
 
 
 
 

ประกาศ วิทยาลัยเทคนิคเชียงใหม 
เรื่อง  รับสมัครบุคคลเพ่ือเลือกสรรเปนพนักงานราชการท่ัวไป  

---------------------------------- 
 ดวย วิทยาลัยเทคนิคเชียงใหม  ประสงคจะรับสมัครบุคคลเพ่ือจัดจางเปนพนักงานราชการ   ตําแหนง             
ในกลุมงานบริหารท่ัวไป  ตําแหนง  ครู โดยปฏิบัติงานในวิทยาลัยเทคนิคเชียงใหม สังกัดสํานักงานคณะกรรมการ                                       
การอาชีวศึกษา ฉะนั้น  อาศัยอํานาจตามความในขอ ๕ ของประกาศคณะกรรมการบริหารพนักงานราชการ           
ลงวันท่ี ๑๑  กันยายน พ.ศ. ๒๕๕๒ เรื่อง หลักเกณฑ วิธีการและเง่ือนไขการสรรหาและเลือกสรรพนักงานราชการ 
และแบบสัญญาจางของพนักงานราชการ พ.ศ. ๒๕๕๒ และประกาศคณะกรรมการบริหารพนักงานราชการ            
ลงวันท่ี ๒๘  กุมภาพันธ พ.ศ. ๒๕๕๔ เรื่อง การกําหนดลักษณะงานและคุณสมบัติเฉพาะของกลุมงานและการจัดทํา
กรอบอัตรากําลังพนักงานราชการ และคําสั่งสํานักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษาท่ี ๒๙๗/๒๕๕๖  ลงวันท่ี            
๒๘  กุมภาพันธ  ๒๕๕๖  เรื่องมอบอํานาจการสรรหาและเลือกสรรบุคคลเพ่ือจัดจางเปนพนักงานราชการ           
ประเภทท่ัวไป การจัดทําและลงนามในสัญญาจางพนักงานราชการ จึงประกาศรับสมัครบุคคลเพ่ือเลือกสรร            
เปนพนักงานราชการท่ัวไป โดยมีรายละเอียดดังตอไปนี้ 
 

1.  ช่ือตําแหนง  กลุมงาน  และรายละเอียดการจางงาน 
1.1 ช่ือกลุมงาน   ช่ือตําแหนง                จํานวนอัตราวาง 

        บริหารท่ัวไป  พนักงานบริหารท่ัวไป  (ดานบริหารงานท่ัวไป)          1  
1.2 ขอบขายงานท่ีจะใหปฏิบัติ ใหเปนไปตามรายละเอียดแนบทายประกาศนี้ 

 

1.3 อัตราคาตอบแทนและสิทธิประโยชน   
     ตําแหนงในกลุมงานบริหารท่ัวไป คาตอบแทนรายเดือน จํานวนเงิน  18,000  บาท  
     และใหไดรับสิทธิประโยชนของพนักงานราชการ ตามระเบียบสํานักนายกรัฐมนตรีวาดวยพนักงาน

ราชการ พ.ศ. ๒๕๔๗ และตามประกาศคณะกรรมการบริหารพนักงานราชการ เรื่อง คาตอบแทนพนักงานราชการ 
(ฉบับท่ี 9) ลงวันท่ี ๑5  พฤษภาคม  พ.ศ. ๒๕61  กําหนดไว 
 1.4 ระยะเวลาการจาง   จางในปงบประมาณ พ.ศ.2562  ถึงวันท่ี  ๓๐  กันยายน ๒๕ 63   
โดยในระยะเวลาการจางตองประเมินผลการปฏิบัติงานของพนักงานราชการ ตามประกาศคณะกรรมการบริหาร
พนักงานราชการ เรื่อง แนวทางการประเมินผลการปฏิบัติงานของพนักงานราชการ พ.ศ. ๒๕๕๔ ลงวันท่ี                
๒๘  กุมภาพันธ  พ.ศ. ๒๕๕๔  และท่ีสํานักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษากําหนดไว  
 1.5 สถานท่ีปฏิบัติงาน   ปฏิบัติงานท่ีวิทยาลัยเทคนิคเชียงใหม  สังกัดสํานักงานคณะกรรมการ  
การอาชีวศึกษา  
 

