
                        
 
 
 

ประกาศวิทยาลัยการอาชีพนาทวี 
เรื่อง  รับสมัครบุคคลเพ่ือเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป 

-------------------------------------------------------------- 
ด้วย  วิทยาลัยการอาชีพนาทวี   ประสงค์จะรับสมัครบุคคลเพื่อจัดจ้างเป็นพนักงานราชการ  

ต าแหน่งบริหารงานทั่วไป  โดยปฏิบัติงาน ณ วิทยาลัยการอาชีพนาทวี และศูนย์ฝึกอบรมวิชาชีพอ าเภอ
สะบ้าย้อย ฉะนั้น อาศัย อ านาจ ตามความในข้อ ๕ ของประกาศคณะกรรมการการบริหารพนักงาน
ราชการ ลงวันที่ ๑๑  กันยายน พ.ศ. ๒๕๕๒    เร่ือง หลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขการสรรหาและ
เลือกสรรพนักงานราชการและแบบสัญญาจ้างของพนักงานราชการ  พ.ศ. ๒๕๕๒ และประกาศคณะ
กรรมการบริหารพนักงาน ราชการ ลงวันที่ ๒๘ กุมภาพันธ์ พ.ศ. ๒๕๕๔ เร่ือง การก าหนดลักษณะงาน
และคุณสมบัติเฉพาะกลุ่มงานและการจัดท ากรอบอัตราก าลังพนักงานราชการ  ค าส่ังส านักงาน
คณะกรรมการการอาชีวศึกษาที่  ๒๙๗/๒๕๕๖  ลงวันที่ ๒๘ กุมภาพันธ์ พ.ศ. ๒๕๕๖ เร่ือง มอบอ านาจ
การสรรหาและเลือกสรรบุคคลเพื่อจัดจ้างเป็นพนักงานราชการประเภททั่วไป  การจัดท าและลงนามใน
สัญญาจ้างพนักงานราชการ จึง ประกาศรับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป โดยมี
รายละเอียด ดังต่อไปนี้ 

  

๑. ช่ือต าแหน่ง กลุ่มงาน และรายละเอียดการจ้างงาน   
๑.๑  ช่ือกลุ่มงาน    ช่ือต าแหน่ง    จ านวนอัตราว่าง   
      ๑.๑.๑  บริหารงานทั่วไป  พนักงานบริหารทั่วไป (ครู) พละศึกษา  ๑    
      1.1.2  บริหารงานทั่วไป  พนักงานบริหารทั่วไป (ครู) ช่างยนต ์  ๑   
      1.1.3  บริหารงานทั่วไป  พนักงานบริหารทั่วไป (ครู) การบัญชี  ๑    
      1.1.4  บริหารงานทั่วไป  พนักงานบริหารทั่วไป (ครู) อิเล็กทรอนิกส์และเทคโนโลยีโทรคมนาคม   ๑   
๑.๒  ขอบข่ายงานที่จะให้ปฏิบัติ ให้เป็นไปตามรายละเอียดแนบท้ายประกาศนี้  
๑.๓  อัตราค่าตอบแทนและสิทธิประโยชน์  

       ต าแหน่งในกลุ่มงานบริหารทั่วไป ค่าตอบแทนรายเดือน จ านวนเงิน ๑๘,๐๐๐ บาท และให้ได้รับ
สิทธิประโยชน์ของพนักงานราชการ  ตามระเบียบส านักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยพนักงานราชการ          
พ.ศ. ๒๕๔๗ และตามประกาศคณะกรรมการบริหารพนักงานราชการ เร่ือง ค่าตอบแทนพนักงาน
ราชการ (ฉบับที่ 9) ลงวันที่  15 พฤษภาคม พ.ศ. 2561 ก าหนดไว้  

๑.๔  ระยะเวลาการจ้าง จ้างภายในปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖4  ถึงวันที่ ๓๐ กันยายน ๒๕๖4
โดยในระยะเวลาการจ้างจะต้องประเมินผลการปฏิบัติงานของพนักงานราชการ  ตามประกาศคณะ
กรรมการบริหารพนักงานราชการ เร่ือง แนวทางการประเมินผลการปฏิบัติงานของพนักงานราชการ  
พ.ศ. ๒๕๕๔ ลงวันที่ ๒๘ กุมภาพันธ์ พ.ศ. ๒๕๕๔ และที่ส านักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา 
ก าหนดไว้  
          ๑.๕  สถานที่ปฏิบัติงาน  

    อัตราว่างล าดับที่ 1-2 ปฏิบัติงาน  ณ วิทยาลัยการอาชีพนาทวี  จังหวัดสงขลา                      
สังกัดส านักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา 

    อัตราว่างล าดับที่ 3-4 ปฏิบัติงาน ณ ศูนย์ฝึกอบรมวิชาชีพอ าเภอสะบ้าย้อย                           
วิทยาลัยการอาชีพนาทวี  จังหวัดสงขลา สังกัดส านักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา 
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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 หรือจิต  

ฟั่นเฟือนไม่สมประกอบ หรือเป็นโรคตามที่ก าหนดไว้ในกฎหมายว่าด้วยระเบียบข้าราชการพลเรือน   
๒.๑.๕ ไม่เป็นผู้ด ารงต าแหน่งทางการเมือง กรรมการพรรคการเมือง หรือเจ้าหน้าที่ใน  

พรรคการเมือง   
๒.๑.๖ ไม่เป็นผู้เคยต้องรับโทษจาคุกโดยค าพิพากษาถึงที่สุดให้จ าคุกเพราะกระท า  

ความผิดทางอาญา เว้นแต่เป็นโทษส าหรับความผิดที่ได้กระท าโดยประมาทหรือความผิดลหุโทษ   
๒.๑.๗ ไม่เป็นผู้เคยถูกลงโทษให้ออก ปลดออก หรือไล่ออกจากราชการ รัฐวิสาหกิจ   

หรือหน่วยงานอื่นของรัฐ  
หมายเหตุ ผู้ที่ผ่านการเลือกสรร ในวันที่ท าสัญญาจ้างจะต้องไม่เป็นข้าราชการหรือ  

