
 

ประกาศสถาบันการอาชีวศึกษาภาคตะวันออกเฉียงเหนือ  ๕ 
 เรื่อง รับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรและจัดจ้างเป็นพนักงานราชการทั่วไป  

……………………………………… 
  

 ด้วยสถาบันการอาชีวศึกษาภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ๕ ประสงค์จะรับสมัครบุคคล 
เพ่ือจัดจ้างเป็นพนักงานราชการ ตำแหน่งในกลุ่มงานบริหารทั่วไป พนักงานบริหารทั่วไป (ด้านพัสดุ) ทดแทน
ตำแหน่งที่ว่าง โดยปฏิบัติงานในสถาบันการอาชีวศึกษาภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ๕ ฉะนั้น อาศัยอำนาจตาม
ความในข้อ ๕ ของประกาศคณะกรรมการการบริหารพนักงานราชการ ลงวันที่ ๑๑ กันยายน พ.ศ. ๒๕๕๒ 
เรื่อง หลักเกณฑ์ วิธีการและเงือ่นไขการสรรหาและเลือกสรรพนักงานราชการและแบบสัญญาจ้างของพนักงาน
ราชการ พ.ศ. ๒๕๕๒ และประกาศ คณะกรรมการบริหารพนักงานราชการ ลงวันที่  ๒๘ กุมภาพันธ์ พ.ศ. 
๒๕๕๔ เรื่อง กำหนดลักษณะงานและคุณสมบัติเฉพาะกลุ่มงานและการจัดทำกรอบอัตรากำลังพนักงาน
ราชการ และคำสั่งสำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษาที่ ๒๗๖/๒๕๕๘ ลงวันที่ ๒๖ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๘ 
เรื่องมอบอำนาจให้ผู้อำนวยการสถาบันการอาชีวศึกษา สังกัดสำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษาปฏิบัติ
ราชการแทนเลขาธิการคณะกรรมการอาชีวศึกษา (เกี่ยวกับการสรรหาพนักงานราชการ) จึงประกาศรับสมัคร
บุคคลเพือ่เลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป โดยมีรายละเอียดดังต่อไปนี้ 
๑. ชื่อกลุ่มงาน  ตำแหน่ง  และรายละเอียดการจ้างงาน 
 ๑.๑ ชื่อกลุ่มงาน  ชื่อตำแหน่ง  และจำนวนอัตราว่าง 

ชื่อกลุ่มงาน ชื่อตำแหน่ง  จำนวนอัตราว่าง 
บริหารทั่วไป พนักงานบริหารทั่วไป 

(ด้านพัสดุ) 
 ๑ 

 ๑.๒ ขอบข่ายงานทีจ่ะให้ปฏิบัติ ให้เป็นไปตามรายละเอียดแนบท้ายประกาศนี ้

 ๑.๓ อัตราค่าตอบแทนและสิทธิประโยชน์ 
  ตำแหน่งในกลุ่มงานบริหารทั่วไป อัตราค่าตอบแทนรายเดือน จำนวนเงิน ๑๘,๐๐๐ บาท 
และให้ได้รับสิทธิประโยชน์ของพนักงานราชการ ตามระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยพนักงานราชการ 
พ.ศ. ๒๕๔๗ และตามประกาศคณะกรรมการบริหารพนักงานราชการ เรื่อง ค่าตอบแทนพนักงานราชการ 
(ฉบับที่ ๙) ลงวันที่ ๑๕ พฤษภาคม พ.ศ. ๒๕๖๑ กำหนดไว้ 
 ๑.๔ ระยะเวลาการจ้าง 
  จ้างภายในปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๖ ถึงวันที่ ๓๐ กันยายน ๒๕๖๖ โดยในระยะเวลาการจ้าง
จะต้องประเมินผลการปฏิบัติงานของพนักงานราชการ ตามประกาศคณะกรรมการบริหารพนักงานราชการ 
เรื่อง แนวทางการประเมินผลการปฏิบัติงานของพนักงานราชการ พ.ศ.๒๕๕๔ ลงวันที ่๒๘ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๔  
และท่ีสำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษากำหนดไว้ 

/๑.๕ สถานที่... 



