
 
 
 
 
 

ประกาศวิทยาลัยชุมชนสงขลา 
เรื่อง รับสมัครพนักงานจ้างเหมาบริการ 

................................................ 
ตามมติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ 6 ตุลาคม 2563 เห็นชอบให้กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัย

และนวัตกรรม โดยส านักงานปลัดกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรมด าเนินโครงการยกระดับ
เศรษฐกิจและสังคมรายต าบลแบบบูรณาการ (1 ต าบล 1 มหาวิทยาลัย)  

วิทยาลัยชุมชนสงขลา  ซึ่งเป็นสถาบันอุดมศึกษาทีไ่ด้รับมอบภารกิจร่วมด าเนินโครงการ ๑ มหาวิทยาลัย 
๑ ต าบลด้วย จ านวน 3 ต าบล คือ ต าบลเทพา ต าบลล าไพล ต าบลสะกอม อ าเภอเทพา จังหวัดสงขลา จึงด าเนินการ
รับสมัครพนักงานจ้างเหมาบริการ เพ่ือปฏิบัติงานในพ้ืนทีใ่น ๓ ต าบลดังกล่าว  มีรายละเอียดต่อไปนี้ 

 

       ๑. จ านวนการจ้างงาน 20 อัตรา ต่อ 1 ต าบล (รวม ๖๐ อัตรา) และคุณสมบัติตามอัตราการจ้างงานดังนี้ 
การจ้างงาน       อัตรา/ต าบล คุณสมบัติ 

1. การวิเคราะห์ข้อมูล (Data Analytics) 
จากข้อมูลที่ ได้จากการจัดเก็บข้อมูลของ 
โครงการพัฒนาต าบลแบบบูรณาการของ
กระทรวงมหาดไทย 

๑.๑นักศึกษา 2 อัตรา 
 
 
 
 
  

๑.๑ ก าลังศึกษาอยู่ใน
สถาบันอุดมศึกษา หรือสถาบัน
อาชีวศึกษา(ไม่ต่ ากว่าระดับ
ปวส.) มีความรู้ความสามารถ  
และทักษะในด้านเทคโนโลยี
สารสนเทศ 

๑.๒ บัณฑิตจบใหม่ 1 
อัตรา 

๑.๒ จบการศึกษาระดับปริญญา
ไม่เกิน 3 ปีนับถึงวันสมัคร  มี
ความรู้ความสามารถและทักษะ
ทางด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ 
สามารถปฏิบัติหน้าที่เป็น
นักวิเคราะห์ข้อมูล (Data 
Analytics)ได้ด ี

2. การเฝ้าระวัง ประสานงานและติดตาม
ข้อมูลสถานการณ์การระบาดของ COVID19 
และโรคระบาดใหม่ (ร่วมกับ ศบค.) 

๒.๑ บัณฑิตจบใหม่ 1 
อัตรา 
 
 
 
 
 

๒.๑ จบการศึกษาระดับปริญญา
ไม่เกิน ๓ ปีนับถึงวันสมัคร  มี
ความรู้ความเข้าใจในเรื่อง
สุขภาพและสถานการณ์การ
ระบาดของโรค โควิด-๑๘ เพียง
พอที่จะปฏิบัติงานตามหน้าที่ใน
การจ้างงานได้ดี 

๒.๒ ประชาชน 2 อัตรา ๒.๒ จบการศึกษาไม่ต่ ากว่ า
การศึกษาภาคบังคับ  อายุ ๑๘-
๔๕ ปี  มีความรู้ความสามารถใน
การปฏิบัติหน้าที่ตามภารงาน

/การจ้างงาน... 
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การจ้างงาน       อัตรา/ต าบล คุณสมบัติ 
จ้าง (เช่น ผู้ปฏิบัติหน้าที่ อสม.
อาจจะได้รับการพิจารณาเป็น
พิเศษ) 
 

3. การจัดท าข้อมูลราชการในพ้ืนที่เป็นข้อมูล
อิเล็กทรอนิกส์ (Digitalizing Government 
Data) (ร่วมกับ กพร.) 

