
 
 

 
 
 

ประกาศวิทยาลัยการอาชีพไชยา 
เรื่อง  การรับสมัครสอบคัดเลือกบุคคลเพื่อจ้างเป็นลูกจ้างชั่วคราว  ทำหน้าที ่ ครูพิเศษสอน 

--------------------------------------------------------------------------------------- 
 

ด้วยวิทยาลัยการอาชีพไชยา  มีความประสงค์จะรับสมัครบุคคลเพ่ือคัดเลือกเป็นลูกจ้างชั่วคราว  
ทำหน้าที่  ครูพิเศษสอน   โดยปฏิบัติงานในวิทยาลัยการอาชีพไชยา   ดังนั้น  วิทยาลัยฯ จึงประกาศรับสมัครสอบ
คัดเลือกบุคคลเพื่อจ้างเป็นลูกจ้างชั่วคราว  ทำหน้าที่  ครูพิเศษสอน  โดยมีรายละเอียดดังต่อไปนี้ 

๑.  ตำแหน่งทีร่ับสมัครคัดเลือก 
   ๑.๑ ตำแหน่ง ลูกจ้างชั่วคราว ทำหน้าที ่ ครพิูเศษสอน  แผนกวิชาช่างไฟฟ้ากำลัง                     
จำนวน  ๑ อัตรา   อัตราค่าจ้างเดือนละ ๑๒,๐๐๐ บาท/เดือน (หนึ่งหมื่นสองพันบาทถ้วน) 

๒.  คุณสมบัติของผู้มีสิทธิสมัครสอบคัดเลือก เป็นผู้มีคุณสมบัติ ดังนี้ 
  ๒.๑  มีสัญชาติไทย 
  ๒.๒  มีอายุไม่ต่ำกว่า ๒๐ ปีบริบูรณ์  (นับถึงวันปิดรับสมัคร) 
  ๒.๓  ไม่เป็นบุคคลล้มละลาย 
  ๒.๔  เป็นผู้มีคุณสมบัติทั่วไปตามมาตรา ๓๐ แห่งพระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการครูและ
บุคลากรทางการศึกษา พ.ศ. ๒๕๔๗ และที่แก้ไขเพ่ิมเติม 
  ๒.๕  ไม่เป็นผู้พิการมีร่างกายทุพลภาพจนไม่สามารถปฏิบัติหน้าที่ได้ ไร้ความสามารถ หรือ          
จิตฟั่นเฟือน ไม่สมประกอบ หรือไม่เป็นโรคตามกฎ ก.ค.ศ. ว่าด้วยโรค พ.ศ. ๒๕๔๙ 
   ๒.๖  ไม่เป็นผู้ดำรงตำแหน่งข้าราชการทางการเมือง กรรมการพรรคการเมือง หรือเจ้าหน้าที่ ใน
พรรคการเมอืง 
   ๒.๗  ไม่เป็นผู้เคยต้องโทษจำคุกโดยคำพิพากษาถึงที่สุดให้จำคุก เพราะกระทำความผิดทางอาญา 
เว้นแต่เป็นโทษ สำหรับความผิดที่ได้กระทำโดยประมาทหรือความผิดลหุโทษ ไม่เป็นผู้บกพร่องในศีลธรรมอันดีจน
เป็นที่รังเกียจของสังคม 
   ๒.๘  ไม่เป็นผู้เคยถูกลงโทษให้ออก ปลดออก หรอืไล่ออกจากรัฐวิสาหกิจ หรือหน่วยงานอื่นของรัฐ
หรือองค์การระหว่างประเทศ 
   ๒.๙  ไม่เป็นพระภิกษุ หรือสามเณร นักพรต นักบวช 

  ๓.  คุณสมบัติเฉพาะตำแหน่ง 
  ๓.๑  เป็นผู้สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรี สาขาดังต่อไปนี้   ช่ างไฟฟ้า/ไฟฟ้ากำลัง/
วิศวกรรมไฟฟ้า/เทคโนโลยีไฟฟ้าอุตสาหกรรม/อุตสาหกรรมศิลป์(ไฟฟ้า)/วิศวกรรมไฟฟ้าเครื่องกลการผลิต 
  ๓.๒  ต้องมีคุณสมบัติปริญญาตรีตามที่ ก.ค. หรือ ก.ค.ศ. กำหนด 

/๓.๓  มีใบอนุญาต... 
 
