
ประกาศวิทยาลัยเทคนิคบูรพาปราจีน 
เรื่อง รับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเนินพนักงานราชการทั่วไป (ตำแหน่งครู)

ด้วย ว ิทยาล ัยเทคนิคบ ูรพาปราจีน ประสงค์จะรับสมัครบุคคลเพื่อจัดจ้างเป็นพนักงานราชการ 
ตำแหน่งใน กลุ่มงานบริหารงานทั่วไป ตำแหน่ง พนักงานบริหารทั่วไป (ครู) โดยปฏิบ้ตงานใน วิทยาลัยเทคนิค 
บ ูรพาปราจีน ฉะนั้น อาลัยอำนาจตามความในข้อ ๕ ของประกาศคณะกรรมการบริหารพนักงานราชการ 
ลงวันที่ ๑ ๑  ก ันยายน พ.ศ. ๒๕๕๒ เรื่อง หลักเกณฑ์ วิธ ีการ และเงื่อนไชการสรรหา และเลือกสรร 
พนักงานราชการและแบบสัญญาจ้างชองพนักงานราชการ พ.ศ. ๒๕๕๒ และประกาศ คณะกรรมการบริหาร 
พนักงานราชการ ลงวันที่ ๒๘ กุมภาพันธ์ พ.ศ.๒๕๕๔ เรื่อง การกำหนดลักษณะงานและคุณสมนัติเฉพาะ 
ของกล ุ่มงาน และการจ ัดทำกรอบอ ัตรากำล ังพ น ักงาน ราชการ และคำล ังสำน ักงานคณ ะกรรมการการ 
อาซีวสืกษาที่ ๒๙๗/๒๕๕๖ ลงวันที่ ๒๖ กุมภาพันธ์ พ.ศ. ๒๕๕๖ เรื่อง มอบอำนาจการสรรหาและเลือกสรร 
บ ุคคลเพ ื่อจ ัดจ ้างเป ็นพน ักงานราชการประเภททั่วไป การจัดทำและลงนามในสัญญาจ้างพน ักงานราชการ 
จีงประกาศรับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป โดยมีรายละเอียด ดังต่อไปนี้

๑. ชื่อตำแหน่ง กลุ่มงาน และรายละเอียดการจ้างงาบ
๑.๑ ชื่อกลุ่มงาน บริหารทั่วไป ชื่อตำแหน่ง พนักงานบริหารทั่วไป (ครู)

รหัสวิชา ๑๐๒ กลุ่มวิชา ภาษาอังกฤษ จำนวน ๑ อัตรา
รหัสวิชา ๒๐๑ กลุ่มวิชา ช่างยนต์ จำนวน ๑ อัตรา
รหัสวิชา ๓๑๑ กลุ่มวิชา คอมพิวเตอร์ธุรกิจและเทคโนโลยีสารสนเทศ จำนวน ๑ อัตรา 

๑.๒ ขอบข่ายงานที่จะให้ปฏิบัติ ให้เป็นไปตามรายละเอียดแนบท้ายประกาศนี้ 
๑.๓ อัตราค่าตอบแทนและสิทธิประโยชน์
ตำแหน่งในกลุ่มงานบริหารทั่วไป ค่าตอบแทบรายเดือน จำนวนเงิน ๑๘,๐๐๐ บาท

และให้ได้รับสิทธิประโยชน์ของพนักงานราชการ ตามระเบ ียบสำนักนายกรัฐมนตรีว ่าด้วยพนักงาบราชการ 
พ.ศ.๒๕๔๗ และตามประกาศคณะกรรมการบริหารพน ักงานราชการ เรื่อง ค ่าตอบแทนพนักงาบราชการ 
(ฉบับที่ ๙) ลงวับที่ ๑๕ พฤษภาคม พ.ศ. ๒๕๖๑ กำหนดไว้ 

๑.๔ ระยะเวลาการจ้าง
จ้างภายในปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ (ตั้งแต่วันที่เริ่มเข้าปฏิบัติราชการ ซึ่งจะได้กำหนดไว้ในประกาศ 

รายชื่อผู้ผ่านการเลือกสรรเพื่อจัดจ้างเป็นพนักงาบราชการ) ถึงวันที่ ๓๐ กันยายน ๒๕๖๗ โดยในระยะเวลา 
การจ้างต ้องประเม ินผลการปฏิบ ัต ิงาบของพนักงานราชการ ตามประกาศคณะกรรมการบริหารพนักงาน 
ราชการ เร ื่อง แนวทางการประเม ินผลการปฏ ิบ ัต ิงานของพน ักงานราชการ พ.ศ. ๒๕๕๔ ลงวันที่ ๒๘ 
กุมภาพันธ์ พ.ศ. ๒๕๕๔ และที่สำนักงานคณะกรรมการการอาซีวสืกษา กำหนดไว้ 

๑.๕ สถานที่ปฏิบัติงาน
ปฏิบัติงานที่ ว ิทยาลัยเทคนิคบูรพาปราจีน ลังกัดสำนักงานคณะกรรมการการอาซีวสืกษา

๒. คุณสมบัติทั่วไป...



๒

๒. คุณสมบัติทั่วไป และคุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่งจองผู้สมัคร
ผู้สมัครจะต้องมีคุณสมบัติท่ัวไป และมีคุณสมบัติเฉพาะตำแหน่งครบทุกข้อ ดังต่อไปน้ี 

๒.๑ คุณสมบัติทั่วไป
๒.๑.๑ มีสัญชาติไทย
๒.๑.๒ มีอายุไม่ตํ่ากว่า ๑๘ ปี (นับถึงวันสุดท้ายซองการรับสมัคร)
๒.๑.๓ ไม่เป็นบุคคลล้มละลาย
๒.๑.๔ ไม่เป็นผู้มีกายทุพพลภาพจนไม่สามารถปฏินัติหน้าที่ไต้ ไร้ความสามารถ หรือจิต 

ฟ้นเท้อนไม่สมประกอบ หรือเป็นโรคตามที่กำหนดไว้ในกฎหมายว่าด้วยระเบียบข้าราชการพลเรือน
๒.๑.๕ ไม่เป็นผู้ดำรงตำแหน่งทางการเมือง กรรมการพรรคการเมือง หรือเจ้าหน้าที่ใน

