
 

ประกาศกาญจนาภิเษกวิทยาลัย  ช่างทองหลวง 
เรื่อง  รับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป  (ครั้งที่ 1) 

----------------------------------- 
 

  ด้วยกาญจนาภิเษกวิทยาลัย  ช่างทองหลวง  ประสงค์จะรับสมัครบุคคลเพ่ือจัดจ้างเป็น
พนักงานราชการ  ต าแหน่ง ครู กลุ่มงานบริหารทั่วไป  โดยปฏิบัติงานที่กาญจนาภิเษกวิทยาลัย ช่างทองหลวง   
ฉะนั้น อาศัยอ านาจตามความในข้อ 5 ของประกาศคณะกรรมการบริหารพนักงานราชการ  ลงวันที่ 11 
กันยาน พ.ศ. 2552  เรื่อง หลักเกณฑ์ วิธีการ  และเงื่อนไขการสรรหา และเลือกสรรพนักงานราชการและ
แบบสัญญาจ้างของพนักงานราชการ พ.ศ. 2552  และประกาศคณะกรรมการบริหารพนักงานราชการ  
ลงวันที่ 28 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2554  เรื่อง การก าหนดลักษณะงานและคุณสมบัติเฉพาะของกลุ่มงานและ
การจัดท ากรอบอัตราก าลังพนักงานราชการ  และค าสั่งส านักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา            
ที่ 297/2556  ลงวนัท่ี 28 กุมภาพันธ์ 2556  เรื่อง มอบอ านาจการสรรหาและเลือกสรรบุคคลเพ่ือจัด
จ้างเป็นพนักงานราชการประเภททั่วไป การจัดท าและลงนามในสัญญาจ้างพนักงานราชการ  จึงประกาศ
รับสมัครบุคคลเพ่ือเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป  โดยมีรายละเอียดดังต่อไปนี้ 
 

1. ชื่อต าแหน่ง กลุ่มงาน และรายละเอียดการจ้างงาน 
 1.1 ชื่อต าแหน่ง  พนักงานบริหารทั่วไป (ครู)  

กลุ่มงาน    บริหารงานทั่วไป 
จ านวนอัตราว่าง 1 อัตรา 

 1.2 ขอบข่ายงานที่จะให้ปฏิบัติ  ให้เป็นไปตามรายละเอียดแนบท้ายประกาศนี้ 
 1.3 อัตราค่าตอบแทนและสิทธิประโยชน์ 
 ต าแหน่งในกลุ่มงานบริหารทั่วไป ค่าตอบแทนรายเดือน จ านวนเงิน 18,000 บาท 
 

 และให้ได้รับสิทธิประโยชน์ของพนักงานราชการ ตามระเบียบส านักนายกรัฐมนตรีว่าด้วย
พนักงานราชการ พ.ศ. 2557  และตามประกาศคณะกรรมการบริหารพนักงานราชการ เรื่อง ค่าตอบแทน
พนักงานราชการ (ฉบับที่ 6)  ลงวันที่ 12 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2556  ก าหนดไว้ 
 1.4 ระยะเวลาการจ้าง  จ้างภายในปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 (ตั้งแต่วันที่เริ่มเข้าปฏิบัติงาน    
ซึ่งจะก าหนดไว้ในประกาศรายชื่อผู้ผ่านการเลือกสรรเพ่ือจัดเป็นพนักงานราชการ) ถึงวันที่ 30 กันยายน 
2563  โดยในระยะเวลาการจ้างจะต้องประเมินผลการปฏิบัติงานของพนักงานราชการ พ.ศ. 2554     
ลงวันที่ 28 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2554  และที่ส านักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา ก าหนดไว้ 
 1.5  สถานที่ปฏิบัติงาน  ปฏิบัติงานที่กาญจนาภิเษกวิทยาลัย ช่างทองหลวง  สังกัดส านักงาน
คณะกรรมการการอาชีวศึกษา 
 

2.  คุณสมบัติท่ัวไป และคุณสมบัติเฉพาะส าหรับต าแหน่งของผู้สมัคร 
 

  ผู้สมัครต้องมีคุณสมบัติทั่วไป  และมีคุณสมบัติเฉพาะส าหรับต าแหน่งครบทุกข้อ ดังต่อไปนี้ 
 

