
 
 
 
 
 

ประกาศวิทยาลัยเทคนิคกาญจนดิษฐ 
เรื่อง  รับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเปนพนักงานราชการทั่วไป (ครู) 

 
ดวยวิทยาลัยเทคนิคกาญจนดิษฐประสงคจะรับสมัครบุคคลเพื่อจัดจางเปนพนักงานราชการกลุม

งานบริหารทั่วไป ตําแหนง ครู โดยปฏิบัติงานในวิทยาลัยเทคนิคกาญจนดิษฐสังกัดสํานักงานคณะกรรมการการ
อาชีวศึกษา ฉะนั้น อาศัยอํานาจตามความในขอ 5 ของประกาศคณะกรรมการบริหารพนักงานราชการลงวันที่ 11 
กันยายน พ.ศ. 2552 เรื่องหลักเกณฑ วิธีการ เงื่อนไขการสรรหาและเลือกสรรหาพนักงานราชการและแบบ
สัญญาจางของพนักงาน พ.ศ. 2552 และประกาศคณะกรรมการบริหารพนักงานราชการ ลงวันที่  28 กุมภาพันธ 
พ.ศ.2554 เรื่อง กําหนดลักษณะงานและคุณสมบัติเฉพาะของกลุมงานและการจัดกรอบอัตรากําลังพนักงาน
ราชการ และคําสั่งสํานักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษาที่ 297/2556 ลงวันที่ 28 กุมภาพันธ พ.ศ.2556 
เรื่องมอบอํานาจการสรรหาและเลือกสรรบุคคลเพื่อจัดจางเปนพนักงานราชการประเภททั่วไปการจัดทําและลง
นามในสัญญาจางพนักงานราชการจึงประกาศรับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเปนพนักงานราชการทั่วไป (ครู) โดยมี
รายละเอียดดังตอไปนี้ 
 

1. ชื่อกลุมงาน ตําแหนง และรายละเอียดการจางงาน 
     ๑.๑ ชื่อกลุมงาน                ช่ือตําแหนง                    สาขา                               จํานวนอัตรา 
            บริหารทั่วไป               พนักงานบริหารทั่วไป (ครู)    ชางกลโรงงาน รหัส  ๒๐๒              ๑ 

     ๑.๒ ขอบขายงานที่จะใหปฏิบัติ  ใหเปนไปตามรายละเอียดแนบทายประกาศนี้ 

     ๑.๓ อัตราคาตอบแทนและสิทธิประโยชน ตําแหนงในกลุมงานบริหารทั่วไป คาตอบแทนรายเดือน จํานวน 

๑๘,๐๐๐ บาท และใหไดรับสิทธิประโยชนของพนักงานราชการ ตามระเบียบสํานักนายกรัฐมนตรีวาพนักงาน

ราชการ พ.ศ. ๒๕๔๗ และตามประกาศคณะกรรมการบริหารพนักงานราชการ เรื่อง คาตอบแทนพนักงานราชการ 

(ฉบับที่ ๙) ลงวันที่ ๑๕ พฤษภาคม พ.ศ. ๒๕๖๑ กําหนดไว 

      ๑.๔ ระยะเวลาการจาง จางภายในปงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖ ถึงวันที่ ๓๐ กันยายน ๒๕๖๘ โดยใน

ระยะเวลาการจางจะตองประเมินผลการปฏิบัติงานของพนักงานราชการ ตามประกาศคณะกรรมการบริหาร

พนักงานราชการ เรื่องแนวทางการประเมินผลการปฏิบัติงานของพนักงานราชการ พ.ศ. ๒๕๕๔ ลงวันที่ ๒๘ 

กุมภาพันธ พ.ศ. ๒๕๕๔ และที่สํานักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา กําหนดไว 

      ๑.๕ สถานที่ปฏิบัติงาน ปฏิบัติงานที่วิทยาลัยเทคนิคกาญจนดิษฐ จ.สุราษฎรธานี สังกัดสํานักงาน