 



-๒- 
 

  ๓.๓  มีใบอนุญาตประกอบวิชาชีพครู หรือหนังสือรับรองสิทธิ์ที่ออกโดยคุรุสภา หรือใบอนุญาต
ปฏิบัติการสอน 

  ๔.  การรับสมัคร 
  ผู้สนใจสมัครที่มีคุณสมบัติตรงตามที่กำหนดไว้ในประกาศนี้  ให้ขอรับใบสมัครและยื่นใบสมัคร            
ด้วยตนเองที่งานบุคลากร วิทยาลัยการอาชีพไชยา  หมู่ ๑ ตำบลเวียง  อำเภอไชยา  จังหวัดสุราษฎร์ธานี                 
โดยสมัครได้ตั้งแต่วันที่  ๓๐  พฤศจิกายน  ๒๕๖๓  ถึง วันที่  ๘  ธันวาคม  ๒๕๖๓ ในเวลา  ๐๘.๓๐ น.  ถึงเวลา 
๑๒ .๐๐  น . และเวลา ๑๓ .๐๐ น   ถึ งเวลา ๑๖ .๓๐ น . ย กเว้นวันหยุดราชการ  ติดต่อสอบถามโทร                                 
๐๗๗ - ๓๑๐๙๕๔-๕ , ๐๘๑ – ๖๐๖๑๓๘๙, ๐๖๒ - ๕๔๐๗๐๒๑ 

  ๕. เอกสารและหลักฐานที่ผู้สมัครสอบจะต้องนำมายื่นในวันสมัครสอบ 
 ๕.๑ รูปถ่าย ขนาด  ๑  นิ้ว  จำนวน  ๑  รูป (ถ่ายไม่เกิน ๖ เดือน) 
 ๕.๒ สำเนาปริญญาบัตรหนังสือรับรองคุณวุฒิที่สภามหาวิทยาลัยอนุมัติแล้ว และ ใบรายงานผล 

การศึกษา(Transcript) ซึ่งแสดงสาขาวิชาที่จะสมัคร พร้อมฉบับจริง จำนวน  ๑  ฉบับ 
  ๕.๓ สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน  สำเนาทะเบียนบ้าน  พร้อมฉบับจริง  จำนวน  ๑  ฉบับ 
  ๕.๔ สำเนาใบอนุญาตประกอบวิชาชีพครู พร้อมฉบับจริง  จำนวน  ๑  ฉบับ 
  ๕.๕ ใบรับรองแพทย์  ซึ่งออกให้ไม่เกิน ๑ เดือนและแสดงว่าไม่เป็นโรคที่ต้องห้ามตามกฎ ก.ค.ศ. 
ว่าด้วยโรค พ.ศ.๒๕๔๙ ออกโดยสถานพยาบาลของรัฐ 
  ๕.๖  หลักฐานอื่นๆ เช่น ใบรบัรองการผ่านการเกณฑ์ทหาร ใบเปลี่ยนชื่อ – นามสกุล (ถ้ามี) 
ใบสำคัญการสมรส  จำนวน  ๑  ฉบับ  

  ทั้งนี้ ให้สำเนาหลักฐานทุกฉบับให้ผู้สมัครรับรองสำเนาถูกต้อง สำหรับต้นฉบับทุกฉบับจะคืนให้
ทันทีในวันรับสมัครเมื่อตรวจสอบกับสำเนาว่าถูกต้องแล้ว ผู้สมัครเข้ารับการคัดเลือก จะต้องรับผิดชอบในการ
ตรวจสอบและรับรองตนเองว่าเป็นผู้มีคุณสมบัติตรงตามประกาศรับสมัครจริง และจะต้องกรอกรายละเอียดต่างๆ 
ในใบสมัคร พร้อมทั้งยื่นหลักฐานในการสมัครด้วยตนเองให้ถูกต้องครบถ้วน ในกรณีที่มีความผิดพลาดอันเกิดจาก
ผู้สมัคร ไม่ว่าด้วยเหตุใดๆ อันมีผลทำให้ผู้สมัครสอบไม่มีสิทธิ์ตามประกาศรับสมัครดังกล่าว ให้ถือว่าการรับสมัคร
และการได้เข้ารับการคัดเลือกครั้งนี้เป็นโมฆะ และหากตรวจสอบภายหลังพบว่าเป็นผู้ขาดคุณสมบัติตามที่กำหนด 
หรือรายงานข้อมูลในเอกสารโดยเท็จ วิทยาลัยการอาชีพไชยา จะไม่พิจารณาจ้าง และจะเรียกร้องสิทธิ์ใดๆ ภายหลัง
มิได้ 

 ๖. การประกาศรายช่ือผู้มีสิทธิ์เข้าสอบคัดเลือก 
  การป ระกาศรายชื่ อ ผู้ มี สิ ท ธิ์ เข้ า ส อบ คั ด เลื อ ก เรี ย งต าม ล ำดั บ ใบ สมั ค รที่ ยื่ น ส มั ค ร                             
ภายในวันที่   ๙  ธันวาคม ๒๕๖๓ ณ อาคารสำนักงาน วิทยาลัยการอาชีพไชยา หมู่ ๑ ตำบลเวียง อำเภอไชยา 
จังหวัดสุราษฎร์ธานี และทางเว็บไซต์  www.cicc.ac.th  
 

