
 
 

ประกาศวิทยาลัยเทคนิคก าแพงเพชร 
เรื่อง  รับสมัครบุคลากรเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป 

*************************** 
 ด้วยวิทยาลัยเทคนิคก าแพงเพชร ประสงค์จะรับสมัครบุคคลเพ่ือจ้างเป็นพนักงานราชการ 
ต าแหน่งในกลุ่มบริหารทั่วไป ต าแหน่ง ครู โดยปฏิบัติงานในวิทยาลัยเทคนิคก าแพงเพชร สังกัดส านักงาน
คณะกรรมการการอาชีวศึกษา ฉะนั้น อาศัยอ านาจตามความในข้อ ๕ ของประกาศคณะกรรมการบริหาร
พนักงานราชการ ลงวันที่ ๑๑ กันยายน ๒๕๕๒ เรื่องหลักเกณฑ์วิธีการ และเงื่อนไขการสรรหา และเลือกสรร
พนักงานราชการ และแบบสัญญาจ้าง พ.ศ. ๒๕๕๒ และประกาศคณะกรรมการบริหารพนักงานราชการ ลงวันที่ 
๒๘ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๗ เรื่องการก าหนดลักษณะงานและคุณสมบัติเฉพาะกลุ่มงานราชการ และค าสั่ง
ส านักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา  ที่ ๒๙๗/๒๕๕๖ ลงวันที่ ๒๘ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๖ เรื่อง การมอบ
อ านาจการสรรหาและเลือกสรรบุคคล เพ่ือจัดจ้างเป็นพนักงานราชการทั่วไปการจัดท าและลงนามในสัญญาจ้าง
พนักงานราชการ จึงประกาศรับสมัครบุคคล เพ่ือเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป (ต าแหน่งครู) โดยมี
รายละเอียดดังต่อไปนี้ 
 

๑. ชื่อต าแหน่ง กลุ่มงาน และรายละเอียดของการจ้างงาน 
             ๑.๑ ชื่อต าแหน่ง       กลุ่มงาน          จ านวนอัตราว่าง   
 บริหารงานทั่วไป พนักงานบริหารทั่วไป (คร)ู  ๑ 
             ๑.๒ ขอบข่ายงานที่จะให้ปฏิบัติ ให้เป็นไปตามรายละเอียดแนบท้ายประกาศนี้ 
             ๑.๓ อัตราค่าตอบแทนและสิทธิประโยชน์  
         ต าแหน่งในกลุ่มงานบริหารงานทั่วไป ค่าตอบแทนรายเดือนจ านวนเงิน ๑๘,๐๐๐ บาท และให้
ได้รับสิทธิประโยชนของพนักงานราชการ ตามระเบียบส านักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยพนักงานราชการ พ.ศ. ๒๕๔๗ 
และตามประกาศคณะกรรมการบริหารพนักงานราชการ เรื่อง ค่าตอบแทนพนักงานราชการ (ฉบับที่ ๙)  ลงวันที่ 
๑๕ พฤษภาคม  พ.ศ. ๒๕๖๑ ก าหนดไว้ 
             ๑.๔ ระยะเวลาการจ้าง จ้างภายในปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๒ ถึงวันที่ ๓๐ กันยายน ๒๕๖๓  โดยใน
ระยะเวลาการจ้างจะต้องประเมินผลการปฏิบัติงานของพนักงานราชการ ตามประกาศคณะกรรมการบริหาร
พนักงานราชการ เรื่องแนวทางการประเมินผลการปฏิบัติงานของพนักงานราชการ พ.ศ. ๒๕๕๔ ลงวันที่ ๒๘ 
กุมภาพันธ์ พ.ศ.๒๕๕๔  และท่ีส านักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษาก าหนดไว้ 
             ๑.๕ สถานที่ปฏิบัติงาน ปฏิบัติงานที่วิทยาลัยเทคนิคก าแพงเพชร  
สังกัดส านักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา 
๒. คุณสมบัติท่ัวไป และคุณสมบัติเฉพาะต าแหน่งของผู้สมัคร 

