
 

 

 

ประกาศวิทยาลัยการอาชีพนครปฐม 
เรื่อง รับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรและจัดจ้างเป็นพนักงานราชการทั่วไป  

 

  ด้วยวิทยาลัยการอาชีพนครปฐม ประสงค์จะรับสมัครบุคคลเพ่ือจัดจ้างเป็นพนักงานราชการ              
ต าแหน่ง ในกลุ่มงานบริหารทั่วไป (ครู) โดยปฏิบัติงานในวิทยาลัยการอาชีพนครปฐม สังกัดคณะกรรมการ             
การอาชีวศึกษา 

 ฉะนั้น อาศัยอ านาจ ตามความในข้อ ๕ ของประกาศคณะกรรมการการบริหารพนักงาน
ราชการ  ลงวันที่ ๑๑ กันยายน พ.ศ. ๒๕๕๒ เรื่อง หลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขการสรรหาและเลือกสรร
พนักงานราชการและแบบสัญญาจ้างของพนักงานราชการ พ.ศ. ๒๕๕๒ และประกาศคณะกรรมการบริหาร
พนักงานราชการ ลงวันที่ ๒๘ กุมภาพันธ์ พ.ศ. ๒๕๕๔ เรื่อง การก าหนดลักษณะงานและคุณสมบัติเฉพาะกลุ่ม
งานและการจัดท ากรอบอัตรา  ก าลังพนักงานราชการ และค าสั่งส านักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา                 
ที่ ๒๙๗/๒๕๕๖ ลงวันที่ ๒๘ กุมภาพันธ์ พ.ศ. ๒๕๕๖ เรื่องมอบอ านาจการสรรหาและเลือกสรรบุคคลเพ่ือจัด
จ้างเป็นพนักงานราชการประเภททั่วไป การจัดท าและลงนามในสัญญาจ้างพนักงานราชการ จึงประกาศรับ
สมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป โดยมีรายละเอียด ดังต่อไปนี้  

     ๑. ชื่อต าแหน่ง กลุ่มงาน และรายละเอียดการจ้างงาน  

          1.1 ชื่อกลุ่มงาน   ชื่อต าแหน่ง    จ านวนอัตราว่าง  
                บริหารงานทั่วไป                พนักงานบริหารทั่วไป (ครู)                   1  
          1.2 ขอบข่ายงานที่จะให้ปฏิบัติ ให้เป็นไปตามรายละเอียดแนบท้ายประกาศนี้  
          1.3 อัตราค่าตอบแทนและสิทธิประโยชน์  
 ต าแหน่งในกลุ่มงานบริหารทั่วไป ค่าตอบแทนรายเดือน จ านวนเงิน ๑๘,๐๐๐ บาท และให้
ได้รับสิทธิประโยชน์ของพนักงานราชการ ตามระเบียบส านักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยพนักงานราชการพ.ศ. ๒๕๔๗ 
และตามประกาศคณะกรรมการบริหารพนักงานราชการ เรื่อง ค่าตอบแทนพนักงานราชการ (ฉบับที่ 9)                 
ลงวันที่ 15 พฤษภาคม 2561 ก าหนดไว้  
         1.4 ระยะเวลาการจ้าง จ้างภายในปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 ถึงวันที่  ๓๐ กันยายน ๒๕67                 
(ตั้งแต่วันที่เริ่มเข้าปฏิบัติราชการ ซึ่งก าหนดไว้ในประกาศรายชื่อผู้ผ่านการเลือกสรรเพ่ือจัดจ้าง โดยใน
ระยะเวลาการจ้างจะต้องประเมินผลการปฏิบัติงานของพนักงานราชการ พ.ศ. ๒๕๕๔ ลงวันที่ ๒๘ กุมภาพันธ์ 
พ.ศ. ๒๕๕๔ และท่ีส านกังานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา ก าหนดไว้  
        1.5 สถานที่ปฏิบัติงาน ปฏิบัติงานที่วิทยาลัยการอาชีพนครปฐม สังกัดส านักงานคณะกรรมการการ
อาชีวศึกษา 
 

