
                              
 

 
ประกาศวิทยาลัยเทคนิคฉะเชิงเทรา 

เรื่อง  รับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป 
......................................................... ........ 

 
  ด้วยวิทยาลัยเทคนิคฉะเชิงเทรา ประสงค์จะรับสมัครบุคคลเพ่ือจัดจ้างเป็นพนักงานราชการ 
ต าแหน่งในกลุ่มงานบริหารงานทั่วไป ต าแหน่งพนักงานบริหารทั่วไป (ครู) โดยปฏิบัติงานในวิทยาลัยเทคนิค
ฉะเชิงเทรา ฉะนั้น อาศัยอ านาจตามความในข้อ 5 ของประกาศคณะกรรมการการบริหารพนักงานราชการ  
ลงวันที่ 11 กันยายน พ.ศ. 2552 เรื่อง หลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขการสรรหาและเลือกสรรพนักงานราชการ
และแบบสัญญาจ้างของพนักงานราชการ พ.ศ. 2552 และประกาศคณะกรรมการบริหารพนักงานราชการ  
ลงวันที่ 28 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2554 เรื่อง การก าหนดลักษณะงานและคุณสมบัติเฉพาะของกลุ่มงาน และการ
จัดท ากรอบอัตราก าลังพนักงานราชการและค าสั่งส านักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา ที่ 297/2556  
ลงวันที่ 28 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2556 เรื่อง มอบอ านาจการสรรหาและเลือกสรรบุคคลเพ่ือจัดจ้างเป็นพนักงาน
ราชการประเภททั่วไป การจัดท าและลงนามในสัญญาจ้างพนักงานราชการ จึงประกาศรับสมัครบุคคลเพ่ือ
เลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป โดยมีรายละเอียดดังต่อไปนี้ 
 

1. ต าแหน่ง กลุ่มงาน และรายละเอียดการจ้างงาน 
    1.1 ชื่อกลุ่มงาน    ชื่อต าแหน่ง               จ านวนอัตราว่าง 
          บริหารงานทั่วไป       พนักงานบริหารทั่วไป (ครู) รหัสวิชา 206                       1 
                                    (ช่างไฟฟ้าก าลัง) 
    1.2 ขอบข่ายงานที่จะให้ปฏิบัติ ให้เป็นไปตามรายละเอียดแนบท้ายประกาศนี้ 
    1.3 อัตราค่าตอบแทนและสิทธิประโยชน์ 
          ต าแหน่งในกลุ่มงานบริหารทั่วไป ค่าตอบแทนรายเดือน จ านวนเงิน 18,000 บาท และให้ได้รับสิทธิ
ประโยชน์ของพนักงานราชการ ตามระเบียบส านักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยพนักงานราชการ พ.ศ. 2547 และตาม
ประกาศคณะกรรมการบริหารพนักงานราชการ เรื่องค่าตอบแทนพนักงานราชการ (ฉบับที่ 9) ลงวันที่ 15 
พฤษภาคม พ.ศ. 2561 ก าหนดไว้ 
    1.4 ระยะเวลาการจ้าง  
       จ้างภายในปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 (ตั้งแต่วันที่เริ่มเข้าปฏิบัติราชการซึ่งได้ก าหนดไว้ในประกาศรายชื่อ
ผู้ผ่านการเลือกสรร เพ่ือจัดจ้างเป็นพนักงานราชการ) ถึงวันที่ 30 กันยายน พ.ศ. 2563 โดยระยะเวลาในการจ้าง
ต้องประเมินผลการปฏิบัติงานของพนักงานราชการ ตามประกาศ คณะกรรมการบริหารพนักงานราชการ เรื่อง  
แนวทางการประเมินผลการปฏิบัติงานของพนักงานราชการ พ.ศ. 2554  ลงวันที่ 28 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2554 
และท่ีส านักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา ก าหนดไว้ 
    1.5 สถานที่ปฏิบัติงาน  
   ปฏิบัติงานที่วิทยาลัยเทคนิคฉะเชิงเทรา สังกัดส านักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา 
 