๓. บัณฑิตจบใหม่ 2 
อัตรา 

๓.จบการศึกษาระดับปริญญาไม่
เกิน 3 ปีนับถึงวันสมัคร  มี
ความรู้ความสามารถและทักษะ
ทางด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ 
เพียงพอที่จะปฏิบัติหน้าที่ตามที่
ก าหนดในการจ้างงานได้ดี 

4. การพัฒนาสัมมาชีพและสร้างอาชีพใหม่ 
(การยกระดับสินค้า OTOP/อาชีพอ่ืนๆ) การ
สร้างและพัฒนา Creative Economy (การ
ยกระดับการท่องเที่ยว) การน าองค์ ความรู้ไป
ช่วยบริการชุมชน (Health Care/เทคโนโลยี
ด้านต่างๆ) และการส่งเสริม ด้านสิ่งแวดล้อม/
Circular Economy (การเพ่ิมรายได้
หมุนเวียนให้แก่ชุมชน) ให้แก่ ชุมชน ตาม
รูปแบบกิจกรรมที่จะเข้าไปด าเนินการในพ้ืนที่
ที่รับผิดชอบ 

4.๑ นักศึกษา 2 อัตรา  
 
 
 
 
 
 

๔.๑ ก าลังศึกษาอยู่ใน
สถาบันอุดมศึกษา หรือสถาบัน
อาชีวศึกษา(ไม่ต่ ากว่าระดับ
ปวส.) มีความรู้ความสามารถ  
และทักษะในด้านต่างๆที่
เพียงพอในการปฏิบัติหน้าที่
ตามท่ีก าหนดในการจ้างงาน 

๔.๒บัณฑิตจบใหม่  2 
อัตรา  
 
 
 
 

๔.๒ จบการศึกษาระดับปริญญา
ไม่เกิน 3 ปีนับถึงวันสมัคร  มี
ความรู้ความสามารถและทักษะ
ทางด้านอาชีพ หรือด้านอ่ืนๆที่
เหมาะสมกับการปฏิบัติหน้าที่
ตามท่ีก าหนดในการจ้างงาน 

๔.๓ ประชาชน 1 อัตรา ๔.๓จบการศึ กษา ไม่ ต่ า กว่ า
การศึกษาภาคบังคับ  อายุ ๑๘ -
๔๕ ปี  มีความรู้ความสามารถใน
การปฏิบัติหน้าที่ตามภารงาน
จ้าง 

5. การพัฒนาทักษะอาชีพใหม่จากความ
หลากหลายทางชีวภาพและความ หลากหลาย
ทางวัฒนธรรมของชุมชน 

๕.๑ นักศึกษา 1 อัตรา  
 
 
 
 
 
 

๕ . ๑  ก า ลั ง ศึ ก ษ า อ ยู่ ใ น
สถาบันอุดมศึกษา หรือสถาบัน
อาชีวศึกษา(ไม่ต่ ากว่ าระดับ
ปวส.) มีความรู้ความสามารถ  
แ ล ะ ทั ก ษ ะ ใ น ด้ า น ต่ า ง ๆ ที่
เ พียงพอในการปฏิบัติหน้ าที่ 
ตามท่ีก าหนดในการจ้างงาน 

/การจ้างงาน... 
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การจ้างงาน       อัตรา/ต าบล คุณสมบัติ 
๕.๒ บัณฑิตจบใหม่ 2 
อัตรา  
 
 

๕.๒ จบการศึกษาระดับปริญญา
ไม่เกิน 3 ปีนับถึงวันสมัคร  มี
ความรู้ความสามารถและทักษะ
ทางด้านอาชีพ หรือด้านอื่นๆที่ 

๕.๓ ประชาชน 1 อัตรา เหมาะสมกับการปฏิบัติหน้าที่
ตามท่ีก าหนดในการจ้างงาน 
๕.๓ จบการศึกษาไม่ต่ ากว่ า
การศึกษาภาคบังคับ  อายุ ๑๘ -
๔๕ ปี  มีความรู้ความสามารถใน
การปฏิบัติหน้าที่ตามภารงาน
จ้าง 

