ประกาศ วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีพะเยา
เรื่อง รับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเปนพนักงานราชการทั่วไป
---------------------------------ดวย วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีพะเยา ประสงคจะรับสมัครบุคคลเพื่อจัดจางเปนพนักงานราชการ
ตําแหนงในกลุมงานบริหารทั่วไป ตําแหนงครู โดยปฏิบัติงานในวิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีพะเยา สังกัด
สํา นัก งานคณะกรรมการการอาชีว ศึก ษา ฉะนั้ น อาศัย อํ านาจตามความในขอ 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
คุ ณ สมบั ติ เ ฉพาะของกลุ ม งานและการจั ด ทํ า กรอบอั ต รากํ า ลั ง พนั ก งานราชการ และคํ า สั่ ง สํ า นั ก งาน
คณะกรรมการการอาชีวศึกษาที่ ๒๗๙/๒๕๕๖ ลงวันที่ ๒๘ กุมภาพันธ ๒๕๕๖ เรื่องมอบอํานาจการสรรหา
และเลือกสรรบุคคลเพื่อจัดจางเปนพนักงานราชการ ประเภททั่วไป การจัดทําและลงนามในสัญญาจางพนักงาน
ราชการ จึงประกาศรับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเปนพนักงานราชการทั่วไป โดยมีรายละเอียดดังตอไปนี้
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
ขอบขายงานที่จะใหปฏิบัติ
ปฏิบัติห นาที่หลักเกี่ยวกับการจัดการเรียนการสอน การสงเสริม
การเรียนรู พัฒนาผูเรียน ปฏิบัติง านทางวิชาการของสถานศึกษา พัฒนาตนเองและวิชาชีพ ประสานความ
รวมมือกับผูปกครอง บุคคลในชุมชนหรือสถานประกอบการเพื่อรวมกันพัฒนาผูเรียน การบริการสังคมดาน
วิชาการ เปนตน โดยมีลักษณะงานที่ตอ งปฏิบัติ ดังนี้
๑. ปฏิบัติงานเกี่ยวกับการจัดการเรียนการสอน และการสงเสริมการเรียนรูของผูเรียนดวยวิธีการที่
หลากหลาย โดยเนนผูเรียนเปนสําคัญ
๒. จัดอบรมสั่งสอนและจัดกิจกรรมเพื่อพัฒนาผูเรียนใหมีคุณลักษณะที่พึงประสงค
/๓.ปฏิบัติงาน...

๒
๓. ปฏิบัติงานวิชาการของสถานศึกษา
๔. ปฏิบัติงานเกี่ยวกับการจัดระบบการดูแลชวยเหลือผูเรียน
๕. ประสานความรวมมือกับผูปกครองและบุคคลในชุมชนเพื่อรวมกันพัฒนาผูเรียนตามศักยภาพ
๖. ทํานุ บํารุง สงเสริมศิลปวัฒนธรรม แหลงเรียนรูและภูมิปญญาทองถิ่น
๗. ศึกษา วิเคราะห วิจัย และประเมินพัฒนาการของผูเรียนเพื่อนํามาพัฒนาการเรียนการสอนใหมี
ประสิทธิภาพยิ่งขึ้น
๘. ปฏิบัติงานเกี่ยวกับการใชโปรแกรมชุดคําสั่งในระบบคอมพิวเตอรเพื่อนํามาปฏิบัติงานในการ
จัดการเรียนการสอนและงานอื่น ๆ ที่เกี่ยวของ รวมทั้งการติดตามความกาวหนาของเทคโนโลยีใหมๆเพื่อ
