
 
 

 
 

ประกาศวิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีระนอง 
เรื่อง รับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเปนพนักงานราชการทั่วไป  ตําแหนงครูผูสอน  

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

                    ดวยวิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีระนอง สังกัดสํานักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา 
ประสงคจะรับสมัครบุคคลเพื่อจัดจางเปนพนักงานราชการ กลุมงานบริหารทั่วไป ตําแหนง ครูผูสอน   โดย
ปฏิบัติงานในวิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีระนอง  ฉะนั้น อาศัยอํานาจตามความในขอ ๕ ของประกาศ
คณะกรรมการการบริหารพนักงานราชการ  ลงวันที่  ๑๑ กันยายน พ.ศ. ๒๕๕๒ เรื่อง หลักเกณฑ วิธีการ และ
เงื่อนไขการสรรหาและเลือกสรรพนักงานราชการ และแบบสัญญาจางของพนักงานราชการ พ.ศ. ๒๕๕๒ และ
ประกาศคณะกรรมการบริหารพนักงานราชการ ลงวันที่ ๒๘ กุมภาพันธ พ.ศ. ๒๕๕๔ เรื่อง การกําหนดลักษณะ
งานและคุณสมบัติเฉพาะกลุมงาน และการจัดกรอบอัตรากําลังพนักงานราชการ   คําสั่งสํานักงานคณะกรรมการ
การอาชีวศึกษา ที ่๒๙๗/๒๕๕๖ ลงวันที่ ๒๘ กุมภาพันธ พ.ศ. ๒๕๕๖ เรื่อง มอบอํานาจการสรรหาและเลือกสรร
บุคคลเพื่อจัดจางเปนพนักงานราชการประเภททั่วไป การจัดทําและลงนามในสัญญาจางพนักงานราชการ  จึง
ประกาศรับสมัครบุคคลเพ่ือเลือกสรรเปนพนักงานราชการ โดยมีรายละเอียดดังตอไปนี้ 

๑.  ชื่อตําแหนง  กลุมงาน  และรายละเอียดการจัดจาง  
     ๑.๑  ชื่อกลุมงาน  ชื่อตําแหนง    จํานวนอัตราวาง 

  บริหารทั่วไป   พนักงานราชการทั่วไป (คร)ู             ๑                                   
  (รายละเอียดแนบทายประกาศนี)้ 

                ๑.๒  ขอบขายงานที่จะใหปฏิบัติ  ใหเปนไปตามรายละเอียดแนบทายประกาศนี้ 
       ๑.๓  อัตราคาตอบแทนและสิทธิประโยชน 
                        ตําแหนงในกลุมงานบริหารทั่วไป  คาตอบแทนรายเดือน  จํานวนเงิน   ๑๘,๐๐๐   บาท 
                        และใหไดรับสิทธิประโยชนของพนักงานราชการตามระเบียบสํานักนายกรัฐมนตรีวาดวย
พนักงานราชการ พ.ศ. ๒๕๔๗  และตามประกาศคณะกรรมการบริหารพนักงานราชการ เรื่อง คาตอบแทน
พนักงานราชการ (ฉบับที่ ๖)  ลงวันที่  ๑๒  กุมภาพันธ พ.ศ. ๒๕๕๖  กําหนดไว 
                  ๑.๔  ระยะเวลาการจาง   จางภายในปงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๘  ถึงวันที่  ๓๐ กันยายน ๒๕๕๙  
โดยในระยะเวลาการจางจะตองประเมินผลการปฏิบัติงานของพนักงานราชการ ตามประกาศคณะ
กรรมการบริหารพนักงานราชการ  เรื่อง  แนวทางการประเมินผลการปฏิบัติงานของพนักงานราชการ  พ.ศ. 
๒๕๕๔  ลงวันที่  ๒๘  กุมภาพันธ พ.ศ. ๒๕๕๔  และที่สํานักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษากําหนดไว 
 

๒.  คุณสมบัติทั่วไป และคุณสมบัติเฉพาะตําแหนงของผูสมัคร 
      ผูสมัครตองมีคุณสมบัติทั่วไป  และมีคุณสมบัติเฉพาะตําแหนงครบทุกขอ  ดังตอไปนี้ 

                ๒.๑  คุณสมบัติทั่วไป  
                    ๒.๑.๑  มีสัญชาติไทย 

   ๒.๑.๒  มีอายุไมต่ํากวา ๑๘ ป (นับถึงวันสุดทายของการรับสมัคร) 
   ๒.๑.๓  ไมเปนบุคคลลมละลาย 

/๒.๑.๔ ไมเปนผู..... 
 



