ประกาศวิทยาลัยเทคนิคกาญจนาภิเษก ปตตานี
เรื่อง รับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเปนพนักงานราชการทั่วไป
-------------------------------------------------------------ดวยวิทยาลัยเทคนิคกาญจนาภิเษก ปตตานี ประสงคจะรับสมัครบุคคลเพื่อจัดจางเปนพนักงาน
ราชการ ตําแหนงในกลุมงานบริหารทั่วไป ตําแหนงพนักงานบริหารทั่วไป (ครู) โดยปฏิบัติงานในวิทยาลัยเทคนิค
กาญจนาภิเษก ปตตานี ฉะนั้น อาศัยอํานาจตามความในขอ ๕ ของประกาศคณะกรรมการการบริหารพนักงาน
ราชการ ลงวัน ที่ ๑๑ กันยายน พ.ศ. ๒๕๕๒ เรื่อง หลักเกณฑ วิธีการ และเงื่อนไขการสรรหาและเลือกสรร
พนักงานราชการและแบบสัญญาจางของพนักงานราชการ พ.ศ. ๒๕๕๒ และประกาศคณะกรรมการบริหารพนักงาน
ราชการ ลงวันที่ ๒๘ กุมภาพันธ พ.ศ. ๒๕๕๔ เรื่อง การกําหนดลักษณะงานและคุณสมบัติเฉพาะกลุมงานและการ
จัดทํากรอบอัตรากําลังพนักงานราชการ และคําสั่งสํานักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษาที่ ๒๙๗/๒๕๕๖ ลง
วันที่ ๒๘ กุมภาพันธ พ.ศ. ๒๕๕๖ เรื่อง มอบอํานาจการสรรหาและเลือกสรรบุคคลเพื่อจัดจางเปนพนักงานราชการ
ประเภททั่วไป การจั ดทําและลงนามในสัญญาจางพนักงานราชการ จึงประกาศรับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเปน
พนักงานราชการทั่วไป โดยมีรายละเอียด ดังตอไปนี้
๑. ชื่อตําแหนง กลุมงาน และรายละเอียดการจางงาน
1.1 ชื่อกลุมงาน
ชื่อตําแหนง
จํานวนอัตราวาง
บริหารงานทั่วไป
พนักงานบริหารทั่วไป (ครู)
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1.2 ขอบขายงานที่จะใหปฏิบัติ ใหเปนไปตามรายละเอียดแนบทายประกาศนี้
1.3 อัตราคาตอบแทนและสิทธิประโยชน
ตําแหนงในกลุมงานบริหารทั่วไป คาตอบแทนรายเดือน จํานวนเงิน ๑๘,๐๐๐ บาท
และใหไดรับสิทธิประโยชนของพนักงานราชการ ตามระเบียบสํานักนายกรัฐมนตรีวาดวยพนักงาน
ราชการ พ.ศ. ๒๕๔๗ และตามประกาศคณะกรรมการบริหารพนักงานราชการ เรื่อง คาตอบแทนพนักงานราชการ
(ฉบับที่ 9) ลงวันที่ 15 พฤษภาคม พ.ศ. ๒๕61 กําหนดไว
1.4 ระยะเวลาการจาง จางภายในปงบประมาณ พ.ศ. 2565 ถึงวันที่ ๓๐ กันยายน ๒๕67 โดยใน
ระยะเวลาการจางจะตองประเมินผลการปฏิบัติงานของพนักงานราชการ ตามประกาศคณะกรรมการบริห าร
พนั ก งานราชการ เรื่ อ งแนวทางการประเมิ น ผลการปฏิ บั ติ งานของพนั ก งานราชการ พ.ศ. ๒๕๕๔ ลงวั น ที่
๒๘ กุมภาพันธ พ.ศ. ๒๕๕๔ และที่สํานักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา กําหนดไว
1.5 สถานที่ ป ฏิ บั ติ ง าน ปฏิ บั ติ ง านที่ วิ ท ยาลั ย เทคนิ ค กาญจนาภิ เษก ปตตานี สั ง กั ด สํ า นั ก งาน
คณะกรรมการการอาชีวศึกษา
๒. คุณสมบัติทั่วไป และคุณสมบัติเฉพาะสําหรับตําแหนงของผูสมัคร
ผูสมัครตองมีคุณสมบัติทั่วไป และมีคุณสมบัติเฉพาะตําแหนงครบทุกขอ ดังตอไปนี้
๒.๑ คุณสมบัติทั่วไป
๒.๑.๑ มีสัญชาติไทย
๒.๑.๒ มีอายุไมต่ํากวา ๑๘ ป (นับถึงวันสุดทายของการรับสมัคร)
2.1.3 ไมเปนบุคคลลมละลาย
๒.๑.๔ ไมเปนผูมีกายทุพพลภาพจนไมสามารถปฏิบัติหนาที่ไดไรความสามารถ หรือจิตฟนเฟอน
ไมสมประกอบ หรือเปนโรคตามที่กําหนดไวในกฎหมายวาดวยระเบียบขาราชการพลเรือน
2.1.5 ไมเปน...