6. การถ่ายทอดองค์ความรู้ เทคโนโลยี 
นวัตกรรม และภูมิปัญญาท้องถิ่น เพ่ือการ 
พัฒนาเศรษฐกิจและสังคมในชุมชน 

๖.๑บัณฑิตจบใหม่  2 
อัตรา  
 
 
 
 

๖.๑ จบการศึกษาระดับปริญญา
ไม่เกิน 3 ปีนับถึงวันสมัคร  มี
ความรู้ความสามารถและทักษะ
ทางด้านอาชีพ หรือด้านอ่ืนๆที่
เหมาะสมกับการปฏิบัติหน้าที่
ตามท่ีก าหนดในการจ้างงาน 

๖.๒ ประชาชน 1 อัตรา ๖.๒ จบการศึกษาไม่ต่ ากว่ า
การศึกษาภาคบังคับ  อายุ ๑๘ -
๔๕ ปี  มีความรู้ความสามารถใน
การปฏิบัติหน้าที่ตามภารงาน
จ้าง 

           

2. อัตราค่าจ้างให้แก่ผู้ที่ได้รับการจ้างงานตามอัตราที่ก าหนด ดังนี้  
               2.๑ ประชาชน ในอัตรา 9,000 บาท ต่อเดือน เป็นเวลา 12 เดือน  
                2.๒ บัณฑิตจบใหม่ ในอัตรา 15,000 บาท ต่อเดือน เป็นเวลา 12 เดือน  
              2.๓ นักศึกษา ในอัตรา 5,000 บาท ต่อเดือน เป็นเวลา 12 เดือน 

3. คุณสมบัติท่ัวไป และคุณสมบัติเฉพาะส าหรับต าแหน่ง 
  3.1 ผู้สมัครต้องมีคุณสมบัติท่ัวไปและไม่มีลักษณะต้องห้าม ดังนี้ 

 3.๑.๑ คุณสมบัติทั่วไป 
    1) มีสัญชาติไทย 
    2) เป็นผู้เลื่อมใสในการปกครองระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ 

ทรงเป็นประมขุ 
3.๑.๒ ลักษณะที่ไม่อยู่ในเงื่อนไขการจ้าง 

    1) เป็นผู้ด ารงต าแหน่งข้าราชการการเมือง 
    2) เป็นคนวิกลจริตหรือจิตฟ่ันเฟือนไม่สมประกอบ เป็นคนเสมือนไร้ความสามารถหรือ

โรคที่ต้องห้ามตามท่ีกฎ ก.พ. ก าหนด 
    3) เป็นผู้อยู่ในระหว่างถูกสั่งพักราชการ หรือถูกสั่งให้ออกจากราชการไว้ก่อน 

/4) เป็นผูบ้กพร่อง... 



4 
 

    4) เป็นผู้บกพร่องในศีลธรรมอันดี 
    5) เป็นกรรมการบริหารพรรคการเมืองหรือเจ้าหน้าที่ในพรรคการเมือง 
    6) เป็นบุคคลล้มละลาย 
    7) เคยถูกจ าคุกโดยค าพิพากษาถึงที่สุดให้จ าคุก เว้นแต่เป็นโทษส าหรับความผิดที่ได้

กระท าโดยประมาทหรือความผิดลหุโทษ 
    8) เคยถูกลงโทษให้ออก ปลดออก หรือไล่ออกจากรัฐวิสาหกิจ องค์การมหาชน หรือ

หน่วยงานอื่นของรัฐ 
    9) เคยถูกลงโทษให้ออก ปลดออก หรือไล่ออกเพราะกระท าผิดวินัย 
  10) เป็นผู้เคยกระท าการทุจริตในการสอบเข้ารับราชการหรือเข้าปฏิบัติงานในหน่วยงาน

ของรัฐ 
3.2 คุณสมบัติเฉพาะส าหรับการจ้างงาน 

3.2.1 ต าแหน่งการจ้างงานบัณฑิตจบใหม่ 
เป็นบัณฑิตที่ส าเร็จการศึกษาไม่เกิน 3 ปี และมีความรู้ ความสามารถที่ตรงต่อภารกิจในการปฏิบัติงาน 

