
 
 
 

ประกาศวิทยาลัยเทคนิคชลบุรี 
เรื่อง การรับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป 

....................................... 

 ด้วยวิทยาลัยเทคนิคชลบุรี ประสงค์จะรับสมัครบุคคลเพ่ือจัดจ้างเป็นพนักงานราชการประเภท
พนักงานราชการทั่ วไป  ตำแหน่ งพนักงานบริหารทั่ ว ไป  (ด้ านบริหารงานทั่ ว ไป ) โดยปฏิบัติ งาน                     
ในวิทยาลัยเทคนิคชลบุรี สังกัดสำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา ฉะนั้น อาศัยอำนาจตามความในข้อ ๕ 
ของประกาศคณะกรรมการบริหารพนักงานราชการ ลงวันที่ ๑๑ กันยายน พ.ศ. ๒๕๕๒ เรื่อง หลักเกณฑ์ 
วิธีการและเงื่อนไข การสรรหา และเลือกสรรพนักงานราชการ และแบบสัญญาจ้างของพนักงานราชการ      
พ.ศ. ๒๕๕๒ และประกาศคณะกรรมการบริหารพนักงานราชการ ลงวันที่ ๒๘ กุมภาพันธ์ พ.ศ. ๒๕๕๔ เรื่อง 
การกำหนดลักษณะงานและคุณสมบัติเฉพาะของกลุ่มงานและการจัดทำกรอบอัตรากำลังพนักงานราชการ 
และคำสั่งสำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษาที่ ๒๙๗/๒๕๕๖ ลงวันที่ ๒๘ กุมภาพันธ์  พ.ศ. ๒๕๕๖          
เรื่องมอบอำนาจการสรรหาและเลือกสรรบุคคลเพ่ือจัดจ้างเป็นพนักงานราชการประเภททั่วไป การจัดทำและ
ลงนามในสัญญาจ้างพนักงานราชการ จึงประกาศรับสมัครบุคคลเพ่ือเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป                       
โดยมีรายละเอียดดังต่อไปนี้ 

๑. ชื่อตำแหน่ง  กลุ่มงาน  และรายละเอียดการจ้างงาน 
๑.๑  ชื่อกลุ่มงาน  ชื่อตำแหน่ง          จำนวนอัตราว่าง 
       บริหารทั่วไป  พนักงานบริหารทั่วไป (ด้านบริหารงานทั่วไป)           ๑ 
๑.๒  ขอบข่ายงานที่จะให้ปฏิบัติ   ให้ปฏิบัติตามรายละเอียดแนบท้ายประกาศนี้ 
๑.๓  อัตราค่าตอบแทนและสิทธิประโยชน์ 
        ตำแหน่งในกลุ่มงานบริหารทั่วไป ค่าตอบแทนรายเดือน  จำนวนเงิน  ๑๘,๐๐๐ บาท 
        และให้ได้รับสิทธิประโยชน์ของพนักงานราชการ ตามระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วย

พนักงานราชการ พ.ศ. ๒๕๔๗ และตามประกาศคณะกรรมการบริหารพนักงานราชการ เรื่อง ค่าตอบแทน
พนักงานราชการ (ฉบับที่ ๙) ลงวันที่ ๑๕ พฤษภาคม พ.ศ. ๒๕๖๑ กำหนดไว้ 

๑.๔  ระยะเวลาการจ้าง จ้างภายในปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖5 ถึงวันที่ ๓o กันยายน ๒๕๖๗ โดยใน
ระยะเวลาการจ้างจะต้องประเมินผลการปฏิบัติงานของพนักงานราชการ ตามประกาศคณะกรรมการบริหาร
พนักงานราชการ เรื่องแนวทางการประเมินผลการปฏิบัติงานของพนักงานราชการ พ.ศ. ๒๕๕๔ ลงวันที่                 
๒๘ กุมภาพันธ์ พ.ศ. ๒๕๕๔ และที่สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา กำหนดไว้ 

