
๑ 

 

 
ประกาศวิทยาลัยสารพัดช่างพระนคร 

เรื่อง การรับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป 
....................................... 

ด้วย วิทยาลัยสารพัดช่างพระนคร ประสงค์จะรับสมัครบุคคลเพ่ือจัดจ้างเป็นพนักงานราชการใน
ต าแหน่งกลุ่มบริหารทั่วไป ต าแหน่งพนักงานบริหารทั่วไป (ครู) โดยปฏิบัติงานในวิทยาลัยสารพัดช่างพระนคร 
ฉะนั้น อาศัยอ านาจตามความในข้อ ๕ ของประกาศคณะกรรมการบริหารพนักงานราชการ ลงวันที่ ๑๑ 
กันยายน ๒๕๕๒ เรื่อง หลักเกณฑ์ วิธีการและเงื่อนไขการสรรหาและเลือกสรรพนักงานราชการและแบบ
สัญญาจ้างของพนักงานราชการ พ.ศ. ๒๕๕๒ และประกาศคณะกรรมการบริหารพนักงานราชการ ลงวันที่ ๒๘ 
กุมภาพันธ์ พ.ศ. ๒๕๕๔ เรื่อง การก าหนดคุณลักษณะงานและคุณสมบัติเฉพาะกลุ่มงานและการจัดท ากรอบ
อัตราก าลังพนักงานราชการ และค าสั่งส านักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษาที่ ๒๙๗/๒๕๕๖ ลงวันที่ ๒๘ 
กุมภาพันธ์ ๒๕๕๖ เรื่อง มอบอ านาจการสรรหาและเลือกสรรบุคคลเพ่ือจัดจ้างเป็นพนักงานราชการ ประเภท
ทั่วไป การจัดท าและลงนามในสัญญาจ้างพนักงานราชการ จึงประกาศรับสมัครบุคคลเพ่ือเลือกสรรเป็น
พนักงานราชการทั่วไป โดยมีรายละเอียด ดังนี้ 
๑. ชื่อต าแหน่ง กลุ่มงานและรายละเอียดการจ้างงาน 

๑.๑   ชื่อกลุ่มงาน  ชื่อต าแหน่ง      จ านวน 
บริหารทั่วไป พนักงานบริหารทั่วไป (ครู)              ๒ อัตรา      

๑.๒  ขอบข่ายงานที่จะให้ปฏิบัติ ให้เป็นไปตามรายละเอียดแนบท้ายประกาศนี ้
๑.๓ อัตราค่าตอบแทนและสิทธิประโยชน์   

ต าแหน่งในกลุ่มงานบริหารทั่วไป ค่าตอบแทนรายเดือน  จ านวน เงิน ๑๘,๐๐๐ บาท 
และให้ได้รับสิทธิประโยชน์ของพนักงานราชการ ตามระเบียบส านักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยพนักงาน

ราชการ พ.ศ.๒๕๔๗ และตามประกาศฯ คณะกรรมการบริหารพนักงานราชการ เรื่อง ค่าตอบแทนพนักงาน
ราชการ (ฉบับที่ ๙) ลงวันที่ ๑๕ พฤษภาคม พ.ศ.๒๕๖๑ ก าหนดไว้ 

๑.๔ ระยะเวลาการจ้าง  จ้างภายในปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕ ถึงวันที่ ๓๐ กันยายน พ.ศ. ๒๕๖๗ โดยใน
ระยะเวลาการจ้างต้องประเมินผลการปฏิบัติงานของพนักงานราชการ ตามประกาศคณะกรรมการบริหาร
พนักงานราชการ เรื่อง แนวทางการประเมินผลการปฏิบัติงานของพนักงานราชการ พ.ศ. ๒๕๕๔ ลงวันที่ ๒๘ 
กุมภาพันธ์ พ.ศ. ๒๕๕๔ และที่ส านักงานคณะกรรมการอาชีวศึกษาก าหนดไว้ 

๑.๕ สถานที่ปฏิบัติงาน ปฏิบัติงานวิทยาลัยสารพัดช่างพระนคร สังกัดส านักงานคณะกรรมการการ
อาชีวศึกษา 
๒. คุณสมบัตทิั่วไป และคุณสมบัติเฉพาะส าหรับต าแหน่งของผู้สมัคร 

ผู้สมัครต้องมีคุณสมบัติทั่วไป และมีคุณสมบัติเฉพาะต าแหน่งครบทุกข้อ ดังต่อไปนี้ 
๒.๑ คุณสมบัติทั่วไป 

/๒.๑.๑ สัญชาติ... 

