ประกาศ วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีพะเยา
เรื่อง รับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป
---------------------------------ด้วย วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีพะเยา ประสงค์จะรับสมัครบุคคลเพื่อจัดจ้างเป็นพนักงานราชการ
ตําแหน่งในกลุ่มงานบริหารทั่วไป ตําแหน่งครู โดยปฏิบัติงานในวิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีพะเยา สังกัด
สํานั กงานคณะกรรมการการอาชี วศึกษา ฉะนั้ น
อาศั ยอํ านาจตามความในข้อ ๕ ของประกาศคณะ
กรรมการบริหารพนักงานราชการ ลงวันที่ ๑๑ กันยายน พ.ศ. ๒๕๕๒ เรื่อง หลักเกณฑ์ วิธีการและเงื่อนไขการ
สรรหาและเลือกสรรพนักงานราชการ และแบบสัญญาจ้างของพนักงานราชการ พ.ศ. ๒๕๕๒ และประกาศคณะ
กรรมการบริหารพนักงานราชการ ลงวันที่ ๒๘ กุมภาพันธ์ พ.ศ. ๒๕๕๔ เรื่อง การกําหนดลักษณะงานและ
คุ ณ สมบั ติ เ ฉพาะของกลุ่ ม งานและการจั ด ทํ า กรอบอั ต รากํ า ลั ง พนั ก งานราชการ และคํ า สั่ ง สํ า นั ก งาน
คณะกรรมการการอาชีวศึกษาที่ ๒๙๗/๒๕๕๖ ลงวันที่ ๒๘ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๖ เรื่องมอบอํานาจการสรรหา
และเลือกสรรบุคคลเพื่อจัดจ้างเป็นพนักงานราชการ ประเภททั่วไป การจัดทําและลงนามในสัญญาจ้างพนักงาน
ราชการ จึงประกาศรับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป โดยมีรายละเอียดดังต่อไปนี้
1. ชื่อตําแหน่ง กลุ่มงาน และรายละเอียดการจ้างงาน
ชื่อตําแหน่ง ครู รหัสวิชา ๔๐๖
จํานวน ๑ อัตรา
(เทคโนโลยีอุตสาหกรรมอาหาร/วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการอาหาร/แปรรูปสัตว์น้ํา/
ผลิตภัณฑ์ประมง/อุตสาหกรรมประมง/ผลิตภัณฑ์สัตว์น้ํา)
กลุ่มงาน
บริหารทั่วไป
ขอบข่ายงานที่จะให้ปฏิบัติ
ปฏิบัติหน้าที่หลักเกี่ยวกับการจัดการเรียนการสอน การส่งเสริม
การเรียนรู้ พัฒนาผู้เรียน ปฏิบัติงานทางวิชาการของสถานศึกษา พัฒนาตนเองและวิชาชีพ ประสานความ
ร่วมมือกับผู้ปกครอง บุคคลในชุมชนหรือสถานประกอบการเพื่อร่วมกันพัฒนาผู้เรียน การบริการสังคมด้าน
วิชาการ เป็นต้น โดยมีลักษณะงานที่ต้องปฏิบัติ ดังนี้
๑. ปฏิบัติงานเกี่ยวกับการจัดการเรียนการสอน และการส่งเสริมการเรียนรู้ของผู้เรียนด้วยวิธีการที่
หลากหลาย โดยเน้นผู้เรียนเป็นสําคัญ