  2.1  คุณสมบัติทั่วไป 
   2.1.1  มีสัญชาติไทย 
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   2.1.2  มีอายุไม่ต่ ากว่า 18 ปี (นับถือวันสุดท้ายของการรับสมัคร) 
   2.1.3  ไม่เป็นบุคคลล้มละลาย  
   2.1.4  ไม่เป็นผู้มีกายทุพพลภาพจนไม่สามารถปฏิบัติหน้าที่ได้  ไร้ความสามารถ 
หรือจิตฟั่นเฟือนไม่สมประกอบ หรือเป็นโรคตามท่ีก าหนดไว้ในกฎหมายว่าด้วยระเบียบข้าราชการพลเรือน 
   2.1.5  ไม่เป็นผู้ด ารงต าแหน่งทางการเมือง  กรรมการพรรคการเมือง  หรือ
เจ้าหน้าที่ในพรรคการเมือง 
   2.1.6 ไม่เป็นผู้เคยต้องรับโทษจ าคุกโดยค าพิพากษาถึงที่สุดให้จ าคุกเพราะ 
กระท าความผิดทางอาญา  เว้นแต่เป็นโทษส าหรับความผิดที่ได้กระท าโดยประมาทหรือความผิดลหุโทษ 
   2.1.7  ไม่เป็นผู้เคยถูกลงโทษให้ออก ปลดออก หรือไล่ออกจากราชการ รัฐวิสาหกิจ   
หรือหน่วยงานอ่ืนของรัฐ 
  หมายเหตุ  ผู้ที่ผ่านการเลือกสรร  ในวันที่ท าสัญญาจ้างจะต้องไม่เป็นข้าราชการหรือ
ลูกจ้างของส่วนราชการ พนักงาน หรือลูกจ้างของหน่วยงานอ่ืนของรัฐ  รัฐวิสาหกิจ  หรือพนักงานหรือ
ลูกจ้างของราชการส่วนท้องถิ่น  และจะต้องน าใบรับรองแพทย์  ซึ่งออกให้ไม่เกิน 1 เดือน  และแสดงว่าไม่
เป็นโรคที่ต้องห้ามตามกฎ ก.พ. ว่าด้วยโรค (พ.ศ. 2553)  มายื่นด้วย และจะต้องมีการพัฒนาตนเองใน
การเรียนวิชาชีพครู ภายใน 2 ปี นับแต่วันที่บรรจุแต่งตั้งหากไม่มีทางวิทยาลัยฯมีสิทธิยกเลิกสัญญาจ้าง 
  2.2  คุณสมบัติเฉพาะส าหรับต าแหน่ง 
   2.2.1  ได้รับวุฒิปริญญาตรีหรือคุณวุฒิอย่างอ่ืนที่เทียบได้ในระดับเดียวกันใน
สาขาวิชา  และที่ก.พ.รับรองแล้วในสาขาวิชาที่เหมาะสมกับลักษณะงานที่ปฏิบัติตามรายละเอียดแนบท้ายประกาศนี้ 
 

