
 

 
 

 
 
 

ประกาศ วิทยาลัยเทคนิคธัญบุรี 
เรื่อง   รับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรและจัดจ้างเป็นพนักงานราชการทั่วไป  

..................................................................... 

  ด้วย วิทยาลัยเทคนิคธัญบุรี ประสงค์จะรับสมัครบุคคลเพ่ือจัดจ้างเป็นพนักงานราชการ  ตำแหน่งในกลุ่ม
งานบริหารทั่วไป  ตำแหน่งพนักงานบริหารทั่วไป (ครู) โดยปฏิบัติงานในวิทยาลัยเทคนิคธัญบุรี ฉะนั้น อาศัยอำนาจตามความ
ในข้อ ๕ ของประกาศคณะกรรมการบริหารพนักงานราชการ ลงวันที่  ๑๑ กันยายน พ.ศ. ๒๕๕๒  เรื ่อง หลักเกณฑ์          
วิธีการ และเงื ่อนไขการสรรหาและเลือกสรรพนักงานราชการและแบบสัญญาจ้างของพนักงานราชการ  พ.ศ.๒๕๕๒ และ
ประกาศคณะกรรมการบริหารพนักงานราชการ  ลงวันที่  ๒๘ กุมภาพันธ์ พ.ศ.๒๕๕๔  เรื่อง การกำหนดลักษณะงานและ
คุณสมบัติเฉพาะของกลุ ่มงาน และการจัดทำกรอบอัตรากำลังพนักงานราชการ และคำสั ่งสำนักงานคณะกรรมการ               
การอาชีวศึกษาที่ ๒๙๗/๒๕๕๖  ลงวันที่  ๒๘ กุมภาพันธ์ พ.ศ. ๒๕๕๖  เรื่อง มอบอำนาจการสรรหาและเลือกสรรบุคคล     
เพื่อจัดจ้างเป็นพนักงานราชการทั่วไป  การจัดทำและลงนามในสัญญาจ้างพนักงานราชการ จึงประกาศรับสมัครบุคคล        
เพ่ือเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป โดยมีรายละเอียด  ดังต่อไปนี้ 

๑. ชื่อตำแหน่ง กลุ่มงาน และรายละเอียดการจ้างงาน 

 ๑.๑ กลุ่มงาน    ชื่อตำแหน่ง        จำนวนอัตราว่าง 
       บริหารงานทั่วไป  พนักงานราชการ (ครู)   ๑     
 

 ๑.๒ ขอบข่ายงานที่จะให้ปฏิบัติ ให้เป็นไปตามรายละเอียดแนบท้ายประกาศนี ้

 ๑.๓ อัตราค่าตอบแทนและสิทธิประโยชน์  
       ตำแหน่งในกลุ่มงานบริหารทั่วไป ค่าตอบแทนรายเดือนจำนวนเงิน ๑๘,๐๐๐ บาท  
       และให้ได้รับสิทธิประโยชน์ของพนักงานราชการ  ตามระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยพนักงาน

ราชการ พ.ศ.๒๕๔๗ และตามประกาศคณะกรรมการบริหารพนักงานราชการ เรื ่อง ค่าตอบแทนพนักงานราชการ   
(ฉบับที่ 9) พ.ศ 2561 ลงวันที่  ๑5 พฤษภาคม พ.ศ.๒561  กำหนดไว้ 

๑.๔ ระยะเวลาการจ้าง จ้างภายในปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖6 ถึงวันที่ ๓๐ กันยายน ๒๕๖7 โดยในระยะเวลา
การจ้างจะต้องประเมินผลการปฏิบัติงานของพนักงานราชการ ตามประกาศคณะกรรมการบริหารพนักงานราชการ 
เรื่องแนวทางการประเมินผลการปฏิบัติงานของพนักงานราชการ พ.ศ.๒๕๕๔ ลงวันที่ ๒๘ กุมภาพันธ์ พ.ศ.๒๕๕๔ และ
ที่สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา กำหนดไว้  

1.5 สถานที่ปฏิบัติงาน ปฏิบัตงิานที่วิทยาลัยเทคนิคธัญบุรี สังกัดสำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา 

