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ประกาศวิทยาลัยเทคนิคระนอง 
เร่ือง  รับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเปน็พนักงานราชการทั่วไป  

-------------------------------------------- 
 ด้วยวิทยาลัยเทคนิคระนอง ประสงค์จะรับสมัครบุคคลเพื่อจัดจ้างเป็นพนักงานราชการ กลุ่มงาน
บริหารท่ัวไป ต าแหน่ง พนักงานบริหารท่ัวไป (ครู) รหัสสาขา 203 เลขท่ีต าแหน่ง 4477 โดยปฏิบัติงาน          
ในวิทยาลัยเทคนิคระนอง ฉะนั้น อาศัยอ านาจตามความในข้อ 5 ของประกาศคณะกรรมการการบริหารพนักงาน
ราชการ ลงวันท่ี 11 กันยายน พ.ศ. 2552 เรื่อง หลักเกณฑ์ วิธีการและเงื่อนไขการสรรหาและเลือกสรรพนักงาน
ราชการและแบบสัญญาจ้างของพนักงานราชการ พ.ศ. 2552 และประกาศคณะกรรมการบริหารพนักงานราชการ 
ลงวันท่ี 28 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2554 เรื่อง การก าหนดลักษณะงานและคุณสมบัติเฉพาะกลุ่มงานและการจัดท า
กรอบอัตราก าลังพนักงานราชการ และค าส่ังส านักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา ท่ี 297/2556 ลงวันท่ี 28 
กุมภาพันธ์ 2556  เรื่อง มอบอ านาจการสรรหาและเลือกสรรบุคคลเพื่อจัดจ้างเป็นพนักงานราชการประเภทท่ัวไป 
การจัดท าและลงนามในสัญญาจ้างพนักงานราชการ  จึงประกาศรับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการ
ท่ัวไปโดยมีรายละเอียดดังต่อไปนี้ 

1. ชื่อกลุ่มงาน ต าแหน่ง และรายละเอียดการจ้างงาน 
 1.1 ชื่อกลุ่มงาน   ชื่อต าแหน่ง    จ านวนอัตราว่าง 
   บริหารทั่วไป         พนักงานบริหารทั่วไป (ครู)           1 
   รหั สสาขา  203  ( เทคนิค โลหะ/ โลหะการ / ช่ าง เ ช่ือมโลหะ / ช่ าง เ ช่ื อมประสาน /              
วิศวกรรมอุตสาหการ (โลหะ)/วิศวกรรมอุตสาหการ (เช่ือมโลหะ)/เทคโนโลยีอุตสาหกรรม (เช่ือมโลหะ)/
อุตสาหกรรมศิลป์ (ช่างเช่ือม)/เทคโนโลยีอุตสาหกรรม (การผลิตอุตสาหกรรม)/เทคโนโลยีอุตสาหการ (เช่ือมโลหะ) 
/เทคโนโลยีวิศวกรรมการเช่ือม)       จ านวน  ๑  อัตรา   
 1.2 ขอบข่ายงานที่จะให้ปฏิบัติ  ให้เป็นไปตามรายละเอียดแนบท้ายประกาศนี้  
 1.3 อัตราค่าตอบแทนและสิทธิประโยชน์ 
  ต าแหน่ งในก ลุ่มงานบริหารท่ัวไป ค่าตอบแทนรายเดือน  จ านวนเงิน  18,000 บาท              
และให้ได้สิทธิประโยชน์ของพนักงานราชการ ตามระเบียบส านักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยพนักงานราชการ พ.ศ.2547 
และตามประกาศคณะกรรมการบริหารพนักงานราชการ เรื่อง ค่าตอบแทนพนักงานราชการ (ฉบับท่ี 9)  ลงวันท่ี 
15 พฤษภาคม 2561 ก าหนดไว้ 
 1.4 ระยะเวลาการจ้าง จ้างภายในปีงบประมาณ พ.ศ. 256๒ ถึงวันท่ี 30 กันยายน 2563       
โดยในระยะเวลาการจ้างต้องประเมินผลการปฏิบัติงานของพนักงานราชการ ตามประกาศคณะกรรมการบริหาร
พนักงานราชการ เรื่อง แนวทางการประเมินผลการปฏิบัติงานของพนักงานราชการ พ.ศ. 2554 ลงวันท่ี 28 
กุมภาพันธ์ 2554 และท่ีส านักงานคณะกรรมการอาชีวศึกษาก าหนดไว้ 
 1.5 สถานที่ปฏิบัติงาน ปฏิบัติงานท่ีวิทยาลัยเทคนิคระนอง สังกัดส านักงานคณะกรรมการ         
การอาชีวศึกษา 
 
 

    2. คุณสมบัติท่ัวไป… 
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2.  คุณสมบัติทั่วไป และคุณสมบัติเฉพาะส าหรับต าแหน่งของผู้สมัคร 
 ผู้สมัครต้องมีคุณสมบัติท่ัวไป และมีคุณสมบัติเฉพาะต าแหน่งครบทุกข้อ ดังต่อไปนี้ 
 2.1  คุณสมบัติทั่วไป 
  2.1.1  มีสัญชาติไทย 
  2.1.2  มีอายุไม่ต่ ากว่า 18 ปี (นับถึงวันสุดท้ายของการรับสมัคร) 
  2.1.3  ไม่เป็นบุคคลล้มละลาย 
     2.1.4  ไม่เป็นผู้มีกายทุพพลภาพจนไม่สามารถปฏิบัติหน้าท่ีได้  ไร้ความสามารถ หรือ 
จิตฟั่นเฟือน ไม่สมประกอบ หรือเป็นโรคตามท่ีก าหนดไว้ในกฎหมายว่าด้วยระเบียบข้าราชการพลเรือน 
  2.1.5 ไม่ เป็น ผู้ด ารงต าแหน่งทางการเมือง กรรมการพรรคการเมือง หรือเจ้าหน้าท่ี             
ในพรรคการเมือง 
  2.1.6  ไม่เป็นผู้เคยต้องรับโทษจ าคุกโดยค าพิพากษาถึงท่ีสุดให้จ าคุกเพราะกระท าความผิด 
ทางอาญา เว้นแต่เป็นโทษส าหรับความผิดท่ีได้กระท าโดยประมาทหรือความผิดลหุโทษ 
         2.1.7   ไม่เป็นผู้เคยถูกลงโทษให้ออก ปลดออก หรือไล่ออกจากราชการ รัฐวิสาหกิจหรือ
หน่วยงานอื่นของรัฐ 
  หมายเหตุ ผู้ท่ีผ่านการเลือกสรร ในวันท่ีท าสัญญาจ้างจะต้องไม่เป็นข้าราชการหรือลูกจ้าง     
ของส่วนราชการ  พนักงาน  หรือลูกจ้างของหน่วยงานอื่นของรัฐ  รัฐวิสาหกิจ  หรือพนักงาน  หรือลูกจ้างของส่วน
ราชการส่วนท้องถิ่น และจะต้องน าใบรับรองแพทย์ ซึ่งออกให้ไม่เกิน  1  เดือน และแสดงว่าไม่เป็นโรคท่ีต้องห้าม
ตามกฎ ก.พ. ว่าด้วยโรค (พ.ศ.2553) มายื่นด้วย        
 2.2  คุณสมบัติเฉพาะส าหรับต าแหน่ง  
     2.2.1 ได้รับวุฒิปริญญาตรีหรือคุณวุฒิอื่นท่ีเทียบได้ในระดับเดียวกันท่ี ก.พ. รับรองแล้ว          
ในสาขาวิชาท่ีเหมาะสมกับลักษณะงานท่ีปฏิบัติ (เทคนิคโลหะ/โลหะการ/ช่างเช่ือมโลหะ/ช่างเช่ือมประสาน/              
วิศวกรรมอุตสาหการ (โลหะ)/วิศวกรรมอุตสาหการ (เช่ือมโลหะ)/เทคโนโลยีอุตสาหกรรม (เช่ือมโลหะ)/
อุตสาหกรรมศิลป์ (ช่างเช่ือม)/เทคโนโลยีอุตสาหกรรม (การผลิตอุตสาหกรรม)/เทคโนโลยีอุตสาหการ (เช่ือมโลหะ) 
/เทคโนโลยีวิศวกรรมการเช่ือม) 
     2.2.2 มีใบอนุญาตประกอบวิชาชีพครู หรือใบอนุญาตปฏิบัติการสอน หรือหนังสือรับรองสิทธิ 
โดยต้องได้รับอนุมัติภายในวันปิดรับสมัครเท่านั้น 
 

3.  การรับสมัคร 
 3.1  วัน เวลา และสถานที่รับสมัคร 
   ผู้ประสงค์จะสมัคร ให้ยื่นใบสมัครด้วยตนเอง ณ วิทยาลัยเทคนิคระนอง ท่ีต้ัง 155 หมู่ท่ี 3 
ต าบลบางนอน อ าเภอเมือง จังหวัดระนอง  ต้ังแต่วันท่ี 20 – 26 มิถุนายน 25๖๒  (ในวันราชการ) ภาคเช้าต้ังแต่
เวลา 08.30 น.  ถึง  12.00 น.  และภาคบ่ายต้ังแต่เวลา 13.00 น. ถึง 16.30 น.    
 3.2  หลักฐานที่ต้องยื่นพร้อมใบสมัคร 
  3.2.1  รูปถ่ายหน้าตรง ไม่สวมหมวก ไม่สวมแว่นด า ขนาด 1 x 1.5 นิ้ว โดยถ่ายไว้ไม่เกิน  
1 ปี (นับถึงวันสุดท้ายของการรับสมัคร) จ านวน 3 รูป (ใช้ติดใบสมัคร 1 รูป และใบตอบรับการสมัคร 2 รูป) 

  3.2.2 ส าเนาปริญญาบัตร… 



-3- 
  3.2.2  ส าเนาปริญญาบัตร และส าเนาระเบียนแสดงผลการศึกษา (Transcript of Records)  
ท่ีแสดงว่าเป็นผู้มีคุณวุฒิการศึกษาตรงตามประกาศรับสมัครโดยต้องส าเร็จการศึกษา และได้รับอนุมัติจากผู้มีอ านาจ
อนุมัติในวันปิดรับสมัครจ านวนอย่างละ 2 ฉบับ 
  ท้ังนี้ ผู้ท่ีจะถือว่าเป็นผู้ส าเร็จการศึกษาตามหลักสูตรขั้นปริญญาบัตร ของสถานศึกษาใดนั้น    
จะถือตามกฎหมาย กฎ หรือระเบียบท่ีเกี่ยวกับการส าเร็จการศึกษาตามหลักสูตรของสถานศึกษานั้น ๆ  เป็นเกณฑ์ 
โดยจะต้องส าเร็จการศึกษาภายในวันปิดรับสมัคร 
  3.2.3  ส าเนาบัตรประจ าตัวประชาชน จ านวน 1 ฉบับ                                   
  3.2.4  ส าเนาทะเบียนบ้าน จ านวน 1 ฉบับ                                                                                                

  3.2.5  ส าเนาหลักฐานอื่น ๆ (ถ้ามี) เช่น ใบส าคัญการสมรส  ใบเปล่ียนช่ือ-นามสกุล (ในกรณี   
ท่ีช่ือและนามสกุลในหลักฐานการสมัครไม่ตรงกัน) ใบส าคัญทางทหาร (ใบสด. 8 ใบสด. 9 และใบ สด. 43 )     
เป็นต้น จ านวนอย่างละ 1 ฉบับ 
  3.2.6 ส าเนาใบอนุญาตประกอบวิชาชีพครู หรือ ส าเนาใบอนุญาตปฏิบัติการสอน หรือหนังสือ
รับรองสิทธิ โดยต้องได้รับอนุมัติภายในวันปิดรับสมัครเท่านั้น  จ านวน 1 ฉบับ 
  ท้ังนี้ ในวันสมัคร ให้ผู้สมัครน าเอกสารฉบับจริงทุกรายการมาแสดงต่อเจ้าท่ีรับสมัครด้วย     
และให้ผู้สมัครเขียนค ารับรองส าเนาถูกต้องและลงช่ือก ากับไว้ในส าเนาเอกสาร ตามข้อ 3.2.2-3.2.6 ไว้ทุกฉบับ 
 3.3  ค่าธรรมเนียมในการสมัคร 
  ผู้สมัคร ต้อง เ สียค่าธรรมเนียมสอบส าหรับต าแหน่ ง ท่ีสมัคร จ านวนเงิน  300 บาท              
(สามร้อยบาทถ้วน) และค่าธรรมเนียมดังกล่าวจะไม่จ่ายคืนให้ ไม่ว่ากรณีใด ๆ ท้ังส้ิน   
 3.4  วิธีการสมัคร 
   ให้ผู้สมัครด าเนินการเกี่ยวกับการสมัครตามขั้นตอนวิธีการ ดังนี้ 

   3.4.1  ขอรับค าร้องขอสมัคร และใบสมัครท่ีงานบุคลากร วิทยาลัยเทคนิคระนอง หรือขอรับ  
ได้ท่ีเจ้าหน้าท่ีในวันสมัคร หรือทาง Facebook งานประชาสัมพันธ์ วิทยาลัยเทคนิคระนอง 
            3.4.2  กรอกรายละเอียดในเอกสารการสมัครซึ่งประกอบด้วย ค าร้องขอสมัคร และใบสมัคร 
ให้ครบถ้วนทุกช่องรายการ และลงช่ือผู้สมัครพร้อมท้ังวันท่ีสมัครให้เรียบร้อย  
     3.4.3  ติดรูปถ่ายจ านวน 1 รูป ลงในใบสมัคร และติดรูปถ่ายจ านวน 2 รูป ลงในบัตร
ประจ าตัวผู้สมัครสอบในช่องท่ีก าหนดให้เรียบร้อย  
 3.4.4  ยื่นเอกสารการสมัครท่ีกรอกข้อความสมบูรณ์และ ติดรูปถ่ายเรียบร้อยแล้ว          
พร้อมท้ังแนบเอกสารประกอบการสมัครตามข้อ 3.2 โดยให้ยื่นการสมัครต่อเจ้าหน้าท่ีรับสมัครเท่านั้น และให้ยื่น
ภายในวันเวลาและสถานท่ีรับสมัครที่ก าหนดไว้ตามข้อ 3.1 

   3.4.5  เมื่อเจ้าหน้าท่ีรับสมัครได้ตรวจสอบเอกสารการสมัครแล้ว ให้ผู้สมัครช าระเงิน
ค่าธรรมเนียมสอบตามข้อ 3.3 และลงช่ือผู้สมัครในบันทึกประจ าวันเป็นหลักฐาน พร้อมกับรอรับบัตรประจ าตัว
ผู้สมัครสอบคืนจากเจ้าหน้าท่ีรับสมัคร ซึ่งผู้สมัครต้องเก็บไว้เป็นหลักฐานในการเข้ารับการประเมินสมรรถนะ     
โดยการสอบ 

   3.4.6  ติดตามตรวจสอบประกาศรายช่ือผู้มีสิทธิสอบตามท่ีก าหนดไว้ในข้อ 4 ของประกาศนี้ 
 3.5  เงื่อนไขการรับสมัคร 
  3.5.1  วิทยาลัยเทคนิคระนอง ขอสงวนสิทธิรับการพิจารณาเอกสารการสมัคร เฉพาะผู้สมัคร 
ท่ียื่นเอกสารประกอบการสมัครตามข้อ 3.2 ในประกาศฯ นี้ ครบถ้วนทุกรายการ  และได้กรอกข้อความในเอกสาร
การสมัครครบถ้วนสมบูรณ์และได้ด าเนินการสมัครตามข้อ 3.4 ในประกาศฯ นี้ครบถ้วนทุกขั้นตอน  กรณีท่ียื่น
เอกสารประกอบการสมัคร หรือกรอกข้อความในเอกสารการสมัครไม่ครบถ้วนสมบูรณ์   

หรือไม่ได้ด าเนินการ... 
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หรือไม่ได้ด าเนินการสมัครครบถ้วนทุกขั้นตอนดังกล่าวจะมีผลให้ผู้สมัครนั้น ไม่มีรายช่ือในประกาศรายช่ือผู้มีสิทธิ
เข้ารับการประเมินสมรรถนะ  หรือเข้ารับการสอบในต าแหน่งท่ีสมัครนั้น 
  3.5.2  ผู้สมัครจะต้องรับผิดชอบในการตรวจสอบและรับรองตนเองว่าเป็นผู้มีคุณสมบัติท่ัวไป
และคุณสมบัติตรงตามประกาศรับสมัครสอบ  กรณีท่ีวิทยาลัยเทคนิคระนองตรวจสอบพบว่าผู้สมัครไม่มีคุณสมบัติ
ครบถ้วนดังกล่าว หรือคุณวุฒิการศึกษาท่ีใช้สมัครไม่ตรงตามประกาศรับสมัคร รวมท้ังกรณีท่ีมีความผิดพลาด     
อันเกิดจากผู้สมัครไม่ว่าด้วยเหตุใด ๆ อันมีผลท าให้ผู้สมัครไม่มีสิทธิสมัครตามประกาศรับสมัครฯ นี้ ให้ถือว่าผู้สมัคร     
เป็นผู้ขาดคุณสมบัติในการสมัครมาแต่ต้น และถือว่าเป็นผู้ไม่มีสิทธิเข้ารับการประเมินสมรรถนะและไม่มีสิทธิ     
ได้รับการจัดจ้างและท าสัญญาจ้างเป็นพนักงานราชการครั้งนี้ ถึงแม้จะเป็นผู้ผ่านการเลือกสรรเพื่อจัดจ้าง         
เป็นพนักงานราชการ และจะไม่ได้รับคืนค่าธรรมเนียมสอบแต่อย่างใด  
  3.5.3 วิทยาลัยเทคนิคระนอง จะด าเนินการประเมินสมรรถนะโดยการสอบข้อเขียนครั้งแรก  
ในวันและเวลาตามข้อ 4 ของประกาศนี้ 
 

4.  การประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการประเมินสมรรถนะ และก าหนดวันเวลาและสถานที่ในการประเมิน   
     สมรรถนะ 
 วิทยาลัยเทคนิคระนอง จะประกาศรายช่ือผู้มีสิทธิเข้ารับการประเมินสมรรถนะ และก าหนดวัน เวลา 
และสถานท่ีในการประเมินสมรรถนะ ภายในวัน ท่ี 28 มิถุนายน 2562  ณ วิทยาลัยเทคนิคระนอง                 
และ Facebook งานประชาสัมพันธ์ วิทยาลัยเทคนิคระนอง 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

5.  หลักเกณฑ์… 
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5.  หลักเกณฑ์และวิธีการเลือกสรร 
 วิทยาลัยเทคนิคระนอง จะด าเนินการประเมินสมรรถนะผู้สมัครด้วยวิธีการสอบในแต่ละต าแหน่ง 
ท่ีเปิดรับสมัคร ดังต่อไปนี้ 
 

สมรรถนะ คะแนนเต็ม วิธีการประเมิน 
ประเมินสมรรถนะคร้ังที่ 1 
ส่วนที ่1 : ความรู้ความสามารถท่ัวไป 
           -รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พ.ศ. 2560 
           -พระราชกฤษฎีกาว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการบริหารกิจการบ้านเมือง 
            ท่ีดี พ.ศ. 2546 
           -พระราชบัญญัติความรับผิดทางละเมิดของเจ้าหน้าท่ี พ.ศ. 2539 

-พระราชบัญญัติการอาชีวศึกษา พ.ศ. 2551 
-ระเบียบส านักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยพนักงานราชการ พ.ศ. 2547  
  และประกาศคณะกรรมการบริหารพนักงานราชการที่เกี่ยวข้อง 
-พระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของราชการ พ.ศ.2540 
-ข่าวสารบ้านเมืองและเหตุการณ์ปัจจุบัน 
-ความเข้าใจภาษาและการใช้ภาษาไทย 
-ความรู้เบ้ืองต้นเกี่ยวกับคอมพิวเตอร์และการใช้โปรแกรมประยุกต์ 
 ในงานส านักงาน 

ส่วนที ่2 : ความรู้ความสามารถเฉพาะต าแหน่ง 
           -ความรู้ความสามารถเกี่ยวกับสาขาวิชาช่างเช่ือมโลหะ 
            

 
 

100 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

100 

 
 

สอบข้อเขียน 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

สอบข้อเขียน 
 

ประเมินสมรรถนะคร้ังที่ 2 
ส่วนที่ 3 : การสอบสัมภาษณ์ 

(1) มนุษย์สัมพันธ์และการประสานงาน 
(2) การคิดวิเคราะห์ 
(3) ความคิดริเริ่มและปฏิภาณไหวพริบ 
(4) การส่ือสารโดยการพูด 

 
100 

 
สอบสัมภาษณ์ 

 
6. เกณฑ์การตัดสิน 
 6.1 การประเมินสมรรถนะ จะแบ่งการประเมินเป็น 2 ครั้ง ได้แก่ 
  6.1.1 ประเมินสมรรถนะครั้งท่ี 1 ประกอบด้วย สมรรถนะส่วนท่ี 1 และส่วนท่ี 2 
  6.1.2 ประเมินสมรรถนะครั้งท่ี 2 ประกอบด้วย สมรรถนะส่วนท่ี 3 
 6.2 ผู้ท่ีจะผ่านการประเมินสมรรถนะครั้งท่ี 1 ต้องได้คะแนนการประเมินส่วนท่ี 1 และส่วนท่ี 2    
ไม่ต่ ากว่าร้อยละ 60 
 
 

 ท้ังนี้… 
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 ท้ังนี้ ผู้ท่ีจะได้รับการตรวจข้อสอบส่วนท่ี 2 จะต้องเป็นผู้ได้คะแนนผ่านการประเมินในส่วนท่ี 1      
ไม่ต่ ากว่าร้อยละ 60  (วิทยาลัยเทคนิคระนอง ขอสงวนสิทธิพิจารณาตรวจกระดาษค าตอบของผู้เข้าสอบ           
ในส่วนท่ี 2 ให้กับผู้ท่ีมีผลการประเมินผ่านในส่วนท่ี 1 เท่านั้น) 
 6.3 ผู้ท่ีจะมีสิทธิเข้ารับการประเมินสมรรถนะครั้งท่ี 2 จะต้องเป็นผู้ท่ีได้คะแนนผ่านการประเมิน
สมรรถนะ ครั้งท่ี 1 
 6.4 ผู้ท่ีจะผ่านกาประเมินสมรรถนะครั้งท่ี 2 ต้องได้คะแนนการประเมินส่วนท่ี 3 ไม่ต่ ากว่าร้อยละ 60 
 6.5 ผู้ที่จะผ่านการเลือกสรร จะต้องเป็นผู้ที่ได้คะแนนผ่านการประเมินสมรรถนะคร้ังที่ 1 และคร้ังที่ 2 
 

7.  การประกาศบัญชีรายชื่อ และการข้ึนบัญชีรายชื่อผู้ผ่านการเลือกสรร 
 7.1  วิทยาลัยเทคนิคระนอง จะประกาศรายช่ือผู้ผ่านการเลือกสรร  ณ วิทยาลัยเทคนิคระนอง 
รวมท้ังประกาศทาง Facebook งานประชาสัมพันธ์ วิทยาลัยเทคนิคระนอง  
 7.2  การประกาศบัญชรีายช่ือผู้ผ่านการเลือกสรร 
  7.2.1  จ าแนกตามต าแหน่งท่ีเปิดรับสมัครและมีผู้สอบผ่าน 
  7.2.2  บัญชีรายช่ือแต่ละต าแหน่งดังกล่าว จะ เรียงล าดับท่ีจากผู้ท่ีได้คะแนนรวมสูงสุด        
เป็นล าดับท่ีหนึ่งไปหาผู้ท่ีได้คะแนนรวมต่ าสุด โดยผู้อยู่ในล าดับต้นจะเป็นผู้อยู่ในล าดับท่ีดีกว่า 
  7.2.3  กรณีท่ีมีผู้ได้คะแนนรวมตามข้อ 7.2.2 ดังกล่าวเท่ากัน จะพิจารณาดังนี้ 
     (1)  ให้ผู้ท่ีได้คะแนนประเมินครั้งท่ี 1 ส่วนท่ี 1 มากกว่า เป็นผู้อยู่ในล าดับท่ีดีกว่า 

     (2)  ถ้าคะแนนเท่ากัน จะพิจารณาให้ผู้ท่ีได้คะแนนประเมินครั้งท่ี 1 ส่วนท่ี 2 มากกว่า 
เป็นผู้อยู่ในล าดับท่ีดีกว่า 
     (3)  ถ้าคะแนนเท่ากัน จะพิจารณาให้ผู้ท่ีได้คะแนนประเมินครั้งท่ี 2 มากกว่าเป็นผู้   
อยู่ในล าดับท่ีดีกว่า 
 7.3 หากต าแหน่งใดมีผู้ผ่านการเลือกสรรเกินจ านวนอัตราว่างท่ีประกาศรับสมัครนี้ วิทยาลัยเทคนิค
ระนอง จะขึ้นบัญชีรายช่ือผู้ผ่านการเลือกสรรดังกล่าวนั้นไว้ เป็นเวลา 2 ปี 
  ท้ังนี้ ถ้ามีกรณีอย่างใดอย่างหนึ่งดังต่อไปนี้ ให้รายช่ือท่ีได้ขึ้นบัญชีไว้นี้เป็นอันยกเลิกการขึ้นบัญชี
ของผู้นั้นด้วย ได้แก่ 
  (1)  ผู้นั้นได้ขอสละสิทธิไม่เข้ารับการจัดจ้างในต าแหน่งท่ีสอบได้ 

 (2)  ผู้นั้นไม่มารายงานตัวเพื่อรับการจัดจ้างภายในเวลาท่ีก าหนด 
(3) ผู้นั้นไม่มาเข้าปฏิบัติหน้าท่ีราชการตามก าหนด วัน  เวลา ท่ีวิทยาลัยเทคนิคระนองก าหนด 
(4) ปรากฏข้อเท็จจริงในภายหน้าว่าผู้นั้นมีคุณสมบัติไม่เป็นไปตามเงื่อนไข และ/หรือไม่ปฏิบัติ 

ตามเงื่อนไขการรับสมัคร กรณีหนึ่งกรณีใดหรือหลายกรณีตามท่ีระบุไว้ในข้อ 3.5 ของประกาศฯ นี้ 
 

8.  การจัดจ้างและท าสัญญาจ้างผู้ผ่านการเลือกสรร 
 ผู้ผ่านการเลือกสรรจะต้องเข้ารับการจ้างและท าสัญญาจ้างตามท่ีวิทยาลัยเทคนิคระนอง ก าหนด ดังนี้ 
 8.1  วิทยาลัยเทคนิคระนอง จะจ้างพนักงานราชการครั้งแรกตามล าดับคะแนนท่ีสอบได้ของผู้ผ่าน
การเลือกสรร แต่ละต าแหน่ง ตามจ านวนอัตราว่างท่ีได้ประกาศรับสมัครไว้นี้ 
 

.    
8.2  ในกรณี… 
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 8.2  ในกรณีท่ีวิทยาลัยเทคนิคระนอง มีอัตราว่างเพิ่มในภายหน้าจะจัดจ้างพนักงานราชการ        
โดยพิจารณาบัญชีรายช่ือผู้ผ่านการเลือกสรรในต าแหน่งนั้น ๆ  ตามล าดับการขึ้นบัญชีรายช่ือของต าแหน่งนั้น       
ท่ีมีบัญชีรายช่ือเหลืออยู่ตามจ านวนอัตราว่างดังกล่าว 
 8.3  การท าสัญญาจ้างให้เป็นไปตามท่ีวิทยาลัยเทคนิคระนองก าหนด ซึ่งจะได้แจ้งให้ทราบต่อไป 
 
   ประกาศ  ณ  วันท่ี  13 มิถุนายน  พ.ศ.  25๖2 

 

 
(นายวิวัฒน์  ศรีบุญนาค) 

           ผู้อ านวยการวิทยาลัยเทคนิคระนอง 
                                            
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



เอกสารแนบท้ายประกาศวิทยาลัยเทคนิคระนอง 
ลงวันที่ 13 มิถุนายน พ.ศ. 25๖2 

เร่ือง  รับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรและจัดจ้างเป็นพนักงานราชการทั่วไป  
....................................................................... 

 

1. ข้อมูลเก่ียวกับต าแหน่ง 
ชื่อต าแหน่ง         พนักงานบริหารทั่วไป (ครู) 
กลุ่มงาน      บริหารทั่วไป    รหัสสาขา 203    เลขที่ต าแหน่ง 4477 
สถานที่ปฏิบัติงาน  วิทยาลัยเทคนิคระนอง 
 

2. หน้าที่ความรับผิดชอบของงานที่ปฏิบัติ 
  ปฏิบัติหน้าท่ีหลักเกี่ยวกับการจัดการเรียนการสอน การส่งเสริม การเรียนรู้ พัฒนาผู้เรียน 
ปฏิบัติงานทางวิชาการของสถานศึกษา พัฒนาตนเองและวิชาชีพประสานความร่วมมือกับผู้ปกครอง บุคคล
ในชุมชนหรือสถานประกอบการเพื่อร่วมกันพัฒนาผู้เรียนการบริการสังคมด้านวิชาการ เป็นต้น           
โดยมีลักษณะงานท่ีปฏิบัติ ดังนี้ 

1. ปฏิบัติงานเกี่ยวกับการจัดการเรียนการสอนและการส่งเสริมการเรียนรู้ของ ผู้เรียนด้วยวิธี
หลากหลาย โดยเน้นผู้เรียนเป็นส าคัญ 

2. จัดอบรมส่ังสอนและจัดกิจกรรมเพื่อพัฒนาผู้เรียนให้มีคุณลักษณะท่ีพึงประสงค์ 
3. ปฏิบัติงานวิชาการของสถานศึกษา 
4. ปฏิบัติงานเกี่ยวกับการจัดระบบการดูแลช่วยเหลือผู้เรียน 
5. ประสานความร่วมมือกับผู้ปกครองและบุคคลในชุมชนเพื่อร่วมกันพัฒนาผู้เรียนตามศักยภาพ 
6. ท านุ บ ารุง ส่งเสริมศิลปวัฒนธรรม แหล่งเรียนรู้และภูมิปัญญาท้องถิ่น 
7. ศึกษา วิเคราะห์ วิจัย และประเมินพัฒนาการของผู้เรียน เพื่อพัฒนาการเรียนการสอนให้มี

ประสิทธิภาพยิ่งขึ้น 
8. ปฏิบัติงานเกี่ยวกับการใช้โปรแกรมชุดค าส่ังในระบบคอมพิวเตอร์เพื่อน ามาปฏิบัติงาน 

ในการจัดการเรียนการสอนและงานอื่น ๆ ท่ีเกี่ยวข้อง รวมท้ังการติดตามความก้าวหน้าของ
เทคโนโลยีใหม่ ๆ เพื่อน ามาใช้ปฏิบัติงาน 

9. ติดต่อประสานงาน ให้บริการข้อมูล ให้ค าปรึกษา แนะน า ตอบปัญหา และช้ีแจงเรื่องต่าง ๆ 
ท่ีเกี่ยวกับงานในหน้าท่ีแก่บุคคลหรือหน่วยงานท่ีเกี่ยวข้อง 

10. ปฏิบัติงานเกี่ยวกับงานของอาชีวศึกษาจังหวัดระนอง 
 

3. คุณสมบัติเฉพาะต าแหน่ง 
3.1  ได้รับปริญญาตรีหรือคุณวุฒิอื่น ท่ีเทียบได้ในระดับเดียวกันท่ี ก.พ. รับรองแล้ว ในสาขา

(เทคนิคโลหะ/โลหะการ/ช่างเช่ือมโลหะ/ช่างเช่ือมประสาน/วิศวกรรมอุตสาหการ (โลหะ)/
วิศวกรรมอุตสาหการ (เช่ือมโลหะ)/เทคโนโลยีอุตสาหกรรม (เช่ือมโลหะ)/อุตสาหกรรมศิลป์ 
(ช่างเช่ือม)/เทคโนโลยีอุตสาหกรรม (การผลิตอุตสาหกรรม)/เทคโนโลยีอุตสาหการ        
(เช่ือมโลหะ) /เทคโนโลยีวิศวกรรมการเช่ือม) 

                   3.2 มีใบอนุญาตประกอบวิชาชีพครู หรือ ใบอนุญาตปฏิบัติการสอน หรือหนังสือรับรองสิทธิ      
โดยต้องได้รับอนุมัติภายในวันปิดรับสมัครเท่านั้น 

 

4. การลงนาม 
                 ช่ือผู้ตรวจสอบ................................... 
                                                                                             วันท่ีได้จัดท า  13 มิถุนายน 2562 


