
 
 
 
 

  
 
 
 

 

ประกาศวิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีลพบุรี 
เร่ือง  รับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเปน็พนักงานราชการทั่วไป ต าแหน่งครู 

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

ด้วยวิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีลพบุรี ประสงค์จะรับสมัครบุคคลเพื่อจ้างเป็นพนักงานราชการ 
ต าแหน่งในกลุ่มงานบริหารท่ัวไป โดยปฏิบัติงานในวิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีลพบุรี สังกัดส านักงาน
คณะกรรมการการอาชีวศึกษา ฉะนั้น อาศัยอ านาจตามความในข้อ ๕ ของประกาศคณะกรรมการการบริหาร
พนักงานราชการ ลงวันท่ี ๑๑ กันยายน ๒๕๕๒ เรื่อง หลักเกณฑ์วิธีการและเงื่อนไขการสรรหาและเลือกสรร
พนักงานราชการและแบบสัญญาจ้างของพนักงานราชการ พ.ศ.๒๕๕๒ และประกาศคณะกรรมการบริหาร
พนักงานราชการ  ลงวันท่ี ๒๘ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๔  เรื่อง การก าหนดลักษณะงานและคุณสมบัติเฉพาะกลุ่มงาน
และการจัดท ากรอบอัตราก าลังพนักงานราชการและค าส่ังส านักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษาท่ี          
๒๙๗/๒๕๕๖ ลงวันท่ี ๒๘ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๖  เรื่อง การมอบอ านาจการสรรหาและเลือกสรรบุคคล          
เพื่อจัดจ้างเป็นพนักงานราชการท่ัวไป การจัดท าและลงนามในสัญญาจ้างพนักงานราชการ จึงประกาศรับสมัคร
บุคคล เพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการท่ัวไป  โดยมีรายละเอียดดังต่อไปนี้ 
๑. ชื่อต าแหน่ง กลุ่มงาน และรายละเอียดการจ้างงาน 
     ๑.๑ ชื่อกลุ่มงาน  ช่ือต าแหน่ง     จ านวนอัตราว่าง  
   บริหารท่ัวไป  ครู รหัสวิชา ๔๐๑ (พืชศาสตร์)                ๑ 
 ๑.๒ ขอบข่ายงานที่ให้ปฏิบัติ ให้เป็นไปตามรายละเอียดแนบท้ายประกาศนี้ 
 ๑.๓ อัตราคา่ตอบแทนและสิทธิประโยชน์ 
   ต าแหน่งในกลุ่มงานบริหารทั่วไป ค่าตอบแทนรายเดือน  จ านวนเงิน  ๑๘,๐๐๐ บาท 
   และให้ได้รับสิทธิประโยชน์ของพนักงานราชการ ตามระเบียบส านักนายกรัฐมนตรี ว่าด้วยพนักงาน
ราชการ พ.ศ. ๒๕๔๗ และตามประกาศคณะกรรมการบริหารพนักงานราชการ เรื่อง ค่าตอบแทนพนักงาน
ราชการ (ฉบับท่ี ๙)  ลงวันท่ี ๑๕ พฤษภาคม พ.ศ. ๒๕๖๑  ก าหนดไว้ 
 ๑.๔ ระยะเวลาการจ้าง ภายในปีงบประมาณ ๒๕๖๔ ถึงวันท่ี ๓๐ กันยายน พ.ศ. ๒๕๖๗ โดยใน
ระยะเวลาการจ้างจะต้องประเมินผลการปฏิบัติงานของพนักงานราชการ ตามประกาศคณะกรรมการบริหาร
พนักงานราชการ เรื่องแนวทางการประเมินผลการปฏิบัติงานของพนักงานราชกร พ.ศ. ๒๕๕๔ ลงวันท่ี ๒๘ 
กุมภาพันธ์ พ.ศ. ๒๕๕๔ และท่ีส านักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา ก าหนดไว้  
 ๑.๕ สถานที่ปฏิบัติงาน ปฏิบัติงานท่ี วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีลพบุรี สังกัดส านักงานคณะกรรมการ
การอาชีวศึกษา 
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๒.  คุณสมบัติทั่วไปและคุณสมบัติเฉพาะต าแหน่งของผู้สมัคร 
ผู้สมัครต้องมีคุณสมบัติท่ัวไปและคุณสมบัติเฉพาะต าแหน่งครบทุกข้อ  ดังต่อไปนี้ 