พรรคการเมือง
๒.๑.๖ ไม่เป็นผู้เคยต้องรับโทษจำคุกโดยคำพิพากษาถึงที่สุดให้จำคุกเพราะกระทำ 

ความผิดทางอาญา เว้นแต่เป็นโทษสำหรับความผิดที่ไต้กระทำโดยประมาทหรือความผิดลหุโทษ
๒.๑.๗ ไม่เป็นผู้เคยถูกลงโทษให้ออก ปลดออก หรือไล่ออกจากราชการ รัฐวิสาหกิจหรือ

หน่วยงานอื่นชองรัฐ
หมายเหตุ ผู้ที่ผ่านการเลือกสรร ในวันที่ทำสัญญาจ้างจะต้องไม่เป็นข้าราชการหรือ 

ลูกจ้างของส่วนราชการ พนักงาน หรือลูกจ้างชองหน่วยงานอื่นชองรัฐ รัฐวิสาหกิจ หรือพนักงานหรือ 
ลูกจ้างชองราชการส่วนท้องถิ่น และจะต้องนำใบรับรองแพทย์ ซี่งออกให้ไม่เกิน ๑ เดือน และแสดงว่า 
ไม่เป็นโรคที่ต้องห้ามตามกฎ ก.พ. ว่าต้วยโรค (พ.ศ.๒๕๕๓) มายื่นต้วย 

๒.๒ คุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่ง 
๒.๒.๑ กลุ่มวิชา ภาษาอังกฤษ

๑) ไต้รับวุฒิปริญญาตรี หรือคุณวุฒิอื่นที่เทียบได้ในระดับเดียวกันที่ ก.พ. พิจารณา 
รับรองแล้วในสาขาวิชา/ภาษาอังกฤษ/การสอนภาษาอังกฤษ/ภาษาอังกฤษเพื่อการลือสาร/ภาษาอังกฤษเพื่อ 
การสื่อสารสากล/ภาษาศาสตร์/ ภาษาอังกฤษ/ภาษาศาสตร์ (ภาษาอังกฤษ)

๒) มีใบอนุญาตประกอบวิชาชีพครู หรือใบอนุญาตปฏิบัติการสอน หรือหนังลือ 
รับรองสิทธิโดยต้องไต้รับอนุมัติภายในวันปิดรับสมัครเท่าน้ัน

๒.๒.๒ กลุ่มวิชา ช่างยนตํ
๑) ไต้รับปริญญาตรีหรือคุณวุฒิอื่นที่เทียบได้ในระดับเดียวกันที่ ก.พ. พิจารณา 

รับรองแล้วในสาขาวิชาเครื่องกล/เทคนิคยานยนต์/วิศวกรรมเครื่องกล/เทคโนโลยีเครื่องต้นกำลัง/เทคนิคช่าง 
ยนต์/อุตสาหกรรมสืลป็ (ช่างยนต์)/เทคโนโลยีอุตสาหการ (ช่างยนต์)/เทคโนโลยีอุตสาหกรรม (เทคโนโลยี 
เครื่องกล)/วิศวกรรมชนถ่ายวัสดุ (ช่างยนต์)/เทคโนโลยียานยนต์ วิศวกรรมเครื่องจักกลเกษตร

๒) มีใบอนุญาตประกอบวิชาชีพครู หรือใบอนุญาตปฏิบัติการสอน หรือหนังลือ 
รับรองสิทธิโดยต้องไต้รับอนุมัติภายในวันปิดรับสมัครเท่าน้ัน

๒.๒.๓ กลุ่มวิชา...



๒.๒.๓ กสุ่มวิชา คอมพิวเตอร์ธุรกิจและเทคโนโลยีสารสนเทศ
๑) ได้รับวุฒิปริญญาตรี หรือคุณวุฒิอ่ืนท่ีเทียบได้1นระดับเดียวกันท่ี ก.พ. พิจารณา 

รับรองแล้ว ในสาขาวิชาคอมพิวเตอร์/คอมพิวเตอร์ธุรกิจ/คอมพิวเตอร์สืกษา/คอมพิวเตอร์เพื่อการบัญชี/ 
วิทยาการคอมพิวเตอร์/เทคโนโลยีสารสนเทศ/ระบบสารสนเทศ/การจัดการเทคโนโลยีสารสนเทศ/การจัดการ 
ระบบสารสนเทศ/การจัดการสารสนเทศคอมพิวเตอร์/เทคโนโลยีสารสนเทศทางธุรกิจ/เทคโนโลยีสารสนเทศ 
และอินเตอร์เนีต/เทคโนโลยีสารสนเทศและการประเมินผลทางการศึกษา/เทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อการ 
สื่อสาร/คอมพิวเตอร์และเทคโนโลยีสารสบเทศ/ระบบสารสนเทศทางคอมพิวเตอร์/วิทยาการสารสนเทศ 
คอมพิวเตอร์/วิศวกรรมสารสนเทศ/เทคโนโลยีสารสนเทศและการส่ือสาร

๒) มีใบอนุญาตประกอบวิชาชีพครู หรือใบอนุญาตปฏิบัติการสอน หรือหนังสือ 
รับรองสิทธิโดยต้องได้รับอนุมิติภายในวันปิดรับสมัครเท่าน้ัน

๓. การรับสมัคร
๓.® วัน เวลา และสถานท่ีรับสมัคร
ผู้ประสงค์จะสมัครให้ย่ืนใบสมัครด้วยตบเอง ณ วิทยาลัยเทคนิคบูรพาปราจีน โดยสมัครได ้

ต้ังแต่วันที่ ๓0 มิถุนายน ๒๕๖๔ ถึงวันท่ี ๙  กรกฎาคม ๒๕ ๖๔ ( ในวัน - เวลา ราชการ ) ภาคเด้าตั้งแต่ 
เวลา ๐^.๓0 น. ถุง ®to,P0 น, และภาคบ่ายตั้งแดเวลา ๑๓.0 0 น.ถีง ๑๖.๓๑, ข .̂ชM แต่สะวันที่ส.มัคฺร 

๓.๒ หลักฐานที่ด้องยื่นพร้อมใบสมัคร
๓.๒.๑ รูปถ่ายหน้าตรง ไม่สวมหมวก ไม่สวมแว่นดำ ขนาด ๑ X  ร>.๕ น้ิวโดยถ่าย'ไว้Iม่เกิน 

๑ ปี (นับถึงวันสุดท้ายชองการรับสมัคร) จำนวน ๓ รูป (ใช้ติดใบสมัคร ๑ รูป และใบตอบรับการสมัคร ๒ รูป) 
๓.๒.๒ สำเนาปริญญาบัตร และ/หรือ สำเนาระเบียนแสดงผลการดีกษา (Transcript of 

Records) ที่แสดงว่าเปีนผู้มีคุณวุฒิการดีกษาตรงตามประกาศรับสมัครโดยต้องสำเร็จการดีกษาและได้รับ 
อนุมิติจากผู้มีอำนาจอนุมัติภายในวันปีดรับสมัคร จำนวนอย่างละ ๒ ฉบับ

ตั้งนี้ ผู้ที่จะถือว่าเป็นผู้สำเร็จการดีกษาตามหลักสูตรข้ันปริญญาบัตร ของสถานศึกษาใดน้ันจะ 
ถือตามกฎหมาย กฎ หรือ ระเบียบที่เกี่ยวกับการสำเร็จการศึกษาตามหลักสูตรของสถานศึกษานั้น  ๆ เป็น 
เกณฑ์โดยจะต้องสำเร็จการศึกษาภายในวันป็ดรับสมัคร

๓.๒.๓ สำเนาบัตรประจำตัวประชาขน จำนวน ๑ ฉบับ 
๓.๒.๔ สำเนาทะเบียนบัาน จำบวบ ๑ ฉบับ
๓.๒.๕ สำเนาหลักฐานอื่น  ๆ (ถ้ามี) เข่น ใบสำคัญการสมรส ใบเปลี่ยนซื่อ-นามสกุล 

(ในกรณีทีซ่ือ - นามสกุลในหลักฐานการสมัครไม่ตรงกัน) ใบสำคัญทางการทหาร (ใบสด.๘ ใบสด. ๙ และ 
ใบ สด.๔๓) เป็นด้น จำนวนอย่างละ ๑ ฉบับ

๓.๒.๖ สำเนาใบอนุญาตประกอบวิชาชีพครู หรือ สำเนาใบอนุญาตปฏิบัติการสอน หรือ 
หนังสือรับรองสิทธิ โดยต้องได้รับอนุมัติภายในวันปิดรับสมัครเท่าน้ัน จำนวน ๑ ฉบับ

*** ต้ังนีในวันสมัคร ให้ผู้สมัครจัดเรียงตามลำดับขั้นด้น พร้อมนำเอกสาร “ฉบับจริง 
ทุกรายการมาแสดงต่อเจ้าหน้าที่รับสมัคร” และให้ผู้สมัครเขียนคำรับรองสำเนาสูกด้องและลงซ่ือกำกับไว้ใน 
สำเนาเอกสารฟิามข้อ ๓.๒.๒-๓.๒.6 ไว้ทุกฉบับ ***

๓.๓ ค่าธรรมเนียม....



๓.๓ ค่าธรรมเนียมในการสมัคร
ผู้สมัครต้องเสียค่าธรรมเนียมสอบสำหรับตำแหน่งท่ีสมัคร จำนวนเงิน ๓๐๐ บาท 

(สามร้อยบาทถ้วน) และค่าธรรมเนียมดังกล่าวจะไม่จ่ายคืนให้ ไม่ว่ากรณีใด  ๆ ท้ังสัน 
๓.๔ วิธีการสมัคร

ให้ผู้สมัครดำเนินการเกี่ยวกับการสมัครตามข้ันตอนวิธีการ ดังนี้ 
๓.๔.๑ ขอรับคำร้องขอสมัคร และใบสมัครที่งานบุคลากร วิทยาลัยเทคนิคบูรพาปราจีน 

หรือขอรับไดัท่ีเจ้าหน้าท่ีในวันสมัคร
๓ .๔.๒ กรอกรายละเอียดในเอกสารการสมัคฬ่งประกอบด้วย คำร้องขอสมัคร และใบ 

สมัครให้ครบถ้วนทุกซ่องรายการ และลงข่ือผู้สมัครพร้อมท้ังวันที่สมัครให้เรียบร้อย
๓.๔.๓ ติดรูปถ่ายจำนวน ๑ รูปลงในใบสมัคร และติดรูปถ่ายจำนวน ๒ รูป ลงในบัตร 

ประจำตัวผู้สมัครสอบในซ่องท่ีกำหนดให้เรียบร้อย
๓.๔.๔ ยื่นเอกสารการสมัครที่กรอกข้อความสมบูรณ์และติดรูปถ่ายเรียบร้อยแล้ว 

พร้อมทั้งแบบเอกสารประกอบการสมัครตามข้อ ๓.๒ โดยให้ย่ืนการสมัครต่อเจ้าหน้าท่ีรับสมัครเท่านั้น และให้ 
ย่ืนภายในวันเวลาและสถานท่ีรับสมัครท่ีกำหนดไว้ตามข้อ ๓.๑

๓.๔.๕ เมื่อเจ้าหน้าที่รับสมัครได้ตรวจสอบเอกสารการรับสมัครแล้ว ให้ผู้สมัครซ่าระเงิน 
ค่าธรรมเนียมสอบตามข้อ ๓.๓ และลงขื่อผู้สมัครในบันทึกประจำวันเนินหลักฐาน พร้อมกับรอรับบัตร 
ประจำดัวผู้สมัครสอบคืนจากเจ้าหน้าที่รับสมัครต้องเก็บไว้เนินหลักฐานในการเข้ารับการประเมินสมรรถนะ 
โดยการสอบ

๓.๔.๖ ต ิดตามตรวจสอบประกาศรายข ื่อผ ู้ม ีส ิทธ ิสอบตามท ี่กำหนดไว้ในข้อ ๔
ของประกาศๆ นี้

๓. ๕  เงื่อนไขการรับสมัคร
๓.๔.® วิทยาลัยเทคนิคบูรพาปราจีน ขอสงวนสิทธิรับการพิจารณาเอกสารการสมัคร 

เฉพาะผู้สมัครที่ย่ืนเอกสารประกอบการสมัครตามข้อ ๓.๒ ในประกาศๆ นี้ ครบถ้วนทุกรายการ และไต้กรอก 
ข้อความในเอกสารการสมัครครบถ้วนสมบูรณ์และไต้ดำเนินการสมัครตามข้อ ๓.๔ ในประกาศฯ น้ีครบถ้วน 
ทุกขั้นตอน กรณีที่ยื่นเอกสารประกอบการสมัคร หรือกรอกข้อความในเอกสารการสมัครไม่ครบถ้วนสมบูรณ์ 
หรือไม่ไต้ดำเนินการสมัครครบถ้วนทุกขั้นตอนดังกล่าวจะมีผลให้ผู้สมัครนั้นไม่มีรายขื่อในประกาศรายขื่อผู้มี 
สิทธิเข้ารับการประเมินสมรรถนะหรือเข้ารับการสอบในตำแหน่งท่ีสมัครน้ัน

๓.๔.๒ ผู้สมัครต้องรับผิดชอบในการตรวจสอบและรับรองตนเองว่าเนินผู้มีคุณสมบัติ 
ทั่ว'ไปและคุณสมบัติตรงตามประกาศรับสมัครสอบ กรณีท่ี วิทยาลัยเทคนิคบูรพาปราจีน ตรวจสอบพบว่า 
ผู้สมัครไม,มีคุณสมบัติครบถ้วนดังกล่าว หรือคุณวุฒิการศึกษาท่ีใซ้สมัครไม,ตรงตามประกาศรับสมัคร รวมท้ัง 
กรณีที่มีความผิดพลาดอันเกิดจากผู้สมัครไม่ว่าด้วยเหตุใด  ๆ อันมีผลทำให้ผู้สมัครไม่มีสิทธิสมัครตามประกาศ 
รับสมัครฯ นี้ ให้ถือว่าผู้สมัครเนินผู้ขาดคุณสมบัติในการสมัครมาตั้งแต่ต้น และถือว่าเนินผู้ไม่มีสิทธิเข้ารับ 
การประเมินสมรรถนะและไม่มีสิทธิไต้รับการจัดจ้างและทำสัญญาจ้างเนินพนักงานราชการครั้งนี้ ถึงแม้จะ 
เนินผู้ผ่านการเลือกสรรเพื่อ จัดจ้างเนินพนักงานราชการ และจะไม่ไต้รับคืบค่าธรรมเนียมสอบแต่อย่างใด

๓.๔.๓ วิทยาลัยเทคนิคบูรพาปราจีน จะดำเนินการประเมินสมรรถนะโดยการสอบ 
ข้อเขียนครั้งแรก ในวับและเวลาเดียวกันทุกตำแหน่งตามประกาศรับสมัครนี้ ดังน้ัน กรณีผู้ใดสมัครหลาย 
ตำแหน่ง วิทยาลัยเทคนิคบูรพาปราจีน ขอสงวนสิทธี้ในการประกาศรายขื่อผู้มีสิทธึ๋เข้าสอบตามข้อ ๔ ของ 
ประกาศ ฯ น ี้โดยพิจารณาประกาศรายขื่อผู้นั้นตามตำแหน่งที่ผู้น้ันไต้สมัครครั้งสุดท้าย

๔. การประกาศ...



๕

๔. การประกาศราย?อผ ู้ม ีส ิทธ ิเข ้าร ับ การป ระเม ิน สม รรถน ะ แล ะกำห น ด ว ัน เวลาและส ถาน ท ี่ใน การ  
ประเมินสมรรถนะ

วทิยาลยัเทคนคิบรูพาปราจนี จะประกาศรายซือ่ผูม้สีทิธเิขา้รบัการประเมนิสมรรถนะและ 
กำหนดวนั เวลา และสถานทีใ่นการประเมนิสมรรถนะ กอ่นหรอืภายในวนัที ่ ๑๖ กรกฎาคม ๒๕๖๔ 
ณ ว ทิ ย าล ยั เท ค น คิ บ รู พ าป ร าจ นี  ห รอื ท าง เว บ็ ไ ซ ต ข์ อ ง ว ทิ ย าล ยั เท ค น คิ บ รู พ าป ร าจ นี  
h ttp ://w w w .burapaprach in .acth /

๕ .  หล ักเกณฑ์และวิธ ีการเล ือกสรร
วทิยาลยัเทคนคิบรูพาปราจนี จะดำเนนิการประเมนิสมรรถนะผูส้มคัรดว้ยวิธกีารสอบในแตล่ะ 

ตำแหน่งท่ีเปิดรับสมัคร ดังต่อไปน้ี

สมรรถนะ คะแนนเต็ม วธิีการประเมิน
ประเมินสมรรถนะครั้งที่ ๑
ส่วนท่ี ๑ ะ ความรู้ความสามารถท่ัวไป

- รัฐธรรมนญูแหง่ราชอาณาจักรไทย พ.ศ. ๒๕๖๐
- พระราชกฤษฎกีาวา่ดว้ยหลกัเกณฑแ์ละวิธกีารบริหารกจิการ 

บา้นเมอืงทีดี่ พ.ศ. ๒๕๕๖
- พระราชบญัญตัคิวามผดิทางละเมดิของเจ้าหนา้ที ่ พ.ศ. ๒๕๓๙
- พระราชบญัญตักิารอาซวีคกิษา พ.ศ. ๒๕๕๑
- ระเบยีบสำนกันายกรัฐมนตรีว่าดว้ยพนกังานราชการ พ.ศ. 

๒๕๔๗ และ ประกาศคณะกรรมการบริหารพนกังานราชการที ่
เกีย่วขอ้ง

- พระราชบญัญตัข้ิอมลูขา่วสารของราชการ พ.ศ. ๒๕๔๐
- ขา่วสาร บา้นเมอืงและเหตกุารณบ์จีจุบนั
- ความเขา้ใจทางภาษาและการใชภ้าษาไทย
- ความรู้เบือ้งด้นเกีย่วกบัคอมพวิเตอร์และการใชโ้ปรแกรม 

ประยุกต์ในสำนกังาน

๑๐๐ สอบข้อเขียน

ส่วนท่ี ๒ ะ ความรู้ความสามารถเฉพาะตำแหนง่
- ความรูค้วามสามารถเกีย่วกบัวิชาการสกืษา
- ความรูค้วามสามารถเกีย่วกบัวชิาเอก

๑๐๐ สอบข้อเขยน

ประเมินสมรรถนะครั้งท่ี to
ส่วนท่ี ๓ ะ

๑. มนุษยลัมพันธ์ การประสาบงาน 
๒. การคดิวเิคราะห์
๓. ความคดิรเิริม่ และ ปฏิภาณไหวพริบ 
๔. การสือสารโดยการพดู

๑๐๐ สอบสัมภาษณ์

โดยจะประเมนิ...

http://www.burapaprachin.acth/


๖

โดยจะประเมนิสมรรถนะ คร้ังที ่ ๑ กอ่นและเมือ่ประเมนิสมรรถนะ ครัง้ที ่ ๑ ผา่นแลว้ จงึจะม ี
สทิธเิขา้รบัการประเมนิสมรรถนะ คร้ังท่ี ๒ ต่อไป

๖ . เกณฑ ์การต ัดส ิน
๖.® การประเมนิสมรรถนะจะแบง่การประเมนิเปน็ ๒ คร้ัง ได้แก่

๖.®.® ประเมนิสมรรถนะคร้ังที ่ ๑ ประกอบดว้ย สมรรถนะส่วนท่ี ๑ และ ส่วนท่ี ๒ 
๖.®.๒ ประเมนิสมรรถนะคร้ังที ่ ๒ ประกอบดว้ย สมรรถนะส่วนท่ี ๓ 

๖.๒ ผูท้ีจ่ะผา่นการประเมนิสมรรถนะครัง้ที ่ ๑ ตอ้งไดค้ะแนนการประเมนิสว่นที ่ ๑ และส่วนที ่
๒ ไมต่ํา่กวา่รอ้ยละ ๖๐

ทัง้นี ้ผู้ทีไ่ด้รับการตรวจข้อสอบสว่นที ่ ๒ จะตอ้งเปน็ผูไ้ดค้ะแนนผา่นการประเมนิในสว่นที ่
๑ ไมต่ํา่กวา่รอ้ยละ ๖๐ (วทิยาลยัเทคนคิใ5!รพาปราจนี ขอสงวนสทิธพิจิารณาตรวจกระดาษคำตอบของผูเ้ขา้ 
สอบ ในส่วนท่ี ๒ ใหก้บัผูท้ีม่ผีลการประเมนิผ่านในสว่นที ่ ๑ เทา่นัน้)

๖.๓ ผูท้ ีจ่ะมสีทิธเิขา้รบัการประเมนิสมรรถนะครัง้ที ่ ๒ จะตอ้งเปน็ผูท้ ีไ่ดร้บัคะแนนผา่นการ 
ประเมนิสมรรถนะคร้ังที ่ ๑

๖.๔ ผูท้ ี'่จะผา่นการประเมนิสมรรถนะครัง้ที ่ ๒ ตอ้งไดค้ะแนนการประเมนิสว่นที ่ ๓ ไมต่ํา่กวา่
รอ้ยละ ๖๐

๖ .๕  ผูท้ีจ่ะผา่นการเลอืกสรรจะตอ้งเปน็ผูท้ ีไ่ดค้ะแนนผา่นการประเมนิสมรรถนะครัง้ที ่ ๑ และ
คร้ังที ่ ๒

๗. การประกาศบ ัญ ช ีรายข ้อ และการข ึ้นบ ัญ ช ีรายข ้อผ ู้ผ ่านการเล ือกศรร
๗.® วทิยาลยัเทคนคิใ5)รพาปราจนี จะประกาศรายซือ่ผูผ้า่นการเลอืกสรร ณ วทิยาลยัเทคนคิ 

บรูพาปราจนี หรอืประกาศทางเวบ็ไซตข์องวทิยาลยั h ttp ://w w w .bu rapap rach in .ar.th /
๗.๒ การประกาศบญัซรีายซือ่ผูผ้า่นการเลอืกสรร

๗.๒.® จำแนกตามตำแหนง่ทีเ่ปดิรบัสมคัรและมผีูส้อบผา่น
๗.๒.๒ บญัชรีายซือ่แตล่ะตำแหนง่ดงักลา่ว จะเรยีงลำดบัทีจ่ากผูท้ีไ่ดค้ะแนนรวมสงูสดุเปน็ 

ลำดบัทีห่นึง่ไปหาผูท้ไีดค้ะแนนรวมตํา่สดุโดยผูอ้ยูใ่นลำดบัดน้จะเปน็ผูอ้ยูใ่นลำดบัทีด่กีวา่
๗.๒.๓ กรณทีีม่ผีู1้ดค้ะแนนตามขอ้ ๗.๒.๒ ดงักลา่วเทา่กนั จะพจิารณาดงันี้

(๑) ใหผู้้ทีไ่ด้คะแนนประเมนิคร้ังที ่ ๑ ส่วนท่ี ๑ มากกวา่ เปน็ผูอ้ยูใ่นลำดบัทีด่กีวา่ 
(๒) ลา้คะแนนเทา่กนั จะพจิารณาใหผู้ท้ ีไ่ดค้ะแนนประเมนิครัง้ท ี ่ ๑ สว่นที ่ ๒ 

มากกวา่ เปน็ผูอ้ยูใ่นลำดบัทีด่กีวา่
(๓) ลา้คะแนนเทา่กนั จะพจิารณาใหผู้ท้ีไ่ดค้ะแนนประเมนิครัง้ที ่๒ มากกวา่ เปน็ผู ้

อยูใ่นลำดบัทีด่กีวา่
๗.๓ ห ากต ำแห น ง่ใดม ผี ูผ้ า่น การเล อืกส รรเกนิ จำบ วบ อตั ราวา่งท ีป่ ระกาศรบั ส ม คัรน ี ้

วทิยาลยัเทคนคิบรูพาปราจนี จะขึน้บญัชรีายซือ่ผูผ้า่นการเลอืกสรรดงักลา่วนัน้ไวเ้ปน็เวลา ๒ ปี

ท ั้ง น ี้. .
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ทั้งนี้ ถ้ามีกรณีอย่างใดอย่างหนึ่งดังต่อไปนี้ให้รายซื่อที่ได้ขึ้นบัญชีไว้นี้เป็นอับยกเลิกการขึ้นบัญชีของผู้นั้นด้วย 
ได้แก่

(๑) ผู้นั้นใด้ฃอสละสิทธิไม่เข้ารับการจัดจ้างในตำแหน่งที่สอบใด้ 
(๒) ผู้นั้นไม่มารายงานตัวเพื่อรับการจัดจ้างภายในเวลาที่กำหนด 
(๓) ผูน ั้นไม่มาเข้าปฏิบัติหน้าที่ราชการตามกำหนดวัน เวลา ท ี่ว ิทยาลัยเทคนิค

บูรพาปราจีน กำหนด
(๔) ปรากฏข้อเท็จจริงในภายหน้าว่าผู้นั้นมีคุณสมบัติไม่เป็นไปตามเงื่อนไช และ/ 

ห ร ือไม ่ปฏ ิบ ัต ิตาม เง ื่อน ไขการร ับ สม ัครกรณ ีห น ึ่งกรณ ีใดห ร ือห ลายกรณ ีตามท ี่ระบ ุไว ้ใบ ข ้อ  ๓.๔ 
ของประกาศๆ นี้

๘. การจัดจ้างและทำสัญญาจ้างผู้ผ ่านการเลือกสรร
ผู้ผ ่านการเลือกสรรจะต้องเข ้ารับการจ้างและทำสัญญาจ้างตามที่ว ิทยาลัยเทคนิคบูรพา 

ปราจีน กำหนด ดังนี้
๘.๑ วิทยาลัยเทคนิคบูรพาปราจีน จะจ้างพนักงานราชการครั้งแรกตามลำดับคะแนนที่ 

สอบได้ของผู้สอบผ่านการเลือกสรร แต่ละตำแหน่ง ตามจำนวนอัตราว่างที่ได้ประกาศรับสมัครไว้นี้
๘.๒ ในกรณีที่ ว ิทยาล ัยเทคน ิคบ ูรพาปราจ ีน  ม ีอ ัตราว ่างเพ ิ่มใบภายหล ังจะจ ัดจ ้าง 

พนักงานราชการโดยพิจารณาบัญชีรายซื่อผู้ผ่านการเลือกสรรในตำแหน่งนั้น  ๆ ตามลำดับการขึ้นบัญชีรายซื่อ 
ชองตำแหน่งนั้นที่มีบัญชีรายซื่อเหลืออยู่ตามจำนวนอัตราว่างดังกล่าว

๘.๓ การทำสัญญาจ้างให้เป็นไปตามที่วิทยาลัยเทคนิคบูรพาปราจีนกำหนด ซึ่งจะแจ้งให้
ทราบต่อไป

ประกาศ ณ วันท่ี ๑๘ มิถุนายน พ.ศ. ๒๔๖๔

(นางสุภาภรณี ปาลโฉม)
ผู้อำนวยการวิทยาลัยเทคนิคบูรพาปราจีน

ฝ่ายบริหารทรัพยากร (งานบุคลากร) 
ประกาศเลขที่ .. ../๒๔๖๔



เอกสารแบบท้ายประกาศวิทยาลัยเทคนิค\jรพาปราจีน
ลงวันที่ ๑๘ มิถุนายน ๒๕๖๔

เรื่อง การรับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรและจัดจ้างเป็นพนักงานราชการทั่วไป

๑. ข้อมูลเกี่ยวกับตำแหน่ง 
ซอตำแหน่ง 
ตำแหน่งเลขที่ 
กลุ่มงาน 
จำนวน
สถานที่ปฏิบ้ติงาบ

พนักงาบบริหารทั่วไป (ครู) สาขาว ิชา ช ่างยนต์
๕๙เอ
บริหารทั่วไป 
๑ อัตรา
ว ิทยาล ัยเทคน ิคบ ูรพาปราจีน
ที่ต ั้งเลขที่ ๑๘ หมู่ ๑๒ ต,ศรีมหาโพธิ อ.ศรีมหา'โพริ จ.ปราจีนบุรี

๒. หน้าที่ความรับผิดชอบซองงาบที่ปฏินิติ
ปฏ ิบ ัต ิห น ้าท ี่ห ล ัก เก ี่ยวก ับ การจ ัดการเร ียน การส อบ  การส ่งเสริม ก าร เร ียน ร ู้ พ ัฒ นา

ผ ู้เร ียน  ป ฏ ิบ ัต ิงาน ท างว ิช าการข องส ถาน ศ ึกษ า พ ัฒ น าต น เองแล ะว ิช าช ีพ  ประสาน ความร ่วมม ือก ับ  
ผู้ปกครอง บุคคลใบชุมชน หรือสถานประกอบการเพื่อร่วมกันพัฒนาผู้เร ียน การบริการสังคมด้านวิชาการ 
เป็นต้น โดยมีลักษณะงาบที่ต ้องปฏิบัติ ด ังนี้

๒.๑ ปฏ ิบ ัต ิงาบเก ี่ยวก ับการจัดการเร ียนการสอนและการส ่งเสร ิมการเร ียนร ู้ของผ ู้เร ียน 
ด ้วยว ิธ ีการท ี่หลากหลายโดยเน ้นผู้เร ียนเป ็นสำค ัญ

๒.๒ จ ัด อ บ รม แล ะ ส ั่งส อ น แล ะ จ ัด ก ิจก รรม เพ ื่อ พ ัฒ น าผ ู้เร ียบ ให ้ม ีค ุณ ล ัก ษ ณ ะ ท ี่พ ึง
ประสงค์

๒.๓ ปฏินิติงานทางวิชาการของสถานศึกษา
๒.๔ ปฏิบัติงานเกี่ยวกับการจัดระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียบ
๒.๕ประสานความร่วมมือกับผู้ปกครองและบุคคลในชุมชนเพื่อร่วมกันพัฒนาผู้เร ียน

ตามศักยภาพ
๒.๖ ทำบุ บำรุง ส่งเสริมศึลปวัฒนธรรม แหล่งเรียนรู้ และภูมิปีญญาท้องถิ่น 
๒.๗ ศึกษา วิเคราะห์ ว ิจ ัย และประเมินพัฒนาการเรียนของผู้เรียน เพื่อนำมาพัฒนาการ 

เรียนการสอนให้มีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น
๒.๘ ปฏิบัติงานเกี่ยวกับโปรแกรมชุดคำสั่งในระบบคอมพิวเตอร์เพื่อนำมาปฏิบัติงานใน 

การจัดการเรียบการสอนและงานอื่น  ๆ ที่เกี่ยวข้อง รวมทั้งการติดตามความก้าวหน้าของเทคโนโลยีโหม,  ๆ
เพื่อนำมาใช้โบการปฏิบัติงาน

๒.๙ ติดต่อประสานงาน ให้บริการข้อมูล ให้คำปรึกษา แนะนำ ตอบปีญหา และขี้แจง 
เรื่องต่าง  ๆ ที่เกี่ยวข้องกับงานในหน้าที่แก่บุคคล หรือหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง 
๓. คุณสมบัติเฉพาะตำแหน่ง

๓.๑ ไต้รับปริญญาตรี หรือคุณวุฒิอื่นที่เทียบไต้โนระดับเดียวกับที่ ก.พ. พิจารณารับรอง 
แล้ว ในสาขาวิชาเครื่องกล/เทคนิคยานยนต์/วิศวกรรมเครื่องกล/เทคโนโลยีเครื่องต้นกำลัง/เทคนิคช่าง 
ยนต์/อุตสาหกรรมศึลป็ (ช่างยนต์)/เทคโนโลยีอุตสาหการ (ช่างยนต์)/เทคโนโลยีอุตสาหกรรม (เทคโนโลยี 
เครื่องกล)/วิศวกรรมขนถ่ายวัสดุ(ช่างยนต์)/เทคโนโลยียานยนต์วิศวกรรมเครื่องจักกลเกษตร

๓.๒ มีโบอนุญาต...



๓.๒ มใีบอนญุาตประกอบวชิาชพีคร ู หรอืใบอนญุาตปฏบิตกิารสอน หรือหนงัสือรับรองสิทธิ โดย 
ตอ้งใตร้บัอบมุตีภิายในวันปดิรบัสมคัรเทา่บัน้

๔. การลงนาม

ซือ่ผูต้รวจสอบ 
วันท่ีท่ีใต้จัดทำ ใ8 ร;ย; 2564



เอกสารแบบท้ายประกาศวิทยาลัยเทคนิค\jรพาปราจีน
ลงวันที่ ๑๘ มิถุนายน ๒๕๖๔

เรื่อง การรับสมัครบุคคลเพี่อเลือกสรรและจัดจ้างเป็นพนักงานราชการทั่วไป

๑. ข้อมูลเกี่ยวกับตำแหน่ง
ขื่อตำแหน่ง พนักงานบริหารท่ัวไป (ครู) สาขาวิชา คอมพิวเตอร์ธุรกิจและเทคโนโลยีสารสนเทศ
ตำแหน่งเลขที่ ๒ ๐ ๒ ๑

กลุ่มงาน บริหารท่ัวไป
จำนวน ๑ อัตรา
สถานที่ปฏิบ้ติงาน วิทยาลัยเทคนิคบูรพาปราจีน

ที่ตั้งเลขที่ ๑๘ หมู่ ๑๒ ต.ศรีมหา'โพธิ อ.ศรีมหาโพธิ จ.ปราจีนบุรี 
๒. หน้าที่ความรับผิดชอบชองงาบที่ปฏิบัติ

ปฏิบัติหน้าที่หลักเกี่ยวกับการจัดการเรียนการสอบ การส่งเสริม การเรียนรู้ พัฒนาผู้เรียน ปฏิบัติงาน
ทางวิชาการของสถานศึกษา พัฒนาตนเองและวิชาชีพ ประสานความร่วมมือกับผู้ปกครอง บุคคลในชุมชน หรือ 
สถานประกอบการเพื่อร่วมกันพัฒนาผู้เรียน การบริการสังคมด้านวิชาการ เป็นต้น โดยมีลักษณะงานที่ต้องปฏิบัติ 
ดังนี้

๒.๑ ปฏิบัติงานเกี่ยวกับการจัดการเรียบการสอนและการส่งเสริมการเรียนรู้ของผู้เรียนด้วยวิธีการที่ 
หลากหลาย โดยเน้นผู้เรียนเป็นสำคัญ

๒.๒ จัดอบรมและสั่งสอนและจัดกิจกรรมเพื่อพัฒนาผู้เรียนให้มืคุณลักษณะที่พึงประสงค์
๒.๓ ปฏิบัติงานทางวิชาการของสถานศึกษา
๒.๔ ปฏิบัติงานเกี่ยวกับการจัดระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียบ
๒.๕ ประสานความร่วมมือกับผู้ปกครองและบุคคลในชุมซบเพื่อร่วมกันพัฒนาผู้เรียบตามคักยภาพ
๒.๖ ทำนุ บำรุง ส่งเสริมศึลปวัฒนธรรม แหล่งเรียนรู้ และภูมิป็ญญาท้องถิ่น
๒.๗ ศึกษา วิเคราะห์ วิจ ัย และประเมินพัฒนาการเรียนของผู้เรียน เพื่อนำมาพัฒนาการเรียนการ 

สอนให้มืประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น
๒.๘ ปฏิบัติงานเกี่ยวกับโปรแกรมชุดคำสั่งในระบบคอมพิวเตอร์เพื่อนำมาปฏิบัติงานในการจัดการ 

เรียนการสอนและงานอื่น  ๆ ที่เกี่ยวข้อง รวมทั้งการติดตามความก้าวหน้าของเทคโนโลยีใหม่  ๆ เพื่อนำมาใช้ในการ 
ปฏิบัติงาน

๒.๙ ติดต่อประสานงาบ ให้บริการข้อมูล ให้คำปรึกษา แบะนำ ตอบปีญหา และชี้แจงเรื่องต่าง  ๆ
ที่เกี่ยวข้องกับงาบในหน้าที่แก่บุคคล หรือหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง 
๓. คุณสมบัติเฉพาะตำแหน่ง

๓.๑ ได้รับวุฒิปริญญาตรี หรือคุณวุฒิอื่นท่ีเทียบได้ในระดับเดียวกันที่ ก.พ. พิจารณารับรองแล้ว 
ในสาขาว ิชาคอมพ ิวเตอร ์/คอมพ ิวเตอร ์ธ ุรก ิจ/คอมพ ิวเตอร ์ศ ึกษา/คอมพ ิวเตอร ์เพ ื่อการบ ัญ ช ี/ว ิทยาการ 
คอมพิวเตอร์/เทคโนโลยีสารสนเทศ/ระบบสารสนเทศ/การจัดการเทคโนโลยีสารสบเทศ/การจัดการระบบ 
สารสนเทศ/การจัดการสารสนเทศคอมพิวเตอร์/เทคโนโลยีสารสนเทศทางธุรกิจ/เทคโนโลยีสารสนเทศและ 
อินเตอร์เน็ต /เทคโนโลยีสารสบเทศและการประเมินผลทางการศึกษา/เทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อการสื่อสาร/ 
คอมพิวเตอร์และเทคโนโลยีสารสนเทศ/ระบบสารสนเทศทางคอมพิวเตอร์/วิทยาการสารสนเทศคอมพิวเตอร์/

วิศวกรรม...



วิศวกรรมสารสนเทศ/เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารสารสนเทศ/ระบบสารสนเทศทางคอมพิวเตอร์/ 
วิทยาการสารสนเทศคอมพิวเตอร์/วิศวกรรมสารสนเทศ/เทคโนโลยีสารสนเทศและการส่ือสาร

๓.๒ มีใบอนุญาตประกอบวิชาชีพครู หรือ'ใบอนุญาตปฎิ'บ่®การสอน หรือหนังสือรับรองสิทธิ โดยต้อง 
ไต้รับอบุมีติภายในวับปิดรับสมัครเท่าน้ัน
๔. การลงบาม

ซ่ือผู้ตรวจสอบ..............
วันท่ีท่ีได้จัดทำ....... ..............



เอกสารแบบท้ายประกาศวิทยาลัยเทคนิคบูรพาปราจีน
ลงวันที่ ©๘ มิถุนายน ๒๕๖๔

เรื่อง การรับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรและจัดจ้างเป็นพนักงานราชการทั่วไป

ข้อมูลเกี่ยวกับตำแหน่ง 
ข้อตำแหน่ง 
ตำแหน่งเลขที่ 
กลุ่มงาน 
จำนวน
สถานท่ีปฏิบัติงาน

พนักงาบบริหารทั่วไป (ครู) สาขาวิชา ภาษาอ ังกฤษ 
๒0๓๑ 
บริหารทั่วไป 
๑ อัตรา
ว ิทยาลัยเทคน ิคบ ูรพาปราจีน
ที่ต ั้งเลขที่ ๑๘ หม่ ๑๒ ต.ศรีมหาโพริ อ.ศรืมหาโพริ จ.ปราจีนบรี

๒. หน้าที่ความรับผิดชอบชองงาบที่ปฏิบัติ
ปฏิบัติหน้าที่หลักเกี่ยวกับการจัดการเรียนการสอน การส่งเสริม การเรียนรู้ พัฒนาผู้เรียน ปฏิบัติงาน 

ทางวิชาการของสถานศึกษา พัฒนาตนเองและวิชาชีพ ประสานความร่วมมือกับผู้ปกครอง บุคคลในชุมชน หรือ 
สถานประกอบการเพื่อร่วมกันพัฒนาผู้เรียน การบริการสังคมด้านวิชาการ เป็นด้น โดยมีลักษณะงานที่ต้องปฏิบัติ 
ดังบี้

๒.๑ ปฏิบัติงานเกี่ยวกับการจัดการเรียนการสอนและการส่งเสริมการเรียบรู้ของผู้เรียนด้วยวิธีการที่ 
หลากหลาย โดยเน้นผู้เรียนเป็นสำคัญ

๒.๒ จัดอบรมและสั่งสอนและจัดกิจกรรมเพื่อพัฒนาผู้เรียนให้มีคุณลักษณะที่พึงประสงค์
๒.๓ ปฏิบัติงานทางวิชาการของสถานศึกษา
๒.๔ ปฏิบัติงานเกี่ยวกับการจัดระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียน
๒.๕ ประสานความร่วมมือกับผู้ปกครองและบุคคลใบชุมซบเพื่อร่วมกันพัฒนาผู้เรียนตามดักยภาพ
๒.๖ ทำนุ บำรุง ส่งเสริมศิลปวัฒนธรรม แหล่งเรียนรู้ และภูมิปีญญาท้องถิ่น
๒.๗ ศึกษา ว ิเคราะห์ ว ิจ ัย และประเมินพัฒนาการเรียนชองผู้เร ียน เพ ื่อนำมาพัฒนาการเรียนการ 

สอนให้มีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น
๒.๘ ปฏิบัติงานเกี่ยวกับโปรแกรมชุดคำสั่งใบระบบคอมพิวเตอร์เพื่อนำมาปฏิบัติงานใบการจัดการ 

เรียนการสอนและงานอื่น  ๆ ที่เกี่ยวข้อง รวมทั้งการติดตามความก้าวหน้าของเทคโนโลยีใหม่  ๆ เพื่อนำมาใชในการ 
ปฏิบัติงาน

๒.๙ ติดต่อประสานงาน ให้บริการข้อมูล ให้คำปรึกษา แนะนำ ตอบป้ญหา และขึ้แจงเรื่องต่าง  ๆ
ที่เกี่ยวข้องกับงานในหน้าที่แก่บุคคล หรือหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง 
๓. คุณสมบัติเฉพาะตำแหน่ง

๓.๑ ได้รับวุฒ ิปริญญาตรี หรือคุณวุฒ ิอื่นที่เท ียบได้ในระดับเดียวกันที่ ก.พ. พ ิจารณารับรองแล้ว 
ใบสาขาว ิชา/ภาษาอ ังกฤษ/การสอนภาษาอ ังกฤษ/ภาษาอ ังกฤษเพ ื่อการส ื่อสาร/ภาษาอ ังกฤษเพ ื่อการส ื่อสาร 
สากล/ภาษาศาสตร์/ ภาษาอังกฤษ/ภาษาศาสตร์ (ภาษาอังกฤษ)

๓ . ๒ มีใบอนุญาตประกอบวิชาชีพครู หรือใบอนุญาตปฏิบัติการสอน หรือหนังสือรับรองสิทธิ โดยต้อง 
ได้รับอนุมิติภายในวับจดรับสมัครเท่านั้น 
๔. การลงนาม
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