-๒๒.๑.๕ ไมเปนผูดํารงตําแหนงทางการเมือง กรรมการพรรคการเมือง หรือเจาหนาที่ในพรรคการเมือง
๒.๑.๖ ไมเปนผู เคยตองรับโทษจําคุกโดยคําพิพากษาถึงที่สุดใหจําคุกเพราะกระทําความผิ ด
ทางอาญา เวนแตเปนโทษสําหรับความผิดที่ไดกระทําโดยประมาทหรือความผิดลหุโทษ
๒.๑.๗ ไมเปนผู เคยถูก ลงโทษใหออก ปลดออก หรือ ไลออกจากราชการ รัฐ วิส าหกิ จ หรือ
หนวยงานอื่นของรัฐ
หมายเหตุ ผูที่ผานการเลือกสรร ในวันที่ทําสัญญาจางจะตองไมเปนขาราชการหรือลูกจางของ
สวนราชการ พนักงาน หรือลู กจางของหนวยงานอื่นของรัฐ รัฐวิส าหกิจ หรือพนักงานหรือลูกจาง ของสวน
ราชการสวนทองถิ่น และจะตองนําใบรับ รองแพทย ซึ่งออกใหไมเกิน ๑ เดือน และแสดงวาไมเปนโรคที่ตองหาม
ตามกฎ ก.พ. วาดวยโรค (พ.ศ.๒๕๕๓) มายื่นดวย
๒.๒ คุณสมบัติเฉพาะสําหรับตําแหนง
2.2.1 รหัสวิชา 103 สังคม
2.2.1.1 ไดรั บ ปริ ญ ญาตรีห รือ คุ ณ วุ ฒิ อื่น ที่ เที ย บไดในระดับ เดี ยวกั น ที่ ก.พ. รับ รองแลวใน
สาขาวิชา สังคมศึกษา/รัฐศาสตร/การสอนสังคมศึกษา/วัฒนธรรมศาสตร/สหวิทยาการสังคมศาสตร/พุทธศาสนา/
ประวั ติ ศ าสตร/สั งคมศาสตร/จิ ต วิ ท ยา/พั ฒ นาชุ ม ชน/พั ฒ นาสั ง คม/ภู มิ ศ าสตร/มั ธ ยมศึ ก ษา(มนุ ษ ศาสตร สั งคมศาสตร)/ปรั ช ญา/ศาสนา/จริ ย ศึ ก ษา/โบราณคดี /นิ ติ ศ าสตร/พุ ท ธศาสตร/สั งคมวิท ยา/การปกครอง/
มานุษยวิทยา/ไทยคดีศึกษา/เศรษฐศาสตร/การพัฒนาชุมชน/การพัฒนาสังคม/วัฒนธรรมศึกษา/ภูมิศาสตรแผนที่/
ปรั ช ญาและศาสนา/การสอนภู มิศาสตร/ศาสนาเปรียบเทียบ/รัฐ ประศาสนศาสตร/พั ฒ นามนุษ ยและสั งคม/
ประวัติศาสตรตะวันตก/การสอนประวัติศาสตร/สังคมสงเคราะหศาสตร/ภูมิศาสตร มัธยมศึกษา/สังคมศาสตรการ
พัฒนา/ประวัติศาสตรตะวันออก/การสอนพุทธศาสนา/การเมืองและการปกครอง/สังคมวิทยาและมานุษยวิทยา/
ภูมิศาสตรเศรษฐและสังคม/มนุษยศาสตรและสังคมศาสตร/การสอนสังคมศึกษาระดับมั ธยศึกษา/การสอนสังคม
ศาสนา และวัฒนธรรม
2.2.1.2 มีใบอนุญาตประกอบวิชาชีพครู หรือใบอนุญาตปฏิบัติการสอน หรือหนังสือรับรองสิทธิ
โดยตองไดรับอนุมัติภายในวันปดรับสมัครเทานั้น
2.2.2 รหัสวิชา 215 เทคนิคคอมพิวเตอร
2.2.2.1 ไดรั บ ปริ ญ ญาตรีห รือ คุ ณ วุฒิ อื่น ที่ เที ย บไดในระดับ เดี ยวกั น ที่ ก.พ. รับ รองแลวใน
สาขาวิช า เทคโนโลยี ค อมพิ ว เตอร/วิ ศ วกรรมคอมพิ ว เตอร/วิท ยาการคอมพิ ว เตอร/เทคโนโลยี ค อมพิ ว เตอร
อุตสาหกรรม/เทคนิคคอมพิวเตอร/เทคโนโลยีมีเดีย/เทคโนโลยีอิเล็กทรอนิกสคอมพิวเตอร/วิทยาการคอมพิวเตอร
ประยุกต-มัลติมีเดีย/วิศวกรรมการสื่อสารและสารสนเทศ/เทคโนโลยีอุตสาหกรรมคอมพิวเตอร/วิศวกรรมสมองกล
ฝงตัว/ซอฟตแวรและเทคโนโลยี
๒.2.2.2 มีใบอนุญาตประกอบวิชาชีพครู หรือหลักฐานที่ใชแสดงในการประกอบวิชาชีพครูตามที่
คุรุสภาออกใหเพื่อปฏิบัติหนาที่สอน ไมหลังวันรับสมัครสอบแขงขันในวันสุดทายและยังไมหมดอายุ เวนแต ผูสมัคร
สอบแขงขัน ที่มีคุณ วุฒิ ในประเภทวิชา หรือกลุมวิชา หรือทางหรือสาขาวิชาเอกที่ขาดแคลน มีความจําเปนตอ
การจัดการเรียนการสอนเปนพิเศษตามที่สวนราชการกําหนด ทั้งนี้จะตองมีใบอนุญาตประกอบวิชาชีพครู หรือ
หลักฐานที่ใชแสดงในการประกอบวิชาชีพครูตามที่คุรุสภาออกให เพื่อปฏิบัติหนาที่สอนกอนวันไดรับการจัดทํา
สัญญา
๓. การรับสมัคร
๓.๑ วัน เวลา และสถานที่รับสมัคร
ผูประสงคจะสมัคร ใหยื่นใบสมัครแบบออนไลนไดที่เว็บไซตของวิทยาลัยเทคนิคกาญจนาภิเษก
ปตตานี www.kptc.ac.th โดยสมั ค รตั้ ง แตวั น ที่ 27 ตุ ล าคม 2564 ถึ ง วั น ที่ 2 พฤศจิ ก ายน 2564 ทั้ ง นี้
สถานศึกษาจะปดการรับสมัครออนไลนในวันที่ 2 พฤศจิกายน 2564 เวลา 24.00 น.
3.2 หลักฐานที่ตองยื่น...

