
 
 

 
 
 

ประกาศวิทยาลัยการอาชีพนวมินทราชินีแม่ฮ่องสอน 
เรื่อง รับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการท่ัวไป 

–––––––––––––––––––––––––––– 
 

ด้วยวิทยาลัยการอาชีพนวมินทราชินีแม่ฮ่องสอน ประสงค์รับสมัคบุคคลเพื่อจัดจ้างเป็นพนักงาน
ราชการท่ัวไป ต าแหน่ง  ครู ฉะนั้น อาศัยอ านาจตามความในข้อ 5  ของประกาศคณะกรรมการการบริหาร
พนักงานราชการ ลงวันท่ี  11 กันนายน พ.ศ.2552 เรื่อง หลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขการสรรหาและการ
เลือกสรรพนักงานราชการ และแบบสัญญาจ้างพนักงานราชการ พ.ศ.2554  และประกาศคณะกรรมการการ
บริหารพนักงานราชการ  เรื่อง การก าหนดลักษณะงานและคุณสมบัติเฉพาะกลุ่มงาน และการจัดกรอบ
อัตราก าลังพนักงานราชการลงวันท่ี 5  กุมภาพันธ์ พ.ศ.2547 จึงประกาศรับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรร โดย
รายละเอียด ดังต่อไปนี้ 
 

๑. ชื่อกลุ่มงาน ต าแหน่ง และรายละเอียดการจ้าง 
๑.๑. ช่ือต าแหน่งพนักงานราชการท่ัวไป (ครู) จ านวน ๑ อัตรา 

กลุ่มงานบริหารท่ัวไป 
รหัสสาขา ๓๐๑ กลุ่มวิชา การบัญชี  

๑.๒. ขอบข่ายงานท่ีจะให้ปฏิบัติ ให้เป็นไปตามรายละเอียดแนบท้ายประกาศนี้ 
๑.๓. อัตราค่าตอบแทนและสิทธิประโยชน์ 

ต าแหน่งในกลุ่มงานบริหารงานท่ัวไปค่าตอบแทนรายเดือนจ านวนเงิน ๑๘,๐๐๐ บาท และให้
ได้รับสิทธิประโยชน์ของพนักงานราชการ ตามระเบียบส านักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยพนักงาน ราชการ พ.ศ. 
๒๕๔๗ และตามประกาศคณะกรรมการบริหารพนักงานราชการ เรื่องค่าตอบแทน พนักงานราชการ ( ฉบับท่ี 
๖) ลงวันท่ี    1๒ กุมภาพันธ์ พ.ศ. ๒๕๕๖  ก าหนดไว้ 

๑.๔. ระยะเวลาการจ้างจ้างภายในปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕61 ถึงวันท่ี ๓๐ กันยายน ๒564 โดยใน
ระยะเวลาการจ้างต้องประเมินผลการปฏิบัติงานของพนักงานราชการ พ.ศ. ๒๕๕๔ ลงวันท่ี ๒๘ กุมภาพันธ์       
พ.ศ.๒๕๕๔ และตามท่ีส านักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษาก าหนดไว้ 

๑.๕. สถานท่ีปฏิบัติงานวิทยาลัยการอาชีพนวมินทราชินีแม่ฮ่องสอน ถนนขุนลุมประพาสอ าเภอเมือง 
จังหวัดแม่ฮ่องสอน สังกัดส านักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา 

๒. คุณสมบัติทั่วไปและคุณสมบัติเฉพาะส าหรับต าแหน่งของผู้สอน 
ผู้สมัครต้องมีคุณสมบัติท่ัวไปและมีคุณสมบัติเฉพาะส าหรับต าแหน่งครบทุกข้อดังต่อไปนี้ 
๒.๑. คุณสมบัติท่ัวไป 

๒.๑.๑ มีสัญชาติไทย 
๒.๑.๒ มีอายุไม่ต่ ากว่า ๑๘ ปีบริบูรณ์ (นับถึงวันสุดท้ายของการสมัคร) 
๒.๑.๓ ไม่เป็นบุคคลล้มละลาย 
๒.๑.๔ ไม่เป็นผู้มีกายทุพพลภาพจนไม่สามารถปฏิบัติหน้าท่ีได้ไร้ความสามารถหรือจิตฟั่นเฟือน

ไม่สมประกอบหรือเป็นโรคตามท่ีก าหนดไว้ในกฎหมายว่าด้วยระเบียบข้าราชการพลเรือน 
 

/2.1.5 ไม่เป็น... 
 



 
 
๒.๑.๕  ไม่เป็นด ารงต าแหน่งทางการเมือง กรรมการพรรคการเมือง หรือเจ้าหน้าท่ีการพรรค

การเมือง 
๒.๑.๖  ไม่เป็นผู้เคยถูกรับโทษจ าคุกโดยค าพิพากษาถึงท่ีสุดให้จ าคุกเพราะกระท าความผิดทาง

อาญาเว้นแต่เป็นโทษส าหรับความผิดท่ีได้กระท าโดยประมาทหรือความผิดลหุโทษ 
๒.๑.๗ ไม่เป็นผู้เคยถูกลงโทษให้ออกหรือปลดออกหรือไล่ออกจากราชการรัฐวิสาหกิจหรือ

หน่วยงานอื่นของรัฐ 
หมายเหตุ ผู้ท่ีผ่านการเลือกสรรในวันท่ีท าสัญญาจ้างต้องไม่เป็นข้าราชการ หรือลูกจ้างของส่วน

ราชการพนักงานหรือลูกจ้างของหน่วยงานอื่นของรัฐ รัฐวิสาหกิจหรือพนักงานหรือลูกจ้างของราชการส่วน
ท้องถิ่นและจะต้องน าใบรับรองแพทย์ซึ่งออกให้ไม่เกิน ๑ เดือนและแสดงว่าไม่เป็นโรคท่ีต้องห้ามตามกฎ ก.พ. 
ว่าด้วยโรค (พ.ศ.๒๕๕๓) มายื่นด้วย 

หมายเหตุ ผู้ท่ีผ่านการเลือกสรรในวันท่ีท าสัญญาจ้าง จะต้องไม่เป็นข้าราชการหรือลูกจ้างของ
ส่วนราชการ พนักงานหรือลูกจ้างของหน่วยงานอื่นของรัฐ  รัฐวิสาหกิจ หรือพนักงานหรือลูกจ้างของราชการ
ส่วนท้องถิ่น และจะต้องน าใบรับรองแพทย์ ซึ่งออกไม่เกิน 1 เดือน และแสดงว่าไม่เป็นโรคท่ีต้องห้ามตาม ก.พ. 
ว่าด้วยโรค มายื่นด้วย 

๒.๒. คุณสมบัติเฉพาะส าหรับต าแหน่ง 
๒.๒.๑ ได้รับคุณวุฒิปริญญาตรีหรือคุณวุฒิอื่นท่ีเทียบได้ในระดับเดียวกันท่ี ก.พ. รับรองแล้วใน

กลุ่มวิชา ดังนี้     
       รหัสสาขา ๓๐๑ กลุ่มวิชา การบัญชี  

๒.๒.๒ มีใบอนุญาตประกอบวิชาชีพครู หรือใบอนุญาตปฏิบัติการสอนหรือหนังสือรับรองสิทธิ
โดยต้องได้รับอนุมัติภายในวันปิดรับสมัครเท่านั้น 

๓. การรับสมัคร 
๓.๑. วันเวลาและสถานท่ีรับสมัคร 

 ผู้ประสงค์สมัครด้วยตนเองได้ท่ีงานบุคลากร วิทยาลัยการอาชีพนวมินทราชินีแม่ฮ่องสอน ท่ีต้ัง 
ถนนขุนลุมประพาส อ าเภอเมือง จังหวัดแม่ฮ่องสอน ต้ังแต่วันท่ี 1 พฤษภาคม 2561 ถึงวันท่ี 8 พฤษภาคม 
2561 (เว้นวันหยุดราชการ) ภาคเช้าต้ังแต่ ๐๘.๓๐ น. ถึง ๑๒.๐๐ น. และภาคบ่ายต้ังแต่เวลา ๑๓.๐๐น.ถึง 
๑๖.๓๐ น. ประกาศรายช่ือผู้มีสิทธิ์สอบ 9 พฤษภาคม  ๒๕๖๑ 

๓.๒. หลักฐานท่ีต้องยื่นพร้อมใบสมัคร 
๓.๒.๑. รูปถ่ายหน้าตรงไม่สวมหมวกไม่สวมแว่นตาด าขนาด ๑.๕ นิ้วโดยถ่ายไว้ไม่เกิน ๑ ปี (นับ

ถึงวันสุดท้ายของการรับสมัคร) จ านวน ๓ รูป (ใช้ติดใบสมัคร ๑ รูปและใบตอบรับการสมัคร ๒ รูป)  
๓.๒.๑ ส าเนาระเบียนแสดงผลการเรียน(transcript of records) ท่ีแสดงว่าเป็นผู้มีคุณวุฒิ

การศึกษาตรงตามประกาศรับสมัคร โดยต้องส าเร็จการศึกษา และได้รับอนุมัติจากผู้มีอ านาจภายในวันปิดรับ
สมัคร จ านวนอย่างละ ๒ ฉบับ 

ท้ังนี้ ผู้ท่ีจะถือว่าเป็นผู้ส าเร็จการศึกษาตามหลักสูตรขั้นปริญญาตรี/ประกาศนียบัตรของ
สถานศึกษาใดนั้นจะถือตามกฎหมาย กฎ หรือระเบียบท่ีเกี่ยวกับการส าเร็จการศึกษาตามหลักสูตรของ
สถานศึกษานั้นๆ เป็นเกณฑ์ โดยจะต้องส าเร็จการศึกษาภายในวันปิดรับสมัคร 

๓.๒.๓. ส าเนาบัตรประจ าตัวประชาชน ๑ ฉบับ 
๓.๒.๔. ส าเนาทะเบียนบ้านจ านวน ๑ ฉบับ 
๓.๒.๕. ส าเนาหลักฐานอื่นๆ (ถ้ามี) เช่นใบส าคัญการสมรสใบเปล่ียนช่ือ-สกุล(ในกรณีท่ีช่ือและ

นามสกุลในหลักฐานการสมัครไม่ตรงกัน)ใบส าคัญทางทหาร (ใบสด. ๘ ใบสด.๙ และใบสด.๔๓) (เฉพาะผู้สมัคร 
/เพศชาย... 
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เพศชาย) เป็นต้นจ านวนอย่างละ ๑ ฉบับ 
๓.๒.๖. ส าเนาใบอนุญาตประกอบวิชาชีพครู หรือส าเนาใบอนุญาตปฏิบัติการสอน หรือรับรอง

สิทธิ โดยต้องได้รับอนุมัติภายในวันปิดรับสมัครเท่านั้นจ านวน ๑ ฉบับ 
ท้ังนี้ในวันสมัครให้ผู้สมัครน าเอกสารฉบับจริงทุกรายการมาแสดงต่อเจ้าหน้าท่ีท่ีรับสมัครด้วย

และให้ผู้สมัครเขียนใบรับรองส าเนาถูกต้องและลงช่ือก ากับไว้ในส าเนาเอกสารตามข้อ ๓.๒.๒-๓.๒.๖ ไว้ทุก
ฉบับ 
          ๓.๓. ค่าธรรมเนียมในการสมัคร 

ผู้สมัครต้องเสียค่าธรรมเนียมสอบส าหรับต าแหน่งท่ีสมัครจ านวนเงิน ๓๐๐ บาท (สามร้อยบาท
ถ้วน) และค่าธรรมเนียมดังกล่าวจะไม่จ่ายคืนให้ไม่ว่ากรณีใดๆท้ังส้ิน 

๓.๔. วิธีการสมัคร 
ให้ผู้สมัครด าเนินการเกี่ยวกับการสมัครตามข้ันตอนวิธีดังนี้ 
๓.๔.๑. ขอรับค าร้องขอสมัครและใบสมัครท่ี งานบุคลากร ฝ่ายบริหารทรัพยากร วิทยาลัยการ

อาชีพนวมินทราชินีแม่ฮ่องสอน  
๓.๔.๒. กรอกรายละเอียดในเอกสารการสมัครซึ่งประกอบด้วยค าร้องขอสมัครและใบสมัครให้

ครบถ้วนทุกช่องรายการและลงช่ือผู้สมัครพร้อมท้ังวันท่ีสมัครให้เรียบร้อย 
๓.๔.๓. ติดรูปถ่ายจ านวน ๑ รูปลงในใบสมัครและติดรูปถ่ายจ านวน ๒ รูปลงในบัตรประจ าตัว

ผู้สมัครสอบในช่องท่ีก าหนดให้เรียบร้อย 
๓.๔.๔. ยื่นเอกสารการสมัครท่ีกรอกข้อความสมบูรณ์และปิดรูปถ่ายเรียบร้อยแล้ว พร้อมท้ังแนบ

เอกสารประกอบการสมัครตามข้อ ๓.๒ โดยให้ยื่นการสมัครต่อเจ้าหน้าท่ีรับสมัครเท่านั้น และให้ยื่นภายในวัน
เวลาและสถานท่ีรับสมัครท่ีก าหนดไว้ตามข้อ ๓.๑ 

๓.๔.๕. เมื่อเจ้าหน้าท่ีรับสมัครได้ตรวจสอบเอกสารการสมัครแล้วให้ ผู้สมัครช าระ เงิน
ค่าธรรมเนียมสอบข้อ ๓.๓ และลงช่ือผู้สมัครในบันทึกประจ าวันเป็นหลักฐานพร้อมกับรอรับลงบัตรประจ าตัว
ผู้สมัครสอบคืนจากเจ้าหน้าท่ีรับสมัครต้องเก็บไว้เป็นหลักฐานในการเข้ารับการประเมินสมรรถนะโดยการสอบ 

๓.๔.๖. ติดตามตรวจสอบประกาศรายช่ือผู้มีสิทธิสอบตามท่ีก าหนดไว้ในข้อ ๔. ของประกาศฯนี้ 
๓.๕. เงื่อนไขการรับสมัคร 

๓.๕.๑. วิทยาลัยการอาชีพนวมินทราชินีแม่ฮ่องสอน ขอสงวนสิทธิรับการพิจารณาเอกสารการ
สมัครเฉพาะผู้สมัครท่ียื่นเอกสารประกอบการสมัครตามข้อ ๓.๒ ในประกาศฯนี้ครบถ้วนทุกรายการและได้
กรอกข้อความในเอกสารการสมัครครบถ้วนสมบูรณ์และได้ด าเนินการสมัครตามข้อ ๓.๔ ในประกาศฯนี้
ครบถ้วนทุกขั้นตอนกรณีท่ียื่นเอกสารประกอบการสมัครหรือกรอกข้อความในเอกสารการสมัครไม่ครบถ้วน
สมบูรณ์หรือไม่ได้ด าเนินการสมัครครบถ้วนทุกขั้นตอนดังกล่าวจะมีผลให้สมัครนั้นไม่มีรายช่ือในประกาศ
รายช่ือผู้มีสิทธิรับการประเมินสมรรถนะหรือเข้ารับการสอบในต าแหน่งท่ีสมัครนั้น 

๓.๕.๒. ผู้สมัครจะต้องรับผิดชอบในการตรวจสอบและรับรองตนเองว่าเป็นผู้มีคุณสมบัติท่ัวไป
และคุณสมบัติเฉพาะส าหรับต าแหน่งตามข้อ ๒.๑ และข้อ ๒.๒ ในประกาศฯนี้จริงกรณีท่ีวิทยาลัยการอาชีพนว
มินทราชินีแม่ฮ่องสอน ตรวจสอบพบว่าผู้สมัครไม่มีคุณสมบัติครบถ้วนดังกล่าวหรือคุณวุฒิการศึกษาท่ีใช้สมัคร
ไม่ตรงตามประกาศรับสมัคร รวมท้ังกรณีท่ีมีความผิดพลาดอันเกิดจากผู้สมัครไม่ว่าด้วยเหตุใดๆอันมีผลท าให้
ผู้สมัครไม่มีสิทธิสมัครตามประกาศรับสมัครฯนี้ให้ถือว่าผู้สมัครเป็นผู้ขาดคุณสมบัติในการสมัครมาต้ังแต่ต้น
และถือว่าเป็นผู้ไม่มีสิทธิเข้ารับการประเมินสมรรถนะและไม่มีสิทธิได้รับการจัดจ้างและท าสัญญาจ้างเป็น
พนักงานราชการครั้งนี้ถึงแม้จะเป็นผู้ผ่านการเลือกสรรเพื่อจัดจ้างเป็นพนักงานราชการและจะไม่รับคืน
ค่าธรรมเนียมสอบแต่อย่างใด 