-๒- 
  ๒.๑.๔  ไมเปนผูมีกายทุพพลภาพจนไมสามารถปฏิบัติหนาที่ไดไรความสามารถ หรือจิตฟน

เฟอนไมสมประกอบ หรือเปนโรคตามท่ีกําหนดไวในกฎหมายวาดวยระเบียบขาราชการพลเรือน 
                        ๒.๑.๕  ไมเปนผูดํารงตําแหนงทางการเมือง กรรมการพรรคการเมือง หรือเจาหนาที่            
พรรคการเมือง 
                       ๒.๑.๖  ไมเปนผูเคยตองรับโทษจําคุกโดยคําพิพากษาถึงที่สุดใหจําคุก เพราะกระทําความผิด
ทางอาญา เวนแตเปนโทษสําหรับความผิดที่ไดกระทําโดยประมาท หรือความผิดลหุโทษ ไมเปน     
                       ๒.๑.๗  ไมเปนผูเคยถูกลงโทษใหออก ปลดออก หรือไลออกจากราชการ รัฐวิสาหกิจ หรือ
หนวยงานอื่นของรัฐ 
      หมายเหตุ  ผูที่ผานการเลือกสรร  ในวันที่ทําสัญญาจางจะตองไมเปนขาราชการหรือลูกจาง
ของสวนราชการ พนักงาน หรือลูกจางของหนวยงานอื่นของรัฐ รัฐวิสาหกิจ  หรือพนักงานหรือลูกจางของสวน
ราชการสวนทองถิ่น  และจะตองนําใบรับรองแพทย  ซึ่งออกใหไมเกิน ๑ เดือน และแสดงวาไมเปนโรคที่ตองหาม
ตามกฎ ก.พ. วาดวยโรค (พ.ศ. ๒๕๕๓)  มายื่นดวย 

               ๒.๒ คุณสมบัติเฉพาะสําหรับตําแหนง 
๒.๒.๑  ไดรับวุฒิปริญญาตรีทางการศึกษา  วิชาเอกสัตวศาสตร/สัตวรักษ  การจัดการผลิตสัตว/

เทคโนโลยีการผลิตสัตว/วิทยาศาสตรสุขภาพสัตว/สัตวบาล/สัตวแพทย  และที่ ก.พ.รับรองแลวในสาขาวิชาที่
เหมาะสมกับลักษณะงานที่ปฏิบัติตามรายละเอียดแนบทายประกาศนี้ 

๒.๒.๒  มีใบอนุญาตประกอบวิชาชีพครู 

          ๓. การรับสมัคร 
              ๓.๑  วัน เวลา และสถานที่รับสมัคร 
                       ผูประสงคจะสมัครเขารับการคัดเลือก ใหยื่นใบสมัครดวยตนเองไดที่ วิทยาลัยเกษตรและ
เทคโนโลยีระนอง  ต.ราชกรูด อ.เมือง จ.ระนอง  ตั้งแตวันที่  ๒๖ กรกฎาคม – ๑ สิงหาคม  ๒๕๕๙  ในวันและ
เวลาราชการ ภาคเชาตั้งแตเวลา ๐๘.๓๐ – ๑๒.๐๐ น.  และภาคบายเวลา  ๑๓.๐๐ – ๑๖.๓๐ น. สอบถาม
รายละเอียดเพ่ิมเติมที่หมายเลข โทรศัพท ๐-๗๗๘๙๗๗๕๖  และ   ๐๘๘-๘๔๓๕๖๕๘ 
             ๓.๒  หลักฐานที่ตองยื่นพรอมใบสมัคร 
                     ๓.๒.๑  รูปถายหนาตรงไมสวมหมวกและไมสวมแวนตาดํา ขนาด ๑ x ๑.๕ นิ้ว โดยถาย                 
ไมเกิน  ๑ ป (นับถึงวันสุดทายของการรับสมัคร) จํานวน ๓ รูป  (ใชติดใบสมัคร ๑ รูป และใบตอบรับการสมัคร ๒ 
รูป) 
  ๓.๒.๒  สําเนาปริญญาบัตร/และ/หรือสําเนาระเบียนแสดงผลการเรียน (Transcipt of 
Records)  ที่แสดงวาเปนผูมีคุณวุฒิการศึกษาตรมตามประกาศรับสมัคร  โดยตองสําเร็จการศึกษาและไดรับอนุมัติ
จากผูมีอํานาจอนุมัติภายในวันปดรับสมัคร  จํานวนอยางละ ๒ ฉบับ 