3.  การรับสมัคร 
  3.1  วัน เวลา  และสถานที่รับสมัคร 
   ผู้ประสงค์จะสมัครที่มีคุณสมบัติตรงตามที่ก าหนดไว้ในประกาศนี้  ให้ยื่นใบสมัคร
ด้วยตนเอง  ณ กาญจนาภิเษกวิทยาลัย ช่างทองหลวง โดยสมัครได้ ตั้งแต่วันพุธที่ 25 ตุลาคม 2560 ถึง
วันพุธที่ 1 พฤศจิกายน  2560  ตั้งแต่เวลา 08.30 น. ถึง 12.00 น. และเวลา 13.00 น. ถึง 
16.30 น.  (เฉพาะวันและเวลาราชการ) 
  3.2  หลักฐานที่ต้องยื่นพร้อมใบสมัคร 
   3.2.1 รูปถ่ายหน้าตรง ไม่สวมหมวก ไม่สวมแว่นด า ขนาด 1x1.5 นิว้  โดยถ่าย
ไว้ไม่เกิน 1 ปี (นับถึงวันสุดท้ายของการรับสมัคร)  จ านวน 3 รูป  (ใช้ติดใบสมัคร 1 รปู  และใบตอบรับ
การสมัคร 2 รูป) 
   3.2.2  ส าเนาปริญญาบัตร/หรือ ส าเนาระเบียนแสดงผลการศึกษา (Transcript 
of Records) ที่แสดงว่าเป็นผู้มีคุณวุฒิการศึกษาตรงตามประกาศรับสมัครโดยต้องส าเร็จการศึกษาและ
ได้รับอนุมัติจากผู้มีอ านาจอนุมัติภายในวันปิดรับสมัครจ านวนอย่างละ 2 ฉบับ   
   ทั้งนี้  ผู้ที่จะถือว่าเป็นผู้ส าเร็จการศึกษาตามหลักสูตรขั้นปริญญาบัตร/ประกาศนียบัตร
ของสถานศึกษาใดนั้นจะถือตามกฎหมาย กฎ หรือระเบียบที่เกี่ยวกับการส าเร็จการศึกษาตามหลักสูตรของสถานศึกษา
นั้น ๆ  เป็นเกณฑ์  โดยจะต้องส าเร็จการศึกษาภายในวันปิดรับสมัคร 
   3.2.3  ส าเนาบัตรประจ าตัวประชาชน  จ านวน 2 ฉบับ 
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   3.2.4  ส าเนาทะเบียนบ้าน  จ านวน 2 ฉบับ 
   3.2.5 ส าเนาหลักฐานอ่ืน ๆ (ถ้ามี) เช่น ใบส าคัญการสมรส ใบเปลี่ยนชื่อ -
นามสกุล (ในกรณีท่ีชื่อและนามสกุลในหลักฐานเอกสารการรับสมัครไม่ตรงกัน ใบส าคัญทางทหาร (ใบ สด. 
8 ใบ สด. 9 และใบ สด. 43)  เป็นต้น  จ านวนอย่างละ 2 ฉบับ 
   ทั้งนี้  ในวันสมัคร ให้ผู้สมัครน าเอกสารฉบับจริงทุกรายการมาแสดงต่อเจ้าหน้าที่รับ
สมัครด้วย  และให้ผู้สมัครเขียนค ารับรองส าเนาถูกต้องและลงชื่อก ากับไว้ในส าเนาเอกสารข้อ 3.2.2-3.2.๕ 
ไว้ทุกฉบับ 
  3.3  ค่าธรรมเนียมในการสมัคร 
   ผู้สมัครต้องเสียค่าธรรมเนียมสอบส าหรับต าแหน่งที่สมัคร จ านวนเงิน 300 บาท  
(สามร้อยบาทถ้วน)  และค่าธรรมเนียมดังกล่าวจะไม่จ่ายคืนให้ ไม่ว่ากรณีใด ๆ ทั้งสิ้น 
  3.4  วิธีการสมัคร 
   ให้ผู้สมัครด าเนินการเกี่ยวกับการสมัครตามข้ันตอนวิธีการ ดังนี้ 
   3.4.1  ขอรับค าร้องขอสมัคร  และใบสมัครที่งานบุคลากร กาญจนาภิเษกวิทยาลัย 
ช่างทองหลวง  หรือขอรับได้ที่เจ้าหน้าที่ในวันรับสมัคร   
   3.4.2  กรอกรายละเอียดในเอกสารการสมัครซึ่งประกอบด้วย ค าร้องขอสมัคร  
