
 
ประกาศ  วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีพังงา 

เรื่อง  รับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรและจัดจ้างเป็นพนักงานราชการทั่วไป  ต าแหน่งครู 
----------------------------- 

  ด้วยวิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีพังงา   ประสงค์จะรับสมัครบุคคลเพื่อจัดจ้างเป็นพนักงาน
ราชการ ต าแหน่งในกลุ่มงานบริหารทั่วไป  โดยปฏิบัติงานใน วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีพังงา ฉะนั้น อาศัย
อ านาจตามความในข้อ ๕ ของประกาศคณะกรรมการการอาชีวศึกษาบริหารพนักงานราชการ ลงวันที่ ๑๑ 
กันยายน  พ.ศ. ๒๕๕๒ เรื่อง หลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขการสรรหาและเลือกสรรพนักงานราชการและแบบ
สัญญาจ้างของพนักงานราชการ พ.ศ. ๒๕๕๒ และประกาศคณะกรรมการบริหารพนักงานราชการ   ลงวันที่ ๒๘ 
กุมภาพันธ์  พ.ศ. ๒๕๕๔ เรือ่ง การก าหนดลักษณะงานและคุณสมบัติเฉพาะของกลุ่มงานและการจัดท ากรอบ
อัตราก าลังพนักงานราชการ และค าสั่งส านักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา ที่ ๒๙๗/๒๕๕๖ ลงวันที่ ๒๘ 
กุมภาพันธ์ พ.ศ. ๒๕๕๖ เรื่อง มอบอ านาจการสรรหาและเลือกสรรบุคคลเพ่ือจัดจ้างเป็นพนักงานราชการ
ประเภททั่วไป การจัดท าและลงนามในสัญญาจ้างพนักงานราชการ จงึประกาศรับสมัครบุคคลเพ่ือเลือกสรร
เป็นพนักงานราชการทั่วไป โดยมีรายละเอียดดังต่อไปนี้ 
๑. ชื่อต ำแหน่ง  กลุ่มงำน และรำยละเอียดกำรจ้ำงงำน 
  ๑.๑ ชื่อกลุ่มงำน ชื่อต ำแหน่ง และจ ำนวนอัตรำว่ำง 

      ชื่อกลุ่มงำน  บริหารทั่วไป 
      ชื่อต ำแหน่ง  พนักงำนบริหำรทั่วไป (ครู) รหัสสำขำ ๔08 สำขำวิชำ         
                              สัตวศำสตร์และสัตวรักษ ์  

            จ ำนวนอัตรำว่ำง ๑ อัตรา 
  ๑.๒ ขอบข่ำยงำนที่จะให้ปฏิบัติ  ให้เป็นไปตามรายละเอียดแนบท้ายประกาศนี้ 
  ๑.๓ อัตรำค่ำตอบแทนและสิทธิประโยชน์ 
        ต าแหน่งในกลุ่มงานบริหารทั่วไป  ค่าตอบแทนรายเดือน  จ านวนเงิน  ๑๘,๐๐๐ บาท 
        และให้ได้รับสิทธิประโยชน์ของพนักงานราชการ ตามระเบียบส านักนายกรัฐมนตรีว่า
ด้วยพนักงานราชการ พ.ศ. ๒๕๔๗ และตามประกาศคณะกรรมการบริหารพนักงานราชการ เรื่อง ค่าตอบแทน
พนักงานราชการ (ฉบับที่9) ลงวันที่ ๑5  พฤษภาคม  ๒๕61 ก าหนดไว้ 
 
 
 
 
 
          /๑.๔ ระยะเวลาจ้าง… 

 
 



-๒- 
  ๑.๔ ระยะเวลำจ้ำง จ้างภายในปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖2 ถึงวันที่ ๓๐ กันยายน ๒๕๖๓ 
(ตามระยะเวลาของกรอบอัตราก าลังพนักงานราชการที่ได้รับอนุมัติจากคณะกรรมการบริหารพนักงานราชการ 
(คพร.) รอบที่ 4 ปี พ.ศ. ๒๕60 – ๒๕63) โดยในระยะเวลาการจ้างจะต้องประเมินผลการปฏิบัติงานตาม
ระเบียบส านักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยพนักงานราชการ พ.ศ. ๒๕๔๗ ประกอบกับประกาศคณะกรรมการบริหาร
พนักงานราชการ  เรื่อง แนวทางการประเมินผลการปฏิบัติงานของพนักงานราชการ พ.ศ. ๒๕๕๔ ลงวันที่ ๒๘ 
กุมภาพันธ์ พ.ศ. ๒๕๕๔ และท่ีส านักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษาก าหนดไว้ 
  ๑.๕ สถำนที่ปฏิบัติงำน ปฏิบัติงานที่วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีพังงา สังกัดส านักงาน
คณะกรรมการการอาชีวศึกษา 
 