 



๒ 

 

      ๒.๑.๑ มีสัญชาติไทย 
๒.๑.๒ มีอายุไม่ต่ ากว่า ๑๘ ปีบริบูรณ์ (นับถึงวันสุดท้ายในการรับสมัคร) 
๒.๑.๓ ไม่เป็นบุคคลล้มละลาย 
๒.๑.๔ ไม่เป็นผู้มีกายทุพพลภาพจนไม่สามารถปฏิบัติหน้าที่ได้ไร้ความสามารถหรือจิต      

ฟ่ันเฟือนไม่สมประกอบ หรือเป็นโรคตามท่ีก าหนดไว้ในกฎหมายว่าด้วยระเบียบข้าราชการพลเรือน 
๒.๑.๕ ไม่เป็นผู้ด ารงต าแหน่งทางการเมือง กรรมการพรรคการเมือง หรือเจ้าหน้าที่ในพรรค

การเมือง 
๒.๑.๖ ไม่เป็นผู้เคยต้องรับโทษจ าคุกโดยค าพิพากษาถึงที่สุดให้จ าคุกเพราะกระท าความผิด

ทางอาญา เว้นแต่เป็นโทษส าหรับความผิดที่ได้กระท าโดยประมาทหรือความผิดลหุโทษ 
๒.๑.๗ ไม่เป็นผู้เคยถูกลงโทษให้ออก ปลดออก หรือไล่ออกจากราชการ รัฐวิสาหกิจ หรือ

หน่วยงานอื่นของรัฐ 
หมายเหตุ ผู้ที่ผ่านการเลือกสรร  ในวันที่ท าสัญญาจ้าง จะต้องไม่เป็นข้าราชการหรือลูกจ้าง

ของส่วนราชการ พนักงาน หรือลูกจ้างของหน่วยงานอ่ืนของรัฐ รัฐวิสาหกิจ หรือพนักงานหรือลูกจ้างของส่วน
ราชการส่วนท้องถิ่น และจะต้องน าใบรับรองแพทย์ ซึ่งออกให้ไม่เกิน ๑ เดือน และแสดงว่าไม่เป็นโรคที่
ต้องห้ามตามกฎ ก.พ.ว่าด้วยโรค (พ.ศ. ๒๕๕๓) มายื่นด้วย  

๒.๒ คุณสมบัติเฉพาะต าแหน่งส าหรับต าแหน่งพนักงานบริหารทั่วไป (ครู) 
 ๒.๒.๑ ได้รับวุฒิปริญญาตรีหรือวุฒิอ่ืนที่เทียบได้ในระดับเดียวกันที่ ก.พ.รับรองแล้วในรหัส

วิชา ๒๐๗ สาขาวิชาอิเล็กทรอนิกส์/วิศวกรรมอิเล็กทรอนิกส์อุตสาหกรรมศิลป์(อิเล็กทรอนิกส์)/ไฟฟ้าสื่อสาร/
อุตสาหกรรมศิลป์(ไฟฟ้าสื่อสาร)/เทคโนโลยีอิเล็กทรอนิกส์/อิเล็กทรอนิกส์และคอมพิวเตอร์/วิศวกรรม
อิเล็กทรอนิกส์ก าลัง/วิศวกรรมโทรคมนาคม/วิศวกรรมอิเล็กทรอนิกส์และโทรคมนาคม/เทคโนโลยี
โทรคมนาคม 

 ๒.๒.๒ ได้รับวุฒิปริญญาตรีหรือวุฒิอ่ืนที่เทียบได้ในระดับเดียวกันที่ ก.พ.รับรองแล้วในรหัส
วิชา ๓๐๔ สาขาวิชาการจัดการทั่วไปและการจัดการทรัพยากรมนุษย์/การจัดการทั่วไป/การบริหารธุรกิจ/การ
จัดการทรัพยากรมนุษย์/การบริหารทรัพยากรมนุษย์/บริหารธุรกิจ(การจัดการส านักงาน)/การบริหารงาน
บุคคล/รัฐประศาสนศาสตร์/การจัดการส านักงาน 

๒.๒.๓ มีใบอนุญาตประกอบวิชาชีพครู หรือหลักฐานที่ใช้แสดงในการประกอบวิชาชีพครู
ตามที่คุรุสภาออกให้เพ่ือปฏิบัติหน้าที่สอน ไม่หลังวันรับสมัครสอบแข่งขันในวันสุดท้ายและยังไม่หมดอายุเว้น
แต่ผู้สมัครสอบแข่งขันที่มีคุณวุฒิในประเภทวิชา หรือกลุ่มวิชา หรือทางหรือสาขาวิชาเอกที่ขาดแคลน มีความ
จ าเป็นต่อการจัดการเรียนการสอนเป็นพิเศษตามที่ส่วนราชการก าหนด ทั้งนี้จะต้องมีใบอนุญาตประกอบ
วิชาชีพครูหรือหลักฐานที่ใช้แสดงในการประกอบวิชาชีพครูตามที่คุรุสภาออกให้ เพ่ือปฏิบัติหน้าที่สอนก่อน
วันที่ได้รับการจัดท าสัญญาจ้าง  

 
/๓. การรับสมัคร... 



๓ 

 

๓. การรับสมัคร 
๓.๑ วัน เวลา และสถานที่รับสมัคร 

ผู้ประสงค์จะสมัคร ให้ยื่นใบสมัครด้วยตนเอง ณ วิทยาลัยสารพัดช่างพระนคร ตั้งแต่วันที่ ๒๘
ตุลาคม ๒๕๖๔  ถึงวันที่ ๔ พฤศจิกายน ๒๕๖๔ (ในวันเวลาราชการ) ภาคเช้าตั้งแต่เวลา ๐๘.๓๐ – ๑๒.๐๐ น. 
และภาคบ่ายเวลา ๑๓.๐๐ น. ถึง ๑๖.๐๐ น.  

