
 
ประกาศวิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีศรีสะเกษ 

เรื่อง  การรับสมัครบุคคลเพ่ือเลือกสรรเป็นพนกังานราชการทั่วไป 
----------------------- 

 ด้วยวิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีศรีสะเกษ  ประสงค์จะรับสมัครบุคคลเพ่ือจัดจ้างเป็นพนักงานราชการ 
ตําแหน่งในกลุ่มงานบริหารท่ัวไป ตําแหน่ง ครู โดยปฏิบัติงานในวิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีศรีสะเกษ ฉะน้ัน 
อาศัยอํานาจตามความในข้อ ๕ ของประกาศคณะกรรมการบริหารพนักงานราชการ ลงวันที่ ๑๑ กันยายน พ.ศ. 
๒๕๕๒ เร่ือง หลักเกณฑ์วิธีการ และเง่ือนไขการสรรหาและเลือกสรรพนักงานราชการและแบบสัญญาจ้างของ
พนักงานราชการ พ.ศ. ๒๕๕๒ และประกาศคณะกรรมการบริหารพนักงานราชการ ลงวันที่ ๒๘ กุมภาพันธ์ พ.ศ. 
๒๕๕๔ เรื่อง การกําหนดลักษณะงานและคุณสมบัติเฉพาะของกลุ่มงานและการจัดทํากรอบอัตรากําลังพนักงาน
ราชการ และคําสั่งสํานักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษาที่ ๒๙๗/๒๕๕๘ ลงวันที่ ๒๘ กุมภาพันธ์ พ.ศ. ๒๕๕๖ 
เรื่องมอบอํานาจการสรรหาและเลือกสรรบุคคลเพ่ือจัดจ้างเป็นพนักงานราชการประเภททั่วไป การจัดทําและลง
นามในสัญญาจ้างพนักงานราชการ จึงประกาศรับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป โดยมี
รายละเอียด ดังต่อไปน้ี 
๑. ช่ือตําแหนง่  กลุ่มงาน และรายละเอียดการจ้างงาน 

๑.๑ ชื่อกลุ่มงาน   ชื่อตําแหน่ง   จํานวนอัตราวา่ง 
       บริหารงานทั่วไป   พนักงานบริหารทั่วไป (ครู)   ๑ 
๑.๒ ขอบข่ายงานที่จะให้ปฏิบัติ  ให้เป็นไปตามรายละเอียดแนบท้ายประกาศน้ี 

 ๑.๓ อัตราค่าตอบแทนและสิทธปิระโยชน ์
       ตําแหน่งในกลุ่มงานบริหารท่ัวไป ค่าตอบแทนรายเดอืน จํานวน ๑๘,๐๐๐ บาท และให้ได้สทิธิ
ประโยชน์ของพนักงานราชการ เร่ือง ค่าตอบแทนพนักงานราชการ(ฉบับที่๖) ลงวันที่ ๑๒ กุมภาพันธ์ พ.ศ. ๒๕๕๖ 
กําหนดไว้ 
 ๑.๔  ระยะเวลาการจ้าง จ้างภายในปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๕๘ ถึงวันที่ ๓๐ กันยายน ๒๕๕๙ โดยใน
ระยะเวลาการจ้างจะต้องประเมินผลการปฏิบัติงานของพนักงานราชการ ตามประกาศคณะกรรมการบริหาร
พนักงานราชการ เรื่องแนวทางการประเมินผลการปฏิบัติงานของพนักงานราชการ พ.ศ. ๒๕๕๔ ลงวันที่ ๒๘ 
กุมภาพันธ์ พ.ศ. ๒๕๕๔ และทีส่ํานักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา กําหนดไว้ 
 ๑.๕ สถานทีป่ฏิบัติงาน ปฏิบัติงานที่ วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีศรีสะเกษ สังกัดสาํนักงาน
คณะกรรมการการอาชีวศึกษา 



 
๒.  คุณสมบัติทั่วไปและคุณสมบัติเฉพาะสําหรับตําแหนง่ของสมัคร 
 ผู้สมัครตอ้งมีคุณสมบัติทั่วไป และมีคุณสมบัติเฉพาะตําแหน่งครบทุกข้อ ดังตอ่ไปนี้  