2.  คุณสมบัติท่ัวไป และคุณสมบัติเฉพาะสําหรับตําแหนงของผูสมัคร 
 ผูสมัครตองมีคุณสมบัติท่ัวไป และมีคุณสมบัติเฉพาะตําแหนงครบทุกขอ ดังตอไปนี้  

๒.๑ คุณสมบัติท่ัวไป    
     ๒.๑. 1 มีสัญชาติไทย 

๒.๑.๒ มีอายุไมต่ํากวา  ๑๘  ป (นับถึงวันสุดทายของการรับสมัคร)  
๒.๑.๓ ไมเปนบุคคลลมละลาย 

 
/๒.๑.๔ ไมเปน ... 



-2- 
๒.๑.๔ ไมเปนผูมี ราง กายทุพพลภาพจนไมสามารถปฏิบัติหนาท่ีได  ไรความสามารถ หรือ  

จิตฟนเฟอนไมสมประกอบ หรือเปนโรคตามท่ีกําหนดไวในกฎหมายวาดวยระเบียบขาราชการพลเรือน 
๒.๑.๕ ไมเปนผูดํารงตําแหนงทางการเมือง  กรรมการพรรคการเมือง หรือเจาหนาท่ี  

ในพรรคการเมือง 
๒.๑.๖ ไมเปนผูเคยตองรับโทษจําคุกโดยคําพิพากษาถึงท่ีสุดใหจําคุก  เพราะกระทําความผิด  

ทางอาญาเวนแตเปนโทษสําหรับความผิดท่ีไดกระทําโดยประมาทหรือความผิดลหุโทษ  
๒.๑.๗ ไมเปนผูเคยถูกลงโทษใหออก  ปลดออก  หรือไลออกจากราชการ รัฐวิสาหกิจ  หรือ 

หนวยงานอ่ืนของรัฐ 
 หมายเหตุ  ผูท่ีผานการเลือกสรรในวันท่ีทําสัญญาจาง จะตองไมเปนขาราชการหรือลูกจาง      ของ
สวนราชการ  พนักงานหรือลูกจางของหนวยงานอ่ืนของรัฐ  รัฐวิสาหกิจ หรือพนักงานหรือลูกจางของราชการสวน
ทองถ่ิน   และจะตองนําใบรับรองแพทย  ซ่ึงออกใหไมเกิน  1 เดือน  และแสดงวาไมเปนโรคท่ีตองหาม  
ตามกฎ ก.พ. วาดวยโรค (พ.ศ.๒๕๕๓) มายื่นดวย 
 

๒.๒ คุณสมบัติเฉพาะสําหรับตําแหนง 
๒.๒.๑  ไดรับวุฒิปริญญาตรีหรือคุณวุฒิอยางอ่ืนท่ีเทียบไดในระดับเดียวกันท่ี ก.พ.  รับรองแลว          

ในสาขาวิชาคอมพิวเตอรธุรกิจและเทคโนโลยีสารสนเทศ (คอมพิวเตอร/คอมพิวเตอรธุรกิจ/คอมพิวเตอรศึกษา/
วิทยาการคอมพิวเตอร/เทคโนโลยีสารสนเทศ/ระบบสารสนเทศ/การจัดการเทคโนโลยีสารสนเทศ/การจัดการ
ระบบสารสนเทศ/เทคโนโลยีสารสนเทศทางธุรกิจ/เทคโนโลยีสารสนเทศและอินเตอรเนต/เทคโนโลยีสารสนเทศ
และการประเมินผลการศึกษา/เทคโนโลยีสารสนเทศเพ่ือการสื่อสาร/คอมพิวเตอรและเทคโนโลยีสานสนเทศ/
ระบบสารสนเทศทางคอมพิวเตอร/วิทยาการสารสนเทศคอมพิวเตอร/วิศวกรรมสารสนเทศ/เทคโนโลยีสารสนเทศ
และการสื่อสาร) 