๒. คุณสมบัติท่ัวไป และคุณสมบัติเฉพำะส ำหรับต ำแหน่งของผู้สมัคร 
  ผู้สมัครต้องมีคุณสมบัติทั่วไป และมีคุณสมบัติเฉพาะส าหรับต าแหน่งเป็นไปตามระเบียบ
ส านักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยพนักงานราชการ พ.ศ. ๒๕๔๗ ลงวันที่ ๑๓ มกราคม ๒๕๔๗ และประกาศคณะ
กรรมการบริหารพนักงานราชการ เรื่อง ก าหนดลักษณะงานและคุณสมบัติเฉพาะของกลุ่มงานและการจัดท า
กรอบอัตราก าลังพนักงานราชการ ลงวันที่ ๒๘ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๔  ครบทุกข้อ ดังต่อไปนี้ 
  ๒.๑ คุณสมบัติทั่วไป 
   ๒.๑.๑  มีสัญชาติไทย 
   ๒.๑.๒  มีอายุไม่ต่ ากว่า ๒๐ ปีบริบูรณ์ นับถึงวันปิดรับสมัคร 
   ๒.๑.๓  ไม่เป็นบุคคลล้มละลาย 
   ๒.๑.๔  ไม่เป็นผู้มีร่างกายทุพพลภาพจนไม่สามารถปฏิบัติหน้าที่ได้ ไร้ความสามารถ 
หรือจิตฟั่นเฟือนไม่สมประกอบ หรือเป็นโรคตามท่ีก าหนดไว้ในกฎหมายว่าด้วยระเบียบข้าราชการพลเรือน 
   ๒.๑.๕  ไม่เป็นผู้ด ารงต าแหน่งทางการเมือง กรรมการพรรคการเมือง หรือเจ้าหน้าที่
ในพรรคการเมือง 
   ๒.๑.๖  ไม่เป็นผู้เคยต้องรับโทษจ าคุกโดยค าพิพากษาถึงที่สุดให้จ าคุกเพราะกระท า
ความผิดทางอาญา เว้นแต่เป็นโทษส าหรับความผิดที่ได้กระท าโดยประมาทหรือความผิดลหุโทษ 
   ๒.๑.๗  ไม่เป็นผู้เคยถูกลงโทษให้ออก ปลดออก หรือไล่ออกจากราชการ รัฐวิสาหกิจ 
หรือหน่วยงานอื่นของรัฐ 
   หมำยเหตุ   ผู้ที่ผ่านการเลือกสรร ในวันที่ท าสัญญาจ้างจะต้องไม่เป็นข้าราชการหรือ
ลูกจ้างของส่วนราชการ พนักงาน หรือลูกจ้างของหน่วยงานอื่นของรัฐ รัฐวิสาหกิจ หรือพนักงานหรือลูกจ้างของ
ราชการส่วนท้องถิ่น และจะต้องน าใบรับรองแพทย์ ซึ่งออกให้ไม่เกิน ๑ เดือน และแสดงว่าไม่เป็นโรค ที่
ต้องห้ามตามกฎ ก.พ.ว่าด้วยโรค (พ.ศ.๒๕๕๓) มายื่นด้วย 
 
 
 
 
          /๒.๒ คุณสมบัติ... 
 
 



-๓- 
  ๒.๒ คุณสมบัติเฉพำะส ำหรับต ำแหน่ง 
   2.2.1 ได้รับปริญญาหรือคุณวุฒิอ่ืนที่เทียบได้ในระดับเดียวกันที่ ก.พ.รับรองแล้ว ใน
กลุ่มวิชาสัตวศาสตร์และสัตวรักษ์ รหัสสาขา 408 สาขาวิชาสัตวศาสตร์/การจัดการผลิตสัตว์/เทคโนโลยีการ
ผลิตสัตว์/วิทยาศาสตร์สุขภาพสัตว์/สัตวรักษ์/สัตวบาล/สัตวแพทย์ 
 