นํามาใชปฏิบัติงาน
๙. ติดตอประสานงาน ใหบริการขอมูลใหคําปรึกษา แนะนํา ตอบปญหา และชี้แจงเรื่องตาง ๆ ที่
เกี่ยวกับงานในหนาที่แกบุคคลหรือหนวยงานที่เกี่ยวของ
อัตราวาง ตามรายละเอียดแนบทายประกาศนี้ (รายละเอียดแนบทายประกาศ สวนที่ ๑)
อัตราคาตอบแทนและสิทธิประโยชน ตําแหนงในกลุม งานบริหารทั่วไป คาตอบแทนรายเดือน
จํานวนเงิน ๑๘,๐๐๐ บาท และใหไดรับสิทธิประโยชนของพนักงานราชการ ตามระเบียบสํานักนายกรัฐมนตรี
วาดวยพนักงานราชการ พ.ศ. ๒๕๔๗ และตามประกาศคณะกรรมการบริหารพนักงานราชการ ลงวันที่ ๒๘
กุมภาพันธ พ.ศ. ๒๕๕๔ กําหนดไว
ระยะเวลาการจาง จางภายในปงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๗ ( ตั้งแตวันที่เริ่มเขาปฏิบัติราชการ ซึ่งจะ
ไดกําหนดไวในประกาศรายชื่อผูผานการเลือกสรรเพื่อจัดจางเปนพนักงานราชการ) ถึงวันที่ ๓๐ กันยายน
๒๕๕๙ โดยในระยะเวลาการจางตองประเมินผลการปฏิบัติง านของพนัก งานราชการ ตามประกาศคณะ
กรรมการบริหารพนักงานราชการ ลงวันที่ ๒๘ กุม ภาพันธ พ.ศ. ๒๕๕๔ และที่สํานักงานคณะกรรมการ
การอาชีวศึกษากําหนดไว
สถานที่ ป ฏิ บั ติ ง าน วิ ท ยาลั ย เกษตรและเทคโนโลยี พ ะเยา สั ง กั ด สํ า นั ก งานคณะกรรมการ
การอาชีวศึกษา
๒. คุณสมบัติทั่วไป และคุณสมบัติเฉพาะสําหรับตําแหนงของผูสมัคร
ผูสมัครตองมีคุณสมบัติทั่วไป และมีคุณสมบัติเฉพาะตําแหนงครบทุกขอ ดังตอไปนี้
๒.๑ คุณสมบัติทั่วไป
๒.๑.1. มีสัญชาติไทย
๒.๑.๒ มีอายุไมต่ํากวา 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
ราชการสวนทองถิ่น และจะตองนําใบรับรองแพทย ซึ่งออกใหไมเกิน 1 เดือน และแสดงวาไมเปนโรคที่
ตองหามตามกฎ ก.พ. วาดวยโรค (พ.ศ.๒๕๕๓) มายื่นดวย
๒.๒ คุณสมบัติเฉพาะสําหรับตําแหนง
๒.๒.๑ ไดรับวุฒิปริญญาตรีหรือคุณวุฒิอยางอื่นที่เทียบไดในระดับเดียวกันทางการศึกษาหรือทาง
อื่นที่ ก.พ.พิจารณารับรองแลวในสาขาวิชาที่เหมาะสมกับลักษณะงานที่ปฏิบัติตามรหัส
กลุมวิชาของสถานศึกษาที่เปดรับสมัคร
๒.๒.๒ มีใบอนุญาตประกอบวิชาชีพครู โดยตองไดรับอนุมัติภายในวันปดรับสมัครเทานั้น
๓. การรับสมัคร
๓.๑ วัน เวลาและสถานที่รับสมัคร
ผูประสงคจะสมัครที่มีคุณสมบัติตรงตามที่กําหนดไวในประกาศนี้ ใหยื่นใบสมัครดวยตนเอง ณ
วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีพะเยา โดยสมัครไดตั้งแตวันที่ ๔ กรกฎาคม ๒๕๕๗ ถึง วันที่ ๑๐ กรกฎาคม
๒๕๕๗ (เฉพาะเวลาราชการ) ภาคเชาตั้งแตเวลา ๐๘.๓๐ น . ถึง ๑๒.๐๐ น. และภาคบายเวลา ๑๓.๐๐ น.