๒. จัดอบรมสั่งสอนและจัดกิจกรรมเพื่อพัฒนาผู้เรียนให้มีคุณลักษณะที่พึงประสงค์
๓. ปฏิบัติงานวิชาการของสถานศึกษา
๔. ปฏิบัติงานเกี่ยวกับการจัดระบบการดูแลช่วยเหลือผู้เรียน
๕. ประสานความร่วมมือกับผู้ปกครองและบุคคลในชุมชนเพื่อร่วมกันพัฒนาผู้เรียนตามศักยภาพ
๖. ทํานุ บํารุง ส่งเสริมศิลปวัฒนธรรม แหล่งเรียนรู้และภูมิปัญญาท้องถิ่น
๗. ศึกษา วิเคราะห์ วิจัย และประเมินพัฒนาการของผู้เรียนเพื่อนํามาพัฒนาการเรียนการสอนให้มี
ประสิทธิภาพยิ่งขึ้น
๘. ปฏิบัติงานเกี่ยวกับการใช้โปรแกรมชุดคําสั่งในระบบคอมพิวเตอร์เพื่อนํามาปฏิบัติงานในการ
จัดการเรียนการสอนและงานอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง รวมทั้งการติดตามความก้าวหน้าของเทคโนโลยีใหม่ๆเพื่อ
นํามาใช้ปฏิบัติงาน
๙. ติดต่อประสานงาน ให้บริการข้อมูลให้คําปรึกษา แนะนํา ตอบปัญหา และชี้แจงเรื่องต่าง ๆ ที่
เกี่ยวกับงานในหน้าที่แก่บุคคลหรือหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
อัตราว่าง ตามรายละเอียดแนบท้ายประกาศนี้ (รายละเอียดแนบท้ายประกาศ ส่วนที่ ๑)
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อัตราค่าตอบแทนและสิทธิประโยชน์ ตําแหน่งในกลุ่มงานบริหารทั่วไป ค่าตอบแทนรายเดือน
จํานวนเงิน ๑๕,๙๖๐ บาท และให้ได้รับสิทธิประโยชน์ของพนักงานราชการ ตามระเบียบสํานักนายกรัฐมนตรี
ว่ า ด้ ว ยพนั ก งานราชการ พ.ศ. ๒๕๔๗ และตามประกาศคณะกรรมการบริ ห ารพนั ก งานราชการ เรื่ อ ง
ค่าตอบแทนพนักงานราชการ (ฉบับที่ ๖) ลงวันที่ ๑๒ กุมภาพันธ์ พ.ศ. ๒๕๕๖ กําหนดไว้
ระยะเวลาการจ้าง จ้างภายในปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๖ ( ตั้งแต่วันที่เริ่มเข้าปฏิบัติราชการ ซึ่งจะ
ได้กําหนดไว้ในประกาศรายชื่อผู้ผ่านการเลือกสรรเพื่อจัดจ้างเป็นพนักงานราชการ) ถึงวันที่ ๓๐ กันยายน
๒๕๕๙ โดยในระยะเวลาการจ้างต้องประเมินผลการปฏิบัติงานของพนักงานราชการ ตามประกาศคณะ
กรรมการบริหารพนักงานราชการ เรื่อง แนวทางการประเมินผลการปฏิบัติงานของพนักงานราชการ พ.ศ.
๒๕๕๔ ลงวันที่ ๒๘ กุมภาพันธ์ พ.ศ. ๒๕๕๔ และที่สํานักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษากําหนดไว้
สถานที่ป ฏิบัติ ง าน วิ ทยาลั ยเกษตรและเทคโนโลยีพะเยา สังกัดสํ านักงานคณะกรรมการการ
อาชีวศึกษา
