
 
 
 
 

ประกาศ วิทยาลัยเทคนิคเชียงใหม่ 
เรื่อง  รับสมัครบุคคลเพ่ือเลือกสรรเป็นพนักงานราชการท่ัวไป  

---------------------------------- 
 ด้วย วิทยาลัยเทคนิคเชียงใหม่ ประสงค์จะรับสมัครบุคคลเพื่อจัดจ้างเป็นพนักงานราชการ กลุ่มงาน บริหาร
ทั่วไป ต าแหน่ง ครู  และ พนักงานราชการ ในกลุ่มงานบริหารทั่วไป ต าแหน่ง พนักงานบริหารทั่วไป โดยปฏิบัติงาน
ในวิทยาลัยเทคนิคเชียงใหม่ สังกัดส านักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา ฉะนั้น อาศัยอ านาจตามความในข้อ ๕ 
ของประกาศคณะกรรมการบริหารพนักงานราชการ ลงวันที่ ๑๑  กันยายน พ.ศ. ๒๕๕๒ เรื่อง หลักเกณฑ์ วิธีการ
และเงื่อนไขการสรรหาและเลือกสรรพนักงานราชการ และแบบสัญญาจ้างของพนักงานราชการ พ.ศ. ๒๕๕๒ และ
ประกาศคณะกรรมการบริหารพนักงานราชการ ลงวันที่ ๒๘  กุมภาพันธ์ พ.ศ. ๒๕๕๔ เรื่อง การก าหนดลักษณะ
งานและคุณสมบัติเฉพาะของกลุ่มงานและการจัดท ากรอบอัตราก าลังพนักงานราชการ และค าสั่งส านักงาน
คณะกรรมการการอาชีวศึกษาที่ ๒๙๗/๒๕๕๖ ลงวันที่  ๒๘  กุมภาพันธ์  ๒๕๕๖  เรื่องมอบอ านาจการสรรหาและ
เลือกสรรบุคคลเพื่อจัดจ้างเป็นพนักงานราชการ ประเภททั่วไป การจัดท าและลงนามในสัญญาจ้างพนักงาน
ราชการ จึงประกาศรับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป โดยมีรายละเอียดดังต่อไปนี้ 
 

1.  ชื่อต าแหน่ง  กลุ่มงาน  และรายละเอียดการจ้างงาน 
1.1 ชื่อกลุ่มงาน   ชื่อต าแหน่ง               จ านวนอัตราว่าง 

        บริหารทั่วไป  พนักงานบริหารทั่วไป (ครู)                      1 
     

1.2 ขอบข่ายงานท่ีจะให้ปฏิบัติ ให้เป็นไปตามรายละเอียดแนบท้ายประกาศนี้ 
 

1.3 อัตราค่าตอบแทนและสิทธิประโยชน์   
     ต าแหน่งในกลุ่มงานบริหารทั่วไป ค่าตอบแทนรายเดือน จ านวนเงิน  18,000  บาท  
     และให้ได้รับสิทธิประโยชน์ของพนักงานราชการ ตามระเบียบส านักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยพนักงาน

ราชการ พ.ศ. ๒๕๔๗ และตามประกาศคณะกรรมการบริหารพนักงานราชการ เรื่อง ค่าตอบแทนพนักงาน
ราชการ (ฉบับที่ 9) ลงวันที่ ๑5  พฤษภาคม  พ.ศ. ๒๕61  ก าหนดไว้ 
 1.4 ระยะเวลาการจ้าง   จ้างในปีงบประมาณ 2565 ถึงวันที่  ๓๐  กันยายน ๒๕6๗ (ตั้งแต่วันที่เริ่ม
เข้าปฏิบัติราชการ  ซึ่งก าหนดไว้ในประกาศรายช่ือผู้ผ่านการเลือกสรรเพื่อจัดจ้างเป็นพนักงานราชการ)                
โดยในระยะเวลาการจ้างต้องประเมินผลการปฏิบัติงานของพนักงานราชการ ตามประกาศคณะกรรมการบริหาร
พนักงานราชการ เรื่อง แนวทางการประเมินผลการปฏิบัติงานของพนักงานราชการ พ.ศ. ๒๕๕๔  ลงวันที่              
๒๘  กุมภาพันธ์  พ.ศ. ๒๕๕๔  และที่ส านักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษาก าหนดไว้  
 1.5 สถานท่ีปฏิบัติงาน   ปฏิบัติงานที่ วิทยาลัยเทคนิคเชียงใหม่  สังกัดส านักงานคณะกรรมการ 
การอาชีวศึกษา  
 

2.  คุณสมบัติท่ัวไป และคุณสมบัติเฉพาะส าหรับต าแหน่งของผู้สมัคร 
 ผู้สมัครต้องมีคุณสมบัติทั่วไป และมีคุณสมบัติเฉพาะต าแหน่งครบทุกข้อ ดังต่อไปนี้ 
 
 
 
 

/2.1 คุณสมบัติทั่วไป... 
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๒.๑ คุณสมบัติท่ัวไป    
     ๒.๑.1 มีสัญชาติไทย 

๒.๑.๒ มีอายุไม่ต่ ากว่า  ๑๘  ปี (นับถึงวันสุดท้ายของการรบัสมัคร)  
๒.๑.๓ ไม่เป็นบุคคลล้มละลาย 

       ๒.๑.๔ ไม่เป็นผู้มีกายทุพพลภาพจนไม่สามารถปฏิบัติหน้าที่ได้ ไร้ความสามารถ หรือจิตฟั่นเฟือนไม่
สมประกอบ หรือเป็นโรคตามที่ก าหนดไว้ในกฎหมายว่าด้วยระเบียบข้าราชการพลเรือน 

     ๒.๑.๕ ไม่เป็นผู้ด ารงต าแหน่งทางการเมือง กรรมการพรรคการเมือง หรือเจ้าหน้าที่ในพรรค
การเมือง 

๒.๑.๖ ไม่เป็นผู้เคยต้องรับโทษจ าคุกโดยค าพิพากษาถึงที่สุดให้จ าคุก เพราะกระท าความผิดทาง
อาญาเว้นแต่เป็นโทษส าหรับความผิดที่ได้กระท าโดยประมาทหรือความผิดลหุโทษ  

๒.๑.๗ ไม่เป็นผู้เคยถูกลงโทษให้ออก ปลดออก หรือไล่ออกจากราชการ รัฐวิสาหกิจ หรือหน่วยงาน
อื่นของรัฐ 
 หมายเหตุ  ผู้ที่ผ่านการเลือกสรรในวันที่ท าสัญญาจ้าง  จะต้องไม่เป็นข้าราชการหรือลูกจ้าง      
ของส่วนราชการ พนักงานหรือลูกจ้างของหน่วยงานอื่นของรัฐ รัฐวิสาหกิจ หรือพนักงานหรือลูกจ้างของราชการ
ส่วนท้องถ่ิน  และจะต้องน าใบรับรองแพทย์ ซึ่งออกให้ไม่เกิน 1 เดือน และแสดงว่าไม่เป็นโรคที่ต้องห้ามตามกฎ  
ก.พ. ว่าด้วยโรค (พ.ศ.๒๕๕๓) มายื่นด้วย 

๒.๒ คุณสมบัติเฉพาะส าหรับต าแหน่ง 
๒.๒.๑  ได้รับวุฒิปริญญาตรีหรือคุณวุฒิอื่นที่เทียบได้ในระดับเดียวกันและ ก.พ.รับรองแล้วใน 

สาขาวิชาช่างไฟฟ้า/ไฟฟ้าก าลัง/วิศวกรรมไฟฟ้า/เทคโนโลยีไฟฟ้าอุตสาหกรรม /อุตสาหกรรมศิลป์(ไฟฟ้า)/
เทคโนโลยีไฟฟ้า/อุตสาหกรรม(ไฟฟ้า)/ไฟฟ้าอุตสาหกรรม/วิศวกรรมไฟฟ้าและการศึกษา 

2.2.2  มีใบอนุญาตประกอบวิชาชีพครู หรือใบอนุญาตปฏิบัติการสอน  หรือหนังสือรับรองสิทธิ
โดยต้องได้รับอนุมัติภายใน วันปิดรับสมัครเท่านั้น  
3.  การรับสมัคร 

3.1  วัน เวลาและสถานท่ีรับสมัคร 
ผู้ประสงค์จะสมัคร ให้ยื่นใบสมัครด้วยตนเอง ณ วิทยาลัยเทคนิคเชียงใหม่ ตั้งแต่วันที่ 30 พฤศจิกายน 

2564 ถึง วันที่ 7 ธันวาคม 2564 (ในวันราชการ) ภาคเช้า ตั้งแต่เวลา ๐๘.๓๐ น. ถึงเวลา ๑๒.๐๐ น. และ
ภาคบ่ายเวลา ๑๓.๐๐ น. ถึงเวลา ๑๖.0๐ น.  
    3.2 หลักฐานท่ีต้องยื่นพร้อมใบสมัคร 
 ๓.๒.1.  รูปถ่ายหน้าตรง  ไม่สวมหมวกและไม่สวมแว่นตาด า ขนาด  1 x ๑.๕ นิ้ว  โดยถ่ายไว้ไม่เกิน1 
ปี (นับถึงวันสุดท้ายของการรับสมัคร) จ านวน ๓ รูป (ใช้ติดใบสมัคร ๑ รูป และใบตอบรับการสมัคร ๒ รูป ) 
 ๓.๒.2.  ส าเนาปริญญาบัตรและส าเนาระเบียนแสดงผลการศึกษา  (Transcript of Records)  
ที่แสดงว่าเป็นผู้มีคุณวุฒิการศึกษาตรงตามประกาศรับสมัครโดยต้องส าเร็จการศึกษาและได้รับอนุมัติ  
จากผู้มีอ านาจภายในวันปิดรับสมัครจ านวนอย่างละ ๒ ฉบับ 
 ทั้งนี้  ผู้ที่จะถือว่าเป็นผู้ส าเร็จการศึกษาตามหลักสู ตรข้ันปริญญาบัตรของสถานศึกษาใดนั้น 
จะถือตามกฎหมาย  กฎ  หรือระเบียบที่เกี่ยวกับการส าเร็จการศึกษาตามหลักสูตรของสถานศึกษานั้นๆ  
เป็นเกณฑ์  โดยจะต้องส าเร็จการศึกษาภายในวันปิดรับสมัคร  

 
/3.2.3 ... 
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๓.๒.๓. ส าเนาบัตรประจ าตัวประชาชน จ านวน  ๑  ฉบับ 
๓.๒.๔  ส าเนาทะเบียนบ้าน จ านวน  1 ฉบับ 
๓.๒.๕ ส า เนาหลักฐานอื่นๆ (ถ้ามี )  เ ช่น  ใบส า คัญการสมรส (เฉพาะผู้ สมัครเพศหญิง )  

ใบเปลี่ยนช่ือ – นามสกุล (ในกรณีที่ช่ือและนามสกุลในหลักฐานเอกสารการสมัครไม่ตรงกัน) ใบส าคัญทางทหาร 
(ใบสด.๘  ใบ สด.๙ และใบสด. ๔๓) (เฉพาะผู้สมัครเพศชาย) เป็นต้น จ านวนอย่างละ 1 ฉบับ 

3.2.6  ส าเนาใบอนุญาตประกอบวิชาชีพครู  หรือส าเนาใบอนุญาตปฏิบัติการสอน  หรือหนังสือ
รับรองสิทธิ  โดยต้องได้รับอนุมัติภายในวันปิดรับสมัครเท่านั้น  จ านวน  1  ฉบับ  

     

ท้ังน้ีในวันสมัครให้ผู้สมัครน า เอกสารฉบับจริงทุกรายการ มาแสดงต่อเจ้าหน้าท่ีรับสมัครด้วย
และให้ผู้สมัครเขียนค ารับรองส าเนาถูกต้อง และลงชื่อก ากับไว้ในส าเนาเอกสารตามข้อ ๓.๒.๒ – ๓.๒.6  
ไว้ทุกฉบับ 

 3.3  ค่าธรรมเนียมในการสมัคร 
        ผู้สมัครสอบต้องเสียค่าธรรมเนียมสอบส าหรับต าแหน่งที่สมัคร จ านวนเงิน  3๐๐  บาท  
(สามร้อยบาทถ้วน ) และค่าธรรมเนียมดังกล่าวจะไม่จ่ายคืนให้ไม่ว่ากรณีใดๆ ทั้งสิ้น 

3.4  วิธีการสมัคร 
       ให้ผู้สมัครด าเนินการเกี่ยวกบัการสมัครตามขั้นตอนวิธีการ ดังนี้ 

๓.๔.๑ ขอรับค าร้องขอสมัครและใบสมัครที่งานบุคลากร  วิทยาลัยเทคนิคเชียงใหม่ หรือขอรับได้ที่
เจ้าหน้าที่ในวันสมัคร  

๓.๔.๒ กรอกรายละเอียดในเอกสารการสมัครซึ่งประกอบด้วย ค าร้องขอสมัคร และใบสมัคร  
ให้ครบถ้วนทุกช่องรายการ และลงช่ือผู้สมัครพร้อมทั้งวันที่สมัครให้เรียบร้อย 

๓.๔.๓ ติดรูปถ่ายจ านวน  ๑ รูป ลงในใบสมัคร และติดรูปถ่ายจ านวน  ๒ รูป ลงในบัตรประจ าตัว
ผู้สมัครสอบในช่องที่ก าหนดให้เรียบร้อย 

๓.๔.๔ ยื่ น เอกสารการสมั ครที่ กรอกข้อความสมบู รณ์และติดรูป ถ่าย เรียบร้อยแล้ ว 
พร้อมทั้งแนบเอกสารประกอบการสมัคร ตามข้อ ๓.๒ โดยให้ยื่นการสมัครต่อเจ้าหน้าที่รับ  สมัครเท่านั้น  
และให้ยื่นภายในวันเวลาและสถานที่รับสมัครตามที่ก าหนดไว้ ตามข้อ ๓.๑ 

๓.๔.๕ เมื่อเจ้าหน้าที่รับสมัครได้ตรวจสอบเอกสารการสมัครแล้ว ให้ผู้สมัครช าระเงินค่าธรรมเนียม
สอบตามข้อ ๓.๓  และลงช่ือผู้สมัครในบันทึกประจ าวันเป็นหลักฐาน พร้อมกับรอรับบัตรประจ าตัวผู้สมัครสอบ
คืนจากเจ้าหน้าที่รับสมัครซึ่งผู้สมัครต้องเก็บไว้เป็นหลักฐานในการเข้ารับการประเมินสมรรถนะโดยการสอบ 

๓.๔.๖ ติดตามตรวจสอบประกาศรายช่ือผู้มีสิทธิสอบตามที่ก าหนดไว้ในข้อ ๔ ของประกาศฯ นี ้

๓.๕  เง่ือนไขการรับสมัคร 
๓.๕.๑  วิทยาลัยเทคนิคเชียงใหม่ ขอสงวนสิทธิรับการพิจารณาเอกสารการรับสมัครเฉพาะผู้สมัคร

ที่ยื่นเอกสารประกอบการสมัครตามข้อ ๓.๒ ในประกาศฯน้ีครบถ้วนทุกรายการ และได้กรอกข้อความในเอกสาร 

 

 

 

/การสมัคร... 
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การสมัครครบถ้วนสมบูรณ์และได้ด าเนินการสมัครตามข้อ ๓.๔ ในประกาศฯน้ีครบถ้วนทุกขั้นตอน  
กรณียื่นเอกสารประกอบการสมัคร หรือกรอกข้อความในเอกสารการสมัครไม่ครบถ้วนสมบูรณ์ หรือไม่ได้
ด าเนินการสมัครครบถ้วนทุกข้ันตอนดังกล่าวจะมีผลให้ผู้สมัครนั้นไม่มีรายช่ือในประกาศรายช่ือผู้มีสิทธิ  
เข้ารับการประเมินสมรรถนะหรือเข้ารับการสอบในต าแหน่งที่สมัครนั้น 

๓.๕.๒  ผู้สมัครจะต้องรับผิดชอบในการตรวจสอบและรับรองตนเองว่าเป็นผู้มีคุณสมบัติทั่วไป และ
คุณสมบัติตรงตามประกาศรับสมัครสอบ กรณีที่วิทยาลัยเทคนิคเชียงใหม่  ตรวจสอบพบว่าผู้สมัครไม่มีคุณสมบัติ
ครบถ้วนดังกล่าว หรือคุณวุฒิการศึกษาที่ใช้สมัครไม่ตรงตามประกาศรับสมัคร รวมทั้งกรณีที่มีความผิดพลาดอัน
เกิดจากผู้สมัครไม่ ว่าด้วยเหตุผลใดๆ อันมีผลท าให้ผู้สมัครไม่มีสิทธิสมัครตามประกาศรับสมัครฯนี้   
ให้ถือว่าผู้สมัครเป็นผู้ขาดคุณสมบัติในการสมัครมาแต่ต้น และถือว่าเป็นผู้ไม่มีสิทธิเข้ารับการประเมินสมรรถนะ
และไม่มีสิทธิได้รับการจัดจ้างและท าสัญญาจ้างเป็นพนักงานราชการครั้งนี้ ถึงแม้จะเป็นผู้ผ่านการเลือกสรร  
เพื่อจัดจ้างเป็นพนักงานราชการและจะไม่ได้รับคืนค่าธรรมเนียมสอบแต่อย่างใด 

๔.  การประกาศรายชื่อ ผู้มีสิทธิ เข้ารับการประเมินสมรรถนะ  และก าหนดวันเวลาและสถานท่ี 
ในการประเมินสมรรถนะ 

วิทยาลัยเทคนิคเชียงใหม่จะประกาศรายช่ือผู้มีสิทธิเข้ารับการประเมินสมรรถนะ และก าหนดวัน  เวลา 
สถานที่ในการประเมิน สมรรถนะ ก่อนหรือภายในวันท่ี 8 ธันวาคม 2564  ณ วิทยาลัยเทคนิคเชียงใหม่  และ/
หรือทางเว็บไซต์ของวิทยาลัยเทคนิคเชียงใหม่  (www.cmtc.ac.th)  
 

5.  หลักเกณฑ์และวิธีการเลือกสรร 
 วิทยาลัยเทคนิคเชียงใหม่ จะด าเนินการประเมินสมรรถนะผู้สมัครด้วยวิธีการสอบในแต่ละต าแหน่ง  
ที่เปิดรับสมัคร ดังต่อไปนี้ 

สมรรถนะ คะแนนเต็ม วิธีการประเมิน 

 
ประเมินสมรรถนะครั้งท่ี 1 
ส่วนที่ 1 : ความรู้ความสามารถทั่วไป 

-  พระราชบัญญัติการอาชีวศึกษา พ.ศ. 2551 
-  ระเบียบส านักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยพนักงานราชการ 
   พ.ศ.2547 และประกาศคณะกรรมการบริหารพนักงาน  
   ราชการที่เกี่ยวข้อง 
- พระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของราชการ พ.ศ. 2540  
- ข่าวสาร  บ้านเมืองและเหตุการณ์ปัจจุบัน 

          - ความเข้าใจภาษาและการใช้ภาษาไทย 
 
ส่วนที่ 2 : ความรู้ความสามารถเฉพาะต าแหน่ง 
          - ความรู้ความสามารถเฉพาะต าแหน่งในรหัสสาขาวิชา 206 
ช่างไฟฟ้าก าลัง 
 

 
 

100 
 
 
 
 
 
 

 
 

100 
 

 

 
 

สอบข้อเขียน 
 
 
 
 
 
 

 
 

สอบข้อเขียน 
 

 
/ประเมินสมรรถนะ... 
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สมรรถนะ คะแนนเต็ม วิธีการประเมิน 

ประเมินสมรรถนะครั้งท่ี 2 
ส่วนที่ 3 : การสอบสัมภาษณ์ 
          1. มนุษยสัมพันธ์  การประสานงาน 
          2. การคิดวิเคราะห์ 
          3. ความคิดริเริ่มและปฏิภาณไหวพริบ 
          4. การสื่อสารโดยการพูด 
          5. แฟ้มสะสมผลงาน 

 
100 

 
 
 
 

 
 

 
สอบสัมภาษณ์ 

 
 
 

 

 
หมายเหตุ  การประเมินจะประเมินสมรรถนะครั้งที่ 1  ก่อนและเมื่อประเมินสมรรถนะครั้งที่ 1 ผ่านแล้ว 
จึงจะมีสิทธิเข้ารับการประเมินสมรรถนะครั้งที่  ๒  ต่อไป 
 
6. เกณฑ์การตัดสิน 
 ๖.๑ การประเมินสมรรถนะจะแบ่งการประเมินเป็น  ๒  ครั้ง ได้แก่ 
   ๖.๑.๑ ประเมินสมรรถนะครั้งที่ ๑ ประกอบด้วย สมรรถนะส่วนที่ ๑ และส่วนที่ ๒ 
   ๖.๑.๒ ประเมินสมรรถนะครั้งที่ ๒ ประกอบด้วย สมรรถนะส่วนที่ ๓ 
 ๖.๒ ผู้ที่จะผ่านการประเมินสมรรถนะในครั้งที่ ๑ ต้องได้คะแนนการประเมินส่วนที่  ๑  และส่วนที่  ๒  
ไม่ต่ ากว่าร้อยละ  ๖๐   
  ทั้งนี้ผู้ที่จะได้รับการตรวจข้อสอบส่วนที่  ๒  จะต้องเป็นผู้ได้คะแนนผ่านการประเมินในส่วนที่ ๑  
ไม่ต่ ากว่าร้อยละ  ๖๐  ( วิทยาลัยเทคนิคเชียงใหม่ ขอสงวนสิทธิพิจารณาตรวจกระดาษค าตอบของผู้เข้าสอบ  
ในส่วนที่  ๒  ให้กับผู้ที่มีผลการประเมินผ่านในส่วนที่ ๑  เท่านั้น ) 
 ๖.๓ ผู้ที่จะมีสิทธิเข้ารับการประเมินสมรรถนะครั้งที่  ๒ จะต้องเป็นผู้ที่ได้คะแนนผ่านการประเมิน
สมรรถนะครั้งที่  ๑   
 ๖.๔ ผู้ที่จะผ่านการประเมินสมรรถนะครั้งที่ ๒ ต้องได้คะแนนการประเมินส่วนที่ ๓ ไม่ต่ ากว่าร้อยละ ๖๐ 
 ๖.5 ผู้ที่จะผ่านการเลือกสรรจะต้องเป็นผู้ที่ได้คะแนนผ่านการประเมินสมรรถนะครั้งที่ ๑ และครั้งที่  ๒ 
 

7.  การประกาศรายชื่อผู้ผ่านการเลือกสรร 
 ๗.๑ วิทยาลัยเทคนิคเชียงใหม่ จะประกาศรายช่ือผู้ผ่านการเลือกสรร ณ วิทยาลัยเทคนิคเชียงใหม่  หรือ
ประกาศทางเว็บไซต์ของวิทยาลัยเทคนิคเชียงใหม่ (www.cmtc.ac.th)  
 ๗.๒  การประกาศรายช่ือผูผ้่านการเลือกสรร 
  ๗.๒.๑ จ าแนกตามต าแหนง่ทีเ่ปิดรับสมัครและมผีู้สอบผ่าน 
  ๗.๒.๒ บัญชีรายช่ือแต่ละต าแหน่งดังกล่าว จะเรียงล าดับจากผู้ที่ได้คะแนนรวมสูงสุดเป็นล าดับ
ที่หนึ่งไปหาผู้ที่ได้คะแนนรวมต่ าสุดโดยผู้อยู่ในล าดับต้นจะเป็นผู้อยู่ในล าดับที่ดีกว่า 
 
 

/7.2.3 กรณี... 
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  ๗.๒.๓ กรณีทีม่ีผู้ได้คะแนนรวมตามข้อ ๗.๒.๒ ดังกล่าวเท่ากัน จะพิจารณาดังนี ้
   (๑) ให้ผู้ที่ได้คะแนนประเมินครั้งที่ ๑ ส่วนที่ ๑ มากกว่า เป็นผู้อยู่ในล าดับที่ดีกว่า 
   (๒) ถ้าคะแนนเท่ากัน จะพิจารณาให้ผู้ที่ได้คะแนนประเมินครั้งที่ ๑ ส่วนที่ ๒ มากกว่า 
เป็นผู้อยู่ในล าดับที่ดีกว่า 
   (๓) ถ้าคะแนนเท่ากัน จะพิจารณาให้ผู้ที่ ได้คะแนนประเมินครั้ งที่  ๒ มากกว่า 
เป็นผู้อยู่ในล าดับที่ดีกว่า 
 ๗.๓ หากต าแหน่ ง ใดมี ผู้ ผ่ านการ เลื อกสรร เกิ นจ านวนอั ตร า ว่า งที่ ป ระกาศรับสมั คร นี้ 
วิทยาลัยเทคนิคเชียงใหม่ จะข้ึนบัญชีรายช่ือผู้ผ่านการเลือกสรรดังกล่าวนั้นไว้เป็นเวลา 2 ป ี
 ทั้งนี้ ถ้ามีกรณีอย่างใดอย่างหนึ่งดังต่อไปนี้  ให้รายช่ือที่ได้ข้ึนบัญชีไว้นี้เป็นอันยกเลิก การข้ึนบัญชี 
ของผู้นั้นด้วย ได้แก่  

(๑) ผู้นั้นได้ขอสละสิทธิไม่เข้ารบัการจัดจ้างในต าแหนง่ทีส่อบได้ 
(๒) ผู้นั้นไม่มารายงานตัวเพือ่รบัการจัดจ้างภายในเวลาทีก่ าหนด 
(๓) ผู้นั้นไม่มาเข้ามาปฏิบัตหิน้าทีร่าชการตามก าหนดวัน เวลาที่วิทยาลัยเทคนิคเชียงใหม่ ก าหนด 
(๔) ปรากฏข้อเท็จจริงในภายหน้าว่าผู้นั้นมีคุณสมบัติไม่เป็นไปตามเงื่อนไข และ/หรือไม่ปฏิบัติตาม  
     เงื่อนไขการรับสมัครกรณีหนึ่งกรณีใดหรือหลายกรณีตามที่ระบุไว้ในข้อ ๓.๕ ของประกาศฯ นี้ 

 

8.  การจัดจ้างและท าสัญญาจ้างผู้ผ่านการเลือกสรร 
ผู้ผ่านการเลือกสรรจะต้องเข้ารับการจ้างและท าสัญญาจ้างตามที่วิทยาลัยเทคนิคเชียงใหม่ ก าหนด ดังนี้ 
๘.๑ วิทยาลัยเทคนิคเชียงใหม่  จะจ้างพนักงานราชการครั้งแรกตามล าดับคะแนนที่สอบได้ของผู้ผ่าน

การเลือกสรรแต่ละต าแหน่งตามจ านวนอัตราว่างที่ได้ประกาศรับสมัครไว้นี้  
๘.๒ ในกรณีที่วิทยาลัยเทคนิคเชียงใหม่  มีอัตราว่างเพิ่มในภายหน้าจะจัดจ้างพนักงานราชการ  

โดยพิจารณาบัญชีรายช่ือผู้ผ่านการเลือกสรรในต าแหน่งนั้น ๆ ตามล าดับการข้ึนบัญชีรายช่ือของต าแหน่งนั้น  
ที่มีบัญชีรายช่ือเหลืออยู่ตามจ านวนอัตราว่างดังกล่าว 

๘.๓ การท าสัญญาจ้างให้เป็นไปตามที่วิทยาลัยเทคนิคเชียงใหม่ ก าหนด ซึ่งจะแจ้งให้ทราบต่อไป  
 

    ประกาศ ณ วันที่  23  พฤศจิกายน  พ.ศ. ๒๕64 
 

     

 

                (นายวัชรพงศ์   ฝั้นต๊ิบ) 
              ผู้อ านวยการวิทยาลัยเทคนิคเชียงใหม ่



เอกสารแนบท้ายประกาศวิทยาลัยเทคนิคเชียงใหม่ 

ลงวันท่ี  22  พฤศจิกายน  พ.ศ. 2564 

เรื่อง  รับสมัครบุคคลเพ่ือเลือกสรรและจัดจ้างเป็นพนักงานราชการท่ัวไป  

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

1. ข้อมูลเกี่ยวกับต าแหน่ง 

ชื่อต าแหน่ง   พนักงานบริหารท่ัวไป (ครู)  

รหัสสาขา   ๒06  กลุ่มวิชา  ช่างไฟฟ้าก าลัง 

ต าแหน่งเลขที่    3557  กลุ่มงาน  บริหารท่ัวไป 

สถานท่ีปฏิบัติงาน   วิทยาลัยเทคนิคเชียงใหม่  สังกัดส านักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา 
      ที่ตั้งเลขที่  9  ถนนเวียงแก้ว ต าบลศรีภูมิ อ าเภอเมืองเชียงใหม่ จงัหวัดเชียงใหม่ 50200 
       
 

2. หน้าท่ีความรับผิดชอบของงานท่ีปฏิบัติ 
 ปฏิบัติหน้าที่หลักเกี่ยวกับการจัดการเรียนการสอน การส่งเสริม การเรียนรู้ พัฒนาผู้เรียน ปฏิบัติงาน
ทางวิชาการของสถานศึกษา พัฒนาตนเองและวิชาชีพ ประสานความร่วมมือกับผู้ปกครอง บุคคลในชุมชนหรือ
สถานประกอบการเพื่อร่วมกันพัฒนาผู้เรียน การบริการสังคมด้านวิชาการ เป็นต้น โดยมีลักษณะงานที่ต้อง
ปฏิบัติ ดังนี้ 
 1. ปฏิบัติงานเกี่ยวกับการจัดการเรียนการสอน และส่งเสริมการเรียนรู้ของผู้เรียนด้วยวิธีการ  
ที่หลากหลายโดยเน้นผู้เรียนเป็นส าคัญ 
 2. จัดอบรมสั่งสอน และจัดกิจกรรมเพื่อพฒันาผูเ้รียนให้มีคณุลักษณะที่พึงประสงค์ 
 3. ปฏิบัติงานวิชาการของสถานศึกษา 
 4. ปฏิบัติงานเกี่ยวกับการจัดระบบการดูแลช่วยเหลือผู้เรียน 
 5. ประสานความร่วมมือกับผู้ปกครองและบุคคลในชุมชนและสถานประกอบการเพื่อร่วมกันพัฒนา
ผู้เรียนตามศักยภาพ 
 6. ท านุบ ารงุ ส่งเสริมศิลปวัฒนธรรม แหล่งเรียนรู้และภูมิปญัญาท้องถ่ิน 
 7. ศึกษา วิเคราะห์ วิจัย และประเมินพัฒนาการของผู้เรียนเพื่อน ามาพัฒนาการเรียนการสอนให้มี
ประสิทธิภาพย่ิงข้ึน 
 8. ปฏิบัติงานเกี่ยวกับการใช้โปรแกรมชุดค าสั่งในระบบคอมพิวเตอร์เพื่อน ามาปฏิบัติงานในการจัดการ
เรียนการสอนและงานอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง รวมทั้งการติดตามความก้าวหน้าของเทคโนโลยีใหม่ ๆ เพื่อน ามาใช้
ปฏิบัติงาน 
 9. ติดต่อประสานงาน ให้บริการข้อมูล ให้ค าปรึกษา แนะน า ตอบปัญหา และช้ีแจงเรื่องต่าง ๆ  
ที่เกี่ยวกับงานในหน้าที่แก่บุคคลหรือหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง 
  10. การปฏิบัตงิานอื่นๆ ตามที่ไดร้ับมอบหมาย 
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3. คุณสมบัติเฉพาะส าหรับต าแหน่ง 
3.1 ได้รับวุฒิปริญญาตรีหรือคุณวุฒิอื่นที่เทียบได้ในระดับเดียวกันและ ก.พ.รับรองแล้วใน 

สาขาวิชาช่างไฟฟ้า/ไฟฟ้าก าลัง/วิศวกรรมไฟฟ้า/เทคโนโลยีไฟฟ้าอุตสาหกรรม/อุตสาหกรรมศิลป์(ไฟฟ้า)/
เทคโนโลยีไฟฟ้า/อุตสาหกรรม(ไฟฟ้า)/ไฟฟ้าอุตสาหกรรม/วิศวกรรมไฟฟ้าและการศึกษา 
       3.2 มีใบอนุญาตประกอบวิชาชีพครู หรือใบอนุญาตปฏิบัติการสอน หรือหนังสือรับรองสิทธิ  
โดยต้องได้รับอนุมัติภายในวันปิดรับสมัครเท่านั้น 

 

 

 
  (นายวัชรพงศ์   ฝั้นต๊ิบ) 

  ผู้อ านวยการวิทยาลัยเทคนิคเชียงใหม ่
         23  พฤศจิกายน พ.ศ.๒๕๖๔ 

 
 