ลูกจ้างของส่วนราชการ พนักงาน หรือลูกจ้างของหน่วยงานอื่นของรัฐ รัฐวิสาหกิจ หรือพนักงานหรือ 
ลูกจ้าง ของส่วนราชการส่วนท้องถิ่น และจะต้องน าใบรับรองแพทย์ ซึ่งออกให้ไม่เกิน ๑ เดือน และแสดง
ว่าไม่เป็นโรคที่ต้องห้ามตามกฎ ก.พ. ว่าด้วยโรค (พ.ศ.๒๕๕๓) มายื่นด้วย   

๒.๒ คุณสมบัติเฉพาะส าหรับต าแหน่ง   
พนักงานบริหารทั่วไป (ครู) พละศึกษา 
๑. ได้รับวุฒิปริญญาตรี/หรือคุณวุฒิอื่นที่ เทียบได้ในระดับเดียวกันเป็นคุณวุฒิที่                    

ก.พ.รับรองแล้ว แล้วในสาขาวิชา  พลศึกษา/วิทยาศาสตร์การกีฬา/การฝึกและการจัดการกีฬา   
  2. มีใบอนุญาตประกอบวิชาชีพครู หรือใบอนุญาตปฏิบัติการสอน หรือหนังสือรับรอง
สิทธิ โดยได้รับอนุมัติภายในวันปิดรับสมัครเท่านั้น 

พนักงานบริหารทั่วไป (ครู) ช่างยนต์ 
๑. ได้รับวุฒิปริญญาตรี/หรือคุณวุฒิอื่นที่ เทียบได้ในระดับเดียวกันเป็นคุณวุฒิที่                    

ก.พ.รับรองแล้ว แล้วในสาขาวิชา  เครื่องกล/เทคนิคยานยนต์/วิศวกรรมเครื่องกล/เทคโนโลยีเครื่องต้นก าลัง/
เทคนิคช่างยนต์อุตสาหกรรมศิลป์(ช่างยนต์)เทคโนโลยีอุตสาหการ(ช่างยนต์)/เทคโนโลยีอุตสาหกรรม
(เทคโนโลยีเครื่องกล)/วิศวกรรมขนถ่ายวัสดุ(ช่างยนต์) เทคโนโลยียานยนต์ วิศวกรรมเครื่องกลเกษตร   
  2. มีใบอนุญาตประกอบวิชาชีพครู หรือใบอนุญาตปฏิบัติการสอน หรือหนังสือรับรอง
สิทธิ โดยได้รับอนุมัติภายในวันปิดรับสมัครเท่านั้น 

พนักงานบริหารทั่วไป (ครู) การบัญชี 
๑. ได้รับวุฒิปริญญาตรี/หรือคุณวุฒิอื่นที่ เทียบได้ในระดับเดียวกัน เป็นคุณวุฒิที่                    

ก.พ.รับรองแล้ว แล้วในสาขาวิชา การจัดการท่ัวไป(การบัญชี)/การบริหารธุรกิจ(การบัญชี)/การบัญชี/บัญชี
การเงิน/ธุรกิจศึกษา(การบัญชี)    
  2. มีใบอนุญาตประกอบวิชาชีพครู หรือใบอนุญาตปฏิบัติการสอน หรือหนังสือรับรอง
สิทธิ โดยได้รับอนุมัติภายในวันปิดรับสมัครเท่านั้น 
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พนักงานบริหารทั่วไป (ครู) ช่างอิเล็กทรอนิกส์และเทคโนโลยีโทรคมนาคม 
๑. ได้รับวุฒิปริญญาตรี/หรือคุณวุฒิอื่นที่ เทียบได้ในระดับเดียวกัน เป็นคุณวุฒิที่                    

ก.พ.รับรองแล้ว แล้วในสาขาวิชา อิเล็กทรอนิกส์/วิศวกรรมอิเล็กทรอนิกส์/อุตสาหกรรมศิลป์(อิเล็กทรอนิกส์)
ไฟฟ้าส่ือสาร/อุตสาหกรรมศิลป์(ไฟฟ้าส่ือสาร)/เทคโนโลยีอิเล็กทรอนิกส์/อิเล็กทรอนิกส์และคอมพิวเตอร์/
วิศวกรรมอิเล็กทรอนิกส์ก าลัง/วิศวกรรมโทรคมนาคม/วิศวกรรมอิเล็กทรอนิกส์และโทรคมนาคม/เทคโนโลยี
โทรคมนาคม    
  2. มีใบอนุญาตประกอบวิชาชีพครู หรือใบอนุญาตปฏิบัติการสอน หรือหนังสือรับรอง
สิทธิ โดยได้รับอนุมัติภายในวันปิดรับสมัครเท่านั้น 
๓. การรับสมัคร  

๓.๑ วัน เวลา และสถานที่รับสมัคร   
ผู้ประสงค์จะสมัคร ให้สมัครออนไลน์  ตั้งแต่วันที่  14-18 มิถุนายน 2564  

๓.๒ หลักฐานที่ต้องยื่นพร้อมใบสมัคร   
๓.๒.๑ รูปถ่ายหน้าตรง ไม่สวมหมวก ไม่สวมแว่นตาด า ขนาด ๑x๑.๕ นิ้ว โดยถ่ายไว้ไม่   

เกิน ๑ ปี (นับถึงวันสุดท้ายของการรับสมัคร)  
๓.๒.๒ส าเนาปริญญาบัตร/หรือส าเนาระเบียนแสดงผลการศึกษา                (Transcript 

of Records) ที่แสดงว่าเป็นผู้มีคุณวุฒิการศึกษาตรงตามประกาศรับสมัครโดยต้องส าเร็จการศึกษาและ
ได้รับอนุมัติจากผู้มีอ านาจอนุมัติภายในวันปิดรับสมัครจ านวนอย่างละ 1 ฉบับ 

 

ทั้งนี้ ผู้ที่จะถือว่าเป็นผู้ส าเร็จการศึกษาตามหลักสูตรขั้นปริญญาบัตรของสถานศึกษาใดนั้นจะถือ
ตามกฎหมาย กฎ หรือระเบียบที่เกี่ยวกับการส าเร็จการศึกษาตามหลักสูตรของสถานศึกษานั้น  ๆ เป็น
เกณฑ์ โดยจะต้องส าเร็จการศึกษาภายในวันปิดรับสมัคร  

