
 
 
 
 
 

ประกาศวิทยาลัยสารพัดช่างนครศรีธรรมราช 
เร่ือง    การรับสมัครลูกจ้างชั่วคราว ต าแหน่งครูอัตราจ้าง 

 
        ตามที่วิทยาลัยสารพัดช่างนครศรีธรรมราช สังกัดส านักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา 
กระทรวงศึกษาธิการ มีความประสงค์จะรับสมัครคัดเลือกบุคคลเป็นลูกจ้างชั่วคราว ต าแหน่งครูอัตราจ้าง 
จ านวน 6 อัตรา อัตราค่าจ้าง  เดือนละ ๑๐,๗๐๐ บาท  โดยมีรายละเอียดดังนี้ 

๑. คุณสมบัติทั่วไป  
1.1 คุณสมบัตทิั่วไป 

1.1.1 มีสัญชาติไทย เชื้อชาติไทย 
1.1.2 ไม่เป็นบุคคลล้มละลาย 
1.1.3 ไม่เป็นผู้มีกายทุพพลภาพจนไม่สามารถปฏิบัติหน้าที่ได้ ไร้ความสามารถ

หรือ จิตฟ่ันเฟือน ไม่สมประกอบ หรือเป็นโรคตามที่ก าหนดไว้ในกฎหมาย
ว่าด้วยระเบียบข้าราชการพลเรือน 

1.1.4 ไม่ด ารงต าแหน่งทางการเมือง กรรมการพรรคการเมือง หรือเจ้าหน้าที่ใน
พรรคการเมือง 

1.1.5 ไม่เป็นผู้เคยต้องรับโทษจ าคุกโดยค าพิพากษาถึงที่สุดให้จ าคุก เพราะ
กระท าความผิดทางอาญาเว้นแต่โทษส าหรับความผิดที่ได้กระท าโดย
ประมาทหรือความผิดลหุโทษ 

1.1.6 ไม่เป็นผู้ เคยถูกต้องโทษให้ออก ปลดออก หรือไล่ออกจากราชการ 
รัฐวิสาหกิจ หรือหน่วยงานอื่นของรัฐ 
 

2. สมบัติเฉพาะส าหรับต าแหน่งของผู้สมัคร 
2.1 ครูสอนวิชาภาษาไทย  จ านวน   1   อัตรา 

คุณสมบัติเฉพาะต าแหน่ง  
1. ส าเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรีในสาขาวิชาหรือคุณวุฒิอ่ืนที่เทียบได้

เดียวกันที่ ก.พ. รับรองแล้วในสาขาวิชา ภาษาไทย/การสอนภาษาไทย/ภาษาและวรรณคดีไทย/ไทยศึกษา/
ภาษาไทยการสื่อสาร/ภาษาไทยเพ่ือการสื่อสาร 

2. มีใบอนุญาตประกอบวิชาชีพครู/หลักฐานที่ใช้แสดงในการประกอบวิชาชีพ
ครูตามที่คุรุสภาออกให้เพ่ือปฏิบัติหน้าที่สอน/มีประสบการณ์การสอน หรือประสบการณ์ในการท างาน 

 

2.2 ครูสอนวิชาภาษาอังกฤษ     จ านวน   1   อัตรา 
คุณสมบัติเฉพาะต าแหน่ง  
1. ส าเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรีในสาขาวิชาหรือคุณวุฒิอ่ืนที่เทียบได้

เดียวกันที่ ก.พ. รับรองแล้วในสาขาวิชา ภาษาอังกฤษ/การสอนภาษาอังกฤษ/ภาษาอังกฤษเพ่ือการสื่อสาร/
ภาษาอังกฤษเพ่ือการสื่อสารสากล/ภาษาศาสตร์/ภาษาอังกฤษธุรกิจ/ภาษาศาสตร์(ภาษาอังกฤษ) 

 
 

//2. มีใบอนุญาต… 
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2. มีใบอนุญาตประกอบวิชาชีพครู / หลักฐานที่ใช้แสดงในการประกอบ

วิชาชีพครูตามที่คุรุสภาออกให้เพ่ือปฏิบัติหน้าที่สอน/ มีประสบการณ์การสอน หรือประสบการณ์ในการท างาน 
 

2.3 ครูสอนวิชาช่างไฟฟ้า   จ านวน    2   อัตรา 
คุณสมบัติเฉพาะต าแหน่ง  
1. ส าเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรีในสาขาวิชาหรือคุณวุฒิอ่ืนที่เทียบได้

เดียวกันที่ ก.พ. รับรองแล้วในสาขาวิชา ช่างไฟฟ้า/ไฟฟ้าก าลัง/วิศวกรรมไฟฟ้า/เทคโนโลยีไฟฟ้าอุตสาหกรรม/
อุตสาหกรรมศิลป์ (ไฟฟ้า) วิศวกรรมไฟฟ้าเคร่ืองกลการผลิต 

2. มีใบอนุญาตประกอบวิชาชีพครู/หลักฐานที่ใช้แสดงในการประกอบวิชาชีพ
ครูตามที่คุรุสภาออกให้เพ่ือปฏิบัติหน้าที่สอน/ มีประสบการณ์การสอน หรือประสบการณ์ในการท างาน 

 

2.4 ครูสอนวิชาช่างอิเล็กทรอนิกส์  จ านวน   1   อัตรา 
1. ส าเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรีในสาขาวิชาหรือคุณวุฒิอ่ืนที่เทียบได้

เดียวกันที่ ก.พ. รับรองแล้วในสาขาวิชา อิเล็กทรอนิกส์/ เทคนิคคอมพิวเตอร์/เทคโนโลยีคอมพิวเตอร์/
คอมพิวเตอร์ฮาร์ดแวร์ 

2. มีใบอนุญาตประกอบวิชาชีพครู/หลักฐานที่ใช้แสดงในการประกอบวิชาชีพ
ครูตามที่คุรุสภาออกให้เพ่ือปฏิบัติหน้าที่สอน/ มีประสบการณ์การสอน หรือประสบการณ์ในการท างาน 

3. มีความรู้ความสามารถด้านเครือข่าย และการออกแบบเว็บไซต์ 
 

2.5 ครูสอนวิชาอาหารและโภชนาการ  จ านวน   ๑   อัตรา  
คุณสมบัติเฉพาะต าแหน่ง  
1. ส าเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรีในสาขาวิชาหรือคุณวุฒิอ่ืนที่เทียบได้

เดียวกันที่ ก.พ. รับรองแล้วในสาขาวิชา อาหารและโภชนาการ/โภชนาชุมชน/โภชนบ าบัด/โภชนวิทยา/
เทคโนโลยีการจัดการและบริการอาหาร/ธุรกิจอาหาร/อุตสาหกรรมและบริการ 

2. มีใบอนุญาตประกอบวิชาชีพครู / หลักฐานที่ใช้แสดงในการประกอบ
วิชาชีพครูตามที่คุรุสภาออกให้เพ่ือปฏิบัติหน้าที่สอน/ มีประสบการณ์การสอน หรือประสบการณ์ในการท างาน 

 

  ๓.  เอกสารและหลักฐานที่ใช้ในการสมัคร 
   ๓.๑ ส าเนาปริญญาบัตร หนังสือรับรองคุณวุฒิที่สภามหาวิทยาลัยอนุมัติแล้ว และ
ใบรายงานผลการศึกษา (Transcript) พร้อมฉบับจริง จ านวน 1 ฉบับ 
   3.2  ส าเนาทะเบียนบ้าน จ านวน ๑ ฉบับ (รับรองส าเนาด้วยปากกาสีน้ าเงิน) 

๓.๓  ส าเนาบัตรประชาชน จ านวน ๑ ฉบับ (รับรองส าเนาด้วยปากกาสีน้ าเงิน) 
3.4  ส าเนา ใบอนุญาตประกอบวิชาชีพครู / หลักฐานที่ใช้แสดงในการประกอบ

วิชาชีพครูตามที่คุรุสภาออกให้เพ่ือปฏิบัติหน้าที่สอน/ มีประสบการณ์การสอน หรือหลักฐานที่ประกอบการสอน 
   3.5  ใบรับรองแพทย์ว่าไม่เป็นโรคต้องห้ามตามกฎ กพ. (ไม่เกิน ๓ เดือน)  

3.6  รูปถ่ายหน้าตรงไม่สวมหมวก ไม่ใส่ แว่นตาด า ถ่ายไม่เกิน ๖ เดือน  
       ขนาด ๑ นิ้ว จ านวน 3 รูป 

   ๓.7  หลักฐานอื่นๆ (ถ้ามี) เช่น ใบเปลี่ยน ชื่อสกุล ใบส าคัญทางทหาร 
       
 
 

//4. ก าหนดการรับสมัคร… 
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4. ก าหนดการรับสมัคร การสอบคัดเลือก และเกณฑ์การตัดสิน 
4.1 รับสมัครตั้งแต่วันที่ 27 เมษายน ถึง 5 พฤษภาคม 2565 เวลา 09.00 – 15.00 น. 

เว้นวันหยุดราชการ สมัครด้วยตนเอง ณ งานบุคลากร อาคาร 3 วิทยาลัยสารพัดช่างนครศรีธรรมราช เลขที่ 214     
หมู่ 1 ต าบลปากพูน อ าเภอเมือง จังหวัดนครศรีธรรมราช โทร. 075-531500  

4.2 ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธ์ิสอบ ในวันที่ 5 พฤษภาคม  2565 ตั้งแต่เวลา 16.00 น. 
ณ ชั้น ๑ อาคาร ๓ วิทยาลัยสารพัดช่างนครศรีธรรมราช หรือทางเว็บไซต์ www.nkpc.ac.th 
   4.3 สอบคัดเลือก ณ วิทยาลัยสารพัดช่างนครศรีธรรมราช 
 

 

 

๗.  ประกาศผลการสอบคัดเลือก 
ประกาศรายชื่อผู้ที่ได้รับการคัดเลือก ในวันที่ 12 พฤษภาคม 2565 ณ ชั้น ๑ อาคาร ๓  

วิทยาลัยสารพัดช่างนครศรีธรรมราช หรือทางเว็บไซต์ www.nkpc.ac.th 
 

  8. รายงานตัวและท าสัญญาจ้าง 
รายงานตัวและท าสัญญาจ้าง วันที่ 12 พฤษภาคม 2565 เวลา 13.30 น. ณ งานบุคลากร               

อาคาร 3 วิทยาลัยสารพัดช่างนครศรีธรรมราช เลขที่ 214  หมู่ 1 ต าบลปากพูน อ าเภอเมือง จังหวัดนครศรีธรรมราช 

    ประกาศ ณ วันที่  25 เดือน เมษายน  พ.ศ. 2565 

 

 

                   (นายสุรศักดิ์  นาคาลักษณ์) 
                      ผู้อ านวยการวิทยาลัยสารพัดช่างนครศรีธรรมราช 
 

วันที่ เวลา การสอบ คะแนนเต็ม 
10 พ.ค. 65 09.00 เป็นต้นไป 

13.00 น. เป็นต้นไป 
ภาค ก ความรู้ความสามารถทั่วไป 
ภาค ข ความรู้ความสามารถเฉพาะต าแหน่ง 
         โดยวิธีการปฏิบัติหรือสอบปฏิบัติการสอน 

50 คะแนน 
100 คะแนน 

11 พ.ค. 65 09.00 น. เป็นต้นไป ภาค ค การสอบสัมภาษณ์ 100 คะแนน 

http://www.nkpc.ac.th/
http://www.nkpc.ac.th/