๓. กำรรับสมัคร 
  ๓.๑  วัน  เวลำ  และสถำนที่รับสมัคร 
  ผู้สนใจจะสมัครที่มีคุณสมบัติตรงตามที่ก าหนดไว้ในประกาศนี้ ขอและยื่นใบสมัครด้วยตนเอง 
ณ วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีพังงา  เลขที่ ๔๓ หมู่ที่ ๗ ต าบลถ้ า อ าเภอตะกั่วทุ่ง จังหวัดพังงา    ตั้งแต่วันที่  
8 - 14 มีนำคม  2562  (ในวันและเวลำรำชกำร)  ภาคเช้าตั้งแต่เวลา ๐๘.๓๐ น. ถึง ๑๒.๐๐ น.  และภาค
บ่ายตั้งแต่เวลา ๑๓.๐๐ น. ถึง ๑๖.๓๐ น.  ของแต่ละวันรับสมัคร  
  ๓.๒  หลักฐำนที่ต้องยื่นพร้อมใบสมัคร 
   ๓.๒.๑  รูปถ่ายหน้าตรง  ไม่สวมหมวก  ไม่สวมแว่นด า  ขนาด ๑x๑.๕ นิว้  โดยถ่าย
ไว้ไม่เกิน ๑ ปี (นับถึงวันสุดท้ายของการรับสมัคร) จ านวน ๓ รูป 
   ๓.๒.๒ ส าเนาปริญญาบัตร และหรือส าเนาระเบียนแสดงผลการศึกษา  (Transcript) 
ที่แสดงว่าเป็นผู้มีคุณวุฒิการศึกษาตรงตามประกาศรับสมัครโดยต้องส าเร็จการศึกษา และได้รับอนุมัติจากผู้มี
อ านาจอนุมัติภายในวันปิดรับสมัคร จ านวนอย่างละ ๒ ฉบับ 
   ๓.๒.3 ส าเนาบัตรประจ าตัวประชาชน  จ านวน  ๑  ฉบับ 
   ๓.๒.4 ส าเนาทะเบียนบ้าน   จ านวน   ๑  ฉบับ 
   ๓.๒.5 ส าเนาหลักฐานอื่น ๆ  (ถ้ามี)  เช่น  ใบส าคัญการสมรส  ใบเปลี่ยนชื่อ- นามสกุล 
(ในกรณีที่ชื่อและนามสกุลในหลักฐานการสมัครไม่ตรงกัน) ใบส าคัญทางทหาร (ใบสด.๘ ใบสด.๙ และใบสด.
๔๓) เป็นต้น จ านวนอย่างละ ๑  ฉบับ 
   ทั้งนี้ ในวันสมัคร ให้ผู้สมัครจัดเรียงเอกสำรตำมล ำดับข้ำงต้น พร้อมน ำเอกสำร
ฉบับจริงทุกรำยกำร มำแสดงต่อเจ้ำหน้ำที่รับสมัครด้วย และให้ผู้สมัครเขียนค ำรับรองส ำเนำถูกต้องและลง
ชื่อก ำกับไว้ในส ำเนำเอกสำรตำมข้อ ๓.๒.๒ – ๓.๒.5 ไว้ทุกฉบับ 
   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
          /๓.๓ ค่ำธรรมเนียม... 
 



-๔- 
 
 ๓.๓ ค่ำธรรมเนียมในกำรสมัคร 
   ผู้สมัครต้องเสียค่าธรรมเนียมสอบส าหรับต าแหน่งที่สมัคร จ านวนเงิน ๓๐๐ บาท 
(สามร้อยบาทถ้วน)  โดยค่าธรรมเนียมดังกล่าว จะไม่จ่ายคืนให้ ไม่ว่ากรณีใด ๆ ทั้งสิ้น 

