
 

 
 

ประกาศวิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยพีัทลุง 
เรื่อง    รับสมัครบคุคลเพื่อเลือกสรรและจัดจ้างเปน็พนกังานราชการทั่วไป 

------------------------------------------------ 
  ด้วยวิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีพัทลุง  ประสงค์จะรับสมัครบุคคลเพื่อจัดจ้างเป็น 
จัดจ้างเป็นพนักงานราชการทั่วไป ในกลุ่มงานบริหารทั่วไป ตําแหน่ง พนักงานบริหารทั่วไป (ครู) โดย
ปฏิบัติงานในวิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีพัทลุง ฉะน้ัน อาศัยอํานาจตามความในข้อ ๕ ของประกาศ 
คณะกรรมการบริหารพนักงานราชการ ลงวันที่ ๑๑ กันยายน พ.ศ.๒๕๕๒ เรื่อง หลักเกณฑ์ วิธีการและ
เง่ือนไขการสรรหาและเลือกสรรพนักงานราชการและแบบสัญญาจ้างของพนักงานราชการ พ.ศ. ๒๕๕๒ และ
ประกาศคณะกรรมการบริหารพนักงานราชการ ลงวันที่ ๒๘ กุมภาพันธ์ พ.ศ.๒๕๕๔ เรื่อง การกําหนดลักษณะ
งานและคุณสมบัติเฉพาะกลุ่มงานและการจัดทํากรอบอัตรากําลังพนักงานราชการ และคําสั่งสํานักงาน
คณะกรรมการการอาชีวศึกษาที่ ๒๙๗/๒๕๕๖ ลงวันที่ ๒๘ กุมภาพันธ์ พ.ศ.๒๕๕๖ เรื่อง มอบอํานาจการ 
สรรหาและเลือกสรรบุคคลเพ่ือจัดจ้างเป็นพนักงานราชการประเภทท่ัวไป การจัดทําและลงนามในสัญญา
จ้างพนักงานราชการ จึงประกาศรับสมัครบุคคลเพ่ือเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป โดยมีรายละเอียด 
ดังต่อไปน้ี 
๑. ชื่อกลุ่มงาน ตําแหน่ง และรายละเอียดการจ้างงาน 
 ๑.๑ ชื่อกลุ่มงาน ชื่อตําแหน่ง และจํานวนอัตราว่าง 
  ชื่อกลุ่มงาน   บริหารทั่วไป 
       ชื่อตําแหน่ง  พนักงานบริหารทั่วไป (ครู) สาขาวิชา คณิตศาสตร์ 
         จํานวนอัตราว่าง  ๑ อัตรา  
 ๑.๒ ขอบข่ายงานท่ีจะให้ปฏิบัติ ให้เป็นไปตามรายละเอียดแนบท้ายประกาศน้ี 
 ๑.๓ อัตราค่าตอบแทนและสิทธิประโยชน์ 
       ตําแหน่งในกลุ่มงานบริหารทั่วไป ค่าตอบแทนรายเดือน จํานวน ๑๘,๐๐๐ บาท 
       และให้ได้รับสิทธิประโยชน์ของพนักงานราชการ ตามระเบียบสํานักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยพนักงาน
ราชการ พ.ศ.๒๕๔๗ และตามประกาศคณะกรรมการบริหารพนักงานราชการ เรื่อง ค่าตอบแทนพนักงาน
ราชการ (ฉบับที่ ๖) ลงวันที่ ๑๒ กุมภาพันธ์ พ.ศ.๒๕๕๖ กําหนดไว้ 
 ๑.๔ ระยะเวลาการจ้าง จ้างภายในปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๕๘ ถึงวันที่ ๓๐ กันยายน ๒๕๕๙ โดยใน
ระยะ เวลาการจ้ า งจะ ต้องประ เมินผลการปฏิ บั ติ ง านของพนั กงานราชการ  ตามประกาศ 
คณะกรรมการบริหารพนักงานราชการ เรื่อง แนวทางการประเมินผลการปฏิบัติงานของพนักงานราชการ 
พ.ศ.๒๕๕๔ ลงวันที่ ๒๘ กุมภาพันธ์ พ.ศ.๒๕๕๔ และที่สํานักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา กําหนดไว้ 
 ๑.๔ สถานที่ปฏิบัติงาน  ปฏิบัติงานที่วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีพัทลุง 