/๒. คุณสมบัติ... 
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๒. คุณสมบัติทั่วไป และคุณสมบัติเฉพาะส าหรับต าแหน่งของผู้สมัคร 
 ผู้สมัครต้องมีคุณสมบัติทั่วไป และมีคุณสมบัติเฉพาะต าแหน่งครบทุกข้อ ดังต่อไปนี้ 
 ๒.๑ คุณสมบัติทั่วไป 
       ๒.๑.๑ มีสัญชาติไทย 
       ๒.๑.๒ มีอายุไม่ต่ ากว่า ๑๘ ปี (นับถึงวันสุดท้ายของการรับสมัคร) 
       ๒.๑.๓ ไม่เป็นบุคคลล้มละลาย 
       ๒.๑.๔ ไม่เป็นผู้มีกายทุพพลภาพจนไม่สามารถปฏิบัติหน้าที่ได้ไร้ความสามารถ หรือจิตฟั่นเฟือน 
ไม่สมประกอบ หรือเป็นโรคตามท่ีก าหนดไว้ในกฎหมายว่าด้วยระเบียบข้าราชการพลเรือน 
      ๒.๑.๕ ไม่เป็นผู้ด ารงต าแหน่งทางการเมือง กรรมการพรรคการเมือง หรือเจ้าหน้าที่ในพรรค
การเมือง 
      ๒.๑.๖ ไม่เป็นผู้เคยต้องรับโทษจ าคุกโดยค าพิพากษาถึงที่สุดให้จ าคุกเพราะกระท าความผิด ทาง
อาญา เว้นแต่เป็นโทษส าหรับความผิดที่ได้กระท าโดยประมาทหรือความผิดลหุโทษ 
     ๒.๑.๗ ไม่เป็นผู้เคยถูกลงโทษให้ออก ปลดออก หรือไล่ออกจากราชการ รัฐวิสาหกิจ หรือหน่วยงาน
อ่ืนของรัฐ 
  หมายเหตุ ผู้ที่ผ่านการเลือกสรร ในวันที่ท าสัญญาจ้างจะต้องไม่เป็นข้าราชการหรือลูกจ้างของ              
ส่วนราชการ พนักงาน หรือลูกจ้างของหน่วยงานอ่ืนของรัฐ รัฐวิสาหกิจ หรือพนักงานหรือลูกจ้าง ของ                   
ส่วนราชการส่วนท้องถิ่น และจะต้องน าใบรับรองแพทย์ ซึ่งออกให้ไม่เกิน ๑ เดือน และแสดงว่าไม่เป็นโรค                
ที่ต้องห้ามตามกฎ ก.พ. ว่าด้วยโรค (พ.ศ.๒๕๕๓) มายื่นด้วย 
 ๒.๒ คุณสมบัติเฉพาะส าหรับต าแหน่ง 
       2.2.1 ได้รับปริญญาตรีหรือคุณวุฒิอ่ืนที่เทียบได้ในระดับเดียวกันที่ ก.พ. รับรองแล้วในสาขาวิชา
ช่างเชื่อมโลหะ  รหัสสาขา 203 เทคนิคโลหะ/โลหะการ/ช่างเชื่อมโลหะ/ช่างเชื่อมประสาน/วิศวกรรม               
อุตสาหการ (โลหะ)/วิศวกรรมอุตสาหการ (เชื่อมโลหะ)/เทคโนโลยีอุตสาหกรรม(เชื่อมโลหะ)/อุตสาหกรรมศิลป์ 
(ช่างเชื่อม)/เทคโนโลยีอุตสาหกรรม (การผลิตอุสาหกรรม)/เทคโนโลยีอุตสาหกรรม(เชื่อมโลหะ)/เทคโนโลยี
วิศวกรรมการเชื่อม 
                2.2.2 ใบอนุญาตประกอบวิชาชีพครูหรือใบอนุญาตปฏิบัติการสอนหรือหนังสือรับรองสิทธิโดย
ได้รับอนุมัติภายในวันที่ปิดรับสมัครเท่านั้น 
๓. การรับสมัคร 
 ๓.๑ วัน เวลา และสถานที่รับสมัคร 
 ผู้ประสงค์จะสมัครที่มีคุณสมบัติตามตามที่ก าหนดไว้ในประกาศนี้ โดยให้ดาวน์โหลดเอกสาร
ใบสมัครตามเอกสารแนบท้าย ให้ด าเนินการยื่นใบสมัครออนไลน์ทางEmail  hr101.npt@gmail.com และ

แนบเอกสารรายละเอียดในใบสมัครให้ถูกต้องครบถ้วน ตั้งแต่วัน ที่  31 พฤษภาคม 2564 ถึง วันที่                       
7  มิถุนายน  2564 
 ๓.๒ หลักฐานที่ต้องย่ืนพร้อมใบสมัคร 
       ๓.๒.๑ รูปถ่ายหน้าตรง ไม่สวมหมวก ไม่สวมแว่นตาด า ขนาด ๑x๑.๕ นิ้ว โดยถ่ายไว้ไม่เกิน ๑ ปี 
(นับถึงวันสุดท้ายของการรับสมัคร) จ านวน ๓ รูป (ใช้ติดใบสมัคร ๑ รูป และใบตอบรับการสมัคร ๒ รูป) 

