ประกาศ วิทยาลัยเทคนิคเชียงใหม่
เรื่อง รับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทัว่ ไป
---------------------------------ด้วย วิทยาลัยเทคนิคเชียงใหม่ ประสงค์จะรับสมัครบุคคลเพื่อจัดจ้างเป็นพนักงานราชการ กลุ่มงาน บริหาร
ทั่วไป ตาแหน่ง ครู และ พนักงานราชการ ในกลุ่มงานบริหารทั่วไป ตาแหน่ง พนักงานบริหารทั่วไป โดยปฏิบัติงาน
ในวิทยาลัยเทคนิคเชียงใหม่ สังกัดสานักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา ฉะนั้น อาศัยอานาจตามความในข้อ 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 การกาหนดลักษณะ
งานและคุณสมบัติเฉพาะของกลุ่ม งานและการจัดทากรอบอัตราก าลังพนักงานราชการ และคาสั่งสานักงาน
คณะกรรมการการอาชีวศึกษาที่ ๒๙๗/๒๕๕๖ ลงวันที่ ๒๘ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๖ เรื่องมอบอานาจการสรรหาและ
เลือกสรรบุคคลเพื่อจัดจ้างเป็นพนักงานราชการ ประเภททั่วไป การจัดทาและลงนามในสัญญาจ้างพนักงาน
ราชการ จึงประกาศรับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป โดยมีรายละเอียดดังต่อไปนี้
1. ชื่อตาแหน่ง กลุ่มงาน และรายละเอียดการจ้างงาน
1.1 ชื่อกลุ่มงาน
ชื่อตาแหน่ง
บริหารทั่วไป
พนักงานบริหารทั่วไป (ครู)

