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ประกาศวิทยาลัยเทคนิคปราจีนบุรี 
เรื่อง  รับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเปนพนักงานราชการทั่วไป 

 
 ดวยวิทยาลัยเทคนิคปราจีนบุรี ประสงคจะรับสมัครบุคคลเพ่ือจัดจางเปนพนักงานราชการ  
ในกลุมงานบริหารงานทั่วไป ตำแหนง พนักงานบริหารทั่วไป (ครู) โดยปฏิบัติงานในวิทยาลัยเทคนิคปราจีนบุรี 
ฉะนั้น อาศัยอำนาจตามความในขอ ๕ ของประกาศคณะกรรมการบริหารพนักงานราชการ ลงวันที่ ๑๑ กันยายน 
พ.ศ. ๒๕๕๒ เรื่อง หลักเกณฑ วิธีการ และเงื่อนไขการสรรหาและเลือกสรรพนักงานราชการและแบบสัญญาจาง
ของพนักงานราชการ พ.ศ. ๒๕๕๒ และประกาศคณะกรรมการบริหารพนักงานราชการ ลงวันที่ ๒๘ กุมภาพันธ 
พ.ศ.๒๕๕๔ เรื่อง การกำหนดลักษณะงานและคุณสมบัติเฉพาะของกลุมงานและการจัดทำกรอบอัตรากำลัง
พนักงานราชการ และคำสั่งสำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษาที่ ๒๙๗/๒๕๕๖ ลงวันที่ ๒๘ กุมภาพันธ พ.ศ. 
๒๕๕๖ เรื่องมอบอำนาจการสรรหาและเลือกสรรบุคคลเพื่อจัดจางเปนพนักงานราชการประเภทท่ัวไป การจัดทำ
และลงนาม ในสัญญาจางพนักงานราชการ จึงประกาศรับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเปนพนักงานราชการทั่วไป    
โดยมีรายละเอียด ดังตอไปนี้ 

๑. ชื่อตำแหนง กลุมงาน และรายละเอียดการจางงาน 

1.1 ชื่อกลุมงาน ชื่อตำแหนง จำนวนอัตราวาง       
 บริหารงานทั่วไป พนักงานบริหารท่ัวไป (ครู)           2 
   

ลำดับที่ รหัสสาขา กลุมวิชา/ทาง จำนวนอตัราวาง 
๑ 206 ชางไฟฟากำลัง ๑ อัตรา 
2 702 การโรงแรม ๑ อัตรา 

 

1.2 ขอบขายงานที่จะใหปฏิบัติ  ใหเปนไปตามระเบียบแนบทายประกาศนี้ 

1.3 อัตราคาตอบแทนและสิทธิประโยชน  
ตำแหนงในกลุมบริหารงานทั่วไป คาตอบแทนรายเดือน จำนวนเงิน  ๑๘,๐๐๐ บาท และใหไดรับ

สิทธิประโยชนของพนักงานราชการ ตามระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีวาดวยพนักงานราชการ พ.ศ.๒๕๔๗ และ
ตามประกาศคณะกรรมการบริหารพนักงานราชการ เรื่อง คาตอบแทนพนักงานราชการ (ฉบับที่ 9) ลงวันที่ ๑5 
พฤษภาคม พ.ศ. ๒๕61 กำหนดไว 

1.4 ระยะเวลาการจาง จางภายในปงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖6 (ตั้งแตวันเริ่มปฏิบัติราชการซึ่งจะ
กำหนดไวในประกาศรายชื่อผูผานการเลือกสรรเพื่อจัดจางเปนพนักงานราชการ) ถึงวันท่ี ๓๐ กันยายน ๒๕๖7 โดย
ในระยะเวลาการจางตองประเมนิผลการปฏิบัติงานของพนักงานราชการ ตามประกาศคณะกรรมการบริหารพนักงาน
ราชการ เรื่องแนวทาง การประเมินผลการปฏิบัติงานของพนักงานราชการ พ.ศ. ๒๕๕๔ ลงวันที่ ๒๘ กุมภาพันธ 
๒๕๕๔ และท่ีสำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา กำหนดไว   

1.5 สถานที่ปฏิบัติงาน ปฏิบัติงานท่ีวิทยาลัยเทคนิคปราจีนบุรี สังกัดสำนักงานคณะกรรมการ 
การอาชีวศึกษา 
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๒. คุณสมบัติทั่วไป และคุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหนงของผูสมัคร 
 ผูสมัครตองมีคุณสมบัติทั่วไป และมีคุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหนงครบทุกขอ ดังตอไปนี ้

2.1 คุณสมบัติท่ัวไป 
2.1.1 มีสัญชาติไทย 
2.1.2 มีอายุไมต่ำกวา ๑๘ ป (นับถึงวันสุดทายของการรบัใบสมัคร) 
2.1.3 ไมเปนบุคคลลมละลาย 
2.1.4 ไมเปนผูมกีายทุพพลภาพจนไมสามารถปฏิบัติหนาที่ได ไรความสามารถ หรือจิตฟนเฟอน

