ประกาศ วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีเชียงราย
เรื่อง รับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเปนพนักงานราชการทั่วไป
---------------------------------ดวย วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีเชียงราย ประสงคจะรับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรและจัดจางเปน
พนักงานราชการทั่วไป สังกัดสํานักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา ฉะนั้น อาศัยอํานาจตามประกาศ
คณะกรรมการ บริหารพนักงานราชการ เรื่อง หลักเกณฑ วิธีการและเงื่อนไขการสรรหาและเลือกสรรพนักงาน
ราชการและแบบสัญญาจางของพนักงานราชการ พ.ศ. ๒๕๕๒ ลงวันที่ 11 กันยายน พ.ศ. 2552 และประกาศ
คณะกรรมการ บริหารพนักงานราชการ เรื่อง การกําหนดลักษณะงานและคุณสมบัติเฉพาะของกลุมงานและการ
จัดทํากรอบอัตรากําลังพนักงานราชการ พ.ศ. 2554 ลงวันที่ ๒๘ กุมภาพันธ พ.ศ. ๒๕๕๔ และคําสั่งสํานักงาน
คณะกรรมการการอาชีวศึกษาที่ ๒๙๗/๒๕๕๖ ลงวันที่ ๒๘ กุมภาพันธ ๒๕๕๖ เรื่องมอบอํานาจการสรรหาและ
เลือกสรรบุคคลเพื่อจัดจางเปนพนักงานราชการ ประเภททั่วไป การจัดทําและลงนามในสัญญาจางพนักงาน
ราชการ จึงประกาศรับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเปนพนักงานราชการทั่วไป โดยมีรายละเอียดดังตอไปนี้
๑. ชื่อตําแหนง กลุมงาน และรายละเอียดการจางงาน
1.1 ชื่อกลุมงาน ชื่อตําแหนง และจํานวนอัตราวาง
ชื่อกลุมงาน
ชื่อตําแหนง
จํานวนอัตราวาง
บริหารทั่วไป
พนักงานบริหารทั่วไป (ครู)
1
1.2 อัตราคาตอบแทนและสิทธิประโยชน
อัตราคาตอบแทนตามประกาศคณะกรรมการบริหารพนักงานราชการ เรื่องคาตอบแทน
พนักงานราชการ (ฉบับที่ 6) พ.ศ. 2556 ลงวันที่ 12 กุมภาพันธ 2556 รายละเอียดคาตอบแทนดังนี้
1.2.1 กลุมงานบริหารทั่วไป อัตราคาตอบแทน จํานวนเงิน 18,000 บาท และใหไดรับสิทธิ
ประโยชนตามประกาศคณะกรรมการบริหารพนักงานราชการ เรื่อ งสิทธิประโยชนของพนักงานราชการ พ.ศ.
2554 ลงวันที่ 28 กุมภาพันธ 2554 กําหนดไว
1.3 ระยะเวลาการจาง
ตั้งแตวันที่ 1 กรกฎาคม 2558 ถึงวันที่ ๓๐ กันยายน ๒๕๕๙ (ตามระยะเวลาของกรอบอัตรากําลัง
พนักงานราชการที่ไดรับอนุมัติจากคณะกรรมการบริหารพนักงานราชการ (คพร.) รอบที่ 3 ป พ.ศ. 2556 –
2559) โดยในระยะเวลาการจางตองประเมินผลการปฏิบัติงานตามระเบียบสํานักนายกรัฐมนตรีวาดวยพนักงาน
ราชการ พ.ศ. 2547 ประกอบกับประกาศคณะกรรมการบริหารพนักงานราชการ เรื่อง แนวทางการประเมินผล
การปฏิ บั ติ ง านของพนั กงานราชการ พ.ศ. ๒๕๕๔ ลงวั น ที่ ๒๘ กุ ม ภาพั น ธ พ.ศ. ๒๕๕๔ และที่สํ านั กงาน
คณะกรรมการการอาชีวศึกษากําหนดไว
1.4 สถานที่ปฏิบัติงาน ปฏิบัติงานที่วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีเชียงราย
1.5 ขอบขายงานที่จะใหปฏิบัติ ใหเปนไปตามรายละเอียดแนบทายประกาศนี้
๒. คุณสมบัติทั่วไป และคุณสมบัติเฉพาะสําหรับตําแหนงของผูสมัคร
ผู ส มั ค รต อ งมี คุ ณ สมบั ติ ทั่ ว ไป และมี คุ ณ สมบั ติ เ ฉพาะสํ า หรั บ ตํ า แหน ง เป น ไปตามระเบี ย บสํ า นั ก
นายกรั ฐ มนตรี ว า ด ว ยพนั ก งานราชการ พ.ศ. 2547 ลงวั น ที่ 13 มกราคม 2547 และประกาศคณะ
กรรมการบริหารพนักงานราชการ เรื่องกําหนดลักษณะงานและคุณสมบัติเฉพาะของกลุมงานและการจัดทํา
กรอบอัตรากําลังพนักงานราชการ ลงวันที่ 28 กุมภาพันธ 2554 ครบทุกขอ ดังตอไปนี้
๒.๑ คุณสมบัติทั่วไป
๒.๑.๑ มีสัญชาติไทย
๒.๑.๒ มีอายุไมต่ํากวา ๑๘ ปบริบูรณ นับถึงวันปดรับสมัคร
๒.๑.๓ ไมเปน…….