          ผู้สมัครต้องมีคุณสมบัติทั่วไป และมีคุณสมบัติเฉพาะต าแหน่งครบทุกข้อ ดังต่อไปนี้ 
 
         ๒.๑ คุณสมบัติท่ัวไป… 
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    ๒.๑ คณุสมบัติท่ัวไป 
          ๒.๑.๑  มีสัญชาติไทย 
          ๒.๑.๒  มีอายุไม่ต่ ากว่า ๑๘ ปี (นับถึงวันสุดท้ายในการรับสมัคร) 
          ๒.๑.๓  ไม่เป็นบุคคลที่ล้มละลาย 

               ๒.๑.๔  ไม่เป็นผู้มีร่างกายทุพพลภาพจนไม่สามารถปฏิบัติหน้าที่ได้ไร้ความสามารถ หรือจิตฟ่ันเฟือน 
ไม่สมประกอบ หรือเป็นโรคตามที่ก าหนดไว้ในกฎหมายว่าด้วยระเบียบข้าราชกาลพลเรือน 

            ๒.๑.๕   ไม่เป็นผู้ด ารงต าแหน่งทางการเมือง กรรมการพรรคการเมือง หรือเจ้าหน้าที่ในพรรคการเมือง 
          ๒.๑.๖  ไม่เป็นผู้เคยต้องรับโทษจ าคุกโดยค าพิพากษาถึงที่สุดให้จ าคุกเพราะการกระท าความผิด
ทางอาญา  เว้นแต่เป็นโทษส าหรับความผิดที่ได้กระท าโดยประมาทหรือความลหุโทษ 
               ๒.๑.๗  ไม่เป็นผู้เคยถูกลงโทษให้ออก  ปลดออก หรือไล่ออกจากราชการ รัฐวิสาหกิจ หรือหน่วยงาน
อ่ืนของรัฐ      
            หมายเหตุ  ผู้ผ่านการเลือกสรร ในวันท าสัญญาจ้างต้องไม่เป็นข้าราชการหรือลูกจ้างของ ส่วนราชการ 
พนักงาน หรือลูกจ้างของหน่วยงานอ่ืนของรัฐ รัฐวิสาหกิจ หรือพนักงานหรือลูกจ้างของราชการส่วนท้องถิ่น และ
จะต้องน าใบรับรองแพทย ์ซึ่งออกให้ไม่เกิน ๑  เดือน และแสดงว่าไม่เป็นโรคต้องห้ามตามกฎ ก.พ.ว่าด้วยโรค 
(พ.ศ. ๒๕๕๓) มายื่นด้วย 

     ๒.๒ คุณสมบัติเฉพาะส าหรับต าแหน่ง 
           ๒.๒.๑  ได้รับวุฒิปริญญาตรีหรืคุณวุฒิอย่างอ่ืนที่เทียบได้ในระดับเดียวกันที่ ก.พ. พิจารณา

รับรองแล้วในสาขาวิชา ๒๑๑ ช่างก่อสร้างและโยธา (ก่อสร้าง/วิศวกรรมโยธา/อุตสาหกรรมศิลป์(ก่อสร้าง)/
อุตสาหกรรมศิลป์(โยธา)/เทคโนโลยีก่อสร้าง/เทคโนโลยีโยธา/เทคโนโลยีอุตสาหกรรม(โยธา)/วิศวกรรม
ก่อสร้าง)  

            ๒.๒.๒  มีใบอนุญาตประกอบวิชาชีพครูหรือใบอนุญาตปฏิบัติการสอนหรือหนังสือรับรองสิทธิ
โดยต้องได้รับอนุมัติภายในวันปิดรับสมัครเท่านั้น 

 

