
 
ประกาศ วิทยาลัยเทคนิคพิจิตร 

เรื่อง รับสมัครคัดเลือกบุคคล เพื่อเป็นลูกจ้างชั่วคราว ต าแหน่งครูพิเศษสอน 
.....................................................................................................  

  ด้วยวิทยาลัยเทคนิคพิจิตร ส านักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา กระทรวงศึกษาธิการ    
ประสงคร์ับสมัครคัดเลือกบุคคล เพ่ือเป็นลูกจ้างชั่วคราว ต าแหน่ง ครูพิเศษสอน ด้วยเงินรายได้ของสถานศึกษา 
หรือเงินอุดหนุนการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน เพ่ือให้เกิดความพร้อมต่อการจัดการเรียนการสอน นั้น  
  ฉะนั้น อาศัยค าสั่งส านักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษาที่ ๑601/๒๕๕1 ลงวันที่ 29 
กันยายน ๒๕๕1 เรื่อง มอบอ านาจให้ผู้อ านวยการวิทยาลัยสังกัดส านักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา 
ปฏิบัติราชการแทนเลขาธิการคณะกรรมการการอาชีวศึกษา อนุมัติกรอบอัตราก าลังลูกจ้างชั่วคราว ข้อ 1 
ความว่า อนุมัติการจ้างลูกจ้างชั่วคราว ด้วยเงินรายได้ของสถานศึกษาและเงินอุดหนุนการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน 
ภายใต้หลักเกณฑ์และอัตราที่ส านักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา จึงประกาศรับสมัครคัดเลือกบุคคลเพ่ือ
เป็นลูกจ้างชั่วคราว ต าแหน่ง ครูพิเศษสอน (จ านวนต าแหน่งที่คัดเลือก เป็นไปตามตารางสอนที่ก านดในแต่ละ
ภาคเรียน/อัตรา) ซึ่งมีรายละเอียด ดังนี้ 
 

 ๑. ต าแหน่งที่รับสมัคร 
  ๑.๑ ครูพิเศษสอน ประจ าแผนกวิชาช่างก่อสร้างและโยธา อัตราค่าจ้าง 8,340 บาท 
  วุฒิการศึกษา : จบการศึกษาในระดับปริญญาตรี สาขาวิชาก่อสร้าง/วิศวกรรมโยธา/
อุตสาหกรรมศิลป์(ก่อสร้าง)/อุตสาหกรรมศิลป์(โยธา)/เทคโนโลยีก่อสร้าง/เทคโนโลยีโยธา/เทคโนโลยี
อุตสาหกรรม(โยธา)/วิศวกรรมก่อสร้าง/เทคโนโลยีการก่อสร้าง 
 

  ๑.๒ ครูพิเศษสอน ประจ าแผนกวิชาช่างยนต์   อัตราค่าจ้าง 8,340 บาท 
  วุฒิการศึกษา : จบการศึกษาในระดับปริญญาตรี สาขาวิชาเครื่องกล/เทคนิคยานยนต์/
วิศวกรรมเครื่ องกล/เทคโนโลยี เครื่องต้นก าลั ง/ เทคนิคช่างยนต์ / อุตสาหกรรมศิลป์ (ช่างยนต์ )/                 
เทคโนโลยีอุตสาหการ(ช่างยนต์)/เทคโนโลยียานยนต์/เทคโนโลยีอุตสาหกรรม(เทคโนโลยีเครื่องกล)/วิศวกรรม
ขนถ่ายวัสดุ(ช่างยนต์)/วิศวกรรมเครื่องจักรกลเกษตร/เทคโนโลยีเครื่องกล 
 

๑.๓ ครูพิเศษสอน ประจ าแผนกวิชาช่างเชื่อมโลหะ   อัตราค่าจ้าง 8,340 บาท 
  วุฒิการศึกษา : จบการศึกษาในระดับปริญญาตรี สาขาวิชาเทคนิคโลหะ/โลหะการ/ช่างเชื่อม
โลหะ/ช่างเชื่อมประสาน/วิศวกรรมอุตสาหการ(โลหะ)/วิศวกรรมอุตสาหการ(เชื่อมโลหะ)/เทคโนโลยี
อุตสาหกรรม(เชื่อมโลหะ)/อุตสาหกรรมศิลป์(ช่างเชื่อม)/เทคโนโลยีอุตสาหกรรม(การผลิตอุตสาหกรรม)/
เทคโนโลยีอุตสาหการ(เชื่อมโลหะ)/เทคโนโลยีวิศวกรรมการเชื่อม/เทคโนโลยีการเชื่อม 
 
 
 