  /๓.๒.๒ ส าเนา... 
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 ๓.๒.๒ ส าเนาปริญญาบัตร และ ส าเนาระเบียนแสดงผลการศึกษา (Transcript of Records)                 

ที่แสดงว่าเป็นผู้มีคุณวุฒิการศึกษาตรงตามประกาศรับสมัครโดยต้องส าเร็จการศึกษาและได้รับอนุมัติจาก                               
ผู้มีอ านาจอนุมัติภายในวันปิดรับสมัครจ านวนอย่างละ 2 ฉบับ 
 ทั้งนี้ ผู้ที่จะถือว่าเป็นผู้ส าเร็จการศึกษาตามหลักสูตรขั้นปริญญาบัตร ของสถานศึกษาใดนั้น   
จะถือตามกฎหมาย กฎหรือระเบียบที่เกี่ยวกับการส า เร็จการศึกษาตามหลักสูตรของสถานศึกษานั้น ๆ               
เป็นเกณฑ์ โดยจะต้องส าเร็จการศึกษาภายในวันปิดรับสมัคร 
 ๓.๒.3 ส าเนาบัตรประจ าตัวประชาชน จ านวน ๑ ฉบับ 
 ๓.๒.4 ส าเนาทะเบียนบ้าน จ านวน ๑ ฉบับ 
 ๓.๒.5 ส าเนาหลักฐานอ่ืนๆ (ถ้ามี) เช่น ใบส าคัญการสมรส ใบเปลี่ยนชื่อ-นามสกุล (ในกรณีที่                       
ชื่อและนามสกุลในหลักฐานการสมัครไม่ตรงกัน) ใบส าคัญทางทหาร (ใบสด.๘ ใบสด.๙ และใบสด. ๔๓) เป็นต้น  
จ านวนอย่างละ ๑ ฉบับ 
 ๓.๒.6 ส าเนาใบอนุญาตประกอบวิชาชีพครูหรือส าเนาใบอนุญาตปฏิบัติการสอน หรือหนังสือรับรอง
สิทธิ โดยต้องได้รับอนุมัติภายในวันปิดรับสมัครเท่านั้น จ านวน ๑ ฉบับ ทั้งนี้ ในวันสมัคร ให้ผู้สมัครน าเอกสาร
ฉบับจริงทุกรายการมาแสดงต่อเจ้าหน้าที่รับสมัครด้วย และให้ผู้สมัครเขียนค ารับรองส าเนาถูกต้องและลงชื่อ
ก ากับไว้ในส าเนาเอกสารตามข้อ ๓.๒.๒-๓.๒.6 ไว้ทุกฉบับ 
 ๓.๓ ค่าธรรมเนียมในการสมัคร 
                 ผู้สมัครต้องเสียค่าธรรมเนียมสอบส าหรับต าแหน่งที่สมัครจ านวน 300 บาท (สามร้อยบาทถ้วน) 
และค่าธรรมเนียมดังกล่าวจะไม่จ่ายคืนให้ ไม่ว่ากรณีใดๆ ทั้งสิ้น  ชื่อบัญชี เงินรายได้ วิทยาลัยการอาชีพ
นครปฐม  เลขบัญชี 734-6-01269-0 ธนาคารกรุงไทย สาขาสามพราน 
 ๓.๔ วิธีการสมัคร 
 ให้ผู้ สมัครด าเนินการยื่น ใบสมัครออนไลน์ โดยสแกนเอกสารใบสมัครส่งทางEmail   
hr101.npt@gmail.com และแนบเอกสารรายละเอียดในใบสมัครให้ถูกต้องครบถ้วน เกี่ยวกับการสมัคร               

ตามข้ันตอนวิธีการ ดังนี้ 
       ๓.๔.๑ ดาวน์โหลดเอกสารจากเอกสารแนบท้าย 
       ๓.๔.๒ กรอกรายละเอียดตามฟอร์มการรับสมัครให้ครบถ้วนทุกช่องรายการให้เรียบร้อย 
       ๓.๔.๓ แนบเอกสารทุกช่องรายการให้เรียบร้อย 
       ๓.๔.๔ ยื่นเอกสารการสมัครฉบับจริง ตามที่กรอกในแบบฟอร์มการสมัคร ต่อเจ้าหน้าที่ในวัน
ประเมินสมรรถนะครั้งที่ 1 
      ๓.๔.๕ ให้ผูส้มัครช าระเงิน ค่าธรรมเนียมสอบตามข้อ ๓.๓ เป็นหลักฐานในการเข้ารับการประเมิน
สมรรถนะโดยการสอบ 
      ๓.๔.๖ ติดตามตรวจสอบประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิสอบตามท่ีก าหนดไว้ในข้อ ๔. ของประกาศฯ นี้ 
 ๓.๕ เงื่อนไขการรับสมัคร 
       ๓.๕.๑ วิทยาลัยการอาชีพนครปฐม ขอสงวนสิทธิรับการพิจารณาเอกสารการสมัครเฉพาะผู้สมัคร  
ที่ยื่นเอกสารประกอบการสมัครตามข้อ ๓.๒ ในประกาศฯ นี้ ครบถ้วนทุกรายและได้กรอกข้อความในเอกสาร
การสมัครครบถ้วนสมบูรณ์และได้ด าเนินการสมัครตามข้อ ๓.๔ ในประกาศฯ นี้ครบถ้วนทุกข้ันตอน กรณีท่ียื่น 

/เอกสารประกอบ... 
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เอกสารประกอบการสมัคร หรือกรอกข้อความในเอกสารการสมัครไม่ครบถ้วนสมบูรณ์ หรือไม่ได้ด าเนินการ
สมัครครบถ้วนทุกขั้นตอนดังกล่าว จะมีผลให้ผู้สมัครนั้น ไม่มีรายชื่อในประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการ
ประเมินสมรรถนะหรือเข้ารับการสอบในต าแหน่งที่สมัครนั้น 
 ๓.๕.๒ ผู้สมัครจะต้องรับผิดชอบในการตรวจสอบและรับรองตนเองว่าเป็นผู้มีคุณสมบัติทั่วไปและ
คุณสมบัติตรงตามประกาศรับสมัครสอบ กรณีที่วิทยาลัยการอาชีพนครปฐม ตรวจสอบพบว่าผู้สมัครไม่มี
คุณสมบัติครบถ้วนดังกล่าว หรือคุณวุฒิการศึกษาที่ใช้สมัครไม่ตรงตามประกาศรับสมัคร  รวมทั้งกรณีที่มี                
ความผิดพลาด อันเกิดจากผู้สมัครไม่ว่าด้วยเหตุใด ๆ อันมีผลท าให้ผู้สมัครไม่มีสิทธิสมัครตามประกาศ               
รับสมัครฯ นี้ ให้ถือว่าผู้สมัครเป็นผู้ขาดคุณสมบัติในการสมัครมาตั้งแต่ต้น และถือว่าเป็นผู้ไม่มีสิทธิเข้ารับ                
การประเมินสมรรถนะและไม่มีสิทธิได้รับการจัดจ้างและท าสัญญาจ้างเป็นพนักงานราชการครั้งนี้ ถึงแม้จะเป็น
ผู้ผ่านการเลือกสรรเพื่อ จัดจ้างเป็นพนักงานราชการและจะไม่ได้รับคืนค่าธรรมเนียมสอบแต่อย่างใด  
๔. การประกาศรายช่ือผู้มีสิทธิเข้ารับการประเมินสมรรถนะ และก าหนดวันเวลาและสถานที่ในการประเมิน 
 วิทยาลัยการอาชีพนครปฐม จะประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการประเมินสมรรถนะ และ
ก าหนด   วัน เวลา และสถานที่ในการประเมินสมรรถนะ ก่อนหรือภายในวันที่วันพุธที่ 9 มิถุนายน 2564 
ทางเว็บไซต์ของวิทยาลัยฯ www.npt.ac.th 
๕. หลักเกณฑ์และวิธีการเลือกสรร 
 วิทยาลัยการอาชีพนครปฐม จะด าเนินการประเมินสมรรถนะผู้สมัครด้วยวิธีการสอบในแต่ละ
ต าแหน่งที่เปิดรับสมัคร ดังต่อไปนี้ 
 โดยประเมินสมรรถนะ ครั้งที่ 1 ก่อนและเมื่อประเมินสมรรถนะ ครั้งที่ 1 ผ่านแล้ว จึงมีสิทธิ
เข้ารับการประเมินสมรรถนะ ครั้งที่ 2 ต่อไป 
 

สมรรถนะ คะแนนเต็ม วิธีการ
ประเมิน 

การประเมินสมรรถนะครั้งที่ 1 (100 คะแนน) 
ส่วนที่ 1 : ความรู้ความสามารถทั่วไป 
            -รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พ.ศ. 2560 
            -พระราชกฤษฎีกาว่าด้วยหลักเกณฑ์วิธีการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี      
             พ.ศ. 2546 
            -พระราชบัญญัติความผิดทางละเมิดของเจ้าหน้าที่ พ.ศ. 2539 
            -พระราชบัญญัติการอาชีวศึกษา พ.ศ. 2551 
            -ระเบียบส านักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยพนักงานราชการ พ.ศ. 2547  
             และประกาศคะกรรมการบริหาร พนักงานราชการที่เกี่ยวข้อง 
            -พระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของรากชาร พ.ศ. 2540 
            -ข่าวสาร บ้านเมืองและเหตุการณ์ปัจจุบัน 
            -ความเข้าใจทางภาษาและการใช้ภาษาไทย 
            -ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับคอมพิวเตอร์และการใช้โปรแกรมประยุกต์      
             ในส านักงาน 
            -ความรู้เบื้องต้นภาษาอังกฤษ 

    100 สอบข้อเขียน 

/ส่วนที่ 2...   
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สมรรถนะ 
คะแนน

เต็ม 
วิธีการประเมิน 

ส่วนที่ 2 : ความรู้ความสามารถเฉพาะต าแหน่ง 
            -ปฏิบัติการสอนเกี่ยวกับความรู้ความสามารถในการจัดการเรียนการ 
             สอนตามสมรรถนะสาขาวิชาช่างเชื่อมโลหะ 

100 สอบปฏิบัต ิ

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

100 สัมภาษณ์  
50 

แฟ้มสะสม
ผลงาน 

50 

 

๖. เกณฑ์การตัดสิน 
 ๖.๑ การประเมินสมรรถนะจะแบ่งการประเมินเป็น ๒ ครั้ง ได้แก่ 
       6.1.1 ประเมินสมรรถนะครั้งที่ 1 ประกอบด้วย สมรรถนะส่วนที่ 1 และส่วนที่ 2  
       6.1.2 ประเมินสมรรถนะครั้งที่ 2 ประกอบด้วย สมรรถนะส่วนที่ 3  
 ๖.๒ ผู้ที่จะผ่านการประเมินสมรรถนะครั้งท่ี ๑ ต้องได้คะแนนการประเมินส่วนที่ ๑ และส่วนที่ ๒  
ไม่ต่ ากว่าร้อยละ ๖๐  
 ทั้งนี้  ผู้ที่จะได้รับการตรวจข้อสอบส่วนที่  ๒ จะต้องเป็นผู้ ได้คะแนนผ่านการประเมิน                   
ในส่วนที่ ๑ ไม่ต่ ากว่าร้อยละ ๖๐ (วิทยาลัยการอาชีพนครปฐม ขอสงวนสิทธิพิจารณาตรวจกระดาษค าตอบ
ของผู้เข้าสอบใน ส่วนที่ ๒ ให้กับผู้ที่มีผลการประเมินผ่านในส่วนที่ ๑ เท่านั้น) 
  ๖.๓ ผู้ที่จะมีสิทธิเข้ารับการประเมินสมรรถนะครั้งท่ี ๒ จะต้องเป็นผู้ที่ได้คะแนนผ่านการประเมิน 
สมรรถนะครั้งที่ ๑  
  6.4 ผู้ที่จะผ่านการประเมินสมรรถนะครั้งที่ ๒ ต้องได้คะแนนการประเมินส่วนที่  ๓ ไม่ต่ ากว่า                
ร้อยละ ๖๐  
 ๖.5 ผู้ที่จะผ่านการเลือกสรร จะต้องเป็นผู้ที่ได้คะแนนผ่านการประเมินสมรรถนะครั้งที่ ๑ และ             
ครั้งที่ ๒ 
 ๗. การประกาศบัญชีรายช่ือ และการขึ้นบัญชีรายชื่อผู้ผ่านการเลือกสรร 
 ๗.๑ วิทยาลัยการอาชีพนครปฐม จะประกาศรายช่ือผู้ผ่านการเลือกสรร ทางเว็บไซต์ของวิทยาลัยฯ 
www.npt.ac.th  
 ๗.๒ การประกาศบัญชีรายช่ือผู้ผ่านการเลือกสรร 
       ๗.๒.1 บัญชีรายชื่อจะเรียงล าดับที่จากผู้ที่ได้คะแนนรวมสูงสุดเป็นล าดับที่หนึ่งไปหาผู้ที่ได้
คะแนนรวมต่ าสุด โดยผู้อยู่ในล าดับต้นจะเป็นผู้อยู่ในล าดับที่ดีกว่า 
      ๗.๒.2 กรณีท่ีมีผู้ได้คะแนนตามข้อ ๗.๒.๒ ดังกล่าวเท่ากัน จะพิจารณา ดังนี้ 
  (๑) ให้ผู้ที่ได้คะแนนประเมินครั้งที่ ๑ ส่วนที่ ๑ มากกว่า เป็นผู้อยู่ในล าดับที่ดีกว่า 

/(๒) ถ้าคะแนน... 
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  (๒) ถ้าคะแนนเท่ากัน จะพิจารณาให้ผู้ที่ได้คะแนนประเมินครั้งที่ ๑ ส่วนที่ ๒ มากกว่า             
เป็นผู้อยู่ในล าดับที่ดีกว่า 

(๓) ถ้าคะแนนเท่ากัน จะพิจารณาให้ผู้ที่ได้คะแนนประเมินครั้งที่ ๒ มากกว่าเป็นผู้อยู่ใน 
ล าดับที่ดีกว่า 
 ๗.3 หากต าแหน่งใดมีผู้ผ่านการเลือกสรรเกินจ านวนอัตราว่างที่ประกาศรับสมัครนี้ 
 วิทยาลัยการอาชีพนครปฐม จะขึ้นบัญชีรายชื่อผู้ผ่านการเลือกสรรดังกล่าวนั้นไว้เป็นเวลา           
2 ปี 
 ทั้งนี้ ถ้ามีกรณีอย่างใดอย่างหนึ่งดังต่อไปนี้ ให้รายชื่อที่ได้ขึ้นบัญชีไว้นี้เป็นอันยกเลิกการขึ้นบัญชีของผู้
นั้นด้วย ได้แก่ 
     (๑) ผู้นั้นได้ขอสละสิทธิไม่เข้ารับการจัดจ้างในต าแหน่งที่สอบได้ 
     (๒) ผู้นั้นไม่มารายงานตัวเพ่ือรับการจัดจ้างภายในเวลาที่ก าหนด 
     (๓) ผู้นั้นไม่มาเข้าปฏิบัติหน้าที่ราชการตามก าหนดวัน เวลาที่ วิทยาลัยการอาชีพนครปฐม 
     (๔) ปรากฏข้อเท็จจริงในภายหน้าว่าผู้นั้นมีคุณสมบัติไม่เป็นไปตามเงื่อนไข และ/หรือไม่ปฏิบัติตาม
เงื่อนไขการรับสมัครกรณีหนึ่งกรณีใดหรือหลายกรณีตามที่ระบุไว้ในข้อ ๓.๕ ของประกาศฯ นี้ 
8. การจัดจ้างและท าสัญญาจ้างผู้ผ่านการเลือกสรร 
 ผู้ผ่านการเลือกสรรจะต้องเข้ารับการจ้างและท าสัญญาจ้างตามท่ีวิทยาลัยการอาชีพนครปฐม 
ก าหนด ดังนี้ 
     8.1 วิทยาลัยการอาชีพนครปฐม จะจ้างพนักงานราชการครั้งแรกตามล าดับคะแนนที่สอบได้ของผู้สอบ
ผ่านการเลือกสรร แต่ละต าแหน่ง ตามจ านวนอัตราว่างที่ได้ประกาศรับสมัครไว้นี้ 
     8.2 ในกรณีที่วิทยาลัยการอาชีพนครปฐม มีอัตราว่างเพ่ิมในภายหน้าจะจัดจ้างพนักงานราชการโดย
พิจารณาบัญชีรายชื่อผู้ผ่านการเลือกสรรในต าแหน่งนั้น ๆ ตามล าดับการขึ้นบัญชีรายชื่อของต าแหน่งนั้นที่มี
บัญชีรายชื่อเหลืออยู่ตามจ านวนอัตราว่างดังกล่าว 
 8.3 การท าสัญญาจ้างให้เป็นไปตามที่วิทยาลัยการอาชีพนครปฐม ก าหนด ซึ่งจะแจ้งให้ทราบต่อไป 
 
  ประกาศ  ณ  วันที่  18  พฤษภาคม  พ.ศ. 2564 

 
 
 
   
  (นางสาวสุมีนา  แดงใจ) 
                                                ผู้อ านวยการวิทยาลัยการอาชีพนครปฐม 

  



เอกสารแนบท้ายประกาศวิทยาลัยการอาชีพนครปฐม 
ลงวันที่ 18 พฤษภาคม 2564 

เรื่อง  รับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรและจัดจ้างเป็นพนักงานราชการทั่วไป 
 
1. ข้อมูลเกี่ยวกับต าแหน่ง 

ชื่อต าแหน่ง   พนักงานบริหารทั่วไป (ครู) 
รหัสสาขา 203 กลุ่มวิชา     ช่างเชื่อมโลหะ 
ต าแหน่งเลขที่       1390 กลุ่มงาน      บริหารทั่วไป 
สถานที่ปฏิบัติงาน  ณ  วิทยาลัยการอาชีพนครปฐม 
  ที่ตั้ง 58 หมู่ 2 ต าบลไร่ขิง อ าเภอสามพราน จังหวัดนครปฐม 73210 

2. หน้าที่และความรับผิดชอบของงานที่ปฏิบัติ 
 ปฏิบัติหน้าที่หลักเกี่ยวกับการจัดการเรียนการสอน การส่งเสริมการเรียนรู้ พัฒนาผู้เรียน 

ปฏิบัติงานทางวิชาการของสถานศึกษา พัฒนาตนเองและวิชาชีพ ประสานความร่วมมือกับผู้ปกครอง บุคคลใน
ชุมชนหรือสถานประกอบการเพ่ือร่วมกันพัฒนาผู้เรียน การบริการสังคมด้านวิชาการ เป็นต้น โดยมีลักษณะ
งานที่ต้องปฏิบัติ ดังนี้ 

1. ปฏิบัติงานเกี่ยวกับการจัดการเรียนการสอนและการส่งเสริมการเรียนรู้ของผู้เรียน ด้วยวิธกีาร
ที่หลากหลาย โดยเน้นผู้เรียนเป็นส าคัญ 

2. จัดอบรมสั่งสอนและจัดกิจกรรมเพ่ือพัฒนาผู้เรียนให้มีคุณลักษณะอันพึงประสงค์ 
3. ปฏิบัติงานวิชาการของสถานศึกษา 
4. ปฏิบัติงานเกี่ยวกับการจัดระบบการดูแลช่วยเหลือผู้เรียน 
5. ประสานความร่วมมือกับผู้ปกครองและบุคคลในชุมชนเพ่ือร่วมกันพัฒนาผู้เรียนตามศักยภาพ 
6. ประสานความร่วมมือกับต่างประเทศเพ่ือร่วมกันพัฒนาผู้เรียนตามศักยภาพ 
7. ท านุ บ ารุง ส่งเสริมศิลปวัฒนธรรม แหล่งเรียนรู้ภูมิปัญญาท้องถิ่น 
8. ศึกษา วิเคราะห์ วิจัย และประเมินพัฒนาการของผู้เรียน เพ่ือน ามาพัฒนาการเรียนการสอน

ให้มีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น 
9. ปฏิบัติงานเกี่ยวกับการใช้โปรแกรมชุดค าสั่งในระบบคอมพิวเตอร์เพ่ือน ามาปฏิบัติงานในการ

จัดการเรียนการสอนและงานอ่ืน ๆ ที่เกี่ยวข้อง รวมทั้งการติดตามความก้าวหน้าของเทคโนโลยีใหม่ ๆ เพ่ือ
น ามาใช้ปฏิบัติงาน 

10. ติดต่อประสานงาน ให้บริการข้อมูล ให้ค าปรึกษา แนะน า ตอบปัญหา และชี้แจงเรื่องต่าง ๆ 
ที่เก่ียวกับงานในหน้าที่แก่บุคคลหรือหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง 

3. คุณสมบัติเฉพาะส าหรับต าแหน่ง 
3.1 ได้รับปริญญาตรีหรือคุณวุฒิอ่ืนที่เทียบได้ในระดับเดียวกัน ก.พ. รับรองแล้วในสาขาวิชาช่าง

เชื่อมโลหะ รหัสสาขา 203 เทคนิคโลหะ/โลหะการ/ช่างเชื่อมโลหะ/ช่างเชื่อมประสาน/วิศวกรรมอุตสาหการ 
(โลหะ)/วิศวกรรมอุตสาหการ (เชื่อมโลหะ)/เทคโนโลยีอุตสาหกรรม(เชื่อมโลหะ)/อุตสาหกรรมศิลป์ (ช่างเชื่อม)/
เทคโนโลยีอุตสาหกรรม (การผลิตอุสาหกรรม)/เทคโนโลยีอุตสาหกรรม(เชื่อมโลหะ)/เทคโนโลยีวิศวกรรมการเชื่อม  

3.2 ได้รับใบอนุญาตประกอบวิชาชีพครูหรือได้รับอนุญาตปฏิบัติการสอนหรือหนังสือรับรองสิทธิ
โดยต้องได้รับอนุมัติภายในวันที่ปิดรับสมัครเท่านั้น 

4. การลงนาม 
 

ชื่อผู้ตรวจสอบ......................................................... 
วันที่ได้จัดท า 18  พฤษภาคม  2564 



๔์ 
฿บสมัครลขทีไ........................... 

ตัวอยาง 
    ฿บสมัครสำหรับพนักงานราชการทัไวเป 

     ูููููููููููููููููููููููููููู 
ํ. ขຌอมูลสวนตัว 

ชืไอละนามสกุล 

ินาย / นาง / นางสาวี........................................................................................... 
สมัครตำหนง 
................................................................................................................. 

ทีไอยูทีไติดตอเดຌ 
……………………………………………………………………………………………………………… 

หมายลขทรศัพท์................................................. E-mail ๑ddress……………… 

วัน/ดือน/ปกิด 

………………………………………………… 

อาย ุ

…………………………………………… 

สถานทีไกิด 

........................................................ 
ชืๅอชาติ 
.................................................... 

ลขบัตรประจำตัวประชาชน………………………………………………………………………… 

ออก฿หຌทีไอำภอ/ขต............................................... จังหวัด................................... 
วัน ดือน ปทีไออกบัตร............................................ บัตรหมดอายุ.......................... 

สถานภาพสมรส 

........................................................ 
สัญชาต ิ

.................................................... 
การรับราชการทหาร 
……………………………………………...... 

ศาสนา 
.................................................... 

อาชีพปัจจุบัน................................................................................................................................................................................................................................. 
หตุผลทีไ ิอยากี ออกจากงาน....................................................................................................................................................................................................... 

๎. ขຌอมูลการศึกษาละฝຄกอบรม 

ป พ.ศ.  

สถานศกึษา 
 

ประกาศนียบัตร / ปริญญาบัตร / วิชาอก 
จาก ถึง 

    

  

    

  

    

  

หลักสูตรพิไมติม            การฝຄกอบรม 

 

 

 

๏. ขຌอมูลการทำงานละประสบการณ์ทำงาน  ิปรด฿หຌรายละอยีดของงานทีไทำ฿นชวง ๏ ปหลังี 
ป พ.ศ. ชืไอละทีไอยู 

ของหนวยงาน 

ตำหนงงานละ 

หนຌาทีไดยยอ 

 

งินดอืน 

 

สาหตุทีไออกจากงาน 
จาก ถึง 

 

 

 

     

ปรดระบุความสำรใจของงานทีไทำผานมา฿นชวง ๏ ปหลัง  ิถຌามีี 
 

 

ปรด฿หຌความหในกีไยวกบัประสบการณ์ทีไเดຌรับ ละอธิบายวาประสบการณ์นัๅน โ ปຓนประยชน์ตองานทีไสมัคร฿นครัๅงนีๅ อยางเรบຌาง 
 

 

 

 

 

 

อกสารนบ ๎ 



๎  
๐. ขຌอมูลความรูຌความสามารถพิศษ  ิถຌามีี  

 

 

 

 

 

 

 

๑. บุคคลอຌางอิง ิขอ฿หຌระบุชืไอบุคคลทีไคุຌนคยกับการทำงานของทาน  ชน  ผูຌบังคับบัญชาดยตรง  ปรดอยาระบุชืไอบุคคลทีไปຓนญาติหรือพืไอนี 
ชืไอละนามสกุล ตำหนงปัจจุบัน ทีไทำงานปัจจุบันละทรศัพท ์ ระบุความสัมพันธ์กบัทาน 

 

 

 

 

 

 

   

๒. ขຌาพจຌามีคุณสมบัติครบถຌวนตามทีไระบุเวຌ฿น ขຌอ ๔ หงระบียบสำนกันายกรัฐมนตรีวาดຌวยพนักงานราชการ พ.ศ. ๎๑๐๓ 
 

 ขอรับรองวาขຌอความทีไกลาวขຌางตຌนปຓนความจริงทุกประการ  หากขຌอความตอน฿ดปຓนความทใจหรือเม ตรงกับความจริง฿หຌ
ถือปຓนหลักฐานพืไอลิกจຌางขຌาพจຌาเดຌทันที 

 

ิลงชืไอี...............................................................................ผูຌสมัคร 

         ิ...........................................................................ี 
                                                                                                          ยืไน฿บสมัครวันทีไ..........ดือน.....................พ.ศ..............
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