๓.๔ วิธีกำรสมัคร 
   ให้ผู้สมัครด าเนินการเกี่ยวกับการสมัครตามข้ันตอนวิธีการ ดังนี้ 
   ๓.๔.๑ ขอรับค าร้องขอสมัคร และใบสมัครที่งานบุคลากร วิทยาลัยเกษตรและ
เทคโนโลยีพังงา หรือขอรับได้ทีเ่จ้าหน้าที่ในวันสมัคร 
   ๓.๔.๒ กรอกรายละเอียดในเอกสารการสมัครซึ่งประกอบด้วย ค าร้องขอสมัคร 
และใบสมัคร ให้ครบถ้วนทุกช่องรายการ และลงชื่อผู้สมัครพร้อมทั้งวันที่สมัครให้เรียบร้อย กรณีผู้สมัครกรอก
เอกสารการสมัครผิดเล็กน้อยให้ขีดฆ่าลงชื่อก ากับและกรอกข้อความใหม่ให้ถูกต้อง กรณีผิดหลายแห่งให้ขอรับ
เอกสารชุดสมัครชุดใหม่เพ่ือกรอกใหม่ให้ถูกต้อง 
   ๓.๔.๓ ติดรูปถ่าย จ านวน ๑ รูปลงในใบสมัคร และติดรูปถ่าย จ านวน ๒ รูป ลงใน
บัตรประจ าตัวผู้สมัครสอบในช่องที่ก าหนดให้เรียบร้อย 
   ๓.๔.๔ ยื่นเอกสารการสมัครที่กรอกข้อความสมบูรณ์และติดรูปถ่ายเรียบร้อยแล้ว 
พร้อมทั้งแนบเอกสารประกอบการสมัครตามข้อ ๓.๒ โดยให้ยื่นการสมัครต่อเจ้าหน้าที่รับสมัครเท่านั้น และให้
ยื่นภายในวันเวลาและสถานที่รับสมัครที่ก าหนดไว้ตามข้อ ๓.๑ 
   ๓.๔.๕ เมื่อเจ้าหน้าที่รับสมัครได้ตรวจสอบเอกสารการสมัครแล้ว ให้ผู้สมัครช าระ
เงินค่าธรรมเนียมสอบตามข้อ ๓.๓ และลงชื่อผู้สมัครในบันทึกประจ าวันเป็นหลักฐาน พร้อมกับรอรับบัตร
ประจ าตัวผู้สมัครสอบคืนจากเจ้าหน้าที่รับสมัคร ซึ่งผู้สมัครต้องเก็บไว้เป็นหลักฐานในการเข้ารับการประเมิน
สมรรถนะโดยการสอบ 
   ๓.๔.๖ ติดตามตรวจสอบประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบตามที่ก าหนดไว้ในข้อ ๔ ของ
ประกาศฯ นี้ 
  ๓.๕  เงื่อนไขในกำรสมัคร 
   ๓.๕.๑ วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีพังงา ขอสงวนสิทธิรับการพิจารณาเอกสาร
การสมัครเฉพาะผู้สมัครที่ยื่นเอกสารประกอบการสมัครตามข้อ ๓.๒ ในประกาศฯ นี้ ครบถ้วนทุกรายและได้
กรอกข้อความในเอกสารการสมัครครบถ้วนสมบูรณ์และได้ด าเนินการสมัครตามข้อ ๓.๔ ในประกาศฯ นี้
ครบถ้วนทุกขั้นตอน กรณีท่ียื่นเอกสารประกอบการสมัคร หรือกรอกข้อความในเอกสารการสมัครไม่ครบถ้วน
สมบูรณ์ หรือไม่ได้ด าเนินการสมัครครบถ้วนทุกข้ันตอนดังกล่าวจะมีผลให้ผู้สมัครนั้น ไม่มีรายชื่อในประกาศ
รายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการประเมินสมรรถนะหรือเข้ารับการสอบในต าแหน่งที่สมัครนั้น 
 
 
 
 
 
          /๓.๕.๒ ผู้สมัคร... 
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   ๓.๕.๒ ผู้สมัครจะต้องรับผิดชอบในการตรวจสอบและรับรองตนเองว่าเป็นผู้มี
คุณสมบัติทั่วไปและคุณสมบัติตรงตามประกาศรับสมัครสอบ กรณีที่ วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีพังงา 
ตรวจสอบพบว่าผู้สมัครไม่มีคุณสมบัติครบถ้วนดังกล่าว หรือคุณวุฒิการศึกษาที่ใช้สมัครไม่ตรงตามประกาศรับ
สมัครฯ นี้ให้ถือว่าผู้สมัครเป็นผู้ขาดคุณสมบัติในการสมัครมาตั้งแต่ต้น และถือว่าเป็นผู้ไม่มีสิทธิเข้ารับการ 
ประเมินสมรรถนะและไม่มีสิทธิได้รับการจัดจ้างและท าสัญญาจ้างเป็นพนักงานราชการครั้งนี้ ถึงแม้จะเป็นผู้
ผ่านการเลือกสรรเพื่อ จัดจ้างเป็นพนักงานราชการและจะไม่ได้รับคืนค่าธรรมเนียมสอบแต่อย่างใด 