…/๑.๔ ครูพิเศษ
สอน 



2 
 

  ๑.๔ ครูพิเศษสอน ประจ าแผนกวิชาเทคนิคพื้นฐาน   อัตราค่าจ้าง 8,340 บาท 
  วุฒิการศึกษา : จบการศึกษาในระดับปริญญาตรี สาขาวิชาเขียนแบบเครื่องกล/อุตสาหกรรม
ศิลป์(เขียนแบบ)/เครื่องมือกล/เทคนิคการผลิต/ช่างกลโรงงาน/วิศวกรรมการผลิต/อุตสาหกรรมเครื่องมือกล/
วิศวกรรมอุตสาหการ(การจัดการผลิต)/เทคโนโลยีอุตสาหกรรม(เครื่องมือกล)/อุตสาหกรรมศิลป์(ช่างกล
โรงงาน)/อุตสาหกรรมศิลป์(การผลิต)/อุตสาหกรรมศิลป์(เครื่องมือกล)/เทคโนโลยีการผลิต/เทคโนโลยี
อุตสาหกรรม(การจัดการอุตสาหกรรม)/เทคโนโลยีอุตสาหกรรมศึกษา/วิศวกรรมเครื่องกล/วิศวกรรม            
อุตสาหการและระบบการผลิต/วิศวกรรมอุตสาหการ(ออกแบบการผลิต)/การจัดการผลิต/เทคโนโลยีแม่พิมพ์/
เทคโนโลยีวิศวกรรมการออกแบบและผลิตเครื่องจักรกล/วิศวกรรมขนถ่ายวัสดุ(ช่างกลโรงงาน)/เทคนิคโลหะ/
โลหะการ/ช่างเชื่อมโลหะ/ช่างเชื่อมประสาน/วิศวกรรมอุตสาหการ(โลหะ)/วิศวกรรมอุตสาหการ(เชื่อมโลหะ)/
เทคโนโลยีอุตสาหกรรม(เชื่อมโลหะ)/อุตสาหกรรมศิลป์(ช่างเชื่อม)/เทคโนโลยีอุตสาหกรรม(การผลิต
อุตสาหกรรม)/เทคโนโลยีอุตสาหการ(เชื่อมโลหะ)/เทคโนโลยีวิศวกรรมการเชื่อม/เทคโนโลยีการเชื่อม 
 

  ๑.๕ ครูพิเศษสอน ประจ าแผนกวิชาช่างกลโรงงานและเทคนิคการผลิต                   
อัตราค่าจ้าง 8,340 บาท 
  วุฒิการศึกษา : จบการศึกษาในระดับปริญญาตรี สาขาวิชาเขียนแบบเครื่องกล/อุตสาหกรรม
ศิลป์(เขียนแบบ)/เครื่องมือกล/เทคนิคการผลิต/ช่างกลโรงงาน/วิศวกรรมการผลิต /อุตสาหการเครื่องมือกล/
วิศวกรรมอุตสาหการ(การจัดการผลิต)/เทคโนโลยีอุตสาหกรรม(เครื่องมือกล)/อุตสาหกรรมศิลป์(ช่างกล
โรงงาน)/อุตสาหกรรมศิลป์(การผลิต)/อุตสาหกรรมศิลป์(เครื่องมือกล)/เทคโนโลยีการผลิต/เทคโนโลยี
อุตสาหกรรม(การจัดการ อุตสาหกรรม)/ เทคโนโลยี อุตสาหกรรมศึกษา/วิศวกรรมเครื่ องกล/                  
วิศวกรรมอุตสาหการและระบบการผลิต/วิศวกรรมอุตสาหการ(ออกแบบการผลิต)/การจัดการการผลิต/
เทคโนโลยีแม่พิมพ์/เทคโนโลยีวิศวกรรมการออกแบบและผลิตเครื่องจักรกล/วิศวกรรมขนถ่ายวัสดุ(ช่างกล
โรงงาน) 
 

  ๑.๖ ครูพิเศษสอน ประจ าแผนกวิชาช่างไฟฟ้าก าลัง    อัตราค่าจ้าง 8,340 บาท 
  วุฒิการศึกษา : จบการศึกษาในระดับปริญญาตรี  สาขาวิชาช่างไฟฟ้า/ไฟฟ้าก าลัง/
วิศวกรรมไฟฟ้า/เทคโนโลยีไฟฟ้าอุตสาหกรรม/อุตสาหกรรมศิลป์ (ไฟฟ้า)/วิศวกรรมไฟฟ้าเครื่องกลการผลิต/
เทคโนโลยีไฟฟ้า/อุตสาหกรรม(ไฟฟ้า)ไฟฟ้าอุตสาหกรรม/เทคโนโลยีอิเล็กทรอนิกส์/วิศวกรรมไฟฟ้าและ
การศึกษา/ไฟฟ้าและเมคคาทรอนิกส์ 
 

  ๑.๗ ครูพิเศษสอน ประจ าแผนกวิชาช่างอิเล็กทรอนิกส์และเทคโนโลยีโทรคมนาคม    
อัตราค่าจ้าง 8,340 บาท 
  วุฒิการศึกษา : จบการศึกษาในระดับปริญญาตรี สาขาวิชาอิเล็กทรอนิกส์/วิศวกรรม
อิเล็กทรอนิกส์/อุตสาหกรรมศิลป์(อิเล็กทรอนิกส์)/ไฟฟ้าสื่อสาร/อุตสาหกรรมศิลป์(ไฟฟ้าสื่อสาร)/เทคโนโลยี
อิเล็กทรอนิกส์/อิเล็กทรอนิกส์และคอมพิวเตอร์/วิศวกรรมอิเล็กทรอนิกส์ก าลัง/วิศวกรรมโทรคมนาคม/
วิศวกรรมอิเล็กทรอนิกส์และโทรคมนาคม/เทคโนโลยีโทรคมนาคม 
 

