
ประกาศ วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีเชียงราย
เรื่อง รับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเปนพนักงานราชการท่ัวไป

----------------------------------
ดวย วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยเีชียงราย ประสงคจะรับสมัครบุคคลเพ่ือจัดจางเปนพนักงานราชการ

ตําแหนงในกลุมงานบริหารท่ัวไป ตําแหนงครู โดยปฏิบัติงานในวิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยเีชียงราย สังกัด
สํานักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา ฉะนั้น อาศัยอํานาจตามความในขอ ๕ ของประกาศคณะกรรมการบริหาร
พนักงานราชการ ลงวันท่ี ๑๑ กันยายน พ.ศ. ๒๕๕๒ เรื่อง หลักเกณฑ วิธีการและเงื่อนไขการสรรหาและเลือกสรร
พนักงานราชการ และแบบสัญญาจางของพนักงานราชการ พ.ศ. ๒๕๕๒ และประกาศคณะกรรมการบริหาร
พนักงานราชการ ลงวันท่ี ๒๘ กุมภาพันธ พ.ศ. ๒๕๕๔ เรื่อง การกําหนดลักษณะงานและคุณสมบัติเฉพาะของกลุม
งานและการจัดทํากรอบอัตรากําลังพนักงานราชการ และคําสั่งสํานักงานคณะกรรมการการอาชวีศึกษาท่ี ๒๙๗/
๒๕๕๖ ลงวันท่ี ๒๘ กุมภาพันธ ๒๕๕๖ เรื่องมอบอํานาจการสรรหาและเลือกสรรบุคคลเพ่ือจัดจางเปนพนักงาน
ราชการ ประเภทท่ัวไป การจัดทําและลงนามในสัญญาจางพนักงานราชการ จึงประกาศรับสมัครบุคคลเพ่ือ
เลือกสรรเปนพนักงานราชการท่ัวไป โดยมีรายละเอียดดังตอไปนี้

๑. ช่ือตําแหนง กลุมงาน และรายละเอียดการจางงาน
ช่ือตําแหนง ครู รหัสวิชา ๔๐๔ จํานวน ๑ อัตรา

(สัตวศาสตร/สัตวรักษ/สัตวบาล)
กลุมงาน บริหารท่ัวไป
ขอบขายงานท่ีจะใหปฏิบัติ ปฏิบัติหนาท่ีหลักเก่ียวกับการจัดการเรียนการสอน การสงเสริมการเรียนรู

พัฒนาผูเรียน ปฏิบัติงานทางวิชาการของสถานศึกษา พัฒนาตนเองและวิชาชีพ ประสานความรวมมือกับ
ผูปกครอง บุคคลในชุมชนหรือสถานประกอบการเพ่ือรวมกันพัฒนาผูเรียน การบริการสังคมดานวิชาการ เปนตน
โดยมีลักษณะงานท่ีตองปฏิบัติ ดังนี้

๑. ปฏิบัติงานเก่ียวกับการจัดการเรียนการสอน และการสงเสริมการเรียนรูของผูเรียนดวยวิธีการท่ี
หลากหลาย โดยเนนผูเรียนเปนสําคัญ

๒. จัดอบรมสั่งสอนและจัดกิจกรรมเพ่ือพัฒนาผูเรียนใหมีคุณลักษณะท่ีพึงประสงค
๓. ปฏิบัติงานวิชาการของสถานศึกษา
๔. ปฏิบัติงานเก่ียวกับการจัดระบบการดูแลชวยเหลือผูเรียน
๕. ประสานความรวมมือกับผูปกครองและบุคคลในชุมชนเพ่ือรวมกันพัฒนาผูเรียนตามศักยภาพ
๖. ทํานุ บํารุง สงเสริมศิลปวัฒนธรรม แหลงเรียนรูและภูมิปญญาทองถ่ิน
๗. ศึกษา วิเคราะห วิจัย และประเมินพัฒนาการของผูเรียนเพ่ือนํามาพัฒนาการเรียนการสอนใหมี

ประสิทธิภาพยิ่งข้ึน
๘. ปฏิบัติงานเก่ียวกับการใชโปรแกรมชุดคําสั่งในระบบคอมพิวเตอรเพ่ือนํามาปฏิบัติงานในการ

จัดการเรียนการสอนและงานอ่ืน ๆ ท่ีเก่ียวของ รวมท้ังการติดตามความกาวหนาของเทคโนโลยีใหมๆเพ่ือนํามาใช
ปฏิบัติงาน

๙. ติดตอประสานงาน ใหบริการขอมูลใหคําปรึกษา แนะนํา ตอบปญหา และชี้แจงเรื่องตาง ๆ ท่ี
เก่ียวกับงานในหนาท่ีแกบุคคลหรือหนวยงานท่ีเก่ียวของ

อัตราวาง ครู รหัสวิชา ๔๐๔ (สัตวศาสตร/สัตวรักษ/สัตวบาล) จํานวน ๑ อัตรา

/อัตราคาตอบแทน...
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อัตราคาตอบแทนและสิทธิประโยชน ตําแหนงในกลุมงานบริหารท่ัวไป คาตอบแทนรายเดือน
จํานวนเงิน ๑๘,๐๐๐ บาท และใหไดรับสิทธิประโยชนของพนักงานราชการ ตามระเบียบสํานักนายกรัฐมนตรีวา
ดวยพนักงานราชการ พ.ศ. ๒๕๔๗ และตามประกาศคณะกรรมการบริหารพนักงานราชการ เรื่อง คาตอบแทน
พนักงานราชการ (ฉบับท่ี ๖) ลงวันท่ี ๑๒ กุมภาพันธ พ.ศ. ๒๕๕๖ กําหนดไว

ระยะเวลาการจาง จางภายในปงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๘ (ตั้งแตวันท่ีเริ่มเขาปฏิบัติราชการ ซึ่งจะได
กําหนดไวในประกาศรายชื่อผูผานการเลือกสรรเพ่ือจัดจางเปนพนักงานราชการ) ถึงวันท่ี ๓๐ กันยายน ๒๕๕๙
โดยในระยะเวลาการจางตองประเมินผลการปฏิบัติงานของพนักงานราชการ ตามประกาศคณะกรรมการบริหาร
พนักงานราชการ เรื่อง แนวทางการประเมินผลการปฏิบัติงานของพนักงานราชการ พ.ศ. ๒๕๕๔ ลงวันท่ี ๒๘
กุมภาพันธ พ.ศ. ๒๕๕๔ และท่ีสํานักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษากําหนดไว

สถานท่ีปฏิบัติงาน วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีเชียงราย สังกัดสํานักงานคณะกรรมการ
การอาชีวศึกษา

๒. คุณสมบัติท่ัวไป และคุณสมบัติเฉพาะสําหรับตําแหนงของผูสมัคร
ผูสมัครตองมีคุณสมบัติท่ัวไป และมีคุณสมบัติเฉพาะตําแหนงครบทุกขอ ดังตอไปนี้
๒.๑ คุณสมบัติท่ัวไป

๒.๑.๑ มีสัญชาตไิทย
๒.๑.๒ มีอายไุมต่ํากวา ๑๘ ป (นับถึงวันสุดทายของการรับสมัคร)
๒.๑.๓ ไมเปนบุคคลลมละลาย
๒.๑.๔ ไมเปนผูมีกายทุพพลภาพจนไมสามารถปฏิบัติหนาท่ีได ไรความสามารถ หรือจิตฟน

เฟอนไมสมประกอบ หรือเปนโรคตามท่ีกําหนดไวในกฎหมายวาดวยระเบียบขาราชการพลเรือน
๒.๑.๕ ไมเปนผูดํารงตําแหนงทางการเมือง กรรมการพรรคการเมือง หรือเจาหนาท่ีในพรรค

การเมือง
๒.๑.๖ ไมเปนผูเคยตองรับโทษจําคุกโดยคําพิพากษาถึงท่ีสุดใหจําคุก เพราะกระทําความผิดทาง

อาญาเวนแตเปนโทษสําหรับความผิดท่ีไดกระทําโดยประมาทหรือความผิดลหุโทษ
๒.๑.๗ ไมเปนผูเคยถูกลงโทษใหออก ปลดออก หรือไลออกจากราชการ รัฐวิสาหกิจ หรือหนวยงาน

อ่ืนของรัฐ
หมายเหตุ ผูท่ีผานการเลือกสรรในวันท่ีทําสัญญาจาง จะตองไมเปนขาราชการหรือลูกจาง

