
 

 

 

ประกาศ วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีพะเยา 

เรื่อง  รับสมัครบุคคลเพ่ือเลือกสรรเปนพนักงานราชการท่ัวไป  

---------------------------------- 

 ดวย วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีพะเยา ประสงคจะรับสมัครบุคคลเพื่อจัดจางเปนพนักงานราชการ  

ตําแหนงในกลุมงานบริหารทั่วไป ตําแหนงครู  โดยปฏิบัติงานในวิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีพะเยา  สังกัด

สํานักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา  ฉะน้ัน อาศัยอํานาจตามความในขอ ๕ ของประกาศคณะ

กรรมการบริหารพนักงานราชการ ลงวันที่ ๑๑  กันยายน พ.ศ. ๒๕๕๒ เรื่อง หลักเกณฑ วิธีการและเงื่อนไขการ

สรรหาและเลือกสรรพนักงานราชการ และแบบสัญญาจางของพนักงานราชการ พ.ศ. ๒๕๕๒ และประกาศคณะ

กรรมการบริหารพนักงานราชการ ลงวันที่ ๒๘  กุมภาพันธ พ.ศ. ๒๕๕๔ เรื่อง การกําหนดลักษณะงานและ

คุณสมบัติเฉพาะของกลุมงานและการจัดทํากรอบอัตรากําลังพนักงานราชการ และคําสั่งสํานักงาน

คณะกรรมการการอาชีวศึกษาที่ ๒๗๙/๒๕๕๖  ลงวันที่  ๒๘  กุมภาพันธ  ๒๕๕๖  เรื่องมอบอํานาจการสรรหา

และเลือกสรรบุคคลเพื่อจัดจางเปนพนักงานราชการ ประเภททั่วไป การจัดทําและลงนามในสัญญาจางพนักงาน

ราชการ จึงประกาศรับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเปนพนักงานราชการทั่วไป โดยมีรายละเอียดดังตอไปน้ี 
 

๑.  ชื่อตําแหนง  กลุมงาน  และรายละเอียดการจางงาน 

ชื่อตําแหนง ครู รหัสวิชา ๑๐๘  วิทยาศาสตร (ชีววิทยา)   จํานวน  ๑  อัตรา 

กลุมงาน บริหารทั่วไป 

ชื่อตําแหนง ครู รหัสวิชา ๒๐๑       จํานวน  ๑  อัตรา 

(เครื่องกล/เทคนิคยานยนต/วิศวกรรมเครื่องกล/ 

เทคโนโลยีเครื่องตนกําลัง/เทคนิคชางยนต/ 

อุตสาหกรรมศิลป (ชางยนต))    

กลุมงาน บริหารทั่วไป 

ชื่อตําแหนง ครู รหัสวิชา ๔๐๑       จํานวน  ๑  อัตรา 

(พืชศาสตร/พืชสวนประดับ/ไมดอกไมประดับ/การจัดสวน/พืชผัก)  

กลุมงาน บริหารทั่วไป 

ขอบขายงานท่ีจะใหปฏิบัติ ปฏิบัติหนาที่หลักเกี่ยวกับการจัดการเรียนการสอน การสงเสริม

การเรียนรู พัฒนาผูเรียน ปฏิบัติงานทางวิชาการของสถานศึกษา พัฒนาตนเองและวิชาชีพ ประสานความ

รวมมือกับผูปกครอง บุคคลในชุมชนหรือสถานประกอบการเพื่อรวมกันพัฒนาผูเรียน การบริการสังคมดาน

วิชาการ เปนตน โดยมีลักษณะงานที่ตองปฏิบัติ ดังน้ี 

๑. ปฏิบัติงานเกี่ยวกับการจัดการเรียนการสอน และการสงเสริมการเรียนรูของผูเรียนดวยวิธีการที ่

หลากหลาย โดยเนนผูเรียนเปนสําคัญ 

๒. จัดอบรมสั่งสอนและจัดกิจกรรมเพื่อพัฒนาผูเรียนใหมีคุณลักษณะที่พึงประสงค 

/๓.ปฏิบัติงาน... 



