
 
 
 

                                       

ประกาศวิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีกําแพงเพชร 
เรื่อง  รับสมัครบุคคลเพ่ือเลือกสรรเป!นพนักงานราชการท่ัวไป ตําแหน$งครู 

 

     ด�วยวิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีกําแพงเพชร ประสงค�จะรับสมัครบุคคลเพ่ือจัดจ�างเป$นพนักงาน
ราชการ ตําแหน&งในกลุ&มงานบริหารท่ัวไป ตําแหน&งครู  โดยปฏิบัติงานในวิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยี
กําแพงเพชร สังกัดสํานักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา ฉะนั้น อาศัยอํานาจตามความในข�อ ๕  ของประกาศ 
คณะกรรมการบริหารพนักงานราชการ  ลงวันท่ี ๑๑ กันยายน พ.ศ. ๒๕๕๒ เรื่อง หลักเกณฑ� วิธีการ และเง่ือนไข
การสรรหา และเลือกสรรพนักงานราชการและแบบสัญญาจ�างของพนักงานราชการ พ.ศ. ๒๕๕๒ และประกาศ   
คณะกรรมการบริหารพนักงานราชการ ลงวันท่ี ๒๘ กุมภาพันธ� พ.ศ.๒๕๕๔ เรื่อง การกําหนดลักษณะงานและ
คุณสมบัติเฉพาะของกลุ&มงานและการจัดทํากรอบอัตรากําลังพนักงานราชการ และคําสั่งสํานักงานคณะกรรมการ
การอาชีวศึกษาท่ี ๒๙๗/๒๕๕๖ ลงวันท่ี ๒๘ กุมภาพันธ� พ.ศ. ๒๕๕๖ เรื่องมอบอํานาจการสรรหาและเลือกสรร
บุคคลเพ่ือจัดจ�างเป$นพนักงานราชการท่ัวไป  การจัดทําและลงนามในสัญญาจ�างพนักงานราชการ  จึงประกาศรับ
สมัครบุคคลเพ่ือเลือกสรร เป$นพนักงานราชการท่ัวไป โดยมีรายละเอียดดังต&อไปนี้ 

๑. ช่ือตําแหน$ง กลุ$มงาน และรายละเอียดการจ*างงาน   
๑.๑ ช่ือกลุ$มงาน   ช่ือตําแหน$ง    จํานวนอัตราว$าง 
     บริหารท่ัวไป  พนักงานบริหารท่ัวไป (ครู)   ๑ 
 

๑.๒ ขอบข$ายงานท่ีจะให*ปฏิบัติ  ให�เป$นไปตามรายละเอียดแนบท�ายประกาศนี้ 

๑.๓ อัตราค$าตอบแทนและสิทธิประโยชน1  
ตําแหน&งในกลุ&มงานบริหารท่ัวไป ค&าตอบแทนรายเดือน จํานวนเงิน ๑๘,๐๐๐ บาท และให� 

ได�รับสิทธิประโยชน�ของพนักงานราชการ ตามระเบียบสํานักนายกรัฐมนตรี   ว&าด�วยพนักงานราชการ พ.ศ. 
๒๕๔๗ และตามประกาศคณะกรรมการบริหารพนักงานราชการ เรื่องค&าตอบแทนพนักงานราชการ (ฉบับท่ี ๖) 
ลงวันท่ี ๑๒ กุมภาพันธ� พ.ศ. ๒๕๕๖ กําหนดไว�  

๑.๔ ระยะเวลาการจ*าง  
จ�างภายในปDงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๙ (ต้ังแต&วันท่ีเริ่มเข�าปฏิบัติราชการ  ซ่ึงจะได�กําหนด 

ไว�ในประกาศรายชื่อผู�ผ&านการเลือกสรรเพ่ือจัดจ�างเป$นพนักงานราชการ) ถึงวันท่ี ๓๐ กันยายน ๒๕๕๙ โดย
ในระยะเวลาการจ�างต�องประเมินผลการปฏิบัติงานของพนักงานราชการ ตามประกาศคณะกรรมการบริหาร
พนักงานราชการ เรื่องแนวทางการประเมินผลการปฏิบัติงานของพนักงานราชการ พ.ศ.๒๕๕๔ ลงวันท่ี ๒๘ 
กุมภาพันธ� พ.ศ. ๒๕๕๔  และท่ีสํานักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา กําหนดไว� 

๑.๕ สถานท่ีปฏิบัติงาน  
ปฏิบัติงานท่ีวิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีกําแพงเพชร อําเภอเมือง จังหวัดกําแพงเพชร  

สังกัดสํานักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา 
 

//...๒. คุณสมบัติท่ัวไป 

 