               ทั้งนี้  ผูที่จะถือวาเปนผูสําเร็จการศึกษาตามหลักสูตรขั้นปริญญาบัตร  ของสถานศึกษาใดนั้นจะถือ
ตามกฎหมาย กฎ หรือระเบียบที่เกี่ยวกับการสําเร็จการศึกษาตามหลักสูตรของสถานศึกษานั้นๆ เปนเกณฑ  โดย
จะตองสําเร็จการศึกษาภายในวันปดรับสมัคร 

๓.๒.๓  สําเนาบัตรประจําตัวประชาชน  จํานวน ๑ ฉบับ                            
                     ๓.๒.๔  สําเนาทะเบียนบาน  จํานวน  ๑  ฉบับ 
  ๓.๒.๕  สําเนาหลักฐานอื่นๆ (ถาม)ี เชน  ใบสําคัญการสมรส ใบเปลี่ยนชื่อ – นามสกุล (ในกรณี
ชื่อ-นามสกุลในหลักฐานการสมัครไมตรงกัน)  ใบสําคัญทางทหาร (ใบ สด.๘ ใบ สด.๙ และใบสด.๔๓)  เปนตน 

๓.๒.๖  สําเนาใบอนุญาตประกอบวิชาชีพครู จํานวน  ๑  ฉบับ  
      /ทั้งนี.้..... 



 
-๓- 

 
ทั้งนี้ในวันสมัคร  ใหผูสมัครนําเอกสารฉบับจริงทุกรายการ มาแสดงตอเจาหนาที่รับสมัครดวย

และใหผูสมัครเขียนคํารับรองสําเนาถูกตอง  และลงชื่อกํากับไวในสําเนาเอกสารตามขอ ๓.๒.๒ – ๓.๒.๖ ไวทุก
ฉบับ 

     ๓.๓ คาธรรมเนียมในการสมัคร 
                     ผูสมัครตองเสียคาธรรมเนียมสอบสําหรับตําแหนงที่สมัคร จํานวนเงิน ๓๐๐ บาท (สามรอยบาท
ถวน)  และคาธรรมเนียมดังกลาวจะไมจายคืนใหไมวากรณีใดๆ ทั้งสิ้น 
               ๓.๔  วิธีการสมัคร 
                       ใหผูสมัครดําเนินการเก่ียวกับการสมัครตามข้ันตอนวิธีการ ดังนี้ 
  ๓.๔.๑  ขอรับคํารองขอสมัครและใบสมัครที่งานบุคลากร วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีระนอง  
หรือขอรับไดท่ีเจาหนาที่ในวันรับสมัคร 
  ๓.๔.๒  กรอกรายละเอียดในเอกสารการสมัครซึ่งประกอบดวย  คํารองขอสมัคร  และใบสมัคร
ใหครบถวนทุกชองรายการ  และลงชื่อผูสมัครพรอมทั้งวันที่สมัครใหเรียบรอย 
  ๓.๔.๓  ติดรูปถายจํานวน ๑ รูป ลงในใบสมัครและติดรูปถายจํานวน ๒ รูปลงในบัตรประจําตัว
ผูสมัครสอบในชองที่กําหนดใหเรียบรอย 
  ๓.๔.๔  ยื่นเอกสารการรับสมัครที่กรอกขอความสมบูรณและติดรูปถายเรียบรอยแลวพรอมทั้ง
แนบเอกสารประกอบการสมัครตามขอ ๓.๒  โดยใหยื่นการสมัครตอเจาหนาที่รับสมัครเทานั้น  และใหยืน่ภายใน
วัน เวลา และสถานที่รับสมัครที่กําหนดไวในขอ ๓.๑ 
  ๓.๔.๕  เมื่อเจาหนาที่รับสมัครไดตรวจสอบเอกสารการสมัครแลว  ใหผูสมัครชําระคาธรรมเนียม
สอบตามขอ ๓.๓  และลงชื่อผูสมัครในบันทึกประจําวันเปนหลักฐานในการเขารับการประเมินสมรรถนะโดยการ
สอบ 
  ๓.๔.๖  ติดตามตรวจสอบประกาศรายชื่อผูมีสิทธิสอบตามกําหนดไวในขอ ๔ ของประกาศฯ นี้ 