ของสวนราชการ พนักงานหรือลูกจางของหนวยงานอ่ืนของรัฐ รัฐวิสาหกิจ หรือพนักงานหรือลูกจางของราชการ
สวนทองถ่ิน และจะตองนําใบรับรองแพทย ซึ่งออกใหไมเกิน ๑ เดือน และแสดงวาไมเปนโรคท่ีตองหามตามกฎ
ก.พ. วาดวยโรค (พ.ศ.๒๕๕๓) มายื่นดวย
๒.๒ คุณสมบัติเฉพาะสําหรับตําแหนง

๒.๒.๑ ไดรับวุฒิปริญญาตรีหรือคุณวุฒิอยางอ่ืนท่ีเทียบไดในระดับเดียวกันทางการศึกษาหรือทาง
อ่ืนท่ี ก.พ.พิจารณารับรองแลวในสาขาวิชาท่ีเหมาะสมกับลักษณะงานท่ีปฏิบัติตามรหัส กลุมวิชาของสถานศึกษา
ท่ีเปดรับสมัครตามรายละเอียดแนบทายประกาศสวนท่ี ๑ นี้

๒.๒.๒ มีใบอนุญาตประกอบวิชาชีพครู หรือใบอนุญาตปฏิบัติการสอนโดยตองไดรับอนุมัติภายในวัน
ปดรับสมัครเทานั้น

/๓. การรับสมัคร...
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๓. การรับสมัคร
3.1 วัน เวลาและสถานท่ีรับสมัคร
ผูประสงคจะสมัครท่ีมีคุณสมบัติตรงตามท่ีกําหนดไวในประกาศนี้ ใหยื่นใบสมัครดวยตนเอง ณ

วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีเชียงราย โดยสมัครไดตั้งแตวันท่ี 12 มกราคม 2558 ถึง วันท่ี 20 มกราคม
2558 (เฉพาะวันและเวลาราชการ) ภาคเชา ตั้งแตเวลา ๐๘.๓๐ น. ถึง ๑๒.๐๐ น. และภาคบายเวลา ๑๓.๐๐
น. ถึง ๑๖.๓๐ น. ของแตละวันรับสมัครดังกลาว โดยผูสมัครตองเสียคาธรรมเนียมสอบจํานวนเงิน ๒๐๐ บาท
(สองรอยบาทถวน)

๓.๒ หลักฐานท่ีตองย่ืนพรอมใบสมัคร
๓.๒.๑. รูปถายหนาตรง ไมสวมหมวกและไมสวมแวนตาดํา ขนาด ๑ x ๑.๕ นิ้ว โดยถายไวไมเกิน

๑ ป (นับถึงวันสุดทายของการรับสมัคร) จํานวน ๓ รูป (ใชติดใบสมัคร ๑ รูป และใบตอบรับการสมัคร ๒ รูป)
๓.๒.๒. สําเนาปริญญาบัตร ซึ่งเปนคุณวุฒิท่ีใชสมัคร หากยังไมไดรับใบปริญญาบัตรใหใชหนังสือ

แสดงวาเปนผูสําเร็จการศึกษาปริญญาตรีดังกลาว จากผูมีอํานาจอนุมัติตามท่ีกําหนดไวในคุณสมบัติเฉพาะ
สําหรับตําแหนงท่ีเปดรับสมัครนี้ จํานวน ๑ ฉบับ

๓.๒.๓. สําเนาแสดงผลการเรียน (Transcript) ของคุณวุฒิท่ีใชสมัครในขอ ๓.๒.๒ จํานวน ๑ ฉบับ
๓.๒.๔. สําเนาบัตรประจําตัวประชาชน จํานวน ๑ ฉบับ
๓.๒.๕ สําเนาทะเบียนบาน จํานวน ๑ ฉบับ
๓.๒.๖. สําเนาหลักฐานอ่ืนๆ (ถามี) เชน ใบสําคัญการสมรส (เฉพาะผูสมัครเพศหญิง) ใบเปลี่ยน

ชื่อ – นามสกุล (ในกรณีท่ีชื่อและนามสกุลในหลักฐานเอกสารการสมัครไมตรงกัน) ใบสําคัญทางทหาร (ใบ สด.
๘ ใบ สด.๙ และใบสด. ๔๓) (เฉพาะผูสมัครเพศชาย) เปนตน จํานวนอยางละ ๑ ฉบับ