จานวนอัตราว่าง
1

1.2 ขอบข่ายงานที่จะให้ปฏิบัติ ให้เป็นไปตามรายละเอียดแนบท้ายประกาศนี้
1.3 อัตราค่าตอบแทนและสิทธิประโยชน์
ตาแหน่งในกลุ่มงานบริหารทั่วไป ค่าตอบแทนรายเดือน จานวนเงิน 18,000 บาท
และให้ได้รับสิทธิประโยชน์ของพนักงานราชการ ตามระเบียบสานักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยพนักงาน
ราชการ พ.ศ. ๒๕๔๗ และตามประกาศคณะกรรมการบริหารพนัก งานราชการ เรื่อง ค่าตอบแทนพนัก งาน
ราชการ (ฉบับที่ 9) ลงวันที่ ๑5 พฤษภาคม พ.ศ. ๒๕61 กาหนดไว้
1.4 ระยะเวลาการจ้าง จ้างในปีงบประมาณ 2565 ถึงวันที่ ๓๐ กันยายน ๒๕6๗ (ตั้งแต่วันที่เริ่ม
เข้าปฏิ บัติร าชการ ซึ่ง ก าหนดไว้ ในประกาศรายชื่อ ผู้ผ่านการเลือ กสรรเพื่อจัด จ้างเป็ นพนัก งานราชการ)
โดยในระยะเวลาการจ้างต้องประเมินผลการปฏิบัติงานของพนักงานราชการ ตามประกาศคณะกรรมการบริหาร
พนักงานราชการ เรื่อง แนวทางการประเมิ นผลการปฏิบัติง านของพนักงานราชการ พ.ศ. ๒๕๕๔ ลงวันที่
๒๘ กุมภาพันธ์ พ.ศ. ๒๕๕๔ และที่สานักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษากาหนดไว้
1.5 สถานที่ ปฏิบั ติง าน ปฏิบัติง านที่ วิท ยาลัย เทคนิคเชียงใหม่ สัง กั ดส านัก งานคณะกรรมการ
การอาชีวศึกษา
2. คุณสมบัติทั่วไป และคุณสมบัติเฉพาะสาหรับตาแหน่งของผู้สมัคร
ผู้สมัครต้องมีคุณสมบัติทั่วไป และมีคุณสมบัติเฉพาะตาแหน่งครบทุกข้อ ดังต่อไปนี้
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-2๒.๑ คุณสมบัติทั่วไป
๒.๑.1 มีสัญชาติไทย
๒.๑.๒ มีอายุไม่ต่ากว่า ๑๘ ปี (นับถึงวันสุดท้ายของการรับสมัคร)
๒.๑.๓ ไม่เป็นบุคคลล้มละลาย
๒.๑.๔ ไม่เป็นผู้มีกายทุพพลภาพจนไม่สามารถปฏิบัติหน้าที่ได้ ไร้ความสามารถ หรือจิตฟั่นเฟือนไม่
สมประกอบ หรือเป็นโรคตามที่กาหนดไว้ในกฎหมายว่าด้วยระเบียบข้าราชการพลเรือน
๒.๑.๕ ไม่ เ ป็นผู้ดารงตาแหน่ง ทางการเมื อง กรรมการพรรคการเมื อง หรือเจ้าหน้าที่ ในพรรค
การเมือง
๒.๑.๖ ไม่เป็นผู้เคยต้องรับโทษจาคุกโดยคาพิพากษาถึงที่สุดให้จาคุก เพราะกระทาความผิดทาง
