
 
 

 
 
 

ประกาศวิทยาลัยเทคนิคฉะเชิงเทรา 
เรื่อง   การรับสมัครบุคคลเพ่ือเลือกสรรและจัดจ้างเป็นพนักงานราชการทั่วไป   

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

 ด้วยวิทยาลัยเทคนิคฉะเชิงเทรา ประสงค์จะรับสมัครบุคคลเพ่ือเลือกสรรและจัดจ้างเป็นพนักงาน
ราชการทั่วไป  โดยให้ปฏิบัติงานในวิทยาลัยเทคนิคฉะเชิงเทรา  สังกัด ส านักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา  
ฉะนั้น อาศัยอ านาจตามความในข้อ ๕ ของ ประกาศคณะกรรมการบริหารพนักงานราชการ ลงวันที่  ๑๑  กันยายน 
พ.ศ.๒๕๕๒  เรื่อง หลักเกณฑ์วิธีการและเงื่อนไข การสรรหาและการเลือกสรรพนักงานราชการ และแบบสัญญาจ้าง
ของพนักงานราชการ พ.ศ. ๒๕๕๒ และประกาศคณะกรรมการบริหารพนักงานราชการ ลงวันที่ ๒๘ กุมภาพันธ์ 
พ.ศ.๒๕๕๔  เรื่อง การก าหนดลักษณะงานและคุณสมบัติเฉพาะของกลุ่มงานและการจัดกรอบอัตราก าลังพนักงาน
ราชการ และค าสั่งส านักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา ที่  ๒๙๗/๒๕๕๖  ลงวันที่ ๒๘ กุมภาพันธ์ พ.ศ.๒๕๕๖  
เรื่อง มอบอ านาจการสรรหาและเลือกสรรบุคคลเพ่ือจัดจ้างเป็นพนักงานราชการประเภททั่วไป การจัดท าและลง
นามในสัญญาจ้างพนักงานราชการ จึงประกาศรับสมัครบุคคลเพ่ือเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป  โดยมี
รายละเอียดดังต่อไปนี้ 
  