๓.การรับสมัคร 
           ๓.๑ วัน เวลา และสถานที่รับสมัคร    
        ผู้ประสงค์จะสมัคร ให้ยื่นใบสมัคร ด้วยตนเอง ณ งานบุคลากร วิทยาลัยเทคนิคก าแพงเพชร 
สมัครได้ตั้งแต่วันที่ ๒๒ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๒ ถึงวันที่ ๒๘ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๒ ต้ังแต่เวลา ๐๘.๓๐ – ๑๖.๓๐ น. 
เว้นวันหยุดราชการ  
        ๓.๒ หลักฐานที่ต้องย่ืนพร้อมใบสมัคร 
               ๓.๒.๑ รูปถ่ายหน้าตรง ไม่สวมหมวก ไม่สวมแว่นตาด า ขนาด ๑ x ๑.๕ นิ้ว โดยถ่ายไว้ไม่เกิน ๑ ป ี
(นับถึงวันสุดท้ายของการรับสมัคร) จ านวน ๓ รูป (ใช้ติดใบสมัคร จ านวน ๑ รูป และติดใบรับการสมัคร
จ านวน ๒ รูป พร้อมฉบับจริง 
             ๓.๒.๒ ส าเนาปริญญาบัตรและ/หรือ ส าเนาระเบียนแสดงผลการศึกษา (Transcript of Records) 
ที่แสดงว่าเป็นผู้ที่มคีุณวุฒิการศึกษาตรงตามประกาศรับสมัครโดยต้องส าเร็จการศึกษาและได้รับอนุมัติ จากผู้มี
อ านาจ ภายในวันที่ปิดรับสมัครจ านวนอย่างละ ๒ ฉบับ 
             ทั้งนี้ ผู้ที่จะถือ… 
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    ทั้งนี้ ผู้ที่จะถือว่าเป็นผู้ส าเร็จการศึกษาตามหลักสูตรชั้นปริญญาบัตร/ของสถานศึกษาใดนั้นจะถื อ
ตามกฎหมาย กฎ หรือระเบียบที่เกี่ยวกับการส าเร็จศึกษาตามหลักสูตรของสถานศึกษานั้นๆ เป็นเกณฑ์ โดยจะต้อง
ส าเร็จการศึกษาภายในวันปิดรับสมัคร 
               ๓.๒.๓ ส าเนาบัตรประจ าประชาชน จ านวน ๑ ฉบับ  
               ๓.๒.๔ ส าเนาทะเบียนบ้าน จ านวน ๑ ฉบับ  
              ๓.๒.๕ ส าเนาหลักฐานอื่น ๆ (ถ้ามี) เช่น ใบส าคัญการสมรส ใบเปลี่ยนชื่อ-นามสกุล(ในกรณีชื่อและ
นามสกุลในหลักฐานเอกสารการสมัครไม่ตรงกัน) ใบส าคัญทางการทหาร (ใบ สด.๘ ใบ สด.๙ และใบ สด.๔๓) 
เป็นต้น จ านวนอย่างละ ๑ ฉบับ  
              ๓.๒.๖ ส าเนาใบอนุญาตประกอบวิชาชีพครู หรือส าเนาใบอนุญาตปฏิบัติการสอน หรือหนังสือ
รับรองสิทธิ โดยต้องได้รับอนุมัติภายในวันสมัครเท่านั้น จ านวน ๑ ฉบับ 
  ทั้งนี้ ในวันสมัคร ให้ผู้สมัครน าเอกสารฉบับจริงทุกรายการ มาแสดงต่อเจ้าหน้าที่รับสมัคร
ด้วยและให้ผู้สมัครเขียนค ารับรองส าเนาถูกต้องและลงชื่อก ากับไว้ในเอกสาร ตามข้อ ๓.๒.๒-๓.๒.๖ ไว้ทุกฉบับ 
         ๓.๓  ค่าธรรมเนียมในการสมัครสอบ   
   ผู้สมัครต้องเสียค่าธรรมเนียมสอบส าหรับต าแหน่งที่สมัคร จ านวน ๓๐๐ บาท (สามร้อยบาทถ้วน) 
และค่าธรรมเนียมดังกล่าวจะ ไม่จ่ายคืนให้ไม่ว่ากรณีใดๆ ทั้งสิ้น 
        ๓.๔ วิธีการสมัคร    
 ให้ผู้สมัครด าเนินการเกี่ยวกับการสมัครตามข้ันตอนวิธีการ ดังนี้ 
       ๓.๔.๑ ขอรับค าร้องขอสมัคร และใบสมัครที่งานบุคลากร วิทยาลัยเทคนิคก าแพงเพชร หรือขอรับได้ที่
เจ้าหน้าที่วันสมัคร 
      ๓.๔.๒ กรอกรายละเอียดในเอกสารการสมัครซึ่งประกอบด้วย ค าร้องขอสมัครและใบสมัครให้
ครบถ้วนทุกช่อรายการ และลงชื่อผู้สมัครพร้อมทั้งวันที่สมัครให้เรียบร้อย 
      ๓.๔.๓ ติดรูปถ่าย จ านวน ๑ รูป ลงในใบสมัครและติดรูปถ่ายจ านวน ๒ รูป ลงในบัตรประจ าตัว
ผู้สมัครสอบในช่องท่ีก าหนดให้เรียบร้อย 
      ๓.๔.๔ ยื่นเอกสารการสมัครที่กรอกข้อความสมบูรณ์และติดรูปถ่ายเรียบร้อยแล้วพร้อมทั้งแนบ
เอกสารประกอบการสมัครตามข้อ ๓.๒ โดยยื่นใบสมัครต่อเจ้าหน้าที่รับสมัครเท่านั้นและให้ยื่นภายในวันเวลา
และสถานที่รับสมัครที่ก าหนดไว้ตามข้อ ๓.๑ 
            ๓.๔.๕ เมื่อเจ้าหน้าที่รับสมัครตรวจสอบเอกสารรับสมัครแล้ว ให้ผู้สมัครช าระเงินค่าธรรมเนียม
สอบตามข้อ ๓.๓ และลงชื่อผู้สมัครในบันทึกประจ าวันเป็นหลักฐาน พร้อมกับรอรับบัตรประตัวผู้สมัครสอบคืน
จากเจ้าหน้าที่รับสมัคร ซ่ึงผู้สมัครต้องเก็บไว้เป็นหลักฐานในการเข้ารับการประเมินสมรรถนะโดยการสอบ 
          ๓.๔.๖ ติดตามตรวจสอบประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิสอบตามที่ก าหนดไว้ในข้อ ๔. ของประกาศฯนี้ 
 