อาญาเว้นแต่เป็นโทษสาหรับความผิดที่ได้กระทาโดยประมาทหรือความผิดลหุโทษ
๒.๑.๗ ไม่เป็นผู้เคยถูกลงโทษให้ออก ปลดออก หรือไล่ออกจากราชการ รัฐวิสาหกิจ หรือหน่วยงาน
อื่นของรัฐ
หมายเหตุ ผู้ที่ ผ่านการเลือกสรรในวันที่ ท าสัญ ญาจ้าง จะต้องไม่ เ ป็นข้าราชการหรือลูก จ้า ง
ของส่วนราชการ พนักงานหรือลูกจ้างของหน่วยงานอื่นของรัฐ รัฐวิสาหกิจ หรือพนักงานหรือลูกจ้างของราชการ
ส่วนท้องถิ่น และจะต้องนาใบรับรองแพทย์ ซึ่งออกให้ไม่เกิน 1 เดือน และแสดงว่าไม่เป็นโรคที่ต้องห้ามตามกฎ
ก.พ. ว่าด้วยโรค (พ.ศ.๒๕๕๓) มายื่นด้วย
๒.๒ คุณสมบัติเฉพาะสาหรับตาแหน่ง
๒.๒.๑ ได้รับวุฒิป ริญ ญาตรี ห รือคุณวุฒิอื่นที่ เที ยบได้ในระดับเดียวกันและ ก.พ.รับรองแล้วใน
สาขาวิชาช่างไฟฟ้ า/ไฟฟ้ ากาลัง /วิศวกรรมไฟฟ้า/เทคโนโลยีไฟฟ้าอุตสาหกรรม/อุตสาหกรรมศิลป์( ไฟฟ้า)/
เทคโนโลยีไฟฟ้า/อุตสาหกรรม(ไฟฟ้า)/ไฟฟ้าอุตสาหกรรม/วิศวกรรมไฟฟ้าและการศึกษา
2.2.2 มีใบอนุญาตประกอบวิชาชีพครู หรือใบอนุญาตปฏิบัติการสอน หรือหนังสือรับรองสิทธิ
โดยต้องได้รับอนุมัติภายใน วันปิดรับสมัครเท่านั้น
3. การรับสมัคร
3.1 วัน เวลาและสถานที่รับสมัคร
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 หลักฐานที่ต้องยื่นพร้อมใบสมัคร
๓.๒.1. รูปถ่ายหน้าตรง ไม่สวมหมวกและไม่สวมแว่นตาดา ขนาด 1 x ๑.๕ นิ้ว โดยถ่ายไว้ไม่เกิน1
ปี (นับถึงวันสุดท้ายของการรับสมัคร) จานวน ๓ รูป (ใช้ติดใบสมัคร ๑ รูป และใบตอบรับการสมัคร ๒ รูป )
๓.๒.2. ส าเนาปริ ญ ญาบั ต รและส าเนาระเบี ย นแสดงผลการศึ ก ษา (Transcript of Records)
ที่ แ สดงว่า เป็ น ผู้มี คุ ณวุ ฒิก ารศึ ก ษาตรงตามประกาศรั บ สมั ครโดยต้ องส าเร็จ การศึก ษาและได้รั บ อนุ มั ติ
จากผู้มีอานาจภายในวันปิดรับสมัครจานวนอย่างละ ๒ ฉบับ
ทั้ ง นี้ ผู้ ที่ จ ะถื อ ว่ า เป็ น ผู้ ส าเร็จ การศึ ก ษาตามหลั ก สู ต รขั้ น ปริญ ญาบั ต รของสถานศึ ก ษาใดนั้ น
จะถือตามกฎหมาย กฎ หรือ ระเบียบที่ เ กี่ ยวกั บ การส าเร็จ การศึก ษาตามหลัก สูตรของสถานศึก ษานั้นๆ
เป็นเกณฑ์ โดยจะต้องสาเร็จการศึกษาภายในวันปิดรับสมัคร
/3.2.3 ...

