และการใช้

โปรแกรมประยุกต์ในสำนักงาน 
ส่วนที่ 2 ความรู้ความสามารถเฉพาะตำแหน่งสาขาวิชา 
        สาขาวิชาภาษาอังกฤษ 

 
 

100  คะแนน 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

100  คะแนน 

 
 

สอบข้อเขียน 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

สอบข้อเขียน 
 

ประเมินสมรรถนะครั้งท่ี 2 
ส่วนที่ 3 การสอบสัมภาษณ์ 

- มนุษยสัมพันธ์การประสานงาน 
- การคิดวิเคราะห์ 
- ความคิดริเริ่มสร้างสรรค์และปฏิญาณไหวพริบ 
- การสื่อสารโดยการพูด 
- แฟ้มสะสมผลงาน (Portfolio) 

 

100   คะแนน 
 

สอบสัมภาษณ์ 
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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 ต้องได้คะแนนการประเมินส่วนที่ 1 และ   

ส่วนที่ 2 ไม่ต่ำกว่าร้อยละ 60  
 ทั้งนี้ ผู้ที่จะได้รับการจัดสอบส่วนที่ 2 จะต้องเป็นผู้ได้คะแนนผ่านการประเมินในส่วนที่ 1  ไม่ต่ำกว่า
ร้อยละ 60  วิทยาลัยอาชีวศึกษาขอนแก่น ขอสงวนสิทธิพิจารณาตรวจกระดาษคำตอบของผู้เข้าสอบในส่วนที่ 2 
ให้กับผู้ที่มีผลการประเมินผ่านในส่วนที่ 1 เท่านั้น 
 6.3  ผู ้ที ่มีสิทธิเข้ารับการประเมินสมรรถนะครั ้งที ่ 2 จะต้องเป็นผู ้ที ่ได้คะแนนผ่านการประเมิน
สมรรถนะครั้งที่ 1  
 6.4  ผู้ที่จะผ่านการประเมินสมรรถนะครั้งที่ 2 ต้องไดค้ะแนนการประเมินส่วนที่ 3 ไม่ต่ำกว่าร้อยละ 60 

 6.5  ผู้ที่ผ่านการเลือกสรร จะต้องเป็นผู้ที่ได้คะแนนผ่านการประเมินสมรรถนะครั้งที่ 1 และครั้งที่ 2 
7.  การประกาศบัญชีรายชื่อ และการขึ้นบัญชีรายชื่อผู้ผ่านการเลือกสรร 

7.1  วิทยาลัยอาชีวศึกษาขอนแก่น จะประกาศรายชื่อผู้ผ่านการเลือกสรร ณ วิทยาลัย 
อาชีวศึกษาขอนแก่น หรือประกาศทางเว็บไซด์ของวิทยาลัยอาชีวศึกษาขอนแก่น www.kvc.ac.th 

7.2 การประกาศบัญชีรายชื่อผ่านการเลือกสรร 
7.2.1 จำแนกตามตำแหน่งที่เปิดรับสมัครและมีผู้สอบผ่าน 
7.2.2 บัญชรีายชื่อแต่ละตำแหน่งดังกล่าว จะเรียงลำดับที่จากผู้ที่ได้คะแนนรวมสูงสุด 

เป็นลำดับที่หนึ่งไปหาผู้ที่ได้คะแนนรวมต่ำสุด โดยผู้อยู่ลำดับต้นจะเป็นผู้อยู่ในลำดับที่ดีกว่า 
 7.2.3 กรณีท่ีมีผู้ได้คะแนนตามข้อ 7.2.2 ดังกล่าวเท่ากัน จะพิจารณา ดังนี้ 

(1)  ให้ผู้ที่ได้คะแนนประเมินครั้งที่ 1 ส่วนที่ 2 มากกว่าเป็นผู้อยู่ในลำดับที่ดีกว่า 
(2)  ถ้าคะแนนเท่ากันอีก จะพิจารณาให้ผู้ที่ได้คะแนนประเมินครั้งที่ 1 ส่วนที่ 1 

มากกว่าเป็นผู้อยู่ในลำดับที่ดีกว่า 
(3)  ถ้าคะแนนเท่ากัน จะพิจารณาให้ผู้ที่ได้คะแนนประเมินครั้งที่ 2 มากกว่าเป็น 

ผู้อยู่ในลำดับที่ดีกว่า  
 7.3 หากตำแหน่งใดมีผู้ผ่านการเลือกสรรเกินจำนวนอัตราว่างที่ประกาศรับสมัครนี้ วิทยาลัย 

อาชีวศึกษาขอนแก่น จะขึ้นบัญชีรายชื่อผู้ผ่านการเลือกสรรดังกล่าวนั้นไว้เป็นเวลาไม่เกิน 2 ปี 
 ทั้งนี้ ถ้ามีกรณีอย่างใดอย่างหนึ่งดังต่อไปนี้ให้รายชื่อที่ได้ขึ้นบัญชีไว้นี้เป็นอันยกเลิกการขึ้นบัญชี 
ของผู้นั้นด้วย ได้แก่ 

(1) ผู้นั้นได้ขอสละสิทธิไม่เข้ารับการจัดจ้างในตำแหน่งที่สอบได้ 
(2)  ผู้นั้นไม่มารายงานตัวเพ่ือรับการจัดจ้างภายในเวลาที่กำหนด 
(3) ผู้นั้นไม่มาเข้าปฏิบัติหน้าที่ราชการตามกำหนดวัน เวลาที่วิทยาลัยอาชีวศึกษาขอนแก่น 

(4) ปรากฏข้อเท็จจริง....../......... 
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(4) ปรากฏข้อเท็จจริงในภายหน้าว่าผู้นั้นมีคุณสมบัติไม่เป็นไปตามเงื่อนไข และ/หรือไม่ปฏิบัติ

ตามเงื่อนไขการรับสมัครกรณีหนึ่งกรณีใดหรือหลายกรณีตามที่ระบุไว้ในข้อ 3.5 ของประกาศนี้ 
 

8.  การจัดจ้างและทำสัญญาจ้างผู้ผ่านการเลือกสรร 
 

ผู้ผ่านการเลือกสรรจะต้องเข้ารับการจ้างและทำสัญญาจ้างตามที่วิทยาลัยอาชีวศึกษาขอนแก่นกำหนด 
ดังนี้ 
 8.1  วิทยาลัยอาชีวศึกษาขอนแก่น จะจ้างพนักงานราชการครั้งแรกตามลำดับคะแนนที่สอบได้ของ
ผู้สอบผ่านการเลือกสรร และตำแหน่งตามจำนวนอัตราว่างที่ได้ประกาศสมัครไว้นี้ 
 8.2  ในกรณีที่ วิทยาลัยอาชีวศึกษาขอนแก่น มีอัตราว่างเพ่ือในภายหน้าจะจัดจ้างพนักงานราชการโดย 
พิจารณาบัญชีรายชื่อผู้ผ่านการเลือกสรรในตำแหน่งนั้น ๆ ตามลำดับการขึ้นบัญชีรายชื่อของตำแหน่งนั้นที่มีบัญชี 
รายชื่อเหลืออยู่ตามจำนวนอัตราว่างดังกล่าว 
       8.3  การทำสัญญาจ้างให้เป็นไปตามท่ีวิทยาลัยอาชีวศึกษาขอนแก่นกำหนดซึ่งจะแจ้งให้ 
ทราบต่อไป 
 

   ประกาศ ณ วันที่    27   เดือน   กรกฎาคม   พ.ศ. 2564  
 

    
 

      (นางสาวกรรณิกา  ยอดสง่า) 
         ผู้อำนวยการวิทยาลัยอาชีวศึกษาขอนแก่น 
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เอกสารแนบท้ายประกาศวิทยาลัยอาชีวศึกษาขอนแก่น 

ลงวันที่   27    เดือน  กรกฎาคม  พ.ศ. 2564 
เรื่อง  รับสมัครบุคคลเพื่อเลือกและจัดจ้างเป็นพนักงานราชการทั่วไป (ครู) 

 
 