 
-๒- 

 ๒. คุณสมบัติท่ัวไป และคุณสมบัติเฉพาะสําหรับตําแหน$งของผู*สมัคร 

     ผู�สมัครต�องมีคุณสมบัติท่ัวไป และมีคุณสมบัติเฉพาะสําหรับตําแหน&งเป$นไปตามระเบียบสํานักงาน
นายกรัฐมนตรีว&าด�วยพนักงานราชการ พ.ศ. ๒๕๔๗ ลงวันท่ี ๑๓ มกราคม ๒๕๔๗ และประกาศคณะ
กรรมการบริหารพนักงานราชการ เรื่องกําหนดลักษณะงานและคุณสมบัติเฉพาะกลุ&มงานและการจัดทํากรอบ
อัตรากําลังพนักงานราชการ ลงวันท่ี ๒๘ กุมภาพันธ�  ๒๕๕๔ ดังต&อไปนี้ 

     ๒.๑ คุณสมบัติท่ัวไป 
   ๒.๑.๑  มีสัญชาติไทย 
   ๒.๑.๒  มีอายุไม&ต่ํากว&า ๑๘ ปD (นับถึงวันสุดท�ายของการรับสมัคร) 
   ๒.๑.๓  ไม&เป$นบุคคลล�มละลาย 
   ๒.๑.๔  ไม&เป$นผู� มีกายทุพพลภาพจนไม&สามารถปฏิบัติหน�าท่ีได� ไร�ความสามารถ                   

หรือ จิตฟKLนเฟMอนไม&สมประกอบ หรือเป$นโรคตามท่ีกําหนดไว�ในกฎหมายว&าด�วยระเบียบข�าราชการพลเรือน 
   ๒.๑.๕   ไม&เป$นผู�ดํารงตําแหน&งทางการเมือง กรรมการพรรคการเมือง หรือเจ�าหน�าท่ี    

ในพรรคการเมือง 
   ๒.๑.๖  ไม&เป$นผู�เคยต�องรับโทษจําคุกโดยคําพิพากษาถึงท่ีสุดให�จําคุกเพราะกระทํา

ความผิดทางอาญา เว�นแต&เป$นโทษสําหรับความผิดท่ีได�กระทําโดยประมาทหรือความผิดลหุโทษ 
   ๒.๑.๗  ไม&เป$นผู�เคยถูกลงโทษให�ออก ปลดออก หรือไล&ออกจากราชการ รัฐวิสาหกิจ 

หรือหน&วยงานอ่ืนของรัฐ 

  หมายเหตุ ผู� ท่ีผ&านการเลือกสรร ในวันท่ีทําสัญญาจ�างจะต�องไม&เป$นข�าราชการ                  
หรือลูกจ�างของส&วนราชการ พนักงาน หรือลูกจ�างของหน&วยงานอ่ืนของรัฐ รัฐวิสาหกิจ หรือพนักงาน             
หรือลูกจ�างของราชการส&วนท�องถ่ิน และจะต�องนําใบรับรองแพทย1 ซ่ึงออกให*ไม$เ กิน ๑ เดือน                   
และแสดงว$าไม$เป!นโรคท่ีต*องห*ามตามกฎ ก.พ. ว$าด*วยโรค (พ.ศ. ๒๕๕๓) มาย่ืนด*วย 

     ๒.๒ คุณสมบัติเฉพาะสําหรับตําแหน$ง 
  ๒.๒.๑ ได�รับวุฒิปริญญาตรีหรือคุณวุฒิอย&างอื่นที่เทียบได�ในระดับเดียวกัน             

ในสาขาวิชา การตลาด/การขาย/ธุรกิจค�าปลีก/การจัดการธุรกิจค�าปลีก/การจัดการท่ัวไป (การตลาด) /
ธุรกิจศึกษา(การตลาด)/และการโฆษณา และที่ ก.พ.รับรองแล�วในสาขาวิชาท่ีเหมาะสมกับลักษณะงานท่ี
ปฏิบัติตามรายละเอียดแนบท�ายประกาศนี้ 

  ๒.๒.๒ มีใบอนุญาตประกอบวิชาชีพครู หรือ ใบอนุญาตปฏิบัติการสอน หรือหนังสือ
รับรองสิทธิ โดยต�องได�รับอนุมัติภายในวันปQดรับสมัครเท&านั้น  

๓. การรับสมัคร 
     ๓.๑ วัน เวลา และสถานท่ีรับสมัคร 

  ผู�ประสงค�จะสมัครท่ีมีคุณสมบัติตรงตามท่ีกําหนดไว�ในประกาศนี้ ให�ยื่นใบสมัคร         
ด�วยตนเอง  ณ อาคารอํานวยการ  วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีกําแพงเพชร  โดยสมัครได�ต้ังแต&วันท่ี  
๑๒ –๑๘ พฤษภาคม ๒๕๕๙ (ในวันและเวลาราชการ) ภาคเช�าต้ังแต&เวลา ๐๘.๓๐ น. ถึง ๑๒.๐๐ น. และ 
ภาคบ&าย เวลา ๑๓.๐๐ น. ถึง ๑๖.๓๐ น. ของแต&ละวันรับสมัครดังกล&าว  
 
 

//...๓.๒ หลักฐานท่ีต�องยื่น 
 



 
-๓- 

     ๓.๒ หลักฐานท่ีต*องย่ืนพร*อมใบสมัคร 
 ๓.๒.๑ รูปถ&ายหน�าตรง ไม&สวมหมวก ไม&สวมแว&นดํา ขนาด ๑x๑.๕ นิ้ว โดยถ&ายไว�                 

ไม&เกิน ๑ ปD (นับถึงวันสุดท�ายของการรับสมัคร) จํานวน ๓ รูป (ใช�ติดใบสมัคร ๑ รูป และใบตอบรับ                
การสมัคร ๒ รูป) 

๓.๒.๒   สําเนาปริญญาบัตร /หรือสําเนาระเบียนแสดงผลการเรียน (Transcript of Records)  
ท่ีแสดงว&าเป$นผู�มีคุณวุฒิการศึกษาตรงตามประกาศรับสมัครโดยต�องสําเร็จการศึกษาและได�รับอนุมัติจากผู�มีอํานาจ
อนุมัติภายในวันปQดรับสมัครจํานวนอย&างละ ๒ ฉบับ 

ท้ังนี้ ผู�ท่ีจะถือว&าเป$นผู�สําเร็จการศึกษาตามหลักสูตรข้ันปริญญาบัตรของสถานศึกษาใดนั้น
จะถือตามกฎหมาย กฎ หรือระเบียบท่ีเก่ียวข�องกับการศึกษาตามหลักสูตรของสถานศึกษานั้น ๆ เป$นเกณฑ� 
โดยจะต�องสําเร็จการศึกษาภายในวันปQดรับสมัคร 

๓.๒.๓ สําเนาบัตรประจําตัวประชาชน จํานวน ๑ ฉบับ 
๓.๒.๔ สําเนาทะเบียนบ�าน จํานวน ๑ ฉบับ 
๓.๒.๕ สําเนาหลักฐานอ่ืนๆ (ถ�ามี) เช&น ใบสําคัญการสมรส ใบเปลี่ยนชื่อ-นามสกุล  

(ในกรณีท่ีชื่อและนามสกุลในหลักฐานเอกสารการสมัครไม&ตรงกัน) ใบสําคัญทางทหาร (ใบสด. ๘ ใบสด. ๙ 
และใบ สด. ๔๓) (เฉพาะผู�สมัครเพศชาย) เป$นต�น จํานวนอย&างละ ๑ ฉบับ 

 ๓.๒.๖ สําเนาใบอนุญาตประกอบวิชาชีพครู หรือสําเนาใบอนุญาตปฏิบัติการสอน หรือ
หนังสือรับรองสิทธิ  จํานวน ๑ ฉบับ 

ท้ังนี้  ในวันสมัคร ให�ผู�สมัครนําเอกสาร ฉบับจริงทุกรายการ มาแสดงต&อเจ�าหน�าท่ี               
รับสมัครด�วย และให�ผู� สมัครเ ขียนคํารับรองสํา เนาถูกต�องและลงชื่อกํากับไว� ในสํา เนาเอกสาร                        
ตามข�อ ๓.๒.๒-๓.๒.๖ ไว�ทุกฉบับ 

๓.๓ ค$าธรรมเนียมในการสมัคร 
 ผู�สมัครต�องเสียค&าธรรมเนียมสอบสําหรับตําแหน&งท่ีสมัคร จํานวนเงิน ๒๐๐ บาท       

(สองร�อยบาทถ�วน) และค&าธรรมเนียมดังกล&าวจะไม&จ&ายคืนให� ไม&ว&ากรณีใด ๆ ท้ังสิ้น 
๓.๔ วิธีการสมัคร 

  ให�ผู�สมัครดําเนินการเก่ียวกับการสมัครตามข้ันตอนวิธีการ ดังนี้ 
  ๓.๔.๑ ขอรับคําร�องขอสมัคร และใบสมัครได�ท่ีเจ�าหน�าท่ีในวันสมัคร 
  ๓.๔.๒ กรอกรายละเอียดในเอกสารการสมัครซ่ึงประกอบด�วย คําร�องขอสมัคร                 

