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ประกาศวิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีเพชรบูรณ์ 
 

เร่ือง รับสมัครบุคคลเพ่ือเลือกสรรและจัดจ้างเป็นพนักงานราชการทั่วไป 
_______________________________________________________ 

 

  ด้วยวิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีเพชรบูรณ ์ ประสงค์จะรบัสมัครบุคคลเพ่ือจัดจ้างเป็นพนักงานราชการทั่วไป 
ตําแหน่ง พนักงานบริหารท่ัวไป (ครู)  กลุ่มงาน บริหารทั่วไป  โดยปฏิบัตงิานในวิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีเพชรบูรณ์ 
ฉะน้ัน อาศัยอํานาจตามความใน ข้อ 5 ของประกาศคณะกรรมการบริหารพนักงานราชการ ลงวันที่ 11 กันยายน พ.ศ. 2552                  
เร่ือง หลักเกณฑ์วิธีการ และเง่ือนไขการสรรหาและเลือกสรรพนักงานราชการ และแบบสญัญาจ้างของพนักงานราชการ พ.ศ. 2552          
และประกาศคณะกรรมการบริหารพนักงานราชการ ลงวันที่ 28 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2554  เรื่อง การกําหนดลักษณะงาน
และคุณสมบัติเฉพาะของกลุ่มงานและการจัดทํากรอบอัตรากําลังพนักงานราชการ และตามคําสั่งสํานักงานคณะกรรมการการ
อาชีวศึกษาที่  297/2556  ลงวันที่  26 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2556  เรือ่ง มอบอํานาจการสรรหาและเลือกสรรบุคลากร
เพ่ือจัดจ้างเป็นพนักงานราชการประเภทท่ัวไป การจัดทําและลงนามในสญัญาจ้างพนักงานราชการ จึงประกาศรับสมัครบุคคล                
เพ่ือเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป โดยมีรายละเอียด ดังต่อไปน้ี 
 

1. ชื่อตําแหน่ง กลุ่มงาน และรายละเอียดการจ้างงาน 
1.1 ชื่อกลุ่มงาน ชื่อตําแหน่ง และ จํานวนอัตราว่าง 

 

                  กลุ่มงาน                 ตําแหน่ง                       จํานวนอัตราว่าง 
 

       บริหารท่ัวไป         พนักงานบริหารท่ัวไป (ครู)                 1   อัตรา          ดงัน้ี  
เลขตําแหน่งที่ 1144   รหัสวิชา 311  กลุ่มวิชาหรือทาง คอมพิวเตอร์ธุรกิจและเทคโนโลยีสารสนเทศ จํานวน 1 อัตรา   
(รายละเอียดตามเอกสารแนบท้ายประกาศ)  

 

1.2 ขอบข่ายงานที่จะให้ปฏิบัติ ปฏิบัติหน้าที่หลักเก่ียวกับการจัดการเรียนการสอน การส่งเสริมการเรียนรู้ การ
พัฒนาผู้เรียน ปฏิบัติงานทางวิชาการของสถานศึกษา พัฒนาตนเองและวิชาชีพ ประสานความร่วมมือกับผู้ปกครอง                
บุคคลในชุมชนหรือสถานประกอบการเพื่อร่วมกันพัฒนาผู้เรียน การบริการสังคมด้านวชิาการ เป็นต้น โดยมลีักษณะงาน 
ที่ต้องปฏิบัต ิดงัน้ี 
  1)  ปฏิบัติงานเก่ียวกับการจัดการเรยีนการสอนและการสง่เสริมการเรียนรู้ของผู้เรียนด้วยวิธีการท่ี
หลากหลาย โดยเน้นผู้เรียนเป็นสําคัญ 

2)  จัดอบรมสัง่สอนและจัดกิจกรรมเพื่อพัฒนาผู้เรียนให้มคุีณลักษณะทีพึ่งประสงค์ 
3)  ปฏิบัติงานวิชาการของสถานศึกษา 
4)  ปฏิบัติงานเก่ียวกับการจัดระบบการดแูลช่วยเหลือผู้เรียน 
5)  ประสานความร่วมมือกับผู้ปกครองและบุคคลในชุมชนเพ่ือร่วมกันพัฒนาผู้เรียนตามศักยภาพ 
6)  ทํานุ บํารุง ส่งเสริมศิลปวัฒนธรรม แหลง่เรียนรู้ และภูมิปัญญาท้องถ่ิน 
7)  ศึกษา วิเคราะห์ วิจัย และประเมินพัฒนาการของผู้เรียน เพ่ือนํามาพัฒนาการเรียนการสอน    

ให้มีประสทิธิภาพย่ิงข้ึน 
 

               /8) ปฏิบัติงาน... 



๒ 
 

๘)  ปฏิบัติงานเก่ียวกับการใช้โปรแกรมชุดคําสั่งในระบบคอมพิวเตอร์ เพ่ือนํามาปฏิบัติงานใน 
การจัดการเรียนการสอนและงานอื่นๆ ที่เก่ียวข้อง รวมท้ังการติดตามความก้าวหน้าของเทคโนโลยีใหม่ๆ เพ่ือนํามาใช้ปฏิบัติงาน 

  ๙) ติดต่อประสานงาน ให้บริการข้อมูล ใหคํ้าปรึกษา แนะนํา ตอบปัญหา และช้ีแจงเรื่องต่างๆ 
ที่เก่ียวกับงานในหน้าที่ให้แก่บุคคลหรือหน่วยงานท่ีเก่ียวข้อง 
  10) ปฏิบัติหน้าที่อ่ืน ๆ ตามที่ได้รับมอบหมาย 

1.3 อัตราค่าตอบแทนและสิทธิประโยชน์ 
       ตําแหน่งในกลุ่มงานบริหารทั่วไป ค่าตอบแทนรายเดือน จํานวน ๑๘,๐๐๐ บาท และให้ได้รับสิทธิประโยชน์
ของพนักงานราชการ ตามระเบียบสํานักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยพนักงานราชการ พ.ศ.๒๕๔๗ และตามประกาศคณะ
กรรมการบริหารพนักงานราชการ เร่ือง ค่าตอบแทนพนักงานราชการ (ฉบับที ่๖)  ลงวันที่ ๑๒ กุมภาพันธ์ พ.ศ.๒๕๕๖ 
กําหนดไว้ 

1.4 ระยะเวลาการจ้าง จ้างภายในปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕60 ถึงวันที ่๓๐ กันยายน 2563 โดยในระยะเวลา
การจ้างจะต้องประเมินผลการปฏิบัติงานของพนักงานราชการ ตามประกาศคณะกรรมการบริหาร พนักงานราชการ   
เรื่องแนวทางการประเมินผลการปฏิบัติงานของพนักงานราชการ พ.ศ.๒๕๕๔ ลงวันที่ ๒๘ กุมภาพันธ์ พ.ศ.๒๕๕๔     
และท่ีสํานักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา กําหนดไว้ 

1.5 สถานที่ปฏิบัติงาน ปฏิบัติงานที่วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีเพชรบูรณ์ สังกัดสํานักงานคณะกรรมการ
การอาชีวศึกษา   

2. คุณสมบัติทั่วไป และคุณสมบัติเฉพาะสําหรับตําแหน่งของผู้สมัคร 
 

ผู้สมัครต้องมีคุณสมบัติทั่วไป และมีคุณสมบัติเฉพาะสําหรับตําแหน่งครบทุกข้อ ดังต่อไปน้ี 
 

2.1  คุณสมบัติท่ัวไป 
2.1.1  มีสญัชาติไทย 
2.1.2  มีอายุไม่ต่ํากว่า ๑๘ ปี (นับถึงวันสุดท้ายของการรับสมัคร) 

 2.1.3  ไม่เป็นบุคคลผูล้้มละลาย 
 2.1.4  ไม่เป็นผู้มีร่างกายทุพพลภาพจนไม่สามารถปฏิบัติหน้าท่ีได ้ไร้ความสามารถหรือจิตฟ่ันเฟือน        
ไม่สมประกอบหรือเป็นโรคตามท่ีกําหนดไวใ้นกฎหมายว่าด้วยระเบียบขา้ราชการพลเรือน 

 2.1.5  ไม่เป็นผู้ดํารงตําแหน่งทางการเมือง กรรมการพรรคการเมือง หรือเจ้าหน้าที่ในพรรคการเมือง 
 2.1.6  ไม่เป็นผู้เคยต้องรับโทษจําคุกโดยคาํพิพากษาถึงที่สุดให้จําคุกเพราะกระทําความผิดทางอาญา 
เว้นแต่เป็นโทษสําหรับความผิดที่ได้กระทําโดยประมาทหรือความผิดลหโุทษ 
 2.1.7  ไม่เป็นผู้เคยถูกลงโทษให้ออก ปลดออก หรือไล่ออกจากราชการ รัฐวิสาหกิจ หรือ หน่วยงานอ่ืนของรัฐ 

 

หมายเหต ุ  ผูท้ี่ผ่านการเลือกสรร  ในวันที่ทําสัญญาจ้างจะต้องไม่เป็นข้าราชการหรือลูกจ้างของส่วนราชการ 
พนักงาน หรือลูกจ้างของหน่วยงานอ่ืนของรัฐ  รัฐวิสาหกิจ หรือพนักงาน หรือลูกจ้างของส่วนราชการส่วนท้องถ่ิน             
และจะต้องนําใบรับรองแพทย์  ซึ่งออกให้ไม่เกิน ๑ เดือน  และแสดงว่าไม่เป็นโรคที่ตอ้งห้ามตามกฎ ก.พ. ว่าด้วยโรค             
(พ.ศ.๒๕๕๓) มายื่นด้วย 

 
 
 
 
 

 

   /2.2.คุณสมบัติ... 
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2.2 คุณสมบัติเฉพาะสําหรับตําแหน่ง  
 

 2.2.1 ได้รับวุฒิปริญญาตรีหรือคุณวุฒิอ่ืนที่เทียบได้ในระดับเดียวกันท่ี ก.พ. รับรองแล้วในกลุ่มวิชาหรือทาง 
ตามท่ีระบุไว้ในรายละเอียดเอกสารแนบท้ายประกาศ 

 2.2.2 มใีบอนุญาตประกอบวิชาชีพคร ูโดยต้องได้รับอนุมตัิภายในวันปิดรับสมัครเท่าน้ัน 
 

3. การรับสมัคร 
3.1 วัน เวลา และสถานที่รับสมัคร 

ผู้ประสงค์จะสมัคร   ให้ย่ืนใบสมัครด้วยตนเอง  ณ วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีเพชรบูรณ์ ตั้งแต ่         
วันที ่12-18 ตุลาคม 2559 ยกเว้นวันหยุดวันราชการ ภาคเช้าตั้งแต่เวลา 08.30 น. ถึง 12.00 น. และภาคบ่าย
ตั้งแต่ เวลา 13.00 น. ถึง 16.30 น.   

 

3.2 หลักฐานที่ต้องย่ืนพร้อมใบสมัคร 
3.2.1  รูปถ่ายหน้าตรง ไม่สวมหมวก ไม่สวมแว่นตาดํา ขนาด 1x1.5 น้ิว โดยถ่ายไว้ไม่เกิน 1 ปี          

(นับถึงวันสุดทา้ยของการรับสมัคร) จํานวน 3 รูป (ใชต้ิดใบสมัคร จํานวน 1 รูป และตดิในบัตรประจาํตัวผู้สมคัรสอบ 
จํานวน ๒ รูป) 

3.2.2  สําเนาปริญญาบัตรหรือสําเนาระเบียนแสดงผลการศึกษา (Transcript of Records) ที่แสดงว่าเป็น
ผู้มีคุณวุฒิการศึกษาตรงตามประกาศรับสมคัรโดยต้องสําเร็จการศึกษา และได้รับอนุมตัิจากผู้มีอํานาจอนุมัติภายในวันปิด
รับสมัคร จํานวน 2 ฉบับ 

ทั้งน้ีผู้ที่จะถือว่าเป็นผู้สําเร็จการศึกษาตามหลักสตูรชั้นปรญิญาบัตรของสถานศึกษาใดนั้นจะถือตาม
กฎหมาย กฎ หรือระเบียบทีเ่ก่ียวกับการสําเร็จการศึกษาตามหลักสตูรของสถานศึกษานั้นๆ เป็นเกณฑ์ โดยจะต้องสําเร็จ
การศึกษาภายในวันปิดรับสมคัร 

3.2.3  สําเนาบัตรประจําตัวประชาชน  จํานวน ๑ ฉบับ 
3.2.4  สําเนาทะเบียนบ้าน  จํานวน ๑ ฉบับ 
3.2.5  สําเนาหลักฐานอ่ืนๆ  (ถ้ามี)  เช่น ใบสําคัญการสมรส ใบเปลี่ยนชื่อ-นามสกุล (ในกรณีท่ีชื่อและ

นามสกุลในหลกัฐานการสมัครไม่ตรงกัน) ใบสําคัญทางทหาร (ใบสด.8 ใบสด.9 และใบสด.43) เป็นต้น 
จํานวนอย่างละ 1 ฉบับ 

3.2.6  สําเนาใบอนุญาตประกอบวิชาชีพคร ูหรือสําเนาใบอนุญาตปฏิบัตกิารสอน หรือหนังสือรับรองสิทธิ             
โดยต้องไดรั้บอนุมัติภายในวันปิดรับสมคัรเท่าน้ัน  จํานวน 1 ฉบับ 

ทั้งน้ี ในวันสมคัร ให้ผู้สมัครนําเอกสารฉบับจริงทุกรายการมาแสดงต่อเจ้าหน้าที่รับสมคัรด้วย และให้
ผู้สมัครเขียนคํารับรองสําเนาถูกต้องและลงชื่อกํากับไว้ในสําเนาเอกสารตามข้อ 3.2.2 - 3.2.6 ไว้ทุกฉบับ 

 

3.3 ค่าธรรมเนียมในการสมัคร 
ผู้สมัครต้องเสยีค่าธรรมเนียมการสมัคร จํานวน 300 บาท (สามร้อยบาทถ้วน) และค่าธรรมเนียมดังกล่าว

จะไม่จ่ายคืนให้ไม่ว่ากรณีใดๆ ทั้งสิ้น 
 
 
 

/3.4วิธีการสมัคร... 
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3.4   วิธีการสมัคร 
ให้ผู้สมัครดําเนินการเก่ียวกับการสมัครตามขั้นตอนวิธีการ ดังน้ี 
3.4.1  ขอรับคําร้องขอสมัคร และใบสมคัรท่ีงานบุคลากร วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีเพชรบูรณ ์หรือ

ขอรับได้ที่เจ้าหน้าที่ในวันสมัคร (หรือสามารถ Download ใบสมัครไดท้างเว็บไซต์วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยี
เพชรบูรณ์ www.pbcat.ac.th หรือ 202.143.166.250) 

3.4.2  กรอกรายละเอียดในเอกสารการสมัครซึ่งประกอบด้วย คําร้องขอสมัคร และใบสมัครให้ครบถ้วน
ทุกช่องรายการ และลงชื่อผูส้มคัรพร้อมท้ังวันที่สมัครให้เรียบร้อย 

3.4.3  ตดิรูปถ่าย ลงในใบสมัคร  จํานวน 1 รูป  และตดิรูปถ่ายลงในบัตรประจําตัวผูส้มัครสอบ                 
ในช่องที่กําหนด จํานวน ๒ รูป ให้เรียบร้อย 

3.4.4  ยื่นเอกสารการสมัครที่กรอกข้อความสมบูรณ์และติดรูปถ่ายเรียบร้อยแล้วพร้อมท้ังแนบเอกสาร
ประกอบการสมัครตามข้อ 3.2 โดยให้ยื่นการสมัครต่อเจ้าหน้าที่รับสมัครเท่าน้ัน และให้ย่ืนภายในวัน เวลา และสถานที่
รับสมัครทีกํ่าหนดไว้ตามข้อ 3.1 

3.4.5  เมื่อเจ้าหน้าที่รับสมัครไดต้รวจสอบเอกสารการสมคัรแล้ว ให้ผูส้มัครชําระเงินคา่ธรรมเนียมสอบ
ตามข้อ ๓.๓ และลงชื่อผูส้มัครในบันทึกประจําวันเป็นหลักฐาน พร้อมกับรอรับบัตรประจําตัวผู้สมคัรสอบคืนจาก
เจ้าหน้าที่รับสมัคร ซึ่งผู้สมคัรต้องเก็บไว้เป็นหลักฐานในการเข้ารับการประเมินสมรรถนะโดยการสอบ 

3.4.6  ตดิตามตรวจสอบประกาศรายช่ือผูม้ีสิทธิสอบตามที่กําหนดไว้ในข้อ 4 ของประกาศฯ น้ี 
 

๓.๕ เงื่อนไขการรับสมัคร 
3.5.1  วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีเพชรบูรณ์ ขอสงวนสิทธ์ิ รับพิจารณาเอกสารการสมัครเฉพาะ

ผู้สมัครที่ย่ืนเอกสารประกอบการสมัครตามข้อ 3.2 ในประกาศฯ น้ีครบถ้วนทุกรายการ และได้กรอกข้อความในเอกสาร
การสมัครครบถ้วนสมบูรณ์และไดด้ําเนินการสมัครตามข้อ 3.4 ในประกาศฯ น้ีครบถ้วนทุกขั้นตอน กรณีที่ย่ืนเอกสาร
ประกอบการสมัคร หรือกรอกข้อความในเอกสารการสมัครไม่ครบถ้วนสมบูรณ์ หรือไม่ไดด้ําเนินการสมัครครบถ้วนทุก
ข้ันตอนดังกล่าวจะมีผลใหผู้้สมัครน้ัน ไมม่ีรายชื่อในประกาศรายชื่อผู้มีสทิธิเข้ารับการประเมินสมรรถนะหรือเข้ารบัการ
สอบในตําแหน่งที่สมัครน้ัน 

3.5.2  ผู้สมคัรจะต้องรับผิดชอบในการตรวจสอบและรับรองตนเองว่าเป็นผู้มีคุณสมบัติทั่วไปและ
คุณสมบัตติรงตามประกาศรบัสมัครสอบ กรณีที่วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีเพชรบูรณ์ ตรวจสอบพบว่าผู้สมัครไม่มี
คุณสมบัติครบถ้วนดังกล่าว หรือคุณวุฒิการศึกษาที่ใช้สมคัรไม่ตรงตามประกาศรับสมคัร รวมทั้งกรณีที่มีความผดิพลาด 
อันเกิดจากผู้สมัครไม่ว่าด้วยเหตุใดๆ อันมีผลทําใหผู้้สมัครไม่มีสิทธิสมัครตามประกาศรับสมัครฯ น้ี ให้ถือว่าผู้สมัครเป็น        
ผู้ขาดคุณสมบัติในการสมัครมาตั้งแต่ต้น และถือว่าเป็นผู้ไม่มีสิทธิเข้ารับการประเมินสมรรถนะและไม่มีสิทธิได้รับการจัด
จ้างและทําสัญญาจ้างเป็นพนักงานราชการคร้ังน้ี ถึงแม้จะเป็นผู้ผ่านการเลือกสรรเพ่ือจดัจ้างเป็นพนักงานราชการและ         
จะไม่ได้รับคืนค่าธรรมเนียมสอบแต่อย่างใด   

4. การประกาศรายช่ือผู้มีสทิธเิข้ารับการประเมินสมรรถนะ และกําหนดวัน เวลา และสถานท่ีในการประเมินสมรรถนะ 
 

วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีเพชรบูรณ์ จะประกาศรายชื่อผู้มสีิทธิเข้ารับการประเมนิสมรรถนะ และกําหนดวัน 
เวลา และสถานที่ในการประเมินสมรรถนะ ก่อนหรือภายใน วันพุธที ่19 ตุลาคม 2559   ณ วิทยาลัยเกษตรและ
เทคโนโลยีเพชรบูรณ์ และทางเว็บไซต์ของวิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีเพชรบูรณ์  www.pbcat.ac.th หรือ 
202.143.166.250 

 
 /5.หลักเกณฑ์... 



๕ 
 

 

5. หลักเกณฑแ์ละวิธีการเลอืกสรร 
 

          วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีเพชรบูรณ์ จะดําเนินการประเมินสมรรถนะผูส้มคัรด้วยวิธีการสอบในตําแหน่ง       
ที่เปิดรับสมัคร ดังต่อไปน้ี    

สมรรถนะ คะแนนเต็ม วิธีการประเมิน
 

ประเมินสมรรถนะคร้ังที่ 1 
ส่วนที่ 1 : ความรู้ความสามารถทั่วไป            
            - รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พ.ศ.2550 
            - รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย ฉบับชั่วคราว พ.ศ.2557 
            - พระราชกฤษฎีกาว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการบริหารกิจการ 
              บ้านเมืองท่ีด ีพ.ศ.2546 
            - พระราชบัญญตัิความรับผิดทางละเมดิของเจ้าหน้าที่ พ.ศ.2539 
            - พระราชบัญญตัิการอาชีวศึกษา พ.ศ.2551 
            - ระเบียบสํานักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยพนักงานราชการ พ.ศ.2547  
              และประกาศคณะกรรมการบริหารพนักงานราชการท่ีเก่ียวข้อง 
            - พระราชบัญญตัิข้อมูลข่าวสารของราชการ พ.ศ.2540 
            - ข่าวสาร-บ้านเมืองและเหตุการณ์ปัจจุบัน 
            - ความเข้าใจภาษาและการใช้ภาษาไทย 
            - ความรู้เบ้ืองต้นเก่ียวกับคอมพิวเตอร์และการใช้โปรแกรมประยุกต ์
              ในงานสํานักงาน 
ส่วนที่ 2 : ความรู้ความสามารถเฉพาะตําแหน่ง 
            - ตามลักษณะงานที่จะให้ปฏิบัตขิองตําแหน่งทีส่มัคร 

       - ความรู้ความสามารถตามกลุม่วิชาหรือทางที่สมัคร 
 

 
100 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

100 

 
สอบข้อเขียน 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
สอบข้อเขียน 

 

ประเมินสมรรถนะครั้งที่ 2 
สว่นที่ 3 : สอบสัมภาษณ์ 

(1) สอบปฏิบัติการสอนในกลุ่มวิชาหรือทางที่สมัคร 
     (เตรียมเน้ือหาการสอน 1 หน่วยการเรียน) 
(2) บุคลิกภาพ การมีมนุษยสมัพันธ์ การประสานงาน 
     การคิดวิเคราะห์ ความคิดริเริ่มสร้างสรรค์ และการสื่อสารโดยการพูด 
 

 
100 

 
สอบสัมภาษณ ์

 

โดยจะประเมนิสมรรถนะ คร้ังที่ 1 ก่อนและเมื่อประเมินสมรรถนะ ครั้งที่ 1 ผ่านแลว้ จึงมีสิทธิเข้ารับการ
ประเมินสมรรถนะครั้งที ่2 ต่อไป 
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6. เกณฑ์การตัดสิน 
6.1  การประเมินสมรรถนะจะแบ่งการประเมินเป็น  2 ครัง้ ได้แก่ 
 6.1.1 ประเมนิสมรรถนะครัง้ที่ 1 ประกอบด้วย สมรรถนะส่วนที ่1 และส่วนที ่2 
 6.1.2 ประเมนิสมรรถนะครัง้ที่ 2 ประกอบด้วย สมรรถนะส่วนที ่3 
6.2  ผู้ที่จะผ่านการประเมินสมรรถนะครั้งที่ 1 ต้องได้คะแนนการประเมินส่วนที ่1  และส่วนท่ี 2                 

ไม่ต่ํากว่าร้อยละ 60 
 

ทั้งน้ี ผู้ที่จะได้รบัการตรวจข้อสอบส่วนที่ 2 จะต้องเป็นผู้ได้คะแนนผ่านการประเมินในส่วนที ่1 ไม่ต่ํากว่าร้อยละ 60 
วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีเพชรบูรณ ์ขอสงวนสิทธิพิจารณาตรวจกระดาษคําตอบของผู้เข้าสอบในส่วนที่ ๒ ให้กับผู้ท่ี
มีผลการประเมินผ่านในส่วนที่ 1 เท่าน้ัน 

6.3  ผู้ท่ีจะมสีทิธิเข้ารับการประเมินสมรรถนะ ครั้งที ่2 จะต้องเป็นผู้ที่ไดค้ะแนนผ่านการประเมินสมรรถนะ ครั้งที ่1 
6.4  ผู้ที่จะผ่านการประเมินสมรรถนะ ครั้งที่ ๒ ต้องได้คะแนนการประเมินส่วนที ่3 ไม่ต่ํากว่าร้อยละ 60 
6.5  ผู้ที่จะผ่านการเลือกสรร จะต้องเป็นผูท่ี้ได้คะแนนผ่านการประเมินสมรรถนะ คร้ังที่ 1 และ ครั้งที่ 2 
 

7.  การประกาศบัญชีรายชื่อ และการขึ้นบัญชีรายชื่อผู้ผ่านการเลือกสรร 
 

๗.๑ วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีเพชรบูรณ์ จะประกาศรายชื่อผู้ผา่นการเลือกสรร ณ วิทยาลัยเกษตรและ                      
เทคโนโลยีเพชรบูรณ์ และทางเว็บไซต์ของวิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีเพชรบูรณ์ www.pbcat.ac.th หรือ 
202.143.166.250 

๗.๒ การประกาศบัญชีรายชื่อผู้ผ่านการเลือกสรร 
 ๗.๒.๑ จําแนกตามตําแหน่งทีเ่ปิดรับสมัครและมีผู้สอบผ่าน 
 ๗.๒.๒ บัญชีรายชื่อดังกล่าวจะเรียงลําดับที่จากผู้ที่ได้คะแนนรวมสูงสดุเป็นลําดับที่หน่ึงไปหาผู้ที่ได้

คะแนนรวมต่ําสุด โดยผู้อยู่ในลําดับตน้จะเป็นผู้อยู่ในลําดับที่ดีกว่า 
 ๗.๒.๓ กรณี ที่มีผู้ได้คะแนนรวมตามข้อ ๗.๒.๒ ดังกล่าวเท่ากัน จะพิจารณาดังน้ี 
  (๑) ให้ผู้ที่ได้คะแนนประเมิน ครั้งที่ ๑ ส่วนที ่๑ มากกว่าเป็นผู้อยู่ในลําดับทีด่กีว่า 
  (๒) ถ้าคะแนนเท่ากัน จะพิจารณาให้ผู้ที่ได้คะแนนประเมิน ครั้งที่ ๑ ส่วนท่ี ๒ มากกว่าเป็นผู้

อยู่ในลําดับทีด่กีว่า 
  (๓) ถ้าคะแนนเท่ากัน จะพิจารณาให้ผู้ที่ได้คะแนนประเมิน ครั้งที ่๒ มากกว่าเป็นผู้อยู่ในลําดับทีด่ีกว่า 
 

๗.๓ หากตําแหน่งใดมผีู้ผ่านการเลือกสรรเกินจํานวนอัตราว่างที่ประกาศรับสมัครน้ี วิทยาลัยเกษตรและ
เทคโนโลยีเพชรบูรณ์จะขึ้นบัญชีรายชื่อผู้ผ่านการเลือกสรรดังกล่าวน้ันไว้เป็นเวลา ๒ ปี นับแต่วันประกาศข้ึนบัญชรีายช่ือ 
ผู้ผ่านการเลือกสรร หรือนับแต่วันประกาศรับสมัครในตําแหน่งที่มีลักษณะงานเช่นเดยีวกันน้ีใหม่ แล้วแต่กรณี 

 

ทั้งน้ี ถ้ามีกรณอีย่างใดอย่างหนึ่งดังต่อไปน้ี ให้รายชื่อที่ได้ข้ึนบัญชีไว้น้ีเป็นอันยกเลกิการข้ึนบัญชขีองผู้น้ันด้วย            
ได้แก่ 

(๑)  ผู้น้ันได้ขอสละสิทธิ์ไม่เข้ารับการจัดจ้างในตําแหน่งท่ีสอบได ้
(๒)  ผู้น้ันไมม่ารายงานตัวเพ่ือรับการจัดจ้างภายในเวลาที่กําหนด 
(๓)  ผู้น้ันไม่มาเข้าปฏิบัติหน้าที่ราชการตามกําหนดวัน เวลา ที่วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีเพชรบูรณ์ กําหนด 
(๔)  ปรากฏข้อเท็จจริงในภายหน้าว่าผู้น้ันมีคุณสมบัติไม่เป็นไปตามเง่ือนไข และ/หรือไมป่ฏิบัติตามเง่ือนไข

การรับสมัครกรณีหน่ึงกรณีใดหรือหลายกรณีตามทีร่ะบุไว้ในข้อ ๓.๕ ของประกาศฯ น้ี 
 

   /8.การจัดจ้าง... 
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8. การจัดจ้างและทําสัญญาจ้างผู้ผ่านการเลือกสรร 
 
 

ผู้ผ่านการเลือกสรรจะต้องเข้ารับการจ้างและทําสญัญาจ้างตามที่วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีเพชรบูรณ์ 
กําหนดดังน้ี 

๘.๑ วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีเพชรบูรณ์ จะจ้างพนักงานราชการครั้งแรกตามลําดบัคะแนนที่สอบได้ของ
ผู้สอบผ่านการเลือกสรรตามจํานวนอัตราว่างที่ได้ประกาศรับสมัครไว้น้ี 

๘.๒ ในกรณีทีวิ่ทยาเกษตรและเทคโนโลยีเพชรบูรณ์ มีอัตราว่างเพ่ิมในภายหน้าจะจัดจ้างพนักงานราชการโดย
พิจารณาบัญชรีายชื่อผู้ผ่านการเลือกสรรในตําแหน่งน้ัน ๆ ตามลําดับการข้ึนบัญชีรายชื่อของตําแหน่งน้ันที่มีบัญชรีายช่ือ
เหลืออยู่ตามจํานวนอัตราว่างดังกล่าว 

๘.๓ การทําสัญญาจ้างให้เป็นไปตามที่วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีเพชรบูรณ์กําหนดซึ่งจะแจ้งใหท้ราบต่อไป 
 

ประกาศ  ณ  วันที่   3 ตุลาคม  พ.ศ. ๒๕๕9 
 
 

 
(นายชนินทร ์อินหันต)์ 

รองผู้อํานวยการ รักษาการในตําแหน่ง 
ผู้อํานวยการวิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยเีพชรบูรณ์ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



๘ 
 

เอกสารแนบท้ายประกาศวิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีเพชรบูรณ์ 
ลงวันที่  3 ตุลาคม พ.ศ. ๒๕๕๙ 

เรื่อง  รับสมัครบุคคลเพ่ือเลอืกสรรและจัดจ้างเป็นพนักงานราชการทั่วไป 
......................................................... 

 
1.  ข้อมูลเก่ียวกับตําแหน่ง 

ชื่อตําแหน่ง      พนักงานบริหารท่ัวไป  (ครู) 
ตําแหน่งเลขที ่    ๑๑๔๔      กลุ่มงาน    บริหารทั่วไป      รหัสสาขา    311 

     กลุ่มหรือทาง  คอมพิวเตอร์/คอมพิวเตอร์ธุรกิจ/คอมพิวเตอร์ศึกษา/คอมพิวเตอร์เพ่ือการบัญช/ีวิทยาการ
คอมพิวเตอร์เทคโนโลยีสารสนเทศ/ระบบสารสนเทศ/การจัดการเทคโนโลยีสารสนเทศ/การจัดการระบบสารสนเทศ/ 
การจัดการสารสนเทศคอมพิวเตอร์/เทคโนโลยีสารสนเทศทางธุรกิจ/เทคโนโลยีสารสนเทศและอินเตอร์เน็ต/เทคโนโลยี
สารสนเทศและการประเมินผลการศึกษา/เทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อการสื่อสาร/คอมพิวเตอร์และเทคโนโลยีสารสนเทศ/
ระบบสารสนเทศทางคอมพิวเตอร/์วิทยาการสารสนเทศคอมพิวเตอร์/วิศวกรรมสารสนเทศ/เทคโนโลยีสารสนเทศและ
การสื่อสาร 
สถานที่ปฏิบัติงาน   วิทยาลยัเกษตรและเทคโนโลยีเพชรบูรณ์ 
      157 หมู่ 5 ถนนสระบุร-ีหล่มสัก ตําบลบุ่งคล้า อําเภอหล่มสัก จังหวัดเพชรบูรณ์ 67110 
 

2. หน้าท่ีความรับผิดชอบของงานที่ปฏิบัติ ปฏิบัติหน้าที่หลักเกี่ยวกับการจัดการเรียนการสอน การส่งเสริมการเรียนรู้ 
การพัฒนาผู้เรียน ปฏิบัติงานทางวิชาการของสถานศึกษา พัฒนาตนเองและวิชาชีพ  ประสานความร่วมมือกับผู้ปกครอง            
บุคคลในชุมชนหรือสถานประกอบการเพื่อร่วมกันพัฒนาผู้เรียน การบริการสังคมด้านวชิาการ เป็นต้น โดยมลีักษณะงาน 
ที่ต้องปฏิบัติ ดงัน้ี 

1)  ปฏิบัติงานเก่ียวกับการจัดการเรียนการสอนและการส่งเสริมการเรียนรู้ของผู้เรียนด้วยวิธีการที่หลากหลาย               
     โดยเน้นผู้เรียนเป็นสําคัญ 
2)  จัดอบรมสัง่สอนและจัดกจิกรรมเพ่ือพัฒนาผู้เรียนให้มคุีณลักษณะท่ีพึงประสงค์ 
3)  ปฏิบัติงานวิชาการของสถานศึกษา 
4)  ปฏิบัติงานเก่ียวกับการจัดระบบการดแูลช่วยเหลือผู้เรียน 
5)  ประสานความร่วมมือกับผู้ปกครองและบุคคลในชุมชนเพ่ือร่วมกันพัฒนาผู้เรียนตามศักยภาพ 
6)  ทํานุ บํารุง ส่งเสริมศิลปวัฒนธรรม แหลง่เรียนรู้ และภูมิปัญญาท้องถ่ิน 
7)  ศึกษา วิเคราะห์ วิจัย และประเมินพัฒนาการของผู้เรียน เพ่ือนํามาพัฒนาการเรียนการสอน    

                ให้มีประสิทธิภาพย่ิงข้ึน 
๘)  ปฏิบัติงานเก่ียวกับการใช้โปรแกรมชุดคําสั่งในระบบคอมพิวเตอร์ เพ่ือนํามาปฏิบัติงานในการจัดการเรียนการสอน               

และงานอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง รวมทั้งการตดิตามความก้าวหน้าของเทคโนโลยีใหม่ๆ  เพ่ือนํามาใช้ปฏิบัติงาน 
        ๙)  ติดตอ่ประสานงาน ให้บริการข้อมลู ใหคํ้าปรึกษา แนะนํา ตอบปัญหา และช้ีแจงเร่ืองต่างๆ 
                ท่ีเก่ียวกับงานในหน้าที่ให้แก่บุคคลหรือหน่วยงานที่เก่ียวข้อง 

     10) ปฏิบัติหน้าที่อ่ืน ๆ ตามที่ได้รับมอบหมาย 
/3.คุณสมบัติเฉพาะ... 

 
 



๙ 
 

3.  คุณสมบัติเฉพาะสําหรับตําแหน่ง 
 

     3.1 ไดรั้บปริญญาตรีหรอืคุณวุฒิอ่ืนๆ ท่ีเทียบไดใ้นระดับเดียวกันที ่ก.พ.พิจารณารับรองแล้ว ในกลุ่มหรือทาง 
คอมพิวเตอร์/คอมพิวเตอร์ธุรกิจ/คอมพิวเตอร์ศึกษา/คอมพิวเตอร์เพ่ือการบัญช/ีวิทยาการคอมพิวเตอร์เทคโนโลยี
สารสนเทศ/ระบบสารสนเทศ/การจัดการเทคโนโลยสีารสนเทศ/การจัดการระบบสารสนเทศ/การจัดการสารสนเทศ
คอมพิวเตอร์/เทคโนโลยีสารสนเทศทางธุรกิจ/เทคโนโลยสีารสนเทศและอินเตอร์เน็ต/เทคโนโลยีสารสนเทศและการ
ประเมินผลการศึกษา/เทคโนโลยีสารสนเทศเพ่ือการสื่อสาร/คอมพิวเตอร์และเทคโนโลยีสารสนเทศ/ระบบสารสนเทศทาง
คอมพิวเตอร์/วิทยาการสารสนเทศคอมพิวเตอร/์วิศวกรรมสารสนเทศ/เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร 
 

3.2  มีใบอนญุาตประกอบวิชาชีพคร ูโดยต้องได้รับอนุมตัิภายในวันปิดรับสมัครเท่าน้ัน 
 

4.  การลงนาม 
 
 

(นายชนินทร ์อินหันต)์ 
รองผู้อํานวยการ รักษาการในตําแหน่ง 

ผู้อํานวยการวิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยเีพชรบูรณ์ 

ผู้ตรวจสอบ 
 

วันที่ท่ีได้จัดทํา  3 ตลุาคม 2559 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