2. คุณสมบัติท่ัวไปและคุณสมบัติเฉพาะส าหรับต าแหน่งของผู้สมัคร 
     ผู้สมัครต้องมีคุณสมบัติทั่วไปและคุณสมบัติเฉพาะส าหรับต าแหน่งครบทุกข้อ ดังต่อไปนี้ 
    2.1 คุณสมบัติทั่วไป 
          2.1.1 มีสัญชาติไทย 



-2- 
 

2.1.2 มีอายุไม่ต่ ากว่า 18 ปี (นับถึงวันสุดท้ายของการรับสมัคร) 
2.1.3 ไม่เป็นบุคคลผู้ล้มละลาย 
2.1.4 ไม่เป็นผู้มีร่างกายทุพพลภาพ จนไม่สามารถปฏิบัติหน้าที่ได้ ไร้ความสามารถ หรือจิตฟ่ันเฟือน  

ไม่สมประกอบ หรือเป็นโรคตามที่ก าหนดไว้ในกฎหมายว่าด้วยระเบียบข้าราชการพลเรือน  พ.ศ. 2535 และไม่
เป็นผู้บกพร่องในศีลธรรมอันดีงาม จนเป็นที่รังเกียจของสังคม 

2.1.5 ไม่เป็นผู้ด ารงต าแหน่งทางการเมือง กรรมการพรรคการเมือง หรือเจ้าหน้าที่ในพรรคการเมือง 
2.1.6 ไม่เป็นผู้เคยต้องรับโทษจ าคุกโดยค าพิพากษาถึงที่สุดให้จ าคุกเพราะการกระท าความผิดทางอาญา 

เว้นแต่เป็นโทษส าหรับความผิดที่ได้กระท าโดยประมาทหรือความผิดลหุโทษ 
2.1.7 ไม่เป็นผู้เคยถูกลงโทษให้ออก ปลดออก หรือไล่ออกจากราชการ รัฐวิสาหกิจ  หรือหน่วยงานอ่ืน

ของรัฐ 
 

หมายเหตุ  
ผู้ที่ผ่านการเลือกสรร ในวันที่ท าสัญญาจ้างจะต้องไม่เป็นข้าราชการหรือลูกจ้างของส่วนราชการ พนักงาน 

หรือลูกจ้างของหน่วยงานอื่นของรัฐ รัฐวิสาหกิจ หรือของพนักงานหรือลูกจ้างของราชการส่วนท้องถิ่น และจะต้อง
น าใบรับรองแพทย์ซึ่งออกให้ไม่เกิน 1 เดือน แสดงว่าไม่เป็นโรคต้องห้ามตามกฎ ก.พ. ว่าด้ วยโรค (พ.ศ. 2553)  
มายื่นด้วย 
    2.2 คุณสมบัติเฉพาะส าหรับต าแหน่ง 
 2.2.1 ได้รับวุฒิปริญญาตรี หรือคุณวุฒิอ่ืนที่เทียบได้ในระดับเดียวกันที่ ก.พ. รับรองแล้วในสาขาวิชาช่าง
ไฟฟ้า/ช่างไฟฟ้าก าลัง/วิศวกรรมไฟฟ้า/เทคโนโลยีไฟฟ้าอุตสาหกรรม/อุตสาหกรรมศิลป์ (ไฟฟ้า)/วิศวกรรมไฟฟ้า
เครื่องกลการผลิต/ครุศาสตรอุตสาหกรรม (ไฟฟ้า)  
 2.2.2 มีใบอนุญาตประกอบวิชาชีพครู หรือใบอนุญาตปฏิบัติการสอน หรือหนังสือรับรองสิทธิ โดยต้อง
ได้รับอนุมัติภายในวันปิดรับสมัครเท่านั้น 
 