-3๓.๒ หลักฐานที่ตองยื่นพรอมใบสมัคร
๓.๒.๑ รูปถายหนาตรง ไมสวมหมวก ไมสวมแวนตาดํา ขนาด ๑x๑.๕ นิ้ว โดยถายไวไมเกิน ๑ ป
(นับถึงวันสุดทายของการรับสมัคร) จํานวน ๓ รูป (ใชติดใบสมัคร ๑ รูป และบัตรประจําตัวผูสมัครสอบ ๒ รูป)
๓.๒.๒ สําเนาปริญญาบัตร และสําเนาระเบียนแสดงผลการศึกษา (Transcript of Records)
ที่แสดงวาเปนผู มีคุณ วุฒิ การศึกษาตรงตามประกาศรับสมัครโดยตองสํ าเร็จ การศึกษาและไดรับอนุมัติจากผู มี
อํานาจอนุมัติภายในวันปดรับสมัครจํานวนอยางละ 2 ฉบับ
ทั้งนี้ ผู ที่ จ ะถือ วาเปนผู สํ าเร็จการศึก ษาตามหลั กสู ตรขั้น ปริญ ญาบัต รของสถานศึ กษาใดนั้ น
จะถือตามกฎหมาย กฎ หรือระเบียบที่เกี่ยวกับการสําเร็จการศึกษาตามหลักสูตรของสถานศึกษานั้น ๆ เปนเกณฑ
โดยจะตองสําเร็จการศึกษาภายในวันปดรับสมัคร
๓.๒.3 สําเนาบัตรประจําตัวประชาชน จํานวน ๑ ฉบับ
๓.๒.4 สําเนาทะเบียนบาน จํานวน ๑ ฉบับ
๓.๒.5 สําเนาหลักฐานอื่นๆ (ถามี) เชน ใบสําคัญการสมรส ใบเปลี่ยนชื่อ-นามสกุล (ในกรณีที่
ชื่อและนามสกุลในหลักฐานการสมัครไมตรงกัน) ใบสําคัญทางทหาร (ใบสด.๘ ใบสด.๙ และใบสด. ๔๓) เปนตน
จํานวนอยางละ ๑ ฉบับ
๓.๒.6 สําเนาใบอนุญาตประกอบวิชาชีพครู หรือสําเนาใบอนุญาตปฏิบัติการสอน หรือหนังสือ
รับรองสิทธิ โดยตองไดรับอนุมัติภายในวันปดรับสมัครเทานั้น จํานวน ๑ ฉบับ (เฉพาะสาขาวิชาสังคม)
๓.๒.7 สําเนาใบอนุญาตประกอบวิชาชีพครู หรือสําเนาหลักฐานที่ใชแสดงในการประกอบวิชาชีพครู
ตามที่คุรุสภาออกใหเพื่อปฏิบั ติหนาที่สอน ไมหลังวันรับสมัครสอบแขงขันในวันสุดทายและยังไมหมดอายุ เวนแต
ผูสมัครสอบแขงขันที่มีคุณวุฒิในประเภทวิชา หรือกลุมวิชา หรือทางหรือสาขาวิชาเอกที่ขาดแคลน มีความจําเปนตอ
การจัดการเรียนการสอนเปนพิเศษตามที่สวนราชการกําหนด ทั้งนี้จะตองมีใบอนุญาตประกอบวิชาชีพครู หรือหลักฐาน
ที่ใชแสดงในการประกอบวิชาชีพครูตามที่คุรุสภาออกให เพื่อปฏิบัติหนาที่สอนกอนวันไดรับการจัดทําสัญญาจาง
จํานวน ๑ ฉบับ (เฉพาะสาขาวิชาเทคนิคคอมพิวเตอร)
ทั้งนี้ ใหผูสมัครเขียนคํารับรองสําเนาถูกตองและลงชื่อกํากับไวในสําเนาเอกสารตามขอ ๓.๒.๒๓.๒.7 ไวทุกฉบับ
๓.๓ คาธรรมเนียมในการสมัคร
ผูสมัครตองเสียคาธรรมเนียมสอบสําหรับตําแหนงที่สมัคร จํานวนเงิน 300 บาท(สามรอยบาทถวน)
และคาธรรมเนียมดังกลาวจะไมจายคืนให ไมวากรณีใดๆ ทั้งสิ้น
๓.๔ วิธีการสมัคร
ใหผูสมัครดําเนินการเกี่ยวกับการสมัครตามขั้นตอนวิธีการ ดังนี้
3.4.1 เขาสูเว็บไซดวิทยาลัยเทคนิคกาญจนาภิเษก ปตตานี หัวขอ การรับสมัครพนักงาน
ราชการออนไลน และใหพิมพแบบคํารับคํารองขอสมัครและใบสมัครพนักงานราชการจากเว็บไซต
๓.๔.2 กรอกรายละเอียดในเอกสารการสมัคร ซึ่งประกอบดวย คํารองขอสมัคร ใบสมัคร
ใหครบถวนทุกชองรายการ บัตรประจําตัวผูสมัคร และลงชื่อผูสมัครพรอมทั้งวันที่สมัครใหเรียบรอย
๓.๔.3 ติ ด รู ป ถายจํ านวน ๑ รูป ลงในใบสมั ค ร และติ ด รู ป ถายจํ านวน ๒ รูป ลงในบั ต ร
ประจําตัวผูสมัครสอบในชองที่กําหนดใหเรียบรอย (สําหรับบัตรประจําตัวสอบ สาขาวิชาสังคมใชกระดาษสีชมพู
และสาขาวิชาเทคนิคคอมพิวเตอร ใชกระดาษสีฟา)
3.4.4 แนบเอกสารการสมัคร และหลักฐานประกอบการรับสมัครออนไลน ตามขอ 3.2
๓.๔.5 เจาหนาที่รับสมัครตรวจสอบเอกสารการสมัครจากการสมัครออนไลน ทั้งนี้ ขอให
ผูสมัครแนบเอกสารหลักฐานใหครบถวนทุกขั้นตอน กรณีแนบเอกสารไมครบถวนหรือกรอกเอกสารไมครบถวน
สมบูรณ จะมีผลใหผูสมัครนั้น ไมมีรายชื่อในประกาศรายชื่อผูมีสิทธิเขารับการประเมินสมรรถนะหรือเขารับการ
สอบในตําแหนงนั้น
3.4.6 ใหผูสมัคร...