-3๓.๒.๓. สาเนาบัตรประจาตัวประชาชน จานวน ๑ ฉบับ
๓.๒.๔ สาเนาทะเบียนบ้าน จานวน 1 ฉบับ
๓.๒.๕ ส าเนาหลั ก ฐานอื่ น ๆ (ถ้ า มี ) เช่ น ใบส าคั ญ การสมรส (เฉพาะผู้ ส มั ค รเพศหญิ ง )
ใบเปลี่ยนชื่อ – นามสกุล (ในกรณีที่ชื่อและนามสกุลในหลักฐานเอกสารการสมัครไม่ตรงกัน) ใบสาคัญทางทหาร
(ใบสด.๘ ใบ สด.๙ และใบสด. ๔๓) (เฉพาะผู้สมัครเพศชาย) เป็นต้น จานวนอย่างละ 1 ฉบับ
3.2.6 สาเนาใบอนุญาตประกอบวิชาชีพครู หรือส าเนาใบอนุญาตปฏิบัติการสอน หรือหนังสือ
รับรองสิทธิ โดยต้องได้รับอนุมัติภายในวันปิดรับสมัครเท่านั้น จานวน 1 ฉบับ
ทั้งนี้ในวันสมัครให้ผู้สมัครนา เอกสารฉบับจริงทุกรายการ มาแสดงต่อเจ้าหน้าที่รับสมัครด้วย
และให้ผู้สมัครเขียนคารับรองสาเนาถูกต้อง และลงชื่อกากับไว้ในสาเนาเอกสารตามข้อ ๓.๒.๒ – ๓.๒.6
ไว้ทุกฉบับ
3.3 ค่าธรรมเนียมในการสมัคร
ผู้ส มั ค รสอบต้ อ งเสี ย ค่ า ธรรมเนี ย มสอบส าหรั บ ต าแหน่ ง ที่ ส มั ค ร จ านวนเงิ น 3๐๐ บาท
(สามร้อยบาทถ้วน ) และค่าธรรมเนียมดังกล่าวจะไม่จ่ายคืนให้ไม่ว่ากรณีใดๆ ทั้งสิ้น
3.4 วิธีการสมัคร
ให้ผู้สมัครดาเนินการเกี่ยวกับการสมัครตามขั้นตอนวิธีการ ดังนี้
๓.๔.๑ ขอรับคาร้องขอสมัครและใบสมัครที่งานบุคลากร วิทยาลัยเทคนิคเชียงใหม่ หรือขอรับได้ที่
เจ้าหน้าที่ในวันสมัคร
๓.๔.๒ กรอกรายละเอียดในเอกสารการสมั ครซึ่งประกอบด้วย คาร้องขอสมั คร และใบสมั คร
ให้ครบถ้วนทุกช่องรายการ และลงชื่อผู้สมัครพร้อมทั้งวันที่สมัครให้เรียบร้อย
๓.๔.๓ ติดรูปถ่ายจานวน ๑ รูป ลงในใบสมัคร และติดรูปถ่ายจานวน ๒ รูป ลงในบัตรประจาตัว
ผู้สมัครสอบในช่องที่กาหนดให้เรียบร้อย
๓.๔.๔ ยื่ น เอกสารการสมั ค รที่ ก รอกข้ อ ความสมบู ร ณ์ แ ละติ ด รู ป ถ่ า ยเรี ย บร้ อ ยแล้ ว
พร้อมทั้ง แนบเอกสารประกอบการสมั คร ตามข้อ ๓.๒ โดยให้ยื่นการสมั ครต่อเจ้าหน้าที่รับ สมั ครเท่ านั้น
และให้ยื่นภายในวันเวลาและสถานที่รับสมัครตามที่กาหนดไว้ ตามข้อ ๓.๑
๓.๔.๕ เมื่อเจ้าหน้าที่รับสมัครได้ตรวจสอบเอกสารการสมัครแล้ว ให้ผู้สมัครชาระเงินค่าธรรมเนียม
สอบตามข้อ ๓.๓ และลงชื่อผู้สมัครในบันทึกประจาวันเป็นหลักฐาน พร้อมกับรอรับบัตรประจาตัวผู้สมัครสอบ
คืนจากเจ้าหน้าที่รับสมัครซึ่งผู้สมัครต้องเก็บไว้เป็นหลักฐานในการเข้ารับการประเมินสมรรถนะโดยการสอบ
๓.๔.๖ ติดตามตรวจสอบประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิสอบตามที่กาหนดไว้ในข้อ ๔ ของประกาศฯ นี้
๓.๕ เงื่อนไขการรับสมัคร
๓.๕.๑ วิทยาลัยเทคนิคเชียงใหม่ ขอสงวนสิทธิรับการพิจารณาเอกสารการรับสมัครเฉพาะผู้สมัคร
ที่ยื่นเอกสารประกอบการสมัครตามข้อ ๓.๒ ในประกาศฯนี้ครบถ้วนทุกรายการ และได้กรอกข้อความในเอกสาร