2. คุณสมบัติทั่วไป และคุณสมบัติเฉพาะสําหรับตําแหน่งของผู้สมัคร
ผู้สมัครต้องมีคุณสมบัติทั่วไป และมีคุณสมบัติเฉพาะตําแหน่งครบทุกข้อ ดังต่อไปนี้
๒.๑ คุณสมบัตทิ ั่วไป
๒.๑.1 มีสัญชาติไทย
๒.๑.๒ มีอายุไม่ต่ํากว่า ๑๘ ปี (นับถึงวันสุดท้ายของการรับสมัคร)
๒.๑.๓ ไม่เป็นบุคคลล้มละลาย
๒.๑.๔ ไม่เป็นผู้มีกายทุพพลภาพจนไม่สามารถปฏิบัติหน้าที่ได้ ไร้ความสามารถ หรือจิตฟั่น
เฟือนไม่สมประกอบ หรือเป็นโรคตามที่กําหนดไว้ในกฎหมายว่าด้วยระเบียบข้าราชการพลเรือน
๒.๑.๕ ไม่เป็นผู้ดํารงตําแหน่งทางการเมือง กรรมการพรรคการเมือง หรือเจ้าหน้าที่ในพรรค
การเมือง
๒.๑.๖ ไม่เป็นผู้เคยต้องรับโทษจําคุกโดยคําพิพากษาถึงที่สุดให้จําคุก เพราะกระทําความผิดทาง
อาญาเว้นแต่เป็นโทษสําหรับความผิดที่ได้กระทําโดยประมาทหรือความผิดลหุโทษ
๒.๑.๗ ไม่เป็นผู้เคยถูกลงโทษให้ออก ปลดออก หรือไล่ออกจากราชการ รัฐวิสาหกิจ หรือหน่วยงาน
อื่นของรัฐ
หมายเหตุ ผู้ที่ผ่านการเลือกสรรในวันที่ทําสัญญาจ้าง จะต้องไม่เป็นข้าราชการหรือลูกจ้าง
ของส่วนราชการ พนักงานหรือลูกจ้างของหน่วยงานอื่นของรัฐ รัฐวิสาหกิจ หรือพนักงานหรือลูกจ้างของ
ราชการส่วนท้องถิ่น และจะต้องนําใบรับรองแพทย์ ซึ่งออกให้ไม่เกิน 1 เดือน และแสดงว่าไม่เป็นโรคที่
ต้องห้ามตามกฎ ก.พ. ว่าด้วยโรค (พ.ศ.๒๕๕๓) มายื่นด้วย
๒.๒ คุณสมบัตเิ ฉพาะสําหรับตําแหน่ง
๒.๒.๑ ได้รับวุฒิปริญญาตรีหรือคุณวุฒิอย่างอื่นที่เทียบได้ในระดับเดียวกันทางการศึกษาหรือทาง
อื่ น ที่ ก.พ.พิ จ ารณารั บ รองแล้ ว ในสาขาวิ ช าที่ เ หมาะสมกั บ ลั ก ษณะงานที่ ป ฏิ บั ติ ต ามรหั ส กลุ่ ม วิ ช าของ
สถานศึกษาที่เปิดรับสมัครตามรายละเอียดแนบท้ายประกาศส่วนที่ ๑ นี้
๒.๒.๒ มีใบอนุญาตประกอบวิชาชีพครู หรือใบอนุญาตปฏิบัติการสอนโดยต้องได้รับอนุมัติภายใน
วันปิดรับสมัครเท่านั้น
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3. การรับสมัคร
3.1 วัน เวลาและสถานทีร่ บั สมัคร
ผู้ประสงค์จะสมัครที่มีคุณสมบัติตรงตามที่กําหนดไว้ในประกาศนี้ ให้ยื่นใบสมัครด้วยตนเอง ณ
วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีพะเยา โดยสมัครได้ตั้งแต่วันที่ ๒๔ มิถุนายน ๒๕๕๖ ถึง วันที่ ๒๘ มิถุนายน
๒๕๕๖ (เฉพาะเวลาราชการ) ภาคเช้า ตั้งแต่เวลา ๐๘.๓๐ น . ถึง ๑๒.๐๐ น. และภาคบ่ายเวลา ๑๓.๐๐ น.
ถึง ๑๖. ๓๐ น. ของแต่ละวันรับสมัครดังกล่าว โดยผู้สมัครต้องเสียค่าธรรมเนียมสอบจํานวนเงิน ๒๐๐ บาท
(สองร้อยบาทถ้วน)
3.2 หลักฐานทีต่ ้องยืน่ พร้อมใบสมัคร
๓.๒.1. รูปถ่ายหน้าตรง ไม่สวมหมวกและไม่สวมแว่นตาดํา ขนาด 1 x ๑.๕ นิ้ว โดยถ่ายไว้ไม่เกิน
1 ปี (นับถึงวันสุดท้ายของการรับสมัคร) จํานวน ๓ รูป (ใช้ติดใบสมัคร ๑ รูป และใบตอบรับการสมัคร ๒ รูป )
๓.๒.2. สําเนาปริญญาบัตร ซึ่งเป็นคุณวุฒิที่ใช้สมัคร หากยังไม่ได้รับใบปริญญาบัตรให้ใช้หนังสือ
แสดงว่าเป็นผู้สําเร็จการศึกษาปริญญาตรีดังกล่าว จากผู้มอี ํานาจอนุมัติตามที่กําหนดไว้ในคุณสมบัติเฉพาะ
สําหรับตําแหน่งที่เปิดรับสมัครนี้ จํานวน ๑ ฉบับ
๓.๒.๓. สําเนาแสดงผลการเรียน (Transcript)ของคุณวุฒิที่ใช้สมัครในข้อ ๓.๒.๒ จํานวน ๑ ฉบับ
๓.๒.๔. สําเนาบัตรประจําตัวประชาชน จํานวน ๑ ฉบับ
๓.๒.๕ สําเนาทะเบียนบ้าน จํานวน 1 ฉบับ
๓.๒.๖. สําเนาหลักฐานอื่นๆ (ถ้ามี) เช่น ใบสําคัญการสมรส (เฉพาะผู้สมัครเพศหญิง) ใบเปลี่ยน
ชื่อ – นามสกุล (ในกรณีที่ชื่อและนามสกุลในหลักฐานเอกสารการสมัครไม่ตรงกัน) ใบสําคัญทางทหาร(ใบ
สด.๘ ใบ สด.๙ และใบสด. ๔๓) (เฉพาะผูส้ มัครเพศชาย )เป็นต้น จํานวนอย่างละ 1 ฉบับ
๓.๒.๗ สําเนาใบอนุญาตประกอบวิชาชีพครูหรือสําเนาใบอนุญาตปฏิบัติการสอนจํานวน ๑ ฉบับ
ทั้งนี้ในวันสมัครให้ผู้สมัครนํา เอกสารฉบับจริงทุกรายการ มาแสดงต่อเจ้าหน้าที่รับสมัครด้วยและ
ให้ผู้สมัครเขียนคํารับรองสําเนาถูกต้อง และลงชื่อกํากับไว้ในสําเนาเอกสารตามข้อ ๓.๒.๒ – ๓.๒.๗ ไว้ทุกฉบับ
3.3 ค่าธรรมเนียมในการสมัคร
ผู้สมัครสอบต้องเสียค่าธรรมเนียมสอบสําหรับตําแหน่งที่สมัคร จํานวนเงิน ๒๐๐ บาท( สอง
ร้อยบาทถ้วน ) และค่าธรรมเนียมดังกล่าวจะไม่จ่ายคืนให้ไม่ว่ากรณีใดๆ ทั้งสิ้น
3.4 วิธกี ารสมัคร
ให้ผู้สมัครดําเนินการเกี่ยวกับการสมัครตามขั้นตอนวิธีการ ดังนี้
๓.๔.๑ ขอรับคําร้องขอสมัครและใบสมัครตามแบบที่กําหนดในรายละเอียดแนบท้ายประกาศ
ส่วนที่ ๒ นี้ หรือขอรับได้ที่เจ้าหน้าที่ในวันสมัคร
๓.๔.๒ กรอกรายละเอียดในเอกสารการสมัครซึ่งประกอบด้วย คําร้องขอสมัคร และใบสมัคร
ให้ครบถ้วนทุกช่องรายการ และลงชื่อผู้สมัครพร้อมทั้งวันที่สมัครให้เรียบร้อย
๓.๔.๓ ติดรูปถ่ายจํานวน ๑ รูป ลงในใบสมัคร และติดรูปถ่ายจํานวน ๒ รูป ลงในบัตร
ประจําตัวผู้สมัครสอบในช่องที่กําหนดให้เรียบร้อย
๓.๔.๔ ยื่นเอกสารการสมัครที่กรอกข้อความสมบูรณ์และติดรูปถ่ายเรียบร้อยแล้วพร้อมทั้ง
แนบเอกสารประกอบการสมัคร ตามข้อ ๓.๒ โดยให้ยื่นการสมัครต่อเจ้าหน้าที่รับ สมัครเท่านั้น และให้ยื่น
ภายในวันเวลาและสถานที่รับสมัครตามที่กําหนดไว้ ตามข้อ ๓.๑

/๓.๔.๕ เมื่อเจ้าหน้าที่.....

๔
๓.๔.๕ เมื่อเจ้าหน้าที่รับสมัครได้ตรวจสอบเอกสารการสมัครแล้ว ให้ผู้สมัครชําระเงิน
ค่า ธรรมเนี ย มสอบตามข้ อ ๓.๓ และลงชื่ อ ผู้ ส มัค รในบั นทึ ก ประจํ าวั น เป็น หลั กฐาน พร้ อมกั บ รอรับ บัต ร
ประจําตัวผู้สมัครสอบคืนจากเจ้าหน้าที่รับสมัครซึ่งผู้สมัครต้องเก็บไว้เป็นหลักฐานในการเข้ารับการประเมิน
สมรรถนะโดยการสอบ
๓.๔.๖ ติดตามตรวจสอบประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิสอบตามที่กําหนดไว้ในข้อ ๔ของประกาศฯนี้
๓.๕ เงื่อนไขการรับสมัคร
๓.๕.๑. วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีพะเยา ขอสงวนสิทธิรับการพิจารณาเอกสารการรับ
สมัครเฉพาะผู้สมัครที่ยื่นเอกสารประกอบการสมัครตามข้อ ๓.๒ ในประกาศฯนี้ครบถ้วนทุกรายการ และได้
กรอกข้อความในเอกสารการสมัครครบถ้วนสมบูรณ์และได้ดําเนินการสมัครตามข้อ ๓.๔ในประกาศฯนี้ครบถ้วน
ทุกขั้นตอน กรณียื่นเอกสารประกอบการสมัคร หรือกรอกข้อความในเอกสารการสมัครไม่ครบถ้วนสมบูรณ์
หรือไม่ได้ดําเนินการสมัครครบถ้วนทุกขั้นตอนดังกล่าวจะมีผลให้ผู้สมัครนั้นไม่มีรายชื่อในประกาศรายชื่อผู้มี
สิทธิเข้ารับการประเมินสมรรถนะหรือเข้ารับการสอบในตําแหน่งที่สมัครนั้น
๓.๕.๒. ผู้สมัครจะต้องรับผิดชอบในการตรวจสอบและรับรองตนเองว่าเป็นผู้มีคุณสมบัติ
ทั่วไป และคุณสมบัติเฉพาะสําหรับตําแหน่งตามข้อ ๒.๑ และข้อ ๒.๒ ในประกาศฯนี้จริง กรณีที่วิทยาลัย
เกษตรและเทคโนโลยีพะเยา ตรวจสอบพบว่าผู้สมัครไม่มีคุณสมบัติครบถ้วนดังกล่าว หรือตรวจสอบพบว่า
คุณวุฒิการศึกษาที่ใช้สมัครไม่ตรงตามคุณสมบัติของตําแหน่งที่สมัครหรือเป็นคุณวุฒิที่ ก.พ. ยังมิได้รับรอง
รวมทั้งกรณีที่มีความผิดพลาดอันเกิดจากผู้สมัครไม่ว่าด้วยเหตุผลใดๆ อันมีผลทําให้ผู้สมัครไม่มีสิทธิสมัครตาม
ประกาศรับสมัครฯนี้ ให้ถือว่าผู้สมัครเป็นผู้ขาดคุณสมบัติในการสมัครมาแต่ต้น และถือว่าเป็นผู้ไม่มีสิทธิเข้ารับ
การประเมินสมรรถนะและไม่มีสิทธิได้รับการจัดจ้างและทําสัญญาจ้างเป็นพนักงานราชการครั้งนี้ ถึงแม้จะเป็น
ผู้ผ่านการเลือกสรรเพื่อจัดจ้างเป็นพนักงานราชการและจะไม่ได้รับคืนค่าธรรมเนียมสอบแต่อย่างใด
๓.๕.๓. คุณสมบัติเฉพาะสําหรับตําแหน่งตามข้อ ๒.๒ ในประกาศฯ นี้ ที่เกี่ยวกับการสําเร็จ
การศึกษาตามหลักสูตรขั้นปริญญาของสถานศึกษาใดจะถือตามกฎหมาย กฎ หรือระเบียบเกี่ยวกับการศึกษา
ขั้นปริญญาของสถานศึกษานั้นเป็นเกณฑ์ โดยผู้สําเร็จการศึกษาและได้รับอนุมัติจากผู้มีอํานาจอนุมัติภายในวัน
สุดท้ายของการรับสมัคร ทั้งนี้รวมถึงใบอนุญาตประกอบวิชาชีพครูที่ออกโดยคุรุสภาด้วย
๓.๕.๔. วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีพะเยา จะดําเนินการประเมินสมรรถนะโดยการสอบ
ข้อเขียนครั้งแรกในวันและเวลาเดียวกั นทุกตําแหน่ ง ตามประกาศรับสมัครนี้ดังนั้น กรณีผู้ใดสมัครหลาย
ตําแหน่ง วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีพะเยา ขอสงวนสิทธิ์ในการประกาศรายชื่อ ผู้มีสิทธิ์เข้าสอบตามข้อ ๔
ของประกาศฯนี้ โดยพิจารณาประกาศรายชื่อผู้นั้นตามตําแหน่งที่ผู้นั้นได้สมัครครั้งสุดท้าย
๔. การประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการประเมิน สมรรถนะ และกําหนดวัน เวลา สถานที่ในการประเมิน
สมรรถนะ
วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีพะเยาจะประกาศรายชื่อผู้มสี ิทธิเข้ารับการประเมินสมรรถนะ และกําหนด
วัน เวลา สถานที่ในการประเมิน สมรรถนะ ก่อนหรือภายในวันที่ ๒ กรกฎาคม ๒๕๕๖ ณ วิทยาลัยเกษตรและ
เทคโนโลยีพะเยา และ/หรือทางเว็บไซต์ของวิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีพะเยา (www. Pycat.ac.th)
5. หลักเกณฑ์และวิธกี ารเลือกสรร
วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีพะเยา จะดําเนินการประเมินสมรรถนะผูส้ มัครด้วยวิธีการสอบในแต่ละ
ตําแหน่งที่เปิดรับสมัคร ดังต่อไปนี้
๕.๑ ประเมินสมรรถนะครั้งที่ ๑ ส่วนที่ ๑ (ความรู้ความสามารถทั่วไปเฉพาะตําแหน่งครู)และส่วน
ที่ ๒ (ความรู้ความสามารถเฉพาะตําแหน่งตามรหัสกลุม่ วิชา) คะแนนเต็ม ๑๐๐ คะแนน
/๕.๒ ประเมิน.......