ไมสมประกอบ หรือเปนโรคตามที่กำหนดไวในกฎหมายวาดวยระเบียบขาราชการพลเรอืน 
2.1.5 ไมเปนผูดำรงตำแหนงทางการเมือง กรรมการพรรคการเมือง หรือเจาหนาที่ ในพรรคการเมือง 
2.1.6 ไมเปนผูเคยตองรับโทษจำคุกโดยคำพิพากษาถึงท่ีสุดใหจำคุกเพราะกระทำความผิดทาง

อาญา เวนแตเปนโทษสำหรับความผิดท่ีไดกระทำโดยประมาทหรือความผิดลหุโทษ 
2.1.7 ไมเปนผู เคยถูกลงโทษใหออก ปลดออก หรือไลออกจากราชการ รัฐวิสาหกิจหรือ

หนวยงานอ่ืนของรฐั 
  หมายเหตุ ผูท่ีผานการเลือกสรร ในวันที่ทำสัญญาจางจะตองไมเปนขาราชการหรือลูกจางของ
สวนราชการ พนักงาน หรือลูกจางของหนวยงานอ่ืนของรัฐ รัฐวิสาหกิจ หรือพนักงานหรือลูกจางของราชการ           
สวนทองถิ่น และจะตองนำใบรับรองแพทย ซึ่งออกใหไมเกิน ๑ เดือน และแสดงวาไมเปนโรคที่ตองหามตามกฎ 
ก.พ. วาดวยโรค (พ.ศ.๒๕๕๓) มายื่นดวย  

2.2 คุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหนง 
2.2.1 ไดรับวุฒิปริญญาตรี หรือคุณวุฒิอื่นที่เทียบไดในระดับเดียวกันที่ ก.พ. รับรองแลวใน

สาขาวิชา 206 ชางไฟฟากำลัง  ชางไฟฟา/ไฟฟากำลัง/วิศวกรรมไฟฟา/เทคโนโลยีไฟฟาอุตสาหกรรม/
อุตสาหกรรมศิลป (ไฟฟา)/วิศวกรรมไฟฟาเครื่องกลการผลิต/เทคโนโลยีไฟฟา/อุตสาหกรรม(ไฟฟา)/ไฟฟา
อุตสาหกรรม/เทคโนโลยีอิเล็กทรอนิกส/วิศวกรรมไฟฟาและการศึกษา/ไฟฟาและแมคคาทรอนิกส 

2.2.2 ไดรับวุฒิปริญญาตรี หรือคุณวุฒิอื่นที่เทียบไดในระดับเดียวกันที่ ก.พ. รับรองแลวใน
สาขาวิชา 702 การโรงแรม  การโรงแรม/การโรงแรมและบริการ/ธุรกิจโรงแรม/การจัดการโรงแรม/การจัดการ
โรงแรมและการทองเท่ียวนานาชาติ/การจัดการโรงแรมและภัตตาคาร/อุตสาหกรรมบริการ 

2.2.3 มีใบอนุญาตประกอบวิชาชีพครู หรือหลักฐานที่ใชแสดงในการประกอบวิชาชีพครูตามที่ 
คุรุสภาอกใหเพ่ือปฏิบัติหนาท่ีสอน ไมหลังวันรบัสมัครสอบแขงขันในวันสุดทายและยังไมหมดอายุ เวนแต ผูสมัคร
สอบแขงขันที่มีคุณวุฒิในประเภทวิชา หรือกลุมวิชา หรือทางหรือสาขาวิชาเอกที่ขาดแคลน มีความจำเปนตอการ
จัดการเรียนการสอนเปนพิเศษตามท่ีสวนราชการกำหนดทั้งนี้จะตองมีใบอนุญาตประกอบวิชาชีพครู หรือหลักฐาน
ท่ีใชแสดงในการประกอบวิชาชีพครูตามที่คุรสุภาออกให เพื่อปฏิบัติหนาที่สอนกอนวันไดรับการจัดทำสัญญาจาง 

๓. การรับสมัคร  

3.1 วัน เวลา และสถานที่รับสมัคร 
 ผูประสงคจะสมัคร ใหยื่นใบสมัครดวยตนเอง ณ งานบุคลากร ชั้น 2 อาคารอำนวยการ วิทยาลัยเทคนิค
ปราจีนบุรี ตั้งแตวันที่ 25 ตุลาคม 2565 ถึงวันท่ี 31 ตุลาคม 2565 (ในวันราชการ) ภาคเชาตั้งแตเวลา ๐๘.๓๐ น. 
ถึง ๑๒.๐๐ น. และภาคบายตั้งแตเวลา ๑๓.๐๐ น. ถึงเวลา ๑๖.๓๐ น.  
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3.2 หลักฐานท่ีตองย่ืนพรอมใบสมัคร 
3.2.1 รูปถายหนาตรง ไมสวมหมวก ไมสวมแวนตาดำ ขนาด ๑x๑.๕ นิ้วโดยถายไวไมเกิน ๑ ป

(นบัถึงวันสุดทายของการรับสมัคร) จำนวน ๓ รูป (ใชติดใบสมัคร ๑ รูป และใบตอบรับการสมัคร ๒ รูป 
3.2.2 สำเนาปริญญาบัตรและสำเนาระเบียนแสดงผลการศึกษา (Transcript of Records)            