๑. ชื่อต ำแหน่ง กลุ่มงำน และรำยละเอียดกำรจ้ำงงำน 
 ๑.๑ ชื่อกลุ่มงำน   ชื่อต ำแหน่ง  จ ำนวนอัตรำว่ำง  
 บริหารทั่วไป   1) พนักงานบริหารทั่วไป (ด้านบริหารงานทั่วไป)  ๑  
  2) พนักงานบริหารทั่วไป (ด้านบริหารงานทั่วไป)  1 
 ๑.๒ ขอบข่ำยงำนที่จะให้ปฏิบัติ  ให้เป็นไปตามรายละเอียดแนบท้ายประกาศนี้ 
 ๑.๓ อัตรำค่ำตอบแทนและสิทธิประโยชน์ 
 ต าแหน่งในกลุ่มงานบริหารทั่วไป ค่าตอบแทนรายเดือน ๑๘,00๐ บาท และให้ได้รับสิทธิ
ประโยชน์ของพนักงานราชการ ตามระเบียบส านักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยพนักงานราชการ พ.ศ.๒๕๔๗ และตาม
ประกาศคณะกรรมการบริหารพนักงานราชการ เรื่อง ค่าตอบแทนพนักงานราชการ (ฉบับที่ ๙)  ลงวันที่ ๑๕ 
พฤษภาคม  พ.ศ. ๒๕๖1 ก าหนดไว้ 
 ๑.๔  ระยะเวลำกำรจ้ำง   จ้างภายในปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖5  (ตั้งแต่วันที่เริ่มเข้าปฏิบัติราชการซึ่งจะ
ได้ก าหนดไว้ในประกาศรายชื่อผู้ผ่านการเลือกสรรเพ่ือจัดจ้างเป็นพนักงานราชการ) ถึงวันที่ ๓๐ กันยายน ๒๕๖7  
โดยในระยะเวลาการจ้างต้องประเมินผลการปฏิบัติงานของพนักงานราชการตามประกาศคณะกรรมการบริหาร
พนักงานราชการ  เรื่องแนวทางการประเมินผลการปฏิบัติงานของพนักงานราชการ  พ.ศ.๒๕๕๔  ลงวันที่ ๒๘ 
กุมภาพันธ์ พ.ศ.๒๕๕๔  และท่ีส านักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษาก าหนดไว้ 
 ๑.๕  สถำนที่ปฏิบัติงำน  วิทยาลัยเทคนิคฉะเชิงเทรา  อ าเภอเมือง  จังหวัดฉะเชิงเทรา  สังกัดส านักงาน 
คณะกรรมการการอาชีวศึกษา  
๒. คุณสมบัติท่ัวไปและคุณสมบัติเฉพำะส ำหรับต ำแหน่งของผู้สมัคร 
 ผู้สมัครต้องมีคุณสมบัติทั่วไปและมีคุณสมบัติเฉพาะต าแหน่งเป็นไปตามระเบียบส านักนายกรัฐมนตรีว่า
ด้วยพนักงานราชการ พ.ศ. 2547 ลงวันที่ 13 มกราคม 2547 และประกาศคณะกรรมการบริหารพนักงาน
ราชการ เรื่อง ก าหนดลักษณะงานและคุณสมบัติเฉพาะของกลุ่มงานและการจัดท ากรอบอัตราก าลังพนักงานราชการ
ลงวันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2554 ครบทุกข้อ ดังต่อไปนี้ 
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 ๒.๑ คุณสมบัติทั่วไป 
 ๒.๑.๑  มีสัญชาติไทย 
 ๒.๑.๒  มีอายุไม่ต่ ากว่า ๑๘ ปี (นับถึงวันสุดท้ายของการรับสมัคร) 
 ๒.๑.๓  ไม่เป็นบุคคลล้มละลาย 
 ๒.๑.๔  ไม่เป็นผู้มีร่างกายทุพพลภาพจนไม่สามารถปฏิบัติหน้าท่ีได้ ไร้ความสามารถหรือจติฟั่นเฟือน 
ไม่สมประกอบ หรือเป็นโรคตามท่ีก าหนดไว้ในกฎหมายว่าด้วยระเบียบข้าราชการพลเรือน พ.ศ.๒๕๓๕ และไม่เป็น 
ผู้บกพร่องในศีลธรรมอันดีงามจนเป็นที่รังเกียจของสังคม 
 ๒.๑.๕ ไม่เป็นผู้ด ารงต าแหน่งข้าราชการการเมือง กรรมการพรรคการเมือง หรือเจ้าหน้าที่ในพรรค 
การเมือง 
 ๒.๑.๖ ไม่เป็นผู้เคยต้องรับโทษจ าคุกโดยค าพิพากษาถึงที่สุดให้จ าคุก เพราะกระท าความผิดทางอาญา 
เว้นแต่เป็นโทษส าหรับความผิดที่ได้กระท าโดยประมาทหรือความผิดลหุโทษ 
 ๒.๑.๗ ไม่เป็นผู้เคยถูกลงโทษให้ออก ปลดออก หรือไล่ออกจากราชการ รัฐวิสาหกิจ หรือหน่วยงานอ่ืน
ของรัฐ  
  หมำยเหตุ  ผู้ที่ผ่านการเลือกสรร  ในวันที่ท าสัญญาจ้างจะต้องไม่เป็นข้าราชการหรือลูกจ้างของ
ส่วนราชการ พนักงาน  หรือลูกจ้างของหน่วยงานอ่ืนของรัฐ รัฐวิสาหกิจ  หรือพนักงานหรือลูกจ้างของส่วนราชการ
ส่วนท้องถิ่น และจะต้องน ำใบรับรองแพทย์ ซึ่งออกให้ไม่เกิน ๑ เดือน และแสดงว่ำไม่เป็นโรคที่ต้องห้ำมตำม   
กฎ ก.พ. ฉบับท่ี ๓ (พ.ศ.๒๕๕๓) มำยื่นด้วย 
 ๒.๒ คุณสมบัติเฉพำะต ำแหน่ง 
 ๒.๒.๑ ได้รับวุฒิปริญญาตรี และคุณวุฒิอ่ืนๆ ที่เทียบได้ในระดับเดียวกันที่ ก.พ. พิจารณารับรอง 
(ตามรายละเอียด เอกสาร แนบท้ายประกาศ)  
๓.  กำรรับสมัคร 
 ๓.๑ วัน เวลำ และสถำนที่รับสมัคร   
ผู้ประสงค์จะสมัครที่มีคุณสมบัติตรงตามที่ก าหนดไว้ในประกาศนี้  ให้ยื่นใบสมัครด้วยตนเอง  ณ  วิทยาลัยเทคนิค
ฉะเชิงเทรา  ตั้งแต่วันที่  1 – 7  มีนำคม  ๒๕๖5  ภำคเช้ำตั้งแต่เวลำ ๐๘.๓๐ – ๑๒.๐๐  น. และภำคบ่ำยเวลำ  
๑๓.๐๐ – ๑๖.๓๐ น. (เว้นวันหยุดรำชกำร) 
 ๓.๒  หลกัฐำนที่ต้องยื่นพร้อมใบสมัคร 
 ๓.๒.๑ รูปถ่ายหน้าตรงไม่สวมหมวกและไม่สวมแว่นตาด า  ขนาด ๑ x ๑.๕ นิ้ว ซึ่งถ่ายไว้ไม่เกิน   
๑ ปี (นับถึงวันสุดท้ายของการรับสมัคร)  จ านวน ๓ รูป (ใช้ติดใบสมัคร ๑ รูป และใบตอบรับการสมัคร ๒ รูป) และ
ลงชื่อก ากับหลังรูปถ่าย 
 ๓.๒.๒ ส าเนาปริญญาบัตร หรือส าเนาแสดงผลการเรียน (Transcript of Records) ทีแ่สดงว่าเป็นผูมี้ 
คุณวุฒิการศึกษาตรงตามประกาศรับสมัครโดยต้องส าเร็จการศึกษาและได้รับอนุมัติจากผู้มีอ านาจอนุมัติภายใน    
วันปิดรับสมัครจ านวนอย่างละ ๒ ฉบับ และรับรองส าเนาถูกต้อง  
 ทั้งนี้ ผู้ที่จะถือว่าเป็นผู้ส าเร็จการศึกษาตามหลักสูตรขั้นปริญญาบัตรของสถานศึกษาใดนั้นจะถือ
ตามกฎหมาย กฎ หรือระเบียบที่เกี่ยวกับการส าเร็จการศึกษาตามหลักสูตรของสถานศึกษานั้นๆ เป็นเกณฑ์โดย
จะต้องส าเร็จการศึกษาภายในวันปิดรับสมัคร 
 ๓.๒.๓  ส าเนาบัตรประจ าตัวประชาชน ของผู้สมัครที่ยังไม่หมดอายุ และรับรองส าเนาถูกต้อง  
จ านวน  ๑  ฉบับ 
 ๓.๒.๔  ส าเนาทะเบียนบ้าน  จ านวน  ๑  ฉบับ และรับรองส าเนาถูกต้อง  
 

