
 
 
 
  

 
 

ประกาศวิทยาลัยเทคนิคระนอง 
เรื่อง รับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการท่ัวไป  

------------------------- 
 ด้วยวิทยาลัยเทคนิคระนอง ประสงค์จะรับสมัครบุคคลเพื่อจัดจ้างเป็นพนักงานราชการ ตำแหน่ง       
พนักงานบริหารท่ัวไป (ครู)  โดยปฏิบัติงานในวิทยาลัยเทคนิคระนอง ฉะนั้นอาศัยอำนาจตามความในข้อ 5            
ของประกาศคณะกรรมการบริหารพนักงานราชการ  ลงวันท่ี 11 กันยายน พ.ศ.2552 เรื่อง หลักเกณฑ์วิธีการ       
และเงื่อนไขการสรรหาและเลือกสรรพนักงานราชการและแบบสัญญาจ้างพนักงานราชการ พ.ศ.2552          
และประกาศคณะกรรมการบริหารพนักงานราชการ ลงวันท่ี 28 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2554 เรื่อง การกำหนด
คุณลักษณะงาน และคุณสมบัติเฉพาะของกลุ่มงานและการจัดทำกรอบกำลังอัตรากำลังพนักงานราชการ และตาม
คำส่ังสำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา ท่ี ๒๙๗/25๕๖ ลงวัน ท่ี  ๒๘ กุมภาพันธ์  พ .ศ. 255๖             
เรื่อง มอบอำนาจการสรรหาและเลือกสรรบุคคลเพื่อจัดจ้างเป็นพนักงานราชการ  ประเภทท่ัวไปการจัดทำ      
และลงนามในสัญญาจ้างพนักงานราชการ วิทยาลัยเทคนิคระนอง จึงประกาศรับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรร       
เป็นพนักงานราชการท่ัวไป โดยมีรายละเอียด ดังนี้ 

1. ชื่อตำแหน่ง กลุ่มงานและรายละเอียดการจ้างงาน 

 ๑.๑.   ชือ่กลุ่มงาน   ตำแหน่ง   จำนวนอัตราว่าง
  บริหารงานท่ัวไป   พนักงานบริหารท่ัวไป (ครู)  2 

 1.2.  ขอบข่ายงานที่จะให้ปฏิบัติ ให้เป็นไปตามรายละเอียดท้ายประกาศนี้ 
  1.3.  อัตราค่ าตอบแทน และสิ ทธิป ระโยชน์  ตำแหน่ ง ใน ก ลุ่ม งาน บริห าร ท่ั ว ไป        

ค่าตอบแทนรายเดือน จำนวน 18, 000 บาท และให้ได้รับสิทธิประโยชน์ของพนักงานราชการ ตามระเบียบ
สำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยพนักงานราชการ พ.ศ.2547 และตามประกาศคณะกรรมการบริหารพนักงานราชการ 
เรื่องค่าตอบแทนพนักงานราชการ (ฉบับท่ี 9) ลงวันท่ี 15 พฤษภาคม พ.ศ.2561 กำหนดไว้ 
   1.4 ระยะเวลาการจ้าง จ้างภายในปีงบประมาณ พ.ศ. 25๖5 (ถึงวันท่ี 30 กันยายน 25๖7)      
โดยในระยะเวลาการจ้างต้องประเมินผลการปฏิบัติงานของพนักงานราชการ ตามประกาศคณะกรรมการบริหาร
พนักงานราชการ เรื่องแนวทางการประเมินผลการประเมินผลการปฏิบัติงานของพนักงานราชการ พ.ศ. 2554                 
วันท่ี 28 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2554 และท่ีสำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษากำหนดไว้ 

1.5. สถานที่ปฏิบัติงานที่ วิทยาลัยเทคนิคระนอง สังกัดสำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา 
2. คุณสมบัติทั่วไปและคุณสมบัติเฉพาะตำแหน่งของผู้สมัคร 

ผู้สมัครต้องมีคุณสมบัติท่ัวไปและคุณสมบัติเฉพาะตำแหน่งครบทุกขอ้ ดังต่อไปนี้ 
2.1 คุณสมบัติทั่วไป 

2.1.1 มีสัญชาติไทย 
2.1.2 มีอายุไม่ต่ำกว่า 18 ปีบริบูรณ์ (นับถึงวันสุดท้ายในการรับสมัคร) 
2.1.3 ไม่เป็นบุคคลล้มละลาย 
2.1.4 ไม่เป็นผู้มีกายทุพพลภาพจนไม่สามารถปฏิบัติหน้าท่ีได้ ไร้ความสามารถหรือ 

จิตฟั่นเฟือนไม่สมประกอบ หรือเป็นโรคตามท่ีกำหนดไว้ในกฎหมายว่าด้วยระเบียบข้าราชการพลเรือน 
2.1.5 ไม่เป็นผู้ดำรงตำแหน่งทางการเมือง กรรมการพรรคการเมือง หรือเจ้าหน้าท่ี 

ในพรรคการเมือง 
 
 

/2.1.6 ไม่เป็นผู้เคยต้องรับโทษจำคุกโดยคำพิพากษา... 



