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ประกาศวิทยาลัยเทคนิคดุสิต 
เรื่อง  รับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป 

............................................................. 
         ด้วยวิทยาลัยเทคนิคดุสิต ประสงค์จะรับสมัครบุคคลเพ่ือจัดจ้างเป็นพนักงานราชการ ตำแหน่ง                
ในกลุ่มงานบริหารทั่วไป ตำแหน่ง พนักงานบริหารทั่วไป (ด้านบริหารงานทั่วไป) โดยปฏิบัติงานในวิทยาลัยเทคนิค
ดุสิต ฉะนั้น อาศัยอำนาจตามความในข้อ 5 ของประกาศคณะกรรมการบริหารพนักงานราชการ ลงวันที่                   
11 กันยายน พ.ศ. 2552  เรื่อง หลักเกณฑ์วิธีการและเงื่อนไขการสรรหาและเลือกสรรพนักงานราชการและแบบ
สัญญาจ้างของพนักงานราชการ พ.ศ. 2552 และประกาศคณะกรรมการบริหารพนักงานราชการ ลงวันที่ 28 
กุมภาพันธ์ 2554 เรื่อง การกำหนดลักษณะงานและคุณสมบัติเฉพาะกลุ่มงานและการจัดทำกรอบอัตรากำลัง
พนักงานราชการ และคำสั่งสำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา ที่ 297/2556 ลงวันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2556 
เรื่อง มอบอำนาจ การสรรหาและเลือกสรรบุคคลเพ่ือจัดจ้างเป็นพนักงานราชการประเภททั่วไป การจัดทำและ           
ลงนามในสัญญาจ้างพนักงานราชการ จึงประกาศรับสมัครบุคคลเพ่ือเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป โดยมี
รายละเอียดดังต่อไปนี้ 
 

1. ชื่อตำแหน่ง กลุ่มงาน และรายละเอียดของการจ้างงาน 
1.1 ชื่อกลุ่มงาน   ชื่อตำแหน่ง      จำนวนอัตราว่าง 
     บริหารทั่วไป     พนักงานบริหารทั่วไป (ด้านบริหารงานทั่วไป)    1 
1.2 ขอบข่ายงานที่จะให้ปฏิบัติ  ให้เป็นไปตามระเบียบแนบท้ายประกาศนี ้
1.3 อัตราค่าตอบแทนและสิทธิประโยชน์ 

             ตำแหน่งในกลุ่มงานบริหารทั่วไป ค่าตอบแทนรายเดือน เดือนละ 18,000 บาท และให้ได้รับ
สิทธิ์ประโยชน์ของพนักงานราชการ ตามระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยพนักงานราชการ พ.ศ. 2547 และตาม
ประกาศคณะกรรมการบริหารพนักงานราชการเรื่องค่าตอบแทนพนักงานราชการ (ฉบับที่ 9) ลงวันที่ 15 
พฤษภาคม พ.ศ. 2561 กำหนดไว้  

1.4 ระยะเวลาการจ้าง  จ้างภายในปีงบประมาณ พ.ศ. 2566  ถึงวันที่  30 กันยายน  2567 
โดยในระยะเวลาการจ้างต้องประเมินผลการปฏิบัติงานของพนักงานราชการตามประกาศคณะกรรมการบริหาร
พนักงานราชการ เรื่องแนวทางการประเมินผลการปฏิบัติงานของพนักงานราชการ พ.ศ. 2554 ลงวันที่ 28 
กุมภาพันธ์  2554 และท่ีสำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา กำหนดไว้ 
 1.5 สถานที่ปฏิบัติงาน ปฏิบัติงานที่วิทยาลัยเทคนิคดุสิต สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา  
 

2. คุณสมบัตทิั่วไป และคุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่งของผู้สมัคร 
ผู้สมัครต้องมีคุณสมบัติทั่วไปและคุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่งครบทุกข้อ ดังต่อไปนี้ 

2.1   คุณสมบัติท่ัวไป 
2.1.1   มีสัญชาติไทย 
2.1.2   มีอายุไม่ต่ำกว่า 18 ปี  (นับถึงวันสุดท้ายในการรับสมัคร) 
2.1.3   ไม่เป็นบุคคลผู้ล้มละลาย 
2.1.4   ไมเ่ป็นผู้มีร่างกายทุพพลภาพจนไม่สามารถปฏิบัติหน้าที่ได้ ไร้ความสามารถหรือจิตฟั่นเฟือนไม่ 

