
 
 
 
 

ประกาศสถาบันการอาชีวศึกษาภาคใต้ 3 
เรื่อง  รับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรและจัดจ้างเป็นพนักงานราชการทั่วไป 

 ----------------------- 
  ด้วยสถาบันการอาชีวศึกษาภาคใต้ 3 ประสงค์จะรับสมัครบุคคลเพ่ือเลือกสรรและจัดจ้างเป็น
พนักงานราชการทั่วไป สังกัดสำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา ฉะนั้น อาศัยอำนาจตามข้อ 5 ประกาศ  
คณะกรรมการบริหารพนักงานราชการ เรื่อง หลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขการสรรหา และเลือกสรรพนักงาน
ราชการและแบบสัญญาจ้างของพนักงานราชการ พ.ศ. 2552 ลงวันที่ 11 กันยายน 2552 และประกาศ 
คณะกรรมการบริการพนักงานราชการ เรื่อง การกำหนดลักษณะงานและคุณสมบัติเฉพาะของกลุ่มงานและการ
จัดทำกรอบอัตรากำลังพนักงานราชการ พ.ศ. 2554 ลงวันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2554 และอาศัยอำนาจตามคำสั่ง
สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา ที่  1413/2560 ลงวันที่ 19 กันยายน 2560 เรื่อง มอบอำนาจ     
ให้ผู้อำนวยการสถาบันการอาชีวศึกษา ปฏิบัติราชการแทนเลขาธิการคณะกรรมการการอาชีวศึกษา (เกี่ยวกับ
การบริหารงานบุคคล) จึงประกาศรับสมัครบุคคลเพ่ือเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป โดยมีรายละเอียด 
ดังต่อไปนี้  
 

1. ชือ่กลุ่มงาน  ตำแหน่ง  และรายละเอียดการจ้างงาน 
1.1 ชื่อกลุ่มงาน  ชื่อตำแหน่ง  และจำนวนอัตราว่าง 

  
ที ่ ชื่อกลุ่มงาน ชื่อตำแหน่ง จำนวนอัตราว่าง 
1 บริหารทั่วไป พนักงานบริหารทั่วไป (ด้านบริหารงานทั่วไป) 1 

  
 1.2 อัตราค่าตอบแทนและสิทธิประโยชน์      
  ตำแหน่งในกลุ่มงานบริหารทั่วไป ค่าตอบแทนรายเดือน จำนวนเงิน 18,000 บาท และให้
ได้รับสิทธิประโยชน์ตามประกาศคณะกรรมการบริหารพนักงานราชการ เรื่อง สิทธิประโยชน์ของพนักงาน
ราชการ พ.ศ. 2554 และตามประกาศคณะกรรมการบริหารพนักงานราชการ เรื่อง ค่าตอบแทนพนักงาน
ราชการ (ฉบับที่ 9) พ.ศ. 2561 ลงวันที่ 15 พฤษภาคม 2561 กำหนดไว้ 
 1.3 ระยะเวลาการจ้าง   
  ภายในปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 ถึงวันที่ 30 กันยายน 2563 (ตามระยะเวลาของกรอบ
อัตรากำลังพนักงานราชการที่ได้รับอนุมัติจากคณะกรรมการบริหารพนักงานราชการ (คพร.) รอบที่ 4 ปี       
พ.ศ. 2560 - 2563) โดยในระยะเวลาการจ้างต้องประเมินผลการปฏิบัติงานตามระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรี
ว่าด้วยพนักงานราชการ พ.ศ.2547 ประกอบกับประกาศคณะกรรมการบริหารพนักงานราชการ เรื่อง         
แนวทางการประเมินผลการปฏิบัติงานของพนักงานราชการ พ.ศ.2554 ลงวันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2554 และ
ตามที่สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษากำหนดไว้ 
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 1.4 สถานที่ปฏิบัติงาน สถาบันการอาชีวศึกษาภาคใต้ 3 อาคารนานาชาติ ชั้น 2 วิทยาลัยเทคนิค
หาดใหญ่ อำเภอหาดใหญ่ จังหวัดสงขลา 
 1.5 ขอบข่ายงานที่จะให้ปฏิบัติ  ให้เป็นไปตามรายละเอียดแนบท้ายประกาศนี ้
 