ท่ีแสดงวาเปนผูมีคุณวุฒิการศึกษาตรงตามประกาศรับสมัครโดยตองสำเร็จการศึกษาและไดรับอนุมัติจากผูมี
อำนาจอนุมัติภายในวันปดรบัสมัครจำนวน อยางละ ๒ ฉบับ 
  ท้ังนี้ ผูที่ถือวาเปนผูสำเร็จการศึกษาตามหลักสูตรขั้นปริญญาบัตรของสถานศึกษา ใดนั้นจะถือตาม
กฎหมาย กฎ หรือระเบียบที่เกี่ยวกับการสำเร็จการศึกษาตามหลักสูตรของสถานศึกษานั้น ๆ เปนเกณฑ โดยจะตอง
สำเร็จการศึกษาภายในวันปดรบัสมัคร 

3.2.3 สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน  จำนวน ๑ ฉบับ 
3.2.4 สำเนาทะเบียนบาน  จำนวน ๑ ฉบับ 
3.2.5 สำเนาหลักฐานอ่ืนๆ (ถามี) เชน ใบสำคัญสมรส ใบเปลี่ยนชื่อ-นามสกุล (ในกรณีที่ชื่อและ

นามสกุลในหลักฐานการสมัครไมตรงกัน) ใบสำคัญทางทหาร (ใบสด.๘ ใบสด.๙ และใบสด.๔๓) เปนตน จำนวน
อยางละ ๑ ฉบับ 

3.2.6 สำเนามีใบอนุญาตประกอบวิชาชีพครู หรือหลักฐานที่ใชแสดงในการประกอบวิชาชีพครู
ตามที่ คุรุสภาออกใหเพื่อปฏิบัติหนาที่สอน ไมหลังวันรับสมัครสอบแขงขันในวันสุดทายและยังไมหมดอายุ เวนแต 
ผูสมัครสอบแขงขันท่ีมีคุณวุฒิในประเภทวิชา หรือกลุมวิชา หรือทางหรือสาขาวิชาเอกที่ขาดแคลน มีความจำเปน
ตอการจัดการเรยีนการสอนเปนพิเศษตามที่สวนราชการกำหนด ทั้งนี้จะตองมีใบอนุญาตประกอบวิชาชีพครู หรือ
หลักฐานท่ีใชแสดงในการประกอบวิชาชีพครูตามที่คุรุสภาออกให เพื่อปฏิบัติหนาที่สอนกอนวันไดรับการจัดทำ
สัญญาจาง 
  ท้ังนี้ ในวันสมัคร ใหผูสมัครนำเอกสารฉบับจริงทุกรายการมาแสดงตอเจาหนาที่รับสมัครดวย 
และใหผูสมัครเขียนคำรับรองสำเนาถูกตองและลงชื่อกำกับไวในสำเนาเอกสาร ตามขอ ๓.๒.๒ – ๓.๒.๖ ทุกฉบับ 

3.3 คาธรรมเนียมในการสมัคร 
  ผูสมัครตองเสียคาธรรมเนียมสอบสำหรับตำแหนงที่สมัคร จำนวนเงิน ๓๐๐ บาท  (สามรอยบาทถวน) 
และคาธรรมเนียมดังกลาวจะไมคืนให ไมวากรณีใดๆ ทั้งสิ้น 

3.4 วิธีการสมัคร 
  ใหผูสมัครดำเนินการเก่ียวกับการสมัครตามขั้นตอนวิธีการ ดังนี้ 

3.4.1 ขอรับคำรองขอสมัคร และใบสมัครตามแบบท่ีกำหนดที่งานบุคลากร วิทยาลัยเทคนิค
ปราจีนบุรี หรือขอรับไดท่ีเจาหนาที่รับสมัคร  

3.4.2 กรอกรายละเอียดในเอกสารการรับสมัครซึ่งประกอบดวย คำรองขอสมัคร และใบสมัคร 
ใหครบถวนทุกชองรายการ และลงชื่อผูสมัครพรอมทั้งวันที่สมัครใหเรียบรอย  

3.4.3 ติดรูปถายจำนวน ๑ รูปลงในใบสมัคร และติดรูปถายจำนวน ๒ รูป ลงในบัตรประจำตัว
ผูสมัครสอบในชองที่กำหนดใหเรียบรอย 

3.4.4 ยื่นเอกสารการสมัครท่ีกรอกขอความสมบูรณและติดรูปถายเรียบรอยแลวพรอมทั้งแนบ
เอกสารประกอบการสมัครตามขอ ๓.๒ โดยใหยื่นการสมัครตอเจาหนาที่รับสมัครเทานั้นและใหยื่นภายในวันเวลา
และสถานที่รับสมัครที่กำหนดไวตามขอ ๓.๑ 
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3.4.5 เมื่อเจาหนาท่ีรับสมคัรไดตรวจสอบเอกสารการสมัครแลว ใหผูสมัครชำระเงนิคาธรรมเนียมสอบ 
ตามขอ ๓.๓ และลงช่ือผูสมัครในบันทึกประจำวันเปนหลักฐาน พรอมกับรอรับบัตรประจำตัวผูสมัครสอบคืนจาก
เจาหนาที่รับสมัคร ซึ่งผูสมัครตองเก็บไวเปนหลักฐานในการเขารับการประเมินสมรถนะโดยการสอบ 

