ประกาศวิทยาลัยเทคนิคกาญจนาภิเษกอุดรธานี
เรื่อง รับสมัครสอบคัดเลือกบุคคลเพื่อบรรจุเปนลูกจางชั่วคราว (ครูพิเศษสอน)
ประจําแผนกวิชาชางไฟฟากําลัง
........................................................................
ดวย วิทยาลัยเทคนิคกาญจนาภิเษกอุดรธานี โ มีความประสงคจะรับสมัครลูกจางชั่วคราว
ตําแหนงครูพิเศษสอน ประจําแผนกวิชาชางไฟฟากําลัง รับเงินเดือน อัตรา 8,800 บาท จํานวน 1 อัตรา
จึงประกาศรับสมัครลูกจางชั่วคราว ดังรายละเอียดตอไปนี้
๑. ตําแหนงที่จะบรรจุและแตงตั้งใหเปนลูกจางชั่วคราว จํานวน 1 อัตรา ดังนี้
๑.๑ ตําแหนงครูพิเศษสอนประจําแผนกวิชาชางไฟฟากําลัง จํานวน 1 อัตรา
๒. คุณสมบัติทั่วไปของผูมีสิทธิ์สมัครเขารับการสอบคัดเลือก
ผู ส มั ค รสอบตอ งมี คุณสมบั ติทั่ วไปและไม มี ลั ก ษณะตอ งห า มตามมาตรา ๓๖ แห ง
พระราชบัญญัติระเบียบขาราชการพลเรือน พ.ศ. ๒๕๕๑ ดังตอไปนี้
๑. คุณสมบัติทั่วไป
๑. มีสัญชาติไทย
๒. มีอายุไมต่ํากวาสิบแปดปบริบูรณ
๓. เปนผูเลื่อมใสในการปกครองระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย
ทรงเปนประมุขดวยความบริสุทธิ์ใจ
๒. ลักษณะตองหาม
๑. เปนผูดํารงตําแหนงทางการเมือง
๒. เป นคนไร ค วามสามารถ หรื อ เสมื อ นไร ความสามารถ คนวิ ก ลจริ ตหรื อ
จิตฟนเฟอน
๓. เปนผูอยูในระหวางถูกสั่งพักราชการหรือถูกสั่งใหออกจากราชการไวกอ น
ตามพระราชบัญญัตินี้หรือตามกฎหมายอื่น
๔. เปนผูบกพรองในศีลธรรมอันดีจนเปนที่รังเกียจของสังคม
๕. เปนกรรมการหรือผูดํารงตําแหนงที่รับผิดชอบในการบริหารพรรคการเมือง
หรือเจาหนาที่ในพรรคการเมือง
๖. เปนบุคคลลมละลาย
๗. เปนผูเคยตองรับโทษจําคุกโดยคําพิพากษาถึงที่สุดใหจําคุกเพราะกระทํา
ความผิ ดทางอาญา เวน แตเ ป นโทษสํ า หรั บ ความผิ ดที่ ไดก ระทํ าโดย
ประมาทหรือความผิดลหุโทษ
๘. เปนผูเคยถูกลงโทษใหออก ปลดออก หรื อไลออกจากรั ฐวิสาหกิจหรื อ
หนวยงานอื่นของรัฐ
๙. เป นผูเ คยถูก ลงโทษใหอ อก หรื อ ปลดออก เพราะกระทํ าผิ ดวินัยตาม
พระราชบัญญัตินี้ หรือตามกฎหมายอื่น
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๑๐. เปนผูเ คยถูกลงโทษไลออกเพราะกระทําผิดวินัยตามพระราชบัญญัตินี้
หรือตามกฎหมายอื่น
๑๑. เปนผูเ คยกระทําการทุจริตในการสอบเขารับราชการ หรือเขา ปฏิบัติงาน
ในหนวยงานของรัฐ
ผูที่จะเขารับการบรรจุเปนลูกจางชั่วคราวซึง่ มีลกั ษณะตองหามตาม ขอ 2 (๔) (๖)
(๗) (๘) (๙) (๑๐) หรือ (๑๑) วิทยาลัยฯ อาจพิจารณายกเวนใหเขารับราชการได แตถาเปนกรณีมีลกั ษณะ
ตองหามตาม (๘) หรือ (๙) ผูนั้นตองออกจากงานหรือออกจาราชการไปเกินสองปแลว และในกรณีมลี ักษณะ
ตองหามตาม (๑๐) ผูนั้นตองออกจากงานหรือออกจากราชการไปเกินสามปแลว และตองมิใชเปนกรณี
ออกจากงานหรือออกจากราชการเพราะทุจริตตอหนาที่
สําหรับพระภิกษุหรือสามเณรทางราชการไมรับสมัครสอบและไมอาจใหเขาสอบ
แขงขันเพื่อบรรจุเขารับราชการ ทั้งนี้ ตามหนังสือกรมสารบรรณคณะรัฐมนตรีฝายบริหารที่ นว ๘๙/๒๕๐๑
ลงวันที่ ๒๗ มิถุนายน ๒๕๐๑ และตามความในขอ ๕ ของคําสั่งมหาเถรสมาคม ลงวันที่ ๑๗ มีนาคม ๒๕๓๘
๓. คุณสมบัติเฉพาะตําแหนง
- ครูพิเศษสอน ประจําแผนกวิชาชางไฟฟากําลัง สําเร็จการศึกษาไมต่ํากวา
ปริญญาตรี ในสาขาทีเ่ กี่ยวของกับไฟฟา ไฟฟากําลัง วุฒิ วศบ. (วิศวกรรมศาตรบัณฑิต) หรือ วุฒิ คอ.บ.
(ครุศาสตรอุตสาหกรรมบัณฑิต) หรือ วุฒิ อสบ. (อุตสาหกรรมศาสตรบัณฑิต) หรือ วุฒิ ปทส. (ไฟฟา)
๔. การรับสมัครสอบ
รับสมัครตัง้ แตวันที่ 16 - 23 พฤศจิกายน 2558 ระหวางเวลา ๐๘.๓๐-๑๖.๓๐ น.
ณ วิทยาลัยเทคนิคกาญจนาภิเษกอุดรธานี เลขที่ ๗ หมู ๑ ถนนอุดร-ขอนแกน ตําบลหนองไผ อําเภอเมือง
จังหวัดอุดรธานี ยกเวนวันหยุดราชการ
๕. ประกาศรายชื่อผูมีสิทธิ์สอบ
วิทยาลัยเทคนิคกาญจนาภิเษกอุดรธานี จะประกาศรายชื่อผูมสี ิทธิ์สอบ
ในวันที่ 24 พฤศจิกายน 2558 ณ อาคารอํานวยการ วิทยาลัยเทคนิคกาญจนาภิเษกอุดรธานี หรือ
www. kutcudon.ac.th
๖. วันสอบคัดเลือกและประกาศผลสอบคัดเลือก
สอบคัดเลือกในวันที่ 25 พฤศจิกายน 2558 เวลา ๐๙.๐๐ น. เปนตนไป
ณ วิทยาลัยเทคนิคกาญจนาภิเษกอุดรธานี และประกาศผลสอบคัดเลือก วันที่ 26 พฤศจิกายน 2558
ทางเว็บไซตวิทยาลัยเทคนิคกาญจนาภิเษกอุดรธานี www. kutcudon.ac.th
๗. หลักสูตรและวิธีการสอบภาคความรูความสามารถที่ใชเฉพาะตําแหนง
ทดสอบความรูความสามารถดังตอไปนี้ โดยวิธีสอบขอเขียน
๑. วิชาความรูความสามารถทั่วไป
๒. วิชาความสามารถเฉพาะตําแหนง
๓. สัมภาษณ
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๘. หลักฐานที่ตองยื่นในวันสมัครสอบ
๘.๑ สําเนาปริญญาบัตรหรือสําเนาหนังสือรับรองฉบับสภามหาวิทยาลัย
อนุมัติ และสําเนาระเบียนแสดงผลการศึกษา (Transcript of Records) ที่แสดงวาเปนผูมีคุณวุฒิการศึกษา
ตรงตามประกาศรับสมัครโดยตองสําเร็จการศึกษาและไดรับอนุมัติจากผูมีอํานาจอนุมัติภายในวันปดรับสมัคร
(พรอมฉบับจริง) จํานวนอยางละ ๑ ฉบับ
๘.๒ สําเนาบัตรประจําตัวประชาชน (พรอมฉบับจริง) จํานวน ๑ ฉบับ
๘.๓ สําเนาหลักฐานทะเบียนบาน (พรอมฉบับจริง) จํานวน ๑ ฉบับ
๘.4 ใบรับรองแพทยแสดงวาไมเปนโรคตองหามตามกฎ ก.พ. ฉบับที่ ๓
(พ.ศ. ๒๕๓๕) ซึ่งออกใหไมเกิน ๑ เดือน
๘.5 รูปถายหนาตรงไมสวมหมวก ไมใสแวนตาสีดํา และถายมาแลว
ไมเกิน ๖ เดือน ขนาด ๑ นิ้ว ๑ แผน
๘.6 สําเนาเอกสารหลักฐานอื่น ๆ (ถามี)
***หมายเหตุ สําเนาเอกสารทุกฉบับใหผูสมัครเขียนคํารับรองวา “สําเนาถูกตอง” ลงชื่อและวันที่
๙. เกณฑการตัดสิน และขึ้นบัญชีผูสอบคัดเลือกได
การตัดสินวาผูใดเปนผูส อบคัดเลือกได จะตองไดรบั คะแนนจากการประเมิน
ไมต่ํากวารอยละหกสิบ และจะประกาศผลการสอบคัดเลือกโดยเรียงลําดับจากผูส อบไดคะแนนมากไปนอย
จึงประกาศมาใหทราบโดยทั่วกัน
ประกาศ ณ วันที่ 16 เดือน พฤศจิกายน พ.ศ. ๒๕๕8

(ดร.สรรเพชร นุศรีอัน)
ผูอํานวยการวิทยาลัยเทคนิคกาญจนาภิเษกอุดรธานี

