
 
ประกาศ  วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีพังงา 

เรื่อง  รับสมัครบุคคลเพ่ือเลอืกสรรและจัดจ้างเป็นพนักงานราชการทั่วไป  ตําแหน่งคร ู
----------------------------- 

  ด้วยวิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีพังงา   ประสงค์จะรับสมัครบุคคลเพ่ือจัดจ้างเป็นพนักงาน
ราชการ ตําแหน่งในกลุ่มงานบริหารทั่วไป  โดยปฏิบัติงานใน วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีพังงา ฉะน้ัน อาศัย
อํานาจตามความในข้อ ๕ ของประกาศคณะกรรมการการอาชีวศึกษาบริหารพนักงานราชการ ลงวันที่ ๑๑ 
กันยายน  พ.ศ. ๒๕๕๒ เรือ่ง หลักเกณฑ์ วิธีการ และเง่ือนไขการสรรหาและเลือกสรรพนักงานราชการและ
แบบสัญญาจ้างของพนักงานราชการ พ.ศ. ๒๕๕๒ และประกาศคณะกรรมการบริหารพนักงานราชการ           
ลงวันที่ ๒๘ กุมภาพันธ์  พ.ศ. ๒๕๕๔ เรื่อง การกําหนดลักษณะงานและคุณสมบัติเฉพาะของกลุ่มงานและการ
จัดทํากรอบอัตรากําลังพนักงานราชการ และคําสั่งสํานักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา ที ่ ๒๙๗/๒๕๕๖ 
ลงวันที่ ๒๘ กุมภาพันธ์ พ.ศ. ๒๕๕๖ เรื่อง มอบอํานาจการสรรหาและเลอืกสรรบุคคลเพื่อจัดจ้างเป็นพนักงาน
ราชการประเภททั่วไป การจัดทําและลงนามในสญัญาจ้างพนักงานราชการ จึงประกาศรับสมัครบุคคลเพ่ือ
เลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป โดยมีรายละเอียดดังต่อไปน้ี 
๑. ชื่อตําแหนง่  กลุ่มงาน และรายละเอียดการจ้างงาน 
  ๑.๑ ชื่อกลุ่มงาน ชื่อตําแหน่ง และจํานวนอัตราว่าง 

      ชื่อกลุ่มงาน  บริหารทั่วไป 
        ชื่อตําแหน่ง  พนักงานบริหารทั่วไป (ครู) รหัสสาขา ๓๐๑ กลุ่มวิชาการบัญชี 
            จํานวนอัตราว่าง ๑ อัตรา   
  ๑.๒ ขอบข่ายงานท่ีจะให้ปฏิบัติ  ให้เป็นไปตามรายละเอียดแนบท้ายประกาศน้ี 
  ๑.๓ อัตราค่าตอบแทนและสิทธปิระโยชน ์
        ตําแหน่งในกลุ่มงานบริหารทั่วไป  ค่าตอบแทนรายเดือน  จํานวนเงิน  ๑๘,๐๐๐ บาท 
        และให้ได้รับสิทธิประโยชน์ของพนักงานราชการ ตามระเบียบสํานักนายกรัฐมนตรีว่า
ด้วยพนักงานราชการ พ.ศ. ๒๕๔๗ และตามประกาศคณะกรรมการบริหารพนักงานราชการ เรื่อง ค่าตอบแทน
พนักงานราชการ (ฉบับที่๖) ลงวันที่ ๑๒ กุมภาพันธ์  ๒๕๕๖ กําหนดไว้ 
 
 
 
          /๑.๔ ระยะเวลาจ้าง… 



-๒- 
  ๑.๔ ระยะเวลาจ้าง ต้ังแต่วันที่ ๑  พฤศจิกายน  พ.ศ. ๒๕๕๘ ถึงวันที่ ๓๐ กันยายน ๒๕๕๙ 
(ตามระยะเวลาของกรอบอัตรากําลังพนักงานราชการที่ได้รับอนุมัติจากคณะกรรมการบริหารพนักงานราชการ 
(คพร.) รอบที่ ๓ ปี พ.ศ. ๒๕๕๖ – ๒๕๕๙) โดยในระยะเวลาการจ้างจะต้องประเมินผลการปฏิบัติงานตาม
ระเบียบสํานักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยพนักงานราชการ พ.ศ. ๒๕๔๗ ประกอบกับประกาศคณะกรรมการบริหาร
พนักงานราชการ  เรื่อง แนวทางการประเมินผลการปฏิบัติงานของพนักงานราชการ พ.ศ. ๒๕๕๔ ลงวันที่ ๒๘ 
กุมภาพันธ์ พ.ศ. ๒๕๕๔ และที่สํานักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษากําหนดไว้ 
  ๑.๕ สถานทีป่ฏิบัติงาน ปฏิบัติงานที่วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีพังงา สังกัดสํานักงาน
คณะกรรมการการอาชีวศึกษา 
 