๓.๒.๗ สําเนาใบอนุญาตประกอบวิชาชีพครูหรือสําเนาใบอนุญาตปฏิบัติการสอนจํานวน ๑ ฉบับ
ท้ังนี้ในวันสมัครใหผูสมัครนํา เอกสารฉบับจริงทุกรายการ มาแสดงตอเจาหนาท่ีรับสมัครดวยและให

ผูสมัครเขียนคํารับรองสําเนาถูกตอง และลงชื่อกํากับไวในสําเนาเอกสารตามขอ ๓.๒.๒ – ๓.๒.๗ ไวทุกฉบับ
๓.๓ คาธรรมเนียมในการสมัคร

ผูสมัครสอบตองเสียคาธรรมเนียมสอบสําหรับตําแหนงท่ีสมัคร จํานวนเงิน ๒๐๐ บาท (สองรอย
บาทถวน ) และคาธรรมเนียมดังกลาวจะไมจายคืนใหไมวากรณีใดๆ ท้ังสิ้น

๓.4 วิธีการสมัคร
ใหผูสมัครดําเนินการเก่ียวกับการสมัครตามข้ันตอนวิธีการ ดังนี้
๓.๔.๑ ขอรับคํารองขอสมัครและใบสมัครตามแบบท่ีกําหนดในรายละเอียดแนบทายประกาศ

สวนท่ี ๒ นี้ หรือขอรับไดท่ีเจาหนาท่ีในวันสมัคร
๓.๔.๒ กรอกรายละเอียดในเอกสารการสมัครซึ่งประกอบดวย คํารองขอสมัคร และใบสมัคร

ใหครบถวนทุกชองรายการ และลงชื่อผูสมัครพรอมท้ังวันท่ีสมัครใหเรียบรอย
๓.๔.๓ ติดรูปถายจํานวน ๑ รปู ลงในใบสมัคร และติดรูปถายจํานวน ๒ รูป ลงในบัตร

ประจําตัวผูสมัครสอบในชองท่ีกําหนดใหเรียบรอย
๓.๔.๔ ยื่นเอกสารการสมัครท่ีกรอกขอความสมบูรณและติดรูปถายเรียบรอยแลวพรอมท้ัง

แนบเอกสารประกอบการสมัคร ตามขอ ๓.๒ โดยใหยื่นการสมัครตอเจาหนาท่ีรับ สมัครเทานั้น และใหยื่น
ภายในวันเวลาและสถานท่ีรับสมัครตามท่ีกําหนดไว ตามขอ ๓.๑

/๓.๔.๕ เม่ือเจาหนาท่ี.....



๔

๓.๔.๕ เม่ือเจาหนาท่ีรับสมัครไดตรวจสอบเอกสารการสมัครแลว ใหผูสมัครชําระเงิน
คาธรรมเนียมสอบตามขอ ๓.๓ และลงชื่อผูสมัครในบันทึกประจําวันเปนหลักฐาน พรอมกับรอรับบัตรประจําตัว
ผูสมัครสอบคืนจากเจาหนาท่ีรับสมัครซึ่งผูสมัครตองเก็บไวเปนหลักฐานในการเขารับการประเมินสมรรถนะโดย
การสอบ

๓.๔.๖ ติดตามตรวจสอบประกาศรายชื่อผูมีสิทธิสอบตามท่ีกําหนดไวในขอ ๔ ของประกาศฯนี้
๓.๕ เง่ือนไขการรับสมัคร

๓.๕.๑. วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีเชียงราย ขอสงวนสิทธิรับการพิจารณาเอกสารการรับ
สมัครเฉพาะผูสมัครท่ียื่นเอกสารประกอบการสมัครตามขอ ๓.๒ ในประกาศฯนี้ครบถวนทุกรายการ และไดกรอก
ขอความในเอกสารการสมัครครบถวนสมบูรณและไดดําเนินการสมัครตามขอ ๓.๔ ในประกาศฯ นี้ครบถวนทุก
ข้ันตอน กรณียื่นเอกสารประกอบการสมัคร หรือกรอกขอความในเอกสารการสมัครไมครบถวนสมบูรณ หรือ
ไมไดดําเนินการสมัครครบถวนทุกข้ันตอนดังกลาวจะมีผลใหผูสมัครนั้นไมมีรายชื่อในประกาศรายชื่อผูมีสิทธิเขา
รับการประเมินสมรรถนะหรือเขารับการสอบในตําแหนงท่ีสมัครนั้น