/4. การประกา..... 
. 
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๔. การประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้าการประเมินสมรรถนะและก าหนดวันเวลาและสถานที่ในการ
ประเมินสมรรถนะ  

วิทยาลัยการอาชีพนวมินทราชินีแม่ฮ่องสอน จะประกาศรายช่ือผู้มีสิทธิเข้ารับการประเมิน
สมรรถนะในวันท่ี 10 พฤษภาคม ๒๕๖๑ ณ ป้ายประชาสัมพันธ์งานบริการงานท่ัวไป  ตึกอ านวยการวิทยาลัย
การอาชีพนวมินทราชินีแม่ฮ่องสอน      

๕. หลักเกณฑ์และวิธีการเลือกสรร 
วิทยาลัยการอาชีพนวมินทราชินีแม่ฮ่องสอน จะด าเนินการประเมินสมรรถนะผู้สมัครด้วยวิธีการ

สอบประเมินสมรรถนะครั้งท่ี ๑ และ ประเมินสมรรถนะครั้งท่ี 2 ในวันท่ี 10  พฤษภาคม 2561  ในแต่ละ
ต าแหน่งท่ีเปิดรับสมัครดังต่อไปนี้ 

สมรรถนะ คะแนนเต็ม วิธีการประเมิน 
ประเมินสมรรถนะคร้ังที่ ๑ 
ส่วนท่ี ๑ : ความรู้ความสามารถท่ัวไป 

- พระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ.2542 
แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับท่ี 2) พ.ศ.2545 และ(ฉบับท่ี 
3)พ.ศ.2553 

- พระราชบัญญัติการอาชีวศึกษา 2551 
- ระเบียบส านักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยพนักงาน

ราชการพ.ศ.๒๕๔๗และประกาศคณะกรรมการ
การบริหารพนักงานราชการท่ีเกี่ยวข้อง 

- ระเบียบส านักนายกรัฐมนตรี ด้วยการลาของ
ข้าราชการ พ.ศ.๒๕๕๕ 

- พระราชบัญญัติข้าราชการครูและบุคลากรทางการ
ศึกษา พ.ศ.2547 แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับท่ี 2 )พ.ศ.
2547 และแก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับท่ี 2และ3)พ.ศ.
2553 

- ระเบียบกระทรวงศึกษาธิการว่าด้วยการลงโทษ 
นักเรียน นักศึกษา พ.ศ.2548  

- พระราชบัญญัติสภาครูและบุคลากรทางการศึกษา 
พ.ศ.2546 

100 สอบข้อเขียน 

ส่วนท่ี ๒ : ความรู้ความสามารถเฉพาะต าแหน่ง 
- กลุ่มวิชาการบัญชี  รหัสวิชา  301 

100 
 

สอบข้อเขียน/
ปฏิบัติ 

ประเมินสมรรถนะคร้ังที่ ๒ 
ส่วนท่ี ๓   
            1. มนุษย์สัมพันธ์ การประสานงาน 
            2. ความคิดริเริ่มสร้างสรรค์และการปฏิภาณไหวพริบ 

  3. การส่ือสารโดยการพูด 
            4. การคิดวิเคราะห ์
ส่วนท่ี  4 สอน 1 หน่วยการเรียนในรายวิชาท่ีเกี่ยวข้องกับ
วิชาการบัญชี ใช้เวลาในการสอบสอนประมาณ 15-20 นาที 

5๐ 
 
 
 
 
 

50 

สอบสัมภาษณ์ 
 
 
 
 
 
 

สอบสอน 
รวม 300  

/ วิทยาลัย 
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วิทยาลัยการอาชีพนวมินทราชินีแม่ฮ่องสอน จะประเมินสมรรถนะครั้งท่ี ๑ ก่อน และเมื่อ

ประเมินสมรรถนะครั้งท่ี ๑  ผ่านแล้วจึงจะมีสิทธิเข้ารับการประเมินสมรรถนะครั้งท่ี ๒ ต่อไป 
๖. เกณฑ์การตัดสิน 

๖.๑. การประเมินสมรรถนะจะแบ่งเป็น ๒ ครั้ง ได้แก่ 
๖.๑.๑. ประเมินสมรรถนะครั้งท่ี ๑ ประกอบด้วย สมรรถนะส่วนท่ี ๑ และส่วนท่ี ๒ 
๖.๑.๒. ประเมินสมรรถนะครั้งท่ี ๒ ประกอบด้วย สมรรถนะส่วนท่ี ๓ และส่วนท่ี 4 