2. คุณสมบัติทั่วไป และคุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่งของผู้สมัคร 
 ผู้สมัครต้องมีคุณสมบัติทั่วไป และมีคุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่งเป็นไปตามระเบียบสำนัก
นายกรัฐมนตรีว่าด้วยพนักงานราชการ พ.ศ. 2547 ลงวันที่ 13 มกราคม 2547 และประกาศคณะกรรมการ 
บริหารพนักงานราชการ เรื่อง กำหนดลักษณะงานและคุณสมบัติเฉพาะของกลุ่มงานและการจัดทำกรอบ
อัตรากำลังพนักงานราชการ ลงวันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2554 ครบทุกข้อ ดังต่อไปนี้ 
 2.1 คุณสมบัติท่ัวไป 
  2.1.1 มีสัญชาติไทย 
  2.1.2 มีอายุไม่ต่ำกว่า  18  ปีบริบูรณ ์นับถึงวันปิดรับสมัคร 
  2.1.3 ไม่เป็นบุคคลล้มละลาย 
  2.1.4 ไม่เป็นผู้มีร่างกายทุพพลภาพจนไม่สามารถปฏิบัติหน้าที่ได้ ไร้ความสามารถหรือจิตฟ่ัน
เฟือนไม่สมประกอบ หรือเป็นโรคตามที่กำหนดไว้ในกฎหมายว่าด้วยระเบียบข้าราชการพลเรือน             
  2.1.5 ไม่เป็นผู้ดำรงตำแหน่งข้าราชการการเมือง กรรมการพรรคการเมือง หรือเจ้าหน้าที่ใน
พรรคการเมือง 
  2.1.6 ไม่เป็นผู้เคยต้องรับโทษจำคุกโดยคำพิพากษาถึงที่สุดให้จำคุก เพราะกระทำความผิด      
ทางอาญา เว้นแต่เป็นโทษสำหรับความผิดที่ได้กระทำโดยประมาทหรือความผิดลหุโทษ   
  2.1.7 ไม่เป็นผู้เคยถูกลงโทษให้ออก ปลดออก หรือไล่ออกจากรัฐวิสาหกิจ หรือหน่วยงานอ่ืนของรัฐ 
 หมายเหตุ ผู้ที่ผ่านการเลือกสรร ในวันที่ทำสัญญาจ้างจะต้องไม่เป็นข้าราชการ หรือลูกจ้างของส่วนราชการ 
พนักงาน หรือลูกจ้างของหน่วยงานอ่ืนของรัฐ รัฐวิสาหกิจ หรือพนักงานหรือลูกจ้างของส่วนท้องถิ่น และจะต้อง
นำใบรับรองแพทย์ ซึ่งออกให้ไม่เกิน 1 เดือน และแสดงว่าไม่เป็นโรคที่ต้องห้ามตามกฎที่ ก.พ. กำหนดมายื่นด้วย 

2.2 คุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่ง  
  ได้รับวุฒิปริญญาตรี หรือคุณวุฒิอ่ืนที่เทียบได้ในระดับเดียวกันที่ ก.พ. พิจารณารับรองแล้ว     
ในทุกสาขาวิชา 

