
 

ประกาศวิทยาลัยอาชีวศึกษานครศรีธรรมราช 
เรื่อง  รับสมัครและสรรหาลูกจ้างชั่วคราว   

ต าแหน่ง เจ้าหน้าที่ (ช่างซ่อมบ ารุง) ต าแหน่ง เจ้าหน้าที่ (แม่บ้าน) และ ต าแหน่ง เจ้าหน้าที่ (คนงาน)  
 

ด้วยวิทยาลัยอาชีวศึกษานครศรีธรรมราช มีความประสงค์จะรับสมัครบุคคลทั่วไปเพื่อจัดจา้ง
เป็นลูกจ้างชั่วคราว ท าหน้าที่เจ้าหน้าที่ (ช่างซ่อมบ ารุง) จ านวน 1 อตัรา และ ลูกจ้างชัว่คราวท าหน้าที่
ต าแหน่ง เจ้าหน้าที่ (แมบ่้าน) จ านวน 3 อัตรา และเจ้าหน้าที่ (คนงาน)  จ านวน 6 อัตรา  ดังนั้น อาศัยความ
ตามระเบียบส านักงานคณะกรรมการการอาชวีศกึษา พ.ศ. ๒๕๕๒ ข้อ ๑๕ (๑) จึงประกาศรับสมัครเพื่อสรรหา
บุคคลทั่วไปจ้างเป็นลูกจ้างชั่วคราว ท าหน้าที่เจ้าหน้าที่ (ช่างซ่อมบ ารุง) จ านวน 1 อัตรา  อัตราคา่จ้าง 
10,070 บาท ลูกจ้างชัว่คราวท าหน้าที่เจ้าหน้าที่ (แม่บ้าน)  จ านวน 3 อัตรา อัตราคา่จา้ง 7,460 บาท และ 
ลูกจ้างชัว่คราวท าหน้าที่เจ้าหน้าที่ (คนงาน)  จ านวน 6 อตัรา อตัราค่าจา้ง 7,460 บาท 

 

1. คุณสมบัติของผู้มีสิทธิสมัครโดยวิธีสรรหา เป็นผู้มีคุณสมบัติ ดังนี้  
1.1 ต าแหน่งเจ้าหน้าที่ (ช่างซ่อมบ ารุง) จ านวน 1 อัตรา 

    ขอบข่ายการปฏิบัติงาน 
1. ดูแลรักษา ซ่อมแซมอาคารสถานที่ เช่น งานไม้ งานปูน งานไฟฟา้และงาน

ประปา งานเชื่อมโลหะ  
2. ดูแลระบบและซ่อมบ ารุงรักษาวสัดุอุปกรณ์เครื่องใช้ต่าง ๆ ให้พร้อมใช้งาน 
3. ปฏิบัติงานอื่นตามที่ผู้บังคับบัญชามอบหมาย 

   คุณสมบัติ และคุณสมบัติเฉพาะส าหรับต าแหน่ง  อัตราค่าจ้าง 10,070 บาท 
1. มีสัญชาติไทย 
2. เพศชาย (ผ่านการเกณฑ์ทหาร) อายุไม่ต่ ากว่า 25 ปีบริบูรณ์  
3. มีวุฒิการศึกษาไม่ต่ ากว่า ประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) ในสาขาวิชา   

ช่างก่อสร้าง  ช่างเชื่อมโลหะ  ช่างไฟฟ้าก าลัง 
4. ไม่เป็นผู้บกพร่องในศีลธรรมอันดี 
5. ไม่เป็นผู้มีกายทุพพลภาพ ไร้ความสามารถ หรือจิตฟั่นเฟือนไม่สมประกอบ    

ทั้งไม่เป็นโรคเรื้อน 
6. ไม่เป็นผู้เคยต้องรับโทษจ าคุกโดยค าพิพากษาถึงที่สุดให้จ าคุกเพราะกระท า

ความผิดทางอาญา เว้นแต่เป็นโทษส าหรับความผิดที่ได้กระท าโดยประมาทหรือ
ความผิดลหุโทษ 

7. มีความซื่อสัตย์ ขยัน อดทน เอาใจใส่ต่องาน 
8. มีมนุษย์สัมพันธ์ มีจิตบริการ 
9. อุทิศเวลาให้กับทางราชการได้ ท างานนอกเวลาได้ 
10. มีประสบการณ์การปฏิบัติงาน หรือผ่านการทดสอบมาตรฐานฝีมือแรงงานใน

