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ประกาศกาญจนาภิเษกวิทยาลัย ช่างทองหลวง 

เรื่อง  รับสมัครบุคคลเพื่อสอบคัดเลือกเป็น ครูพิเศษสอน 
 

  ด้วยกาญจนาภิเษกวิทยาลัย ช่างทองหลวง  ได้จัดการเรียนการสอนในระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ      
และระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง  ในประเภทวิชาศิลปกรรม แต่ยังขาดบุคลากรสายครูผู้สอนสาขาวิชา
ภาษาไทย เพ่ือเป็นการส่งเสริมให้การจัดการเรียนการสอน บรรลุตามวัตถุประสงค์ในการจัดการศึกษา 

อาศัยอำนาจตามความในข้อ  11  ระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยลูกจ้างชั่วคราวของ            
ส่วนราชการ พ.ศ.๒๕๓๗  หนังสือกระทรวงการคลังที่ กค.0501/ว55605  ลงวันที่  28  ตุลาคม  2536     
และคำสั่งสำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษาที่  1065/2549  ลงวันที่   29 มิถุนายน 2549         
เรื่องมอบอำนาจให้ผู้อำนวยการวิทยาลัย  สังกัดสำนักงานคณะกรรมการอาชีวศึกษาปฏิบัติราชการแทน
เลขาธิการคณะกรรมการการอาชีวศึกษา (เกี่ยวกับงานบุคลากร) จึงประกาศรับสมัครคัดเลือกบุคคล           
เพ่ือจัดจ้างตำแหน่งครูพิเศษสอน จำนวน 1 อัตรา  ตามรายละเอียดต่อไปนี้ 
1. ตำแหน่งที่รับสมัคร 
 

ตำแหน่ง 
 

จำนวน
(อัตรา) 

วุฒิการศึกษา 
อัตรา

เงินเดือน 
(บาท) 

หมายเหตุ 

1.ครูพิเศษสอน
สาขาวิชาภาษาไทย 

1 ได้รับวุฒิปริญญาตรี หรือคุณวุฒิอื่น                    
ที่เทียบได้ระดับเดียวกัน ที่ ก.พ. รับรอง
แล้วในสาขาวิชา   
- ภาษาไทย   
- การสอนภาษาไทย 
- ภาษาและวรรณคดีไทย 
- ไทยศึกษา 
- ภาษาไทยและการสื่อสาร 
- ภาษาไทยเพ่ือการสื่อสาร 

15,800 
 

 

 

2. ระยะเวลาการจ้าง  ปีงบประมาณ 2564 

3. หน้าที่ ขอบเขตงานจ้าง (รายละเอียดเอกสารแนบท้ายประกาศ) 

4. คุณสมบัติผู้มีสิทธิสอบคัดเลือก 
4.1 คุณสมบัติท่ัวไป 

1. มีสัญชาติไทย 
2. อายุไม่ต่ำกว่า  20 ปี นับถึงวันเปิดรับสมัครแต่ไม่เกิน 50 ปี 
3. เป็นผู้เลื่อมใสในการปกครองระบอบประชาธิปไตยตามรัฐธรรมนูญ ด้วยความบริสุทธิ์ใจ 
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4. ไม่เป็นผู้ดำรงตำแหน่งข้าราชการทางการเมือง 
5. ไม่เป็นผู้มีกายทุพพลภาพไม่สามารถปฏิบัติหน้าที่ได้ไร้ความสามารถหรือจิตฟ่ันเฟือน                         

ไม่สมประกอบหรือเป็นโรคต่างๆ ดังต่อไปนี้ คือ โรคเรื้อนในระยะติดต่อหรือในระยะที่ปรากฏอาการเป็น                     
ที่รังเกียจแก่สังคม วัณโรคในระยะอันตราย โรคเท้าช้างในระยะท่ีปรากฏอาการเป็นที่รังเกียจแก่สังคมโรคติดต่อ
ยาเสพติด ให้โทษ หรือพิษสุราเรื้อรัง 

6. ไม่เป็นผู้ที่อยู่ในระหว่างถูกสั่งให้พักราชการ หรือถูกสั่งให้ออกจากราชการไว้ก่อนตามกฎหมาย
ว่าด้วยระเบียบข้าราชการครูหรือตามกฎหมายอื่น 

7. ไม่เป็นผู้บกพร่องในศีลธรรมอันด ี
8. ไม่เป็นผู้มีหนี้สินล้นตัว 
9. ไม่เป็นบุคคลล้มละลาย 
10. ไม่เป็นผู้เคยต้องโทษจำคุเว้นแต่เป็นโทษ สำหรับความผิดที่ได้กระทำโดยประมาท หรือ