   
 
 
 …/๑.๘ ครูพิเศษสอน 

สอน 
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๑.๘ ครูพิเศษสอน ประจ าแผนกวิชาเมคคาทรอนิกส์และหุ่นยนต์   
อัตราค่าจ้าง 8,340 บาท 
  วุฒิการศึกษา : จบการศึกษาในระดับปริญญาตรี สาขาวิชาเมคคาทรอนิกส์และหุ่นยนต์/
อิเล็กทรอนิกส์ไฟฟ้า/เครื่องกล/ควบคุมอัตโนมัติ/อิเล็กทรอนิกส์/สาขาวิศวกรรมคอมพิวเตอร์/สาขาเทคโนโลยี
ไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์ก าลัง/สาขาอิเล็กทรอนิกส์และโทรคมนาคม 
 

  ๑.๙ ครูพิเศษสอน ประจ าแผนกวิชาคหกรรมศาสตร ์   อัตราค่าจ้าง 8,340 บาท 
  วุฒิการศึกษา : จบการศึกษาในระดับปริญญาตรี สาขาวิชาอาหารและโภชนาการ/โภชนาการ
ชุมชน/โภชนบ าบัด/โภชนวิทยา/เทคโนโลยีการจัดการและบริการอาหาร/ธุรกิจอาหาร/อุตสาหกรรมอาหาร
และบริการ/เทคโนโลยีอาหารและโภชนาการ/คหกรรมศาสตร์/คหกรรมศาสตร์ทั่วไป/เทคโนโลยีอาหาร/    
คหกรรมการผลิต/ธุรกิจคหกรรมศาสตร์/การจัดการงานคหกรรม/คหกรรม/คหกรรมศิลป์/คหกรรมศึกษา/ 
คหกรรมธุรกิจ/คหกรรมท่ัวไป 
  ๑.๑๐ ครูพิเศษสอน ประจ าแผนกวิชาการบัญชี    อัตราค่าจ้าง 8,340 บาท 
  วุฒิการศึกษา : จบการศึกษาในระดับปริญญาตรี สาขาวิชาการจัดการทั่วไป(การบัญชี)/   
การบริหารธุรกิจ(การบัญชี)/การบัญชี/บัญชีการเงิน/ธุรกิจศึกษา(การบัญชี) 
 

  ๑.๑๑ ครูพิเศษสอน ประจ าแผนกวิชาการตลาด   อัตราค่าจ้าง 8,340 บาท 
  วุฒิการศึกษา : จบการศึกษาในระดับปริญญาตรี สาขาวิชาการตลาด/การขาย/ธุรกิจค้าปลีก/
การจัดการธุรกิจค้าปลีก/การจัดการทั่วไป(การตลาด)/ธุรกิจศึกษา(การตลาด)/การโฆษณา 
 

  ๑.๑๒ ครูพิเศษสอน ประจ าแผนกวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจและเทคโนโลยีสารสนเทศ   
อัตราค่าจ้าง 8,340 บาท 
  วุฒิการศึกษา : จบการศึกษาในระดับปริญญาตรี สาขาวิชาคอมพิวเตอร์/คอมพิวเตอร์ธุรกิจ/
คอมพิวเตอร์ศึกษา/คอมพิวเตอร์ เ พ่ือการบัญชี /วิทยาการคอมพิวเตอร์ / เทคโนโลยีสารสนเทศ/                 
ระบบสารสนเทศ/การจัดการเทคโนโลยีสารสนเทศ/การจัดการระบบสารสนเทศ/การจัดการสารสนเทศ
คอมพิวเตอร์/เทคโนโลยีสารสนเทศทางธุรกิจ/เทคโนโลยีสารสนเทศและอินเทอร์เน็ต/เทคโนโลยีสารสนเทศ
และการประเมินผลการศึกษา/เทคโนโลยีสารสนเทศเพ่ือการสื่อสาร/คอมพิวเตอร์และเทคโนโลยีสารสนเทศ/
ระบบสารสนเทศทางคอมพิเวตอร์/วิทยาการสารสนเทศคอมพิวเตอร์/วิศวกรรมสารสนเทศ/เทคโนโลยี
สารสนเทศและการสื่อสาร/สารสนเทศศึกษา/สารสนเทศศาสตร์/ธุรกิจคอมพิวเตอร์/คอมพิวเตอร์อาร์ต/               
ศาสตร์ คอมพิว เตอร์ /คอมพิว เตอร์ ประยุ กต์ /คอมพิว เตอร์ และสถิ ติ /คอมพิว เตอร์ การศึ กษา /                         
เทคโนโลยีคอมพิวเตอร์/คอมพิวเตอร์สารสนเทศ/เทคโนโลยีและสารสนเทศ/นวัตกรรมและคอมพิวเตอร์/ 
เทคโนโลยีสื่อสารการศึกษา/ธุรกิจและคอมพิวเตอร์ศึกษา/ระบบสารสนเทศคอมพิวเตอร์/อิเล็กทรอนิกส์และ
คอมพิวเตอร์/วิทยาการคอมพิวเตอร์ประยุกต์/ระบบสารสนเทศเพ่ือการจัดการ/ระบบและการจัดการ
สารสนเทศ/นวัตกรรมและคอมพิวเตอร์ศึกษา/เทคโนโลยีคอมพิวเตอร์อุตสาหกรรม/เทคโนโลยีและนวัตกรรม
ทางการศึกษา/เทคโนโลยีและนวัตกรรมทางการศึกษา /การประมวลผลข้อมูลด้วยคอมพิวเตอร์/         
สารสนเทศทั่วไปและสารสนเทศส านักงาน/วิทยาการคอมพิวเตอร์และเทคโนโลยีสารสนเทศ 
 