 
 
 
         ๓.๕ เงื่อนไขการรับสมัคร… 
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       ๓.๕ เงื่อนไขการรับสมัคร 
            ๓.๕.๑ วิทยาลัยเทคนิคก าแพงเพชร ขอสงวนสิทธิ์รับการพิจารณาเอกสารการสมัครเฉพาะ
ผู้สมัครที่ยื่นเอกสารประกอบการสมัครตามข้อ ๓.๒ ในประกาศฯ นี้ ครบถ้วนทุกรายการและได้กรอกข้อความ
ในเอกสารการสมัครครบถ้วนสมบูรณ์และได้ด าเนินการสมัครตามข้อ ๓.๔ ในประกาศฯนี้ครบถ้วยทุกขั้นตอน 
กรณีที่ยื่นเอกสารประกอบการสมัคร หรือกรอกข้อความในเอกสารการสมัครไม่ครบถ้วนสมบูรณ์ หรือไม่ได้
ด าเนินการสมัครครบถ้วนทุกขั้นตอนดังกล่าว จะมีผลให้ผู้สมัครนั้น ไม่มีรายชื่อในใบประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ
เข้ารับการประเมินสมรรถนะหรือเข้าการสอบในต าแหน่งที่สมัครนั้น 
            ๓.๕.๒ ผู้สมัครต้องรับผิดชอบในการตรวจสอบและรับรองตนเองว่าเป็นผู้มีคุณสมบัติทั่วไป
และคุณสมบัติตรงตามประกาศรับสมัคร กรณีที่วิทยาลัยเทคนิคก าแพงเพชร ตรวจสอบพบว่าผู้สมัครไม่มี
คุณสมบัติครบถ้วนดังกล่าว หรือ คุณวุฒิการศึกษาท่ีใช้สมัครไม่ตรงตามประกาศรับสมัคร รวมทั้งกรณีที่มีความ
ผิดพลาดอันเกิดจากสมัครไม่ว่าด้วยเหตุผลใดๆ อันมีผลท าให้ผู้สมัครไม่มีสิทธิสมัครตามประกาศรับสมัครฯนี้ 
ให้ถือว่าผู้สมัครเป็นผู้ขาดคุณสมบัติในการสมัครมาตั้งแต่ต้น และถือว่าเป็นผู้ไม่มีสิทธิเข้ารับการประเมิน
สมรรถนะและไม่มีสิทธิได้รับการจัดจ้าง และท าสัญญาจ้างเป็นพนักงานราชการครั้งนี้ ถึงแม้เป็นผู้ผ่านการ
เลือกสรรเพื่อจัดจ้างเป็นพนักงานราชการและจะไม่ได้รับคืนค่าธรรมเนียมสอบแต่อย่างใด 
 