3. การรับสมัคร 
    3.1 วัน เวลา และสถานที่รับสมัคร 
 ผู้ประสงค์จะสมัคร ให้ยื่นใบสมัครด้วยตนเอง ณ วิทยาลัยเทคนิคฉะเชิงเทรา ตั้งแต่วันที่ 31 กรกฎาคม 
2562 ถึงวันที่ 6 สิงหาคม 2562 ภาคเช้าตั้งแต่เวลา 08.30 น. ถึง 12.00 น. และภาคบ่ายเวลา 13.00 น. 
ถึง 16.30 น. (เว้นวันหยุดราชการ) 
    3.2 หลักฐานที่ต้องย่ืนพร้อมใบสมัคร 
 3.2.1 รูปถ่ายหน้าตรง ไม่สวมหมวก ไม่สวมแว่นตาด า ขนาด 1x1.5 นิ้ว โดยถ่ายไว้ไม่เกิน 1 ปี                     
(นับถึงวันสุดท้ายของการรับสมัคร) จ านวน 3 รูป (ใช้ติดใบสมัคร 1 รูป และใบตอบรับการสมัคร 2 รูป) 
  3.2.2 ส าเนาปริญญาบัตร และส าเนาระเบียนแสดงผลการศึกษา (Transcript of Records) ที่แสดงว่า
เป็นผู้มีคุณวุฒิการศึกษาตรงตามประกาศรับสมัคร โดยต้องส าเร็จการศึกษาและได้รับอนุมัติภายในวันปิดรับสมัคร 
จ านวนอย่างละ 2 ฉบับ 
 ทั้งนี้ ผู้ที่จะถือว่าเป็นผู้ส าเร็จการศึกษาตามหลักสูตรขั้นปริญญาบัตรของสถานศึกษาใดนั้นจะถือตาม
กฎหมาย กฎ หรือระเบียบที่เกี่ยวกับการส าเร็จการศึกษาตามหลักสูตรของสถานศึกษานั้นๆ เป็นเกณฑ์                   
โดยจะต้องส าเร็จการศึกษาภายในวันปิดรับสมัคร 
 3.2.3 ส าเนาบัตรประจ าตัวประชาชน จ านวน 1 ฉบับ 
 3.2.4 ส าเนาทะเบียนบ้าน จ านวน 1 ฉบับ 
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3.2.5 ส าเนาหลักฐานอ่ืนๆ (ถ้ามี) เช่น ใบส าคัญการสมรส ใบเปลี่ยนชื่อ - นามสกุล (ในกรณีที่ชื่อและ
นามสกุลในหลักฐานเอกสารการสมัครไม่ตรงกัน) ใบส าคัญทางทหาร (ใบสด.8 ใบสด.9 และใบสด.43)                   
เป็นต้น จ านวนอย่างละ 1 ฉบับ 

3.2.6 ส าเนาใบอนุญาตประกอบวิชาชีพครู หรือส าเนาใบอนุญาตปฏิบัติการสอน หรือส าเนาหนังสือ
รับรองสิทธิ โดยต้องได้รับอนุมัติภายในวันปิดรับสมัครเท่านั้น 
 ทั้งนี้ ในวันสมัคร ให้ผู้สมัครน าเอกสารฉบับจริงทุกรายการ มาแสดงต่อเจ้าหน้าที่รับสมัครด้วย และให้
ผู้สมัครเขียนค ารับรองส าเนาถูกต้องและลงชื่อก ากับไว้ในเอกสารตามข้อ 3.2.2-3.2.6 ไว้ทุกฉบับ  
    3.3 ค่าธรรมเนียมในการสมัคร 
 ผู้สมัครต้องเสียค่าธรรมเนียมสอบส าหรับต าแหน่งที่สมัคร จ านวน 300 บาท (สามร้อยบาทถ้วน) และ
ค่าธรรมเนียมดังกล่าวจะไม่จ่ายคืนให้ไม่ว่ากรณีใดๆ ทั้งสิ้น 
    3.4 วิธีการสมัคร 
 ให้ผู้สมัครด าเนินการเก่ียวกับการสมัครตามขั้นตอน วิธีการ ดังนี้ 
 3.4.1 ขอรับค าร้องขอสมัคร และใบสมัครที่งานบุคลากร วิทยาลัยเทคนิคฉะเชิงเทรา หรือขอรับได้ที่
เจ้าหน้าที่ในวันสมัคร 

3.4.2 กรอกรายละเอียดในเอกสารการสมัครซึ่งประกอบด้วย ค าร้องขอสมัคร และใบสมัครให้ครบถ้วน
ทุกช่องรายการ และลงชื่อผู้สมัครพร้อมทั้งวันที่สมัครให้เรียบร้อย 