 
3. การสมัครเข้ารับการเลือกสรร  
 3.1 วัน เวลา และสถานที่รับสมัคร 
 ผู้สนใจจะสมัครที่มีคุณสมบัติตรงตามที่กำหนดไว้ในประกาศนี้ ขอและยื่นใบสมัครด้วยตนเอง ได้ที่ 
สถาบันการอาชีวศึกษาภาคใต้ 3 ที่ตั้ง อาคารนานาชาติ ชั้น 2 วิทยาลัยเทคนิคหาดใหญ่  อำเภอหาดใหญ่  
จังหวัดสงขลา โดยสมัครได้ตั้งแต่วันที่ 10 สิงหาคม ๒๕๖๓ ถึงวันที่ 18 สิงหาคม ๒๕๖๓ ในเวลา 08.30 น.   
ถึง 12.00 น. และเวลา 13.00 น. ถึง 16.30 น. ยกเว้นวันหยุดราชการ หรือสามารถเรียกดูและสั่งพิมพ์      
ใบสมัครได้ทางเว็บไซต์สถาบันการอาชีวศึกษาภาคใต้ 3  http://www.ives3.ac.th  และกรอกใบสมัคร        
ด้วยลายมือตนเองเท่านั้น 
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 3.2 หลักฐานที่ต้องย่ืนพร้อมใบสมัคร 
  3.2.1 รูปถ่ายสี หน้าตรง ไม่สวมหมวก ไม่สวมแว่นตาดำ  ขนาด 1 × 1.5 นิ้ว โดยถ่ายไว้    
ไม่เกิน 1 ปี (นับถึงวันสุดท้ายของการรับสมัคร) จำนวน 3 รูป    
  3.2.2 สำเนาปริญญาบัตร ซึ่งเป็นคุณวุฒิที่ใช้สมัคร หากยังไม่ได้รับใบปริญญาบัตรให้ใช้หนังสือ
แสดงว่าเป็นผู้สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรีดังกล่าวจากผู้มีอำนาจอนุมัติ ตามที่กำหนดไว้ในคุณสมบัติเฉพาะ
สำหรับตำแหน่งที่เปิดรับสมัครนี้ จำนวน 2 ฉบับ  
  3.2.3 สำเนาแสดงผลการเรียน (Transcript) ของคุณวุฒิที่ใช้สมัครในข้อ 3.2.2 จำนวน 2 ฉบับ 
  3.2.4 สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน  จำนวน 1 ฉบับ 
  3.2.5 สำเนาทะเบียนบ้าน  จำนวน 1 ฉบับ 
  3.2.6 สำเนาหลักฐานอ่ืน ๆ (ถ้ามี) เช่น ใบสำคัญการสมรส, ใบเปลี่ยนชื่อ-นามสกุล (ในกรณีที่
ชื่อและนามสกุลในหลักฐานเอกสารการสมัครไม่ตรงกัน) ใบสำคัญทางทหาร (ใบ สด.8 , สด.9 และใบ สด.43) 
(เฉพาะผู้สมัครเพศชาย)  เป็นต้น จำนวนอย่างละ 1 ฉบับ 
  ทั้งนี้ในวันสมัคร ให้ผู้สมัครจัดเรียงเอกสารตามลำดับข้างต้น พร้อมนำเอกสารฉบับจริง    
ทุกรายการมาแสดงต่อเจ้าหน้าที่รับสมัคร และให้ผู้สมัครเขียนคำรับรองสำเนาถูกต้องและลงชื่อกำกับไว้ใน
สำเนาเอกสาร ตามข้อ 3.2.2 - 3.2.6 ทุกฉบับ 
 

 3.3 ค่าธรรมเนียมในการสมัคร 
  ผู้สมัครต้องเสียค่าธรรมเนียมสอบสำหรับตำแหน่งที่สมัคร จำนวนเงิน 300 บาท (สามร้อยบาทถ้วน) 
และค่าธรรมเนียมดังกล่าวจะไม่จ่ายคืนให้ไม่ว่ากรณีใด ๆ ทั้งสิ้น 

3.4 วิธีการสมัคร 
 ให้ผู้สมัครดำเนินการเกี่ยวกับการสมัครตามข้ันตอนวิธีการ ดังนี้ 
 3.4.1 ขอรับคำร้องขอสมัคร และใบสมัครตามแบบที่กำหนด สามารถเรียกดูและสั่งพิมพ์ใบสมัคร