๓.๒.๓ ส าเนาบัตรประจ าตัวประชาชน จ านวน ๑ ฉบับ  
๓.๒.๔ ส าเนาทะเบียนบ้าน จ านวน ๑ ฉบับ  
๓.๒.๕ ส าเนาหลักฐานอื่นๆ (ถ้ามี) เช่น ใบส าคัญการสมรส ใบเปล่ียนช่ือ-นามสกุล                    

(กรณีที่ช่ือและนามสกุลในหลักฐานการสมัครไม่ตรงกัน ) ใบส าคัญทางทหาร (ใบสด.๘ ใบสด.๙ และใบ
สด. ๔๓) เป็นต้น จ านวนอย่างละ ๑ ฉบับ  

๓.๒.๖ ส าเนาใบอนุญาตประกอบวิชาชีพครู หรือ ใบอนุญาตปฏิบัติการสอน หรือ 
หนังสือรับรองสิทธ์ิ โดยได้รับอนุมัติภายในวันปิดรับสมัครเท่านั้น จ านวน ๑ ฉบับ  

ทั้งนี้ ให้ผู้สมัครเขียนค ารับรองส าเนาถูกต้องและลงช่ือก ากับไว้ในส าเนาเอกสาร ไว้ทุกฉบับ  
๓.๓ ค่าธรรมเนียมในการสมัคร  
ผู้สมัครต้องเสียค่าธรรมเนียมสอบส าหรับต าแหน่งที่สมัคร  จ านวนเงิน   300  บาท                   

(สามร้อยบาทถ้วน) และค่าธรรมเนียมดังกล่าวจะไม่จ่ายคืนให้ ไม่ว่ากรณีใดๆ ทั้งส้ิน  
๓.๔ วิธีการสมัคร รับสมัครในรูปแบบออนไลน์ 
ให้ผู้สมัครด าเนินการเกี่ยวกับการสมัครตามขั้นตอนวิธีการ ดังนี้  

๓.๔.๑ เข้าเว็บไซต์ www.nathawee.ac.th   เลือกหัวข้อ “สมัครสอบพนักงาน
ราชการ (ออนไลน์) ” 

๓.๔.๒ กรอกรายละเอียดในเอกสารการสมัครซึ่งประกอบด้วย ค าร้องขอสมัคร และ        
ใบสมัครให้ครบถ้วนทุกช่องรายการ ลงช่ือผู้สมัคร และอัปโหลดรูปหน้าตรง ลงวันที่สมัครให้เรียบร้อย
พร้อมช าระเงินค่าธรรมเนียมสอบตามข้อ ๓.๓ 
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๓.๔.3 ส่งเอกสารการสมัครที่กรอกข้อความสมบูรณ์พร้อมทั้งแนบเอกสารประกอบการ

สมัครตามข้อ ๓.๒ โดยส่งทางไปรษณีย์มายัง วิทยาลัยการอาชีพนาทวี เลขที่ 22 หมู่ 1 ถนนนาทวี-
ประกอบ อ าเภอนาทวี จังหวัดสงขลา 90160 โดยประทับตราไปรษณีย์ในวันสุดท้ายของการรับ
สมัครภายในวันเวลาที่ก าหนดไว้ตามข้อ ๓.๑  

3.4.4 พิมพ์ใบสมัครติดรูปถ่ายจ านวน ๑ รูป ลงในใบสมัคร ในช่องที่ก าหนดให้
เรียบร้อย น ามาในวันสอบ 

3.4.5 การช าระเงินค่าสมัครสอบ โดยโอนเงินเข้าบัญชีธนาคารกรุงไทย  ช่ือบัญชี 
วิทยาลัยการอาชีพ นาทวี หมายเลขบัญชี 928-6-00427-3 พร้อมทั้งอัปโหลดเอกสารการโอนเงิน 

๓.๔.5 ติดตามตรวจสอบประกาศรายช่ือผู้มีสิทธิสอบตามที่ก าหนดไว้ในข้อ ๔.ของ 
ประกาศฯ นี้  

๓.๕ เงื่อนไขการรับสมัคร  
๓.๕.๑  วิทยาลัยการอาชีพนาทวี  ขอสงวนสิทธิรับการพิจารณาเอกสารการสมัคร 

เฉพาะผู้สมัคร ที่ส่งเอกสารประกอบการสมัครตามข้อ ๓.๒ ในประกาศฯ นี ้ครบถ้วนทุกรายและได้กรอก
ข้อความในเอกสารการสมัครครบถ้วนสมบูรณ์และได้ด าเนินการสมัครตามข้อ ๓.๔ ในประกาศฯ นี้  
ครบถ้วนทุกขั้นตอน กรณีที่ส่งเอกสารประกอบการสมัคร หรือกรอกข้อความในเอกสารการสมัครไม่
ครบถ้วนสมบูรณ์ หรือไม่ได้ด าเนินการสมัครครบถ้วนทุกขั้นตอนดังกล่าวจะมีผลให้ผู้สมัครนั้น  ไม่มี
รายช่ือในประกาศรายช่ือผู้มีสิทธิเข้ารับการประเมินสมรรถนะหรือเข้ารับการสอบในต าแหน่งที่สมัครนั้น  

๓.๕.๒ ผู้สมัครจะต้องรับผิดชอบในการตรวจสอบและรับรองตนเองว่าเป็นผู้มีคุณสมบัติ 
ทั่วไปและคุณสมบัติตรงตามประกาศรับสมัครสอบ กรณีที่  วิทยาลัยการอาชีพนาทวี   ตรวจสอบพบว่า
ผู้สมัครไม่มีคุณสมบัติครบถ้วนดังกล่าว หรือคุณวุฒิการศึกษาที่ใช้สมัครไม่ตรงตามประกาศรับสมัคร  
รวมทั้งกรณีที่มีความผิดพลาด อันเกิดจากผู้สมัครไม่ว่าด้วยเหตุใดๆ อันมีผลท าให้ผู้สมัครไม่มีสิทธิสมัคร
ตามประกาศรับสมัครฯ นี้ ให้ถือว่าผู้สมัครเป็นผู้ขาดคุณสมบัติในการสมัครมาตั้งแต่ต้น และถือว่าเป็น 
ผู้ไม่มีสิทธิเข้ารับการประเมินสมรรถนะและไม่มีสิทธิได้รับการจัดจ้างและท าสัญญาจ้างเป็นพนักงาน
ราชการคร้ังนี้ ถึงแม้จะเป็นผู้ผ่านการเลือกสรรเพื่อ จัดจ้างเป็นพนักงานราชการและจะไม่ได้รับคืน
ค่าธรรมเนียมสอบแต่อย่างใด  
 