๓.๒ หลักฐานที่ต้องยื่นพร้อมใบสมัคร 
๓.๒.๑ รูปถ่ายหน้าตรง ไม่สวมหมวก ไม่สวมแว่นตาด า ขนาด ๑ x ๑.๕ นิ้ว โดยถ่ายไว้ไม่เกิน  

๑ ปี (นับถึงวันสุดท้ายของการรับสมัคร) จ านวน ๓ รูป  (ใช้ติดใบสมัคร ๑ รูป และใบตอบรับการสมัคร ๒ รูป) 
๓.๒.๒ ส าเนาปริญญาบัตรและส าเนาระเบียนแสดงผลการศึกษา (Trabscruot of 

/Records) ที่แสดงว่าเป็นผู้มีคุณวุฒิการศึกษาตรงตามประกาศรับสมัครโดยต้องส าเร็จการศึกษาและได้รับ
อนุมัติจากผู้มีอ านาจอนุมัติภายในวันปิดรับสมัครจ านวนอย่างละ ๒ ฉบับ 

ทั้งนี้ ผู้ที่จะถือว่าเป็นผู้ส าเร็จการศึกษาตามหลักสูตรขั้นปริญญาบัตรของสถานศึกษาใดนั้นจะ
ถือตามกฎหมาย กฎ หรือระเบียบที่เกี่ยวกับการส าเร็จการศึกษาตามหลักสูตรของสถานศึกษานั้น ๆ เป็นเกณฑ์ 
โดยจะต้องส าเร็จการศึกษาภายในวันปิดรับสมัคร 

๓.๒.๓ ส าเนาบัตรประจ าตัวประชาชน จ านวน ๑ ฉบับ 
๓.๒.๔ ส าเนาทะเบียนบ้าน จ านวน ๑ ฉบับ 
๓.๒.๕ ส าเนาหลักฐานอื่น ๆ (ถ้ามี) เช่น ใบส าคัญการสมรส ใบเปลี่ยนชื่อ – นามสกุล (ใน

กรณีท่ีชื่อและนามสกุลในหลักฐานเอกสารการสมัครไม่ตรงกัน) ใบส าคัญทางทหาร (ใบสด. ๘ ใบสด. ๙ และ 
ใบสด. ๔๓) เป็นต้น จ านวนอย่างละ ๑ ฉบับ 

๓.๒.๖  ส าเนาใบอนุญาตประกอบวิชาชีพครู หรือส าเนาหลักฐานที่ใช้แสดงในการประกอบ
วิชาชีพครูตามที่คุรุสภาออกให้เพ่ือปฏิบัติหน้าที่สอน ไม่หลังวันรับสมัครสอบแข่งขันในวันสุดท้ายและยังไม่
หมดอายุเว้นแต่ผู้สมัครสอบแข่งขันที่มีคุณวุฒิในประเภทวิชา หรือกลุ่มวิชา หรือทางหรือสาขาวิชาเอกที่ขาด
แคลน มีความจ าเป็นต่อการจัดการเรียนการสอนเป็นพิเศษตามที่ส่วนราชการก าหนด ทั้งนี้จะต้องมีใบอนุญาต
ประกอบวิชาชีพครูหรือหลักฐานที่ใช้แสดงในการประกอบวิชาชีพครูตามที่คุรุสภาออกให้ เพ่ือปฏิบัติหน้าที่
สอนก่อนวันที่ได้รับการจัดท าสัญญาจ้าง จ านวน ๑ ฉบับ  

ทั้งนี้ ในวันสมัคร ให้ผู้สมัครน าเอกสารฉบับจริงทุกรายการมาแสดงต่อเจ้าหน้าที่รับสมัคร
ด้วย และให้ผู้สมัครเขียนค ารับรองส าเนาถูกต้องและลงชื่อก ากับไว้ในส าเนาเอกสารตามข้อ ๓.๒.๒ – ๓.๒.๖ 
ไว้ทุกฉบับ 

๓.๓ ค่าธรรมเนียมในการสมัคร 
ผู้สมัครต้องเสียค่าธรรมเนียมสอบส าหรับต าแหน่งที่สมัคร จ านวน ๓๐๐ บาท (สามร้อยบาท

ถ้วน) และค่าธรรมเนียมดังกล่าว จะไม่จ่ายคืนให้ไม่ว่ากรณีใด ๆ ทั้งสิ้น 
 

/๓.๔ วธิีการสมัคร... 



๔ 

 

           ๓.๔  วิธีการสมัคร 
  ให้ผู้สมัครด าเนินการเกี่ยวกับการสมัครตามข้ันตอนวิธีการ ดังนี้ 
๓.๔.๑ ขอรับค าร้องขอสมัครและใบสมัครที่งานบุคลากร วิทยาลัยสารพัดช่างพระนคร หรือ

ขอรับได้ที่เจ้าหน้าที่ในวันสมัคร หรือทางเว็บไซต์วิทยาลัย www.bpc.ac.th  
๓.๔.๒ กรอกรายละเอียดในเอกสารการสมัครซึ่งประกอบด้วย ค าร้องขอสมัครและใบสมัครให้

ครบถ้วนทุกช่องรายการ และลงชื่อผู้สมัครพร้อมทั้งวันที่สมัครให้เรียบร้อย 
๓.๔.๓ ติดรูปถ่าย จ านวน ๑ รูป ลงในใบสมัคร และติดรูปถ่าย จ านวน ๒ รูป ลงในบัตร 

ประจ าตัวผู้สมัครสอบ ในช่องที่ก าหนดให้เรียบร้อย 
๓.๔.๔ ยื่นเอกสารการสมัครที่กรอกข้อความสมบูรณ์และติดรูปถ่ายเรียบร้อยแล้ว พร้อมทั้งแนบ

เอกสารประกอบการสมัครตามข้อ ๓.๒ โดยให้ยื่นการสมัครต่อเจ้าหน้าที่รับสมัครเท่านั้น และให้ยื่นภายใน
เวลาสถานที่รับสมัครที่ก าหนดไว้ตามข้อ ๓.๑ 

๓.๔.๕ เมื่อเจ้าหน้าที่รับสมัครได้ตรวจสอบเอกสารการสมัครแล้ว ให้ผู้สมัครช าระเงิน
ค่าธรรมเนียมสอบตามข้อ ๓.๓ และลงชื่อผู้สมัครในบันทึกประจ าวันเป็นหลักฐาน พร้อมกับรอรับบัตร
ประจ าตัวผู้สมัครสอบคืนจากเจ้าหน้าที่รับสมัคร ซึ่งผู้สมัครต้องเก็บไว้เป็นหลักฐานในการเข้ารับการประเมิน
สมรรถนะโดยการสอบ 

๓.๔.๖ ติดตามตรวจสอบประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิสอบตามที่ก าหนดไว้ในข้อ ๔ ของประกาศฯ นี้ 
๓.๕ เงื่อนไขการรับสมัคร 

๓.๕.๑ วิทยาลัยสารพัดช่างพระนคร ขอสงวนสิทธิรับการพิจารณาเอกสารการสมัครเฉพาะ
ผู้สมัครที่ยื่นเอกสารประกอบการสมัครตามข้อ ๓.๒ ในประกาศฯ นี้ ครบถ้วนทุกรายการและได้กรอกข้อความ
ในเอกสารการสมัครครบถ้วนสมบูรณ์และได้ด าเนินการสมัครตามข้อ ๓.๔ ในประกาศฯ นี้ครบถ้วนทุกขั้นตอน 
กรณีที่ยื่นเอกสารประกอบการสมัคร หรือกรอกข้อความในเอกสารการสมัครไม่ครบถ้วนสมบูรณ์ หรือไม่ได้
ด าเนินการสมัครครบถ้วนทุกขั้นตอนดังกล่าวจะมีผลให้ผู้สมัครนั้นไม่มีรายชื่อในประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับ
การประเมินสมรรถนะหรือเข้ารับการสอบในต าแหน่งที่สมัครนั้น 

๓.๕.๒ ผู้สมัครจะต้องรับผิดชอบในการตรวจสอบและรับรองตนเองว่าเป็นผู้มีคุณสมบัติทั่วไป
และคุณสมบัติตรงตามประกาศรับสมัครสอบ กรณีท่ีวิทยาลัยสารพัดช่างพระนครตรวจสอบพบว่าผู้สมัครไม่มี
คุณสมบัติครบถ้วนดังกล่าว หรือคุณวุฒิการศึกษาที่ใช้สมัครไม่ตรงตามประกาศรับสมัคร รวมทั้งกรณีที่มีความ
ผิดพลาดอันเกิดจากผู้สมัครไม่ว่าด้วยเหตุใดๆ อันมีผลท าให้ผู้สมัครไม่มีสิทธิสมัครตามประกาศรับสมัครฯ นี้ ให้
ถือว่าผู้สมัครเป็นผู้ขาดคุณสมบัติในการสมัครมาตั้งแต่ต้น และถือว่าเป็นผู้ไม่มีสิทธิเข้ารับการประเมิน
สมรรถนะและไม่มีสิทธิได้รับการจัดจ้างและท าสัญญาจ้างเป็นพนักงานราชการครั้งนี้ ถึงแม้จะเป็นผู้ผ่านการ
เลือกสรรเพื่อจัดจ้างเป็นพนักงานราชการและจะไม่ได้รับคืนค่าธรรมเนียมสอบแต่อย่างใด 

๓.๕.๓ วิทยาลัยสารพัดช่างพระนคร จะด าเนินการประเมินสมรรถนะโดยการสอบข้อเขียน  
ครั้งแรก ในวัน และเวลาเดียวกันทุกต าแหน่งตามประกาศรับสมัครนี้ ดังนั้น กรณีผู้ใดสมัครหลายต าแหน่ง  

/วิทยาลัย... 
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๕ 

 

วิทยาลัยสารพัดช่างพระนคร ขอสงวนสิทธิในการประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้าสอบตามข้อ ๔ ของประกาศฯ นี้  
โดยพิจารณาประกาศรายชื่อผู้นั้นตามต าแหน่งที่ผู้นั้นได้สมัครครั้งสุดท้าย  
๔. การประกาศรายช่ือผู้มีสิทธิเข้ารับการประเมินสมรรถนะ และก าหนดวันเวลาและสถานที่ในการประเมิน
สมรรถนะ 

วิทยาลัยสารพัดช่างพระนคร จะประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการประเมินสมรรถนะ และก าหนด
วัน เวลา และสถานที่ในการประเมินสมรรถนะ ก่อนหรือภายในวันที่ ๙ พฤศจิกายน ๒๕๖๔ ณ วิทยาลัย
สารพัดช่างพระนคร และทางเว็บไซต์ของวิทยาลัย  www.bpc.ac.th 
๕. หลักเกณฑ์และวิธีการสรรหาและเลือกสรร 
 วิทยาลัยสารพัดช่างพระนคร จะด าเนินการประเมินสมรรถนะผู้สมัครด้วยวิธีการสอบในต าแหน่งที่
เปิดรับสมัคร ดังต่อไปนี้ 
 ๕.๑  ต าแหน่ง พนักงานบริหารทั่วไป (ครู) 
รายละเอียดการประเมิน   
ประเมินสมรรถนะครั้งที่ ๑ (สอบข้อเขียน  ต าแหน่ง ครู)  คะแนน วิธีการประเมิน 
ส่วนที่ ๑ ความรู้ความสามารถท่ัวไป 

- รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พ.ศ.๒๕๖๐ 
- พระราชกฤษฎีกาว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการบริหารกิจการ

บ้านเมืองที่ดี พ.ศ.๒๕๔๖ 
- พระราชบัญญัติความผิดทางละเมิดของเจ้าหน้าที่ พ.ศ.๒๕๓๙ 
- พระราชบัญญัติการอาชีวศึกษา พ.ศ.๒๕๕๑ 
- ระเบียบส านักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยพนักงานราชการ พ.ศ.๒๕๔๗ 

และประกาศคณะกรรมการบริหารพนักงานราชการที่เกี่ยวข้อง 
- พระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของราชการ พ.ศ.๒๕๔๐ 
- ข่าวสาร บ้านเมืองและเหตุการณ์ปัจจุบัน 
- ความเข้าใจทางภาษาและการใช้ภาษาไทย 
- ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับคอมพิวเตอร์และการใช้โปรแกรมประยุกต์

ในส านักงาน 
ส่วนที่ ๒  ความรู้ความสามารถเฉพาะต าแหน่ง 

- ความรู้ความสามารถเฉพาะต าแหน่งในสาขาวิชาช่างอิเล็กทรอนิกส์
และเทคโนโลยีโทรคมนาคม 

- ความรู้ความสามารถเฉพาะต าแหน่งในสาขาวิชาการจัดการทั่วไป
และการจัดการทรัพยากรมนุษย์       

 
      

๑๐๐ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

๑๐๐ 

สอบข้อเขียน 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

สอบข้อเขียน 
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๖ 

 

การประเมินสมรรถนะครั้งที่ ๒ 
ส่วนที่ ๓ การสอบสัมภาษณ์ 

(๑)  มนุษย์สัมพันธ์ การประสานงาน 
(๒) การคิดวิเคราะห์ 
(๓) ความคิดริเริ่มและปฏิภาณไหวพริบ 
(๔) การสื่อสารโดยการพูด 

 

๑๐๐ สอบสัมภาษณ์ 

 
โดยจะประเมินสมรรถนะ ครั้งที่ ๑ ก่อนและเมื่อประเมินสมรรถนะ ครั้งที่ ๑ แล้ว จึงจะมีสิทธิเข้ารับ

การประเมินสมรรถนะ ครั้งที่ ๒ ต่อไป 

๖. เกณฑ์การตัดสิน 
๖.๑  การประเมินสมรรถนะจะแบ่งการประเมินเป็น ๒ ครั้ง ได้แก่ 

๖.๑.๑  ประเมินสมรรถนะครั้งที ่๑ ประกอบด้วย สมรรถนะส่วนที่ ๑ และส่วนที่ ๒ 
๖.๑.๒  ประเมินสมรรถนะครั้งที่ ๒ ประกอบด้วย สมรรถนะส่วนที่ ๓ 

๖.๒  ผู้ที่จะผ่านการประเมินสมรรถนะครั้งที่ ๑ ต้องได้คะแนนการประเมินส่วนที่ ๑ และส่วนที่ ๒    
ไม่ต่ ากว่าร้อยละ ๖๐ 
 ทั้งนี้ ผู้ที่จะได้รับการตรวจข้อสอบส่วนที่ ๒ จะต้องเป็นผู้ได้คะแนนผ่านการประเมินในส่วนที่ ๑ ไม่ต่ า
กว่าร้อยละ ๖๐ วิทยาลัยสารพัดช่างพระนคร ขอสงวนสิทธิพิจารณาตรวจกระดาษค าตอบของผู้เข้าสอบใน
ส่วนที่ ๒ ให้กับผู้ที่มีผลการประเมินผ่านในส่วนที่ ๑ เท่านั้น) 

๖.๓ ผู้ที่จะมีสิทธิเข้ารับการประเมินสมรรถนะครั้งที่ ๒ จะต้องเป็นผู้ที่ได้คะแนนผ่านการประเมิน
สมรรถนะครั้งที่ ๑  

๖.๔ ผู้ที่จะผ่านการประเมินสมรรถนะครั้งที่ ๒ ต้องได้คะแนนการประเมินส่วนที่ ๓ ไม่ต่ ากว่าร้อยละ 
๖๐  

๖.๕  ผู้ที่จะผ่านการเลือกสรร ต้องเป็นผู้ที่ได้คะแนนผ่านการประเมินสมรรถนะครั้งที่ ๑ และครั้งที่ ๒ 
๗. การประกาศรายช่ือ และการขึ้นบัญชีรายชื่อผู้ผ่านการเลือกสรร 

๗.๑  วิทยาลัยสารพัดช่างพระนคร จะประกาศรายชื่อผู้ผ่านการเลือกสรร ณ วิทยาลัยสารพัดช่าง   
พระนคร หรือประกาศทางเว็บไซต์ของวิทยาลัยสารพัดช่างพระนคร www.bpc.ac.th 

๗.๒  การประกาศรายชื่อผู้ผ่านการเลือกสรร 
๗.๒.๑ จ าแนกตามต าแหน่งที่เปิดรับสมัครและมีผู้สอบผ่าน 
๗.๒.๒ บัญชรีายชื่อแต่ละต าแหน่งดังกล่าว จะเรียงล าดับที่จากผู้ที่ได้คะแนนรวมสูงสุดใน

ล าดับที่หนึ่งไปหาผู้ที่ได้คะแนนรวมต่ าสุด โดยผู้อยู่ในล าดับต้นจะเป็นผู้อยู่ในล าดับที่ดีกว่า 
/๗.๒.๓ กรณี... 
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๗ 

 

๗.๒.๓ กรณีท่ีมีผู้ได้คะแนนรวมตามข้อ ๗.๒.๒ ดังกล่าวเท่ากัน จะพิจารณาดังนี้ 
(๑)  ให้ผู้ที่ได้คะแนนประเมินครั้งที่ ๑ ส่วนที่ ๑ มากกว่า เป็นผู้อยู่ในล าดับที่ดีกว่า 
(๒)  ถ้าคะแนนเท่ากัน จะพิจารณาให้ผู้ที่ได้คะแนนประเมินครั้งที่ ๑ ส่วนที่ 

มากกว่า เป็นผู้อยู่ในล าดับที่ดีกว่า 
(๓)  ถ้าคะแนนเท่ากัน จะพิจารณาให้ผู้ที่ได้คะแนนประเมินครั้งที่ ๒ มากกว่าเป็นผู้

อยู่ในล าดับที่ดีกว่า 
๘. การจัดจ้างและท าสัญญาจ้างผู้ผ่านการเลือกสรร 

ผู้ผ่านการเลือกสรรจะต้องเข้ารับการจ้างและท าสัญญาจ้างตามท่ี วิทยาลัยสารพัดช่างพระนคร 
ก าหนด ดังนี้ 

๘.๑ วิทยาลัยสารพัดช่างพระนคร จะจ้างพนักงานราชการครั้งแรกตามล าดับคะแนนที่สอบได้ของ
ผู้สอบผ่านการเลือกสรร แต่ละต าแหน่งตามจ านวนอัตราว่างที่ได้ประกาศรับสมัครไว้นี้ 

๘.๒ ในกรณีที่ วิทยาลัยสารพัดช่างพระนคร มีอัตราว่างเพ่ิมในภายหน้าจะจัดจ้างพนักงานราชการโดย
พิจารณาบัญชีรายชื่อผู้ผ่านการเลือกสรรในต าแหน่งนั้น ๆ ตามล าดับการขึ้นบัญชีรายชื่อของต าแหน่งนั้นที่มี
บัญชีรายชื่อเหลืออยู่ตามจ านวนอัตราว่างดังกล่าว 

๘.๓ การท าสัญญาจ้างให้เป็นไปตามที่วิทยาลัยสารพัดช่างพระนคร ก าหนด ซึ่งจะแจ้งให้ทราบต่อไป 

ประกาศ  ณ  วันที่  ๑๙  ตุลาคม  พ.ศ.๒๕๖๔ 
 
 

                                                             
                                                                 (นางเบญจวรรณ  ปกป้อง) 
                                                         ผู้อ านวยการวิทยาลัยสารพัดช่างพระนคร 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 



๘ 

 

 
เอกสารแนบท้ายประกาศวิทยาลัยสารพัดช่างพระนคร 

ลงวันที่   ๑๙  ตุลาคม พ.ศ.๒๕๖๔ 
เรื่อง  รับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรและจัดจ้างเป็นพนักงานราชการทั่วไป  

๑  ข้อมูลเกี่ยวกับต าแหน่ง 

ชื่อต าแหน่ง  พนักงานบริหารทั่วไป (ครู) 
เลขที่ต าแหน่ง ๓๑๙๙ กลุ่มงาน  บริหารทั่วไป   จ านวน ๑ ต าแหน่ง 
สถานที่ปฏิบัติงาน วิทยาลัยสารพัดช่างพระนคร 

 ที่ตั้งเลขท่ี ๒๘๖/๑ ถนนบ ารุงเมือง แขวงบ้านบาตร เขตป้อมปราบศัตรูพ่าย 
 กรุงเทพฯ 

๒.  หน้าที่และความรับผิดชอบของงานที่ปฏิบัติ 
      ปฏิบัติงานหน้าที่หลักเกี่ยวกับการจัดการเรียนการสอน การส่งเสริมการเรี ยนรู้  พัฒนาผู้ เรียน 

ปฏิบัติงานทางวิชาการของสถานศึกษา พัฒนาตนเองและวิชาชีพ ประสานความร่วมมือกับผู้ปกครอง บุคคลใน
ชุมชนหรือสถานประกอบการ เพ่ือร่วมกันพัฒนาผู้เรียน การบริการสังคมด้านวิชาการ เป็นต้น โดยมีลักษณะ
งานที่ต้องปฏิบัติ ดังนี้ 

๑. ปฏิบัติงานเกี่ยวกับการจัดการเรียนการสอน และการส่งเสริมการเรียนรู้ของผู้เรียน ด้วย
วิธีการที่หลากหลาย โดยเน้นผู้เรียนเป็นส าคัญ 

๒. จัดอบรมและสั่งสอนและจัดกิจกรรมเพ่ือพัฒนาผู้เรียนให้มีคุณลักษณะที่พึงประสงค์ 
๓. ปฏิบัติงานวิชาการของสถานศึกษา 
๔. ปฏิบัติงานเกี่ยวกับการจัดระบบดูแลช่วยเหลือผู้เรียน 
๕. ประสานความร่วมมือกับผู้ปกครองและบุคคลในชุมชน เพ่ือร่วมกันพัฒนาผู้เรียนตาม

ศักยภาพ 
๖. ท านุ บ ารุง ส่งเสริมศิลปวัฒนธรรม แหล่งเรียนรู้ แลภูมิปัญญาท้องถิ่น 
๗. ศึกษา วิเคราะห์ วิจัย และประเมินพัฒนาการของผู้เรียน เพื่อน ามาพัฒนาการเรียนการสอน

ให้มีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น 
๘.  ปฏิบัติงานเกี่ยวกับการใช้โปรแกรมชุดค าสั่งในระบบคอมพิวเตอร์เพ่ือน ามาปฏิบัติงานใน

การจัดการเรียนการสอนและงานอ่ืน ๆ ที่เกี่ยวข้อง รวมทั้งติดตามความก้าวหน้าของเทคโนโลยีใหม่ ๆ เพื่อ
น ามาใช้ปฏิบัติงาน 

๙.  ติดต่อประสานงาน ให้บริการชุมชน ให้ค าปรึกษา แนะน า ตอบปัญหา และชี้แจงเรื่อง   
ต่าง ๆ ที่เกี่ยวกับงานในหน้าที่แก่บุคคลหรือหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง 

 
 



๙ 

 

 
๓. คุณสมบัติเฉพาะส าหรับต าแหน่ง 

๓.๑  ได้รับวุฒิปริญญาตรีหรือคุณวุฒิอ่ืนที่เทียบได้ในระดับเดียวกันที่ ก.พ.รับรองแล้วใน รหัสสาขา 
๒๐๗ สาขาวิชาช่างอิเล็กทรอนิกส์และเทคโนโลยีโทรคมนาคม/อิเล็กทรอนิกส์/วิศวกรรมอิเล็กทรอนิกส์
อุตสาหกรรมศิลป์(อิเล็กทรอนิกส์)/ไฟฟ้าสื่อสาร/อุตสาหกรรมศิลป์(ไฟฟ้าสื่อสาร)/เทคโนโลยีอิเล็กทรอนิกส์/
อิเล็กทรอนิกส์และคอมพิวเตอร์/วิศวกรรมอิเล็กทรอนิกส์ก าลัง/วิศวกรรมโทรคมนาคม/วิศวกรรม
อิเล็กทรอนิกส์และโทรคมนาคม/เทคโนโลยีโทรคมนาคม 
  ๓.๒  มีใบอนุญาตประกอบวิชาชีพครู หรือหลักฐานที่ใช้แสดงในการประกอบวิชาชีพครูตามท่ี คุรุสภา
ออกให้เพ่ือปฏิบัติหน้าที่สอนไม่หลังวันรับสมัครสอบแข่งขันในวันสุดท้ายและยังไม่หมดอายุ เว้นแต่ผู้สมัคร
สอบแข่งขันที่มีคุณวุฒิในประเภทวิชา หรือกลุ่มวิชา หรือทางหรือสาขาวิชาเอกท่ีขาดแคลนมีความจ าเป็นต่อ
การจัดการเรียนการสอนเป็นพิเศษตามท่ีส่วนราชการก าหนด ทั้งนี้จะต้องมีใบอนุญาตประกอบวิชาชีพครู หรือ
หลักฐานที่ใช้แสดงในการประกอบวิชาชีพครูตามที่คุรุสภาออกให้ เพ่ือปฏิบัติหน้าที่สอนก่อนวันได้รับการจัดท า
สัญญาจ้าง  

 
๔.  การลงนาม 
 
                                                                                                     
 
                                                                                       ชื่อผู้ตรวจสอบ 
                                                                                  วันที่ที่ได้จัดท า ๑๙ ตุลาคม ๒๕๖๔ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



๑๐ 

 

 
เอกสารแนบท้ายประกาศวิทยาลัยสารพัดช่างพระนคร 

ลงวันที่   ๑๙  ตุลาคม พ.ศ.๒๕๖๔ 
เรื่อง  รับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรและจัดจ้างเป็นพนักงานราชการทั่วไป  

๑  ข้อมูลเกี่ยวกับต าแหน่ง 

ชื่อต าแหน่ง  พนักงานบริหารทั่วไป (ครู) 
เลขที่ต าแหน่ง ๔๓๐๓ กลุ่มงาน  บริหารทั่วไป  จ านวน  ๑  ต าแหน่ง 
สถานที่ปฏิบัติงาน วิทยาลัยสารพัดช่างพระนคร 

 ที่ตั้งเลขท่ี ๒๘๖/๑ ถนนบ ารุงเมือง แขวงบ้านบาตร เขตป้อมปราบศัตรูพ่าย 
 กรุงเทพฯ 

๒.  หน้าที่และความรับผิดชอบของงานที่ปฏิบัติ 
      ปฏิบัติงานหน้าที่หลักเกี่ยวกับการจัดการเรียนการสอน การส่งเสริมการเรียนรู้  พัฒนาผู้ เรียน 

ปฏิบัติงานทางวิชาการของสถานศึกษา พัฒนาตนเองและวิชาชีพ ประสานความร่วมมือกับผู้ปกครอง บุคคลใน
ชุมชนหรือสถานประกอบการ เพ่ือร่วมกันพัฒนาผู้เรียน การบริการสังคมด้านวิชาการ เป็นต้น โดยมีลักษณะ
งานที่ต้องปฏิบัติ ดังนี้ 

๑. ปฏิบัติงานเกี่ยวกับการจัดการเรียนการสอน และการส่งเสริมการเรียนรู้ของผู้เรียน ด้วย
วิธีการที่หลากหลาย โดยเน้นผู้เรียนเป็นส าคัญ 

๒. จัดอบรมและสั่งสอนและจัดกิจกรรมเพ่ือพัฒนาผู้เรียนให้มีคุณลักษณะที่พึงประสงค์ 
๓. ปฏิบัติงานวิชาการของสถานศึกษา 
๔. ปฏิบัติงานเกี่ยวกับการจัดระบบดูแลช่วยเหลือผู้เรียน 
๕. ประสานความร่วมมือกับผู้ปกครองและบุคคลในชุมชน เพ่ือร่วมกันพัฒนาผู้เรียนตาม

ศักยภาพ 
๖. ท านุ บ ารุง ส่งเสริมศิลปวัฒนธรรม แหล่งเรียนรู้ แลภูมิปัญญาท้องถิ่น 
๗. ศึกษา วิเคราะห์ วิจัย และประเมินพัฒนาการของผู้เรียน เพื่อน ามาพัฒนาการเรียนการสอน

ให้มีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น 
๘.  ปฏิบัติงานเกี่ยวกับการใช้โปรแกรมชุดค าสั่งในระบบคอมพิวเตอร์เพ่ือน ามาปฏิบัติงานใน

การจัดการเรียนการสอนและงานอ่ืน ๆ ที่เกี่ยวข้อง รวมทั้งติดตามความก้าวหน้าของเทคโนโลยีใหม่ ๆ เพื่อ
น ามาใช้ปฏิบัติงาน 

๙.  ติดต่อประสานงาน ให้บริการชุมชน ให้ค าปรึกษา แนะน า ตอบปัญหา และชี้แจงเรื่อง   
ต่าง ๆ ที่เกี่ยวกับงานในหน้าที่แก่บุคคลหรือหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง 

 
 



๑๑ 

 

 
๓. คุณสมบัติเฉพาะส าหรับต าแหน่ง 

๓.๑  ได้รับวุฒิปริญญาตรีหรือคุณวุฒิอ่ืนที่เทียบได้ในระดับเดียวกันที่ ก.พ.รับรองแล้วใน รหัสสาขา 
๓๐๔ สาขาวิชาการจัดการทั่วไปและการจัดการทรัพยากรมนุษย์/การจัดการทั่วไป/การบริหารธุรกิจ/การ
จัดการทรัพยากรมนุษย์/การบริหารทรัพยากรมนุษย์/บริหารธุรกิจ(การจัดการส านักงาน)/การบริหารงาน
บุคคล/รัฐประศาสนศาสตร์/การจัดการส านักงาน 
   ๓.๒  มีใบอนุญาตประกอบวิชาชีพครู หรือหลักฐานที่ใช้แสดงในการประกอบวิชาชีพครูตามที่ คุรุ
สภาออกให้เพื่อปฏิบัติหน้าที่สอนไม่หลังวันรับสมัครสอบแข่งขันในวันสุดท้ายและยังไม่หมดอายุ เว้นแต่ผู้สมัคร
สอบแข่งขันที่มีคุณวุฒิในประเภทวิชา หรือกลุ่มวิชา หรือทางหรือสาขาวิชาเอกที่ขาดแคลนมีความจ าเป็นต่อ
การจัดการเรียนการสอนเป็นพิเศษตามที่ส่วนราชการก าหนด ทั้งนี้จะต้องมีใบอนุญาตประกอบวิชาชีพครู หรือ
หลักฐานที่ใช้แสดงในการประกอบวิชาชีพครูตามท่ีคุรุสภาออกให้ เพ่ือปฏิบัติหน้าที่สอนก่อนวันได้รับการจัดท า
สัญญาจ้าง  

 
๔.  การลงนาม 

 
 
 
 

 
                                                                                      ชื่อผู้ตรวจสอบ 
                                                                                     วันที่ได้จัดท า ๑๙  ตุลาคม  ๒๕๖๔ 

 