/๗. หลักเกณฑ์… 
 
 



-๓- 

 ๗. หลักเกณฑ์และวิธีการดำเนินการสอบคัดเลือก 
  วิทยาลัยการอาชีพไชยา  จะดำเนินการสอบคัดเลือกโดยการสอบ ภาคปฏิบัติและการสอบ
สัมภาษณ์ตามขอบข่ายภารกิจที่กำหนด  ในวันที่  ๑๔  ธันวาคม  ๒๕๖๓  ตั้งแต่เวลา ๐๙.๐๐ น. ณ วิทยาลัย                   
การอาชีพไชยา www.cicc.ac.th โดยได้กำหนดการคัดเลือก ดังนี้ 

 

วัน เดือน ปี 
 

สมรรถนะ 
คะแนนเต็ม 

(๑๕๐ คะแนน) 

 

วิธีการประเมิน 

๑๔ ธันวาคม ๒๕๖๓  
๐๙.๐๐ น - ๑๒.๐๐ น 

ความรู้ความสามารถท่ัวไป  
 - ความรอบรู้ทั่วไป 
- ความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับความประพฤติ
และการปฏิบัติตนในวิชาชีพครู 

๕๐ สอบข้อเขียน  

ความรู้ความสามารถที่ใช้เฉพาะตำแหน่ง  
- ความสามารถเก่ียวกับวิชาการศึกษา 
- ความรู้ความสามารถเกี่ยวกับวิชาเอก 

๕๐ สอบข้อเขียน  

๑๔ ธันวาคม ๒๕๖๓  
๑๓.๐๐น เป็นต้นไป 

ความเหมาะสมกับตำแหน่งและวิชาชีพ  ๕๐ สอบสัมภาษณ์  

 

 ๘.  การจัดลำดับผลการสอบคัดเลือก 
      ผู้ที่ได้รับการคัดเลือกต้องได้คะแนนสอบในแต่ละภาคไม่น้อยกว่าร้อยละ ๖๐ วิทยาลัยการอาชีพไชยา           
จะนำผลคะแนนจากการสอบคัดเลือก มาจัดเรียงลำดับคะแนนที่สูงกว่าตามลำดับ โดยหากมีคะแนนเท่ากัน ให้ถือว่า
ผู้มาสมัครก่อนเป็นผู้อยู่ลำดับที่สูงกว่า 

 ๙.  การประกาศผลการสอบคัดเลือก 
      วิทยาลัยการอาชีพไชยา  จะประกาศรายชื่อผู้ผ่านการเลือกสรร ได้ตามลำดับคะแนนที่สอบได้ตาม ข้อ ๗ 
ภายในวันที่ ๑๕ ธันวาคม ๒๕๖๓  ณ วิทยาลัยการอาชีพไชยา และทางเว็บไซต์ www.cicc.ac.th โดยเรียงลำดับจาก 
ผู้ที่ผ่านการคัดเลือกได้คะแนนสูงสุดตามลำดับ 

 ๑๐. สถานที่ปฏิบัติงาน 

      วิทยาลัยการอาชีพไชยา หมู่ ๑ ตำบลเวียง อำเภอไชยา จังหวัดสุราษฎร์ธานี 
         ๑๑.  การจัดทำสัญญาจ้าง 
  ๑๑.๑ การจัดทำสัญญาจ้างครั้งแรกในวันที่ ๑๖ ธันวาคม ๒๕๖๓ โดยกำหนดระยะเวลาการจ้าง
ตั้งแต่วันที่ ๑๖ ธันวาคม ๒๕๖๓ - ๓๐ กันยายน ๒๕๖๔  
  ๑๑.๒ กรณีท่ีตรวจสอบพบว่าเป็นผู้ขาดคุณสมบัติตามที่กำหนดในประกาศรับสมัคร จะไม่พิจารณา
จัดจ้างหรือยกเลิกการจ้าง โดยไม่มีเงื่อนไขใดๆ ทั้งสิ้น 
 

/๑๒. ขอบข่ายงาน... 
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         ๑๒. ขอบข่ายงานที่ต้องปฏิบัติ 
 ๑๒.๑  ทำหน้าที่ครูผู้สอนแผนกช่างไฟฟ้ากำลัง 
 ๑๒.๒  งานอื่นๆ ที่ผู้บังคับบัญชามอบหมาย 

 
ประกาศ  ณ  วันที่   ๓๐  พฤศจิกายน  พ.ศ.  ๒๕๖๓ 

     
 
       

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

(นายสุรินทร์   นวลรอด) 
ผู้อำนวยการวิทยาลัยการอาชีพไชยา 



 
ปฏิทินการดำเนินการคัดเลือก 

รับสมัครบุคคลเพื่อคัดเลือกเป็นลูกจ้างช่ัวคราว  ทำหน้าที ่ ครูพิเศษสอน 
ตามประกาศวิทยาลัยการอาชีพไชยา  ลงวันที่  ๓๐ พฤศจิกายน ๒๕๖๓ 

................................................................................ 
 