สาขาวิชาที่เกี่ยวข้องกับการปฏิบัติงาน จะได้รับพิจารณาเป็นพิเศษ 
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1.2 ต าแหน่งเจ้าหน้าที่ (แม่บ้าน)  จ านวน 3 อัตรา  อัตราค่าจ้าง  7,460 บาท 
  ขอบข่ายการปฏิบัติงาน 
  1.  ดูแลท าความสะอาดภายในอาคารสถานที่และบริเวณต่างๆ ของสถานศึกษา 
  2.  ดูแลอ านวยความสะดวกแก่ผู้มาติดต่อราชการ 
  3.  จัดเตรียมสถานที่และห้องประชุมต่างๆ  
  4.  ปฏิบัติงานอื่นตามที่ผู้บังคับบัญชามอบหมาย 

  คุณสมบัติ และคุณสมบัติเฉพาะส าหรับต าแหน่ง 
1.  มีสัญชาติไทย 
2.  เพศหญิง อายุไม่ต่ ากว่า 20 ปีบริบูรณ์  
3.  มีวุฒิการศึกษาไม่ต่ ากว่าระดับประถมศึกษา 
4.  ไม่เป็นผู้บกพร่องในศีลธรรมอันดี 
5.  ไม่เป็นผู้มีกายทุพพลภาพ ไร้ความสามารถ หรือจิตฟั่นเฟือนไม่สมประกอบ       
     ทั้งไม่เป็นโรคเรื้อน 
6.  ไม่เป็นผู้เคยต้องรับโทษจ าคุกโดยค าพิพากษาถึงที่สุดให้จ าคุกเพราะกระท า  
     ความผิดทางอาญา เว้นแต่เป็นโทษส าหรับความผิดที่ได้กระท าโดยประมาทหรือ   
     ความผิดลหุโทษ 
7.  มีความซื่อสัตย์ ขยัน อดทน เอาใจใส่ต่องาน 
8.  มีมนุษย์สัมพันธ์ มีจิตบริการ 
9.  อุทิศเวลาให้กับทางราชการได้ ท างานนอกเวลาได้ 
10.มีประสบการณ์การปฏิบัติงานมาแล้วจะได้รับพิจารณาเป็นพิเศษ 

 

  1.3 ต าแหน่งเจ้าหน้าที่ (คนงาน) จ านวน 6 อัตรา อัตราค่าจ้าง 7,460 บาท 
   ขอบข่ายการปฏิบัติงาน 

1. บริหารจัดการความสะอาด ขยะมูลฝอยทั้งภายในและรอบนอกบริเวณวิทยาลัยฯ   
2. ดูแล ปรับปรุง ตกแต่ง สวนหย่อม และปรับปรุงภูมิทัศน์ต่างๆ ของวิทยาลัย 
3. รักษาความสะอาดของอาคารสถานที่ บ ารุงดูแลอาคารสถานที่ตามที่ได้รับ

มอบหมาย 
4. ปฏิบัติงานตามที่ผู้บังคับบัญชามอบหมาย  

  คุณสมบัติ และคุณสมบัติเฉพาะส าหรับต าแหน่ง 
1.  มีสัญชาติไทย 
2.  เพศชาย (ผ่านการเกณฑ์ทหาร) อายุไม่ต่ ากว่า 20 ปีบริบูรณ์  
3.  มีวุฒิการศึกษาไม่ต่ ากว่าระดับประถมศึกษา 
4.  ไม่เป็นผู้บกพร่องในศีลธรรมอันดี 
5.  ไม่เป็นผู้มีกายทุพพลภาพ ไร้ความสามารถ หรือจิตฟั่นเฟือนไม่สมประกอบ       
     ทั้งไม่เป็นโรคเรื้อน 
6.  ไม่เป็นผู้เคยต้องรับโทษจ าคุกโดยค าพิพากษาถึงที่สุดให้จ าคุกเพราะกระท า  
     ความผิดทางอาญา เว้นแต่เป็นโทษส าหรับความผิดที่ได้กระท าโดยประมาทหรือ    
     ความผิดลหุโทษ 
7.  มีความซื่อสัตย์ ขยัน อดทน เอาใจใส่ต่องาน 
8.  มีมนุษย์สัมพันธ์ มีจิตบริการ 
9.  อุทิศเวลาให้กับทางราชการได้ ท างานนอกเวลาได้ 
10.มีประสบการณ์การปฏิบัติงานมาแล้วจะได้รับพิจารณาเป็นพิเศษ 
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               2.  เอกสารและหลักฐานที่ใช้ในการสมัคร  
                     2.1  รปูถ่ายหน้าตรงไม่สวมหมวกไม่ใส่แว่นตาด า ถ่ายไม่เกิน 6 เดือน ขนาด 1 นิว้ จ านวน 1 รูป 