ถึง ๑๖. ๓๐ น. ของแตละวันรับสมัครดังกลาว โดยผูสมัครตองเสียคาธรรมเนียมสอบจํานวนเงิน ๒๐๐ บาท
(สองรอยบาทถวน)
๓.๒ หลักฐานที่ตองยื่นพรอมใบสมัคร
๓.๒.๑. รูปถายหนาตรง ไมสวมหมวกและไมสวมแวนตาดํา ขนาด 1 x ๑.๕ นิ้ว โดยถายไมเกิน 1
ป (นับถึงวันสุดทายของการรับสมัคร) จํานวน ๓ รูป (ใชติดใบสมัคร ๑ รูป และใบตอบรับการสมัคร ๒ รูป )
๓.๒.๒. ใหใชสําเนาปริญญาบัตร ซึ่งเปนคุณวุฒิที่ใชสมัคร หากยังไมไดรับ ใบปริญ ญาบัตรใหใช
หนั ง สื อ แสดงว า เป น ผู สํ า เร็ จ การศึ ก ษาปริ ญ ญาตรี ดั ง กล า ว จากผู มี อํ า นาจอนุ มั ติ ต ามที่ กํ า หนดไว ใ น
คุณสมบัติเฉพาะสําหรับตําแหนงที่เปดรับสมัครนี้ 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 (ถามี) เชน ใบสําคัญการสมรส (เฉพาะผูสมัครเพศหญิง) ใบเปลี่ยน
/ ชื่อ-นามสกุล ...

๔
ชื่อ –นามสกุล (ในกรณีที่ชื่อและนามสกุลในหลักฐานเอกสารการสมัครไมตรงกัน) ใบสําคัญทางทหาร (ใบสด.
๘ ใบ สด.๙ และใบสด. ๔๓) (เฉพาะผูสมัครเพศชาย ) เปนตน จํานวนอยางละ 1 ฉบับ
๓.๒.๗ สําเนาใบอนุญาตประกอบวิชาชีพครูหรือสําเนาใบอนุญาตปฏิบัติการสอน จํานวน ๑ ฉบับ
ทั้งนี้ในวันสมัครใหผูสมัครนํา เอกสารฉบับจริงทุกรายการ มาแสดงตอเจาหนาที่รับสมัครดวยและให
ผูสมัครเขียนคํารับรองสําเนาถูกตอง และลงชื่อกํากับไวในสําเนาเอกสารตามขอ ๓.๒.๒ – ๓.๒.๗ ไวทุกฉบับ
๓.๓ คาธรรมเนียมในการสมัคร
ผูสมัครสอบตองเสียคาธรรมเนียมสอบสําหรับตําแหนงที่สมัคร จํานวนเงิน ๒๐๐ บาท ( สอง
รอยบาทถวน ) และคาธรรมเนียมดังกลาวจะไมจายคืนใหไมวากรณีใดๆ ทั้งสิ้น
๓.๔ วิธีการสมัคร
ใหผูสมัครดําเนินการเกี่ยวกับการสมัครตามขั้นตอนวิธีการ ดังนี้
๓.๔.๑ ขอรับคํารองขอสมัครและใบสมัครตามแบบที่กําหนดในรายละเอียดแนบทายประกาศ
สวนที่ ๒ นี้ หรือขอรับไดที่เจาหนาที่ในวันสมัคร
๓.๔.๒ กรอกรายละเอียดในเอกสารการสมัครซึ่งประกอบดวย คํารองขอสมัคร และใบสมัคร
ใหครบถวนทุกชองรายการ และลงชื่อผูสมัครพรอมทั้งวันที่สมัครใหเรียบรอย
๓.๔.๓ ติดรูปถายจํานวน ๑ รูป ลงในใบสมัคร และติดรูปถายจํานวน ๒ รูป ลงในบัตร
ประจําตัวผูสมัครสอบในชองที่กําหนดใหเรียบรอย
๓.๔.๔ ยื่นเอกสารการสมัครที่กรอกขอความสมบูรณและติดรูปถายเรียบรอยแลวพรอมทั้ง
แนบเอกสารประกอบการสมัคร ตามขอ ๓.๒ โดยใหยื่นตอเจาหนาทีร่ ับสมัครเทานั้น และใหยื่นภายในวันเวลา
และสถานทีร่ ับสมัครตามที่กําหนดไวตามขอ ๓.๑
๓.๔.๕ เมื่อเจาหนาทีร่ ับสมัครไดตรวจสอบเอกสารการสมัครแลว ใหผูสมัครชําระเงิน
คาธรรมเนียมสอบตามขอ ๓.๓ และลงชื่อผูส มัครในบันทึก ประจําวันเปนหลัก ฐาน พรอมกับ รอรับ บัตร
ประจําตัวผูสมัครสอบคืนจากเจาหนาที่รับสมัครซึ่งผูสมัครตองเก็บไวเปนหลักฐานในการเขารับการประเมิ น
สมรรถนะโดยการสอบ
๓.๔.๖ ติดตามตรวจสอบประกาศรายชื่อผูมีสิทธิสอบตามที่กําหนดไวในขอ ๔ของประกาศฯนี้
๓.๕ เงื่อนไขการรับสมัคร
๓.๕.๑. วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีพะเยา ขอสงวนสิทธิรับการพิจารณาเอกสารการรับ
สมัครเฉพาะผูสมัครที่ยื่นเอกสารประกอบการสมัครตามขอ ๓.๒ ในประกาศนี้ครบถวนทุกรายการ และไดกรอก
ขอความในเอกสารการสมัครครบถวนสมบูรณและไดดําเนินการสมัครตามขอ ๓.๔ ในประกาศนี้ครบถวนทุก
ขั้นตอน กรณียื่นเอกสารประกอบการสมัคร หรือกรอกขอความในเอกสารการสมัครไมครบถวนสมบูรณ หรือ
ไมไดดําเนินการสมัครครบถวนทุกขั้นตอนดังกลาวจะมีผลใหผูสมัครนั้นไมมีรายชื่อในประกาศรายชื่อผูมีสิทธิเขา
รับการประเมินสมรรถนะหรือเขารับการสอบในตําแหนงที่สมัครนั้น
๓.๕.๒. ผูสมัครจะตองรับผิดชอบในการตรวจสอบและรับรองตนเองวาเปนผูมีคุณสมบัติ
ทั่วไป และคุณสมบัติเฉพาะสําหรับตําแหนงตามขอ ๒.๑ และขอ ๒.๒ ในประกาศฯนี้จริง กรณีที่วิทยาลัย
/ เกษตร...

๕
เกษตรและเทคโนโลยีพะเยา ตรวจสอบพบวาผูสมัครไมมีคุณสมบัติครบถวนดังกลาว หรือตรวจสอบพบวา
คุณวุฒิก ารศึกษาที่ใชส มัครไมตรงตามคุณสมบัติของตําแหนงที่สมัครหรือเปนคุณวุฒิที่ ก.พ. ยังมิไดรับรอง
รวมทั้งกรณีที่มีความผิดพลาดอันเกิดจากผูสมัครไมวาดวยเหตุผลใดๆ อันมีผลทําใหผูสมัครไมมีสิทธิสมัครตาม
ประกาศรับสมัครฯ นี้ ใหถือวาผูสมัครเปนผูขาดคุณสมบัติในการสมัครมาแตตน และถือวาเปนผูไมมีสิทธิเขา
รับการประเมินสมรรถนะและไมมีสิทธิไดรับการจัดจางและทําสัญญาจางเปนพนักงานราชการครั้งนี้ ถึงแมจะ
เปนผูผานการเลือกสรรเพื่อจัดจางเปนพนักงานราชการและจะไมไดรับคืนคาธรรมเนียมสอบแตอยางใด
๓.๕.๓. คุณสมบัติเฉพาะสําหรับตําแหนงตามขอ ๒.๒ ในประกาศฯ นี้ ที่เกี่ยวกับการสําเร็จ
การศึกษาตามหลักสูตรขั้นปริญญาของสถานศึกษาใดจะถือตามกฎหมาย กฎ หรือระเบียบเกี่ยวกับการศึกษา
ขั้นปริญญาของสถานศึกษานั้นเปนเกณฑ โดยผูสําเร็จการศึกษาและไดรับอนุมัติจากผูมีอํานาจอนุมัติภายในวัน
สุดทายของการรับสมัคร ทั้งนี้รวมถึงใบอนุญาตประกอบวิชาชีพครูที่ออกโดยคุรุสภาดวย
๓.๕.๔ วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีพะเยา จะดําเนินการประเมินสมรรถนะโดยการสอบ
ขอเขียนครั้ง แรกในวันและเวลาเดียวกันทุกตําแหนง ตามประกาศรับสมัครนี้ ดัง นั้นกรณีผูใดสมัครหลาย
ตําแหนง วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีพะเยา ขอสงวนสิทธิ์ในการประกาศรายชื่อ ผูมีสิทธิ์เขาสอบตามขอ ๔
ของประกาศฯ นี้ โดยพิจารณารายชื่อผูนั้นตามตําแหนงที่ผูนั้นไดสมัครครั้งสุดทาย