-4๓.๔.6 ใหผูสมัครชําระเงินคาธรรมเนียมสอบตามขอ ๓.๓ ภายในวันที่ 2 พฤศจิกายน 2564
กอนเวลา 24.00 น. และสงสลิปการชําระเงินในระบบการรับสมัครพนักงานราชการ
3.4.7 ใหผูสมัครจัดสงคํารองขอสมัคร ใบสมัคร บัตรประจําตัวสอบทั้ง 2 ดาน และเอกสาร
หลักฐานในการสมัครตามขอ 3.2 พรอมทั้งสลิปการชําระเงิน และเซ็นสําเนาถูกตองใหเรียบรอย แลวจัดสงมายัง
วิท ยาลั ย เทคนิ คกาญจนาภิเษก ปตตานี 59 หมู 1 ตําบลบอทอง อําเภอหนองจิก จังหวัดปตตานี 94170
ภายในวันที่ 31 ตุลาคม 2564
๓.๔.8 ติดตามตรวจสอบประกาศรายชื่อผูมีสิทธิสอบตามที่กําหนดไวในขอ ๔.ของประกาศฯนี้
๓.๕ เงื่อนไขการรับสมัคร
๓.๕.๑ วิทยาลัยเทคนิคกาญจนาภิเษก ปตตานี ของสงวนสิทธิรับการพิจารณาเอกสารการสมัคร
เฉพาะผูสมัครที่ยื่นเอกสารประกอบการสมัครตามขอ ๓.๒ ในประกาศฯ นี้ ครบถวนทุกรายและไดกรอกขอความ
ในเอกสารการสมัครครบถวนสมบูรณและไดดําเนินการสมัครตามขอ ๓.๔ ในประกาศฯ นี้ครบถวนทุกขั้นตอน
กรณี ที่ ยื่ น เอกสารประกอบการสมัคร หรื อกรอกขอความในเอกสารการสมั ครไมครบถวนสมบู รณ หรือไมได
ดําเนินการสมัครครบถวนทุกขั้นตอนดังกลาวจะมีผลใหผูสมัครนั้น ไมมีรายชื่อในประกาศรายชื่อผูมีสิทธิเขารับการ
ประเมินสมรรถนะหรือเขารับการสอบในตําแหนงที่สมัครนั้น
๓.๕.๒ ผูสมัครจะตองรับผิดชอบในการตรวจสอบและรับรองตนเองวาเปนผูมีคุณสมบัติทั่วไปและ
คุณสมบัติตรงตามประกาศรับสมัครสอบ กรณีที่วิทยาลัยเทคนิคกาญจนาภิเษก ปตตานี ตรวจสอบพบวาผูสมัครไมมี
คุณสมบัติครบถวนดังกลาว หรือคุณวุฒิการศึกษาที่ใชสมัครไมตรงตามประกาศรับสมัคร รวมทั้งกรณีที่มีความ
ผิดพลาด อันเกิดจาก ผูสมัครไมวาดวยเหตุใดๆ อันมีผลทําใหผูสมัครไมมีสิทธิสมัครตามประกาศรับสมัครฯ นี้ ให
ถือวาผูสมัครเปนผูขาดคุณสมบัติในการสมัครมาตั้งแตตน และถือวาเปนผูไมมีสิทธิเขารับการประเมินสมรรถนะ
และไมมีสิทธิไดรับการจัดจางและทําสัญญาจางเปนพนักงานราชการครั้งนี้ ถึงแมจะเปนผูผานการเลือกสรรเพื่อ
จัดจางเปนพนักงานราชการและจะไมไดรับคืนคาธรรมเนียมสอบแตอยางใด
๓.๕.3 วิทยาลัยเทคนิคกาญจนาภิเษก ปตตานี จะดําเนินการประเมินสมรรถนะโดยการสอบ
ขอเขียนครั้งแรกในวันและเวลาเดียวกันทุกตําแหนงตามประกาศรับสมัครนี้ ดังนั้น กรณีผูใดสมัครหลายตําแหนง
วิทยาลัยเทคนิคกาญจนาภิเษก ปตตานี ขอสงวนสิทธิในการประกาศรายชื่อผูมีสิทธิเขาสอบตามขอ ๔ของประกาศฯ
นี้ โดยพิจารณาประกาศรายชื่อผูนั้นตามตําแหนงที่ผูนั้นไดสมัครครั้งสุดทาย
๔. การประกาศรายชื่ อผู มี สิ ทธิ เขารับการประเมินสมรรถนะ และกํ าหนดวันเวลาและสถานที่ ในการประเมิ น
สมรรถนะ
วิทยาลัยเทคนิคกาญจนาภิเษก ปตตานี จะประกาศรายชื่อผูมีสิทธิเขารับการประเมินสมรรถนะ
และกําหนดวัน เวลา และสถานที่ในการประเมินสมรรถนะ ภายในวันที่ 4 พฤศจิกายน 2564 ทางเว็บไซตของ
วิทยาลัยเทคนิคกาญจนาภิเษก ปตตานี www.kptc.ac.th
๕. หลักเกณฑและวิธีการเลือกสรร
วิทยาลัยเทคนิคกาญจนาภิเษก ปตตานี จะดําเนินการประเมินสมรรถนะผูสมัครดวยวิธีการสอบ ใน
ตําแหนงที่เปดรับสมัคร ดังตอไปนี้
สมรรถนะ
คะแนนเต็ม
วิธีการประเมิน
ประเมินสมรรถนะครั้งที่ 1
สวนที่ 1 : ความรูความสามารถทั่วไป
- รัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทย พ.ศ. 2560
- พระราชกฤษฎีกาวาดวยกลักเกณฑและวิธีการ
บริหารกิจการบานเมืองที่ดี พ.ศ. 2546
- พระราชบัญญัติความผิดทางละเมิดของเจาหนาที่
พ.ศ. 2539
- พระราชบัญญัติการอาชีวศึกษา พ.ศ. 2551