3.4.6 ติดตามตรวจสอบประกาศรายชื่อผูมีสิทธิสอบตามที่กำหนดไวในขอ ๔ ของประกาศฯ น้ี 

3.5 เงื่อนไขการรับสมัคร 
3.5.1 วิทยาลัยเทคนิคปราจีนบุรี ขอสงวนสิทธิรับการพิจารณาเอกสารการสมัครเฉพาะผูสมัคร 

ท่ียื่นเอกสารประกอบการสมัครตามขอ ๓.๒ ในประกาศฯ นี้ ครบถวนทุกรายการ และไดกรอกขอความในเอกสาร
การสมัครครบถวนสมบูรณและไดดำเนินการสมัครตามขอ ๓.๔ ในประกาศฯ น้ี ครบถวนทุกข้ันตอน กรณีที่ยื่น
เอกสารประกอบการสมัคร หรือกรอกขอความในเอกสารการสมัครไมครบถวนสมบูรณ หรือไมไดดำเนินการสมัคร
ครบถวนทุกข้ันตอนดังกลาวจะมีผลใหผูสมัครนั้นไมมีรายชื่อในประกาศรายชื่อผูมีสิทธิเขารับการประเมิน
สมรรถนะหรอืเขารับการสอบในตำแหนงที่สมัครน้ัน 

3.5.2 ผูสมัครจะตองรับผิดชอบในการตรวจสอบและรับรองตนเองวาเปนผูมีคุณสมบัติทั่วไปและ
คุณสมบัติตรงตามประกาศรับสมัครสอบ กรณีที่วิทยาลัยเทคนิคปราจีนบุรี ตรวจสอบพบวาผูสมัครไมมีคุณสมบัติ
ครบถวนดังกลาว หรือตรวจสอบวาคุณวุฒิการศึกษาที่ใชสมัครไมตรงตามประกาศรับสมัคร รวมทั้งกรณีที่มีความ
ผิดพลาดอันเกิดจากผูสมัครไมวาดวยเหตุใดๆ อันมีผลทำใหผูสมัครไมมีสิทธิสมัครตามประกาศรับสมัครนี้ ใหถือวา
ผูสมัครเปนผูขาดคณุสมบัติในการสมัครมาตั้งแตตน และถือวาเปนผูไมมีสิทธิเขารับการประเมินสมรรถนะและไมมี
สิทธิไดรับการจัดจางและทำสัญญาจางเปนพนักงานราชการครั้งนี้ถึงแมจะเปนผูผานการเลือกสรรเพื่อจัดจางเปน
พนักงานราชการและจะไมไดรับคืนคาธรรมเนียมการสอบแตอยางใด 

3.5.3 วิทยาลัยเทคนิคปราจีนบุรี จะดำเนินการประเมินสมรรถนะโดยการสอบขอเขียนครั้งแรก
ในวันและเวลาเดียวกันทุกตำแหนงตามประกาศรับสมัครนี้ ดังนั้น กรณีผูใดสมัครหลายตำแหนง วิทยาลัยเทคนิค
ปราจีนบุรีขอสงวนสิทธิในการประกาศรายชื่อผูมีสิทธิเขาสอบตาม ขอ ๔ ของประกาศฯนี้ โดยพิจารณาประกาศ
รายชื่อผูนั้นตามตำแหนงที่ผูน้ันไดสมัครครั้งสุดทาย 

๔. การประกาศรายชื่อผูมีสิทธิเขารับการประเมินสมรรถนะและกำหนดวันเวลาและสถานท่ีในการประเมินสมรรถนะ 
 วิทยาลัยเทคนิคปราจีนบุรี จะประกาศรายชื่อผูมีสิทธิเขารับการประเมินสมรรถนะและกำหนด 
วัน เวลา และสถานที่ในการประเมินสมรรถนะ กอนหรือภายในวันที่ 3 พฤศจิกายน 2565 ณ วิทยาลัยเทคนิค
ปราจีนบุรีทาง และ/หรือทางเว็บไซดวิทยาลัยเทคนิคปราจีนบุรี www.technicprachin.ac.th 
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๕. หลักเกณฑและวิธีการเลือกสรร 
 วิทยาลัยเทคนิคปราจีนบุรี จะดำเนินการประเมินสมรรถนะผูสมัครดวยวิธีการสอบในแตละ
ตำแหนงท่ีเปดรับสมัคร ดังตอไปนี้ 

สมรรถนะ 
คะแนน

เต็ม 
วิธีการ
ประเมิน 

ประเมินสมรรถนะ ครั้งที่ ๑ 
สวนที่ ๑: ความรูความสามารถทั่วไป 

- รัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทย พ.ศ. 2560 
- พระราชกฤษฎีกาวาดวยหลักเกณฑและวิธีการบริหารกิจการบานเมือง

ท่ีดี พ.ศ. 2546 
- พระราชบัญญัติความผิดทางละเมิดของเจาหนาที่ พ.ศ. 2539 
- พระราชบัญญัติการอาชีวศึกษา พ.ศ.๒๕๕๑ 
- ระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีวาดวยพนักงานราชการ พ.ศ.๒๕๔๗ และ