คณะกรรมการการอาชีวศึกษา 

2. คุณสมบัติทั่วไป  และคุณสมบัติเฉพาะสําหรับตําแหนงของผูสมัคร 
                    ผูสมัครตองมีคุณสมบัติทั่วไป และมีคุณสมบัติเฉพาะสําหรับตําแหนงเปนไปตามระเบียบสํานัก
นายกรัฐมนตรีวาดวยพนักงานราชการ พ.ศ. ๒๕๔๗ ลงวันที่ ๑๓ มกราคม ๒๕๔๗ และประกาศคณะ
กรรมการบริหารพนักงานราชการ เรื่องกําหนดลักษณะงานและคุณสมบัติเฉพาะของกลุมงานและการจัดทํากรอบ
อัตรากําลังพนักงาน ลงวันที่ ๒๘ กุมภาพันธ ๒๕๔๔ ครบทุกขอ ดังตอไปนี้ 
      
 

/๒.๑ คุณสมบัติทั่วไป... 



      2.1 คุณสมบัติทั่วไป 
  2.1.1 มีสัญชาติไทย 
  2.1.2 มีอายุไมต่ํากวา 18 ป (นับถึงวันสุดทายของการรับสมัคร) 
  2.1.3 ไมเปนบุคคลลมละลาย 
  2.1.4 ไมเปนผูมีกายทุพพลภาพจนไมสามารถปฏิบัติหนาที่ได ไรความสามารถ หรือจิตฟนเฟอนไม
สมประกอบ หรือเปนโรคที่กําหนดไวในกฎหมายวาดวยระเบียบขาราชการพลเรือน 
  2.1.5 ไมเปนผูดํารงตําแหนงทางการเมือง กรรมการพรรคการเมือง หรือเจาหนาที่ในพรรค
การเมือง 
  2.1.6 ไมเปนผูเคยตองรับโทษจําคุกโดยคําพิพากษาถึงที่สุดใหจําคุกเพราะกระทําความผิดทาง
อาญา เวนแตเปนโทษสําหรับความผิดที่ไดกระทําโดยประมาทหรือความผิดลหุโทษ 
  2.1.7 ไมเปนผูถูกลงโทษใหออก ปลดออก หรือไลออกจากราชการ รัฐวิสาหกิจหรือหนวยงานอื่น
ของรัฐ 
   หมายเหตุ ผูที่ผานการเลือกสรร ในวันที่ทําสัญญาจางจะตองไมเปนขาราชการหรือลูกจางของ
สวนราชการ พนักงาน หรือลูกจางของหนวยงานอื่นของรัฐ รัฐวิสาหกิจ หรือพนักงานหรือลูกจางของราชการสวน
ทองถิ่น และจะตองนําใบรับรองแพทย ซึ่งออกใหไมเกิน 1 เดือน และแสดงวาไมเปนโรคที่ตองหามตามกฎ ก.พ. 
วาดวยโรค (พ.ศ. 2553) มายื่นดวย 

  2.2 คุณสมบัติเฉพาะสําหรับตําแหนง 
        2.2.1 สาขาชางกลโรงงาน รหัสสาขา ๒๐๒ ไดรับวุฒิปริญญาตรีหรือคุณวุฒิอยางอื่นที่เทียบไดใน

ระดับเดียวกันทางการศึกษาหรือทางอื่นที่ ก.พ. รับรองแลวในสาขาวิชา เขียนแบบเครื่องกล/อุตสาหกรรมศิลป
(เขียนแบบ)/เครื่องมือกล/เทคนิคการผลิต/ชางกลโรงงาน/วิศวกรรมการผลิต/อุตสาหกรรมเครื่องมือกล/วิศวกรรม
อุตสาหการ(การจัดการผลิต)/เทคโนโลยีอุตสาหกรรม(เครื่องมือกล)/อุตสาหกรรมศิลป(ชางกลโรงงาน)/
อุตสาหกรรมศิลป(การผลิต)/อุตสาหกรรมศิลป(เครื่องมือกล)/เทคโนโลยีการผลิต/เทคโนโลยีอุตสาหกรรม(การ
จัดการอุตสาหกรรม)/เทคโนโลยีอุตสาหกรรมศึกษา/วิศวกรรมเครื่องกล/วิศวกรรมอุตสาหการและระบบการผลิต/
วิศวกรรมอุตสาหการ(ออกแบบการผลิต)/การจัดการการผลิต/เทคโนโลยีแมพิมพ/เทคโนโลยีวิศวกรรมการ
ออกแบบและผลิตเครื่องจักรกล/วิศวกรรมขนถายวัสดุ(ชางกลโรงงาน) 