๓.๕.๓ คุณสมบัติเฉพาะส าหรับต าแหน่งตามข้อ ๒.๒ ในประกาศฯ นี้ ที่เกี่ยวกับ
การส าเร็จการศึกษาตามหลักสูตรขั้นปริญญาของสถานศึกษาใดจะถือตามกฎหมาย กฎ หรือระเบียบเกี่ ยวกับ
การศึกษาขั้นปริญญาของสถานศึกษานั้นเป็นเกณฑ์ โดยเป็นผู้ส าเร็จการศึกษาและได้รับอนุมัติจากผู้มีอ านาจ
อนุมัติภายในวันสุดท้ายของการรับสมัคร ทั้งนี้รวมถึงใบอนุญาตประกอบวิชาชีพครูที่ออกโดยคุรุสภาด้วย 
 
๔. กำรประกำศรำยช่ือผู้มีสิทธิ์เข้ำรับกำรประเมินสมรรถนะ และก ำหนดวันเวลำและสถำนที่ในกำรประเมิน
สมรรถนะ 
  วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีพังงา จะประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการประเมินสมรรถนะ 
และก าหนดวัน เวลา และสถานที่ในการประเมินสมรรถนะ ในวันที่ 18 มีนำคม 2562  ณ  วิทยาลัยเกษตร
และเทคโนโลยีพังงา หรือทางเว็บไซต์ www.kaset-phangnga.ac.th 
 
๕. หลักเกณฑ์และวิธีกำรเลือกสรร 
  วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีพังงา จะด าเนินการประเมินสมรรถนะผู้สมัครด้วยวิธีการสอบ
ในแต่ละต าแหน่งที่เปิดรับสมัคร ดังต่อไปนี้ 
  ๕.๑ การประเมินสมรรถนะ ครั้งที่ ๑ ส่วนที่ ๑ สอบข้อเขียน (ความรู้ความสามารถท่ัวไป) และ
ส่วนที่ ๒ (ความรู้ความสามารถเฉพาะต าแหน่งตามรหัสกลุ่มวิชา) คะแนนเต็ม ๑๐๐ คะแนน   

๕.๒  การประเมินสมรรถนะ ครั้งที่ ๒ ส่วนที่ ๓ สอบสัมภาษณ์ คะแนนเต็ม ๑๐๐ คะแนน มี
สมรรถนะดังนี้ (๑.ความรับผิดชอบ ๒.ความอดทนและเสียสละ ๓.ความคิดริเริ่มและปฏิภาณไหวพริบ  
๔.ความสามารถในการสื่อสาร ๕.มนุษยสัมพันธ์และการปรับตัวเข้ากับผู้ร่วมงาน) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
          /โดยจะประเมิน..... 
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โดยจะประเมินสมรรถนะ ครั้งที่ ๑ ก่อนและเมื่อประเมินสมรรถนะ ครั้งที่ ๑ ผ่านแล้ว จึงจะมี

สิทธิเข้ารับการประเมินสมรรถนะ ครั้งที่ ๒ ต่อไป  
 

สมรรถนะ คะแนนเต็ม วิธีกำรประเมิน 
ประเมินสมรรถนะ ครั้งที่ ๑ 
ส่วนที่ ๑ : ความรู้ความสามารถทั่วไป 
             -รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พ.ศ. ๒๕60 
            -พระราชกฤษฎีกาว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการบริหาร 
             กิจการบ้านเมืองที่ดี พ.ศ. ๒๕๔๖ 
            -พระราชบัญญัติความผิดทางละเมิดของเจ้าหน้าที่ พ.ศ. 
             ๒๕๓๙ 
           -พระราชบัญญัติการอาชีวศึกษา พ.ศ. ๒๕๕๑ 
           -ระเบียบส านักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยพนักงานราชการ 
            พ.ศ. ๒๕๔๗ และประกาศคณะกรรมการบริหารพนักงาน 
            ราชการที่เก่ียวข้อง 
          -พระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของราชการ พ.ศ. ๒๕๔๐ 
          -ข่าวสารบ้านเมืองและเหตุการณ์ปัจจุบัน 
          -ความเข้าใจทางภาษาและการใช้ภาษา 
          -ความรู้เบื้องต้นเก่ียวกับคอมพิวเตอร์และการใช้โปรแกรม 
           ประยุกต์ในส านักงาน 
ส่วนที่ ๒ : ความรู้ความสามารถเฉพาะต าแหน่งสาขาวิชา 408 
             สัตวศาสตร์และสัตวรักษ์ 

 
 

๑๐๐ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

๑๐๐ 

 
 

สอบข้อเขียน 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

สอบข้อเขียน 
ประเมินสมรรถนะครั้งที่ ๒ 
ส่วนที่ ๓ :  