/๒. คุณสมบัติทั่วไป... 
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๒. คุณสมบัติทั่วไป และคุณสมบัติเฉพาะตําแหน่งของผู้สมัคร  
 ผู้สมัครต้องมีคณุสมบัติทั่วไป และคุณสมบัติเฉพาะสําหรับตําแหน่งครบทุกข้อ ดังต่อไปน้ี 

 ๒.๑ คุณสมบัติทั่วไป 

 ๒.๑.๑ มีสัญชาติไทย 

 ๒.๑.๒ มีอายุไม่ตํ่ากว่า ๑๘ ปี (นับถึงวันสุดท้ายของการรับสมัคร) 

 ๒.๑.๓ ไม่เป็นบุคคลผู้ล้มละลาย 

 ๒.๑.๔ ไม่เป็นผู้มีร่างกายทุพพลภาพจนไม่สามารถปฏิบัติหน้าที่ได้ ไร้ความสามารถหรือจิตฟ่ัน
เฟือนไม่สมประกอบหรือเป็นโรคตามที่กําหนดไว้ในกฎหมายว่าด้วยระเบียบข้าราชการพลเรือน 

 ๒.๑.๕ ไม่เป็นผู้ดํารงตําแหน่งทางการเมือง กรรมการพรรคการเมือง หรือเจ้าหน้าที่ในพรรค
การเมือง 

 ๒.๑.๖ ไม่เป็นผู้เคยต้องรับโทษจําคุกโดยคําพิพากษาถึงที่สุดให้จําคุกเพราะกระทําความผิด 

ทางอาญา เว้นแต่เป็นโทษสําหรับความผิดที่ได้กระทําโดยประมาทหรือความผิดลหุโทษ 

 ๒.๑.๗ ไม่เป็นผู้เคยถูกลงโทษให้ออก ปลดออก หรือไล่ออกจากราชการ รัฐวิสาหกิจ หรือ
หน่วยงานอ่ืนของรัฐ 

 หมายเหตุ ผู้ที่ผ่านการเลือกสรร ในวันที่ทําสัญญาจ้างจะต้องไม่เป็นข้าราชการหรือลูกจ้าง
ของส่วนราชการ พนักงาน หรือลูกจ้างของหน่วยงานอ่ืนของรัฐ รัฐวิสาหกิจ หรือพนักงาน หรือลูกจ้างของ
ราชการส่วนท้องถิ่น และจะต้องนําใบรับรองแพทย์ ซึ่งออกให้ไม่เกิน ๑ เดือน และแสดงว่าไม่เป็นโรค
ที่ต้องห้ามตามกฎ ก.พ.ว่าด้วยโรค (พ.ศ.๒๕๕๓) มาย่ืนด้วย 

 ๒.๒. คุณสมบัติเฉพาะสําหรับตําแหน่ง 

        ๒.๒.๑ ได้รับวุฒิปริญญาตรี หรือคุณวุฒิอ่ืนที่เทียบได้ในระดับเดียวกันในสาขาวิชาที่วิทยาลัยฯ 
และที่ ก.พ. รับรองแล้วในสาขาวิชาที่เหมาะสมกับลักษณะงานที่ปฏิบัติตามรายละเอียดแนบท้ายประกาศน้ี 

        ๒.๒.๒  มีใบอนุญาตประกอบวิชาชีพครู หรือใบอนุญาตปฏิบัติการสอนหรือหนังสือรับรองสิทธิ 
โดยต้องได้รับอนุมัติภายในวันปิดรับสมัครเท่าน้ัน  

๓. การสมัครเข้ารับการเลือกสรร 

 ๓.๑ วัน เวลา และสถานท่ีรับสมัคร  

       ผู้ประสงค์จะสมัคร ให้ย่ืนใบสมัครด้วยตนเอง ณ วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีพัทลุง ต้ังแต่
วันที่ ๘ มิถุนายน ๒๕๕๘ ถึงวันที่ ๑๒ มิถุนายน ๒๕๕๘ (ในวันราชการ) ภาคเช้าต้ังแต่เวลา ๐๘.๓๐ น.ถึง 
๑๒.๐๐ น. และภาคบ่ายต้ังแต่เวลา ๑๓.๐๐ น. ถึง ๑๖.๓๐ น. 

 

 

/๓.๒ หลักฐาน... 
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 ๓.๒ หลักฐานที่ต้องย่ืนพร้อมใบสมัคร 
  ๓.๒.๑ รูปถ่ายหน้าตรง ไม่สวมหมวก ไม่สวมแว่นตาดํา ขนาด ๑ x ๑.๕ น้ิว โดยถ่ายไว้ไม่เกิน ๑ ปี  
(นับถึงวันสุดท้ายของการรับสมัคร) จํานวน ๓ รูป (ใช้ติดใบสมัคร ๑ รูป และใบตอบรับการสมัคร ๒ รูป) 

 ๓.๒.๒ สําเนาปริญญาบัตร และ/หรือ สําเนาระเบียนแสดงผลการศึกษา (Transcript  of  
Records) ที่แสดงว่าเป็นผู้มีคุณวุฒิการศึกษาตรงตามประกาศรับสมัครโดยต้องสําเร็จการศึกษา และได้รับ
อนุมัติจากผู้มีอํานาจอนุมัติภายในวันปิดรับสมัคร จํานวนอย่างละ ๒ ฉบับ  

 ทั้งน้ี ผู้ที่จะถือว่าเป็นผู้สําเร็จการศึกษาตามหลักสูตรช้ันปริญญาบัตรของสถานศึกษาใดนั้น 
จะถือตามกฎหมาย กฎ หรือระเบียบที่เก่ียวกับการสําเร็จการศึกษาตามหลักสูตรของสถานศึกษาน้ัน ๆ 
เป็นเกณฑ์ โดยจะต้องสําเร็จการศึกษาภายในวันปิดรับสมัคร 

 ๓.๒.๓ สําเนาบัตรประจําตัวประชาชน  จํานวน ๑ ฉบับ 

       ๓.๒.๔ สําเนาทะเบียนบ้าน  จํานวน  ๑  ฉบับ 

       ๓.๒.๕ สําเนาหลักฐานอ่ืนๆ (ถ้ามี) เช่น ใบสําคัญการสมรส ใบเปลี่ยนช่ือ-นามสกุล (ในกรณีที่
ช่ือและนามสกุลในหลักฐานการสมัครไม่ตรงกัน) ใบสําคัญทางทหาร (ใบ สด.๘ ใบ สด.๙ และใบ สด.๔๓) 
เป็นต้น จํานวนอย่างละ ๑ ฉบับ 

       ๓.๒.๖ สําเนาใบอนุญาตประกอบวิชาชีพครู หรือสําเนาใบอนุญาตปฏิบัติการสอน หรือ
หนังสือรับรองสิทธิ โดยต้องได้รับอนุมัติภายในวันปิดรับสมัครเท่าน้ัน จํานวน ๑ ฉบับ  

        ทั้งน้ี ในวันสมัคร ให้ผู้สมัครนําเอกสารฉบับจริงทุกรายการมาแสดงต่อเจ้าหน้าที่รับสมัคร
ด้วย และให้ผู้สมัครเขียนคํารับรองสําเนาถูกต้องและลงช่ือกํากับไว้ในสําเนาเอกสารตามข้อ ๓.๒.๒ - ๓.๒.๖  
ไว้ทุกฉบับ 

 ๓.๓ ค่าธรรมเนียมในการสมัคร  

               ผู้สมัครต้องเสียค่าธรรมเนียมการสอบ จํานวน ๓๐๐ บาท (สามร้อยบาทถ้วน) โดย
ค่าธรรมเนียมดังกล่าวจะไม่จ่ายคืนให้ไม่ว่ากรณีใดๆ ทั้งสิ้น 

 ๓.๔ วิธีการสมัคร  

                 ให้ผู้สมัครดําเนินการเกี่ยวกับการสมัครตามข้ันตอนวิธีการ ดังน้ี 

       ๓.๔.๑ ขอรับคําร้องขอสมัคร และใบสมัครที่งานบุคลากร วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีพัทลุง 
หรือขอรับได้ที่เจ้าหน้าที่ในวันสมัคร 

       ๓.๔.๒ กรอกรายละเอียดในเอกสารการสมัครซึ่งประกอบด้วย คําร้องขอสมัคร และใบสมัคร   
ให้ครบถ้วนทุกช่องรายการ และลงช่ือผู้สมัครพร้อมทั้งวันที่สมัครให้เรียบร้อย  

 ๓.๔.๓ ติดรูปถ่าย จํานวน ๑ รูป ลงในใบสมัคร และติดรูปถ่าย จํานวน ๒ รูป  

ลงในบัตรประจําตัวผู้สมัครสอบในช่องที่กําหนดให้เรียบร้อย 

 
/๓.๔.๔ ย่ืนเอกสาร... 
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       ๓.๔.๔ ย่ืนเอกสารการสมัครที่กรอกข้อความสมบูรณ์และติดรูปถ่ายเรียบร้อยแล้วพร้อมทั้ง
แนบเอกสารประกอบการสมัครตามข้อ ๓.๒ โดยให้ย่ืนการสมัครต่อเจ้าหน้าที่รับสมัครเท่าน้ัน และให้ย่ืน
ภายในวัน เวลา และสถานที่รับสมัครที่กําหนดไว้ตามข้อ ๓.๑ 
       ๓.๔.๕ เมื่อเจ้าหน้าที่รับสมัครได้ตรวจสอบเอกสารการสมัครแล้ว ให้ผู้สมัครชําระเงิน
ค่าธรรมเนียมสอบตามข้อ ๓.๓ และลงชื่อผู้สมัครในบันทึกประจําวันเป็นหลักฐาน พร้อมกับรอรับ 
บัตรประจําตัวผู้สมัครสอบคืนจากเจ้าหน้าที่รับสมัคร ซึ่งผู้สมัครต้องเก็บไว้เป็นหลักฐานในการเข้ารับการ
ประเมินสมรรถนะโดยการสอบ 
       ๓.๔.๖ ติดตามตรวจสอบประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิสอบตามที่กําหนดไว้ในข้อ ๔ ของประกาศ 
ฉบับน้ี 

๓.๕ เงื่อนไขการรับสมัคร 
       ๓.๕.๑ วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีพัทลุง  ขอสงวนสิทธ์ิ รับพิจารณาเอกสารการสมัคร
เฉพาะผู้สมัครที่ย่ืนเอกสารประกอบการสมัครตามข้อ ๓.๒ ในประกาศฯ น้ีครบถ้วนทุกรายการ และได้
กรอกข้อความในเอกสารการสมัครครบถ้วนสมบูรณ์และได้ดําเนินการสมัครตามข้อ ๓.๔ ในประกาศฯน้ี
ครบถ้วนทุกขั้นตอน กรณีที่ย่ืนเอกสารประกอบการสมัคร หรือกรอกข้อความในเอกสารการสมัคร 
ไม่ครบถ้วนสมบูรณ์ หรือดําเนินการใดๆ ที่ไม่เป็นไปตามประกาศรับสมัครฉบับน้ี จะมีผลให้ผู้สมัครรายน้ัน
ไม่ปรากฏช่ือผู้มีสิทธิเข้ารับการประเมินสมรรถนะหรือหมดสิทธ์ิเข้ารับการสอบในตําแหน่งที่สมัคร  
               ๓.๕.๒ ผู้สมัครจะต้องรับผิดชอบในการตรวจสอบและรับรองตนเองว่าเป็นผู้มีคุณสมบัติทั่วไป
และคุณสมบัติตรงตามประกาศรับสมัครสอบ กรณีที่วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีพัทลุง ตรวจสอบพบว่า
ผู้สมัครไม่มีคุณสมบัติครบถ้วนดังกล่าว หรือคุณวุฒิการศึกษาที่ใช้สมัครไม่ตรงตามประกาศรับสมัคร รวมท้ัง
กรณีที่มีความผิดพลาดอันเกิดจากผู้สมัครไม่ว่าด้วยเหตุใดๆ  อันมีผลทําให้ผู้สมัครไม่มีสิทธิสมัครตามประกาศ
รับสมัครฯ น้ี ให้ถือว่าผู้สมัครเป็นผู้ขาดคุณสมบัติในการสมัครมาต้ังแต่ต้น และถือว่าเป็นผู้ไม่มีสิทธิเข้ารับ
การประเมินสมรรถนะและไม่มีสิทธิได้รับการจัดจ้างและทําสัญญาจ้างเป็นพนักงานราชการคร้ังน้ี ถึงแม้จะเป็น 
ผู้ผ่านการเลือกสรรเพ่ือจัดจ้างเป็นพนักงานราชการและจะไม่ได้รับคืนค่าธรรมเนียมสอบแต่อย่างใด 
      ๓.๕.๓ วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีพัทลุง จะดําเนินการประเมินสมรรถนะโดยการสอบข้อเขียน
ครั้งแรกในวันที่ ๑๙ มิถุนายน ๒๕๕๘ 

๔. การประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการประเมินสมรรถนะ  และกําหนดวัน  เวลา และสถานท่ี     
    ในการประเมินสมรรถนะ 

วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีพัทลุง  จะประกาศรายช่ือผูม้ีสิทธิเขา้รับการประเมินสมรรถนะ  
ก่อนหรือภายในวันที่ ๑๖ มิถุนายน พ.ศ. ๒๕๕๘  ณ วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีพัทลงุ  

 
/๕. หลักเกณฑ์... 
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๕. หลักเกณฑ์และวิธีการเลอืกสรร  
     วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีพัทลุง  จะดําเนินการประเมินสมรรถนะผู้สมัครด้วยวิธีการสอบ 
ในตําแหน่งที่เปิดรับสมัคร ดังต่อใปนี้  

/๖. เกณฑ์การตัดสิน... 

วันที่สอบ สมรรถนะ คะแนน
เต็ม 

วิธีการประเมิน 

๑๙ มิถุนายน ๒๕๕๘ ประเมินสมรรถนะคร้ังที่ ๑ 

ภาค ๑ : ความรู้ความสามารถทั่วไป 
            วิชาที่ ๑ 
            - รั ฐ ธ ร ร ม นูญ แ ห่ ง ร า ช อ าณ า จั ก ร ไ ท ย  
พ.ศ.๒๕๕๐ 
            - พระราชกฤษฎีกาว่าด้วยหลักเกณฑ์และ
วิธีการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี พ.ศ.๒๕๔๖ 
             - พระราชบัญญัติความรับผิดทางละเมิดของ
เจ้าหน้าที่พ.ศ.๒๕๓๙ 
            - พระราชบัญญัติการอาชีวศึกษา พ.ศ.๒๕๕๑ 
            - ระเบียบสํานักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยพนักงาน 
ราชการ พ.ศ.๒๕๔๗ และประกาศ คณะกรรมการ 
บริหารพนักงานราชการที่เก่ียวข้อง 
            - พระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของราชการ  
พ.ศ.๒๕๔๐  
            - ข่าวสาร-บ้านเมืองและเหตุการณ์ทั่วไป 
            วิชาที่ ๒ 
            - ความเข้าใจภาษาและการใช้ภาษาไทย 
            - ความรู้เบ้ืองต้นเก่ียวกับคอมพิวเตอร์และการ
ใช้โปรแกรมประยุกต์ในงานสํานักงาน 

ภาค ๒ :  ความรู้ความสามารถเฉพาะตําแหน่ง 
            ตามลักษณะงานที่จะให้ปฏิบัติของตําแหน่ง 
ที่สมัคร 

 
 

๕๐ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

๕๐ 
 
 

 
๑๐๐ 

 
 

สอบข้อเขียน 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
สอบข้อเขียน 

 
 

 
สอบข้อเขียน 

๒๔ มิถุนายน ๒๕๕๘ ประเมินสมรรถนะคร้ังที่ ๒ 
         (๑) มนุษยสัมพันธ์ การประสานงาน 
         (๒) การคิดวิเคราะห์ 
         (๓) ความคิดริเริ่มสร้างสรรค์ 
         (๔) การสื่อสารโดยการพูด 
 

๑๐๐ สอบสัมภาษณ ์
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๖. เกณฑ์การตัดสิน 
 ๖.๑ การประเมินสมรรถนะจะแบ่งการประเมินเป็น ๒ ครั้ง ได้แก่ 

     ๖.๑.๑ ประเมินสมรรถนะครั้งที่ ๑ ประกอบด้วย ภาค ๑  ความรู้ความสามารถทั่วไป และ
ภาค ๒  ความรู้ความสามารถเฉพาะตําแหน่ง 

     ๖.๑.๒ ประเมินสมรรถนะคร้ังที่ ๒  เป็นการประเมินสอบสัมภาษณ์  
๖.๒ ผู้ที่จะผ่านการประเมินสมรรถนะคร้ังที่ ๑ ต้องได้คะแนนการประเมินภาคที่ ๑ และภาคที่ ๒  

ไม่ตํ่ากว่าร้อยละ ๖๐ 
 ทั้งน้ี ผู้ที่จะได้รับการตรวจข้อสอบภาคที่ ๒ จะต้องเป็นผู้ได้คะแนนผ่านการประเมินในภาคที่ ๑  
ไม่ตํ่ากว่าร้อยละ ๖๐ วิทยาลัยฯ ขอสงวนสิทธิพิจารณาตรวจกระดาษคําตอบของผู้เข้าสอบในภาคที่ ๒ 
ให้กับผู้ที่มีผลการประเมินผ่านในภาคที่ ๑ เท่าน้ัน 
 ๖.๓ ผู้ที่จะมีสิทธิเข้ารับการประเมินสมรรถนะคร้ังที่ ๒ จะต้องเป็นผู้ที่ได้คะแนนผ่านการประเมิน
สมรรถนะครั้งที่ ๑ 
 ๖.๔ ผู้ท่ีจะผ่านการประเมินสมรรถนะครั้งท่ี ๒ ต้องได้คะแนนการประเมิน ไม่ตํ่ากว่าร้อยละ ๖๐  

๖.๕ ผู้ที่จะผ่านการเลือกสรร จะต้องเป็นผู้ที่ได้คะแนนผ่านการประเมินสมรรถนะคร้ังที่ ๑ และ 
คร้ังที่ ๒ 
๗. การประกาศบัญชีรายชื่อ และการขึ้นบัญชีรายชื่อผู้ผ่านการเลือกสรร 
 ๗.๑ วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีพัทลุง จะประกาศรายช่ือผู้ผ่านการเลือกสรร ณ วิทยาลัย
เกษตรและเทคโนโลยีพัทลุง  
 ๗.๒ การประกาศบัญชีรายช่ือผู้ผ่านการเลือกสรร 
       ๗.๒.๑ จําแนกตามตําแหน่งที่เปิดรับสมัครและมีผู้สอบผ่าน 
       ๗.๒.๒ บัญชีรายช่ือแต่ละตําแหน่งดังกล่าว จะเรียงลําดับที่จากผู้ที่ได้คะแนนรวมสูงสุดเป็น
ลําดับที่หน่ึงไปหาผู้ที่ได้คะแนนรวมตํ่าสุด โดยผู้อยู่ในลําดับต้นจะเป็นผู้อยู่ในลําดับที่ดีกว่า 
       ๗.๒.๓ กรณี ที่มีผู้ได้คะแนนรวมตามข้อ ๗.๒.๒ ดังกล่าวเท่ากัน จะพิจารณาดังน้ี 
 (๑) ให้ผู้ที่ได้คะแนนประเมินครั้งที่ ๑ ส่วนที่ ๑ มากกว่าเป็นผู้อยู่ในลําดับที่ดีกว่า  
       (๒) ถ้าคะแนนเท่ากัน จะพิจารณาให้ผู้ที่ได้คะแนนประเมินครั้งที่ ๑ ส่นที่ ๒ มากกว่า 
เป็นผู้อยู่ในลําดับที่ดีกว่า 
       (๓) ถ้าคะแนนเท่ากัน จะพิจารณาให้ผู้ที่ได้คะแนนประเมินครั้งที่ ๒ มากกว่าเป็นผู้อยู่
ในลําดับที่ดีกว่า 
 ๗.๓ หากตําแหน่งใดมีผู้ผ่านการเลือกสรรเกินจํานวนอัตราว่างที่ประกาศรับสมัครน้ี วิทยาลัยฯ จะ
ขึ้นบัญชีรายช่ือผู้ผ่านการเลือกสรรดังกล่าวน้ันไว้เป็นเวลา ๒ ปี  

ทั้งน้ี ถ้ามีกรณีอย่างใดอย่างหนึ่งดังต่อไปน้ี ให้รายชื่อที่ได้ขึ้นบัญชีไว้น้ีเป็นอันยกเลิกการข้ึนบัญชี
ของผู้น้ันด้วย ได้แก่ 

      (๑) ผู้น้ันได้ขอสละสิทธ์ิไม่เข้ารับการจัดจ้างในตําแหน่งที่สอบได้ 
       (๒) ผู้น้ันไม่มารายงานตัวเพ่ือรับการจัดจ้างภายในเวลาที่กําหนด 
       (๓) ผู้น้ันไม่มาเข้าปฏิบัติหน้าที่ราชการตามกําหนดวัน  เวลาที่วิทยาลัยฯ  กําหนด 
       (๔) ปรากฏข้อเท็จจริงในภายหน้าว่าผู้น้ันมีคุณสมบัติไม่เป็นไปตามเง่ือนไข และ/หรือไม่
ปฏิบัติตามเง่ือนไขการรับสมัครกรณีหน่ึงกรณีใดหรือหลายกรณีตามท่ีระบุไว้ในข้อ ๓.๕ ของประกาศฯ น้ี 
 

/๘. การจัดจ้าง.. 
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๘. การจัดจ้างและทําสัญญาจ้างผู้ผ่านการเลือกสรร 
 ผู้ผ่านการเลือกสรรจะต้องเข้ารับการจ้างและทําสัญญาจ้างตามที่วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยี
พัทลุงกําหนด ดังน้ี 
 ๘.๑ วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีพัทลุงจะจ้างพนักงานราชการคร้ังแรกตามลําดับคะแนนที่สอบได้
ของผู้สอบผ่านการเลือกสรรตามจํานวนอัตราว่างที่ได้ประกาศรับสมัครไว้น้ี 
 ๘.๒ ในกรณีที่วิทยาเกษตรและเทคโนโลยีพัทลุงมีอัตราว่างเพ่ิมในภายหน้าจะจัดจ้างพนักงาน
ราชการโดยพิจารณาบัญชีรายช่ือผู้ผ่านการเลือกสรรในตําแหน่งน้ัน ๆ ตามลําดับการขึ้นบัญชีรายช่ือของ
ตําแหน่งน้ันที่มีบัญชีรายช่ือเหลืออยู่ตามจํานวนอัตราว่างดังกล่าว 
 ๘.๓ การทําสัญญาจ้างให้เป็นไปตามท่ีวิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีพัทลุงกําหนด ซึ่งจะแจ้ง 
ให้ทราบต่อไป 
 
   ประกาศ  ณ  วันที่  ๒๕  เดือน   พฤษภาคม   พ.ศ. ๒๕๕๘ 
 
 
 
                        (นายวิกรม  พงศ์จันทรเสถียร) 
             ผู้อํานวยการวิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีพัทลุง 
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เอกสารแนบทา้ยประกาศวิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยพีัทลุง 
ลงวันที่ ๒๕ พฤษภาคม พ.ศ.๒๕๕๘ 

เรื่อง รับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรและจัดจ้างเปน็พนักงานราชการทั่วไป 
------------------------------------------------------------ 

๑. ข้อมูลเกี่ยวกับตําแหน่ง 
ชื่อตําแหน่ง     ตําแหน่งพนักงานบริหารทั่วไป (ครู)  สาขาวิชาคณิตศาสตร์ 
ตําแหน่งเลขที่    ๓๑๒๗   กลุ่มงาน บริหารทั่วไป 
สถานที่ปฏิบัติงาน        วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีพัทลุง 

๒. หน้าที่ความรับผิดชอบของงานที่ปฏิบัติ 
ปฏิบัติหน้าที่หลักเกี่ยวกับการจัดการเรียนการสอน การส่งเสริมการเรียนรู้ การพัฒนาผู้เรียน  ปฏิบัติงาน

ทางวิชาการของสถานศึกษา พัฒนาตนเองและวิชาชีพ ประสานความร่วมมือกับผู้ปกครอง  บุคคลในชุมชนหรือ
สถานประกอบการเพื่อร่วมกันพัฒนาผู้เรียน การบริการสังคมด้านวิชาการ โดยมีลักษณะงานที่ต้องปฏิบัติ  ดังนี ้                         

๑) ปฏิบัติงานเกี่ยวกับการจัดการเรียนการสอนและการส่งเสริมการเรียนรู้ของผู้เรียนด้วยวิธีการที่
หลากหลาย โดยเน้นผู้เรียนเป็นสําคัญ   

๒) จัดอบรมส่ังสอนและจัดกิจกรรมเพื่อพัฒนาผู้เรียนให้มีคุณลักษณะที่พึงประสงค์ 
๓) ปฏิบัติงานวิชาการของสถานศึกษา 

 ๔) ปฏิบัติงานเกี่ยวกับการจัดระบบการดูแลช่วยเหลือผู้เรียน 
 ๕) ประสานความร่วมมือกับผู้ปกครองและบุคคลในชุมชนเพื่อร่วมกันพัฒนาผู้เรียนตามศักยภาพ 
 ๖) ทํานุ  บํารุง  ส่งเสริมศิลปวัฒนธรรม แหล่งเรียนรู้ และภูมิปัญญาท้องถิ่น 
 ๗) ศึกษา วิเคราะห์  วิจัย และประเมินพัฒนาการของผู้เรียน  เพื่อนํามาพัฒนาการเรียนการสอนให้มี
ประสิทธิภาพยิ่งขึ้น 
 ๘) ปฏิบัติงานเกี่ยวกับการใช้โปรแกรมชุดคําส่ังในระบบคอมพิวเตอร์ เพื่อนํามาปฏิบัติงานในการจัดการ
เรียนการสอนและงานอื่นๆ  ที่เกี่ยวข้อง  รวมทั้งการติดตามความก้าวหน้าของเทคโนโลยีใหม่ๆ เพื่อนํามาใช้
ปฏิบัติงาน 
 ๙) ติดต่อประสานงาน ให้บริการข้อมูล ให้คําปรึกษา  แนะนํา  ตอบปัญหา และชี้แจงเรื่องต่างๆที่
เกี่ยวกับงานในหน้าที่ให้แก่บุคคลหรือหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง 
 ๑๐) ปฏิบัติงานอื่นๆ ตามที่ได้รับมอบหมาย 

๓. คุณสมบัติเฉพาะสําหรับตําแหน่ง 
 ๑) ได้รับคุณวุฒิปริญญาตรีที่ ก.พ. พิจารณารับรองแล้วในสาขาวิชาที่เหมาะสมกับลักษณะกลุ่มวิชา
คณิตศาสตร์  การสอนคณิตศาสตร์  เช่น กศ.บ. (คณิตศาสตร์)          

๒)  มีใบอนุญาตประกอบวิชาชีพครู  หรือใบอนุญาตปฏิบัติการสอนโดยต้องได้รับอนุมัติภายในวัน 
ปิดรับสมัครเท่าน้ัน 
            ๓)  มีความรู้ความสามารถและเหมาสมกับการที่จะปฏิบัติในหน้าที่  
 
 

             (นายวกิรม  พงศ์จันทรเสถียร)     
                 ผู้อํานวยการวิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีพัทลุง 
                                                                             ๒๕  พฤษภาคม ๒๕๕๘  