 ๔. การประกาศรายช่ือผู้มีสิทธิเข้ารับการประเมินสมรรถนะ และก าหนดวัน เวลาและสถานที่ในการ
ประเมินสมรรถนะ 
          วิทยาลัยเทคนิคก าแพงเพชร จะประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการประเมิน และก าหนด วันเวลาและ
สถานที่ในการประเมินสมรรถนะ ก่อนหรือภายในวันที่ ๑ มีนาคม ๒๕๖๒ ณ วิทยาลัยเทคนิคก าแพงเพชร  
ดูข้อมูลทางเว็บไซต์ www.kpt.ac.th  
๕. หลักเกณฑ์และวิธีการเลือกสรร 
           วิทยาลัยเทคนิคก าแพงเพชร จะด าเนินการประเมินสมรรถนะผู้สมัครด้วยวิธีการสอบ ในแต่ละ
ต าแหน่งที่เปิดรับสมัคร ดังต่อไปนี้ 
 
 
 
           สมรรถนะ... 
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สมรรถนะ คะแนนเต็ม วิธีการประเมิน 
ประเมินสมรรถนะครั้งท่ี ๑   
ส่วนที่ ๑ : ความรู้ความสามารถทั่วไป 

- รัฐธรรมนูญแห่งราชราชอาณาจักรไทย พ.ศ.๒๕๖๐ 
- พระราชกฤษฎีกาว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการบริหาร
กิจการบ้านเมืองที่ดี พ.ศ.๒๕๔๖ 
- พระราชบัญญัติความรับผิดชอบทางละเมิดของเจ้าหน้าที่ 
พ.ศ.๒๕๓๙ 
- พระราชบัญญัติการอาชีวศึกษา พ.ศ.๒๕๕๑ 
- ระเบียบส านักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยพนักงานราชการ พ.ศ. 
๒๕๔๗ และประกาศคณะกรรมการบริหารพนักงานราชการที่
เกี่ยวข้อง 
- พระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของราชการ พ.ศ. ๒๕๔๐ 
- ข่าวสาร - บ้านเมืองและเหตุการณ์ทั่วไป 
- ความเข้าใจภาษาและการใช้ภาษาไทย 
- ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับคอมพิวเตอร์และการใช้โปรแกรม
ประยุกต์ในงานส านักงาน 

ส่วนที่ ๒ : ความรู้ความสามารถเฉพาะต าแหน่ง  
           ตามลักษณะงานที่จะให้ปฏิบัติของต าแหน่งที่สมัคร 

๑๐๐ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 
๑๐๐ 

สอบข้อเขียน 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

   
 
 
 

สอบข้อเขียน 

ประเมินสมรรถนะครั้งท่ี ๒  
(๑) มนุษย์สัมพันธ์ การประสานงาน 
(๒) การคิดวิเคราะห์ 
(๓) ความคิดริเริ่มสร้างสรรค์ 
(๔) การสื่อสารโดยการพูด 

 