3.4.3 ติดรูปถ่าย จ านวน 1 รูป ลงในใบสมัคร และติดรูปถ่าย จ านวน 2 รูป ลงในบัตรประจ าตัวผู้สมัคร
สอบ ในช่องที่ก าหนดให้เรียบร้อย 

3.4.4 ยื่นเอกสารการสมัครที่กรอกข้อความสมบูรณ์และติดรูปถ่ายเรียบร้อยแล้ว พร้อมทั้งแนบเอกสาร
ประกอบการสมัครตามข้อ 3.2 โดยให้ยื่นการสมัครต่อเจ้าหน้าที่รับสมัครเท่านั้น และให้ยื่นภายในวัน  เวลา และ
สถานที่รับสมัครที่ก าหนดไว้ตามข้อ 3.1 

3.4.5 เมื่อเจ้าหน้าที่รับสมัครได้ตรวจสอบเอกสารการสมัครแล้ว ให้ผู้สมัครช าระเงินค่าธรรมเนียมสอบ
ตามข้อ 3.3 และลงชื่อผู้สมัครในบันทึกประจ าวันเป็นหลักฐาน พร้อมกับรอรับบัตรประจ าตัวผู้สมัครสอบคืนจาก
เจ้าหน้าที่รับสมัคร ซึ่งผู้สมัครต้องเก็บไว้เป็นหลักฐานในการเข้ารับการประเมินสมรรถนะโดยการสอบ 

3.4.6 ติดตามตรวจสอบประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิสอบตามที่ก าหนดไว้ในข้อ 4 ของประกาศฯ นี้ 
    3.5 เงื่อนไขการรับสมัคร 
 3.5.1 วิทยาลัยเทคนิคฉะเชิงเทรา ขอสงวนสิทธิรับพิจารณาเอกสารการสมัครเฉพาะผู้สมัครที่ยื่นเอกสาร
ประกอบการสมัครตามข้อ 3.2 ในประกาศฯ นี้ ครบถ้วนทุกประการ และได้กรอกข้อความในเอกสารการสมัคร
ครบถ้วนสมบูรณ์และได้ด าเนินการสมัครตามข้อ 3.4 ในประกาศฯ นี้ ครบถ้วนทุกขั้นตอน กรณียื่นเอกสาร
ประกอบการสมัคร หรือกรอกข้อความในเอกสารการสมัครไม่ครบถ้วนสมบูรณ์ หรือไม่ได้ด าเนินการสมัครครบถ้วน
ทุกขั้นตอนดังกล่าวนั้น ไม่มีรายชื่อในการประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการประเมินสมรรถนะหรือหมดสิทธิ์เข้ารับ
การสอบในต าแหน่งที่สมัครนั้น 
 3.5.2 ผู้สมัครจะต้องรับผิดชอบในการตรวจสอบและรับรองตนเองว่าเป็นผู้มีคุณสมบัติทั่วไปและตรงตาม
ประกาศรับสมัคร กรณีที่วิทยาลัยเทคนิคฉะเชิงเทรา ตรวจสอบพบว่า ผู้สมัครไม่มีคุณสมบัติครบถ้วนดังกล่าว หรือ
คุณวุฒิการศึกษาท่ีใช้สมัครไม่ตรงตามประกาศรับสมัคร รวมทั้งกรณีที่มีความผิดพลาดอันเกิดจากผู้สมัครไม่ว่าด้วย
เหตุใดๆ อันมีผลท าให้ผู้สมัครไม่มีสิทธิสมัครตามประกาศรับสมัครฯ นี้ ให้ถือว่าผู้สมัครเป็นผู้ ขาดคุณสมบัติในการ
สมัครมาแต่ต้น และถือว่าเป็นผู้ไม่มีสิทธิเข้ารับการประเมินสมรรถนะและไม่มีสิทธิได้รับการจัดจ้างและท าสัญญา 
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จา้งเป็นพนักงานราชการครั้งนี้ ถึงแม้ว่าจะเป็นผู้ผ่านการเลือกสรรเพ่ือจัดจ้างเป็นพนักงานราชการและจะไม่ได้รับ
คืนค่าธรรมเนียมสอบแต่อย่างใด 

