
 
 
 
 

 
ประกาศวิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีร้อยเอ็ด 

เร่ือง  รับสมัครพนักงานราชการทั่วไป ต าแหน่ง ครู 
--------------------------- 

ด้วย วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีร้อยเอ็ด ประสงค์จะรับสมัครบุคคลเพื่อจัดจ้างเป็นพนักงานราชการต าแหน่ง               
ในกลุ่มงานบริหารท่ัวไป ต าแหน่งครู  โดยปฏิบัติงานในวิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีร้อยเอ็ด สังกัดส านักงาน
คณะกรรมการการอาชีวศึกษา ฉะนั้น อาศัยอ านาจตามความในข้อ ๕ ของประกาศคณะกรรมการบริหารพนักงานราชการ 
ลงวันท่ี ๑๑ กันยายน พ.ศ. ๒๕๕๒  เรื่อง หลักเกณฑ์ วิธีการและเงื่อนไขการสรรหาและเลือกสรรพนักงานราชการ และ
แบบสัญญาจ้างของพนักงานราชการ พ.ศ. ๒๕๕๒ และประกาศคณะกรรมการบริหารงานราชการ ลงวันท่ี ๒๘ กุมภาพันธ์ 
๒๕๕๔ เรื่องการก าหนดลักษณะงานและคุณสมบัติเฉพาะของกลุ่มงานและการจัดท าระกรอบอัตราก าลัง พนักงานราชการ
และค าส่ังส านักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษาท่ี ๒๙๗/๒๕๕๖ ลงวันท่ี ๒๘ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๖ เรื่อง มอบอ านาจ           
การสรรหาและเลือกสรรบุคคลเพื่อจัดจ้างเป็นพนักงานราชการ ประเภทท่ัวไป การจัดท าและลงนามในสัญญาจ้างพนักงาน
ราชการ จึงประกาศรับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการท่ัวไป โดยมีรายละเอียดดังต่อไปนี้ 

 

๑.  ชื่อต าแหน่ง กลุ่มงาน และรายละเอียดการจ้างงาน 
๑.๑  ชื่อต าแหน่งงาน ชื่อต าแหน่ง   จ านวนอัตราว่าง 

บริหารงานท่ัวไป  พนักงานบริหารท่ัวไป (ครู)   ๑   
รหัสวิชา ๔๐๗              เทคโนโลยีภูมิทัศน์/การจัดสวน/ภูมิสถาปัตย์ 

๑.๒  ขอบข่ายงานที่จะให้ปฏิบัติ ให้เป็นไปตามรายละเอียดเอกสารแนบท้ายประกาศฉบับนี้ 
               ๑.๓  อัตราค่าตอบแทนและสิทธิประโยชน์ ต าแหน่งในกลุ่มงานบริหารท่ัวไป ค่าตอบแทนรายเดือน 
จ านวนเงิน ๑๘,๐๐๐ บาท และให้ได้รับสิทธิประโยชน์ของพนักงานราชการ ตามระเบียบส านักนายกรัฐมนตรีว่าด้วย
พนักงานราชการ พ.ศ. ๒๕๔๗  และตามประกาศคณะกรรมการบริหารพนักงานราชการ เรื่องค่าตอบแทนพนักงานราชการ 
(ฉบับท่ี๙) ลงวันท่ี ๑๕ พฤษภาคม พ.ศ. ๒๕๖๑ ก าหนดไว้ 
 ๑.๔  ระยะเวลาการจ้าง จ้างภายในปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๒  ถึงวันท่ี ๓๐ กันยายน ๒๕๖๓                        
โดยในระยะเวลาการจ้างต้องประเมินผลการปฏิบัติงานของพนักงานราชการ ตามประกาศคณะกรรมการบริหาร                
พนักงานราชการ เรื่อง แนวทางการประเมินผลการปฏิบัติงานของพนักงานราชการ พ.ศ. ๒๕๕๔ ลงวันท่ี ๒๘ กุมภาพันธ์ 
พ.ศ. ๒๕๕๔ และท่ีส านักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษาก าหนดไว้ 
 ๑.๕  สถานที่ปฏิบัติงาน ปฏิบัติงานท่ีวิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีร้อยเอ็ด สังกัดส านักงาน 
คณะกรรมการการอาชีวศึกษา 
๒.  คุณสมบัติทั่วไป และคุณสมบัติเฉพาะส าหรับต าแหน่งของผู้สมัคร 