2.2.2  มีใบอนุญาตประกอบวิชาชีพครู หรือใบอนุญาตปฏิบัติการสอน  หรือหนังสือรับรองสอทธิ  
โดยตองไดรับอนุญาตภายในวันปดรับสมัครเทานั้น  
 

3.  การรับสมัคร 
3.1  วัน เวลาและสถานท่ีรับสมัคร 
ผูประสงคจะสมัคร ใหยื่นใบสมัครดวยตนเอง ณ วิทยาลัยเทคนิคเชียงใหม  ตั้งแตวันท่ี                      

24  มิถุนายน  2562  ถึง วันท่ี  28  มิถุนายน  2562  (ในวันราชการ) ภาคเชา ตั้งแตเวลา ๐๘.๓๐ น.            
ถึงเวลา ๑๒.๐๐ น. และภาคบายเวลา ๑๓.๐๐ น. ถึงเวลา ๑๖.0๐ น.  

    3.2 หลักฐานท่ีตองย่ืนพรอมใบสมัคร  
 ๓.๒.1.  รูปถายหนาตรง   ไมสวมหมวกและไมสวมแวนตาดํา  ขนาด  1 x ๑.๕ นิ้ว  โดยถายไวไมเกิน1 
ป (นับถึงวันสุดทายของการรับสมัคร) จํานวน ๓ รูป (ใชติดใบสมัคร ๑ รูป และใบตอบรับการสมัคร ๒ รูป ) 
 ๓.๒. 2.  สําเนาปริญญาบัตรและสําเนาระเบียนแสดงผลการศึกษา  (Transcript of Records)  
ท่ีแสดงวาเปนผูมีคุณวุฒิการศึกษาตรงตามประกาศรับสมัครโดยตองสําเร็จการศึกษาและไดรับอนุมัติ  
จากผูมีอํานาจภายในวันปดรับสมัครจํานวนอยางละ ๒ ฉบับ 

 ท้ังนี้  ผูท่ีจะถือวาเปนผูสําเร็จการศึกษาตามหลักสูตรข้ันปริญญาบัตรของสถานศึกษาใดนั้น  
จะถือตามกฎหมาย  กฎ  หรือระเบียบท่ีเก่ียวกับการสําเร็จการศึกษาตามหลักสูตรของสถานศึกษานั้นๆ  
เปนเกณฑ  โดยจะตองสําเร็จการศึกษาภายในวันปดรับสมัคร  

/3.2.3. สําเนา... 
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๓.๒.๓. สําเนาบัตรประจําตัวประชาชน จํานวน  ๑  ฉบับ 
๓.๒.๔  สําเนาทะเบียนบาน จํานวน  1 ฉบับ 
๓.๒.๕. สําเนาหลักฐานอ่ืนๆ (ถามี)  เชน  ใบสําคัญการสมรส (เฉพาะผูสมัครเพศหญิง )  

ใบเปลี่ยนชื่อ – นามสกุล (ในกรณีท่ีชื่อและนามสกุลในหลักฐานเอกสารการสมัครไมตรงกัน ) ใบสําคัญทางทหาร  
(ใบสด.๘  ใบ สด.๙ และใบสด. ๔๓) (เฉพาะผูสมัครเพศชาย) เปนตน จํานวนอยางละ 1 ฉบับ 

3.2.6  สําเนาใบอนุญาตประกอบวิชาชีพครู  หรือสําเนาใบอนุญาตปฏิบัติการสอน  หรือหนังสือ
รับรองสิทธิ  โดยตองไดรับอนุมัติภายในวันปดรับสมัครเทานั้น  จํานวน  1  ฉบับ 

 
ท้ังนี้ในวันสมัครใหผูสมัครนํา เอกสารฉบับจริงทุกรายการ มาแสดงตอเจาหนาท่ีรับสมัครดวยและ

ใหผูสมัครเขียนคํารับรองสําเนาถูกตอง และลงช่ือกํากับไวในสําเนาเอกสารตามขอ ๓.๒.๒ – ๓.๒. 6  
ไวทุกฉบับ 