/การสมัคร...

-4การสมัครครบถ้วนสมบูรณ์และได้ดาเนินการสมัครตามข้อ ๓.๔ ในประกาศฯนี้ครบถ้วนทุกขั้นตอน
กรณี ยื่นเอกสารประกอบการสมั คร หรือ กรอกข้อความในเอกสารการสมัครไม่ ครบถ้วนสมบูร ณ์ หรือไม่ ได้
ดาเนินการสมั ครครบถ้ว นทุ ก ขั้นตอนดั ง กล่าวจะมี ผ ลให้ผู้ส มั ค รนั้น ไม่ มี ร ายชื่อในประกาศรายชื่ อผู้มี สิท ธิ
เข้ารับการประเมินสมรรถนะหรือเข้ารับการสอบในตาแหน่งที่สมัครนั้น
๓.๕.๒ ผู้สมัครจะต้องรับผิดชอบในการตรวจสอบและรับรองตนเองว่าเป็นผู้มีคุณสมบัติทั่วไป และ
คุณสมบัติตรงตามประกาศรับสมัครสอบ กรณีที่วิทยาลัยเทคนิคเชียงใหม่ ตรวจสอบพบว่าผู้สมัครไม่มีคุณสมบัติ
ครบถ้วนดังกล่าว หรือคุณวุฒิการศึกษาที่ใช้สมัครไม่ตรงตามประกาศรับสมัคร รวมทั้งกรณี ที่มีความผิดพลาดอัน
เกิ ด จากผู้ ส มั ค รไม่ ว่ า ด้ ว ยเหตุ ผ ลใดๆ อั น มี ผ ลท าให้ ผู้ ส มั ค รไม่ มี สิ ท ธิ ส มั ค รตามประกาศรั บ สมั ค รฯนี้
ให้ถือว่าผู้สมัครเป็นผู้ขาดคุณสมบัติในการสมัครมาแต่ต้น และถือว่าเป็นผู้ไม่มีสิทธิเข้ารับการประเมินสมรรถนะ
และไม่ มีสิทธิได้รับการจัดจ้างและท าสัญญาจ้างเป็นพนักงานราชการครั้งนี้ ถึง แม้จะเป็นผู้ผ่านการเลือกสรร
เพื่อจัดจ้างเป็นพนักงานราชการและจะไม่ได้รับคืนค่าธรรมเนียมสอบแต่อย่างใด
๔. การประกาศรายชื่ อ ผู้ มี สิ ท ธิ เ ข้ า รั บ การประเมิ น สมรรถนะ และก าหนดวั น เวลาและสถานที่
ในการประเมินสมรรถนะ
วิทยาลัยเทคนิคเชียงใหม่จะประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการประเมิ นสมรรถนะ และกาหนดวัน เวลา
สถานที่ในการประเมิน สมรรถนะ ก่อนหรือภายในวันที่ 8 ธันวาคม 2564 ณ วิทยาลัยเทคนิคเชียงใหม่ และ/
หรือทางเว็บไซต์ของวิทยาลัยเทคนิคเชียงใหม่ (www.cmtc.ac.th)
5. หลักเกณฑ์และวิธีการเลือกสรร
วิทยาลัยเทคนิคเชียงใหม่ จะดาเนินการประเมินสมรรถนะผู้สมัครด้วยวิธีการสอบในแต่ละตาแหน่ง
ที่เปิดรับสมัคร ดังต่อไปนี้
สมรรถนะ
คะแนนเต็ม วิธีการประเมิน
ประเมินสมรรถนะครั้งที่ 1
ส่วนที่ 1 : ความรู้ความสามารถทั่วไป
- พระราชบัญญัติการอาชีวศึกษา พ.ศ. 2551
- ระเบียบสานักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยพนักงานราชการ
พ.ศ.2547 และประกาศคณะกรรมการบริหารพนักงาน
ราชการที่เกี่ยวข้อง
- พระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของราชการ พ.ศ. 2540
- ข่าวสาร บ้านเมืองและเหตุการณ์ปัจจุบัน
- ความเข้าใจภาษาและการใช้ภาษาไทย
ส่วนที่ 2 : ความรู้ความสามารถเฉพาะตาแหน่ง
- ความรู้ความสามารถเฉพาะตาแหน่งในรหัสสาขาวิชา 206
ช่างไฟฟ้ากาลัง

100

สอบข้อเขียน

100

สอบข้อเขียน

/ประเมินสมรรถนะ...

-5สมรรถนะ
ประเมินสมรรถนะครั้งที่ 2
ส่วนที่ 3 : การสอบสัมภาษณ์
1. มนุษยสัมพันธ์ การประสานงาน
2. การคิดวิเคราะห์
3. ความคิดริเริ่มและปฏิภาณไหวพริบ
4. การสื่อสารโดยการพูด
5. แฟ้มสะสมผลงาน