      2.2.๒ ใบอนุญาตประกอบวิชาชีพครู หรือใบอนุญาตปฏิบัติการสอน หรือหนังสือรับรองสิทธิ โดย
ตองไมหมดอายุในวันปดรับสมัครเทานั้น 

                ๒.2.๓ ผูที่ไมมีใบอนุญาตประกอบวิชาชีพครู หรือใบอนุญาตปฏิบัติการสอนหรือหนังสือรับรองสิทธิ 
หากไดรับอนุญาตใหประกอบวิชาชีพครู ตองพัฒนาตนเองใหมีคุณสมบัติตามขอบังคับคุรุสภา วาดวยมาตรฐาน
วิชาชีพ พ.ศ.๒๕๕๖ เพื่อขอรับใบอนุญาตประกอบวิชาชีพ ภายในระยะเวลาที่ไดรับการอนุญาต 
3. การรับสมัคร 
 3.1 วัน เวลา และสถานที่รับสมัคร 
      ผูประสงคจะสมัครที่มีคุณสมบัติตรงตามที่กําหนดไวในประกาศฯ นี้ ใหยื่นใบสมัครดวยตนเอง  ณ หองงาน
บุคลากร อาคารอํานวยการ วิทยาลัยเทคนิคกาญจนดิษฐ ตั้งแตวันที่ ๑๕ ตุลาคม 256๕ ถึงวันที่ ๒๑ ตุลาคม 256๕ (ในเวลา
ราชการ) ภาคเชาตั้งแตเวลา 08.30 น. ถึง 12.00 น. และภาคบายตั้งแตเวลา 13.00 น. ถึง 16.30 น. 
     3.2 หลักฐานที่ตองย่ืนพรอมใบสมัคร 
       3.2.1 รูปถายหนาตรง ไมสวมหมวก ไมสวมแวนดํา ขนาด 1 x 1.5 นิ้ว โดยถายไวไมเกิน 1 ป (นับ
ถึงวันสุดทายของการรับสมัคร) จํานวน 3 รูป (ใชติดใบสมัคร 1 รูปและบัตรประจําตัวผูสมัคร 2 รูป) 

- ๒ - 

/3.2.2 สําเนาปริญญา... 