ที่ว่างงาน และไม่ได้รับค่าตอบแทน ค่าจ้าง จากหน่วยงานอ่ืนของภาครัฐและภาคเอกชน และไม่ได้รับความช่วยเหลือใน
การจ้างงานจากภาครัฐที่ให้การช่วยเหลืออยู่ หากมีคุณวุฒิในสาขาบัญชี การเงิน คอมพิวเตอร์ นิเทศศาสตร์ การจัดการ
ทั่วไป การท่องเที่ยว บริหารธุรกิจ รัฐศาสตร์ รัฐประศาสนศาสตร์ การพัฒนาชุมชน และสาธารณสุขและสมัครตรงตาม
ต าแหน่งการจ้างงานที่ก าหนดในข้อ ๑. และมีภูมิล าเนาอยู่ในพ้ืนที่ ต าบลเทพา ต าบลล าไพล ต าบลสะกอม หรือพ้ืนที่
ใกล้เคียง   (ผู้สมัครที่มีคุณสมบัติเหมาะสมและมีภูมิล าเนาในพื้นที่สมัครจะได้รับการพิจารณาเป็นกรณีพิเศษ) 

ทั้งนี ้ผู้สมัครจะต้องเป็นผู้ส าเร็จการศึกษาและได้รับการอนุมัติจากผู้มีอ านาจอนุมัติไม่เกินระยะเวลา 
3 ป ีนับจากวันที่อนุมัติส าเร็จการศึกษาถึงวันที่สมัคร 

3.2.2 ต าแหน่งการจ้างงานประชาชนทั่วไป 
ส าเร็จการศึกษาไม่ต่ ากว่าการศึกษาภาคบังคับ มีภูมิล าเนาอยู่ในพื้นที่ หรือพ้ืนที่ใกล้เคียง ที่ว่างงาน 

และไม่ได้รับค่าตอบแทนหรือ ค่าจ้างในลักษณะประจ า จากหน่วยงานอื่นของภาครัฐและภาคเอกชน และไม่ได้รับความ
ช่วยเหลือในการจ้างงานจากภาครัฐที่ให้การช่วยเหลืออยู่ก่อนแล้ว อายุ  ๑๘- 45 ปีบริบูรณ์ และมีภูมิล าเนาอยู่ในพ้ืนที่ 
ต าบลเทพา ต าบลล าไพล ต าบลสะกอม หรือพ้ืนที่ใกล้เคียง (ผู้สมัครที่มีคุณสมบัติเหมาะสมและมีภูมิล าเนาในพ้ืนที่สมัคร
จะได้รับการพิจารณาเป็นกรณีพิเศษ) 

3.2.3 ต าแหน่งการจ้างงานนักศึกษา 
เป็นนักศึกษาที่อยู่ระหว่างการศึกษาในวิทยาลัยชุมชนสงขลาหรือสถาบันอุดมศึกษาอ่ืนๆหรือ

สถาบันการศึกษา สังกัดส านักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา(ก าลังศึกษาไม่ต ากว่าระดับปวส.)  และมีภูมิล าเนาอยู่ใน
พ้ืนที ่ต าบลเทพา ต าบลล าไพล ต าบลสะกอม หรือพ้ืนที่ใกล้เคียง (ผู้สมัครที่มีคุณสมบัติเหมาะสมและมีภูมิล าเนาในพ้ืนที่
สมัครจะได้รับการพิจารณาเป็นกรณีพิเศษ) 
                  4. การรับสมัคร 
   4.1 วัน เวลา และสถานที่รับสมัคร 
 ผู้ประสงคจ์ะสมัครงานสามารถสมัครได้ตามช่องทาง https://forms.gle/57QLaHPzu39b6gXD8  
และสมัครได้ด้วยตนเองที่วิทยาลัยชุมชนสงขลา ต าบลเทพา  อ าเภอเทพา จังหวัดสงขลา  ตั้งแต่วันที่ 9 ธันวาคม – 
17 ธันวาคม 2563  ใน วันและเวลาราชการ หรือสนใจสอบถามรายละเอียดได้ที่หมายเลขโทรศัพท์ 0-7437-
6667  
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4.2 หลักฐานที่ต้องย่ืนพร้อมใบสมัคร 
       (1) รูปถ่ายหน้าตรง ไม่สวมหมวกและไม่สวมแว่นตาด า ขนาด 1.5 X 1 นิ้ว โดยถ่ายไม่เกิน  