คะแนนเต็ม

วิธีการประเมิน

100

สอบสัมภาษณ์

หมายเหตุ การประเมิ นจะประเมิ นสมรรถนะครั้ง ที่ 1 ก่ อนและเมื่ อประเมินสมรรถนะครั้งที่ 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
ไม่ต่ากว่าร้อยละ ๖๐
ทั้ ง นี้ผู้ที่ จ ะได้รับ การตรวจข้อ สอบส่วนที่ ๒ จะต้องเป็นผู้ได้คะแนนผ่านการประเมิ นในส่วนที่ ๑
ไม่ต่ากว่าร้อยละ ๖๐ ( วิทยาลัยเทคนิคเชียงใหม่ ขอสงวนสิทธิพิจารณาตรวจกระดาษคาตอบของผู้เข้าสอบ
ในส่วนที่ ๒ ให้กับผู้ที่มีผลการประเมินผ่านในส่วนที่ ๑ เท่านั้น )
๖.๓ ผู้ ที่จ ะมี สิท ธิเ ข้ารับ การประเมิ นสมรรถนะครั้งที่ ๒ จะต้องเป็นผู้ที่ ได้คะแนนผ่านการประเมิ น
สมรรถนะครั้งที่ ๑
๖.๔ ผู้ที่จะผ่านการประเมินสมรรถนะครั้งที่ ๒ ต้องได้คะแนนการประเมินส่วนที่ ๓ ไม่ต่ากว่าร้อยละ ๖๐
๖.5 ผู้ที่จะผ่านการเลือกสรรจะต้องเป็นผู้ที่ได้คะแนนผ่านการประเมินสมรรถนะครั้งที่ ๑ และครั้งที่ ๒
7. การประกาศรายชื่อผู้ผ่านการเลือกสรร
๗.๑ วิทยาลัยเทคนิคเชียงใหม่ จะประกาศรายชื่อผู้ผ่านการเลือกสรร ณ วิทยาลัยเทคนิคเชียงใหม่ หรือ
ประกาศทางเว็บไซต์ของวิทยาลัยเทคนิคเชียงใหม่ (www.cmtc.ac.th)
๗.๒ การประกาศรายชื่อผูผ้ ่านการเลือกสรร
๗.๒.๑ จาแนกตามตาแหน่งทีเ่ ปิดรับสมัครและมีผู้สอบผ่าน
๗.๒.๒ บัญชีรายชื่อแต่ละตาแหน่งดังกล่าว จะเรียงลาดับจากผู้ที่ได้คะแนนรวมสูงสุดเป็นลาดับ
ที่หนึ่งไปหาผู้ที่ได้คะแนนรวมต่าสุดโดยผู้อยู่ในลาดับต้นจะเป็นผู้อยู่ในลาดับที่ดีกว่า
/7.2.3 กรณี...

