ประกาศกาญจนาภิเษกวิทยาลัย ช่างทองหลวง
เรื่อง รับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป
----------------------------------ด้วยกาญจนาภิเษกวิทยาลัย ช่างทองหลวง ประสงค์จะรับสมัครบุคคลเพื่อจัดจ้างเป็น
พนักงานราชการ ตาแหน่ง ครู กลุ่ม งานบริหารทัวไป
่ โดยปฏิบัติงานทีก่ าญจนาภิเษกวิทยาลัย ช่างทองหลวง
ฉะนั้น อาศัยอานาจตามความในข้อ 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 การกาหนดลักษณะงานและคุณสมบัติเฉพาะของกลุ่มงานและ
การจัดทากรอบอัตรากาลังพนักงานราชการ และคาสั่งสานักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา ที่
297/2556 ลงวันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2556 เรื่อง มอบอานาจการสรรหาและเลือกสรรบุคคลเพื่อจัด
จ้างเป็นพนักงานราชการประเภททั่วไป การจัดทาและลงนามในสัญญาจ้างพนักงานราชการ จึงประกาศ
รับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป โดยมีรายละเอียดดังต่อไปนี้
1. ชื่อตาแหน่ง กลุ่มงาน และรายละเอี ยดการจ้างงาน
1.1 ชื่อกลุ่มงาน
ชื่อตาแหน่ง
จานวนอัตราว่าง
บริหารงานทั่วไป
พนักงานบริหารทั่วไป (ครู)
1
1.2 ขอบข่ายงานที่จะให้ปฏิบัติ ให้เป็นไปตามรายละเอียดแนบท้ายประกาศนี้
1.3 อัตราค่าตอบแทนและสิทธิประโยชน์
ตาแหน่งในกลุ่มงานบริหารทั่วไป ค่าตอบแทนรายเดือน
จานวนเงิน 18,000 บาท
และให้ได้รับสิทธิประโยชน์ของพนักงานราชการ ตามระเบียบสานักนายกรัฐมนตรีว่าด้วย
พนักงานราชการ พ.ศ. 2557 และตามประกาศคณะกรรมการบริหารพนักงานราชการ เรื่อง ค่าตอบแทน
พนักงานราชการ (ฉบับที่ 6) ลงวันที่ 12 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2556 กาหนดไว้
1.4 ระยะเวลาการจ้าง จ้างภายในปีงบประมาณ พ .ศ. 2559 ถึงวันที่ 30 กันยายน 2559
โดยในระยะเวลาการจ้างจะต้องประเมินผลการปฏิบัติงานของพนักงานราชการ พ .ศ. 2554 ลงวันที่ 28
กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2554 และที่สานักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา กาหนดไว้
1.5 สถานที่ปฏิบัติงาน ปฏิบัติงานที่กาญจนาภิเษกวิทยาลัย ช่างทองหลวง สังกัดสานักงาน
คณะกรรมการการอาชีวศึกษา
2. คุณสมบัติทั่วไป และคุณสมบัติเฉพาะสาหรับตาแหน่งของผู้สมัคร
ผู้สมัครต้องมีคุณสมบัติทั่วไป และมีคุณสมบัติเฉพาะสาหรับตาแหน่งครบทุกข้อ ดังต่อไปนี้
2.1 คุณสมบัติทั่วไป
2.1.1 มีสัญชาติไทย
/ 2.1.2 ...
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2.1.2 มีอายุไม่ต่ากว่า 18 ปี (นับถือวันสุดท้ายของการรับสมัคร)