 

 

 2.1.6 ไม่เป็นผู้เคยต้องรับโทษจำคุกโดยคำพิพากษา ถึงท่ีสุดให้จำคุกเพราะกระทำ   
ความผิดทางอาญา เว้นแต่เป็นโทษสำหรับความผิดท่ีได้กระทำโดยประมาทหรือความผิดลหุโทษ 

 2.1.7 ไม่เคยเป็นผู้เคยถูกลงโทษให้ออก ปลดออก หรือไล่ออกจากราชการ รัฐวิสาหกิจ   
หรือหน่วยงานอืน่ของรัฐ 

หมายเหตุ  ผู้ท่ีผ่านการเลือกสรร ในวัน ท่ีทำสัญญาจ้างจะต้องไม่เป็นข้ าราชการ       
หรือลูกจ้างของส่วนราชการ พนักงาน หรือลูกจ้างของหน่วยงานอื่นของรัฐ รัฐวิสาหกิจ หรือพนักงานหรือลูกจ้าง
ของราชการส่วนท้องถิ่น และจะต้องนำใบรับรองแพทย์ ซึ่งออกให้ไม่เกิน 1 เดือน และแสดงว่าไม่เป็นโรคท่ี
ต้องห้ามตามกฎ ก.พ. ว่าด้วยโรค (พ.ศ. 2535) มายื่นด้วย 

2.2 คุณสมบัติเฉพาะตำแหน่งสำหรับตำแหน่ง 
 ๒.๒.๑. ได้รับวุฒิปริญญาตรีหรือคุณวุฒิอย่างอื่นท่ีเทียบได้ในระดับเดียวกันทางการศึกษา
หรืออย่างอื่นท่ี ก.พ. พิจารณารับรองแล้วในสาขาวิชาท่ีเหมาะสมกับลักษณะงานท่ีปฏิบัติตามรหัสกลุ่มวิชา 103 
สาขาวิชา สังคมศาสตร์/รัฐศาสตร์/การสอนสังคมศึกษา/วัฒนธรรมศาสตร์/สหวิทยาการสังคมศาสตร์/           
พุทธศาสนา/ประวัติศาสตร์/สังคมศาสตร์/จิตวิทยา/พัฒนาชุมชน/พัฒนาสังคม/ภูมิศาสตร์/ มัธยมศึกษา            
(มนุษย์-สังคมศาสตร์) 
                          2.2.2 ได้รับวุฒิปริญญาตรีหรือคุณวุฒิอย่างอื่นท่ีเทียบได้ในระดับเดียวกันทางการศึกษา
หรืออย่างอื่นท่ี ก.พ. พิจารณารับรองแล้วในสาขาวิชาท่ีเหมาะสมกับลักษณะงานท่ีปฏิบัติตามรหัสกลุ่มวิชา 202      
สาขาวิชาเขียนแบบเครื่องกล/อุตสาหกรรมศิลป์(เขียนแบบ)/เครื่องมือกล/เทคนิคการผลิต/ช่างกลโรงงาน/      
วิศวกรรมการผลิต/อุตสาหการเครื่องมือกล/วิศวกรรมอุตสาหการ(การจัดการผลิต)/เทคโนโลยีอุตสาหกรรม     
เครื่องมือกล/อุตสาหกรรมศิลป์(ช่างกลโรงงาน)/อุตสาหกรรมศิลป์(การผลิต)/อุตสาหกรรมศิลป์(เครื่องมือกล)/
เทคโนโลยีการผลิต/เทคโนโลยีอุตสาหกรรม(การจัดการอุตสาหกรรม)/เทคโนโลยีอุตสาหกรรมศึกษา/
วิศวกรรมเครื่องกล/วิศวกรรมอุตสาหการ(ออกแบบการผลิต)/การจัดการการผลิต/เทคโนโลยีวิศวกรรมการ
ออกแบบและผลิตเครื่องจักรกล/วิศวกรรมขนถ่ายวัสดุ(ช่างกลโรงงาน) 
 ๒.๒.3. มีใบอนุญาตประกอบวิชาชีพครูหรือใบอนุญาตปฏิบัติการสอน หรือหนังสือรับรอง
สิทธิ โดยต้องได้รับอนุมัติภายในวันปิดรับสมัครเท่านั้น 
 3. การรับสมัคร 

3.1  วัน เวลา และสถานที่รับสมัคร 
         ผู้ประสงค์จะสมัครเข้ารับการเลือกสรรท่ีมีคุณสมบัติตรงตามท่ีกำหนดไว้ในประกาศนี้ ให้ยื่นใบ
สมัครด้วยตนเองท่ีงานบุคลากร ฝ่ายบริหารทรัพยากร วิทยาลัยเทคนิคระนอง เลขท่ี 155 หมู่ 3 ตำบลบางนอน 
อำเภอเมือง จังหวัดระนอง โดยสมัครได้ต้ังแต่วันท่ี 31 มกราคม - 8 กุมภาพันธ์ 2565  ในวันและเวลาราชการ 
ภาคเช้าต้ังแต่  เวลา 08.30 - 12.00 น. ภาคบ่ายต้ังแต่เวลา 13.๐0 - 16.30 น. ของแต่ละวันรับสมัคร
ดังกล่าว                
                    3.2 หลักฐานที่ต้องยื่นพร้อมใบสมัคร  
  3.2.1 รูปถ่ายหน้าตรง ไม่สวมหมวก ไม่สวมแว่นตาดำ ขนาด 1 x 1.5 นิ้ว โดยถ่ายไว้ไม่
เกิน 1 ปี (นับถึงวันสุดท้ายของการรับสมัคร) จำนวน 3 รูป (ใช้ติดใบสมัคร 1 รูปและใบตอบรับการสมัคร 2 รูป) 
 3.2.2 สำเนาปริญญาบัตรและสำเนาระเบียนแสดงผลการเรียน (Transcript of records)   
ท่ีแสดงว่าเป็นผู้มีคุณวุฒิการศึกษาตรงตามประกาศสมัครโดยจะต้องสำเร็จการศึกษาและได้รับการอนุมัติจากผู้มี
อำนาจอนุมัติภายในวันปิดรับสมัครจำนวนอย่างละ 2 ฉบับ 