๔. การประกาศรายช่ือผู้มีสิทธิเข้ารับการประเมินสมรรถนะ และก าหนดวันเวลาและสถานที่ในการ 
    ประเมินสมรรถนะ  
       วิทยาลัยการอาชีพนาทวี จะประกาศรายช่ือผู้มีสิทธิเข้ารับการประเมินสมรรถนะ และก าหนดวัน 
เวลา และสถานที่ในการประเมินสมรรถนะ ก่อนหรือภายในวันที่  23 มิถุนายน 2564     
ทางเว็บไซต์ของวิทยาลัยการอาชีพนาทวี(www.Nathawee.ac.th) 
 

๕. หลักเกณฑ์และวิธีการเลือกสรร  
วิทยาลัยการอาชีพนาทวี   จะด าเนินการประเมินสมรรถนะผู้สมัครด้วยวิธีการสอบ  ในแต่ละ

ต าแหน่ง ที่เปิดรับสมัคร ดังต่อไปนี้  
๕.๑ ประเมินสมรรถนะ คร้ังที่ ๑ ส่วนที่ ๑ (ความรู้ความสามารถทั่วไปเฉพาะต าแหน่งครู)                  

และส่วนที่ ๒ (ความรู้ความสามารถเฉพาะต าแหน่งตามรหัสกลุ่มวิชา) คะแนนเต็ม ๒๐๐ คะแนน  
๕.๒ ประเมินสมรรถนะ คร้ัง ๒ ส่วนที่ ๓ สอบสัมภาษณ์ คะแนนเต็ม ๑๐๐ คะแนน มีสมรรถนะ

ดังนี้ (๑. ความรับผิดชอบ ๒.ความอดทนและเสียสละ ๓. ความคิดริเร่ิมและปฏิภาณไหวพริบ   
 

http://www.nathawee.ac.th/


-5- 
๔. ความสามารถในการส่ือสาร ๕. มนุษยสัมพันธ์และการปรับตัวเข้ากับผู้ร่วมงาน)   โดยจะประเมิน
สมรรถนะ คร้ังที่ ๑ ก่อนและเมื่อประเมินสมรรถนะ คร้ังที่ ๑ ผ่านแล้ว จึงจะมีสิทธิเข้ารับการประเมิน
สมรรถนะ คร้ังที่ ๒ ต่อไป 

วิทยาลัยการอาชีพนาทวี   จะด าเนินการประเมินสมรรถนะผู้สมัครด้วยวิธีการสอบในแต่ละ
ต าแหน่งที่เปิดรับสมัคร ดังต่อไปนี้ 
 
                               สมรรถนะ  

 

คะแนนเต็ม 
 

วิธีการประเมิน 

ประเมินสมรรถนะครั้งท่ี ๑  
 

ส่วนที่ ๑ : ความรู้ความสามารถทั่วไป  
- รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พ.ศ. ๒๕60 
- พระราชกฤษฎีกาว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการบริหาร
กิจการบ้านเมืองที่ดี พ.ศ. ๒๕๔๖ 
- พระราชบัญญัติความผิดทางละเมิดของเจ้าหน้าที่ พ.ศ. 
๒๕๓๙ 
- พระราชบัญญัติการอาชีวศึกษา พ.ศ. ๒๕๕๑ 
- ระเบียบสานักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยพนักงานราชการ พ.ศ. 
๒๕๔๗ และประกาศคณะกรรมการบริหารพนักงานราชการ
ที่เกี่ยวข้อง  
- พระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของราชการ พ.ศ. ๒๕๔๐  
- ข่าวสาร บ้านเมืองและเหตุการณ์ปัจจุบัน  
- ความเข้าใจทางภาษาและการใช้ภาษาไทย  
- ความรู้เบ้ืองต้นเกี่ยวกับคอมพิวเตอร์และการใช้โปรแกรม
ประยุกต์ในสานักงาน  
ส่วนที่ ๒ : ความรู้ความสามารถเฉพาะต าแหน่ง  
 

 

 
๑๐๐ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
๑๐๐ 

 
ข้อเขียน 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ข้อเขียน 

 
การประเมินสมรรถนะครั้งท่ี ๒  
ส่วนที่  ๓ 
๑. มนุษยสัมพันธ์ การประสานงาน  
๒. การคิดวิเคราะห์ 
๓. ความคิดริเร่ิมสร้างสรรค์  
๔. การส่ือสารโดยการพูด  
 

 

 
๑๐๐ 

 
สอบสัมภาษณ์ 
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6. เกณฑ์การตัดสิน  

๖.๑ การประเมินสมรรถนะจะแบ่งการประเมินเป็น ๒ คร้ัง ได้แก่  
๖.๑.๑ ประเมินสมรรถนะคร้ังที่ ๑ ประกอบด้วย สมรรถนะส่วนที่ ๑ และส่วนที่ ๒ 
๖.๑.๒ ประเมินสมรรถนะคร้ังที่ ๒ ประกอบด้วย สมรรถนะส่วนที่ ๓  

๖.๒ ผู้ที่จะผ่านการประเมินสมรรถนะคร้ังที่ ๑ ต้องได้คะแนนการประเมินส่วนที่ ๑ และส่วนที่ 
๒ ไม่ต่ ากว่าร้อยละ ๖๐  

ทั้งนี้ ผู้ที่จะได้รับการตรวจข้อสอบส่วนที่ ๒ จะต้องเป็นผู้ได้คะแนนผ่านการประเมินในส่วนที่ ๑ 
ไม่ต่ ากว่าร้อยละ ๖๐ วิทยาลัยการอาชีพนาทวี   ขอสงวนสิทธิพิจารณาตรวจกระดาษค าตอบของผู้เข้า
สอบใน ส่วนที่ ๒ ให้กับผู้ที่มีผลการประเมินผ่านในส่วนที่ ๑ เท่านั้น)  

๖.๓ ผู้ที่จะมีสิทธิเข้ารับการประเมินสมรรถนะคร้ังที่  ๒ จะต้องเป็นผู้ที่ได้คะแนนผ่านการ
ประเมินสมรรถนะคร้ังที่ ๑  