2.1.3 ไม่เป็นบุคคลล้มละลาย
2.1.4 ไม่เป็นผู้มีกายทุพพลภาพจนไม่สามารถปฏิบัติหน้าที่ได้ ไร้ความสามารถ
หรือจิตฟั่นเฟือนไม่สมประกอบ หรือเป็นโรคตามที่กาหนดไว้ในกฎหมายว่าด้วยระเบียบข้าราชการพลเรือน
2.1.5 ไม่เป็นผู้ดารงตาแหน่งทางการเมือง กรรมการพรรคการเมือง หรือ
เจ้าหน้าที่ในพรรคการเมือง
2.1.6 ไม่เป็นผู้เคยต้องรับโทษจาคุกโดยคาพิพากษาถึงที่สุดให้จาคุกเพราะ
กระทาความผิดทางอาญา เว้นแต่เป็นโทษสาหรับความผิดที่ได้กระทาโดยประมาทหรือความผิดลหุโทษ
2.1.7 ไม่เป็นผู้เคยถูกลงโทษให้ออก ปลดออก หรือไล่ออกจากราชการ รัฐวิสาหกิจ
หรือหน่วยงานอื่นของรัฐ
หมายเหตุ ผู้ที่ผ่านการเลือกสรร ในวันที่ทาสัญญาจ้างจะต้องไม่เป็นข้าราชการหรือ
ลูกจ้างของส่วนราชการ พนักงาน หรือลูกจ้างของหน่วยงานอื่นของรัฐ รัฐวิสาหกิจ หรือพนักงานหรือ
ลูกจ้างของราชการส่วนท้องถิ่น และจะต้องนาใบรับรองแพทย์ ซึ่งออกให้ไม่เกิน 1 เดือน และแสดงว่าไม่
เป็นโรคที่ต้องห้ามตามกฎ ก.พ. ว่าด้วยโรค (พ.ศ. 2553) มายื่นด้วย
2.2 คุณสมบัตเิ ฉพาะสาหรับตาแหน่ง
2.2.1 ได้รับวุฒิปริญญาตรีหรือคุณวุฒิอย่างอื่นที่เทียบได้ในระดับเดียวกันใน
สาขาวิชา และที่ก.พ.รับรองแล้วในสาขาวิชาที
หมาะสมกั
่เ
บลักษณะงานที่ปฏิบตามรายละเอี
ัติ
ยดแนบท้ประกาศนี
าย
้
2.2.2 มีใบอนุญาตประกอบวิชาชีพครู หรือใบอนุญาตปฏิบัติ การสอน หรือ
หนังสือรับรองสิทธิโดยต้องได้รับอนุมัติภายในวันปิดรับสมัครเท่านั้น
3. การรับสมัคร
3.1 วัน เวลา และสถานที่รับสมัคร
ผู้ประสงค์จะสมัครที่มีคุณสมบัติตรงตามที่กาหนดไว้ในประกาศนี้ ให้ยื่นใบสมัคร
ด้วยตนเอง ณ กาญจนาภิเษกวิทยาลัย ช่างทองหลวง โด ยสมัครได้ตั้งแต่วันอังคารที่ 17 พฤษภาคม
2559 ถึงวันอังคารที่ 31 พฤษภาคม ๒๕๕9 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 ไม่สวมแว่นดา ขนาด 1x1.5 นิ้ว โดยถ่าย
ไว้ไม่เกิน 1 ปี (นับถึงวันสุดท้ายของการรับสมัคร) จานวน 3 รูป (ใช้ติดใบสมัคร 1 รูป และใบตอบรับ
การสมัคร 2 รูป)
3.2.2 สาเนาปริญญาบัตร/ประกาศนียบัตร และ/หรือ สาเนาระเบียนแสดงผล
การศึกษา (Transcript of Records) ที่แสดงว่าเป็นผู้มีคุณวุฒการศึกษาตรงตามประกาศรับสมัครโดยต้อง
สาเร็จการศึกษาและได้รับอนุมัติจากผู้มีอานาจอนุมัติภายในวันปิดรับสมัครจานวนอย่างละ 2 ฉบับ
ทั้งนี้ ผู้ที่จะถือว่าเป็นผู้สาเร็จการศึกษาตามหลักสูตรขั้นปริญญาบั/ประกาศนี
ตร
ยบัตร
ของสถานศึกษาใดนั้นจะถือตามกฎหมาย กฎ หรือเบีระยบที่เกี่ยวกับการสาเร็จการศึกษาตามหลักสูตรของสถานศึกษา
นั้น ๆ เป็นเกณฑ์ โดยจะต้องสาเร็จการศึกษาภายในวันปิดรับสมัคร