       3.2.2 สําเนาปริญญาบัตร และสําเนาระเบียนแสดงผลการศึกษา (Transcript of Records) ที่แสดง
วาเปนผูมีคุณวุฒิการศึกษาตรงตามประกาศรับสมัครโดยตองสําเร็จการศึกษาและไดรับอนุมัติจากผูมีอํานาจอนุมัติ
ภายในวันปดรับสมัครจํานวนอยางละ 2 ฉบับ 
   ทั้งนี้ ผูที่จะถือวาเปนผูสําเร็จการศึกษาตามหลักสูตรขั้นปริญญาบัตรของสถานศึกษาใดนั้นจะถือตาม
กฎหมาย กฎ หรือระเบียบที่เกี่ยวของกับการสําเร็จการศึกษาตามหลักสูตรของสถานศึกษานั้นๆ เปนเกณฑ โดย
จะตองสําเร็จการศึกษาภายในวันปดรับสมัคร 
   3.2.3 สําเนาบัตรประจําตัวประชาชน  จํานวน 1 ฉบับ 
   3.2.4 สําเนาทะเบียนบาน  จํานวน 1 ฉบับ 
   3.2.5 สําเนาหลักฐานอื่นๆ (ถามี) เชน ใบสําคัญการสมรส ใบเปลี่ยนชื่อ-นามสกุล (ในกรณีที่ชื่อและ
นามสกุลในหลักฐานเอกสารการสมัครไมตรงกัน) ใบสําคัญทางทหาร (ใบ สด.8 ใบ สด.9 และใบ สด.43) เปนตน
จํานวนอยางละ 1 ฉบับ 
                3.2.๖ สําเนาใบอนุญาตประกอบวิชาชีพครู หรือสําเนาใบอนุญาตปฏิบัติการสอนหรือหนังสือรับรอง
สิทฺธิ โดยตองไมหมดอายุในวันปดรับสมัคร จํานวน ๑ ฉบับ (ถามี) 
   ทั้งนี้ ในวันสมัคร ใหผูสมัครนําเอกสารฉบับจริงทุกรายการมาแสดงตอเจาหนาที่รับสมัครดวย  และ
ใหผูสมัครเขียนคํารับรองสําเนาถูกตองและลงชื่อกํากับไวในสําเนาเอกสารตามขอ ๓.๒.๒-๓.๒.๖ ไวทุกฉบับ     
 3.3 คาธรรมเนียมในการสมัคร 
   ผูสมัครตองเสียคาธรรมเนียมสอบสําหรับตําแหนงที่สมัคร จํานวน 300บาท (สามรอยบาทถวน) 
และคาธรรมเนียมดังกลาวจะไมจายคืนให ไมวากรณีใดๆ ทั้งสิ้น 
     3.4 วิธีการสมัคร  
   ใหผูสมัครดําเนินการเก่ียวกับการสมัครตามขั้นตอนวิธีการ ดังนี้ 
   3.4.1 ขอรับคํารองขอสมัคร และใบสมัครที่งานบุคลากร อาคารอํานวยการวิทยาลัยเทคนิคกาญจนดิษฐ หรือ
ขอรับไดที่เจาหนาที่ในวันสมัคร 
   3.4.2 กรอกรายละเอียดในเอกสารการสมัครซึ่งประกอบดวย คํารองขอสมัคร และใบสมัครให
ครบถวนทุกชองรายการ และลงชื่อผูสมัครพรอมท้ังวันที่สมัครใหเรียบรอย 
   3.4.3 ติดรูปถายจํานวน 1 รูป ลงในใบสมัคร และติดรูปถายจํานวน 2 รูป ลงในบัตรประจําตัว
ผูสมัครสอบในชองที่กําหนดใหเรียบรอย 
                3.4.4 ยื่นเอกสารการสมัครที่กรอกขอความสมบูรณและติดรูปถายเรียบรอยแลวพรอมทั้งแนบ
เอกสารประกอบการสมัครตามขอ 3.2 โดยใหยื่นการสมัครตอเจาหนาที่เทานั้น และใหยื่นภายในวัน เวลา และ
สถานที่รับสมัครที่กําหนดไวตามขอ 3.1 
                3.4.5 เมื่อเจาหนาที่รับสมัครไดตรวจสอบเอกสารการสมัครแลวใหผูสมัครชําระเงินคาธรรมเนียม
สอบตามขอ 3.3 และลงชื่อผูสมัครในบันทึกประจําวันเปนหลักฐานพรอมกับรอรับบัตรประจําตัวผูสมัครสอบคืน
จากเจาหนาที่รับสมัคร ซึ่งผูสมัครตองเก็บไวเปนหลักฐานในการเขารับการประเมินสมรรถนะโดยการสอบ 
   3.4.6 ติดตามตรวจสอบประกาศรายชื่อผูมีสิทธิสอบตามที่กําหนดไวในขอ 4 ของประกาศฯ นี้ 
     3.5 เงื่อนไขการรับสมัคร 
        3.5.1 วิทยาลัยเทคนิคกาญจนดิษฐขอสงวนสิทธิการพิจารณาเอกสารการสมัครเฉพาะผูสมัครที่ยื่น
เอกสารประกอบการสมัครตามขอ 3.2 ในประกาศฯ นี้ครบถวนทุกรายการและไดกรอกขอความในเอกสารการ
สมัครครบถวนสมบูรณและไดดําเนินการสมัครตามขอ 3.4 ในประกาศฯ นี้ครบถวนทุกขั้นตอน กรณีที่ยื่นเอกสาร
ประกอบการสมัคร หรือกรอกขอความในเอกสารการสมัครไมครบสมบูรณ  หรือไมไดดําเนินการสมัครครบถวนทุก
ขั้นตอนดังกลาวจะมีผลใหผูสมัครนั้นไมมีรายชื่อในประกาศรายชื่อผูมีสิทธิเขารับการประเมินสมรรถนะเขารับการ
สอบในตําแหนงที่สมัครนั้น 
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/3.5.2 ผูสมัคร... 