๖.๔ ผู้ที่จะผ่านการประเมินสมรรถนะคร้ังที่ ๒ ต้องได้คะแนนการประเมินส่วนที่ ๓ ไม่ต่ ากว่า
ร้อยละ ๖๐  

๖.๕ ผู้ที่จะผ่านการเลือกสรร จะต้องเป็นผู้ที่ได้คะแนนผ่านการประเมินสมรรถนะคร้ังที่ ๑ และ
คร้ังที่ ๒  

 

7. การประกาศบัญชีรายชื่อ และการขึ้นบัญชีรายชื่อผู้ผ่านการเลือกสรร  
๗.๑  วิทยาลัยการอาชีพนาทวี  จะประกาศรายช่ือผู้ผ่านการเลือกสรร ณ วิทยาลัยการอาชีพ                

นาทวี หรือประกาศทางเว็บไซต์ของ  วิทยาลัยการอาชีพนาทวี  (www.Nathawee.ac.th)  
๗.๒ การประกาศบัญชีรายช่ือผู้ผ่านการเลือกสรร  

๗.๒.๑ จ าแนกตามต าแหน่งที่เปิดรับสมัครและมีผู้สอบผ่าน  
๗.๒.๒ บัญชีรายช่ือแต่ละต าแหน่งดังกล่าว จะเรียงล าดับที่จากผู้ที่ได้คะแนนรวมสูงสุด 

เป็นล าดับที่หนึ่งไปหาผู้ที่ได้คะแนนรวมต่ าสุด โดยผู้อยู่ในล าดับต้นจะเป็นผู้อยู่ในล าดับที่ดีกว่า  
๗.๒.๓ กรณีที่มีผู้ได้คะแนนตามข้อ ๗.๒.๒ ดังกล่าวเท่ากัน จะพิจารณา ดังนี้  

(๑) ให้ผู้ที่ได้คะแนนประเมินคร้ังที่ ๑ ส่วนที่ ๑ มากกว่า เป็นผู้อยู่ในล าดับที่ 
ดีกว่า  

(๒) ถ้าคะแนนเท่ากัน จะพิจารณาให้ผู้ที่ได้คะแนนประเมินคร้ังที่๑ ส่วนที่ ๒  
มากกว่า เป็นผู้อยู่ในล าดับที่ดีกว่า  

 (๓) ถ้าคะแนนเท่ากัน จะพิจารณาให้ผู้ที่ได้คะแนนประเมินคร้ังที่ ๒ มากกว่า 
เป็นผู้อยู่ในล าดับที่ดีกว่า ๗.๓ หากต าแหน่งใดมีผู้ผ่านการเลือกสรรเกินจ านวนอัตราว่างที่ประกาศรับ
สมัครนี้    

วิทยาลัยการอาชีพนาทวี  จะขึ้นบัญชีรายช่ือผู้ผ่านการเลือกสรรดังกล่าวนั้นไว้เป็นเวลา   ๒ ปี 
ทั้งนี้ ถ้ามีกรณีอย่างใดอย่างหนึ่งดังต่อไปนี้ ให้รายช่ือที่ได้ขึ้นบัญชีไว้นี้เป็นอันยกเลิกการขึ้นบัญชีของผู้
นั้นด้วย ได้แก่  

(๑) ผู้นั้นได้ขอสละสิทธิไม่เข้ารับการจัดจ้างในต าแหน่งที่สอบได้  
(๒) ผู้นั้นไม่มารายงานตัวเพื่อรับการจัดจ้างภายในเวลาที่ก าหนด  
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(๓) ผู้นั้นไม่มาเข้าปฏิบัติหน้าที่ราชการตามก าหนดวัน เวลาที่ วิทยาลัยการอาชีพนาทวี  
(๔) ปรากฏข้อเท็จจริงในภายหน้าว่าผู้นั้นมีคุณสมบัติไม่เป็นไปตามเงื่อนไข และ/หรือ ไม่ปฏิบัติ

ตามเงื่อนไขการรับสมัครกรณีหนึ่งกรณีใดหรือหลายกรณีตามที่ระบุไว้ในข้อ ๓.๕ ของประกาศฯ นี้  
 

๘. การจัดจ้างและท าสัญญาจ้างผู้ผ่านการเลือกสรร  
ผู้ผ่านการเลือกสรรจะต้องเข้ารับการจ้างและท าสัญญาจ้างตามที่  วิทยาลัยการอาชีพนาทวี  

ก าหนด ดังนี้            
   ๘.๑ วิทยาลัยการอาชีพนาทวี   จะจ้างพนักงานราชการคร้ังแรกตามล าดับคะแนนที่สอบได้ของ
ผู้สอบผ่านการเลือกสรร แต่ละต าแหน่ง ตามจ านวนอัตราว่างที่ได้ประกาศรับสมัครไว้นี้ 

๘.๒ ในกรณีที่  วิทยาลัยการอาชีพนาทวี   มีอัตราว่างเพิ่มในภายหน้าจะจัดจ้างพนักงานราชการ
โดยพิจารณาบัญชีรายช่ือผู้ผ่านการเลือกสรรในต าแหน่งนั้น ๆ ตามล าดับการขึ้นบัญชีรายช่ือของ
ต าแหน่งนั้นที่มีบัญชีรายช่ือเหลืออยู่ตามจ านวนอัตราว่างดังกล่าว  

๘.๓  การท าสัญญาจ้างให้เป็นไปตามที่   วิทยาลัยการอาชีพนาทวี ก าหนด  ซึ่งจะแจ้งให้ทราบ
ต่อไป  

ประกาศ ณ วันที่  1  เดือน มิถุนายน  พ.ศ.๒๕๖4 
 
 
 
 

    (นางอุษณีย์  จิตตะปาโล) 
                     ผู้อ านวยการวิทยาลัยการอาชีพนาทวี 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 



-8- 
เอกสารแนบท้ายประกาศวิทยาลัยการอาชีพนาทวี 

ลงวันที่  1   เดือน มิถุนายน  พ.ศ. ๒๕๖4 
เร่ือง รับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรและจัดจ้างเปน็พนักงานราชการทั่วไป 