ผู้สมัครต้องมีคุณสมบัติท่ัวไป และมีคุณสมบัติเฉพาะต าแหน่งครบทุกข้อ ดังต่อไปนี้ 
๒.๑  คุณสมบัติทั่วไป 
 ๒.๑.๑  มีสัญชาติไทย 
 ๒.๑.๒  มีอายุไม่ต่ ากว่า ๑๘ ปี (นับถึงวันสุดท้ายของการรับสมัคร) 
 ๒.๑.๓  ไม่เป็นบุคคลล้มละลาย 
 ๒.๑.๔  ไม่เป็นผู้มีกายทุพพลภาพจนไม่สามารถปฏิบัติหน้าท่ีได้ ไร้ความสามารถ หรือจิตฟั่นเฟือน 

ไม่สมประกอบหรือเป็นโรคตามท่ีก าหนดไว้ในกฎหมายว่าด้วยระเบียบข้าราชการพลเรือน 
 

 



๒ 
 
 ๒.๑.๕  ไม่เป็นผู้ด ารงต าแหน่งทางการเมือง กรรมการ พรรคการเมือง หรือเจ้าหน้าท่ีในพรรคการเมือง 

  ๒.๑.๖  ไม่เป็นผู้เคยต้องรับโทษจ าคุกโดยค าพิพากษาถึงท่ีสุดให้จ าคุก เพราะกระท าความผิดทางอาญา
เว้นแต่เป็นโทษส าหรับความผิดท่ีได้กระท าโดยประมาทหรือความผิดลหุโทษ 
  ๒.๑.๗  ไม่เป็นผู้เคยถูกลงโทษให้ออก ปลดออก หรือไล่ออกจากราชการ รัฐวิสาหกิจ หรือหน่วยงานอื่น
ของรัฐ 
  หมายเหตุ  ผู้ท่ีผ่านการเลือกสรรในวันท่ีท าสัญญาจ้าง จะต้องไม่เป็นข้าราชการหรือลูกจ้างของส่วน
ราชการ พนักงานหรือลูกจ้างของหน่วยงานอื่นของรัฐ รัฐวิสาหกิจ หรือพนักงานหรือลูกจ้างส่วนท้องถิ่น และจะต้องน า
ใบรับรองแพทย์ซึ่งออกให้ไม่เกิน ๑ เดือน และแสดงว่าไม่เป็นโรคท่ีต้องห้ามตามกฎ ก.พ. ว่าด้วยโรค (พ.ศ. ๒๕๕๓)  
มายื่นด้วย 
       ๒.๒  คุณสมบัติเฉพาะส าหรับต าแหน่ง 

๒.๒.๑  ได้รับวุฒิปริญญาตรีหรือคุณวุฒิอย่างอื่นท่ีเทียบได้ในระดับเดียวกันท่ี ก.พ. พิจารณารับรองแล้ว  
ในสาขาวิชา รหัส ๔๐๗  เทคโนโลยีภูมิทัศน์/การจัดสวน/ภูมิสถาปัตย์  
   