สมประกอบ หรือเป็นโรคตามท่ีกำหนดไว้ในกฎหมายว่าด้วยระเบียบข้าราชการพลเรือน 
2.1.5  ไม่เป็นผู้ดำรงตำแหน่งทางการเมือง กรรมการพรรคการเมือง หรือเจ้าหน้าที่ในพรรคการเมือง 
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    2.1.6  ไม่เป็นผู้เคยต้องรับโทษจำคุกโดยคำพิพากษาถึงที่สุดให้จำคุกเพราะการกระทำความผิด              
ทางอาญา เว้นแต่เป็นโทษสำหรับความผิดที่ได้กระทำโดยประมาทหรือความผิดลหุโทษ 
                2.1.7   ไม่เป็นผู้เคยถูกลงโทษให้ออก ปลดออก หรือไล่ออกจากราชการรัฐวิสาหกิจหรือหน่วยงานอ่ืนของรัฐ 
 

หมายเหต ุ ผู้ผ่านเกณฑ์การเลือกสรร ในวันทำสัญญาจ้างจะต้องไม่เป็นข้าราชการหรือลูกจ้างของส่วน 
ราชการ พนักงานหรือลูกจ้างของหน่วยงานอื่นของรัฐ รัฐวิสาหกิจ หรือพนักงานหรือลูกจ้าง ของราชการส่วนท้องถิ่น
และจะต้องนำใบรับรองแพทย์ซึ่งออกให้ไม่เกิน 1 เดือน และแสดงว่าไม่เป็นโรคต้องห้ามตามกฎ ก.พ. ว่าด้วยโรค 
(พ.ศ. 2553) นำมายื่นด้วย 
 

2.2 คุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่ง 
ได้รับปริญญาตรี หรือคุณวุฒิอื่นที่เทียบได้ในระดับเดียวกันที่ ก.พ. รับรองแล้ว ทุกสาขาวิชา  

 
 

3. การรับสมัคร 
3.1  วัน  เวลา  และสถานที่รับสมัคร 

  ผู้ประสงค์จะสมัครให้ยื่นใบสมัครด้วยตนเอง ณ วิทยาลัยเทคนิคดุสิต ตั้งแต่วันที่ 19 - 26 ตุลาคม 2565 
(เว้นวันหยุดราชการ) ภาคเช้า ตั้งแต่เวลา 08.30 น. ถึง 12.00 น. และภาคบ่าย ตั้งแต่เวลา 13.00 น. ถึง 
16.30 น.   

 

3.2  หลักฐานที่ต้องย่ืนพร้อมใบสมัคร 
3.2.1 รูปถ่ายหน้าตรง ไม่สวมหมวก ไม่สวมแว่นตาดำ ขนาด 1 x 1.5 นิ้ว โดยถ่ายไว้ไม่เกิน 1 ปี (นับถึง 

วันสุดท้ายของการรับสมัคร) จำนวน 3 รูป (ใช้ติดใบสมัคร 1 รูป และใบตอบรับการสมัคร 2  รูป) 
3.2.2 สำเนาปริญญาบัตรและสำเนาระเบียนแสดงผลการศึกษา (Transcript of Records)  ที่แสดงว่าเป็น 

ผู้มีคุณวุฒิการศึกษาตรงตามประกาศรับสมัครโดยต้องสำเร็จการศึกษาและได้รับอนุมัติจากผู้มีอำนาจอนุมัติภายใน
วันที่ปิดรับสมัครจำนวนอย่างละ 2 ฉบับ   
 

ทั้งนี้ผู้ที่จะถือว่าเป็นผู้สำเร็จการศึกษาหลักสูตรขั้นปริญญาบัตร ของสถานศึกษาใดนั้นจะถือตามกฎหมาย กฎ 
หรือระเบียบที่ เกี่ยวกับการสำเร็จการศึกษาตามหลักสูตรของสถานศึกษานั้นๆ เป็นเกณฑ์  โดยจะต้องสำเร็จ
การศึกษาภายในวันปิดรับสมัคร 

