
 

 

ประกาศวิทยาลัยเทคนิคสันกําแพง 

เรื่อง รับสมัครบุคคลเพ่ือเลือกสรรเปนพนักงานราชการท่ัวไป 

****************************************************** 

ตามท่ี  วิทยาลัยเทคนิคสันกําแพง ประสงคจะรับสมัครบุคคลเพ่ือจัดจางเปนพนักงาน

ราชการ ตําแหนง กลุมงานบริหารท่ัวไป จํานวน 1 อัตรา โดยปฏิบัติงานในวิทยาลัยเทคนิคสันกําแพง ฉะนั้น 

อาศัยอํานาจตามความในขอ 5 ของประกาศคณะกรรมการการบริหารพนักงานราชการ ลงวันท่ี 11 กันยายน 

2552 เรื่อง หลักเกณฑ วิธีการ และเง่ือนไขการสรรหาและเลือกสรรพนักงานราชการและแบบสัญญาจางของ

พนักงานราชการ พ.ศ. 2552 และประกาศคณะกรรมการบริหารพนักงานราชการ ลงวันท่ี 28 กุมภาพันธ 

พ.ศ. 2554 เรื่อง การกําหนดลักษณะงานและคุณสมบัติเฉพาะกลุมงานและการจัดทํากรอบอัตรากําลัง

พนักงานราชการ และคําสั่งสํานักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา ท่ี 297/2556 ลงวันท่ี 28 กุมภาพันธ 

พ.ศ. 2556 เรื่องมอบอํานาจการสรรหาและเลือกสรรบุคคลเพ่ือจัดจางเปนพนักงานราชการประเภทท่ัวไป  

การจัดทําและลงนามในสัญญาจางพนักงานราชการ วิทยาลัยเทคนิคสันกําแพง  จึงประกาศรับสมัครบุคคล

เพ่ือเลือกสรรเปนพนักงานราชการท่ัวไป โดยมีรายละเอียด ดังตอไปนี้ 

1.  ช่ือตําแหนง กลุมงาน และรายละเอียดการจางงาน          

1.1 ช่ือกลุมงาน  ช่ือตําแหนง   จํานวนอัตราวาง 

บริหารท่ัวไป พนักงานบริหารท่ัวไป (ครู)   1 

- รหัสสาขา 211 (1 อัตรา) 

    สาขาวิชา กอสราง / วิศวกรรมโยธา / อุตสาหกรรมศิลป 

    (กอสราง/อุตสาหกรรมศิลป (โยธา) / 

    เทคโนโลยีกอสราง/เทคโนโลยีโยธา / 

     เทคโนโลยีอุตสาหกรรม (โยธา) / 

    วิศวกรรมกอสราง 

1.2 ขอบขายงานท่ีจะใหปฏิบัติ  ใหเปนไปตามรายละเอียดแนบทายประกาศนี้ 

1.3 อัตราคาตอบแทนและสิทธิประโยชน 

ตําแหนงในกลุมงานบริหารท่ัวไป คาตอบแทนรายเดือน จํานวนเงิน 18,000 บาท 

และใหไดรับสิทธิประโยชนของพนักงานราชการ ตามระเบียบสํานักนายกรัฐมนตรี 

วาด วยพนักงานราชการ พ .ศ. 2557 และตามประกาศคณะกรรมการบริหารพนักงานราชการ  

เรื่อง คาตอบแทนพนักงานราชการ (ฉบับท่ี 9) ลงวันท่ี 15 พฤษภาคม 2561 กําหนดไว 

1.4 ระยะเวลาการจาง  จางภายในปงบประมาณ พ.ศ. 2565 ถึงวันท่ี 30 กันยายน 

2567 โดยในระยะเวลาการจางจะตองประเมินผลการปฏิบัติงานของพนักงานราชการ ตามประกาศ 

คณะกรรมการบริหารพนักงานราชการ เรื่องแนวทางการประเมินผลการปฏิบัติงานของพนักงานราชการ  

พ.ศ. 2554 ลงวันท่ี 28 กุมภาพันธ พ.ศ. 2554 และท่ีสํานักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษากําหนดไว 

/1.5 สถานท่ีปฏิบัติงาน.... 