 3.3  คาธรรมเนียมในการสมัคร 
        ผูสมัครสอบตองเสียคาธรรมเนียมสอบสําหรับตําแหนงท่ีสมัคร จํานวนเงิน  3๐๐   บาท   
(สามรอยบาทถวน ) และคาธรรมเนียมดังกลาวจะไมจายคืนใหไมวากรณีใดๆ ท้ังสิ้น 

3.4  วิธีการสมัคร 
       ใหผูสมัครดําเนินการเก่ียวกับการสมัครตามข้ันตอนวิธีการ ดังนี้ 

๓.๔.๑ ขอรับคํารองขอสมัครและใบสมัครท่ีงานบุคลากร  วิทยาลัยเทคนิคเชียงใหม หรือขอรับไดท่ี
เจาหนาท่ีในวันสมัคร  

๓.๔.๒ กรอกรายละเอียดในเอกสารการสมัครซ่ึงประกอบดวย คํารองขอสมัคร และใบสมัคร  
ใหครบถวนทุกชองรายการ และลงชื่อผูสมัครพรอมท้ังวันท่ีสมัครใหเรียบรอย 

๓.๔.๓ ติดรูปถายจํานวน  ๑ รูป ลงในใบสมัคร และติดรูปถายจํานวน  ๒ รูป ลงในบัตรประจําตัว
ผูสมัครสอบในชองท่ีกําหนดใหเรียบรอย 

๓.๔.๔ ยื่นเอกสารการสมัครท่ีกรอกขอความสมบูรณและติดรูปถายเรียบรอยแลว  
พรอมท้ังแนบเอกสารประกอบการสมัคร ตามขอ ๓.๒ โดยใหยื่นการสมัครตอเจาหนาท่ีรับ  สมัครเทานั้น  
และใหยื่นภายในวันเวลาและสถานท่ีรับสมัครตามท่ีกําหนดไว ตามขอ ๓.๑ 

๓.๔.๕ เม่ือเจาหนาท่ีรับสมัครไดตรวจสอบเอกสารการสมัครแลว ใหผูสมัครชําระเงินคาธรรมเนียม
สอบตามขอ ๓.๓  และลงชื่อผูสมัครในบันทึกประจําวันเปนหลักฐาน พรอมกับรอรับบัตรประจําตัวผูสมัครสอบคืน
จากเจาหนาท่ีรับสมัครซ่ึงผูสมัครตองเก็บไวเปนหลักฐานในการเขารับการประเมินสมรรถนะโดยการสอบ 

๓.๔.๖ ติดตามตรวจสอบประกาศรายชื่อผูมีสิทธิสอบตามท่ีกําหนดไวในขอ ๔ ของประกาศฯ นี้ 

๓.๕  เง่ือนไขการรับสมัคร 
๓.๕.๑.  วิทยาลัยเทคนิคเชียงใหม ขอสงวนสิทธิรับการพิจารณาเอกสารการรับสมัครเฉพาะผูสมัครท่ี

ยื่นเอกสารประกอบการสมัครตามขอ ๓.๒ ในประกาศฯนี้ครบถวนทุกรายการ และไดกรอกขอความในเอกสารการ
สมัครครบถวนสมบูรณและไดดําเนินการสมัครตามขอ ๓.๔  ในประกาศฯนี้ครบถวนทุกข้ันตอน  
กรณียื่นเอกสารประกอบการสมัคร หรือกรอกขอความในเอกสารการสมัครไมครบถวนสมบูรณ หรือไมได
ดําเนินการสมัครครบถวนทุกข้ันตอนดังกลาวจะมีผลใหผูสมัครนั้นไมมีรายชื่อในประกาศรายชื่อผูมีสิทธิ  
เขารับการประเมินสมรรถนะหรือเขารับการสอบในตําแหนงท่ีสมัครนั้น 