๓.  การรับสมัคร 
 ๓.๑  วัน เวลาและสถานที่รับสมัคร 
 ผู้ประสงค์จะสมัครท่ีมีคุณสมบัติตรงตามท่ีก าหนดไว้ในประกาศนี้ ให้ยื่นใบสมัครด้วยตนเอง ณ วิทยาลัยเกษตรและ
เทคโนโลยีร้อยเอ็ด  โดยสมัครได้ต้ังแต่วันที่  ๑  สิงหาคม  ๒๕๖๒  ถึง  วันที่  ๗  สิงหาคม  ๒๕๖๒  (เฉพาะเวลา
ราชการ)  ภาคเช้าต้ังแต่เวลา ๐๘.๓๐ น. ถึง ๑๒.๐๐ น. และภาคบ่ายเวลา ๑๓.๐๐ น. ถึง ๑๖.๐๐ น. ของแต่ละวันรับ
สมัครดังกล่าว  โดยผู้สมัครต้องเสียค่าธรรมเนียมสอบจ านวน ๓๐๐ บาท (สามร้อยบาทถ้วน) 
 ๓.๒  หลักฐานที่ต้องยื่นพร้อมใบสมัคร 
  ๓.๒.๑  รูปถ่ายหน้าตรง ไม่สวมหมวกและไม่สวมแว่นตาด า ขนาด ๑x๑.๕ นิ้ว โดยถ่ายไว้ไม่เกิน ๑ ปี             
(นับถึงวันสุดท้ายของการรับสมัคร) จ านวน ๓ รูป (ใช้ติดใบสมัคร ๑ รูป และใบตอบรับการสมัคร ๒ รูป)  
  ๓.๒.๒  ส าเนาปริญญาบัตร ซึ่งเป็นคุณวุฒิท่ีใช้สมัคร หากยังไม่ได้รับใบปริญญาบัตรให้ใช้หนังสือแสดงว่า
เป็นผู้ส าเร็จการศึกษาปริญญาตรีดังกล่าว จากผู้มีอ านาจอนุมัติตามท่ีก าหนดไว้ในคุณสมบัติเฉพาะส าหรับต าแหน่งท่ีเปิดรับ
สมัครนี้ จ านวน ๑ ฉบับ 
  ๓.๒.๓  ส าเนาแสดงผลการเรียน (Transcript) ของคุณวุฒิท่ีใช้สมัครในข้อ ๓.๒.๒ จ านวน ๑ ฉบับ 
  ๓.๒.๔  ส าเนาบัตรประจ าตัวประชาชน จ านวน ๑ ฉบับ 
  ๓.๒.๕  ส าเนาทะเบียนบ้าน จ านวน ๑ ฉบับ 
  ๓.๒.๖  ส าเนาหลักฐานอื่นๆ (ถ้ามี) เช่น ใบส าคัญการสมรส (เฉพาะผู้สมัครเพศหญิง) ใบเปล่ียน                
ช่ือ-นามสกุล (ในกรณีท่ีช่ือและนามสกุลในหลักฐานเอกสารการสมัครไม่ตรงกัน) ใบส าคัญทางทหาร (ใบ สด.๘ ใบ สด.๙             
และใบสด.๔๓) (เฉพาะผู้สมัครเพศชาย) เป็นต้น จ านวนอย่างละ ๑ ฉบับ 
  ท้ังนี้ในวันสมัครให้ผู้สมัครน า เอกสารฉบับจริงทุกรายการ มาแสดงต่อเจ้าหน้าท่ีรับสมัครด้วยและ            
ให้ผู้สมัครเขียนค ารับรองส าเนาถูกต้อง และลงช่ือก ากับไว้ในส าเนาเอกสารตามข้อ ๓.๒.๒ – ๓.๒.๖ ไว้ทุกฉบับ 

๓.๓  ค่าธรรมเนียมในการสมัคร 
  ผู้สมัครสอบต้องเสียค่าธรรมเนียมสอบส าหรับต าแหน่งท่ีสมัคร จ านวน ๓๐๐ บาท(สามร้อยบาทถ้วน) 
และค่าธรรมเนียมดังกล่าวจะไม่จ่ายคืนให้ไม่ว่ากรณีใด ๆ ท้ังส้ิน 
 

 
 
 
 



๓ 
  
 ๓.๔  วิธีการสมัคร 
  ให้ผู้สมัครด าเนินการเกี่ยวกับการสมัครตามข้ันตอนวิธีการ ดังนี้ 
  ๓.๔.๑  ขอรับค าร้องขอสมัครและใบสมัครตามแบบท่ีก าหนดในรายละเอียดแนบท้ายประกาศส่วนท่ี ๒ นี้ 
หรือขอรับได้ท่ีเจ้าหน้าท่ีในวันสมัคร 
  ๓.๔.๒  กรอกรายละเอียดในเอกสารสมัครซึ่งประกอบด้วย ค าร้องขอสมัคร และใบสมัครให้ครบถ้วยทุก
ช่องรายการ และลงช่ือผู้สมัครพร้อมท้ังวันท่ีสมัครให้เรียบร้อย 
  ๓.๔.๓  ติดรูปถ่ายจ านวน ๑ รูป ลงในใบสมัคร และติดรูปถ่ายจ านวน ๒ รูป ลงในบัตรประจ าตัวผู้สมัคร
สอบในช่องท่ีก าหนดให้เรียบร้อย 
  ๓.๔.๔  ยื่นเอกสารการสมัครท่ีกรอกข้อความสมบูรณ์และติดรูปถ่ายเรียบร้อยแล้วพร้อมท้ังแนบเอกสาร
ประกอบการสมัคร ตามข้อ ๓.๒ โดยให้ยื่นการสมัครต่อเจ้าหน้าท่ีรับ สมัครเท่านั้น และให้ยื่นภายในวันเวลาและสถานท่ีรับ
สมัครตามท่ีก าหนดไว้ ตามข้อ ๓.๑ 
  ๓.๔.๕  เมื่อเจ้าหน้าท่ีรับสมัครได้ตรวจสอบเอกสารการสมัครแล้ว ให้ผู้สมัครช าระเงินค่าธรรมเนียมสอบ
ตามข้อ ๓.๓ และลงช่ือผู้สมัครในบันทึกประจ าวันเป็นหลักฐาน พร้อมกับรอรับบัตรประจ าตัวผู้สมัครสอบคืนจากเจ้าหน้าท่ี
รับสมัครซึ่งผู้สมัครต้องเก็บไว้เป็นหลักฐานในการเข้ารับการประเมินสมรรถนะโดยการสอบ 
  ๓.๔.๖  ติดตามตรวจสอบประกาศรายช่ือผู้มีสิทธิสอบตามท่ีก าหนดไว้ในข้อ ๔ ของประกาศฯ นี้ 
 ๓.๕  เง่ือนไขการรับสมัคร 
  ๓.๕.๑  วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีร้อยเอ็ด ขอสงวนสิทธิรับการพิจารณาเอกสารการรับสมัครเฉพาะ
ผู้สมัครท่ียื่นเอกสารประกอบการสมัครตามข้อ ๓.๒ ในประกาศฯ นี้ครบถ้วนทุกรายการ และได้กรอกข้อมูลความในเอกสาร
การสมัครครบถ้วนสมบูรณ์และได้ด าเนินการสมัครตามข้อ ๓.๔ ในประกาศฯ นี้ครบถ้วนทุกขั้นตอน กรณียื่นเอกสาร
ประกอบการสมัคร หรือกรอกข้อความในเอกสารการสมัครไม่ครบถ้วนสมบูรณ์หรือไม่ได้ด าเนินการสมัครครบถ้วนทุก
ขั้นตอนดังกล่าวจะมีผลให้ผู้สมัครนั้นไม่มีรายช่ือในประกาศรายช่ือผู้มีสิทธิเข้ารับการประเมินสมรรถนะหรือเข้ารับการสอบ
ในต าแหน่งท่ีสมัครนั้น 
  ๓.๕.๒  ผู้สมัครจะต้องรับผิดชอบในการตรวจสอบและรับรองตนเองว่าเป็นผู้มีคุณสมบัติท่ัวไป และ
คุณสมบัติเฉพาะส าหรับต าแหน่งตามข้อ ๒.๑ และข้อ ๒.๒ ในประกาศฯ นี้จริง กรณีท่ีวิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยี
ร้อยเอ็ด ตรวจสอบพบว่าผู้สมัครไม่มีคุณสมบัติครบถ้วนดังกล่าว หรือตรวจสอบพบว่าคุณวุฒิการศึกษาท่ีใช้สมัครไม่          
ตรงตามคุณสมบัติของต าแหน่งท่ีสมัครหรือเป็นคุณวุฒิท่ี ก.พ. ยังมิได้รับรองรวมทั้งกรณีท่ีมีความผิดพลาดอันเกิดจาก
ผู้สมัครไม่ว่าด้วยเหตุผลใดๆ อันมีผลท าให้ผู้สมัครไม่มีสิทธิสมัครตามประกาศรับสมัครฯ นี้ ให้ถือว่าผู้สมัครเป็นผู้ขาด
คุณสมบัติในการสมัครมาแต่ต้น และถือว่าเป็นผู้ไม่มีสิทธิเข้ารับการประเมินสมรรถนะและไม่มีสิทธิ์ได้รับการจัดจ้าง               
และท าสัญญาจ้างเป็นพนักงานราชการครั้งนี้ ถึงแม้จะเป็นผู้ผ่านการเลือกสรรเพื่อจัดจ้างเป็นพนักงานราชการและจะไม่ได้
รับคืนค่าธรรมเนียมสอบแต่อย่างใด 
  ๓.๕.๓  คุณสมบัติเฉพาะส าหรับต าแหน่งตามข้อ ๒.๒ ในประกาศฯ นี้ ท่ีเกี่ยวกับการส าเร็จการศึกษาตาม
หลักสูตรขั้นปริญญาของสถานศึกษาใดจะถือตามกฎ หรือระเบียบเกี่ยวกับการศึกษาข้ันปริญญาของสถานศึกษานั้นเป็น
เกณฑ์ โดยผู้ส าเร็จการศึกษาและได้รับอนุมัติจากผู้มีอ านาจอนุมัติภายในวันสุดท้ายของการรับสมัคร  
๔.  การประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการประเมิน สมรรถนะ และก าหนดวัน เวลา สถานที่ในการประเมิน สมรรถนะ 
 วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีร้อยเอ็ด จะประกาศรายช่ือผู้มีสิทธิเข้ารับการประเมินสมรรถนะ และก าหนดวัน 
เวลา สถานท่ีในการประเมิน สมรรถนะ ก่อนหรือภายในวันที่ ๙ สิงหาคม ๒๕๖๒  ณ วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยี
ร้อยเอ็ด และ/หรือทางเว็บไซต์ของวิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีร้อยเอ็ด (www.rcat.ac.th)  
 