1.5 สถานท่ีปฏิบัติงาน  ปฏิบัติงานท่ีวิทยาลัยเทคนิคสันกําแพง  สังกัดสํานักงาน

คณะกรรมการการอาชีวศึกษา 
 

2. คุณสมบัติท่ัวไป และคุณสมบัติเฉพาะสําหรับตําแหนงของผูสมัคร 

   ผูสมัครตองมีคุณสมบัติท่ัวไปและมีคุณสมบัติเฉพาะสําหรับตําแหนงครบทุกขอ ดังตอไปนี้ 

2.1 คุณสมบัติท่ัวไป 

 2.1.1  มีสัญชาติไทย 

 2.1.2  มีอายุไมต่ํากวา 18 ป (นับถึงวันสุดทายของการรับสมัคร) 

 2.1.3  ไมเปนบุคคลลมละลาย 

2.1.4  ไมเปนผูมีกายทุพพลภาพจนไมสามารถปฏิบัติหนาท่ีได ไรความสามารถหรือ

จิตฟนเฟอนไมสมประกอบ หรือเปนโรคตามท่ีกําหนดไวในกฎหมายวาดวยระเบียบขาราชการพลเรือน 

2.1.5  ไมเปนผูดํารงตําแหนงทางการเมือง กรรมการพรรคการเมือง หรือเจาหนาท่ี

ในพรรคการเมือง 

2.1.6  ไมเปนผูเคยตองรับโทษจําคุกโดยคําพิพากษาถึงท่ีสุดใหจําคุกเพราะกระทํา

ความผิดทางอาญา เวนแตเปนโทษสําหรับความผิดท่ีไดกระทําโดยประมาทหรือความผิดลหุโทษ 

2.1.7  ไมเปนผูเคยถูกลงโทษใหออก ปลดออก หรือไลออกจากราชการ รัฐวิสาหกิจ 

หรือหนวยงานอ่ืนของรัฐ 

หมายเหตุ  ผูท่ีผานการเลือกสรร ณ วันทําสัญญาจางจะตองไมเปนขาราชการหรือ

ลูกจางของสวนราชการ พนักงาน หรือลูกจางของหนวยงานอ่ืนของรัฐ รัฐวิสาหกิจ หรือพนักงานหรือลูกจาง

ของสวนราชการทองถ่ิน และจะตองนําใบรับรองแพทย ซ่ึงออกใหไมเกิน 1 เดือน และแสดงวาไมเปนโรคท่ี

ตองหามตามกฎ ก.พ. วาดวยโรค (พ.ศ. 2553) มายื่นดวย 

2.2 คุณสมบัติเฉพาะสําหรับตําแหนง 

2.2.1 ไดรับวุฒิปริญญาตรีหรือคุณวุฒิอ่ืนท่ีเทียบไดในระดับเดียวกันใน สาขาวิชา

กอสราง/วิศวกรรมโยธา/อุตสาหกรรมศิลป (กอสราง)/อุตสาหกรรมศิลป (โยธา)/เทคโนโลยีกอสราง/

เทคโนโลยีโยธา/เทคโนโลยีอุตสาหกรรม (โยธา)/วิศวกรรมกอสราง ท่ี ก.พ. รับรองแลว 

2.2.2 มีใบอนุญาตประกอบวิชาชีพครู หรือใบอนุญาตปฏิบัติการสอน หรือหนังสือ

รับรองสิทธิ โดยตองไดรับอนุมัติภายในวันปดรับสมัครเทานั้น 

3. การรับสมัคร 

3.1 วัน เวลา และสถานท่ีรับสมัคร 

ผูประสงคจะสมัคร ใหยื่นใบสมัครดวยตนเอง ณ วิทยาลัยเทคนิคสันกําแพง ตั้งแตวันท่ี  

19 - 26 พฤษภาคม 2565 (ในวันราชการ) ภาคเชาตั้งแตเวลา 08.30 น. ถึง 12.00 น. และภาคบาย 

ตั้งแตเวลา 13.00 น. ถึง 16.30 น. 