ได้ทางเว็บไซตส์ถาบันการอาชีวศึกษาภาคใต้ 3  http://www.ives3.ac.th หรือขอรับได้ที่เจ้าหน้าที่ในวันสมัคร 
 3.4.2 กรอกรายละเอียดในเอกสารการสมัครซึ่งประกอบด้วย คำร้องขอสมัครและใบสมัคร           
ให้ครบถ้วนทุกช่องทุกรายการ และลงชื่อผู้สมัครพร้อมทั้งวันที่สมัครให้เรียบร้อย กรณีกรอกเอกสารการสมัคร  
ผิดเล็กน้อยให้ขีดฆ่าลงชื่อกำกับและกรอกข้อความใหม่ให้ถูกต้อง กรณีกรอกผิดหลายแห่งให้ขอรับเอกสาร     
การสมัครชุดใหม่เพื่อกรอกใหม่  
 3.4.3 ปิดรูปถ่ายจำนวน 1 รูป ลงในใบสมัครและปิดรูปถ่ายจำนวน 2 รูป ลงในบัตรประจำตัว
ผู้สอบในช่องที่กำหนดให้เรียบร้อย 
 3.4.4 ยื่นเอกสารการสมัครที่กรอกข้อความสมบูรณ์ และปิดรูปถ่ายเรียบร้อยแล้วพร้อมทั้งแนบ
เอกสารประกอบการสมัครตามข้อ 3.2 โดยยื่นการสมัครต่อเจ้าหน้าที่รับสมัครเท่านั้น และให้ยื่นภายในวันเวลา
และสถานทีร่ับสมัครที่กำหนดไว้ตามข้อ 3.1   
 3.4.5 เมื่อเจ้าหน้าที่รับสมัครได้ตรวจสอบเอกสารการสมัครแล้ว ให้ผู้สมัครชำระเงินค่าธรรมเนียม
สอบตามข้อ 3.3 และลงชื่อผู้สมัครในบันทึกประจำวันเป็นหลักฐาน พร้อมกับรอรับบัตรประจำตัวผู้สมัครสอบคืน
จากเจ้าหน้าที่รับสมัครซึ่งผู้สมัครต้องเก็บไว้เป็นหลักฐานในการเข้ารับการประเมินสมรรถนะโดยการสอบ 
 3.4.6 ติดตามตรวจสอบประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิสอบตามที่กำหนดไว้ในข้อ 4 ของประกาศฯ นี้ 
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 3.5 เงื่อนไขการรับสมัคร 
 3.5.1  สถาบันการอาชีวศึกษาภาคใต้ 3 ขอสงวนสิทธิการพิจารณาเอกสารการสมัครเฉพาะ
ผู้สมัครที่ยื่นเอกสารประกอบการสมัครตามข้อ 3.2 ในประกาศฯ นี้ครบถ้วนทุกรายการและได้กรอกข้อความใน
เอกสารการสมัครครบถ้วนสมบูรณ์และได้ดำเนินการสมัครตามข้อ 3.4 ในประกาศฯ นี้ครบถ้วนทุกขั้นตอน     
กรณีที่ยื่นเอกสารประกอบการสมัคร หรือกรอกข้อความในเอกสารการสมัครไม่ครบถ้วนสมบูรณ์ หรือไม่ได้
ดำเนินการสมัครครบถ้วนทุกขั้นตอนดังกล่าวจะมีผลให้ผู้สมัครนั้นไม่มีรายชื่อในประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับ          
การประเมินสมรรถนะหรือเข้ารับการสอบในตำแหน่งที่สมัครนั้น 
 3.5.2 ผู้สมัครจะต้องรับผิดชอบในการตรวจสอบและรับรองตนเองว่าเป็นผู้มีคุณสมบัติทั่วไปและ
คุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่งตามข้อ 2.1 และข้อ 2.2 ในประกาศฯ นี้จริง ในกรณีที่สถาบันการอาชีวศึกษา
ภาคใต้ 3 ตรวจสอบพบว่าผู้สมัครไม่มีคุณสมบัติครบถ้วนดังกล่าวหรือตรวจสอบพบว่าคุณวุฒิการศึกษาที่ใช้สมัคร
ไม่ตรงตามคุณสมบัติของตำแหน่งที่สมัครหรือเป็นคุณวุฒิที่ ก.พ.ยังมิได้รับรอง    รวมทั้งกรณีที่มีความผิดพลาด
อันเกิดจากผู้สมัครไม่ว่าด้วยเหตุใด ๆ อันมีผลทำให้ผู้สมัครไม่มีสิทธิสมัครตามประกาศรับสมัครฯ นี้ ให้ถือว่า
ผู้สมัครเป็นผู้ขาดคุณสมบัติในการสมัครมาแต่ต้น และถือว่าเป็นผู้ไม่มีสิทธิเข้ารับการประเมินสมรรถนะและ     
ไม่มีสิทธิได้รับการจัดจ้างและทำสัญญาจ้างเป็นพนักงานราชการครั้งนี้ ถึงแม้จะเป็นผู้ผ่านการเลือกสรรเพ่ือ      
จดัจ้างเป็นพนักงานราชการ และจะไม่ได้รับคืนค่าธรรมเนียมสอบแต่อย่างใด 
 3.5.3 คุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่งตามข้อ 2.2 ในประกาศฯ นี้ ที่ เกี่ยวกับการสำเร็จ
การศึกษาตามหลักสูตรขั้นปริญญาของสถานศึกษาใดจะถือตามกฎหมาย กฎ หรือระเบียบเกี่ยวกับการศึกษา   
ขั้นปริญญาของสถานศึกษานั้นเป็นเกณฑ์ โดยเป็นผู้สำเร็จการศึกษาและได้รับอนุมัติจากผู้มีอำนาจอนุมัติภายใน
วันสุดท้ายของการรับสมัคร  
 
