
 
 
 
 
 

ประกาศวิทยาลัยการอาชีพป่าซาง 
เร่ือง การรับสมัครบุคคลเพื่อเข้าปฏิบัติงานเป็นลูกจ้างชั่วคราว 

ตำแหน่ง ครูพิเศษสอน โครงการอาชีวะสร้างช่างฝีมือ ตามแนวทางโรงเรียนพระดาบส 
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖ 

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

  ด้วย วิทยาลัยการอาชีพป่าซาง มีความประสงค์จะรับสมัครโดยวิธีการสรรหาเพื่อคัดเลือกบุคคล      
เข้าปฏิบัติงาน เป็นลูกจ้างช่ัวคราว ตำแหน่ง ครูพิเศษสอน โครงการอาชีวะสร้างช่างฝีมือ ตามแนวทางโรงเรียน  
พระดาบส ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖ จำนวน ๒ อัตรา สังกัดวิทยาลัยการอาชีพ ป่าซาง สำนักงาน
คณะกรรมการการอาชีวศึกษา จากเงินรายได้สถานศึกษา และเงินอุดหนุนท่ัวไป อาศัยอำนาจตามคำส่ังสำนักงาน
คณะกรรมการการอาชีวศึกษา ท่ี ๑๐๒๘/๒๕๕๗ ลงวันท่ี ๘ สิงหาคม ๒๕๕๗ เรื่องมอบอำนาจให้ ผู้อำนวยการ
วิทยาลัยและผู้อำนวยการสังกัดสถาบันการอาชีวศึกษา ปฏิบัติราชการแทนเลขาธิการคณะกรรมการการอาชีวศึกษา 
(เกี่ยวกับงานบุคลากร) ข้อ ๖ ดังนั้น วิทยาลัยการอาชีพป่าซาง จึงขอประกาศรับสมัครโดยวิธีการสรรหาเพื่อ
คัดเลือกบุคคลเพื่อเข้าปฏิบัติงานเป็นลูกจ้างช่ัวคราว ตำแหน่ง ครูพิเศษสอน โครงการอาชีวะสร้างช่างฝีมือ        
ตามแนวทางโรงเรียนพระดาบส ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖ โดยมีรายละเอียดดังต่อไปนี้ 

๑. ตำแหน่งที่รับสมัคร 
ชื่อตำแหน่ง  ครูพิเศษสอน 

- โครงการอาชีวะสร้างช่างฝีมือฯ   จำนวน ๒ อัตรา 

อัตราค่าตอบแทน 
๑) เงินเดือน เดือนละ ๑๕,0๐๐ บาท (หนึ่งหมื่นห้าพันบาทถ้วน) 
๒) จ้างรายปีต่อปีงบประมาณ 

    ๓) ทดลองการปฏิบัติงานเป็นเวลา ๖ เดือน เมื่อผ่านการทดลองงานแล้ววิทยาลัย      
การอาชีพป่าซาง จะพิจารณาการจ้างต่อไป 

  ๒. คุณสมบัติทั่วไปและคุณสมบัติเฉพาะตำแหน่งของผู้สมัคร 
ผู้สมัครต้องมีคุณสมบัติท่ัวไปและคุณสมบัติเฉพาะตำแหน่งครบทุกข้อ ดังต่อไปนี้ 

๒.๑ คุณสมบัติทั่วไป 
(๑) มีสัญชาติไทย 
(๒) เพศชาย มีอายุระหว่าง ๒0 - ๔๐ ปี (นับถึงวันสุดท้ายในการรับสมัคร) 
(๓) ไม่เป็นบุคคลผู้ล้มละลาย 
(๔) ไม่เป็นผู้มีกายทุพพลภาพจนไม่สามารถปฏิบัติหน้าท่ีได้ ไร้ความสามารถหรือจิต    

ฟั่นเฟือนไม่สมประกอบ หรือโรคตามท่ีกำหนดไว้ในกฎหมายว่าด้วยระเบียบข้าราชการพลเรือน 
(๕) ไม่เป็นผู้ดำรงตำแหน่งทางการมือง กรรมการพรรคการมือง หรือเจ้าหน้าท่ีในพรรคการเมือง 

   (๖) ไม่เป็นผู้เคยต้องรับโทษจำคุกโดยคำพิพากษาถึงท่ีสุดจำคุกเพราะกระทำความผิดทาง
อาญาเว้นแต่เป็นโทษสำหรับความผิดท่ีได้กระทำโดยประมาทหรือความผิดลหุโทษ 

   (๗) ไม่เป็นผู้เคยถูกลงโทษให้ออก ปลดออก หรือไล่ออกจากราชการ รัฐวิสาหกิจหรือ
หน่วยงานอื่นของรัฐ 

                                                                                                          //2.2 คุณสมบัติเฉพาะ... 



๒ 

    ๒.๒ คุณสมบัติเฉพาะตำแหน่ง 
(๑) วุฒิการศึกษา จบการศึกษาปริญญาตรี ในสาขาวิชาช่างยนต์ ช่างกลโรงงานและเทคนิค  

การผลิต ช่างเช่ือมโลหะ ช่างไฟฟ้ากำลัง และช่างก่อสร้างและโยธา ตามคุณวุฒิท่ีสอดคล้องกับกลุ่มสาขาวิชา/รหัสวิชา                      
ดังเอกสารแนบท้าย 

(๒) เป็นผู้มีความเสียสละ และอดทนต่อการปฏิบัติงาน  
(๓) มีความรู้ ความสามารถในสาขางาน (ช่างยนต์ ช่างเช่ือม ช่างอิเล็กทรอนิกส์ ช่างไม้    

ช่างไฟฟ้า ช่างก่อสร้าง ช่างปูน งานเขียนแบบ งานตะไบ งานนิวเมติกส์ งานตีเหล็ก) 

๒.๓ เง่ือนไขในการปฏิบัติงาน ตำแหน่ง ครูพิเศษสอน โครงการอาชีวะสร้างช่างฝีมือ ตาม
แนวทางโรงเรียนพระดาบส 

(๑) สามารถพักอาศัยภายในวิทยาลัยร่วมกับนักเรียนในโครงการฯ ได้ 
(๒) ปฏิบัติหน้าท่ี ๖ วัน ในหนึ่งสัปดาห์ (จันทร์ - เสาร์) 
(๓) ปฏิบัติหน้าท่ีเป็นครูพี่เล้ียงให้กับนักเรียนตลอด ๒๔ ช่ัวโมง 

 ๓. การรับสมัคร 

๓.๑ วัน เวลา และสถานที่รับสมัคร 
   ผู้ประสงค์จะสมัคร ให้ยื่นใบสมัครด้วยตนเอง ณ งานบุคลากร ฝ่ายบริหารทรัพยากร 

วิทยาลัยการอาชีพป่าซาง ต้ังแต่วันท่ี 14–24 มีนาคม ๒๕66 (ไม่เว้นวันหยุดราชการ) ภาคเช้าต้ังแต่เวลา 0๘.๓๐ น. 
ถึงเวลา ๑๒.00 น. และภาคบ่ายต้ังแต่เวลา ๑๓.๐๐ น. ถึงเวลา ๑๖.๓๐ น. โดยในวันทำการ สามารถยื่นใบสมัคร
ได้ท่ีงานบุคลากร และในวันหยุดราชการ สามารถย่ืนใบสมัครได้ท่ีป้อมยามรักษาความปลอดภัยหน้าวิทยาลัยฯ 

๓.๒ หลักฐานที่ต้องยื่นพร้อมใบสมัคร 
   (๑) รูปถ่ายหน้าตรง ไม่สวมหมวก ไม่สวมแว่นตาดำ ขนาด ๑ x ๑.๕ นิ้ว โดยถ่ายไว้      

ไม่เกิน ๖ เดือน จำนวน ๑ รูป 
    (๒) สำเนาปริญญาบัตร/ประกาศนียบัตร และ/หรือ สำเนาระเบียนแสดงผลการศึกษา 
(Transcript of Records) ท่ีแสดงว่าเป็นผู้มีคุณวุฒิการศึกษาตรงตามประกาศรับสมัครโดยต้องสำเร็จการศึกษา
และได้รับอนุมัติจากผู้มีอำนาจอนุมัติภายในวันปิดรับสมัครจำนวนอย่างละ ๑ ฉบับ 