 ๒.๑ คุณสมบัติทั่วไป 
       ๒.๑.๑ มีสัญชาติไทย 
       ๒.๑.๒ มีอายุไม่ต่ ากว่า  ๑๘  ปี  (นับถึงวันสุดท้ายในการรับสมัคร) 
       ๒.๑.๓ ไม่เป็นบุคคลล้มละลาย 
       ๒.๑.๔ ไม่เป็นผู้มีร่างกายทุพพลภาพจนไม่สามารถปฏิบัติหน้าท่ีได้  ไร้ความสามารถหรือจิตฟั่นเฟือน
ไม่สมประกอบ หรือเป็นโรคตามท่ีก าหนดไว้ในกฎหมายว่าด้วยระเบียบข้าราชการพลเรือน 
       ๒.๑.๕ ไม่เป็นผู้ด ารงต าแหน่งทางการเมือง กรรมการพรรคการเมือง หรือเจ้าหน้าท่ีในพรรคการเมือง 
       ๒.๑.๖ ไม่เป็นผู้เคยต้องรับโทษจ าคุกโดยพิพากษาถึงท่ีสุดให้จ าคุกเพราะกระท าความผิดทางอาญา  
เว้นแต่เป็นโทษส าหรับความผิดท่ีได้กระท าโดยประมาทหรือความผิดลหุโทษ 
       ๒.๑.๗ ไม่เป็นผู้เคยถูกลงโทษให้ออก ปลดออก หรือไล่ออกจากราชการ รัฐวิสาหกิจ หรือหน่วยงาน
อื่นของรัฐ 
       หมายเหตุ  ผู้ผ่านเกณฑ์การเลือกสรร ณ วันท าสัญญาจ้างต้องไม่เป็นข้าราชการ  หรือลูกจ้างของ    
ส่วนราชการ พนักงานหรือลูกจ้างของหน่วยงานอื่นของรัฐ รัฐวิสาหกิจ หรือพนักงานหรือลูกจ้างของราชการ
ส่วนท้องถิ่นและจะต้องน าใบรับรองแพทย์ซึ่งออกให้ไม่เกิน ๑ เดือน และแสดงว่าไม่เป็นโรคต้องห้ามตามกฎ 
ก.พ. ฉบับท่ี ๓ (พ.ศ. ๒๕๕๓) น ามายื่นในวันรายงานตัวด้วย 
 ๒.๒ คุณสมบัติเฉพาะส าหรับต าแหน่ง 
       ๒.๒.๑ ได้รับปริญญาตรีหรือคุณวุฒิอื่นท่ีเทียบได้ในระดับเดียวกันท่ี ก.พ. รับรองแล้วในสาขาวิชา    
พืชศาสตร์/พืชสวนประดับ/ไม้ดอกไม้ประดับ/พืชผัก/พืชไร่/พืชสวน(เทคโนโลยีหลังเก็บเกี่ยว)/ไม้ผล/เทคโนโลยี
การผลิตพืช/การจัดการเกษตร(การจัดการการผลิตพืช)  
       ๒.๒.๒  เป็นผู้มีคุณสมบัติตามข้อใดข้อหนึ่งดังต่อไปนี้ 
                 (๑) เป็นผู้มีใบประกอบวิชาชีพครู หรือใบอนุญาตปฏิบัติการสอน หรือหนังสือรับรองสิทธิโดย
ต้องได้รับอนุมัติภายในวันปิดรับสมัคร 
                 (๒) ส าหรับผู้ท่ีไม่มีใบอนุญาตประกอบวิชาชีพครู หรือใบอนุญาตปฏิบัติการสอน หรือหนังสือ
รับรองสิทธิ หากได้รับอนุญาตให้ประกอบวิชาชีพครู ต้องพัฒนาตนเองให้มีคุณสมบัติตามข้อบังคับคุรุสภา      
ว่าด้วยเรื่องมาตรฐานวิชาชีพและจรรยาบรรณของวิชาชีพ พ.ศ. ๒๕๔๘ เพื่อขอรับใบอนุญาตประกอบวิชาชีพ
ครูต่อไป (เฉพาะสาขาวิชาขาดแคลนตามประกาศคณะกรรมการคุรุสภา) 
 

๓.  การรับสมัคร 
 ๓.๑ วัน เวลา และสถานที่รับสมัคร  
       ผู้ประสงค์จะสมัคร ให้ยื่นใบสมัครด้วยตนเอง ณ วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีลพบุรี ต้ังแต่วันท่ี     
๒๐- ๒๗ กรกฎาคม  พ.ศ. ๒๕๖๔ (ในวันราชการ) ภาคเช้าต้ังแต่เวลา ๐๘.๓๐ น. ถึง ๑๒.๐๐ น. และ           
ภาคบ่ายต้ังแต่เวลา ๑๓.๐๐ น. ถึง ๑๖.๓๐ น. 
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     ๓.๒ หลักฐานที่ต้องยื่นพร้อมใบสมัคร 
       ๓.๒.๑ รูปถ่ายหน้าตรง ไม่สวมหมวก ไม่สวมแว่นตาด า ขนาด ๑ x ๑.๕ นิ้ว โดยถ่ายไว้ไม่เกิน ๑ ปี  
(นับถึงวันสุดท้ายของการรับสมัคร) จ านวน ๓ รูป (ใช้ติดใบสมัคร จ านวน ๑ รูป และติดใบตอบรับการสมัคร  
จ านวน ๒ รูป)  
       ๓.๒.๒ ส าเนาปริญญาบัตร และส าเนาระเบียนแสดงผลการศึกษา (Transcript of Records) ท่ีแสดง
ว่าเป็นผู้มีคุณวุฒิการศึกษาตรงตามประกาศรับสมัครโดยต้องส าเร็จการศึกษาและได้รับอนุมัติจากผู้มีอ านาจ
อนุมัติภายในวันปิดรับสมัคร จ านวนอย่างละ ๒ ฉบับ  
       ท้ังนี้ ผู้ท่ีจะถือว่าเป็นผู้ส าเร็จการศึกษาตามหลักสูตรช้ันปริญญาบัตรของสถานศึกษาใดนั้นจะถือตาม
กฎหมาย กฎ หรือระเบียบท่ีเกี่ยวกับการส าเร็จการศึกษาตามหลักสูตรของสถานศึกษานั้น ๆ 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 าเนาหลักฐานอื่นๆ  (ถ้ามี) เช่น ใบส าคัญการสมรส ใบเปล่ียนช่ือ-นามสกุล (ในกรณีท่ีช่ือและ
นามสกุลในหลักฐานเอกสารการสมัครไม่ตรงกัน) ใบส าคัญทางทหาร (ใบสด.๘ ใบสด.๙ และใบ สด.๔๓)  
(เฉพาะผู้สมัครเพศชาย) เป็นต้น จ านวนอย่างละ ๑ ฉบับ 
       ๓.๒.๖ สาเนาใบอนุญาตประกอบวิชาชีพครู หรือสาเนาใบอนุญาตปฏิบัติการสอนหรือหนังสือ รับรอง
สิทธิ โดยต้องได้รับอนุมัติภายในวันปิดรับสมัครเท่านั้น จานวน ๑ ฉบับ 
       ท้ังนี้  ในวันสมัคร ให้ผู้สมัครน าเอกสาร ฉบับจริงทุกรายการมาแสดงต่อเจ้าหน้าท่ีรับสมัครด้วยและ
ใหผู้้สมัครเขียนค ารับรองส าเนาถูกต้องลงช่ือก ากับไว้ในส าเนาเอกสาร ตามข้อ ๓.๒.๒ – ๓.๒.๖ ไว้ทุกฉบับ  
 ๓.๓ ค่าธรรมเนียมในการสมัคร   
       ผู้สมัครต้องเสียค่าธรรมเนียมการสอบส าหรับต าแหน่งท่ีสมัคร จ านวน ๒๐๐ บาท (สองร้อยบาทถ้วน)  
และค่าธรรมเนียมดังกล่าว จะไม่จ่ายคืนให้ไม่ว่ากรณีใด ๆ ท้ังส้ิน 
 ๓.๔ วิธีการสมัคร  
       ให้ผู้สมัครด าเนินการเกี่ยวกับการสมัครตามขั้นตอนวิธีการ ดังนี้ 
       ๓.๔.๑ ขอรับค าร้องขอสมัครและใบสมัครท่ีงานบุคลากร วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีลพบุรี หรือ
ขอรับได้ท่ีเจ้าหน้าท่ีในวันสมัคร จากเจ้าหน้าท่ีของหน่วยรับสมัครในวันสมัคร 
       ๓.๔.๒ กรอกรายละเอียดเอกสารการสมัคร ซึ่งประกอบด้วย ค าร้องขอสมัครและใบสมัคร ให้
ครบถ้วนทุกช่องรายการ และลงช่ือผู้สมัครพร้อมท้ังวันท่ีสมัครให้เรียบร้อย 
       ๓.๔.๓ ติดรูปถ่าย จ านวน ๑ รูป ลงในใบสมัคร และติดรูปถ่าย จ านวน ๒ รูป ลงในบัตรประจ าตัว
ผู้สมัครสอบในช่องท่ีก าหนดให้เรียบร้อย 
       ๓.๔.๔ ยื่นเอกสารการสมัครท่ีกรอกข้อความสมบูรณ์และติดรูปถ่ายเรียบร้อยแล้ว พร้อมท้ังแนบ
เอกสารประกอบการสมัครตามข้อ ๓.๒ โดยให้ยื่นการสมัครต่อเจ้าหน้าท่ีรับสมัครเท่านั้น และให้ยื่นภายในวัน
เวลา และสถานท่ีรับสมัครที่ก าหนดไว้ ตามข้อ ๓.๑  
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       ๓.๔.๕ เมื่อเจ้าหน้าท่ีรับสมัครได้ตรวจสอบเอกสารการสมัครแล้ว ให้ผู้สมัครช าระเงินค่าธรรมเนียม
สอบตามข้อ ๓.๓ และลงช่ือผู้สมัครในบันทึกประจ าวันเป็นหลักฐาน พร้อมกับรอรับบัตรประจ าตัวผู้สมัครสอบ
คืนจากเจ้าหน้าท่ีรับสมัคร ซึ่งผู้สมัครต้องเก็บไว้เป็นหลักฐานในการเข้ารับการประเมินสมรรถนะโดยการสอบ   
       ๓.๔.๖ ติดตามตรวจสอบประกาศรายช่ือผู้มีสิทธิสอบตามท่ีก าหนดในข้อ ๔ ของประกาศฯ นี้ 
 

๓.๕ เง่ือนไขการรับสมัคร  
       ๓.๕.๑ วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีลพบุรี ขอสงวนสิทธิ์รับการพิจารณาเอกสารการสมัครเฉพาะ
ผู้สมัครทีย่ื่นเอกสารประกอบการสมัครตามข้อ ๓.๒ ในประกาศฯ นี้ ครบถ้วนทุกรายการและได้กรอกข้อความ
ในเอกสารการสมัครครบถ้วนสมบูรณ์และได้ด าเนินการสมัครตามข้อ ๓.๔ ในประกาศฯ นี้ ครบถ้วนทุกขั้นตอน  
กรณีท่ียื่นเอกสารประกอบการสมัครหรือกรอกข้อความในเอกสารการสมัครไม่ครบถ้วนสมบูรณ์หรือ ไม่ได้
ด าเนินการสมัครครบถ้วนทุกขั้นตอนดังกล่าวจะมีผลให้ผู้สมัครนั้น ไม่มีรายช่ือในประกาศรายช่ือผู้มีสิทธิเข้ารับ
การประเมินสมรรถนะหรือเข้ารับการสอบในต าแหน่งท่ีสมัครนั้น 
       ๓.๕.๒ ผู้สมัครจะต้องรับผิดชอบในการตรวจสอบและรับรองตนเองว่าเป็นผู้มีคุณสมบัติท่ัวไปและ
คุณสมบัติตรงตามประกาศรับสมัครสอบ กรณีท่ีวิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีลพบุรี ตรวจสอบพบว่าผู้สมัคร
ไม่มีคุณสมบัติครบถ้วนดังกล่าว หรือคุณวุฒิการศึกษาท่ีใช้สมัครไม่ตรงตามประกาศรับสมัคร รวมท้ังกรณีท่ีมี
ความผิดพลาดอันเกิดจากผู้สมัครไม่ว่าด้วยเหตุใด ๆ อันมีผลท าให้ผู้สมัครไม่มีสิทธิสมัครตามประกาศรับสมัครนี้ 
ใหถ้ือว่าผู้สมัครเป็นผู้ขาดคุณสมบัติในการสมัครตั้งแต่ต้น และถือว่าเป็นผู้ไม่มีสิทธิเข้ารับการประเมินสมรรถนะ
และไม่มีสิทธิได้รับการจัดจ้างและท าสัญญาจ้างเป็นพนักงานราชการครั้งนี้ ถึงแม้จะเป็นผู้ผ่านการเลือกสรรเพื่อ
จัดจ้างเป็นพนักงานราชการและจะไม่ได้รับคืนค่าธรรมเนียมสอบแต่อย่างใด 
 

๔. การประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการประเมินสมรรถนะ และก าหนดวัน เวลา และสถานที่ในการ 
    ประเมินสมรรถนะ 
 วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีลพบุรี  จะประกาศรายช่ือผู้มีสิทธิเข้ารับการประเมินสมรรถนะ               
และก าหนดวัน เวลา และสถานท่ีในการประเมินสมรรถนะ  ภายในวันท่ี ๒๙ กรกฎาคม ๒๕๖๔ ณ วิทยาลัย
เกษตรและเทคโนโลยีลพบุรี และทางเว็บไซต์ www.Ibcat.ac.th 
 

๕. หลักเกณฑ์และวิธีการเลือกสรร 
       วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีลพบุรี จะด าเนินการประเมินสมรรถนะผู้สมัครด้วยวิธีการสอบในแต่ละ
ต าแหน่งท่ีเปิดรับสมัคร ดังต่อไปนี้ 
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สมรรถนะ คะแนนเต็ม วิธีการประเมิน 
   การประเมินสมรรถนะครั้งที่ ๑   

ส่วนที่ ๑  ความรู้ความสามารถท่ัวไป ๑๐๐ สอบข้อเขียน 
- รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พ.ศ. ๒๕๖๐   
- พระราชกฤษฎีกาว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการบริหาร   

กิจการบ้านเมืองท่ีดี พ.ศ.๒๕๔๖   
- พระราชบัญญัติความผิดทางละเมิดของเจ้าหน้าท่ี พ.ศ.๒๕๓๙   
- พระราชบัญญัติการอาชีวศึกษา พ.ศ.๒๕๕๑   
- ระเบียบส านักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยพนักงานราชการ พ.ศ.๒๕๔๗    

และประกาศคณะกรรมการบริหารพนักงานราชการท่ีเกี่ยวข้อง   
- พระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของทางราชการ พ.ศ.๒๕๔๐   
- ข่าวสารบ้านเมืองและเหตุการณ์ปัจจุบัน   
- ความเข้าใจทางภาษาและการใช้ภาษาไทย   
- ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับการใช้คอมพิวเตอร์และการใช้โปรแกรม

ประยุกต์ในส านักงาน 
  

          ส่วนที่ ๒  ความรู้ความสามารถเฉพาะต าแหน่ง  ๑๐๐ สอบข้อเขียน 
- ความรู้ความสามารถเฉพาะต าแหน่ง  รหัสวิชา ๔๐๑   

   ประเมินสมรรถนะครั้งที่ ๒  
         ส่วนที่ ๓   การสอบสัมภาษณ์ 

 
๑๐๐ 

 
สอบสัมภาษณ ์

๑) มนุษยสัมพันธ์และการประสานงาน   
๒) การคิดวิเคราะห์   
๓) ความคิดริเริ่มและปฏิภาณไหวพริบ   
๔) การสื่อสารโดยการพูด 
๕) การสอน 

  

          โดยจะประเมินสมรรถนะ ครั้งท่ี ๑ ก่อนและเมื่อประเมินสมรรถนะ ครั้งท่ี ๑  ผ่านแล้ว  จึงจะมีสิทธิ
เข้ารับการประเมินสมรรถนะ ครั้งท่ี ๒ ต่อไป 
 

๖. เกณฑ์การตัดสิน 
    ๖.๑  การประเมินสมรรถนะ แบ่งการประเมินเป็น ๒ ครั้ง ได้แก่   
       ๖.๑.๑ ประเมินสมรรถนะครั้งท่ี ๑ ประกอบด้วย สมรรถนะส่วนท่ี ๑ และส่วนท่ี ๒ 
       ๖.๑.๒ ประเมนิสมรรถนะครั้งท่ี ๒ ประกอบด้วย สมรรถนะส่วนท่ี ๓ 
    ๖.๒  ผู้ที่จะผ่านการประเมินสมรรถนะคร้ังที่ ๑  ต้องได้คะแนนการประเมินส่วนท่ี ๑ และส่วนท่ี ๒           
ไม่ต่ ากว่าร้อยละ ๖๐  
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       ท้ังนี้ ผู้ท่ีได้รับการตรวจข้อสอบส่วนท่ี ๒ จะต้องเป็นผู้ได้คะแนนผ่านการประเมินในส่วนท่ี ๑ ไม่ต่ า
กว่าร้อยละ ๖๐ วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีลพบุรี ขอสงวนสิทธิพิจารณาตรวจกระดาษค าตอบของ                
ผู้เข้าสอบใน ส่วนท่ี ๒ ให้กับผู้ท่ีมีผลการประเมินผ่านในส่วนท่ี ๑ เท่านั้น 
    ๖.๓  ผู้ที่มีสิทธิเข้ารับการประเมินสมรรถนะคร้ังที่ ๒ จะต้องเป็นผู้ท่ีได้คะแนนผ่านการประเมินสมรรถนะ
ครั้งท่ี ๑ 
    ๖.๔  ผู้ที่จะผ่านการประเมินสมรรถคร้ังที่ ๒ ต้องได้คะแนนการประเมินส่วนท่ี ๓ ไม่ต่ ากว่าร้อยละ ๖๐ 
    ๖.๕  ผู้ที่จะผ่านการเลือกสรร จะต้องเป็นผู้ท่ีได้คะแนนผ่านการประเมินสมรรถนะครั้งท่ี ๑ และครั้งท่ี ๒  
 

๗. การประกาศบัญชีรายชื่อ และการข้ึนบัญชีรายชื่อผู้ผ่านการเลือกสรร 
    ๗.๑  วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีลพบุรี จะประกาศรายขื่อผู้ผ่านการเลือกสรร ณ วิทยาลัยเกษตรและ
เทคโนโลยีลพบุรี หรือประกาศทางเว็บไซต์ www.Ibcat.ac.th 
    ๗.๒  การประกาศรายชื่อผู้ผ่านการเลือกสรร 
       ๗.๒.๑  จ าแนกตามต าแหน่งท่ีเปิดรับสมัครและมีผู้สอบผ่าน 
       ๗.๒.๒  บัญชีรายช่ือแต่ละต าแหน่งดังกล่าว จะเรียงล าดับท่ีจากผู้ท่ีได้คะแนนรวมสูงสุดเป็นล าดับท่ี
หนึ่งไปหาผู้ท่ีได้คะแนนรวมต่ าสุด โดยผู้อยู่ในล าดับต้นจะเป็นผู้อยู่ในล าดับท่ีดีกว่า 
       ๗.๒.๓  กรณีท่ีมีผู้ได้คะแนนตามข้อ ๗.๒.๒ ดังกล่าวเท่ากัน จะพิจารณา ดังนี้ 
   (๑) ให้ผู้ท่ีได้คะแนนประเมินครั้งท่ี ๑ ส่วนท่ี ๑ มากกว่า เป็นผู้อยู่ในล าดับท่ีดีกว่า 
   (๒) ถ้าคะแนนเท่ากัน จะพิจารณาให้ผู้ท่ีได้คะแนนประเมินครั้งท่ี ๑ ส่วนท่ี ๒ มากกว่าเป็นผู้
อยู่ในล าดับท่ีดีกว่า 
    (๓) ถ้าคะแนนเท่ากัน จะพิจารณาให้ผู้ท่ีได้คะแนนประเมินครั้งท่ี ๒ มากกว่าเป็นผู้อยู่ในล าดับ
ท่ีดีกว่า     
    ๗.๓  หากต าแหน่งใดมีผู้ผ่านการเลือกสรรเกินจ านวนอัตราว่างท่ีประกาศรับสมัครนี้ วิทยาลัยเกษตรและ
เทคโนโลยีลพบุรี จะขึ้นบัญชีรายช่ือผู้ผ่านการเลือกสรรดังกล่าวนั้นไว้เป็นเวลา ๑ ปี  
       ท้ังนี้ ถ้ามีกรณีอย่างใดอย่างหนึ่งดังต่อไปนี้ ให้รายช่ือท่ีได้ขึ้นบัญชีไว้นี้เป็นอันยกเลิกการขึ้นบัญชีของ 
ผู้นั้นด้วย ได้แก่ 
       (๑) ผู้นั้นได้ขอสละสิทธิไม่เข้ารับการจัดจ้างในต าแหน่งท่ีสอบได้ 
       (๒) ผู้นั้นไม่มารายงานตัวเพื่อรับการจัดจ้างภายในเวลาท่ีก าหนด 
       (๓) ผู้นั้นไม่มาเข้าปฏิบัติหน้าท่ีราชการตามก าหนดวันเวลา ท่ีวิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีลพบุรี
       (๔) ปรากฏข้อเท็จจริงในภายหน้าว่าผู้นั้นมีคุณสมบัติไม่เป็นไปตามเงื่อนไข และ/หรือ ไม่ปฏิบัติตาม
เงื่อนไขการรับสมัครกรณีหนึ่งกรณีใดหรือหลายกรณีตามท่ีระบุไว้ในข้อ ๓.๕ ของประกาศฯ นี้   
 

๘. การจัดจ้างและท าสัญญาจ้างผู้ผ่านการเลือกสรร 
 ผู้ผ่านการเลือกสรรจะต้องเข้ารับการจ้างและท าสัญญาจ้างตามท่ีวิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีลพบุรี 
ก าหนด ดังนี้ 
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    ๘.๑ วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีลพบุรี จะจ้างพนักงานราชการครั้งแรกตามล าดับคะแนนท่ีสอบได้ของ
ผู้สอบผ่านการเลือกสรร ในต าแหน่งนั้น ตามจ านวนอัตราว่างท่ีได้ประกาศรับสมัครไว้นี้   
    ๘.๒ ในกรณีที่วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีลพบุรี มีอัตราว่างเพิ่มในภายหน้าจะจัดจ้างพนักงานราชการ
โดยพิจารณาบัญชีรายช่ือผู้ผ่านการเลือกสรรในต าแหน่งนั้น ๆ ตามล าดับการขึ้นบัญชีรายช่ือของต าแหน่งนั้น     
ท่ีมีบัญชีรายช่ือเหลืออยู่ตามจ านวนอัตราว่างดังกล่าว   
    ๘.๓ การท าสัญญาจ้างให้เป็นไปตามท่ีวิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีลพบุรี ก าหนด ซึ่งจะแจ้งให้ทราบ
ต่อไป 
 

 ประกาศ  ณ  วันท่ี  ๑๓  กรกฎาคม  พุทธศักราช  ๒๕๖๔ 
 

 
 
 

  
                                (ว่าท่ีร้อยโท จิรายุศ  จินาวัลย์) 

                                 ผู้อ านวยการวิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีลพบุรี   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
เอกสารแนบท้ายประกาศวิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีลพบุรี 

ลงวันที่  ๑๓  กรกฎาคม  ๒๕๖๔ 
เร่ือง รับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเปน็พนักงานราชการทั่วไป ต าแหน่งครู 

---------------------------------------------- 
๑. ข้อมูลเก่ียวกับต าแหน่ง 
ชื่อต าแหน่ง  พนักงานบริหารทั่วไป (ครู)      รหัสวิชา  ๔๐๑ (พืชศาสตร์) 
เลขที่ต าแหน่ง  ๔๕๙๕             กลุ่มงาน  บริหารทั่วไป 
สถานที่ปฏิบัติงาน วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีลพบุรี 
   ท่ีต้ังเลขท่ี ๒๖ หมู ่๔ ต าบลพัฒนานิคม อ าเภอพัฒนานิคม จังหวัดลพบุรี 
๒. หน้าที่และความรับผิดชอบของงานที่ปฏิบัติ 
 ปฏิบัติหน้าท่ีหลักเกี่ยวกับการจัดการเรียนการสอน การส่งเสริม การเรียนรู้ พัฒนาผู้เรียน ปฏิบัติงาน
ทางวิชาการของสถานศึกษา พัฒนาตนเองและวิชาชีพ ประสานความร่วมมือกับผู้ปกครอง บุคคลในชุมชนหรือ
สถานประกอบการเพื่อร่วมกันพัฒนาผู้เรียน การบริการสังคมด้านวิชาการ เป็นต้น โดยมีลักษณะงาน                 
ท่ีต้องปฏิบัติ ดังนี้ 
  ๑. ปฏิบัติงานเกี่ยวกับการจัดการเรียนการสอนและส่งเสริมการเรียนรู้ของผู้เรียนด้วยวิธีการ 
ท่ีหลากหลาย โดยเน้นผู้เรียนเป็นส าคัญ 
  ๒. จัดอบรมและส่ังสอนและจัดกิจกรรมเพื่อพัฒนาผู้เรียนให้มีคุณลักษณะท่ีพึงประสงค์ 
  ๓. ปฏิบัติงานทางวิชาการของสถานศึกษา 
  ๔. ปฏิบัติงานเกี่ยวกับการจัดระบบดูแลช่วยเหลือผู้เรียน 
  ๕. ประสานความร่วมมือกับผู้ปกครองและบุคคลในชุมชนเพื่อร่วมกันพัฒนาผู้เรียน                   
ตามศักยภาพ 
  ๖. ท านุ บ ารุง ส่งเสริมศิลปวัฒนธรรม แหล่งเรียนรู้และภูมิปัญญาท้องถิ่น 
  ๗. ศึกษา วิเคราะห์ วิจัย และประเมินพัฒนาการของผู้เรียน เพื่อน ามาพัฒนาการเรียนการ
สอนให้มีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น 
  ๘. ปฏิบัติงานเกี่ยวกับการใช้โปรแกรมชุดค าส่ังในระบบคอมพิวเตอร์เพื่อน ามาปฏิบัติงาน            
ในการจัดการเรียนการสอนและงานอื่นๆ ท่ีเกี่ยวข้อง รวมท้ังการติดตามความก้าวหน้าของเทคโนโลยีใหม่ๆ 
เพื่อน ามาใช้ปฏิบัติงาน 

 ๙. ติดต่อประสานงาน ให้บริการข้อมูล ให้ค าปรึกษา แนะน า ตอบปัญหา และช้ีแจง                 
เรื่องต่างๆ ท่ีเกี่ยวกับงานในหน้าท่ีแก่บุคคลหรือหน่วยงานท่ีเกี่ยวข้อง  
๓. คุณสมบัติเฉพาะส าหรับต าแหน่ง 
 ๓.๑ ได้รับปริญญาตรีหรือคุณวุฒิอื่นท่ีเทียบได้ในระดับเดียวกันท่ี  ก.พ.รับรองแล้ว  ในสาขา         
วิชาพืชศาสตร์ /พืชสวนประดับ/ไม้ดอกไม้ประดับ/พืชผัก/พืชไร่/พืชสวน(เทคโนโลยีหลังเก็บเกี่ยว)/ไม้ผล/
เทคโนโลยีการผลิตพืช/การจัดการเกษตร(การจัดการการผลิตพืช)  
 
 
 
 
 
 
 
 



      ๓.๒ เป็นผู้มีคุณสมบัติตามข้อใดข้อหนึ่งดังต่อไปนี้ 
                 (๑) เป็นผู้มีใบประกอบวิชาชีพครู หรือใบอนุญาตปฏิบัติการสอน หรือหนังสือรับรองสิทธิโดย
ต้องได้รับอนุมัติภายในวันปิดรับสมัคร 
                 (๒) ส าหรับผู้ท่ีไม่มีใบอนุญาตประกอบวิชาชีพครู หรือใบอนุญาตปฏิบัติการสอน หรือหนังสือ
รับรองสิทธิ หากได้รับอนุญาตให้ประกอบวิชาชีพครู ต้องพัฒนาตนเองให้มีคุณสมบัติตามข้อบังคับคุรุสภา      
ว่าด้วยเรื่องมาตรฐานวิชาชีพและจรรยาบรรณของวิชาชีพ พ.ศ. ๒๕๔๘ เพื่อขอรับใบอนุญาตประกอบวิชาชีพ
ครูต่อไป (เฉพาะสาขาวิชาขาดแคลนตามประกาศคณะกรรมการคุรุสภา) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