  ท้ังนี้ ผู้ท่ีจะถือว่าเป็นผู้สำเร็จการศึกษาตามหลักสูตรขั้นปริญญาบัตรของสถานศึกษาใดนั้น      
จะถือกฎหมาย กฎหรือระเบียบท่ีเกี่ยวกับการสำเร็จการศึกษาตามหลักสูตรของสถานศึกษานั้นๆเป็นเกณฑ์ โดย
จะต้องสำเร็จการศึกษาภายในวันปิดรับสมัคร 
 
 



 

 

 3.2.3 สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน จำนวน 1 ฉบับ 
 3.2.4 สำเนาทะเบียนบ้าน จำนวน 1 ฉบับ 
 3.2.5 สำเนาหลักฐานอื่นๆ (ถ้ามี) เช่น ใบสำคัญการสมรส ใบเปล่ียนช่ือ-นามสกุล           
(ในกรณีท่ีช่ือและนามสกุลในหลักฐานเอกสารการสมัครไม่ตรงกัน) ใบสำคัญทางทหาร (ใบ ส.ด. 8. ใบ ส.ด. 9        
และใบ ส.ด. 43 เฉพาะผู้สมัครเพศชาย) เป็นต้น จำนวนอย่างละ 1 ฉบับ 
 3.2.6 สำเนาใบอนุญาตประกอบวิชาชีพครูหรือสำเนาใบอนุญาตปฏิบัติการสอนหรือ
สำเนาหนังสือรับรองสิทธิ จำนวน 1 ฉบับ 
   ท้ังนี้ ในวันสมัคร ให้ผู้สมัครนำเอกสาร ฉบับจริงทุกรายการ มาแสดงต่อเจ้าหน้าท่ีรับ
สมัครด้วย และให้ผู้สมัครเขียนคำรับรองสำเนาถูกต้องและลงช่ือกำกับไว้ในสำเนาเอกสารตามข้อ 3.2.2 - 3.2.6 
ไว้ทุกฉบับ 
  3.3 ค่าธรรมเนียมในการสมัคร 
  ผู้สมัครต้องเสียค่าธรรมเนียมสอบสำหรับตำแหน่งท่ีสมัคร จำนวน 300 บาท (สามร้อยบาทถ้วน) 
และค่าธรรมเนียมดังกล่าวจะไม่จ่ายคืนให้ ไม่ว่ากรณีใด ๆ ท้ังส้ิน 
  3.4 วิธีการสมัคร 
  ให้ผู้สมัครดำเนินการเกี่ยวกับการสมัครตามข้ันตอน วิธีการดังนี้ 
  3.4.1 ขอรับคำร้องขอสมัครและใบสมัครตามแบบท่ีกำหนดจากเจ้าหน้าท่ีของหน่วย     
รับสมัครในวันสมัคร 
  3.4.2 กรอกรายละเอียดเอกสารการสมัครซึ่งประกอบด้วย คำร้องขอสมัครและใบสมัคร
ให้ครบถ้วนทุกช่องรายการ และลงช่ือผู้สมัครพร้อมท้ังวันท่ีสมัครให้เรียบร้อย 
  3.4.3 ติดรูปถ่าย จำนวน 1 รูป ลงในใบสมัคร และติดรูปถ่ายจำนวน 2 รูป ลงใน      
บัตรประจำตัวผู้สมัครสอบ ในช่องท่ีกำหนดให้เรียบร้อย 
  3.4.4  ยื่น เอกสารการสมัครท่ีกรอกข้อความสมบูรณ์  และติดรูปถ่ายเรียบร้อย           
พร้อมท้ังแนบเอกสารหลักฐานประกอบการสมัครตามข้อ 3.2 โดยให้ยื่นการสมัครต่อเจ้าหน้าท่ีรับสมัครเท่านั้น 
และให้ยื่นภายในเวลาและสถานท่ีรับสมัครท่ีกำหนดไว้ตามข้อ 3.1 
  3.4.5 เมื่อเจ้าหน้าท่ีรับสมัครตรวจสอบเอกสารการสมัครแล้ว ให้ ผู้สมัครชำระเงิน
ค่าธรรมเนียมสอบตามข้อ 3.3 และลงช่ือผู้สมัครในบันทึกในบันทึกประจำวันเป็นหลักฐาน พร้อมกับรอรับบัตร
ประจำตัวผู้สมัครสอบคืนจากเจ้าหน้าท่ีรับสมัคร ซึ่งผู้สมัครต้องเก็บไว้เป็นหลักฐานในการเข้ารับการประเมิน
สมรรถนะโดยการสอบ 
  3 .4 .6  ติดตาม  ตรวจสอบป ระกาศราย ช่ือ ผู้มี สิทธิ สอบ  ตาม ท่ีก ำหน ดไว้ ใน                     
ข้อ 4 ของประกาศ ฉบับนี้ 
 3.5 เง่ือนไขการรับสมัคร 

  3.5.1 วิทยาลัยเทคนิคเทคนิคระนอง ขอสงวนสิทธิรับการพิจารณาเอกสารการสมัคร
เฉพาะผู้สมัครท่ียื่นเอกสารประกอบการสมัครตามข้อ ๓.๒ ในประกาศฯ นี้ครบถ้วนทุกรายการและได้กรอก
ข้อความในเอกสารการสมัครครบถ้วนสมบูรณ์ และได้ดำเนินการสมัครตามข้อ ๓.๔. ในประกาศฯ นี้ ครบถ้วนทุก
ขั้นตอน กรณีท่ียื่นเอกสารประกอบการสมัคร หรือกรอกข้อความในเอกสาร การสมัครไม่ครบถ้วนสมบูรณ์ หรือ
ไม่ได้ดำเนินการสมัครครบถ้วนทุกขั้นตอนดังกล่าวจะมีผลให้ผู้สมัครนั้น ไม่มีรายช่ือในประกาศรายช่ือผู้มีสิทธิเข้า
รับการประเมินสมรรถนะหรือเข้ารับการสอบในตำแหน่งท่ีสมัครนั้น 

  
 

/3.5.2. ผู้สมัครจะต้องรับผิดชอบในการตรวจสอบ... 



 

 

 3.5.2. ผู้สมัครจะต้องรับผิดชอบในการตรวจสอบและรับรองตนเองว่าเป็นผู้มีคุณสมบัติ
ท่ัว ไปและคุณสมบั ติ เฉพาะสำหรับตำแหน่ งตามข้อ ๒ .๑  และข้อ  ๒ .๒  ในประกาศฯ นี้ จริง  กรณี ท่ี       
วิทยาลัยเทคนิคระนองตรวจสอบพบว่าผู้สมัครไม่มีคุณสมบัติครบถ้วนดังกล่าวหรือตรวจสอบพบว่าคุณวุฒิ
การศึกษาท่ีใช้สมัครไม่ตรงตามคุณวุฒิของตำแหน่งท่ีสมัครหรือเป็นคุณวุฒิท่ี ก.พ. ยังมิได้รับรองรวมท้ังกรณีท่ีมี
ความผิดพลาดอันเกิดจากผู้สมัครไม่ว่าด้วยเหตุใดๆ อันมีผลทำให้ผู้สมัครไม่มีสิทธิสมัครตามประกาศรับสมัครฯ     
นี้ ให้ถือว่าผู้สมัครเป็นผู้ขาดคุณสมบัติในการสมัครมาแต่ต้น และถือว่าเป็นผู้ไม่มีสิทธิเข้ารับการประเมินสมรรถนะ
และไม่มีสิทธิได้รับการจัดจ้างและทำสัญญาจ้างเป็นพนักงานราชการครั้งนี้ถึงแม้จะเป็นผู้ผ่านการเลือกสรรเพื่อจัด
จ้างเป็นพนักงานราชการและจะไม่ได้รับคืนค่าธรรมเนียมสอบแต่อย่างใด 

   3.5.3. คุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่งตามข้อ ๒.๒ ผู้สมัครจะต้องเป็นผู้สำเร็จ
การศึกษาและได้รับอนุมัติจากผู้มีอำนาจอนุมัติภายในวันสุดท้ายของการรับสมัคร ท้ังนี้รวมถึงใบอนุญาตประกอบ
วิชาชีพครูท่ีออกโดยคุรุสภาด้วย 
    3.5.4 วิทยาลัยทคนิคระนอง จะดำเนินการประเมินสมรรถนะโดยการสอบข้อเขียนครั้ง
แรกในวันและเวลาตามประกาศรับสมัครนี้  ดังนั้น กรณีผู้ใดสมัครหลายตำแหน่ง วิทยาลัยเทคนิคระนอง           
ขอสงวนสิทธิเข้าสอบโดยพิจารณาประกาศรายช่ือผู้นั้นตามตำแหน่งท่ีผู้นั้นได้สมัครครั้งสุดท้าย 

4. การประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการประเมินสมรรถนะและกำหนดวัน เวลา สถานที่ในการ         
ประเมินสมรรถนะ 

วิทยาลัยเทคนิคระนอง จะประกาศรายช่ือผู้มีสิทธิเข้ารับการประเมินสมรรถนะและกำหนดวัน เวลา 
สถานท่ีสอบในการประเมินสมรรถนะ ภายในวันท่ี 9 กุมภาพันธ์ 25๖5 ณ วิทยาลัยเทคนิคระนอง และทาง 
facebook งานประชาสัมพันธ์ วิทยาลัยเทคนิคระนอง 

5. หลักเกณฑ์และวิธีการสรรหาและเลือกสรร 
วิทยาลัยเทคนิคระนอง จะดำเนินการประเมินสมรรถนะผู้สมัครด้วยวิธีการสอบข้อเขียนในตำแหน่งท่ี

เปิดรับสมัคร ดังต่อไปนี้ 
หมายเหตุ คะแนน

เต็ม 
วิธีการประเมิน 

การประเมินสมรรถนะคร้ังที่ 1  
ส่วนที่ 1 ความรู้ความสามารถทั่วไป 
    - รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พ.ศ. 2560 
    - พระราชกฤษฎีกาว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการบริหารกิจการ บ้านเมืองท่ีดี 
พ.ศ. ๒๕๔๖ 
    - พระราชบัญญัติการอาชีวศึกษา พ.ศ. ๒๕๕๑ 
    - ระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยพนักงานราชการ พ.ศ.๒๕๔๗ และ
ประกาศคณะกรรมการ บริหารพนักงานราชการท่ีเกี่ยวข้อง 
    - พระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของราชการ พ.ศ. ๒๕๔๐ 
    - ข่าวสารบ้านเมืองและเหตุการณ์ ปัจจุบัน 
    - ความเข้าใจทางภาษาและการใช้ภาษาไทย 
    - ความรู้เบ้ืองต้นเกี่ยวกับคอมพิวเตอร์และการใช้โปรแกรมประยุกต์ในสำนักงาน 
ส่วนที่ 2 ความรู้ความสามารถเฉพาะตำแหน่ง 

- ตำแหน่งครู รหัสวิชา 103 

100 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

100 

สอบข้อเขียน 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

สอบข้อเขียน 



 

 

ความรู้ความสามารถเฉพาะตำแหน่งเกี่ยวกับสาขาวิชา 
สังคมศาสตร์/รัฐศาสตร์/การสอนสังคมศึกษา/พุทธศาสนา/ประวัติศาสตร์/
สังคมศาสตร์/จิตวิทยา/พัฒนาชุมชน 

- ตำแหน่งครู รหัสวิชา 202 
ความรู้ความสามารถเฉพาะตำแหน่งเกี่ยวกับสาขาวิชา 
เขียนแบบเครื่องกล/อุตสาหกรรมศิลป์(เขียนแบบ)/เครื่องมือกล/เทคนิค
การผลิต/ช่างกลโรงงาน/วศิวกรรมการผลิต/อุตสาหการเครื่องมือกล 

 
การประเมินสมรรถนะคร้ังที่ 2  
ส่วนที่ 3 สอบสัมภาษณ์ 
1. ความรับผิดชอบ  
2. ความอดทนเสียสละ 
3. ความคิดริเริ่มสร้างสรรค์และปฏิภาณไหวพริบ   
4. ความสามารถในการส่ือสาร  
5. มนุษย์สัมพันธ์และการปรับตัวเข้ากับผู้ร่วมงาน 

 
100 

 
สอบสัมภาษณ์ 

 โดยจะประเมินสมรรถนะ ครั้งท่ี 1 ก่อนและเมื่อประเมินสมรรถนะ ครั้งท่ี 1 ผ่านแล้วจึงจะมีสิทธิเข้ารับ
การประเมินสมรรถนะ ครั้งท่ี 2 ต่อไป 

6. เกณฑ์การตัดสิน 
 ๖.๑ การประเมินสมรรถนะจะแบ่งการประเมินเป็น ๒ ครั้ง ได้แก่ 
  ๖.๑.๑ ประเมินสมรรถนะครัง้ท่ี ๑ ประกอบด้วยสมรรถนะส่วนท่ี ๑ และส่วนท่ี ๒ 
  ๖.๑.๒ ประเมินสมรรถนะครัง้ท่ี ๒ ประกอบด้วย สมรรถนะส่วนท่ี ๓ 
 ๖.๒ ผู้ท่ีจะผ่านการประเมินสมรรถนะครั้งท่ี ๑ ต้องได้คะแนนการประเมินส่วนท่ี ๑ และส่วนท่ี ๒     

ไม่ต่ำกว่าร้อนละ ๖๐ 

ท้ังนี้ ผู้ท่ีจะได้รับการตรวจข้อสอบส่วนท่ี 2 จะต้องได้คะแนนผ่านการประเมินในส่วนท่ี 1        
ไม่ต่ำกว่าร้อยละ 60 วิทยาลัยฯ ขอสงวนสิทธิพิจารณาตรวจกระดาษคำตอบของผู้เข้าสอบในส่วนท่ี 2 ให้กับผู้ท่ีมี
ผลการประเมินผ่านในส่วนท่ี 1 เท่านั้น 

6.3. ผู้ท่ีจะมีสิทธิเข้ารับการประเมินสมรรถนะครั้งท่ี 2 จะต้องเป็นผู้ท่ีได้คะแนนผ่านการ
ประเมินสมรรถนะครั้งท่ี 1 

๖.๔ ผู้ท่ีจะผ่านการประเมินสมรรถนะครั้งท่ี 2 ต้องได้คะแนนการประเมินในส่วนท่ี 3                 
ไม่ต่ำกว่าร้อยละ 60  

6.๕. ผู้ท่ีจะผ่านการเลือกสรร ต้องเป็นผู้ท่ีได้คะแนนผ่านการประเมินสมรรถนะครั้งท่ี 1       
และครั้งท่ี 2 

7. การประกาศบัญชีรายชื่อและการข้ึนบัญชีรายชื่อผู้ผ่านการเลือกสรร 
7.1. วิทยาลัยเทคนิคระนอง จะประกาศรายช่ือผู้ผ่านการเลือกสรร ณ วิทยาลัยเทคนิคระนอง      

และทาง facebook งานประชาสัมพันธ์ วิทยาลัยเทคนิคระนอง 
7.2. การประกาศรายช่ือผู้ผ่านการเลือกสรร 

7.2.1. จำแนกตามตำแหน่งท่ีเปิดรับสมัครและมีผู้สอบผ่าน 
 
 

/7.2.2. จะประกาศเรียงลำดับรายช่ือตามคะแนน... 



 

 

7.2.2. จะประกาศเรียงลำดับรายช่ือตามคะแนนของผู้ผ่านการเลือกสรร โดย 
เรียงลำดับจากผู้ท่ีได้คะแนนรวมสูงสุดเป็นอันดับหนึ่งไปหาผู้ท่ีได้คะแนนรวมต่ำสุด 
   7.2.3. กรณีมีผู้ได้คะแนนตามข้อ 7.2.2. ดังกล่าวเท่ากัน จะพิจารณาดังนี้ 
  (1) ให้ผู้ท่ีได้คะแนนการประเมินครั้งท่ี 1 ส่วนท่ี 1 มากกว่าเป็นผู้อยู่ลำดับท่ี
ดีกว่า 
    (2) ถ้าคะแนนเท่ากัน จะพิจารณาให้ ผู้ท่ีได้คะแนนการประเมินครั้งท่ี 1            
ส่วนท่ี 2 มากกว่า เป็นผู้อยู่ลำดับท่ีดีกว่า 
    (3) ถ้าคะแนนเท่ากัน จะพิจารณาให้ ผู้ท่ีได้คะแนนการประเมินครั้งท่ี 2 
มากกว่า เป็นผู้อยู่ลำดับท่ีดีกว่า 

7.3. หากตำแหน่งใดมีผู้ผ่านการเลือกสรรเกินอัตราว่างท่ีประกาศรับสมัครนี้วิทยาลัยเทคนิค
ระนอง จะขึ้นบัญชีรายช่ือผู้ผ่านการเลือกสรรดังกล่าวไว้เป็นเวลา ๒ ปี 

ท้ังนี้ ถ้ามีกรณีอย่างใดอย่างหนึ่งดังต่อไปนี้ ให้รายช่ือท่ีได้ขึ้นบัญชีไว้เป็นอันยกเลิกการขึ้นบัญชี
ของผู้นั้นด้วย ได้แก่ 

1. ผู้นั้นได้ขอสละสิทธิไม่เข้ารับการจัดจ้างในตำแหน่งท่ีสอบได้ 
2. ผู้นั้นไม่มารายงานตัวเพื่อรับจัดจ้างภายในเวลาท่ีกำหนด 
3. ผู้นั้นไม่มาเข้าปฏิบัติหน้าท่ีราชการตามกำหนดวัน เวลา ท่ีวิทยาลัยฯ กำหนด 
4. ปรากฏข้อเท็จจริงในภายหน้าว่า ผู้มีคุณสมบัติไม่เป็นไปตามเงื่อนไข และ/หรือไม่ปฏิบัติตาม 

การรับสมัครกรณีใดหรือหลายกรณีตามท่ีระบุไว้ในข้อ 3.5. ของประกาศฯ นี้ 
8.   การจัดจ้างและจัดทำสัญญาจ้างผู้ผ่านการเลือกสรร 

ผู้ผ่านการเลือกสรรจะต้องเข้ารับการจ้างและทำสัญญาจ้างตามท่ีวิทยาลัยเทคนิคระนองกำหนด ดังนี้ 
8.1. วิทยาลัยเทคนิคระนอง จะจ้างพนักงานราชการครั้งแรกตามลำดับคะแนนท่ีสอบได้ของ

ผู้สอบผ่านการเลือกสรร แต่ละตำแหน่ง ตามจำนวนอัตราว่างท่ีประกาศรับสมัครไว้นี้ 
8.2. ในกรณีท่ีวิทยาลัยเทคนิคระนองมีอัตราว่างเพิ่มในภายหน้าจะจัดจ้างพนักงานราชการ          

โดยพิจารณาบัญชีรายช่ือผู้ผ่านการเลือกสรรในตำแหน่งนั้นๆ ตามลำดับการขึ้นบัญชีรายช่ือของตำแหน่งนั้นท่ีมี
บัญชีรายช่ือเหลืออยู่ตามจำนวนอัตราว่างดังกล่าว 

8.3. การทำสัญญาจ้างให้เปน็ไปตามท่ีวิทยาลัยเทคนิคระนองกำหนด ซึ่งจะแจ้งให้ทราบต่อไป 

    ประกาศ  ณ  วันท่ี  18  มกราคม  พ.ศ. 25๖5 

 

   (นายอารักษ์ จะรา) 
                    ผู้อำนวยการวิทยาลัยเทคนิคระนอง 

 
 
 

 
  

 
 

 
 
 



 
เอกสารแนบท้ายประกาศวิทยาลัยเทคนิคระนอง 

ลงวันที่ 18 มกราคม พ.ศ.  25๖5 
เรื่อง รับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรและจัดจ้างเป็นพนักงานราชการทั่วไป 

………………………………………………………………………. 
1.   ข้อมูลเกี่ยวกับต าแหน่ง 

ชื่อต าแหน่ง  พนักงานบริหารทั่วไป (ครู) 
เลขที่ต าแหน่ง  3169  กลุ่มงาน บริหารงานทั่วไป 
สถานที่ปฏิบัติงาน วิทยาลัยเทคนิคระนอง 
   155 หมู่ 3 ต.บางนอน อ.เมือง จ.ระนอง 85000 
 

2. หน้าที่และความรับผิดชอบของงานที่ปฏิบัติ 
ปฏิบัติงานหน้าที่หลักเกี่ยวกับการจัดการเรียนการสอน การส่งเสริม  การเรียนรู้  พัฒนาผู้ เรียน            

ปฏิบัติงานทางวิชาการของสถานศึกษา พัฒนาตนเองและวิชาชีพ  ประสานความร่วมมือกับผู้ปกครอง บุคคลในชุมชน
หรือสถานประกอบการ เพ่ือร่วมกันพัฒนาผู้เรียนการบริการสังคมด้านวิชาการ เป็นต้น โดยมีลักษณะงานที่ต้องปฏิบัติ 
ดังนี้ 

1. ปฏิบัติงานเกี่ยวกับการจัดการเรียนการสอน และการส่งเสริมการเรียนการบริการสังคมด้านวิชาการ
หลากหลาย โดยเน้นผู้เรียนเป็นส าคัญ 

2. จัดอบรมสั่งสอนและกิจกรรมเพ่ือพัฒนาผู้เรียนให้มีคุณลักษณะที่พ่ึงประสงค์ 
3. ปฏิบัติงานวิชาการของสถานศึกษา 
4. ปฏิบัติงานเกี่ยวกับระบบการดูแลช่วยเหลือผู้เรียน 
5. ประสานความร่วมมือกับผู้ปกครองและบุคคลในชุมชน เพ่ือร่วมกันพัฒนาผู้เรียนตามศักยภาพ 
6. ท านุ บ ารุง ส่งเสริมศิลปวัฒธรรม แหล่งเรียนรู้ และภูมิปัญญาท้องถิ่น 
7. ศึกษา วิเคราะห์ วิจัย และประเมินพัฒนาการของผู้ เรียน เพ่ือน ามาพัฒนาการเรียนการสอนให้             

มีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น 
8. ปฏิบัติงานเกี่ยวกับการใช้โปรแกรม ชุดค าสั่ง ในระบบคอมพิวเตอร์ เพ่ือน ามาปฏิบัติงานในการจัด      

การเรียนการสอนและงานอ่ืนๆ ที่เกี่ยวข้อง ร่วมทั้งการติดตามความก้าวหน้าของเทคโนโลยีใหม่ๆ          
เพ่ือน ามาใช้ปฏิบัติงาน 

9. ติดต่อประสานงาน ให้บริการข้อมูลให้ค าปรึกษา  แนะน า ตอบปัญหา และชี้แจงเรื่องต่างๆ                
ที่เก่ียวกับงานในหน้าที่ ให้แก่บุคคลหรือหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง 
 

3. คุณสมบัติเฉพาะต าแหน่งส าหรับต าแหน่ง 
 ๓.๑. ได้รับวุฒิปริญญาตรีหรือคุณวุฒิอย่างอ่ืนที่เทียบได้ในระดับเดียวกันทางการศึกษาหรืออย่างอ่ืนที่ ก.พ. 
พิจารณารับรองแล้วในสาขาวิชาที่เหมาะสมกับลักษณะงานที่ปฏิบัติตามรหัสวิชา 103  สาขาวิชา สังคมศาสตร์/
รัฐศาสตร์/การสอนสังคมศึกษา/วัฒนธรรมศาสตร์/สหวิทยาการสังคมศาสตร์/พุทธศาสนา/ประวัติศาสตร์/
สังคมศาสตร์/จิตวิทยา/พัฒนาชุมชน/พัฒนาสังคม/ภูมิศาสตร์/มัธยมศึกษา(มนุษย์-สังคมศาสตร์) 
            ๓.๒. มีใบอนุญาตประกอบวิชาชีพครูหรือใบอนุญาตปฏิบัติการสอน หรือหนังสือรับรองสิทธิ โดยต้องได้รับ
อนุมัติภายในวันปิดรับสมัครเท่านั้น  

4. การลงนาม 
 
 
 
        ชื่อผู้ตรวจสอบ....................................... 
        วันที่ที่ได้จัดท า 18 มกราคม 2565 

 
 



 

 

เอกสารแนบท้ายประกาศวิทยาลัยเทคนิคระนอง 
ลงวันที่ 18 มกราคม พ.ศ.  25๖5 

เรื่อง รับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรและจัดจ้างเป็นพนักงานราชการทั่วไป 
………………………………………………………………………. 

1.  ข้อมูลเกี่ยวกับต าแหน่ง 
ชื่อต าแหน่ง  พนักงานบริหารทั่วไป (ครู) 
เลขที่ต าแหน่ง  4442  กลุ่มงาน บริหารงานทั่วไป 
สถานที่ปฏิบัติงาน วิทยาลัยเทคนิคระนอง 

155 หมู่ 3 ต.บางนอน อ.เมือง จ.ระนอง 85000 
 

2. หน้าที่และความรับผิดชอบของงานที่ปฏิบัติ 
ปฏิบัติงานหน้าที่หลักเกี่ยวกับการจัดการเรียนการสอน การส่งเสริม   การเรียนรู้ พัฒนาผู้เรียน ปฏิบัติงาน

ทางวิชาการของสถานศึกษา พัฒนาตนเองและวิชาชีพ  ประสานความร่วมมือกับผู้ปกครอง บุคคลในชุมชนหรือสถาน
ประกอบการ เพ่ือร่วมกันพัฒนาผู้เรียนการบริการสังคมด้านวิชาการ เป็นต้น โดยมีลักษณะงานที่ต้องปฏิบัติ ดังนี้ 

 
1.  ปฏิบัติงานเกี่ยวกับการจัดการเรียนการสอน และการส่งเสริมการเรียนการบริการสังคมด้าน       
 วิชาการหลากหลาย โดยเน้นผู้เรียนเป็นส าคัญ 
2. จัดอบรมสั่งสอนและกิจกรรมเพ่ือพัฒนาผู้เรียนให้มีคุณลักษณะที่พ่ึงประสงค์ 
3. ปฏิบัติงานวิชาการของสถานศึกษา 
4. ปฏิบัติงานเกี่ยวกับระบบการดูแลช่วยเหลือผู้เรียน 
5. ประสานความร่วมมือกับผู้ปกครองและบุคคลในชุมชน เพ่ือร่วมกันพัฒนาผู้เรียนตามศักยภาพ 
6. ท านุ บ ารุง ส่งเสริมศิลปวัฒธรรม แหล่งเรียนรู้ และภูมิปัญญาท้องถิ่น 
7. ศึกษา วิเคราะห์ วิจัย และประเมินพัฒนาการของผู้เรียน เพ่ือน ามาพัฒนาการเรียนการสอนให้มี
 ประสิทธิภาพยิ่งขึ้น 
8. ปฏิบัติงานเกี่ยวกับการใช้โปรแกรม ชุดค าสั่งในระบบคอมพิวเตอร์ เพ่ือน ามาปฏิบัติงานในการจัดการ
 เรียนการสอนและงานอ่ืนๆ ที่เกี่ยวข้อง ร่วมทั้งการติดตามความก้าวหน้าของเทคโนโลยีใหม่ ๆ      
 เพ่ือน ามาใช้ปฏิบัติงาน 
9. ติดต่อประสานงาน ให้บริการข้อมูลให้ค าปรึกษา  แนะน า ตอบปัญหา และชี้แจงเรื่องต่างๆ             
 ที่เก่ียวกับงานในหน้าที่ ให้แก่บุคคลหรือหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง 

 3. คุณสมบัติเฉพาะต าแหน่ง 
 ๓.๑. ได้รับวุฒิปริญญาตรีหรือคุณวุฒิอย่างอ่ืนที่เทียบได้ในระดับเดียวกันทางการศึกษาหรืออย่างอ่ืนที่ ก.พ . 
พิจารณารับรองแล้วในสาขาวิชาที่เหมาะสมกับลักษณะงานที่ปฏิบัติตามรหัสวิชา 202  สาขาวิชา เขียนแบบเครื่องกล/
อุตสาหกรรมศิลป์(เขียนแบบ)/เครื่องมือกล/เทคนิคการผลิต/ช่างกลโรงงาน/วิศวกรรมการผลิต/ อุตสาหการ      
เครื่องมือกล/วิศวกรรมอุตสาหการ(การจัดการผลิต)/เทคโนโลยีอุตสาหกรรมเครื่องมืกล/อุตสาหกรรมศิลป์(ช่างกล
โรงงาน)/อุตสาหกรรมศิลป์(การผลิต)/อุตสาหกรรมศิลป์(เครื่องมือกล)/เทคโนโลยีการผลิต/เทคโนโลยีอุตสาหกรรม(การ
จัดการอุตสาหกรรม)/เทคโนโลยีอุตสาหกรรมศึกษา/วิศวกรรมเครื่องกล/วิศวกรรมอุตสาหการ(ออกแบบการผลิต)/การ
จัดการการผลิต/เทคโนโลยีวิศวกรรมการออกแบบและผลิตเครื่องจักรกล/วิศวกรรมขนถ่ายวัสดุ(ช่างกลโรงงาน) 
 ๓.๒. มีใบอนุญาตประกอบวิชาชีพครูหรือใบอนุญาตปฏิบัติการสอน หรือหนังสือรับรองสิทธิ โดยต้องได้รับ
อนุมัติภายในวันปิดรับสมัครเท่านั้น  

 4. การลงนาม 
 
        ชื่อผู้ตรวจสอบ....................................... 
        วันที่ที่ได้จัดท า 18 มกราคม 2565 