3.2.5 ส าเนาหลักฐานอื่น..../ 
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 ๓.๒.๕  ส าเนาหลักฐานอื่นๆ (ถ้ามี) เช่น ใบส าคัญการสมรส  ใบส าคัญทางทหารกองเกิน (ใบ สด๘, 
สด.๙)  ใบส าคัญทางทหารกองหนุน (ใบ สด.๔๓)  ใบเปลี่ยนชื่อ –นามสกุล (ในกรณีท่ีมีชื่อ – นามสกุลในหลักฐานการ
สมัครไม่ตรงกัน) อย่างละ ๑ ฉบับ และรับรองส าเนาถูกต้อง 
 ท้ังนี้ ในวันสมัครให้ผู้สมัครน าเอกสาร ฉบับจริงทุกรำยกำร มาแสดงต่อเจ้าหน้าท่ี ณ วิทยาลัยเทคนิค
ฉะเชิงเทรา และให้ผู้สมัครเขียนค ารับรองส าเนาถูกต้อง และลงชื่อก ากับไว้ในส าเนาเอกสารตามข้อ ๓.๒.๒ – ๓.๒.๕ 
ทุกฉบับ 
 ๓.๓ ค่ำธรรมเนียมในกำรสมัคร 
 ผู้สมัครต้องเสียค่าธรรมเนียมสอบส าหรับต าแหน่งที่สมัคร จ านวนเงิน  ๓๐๐ บาท  (สามร้อยบาท
ถ้วน) และค่าธรรมเนียมดังกล่าวจะไม่คืนให้ ไม่ว่ากรณีใดๆ ทั้งสิ้น 
 ๓.๔ วิธีกำรสมัคร 
 ให้ผู้สมัครด าเนินการเกี่ยวกับการสมัครตามข้ันตอนวิธีการ ดังนี้ 
 ๓.๔.๑ ขอรับค าร้องขอสมัคร และใบสมัครที่งานบุคลากร วิทยาลัยเทคนิคฉะเชิงเทราหรือขอรับ 
ได้ที่เจ้าหน้าที่ในวันสมัคร 
 ๓.๔.๒  กรอกรายละเอียดในเอกสารการสมัครซึ่งประกอบด้วย ค าร้องขอสมัคร และใบสมัคร     
ให้ครบถ้วนทุกช่องรายการ และลงชื่อผู้สมัครพร้อมทั้งวันที่สมัครให้เรียบร้อย 
 ๓.๔.๓  ติดรูปถ่าย จ านวน ๑ รูป ลงในใบสมัคร และติดรูปถ่าย จ านวน ๒ รูป ลงในบัตรประจ าตัว 
ผู้สมัครสอบในช่องที่ก าหนดให้เรียบร้อย 
 ๓.๔.๔  ยื่นเอกสารการสมัครที่กรอกข้อความสมบูรณ์และติดรูปถ่ายเรียบร้อยแล้ว พร้อมทั้งแนบ 
เอกสารประกอบการสมัครตามข้อ ๓.๒ โดยยื่นการสมัครต่อเจ้าหน้าที่รับสมัครเท่านั้น และให้ยื่นภายในวัน เวลา 
และสถานที่ รับสมัครที่ก าหนดไว้ตามข้อ ๓.๑ 
 ๓.๔.๕ เมื่อเจ้าหน้าท่ีรับสมัครได้ตรวจสอบเอกสารการสมัครแล้ว ให้ผู้สมัครช าระเงินค่าธรรมเนียมสอบ 
ตามข้อ ๓.๓  และลงชื่อผู้สมัครในบันทึกประจ าวันเป็นหลักฐานพร้อมกับรอรับบัตรประจ าตัวผู้สมัครสอบคืนจาก
เจ้าหน้าที่รับสมัคร ซึ่งผู้สมัครต้องเก็บไว้เป็นหลักฐานในการเข้ารับการประเมินสมรรถนะโดยการสอบ 
 ๓.๔.๖  ติดตามตรวจสอบประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิสอบตามที่ก าหนดไว้ใน ข้อ ๔ ของประกาศนี้ 