 
๑๐๐ 

 
สอบสัมภาษณ์ 

๖.เกณฑ์การตัดสิน 
            ๖.๑  การประเมินสมรรถนะจะแบ่งการประเมินเป็น ๒ ครั้ง ได้แก่ 
  ๖.๑.๑ ประเมินสมรรถนะส่วนที่ ๑ ประกอบด้วย สมรรถนะส่วนที่ ๑ และส่วนที่ ๒  
  ๖.๑.๒ ประเมินสมรรถนะครั้งที่ ๒ ประกอบด้วย สมรรถนะส่วนที่ ๓  
             ๖.๒ ผู้ที่ผ่านการประเมินสมรรถนะครั้งที่ ๑ ต้องได้คะแนนประเมินส่วนที่ ๑ และส่วนที่ ๒ ไม่ต่ ากว่า
ร้อยละ ๖๐ 
 
 
          ทั้งนี้ ผู้ที่ได้รับการ… 
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            ทั้งนี้ ผู้ที่ได้รับการตรวจสอบส่วนที่ ๒ จะต้องเป็นผู้ได้คะแนนผ่านการประเมินในส่าวนที่ ๑ ไม่ต่ ากว่า
ร้อยละ ๖๐ วิทยาลัยเทคนิคก าแพงเพชร ขอสงวนสิทธิพิจารณาตรวจกระดาษค าตอบของผู้เข้าสอบในส่วนที่ ๒ 
ให้กับผู้ที่มีผลการประเมินผ่านในส่วนที่ ๑ เท่านั้น 
             ๖.๓ ผู้ที่มีสิทธิเข้ารับการประเมินสมรรถนะครั้งที่ ๒ จะต้องเป็นผู้ที่ได้คะแนนผ่านการประเมิน
สมรรถนะครั้งที ่๑  
             ๖.๔ ผู้ที่จะผ่านการประเมินสมรรถนะครั้งที่ ๒ ต้องได้คะแนนการประเมินส่วนที่ ๒ ไม่ต่ ากว่า
ร้อยละ ๖๐  
     ๖.๕ ผู้ที่ผ่านการเลือกสรร จะต้องเป็นผู้ที่ได้รับคะแนนผ่านการประเมินสมรรถครั้งที่ ๑ และครั้งที่ ๒  
 

 ๗. การประกาศบัญชีรายชื่อ และการขึ้นบัญชีรายชื่อผู้ผ่านการเลือกสรร 
             ๗.๑ วิทยาลัยเทคนิคก าแพงเพชร จะประกาศรายชื่อผู้ผ่านการเลือกสรร ณ วิทยาลัยเทคนิคก าแพงเพชร
และ/หรือทางเว็บไซต์  www.kpt.ca.th   
             ๗.๒  การประกาศรายชื่อผู้ผ่านการเลือกสรร 
                    ๗.๒.๑ จ าแนกตามต าแหน่งที่เปิดรับสมัครและมีผู้สอบผ่าน 
                    ๗.๒.๒ บัญชีรายชื่อแต่ละต าแหน่งดังกล่าว จะเรียงล าดับจากผู้ที่ได้คะแนนสูงสุดเป็นล าดับ  
ที่หนึ่งไปหาผู้ที่ได้คะแนนรวมต่ าสุด โดยผู้อยู่ในล าดับต้นจะเป็นผู้อยู่ในล าดับที่ดีกว่า 
                    ๗.๒.๓  กรณีท่ีมีผู้ได้คะแนนร่วมตามข้อ ๗.๒.๒ ดังกล่าวเท่านั้น จะพิจารณา ดังนี้ 
                               (๑) ให้ผู้ที่ได้คะแนนประเมินครั้งที่ ๑ ส่วนที่ ๑ มากกว่าเป็นที่ในล าดับที่ดีกว่า 
                               (๒) ถ้าคะแนนเท่ากัน จะพิจารณา ให้ผู้ที่ได้คะแนนการประเมินครั้งที่ ๑ ส่วนที่ ๒  
                                    มากกว่าเป็นผู้อยู่ในล าดับที่ดีกว่า 
                               (๓) ถ้าคะแนนเท่ากัน จะพิจารณาให้ผู้ที่ได้คะแนนการประเมินครั้งที่ ๒ มากกว่า 
                                    เป็นผู้อยู่ในล าดับที่ดีกว่า 
             ๗.๓ หากต าแหน่งใดมีผู้ผ่านการเลือกสรรเกินจ านวนอัตราว่างที่ประกาศรับสมัครนี้วิทยาลัยเทคนิค 
ก าแพงเพชร จะข้ึนบัญชีผู้ผ่านการเลือกสรรดังกล่าวนั้นไว้เป็นเวลา ๒ ปี  
            ทั้งนี้ ถ้ามีกรณีอย่างใดอย่างหนึ่งดังต่อไปนี้ ให้รายชื่อที่ได้ขึ้นบัญชีไว้นี้เป็นการยกเลิกการขึ้นบัญชีของ    
ผู้นั้นด้วย ได้แก ่