100

สอบขอเขียน

ประเมิน...
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คะแนนเต็ม

วิธีการประเมิน

ประเมินสมรรถนะครั้งที่ 1 (ตอ)
สวนที่ 1 : ความรูความสามารถทั่วไป
- ระเบียบสํานักนายกรัฐมนตรีวาดวยพนักงานราชการ
พ.ศ. 2547 และประกาศคณะกรรมการบริหาร
พนักงานราชการที่เกี่ยวของ
- พระราชบัญญัติขอมูลขาวสารของราชการ พ.ศ. 2540
- ขาวสาร บานเมืองและเหตุการณปจจุบัน
- ความเขาใจทางภาษาและการใชภาษาไทย
สวนที่ 2 : ความรูความสามารถเฉพาะตําแหนง ครู
รหัส 103 สังคม
รหัส 215 เทคนิคคอมพิวเตอร
การประเมินสมรรถนะครั้งที่ 2
สวนที่ 3 : การสอบสัมภาษณ
1. มนุษยสัมพันธ การประสานงาน
2. การคิดวิเคราะห
3. ความคิดริเริ่มและปฏิภาณไหวพริบ
4. การสื่อสารโดยการพูด
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สอบขอเขียน

100

สอบสัมภาษณ

โดยจะประเมินสมรรถนะ ครั้งที่ ๑ กอนและเมื่อประเมินสมรรถนะ ครั้งที่ ๑ ผานแลว จึงจะมี
สิทธิเขารับการประเมินสมรรถนะ ครั้งที่ ๒ ตอไป
6. เกณฑการตัดสิน
๖.๑ การประเมินสมรรถนะจะแบงการประเมินเปน ๒ ครัง้ ไดแก
6.1.1 ประเมินสมรรถะครั้งที่ 1 ประกอบดวย สมรรถนะสวนที่ 1 และสวนที่ 2
6.1.2 ประเมินสมรรถนะครั้งที่ 2 ประกอบดวย สมรรถนะสวนที่ 3
๖.๒ ผู ที่ จ ะผานการประเมิ น สมรรถนะครั้ งที่ ๑ ตองไดคะแนนการประเมิ น สวนที่ ๑ และสวนที่ ๒
ไมต่ํากวารอยละ ๖๐
ทั้งนี้ ผูที่จะไดรับการตรวจขอสอบสวนที่ ๒ จะตองเปนผูไดคะแนนผานการประเมินในสวนที่ ๑ ไมต่ํากวา
รอยละ ๖๐ วิทยาลัยเทคนิคกาญจนาภิเษก ปตตานี ขอสงวนสิทธิพิจารณาตรวจกระดาษคําตอบของผูเขาสอบใน
สวนที่ ๒ ใหกับผูที่มีผลการประเมินผานในสวนที่ ๑ เทานั้น)
๖.๓ ผู ที่ จ ะมีสิ ท ธิ เขารั บ การประเมิ น สมรรถนะครั้งที่ ๒ จะตองเปนผู ที่ ไดคะแนนผานการประเมิ น
สมรรถนะครั้งที่ ๑
6.4 ผูที่จะผานการประเมินสมรรถนะครั้งที่ ๒ ตองไดคะแนนการประเมินสวนที่ ๓ ไมต่ํากวารอยละ ๖๐
๖.5 ผูที่จะผานการเลือกสรร จะตองเปนผูที่ไดคะแนนผานการประเมินสมรรถนะครั้งที่ ๑ และครั้งที่ ๒