---------------------------------------------- 
๑. ข้อมูลเก่ียวกับต าแหน่ง  

๑. ชื่อต าแหน่ง พนักงานบริหารท่ัวไป (ครู)   
เลขที่ต าแหน่ง  431 (ครม.)    กลุ่มงาน พลศึกษา 
สถานที่ปฏิบัติงาน  วิทยาลัยการอาชีพนาทวี    

 
2. หน้าที่และความรับผิดชอบของงานที่ปฏิบัติ  

ปฏิบัติหน้าท่ีหลักเกี่ยวกับการจัดการเรียนการสอน การส่งเสริม การเรียนรู้ พัฒนาผู้เรียน ปฏิบัติงาน
ทางวิชาการของสถานศึกษา พัฒนาตนเองและวิชาชีพ ประสานความร่วมมือกับผู้ปกครอง บุคคลในชุมชนหรือ
สถานประกอบการเพื่อร่วมกันพัฒนาผู้เรียน การบริการสังคมด้านวิชาการ เป็นต้น โดยมีลักษณะงานท่ีต้อง
ปฏิบัติ ดังนี้  
๑. ปฏิบัติงานเกี่ยวกับการจัดการเรียนการสอนและการส่งเสริมการเรียนรู้ของผู้เรียนด้วยวิธีการท่ีหลากหลาย 
โดยเน้นผู้เรียนเป็นส าคัญ  
๒. จัดอบรมและส่ังสอนและจัดกิจกรรมเพื่อพัฒนาผู้เรียนให้มีคุณลักษณะท่ีพึงประสงค์  
๓. ปฏิบัติงานทางวิชาการของสถานศึกษา  
๔. ปฏิบัติงานเกี่ยวกับการจัดระบบดูแลช่วยเหลือผู้เรียน  
๕. ประสานความร่วมมือกับผู้ปกครองและบุคคลในชุมชนเพื่อร่วมกันพัฒนาผู้เรียนตามศักยภาพ   
๖. ท าน ุบ ารุง ส่งเสริมศิลปวัฒนธรรม แหล่งเรียนรู้และภูมิปัญญาท้องถิ่น   
๗ . ศึกษา วิเคราะห์ วิจัย และประเมินพัฒนาการของผู้เรียน  เพื่อนามาพัฒนาการเรียนการสอนให้มี  
ประสิทธิภาพยิ่งขึ้น   
๘. ปฏิบัติงานเกี่ยวกับการใช้โปรแกรมชุดค าส่ังในระบบคอมพิวเตอร์เพื่อนามาปฏิบัติงานในการจัดการ เรียน
การสอนและงานอื่นๆ ท่ีเกี่ยวข้อง รวมท้ังการติดตามความก้าวหน้าของเทคโนโลยีใหม่ๆ  เพื่อนามาใช้
ปฏิบัติงาน  
๙ . ติดต่อประสานงาน  ให้บริการข้อมูล  ให้คาปรึกษา  แนะน า  ตอบปัญหา  และ ช้ีแจง เรื่ อง ต่างๆ                        
ท่ีเกี่ยวกับงานในหน้าท่ีแก่บุคคลหรือหน่วยงานท่ีเกี่ยวข้อง  
 
3. คุณสมบัติเฉพาะส าหรับต าแหน่ง  

บริหารงานท่ัวไป   พนักงานบริหารท่ัวไป (ครู)  พลศึกษา  
๑. ได้รับวุฒิปริญญาตรี/ หรือคุณวุฒิอื่นท่ีเทียบได้ในระดับเดียวกัน เป็นคุณวุฒิท่ี ก.พ. รับรอง

แล้วในสาขาวิชา  พลศึกษา/วิทยาศาสตร์การกีฬา/การฝึกและการจัดการกีฬา   
  2. มีใบอนุญาตประกอบวิชาชีพครู หรือใบอนุญาตปฏิบัติการสอน หรือหนังสือรับรองสิทธิ 
โดยได้รับอนุมัติภายในวันปิดรับสมัครเท่านั้น 
 
๔. การลงนาม 
 

ช่ือผู้ตรวจสอบ............................  
            วันท่ีได้จัดท า 1  เดือน  มิถุนายน พ.ศ.๒๕๖4 

 
 



-9- 
เอกสารแนบท้ายประกาศวิทยาลัยการอาชีพนาทวี 

ลงวันที่  1   เดือน  มิถุนายน  พ.ศ. ๒๕๖4 
เร่ือง รับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรและจัดจ้างเปน็พนักงานราชการทั่วไป 

---------------------------------------------- 
๑. ข้อมูลเก่ียวกับต าแหน่ง  

๑. ชื่อต าแหน่ง พนักงานบริหารท่ัวไป (ครู)   
เลขที่ต าแหน่ง  416 (ครม.)    กลุ่มงาน ช่างยนต์ 
สถานที่ปฏิบัติงาน  วิทยาลัยการอาชีพนาทวี    

 
2. หน้าที่และความรับผิดชอบของงานที่ปฏิบัติ  

ปฏิบัติหน้าท่ีหลักเกี่ยวกับการจัดการเรียนการสอน การส่งเสริม การเรียนรู้ พัฒนาผู้เรียน ปฏิบัติงาน
ทางวิชาการของสถานศึกษา พัฒนาตนเองและวิชาชีพ ประสานความร่วมมือกับผู้ปกครอง บุคคลในชุมชนหรือ
สถานประกอบการเพื่อร่วมกันพัฒนาผู้เรียน การบริการสังคมด้านวิชาการ เป็นต้น โดยมีลักษณะงานท่ีต้อง
ปฏิบัติ ดังนี้  
๑. ปฏิบัติงานเกี่ยวกับการจัดการเรียนการสอนและการส่งเสริมการเรียนรู้ของผู้เรียนด้วยวิธีการท่ีหลากหลาย 
โดยเน้นผู้เรียนเป็นส าคัญ  
๒. จัดอบรมและส่ังสอนและจัดกิจกรรมเพื่อพัฒนาผู้เรียนให้มีคุณลักษณะท่ีพึงประสงค์  
๓. ปฏิบัติงานทางวิชาการของสถานศึกษา  
๔. ปฏิบัติงานเกี่ยวกับการจัดระบบดูแลช่วยเหลือผู้เรียน  
๕. ประสานความร่วมมือกับผู้ปกครองและบุคคลในชุมชนเพื่อร่วมกันพัฒนาผู้เรียนตามศักยภาพ   
๖. ท าน ุบ ารุง ส่งเสริมศิลปวัฒนธรรม แหล่งเรียนรู้และภูมิปัญญาท้องถิ่น   
๗ . ศึกษา วิเคราะห์ วิจัย และประเมินพัฒนาการของผู้เรียน  เพื่อนามาพัฒนาการเรียนการสอนให้มี  
ประสิทธิภาพยิ่งขึ้น   
๘. ปฏิบัติงานเกี่ยวกับการใช้โปรแกรมชุดค าส่ังในระบบคอมพิวเตอร์เพื่อนามาปฏิบัติงานในการจัดการ เรียน
การสอนและงานอื่นๆ ท่ีเกี่ยวข้อง รวมท้ังการติดตามความก้าวหน้าของเทคโนโลยีใหม่ๆ  เพื่อนามาใช้
ปฏิบัติงาน  
๙ . ติดต่อประสานงาน  ให้บริการข้อมูล  ให้คาปรึกษา  แนะน า  ตอบปัญหา  และ ช้ีแจง เรื่ อง ต่างๆ                        
ท่ีเกี่ยวกับงานในหน้าท่ีแก่บุคคลหรือหน่วยงานท่ีเกี่ยวข้อง  
 