(๑) ผู้นั้นได้ขอสละสิทธิไม่เข้ารับการจัดจ้างในต าแหน่งที่สอบได้ 
(๒) ผู้นั้นไม่มารายงานตัวเพ่ือรับการจัดจ้างภายในเวลาที่ก าหนด 
(๓) ผู้นั้นไม่เข้าปฏิบัติหน้าที่ราชการตามก าหนดวัน เวลาที่วิทยาลัยเทคนิคก าแพงเพชรก าหนด 
(๔)  ปรากฏข้อเท็จจริงภายในภายหน้าว่าผู้นั้นมีคุณสมบัติไม่เป็นไปตามเงื่อนไข และ/หรือไม่ปฏิบัติ

ตามเงื่อนไขการรับสมัครกรณหีนึ่งหรือกรณีใดหรือหลายกรณีตามที่ระบุไว้ในข้อ ๓.๕ ของประกาศฯ นี้ 
๘. การจัดจ้างและท าสัญญาจ้างผู้ผ่านการเลือกสรร 
         ผู้ผ่านการเลือกสรรจะต้องเข้ารับการจ้างและท าสัญญาตามท่ีวิทยาลัยเทคนิคก าแพงเพชร ก าหนดดังนี้ 
 
 
          ๘.๑ วิทยาลัยเทคนิค… 

http://www.kpt.ca.th/
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           ๘.๑ วิทยาลัยเทคนิคก าแพงเพชร จะจ้างพนักงานราชครั้งแรกตามล าดับคะแนนที่สอบได้ของผู้ผ่านการ
เลือกสรร แต่ละต าแหน่ง ตามจ านวนอัตราว่างที่ได้ประกาศรับสมัครไว้นี้ 
           ๘.๒ ในกรณีที่วิทยาลัยเทคนิคก าแพงเพชร มีอัตราว่างเพ่ิมในภายหน้าจะจัดจ้างพนักงานราชการโดย
พิจารณาบัญชีรายชื่อผู้ผ่านการเลือกสรรในต าแหน่งนั้น ๆ ตามล าดับการขึ้นบัญชีรายชื่อของต าแหน่งนั้นที่มี
บัญชีรายชื่อเหลืออยู่ตามจ านวนอัตราว่างดังกล่าว 
         ๘.๓ การท าสัญญาจ้างให้เป็นไปตามที่วิทยาลัยเทคนิคก าแพงเพชรก าหนด 
 

ประกาศ ณ วันที่  ๑๑  กุมภาพันธ์  ๒๕๖๒ 
 

 
 

(นายทองค า  ตินะลา) 
ผู้อ านวยการวิทยาลัยเทคนิคก าแพงเพชร 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
เอกสารแนบท้ายประกาศวิทยาลัยเทคนิคก าแพงเพชร 

ลงวันที่ ๑๑ กุมภาพันธ์  ๒๕๖๒ 
เรื่อง รับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรและจัดจ้างเป็นพนักงานราชการทั่วไป 

