
 
 

 
 

ประกาศวิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีเพชรบุรี 
เรื่อง รับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป  

------------------------------------------ 

                    ด้วยวิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีเพชรบุรี  ประสงค์จะรับสมัครบุคคลเพ่ือจัดจ้างเป็นพนักงาน
ราชการ  ต าแหน่งพนักงานบริหารทั่วไป (ด้านบริหารงานทั่วไป)  โดยปฏิบัติงานในวิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยี
เพชรบุรี  ฉะนั้น อาศัยอ านาจตามความในข้อ ๕ ของประกาศคณะกรรมการการบริหารพนักงานราชการ  ลงวันที่  
๑๑ กันยายน พ.ศ. ๒๕๕๒ เรื่อง หลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขการสรรหาและเลือกสรรพนักงานราชการ และ
แบบสัญญาจ้างของพนักงานราชการ พ.ศ. ๒๕๕๒ และประกาศคณะกรรมการบริหารพนักงานราชการ ลงวันที่ 
๒๘ กุมภาพันธ์ พ.ศ. ๒๕๕๔ เรื่อง การก าหนดลักษณะงานและคุณสมบัติเฉพาะกลุ่มงาน และการจัดกรอบ
อัตราก าลังพนักงานราชการ และค าสั่งส านักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษาที่  ๒๙๗/๒๕๕๖ ลงวันที่ ๒๘ 
กุมภาพันธ์ พ.ศ. ๒๕๕๖ เรื่อง มอบอ านาจการสรรหาและเลือกสรรบุคคลเพ่ือจัดจ้างเป็นพนักงานราชการประเภท
ทั่วไป การจัดท าและลงนามในสัญญาจ้างพนักงานราชการ จึงประกาศรับสมัครบุคคลเพ่ือเลือกสรรเป็นพนักงาน
ราชการ โดยมีรายละเอียดดังต่อไปนี้ 

๑.  ชื่อต าแหน่ง  กลุ่มงาน  และรายละเอียดการจ้างงาน  
     ๑.๑  ชื่อกลุ่มงาน  ชื่อต าแหน่ง         จ านวนอัตราว่าง 

  บริหารทั่วไป   พนักงานบริหารทั่วไป (ด้านบริหารงานทั่วไป)            ๑                                   
                ๑.๒  ขอบข่ายงานที่จะให้ปฏิบัติ  ให้เป็นไปตามรายละเอียดแนบท้ายประกาศนี้ 
       ๑.๓  อัตราค่าตอบแทนและสิทธิประโยชน์ 
                        ต าแหน่งในกลุ่มบริหารทั่วไป  ค่าตอบแทนรายเดือน  จ านวนเงิน   ๑๘,๐๐๐   บาท 
                        และให้ได้รับสิทธิประโยชน์ของพนักงานราชการตามระเบียบส านักนายกรัฐมนตรีว่าด้วย
พนักงานราชการ พ.ศ. ๒๕๔๗  และตามประกาศคณะกรรมการบริหารพนักงานราชการ เรื่อง ค่าตอบแทน
พนักงานราชการ (ฉบับที่ ๙)  ลงวันที่  ๑๕  พฤษภาคม พ.ศ. ๒๕๖๑  ก าหนดไว้ 
                  ๑.๔  ระยะเวลาการจ้าง   จ้างภายในปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖5  ถึงวันที่  ๓๐ กันยายน ๒๕๖7  
โดยในระยะเวลาการจ้างจะต้องประเมินผลการปฏิบัติงานของพนักงานราชการ ตามประกาศคณะ
กรรมการบริหารพนักงานราชการ  เรื่อง  แนวทางการประเมินผลการปฏิบัติงานของพนักงานราชการ  พ.ศ. 
๒๕๕๔  ลงวันที่  ๒๘  กุมภาพันธ์ พ.ศ. ๒๕๕๔  และท่ีส านักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา ก าหนดไว้ 
 

๒.  คุณสมบัติท่ัวไป และคุณสมบัติเฉพาะส าหรับต าแหน่งของผู้สมัคร 
      ผูส้มัครต้องมีคุณสมบัติทั่วไป  และมีคุณสมบัติเฉพาะต าแหน่งครบทุกข้อ  ดังต่อไปนี้ 

                ๒.๑  คุณสมบัติทั่วไป  
                    ๒.๑.๑  มีสัญชาติไทย 

   ๒.๑.๒  มีอายุไม่ต่ ากว่า 18 ปี (นับถึงวันสุดท้ายของการรับสมัคร) 
   ๒.๑.๓  ไม่เป็นบุคคลล้มละลาย 

 
/๒.๑.๔ ไม่เป็น... 
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  ๒.๑.๔  ไม่เป็นผู้มีกายทุพพลภาพจนไม่สามารถปฏิบัติหน้าที่ได้ไร้ความสามารถ หรือจิตฟ่ัน

เฟือนไม่สมประกอบ หรือเป็นโรคตามท่ีก าหนดไว้ในกฎหมายว่าด้วยระเบียบข้าราชการพลเรือน 
                        ๒.๑.๕  ไม่เป็นผู้ด ารงต าแหน่งทางการเมือง กรรมการพรรคการเมือง หรือเจ้าหน้าที่ใน            
พรรคการเมือง 
                       ๒.๑.๖  ไม่เป็นผู้เคยต้องรับโทษจ าคุกโดยค าพิพากษาถึงที่สุดให้จ าคุก เพราะกระท าความผิด
ทางอาญา เว้นแต่เป็นโทษส าหรับความผิดที่ได้กระท าโดยประมาท หรือความผิดลหุโทษ  
                       ๒.๑.๗  ไม่เป็นผู้เคยถูกลงโทษให้ออก ปลดออก หรือไล่ออกจากราชการ รัฐวิสาหกิจ หรือ
หน่วยงานอื่นของรัฐ 
      หมายเหตุ  ผู้ที่ผ่านการเลือกสรร  ในวันที่ท าสัญญาจ้างจะต้องไม่เป็นข้าราชการหรือลูกจ้าง
ของส่วนราชการ พนักงาน หรือลูกจ้างของหน่วยงานอ่ืนของรัฐ รัฐวิสาหกิจ  หรือพนักงานหรือลูกจ้างของส่วน
ราชการส่วนท้องถิ่น  และจะต้องน าใบรับรองแพทย์  ซึ่งออกให้ไม่เกิน ๑ เดือน และแสดงว่าไม่เป็นโรคที่ต้องห้าม
ตามกฎ ก.พ. ว่าด้วยโรค (พ.ศ. ๒๕๕๓)  มายื่นด้วย 

               ๒.๒ คุณสมบัติเฉพาะส าหรับต าแหน่ง 
๒.๒.๑  ได้รับปริญญาหรือคุณวุฒิอ่ืนที่เทียบได้ในระดับเดียวกันที่ ก.พ. พิจารณารับรองแล้ว     

ทุกสาขาวิชา 

          ๓. การรับสมัคร 
              ๓.๑  วัน เวลา และสถานที่รับสมัคร 
                       ผู้ประสงค์จะสมัคร  ให้ยื่นใบสมัครด้วยตนเอง ณ วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีเพชรบุรี       
ตั้งแต่วันที่  12 – 18 มกราคม 2565 (ในวันและเวลาราชการ) ภาคเช้าตั้งแต่เวลา ๐๘.๓๐ – ๑๒.๐๐ น.  
และภาคบ่ายเวลา  ๑๓.๐๐ – ๑๖.๓๐ น.  

             ๓.๒  หลักฐานที่ต้องย่ืนพร้อมใบสมัคร 
                     ๓.๒.๑  รูปถ่ายหน้าตรง ไม่สวมหมวก ไม่สวมแว่นตาด า ขนาด ๑ x ๑.๕ นิ้ว โดยถ่ายไว้                 
ไม่เกิน  ๑ ปี (นับถึงวันสุดท้ายของการรับสมัคร) จ านวน ๓ รูป  (ใช้ติดใบสมัคร ๑ รูป และใบตอบรับการสมัคร    
๒ รูป) 
  ๓.๒.๒  ส าเนาปริญญาบัตร และส าเนาระเบียนแสดงผลการเรียน (Transcript of Records)  ที่
แสดงว่าเป็นผู้มีคุณวุฒิการศึกษาตรงตามประกาศรับสมัคร  โดยต้องส าเร็จการศึกษาและได้รับอนุมัติจากผู้มี
อ านาจอนุมัติภายในวันปิดรับสมัคร  จ านวนอย่างละ ๒ ฉบับ 

               ทั้งนี้  ผู้ที่จะถือว่าเป็นผู้ส าเร็จการศึกษาตามหลักสูตรขั้นปริญญาบัตรของสถานศึกษาใดนั้นจะถือตาม
กฎหมาย กฎ หรือระเบียบที่เกี่ยวกับการส าเร็จการศึกษาตามหลักสูตรของสถานศึกษานั้นๆ เป็นเกณฑ์           
โดยจะต้องส าเร็จการศึกษาภายในวันปิดรับสมัคร 

๓.๒.๓  ส าเนาบัตรประจ าตัวประชาชน  จ านวน ๑ ฉบับ                            
                     ๓.๒.๔  ส าเนาทะเบียนบ้าน  จ านวน  ๑  ฉบับ 
  ๓.๒.๕  ส าเนาหลักฐานอ่ืนๆ (ถ้ามี) เช่น  ใบส าคัญการสมรส ใบเปลี่ยนชื่อ – นามสกุล (ในกรณี
ชื่อ-นามสกุลในหลักฐานการสมัครไม่ตรงกัน)  ใบส าคัญทางทหาร (ใบ สด.๘ ใบ สด.๙ และใบสด.๔๓)  เป็นต้น  
จ านวนอย่างละ 1 ฉบับ 
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  ทั้งนี้ในวันสมัคร  ให้ผู้สมัครน าเอกสาร ฉบับจริงทุกรายการ มาแสดงต่อเจ้าหน้าที่รับสมัครด้วย
และให้ผู้สมัครเขียนค ารับรองส าเนาถูกต้องและลงชื่อก ากับไว้ในส าเนาเอกสารตามข้อ ๓.๒.๒ – ๓.๒.๕ ไว้ทุกฉบับ 

     ๓.๓ ค่าธรรมเนียมในการสมัคร 
                     ผู้สมัครต้องเสียค่าธรรมเนียมสอบส าหรับต าแหน่งที่สมัคร จ านวนเงิน ๓๐๐ บาท (สามร้อยบาท
ถ้วน)  และค่าธรรมเนียมดังกล่าวจะไม่จ่ายคืนให้ไม่ว่ากรณีใดๆ ทั้งสิ้น 
               ๓.๔  วิธีการสมัคร 
                       ให้ผู้สมัครด าเนินการเกี่ยวกับการสมัครตามข้ันตอนวิธีการ ดังนี้ 
  ๓.๔.๑  ขอรับค าร้องขอสมัคร และใบสมัครที่งานบุคลากร วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยี
เพชรบุรี  หรอืขอรับได้ที่เจ้าหน้าที่ในวันสมัคร หรือทางเว็บไซต์วิทยาลัย https://km.pkaset.ac.th/ 
  ๓.๔.๒  กรอกรายละเอียดในเอกสารการสมัครซึ่งประกอบด้วย  ค าร้องขอสมัคร  และใบสมัคร
ให้ครบถ้วนทุกช่องรายการ  และลงชื่อผู้สมัครพร้อมทั้งวันที่สมัครให้เรียบร้อย 
  ๓.๔.๓  ติดรูปถ่ายจ านวน ๑ รูป ลงในใบสมัคร และติดรูปถ่ายจ านวน ๒ รูปลงในบัตรประจ าตัว
ผู้สมัครสอบในช่องที่ก าหนดให้เรียบร้อย 
  ๓.๔.๔  ยื่นเอกสารการรับสมัครที่กรอกข้อความสมบูรณ์และติดรูปถ่ายเรียบร้อยแล้วพร้อมทั้ง
แนบเอกสารประกอบการสมัครตามข้อ ๓.๒  โดยให้ยื่นการสมัครต่อเจ้าหน้าที่รับสมัครเท่านั้น  และให้ยื่นภายใน
วัน เวลา และสถานที่รับสมัครที่ก าหนดไว้ในข้อ ๓.๑ 
  ๓.๔.๕  เมื่อเจ้าหน้าที่รับสมัครได้ตรวจสอบเอกสารการสมัครแล้ว  ให้ผู้สมัครช าระ เงิน
ค่าธรรมเนียมสอบตามข้อ ๓.๓  และลงชื่อผู้สมัครในบันทึกประจ าวันเป็นหลักฐานในการเข้ารับการประเมิน
สมรรถนะโดยการสอบ 
  ๓.๔.๖  ติดตามตรวจสอบประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิสอบตามก าหนดไว้ในข้อ ๔ ของประกาศฯ นี้ 

      ๓.๕  เงื่อนไขการรับสมัคร 
  ๓.๕.๑  วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีเพชรบุรี  ขอสงวนสิทธิรับการพิจารณาเอกสารการสมัคร
เฉพาะผู้สมัครที่ยื่นเอกสารประกอบการสมัครตามข้อ ๓.๒ ในประกาศฯ นี้  ครบถ้วนทุกรายการและได้กรอก
ข้อความในเอกสารสมัครครบถ้วนสมบูรณ์และได้ด าเนินการสมัครตามข้อ ๓.๔ ในประกาศฯ นี้ ครบถ้วนทุก
ขั้นตอน  กรณีที่ยื่นเอกสารประกอบการสมัคร หรือกรอกข้อความในเอกสารการสมัครไม่ครบถ้วนสมบูรณ์  
หรือไม่ได้ด าเนินการสมัครครบถ้วนทุกขั้นตอนดังกล่าว  จะมีผลให้ผู้สมัครนั้น ไม่มีรายชื่อในประกาศรายชื่อผู้มี
สิทธิเข้ารับการประเมินสมรรถนะหรือเข้ารับการสอบในต าแหน่งที่สมัครนั้น 
  ๓.๕.๒  ผู้สมัครจะต้องรับผิดชอบในการตรวจสอบและรับรองตนเองว่าเป็นผู้มีคุณสมบัติทั่วไป
และคุณสมบัติตรงตามประกาศรับสมัครสอบ  กรณีที่วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีเพชรบุรี  ตรวจสอบพบว่า
ผู้สมัครไม่มีคุณสมบัติครบถ้วนดังกล่าว  หรือคุณวุฒิการศึกษาที่ใช้สมัครไม่ตรงตามประกาศรับสมัคร  รวมทั้งกรณี
ที่มีความผิดพลาดอันเกิดจากผู้สมัครไม่ว่าด้วยเหตุใดๆ  อันมีผลท าให้ผู้สมัครไม่มีสิทธิสมัครตามประกาศรับสมัครฯ 
นี้ ให้ถือว่าผู้สมัครเป็นผู้ขาดคุณสมบัติในการสมัครมาตั้งแต่ต้น  และถือว่าเป็นผู้ไม่มีสิทธิเข้า รับการประเมิน
สมรรถนะและไม่มีสิทธิได้รับการจัดจ้างและท าสัญญาจ้างเป็นพนักงานราชการครั้งนี้  ถึงแม้ว่าจะเป็นผู้ผ่านการ
เลือกสรรเพื่อจัดจ้างเป็นพนักงานราชการและจะไม่ได้รับคืนค่าธรรมเนียมสอบแต่อย่างใด 
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๔. การประกาศรายช่ือผู้มีสิทธิเข้ารับการประเมินสมรรถนะ และก าหนดวันเวลาและสถานที่ในการ
ประเมินสมรรถนะ 
  วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีเพชรบุรี  จะประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการประเมินสมรรถนะ 
และก าหนดวัน เวลา  และสถานที่ในการประเมินสมรรถนะ  ภายในวันที่  19  มกราคม 2565  ณ วิทยาลัย
เกษตรและ เทค โนโลยี เพชรบุ รี   ห รื อทาง เว็ บ ไซต์ ของวิ ทย าลั ย เ กษตรและ เทค โนโลยี เพชรบุ รี  
https://km.pkaset.ac.th    

๕.  หลักเกณฑ์และวิธีการเลือกสรร 
  วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีเพชรบุรี  จะด าเนินการประเมินสมรรถนะผู้สมัครด้วยวิธีการสอบ
ในต าแหน่งที่เปิดรับสมัคร  ดังต่อไปนี้ 

สมรรถนะ คะแนนเต็ม วิธีการประเมิน 
ประเมินสมรรถนะครั้งที่ ๑ 
ส่วนที่ ๑ : ความรู้ความสามารถทั่วไป 

- รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พ.ศ.2560 
- พระราชกฤษฎีกาว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีบริหารกิจการ

บ้านเมืองที่ พ.ศ.2546 (ฉบับแก้ไข 2562) 
- พระราชบัญญัติความผิทางละเมิดของเจ้าหน้าที่ พ.ศ.2539 
- พระราชบัญญัติการอาชีวศึกษา พ.ศ.๒๕๕๑ 
- ระเบียบส านักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยพนักงานราชการ พ.ศ.

๒๕๔๗ และประกาศคณะกรรมการบริหารพนักงานราชการที่
เกี่ยวข้อง 

- พระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของราชการ พ.ศ.2540 
- ข่าวสารบ้านเมือง และเหตุการณ์ปัจจุบัน 
- ความเข้าใจทางภาษาและการใช้ภาษา 
- ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับคอมพิวเตอร์และการใช้โปรแกรม

ประยุกต์ในส านักงาน 

 
 
 

๑๐๐ 
 

 
 
 

สอบข้อเขียน 
 

ส่วนที่ ๒ :  ความรู้ความสามารถเฉพาะต าแหน่ง  
- ระเบียบส านักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา ว่าด้วยการ

บริหารสถานศึกษา พ.ศ.2552 
- ระเบียบส านักนายกรัฐมนตรี ว่าด้วยงานสารบรรณ พ.ศ.

2526 และแก้ไขเพ่ิมเติม (ฉบับที่ 2) พ.ศ.2548 (ฉบับที่ 3) 
พ.ศ.2560 (ฉบับที่ 4) พ.ศ.2564 

- ระเบียบกระทรวงการคลัง ว่าด้วยการเบิกค่าใช้จ่ายในการ
เดินทางไปราชการ พ.ศ.2550 และแก้ไขเพ่ิมเติม (ฉบับที่ 2) 
พ.ศ.2554  

- ระเบียบส านักนายกรัฐมนตรี ว่าด้วยพัสดุ พ.ศ.2560 และ
แก้ไขเพ่ิมเติม (ฉบับที่ 2) พ.ศ.2564 

- ระเบียบส านักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยการลาของข้าราชการ 
พ.ศ.2555 

 
๑๐๐ 

 
สอบข้อเขียน 
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สมรรถนะ คะแนนเต็ม วิธีการประเมิน 
ประเมินสมรรถนะครั้งที่ ๒ 
ส่วนที่ ๓ :  การสอบสัมภาษณ์ 

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

 
 

๑๐๐ 
 

 
 

สอบสัมภาษณ์ 

โดยจะประเมินสมรรถนะครั้งที่ 1 ก่อนและเมื่อประเมินสมรรถนะ ครั้งที่ 1 ผ่านแล้ว  จึงจะมีสิทธิเข้ารับ
การประเมินสมรรถนะ ครั้งที่ 2 ต่อไป 

๖. เกณฑ์การตัดสิน 
   ๖.๑  การประเมินสมรรถนะจะแบ่งการประเมินเป็น ๒ ครั้ง  ได้แก่ 
   ๖.๑.๑  ประเมินสมรรถนะครั้งที่ ๑  ประกอบด้วย  สมรรถนะส่วนที่ ๑  และส่วนที่ ๒ 
   ๖.๑.๒  ประเมินสมรรถนะครั้งที่ ๒  ประกอบด้วย  สมรรถนะส่วนที่ ๓ 
  ๖.๒  ผู้ที่จะผ่านการประเมินสมรรถนะครั้งที่ ๑  ต้องได้คะแนนการประเมินส่วนที่ ๑ และส่วนที่ 
๒ ไม่ต่ ากว่าร้อยละ ๖๐ 
   ทั้งนี้  ผู้ที่จะได้รับการตรวจข้อสอบส่วนที่ ๒  จะต้องเป็นผู้ได้คะแนนผ่านการประเมินในส่วนที่ 
๑ ไม่ต่ ากว่าร้อยละ ๖๐  วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีเพชรบุรี  ขอสงวนสิทธิพิจารณาตรวจกระดาษค าตอบของ
ผู้ที่จะเข้าสอบในส่วนที่ ๒ ให้กับผู้ที่มีผลการประเมินผ่านในส่วนที่ ๑ เท่านั้น 
  ๖.๓  ผู้ที่จะมีสิทธิเข้ารับการประเมินสมรรถนะครั้งที่ ๒  จะต้องเป็นผู้ได้คะแนนผ่านการประเมิน
สมรรถนะครั้งที ่๑ 
  ๖.๔  ผู้ที่จะผ่านการประเมินสมรรถนะครั้งที่ ๒  ต้องได้คะแนนการประเมินส่วนที่ ๓ ไม่ต่ ากว่า
ร้อยละ ๖๐ 
  ๖.๕  ผู้ที่จะผ่านการเลือกสรร  จะต้องเป็นผู้ได้คะแนนผ่านการประเมินสมรรถนะครั้งที่ ๑ และ
ครั้งที่ ๒ 

๗.  การประกาศบัญชีรายช่ือ  และการขึ้นบัญชีรายช่ือผู้ผ่านการเลือกสรร 
  ๗.๑  วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีเพชรบุรี  จะประกาศรายชื่อผู้ผ่านการเลือกสรร ณ วิทยาลัย 
เกษตรและเทคโนโลยี เพชรบุรี   หรือประกาศทางเว็บไซต์ของวิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยี เพชรบุรี   
https://km.pkaset.ac.th    
  ๗.๒  การประกาศบัญชีรายชื่อผู้ผ่านการเลือกสรร  
   ๗.๒.๑  จ าแนกตามต าแหน่งที่เปิดรับสมัครและมีผู้สอบผ่าน 
   ๗.๒.๒  บัญชีรายชื่อดังกล่าวจะเรียงล าดับที่จากผู้ที่ได้คะแนนรวมสูงสุดเป็นล าดับที่หนึ่ง
ไปหาผู้ที่ได้คะแนนรวมต่ าสุด  โดยผู้อยู่ในล าดับต้นจะเป็นผู้อยู่ในล าดับที่ดีกว่า 
   ๗.๒.๓  กรณีท่ีมีผู้ได้คะแนนตามข้อ ๗.๒.๒ ดังกล่าวเท่ากัน จะพิจารณาดังนี้ 
    (๑) ให้ผู้ที่ได้คะแนนประเมินครั้งที่ ๑ ส่วนที่ ๑ มากกว่า เป็นผู้อยู่ในล าดับที่
ดีกว่า 
    (๒) ถ้าคะแนนเท่ากัน  จะพิจารณาให้ผู้ที่ได้คะแนนประเมินครั้งที่ ๑ ส่วนที่ ๒ 
มากกว่าเป็นผู้อยู่ในล าดับที่ดีกว่า 
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 (๓) ถ้าคะแนนเท่ากัน  จะพิจารณาให้ผู้ที่ได้คะแนนประเมินครั้งที่ ๒ มากกว่า

เป็นผู้อยู่ในล าดับที่ดีกว่า 
  ๗.๓  หากต าแหน่งใดมีผู้ผ่านการเลือกสรรเกินจ านวนอัตราว่างที่ประกาศรับสมัครนี้  วิทยาลัย
เกษตรและเทคโนโลยีเพชรบุรี  จะข้ึนบัญชีรายชื่อผู้ผ่านการเลือกสรรดังกล่าวนั้นเป็นเวลา ๒ ปี 
   ทั้งนี้  ถ้ามีกรณีอย่างใดอย่างหนึ่งดังต่อไปนี้  ให้รายชื่อที่ได้ขึ้นบัญชีไว้นี้เป็นอันยกเลิก
การข้ึนบัญชีของผู้นั้นด้วย  ได้แก่ 

(๑) ผู้นั้นได้ขอสละสิทธิไม่เข้ารับการจัดจ้างในต าแหน่งที่สอบได้ 
(๒) ผู้นั้นไม่มารายงานตัวเพ่ือรับการจัดจ้างภายในเวลาที่ก าหนด 
(๓) ผู้นั้นไม่มาเข้าปฏิบัติหน้าที่ราชการตามก าหนดวัน เวลาที่วิทยาลัยเกษตร

และเทคโนโลยีเพชรบุรี 
(๔) ปรากฏข้อเท็จจริงในภายหน้าว่าผู้นั้นมีคุณสมบัติไม่เป็นไปตามเงื่อนไข 

และ/หรือ ไม่ปฏิบัติตามเงื่อนไขการรับสมัครกรณีหนึ่งกรณีใดหรือหลาย
กรณีตามระบุไว้ในข้อ ๓.๕ ของประกาศฯ นี้ 

๘.  การจัดจ้างและท าสัญญาจ้างผู้ผ่านการเลือกสรร 
  ผู้ผ่านการเลือกสรรจะต้องเข้ารับการจ้างและท าสัญญาจ้างตามท่ีวิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยี
เพชรบุรีก าหนด ดังนี้ 
   ๘.๑  วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยี เพชรบุรี  จะจ้างพนักงานราชการครั้งแรก
ตามล าดับคะแนนที่สอบได้ของผู้สอบผ่านการเลือกสรร  ตามจ านวนอัตราว่างที่ได้ประกาศรับสมัครไว้นี้ 
   ๘.๒  ในกรณีที่วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีเพชรบุรี  มีอัตราว่างเพ่ิมในภายหน้าจะจัด
จ้างพนักงานราชการโดยพิจารณาบัญชีรายชื่อผู้ผ่านการเลือกสรรในต าแหน่งนั้นๆ  ตามล าดับการขึ้นบัญชีรายชื่อ
ของต าแหน่งนั้นที่มีบัญชีรายชื่อเหลืออยู่ตามจ านวนอัตราว่างดังกล่าว 
   ๘.๓  การท าสัญญาจ้างให้เป็นไปตามที่วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยี เพชรบุรีก าหนด  
ซึ่งจะแจ้งให้ทราบต่อไป 
    

ประกาศ ณ วันที่   4  มกราคม  พ.ศ. ๒๕๖5 
 
 
 
 

              (นายนรินทร์  แก้วทอง) 
              ผู้อ านวยการวิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีเพชรบุรี 

 
 
 
 
 
 
 
 
 



เอกสารแนบท้ายประกาศวิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีเพชรบุรี 
ลงวันที่  4  มกราคม พ.ศ. ๒๕๖5 

เรื่อง  รับสมัครเพื่อเลือกสรรและจัดจ้างเป็นพนักงานราชการทั่วไป (ด้านบริหารงานทั่วไป)  
------------------------------------------- 

๑. ข้อมูลเกี่ยวกับต าแหน่ง 
    ชื่อต าแหน่ง  พนักงานบริหารทั่วไป  (ด้านบริหารงานทั่วไป) 
    เลขที่ต าแหน่ง  4729     กลุ่มงาน  บริหารทั่วไป 
    สถานที่ปฏิบัติงาน วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีเพชรบุรี 
   59  หมู่ที่ 3  ต าบลสามพระยา  อ าเภอชะอ า  จังหวัดเพชรบุรี  76120 
 
๒. หน้าที่และความรับผิดชอบของงานที่ปฏิบัติ 
  ปฏิบัติงานในฐานะผู้ปฏิบัติงานระดับต้นที่ต้องใช้ความรู้ความสามารถทางวิชาการในการท างาน  
ปฏิบัติงานเกี่ยวกับการบริหารจัดการภายในส านักงานหรือการบริหารงานทั่วไป ภายใต้การก ากับแนะน า
ตรวจสอบและปฏิบัติงานอ่ืนตามที่ได้รับมอบหมาย  โดยมีลักษณะงานที่ปฏิบัติในด้านต่าง ๆ  ดังนี้ 

๑.  ปฏิบัติงานธุรการงานโครงการอาชีวศึกษาเพ่ือการพัฒนาชนบท (อศ.กช.) เช่น ร่างโต้ตอบหนังสือ 
แปลเอกสาร เตรียมเรื่องและเตรียมการส าหรับการประชุม บันทึกเรื่องเสนอที่ประชุม ท ารายงานการ
ประชุมและอ่ืน ๆ  

๒. ประสานงานระหว่างผู้เรียนกับครูผู้สอนในรายวิชาต่าง ๆ เพ่ือให้การจัดการเรียนการสอนเป็นไปด้วย
ความเรียบร้อย 

๓. จัดท าแผนการจัดการเรียนการสอน ตารางเรียน ตารางฝึกอบรมส าหรับนักเรียนในโครงการ อศ.กช. 
๔. ปฏิบัตงิานเกี่ยวกับการบริหารจัดการงานทั่วไปในส านักงาน เช่น งานธุรการ งานจัดพิมพ์และ

แจกจ่ายเอกสาร  รวบรวมข้อมูลและสถิติ  เพื่อสนับสนุนการปฏิบัติงานต่าง ๆ ในหน่วยงานที่
รับผิดชอบ 

๕. ประสานงาน และให้ความร่วมมือทั้งภายใน และภายนอกสถานศึกษา เพ่ืออ านวยความสะดวกและ
เกิดความร่วมมือ 

๖. ให้บริการวิชาการด้านต่าง ๆ เช่น ให้ค าปรึกษา แนะน า ในการปฏิบัติงานแก่เจ้าหน้าที่ระดับรองลงมา  
ตอบปัญหาและชี้แจงเรื่องต่าง ๆ เกี่ยวกับงานในหน้าที่ เพื่อให้สามารถปฏิบัติงานได้อย่างถูกต้อง      
มีประสิทธิภาพ และปฏิบัติหน้าที่อ่ืนที่เกี่ยวข้อง 

 
๓. คุณสมบัติเฉพาะส าหรับต าแหน่ง 
 ได้รับปริญญาตรีหรือคุณวุฒิอื่นที่เทียบได้ในระดับเดียวกันที่ ก.พ. รับรองแล้ว ทุกสาขาวิชา 

 

4. การลงนาม 
         
             

   ชื่อผู้ตรวจสอบ................................ 
  วันที่ทีไ่ดจ้ัดท า   4  มกราคม 2565 

 
 
 


