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ประกาศกาญจนาภิเษกวิทยาลัย ช่างทองหลวง 

เรื่อง  รับสมัครบุคคลเพื่อสอบคัดเลือกเป็นเจ้าหน้าที่ธุรการ 
 

 ด้วยกาญจนาภิเษกวิทยาลัย ช่างทองหลวง  ได้จัดการเรียนการสอนในระดับประกาศนียบัตร 
และระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง  ในประเภทวิชาศิลปกรรม แต่ยังขาดเจ้าหน้าที่ธุรการสายสนับสนุน 
เพ่ือเป็นการส่งเสริมให้การจัดการเรียนการสอน บรรลุตามวัตถุประสงค์ในการจัดการศึกษา 

     อาศัยอ านาจตามความในข้อ  11  ระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยลูกจ้างชั่วคราวของส่วน
ราชการ พ.ศ.๒๕๓๗  หนังสือกระทรวงการคลังที่ กค.0501/ว55605  ลงวันที่  28  ตุลาคม  2536     
และค าสั่งส านักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษาที่  1065/2549  ลงวันที่   29 มิถุนายน 2549         
เรื่องมอบอ านาจให้ผู้อ านวยการวิทยาลัย  สังกัดส านักงานคณะกรรมการอาชีวศึกษาปฏิบัติราชการแทน
เลขาธิการคณะกรรมการ  การอาชีวศึกษา (เกี่ยวกับงานบุคลากร) จึงประกาศรับสมัครคัดเลือกบุคคลเพ่ือ      
จัดจ้าง ต าแหน่งครูพิเศษสอน และ เจ้าหน้าที่ธุรการ  จ านวน 3 อัตรา  ตามรายละเอียดต่อไปนี้ 
1. ต าแหน่งที่รับสมัคร 

ต าแหน่ง 
 

จ านวน
(อัตรา) 

วุฒิการศึกษา 
อัตรา

เงินเดือน 
(บาท) 

หมายเหตุ 

1.เจ้าหน้าที่งานอาคาร
สถานที่ 

1 วุฒิการศึกษาไม่ต่ ากว่า
ประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง(ปวส.) 
หรือเทียบเท่าใน  สาขาวิชาไฟฟ้า
ก าลัง/อิเลคทรอนิกส์ /ช่างกลโรงงาน
หรือสาขาวิชา ที่กาญจนาภิเษก     
วิทยาลัย ช่างทองหลวง พิจารณา
แล้วสามารถปฏิบัติงานในหน้าที่
รับผิดชอบได้ 

9,400 อัตราค่าครองชีพ 
เดือนละ1,000บาท 
รวม 10,400 บาท 

2.เจ้าหน้าที่งานศูนย์
ข้อมูลสารสนเทศ 

1 วุฒิการศึกษาไม่ต่ ากว่าระดับ      
ปริญญาตรีหรือเทียบเท่าใน                       
สาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ                 
ทางการศึกษา/เทคโนโลยีสารสนเทศ 
/วิศวกรรมคอมพิวเตอร์/เทคนิค
คอมพิวเตอร์/หรือสาขาวิชาอ่ืน 
ที่กาญจนาภิเษกวิทยาลัย                    
ช่างทองหลวง พิจารณาแล้วเห็นว่า
สามารถปฏิบัติงานตามขอบข่าย
หน้าที่ ที่รับผิดชอบ 

11,500 อัตราค่าครองชีพ 
เดือนละ1,000บาท 
รวม 12,500 บาท 

/ต าแหน่ง... 
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ต าแหน่ง 
 

จ านวน
(อัตรา) 

วุฒิการศึกษา 
อัตรา

เงินเดือน 
(บาท) 

หมายเหตุ 

3.เจ้าหน้าที่ธุรการงาน
กิจกรรมนักเรียน
นักศึกษา 

1 วุฒิการศึกษาไม่ต่ ากว่า
ประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง(ปวส.)
หรือเทียบเท่าในสาขาวิชา                            
การประชาสัมพันธ์/ การขาย/ 
การตลาด/การเลขานุการ                          
การบัญชี/คอมพิวเตอร์ธุรกิจ/                        
การจัดการส านักงาน/การจัดการ
ทั่วไปหรือสาขาวิชาที่กาญจนาภิเษก 
วิทยาลัย ช่างทองหลวง พิจารณา
แล้วสามารถปฏิบัติงานในหน้าที่
รับผิดชอบได้ 

9,400 อัตราค่าครองชีพ 
เดือนละ1,000บาท 
รวม 10,400 บาท 

 

2. ระยะเวลาการจ้าง  ปีงบประมาณ 2564 
 

3. หน้าที่ ขอบเขตงานจ้าง (รายละเอียดเอกสารแนบท้ายประกาศ) 
 

4. คุณสมบัติผู้มีสิทธิสอบคัดเลือก 
4.1 คุณสมบัติทั่วไป 

1. มีสัญชาติไทย 
2. อายุไม่ต่ ากว่า  20 ปี นับถึงวันเปิดรับสมัครแต่ไม่เกิน 50 ปี 
3. เป็นผู้เลื่อมใสในการปกครองระบอบประชาธิปไตยตามรัฐธรรมนูญ ด้วยความบริสุทธิ์ใจ 
4. ไม่เป็นผู้ด ารงต าแหน่งข้าราชการทางการเมือง 
5. ไม่เป็นผู้มีกายทุพพลภาพไม่สามารถปฏิบัติหน้าที่ได้ไร้ความสามารถหรือจิตฟ่ันเฟือน                         

ไม่สมประกอบหรือเป็นโรคต่างๆ ดังต่อไปนี้ คือ โรคเรื้อนในระยะติดต่อหรือในระยะที่ปรากฏอาการเป็น                     
ที่รังเกียจแก่สังคม วัณโรคในระยะอันตราย โรคเท้าช้างในระยะที่ปรากฏอาการเป็นที่รังเกียจแก่สังคม
โรคติดต่อยาเสพติด ให้โทษ หรือพิษสุราเรื้อรัง 

6. ไม่เป็นผู้ที่อยู่ในระหว่างถูกสั่งให้พักราชการ หรือถูกสั่งให้ออกจากราชการไว้ก่อนตาม
กฎหมายว่าด้วยระเบียบข้าราชการครูหรือตามกฎหมายอื่น 

7. ไม่เป็นผู้บกพร่องในศีลธรรมอันดี 
8. ไม่เป็นผู้มีหนี้สินล้นตัว 
9. ไม่เป็นบุคคลล้มละลาย 
10. ไม่เป็นผู้เคยต้องโทษจ าคุเว้นแต่เป็นโทษ ส าหรับความผิดที่ได้กระท าโดยประมาท หรือ

ความผิดโดยลหุโทษ 
11. ไม่เป็นผู้เคยถูกลงโทษให้ออก ปลดออก หรือไล่ออกจากรัฐวิสาหกิจ 
12. ไม่เป็นผู้เคยถูกลงโทษให้ออก ปลดออก หรือไล่ออกเพราะกระท าผิดวินัยโดยกฎหมายว่า

ด้วยระเบียบข้าราชการครู  หรือตามกฎหมายอื่น 
/หลักฐาน… 
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5. หลักฐานประกอบการรับสมัคร 
 5.1  ส าเนาใบแสดงผลการเรียน(Transcript)ประกาศนียบัตร และ/หรือปริญญาบัตร            
จ านวน 1  ฉบับ 
 5.2  ส าเนาบัตรประจ าตัวประชาชน จ านวน  1  ฉบับ 
 5.3  ส าเนาทะเบียนบ้าน จ านวน  1  ฉบับ 
 5.4  รูปถ่าย 1 นิ้ว หน้าตรง ไม่สวมหมวก ไม่สวมแว่นตาด า ถ่ายไม่เกิน 6  เดือน  จ านวน  2  รูป 
 5.5  ส าเนาใบแสดงการผ่านการรับราชการทหาร (ถ้ามี)  จ านวน  1  ฉบับ 
 5.6  ส าเนาหลักฐานการเปลี่ยนชื่อ  (ถ้ามี)  จ านวน  1  ฉบับ 
 5.7  ส าเนาหลักฐานอื่น ๆ เกี่ยวกับความรู้พิเศษหรือประสบการณ์ท่ีท างานมาแล้ว (ถ้ามี)    

น าเอกสารประกอบการสมัครฉบับจริงมาแสดงในวันสอบคัดเลือก ในวันที่ 29  กันยายน 2563    
 (หากตรวจสอบภายหลังพบว่าเอกสารมีข้อมูลเป็นเท็จให้หมดสิทธิการสอบคัดเลือกทันที) 
 

6. ค่าธรรมเนียมการสมัคร 
  ผู้สมัครสอบคัดเลือกต้องช าระค่าธรรมเนียมการสมัคร จ านวน  100  บาท   

ณ กาญจนาภิเษก วิทยาลัย ช่างทองหลวง 
  

7. การยื่นใบสมัครเข้ารับการคัดเลือก 
7.1  ผู้สมัครเข้ารับการคัดเลือกต้องยื่นใบสมัครด้วยตนเอง และต้องกรอกรายละเอียดในใบสมัครให้

ถูกต้องครบถ้วน 
7.2  ผู้สมัครเข้ารับการคัดเลือกต้องลงลายมือชื่อในใบสมัครต่อหน้าเจ้าหน้าที่ ที่รับสมัคร 
 

8. วิธีการสอบคัดเลือก ผู้สมัครทุกต าแหน่งคัดเลือกด้วยวิธีการสอบปฏิบัติและการสอบสัมภาษณ์  
 

9. รายละเอียดการสอบ  
9.1  สอบปฏิบัติ     50  คะแนน 
9.2  สอบสัมภาษณ์  50 คะแนน 

 

10. เกณฑ์การตัดสิน 
ผู้ได้รับการคัดเลือกต้องผ่านเกณฑ์การประเมินไม่ต่ ากว่าร้อยละ ๖๐ ของคะแนนทั้งหมด 

11. วัน เวลาและสถานที่รับสมัคร 
11.1 เปิดรับสมัคร ระหว่างวันที่ 26 - 30 ตุลาคม 2563 ตั้งแต่เวลา ๐๘.๓๐–๑๖.๓๐ น.  
11.2 สถานที่รับสมัคร งานบุคลากร  ฝ่ายบริหารทรัพยากร  กาญจนาภิเษกวิทยาลัย ช่างทองหลวง  

12. ประกาศผู้มีสิทธิเข้ารับการคัดเลือก ผู้ผ่านการคัดเลือก ก าหนดการสอบ สถานที่สอบ การรายงานตัว
และเริ่มปฏิบัติงาน  

12.1 ป ระก าศ รายชื่ อ ผู้ มี สิ ท ธิ เข้ า รั บ ก ารคั ด เลื อ ก ใน วั น ที่   2   พ ฤศ จิ ก ายน  2 5 6 3                                 
ณ บอร์ ดประชาสั มพั นธ์ ก าญ จน าภิ เษ กวิท ย าลั ย  ช่ า งท อ งห ลว งและ เว็ บ ไซต์ ข องสถ าน ศึ กษ า 
www.goldsmith.ac.th 

12.2 ก าหนดวันสอบคัดเลือก ในวันที่  3  พฤศจิกายน 2563  ณ กาญจนาภิเษกวิทยาลัย ช่างทองหลวง 
12.3 ประกาศผู้ผ่านการสอบคัดเลือก วันที่  4  พฤศจิกายน 2563 

 
/12.4 รายงานตัว... 

http://www.goldsmith.ac.th/


-4- 
 

12.4 รายงานตัวผู้ผ่านการคัดเลือกและเริ่มปฏิบัติงาน วันที่ 9 พฤศจิกายน 2563 
 
  ประกาศ  ณ   วันที่  16  กันยายน   พ.ศ.  ๒๕63 
 
 
 
 

(นายพรอนันต์  ภักดีบุญ) 
ผู้อ านวยการกาญจนาภิเษกวิทยาลัย ช่างทองหลวง 
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รายละเอียดเอกสารแนบท้ายประกาศ 
หน้าที่ ขอบเขตงานจ้าง 

  
1. เจ้าหน้าที่งานอาคารสถานที่  
 หน้าที่และความรับผิดชอบของงานที่ปฏิบัติ 
 1.  ร่าง -พิมพ์ หนังสือโต้ตอบภายใน และภายนอก 
 2.  ส ารวจ ติดตั้ง ซ่อมแซม ดูแล บ ารุงรักษา ระบบไฟฟ้า ประปา เบื้องต้นในและนอกอาคาร 
 3.  จัดท าทะเบียน ควบคุม เบิกจ่าย วัสดุ ครุภัณฑ์ งานอาคารสถานที่ ให้เป็นปัจจุบัน 
        4.  ดูแล  บ ารุงรักษา  และรับผิดชอบทรัพย์สินของสถานศึกษาที่ได้รับมอบหมาย 
          5.  ปฏิบัติงานอ่ืนตามที่ได้รับมอบหมาย 
 
2. เจ้าหน้าที่ศูนย์ข้อมูลสารสนเทศ 

หน้าที่และความรับผิดชอบของงานที่ปฏิบัติ 
1.  รวบรวมข้อมูลจากหน่วยงานภายในและภายนอกสถานศึกษา ประมวลผล จัดเก็บ รักษา จัดท า 

และบริการข้อมูลและสารสนเทศเกี่ยวกับนักเรียน นักศึกษา สถานประกอบการ  ตลาดแรงงาน บุคลากร 
งบประมาณ ครุภัณฑ์ อาคารสถานที่ แผนการเรียน และข้อมูลทางเศรษฐกิจและ สังคม ตามหลักเกณฑ์และ
วิธีการที่ส านักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษาก าหนด ด้วยระบบ อิเล็กทรอนิกส์โดยประสานงานกับแผนก
วิชาและงานต่าง ๆในสถานศึกษาและหน่วยงานอื่น ที่เก่ียวข้อง  

2.  รวบรวมและเผยแพร่สารสนเทศต่าง ๆ ที่เป็นประโยชน์ต่อการจัดการศึกษา และการประกอบ
อาชีพ โครงสร้าง ส านักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา  

3.  ดูแลระบบเครือข่ายข้อมูลของสถานศึกษา ให้สามารถเชื่อมโยงกับสถานศึกษาอ่ืน  ส านักงาน
คณะกรรมการการอาชีวศึกษา กระทรวงศึกษาธิการ และหน่วยงานอ่ืน รวมทั้งการพัฒนา  ศักยภาพการใช้
ข้อมูลจากเครือข่ายอินเตอรเ์น็ต  

4.  ดูแลระบบให้เป็นไปตามกฎหมายว่าด้วยการกระท าความผิด เกี่ยวกับคอมพิวเตอร์  
5.  ด าเนินการเกี่ยวกับศูนย์ก าลังคนอาชีวศึกษาของสถานศึกษา  
6.  ประสานงานและให้ความร่วมมือกับหน่วยงานต่าง ๆ ทั้งภายในและภายนอก สถานศึกษา  
7.  ดูแล บ ารุงรักษาและรับผิดชอบทรัพย์สินของสถานศึกษาท่ีได้รับมอบหมาย  
8.  ปฏิบัติงานอื่นตามที่ได้รับมอบหมาย 

 
3. เจ้าหน้าที่ธุรการงานกิจกรรมนักเรียน นักศึกษา   

หน้าที่และความรับผิดชอบของงานที่ปฏิบัติ 
๑.  ส่งเสริมและสนับสนุนการจัดตั้งกิจกรรมชมรมต่าง ๆ  ขึ้นภายในสถานศึกษาตามระเบียบที่เกี่ยวข้อง 
2.  ด าเนินการจัดตั้งและควบคุมดูแลองค์การวิชาชีพต่าง ๆ ขึ้นในสถานศึกษา  เช่น  องค์กรเกษตรใน

อนาคตแห่งประเทศไทยในพระราชูปถัมภ์สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ  สยามบรมราชกุมารี  (อ.ก.ท.)  
องค์การช่างเทคนิคในอนาคตแห่งประเทศไทย (อ.ช.ท.) องค์การนักคหกรรมศาสตร์ในอนาคตแห่งประเทศไทย  
(อ.ค.ท.) องค์การนักธุรกิจในอนาคตแห่งประเทศไทย (อ.ธ.ท.) องค์การช่างศิลปหัตถกรรมในอนาคตแห่ง
ประเทศไทย (อ.ศ.ท.) เป็นต้น 

/3. จัดกิจกรรม... 
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 3.  จัดกิจกรรมที่เป็นประโยชน์แก่สถานศึกษา สังคม ชุมชน และกิจกรรมต่าง ๆ ในวันส าคัญ       
ของชาติ  ศาสนาและพระมหากษัตริย์ 
 4.  การจัดกิจกรรมส่งเสริมคุณธรรมจริยธรรมและจรรยาบรรณในวิชาชีพของนักเรียนนักศึกษา     
และผู้เข้ารับการฝึกอบรมให้สอดคล้องและเป็นไปตามนโยบายคุณธรรมพ้ืนฐานของกระทรวงศึกษาธิการ และ
ตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง รวมทั้งโครงการพัฒนานักเรียนนักศึกษาด้านบุคลิกภาพและมนุษยสัมพันธ์   
 5.  ส่งเสริมการกีฬา  นันทนาการและศิลปวัฒนธรรมในสถานศึกษา 
 6.  ควบคุมและด าเนินการให้มีการจัดกิจกรรมหน้าเสาธง 
 7.  ประสานงานและให้ความร่วมมือกับหน่วยงานต่าง ๆ  ทั้งภายในและภายนอกสถานศึกษา   
 8.  สรุปผลการประเมินและน าผลการประเมินเสนอฝ่ายบริหารและส านักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา 
 9.  จัดท าปฏิบัติการปฏิบัติงาน เสนอโครงการและรายงานการปฏิบัติงานตามล าดับขั้น 
 10.  ดูแล  บ ารุง  และรับผิดชอบทรัพย์สินของสถานศึกษาที่ได้รับมอบหมาย 
 11.  ปฏิบัติงานอื่นตามที่ได้รับมอบหมาย 
 

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