…………………………………………………………………………………………..……………………………… 

๑. ข้อมูลเกี่ยวข้องกับต าแหน่ง 
 ชื่อต าแหน่ง พนักงานบริหารทั่วไป(ครู) 
 ต าแหน่งเลขที่ ๔๔๒๙  กลุ่มงาน บริหารทั่วไป 
 สถานที่ปฏิบัติงาน วิทยาลัยเทคนิคก าแพงเพชร 
   ๕๐ ถนนปิ่นด าริห์  ต าบลในเมือง  อ าเภอเมือง  จังหวัดก าแพงเพชร  
๒. หน้าที่ความรับผิดชอบของงานที่ปฏิบัติ 
  ปฏิบัติหน้าที่หลักเกี่ยวกับการจัดการเรียนการสอน การส่งเสริม การเรียนรู้ปฏิบัติงานทาง
วิชาการของ สถานศึกษา พัฒนาตนเองและรายวิชาชีพ ประสานความร่วมมือกับผู้ปกครอง บุคคลในชุมชน
หรือสถานในประกอบการเพ่ือร่วมกันพัฒนาผู้เรียน การบริการสังคมด้านวิชาการ เป็นต้น โดยลักษณะงาน
ที่ต้องปฏิบัติ ดังนี้ 
 ๒.๑ ปฏิบัติงานเกี่ยวกับการเรียนการสอนและการส่งเสริมการเรียนรู้ของผู้เรียนด้วยวิธีการที่
หลากหลาย โดยเน้นผู้เรียนเป็นส าคัญ 
 ๒.๒ จัดอบรมและสั่งสอนและจัดกิจกรรมเพ่ือพัฒนาผู้เรียนให้มีคุณลักษณะที่พึงประสงค์ 
 ๒.๓ ปฏิบัติงานทางวิชาการของสถานศึกษา 
 ๒.๔ ปฏิบัติงานเกี่ยวกับการจัดระบบดูแลช่วยเหลือผู้เรียน 
 ๒.๕ ประสานความร่วมมือกับผู้ปกครองและบุคคลในชุมชนเพ่ือร่วมกันพัฒนาผู้เรียนตามศักยภาพ 
 ๒.๖ ท านุ บ ารุง ส่งเสริมศิลปวัฒนธรรม แหล่งเรียนรู้และภูมิปัญญาท้องถิ่น 
 ๒.๗ ศึกษา วิเคราะห์ วิจัย และประเมินการพัฒนาการของผู้เรียน เพ่ือน ามาพัฒนาการเรียนการสอน
ให้มีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น 
 ๒.๘ ปฏิบัติงานเกี่ยวกับการใช้โปรแกรมชุดค าสั่งในระบบคอมพิวเตอร์เพ่ือน ามาปฏิบัติงานในการ
จัดการเรียนการสอนและงานอ่ืนๆ ที่เกี่ยวข้อง รวมทั้งการติดตามความก้าวหน้าของเทคโนโลยีใหม่ๆ เพ่ือน ามาใช้
ปฏิบัติงาน  
 ๒.๙ ติดต่อประสานงาน ให้บริการข้อมูลให้ค าปรึกษา แนะน า ตอบปัญหา และชี้แจงเรื่องต่างๆ ที่เกี่ยวกับงาน
ในหน้าที่แก่บุคคลหรือหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง 
๓. คุณสมบัติเฉพาะต าแหน่ง 
 ๓.๑ ได้รับปริญญาตรีหรือคุณวุฒิอื่นๆ ที่เทียบได้ในระดับที่ ก.พ. รับรองแล้ว สาขาวิชา ๒๑๑ ช่างก่อสร้าง
และโยธา (ก่อสร้าง/วิศวกรรมโยธา/อุตสาหกรรมศิลป์(ก่อสร้าง)/อุตสาหกรรมศิลป์(โยธา)/เทคโนโลยี
ก่อสร้าง/เทคโนโลยีโยธา/เทคโนโลยีอุตสาหกรรม(โยธา)/วิศวกรรมก่อสร้าง)  
 ๓.๒ มีใบอนุญาตประกอบวิชาชีพครูหรือใบอนุญาตปฏิบัติการสอนหรือหนังสือรับรองสิทธิโดยต้อง
ได้รับอนุมัติภายในวันปิดรับสมัครเท่านั้น 
 

    ลงชื่อ   
(นายทองค า  ตินะลา) 

ผู้อ านวยการวิทยาลัยเทคนิคก าแพงเพชร 