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

 
 

๑๐๐ 

 
 

สอบสัมภาษณ์ 

 
๖.  เกณฑ์กำรตัดสิน 
  ๖.๑  การประเมินสมรรถนะจะแบ่งการประเมินเป็น ๒ ครั้ง ได้แก่ 

๖.๑.๑ ประเมินสมรรถนะครั้งที่ ๑ ประกอบด้วย สมรรถนะส่วนที่ ๑ และส่วนที่ ๒ 
 

/๖.๑.๒ ประเมิน... 
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๖.๑.๒ ประเมินสมรรถนะครั้งที่ ๒ ประกอบด้วย สมรรถนะในส่วนที่ ๓  

  ๖.๒  ผู้ที่จะผ่านการประเมินสมรรถนะครั้งที่ ๑ ต้องได้คะแนนการประเมินส่วนที่ ๑ และส่วน
ที่ ๒ ไม่ต่ ากว่าร้อยละ ๖๐ 
  ทั้งนี้ ผู้ที่จะได้รับการตรวจข้อสอบส่วนที่ ๒ จะต้องเป็นผู้ได้คะแนนผ่านการประเมินส่วนที่ ๑ 
ไม่ต่ ากว่าร้อยละ ๖๐ (วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีพังงา ขอสงวนสิทธิ์พิจารณาตรวจกระดาษค าตอบของผู้
เข้าสอบในส่วนที่ ๒ ให้กับผู้ที่มีผลการประเมินผ่านในส่วนที่ ๑ เท่านั้น) 
  ๖.๓   ผู้ที่จะมีสิทธิ์เข้ารับการประเมินสมรรถนะครั้งที่ ๒ จะต้องเป็นผู้ที่ได้คะแนนผ่านการ
ประเมินสมรรถนะครั้งที่ ๑  
  ๖.๔    ผู้ที่จะผ่านการประเมินสมรรถนะครั้งที่ ๒ ต้องได้คะแนนการประเมินส่วนที่ ๓ ไม่ต่ า
กว่าร้อยละ ๖๐ 

๖.๕    ผู้ที่จะผ่านการเลือกสรร จะต้องเป็นผู้ที่ได้คะแนนผ่านการประเมินสมรรถนะครั้งที่ ๑ 
และครั้งที่ ๒ 
    
๗. กำรประกำศบัญชีรำยช่ือ และกำรขึ้นบัญชีรำยชื่อผู้ผ่ำนกำรเลือกสรร 
  ๗.๑ วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีพังงา จะประกาศรายชื่อผู้ผ่านการเลือกสรร  
ณ วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีพังงา หรือประกาศทางเว็บไซต์ของวิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีพังงา 
www.kaset-phangnga.ac.th 
  ๗.๒ การประกาศบัญชีรายชื่อผู้ผ่านการเลือกสรร 
   ๗.๒.๑ จ าแนกตามต าแหน่งที่เปิดรับสมัครและมีผู้สอบผ่าน   
   ๗.๒.๒ บัญชีรายชื่อแต่ละต าแหน่งดังกล่าว จะเรียงล าดับที่จากผู้ที่ได้คะแนนรวม
สูงสุดเป็นล าดับที่หนึ่งไปหาผู้ที่ได้คะแนนรวมต่ าสุด  โดยผู้อยู่ในล าดับต้นจะเป็นผู้อยู่ในล าดับที่ดีกว่า 
   ๗.๒.๓ กรณีท่ีมีผู้ได้คะแนนรวมตามข้อ ๗.๒.๒ ดังกล่าวเท่ากัน จะพิจารณาดังนี้ 

(๑) ให้ผู้ที่ได้คะแนนประเมินครั้งที่ ๑ ส่วนที่ ๑ มากกว่า เป็นผู้อยู่ในล าดับ 
ที่ดีกว่า  

(๒) ถ้าคะแนนเท่ากัน จะพิจารณาให้ผู้ที่ได้คะแนนประเมินครั้งที่ ๑  
ส่วนที่ ๒ มากกว่า เป็นผู้อยู่ในล าดับที่ดีกว่า 

(๓) ถ้าคะแนนเท่ากัน จะพิจารณาให้ผู้ที่ได้คะแนนประเมินครั้งที่ ๒    
มากกว่า เป็นผู้อยู่ในล าดับที่ดีกว่า 
  ๗.๓ หากต าแหน่งใดมีผู้ผ่านหารเลือกสรรเกินจ านวนอัตราว่างที่ประกาศรับสมัครนี้ 
วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีพังงา จะขึ้นบัญชีรายชื่อผู้ผ่านการเลือกสรรดังกล่าวนั้นไว้เป็นเวลาไม่เกิน ๒ ปี 
 
          /ทั้งนี้ถ้ามี.... 
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  ทั้งนี้ ถ้ามีกรณีอย่างใดอย่างหนึ่งดังต่อไปนี้ ให้รายชื่อที่ได้ขึ้นบัญชีไว้นี้เป็นอันยกเลิกการขึ้น
บัญชีของผู้นั้นด้วย ได้แก่ 

(๑) ผู้นั้นได้ขอสละสิทธิไม่เข้ารับการจัดจ้างในต าแหน่งที่สอบได้ 
(๒) ผู้นั้นไม่มารายงานตัวเพ่ือรับการจัดจ้างภายในเวลาที่ก าหนด 
(๓) ผู้นั้นไม่มาเข้าปฏิบัติหน้าที่ราชการตามก าหนดวัน เวลาที่ วิทยาลัยเกษตรและ

เทคโนโลยีพังงา 
 (๔) ปรากฏข้อเท็จจริงในภายหน้าว่าผู้นั้นมีคุณสมบัติไม่เป็นไปตามเงื่อนไข และ/

หรือไม่ปฏิบัติตามเงื่อนไขการรับสมัครกรณีหนึ่งกรณีใดหรือหลายกรณีตามที่ระบุไว้ในข้อ ๓.๕ ของประกาศฯนี้ 
   
๘. กำรจัดจ้ำงและท ำสัญญำจ้ำงผู้ผ่ำนกำรเลือกสรร 
  ผู้ผ่านการเลือกสรรจะต้องเข้ารับการจ้างและท าสัญญาจ้างตามที่วิทยาลัยเกษตรและ
เทคโนโลยีพังงา ก าหนดดังนี้ 
  8.1 วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีพังงา จะจ้างพนักงานราชการครั้งแรกตามล าดับคะแนน
ที่สอบได้ของผู้สอบผ่านการเลือกสรร แต่ละต าแหน่งตามจ านวนอัตราว่างที่ได้ประกาศรับสมัครไว้นี้  
  8.2 ในกรณีที่วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีพังงา มีอัตราว่างเพ่ิมในภายหน้าจะจัดจ้าง
พนักงานราชการโดยพิจารณาบัญชีรายชื่อของต าแหน่งนั้นที่บัญชีรายชื่อเหลืออยู่ตามจ านวนอัตราว่างดังกล่าว 
  8.3 การท าสัญญาจ้างให้เป็นไปตามที่วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีพังงาก าหนด ซึ่งจะแจ้ง
ให้ทราบต่อไป 
 
     ประกาศ ณ    วันที่   27   เดือน  กุมภาพันธ์  พ.ศ. ๒๕62 
 
 
 
 
      (นายวิบูลศักดิ์   ศันสนียเมธา) 

          ผู้อ านวยการวิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีพังงา 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
เอกสารแนบท้ายประกาศวิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีพังงา 

ลงวันที่  27 กุมภาพันธ์ 2562    
เรื่อง  รับสมัครเพ่ือเลือกสรรและจัดจ้างเป็นพนักงานราชการทั่วไป ต าแหน่ง ครู 

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

๑. ข้อมูลเกี่ยวกับต ำแหน่ง 
ชื่อต าแหน่ง  พนักงานราชการทั่วไป (ครู) 
รหัสวิชา  408   สัตวศาสตร์และสัตวรักษ์ 
เลขที่ต าแหน่ง  4466  กลุ่มงานบริหารทั่วไป 
สถานที่ปฏิบัติงาน วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีพังงา 
   เลขที่ ๔๓ หมู่ที่ ๗ ต าบลถ้ า อ าเภอตะกั่วทุ่ง จังหวัดพังงา 

๒. หน้ำที่และควำมรับผิดชอบของงำนที่ปฏิบัติ 
ปฏิบัติหน้าที่หลักเกี่ยวกับการจัดการเรียนการสอนการส่งเสริมการเรียนรู้ พัฒนาผู้เรียน 

ปฏิบัติงานทางวิชาการของสถานศึกษา พัฒนาตนเองและวิชาชีพประสานความร่วมมือกับผู้ปกครอง บุคคลใน
ชุมชนหรือสถานประกอบการเพ่ือร่วมกันพัฒนาผู้เรียนการบริการสังคมด้านวิชาการ เป็นต้น โดยมีลักษณะงาน
ที่ปฏิบัติ ดังนี้ 

๑. ปฏิบัติงานเกี่ยวกับการจัดการเรียนการสอนและส่งเสริมการเรียนรู้ของผู้เรียนด้วยวิธี
หลากหลายโดยเน้นผู้เรียนเป็นส าคัญ 

๒. จัดอบรมสั่งสอนและจัดกิจกรรมเพ่ือพัฒนาผู้เรียนให้มีคุณลักษณะที่พึงประสงค์ 
๓. ปฏิบัติงานวิชาการของสถานศึกษา 
๔. ปฏิบัติงานเกี่ยวกับการจัดระบบการดูแลช่วยเหลือผู้เรียน 
๕. ประสานความร่วมมือกับผู้ปกครองและบุคคลในชุมชนเพ่ือร่วมกันพัฒนาผู้เรียนตาม

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

มีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น 
๘. ปฏิบัติงานเกี่ยวกับการใช้โปรแกรมชุดค าสั่งในระบบคอมพิวเตอร์เพื่อน ามาปฏิบัติงานใน

การจัดการเรียนการสอนและงานอ่ืน ๆ ที่เก่ียวข้อง รวมทั้งการติดตามความก้าวหน้าของ
เทคโนโลยีใหม่ ๆ เพื่อน ามาใช้ปฏิบัติงาน 

๙. ติดต่อประสานงานให้บริการข้อมูล ให้ค าปรึกษา แนะน า ตอบปัญหา และชี้แจงเรื่อง
ต่างๆ ที่เก่ียวข้องกับงานในหน้าที่แก่บุคคลหรือหน่วยงานที่เก่ียวข้อง 

๑๐. ปฏิบัติงานอื่น ๆ ตามที่ได้รับมอบหมาย 
 
 
        /3. คุณสมบัติ..... 
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๓. คุณสมบัติเฉพำะส ำหรับต ำแหน่ง 

       3.1 ได้รับปริญญาหรือคุณวุฒิอื่นที่เทียบได้ในระดับเดียวกันที่ ก.พ.รับรองแล้ว ใน กลุ่มวิชา
สัตวศาสตร์และสัตวรักษ์ รหัสสาขา 408 สาขาวิชาสัตวศาสตร์/การจัดการผลิตสัตว์/เทคโนโลยีการผลิตสัตว์/
วิทยาศาสตร์สุขภาพสัตว์/สัตวรักษ์/สัตวบาล/สัตวแพทย์ 

 
     4.  กำรลงนำม 
 
 
 
            ชื่อผู้ตรวจสอบ ว่าที่ร้อยตรี 
         (อนุวัตน์ ทองสกุล) 
                       รองผู้อ านวยการฝ่ายบริหารทรัพยากร 
                            วันที่  27 กุมภาพันธ์ 2562 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



ตำรำงก ำหนดกำรรับสมัครพนักงำนรำชกำรทั่วไป 
วิทยำลัยเกษตรและเทคโนโลยีพังงำ 

ส ำนักงำนคณะกรรมกำรกำรอำชีวศึกษำ 
 

วัน เดือน ปี รายการ หมายเหตุ 
วันที่ 8-14 มีนาคม 2562 ประกาศและรับสมัคร สถานที่รับสมัคร/ ทดสอบ/ 

รายงานตัว วิทยาลัยเกษตรและ 
เทคโนโลยีพังงา 

วันที่ 18 มีนาคม 2562 ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการ
เลือกสรรและการสรรหา 

วันที่ 25 มีนาคม 2562 ทดสอบ/ประเมินสมรรถนะ ครั้งที่ ๑ 
วันที่ 27 มีนาคม 2562 ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการเลือกสรร 

และการสรรหาประเมินสมรรถนะ 
ครั้งที่ ๑ 

วันที่ 29 มีนาคม 2562 ทดสอบ/ประเมินสมรรถนะ ครั้งที่ ๒ 
วันที่  3 เมษายน 2562 ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการเลือกสรร 

และการสรรหาประเมินสมรรถนะ
ครั้งที่ ๒ 

วันที่  10 เมษายน 2562 รายงานตัว/ท าสัญญาจ้าง 
วันที่  22 เมษายน 2562 เริ่มปฏิบัติงาน 

 
 
 
 

ชื่อผู้ตรวจสอบ       
           (นายวิบูลศักดิ์  ศันสนียเมธา) 
ผู้อ านวยการวิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีพังงา 
             วันที่  27  กุมภาพันธ์  2562 

 
 