ประกาศคณะกรรมการบริหารพนักงานราชการที่เก่ียวของ 
- พระราชบัญญัตกิารศึกษาและระเบียบที่เก่ียวของ 
- ความเปนครู คุณธรรม จริยธรรม และจรรยาบรรณวิชาชีพครู 
- ความรูความสามารถทั่วไปตำแหนงครู 

 
100 

คะแนน 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 
สอบ

ขอเขียน 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

สวนที่ ๒: ความรูความสามารถเฉพาะตำแหนง ตามรหัสกลุมวิชา 
2.1 รหัสสาขา 206  ชางไฟฟากำลัง 
2.2 รหัสสาขา 702  การโรงแรม 

 
100 

คะแนน 

 
สอบ

ขอเขียน 
 

ประเมินสมรรถนะ ครั้งที่ ๒ 
สวนที่ ๓ มีสมรรถนะดังนี้ 

2.3 สอบสัมภาษณ มีสมรรถนะ ดังนี ้
- บุคลิกภาพ 
- ความอดทนเสียสละ 
- ความคดิริเริ่มสรางสรรคและปฏิภาณไหวพริบ 
- ทัศนคติความเปนครู 
- ความสามารถในการสื่อสารโดยการพูด 

2.4 สอบปฏิบัติวัดความรูความสามารถทางดานสารสนเทศเพ่ือการจัดการ
เรียนการสอน วิชาตามรหัสกลุมวิชาท่ีสมัครสอบ (เตรียมเนื้อหาในการ
สอบสอนไมเกิน ๑๐ นาที/คน) 

 
 

50 
คะแนน 

 
 
 
 

50 
คะแนน 

 
 

สอบ
สัมภาษณ 

 
 
 
 

สอบปฏิบัติ    
การสอน 

 

หมายเหตุ 
 ในวันสอบสัมภาษณ ใหผูสมัครสอบนำแฟมสะสมผลงานมานำเสนอ โดยจะประเมินสมรรถนะ 
ครั้งท่ี ๑ กอน เมื่อประเมินสมรรถนะ ครั้งที่ ๑ ผานแลว จึงจะมีสิทธิเขารับการประเมินสมรรถนะ ครั้งท่ี ๒ ตอไป 
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๖. เกณฑการตัดสิน 
6.1 การประเมินสมรรถนะจะแบงการประเมินเปน ๒ ครั้ง ไดแก 

6.1.1 ประเมนิสมรรถนะครั้งที่ ๑ ประกอบดวย สวนท่ี ๑ และสวนที่ 2  
6.1.2 ประเมนิสมรรถนะครั้งท่ี ๒ ประกอบดวย สวนท่ี ๓ 

6.2 ผูที่ผานการประเมินสมรรถนะครั้งที่ ๑ ตองไดคะแนนการประเมินสวนที่ ๑ และสวนที่ ๒ ไมต่ำกวา
รอยละ ๖๐                       
 ทั้งนี้ ผูท่ีจะไดรับการตรวจขอสอบสวนที่ ๒ จะตองเปนผูไดคะแนนผานการประเมินในสวนท่ี ๑ 
ไมต่ำกวารอยละ ๖๐ วิทยาลัยเทคนิคปราจีนบุรี ขอสงวนสิทธิพิจารณาตรวจกระดาษคำตอบของผูเขาสอบในสวนที่ ๒ 
ใหกับผูท่ีมีผลการประเมนิผานในสวนที่ ๑ เทานั้น  

6.3 ผูที่จะมีสิทธิเขารับการประเมินสมรรถนะครั้งที่ 2 จะตองเปนผูที่ไดคะแนนผานการประเมิน
สมรรถนะครั้งที่ 1 

6.4 ผูที่จะผานการประเมินสมรรถนะครั้งท่ี ๒ จะตองเปนผูที่ไดคะแนนการประเมินสวนที่ ๓ ไมต่ำกวา
รอยละ ๖๐ 

6.5 ผูที่จะผานการเลือกสรร จะตองเปนผูที่ไดคะแนนผานการประเมินสมรรถนะครั้งที่ ๑ และ ประเมิน
สมรรถนะครั้งที่ ๒ 
 

๗. การประกาศบัญชีรายช่ือ และการขึ้นบัญชีรายช่ือผูผานการเลือกสรร 
7.1 วิทยาลัยเทคนิคปราจีนบุรี จะประกาศรายชื่อผูผานการเลือกสรร ณ วิทยาลัยเทคนิคปราจีนบุรี 

หรือประกาศทางเว็บไซต วิทยาลัยเทคนิคปราจีนบุรี www.technicprachin.ac.th 
7.2 การประกาศบัญชีรายชื่อผูผานการเลือกสรร 

7.2.1 จำแนกตามตำแหนงที่เปดรับสมัครและมีผูสอบผาน 
7.2.2 บัญชีรายชื่อแตละตำแหนงดังกลาว จะประกาศเรียงลำดับที่จากผูที่ไดคะแนนรวมสูงสุด

เปนลำดับที่หนึ่งไปหาผูที่ไดคะแนนรวมต่ำสุด โดยผูอยูในลำดับตนจะเปนผูอยูในลำดับที่ดีกวา 
7.2.3 กรณีที่มีผูไดคะแนนรวมตามขอ ๗.๒.๒ ดังกลาวเทากัน จะพิจารณาดังนี้ 

(๑) ใหผูท่ีไดคะแนนประเมินสมรรถนะครั้งที่ ๑ สวนที่ ๑ มากกวา เปนผูอยูในลำดับที่ดีกวา 
(๒) ถาคะแนนเทากัน จะพิจารณาใหผูที่ไดคะแนนประเมินสมรรถนะครั้งที่ ๑ สวนที่ ๒ 

มากกวาเปนผูอยูในลำดับท่ีดีกวา 
(๓) ถาคะแนนเทากัน จะพิจารณาใหผูที่ไดคะแนนประเมินสมรรถนะครั้งท่ี ๒ มากกวา 

เปนผูอยูในลำดับท่ีดีกวา                
7.3 หากตำแหนงใดมีผูผานการเลือกสรรเกินจำนวนอัตราวางท่ีประกาศรับสมัครนี้ วิทยาลัยเทคนิค

ปราจีนบุรี จะขึ้นบัญชีรายชื่อผูผานการเลือกสรรดังกลาวนั้นไวเปนเวลา ๒ ป นับตั้งแตวันประกาศข้ึนบัญชีรายชื่อ 
ผูผานการเลือกสรร 
 ทั้งนี้ ถามีกรณีอยางใดอยางหนึ่งตอไปนี้ ใหรายชื่อที่ไดขึ้นบัญชีไวน้ีเปนอันยกเลิกการข้ึนบัญชี 
ของผูนั้นดวย ไดแก              

(๑) ผูนั้นไดขอสละสิทธิไมเขารับการจัดจางในตำแหนงท่ีสอบได 
(๒) ผูนั้นไมมารายงานตัวเพ่ือรับการจัดจางภายในเวลาที่กำหนด 
(๓) ผูนั้นไมมาปฏิบัติหนาที่ตามกำหนดวัน เวลาที่วิทยาลัยเทคนิคปราจีนบุรีกำหนด 
(๔) ปรากฏขอเท็จจริงในภายหลังวาผูนั้นมีคุณสมบัติไมเปนไปตามเงื่อนไข และ/หรือไม

ปฏิบัติตามเงื่อนไขการรบัสมัครกรณีหนึ่งกรณีใดหรือหลายกรณีตามที่ระบุไวในขอ ๓.๕ ของประกาศฯ นี้ 

/8. การจัดจาง... 
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๘. การจัดจางและทำสัญญาจางผูผานการเลือกสรร 
 ผูผานการเลือกสรรจะตองรายงานตัวเขารับการจางและทำสัญญาจางตามที่วิทยาลัยเทคนิคปราจีนบุรี
กำหนด ดังนี้ 

8.1 วิทยาลัยเทคนิคปราจีนบุรี จะจางพนักงานราชการครั้งแรกตามลำดับคะแนนที่สอบได ของผูสอบ
ผานการเลือกสรร แตละตำแหนง ตามจำนวนอัตราวางที่ไดประกาศรบัสมัครไวนี้ 

8.2 ในกรณีที่วิทยาลัยเทคนิคปราจีนบุรี มีอัตราวางพนักงานราชการเพิ่มภายหนา จะจัดจางพนักงาน
ราชการโดยพิจารณาบัญชีรายชื่อผูผานการเลือกสรรในตำแหนงนั้น ๆ ตามลำดับการข้ึนบัญชีรายชื่อของตำแหนงนั้น 
ท่ีมีบัญชีรายชื่อเหลืออยูตามจำนวนอัตราวางดังกลาว 

8.3 การทำสัญญาจางใหเปนไปตามที่วิทยาลัยเทคนคิปราจีนบุรีกำหนด ซึ่งจะแจงใหทราบตอไป 
 

    ประกาศ  ณ  วันที่ 10 ตุลาคม พ.ศ. ๒๕๖5 
 

 
 

(นางอารีย  เลิศกิจเจริญผล) 
ผูอำนวยการวิทยาลัยเทคนิคปราจีนบุรี 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

…………………..ราง 

…………………..พิมพ 

…………………..ตรวจ 
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เอกสารแนบทายประกาศวิทยาลัยเทคนิคปราจีนบุรี 
ลงวันที่ 10 ตุลาคม พ.ศ. ๒๕๖5 

เร่ือง  รับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรและจัดจางเปนพนกังานราชการทั่วไป 
 

1. ขอมูลเกี่ยวกับตำแหนง  
 

ชื่อตำแหนง พนักงานบริหารทั่วไป (ครู) จำนวน 1 อัตรา  
เลขท่ีตำแหนง    3389  กลุมงาน บริหารงานทั่วไป  รหัสวิชา 206  กลุมวิชา ชางไฟฟากำลัง 
สถานท่ีปฏิบัติงาน   วิทยาลัยเทคนิคปราจีนบุรี 
 เลขที่ 908 ปราจีนอนุสรณ ตำบล หนาเมือง อำเภอเมืองปราจีนบุรี ปราจีนบุร ี25000 
 

2. หนาที่และความรับผดิชอบของงานที่ปฏิบัติ 
ปฏิบัติหนาที่หลักเกี่ยวกับการจัดการเรียนการสอน  การสงเสริม การเรียนรู พัฒนาผูเรียน ปฏิบัติงาน 

ทางวิชาการของสถานศึกษา พัฒนาตนเองและวิชาชีพ ประสานความรวมมือกับผูปกครองบุคคล ในชุมชนหรือ
สถานประกอบการเพ่ือรวมกันพัฒนาผูเรียน การบริการสังคมดานวิชาการ เปนตน โดยมีลักษณะงานที่ตองปฏิบัติ 
ดังนี้ 

1. ปฏิบัติงานเกี่ยวกับการจัดการเรียนการสอนและการสงเสริมการเรียนรู ของผูเรียน ดวยวิธีการ                  
ท่ีหลากหลาย  โดยเนนผูเรียนเปนสำคัญ 

2. จัดอบรมสั่งสอนและจัดกิจกรรมเพื่อพัฒนาผูเรียนใหมีคุณลักษณะที่พึงประสงค 
3. ปฏิบัติงานวิชาการของสถานศกึษา 
4. ปฏิบัติงานเก่ียวกับการจัดระบบดูแลชวยเหลือผูเรียน 
5. ประสานความรวมมือกับผูปกครองและบุคคลในชุมชนเพ่ือรวมพัฒนาผูเรียนตามศกัยภาพ 
6. ทำนุ บำรุง สงเสรมิศิลปวัฒนธรรม แหลงเรียนรู และภูมิปญญาทองถ่ิน 
7. ศึกษา วิเคราะห วิจัย และประเมินพัฒนาการของผูเรียน เพื่อนำมาพัฒนาการเรียนการสอนใหมี

ประสิทธิภาพยิ่งข้ึน 
8. ปฏิบัติงานเก่ียวกับการใชโปรแกรมชุดคำสั่งในระบบคอมพิวเตอร เพ่ือนำมาปฏิบัติงานในการจัดการ

เรียนการสอนและงานอ่ืน ๆ ที่เก่ียวของ รวมท้ังการติดตามความกาวหนาของเทคโนโลยีใหม ๆ เพื่อนำมาใช
ปฏิบัติงาน 

9. ติดตอประสานงาน ใหบริการขอมูล ใหคำปรึกษา แนะนำ ตอบปญหา และชี้แจงเรื่องตาง ๆ ที่
เก่ียวกับงานในหนาที่ ใหกับบุคคลหรอืหนวยงานที่เก่ียวของ 

10. ปฏิบัติหนาที่อ่ืนตามที่ไดรับมอบหมา 
 

3. คุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหนง 
3.1 ตำแหนง กลุมวิชา ชางไฟฟากำลัง รหัสวิชา 206 ไดรับวุฒิปริญญาตรี หรือคุณวุฒิอ่ืนท่ีเทียบได

ในระดับเดียวกันที่ ก.พ. รับรองในสาขาวิชา ชางไฟฟา/ไฟฟากำลัง/วิศวกรรมไฟฟา/เทคโนโลยีไฟฟาอุตสาหกรรม/
อุตสาหกรรมศิลป (ไฟฟา)/วิศวกรรมไฟฟาเครื่องกลการผลิต/เทคโนโลยีไฟฟา/อุตสาหกรรม(ไฟฟา)/ไฟฟา
อุตสาหกรรม/เทคโนโลยีอิเล็กทรอนิกส/วิศวกรรมไฟฟาและการศึกษา/ไฟฟาและแมคคาทรอนิกส 
 
 

/3.2 มีใบอนุญาต... 



-๙- 

 

3.2 มีใบอนุญาตประกอบวิชาชีพครู หรือหลักฐานที่ใชแสดงในการประกอบวิชาชีพครูตามที่ คุรุสภาอกให
เพ่ือปฏิบัติหนาท่ีสอน ไมหลังวันรับสมัครสอบแขงขันในวันสุดทายและยังไมหมดอายุ เวนแต ผูสมัครสอบแขงขันที่
มีคุณวุฒิในประเภทวิชา หรือกลุมวิชา หรือทางหรือสาขาวิชาเอกที่ขาดแคลน มีความจำเปนตอการจัดการเรียน
การสอนเปนพิเศษตามท่ีสวนราชการกำหนดทั้งน้ีจะตองมีใบอนุญาตประกอบวิชาชีพครู หรือหลักฐานที่ใชแสดงใน
การประกอบวิชาชีพครตูามท่ีคุรุสภาออกให เพ่ือปฏิบัติหนาที่สอนกอนวันไดรบัการจัดทำสัญญาจาง 
 
4. การลงนาม 

 

 
ลงชื่อ  

(นางอารีย  เลิศกิจเจริญผล) 
ผูอำนวยการวิทยาลัยเทคนิคปราจีนบุรี 

วันท่ี 10 ตุลาคม พ.ศ. ๒๕๖5 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



-๑๐- 

 

เอกสารแนบทายประกาศวิทยาลัยเทคนิคปราจีนบุรี 
ลงวันที่ 10 ตุลาคม พ.ศ. ๒๕๖5 

เร่ือง  รับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรและจัดจางเปนพนกังานราชการทั่วไป 
 

1. ขอมูลเกี่ยวกับตำแหนง  
 

ชื่อตำแหนง พนักงานบริหารทั่วไป (ครู) จำนวน 1 อัตรา   
เลขท่ีตำแหนง    3388  กลุมงาน บริหารงานทั่วไป  รหัสวิชา 702  กลุมวิชา การโรงแรม 
สถานท่ีปฏิบัติงาน   วิทยาลัยเทคนิคปราจีนบุรี 
 เลขที่ 908 ปราจีนอนุสรณ ตำบล หนาเมือง อำเภอเมืองปราจีนบุรี ปราจีนบุร ี25000 
 

2. หนาที่และความรับผดิชอบของงานที่ปฏิบัติ 
ปฏบิัติหนาท่ีหลักเก่ียวกับการจัดการเรียนการสอน  การสงเสริม การเรียนรู พัฒนาผูเรียน ปฏิบัติงาน 

ทางวิชาการของสถานศึกษา พัฒนาตนเองและวิชาชีพ ประสานความรวมมือกับผูปกครองบุคคล ในชุมชนหรือ
สถานประกอบการเพ่ือรวมกันพัฒนาผูเรียน การบริการสังคมดานวิชาการ เปนตน โดยมีลักษณะงานที่ตองปฏิบัติ 
ดังนี้ 

1. ปฏิบัติงานเกี่ยวกับการจัดการเรียนการสอนและการสงเสริมการเรียนรู ของผูเรียน ดวยวิธีการ              
ท่ีหลากหลาย  โดยเนนผูเรียนเปนสำคัญ 

2. จัดอบรมสั่งสอนและจัดกิจกรรมเพ่ือพัฒนาผูเรยีนใหมีคุณลักษณะที่พึงประสงค 
3. ปฏิบตัิงานวิชาการของสถานศึกษา 
4. ปฏิบัติงานเก่ียวกับการจัดระบบดูแลชวยเหลือผูเรียน 
5. ประสานความรวมมือกับผูปกครองและบุคคลในชุมชนเพ่ือรวมพัฒนาผูเรียนตามศักยภาพ 
6. ทำนุ บำรุง สงเสริมศิลปวัฒนธรรม แหลงเรียนรู และภูมิปญญาทองถ่ิน 
7. ศึกษา วิเคราะห วิจัย และประเมินพัฒนาการของผูเรยีน เพื่อนำมาพัฒนาการเรียนการสอนใหมี

ประสิทธิภาพยิ่งข้ึน 
8. ปฏิบัติงานเก่ียวกับการใชโปรแกรมชุดคำสั่งในระบบคอมพิวเตอร เพ่ือนำมาปฏิบัติงานในการ

จัดการเรยีนการสอนและงานอ่ืน ๆ ที่เก่ียวของ รวมท้ังการติดตามความกาวหนาของเทคโนโลยีใหม ๆ เพ่ือนำมาใช
ปฏิบัติงาน 

9. ติดตอประสานงาน ใหบริการขอมูล ใหคำปรึกษา แนะนำ ตอบปญหา และชี้แจงเรื่องตาง ๆ ที่
เก่ียวกับงานในหนาที่ ใหกับบุคคลหรอืหนวยงานที่เก่ียวของ 

10. ปฏิบัติหนาที่อื่นตามท่ีไดรับมอบหมาย 

3. คุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหนง 
3.1 ตำแหนง กลุมวิชา การโรงแรม รหัสวิชา 702 ไดรับวุฒิปริญญาตรี หรือคุณวุฒิอื่นที่เทียบไดใน

ระดับเดียวกันท่ี ก.พ. รับรองแลว ในสาขาวิชา การโรงแรม/การโรงแรมและบริการ/ธุรกิจโรงแรม/การจัดการ
โรงแรม/การจัดการโรงแรมและการทองเที่ยวนานาชาติ/การจัดการโรงแรมและภัตตาคาร/อุตสาหกรรมบริการ 
 
 
 

/3.2 มีใบประกอบ... 



-๑๑- 

 

3.2 มีใบอนุญาตประกอบวิชาชีพครู หรือหลักฐานที่ใชแสดงในการประกอบวิชาชีพครูตามที่ คุรุสภา
อกใหเพื่อปฏิบัติหนาท่ีสอน ไมหลังวันรับสมัครสอบแขงขันในวันสุดทายและยังไมหมดอายุ เวนแต ผูสมัคร
สอบแขงขันที่มีคุณวุฒิในประเภทวิชา หรือกลุมวิชา หรือทางหรือสาขาวิชาเอกที่ขาดแคลน มีความจำเปนตอการ
จัดการเรียนการสอนเปนพิเศษตามท่ีสวนราชการกำหนดทั้งนี้จะตองมีใบอนุญาตประกอบวิชาชีพครู หรือหลักฐาน
ท่ีใชแสดงในการประกอบวิชาชีพครูตามที่คุรสุภาออกให เพื่อปฏิบัติหนาที่สอนกอนวันไดรับการจัดทำสัญญาจาง 

 
4. การลงนาม 

 

 
ลงชื่อ  

(นางอารีย  เลิศกิจเจริญผล) 
ผูอำนวยการวิทยาลัยเทคนิคปราจีนบุรี 

วันท่ี 10 ตุลาคม พ.ศ. ๒๕๖5 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