๔. การประกาศรายชื่อผูมีสิทธิเขารับการประเมิน สมรรถนะ และกําหนดวัน เวลา สถานที่ในการประเมิน
สมรรถนะ
วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีพะเยาจะประกาศรายชื่อผูมีสิทธิเขารับการประเมินสมรรถนะ และกําหนด
วัน เวลา สถานที่ในการประเมิน สมรรถนะ กอนหรือภายในวันที่ ๑๘ กรกฎาคม ๒๕๕๗ ณ วิทยาลัยเกษตรและ
เทคโนโลยีพะเยา และ/หรือทางเว็บไซตของวิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีพะเยา (www. Pycat.ac.th)
๕. หลักเกณฑและวิธีการเลือกสรร
วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีพะเยา จะดําเนินการประเมินสมรรถนะผูสมัครดวยวิธกี ารสอบในแตละ
ตําแหนงที่เปดรับสมัคร ดังตอไปนี้
๕.๑ ประเมินสมรรถนะครั้งที่ ๑ สวนที่ ๑ (ความรูความสามารถทั่วไปเฉพาะตําแหนงครู) และ
สวนที่ ๒ (ความรูความสามารถเฉพาะตําแหนงตามรหัสกลุมวิชา) คะแนนเต็ม ๑๐๐ คะแนน
๕.๒ ประเมินสมรรถนะครั้งที่ ๒ สวนที่ ๓ สอบสัมภาษณ คะแนนเต็ม ๑๐๐ คะแนน มีสมรรถนะ
ดังนี้ (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
ไมต่ํากวารอยละ ๖๐
ทั้งนี้ผูที่จะไดรับการตรวจขอสอบสวนที่ ๒ จะตองเปนผูไดคะแนนผานการประเมินในสวนที่ ๑ ไม
ต่ํากวารอยละ ๖๐ ( วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีพะเยา ขอสงวนสิทธิพิจารณาตรวจกระดาษคําตอบของผู
เขาสอบในสวนที่ ๒ ใหกับผูที่มีผลการประเมินผานในสวนที่ ๑ เทานั้น )
๖.๓ ผูที่จะมีสิทธิเขารับการประเมินสมรรถนะครั้งที่ ๒ จะตองเปนผูที่ไดคะแนนผานการประเมิน
สมรรถนะครั้งที่ ๑ แลวผูที่จะผานการประเมินสมรรถนะครั้งที่ ๒ ตองไดคะแนนการประเมินสวนที่ ๓ ไมต่ํา
กวารอยละ ๖๐
๖.๔ ผูที่จะผานการเลือกสรรจะตองเปนผูที่ไดคะแนนผานการประเมินสมรรถนะครั้งที่ ๑ และครั้งที่ ๒
๗. การประกาศบัญชีรายชื่อและการขึ้นบัญชีรายชื่อผูผานการเลือกสรร
๗.๑ วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีพะเยา จะประกาศรายชื่อผูผานการเลือกสรร ณ วิทยาลัยเกษตร
และเทคโนโลยีพะเยา หรือประกาศทางเว็บไซตของวิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีพะเยา
๗.๒ ประกาศบัญชีรายชื่อผูผานการเลือกสรร
๗.๒.๑ จําแนกตามตําแหนงที่เปดรับสมัครและมีผูสอบผาน
๗.๒.๒ บัญชีรายชื่อแตละตําแหนงดังกลาว จะประกาศเรียงลําดับรายชื่อตามคะแนนของผู
ผานการเลือกสรร โดยเรียงลําดับจากผูที่ไดคะแนนรวมสูงสุดเปนลําดับที่หนึ่งไปหาผูที่ไดคะแนนต่ําสุดโดยผูอยู
ในลําดับตนจะเปนผูอยูในลําดับที่ดีกวา
๗.๒.๓ กรณีที่ผูไดคะแนนรวมตามขอ ๗.๒.๒ ดังกลาวเทากัน จะพิจารณาดังนี้
(๑) ใหผูที่ไดคะแนนประเมินครั้งที่ ๑ สวนที่ ๑ มากกวา เปนผูอยูในลําดับที่ ดีกวา
(๒) ถาคะแนนเทากันจะพิจารณาใหผูที่ไดคะแนนประเมินครั้งที่ ๑ สวนที่ ๒
มากกวา เปนผูอยูในลําดับที่ดีกวา
(๓) ถาคะแนนเทากันจะพิจารณาใหผูที่ไดคะแนนประเมินครั้งที่ ๒ มากกวาเปนผูอยู
ในลําดับที่ดีกวา
๗.๓ หากตําแหนงใดมีผูผานการเลือกสรรเกินจํานวนอัตราวางที่ประกาศรับสมัครนี้ วิทยาลัยเกษตร
และเทคโนโลยีพะเยาจะขึ้นบัญชีรายชื่อผูผานการเลือกสรรดังกลาวนั้นไวเปนเวลา ๑ ป
ทั้งนี้ ถามีกรณีอยางใดอยางหนึ่งดังตอไปนี้ ใหรายชื่อที่ไดขึ้นบัญชีไวนี้เปนอันยกเลิกการขึ้นบัญชีของผู
นั้นดวยไดแก
(๑) ผูนั้นไดขอสละสิทธิไมเขารับการจัดจางในตําแหนงที่สอบได
(๒) ผูนั้นไมมารายงานตัวเพื่อรับการจัดจางภายในเวลาที่กําหนด
/ (๓) ผูนั้นไม...

๗
(๓) ผูนั้นไมเขามาปฏิบัติหนาที่ราชการตามกําหนดวัน เวลาที่วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีพะเยา
กําหนด
(๔) ปรากฏขอเท็จจริงในภายหนาวาผูนั้นมีคุณสมบัติไมเปนไปตามเงื่อนไข และ/หรือไมปฏิบัติตาม
เงื่อนไขการรับสมัครกรณีหนึ่งกรณีใดหรือหลายกรณีตามที่ระบุไวในประกาศฯ นี้
๘. การจัดจางและทําสัญญาจางผูผานการเลือกสรร
ผูผานการเลือกสรรจะตองเขารับการจางและทําสัญญาจางตามที่วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีพะเยา
กําหนด ดังนี้
๘.๑ วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีพะเยา จะจางพนักงานราชการครั้งแรกตามลําดับคะแนนที่สอบได
ของผูผานการเลือกสรรแตละตําแหนงตามจํานวนอัตราวางที่ไดประกาศรับสมัครไวนี้
๘.๒ ในกรณีที่วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีพะเยา มีอัตราวางเพิ่ม ในภายหนาจะจัดจา งพนักงาน
ราชการโดยพิจารณาดังนี้
(๑) บัญ ชีร ายชื่อผูผานการเลือกสรรในตําแหนง นั้นๆ ตามลําดับ การขึ้นบัญชีร ายชื่อของ
ตําแหนงที่มีบัญชีรายชื่อเหลืออยูตามจํานวนอัตราวางดังกลาว
(๒) กรณีที่วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีพะเยา ไมมีบัญ ชีรายชื่อผูผานการเลือกสรรใน
ตําแหน ง ที่วางนั้ น หรือใชบัญ ชี ร ายชื่อผูผานการเลือกสรรในตําแหนง นั้นหมดแลว วิท ยาลัยเกษตรและ
เทคโนโลยีพะเยา อาจดําเนินการขอใชบัญชีจากสถานศึกษาอื่นที่ไดมีการขึ้นบัญชีรายชื่อผูผานการเลือกสรร
จัดจางพนักงานราชการโดยเรียกจากบัญชีรายชื่อผูผานการเลือกสรรตามจํานวนอัตราวางและตามลําดับของ
ตําแหนงที่มีการขึ้นบัญชีรายชื่อนั้นเหลืออยู ตามแนวทางการขอใชบัญชีที่กําหนดไวใน ขอ ๗.๓ ของประกาศฯ
นี้กอนได
๘.๓ การทําสัญญาจางใหเปนไปตามที่สํานักคณะกรรมการการอาชีวศึกษากําหนด
ประกาศ ณ วันที่ ๒๓ มิถุนายน พ.ศ. ๒๕๕๗

( นายจรัสพงษ วรรณสอน)
ผูอํานวยการวิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีพะเยา

