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ประกาศวิทยาลัยเทคนิคปราจีนบุรี 
เรื่อง  รับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป 

 
 ด้วยวิทยาลัยเทคนิคปราจีนบุรี ประสงค์จะรับสมัครบุคคลเพ่ือจัดจ้างเป็นพนักงานราชการ  
ในกลุ่มงานบริหารงานทั่วไป ตำแหน่ง พนักงานบริหารทั่วไป (ครู) โดยปฏิบัติงานในวิทยาลัยเทคนิคปราจีนบุรี  
ฉะนั้น อาศัยอำนาจตามความในข้อ ๕ ของประกาศคณะกรรมการบริหารพนักงานราชการ ลงวันที่ ๑๑ กันยายน 
พ.ศ. ๒๕๕๒ เรื่อง หลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขการสรรหาและเลือกสรรพนักงานราชการและแบบสัญญาจ้าง
ของพนักงานราชการ พ.ศ. ๒๕๕๒ และประกาศคณะกรรมการบริหารพนักงานราชการ ลงวันที่ ๒๘ กุมภาพันธ์ 
พ.ศ.๒๕๕๔ เรื่อง การกำหนดลักษณะงานและคุณสมบัติเฉพาะของกลุ่มงานและการจัดทำกรอบอัตรากำลัง
พนักงานราชการ และคำสั่งสำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษาที่ ๒๙๗/๒๕๕๖ ลงวันที่ ๒๘ กุมภาพันธ์ พ.ศ. 
๒๕๕๖ เรื่องมอบอำนาจการสรรหาและเลือกสรรบุคคลเพ่ือจัดจ้างเป็นพนักงานราชการประเภททั่วไป การจัดทำ
และลงนาม ในสัญญาจ้างพนักงานราชการ จึงประกาศรับสมัครบุคคลเพ่ือเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป    
โดยมีรายละเอียด ดังต่อไปนี้ 

๑. ชื่อตำแหน่ง กลุ่มงาน และรายละเอียดการจ้างงาน 

1.1 ชื่อกลุ่มงาน ชื่อตำแหน่ง จำนวนอัตราว่าง       
 บริหารงานทั่วไป พนักงานบริหารทั่วไป (ครู)           2 
   

ลำดับที่ รหัสสาขา กลุ่มวิชา/ทาง จำนวนอัตราว่าง 
๑ 206 ช่างไฟฟ้ากำลัง ๑ อัตรา 
2 702 การโรงแรม ๑ อัตรา 

 

1.2 ขอบข่ายงานที่จะให้ปฏิบัติ  ใหเ้ป็นไปตามระเบียบแนบท้ายประกาศนี้ 

1.3 อัตราค่าตอบแทนและสิทธิประโยชน์  
ตำแหน่งในกลุ่มบริหารงานทั่วไป ค่าตอบแทนรายเดือน จำนวนเงิน  ๑๘,๐๐๐ บาท และให้ได้รับ

สิทธิประโยชน์ของพนักงานราชการ ตามระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยพนักงานราชการ พ.ศ.๒๕๔๗ และ
ตามประกาศคณะกรรมการบริหารพนักงานราชการ เรื่อง ค่าตอบแทนพนักงานราชการ (ฉบับที่ 9) ลงวันที่ ๑5 
พฤษภาคม พ.ศ. ๒๕61 กำหนดไว้ 

1.4 ระยะเวลาการจ้าง จ้างภายในปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖6 (ตั้งแต่วันเริ่มปฏิบัติราชการซึ่งจะ
กำหนดไว้ในประกาศรายชื่อผู้ผ่านการเลือกสรรเพ่ือจัดจ้างเป็นพนักงานราชการ) ถึงวันที่ ๓๐ กันยายน ๒๕๖7 โดย
ในระยะเวลาการจ้างต้องประเมินผลการปฏิบัติงานของพนักงานราชการ ตามประกาศคณะกรรมการบริหารพนักงาน
ราชการ เรื่องแนวทาง การประเมินผลการปฏิบัติงานของพนักงานราชการ พ.ศ. ๒๕๕๔ ลงวันที่ ๒๘ กุมภาพันธ์ 
๒๕๕๔ และที่สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา กำหนดไว้   

1.5 สถานที่ปฏิบัติงาน ปฏิบัติงานที่วิทยาลัยเทคนิคปราจีนบุรี  สังกัดสำนักงานคณะกรรมการ 
การอาชีวศึกษา 

/2. คุณสมบัติ... 
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๒. คุณสมบัติท่ัวไป และคุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่งของผู้สมัคร 
 ผู้สมัครต้องมีคุณสมบัติทั่วไป และมีคุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่งครบทุกข้อ ดังต่อไปนี้ 

2.1 คุณสมบัติท่ัวไป 
2.1.1 มีสัญชาติไทย 
2.1.2 มีอายุไม่ต่ำกว่า ๑๘ ปี (นับถึงวันสุดท้ายของการรับใบสมัคร) 
2.1.3 ไม่เป็นบุคคลล้มละลาย 
2.1.4 ไม่เป็นผู้มีกายทุพพลภาพจนไม่สามารถปฏิบัติหน้าที่ได้ ไร้ความสามารถ หรือจิตฟั่นเฟือน

ไม่สมประกอบ หรือเป็นโรคตามท่ีกำหนดไว้ในกฎหมายว่าด้วยระเบียบข้าราชการพลเรือน 
2.1.5 ไม่เป็นผู้ดำรงตำแหน่งทางการเมือง กรรมการพรรคการเมือง หรือเจ้าหน้าที่ ในพรรคการเมือง 
2.1.6 ไม่เป็นผู้เคยต้องรับโทษจำคุกโดยคำพิพากษาถึงที่สุดให้จำคุกเพราะกระทำความผิดทาง

อาญา เว้นแต่เป็นโทษสำหรับความผิดที่ได้กระทำโดยประมาทหรือความผิดลหุโทษ 
2.1.7 ไม่เป็นผู้ เคยถูกลงโทษให้ออก ปลดออก หรือไล่ออกจากราชการ รัฐวิสาหกิจหรือ

หน่วยงานอื่นของรัฐ 
  หมายเหตุ ผู้ที่ผ่านการเลือกสรร ในวันที่ทำสัญญาจ้างจะต้องไม่เป็นข้าราชการหรือลูกจ้างของ
ส่วนราชการ พนักงาน หรือลูกจ้างของหน่วยงานอ่ืนของรัฐ รัฐวิสาหกิจ หรือพนักงานหรือลู กจ้างของราชการ           
ส่วนท้องถิ่น และจะต้องนำใบรับรองแพทย์ ซึ่งออกให้ไม่เกิน ๑ เดือน และแสดงว่าไม่เป็นโรคที่ต้องห้ามตามกฎ 
ก.พ. ว่าด้วยโรค (พ.ศ.๒๕๕๓) มายื่นด้วย  

2.2 คุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่ง 
2.2.1 ได้รับวุฒิปริญญาตรี หรือคุณวุฒิอ่ืนที่เทียบได้ในระดับเดียวกันที่ ก.พ. รับรองแล้วใน

สาขาวิชา 206 ช่างไฟฟ้ากำลัง  ช่างไฟฟ้า/ไฟฟ้ากำลัง/วิศวกรรมไฟฟ้า/เทคโนโลยีไฟฟ้าอุตสาหกรรม/
อุตสาหกรรมศิลป์ (ไฟฟ้า)/วิศวกรรมไฟฟ้าเครื่องกลการผลิต/เทคโนโลยีไฟฟ้า/อุตสาหกรรม(ไฟฟ้า)/ไฟฟ้า
อุตสาหกรรม/เทคโนโลยีอิเล็กทรอนิกส์/วิศวกรรมไฟฟ้าและการศึกษา/ไฟฟ้าและแมคคาทรอนิกส์ 

2.2.2 ได้รับวุฒิปริญญาตรี หรือคุณวุฒิอ่ืนที่เทียบได้ในระดับเดียวกันที่ ก.พ. รับรองแล้วใน
สาขาวิชา 702 การโรงแรม  การโรงแรม/การโรงแรมและบริการ/ธุรกิจโรงแรม/การจัดการโรงแรม/การจัดการ
โรงแรมและการท่องเที่ยวนานาชาติ/การจัดการโรงแรมและภัตตาคาร/อุตสาหกรรมบริการ 

2.2.3 มีใบอนุญาตประกอบวิชาชีพครู หรือหลักฐานที่ใช้แสดงในการประกอบวิชาชีพครูตามที่ 
คุรุสภาอกให้เพ่ือปฏิบัติหน้าที่สอน ไม่หลังวันรับสมัครสอบแข่งขันในวันสุดท้ายและยังไม่หมดอายุ เว้นแต่ ผู้สมัคร
สอบแข่งขันที่มีคุณวุฒิในประเภทวิชา หรือกลุ่มวิชา หรือทางหรือสาขาวิชาเอกที่ขาดแคลน มีความจำเป็นต่อการ
จัดการเรียนการสอนเป็นพิเศษตามท่ีส่วนราชการกำหนดทั้งนี้จะต้องมีใบอนุญาตประกอบวิชาชีพครู หรือหลักฐาน
ที่ใช้แสดงในการประกอบวิชาชีพครูตามท่ีคุรุสภาออกให้ เพ่ือปฏิบัติหน้าที่สอนก่อนวันได้รับการจัดทำสัญญาจ้าง 

๓. การรับสมัคร  

3.1 วัน เวลา และสถานที่รับสมัคร 
 ผู้ประสงคจ์ะสมัคร ให้ยื่นใบสมัครด้วยตนเอง ณ งานบุคลากร ชั้น 2 อาคารอำนวยการ วิทยาลัยเทคนิค
ปราจีนบุรี ตั้งแต่วันที่ 25 ตุลาคม 2565 ถึงวันที่ 31 ตุลาคม 2565 (ในวันราชการ) ภาคเช้าตั้งแต่เวลา ๐๘.๓๐ น. 
ถึง ๑๒.๐๐ น. และภาคบ่ายตั้งแตเ่วลา ๑๓.๐๐ น. ถึงเวลา ๑๖.๓๐ น.  
 
 
 

/3.5 เงื่อนไข... 
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3.2 หลักฐานที่ต้องยื่นพร้อมใบสมัคร 
3.2.1 รูปถ่ายหน้าตรง ไม่สวมหมวก ไม่สวมแว่นตาดำ ขนาด ๑x๑.๕ นิ้วโดยถ่ายไว้ไม่เกิน ๑ ปี

(นบัถึงวันสุดท้ายของการรับสมัคร) จำนวน ๓ รูป (ใช้ติดใบสมัคร ๑ รูป และใบตอบรับการสมัคร ๒ รูป 
3.2.2 สำเนาปริญญาบัตรและสำเนาระเบียนแสดงผลการศึกษา (Transcript of Records)            

ที่แสดงว่าเป็นผู้มีคุณวุฒิการศึกษาตรงตามประกาศรับสมัครโดยต้องสำเร็จการศึกษาและได้รับอนุมัติจ ากผู้มี
อำนาจอนุมัติภายในวันปิดรับสมัครจำนวน อย่างละ ๒ ฉบับ 
  ทั้งนี้ ผู้ที่ถือว่าเป็นผู้สำเร็จการศึกษาตามหลักสูตรขั้นปริญญาบัตรของสถานศึกษา ใดนั้นจะถือตาม
กฎหมาย กฎ หรือระเบียบที่เกี่ยวกับการสำเร็จการศึกษาตามหลักสูตรของสถานศึกษานั้น ๆ เป็นเกณฑ์ โดยจะต้อง
สำเร็จการศึกษาภายในวันปิดรับสมัคร 

3.2.3 สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน  จำนวน ๑ ฉบับ 
3.2.4 สำเนาทะเบียนบ้าน  จำนวน ๑ ฉบับ 
3.2.5 สำเนาหลักฐานอ่ืนๆ (ถ้ามี) เช่น ใบสำคัญสมรส ใบเปลี่ยนชื่อ-นามสกุล (ในกรณีที่ชื่อและ

นามสกุลในหลักฐานการสมัครไม่ตรงกัน) ใบสำคัญทางทหาร (ใบสด.๘ ใบสด.๙ และใบสด.๔๓) เป็นต้น จำนวน
อย่างละ ๑ ฉบับ 

3.2.6 สำเนามีใบอนุญาตประกอบวิชาชีพครู หรือหลักฐานที่ใช้แสดงในการประกอบวิชาชีพครู
ตามที่ คุรุสภาออกให้เพ่ือปฏิบัติหน้าที่สอน ไม่หลังวันรับสมัครสอบแข่งขันในวันสุดท้ายและยังไม่หมดอายุ เว้นแต่ 
ผู้สมัครสอบแข่งขันที่มีคุณวุฒิในประเภทวิชา หรือกลุ่มวิชา หรือทางหรือสาขาวิชาเอกที่ขาดแคลน มีความจำเป็น
ต่อการจัดการเรียนการสอนเป็นพิเศษตามที่ส่วนราชการกำหนด ทั้งนี้จะต้องมีใบอนุญาตประกอบวิชาชีพครู หรือ
หลักฐานที่ใช้แสดงในการประกอบวิชาชีพครูตามที่คุรุสภาออกให้ เพ่ือปฏิบัติหน้าที่สอนก่อนวันได้รับการจัดทำ
สัญญาจ้าง 
  ทั้งนี้ ในวันสมัคร ให้ผู้สมัครนำเอกสารฉบับจริงทุกรายการมาแสดงต่อเจ้าหน้าที่รับสมัครด้วย 
และให้ผู้สมัครเขียนคำรับรองสำเนาถูกต้องและลงชื่อกำกับไว้ในสำเนาเอกสาร ตามข้อ ๓.๒.๒ – ๓.๒.๖ ทุกฉบับ 

3.3 ค่าธรรมเนียมในการสมัคร 
  ผู้สมัครต้องเสียค่าธรรมเนียมสอบสำหรับตำแหน่งที่สมัคร จำนวนเงิน ๓๐๐ บาท  (สามร้อยบาทถ้วน) 
และค่าธรรมเนียมดังกล่าวจะไม่คืนให้ ไม่ว่ากรณีใดๆ ทั้งสิ้น 

3.4 วิธีการสมัคร 
  ให้ผู้สมัครดำเนินการเก่ียวกับการสมัครตามขั้นตอนวิธีการ ดังนี้ 

3.4.1 ขอรับคำร้องขอสมัคร และใบสมัครตามแบบที่กำหนดที่งานบุคลากร วิทยาลัยเทคนิค
ปราจีนบุรี หรือขอรับได้ที่เจ้าหน้าที่รับสมัคร  

3.4.2 กรอกรายละเอียดในเอกสารการรับสมัครซึ่งประกอบด้วย คำร้องขอสมัคร และใบสมัคร 
ให้ครบถ้วนทุกช่องรายการ และลงชื่อผู้สมัครพร้อมทั้งวันที่สมัครให้เรียบร้อย  

3.4.3 ติดรูปถ่ายจำนวน ๑ รูปลงในใบสมัคร และติดรูปถ่ายจำนวน ๒ รูป ลงในบัตรประจำตัว
ผู้สมัครสอบในช่องที่กำหนดให้เรียบร้อย 

3.4.4 ยื่นเอกสารการสมัครที่กรอกข้อความสมบูรณ์และติดรูปถ่ายเรียบร้อยแล้วพร้อมทั้งแนบ
เอกสารประกอบการสมัครตามข้อ ๓.๒ โดยให้ยื่นการสมัครต่อเจ้าหน้าที่รับสมัครเท่านั้นและให้ยื่นภายในวันเวลา
และสถานที่รับสมัครที่กำหนดไว้ตามข้อ ๓.๑ 
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3.4.5 เมื่อเจ้าหน้าที่รับสมัครได้ตรวจสอบเอกสารการสมัครแล้ว ให้ผู้สมัครชำระเงินค่าธรรมเนียมสอบ 
ตามข้อ ๓.๓ และลงชื่อผู้สมัครในบันทึกประจำวันเป็นหลักฐาน พร้อมกับรอรับบัตรประจำตัวผู้สมัครสอบคืนจาก
เจ้าหน้าที่รับสมัคร ซึ่งผู้สมัครต้องเก็บไว้เป็นหลักฐานในการเข้ารับการประเมินสมรถนะโดยการสอบ 

3.4.6 ติดตามตรวจสอบประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิสอบตามท่ีกำหนดไว้ในข้อ ๔ ของประกาศฯ นี้ 

3.5 เงื่อนไขการรับสมัคร 
3.5.1 วิทยาลัยเทคนิคปราจีนบุรี ขอสงวนสิทธิรับการพิจารณาเอกสารการสมัครเฉพาะผู้สมัคร 

ที่ยื่นเอกสารประกอบการสมัครตามข้อ ๓.๒ ในประกาศฯ นี้ ครบถ้วนทุกรายการ และได้กรอกข้อความในเอกสาร
การสมัครครบถ้วนสมบูรณ์และได้ดำเนินการสมัครตามข้อ ๓.๔ ในประกาศฯ นี้ ครบถ้วนทุกขั้นตอน กรณีที่ยื่น
เอกสารประกอบการสมัคร หรือกรอกข้อความในเอกสารการสมัครไม่ครบถ้วนสมบูรณ์ หรือไม่ได้ดำเนินการสมัคร
ครบถ้วนทุกขั้นตอนดังกล่าวจะมีผลให้ผู้สมัครนั้นไม่มีรายชื่อในประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการประเมิน
สมรรถนะหรือเข้ารับการสอบในตำแหน่งที่สมัครนั้น 

3.5.2 ผู้สมัครจะต้องรับผิดชอบในการตรวจสอบและรับรองตนเองว่าเป็นผู้มีคุณสมบัติทั่วไปและ
คุณสมบัติตรงตามประกาศรับสมัครสอบ กรณีที่วิทยาลัยเทคนิคปราจีนบุรี ตรวจสอบพบว่าผู้สมัครไม่มีคุณสมบัติ
ครบถ้วนดังกล่าว หรือตรวจสอบว่าคุณวุฒิการศึกษาที่ใช้สมัครไม่ตรงตามประกาศรับสมัคร รวมทั้งกรณีที่มีความ
ผิดพลาดอันเกิดจากผู้สมัครไม่ว่าด้วยเหตุใดๆ อันมีผลทำให้ผู้สมัครไม่มีสิทธิสมัครตามประกาศรับสมัครนี้ ให้ถือว่า
ผู้สมัครเป็นผู้ขาดคุณสมบัติในการสมัครมาตั้งแต่ต้น และถือว่าเป็นผู้ไม่มีสิทธิเข้ารับการประเมินสมรรถนะและไม่มี
สิทธิได้รับการจัดจ้างและทำสัญญาจ้างเป็นพนักงานราชการครั้งนี้ถึงแม้จะเป็นผู้ผ่านการเลือกสรรเพ่ือจัดจ้างเป็น
พนักงานราชการและจะไม่ได้รับคืนค่าธรรมเนียมการสอบแต่อย่างใด 

3.5.3 วิทยาลัยเทคนิคปราจีนบุรี จะดำเนินการประเมินสมรรถนะโดยการสอบข้อเขียนครั้งแรก
ในวันและเวลาเดียวกันทุกตำแหน่งตามประกาศรับสมัครนี้ ดังนั้น กรณีผู้ใดสมัครหลายตำแหน่ง วิทยาลัยเทคนิค
ปราจีนบุรีขอสงวนสิทธิในการประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้าสอบตาม ข้อ ๔ ของประกาศฯนี้ โดยพิจารณาประกาศ
รายชื่อผู้นั้นตามตำแหน่งที่ผู้นั้นได้สมัครครั้งสุดท้าย 

๔. การประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการประเมินสมรรถนะและกำหนดวันเวลาและสถานที่ในการประเมินสมรรถนะ 
 วิทยาลัยเทคนิคปราจีนบุรี จะประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการประเมินสมรรถนะและกำหนด 
วัน เวลา และสถานที่ในการประเมินสมรรถนะ ก่อนหรือภายในวันที่ 3 พฤศจิกายน 2565 ณ วิทยาลัยเทคนิค
ปราจีนบุรีทาง และ/หรือทางเว็บไซด์วิทยาลัยเทคนิคปราจีนบุรี www.technicprachin.ac.th 
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๕. หลักเกณฑ์และวิธีการเลือกสรร 
 วิทยาลัยเทคนิคปราจีนบุรี จะดำเนินการประเมินสมรรถนะผู้สมัครด้วยวิธีการสอบในแต่ละ
ตำแหน่งทีเ่ปิดรับสมัคร ดังต่อไปนี้ 

สมรรถนะ 
คะแนน

เต็ม 
วิธีการ
ประเมิน 

ประเมินสมรรถนะ ครั้งที่ ๑ 
ส่วนที่ ๑: ความรู้ความสามารถทั่วไป 

- รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พ.ศ. 2560 
- พระราชกฤษฎีกาว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการบริหารกิจการบ้านเมือง

ที่ดี พ.ศ. 2546 
- พระราชบัญญัติความผิดทางละเมิดของเจ้าหน้าที่ พ.ศ. 2539 
- พระราชบัญญัติการอาชีวศึกษา พ.ศ.๒๕๕๑ 
- ระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยพนักงานราชการ พ.ศ.๒๕๔๗ และ

ประกาศคณะกรรมการบริหารพนักงานราชการที่เกี่ยวข้อง 
- พระราชบัญญัติการศึกษาและระเบียบที่เกีย่วข้อง 
- ความเป็นครู คุณธรรม จริยธรรม และจรรยาบรรณวิชาชีพครู 
- ความรู้ความสามารถทั่วไปตำแหน่งครู 

 
100 

คะแนน 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 
สอบ

ข้อเขียน 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

ส่วนที่ ๒: ความรู้ความสามารถเฉพาะตำแหน่ง ตามรหัสกลุ่มวิชา 
2.1 รหัสสาขา 206  ช่างไฟฟ้ากำลัง 
2.2 รหัสสาขา 702  การโรงแรม 

 
100 

คะแนน 

 
สอบ

ข้อเขียน 
 

ประเมินสมรรถนะ ครั้งที่ ๒ 
ส่วนที่ ๓ มีสมรรถนะดังนี้ 

2.3 สอบสัมภาษณ์ มีสมรรถนะ ดังนี้ 
- บุคลิกภาพ 
- ความอดทนเสียสละ 
- ความคิดริเริ่มสร้างสรรค์และปฏิภาณไหวพริบ 
- ทัศนคติความเป็นครู 
- ความสามารถในการสื่อสารโดยการพูด 

2.4 สอบปฏิบัติวัดความรู้ความสามารถทางด้านสารสนเทศเพ่ือการจัดการ
เรียนการสอน วิชาตามรหัสกลุ่มวิชาที่สมัครสอบ (เตรียมเนื้อหาในการ
สอบสอนไม่เกิน ๑๐ นาที/คน) 

 
 

50 
คะแนน 

 
 
 
 

50 
คะแนน 

 
 

สอบ
สัมภาษณ์ 

 
 
 
 

สอบปฏิบัติ    
การสอน 

 

หมายเหตุ 
 ในวันสอบสัมภาษณ์ ให้ผู้สมัครสอบนำแฟ้มสะสมผลงานมานำเสนอ โดยจะประเมินสมรรถนะ 
ครั้งที่ ๑ ก่อน เมื่อประเมินสมรรถนะ ครั้งที่ ๑ ผ่านแล้ว จึงจะมีสิทธิเข้ารับการประเมินสมรรถนะ ครั้งที่ ๒ ต่อไป 
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๖. เกณฑ์การตัดสิน 
6.1 การประเมินสมรรถนะจะแบ่งการประเมินเป็น ๒ ครั้ง ได้แก่ 

6.1.1 ประเมินสมรรถนะครั้งที่ ๑ ประกอบด้วย ส่วนที่ ๑ และส่วนที่ 2  
6.1.2 ประเมินสมรรถนะครั้งที่ ๒ ประกอบด้วย ส่วนที่ ๓ 

6.2 ผู้ที่ผ่านการประเมินสมรรถนะครั้งที่ ๑ ต้องได้คะแนนการประเมินส่วนที่ ๑ และส่วนที่ ๒ ไม่ต่ำกว่า
ร้อยละ ๖๐                       
 ทั้งนี้ ผู้ที่จะได้รับการตรวจข้อสอบส่วนที่ ๒ จะต้องเป็นผู้ได้คะแนนผ่านการประเมินในส่วนที่ ๑ 
ไม่ต่ำกว่าร้อยละ ๖๐ วิทยาลัยเทคนิคปราจีนบุรี ขอสงวนสิทธิพิจารณาตรวจกระดาษคำตอบของผู้เข้าสอบในส่วนที่ ๒ 
ให้กับผู้ที่มีผลการประเมินผ่านในส่วนที่ ๑ เท่านั้น  

6.3 ผู้ที่จะมีสิทธิเข้ารับการประเมินสมรรถนะครั้งที่ 2 จะต้องเป็นผู้ที่ได้คะแนนผ่านการประเมิน
สมรรถนะครั้งที่ 1 

6.4 ผู้ที่จะผ่านการประเมินสมรรถนะครั้งที่ ๒ จะต้องเป็นผู้ที่ได้คะแนนการประเมินส่วนที่ ๓ ไม่ต่ำกว่า
ร้อยละ ๖๐ 

6.5 ผู้ที่จะผ่านการเลือกสรร จะต้องเป็นผู้ที่ได้คะแนนผ่านการประเมินสมรรถนะครั้งที่ ๑ และ ประเมิน
สมรรถนะครั้งที ่๒ 
 

๗. การประกาศบัญชีรายชื่อ และการขึ้นบัญชีรายชื่อผู้ผ่านการเลือกสรร 
7.1 วิทยาลัยเทคนิคปราจีนบุรี จะประกาศรายชื่อผู้ผ่านการเลือกสรร ณ วิทยาลัยเทคนิคปราจีนบุรี 

หรือประกาศทางเว็บไซต์ วิทยาลัยเทคนิคปราจีนบุรี www.technicprachin.ac.th 
7.2 การประกาศบัญชีรายชื่อผู้ผ่านการเลือกสรร 

7.2.1 จำแนกตามตำแหน่งที่เปิดรับสมัครและมีผู้สอบผ่าน 
7.2.2 บัญชีรายชื่อแต่ละตำแหน่งดังกล่าว จะประกาศเรียงลำดับที่จากผู้ที่ได้คะแนนรวมสูงสุด

เป็นลำดับที่หนึ่งไปหาผู้ที่ได้คะแนนรวมต่ำสุด โดยผู้อยู่ในลำดับต้นจะเป็นผู้อยู่ในลำดับที่ดีกว่า 
7.2.3 กรณีท่ีมีผู้ได้คะแนนรวมตามข้อ ๗.๒.๒ ดังกล่าวเท่ากัน จะพิจารณาดังนี้ 

(๑) ให้ผู้ที่ได้คะแนนประเมินสมรรถนะครั้งที่ ๑ ส่วนที ่๑ มากกว่า เป็นผู้อยู่ในลำดับที่ดีกว่า 
(๒) ถ้าคะแนนเท่ากัน จะพิจารณาให้ผู้ที่ได้คะแนนประเมินสมรรถนะครั้งที่ ๑ ส่วนที่ ๒ 

มากกว่าเป็นผู้อยู่ในลำดับที่ดีกว่า 
(๓) ถ้าคะแนนเท่ากัน จะพิจารณาให้ผู้ที่ได้คะแนนประเมินสมรรถนะครั้งที่ ๒ มากกว่า 

เป็นผู้อยู่ในลำดับที่ดีกว่า                
7.3 หากตำแหน่งใดมีผู้ผ่านการเลือกสรรเกินจำนวนอัตราว่างที่ประกาศรับสมัครนี้ วิทยาลัยเทคนิค

ปราจีนบุรี จะขึ้นบัญชีรายชื่อผู้ผ่านการเลือกสรรดังกล่าวนั้นไว้เป็นเวลา ๒ ปี นับตั้งแต่วันประกาศขึ้นบัญชีรายชื่อ 
ผู้ผ่านการเลือกสรร 
 ทั้งนี้ ถ้ามีกรณีอย่างใดอย่างหนึ่งต่อไปนี้ ให้รายชื่อที่ได้ขึ้นบัญชีไว้นี้เป็นอันยกเลิกการขึ้นบัญชี  
ของผู้นั้นด้วย ไดแ้ก่              

(๑) ผู้นั้นได้ขอสละสิทธิไม่เข้ารับการจัดจ้างในตำแหน่งที่สอบได้ 
(๒) ผู้นั้นไม่มารายงานตัวเพ่ือรับการจัดจ้างภายในเวลาที่กำหนด 
(๓) ผู้นั้นไม่มาปฏิบัติหน้าที่ตามกำหนดวัน เวลาที่วิทยาลัยเทคนิคปราจีนบุรีกำหนด 
(๔) ปรากฏข้อเท็จจริงในภายหลังว่าผู้นั้นมีคุณสมบัติไม่เป็นไปตามเงื่อนไข และ/หรือไม่

ปฏิบัติตามเงื่อนไขการรับสมัครกรณีหนึ่งกรณีใดหรือหลายกรณีตามที่ระบุไว้ในข้อ ๓.๕ ของประกาศฯ นี้ 
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๘. การจัดจ้างและทำสัญญาจ้างผู้ผ่านการเลือกสรร 
 ผู้ผ่านการเลือกสรรจะต้องรายงานตัวเข้ารับการจ้างและทำสัญญาจ้างตามที่วิทยาลัยเทคนิคปราจีนบุรี
กำหนด ดังนี้ 

8.1 วิทยาลัยเทคนิคปราจีนบุรี จะจ้างพนักงานราชการครั้งแรกตามลำดับคะแนนที่สอบได้ ของผู้สอบ
ผ่านการเลือกสรร แต่ละตำแหน่ง ตามจำนวนอัตราว่างทีไ่ด้ประกาศรับสมัครไว้นี้ 

8.2 ในกรณีที่วิทยาลัยเทคนิคปราจีนบุรี มีอัตราว่างพนักงานราชการเพ่ิมภายหน้า จะจัดจ้างพนักงาน
ราชการโดยพิจารณาบัญชีรายชื่อผู้ผ่านการเลือกสรรในตำแหน่งนั้น ๆ ตามลำดับการขึ้นบัญชีรายชื่อของตำแหน่งนั้น 
ที่มีบัญชีรายชื่อเหลืออยู่ตามจำนวนอัตราว่างดังกล่าว 

8.3 การทำสัญญาจ้างให้เป็นไปตามท่ีวิทยาลัยเทคนิคปราจีนบุรีกำหนด ซึ่งจะแจ้งให้ทราบต่อไป 
 

    ประกาศ  ณ  วันที่ 10 ตุลาคม พ.ศ. ๒๕๖5 
 

 
 

(นางอารีย์  เลิศกิจเจริญผล) 
ผู้อำนวยการวิทยาลัยเทคนิคปราจีนบุรี 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

…………………..ร่าง 
…………………..พิมพ์ 
…………………..ตรวจ 
 



-๘- 
 

เอกสารแนบท้ายประกาศวิทยาลัยเทคนิคปราจีนบุรี 
ลงวันที่ 10 ตุลาคม พ.ศ. ๒๕๖5 

เร่ือง  รับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรและจัดจ้างเป็นพนักงานราชการทั่วไป 
 

1. ข้อมูลเกี่ยวกับตำแหน่ง  
 

ชื่อตำแหน่ง พนักงานบริหารทั่วไป (ครู) จำนวน 1 อัตรา  
เลขท่ีตำแหน่ง    3389  กลุ่มงาน บริหารงานทั่วไป  รหัสวิชา 206  กลุ่มวิชา ช่างไฟฟ้ากำลัง 
สถานที่ปฏิบัติงาน   วิทยาลัยเทคนิคปราจีนบุรี 
 เลขที่ 908 ปราจีนอนุสรณ์ ตำบล หน้าเมือง อำเภอเมืองปราจีนบุรี ปราจีนบุรี 25000 
 

2. หน้าที่และความรับผิดชอบของงานที่ปฏิบัติ 
ปฏิบัติหน้าที่หลักเกี่ยวกับการจัดการเรียนการสอน  การส่งเสริม การเรียนรู้ พัฒนาผู้เรียน ปฏิบัติงาน 

ทางวิชาการของสถานศึกษา พัฒนาตนเองและวิชาชีพ ประสานความร่วมมือกับผู้ปกครองบุคคล ในชุมชนหรือ
สถานประกอบการเพ่ือร่วมกันพัฒนาผู้เรียน การบริการสังคมด้านวิชาการ เป็นต้น โดยมีลักษณะงานที่ต้องปฏิบัติ 
ดังนี้ 

1. ปฏิบัติงานเกี่ยวกับการจัดการเรียนการสอนและการส่งเสริมการเรียนรู้ ของผู้เรียน ด้วยวิธีการ                  
ทีห่ลากหลาย  โดยเน้นผู้เรียนเป็นสำคัญ 

2. จัดอบรมสั่งสอนและจัดกิจกรรมเพ่ือพัฒนาผู้เรียนให้มีคุณลักษณะที่พึงประสงค์ 
3. ปฏิบัติงานวิชาการของสถานศึกษา 
4. ปฏิบัติงานเกีย่วกับการจัดระบบดูแลช่วยเหลือผู้เรียน 
5. ประสานความร่วมมือกับผู้ปกครองและบุคคลในชุมชนเพ่ือร่วมพัฒนาผู้เรียนตามศักยภาพ 
6. ทำนุ บำรุง ส่งเสริมศิลปวัฒนธรรม แหล่งเรียนรู้ และภูมิปัญญาท้องถิ่น 
7. ศึกษา วิเคราะห์ วิจัย และประเมินพัฒนาการของผู้เรียน เพ่ือนำมาพัฒนาการเรียนการสอนให้มี

ประสิทธิภาพยิ่งขึ้น 
8. ปฏิบัติงานเกี่ยวกับการใช้โปรแกรมชุดคำสั่งในระบบคอมพิวเตอร์ เพ่ือนำมาปฏิบัติงานในการจัดการ

เรียนการสอนและงานอ่ืน ๆ ที่เกี่ยวข้อง รวมทั้งการติดตามความก้าวหน้าของเทคโนโลยีใหม่ ๆ เพ่ือนำมาใช้
ปฏิบัติงาน 

9. ติดต่อประสานงาน ให้บริการข้อมูล ให้คำปรึกษา แนะนำ ตอบปัญหา และชี้แจงเรื่องต่าง ๆ ที่
เกี่ยวกับงานในหน้าที่ ให้กับบุคคลหรือหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง 

10. ปฏิบัติหน้าที่อ่ืนตามที่ได้รับมอบหมา 
 

3. คุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่ง 
3.1 ตำแหน่ง กลุ่มวิชา ช่างไฟฟ้ากำลัง รหัสวิชา 206 ได้รับวุฒิปริญญาตรี หรือคุณวุฒิอ่ืนที่เทียบได้

ในระดับเดียวกันที่ ก.พ. รับรองในสาขาวิชา ช่างไฟฟ้า/ไฟฟ้ากำลัง/วิศวกรรมไฟฟ้า/เทคโนโลยีไฟฟ้าอุตสาหกรรม/
อุตสาหกรรมศิลป์ (ไฟฟ้า)/วิศวกรรมไฟฟ้าเครื่องกลการผลิต/เทคโนโลยีไฟฟ้า/อุตสาหกรรม(ไฟฟ้า)/ไฟฟ้า
อุตสาหกรรม/เทคโนโลยีอิเล็กทรอนิกส์/วิศวกรรมไฟฟ้าและการศึกษา/ไฟฟ้าและแมคคาทรอนิกส์ 
 
 

/3.2 มีใบอนุญาต... 



-๙- 
 

3.2 มีใบอนุญาตประกอบวิชาชีพครู หรือหลักฐานที่ใช้แสดงในการประกอบวิชาชีพครูตามที่ คุรุสภาอกให้
เพ่ือปฏิบัติหน้าที่สอน ไม่หลังวันรับสมัครสอบแข่งขันในวันสุดท้ายและยังไม่หมดอายุ เว้นแต่ ผู้สมัครสอบแข่งขันที่
มีคุณวุฒิในประเภทวิชา หรือกลุ่มวิชา หรือทางหรือสาขาวิชาเอกที่ขาดแคลน มีความจำเป็นต่อการจัดการเรียน
การสอนเป็นพิเศษตามที่ส่วนราชการกำหนดทั้งนี้จะต้องมีใบอนุญาตประกอบวิชาชีพครู หรือหลักฐานที่ใช้แสดงใน
การประกอบวิชาชีพครูตามท่ีคุรุสภาออกให้ เพ่ือปฏิบัติหน้าที่สอนก่อนวันได้รับการจัดทำสัญญาจ้าง 
 
4. การลงนาม 

 

 
ลงชื่อ  

(นางอารีย์  เลิศกิจเจริญผล) 
ผู้อำนวยการวิทยาลัยเทคนิคปราจีนบุรี 

วันที่ 10 ตุลาคม พ.ศ. ๒๕๖5 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



-๑๐- 
 

เอกสารแนบท้ายประกาศวิทยาลัยเทคนิคปราจีนบุร ี
ลงวันที่ 10 ตุลาคม พ.ศ. ๒๕๖5 

เร่ือง  รับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรและจัดจ้างเป็นพนักงานราชการทั่วไป 
 

1. ข้อมูลเกี่ยวกับตำแหน่ง  
 

ชื่อตำแหน่ง พนักงานบริหารทั่วไป (ครู) จำนวน 1 อัตรา   
เลขท่ีตำแหน่ง    3388  กลุ่มงาน บริหารงานทั่วไป  รหัสวิชา 702  กลุ่มวิชา การโรงแรม 
สถานที่ปฏิบัติงาน   วิทยาลัยเทคนิคปราจีนบุรี 
 เลขที่ 908 ปราจีนอนุสรณ์ ตำบล หน้าเมือง อำเภอเมืองปราจีนบุรี ปราจีนบุรี 25000 
 

2. หน้าที่และความรับผิดชอบของงานที่ปฏิบัติ 
ปฏิบัติหน้าที่หลักเกี่ยวกับการจัดการเรียนการสอน  การส่งเสริม การเรียนรู้ พัฒนาผู้เรียน ปฏิบัติงาน 

ทางวิชาการของสถานศึกษา พัฒนาตนเองและวิชาชีพ ประสานความร่วมมือกับผู้ปกครองบุคคล ในชุมชนหรือ
สถานประกอบการเพ่ือร่วมกันพัฒนาผู้เรียน การบริการสังคมด้านวิชาการ เป็นต้น โดยมีลักษณะงานที่ต้องปฏิบัติ 
ดังนี้ 

1. ปฏิบัติงานเกี่ยวกับการจัดการเรียนการสอนและการส่งเสริมการเรียนรู้ ของผู้เรี ยน ด้วยวิธีการ              
ที่หลากหลาย  โดยเน้นผู้เรียนเป็นสำคัญ 

2. จัดอบรมสั่งสอนและจัดกิจกรรมเพ่ือพัฒนาผู้เรียนให้มีคุณลักษณะที่พึงประสงค์ 
3. ปฏิบัติงานวิชาการของสถานศึกษา 
4. ปฏิบัติงานเกี่ยวกับการจัดระบบดูแลช่วยเหลือผู้เรียน 
5. ประสานความร่วมมือกับผู้ปกครองและบุคคลในชุมชนเพ่ือร่วมพัฒนาผู้เรียนตามศักยภาพ 
6. ทำนุ บำรุง ส่งเสริมศิลปวัฒนธรรม แหล่งเรียนรู้ และภูมิปัญญาท้องถิ่น 
7. ศึกษา วิเคราะห์ วิจัย และประเมินพัฒนาการของผู้เรียน เพ่ือนำมาพัฒนาการเรียนการสอนให้มี

ประสิทธิภาพยิ่งขึ้น 
8. ปฏิบัติงานเกี่ยวกับการใช้โปรแกรมชุดคำสั่งในระบบคอมพิวเตอร์ เพ่ือนำมาปฏิบัติงานในการ

จัดการเรียนการสอนและงานอ่ืน ๆ ที่เก่ียวข้อง รวมทั้งการติดตามความก้าวหน้าของเทคโนโลยีใหม่ ๆ เพ่ือนำมาใช้
ปฏิบัติงาน 

9. ติดต่อประสานงาน ให้บริการข้อมูล ให้คำปรึกษา แนะนำ ตอบปัญหา และชี้แจงเรื่องต่าง ๆ ที่
เกี่ยวกับงานในหน้าที่ ให้กับบุคคลหรือหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง 

10. ปฏิบัติหน้าที่อ่ืนตามที่ได้รับมอบหมาย 

3. คุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่ง 
3.1 ตำแหน่ง กลุ่มวิชา การโรงแรม รหัสวิชา 702 ได้รับวุฒิปริญญาตรี หรือคุณวุฒิอ่ืนที่เทียบได้ใน

ระดับเดียวกันที่ ก.พ. รับรองแล้ว ในสาขาวิชา การโรงแรม/การโรงแรมและบริการ/ธุรกิจโรงแรม/การจัดการ
โรงแรม/การจัดการโรงแรมและการท่องเที่ยวนานาชาติ/การจัดการโรงแรมและภัตตาคาร/อุตสาหกรรมบริการ 
 
 
 

/3.2 มีใบประกอบ... 



-๑๑- 
 

3.2 มีใบอนุญาตประกอบวิชาชีพครู หรือหลักฐานที่ใช้แสดงในการประกอบวิชาชีพครูตามที่ คุรุสภา
อกให้เพ่ือปฏิบัติหน้าที่สอน ไม่หลังวันรับสมัครสอบแข่งขันในวันสุดท้ายและยังไม่หมดอายุ เว้นแต่ ผู้สมัคร
สอบแข่งขันที่มีคุณวุฒิในประเภทวิชา หรือกลุ่มวิชา หรือทางหรือสาขาวิชาเอกที่ขาดแคลน มีความจำเป็นต่อการ
จัดการเรียนการสอนเป็นพิเศษตามท่ีส่วนราชการกำหนดทั้งนี้จะต้องมีใบอนุญาตประกอบวิชาชีพครู หรือหลักฐาน
ที่ใช้แสดงในการประกอบวิชาชีพครูตามท่ีคุรุสภาออกให้ เพ่ือปฏิบัติหน้าที่สอนก่อนวันได้รับการจัดทำสัญญาจ้าง 

 
4. การลงนาม 

 

 
ลงชื่อ  

(นางอารีย์  เลิศกิจเจริญผล) 
ผู้อำนวยการวิทยาลัยเทคนิคปราจีนบุรี 

วันที่ 10 ตุลาคม พ.ศ. ๒๕๖5 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