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๒.๑.๓ ไมเปนบุคคลลมละลาย
๒.๑.๔ ไมเปนผูมีกายทุพพลภาพจนไมสามารถปฏิบัติหนาที่ได ไรความสามารถ หรือจิตฟนเฟอน
ไมสมประกอบ หรือเปนโรคตามที่กําหนดไวในกฎหมายวาดวยระเบียบขาราชการพลเรือน
๒.๑.๕ ไมเปนผูดํารงตําแหนงทางการเมือง กรรมการพรรคการเมือง หรือเจาหนาที่ในพรรค
การเมือง
๒.๑.๖ ไมเปนผูเคยตองรับโทษจําคุกโดยคําพิพากษาถึงที่สุดใหจําคุก เพราะกระทําความผิดทาง
อาญา เวนแตเปนโทษสําหรับความผิดที่ไดกระทําโดยประมาทหรือความผิดลหุโทษ
๒.๑.๗ ไมเปนผูเคยถูกลงโทษใหออก ปลดออก หรือไลออกจากราชการ รัฐวิสาหกิจ หรือหนวยงาน
อื่นของรัฐ
หมายเหตุ
ผูที่ผานการเลือกสรร ในวันที่ทําสัญญาจางจะตองไมเปนขาราชการหรือลูกจาง
ของสวนราชการ พนักงาน หรือลูกจางของหนวยงานอื่นของรัฐ รัฐวิสาหกิจ หรือพนักงาน หรือลูกจางของ
ราชการสวนทองถิ่น และจะตองนําใบรับรองแพทย ซึ่งออกใหไมเกิน ๑ เดือน และแสดงวาไมเปนโรคที่ตองหาม
ตามกฎ ที่ ก.พ. กําหนด มายื่นดวย
๒.๒ คุณสมบัติเฉพาะสําหรับตําแหนง
ไดรับคุณวุฒิและมีความรูความสามารถตามที่กําหนดไวในรายละเอียดแนบทายประกาศฯ นี้
ทั้งนี้ คุณวุฒิดังกลาวซึ่งเปนคุณวุฒิตามคุณสมบัติเฉพาะสําหรับตําแหนงที่นํามาใชสมัครตองเปน
คุณวุฒิที่ ก.พ. พิจารณารับรองแลว
๓. การสมัครเขารับการเลือกสรร
3.1 วัน เวลาและสถานที่รับสมัคร
ผูสนใจจะสมัครที่มีคุณสมบัติตรงตามที่กําหนดไวในประกาศนี้ ขอและยื่นใบสมัครดวยตนเอง ไดที่
งานบุคลากร วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีเชียงราย 51 หมู 6 ต.ริมกก อ.เมือง จ.เชียงราย โดยสมัครไดตั้งแต
วันที่ 8 มิถุนายน ๒๕๕8 ถึง วันที่ 16 มิถุนายน ๒๕๕8 ในเวลา ๐๘.๓๐ น. ถึง ๑๒.๐๐ น. และเวลา ๑๓.๐๐
น. ถึง ๑๖.๓๐ น. ยกเวนวันหยุดราชการ
๓.๒ หลักฐานที่ตองยื่นพรอมใบสมัคร
๓.๒.๑. รูปถายสี หนาตรง ไมสวมหมวก ไมสวมแวนดํา ขนาด ๑ x ๑.๕ นิ้ว โดยถายไวไมเกิน ๑ ป
(นับถึงวันสุดทายของการรับสมัคร) จํานวน ๓ รูป
๓.๒.๒. กรณีตําแหนงในกลุมงานบริหารทั่วไป ใหใชสําเนาปริญญาบัตร ซึ่งเปนคุณวุฒิที่ใชสมัคร หาก
ยังไมไดรับใบปริญญาบัตรใหใชหนังสือแสดงวาเปนผูสําเร็จการศึกษาปริญญาตรีดังกลาว จากผูมีอํานาจอนุมัติ
ตามที่กําหนดไวในคุณสมบัติเฉพาะสําหรับตําแหนงที่เปดรับสมัครนี้ จํานวน 2 ฉบับ
๓.๒.๓. สําเนาแสดงผลการเรียน (Transcript) ของคุณวุฒิที่ใชสมัครในขอ ๓.๒.๒ จํานวน 2 ฉบับ
๓.๒.๔. สําเนาบัตรประจําตัวประชาชน จํานวน ๑ ฉบับ
๓.๒.๕ สําเนาทะเบียนบาน จํานวน ๑ ฉบับ
๓.๒.๖. สําเนาหลักฐานอื่นๆ (ถามี) เชน ใบสําคัญการสมรส ใบเปลี่ยนชื่อ – นามสกุล (ในกรณีที่ชื่อ
และนามสกุลในหลักฐานเอกสารการสมัครไมตรงกัน) ใบสําคัญทางทหาร (ใบ สด.๘ ใบ สด.๙ และใบสด. ๔๓)
(เฉพาะผูสมัครเพศชาย) เปนตน จํานวนอยางละ ๑ ฉบับ
๓.๒.๗ สําเนาใบอนุญาตประกอบวิชาชีพครูหรือสําเนาใบอนุญาตปฏิบัติการสอนจํานวน ๑ ฉบับ
ทั้งนี้…….