/3.2 หลักฐานท่ีตองย่ืน.... 

 

 

 



3.2 หลักฐานท่ีตองย่ืนพรอมใบสมัคร 

๑. รูปถายหนาตรง ไมสวมหมวก ไมสวมแวนตาดํา ขนาด 1 x 1.5 นิ้ว โดยถายไว 

ไมเกิน 1 ป (นับถึงวันสุดทายของการรับสมัคร) จํานวน 3 รูป (ใชติดใบสมัคร 1 รูป และใบตอบรับ 

การสมัคร 2 รปู) 

๒. สําเนาปริญญาบัตร ระดับปริญญาตรี และ/หรือ สําเนาระเบียนแสดงผลการศึกษา 

(Transcript of Records) ท่ีแสดงวาเปนผู มีคุณวุฒิการศึกษาตรงตามประกาศรับสมัครโดยตองสําเร็จ

การศึกษาและไดรับอนุมัติจากผูมีอํานาจอนุมัติภายในวันปดรับสมัครจํานวน 2 ฉบับ 

ท้ังนี้ ผูท่ีถือวาเปนผูสําเร็จการศึกษาตามหลักสูตรข้ันปริญญาบัตร ระดับปริญญาตรี 

ของสถานศึกษาใดนั้นจะถือตามกฎหมาย กฎ หรือระเบียบท่ีเก่ียวกับการสําเร็จการศึกษาตามหลักสูตรของ

สถานศึกษานั้นๆ เปนเกณฑ โดยจะตองสําเร็จการศึกษาภายในวันปดรับสมัคร 

๓. สําเนาบัตรประจําตัวประชาชน จํานวน 1 ฉบับ 

๔. สําเนาทะเบียนบาน จํานวน 1 ฉบับ 

๕. สําเนาหลักฐานอ่ืน (ถามี) เชนใบสําคัญการสมรส ใบเปลี่ยนชื่อ – นามสกุล (ใน

กรณีท่ีชื่อและนามสกุลในหลักฐานการสมัครไมตรงกัน ใบสําคัญทางทหาร (ใบสด.8 ใบสด.9 และใบสด.43) 

เปนตน จํานวนอยางละ 1 ฉบับ 

๖. สําเนาใบอนุญาตประกอบวิชาชีพครู หรือสําเนาใบอนุญาตปฏิบัติการสอนหรือ

หนังสือรับรองสิทธิ โดยตองไดรับอนุมัติภายในวันปดรับสมัครเทานั้น จํานวน 1 ฉบับ 

ท้ังนี้ ในวันสมัคร ใหผูสมัครนําเอกสารฉบับจริงทุกรายการ มาแสดงตอเจาหนาท่ี 

รับสมัครดวยและใหผูสมัครเขียนคํารับรองสําเนาถูกตองและลงชื่อกํากับไวในสําเนาเอกสารตามขอ 3.2.2 – 

