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ประกาศวิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีสระแก้ว 
เรื่อง รับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป 

------------------------------------------- 
ด้วยวิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีสระแก้วประสงค์จะรับสมัครบุคคลเพ่ือจัดจ้างเป็น 

พนักงานราชการทั่วไป สังกัดส านักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา  ฉะนั้น อาศัยอ านาจตามประกาศคณะ
กรรมการบริหารพนักงานราชการ หลักเกณฑ์ วิธีการและเงื่อนไขการสรรหา และเลือกสรรพนักงานราชการและ
แบบสัญญาจ้างของพนักงานราชการ พ.ศ. 2552  ลงวันที่ 11 กันยายน พ.ศ. 2552 เรื่อง และประกาศคณะ
กรรมการบริหารพนักงานราชการ เรื่อง การก าหนดลักษณะงานและคุณสมบัติเฉพาะของกลุ่มงานและการจัดท า
กรอบอัตราก าลังพนักงานราชการ ลงวันที่ 28 กุมภาพันธ์ พ.ศ.2554 และค าสั่งส านักงานคณะกรรมการการ
อาชีวศึกษาที่ 297/2556 เรื่องมอบอ านาจการสรรหาและเลือกสรรบุคคลเพ่ือจัดจ้างเป็นพนักงานราชการ
ประเภททั่วไป  การจัดท าและลงนามในสัญญาจ้างพนักงานราชการลงวันที่ 28 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2556         
จึงประกาศรับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรร เป็นพนักงานราชการทั่วไป โดยมีรายละเอียดดังต่อไปนี้ 

1. ชื่อต าแหน่ง กลุ่มงาน รหัสกลุ่มวิชา และรายละเอียดการจ้างงาน 
๑.๑ ชื่อกลุ่มงาน   ชื่อต าแหน่ง    จ านวนอัตราว่าง   
      บริหารงานทั่วไป  พนักงานบริหารทั่วไป(ครู)   ๑ 
๑.๒ ขอบข่ายงานที่จะให้ปฏิบัติ   ให้เป็นไปตามรายละเอียดแนบท้ายประกาศนี้ 

 ๑.๓ อัตราค่าตอบแทนและสิทธิประโยชน์ 
       ต าแหน่งในกลุ่มงานบริหารทั่วไป ค่าตอบแทนรายเดือน  จ านวนเงิน  ๑๘,๐๐๐ บาท 
                 และให้ได้รับสิทธิประโยชน์ของพนักงานราชการ ตามระเบียบส านักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยพนักงาน
ราชการ พ.ศ.๒๕๔๗ และตามประกาศคณะกรรมการบริหารพนักงานราชการ เรื่องค่าตอบแทนพนักงานราชการ 
(ฉบับที่ ๙) ลงวันที่ ๑๕ พฤษภาคม พ.ศ.๒๕๖๑ ก าหนดไว้ 
  ๑.๔ ระยะเวลาการจ้าง จ้างภายในปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๕ ถึงวันที่ ๓๐ กันยายน ๒๕๖๗ โดยใน
ระยะเวลาการจ้างจะต้องประเมินผลการปฏิบัติงานของพนักงานราชการ ตามประกาศคระกรรมการบริหาร
พนักงานราชการ เรื่องแนวทางการประเมินผลการปฏิบัติงานของพนักงานราชการ พ.ศ. ๒๕๔๕ ลงวันที่        
๒๘ กุมภาพันธ์ พ.ศ.๒๕๕๔ และท่ีส านักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา ก าหนดไว้ 
 ๑.๕ สถานที่ปฏิบัติงาน  ปฏิบัติงานที่  วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีสระแก้ว สังกัดส านักงาน
คณะกรรมการการอาชีวศึกษา 

2. คุณสมบัติท่ัวไป และคุณสมบัติเฉพาะส าหรับต าแหน่งของผู้สมัคร 
ผู้สมัครต้องมีคุณสมบัติทั่วไป และมีคุณสมบัติเฉพาะส าหรับต าแหน่งครบทุกข้อ ดังต่อไปนี้ 
2.1 คุณสมบัติท่ัวไป 