/ 3.2.3 ...
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3.2.3 สาเนาบัตรประจาตัวประชาชน จานวน 1 ฉบับ
3.2.4 สาเนาทะเบียนบ้าน จานวน 1 ฉบับ
3.2.5 สาเนาหลักฐานอื่น ๆ (ถ้ามี) เช่น ใบสาคัญการสมรส ใบเปลี่ยนชื่อ นามสกุล (ในกรณีที่ชื่อและนามสกุลในหลักฐานเอกสารการรับสมัครไม่ตรงกัน ) ใบสาคัญทางทหาร (ใบ
สด. 8 ใบ สด. 9 และใบ สด. 43) เป็นต้น จานวนอย่างละ 1 ฉบับ
3.2.6 สาเนาใบอนุญาตประกอบวิชาชีพครู หรือสาเนาใบอนุญาตปฏิบัติกสอน
าร
หรือหนังสือรับสิทธิ โดยต้องได้รับอนุมัติภายในวันปิดรับสมัครเท่านั้น จานวน 1 ฉบับ
ทั้งนี้ ในวันสมัคร ให้ผู้สมัครนาเอกสาร ฉบับจริงทุกรายการ
มาแสดงต่อเจ้าหน้าที่รับ
สมัครด้วย และให้ผู้สมัครเขียนคารับรองสาเนาถูกต้องและลงชื่อกากับไว้ในสาเนาเอกสารจ้อ 3.22-3.26
ไว้ทุกฉบับ
3.3 ค่าธรรมเนียมในการสมัคร
ผู้สมัครต้องเสียค่าธรรมเนียมสอบสาหรับตาแหน่งที่สมัคร จานวนเงิน 300 บาท
(สามร้อยบาทถ้วน) และค่าธรรมเนียมดังกล่าวจะไม่จ่ายคืนให้ ไม่ว่ากรณีใด ๆ ทั้งสิ้น
3.4 วิธีการสมัคร
ให้ผู้สมัครดาเนินการเกี่ยวกับการสมัครตามขั้นตอนวิธีการ ดังนี้
3.4.1 ขอรับคาร้องขอสมัคร และใบสมัครที่งานบุคลากร กาญจนาภิเษกวิทยาลัย
ช่างทองหลวง หรือขอรับได้ที่เจ้าหน้าที่ในวันรับสมัคร
3.4.2 กรอกรายละเอียดในเอกสารการสมัครซึ่งประกอบด้วย คาร้องขอสมัคร
และใบสมัครให้ครบถ้วนทุกช่องรายการ และลงชื่อผู้สมัครพร้อมทั้งวันที่สมัครให้เรียบร้อย
3.4.3 ติดรูปถ่ายจานวน 1 รูปลงในใบสมัคร และติดรูปถ่ายจานวน 2 รูป
ลงในบัตรประจาตัวผู้สมัครสอบในช่องที่กาหนดให้เรียบร้อย
3.4.4 ยื่นเอกสารการสมัครที่กรอกข้อความสมบูรณ์และติดรูปถ่ายเรียบร้
ล้วอยแ
พร้อมทั้งแนบเอกสารประกอบสมัครตามข้
3.2อ โดยให้ยื่นการสมัครต่อเจ้าหน้าที่รับสมัครเท่านั้น และให้ยื่นภายในวัน
เวลาและสถานที่รับสมัครที่กาหนดไว้ตามข้
3.1อ
3.4.5 เมื่อเจ้าหน้าที่รับสมัครได้ตรวจสอบเอกสารการสมัครแล้ว ให้ผู้สมัคร
ชาระเงินค่าธรรมเนียมสอบตามข้อ 3.3 และลงชื่อผู้สมัครในบันทึกประจาวันเป็นหลักฐาน พร้อมกับรอ
รับบัตรประจาตัวผู้สมัครสอบคืนจากเจ้าหน้าที่รับสมัครซึ่งผู้สมัครต้องเก็บไว้เป็นหลักฐานในการเข้ารับการ
ประเมินสมรรถนะโดยการสอบ
3.4.6 ติดตามตรวจสอบประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิสอบตามที่กาหนดในข้อ 4.
ของประกาศฯ นี้
3.5 เงื่อนไขการรับสมัคร
3.5.1 กาญจนาภิเษกวิทยาลัย ช่างทองหลวง ขอสงวนสิทธิรับการพิจารณา
เอกสารการสมัครเฉพาะผู้สมัครที่ยื่นเอกสารประกอบการสมัครตามข้อ 3.2 ในประกาศฯ นี้ครบถ้วนทุก