/3.5.2 ผูสมัคร ... 
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๓.๕.๒.  ผูสมัครจะตองรับผิดชอบในการตรวจสอบและรับรองตนเองวาเปนผูมีคุณสมบัติท่ัวไป และ
คุณสมบัติตรงตามประกาศรับสมัครสอบ กรณีท่ีวิทยาลัยเทคนิคเชียงใหม  ตรวจสอบพบวาผูสมัครไมมีคุณสมบัติ
ครบถวนดังกลาว หรือคุณวุฒิการศึกษาท่ีใชสมัครไมตรงตามประกาศรับสมัคร รวมท้ังกรณีท่ีมีความผิดพลาดอัน
เกิดจากผูสมัครไมวาดวยเหตุผลใดๆ อันมีผลทําใหผูสมัครไมมีสิทธิสมัครตามประกาศรับสมัครฯนี้  
ใหถือวาผูสมัครเปนผูขาดคุณสมบัติในการสมัครมาแตตน และถือวาเปนผูไมมีสิทธิเขารับการประเมินสมรรถนะ
และไมมีสิทธิไดรับการจัดจางและทําสัญญาจางเปนพนักงานราชการครั้งนี้ ถึงแมจะเปนผูผานการเลือกสรร  
เพ่ือจัดจางเปนพนักงานราชการและจะไมไดรับคืนคาธรรมเนียมสอบแตอยางใด  

๔.  การประกาศรายช่ือผูมีสิทธิเขารับการประเมินสมรรถนะ  และกําหนดวันเวลาและสถานท่ี  
ในการประเมินสมรรถนะ 

วิทยาลัยเทคนิคเชียงใหมจะประกาศรายชื่อผูมีสิทธิเขารับการประเมินสมรรถนะ และกําหนดวัน  เวลา 
สถานท่ีในการประเมิน สมรรถนะ ในวันท่ี  2  กรกฎาคม  ๒๕62  ณ วิทยาลัยเทคนิคเชียงใหม  และ/หรือทาง
เว็บไซตของวิทยาลัยเทคนิคเชียงใหม  (www.cmtc.ac.th)  
 

5.  หลักเกณฑและวิธีการเลือกสรร 
 วิทยาลัยเทคนิคเชียงใหม จะดําเนินการประเมินสมรรถนะผูสมัครดวยวิธีการสอบในแตละตําแหนง  
ท่ีเปดรับสมัคร ดังตอไปนี้ 

สมรรถนะ คะแนนเต็ม วิธีการประเมิน 

ประเมินสมรรถนะครั้งท่ี 1 
สวนท่ี 1 : ความรูความสามารถท่ัวไป 

- รัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทย พ.ศ. 2560 
- พระราชกฤษฎีกาวาดวยหลักเกณฑและวิธีการบริหาร  
   กิจการบานเมืองท่ีดี พ.ศ. 2546 
-  พระราชบัญญัติความรับผิดทางละเมิดของเจาหนาท่ี      
   พ.ศ. 2539 
-  พระราชบัญญัติการอาชีวศึกษา พ.ศ. 2551 
-  ระเบียบสํานักนายกรัฐมนตรีวาดวยพนักงานราชการ 
   พ.ศ.2547 และประกาศคณะกรรมการบริหารพนักงาน  
   ราชการท่ีเก่ียวของ 
- พระราชบัญญัติขอมูลขาวสารของราชการ พ.ศ. 2540  
- ขาวสาร  บานเมืองและเหตุการณปจจุบัน 
- ความเขาใจภาษาและการใชภาษาไทย 
- ความรูเบื้องตนเก่ียวกับคอมพิวเตอรและการใชโปรแกรม
ประยุกตในงานสํานักงาน 
                                

 
 

100 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

สอบขอเขียน 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
/สวนท่ี 2... 