   ท้ังนี้ ผู้ท่ีถือว่าเป็นผู้สำเร็จการศึกษาตามหลักสูตรขั้นปริญญาบัตร/ประกาศนียบัตรของ
สถานศึกษาได้นั้น ๆ เป็นเกณฑ์ โดยจะต้องสำเร็จการศึกษาภายในวันปิดรับสมัคร 

(๓) สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน จำนวน ๑ ฉบับ 
(๔) สำเนาทะเบียนบ้าน จำนวน ๑ ฉบับ 
(๕) สำเนาหลักฐานอื่น ๆ (ถ้ามี) เช่น ใบสำคัญการสมรส ใบเปล่ียนช่ือ - นามสกุล      

(ในกรณีท่ีช่ือและนามสกุลในหลักฐานการสมัครไม่ตรงกัน) ใบสำคัญทางการทหาร (ใบ สด.๘ ใบ สด.๙ และ       
ใบ สด.๔๓) เป็นต้น จำนวน ๑ ฉบับ 

(๖) สำเนาใบอนุญาตประกอบวิชาชีพครู หรือสำเนาใบอนุญาตปฏิบัติการสอนหรือ
หนังสือรับรองสิทธิ์ จำนวน ๑ ฉบับ        

๓.๓ ค่าธรรมเนียมในการสมัคร 
ผู้สมัครต้องเสียค่าธรรมเนียมสอบ สำหรับตำแหน่งท่ีสมัคร จำนวน ๓๐๐ บาท (สามร้อย

บาทถ้วน) และค่าธรรมเนียมดังกล่าวจะไม่จ่ายคืนให้ ไม่ว่ากรณีใด ๆ ท้ังส้ิน 

 4. การประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการประเมินสมรรถนะ และกำหนดวัน เวลา และสถานที่     
ในการประเมินสมรรถนะ       

                //วิทยาลัยการอาชีพ... 



๓ 

  วิทยาลัยการอาชีพป่าซาง จะประกาศรายช่ือผู้มีสิทธิ์เข้ารับการประเมินสมรรถนะและกำหนด  
วัน เวลา และสถานท่ี ในการประเมินสมรรถนะ ก่อนหรือภายในวันที่ 28 มีนาคม ๒๕๖6 ณ วิทยาลัยการอาชีพ     
ป่าซางและทางเว็บไซต์ www.pasangic.ac.th  

 ๕. หลักเกณฑ์และวิธีการสรรหา 
วิทยาลัยการอาชีพป่าซาง จะดำเนินการประเมินสมรรถนะผู้สมัครด้วยวิธีการสอบในตำแหน่งท่ี

เปิดรับสมัคร ดังต่อไปนี้ 

๕.๑ ประเมินสมรรถนะ ครั้งท่ี ๑ 
ส่วนท่ี ๑ ความรู้ท่ัวไปและวิชาชีพ คะแนนเต็ม ๕0 คะแนน 
ส่วนท่ี ๒ ประเมินเอกสาร (ผลงาน) คะแนนเต็ม ๕o คะแนน 

๕.2 ประเมินสมรรถนะ ครั้งท่ี ๒ 
ประเมินสมรรถะโดยการสอบสัมภาษณ์ ดังนี้ 

๑) บุคลิกภาพ 
๒) ความสามารถในการส่ือสาร 
๓) ความคิดริเริ่ม และปฏิภาณไหวพริบ 
๔) ประสบการณ์ทำงาน 

  ๖. การประกาศบัญชีรายชื่อและการข้ึนบัญชีรายชื่อผู้ผ่านการสรรหา 
๖.๑ วิทยาลัยการอาชีพป่าซาง จะประกาศรายช่ือผู้ผ่านการสอบคัดเลือก ในวันท่ี 31 มีนาคม 