๓.๕.๒. ผูสมัครจะตองรับผิดชอบในการตรวจสอบและรับรองตนเองวาเปนผูมีคุณสมบัติท่ัวไป
และคุณสมบัติเฉพาะสําหรับตําแหนงตามขอ ๒.๑ และขอ ๒.๒ ในประกาศฯนี้จริง กรณีท่ีวิทยาลัยเกษตรและ
เทคโนโลยีเชียงราย ตรวจสอบพบวาผูสมัครไมมีคุณสมบัติครบถวนดังกลาว หรือตรวจสอบพบวาคุณวุฒิ
การศึกษาท่ีใชสมัครไมตรงตามคุณสมบัติของตําแหนงท่ีสมัครหรือเปนคุณวุฒิท่ี ก.พ. ยังมิไดรับรอง รวมท้ังกรณีท่ี
มีความผิดพลาดอันเกิดจากผูสมัครไมวาดวยเหตุผลใดๆ อันมีผลทําใหผูสมัครไมมีสิทธิสมัครตามประกาศรับ
สมัครฯนี้ ใหถือวาผูสมัครเปนผูขาดคุณสมบัติในการสมัครมาแตตน และถือวาเปนผูไมมีสิทธิเขารับการประเมิน
สมรรถนะและไมมีสิทธิไดรับการจัดจางและทําสัญญาจางเปนพนักงานราชการครั้งนี้ ถึงแมจะเปนผูผานการ
เลือกสรรเพ่ือจัดจางเปนพนักงานราชการและจะไมไดรับคืนคาธรรมเนียมสอบแตอยางใด

๓.๕.๓. คุณสมบัติเฉพาะสําหรับตําแหนงตามขอ ๒.๒ ในประกาศฯ นี้ ท่ีเก่ียวกับการสําเร็จ
การศึกษาตามหลักสูตรข้ันปริญญาของสถานศึกษาใดจะถือตามกฎหมาย กฎ หรือระเบียบเก่ียวกับการศึกษาข้ัน
ปริญญาของสถานศึกษานั้นเปนเกณฑ โดยผูสําเร็จการศึกษาและไดรับอนุมัติจากผูมีอํานาจอนุมัติภายในวัน
สุดทายของการรับสมัคร ท้ังนี้รวมถึงใบอนุญาตประกอบวิชาชีพครูท่ีออกโดยคุรุสภาดวย

๓.๕.๔. วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีเชียงราย จะดําเนินการประเมินสมรรถนะโดยการสอบ
ขอเขียนครั้งแรกในวันและเวลาเดียวกันทุกตําแหนง ตามประกาศรับสมัครนี้ดังนั้น กรณีผูใดสมัครหลายตําแหนง
วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีเชียงราย ขอสงวนสิทธิ์ในการประกาศรายชื่อ ผูมีสิทธิ์เขาสอบตามขอ ๔ ของ
ประกาศฯนี้ โดยพิจารณาประกาศรายช่ือผูนั้นตามตําแหนงท่ีผูนั้นไดสมัครครั้งสุดทาย

๔. การประกาศรายช่ือผูมีสิทธิเขารับการประเมิน สมรรถนะ และกําหนดวัน เวลา สถานท่ีในการประเมิน
สมรรถนะ

วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีเชียงรายจะประกาศรายชื่อผูมีสิทธิเขารับการประเมินสมรรถนะ และกําหนด
วัน เวลา สถานท่ีในการประเมิน สมรรถนะ กอนหรือภายในวันท่ี 21 มกราคม ๒๕๕8 ณ วิทยาลัยเกษตรและ
เทคโนโลยีเชียงราย และ/หรือทางเว็บไซตของวิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยเีชียงราย (www.crcat.ac.th)

๕. หลักเกณฑและวิธีการเลือกสรร
วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีเชียงราย จะดําเนินการประเมินสมรรถนะผูสมัครดวยวิธีการสอบในแตละ

ตําแหนงท่ีเปดรับสมัคร ดังตอไปนี้
๕.๑ ประเมินสมรรถนะครั้งท่ี ๑ สวนท่ี ๑ (ความรูความสามารถท่ัวไปเฉพาะตําแหนงครู) และสวน

ท่ี ๒ (ความรูความสามารถเฉพาะตําแหนงตามรหัสกลุมวิชา) คะแนนเต็ม ๑๐๐ คะแนน

/๕.๒ ประเมิน.......



๕

๕.๒ ประเมินสมรรถนะครั้งท่ี ๒ สวนท่ี ๓ สอบสัมภาษณ คะแนนเต็ม ๑๐๐ คะแนน มีสมรรถนะ
ดังนี้ (๑. ความรับผิดชอบ ๒. ความอดทนและเสียสละ ๓. ความคิดริเริ่มและปฏิภาณไหวพริบ
๔. ความสามารถในการสื่อสาร ๕. มนุษยสัมพันธและการปรับตัวเขากับผูรวมงาน)

โดยจะประเมินสมรรถนะครั้งท่ี ๑ กอนและเม่ือประเมินสมรรถนะครั้งท่ี ๑ ผานแลวจึงจะมีสิทธิเขารับ
การประเมินสมรรถนะครั้งท่ี ๒ ตอไป

๖. เกณฑการตัดสิน
๖.๑ การประเมินสมรรถนะจะแบงการประเมินเปน ๒ ครั้ง สมรรถนะในสวนท่ี ๑ และสวนท่ี ๒ จะ

ดําเนินการประเมินสมรรถนะในครัง้ท่ี ๑ สําหรับสมรรถนะในสวนท่ี ๓ จะดําเนินการประเมินสมรรถนะ
ในครั้งท่ี ๒

๖.๒ ผูท่ีจะผานการประเมินสมรรถนะในครั้งท่ี ๑ ตองไดคะแนนการประเมินสวนท่ี ๑ และสวนท่ี ๒ ไม
ต่ํากวารอยละ ๖๐

ท้ังนี้ผูท่ีจะไดรับการตรวจขอสอบสวนท่ี ๒ จะตองเปนผูไดคะแนนผานการประเมินในสวนท่ี ๑ ไมต่ํากวา
รอยละ ๖๐ ( วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีเชียงราย ขอสงวนสิทธิพิจารณาตรวจกระดาษคําตอบของผูเขาสอบ
ในสวนท่ี ๒ ใหกับผูท่ีมีผลการประเมินผานในสวนท่ี ๑ เทานั้น )

๖.๓ ผูท่ีจะมีสิทธิเขารับการประเมินสมรรถนะครั้งท่ี ๒ จะตองเปนผูท่ีไดคะแนนผานการประเมิน
สมรรถนะครั้งท่ี ๑ แลวผูท่ีจะผานการประเมินสมรรถนะครั้งท่ี ๒ ตองไดคะแนนการประเมินสวนท่ี ๓ ไมต่ํากวา
รอยละ ๖๐

๖.๔ ผูท่ีจะผานการเลือกสรรจะตองเปนผูท่ีไดคะแนนผานการประเมินสมรรถนะครั้งท่ี ๑ และครั้งท่ี ๒

๗. การประกาศรายช่ือผูผานการเลือกสรร
๗.๑ วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีเชียงราย จะประกาศรายชื่อผูผานการเลือกสรร ณ วิทยาลัยเกษตร

และเทคโนโลยีเชียงราย หรือประกาศทางเว็บไซตของวิทยาลัยฯ (www.crcat.ac.th)
๗.๒ การประกาศรายชื่อผูผานการเลือกสรร

๗.๒.๑ จําแนกตามตําแหนงท่ีเปดรับสมัครและมีผูสอบผาน
๗.๒.๒ รายชื่อแตละตําแหนงดังกลาว จะประกาศเรียงลําดับรายชื่อตามคะแนนของผูผานการ

เลือกสรร โดยเรียงลําดับจากผูท่ีไดคะแนนรวมสูงสุดเปนลําดับท่ีหนึ่งไปหาผูท่ีไดคะแนนรวมต่ําสุดโดยผูอยูใน
ลําดับตนจะเปนผูอยูในลําดับท่ีดีกวา

๗.๒.๓ กรณีท่ีมีผูไดคะแนนรวมตามขอ ๗.๒.๒ ดังกลาวเทากัน จะพิจารณาดังนี้
(๑) ใหผูท่ีไดคะแนนประเมินครั้งท่ี ๑ สวนท่ี ๑ มากกวา เปนผูอยูในลําดับท่ี ดีกวา
(๒) ถาคะแนนเทากันจะพิจารณาใหผูท่ีไดคะแนนประเมินครั้งท่ี ๑ สวนท่ี ๒