4. การประกาศรายช่ือผู้มีสิทธิ์เข้ารับการประเมินสมรรถนะ และกำหนดวันเวลาและสถานที่ ในการประเมิน        
    สมรรถนะ 
 สถาบันการอาชีวศึกษาภาคใต้ 3 จะประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการประเมินสมรรถนะ และ     
กำหนดวัน เวลา และสถานที่ในการประเมินสมรรถนะ ภายในวันที่  19 สิงหาคม ๒๕๖๓ ทางเว็ปไซต์ 
http://www.ives3.ac.th    
 
 
 

/5. หลักเกณฑ์... 
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5. หลักเกณฑ์และวิธีการเลือกสรร 
 สถาบันการอาชีวศึกษาภาคใต้ 3 จะดำเนินการประเมินสมรรถนะผู้สมัครทุกรายด้วยวิธีการสอบ        
ในแต่ละตำแหน่งที่เปิดรับสมัคร ดังต่อไปนี้ 
 

สมรรถนะ คะแนนเต็ม วิธีการประเมิน 
ประเมินสมรรถนะครั้งที่ 1   
ภาค 1 : ความรู้ความสามารถทั่วไป   
 วิชาที่ 1 50 สอบข้อเขียน 
 - รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พ.ศ. 2560   
 - พระราชกฤษฎีกาว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการบริหารกิจการ   
   บ้านเมืองที่ดี พ.ศ. 2546    
 - พระราชบัญญัติความรับผิดทางละเมิดของเจ้าหน้าที่ พ.ศ. 2539   
 - พระราชบัญญัติการอาชีวศึกษา พ.ศ. 2551   
 - ระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยพนักงานราชการ พ.ศ. 2547   
   และประกาศคณะกรรมการบริหารพนักงานราชการที่เกี่ยวข้อง   
 - พระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของราชการ พ.ศ. 2540   
 - ข่าวสารบ้านเมืองและเหตุการณ์ทั่วไป   
 วิชาที่ 2 50 สอบข้อเขียน 
 - ความเข้าใจภาษาและการใช้ภาษาไทย   
 - ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับคอมพิวเตอร์และการใช้โปรแกรมประยุกต์   
   ในงานสำนักงาน   
ภาค 2 : ความรู้ความสามารถเฉพาะตำแหน่ง 100 สอบข้อเขียน 
 ตามลักษณะงานที่จะให้ปฏิบัติของตำแหน่งที่สมัคร   
ประเมินสมรรถนะครั้งที่ 2 100 สอบสัมภาษณ์ 
 (1) มนุษย์สัมพันธ์  การประสานงาน   
 (2) การคิดวิเคราะห์   
 (3) การคิดริเริ่มสร้างสรรค์   
 (4) การสื่อสารโดยการพูด   
   