๒ 

 

๓. ปฏิบัติงานวิชาการของสถานศึกษา 

๔. ปฏิบัติงานเกี่ยวกับการจัดระบบการดูแลชวยเหลือผูเรียน 

๕. ประสานความรวมมือกับผูปกครองและบุคคลในชุมชนเพื่อรวมกันพัฒนาผูเรียนตามศักยภาพ 

๖. ทํานุ บํารุง สงเสริมศิลปวัฒนธรรม แหลงเรียนรูและภูมิปญญาทองถ่ิน 

๗. ศึกษา วิเคราะห วิจัย และประเมินพัฒนาการของผูเรียนเพื่อนํามาพัฒนาการเรียนการสอนใหมี 

ประสิทธิภาพย่ิงข้ึน 

๘. ปฏิบัติงานเกี่ยวกับการใชโปรแกรมชุดคําสั่งในระบบคอมพิวเตอรเพื่อนํามาปฏิบัติงานในการ 

จัดการเรียนการสอนและงานอื่น ๆ ที่เกี่ยวของ รวมทั้งการติดตามความกาวหนาของเทคโนโลยีใหมๆเพื่อ

นํามาใชปฏิบัติงาน 

๙. ติดตอประสานงาน ใหบริการขอมูลใหคําปรึกษา แนะนํา ตอบปญหา และช้ีแจงเรื่องตาง ๆ ที่ 

เกี่ยวกับงานในหนาที่แกบุคคลหรือหนวยงานที่เกี่ยวของ 

อัตราวาง ตามรายละเอียดแนบทายประกาศน้ี (รายละเอียดแนบทายประกาศ สวนที่ ๑) 

อัตราคาตอบแทนและสิทธิประโยชน  ตําแหนงในกลุมงานบริหารทั่วไป คาตอบแทนรายเดือน  

จํานวนเงิน  ๑๘,๐๐๐  บาท และใหไดรับสิทธิประโยชนของพนักงานราชการ ตามระเบียบสํานักนายกรัฐมนตรี

วาดวยพนักงานราชการ พ.ศ. ๒๕๔๗ และตามประกาศคณะกรรมการบริหารพนักงานราชการ ลงวันที่ ๒๘  

กุมภาพันธ พ.ศ. ๒๕๕๔  กําหนดไว 

 ระยะเวลาการจาง   จางภายในปงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๗ ( ต้ังแตวันที่เริ่มเขาปฏิบัติราชการ ซึ่งจะ

ไดกําหนดไวในประกาศรายช่ือผูผานการเลือกสรรเพื่อจัดจางเปนพนักงานราชการ)  ถึงวันที่  ๓๐  กันยายน 

๒๕๕๙  โดยในระยะเวลาการจางตองประเมินผลการปฏิบัติงานของพนักงานราชการ ตามประกาศคณะ

กรรมการบริหารพนักงานราชการ ลงวันที่  ๒๘  กุมภาพันธ  พ.ศ. ๒๕๕๔  และที่สํานักงานคณะกรรมการ      

การอาชีวศึกษากําหนดไว  

 สถานท่ีปฏิบัติงาน   วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีพะเยา  สังกัดสํานักงานคณะกรรมการ          

การอาชีวศึกษา 

 

๒.  คุณสมบัติท่ัวไป และคุณสมบัติเฉพาะสําหรับตําแหนงของผูสมัคร 

 ผูสมัครตองมีคุณสมบัติทั่วไป และมีคุณสมบัติเฉพาะตําแหนงครบทุกขอ ดังตอไปน้ี 

๒.๑ คุณสมบัติท่ัวไป    

     ๒.๑.1.  มีสัญชาติไทย 

๒.๑.๒  มีอายุไมตํ่ากวา  ๑๘  ป ( นับถึงวันสุดทายของการรับสมัคร)  

๒.๑.๓  ไมเปนบุคคลลมละลาย 

๒.๑.๔ ไมเปนผูมีกายทุพพลภาพจนไมสามารถปฏิบัติหนาที่ได ไรความสามารถ หรือจิตฟน 

    เฟอนไมสมประกอบ หรือเปนโรคตามที่กําหนดไวในกฎหมายวาดวยระเบียบขาราชการพล 

  เรือน 

/๒.๑.๕ ไมเปนผู... 