3. คุณสมบัติเฉพาะส าหรับต าแหน่ง  

บริหารงานท่ัวไป   พนักงานบริหารท่ัวไป (ครู)  ช่างยนต์  
๑. ได้รับวุฒิปริญญาตรี/ หรือคุณวุฒิอื่นท่ีเทียบได้ในระดับเดียวกัน เป็นคุณวุฒิท่ี ก.พ. รับรอง

แล้วในสาขาวิชา  เครื่องกล/เทคนิคยานยนต์/วิศวกรรมเครื่องกล/เทคโนโลยีเครื่องต้นก าลัง/เทคนิคช่างยนต์
อุตสาหกรรมศิลป์(ช่างยนต์)เทคโนโลยีอุตสาหการ(ช่างยนต์)/เทคโนโลยีอุตสาหกรรม(เทคโนโลยีเครื่องกล)/
วิศวกรรมขนถ่ายวัสดุ(ช่างยนต์) เทคโนโลยียานยนต์ วิศวกรรมเครื่องกลเกษตร   
  2. มีใบอนุญาตประกอบวิชาชีพครู หรือใบอนุญาตปฏิบัติการสอน หรือหนังสือรับรองสิทธิ 
โดยได้รับอนุมัติภายในวันปิดรับสมัครเท่านั้น 
 
๔. การลงนาม 

ช่ือผู้ตรวจสอบ............................  
            วันท่ีได้จัดท า  1   เดือน มิถุนายน พ.ศ.๒๕๖4 
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เอกสารแนบท้ายประกาศวิทยาลัยการอาชีพนาทวี 

ลงวันที่  1   เดือน  มิถุนายน  พ.ศ. ๒๕๖4 
เร่ือง รับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรและจัดจ้างเปน็พนักงานราชการทั่วไป 

---------------------------------------------- 
๑. ข้อมูลเก่ียวกับต าแหน่ง  

๑. ชื่อต าแหน่ง พนักงานบริหารท่ัวไป (ครู)   
เลขที่ต าแหน่ง  3267    กลุ่มงาน การบัญชี 
สถานที่ปฏิบัติงาน  ศูนย์ฝึกอบรมวิชาชีพอ าเภอสะบ้าย้อย วิทยาลัยการอาชีพนาทวี    

 
2. หน้าที่และความรับผิดชอบของงานที่ปฏิบัติ  

ปฏิบัติหน้าท่ีหลักเกี่ยวกับการจัดการเรียนการสอน การส่งเสริม การเรียนรู้ พัฒนาผู้เรียน ปฏิบัติงาน
ทางวิชาการของสถานศึกษา พัฒนาตนเองและวิชาชีพ ประสานความร่วมมือกับผู้ปกครอง บุคคลในชุมชนหรือ
สถานประกอบการเพื่อร่วมกันพัฒนาผู้เรียน การบริการสังคมด้านวิชาการ เป็นต้น โดยมีลักษณะงานท่ีต้อง
ปฏิบัติ ดังนี้  
๑. ปฏิบัติงานเกี่ยวกับการจัดการเรียนการสอนและการส่งเสริมการเรียนรู้ของผู้เรียนด้วยวิธีการท่ีหลากหลาย 
โดยเน้นผู้เรียนเป็นส าคัญ  
๒. จัดอบรมและส่ังสอนและจัดกิจกรรมเพื่อพัฒนาผู้เรียนให้มีคุณลักษณะท่ีพึงประสงค์  
๓. ปฏิบัติงานทางวิชาการของสถานศึกษา  
๔. ปฏิบัติงานเกี่ยวกับการจัดระบบดูแลช่วยเหลือผู้เรียน  
๕. ประสานความร่วมมือกับผู้ปกครองและบุคคลในชุมชนเพื่อร่วมกันพัฒนาผู้เรียนตามศักยภาพ   
๖. ท าน ุบ ารุง ส่งเสริมศิลปวัฒนธรรม แหล่งเรียนรู้และภูมิปัญญาท้องถิ่น   
๗ . ศึกษา วิเคราะห์ วิจัย และประเมินพัฒนาการของผู้เรียน  เพื่อนามาพัฒนาการเรียนการสอนให้มี  
ประสิทธิภาพยิ่งขึ้น   
๘. ปฏิบัติงานเกี่ยวกับการใช้โปรแกรมชุดค าส่ังในระบบคอมพิวเตอร์เพื่อนามาปฏิบัติงานในการจัดการ เรียน
การสอนและงานอื่นๆ ท่ีเกี่ยวข้อง รวมท้ังการติดตามความก้าวหน้าของเทคโนโลยีใหม่ๆ  เพื่อนามาใช้
ปฏิบัติงาน  
๙ . ติดต่อประสานงาน  ให้บริการข้อมูล  ให้คาปรึกษา  แนะน า  ตอบปัญหา  และ ช้ีแจง เรื่ อง ต่างๆ                        
ท่ีเกี่ยวกับงานในหน้าท่ีแก่บุคคลหรือหน่วยงานท่ีเกี่ยวข้อง  
 