1 ปี (นับถึงวันปิดรับสมัคร) จ านวน  1  รูป 
(2) ส าเนาแสดงผลการศึกษาเช่น ปริญญาบัตร และระเบียนแสดงผลการเรียนที่แสดงว่าเป็นผู้มี

วุฒิการศึกษาตรงกับต าแหน่งที่สมัคร  หนังสือรับรองการเป็นนักศึกษา(กรณีผู้สมัครเป็นนักศึกษา)  จ านวนอย่างละ  1  
ฉบับ  

(3) ส าเนาบัตรประจ าตัวประชาชน จ านวน 1 ฉบับ 
(4) ส าเนาหลักฐานอ่ืน เช่น ใบเปลี่ยนชื่อ – นามสกุล หลักฐานแสดงความรู้ความสามารถ หรือ

ประสบการณ์ จ านวน 1 ฉบับ 
* ทั้งนี้ ในส ำเนำหลักฐำนทุกฉบับให้ผู้สมัครเขียนค ำรับรองส ำเนำถูกต้องและลงชื่อก ำกับไว้ด้วย 

และผู้สมัครแต่ละคนสมัครได้เพียงต ำแหน่งเดียว 
 4.3 ค่าธรรมเนียมในการสมัครสอบ 
       ไม่มีอัตราค่าธรรมเนียมในการสมัครสอบ 

       5. ประกาศรายช่ือผู้มีสิทธิเข้ารับการประเมินสมรรถนะเพื่อคัดเลือกในการจ้างงาน  และก าหนดวัน 
เวลา สถานที่ในการประเมินสมรรถนะ  ดังนี้ 

วันที่ รายละเอียด เวลา/สถานที ่
วันที่ 21 ธันวาคม 2563  ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการประเมินสมรรถนะ เว็บไซต์วิทยาลัยชุมชน

สงขลา 
www.sk-cc.ac.th 

วันที่ 24 ธันวาคม 2563 
 

-ผู้สมัครเข้ารับการคัดเลือกจ้างงาน ต าบลสะกอม 
ประเมินสมรรถนะ โดยวิธีการสัมภาษณ์ และ/หรือ 
การทดสอบอ่ืน ๆ ตามทีว่ิทยาลัยก าหนด  

09.00น-12.00น 
ณ วิทยาลัยชุมชนสงขลา  
 

-ผู้สมัครเข้ารับการคัดเลือกจ้างงาน ต าบลล าไพล 
ประเมินสมรรถนะ โดยวิธีการสัมภาษณ์ และ/หรือ 
การทดสอบอ่ืน ๆ ตามที่วิทยาลัยก าหนด  

13.00น-16.30น 
ณ วิทยาลัยชุมชนสงขลา 

วันที่ 25 ธันวาคม 2563 -ผู้สมัครเข้ารับการคัดเลือกจ้างงาน ต าบลเทพา 
ประเมินสมรรถนะ โดยวิธีการสัมภาษณ์ และ/หรือ 
การทดสอบอ่ืน ๆ ตามที่วิทยาลัยก าหนด  

09.00น-12.00น 
ณ วิทยาลัยชุมชนสงขลา 

วันที่ 29 ธันวาคม 2563  ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือก เว็บไซต์วิทยาลัยชุมชน
สงขลา 
www.sk-cc.ac.th 

 
 
     ประกาศ  ณ  วันที่  ๙  ธันวาคม  พ.ศ. 2563 

 
 
 

           (นายนิยม  ชูชื่น) 
                  ผู้อ านวยการวิทยาลัยชุมชนสงขลา 

 