๖.๒. ผู้ท่ีจะผ่านการประเมินสมรรถนะครั้งท่ี ๑ ต้องได้คะแนนการการประเมินในส่วนท่ี ๑ และส่วนท่ี 
๒ รวมกันไม่ต่ ากว่าร้อยละ ๖๐ 

ท้ังนี้ ผู้ท่ีจะได้รับการประเมินสมรรถนะครั้ง ๒ จะต้องเป็นผู้ได้คะแนนผ่านการประเมินสมรรถนะ
ครั้งท่ี 1ส่วนท่ี ๑ และส่วนท่ี 2  รวมกันไม่ต่ ากว่าร้อยละ ๖๐ และวิทยาลัยการอาชีพนวมินทราชินีแม่ฮ่องสอน 
ขอสงวนสิทธิพิจารณาการตรวจกระดาษค าตอบของผู้เข้าสอบในส่วนท่ี ๒ ให้กับผู้ท่ีมีผลการประเมินสมรรถนะ
ส่วนท่ี 1 เท่านั้น 

๖.๓. ผู้ท่ีมีสิทธิเข้ารับการประเมินสมรรถนะครั้งท่ี ๒ จะต้องเป็นผู้ได้รับคะแนนผ่านการประเมิน
สมรรถนะครั้งท่ี ๑ ตามข้อ 6.2 

๖.๔. ผู้ท่ีผ่านการประเมินสมรรถนะครั้งท่ี ๒ ต้องได้คะแนนการประเมินส่วนท่ี ๓ และส่วนท่ี 4 ไม่ต่ า
รวมกันกว่าร้อยละ ๖๐ จึงจะผ่านการเลือกสรรและประกาศผลขึ้นบัญชีเป็นพนักงานราชการท่ัวไป ต าแหน่งครู 

๖.๕. ผู้ท่ีได้รับการเลือกสรรท าสัญญาจ้างจะต้องเป็นผู้ท่ีผ่านการประเมิน ตามข้อ 6.4  
๗. การประกาศรายชื่อผู้ผ่านการการเลือกสรร 

๗.๑. วิทยาลัยการอาชีพนวมินทราชินีแม่ฮ่องสอน จะประกาศรายช่ือผู้ผ่านการเลือกสรรในวันท่ี            
11 พฤษภาคม ๒๕๖๑ ณ   วิทยาลัยการอาชีพนวมินทราชินีแม่ฮ่องสอน  

๗.๒. การประกาศบัญชีรายช่ือผู้ผ่านการเลือกสรร 
๗.๒.๑. จ าแนกตามต าแหน่งท่ีเปิดรับสมัครและมีผู้สอบผ่าน 
๗.๒.๒. จะประกาศเรียงล าดับรายช่ือตามคะแนนผู้ผ่านการผู้เลือกสรรโดยเรียงล าดับจากผู้ท่ี

ได้รับคะแนนรวมสูงสุดท่ีหนึ่งไปหาผู้ได้คะแนนรวมต่ าสุดโดยผู้อยู่ในล าดับต้นจะเป็นผู้ท่ีอยู่ในล าดับท่ีดีกว่า 
๗.๒.๓. กรณีท่ีมีผู้ได้คะแนนรวมตามข้อ ๗.๒.๒ ดังกล่าวเท่ากันจะพิจารณาดังนี้ 

(๑) ให้ผู้ท่ีได้คะแนนประเมินครั้งท่ี ๑ ส่วนท่ี ๑ มากกว่าเป็นผู้อยู่ในล าดับท่ีดีกว่า 
(๒) ถ้าคะแนนเท่ากันจะพิจารณาให้ผู้ท่ีได้คะแนนประเมินครั้งท่ี ๑ ส่วนท่ี ๒ มากว่าเป็น

ผู้อยู่ ในล าดับท่ีดีกว่า 
(๓) ถ้าคะแนนเท่ากันจะพิจารณาให้ผู้ท่ีได้คะแนนประเมินครั้งท่ี ๒ มากว่าเป็นผู้อยู่ ใน

ล าดับท่ีดีกว่า 
๗.๓. หากต าแหน่งใดมีผู้ผ่านการเลือกสรรเกินกว่าจ านวนอัตราว่าท่ีประกาศรับสมัครนี้วิทยาลัยการ

อาชีพนวมินทราชินีแม่ฮ่องสอนจะขึ้นบัญชีรายช่ือผู้ผ่านการเลือกสรรดังกล่าวนั้นไว้เป็นเวลา ๒ ปีนับต้ังแต่
ประกาศขึ้นบัญชีรายช่ือผู้ผ่านการเลือกสรรหรือนับต้ังแต่วันประกาศรับสมัครในต าแหน่งท่ีมีลักษณะงาน
เช่นเดียวกันนี้ใหม่แล้วแต่กรณี 

ท้ังนี้ถ้ามีกรณีอย่างใดอย่างหนึ่งดังต่อไปนี้ให้รายช่ือได้ขึ้นบัญชีไว้นี้ เป็นอันยกเลิกการเรียนการ
ขึ้นบัญชีของผู้นั้นด้วยได้แก่ 

(๑) ผู้นั้นได้ขอสละสิทธิมาเข้ารับการจัดจ้างในต าแหน่งท่ีสอบได้ 
(๒) ผู้นั้นไม่มารายตัวเพื่อรับการจัดจ้างภายในเวลาท่ีก าหนด 
(๓) ผู้นั้นไม่มาเข้าปฏิบัติหน้าท่ีราชการตามก าหนดวันเวลาท่ีวิทยาลัยการอาชีพนวมินทราชินี

แม่ฮ่องสอนก าหนด 
/(4) ปรากฎ....... 
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(๔) ปรากฏข้อเท็จจริงในภายหน้าว่าผู้นั้นมีคุณสมบัติไม่เป็นไปตามเงื่อนไขและ/หรือไม่ปฏิบัติ
ตามเงื่อนไขการรับสมัครกรณี หนึ่งกรณีใดหรือหลายกรณีตามท่ีระบุไว้ในข้อ ๓.๕ ของประกาศ ฯ 

๘.  การจัดจ้างและท าสัญญาจ้างผู้ผ่านการเลือกสรร 
 ผู้ผ่านการเลือกสรรจะต้องเข้ารับการจ้างและท าสัญญาจ้างตามท่ีวิทยาลัยการอาชีพนวมินทราชินี

แม่ฮ่องสอนก าหนดดังนี้ 
๘.๑ วิทยาลัยการอาชีพนวมินทราชินีแม่ฮ่องสอน จะจ้างพักงานราชการครั้งแรกตามล าดับคะแนนท่ี

สอบได้ของผู้สอบผ่านการเลือกสรร ตามจ านวนอัตราว่างท่ีได้ประกาศรับสมัครนี้ 
๘.๒ ในกรณีท่ีวิทยาลัยการอาชีพนวมินทราชินีแม่ฮ่องสอน มีอัตราว่างเพิ่มในภายหน้าจะจ้างพนักงาน

ราชการ โดยพิจารณาบัญชีรายช่ือผู้ผ่านการเลือกสรรในต าแหน่งนั้นๆ ตามล าดับการขึ้นบัญชีรายช่ือของ
ต าแหน่งนั้นท่ีมีบัญชีรายเหลืออยู่ตามจ านวนอัตราว่างดังกล่าว 

๘.๓ การท าสัญญาจ้างให้เป็นไปตามท่ีวิทยาลัยการอาชีพนวมินทราชินีแม่ฮ่องสอน ก าหนดซึ่งจะจ้าง
ให้ทราบต่อไป   

 
 

                                             ประกาศ ณ วันท่ี  25 เมษายน  พ.ศ ๒๕๖๑ 
 
 
 
                                                           (นายประภากร  วัชราคม) 
                                       ผู้อ านวยการวิทยาลัยการอาชีพนวมินทราชินีแม่ฮ่องสอน  
 
                                                    

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



เอกสารแนบท้ายประกาศวิทยาลัยการอาชีพนวมินทราชินีแม่ฮ่องสอน 
ลงวันที่ 25 เมษายน ๒๕๖๑ 

เร่ือง การรับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป 
--------------------------------------------- 

๑. ข้อมูลเก่ียวกับต าแหน่ง 
    ชื่อต าแหน่ง  พนักงานบริหารท่ัวไป (ครู) 
    เลขที่ต าแหน่ง ๓๐๑ กลุ่มงาน บริหารท่ัวไป สาขาการบัญชี 
    สถานที่ปฏิบัติงาน วิทยาลัยการอาชีพนวมินทราชินีแม่ฮ่องสอน 
   ท่ีต้ังเลขท่ี 126  ถนนขุนลุมประภาส  ต าบลจองค า  อ าเภอเมือง  จังหวัด
แม่ฮ่องสอน  ๕๘00๐ 
๒. หน้าที่และความรับผิดชอบของงานที่ปฏิบัติ 
 ปฏิบัติหน้าท่ีหลักเกี่ยวกับการจัดการเรียนการสอน การส่งเสริม การเรียนรู้ พัฒนาผู้เรียนปฏิบัติงาน
ทางวิชาการของสถานศึกษา พัฒนาตนเองและวิชาชีพ ประสานความร่วมมือกับผู้ปกครอง บุคคลในชุมชนหรือ
สถานประกอบการเพื่อร่วมกันพฒันาผู้เรียน การบริการสังคมด้านวิชาการเป็นต้น โดยมีลักษณะงานท่ีต้อง
ปฏิบัติดังนี้ 
 ๑. ปฏิบัติงานเกี่ยวกับการจัดการเรียนการสอนและส่งเสริมการเรียนรู้ของผู้เรียนด้วยวิธีการท่ี
หลากหลายโดยเน้นผู้เรียนเป็นส าคัญ 
 ๒. จัดอบรมส่ังสอนและจัดกิจกรรมเพื่อพัฒนาผู้เรียนให้มีคุณลักษณะท่ีพึงประสงค์ 
 ๓. ปฏิบัติงานทางวิชาการของสถานศึกษา 
 ๔. ปฏิบัติงานเกี่ยวกับการจัดระบบดูเหลือผู้เรียน 
 ๕. ประสานความร่วมมือกับผู้ปกครองและบุคคลในชุมชนเพื่อร่วมกันพฒันาผู้เรียนตามศักยภาพ 
 ๖. ท านุ บ ารุง ส่งเสริมศิลปวัฒนธรรม แหล่งเรียนรู้และภูมิปัญญาท้องถิ่น 
 ๗. ศึกษา วิเคราะห์ วิจัย และประเมินพัฒนาการของผู้เรียน เพื่อน ามาพัฒนาการเรียนการสอนให้มี
ประสิทธิภาพยิ่งขึ้น 
 ๘. ปฏิบัติงานเกี่ยวกับการใช้โปรแกรมชุดค าส่ังในระบบคอมพิวเตอร์เพื่อน ามาปฏิบัติงานในการ
จัดการเรียนการสอนและงานอื่น ๆ ท่ีเกี่ยวข้อง รวมทั้งการติดตามความก้าวหน้าของเทคโนโลยีใหม่ ๆ เพื่อ
น ามาใช้ปฏิบัติงาน 
 ๙. ติดต่อประสานงานให้บริการข้อมูล ให้ค าปรึกษา แนะน า ตอบปัญหา และช้ีแจงเรื่องต่างๆ ท่ี
เกี่ยวกับงานในหน้าท่ีบุคคลหรือหน่วยงานท่ีเกี่ยวข้อง 
๓. คุณสมบัติเฉพาะส าหรับต าแหน่ง 

 ๓.๑ ได้รับวุฒิปริญญาตรี หรือคุณวุฒิอื่นท่ีเทียบได้ในระดับเดียวกันท่ี ก.พ. รับรองแล้วในกลุ่ม
วิชาการบัญชี รหัสสาขา ๓๐๑ การจัดการท่ัวไป (การบัญชี)/การบริหารธุรกิจ (การบัญชี)/การบัญชี/บัญชี
การเงิน/ธรุกิจศึกษา(การบัญชี) 
 ๓.๒ มีใบอนุญาตประกอบวิชาชีพครู หรือหนังสือรับรองสิทธิ โดยต้องได้รับอนุมัติภายในวันปิดรับ
สมัครเท่านั้น 
๔. การลงนาม 
                                                                                                       
 
                                                                              (นาประภากร  วัชราคม) 
                                                          ผู้อ านวยการวิทยาลัยการอาชีพนวมินทราชินีแม่ฮ่องสอน 
                              วันท่ี 25 เมษายน ๒๕๖๑ 

 