2.1.1 มีสัญชาติไทย 
2.1.2 มีอายุไม่ต่ ากว่า 18 ปี (นับถึงวันสุดท้ายของการรับสมัคร) 
2.1.3 ไม่เป็นบุคคลล้มละลาย 
2.1.4 ไม่เป็นผู้มีกายทุพพลภาพจนไม่สามารถปฏิบัติหน้าที่ได้ ไร้ความสามารถหรือ  

จิตฟั่นเฟือนไม่สมประกอบ หรือเป็นโรคตามท่ีก าหนดไว้ในกฎหมายว่าด้วยระเบียบข้าราชการพลเรือน 
/2.1.5 ไม่เป็น .. 



๒ 

 

2.1.5 ไม่เป็นผู้ด ารงต าแหน่งทางการเมือง กรรมการพรรคการเมือง หรือเจ้าหน้าที่ใน 
พรรคการเมือง 

2.1.6 ไม่เป็นผู้เคยต้องรับโทษจ าคุกโดยค าพิพากษาถึงที่สุดให้จ าคุกเพราะกระท าความผิดทาง 
อาญา เว้นแต่เป็นโทษส าหรับความผิดที่ได้กระท าโดยประมาทหรือความผิดลหุโทษ 

2.1.7 ไม่เป็นผู้เคยถูกลงโทษให้ออก ปลดออก หรือไล่ออกจากราชการ รัฐวิสาหกิจหรือ 
หน่วยงานอื่นของรัฐ 

หมายเหตุ   ผู้ที่ผ่านการเลือกสรร ในวันที่ท าสัญญาจ้างจะต้องไม่เป็นข้าราชการ หรือลูกจ้าง 
ของส่วนราชการ พนักงาน หรือลูกจ้างของหน่วยงานอ่ืนของรัฐ รัฐวิสาหกิจ หรือพนักงาน หรือลูกจ้างของ
ราชการส่วนท้องถิ่นและจะต้องน าใบรับรองแพทย์ ซึ่งออกให้ไม่เกิน 1 เดือนและแสดงว่าไม่เป็นโรคที่ต้องห้าม
ตามกฎ ก.พ. ว่าด้วยโรค (พ.ศ. 2553) มายื่นด้วย 

2.2 คุณสมบัติเฉพาะส าหรับต าแหน่ง 
2.2.1 ได้รับวุฒิปริญญาตรีหรือคุณวุฒิอย่างอ่ืนที่เทียบได้ในระดับเดียวกันทางการศึกษาหรือ 

ทางอ่ืนที่ ก.พ. พิจารณารับรองแล้วในสาขาวิชา ตามรหัสกลุ่มวิชา ๕๐๘ คอมพิวเตอร์กราฟิก (คอมพิวเตอร์
อาร์ต/คอมพิวเตอร์กราฟิก/เวชนิทัศน์/เทคโนโลยีและการสื่อสารการศึกษา/ดิจิทัลอาร์ต(ออกแบบดิจิทัลอาร์ต)/
นฤมิตศิลป์/วิทยาการคอมพิวเตอร์ประยุกต์และมัลติมิเดีย/ดิจิตอลมีเดีย) 

2.2.2 มีใบอนุญาตประกอบวิชาชีพครู หรือหลักฐานที่ใช้แสดงในการประกอบวิชาชีพครูตามท่ี 
คุรุสภาออกให้เพ่ือปฏิบัติหน้าที่สอน ไม่หลังวันรับสมัครสอบแข่งขันในวันสุดท้ายและยังไม่หมดอายุ เว้นแต่ 
ผู้สมัครสอบแข่งขันที่มีวุฒิในประเภาวิชา หรือกลุ่มวิชา หรือทางหรือสาขาวิชาเอกที่ขาดแคลน มีความจ าเป็นต่อ
การจัดการเรียนการสอนเป็นพิเศษตามที่ส่วนราชการก าหนด ทั้งนี้จะต้องมีใบประกอบวิชาชีพครู หรือหลักฐานที่
ใช้แสดงในการประกอบวิชาชีพครูตามท่ีคุรุสภาออกให้ เพ่ือปฏิบัติหน้าที่สอนก่อนวันที่ได้รับการจัดท าสัญญาจ้าง  
3. การรับสมัคร 

3.1 วัน เวลา และสถานที่รับสมัคร 
ผู้ประสงค์จะสมัคร ที่มีคุณสมบัติตรงตามที่ก าหนดไว้ในประกาศนี้ ให้ยื่นใบสมัครด้วยตนเอง  

ณ  ห้องบุคลากร  อาคารอ านวยการ วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีสระแก้ว  โดยสมัครได้ตั้ งแต่วันที่               
๑๒ กรกฎาคม ถึงวันที่  20 กรกฎาคม  ๒๕๖๕ (ในวันราชการ)  ระหว่างเวลา 08.30 น.  ถึง 16.30 น.  

3.2 หลักฐานที่ต้องย่ืนพร้อมใบสมัคร 
3.2.1 รูปถ่ายหน้าตรง ไม่สวมหมวก ไม่สวมแว่นด า ขนาด 1x1.5 นิ้ว โดยถ่ายไว้ไม่เกิน 1 ปี  

(นับถึงวันสุดท้ายของการรับสมัคร) จ านวน 3 รูป (ใช้ติดใบสมัคร 1 รูป และใบตอบรับการสมัคร 2 รูป) 
3.2.2 ส าเนาปริญญาบัตร และส าเนาระเบียนแสดงผลการศึกษา (Transcript of Records) 

ที่แสดงว่าเป็นผู้มีคุณวุฒิการศึกษาตรงตามประกาศรับสมัครโดยต้องส าเร็จการศึกษาและได้รับอนุมัติจากผู้มี
อ านวจอนุมัติภายในวันปิดรับสมัครจ านวนอย่างละ ๒ ฉบับ 
  ทั้งนี้ ผู้ที่จะถือว่าเป็นผู้ส าเร็จการศึกษาตามหลักสูตรชั้นปริญญาบุตรของสถานศึกษาใดนั้น    
จะถือตามกฎหมาย กฎ หรือระเบียบที่เกี่ยวกับการส าเร็จการศึกษาตามหลักสูตรของสถานศึกษานั้น ๆ เป็น
เกณฑ์โดยจะต้องส าเร็จการศึกษาภายในวันปิดรับสมัคร 

3.2.๓ ส าเนาบัตรประจ าตัวประชาชน จ านวน 1 ฉบับ 
3.2.๔ ส าเนาทะเบียนบ้าน จ านวน 1 ฉบับ 
3.2.๕ ส าเนาหลักฐานอื่นๆ (ถ้ามี) เช่น ใบส าคัญการสมรส (เฉพาะผู้สมัครเพศหญิง) ใบเปลี่ยน 

ชื่อ-นามสกุล (ในกรณีที่ชื่อและนามสกุลในหลักฐานเอกสารการสมัครไม่ตรงกัน ) ใบส าคัญทางทหาร (ใบสด. 8 
ใบสด. 9 และใบ สด. 43) (เฉพาะผู้สมัครเพศชาย) เป็นต้น จ านวนอย่างละ 1 ฉบับ 

/3.2.๖ ส าเนาใบอนุญาต… 
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3.2.๖ ส าเนาใบอนุญาตประกอบวิชาชีพครู หรือส าเนาหลักฐานที่ใช้แสดงในการประกอบ 
วิชาชีพครูตามที่คุรุสภาออกให้เพ่ือปฏิบัติหน้าที่สอน ไม่หลังวันรับสมัครสอบแข่งขันในวันสุดท้ายและยังไม่
หมดอายุ เว้นแต่ผู้สมัครสอบแข่งขันที่มีคุณวุฒิในประเภทวิชา หรือกลุ่มวิชา หรือทางหรือสาขาวิชาเอกที่      
ขาดแคลน มีความจ าเป็นต่อการจัดการเรียนการสอนเป็นพิเศษตามที่ส่วนราชการก าหนด ทั้งนี้จะต้องมี
ใบอนุญาตประกอบวิชาชีพครู หรือหลักฐานที่ใช้แสดงในการประกอบวิชาชีพครูตามที่คุรุสภาออกให้ เพ่ือปฏิบัติ
หน้าที่สอนก่อนวันได้รับการจัดท าสัญญาจ้าง  

ทั้งนี ้ในวันสมัคร ให้ผู้สมัครน าเอกสาร ฉบับจริงทุกรายการ มาแสดงต่อเจ้าหน้าที่รับสมัครด้วย  
และให้ผู้สมัครเขียนค า รับรองส าเนาถูกต้องและลงชื่อก ากับไว้ในส าเนาเอกสารตามข้อ 3.2.2-3.2.๖ ไว้ทุกฉบับ 

3.3 ค่าธรรมเนียมในการสมัคร 
ผู้สมัครต้องเสียค่าธรรมเนียมสอบส าหรับต าแหน่งที่สมัคร จ านวนเงิน 200 บาท 

(สองร้อยบาทถ้วน) และค่าธรรมเนียมดังกล่าวจะไม่จ่ายคืนให้ ไม่ว่ากรณีใด ๆ ทั้งสิ้น 

3.4 วิธีการสมัคร 
ให้ผู้สมัครด าเนินการเก่ียวกับการสมัครตามขั้นตอนวิธีการ ดังนี้ 
3.4.1 ขอรับค าร้องขอสมัคร และใบสมัครที่เจ้าหน้าที่ในวันสมัคร 
3.4.2 กรอกรายละเอียดในเอกสารการสมัครซึ่งประกอบด้วย ค าร้องขอสมัครและใบสมัคร    

ให้ครบถ้วนทุกช่องรายการ และลงชื่อผู้สมัครพร้อมทั้งวันที่สมัครให้เรียบร้อย 
3.4.3 ติดรูปถ่ายจ านวน 1 รูปลงในใบสมัคร และติดรูปถ่ายจ านวน 2 รูป ลงในบัตรประจ าตัว 

ผู้สมัครสอบในช่องที่ก าหนดให้เรียบร้อย 
3.4.4 ยื่นเอกสารการสมัครที่กรอกข้อความสมบูรณ์และติดรูปถ่ายเรียบร้อยแล้ว พร้อมทั้ง 

แนบเอกสารประกอบการสมัครตามข้อ 3.2 โดยให้ยื่นการสมัครต่อเจ้าหน้าที่รับสมัครเท่านั้นและให้ยื่นภายใน
วันเวลาและสถานที่รับสมัครที่ก าหนดไว้ตามข้อ 3.1 

3.4.5 เมื่อเจ้าหน้าที่รับสมัครได้ตรวจสอบเอกสารการสมัครแล้ว ให้ผู้สมัครช าระเงิน 
ค่าธรรมเนียมสอบตามข้อ 3.3 และลงชื่อผู้สมัครในบันทึกประจ าวันเป็นหลักฐาน พร้อมกับรอรับบัตร 
ประจ าตัวผู้สมัครสอบคืนจากเจ้าหน้าที่รับสมัครซึ่งผู้สมัครต้องเก็บไว้เป็นหลักฐานในการเข้ารับการประเมิน 
สมรรถนะโดยการสอบ 

3.4.6 ติดตามตรวจสอบประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิสอบตามที่ก าหนดไว้ในข้อ 4. ของประกาศฯ นี้ 
3.5 เงื่อนไขการรับสมัคร 

3.5.1 วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีสระแก้ว ขอสงวนสิทธิรับการพิจารณาเอกสารการสมัคร 
เฉพาะผู้สมัครที่ยื่นเอกสารประกอบการสมัครตามข้อ 3.2 ในประกาศฯ นี้ครบถ้วนทุกรายการและได้กรอก
ข้อความในเอกสารการสมัครครบถ้วนสมบูรณ์และได้ด าเนินการสมัครตามข้อ  3.4 ในประกาศฯนี้ครบถ้วน     
ทุกขั้นตอน กรณีที่ยื่นเอกสารประกอบการสมัคร หรือกรอกข้อความในเอกสารการสมัครไม่ครบถ้วนสมบูรณ์ 
หรือไม่ได้ด าเนินการสมัครครบถ้วนทุกขั้นตอนดังกล่าวจะมีผลให้ผู้สมัครนั้นไม่มีรายชื่อในประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ
เข้ารับการประเมินสมรรถนะหรือเข้ารับการสอบในต าแหน่งที่สมัครนั้น 

3.5.2 ผู้สมัครจะต้องรับผิดชอบในการตรวจสอบและรับรองตนเองว่าเป็นผู้มีคุณสมบัติทั่วไป 
และคุณสมบัติเฉพาะส าหรับต าแหน่งตามข้อ 2.1 และข้อ 2.2 ในประกาศฯ นี้จริง กรณีที่วิทยาลัยเกษตรและ
เทคโนโลยีสระแก้ว ตรวจสอบพบว่าผู้สมัครไม่มีคุณสมบัติครบถ้วนดังกล่าวหรือตรวจสอบพบว่าคุณวุฒิการศึกษา
ที่ใช้สมัครไม่ตรงตามคุณสมบัติของต าแหน่งที่สมัครหรือเป็นคุณวุฒิที่ ก.พ. ยังมิได้รับรองรวมทั้งกรณีที่มีความ
ผิดพลาดอันเกิดจากผู้สมัครไม่ว่าด้วยเหตุใดๆ อันมีผลท าให้ผู้สมัครไม่มีสิทธิสมัครตามประกาศรับสมัครฯ นี้  

/ให้ถือว่าผู้สมัคร… 



๔ 

 

ให้ถือว่าผู้สมัครเป็นผู้ขาดคุณสมบัติในการสมัครมาแต่ต้น และถือว่าเป็นผู้ไม่มีสิทธิเข้ารับการประเมินสมรรถนะ
และไม่มีสิทธิได้รับการจัดจ้างและท าสัญญาจ้างเป็นพนักงานราชการครั้งนี้  ถึงแม้จะเป็นผู้ผ่านการเลือกสรรเพ่ือ
จัดจ้างเป็นพนักงานราชการและจะไม่ได้รับคืนค่าธรรมเนียมสอบแต่อย่างใด 

4. การประกาศรายช่ือผู้มีสิทธิเข้ารับการประเมินสมรรถนะ และก าหนดวันเวลาและสถานที่ 
    ในการประเมินสมรรถนะ 

วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีสระแก้วจะประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการประเมินสมรรถนะ และ 
ก าหนดวัน เวลา และสถานที่ในการประเมินสมรรถนะ ก่อนหรือภายในวันที่ 2๕ กรกฎาคม ๒๕๖๕ ณ วิทยาลัย
เกษตรและเทคโนโลยีสระแก้ว  

5. หลักเกณฑ์และวิธีการเลือกสรร 
วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีสระแก้ว จะด าเนินการประเมินสมรรถนะผู้สมัครด้วยวิธีการสอบ          

ในต าแหน่งที่เปิดรับสมัคร  ดังต่อนี้ 
5.1 ประเมินสมรรถนะ ครั้งที่ ๑  
ส่วนที่ 1 (ความรู้ความสามารถทั่วไปเฉพาะต าแหน่งครู) และส่วนที่ 2    (ความรู้ความสามารถเฉพาะ

ต าแหน่งตามรหัสกลุ่มวิชา) คะแนนเต็ม 100 คะแนน 
5.2 ประเมินสมรรถนะ ครั้งที่ ๒ 
ส่วนที่ 3 สอบสัมภาษณ์ คะแนนเต็ม 100 คะแนน มีสมรรถนะดังนี้            

(1. ความรับผิดชอบ 2. ความอดทนและเสียสละ 3. ความคิดริเริ่มและปฏิภาณไหวพริบ 4. ความสามารถในการ
สื่อสาร 5. มนุษยสัมพันธ์และการปรับตัวเข้ากับผู้ร่วมงาน)   

การประเมินสมรรถนะ ครั้งที่ ๑ ในวันที่ ๓ สิงหาคม ๒๕๖๕ 
การประเมินสมรรถนะ ครั้งที่ ๒ ในวันที่ 8 สิงหาคม ๒๕๖๕ 

6. เกณฑ์การตัดสิน 
๖.๑  การประเมินสมรรถนะจะแบ่งการประเมินเป็น ๒ ครัง้ ได้แก่ 

6.1.1  ประเมินสมรรถนะครั้งที่ 1 ประกอบด้วย สมรรถนะส่วนที่ 1 และส่วนที่ 2  
6.1.2  ประเมินสมรรถนะครั้งที่ 2  ประกอบด้วย สมรรถนะส่วนที่ 3  

๖.๒  ผู้ที่จะผ่านการประเมินสมรรถนะครั้งที่ ๑ ต้องได้คะแนนการประเมินส่วนที่ ๑ และส่วนที่ ๒                   
ไม่ต่ ากว่าร้อยละ ๖๐  
 ทั้งนี้ ผู้ที่จะได้รับการตรวจข้อสอบส่วนที่ ๒ จะต้องเป็นผู้ได้คะแนนผ่านการประเมินในส่วนที่ ๑  ไม่ต่ า
กว่าร้อยละ  ๖๐ วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีสระแก้ว ขอสงวนสิทธิพิจารณาตรวจกระดาษค าตอบของผู้เข้า
สอบใน ส่วนที่ ๒ ให้กับผู้ที่มีผลการประเมินผ่านในส่วนที่ ๑ เท่านั้น) 
 ๖.๓  ผู้ที่จะมีสิทธิเข้ารับการประเมินสมรรถนะครั้งที่ ๒ จะต้องเป็นผู้ที่ได้คะแนนผ่านการประเมิน
สมรรถนะครั้งที่ ๑  

6.4  ผู้ที่จะผ่านการประเมินสมรรถนะครั้งที่ ๒ ต้องได้คะแนนการประเมินส่วนที่ ๓  ไม่ต่ ากว่าร้อยละ  ๖๐   
 ๖.5  ผู้ที่จะผ่านการเลือกสรรจะต้องเป็นผู้ที่ได้คะแนนผ่านการประเมินสมรรถนะครั้งที่ ๑ และครั้งที่ ๒ 
7. การประกาศรายช่ือผู้ผ่านการเลือกสรร 

7.1 วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีสระแก้ว จะประกาศรายชื่อผู้ผ่านการเลือกสรร ณ วิทยาลัยเกษตร
และเทคโนโลยีสระแก้ว   

7.2 การประกาศรายชื่อผู้ผ่านการเลือกสรร 
/7.2.1 การประกาศรายชื่อ… 

 



๕ 

 

7.2.1 การประกาศรายชื่อจะประกาศเรียงล าดับรายชื่อตามคะแนนของผู้ผ่านการเลือกสรร  
โดยเรียงล าดับจากผู้ที่ได้คะแนนรวมสูงสุดเป็นล าดับที่หนึ่งไปหาผู้ที่ได้คะแนนรวมต่ าสุด โดยผู้อยู่ในล าดับต้นจะ
เป็นผู้อยู่ในล าดับที่ดีกว่า 

7.2.2 กรณีท่ีมีผู้ได้คะแนนรวมตามข้อ 7.2.1 ดังกล่าวเท่ากัน จะพิจารณาดังนี้ 
(1) ให้ผู้ที่ได้คะแนนประเมินสมรรถนะ ส่วนที่ 1 มากกว่า เป็นผู้อยู่ในล าดับที่ดีกว่า 
(2) ถ้าคะแนนเท่ากัน จะพิจารณาให้ผู้ที่ได้คะแนนประเมินสรรถนะ ส่วนที่ 2 มากกว่า  

เป็นผู้อยู่ในล าดับที่ดีกว่า 
(3) ถ้าคะแนนเท่ากัน จะพิจารณาให้ผู้ที่ได้คะแนนประเมินสมรรถนะส่วนที่ 3 มากกว่า 

เป็นผู้อยู่ในล าดับที่ดีกว่า 
7.3 วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีสระแก้ว จะพิจารณาจัดจ้างครั้งแรกตามท่ีก าหนดไว้ในข้อ ๘      

ของประกาศฯ นี้ โดยจะจัดจ้างพนักงานราชการตามล าดับคะแนนที่สอบได้ของผู้ผ่านการเลือกสรรตามจ านวน
อัตราว่างที่ได้ประกาศรับสมัคร และจะขึ้นบัญชีรายชื่อผู้ผ่านการเลือกสรรดังกล่าวนั้นไว้เป็นเวลา ๒ ป ี

ทั้งนี้ ถ้ามีกรณีอย่างใดอย่างหนึ่งดังต่อไปนี้ ให้รายชื่อที่ได้ขึ้นบัญชีไว้นี้เป็นอันยกเลิกการเรียกบรรจุของ 
ผู้นั้นด้วย ได้แก่ 

(1) ผู้นั้นได้ขอสละสิทธิ์ไม่เข้ารับการจัดจ้างในต าแหน่งที่สอบได้ 
(2) ผู้นั้นไม่มารายงานตัวเพ่ีอรับการจัดจ้างภายในเวลาที่ก าหนด 
(3) ผู้นั้นไม่มาเข้าปฏิบัติหน้าที่ราชการตามก าหนดวัน เวลาที่วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีสระแก้ว

ก าหนด 
(4) ปรากฏข้อเท็จจริงในภายหน้าว่าผู้นั้นมีคุณสมบัติไม่เป็นไปตามเงื่อนไข และ/หรือไม่ปฏิบัติตาม

เงื่อนไขการรับสมัครกรณีหนึ่งกรณีใดหรือหลายกรณีตามท่ีระบุไว้ในข้อ 3.5 ของประกาศ ฯ นี้ 

8. การจัดจ้างและท าสัญญาจ้างผู้ผ่านการเลือกสรร 
ผู้ผ่านการเลือกสรรจะต้องเข้ารับการจ้างและท าสัญญาจ้างตามท่ีวิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีสระแก้ว

ก าหนด ดังนี้ 
8.1 วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีสระแก้ว จะจัดจ้างพนักงานราชการครั้งแรกตามล าดับคะแนนที่สอบ

ได้ของผู้ผ่านการเลือกสรร ตามจ านวนอัตราว่างที่ได้รับประกาศรับสมัครไว้นี้ 
8.2 ในกรณีทีว่ิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีสระแก้วมีอัตราว่างเพ่ิมในภายหน้าจะจัดจ้างพนักงาน

ราชการ โดยพิจารณาบัญชีรายชื่อผู้ผ่านการเลือกสรรในต าแหน่งนั้น ๆ ตามล าดับการขึ้นบัญชีรายชื่อของ
ต าแหน่งนั้น ที่มีบัญชีรายชื่อเหลืออยู่ตามจ านวนอัตราว่างว่างดังกล่าว 

8.3 การท าสัญญาจ้างให้เป็นไปตามที่วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีสระแก้วก าหนด ซึ่งจะแจ้งให้ทราบ
ต่อไป 

ประกาศ ณ วันที่  ๒๑  มิถุนายน พ.ศ.๒๕๖๕ 

 

      (นายเกียรติสยาม  ลิ้มตระกูล) 
ผู้อ านวยการวิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีสระแก้ว 

 
 
 
 
 



๖ 

 

เอกสารแนบท้ายประกาศวิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีสระแก้ว 
ลงวันที่ ๒๑ มิถุนายน พ.ศ. ๒56๕ 

เรื่อง รับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรและจัดจ้างเป็นพนักงานราชการทั่วไป  
---------------------------------------------- 

1. ข้อมูลเกี่ยวกับต าแหน่ง 
ชื่อต าแหน่ง        พนักงานบริหารทั่วไป (คร)ู  
เลขที่ต าแหน่ง     ๒๐๑๕   กลุ่มงาน  บริหารทั่วไป  รหัสวิชา ๕๐๘ กลุ่มวิชา คอมพิวเตอร์กราฟิก 
สถานที่ปฏิบัติงาน   วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีสระแก้ว   
     เลขที่ ๑๐๙ หมู่ที่ ๑๐ ถนนรัชตะวิถี ต.ผ่านศึก อ.อรัญประเทศ จ.สระแก้ว ๒๗๑๒๐ 
2. หน้าที่และความรับผิดชอบของงานที่ปฏิบัติ 

ปฏิบัติหน้าที่หลักเกี่ยวกับการจัดการเรียนการสอน การส่งเสริม การเรียนรู้ พัฒนาผู้เรียน ปฏิบัติงาน
ทางวิชาการของสถานศึกษา  พัฒนาตนเองและวิชาชีพ  ประสานความร่วมมือกับผู้ปกครอง  บุคคลในชุมชนหรือ
สถานประกอบการเพ่ือร่วมกันพัฒนาผู้เรียน การบริการสังคมด้านวิชาการ เป็นต้น  โดยมีลักษณะงานที่ต้อง
ปฏิบัติ  ดังนี้ 

๑.  ปฏิบัติงานเกี่ยวกับการจัดการเรียนการสอนและการส่งเสริมการเรียนรู้ของผู้เรียนด้วย
วิธีการที่หลากหลาย  โดยเน้นผู้เรียนเป็นส าคัญ 

๒. จัดอบรมและสั่งสอนและจัดกิจกรรมเพื่อพัฒนาผู้เรียนให้มีคุณลักษณะที่พึงประสงค ์
๓. ปฏิบัติงานทางวิชาการของสถานศึกษา 
๔. ปฏิบัติงานเกี่ยวกับการจัดระบบดูแลช่วยเหลือผู้เรียน 
๕. ประสานความร่วมมือกับผู้ปกครองและบุคคลในชุมชนเพ่ือร่วมกันพัฒนาผู้เรียนตาม

ศักยภาพ 
๖. ท านุ บ ารุง ส่งเสริมศิลปวัฒนธรรม แหล่งเรียนรู้และภูมิปัญญาท้องถิ่น 
๗. ศึกษา วิเคราะห์ วิจัย และประเมินพัฒนาการของผู้เรียน  เพ่ือน ามาพัฒนาการเรียนการ

สอนให้มีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น 
๘. ปฏิบัติงานเกี่ยวกับการใช้โปรแกรมชุดค าสั่งในระบบคอมพิวเตอร์เพื่อน ามาปฏิบัติงานในการ

จัดการเรียนการสอนและงานอ่ืนๆ ที่เก่ียวข้อง รวมทั้งการติดตามความก้าวหน้าของเทคโนโลยีใหม่ๆ เพื่อน ามาใช้
ปฏิบัติงาน 

๙. ติดต่อประสานงาน ให้บริการข้อมูล ให้ค าปรึกษา แนะน า ตอบปัญหา และชี้แจงเรื่องต่างๆ   
ที่เก่ียวกับงานในหน้าที่แก่บุคคลหรือหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง 
3. คุณสมบัติเฉพาะส าหรับต าแหน่ง 

3.๑  ได้รับปริญญาตรีหรือคุณวุฒิ อ่ืนที่เทียบได้ในระดับเดียวกันที่ ก.พ. รับรองแล้วในสาขาวิชา                   
(คอมพิวเตอร์อาร์ต/คอมพิวเตอร์กราฟิก/เวชนิทัศน์/เทคโนโลยีและการสื่อสารการศึกษา/ดิจิทัลอาร์ต(ออกแบบ
ดิจิทัลอาร์ต)/นฤมิตศิลป์/วิทยาการคอมพิวเตอร์ประยุกต์และมัลติมิเดีย/ดิจิทัลมีเดีย)   

3.2 มีใบอนุญาตประกอบวิชาชีพครู หรือหลักฐานที่ใช้แสดงในการประกอบวิชาชีพครูตามที่คุรุสภาออก
ให้เพ่ือปฏิบัติหน้าที่สอน ไม่หลังวันรับสมัครสอบแข่งขันในวันสุดท้ายและยังไม่หมดอายุ เว้นแต่  ผู้สมัคร
สอบแข่งขันที่มีคุณวุฒิในประเภทวิชา หรือกลุ่มวิชา หรือทางหรือสาขาวิชาเอกที่ขาดแคลน มีความจ าเป็นต่อการ
จัดการเรียนการสอนเป็นพิเศษตามที่ส่วนราชการก าหนด  ทั้งนี้จะต้องมีใบอนุญาตประกอบวิชาชีพครู หรือ
หลักฐานที่ใช้แสดงในการประกอบวิชาชีพครูตามที่คุรุสภาออกให้ เพ่ือปฏิบัติหน้าที่สอนก่อนวันได้รับการจัดท า
สัญญาจ้าง  
   
 

(นายเกียรติสยาม  ลิ้มตระกูล) 
ผู้อ านวยการวิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีสระแก้ว 

 