        3.5.2 ผูสมัครจะตองรับผิดชอบในการตรวจสอบและรับรองตนเองวาเปนผูมีคุณสมบัติทั่วไปและ
คุณสมบัติตรงตามประกาศรับสมัครสอบนี้จริง กรณีที่วิทยาลัยเทคนิคกาญจนดิษฐ ตรวจสอบพบวาผูสมัครไมมี
คุณสมบัติครบถวนดังกลาว หรือคุณวุฒิการศึกษาที่ใชสมัครไมตรงตามประกาศรับสมัคร รวมทั้งกรณีที่มีความ
ผิดพลาดอันเกิดจากผูสมัครไมวาดวยเหตุใดๆ อันมีผลทําใหผูสมัครไมมีสิทธิสมัครตามประกาศรับสมัคร นี้ ใหถือวา
ผูสมัครเปนผูขาดคุณสมบัติในการสมัครมาแตตน และถือวาเปนผูไมมีสิทธิเขารับการประเมินสมรรถนะและไมมี
สิทธิไดรับการจัดจางเปนพนักงานราชการครั้งนี้ถึงแมจะเปนผูผานการเลือกสรรเพื่อจัดจางเปนพนักงานราชการ 
และจะไมไดรับคืนคาธรรมเนียมสอบแตอยางใด 
4. ประกาศรายชื่อผูมีสิทธิเขารับการประเมินสมรรถนะ และกําหนดวันเวลาและสถานที่ในการประเมินสมรรถนะ  
  วิทยาลัยเทคนิคกาญจนดิษฐ จะประกาศรายชื่อผูมีสิทธิเขารับการประเมินสมรรถนะ และ
กําหนด วัน เวลา และสถานที่ในการประเมินสมรรถนะ วันที่ ๒๒ ตุลาคม พ.ศ. 256๕ ณ วิทยาลัยเทคนิคกาญจนดิษฐ 
/Facebook งานประชาสัมพันธ วิทยาลัยเทคนิคกาญจนดิษฐ และเวปไซตวิทยาลัย http://www.kdtc.ac.th 
5. หลักเกณฑและวิธีการเลือกสรร 
            วิทยาลัยเทคนิคกาญจนดิษฐ จะดําเนินการประเมินสมรรถนะผูสมัครดวยวิธีการสอบในแตละ
ตําแหนงที่เปดรับสมัคร 

สมรรถนะ คะแนนเต็ม วิธีการประเมิน 
ประเมินสมรรถนะ ครั้งท่ี 1 (วันที่ ๒๕ ต.ค. ๖๕ เวลา ๐๙.๓๐ น. – ๑๒.๓๐ น.) 
สวนที่ 1 : ความรูความสามารถทั่วไป 
        - พระราชบัญญัติความรับผิดทางละเมิดของเจาหนาที่ พ.ศ. ๒๕๓๙ 
        - พระราชบัญญัติการอาชีวศึกษา พ.ศ.2551 
        - ระเบียบสํานักนายกรัฐมนตรีวาดวยพนักงานราชการ พ.ศ.  2547 และ
ประกาศคณะกรรมการบริหารพนักงานราชการที่เก่ียวของ 
        - ระเบียบสํานักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา วาดวยการบริหาร
การศึกษา พ.ศ. ๒๕๕๒ 
        - พระราชบัญญัติขอมูลขาวสารของราชการ พ.ศ. ๒๕๔๐ 
        - ขาวสาร บานเมืองและเหตุการณปจจุบัน 
        - ความเขาใจทางภาษาและการใชภาษาไทย 
        - ความรูเบื้องตนเกี่ยวกับคอมพิวเตอรและการใชโปรแกรม ประยุกตในงานสํานักงาน 
สวนที่ 2 : ความรูความสามารถเฉพาะตําแหนง 
         - ความรอบรูวิชาชีพเฉพาะกลุมวิชาที่สมัครสอบ 

 
100 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

100 
 

 
สอบปรนัย 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

สอบปรนัย 

การประเมินสมรรถนะ ครั้งที่ 2 (วิทยาลัยจะแจงใหทราบในวันที่ประกาศผูผาน
การประเมินสมรรถนะ ครั้งท่ี ๑) 

๑. มนุษยสัมพันธ การประสานงาน 
๒. การคิดวิเคราะห 
๓. ความคิดริเริ่มและปฏิภาณไหวพริบ 
๔. การสื่อสารโดยการพูด 
๕. แฟมประวัติผลงานการพูด 

100 สอบสัมภาษณ 

 
 
 
 

/6. เกณฑการ... 
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6. เกณฑการตัดสิน 
      6.1 การประเมินสมรรถนะจะแบงการประเมินเปน 2 ครั้ง ไดแก 

 6.1.1 ประเมินสมรรถนะครั้งที่ 1 ประกอบดวย สมรรถนะสวนที่ ๑ และสวนที่ 2 
 6.1.2 ประเมินสมรรถนะครั้งที่ 2 ประกอบดวย สมรรถนะสวน สัมภาษณ 

      6.2 ผูที่จะผานการประเมินสมรรถนะครั้งที่ 1 ตองไดคะแนนการประเมินสวนที่ 1 และสวนที่ 2 ไมต่ํากวา
รอยละ 60  
      6.3 ผูที่จะมีสิทธิเขารับการประเมินสมรรถนะครั้งที่ 2 จะตองเปนผูที่ไดคะแนนผานการประเมินสมรรถนะ
ครั้งที่ 1 
      6.๔ ผูที่จะผานการเลือกสรร จะตองเปนผูที่ไดคะแนนผานการประเมินสมรรถนะ ครั้งที่ 1 และครั้งที่ 2  
7. การประกาศบัญชีรายช่ือ และการขึ้นบัญชีผูผานการเลือกสรร 
  7.1 วิทยาลัยเทคนิคกาญจนดิษฐจะประกาศรายชื่อผูผานการการประเมินสมรรถนะ ครั้ งที่  ๑  ณ 
วิทยาลัยเทคนิคกาญจนดิษฐ /Facebook งานประชาสัมพันธ วิทยาลัยเทคนิคกาญจนดิษฐ และเวปไซตวิทยาลัย 
http://www.kdtc.ac.th ในวันที่ ๒๕ ตุลาคม ๒๕6๕   และประกาศผลการเลือกสรร  ในวันที่ ๒๗ ตุลาคม ๒๕๖๕ 
  7.2 การประกาศบัญชีรายชื่อผูผานการเลือกสรร 
   7.2.1 จําแนกตามตําแหนงที่เปดรับสมัครและมีผูสอบผาน 
   7.2.2 บัญชีรายชื่อแตละตําแหนงดังกลาว จะเรียงลําดับรายชื่อตามคะแนนรวมสูงสุดเปนลําดับที่
หนึ่งไปหาผูที่ไดคะแนนต่ําสุดโดยผูอยูในลําดับตนจะเปนผูอยูในลําดับที่ดีกวา 
   7.2.3 กรณีท่ีมีผูไดคะแนนประเมินรวมตามขอ 7.2.2 ดังกลาวเทากัน จะพิจารณาดังนี้ 

(1) ใหผูไดคะแนนประเมินครั้งท่ี 1 สวนที่ 1 มากกวา เปนผูอยูในลําดับที่ดีกวา 
(2) ถาคะแนนเทากัน จะพิจารณาใหผูที่ไดคะแนนประเมินครั้งที่ 1 สวนที่ 2 มากกวา เปน

ผูอยูในลําดับที่ดีกวา 
(3) ถาคะแนนเทากัน จะพิจารณาใหผูที่ไดคะแนนประเมินครั้งที่ 2 มากกวาเปนผูอยูใน

ลําดับที่ดีกวา 
      7.3 หากตําแหนงใดมีผูผานการเลือกสรรเกินจํานวนอัตราวางที่ประกาศรับสมัครนี้ วิทยาลัยเทคนิคกาญจนดิษฐ จะขึ้น
บัญชีรายชื่อผูผานการเลือกสรรดังกลาวนั้นไวเปนเวลา ๒ ป 
   ทั้งนี้ ถามีกรณีอยางใดอยางหนึ่งดังตอไปนี้ ใหรายชื่อท่ีไดขึ้นบัญชีไวนี้เปนอันยกเลิกการขึ้นบัญชีของ
ผูนั้นดวย ไดแก 
             (1) ผูนั้นไดขอสละสิทธิไมเขารับการจัดจางในตําแหนงที่สอบได 
             (2) ผูนั้นไมมารายงานตัวเพื่อรับการจัดจางภายในเวลาที่กําหนด 
             (3) ผูนั้นไมมาเขาปฏิบัติหนาที่ราชการตามกําหนดวัน เวลาที่วิทยาลัยเทคนิคกาญจนดิษฐ 

           (4) ปรากฏขอเท็จจริงในภายหนาวาผูนั้นมีคุณสมบัติไมเปนไปตามเงื่อนไข และ/หรือไม
ปฏิบัติตามเงื่อนไขการรับสมัครกรณีหนึ่งกรณีใดหรือหลายกรณีตามที่ระบุไวในขอ 3.5 ของประกาศฯ นี้ 
8. การจัดจางและทําสัญญาจางผูผานการเลือกสรร   
   ผูผานการเลือกสรรจะตองเขารับการจางและทําสัญญาจางตามที่วิทยาลัยเทคนิคกาญจนดิษฐกําหนดดังนี้ 
 8.1 วิทยาลัยเทคนิคกาญจนดิษฐ จะจางพนักงานราชการครั้งแรกตามลําดับคะแนนที่สอบไดของผูสอบผาน
การเลือกสรรแตละตําแหนง ตามจํานวนอัตราวางที่ไดประกาศรับสมัครไวนี้ 
     8.2 ในกรณีที่วิทยาลัยเทคนิคกาญจนดิษฐมีอัตราวางเพิ่มในภายหนาจะจัดจางพนักงานราชการโดยพิจารณา
บัญชีรายชื่อผูผานการเลือกสรรในตําแหนงนั้นๆ ตามลําดับการขึ้นบัญชีรายชื่อของตําแหนงนั้นที่มีบัญชีรายชื่อ
เหลืออยูตามจํานวนอัตราวางดังกลาว 
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/8.3 การทําสัญญา... 



     8.3 การทําสัญญาจางใหเปนไปตามที่วิทยาลัยเทคนิคกาญจนดิษฐกําหนด ซึ่งจะแจงใหทราบตอไป          

 
ประกาศ ณ วันที่ ๑๕ ตุลาคม พ.ศ. ๒๕6๕ 

 
                                        
                                                           วาที่รอยตรี 

                                   (ดร.ณชธร  รอบคอบ) 
                                        ผูอํานวยการวิทยาลัยเทคนิคกาญจนดิษฐ 
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เอกสารแนบทายประกาศวิทยาลัยเทคนิคกาญจนดิษฐ 
ลงวันที่  ๑๕ ตุลาคม พ.ศ. 256๕ 

เรื่อง รับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรและจัดจางเปนพนักงานราชการทั่วไป 
-------------------------------------------------- 

1. ขอมูลเกี่ยวกับตําแหนง 
ชื่อตําแหนง               พนักงานบริหารทั่วไป (ครู) 
เลขที่ตําแหนง            6๖๒ กลุมงาน  บริหารทั่วไป 
สถานที่ปฏิบัติงาน        วิทยาลัยเทคนิคกาญจนดิษฐ  
                     ที่ตั้งเลขที่ 191  หมูที่ 7  ตําบลพลายวาส อําเภอกาญจนดิษฐ จังหวัดสุราษฎรธานี  
 
2. หนาที่และความรับผิดชอบของงานที่ปฏิบัติ 

ปฏิบัติหนาที่หลักเกี่ยวกับการจัดการเรียนการสอนการสงเสริมการเรียนรู พัฒนาผูเรียน ปฏิบัติงานทาง
วิชาการของสถานศึกษา พัฒนาตนเองและวิชาชีพ ประสานความรวมมือกับผูปกครอง บุคคลในชุมชนหรือสถาน
ประกอบการเพื่อรวมกันพัฒนาผูเรียนบริการสังคมดานวิชาการ โดยมีลักษณะงานที่ตองปฏิบัติ  ดังนี้ 
 ๒.1 ปฏิบัติงานเกี่ยวกับการเรียนการสอนและการสงเสริมการเรียนรูของผูเรียนดวยวิธีการที่หลากหลาย 
โดยเนนผูเรียนเปนสําคัญ 

