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ประกาศวิทยาลัยเทคนิคปราจีนบุรี 
เรื่อง    รับสมัครบุคคลเพ่ือเลือกสรรเปนพนักงานราชการท่ัวไป ตําแหนงครู 

 
  ดวยวิทยาลัยเทคนิคปราจีนบุรี ประสงคจะรับสมัครบุคคลเพ่ือเลือกสรรและจัดจาง
เปนพนักงานราชการตําแหนงในกลุมงานบริหารท่ัวไป ตําแหนงครู โดยปฏิบัติงานในวิทยาลัยเทคนิค
ปราจีนบุรีสังกัดสํานักงานคณะกรรมการ การอาชีวศึกษา ฉะนั้น อาศัยอํานาจตามความในขอ ๕ ของ
ประกาศคณะกรรมการบริหารพนักงานราชการ ลงวันท่ี ๑๑ กันยายน พ.ศ.๒๕๕๒ เรื่อง หลักเกณฑ 
วิธีการและเง่ือนไขการสรรหาและเลือกสรรพนักงานราชการและแบบสัญญาจางของพนักงานราชการ 
พ.ศ.๒๕๕๒ และประกาศคณะกรรมการการบริหารพนักงานราชการ ลงวันท่ี ๒๘ กุมภาพันธ พ.ศ.
๒๕๕๔ เรื่อง การกําหนดลักษณะงานและคุณสมบัติเฉพาะของกลุมงานและการจัดทํากรอบอัตรากําลัง
พนักงานราชการ และคําสั่งสํานักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษาท่ี ๒๙๗/๒๕๕๖ ลงวันท่ี ๒๘ 
กุมภาพันธ พ.ศ.๒๕๕๖ เรื่อง มอบอํานาจการสรรหาและเลือกสรรบุคคลเพ่ือจัดจางเปนพนักงาน
ราชการท่ัวไป การจัดทําและลงนามในสัญญาจางพนักงานราชการ จึงประกาศรับสมัครบุคคลเพ่ือ
เลือกสรรเปนพนักงานราชการท่ัวไป โดยมีรายละเอียดดังตอไปนี้  
๑. ช่ือตําแหนง กลุมงาน และรายละเอียดการจางงาน  
  กลุมงาน   บริหารท่ัวไป  ตําแหนงครู        จํานวน ๑ อัตรา 
  ขอบขายงานท่ีจะปฏิบัติ   ปฏิบัติหนาท่ีหลักเก่ียวกับการจัดการเรียนการสอน การ
สงเสริมการเรียนรู พัฒนาผูเรียน ปฏิบัติงานทางวิชาการของสถานศึกษา พัฒนาตนเองและวิชาชีพ
ประสานความรวมมือกับผูปกครอง บุคคลในชุมชนหรือสถานประกอบการเพ่ือรวมกันพัฒนาผูเรียน
การบริการสังคมดานวิชาการ เปนตน โดยมีลักษณะงานท่ีตองปฏิบัติ ดังนี้  
  ๑. ปฏิบัติงานเก่ียวกับการจัดการเรียนการสอนและการสงเสริมการเรียนรูของผูเรียน
ดวยวิธีการท่ีหลากหลาย โดยเนนผูเรียนเปนสําคัญ  
  ๒. จัดอบรมสั่งสอนและจัดกิจกรรมเพ่ือพัฒนาผูเรียนใหมีคุณลักษณะท่ีพึงประสงค  
  ๓  ปฏิบัติงานวิชาการของสถานศึกษา  
  ๔. ปฏิบัติงานเก่ียวกับการจัดระบบการดูแลชวยเหลือผูเรียน  
  ๕. ประสานความรวมมือกับผูปกครองและบุคคลในชุมชนเพ่ือรวมกันพัฒนาผูเรียน
ตามศักยภาพ  
  ๖. ทํานุ บํารุง สงเสริมศิลปวัฒนธรรม แหลงเรียนรูและภูมิปญญาทองถ่ิน  
  ๗. ศึกษา วิเคราะห วิจัย และประเมินพัฒนาการของผูเรียน เพ่ือนํามาพัฒนาการเรียน
การสอนใหมีประสิทธิภาพยิ่งข้ึน  
  ๘. ปฏิบัติงานเก่ียวกับการใชโปรแกรมชุดคําสั่งในระบบคอมพิวเตอรเพ่ือนํามา
ปฏิบัติงานในการจัดการเรียนการสอนและงานอ่ืนๆท่ีเก่ียวของรวมท้ังการติดตามเทคโนโลยีใหมๆเพ่ือ
นํามาใชปฏิบัติงาน            
                 /๙.ติดตอประสาน..  
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  ๙. ติดตอประสานงาน ใหบริการขอมูล ใหคําปรึกษา แนะนํา ตอบปญหา และชี้แจง
เรื่องตางๆท่ีเก่ียวกับงานในหนาท่ีแกบุคคลหรือหนวยงานท่ีเก่ียวของ  
  อัตราวาง ตามรายละเอียดแนบทายประกาศนี้  (รายละเอียดแนบทายประกาศ สวน
ท่ี ๑)  
  อัตราคาตอบแทนและสิทธิประโยชน ตําแหนงในกลุมบริหารท่ัวไป คาตอบแทนราย
เดือนจํานวนเงิน ๑๕,๙๖๐ บาท และใหไดรับสิทธิประโยชนของพนักงานราชการ ตามระเบียบสํานัก
นายกรัฐมนตรีวาดวยพนักงานราชการ พ.ศ.๒๕๔๗ และตามประกาศคณะกรรมการการบริหาร
พนักงานราชการเรื่องคาตอบแทนพนักงานราชการ ฉบับท่ี ๖ ลงวันท่ี ๑๒ กุมภาพันธ พ.ศ.๒๕๕๖ 
กําหนดไว  
  ระยะเวลาการจาง จางภายในปงบประมาณ พ.ศ.๒๕๕๗ (ตั้งแตวันท่ีเริ่มเขาปฏิบัติ
ราชการ ซ่ึงจะไดกําหนดไวในประกาศรายชื่อผูผานการเลือกสรรเพ่ือจัดจางเปนพนักงานราชการ) ถึง
วันท่ี ๓๐ กันยายน พ.ศ.๒๕๕๙ โดยในระยะเวลาจางตองประเมินผลการปฏิบัติงานของพนักงาน
ราชการตามประกาศคณะกรรมการบริหารพนักงานราชการ เรื่อง แนวทางการปฏิบัติงานของ
พนักงานราชการ พ.ศ.๒๕๕๔ ลงวันท่ี ๒๘ กุมภาพันธ พ.ศ.๒๕๕๔ และท่ีสํานักงานคณะกรรมการการ
อาชีวศึกษา กําหนดไว  
  สถานท่ีปฏิบัติงาน ปฏิบัติงานท่ีวิทยาลัยเทคนิคปราจีนบุรี ในสังกัดสํานักงาน
คณะกรรมการการอาชีวศึกษา  
๒. คุณสมบัติท่ัวไป และคุณสมบัติเฉพาะสําหรับตําแหนงของผูสมัคร  
  ๒.๑ คุณสมบัติท่ัวไป  
   ๒.๑.๑ มีสัญชาติไทย  
   ๒.๑.๒ มีอายุไมต่ํากวา ๑๘ ป (นับถึงวันสุดทายของการรับใบสมัคร)  
   ๒.๑.๓ ไมเปนบุคคลลมละลาย  
   ๒.๑.๔ ไมเปนผูมีกายทุพพลภาพจนไมสามารถปฏิบัติหนาท่ีได ไร
ความสามารถ หรือจิตฟนเฟอนไมสมประกอบ หรือเปนโรคตามท่ีกําหนดไวในกฎหมายวาดวยระเบียบ
ขาราชการพลเรือน  
   ๒.๑.๕ ไมเปนผูดํารงตําแหนงทางการเมือง กรรมการพรรคการเมือง หรือ
เจาหนาท่ีในพรรคการเมือง  
   ๒.๑.๖ ไมเปนผูเคยตองรับโทษจําคุกโดยคําพิพากษาถึงท่ีสุดใหจําคุกเพราะ
กระทําความผิดทางอาญา เวนแตเปนโทษสําหรับความผิดท่ีไดกระทําโดยประมาทหรือความผิดลหุโทษ  
   ๒.๑.๗ ไมเปนผูเคยถูกลงโทษใหออก ปลดออก หรือไลออกจากราชการ 
รัฐวิสาหกิจหรือหนวยงานอ่ืนของรัฐ  
   หมายเหตุ  ผูท่ีผานการเลือกสรร ในวันท่ีทําสัญญาจางจะตองไมเปน
ขาราชการหรือลูกจางของสวนราชการ พนักงาน หรือลูกจางของหนวยงานอ่ืนของรัฐ รัฐวิสาหกิจ หรือ
พนักงานหรือลูกจางของราชการสวนทองถ่ิน และจะตองนําใบรับรองแพทย ซ่ึงออกใหไมเกิน ๑ เดือน 
และแสดงวาไมเปนโรคท่ีตองหามตามกฏ ก.พ. วาดวยโรค (พ.ศ.๒๕๕๓) มายื่นดวย  
  คุณสมบัติเฉพาะสําหรับตําแหนง  
   ๒.๒.๑ ไดรับวุฒิปริญญาตรีหรือคุณวุฒิอยางอ่ืนท่ีเทียบไดในระดับเดียวกันทาง
การศึกษาหรือทางอ่ืนท่ี ก.พ. พิจารณารับรองแลวในสาขาวิชาท่ีเหมาะสมกับลักษณะงานท่ีปฏิบัติตาม
รหัสกลุมวิชาของสถานศึกษาท่ีเปดรับสมัครตามรายละเอียดแนบทายประกาศสวนท่ี ๑ นี้  
                ๒.๒.๒ มีใบอนุญาต... 
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   ๒.๒.๒ มีใบอนุญาตประกอบวิชาชีพครู หรือใบอนุญาตปฏิบัติการสอน โดย
ตองไดรับอนุมัติภายในวันปดรับสมัครเทานั้น  
๓. การรับสมัคร  
  ๓.๑. วัน เวลา และสถานท่ีรับสมัคร  
   ผูประสงคจะสมัครท่ีมีคุณสมบัติตรงตามท่ีกําหนดไวในประกาศนี้ ใหยื่นใบ
สมัครดวยตนเอง ณ สถานศึกษาท่ีมีอัตราวางฯ โดยสมัครไดตั้งแตวันท่ี ๙-๑๕ ธันวาคม๒๕๕๗ (เวน
วันหยุดราชการ) ตั้งแตเวลา ๐๘.๓๐ น. ถึง ๑๒.๐๐ น. และเวลา ๑๓.๐๐ น. ของแตละวันรับสมัคร
ดังกลาว โดยผูสมัครตองเสียคาธรรมเนียมสอบ จํานวนเงิน ๒๐๐ บาท (สองรอยบาทถวน)  
  ๓.๒ หลักฐานท่ีตองย่ืนพรอมใบสมัคร  
   ๓.๒.๑ รูปถายหนาตรง ไมสวมหมวก ไมสวมแวนตาดํา ขนาด ๑ x๑.๕ นิ้วโดย
ถายไวไมเกิน ๑ ป(นับถึงวันสุดทายของการรับสมัคร) จํานวน ๓ รูป (ใชติดใบสมัคร ๑ รูป และใบตอบ
รับการสมัคร ๒ รูป)  
   ๓.๒.๒ ใหใชสําเนาปริญญาบัตร ซ่ึงเปนคุณวุฒิท่ีใชสมัคร หากยังไมไดรับใบ
ปริญญาบัตรใหใชหนังสือแสดงวาเปนผูสําเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรี ดังกลาว จากผูมีอํานาจ
อนุมัติ ตามท่ีกําหนดไวในคุณสมบัติเฉพาะตําแหนงท่ีเปดรับสมัครนี้ จํานวน ๑ ฉบับ  
   ๓.๒.๓ สําเนาแสดงผลการเรียน ( Transcript) ของคุณวุฒิท่ีใชสมัครในขอ 
๓.๒.๒ จํานวน ๑ ฉบับ  
   ๓.๒.๔ สําเนาบัตรประจําตัวประชาชน  จํานวน ๑ ฉบับ  
   ๓.๒.๕ สําเนาทะเบียนบาน จํานวน ๑ ฉบับ  
   ๓.๒.๖ สําเนาหลักฐานอ่ืนๆ (ถามี) เชน ใบสําคัญสมรส (เฉพาะผูสมัครเพศ
หญิง) ใบเปลี่ยนชื่อ-นามสกุล (ในกรณีท่ีชื่อและนามสกุลในหลักฐานไมตรงกัน) ใบสําคัญทางทหาร (ใบ
สด.๘ ใบสด.๙ และใบสด.๔๓) เฉพาะผูสมัครเพศชาย) เปนตน จํานวนอยางละ ๑ ฉบับ  
   ๓.๒.๗ สําเนาใบอนุญาตประกอบวิชาชีพ จํานวน ๑ ฉบับ  
   ท้ังนี้ ในวันสมัคร ใหผูสมัครนําเอกสาร ฉบับจริงทุกรายการ มาแสดงตอ
เจาหนาท่ีรับสมัครดวย และใหผูสมัครเขียนคํารับรองสําเนาถูกตองและลงชื่อกํากับไวในเอกสารตาม
ขอ ๓.๒.๒-๓.๒.๗ ไวทุกฉบับ  
  ๓.๓ คาธรรมเนียมในการสมัคร  
   ผูสมัครตองเสียคาธรรมเนียมสอบสําหรับตําแหนงท่ีสมัคร จํานวนเงิน ๒๐๐ 
บาท(สองรอยบาทถวน)และคาธรรมเนียมดังกลาวจะไมคืนให ไมวากรณีใดๆท้ังสิ้น  
  ๓.๔ วิธีการสมัคร  
   ใหผูสมัครดําเนินการเก่ียวกับการสมัครตามข้ันตอนวิธีการ ดังนี้  
   ๓.๔.๑ ขอรับคํารองขอสมัคร และใบสมัครตามแบบท่ีกําหนดในรายละเอียด
แนบทายประกาศสวนท่ี ๒ นี้ หรือขอรับไดท่ีเจาหนาท่ีในวันสมัคร  
   ๓.๔.๒ กรอกรายละเอียดในเอกสารการรับสมัครซ่ึงประกอบดวย คํารองขอ
สมัคร และใบสมัครใหครบถวนทุกชองรายการ และลงชื่อผูสมัครพรอมท้ังวันท่ีสมัครใหเรียบรอย  
   ๓.๔.๓ ติดรูปถายจํานวน ๑ รูปลงในใบสมัคร และติดรูปถายจํานวน ๒ รูป ลง
ในบัตรประจําตัวผูสมัครสอบในชองท่ีกําหนดใหเรียบรอย  
   ๓.๔.๔ ยื่นสมัครเอกสารการสมัครท่ีกรอกขอความสมบูรณและติดรูปถาย
เรียบรอยแลวพรอมท้ังแนบเอกสารประกอบการสมัครตามขอ ๓.๒ โดยใหยื่นการสมัครตอเจาหนาท่ี  
 



๔ 
 

รับสมัครเทานั้นและใหยื่นภายในวันเวลาและสถานท่ีรับสมัครท่ีกําหนดไวตามขอ ๓.๑  
  ๓.๔.๕ เม่ือเจาหนาท่ีรับสมัครไดตรวจสอบเอกสารการสมัครแลว ใหผูสมัครชําระเงิน
คาธรรมเนียมสอบตามขอ ๓.๓ และลงชื่อผูสมัครในบันทึกประจําวันเปนหลักฐานในการเขารับการ
ประเมินสมรถนะโดยการสอบ  
  ๓.๔.๖ ติดตามตรวจสอบประกาศรายชื่อผูมีสิทธิสอบตามท่ีกําหนดไวในขอ ๔ ของ
ประกาศฯนี้  
  ๓.๕ เง่ือนไขการรับสมัคร  
  ๓.๕.๑ วิทยาลัยเทคนิคปราจีนบุรี ขอสงวนสิทธิรับการพิจารณาเอกสารการสมัคร
เฉพาะผูสมัครท่ีย่ืนเอกสารประกอบการสมัคร ตามขอ ๓.๒ ในประกาศนี้ฯนี้ครบถวนทุกรายการและ
ไดกรอกขอความในเอกสารการสมัครครบถวนสมบูรณและไดดําเนินการสมัครตามขอ ๓.๔ ในประกาศ
ฯนี้ครบถวนทุกข้ันตอน กรณีท่ียื่นเอกสารประกอบการสมัคร หรือกรอกขอความในเอกสารการสมัคร
ไมครบถวนสมบูรณหรือไมไดดําเนินการสมัครครบถวนทุกข้ันตอนดังกลาวจะมีผลใหผูสมัครนั้นไมมี
รายชื่อในประกาศรายชื่อผูมีสิทธิเขารับการประเมินสมรถนะหรือเขารับการสอบในตําแหนงท่ีสมัครนั้น  
  ๓.๕.๒ ผูสมัครจะตองรับผิดชอบในการตรวจสอบและรับรองตนเองวาเปนผูมี
คุณสมบัติท่ัวไปและคุณสมบัติเฉพาะสําหรับตําแหนงตามขอ ๒.๑ และขอ ๒.๒ ในประกาศฯนี้จริง 
กรณีท่ีวิทยาลัยเทคนิคปราจีนบุรี ตรวจสอบพบวาผูสมัครไมมีคุณสมบัติครบถวนดังกลาวหรือ
ตรวจสอบวาคุณวุฒิการศึกษาท่ีใชสมัครไมตรงตามคุณสมบัติของตําแหนงท่ีสมัครหรือเปนคุณวุฒิท่ี 
ก.พ. ยังมิไดรับรองรวมท้ังกรณีท่ีมีความผิดพลาดอันเกิดจากผูสมัครไมวาดวยเหตุใดๆ อันมีผลทําให
ผูสมัครไมมีสิทธิสมัครตามประกาศฯรับสมัครนี้ ใหถือวาผูสมัครเปนผูขาดแคลนคุณสมบัติในการ
สมัครมาแตตน และถือวาเปนผูไมมีสิทธิเขารับการประเมินสมรรถนะและไมมีสิทธิไดรับการจัดจางเปน
พนักงานราชการครั้งนี้ถึงแมจะเปนผูผานการเลือกสรรเพ่ือจัดจางเปนพนักงานราชการ และจะไมได
รับคืนคาธรรมเนียมการสอบแตอยางใด  
  ๓.๕.๓ คุณสมบัติเฉพาะสําหรับตําแหนงตามขอ ๒.๒ในประกาศฯนี้ท่ีเก่ียวกับการ
สําเร็จการศึกษาตามหลักสูตรข้ันปริญญาของสถานศึกษาใดจะถือตามกฎหมาย กฎ หรือระเบียบท่ี
เก่ียวกับการศึกษาข้ันปริญญาของสถานศึกษานั้นเปนเกณฑ โดยเปนผูสําเร็จการศึกษาและไดรับอนุมัติ
จากผูมีอํานาจอนุมัติภายในวันสุดทายของการรับสมัคร ท้ังนี้รวมถึงใบอนุญาตประกอบวิชาชีพครูท่ี
ออกโดยคุรุสภาดวย  
  ๓.๕.๔ วิทยาลัยเทคนิคปราจีนบุรี จะดําเนินการประเมินสมรรถนะโดยการสอบขอเชีย
นครั้งแรกในวันและเวลาเดียวกันทุกตําแหนงตามประกาศรับสมัครนี้ ดังนั้น กรณีผูใดสมัครหลาย
ตําแหนง วิทยาลัยเทคนิคปราจีนบุรีขอสงวนสิทธิในการประกาศรายชื่อผูมีสิทธิเขาสอบตามขอ ๔ ของ
ประกาศฯนี้ โดยพิจารณาประกาศรายชื่อผูนั้นตามตําแหนงท่ีผูนั้นไดสมัครครั้งสุดทาย  
๔. การประกาศรายช่ือผูมีสิทธิเขารับการประเมินสมรรถนะและกําหนดวันเวลาและสถานท่ีในการ
ประเมินสมรรถนะ  
  วิทยาลัยเทคนิคปราจีนบุรี โดยสถานศึกษาท่ีเปดรับสมัครตามประกาศนี้ฯจะประกาศ
รายชื่อผูมีสิทธิเขารับการประเมินสมรรถนะ และกําหนดวัน เวลา และสถานท่ีในการประเมิน
สมรรถนะ กอนหรือภายในวันท่ี ๑๙ ธันวาคม ๒๕๕๗ ณ วิทยาลัยเทคนิคปราจีนบุรี และ/หรือทางเว็บ
ไซดขอวิทยาลัยเทคนิคปราจีนบุรี www.technicprachin.ac.th 
               /๕.หลักเกณฑ... 
 
 



๕ 
 

๕. หลักเกณฑและวิธีการเลือกสรร 
  วิทยาลัยเทคนิคปราจีนบุรี จะดําเนินการประเมินสมรรถนะผูสมัครดวยวิธีการสอบในแตละ
ตําแหนงท่ีเปดรับสมัคร ดังตอไปนี้ 
  ๕.๑ ประเมินสมรรถนะ ครั้งท่ี ๑ สวนท่ี ๑ (ความรูความสามารถท่ัวไปเฉพาะตําแหนงครู) 
และสวนท่ี ๒ (ความรูความสามารถเฉพาะตําแหนงตามรหัสกลุมวิชา) คะแนนเต็ม ๑๐๐ คะแนน 
  ๕.๒ ประเมินสมรรถนะ ครั้งท่ี ๒ สวนท่ี ๓ สอบสัมภาษณ คะแนนเต็ม ๑๐๐ คะแนน มี
สมรรถนะดังนี้ (๑.ความรับผิดชอบ ๒. ความอดทนและเสียสละ ๓. ความคิดริเริ่มและปฏิภาณไหวพริบ ๔.
ความสามารถในการสื่อสาร ๕.มนุษยสัมพันธและการปรับตัวเขารวมกับผูรวมงาน) 
  โดยจะประเมินสมรรถนะ ครั้งท่ี ๑ กอนและเม่ือประเมินสมรรถนะ ครั้งท่ี ๑ ผานแลว จึงจะมี
สิทธิเขารับการประเมินสมรรถนะ ครั้งท่ี ๒ ตอไป 
๖. เกณฑการตัดสิน 
  ๖.๑ การประเมินสมรรถนะจะแบงการประเมินเปน ๒ ครั้ง สมรถนะในสวนท่ี ๑ และสวนท่ี ๒ 
จะดําเนินการประเมินสมรรถนะในครั้งท่ี ๑ สําหรับสมรรถนะในสวนท่ี ๓ จะดําเนินการประเมินสมรรถนะใน
ครั้งท่ี ๒ 
  ๖.๒ ผูท่ีจะผานการประเมินสมรรถนะครั้งท่ี ๑ ตองไดคะแนนการประเมินสวนท่ี ๑ และสวน
ท่ี ๒ ไมตํากวารอยละ ๖๐ 
  ท้ังนี้ ผูท่ีจะไดรับการตรวจขอสอบสวนท่ี ๒ จะตองเปนผูไดคะแนนผานการประเมินในสวนท่ี 
๑ ไมต่ํากวารอยละ ๖๐ (วิทยาลัยเทคนิคปราจีนบุรี ขอสงวนสิทธิพิจารณาตรวจกระดาษคําตอบของผูเขาสอบ
ในสวนท่ี ๒ ใหกับผูท่ีมีผลการประเมินผานในสวนท่ี ๑ เทานั้น) 
  ๖.๓ ผูท่ีจะมีสิทธิเขารับการประเมินสมรรถนะครั้งท่ี ๒ จะตองเปนผูท่ีไดคะแนนผานการ
ประเมินสมรถนะครั้งท่ี ๑ แลวผูท่ีจะผานการประเมินสมรรถนะครั้งท่ี ๒ ตองไดคะแนนการประเมินสวนท่ี ๓ 
ไมต่ํากวารอยละ ๖๐ 
  ๖.๔ ผูท่ีจะผานการเลือกสรร จะตองเปนผูท่ีไดคะแนนผานการประเมินสมรรถนะครั้งท่ี ๑ 
และครั้งท่ี ๒ 
  การจัดจางพนักงานราชการใหเปนไปตามลําดับคะแนนท่ีสอบไดของแตละตําแหนง  
๗. การประกาศบัญชีรายชื่อ และการข้ึนบัญชีผูผานการเลือกสรร 
  ๗.๑ วิทยาลัยเทคนิคปราจีนบุรี โดยสถานศึกษาท่ีจะรับสมัครจะประกาศรายชื่อผูผานการคัด
เลือกสรร ณ สถานศึกษาท่ีรับสมัคร หรือประกาศทางเว็บไซด www.Technicprachin.ac.th 
  ๗.๒ การประกาศบัญชีรายชื่อผูผานการเลือกสรร 
           ๗.๒.๑ จําแนกตามตําแหนงท่ีเปดรับสมัครและมีผูสอบผาน  
           ๗.๒.๒ รายชื่อแตละตําแหนงดังกลาว 
           ๗.๒.๓ กรณีท่ีมีผูไดคะแนนรวมตามขอ ๗.๒.๒ ดังกลาวเทากัน จะพิจารณาดังนี้  
    (๑) ใหผูท่ีไดคะแนนประเมินครั้งท่ี ๑ สวนท่ี ๑ มากกวา เปนผูท่ีอยูในลําดับ  
         ท่ีดีกวา  
    (๒) ถาคะแนนเทากัน จะพิจารณาใหผูท่ีไดคะแนนประเมินครั้งท่ี ๑ สวนท่ี 
         ๒ มากกวา เปนผูอยูในลําดับท่ีดีกวา  
    (๓) ถาคะแนนเทากัน จะพิจารณาใหผูท่ีไดคะแนนประเมินครั้งท่ี ๒ มากกวา 
         เปนผูอยูในลําดับท่ีดีกวา  
               ๗.๓/สํานักงาน.... 



๖ 
 

  ๗.๓ สํานักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษาจะพิจารณาจัดจางครั้งแรกตามท่ีกําหนดไวในขอ 
๘ ของประกาศฯนี้ โดยจะจัดจางพนักงานราชการตามลําดับคะแนนท่ีสอบไดของของผูผานการเลือกสรรแตละ
ตําแหนง ตามจํานวนอัตราวางท่ีไดรับสมัครไวนี้                
  ๗.๔ หากในตําแหนงใดมีผูผานการคัดเลือกสรรเกินจํานวนอัตราวางท่ีประกาศรับสมัครนี้
สถานศึกษาจะข้ึนบัญชีรายชื่อผูผานการเลือกสรรดังกลาวนั้นไว 
  บัญชีรายชื่อผูผานการเลือกสรรดังกลาวใหเปนอันยกเลิกหรือสิ้นผลไปเม่ือครบกําหนด ๒ ป 
นับตั้งแตวันประกาศข้ึนบัญชีรายชื่อผูผานการเลือกสรร หรือนับวันประกาศรับสมัครในตําแหนงท่ีมีลักษณะงาน
เชนเดียวกันนี้ใหมแลวแตกรณี 
  ท้ังนี้ ใบอายุบัญชี ถามีกรณีอยางใดอยางหนึ่งตอไปนี้ ใหรายชื่อท่ีไดข้ึนบัญชีไวนี้เปนอันยกเลิก
การข้ึนบัญชีของผูนั้นดวย ไดแก 
  (๑) ผูนั้นไดขอสละสิทธิไมเขารับการจัดจางในตําแหนงท่ีสอบได  
  (๒) ผูนั้นไมมารายงานตัวเพ่ือรับการจัดจางภายในเวลาท่ีกําหนด  
  (๓) ผูนั้นไมมาปฏิบัติหนาท่ีตามกําหนดวัน เวลาท่ีสํานักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา
กําหนด 
  (๔) ปรากฏขอเท็จจริงในภายหนาวาผูนั้นมีคุณสมบัติไมเปนไปตามเง่ือนไข และ/หรือไมปฏิบัติ
ตามเง่ือนไขการรับสมัครกรณีหนึ่งกรณีใดหรือหลายกรณีตามท่ีระบุไวในขอ ๓.๕ ของประกาศฯนี้ 
๘.การจัดจางและทําสัญญาจางผูผานการเลือกสรร 
  ผูผานการเลือกสรรจะตองเขารับการจางและทําสัญญาจางตามท่ีสํานักงานคณะกรรมการการ
อาชีวศึกษากําหนด ดังนี้ 
  ๘.๑ สํานักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษาจะจางพนักงานราชการครั้งแรกตามท่ีกําหนดไว
ในขอ ๗.๓ ของประกาศฯนี้ 
  ๘.๒ ในกรณีท่ีสถานศึกษาในสังกัดสํานักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษามีอัตราวางเพ่ิมใน
ภายหนาจะจัดจางพนักงานราชการโดยพิจารณา ดังนี้ 
   (๑) กรณีสถานศึกษาซ่ึงมีอัตราวางเพ่ิมดังกลาวในตําแหนงใด และมีบัญชีรายชื่อผู
ผานการเลือกสรรในตําแหนงนั้นๆจะจัดจางพนักงานราชการตามลําดับการข้ึนบัญชีรายชื่อของตําแหนงนั้นท่ีมี
บัญชีรายชื่อเหลืออยูตามจํานวนอัตราวางดังกลาว 
   (๒) กรณีสถานศึกษาซ่ึงมีอัตราวางเพ่ิมดังกลาวในตําแหนงใด แตไมมีบัญชีรายชื่อผู
ผานการเลือกสรรในตําแหนงท่ีวางนั้น หรือใชบัญชีรายชื่อผูผานการเลือกสรรในตําแหนงนั้นหมดแลว 
สํานักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษาใหสถานศึกษาท่ีมีอัตราวางนั้น ดําเนินการขอใชบัญชีจากสถานศึกษาท่ี
ไดมีการข้ึนบัญชีรายชื่อผูผานการเลือกสรร จัดจางพนักงานราชการโดยเรียกจากบัญชีรายชื่อผูผานการ
เลือกสรรตามจํานวนอัตราวางและตามลําดับของตําแหนงท่ีมีการข้ึนทะเบียนรายชื่อนั้นเหลืออยูตามแนว
ทางการขอใชบัญชีท่ีกําหนดไวในขอ ๗.๔ ของประกาศฯนี้ 
  ๘.๓ การทําสัญญาจางใหเปนไปตามท่ีสํานักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษากําหนด 
 
   ประกาศ  ณ  วันท่ี    ๒๘ พฤศจิกายน  พ.ศ. ๒๕๕๗ 
 
 
         (นายบุญลือ  ทองเกตุแกว) 

      ผูอํานวยการวิทยาลัยเทคนิคปราจีนบุรี 
 



๗ 
 

   
 
 
 

เอกสารแนบทายประกาศวิทยาลัยเทคนิคปราจีนบุรี 
ลงวันท่ี  ๒๘ พฤศจิกายน พ.ศ.๒๕๕๗ 

เรื่อง    รับสมัครบุคคลเพ่ือเลือกสรรและจัดจางเปนพนักงานราชการท่ัวไป ตําแหนงครู 
 

ชื่อตําแหนง ครู      รหัสกลุมวิชา ๒๐๓  จํานวน ๑ อัตรา 
เลขท่ีตําแหนง ๑๖๐๓  
สถานท่ีปฏิบัติงาน     วิทยาลัยเทคนิคปราจีนบุรี  อําเภอเมือง  จังหวัดปราจีนบุรี 
 
คุณสมบัติเฉพาะสําหรับตําแหนง 
 
 ๑) ผูสมัครตองสําเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรี หรือคุณวุฒิอยางอ่ืนหรือเทียบเทาไดในระดับเดียวกัน
และเปนคุณวุฒิท่ี ก.พ. รับรอง สาขาวิชาชางเชื่อมโลหะ/ชางเชื่อมและชางประสาน/เทคนิคโลหะ/วิศวกรรม 
อุตสาหการ (โลหะ/ชางเชื่อม) /เทคโนโลยีอุตสาหกรรม/อุตสาหกรรมศิลป (ชางเชื่อม) 
 ๒) มีใบอนุญาตประกอบวิชาชีพครูหรือหลักฐานการขอมีใบประกอบวิชาชีพครู  
 ๓) วัน เวลา สถานท่ีรับสมัคร  
     วันท่ี ๙ ธันวาคม ถึงวันท่ี ๑๕ ธันวาคม ๒๕๕๗ ทุกวันในเวลาราชการ  
     ตั้งแตเวลา ๐๘.๓๐ – ๑๖.๓๐ น. ณ วิทยาลัยเทคนิคปราจีนบุรี 
 ๔) ประกาศรายชื่อผูมีสิทธิ์สอบ  
     วันท่ี ๑๙ ธันวาคม ๒๕๕๗  
 ๕) ทดสอบสมรรถนะ  
     วันท่ี ๒๕ ธันวาคม ๒๕๕๗  
 ๖) สอบสัมภาษณ  
     วันท่ี ๖ มกราคม ๒๕๕๘  
 ๗) ประกาศผลสอบ  
     วันท่ี ๘ มกราคม ๒๕๕๘  
 ๘) ทําสัญญาจางเริ่มปฏิบัติราชการ  
     วันท่ี ๙ มกราคม ๒๕๕๘ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
 
 
 

ประกาศวิทยาลัยเทคนิคปราจีนบุรี 
เรื่อง    แกไขขอความคลาดเคลื่อนการรับสมัครบุคคลเพ่ือเลือกสรรเปนพนักงานราชการท่ัวไป ตําแหนงครู  

 
  
  ตามท่ีประกาศวิทยาลัยเทคนิคปราจีนบุรี ลงวันท่ี ๒๘  พฤศจิกายน  ๒๕๕๗  
เรื่อง  รับสมัครบุคคลเพ่ือเลือกสรรเปนพนักงานราชการท่ัวไป ตําแหนงครู นั้น  

  เนื่องจากประกาศดังกลาวมีขอมูลคลาดเคลื่อนบางประการวิทยาลัยเทคนิค
ปราจีนบุรีจึงใหแกประกาศดังกลาว ดังนี้  

1. หนาท่ี ๒ อัตราคาตอบแทนและสิทธิประโยชน แกไขจาก ๑๕,๙๖๐ บาท แกไข
เปน ๑๘,๐๐๐ บาท และระยะเวลาการจาง จากปงบประมาณ ๒๕๕๗ แกไขเปน 
ปงบประมาณ ๒๕๕๘  

2. หนาท่ี ๓ วันรับสมัคร จาก  ถึงวันท่ี ๑๕ ธันวาคม  แกไขเปนถึงวันท่ี ๑๖ 
ธันวาคม ๒๕๕๗ 

3. เอกสารแนบทายประกาศวิทยลัยเทคนิคปราจีนบุรี  
จากถึงวันท่ี ๑๕ ธันวาคม ๒๕๕๗ แกไขเปน ถึงวันท่ี ๑๖ ธันวาคม ๒๕๕๗ 

 
  จึงประกาศมาใหทราบท่ัวกัน  
 
   ประกาศ  ณ  วันท่ี    ๘   ธันวาคม พ.ศ. ๒๕๕๗ 
 
 

 
      
         (นายบุญลือ  ทองเกตุแกว) 

      ผูอํานวยการวิทยาลัยเทคนิคปราจีนบุรี 
 
 
 
 
 
 
 
 
 