3.5.3 วิทยาลัยเทคนิคฉะเชิงเทรา จะด าเนินการประเมินสมรรถนะโดยการสอบข้อเขียนครั้งแรกในวัน
และเวลาเดียวกันทุกต าแหน่งตามประกาศรับสมัครนี้ ดังนั้น กรณีผู้ใดสมัครหลายต าแหน่ง วิทยาลัยฯขอสงวนสิทธิ์
ในการประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าสอบตามข้อ 4 ของประกาศฯ นี้ โดยพิจารณาประกาศรายชื่อผู้นั้นตามต าแหน่งที่
ผู้นั้นได้สมัครครั้งสุดท้าย (3.5.3 เป็นกรณีรับสมัครหลายต าแหน่ง) 
 

4. การประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการประเมินสมรรถนะ และก าหนดวันเวลาและสถานที่ในการประเมิน
สมรรถนะ 
 วิทยาลัยเทคนิคฉะเชิงเทรา จะประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการประเมินสมรรถนะ และก าหนดวัน เวลา 
และสถานที่ในการประเมินสมรรถนะ ภายในวันที่ 8 สิงหาคม พ.ศ. 2562  ณ วิทยาลัยเทคนิคฉะเชิงเทรา  
หรือทางเว็บไซต์ www.cstc.ac.th 
 

5. หลักเกณฑ์และวิธีการเลือกสรร 
 วิทยาลัยเทคนิคฉะเชิงเทรา จะด าเนินการประเมินสมรรถนะผู้สมัครด้วยวิ ธีการสอบในแต่ละต าแหน่ง 
ที่เปิดรับสมัคร ดังต่อไปนี้ 
 
 

สมรรถนะ คะแนนเต็ม วิธีการประเมิน 
ประเมินสมรรถนะ ครั้งที่ 1 
ส่วนที่ 1 : ความรู้ความสามารถทั่วไป 

- รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช 2560 
- พระราชกฤษฎีกาว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการบริหารกิจการ

บ้านเมืองที่ดี พ.ศ. 2546 
- พระราชบัญญัติความผิดทางละเมิดของเจ้าหน้าที่ พ.ศ. 2539 
- พระราชบัญญัติการอาชีวศึกษา พ.ศ. 2551 และฉบับแก้ไข

เพ่ิมเติม 
- ระเบียบส านักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยพนักงานราชการ พ.ศ. 

2547 และประกาศคณะกรรมการบริหารพนักงานราชการ 
ที่เก่ียวข้อง 

- พระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของราชการ พ.ศ. 2540 
- พระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 2542 
- ระเบียบ สอศ. ว่าด้วยการบริหารสถานศึกษา พ.ศ. 2552 
- ระเบียบกระทรวงศึกษาธิการว่าด้วยการจัดการศึกษาและการ

ประเมินผลการศึกษาด้านอาชีวศึกษา 
- ข่าวสาร บ้านเมืองและเหตุการณ์ปัจจุบัน 
- ความเข้าใจทางภาษาและการใช้ภาษาไทย 
- ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับคอมพิวเตอร์และการใช้โปรแกรม

ประยุกต ์
- จรรยาบรรณวิชาชีพครู 

100 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

สอบข้อเขียน 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

http://www.cstc.ac.th/
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สมรรถนะ คะแนนเต็ม วิธีการประเมิน 
ส่วนที่ 2 : ความรู้ความสามารถเฉพาะต าแหน่ง (ครู) 

- สาขาวิชาช่างไฟฟ้าก าลัง 
ประเมินสมรรถนะ ครั้งที่ 2 

- ประวัติการท างานและผลงาน 
- การคิดวิเคราะห์และการแก้ปัญหา 
- ความคิดริเริ่มสร้างสรรค์และปฏิภาณไหวพริบ  
- ความสามารถในการสื่อสาร  
- มนุษยสัมพันธ์และการปรับตัวเข้ากับผู้ร่วมงาน 
- แฟ้มสะสมผลงาน 

100 
 

100 
 

สอบข้อเขียน 
 

สอบสัมภาษณ์ 

 
   โดยจะประเมินสมรรถนะครั้งที่ 1 ก่อน และเมื่อประเมินสมรรถนะครั้งที่ 1 ผ่านแล้ว จึงจะมีสิทธิ์เข้ารับ
การประเมินสมรรถนะครั้งที่ 2 ต่อไป  
 

6. เกณฑ์การตัดสิน 
    6.1 การประเมินสมรรถนะจะแบ่งการประเมินเป็น 2 ครั้ง ได้แก่ 
 6.1.1 ประเมินสมรรถนะ ครั้งที่ 1 ประกอบด้วย สมรรถนะส่วนที่ 1 และ ส่วนที่ 2 
 6.1.2 ประเมินสมรรถนะ ครั้งที่ 2 ประกอบด้วย สมรรถนะส่วนที่ 3  
    6.2 ผู้ที่จะผ่านการประเมินสมรรถนะครั้งที่ 1 ต้องได้คะแนนการประเมินส่วนที่ 1 และส่วนที่ 2 ไม่ต่ ากว่า 
ร้อยละ 60 
 ทั้งนี้  ผู้ที่จะได้รับการตรวจข้อสอบส่วนที่ 2 จะต้องเป็นผู้ได้คะแนนผ่านการประเมินในส่วนที่ 1                   
ไม่ต่ ากว่าร้อยละ 60 (วิทยาลัยเทคนิคฉะเชิงเทรา ขอสงวนสิทธิพิจารณาตรวจกระดาษค าตอบของผู้เข้าสอบใน
ส่วนที่ 2 ให้กับผู้ที่มีผลการประเมินผ่านในส่วนที่ 1 เท่านั้น) 
    6.3 ผู้ที่จะมีสิทธิเข้ารับการประเมินสมรรถนะครั้งที่ 2 จะต้องเป็นผู้มีคะแนนผ่านการประเมินครั้งที่ 1  
    6.4 ผู้จะมีสิทธิเข้ารับการประเมินสมรรถนะครั้งที่ 2 จะต้องได้คะแนนการประเมินส่วนที่ 3 ไม่ต่ ากว่า                
ร้อยละ 60 
    6.5 ผู้ที่จะผ่านการเลือกสรร จะต้องเป็นผู้ที่ได้คะแนนการประเมินสมรรถนะ ครั้งที่ 1 และครั้งที่ 2 
 

7. การประกาศบัญชีรายช่ือ และการขึ้นบัญชีรายช่ือผู้ผ่านการเลือกสรร 
    7.1 วิทยาลัยเทคนิคฉะเชิงเทรา จะประกาศรายชื่อผู้ผ่านการเลือกสรรทางเว็บไซต์ ของวิทยาลัยเทคนิค
ฉะเชิงเทรา (www.cstc.ac.th) 
    7.2 การประกาศรายชื่อผู้ผ่านการเลือกสรร 
  7.2.1 จ าแนกตามต าแหน่งที่เปิดรับสมัครและมีผู้สอบผ่าน 
 7.2.2 รายชื่อแต่ละต าแหน่งดังกล่าว จะประกาศเรียงล าดับที่จากผู้ที่ได้คะแนนรวมสูงสุดเป็นล าดับที่หนึ่ง
ไปหาผู้ที่ได้คะแนนรวมต่ าสุด โดยผู้อยู่ในล าดับต้นจะเป็นผู้อยู่ในล าดับที่ดีกว่า 

7.2.3 กรณีท่ีมีผู้ที่ได้คะแนนรวมตามข้อ 7.2.2 ดังกล่าวเท่ากัน จะพิจารณาดังนี้ 
 (1) ให้ผู้ที่ได้คะแนนประเมินครั้งที่ 1 ส่วนที่ 1 มากกว่า เป็นผู้อยู่ในล าดับที่ดีกว่า 
 (2) ถ้าคะแนนเท่ากัน จะพิจารณาให้ผู้ที่ได้คะแนนประเมินครั้งที่ 1 ส่วนที่ 2 มากกว่า เป็นผู้อยู่

ในล าดับที่ดีกว่า 
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 (3) ถ้าคะแนนเท่ากัน จะพิจารณาให้ผู้ที่ได้คะแนนประเมินครั้งที่ 2 มากกว่าเป็นผู้อยู่ในล าดับ 
ที่ดีกว่า 
    7.3 หากต าแหน่งใดมีผู้ผ่านการเลือกสรรเกินจ านวนอัตราว่างที่ประกาศรับสมัครนี้ วิทยาลัยเทคนิคฉะเชิงเทรา 
จะข้ึนบัญชีผู้ผ่านการเลือกสรรดังกล่าวนั้นไว้เป็นเวลา 1 ปี 
 ทั้งนี้ ถ้ามีกรณีอย่างใดอย่างหนึ่งต่อไปนี้ ให้รายชื่อที่ได้ขึ้นบัญชีไว้นี้เป็นยกเลิกการขึ้นบัญชีของผู้นั้นด้วย 
ได้แก่ 

(1) ผู้นั้นได้ขอสละสิทธิไม่เข้ารับการจัดจ้างในต าแหน่งที่สอบได้ 
(2) ผู้นั้นไม่มารายงานตัวเพ่ือรับการจัดจ้างภายในเวลาที่ก าหนด 
(3) ผู้นั้นไม่มาเข้าปฏิบัติหน้าที่ราชการตามก าหนดวัน เวลาที่วิทยาลัยเทคนิคฉะเชิงเทราก าหนด 
(4) ปรากฏข้อเท็จจริงในภายหน้าว่าผู้นั้นมีคุณสมบัติ ไม่เป็นไปตามเงื่อนไข และ/หรือไม่ปฏิบัติตาม

เงื่อนไขการรับสมัครกรณีหนึ่งกรณีหรือหลายกรณีตามที่ระบุไว้ในข้อ 3.5 ของประกาศฯ นี้  
 

8. การจัดจ้างและท าสัญญาจ้างผู้ผ่านการเลือกสรร 
 ผู้ผ่านการเลือกสรรจะต้องเข้ารับการจ้างและท าสัญญาจ้างตามท่ีวิทยาลัยเทคนิคฉะเชิงเทราก าหนด ดังนี้ 
    8.1 วิทยาลัยเทคนิคฉะเชิงเทรา จะจ้างพนักงานราชการครั้งแรกตามล าดับคะแนนที่สอบได้ของผู้ ผ่านการ
เลือกสรร แต่ละต าแหน่ง ตามจ านวนอัตราว่างที่ได้ประกาศรับสมัครนี้ไว้ 
    8.2 ในกรณีที่วิทยาลัยเทคนิคฉะเชิงเทรา มีอัตราว่างเพ่ิมในภายหน้าจะจัดจ้างพนักงานราชการโดยพิจารณา
บัญชีรายชื่อผู้ผ่านการเลือกสรรในต าแหน่งนั้นๆ ตามล าดับการขึ้นบัญชีรายชื่อของต าแหน่งนั้นที่มีบัญชีรายชื่อ
เหลืออยู่ตามจ านวนอัตราว่างดังกล่าว 
    8.3 การท าสัญญาจ้างให้เป็นไปตามที่วิทยาลัยเทคนิคฉะเชิงเทรา ก าหนด ซึ่งจะแจ้งให้ทราบต่อไป 
 

ประกาศ ณ วันที่  22 เดือน กรกฎาคม พ.ศ. 2562 
 
 

                                           ว่าที่พันตรี 
                                                                (วัชรพล  ลักษณลม้าย) 
                                                      ผู้อ านวยการวิทยาลัยเทคนิคฉะเชิงเทรา 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 



เอกสารแนบท้ายประกาศวิทยาลัยเทคนิคฉะเชิงเทรา 
ลงวันที่ 22 เดือน กรกฎาคม พ.ศ. 2562 

เรื่อง  รับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป 
------------------------ 