3.2.6 ไวทุกฉบับ 

3.3 คาธรรมเนียมในการสมัคร 

ผูสมัครตองเสียคาธรรมเนียมสอบสําหรับตําแหนงท่ีสมัคร จํานวน 300 บาท  

(สามรอยบาทถวน) และคาธรรมเนียมดังกลาวจะไมจายคืนให ไมวากรณีใดๆ ท้ังสิ้น 

3.4 วิธีการสมัคร 

 ใหผูสมัครดําเนินการเก่ียวกับการสมัครตามข้ันตอนวิธีการ ดังนี้ 

๑. ขอรับคํารองขอสมัคร และใบสมัคร ท่ีงานบุคลากร วิทยาลัยเทคนิคสันกําแพง  

๒. กรอกรายละเอียดในเอกสารการสมัครซ่ึงประกอบดวย คํารองขอสมัคร และ 

ใบสมัคร ใหครบถวนทุกชองรายการ และลงชื่อผูสมัครพรอมท้ังวันท่ีสมัครใหเรียบรอย 

๓. ติดรูปถ าย จํ านวน 1  รูป  ลงในใบสมัคร และติดรูปถ าย จํ านวน 2  รูป  

ลงในบัตรประจําตัวผูสมัครสอบในชองท่ีกําหนดใหเรียบรอย 

๔. ยื่นเอกสารการสมัครท่ีกรอกขอความสมบูรณและติดรูปถายเรียบรอยแลว พรอม

ท้ังแนบเอกสารประกอบการสมัครตามขอ 3.2 โดยใหยื่นการสมัครตอเจาหนาท่ีรับสมัครเทานั้น และ 

ใหยื่นภายในวัน เวลา และสถานท่ีรับสมัครท่ีกําหนดไวตามขอ 3.1 

/5. เม่ือเจาหนาท่ี.... 



๕. เม่ือเจาหนาท่ีรับสมัครไดตรวจสอบเอกสารการสมัครแลว ใหผูสมัครชําระเงิน

คาธรรมเนียมตามขอ 3.3 และลงชื่อผูสมัครในบันทึกประจําวันเปนหลักฐาน พรอมกับรอรับบัตรประจําตัว

ผูสมัครสอบคืนจากเจาหนาท่ีรับสมัคร ซ่ึงผูสมัครตองเก็บไวเปนหลักฐานในการเขารับการประเมินสมรรถนะ

โดยการสอบ 

๖. ใหผูสมัครติดตาม ตรวจสอบ ประกาศรายชื่อผูมีสิทธิสอบตามท่ีกําหนดไวในขอ 4 

ของประกาศฯ ฉบบันี้ 

3.5 เง่ือนไขการรับสมัคร 

๑. วิทยาลัยเทคนิคสันกําแพง ขอสงวนสิทธิรับการพิจารณาเอกสารการสมัครเฉพาะ

ผูสมัครท่ียื่นเอกสารประกอบการสมัครตามขอ 3.2 ในประกาศฯ นี้ครบถวนทุกรายและไดกรอกขอความใน

เอกสารการสมัครครบถวนสมบูรณและไดดําเนินการสมัครตามขอ 3 .4 ในประกาศฯ นี้ครบถวน 

ทุกข้ันตอน กรณีท่ียื่นเอกสารประกอบการสมัคร หรือกรอกขอความในเอกสารการสมัครไมครบถวนสมบูรณ

หรือไมไดดําเนินการสมัครครบถวนทุกข้ันตอนดังกลาวจะมีผลใหผูสมัครนั้น ไมมีรายชื่อในประกาศรายชื่อ 

ผูมีสิทธิเขารับการประเมินสมรรถนะหรือเขารับการสอบในตําแหนงท่ีสมัครนั้น 

๒. ผู ส มั ค รจะต อ งรับ ผิ ดชอบ ในการต รวจสอบและรับ รองตน เองว า เป น 

ผูมีคุณสมบัติท่ัวไปและคุณสมบัติตรงตามประกาศรับสมัครสอบ กรณีท่ีวิทยาลัยเทคนิคสันกําแพง ตรวจสอบ

พบวาผูสมัครไมมีคุณสมบัติครบถวนดังกลาว หรือคุณวุฒิการศึกษาท่ีใชสมัครไมตรงตามประกาศรับสมัคร 

รวมท้ังกรณีท่ีมีความผิดพลาดอันเกิดจากผูสมัครไมวาดวยเหตุใดๆ อันมีผลทําใหผูสมัครไมมีสิทธิสมัครตาม

ประกาศรับสมัครฯ นี้ใหถือวาผูสมัครเปนผูขาดคุณสมบัติในการสมัครมาตั้งแตตน และถือวาเปนผูไมมีสิทธิเขา

รับการประเมินสมรรถนะและไมมีสิทธิไดรับการจัดจางและทําสัญญาจางเปนพนักงานราชการครั้งนี้ ถึงแมจะ

เปนผูผานการเลือกสรรเพ่ือจัดจางเปนพนักงานราชการและจะไมไดรับคืนคาธรรมเนียมสอบแตอยางใด 
 

4. การประกาศรายช่ือผูมีสิทธิเขารับการประเมินสมรรถนะ และกําหนดวัน เวลา และสถานท่ีใน 

การประเมินสมรรถนะ 

  วิทยาลัยเทคนิคสันกําแพง จะประกาศรายชื่อผูมีสิทธิเขารับการประเมินสมรรถนะ และ

กําหนดวัน เวลาและสถานท่ีในการประเมินสมรรถนะ กอนหรือภายในวันท่ี 26 พฤษภาคม 2565                

ณ วิทยาลัยเทคนิคสันกําแพง และ/หรือทางเว็บไซดของวิทยาลัยเทคนิคสันกําแพง www.skptc.ac.th  
 

5. หลักเกณฑและวิธีการเลือกสรร 

  วิทยาลัยเทคนิคสันกําแพง จะดําเนินการประเมินสมรรถนะผูสมัครดวยวิธีการสอบ ดังตอไปนี้ 

สมรรถนะ คะแนนเต็ม วิธีการประเมิน 

ประเมินสมรรถนะครั้งท่ี 1 

สวนท่ี 1 : ความรูความสามารถท่ัวไป 

๑. รัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทย พ.ศ. 2560 

๒. พระราชกฤษฎีกาวาดวยหลักเกณฑและวิธีการบริหารกิจการ

บานเมืองท่ีดี พ.ศ. 2556 

 

100 สอบขอเขียน 
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สมรรถนะ คะแนนเต็ม วิธีการประเมิน 

ประเมินสมรรถนะครั้งท่ี 1 

สวนท่ี 1 : ความรูความสามารถท่ัวไป 

3. พระราชบัญญัติความผิดทางละเมิดของเจาหนาท่ี พ.ศ. 2539 

๓. พระราชบัญญัติการอาชีวศึกษา พ.ศ. 2551 

๔. ระเบียบสํานักนายกรัฐมนตรีวาดวยพนักงานราชการ พ.ศ. 2547 

และประกาศคณะกรรมการการบริหารพนักงานราชการท่ีเก่ียวของ 

๕. พระราชบัญญัติขอมูลขาวสารของราชการ พ.ศ. 2540 

๖. ขาวสาร บานเมืองและเหตุการณปจจุบัน 

๗. ความเขาใจทางภาษาและการใชภาษาไทย 

๘. ความรูเบื้องตนเก่ียวกับคอมพิวเตอรและการใชโปรแกรมประยุกต

ในสํานักงาน 

สวนท่ี 2 : ความรูเฉพาะตําแหนง 

1. ความรูความสามารถเฉพาะตําแหนงสาขาวิชา 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

100 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

สอบขอเขียน 

ประเมินสมรรถนะครั้งท่ี 2  (สวนท่ี 3) 

1. มนุษยสัมพันธและการประสานงาน 

2. การคิดวิเคราะห 

3. การคิดริเริ่มและปฏิภาณไหวพริบ 

4. การสื่อสารโดยการพูด 

5. แฟมสะสมผลงาน 

100 สอบสมัภาษณ 

รวม 300 คะแนน 
 

  โดยจะประเมินสมรรถนะ ครั้งท่ี 1 กอน และเม่ือประเมินสมรรถนะครั้งท่ี 1 ผานแลวจึงจะมี

สิทธิเขารับการประเมินสมรรถนะครั้งท่ี 2 ตอไป 
 

6. เกณฑการตัดสิน 

6.1 การประเมินสมรรถนะจะแบงการประเมินเปน 2 ครั้ง ไดแก 

6.1.1 ประเมินสมรรถนะครั้งท่ี 1 ประกอบดวย สมรรถนะสวนท่ี 1 และสวนท่ี 2 

6.1.2 ประเมินสมรรถนะครั้งท่ี 2 ประกอบดวย สมรรถนะสวนท่ี 3 

6.2 ผู ท่ีจะผานการประเมินสมรรถนะครั้งท่ี 1 ตองไดคะแนนการประเมินสวนท่ี 1  

ไมต่ํากวารอยละ 60 และสวนท่ี 2 ไมต่ํากวารอยละ 60 

ท้ังนี้ ผู ท่ีจะไดรับการตรวจขอสอบสวนท่ี 2 จะตองเปนผูไดคะแนนผานการประเมินใน 

สวนท่ี 1 ไมตํ่ากวารอยละ 60 วิทยาลัยเทคนิคสันกําแพง ขอสงวนสิทธิพิจารณาตรวจกระดาษคําตอบของ 

ผูเขาสอบในสวนท่ี 2 ใหกับผูท่ีมีผลการประเมินผานในสวนท่ี 1 เทานั้น 

/6.3 ผูท่ีจะมีสิทธิ.... 



6.3 ผูท่ีจะมีสิทธิเขารับการประเมินสมรรถนะครั้งท่ี 2 จะตองเปนผู ท่ีไดคะแนนผาน 

การประเมินสมรรถนะครั้งท่ี 1 

6.4 ผู ท่ีจะผานการประเมินสมรรถนะครั้งท่ี 2 ตองไดคะแนนการประเมินสวนท่ี 3  

ไมต่ํากวารอยละ 60 

6.5 ผูท่ีจะผานการเลือกสรร จะตองเปนผูท่ีไดคะแนนผานการประเมินสมรรถนะครั้งท่ี 1 

และครั้งท่ี 2 
 

7 การประกาศรายช่ือผูผานการเลือกสรร 

7.1 วิทยาลัยเทคนิคสันกําแพง จะประกาศรายชื่อผูผานการเลือกสรร ณ วิทยาลัยเทคนิค

สันกําแพง และ/หรือ ทางเว็บไซตของวิทยาลัยเทคนิคสันกําแพง www.skptc.ac.th 

7.2 การประกาศบัญชีรายชื่อผูผานการเลือกสรร 

7.2.1 จําแนกตามตําแหนงท่ีเปดรับสมัครและมีผูสอบผาน 

7.2.2 บัญชีรายชื่อของตําแหนงดังกลาวจะเรียงลําดับท่ีจากผูท่ีไดคะแนนรวมสูงสุด

เปนลําดับท่ีหนึ่งไปหาผูท่ีไดคะแนนรวมต่ําสุด  

7.2.3 กรณีท่ีมีผูไดคะแนนตามขอ 7.2.2 ดังกลาวเทากัน จะพิจารณาดังนี้ 

(1) ใหผูท่ีไดคะแนนประเมินครั้งท่ี 1 สวนท่ี 1 มากกวา เปนผูอยูในลําดับท่ี

ดีกวา 

(2) ถาคะแนนเทากัน จะพิจารณาใหผูท่ีไดคะแนนประเมินครั้งท่ี 1 สวนท่ี 2 

มากกวา เปนผูอยูในลําดับท่ีดีกวา 

(3) ถาคะแนนเทากัน จะพิจารณาใหผูท่ีไดคะแนนประเมินครั้งท่ี 2 มากกวา

เปนผูอยูในลําดับท่ีดีกวา 

7.3 หากมีผูผานการเลือกสรรเกินจํานวนอัตราวางท่ีประกาศรับสมัครนี้ วิทยาลัยเทคนิค

สันกําแพง จะข้ึนบัญชีรายชื่อผูผานการเลือกสรรดังกลาวนั้นไวเปนเวลา 2 ป 

ท้ังนี้  ถามีกรณีอยางใดอยางหนึ่งดังตอไปนี้  ใหรายชื่อท่ีได ข้ึนบัญชีไวนี้ เปนอันยกเลิก 

การข้ึนบัญชีของผูนั้นดวย ไดแก 

(1) ผูนั้นไดขอสละสิทธิไมเขารับการจัดจางในตําแหนงท่ีสอบได 

(2) ผูนั้นไมมารายงานตัวเพ่ือรับการจัดจางภายในเวลาท่ีกําหนด 

(3) ผูนั้นไมมาเขาปฏิบัติหนาท่ีราชการตามกําหนดวัน เวลา ท่ีวิทยาลัยเทคนิค       

สันกําแพง 

(4) ปรากฏขอเท็จจริงในภายหนาวาผูนั้นมีคุณสมบัติไมเปนไปตามเง่ือนไข และ/

หรือไมปฏิบัติตามเง่ือนไขการรับสมัครกรณีหนึ่งกรณีใดหรือหลายกรณีตามท่ีระบุ

ไวในขอ 3.5 ของประกาศฯ นี้ 

 

/8. การจัดจาง.... 
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8 การจัดจางและทําสัญญาจางผูผานการเลือกสรร 

  ผูผานการเลือกสรรจะตองเขารับการจางและทําสัญญาจางตามท่ีวิทยาลัยเทคนิคสันกําแพง

กําหนด ดังนี้ 

8.1 วิทยาลัยเทคนิคสันกําแพง จะจางพนักงานราชการครั้งแรกตามลําดับคะแนนท่ีสอบได

ของผูสอบผานการเลือกสรร ตามจํานวนอัตราวางท่ีไดประกาศรับสมัครไวนี้ 

8.2 ในกรณีท่ีวิทยาลัยเทคนิคสันกําแพง มีอัตราวางเพ่ิมในภายหนาจะจัดจางพนักงาน

ราชการโดยพิจารณาบัญชีรายชื่อผูผานการเลือกสรรในตําแหนงนั้นๆ ตามลําดับการข้ึนบัญชีรายชื่อของ

ตําแหนงนั้นท่ีมีบัญชีรายชื่อเหลืออยูตามจํานวนอัตราวางดังกลาว 

8.3 การทําสัญญาจางใหเปนไปตามท่ี วิทยาลัยเทคนิคสันกําแพงกําหนด 
  

  ประกาศ  ณ  วันท่ี  10 พฤษภาคม 2565 

 

 

     (นางสมหวัง   โชติการ) 

 ผูอํานวยการวิทยาลัยเทคนิคสันกําแพง 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



เอกสารแนบทายประกาศวิทยาลัยเทคนิคสันกําแพง 

ลงวันท่ี 10 พฤษภาคม พ.ศ. 2565 

เรื่อง รับสมัครบุคคลเพ่ือเลือกสรรเปนพนักงานราชการท่ัวไป 

............................................................. 

 

1. ขอมูลเกี่ยวกับตําแหนง 

ชื่อตําแหนง พนักงานบริหารท่ัวไป (ครู) รหัสวิชา (211) สาขาชางกอสราง 

เลขท่ีตําแหนง 929 กลุมงาน  บริหารท่ัวไป 

สถานท่ีปฏิบัติงาน วิทยาลัยเทคนิคสันกําแพง 

    76 ม.1 ตําบลบานสหกรณ  อําเภอแมออน  จังหวัดเชียงใหม  50130 
 

2. หนาท่ีและความรับผิดชอบของงานท่ีปฏิบัติ 

   ปฏิบัติหนาท่ีหลักเก่ียวกับการจัดการเรียนการสอน การสงเสริมการเรียนรู พัฒนาผูเรียน

ปฏิบัติงานทางวิชาการของสถานศึกษา พัฒนาตนเองและวิชาชีพ ประสานความรวมมือกับผูปกครอง บุคคลใน

ชุมชนหรือสถานประกอบการเพ่ือรวมกันพัฒนาผูเรียน การบริการสังคมดานวิชาการ เปนตน โดยมีลักษณะ

งานท่ีตองปฏิบัติ ดังนี้ 

1. ปฏิบัติงานเก่ียวกับการจัดการเรียนการสอนและการสงเสริมการเรียนรูของผูเรียนดวย

วิธีการท่ีหลากหลาย โดยเนนผูเรียนเปนสําคัญ 

2. จัดอบรมและสั่งสอนและจัดกิจกรรมเพ่ือพัฒนาผูเรียนใหมีคุณลักษณะท่ีพึงประสงค 

3. ปฏิบัติงานทางวิชาการของสถานศึกษา 

4. ปฏิบัติงานเก่ียวกับการจัดระบบดูแลชวยเหลือผูเรียน 

5. ประสานความรวมมือกับผูปกครองและบุคคลในชุมชนเพ่ือรวมกันพัฒนาผูเรียนตาม

ศักยภาพ 

6. ทํานุ บํารุง สงเสริมศิลปวัฒนธรรม แหลงเรียนรูและภูมิปญญาทองถ่ิน 

7. ศึกษา วิเคราะห วิจัย และประเมินพัฒนาการของผูเรียนเพ่ือนํามาพัฒนาการเรียนการ

สอนใหมีประสิทธิภาพยิ่งข้ึน 

8. ปฏิบัติงานเก่ียวกับการใชโปรแกรมชุดคําสั่งในระบบคอมพิวเตอรเพ่ือนํามาปฏิบัติงานใน

การจัดการเรียนการสอนและงานอ่ืนๆ ท่ีเก่ียวของ รวมท้ังการติดตามความกาวหนาของเทคโนโลยีใหมๆ เพ่ือ

นํามาใชปฏิบัติงาน 

9. ติดตอประสานงาน ใหบริการขอมูล ใหคําปรึกษา แนะนํา ตอบปญหา และชี้แจงเรื่อง

ตางๆ ท่ีเก่ียวกับงานในหนาท่ีแกบุคคลหรือหนวยงานท่ีเก่ียวของ 

 

/3. คุณสมบัติ.... 

 

 

 



3. คุณสมบัติเฉพาะสําหรับตําแหนง 

3.1 ไดรับปริญญาตรีหรือคุณวุฒิ อ่ืนท่ีเทียบไดในระดับเดียวกันท่ี ก.พ. รับรองแลวใน

สาขาวิชากอสราง/วิศวกรรมโยธา/อุตสาหกรรมศิลป (กอสราง)/อุตสาหกรรมศิลป (โยธา)/เทคโนโลยีกอสราง/

เทคโนโลยีโยธา/เทคโนโลยีอุตสาหกรรม (โยธา)/วิศวกรรมกอสราง 

3.2 มีใบอนุญาตประกอบวิชาชีพครู หรือใบอนุญาตปฏิบัติการสอน หรือหนังสือรับรองสิทธิ

โดยตองไดรับอนุมัติภายในวันปดรับสมัครเทานั้น 
 

4. การลงนาม 

 

 

 

 

      ชือ่ผูตรวจสอบ.................................................... 

    (นางสมหวัง   โชติการ) 

    ผูอํานวยการ วิทยาลัยเทคนิคสันกําแพง 

    วันท่ีท่ีไดจัดทํา  10 พฤษภาคม 2565 

 