รายการและได้กรอกข้อความในเอกสารการสมัครครบถ้วนสมบูร ณ์ และได้ดาเนินการสมัครตามข้อ 3.4
ในประกาศฯ นี้ ครบถ้วนทุกขั้นตอน กรณีที่ยื่นเอกสารประกอบการสมัคร หรือกรอกข้อความในเอกสาร
/ การสมัครไม่ครบถ้วนสมบูรณ์ ...
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การสมัครไม่ครบถ้วนสมบูรณ์ หรือไม่ได้ดาเนินการสมัครครบถ้วนทุกขั้นตอนดังกล่าว จะมีผลให้ผู้สมัคร
นั้นไม่มีรายชื่อในประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการประเมินสมรรถนะหรือเข้ารับการสอบในตาแหน่งที่
สมัครนั้น
3.5.2 ผู้สมัครจะต้องรับผิดชอบในการตรวจสอบและรับรองตนเองว่าเป็นผู้มี
คุณสมบัติทั่วไปและคุณสมบัติตรงตามประกาศรับสมัครสอบ กรณีที่กาญจนาภิเษกวิทยาลัย ช่า งทองหลวง
ตรวจสอบพบว่าผู้สมัครไม่มีคุณสมบัติครบถ้วนดังกล่าว หรือคุณวุฒิการศึกษาที่ใช้สมัครไม่ตรงตามประกาศรับ
สมัคร รวมทั้งกรณีที่มีความผิดพลาดอันเกิดจากผู
สมัค้รไม่ว่าด้วยเหตุใด ๆ อันมีผลทาให้ผู้สมัครไม่มีสิทธิสมัคร
ตามประกาศรับสมัครไม่มีสิทธิเข้ารบการประเมินสมรรถนะและไม่มีสิทธิได้รับการจัดจ้างและทาสัญญาจ้าง
เป็นพนักงานราชการครั้งนี้ ถึงแม้จะเป็นผู้ผ่านการเลือกสรรเพื่อจัดจ้างเป็นพนักงานราชการและจะไม่ได้
รับคืนค่าธรรมเนียมสอบแต่อย่างใด
4. การประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการประเมินสมรรถนะ และกาหนดวัและสถานที
น เวลา ่ในการ
ประเมิน
กาญจนาภิเษกวิทยาลัย ช่างทองหลวง จะประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการประเมิน
สมรรถนะ และกาหนดวัน เวลา และสถานที่ในการสมรรถนะ ก่อนหรือภายในวัพนฤหัสบดีที่ 2 มิถุนายน
๒๕๕9 ณ กาญจนาภิเษกวิทยาลัย ช่างทองหลวง เลขที่ 299/2 หมู่ที่ 5 ตาบลศาลายา อาเภอพุทธมณฑล
จังหวัดนครปฐม และ/หรือทางเว็บไซต์ของสถานศึกษา www.goldsmith.ac.th
5. หลักเกณฑ์และวิธีการเลือกสรร
กาญจนาภิเษกวิทยาลัย ช่างทองหลวง จะดาเนินการประเมินสมรรถนะผู้สมั ครด้วย
วิธีการสอบในแต่ละตาแหน่งที่เปิดรับสมัคร ดังต่อไปนี้
สมรรถนะ
คะแนนเต็ม
วิธีการประเมิน
การประเมินสมรรถนะครั้งที่ 1
ส่วนที่ 1 : ความรู้ความสามารถทั่วไป
- รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พ.ศ. 2550
- พระราชกฤษฎีกาว่าด้วยหลักเกณฑ์วิธีการบริหาร
กิจการบ้านเมืองที่ดี พ.ศ. 2546
- พระราชบัญญัติความผิดทางละเมิดของเจ้าหน้าที่
พ.ศ. 2539
- พระราชบัญญัติการอาชีวศึกษา พ.ศ. 2551
- ระเบียบสานักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยพนักงานราชการ

100

สอบข้อเขียน

พ.ศ. 2547 และประกาศคณะกรรมการบริหาร

พนักงานราชการที่เกี่ยวข้อง
- พระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของราชการ พ.ศ.
2540
- ข่าวสาร บ้านเมืองและเหตุการณ์ปัจจุบัน
- ความเข้าใจทางภาษาและการใช้ภาษาไทย
- ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับคอมพิวเตอร์และการใช้
โปรแกรมประยุกต์ในสานักงาน
/ ส่วนที่ 2 ...
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สมรรถนะ

คะแนนเต็ม

วิธีการประเมิน

ส่วนที่ 2 : ความรู้ความสามารถเฉพาะตาแหน่ง
- ความรู้ความสามารถเกี่ยวกับ) ทดสอบโดย
วิธีการสอบข้อเขียนแบบปรนัย เกี่ยวกับความรู้
ในเนื้อหาของสาขาวิชาเอกสังคมศึกษา

100

สอบข้อเขียน

100

สอบสัมภาษณ์

การประเมินสมรรถนะครั้งที่ 2
1. มนุษยสัมพันธ์ การประสานงาน
2. การคิดวิเคราะห์
3. ความคิดริเริ่มสร้างสรรค์
4. การสื่อสารโดยการพูด