และใบสมัครให�ครบถ�วนทุกช&องรายการ และลงชื่อผู�สมัครพร�อมท้ังวันท่ีสมัครให�เรียบร�อย  
  ๓.๔.๓ ติดรูปถ&ายจํานวน ๑ รูปลงในใบสมัคร และติดรูปถ&ายจํานวน ๒ รูป ลงในบัตร

ประจําตัวผู�สมัครสอบในช&องท่ีกําหนดให�เรียบร�อย 
  ๓.๔.๔ ยื่นเอกสารการสมัครท่ีกรอกข�อความสมบูรณ�และติดรูปถ&ายเรียบร�อยแล�ว     

พร�อมท้ังแนบเอกสารประกอบการสมัครตามข�อ ๓.๒ โดยให�ยื่นการสมัครต&อเจ�าหน�าท่ีรับสมัครเท&านั้น             
และให�ยื่นภายในวันเวลาและสถานท่ีรับสมัครท่ีกําหนดไว�ตามข�อ ๓.๑  
 

//..๓.๔.๕ เม่ือเจ�าหน�าท่ี 



 
-๔- 

๓.๔.๕ เม่ือเจ�าหน�าท่ีรับสมัครได�ตรวจสอบเอกสารการสมัครแล�ว ให�ผู�สมัครชําระเงิน
ค&าธรรมเนียมสอบตามข�อ ๓.๓ และลงชื่อผู�สมัครในบันทึกประจําวันเป$นหลักฐาน พร�อมกับรอรับบัตร
ประจําตัวผู�สมัครสอบคืนจากเจ�าหน�าท่ีรับสมัครซ่ึงผู�สมัครต�องเก็บไว�เป$นหลักฐานในการเข�ารับการประเมิน
สมรรถนะโดยการสอบ 

  ๓.๔.๖ ติดตามตรวจสอบประกาศรายชื่อผู�มีสิทธิสอบตามท่ีกําหนดไว�ในข�อ ๔.           
ของประกาศฯ นี้  

      ๓.๕ เง่ือนไขการรับสมัคร 
  ๓.๕.๑ วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีกําแพงเพชร ขอสงวนสิทธิรับการพิจารณาเอกสาร  

การสมัครเฉพาะผู�สมัครท่ียื่นเอกสารประกอบการสมัครตามข�อ ๓.๒ ในประกาศฯ นี้ครบถ�วนทุกรายการ
และได�กรอกข�อความในเอกสารการสมัครครบถ�วนสมบูรณ�และได�ดําเนินการสมัครตามข�อ ๓.๔ ในประกาศฯ 
นี้ครบถ�วนทุกข้ันตอน   กรณีท่ียื่นเอกสารประกอบการสมัคร หรือกรอกข�อความในเอกสารการสมัครไม&
ครบถ�วนสมบูรณ� หรือไม&ได�ดําเนินการสมัครครบถ�วนทุกข้ันตอนดังกล&าวจะมีผลให�ผู�สมัครนั้นไม&มีรายชื่อใน
ประกาศรายชื่อผู�มีสิทธิเข�ารับการประเมินสมรรถนะหรือเข�ารับการสอบในตําแหน&งท่ีสมัครนั้น 

 ๓.๕.๒ ผู�สมัครจะต�องรับผิดชอบในการตรวจสอบและรับรองตนเองว&าเป$นผู�มีคุณสมบัติ
ท่ัวไปและคุณสมบัติเฉพาะสําหรับตําแหน&งตามข�อ ๒.๑ และข�อ ๒.๒ ในประกาศฯ นี้จริง กรณีท่ีวิทยาลัย
เกษตรและเทคโนโลยีกําแพงเพชร ตรวจสอบพบว&าผู�สมัครไม&มีคุณสมบัติครบถ�วนดังกล&าวหรือตรวจสอบ
พบว&าคุณวุฒิการศึกษาท่ีใช�สมัครไม&ตรงตามคุณสมบัติของตําแหน&งท่ีสมัครหรือเป$นคุณวุฒิท่ี ก.พ. ยังมิได�
รับรอง รวมท้ังกรณีท่ีมีความผิดพลาดอันเกิดจากผู�สมัครไม&ว&าด�วยเหตุใดๆ อันมีผลทําให�ผู�สมัครไม&มีสิทธิ
สมัครตามประกาศรับสมัครฯ นี้ ให�ถือว&าผู�สมัครเป$นผู�ขาดคุณสมบัติในการสมัครมาแต&ต�น และถือว&าเป$นผู�ไม&มี
สิทธิเข�ารับการประเมินสมรรถนะและไม&มีสิทธิได�รับการจัดจ�างและทําสัญญาจ�างเป$นพนักงานราชการครั้งนี้ 
ถึงแม�จะเป$นผู�ผ&านการเลือกสรรเพ่ือจัดจ�างเป$นพนักงานราชการ และจะไม&ได�รับคืนค&าธรรมเนียมสอบแต&อย&างใด  

๓.๕.๓ คุณสมบัติเฉพาะสําหรับตําแหน&งตามข�อ ๒.๒ ในประกาศฯ นี้ ท่ีเก่ียวกับการสําเร็จ
การศึกษาตามหลักสูตรข้ันปริญญาของสถานศึกษาใดจะถือตามกฎหมาย กฎ หรือระเบียบเก่ียวกับ
การศึกษาข้ันปริญญาของสถานศึกษานั้นเป$นเกณฑ� โดยเป$นผู�สําเร็จการศึกษาและได�รับอนุมัติจากผู�มีอํานาจ
อนุมัติภายในวันสุดท�ายของการรับสมัคร ท้ังนี้รวมถึงใบอนุญาตประกอบวิชาชีพครูท่ีออกโดยคุรุสภาด�วย  

๓.๕.๔ วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีกําแพงเพชร จะดําเนินการประเมินสมรรถนะ                 
โดยการสอบข�อเขียนครั้งแรกในวันและเวลาเดียวกันทุกตําแหน&งตามประกาศรับสมัครนี้ ดังนั้น กรณีผู�ใด
สมัครหลายตําแหน&ง  วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีกําแพงเพชรขอสงวนสิทธิในการประกาศรายชื่อผู�มีสิทธิ
เข�าสอบตามข�อ ๔. ของประกาศฯ นี้ โดยพิจารณาประกาศรายชื่อผู�นั้นตามตําแหน&งท่ีผู�นั้นได�สมัครครั้ง
สุดท�าย 

 

//..๔. การประกาศรายชื่อ 

 

 



-๕- 

๔. การประกาศรายช่ือผู*มีสิทธิเข*ารับการประเมินสมรรถนะ และกําหนดวันเวลาและสถานท่ี ในการ
ประเมินสมรรถนะ 

     วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีกําแพงเพชร จะประกาศรายชื่อผู�มีสิทธิเข�ารับการประเมิน
สมรรถนะ และกําหนดวัน เวลา และสถานท่ีในการประเมินสมรรถนะ ก&อนหรือภายในวันท่ี ๒๓ พฤษภาคม 
๒๕๕๙  ณ วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีกําแพงเพชร และ/หรือทางเว็บไซต� ของวิทยาลัยเกษตรและ
เทคโนโลยีกําแพงเพชร www.kpcat.ac.th 

๕. หลักเกณฑ1และวิธีการเลือกสรร 
วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีกําแพงเพชร จะดําเนินการประเมินสมรรถนะผู�สมัครด�วยวิธีการ

สอบในแต&ละตําแหน&งท่ีเปQดรับสมัคร ดังต&อไปนี้ 
สมรรถนะ คะแนนเต็ม วิธีการประเมิน 

ประเมินสมรรถนะ ครั้งท่ี ๑ (สอบวันศุกร1 ท่ี ๒๗ พฤษภาคม ๒๕๕๙) 
ส$วนท่ี ๑ : ความรู*ความสามารถท่ัวไป (ภาคเช*า เวลา ๐๙.๐๐-๑๒.๐๐ น.) 
          - รัฐธรรมนูญแห&งแห&งราชอาณาจักรไทย (ฉบับช่ัวคราว) พ.ศ. ๒๕๕๗ 
          - พระราชกฤษฎีกาว&าด�วยหลักเกณฑ�และวิธีการบริหารกิจการบ�านเมืองท่ีดี พ.ศ. ๒๕๔๖ 
          - พระราชบัญญัติความรับผิดทางละเมิดของเจ�าหน�าท่ี พ.ศ. ๒๕๓๙ 
          - พระราชบัญญัติการอาชีวศึกษา พ.ศ. ๒๕๕๑ 
          - ระเบียบสํานักนายกรัฐมนตรีว&าด�วยพนักงานราชการ พ.ศ. ๒๕๔๗ และประกาศ 
            คณะกรรมการบริหารพนักงานราชการท่ีเก่ียวข�อง 

- พระราชบัญญัติข�อมูลข&าวสารของทางราชการ พ.ศ. ๒๕๔๐ 
- ข&าวสาร บ�านเมืองและเหตุการณ�ปKจจุบัน 
- ความเข�าใจภาษาและการใช�ภาษาไทย 
- ความรู�เบ้ืองต�นเก่ียวกับคอมพิวเตอร�และการใช�โปรแกรมประยุกต�ในงานสํานักงาน 

ส$วนท่ี ๒ : ความรู*ความสามารถเฉพาะตําแหน$ง (ภาคบ$าย เวลา ๑๓.๐๐-๑๖.๐๐ น.) 

- ความรู�ความสามรถเฉพาะตําแหน&งตามลักษณะสามขาท่ีสมัคร 
         

๑๐๐ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

๑๐๐ 

สอบข�อเขียน 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
สอบข�อเขียน 

ประเมินสมรรถนะ ครั้งท่ี ๒ สอบสัมภาษณ1 (สอบวันอังคาร ท่ี ๓๑ พฤษภาคม ๒๕๕๙) 

         (๑) มนุษยสัมพันธ�  การประสานงาน 
         (๒) การคิดวิเคราะห� 
         (๓) ความคิดริเริ่มสร�างสรรค� 
         (๔) การสื่อสารโยการพูด 

๑๐๐ สอบสัมภาษณ� 

 
โดยจะประเมินสมรรถนะ ครั้งท่ี ๑ ก&อนและเม่ือประเมินสมรรถนะ ครั้งท่ี ๑ ผ&านแล�ว จึงจะมี

สิทธิเข�ารับการประเมินสมรรถนะ ครั้งท่ี ๒ ต&อไป 
 
 

//..๖. เกณฑ�การตัดสิน 



 
-๖- 

๖. เกณฑ1การตัดสิน 
๖.๑ การประเมินสมรรถนะจะแบ&งการประเมินเป$น ๒ ครั้ ง สมรรถนะในส&วนท่ี ๑                   

และส&วนท่ี ๒ จะดําเนินการประเมินสมรรถนะในครั้งท่ี ๑ สําหรับสมรรถนะในส&วนท่ี ๓ จะดําเนินการ
ประเมินสมรรถนะในครั้งท่ี ๒ 

๖.๒ ผู�ท่ีจะผ&านการประเมินสมรรถนะครั้งท่ี ๑ ต�องได�คะแนนการประเมินส&วนท่ี ๑ และส&วนท่ี ๒   
ไม&ต่ํากว&าร�อยละ ๖๐  

      ท้ังนี้ ผู�ท่ีจะได�รับการตรวจข�อสอบส&วนท่ี ๒ จะต�องเป$นผู�ได�คะแนนผ&านการประเมินในส&วน             
ท่ี ๑ ไม&ตํ่ากว&าร�อยละ ๖๐ (วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีกําแพงเพชร ขอสงวนสิทธิพิจารณาตรวจ
กระดาษคําตอบของผู�เข�าสอบในส&วนท่ี ๒ ให�กับผู�ท่ีมีผลการประเมินผ&านในส&วนท่ี ๑ เท&านั้น) 

๖.๓ ผู� ท่ีจะมีสิทธิเข�ารับการประเมินสมรรถนะครั้งท่ี ๒ จะต�องเป$นผู� ท่ีได�คะแนนผ&าน           
การประเมินสมรรถนะครั้งท่ี ๑ แล�วผู�ท่ีจะผ&านการประเมินสมรรถนะครั้งท่ี ๒ ต�องได�คะแนนการประเมิน
ส&วนท่ี ๓ ไม&ต่ํากว&าร�อยละ ๖๐  

๖.๔ ผู�ท่ีจะผ&านการเลือกสรร จะต�องเป$นผู�ท่ีได�คะแนนผ&านการประเมินสมรรถนะครั้งท่ี ๑      
และครั้งท่ี ๒  

การจัดจ�างพนักงานราชการให�เป$นไปตามลําดับคะแนนท่ีสอบได�ของแต&ละตําแหน&ง  

๗. การประกาศบัญชีรายช่ือ และการข้ึนบัญชีรายช่ือผู*ผ$านการเลือกสรร 
๗.๑  วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีกําแพงเพชร  จะประกาศรายชื่อผู�ผ&านการเลือกสรร  

ณ วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีกําแพงเพชร หรือประกาศทางเว็บไซต�ของวิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยี
กําแพงเพชร WWW.kpcat.ac.th 

     ๗.๒ การประกาศรายชื่อผู�ผ&านการเลือกสรร 
 ๗.๒.๑ จําแนกตามตําแหน&งท่ีเปQดรับสมัครและมีผู�สอบผ&าน 
 ๗.๒.๒ รายชื ่อแต&ละตําแหน&งดังกล&าว จะประกาศเรียงลําดับรายชื่อตามคะแนน               

ของผู�ผ&านการเลือกสรร โดยเรียงลําดับจากผู�ท่ีได�คะแนนรวมสูงสุดเป$นลําดับท่ีหนึ่งไปหาผู�ท่ีได�คะแนนรวม
ตํ่าสุด โดยผู�อยู&ในลําดับต�นจะเป$นผู�อยู&ในลําดับท่ีดีกว&า 

  ๗.๒.๓ กรณีท่ีมีผู�ได�คะแนนรวมตามข�อ ๗.๒.๒ ดังกล&าวเท&ากัน จะพิจารณาดังนี้ 
 (๑) ให�ผู�ท่ีได�คะแนนประเมินครั้งท่ี ๑ ส&วนท่ี ๑ มากกว&า เป$นผู�อยู&ในลําดับท่ีดีกว&า      
 (๒) ถ�าคะแนนเท&ากัน จะพิจารณาให�ผู�ท่ีได�คะแนนประเมินครั้งท่ี ๑ ส&วนท่ี ๒   
      มากกว&า เป$นผู�อยู&ในลําดับท่ีดีกว&า 
(๓) ถ�าคะแนนเท&ากัน จะพิจารณาให�ผู�ท่ีได�คะแนนประเมินครั้งท่ี ๒ มากกว&า 

เป$นผู�อยู&ในลําดับท่ีดีกว&า 
      ๗.๓ วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีกําแพงเพชร จะพิจารณาจัดจ�างครั้งแรกตามท่ีกําหนดไว�
ตามลําดับคะแนนท่ีสอบได�ของผู�ผ&านการเลือกสรร ตามจํานวนอัตราว&างท่ีได�ประกาศรับสมัครไว�นี้ 
 

//..๗.๔ หากตําแหน&งใดมี 



-๗- 
 

     ๗.๔ หากตําแหน&งใดมีผู�ผ&านการเลือกสรรเกินจํานวนอัตราว&างท่ีประกาศรับสมัครนี้ วิทยาลัย
เกษตรและเทคโนโลยีกําแพงเพชรจะข้ึนบัญชีผู�ผ&านการเลือกสรรดังกล&าวนั้นไว� 

          บัญชีรายชื่อผู�ผ&านการเลือกสรรดังกล&าวให�เป$นอันยกเลิกหรือสิ้นผลไปเม่ือครบกําหนด ๑ ปD
นับแต&วันประกาศข้ึนบัญชีรายชื่อผู�ผ&านการเลือกสรร  

          ท้ังนี้ ในอายุบัญชี ถ�ามีกรณีอย&างใดอย&างหนึ่งดังต&อไปนี้ ให�รายชื่อท่ีได�ข้ึนบัญชีไว�นี้เป$นอัน
ยกเลิกการข้ึนบัญชีของผู�นั้นด�วย ได�แก& 

(๑) ผู�นั้นได�ขอสละสิทธิไม&เข�ารับการจัดจ�างในตําแหน&งท่ีสอบได� 
(๒) ผู�นั้นไม&มารายงานตัวเพ่ีอรับการจัดจ�างภายในเวลาท่ีกําหนด 
(๓) ผู�นั้นไม&มาเข�าปฏิบัติหน�าท่ีราชการตามกําหนดวัน เวลาท่ีวิทยาลัยเกษตรและ

เทคโนโลยีกําแพงเพชรกําหนด 
(๔) ปรากฏข�อเท็จจริงในภายหน�าว&าผู�นั้นมีคุณสมบัติไม&เป$นไปตามเง่ือนไข และ/หรือไม&

ปฏิบัติตามเง่ือนไขการรับสมัครกรณีหนึ่งกรณีใดหรือหลายกรณีตามท่ีระบุไว�ในข�อ ๓.๕ ของประกาศฯ นี้ 

๘. การจัดจ*างและทําสัญญาจ*างผู*ผ$านการเลือกสรร 
     ผู�ผ&านการเลือกสรรจะต�องเข�ารับการจ�างและทําสัญญาจ�างตามท่ีวิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยี

กําแพงเพชรกําหนด  
๘.๑ วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีกําแพงเพชรจะจ�างพนักงานราชการครั้งแรกตามท่ีกําหนด

ไว�ในข�อ ๗.๓ ของประกาศฯ นี้ 
๘.๒ การทําสัญญาจ�างให�เป$นไปตามท่ีวิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีกําแพงเพชรกําหนด 
  

   ประกาศ ณ วันท่ี  ๒๕  เมษายน  พ.ศ. ๒๕๕๙ 
 
 
                                                         
      

              (นายสุภาพ   มณีรัตน�) 
              ผู�อํานวยการวิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีกําแพงเพชร 

 
 
 
 
 
 
 
 
 



เอกสารแนบท*ายประกาศวิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีกําแพงเพชร 
ลงวันท่ี ๒๕ เมษายน  ๒๕๕๙ 

เรื่อง รับสมัครบุคคลเพ่ือเลือกสรรและจัดจ*างเป!นพนักงานราชการท่ัวไป 
--------------------------------------------- 

๑. ข*อมูลเก่ียวกับตําแหน$ง 
ช่ือตําแหน$ง  พนักงานราชการท่ัวไป (ครู) 
เลขท่ีตําแหน$ง  ๓๑๑๒ กลุ$มงาน บริหารท่ัวไป 
สาขาวิชา การตลาด/การขาย/ธุรกิจค�าปลีก/การจัดการธุรกิจค�าปลีก/ 

การจัดการท่ัวไป (การตลาด) /ธุรกิจศึกษา(การตลาด)/และการโฆษณา 
สถานท่ีปฏิบัติงาน  วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีกําแพงเพชร 
   ท่ีตั้งเลขท่ี ๑๐๔   หมู& ๗ ตําบลนิคมทุ&งโพธิ์ทะเล อําเภอเมือง  

จังหวัดกําแพงเพชร ๖๒๐๐๐ 
 

๒. ปฏิบัติหน*าท่ีและความรับผิดชอบของงานท่ีปฏิบัติ 
ปฏิบัติหน�าท่ีหลักเก่ียวกับการจัดการเรียนการสอน การส&งเสริมการเรียนรู� พัฒนาผู�เรียน 

ปฏิบัติงานทางวิชาการของสถานศึกษา พัฒนาตนเองและวิชาชีพ ประสานความร&วมมือกับผู�ปกครอง บุคคลใน
ชุมชนหรือสถานประกอบการเพ่ือร&วมกันพัฒนาผู�เรียน การบริการสังคมด�านวิชาการ เป$นต�น โดยมีลักษณะงาน
ท่ีต�องปฏิบัติ ดังนี้ 

๑. ปฏิบัติงานเก่ียวกับการจัดการเรียนการสอนและการส&งเสริมการเรียนรู�ของผู�เรียน  
ด�วยวิธีการท่ีหลากหลาย โดยเน�นผู�เรียนเป$นสําคัญ 

๒. จัดอบรมสั่งสอนและจัดกิจกรรมเพ่ือพัฒนาผู�เรียนให�มีคุณลักษณะท่ีพึงประสงค� 
๓. ปฏิบัติงานวิชาการของสถานศึกษา 
๔. ปฏิบัติงานเก่ียวกับการจัดระบบการดูแลช&วยเหลือผู�เรียน 
๕. ประสานความร&วมมือกับผู�ปกครองและบุคคลในชุมชนเพ่ือร&วมกันพัฒนาผู�เรียนตามศักยภาพ 
๖. ทํานุ บํารุง ส&งเสริมศิลปวัฒนธรรม แหล&งเรียนรู�และภูมิปKญญาท�องถ่ิน 
๗. ศึกษา วิเคราะห� วิจัย และประเมินพัฒนาการของผู�เรียน เพ่ือนํามาพัฒนาการเรียน

การสอนให�มีประสิทธิภาพยิ่งข้ึน 
๘. ปฏิบัติงานเก่ียวกับการใช�โปรแกรมชุดคําสั่งในระบบคอมพิวเตอร�เพ่ือนํามาปฏิบัติงานใน

การจัดการเรียนการสอนและงานอ่ืนๆ ท่ีเก่ียวข�อง รวมท้ังการติดตามความก�าวหน�าของเทคโนโลยีใหม&ๆ เพ่ือ
นํามาใช�ปฏิบัติงาน 

๙. ติดต&อประสานงาน ให�บริการข�อมูล ให�คําปรึกษา แนะนํา ตอบปKญหา และชี้แจงเรื่อง
ต&างๆ ท่ีเก่ียวกับงานในหน�าท่ีแก&บุคคลหรือหน&วยงานท่ีเก่ียวข�อง 

 

๓. คุณสมบัติเฉพาะสําหรับตําแหน$ง 
  ๓ .๑ได�ร ับว ุฒิปริญญาตรีหรือคุณวุฒิอย&า ง อื ่น ที ่เ ทียบ ได�ในระดับ เดีย วกัน             

ในสาขาวิชา การตลาด/การขาย/ธุรกิจค�าปลีก/การจัดการธุรกิจค�าปลีก/การจัดการท่ัวไป (การตลาด) /
ธุรกิจศึกษา(การตลาด)/และการโฆษณา และท่ี ก.พ.รับรองแล�วในสาขาวิชาท่ีเหมาะสมกับลักษณะงานท่ี
ปฏิบัติตามประกาศนี้ 

 
//..๓.๒ มีใบอนุญาต 



 
 

-๒- 
  ๓.๒ มีใบอนุญาตประกอบวิชาชีพครู หรือใบอนุญาตปฏิบัติการสอน หรือหนังสือ 

รับรองสิทธิ โดยต�องได�รับอนุมัติภายในวันปQดรับสมัครเท&านั้น  
 
๔. การลงนาม  
 
 
 
      (นายสุภาพ     มณีรัตน�) 
      ผู�อํานวยการวิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีกําแพงเพชร 
      ๒๕  เมษายน  ๒๕๕๙ 
 