๓๐ พฤศจิกายน  ๒๕๖๓   ประกาศรับสมัคร 
๓๐ พฤศจิกายน - ๘ ธันวาคม ๒๕๖๓ รับสมัคร (เวลา ๐๘.๓๐ – ๑๖.๓๐ น.) 
๙ ธันวาคม ๒๕๖๓            ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบเข้ารับการคัดเลือก 
๑๔ ธันวาคม ๒๕๖๓              สอบปฏิบัติการสอนและสอบสัมภาษณ์   
๑๕ ธันวาคม ๒๕๖๓              ประกาศผลการคัดเลือก 
๑๖ ธันวาคม ๒๕๖๓   ทำสัญญาและปฏิบัติหน้าที่ราชการ 
 

  
.............................................................................. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



หลักเกณฑ์และวิธีการเลือกสรรบุคคลเพื่อจัดจ้างเป็นลูกจ้างชั่วคราว  ทำหน้าที่  ครูพิเศษสอน 
วิทยาลัยการอาชีพไชยา 

(แนบท้ายประกาศวิทยาลัยการอาชีพไชยา  ลงวันท่ี  ๓๐ พฤศจิกายน พ.ศ. ๒๕๖๓) 
-------------------------------------------------------------- 

ภาค ก. ความรอบรู้ และความสามารถที่ใช้เฉพาะตำแหน่ง (คะแนนเต็ม ๕๐ คะแนน)  
ให้ทดสอบความรอบรู้ ความสามารถที่ใช้เฉพาะตำแหน่ง และความรู้ความสามารถเกี่ยวกับวิชาเอกด้วยวิธีสอบข้อเขียน 
ดังนี ้ 
ความรู้ทั่วไป ได้แก่  

- สังคม เศรษฐกิจ การเมืองและเหตุการณ์ปัจจุบัน  
- นโยบายของรัฐบาลที่เกี่ยวข้องกับการศึกษา  
- วัฒนธรรมไทยและขนบธรรมเนียมประเพณีไทย  

ความรู้ด้านการศึกษาและวิชาชีพครู ได้แก ่ 
- พระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ.๒๕๔๒ และท่ีแก้ไขเพ่ิมเติม  
- พระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการกระทรวงศึกษาธิการ พ.ศ.๒๕๔๖ และท่ีแก้ไขเพ่ิมเติม  
- พระราชบัญญัติสภาครูและบุคลากรทางการศึกษา พ.ศ.๒๕๔๖ และท่ีแก้ไขเพ่ิมเติม  
- พระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา พ.ศ.๒๕๔๗ และท่ีแก้ไขเพ่ิมเติม 
- ระเบียบสำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษาว่าด้วยการบริหารสถานศึกษา พ.ศ. ๒๕๕๒  
-  พระราชบัญญัติการอาชีวศึกษา พ.ศ. ๒๕๕๑ 
- วินัยและการรักษาวินัย  
- คุณธรรม จริยธรรม และค่านิยม  
- มาตรฐานวิชาชีพ  
- จรรยาบรรณวิชาชีพ สมรรถนะวิชาชีพ 
- ความสามารถด้านภาษาไทย (ความเข้าใจภาษา การอ่านจับใจความ การสรุปความ การตีความ การขยาย

ความ การเรียงข้อความ การสะกดคำ การแต่งประโยค และคำศัพท์)  
ภาค ข ความรู้ความสามารถเฉพาะตำแหน่ง ไดแ้ก ่ (คะแนนเต็ม ๕๐ คะแนน)  

- หลักสูตรและการพัฒนาหลักสูตร  
- หลักการสอน และการจัดการเรียนรู้ 
- จิตวิทยาการศึกษาและการแนะแนว  
- การพัฒนาผู้เรียน  
- สื่อ นวัตกรรม และเทคโนโลยีทางการศึกษา  
- การวัดและการประเมินผลการศึกษา 
- ความรู้ความสามารถเกี่ยวกับวิชาเอก 

ภาค ค ความเหมาะสมกับตำแหน่งและวิชาชีพ (สัมภาษณ์ คะแนนเต็ม ๕๐ คะแนน)  

- มนุษยสัมพันธ์  การประสานงาน  

- ความคิดริเริ่มสร้างสรรค์ 

- บุคลิกภาพและปฏิภาณไหวพรบิ  
 