3. คุณสมบัติเฉพาะส าหรับต าแหน่ง  

บริหารงานท่ัวไป   พนักงานบริหารท่ัวไป (ครู)  การบัญชี  
๑. ได้รับวุฒิปริญญาตรี/ หรือคุณวุฒิอื่นท่ีเทียบได้ในระดับเดียวกัน เป็นคุณวุฒิท่ี ก.พ. รับรอง

แล้วในสาขาวิชา  การจัดการท่ัวไป(การบัญชี)/การบริหารธุรกิจ(การบัญชี)/การบัญชี/บัญชีการเงิน/ธุรกิจศึกษา
(การบัญชี)   
  2. มีใบอนุญาตประกอบวิชาชีพครู หรือใบอนุญาตปฏิบัติการสอน หรือหนังสือรับรองสิทธิ 
โดยได้รับอนุมัติภายในวันปิดรับสมัครเท่านั้น 
 
 ๔. การลงนาม 
 

ช่ือผู้ตรวจสอบ............................  
           วันท่ีได้จัดท า 1   เดือน  มิถุนายน พ.ศ.๒๕๖4 
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เอกสารแนบท้ายประกาศวิทยาลัยการอาชีพนาทวี 

ลงวันที่  1   เดือน  มิถุนายน  พ.ศ. ๒๕๖4 
เร่ือง รับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรและจัดจ้างเปน็พนักงานราชการทั่วไป 

---------------------------------------------- 
๑. ข้อมูลเก่ียวกับต าแหน่ง  

๑. ชื่อต าแหน่ง พนักงานบริหารท่ัวไป (ครู)   
เลขที่ต าแหน่ง  4331    กลุ่มงาน ช่างอิเล็กทรอนิกส์และเทคโนโลยีโทรคมนาคม 
สถานที่ปฏิบัติงาน  ศูนย์ฝึกอบรมวิชาชีพอ าเภอสะบ้าย้อย วิทยาลัยการอาชีพนาทวี    

 
2. หน้าที่และความรับผิดชอบของงานที่ปฏิบัติ  

ปฏิบัติหน้าท่ีหลักเกี่ยวกับการจัดการเรียนการสอน การส่งเสริม การเรียนรู้ พัฒนาผู้เรียน ปฏิบัติงาน
ทางวิชาการของสถานศึกษา พัฒนาตนเองและวิชาชีพ ประสานความร่วมมือกับผู้ปกครอง บุคคลในชุมชนหรือ
สถานประกอบการเพื่อร่วมกันพัฒนาผู้เรียน การบริการสังคมด้านวิชาการ เป็นต้น โดยมีลักษณะงานท่ีต้อง
ปฏิบัติ ดังนี้  
๑. ปฏิบัติงานเกี่ยวกับการจัดการเรียนการสอนและการส่งเสริมการเรียนรู้ของผู้เรียนด้วยวิธีการท่ีหลากหลาย 
โดยเน้นผู้เรียนเป็นส าคัญ  
๒. จัดอบรมและส่ังสอนและจัดกิจกรรมเพื่อพัฒนาผู้เรียนให้มีคุณลักษณะท่ีพึงประสงค์  
๓. ปฏิบัติงานทางวิชาการของสถานศึกษา  
๔. ปฏิบัติงานเกี่ยวกับการจัดระบบดูแลช่วยเหลือผู้เรียน  
๕. ประสานความร่วมมือกับผู้ปกครองและบุคคลในชุมชนเพื่อร่วมกันพัฒนาผู้เรียนตามศักยภาพ   
๖. ท าน ุบ ารุง ส่งเสริมศิลปวัฒนธรรม แหล่งเรียนรู้และภูมิปัญญาท้องถิ่น   
๗ . ศึกษา วิเคราะห์ วิจัย และประเมินพัฒนาการของผู้เรียน  เพื่อนามาพัฒนาการเรียนการสอนให้มี  
ประสิทธิภาพยิ่งขึ้น   
๘. ปฏิบัติงานเกี่ยวกับการใช้โปรแกรมชุดค าส่ังในระบบคอมพิวเตอร์เพื่อนามาปฏิบัติงานในการจัดการ เรียน
การสอนและงานอื่นๆ ท่ีเกี่ยวข้อง รวมท้ังการติดตามความก้าวหน้าของเทคโนโลยีใหม่ๆ  เพื่อนามาใช้
ปฏิบัติงาน  
๙ . ติดต่อประสานงาน  ให้บริการข้อมูล  ให้คาปรึกษา  แนะน า  ตอบปัญหา  และ ช้ีแจง เรื่ อง ต่างๆ                        
ท่ีเกี่ยวกับงานในหน้าท่ีแก่บุคคลหรือหน่วยงานท่ีเกี่ยวข้อง  
 
3. คุณสมบัติเฉพาะส าหรับต าแหน่ง  

บริหารงานท่ัวไป   พนักงานบริหารท่ัวไป (ครู)  อิเล็กทรอส์และเทคโนโลยีโทรคมนาคม  
๑. ได้รับวุฒิปริญญาตรี/ หรือคุณวุฒิอื่นท่ีเทียบได้ในระดับเดียวกัน เป็นคุณวุฒิท่ี ก.พ. รับรอง

แล้วในสาขาวิชา  อิเล็กทรอนิกส์/วิศวกรรมอิเล็กทรอนิกส์/อุตสาหกรรมศิลป์(อิเล็กทรอนิกส์)ไฟฟ้าส่ือสาร/
อุตสาหกรรมศิลป์(ไฟฟ้าส่ือสาร)/เทคโนโลยีอิเล็กทรอนิกส์/อิเล็กทรอนิกส์และคอมพิวเตอร์/วิศวกรรม
อิเล็กทรอนิกส์ก าลัง/วิศวกรรมโทรคมนาคม/วิศวกรรมอิเล็กทรอนิกส์และโทรคมนาคม/เทคโนโลยี
โทรคมนาคม   
  2. มีใบอนุญาตประกอบวิชาชีพครู หรือใบอนุญาตปฏิบัติการสอน หรือหนังสือรับรองสิทธิ 
โดยได้รับอนุมัติภายในวันปิดรับสมัครเท่านั้น 
 
๔. การลงนาม 

ช่ือผู้ตรวจสอบ............................  
         วันท่ีได้จัดท า 1   เดือน  มิถุนายน  พ.ศ.๒๕๖4 