๕
๕.๒ ประเมินสมรรถนะครั้งที่ ๒ ส่วนที่ ๓ สอบสัมภาษณ์ คะแนนเต็ม ๑๐๐ คะแนน มีสมรรถนะ
ดังนี้ ( ๑. ความรับผิดชอบ ๒. ความอดทนและเสียสละ ๓. ความคิดริเริ่มและปฏิภาณไหวพริบ
๔. ความสามารถในการสื่อสาร ๕. มนุษยสัมพันธ์และการปรับตัวเข้ากับผู้ร่วมงาน )
โดยจะประเมินสมรรถนะครัง้ ที่ 1 ก่อนและเมื่อประเมินสมรรถนะครั้งที่ 1 ผ่านแล้วจึงจะมีสิทธิเข้ารับ
การประเมินสมรรถนะครั้งที่ ๒ ต่อไป
6. เกณฑ์การตัดสิน
๖.๑ การประเมินสมรรถนะจะแบ่งการประเมินเป็น ๒ ครั้ง สมรรถนะในส่วนที่ ๑ และส่วนที่ ๒ จะ
ดําเนินการประเมินสมรรถนะในครั้งที่ ๑ สําหรับสมรรถนะในส่วนที่ ๓ จะดําเนินการประเมินสมรรถนะ
ในครั้งที่ ๒
๖.๒ ผูท้ ี่จะผ่านการประเมินสมรรถนะในครั้งที่ ๑ ต้องได้คะแนนการประเมินส่วนที่ ๑ และส่วนที่ ๒
ไม่ต่ํากว่าร้อยละ ๖๐
ทั้งนี้ผู้ที่จะได้รับการตรวจข้อสอบส่วนที่ ๒ จะต้องเป็นผู้ได้คะแนนผ่านการประเมินในส่วนที่ ๑ ไม่
ต่ํากว่าร้อยละ ๖๐ ( วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีพะเยา ขอสงวนสิทธิพิจารณาตรวจกระดาษคําตอบของผู้
เข้าสอบในส่วนที่ ๒ ให้กับผู้ที่มีผลการประเมินผ่านในส่วนที่ ๑ เท่านั้น )
๖.๓ ผูท้ ี่จะมีสทิ ธิเข้ารับการประเมินสมรรถนะครั้งที่ ๒ จะต้องเป็นผู้ที่ได้คะแนนผ่านการประเมิน
สมรรถนะครั้งที่ ๑ แล้วผูท้ จี่ ะผ่านการประเมินสมรรถนะครั้งที่ ๒ ต้องได้คะแนนการประเมินส่วนที่ ๓ ไม่ต่ํา
กว่าร้อยละ ๖๐
๖.๔ ผูท้ ี่จะผ่านการเลือกสรรจะต้องเป็นผู้ที่ได้คะแนนผ่านการประเมินสมรรถนะครั้งที่ ๑และครั้งที่ ๒
7. การประกาศรายชื่อผู้ผา่ นการเลือกสรร
๗.๑ วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีพะเยา จะประกาศรายชื่อผู้ผ่านการเลือกสรร ณ วิทยาลัยเกษตร
และเทคโนโลยีพะเยา หรือประกาศทางเว็บไซต์ของวิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีพะเยา
๗.๒ การประกาศรายชื่อผู้ผ่านการเลือกสรร
๗.๒.๑ จําแนกตามตําแหน่งที่เปิดรับสมัครและมีผู้สอบผ่าน
๗.๒.๒ รายชื่อแต่ละตําแหน่งดังกล่าว จะประกาศเรียงลําดับรายชื่อตามคะแนนของผู้ผ่านการ
เลือกสรร โดยเรียงลําดับจากผู้ที่ได้คะแนนรวมสูงสุดเป็นลําดับที่หนึ่งไปหาผู้ที่ได้คะแนนรวมต่ําสุดโดยผู้อยู่ใน
ลําดับต้นจะเป็นผู้อยู่ในลําดับที่ดีกว่า
๗.๒.๓ กรณีทมี่ ีผู้ได้คะแนนรวมตามข้อ ๗.๒.๒ ดังกล่าวเท่ากัน จะพิจารณาดังนี้
(๑) ให้ผทู้ ี่ได้คะแนนประเมินครั้งที่ ๑ ส่วนที่ ๑ มากกว่า เป็นผู้อยู่ในลําดับที่ ดีกว่า
(๒) ถ้าคะแนนเท่ากันจะพิจารณาให้ผู้ที่ได้คะแนนประเมินครั้งที่ ๑ ส่วนที่ ๒
มากกว่า เป็นผู้อยู่ในลําดับที่ดีกว่า
(๓) ถ้าคะแนนเท่ากันจะพิจารณาให้ผู้ที่ได้คะแนนประเมินครั้งที่ ๒ มากกว่าเป็นผู้อยู่
ในลําดับทีด่ ีกว่า
๗.๓ หากตําแหน่งใดมีผู้ผ่านการเลือกสรรเกินจํานวนอัตราว่างที่ประกาศรับสมัครนี้วิทยาลัยเกษตร
และเทคโนโลยีพะเยา จะขึ้นบัญชีรายชื่อผู้ผ่านการเลือกสรรดังกล่าวนั้นไว้เป็นเวลา ๑ ปี
ทั้งนี้ ถ้ามีกรณีอย่างใดอย่างหนึ่งดังต่อไปนี้ ให้รายชื่อที่ได้ขึ้นบัญชีไว้นี้เป็นอันยกเลิก การขึ้นบัญชีของผู้
นั้นด้วย ได้แก่
(๑) ผู้นั้นได้ขอสละสิทธิไม่เข้ารับการจัดจ้างในตําแหน่งที่สอบได้
(๒) ผู้นั้นไม่มารายงานตัวเพื่อรับการจัดจ้างภายในเวลาที่กําหนด
/(๓) ผู้นั้นไม่มา.....

๖
(๓) ผู้นั้นไม่มาเข้ามาปฏิบัติหน้าที่ราชการตามกําหนดวัน เวลาที่วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยี
พะเยากําหนด
(๔) ปรากฏข้อเท็จจริงในภายหน้าว่าผู้นั้นมีคุณสมบัติไม่เป็นไปตามเงื่อนไข และ/หรือไม่ปฏิบัติ
ตามเงื่อนไขการรับสมัครกรณีหนึ่งกรณีใดหรือหลายกรณีตามที่ระบุไว้ในประกาศฯ นี้
8. การจัดจ้างและทําสัญญาจ้างผู้ผา่ นการเลือกสรร
ผู้ผ่านการเลือกสรรจะต้องเข้ารับการจ้างและทําสัญญาจ้างตามที่วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีพะเยา
กําหนด ดังนี้
๘.๑ วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีพะเยา จะจ้างพนักงานราชการครั้งแรกตามลําดับคะแนนที่
สอบได้ของผู้ผ่านการเลือกสรรแต่ละตําแหน่งตามจํานวนอัตราว่างที่ได้ประกาศรับสมัครไว้นี้
๘.๒ ในกรณีทวี่ ิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีพะเยา มีอัตราว่างเพิ่มในภายหน้าจะจัดจ้างพนักงาน
ราชการโดยพิจารณาดังนี้
(๑) บัญชีรายชื่อผู้ผ่านการเลือกสรรในตําแหน่งนั้น ๆ ตามลําดับการขึ้นบัญชีรายชื่อของ
ตําแหน่งนั้นที่มีบัญชีรายชื่อเหลืออยู่ตามจํานวนอัตราว่างดังกล่าว
(๒) กรณีวิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีพะเยา ไม่มีบัญชีรายชื่อผู้ผ่านการเลือกสรรใน
ตํ า แหน่ ง ที่ ว่ า งนั้ น หรื อ ใช้ บั ญ ชี ร ายชื่ อ ผู้ ผ่ า นการเลื อ กสรรในตํ า แหน่ ง นั้ น หมดแล้ ว วิ ท ยาลั ย เกษตรและ
เทคโนโลยีพะเยา อาจดําเนินการขอใช้บัญชีจากสถานศึกษาอื่นที่ได้มีการขึ้นบัญชีรายชื่อผู้ผ่านการเลือกสรร จัด
จ้างพนักงานราชการโดยเรียกจากบัญชีรายชื่อผู้ผ่านการเลือกสรรตามจํานวนอัตราว่างและตามลําดับของ
ตําแหน่งที่มีการขึ้นบัญชีรายชื่อนั้นเหลืออยู่ตามแนวทางการขอใช้บัญชีที่กําหนดไว้ใน ข้อ ๗.๓ ของประกาศฯ
นี้ก่อนได้
๘.๓ การทําสัญญาจ้างให้เป็นไปตามที่สํานักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษากําหนด
ประกาศ ณ วันที่ ๑๗ มิถุนายน พ.ศ. ๒๕๕๖

( นายจรัสพงษ์ วรรณสอน)
ผู้อํานวยการวิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีพะเยา

