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ประกาศวิทยาลัยการอาชีพหวยยอด 
เรื่อง  รับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเปนพนักงานราชการท่ัวไป   

.................................... 
ดวยวิทยาลัยการอาชีพหวยยอด  ประสงคจะรับสมัครบุคคลเพื่อจัดจางเปนพนักงานราชการ

ตำแหนงในกลุมงานบริหารทั่วไป ตำแหนง พนักงานบริหารทั่วไป (ครู) โดยปฏิบัติงานในวิทยาลัยการอาชีพ              
หวยยอด  ฉะนั้นอาศัยอำนาจตามความในขอ 5 ของประกาศคณะกรรมการบริหารพนักงานราชการ  ลงวันท่ี  
11  กันยายน  พ.ศ. 2552 เรื ่องหลักเกณฑ  วิธีการและเงื ่อนไข การสรรหาและการเลือกสรรพนักงาน
ราชการและแบบสัญญาจางของพนักงานราชการ พ.ศ. 2552 และประกาศคณะกรรมการบริหารพนักงาน
ราชการ  ลงวันที่  28 กุมภาพันธ 2554  เรื่อง การกำหนดลักษณะงานและคุณสมบัติเฉพาะของกลุมงาน
และการจัดทำกรอบอัตรากำลังพนักงานราชการและคำสั ่งสำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศ ึกษา 
ท่ี 297/2556 ลงวันท่ี 28 กุมภาพันธ พ.ศ. 2556 เรื่องมอบอำนาจการสรรหาและเลือกสรรบุคคลเพื่อจัด
จางเปนพนักงานราชการประเภททั่วไป การจัดทำและลงนามในสัญญาจางพนักงานราชการ จึงประกาศรับ
สมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเปนพนักงานราชการท่ัวไป โดยมีรายละเอียดดังตอไปนี้ 

1.  ช่ือตำแหนง  กลุมงาน  และรายละเอียดการจางงาน 
1.1  ช่ือกลุมงาน  ช่ือตำแหนง   จำนวนอัตราวาง   
บริหารงานท่ัวไป   พนักงานบริหารท่ัวไป (ครู)         

สาขาวิชาเทคนิคโลหะ          2   อัตรา   
 1.2  ขอบขายงานท่ีจะใหปฏิบัติ ใหเปนไปตามรายละเอียดแนบทายประกาศนี ้ 

1.3  อัตราคาตอบแทนและสิทธิประโยชน   
  กลุมงานบริหารทั่วไป คาตอบแทนรายเดือน จำนวนเงิน  18,000 บาท  และใหไดรับสทิธิ
ประโยชนของพนักงานราชการ ตามระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีวาดวยพนักงานราชการ พ.ศ. 2547 และ
ตามประกาศคณะกรรมการบริหารพนักงานราชการ เรื่องคาตอบแทนพนักงานราชการ(ฉบับท่ี9) ลงวันท่ี 15 
พฤษภาคม พ.ศ. 2561 กำหนดไว 
 

1.4  ระยะเวลาการจาง    จางภายเดือนตุลาคม ปงบประมาณ 2566 ถึงวันท่ี 30 กันยายน 2567  
โดยในระยะเวลาการจ างจะต องประเม ินผลการปฏ ิบ ัต ิงานของพน ักงานราชการ  ตามประกาศ 
คณะกรรมการบริหารพนักงานราชการ เรื ่องแนวทางการประเมินผลการปฏิบัติงานของพนักงานราชการ  
พ.ศ. 2554 ลงวันท่ี 28 กุมภาพันธ  พ.ศ. 2554 และท่ีสำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา  กำหนดไว 

 

1.5  สถานที่ปฏิบัติงาน ปฏิบัติงานท่ี วิทยาลัยการอาชีพหวยยอด  อำเภอหวยยอด จังหวัดตรัง 
สังกัดสำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา 
 

2.  คุณสมบัติท่ัวไป  และคุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหนงของผูสมัคร 
  ผูสมัครตองมีคุณสมบัติท่ัวไปและคุณสมบัติเฉพาะตำแหนงครบทุกขอ  ดังตอไปนี้ 
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     2.1  คุณสมบัติท่ัวไป   
                   2.1.1  มีสัญชาติไทย 

2.1.2  อายุไมต่ำกวา  18 ป  (นับถึงวันสุดทายของการรับสมัคร) 
2.1.3  ไมเปนบุคคลลมละลาย 

                  2.1.4  ไมเปนผูมีรางกายทุพพลภาพจนไมสามารถปฏิบัติหนาท่ีได ไรความสามารถ หรือ 
จิตฟนเฟอนไมสมประกอบ  หรือเปนโรคตามที่กำหนดไวในกฎหมายวาดวยระเบียบขาราชการพลเรือน  
พ.ศ. 2535ปละไมเปนผูบกพรองในซีลธรรมอันดีงามจนเปนท่ีรังเกียจของสังคม 
          2.1.5  ไมเปนผูดำรงตำแหนงทางการเมือง  กรรมการพรรคการเมือง  หรือเจาหนาที่ใน
พรรคการเมือง 
         2.1.6  ไมเปนผูเคยตองรับโทษจำคุกโดยคำพิพากษาถึงท่ีสุดใหจำคุกเพราะกระทำความผิด
ทางอาญา  เวนแตเปนโทษสำหรับความผิดท่ีไดกระทำโดยประมาทหรือความผิดลหุโทษ 
                  2.1.7  ไมเปนผูเคยถูกลงโทษใหออก  ปลดออก  หรือไลออกจากราชการ  รัฐวิสาหกิจหรือ
หนวยงานอื่นของรัฐ 
 

หมายเหตุ  ผูท่ีผานการเลือกสรร ในวันท่ีทำสัญญาจางจะตองไมเปนขาราชการหรือลูกจางของ
สวนราชการ  พนักงาน  หรือลูกจางของหนวยงานอื่นของรัฐ  รัฐวิสาหกิจ  หรือพนักงานหรือลูกจางของสวน
ราชการสวนทองถิน่  และจะตองนำใบรับรองแพทย  ซึ่งออกใหไมเกิน  1  เดือน  และแสดงวาไมเปนโรค
ตองหามตาม กฎ ท่ี ก.พ. วาดวยโรค พ.ศ. 2553 มายื่นดวย 

 

   2.2  คุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหนง 
   2.2.1 ไดรับปริญญาตรีหรือคุณวุฒิอื่นท่ีเทียบไดในระดับเดียวกันท่ี ก.พ. รับรองแลวในสาขาวิชา 
เทคนิคโลหะ/โลหะการ/ชางเชื่อมโลหะ/ชางเชื่อมประสาน/วิศวกรรมอุตสาหการ(โลหะ)/วิศวกรรมอุตสาหการ
(เชื่อมโลหะ)/เทคโนโลยีอุตสาหกรรม(เชื่อมโลหะ)/อุตสาหกรรมศิลป(ชางเชื่อม)/เทคโนโลยีอุตสาหกรรม(การผลิต
อุตสาหกรรม)/เทคโนโลยีอุตสาหการ(เชื่อมโลหะ)/เทคโนโลยีวิศวกรรมการเชื่อม/เทคโนโลยีการเชื่อม 
   2.2.2 ใบอนุญาตประกอบวิชาชีพครูหรือหลักฐานท่ีใชแสดงในการประกอบวิชาชีพครู ตามท่ี
คุรุสภาออกใหเพื ่อปฏิบัติหนาที่สอน ไมหลังวันสมัครสอบแขงขันในวันสุดทายและยังไมหมดอายุ เวนแต
ผูสมัครสอบแขงขันท่ีมีคุณวุฒิในประเภทวิชา หรือกลุมวิชา หรือทาง หรือสาขาเอกท่ีขาดแคลน มีความจำเปน
ตอการจัดการเรียนการสอนเปนพิเศษ ตามท่ีสวนราชการกำหนด ท้ังนี้จะตองมีใบอนุญาตประกอบวิชาชีพครู 
หรือหลักฐานที่ใชแสดงในการประกอบวิชาชีพครู ตามที่คุรุสภาออกให เพื่อปฏิบัติหนาที่สอน กอนวันไดรับ      
การจัดทำสัญญาจาง 

         

3.  การรับสมัคร 
3.1   วัน เวลา และสถานท่ีรับสมัคร 

ผูประสงคจะสมัคร ใหยื่นใบสมัครดวยตนเอง ณ งานบุคลากร  อาคารอำนวยการ วิทยาลัย
การอาชีพหวยยอด ท่ีต้ัง 23 หมูท่ี 2 ตำบลเขาขาว อำเภอหวยยอด จังหวัดตรัง  ต้ังแตวันท่ี  26 กันยายน ถึง 
5 ตุลาคม  2565  (ในวันและเวลาราชการ)  ภาคเชาตั้งแตเวลา 08.30 น. ถึง 12.00 น. และภาคบาย
ต้ังแตเวลา 13.00 ถึง 16.30 น.  

3.2 หลักฐานท่ีตองยื่นพรอมใบสมัคร 
3.2.1 รูปถายหนาตรง  ไมสวมหมวก ไมสวมแวนตาดำ  ขนาด 1 x 1.5  นิว้  โดย 

ถายไวไมเกิน  1  ป  (นับถึงวันสุดทายของการรับสมัคร)  จำนวน  3  รูป (ใชติดใบสมัคร 1 รูป และใบ     
ตอบรับการสมัคร 2 รูป) และลงช่ือกำกับหลังรูปถาย 
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3.2.2 สำเนาปร ิญญาบัตรและ สำเนาระเบียนแสดงผลการศึกษา ฉบับภาษาไทย
(Transcript of Records)  ที ่แสดงวาเปนผูมีคุณวุฒิการศึกษาตรงตามประกาศรับสมัครโดยตองสำเร็จ
การศึกษาและไดรับอนุมัติจากผูมีอำนาจอนุมัติภายในวันปดรับสมัคร จำนวนอยางละ 2 ฉบับ 
  ทั้งนี้ ผูที่จะถือวาเปนผูสำเร็จการศึกษาตามหลักสูตรขั้นปริญญาบัตรของสถานศึกษานั้น 
จะถือตามกฎหมาย กฎ หรือระเบียบที่เกี ่ยวกับการสำเร็จการศึกษาตามหลักสูตรของสถานศึกษานั ้นๆ  
เปนเกณฑ โดยจะตองสำเร็จการศึกษาภายในวันปดรับสมัคร 
            3.2.3  สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน  จำนวน  1  ฉบับ  
  3.2.4  สำเนาทะเบียนบาน  จำนวน  1  ฉบับ 
  3.2.5  สำเนาหลักฐานอื่น ๆ (ถามี)  เชน  ใบสำคัญการสมรส (เฉพาะผูสมัครเพศหญิง)                  
ใบเปล่ียนช่ือ-นามสุกล  (ในกรณีท่ีช่ือและนามสกุลในหลักฐานเอกสารการสมัครไมตรงกัน)  ใบสำคัญทางทหาร
(ใบ สด.8  ใบ  สด.9  และใบ  สด.43)  (เฉพาะผูสมัครเพศชาย) เปนตน  จำนวนอยางละ  1  ฉบับ 
  3.2.6   สำเนาใบอนุญาตประกอบวิชาชีพครูหรือหลักฐานที่ใชแสดงในการประกอบวิชาชีพ
ครู ตามที่คุรุสภาออกใหเพื่อปฏิบัติหนาที่สอน ไมหลังวันสมัครสอบแขงขันในวันสุดทายและยังไมหมดอายุ  
เวนแตผูสมัครสอบแขงขันท่ีมีคุณวุฒิในประเภทวิชา หรือกลุมวิชา หรือทาง หรือสาขาเอกท่ีขาดแคลน มีความ
จำเปนตอการจัดการเรียนการสอนเปนพิเศษ ตามที่สวนราชการกำหนด ทั้งนี้จะตองมีใบอนุญาตประกอบ
วิชาชีพครู หรือหลักฐานที่ใชแสดงในการประกอบวิชาชีพครู ตามที่คุรุสภาออกให เพื ่อปฏิบัติหนาที่สอน                     
กอนวันไดรับการจัดทำสัญญาจาง 
 

ทั้งนี้  ในวันสมัครใหผูสมัครนำเอกสารฉบับจริงทุกรายการ มาแสดงตอเจาหนาท่ีรับ
สมัครดวย และใหผูสมัครเขียนคำรับรองสำเนาถูกตองและลงช่ือกำกับไวในสำเนาเอกสาร ตามขอ 3.2.2 
ถึงขอ 3.2.6 ไวทุกฉบับ              

 

3.3   คาธรรมเนียมในการสมัคร 
ผูสมัครตองเสียคาธรรมเนียมสอบสำหรับตำแหนงท่ีสมัครจำนวน 300 บาท  

(สามรอยบาทถวน)  และคาธรรมเนียมดังกลาวจะไมจายคืนให ไมวากรณีใด ๆ ท้ังส้ิน 

 3.4  วิธีการสมัคร 
     ใหผูสมัครดำเนินการเกี่ยวกับการสมัครตามข้ันตอนวิธีการ  ดังนี้ 
 3.4.1  ขอรับคำรองขอสมัคร  และใบสมัครที่งานบุคลากร วิทยาลัยการอาชีพหวยยอด 
หรือขอรับไดท่ีเจาหนาท่ีในวันสมัคร  
 3.4.2  กรอกรายละเอียดในเอกสารการสมัครซึ ่งประกอบดวย คำรองขอสมัคร และ               
ใบสมัคร ใหครบถวนทุกชองรายการ  และลงช่ือผูสมัครพรอมท้ังวันท่ีสมัครใหเรียบรอย  
 3.4.3  ติดรูปถายจำนวน  1 รูป  ลงในใบสมัคร  และปดรูปถายจำนวน  2 รูป  ลงในบัตร
ประจำตัวผูสมัครสอบในชองท่ีกำหนดใหเรียบรอย 
 3.4.4  ยื่นเอกสารการสมัครที่กรอกขอความสมบูรณและติดรูปถายเรียบรอยแลว  พรอม
ท้ังแนบเอกสารประกอบการสมัครตามขอ  3.2  โดยใหยื่นการสมัครตอเจาหนาท่ีรับสมัครเทานั้น  และใหยื่น
ภายในวันเวลาและสถานท่ีรับสมัครท่ีกำหนดไวตามขอ  3.1 
 3.4.5  เมื่อเจาหนาที่รับสมัครไดตรวจสอบเอกสารการสมัครแลว  ใหผูสมัครชำระเงิน
คาธรรมเนียมสอบตามขอ  3.3  และลงช่ือผูสมัครในใบบันทึกประจำวันไวเปนหลักฐาน  พรอมกับรอรับบัตร
ประจำตัวผูสมัครสอบคืนจากเจาหนาที่รับสมัครซึ่งผูสมัครตองเก็บไวเปนหลักฐานในการเขารับการประเมิน
สมรรถนะโดยการสอบ 
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 3..4.6  ติดตามตรวจสอบประกาศรายช่ือผูมีสิทธิสอบตามท่ีกำหนดไวใน ขอ 4 ของประกาศฯ นี้ 
   

 3.5  เง่ือนไขการรับสมัคร 
 3.5.1  วิทยาลัยการอาชีพหวยยอด  ขอสงวนสิทธิรับการพิจารณาเอกสาร  การสมัครเฉพาะ

ผูสมัครที่ยื ่นเอกสารประกอบการสมัครตามขอ  3.2  ในประกาศฯ  นี้ครบถวนทุกรายการและไดกรอก
ขอความในเอกสารการสมัครครบถวนสมบูรณและไดดำเนินการสมัครตามขอ  3.4  ในประกาศฯ  นี้ครบถวน
ทุกข้ันตอน  กรณีท่ียื่นเอกสารประกอบการสมัคร  หรือกรอกขอความ ในเอกสารการสมัครไมครบถวนสมบูรณ  
หรือไมไดดำเนินการสมัครครบถวนทุกข้ันตอนดังกลาวจะมีผลใหผูสมัครนั้นไมมีรายช่ือในการประกาศรายช่ือ        
ผูมีสิทธิเขารับการประเมินสมรรถนะหรือเขารับการสอบในตำแหนงสมัครนั้น 

 3.5.2  ผูสมัครจะตองรับผิดชอบในการตรวจสอบและรับรองตนเองวาเปนผูมีคุณสมบัติ
ทั่วไปและคุณสมบัติตรงตามประกาศรับสมัครสอบ กรณีที่วิทยาลัยการอาชีพหวยยอด ตรวจสอบพบวา
ผูสมัครไมมีคุณสมบัติครบถวนดังกลาว หรือคุณวุฒิการศึกษาที่ใชสมัครไมตรงตามประกาศรับสมัคร รวมท้ัง
กรณีท่ีมีความผิดพลาดอันเกิดจากผูสมัครไมวาดวยเหตุใดๆ อันมีผลใหผูสมัครตามประกาศรับสมัครฯ นี้ 
ใหถือวาผู สมัครเปนผูขาดคุณสมบัติในการสมัครตั้งแตตน และถือวาเปนผูไมมีสิทธิเขารับการประเมิน
สมรรถนะและไมมีสิทธิไดรับการจัดจางและทำสัญญาจางเปนพนักงานราชการครั้งนี้ ถึงแมวาจะเปน                    
ผูผานการเลือกสรรเพื่อจัดจางเปนพนักงานราชการและจะไมไดคืนคาธรรมเนียมสอบแตอยางใด  
  3.5.3  วิทยาลัยการอาชีพหวยยอด  จะดำเนินการประเมินสมรรถนะโดยการสอบขอเขยีน
ครั้งแรกในวันและเวลาเดียวกันทุกตำแหนงตามประกาศรับสมัครนี้  ดังนั้น  กรณีผูใดสมัครหลายตำแหนง   
วิทยาลัยการอาชีพหวยยอด  ขอสงวนสิทธิในการประกาศรายช่ือผูมีสิทธิเขาสอบตามขอ  4  ของประกาศฯนี้  
โดยพิจารณาประกาศรายช่ือผูนั้นตามตำแหนงท่ีผูนั้นไดสมัครครั้งสุดทาย 

4.  การประกาศรายชื่อผู มีสิทธิเขารับการประเมินสมรรถนะ  และกำหนดวันเวลาและสถานที่ในการ
ประเมินสมรรถนะ 
  วิทยาลัยการอาชีพหวยยอด   จะประกาศรายช่ือผูมีสิทธิเขารับการประเมินสมรรถนะ  และ
กำหนดวัน  เวลา  และสถานท่ีในการประเมินสมรรถนะ  กอนหรือภายในวันท่ี  10  ตุลาคม พ.ศ. 2565     
ณ วิทยาลัยการอาชีพหวยยอด  และทางเวบ็ไซต www. huaiyot.ac.th 

5. หลักเกณฑและวิธีการเลือกสรร 
  วิทยาลัยการอาชีพหวยยอด  จะดำเนินการประเมินสมรรถนะผูสมัครทุกรายดวยวิธีการสอบ
ในแตละตำแหนงท่ีเปดรับสมัคร  ดังตอไปนี้ 
  5.1 ประเมินสมรรถนะ ครั้งที่ 1 สวนที่ 1 (ความรูความสามารถทั่วไปเฉพาะตำแหนงครู) 
และสวนท่ี 2 (ความรูความสามารถเฉพาะตำแหนงตามรหัสกลุมวิชา) คะแนนเต็ม 100 คะแนน  
  5.2 ประเมินสมรรถนะ ครั ้งที ่ 2 สวนที่ 3 สอบสัมภาษณ คะแนนเต็ม 100 คะแนน                         
มีสมรรถนะดังนี้ (1. มนุษยสัมพันธและการประสานงาน  2. การคิดวิเคราะห  3. ความคิดริเริ่มและปฏิภาณ
ไหวพริบ  4. การส่ือสารโดยการพูด) 
  โดยจะประเมินสมรรถนะ ครั้งท่ี 1 กอนและเมื่อประเมินสมรรถนะ ครั้งท่ี 1 ผานแลว จึงจะ
มีสิทธิเขารับการประเมิน ครั้งท่ี 2 ตอไป 
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6.  เกณฑการตัดสิน 
6.1   การประเมินสมรรถนะจะแบงการประเมินเปน 2 ครั้ง ไดแก 
 6.1.1 ประเมินสมรรถนะครั้งท่ี 1 ประกอบดวย สมรรถนะสวนท่ี 1 และสวนท่ี 2  

6.1.2 ประเมินสมรรถนะครั้งท่ี 2 ประกอบดวย สมรรถนะสวนท่ี 3 
  6.2   ผูที่จะผานการประเมินสมรรถนะครั้งที่ 1 ตองไดคะแนนการประเมินสวนที่ 1 และสวนที่ 2                 
ไมต่ำกวารอยละ 60  ทั้งนี้ ผูที่จะไดรับการตรวจขอสอบสวนที่ 2 จะตองเปนผูไดคะแนนผานการประเมิน  
สวนที่ 1 ไมต่ำกวารอยละ 60  (วิทยาลัยการอาชีพหวยอด ขอสงวนสิทธิพิจารณาตรวจกระดาษคำตอบของ              
ผูเขาสอบใน สวนท่ี 2 ใหกับผูท่ีมีผลการประเมินผานในสวนท่ี 1 เทานั้น) 
 6.3   ผูที ่จะมีสิทธิเขารับการประเมินสมรรถนะครั้งที ่ 2 จะตองเปนผูที ่ไดคะแนนผานการประเมิน
สมรรถนะครั้งท่ี 1 
 6.4   ผูท่ีจะผานการประเมินสมรรถนะครั้งท่ี 2 ตองไดคะแนนการประเมินสวนท่ี 3 ไมต่ำกวารอยละ 60 
 6.5   ผูท่ีจะผานการเลือกสรร จะตองเปนผูท่ีไดคะแนนผานการประเมินสมรรถนะครั้งท่ี 1 และครั้งท่ี 2   

 

7  การประกาศบัญชีรายช่ือ และการข้ึนบัญชีรายช่ือผูผานการเลือกสรร 
 7.1  วิทยาลัยการอาชีพหวยยอด จะประกาศรายชื่อผู ผานการเลือกสรร  ณ  อาคารอำนวยการ 
วิทยาลัยการอาชีพหวยยอด  และทางเว็บไซต  www. huaiyot.ac.th 
 7.2.  การประกาศรายช่ือผูผานการเลือกสรร  
         7.2.1  จำแนกตามตำแหนงท่ีเปดรับสมัครและมีผูสอบผาน 
  7.2.2  บัญชีรายชื่อแตละตำแหนงดังกลาว จะเรียงลำดับที่จากผูไดคะแนนรวมสูงสุดเปน
ลำดับท่ีหนึ่ง  ไปหาผูท่ีไดคะแนนรวมต่ำสุด  โดยผูอยูในลำดับตนจะเปนผูอยูในลำดับท่ีดีกวา 
  7.2.3  กรณีท่ีมีผูไดคะแนนรวมตามขอ  7.2.2  ดังกลาวเทากัน  จะพิจารณาดังนี้ 
        (1)  ใหผูไดคะแนนประเมินครั้งท่ี  1  สวนท่ี  1  มากกวา  เปนผูอยูในลำดับท่ีดีกวา   
        (2)  ถาคะแนนเทากัน จะพิจารณาใหผู ท่ีไดคะแนนประเมินครั ้งที ่  1 สวนที ่  2  
มากกวา  เปนผูอยูในลำดับท่ีดีกวา 
  (3)  ถาคะแนนเทากัน  จะพิจารณาใหผูท่ีไดคะแนนประเมินครั้งท่ี  2  มากกวาเปนผูอยู
ในลำดับท่ีดีกวา 
         7.3  หากตำแหนงใดมีผู ผานการเลือกสรรเกินจำนวนอัตราวางที่ประกาศรับสมัครนี้  วิทยาลัยการ
อาชีพหวยยอดจะข้ึนบัญชีรายช่ือผูผานการเลือกสรรดังกลาวนั้นไวเปนเวลา   1    ป   
 ท้ังนี้ ถากรณีอยางใดอยางหนึ่งดังตอไปนี้ ใหรายช่ือท่ีไดข้ึนบัญชีไวนี้เปนอันยกเลิกการข้ึนบัญชี
ของผูนั้นดวย ไดแก  
  (1)  ผูนั้นไดขอสละสิทธิ์ไมเขารับการจัดจางในตำแหนงท่ีสอบได 
  (2)  ผูนั้นไมมารายงานตัวเพื่อรับการจัดจางภายในเวลาท่ีกำหนด 
  (3)  ผูนั้นไมมาเขาปฏิบัติหนาท่ีราชการตามกำหนดวัน เวลาท่ีวิทยาลัย 
การอาชีพหวยยอด  กำหนด 
  (4)  ปรากฏขอเท็จจริงในภายหนาวาผูนั้นมีคุณสมบัติไมเปนไปตามเงื่อนไข และ/หรือไม
ปฏิบัติตามเงื่อนไขการรับสมัครกรณีหนึ่งกรณีใดหรือหลายกรณีตามท่ีระบุไวในขอ  3.5  ของประกาศฯ  นี้ 
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8.  การจัดจางและทำสัญญาจางผูผานการเลือกสรร 
  ผูผานการเลือกสรรจะเขารับการจางและทำสัญญาจางตามที่วิทยาลัยการอาชีพหวยยอด 
กำหนด ดังนี้ 

8.1  วิทยาลัยการอาชีพหวยยอด  จะจางพนักงานราชการครั้งแรกตามลำดับคะแนนท่ีสอบไดของ
ผูสอบผานการเลือกสรร แตละตำแหนง ตามจำนวนอัตราวางท่ีไดประกาศรับสมัครไวนี ้
 8.2  ในกรณีที่ วิทยาลัยการอาชีพหวยยอด  มีอัตราวางเพิ่มในภายหนา จะจัดจางพนักงานราชการ 
โดยพิจารณาบัญชีรายชื่อผูผานการเลือกสรรในตำแหนงนั้นๆ ตามลำดับการขึ้นบัญชีรายชื่อของตำแหนงที่มี
บัญชีรายช่ือเหลืออยูตามจำนวนอัตราวางดังกลาว 
 8.3  การทำสัญญาจางใหเปนไปตามท่ีวิทยาลัยการอาชีพหวยยอดกำหนด ซึ่งจะแจงใหทราบตอไป 
 
 

      ประกาศ  ณ  วันท่ี  15  กันยายน  พ.ศ. 2565 
              

 
 

                  (นายกษิดิฏฐ   คำศรี) 
               ผูอำนวยการวิทยาลัยการอาชีพหวยยอด 
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เอกสารแนบทายประกาศวิทยาลัยการอาชีพหวยยอด 
ลงวันท่ี  15  กันยายน  พ.ศ.  2565 

เร่ือง  รับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเปนพนักงานราชการท่ัวไป 
............................................................................ 

1. ขอมูลเก่ียวกับตำแหนง 
ช่ือตำแหนง  พนักงานบริหารท่ัวไป (ครู)   กลุมงาน  บริหารท่ัวไป 
รหัสกลุมวิชา 203  เทคนิคโลหะ/โลหะการ/ชางเช่ือมโลหะ/ชางเช่ือมประสาน/วิศวกรรม                       
   อุตสาหการ(โลหะ)/วิศวกรรมอุตสาหการ(เช่ือมโลหะ)/เทคโนโลยีอุตสาหกรรม  
   (เช่ือมโลหะ)/อุตสาหกรรมศิลป(ชางเช่ือม)/เทคโนโลยีอุตสาหกรรม(การผลิต 
   อุตสาหกรรม)/เทคโนโลยีอุตสาหการ(เช่ือมโลหะ)/เทคโนโลยีวิศวกรรมการเช่ือม/
   เทคโนโลยีการเช่ือม    
เลขท่ีตำแหนง 2424  
สถานท่ีปฏิบัติงาน วิทยาลัยการอาชีพหวยยอด   
   ท่ีต้ัง  23  หมูท่ี 2  ตำบลเขาขาว 
   อำเภอหวยยอด  จังหวัดตรัง  92130 

2. หนาท่ีและความรับผิดชอบของงานท่ีปฏิบัติ 
ปฏิบัติหนาท่ีหลักเกี่ยวกับการจัดการเรียนการสอน การสงเสริมการเรียนรู  พัฒนาผูเรียน 

ปฏิบัติงานทางวิชาการของสถานศึกษา  พัฒนาตนเองและวิชาชีพ ประสานความรวมมือของผูปกครอง บุคคล 
ในชุมชน หรือสถานประกอบการ เพื่อรวมกันพัฒนาผูเรียน การบริการสังคมดานวิชาการ เปนตน โดยมี
ลักษณะงานท่ีตองปฏิบัติดังนี้   

1. ปฏิบัติงานเกี่ยวกับการจัดการเรียนการสอน และการสงเสริมการเรียนรูของผูเรียนดวย
วิธีการท่ีหลากหลาย โดยเนนผูเรียนเปนสำคัญ 

2. จัดอบรมและส่ังสอนและจัดกิจกรรมเพื่อพัฒนาผูเรียนใหมีคุณลักษณะท่ีพึงประสงค 
3. ปฏิบัติงานทางวิชาการของสถานศึกษา 
4. ปฏิบัติงานท่ีเกี่ยวของกับการจัดระบบดูแลชวยเหลือผูเรียน 
5. ประสานความรวมมือกับผูปกครองและบุคคลในชุมชน เพื่อพัฒนาผูเรียนตามศักยภาพ 
6. ทำนุ บำรุง สงเสริมศิลปวัฒนธรรม แหลงเรียนรูและภูมิปญญาทองถ่ิน 
7. ศึกษา วิเคราะห วิจัย และประเมินพัฒนาการของผูเรียน เพื่อนำมาพัฒนาการเรียนการ

สอนใหมีประสิทธิภาพยิ่งข้ึน 
8. ปฏิบัติงานเกี่ยวกับการใชโปรแกรมชุดคำส่ังในระบบคอมพิวเตอร  เพื่อนำมาพัฒนาการ

เรียนการสอนและงานอื่น ท่ีเกี่ยวของ รวมท้ังติดตามความกาวหนาของเทคโนโลยีใหมๆ  
เพื่อนำมาใชปฏิบัติงาน 

9. ติดตอประสานงาน ใหบริการขอมูล ใหคำปรึกษา แนะนำ ตอบปญหา และช้ีแจงเรื่อง
ตางๆท่ีเกี่ยวกับงานในหนาท่ีแกบุคคลหรือหนวยงานท่ีเกี่ยวของ 
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3. คุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหนง 
3.1 ไดร ับปริญญาตรีหรือคุณวุฒิอื ่นที ่เทียบไดในระดับเดียวกันท่ี ก.พ. รับรองแลว                             

ในสาขาวิชา รหัสกลุมวิชา 203 เทคนิคโลหะ/โลหะการ/ชางเชื ่อมโลหะ/ชางเชื ่อม
ประสาน/วิศวกรรมอุตสาหการ(โลหะ)/วิศวกรรมอุตสาหการ(เชื่อมโลหะ)/เทคโนโลยี
อุตสาหกรรม(เชื ่อมโลหะ)/อุตสาหกรรมศิลป(ชางเชื ่อม)/เทคโนโลยีอุตสาหกรรม                      
(การผลิตอุตสาหกรรม)/เทคโนโลยีอุตสาหการ(เชื ่อมโลหะ)/เทคโนโลยีว ิศวกรรม                    
การเช่ือม/เทคโนโลยีการเช่ือม  

3.2  สำเนาใบอนุญาตประกอบวิชาชีพครูหรือหลักฐานท่ีใชแสดงในการประกอบวิชาชีพครู 
        ตามท่ีคุรุสภาออกใหเพื่อปฏิบัติหนาท่ีสอน ไมหลังวันสมัครสอบแขงขันในวันสุดทาย
        และยังไมหมดอายุ  เวนแตผูสมัครสอบแขงขันท่ีมีคุณวุฒิในประเภทวิชา หรือกลุมวิชา 
        หรือทาง หรือสาขาเอกท่ีขาดแคลน มีความจำเปนตอการจัดการเรียนการสอน                      
        เปนพิเศษ ตามท่ีสวนราชการกำหนด ท้ังนี้จะตองมีใบอนุญาตประกอบวิชาชีพครู หรือ
        หลักฐานท่ีใชแสดงในการประกอบวิชาชีพครู ตามท่ีคุรุสภาออกให เพื่อปฏิบัติหนาท่ี
        สอน  กอนวันไดรับการจัดทำสัญญาจาง 

 
 

 
 
 

(นายกษิดิฏฐ   คำศรี) 
      ผูอำนวยการวิทยาลัยการอาชีพหวยยอด 

       วันท่ี  15  กันยายน  2565 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



๙ 

 

 
เอกสารแนบทายประกาศวิทยาลัยการอาชีพหวยยอด 

ลงวันท่ี  15  กันยายน  พ.ศ.  2565 
เร่ือง  รับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเปนพนักงานราชการท่ัวไป 

............................................................................ 
1. ขอมูลเก่ียวกับตำแหนง 
ช่ือตำแหนง  พนักงานบริหารท่ัวไป (ครู)   กลุมงาน  บริหารท่ัวไป 
รหัสกลุมวิชา 203  เทคนิคโลหะ/โลหะการ/ชางเช่ือมโลหะ/ชางเช่ือมประสาน/วิศวกรรม                       
   อุตสาหการ(โลหะ)/วิศวกรรมอุตสาหการ(เช่ือมโลหะ)/เทคโนโลยีอุตสาหกรรม  
   (เช่ือมโลหะ)/อุตสาหกรรมศิลป(ชางเช่ือม)/เทคโนโลยีอุตสาหกรรม(การผลิต 
   อุตสาหกรรม)/เทคโนโลยีอุตสาหการ(เช่ือมโลหะ)/เทคโนโลยีวิศวกรรมการเช่ือม/
   เทคโนโลยีการเช่ือม    
เลขท่ีตำแหนง 2422  
สถานท่ีปฏิบัติงาน วิทยาลัยการอาชีพหวยยอด   
   ท่ีต้ัง  23  หมูท่ี 2  ตำบลเขาขาว 
   อำเภอหวยยอด  จังหวัดตรัง  92130 

2. หนาท่ีและความรับผิดชอบของงานท่ีปฏิบัติ 
  ปฏิบัติหนาท่ีหลักเกี่ยวกับการจัดการเรียนการสอน การสงเสริมการเรียนรู  พัฒนาผูเรียน
ปฏิบัติงานทางวิชาการของสถานศึกษา  พัฒนาตนเองและวิชาชีพ ประสานความรวมมือของผูปกครอง 
บุคคลในชุมชน หรือสถานประกอบการ เพื่อรวมกันพัฒนาผูเรียน การบริการสังคมดานวิชาการ เปนตน 
โดยมีลักษณะงานท่ีตองปฏิบัติดังนี้   

 1.  ปฏิบัติงานเกี่ยวกับการจัดการเรียนการสอน และการสงเสริมการเรียนรูของผูเรียนดวย
        วิธีการท่ีหลากหลาย โดยเนนผูเรียนเปนสำคัญ 

 2.  จัดอบรมและส่ังสอนและจัดกิจกรรมเพื่อพัฒนาผูเรียนใหมีคุณลักษณะท่ีพึงประสงค 
 3.  ปฏิบัติงานทางวิชาการของสถานศึกษา 
 4.  ปฏิบัติงานท่ีเกี่ยวของกับการจัดระบบดูแลชวยเหลือผูเรียน 
 5.  ประสานความรวมมือกับผูปกครองและบุคคลในชุมชน เพื่อพัฒนาผูเรียนตามศักยภาพ 
 6.  ทำนุ บำรุง สงเสริมศิลปวัฒนธรรม แหลงเรียนรูและภูมิปญญาทองถ่ิน 
 7.  ศึกษา วิเคราะห วิจัย และประเมินพัฒนาการของผูเรียน เพื่อนำมาพัฒนาการเรียนการ

       สอนใหมีประสิทธิภาพยิ่งข้ึน 
 8.  ปฏิบัติงานเกี่ยวกับการใชโปรแกรมชุดคำส่ังในระบบคอมพิวเตอร  เพื่อนำมาพัฒนาการ

       เรียนการสอนและงานอื่น ท่ีเกี่ยวของ รวมท้ังติดตามความกาวหนาของเทคโนโลยีใหมๆ 

         เพื่อนำมาใชปฏิบัติงาน  
 9.  ติดตอประสานงาน ใหบริการขอมูล ใหคำปรึกษา แนะนำ  ตอบปญหา และช้ีแจง                         

        เรื่องตางๆท่ีเกี่ยวกับงานในหนาท่ีแกบุคคลหรือหนวยงานท่ีเกี่ยวของ 
 
 
 
 



๑๐ 

 

 
3 คุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหนง 

3.1 ไดร ับปริญญาตรีหร ือคุณวุฒ ิอ ื ่นที ่ เทียบไดในระดับเดียวกันท่ี ก.พ. รับรองแลว                             

ในสาขาวิชา รหัสกลุมวิชา 203 เทคนิคโลหะ/โลหะการ/ชางเชื ่อมโลหะ/ชางเชื ่อม
ประสาน/วิศวกรรมอุตสาหการ(โลหะ)/วิศวกรรมอุตสาหการ(เชื่อมโลหะ)/เทคโนโลยี
อุตสาหกรรม(เชื ่อมโลหะ)/อุตสาหกรรมศิลป(ชางเชื ่อม)/เทคโนโลยีอุตสาหกรรม                      
(การผลิตอุตสาหกรรม)/เทคโนโลยีอุตสาหการ(เชื ่อมโลหะ)/เทคโนโลยีว ิศวกรรม                    
การเช่ือม/เทคโนโลยีการเช่ือม  

3.2  สำเนาใบอนุญาตประกอบวิชาชีพครูหรือหลักฐานท่ีใชแสดงในการประกอบวิชาชีพครู 
        ตามท่ีคุรุสภาออกใหเพื่อปฏิบัติหนาท่ีสอน ไมหลังวันสมัครสอบแขงขันในวันสุดทาย
        และยังไมหมดอายุ  เวนแตผูสมัครสอบแขงขันท่ีมีคุณวุฒิในประเภทวิชา หรือกลุมวิชา 
        หรือทาง หรือสาขาเอกท่ีขาดแคลน มีความจำเปนตอการจัดการเรียนการสอน                      
        เปนพิเศษ ตามท่ีสวนราชการกำหนด ท้ังนี้จะตองมีใบอนุญาตประกอบวิชาชีพครู                 
        หรือหลักฐานท่ีใชแสดงในการประกอบวิชาชีพครู ตามท่ีคุรุสภาออกให เพื่อปฏิบัติ 
        หนาท่ีสอนกอนวันไดรับการจัดทำสัญญาจาง 

 
 

 
 
 

(นายกษิดิฏฐ   คำศรี) 
      ผูอำนวยการวิทยาลัยการอาชีพหวยยอด 

       วันท่ี  15  กันยายน  2565 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