    2.2  ส าเนาบัตรประจ าตวัประชาชน จ านวน 1 ฉบับ 
    2.3  ส าเนาทะเบียนบ้าน  จ านวน 1 ฉบับ 

                     2.4  ส าเนาวุฒิการศึกษา แล้วแต่กรณี และส าเนาระเบียบแสดงผล การศกึษา (Ttanscript 
of Records) ที่แสดงว่าเป็นผู้มีคุณวุฒิการศึกษาตรงตามประกาศรับสมัคร โดยจะต้องส าเร็จการศึกษาและ
ได้รับอนุมัติจากผู้มีอ านาจอนุมัติก่อน วันปิดรับสมัคร  จ านวน 1 ฉบับ 

     2.5  ใบรับรองแพทย์ (ไม่เกิน 6 เดือน) จ านวน 1 ฉบับ 
     2.6  ส าเนาหลักฐานอื่นๆ เช่น ใบส าคัญการสมรส  ใบเปลี่ยนชื่อ-นามสกุล 
     2.7  เงินค่าสมัคร 100.- บาท (ค่าสมัครจะไม่คืนให้ไม่ว่ากรณีใดๆ)  
     ทั้งนีใ้นส าเนาหลักฐานทุกฉบับให้ผู้สมัครเขียนค ารับรองส าเนาถูกต้องและลงชื่อก ากับไว้ดว้ย 

          3.  วัน เวลา และสถานที่รับสมัคร  
      เปิดรับสมัครระหว่างวันที่ 19 - 23 กันยายน 2565 ชว่งเช้าตั้งแต่เวลา 08.30-12.00 น. 
และ ช่วงบ่ายตั้งแต่เวลา 13.00 – 16.00 น.  กรอกใบสมัครและยื่นเอกสารดว้ยตนเอง (เว้นวันหยุดราชการ) 
ณ งานบุคลากร วทิยาลยัอาชีวศึกษานครศรีธรรมราช โทร 075-356156  

                4.  ตรวจสอบคุณสมบัติผู้สมัคร  
                     ตรวจคณุสมบัติ ในวันที่ 26 กันยายน 2565 ณ งานบุคลากร วิทยาลัยอาชวีศึกษา
นครศรีธรรมราช  

 5.  ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการตรวจคุณสมบัติ  
     ประกาศรายชื่อผู้ผา่นการตรวจคุณสมบัติ  วนัที่ 26 กันยายน 2565  ณ งานบุคลากร 

วิทยาลัยอาชีวศกึษานครศรีธรรมราช และทางเวบ็ไซต์ http://www.nvc.ac.th 
                6.  วัน เวลา และสถานที่สอบคัดเลือก  
                      ในวันที่  28  กันยายน  2565  สอบปฏิบัติ เวลา 09.00 น. และสอบสัมภาษณ์                  
เวลา 13.00 น. ณ วทิยาลัยอาชวีศึกษานครศรธีรรมราช 

     7.  ประกาศผลการสอบคัดเลือก  
                      วิทยาลัยอาชีวศกึษานครศรีธรรมราชจะประกาศผลการสรรหาในวันที ่ 29  กันยายน 2565    
ทางเว็บไซต์ http://www.nvc.ac.th  รายงานตวัและเริ่มปฏิบัติงานในวันที่ 30 กันยายน พ.ศ.2565 

      ประกาศ ณ วันที ่ 19  กันยายน  พ.ศ.2565  
 

 
 
 

  (นายสายันต์  แสงสรุิยันต์) 
 ผู้อ านวยการวทิยาลัยอาชีวศึกษานครศรธีรรมราช 

http://www.nvc.ac.th/