๒ 

 ๑.๕ สถานที่ปฏิบัติงาน ปฏิบัติงานที่สถาบันการอาชีวศึกษาภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ๕ สังกัดสำนักงาน
คณะกรรมการการอาชีวศึกษา 
 

๒. คุณสมบัติทั่วไป และคุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่งของผู้สมัคร 
  ผู้สมัครต้องมีคุณสมบัติทั่วไป และมีคุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่งครบทุกข้อ ดังต่อไปนี้ 
  ๒.๑ คุณสมบัติท่ัวไป 
   ๒.๑.๑ มีสัญชาติไทย 
   ๒.๑.๒ มีอายุไม่ต่ำกว่า ๑๘ (นับถึงวันสุดท้ายของการรับสมัคร) 
   ๒.๑.๓ ไม่เป็นบุคคลล้มละลาย 
   ๒.๑.๔ ไม่เป็นผู้มีกายทุพพลภาพจนไม่สามารถปฏิบัติหน้าที่ ได้  ไร้ความสามารถ 
หรือจิตฟั่นเฟือนไม่สมประกอบ หรือเป็นโรคตามท่ีกำหนดไว้ในกฎหมายว่าด้วยระเบียบข้าราชการพลเรือน 
   ๒.๑.๕ ไม่เป็นผู้ดำรงตำแหน่งทางการเมือง กรรมการพรรคการเมือง หรือเจ้าหน้าที่ 
ในพรรคการเมือง 
   ๒.๑.๖ ไม่เป็นผู้เคยต้องรับโทษจำคุกโดยคำพิพากษาถึงที่สุดให้จำคุกเพราะกระทำ
ความผิดทางอาญา  เว้นแต่เป็นโทษสำหรับความผิดที่ได้กระทำโดยประมาทหรือความผิดลหุโทษ 
   ๒.๑.๗ ไม่เป็นผู้เคยถูกลงโทษให้ออก ปลดออก หรือไล่ออกจากราชการ รัฐวิสาหกิจหรือ
หน่วยงานอื่นของรัฐ 
   หมายเหตุ  ผู้ที่ผ่านการเลือกสรร ในวันที่ทำสัญญาจ้างจะต้องไม่เป็นข้าราชการหรือ
ลูกจ้างของส่วนราชการ พนักงาน หรือลูกจ้างของหน่วยงานอ่ืนของรัฐ รัฐวิสาหกิจ หรือพนักงาน หรือลูกจ้าง
ของส่วนราชการส่วนท้องถิ่น และจะต้องนำใบรับรองแพทย์ ซึ่งออกให้ไม่เกิน ๑ เดือน และแสดงว่าไม่เป็น
โรคที่ต้องห้ามตามกฎ ก.พ. ว่าด้วยโรค (พ.ศ.๒๕๕๓) มายื่นด้วย 

 

  ๒.๒ คุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่ง 
  พนักงานราชการทั่วไป (ด้านพัสดุ)  
   ๒.๒.๑ ได้รับปริญญาตรีหรือคุณวุฒิอย่างอ่ืนที่เทียบได้ในระดับเดียวกันในสาขาวิชา
การบัญชี สาขาวิชาบริหารธุรกิจ สาขาวิชาการจัดการ สาขาวิชาเศรษฐศาสตร์ สาขาวิชารัฐศาสตร์ สาขาวิชา
บริหารรัฐกิจรัฐประศาสนศาสตร์ 
๓. การสมัครเข้ารับการเลือกสรร 
  ๓.๑ วัน เวลา และสถานที่รับสมัคร 
   ผู้ประสงค์จะสมัครให้ยื่นใบสมัครด้วยตนเอง ณ สถาบันการอาชีวศึกษาภาคตะวันออก 
เฉียงเหนือ ๕ ภายในวิทยาลัยเทคนิคหลวงพ่อคูณ ปริสุทฺโธ ๙๙๙ หมู่ ๖ ตำบลด่านขุนทด อำเภอด่านขุนทด 
จังหวัดนครราชสีมา ตั้งแต่วันที่ ๒๘ พฤศจิกายน – ๒ ธันวาคม ๒๕๖๕ (ในวันเวลาราชการ) ภาคเช้าตั้งแต่
เวลา ๐๘.๓๐ น. ถึง ๑๒.๐๐ น. และภาคบ่ายตั้งแตเ่วลา ๑๓.๐๐ น. ถึง  ๑๖.๓๐ น 
  ๓.๒ หลักฐานที่ต้องย่ืนพร้อมใบสมัคร 
   ๓.๒.๑ รูปถ่ายหน้าตรง ไม่สวมหมวก ไม่สวมแว่นดำ ขนาด  ๑x๑.๕ นิ้ว โดยถ่าย 
ไว้ไม่เกิน ๑ ปี (นับถึงวันสุดท้ายของการรับสมัคร) จำนวน ๓ รูป (ใช้ติดใบสมัคร ๑ รู ป และใบตอบรับ 
การสมัคร ๒ รูป) 

/๓.๒.๓ สำเนา... 



๓ 

   ๓.๒.๒ สำเนาปริญญาบัตร หรือสำเนาระเบียนแสดงผลการศึกษา (Transcript of 
Records) ที่แสดงว่าเป็นผู้มีคุณวุฒิการศึกษาตรงตามประกาศรับสมัครโดยต้องสำเร็จการศึกษา และได้รับ
อนุมัติจากผู้มีอำนาจอนุมัติภายในวันปิดรับสมัครจำนวนอย่างละ ๒ ฉบับ 
   ทั้งนี้ ผู้ที่จะถือว่าเป็นผู้สำเร็จการศึกษาตามหลักสูตรขั้นปริญญาบัตร ของสถานศึกษาใด
นั้นจะถือตามกฎหมาย กฎ หรือระเบียบที่เกี่ยวกับการสำเร็จการศึกษาตามหลักสูตรของสถานศึกษานั้นๆ  
เป็นเกณฑ์ โดยจะต้องสำเร็จการศึกษาภายในวันปิดรับสมัคร   
   ๓.๒.๓ สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน จำนวน ๑ ฉบับ 
   ๓.๒.๔ สำเนาทะเบียนบ้าน จำนวน ๑ ฉบับ 
   ๓.๒.๕ สำเนาหลักฐานอ่ืนๆ (ถ้ามี) เช่น ใบสำคัญการสมรส ใบเปลี่ยนชื่อ – นามสกุล 
(ในกรณีที่ชื่อและนามสกุลในหลักฐานเอกสารการสมัครไม่ตรงกัน) ใบสำคัญทางทหาร (ใบ สด.๘ ใบ สด.๙  
และใบ สด.๔๓) เป็นต้น จำนวนอย่างละ ๑ ฉบับ 
   ทั้งนี้  ในวันสมัคร ให้ผู้สมัครนำเอกสารฉบับจริงทุกรายการมาแสดงต่อเจ้าหน้าที่รับ
สมัคร และให้ผู้สมัครเขียนคำรับรองสำเนาถูกต้องและลงชื่อกำกับไว้ในสำเนาเอกสาร ตามข้อ ๓.๒.๒ – ๓.๒.๕  
ไว้ทุกฉบับ 
  ๓.๓ ค่าธรรมเนียมในการสมัคร 
   ผู้สมัครต้องเสียค่าธรรมเนียมสอบสำหรับตำแหน่งที่สมัคร จำนวนเงิน ๓๐๐ บาท  
(สามร้อยบาทถ้วน)  และค่าธรรมเนียมดังกล่าวจะไม่จ่ายคืนให้ ไม่ว่ากรณีใดๆ ทั้งสิ้น   
  ๓.๔ วิธีการสมัคร 
   ให้ผู้สมัครดำเนินการเก่ียวกับการสมัครตามขั้นตอนวิธีการ ดังนี้ 
   ๓.๔.๑ ขอรับคำร้องขอสมัคร และใบสมัครตามแบบที่กำหนด สามารถเรียกดู  
และสั่งพิมพ์ใบสมัครได้ทางเว็บไซต์ของสถาบันฯ (http://veine5.ac.th) หรือขอรับได้ที่เจ้าหน้าที่ในวันสมัคร 
   ๓.๔.๒ กรอกรายละเอียดในเอกสารการสมัครซึ่งประกอบด้วย คำร้องขอสมัคร 
และใบสมัครให้ครบถ้วนทุกช่องรายการ และลงชื่อผู้สมัครพร้อมทั้งวันที่สมัครให้เรียบร้อย กรณีกรอกเอกสาร
การสมัครผิดเล็กน้อยให้ขีดฆ่าลงชื่อกำกับและกรอกข้อความใหม่ ให้ถูกต้อง กรณี กรอกผิดหลาย  
แห่งให้ขอรับเอกสารการสมัครชุดใหม่เพื่อกรอกใหม่ 
   ๓.๔.๓ ติดรูปถ่ายจำนวน ๑ รูปลงในใบสมัคร และติดรูปถ่ายจำนวน ๒ รูป ลงในบัตร
ประจำตัวผู้สอบในช่องท่ีกำหนดให้เรียบร้อย 
   ๓.๔.๔ ยื่นเอกสารการสมัครที่กรอกข้อความสมบูรณ์และปิดรูปถ่ายเรียบร้อยแล้ว  
พร้อมทั้งแนบเอกสารประกอบการสมัครตามข้อ ๓.๒ โดยให้ยื่นการสมัครต่อเจ้าหน้าที่รับสมัครเท่านั้น  
และให้ยื่นภายในวันเวลาและสถานที่กำหนดไว้ตามข้อ ๓.๑ 
   ๓.๔.๕ เมื่อเจ้าหน้าที่รับสมัครได้ตรวจสอบเอกสารการสมัครแล้ว ให้ผู้สมัครชำระเงิน
ค่าธรรมเนียมสอบตามข้อ ๓.๓  และลงชื่อผู้สมัครในบันทึกประจำวันเป็นหลักฐาน พร้อมกับรอรับบัตร
ประจำตัวผู้สมัครสอบคืนจากเจ้าหน้าที่รับสมัครซึ่งผู้สมัครต้องเก็บไว้เป็นหลักฐานในการเข้ารับการประเมิน
สมรรถนะโดยการสอบ 

/๓.๔.๖ ติดตาม... 

http://veine5.ac.th/


๔ 

   ๓.๔.๖ ติดตามตรวจสอบประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิสอบตามที่กำหนดไว้ใน ข้อ ๔  
ของประกาศฯ นี้ 
   

  ๓.๕ เงื่อนไขการรับสมัคร 
   ๓.๕.๑ สถาบันการอาชีวศึกษาภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ๕ ขอสงวนสิทธิรับการ
พิจารณาเอกสารการสมัครเฉพาะผู้สมัครที่ยื่นเอกสารประกอบการสมัครตามข้อ ๓.๒ ในประกาศฯ นี้ ครบถ้วน 
ทุกรายการและได้กรอกข้อความในเอกสารการสมัครครบถ้วนสมบูรณ์และได้ดำเนินการสมัครตามข้อ ๓.๔  
ในประกาศฯ นี้ครบถ้วนทุกขั้นตอน กรณีที่ยื่นเอกสารประกอบการสมัคร หรือกรอกข้อความในเอกสารการ
สมัครไม่ครบถ้วนสมบูรณ์  หรือไม่ได้ดำเนินการสมัครครบถ้วนทุกขั้นตอนดังกล่าวจะมีผลให้ผู้สมัครนั้นไม่มี
รายชื่อในประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการประเมินสมรรถนะหรือเข้ารับการสอบในตำแหน่งที่สมัครนั้น 
   ๓.๕.๒ ผู้สมัครจะต้องรับผิดชอบในการตรวจสอบการรับรองตนเองว่าเป็นผู้มีคุณสมบัติ
ทั่วไปและคุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่งตามข้อ ๒.๑ และข้อ ๒.๒ ในประกาศฯ นี้จริงในกรณีที่สถาบันการ
อาชีวศึกษาภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ๕ ตรวจสอบพบว่าผู้สมัครไม่มีคุณสมบัติครบถ้วนดังกล่าวหรือตรวจสอบ
พบว่าคุณวุฒิการศึกษาที่ใช้สมัครไม่ตรงตามคุณสมบัติของตำแหน่งที่สมัครหรือเป็นคุณวุฒิที่ ก.พ. ยังมิได้
รับรอง รวมทั้งกรณีที่มีความผิดพลาดอันเกิดจากผู้สมัครไม่ว่าด้วยเหตุใดๆ อันมีผลทำให้ผู้สมัครไม่มีสิทธิสมัคร
ตามประกาศรับสมัครฯ นี้ ให้ถือว่าผู้สมัครเป็นผู้ขาดคุณสมบัติในการสมัครมาแต่ต้น และถือว่าเป็นผู้ไม่มีสิทธิ
เข้ารับการประเมินสมรรถนะและไม่มีสิทธิได้รับการจัดจ้างและทำสัญญาจ้างเป็นพนักงานราชการครั้งนี้ ถึงแม้
จะเป็นผู้ผ่านการเลือกสรรเพ่ือจัดจ้างและทำสัญญาจ้างเป็นพนักงานราชการ และจะไม่คืนค่าธรรมเนียมสอบ
แต่อย่างใด 

๔. การประกาศรายช่ือผูมี้สิทธิเข้ารับการประเมินสมรรถนะ และกำหนดวันเวลาและสถานที่ในการประเมิน
สมรรถนะ 
  สถาบันการอาชี วศึกษาภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ๕  จะประกาศรายชื่ อผู้ มีสิทธิ  
เข้ารับการประเมินสมรรถนะ และกำหนดวัน เวลา และสถานที่ในการประเมินสมรรถนะ ก่อนหรือภายใน 
วันที่ ๗ ธันวาคม ๒๕๖๕ ทางเว็บไซต์สถาบันฯ (http://veine5.ac.th) และทางเพจ Facebook : สถาบันการ
อาชีวศึกษาภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ๕ 

๕. หลักเกณฑ์และวิธีการเลือกสรร 

  สถาบันการอาชีวศึกษาภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ๕ จะดำเนินการประเมินสมรรถนะผู้สมัคร
ด้วยวิธีการสอบในแต่ละตำแหน่งที่เปิดรับสมัคร ดังต่อไปนี้ 
  ๕.๑ ประเมินสมรรถนะ ครั้งที่ ๑ ส่วนที่ ๑ (ความรู้ความสามารถทั่วไป ) และส่วนที่ ๒ 
(ความรู้ความสามารถเฉพาะตำแหน่ง) คะแนนเต็ม ๑๐๐ คะแนน  
  ๕.๒ ประเมินสมรรถนะ ครั้งที่ ๒ ส่วนที่ ๓ สอบสัมภาษณ์ คะแนนเต็ม ๑๐๐ คะแนน  
มีสมรรถนะดังนี้ (๑.มนุษยสัมพันธ์การประสานงาน ๒.การคิดวิเคราะห์ ๓.ความคิดริเริ่มสร้างสรรค์) 

/โดยจะ... 



๕ 

  โดยจะประเมินสมรรถนะ ครั้งที่ ๑ ก่อนและเมื่อประเมินสมรรถนะ ครั้งที่ ๑ ผ่านแล้ว จึงจะมี
สิทธิเข้ารับการประเมินสมรรถนะ ครั้งที ่๒ ต่อไป 

สมรรถนะ คะแนนเต็ม วิธีการประเมิน 
ประเมินสมรรถนะครั้งท่ี  ๑ 
ส่วนที ่๑: ความรู้ความสามารถทั่วไป 

๑. พระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการกระทรวงศึกษาธิการ พ.ศ. 
๒๕๔๖ 

๒. พระราชบัญญัติการอาชีวศึกษา  พ.ศ. ๒๕๕๑ 
๓. ระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยพนักงานราชการ พ.ศ. ๒๕๔๗ 

และประกาศคณะกรรมการบริหารพนักงานราชการ  
๔. ระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยงานสารบรรณ พ.ศ. ๒๕๒๖, 

และที่แก้ไขเพ่ิมเติม (ฉบับที่๒) พ.ศ. ๒๕๔๘ และฉบับที่  ๓  
พ.ศ. ๒๕๖๐  

๕. ความเข้าใจในภาษาและการใช้ภาษาไทย 
๖. ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับคอมพิวเตอร์และการใช้โปรแกรมประยุกต์

ในสำนักงาน 
ส่วนที ่๒: ความรู้ความสามารถเฉพาะตำแหน่ง 

๑. พระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. 
๒๕๖๐ 

๒. ความรู้เกี่ยวกับพระราชบัญญัติที่ราชพัสดุ พ.ศ. ๒๕๖๒ 
๓. ความรู้ เกี่ ยวกับระบบบริหารการเงินการคลังภาครัฐแบบ

อิเล็กทรอนิกส์ (ระบบ GFMIS) 
๔. ความรู้เกี่ยวกับระบบจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐด้วยอิเล็กทรอนิกส์      

(e-Government Procurement : e-GP) 

 
๑๐๐ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

๑๐๐ 
 

 
สอบข้อเขียน 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

สอบข้อเขียน 
 

ประเมินสมรรถนะครั้งท่ี  ๒  
 ส่วนที่ ๓ (๑) มนุษยสัมพันธ์  การประสานงาน 
             (๒) การคิดวิเคราะห์ 
             (๓) ความคิดริเริ่มสร้างสรรค์และปฏิภาณไหวพริบ 
             (๔) การสื่อสารโดยการพูด 

๑๐๐ สอบสัมภาษณ์ 

๖. เกณฑ์การตัดสิน 
  ๖.๑ การประเมินสมรรถนะจะแบ่งการประเมินเป็น ๒ ครั้ง ได้แก่ 
   ๖.๑.๑ ประเมินสมรรถนะครั้งที่ ๑ ประกอบด้วย สมรรถนะส่วนที่ ๑ และส่วนที่ ๒ 
   ๖.๑.๒ ประเมินสมรรถนะครั้งที่ ๒ ประกอบด้วย สมรรถนะส่วนที่ ๓ 

/๖.๒ ผู้ที่ผ่าน... 



๖ 

  ๖.๒ ผู้ที่ผ่านการประเมินสมรรถนะครั้งที่ ๑ ต้องได้คะแนนการประเมินส่วนที่ ๑ และ       
ส่วนที่ ๒ ไม่ต่ำกว่าร้อยละ  ๖๐ 
   ทั้งนี้ ผู้ที่จะได้รับการตรวจข้อสอบส่วนที่ ๒ จะต้องเป็นผู้ได้คะแนนผ่านการประเมินใน
ส่วนที่ ๑ ไม่ต่ำกว่าร้อยละ ๖๐ (สถาบันการอาชีวศึกษาภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ๕ ขอสงวนสิทธิพิจารณา
ตรวจกระดาษคำตอบของผู้เข้าสอบในส่วนที่ ๒ ให้กับผู้ที่มีผลการประเมินผ่านในส่วนที่ ๑ เท่านั้น) 
  ๖.๓ ผู้ที่จะมีสิทธิเข้ารับการประเมินสมรรถนะครั้งที่  ๒  จะต้องเป็นผู้ที่ ได้คะแนนผ่าน 
การประเมินสมรรถนะครั้งที่ ๑ แล้ว 
  ๖.๔ ผู้ที่จะผ่านการประเมินสมรรถนะครั้งที่  ๒ จะต้องเป็นผู้ที่ได้คะแนนผ่านการประเมิน
สมรรถะ ครั้งที่ ๑ 
  ๖.๕ ผู้ที่จะผ่านการเลือกสรร จะต้องเป็นผู้ที่ได้คะแนนผ่านการประเมินสมรรถนะครั้งที่ ๑  
และครั้งที ่๒ 

๗. การประกาศบัญชีรายชื่อ  และการขึ้นบัญชีรายช่ือผู้ผ่านการเลือกสรร 

  ๗.๑ สถาบันการอาชีวศึกษาภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ๕ จะประกาศรายชื่อผู้ผ่าน 
การเลือกสรร ณ สถาบันการอาชีวศึกษาภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ๕ ภายในวิทยาลัยเทคนิคหลวงพ่อคูณ       
ปริสุทฺโธ รวมทัง้จะประกาศทางเว็บไซต์ของสถาบันฯ (http://veine5.ac.th) 
  ๗.๒ การประกาศบัญชีรายชื่อผู้ผ่านการเลือกสรร 
   ๗.๒.๑  จำแนกตามตำแหน่งที่เปิดรับสมัครและมีผู้สอบผ่าน 
   ๗.๒.๒  บัญชีรายชื่อแต่ละตำแหน่งดังกล่าว จะประกาศเรียงลำดับรายชื่อตามคะแนน
ของผู้ผ่านการเลือกสรร โดยเรียงลำดับจากผู้ที่ได้คะแนนรวมสูงสุดเป็นลำดับที่หนึ่ งไปหาผู้ที่ได้คะแนนรวม
ต่ำสุด โดยผู้อยู่ในลำดับต้นจะเป็นผู้อยู่ในลำดับที่ดีกว่า 
   ๗.๒.๓  กรณีผู้ได้คะแนนรวมตามข้อ ๗.๒.๒ ดังกล่าวเท่ากัน จะพิจารณาดังนี้ 
    (๑) ให้ผู้ที่ไดค้ะแนนประเมินครัง้ที่ ๑ ส่วนที่ ๑ มากว่า เป็นผู้อยู่ในลำดับที่ดีกว่า 
    (๒) ถ้าคะแนนเท่ากัน จะพิจารณาให้ผู้ที่ได้คะแนนประเมินครั้งที่ ๑ ส่วนที่ ๒ 
มากกว่าเป็นผู้อยู่ในสำดับที่ดีกว่า   
    (๓) ถ้าคะแนนเท่ากัน จะพิจารณาให้ผู้ที่ได้คะแนนประเมินครั้งที่ ๒ มากกว่า
เป็นผู้อยู่ในลำดับที่ดีกว่า 
  ๗.๓ หากตำแหน่งใดมีผู้ผ่านการเลือกสรรเกินจำนวนอัตราว่างที่ประกาศรับสมัครนี้ สถาบัน
การอาชีวศึกษาภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ๕ จะข้ึนบัญชีรายชื่อผู้ผ่านการเลือกสรรดังกล่าวนั้นไว้เป็นเวลา ๒ ปี 
  ทั้งนี้ ถ้ามีกรณีอย่างใดอย่างหนึ่งดังต่อไปนี้ ให้รายชื่อที่ได้ขึ้นบัญชีไว้นี้เป็นอันยกเลิกการขึ้น
บัญชีของผู้นั้นด้วย ได้แก่  
    (๑) ผู้นั้นได้ขอสละสิทธิไม่เข้ารับการจัดจ้างในตำแหน่งที่สอบได้ 

 (๒) ผู้นั้นไม่มารายงานตัวเพ่ือรับการจัดจ้างภายในเวลาที่กำหนด 
 

/(๓) ผู้นั้น... 

http://veine5.ac.th/


๗ 

    (๓) ผู้นั้นไม่มาเข้าปฏิบัติหน้าที่ราชการตามกำหนดวัน เวลา ที่สำนักงาน
คณะกรรมการการอาชีวศึกษากำหนด 
    (๔) ปรากฏข้อเท็จจริงในภายหน้าว่าผู้นั้นไม่เป็นไปตามเงื่อนไขการรับสมัคร 
กรณีหนึ่งกรณีใดหรือหลายกรณีตามท่ีระบุไว้ในข้อ ๓.๕ ของประกาศฯ นี้     

๘. การจัดจ้างและทำสัญญาจ้างผ่านการเลือกสรร 
  ผู้ผ่านการเลือกสรรจะต้องเข้ารับการจ้างและทำสัญญาจ้างตามที่สถาบันการอาชีวศึกษาภาค
ตะวันออกเฉียงเหนือ ๕ กำหนด ดังนี้ 
  ๘.๑ สถาบันการอาชีวศึกษาภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ๕ จะจ้างพนักงานราชการครั้งแรก
ตามท่ีกำหนดไว้ในข้อ ๑ ของประกาศฯ  นี้ 
  ๘.๒ ในกรณีที่สถาบันการอาชีวศึกษาภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ๕  มีอัตราว่างเพ่ิมในภาย
หน้าจะจัดจ้างพนักงานราชการโดยพิจารณาบัญชีรายชื่อผู้ผ่านการเลือกสรรในตำแหน่งนั้นๆ ตามลำดับการขึ้น
บัญชีรายชื่อของตำแหน่งนั้นที่มีบัญชีรายชื่อเหลืออยู่ตามจำนวนอัตราว่างดังกล่าว     
  ๘.๓ การทำสัญญาจ้างให้เป็นไปตามที่สถาบันการอาชีวศึกษาภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ๕  
กำหนดซึ่งจะได้แจ้งให้ทราบต่อไป 

ประกาศ  ณ  วันที่   ๑๔   เดอืน  พฤศจิกายน  พ.ศ. ๒๕๖๕ 
 
 
 

 (นายธนภัทร  แสงจันทร์) 
ผู้อำนวยการวิทยาลัยเทคนิคนครราชสีมา รักษาราชการแทน 

ผู้อำนวยการสถาบันการอาชีวศึกษาภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ๕ 



เอกสารแนบท้ายประกาศสถาบันการอาชีวศึกษาภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ๕ 
ลงวันที่  ๑๔ พฤศจิกายน  ๒๕๖๕ 

เรื่อง รับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรและจัดจ้างเป็นพนักงานราชการทั่วไป 
. 

๑. ข้อมูลเกี่ยวกับตำแหน่ง 
 

ชื่อตำแหน่ง  พนักงานบริหารทั่วไป  (ด้านพัสดุ) 
ตำแหน่งเลขที่  ๓๐๖๔  กลุ่มงาน  บริหารทั่วไป 
สถานที่ปฏิบัติงาน สถาบันการอาชีวศึกษาภาคตะวันออกเฉียงเหนือ  ๕ 
สังกัด  สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา 
 

๒. หน้าที่ความรับผิดชอบของงานที่ปฏิบัติ 
๑) การจัดหา  จัดซื้อ  จัดจ้าง  ตรวจรับ  การเบิกจ่าย  การเก็บรักษา  นำส่ง 
๒) การซ่อมแซมบำรุงรักษาพัสดุ  ครุภัณฑ์  อุปกรณ์เครื่องมือเครื่องใช้ต่างๆ 
๓) การจัดทำทะเบียนพัสดุ  การเก็บรักษาใบสำคัญ  หลักฐานและเอกสารเกี่ยวกับพัสดุ 
๔) ปฏิบัติงานเกี ่ยวกับการใช้โปรแกรม ชุดคำสั่ง ในการบันทึกข้อมูลของคอมพิวเตอร์ เช่น  

การบันทึกข้อมูลลงในสื ่อบันทึกทางคอมพิวเตอร์หรือที ่มีลักษณะการใช้งานที่คล้ายคลึงกัน  
การตรวจสอบ ความถูกต้องของข้อมูล การแก้ไขการบันทึกข้อมูล การพัฒนาข้อมูล การรายงาน
ข้อมูล  

๕) ติดต่อประสานงาน  ให้บริการข้อมูล  ให้คำปรึกษา  แนะนำ ตอบปัญหา  และชี้แจง  เรื่องต่าง ๆ
ที่เก่ียวกับงานในหน้าที่ให้กับบุคคลหรือหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง 

๖) การปฏิบัติงานอ่ืนๆ  ตามที่ได้รับมอบหมาย 
 

๓. คุณสมบัติเฉพาะตำแหน่ง 
๑. ได้รับปริญญาตรีหรือคุณวุฒิอื่นๆ ที่เทียบได้ในระดับเดียวกัน ที่ ก.พ. รับรอง 
๒. มีความรู้ความสามารถในการใช้คอมพิวเตอร์ปฏิบัติงานในหน้าที ่ความรับผิดชอบ         

งานพัสดุในข้อ ๔ ไดเ้ป็นอยา่งดี 
 

๔. การลงนาม 
 
 

.........................................................................ชื่อผู้ตรวจสอบ 
(นายธนภัทร  แสงจันทร์) 

ผู้อำนวยการวิทยาลัยเทคนิคนครราชสีมา รักษาราชการแทน 
         ผู้อำนวยการสถาบันการอาชีวศึกษาภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ๕ 
      วันที่ได้จัดทำ  ๑๔  พฤศจิกายน  ๒๕๖๕ 