7. การประกาศบัญชีรายชื่อ...
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๗.๑ วิทยาลัย เทคนิคกาญจนาภิเษก ปตตานี จะประกาศรายชื่อผูผานการเลือกสรร ทางเว็บไซตของ
วิทยาลัยเทคนิคกาญจนาภิเษก ปตตานี www.kptc.ac.th
๗.๒ การประกาศบัญชีรายชื่อผูผานการเลือกสรร
๗.๒.๑ จําแนกตามตําแหนงที่เปดรับสมัครและมีผูสอบผาน
๗.๒.๒ บั ญชีรายชื่อแตละตําแหนงดังกลาว จะเรียงลําดับ ที่จากผูที่ไดคะแนนรวมสูงสุดเปน
ลําดับที่หนึ่งไปหาผูที่ไดคะแนนรวมต่ําสุด โดยผูอยูในลําดับตนจะเปนผูอยูในลําดับที่ดีกวา
๗.๒.๓ กรณีที่มีผูไดคะแนนตามขอ ๗.๒.๒ ดังกลาวเทากัน จะพิจารณา ดังนี้
(๑) ใหผูที่ไดคะแนนประเมินครั้งที่ ๑ สวนที่ ๑ มากกวา เปนผูอยูในลําดับที่ดีกวา
(๒) ถาคะแนนเทากัน จะพิจารณาใหผูที่ไดคะแนนประเมินครั้งที่ ๑ สวนที่ ๒ มากกวา
เปนผูอยูในลําดับที่ดีกวา
(๓) ถาคะแนนเทากัน จะพิจารณาใหผูที่ไดคะแนนประเมินครั้งที่ ๒ มากกวาเปนผูอยูใน
ลําดับที่ดีกวา
๗.3 หากตํ า แหนงใดมี ผู ผานการเลื อ กสรรเกิ น จํ า นวนอั ต ราวางที่ ป ระกาศรั บ สมั ค รนี้
วิทยาลัยเทคนิคกาญจนาภิเษก ปตตานีจะขึ้นบัญชีรายชื่อผูผานการเลือกสรรดังกลาวนั้นไวเปนเวลา 2 ป
ทั้งนี้ ถามีกรณีอยางใดอยางหนึ่งดังตอไปนี้ ใหรายชื่อที่ไดขึ้นบัญชีไวนี้เปนอันยกเลิกการขึ้นบัญชี
ของผูนั้นดวย ไดแก
(๑) ผูนั้นไดขอสละสิทธิไมเขารับการจัดจางในตําแหนงที่สอบได
(๒) ผูนั้นไมมารายงานตัวเพื่อรับการจัดจางภายในเวลาที่กําหนด
(๓) ผูนั้นไมมาเขาปฏิบัติหนาที่ราชการตามกําหนดวัน เวลาที่ วิทยาลัยเทคนิคกาญจนา
ภิเษก ปตตานี
(๔) ปรากฏขอเท็จจริงในภายหนาวาผูนั้นมีคุณสมบัติไมเปนไปตามเงื่อนไข และ/หรือ
ไมปฏิบัติตามเงื่อนไขการรับสมัครกรณีหนึ่งกรณีใดหรือหลายกรณีตามที่ระบุไวในขอ ๓.๕ ของประกาศฯ นี้
8. การจัดจางและทําสัญญาจางผูผานการเลือกสรร
ผูผานการเลือกสรรจะตองเขารับการจางและทําสัญญาจางตามที่ วิทยาลัยเทคนิคกาญจนาภิเษก
ปตตานีกําหนด ดังนี้
8.1 วิทยาลัยเทคนิคกาญจนาภิเษก ปตตานีจะจางพนักงานราชการครั้งแรกตามลําดับคะแนนที่
สอบไดของผูสอบผานการเลือกสรร แตละตําแหนง ตามจํานวนอัตราวางที่ไดประกาศรับสมัครไวนี้
8.2 ในกรณี ที่ วิทยาลั ย เทคนิ คกาญจนาภิ เษก ปตตานี มีอัตราวางเพิ่มในภายหนาจะจัดจาง
พนักงานราชการโดยพิจารณาบัญชีรายชื่อผูผานการเลือกสรรในตําแหนงนั้น ๆ ตามลําดับการขึ้นบั ญชีรายชื่อของ
ตําแหนงนั้นที่มีบัญชีรายชื่อเหลืออยูตามจํานวนอัตราวางดังกลาว
8.3 การทําสัญญาจางใหเปนไปตามที่วิทยาลัยเทคนิคกาญจนาภิเษก ปตตานี กําหนด ซึ่งจะแจง
ใหทราบตอไป
ประกาศ ณ วันที่ 18 ตุลาคม พ.ศ. 2564

ณ

(นายธนเดช นวลเจริญ)
ผูอํานวยการวิทยาลัยเทคนิคกาญจนาภิเษก ปตตานี

เอกสารแนบทายประกาศวิทยาลัยเทคนิคกาญจนาภิเษก ปตตานี
ลงวันที่ 18 ตุลาคม พ.ศ. ๒564
เรื่อง รับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรและจัดจางเปนพนักงานราชการทั่วไป
---------------------------------------------1. ขอมูลเกี่ยวกับตําแหนง
ชื่อตําแหนง
พนักงานบริหารทั่วไป (ครู)
กลุมงาน
บริหารทั่วไป
เลขที่ตําแหนง
2213
รหัสวิชา 103 สังคม
สถานที่ปฏิบัติงาน
วิทยาลัยเทคนิคกาญจนาภิเษก ปตตานี
ที่ตั้งเลขที่ 59 หมูที่ 1 ตําบลบอทอง อําเภอหนองจิก จังหวัดปตตานี
2. หนาที่และความรับผิดชอบของงานที่ปฏิบัติ
ปฏิ บั ติ ห นาที่ ห ลั ก เกี่ ย วกั บ การจั ด การเรี ย นการสอน การสงเสริ ม การเรี ย นรู พั ฒ นาผู เรี ย น
ปฏิบัติงานทางวิชาการของสถานศึกษา พัฒนาตนเองและวิชาชีพ ประสานความรวมมือกับผูปกครอง บุคคลใน
ชุมชนหรือสถานประกอบการเพื่อรวมกันพัฒนาผูเรียน การบริการสังคมดานวิชาการ เปนตน โดยมีลักษณะงานที่
ตองปฏิบัติ ดังนี้
๑. ปฏิ บั ติ งานเกี่ ย วกั บ การจั ด การเรี ย นการสอนและการสงเสริ ม การเรี ย นรู ของผู เรีย นดวยวิธี ก ารที่
หลากหลาย โดยเนนผูเรียนเปนสําคัญ
๒. จัดอบรมและสั่งสอนและจัดกิจกรรมเพื่อพัฒนาผูเรียนใหมีคุณลักษณะที่พึงประสงค
๓. ปฏิบัติงานทางวิชาการของสถานศึกษา
๔. ปฏิบัติงานเกี่ยวกับการจัดระบบดูแลชวยเหลือผูเรียน
๕. ประสานความรวมมือกับผูปกครองและบุคคลในชุมชนเพื่อรวมกันพัฒนาผูเรียนตามศักยภาพ
๖. ทํานุ บํารุง สงเสริมศิลปวัฒนธรรม แหลงเรียนรูและภูมิปญญาทองถิ่น
๗. ศึกษา วิเคราะห วิจั ย และประเมิน พั ฒ นาการของผู เรียน เพื่ อนํ ามาพั ฒ นาการเรียนการสอนใหมี
ประสิทธิภาพยิ่งขึ้น
๘. ปฏิบัติงานเกี่ยวกับการใชโปรแกรมชุดคําสั่งในระบบคอมพิวเตอรเพื่อนํามาปฏิบัติงานในการจัดการเรียน
การสอนและงานอื่นๆ ที่เกี่ยวของ รวมทั้งการติดตามความกาวหนาของเทคโนโลยีใหมๆ เพื่อนํามาใชปฏิบัติงาน
๙. ติดตอประสานงาน ใหบริการขอมูล ใหคําปรึกษา แนะนํา ตอบปญหา และชี้แจงเรื่องตางๆ ที่เกี่ยวกับ
งานในหนาที่แกบุคคลหรือหนวยงานที่เกี่ยวของ
3. คุณสมบัติเฉพาะสําหรับตําแหนง
3.๑ ไดรับปริญญาตรีหรือคุณวุฒิอื่นที่เทียบไดในระดับเดียวกันที่ ก.พ. รับรองแลวในสาขาวิชา
สั ง คมศึ ก ษา/รั ฐ ศาสตร/การสอนสั งคมศึ ก ษา/วั ฒ นธรรมศาสตร/สหวิ ท ยาการสั ง คมศาสตร/พุ ท ธศาสนา/
ประวั ติ ศ าสตร/สั งคมศาสตร/จิ ต วิ ท ยา/พั ฒ นาชุ ม ชน/พั ฒ นาสั ง คม/ภู มิ ศ าสตร/มั ธ ยมศึ ก ษา(มนุ ษ ศาสตร สั งคมศาสตร)/ปรั ช ญา/ศาสนา/จริ ย ศึ ก ษา/โบราณคดี /นิ ติ ศ าสตร/พุ ท ธศาสตร/สั งคมวิท ยา/การปกครอง/
มานุษยวิทยา/ไทยคดีศึกษา/เศรษฐศาสตร/การพัฒนาชุมชน/การพัฒนาสังคม/วัฒนธรรมศึกษา/ภูมิศาสตรแผนที่/
ปรั ช ญาและศาสนา/การสอนภู มิศาสตร/ศาสนาเปรียบเทียบ/รัฐ ประศาสนศาสตร/พั ฒ นามนุษ ยและสั งคม/
ประวัติศาสตรตะวันตก/การสอนประวัติศาสตร/สังคมสงเคราะหศาสตร/ภูมิศาสตร มัธยมศึกษา/สังคมศาสตรการ
พัฒนา/ประวัติศาสตรตะวันออก/การสอนพุทธศาสนา/การเมืองและการปกครอง/สังคมวิทยาและมานุษยวิทยา/
ภูมิศาสตรเศรษฐและสังคม/มนุษยศาสตรและสังคมศาสตร/การสอนสังคมศึกษาระดับมัธยศึกษา/การสอนสังคม
ศาสนา และวัฒนธรรม
3.2 มีใบอนุญ าตประกอบวิชาชีพครู หรือใบอนุญ าตปฏิบัติการสอน หรือหนังสือรับรองสิทธิ
โดยตองไดรับอนุมัติภายในวันปดรับสมัครเทานั้น
4. การลงนาม