๓.๕  เงื่อนไขในกำรรับสมัคร 
 ๓.๕.๑ วิทยาลัยเทคนิคฉะเชิงเทรา ขอสงวนสิทธิรับการพิจารณาเอกสารการสมัครเฉพาะผู้สมัครที่
ยื่นเอกสารประกอบการสมัครตามข้อ ๓.๒ ในประกาศนี้ ครบถ้วนทุกรายการและได้กรอกข้อความในเอกสารการรับ
สมัครครบถ้วนสมบูรณ์และได้ด าเนินการสมัครตามข้อ ๓.๔ ในประกาศฯ นี้ครบถ้วนทุกขั้นตอน กรณีที่ยื่นเอกสาร
ประกอบการรับสมัคร หรือกรอกข้อความในเอกสารการสมัครไม่ครบถ้วนสมบูรณ์ หรือไม่ได้ด าเนินการสมัครครบถ้วน
ทุกขั้นตอนดังกล่าวจะมีผลให้ผู้สมัครนั้น  ไม่มีรายชื่อในประกาศรายช่ือผู้มีสิทธิเข้ารับการประเมินสมรรถนะหรือเข้ารับ
การสอบในต าแหน่งที่สมัครนั้น 
 ๓.๕.๒ ผู้สมัครจะต้องรับผิดชอบในการตรวจสอบและรับรองตนเองว่าเป็นผู้มีคุณสมบัติทั่วไปและ 
คุณสมบัติตรงตามประกาศรับสมัครสอบ กรณีที่วิทยาลัยเทคนิคฉะเชิงเทรา  ตรวจสอบพบว่าผู้สมัครไม่มีคุณสมบัติ
ครบถ้วนดังกล่าว หรือคุณวุฒิการศึกษาที่ใช้สมัครไม่ตรงตามประกาศรับสมัคร รวมทั้งกรณีที่มีความผิดพลาดอันเกิด
จากผู้สมัครไม่ว่าด้วยเหตุใดๆ อันมีผลท าผู้สมัครไม่สิทธิสมัครตามประกาศรับสมัครฯ นี้ ให้ถือว่าผู้สมัครเป็นผู้ขาด
คุณสมบัติในการสมัครมาตั้งแต่ต้น และถือว่าเป็นผู้ไม่มีสิทธิเข้ารับการประเมินสมรรถนะและไม่มีสิทธิได้รับการจัด
จ้างและท าสัญญาจ้างเป็นพนักงานราชการครั้งนี้ ถึงแม้จะเป็นผู้ผ่านการเลือกสรรเพ่ือจัดจ้างเป็นพนักงานราชการ
และจะไม่ได้รับคืนค่าธรรมเนียมสอบแต่อย่างใด 
 

4.การประกาศรายชื่อ..../ 
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๔. กำรประกำศรำยช่ือผู้มีสิทธิ์เข้ำรับกำรประเมินสมรรถนะและก ำหนดวัน เวลำ และสถำนที่ในกำรประเมิน
สมรรถนะ 
 ๔.๑ ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการประเมินสมรรถนะภำยในวันที ่ 9  มีนำคม  ๒๕๖5    
ณ  วิทยาลัยเทคนิคฉะเชิงเทรา  ทางเว็บไซต์ของวิทยาลัยเทคนิคฉะเชิงเทรา  www.cstc.ac.th     
๕. หลักเกณฑ์และวิธีกำรสรรหำและเลือกสรร 
  

 โดยจะประเมินสมรรถนะครั้งที่ ๑  ภาค ก และภาค ข. ก่อน และเมื่อผ่านเกณฑ์การประเมิน
สมรรถนะ  ไม่ต่ ากว่าร้อยละ 60  แล้วจึงจะมีสิทธิเข้ารับการประเมินสมรรถนะ  ครั้งที่  2  ต่อไป 
 

๖. เกณฑ์กำรตัดสิน 
 ๖.๑ การประเมินสมรรถนะจะแบ่งการประเมินเป็น ๒ ครั้ง ได้แก่ 
 ๖.๑.๑ ประเมินสมรรถนะ ครั้งที่ ๑ ประกอบด้วย ภาค ก ความรู้ทั่วไป และ ภาค ข 
          ความรู้ความสามารถเฉพาะต าแหน่ง  
 ๖.๑.๒ ประเมินสมรรถนะ ส่วนที่ 3  การประเมินสอบสัมภาษณ์ 
 ๖.๒ ผู้ที่ผ่านการประเมินสมรรถนะ ต้องได้คะแนนการประเมินภาค ก และภาค ข  รวมกันไม่ต่ ากว่า   
ร้อยละ ๖๐  

องค์ประกอบกำรประเมินสมรรถนะ คะแนนเต็ม วิธีกำรประเมิน 
ประเมินสมรรถนะ ครั้งที่ 1   
ภำค ก : ความรู้ความสามารถท่ัวไป ๑๐๐ สอบข้อเขียน 
           - ความรู้เกี่ยวกับวิสัยทัศน์ พันธกิจ โครงสร้าง อ านาจหน้าที่    
             ภารกิจของส านักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา   
           - นโยบายด้านการอาชีวศึกษาของรัฐบาล และกระทรวงศึกษาธิการ   
           - พระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการกระทรวงศึกษาธิการ    
             พ.ศ. 2546    
           - พระราชบัญญัติการอาชีวศึกษา พ.ศ. 2551   
           - ระเบียบส านักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยพนักงานราชการ    
             พ.ศ. ๒๕๔๗ และประกาศคณะกรรมการบริหารพนักงาน   
             ราชการที่เก่ียวข้อง   
ภำค ข  : ควำมรู้ควำมสำมำรถเฉพำะต ำแหน่ง ๑๐๐ สอบข้อเขียน 
            - ความรู้ ทางด้านวิชา การใช้งานคอมพิวเตอร์ในส านักงาน   
            - ความรู้ ทางด้านวิชา ภาษาไทย สังคม ภาษาอังกฤษ   
            - ความรู้ ทางด้านวิชา การบริหารงานจัดการทั่วไป การบริหาร   
              จัดการภายในส านักงาน   
            - ความรู้ ทางด้านวิชา เลขานุการ   
ประเมินสมรรถนะ ครั้งที่ 2     
ภำค ค : กำรสอบสัมภำษณ์   
           (๑) มนุษย์สัมพันธ์ การประสานงาน ๑๐๐ สอบสัมภาษณ์ 
           (๒) การคิดวิเคราะห์  (เชิงปฏิบัติการ) 
           (๓) ความคิดริเริ่มสร้างสรรค์   
           (๔) การสื่อสารโดยการพูด   

ทั้งนี้ ผู้ที่จะได้รับ..../ 
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 ท้ังนี้  ผู้ท่ีจะได้รับการตรวจข้อสอบภาค ข ต้องเป็นผู้ได้คะแนนผ่านการประเมินในภาค ก ไม่ต่ ากว่าร้อยละ 
๖๐ วิทยาลัยเทคนิคฉะเชิงเทราขอสงวนสิทธิพิจารณาตรวจกระดาษค าตอบของผู้เข้าสอบในภาค ข ให้กับผู้ที่มีการ
ประเมินผ่านในภาค ก เท่านั้น 
 ๖.๓ ผู้ท่ีจะมีสิทธิเข้ารับการประเมินสมรรถนะครั้งท่ี 2 ภาค ค การสอบสัมภาษณ์ จะต้องเป็นผู้ได้คะแนน
ผ่านการประเมินสมรรถนะตามที่ระบุในข้อ 6.2  
 ๖.๔ ผู้ที่จะผ่านการประเมินสมรรถนะภาค ค ต้องได้คะแนนประเมินไม่ต่ ากว่าร้อยละ ๖๐  
 ๖.๕ ผู้ที่จะผ่านการเลือกสรร จะต้องเป็นผู้ที่ได้คะแนนผ่านการประเมินสมรรถนะทั้ง 2 ครั้ง 
๗. กำรประกำศบัญชีรำยช่ือและขึ้นบัญชีรำยชื่อผู้ผ่ำนกำรเลือกสรร 
 ๗.๑  วิทยาลัยเทคนิคฉะเชิงเทรา จะประกาศรายชื่อผู้ผ่านการเลือกสรรทางเว็บไซต์ของวิทยาลัยเทคนิค 
ฉะเชิงเทรา  www.cstc.ac.th     
 ๗.๒ การประกาศบัญชีรายชื่อผู้ผ่านการเลือกสรร 
  ๗.๒.๑  จ าแนกตามต าแหน่งที่เปิดรับสมัครและมีผู้สอบผ่าน 
 ๗.๒.๒  บัญชีรายชื่อแต่ละต าแหน่งดังกล่าว  จะเรียงล าดับที่จากผู้ที่ได้คะแนนรวมสูงสุด 
เป็นล าดับที่หนึ่งไปหาผู้ที่ได้คะแนนรวมต่ าสุด  โดยผู้อยู่ในล าดับต้นจะเป็นผู้อยู่ในล าดับที่ดีกว่า 
  ๗.๒.๓  กรณีท่ีมีผู้ได้คะแนนตามข้อ ๗.๒.๒  ดังกล่าวเท่ากัน  จะพิจารณา ดังนี้ 

(๑) ให้ผู้ที่ได้คะแนนประเมินภาค ก มากกว่าเป็นผู้อยู่ในล าดับที่ดีกว่า 
(๒) ถ้าคะแนนเท่ากัน จะพิจารณาให้ผู้ที่ได้คะแนนประเมินภาค ข  มากกว่าเป็นผู้ 

อยู่ในล าดับที่ดีกว่า 
(๓) ถ้าคะแนนเท่ากัน จะพิจารณาให้ผู้ทีไ่ด้คะแนนประเมินภาค ค มากกว่าเป็นผู้ 

อยู่ในล าดับที่ดีกว่า 
   (4) ถ้าคะแนนเท่ากัน จะพิจารณาให้ผู้ที่ได้รับเลขประจ าตัวสอบก่อนเป็นผู้อยู่ในล าดับที่
ดีกว่า 
๘. กำรจัดจ้ำงและสัญญำจ้ำงผู้ผ่ำนกำรเลือกสรร 
 ผู้ผ่านการเลือกสรรจะต้องรายงานตัวเข้ารับการจ้างและท าสัญญาจ้างตามที่วิทยาลัยเทคนิคฉะเชิงเทรา  
ก าหนดดังนี้ 
 ๘.๑ วิทยาลัยเทคนิคฉะเชิงเทรา  จะจ้างพนักงานราชการตามล าดับคะแนนที่ สอบได้ของผู้ผ่านการ
เลือกสรร ตามจ านวนอัตราว่างที่ได้ประกาศรับสมัครไว้นี้ 
 ๘.๓  การท าสัญญาจ้างให้เป็นไปตามที่วิทยาลัยเทคนิคฉะเชิงเทราก าหนด  ซึ่งจะแจ้งให้ทราบต่อไป 
 อนึ่ง เนื่องด้วยสถานการณ์แพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) เพ่ือลดความเสี่ยง
ในการแพร่เชื้อและเพ่ือความปลอดภัยต่อสุขภาพขอผู้สมัครสอบ วิทยาลัยเทคนิคฉะเชิงเทราขอสงวนสิทธิ์ในการ
เลื่อนหรือยกเลิก หรือเปลี่ยนแปลงแก้ไข ก าหนดการและการด าเนินการสรรหาและเลือกสรรได้ตามความเหมาะสม 
 

ประกาศ   ณ   วันที่    18   กุมภาพันธ์   พ.ศ. ๒๕๖5 
 
 
 

           ว่าที่พันตรี 
                     (วชัรพล   ลกัษณลม้าย)  

                   ผู้อ านวยการวิทยาลัยเทคนิคฉะเชิงเทรา 
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เอกสารแนบท้ายประกาศวิทยาลัยเทคนิคฉะเชิงเทรา 
ลงวันที่   18   กุมภาพันธ์  ๒๕๖5 

เรื่อง  รับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรและจัดจ้างเป็นพนักงานราชการทั่วไป 
-------------------------------------------------------------- 

๑. ข้อมูลเกี่ยวกับต าแหน่ง 
 ชื่อต าแหน่ง พนักงานบริหารทั่วไป (ด้านบริหารทั่วไป) 
 เลขที่ต าแหน่ง 4720    กลุ่มงานบริหารทั่วไป 
 สถานที่ปฏิบัติงาน วิทยาลัยเทคนิคฉะเชิงเทรา ประจ าศูนย์ CVM 
 สังกัด ส านักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา 
2. คุณสมบัติเฉพาะส าหรับต าแหน่ง 
  ได้รับปริญญาตรีหรือคุณวุฒิอื่นๆ ที่เทียบได้ในระดับเดียวกันท่ี ก.พ. พิจารณารับรองแล้วในทุกสาขาวิชา 
3. หน้าที่และความรับผิดชอบของงานที่ปฏิบัติ 
  ๑) ปฏิบัติงานเกี่ยวกับงานธุรการ งานบริการ และอิเล็กทรอนิกส์ เช่น การรับ-ส่ง หนังสือราชการ การ
ลงทะเบียนควบคุมหนังสือเข้า-ออก การเก็บและค้นหาเอกสารต่างๆ การร่างและโต้ตอบหนังสือราชการท้ังภายในและ
ภายนอกหน่วยงาน เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพและถูกต้องตามระเบียบสารบรรณท่ีก าหนดไว้ 
  2) ปฏิบัติงานวิเคราะห์ กลั่นกรอง สรุปเรื่อง การลงเวลานัดหมายติดต่อประสานงาน 
  3) ปฏิบัติงานการจัดเตรียมการประชุม บันทึก เรียบเรียงรายงานการประชุม และรายงานอื่นๆ เพื่อให้
การบริหารการประชุมมีประสิทธิภาพและบรรลุวัตถุประสงค์ของหน่วยงาน 
  4) รวบรวมข้อมูล จัดเก็บข้อมูลสถิติ เอกสาร หลักฐานหนังสือ ตามระเบียบวิธีปฏิบัติเพื่อสะดวกต่อการ
ค้นหา และเป็นหลักฐานทางราชการ 
  5) วางแผนการท างานท่ีรับผิดชอบ ร่วมด าเนินการวางแผนการท างานของหน่วยงาน หรือโครงการ
เพื่อให้ด าเนินงานเป็นไปตามเป้าหมายและผลสัมฤทธ์ิท่ีก าหนด 
  6) ติดต่อประสานงานกับบุคคลภายในหน่วยงานเดียวกันหรือหน่วยงานท่ีเกี่ยวข้อง เพื่อให้การ
ปฏิบัติงานมีประสิทธิภาพ 
  7) มีความรู้ความสามารถในการใช้โปรแกรมคอมพิวเตอร์เกี่ยวกับงานที่ปฏิบัติ 
  8) ให้บริการข้อมูล ให้ค าปรกึษา แนะน า ตอบปัญหา และชี้แจงเรื่องต่างๆ เกี่ยวกับงานในหน้าท่ีแก่ผู้
ท่ีมาติดต่อราชการหรือหน่วยงานท่ีเกี่ยวข้อง เพื่อให้ได้รับข้อมูลท่ีจะน าไปใช้ประโยชน์ได้ต่อไป 
  9) การปฏิบัติงานอื่นๆ ตามที่ได้รับมอบหมาย 
   
4. การลงนาม 
 
 
                                                ชื่อผู้ตรวจสอบ  ว่าที่พันตรี......................................... 
                                                                               (วัชรพล   ลักษณลม้าย)  

