
 

 

 

ประกาศวิทยาลัยการอาชีพตะกั่วป่า 
เรื่อง การรับสมัครคัดเลือกบุคคลเพื่อบรรจุเป็นลูกจ้าช่ัวคราว (รายเดือน)  

ประจำภาคเรียนท่ี 2 ปีการศึกษา 2564 
ตำแหน่ง ครูอัตราจ้าง  

***************************** 
 
  ด้วยวิทยาลัยการอาชีพตะกั่วป่า สังกัดสำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา จะดำเนินการ
สอบคัดเลือกบุคคล เพื่อบรรจุเป็นลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่ง ครูอัตราจ้าง จำนวน 4 อัตรา อัตราเงินเดือน               
เดือนละ 11,920 บาท (หนึ่งหมื่นหนึ่งพันเก้าร้อยยี่สิบบาทถ้วน) รายละเอียดดังต่อไปนี้ 

1. แผนกวิชาช่างยนต์     จำนวน   1  อัตรา 
2. แผนกวิชาช่างไฟฟ้ากำลัง    จำนวน   2  อัตรา 
3. แผนกวิชาการโรงแรม  (สาขาวิชาอาหารและโภชนาการ) จำนวน   1  อัตรา 

 
1. ระยะเวลารับสมัคร 

เปิดรับสมัคร  ต้ังแต่วันท่ี 1 – 20 ตุลาคม พ.ศ.2564  (เว้นวันหยุดราชการ) 
ณ งานบุคลากร ฝ่ายบริหารทรัพยากร วิทยาลัยการอาชีพตะกั่วป่า  
เลขท่ี 41 หมู่ท่ี 6 ตำบลตำตัว อำเภอตะกั่วป่า จังหวัดพังงา 82110 
 

2. ค่าธรรมเนียมการสมัคร 
ค่าสมัครสอบ  จำนวน  100 บาท (หนึ่งร้อยบาทถ้วน) 
 

3. ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบคัดเลือก 
ประกาศรายช่ือผู้มีสิทธิ์สอบคัดเลือก ในวันพฤหัสบดีท่ี  21 ตุลาคม พ.ศ.2564 ณ 

1. เว็บไซต์วิทยาลัยการอาชีพตะกั่วป่า www.tapc.ac.th 
2. Facebook งานประชาสัมพันธ์ วิทยาลัยการอาชีพตะกั่วป่า 
3. บอร์ดประชาสัมพันธ์ ตึกอำนวยการ วิทยาลัยการอาชีพตะกั่วป่า 

 
 4. กำหนดการสอบคัดเลือก 
 สอบคัดเลือกในวันอังคารท่ี 26 ตุลาคม 2564 ณ ห้องประชุมตะโกลา วิทยาลัยการอาชีพตะกั่วป่า 
 
5. การสอบคัดเลือกและคะแนน 
    สอบภาคทฤษฎี (ความรู้ความสามารถท่ัวไป)   คะแนนเต็ม   50    คะแนน 
    สอบภาคทฤษฎี (ความรู้ความสามารถเฉพาะตำแหน่ง)  คะแนนเต็ม   50    คะแนน 
    สอบภาคปฏิบัติการสอน     คะแนนเต็ม   100  คะแนน 
    สอบสัมภาษณ์      คะแนนเต็ม   100  คะแนน 
 

         /6.ประกาศผลการสอบ... 

http://www.tapc.ac.th/


 
6. ประกาศผลการสอบ 
    ประกาศผลการสอบ ในวันศุกร์  29 ตุลาคม พ.ศ.564 ณ 

1. เว็บไซต์วิทยาลัยการอาชีพตะกั่วป่า www.tapc.ac.th 
2. Facebook งานประชาสัมพันธ์ วิทยาลัยการอาชีพตะกั่วป่า 
3. บอร์ดประชาสัมพันธ์ ตึกอำนวยการ วิทยาลัยการอาชีพตะกั่วป่า 

 
7. รายงานตัวและเร่ิมปฏิบัติราชการ 

รายงานตัวและเริ ่มปฏิบัติราชการ ในวันจันทร์ที ่ 1 พฤศจิกายน พ.ศ.2564 ตั้งแต่เวลา 08.00 น.          
ณ งานบุคลากร วิทยาลัยการอาชีพตะกั่วป่า  
 
  ผู้ท่ีมีความประสงค์จะสมัครเข้ารับการสอบคัดเลือก ให้ดำเนินการติดต่อขอรับและยื่นใบสมัคร
พร้อมหลักฐานด้วยตนเอง ณ งานบุคลากร ตึกอำนวยการ วิทยาลัยการอาชีพตะกั่วป่า จังหวัดพังงา หรือ
โทรศัพท์ติดต่อสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ท่ี 076 455085 ในวันและเวลาราชการ 
 

    8. คุณสมบัติของผู้สมัคร 
         8.1 มีสัญชาติไทย 
 8.2 มีอายุไม่ต่ำกว่า 18 ปีบริบูรณ์ 
 8.3 ไม่เป็นบุคคลล้มละลาย 
 8.4 หากเป็นเพศชาย ต้องผ่านการเกณฑ์ทหาร 