๓ 

 

๒.๑.๕ ไมเปนผูดํารงตําแหนงทางการเมือง กรรมการพรรคการเมือง หรือเจาหนาที่ในพรรค                      

การเมือง 

๒.๑.๖ ไมเปนผูเคยตองรับโทษจําคุกโดยคําพิพากษาถึงที่สุดใหจําคุก เพราะกระทําความผิดทาง 

     อาญาเวนแตเปนโทษสําหรับความผิดที่ไดกระทําโดยประมาทหรือความผิดลหุโทษ  

๒.๑.๗ ไมเปนผูเคยถูกลงโทษใหออก ปลดออก หรือไลออกจากราชการ รัฐวิสาหกิจ หรือหนวยงาน 

    อื่นของรัฐ 

 หมายเหตุ  ผูที่ผานการเลือกสรรในวันที่ทําสัญญาจาง จะตองไมเปนขาราชการหรือลูกจาง      

ของสวนราชการ พนักงานหรือลูกจางของหนวยงานอื่นของรัฐ รัฐวิสาหกิจ หรือพนักงานหรือลูกจางของ

ราชการสวนทองถ่ิน  และจะตองนําใบรับรองแพทย ซึ่งออกใหไมเกิน 1 เดือน และแสดงวาไมเปนโรคที่

ตองหามตามกฎ  ก.พ. วาดวยโรค (พ.ศ.๒๕๕๓) มาย่ืนดวย 

๒.๒ คุณสมบัติเฉพาะสําหรับตําแหนง 

๒.๒.๑  ไดรับวุฒิปริญญาตรีหรือคุณวุฒิอยางอื่นที่เทียบไดในระดับเดียวกันทางการศึกษาหรือทาง 

   อื่นที่ ก.พ.พิจารณารับรองแลวในสาขาวิชาที่เหมาะสมกับลักษณะงานที่ปฏิบัติตามรหัส   

   กลุมวิชาของสถานศึกษาที่เปดรับสมัคร 

    ๒.๒.๒   มีใบอนุญาตประกอบวิชาชีพครู โดยตองไดรับอนุมัติภายในวันปดรับสมัครเทาน้ัน 
 

๓.  การรับสมัคร 

๓.๑ วัน เวลาและสถานท่ีรับสมัคร 

ผูประสงคจะสมัครที่มีคุณสมบัติตรงตามที่กําหนดไวในประกาศน้ี ใหย่ืนใบสมัครดวยตนเอง ณ  

วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีพะเยา  โดยสมัครไดต้ังแตวันที ่๔  กรกฎาคม  ๒๕๕๗ ถึง วันที่  ๑๐  กรกฎาคม  

๒๕๕๗  (เฉพาะเวลาราชการ) ภาคเชาต้ังแตเวลา  ๐๘.๓๐ น . ถึง ๑๒.๐๐ น. และภาคบายเวลา ๑๓.๐๐ น. 