                                           ผู้อ านวยการวิทยาลัยเทคนิคฉะเชิงเทรา 
 
 
 
 
 
 

วันท่ีท่ีได้จัดท า   18   กุมภาพนัธ์  ๒๕๖5 



เอกสารแนบท้ายประกาศวิทยาลัยเทคนิคฉะเชิงเทรา 
ลงวันท่ี   18   กุมภาพันธ์  ๒๕๖5 

เรื่อง  รับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรและจัดจ้างเป็นพนักงานราชการท่ัวไป 
-------------------------------------------------------------- 

๑. ข้อมูลเกี่ยวกับต าแหน่ง 
 ชื่อต าแหน่ง พนักงานบริหารท่ัวไป (ด้านบริหารท่ัวไป) 
 เลขท่ีต าแหน่ง 4719    กลุ่มงานบริหารท่ัวไป  
 สถานที่ปฏิบัติงาน วิทยาลัยเทคนิคฉะเชิงเทรา ประจ าศูนย์อาชีวศึกษาทวิภาคีเขตพื้นที่ 
 สังกัด ส านักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา 
2. คุณสมบัติเฉพาะส าหรับต าแหน่ง 
  ได้รับปริญญาตรีหรือคุณวุฒิอื่นๆ ที่เทียบได้ในระดับเดียวกันท่ี ก.พ. พิจารณารับรองแล้วในทุกสาขาวิชา 
3. หน้าที่และความรับผิดชอบของงานที่ปฏิบัติ 
  ๑) ปฏิบัติงานเกี่ยวกับงานธุรการ งานบริการ และอิเล็กทรอนิกส์ เช่น การรับ-ส่ง หนังสือราชการ การ
ลงทะเบียนควบคุมหนังสือเข้า-ออก การเก็บและค้นหาเอกสารต่างๆ การร่างและโต้ตอบหนังสือราชการท้ังภายในและ
ภายนอกหน่วยงาน เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพและถูกต้องตามระเบียบสารบรรณท่ีก าหนดไว้ 
  2) ปฏิบัติงานวิเคราะห์ กลั่นกรอง สรุปเรื่อง การลงเวลานัดหมายติดต่อประสานงาน 
  3) ปฏิบัติงานการจัดเตรียมการประชุม บันทึก เรียบเรียงรายงานการประชุม และรายงานอื่นๆ เพื่อให้
การบริหารการประชุมมีประสิทธิภาพและบรรลุวัตถุประสงค์ของหน่วยงาน 
  4) รวบรวมข้อมูล จัดเก็บข้อมูลสถิติ เอกสาร หลักฐานหนังสือ ตามระเบียบวิธีปฏิบัติเพื่อสะดวกต่อการ
ค้นหา และเป็นหลักฐานทางราชการ 
  5) วางแผนการท างานท่ีรับผิดชอบ ร่วมด าเนินการวางแผนการท างานของหน่วยงาน หรือโครงการ
เพื่อให้ด าเนินงานเป็นไปตามเป้าหมายและผลสัมฤทธ์ิท่ีก าหนด 
  6) ติดต่อประสานงานกับบุคคลภายในหน่วยงานเดียวกันหรือหน่วยงานท่ีเกี่ยวข้อง เพื่อให้การ
ปฏิบัติงานมีประสิทธิภาพ 
  7) มีความรู้ความสามารถในการใช้โปรแกรมคอมพิวเตอร์เกี่ยวกับงานท่ีปฏิบัติ 
  8) ให้บริการข้อมูล ให้ค าปรกึษา แนะน า ตอบปัญหา และชี้แจงเรื่องต่างๆ เกี่ยวกับงานในหน้าท่ีแก่ผู้
ท่ีมาติดต่อราชการหรือหน่วยงานท่ีเกี่ยวข้อง เพื่อให้ได้รับข้อมูลท่ีจะน าไปใช้ประโยชน์ได้ต่อไป 
  9) การปฏิบัติงานอื่นๆ ตามที่ได้รับมอบหมาย 
     
4. การลงนาม 
 
                                                ชื่อผู้ตรวจสอบ  ว่าท่ีพันตรี......................................... 
                                                                               (วัชรพล   ลักษณลม้าย)  

                                    ผู้อ านวยการวิทยาลัยเทคนิคฉะเชิงเทรา 
                                                      

 
 
 
 

วันท่ีท่ีได้จัดท า   18   กุมภาพนัธ์  ๒๕๖5 


