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ประกาศวิทยาลัยเทคนิคพิจิตร 
เร่ือง รายชื่อผู้มีสิทธิและกำหนดการเข้ารับการสอบคัดเลือก เพื่อเป็นลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่งครูพิเศษสอน 

 
 ตามประกาศวิทยาลัยเทคนิคพิจิตร ลงวันท่ี 3 พฤศจิกายน ๒๕๖๕ เรื่อง รับสมัครคัดเลือก
บุคคล เพื่อเป็นลูกจ้างช่ัวคราว ตำแหน่งครูพิเศษสอน ด้วยเงินรายได้ของสถานศึกษาหรือเงินอุดหนุนการศึกษา
ขั้นพื้นฐาน เพื่อให้เกิดความพร้อมต่อการจัดการเรียนการสอน นั้น 
 บัดนี้ การดำเนินการรับสมัครและการตรวจสอบคุณสมบัติได้เสร็จส้ินแล้ว จึงประกาศรายช่ือ      
ผู้มีสิทธิเข้ารับการสอบคัดเลือก เพื่อเป็นลูกจ้างช่ัวคราว ตำแหน่งครูพิเศษสอน โดยเรียงตามตำแหน่งสาขาวิชา      
ท่ีสมัครและเรียงตามลำดับหมายเลขผู้สมัคร กำหนดการและเกณฑ์การเข้าสอบ ดังรายละเอียดแนบท้าย 
 ท้ังนี้ ขอให้ผู้มีรายช่ือมีสิทธิเข้าสอบคัดเลือก มารายงานตัวก่อนเข้าสอบพร้อมแนบแบบแสดง
การตรวจหาเช้ือไวรัสโคโรนา ๒๐1๙ (COVID - 19 ) ชุดตรวจ ATK ด้วยตนเอง (ถ้าไม่มีแบบแสดงผลการตรวจ
เชื้อไวรัสโคโรนา ๒๐1๙ จะมิยอมให้เข้าสอบ) กำหนดเข้าสอบคัดเลือก ในวันที่ 9 พฤศจิกายน 2565 
รายละเอียดแนบท้าย 
  
 ประกาศ ณ วันท่ี 8 พฤศจิกายน ๒๕๖๕   
 
 
 
 
  (นายชัยณรงค์ คัชมาตย์) 
  ผู้อำนวยการวิทยาลัยเทคนิคพิจิตร 
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รายละเอียดแนบท้าย กำหนดการเข้าสอบคัดเลอืก และรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการสอบคัดเลอืก  
เพื่อเป็นลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่งครูพิเศษสอน 

 

กำหนดการเข้าสอบคัดเลือก ในวันที่ 9 พฤศจิกายน ๒๕๖๕ 
 

วัน/เวลาสอบ วิชาสอบ คะแนนเต็ม 
วันพุธท่ี 9 พฤศจิกายน 2565 
เวลา 09.00 - 12.00 น. ภาค ก ความรู้ความสามารถทั่วไป 

- ความรอบรู้ สังคม เศรษฐกิจ การเมืองและเหตุการณ์ปัจจุบัน 
นโยบายของรัฐบาลท่ีเกี่ยวข้องกับการศึกษา วัฒนธรรมไทย และ
ขนบธรรมเนียมประเพณี กฎหมายการศึกษาท่ีเกี่ยวข้องกับการ
ปฏิบัติราชการ และความรู้ความสามารถด้านภาษาอังกฤษ
ระดับพื้นฐานท่ีเกี่ยวข้องกับการปฏิบัติงาน 

50 

- ความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับความประพฤติและการปฏิบัติของ
วิชาชีพครู วินัยและการรักษาวินัย คุณธรรม จริยธรรมและค่านิยม 
มาตรฐานวิชาชีพ จรรยาบรรณวิชาชีพ และสมรรถนะวิชาชีพ 

ภาค ข มาตรฐานความรู้และประสบการณ์วิชาชีพ 
- มาตรฐานความรู้ความสามารถเกี่ยวกับวิชาการศึกษา หลักสูตร
และการพัฒนาหลักสูตร หลักการสอน การพัฒนาผู้เรียน การบริหาร
จัดการช้ันเรียน การวิจัยทางการศึกษา ส่ือ นวัตกรรมและเทคโนโลยี
ทางการศึกษา และการวัดและประเมินผลการศึกษา 
- มาตรฐานความรู้ในเนื้อหาวิชาท่ีสอน (วิชาเอก) 
 