และใบสมัครให้ครบถ้วนทุกช่องรายการ และลงชื่อผู้สมัครพร้อมทั้งวันที่สมัครให้เรียบร้อย 
   3.4.3  ติดรูปถ่ายจ านวน 1 รูปลงในใบสมัคร  และติดรูปถ่ายจ านวน 2 รูป   
ลงในบัตรประจ าตัวผู้สมัครสอบในช่องที่ก าหนดให้เรียบร้อย 
   3.4.4  ยื่นเอกสารการสมัครที่กรอกข้อความสมบูรณ์และติดรูปถ่ายเรียบร้อยแล้ว   
พร้อมทั้งแนบเอกสารประกอบสมัครตามข้อ 3.2 โดยให้ยื่นการสมัครต่อเจ้าหน้าที่รับสมัครเท่านั้น  และให้ยื่นภายในวัน
เวลาและสถานที่รับสมัครที่ก าหนดไว้ตามข้อ 3.1 
   3.4.5 เมื่อเจ้าหน้าที่รับสมัครได้ตรวจสอบเอกสารการสมัครแล้ว  ให้ผู้สมัคร
ช าระเงินค่าธรรมเนียมสอบตามข้อ 3.3  และลงชื่อผู้สมัครในบันทึกประจ าวันเป็นหลักฐาน  พร้อมกับรอ
รับบัตรประจ าตัวผู้สมัครสอบคืนจากเจ้าหน้าที่รับสมัครซึ่งผู้สมัครต้องเก็บไว้เป็นหลักฐานในการเข้ารับการ
ประเมินสมรรถนะโดยการสอบ 
   3.4.6  ติดตามตรวจสอบประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิสอบตามที่ก าหนดในข้อ 4. 
ของประกาศฯ นี้ 
  3.5  เงื่อนไขการรับสมัคร 
   3.5.1 กาญจนาภิเษกวิทยาลัย ช่างทองหลวง  ขอสงวนสิทธิรับการพิจารณา
เอกสารการสมัครเฉพาะผู้สมัครที่ยื่นเอกสารประกอบการสมัครตามข้อ 3.2  ในประกาศฯ นี้ครบถ้วนทุก
รายการและได้กรอกข้อความในเอกสารการสมัครครบถ้วนสมบูรณ์ และได้ด าเนินการสมัครตามข้อ 3.4  
ในประกาศฯ นี้ ครบถ้วนทุกขั้นตอน  กรณีที่ยื่นเอกสารประกอบการสมัคร หรือกรอกข้อความในเอกสาร
การสมัครไม่ครบถ้วนสมบูรณ์  หรือไม่ได้ด าเนินการสมัครครบถ้วนทุกขั้นตอนดังกล่าว จะมีผลให้ผู้สมัคร
นั้นไม่มีรายชื่อในประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการประเมินสมรรถนะหรือเข้ารับการสอบในต าแหน่งที่
สมัครนั้น 
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   3.5.2 ผู้สมัครจะต้องรับผิดชอบในการตรวจสอบและรับรองตนเองว่าเป็นผู้มี
คุณสมบัติทั่วไปและคุณสมบัติตรงตามประกาศรับสมัครสอบ  กรณีท่ีกาญจนาภิเษกวิทยาลัย ช่างทองหลวง  
ตรวจสอบพบว่าผู้สมัครไม่มีคุณสมบัติครบถ้วนดังกล่าว หรือคุณวุฒิการศึกษาที่ใช้สมัครไม่ตรงตามประกาศรับ
สมัคร  รวมทั้งกรณีท่ีมีความผิดพลาดอันเกิดจากผู้สมัครไม่ว่าด้วยเหตุใด ๆ  อันมีผลท าให้ผู้สมัครไม่มีสิทธิสมัคร
ตามประกาศรับสมัครไม่มีสิทธิเข้ารับการประเมินสมรรถนะและไม่มีสิทธิได้รับการจัดจ้างและท าสัญญาจ้าง
เป็นพนักงานราชการครั้งนี้  ถึงแม้จะเป็นผู้ผ่านการเลือกสรรเพ่ือจัดจ้างเป็นพนักงานราชการและจะไม่ได้
รับคืนค่าธรรมเนียมสอบแต่อย่างใด 
 

4.  การประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการประเมินสมรรถนะ  และก าหนดวัน เวลา และสถานที่ในการประเมิน 
  กาญจนาภิเษกวิทยาลัย ช่างทองหลวง  จะประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการประเมิน
สมรรถนะ  และก าหนดวัน  เวลา  และสถานที่ในการสมรรถนะ   ก่อนหรือภายในวันจันทร์ที่ 13 พฤศจิกายน 2560          
ณ กาญจนาภิเษกวิทยาลัย ช่างทองหลวง เลขที่ 299/2 หมู่ที่ 5 ต าบลศาลายา อ าเภอพุทธมณฑล จังหวัด
นครปฐม  และ/หรือทางเว็บไซต์ของสถานศึกษา www.goldsmith.ac.th 
 

5.  หลักเกณฑ์และวิธีการเลือกสรร 
  กาญจนาภิเษกวิทยาลัย ช่างทองหลวง  จะด าเนินการประเมินสมรรถนะผู้สมัครด้วย
วิธีการสอบในแต่ละต าแหน่งที่เปิดรับสมัคร ดังต่อไปนี้ 
  5.1 ประเมินสมรรถนะ ครั้งที่ 1 ส่วนที่ 1 (ความรู้ความสามารถทั่วไปเฉพาะต าแหน่งครู) 
เช่น พระราชบัญญัติอาชีวศึกษา ระเบียบส านักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยพนักงานราชการ  ข่าวสารบ้านเมือง 
หรือเรื่องอ่ืน ๆ ที่เกี่ยวข้อง  และส่วนที่ 2 (ความรู้ความสามารถเฉพาะต าแหน่งตามรหัสกลุ่มวิชา)  คะแนนเต็ม 
100 คะแนน 
  5.2 ประเมินสมรรถนะ ครั้งที่ 2 ส่วนที่ 3  สอบสัมภาษณ์ คะแนนเต็ม 100 คะแนน    
มีสรรถนะดังนี้ (1. ความรับผิดชอบ  2. ความอดทนและเสียสละ  3. ความคิดริเริ่มและปฏิภาณไหวพริบ  
4. ความสามารถในการสื่อสาร  5. มนุษยสัมพันธ์และการปรับตัวเข้ากับผู้ร่วมงาน) 
  โดยจะประเมินสมรรถนะ ครั้งที่ 1 ก่อนและเมื่อประเมินสมรรถนะ ครั้งที่ 1 ผ่านแล้ว  
จึงจะมีสิทธิเข้ารับการประเมินสมรรถนะ ครั้งที่ 2 ต่อไป 
 

6.  เกณฑ์การตัดสิน 
     6.1 การประเมินสมรรถนะจะแบ่งการประเมินเป็น 2 ครั้ง  ได้แก่ 
 6.1.1  ประเมินสมรรถนะครั้งที่ 1 ประกอบด้วย สมรรถนะส่วนที่ 1  และส่วนที่ 2 
 6.1.2  ประเมินสมรรถนะครั้งที่ 2 ประกอบด้วยสมรรถนะส่วนที่ 3 
  6.2 ผู้ที่ผ่านการประเมินสมรรถนะครั้งที่ 1  ต้องได้คะแนนประเมินส่วนที่ 1  และส่วนที่ 
2 ไม่ต่ ากว่าร้อยละ 60  
  ทั้งนี้ ผู้ที่จะได้รับการตรวจข้อสอบส่วนที่ 2  จะต้องเป็นผู้ได้คะแนนผ่านการประเมินใน
ส่วนที่ 1 ไม่ต่ ากว่าร้อยละ 60  (กาญจนาภิเษกวิทยาลัย ช่างทองหลวง  ขอสงวนสิทธิพิจารณาตรวจ
กระดาษค าตอบของผู้เข้าสอบในส่วนที่ 2 ให้กับผู้ที่มีผลการประเมินผ่านในส่วนที่ 1 เท่านั้น) 
  6.3 ผู้ที่จะมีสิทธิเข้ารับการประเมินสมรรถนะครั้งที่ 2  จะต้องเป็นผู้ที่ได้คะแนนผ่านการ
ประเมินสมรรถนะครั้งที่ 1 

/ ๖.๔  ... 
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  6.4 ผู้ที่จะผ่านการประเมินสมรรถนะครั้งที่ 2 ต้องได้คะแนนการประเมินส่วนที่ 3 ไม่ต่ า
กว่าร้อยละ 60 
  6.5 ผู้ที่จะผ่านการเลือกสรร  จะต้องเป็นผู้ที่ได้คะแนนผ่านการประเมินสมรรถนะครั้งที่ 1  และ
ครั้งที่ 2 
 