ชื่อผูตรวจสอบ...................................
วันที่ที่ไดจัดทํา 18 ตุลาคม 2564
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เอกสารแนบทายประกาศวิทยาลัยเทคนิคกาญจนาภิเษก ปตตานี
ลงวันที่ 18 ตุลาคม พ.ศ. ๒564
เรื่อง รับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรและจัดจางเปนพนักงานราชการทั่วไป
--------------------------------------------1. ขอมูลเกี่ยวกับตําแหนง
ชื่อตําแหนง
พนักงานบริหารทั่วไป (ครู)
กลุมงาน
บริหารทั่วไป
เลขที่ตําแหนง
2225
รหัสวิชา 215 เทคนิคคอมพิวเตอร
สถานที่ปฏิบัติงาน
วิทยาลัยเทคนิคกาญจนาภิเษก ปตตานี
ที่ตั้งเลขที่ 59 หมูที่ 1 ตําบลบอทอง อําเภอหนองจิก จังหวัดปตตานี
2. หนาที่และความรับผิดชอบของงานที่ปฏิบัติ
ปฏิ บั ติ ห นาที่ ห ลั ก เกี่ ย วกั บ การจั ด การเรี ย นการสอน การสงเสริ ม การเรี ย นรู พั ฒ นาผู เรี ย น
ปฏิบัติงานทางวิชาการของสถานศึกษา พัฒนาตนเองและวิชาชีพ ประสานความรวมมือกับผูปกครอง บุคคลใน
ชุมชนหรือสถานประกอบการเพื่อรวมกันพัฒนาผูเรียน การบริการสังคมดานวิชาการ เปนตน โดยมีลักษณะงาน
ที่ตองปฏิบัติ ดังนี้
๑. ปฏิ บั ติ งานเกี่ ย วกั บ การจั ด การเรี ย นการสอนและการสงเสริ ม การเรี ย นรู ของผู เรีย นดวยวิธี ก ารที่
หลากหลาย โดยเนนผูเรียนเปนสําคัญ
๒. จัดอบรมและสั่งสอนและจัดกิจกรรมเพื่อพัฒนาผูเรียนใหมีคุณลักษณะที่พึงประสงค
๓. ปฏิบัติงานทางวิชาการของสถานศึกษา
๔. ปฏิบัติงานเกี่ยวกับการจัดระบบดูแลชวยเหลือผูเรียน
๕. ประสานความรวมมือกับผูปกครองและบุคคลในชุมชนเพื่อรวมกันพัฒนาผูเรียนตามศักยภาพ
๖. ทํานุ บํารุง สงเสริมศิลปวัฒนธรรม แหลงเรียนรูและภูมิปญญาทองถิ่น
๗. ศึกษา วิเคราะห วิ จั ย และประเมิน พั ฒ นาการของผู เรียน เพื่ อนํ ามาพั ฒ นาการเรียนการสอนใหมี
ประสิทธิภาพยิ่งขึ้น
๘. ปฏิบัติงานเกี่ยวกับการใชโปรแกรมชุดคําสั่งในระบบคอมพิวเตอรเพื่อนํามาปฏิบัติงานในการจัดการเรียน
การสอนและงานอื่นๆ ที่เกี่ยวของ รวมทั้งการติดตามความกาวหนาของเทคโนโลยีใหมๆ เพื่อนํามาใชปฏิบัติงาน
๙. ติดตอประสานงาน ใหบริการขอมูล ใหคําปรึกษา แนะนํา ตอบปญหา และชี้แจงเรื่องตางๆ ที่เกี่ยวกับ
งานในหนาที่แกบุคคลหรือหนวยงานที่เกี่ยวของ
3. คุณสมบัติเฉพาะสําหรับตําแหนง
3.๑ ไดรับปริญญาตรีหรือคุณวุฒิอื่นที่เทียบไดในระดับเดียวกั นที่ ก.พ. รับรองแลวในสาขาวิชา
เทคโนโลยีคอมพิวเตอร/วิศวกรรมคอมพิวเตอร/วิทยาการคอมพิวเตอร/เทคโนโลยีคอมพิวเตอรอุตสาหกรรม
/เทคนิคคอมพิวเตอร/เทคโนโลยีมีเดีย/เทคโนโลยีอิเล็กทรอนิกสคอมพิวเตอร/วิทยาการคอมพิวเตอรประยุกต มัลติมีเดีย/วิศวกรรมการสื่อสารและสารสนเทศ/เทคโนโลยีอุตสาหกรรมคอมพิวเตอร/วิศวกรรมสมองกลฝงตัว/
ซอฟตแวรและเทคโนโลยี
3.2 มีใบอนุญาตประกอบวิชาชีพครู หรือหลักฐานที่ใชแสดงในการประกอบวิชาชีพครูตามที่
คุรุสภาออกใหเพื่อปฏิบัติหนาที่สอน ไมหลังวันรับสมัครสอบแขงขันในวันสุดทายและยังไมหมดอายุ เวนแต ผูสมัคร
สอบแขงขัน ที่มีคุณ วุฒิ ในประเภทวิชา หรือกลุมวิชา หรือทางหรือสาขาวิชาเอกที่ขาดแคลน มีความจําเปนตอ
การจัดการเรียนการสอนเปนพิเศษตามที่สวนราชการกําหนด ทั้งนี้จะตองมีใบอนุญาตประกอบวิชาชีพครู หรือ
หลักฐานที่ใชแสดงในการประกอบวิชาชีพครูตามที่คุรุสภาออกให เพื่อปฏิบัติหนาที่สอนกอนวันไดรับการจัดทํา
สัญญา
4. การลงนาม

น

ชื่อผูตรวจสอบ...................................
วันที่ที่ไดจัดทํา 18 .ตุลาคม 2564