-6๗.๒.๓ กรณีทมี่ ีผู้ได้คะแนนรวมตามข้อ ๗.๒.๒ ดังกล่าวเท่ากัน จะพิจารณาดังนี้
(๑) ให้ผู้ที่ได้คะแนนประเมินครั้งที่ ๑ ส่วนที่ ๑ มากกว่า เป็นผู้อยู่ในลาดับที่ดีกว่า
(๒) ถ้าคะแนนเท่ากัน จะพิจารณาให้ผู้ที่ได้คะแนนประเมินครั้งที่ ๑ ส่วนที่ ๒ มากกว่า
เป็นผู้อยู่ในลาดับที่ดีกว่า
(๓) ถ้ า คะแนนเท่ า กั น จะพิ จ ารณาให้ ผู้ ที่ ไ ด้ ค ะแนนประเมิ น ครั้ ง ที่ ๒ มากกว่ า
เป็นผู้อยู่ในลาดับที่ดีกว่า
๗.๓ หากต าแหน่ ง ใดมี ผู้ ผ่ า น การเลื อ กสรรเกิ น จ านวนอั ตราว่ า งที่ ป ระกาศรั บ สมั ค ร นี้
วิทยาลัยเทคนิคเชียงใหม่ จะขึ้นบัญชีรายชื่อผู้ผ่านการเลือกสรรดังกล่าวนั้นไว้เป็นเวลา 2 ปี
ทั้ง นี้ ถ้ามีก รณีอ ย่างใดอย่างหนึ่ง ดังต่อไปนี้ ให้ร ายชื่อที่ ได้ขึ้นบัญ ชีไว้นี้เ ป็นอันยกเลิก การขึ้นบัญ ชี
ของผู้นั้นด้วย ได้แก่
(๑) ผู้นั้นได้ขอสละสิทธิไม่เข้ารับการจัดจ้างในตาแหน่งทีส่ อบได้
(๒) ผู้นั้นไม่มารายงานตัวเพือ่ รับการจัดจ้างภายในเวลาทีก่ าหนด
(๓) ผู้นั้นไม่มาเข้ามาปฏิบัตหิ น้าทีร่ าชการตามกาหนดวัน เวลาที่วิทยาลัยเทคนิคเชียงใหม่ กาหนด
(๔) ปรากฏข้อเท็จจริงในภายหน้าว่าผู้นั้นมีคุณสมบัติไม่เป็นไปตามเงื่อนไข และ/หรือไม่ปฏิบัติตาม
เงื่อนไขการรับสมัครกรณีหนึ่งกรณีใดหรือหลายกรณีตามที่ระบุไว้ในข้อ ๓.๕ ของประกาศฯ นี้
8. การจัดจ้างและทาสัญญาจ้างผู้ผ่านการเลือกสรร
ผู้ผ่านการเลือกสรรจะต้องเข้ารับการจ้างและทาสัญญาจ้างตามที่วิทยาลัยเทคนิคเชียงใหม่ กาหนด ดังนี้
๘.๑ วิทยาลัยเทคนิคเชียงใหม่ จะจ้างพนักงานราชการครั้งแรกตามลาดับคะแนนที่สอบได้ของผู้ผ่าน
การเลือกสรรแต่ละตาแหน่งตามจานวนอัตราว่างที่ได้ประกาศรับสมัครไว้นี้
๘.๒ ในกรณี ที่ วิท ยาลัย เทคนิค เชี ยงใหม่ มี อั ตราว่ างเพิ่ม ในภายหน้าจะจั ดจ้ างพนัก งานราชการ
โดยพิจารณาบัญชีรายชื่อผู้ผ่านการเลือกสรรในตาแหน่งนั้น ๆ ตามลาดับการขึ้นบัญชีรายชื่อของตาแหน่งนั้น
ที่มีบัญชีรายชื่อเหลืออยู่ตามจานวนอัตราว่างดังกล่าว
๘.๓ การทาสัญญาจ้างให้เป็นไปตามที่วิทยาลัยเทคนิคเชียงใหม่ กาหนด ซึ่งจะแจ้งให้ทราบต่อไป
ประกาศ ณ วันที่ 23 พฤศจิกายน พ.ศ. ๒๕64

(นายวัชรพงศ์ ฝั้นติ๊บ)
ผู้อานวยการวิทยาลัยเทคนิคเชียงใหม่

เอกสารแนบท้ายประกาศวิทยาลัยเทคนิคเชียงใหม่
ลงวันที่ 22 พฤศจิกายน พ.ศ. 2564
เรื่อง รับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรและจัดจ้างเป็นพนักงานราชการทั่วไป
--------------------------------------------------------1. ข้อมูลเกี่ยวกับตาแหน่ง
ชื่อตาแหน่ง พนักงานบริหารทั่วไป (ครู)
รหัสสาขา
๒06
กลุ่มวิชา
ตาแหน่งเลขที่ 3557
กลุ่มงาน

ช่างไฟฟ้ากาลัง
บริหารทั่วไป

สถานที่ปฏิบัติงาน วิทยาลัยเทคนิคเชียงใหม่ สังกัดสานักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา
ที่ตั้งเลขที่ 9 ถนนเวียงแก้ว ตาบลศรีภูมิ อาเภอเมืองเชียงใหม่ จังหวัดเชียงใหม่ 50200
2. หน้าที่ความรับผิดชอบของงานที่ปฏิบัติ
ปฏิบัติหน้าที่หลักเกี่ยวกับการจัดการเรียนการสอน การส่งเสริม การเรียนรู้ พัฒนาผู้เรียน ปฏิบัติงาน
ทางวิชาการของสถานศึกษา พัฒนาตนเองและวิชาชีพ ประสานความร่วมมือกับผู้ปกครอง บุคคลในชุมชนหรือ
สถานประกอบการเพื่อร่วมกันพัฒนาผู้เรียน การบริการสังคมด้านวิชาการ เป็นต้น โดยมีลักษณะงานที่ต้อง
ปฏิบัติ ดังนี้
1. ปฏิบั ติง านเกี่ ยวกั บ การจัดการเรีย นการสอน และส่ง เสริ ม การเรี ยนรู้ของผู้เ รีย นด้ว ยวิธี ก าร
ที่หลากหลายโดยเน้นผู้เรียนเป็นสาคัญ
2. จัดอบรมสั่งสอน และจัดกิจกรรมเพื่อพัฒนาผูเ้ รียนให้มีคณ
ุ ลักษณะที่พึงประสงค์
3. ปฏิบัติงานวิชาการของสถานศึกษา
4. ปฏิบัติงานเกี่ยวกับการจัดระบบการดูแลช่วยเหลือผู้เรียน
5. ประสานความร่วมมือกับผู้ปกครองและบุคคลในชุมชนและสถานประกอบการเพื่อร่วมกันพัฒนา
ผู้เรียนตามศักยภาพ
6. ทานุบารุง ส่งเสริมศิลปวัฒนธรรม แหล่งเรียนรู้และภูมิปญ
ั ญาท้องถิ่น
7. ศึกษา วิเคราะห์ วิจัย และประเมินพัฒนาการของผู้เรียนเพื่อนามาพัฒนาการเรียนการสอนให้มี
ประสิทธิภาพยิ่งขึ้น
8. ปฏิบัติงานเกี่ยวกับการใช้โปรแกรมชุดคาสั่งในระบบคอมพิวเตอร์เพื่อนามาปฏิบัติงานในการจัดการ
เรียนการสอนและงานอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง รวมทั้งการติดตามความก้าวหน้าของเทคโนโลยีใหม่ ๆ เพื่อนามาใช้
ปฏิบัติงาน
9. ติดต่อ ประสานงาน ให้บ ริก ารข้อมูล ให้ คาปรึก ษา แนะนา ตอบปัญ หา และชี้แจงเรื่องต่าง ๆ
ที่เกี่ยวกับงานในหน้าที่แก่บุคคลหรือหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
10. การปฏิบัตงิ านอื่นๆ ตามที่ได้รับมอบหมาย

/3. คุณสมบัติ...

-23. คุณสมบัติเฉพาะสาหรับตาแหน่ง
3.1 ได้รับ วุฒิป ริญ ญาตรี ห รือคุณวุฒิอื่นที่ เ ที ยบได้ในระดับ เดียวกั นและ ก.พ.รับ รองแล้วใน
สาขาวิชาช่างไฟฟ้า/ไฟฟ้ากาลัง/วิศวกรรมไฟฟ้า/เทคโนโลยีไฟฟ้าอุตสาหกรรม/อุตสาหกรรมศิลป์( ไฟฟ้า)/
เทคโนโลยีไฟฟ้า/อุตสาหกรรม(ไฟฟ้า)/ไฟฟ้าอุตสาหกรรม/วิศวกรรมไฟฟ้าและการศึกษา
3.2 มีใบอนุญาตประกอบวิ ชาชีพครู หรือใบอนุญาตปฏิบัติการสอน หรือหนัง สือรับรองสิทธิ
โดยต้องได้รับอนุมัติภายในวันปิดรับสมัครเท่านั้น

(นายวัชรพงศ์ ฝั้นติ๊บ)
ผู้อานวยการวิทยาลัยเทคนิคเชียงใหม่
23 พฤศจิกายน พ.ศ.๒๕๖๔