ถึง ๑๖. ๓๐ น. ของแตละวันรับสมัครดังกลาว โดยผูสมัครตองเสียคาธรรมเนียมสอบจํานวนเงิน  ๒๐๐ บาท   

(สองรอยบาทถวน) 

 ๓.๒ หลักฐานท่ีตองยื่นพรอมใบสมัคร 

 ๓.๒.๑. รูปถายหนาตรง  ไมสวมหมวกและไมสวมแวนตาดํา ขนาด  1 x ๑.๕ น้ิว  โดยถายไมเกิน  1 

ป (นับถึงวันสุดทายของการรับสมัคร) จํานวน ๓ รูป (ใชติดใบสมัคร ๑ รูป และใบตอบรับการสมัคร ๒ รูป ) 

 ๓.๒.๒. ใหใชสําเนาปริญญาบัตร ซึ่งเปนคุณวุฒิที่ใชสมัคร หากยังไมไดรับใบปริญญาบัตรใหใช

หนังสือแสดงวาเปนผูสําเร็จการศึกษาปริญญาตรี ดังกลาว จากผูมีอํานาจอนุมัติตามที่กําหนดไวใน

คุณสมบัติเฉพาะสําหรับตําแหนงที่เปดรับสมัครน้ี จํานวน  ๑  ฉบับ 

  ๓.๒.๓. สําเนาแสดงผลการเรียน (Transcript) ของคุณวุฒิที่ใชสมัครในขอ ๓.๒.๒ จํานวน ๑  ฉบับ 

๓.๒.๔. สําเนาบัตรประจําตัวประชาชน จํานวน  ๑  ฉบับ 

 ๓.๒.๕  สําเนาทะเบียนบาน จํานวน  1 ฉบับ 

๓.๒.๖. สําเนาหลักฐานอื่นๆ (ถาม)ี เชน ใบสําคัญการสมรส (เฉพาะผูสมัครเพศหญิง) ใบเปลี่ยน 

/ ช่ือ-นามสกุล ... 



๔ 

             

 ช่ือ –นามสกุล  (ในกรณีที่ช่ือและนามสกุลในหลักฐานเอกสารการสมัครไมตรงกัน)  ใบสําคัญทางทหาร (ใบสด.

๘  ใบ สด.๙ และใบสด. ๔๓) (เฉพาะผูสมัครเพศชาย ) เปนตน  จํานวนอยางละ  1 ฉบับ 

๓.๒.๗  สําเนาใบอนุญาตประกอบวิชาชีพครูหรือสําเนาใบอนุญาตปฏิบัติการสอน  จํานวน  ๑  ฉบับ 

 ทั้งน้ีในวันสมัครใหผูสมัครนํา เอกสารฉบับจริงทุกรายการ มาแสดงตอเจาหนาที่รับสมัครดวยและให

ผูสมัครเขียนคํารับรองสําเนาถูกตอง และลงช่ือกํากับไวในสําเนาเอกสารตามขอ ๓.๒.๒ – ๓.๒.๗ ไวทุกฉบับ 

 ๓.๓  คาธรรมเนียมในการสมัคร 

       ผูสมัครสอบตองเสียคาธรรมเนียมสอบสําหรับตําแหนงที่สมัคร จํานวนเงิน  ๒๐๐  บาท ( สอง 

รอยบาทถวน ) และคาธรรมเนียมดังกลาวจะไมจายคืนใหไมวากรณีใดๆ ทั้งสิ้น 

๓.๔  วิธีการสมัคร 

       ใหผูสมัครดําเนินการเกี่ยวกับการสมัครตามข้ันตอนวิธีการ ดังน้ี 

๓.๔.๑ ขอรับคํารองขอสมคัรและใบสมัครตามแบบที่กําหนดในรายละเอียดแนบทายประกาศ 

สวนที่ ๒ น้ี หรือขอรับไดที่เจาหนาที่ในวันสมัคร 

๓.๔.๒ กรอกรายละเอียดในเอกสารการสมัครซึ่งประกอบดวย คํารองขอสมัคร และใบสมัคร     

ใหครบถวนทุกชองรายการ และลงช่ือผูสมัครพรอมทั้งวันที่สมัครใหเรียบรอย 

๓.๔.๓ ติดรูปถายจํานวน  ๑ รูป ลงในใบสมัคร และติดรูปถายจํานวน  ๒ รูป ลงในบัตร 

ประจําตัวผูสมัครสอบในชองที่กําหนดใหเรียบรอย 

๓.๔.๔ ย่ืนเอกสารการสมัครที่กรอกขอความสมบูรณและติดรูปถายเรียบรอยแลวพรอมทั้ง 

แนบเอกสารประกอบการสมัคร ตามขอ ๓.๒ โดยใหย่ืนตอเจาหนาทีร่ับสมัครเทาน้ัน และใหย่ืนภายในวันเวลา