50 
 
 
 

100 

เวลา 13.30 – 16.30 น. ภาค ค ความเหมาะสมกับตำแหน่ง วิชาชีพ และการปฏิบัติงานในสถานศึกษา 
 - กำหนดเกณฑ์การประเมินและวิธีการให้คะแนนแบบรูบิค 

(Sc0ring Rubric) โดยมีองค์ประกอบการประเมิน ดังนี ้
1. คุณลักษณะส่วนบุคคล (คะแนนเต็ม 50 คะแนน) โดยประเมิน
จากการสัมภาษณ์ 
2. การพัฒนาตนเองและวิชาชีพ (คะแนนเต็ม 50 คะแนน) ให้
ประเมินจากแฟ้มสะสมงานและให้ผู้สมัครจัดทำรายละเอียดการ
ประเมิน ภาค ค ตามตัวชี้วัดและองค์ประกอบตามหัวข้อท่ีระบุไว้ 
(ดังรายละเอียดแนบท้าย) 
 

100 
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รายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการคัดเลือก เพื่อเป็นลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่งครูพิเศษสอน   
รหัสวิชา   309    สาขา การจัดการโลจิสติกส์ 
 
ภาค ก ความรู้ความสามารถทั่วไป /ภาค ข มาตรฐานความรู้และประสบการณ์วิชาชีพ 
      (วันพุธท่ี 9 พฤศจิกายน 2565  เวลา 09.00 - 12.00 น.) 

 

ห้องสอบทฤษฎี ห้องประชุมหอปัญญา ปรีชาทำ  วิทยาลัยเทคนิคพิจิตร 
    

  ๐๐๐๐๑  นางสาวมณีรัตน์        อินทอง 
 
ภาค ค ความเหมาะสมกับตำแหน่ง วิชาชีพ และการปฏิบัติงานในสถานศึกษา 
       

  ๐๐๐๐๑  นางสาวมณีรัตน์        อินทอง 
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ภาค ค ความเหมาะสมกับตำแหน่ง วิชาชีพ และการปฏิบัติงานในสถานศึกษา 
         การกำหนดเกณฑ์การประเมินและวิธีการให้คะแนนรูบิค (Scoring Rubric) โดยมีองค์ประกอบ 
การประเมิน  3 ด้าน ดังนี้ 

 ๑. คุณลักษณะส่วนบุคคล (คะแนนเต็ม 50 คะแนน) โดยประเมินจากการสัมภาษณ์ ดังนี้ 
 

องค์ประกอบ/ตัวชี้วัด คะแนน กรอบการพิจารณา 
1.1 บุคลิกลักษณะ ท่วงทีวาจา 20 คะแนน - การแต่งกาย 

- บุคลิกลักษณะ กิริยาท่าทาง การมีสัมมาคาราวะ 
- การใช้ภาษาในการส่ือสาร 

1.2 วุฒิภาวะทางอารมณ์และ
การมีปฏิภาณการแก้ปัญหา 

15 คะแนน - การควบคุมอารมณ์ 
- การตอบคำถามได้ตรงประเด็น 
- ไหวพริบปฏิภาณในการแก้ปัญหาเฉพาะหน้า 

1.3 ความคิดริเร ิ ่มสร้างสรรค์ 
เจตคติ และอุดมการณ์ความเป็น
ครู 

15 คะแนน - ความคิดริเริ่มสร้างสรรค์ 
- เจตคติและแรงจูงใจท่ีดีต่อวิชาชีพครู 
- อุดมการณ์ความเป็นครู 
- แนวคิดในการพัฒนาวิชาชีพครู 

 
๒. การพัฒนาตนเองและวิชาชีพ (50 คะแนน) ให้ประเมินจากแฟ้มสะสมงาน ดังนี้ 

 

องค์ประกอบ/ตัวชี้วัด คะแนน กรอบการพิจารณา 
2.1 ประวัติการศึกษา 10 คะแนน -  วุฒิการศึกษา 

-  วุฒิบัตร หรือใบรับรอง หรือเกียรติบัตรที่เกี่ยวข้องกับ
การพัฒนาตนเองในวิชาชีพ จากหน่วยงานหรือองค์กร
ท่ีมีมาตรฐานและมีความน่าเช่ือถือ 

2.2 ผลงานท่ีเกี่ยวข้องกับ
วิชาชีพและวิชาเอกท่ีสำเร็จ
การศึกษา 

30 คะแนน -  ประสบการณ์การประกอบอาชีพหรือการปฏิบัติงาน 
-  ผลงานท่ีตรงกับวิชาชีพและวิชาเอกท่ีสำเร็จการศึกษา 
-  ผลงาน นวัตกรรม ที่เกิดขึ้นระหว่างศึกษา หรือการ

ทำงาน 
2.3 การเข้าถึงชุมชน และ
การมีจิตสาธารณะ 

10 คะแนน -  การมีส่วนร่วมในกิจกรรมของสถานศึกษา องค์กร 
สังคม ชุมชน 

-  ผลจากการมีส่วนร่วมในกิจกรรมจิตอาสา 
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ระเบียบปฏบิัติเก่ียวกับการเข้าสอบคัดเลือก เพือ่เปน็ลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่งครูพิเศษสอน 
 ให้ผู้เข้าสอบปฏิบัติตาม ดังนี้ 
  ๑. แต่งกายให้สุภาพ เรียบร้อยตามประเพณีนิยม กล่าวคือ สุภาพสตรีสวมเสื้อ กระโปรง หรือ
กางเกง สวมร้องเท้าหุ้มส้น สุภาพบุรุษสวมเสื้อ กางเกง โดยสอดชายเสื้อไว้ในกางเกงสวมร้องเท้าหุ้มส้นและ
ประพฤติตนเป็นสุภาพชน 
 ๒. เป็นหน้าท่ีของผู้สมัครท่ีจะต้องทราบวัน เวลา สถานท่ีในการเข้าสอบคัดเลือก 
 ๓. ต้องนำบัตรประจำตัวผู้สมัคร และนำบัตรประชาชน หรือบัตรอื่นท่ีราชการ ไปในวันท่ีเข้าสอบ
ทุกครั้ง หากไม่มีบัตรใดบัตรหนึ่ง กรรมการหรือเจ้าหน้าท่ีควบคุมการประเมิน อาจพิจารณาไม่อนุญาตให้เข้ารับ
การสอบได้ 
 ๔. การเข้ารับการสอบ โดยวิธีการสอบข้อเขียน ทดสอบตัวอย่างงานและสอบ ต้องปฏิบัติ ดังนี้ 
  ๔.๑ ห้ามนำเครื่องมือและอุปกรณ์ส่ือสารอิเล็กทรอนิกส์ทุกชนิดเข้าไปในห้องสอบ 
  ๔.๒ ควรไปถึงสถานที่สอบก่อนเริ่มเวลาสอบไม่น้อยกว่า ๓๐ นาที แต่จะเข้าห้อง ก็ต่อเมื่อ
ได้รับอนุญาตจากกรรมการหรือเจ้าหน้าท่ีควบคุมการสอบแล้ว 
  ๔.๓ ผู้เข้าสอบต้องเชื่อฟังและปฏิบัติตามคำสั่งและคำแนะนำของกรรมการหรือเจ้าหน้าท่ี
ควบคุมการสอบ เคร่งครัด 
  ๔.๔ ผู้เข้าสอบต้องเข้าสอบกับกรรมการตามท่ีเจ้าหน้าท่ีดำเนินการสอบกำหนดให้เท่านั้น 
  ๔.๕ ผู้เข้าสอบที่ไปถึงห้องสอบหลังจากเวลาที่กำหนดเริ่มสอบในตารางสอบไปแล้ว ๓o นาที 
จะไม่ได้รับอนุญาตให้เข้าห้องสอบ 
  ๔.๖ ผู้เข้ารับการสอบจะต้องเข้าสอบตามตำแหน่งที่รับสมัคร และตามวัน เวลาที่ กำหนดใน
เวลาสอบ ผู้ท่ีเข้าสอบผิดตำแหน่งจะถูกปรับให้ตกและไม่มีสิทธิเข้าสอบในตำแหน่งท่ีสมัครอีก 
  ๔.๗ ผู้เข้าสอบจะต้องนั่งสอบตามท่ีนั่งสอบและห้องสอบท่ีกำหนดให้ ผู้ใดนั่งสอบผิดท่ีใน 
การสอบ สมรรถนะใด จะไม่ได้รับคะแนนในสมรรถนะนั้น 
  ๔.๘ เขียนชื่อ - นามสกุล สมรรถนะที่สอบ ตำแหน่งที่สมัครสอบและเลขประจำตัวสอบ 
เฉพาะในท่ีท่ีกำหนดให้เท่านั้น 
  ๔.๙ เมื่ออยู่ในห้องสอบขณะสอบไม่พูดหรือติดต่อกับผู้เข้าสอบอื่นหรือบุคคลภายนอก และ 
ไม่ออก จากห้องสอบ เว้นแต่จะได้รับอนุญาตจากคณะกรรมการหรือเจ้าหน้าท่ีควบคุมการสอบ 
  ๔.๑๐ ถ้าเสร็จก่อนเวลาและนำส่งคำตอบนั้นแล้ว ต้องได้รับอนุญาตจากคณะกรรมการ หรือ
เจ้าหน้าท่ี ควบคุมการสอบก่อนจึงจะออกจากห้องสอบได้ 
  ๔.๑๑ แบบทดสอบ กระดาษคำตอบที่ใช้ในการสอบจะนำออกจากห้องสอบไม้ได้เว้นแต่ 
คณะกรรมการหรือเจ้าหน้าท่ีควบคุมการสอบอนุญาตเท่านั้น 
  ๔.๑๒ เมื่อหมดเวลาและคณะกรรมการหรือเจ้าหน้าที่ควบคุมการสอบให้หยุดทำคำตอบ
จะต้องหยุด ทันที แต่จะออกจากห้องสอบได้ก็ต่อเมื่อคณะกรรมการหรือเจ้าหน้าท่ีคุมการสอบอนุญาตแล้ว 
  ๔.๑๓ ผู้ใดไม่ปฏิบัติตามระเบียบปฏิบัติเกี่ยวกับการประเมินสมรรถนะนี้หรือผู้ใดทุจริตหรือ
พยายามทุจริตไม่ได้รับอนุญาตให้เข้ารับการประเมินสมรรถนะ และคณะกรรมการดำเนินการสอบจะพิจารณา
ส่ังงดให้ คะแนนก็ได้ 
  ๔.๑๔ ผู้ใดไม่มาภายในกำหนดวัน เวลา และสถานท่ีดังกล่าว ถือว่าสละสิทธิ์และไม่มีสิทธิ์เข้า
รับการสอบคัดเลือก ครั้งนี้ 

 



๖ 

 

ข้าพเจ้าขอยืนยันว่า ข้อมูลดังกล่าวเป็นความจริงทุกประการ จึงขอลงลายมือช่ือไว้เป็นหลักฐานประกอบการยืนยัน 

 
 
 

แบบแสดงผลการตรวจหาเชื้อไวรัสโคโรนา  2019  (COVID -19) 
ของผู้มีสิทธิ์เข้าสอบคัดเลือก เพื่อเป็นลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่ง ครูพิเศษสอน วิทยาลัยเทคนิคพจิิตร 

 

ข้าพเจ้า (นาย/นางสาว)                        
เลขประจําตัวประชาชน .           
เลขประจําตัวผู้สมัคร              ข้าพเจ้าได้ตรวจหาเช้ือไวรัสโคโรนา 2019 (COVID -19) 
วันท่ีตรวจ    พฤษภาคม พ.ศ. 2565 เวลา   น. 
ตรวจโดยวิธี □ ชุดตรวจ ATK □ ตรวจแบบ RT-PCR □ อื่น ๆ โปรดระบุ........................................... 
สถานท่ีตรวจ □ ตรวจด้วยตนเอง □ สถานพยาบาล (โปรดระบ)ุ .................................................... 
ผลการตรวจ □ ไม่พบเช้ือ □ พบเช้ือ 

 
 
          
พร้อมแนบรูปถ่ายชุดตรวจ ATK หรือผลตรวจ RT-PCR  
 

ลงช่ือผู้สมัคร        
 
 

 

 

 

วางรูปภาพผลตรวจ ATK , ผลตรวจ ATK หรือ 

 

ตรวจแบบ RT-PCR ให้แนบมาพร้อมแบบฟอร์มแสดงผลฯ 