3.2.3 สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน จำนวน 1 ฉบับ 
3.2.4 สำเนาทะเบียนบ้าน  จำนวน 1 ฉบับ 
3.2.5 สำเนาหลักฐานอื่นๆ (ถ้ามี) เช่น ใบสำคัญการสมรส  ใบเปลี่ยนชื่อ – นามสกุล (ในกรณีที่ชื่อและ 

นามสกุลในหลักฐานเอกสารการสมัครไม่ตรงกัน) ใบสำคัญทางการทหาร (ใบ สด.8 ใบ สด.9 และใบ สด.43)      
เป็นต้น จำนวนอย่างละ 1 ฉบับ 
 

ทัง้นี้ ในวันสมัครให้ผู้สมัครนำเอกสารฉบับจริงทุกรายการ มาแสดงต่อเจ้าหน้าที่รับสมัครด้วย และให้  
ผู้สมัครเขียนคำรับรองสำเนาถูกต้องและลงชื่อกำกับไว้ในเอกสาร ตามข้อ 3.2.2 – 3.2.6 ไว้ทุกฉบับ 
 

3.3   ค่าธรรมเนียมในการสมัคร  
  ผู้สมัครต้องเสียค่าธรรมเนียมสอบสำหรับตำแหน่งที่สมัคร จำนวน  300  บาท (สามร้อยบาทถ้วน) และ

ค่าธรรมเนียมดังกล่าวจะไม่จ่ายคืนให้ไม่ว่ากรณีใดๆ ทั้งสิ้น 
 

3.4   วิธีการสมัคร 
  ให้ผู้สมัครดำเนินการเก่ียวกับการสมัครตามขั้นตอนวิธีการ ดังนี้ 
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3.4.1 ขอรับคำร้องขอสมัคร และใบสมัครที่งานบุคลากร วิทยาลัยเทคนิคดุสิต หรือขอรับได้ที่เจ้าหน้าที่ใน           

วันสมัคร  
  3.4.2 กรอกรายละเอียดในเอกสารการสมัครซึ่งประกอบด้วย คำร้องขอสมัคร และใบสมัคร ให้ครบถ้วน 
ทุกช่องรายการ และลงชื่อผู้สมัครพร้อมทั้งวันที่สมัครให้เรียบร้อย 
  3.4.3 ติดรูปถ่าย จำนวน 1 รูป ลงในใบสมัครและติดรูปถ่าย จำนวน 2 รูป ลงในบัตรประจำตัวผู้สมัคร 
สอบในช่องท่ีกำหนดให้เรียบร้อย 
  3.4.4 ยื่นเอกสารการสมัครที่กรอกข้อความสมบูรณ์ และติดรูปถ่ายเรียบร้อยแล้วพร้อมทั้งแนบเอกสาร 
ประกอบการสมัครตามข้อ 3.2 โดยให้ยื่นใบสมัครต่อเจ้าหน้าที่รับสมัครเท่านั้น และให้ยื่นภายในวันเวลาและสถานที่
ที่รับสมัครที่กำหนดไว้ตามข้อ 3.1  
           3.4.5  เมื่อเจ้าหน้าที่รับสมัครไดต้รวจสอบเอกสารการสมัครแล้ว ให้ผู้สมัครชำระเงินค่าธรรมเนียมสอบ 
ตามข้อ 3.3 และลงชื่อผู้สมัครในบันทึกประจำวันเป็นหลักฐาน พร้อมกับรอรับบัตรประจำตัวผู้สมัครสอบคืนจาก
เจ้าหน้าทีร่ับสมัคร ซึ่งผู้สมัครต้องเก็บไว้เป็นหลักฐานในการเข้ารับการประเมินสมรรถนะโดยการสอบ 

3.4.6  ติดตามตรวจสอบประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิสอบ ตามท่ีกำหนดไว้ในข้อ 4 ของประกาศฯ นี้ 
 

3.5 เงื่อนไขการรับสมัคร 
 

     3.5.1 วิทยาลัยเทคนิคดุสิต ขอสงวนสิทธิรับการพิจารณาเอกสารการสมัครเฉพาะผู้สมัครที่ยื่นเอกสาร
ประกอบการสมัครตามข้อ 3.2 ในประกาศฯ นี้  ครบถ้วนทุกรายการและได้กรอกข้อความในเอกสารการสมัคร
ครบถ้วนสมบูรณ์และได้ดำเนินการสมัครตามข้อ 3.4 ในประกาศฯ นี้ครบถ้วนทุกขั้นตอน กรณีที่ยืนเอกสาร
ประกอบการสมัคร หรือกรอกข้อความในเอกสารการสมัครไม่ครบถ้วนสมบูรณ์ หรือไม่ได้ดำเนินการสมัครครบถ้วน
ทุกขั้นตอนดังกล่าว จะมีผลให้ผู้สมัครนั้นไม่มีรายชื่อในประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารักการประเมินสมรรถนะหรือเข้า
การสอบในตำแหน่งที่สมัครนั้น  
  

      3.5.2  ผู้สมัครจะต้องรับผิดชอบในการตรวจสอบและรับรองตนเองว่าเป็นผู้มีคุณสมบัติทั่วไปและ
คุณสมบัติตรงตามประกาศรับสมัครสอบ กรณีที่วิทยาลัยเทคนิคดุสิต ตรวจสอบพบว่าผู้สมัครไม่มีคุณสมบัติครบถ้วน
ดังกล่าว หรือคุณวุฒิการศึกษาที่ใช้สมัครไม่ตรงตามประกาศรับสมัคร รวมทั้งกรณีที่มีความผิดพลาดอันเกิดจาก
ผู้สมัครไม่ว่าด้วยเหตุใดๆ อันมีผลทำให้ผู้สมัครไม่มีสิทธิสมัครตามประกาศรับสมัครฯ นี้  ให้ถือว่าผู้สมัครเป็น                  
ผู้ขาดคุณสมบัติในการสมัครมาแต่ต้น และถือว่าเป็นผู้ไม่มีสิทธิเข้ารับการประเมินสมรรถนะและไม่มีสิทธิได้รับการจัดจ้าง   
และทำสัญญาจ้างเป็นพนักงานราชการครั้งนี้ ถึงแม้จะเป็นผู้ผ่านการเลือกสรรเพ่ือจัดจ้างเป็นพนักงานราชการ และไม่ได้
รับคืนค่าธรรมเนียมสอบแต่อย่างใด   
 

4.  การประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการประเมินสมรรถนะ และกำหนดวัน เวลา และสถานที่ในการประเมินสมรรถนะ 
 

      วิทยาลัยเทคนิคดุสิต จะประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการประเมินสมรรถนะ และกำหนดวันเวลาและ
สถานที่ ในการประเมินสมรรถนะ ภายในวันที่ 28 ตุลาคม 2565  ณ วิทยาลัยเทคนิคดุสิต หรือทางเว็บไซต์ 
www.technicdusit.ac.th 
 
5.  หลักเกณฑ์และวิธีการเลือกสรร 
      วิทยาลัยเทคนิคดุสิต จะดำเนินการประเมินสมรรถนะผู้สมัครด้วยวิธีการสอบ ในแต่ละตำแหน่ง                
ที่เปิดรับสมัคร ดังต่อไปนี้ 
 
 
 
 



 

 / 6.2 ผู้ที่ผ่าน... 
        

4 
 

สมรรถนะ คะแนนเต็ม วิธีการประเมิน 
ประเมินสมรรถนะครั้งที่ 1 
ส่วนที่ 1 : ความรู้ความสามารถทั่วไป  

- พระราชกฤษฎีกาว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการบริหารบ้านเมืองที่ดี 
พ.ศ. 2546 

- พระราชบัญญัติการละเมิดของเจ้าหน้าที่ พ.ศ. 2539 
- พระราชบัญญัติการอาชีวศึกษา พ.ศ. 2551 
- ระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยพนักงานราชการ พ.ศ. 2547 

และประกาศคณะกรรมการบริหารพนักงานราชการที่เกี่ยวข้อง 
- พระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของราชการ พ.ศ. 2540  
- ข่าวสารบ้านเมืองและเหตุการณ์ท่ัวไป 
- ความเข้าใจทางภาษาและการใช้ภาษาไทย 
- ความเข้าใจภาษาอังกฤษเพ่ือการสื่อสาร 
- ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับคอมพิวเตอร์และการใช้โปรแกรม            