ความผิดโดยลหุโทษ 
11. ไม่เป็นผู้เคยถูกลงโทษให้ออก ปลดออก หรือไล่ออกจากรัฐวิสาหกิจ 
12. ไม่เป็นผู้เคยถูกลงโทษให้ออก ปลดออก หรือไล่ออกเพราะกระทำผิดวินัยโดยกฎหมายว่า

ด้วยระเบียบข้าราชการครู  หรือตามกฎหมายอื่น 
5. หลักฐานประกอบการรับสมัคร 
 5.1  สำเนาใบแสดงผลการเรียน(Transcript)ประกาศนียบัตร และ/หรือปริญญาบัตร            
จำนวน 1  ฉบับ 
 5.2  สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน จำนวน  1  ฉบับ 
 5.3  สำเนาทะเบียนบ้าน จำนวน  1  ฉบับ 
 5.4  รูปถ่าย 1 นิ้ว หน้าตรง ไม่สวมหมวก ไม่สวมแว่นตาดำ ถ่ายไม่เกิน 6  เดือน  จำนวน  2  รูป 

5.5 ใบอนุญาตประกอบวิชาชีพครูหรือใบอนุญาตปฏิบัติการสอนหรือหนังสือรับรองสิทธิโดยต้องได้รับ
อนุมัติภายในวันที่ปผิดรับสมัคร 
 5.6  สำเนาใบแสดงการผ่านการรับราชการทหาร (ถ้ามี)  จำนวน  1  ฉบับ 
 5.7  สำเนาหลักฐานการเปลี่ยนชื่อ  (ถ้ามี)  จำนวน  1  ฉบับ 
 5.8  สำเนาหลักฐานอื่น ๆ เกี่ยวกับความรู้พิเศษหรือประสบการณ์ท่ีทำงานมาแล้ว (ถ้ามี)    

นำเอกสารประกอบการสมัครฉบับจริงมาแสดงในวันสอบคัดเลือก ในวันที่  22  กรกฎาคม 2564    
 (หากตรวจสอบภายหลังพบว่าเอกสารมีข้อมูลเป็นเท็จให้หมดสิทธิการสอบคัดเลือกทันที) 
6. ค่าธรรมเนียมการสมัคร 
  ผู้สมัครสอบคัดเลือกต้องชำระค่าธรรมเนียมการสมัคร จำนวน 100 บาท ชื่อบัญชี เงินฝากเงิน
นอกงบประมาณของ กาญจนาภิเษกวิทยาลัย ช่างทองหลวง เลขที่บัญชี 459-600039-5 ธนาคารกรุงไทย 
สาขาศาลายา (แนบไฟล์หลักฐานการชำระค่าธรรมเนียมการสมัคร) 
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7. การยื่นใบสมัครเข้ารับการคัดเลือก 
7.1  ผู้สมัครเข้ารับการคัดเลือกต้องยื่นใบสมัครออนไลน์ตามคิวอาร์โค้ด และต้องกรอกรายละเอียดใน

ใบสมคัรให้ถูกต้องครบถ้วน 
 
 
 
 
 

8. วิธีการสอบคัดเลือก ผู้สมัครทุกตำแหน่งคัดเลือกด้วยวิธีการสอบปฏิบัติและการสอบสัมภาษณ์  

9. รายละเอียดการสอบ  
9.1  สอบปฏิบัติ     50  คะแนน 
9.2  สอบสัมภาษณ์  50 คะแนน 

10. เกณฑ์การตัดสิน 
ผู้ได้รับการคัดเลือกต้องผ่านเกณฑ์การประเมินไม่ต่ำกว่าร้อยละ ๖๐ ของคะแนนทั้งหมด 

11. วัน เวลาและสถานที่รับสมัคร 
11.1 เปิดรับสมัคร ระหว่างวันที่ 12 - 16 กรกฎาคม  2564 (สมัครออนไลน์ตามคิวอาร์โค้ด)  
11.2 หากมีข้อสงสัยติดต่อ งานบุคลากร  ฝ่ายบริหารทรัพยากร  กาญจนาภิเษกวิทยาลัย ช่างทองหลวง           

เบอร์โทรศพัท์ 0-2431-3613 ต่อ 115 

12. ประกาศผู้มีสิทธิ์เข้ารับการคัดเลือก ผู้ผ่านการคัดเลอืก กำหนดการสอบ สถานที่สอบ การรายงานตัว
และเริ่มปฏิบัติงาน  

12.1 ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการคัดเลือกในวันที่ 19 กรกฎาคม 2564 ณ บอร์ดประชาสัมพันธ์                  
กาญจนาภิเษกวิทยาลัย ช่างทองหลวงและเว็บไซต์ของสถานศึกษา www.goldsmith.ac.th 

12.2 กำหนดวันสอบคัดเลือก ในวันที่  22  กรกฎาคม  2564  ณ กาญจนาภิเษกวิทยาลัย ช่างทองหลวง 
12.3 ประกาศผู้ผ่านการสอบคัดเลือก วันที่  23  กรกฎาคม  2564   
12.4 รายงานตัวผู้ผ่านการคัดเลือกและเริ่มปฏิบัติงาน วันที่ 1 สิงหาคม 2564 

     ประกาศ  ณ  วันที่  8  กรกฎาคม   พ.ศ.  ๒๕64 
 
 
 

(นายพรอนันต์  ภักดีบุญ) 
ผู้อำนวยการกาญจนาภิเษกวิทยาลัย ช่างทองหลวง 

 
 
 
 
 

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

หน้าที่ ขอบเขตงานจ้าง 
  
1. ครูพิเศษสอนประจำแผนกวิชาสามัญสัมพันธ์ วิชาภาษาไทย 
 หน้าที่และความรับผิดชอบของงานที่ปฏิบัติ  

ปฏิบัติหน้าที่หลักเกี่ยวกับการจัดการเรียนการสอน การส่งเสริมการเรียนรู้  พัฒนาผู้เรียน  ปฏิบัติงาน                     
ทางวิชาการของสถานศึกษา  พัฒนาตนเองและวิชาชีพ  ประสานความร่วมมือกับผู้ปกครอง  บุคคลในชุมชน
หรือสถานประกอบการเพ่ือร่วมกันพัฒนาผู้เรียน  การบริการสังคมด้านวิชาการ เป็นต้น  โดยมีลักษณะงาน                
ที่ต้องปฏิบัติ ดังนี้ 

1. ปฏิบัติงานเกี่ยวกับการจัดการเรียนการสอนและการส่งเสริมการเรียนรู้ของผู้เรียน 
ด้วยวิธีการที่หลากหลาย โดยเน้นผู้เรียนเป็นสำคัญ 
 2.  จัดอบรมสั่งสอนและจัดกิจกรรมเพ่ือพัฒนาผู้เรียนให้มีคุณลักษณะที่พึงประสงค์ 
 3.  ปฏิบัติงานวิชาการของสถานศึกษา 
 4.  ปฏิบัติงานเกี่ยวกับการจัดระบบการดูแลช่วยเหลือผู้เรียน 
 5.  ประสานความร่วมมือกับผู้ปกครองและบุคคลในชุมชนเพ่ือร่วมกันพัฒนาผู้เรียนตามศักยภาพ 
 6.   ทำนุ บำรุง ส่งเสริมศิลปวัฒนธรรม แหล่งเรียนรู้และภูมิปัญญาท้องถิ่น 
 7.  ศึกษา วิเคราะห์ วิจัย และประเมินพัฒนาการของผู้เรียน  เพ่ือนำมาพัฒนาการเรียนการสอนให้มี
ประสิทธิภาพยิ่งขึ้น 
 8.  ปฏิบัติงานเกี่ยวกับการใช้โปรแกรมชุดคำสั่งในระบบคอมพิวเตอร์เพ่ือนำมาปฏิบัติงานในการจัดการเรียน                        
การสอนและงานอ่ืน  ๆที่เกี่ยวข้อง  รวมทั้งการติดตามความก้าวหน้าของเทคโนโลยีใหม่เพ่ือนำมาใช้ปฏิบัติงาน 
 9.  ติดต่อประสานงาน ให้บริการข้อมูล ให้คำปรึกษา แนะนำ ตอบปัญหา  และชี้แจงเรื่องต่าง ๆ                         
ที่เก่ียวกับงานในหน้าที่แก่บุคคลหรือหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง 
 10.  ปฏิบัติงานอื่นตามที่ได้รับมอบหมาย 

2. คุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่ง 
 2.1 ได้รับวุฒิปริญญาตรี หรือคุณวุฒิอื่น ที่เทียบได้ระดับเดียวกัน ที่ ก.พ. รับรองแล้วในสาขาวิชา ภาษาไทย/
การสอนภาษาไทย/ภาษาและวรรณคดีไทย/ไทยศึกษา/ภาษาไทยและการสื่อสาร/ภาษาไทยเพื่อการสื่อสาร 
 2.2 ได้รับใบอนุญาตประกอบวิชาชีพครู หรือได้รับใบอนุญาตปฏิบัติการสอนหรือหนังสือรับรองสิทธิ 
โดยต้องได้รับอนุมัติภายในวันปิดรับสมัครเท่านั้น 
 

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