๒. คุณสมบัติท่ัวไป และคุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่งของผู้สมัคร 
 ผู้สมัครต้องมีคุณสมบัติทั่วไป และมีคุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่งครบทุกข้อ ดังต่อไปนี้ 
 ๒.๑ คุณสมบัติท่ัวไป 
       ๒.๑.๑ มีสัญชาติไทย 
       ๒.๑.๒ มีอายุไม่ต่ำกว่า ๑๘ ปี (นับถึงวันสุดท้ายของการรับสมัคร)  
 

/๒.๑.๓ ไม่เป็นบุคคล… 



๒ 
 

       ๒.๑.๓ ไม่เป็นบุคคลล้มละลาย 
       ๒.๑.๔ ไม่เป็นผู้มีกายทุพพลภาพจนไม่สามารถปฏิบัติหน้าที่ได้  ไร้ความสามารถ หรือจิตฟั่นเฟือนไม่
สมประกอบ หรือเป็นโรคตามท่ีกำหนดไว้ในกฎหมายว่าด้วยระเบียบข้าราชการพลเรือน 
       ๒.๑.๕ ไม่เป็นผู้ดำรงตำแหน่งทางการเมือง กรรมการพรรคการเมือง หรือเจ้าหน้าที่ในพรรคการเมือง 
       ๒.๑.๖ ไม่เป็นผู้เคยต้องรับโทษจำคุกโดยคำพิพากษาถึงที่สุดให้จำคุกเพราะกระทำความผิดทางอาญา   
เว้นแต่เป็นโทษสำหรับความผิดที่ได้กระทำโดยประมาทหรือความผิดลหุโทษ 
       ๒.๑.๗ ไม่เป็นผู้เคยถูกลงโทษให้ออก ปลดออก หรือไล่ออกจากราชการ รัฐวิสาหกิจหรือหน่วยงานอ่ืนของรัฐ 

      หมายเหตุ  ผู้ที ่ผ่านการเลือกสรร ในวันที่ทำสัญญาจ้างจะต้องไม่เป็นข้าราชการหรือลูกจ้างของส่วน
ราชการ พนักงาน หรือลูกจ้างของหน่วยงานอื่นของรัฐ รัฐวิสาหกิจ หรือพนักงานหรือลูกจ้างของราชการส่วนท้องถิ่น 
และจะต้องนำใบรับรองแพทย์ ซึ ่งออกให้ไม่เกิน ๑ เดือน และแสดงว่าไม่เป็นโรคที ่ต้องห้าม ตามกฎว่าด้วยโรค        
(พ.ศ.๒๕๕๓) มายื่นด้วย 

๒.๒ คุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่ง 

2.2.1 ได้รับวุฒิปริญญาตรีหรือคุณวุฒิอย่างอื่นที่ เที ่ยบได้ในระดับเดียวกันที่ ก.พ.รับรองแล้วในกลุ่ม    
วิชาสังคม รหัสวิชา 103  สาขาวิชาสังคมศึกษา/รัฐศาสตร์/การสอนสังคมศึกษา/วัฒนธรรมศาสตร์/สหวิทยาการ
สังคมศาสตร์/พุทธศาสนา/ประวัติศาสตร์/สังคมศาสตร์/จิตวิทยา/พัฒนาชุมชน/พัฒนาสังคม/ภูมิศาสตร ์/มัธยมศึกษา
(มนุษยศาสตร์-สังคมศาสตร์)/ปรัชญา/ศาสนา/จริยศึกษา/โบราณคดี/นิติศาสตร์/พุทธศาสตร์/สังคมวิทยา/              
การปกครอง/มานุษยวิทยา/ไทยคดีศึกษา/เศรษฐศาสตร์/การพัฒนาชุมชน/การพัฒนาสังคม/วัฒนธรรมศึกษา/
ภูมิศาสตร์แผนที่/ปรัชญาและศาสนา/การสอนภูมิศาสตร์/ศาสนาเปรียบเทียบ/รัฐประศาสนศาสตร์/พัฒนามนุษย์และ
สังคม/ประวัติศาตร์ตะวันตก/การสอนประวัติศาสตร์/สังคมสงเคราะห์ศาสตร์/ภูมิศาสตร์ มัธยมศึกษา/สังคมศาสตร์การ
พัฒนา/ประวัติศาสตร์ตะวันออก/การสอนพระพุทธศาสนา/การเมืองและการปกครอง/สังคมวิทยาและมนุ ษยวิทยา/
ภูมิศาสตร์เศรษฐกิจและสังคม/มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์/การสอนสังคมศึกษาระดับมัธยมศึกษา/การสอนสังคม 
ศาสนา และวัฒนธรรม 

