
 
 
 

 
ประกาศวิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีระนอง 

เรื่อง  รับสมัครสอบคัดเลือกบุคคลเพื่อจ้างเป็นลูกจ้างชั่วคราวทำหน้าที่ครูพ่ีเลี้ยง 
---------------------------------------------- 

ด้วยวิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีระนอง  สังกัดสำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา  มีความประสงค์
จะรับสมัครบุคคลทั่วไปเพื่อจัดจ้างเป็นลูกจ้างชั่วคราวทำหน้าที่ครูพี่เลี้ยง  โครงการอาชีวะสร้างช่างฝีมือตามแนวทาง
โรงเรียนพระดาบส  จำนวน ๓ อัตรา  ดังนั้น  จึงอาศัยอำนาจตามคำสั่งสำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษาที่ 
๑๐๖๕/๒๕๔๙  ลงวันที ่  ๒๙  มิถุนายน  ๒๕๔๙  เรื ่องมอบอำนาจให้ผู ้อำนวยการวิทยาลัยสังกัดสำนักงาน
คณะกรรมการการอาชีวศึกษาปฏิบัติราชการแทนเลขาธิการคณะกรรมการการอาชีวศึกษา  (เกี่ยวกับงานบุคลากร)   
วิทยาลัยฯ  จึงประกาศรับสมัครสอบคัดเลือกบุคคลเพื่อจ้างเป็นครูพ่ีเลี้ยง  ดังนี้ 

๑. ตำแหน่งที่จะดำเนินการสอบคัดเลือกเพื่อจ้างเป็นครูพี่เลี้ยง  จำนวน  ๓ อัตรา 

 อัตราค่าจ้างวุฒิปริญญาตรี  เงินเดือน  ๑๒,๐๐๐  บาท  จำนวน  ๑  อัตรา 
   ๑.๑  เพศชาย  อายุ  ๑๘  ปีบริบูรณ์ขึ้นไป 
   ๑.๒  วุฒิปริญญาตรี  สาขาวิชาช่างอุตสาหกรรม  
   ๑.๓  มีความสามารถพิเศษทางด้านคอมพิวเตอร์และเทคโนโลยีสารสนเทศ 
   ๑.๔  มีวินัยคุณธรรม  และทักษะชีวิต   
   ๑.๕  ปฏิบัติหน้าที่ควบคุม  ดูแล  สอนนักเรียน  ตามโครงการอาชีวะสร้างช่างฝีมือ (ตามแนวทางโรงเรียน 
                   พระดาบส)      
   ๑.๖  ไม่ติดยาเสพติด  ไม่ยุ่งเกี่ยวกับยาเสพติด  การพนันทุกชนิด 
   ๑.๗  รายละเอียดการปฏิบัติงาน 
  ๑. ทำหน้าที่กำกับดูแลนักเรียนตามโครงการอาชีวะสร้างช่างฝีมือ (ตามแนวทางโรงเรียนพระดาบส) 
        ไดต้ลอด  ๒๔  ชั่วโมง 
  ๒. ปฏิบัติหน้าที่ครูผู้ช่วยสอน 
  ๓. วางแผนงานโครงการ 
   ๑.๘  ปฏิบัติงานอื่นๆ  ตามที่ได้รับมอบหมาย 

 อัตราค่าจ้างวุฒ ิ ปวส. เงินเดือน  ๙,๐๐๐  บาท  จำนวน  ๒  อัตรา 
   ๑.๑  เพศชาย  อายุ  ๑๘  ปีบริบูรณ์ขึ้นไป 
   ๑.๒  วุฒิ  ปวส. สาขาวิชาชา่งอุตสาหกรรม   จำนวน ๑ อัตรา 
          วุฒิ  ปวส. สาขาวิชาเกษตรศาสตร์    จำนวน ๑ อัตรา 
   ๑.๓  มีความสามารถพิเศษทางด้านคอมพิวเตอร์และเทคโนโลยีสารสนเทศ 
   ๑.๔  มีวินัยคุณธรรม  และทักษะชีวิต   
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   ๑.๕  ปฏิบัติหน้าที่ควบคุม  ดูแล  สอนนักเรียน  ตามโครงการอาชีวะสร้างช่างฝีมือ (ตามแนวทางโรงเรียน 
                   พระดาบส)    
   ๑.๖  ไม่ติดยาเสพติด  ไม่ยุ่งเกี่ยวกับยาเสพติด  การพนันทุกชนิด 
   ๑.๗  รายละเอียดการปฏิบัติงาน 
  ๑. ทำหน้าที่กำกับดูแลนักเรียนตามโครงการอาชีวะสร้างช่างฝีมือ (ตามแนวทางโรงเรียนพระดาบส   
        ไดต้ลอด  ๒๔  ชั่วโมง) 
  ๒. ปฏิบัติหน้าที่ครูผู้ช่วยสอน 
  ๓. วางแผนงานโครงการ 
   ๑.๘  ปฏิบัติงานอื่นๆ  ตามที่ได้รับมอบหมาย 
 

๒. คุณสมบัติของผู้มีสิทธิสมัครสอบคัดเลือก เป็นผู้มีคุณสมบัติ ดังนี้ 
 ๒.๑ เป็นผู้มีคุณสมบัติทั่วไปตามมาตรา ๓๐ แห่งพระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการครูและบุคลากรทางการ
ศึกษา พ.ศ.๒๕๔๗  และท่ีแก้ไขเพ่ิมเติม 
 ๒.๒ เป็นผู้มีวุฒิประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) หรือเทียบเท่า  สาขาวิชาช่างอุตสาหกรรม  สาขาวิชา
เกษตรศาสตร์  หรือเป็นผู้ได้รับวุฒิปริญญาตรีทางการศึกษา  สาขาวิชาช่างอุตสาหกรรม  และใบรายงานผลการศึกษา 
(Transcript) สำเร็จการศึกษา  
   ๒.๓  ไม่เป็นพระภิกษุ  หรือสามเณร  นักพรต  นักบวช  
 

๓. วัน เวลา และสถานที่รับสมัครสอบคัดเลือก 
 ผู้ประสงค์จะสมัครสอบคัดเลือก  ให้ขอรับใบสมัครและยื่นใบสมัครได้  ณ วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยี
ระนอง  ตำบลราชกรูด  อำเภอเมือง  จังหวัดระนอง  ตั้งแต่วันที่  ๒๗ – ๓๑ มีนาคม  ๒๕๖๖  ในเวลาราชการ 

๔. เอกสารและหลักฐานที่ผู้สมัครสอบจะต้องนำมายื่นในวันสมัครสอบ 
๔.๑  สำเนาปริญญาบัตรหนังสือรับรองคุณวุฒิที่สภามหาวิทยาลัยอนุมัติแล้ว  และใบรายงานผลการศึกษา

(Transcript)  ซึ่งแสดงสาขาวิชาที่จะสมัคร  พร้อมฉบับจริง               จำนวน  ๑  ฉบับ 
๔.๒  สำเนาระเบียนแสดงผลการเรียน  วุฒิ ปวช./ปวส. สาขาทางด้านช่าง   จำนวน  ๑  ฉบับ 

       ๔.๓  สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน  พร้อมฉบับจริง      จำนวน  ๑  ฉบับ 
๔.๔  สำเนาทะเบียนบ้าน พร้อมฉบับจริง       จำนวน  ๑  ฉบับ  
๔.๕  หลักฐานการเปลี่ยนชื่อ ชื่อสกุล (ถ้ามี)      จำนวน  ๑  ฉบับ 
๔.๖  รูปถ่าย  ขนาด ๑ นิ้ว  (ถ่ายไม่เกิน ๖ เดือน)     จำนวน  ๒  รูป 
๔.๗  ใบรับรองแพทย์           จำนวน  ๑  ฉบับ  

๕. การยื่นใบสมัคร 
๕.๑  ผู้สมัครจะต้องรับและยื่นใบสมัครสอบด้วยตนเองและต้องกรอกรายละเอียดในใบสมัครให้ถูกต้องและ

ครบถ้วน 
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๕.๒  ผู้สมัครต้องแจ้งสถานที่ที่สามารถติดต่อได้ทางจดหมายลงทะเบียนในเขตจ่ายของการไปรษณีย์ไว้ในใบ

สมัครและเบอร์โทรศัพท์ที่ติดต่อได้แน่นอน 
๕.๓  ผู้สมัครต้องลงลายมือชื่อในใบสมัครให้เรียบร้อยต่อหน้าเจ้าหน้าที่รับสมัคร 

๖. การประกาศรายช่ือผู้มีสิทธิ์เข้าสอบคัดเลือก 
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าสอบคัดเลือก  ภายในวันที่ ๓๑ มีนาคม  ๒๕๖๖  ณ  อาคารอำนวยการ  

วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีระนอง  โทรศัพท์  ๐๗๗-๘๙๗๗๕๖  และทางเวบ็ไซต์  www.kasetranong.ac.th 

๗. วิธีการคัดเลือก 
 สอบข้อเขียน  และสอบสัมภาษณ์ 

 

๘. วัน เวลา และสถานที่สอบคัดเลือก 
 วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีระนอง  จะดำเนินการสอบข้อเขียน  และสอบสัมภาษณ์  ในวันที่  ๔  เมษายน  
๒๕๖๖  เวลา  ๐๙.๐๐ น.  เป็นต้นไป  สถานที่สอบคัดเลือก  ณ วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีระนอง 
 
 

๙. เกณฑ์การตัดสินการขึ้นบัญชีและการยกเลิกบัญชีการสอบคัดเลือก 
๙.๑  ผู ้สอบผ่านจะต้องได้คะแนนรวมกันไม่น้อยกว่าร้อยละ๖๐  ในกรณีที ่มีผู ้ได้คะแนนรวมเท่ากัน                    

จะจัดลำดับที่โดยให้ผู้ที่ได้คะแนนผลการสอบปฏิบัติการสอนมากกว่าอยู่ในลำดับที่ดีกว่า  หากยังได้คะแนนเท่ากัน   
จะใช้วิธีการสุ่ม (จับสลาก) โดยคณะกรรมการที่วิทยาลัยฯแต่งตั้ง         
 ๙.๒  จะประกาศรายชื่อผู้ได้รับการคัดเลือกตามข้อ ๙.๑ เรียงตามลำดับจากผู้ได้คะแนนรวมสูงลงมา  ภายใน
วันที่  ๗  เมษายน  ๒๕๖๖  แต่หากมีการสอบคัดเลือกในตำแหน่งเดียวกันครั้งใหม่ บัญชีผู้ได้รับการคัดเลือกครั้งก่อน
เป็นอันยกเลิกตั้งแต่วันประกาศผลการสอบคัดเลือกครั้งใหม่และผู้ได้รับการคัดเลือกจะถูกยกเลิกการขึ้นบัญชีในกรณีใด
กรณีหนึ่ง  ดังนี้  
 (๑)  ผู้นั้นได้รับการจ้างตามตำแหน่งที่ได้รับการคัดเลือกไปแล้ว 
 (๒)  ผู้นั้นขอสละสิทธิ์ในการจ้าง 
 (๓)  ผู้นั้นไม่มารายงานตัวรับการจ้างตามกำหนด 

๑๐.  การจัดทำสัญญาจ้างผู้ผ่านการคัดเลือก/เงื่อนไขการจ้าง 
          ๑๐.๑    กำหนดเวลาการดำเนินการจัดทำสัญญาจ้าง 
     วันที่  ๑๐  เมษายน  ๒๕๖๖  รายงานตัวทำสัญญาจ้างและเริ่มปฏิบัติงาน  
         ๑๐.๒  การจัดทำสัญญาจ้างครั้งแรก  จะยึดถือประกาศรายชื่อและการขึ้นบัญชีผู้ผ่านการสอบคัดเลือก เป็น
หนังสือเรียกตัวผู้มีสิทธิ์มาจัดทำสัญญาจ้างเป็นลูกจ้างชั่วคราวรายเดือนตำแหน่งครูพ่ีเลี้ยงครั้งแรก และให้มารายงาน
ตัว  ตามวันเวลาที่กำหนด  จึงเป็นหน้าที่ของผู้สมัครที่ต้องรับทราบประกาศรายช่ือ และการขึ้นบัญชีผู้ผ่านการ
สอบคัดเลือก 
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          ๑๐.๓  ผู้ได้รับการจัดทำสัญญาจ้างเป็นลูกจ้างชั่วคราวรายเดือนตำแหน่งครูพี่เลี้ยง  ต้องไปรายงานตัวเพ่ือ
จัดทำสัญญาจ้างตามกำหนด  ถ้าพ้นเวลาดังกล่าวจะถือว่าสละสิทธิ์ และถูกยกเลิกประกาศรายชื่อ และการขึ้นบัญชีผู้
ผ่านการคัดเลือกเป็นการเฉพาะราย 
          ๑๐.๔  การจ้างลูกจ้างชั่วคราวตำแหน่งครูพ่ีเลี้ยง  ไม่มีข้อผูกพันต่อเนื่องที่จะนำไปสู่การบรรจุหรือปรับเปลี่ยน
สถานภาพเป็นลูกจ้างประจำ/พนักงานราชการหรือข้าราชการ 
          ๑๐.๕  ผู้ได้รับการจ้างปฏิบัติหน้าที่ครูพี่เลี้ยง ในกรณีระหว่างปีงบประมาณการจ้างหากปรากฏว่าเป็นผู้ขาด
คุณสมบัติตามที่กำหนด หรือมีความรู้ความสามารถความประพฤติไม่เหมาะสม  ผู้มีอำนาจในการจ้าง อาจสั่งเลิกจ้าง  
โดยไม่ต้องแจ้งให้ผู้รับจ้างทราบล่วงหน้า  โดยไม่มีเงื่อนไขและจะไม่มีสิทธิเรียกร้องใดๆทั้งสิ้น  

จึงประกาศให้ทราบโดยทั่วกัน 

ประกาศ  ณ  วันที่  ๒๔  เดือนมีนาคม  พ.ศ. ๒๕๖๖ 
           
 
 
 

 

(นายศิริพงศ์  เมียนเพ็ชร์) 
ผู้อำนวยการวิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีระนอง 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