มากกวา เปนผูอยูในลําดับท่ีดีกวา
(๓) ถาคะแนนเทากันจะพิจารณาใหผูท่ีไดคะแนนประเมินครั้งท่ี ๒ มากกวาเปนผูอยู

ในลําดับท่ีดีกวา
๗.๓ หากตําแหนงใดมีผูผานการเลือกสรรเกินจํานวนอัตราวางท่ีประกาศรับสมัครนี้วิทยาลัยเกษตรและ

เทคโนโลยีเชียงราย จะข้ึนบัญชีรายชื่อผูผานการเลือกสรรดังกลาวนั้นไวเปนเวลา 2 ป
ท้ังนี้ ถามีกรณีอยางใดอยางหนึ่งดังตอไปนี้ ใหรายชื่อท่ีไดข้ึนบัญชีไวนี้เปนอันยกเลิก การข้ึนบัญชีของผู

นั้นดวย ไดแก
(๑) ผูนั้นไดขอสละสิทธิไมเขารับการจัดจางในตําแหนงท่ีสอบได
(๒) ผูนั้นไมมารายงานตัวเพ่ือรับการจัดจางภายในเวลาท่ีกําหนด

/(๓) ผูนั้นไมมา.....



๖

(๓) ผูนั้นไมมาเขามาปฏิบัติหนาท่ีราชการตามกําหนดวัน เวลาท่ีวิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยี
เชียงรายกําหนด

(๔) ปรากฏขอเท็จจริงในภายหนาวาผูนั้นมีคุณสมบัติไมเปนไปตามเงื่อนไข และ/หรือไมปฏิบัติ
ตามเงื่อนไขการรับสมัครกรณีหนึ่งกรณีใดหรือหลายกรณีตามท่ีระบุไวในประกาศฯ นี้

๘. การจัดจางและทําสัญญาจางผูผานการเลือกสรร
ผูผานการเลือกสรรจะตองเขารับการจางและทําสัญญาจางตามท่ีวิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีเชียงราย

กําหนด ดังนี้
๘.๑ วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีเชียงราย จะจางพนักงานราชการครั้งแรกตามลําดับคะแนนท่ี

สอบไดของผูผานการเลือกสรรแตละตําแหนงตามจํานวนอัตราวางท่ีไดประกาศรับสมัครไวนี้
๘.๒ ในกรณีท่ีวิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีเชียงราย มีอัตราวางเพ่ิมในภายหนาจะจัดจางพนักงาน

ราชการโดยพิจารณาดังนี้
(๑) บัญชีรายชื่อผูผานการเลือกสรรในตําแหนงนั้น ๆ ตามลําดับการข้ึนบัญชีรายชื่อของ

ตําแหนงนั้นท่ีมีบัญชีรายชื่อเหลืออยูตามจํานวนอัตราวางดังกลาว
(๒) กรณีวิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีเชียงราย ไมมีบัญชีรายชื่อผูผานการเลือกสรรในตําแหนง

ท่ีวางนั้น หรือใชบัญชีรายชื่อผูผานการเลือกสรรในตําแหนงนั้นหมดแลว วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีเชียงราย
อาจดําเนินการขอใชบัญชีจากสถานศึกษาอ่ืนท่ีไดมีการข้ึนบัญชีรายชื่อผูผานการเลือกสรร จัดจางพนักงาน
ราชการโดยเรียกจากบัญชีรายชื่อผูผานการเลือกสรรตามจํานวนอัตราวางและตามลําดับของตําแหนงท่ีมีการข้ึน
บัญชีรายชื่อนั้นเหลืออยูตามแนวทางการขอใชบัญชีท่ีกําหนดไวใน ขอ ๗.๓ ของประกาศฯ นี้กอนได

๘.๓ การทําสัญญาจางใหเปนไปตามท่ีสํานักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษากําหนด

ประกาศ ณ วันท่ี 5 มกราคม พ.ศ. ๒๕๕8

(นายเทพชัย  รมโพธิ์)
ผูอํานวยการวิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีเชียงราย


