
๑ 
 

  
 

 

                                    ประกาศวิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีเพชรบูรณ์ 
 

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

 

  ด้วยวิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีเพชรบูรณ์  มีความประสงค์จะรบัสมัครบุคคลเพ่ือเลือกสรรและ           
จัดจ้างเป็นพนักงานราชการทั่วไป ปฏิบัติงานในวิทยาลยัเกษตรและเทคโนโลยีเพชรบูรณ์ สังกัดส านักงานคณะกรรมการการ
อาชีวศึกษา   ฉะนั้น อาศัยอ านาจตามความในข้อ 5  ประกาศคณะกรรมการบริหารพนักงานราชการ  ลงวันที่ 11  
กันยายน  พ.ศ. 2552  เรื่อง หลักเกณฑ ์วิธีการ และเงื่อนไขการสรรหาและเลือกสรรพนักงานราชการ  และแบบ
สัญญาจ้างของพนักงานราชการ  พ.ศ. 2552   และประกาศคณะกรรมการบริหารพนักงานราชการ  ลงวันที่  28  
กุมภาพันธ์  พ.ศ. 2554  เรื่อง การก าหนดลักษณะงานและคุณสมบัติเฉพาะของกลุ่มงานและการจัดท ากรอบอัตราก าลัง               
พนักงานราชการ และค าสั่งส านักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา ที่ 297/2556  ลงวันที่ 28 กุมภาพันธ์  2556                      
เรื่อง มอบอ านาจการสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป การจัดท าและลงนามในสัญญาจ้างพนักงานราชการ                        
ดังนั้น วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีเพชรบูรณ์  จึงประกาศรับสมัครบุคคลเพื่อการสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงาน
ราชการทั่วไป  โดยมีรายละเอียดดังต่อไปนี้   
 

1. ชื่อต าแหน่ง กลุ่มงาน และรายละเอียดการจ้างงาน 
 

 1.1 ชื่อกลุ่มงาน เลขที่ต าแหน่ง ชื่อต าแหน่ง และจ านวนอัตราว่าง 
 
 

                  กลุ่มงาน       เลขที่ต าแหน่ง               ต าแหน่ง                         จ านวนอัตราว่าง 
 
 

       บริหารทั่วไป       2946           พนักงานบริหารทั่วไป (ด้านสารสนเทศ)              1   อัตรา         

1.2  ขอบข่ายงานที่จะให้ปฏิบัติ   ลักษณะงานที่จะให้ปฏิบัติ  
 

ปฏิบัติหน้าที่หลักเกี่ยวกับการจัดการด้านสารสนเทศทั้งภายในและภายนอกวิทยาลัย ปฏิบัติงานทาง
วิเคราะห์และจัดท าข้อมูลสารสนเทศของสถานศึกษา พัฒนาเว็บไซต์  ประสานความร่วมมือกับหน่วยงาน บุคคลใน  ชุม
ชุนเพื่อร่วมกันพัฒนาด้านสารสนเทศ  การบริการสังคมด้านข้อมูลสารสนเทศ เป็นต้น   โดยลักษณะงานที่ต้อง         
ปฏิบัติมีดังนี้ 

 
 

1.2.1  ปฏิบัติงานเกี่ยวกับการจัดการด้านสารสนเทศทั้งภายในและภายนอกวิทยาลัย 
1.2.2  วิเคราะห์และจัดท าข้อมูลสารสนเทศที่เก่ียวข้อง  
1.2.3  ปฏิบัติงานเกี่ยวกับจัดท าเว็บไซต์วิทยาลัยเพ่ือให้ข้อมูลเป็นปัจจุบัน  
1.2.4  ควบคุม ดูแลระบบฐานข้อมูลที่มีอยู่ให้เหมาะสมกับความสามารถและความต้องการของผู้ใช้งาน 
1.2.5  ปฏิบัติงานเกี่ยวกับการใช้โปรแกรมชุดค าสั่งในระบบคอมพิวเตอร์  เพ่ือน ามาปฏิบัติงาน รวมทั้ง

ติดตามความก้าวหน้าของเทคโนโลยีใหม่ ๆ เพื่อน ามาใช้งาน 
1.2.6  ปฏิบัติงานเกี่ยวกับการสนับสนุนระบบการเชื่อมต่อการใช้งานอินเตอร์เน็ตเพ่ือแก้ไขปัญหา                    

ในการใช้งานหรือสาเหตุอ่ืน ๆ 
1.2.7  ติดต่อประสานงาน  ให้บริการข้อมูล  ให้ค าปรึกษา  แนะน า ตอบปัญหา และชี้แจงเรื่องต่าง ๆ                  

ที่เก่ียวกับงานในหน้าที่แก่บุคคลหรือหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง 
1.2.8  ปฏิบัติหน้าที่อ่ืน ๆ ตามที่ผู้บังคับบัญชามอบหมาย 
 
 

 

 

/1.3 อัตราค่าตอบแทน
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1.3  อัตราค่าตอบแทนและสิทธิประโยชน์ 
 

 ต าแหน่งในกลุ่มงานบริหารทั่วไป อัตราค่าตอบแทนรายเดือน เป็นจ านวนเงิน 18,000 บาท และให้
ได้รับสิทธิประโยชน์ของพนักงานราชการ  ตามระเบียบส านักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยพนักงานราชการ พ.ศ.2547               
และตามประกาศคณะกรรมการบริหารพนักงานราชการ  เรื่อง ค่าตอบแทนพนักงานราชการ (ฉบับที่ 9) พ.ศ.2561  
ลงวันที่  15 พฤษภาคม  พ.ศ. 2561  ก าหนดไว้ 

 

1.4  ระยะเวลาการจ้าง    จ้างภายในปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕62  ถึงวันที่  ๓๐ กันยายน  2563  
 โดยในระยะเวลาการจ้างจะต้องประเมินผลการปฏิบัติงานของพนักงานราชการ  ตามประกาศคณะกรรมการบริหาร
พนักงานราชการ  ลงวันที่  ๒๘  กุมภาพันธ์  พ.ศ.๒๕๕๔  เรื่องแนวทางการประเมินผลการปฏิบัติงานของพนักงาน
ราชการ พ.ศ.๒๕๕๔  และท่ีส านักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษาก าหนดไว้ 
 
 

1.5 สถานที่ปฏิบัติงาน  วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีเพชรบูรณ์ เลขที ่ 157 หมู่ 5 ถนนสระบุรี-หล่มสัก  
ต าบลบุ่งคล้า อ าเภอหล่มสัก จังหวัดเพชรบูรณ์ 67110  
 

2. คุณสมบัติท่ัวไป และคุณสมบัติเฉพาะส าหรับต าแหน่งของผู้สมัคร 
 
 

ผู้สมัครต้องมีคุณสมบัติทั่วไป และมีคุณสมบัติเฉพาะส าหรับต าแหน่งเป็นไปตามระเบียบส านักนายกรัฐมนตรี
ว่าด้วยพนักงานราชการ พ.ศ.2547  ลงวันที่ 13 มกราคม 2547  และประกาศคณะกรรมการบริหารพนักงานราชการ                     
ลงวันที่   28  กุมภาพันธ์ 2554  เรื่อง ก าหนดลักษณะงานและคุณสมบัติเฉพาะของกลุ่มงานและการจัดท ากรอบ
อัตราก าลังพนักงานราชการ ครบทุกข้อ ดังต่อไปนี้ 

 

2.1  คุณสมบัติทั่วไป 
 2.1.1  มีสัญชาติไทย 
 2.1.2  มีอายุไม่ต่ ากว่า ๑๘ ปี (นับถึงวันสุดท้ายของการรับสมัคร) 
 2.1.3  ไม่เป็นบุคคลผู้ล้มละลาย 

2.1.4 ไม่เป็นผู้มีร่างกายทุพพลภาพจนไม่สามารถปฏิบัติหน้าที่ได้ ไร้ความสามารถ หรือ             
จิตฟั่นเฟือน ไม่สมประกอบ หรือเป็นโรคตามที่ก าหนดไว้ในกฎหมายว่าด้วยระเบียบข้าราชการพลเรือน 

2.1.5  ไม่เป็นผู้ด ารงต าแหน่งทางการเมือง กรรมการพรรคการเมือง หรือเจ้าหน้าทีใ่นพรรคการเมือง 
2.1.6 ไม่เป็นผู้เคยต้องรับโทษจ าคุกโดยค าพิพากษาถึงที่สุดให้จ าคุกเพราะกระท าความผิดทางอาญา                

เว้นแต่เป็นโทษส าหรับความผิดที่ได้กระท าโดยประมาทหรือความผิดลหุโทษ 
2.1.7  ไม่เป็นผู้เคยถูกลงโทษให้ออก ปลดออก หรือไล่ออกจากราชการ รัฐวิสาหกิจ  หรือ หน่วยงาน

อ่ืนของรัฐ 
 

หมายเหตุ   ผู้ที่ผ่านการเลือกสรร  ในวันที่ท าสัญญาจ้างจะต้องไม่เป็นข้าราชการหรือลูกจ้างของส่วน
ราชการ พนักงาน หรือลูกจ้างของหน่วยงานอ่ืนของรัฐ  รัฐวิสาหกิจ หรือพนักงานหรือลูกจ้างของส่วนราชการ ท้องถิ่น  
และจะต้องน าใบรับรองแพทย์  ออกให้ ณ  โรงพยาบาลของรัฐบาลเท่านั้น  โดยออกให้ไม่เกิน  1  เดือน                      และ
แสดงว่าไม่เป็นโรคที่ต้องห้ามตามกฎ ก.พ. ว่าด้วยโรค (พ.ศ.2553) มายื่นด้วย 
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2.2  คุณสมบัติเฉพาะส าหรับต าแหน่ง    
 

  ผู้สมัครต้องได้รับวุฒิปริญญาตรีหรือคุณวุฒิอ่ืนที่เทียบได้ในระดับเดียวกันที่ ก.พ.พิจารณารับรองแล้ว 
 

ในสาขาคอมพิวเตอร์/คอมพิวเตอร์ธุรกิจ/คอมพิวเตอร์ศึกษา/คอมพิวเตอร์เพื่อการบัญชี/วิทยาการคอมพิวเตอร์
เทคโนโลยีสารสนเทศ/ระบบสารสนเทศ/การจัดการเทคโนโลยีสารสนเทศ/การจัดการระบบสารสนเทศ/การจัดการ
สารสนเทศคอมพิวเตอร์/เทคโนโลยีสารสนเทศทางธุรกิจ/เทคโนโลยีสารสนเทศและอินเตอร์เน็ต/เทคโนโลยีสารสนเทศ/                  
เทคโนโลยีสารสนเทศและการประเมินผลการศึกษา/เทคโนโลยีสารสนเทศเพ่ือการสื่อสาร/คอมพิวเตอร์และเทคโนโลยีสารสนเทศ/          
ระบบสารสนเทศทางคอมพิวเตอร์/วิทยาการสารสนเทศคอมพิวเตอร์/วิศวกรรมสารสนเทศ/เทคโนโลยีสารสนเทศและ
การสื่อสาร/เทคโนโลยีคอมพิวเตอร์/วิศวกรรมคอมพิวเตอร์/วิทยาการคอมพิวเตอร์/เทคโนโลยีคอมพิวเตอร์อุตสาหกรรม/                
เทคนิคคอมพิวเตอร์/เทคโนโลยีอิเล็กทรอนิกส์คอมพิวเตอร์/วิทยาการคอมพิวเตอร์ประยุกต์-มัลติมีเดยี/วิศวกรรมการ
สื่อสารและสารสนเทศ/เทคโนโลยีอุตสาหกรรมคอมพิวเตอร์/วิศวกรรมอิเล็กทรอนิกส์/วิศวกรรมอิเล็กทรอนิกส์และ
โทรคมนาคม/สารสนเทศเพ่ือการสื่อสาร/เทคโนโลยีการศึกษาและคอมพิวเตอร์ศึกษา 
 

3. การรับสมัคร 
 

3.1 วัน เวลา และสถานที่รับสมัคร 
 

 ผู้ประสงค์จะสมัคร  ให้กรอกใบสมัครด้วยลายมือตนเอง และยื่นใบสมัครดว้ยตนเอง  ณ วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยี
เพชรบูรณ์  ตั้งแต่วันที ่1-5 กรกฎาคม  2562  (เฉพาะในวันและเวลาราชการเท่านั้น) ภาคเช้าตั้งแต่เวลา 08.30 น. 
ถึง 12.00 น. และภาคบ่ายตั้งแต่  เวลา 13.00 น. ถึง 16.30 น. 

  

3.2  หลักฐานที่ต้องยื่นพร้อมใบสมัคร 
 

 3.2.1 รูปถ่ายสีหน้าตรง ไม่สวมหมวก ไม่สวมแว่นตาด า ขนาด 1 x 1.5 นิ้ว โดยถ่ายไว้ไม่เกิน 1 ปี          
(นับถึงวันสุดท้ายของการรับสมัคร) จ านวน 3 รูป (ใช้ติดใบสมัคร จ านวน 1 รูป และติดในบัตรประจ าตัวผู้สมัครสอบ 
จ านวน ๒ รูป) 

 3.2.2 ส าเนาปริญญาบัตร และส าเนาระเบียนแสดงผลการศึกษา (Transcript of Records) ที ่
แสดงว่าเป็นผู้มีคุณวุฒิการศึกษาตรงตามประกาศรับสมัครโดยต้องส าเร็จการศึกษา และได้รับอนุมัติจากผู้มีอ านาจ
อนุมัติภายในวันปิดรับสมัคร จ านวนอย่างละ  2  ฉบับ 

 

 ทั้งนี้ผู้ที่จะถือว่าเป็นผู้ส าเร็จการศึกษาตามหลักสูตรขั้นปริญญาบัตรของสถานศึกษาใดนั้นจะถือตาม
กฎหมาย กฎ หรือระเบียบที่เกี่ยวกับการส าเร็จการศึกษาตามหลักสูตรของสถานศึกษานั้นๆ เป็นเกณฑ ์โดยจะต้อง         
ส าเร็จการศึกษาภายในวันปิดรับสมัคร  

3.2.3 ส าเนาบัตรประจ าตัวประชาชน    จ านวน   ๑  ฉบับ 
 3.2.4  ส าเนาทะเบียนบ้าน                  จ านวน  ๑  ฉบับ 
 3.2.5 ส าเนาหลักฐานอื่นๆ  (ถ้าม)ี  เช่น  ใบส าคัญการสมรส  ใบเปลี่ยนชื่อ-นามสกุล (ในกรณีท่ี                 

ชื่อและนามสกุลในหลักฐานการสมัครไม่ตรงกัน)  ใบส าคัญทางทหาร  (ใบสด.8 ใบสด.9 และใบสด.43) เป็นต้น            
จ านวนอย่างละ 1 ฉบับ   

 

 ทั้งนี ้ในวันสมัคร ให้ผู้สมัครน าเอกสารฉบับจริงทุกรายการมาแสดงต่อเจ้าหน้าที่รับสมัครด้วย              
และให้ผู้สมัครเขียนค ารับรองส าเนาถูกต้องและลงชื่อก ากับไว้ในส าเนาเอกสารตามข้อ 3.2.2 - 3.2.5 ไว้ทุกฉบับ 

 

3.3  ค่าธรรมเนียมในการสมัคร 
 

ผู้สมัครต้องเสียค่าธรรมเนียมการสมัคร จ านวน 300 บาท (สามร้อยบาทถ้วน) และค่าธรรมเนียม
ดังกล่าวจะไม่จ่ายคืนให้ไม่ว่ากรณีใด ๆ ทั้งสิ้น 
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3.4   วิธีการสมัคร 
 

ให้ผู้สมัครด าเนินการเกี่ยวกับการสมัครตามข้ันตอนวิธีการ ดังนี้ 
 

 3.4.1 ขอรับค าร้องขอสมัคร และใบสมัครที่งานบุคลากร วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีเพชรบูรณ์ 
หรือขอรับได้ที่เจ้าหน้าที่ในวันสมัคร 

 3.4.2 กรอกรายละเอียดในเอกสารการสมัครซึ่งประกอบด้วย ค าร้องขอสมัคร และใบสมัครให้
ครบถ้วนทุกช่องรายการ และลงชื่อผู้สมัครพร้อมทั้งวันที่สมัครให้เรียบร้อย 

 3.4.3 ติดรูปถ่าย ลงในใบสมัคร  จ านวน 1 รูป  และติดรูปถ่ายลงในบัตรประจ าตัวผู้สมัครสอบ                 
ในช่องที่ก าหนด จ านวน ๒ รูป ให้เรียบร้อย 

 3.4.4 ยื่นเอกสารการสมัครที่กรอกข้อความสมบูรณ์และติดรูปถ่ายเรียบร้อยแล้วพร้อมทั้งแนบ
เอกสารประกอบการสมัครตามข้อ 3.2 โดยให้ยื่นการสมัครต่อเจ้าหน้าที่รับสมัครเท่านั้น และให้ยื่นภายในวัน เวลา 
และสถานที่รับสมัครที่ก าหนดไว้ตามข้อ 3.1 

 3.4.5 เมื่อเจ้าหน้าที่รับสมัครได้ตรวจสอบเอกสารการสมัครแล้ว ให้ผู้สมัครช าระเงินค่าธรรมเนียม
สอบตามข้อ ๓.๓  และลงชื่อผู้สมัครในบันทึกประจ าวันเป็นหลักฐาน  พร้อมกับรอรับบัตรประจ าตัวผู้สมัครสอบคืนจาก
เจ้าหน้าที่รับสมัคร ซึ่งผู้สมัครต้องเก็บไว้เป็นหลักฐานในการเข้ารับการประเมินสมรรถนะโดยการสอบ 

 3.4.6 ติดตามตรวจสอบประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิสอบตามที่ก าหนดไว้ในข้อ 4 ของประกาศฯ นี้ 
 

 

3.5  เงื่อนไขการรับสมัคร 
 

3.5.1 วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีเพชรบูรณ์ ขอสงวนสิทธิ์รับการพิจารณาเอกสารการสมัคร
เฉพาะผู้สมัครที่ยื่นเอกสารประกอบการสมัครตามข้อ 3.2 ในประกาศฯ นี้ครบถ้วนทุกรายการ และได้กรอกข้อความใน
เอกสารการสมัครครบถ้วนสมบูรณ์ และได้ด าเนินการสมัครตามข้อ 3.4 ในประกาศฯนี้ ครบถ้วนทุกข้ันตอน กรณีที่ยื่น
เอกสารประกอบการสมัคร หรือกรอกข้อความในเอกสารการสมัครไม่ครบสมบูรณ์ หรือไม่ได้ด าเนินการสมัครครบถ้วน
ทุกขั้นตอนดังกล่าว จะมีผลให้ผู้สมัครนั้น ไม่มีรายชื่อในประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการประเมินสมรรถนะ หรือเข้ารับ
การสอบในต าแหน่งที่สมัครนั้น 

 

          3.5.2 ผู้สมัครเข้ารับการเลือกสรรจะต้องรับผิดชอบในการตรวจสอบและรับรองตนเองว่าเป็นผู้มี
คุณสมบัติทั่วไป และมีคุณสมบัติเฉพาะส าหรับต าแหน่งที่สมัครเข้ารับการเลือกสรรตรงตามท่ีประกาศรับสมัคร และต้อง
กรอกรายละเอียดต่าง ๆ ให้ถูกต้องครบถ้วนตามความเป็นจริง ทั้งนี้ หากมีการตรวจสอบเอกสารหรือคุณวุฒิของผู้สมัคร 
ในภายหลังปรากฏว่า ผู้สมัครมีคุณสมบัติไม่ตรงหรือมีลักษณะต้องห้ามตามประกาศรับสมัคร รวมทั้งกรณีท่ีมีความ
ผิดพลาดอันเกิดจากผู้สมัครไม่ว่าด้วยเหตุใด ๆ อันมีผลท าให้ผู้สมัครไม่มีสิทธิสมัครตามประกาศฯ นี้ ให้ถือว่าผู้สมัครเป็น
ผู้ขาดคุณสมบัติ ในการสมัครมาตั้งแต่ต้น  และถือว่าเป็นผู้ไม่มีสิทธิเข้ารับการประเมินสมรถนะและไม่มีสิทธิ์ได้รับการ
จัดจ้างเป็นพนักงานราชการครั้งนี้ และจะไม่ได้รับคืนค่าธรรมเนียมในการสมัครแต่อย่างใด 

 ดังนั้น หากผู้สมัครจงใจกรอกข้อมูลอันเป็นเท็จ อาจมีความผิดฐานแจ้งความเท็จต่อเจ้าพนักงาน             
ตามประมวลกฎหมายอาญา มาตรา 137 

3.5.3 คุณสมบัติเฉพาะต าแหน่งข้อ 2.2 ในประกาศนี้ ที่เกี่ยวกับการส าเร็จการศึกษาตามหลักสูตร        
ขั้นปริญญาของสถานศึกษาใดจะถือตามกฎหมาย กฎ หรือระเบียบเกี่ยวกับการศึกษาขั้นปริญญาของสถานศึกษานั้น           
เป็นเกณฑ์ โดยเป็นผู้ส าเร็จการศึกษา และได้รับอนุมัติจากผู้มีอ านาจอนุมัติภายในวันสุดท้ายของการรับสมัคร 
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4.  การประกาศรายช่ือผู้มีสิทธิเข้ารับการประเมินสมรรถนะ และก าหนดวัน เวลา และสถานที่ในการประเมิน
สมรรถนะ 
 

วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีเพชรบูรณ์ จะประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการประเมินสมรรถนะ และก าหนด
วัน  เวลา และสถานที่ในการประเมินสมรรถนะ ก่อนหรือภายใน วันอังคารที ่ 9  กรกฎาคม  2562   ณ  วิทยาลยั
เกษตรและเทคโนโลยีเพชรบูรณ์ หรือทางเว็บไซต์ของวิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีเพชรบูรณ์  www.pbcat.ac.th 
 

5. หลักเกณฑ์และวิธีการเลือกสรร 
 

          วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีเพชรบูรณ์ จะด าเนินการประเมินสมรรถนะผู้สมัครด้วยวิธีการสอบในต าแหน่ง       
ที่เปิดรับสมัคร ดังต่อไปนี้    

สมรรถนะ คะแนนเต็ม วิธีการประเมิน 
 

ประเมนิสมรรถนะครั้งที่ 1 
ส่วนที่ 1 : ความรู้ความสามารถทั่วไป      
            - รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พ.ศ. 2560      
            - พระราชกฤษฎีกาว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการบริหารกิจการ 
               บ้านเมืองที่ดี พ.ศ.2546 
            - พระราชบัญญัติความรับผิดทางละเมิดของเจ้าหน้าที่ พ.ศ.2539 
            - พระราชบัญญัติการอาชีวศึกษา พ.ศ.2551 
            - ระเบียบส านักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยพนักงานราชการ พ.ศ.2547  
              และประกาศคณะกรรมการบริหารพนักงานราชการที่เก่ียวข้อง 
            - พระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของราชการ พ.ศ.2540 
            - ข่าวสาร-บ้านเมืองและเหตุการณ์ปัจจุบัน 
            - ความเข้าใจทางภาษาและการใช้ภาษาไทย 
            - ความรู้เบื้องต้นเก่ียวกับคอมพิวเตอร์และการใช้โปรแกรมประยุกต์ 
              ในงานส านักงาน 
ส่วนที่ 2 : ความรู้ความสามารถเฉพาะต าแหน่งตามลักษณะงาน 
             ที่จะให้ปฏิบัติของต าแหน่งที่สมัคร              

 
100 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
100 

 
สอบข้อเขียน 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
สอบข้อเขียน 

ประเมินสมรรถนะครั้งที่ 2 
ส่วนที่ 3 : สอบสัมภาษณ์ 

(1)  มนุษยสัมพันธ์ การประสานงาน 
(2)  การคิดวิเคราะห์ 
(3)  ความคิดริเริ่มและปฏิภาณไหวพริบ 
(4)  การสื่อสารโดยการพูด  

 
100 

 
สอบสัมภาษณ์ 
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6. เกณฑ์การตัดสิน 
 

6.1  การประเมินสมรรถนะจะแบ่งการประเมินเป็น  2 ครั้ง ได้แก่ 
 

 6.1.1 ประเมินสมรรถนะครั้งที่ 1 ประกอบด้วย สมรรถนะส่วนที่ 1 และส่วนที่ 2 
 6.1.2 ประเมินสมรรถนะครั้งที ่2 ประกอบด้วย สมรรถนะส่วนที่ 3 
6.2  ผู้ที่จะผ่านการประเมินสมรรถนะครั้งที่ 1 ต้องได้คะแนนการประเมินส่วนที่ 1 ไม่ต่ ากว่าร้อยละ 60             

และต้องได้คะแนนการประเมินส่วนที่ 2  ไม่ต่ ากว่าร้อยละ 60                              
 

ทั้งนี ้ผู้ที่จะได้รับการตรวจข้อสอบส่วนที่ 2 จะต้องเป็นผู้ได้คะแนนผ่านการประเมินในส่วนที่ 1 ไม่ต่ ากว่า
ร้อยละ 60 (วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีเพชรบูรณ์ ขอสงวนสิทธิพิจารณาตรวจกระดาษค าตอบของผู้เข้าสอบในส่วน
ที ่๒ ให้กับผู้ที่มีผลการประเมินผ่านในส่วนที่ 1 เท่านั้น) 

6.3  ผู้ที่จะมีสิทธิเข้ารับการประเมินสมรรถนะ ครั้งที่ 2 จะต้องเป็นผู้ที่ได้คะแนนผ่านการประเมินสมรรถนะ ครั้งที่ 1 
6.4  ผู้ที่จะผ่านการประเมินสมรรถนะ ครั้งที ่๒ ต้องได้คะแนนการประเมินส่วนที่ 3 ไม่ต่ ากว่าร้อยละ 60 
6.5  ผู้ที่จะผ่านการเลือกสรร จะต้องเป็นผู้ที่ได้คะแนนผ่านการประเมินสมรรถนะ ครั้งที ่1 และ ครั้งที ่2 
 

7.  การประกาศบัญชีรายช่ือ และการขึ้นบัญชีรายชื่อผู้ผ่านการเลือกสรร 
 

๗.๑  วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีเพชรบูรณ์ จะประกาศรายชื่อผู้ผ่านการเลือกสรร  ณ วิทยาลัยเกษตรและ                      
เทคโนโลยีเพชรบูรณ์ หรือทางเว็บไซต์ของวิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีเพชรบูรณ์  www.pbcat.ac.th 

๗.๒  การประกาศบัญชีรายชื่อผู้ผ่านการเลือกสรร 
 ๗.๒.1  ประกาศบัญชีรายชื่อตามจ านวนผู้สอบผ่านและเรียงล าดับที่จากผู้ที่ได้คะแนนรวมสูงสุดเป็น

ล าดับที่หนึ่งไปหาผู้ที่ได้คะแนนรวมต่ าสุด โดยผู้อยู่ในล าดับต้นจะเป็นผู้อยู่ในล าดับที่ดีกว่า 
 ๗.๒.2 กรณ ีที่มีผู้ได้คะแนนรวมตามข้อ ๗.๒.1 ดังกล่าวเท่ากัน จะพิจารณาดังนี้ 
  (๑) ให้ผู้ที่ได้คะแนนประเมิน ครั้งที ่๑ ส่วนที่ ๑ มากกว่าเป็นผู้อยู่ในล าดับที่ดีกว่า 
  (๒) ถ้าคะแนนเท่ากัน จะพิจารณาให้ผู้ที่ได้คะแนนประเมิน ครั้งที ่๑ ส่วนที ่๒ มากกว่าเป็นผู้

อยู่ในล าดับที่ดีกว่า 
(3) ถ้าคะแนนเท่ากัน จะพิจารณาให้ผู้ที่ได้คะแนนประเมิน ครั้งที ่2 ส่วนที่ 3 มากกว่าเป็นผู้

อยู่ในล าดับที่ดีกว่า 
  (4)  ถ้าคะแนนเท่ากัน จะพิจารณาให้ผู้ที่ได้รับเลขประจ าตัวสอบก่อน เป็นผู้อยู่ในล าดับที่ดีกว่า   
 

๗.๓  หากมีผู้ผ่านการเลือกสรรเกินจ านวนอัตราว่างที่ประกาศรับสมัครนี้  วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยี
เพชรบูรณ์จะขึ้นบัญชีรายชื่อผู้ผ่านการเลือกสรรดังกล่าวนั้นไว้เป็นเวลา ๒ ปี นับแต่วันประกาศข้ึนบัญชีรายชื่อผู้ผ่าน
การเลือกสรร  

 

ทั้งนี ้ถ้ามีกรณีอย่างใดอย่างหนึ่งดังต่อไปนี้ ให้รายชื่อที่ได้ขึ้นบัญชีไว้นี้เป็นอันยกเลิกการขึ้นบัญชีของ          
ผู้นั้นด้วย ได้แก่ 

(๑)  ผู้นั้นได้ขอสละสิทธิ์ไม่เข้ารับการจัดจ้างในต าแหน่งที่สอบได้ 
(๒)  ผู้นั้นไม่มารายงานตัวเพ่ือรับการจัดจ้างภายในเวลาที่ก าหนด 
(๓)  ผู้นั้นไม่มาเข้าปฏิบัติหน้าที่ราชการตามก าหนดวัน เวลา ที่วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีเพชรบูรณ์ ก าหนด 
(๔)  ปรากฏข้อเท็จจริงในภายหน้าว่าผู้นั้นมีคุณสมบัติไม่เป็นไปตามเงื่อนไข และ/หรือไม่ปฏิบัติตาม

เงื่อนไขการรับสมัครกรณีหนึ่งกรณีใดหรือหลายกรณีตามท่ีระบุไว้ในข้อ ๓.๕ ของประกาศฯ นี้     
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