๑.๕  สถานที่ปฏิบัติงาน ปฏิบัติหน้าที่ ณ วิทยาลัยเทคนิคชลบุรี อำเภอบ้านบึง จังหวัดชลบุรี  สังกัด
สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา 

๒.  คุณสมบัติทั่วไป และคุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่งของผู้สมัคร 
 ผู้สมัครต้องมีคุณสมบัติทั่วไป และมีคุณสมบัติเฉพาะตำแหน่งครบทุกข้อ ดังต่อไปนี้ 
 ๒.๑  คุณสมบัตทิั่วไป 
  ๒.๑.๑  มีสัญชาติไทย 
  ๒.๑.๒  มีอายุไม่ต่ำกว่า ๑๘ ปี (นับถึงวันสุดท้ายของการรับสมัคร) 

/2.1.3 ไม่เป็นบุคคล... 



      -2- 

  ๒.๑.๓  ไม่เป็นบุคคลล้มละลาย 
  ๒.๑.๔  ไม่เป็นผู้มีกายทุพพลภาพจนไม่สามารถปฏิบัติหน้าที่ได้ ไร้ความสามารถ หรือจิตฟ่ัน
เฟือน  ไม่สมประกอบ  หรือเป็นโรคตามท่ีกำหนดไว้ในกฎหมายว่าด้วยระเบียบข้าราชการพลเรือน 
  ๒.๑.๕  ไม่เป็นผู้ดำรงตำแหน่งทางการเมือง กรรมการพรรคการเมือง หรือเจ้าหน้าที่ในพรรค
การเมือง 
  ๒.๑.๖  ไม่เป็นผู้เคยต้องรับโทษจำคุกโดยคำพิพากษาถึงที่สุดให้จำคุกเพราะกระทำความผิด
ทางอาญา เว้นแต่เป็นโทษสำหรับความผิดที่ได้กระทำโดยประมาทหรือความผิดลหุโทษ 
  ๒.๑.๗  ไม่เป็นผู้เคยถูกลงโทษให้ออก ปลดออก หรือไล่ออกจากราชการ รัฐวิสาหกิจ หรือ
หน่วยงานอืน่ของรัฐ 
  หมายเหตุ ผู้ที่ผ่านการเลือกสรร ในวันที่ทำสัญญาจ้างจะต้องไม่เป็นข้าราชการหรือลูกจ้าง
ของส่วนราชการ พนักงาน หรือลูกจ้างของหน่วยงานอื่นของรัฐ รัฐวิสาหกิจ หรือพนักงานหรือลูกจ้าง ของส่วน
ราชการส่วนท้องถิ่น และจะต้องนำใบรับรองแพทย์ ซึ่งออกให้ไม่เกิน ๑ เดือน และแสดงว่าไม่เป็นโรคที่
ต้องห้ามตามกฎ ก.พ. ว่าด้วยโรค (พ.ศ. ๒๕๕๓) มายื่นด้วย 
 ๒.๒ คุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่ง 
  ๒.๒.๑ พนักงานบริหารทั่วไป (ด้านบริหารงานทั่วไป) 
           1. ได้รับวุฒิปริญญาตรี หรือคุณวุฒิอ่ืนที่เทียบได้มรระดับเดียวกันทางการศึกษาหรือ
ทางอ่ืนที่ ก.พ. รับรองแล้วในทุกสาขาวิชา 

๓.  การรับสมัคร 
 ๓.๑  วัน เวลา และสถานที่รับสมัคร 
 ผู้ประสงค์จะสมัครที่มีคุณสมบัติตรงตามที่กำหนดไว้ในประกาศนี้  ให้ยื่นใบสมัครด้วยตนเอง                             
ณ งานบุคลากร วิทยาลัยเทคนิคชลบุรี ตั้งแต่วันที่ 10-14 มกราคม ๒๕๖5 (ในวันราชการ) ภาคเช้าตั้งแต่
เวลา o๘.๓o น. ถึง ๑๒.๐๐ น. และภาคบ่ายตั้งแต่เวลา ๑๓.๐๐ น. ถึง ๑๖.๓๐ น. 

 ๓.๒  หลักฐานที่ต้องย่ืนพร้อมใบสมัคร 
  ๓.๒.๑ รูปถ่ายหน้าตรง ไม่สวมหมวก ไม่สวมแว่นตาดำ ขนาด ๑x๑.๕ นิ้ว โดยถ่ายไว้ไม่เกิน 
๑ ปี (นับถึงวันสุดท้ายของการรับสมัคร) จำนวน ๓ รูป (ใช้ติดใบสมัคร ๑ รูป และใบตอบรับการสมัคร ๒ รูป) 
  ๓.๒.๒ สำเนาปริญญาบัตร และ/หรือ สำเนาระเบียนแสดงผลการศึกษา (Transcript of 
Records) ที่แสดงว่าเป็นผู้มีคุณวุฒิการศึกษาตรงตามประกาศรับสมัครโดยต้องสำเร็จการศึกษาและได้รับ
อนุมัติจากผู้มีอำนาจอนุมัติภายในวันปิดรับสมัครจำนวนอย่างละ ๒ ฉบับ 
  ทั้งนี้ ผู้ที่จะถือว่าเป็นผู้สำเร็จการศึกษาตามหลักสูตรขั้นปริญญาบัตรของสถานศึกษาใดนั้นจะ
ถือตามกฎหมาย กฎ หรือระเบียบที่เกี่ยวกับการสำเร็จการศึกษาตามหลักสูตรของสถานศึกษานั้น ๆ เป็นเกณฑ์ 
โดยจะต้องสำเร็จการศึกษาภายในวันปิดรับสมัคร 
  ๓.๒.๓  สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน  จำนวน  ๑  ฉบับ 
  ๓.๒.๔  สำเนาทะเบียนบ้าน  จำนวน  ๑  ฉบับ 
  ๓.๒.๕ สำเนาหลักฐานอ่ืน ๆ (ถ้ามี) เช่น ใบสำคัญการสมรส ใบเปลี่ยนชื่อ – นามสกุล       
(ในกรณีที่ชื่อและนามสกุลในหลักฐานการสมัครไม่ตรงกัน) ใบสำคัญทางทหาร (ใบสด.๘ ใบสด.๙ และ                           
ใบสด.๔๓) เป็นต้น จำนวนอย่างละ ๑ ฉบับ 
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  ทั้งนี้ ในวันสมัคร ให้ผู้สมัครนำเอกสารฉบับจริงทุกรายการ มาแสดงต่อเจ้าหน้าที่รับสมัคร
ด้วยและให้ผู้สมัครเขียนคำรับรองสำเนาถูกต้องและลงชื่อกำกับไว้ในสำเนาเอกสารตาม ข้อ ๓.๒.๒-๓.๒.5 ไว้
ทุกฉบับ 

 ๓.๓ ค่าธรรมเนียมในการสมัคร 
  ผู้สมัครต้องเสียค่าธรรมเนียมสอบสำหรับตำแหน่งทีส่มัคร จำนวนเงิน ๓๐๐.- บาท  
(สามร้อยบาทถ้วน) และค่าธรรมเนียมดังกล่าวจะไม่คืนใหไ้ม่ว่ากรณีใดๆ ทั้งสิ้น 

 ๓.๔ วิธีการสมัคร 
  ให้ผู้สมัครดำเนินการเก่ียวกับการสมัครตามขั้นตอนวิธีการ ดังนี้ 
  ๓.๔.๑  ขอรับคำร้องขอสมัคร และใบสมัครที่งานบุคลากร วิทยาลัยเทคนิคชลบุรี หรือขอรับ
ได้ที่เจ้าหน้าที่ในวันสมคัร  
  ๓.๔.๒ กรอกรายละเอียดในเอกสารการสมัครซึ่งประกอบด้วย คำร้องขอสมัคร และใบสมัคร
ให้ครบถ้วนทุกช่องรายการ และลงชื่อผู้สมัครพร้อมทั้งวันที่สมัครให้เรียบร้อย 
  ๓.๔.๓  ติดรูปถ่ายจำนวน ๑ รูป ลงในใบสมัคร และติดรูปถ่ายจำนวน ๒ รูป ลงในบัตร
ประจำตัวผู้สมัครสอบในช่องทีก่ำหนดให้เรียบร้อย 
  ๓.๔.๔  ยื่นเอกสารการสมัครที่กรอกข้อความสมบูรณ์และติดรูปถ่ายเรียบร้อยแล้วพร้อมทั้ง
แนบเอกสารประกอบการสมัครตามข้อ ๓.๒ โดยให้ยื่นการสมัครต่อเจ้าหน้าที่รับสมัครเท่านั้น และให้ยื่น
ภายในวันเวลาและสถานที่รับสมัครที่กำหนดไว้ตามข้อ ๓.๑ 
  ๓.๔.๕ เมื่อเจ้าหน้าที่รับสมัครได้ตรวจสอบเอกสารการสมัครแล้ว ให้ผู้สมัครชำระเงิน
ค่าธรรมเนียมสอบตามข้อ ๓.๓ และลงชื่อผู้สมัครในบันทึกประจำวันเป็นหลักฐาน พร้อมกับรอรับบัตร
ประจำตัวผู้สมัครสอบคืนจากเจ้าหน้าที่รับสมัคร ซึ่งผู้สมัครต้องเก็บไว้เป็นหลักฐานในการเข้ารับประเมิน
สมรรถนะโดยการสอบ 
  ๓.๔.๖ ติดตามตรวจสอบประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิสอบตามวันที่กำหนดไว้ใน ข้อ ๔ ของ
ประกาศฯ นี้ 

 ๓.๕  เงื่อนไขการรับสมัคร 
  ๓.๕.๑  วิทยาลัยเทคนิคชลบุรี ขอสงวนสิทธิรับการพิจารณาเอกสารการสมัครเฉพาะผู้สมัคร
ทีย่ื่นเอกสารประกอบการสมัครตามข้อ ๓.๒ ในประกาศฯ นี้ ครบถ้วนทุกราย และได้กรอกข้อความในเอกสาร
การสมัครครบถ้วนสมบูรณ์และได้ดำเนินการสมัครตามข้อ ๓.๔ ในประกาศฯ นี้ครบถ้วนทุกขั้นตอน กรณีที่ยื่น
เอกสารประกอบการสมัคร หรือกรอกข้อความในเอกสารการสมัครไม่ครบถ้วนสมบูรณ์ หรือไม่ได้ดำเนินการ
สมัครครบถ้วนทุกข้ันตอนดังกล่าวจะมีผลให้ผู้สมัครนั้น ไม่มีรายชื่อในประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการประเมิน
สมรรถนะหรือเข้ารับการสอบในตำแหน่งที่สมัครนั้น 

  ๓.๕.๒  ผู้สมัครจะต้องรับผิดชอบในการตรวจสอบและรับรองตนเองว่าเป็นผู้มี คุณสมบัติ
ทั่วไป และคุณสมบัติตรงตามประกาศรับสมัครสอบ กรณีที่วิทยาลัยเทคนิคชลบุรี ตรวจสอบพบว่าผู้สมัครไม่มี
คุณสมบัติครบถ้วนดังกล่าว หรือคุณวุฒิการศึกษาที่ใช้สมัครไม่ตรงตามประกาศรับสมัคร รวมทั้งกรณีที่มีความ
ผิดพลาดอันเกิดจากผู้สมัครไม่ว่าด้วยเหตุใดๆ อันมีผลทำให้ผู้สมัครไม่มีสิทธิสมัครตามประกาศรับสมัครฯ นี้     
ให้ถือว่าเป็นผู้ขาดคุณสมบัติในการสมัครมาตั้งแต่ต้น และถือว่าผู้ไม่มีสิทธิเข้ารับการประเมินสมรรถนะและไม่มี 

/สิทธิได้รับ... 
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สิทธิได้รับการจัดจ้างและทำสัญญาจ้างเป็นพนักงานราชการครั้งนี้ ถึงแม้จะเป็นผู้ผ่านการเลือกสรร เพ่ือจัดจ้าง
เป็นพนักงานราชการและจะไม่ได้รับคืนค่าธรรมเนียมสอบแต่อย่างใด 
  ๓.๕.๓  วิทยาลัยเทคนิคชลบุรี จะดำเนินการประเมินสมรรถนะโดยการสอบข้อเขียนครั้งแรก
ในวันและเวลาเดียวกันทุกตำแหน่งตามประกาศรับสมัครนี้  ดั งนั้น กรณีผู้ ใ ดสมัครหลายตำแหน่ ง 
วิทยาลัยเทคนิคชลบุรี ขอสงวนสิทธิในการประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้าสอบตาม ข้อ ๔ ของประกาศฯนี้                        
โดยพิจารณาประกาศรายชื่อผู้นั้น ตามตำแหน่งที่ผู้นั้นได้สมัครครั้งสุดท้าย (กรณีรับสมัครหลายตำแหน่ง) 

๔. การประกาศรายช่ือผู้มีสิทธิเข้ารับการประเมินสมรรถนะ  
 วิทยาลัยเทคนิคชลบุรี จะประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการประเมินสมรรถนะ ก่อนหรือภายในวันที่ 
๑8 มกราคม พ.ศ. ๒๕๖5 พร้อมประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการประเมินสมรรถนะ ณ วิทยาลัยเทคนิค
ชลบุรี และทางเว็บไซต์ของวิทยาลัยเทคนิคชลบุรี www.chontech.ac.th 
๕.  หลักเกณฑ์และวิธีการเลือกสรร 
 วิทยาลัยเทคนิคชลบุรี จะดำเนินการประเมินสมรรถนะผู้สมัครด้วยวิธีการสอบ ในแต่ละตำแหน่งที่
เปิดรับสมัคร ดังต่อไปนี้ 
 

สมรรถนะ คะแนนเต็ม วิธีการประเมิน 
ประเมินสมรรถนะ ครั้งที่ ๑ 
ส่วนที่ ๑ : ความรู้ความสามารถทั่วไป 

- รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช 2560  
- พระราชกฤษฎีกาว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการ  
  บริหารกิจการบ้านเมอืงทีด่ี พ.ศ. ๒๕๔๖ 
- พระราชบัญญัติความผิดทางละเมิดของเจ้าหน้าที่ พ.ศ. 2539 
- ระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยพนักงานราชการ พ.ศ. ๒๕๔๗ 
  และประกาศคณะกรรมการบริหารพนักงานราชการที่เกี่ยวข้อง 
- ข่าวสาร บ้านเมืองและเหตุการณ์ปัจจุบัน 
- พระราชบัญญัติการอาชีวศึกษา พ.ศ. ๒๕๕๑ 
- ความเข้าใจทางภาษาและการใช้ภาษาไทย 

ส่วนที่ ๒ : ความรู้ความสามารถเฉพาะตำแหน่ง 
         - ตามลักษณะงานที่จะให้ปฏิบัติของตำแหน่งที่สมัคร 
           (ด้านบริหารงานทั่วไป) 

 
๑๐๐ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

๑๐๐ 

 
สอบข้อเขียน 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

สอบข้อเขียน 

ประเมินสมรรถนะ ครั้งที่ 2 (ส่วนที่ 3) 
1. มนุษยสัมพันธ์ การประสานงาน 
2. การคิดวิเคราะห์และแก้ไขเหตุการณ์เฉพาะหน้า 
3. ความคิดริเริ่มสร้างสรรค์และปฏิภาณไหวพริบ 
4. การสื่อสารโดยการพูด 
5. ประสบการณ์ทำงาน 

100 สัมภาษณ์ 
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สมรรถนะ คะแนนเต็ม วิธีการประเมิน 
ประเมินสมรรถนะ ครั้งที่ 2 (ส่วนที่ 3) 

6. แฟ้มสะสมผลงาน (ถ้ามีวุฒิบัติหรือเอกสารรับรองทาง 
ด้านภาษาอังกฤษจะได้รับการพิจารณาเป็นพิเศษ) 

  

 โดยจะประเมินสมรรถนะครั้งที่ 1 ก่อน และเมื่อประเมินสมรรถนะที่ 1 ผ่านแล้วจึงจะมีสิทธิเข้ารับการ
ประเมินสมรรถนะที่ 2 ต่อไป 

๖. เกณฑก์ารตัดสิน 
 ๖.๑ การประเมินสมรรถนะจะแบ่งการประเมินเป็น ๒ ครั้ง ไดแ้ก่ 
  ๖.๑.๑  ประเมินสมรรถนะครั้งที่ ๑ ประกอบด้วย สมรรถนะส่วนที่ ๑ และส่วนที่ ๒ 
  ๖.๑.๒  ประเมินสมรรถนะครั้งที่ ๒ ประกอบด้วย สมรรถนะส่วนที่ ๓  
 ๖.๒ ผู้ที่จะผ่านการประเมินสมรรถนะครั้งที่ ๑ ต้องได้คะแนนการประเมินส่วนที่ ๑ และส่วนที่ ๒                      
ไม่ต่ำกว่าร้อยละ ๖o 
 ทั้งนี้ ผู้ที่จะได้รับการตรวจข้อสอบส่วนที่ ๒ จะต้องเป็นผู้ได้คะแนนผ่านการประเมินในส่วนที่ ๑ ไม่ต่ำ
กว่าร้อยละ ๖o (วิทยาลัยเทคนิคชลบุรี ขอสงวนสิทธิพิจารณาตรวจกระดาษคำตอบของผู้เข้าสอบใน ส่วนที่ ๒ 
ให้กับผู้ที่มีผลการประเมินผ่านในส่วนที่ ๑ เท่านั้น) 
 ๖.๓  ผู้ที่จะมีสิทธิเข้ารับการประเมินสมรรถนะครั้งที่ ๒  จะต้องเป็นผู้ที่ได้คะแนนผ่านการประเมิน
สมรรถนะครั้งที่ ๑ 
 ๖.๔ ผู้ที่จะผ่านการประเมินสมรรถนะครั้ งที่ ๒ ต้องได้คะแนนการประเมินส่วนที่ ๓ ไม่ต่ำกว่า                         
ร้อยละ ๖o  
 ๖.๕ ผู้ที่จะผ่านการเลือกสรร จะต้องเป็นผู้ที่ได้คะแนนผ่านการประเมินสมรรถนะครั้ง ๑ และครั้งที่ ๒ 

๗.  การประกาศบัญชีรายช่ือ และการขึ้นบัญชีรายชื่อผูผ้่านการเลือกสรร 
 ๗.๑ วิทยาลัยเทคนิคชลบุรี จะประกาศรายชื่อผู้ผ่านการเลือกสรร ณ วิทยาลัยเทคนิ คชลบุรี หรือ
ประกาศทางเว็บไซต์ของวิทยาลัยเทคนิคชลบุรี www.chontech.ac.th  
 ๗.๒ การประกาศบัญชีรายชื่อผู้ผ่านการเลือกสรร 
  ๗.๒.๑ จำแนกตามตำแหน่งที่เปิดรับสมัครและมีผู้สอบผ่าน 
  ๗.๒.๒ บัญชีรายชื่อแต่ละตำแหน่งดังกล่าว จะเรียงลำดับที่จากผู้ได้คะแนนรวมสูงสุดเป็น
ลำดับที่หนึ่งไปหาผู้ที่ได้คะแนนรวมต่ำสุด โดยผู้อยู่ในลำดับต้นจะเป็นผู้อยู่ในลำดับที่ดีกว่า 
  ๗.๒.๓  กรณีที่มีผู้ได้คะแนนตามข้อ ๗.๒.๒ ดังกล่าวเท่ากัน จะพิจารณา ดังนี้ 
   (๑) ให้ผู้ที่ได้คะแนนประเมินครั้งที่ ๑ ส่วนที่ ๑ มากกว่า เป็นผู้อยู่ในลำดับที่ดีกว่า 
   (๒) ถ้าคะแนนเท่ากัน จะพิจารณาให้ผู้ที่ได้คะแนนประเมินครั้งที่ ๑ ส่วนครั้ งที่ ๒ 
มากกว่าเป็นผู้อยู่ในลำดับที่ดีกว่า 
   (๓) ถ้าคะแนนเท่ากัน จะพิจารณาให้ผู้ที่ได้คะแนนประเมินครั้งที่ ๒ มากกว่าเป็นผู้
อยู่ในลำดับที่ดีกว่า 

/7.3 หากตำแหน่ง... 
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 ๗.๓ หากตำแหน่งใดมีผู้ผ่านการเลือกสรรเกินจำนวนอัตราว่างที่ประกาศรับสมัครนี้  
วิทยาลัยเทคนิคชลบุรี จะข้ึนบัญชีรายชื่อผู้ผ่านการเลือกสรรนั้นไว้เป็นเวลา ๒ ปี 
  ทั้งนี้ ถ้ามีกรณีอย่างใดอย่างหนึ่งดังต่อไปนี้ ให้รายชื่อที่ได้ขึ้นบัญชีไว้นี้เป็นอันยกเลิกการขึ้น
บัญชีของผู้นั้นด้วย ได้แก่ 

(๑) ผู้นั้นได้ขอสละสิทธิไม่เข้ารับการจัดจ้างในตำแหน่งที่สอบได้ 
(๒) ผู้นั้นไม่มารายงานตัวเพ่ือรับการจัดจ้างภายในเวลาที่กำหนด 
(๓) ผู้นั้นไม่มาเข้าปฏิบัติหน้าที่ราชการตามวัน เวลา ที่วิทยาลัยเทคนิคชลบุรี 
(๔) ปรากฏข้อเท็จจริงในภายหน้าว่าผู้นั้นมีคุณสมบัติไม่เป็นไปตามเง่ือนไข และ/ 

หรือไม่ปฏิบัติตามเงื่อนไขการรับสมัครกรณีหนึ่งกรณีใดหรือหลายกรณีตามที่ระบุไว้ในข้อ ๓.๕ ของประกาศฯ นี้ 

๘.  การจัดจ้างและทำสัญญาจ้างผู้ผ่านการเลือกสรร 
 ผู้ผ่านการเลือกสรรจะต้องเข้ารับการจ้างและทำสัญญาจ้างที่วิทยาลัยเทคนิคชลบุรี กำหนด ดังนี้ 
 ๘.๑ วิทยาลัยเทคนิคชลบุรี จะจ้างพนักงานราชการครั้งแรกตามลำดับคะแนนที่สอบได้ของผู้สอบผ่าน
การเลือกสรร แต่ละตำแหน่ง ตามจำนวนอัตราว่างที่ได้ประกาศรับสมัครไว้นี้ 
 ๘.๒ ในกรณีที่วิทยาลัยเทคนิคชลบุรี มี อัตราว่างเพ่ิมในภายหน้าจะจัดจ้างพนักงานราชการ                         
โดยพิจารณาบัญชีรายชื่อผู้ผ่านการเลือกสรรในตำแหน่งนั้นๆ ตามลำดับการขึ้นบัญชีรายชื่อของตำแหน่งนั้นที่มี
บัญชีรายชื่อเหลืออยู่ตามจำนวนอัตราว่างดังกล่าว 
 ๘.๓  การทำสัญญาจ้างให้เป็นไปตามที่วิทยาลัยเทคนิคชลบุรีกำหนด ซึ่งจะแจ้งให้ทราบต่อไป 

 ประกาศ ณ วันที่ 27 ธันวาคม  พ.ศ. ๒๕๖๔ 
 
 
                             
                                                                (นายนิทัศน์  วีระโพธิ์ประสิทธิ์) 
                                                              ผู้อำนวยการวิทยาลัยเทคนิคชลบุรี 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



เอกสารแนบท้ายประกาศวิทยาลัยเทคนิคชลบุรี 
ลงวันที่  ๒7 ธันวาคม  พ.ศ. ๒๕๖๔ 

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

1. ข้อมูลเกี่ยวกับตำแหน่ง 

ชื่อตำแหน่ง    พนักงานราชการบริหารทั่วไป (ต้านบริหารงานทั่วไป) จำนวน ๑ อัตรา 
เลขที่ตำแหน่ง    4733 กลุ่มงานบริหารทั่วไป 
สถานที่ปฏิบัติงาน    วิทยาลัยเทคนิคชลบุรี 
   207 หมู่ 3 ตำบลหนองชาก  อำเภอบ้านบึง จังหวัดชลบุรี 
2. หน้าที่และความรับผิดชอบของงานที่ปฏิบัติ 

 ๑. ศึกษาวิเคราะห์ข้อมูลที่เกี่ยวข้องเพ่ือประกอบการวางแผนพัฒนา ส่งเสริม สนับสนุนการดำเนินงาน 
ขับเคลื่อนศูนย์บริหารเครือข่ายการผลิตและพัฒนากำลังคนอาชีวศึกษา (Center of Vocational Manpower 
Networking Management : CVM) 
 ๒. สนับสนุน ส่งเสริมการผลิตและพัฒนาทุนมนุษย์ระดับช่างเทคนิคและนักเทคโนโลยีชั้นสูง สามารถ 
ทำงานได้ในระดับสากล ภายใต้หลักสูตรที่ยึดโยงกับกรอบคุณวุฒิแห่งชาติ และการจัดการเรียนการสอนที่มี 
คุณภาพ 
 ๓. ปฏิบัติงานเกี่ยวกับการส่งเสริมสนับสนุนความร่วมมือภาครัฐ ภาคเอกชนและภาคอุตสาหกรรม ทั้ง 
ในประเทศและต่างประเทศ ในการต่อยอดองค์ความรู้สู่การผลิตเป็นนวัตกรรมที่จะช่วยสร้างขีดความสามารถ 
ในการแข่งขันระดับประเทศและระดับนานาชาติ 
 ๔. ปฏิบัติงานเกี่ยวกับการประสานความร่วมมือกับภาคีเครือข่าย องค์กรทางวิชาชีพ สถาน 
ประกอบการ สถาบันการศึกษาอาชีวศึกษา/อุดมศึกษาทั้งในประเทศหรือต่างประเทศ ในการพัฒนาทักษะทาง 
วิชาการ ทักษะทางวิชาชีพ และการฝึกทักษะวิชาชีพของครู และผู้เรียนอย่างมีคุณภาพ 
 ๕. ปฏิบัติงานเกี่ยวกับการพัฒนาหลักสูตรสาขาวิชาที่มีความเป็นเลิศ ให้มีความสอดคล้องกับ 
มาตรฐานอาชีพตามกรอบคุณวุฒิแห่งชาติ เชื่อมโยงสมรรถนะอาชีพในการทำงานสู่ระบบคุณวุฒิทางการศึกษา 
หรือมาตรฐานอาชีพตามทีห่น่วยงานซึ่งมีหน้าที่ให้การรับรองมาตรฐานกำหนดไว้ 
 ๖. ให้บริการข้อมูล แนะนำและชี้แจงเรื่องต่าง ๆ ที่เกี่ยวกับงานในหน้าที่แก่ผู้มาติดต่อราชการ หรือ 
หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เพื่อให้ได้รับข้อมูลที่จะนำไปใช้ประโยชน์ต่อไป 
 ๗. ปฏิบัติงานอื่น ๆ ตามที่ได้รับมอบหมาย 
๓. คุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่ง 
 - ได้รับวุฒิปริญญาตรี หรือคุณวุฒิอื่นที่เทียบได้ในระดับเดียวกันทางการศึกษาหรือทางอ่ืนที่ ก.พ.      
รับรองแล้วในทุกสาขาวิชา 
4. การลงนาม 

 

      ชื่อผู้ตรวจสอบ.................................................. 

               (นายนิทัศน์  วีระโพธิ์ประสิทธิ์) 
                        วันที่ได้จัดทำ ๒7 ธันวาคม ๒๕๖๔ 