       ๓.๕  เงื่อนไขการรับสมัคร 
  ๓.๕.๑  วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีระนอง  ขอสงวนสิทธิการรับพิจารณาเอกสารการสมัคร
เฉพาะผูสมัครที่ยื่นเอกสารประกอบการสมัครตามขอ ๓.๒ ในประกาศนี้  ครบถวนทุกรายการและไดกรอก
ขอความในเอกสารสมัครครบถวนสมบูรณและไดดําเนินการสมัครตามขอ ๓.๔ ในประกาศฯ นี้ ครบถวนทุก
ขั้นตอน  กรณีที่ยื่นเอกสารประกอบการสมัคร หรือกรอกขอความในเอกสารการสมัครไมครบถวนสมบูรณ หรือ
ไมไดดําเนินการสมัครครบถวนทุกขั้นตอนดังกลาว  จะมีผลใหผูสมัครนั้น ไมมีรายชื่อในประกาศรายชื่อผูมีสิทธิเขา
รับการประเมินสมรรถนะหรือเขารับการสอบในตําแหนงที่สมัครนั้น 
  ๓.๕.๒  ผูสมัครจะตองรับผิดชอบในการตรวจสอบและรับรองตนเองวาเปนผูมีคุณสมบัติทั่วไป
และคุณสมบัติตรงตามประกาศรับสมัครสอบ  กรณีที่วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีระนอง  ตรวจสอบพบวา
ผูสมัครไมมีคุณสมบัติครบถวนดังกลาว  หรือคุณวุฒิการศึกษาที่ใชสมัครไมตรงตามประกาศรับสมัคร  รวมทั้งกรณี
ที่มีความผิดพลาดอันเกิดจากผูสมัครไมวาดวยเหตุใดๆ  อันมีผลทําใหผูสมัครไมมีสิทธิสมัครตามประกาศรับสมัครฯ 
นี้ ใหถือวาผูสมัครเปนผูขาดคุณสมบัติในการสมัครมาตั้งแตตน  และถือวาเปนผูไมมีสิทธิเขารับการประเมิน
สมรรถนะและไมมีสิทธิไดรับการจางและทําสัญญาจางเปนพนักงานราชการครั้งนี้  ถึงแมวาจะเปนผูผานการ
เลือกสรรเพื่อจัดจางเปนพนักงานราชการและจะไมไดรับคืนคาธรรมเนียมสอบแตอยางใด 
  ๓.๕.๓  วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีระนอง  จะดําเนินการประเมินสมรรถนะโดยการสอบ
ขอเขียนครั้งแรกตามขอ ๔ ของประกาศฯ นี้ 



/๔. การประกาศ……. 
-๔- 

๔. การประกาศรายช่ือผูมีสิทธิเขารับการประเมินสมรรถนะ และกําหนดวันเวลาและสถานที่
ในการประเมินสมรรถนะ 
  วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีระนอง  จะประกาศรายชื่อผูมีสิทธิเขารับการประเมินสมรรถนะ 
และกําหนดวันเวลา  และสถานที่ในการประเมินสมรรถนะ  ภายในวันที่  ๒  สิงหาคม  ๒๕๕๙  ณ วิทยาลัย
เ กษตรและ เทค โ น โ ล ยี ร ะนอ ง   ห รื อท า ง เ ว็ บ ไ ซต ข อ ง วิ ท ย าลั ย เ กษตรและ เทค โ น โ ล ยี ร ะนอ ง  
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กําหนดวัน เวลา และสถานที่ในการประเมินสมรรถนะ 
 

สมรรถนะ วัน เวลา 
การประเมินสมรรถนะสวนที่ ๑ 
   ๑.  ความรูความสามารถทั่วไป 
   ๒.  ความรูความสามารถเฉพาะตําแหนง 

วันพุธที่ ๓  สิงหาคม  ๒๕๕๙ 
เวลา  ๐๙.๐๐ – ๑๐.๓๐ น. 
เวลา  ๑๑.๐๐ – ๑๒.๓๐ น. 

ประกาศรายช่ือผูมีสิทธิสอบสัมภาษณ (สมรรถนะที่ ๒) วันพฤหัสบดีที่  ๔  สิงหาคม  ๒๕๕๙ 
การประเมินสมรรถนะสวนที่ ๒ 
        สัมภาษณ 

วันศุกรที่  ๕  สิงหาคม  ๒๕๕๙ 
เวลา  ๐๙.๐๐ – ๑๒.๐๐ น. 

ประกาศรายช่ือผูสอบผานการสรรหาและเลือกสรรพนักงาน
ราชการ  และทําสัญญาจาง 

วันศุกรที่  ๕  สิงหาคม  ๒๕๕๙ 

เริ่มปฏิบัติงาน วันจันทรที่  ๘  สิงหาคม  ๒๕๕๙ 
 

๕.  หลักเกณฑและวิธีการเลือกสรร 
  วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีระนอง  จะดําเนินการประเมินสมรรถนะผูสมัครดวยวิธีการสอบ
ในแตละตําแหนงที่เปดรับสมัคร  ดังตอไปนี้ 

สมรรถนะ คะแนนเต็ม วิธีการประเมิน 
ประเมินสมรรถนะครั้งที่ ๑ 
สวนที่ ๑ : ความรูความสามารถทั่วไป 

- รัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทย (ฉบับชั่วคราว) พ.ศ.
๒๕๕๗ 

- พระราชกฤษฎีกาวาดวยหลักเกณฑและวิธีการบริหาร
กิจการบานเมืองที่ดี พ.ศ.๒๕๔๖ 

- พระราชบัญญัติความผิดทางละเมิดของเจาหนาที่ พ.ศ.
๒๕๓๙ 

- พระราชบัญญัติการอาชีวศึกษา พ.ศ. ๒๕๕๑ 
- ระเบียบสํานักนายกรัฐมนตรีวาดวยพนักงานราชการ พ.ศ.

๒๕๔๗ ปละประกาศคณะกรรมการบริหารพนักงาน
ราชการที่เก่ียวของ 

- พระราชบัญญัติขอมูลขาวสารของราชการ พ.ศ. ๒๕๔๐ 
- ขาวสารบานเมืองและเหตุการณปจจุบัน 

 
 

๖๐ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

สอบขอเขียน 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



- ความเขาใจทางภาษาและการใชภาษา 
- ความรูเบื้องตนเกี่ยวกับคอมพิวเตอรและการใชโปรแกรม

ประยุกตในสํานักงาน 
สวนที่ ๒ :  ความรูความสามารถเฉพาะตําแหนง 

- ความรูความสามารถเฉพาะตําแหนงตามลักษณะสาขาที่
สมัคร 

 
 
 

๑๐๐ 

 
 
 

สอบขอเขียน 

ประเมินสมรรถนะครั้งที่ ๒ 
สวนที่ ๓ :   

๑. มนุษยสัมพันธ การประสานงาน 
๒. การคิดวิเคราะห 
๓. ความคิดริเริ่มสรางสรรค 
๔. การสื่อสารโดยการพูด 

 
 

๑๐๐ 
 

 
 

สอบสัมภาษณ 

 
๖. เกณฑการตัดสิน 

   ๖.๑  การประเมินสมรรถนะจะแบงการประเมินเปน ๒ ครั้ง  ไดแก 
   ๖.๑.๑  ประเมินสมรรถนะครั้งที่ ๑  ประกอบดวย  สมรรถนะสวนที่ ๑  และสวนที่ ๒ 
   ๖.๑.๒  ประเมินสมรรถนะครั้งที่ ๒  ประกอบดวย  สมรรถนะสวนที่ ๓ 
  ๖.๒  ผูที่จะผานการประเมินสมรรถนะครั้งที่ ๑  ตองไดคะแนนการประเมินสวนที่ ๑ และสวนที่ 
๒ ไมต่ํากวารอยละ ๖๐ 
   ทั้งนี้  ผูที่จะไดรับการตรวจขอสอบสวนที่ ๒  จะตองเปนผูไดคะแนนผานการประเมินในสวนที่ 
๑ ไมต่ํากวารอยละ ๖๐ (วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีระนอง  ขอสงวนสิทธิพิจารณาตรวจกระดาษคําตอบของผู
ที่จะเขาสอบในสวนที่ ๒ ใหกับผูที่มีผลการประเมินผานในสวนที่ ๑ เทานั้น) 
  ๖.๓  ผูที่จะมีสิทธิเขารับการประเมินสมรรถนะครั้งที่ ๒  จะตองเปนผูไดคะแนนผานการประเมิน
สมรรถนะครั้งที่ ๑ 
  ๖.๔  ผูที่จะผานการประเมินสมรรถนะครั้งที่ ๒  ตองไดคะแนนการประเมินสวนที่ ๓ ไมต่ํากวา
รอยละ ๖๐ 
  ๖.๕  ผูที่จะผานการเลือกสรร  จะตองเปนผูไดคะแนนผานการประเมินสมรรถนะครั้งที่ ๑ และ
ครั้งที่ ๒ 
 ๗.  การประกาศบัญชีรายชื่อ  และการขึ้นบัญชีรายช่ือผูผานการเลือกสรร 
  ๗.๑  วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีระนอง  จะประกาศรายชื่อผูผานการเลือกสรร ณ วิทยาลัย
เกษตรและเทคโนโลยีระนอง  หรือประกาศทางเว็บไซตของวิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีระนอง  
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  ๗.๒  การประกาศบัญชีรายชื่อผูผานการเลือกสรร  
   ๗.๒.๑  จําแนกตามตําแหนงที่เปดรับสมัครและมีผูสอบผาน 
   ๗.๒.๒  บัญชีรายชื่อดังกลาวจะเรียงลําดับที่จากผูที่ไดคะแนนรวมสูงสุดเปนลําดับที่หนึ่ง
ไปหาผูที่ไดคะแนนรวมต่ําสุด  โดยผูอยูในลําดับตนจะเปนผูอยูในลําดับที่ดีกวา 
   ๗.๒.๓  กรณีท่ีมีผูไดคะแนนตามขอ ๗.๒.๒ ดังกลาวเทากัน จะพิจารณาดังนี้ 
    (๑) ใหผูที่ไดคะแนนประเมินครั้งที่ ๑ สวนที่ ๑ มากกวา เปนผูอยูในลําดับที่
ดีกวา 



    (๒) ถาคะแนนเทากัน  จะพิจารณาใหผูที่ไดคะแนนประเมินครั้งที่ ๑ สวนที่ ๒ 
มากกวาเปนผูอยูในลําดับที่ดีกวา 
    (๓) ถาคะแนนเทากัน  จะพิจารณาใหผูที่ไดคะแนนประเมินครั้งที่ ๒ มากกวา
เปนผูอยูในลําดับที่ดีกวา 
  ๗.๓  หากตําแหนงใดมีผูผานการเลือกสรรเกินจํานวนอัตราวางที่ประกาศรับสมัครนี้  วิทยาลัย
เกษตรและเทคโนโลยีระนอง  จะขึ้นบัญชีรายชื่อผูผานการเลือกสรรดังกลาวนั้นเปนเวลา ๒ ป 
   ทั้งนี้  ถามีกรณีอยางใดอยางหนึ่งดังตอไปนี้  ใหรายชื่อท่ีไดขึ้นบัญชีไวนี้เปนอันยกเลิก
การขึ้นบัญชีของผูนั้นดวย  ไดแก 

(๑) ผูนั้นไดขอสละสิทธิไมเขารับการจัดจางในตําแหนงที่สอบได 
(๒) ผูนั้นไมมารายงานตัวเพื่อรับการจัดจางภายในเวลาที่กําหนด 
(๓) ผูนั้นไมมาเขาปฏิบัติหนาที่ราชการตามกําหนดวัน เวลาที่วิทยาลัยเกษตร

และเทคโนโลยีระนอง 
(๔) ปรากฏขอเท็จจริงในภายหนาวาผูนั้นมีคุณสมบัติไมเปนไปตามเงื่อนไข 

และ/หรือ ไมปฏิบัติตามเงื่อนไขการรับสมัครกรณีหนึ่งกรณีใดหรือหลาย
กรณีตามระบุไวในขอ ๓.๕ ของประกาศฯ นี้ 

๘.  การจัดจางและทําสัญญาจางผูผานการเลือกสรร 
  ผูผานการเลือกสรรจะตองเขารับการจางและทําสัญญาจางตามที่วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยี
ระนองกําหนด ดังนี้ 
   ๘.๑  วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีระนอง  จะจางพนักงานราชการครั้งแรกตามลําดับ
คะแนนที่สอบไดของผูสอบผานการเลือกสรร  ตามจํานวนอัตราวางที่ไดประกาศรับสมัครไวนี้ 
   ๘.๒  ในกรณีท่ีวิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีระนอง  มีอัตราวางเพ่ิมในภายหนาจะจัด
จางพนักงานราชการโดยพิจารณาบัญชีรายชื่อผูผานการเลือกสรรในตําแหนงนั้นๆ  ตามลําดับการขึ้นบัญชีรายชื่อ
ของตําแหนงนั้นที่มีบัญชีรายชื่อเหลืออยูตามจํานวนอัตราวางดังกลาว 
   ๘.๓  การทําสัญญาจางใหเปนไปตามที่วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีระนองกําหนด  
ซึ่งจะแจงใหทราบตอไป 
 
   ประกาศ ณ วันที่  ๗  กรกฎาคม  พ.ศ. ๒๕๕๙ 
 
 
 
 
           (นายบํารุง  ทองรอด) 
           ผูอํานวยการวิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีระนอง 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
เอกสารแนบทายประกาศวิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีระนอง 

ลงวันที่  ๗  กรกฎาคม  พ.ศ. ๒๕๕๙ 
เรื่อง  รับสมัครเพื่อเลือกสรรและจัดจางเปนพนักงานราชการทั่วไป  ตําแหนง  ครู 

------------------------------------------- 
๑. ขอมูลเกี่ยวกับตําแหนง 
    ชื่อตําแหนง  พนักงานราชการทั่วไป (คร)ู 
    รหัสวชิา  ๔๐๘ สัตวศาสตร/สัตวรักษ 
    เลขที่ตําแหนง  ๒๙๕๙   กลุมงาน  บริหารทั่วไป 
    สถานที่ปฏิบัติงาน วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีระนอง 
   ๑๙  หมูที่ ๕  ตําบลราชกรูด  อําเภอเมือง  จังหวัดระนอง  ๘๕๐๐๐ 
 
๒. หนาที่และความรับผิดชอบของงานที่ปฏิบัติ 
  ปฏิบัติหนาที่หลักเกี่ยวกับการจัดการเรียนการสอนการสงเสริมการเรียนรู  พัฒนาผูเรียน  
ปฏิบัติงานทางวิชาการของสถานศึกษา  พัฒนาตนเองและวิชาชีพประสานความรวมมือกับผูปกครอง  บุคคลใน
ชุมชนหรือสถานประกอบการเพ่ือรวมกันพัฒนาผูเรียนการบริการสังคมดานวิชาการ  เปนตน  โดยมีลักษณะงานที่
ปฏิบัติ  ดังนี้ 

๑.  ปฏิบัติงานเกี่ยวกับการจัดการเรียนการสอนและการสงเสริมการเรียนรูของผูเรียนดวยวิธีหลากหลาย  
โดยเนนผูเรียนเปนสําคัญ 

๒. จัดอบรมสั่งสอนและจัดกิจกรรมเพื่อพัฒนาผูเรียนใหมีคุณลักษณะท่ีพึงประสงค 
๓. ปฏิบัติงานวิชาการของสถานศึกษา 
๔. ปฏิบัติงานเกี่ยวกับการจัดระบบการดูแลชวยเหลือผูเรียน 
๕. ประสานความรวมมือกับผูปกครองและบุคคลในชุมชนเพื่อรวมกันพัฒนาผูเรียนตามศักยภาพ 
๖. ทํานุ บํารุง สงเสริมศิลปวัฒนธรรม  แหลงเรียนรูและภูมิปญญาทองถิ่น 
๗. ศึกษา วิเคราะห วิจัย และประเมินพัฒนาการของผูเรียน  เพื่อพัฒนาการเรียนการสอนใหมี

ประสิทธิภาพยิ่งข้ึน 
๘. ปฏิบัติงานเกี่ยวกับการใชโปรแกรมชุดคําสั่งในระบบคอมพิวเตอรเพื่อนํามาปฏิบัติงานในการจัดการ

เรียนการสอนและงานอื่นๆ ที่เกี่ยวของ  รวมทั้งการติดตามความกาวหนาของเทคโนโลยีใหมๆ  เพื่อ
นํามาใชปฏิบัติงาน 

๙. ติดตอประสานงาน  ใหบริการขอมูล ใหคําปรึกษา แนะนํา ตอบปญหา และชี้แจงเรื่องตางๆ ที่
เกี่ยวของกับงานในหนาที่แกบุคคลหรือหนวยงานที่เกี่ยวของ 

 
๓. คุณสมบัติเฉพาะสําหรับตําแหนง 
 ๓.๑ ไดรับปริญญาหรือคุณวุฒิอื่นๆ ที่เทียบไดในระดับเดียวกันที่ ก.พ. พิจารณารับรองแลวในสาขาวิชา
สัตวศาสตร/สัตวรักษ/การจัดการผลิตสัตว/เทคโนโลยีการผลิตสัตว/วิทยาศาสตรสุขภาพสัตว/สัตวบาล/สัตวแพทย 
 ๓.๒ มีใบอนุญาตประกอบวิชาชีพครู 
๔.  การลงนาม 
 
 
       ชื่อผูตรวจสอบ................................. 
       วันที่ไดจัดทํา  ๗  กรกฎาคม  ๒๕๕๙ 



 
ตารางกําหนดการรับสมัครพนักงานราชการทั่วไป 

วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีระนอง  

สํานักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา   

 

 
 
 
 
 

วันเดือนป รายการ หมายเหตุ 
วันที ่ ๗  กรกฎาคม  ๒๕๕๙ ประกาศรับสมัคร  

 
สถานที่รับสมัคร / ทดสอบ / 
รายงานตัว  วิทยาลัยเกษตร

และเทคโนโลยีระนอง  

 

วันที่  ๒๖ กรกฎาคม – ๑ สิงหาคม ๒๕๕๙ รับสมัคร 
วันที่  ๒  สิงหาคม  ๒๕๕๙ ประกาศรายชื่อผูมีสิทธิ์เขารับการเลือกสรร

และการสรรหา 
วันที่  ๓  สิงหาคม  ๒๕๕๙ ทดสอบ / ประเมินสมรรถนะ 

วันที่  ๔  สิงหาคม  ๒๕๕๙ ประกาศรายชื่อผูมีสิทธิสอบสัมภาษณ 

วันที่  ๕  สิงหาคม  ๒๕๕๙ สอบสัมภาษณ 

วันที่  ๕  สิงหาคม  ๒๕๕๙ ประกาศรายชื่อผูผานการการสรรหาเลือกสรร
และพนักงานราชการ และทําสัญญาจาง 

วันที่  ๘  สิงหาคม  ๒๕๕๙ รายงานตัว/ทําสัญญาจาง 

วันที่  ๘  สิงหาคม  ๒๕๕๙ เริ่มปฏิบัติงาน 