๒. คุณสมบัติทั่วไป และคณุสมบัติเฉพาะสําหรับตําแหน่งของผูส้มัคร 
  ผู้สมัครต้องมีคณุสมบัติทั่วไป และมีคณุสมบัติเฉพาะสําหรับตําแหน่งเป็นไปตามระเบียบ
สํานักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยพนักงานราชการ พ.ศ. ๒๕๔๗ ลงวันที่ ๑๓ มกราคม ๒๕๔๗ และประกาศคณะ
กรรมการบริหารพนักงานราชการ เรื่อง กําหนดลักษณะงานและคณุสมบัติเฉพาะของกลุ่มงานและการจัดทํา
กรอบอัตรากําลังพนักงานราชการ ลงวันที่ ๒๘ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๔  ครบทุกข้อ ดังต่อไปน้ี 
  ๒.๑ คณุสมบติัทั่วไป 
   ๒.๑.๑  มีสญัชาติไทย 
   ๒.๑.๒  มีอายุไม่ตํ่ากว่า ๑๘ ปีบริบูรณ์ นับถึงวันปิดรับสมัคร 
   ๒.๑.๓  ไม่เป็นบุคคลล้มละลาย 
   ๒.๑.๔  ไม่เป็นผู้มีร่างกายทุพพลภาพจนไม่สามารถปฏิบัติหน้าที่ได้ ไร้ความสามารถ 
หรือจิตฟ่ันเฟือนไม่สมประกอบ หรือเป็นโรคตามท่ีกําหนดไว้ในกฎหมายว่าด้วยระเบียบข้าราชการพลเรือน 
   ๒.๑.๕  ไม่เป็นผู้ดํารงตําแหน่งทางการเมือง กรรมการพรรคการเมือง หรือเจ้าหน้าที่
ในพรรคการเมอืง 
   ๒.๑.๖  ไม่เป็นผู้เคยต้องรับโทษจําคุกโดยคําพิพากษาถึงที่สุดให้จําคุกเพราะกระทํา
ความผิดทางอาญา เว้นแต่เป็นโทษสําหรับความผิดที่ได้กระทําโดยประมาทหรือความผิดลหุโทษ 
   ๒.๑.๗  ไม่เป็นผู้เคยถูกลงโทษให้ออก ปลดออก หรือไล่ออกจากราชการ รัฐวิสาหกิจ 
หรือหน่วยงานอ่ืนของรัฐ 
   หมายเหตุ   ผู้ที่ผ่านการเลือกสรร ในวันที่ทําสัญญาจา้งจะต้องไม่เป็นข้าราชการ
หรือลูกจ้างของส่วนราชการ พนักงาน หรือลูกจ้างของหน่วยงานอ่ืนของรัฐ รัฐวิสาหกิจ หรือพนักงานหรือ
ลูกจ้างของราชการส่วนท้องถิ่น และจะต้องนําใบรับรองแพทย์ ซึ่งออกให้ไม่เกิน ๑ เดือน และแสดงว่าไม่เป็น
โรค ที่ต้องห้ามตามกฎ ก.พ.ว่าด้วยโรค (พ.ศ.๒๕๕๓) มาย่ืนด้วย 
 
          /๒.๒ คุณสมบัติ... 



-๓- 
  ๒.๒ คณุสมบติัเฉพาะสาํหรบัตําแหน่ง 
   ๒.๒.๑ ได้รับวุฒิปริญญาตรีหรือคุณวุฒิอย่างอ่ืนที่เทียบได้ในระดับเดียวกันทาง
การศึกษาหรือทางอ่ืนที่ ก.พ.พิจารณารับรองแล้วในสาขาวิชาที่เหมาะสมกับลักษณะงานที่ปฏิบัติตามรหัสกลุ่ม
วิชาของสถานศึกษาที่เปิดรับสมัคร 
   ๒.๒.๒ มใีบอนุญาตประกอบวิชาชีพครู หรือใบอนุญาตปฏิบัติการสอนโดยต้องได้รับ
อนุมัติภายในวันปิดรับสมัครเท่าน้ัน 
๓. การรับสมัคร 
  ๓.๑  วัน  เวลา  และสถานที่รับสมัคร 
  ผู้สนใจจะสมัครที่มีคุณสมบัติตรงตามที่กําหนดไว้ในประกาศน้ี ขอและย่ืนใบสมัครด้วยตนเอง 
ณ วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีพังงา  เลขที่ ๔๓ หมูท่ี่ ๗ ตําบลถํ้า อําเภอตะก่ัวทุ่ง จังหวัดพังงา    ต้ังแต่
วันที่  ๒๘  กันยายน  ๒๕๕๘  – ๑๕ ตุลาคม  ๒๕๕๘   (ในวันและเวลาราชการ)  ภาคเช้าต้ังแต่เวลา  
๐๘.๓๐ น. ถึง ๑๒.๐๐ น.  และภาคบ่ายต้ังแต่เวลา ๑๓.๐๐ น. ถึง ๑๖.๓๐ น.  ของแต่ละวันรับสมัคร  
  ๓.๒  หลักฐานที่ต้องย่ืนพรอ้มใบสมัคร 
   ๓.๒.๑  รูปถ่ายหน้าตรง  ไม่สวมหมวก  ไมส่วมแว่นดํา  ขนาด ๑x๑.๕ น้ิว  โดยถ่าย
ไว้ไม่เกิน ๑ ปี (นับถึงวันสุดท้ายของการรับสมัคร) จํานวน ๓ รูป 
   ๓.๒.๒ กรณีตําแหน่งในกลุม่งานบริหารทั่วไป ให้ใช้สําเนาปริญญาบัตร ซึ่งเป็น
คุณวุฒิที่ใช้สมคัร หากยังไม่ได้รับใบปริญญาบัตรให้ใช้หนังสือแสดงว่าเป็นผู้สําเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรี
ดังกล่าว จากผู้มีอํานาจอนุมัติ ตามที่กําหนดไว้ในคุณสมบัติเฉพาะตําแหน่งที่เปิดรับสมัครน้ี จํานวน ๒ ฉบับ 
   ๓.๒.๓ สําเนาแสดงผลการเรยีน (Transcript) ของคุณวุฒิที่ใช้สมคัรในข้อ ๓.๒.๒ 
   ๓.๒.๔ สําเนาใบอนุญาตใบประกอบวิชาชีพครู จํานวน ๑ ฉบับ 
   ๓.๒.๕ สําเนาบัตรประจําตัวประชาชน  จํานวน  ๑  ฉบับ 
   ๓.๒.๖ สําเนาทะเบียนบ้าน   จํานวน   ๑  ฉบับ 
   ๓.๒.๗ สําเนาหลักฐานอ่ืน ๆ (ถ้าม)ี  เช่น  ใบสําคัญการสมรส  ใบเปลี่ยนช่ือ- 
นามสกุล (ในกรณีที่ช่ือและนามสกุลในหลักฐานการสมัครไม่ตรงกัน) ใบสําคัญทางทหาร (ใบสด.๘ ใบสด.๙และ
ใบสด.๔๓) เป็นต้น จํานวนอย่างละ ๑  ฉบับ 
   ทั้งนี้ ในวันสมัคร ให้ผู้สมัครจัดเรียงเอกสารตามลําดับข้างต้น พร้อมนําเอกสาร
ฉบับจริงทุกรายการ มาแสดงต่อเจ้าหน้าที่รับสมัครด้วย และให้ผู้สมัครเขียนคํารับรองสําเนาถูกต้องและลง
ชื่อกํากับไว้ในสําเนาเอกสารตามข้อ ๓.๒.๒ – ๓.๒.๗ ไว้ทุกฉบับ 
  ๓.๓ คา่ธรรมเนียมในการสมัคร 
   ผู้สมัครต้องเสยีค่าธรรมเนียมสอบสําหรับตําแหน่งที่สมัคร จํานวนเงิน ๓๐๐ บาท 
(สามร้อยบาทถ้วน)  โดยค่าธรรมเนียมดังกล่าว จะไม่จ่ายคืนให้ ไม่ว่ากรณีใด ๆ ทั้งสิ้น 
          /๓.๔ วิธีการสมัคร... 



-๔- 
๓.๔ วิธีการสมัคร 

   ให้ผู้สมัครดําเนินการเกี่ยวกับการสมัครตามข้ันตอนวิธีการ ดังน้ี 
   ๓.๔.๑ ขอรับคําร้องขอสมัคร และใบสมัครที่งานบุคลากร วิทยาลัยเกษตรและ
เทคโนโลยีพังงา หรือขอรับได้ที่เจ้าหน้าที่ในวันสมัคร 
   ๓.๔.๒ กรอกรายละเอียดในเอกสารการสมัครซึ่งประกอบด้วย คําร้องขอสมัคร 
และใบสมัคร ให้ครบถ้วนทุกช่องรายการ และลงช่ือผู้สมัครพร้อมทั้งวันที่สมัครให้เรียบร้อย กรณีผู้สมัครกรอก
เอกสารการสมัครผิดเล็กน้อยให้ขีดฆ่าลงช่ือกํากับและกรอกข้อความใหม่ให้ถูกต้อง กรณีผิดหลายแห่งให้ขอรับ
เอกสารชุดสมัครชุดใหม่เพ่ือกรอกใหม่ให้ถูกต้อง 
   ๓.๔.๓ ติดรูปถ่าย จํานวน ๑ รูปลงในใบสมัคร และติดรูปถ่าย จํานวน ๒ รูป ลงใน
บัตรประจําตัวผู้สมัครสอบในช่องที่กําหนดให้เรียบร้อย 
   ๓.๔.๔ ย่ืนเอกสารการสมัครทีก่รอกขอ้ความสมบูรณ์และติดรูปถา่ยเรียบร้อยแล้ว 
พร้อมทั้งแนบเอกสารประกอบการสมัครตามข้อ ๓.๒ โดยให้ย่ืนการสมัครต่อเจ้าหน้าที่รับสมัครเท่าน้ัน และให้
ย่ืนภายในวันเวลาและสถานที่รับสมัครที่กําหนดไว้ตามข้อ ๓.๑ 
   ๓.๔.๕ เมื่อเจ้าหน้าที่รับสมัครได้ตรวจสอบเอกสารการสมัครแล้ว ให้ผู้สมัครชําระ
เงินค่าธรรมเนียมสอบตามข้อ ๓.๓ และลงช่ือผู้สมัครในบันทึกประจาํวันเป็นหลักฐาน พร้อมกับรอรับบัตร
ประจําตัวผู้สมัครสอบคืนจากเจ้าหน้าที่รับสมัคร ซึ่งผู้สมัครต้องเก็บไว้เป็นหลักฐานในการเข้ารับการประเมิน
สมรรถนะโดยการสอบ 
   ๓.๔.๖ ติดตามตรวจสอบประกาศรายช่ือผู้มีสิทธ์ิสอบตามที่กําหนดไว้ในข้อ ๔ ของ
ประกาศฯ น้ี 
  ๓.๕  เงื่อนไขในการสมัคร 
   ๓.๕.๑ วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีพังงา ขอสงวนสิทธิรับการพิจารณาเอกสาร
การสมัครเฉพาะผู้สมัครที่ย่ืนเอกสารประกอบการสมัครตามข้อ ๓.๒ ในประกาศฯ น้ี ครบถ้วนทุกรายและได้
กรอกข้อความในเอกสารการสมัครครบถ้วนสมบูรณ์และได้ดําเนินการสมัครตามข้อ ๓.๔ ในประกาศฯ น้ี
ครบถ้วนทุกขัน้ตอน กรณีทีย่ื่นเอกสารประกอบการสมัคร หรือกรอกข้อความในเอกสารการสมัครไม่ครบถ้วน
สมบูรณ์ หรอืไม่ได้ดําเนินการสมัครครบถว้นทุกขั้นตอนดังกล่าวจะมีผลให้ผูส้มัครน้ัน ไม่มีรายช่ือในประกาศ
รายช่ือผู้มีสิทธ์ิเข้ารับการประเมินสมรรถนะหรือเข้ารับการสอบในตําแหน่งที่สมัครน้ัน 
   ๓.๕.๒ ผู้สมัครจะต้องรับผิดชอบในการตรวจสอบและรับรองตนเองว่าเป็นผู้มี
คุณสมบัติทั่วไปและคุณสมบัติตรงตามประกาศรับสมัครสอบ กรณีที่ วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีพังงา 
ตรวจสอบพบว่าผู้สมัครไม่มีคุณสมบัติครบถ้วนดังกล่าว หรือคุณวุฒิการศึกษาที่ใช้สมัครไม่ตรงตามประกาศรับ
สมัครฯ น้ีให้ถือว่าผู้สมัครเป็นผู้ขาดคุณสมบัติในการสมัครมาต้ังแต่ต้น และถือว่าเป็นผู้ไม่มีสิทธิเข้ารับการ 
 
          /ประเมินสมรรถนะ... 



-๕- 
ประเมินสมรรถนะและไม่มีสิทธิได้รับการจัดจ้างและทําสัญญาจ้างเป็นพนักงานราชการคร้ังน้ี ถึงแม้จะเป็นผู้
ผ่านการเลือกสรรเพ่ือ จัดจ้างเป็นพนักงานราชการและจะไม่ได้รับคืนค่าธรรมเนียมสอบแต่อย่างใด 

๓.๕.๓ คุณสมบัติเฉพาะสําหรับตําแหน่งตามข้อ ๒.๒ ในประกาศฯ น้ี ที่เก่ียวกับ
การสําเร็จการศึกษาตามหลักสูตรขั้นปริญญาของสถานศึกษาใดจะถือตามกฎหมาย กฎ หรือระเบียบเก่ียวกับ
การศึกษาขั้นปริญญาของสถานศึกษานั้นเป็นเกณฑ์ โดยเป็นผู้สําเร็จการศึกษาและได้รับอนุมัติจากผู้มีอํานาจ
อนุมัติภายในวันสุดท้ายของการรับสมัคร ทั้งน้ีรวมถึงใบอนุญาตประกอบวิชาชีพครูที่ออกโดยคุรุสภาด้วย 
 
๔. การประกาศรายชื่อผู้มีสทิธิ์เข้ารบัการประเมินสมรรถนะ และกําหนดวันเวลาและสถานที่ในการประเมิน
สมรรถนะ 
  วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีพังงา จะประกาศรายช่ือผู้มีสิทธ์ิเข้ารับการประเมินสมรรถนะ 
และกําหนดวัน เวลา และสถานที่ในการประเมินสมรรถนะ ภายในวันที ่๑๖ ตุลาคม ๒๕๕๘  ณ  วิทยาลัย
เกษตรและเทคโนโลยีพังงา หรือทางเว็บไซต์ www.kaset-phangnga.ac.th 
 
๕. หลักเกณฑ์และวิธีการเลอืกสรร 
  วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีพังงา จะดําเนินการประเมินสมรรถนะผูส้มัครด้วยวิธีการสอบ
ในแต่ละตําแหน่งที่เปิดรับสมัคร ดังต่อไปน้ี 
  ๕.๑ การประเมินสมรรถนะ ครั้งที่ ๑ ส่วนที่ ๑ สอบข้อเขียน (ความรู้ความสามารถทั่วไป) 
และส่วนที ่๒ (ความรู้ความสามารถเฉพาะตําแหน่งตามรหัสกลุ่มวิชา) คะแนนเต็ม ๑๐๐ คะแนน   

๕.๒  การประเมินสมรรถนะ ครั้งที่ ๒ ส่วนที่ ๓ สอบสมัภาษณ์ คะแนนเต็ม ๑๐๐ คะแนน มี
สมรรถนะดังน้ี (๑.ความรับผดิชอบ ๒.ความอดทนและเสยีสละ ๓.ความคิดริเริ่มและปฏิภาณไหวพริบ  
๔.ความสามารถในการสื่อสาร ๕.มนุษยสัมพันธ์และการปรับตัวเข้ากับผู้ร่วมงาน) 

โดยจะประเมินสมรรถนะ ครั้งที่ ๑ ก่อนและเมื่อประเมินสมรรถนะ ครั้งที่ ๑ ผ่านแล้ว จึงจะ
มีสิทธิเข้ารับการประเมินสมรรถนะ ครั้งที่ ๒ ต่อไป  
   
๖.  เกณฑ์การตัดสิน 
  ๖.๑  การประเมินสมรรถนะจะแบ่งการประเมินเป็น ๒ ครั้ง ได้แก่ 

๖.๑.๑ ประเมนิสมรรถนะคร้ังที่ ๑ ประกอบด้วย สมรรถนะส่วนที่ ๑ และส่วนที่ ๒ 
๖.๑.๒ ประเมนิสมรรถนะคร้ังที่ ๒ ประกอบด้วย สมรรถนะในส่วนที่ ๓  

 
 
          /๖.๒ ผูท้ี่จะผ่าน... 
 



-๖- 
  ๖.๒  ผู้ทีจ่ะผา่นการประเมินสมรรถนะคร้ังที่ ๑ ต้องได้คะแนนการประเมินส่วนที่ ๑ และ
ส่วนที่ ๒ ไม่ตํ่ากว่าร้อยละ ๖๐ 
  ทั้งน้ี ผูท้ี่จะได้รับการตรวจข้อสอบส่วนที่ ๒ จะต้องเป็นผู้ได้คะแนนผ่านการประเมินส่วนที่ ๑ 
ไม่ตํ่ากว่าร้อยละ ๖๐ (วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีพังงา ขอสงวนสิทธ์ิพิจารณาตรวจกระดาษคําตอบของผู้
เข้าสอบในส่วนที่ ๒ ให้กับผูท้ี่มีผลการประเมินผ่านในส่วนที่ ๑ เท่าน้ัน) 
  ๖.๓   ผูท้ี่จะมีสิทธ์ิเข้ารับการประเมินสมรรถนะคร้ังที่ ๒ จะต้องเป็นผู้ที่ได้คะแนนผา่นการ
ประเมินสมรรถนะคร้ังที่ ๑  
  ๖.๔    ผูท้ี่จะผ่านการประเมินสมรรถนะครั้งที่ ๒ ต้องได้คะแนนการประเมินส่วนที่ ๓ ไม่ตํ่า
กว่าร้อยละ ๖๐ 

๖.๕    ผู้ทีจ่ะผ่านการเลือกสรร จะต้องเป็นผู้ที่ได้คะแนนผ่านการประเมินสมรรถนะครั้งที่ ๑ 
และครั้งที่ ๒ 
    
๗. การประกาศบัญชีรายชื่อ และการขึน้บญัชีรายชื่อผูผ้า่นการเลือกสรร 
  ๗.๑ วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีพังงา จะประกาศรายช่ือผู้ผ่านการเลือกสรร  
ณ วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีพังงา หรือประกาศทางเว็บไซต์ของวิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีพังงา 
www.kaset-phangnga.ac.th 
  ๗.๒ การประกาศบัญชีรายช่ือผู้ผ่านการเลือกสรร 
   ๗.๒.๑ จําแนกตามตําแหน่งที่เปิดรับสมัครและมผีู้สอบผ่าน   
   ๗.๒.๒ บัญชีรายช่ือแต่ละตําแหน่งดังกล่าว จะเรียงลําดับที่จากผู้ที่ได้คะแนนรวม
สูงสุดเป็นลําดับที่หน่ึงไปหาผู้ที่ได้คะแนนรวมตํ่าสุด  โดยผู้อยู่ในลําดับต้นจะเป็นผู้อยู่ในลําดับที่ดีกว่า 
   ๗.๒.๓ กรณีที่มผีู้ได้คะแนนรวมตามข้อ ๗.๒.๒ ดังกล่าวเท่ากัน จะพิจารณาดังน้ี 

(๑) ให้ผูท้ี่ได้คะแนนประเมินครั้งที่ ๑ ส่วนที่ ๑ มากกว่า เป็นผู้อยู่ในลําดับ 
ที่ดีกว่า  

(๒) ถ้าคะแนนเท่ากัน จะพิจารณาให้ผู้ที่ได้คะแนนประเมินครั้งที่ ๑  
ส่วนที่ ๒ มากกว่า เป็นผู้อยู่ในลําดับที่ดีกว่า 

(๓) ถ้าคะแนนเท่ากัน จะพิจารณาให้ผู้ที่ได้คะแนนประเมินครั้งที่ ๒    
มากกว่า เป็นผู้อยู่ในลําดับที่ดีกว่า 
  ๗.๓ หากตําแหน่งใดมีผู้ผ่านหารเลือกสรรเกินจาํนวนอัตราว่างที่ประกาศรับสมัครน้ี 
วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีพังงา จะขึ้นบัญชีรายช่ือผู้ผ่านการเลือกสรรดังกล่าวน้ันไว้เป็นเวลาไม่เกิน ๒ ปี 
 
 
          /ทั้งน้ีถ้ามี.... 



-๗- 
  ทั้งน้ี ถ้ามีกรณอีย่างใดอย่างหน่ึงดังต่อไปนี้ ให้รายช่ือที่ได้ขึ้นบัญชีไว้น้ีเป็นอันยกเลิกการข้ึน
บัญชีของผู้น้ันด้วย ได้แก่ 

(๑) ผู้น้ันได้ขอสละสิทธิไม่เข้ารับการจัดจ้างในตําแหน่งที่สอบได้ 
(๒) ผู้น้ันไม่มารายงานตัวเพ่ือรับการจัดจ้างภายในเวลาที่กําหนด 
(๓) ผู้น้ันไม่มาเข้าปฏิบัติหน้าที่ราชการตามกําหนดวัน เวลาที่ วิทยาลัยเกษตรและ

เทคโนโลยีพังงา 
 (๔) ปรากฏข้อเท็จจริงในภายหน้าว่าผู้น้ันมีคุณสมบัติไม่เป็นไปตามเง่ือนไข และ/

หรือไม่ปฏิบัติตามเง่ือนไขการรับสมัครกรณีหน่ึงกรณีใดหรือหลายกรณีตามท่ีระบุไว้ในข้อ ๓.๕ ของประกาศฯน้ี 
   
๘. การจัดจ้างและทําสัญญาจ้างผูผ้่านการเลือกสรร 
  การจัดจ้างจะเป็นไปตามลําดับที่ ตามประกาศรายช่ือผู้ผ่านการเลือกสรรของวิทยาลัยเกษตร
และเทคโนโลยีพังงา โดยผู้ที่ได้รับการเลือกสรร ลําดับที่ ๑ จะต้องมารายงานตัวและทําสัญญาจ้าง ในวันที่  ๒  
พฤศจิกายน  ๒๕๕๘ เวลา ๐๙.๐๐ น.- ๑๒.๐๐ น. ณ วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีพังงา และปฏิบัติงานใน
วันที่ ๒  พฤศจิกายน  ๒๕๕๘  หากผู้ผ่านการเลือกสรร   ไม่มารายงานตัว    ตามวันและเวลาดังกล่าวถือว่า
สละสิทธ์ิ และจะเรียกลําดับถัดไปมารายงานตัวและทําสัญญาจ้างต่อไป 
 
     ประกาศ ณ    วันที่   ๑๖  เดือน กันยายน     พ.ศ. ๒๕๕๘ 
  
 
  
 
     
      
     (นายสมมาตร  เอียดฉิม) 

      ผู้อํานวยการวิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีพังงา 
 
 
 
 
 
 
 



 
เอกสารแนบทา้ยประกาศวิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีพังงา 

ลงวันที่ ๑๖  กันยายน ๒๕๕๘   
เรื่อง  รับสมัครเพ่ือเลือกสรรและจัดจ้างเป็นพนักงานราชการทั่วไป ตําแหน่ง คร ู

--------------------------------- 
๑. ข้อมูลเก่ียวกับตําแหน่ง 

ช่ือตําแหน่ง  พนักงานราชการทั่วไป (ครู) 
รหัสวิชา  ๓๐๑   การบัญชี 
เลขที่ตําแหน่ง  ๒๔๕๗  กลุม่งาน บริหารทั่วไป 
สถานที่ปฏิบัติงาน วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีพังงา 
   เลขที่ ๔๓ หมูท่ี่ ๗ ตําบลถํ้า อําเภอตะก่ัวทุ่ง จังหวัดพังงา 

๒. หน้าที่และความรับผิดชอบของงานท่ีปฏิบัติ 
ปฏิบัติหน้าที่หลักเก่ียวกับการจัดการเรียนการสอนการส่งเสริมการเรียนรู ้พัฒนาผู้เรียน 

ปฏิบัติงานทางวิชาการของสถานศึกษา พัฒนาตนเองและวิชาชีพประสานความร่วมมือกับผู้ปกครอง บุคคลใน
ชุมชนหรือสถานประกอบการเพ่ือร่วมกันพัฒนาผู้เรียนการบริการสังคมด้านวิชาการ เป็นต้น โดยมีลักษณะงาน
ที่ปฏิบัติ ดังน้ี 

๑. ปฏิบัติงานเกี่ยวกับการจัดการเรียนการสอนและส่งเสริมการเรียนรู้ของผู้เรียนด้วยวิธี
หลากหลายโดยเน้นผู้เรียนเป็นสําคัญ 

๒. จัดอบรมสั่งสอนและจัดกิจกรรมเพ่ือพัฒนาผู้เรียนให้มคีุณลักษณะที่พึงประสงค์ 
๓. ปฏิบัติงานวิชาการของสถานศึกษา 
๔. ปฏิบัติงานเกี่ยวกับการจัดระบบการดูแลช่วยเหลือผู้เรียน 
๕. ประสานความร่วมมือกับผู้ปกครองและบุคคลในชุมชนเพ่ือร่วมกันพัฒนาผู้เรียนตาม

ศักยภาพ 
๖. ทํานุ บํารุง ส่งเสริมศิลปวัฒนธรรม แหล่งเรียนรู้และภูมิปัญญาท้องถิ่น 
๗. ศึกษา วิเคราะห์ วิจัย และประเมินพัฒนาการของผู้เรียน เพ่ือพัฒนาการเรียนการสอนให้

มีประสิทธิภาพย่ิงขึ้น 
๘. ปฏิบัติงานเกี่ยวกับการใช้โปรแกรมชุดคําสั่งในระบบคอมพิวเตอร์เพ่ือนํามาปฏิบัติงานใน

การจัดการเรียนการสอนและงานอ่ืน ๆ ที่เก่ียวข้อง รวมท้ังการติดตามความก้าวหน้าของ
เทคโนโลยีใหม ่ๆ เพ่ือนํามาใช้ปฏิบัติงาน 

๙. ติดต่อประสานงานให้บริการข้อมูล ให้คําปรึกษา แนะนํา ตอบปัญหา และช้ีแจงเรื่อง
ต่างๆ ที่เก่ียวข้องกับงานในหน้าที่แก่บุคคลหรือหน่วยงานท่ีเก่ียวข้อง 

๑๐. ปฏิบัติงานอ่ืน ๆ ตามท่ีได้รับมอบหมาย 
 



๓. คุณสมบัติเฉพาะสําหรับตําแหน่ง 
๑. ได้รับคุณวุฒิปริญญาตรีที ่ ก.พ.พิจารณารับรองแล้วในสาขาวิชาที่เหมาะสมกับลักษณะ

กลุ่มวิชาการบัญชี  การจัดการทั่วไป (การบัญชี) /การบริหารธุรกิจ(การบัญชี)/การบัญชี/
บัญชีการเงิน/ธุรกิจศึกษา(การบัญชี) เป็นต้น 

๒. มีใบอนุญาตประกอบวิชาชีพครู หรือใบอนุญาตปฏิบัติการสอนโดยต้องได้รับอนุมติั
ภายในวันปิดรับสมัครเท่าน้ัน 

๓. มีความรู้ความสามารถและเหมาะสมกับการที่จะปฏิบัติในหน้าที่ 
    ๔. การประเมินสมรรถนะผู้สมัครด้วยวิธีการสอบ ดังน้ี 

สมรรถนะ คะแนนเต็ม วิธีการประเมิน
ประเมินสมรรถนะ ครั้งที่ ๑ 
ส่วนที่ ๑ : ความรู้ความสามารถทั่วไป 
             -รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย (ฉบับช่ัวคราว) 
               พ.ศ. ๒๕๕๗ 
            -พระราชกฤษฎีกาว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการบริหาร 
             กิจการบ้านเมืองที่ดี พ.ศ. ๒๕๔๖ 
            -พระราชบัญญัติความผิดทางละเมิดของเจ้าหน้าที่ พ.ศ. 
             ๒๕๓๙ 
           -พระราชบัญญัติการอาชีวศึกษา พ.ศ. ๒๕๕๑ 
           -ระเบียบสํานักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยพนักงานราชการ 
            พ.ศ. ๒๕๔๗ และประกาศคณะกรรมการบริหารพนักงาน 
            ราชการที่เก่ียวข้อง 
          -พระราชบัญญัติข้อมลูข่าวสารของราชการ พ.ศ. ๒๕๔๐ 
          -ข่าวสารบ้านเมืองและเหตุการณ์ปัจจุบัน 
          -ความเข้าใจทางภาษาและการใช้ภาษา 
          -ความรู้เบ้ืองต้นเก่ียวกับคอมพิวเตอร์และการใช้โปรแกรม 
           ประยุกต์ในสํานักงาน 
ส่วนที่ ๒ : ความรู้ความสามารถเฉพาะตําแหน่งตามลักษณะสาขาที่สมคัร 

 
๑๐๐ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

๑๐๐ 

 
 

สอบข้อเขียน 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

สอบข้อเขียน 
ประเมินสมรรถนะคร้ังที่ ๒
ส่วนที่ ๓ :  

๑. มนุษยสัมพันธ์ การประสานงาน 
๒. การคิดวิเคราะห์ 
๓. ความคิดริเริ่มสร้างสรรค์ 
๔. การสื่อสารโดยการพูด 

 
๑๐๐ 

 
 

สอบสัมภาษณ ์



ตารางกําหนดการรับสมัครพนักงานราชการท่ัวไป 
วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีพังงา 

สํานักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา 
 

วัน เดือน ปี รายการ หมายเหตุ
วันที่ ๒๘ กันยายน – ๑๕ ตุลาคม  พ.ศ.๒๕๕๘ ประกาศและรบัสมัคร สถานที่รับสมคัร/ ทดสอบ/

รายงานตัว วิทยาลัยเกษตร
และเทคโนโลยีพังงา 

วันที่ ๑๖  ตุลาคม พ.ศ.๒๕๕๘ ประกาศรายช่ือผู้มีสิทธ์ิเข้ารบั
การเลือกสรรและการสรรหา 

วันที่ ๒๐ – ๒๑ ตุลาคม พ.ศ.๒๕๕๘ ทดสอบ/ ประเมินสมรรถนะ
วันที่ ๒๖ ตุลาคม พ.ศ.๒๕๕๘ ประกาศรายช่ือผู้ผ่านการ

เลือกสรร 
และการสรรหา 

วันที่ ๒ พฤศจิกายน พ.ศ.๒๕๕๘  รายงานตัว/ทําสัญญาจ้าง/
เริ่มปฏิบัติงาน 

 
 

 
 
 

ช่ือผู้ตรวจสอบ         
(นายสมมาตร เอียดฉิม)  

ผู้อํานวยการวิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีพังงา 
วันที่  ๑๖  กันยายน   ๒๕๕๘ 

 
   
       