    2.2.2  มีใบอนุญาตประกอบวิชาชีพครู หรือใบอนุญาตปฏิบัติการสอน หรือหนังสือรับรองสิทธิ์โดยต้อง
ได้รับอนุมัติภายในวันปิดรับสมัครเท่านั้น 
๓. การรับสมัคร 
 ๓.๑ วัน เวลา และสถานที่รับสมัคร 
 ผู้ประสงค์จะสมัครที่ให้ยื่นใบสมัครด้วยตนเอง  ณ วิทยาลัยเทคนิคธัญบุรี ตั้งแต่วันที่ 9 พฤศจิกายน ๒๕๖5  ถึงวันที่ 
15 พฤศจิกายน ๒๕๖5 (ในวันราชการ) ภาคเช้าตั้งแต่เวลา ๐๘.๓๐ น. ถึง ๑๒.๐๐ น. และภาคบ่าย  ตั้งแต่เวลา ๑๓.๐๐ น.  
ถึง ๑๖.๓๐ น. 
 ๓.๒ หลักฐานที่ต้องย่ืนพร้อมใบสมัคร 
  ๓.๒.๑ รูปถ่ายหน้าตรง ไม่สวมหมวกไม่สวมแว่นดำ ขนาด ๑x๑.๕ นิ้ว โดยถ่ายไว้ไม่เกิน 1 ปี (นับถึง
วันสุดท้ายของการรับสมัคร) จำนวน ๓ รูป (ใช้ติดใบสมัคร ๑ รูป และใบตอบรับการสมัคร ๒ รูป)  
  ๓.๒.๒ สำเนาปริญญาบัตร และสำเนาระเบียนแสดงผลการศึกษา (Transcript of Records) ที่แสดงว่าเป็นผู้มี
คุณวุฒิการศึกษาตรงตามประกาศรับสมัครโดยต้องสำเร็จการศึกษาและได้รับอนุมัติจาก  ผู้มีอำนาจอนุมัติภายในวันปิดรับสมัคร
จำนวนอย่างละ ๒ ฉบับ 
ทั้งนี้  ผู้ที่จะถือว่าเป็นผู้สำเร็จการศึกษาตามหลักสูตรขั้นปริญญาบัตรของสถานศึกษาใดนั้นจะถือ ตามกฎหมาย กฎ หรือระเบียบที่
เกี่ยวกับการสำเร็จการศึกษาตามหลักสูตรของสถานศึกษานั้น  ๆเป็นเกณฑ์โดยจะต้องสำเร็จการศึกษาภายใน วันปิดรับสมัคร 

/๓.๒.๓ สำเนาบัตร… 



๓ 
 

             ๓.๒.๓ สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน จำนวน ๑ ฉบับ 
   ๓.๒.๔ สำเนาทะเบียนบ้าน จำนวน ๑ ฉบับ 

      3.2.5 สำเนาหลักฐานอื่น ๆ (ถ้ามี) เช่น ใบสำคัญการสมรส ใบเปลี่ยนชื่อ - นามสกุล (ในกรณีที่ชื่อ
และนามสกุลในหลักฐานเอกสารการสมัครไม่ตรงกัน ) ใบสำคัญทางทหาร (ใบสด.๘ ใบสด.๙ และใบสด.๔๓) เป็นต้น 
จำนวนอย่างละ ๑ ฉบับ 

       3.2.6 มีใบอนุญาตประกอบวิชาชีพครู หรือใบอนุญาตปฏิบัติการสอน หรือหนังสือรับรองสิทธิ์โดยต้อง
ได้รับอนุมัติภายในวันปิดรับสมัครเท่านั้น จำนวน ๑ ฉบับ 

 ทั้งนี้ ในวันสมัคร ให้ผู้สมัครนำเอกสาร ฉบับจริงทุกรายการ มาแสดงต่อเจ้าหน้าที่รับสมัครด้วย  และให้
ผู้สมัครเขียนคำรับรองสำเนาถูกต้องและลงชื่อกำกับไว้ในสำเนาเอกสารตามข้อ ๓.๒.๒ - ๓.๒.6 ไว้ทุกฉบับ 