และสถานทีร่ับสมัครตามที่กําหนดไวตามขอ ๓.๑ 

๓.๔.๕ เมื่อเจาหนาทีร่ับสมัครไดตรวจสอบเอกสารการสมัครแลว ใหผูสมัครชําระเงิน 

คาธรรมเนียมสอบตามขอ ๓.๓  และลงช่ือผูสมัครในบันทึกประจําวันเปนหลักฐาน พรอมกับรอรับบัตร

ประจําตัวผูสมัครสอบคืนจากเจาหนาที่รับสมัครซึ่งผูสมัครตองเก็บไวเปนหลักฐานในการเขารับการประเมิน

สมรรถนะโดยการสอบ 

๓.๔.๖ ติดตามตรวจสอบประกาศรายช่ือผูมีสิทธิสอบตามที่กําหนดไวในขอ ๔ของประกาศฯน้ี 

๓.๕  เง่ือนไขการรับสมัคร 

 ๓.๕.๑.  วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีพะเยา ขอสงวนสิทธิรับการพิจารณาเอกสารการรับ 

สมัครเฉพาะผูสมัครที่ย่ืนเอกสารประกอบการสมัครตามขอ ๓.๒ ในประกาศน้ีครบถวนทุกรายการ และไดกรอก

ขอความในเอกสารการสมัครครบถวนสมบูรณและไดดําเนินการสมัครตามขอ ๓.๔ ในประกาศน้ีครบถวนทุก

ข้ันตอน กรณีย่ืนเอกสารประกอบการสมัคร หรือกรอกขอความในเอกสารการสมัครไมครบถวนสมบูรณ หรือ

ไมไดดําเนินการสมัครครบถวนทุกข้ันตอนดังกลาวจะมผีลใหผูสมัครน้ันไมมีรายช่ือในประกาศรายช่ือผูมีสิทธิเขา

รับการประเมินสมรรถนะหรือเขารับการสอบในตําแหนงที่สมัครน้ัน 

๓.๕.๒.  ผูสมัครจะตองรับผิดชอบในการตรวจสอบและรับรองตนเองวาเปนผูมีคุณสมบัติ 

ทั่วไป และคุณสมบัติเฉพาะสําหรับตําแหนงตามขอ ๒.๑ และขอ ๒.๒ ในประกาศฯน้ีจริง  กรณีที่วิทยาลัย 

/ เกษตร... 



๕ 

 

เกษตรและเทคโนโลยีพะเยา  ตรวจสอบพบวาผูสมัครไมมีคุณสมบัติครบถวนดังกลาว หรือตรวจสอบพบวา

คุณวุฒิการศึกษาที่ใชสมัครไมตรงตามคุณสมบัติของตําแหนงที่สมัครหรือเปนคุณวุฒิที่ ก.พ. ยังมิไดรับรอง 

รวมทั้งกรณีที่มีความผิดพลาดอันเกิดจากผูสมัครไมวาดวยเหตุผลใดๆ อันมีผลทําใหผูสมัครไมมีสิทธิสมัครตาม

ประกาศรับสมัครฯ น้ี  ใหถือวาผูสมัครเปนผูขาดคุณสมบัติในการสมัครมาแตตน และถือวาเปนผูไมมีสิทธิเขา

รับการประเมินสมรรถนะและไมมีสิทธิไดรับการจัดจางและทําสัญญาจางเปนพนักงานราชการครั้งน้ี ถึงแมจะ

เปนผูผานการเลือกสรรเพื่อจัดจางเปนพนักงานราชการและจะไมไดรับคืนคาธรรมเนียมสอบแตอยางใด 

 ๓.๕.๓.  คุณสมบัติเฉพาะสําหรับตําแหนงตามขอ ๒.๒  ในประกาศฯ น้ี ที่เกี่ยวกับการสําเร็จ 

การศึกษาตามหลักสูตรข้ันปริญญาของสถานศึกษาใดจะถือตามกฎหมาย กฎ หรือระเบียบเกี่ยวกับการศึกษา

ข้ันปริญญาของสถานศึกษาน้ันเปนเกณฑ โดยผูสําเร็จการศึกษาและไดรับอนุมัติจากผูมีอํานาจอนุมัติภายในวัน

สุดทายของการรับสมัคร ทั้งน้ีรวมถึงใบอนุญาตประกอบวิชาชีพครูที่ออกโดยคุรุสภาดวย 

  ๓.๕.๔  วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีพะเยา จะดําเนินการประเมินสมรรถนะโดยการสอบ

ขอเขียนครั้งแรกในวันและเวลาเดียวกันทุกตําแหนง ตามประกาศรับสมัครน้ี ดังน้ันกรณีผูใดสมัครหลาย

ตําแหนง วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีพะเยา ขอสงวนสิทธ์ิในการประกาศรายช่ือ ผูมีสิทธ์ิเขาสอบตามขอ ๔ 

ของประกาศฯ น้ี โดยพิจารณารายชื่อผูน้ันตามตําแหนงท่ีผูน้ันไดสมัครครั้งสุดทาย 
 

๔.  การประกาศรายชื่อผูมีสิทธิเขารับการประเมิน สมรรถนะ และกําหนดวัน เวลา  สถานท่ีในการประเมิน    

     สมรรถนะ 

วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีพะเยาจะประกาศรายช่ือผูมีสิทธิเขารับการประเมินสมรรถนะ และกําหนด

วัน เวลา สถานที่ในการประเมิน สมรรถนะ กอนหรือภายในวันที ่๑๘  กรกฎาคม  ๒๕๕๗  ณ วิทยาลัยเกษตรและ

เทคโนโลยีพะเยา  และ/หรือทางเว็บไซตของวิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีพะเยา  (www. Pycat.ac.th)  
 

๕.  หลักเกณฑและวิธีการเลือกสรร 

 วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีพะเยา จะดําเนินการประเมินสมรรถนะผูสมัครดวยวิธีการสอบในแตละ

ตําแหนงที่เปดรับสมัคร ดังตอไปน้ี 

๕.๑ ประเมินสมรรถนะครั้งที่ ๑ สวนที่ ๑ (ความรูความสามารถทั่วไปเฉพาะตําแหนงคร)ู และ 

สวนที่ ๒ (ความรูความสามารถเฉพาะตําแหนงตามรหัสกลุมวิชา) คะแนนเต็ม  ๑๐๐  คะแนน 

๕.๒ ประเมินสมรรถนะครั้งที่ ๒ สวนที่ ๓ สอบสัมภาษณ คะแนนเต็ม ๑๐๐  คะแนน มีสมรรถนะ      

ดังน้ี   (๑. ความรับผิดชอบ  .๒ ความอดทนและเสียสละ  ๓. ความคิดริเริ่มและปฏิภาณไหวพริบ                

๔ .ความสามารถในการสื่อสาร  ๕. มนุษยสัมพันธและการปรับตัวเขากับผูรวมงาน ) 

 โดยจะประเมินสมรรถนะครั้งที่ ๑  กอน   และเมื่อประเมินสมรรถนะครั้งที่ ๑ ผานแลวจึงจะมีสิทธิ

เขารับการประเมินสมรรถนะครั้งที่  ๒  ตอไป 
 

๖. เกณฑการตัดสิน 

 ๖.๑ การประเมินสมรรถนะจะแบงการประเมินเปน  ๒  ครั้ง สมรรถนะในสวนที่ ๑ และสวนที่ ๒  จะ 

/ ดําเนินการ... 



๖  

 

ดําเนินการประเมินสมรรถนะในครั้งที่ ๑ สําหรับสมรรถนะในสวนที่  ๓ จะดําเนินการประเมินสมรรถนะในครั้ง

ที่  ๒ 

 ๖.๒ ผูที่ผานการประเมินสมรรถนะในครั้งที่ ๑ ตองไดคะแนนการประเมินสวนที่  ๑  และสวนที่  ๒  

ไมตํ่ากวารอยละ  ๖๐   

  ทั้งน้ีผูที่จะไดรับการตรวจขอสอบสวนที่  ๒  จะตองเปนผูไดคะแนนผานการประเมินในสวนที่ ๑  ไม

ตํ่ากวารอยละ  ๖๐  ( วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีพะเยา ขอสงวนสิทธิพิจารณาตรวจกระดาษคําตอบของผู

เขาสอบในสวนที่  ๒  ใหกับผูที่มีผลการประเมินผานในสวนที่ ๑  เทาน้ัน ) 

 ๖.๓ ผูที่จะมีสิทธิเขารับการประเมินสมรรถนะครั้งที่  ๒ จะตองเปนผูที่ไดคะแนนผานการประเมิน 

สมรรถนะครั้งที่  ๑  แลวผูที่จะผานการประเมินสมรรถนะครั้งที่ ๒ ตองไดคะแนนการประเมินสวนที่  ๓ ไมตํ่า

กวารอยละ  ๖๐  

 ๖.๔ ผูที่จะผานการเลือกสรรจะตองเปนผูที่ไดคะแนนผานการประเมนิสมรรถนะครั้งที่ ๑ และครั้งที่ ๒ 

 

๗.  การประกาศบัญชีรายชื่อและการขึ้นบัญชีรายชื่อผูผานการเลือกสรร 

 ๗.๑ วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีพะเยา จะประกาศรายช่ือผูผานการเลือกสรร ณ วิทยาลัยเกษตร

และเทคโนโลยีพะเยา หรือประกาศทางเว็บไซตของวิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีพะเยา  

 ๗.๒  ประกาศบัญชีรายช่ือผูผานการเลือกสรร 

  ๗.๒.๑ จําแนกตามตําแหนงที่เปดรับสมัครและมีผูสอบผาน 

  ๗.๒.๒ บัญชีรายช่ือแตละตําแหนงดังกลาว จะประกาศเรียงลําดับรายช่ือตามคะแนนของผู

ผานการเลือกสรร โดยเรียงลําดับจากผูที่ไดคะแนนรวมสูงสุดเปนลําดับที่หน่ึงไปหาผูที่ไดคะแนนตํ่าสุดโดยผูอยู

ในลําดับตนจะเปนผูอยูในลําดับที่ดีกวา 

  ๗.๒.๓ กรณีที่ผูไดคะแนนรวมตามขอ ๗.๒.๒ ดังกลาวเทากัน จะพิจารณาดังน้ี 

   (๑) ใหผูที่ไดคะแนนประเมินครั้งที่ ๑  สวนที่  ๑ มากกวา เปนผูอยูในลําดับที่ ดีกวา 

   (๒) ถาคะแนนเทากันจะพจิารณาใหผูที่ไดคะแนนประเมินครั้งที่ ๑ สวนที่ ๒   

     มากกวา เปนผูอยูในลําดับที่ดีกวา 

   (๓) ถาคะแนนเทากันจะพิจารณาใหผูที่ไดคะแนนประเมินครั้งที่  ๒ มากกวาเปนผูอยู 

     ในลําดับที่ดีกวา 

 ๗.๓ หากตําแหนงใดมีผูผานการเลือกสรรเกินจํานวนอัตราวางที่ประกาศรับสมัครน้ี วิทยาลัยเกษตร

และเทคโนโลยีพะเยาจะข้ึนบัญชีรายช่ือผูผานการเลือกสรรดังกลาวน้ันไวเปนเวลา ๑ ป 

 ทั้งน้ี ถามีกรณีอยางใดอยางหน่ึงดังตอไปน้ี  ใหรายช่ือที่ไดข้ึนบัญชีไวน้ีเปนอันยกเลิกการข้ึนบัญชีของผู

น้ันดวยไดแก  

(๑) ผูน้ันไดขอสละสิทธิไมเขารับการจัดจางในตําแหนงที่สอบได 

(๒) ผูน้ันไมมารายงานตัวเพื่อรับการจัดจางภายในเวลาที่กําหนด 

 

/ (๓) ผูน้ันไม... 



๗ 

 

(๓) ผูน้ันไมเขามาปฏิบัติหนาที่ราชการตามกําหนดวัน เวลาที่วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีพะเยา 

กําหนด 

(๔) ปรากฏขอเท็จจริงในภายหนาวาผูน้ันมีคุณสมบัติไมเปนไปตามเงื่อนไข และ/หรือไมปฏิบัติตาม 

เงื่อนไขการรับสมัครกรณีหน่ึงกรณีใดหรือหลายกรณีตามที่ระบุไวในประกาศฯ น้ี 
 

๘.  การจัดจางและทําสัญญาจางผูผานการเลือกสรร 

ผูผานการเลือกสรรจะตองเขารับการจางและทําสัญญาจางตามที่วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีพะเยา 

กําหนด ดังน้ี 

๘.๑ วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีพะเยา จะจางพนักงานราชการครั้งแรกตามลําดับคะแนนที่สอบได

ของผูผานการเลือกสรรแตละตําแหนงตามจํานวนอัตราวางที่ไดประกาศรับสมัครไวน้ี 

๘.๒ ในกรณีที่วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีพะเยา มีอัตราวางเพิ่มในภายหนาจะจัดจางพนักงาน

ราชการโดยพิจารณาดังน้ี 

 (๑) บัญชีรายช่ือผูผานการเลือกสรรในตําแหนงน้ันๆ ตามลําดับการข้ึนบัญชีรายช่ือของ

ตําแหนงที่มีบัญชีรายช่ือเหลืออยูตามจํานวนอัตราวางดังกลาว 

 (๒) กรณีที่วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีพะเยา ไมมีบัญชีรายช่ือผูผานการเลือกสรรใน

ตําแหนงที่วางน้ัน หรือใชบัญชีรายช่ือผูผานการเลือกสรรในตําแหนงน้ันหมดแลว  วิทยาลัยเกษตรและ

เทคโนโลยีพะเยา  อาจดําเนินการขอใชบัญชีจากสถานศึกษาอื่นที่ไดมีการข้ึนบัญชีรายช่ือผูผานการเลือกสรร  

จัดจางพนักงานราชการโดยเรียกจากบัญชีรายช่ือผูผานการเลือกสรรตามจํานวนอัตราวางและตามลําดับของ

ตําแหนงที่มีการข้ึนบัญชีรายช่ือน้ันเหลืออยู ตามแนวทางการขอใชบัญชีที่กําหนดไวใน ขอ ๗.๓ ของประกาศฯ 

น้ีกอนได 

๘.๓ การทําสัญญาจางใหเปนไปตามที่สํานักคณะกรรมการการอาชีวศึกษากําหนด 

 

ประกาศ ณ วันที่  ๒๓  มิถุนายน   พ.ศ.  ๒๕๕๗ 

 

 

 

  ( นายจรัสพงษ  วรรณสอน) 

 ผูอํานวยการวิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีพะเยา 

 

 

 

       

 