1. ข้อมูลเกี่ยวกับต าแหน่ง 
 ชื่อต าแหน่ง  พนักงานบริหารทั่วไป (ครู) 
 เลขที่ต าแหน่ง  4437   กลุม่งาน บริหารทัว่ไป 
 สถานที่ปฏิบัติงาน วิทยาลัยเทคนิคฉะเชิงเทรา 
    เลขที่ 12 ถนนมหาจักรพรรดิ ต าบลหน้าเมือง อ าเภอเมือง จังหวัดฉะเชิงเทรา 
2. หน้าที่และความรับผิดชอบของงานที่ปฏิบัติ 
 ปฏิบัติหน้าที่หลักเกี่ยวกับการจัดการเรียนการสอน การส่งเสริม การเรียนรู้ พัฒนาผู้เรียนปฏิบัติงานทาง
วิชาการของสถานศึกษา พัฒนาตนเองและวิชาชีพ ประสานความร่วมมือกับผู้ปกครอง บุคคลในชุมชน หรือสถาน
ประกอบการ เพ่ือร่วมกันพัฒนาผู้เรียน การบริการสังคมด้านวิชาการ เป็นต้น โดยมีลักษณะงานที่ต้องปฏิบัติ ดังนี้ 
 1. ปฏิบัติงานเกี่ยวกับการจัดการเรียนการสอน และการส่งเสริมการเรียนรู้ของผู้เรียนด้วยวิธีการที่
หลากหลายโดยเน้นผู้เรียนเป็นส าคัญ 
 2. จัดอบรมสั่งสอนและจัดกิจกรรมเพ่ือพัฒนาผู้เรียนให้มีคุณลักษณะที่พึงประสงค์ 
 3. ปฏิบัติงานวิชาการของสถานศึกษา 
 4. ปฏิบัติงานเกี่ยวกับการจัดระบบการดูแลช่วยเหลือผู้เรียน 
 5. ประสานความร่วมมือกับผู้ปกครองและบุคคลในชุมชนเพ่ือร่วมกันพัฒนาผู้เรียนตามศักยภาพ 
 6. ท านุ บ ารุง ส่งเสริมศิลปวัฒนธรรม แหล่งเรียนรู้และภูมิปัญญาท้องถิ่น 
 7. ศึกษา วิเคราะห์ วิจัย และประเมินพัฒนาการของผู้เรียนเพ่ือน ามาพัฒนาการเรียนการสอนให้มี
ประสิทธิภาพยิ่งขึ้น 
 8. ปฏิบัติงานเกี่ยวกับการใช้โปรแกรมชุดค าสั่งในระบบคอมพิวเตอร์เพ่ือน ามาปฏิบัติงานในการจัดการ
เรียนการสอนและงานอ่ืน ๆ ที่เกี่ยวข้อง รวมทั้งการติดตามความก้าวหน้าของเทคโนโลยีใหม่ ๆ เพื่อน ามาใช้
ปฏิบัติงาน 
 9. ติดต่อประสานงาน ให้บริการข้อมูล ให้ค าปรึกษา แนะน า ตอบปัญหา และชี้แจงเรื่องต่าง ๆ ที่เกี่ยวกับ
งานในหน้าที่แก่บุคคลหรือหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง 
3. คุณสมบัติเฉพาะส าหรับต าแหน่ง 
 3.1 ผู้สมคัร รหัสวิชา 206 (ช่างไฟฟ้าก าลัง) ได้รับวุฒิปริญญาตรี/หรือคุณวุฒิอย่างอ่ืนที่เทียบได้ในระดับ
เดียวกันทางการศึกษาหรือทางอ่ืนที่ ก.พ. รับรองแล้วในสาขาวิชาช่างไฟฟ้า/ไฟฟ้าก าลัง/ วิศวกรรมไฟฟ้า/
เทคโนโลยีไฟฟ้าอุตสาหกรรม/อุตสาหกรรมศิลป์ (ไฟฟ้า)/วิศวกรรมไฟฟ้าเครื่องกลการผลิต/ครุศาสตรอุตสาหกรรม 
(ไฟฟ้า) 
 3.2 มีใบอนุญาตประกอบวิชาชีพครู หรือใบอนุญาตปฏิบัติการสอน หรือหนังสือรับรองสิทธิ โดยต้อง
ได้รับอนุมัติภายในวันปิดรับสมัครเท่านั้น 
4. การลงนาม 
 
     ชื่อผู้ตรวจสอบ  ว่าที่พันตรี 
         (วัชรพล  ลักษณลม้าย) 
         ผู้อ านวยการวิทยาลัยเทคนิคฉะเชิงเทรา 
                   วันที่ที่ได้จัดท า  22 กรกฎาคม 2562 