 
6.เกณฑ์การตัดสิน 
 การประเมินสมรรถนะจะแบ่งการประเมินเป็น 2 ครั้ง ดังนี้ ครั้งที่ 1 แบ่งเป็น 2 ภาค  ภาคที่ 1 ความรู้
ความสามารถทั่วไป และภาคที่ 2 ความรู้ความสามารถเฉพาะตำแหน่ง  และครั้งที ่2 การประเมินสอบสัมภาษณ์  
 6.1 ผู้ที่จะผ่านการประเมินสมรรถครั้งที่ 1 ต้องได้คะแนนการประเมินภาค 1 ของวิชาที่ 1 และวิชาที่ 2 
รวมกันไม่ต่ำกว่าร้อยละ 60 และต้องได้คะแนนการประเมินภาค 2 ไม่ต่ำกว่าร้อยละ 60 

/ทั้งนี้ผู้ที.่.. 
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 ทั้งนี้ผู้ที่จะได้รับการตรวจข้อสอบในภาค 2 จะต้องเป็นผู้ได้คะแนนผ่านการประเมินในภาค 1 
ดังกล่าว (สถาบันการอาชีวศึกษาภาคใต้ 3 ขอสงวนสิทธิพิจารณาตรวจกระดาษคำตอบของผู้เข้าสอบในภาค 2 
ให้กับผู้ที่มีผลการประเมินผ่านในภาค 1 เท่านั้น) 
 6.2 ผู้ที่จะมีสิทธิเข้ารับการประเมินสมรรถนะครั้งที่ 2 จะต้องเป็นผู้ที่ได้คะแนนผ่านการประเมิน
สมรรถนะครั้งที่ 1 แล้ว 
 ผู้ที่จะผ่านการประเมินสมรรถนะครั้งที่ 2 ต้องได้คะแนนการประเมินไม่ต่ำกว่าร้อยละ 60  
 6.3 ผู้ที่จะผ่านการเลือกสรร จะต้องเป็นผู้ที่ได้คะแนนผ่านการประเมินสมรรถนะครั้งที่ 1 และครั้งที่ 2  
       การจัดจ้างพนักงานราชการให้เป็นไปตามลำดับคะแนนที่สอบได้ของแต่ละตำแหน่งตามที่กำหนดไว้
ในข้อ 7 และข้อ 8 ของประกาศฯ นี้ 
 
7. การประกาศบัญชีรายช่ือ และการขึ้นบัญชีรายชื่อผู้ผ่านการเลือกสรร 

7.1 สถาบันการอาชีวศึกษาภาคใต้ 3 จะประกาศรายชื่อผู้ผ่านการเลือกสรร ณ สถาบันการอาชีวศึกษา
ภาคใต้ 3 อาคารนานาชาติ ชั้น 2 วิทยาลัยเทคนิคหาดใหญ่  อำเภอหาดใหญ่  จังหวัดสงขลา และเว็บไซต์
สถาบันการอาชีวศึกษาภาคใต้ 3 http://www.ives3.ac.th   

7.2 การประกาศรายชื่อผู้ผ่านการเลือกสรร 
 7.2.1 จำแนกตามตำแหน่งที่เปิดรับสมัครและมีผู้สอบผ่าน 
 7.2.2 บัญชีรายชื่อแต่ละตำแหน่งดังกล่าว จะประกาศเรียงลำดับรายชื่อตามคะแนนของผู้ผ่านการ

เลือกสรร โดยเรียงลำดับจากผู้ที่ได้คะแนนรวมสูงสุดเป็นลำดับที่หนึ่งไปหาผู้ที่ได้คะแนนรวมต่ำสุดโดยผู้อยู่ใน
ลำดับต้นจะเป็นผู้ที่อยู่ในลำดับที่ดีกว่า 