 ๓.๓ ค่าธรรมเนียมในการสมัคร 
       ผู้สมัครต้องเสียค่าธรรมเนียมสอบสำหรับตำแหน่งที่สมัคร จำนวนเงิน ๓๐๐ บาท (สามร้อยบาทถ้วน) 
และค่าธรรมเนียมดังกล่าวจะไม่จ่ายคืนให้ ไม่ว่ากรณีใด ๆ ทั้งสิ้น 

๓.๔ วิธีการสมัคร 
        ให้ผู้สมัครดำเนินการเก่ียวกับการสมัครตามขั้นตอนวิธีการ ดังนี้ 

๓.๔.๑ ขอรับคำร้องขอสมัคร และใบสมัครที่งานบุคลากร  วิทยาลัยเทคนิคธัญบุรี  หรือขอรับได้ที่
เจ้าหน้าที่ในวันสมัคร  หรือทางเว็บไซต์วิทยาลัย www.thanyatech.ac.th/ 

          ๓.๔.2 กรอกรายละเอียดในเอกสารการสมัครซึ่งประกอบด้วย  คำร้องขอสมัคร และใบสมัครให้
ครบถ้วนทุกช่องรายการ และลงชื่อผู้สมัครพร้อมทั้งวันที่สมัครให้เรียบร้อย 
  ๓.๔.3 ติดรูปถ่ายจำนวน ๑ รูปลงในใบสมัคร และติดรูปถ่ายจำนวน ๒ รูป ลงในบัตรประจำตัวผู้สมัคร
สอบในช่องท่ีกำหนดให้เรียบร้อย 
  ๓.๔.4 ยื่นเอกสารการสมัครที่กรอกข้อความสมบูรณ์และติดรูปถ่ายเรียบร้อยแล้วพร้อมทั้งแนบ
เอกสารประกอบการสมัครตามข้อ ๓.๒ โดยให้ยื่นการสมัครต่อเจ้าหน้าที่รับสมัครเท่านั้น และให้ยื่น ภายในวันเวลาและ
สถานที่รับสมัครที่กำหนดไว้ตามข้อ ๓.๑ 
  ๓.๔.5 เมื่อเจ้าหน้าที่รับสมัครได้ตรวจสอบเอกสารการสมัครแล้ว  ให้ผู้สมัครชำระเงินค่าธรรมเนียม
สอบตามข้อ ๓.๓ และลงชื่อผู้สมัครในบันทึกประจำวันเป็นหลักฐาน พร้อมกับรอรับบัตรประจำตัวผู้สมัครสอบคืนจาก
เจ้าหน้าที่รับสมัคร  ซึ่งผู้สมัครต้องเก็บไว้เป็นหลักฐานในการเข้ารับการประเมินสมรรถนะโดยการสอบ 
           ๓.๔.6 ติดตามตรวจสอบประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิสอบตามที่กำหนดไว้ในข้อ ๔ ของประกาศฯ นี้ 

 ๓.๕ เงื่อนไขการรับสมัคร 
  ๓.๕.๑ วิทยาลัยเทคนิคธัญบุรี ขอสงวนสิทธิรับการพิจารณาเอกสารการสมัครเฉพาะผู้สมัครที่ยื่น
เอกสารประกอบการสมัครตามข้อ ๓.๒ ในประกาศฯ นี้ ครบถ้วนทุกรายการและได้กรอกข้อความในเอกสารการสมคัร
ครบถ้วนสมบูรณ์และได้ดำเนินการสมัครตามข้อ ๓.๔ ในประกาศฯนี้ครบถ้วนทุกขั้นตอนกรณีที่ยื่นเอกสารประกอบการ
สมัคร หรือกรอกข้อความในเอกสารการสมัครไม่ครบถ้วนสมบูรณ์  หรือไม่ได้ดำเนินการสมัครครบถ้วนทุกขั้นตอน
ดังกล่าวจะมีผลให้ผู้สมัครนั้น ไม่มีรายชื่อในประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการประเมินสมรรถนะหรือเข้ารับการสอบใน
ตำแหน่งที่สมัครนั้น 
  ๓.๕.๒ ผู้สมัครจะต้องรับผิดชอบในการตรวจสอบและรับรองตนเองว่าเป็นผู้มีคุณสมบัติทั่วไปและ
คุณสมบัติเฉพาะตรงตามประกาศรับสมัครสอบ กรณีท่ีวิทยาลัยเทคนิคธัญบุรี  สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา 
ตรวจสอบพบว่าผู้สมัครไม่มีคุณสมบัติครบถ้วนดังกล่าว หรือตรวจสอบพบว่าคุณวุฒิการศึกษาที่ใช้สมัครไม่ตรงตาม
ประกาศ รวมทั้งกรณีที่มีความผิดพลาดอันเกิดจากผู้สมัครไม่ว่าด้วยเหตุใดๆ  อันมีผลทำให้ผู้สมัครไม่มีสิทธิสมัครตาม



๔ 
 

/การประเมินสมรรถนะ... 
 

ประกาศรับสมัคร ฯ นี้ให้ถือว่าผู้สมัครเป็นผู้ขาดคุณสมบัติในการสมัครมาแต่ต้น  และถือว่าเป็นผู้ไม่มีสิทธิเข้ารับการ
ประเมินสมรรถนะและไม่มีสิทธิได้รับการจัดจ้าง และทำสัญญาจ้างเป็นพนักงานราชการครั้งนี้  ถึงแม้จะเป็นผู้ผ่านการ
เลือกสรร  เพื่อจัดจ้างเป็นพนักงานราชการ  และจะไม่ได้รับคืนค่าธรรมเนียมสอบแต่อย่างใด 
  ๓.๕.3 วิทยาลัยเทคนิคธัญบุรี จะดำเนินการประเมินสมรรถนะโดยการสอบข้อเขียนครั ้งแรก           
ในวันและเวลาเดียวกันทุกตำแหน่งตามประกาศรับสมัครนี้ดังนั้น กรณีผู้ใดสมัครหลายตำแหน่ง วิทยาลัยเทคนิคธัญบุรี  
ขอสงวนสิทธิในการประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้าสอบตามข้อ ๔ ของประกาศฯ นี้  โดยพิจารณาประกาศรายชื่อ          
ผู้นั้นตามตำแหน่งที่ผู้นั้นได้สมัครครั้งสุดท้าย 

 ๔. การประกาศรายช่ือผู้มีสิทธิเข้ารับการประเมินสมรรถนะ และกำหนดวันเวลาและสถานที่ในการประเมิน
สมรรถนะ 
 วิทยาลัยเทคนิคธัญบุรี จะประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการประเมินสมรรถนะ และกำหนดวัน เวลา และ
สถานที่ในการประเมินสมรรถนะ ภายในวันที่  17 พฤศจิกายน ๒๕๖5 ณ วิทยาลัยเทคนิคธัญบุรี หรือทางเว็บไซต์ของ
วิทยาลัยเทคนิคธัญบุรี www.thanyatech.ac.th/  

 ๕. หลักเกณฑ์และวิธีการเลือกสรร 
 วิทยาลัยเทคนิคธัญบุรี จะดำเนินการประเมินสมรรถนะผู้สมัครด้วยวิธีการสอบ  ในแต่ละตำแหน่งที่เปิดรับ
สมัคร ดังต่อไปนี้  
 

สมรรถนะ คะแนนเต็ม วิธีการประเมิน 
ประเมินสมรรถนะ คร้ังท่ี ๑ : ความรู้ความสามารถทั่วไป 
ส่วนท่ี 1 :  ความรู้ความสามารถทั่วไป 
     - รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจกัรไทย พ.ศ.2560 
     - พระราชกฤษฎีกาว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี 
พ.ศ.2546 
     - พระราชบัญญตัิความผิดทางละเมิดของ เจ้าหน้าที่ พ.ศ. 2539 
     - พระราชบัญญตัิการอาชีวศึกษาแห่งชาติ  พ.ศ. 2551  
     - ระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยพนักงานราชการ พ.ศ. ๒๕๔๗ และ
ประกาศคณะ กรรมการบริหารพนักงานราชการที่เกี่ยวข้อง 
       - พระราชบัญญัติข้อมลูข่าวสารของราชการ พ.ศ. 2540 
       - ข่าวสาร บ้านเมืองและเหตุการณ์ปัจจุบัน 
       - ความเข้าใจทางภาษาและการใช้ภาษาไทย 
       - ความรู้เบื ้องต้นเกี่ยวกับคอมพิวเตอร์และการใช้ โปรแกรมประยุกต์ใน
สำนักงาน 
ส่วนท่ี 2 : ความรูค้วามสามารถเฉพาะตำแหน่งสาขาวิชา 103 วิชาสังคม 

-  ศาสนา ศีลธรรม จริยธรรม 
-  หน้าท่ีพลเมือง วัฒนาธรรม และการดำเนินชีวิตในสังคม 
-  เศรษฐศาสตร ์
-  ประวัติศาสตร ์
-  ภูมิศาสตร ์

 
๑๐๐ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

๑๐๐ 
 

 
สอบข้อเขียน 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

สอบข้อเขียน 
 
 



๕ 
 

          
 โดยจะประเมินสมรรถนะ ครั้งที่ 1 ก่อนและเมื่อประเมินสมรรถนะครั้งที่ 1 ผ่านแล้ว จึงจะมีสิทธิเข้ารับการ
ประเมินสมรรถนะ ครั้งที่ 2 ต่อไป 
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 ผู้ที่จะผ่านการประเมินสมรรถนะครั้งที่ ๑ ต้องได้คะแนนการประเมินส่วนที่ ๑ และส่วนที่ ๒ 
 ไม่ต่ำกว่าร้อยละ ๖๐  

ทั้งนี้ ผู้ที่จะได้รับการตรวจข้อสอบส่วนที่ ๒ จะต้องเป็นผู้ได้คะแนนผ่านการประเมินในส่วนที่ ๑ ไม่ต่ำกว่ารอ้ย
ละ ๖๐ (วิทยาลัยเทคนิคธัญบุรีขอสงวนสิทธิพิจารณาตรวจกระดาษคำตอบของผู้เข้าสอบในส่วนที่ ๒ ให้กับผู้ที่มีผลการ
ประเมินผ่านในส่วนที่ ๑ เท่านั้น) 
 ๖.๓ ผู้ที่จะมีสิทธิเข้ารับการประเมินสมรรถนะครั้งที่ ๒ จะต้องเป็นผู้ที่ได้คะแนนผ่านการประเมินสมรรถนะครั้งที่ ๑  
 ๖.๔ ผู้ที่จะผ่านการประเมินสมรรถนะครั้งที่ ๒ ต้องได้คะแนนการประเมินส่วนที่ ๓  ไม่ต่ำกว่า ร้อยละ ๖๐ 

๖.๕ ผู้ที่จะผ่านการเลือกสรร จะต้องเป็นผู้ที่ได้คะแนนผ่านการประเมินสมรรถนะครั้งที่ ๑ และ ครั้งที่ ๒ 

๗. การประกาศบัญชีรายช่ือ และการขึ้นบัญชีรายช่ือผู้ผ่านการเลือกสรร 
 ๗.๑ วิทยาลัยเทคนิคธัญบุรีสำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษาจะประกาศรายชื่อผู้ผ่านการเลือกสรร ณ 
วิทยาลัยเทคนิคธัญบุรีหรือประกาศทางเว็บไซต์ของวิทยาลัยเทคนิคธัญบุรี www.thanyatech.ac.th/  
 ๗.๒ การประกาศบัญชีรายชื่อผู้ผ่านการเลือกสรร 

๗.๒.๑ จำแนกตามตำแหน่งที่เปิดรับสมัครและมีผู้สอบผ่าน 
  ๗.๒.๒ บัญชีรายชื่อแต่ละตำแหน่งดังกล่าว จะประกาศเรียงลำดับที่จากผู้ที่ได้คะแนนรวมสูงสุดเป็น
ลำดับที่หนึ่งไปหาผู้ที่ได้คะแนนรวมต่ำสุด โดยผู้อยู่ในลำดับต้นจะเป็นผู้อยู่ในลำดับที่ดีกว่า 
  ๗.๒.๓ กรณีท่ีมีผู้ได้คะแนนรวมตามข้อ ๗.๒.๒ ดังกล่าวเท่ากัน จะพิจารณาดังนี้ 
           (๑) ให้ผู้ที่ได้คะแนนประเมินครั้งที่ ๑ ส่วนที่ ๑ มากกว่า เป็นผู้อยู่ในลำดับที่ดีกว่า 
                    (๒) ถ้าคะแนนเท่ากัน จะพิจารณาให้ผู้ที่ได้คะแนนประเมินครั้งที่ ๑ ส่วนที่ ๒ มากกว่า เป็นผู้
อยู่ในลำดับที่ดีกว่า 
         (๓) ถ้าคะแนนเท่ากัน จะพิจารณาให้ผู้ที่ได้คะแนนประเมินครั้งที่ ๒ มากกว่าเป็น ผู้อยู่ใน
ลำดับที่ดีกว่า 
 ๗.3 หากตำแหน่งใดมีผู้ผ่านการเลือกสรรเกินจำนวนอัตราว่างที่ประกาศรับสมัครนี้ วิทยาลัยเทคนิคธัญบุรี จะ
ขึ้นบัญชีรายชื่อผู้ผ่านการเลือกสรรดังกล่าวนั้นไว้เป็นเวลา 2 ปี 

/ทั้งนี้ ถ้ามีกรณ…ี 

 
การประเมินสมรรถนะ คร้ังท่ี 2 
ส่วนท่ี 3 :   การสอบสัมภาษณ ์
               1. มนุษย์สัมพันธ์ การประสานงาน 
               2. การคิดวิเคราะห ์
               3. ความคิดริเริ่มและปฏิภาณไหวพริบ 
               4. การสื่อสารโดยการพูด 
 

 
100 

 

 
สอบสัมภาษณ ์

 



๖ 
 

 ทั้งนี้ ถ้ามีกรณีอย่างใดอย่างหนึ่งดังต่อไปนี้ ให้รายชื่อที่ได้ขึ้นบัญชีไว้นี้เป็นอันยกเลิกการขึ้นบัญชีของผู้นั้นดว้ย 
ได้แก่ 
  (๑) ผู้นั้นได้ขอสละสิทธิไม่เข้ารับการจัดจ้างในตำแหน่งที่สอบได้ 
  (๒) ผู้นั้นไม่มารายงานตัวเพ่ีอรับการจัดจ้างภายในเวลาที่กำหนด 
  (๓) ผู้นั้นไม่มาเข้าปฏิบัติหน้าที่ราชการตามกำหนดวัน เวลาที่วิทยาลัยเทคนิคธัญบุรี  
  (๔) ปรากฏข้อเท็จจริงในภายหน้าว่าผู้นั้นมีคุณสมบัติไม่เป็นไปตามเงื่อนไข  และ/หรือไม่ปฏิบัติตาม
เงื่อนไขการรับสมัครกรณีหนึ่งกรณีใดหรือหลายกรณีตามที่ระบุไว้ในข้อ ๓.๕ ของประกาศ ฯ นี้ 

๘. การจัดจ้างและทำสัญญาจ้างผู้ผ่านการเลือกสรร 
  ผู้ผ่านการเลือกสรรจะต้องเข้ารับการจ้างและทำสัญญาจ้างตามท่ีวิทยาลัยเทคนิคธัญบุรีกำหนดดังนี้ 

 ๘.๑ วิทยาลัยเทคนิคธัญบุรี จะจ้างพนักงานราชการครั้งแรกตามลำดับคะแนนที่สอบได้ของผู้สอบผ่าน
การเลือกสรร แต่ละตำแหน่ง ตามจำนวนอัตราว่างที่ได้ประกาศรับสมัครไว้นี้ 

 ๘.๒ ในกรณีที ่ว ิทยาลัยเทคนิคธัญบุรี มีอัตราว่างเพิ ่มในภายหน้าจะจัดจ้างพนักงานราชการ          
โดยพิจารณาบัญชีรายชื่อผู้ผ่านการเลือกสรรในตำแหน่งนั้น ๆ ตามลำดับการขึ้นบัญชีรายชื่อของตำแหน่งนั้นที่มีบัญชี
รายชื่อเหลืออยู่ตามอำนวยอัตราว่างดังกล่าว 

 8.3 การทำสัญญาจ้างให้เป็นไปตามที่วิทยาลัยเทคนิคธัญบุรีกำหนด ซึ่งจะแจ้งให้ทราบต่อไป 

ประกาศ  ณ  วันที่  1  พฤศจิกายน พ.ศ. ๒๕๖5 
 
 
 

(นายดำรงค์   สุดวิลัย) 
ผู้อำนวยการวิทยาลัยเทคนิคปทุมธานี รักษาการในตำแหน่ง 

 ผู้อำนวยการวิทยาลัยเทคนิคธัญบุรี 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



๗ 
 

เอกสารแนบท้ายประกาศวิทยาลัยเทคนิคธัญบุรี 
ลงวันที ่  1  พฤศจิกายน พ.ศ. ๒๕๖๕ 

เรื่อง รับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรและจัดจ้างเป็นพนักงานราชการทั่วไป 
------------------------------------------ 

๑. ข้อมูลเกี่ยวกับตำแหน่ง 
 

ชื่อตำแหน่ง  พนักงานบริหารทั่วไป (ครู) 
เลขที่ตำแหน่ง ๒514 กลุ่มงาน บริหารทั่วไป รหัสวิชา ๑๐3 กลุ่มวิชา สังคม 
สถานที่ปฏิบัติงาน วิทยาลัยเทคนิคธัญบุรี 

ที่ตั้งเลขท่ี ๑๐๙ หมู่ ๓ ตำบลบึงน้ำรักษ์ อำเภอธัญบุรี จังหวัดปทุมธานี ๑๒๑๑๐ 
 

๒. หน้าที่และความรับผิดชอบของงานที่ปฏิบัติ 

ปฏิบัติหน้าที่หลักเกี่ยวกับการจัดการเรียนการสอน การส่งเสริม การเรียนรู้ พัฒนาผู้เรียน ปฏิบัติงานทางวิชาการของ
สถานศึกษา พัฒนาตนเองและวิชาชีพ ประสานความร่วมมือกับผู้ปกครอง บุคคลในชุมชนหรือสถานประกอบการเพื่อร่วมกันพัฒนา
ผู้เรียน การบริการสังคมด้านวิชาการ เป็นตัน โดยมีลักษณะงานที่ต้องปฏิบัติ ดังนี้ 

๑. ปฏิบัติงานเกี่ยวกับการจัดการเรียนการสอน และการส่งเสริมการเรียนรู้ของผู้เรียนด้วยวิธีการที่หลากหลาย โดยเน้นผู้เรียน
เป็นสำคัญ 

๒. จัดอบรมสั่งสอนและจัดกิจกรรมเพื่อพัฒนาผู้เรียนให้มีคุณลักษณะที่พึงประสงค์ 
๓. ปฏิบัติงานวิชาการของสถานศึกษา 
๔. ปฏิบัติงานเกี่ยวกับการจัตระบบการดูแลช่วยเหลือผู้เรียน 
๕. ประสานความร่วมมือกับผู้ปกครองและบุคคลในชุมชนเพ่ือร่วมกันพัฒนาผู้เรียนตามศักยภาพ 
๖. ทำนุ บำรุง ส่งเสริมศิลปวัฒนธรรม แหล่งเรียนรู้และภูมิปัญญาท้องถิ่น 
๗. ศึกษาวิเคราะห์วิจัยและประเมินพัฒนาการของผู้เรียนเพ่ือนำมาพัฒนาการเรียนการสอนให้มีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น 
๘. ปฏิบัติงานเกี่ยวกับการใช้โปรแกรมชุดคำสั่งในระบบคอมพิวเตอร์เพื่อนำมาปฏิบัติงานในการจัดการเรียนการสอนและงาน

อ่ืน ๆ  ที่เกี่ยวข้อง รวมทั้งการติดตามความก้าวหน้าของเทคโนโลยีใหม่ เๆพ่ือนำมาใช้ปฏิบัติงาน 
๙. ติดต่อประสานงาน ให้บริการข้อมูลให้คำปรึกษา แนะนำ ตอบปัญหา และขี้แจงเรื่องต่าง  ๆที่เกี่ยวกับงานในหน้าที่แก่

บุคคลหรือหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง 

๓. คุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่ง 
 3.1 ได้รับวุฒิปริญญาตรีหรือคุณวุฒิอย่างอื ่นที ่เที ่ยบได้ในระดับเดียวกันที ่ ก.พ.รับรองแล้วในกลุ ่มวิชาสังคม                
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 3.2  มีใบอนุญาตประกอบวิชาชีพครู หรือใบอนุญาตปฏิบัติการสอน หรือหนังสือรับรองสิทธิ์โดยต้องได้รับ
อนุมัติภายในวันปิดรับสมัครเท่านั้น   
  
4. การลงนาม  

 

          ชื่อผู้ตรวจสอบ..................................... 

        วันที่ได้จัดทำ 1 พฤศจิกายน พ.ศ. ๒๕๖๕
  