   
 
 
 
 
 …/๑.๑๓ ครูพิเศษสอน 
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๑.๑๓ ครูพิเศษสอน ประจ าแผนกวิชาสามัญสัมพันธ์  กลุ่มวิชาคณิตศาสตร์ 
อัตราค่าจ้าง 8,340 บาท 
  วุฒิการศึกษา : จบการศึกษาในระดับปริญญาตรี สาขาวิชาคณิตศาสตร์/สถิติและการวิจัย/
การวัดและประเมินผล/การศึกษาคณิตศาสตร์/มัธยมศึกษา-คณิตศาสตร์/การสอนคณิตศาสตร์/คณิตศาสตร์
ประยุกต์/การวัดผลและประเมินผลการศึกษา/สถิติ/สถิติประยุกต์/สถิติศาสตร์/คณิตศาสตร์สถิติ/สถิติ
คณิตศาสตร์/คณิตศาสตร์ศึกษา/คณิตศาสตร์-ชีวะ/คณิตศาสตร์-เคมี/คณิตศาสตร์-ฟิสิกส์/คณิตศาสตร์เชิง
วิทยาการ/คณิตศาสตร์และเศรษฐมิติ/คณิตศาสตร์ -วิทยาศาสตร์/คณิตศาสตร์เชิงคอมพิวเตอร์/การสอน
คณิตศาสตร์ระดับมัธยมศึกษา/คณิตศาสตร์และคอมพิวเตอร์/คณิตศาสตร์เชิงวิทยาการคอมพิวเตอร์ 

๑.๑๔ ครูพิเศษสอน ประจ าแผนกวิชาสามัญสัมพันธ์  กลุ่มวิชาวิทยาศาสตร์ 
อัตราค่าจ้าง 8,340 บาท 
  วุฒิการศึกษา : จบการศึกษาในระดับปริญญาตรี สาขาวิชาวิทยาศาสตร์(วิทยาศาสตร์ทั่วไป)/
เคมี/ชีววิทยา/ฟิสิกส์/วิทยาศาสตร์(เคม)ี/วิทยาศาสตร์/การสอนวิทยาศาสตร์/วิทยาศาสตร์ศึกษา 
  ๑.๑๕ ครูพิเศษสอน ประจ าแผนกวิชาสามัญสัมพันธ์  กลุ่มวิชาภาษาอังกฤษ  
อัตราค่าจ้าง 8,340 บาท 
  วุฒิการศึกษา : จบการศึกษาในระดับปริญญาตรี  สาขาวิชาภาษาอังกฤษ/การสอน
ภาษาอังกฤษ/ภาษาอังกฤษเพ่ือการสื่อสาร/ภาษาอังกฤษเพ่ือการสื่อสารสากล/ภาษาศาสตร์/ภาษาอังกฤษ
ธุรกิจ/ภาษาศาสตร์(ภาษาอังกฤษ)/วรรณคดี อังกฤษ/ภาษาอังกฤษชั้นสูง/ภาษาอังกฤษศึกษา/วิธีสอน
ภาษาอังกฤษ/วรรณคดีภาษาอังกฤษ/ภาษาอังกฤษเฉพาะกิจ/ภาษาและวรรณคดีอังกฤษ/ภาษาอังกฤษเพ่ือ
สื่อสารธุรกิจ/ภาษาอังกฤษและการแปล/ภาษาอังกฤษการท่องเที่ยว/ภาษาอังกฤษและการสื่ อสาร/
ภาษาอังกฤษเพ่ือการสื่อสารนานาชาติ/การสอนภาษาอังกฤษเป็นภาษาต่างประเทศ/การสอนภาษาอังกฤษใน
ฐานะภาษาต่างประเทศ/การสอนภาษาต่างประเทศ(ภาษาอังกฤษ) 
  ๑.๑๖ ครูพิเศษสอน ประจ าแผนกวิชาสามัญสัมพันธ์  กลุ่มวิชาพลศึกษา 
อัตราค่าจ้าง 8,340 บาท 
  วุฒิการศึกษา : จบการศึกษาในระดับปริญญาตรี สาขาวิชาพลศึกษา/วิทยาศาสตร์การกีฬา/
การฝึกและการจัดการกีฬา/วิทยาศาสตร์สุขภาพ/สุขศึกษา//วิทยาศาสตร์และการออกก าลังกาย/วิทยาศาสตร์
การกีฬาและการออกก าลังกาย/พลานามัย/สันทนาการ/นันทนาการ/การสอนพลศึกษา/สุขศึกษา-พลศึกษา/
ศึกษาศาสตร์-พลศึกษา/การสอนสุขศึกษาและพลศึกษา/วิทยาศาสตร์การกีฬาและการเป็นผู้ฝึกกีฬา/
วิทยาศาสตร์การออกก าลังกายและพลศึกษา 
 

 ๒. คุณสมบัติท่ัวไปของผู้มีสิทธิสมัครเข้ารับการสอบแข่งขัน 
 ผู้สมัครต้องมีคุณสมบัติทั่วไปตามมาตรา 30 แห่งพระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการครูและ

บุคลากรทางการศึกษา พ.ศ. 2547 และที่แก้ไขเพ่ิมเติม ดังนี้ 
2.1  มีสัญชาติไทย 
2.2  อายุไม่ต่ ากว่ายี่สิบปีบริบูรณ์ (นับตั้งแต่วันที่รับสมัคร) 
2.3  เป็นผู้เลื่อมใสในการปกครองระบอบประชาธิปไตย อันมีพระมหากษัตริย์เป็นประมุขตาม 

รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย ด้วยความบริสุทธิ์ใจ 
 2.4 ไม่เป็นผู้ด ารงต าแหน่งทางการเมือง 
  
 …/2.5 ไม่เป็นผู้มีกาย
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 2.5 ไม่เป็นผู้มีกายทพุพลภาพจนไม่สามารถปฏิบัติหน้าที่ได้ ไร้ความสามารถหรือจิตฟ่ันเฟือน   
ไม่สมประกอบ หรือเป็นโรคตามท่ีก าหนดไว้ในกฎหมายว่าด้วยระเบียบข้าราชการพลเรือน 
 2.6 ไม่เป็นผู้อยู่ระหว่างถูกสั่งให้พักราชการหรือถูกสั่งให้ออกจากราชการไว้ก่อนตามระเบียบกระทรวง 
การคลังว่าด้วยลูกจ้างประจ าส่วนราชการ หรือตามกฎหมายอ่ืน 
 2.7 ไม่เป็นผู้บกพร่องในศีลธรรมอันดีจนเป็นที่รังเกียจของสังคม 
 2.8 ไม่เป็นผู้เกี่ยวข้องในพรรคการเมืองหรือเจ้าหน้าที่พรรคการเมือง 
 2.9 ไม่เป็นบุคคลล้มละลาย 
 2.10 ไม่เป็นผู้ทีเ่คยต้องโทษจ าคุกโดยต้องค าพิพากษาถึงที่สุดให้จ าคุก เพราะการกระท าผิดทาง 
อาญา เว้นแต่เป็นโทษส าหรับความผิดที่ได้กระท าโดยประมาท หรือความผิดลหุโทษ  
 2.11 ไมเ่ป็นผู้เคยถูกลงโทษให้ออก ปลดออก หรือไล่ออกจากรัฐวิสาหกิจหรือหน่วยงานอื่น 
ของรัฐ 
 2.12 ไม่เป็นผู้เคยถูกลงโทษให้ออกหรือปลดออก เพราะกระท าผิดวินัยตามระเบียบ 
กระทรวงการคลังว่าด้วยลูกจ้างประจ าของส่วนราชการหรือตามกฎหมายอ่ืน  
 2.13 ไม่เป็นผู้เคยถูกลงโทษไล่ออก เพราะกระท าความผิดวินัยตามมาตรฐานทั่วไป หรือ 
หลักเกณฑ์และวิธีเกี่ยวกับการบริหารงานบุคคลของข้าราชการองค์การบริหารส่วนจังหวัด ตามกฎหมายว่าด้วย 
ระเบียบบริหารงานบุคคลส่วนท้องถิ่น หรือตามกฎหมายอื่น 
 2.14 ไม่เป็นผู้เคยท าการทุจริตการสอบเข้ารับราชการ 
 2.15 ยินดีปฏิบัติตามระเบียบของทางวิทยาลัยเทคนิคพิจิตร 
 2.16 ยินดีปฏิบัติตามค าสั่งของผู้บังคับบัญชา 

 3. ก าหนดการรับสมัคร และวิธีการรับสมัคร 
 3.1 ผู้ประสงค์สมัครเข้ารับการคัดเลือกให้ยื่นใบสมัครพร้อมหลักฐานและเอกสารประกอบ        
ด้วยตนเอง ณ งานบุคลากร ฝ่ายบริหารทรัพยากร อาคารอ านวยการ ชั้น 2 วิทยาลัยเทคนิคพิจิตร ระหว่าง                                      
วันที่ ๒๕ – ๒๙ เมษายน ๒๕๖๕ เวลา 09.00 – 16.00 น. ในวันและเวลาราชการ เว้นวันหยุดราชการ 
 3.2 ค่าธรรมเนียมการรับสมัคร     จ านวน  200  บาท 

 

 4. เอกสารและหลักฐานที่ต้องน ามายื่นในวันสมัคร 
  4.๑ ใบสมัคร      จ านวน  1  ชุด 
  4.2 รูปถ่ายหน้าตรง ไม่สวมหมวก และไม่ใส่แว่นตาด า ขนาด 1 นิ้ว 
โดยถ่ายไว้ ไม่เกิน 6 เดือน (นับถึงวันเปิดรับสมัคร)    จ านวน  3  รูป 
  4.3 บัตรประจ าตัวประชาชนฉบับจริง พร้อมส าเนา  จ านวน  1  ฉบับ 
  4.4 ทะเบียนบ้านฉบับจริง พร้อมส าเนา   จ านวน  1  ฉบับ 
  4.5 ปริญญาบัตรหรือหนังสือรับรองคุณวุฒิ ซึ่งได้รับอนุมัติจากผู้มีอ านาจไม่หลังวันเปิดรับ
สมัครคัดเลือกวันสุดท้าย ฉบับจริง พร้อมส าเนา    จ านวน  1  ฉบับ 
  4.6 ระเบียนแสดงผลฉบับจริง พร้อมส าเนา   จ านวน  1  ฉบับ 
  4.7 ใบอนุญาตประกอบวิชาชีพครูหรือใบอนุญาตปฏิบัติการสอนหรือหนังสือรับรองสิทธิหรือ
หนังสืออนุญาตให้ประกอบวิชาชีพทางการศึกษาโดยไม่มีใบอนุญาตประกอบวิชาชีพทางการศึกษาที่ยังไม่
หมดอายุ ฉบับจริง พร้อมส าเนา      จ านวน  1  ฉบับ 
   

 

…/4.8 ใบรับรองแพทย์
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4.8 ใบรับรองแพทย์ที่ออกให้โดยแพทย์ที่ได้รับใบอนุญาตประกอบโรคศิลป์ และออกไม่เกิน 
1 เดือน นับถึงวันสมัคร ซึ่งแสดงว่าไม่เป็นโรคตามกฎ ก.ค.ศ. ว่าด้วยโรค พ.ศ. 2549 โดยสถานพยาบาลของ
รัฐหรือเอกชน        จ านวน  1  ฉบับ 
  4.9 ส าเนาหลักฐานอ่ืน ๆ เช่น หลักฐานการเปลี่ยนชื่อตัว ชื่อสกุล ทะเบียนสมรส                 
ใบส าคัญการหย่า  ฉบับจริง พร้อมส าเนา     จ านวน  1  ฉบับ 
  4.10 หนังสือรับรองการผ่านงาน (ถ้ามี)   จ านวน 1  ฉบับ 
 

 5. การประกาศรายช่ือผู้มีสิทธิ์เข้ารับการคัดเลือก 
  ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์ เข้ารับการคัดเลือก พร้อมวัน เวลา สถานที่ และห้องสอบ ภายใน   
วันที่ ๔ พฤษภาคม ๒๕๖๕ ณ บอร์ดประชาสัมพันธ์ บริเวณหน้าห้องงานประชาสัมพันธ์ และทางออนไลน์ที่
เว็บไซต์ วิทยาลัยเทคนิคพิจิตร  www.pjtc.ac.th 
 
 6. หลักสูตรและวิธีการสอบคัดเลือก 
  วัน เวลา สถานที่คัดเลือก ด าเนินการคัดเลือกตามก าหนดการสอบภาค ก ภาค ข และภาค ค 
ในการสอบคัดเลือก (ข้อเขียน/สัมภาษณ์และความสามารถด้านการสอน) ในวันที่ ๙-๑๐ พฤษภาคม ๒๕๖๕ 
ดังนี้ 
 

วัน/เวลาสอบ วิชาสอบ คะแนนเต็ม 
วัน 9-10 พฤษภาคม 2565 

 
ภาค ก และ ข 

วันที่ ๙ พฤษภาคม ๒๕๖๕ 
เวลา 09.00 - 12.00 น. 

ภาค ก ความรู้ความสามารถทั่วไป 
- ความรอบรู้ สังคม เศรษฐกิจ การเมืองและเหตุการณ์ปัจจุบัน 
นโยบายของรัฐบาลที่เกี่ยวข้องกับการศึกษา วัฒนธรรมไทย และ
ขนบธรรมเนียมประเพณี กฎหมายการศึกษาที่เก่ียวข้องกับการ
ปฏิบัติราชการ และความรู้ความสามารถด้านภาษาอังกฤษ
ระดับพ้ืนฐานที่เก่ียวข้องกับการปฏิบัติงาน 

      50 

- ความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับความประพฤติและการปฏิบัติของ
วิชาชีพครู วินัยและการรักษาวินัย คุณธรรม จริยธรรมและค่านิยม 
มาตรฐานวิชาชีพ จรรยาบรรณวิชาชีพ และสมรรถนะวิชาชีพ 

ภาค ข มาตรฐานความรู้และประสบการณ์วิชาชีพ 
- มาตรฐานความรู้ความสามารถเก่ียวกับวิชาการศึกษา หลักสูตร
และการพัฒนาหลักสูตร หลักการสอน การพัฒนาผู้เรียน การ
บริหารจัดการชั้นเรียน การวิจัยทางการศึกษา สื่อ นวัตกรรมและ
เทคโนโลยีทางการศึกษา และการวัดและประเมินผลการศึกษา 
- มาตรฐานความรู้ในเนื้อหาวิชาที่สอน (วิชาเอก) 

50 
 
 

 
๑๐๐ 

 
 
 
 
 
 
 …/ภาค ค ความเหมาะสม 
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วัน/เวลาสอบ วิชาสอบ คะแนนเต็ม 
วัน 9-10 พฤษภาคม 2565 
ภาค ค ความเหมาะสมกับต าแหน่ง วิชาชีพ และการปฏิบัติงานในสถานศึกษา 

 
ภาค ค 

วันที่ 9 พฤษภาคม 2565
เวลา 13.30 – 16.30 น. 

และ 
วันที่ 10 พฤษภาคม 2565 
เวลา 0๘.30 – 1๗.30 น. 

- ก าหนดเกณฑ์การประเมินและวิธีการให้คะแนนแบบรูบิค 
(Sc0ring Rubric) โดยมีองค์ประกอบการประเมิน ดังนี้ 
1. คุณลักษณะส่วนบุคคล (คะแนนเต็ม 25 คะแนน) โดยประเมิน
จากการสัมภาษณ์ 
2. การพัฒนาตนเองและวิชาชีพ (คะแนนเต็ม 25 คะแนน) ให้
ประเมินจากแฟ้มสะสมงาน 
3. ความสามารถด้านการสอน (คะแนนเต็ม 50 คะแนน) ให้
ประเมินจากการสอบสาธิตการปฏิบัติการสอน ก าหนดให้ใช้
ระยะเวลา 25 นาทีต่อผู้สมัครหนึ่งราย โดยการสอบสาธิตการ
ปฏิบัติการสอนต้องใช้ระยะเวลาประมาณ 20 นาที และให้ผู้สมัคร
จัดท ารายละเอียดการประเมิน ภาค ค ตามตัวชี้วัดและ
องค์ประกอบตามหัวข้อที่ระบุไว้ พร้อมทั้งจัดเตรียมแผนการจัดการ
เรียนรู้ (ดังรายละเอียดแนบท้าย) 

100 

 

 7. เกณฑ์การตัดสิน 
  การตัดสินว่าผู้ใดเป็นผู้สอบได้ ผู้เข้าสอบจะต้องได้คะแนนในแต่ละวิชาและสอบสัมภาษณ์ 
รวมกันในภาค ก ภาค ข และภาค ค  รวมไม่ต่ ากว่า ร้อยละ 60 และจะประกาศผลสอบโดยเรียงล าดับ        
จากผู้ได้รับคะแนนมากไปหาน้อย ตามล าดับ โดยแยกตามกลุ่มวิชา หรือสาขาวิชาเอก   
 8. ก าหนดประกาศผลการสอบคัดเลือก  
  8.1 วิทยาลัย  จะประกาศผลการสอบคัดเลือก ในวันที่  12 พฤษภาคม 2565                            
ณ บอร์ดประชาสัมพันธ์ บริเวณหน้าห้องงานประชาสัมพันธ์ และทางออนไลน์ที่เว็บไซต์ วิทยาลัยเทคนิคพิจิตร  
www.pjtc.ac.th (ถ้าหากเปลี่ยนแปลงจะแจ้งให้ท่านทราบในวันสอบคัดเลือก)  
  8.2 ต าแหน่งใดมีผู้ผ่านการคัดเลือกตามเกณฑ์ที่ประกาศรับสมัครนี้ วิทยาลัยเทคนิคพิจิตร 
จะขึ้นบัญชีผ่านการเลือกสรรดังกล่าวไว้เป็นเวลา ๒ ปี  
 9. การรายงานตัว 
  9.1 ผู้ได้รับการคัดเลือกรายงานตัวพร้อมท าสัญญาจ้าง ณ งานบุคลากร ฝ่ายบริหารทรัพยากร  
ชั้น 2 อาคารอ านวยการ วิทยาลัยเทคนิคพิจิตร ใน วันที่ ๑๓ พฤษภาคม ๒๕๖๕   เวลา  09.00 - ๑๕.00 น.                   
ผู้ไม่มารายงานตัวตามวันเวลาที่ก าหนดวิทยาลัยจะถือว่าท่านสละสิทธิ์ 
  9.2 ผู้ได้รับการคัดเลือก จะเริ่มปฏิบัติงานตามสัญญาจ้าง ในวันที่ ๑๗ พฤษภาคม ๒๕๖๕  
 

ประกาศ ณ วันที่ ๑8 เมษายน ๒๕๖๕ 
   
 
 

(นายชัยณรงค์  คัชมาตย์) 
          ผู้อ านวยการวิทยาลัยเทคนิคพิจิตร 
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รายละเอียดแนบท้าย ภาค ค ความเหมาสมกับต าแหน่ง วิชาชีพ และการปฏิบัติงานในสถานศึกษา 
 

ก าหนดเกณฑ์การประเมินและวิธีการให้คะแนนรูบิค (Scoring Rubric) โดยมีองค์ประกอบการประเมิน ดังนี้ 
 

1. คุณลักษณะส่วนบุคคล (คะแนนเต็ม 25 คะแนน) โดยประเมินจากการสัมภาษณ์ ดังนี้ 
 

องค์ประกอบ/ตัวชี้วัด คะแนน กรอบการพิจารณา 
1.1 บุคลิกลักษณะ ท่วงทีวาจา 5 คะแนน - การแต่งกาย 

- บุคลิกลักษณะ กิริยาท่าทาง การมีสัมมาคาราวะ 
- การใช้ภาษาในการสื่อสาร 

1.2 วุฒภิาวะทางอารมณ์และการมี 
      ปฏภิาณการแก้ปัญหา 

8 คะแนน - การควบคุมอารมณ์ 
- การตอบค าถามได้ตรงประเด็น 
- ไหวพริบปฏิภาณในการแก้ปัญหาเฉพาะหน้า 

1.3 ความคิดริเริ่มสร้างสรรค์ เจตคติ   
      และอุดมการณ์ความเป็นครู 

12 คะแนน - ความคิดริเริ่มสร้างสรรค์ 
- เจตคติและแรงจูงใจที่ดีต่อวิชาชีพครู 
- อุดมการณ์ความเป็นครู 
- แนวคิดในการพัฒนาวิชาชีพครู 

 
 

2. การพัฒนาตนเองและวิชาชีพ (25 คะแนน) ให้ประเมินจากแฟ้มสะสมงาน ดังนี้ 
 

องค์ประกอบ/ตัวชี้วัด คะแนน กรอบการพิจารณา 
2.1 ประวัติการศึกษา 7 คะแนน - วุฒิการศึกษา 

- วุฒิบัตร หรือใบรับรอง หรือเกียรติบัตรที่เกี่ยวข้องกับการ
พัฒนาตนเองในวิชาชีพ จากหน่วยงานหรือองค์กรที่มีมาตรฐาน
และมีความน่าเชื่อถือ 

2.2 ผลงานที่เก่ียวข้องกับวิชาชีพและ 
      วิชาเอกท่ีส าเร็จการศึกษา 

10 คะแนน - ประสบการณ์การประกอบอาชีพหรือการปฏิบัติงาน 
- ผลงานที่ตรงกับวิชาชีพและวิชาเอกท่ีส าเร็จการศึกษา 
- ผลงาน นวัตกรรม ที่เกิดขึ้นระหว่างศึกษา หรือการท างาน 

2.3 การเข้าถึงชุมชน และการมี    
      จิตสาธารณะ 

8 คะแนน - การมีส่วนร่วมในกิจกรรมของสถานศึกษา องค์กร สังคม ชุมชน 
- ผลจากการมีส่วนร่วมในกิจกรรมจิตอาสา 
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3. ความสามารถด้านการสอน (คะแนนเต็ม 50 คะแนน) ให้ประเมินจากการสอบสาธิตการ
ปฏิบัติการสอน ดังนี้ 

องค์ประกอบ/ตัวชี้วัด คะแนน กรอบการพิจารณา 
3.1 การวิเคราะห์หลักสูตร 
      การออกแบบและการวางแผน 
      การจัดการเรียนรู้ 

6 คะแนน - แสดงถึงการวิเคราะห์เนื้อหา/หัวข้อการสอน/การออกแบบและ
การวางแผนการจัดการเรียนรู้ 
 

3.2 ทักษะและวิธีการสอนที่เหมาะสม 
      กับสาขาวิชาและบริบทของ 
      ชั้นเรียน 

15 คะแนน - มีรูปแบบ เทคนิค วิธีการจัดการเรียนการสอนที่หลากหลาย 
เหมาะสมกับเนื้อหาวิชาบริบทของชั้นเรียนและผู้เรียน 
- มีเทคนิคในการบริหารจัดการชั้นเรียน 

3.3 ทักษะการใช้ค าถามและ 
      การตอบสนองต่อพฤติกรรม 
      ผู้เรียน 

7 คะแนน - มีทักษะในการใช้ค าถามและการตอบสนองต่อพฤติกรรมผู้เรียน 
 

3.4 การใช้สื่อ นวัตกรรม เทคโนโลยี 
      ในการจัดการเรียนรู้ 

15 คะแนน - มีการใช้สื่อนวัตกรรม เทคโนโลยีในการจัดการเรียนรู้ 
ที่ทันสมัย มีความหลากหลายและเหมาะสมกับเนื้อหา  
มีความน่าสนใจต่อการเรียนรู้ 

3.5 การวัดและประเมินผล 
      การจัดการเรียนรู้ 

7 คะแนน - มีการวัดและประเมินผลการจัดการเรียนรู้ที่หลากหลาย 
และเหมาะสมกับเนื้อหาวิชาที่สอน 

 