7.  การประกาศบัญชีรายชื่อ และการขึ้นบัญชีรายชื่อผู้ผ่านการเลือกสรร 
  7.1 กาญจนาภิเษกวิทยาลัย ช่างทองหลวง  จะประกาศรายชื่อผู้ผ่านการเลือกสรร      
ณ สถานศึกษา  หรือประกาศทางเว็บไซต์ของสถานศึกษา www.goldsmith.ac.th 
  7.2 การประกาศบัญชีรายชื่อผู้ผ่านการเลือกสรร 
   7.2.1 จ าแนกตามต าแหน่งที่เปิดรับสมัครและมีผู้สอบผ่าน 
   7.2.2 บัญชีรายชื่อต าแหน่งดังกล่าว  จะเรียงล าดับที่จากผู้ที่ได้คะแนนรวม
สูงสุดเป็นล าดับที่หนึ่งไปหาผู้ที่ได้คะแนนรวมต่ าสุด  โดยผู้อยู่ในล าดับต้นจะเป็นผู้อยู่ในล าดับที่ดีกว่า 
   7.2.3 กรณีท่ีมีผู้ได้คะแนนรวมตามข้อ 7.2.2  ดังกล่าวเท่ากัน จะพิจารณาดังนี้ 
    (1) ให้ผู้ที่ได้คะแนนประเมินครั้งที่ 1 ส่วนที่ 1 มากกว่า เป็นผู้อยู่ใน 
         ล าดับที่ดีกว่า 
    (2) ถ้าคะแนนเท่ากัน  จะพิจารณาให้ผู้ที่ได้คะแนนประเมินครั้งที่ 1  
         สว่นที่ 2 มากกว่า เป็นผู้อยู่ในล าดับที่ดีกว่า 
    (3) ถ้าคะแนนเท่ากัน จะพิจารณาให้ผู้ที่ได้คะแนนประเมินครั้งที่ 2  

     มากกว่าเป็นผู้อยู่ในล าดับที่ดีกว่า 
  7.3  หากต าแหน่งใดมีผู้ ผ่านการเลือกสรรเกินจ านวนอัตราว่างที่ประกาศรับสมัครนี้           
กาญจนาภิเษกวิทยาลัย ช่างทองหลวง   จะขึ้นบัญชีรายชื่อผู้ผ่านการเลือกสรรดังกล่าวนั้นเป็นเวลา 2 ปี 
   ทั้งนี้ ถ้ามีกรณีอย่างใดอย่างหนึ่งดังต่อไปนี้ ให้รายชื่อที่ได้ขึ้นบัญชีไว้นี้เป็นอัน
ยกเลิกการขึ้นบัญชีของผู้นั้นด้วย  ได้แก่ 

(1) ผู้นั้นได้ขอสละสิทธิไม่เข้ารับการจัดจ้างในต าแหน่งที่สอบได้ 
(2) ผู้นั้นไม่มารายงานตัวเพ่ือรับการจัดจ้างภายในเวลาที่ก าหนด 
(3) ผู้นั้นไม่มาเข้าปฏิบัติหน้าที่ราชการตามก าหนดวัน เวลาที่กาญจนาภิเษก 

วิทยาลัย ช่างทองหลวงก าหนด 
(4) ปรากฏข้อเท็จจริงในภายหน้าว่าผู้นั้นมีคุณสมบัติไม่เป็นไปตามเงื่อนไข และ/

หรือไม่ปฏิบัติตามเงื่อนไขการรับสมัครกรณีหนึ่งกรณีใดหรือหลายกรณี
ตามท่ีระบุไว้ในข้อ 3.5 ของประกาศฯ นี้ 

8.  การจัดจ้างและท าสัญญาจ้างผู้ผ่านการเลือกสรร 
  ผู้ผ่านการเลือกสรรจะต้องเข้ารับการจ้างและท าสัญญาจ้างตามท่ีกาญจนาภิเษกวิทยาลัย 
ช่างทองหลวง ก าหนด ดังนี้ 
  8.1 กาญจนาภิเษกวิทยาลัย ช่างทองหลวง  จะจ้างพนักงานราชการครั้งแรกตามล าดับ
คะแนนที่สอบได้ของผู้สอบผ่านการเลือกสรร แต่ละต าแหน่ง ตามจ านวนอัตราว่างที่ได้ประกาศรับสมัครไว้นี้ 
 

/ 8.2  … 
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  8.2 ในกรณีที่กาญจนาภิเษกวิทยาลัย ช่างทองหลวง มีอัตราว่างเพ่ิมในภายหน้า จะจัด
จ้างพนักงานราชการโดยพิจารณาบัญชีรายชื่อผู้ผ่านการเลือกสรรในต าแหน่งนั้น ๆ ตามล าดับการขึ้นบัญชี
รายชื่อของต าแหน่งนั้นที่มีบัญชีรายชื่อเหลืออยู่ตามจ านวนอัตราว่างดังกล่าว 
  8.3 การท าสัญญาจ้างให้เป็นไปตามที่กาญจนาภิเษกวิทยาลัย ช่างทองหลวง ก าหนด   
ซึ่งจะแจ้งให้ทราบต่อไป 
 