๒.๑ คณุสมบัติท่ัวไป 
     ๒.๑.๑ มสีัญชาติไทย 
     ๒.๑.๒ มอีายุไม่ต่ํากว่า  ๑๘  ปี (นับถึงวันสุดท้ายของการรับสมัคร) 
     ๒.๑.๓ ไม่เป็นบุคคลล้มละลาย 
   ๒.๑.๔ ไม่เป็นผู้มีร่างกายทุพพลภาพจนไม่สามารถปฏิบัติหน้าที่ได้  ไร้ความสามารถหรือจิตฟ่ันเฟือนไม่

สมประกอบ  หรือเป็นโรคตามที่กําหนดไว้ในกฎหมายว่าด้วยระเบียบข้าราชการพลเรือน  
๒.๑.๕ ไม่เป็นผู้ดํารงตําแหน่งทางการเมือง กรรมการพรรคการเมือง หรือเจ้าหน้าที่ในพรรคการเมือง 
๒.๑.๖ ไม่เป็นผู้เคยต้องรับโทษจําคุกโดยคําพิพากษาถึงท่ีสุดให้จําคุก เพราะกระทําความผิดทางอาญา  

เว้นแต่เป็นโทษสําหรับความผิดที่ได้กระทําโดยประมาทหรือความผิดลหุโทษ    
 ๒.๑.๗ ไม่เป็นผู้เคยถูกลงโทษให้ออก ปลดออก หรือไล่ออกจากราชการ รัฐวิสาหกิจ หรือหน่วยงานอื่น
ของรัฐ  

หมายเหตุ  ผู้ที่ผ่านการเลือกสรร ในวันท่ีทําสัญญาจ้างจะต้องไม่เป็นข้าราชการหรือลูกจ้างของส่วน
ราชการ พนักงาน หรือลูกจ้างของหน่วยงานอื่นของรัฐ รัฐวิสาหกิจ หรือพนักงานหรือลูกจ้าง ของส่วนราชการส่วน
ท้องถิ่น และจะต้องนําใบรับรองแพทย์ ซึ่งออกให้ไม่เกิน ๑ เดือน และแสดงว่าไม่เป็นโรคที่ต้องห้ามตามกฎ ก.พ. 
ว่าด้วยโรค (พ.ศ.๒๕๕๓) มาย่ืนด้วย 

๒.๒ คณุสมบัติเฉพาะตําแหน่ง  
๒.๒.๑ ได้รับวุฒิปริญญาตรี/ประกาศนียบัตร หรอืคุณวุฒิอื่นที่เทียบได้ในระดับเดียวกัน 

 ในสาขาวิชา ที่วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีศรีสะเกษ เห็นว่าเหมาะสมกับหน้าที่ความรับผิดชอบและลักษณะที่
ปฏิบัติ และที่ ก.พ. รับรองแล้วในสาขาวิชาที่เหมาะสมกับลักษณะงานที่ปฏิบัติ ตามรายละเอียดแนบท้ายประกาศ
น้ี 

๒.๒.๒ มใีบอนุญาตประกอบวิชาชีพครู  หรือ ใบอนุญาตปฏิบัติการสอน หรือหนังสอืรับรองสิทธิ   
โดยตอ้งไดร้ับอนุมตัิภายในวันปิดรับสมคัรเท่าน้ัน 

๓. การรับสมัคร  
๓.๑  วัน เวลาและสถานท่ีรับสมัคร   ผู้ประสงค์จะสมัคร ให้ขอรับใบสมัครและยื่นใบสมัครด้วยตนเอง ที่งาน

บุคลากร สํานักงานอํานวยการ วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีศรีสะเกษ    ตั้งแต่วันที่  ๑๕  มิถุนายน   พ.ศ. ๒๕๕๘   
ถึง วันที่  ๒๓  มิ ถุนายน  พ.ศ. ๒๕๕๘ (ในวันราชการ)   ภาคเช้าตั้ งแต่ เวลา ๐๘.๓๐-๑๒.๐๐น. และ 
ภาคบ่ายตั้งแต่เวลา ๑๓.๐๐ น. ถึง ๑๖.๓๐ น.    

 



 
๓.๒  หลกัฐานที่ต้องยืน่พรอ้มใบสมัคร 

๓.๒.๑ รูปถ่ายหน้าตรงไม่สวมหมวกและไม่สวมแว่นตาดํา ขนาด ๑×๑.๕ น้ิว  โดยถ่ายไว้ไม่เกิน ๑ ปี 
(นับถึงวันสุดท้ายของการรับสมัคร)   จํานวน ๓ รูป (ใชต้ดิใบสมัคร ๑ รูป และใบตอบรับการสมัคร ๒ รูป) 

   ๓.๒.๒ สําเนาปริญญาบัตร/ประกาศนียบัตร และ/หรือ สําเนาระเบียนแสดงผลการศึกษา(Transcript of 
Records)  ที่แสดงว่าเป็นผู้มีวุฒิการศึกษาตรงตามประกาศรับสมัคร โดยต้องสําเร็จการศึกษาและได้รับอนุมัติจาก
ผู้มีอํานาจอนุมัติภายในวันปิดรับสมัครจํานวนอย่างละ ๒ ฉบับ 
 ทั้งน้ี ผู้ที่จะถือว่าเป็นผู้สําเร็จการศึกษาตามหลักสูตรข้ันปริญญาบัตร/ประกาศนียบัตรของสถานศึกษาใด
น้ันจะถือตามกฎหมาย กฎ หรือระเบียบที่เก่ียวกับการสําเร็จการศึกษาตามหลักสูตรของสถานศึกษาน้ัน ๆ เป็น
เกณฑ์ โดยจะต้องสําเร็จการศึกษาภายในวันปิดรับสมัคร  

๓.๒.๓  บัตรประจําตัวประชาชน   จํานวน  ๑  ฉบับ 
๓.๒.๔  สําเนาทะเบียนบ้าน จํานวน  ๑  ฉบับ  

           ๓.๒.๕  สําเนาหลักฐานอื่น ๆ เช่น  ใบสําคัญการสมรส ใบสําคัญการเปลี่ยนชื่อ  - นามสกุล (ในกรณีที่ชื่อ
และนามสกุลในหลักฐานการสมัครไม่ตรงกัน)  ใบสําคัญทางทหาร (ใบ สด.๘ ใบ สด. ๙ และใบสด.๔๓) เป็นต้น
จํานวนอย่างละ  ๑  ฉบับ 

๓.๒.๖ สําเนาใบอนุญาตประกอบวิชาชีพคร ู หรือ สําเนาใบอนุญาตปฏิบัติการสอน หรือหนังสอืรับรอง
สิทธิ  โดยต้องได้รับอนุมตัิภายในวันปิดรับสมัครเท่าน้ัน  จํานวน ๑ ฉบับ 

ทั้งน้ี ในวันสมคัร ให้ผู้สมัครนําเอกสารฉบับจริงทุกรายการมาแสดงตอ่เจ้าหน้าท่ีรับสมัครด้วยและให้
ผู้สมัครเขียนคํารับรองสําเนาถูกตอ้งและลงชื่อกํากับไว้ในสําเนาเอกสารตามข้อ ๓.๒.๒-๓.๒.๖ 

 

๓.๓ ค่าธรรมเนียมในการสมคัร 
 ผู้สมัครตอ้งเสยีค่าธรรมเนียมสอบสําหรับตําแหน่งที่สมัคร จํานวนเงิน ๒๐๐ บาท (สองรอ้ยบาทถ้วน) 

และค่าธรรมเนียมดังกล่าวจะไม่จ่ายคืนให้ ไม่ว่ากรณีใด ๆ ทั้งสิ้น 
๓.๔ วิธกีารสมัคร 
 ให้ผู้สมัครดําเนินการเก่ียวกับการสมัครตามข้ันตอน วิธีการ ดังน้ี 
 ๓.๔.๑ ขอรับคําร้องขอสมัคร และใบสมัครท่ีงานบุคลากร วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีศรีสะเกษ หรอื

ขอรับได้ที่เจ้าหน้าที่ในวันสมคัร 
 ๓.๔.๒ กรอกรายละเอียดในเอกสารการสมคัรซึ่งประกอบด้วย คํารอ้งขอสมัคร และใบสมัครให้ครบถ้วน

ทุกชอ่งรายการ และลงชือ่ผูส้มัครพร้อมท้ังวันที่สมัครให้เรียบร้อย 
 ๓.๔.๓ ติดรูปถ่าย จํานวน ๑ รูป ลงในใบสมคัร และตดิรูปถ่าย จํานวน ๒ รูป ลงในบัตรประจําตัวผู้สมคัร

สอบในชอ่งที่กําหนดให้เรียบร้อย 



 ๓.๔.๔ ยื่นเอกสารการสมัครที่กรอกข้อความสมบูรณ์และติดรูปถ่ายเรียบร้อยแล้วพร้อมทั้งแนบเอกสาร
ประกอบการสมัครตามข้อ ๓.๒ โดยให้ยื่นการสมัครตอ่เจ้าหน้าที่รับสมัครเท่าน้ัน และให้ย่ืนภายในวัน เวลาและ
สถานที่รับสมคัรที่กําหนดไวต้ามขอ้ ๓.๑  

 ๓.๔.๕ เมือ่เจ้าหน้าที่รับสมัครไดต้รวจสอบเอกสารการสมัครแล้ว ให้ผูส้มัครชําระเงินค่าธรรมเนียมสอบ
ตามข้อ ๓.๓ และลงชือ่ผูส้มัครในบันทึกประจําวันเป็นหลักฐาน พร้อมกับรอรับบัตรประจําตัวผู้สมัครสอบคืนจาก
เจ้าหน้าที่รับสมัคร ซึ่งผู้สมคัรตอ้งเก็บไว้เป็นหลักฐานในการเข้ารับการประเมินสมรรถนะโดยการสอบ 

 ๓.๔.๖ ติดตามตรวจสอบประกาศรายชื่อผู้มสีิทธิสอบตามที่กําหนดไว้ในข้อ ๔. ของประกาศฯ น้ี 
 

๓.๕ เงื่อนไขในการรบัสมัคร 
  ๓.๕.๑ วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีศรีสะเกษ  ขอสงวนสิทธิรับการพิจารณาเอกสารการสมัครเฉพาะ
ผู้สมัครที่ย่ืนเอกสารประกอบการสมัครตามข้อ ๓.๒ ในประกาศฯ น้ี ครบถ้วนทุกรายและได้กรอกข้อความใน
เอกสารการสมัครครบถ้วนสมบูรณ์และได้ดําเนินการสมัครตามข้อ ๓.๔ ในประกาศฯ น้ีครบถ้วนทุกขั้นตอน กรณีที่
ย่ืนเอกสารประกอบการสมัคร หรือกรอกข้อความในเอกสารการสมัครไม่ครบถ้วนสมบูรณ์ หรือไม่ได้ดําเนินการ
สมัครครบถ้วนทุกข้ันตอนดังกล่าวจะมีผลให้ผู้สมัครน้ัน ไม่มีรายชื่อในประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการประเมิน
สมรรถนะหรือเข้ารับการสอบในตําแหน่งที่สมัครน้ัน 

๓.๕.๒ ผู้สมัครจะต้องรับผิดชอบในการตรวจสอบและรับรองตนเองว่าเป็นผู้มีคุณสมบัติทั่วไป และ
คุณสมบัติตรงตามประกาศรับสมัครสอบ กรณีที่วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีศรีสะเกษตร ตรวจสอบพบว่า
ผู้สมัครไม่มีคุณสมบัติครบถ้วนดังกล่าว หรือคุณวุฒิการศึกษาท่ีใช้สมัครไม่ตรงตามประกาศรับสมัคร รวมทั้งกรณีที่
มีความผิดพลาดอันเกิดจากผู้สมัครไม่ว่าด้วยเหตุใด ๆ  อันมีผลทําให้ผู้สมัครไม่มีสิทธิเข้ารับการประเมินสมรรถนะ
และไม่มีสิทธิได้รับการจัดจ้างและทําสัญญาจ้างเป็นพนักงานราชการครั้งน้ี ถึงแม้จะเป็นผู้ผ่านการเลือกสรรเพ่ือจัด
จ้างเป็นพนักงานราชการและจะไม่ได้รับคืนค่าธรรมเนียมสอบแต่อย่างใด 

๔. การประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการประเมินสมรรถนะ  และกําหนดวันเวลาและสถานที่ในการประเมิน
สมรรถนะ 
 วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีศรีสะเกษ จะประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการประเมินสมรรถนะ และ
กําหนดวันเวลา และ สถานท่ีในการประเมินสมรรถนะ ในวันที่  ๒๔  มิถุนายน  พ.ศ.๒๕๕๘   ณ  สํานักงาน
อํานวยการ วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีศรีสะเกษ  และทางเว็บไชต์ www.sskcat.ac.th  
 ๕. หลักเกณฑ์และวิธีการสรรหาและเลือกสรร 
 วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีศรีสะเกษ  จะดําเนินการประเมินสมรรถนะผู้สมัครด้วยวิธีการสอบ ในแตล่ะ
ตําแหน่งที่เปิดรับสมัคร ดังตอ่ไปนี ้
 รหัส ๔๐๑  (พืชศาสตร์)



 
สมรรถนะ คะแนนเต็ม วิธีการประเมิน

การประเมินสมรรถนะ ครั้งที่ ๑ 
ส่วนที่ ๑ ความรู้ความสามารถทั่วไปเฉพาะตําแหน่งครู 

- ระเบียบสํานักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยพนักงาน
ราชการ พ.ศ. ๒๕๔๗ และประกาศคณะ
กรรมการบริหารพนักงานราชการท่ีเกี่ยวขอ้ง 

- ความรู้ทั่วไปเกี่ยวกับความเคล่ือนไหวทางด้าน
การศึกษา เศรษฐกิจ สังคม การเมือง 

- ความรู้ด้านการศึกษาหรือวิชาชีพครู  
- ความสามารถทางด้านการสอน  

ส่วนที่ ๒  ความรู้ความสามารถเฉพาะตําแหน่ง (รหัส ๔๐๑) 
- สอบภาคความรู้ทางพืชศาสตร์ 

 
๑๐๐ 

 
 
 
 
 
 
 

๑๐๐ 

 
 

สอบขอ้เขียน 
 
 
 
 
 
 
 

สอบขอ้เขียน 
การประเมินสมรรถนะคร้ังที ่๒ 

๑. ความรับผิดชอบ 
๒. ความอดทนและเสียสละ 
๓. ความคิดริเร่ิมและปฏิภาณไหวพริบ 
๔. ความสามารถในการส่ือสาร 
๕. มนุษยสัมพันธ์และการปรับตวัเข้ากับผู้ร่วมงาน 

๑๐๐ สอบสมัภาษณ ์

 
 ๕.๑ ประเมินสมรรถนะ ครั้งที่ ๑ ส่วนที่ ๑ (ความรู้ความสามารถทั่วไปเฉพาะตําแหน่ง ครู) และส่วนที ่๒ 
(ความรู้ความสามารถเฉพาะตําแหน่งตามรหัสกลุ่มวิชา) คะแนนเต็ม ๑๐๐ คะแนน  วันที่ ๒๕ มิถนุายน ๒๕๕๘ 
 ๕.๒ ประเมินสมรรถนะ ครั้งที่ ๒ ส่วนที่ ๓ สอบสมัภาษณ์ คะแนนเต็ม ๑๐๐ คะแนน มีสมรรถนะ ดงันี้  
(๑. ความรับผิดชอบ ๒. ความอดทนและเสยีสละ ๓. ความคิดริเริม่และปฏิภาณไหวพริบ ๔. ความสามารถในการ
สื่อสาร ๕. มนุษยสัมพันธ์และการปรับตัวเข้ากับผู้ร่วมงาน) วันที ่๒๖ มิถุนายน ๒๕๕๘ 
 โดยจะประเมนิสมรรถนะ คร้ังที่ ๑ กอ่นและเมือ่ประเมินสมรรถนะ ครั้งที่ ๑ ผ่านแลว้ จึงจะมีสิทธิเข้ารับการ
ประเมินสมรรถนะ คร้ังที่ ๒ ตอ่ไป 
๖. เกณฑก์ารตัดสิน 
 ๖.๑  การประเมินสมรรถนะจะแบ่งการประเมินเป็น ๒ คร้ัง ไดแ้ก่ 
  ๖.๑.๑ ประเมนิสมรรถนะครัง้ที่ ๑ ประกอบด้วย สมรรถนะ ส่วนที่ ๑ และส่วนที่ ๒ 
  ๖.๑.๒ ประเมนิสมรรถนะครัง้ที่ ๒ ประกอบด้วย สมรรถนะ ส่วนที่ ๓ 



 ๖.๒  ผู้ท่ีจะผ่านการประเมินสมรรถนะ ครั้งที่ ๑ ตอ้งได้คะแนนการประเมินส่วนที่ ๑ และส่วนที่ ๒ 
 ไม่ต่ํากว่าร้อยละ ๖๐ 
 ทั้งน้ี ผู้ที่จะไดร้ับการตรวจข้อสอบส่วนที ่๒ จะตอ้งเป็นผู้ได้คะแนนผ่านการประเมินในส่วนที่ ๑ ไมต่่ํากว่า 
ร้อยละ ๖๐ (วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีศรีสะเกษ ขอสงวนสิทธิพิจารณาตรวจกระดาษคําตอบของผู้เข้าสอบ
ใน ส่วนที ่๒ ให้กับผู้ที่มผีลการประเมินผ่านในส่วนท่ี ๑ เท่าน้ัน) 
 ๖.๓  ผู้ท่ีจะมสีทิธิเข้ารับการประเมินสมรรถนะคร้ังที ่๒ จะต้องเป็นผู้ได้คะแนนผ่านการประเมิน
สมรรถนะคร้ังที่ ๑ 
 ๖.๔  ผู้ท่ีจะผ่านการประเมินสมรรถนะ ครั้งที่ ๒ ตอ้งได้คะแนนการประเมินส่วนที่ ๓ ไม่ต่ํากว่า  
ร้อยละ ๖๐ 
 ๖.๕  ผู้ท่ีจะผ่านการเลือกสรร จะตอ้งเป็นผูท้ี่ได้คะแนนผ่านการประเมินสมรรถนะ คร้ังที่ ๑ และ ครั้งที่ ๒ 
 

๗. การประกาศบัญชีรายชื่อ และการข้ึนบญัชีรายชื่อผูผ้า่นการเลือกสรร 
   ๗.๑  วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีศรีสะเกษ  จะประกาศรายชื่อผู้ผ่านการการเลือกสรรภายใน 
วันที่ ๒๙ มิถนายน พ.ศ. ๒๕๕๘  ณ สํานักงานอํานวยการ วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีศรีสะเกษ และ เว็บไซด์
วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีศรีสะเกษ  www.sskcat.ac.th 
 ๗.๒  การประกาศบัญชีรายชื่อผู้ผ่านการเลือกสรร 
  ๗.๒.๑  จําแนกตามตําแหน่งที่เปิดรับสมัครและมีผู้สอบผ่าน 
  ๗.๒.๒  บัญชีรายชื่อแต่ละตําแหน่งดังกล่าว จะเรียงลําดับที่จากผู้ที่ได้คะแนนรวมสูงสุดเป็น
ลําดับท่ีหน่ึงไปหาผู้ที่ได้คะแนนรวมต่ําสุด โดยผู้อยู่ในลําดับต้นจะเป็นผู้อยู่ในลําดบัที่ดีกว่า 
  ๗.๒.๓  กรณีที่มีผู้ได้คะแนนตามข้อ ๗.๒.๒ ดังกล่าวเท่ากัน จะพิจารณา ดังน้ี 
   (๑) ให้ผู้ที่ได้คะแนนประเมินครั้งท่ี ๑ ส่วนท่ี ๑ มากกว่า เป็นผู้อยู่ในลําดับท่ีดีกว่า 
   (๒) ถ้าคะแนนเท่ากัน จะพิจารณาให้ผู้ที่ได้คะแนนประเมินครั้งที่ ๑ ส่วนที่ ๑ มากกว่า
เป็นผู้อยู่ในลําดับท่ีดีกว่า 
   (๓) ถ้าคะแนนเท่ากัน จะพิจารณาให้ผู้ท่ีได้คะแนนประเมินครั้งที่ ๒ มากกว่าเป็นผู้อยู่ใน
ลําดับท่ีดีกว่า 
 ๗.๓  หากตําแหน่งใดมีผู้ผ่านการเลือกสรรเกินจํานวนอัตราว่างที่ประกาศรับสมัครน้ี วิทยาลัยเกษตรและ
เทคโนโลยีศรีสะเกษ จะข้ึนบัญชีรายชื่อผู้ผ่านการเลือกสรรดังกล่าวน้ันไว้เป็นเวลา ๑ ปี 
 ทั้งน้ี ถ้ามีกรณีอย่างใดอย่างหน่ึง ดังต่อไปน้ี ให้รายชื่อที่ได้ข้ึนบัญชีไว้น้ีเป็นอันยกเลิกการขึ้นบัญชีของผู้น้ัน
ด้วย ได้แก่ 
  (๑) ผู้น้ันได้ขอสละสิทธิไม่เข้ารับการจัดจ้างในตําแหน่งที่สอบได้ 
  (๒) ผู้น้ันไม่มารายงานตัวเพ่ือรับการจัดจ้างภายในเวลาที่กําหนด 



  (๓) ผู้น้ันไม่มาเข้าปฏิบัติหน้าที่ราชการตามกําหนดวัน เวลาท่ี วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยี 
ศรีสะเกษ 
  (๔) ปรากฏข้อเท็จจริงในภายหน้าว่าผู้น้ันมีคุณสมบัติไม่เป็นไปตามเง่ือนไข และ/หรือไม่ปฏิบัติ
ตามเง่ือนไขการรับสมัครกรณีหน่ึงกรณีใดหรือหลายกรณีตามที่ระบุไว้ในข้อ ๓.๕ ของประกาศฯ น้ี 
๘. การจัดจ้างและการทําสญัญาจ้างผู้ผ่านการเลือกสรร  
 ผู้ผ่านการเลือกสรรจะต้องเข้ารับการจ้างและทําสัญญาจ้าง ตามที่วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยี 
ศรีสะเกษ  กําหนด ดังน้ี 
 ๘.๑  วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีศรีสะเกษ จะจ้างพนักงานราชการคร้ังแรกตามลําดับคะแนนท่ีสอบได้
ของผู้สอบผ่านการเลือกสรร แต่ละตําแหน่ง ตามจํานวนอัตราว่างที่ได้ประกาศรับสมัครไว้น้ี 
 ๘.๒  ในกรณีที่ วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีศรีสะเกษ มีอัตราว่างเพิ่มในภายหน้าจะจัดจ้างพนักงาน
ราชการโดยพิจารณาบัญชีรายชื่อผู้ผ่านการเลือกสรรในตําแหน่งน้ัน ๆ ตามลําดับการขึ้นบัญชีรายช่ือของตําแหน่ง
น้ันท่ีมีบัญชีรายชื่อเหลืออยู่ตามจํานวนอัตราว่างดังกล่าว 
 ๘.๓  การทําสัญญาจ้างให้เป็นไปตามที่ วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีศรีสะเกษกําหนด ซึ่งจะแจ้งให้
ทราบต่อไป  

ประกาศ  ณ  วันที่  ๑๒  มิถุนายน พ.ศ. ๒๕๕๘   

 

 
 

  (นายอรัญ  สงิห์คํา) 
ผู้อํานวยการวิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยศีรีสะเกษ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



เอกสารแนบท้ายประกาศวิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีศรีสะเกษ 

ลงวันที่  ๑๒  มิถุนายน พ.ศ. ๒๕๕๘ 

เรื่อง  รบัสมัครบุคคลเพือ่เลือกสรรและจัดจ้างเปน็พนักงานราชการทั่วไป 
 

๑. ช้อมูลเกี่ยวกับตําแหน่ง   
 

ชื่อตําแหน่ง พนักงานบริหารทั่วไป (ครู)   
เลขที่ตําแหน่ง    ๓๑๓๓       กลุ่มงาน   บริหารงานทั่วไป    
สถานทีป่ฏิบัตงิาน   วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีศรีสะเกษ 
   ที่ตั้งเลขที่  ๙๑  หมู ่๘ ต.หนองครก  อ.เมือง  จ.ศรีสะเกษ  
๒.  หน้าที่และความรับผิดชอบของงานที่ปฏิบัติ 

ปฏิบัติหน้าท่ีหลักเก่ียวกับการจัดการเรียนการสอน  การสง่เสริม การเรียนรู้ พัฒนาผู้เรียน ปฏิบัติงานทาง
วิชาการของสถานศึกษา พัฒนาตนเองและวิชาชีพ ประสานความร่วมมือกับผู้ปกครองบุคคลในชมุชนหรอืสถาน
ประกอบการเพื่อร่วมกันพัฒนาผู้เรียน การบริการสังคมดา้นวิชาการ เป็นต้น โดยมีลกัษณะงานทีต่้องปฏิบัติ ดังน้ี
ปฏิบัติงานเกี่ยวกับการจัดการเรียนการสอน และส่งเสริมการเรียนรู้ของผู้เรียนด้วยวิธีการที่หลากหลาย โดยเน้น
ผู้เรียนเป็นสําคัญ 

๑. ปฏิบัติงานเก่ียวกับการจัดการเรียนการสอนและการส่งเสริมการเรียนรู้ ของผู้เรียน ด้วยวิธีการท่ี
หลากหลาย  โดยเน้นผู้เรียนเป็นสําคัญ 

๒. จัดอบรมสั่งสอนและจัดกิจกรรมเพื่อพัฒนาผู้เรียนให้มีคุณลักษณะที่พึงประสงค์ 
๓. ปฏิบัติงานวิชาการของสถานศึกษา 
๔. ปฏิบัติงานเก่ียวกับการจัดระบบดูแลช่วยเหลือผู้เรียน 
๕. ปฏิบัติงานประสานความร่วมมือกับผู้ปกครองและบุคคลในชุมชนเพ่ือร่วมพัฒนาผู้เรียนตามศักยภาพ 
๖. ทํานุ บํารุง ส่งเสริมศิลปวัฒนธรรม แหล่งเรียนรู้ และภูมิปัญญาท้องถ่ิน 
๗. ศึกษา วิเคราะห์ วิจัย และประเมินพัฒนาการของผู้เรียน เพ่ือนํามาพัฒนาการเรียนการสอนให้มี

ประสิทธิภาพย่ิงข้ึน 
๘. ปฏิบัติงานเกี่ยวกับการใช้โปรแกรมชุดคําสั่งในระบบคอมพิวเตอร์ เพ่ือนํามาปฏิบัติงานในการจัดการ

เรียนการสอนและงานอื่น ๆ ที่เก่ียวข้อง รวมทั้งการติดตามความก้าวหน้าของเทคโนโลยีใหม่ ๆ เพ่ือ
นํามาใช้ปฏิบัติงาน 

๙. ติดต่อประสานงาน ให้บริการข้อมูล ให้คําปรึกษา แนะนํา ตอบปัญหา และช้ีแจงเร่ืองต่าง ๆ ที่
เก่ียวกับงานในหน้าท่ี ให้กับบุคคลหรือหน่วยงานที่เก่ียวข้อง 

๑๐. ปฏิบัติงานประสานงานอื่นๆ ตามที่ได้รับมอบหมาย   



   
ปฏทิินการเลือกสรรบุคคลเป็นพนักงานราชการทัว่ไป 

วทิยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีศรีสะเกษ 
 

ที่ ขั้นตอนการปฏิบัติงาน วัน เดือน ป ี หมายแหตุ 

๑ ประกาศรับสมคัร ๑๕ – ๒๓  มิถุนายน  พ.ศ. ๒๕๕๘  

๒ รับสมัคร ๑๕ – ๒๓  มิถุนายน  พ.ศ. ๒๕๕๘  

๓ ประกาศรายชือ่ผูม้ีสิทธิ์เข้ารบัการเลือกสรร ๒๔  มิถุนายน  พ.ศ. ๒๕๕๘  

๔ ประเมินสมรรถนะ ครั้งที่ ๑  (สอบขอ้เขียน)  ๒๕  มิถุนายน  พ.ศ. ๒๕๕๘  

๕ ประเมินสมรรถนะ ครั้งที่ ๒  (สอบสมัภาษณ์) ๒๖ มิถุนายน  พ.ศ. ๒๕๕๘  

๕ ประกาศรายชือ่ผูผ้่านการเลอืกสรร ๒๙  มิถุนายน  พ.ศ. ๒๕๕๘  

๖ รายงานตัว ทําสัญญาจ้าง ๑  กรกฎาคม  พ.ศ. ๒๕๕๘  

 

 

 

 

 

 

 

 

 