 
 
 

http://www.rcat.ac.th/


๔ 
 

๕.  หลักเกณฑ์และวิธีการเลือกสรร 
วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีร้อยเอ็ด จะด าเนนิการประเมินสมรรถนะผู้สมัครด้วยวิธีการสอบในแต่ละต าแหน่งที่
เปิดรับสมัคร ดังต่อไปนี้ รหัสวิชา ๔๐๗  เทคโนโลยีภูมิทัศน์/การจัดสวน/ภูมิสถาปัตย์  

สมรรถนะ คะแนนเต็ม วิธีการประเมิน 
ประเมินสมรรถนะครัง้ที่ ๑ 
ส่วนที่ ๑ : ความรู้ความสามารถทั่วไป 

- รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พ.ศ. ๒๕๖๐ 
- พระราชบัญญัติข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา พ.ศ. ๒๕๔๒   

และ (แก้ไขเพิ่มเติม) 
- พระราชกฤษฎีกาว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการบริหารกิจการบ้านเมืองท่ีดี พ.ศ. ๒๕๔๖ 
- พระราชบัญญัติการอาชีวศึกษา พ.ศ. ๒๕๕๑ 
- ระเบียบส านักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยพนักงานราชการ พ.ศ. ๒๕๔๗ และประกาศคณะ

กรรมการบริหารพนักงานราชการท่ีเกี่ยวข้อง 
- พระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของราชการ พ.ศ. ๒๕๔๐  
- ข่าวสาร บ้านเมืองและเหตุการณ์ปัจจุบัน 
- ความเข้าใจทางภาษาและการใช้ภาษาไทย 
- ความรู้เบ้ืองต้นเกี่ยวกับคอมพิวเตอร์และการใช้ โปรแกรมประยุกต์ ในส านักงาน 

ส่วนที่ ๒ : ความรู้ความสามารถเฉพาะต าแหน่ง รหัสวิชา ๔๐๗  เทคโนโลยีภูมิทัศน์/ 
การจัดสวน/ภูมิสถาปัตย์  

 
 

๑๐๐ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

๑๐๐ 

 
 

สอบข้อเขียน 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

สอบข้อเขียน 
การประเมินสมรรถนะครั้งที ่๒ 

๑. ความรับผิดชอบ ความอดทนและเสียสละ 
๒. ความคิดริเริ่มและปฏิภาณไหวพริบ 
๓. ความสามารถในการสื่อสาร 
๔. มนุษยสัมพันธ์และการปรับตัวเข้ากับผู้ร่วมงาน 
๕. ประสบการณ์ในการท างาน  

 
๑๐๐ 

 
สอบสัมภาษณ ์

 
 
 
ช่ือผู้ตรวจสอบ  นายชาติชาย  เกตุพรหม 

     ต าแหน่ง           ผู้อ านวยการวิทยาลัย 
     วันท่ีท่ีได้จัดท า  ๒๒ กรกฎาคม ๒๕๖๒ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



๕ 
 
๖.  เกณฑ์การตัดสิน 
 ๖.๑  การประเมินสมรรถนะจะแบ่งการประเมินเป็น ๒ ครั้ง สมรรถนะในส่วนท่ี ๑ และส่วนท่ี ๒ จะด าเนินการ
ประเมินสมรรถนะในครัง้ท่ี ๑ ส าหรับสมรรถนะในส่วนท่ี ๓ จะด าเนินการประเมินสมรรถนะในครั้งท่ี ๒  
 ๖.๒  ผู้ท่ีจะผ่านการประเมินสมรรถนะในครั้งท่ี ๑ ต้องได้คะแนนการประเมินส่วนท่ี ๑ และส่วนท่ี ๒  
ไม่ต่ ากว่าร้อยละ ๖๐ 
 ท้ังนี้ผู้ท่ีจะได้รับการตรวจข้อสอบส่วนท่ี ๒ จะต้องเป็นผู้ได้คะแนนผ่านการประเมินในส่วนท่ี ๑ ไม่ต่ ากว่าร้อยละ 
๖๐ (วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีร้อยเอ็ด ขอสงวนสิทธิพิจารณาตรวจกระดาษค าตอบของผู้เข้าสอบในส่วนท่ี ๒ ให้กับ          
ผู้ท่ีผลการประเมินผ่านในส่วนท่ี ๑ เท่านั้น) 
 ๖.๓  ผู้ท่ีจะมีสิทธิเข้ารับการประเมินสมรรถนะครัง้ท่ี ๒ จะต้องเป็นผู้ท่ีได้คะแนนผ่านการประเมินสมรรถนะครั้งท่ี 
๑ แล้วผู้ท่ีจะผ่านการประเมินสมรรถนะครั้งท่ี ๒ ต้องได้คะแนนการประเมินส่วนท่ี ๓ ไม่ต่ ากว่าร้อยละ ๖๐ 
 ๖.๔  ผู้ท่ีจะผ่านการเลือกสรรจะต้องเป็นผู้ท่ีได้คะแนนผ่านการประเมินสรรถนะครั้งท่ี ๑ และครั้งท่ี ๒  
๗.  การประกาศรายชื่อผู้ผ่านการเลือกสรร 
 ๗.๑  วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีร้อยเอ็ด จะประกาศรายช่ือผู้ผ่านการเลือกสรร ณ วิทยาลัยเกษตรและ
เทคโนโลยีร้อยเอ็ด หรือประกาศทางเว็บไซต์ของวิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีร้อยเอ็ด (www.rcat.ac.th) 
 ๗.๒  การประกาศรายช่ือผู้ผ่านการเลือกสรร 
  ๗.๒.๑  วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีร้อยเอ็ด จะประกาศเรียงล าดับรายช่ือตามคะแนนของผู้ผ่านการ
เลือกสรร โดยเรียงล าดับจากผู้ท่ีได้คะแนนรวมสูงสุดเป็นล าดับท่ีหนึ่งไปหาผู้ท่ีได้คะแนนรวมต่ าสุดโดยผู้อยู่ในล าดับต้นจะ
เป็นผู้อยู่ในล าดับท่ีดีกว่า 
  ๗.๒.๒  กรณีท่ีมีผู้ได้คะแนนรวมตามข้อ ๗.๒.๑ ดังกล่าวเท่ากัน จะพิจารณาดังนี้ 
   (๑) ให้ผู้ท่ีได้คะแนนประเมินครั้งท่ี ๑ ส่วนท่ี ๑ มากกว่า เป็นผู้อยู่ในล าดับท่ีดีกว่า 
   (๒) ถ้าคะแนนเท่ากันจะพิจารณาให้ผู้ท่ีได้คะแนนประเมินครั้งท่ี ๑ ส่วนท่ี ๒ มากกว่า                   
เป็นผู้อยู่ในล าดับท่ีดีกว่า 
   (๓) ถ้าคะแนนเท่ากันจะพิจารณาให้ผู้ท่ีได้คะแนนประเมินครั้งท่ี ๒ มากกว่าเปน็ผู้อยู่ใน                  
ล าดับท่ีดีกว่า 
 ๗.๓  หากต าแหน่งใดมีผู้ผ่านการเลือกสรรเกินจ านวนอัตราว่างท่ีประกาศรับสมัครนี้วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยี
ร้อยเอ็ด จะขึ้นบัญชีรายช่ือผู้ผ่านการเลือกสรรดังกล่าวนั้นไว้เป็นเวลา ๑ ปี 
 ท้ังนี้ ถ้ามีกรณีอย่างใดอย่างหนึ่งดังต่อไปนี้ ให้รายช่ือท่ีได้ขึ้นบัญชีไว้นี้เป็นอันยกเลิก การขึ้นบัญชีของผู้นั้นด้วย 
ได้แก่ 

(๑) ผู้นั้นได้ขอสละสิทธิไม่เข้ารับการจัดจ้างในต าแหน่งท่ีสอบได้ 
(๒) ผู้นั้นไม่มารายงานตัวเพื่อรับการจัดจ้างภายในเวลาท่ีก าหนด 
(๓) ผู้นั้นไม่มาเข้ามาปฏิบัติหน้าท่ีราชการตามก าหนดวัน เวลาท่ีวิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีร้อยเอ็ด 
(๔) ปรากฏข้อเท็จจริงในภายหน้าว่าผู้นั้นมีคุณสมบัติไม่เป็นไปตามเงื่อนไข และ/หรือไม่ปฏิบัติตาม

เงื่อนไขการรับสมัครกรณีหนึ่งกรณีใดหรือหลายกรณีตามท่ีระบุไว้ในข้อ ๓.๕ ของประกาศฯ นี้ 
 
 
 
 
 
 
 
 

http://www.rcat.ac.th/


๖ 
 
๘.  การจัดจ้างและท าสัญญาจ้างผู้ผ่านการเลือกสรร 
 ผู้ผ่านการเลือกสรรจะต้องเข้ารับการจ้างและท าสัญญาจ้างตามท่ีวิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีร้อยเอ็ด              
ก าหนด ดังนี้ 
 ๘.๑  วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีร้อยเอ็ด จะจ้างพนักงานราชการครั้งแรกตามล าดับคะแนนท่ีสอบได้                       
ของผู้ผ่านการเลือกสรรตามจ านวนอัตราว่างท่ีได้ประกาศรับสมัครไว้นี้ 
 ๘.๒  ในกรณีท่ีวิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีร้อยเอ็ด มีอัตราว่างเพิ่มในภายหน้าจะจัดจ้างพนักงานราชการ                
โดยพิจารณาบัญชีรายช่ือผู้ผ่านการเลือกสรรในต าแหน่งนั้น ๆ ตามล าดับการขึ้นบัญชีรายช่ือของต าแหน่งนั้นท่ีมีบัญชี
รายช่ือเหลืออยู่ตามจ านวนอัตราว่างดังกล่าว 
 ๘.๓  การท าสัญญาจ้างให้เป็นไปตามท่ีวิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีร้อยเอ็ดก าหนด ซึ่งจะแจ้งให้ทราบต่อไป 
  

ประกาศ  ณ  วันท่ี ๒๒  เดือน  กรกฎาคม  พ.ศ.  ๒๕๖๒ 
 

 
 
 

   (นายชาติชาย  เกตุพรหม) 
    ผู้อ านวยการเช่ียวชาญ 

     วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีร้อยเอ็ด 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
เอกสารแนบท้ายประกาศวิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีร้อยเอ็ด 

ลงวันที่ ๒๒ พฤษภาคม พ.ศ. ๒๕๖๒  
เร่ือง รับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรและจัดจ้างเปน็พนักงานราชการทั่วไป 

--------------------------- 
๑.  ข้อมูลเก่ียวกับต าแหน่ง 
 

ช่ือต าแหน่ง  พนักงานบริหารท่ัวไป (ครู) 
เลขท่ีต าแหน่ง ๑๗๐๗ 
สถานท่ีปฏิบัติงาน วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีร้อยเอ็ด 
   ท่ีต้ังเลขท่ี ๒๓๕ หมู่ ๔ ถนนแจ้งสนิท อ าเภอธวัชบุรี จังหวัดร้อยเอ็ด 
 

๒. หน้าที่และความรับผิดชอบของงานที่ปฏิบัติ 
ปฏิบัติหน้าท่ีหลักเกี่ยวกับการจัดการเรียนการสอน การส่งเสริม การเรียนรู้ พัฒนาผู้เรียน ปฏิบัติงาน 

ทางวิชาการของสถานศึกษา พัฒนาตนเองและวิชาชีพ ประสานความร่วมมือกับผู้ปกครอง บุคคลในชุมชนหรือสถาน
ประกอบการเพื่อร่วมกันพัฒนาผู้เรียน การบริการสังคมด้านวิชาการ เป็นต้น โดยมีลักษณะงานท่ีต้องปฏิบัติ ดังนี้ 

๑. ปฏิบัติงานเกี่ยวกับการจัดการเรียนการสอนและการส่งเสริมการเรียนรู้ของผู้เรียนด้วยวิธีการท่ีหลากหลาย  
โดยเน้นผู้เรียนเป็นส าคัญ 

๒. จัดอบรมและส่ังสอนและจัดกิจกรรมเพื่อพัฒนาผู้เรียนให้มีคุณลักษณะท่ีพึงประสงค์ 
๓. ปฏิบัติงานทางวิชาการของสถานศึกษา 
๔. ปฏิบัติงานเกี่ยวกับการจัดระบบดูแลช่วยเหลือผู้เรียน 
๕. ประสานความร่วมมือกับผู้ปกครองและบุคคลในชุมชนเพื่อร่วมกันพฒันาผู้เรียนตามศักยภาพ 
๖. ท านุ บ ารุง ส่งเสริมศิลปวัฒนธรรม แหล่งเรียนรู้และภูมิปัญญาท้องถิ่น 
๗. ศึกษา วิเคราะห์ วิจัย และประเมินพัฒนาการของผู้เรียน เพื่อน ามาพัฒนาการเรียนการสอนให้มีประสิทธิภาพ 

ยิ่งขึ้น 
๘. ปฏิบัติงานเกี่ยวกับการใช้โปรแกรมชุดค าส่ังในระบบคอมพิวเตอร์เพื่อน ามาปฏิบัติงานในการจัดการเรียน 

การสอนและงานอื่น ๆ ท่ีเกี่ยวข้อง รวมทั้งการติดตามความก้าวหน้าของเทคโนโลยีใหม่ๆ เพื่อน ามาใช้ปฏิบัติงาน 
๙. ติดต่อประสานงาน ให้บริการข้อมูล ให้ค าปรึกษา แนะน า ตอบปัญหา และช้ีแจงเรื่องต่าง ๆ ท่ีเกี่ยวกับงาน 

ในหน้าท่ีแก่บุคคลหรือหน่วยงานท่ีเกี่ยวข้อง 
 

๓. คุณสมบัติเฉพาะส าหรับต าแหน่ง 
(กรณีกลุ่มงานบริหารท่ัวไป) 

๓.๑  ได้รับปริญญาตรีหรือคุณวุฒิอื่นท่ีเทียบได้ในระดับเดียวกันท่ี ก.พ. รับรองแล้วในสาขาวิชา ๔๐๗  
เทคโนโลยีภูมิทัศน์/การจัดสวน/ภูมิสถาปัตย์ 
   

การลงนาม 
 

ลงช่ือ........................................... 
ผู้สมัคร........................................ 
      

ช่ือผู้ตรวจสอบ นายชาติชาย  เกตุพรหม 
     ต าแหน่ง ผู้อ านวยการวิทยาลัย 
     วันท่ีท่ีได้จัดท า  ๒๒ กรกฎาคม ๒๕๖๒ 