2.๒ จัดอบรมสั่งสอนและจัดกิจกรรมเพื่อพัฒนาผูเรียนใหมีคุณลักษณะที่พึงประสงค 
๒.3 ปฏิบัติงานดานวิชาการของสถานศึกษา 
๒.4 ปฏิบัติงานเกี่ยวกับการจัดระบบการดูแลชวยเหลือผูเรียน 
๒.5 ประสานความรวมมือกับผูปกครองและบุคคลในชุมชนเพื่อรวมกันพัฒนาผูเรียนตามศักยภาพ 
๒.6 ทํานุบํารุง สงเสริมศิลปวัฒนธรรม แหลงเรียนรูและภูมิปญญาทองถิ่น  
๒.7 ศึกษา วิเคราะห วิจัย และประเมินพัฒนาการของผูเรียน เพื่อนํามาพัฒนาการเรียนการสอนใหมี

ประสิทธิภาพยิ่งข้ึน 
๒.8 ปฏิบัติงานเกี่ยวกับการใชโปรแกรมชุดคําสั่งในระบบคอมพิวเตอรเพื่อนํามาปฏิบัติงานในการจัดการ

เรียนการสอนและงานอื่นๆ ที่เกี่ยวของ รวมทั้งการติดตามความกาวหนาของเทคโนโลยีใหมๆเพื่อนํามาใช
ปฏิบัติงาน 

๒.9 ติดตอประสานงาน ใหบริการขอมูล ใหคําปรึกษา แนะนํา ตอบปญหา และชี้แจงเรื่องตางๆ ที่
เกี่ยวกับงานในหนาที่แกบุคคลหรือหนวยงานที่เกี่ยวของ  
 
3. คุณสมบัติเฉพาะสําหรับตําแหนง 
 3.1 ไดรับวุฒิปริญญาตรี/หรือคุณวุฒิอยางอื่นท่ีเทียบไดในระดับเดียวกันทางการศึกษาหรือทางอื่นที่ ก.พ. 
รับรองแลวในสาขาวิชาเอก เขียนแบบเครื่องกล/อุตสาหกรรมศิลป(เขียนแบบ)/เครื่องมือกล/เทคนิคการผลิต/ชาง
กลโรงงาน/วิศวกรรมการผลิต/อุตสาหกรรมเครื่องมือกล/วิศวกรรมอุตสาหการ(การจัดการผลิต)/เทคโนโลยี
อุตสาหกรรม(เครื่องมือกล)/อุตสาหกรรมศิลป(ชางกลโรงงาน)/อุตสาหกรรมศิลป(การผลิต)/อุตสาหกรรมศิลป
(เครื่องมือกล)/เทคโนโลยีการผลิต/เทคโนโลยีอุตสาหกรรม(การจัดการอุตสาหกรรม)/เทคโนโลยีอุตสาหกรรม
ศึกษา/วิศวกรรมเครื่องกล/วิศวกรรมอุตสาหการและระบบการผลิต/วิศวกรรมอุตสาหการ(ออกแบบการผลิต)/การ
จัดการการผลิต/เทคโนโลยีแมพิมพ/เทคโนโลยีวิศวกรรมการออกแบบและผลิตเครื่องจักรกล/วิศวกรรมขนถาย
วัสดุ(ชางกลโรงงาน) 
 

/3.2 ใบอนุญาต... 



  

  
          3.2 ใบอนุญาตประกอบวิชาชีพครู หรือใบอนุญาตปฏิบัติการสอน หรือหนังสือรับรองสิทธิ โดยตองไดรับ
อนุมัติภายในวันปดรับสมัคร 
          ๓.๓ ผูที่ไมมีใบอนุญาตประกอบวิชาชีพครู หรือใบอนุญาตปฏิบัติการสอนหรือหนังสือรับรองสิทธิ หาก
ไดรับอนุญาตใหประกอบวิชาชีพครู ตองพัฒนาตนเองใหมีคุณสมบัติตามขอบังคับคุรุสภา วาดวยมาตรฐานวิชาชีพ 
พ.ศ.๒๕๕๖ เพื่อขอรับใบอนุญาตประกอบวิชาชีพ ภายในระยะเวลาที่ไดรับการอนุญาต 
 
๔. การลงนาม 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ชื่อผูตรวจสอบ........................................... 
วันที่ที่ไดจัดทํา  ๑๕ ตุลาคม ๒๕๖๕ 

- ๒ - 