2566 ณ วิทยาลัยการอาชีพป่าซางและทางเว็บไซต์ของวิทยาลัยการอาชีพป่าซาง www.pasangic.ac.th 
  ๖.๒ หากมีผู้ผ่านการสอบคัดเลือกเกินจำนวนอัตราท่ีประกาศรับสมัครนี้ วิทยาลัยการอาชีพ     

ป่าซางจะขึน้บัญชีรายช่ือผู้ผ่านการสอบคัดเลือกเกินจำนวนอัตราดังกล่าวนั้นไว้เป็นเวลา ๑ ปี 

  ท้ังนี้ ถ้ามีการสอบแข่งขันอย่างเดียวกัน และได้ขึ้นบัญชีผู้สอบแข่งขันได้ใหม่แล้ว บัญชีผู้สอบ
แข่งขันได้ในครั้งนี้เป็นอันยกเลิก หรือถ้ามีกรณีอย่างใดอย่างหนึ่งดังต่อไปนี้ ให้รายช่ือท่ีได้ขึ้นบัญชีไว้นี้เป็นอันยกเลิก
การขึ้นบัญชีของผู้นั้นด้วย ได้แก่ 

(๑) ผู้นั้นได้ขอสละสิทธิ์ไม่เข้ารับการจัดจ้างในตำแหน่งท่ีสอบได้ 
(๒) ผู้นั้นไม่มารายงานตัวเพื่อรับการจัดจ้างภายในเวลาท่ีกำหนด 
(๓) ผู้นั้นไม่มาปฏิบัติหน้าท่ีราชการ ตามกำหนด วัน เวลา ท่ีวิทยาลัยการอาชีพป่าซางกำหนด 

 ๗. การจัดจ้างและทำสัญญาจ้างผู้ผ่านการสอบคัดเลือก 
    ผู้ผ่านการสอบคัดเลือกจะต้องเข้ารับการจ้างและทำสัญญาตามท่ีวิทยาลัยการอาชีพป่าซางกำหนด ดังนี้ 

   ๗.๑ วิทยาลัยการอาชีพป่าซาง จะจัดจ้างลูกจ้างช่ัวคราว ครั้งแรกตามลำดับคะแนนท่ีสอบได้ของ
ผู้สอบผ่านการสอบคัดเลือก ตามจำนวนอัตราท่ีได้ประกาศรับสมัครไว้นี้ 

  ๗.๒ การทำสัญญาจ้างให้เป็นไปตามท่ีวิทยาลัยการอาชีพป่าซางกำหนด ซึ่งจะแจ้งให้ทราบในวัน
ประกาศผลผู้ผ่านการสอบคัดเลือก 
 

ประกาศ ณ วันท่ี 13 เดือน มีนาคม พ.ศ. ๒๕๖6 
                      
                           
 
 
 
 
  

 (นายธีรศักดิ์  อรุณวัชรพันธ์) 
                                                 ผู้อำนวยการวิทยาลัยการอาชีพป่าซาง 



๔ 

เอกสารแนบท้ายประกาศวิทยาลัยการอาชีพป่าซาง 
ลงวันท่ี  13 มีนาคม พ.ศ. 2566 

 เรื่อง  การรับสมัครบุคคลเพื่อเข้าปฏิบัติงานเป็นลูกจ้างช่ัวคราว 
ตำแหน่ง ครูพิเศษสอน โครงการอาชีวะสร้างช่างฝีมือ ตามแนวทางโรงเรียนพระดาบส 

ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖ 
___________________ 

๑. ข้อมูลเกี่ยวกับตำแหน่ง 
1.1 ช่ือตำแหน่ง  ครูพิเศษสอน โครงการอาชีวะสร้างช่างฝีมือ ตามแนวทางโรงเรียนพระดาบส 

ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖ 
     1.2 สถานท่ีปฏิบัติงาน วิทยาลัยการอาชีพป่าซาง 

191 หมู่ 4 ถนนลำพูน-ทุ่งหัวช้าง ตำบลนครเจดีย์ อำเภอป่าซาง จังหวัดลำพูน 
51120 

 

2. คุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่ง 
        2.1 ได้รับวุฒิปริญญาตรีหรือคุณวุฒิอื่นท่ีเทียบได้ในระดับเดียวกันท่ี ก.พ. รับรองแล้วในสาขาวิชา/กลุ่ม
รหัสวิชา ดังนี้ 

  1) กลุ่มรหัสวิชา 201 ช่างยนต์/เครื่องกล/เทคนิคยานยนต์/วิศวกรรมเครื่องกล/เทคโนโลยีเครื่อง
ต้นกำลัง/เทคนิคช่างยนต์/อุตสาหกรรมศิลป์(ช่างยนต์)/เทคโนโลยีอุตสาหกรรม(เทคโนโลยีเครื่องกล)/วิศวกรรม   
ขนถ่ายวัสดุ(ช่างยนต์)/เทคโนโลยียานยนต์/วิศวกรรมเครื่องจักรกลเกษตร 

  2) กลุ่มรหัสวิชา 202 ช่างกลโรงงานและเทคนิคการผลิต/เขียนแบบเครื่องกล/อุตสาหกรรมศิลป์
(เขียนแบบ)/เครื่องมือกล/เทคนิคการผลิต/ช่างกลโรงงาน/วิศวกรรมการผลิต/อุตสาหกรรมเครื่องมือกล/วิศวกรรม
อุตสาหการ (การจัดการผลิต)/เทคโนโลยีอุตสาหกรรมเครื่องมือกล/ อุตสาหกรรมศิลป์(ช่างกลโรงงาน)/
อุตสาหกรรมศิลป์(การผลิต)/อุตสาหกรรมศิลป์(เครื่องมือกล)/เทคโนโลยีการผลิต/เทคโนโลยีอุตสาหกรรม(การ
จัดการอุตสาหกรรม)/เทคโนโลยีอุตสาหกรรมศึกษา/วิศวกรรมเครื่องกล/วิศวกรรมอุตสาหการและระบบการผลิต/
วิศวกรรมอุตสาหการ(ออกแบบการผลิต)/การจัดการการผลิต/เทคโนโลยีวิศวกรรมการออกแบบและผลิต
เครื่องจักรกล/วิศวกรรมขนถ่ายวัสดุ(ช่างกลโรงงาน) 
  3) กลุ่มรหัสวิชา 203 ช่างเช่ือมโลหะ/เทคนิคโลหะ/โลหะการ/ช่างเช่ือมโลหะ/ช่างเช่ือม
ประสาน/วิศวกรรมอุตสาหการ(โลหะ)/วิศวกรรมอุตสาหการ(เช่ือมโลหะ)/เทคโนโลยีอุตสาหกรรม(เช่ือมโลหะ)/
อุตสาหกรรมศิลป์(ช่างเช่ือม) 

  4) กลุ่มรหัสวิชา 206 ช่างไฟฟ้ากำลัง/ช่างไฟฟ้า/ไฟฟ้ากำลัง/วิศวกรรมไฟฟ้า/เทคโนโลยีไฟฟ้า
อุตสาหกรรม/อุตสาหกรรมศิลป์(ไฟฟ้า)/วิศวกรรมไฟฟ้าเครื่องกลการผลิต 

  5) กลุ่มรหัสวิชา 211 ช่างก่อสร้างและโยธา/ก่อสร้าง/วิศวกรรมโยธา/อุตสาหกรรมศิลป์
(ก่อสร้าง)/อุตสาหกรรมศิลป์(โยธา)/เทคโนโลยีก่อสร้าง/เทคโนโลยีโยธา/เทคโนโลยีอุตสาหกรรม(โยธา)/วิศวกรรม
ก่อสร้าง 
   2.2 มีใบอนุญาตประกอบวิชาชีพครู หรือสำเนาใบอนุญาตปฏิบัติการสอน หรือหนังสือรับรองสิทธิ์ หรือ
หลักฐานท่ีใช้แสดงในการประกอบวิชาชีพครูตามท่ีคุรุสภาออกให้เพื่อปฏิบัติหน้าท่ีสอน  
 

3. การลงนาม 

 

       ช่ือผู้ตรวจสอบ ............................................... 
       วันท่ีท่ีได้จัดทำ 13 มีนาคม พ.ศ. 2566 