8.5 ไม่เป็นผู ้มีกายทุพพลภาพจนไม่สามารถปฏิบัติหน้าที ่ได้ ไร ้ความสามารถหรือจิตฟันเฟือน           
ไม่ประกอบ หรือเป็นโรคตามท่ีกำหนดไว้ในกฎหมายว่าด้วยระเบียบข้าราชการพลเรือน 
8.6 มีคุณวุฒิทางด้านวิชาชีพครู หรือวุฒิทางการศึกษา ตามท่ีสำนักงานคุรุสภากำหนด หรือมีหลักฐาน
แสดงว่าอยู่ระหว่างศึกษาวิชาชีพครู 
8.7 มีคุณสมบัติท่ัวไปตามท่ีบัญญัติไว้ในกฎหมายว่าด้วยระเบียบข้าราชการพลเรือนอนุโลม 
8.8 มีประสบการณ์การสอนจะพิจารณาเป็นกรณีพิเศษ 
8.9 คุณวุฒิและเงื่อนไขการจ้าง มีดังนี้ 
 
แผนกวิชาช่างยนต์ 
คุณวุฒิและการศึกษา    ระดับปริญญาตรี ในสาขาวิชาเครื่องกล/เทคนิคยานยนต์/วิศวกรรมเครื่องกล/ 
           เทคโนโลยีเครื่องต้นกำลัง/เทคนิคช่างยนต์/อุตสาหกรรมศิลป์(ช่างยนต์)/ 
           เทคโนโลยีอุตสาหการ(ช่างยนต์)/เทคโนโลยีอุตสาหกรรม(เทคโนโลยีเครื่องกล)/ 

วิศวกรรมขนถ่ายวัสดุ(ช่างยนต์)/เทคโนโลยียานยนต์/วิศวกรรมเครื่องจักรกล 
เกษตร/เทคโนโลยีเครื่องกล 

 

 แผนกวิชาช่างไฟฟ้ากำลัง 
 คุณวุฒิและการศึกษา    ระดับปริญญาตรี ในสาขาวิชาช่างไฟฟ้า/ไฟฟ้ากำลัง/วิศวกรรมไฟฟ้า/ 

เทคโนโลยีไฟฟ้าอุตสาหกรรม/อุตสาหกรรมศิลป์(ไฟฟ้า)/วิศวกรรมไฟฟ้า
เครื่องกลการผลิต/เทคโนโลยีไฟฟ้า/อุตสาหกรรมไฟฟ้า/ไฟฟ้าอุตสาหกรรม/ 
เทคโนโลยีอิเล็กทรอนิกส์/วิศวกรรมไฟฟ้าและการศึกษา/ไฟฟ้าและแมคคา
ทรอนิกส์ 

      /แผนกวิชาการโรงแรม... 

http://www.tapc.ac.th/


 
 แผนกวิชาการโรงแรม (สาขาวิชาอาหารและโภชนาการ) 
 คุณวุฒิและการศึกษา    ระดับปริญญาตรี ในสาขาวิชาอาหารและโภชนาการ/โภชนาการชุมชน/ 

         โภชนบำบัด/โภชนวิทยา/เทคโนโลยีการจัดการและบริการอาหาร/ 
         ธุรกิจอาหาร/อุตสาหกรรมอาหารและบริการ/เทคโนโลยีอาหารและ

โภชนาการ 
 

     9. เอกสารและหลักฐานที่จะต้องใช้ในการยื่นใบสมัคร 
  9.1 รูปถ่ายหน้าตรง ขนาด 1 นิ้ว (ถ่ายมาแล้วไม่เกิน 6 เดือน)     จำนวน  2  รูป 
  9.2 สำเนาทะเบียนบ้าน          จำนวน  1  ฉบับ 
  9.3 สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน        จำนวน  1  ฉบับ 
  9.4 สำเนารับรองคุณวุฒิท่ีจบการศึกษา        จำนวน  1  ฉบับ 
  9.5 สำเนาใบแสดงผลการศึกษา (Transcript) ท่ีแสดงว่ามีคุณวุฒิ  
        การศึกษาหรือคุณสมบัติตรงตามท่ีกำหนดกับตำแหน่งท่ีสมัคร     อย่างละ 1  ฉบับ 
  9.6 สำเนาใบอนุญาตประกอบวิชาชีพครู (ถ้ามี)       อย่างละ 1  ฉบับ 
  9.7 ใบรับรองแพทย์แสดงว่าไม่เป็นโรคต้องห้ามตามกฎ ก.พ.(ฉบับจริง)   จำนวน  1  ฉบับ 
  9.8 เอกสารแสดงการพ้นภาระการเกณฑ์ทหารแล้ว (กรณีท่ีเป็นเพศชาย) จำนวน  1  ฉบับ 
  9.9 เอกสารรับรองการผ่านงาน (ถ้ามี)        จำนวน  1  ฉบับ 
  9.10 หลักฐานอื่นๆ เช่น หนังสือสำคัญการเปล่ียนช่ือ-สุกล (ถ้ามี)     จำนวน  1  ฉบับ 
 
  ทั้งนี้ ให้ผู้สมัครเขียนคำรับรองสำเนาถูกต้องและลงชื่อกำกับไว้ในสำเนาเอกสารทุกฉบับ 
 
 
    ประกาศ ณ วันท่ี   30 กันยายน  พ.ศ.2564  
 
   
   
              (นายสมพร  ทวีกาญจน์)     
                        ผู้อำนวยการวิทยาลัยการอาชีพตะกั่วป่า 
 
     