 
 



-5- 
 

สมรรถนะ คะแนนเต็ม วิธีการประเมิน 

 
สวนท่ี 2 : ความรูความสามารถเฉพาะตําแหนง 
           สาขาวิชาคอมพิวเตอรธุรกิจและเทคโนโลยีสารสนเทศ 

- ประยุกตใชเทคโนโลยีคอมพิวเตอรและสารสนเทศเพ่ือ 
  พัฒนางานอาชีพ 
- ออกแบบระบบงานสารสนเทศและอินเตอรเน็ต 
- ออกแบบและพัฒนาระบบฐานขอมูล 
- ออกแบบและพัฒนาโปรแกรมเชิงวัตถุ 
- ออกแบบและพัฒนาเว็ปไซต 
- ออกแบบและติดตั้ง และบํารุงรักษาระบบเครือขาย 
  คอมพิวเตอร 
- ออกแบบและติดตั้ง ฝกอบรม และบํารุงรักษาเครือขาย 
  คอมพิวเตอร 
- วิเคราะห ออกแบบ ระบบงานสารสนเทศและอินเตอรเน็ต 

           

 
100 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
สอบขอเขียน 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

สมรรถนะ สมรรถนะ สมรรถนะ 

ประเมินสมรรถนะครั้งท่ี 2 
          1. มนุษยสัมพันธ  การประสานงาน 
          2. การคิดวิเคราะห 
          3. ความคิดริเริ่มและปฏิภาณไหวพริบ 
          4. การสื่อสารโดยการพูด 
          5. แฟมสะสมผลงาน 

 

 
100 

 
 
 
 
 
 
 

 
สอบสัมภาษณ 

 
 
 
 
 
 

 
หมายเหตุ   การประเมินจะประเมิน สมรรถนะครั้งท่ี 1  กอนและเม่ือประเมินสมรรถนะครั้งท่ี 1 ผานแลว  
จึงจะมีสิทธิเขารับการประเมินสมรรถนะครั้งท่ี  ๒  ตอไป 
6. เกณฑการตัดสิน 
 ๖.๑ การประเมินสมรรถนะจะแบงการประเมินเปน  ๒  ครั้ง ไดแก  
   ๖.๑.๑ ประเมินสมรรถนะครั้งท่ี ๑ ประกอบดวย สมรรถนะสวนท่ี ๑ และสวนท่ี ๒  
   ๖.๑.๒ ประเมินสมรรถนะครั้งท่ี ๒ ประกอบดวย สมรรถนะสวนท่ี ๓ 
 ๖.๒ ผูท่ีจะผานการประเมินสมรรถนะในครั้งท่ี ๑ ตองไดคะแนนการประเมินสวนท่ี  ๑  และสวนท่ี  ๒  ไม
ต่ํากวารอยละ  ๖๐   
 

/ ท้ังนี้ ... 
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  ท้ังนี้ผูท่ีจะไดรับการตรวจขอสอบสวนท่ี  ๒  จะตองเปนผูไดคะแนนผานการประเมินในสวนท่ี ๑  
ไมต่ํากวารอยละ  ๖๐  ( วิทยาลัยเทคนิคเชียงใหม ขอสงวนสิทธิพิจารณาตรวจกระดาษคําตอบของผูเขาสอบ  
ในสวนท่ี  ๒  ใหกับผูท่ีมีผลการประเมินผานในสวนท่ี ๑  เทานั้น ) 
 ๖.๓ ผูท่ีจะมีสิทธิเขารับการประเมินสมรรถนะครั้งท่ี  ๒ จะตองเปนผูท่ีไดคะแนนผานการประเมิน
สมรรถนะครั้งท่ี  ๑   
 ๖.๔ ผูท่ีจะผานการประเมินสมรรถนะครั้งท่ี ๒ ตองไดคะแนนการประเมินสวนท่ี ๓ ไมต่ํากวารอยละ  ๖๐ 
 ๖. 5 ผูท่ีจะผานการเลือกสรรจะตองเปนผูท่ีไดคะแนนผานการประเมินสมรรถนะครั้งท่ี ๑ และครั้งท่ี  ๒ 
 