5.1 ประเมินสมรรถนะ ครั้งที่ 1 ส่วนที่ 1 (ความรู้ความสามารถทั่วไปเฉพาะตาแหน่งครู)
เช่น พระราชบัญญัติอาชีวศึกษา ระเบียบสานักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยพนักงานราชการ ข่าวสารบ้านเมือง
หรือเรื่องอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง และส่วนที่ 2 (ความรู้ความสามารถเฉพาะตาแหน่งตามรหัสกลุ่มวิชา) การ
เขียนแผนการสอนงานช่างทอง 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 ไม่ต่ากว่าร้อยละ 60
ทั้งนี้ ผู้ที่จะได้รับการตรวจข้อสอบส่วนที่ 2 จะต้องเป็นผู้ได้คะแนนผ่านการประเมินใน
ส่วนที่ 1 ไม่ต่ากว่าร้อยละ 60 (กาญจนาภิเษกวิทยาลัย ช่างทองหลวง ขอสงวนสิทธิพิจารณาตรวจ
กระดาษคาตอบของผู้เข้าสอบในส่วนที่ 2 ให้กับผู้ที่มีผลการประเมินผ่านในส่วนที่ 1 เท่านั้น)
/ 6.3 …
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6.3 ผู้ที่จะมีสิทธิเข้ารับการประเมินสมรรถนะครั้งที่ 2 จะต้องเป็นผู้ที่ได้คะแนนผ่านการ
ประเมินสมรรถนะครั้ง1ที่
6.4 ผู้ที่จะผ่านการประเมินสมรรถนะครั้งที่ 2 ต้องได้คะแนนการประเมินส่วนที่ 3 ไม่ต่า
กว่าร้อยละ 60
6.5 ผู้ที่จะผ่านการเลือกสรร จะต้องเป็นผู้ที่ได้คะแนนผ่านการประเมินสมรรถนะครั
1 ้งและ
ที่
ครัง้ ที่ 2
7. การประกาศบัญชีรายชื่อ และการขึ้นบัญชีรายชื่อผู้ผ่านการเลือกสรร
7.1 กาญจนาภิเษกวิทยาลัย ช่างทองหลวง จะประกาศรายชื่อผู้ผ่านการเลือกสรร ณ
สถานศึกษา หรือประกาศทางเว็บไซต์ของสถานศึกษา www.goldsmith.ac.th
7.2 การประกาศบัญชีรายชื่อผู้ผ่านการเลือกสรร
7.2.1 จาแนกตามตาแหน่งที่เปิดรับสมัครและมีผู้สอบผ่าน
7.2.2 บัญชีรายชื่อตาแหน่งดังกล่าว จะเรียงลาดับที่จากผู้ที่ได้คะแนนรวม
สูงสุดเป็นลาดับที่หนึ่งไปหาผู้ที่ได้คะแนนรวมต่าสุด โดยผู้อยู่ในลาดับต้นจะเป็น ผู้อยู่ในลาดับที่ดีกว่า
7.2.3 กรณีที่มีผู้ได้คะแนนรวมตามข้อ 7.2.2 ดังกล่าวเท่ากัน จะพิจารณาดังนี้
(1) ให้ผู้ที่ได้คะแนนประเมินครั้งที่ 1 ส่วนที่ 1 มากกว่า เป็นผู้อยู่ใน
ลาดับที่ดีกว่า
(2) ถ้าคะแนนเท่ากัน จะพิจารณาให้ผู้ที่ได้คะแนนประเมินครั้งที่ 1
ส่วนที่ 2 มากกว่า เป็นผู้อยู่ในลาดับที่ดีกว่า
(3) ถ้าคะแนนเท่ากัน จะพิจารณาให้ผู้ที่ได้คะแนนประเมินครั้งที่ 2
มากกว่าเป็นผู้อยู่ในลาดับที่ดีกว่า
7.3 หากตาแหน่งใดมีผู้ผ่านการเลือกสรรเกินจานวนอัตราว่าที่ประกาศรับสมัคกาญจนา
รนี้
ภิเษกวิทยาลัย ช่างทองหลวง จะขึ้นบัญชีรายชื่อผู้ผ่านการเลือกสรรดังกล่าวนั้นเป็2นปีเวลา
ทั้งนี้ ถ้ามีกรณีอย่างใดอย่างหนึ่งดังต่อไปนี้ ให้รายชื่อที่ได้ขึ้นบัญชีไว้นี้เป็นอัน
ยกเลิกการขึ้นบัญชีของผู้นั้นด้วย ได้แก่
(1) ผู้นั้นได้ขอสละสิทธิไม่เข้ารับการจัดจ้างในตาแหน่งที่สอบได้
(2) ผู้นั้นไม่มารายงานตัวเพื่อรับการจัดจ้างภายในเวลาที่กาหนด
(3) ผู้นั้นไม่มาเข้าปฏิบัติหน้าที่ราชการตามกาหนดวัน เวลาที่กาญจนาภิเษก
วิทยาลัย ช่างทองหลวงกาหนด
(4) ปรากฏข้อเท็จจริงในภายหน้าว่าผู้นั้นมีคุณสมบัติไม่เป็นไปตามเงื่อนไข และ /
หรือไม่ปฏิบัติตามเงื่อนไขการรับสมัครกรณีหนึ่งกรณีใดหรือหลายกรณี
ตามที่ระบุไว้ในข้อ 3.5 ของประกาศฯ นี้
8. การจัดจ้างและทาสัญญาจ้างผู้ผ่านการเลือกสรร
ผู้ผ่านการเลือกสรรจะต้องเข้ารับการจ้างและทาสัญญาจ้างตามที่กาญจนาภิเษกวิทยาลัย
ช่างทองหลวง กาหนด ดังนี้
8.1 กาญจนาภิเษกวิทยาลัย ช่างทองหลวง จะจ้างพนักงานราชการครั้งแรกตามลาดับ
คะแนนที่สอบได้ของผู้สอบผ่านการเลือกสรร แต่ละตาแหน่ง ตามจานวนอัตราว่างที่ได้ประกาศรับสมัครไว้นี้
/ 8.2 …
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8.2 ในกรณีที่กาญจนาภิเษกวิทยาลัย ช่างทองหลวง มีอัตราว่างเพิ่มในภายหน้า จะจัด
จ้างพนักงานราชการโดยพิจารณาบัญชีรายชื่อผู้ผ่านการเลือกสรรในตาแหน่งนั้น ๆ ตามลาดับการขึ้นบัญชี
รายชื่อของตาแหน่งนั้นที่มีบัญชีรายชื่อเหลืออยู่ตามจานวนอัตราว่างดังกล่าว
8.3 การทาสัญญาจ้างให้เป็นไปตามที่กาญจนาภิเษกวิทยาลัย ช่างทองหลวง กาหนด
ซึ่งจะแจ้งให้ทราบต่อไป
ประกาศ ณ วันที่

พฤษภาคม พ.ศ. ๒๕๕๙

(นางจิตรา อนุกูลเรืองกิตติ์)
ผู้อานวยการกาญจนาภิเษกวิทยาลัย ช่างทองหลวง

เอกสารแนบท้ายประกาศกาญจนาภิเษกวิทยาลัย ช่างทองหลวง
ลงวันที่
พฤษภาคม 255๙
เรื่อง รับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรและจัดจ้างเป็นพนักงานราชการทั่วไป
1. ชื่อมูลเกี่ยวกับตาแหน่ง
ชื่อตาแหน่ง พนักงานบริหารงานทั่วไป (ครู)
เลขที่ตาแหน่ง 2570 กลุ่มงาน บริหารทั่วไป
รหัสสาขา
103 สังคมศึกษา
2. หน้าที่และความรับผิดชอบของงานที่ปฏิบัติ
ปฏิบัติหน้าที่หลักเกี่ยวกับการจัดการเรียนการสอน การส่งเสริมการเรียนรู้ พัฒนาผู้เรียน
ปฏิบัติงานทางวิชาการของสถานศึกษา พัฒนาตนเองและวิชาชีพ ประสานความร่วมมือกับผู้ปกครอง
บุคคลในชุมชนหรือสถานประกอบการเพื่อร่วมกันพัฒนาผู้เรียน การบริก ารสังคมด้านวิชาการ เป็นต้น
โดยมีลักษณะงานที่ต้องปฏิบัติ ดังนี้
1. ปฏิบัติงานเกี่ยวกับการจัดการเรียนการสอนและการส่งเสริมการเรียนรู้ของผู้เรียน
ด้วยวิธีการที่หลากหลาย โดยเน้นผู้เรียนเป็นสาคัญ
2. จัดอบรมสั่งสอนและจัดกิจกรรมเพื่อพัฒนาผู้เรียนให้มีคุณลักษณะที่พึงประสงค์
3. ปฏิบัติงานวิชาการของสถานศึกษา
4. ปฏิบัติงานเกี่ยวกับการจัดระบบการดูแลช่วยเหลือผู้เรียน
5. ประสานความร่วมมือกับผู้ปกครองและบุคคลในชุมชนเพื่อร่วมกันพัฒนาผู้เรียนตามศักยภาพ
6. ทานุ บารุง ส่งเสริมศิลปวัฒนธรรม แหล่งเรียนรู้และภูมิปัญญาท้องถิ่น
7. ศึกษา วิเคราะห์ วิจัย และประเมินพัฒนาการของผู้เรียน เพื่อนามาพัฒนาการเรียน
การสอนให้มีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น
8. ปฏิบัติงานเกี่ยวกับการใช้โปรแกรมชุดคาสั่งในระบบคอมพิวเตอร์เพื่อนามาปฏิบัติงาน
ในการจัดการเรียนการสอนและงานอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง รวมทั้งการติดตามความก้าวหน้าของเทคโน โลยีใหม่
เพื่อนามาใช้ปฏิบัติงาน
9. ติดต่อประสานงาน ให้บริการข้อมูล ให้คาปรึกษา แนะนา ตอบปัญหา และชี้แจง
เรื่องต่าง ๆ ที่เกี่ยวกับงานในหน้าที่แก่บุคคลหรือหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
3. คุณสมบัติเฉพาะสาหรับตาแหน่ง
3.1 ได้รับวุฒิปริญญาตรี หรือคุณวุฒิอื่นที่ เทียบได้ระดับเดียวกันในสาขาวิชา และที่
ก.พ. รับรองแล้วในสาขาวิชาที่เหมาะสมกับลักษณะงานที่ปฏิบัติ (วุฒิปริญญาตรีครุศาสตรบัณฑิต เอกวิชา
สังคมศึกษา หรือศึกษาศาสตรบัณฑิต เอกวิชาสังคมศึกษา)
3.2 มีใบอนุญาตประกอบวิชาชีพครู หรือใบอนุญาตปฏิบัติการสอน หรือหนังสื อรับรอง
สิทธิโดยต้องได้รับอนุมัติภายในวันปิดรับสมัครเท่านั้น
4. การลงนาม
ชื่อผู้ตรวจสอบ .........................
วันที่ที่ได้จัดทา .........................