1. ข้อมูลเกี่ยวข้องกับตำแหน่ง 
ชื่อตำแหน่ง  พนักงานบริหารทั่วไป(ครู)   
เลขที่ตำแหน่ง   4559    กลุ่มงานบริหารทั่วไป  
กลุ่มวิชา           ภาษาอังกฤษ 
สถานที่ปฏิบัติงาน วิทยาลัยอาชีวศึกษาขอนแก่น 

ที่ตั้งเลขท่ี  1/1  ถนนหลังเมือง  อำเภอเมือง  จังหวัดขอนแก่น 
รหัสไปรษณีย์  40000 

 
2. หน้าที่และความรับผิดชอบของงานที่ปฏิบัติ 

ปฏิบัติหน้าที่หลักเกี่ยวกับการจัดการเรียนการสอน การส่งเสริม การเรียนรู้ พัฒนา 
ผู้เรียนในระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) และระดับปริญญาตรี 
ปฏิบัติงานทางวิชาการของสถานศึกษา พัฒนาตนเองและวิชาชีพ ประสานความร่วมมือกับผู้ปกครอง บุคคลใน
ชุมชนหรือสถานประกอบการเพ่ือร่วมกันพัฒนาผู้เรียน การบริการสังคมด้านวิชาการ เป็นต้น โดยมีลักษณะงาน 
ที่ต้องปฏิบัติ ดังนี้ 

1. ปฏิบัติงานเกี่ยวกับการจัดการเรียนการสอนและการส่งเสริมการเรียนรู้ของผู้เรียน 
ด้วยวิธีการที่หลากหลาย โดยเน้นผู้เรียนเป็นสำคัญ 

2. จัดอบรมและสั่งสอนและจัดกิจกรรมเพ่ือพัฒนาผู้เรียนให้มีคุณลักษณะที่พึงประสงค์ 
3. ปฏิบัติงานทางวิชาการของสถานศึกษา 
4. ปฏิบัติงานเกี่ยวกับการจัดระบบดูแลช่วยเหลือผู้เรียน 
5. ประสานความร่วมมือกับผู้ปกครองและบุคคลในชุมชนเพ่ือร่วมกันพัฒนาผู้เรียน 

ตามศักยภาพ 
6. ทำนุ บำรุง ส่งเสริมศิลปวัฒนธรรม แหล่งเรียนรู้และภูมิปัญญาท้องถิ่น 
7. ศึกษา วิเคราะห์ วิจัย และประเมินพัฒนาการของผู้เรียน เพ่ือนำมาพัฒนาการ 

เรียนการสอนให้มีประสิทธิภาพ 
8. ปฏิบัติงานเกี่ยวกับการใช้โปรแกรมชุดคำสั่งในระบบคอมพิวเตอร์เพื่อนำมา 

ปฏิบัติงานในการจัดการเรียนการสอนและงานอ่ืน ๆ ที่เกี่ยวข้อง รวมทั้งการติดตามความก้าวหน้าของเทคโนโลยี 
ใหม่ ๆ นำมาใช้ปฏิบัติงาน 

9.  ติดต่อประสานงานให้บริการข้อมูล ให้คำปรึกษา แนะนำ ตอบปัญหา และชี้แจง 
เรื่องต่าง ๆ ที่เกี่ยวกับงานในหน้าที่แก่บุคคลหรือหน่วยงานที่เก่ียวข้อง 
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3.  คุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่ง 

3.1 ได้รับวุฒิปริญญาตรีหรือคุณวุฒิอื่นที่เทียบได้ในระดับเดียวกันที่ ก.พ. รับรองในสาขาวิชา 
ภาษาอังกฤษ /การสอนภาษาอังกฤษ/ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร/ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารสากล/
ภาษาศาสตร์/ภาษาอังกฤษธุรกิจ/ภาษาศาสตร์(ภาษาอังกฤษ)  
  3.2 มีใบอนุญาตประกอบวิชาชีพครู หรือใบอนุญาตปฏิบัติการสอน หรือหนังสือรับรองสิทธิ
โดยต้องได้รับอนุมัติภายในวันที่ปิดรับสมัครเท่านั้น 

 
4.  การลงนาม 

 
 
ชื่อผู้ตรวจสอบ.................................. 
 วันที่   27   กรกฎาคม  2564 
 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