7.  การประกาศรายช่ือผูผานการเลือกสรร 
 ๗.๑ วิทยาลัยเทคนิคเชียงใหม จะประกาศรายชื่อผูผานการเลือกสรร ณ วิทยาลัยเทคนิคเชียงใหม  หรือ
ประกาศทางเว็บไซตของวิทยาลัยเทคนิคเชียงใหม (www.cmtc.ac.th)  
 ๗.๒  การประกาศรายชื่อผูผานการเลือกสรร  
  ๗.๒.๑ จําแนกตามตําแหนงท่ีเปดรับสมัครและมีผูสอบผาน  
  ๗.๒.๒ บัญชีรายชื่อแตละตําแหนงดังกลาว จะเรียงลําดับจากผูท่ีไดคะแนนรวมสูงสุดเปนลําดับท่ี
หนึ่งไปหาผูท่ีไดคะแนนรวมต่ําสุดโดยผูอยูในลําดับตนจะเปนผูอยูในลําดับท่ีดีกวา 
  ๗.๒.๓ กรณีท่ีมีผูไดคะแนนรวมตามขอ ๗.๒.๒ ดังกลาวเทากัน จะพิจารณาดังนี้  
   (๑) ใหผูท่ีไดคะแนนประเมินครั้งท่ี ๑ สวนท่ี ๑ มากกวา เปนผูอยูในลําดับท่ีดีกวา  
   (๒) ถาคะแนนเทากัน จะพิจารณาใหผูท่ีไดคะแนนประเมินครั้งท่ี ๑ สวนท่ี ๒ มากกวา 
เปนผูอยูในลําดับท่ีดีกวา 
   (๓) ถาคะแนนเทากัน จะพิจารณาใหผูท่ีไดคะแนนประเมินครั้งท่ี ๒ มากกวา 
เปนผูอยูในลําดับท่ีดีกวา 
 ๗.๓ หากตําแหนงใดมีผูผานการเลือกสรรเกินจํานวนอัตราวางท่ีประกาศรับสมัครนี้  
วิทยาลัยเทคนิคเชียงใหม จะข้ึนบัญชีรายชื่อผูผานการเลือกสรรดังกลาวนั้นไวเปนเวลา 2 ป 
 ท้ังนี้ ถามีกรณีอยางใดอยางหนึ่งดังตอไปนี้ ใหรายชื่อท่ีไดข้ึนบัญชีไวนี้เปนอันยกเลิก การข้ึนบัญชี 
ของผูนั้นดวย ไดแก  

(๑) ผูนั้นไดขอสละสิทธิไมเขารับการจัดจางในตําแหนงท่ีสอบได 
(๒) ผูนั้นไมมารายงานตัวเพ่ือรับการจัดจางภายในเวลาท่ีกําหนด 
(๓) ผูนั้นไมมาเขามาปฏิบัติหนาท่ีราชการตามกําหนดวัน เวลาท่ีวิทยาลัยเทคนิคเชียงใหม กําหนด 
(๔) ปรากฏขอเท็จจริงในภายหนาวาผูนั้นมีคุณสมบัติไมเปนไปตามเง่ือนไข และ/หรือไมปฏิบัติตาม   
     เง่ือนไขการรับสมัครกรณีหนึ่งกรณีใดหรือหลายกรณีตามท่ีระบุไวในขอ ๓.๕ ของประกาศฯ นี้ 

 

8.  การจัดจางและทําสัญญาจางผูผานการเลือกสรร 
ผูผานการเลือกสรรจะตองเขารับการจางและทําสัญญาจางตามท่ีวิทยาลัยเทคนิคเชียงใหม กําหนด ดังนี้ 
๘.๑ วิทยาลัยเทคนิคเชียงใหม  จะจางพนักงานราชการครั้งแรกตามลําดับคะแนนท่ีสอบไดของผูผานการ

เลือกสรรแตละตําแหนงตามจํานวนอัตราวางท่ีไดประกาศรับสมัครไวนี้  
๘.๒ ในกรณีท่ีวิทยาลัยเทคนิคเชียงใหม  มีอัตราวางเพ่ิมในภายหนาจะจัดจางพนักงานราชการ  

โดยพิจารณาบัญชีรายชื่อผูผานการเลือกสรรในตําแหนงนั้น ๆ ตามลําดับการข้ึนบัญชีรายชื่อของตําแหนงนั้น  
ท่ีมีบัญชีรายชื่อเหลืออยูตามจํานวนอัตราวางดังกลาว 

 
/8.3 การทําสัญญา... 





เอกสารแนบทายประกาศวิทยาลัยเทคนิคเชียงใหม 
ลงวันท่ี    13  มิถุนายน  พ.ศ. 2562 

เรื่อง  รับสมัครบุคคลเพ่ือเลือกสรรและจัดจางเปนพนักงานราชการท่ัวไป  
--------------------------------------------------------- 

1. ขอมูลเกี่ยวกับตําแหนง 

ช่ือตําแหนง  พนักงานบริหารท่ัวไป (คร)ู  

ตําแหนงเลขท่ี   3551  (จํานวน 1 ตําแหนง) กลุมงาน  บริหารท่ัวไป  

กลุมวิชา  คอมพิวเตอรธุรกิจและเทคโนโลยีสารสนเทศ 

สถานท่ีปฏิบัติงาน  วิทยาลัยเทคนิคเชียงใหม สังกัด  สํานักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา 
     ท่ีตั้งเลขท่ี  9  ถ.เวียงแกว ต.ศรีภูมิ อ.เมืองเชียงใหม จ.เชียงใหม 50200      

2. หนาท่ีความรับผิดชอบของงานท่ีปฏิบัติ 
  

 ปฏิบัติหนาท่ีหลักเก่ียวกับการจัดการเรียนการสอน การสงเสริม การเรียนรู พัฒนา
ผูเรียน ปฏิบัติงานทางวิชาการของสถานศึกษา พัฒนาตนเองและวิชาชีพ ประสานความรวมมือกับ
ผูปกครอง บุคคลในชุมชนหรือสถานประกอบการเพ่ือรวมกันพัฒนาผูเรียน การบริการสังคมดานวิชาการ 
เปนตน โดยมีลักษณะงานท่ีตองปฏิบัติ ดังนี้ 
  2. 1 ปฏิบัติงานเก่ียวกับการจัดการเรียนการสอน และสงเสริมการเรียนรูของผูเรียนดวย
วิธีการท่ีหลากหลายโดยเนนผูเรียนเปนสําคัญ 
  2.2 จัดอบรมสั่งสอน และจัดกิจกรรมเพ่ือพัฒนาผูเรียนใหมีคุณลักษณะท่ีพึงประสงค 
  2. 3 ปฏิบัติงานวิชาการของสถานศึกษา 
  2. 4 ปฏิบัติงานเก่ียวกับการจัดระบบการดูแลชวยเหลือผูเรียน 
  2. 5 ประสานความรวมมือกับผูปกครองและบุคคลในชุมชนและสถานประกอบการเพ่ือ
รวมกันพัฒนาผูเรียนตามศักยภาพ 
  2. 6 ทํานุบํารุง สงเสริมศิลปวัฒนธรรม แหลงเรียนรูและภูมิปญญาทองถ่ิน 
  2. 7 ศึกษา วิเคราะห วิจัย และประเมินพัฒนาการของผูเรียนเพ่ือนํามาพัฒนาการเรียน
การสอนใหมีประสิทธิภาพยิ่งข้ึน 
  2.8  ปฏิบัติงานเก่ียวกับการใชโปรแกรมชุดคําสั่งในระบบคอมพิวเตอรเพ่ือนํามา
ปฏิบัติงานในการจัดการเรียนการสอนและงานอ่ืน ๆ ท่ีเก่ียวของ รวมท้ังการติดตามความกาวหนาของ
เทคโนโลยีใหม ๆ เพ่ือนํามาใชปฏิบัติงาน       
  2.9 ติดตอประสานงาน ใหบริการขอมูล ใหคําปรึกษา แนะนํา ตอบปญหา และชี้แจง
เรื่องตาง ๆ ท่ีเก่ียวกับงานในหนาท่ีแกบุคคลหรือหนวยงานท่ีเก่ียวของ 
   2.10 การปฏิบัติงานอ่ืนๆ ตามท่ีไดรับมอบหมาย 
 
 
 

/ 3. คุณสมบัติ... 