ประยุกต์ในสำนักงาน 
ส่วนที่ 2 : ความรู้ความสามารถเฉพาะตำแหน่ง 

        -    พระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของราชการ พ.ศ. 2540 
        -    พระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้างและการบริการพัสดุภาครัฐ  
             พ.ศ. 2560  
        -    ระเบยีบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยงานสารบรรณ พ.ศ. 2526  
             และท่ีแก้ไขเพ่ิมเติม 
        -    ระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยการรักษาความลับของทาง 
             ราชการ พ.ศ. 2544 และท่ีแก้ไขเพ่ิมเติม 
        -    ความรู้เกี่ยวกับการจดบันทึกและสรุปรายงาน 
        -    ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับการใช้คอมพิวเตอร์และเทคโนโลยี  
             สารสนเทศ  

 
100 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

100 
 

 
สอบข้อเขียน 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

สอบข้อเขียน 
 

 

การประเมินสมรรถนะครั้งท่ี 2 
ส่วนที่ 3 :  การสอบสัมภาษณ์ 

(1) มนุษย์สัมพันธ์ การประสานงาน 
(2) การคิดวิเคราะห์ 
(3) การคิดริเริ่มและปฏิภาณไหวพริบ 
(4) การสื่อสารโดยการพูด 

 
100 

 
สอบสัมภาษณ์ 

   

โดยจะประเมินสมรรถนะครั้งที่ 1 ก่อนและเมื่อประเมินสมรรถนะ ครั้งที่ 1 ผ่านแล้ว จึงจะมีสิทธิ
เข้ารับการประเมินสมรรถนะ ครั้งที่ 2 ต่อไป 

 

6.  เกณฑ์การตัดสิน 
 6.1 การประเมินสมรรถนะจะแบ่งการประเมินเป็น 2 ครั้ง ได้แก่  

                         6.1.1 ประเมินสมรรถนะครั้งที ่1 ประกอบด้วย สมรรถนะส่วนที่ 1 และส่วนที่ 2  
                         6.1.2 ประเมินสมรรถนะครั้งที่ 2 ประกอบด้วย สมรรถนะส่วนที่ 3 
 



 

 / บัญชีรายชื่อ... 
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 6.2 ผู้ที่ผ่านการประเมินสมรรถนะครั้งที่ 1 ต้องได้คะแนนประเมินส่วนที่ 1 และส่วนที่ 2  
ไม่ต่ำกว่าร้อยละ 60  

 
 

 ทั้งนี้  ผู้ที่จะได้รับการตรวจข้อสอบส่วนที่ 2 จะต้องเป็นผู้ได้คะแนนผ่านการประเมินในส่วนที่ 1  
ไม่ต่ำกว่าร้อยละ 60 (วิทยาลัยเทคนิคดุสิต ขอสงวนสิทธิพิจารณาตรวจกระดาษคำตอบของผู้เข้าสอบ ในส่วนที่ 2 
ให้กับผู้ที่มีผลการประเมินผ่านในส่วนที่ 1 เท่านั้น) 

 

6.3 ผู้ที่จะมีสิทธิเข้ารับการประเมินสมรรถนะครั้งที่2จะต้องเป็นผู้ได้คะแนนผ่านการประเมิน 
สมรรถนะครั้งที่ 1  
           6.4 ผู้ที่จะผ่านการประเมินสมรรถนะครั้งที่ 2 ต้องได้คะแนนการประเมินส่วนที่ 3 ไมต่่ำกว่า 
ร้อยละ 60   

          6.5 ผู้ที่ผ่านการเลือกสรร จะต้องเป็นผู้ที่ได้คะแนนผ่านการประเมินสมรรถนะครั้งที่ 1 และครั้งที่ 2 
 
 
 

7.  การประกาศบัญชีรายช่ือ และการขึ้นบัญชีรายช่ือผู้ผ่านการเลือกสรร 
 7.1 วิทยาลัยเทคนิคดุสิต จะประกาศรายชื่อผู้ผ่านการเลือกสรร ณ วิทยาลัยเทคนิคดุสิต และ/ทาง                  

เว็บไซต์ www.technicdusit.ac.th 
  7.2 การประกาศบัญชีรายชื่อผู้ผ่านการเลือกสรร 
        7.2.1 จำแนกตามตำแหน่งที่เปิดรับสมัครและมีผู้สอบผ่าน 
        7.2.2 บัญชีรายชื่อแต่ละตำแหน่งดังกล่าว จะเรียงลำดับที่จากผู้ได้คะแนนรวมสูงสุดเป็น
ลำดับที่หนึ่งไปหาผู้ที่ได้คะแนนรวมต่ำสุด โดยผู้อยู่ในลำดับต้นจะเป็นผู้อยู่ในลำดับที่ดีกว่า  
        7.2.3 กรณีท่ีมผีู้ได้คะแนนตามข้อ 7.2.2 ดังกล่าวเท่ากัน จะพิจารณาดังนี้ 
       (1) ให้ผู้ที่ได้คะแนนประเมินครั้งที่ 1 ส่วนที่ 1 มากกว่า เป็นผู้อยู่ในลำดับที่ดีกว่า 
       (2) ถ้าคะแนนเท่ากัน จะพิจารณาให้ผู้ที่ได้คะแนนการประเมนิครั้งที่ 1 ส่วนที่ 2 
มากกว่า เป็นผู้อยู่ในลำดับที่ดีกว่า 
       (3) ถ้าคะแนนเท่ากัน จะพิจารณาให้ผู้ที่ได้คะแนนการประเมินครั้งท่ี 2 มากกว่า  
เป็นผู้อยู่ในลำดับที่ดีกว่า 
  7.3 หากตำแหน่งใดมีผู้ผ่านการเลือกสรรเกินจำนวนอัตราว่างที่ประกาศรับสมัครนี้ วิทยาลัย 
เทคนิคดุสิต จะข้ึนบัญชีรายชื่อผู้ผ่านการเลือกสรรดังกล่าวไว้ เป็นเวลา 2 ปี 
 
 

ทั้งนี้ ถ้ามีกรณีอย่างใดอย่างหนึ่งดังต่อไปนี้  ให้รายชื่อที่ได้ขึ้นบัญชีไว้นี้เป็นอันยกเลิกการขึ้น 
บัญชีของผู้นั้นด้วย ได้แก่ 

(1) ผู้นั้นได้ขอสละสิทธิไม่เข้ารับการจัดจ้างในตำแหน่งที่สอบได้ 
(2)   ผู้นั้นไม่มารายงานตัวเพ่ือรับการจัดจ้างภายในเวลาที่กำหนด 
(3)  ผู้นั้นไม่มาเข้าปฏิบัติหน้าที่ราชการตามกำหนดวันเวลาที่วิทยาลัยเทคนิคดุสิต กำหนด 
(4)  ปรากฏข้อเท็จจริงในภายหน้าว่าผู้นั้นมีคุณสมบัติไม่เป็นไปตามเง่ือนไข และ/หรือไม่ 

ปฏิบัติตามเงื่อนไขการรับสมัครกรณีหนึ่งกรณีใดหรือหลายกรณีตามที่ระบุไว้ในข้อ 3.5 ของประกาศฯ นี้ 
 
 
 

8. การจัดจ้างและทำสัญญาจ้างผู้ผ่านการเลือกสรร 
ผู้ผ่านการเลือกสรรจะต้องเข้ารับการจ้างและทำสัญญาจ้างตามท่ีวิทยาลัยเทคนิคดุสิต กำหนด ดังนี้ 

8.1  จะจ้างพนักงานราชการครั้งแรกตามลำดับคะแนนที่สอบได้ของผู้ผ่านการเลือกสรร                           
แต่ละตำแหน่ง ตามจำนวนอัตราว่างที่ได้รับประกาศรับสมัครไว้นี้  

8.2  ในกรณีทีว่ิทยาลัยเทคนิคดุสิต มีอัตราว่างเพ่ิมในภายหน้าจะจัดจ้างพนักงานราชการโดยพิจารณา 
 



 
 

    (นายจักรินทร์  ดำรักษ์) 
    ผู้อำนวยการวิทยาลัยเทคนิคดุสิต 
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บัญชีรายชื่อผู้ผ่านการเลือกสรรในตำแหน่งนั้นๆ ตามลำดับการขึ้นบัญชีรายชื่อของตำแหน่งนั้นที่มีบัญชีรายชื่อ
เหลืออยู่ตามจำนวนอัตราว่างดังกล่าว 
 

8.3  การทำสัญญาจ้างให้เป็นไปตามที่ วิทยาลัยเทคนิคดุสิตกำหนด ซึ่งจะแจ้งให้ทราบต่อไป 
 

  ประกาศ ณ  วันที่   6  ตุลาคม   พ.ศ.  2565 

 

       
     
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

(นายจักรินทร์  ดำรักษ์) 
ผู้อำนวยการวิทยาลัยเทคนิคดุสิต 
วันที่ที่ได้จัดทำ 6 ตุลาคม 2565 

 

เอกสารแนบท้ายประกาศวิทยาลัยเทคนิคดุสิต 
ลงวันที่   6  ตุลาคม   พ.ศ.  2565 

เรื่อง  รับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรและจัดจ้างเป็นพนักงานราชการทั่วไป 
................................................ 

 

1. ข้อมูลเกี่ยวกับตำแหน่ง   
ชื่อตำแหน่ง    พนักงานบริหารทั่วไป (ด้านบริหารงานทั่วไป) 
เลขที่ตำแหน่ง    4426   กลุ่มงาน  บริหารทั่วไป 
สถานที่ปฏิบัติงาน   วิทยาลัยเทคนิคดุสิต สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา  

                   76 ถนนระนอง 2 แขวงถนนนครไชยศรี เขตดุสิต กรุงเทพมหานคร 10300  
 

2. หน้าที่และความรับผิดชอบของงานที่ปฏิบัติ 
1. ปฏิบัติงานเกี่ยวกับงานธุรการ งานสารบรรณทั่วไป งานบริการ และอิเล็กทรอนิกส์ เช่น การรับส่งหนังสือ
ราชการ การลงทะเบียนควบคุมหนังสือเข้า – ออก การเก็บและค้นหาเอกสารต่างๆ การร่างและโต้ตอบ
หนังสือราชการทั้งในและภายนอกหน่วยงาน เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพและถูกต้องตามระเบียบสารบรรณ
ที่กำหนดไว้  
2. ปฏิบัติงานเลขานุการของผู้บริหาร วิเคราะห์  กลั่นกรอง สรุปเรื่อง การลงเวลานัดหมายติดต่อ
ประสานงาน 
3. ปฏิบัติงานการจัดเตรียมการประชุม บันทึก เรียบเรียงรายงานการประชุม และรายงานอ่ืนๆ เพ่ือให้การ
บริหารการประชุมมีประสิทธิภาพและบรรลุวัตถุประสงค์ของหน่วยงาน 
4. ปฏิบัติงานด้านพัสดุครุภัณฑ์ เช่น การควบคุม จัดทำทะเบียนพัสดุครุภัณฑ์ การคุม การเบิกจ่ายพัสดุ
สำนักงาน การตรวจสอบพัสดุครุภัณฑ์คงเหลือประจำปี เพ่ือให้การปฏิบัติงาน ด้านพัสดุ เป็นไปอย่างมี
ประสิทธิภาพและถูกต้องตามระเบียบพัสดุที่กำหนดไว้ 
5. รวบรวมข้อมูล จัดเก็บข้อมูลสถิติ เอกสาร หลักฐานหนังสือ ตามระเบียบวิธีปฏิบัติ เพ่ือสะดวกต่อการ
ค้นหา และเป็นหลักฐานทางราชการ 
6. วางแผนการทำงานที่รับผิดชอบ ร่วมดำเนินการวางแผนการทำงานของหน่วยงาน หรือโครงการเพ่ือให้
ดำเนินงานเป็นไปตามเป้าหมายและผลสัมฤทธิ์ที่กำหนด 
7. ติดต่อประสานงานกับบุคคลภายในหน่วยงานเดียวกันหรือหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เพ่ือให้การปฏิบัติงานมี
ประสิทธิภาพ 
8. ให้บริการข้อมูลแนะนำ และชี้แจงเรื่องต่างๆ ที่เกี่ยวกับงานในหน้าที่แก่ผู้มาติดต่อราชการหรือหน่วยงาน
ที่เก่ียวข้อง เพ่ือให้ได้รับข้อมูลที่จะนำไปใช้ประโยชน์ได้ต่อไป 

 9. ปฏิบัติหน้าที่อ่ืนๆ ตามท่ีได้รับมอบหมาย 
 

3. คุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่ง 
  ได้รับปริญญาตรีหรือคุณวุฒิอ่ืนที่เทียบได้ในระดับเดียวกันที่ ก.พ. รับรองแล้ว ทุกสาขาวิชา 
 

4. การลงนาม 

   
 

     ชื่อผู้ตรวจสอบ 
 
 

   