 7.2.3 กรณีท่ีมีผู้ได้คะแนนรวมตามข้อ 7.2.2 ดังกล่าวเท่ากัน จะพิจารณา ดังนี้ 
 (1) ให้ผู้ที่ได้คะแนนประเมินภาค 1 วิชาที่ 1 มากกว่า เป็นผู้อยู่ในลำดับที่ดีกว่า 
 (2) ถ้าคะแนนเท่ากัน จะพิจารณาให้ผู้ที่ได้คะแนนการประเมินภาค 1 วิชาที่ 2 มากกว่า 

เป็นผู้ที่อยู่ในลำดับที่ดีกว่า 
 (3) ถ้าคะแนนเท่ากัน จะพิจารณาให้ผู้ที่ได้คะแนนประเมินภาค 2 มากกว่า เป็นผู้ที่อยู่ใน

ลำดับที่ดีกว่า 
 (4) ถ้าคะแนนเท่ากัน จะพิจารณาให้ผู้ที่ได้คะแนนประเมินสมรรถนะครั้งที่ 2 มากกว่า  
เป็นผู้อยู่ในลำดับที่ดีกว่า 
 (5) ถ้าคะแนนเท่ากันจะพิจารณาให้ผู้ที่ได้คะแนนประเมินสมรรถนะครั้งที่ 2 (1) มากกว่า
เป็นผู้อยู่ในลำดับที่ดีกว่า ถ้าคะแนนเท่ากันจะพิจารณาให้ผู้ที่ได้คะแนนประเมินสมรรถนะครั้งที่ 2 (2) มากกว่า
เป็นผู้อยู่ในลำดับที่ดีกว่า  ถ้าคะแนนเท่ากันจะพิจารณาให้ผู้ที่ได้คะแนนประเมินสมรรถนะครั้งที่ 2 (3) มากกว่า
เป็นผู้อยู่ในลำดับที่ดีกว่า 

7.3 สถาบันการอาชีวศึกษาภาคใต้ 3 จะพิจารณาจัดจ้างครั้งแรกตามที่กำหนดไว้ในข้อ 8 ของประกาศฯ นี้ 
โดยจะจัดจ้างพนักงานราชการตามลำดับคะแนนที่สอบได้ของผู้ผ่านการเลือกสรรแต่ละตำแหน่งตามจำนวน   
อัตราว่างที่ได้ประกาศรับสมัครไว้นี้ 

 
/7.4 หากตำแหน่ง... 
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7.4 หากตำแหน่งใดมีผู้ผ่านการเลือกสรรเกินจำนวนอัตราว่างที่ประกาศรับสมัครนี้ สถาบันการ
อาชีวศึกษาภาคใต้ 3 จะข้ึนบัญชีรายชื่อผู้ผ่านการเลือกสรรดังกล่าวนั้นไว้เป็นเวลา 2 ปี 

      ทั้งนี้ ถ้ามีกรณีอย่างใดอย่างหนึ่งดังต่อไปนี้ ให้รายชื่อที่ได้ขึ้นบัญชีไว้เป็นอันยกเลิกการขึ้นบัญชีของ
ผู้นั้นด้วย ไดแ้ก่ 

(1) ผู้นั้นได้ขอสละสิทธิ์ไม่เข้ารับการจัดจ้างในตำแหน่งที่สอบได้ 
(2) ผู้นั้นไม่มารายงานตัวเพ่ือรับการจัดจ้างภายในเวลาที่กำหนด 
(3) ผู้นั้นไม่มาเข้าปฏิบัติหน้าที่ราชการตามกำหนด วัน เวลา ที่สถาบันการอาชีวศึกษาภาคใต้ 3

กำหนด 
(4) ปรากฏข้อเท็จจริงในภายหน้าว่าผู้นั้นมีคุณสมบัติไม่เป็นไปตามเงื่อนไข และ/หรือไม่ปฏิบัติ

ตามเงื่อนไขการรับสมัครกรณีหนึ่งกรณีใดหรือหลายกรณีตามที่ระบุไว้ในข้อ 3.5 ของประกาศฯ นี้ 
 