  ประกาศ  ณ  วันที่     6     ตุลาคม    พ.ศ. 2560  
 
 
 
 
 

(นางจิตรา  อนุกูลเรืองกิตติ์) 
ผู้อ านวยการกาญจนาภิเษกวิทยาลัย ช่างทองหลวง 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



 
เอกสารแนบท้ายประกาศกาญจนาภิเษกวิทยาลัย ช่างทองหลวง 

ฉบับที่ 1 
ลงวันที่   6  ตุลาคม    2560 

เร่ือง  รับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรและจัดจ้างเป็นพนักงานราชการทั่วไป 
1. ชื่อมูลเกี่ยวกับต าแหน่ง 
 

1.1  ชื่อต าแหน่ง พนักงานบริหารงานทั่วไป  (ครู) 
   

       เลขที่ต าแหน่ง  2 กลุ่มงาน    บริหารทั่วไป 
               รหัสสาขา 507    วิจิตรศิลป์  
2. หน้าที่และความรับผิดชอบของงานที่ปฏิบัติ  

ปฏิบัติหน้าที่หลักเกี่ยวกับการจัดการเรียนการสอน การส่งเสริมการเรียนรู้  พัฒนาผู้เรียน  
ปฏิบัติงานทางวิชาการของสถานศึกษา  พัฒนาตนเองและวิชาชีพ  ประสานความร่วมมือกับผู้ปกครอง  บุคคล
ในชุมชนหรือสถานประกอบการเพ่ือร่วมกันพัฒนาผู้เรียน  การบริการสังคมด้านวิชาการ เป็นต้น  โดยมี
ลักษณะงานที่ต้องปฏิบัติ ดังนี้ 

1. ปฏิบัติงานเกี่ยวกับการจัดการเรียนการสอนและการส่งเสริมการเรียนรู้ของผู้เรียน 
ด้วยวิธีการที่หลากหลาย โดยเน้นผู้เรียนเป็นส าคัญ 

2. จัดอบรมสั่งสอนและจัดกิจกรรมเพ่ือพัฒนาผู้เรียนให้มีคุณลักษณะที่พึงประสงค์ 
3.  ปฏิบัติงานวิชาการของสถานศึกษา 
4.  ปฏิบัติงานเกี่ยวกับการจัดระบบการดูแลช่วยเหลือผู้เรียน 
5.  ประสานความร่วมมือกับผู้ปกครองและบุคคลในชุมชนเพ่ือร่วมกันพัฒนาผู้เรียนตามศักยภาพ 
6.  ท านุ บ ารุง ส่งเสริมศิลปวัฒนธรรม แหล่งเรียนรู้และภูมิปัญญาท้องถิ่น 
7.  ศึกษา วิเคราะห์ วิจัย และประเมินพัฒนาการของผู้เรียน  เพ่ือน ามาพัฒนาการเรียน 

การสอนให้มีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น 
8. ปฏิบัติงานเกี่ยวกับการใช้โปรแกรมชุดค าสั่งในระบบคอมพิวเตอร์เพ่ือน ามาปฏิบัติงานในการจัด 

การเรียนการสอนและงานอ่ืน ๆ  ที่เกี่ยวข้อง  รวมทั้งการติดตามความก้าวหน้าของเทคโนโลยีใหม่เพ่ือน ามาใช้ปฏิบัติงาน 
9.  ติดต่อประสานงาน ให้บริการข้อมูล ให้ค าปรึกษา แนะน า ตอบปัญหา  และชี้แจง 

เรื่องต่าง ๆ ที่เกี่ยวกับงานในหน้าที่แก่บุคคลหรือหน่วยงานที่เก่ียวข้อง 
 

3.  คุณสมบัติเฉพาะส าหรับต าแหน่ง 
       3.1  ได้รับวุฒิปริญญาตรี หรือคุณวุฒิอ่ืนที่เทียบได้ระดับเดียวกันในสาขาวิชาด้านวิจิตรศิลป์ / 
จิตรกรรม /ประติมากรรม /ทฤษฎีศิลป์ /ศิลปะไทย/ ทัศนศิลป์ /ออกแบบประยุกต์ศิลป์ และที่ ก.พ. รับรองแล้ว        
                  
 

4. การลงนาม 
 

ชื่อผู้ตรวจสอบ ......................... 
วันที่ที่ได้จัดท า ...6 ต.ค. 2560... 

 


