
 
 
 

 

ประกาศวิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีตรัง 
                           เรื่อง  รับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป 

------------------------------------------ 
  ด้วยวิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีตรัง ประสงค์จะรับสมัครบุคคลเพ่ือจัดจ้างเป็นพนักงานราชการ 
ตำแหน่งในกลุ่มงานบริหารทั่วไป  ตำแหน่ง พนักงานบริหารทั่วไป (ครู) ภาษาไทย  โดยปฏิบัติงานในวิทยาลัยเกษตร
และเทคโนโลยีตรัง     ฉะนั้น  อาศัยอำนาจตามความในข้อ ๕ ของประกาศคณะกรรมการบริหารพนักงานราชการ 
ลงวันที่ ๑๑ กันยายน พ.ศ. ๒๕๕๒ เรื่อง หลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขการสรรหา และเลือกสรรพนักงานราชการ 
และแบบสัญญาจ้างของพนักงานราชการ พ.ศ. ๒๕๕๒  และประกาศคณะกรรมการบริหารพนักงานราชการ  
ลงวันที่ ๒๘ กุมภาพันธ์  พ.ศ. ๒๕๕๔  เรื่อง การกำหนดลักษณะงานและคุณสมบัติเฉพาะของกลุ่มงานและการจัดทำ
กรอบอัตรากำลังพนักงานราชการและคำสั่งสำนักงานณะกรรมการการอาชีวศึกษา ที่ ๒๙๗/๒๕๕๖ ลงวันที่  ๒๘  
กุมภาพันธ์ พ.ศ. ๒๕๕๖  เรื่อง มอบอำนาจการสรรหาและเลือกสรรบุคคลเพื่อจัดจ้างเป็นพนักงานราชการประเภท
ทั่วไปการจัดทำและลงนามในสัญญาจ้างพนักงานราชการจึงประกาศรับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงาน
ราชการทั่วไปโดยมีรายละเอียด ดังต่อไปนี้   
๑.ชื่อตำแหน่ง กลุ่มงาน และรายละเอียดการจ้างงาน  

๑.๑  ชื่อกลุ่มงาน   ชื่อตำแหน่ง   จำนวนอัตราว่าง     
        บริหารงานทั่วไป        พนักงานบริหารทั่วไป (ครู) ภาษาไทย       1  อัตรา 
1.๒  อัตราค่าตอบแทนและสิทธิประโยชน์ 
 ตำแหน่งในกลุ่มงานบริหารทั่วไป ค่าตอบแทนรายเดือน  จำนวนเงิน  18,000  บาท 
 และให้ได้รับสิทธิประโยชน์ของพนักงานราชการ ตามระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยพนักงาน

ราชการ พ.ศ. 2547 และตามประกาศคณะกรรมการบริหารพนักงานราชการ เรื่อง ค่าตอบแทนพนักงานราชการ 
(ฉบับที่ ๙) ลงวันที่ 1๕  พฤษภาคม พ.ศ. 25๖๑ กำหนดไว้ 

1.๓  ระยะเวลาการจ้าง จัดจ้างภายในปีงบประมาณ ๒๕๖5 ถึง ๓๐ กันยายน  ๒๕๖7  โดยในระยะเวลา
การจ้างต้องประเมินผลการปฏิบัติงานตามระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรี ว่าด้วยพนักงานราชการ พ.ศ. ๒๕๔๗ 
ประกอบกับประกาศคณะกรรมการบริหารพนักงานราชการ   เรื่อง  แนวทางการประเมินผลการปฏิบัติ งานของ
พนักงานราชการ พ.ศ. 2554  ลงวันที่ 28 กุมภาพันธ์  พ.ศ. 2554  และตามที่สำนักงานคณะกรรมการการ
อาชีวศึกษา กำหนดไว้ 

1.๔  ขอบข่ายงานที่จะให้ปฏิบัติ   ให้เป็นไปตามรายละเอียดแนบท้ายประกาศนี้ 
1.5  สถานที่ปฏิบัติงาน   ปฏิบัติงานที่ วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีตรัง  อำเภอเมือง จังหวัดตรัง  สังกัด 

สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา 
2.  คุณสมบัติท่ัวไป และคุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่งของผู้สมัคร 
 ผู้สมัครต้องมีคุณสมบัติทั่วไป และมีคุณสมบัติเฉพาะตำแหน่งครบทุกข้อ ดังต่อไปนี้ 

2.1  คุณสมบัติท่ัวไป 
  2.1.1  มีสัญชาติไทย 
  2.1.๒  มีอายุไม่ต่ำกว่า 18 ปี (นับถึงวันสุดท้ายของการรับสมัคร) 
  2.1.3  ไม่เป็นบุคคลล้มละลาย 
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    / 2.1.4 ไม่เป็นผู้มี... 



2.1.4  ไม่เป็นผู้มีกายทุพพลภาพจนไม่สามารถปฏิบัติหน้าที่ได้ ไร้ความสามารถ           
หรือ จิตฟั่นเฟือนไม่สมประกอบ หรือโรคตามที่กำหนดไว้ในกฎหมายว่าด้วยระเบียบข้าราชการพลเรือน 

2.1.5  ไม่เป็นผู้ดำรงตำแหน่งทางการเมือง กรรมการพรรคการเมือง หรือเจ้าหน้าที่ ในพรรค 
การเมือง 
  2.1.6  ไม่เป็นผู้เคยต้องรับโทษจำคุกโดยคำพิพากษาถึงที่สุดให้จำคุกเพราะกระทำความผิดทาง
อาญา เว้นแต่เป็นโทษสำหรับความผิดที่ได้กระทำโดยประมาท หรือความผิดลหุโทษ                                        
  2.๑.7  ไม่เป็นผู้เคยถูกลงโทษให้ออก ปลดออก หรือไล่ออกจากราชการ รัฐวิสาหกิจหรือหน่วยงาน
อ่ืนของรัฐ 

  หมายเหตุ  ผู้ที่ผ่านการเลือกสรร ในวันที่ทำสัญญาจ้างจะต้องไม่เป็นข้าราชการหรือลูกจ้างของส่วน
ราชการ พนักงาน หรือลูกจ้างของหน่วยงานอื่นของรัฐ รัฐวิสาหกิจ หรือพนักงานหรือลูกจ้าง ของส่วนราชการส่วน
ท้องถิ่น และจะต้องนำใบรับรองแพทย์ ซึ่งออกให้ไม่เกิน ๑ เดือน และแสดงว่าไม่เป็นโรคต้องห้ามตามกฎ ก.พ.  
ว่าด้วยโรค (พ.ศ. ๒๕๕๓ ) มายื่นด้วย 

 2.2 คุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่ง 
2.2.1  ได้รับวุฒิปริญญาตรี  หรือคุณวุฒิอื่นที่เทียบได้ในระดับเดียวกันในสาขาวิชา และที ่ก.พ.  

พิจารณารับรองแล้วในรหัสวิชาภาษาไทย    ภาษาไทย/การสอนภาษาไทย/ภาษาและวรรณคดีไทย/ไทยศึกษา/
ภาษาไทยและการสื่อสาร/ภาษาไทยเพ่ือการสื่อสาร  
  ๒.๒.๒  มีใบอนุญาตประกอบวิชาชีพ หรือใบอนุญาตปฏิบัติการสอนหรือหนังสือรับรองสิทธิโดยต้อง
ได้รับอนุมัติภายในวันปิดรับสมัครเท่านั้น 
     

3. การเข้ารับการเลือกสรร 
 3.1 วัน เวลา และสถานที่รับสมัคร 
  ผู้ประสงค์จะสมัครให้ยื่นใบสมัครด้วยตนเอง   ณ   วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีตรัง  
ตั้งแต่วันที่  24  - 28  มกราคม  2565  (ในวันราชการ)  ภาคเช้าตั้งแต่เวลา  08.30  น.   ถึง 12.00 น. และ  
ภาคบ่าย เวลา 13.00 น. ถึง 16.30 น. 
 3.2 หลักฐานที่ต้องย่ืนพร้อมใบสมัคร 
  3.2.1  รูปถ่ายหน้าตรง ไม่สวมหมวก และไม่สวมแว่นดำ ขนาด 1 x 1.5 นิ้ว โดยถ่ายไว้ไม่เกิน  
1 ปี  (นับถึงวันสุดท้ายของการรับสมัคร) จำนวน  3  รูป   
  ๓.๒.๒ กรณีตำแหน่งในกลุ่มงานบริหารทั่วไป ให้ใช้สำเนาปริญญาบัตร ซึ่งเป็นคุณวุฒิที่ใช้สมัครหาก
ยังไม่ได้รับปริญญาบัตรให้ใช้หนังสือแสดงว่าเป็นผู้สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรี ดังกล่าวจากผู้มีอำนาจอนุมัติ 
ตามท่ีกำหนดไว้ในคุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่งที่เปิดรับสมัครนี้  จำนวน  ๒ ฉบับ 

3.2.๓ สำเนาแสดงผลการศึกษา (Trancript) ของคุณวุฒิที่ใช้สมัครในข้อ ๓.๒.๒ จำนวน ๒ ฉบับ 
๓.๒.๔ สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน  จำนวน ๑ ฉบับ 
๓.๒.๕ สำเนาทะเบียนบ้าน  จำนวน  ๑  ฉบับ 
๓.๒.๖ สำเนาหลักฐานอื่น ๆ (ถ้ามี)   เช่น ใบสำคัญการสมรส ใบเปลี่ยนชื่อ-นามสกุล (ในกรณีที่ชื่อ

และนามสกุลในหลักฐานเอกสารการสมัครไม่ตรงกัน) ใบสำคัญทางทหาร (ใบสด.๘ ใบสด.๙ และใบ สด.๔๓) (เฉพาะ
ผู้สมัครเพศชาย) เป็นต้น จำนวนอย่างละ ๑ ฉบับ 

 
/ทั้งนี ้ ในวันสมัคร...... 
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  ทั้งนี้ ในวันสมัคร ให้ผู้สมัครจัดเรียงเอกสารตามลำดับข้างต้นพร้อมนำเอกสารฉบับจริงทุก
รายการ มาแสดงต่อเจ้าหน้าที่รับสมัคร และให้ผู้สมัครเขียนคำรับรองสำเนาถูกต้องและลงชื่อกำกับไว้ในสำเนา
เอกสารตามข้อ 3.2.2 – 3.2.6 ไว้ทุกฉบับ  

 3.3 ค่าธรรมเนียมในการสมัคร 
  ผู้สมัครต้องเสียค่าธรรมเนียมสอบสำหรับตำแหน่งที่สมัคร จำนวน ๓00 บาท (สามร้อยบาทถ้วน) 
และค่าธรรมเนียมดังกล่าวจะไม่จ่ายคืนให้ ไม่ว่ากรณีใดๆ ทั้งสิ้น 
 3.4  วิธีการสมัคร 
  ให้ผู้สมัครดำเนินการเก่ียวกับการสมัครตามขั้นตอนวิธีการ ดังนี้ 
  3.4.1  ขอรับคำร้องขอสมัคร และใบสมัครที่งานบุคลากร วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีตรัง หรือ
ขอรับได้ที่เจ้าหน้าที่ในวันสมัคร   

3.4.2  กรอกรายละเอียดในเอกสารการสมัครซึ่งประกอบด้วย คำร้องขอสมัคร และใบสมัคร 
ให้ครบถ้วนทุกช่องรายการ และลงชื่อผู้สมัครพร้อมทั้งวันที่สมัครให้เรียบร้อย กรณีกรอกเอกสารการสมัครผิดเล็กน้อย
ให้ขีดฆ่าลงชื่อกำกับและกรอกข้อความใหม่ให้ถูกต้อง  กรณีกรอกผิดหลายแห่งให้ขอรับเอกสารการสมัครชุดใหม่เพ่ือ
กรอกใหม่ 
  3.4.3  ปิดรูปถ่ายจำนวน 1 รูป ลงในใบสมัคร และปิดรูปถ่ายจำนวน 2 รูป ลงในบัตรประจำตัว
ผู้สมัครสอบในช่องที่กำหนดให้เรียบร้อย 
  3.4.4  ยื่นเอกสารการสมัครที่กรอกข้อความสมบูรณ์และติดรูปถ่ายเรียบร้อยแล้วพร้อมทั้งแนบ
เอกสารประกอบการสมัครตามข้อ 3.2 โดยให้ยื่นการสมัครต่อเจ้าหน้าที่รับสมัครเท่านั้น และให้ยื่นภายในวันเวลา
และสถานที่รับสมัครที่กำหนดไว้ตามข้อ 3.1  
  3.4.5 เมื่อเจ้าหน้าที่รับสมัครได้ตรวจสอบเอกสารการสมัครแล้ว ให้ผู้สมัครชำระเงินค่าธรรมเนียม
สอบ ตามข้อ  3.3  และลงชื่อผู้สมัครในบันทึกประจำวันเป็นหลักฐาน พร้อมกับรอรับบัตรประจำตัวผู้สมัครสอบคืน
จากเจ้าหน้าที่รับสมัครซึ่งผู้สมัครต้องเก็บไว้เป็นหลักฐานในการเข้ารับการประเมินสมรรถนะ 
โดยการสอบ 
  3.4.6  ติดตาม ตรวจสอบประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิสอบตามที่กำหนดไว้ในข้อ 4 ของประกาศฯ นี้ 

3.5  เงื่อนไขในการรับสมัคร 
3.5.1 วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีตรัง ขอสงวนสิทธิรับการพิจารณาเอกสารการสมัครเฉพาะ

ผู้สมัครที่ยื่นเอกสารประกอบการสมัครตามข้อ 3.2 ในประกาศฯ นี้ครบถ้วนทุกรายการและได้กรอกข้อความใน
เอกสารการสมัครครบถ้วนสมบูรณ์และได้ดำเนินการสมัครตามข้อ 3.4 ในประกาศฯ นี้ครบถ้วนทุกขั้นตอน กรณีท่ียื่น
เอกสารประการสมัคร หรือกรอกข้อความในเอกสารการสมัครไม่ครบถ้วนสมบูรณ์ หรือไม่ได้ดำเนินการสมัคร
ครบถ้วนทุกขั้นตอนดังกล่าวจะมีผลให้ผู้สมัครนั้น ไม่มีรายชื่อในประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการประเมินสมรรถนะ
หรือเข้ารับการสอบในตำแหน่งที่สมัครนั้น 

3.5.2 ผู้สมัครจะต้องรับผิดชอบในการตรวจสอบและรับรองตนเองว่าเป็นผู้มีคุณสมบัติทั่วไปและ
คุณสมบัติตรงตามประกาศรับสมัครสอบ กรณีที่วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีตรัง ตรวจสอบพบว่าผู้สมัครไม่มี
คุณสมบัติครบถ้วนดังกล่าว  หรือคุณวุฒิการศึกษาที่ใช้สมัครไม่ตรงตามประกาศรับสมัคร รวมทั้งกรณีที่มีความ
ผิดพลาดอันเกิดจากผู้สมัครไม่ว่าด้วยเหตุใดๆอันมีผลทำให้ผู้สมัครไม่มีสิทธิสมัครตามประกาศรับสมัครฯนี้ให้ถือว่า
ผู้สมัครเป็นผู้ขาดคุณสมบัติในการสมัครมาต้ังแต่ต้นและถือว่าเป็นผู้ไม่มีสิทธิเข้ารับการประเมินสมรรถนะและไม่มีสิทธิ
ได ้ร ับการจ ัดจ ้างและทำส ัญญาจ้างเป ็นพนักงานราชการคร ั ้งน ี ้  ถ ึงแม้จะเป ็น  ผ ู ้ผ ่านการเล ือกสรรเพ่ือ 
จัดจ้างเป็นพนักงานราชการ และจะไม่ได้รับคืนค่าธรรมเนียมสอบแต่อย่างใด 

               /๓.๕.๓ วิทยาลัยเกษตร .................. 
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๓.๕.๓ วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีตรัง จะดำเนินการประเมินสมรรถนะ โดยการสอบข้อเขียน

ครั้งแรกในวันเวลาเดียวกันทุกตำแหน่งตามประกาศรับสมัคร ดังนั้นกรณีผู้ใดสมัครหลายตำแหน่งวิทยาลัยเกษตรและ
เทคโนโลยีตรังขอสงวนสิทธิในการประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าสอบตามข้อ ๔ ของประกาศฯนี้  โดยพิจารณาประกาศ
รายชื่อผู้นั้นตามตำแหน่งที่ผู้นั้นได้สมัครครั้งสุดท้าย 

 

4.  การประกาศรายช่ือผู้มีสิทธิเข้ารับการประเมินสมรรถนะและกำหนดวันเวลาและสถานที่ในการประเมิน
สมรรถนะ 

วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีตรัง จะประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการประเมินสมรรถนะ และ 
กำหนดวัน เวลา และสถานที่ในการประเมินสมรรถนะ  ในวันที่  1  กุมภาพันธ์   ๒๕๖5   ณ วิทยาลัยเกษตรและ
เทคโนโลยีตรัง  หรือเว็บไซต์ของวิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีตรัง www.kasettrang.ac.th        ทั้งนี้  ผู้ที่เข้ารับการ
ประเมินสมรรถนะต้องมีหลักฐานการฉีดวัคซีน อย่างน้อย 1 เข็ม และต้องนำผลการตรวจ ATK (72 ชั่วโมง) มาแสดง
ต่อคณะกรรมการคุมสอบในวันเข้ารับการประเมินสมรรถนะ 
 
 

        /5. หลักเกณฑ์และวิธีการเลือกสรร….. 
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5. หลักเกณฑ์และวิธีการเลือกสรร 

  วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีตรัง จะดำเนินการประเมินสมรรถนะผู้สมัครด้วยวิธีการสอบ      
ในตำแหน่งทีเ่ปิดรับสมัคร ดังต่อไปนี้ 
สมรรถนะ คะแนนเต็ม วิธีการประเมิน 
ประเมินสมรรถนะ ครั้งที่ ๑   
ส่วนที่ ๑  ความรู้ความสามารถทั่วไป 10๐ สอบข้อเขียน 

- นโยบายด้านการศึกษาของนายกรัฐมนตรี 
(พลเอกประยุทธ์  จันทร์โอชา) 

  

- นโยบายด้านการศึกษาของรัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ   
- พระราชบัญญัติการอาชีวศึกษา พ.ศ. ๒๕๕๑   
- ระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยพนักงานราชการ  

พ.ศ. ๒๕๔๗ และประกาศคณะกรรมการการบริหารพนักงานราชการ          ที่
เกี่ยวข้อง    ค่าตอบแทนและสิทธิประโยชน์  การประเมินผลการปฏิบัติงาน 
วินัยและรักษาวินัย  การสิ้นสุดสัญญาจ้าง คณะกรรมการบริหารพนักงาน
ราชการ 

  

- ความเข้าใจภาษาไทยและการใช้ภาษา   
- ความรู้เบื้องต้นเก่ียวกับคอมพิวเตอร์และการใช้โปรแกรม 

ประยุกต์ในงานสำนักงาน 
  

ส่วนที่ ๒  ความรู้ความสามารถเฉพาะตำแหน่ง ตามลักษณะงานที่จะให้ปฏิบัติ
ของตำแหน่งที่สมัคร 
ตำแหน่งครู   
           -  วิชาความเป็นครู 
           -  วิชาชีพเฉพาะตำแหน่ง  

 
 
 

10๐ 

 
 
 

สอบข้อเขียน 
 

ประเมินสมรรถนะ  ด้านที่ ๒ ๑๐๐ สอบสัมภาษณ์ 
(๑) มนุษย์สัมพันธ์ และบุคลิกภาพ   
(๒) การคิดวิเคราะห์   

(๓) ความคิดริเริ่มและปฏิภาณไหวพริบ   

(๔) การสื่อสารโดยการพูด   

 

  โดยจะประเมินสมรรถนะ ครั้งที่ ๑ ก่อนและเมื่อประเมินสมรรถนะ ครั้งที่ ๑ ผ่านแล้วจึงจะมีสิทธิ 
เข้ารับการประเมินสมรรถนะ ครั้งที่ ๒ ต่อไป 
 
 
 
         /6.  เกณฑ์การตัดสิน  …. 
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 6.  เกณฑ์การตัดสิน 

  การประเมินสมรรถนะ จะแบ่งการประเมินเป็น ๒ ครั้ง ดังนี้   
  6.1  การประเมินสมรรถนะจะแบ่งการประเมินเป็น 2 ครั้ง ได้แก่ 

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

  6.2  ผู้ที่จะผ่านการประเมินสมรรถนะครั้งที่ 1 ต้องได้คะแนนการประเมินสมรรถนะส่วนที่ 1 และ
ส่วนที่ 2  ไม่ต่ำกว่าร้อยละ 60 
  ทั้งนี้ ผู้ที่จะได้รับการตรวจข้อสอบส่วนที่ 2 จะต้องเป็นผู้ได้คะแนนผ่านการประเมินในส่วนที่ 1 ไม่
ต่ำกว่าร้อยละ 60 (วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีตรัง ขอสงวนสิทธิพิจารณาตรวจกระดาษคำตอบของผู้เข้าสอบใน
ส่วนที่ 2 ให้กับผู้ที่มีผลการประเมินผ่านในส่วนที่ 1 เท่านั้น) 

6.3  ผู้ที่จะมีสิทธิเข้ารับการประเมินสมรรถนะครั้งที่ 2 จะต้องเป็นผู้ที่ได้คะแนนผ่านการประเมิน
สมรรถนะครั้งที่ 1  

๖.4  ผู้ที่จะผ่านการประเมินสมรรถนะครั้งที่ 2   ต้องได้คะแนนประเมินไม่ต่ำกว่า ร้อยละ 60 
  6.5  ผู้ที่จะผ่านการเลือกสรร จะต้องเป็นผู้ที่ได้คะแนนผ่านการประเมินสมรรถนะ ครั้งที ่1 
 และครั้งที่ 2  

7. การประกาศบัญชีรายช่ือและการขึ้นบัญชีรายชื่อผู้ผ่านการเลือกสรร 
  7.๑  การประกาศบัญชีรายชื่อผู้ผ่านการเลือกสรร 
   7.๑.1  จำแนกตามตำแหน่งที่เปิดรับสมัครและมีผู้สอบผ่าน 

7.๑.2  บัญชีรายชื่อดังกล่าว จะเรียงลำดับที่จากผู้ที่ได้คะแนนรวมสูงสุดเป็นลำดับที่หนึ่งไป
หาผู้ที่ได้คะแนนรวมต่ำสุด โดยผู้อยู่ในลำดับต้นจะเป็นผู้อยู่ในลำดับที่ดีกว่า 

7.๑.3  กรณีท่ีมีผู้ได้คะแนนรวมตามข้อ 7.1.2 ดังกล่าวเท่ากัน จะพิจารณา ดังนี้ 
    (๑) ให้ผู้ที่ได้คะแนนประเมินครั้งที่ 1 ส่วนที่ 1 มากกว่า เป็นผู้อยู่ในลำดับที่ดีกว่า                                      

(๒) ถ้าคะแนนเท่ากัน จะพิจารณาให้ผู้ที่ได้คะแนนประเมินครั้งที่ 1 ส่วนที่ 2 
มากกว่าเป็นผู้อยู่ในลำดับที่ดีกว่า             

(๓) ถ้าคะแนนเท่ากัน จะพิจารณาให้ผู้ที่ได้คะแนนประเมินครั้งที่ 2  มากกว่า 
เป็นผู้อยู่ในลำดับดีกว่า 
  7.๒  หากตำแหน่งใดมีผู้ผ่านการเลือกสรรเกินจำนวนอัตราว่างที่ประกาศรับสมัครนี้ วิทยาลัย 
เกษตรและเทคโนโลยีตรัง จะข้ึนบัญชีรายชื่อผู้ผ่านการเลือกสรรดังกล่าวนั้นไว้เป็นเวลาไม่เกิน ๒ ปี 
  ทั้งนี้ ถ้ามีกรณีอย่างใดอย่างหนึ่งดังต่อไปนี้ ให้รายชื่อที่ได้ขึ้นบัญชีไว้นี้เป็นอันยกเลิกการขึ้นบัญชีของ
ผู้นั้นด้วย ได้แก่ 

(1) ผู้นั้นได้ขอสละสิทธิไม่เข้ารับการจัดจ้างในตำแหน่งที่สอบได้ 
(2) ผู้นั้นไม่มารายงานตัวเพ่ือรับการจัดจ้างภายในเวลาที่กำหนด 
(3) ผู ้นั ้นไม่มาเข้าปฏิบัติหน้าที ่ราชการตามกำหนดวัน เวลา ที ่ว ิทยาลัยเกษตรและ

เทคโนโลยีตรัง 
(4) ปรากฏข้อเท็จจริงในภายหน้าว่าผู้นั้นมีคุณสมบัติไม่เป็นไปตามเง่ือนไข และ/ 

หรือไม่ปฏิบัติตามเงื่อนไขการรับสมัครกรณีหนึ่งกรณีใดหรือหลายกรณีตามที่ระบุไว้ในข้อ 3.5 ของประกาศฯ นี้ 
 

/8.  การจัดจ้างและทำสัญญา….. 
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8.  การจัดจ้างและทำสัญญาจ้างผู้ผ่านการเลือกสรร 
           ผู้ผ่านการเลือกสรรจะต้องเข้ารับการจ้างและทำสัญญาจ้างตามที่วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีตรัง
กำหนด ดังนี้ 
  8.1  วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีตรัง จะจ้างพนักงานราชการครั้งแรกตามลำดับคะแนนที่สอบได้
ของผู้สอบผ่านการเลือกสรร ตามทีป่ระกาศรับสมัครไว้นี้ 

8.2  ในกรณีที่ วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีตรัง  มีอัตราว่างเพิ่มในภายหน้าจะจัดจ้างพนักงาน
ราชการ   โดยพิจารณาบัญชีรายชื่อผู้ผ่านการเลือกสรรในตำแหน่งนั้นๆ ตามลำดับการขึ้นบัญชีรายชื่อของตำแหน่ง
นั้นที่มีบัญชีรายชื่อเหลืออยู่ตามจำนวนอัตราว่างดังกล่าว 

8.3  การทำสัญญาจ้างให้เป็นไปตามที่วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีตรัง กำหนด ซึ่งจะแจ้งให้ 
ทราบต่อไป 

       ประกาศ  ณ  วันที่  13  มกราคม   พ.ศ.  ๒๕๖5 

 

                      ลงชื่อ    
                                                                           (นายเจษฎา  ธนะสถิตย์) 
      ผู้อำนวยการวิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีตรัง  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



เอกสารแนบท้ายประกาศวิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีตรัง  
ลงวันที่   13  มกราคม  พ.ศ.  25๖5 

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

1.  ข้อมูลเกี่ยวกับตำแหน่ง 
 

      ชื่อตำแหน่ง        พนักงานบริหารทั่วไป (คร)ู       รหัสวชิา   101  (ภาษาไทย)      
      เลขที่ตำแหน่ง       4661    กลุ่มงาน  บริหารทั่วไป 

สถานที่ปฏิบัติงาน    วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีตรัง    
ที่ตั้งเลขท่ี 9๙  หมู่ ๗   ถ.เพชรเกษม  ต.นาท่ามเหนือ  อ.เมือง  จ.ตรัง  ๙๒๑๙๐ 

 

๒. ขอบข่ายงานที่จะให้ปฏิบัติ   ลักษณะงานที่จะให้ปฏิบัต ิ 
 พนักงานบริหารทั่วไป  (ตำแหน่ง ครู)   ปฏิบัติหน้าที่หลักเกี่ยวกับการจัดการเรียนการสอน  

การส่งเสริม การเรียนรู้ พัฒนาผู้เรียน ปฏิบัติงานทางวิชาการของสถานศึกษา พัฒนาตนเองและวิชาชีพ ประสาน
ความร่วมมือกับผู้ปกครอง บุคคลในชุมชนหรือสถานประกอบการเพื่อร่วมกันพัฒนาผู้เรียน การบริการสังคมด้าน
วิชาการเป็นต้น โดยมีลักษณะงานที่ต้องปฏิบัติ ดังนี้ 
  ๒.๑ ปฏิบัติงานเกี่ยวกับการจัดการเรียนการสอน และการส่งเสริมการเรียนรู้ของผู้เรียนด้วยวิธีการที่
หลากหลาย โดยเน้นผู้เรียนเป็นสำคัญ 
  ๒.๒ จัดอบรมสั่งสอนและจัดกิจกรรมเพ่ือพัฒนาผู้เรียนให้มีคุณลักษณะที่พึงประสงค์ 
  ๒.๓ ปฏิบัติงานวิชาการของสถานศึกษา 
  ๒.๔ ปฏิบัติงานเกี่ยวกับการจัดระบบการดูแลช่วยเหลือผู้เรียน 
  ๒.๕ ประสานความร่วมมือกับผู้ปกครองและบุคคลในชุมชนเพ่ือร่วมกันพัฒนาผู้เรียนตามศักยภาพ 
  ๒.๖ ทำนุ บำรุง ส่งเสริมศิลปะะวัฒนธรรม แหล่งเรียนรู้ และภูมิปัญญาท้องถิ่น 
  ๒.๗ ศึกษา วิเคราะห์ วิจัย และประเมินพัฒนาการของผู้เรียน เพ่ือนำมาพัฒนาการเรียนการสอนให้
มีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น 
  ๒.๘ ปฏิบัติงานเกี่ยวกับการใช้โปรแกรมชุดคำสั่งในระบบคอมพิวเตอร์เพ่ือนำมาปฏิบัติงานในการ
จัดการเรียนการสอนและงานอ่ืนๆ ที่เกี่ยวข้อง รวมทั้งการติดตามความก้าวหน้าของเทคโนโลยีใหม่ๆ เพ่ือนำมาใช้
ปฏิบัติงาน 
  ๒.๙ ติดต่อประสานงาน  ให้บริการข้อมูล ให้คำปรึกษา แนะนำ ตอบปัญหา และชี้แจงเรื่องต่างๆ  
ที่เก่ียวกับงานในหน้าที่แก่บุคคลหรือหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง 

๓.  คุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่ง  ตำแหน่งพนักงานบริหารทั่วไป  ตำแหน่ง ครู (ภาษาไทย) 
๓.1  ได้รับวุฒิปริญญาตรี  หรือคุณวุฒิอ่ืนที่เทียบได้ในระดับเดียวกันในสาขาวิชา และที่ ก.พ.  

พิจารณารับรองแล้วในรหัสวิชาภาษาไทย    ภาษาไทย/การสอนภาษาไทย/ภาษาและวรรณคดีไทย/ไทยศึกษา/
ภาษาไทยและการสื่อสาร/ภาษาไทยเพ่ือการสื่อสาร 
  ๓.๒  มีใบอนุญาตประกอบวิชาชีพ หรือใบอนุญาตปฏิบัติการสอนหรือหนังสือรับรองสิทธิโดยต้อง
ได้รับอนุมัติภายในวันปิดรับสมัครเท่านั้น 

๔.  การลงนาม 

ชื่อผู้ตรวจสอบ  

                                                                วันที่ได้จัดทำ   13  มกราคม  ๒๕๖5 