8. การจัดจ้างและทำสัญญาจ้างผู้ผ่านการเลือกสรร 
 ผู้ผ่านการเลือกสรรจะต้องเข้ารับการจ้างและทำสัญญาจ้างตามที่สถาบันการอาชีวศึกษาภาคใต้ 3
กำหนด ดังนี้ 
 8.1 สถาบันการอาชีวศึกษาภาคใต้ 3 จะจ้างพนักงานราชการครั้งแรก ตามที่กำหนดไว้ในข้อ 1       
ของประกาศฯ นี้ 
 8.2  ในกรณีที่สถาบันการอาชีวศึกษาภาคใต้ 3 มีอัตราว่างพนักงานราชการเพ่ิมภายหน้า ซึ่งเป็น
ตำแหน่งที่ได้มีการขึ้นบัญชีรายชื่อผู้ผ่านการเลือกสรรนี้ จะจัดจ้างพนักงานราชการโดยเรียกจากบัญชีรายชื่อ      
ผู้ผ่านการเลือกสรรตามจำนวนอัตราว่างและตามลำดับของตำแหน่งที่มีการขึ้นบัญชีรายชื่อนั้นเหลืออยู่ ตาม
เงื่อนไขที่กำหนดไว้ในข้อ 7.4 ของประกาศฯ นี้ 
 8.3 การทำสัญญาจ้างให้เป็นไปตามทีส่ถาบันการอาชีวศึกษาภาคใต้ 3 กำหนด 
 

ประกาศ  ณ  วันที่    30    กรกฎาคม  พ.ศ. ๒๕๖๓ 
 
 
 
(นายปรีชา  เวชศาสตร์) 

                                                        ผู้อำนวยการสถาบันการอาชีวศึกษาภาคใต้ 3 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



8 
 

เอกสารแนบท้ายประกาศสถาบันการอาชีวศึกษาภาคใต้ 3 
ลงวันที่  30 กรกฎาคม  พ.ศ. 25๖๓ 

เรื่อง รับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรและจัดจ้างเป็นพนักงานราชการทั่วไป 
........................................ 

 
 
1. ข้อมูลเกี่ยวกับตำแหน่ง 
 

ชื่อตำแหน่ง  พนักงานบริหารทั่วไป (ด้านบริหารงานทั่วไป)   
ตำแหน่งเลขท่ี  3025   กลุ่มงาน  บริหารทั่วไป 
สถานที่ปฏิบตัิงาน สถาบันการอาชีวศึกษาภาคใต้ 3  อำเภอหาดใหญ่  จังหวัดสงขลา  
 

2.  ขอบข่ายงานทีจ่ะปฏิบัติ  
1. รับหนังสือ โต้ตอบหนังสือ จัดทำวารสาร  
2. จัดทำประชาสัมพันธ์ รับข่าวสาร  ส่งข่าวสาร และบริการข่าวสาร 
3. ประสานข้อมูล จัดทำข้อมูล วิเคราะห์ข้อมูล และบริการข้อมูล   
4.  มีความรู้ความสามารถในการใช้โปรแกรมคอมพิวเตอร์เกี่ยวกับงานที่ปฏิบัติ  
5.  ติดต่อประสานงาน ให้บริการข้อมูล ให้คำปรึกษา แนะนำ ตอบปัญหา และชี้แจงเรื่องต่าง ๆ 

เกี่ยวกับงานในหน้าที่ 
6. มีความรู้ความสามารถในการจดัทำ และนำเสนอผลงาน ผ่านโปรแกรมต่าง ๆ 
7. การปฏิบัติงานอื่น ๆ ตามที่ได้รับมอบหมาย 
 

3.  คุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่ง  
 ได้รับปริญญาตรีหรือคุณวุฒิอื่น ๆ ที่เทียบได้ในระดับเดียวกันที่ ก.พ. พิจารณารับรองแล้ว ในทุกสาขาวิชา 
 
4. การลงนาม 
 
 
 
            ชื่อผู้ตรวจสอบ 
 
 
 
        นายปรีชา  เวชศาสตร ์  
                     วันที่ได้จัดทำ   30  ก.ค. 2๕๖๓ 
 
 
 