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ทั้งนี้ ในวันสมัคร ใหผูสมัครจัดเรียงเอกสารตามลําดับขางตน พรอมนําเอกสารฉบับจริงทุก
รายการมาแสดงตอเจาหนาที่รับสมัคร และใหผสู มัครเขียนคํารับรองสําเนาถูกตองและลงชื่อกํากับไวใน
สําเนาเอกสาร ตามขอ ๓.๒.๒ – ๓.๒.๗ ทุกฉบับ
๓.๓ คาธรรมเนียมในการสมัคร
ผูสมัครสอบตองเสียคาธรรมเนียมสอบสําหรับตําแหนงที่สมัคร จํานวนเงิน ๒๐๐ บาท (สองรอย
บาทถวน ) และคาธรรมเนียมดังกลาวจะไมจายคืนให ไมวากรณีใด ๆ ทั้งสิ้น
3.4 วิธีการสมัคร
ใหผูสมัครดําเนินการเกี่ยวกับการสมัครตามขั้นตอนวิธีการ ดังนี้
๓.๔.๑ ขอรับคํารองขอสมัคร และใบสมัครตามแบบที่กําหนด
๓.๔.๒ กรอกรายละเอียดในเอกสารการสมัครซึ่งประกอบดวย คํารองขอสมัคร และใบสมัคร
ใหครบถวนทุกชองรายการ และลงชื่อผูสมัครพรอมทั้งวันที่สมัครใหเรียบรอย กรณีกรอกเอกสารการสมัครผิด
เล็กนอยใหขีดฆาลงชื่อกํากับและกรอกขอความใหมใหถูกตอง กรณีกรอกผิดหลายแหงใหขอรับเอกสารการ
สมัครชุดใหมเพื่อกรอกใหม
๓.๔.๓ ปดรูปถายจํานวน ๑ รูป ลงในใบสมัคร และปดรูปถายจํานวน ๒ รูป ลงในบัตร
ประจําตัวผูสมัครสอบในชองที่กําหนดใหเรียบรอย
๓.๔.๔ ยื่นเอกสารการสมัครที่กรอกขอความสมบูรณและปดรูปถายเรียบรอยแลวพรอมทั้ง
แนบเอกสารประกอบการสมัคร ตามขอ ๓.๒ โดยใหยื่นการสมัครตอเจาหนาที่รับสมัครเทานั้น และใหยื่นภายใน
วันเวลาและสถานที่รับสมัครตามที่กําหนดไว ตามขอ ๓.๑
๓.๔.๕ เมื่อเจาหนาที่รับสมัครไดตรวจสอบเอกสารการสมัครแลว ใหผูสมัครชําระเงิน
คาธรรมเนียมสอบตามขอ ๓.๓ และลงชื่อผูสมัครในบันทึกประจําวันเปนหลักฐาน พรอมกับรอรับบัตรประจําตัว
ผูสมัครสอบคืนจากเจาหนาที่รับสมัครซึ่งผูสมัครตองเก็บไวเปนหลักฐานในการเขารับการประเมินสมรรถนะโดย
การสอบ
๓.๔.๖ ติดตามตรวจสอบประกาศรายชื่อผูมีสิทธิสอบตามที่กําหนดไวในขอ ๔ ของประกาศฯนี้
๓.๕ เงื่อนไขการรับสมัคร
๓.๕.๑. วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีเชียงราย ขอสงวนสิทธิรับการพิจารณาเอกสารการรับ
สมัครเฉพาะผูส มัครที่ยื่นเอกสารประกอบการสมัครตามขอ ๓.๒ ในประกาศฯ นี้ครบถวนทุกรายการ และได
กรอกขอความในเอกสารการสมัครครบถวนสมบูรณและไดดําเนินการสมัครตามขอ ๓.๔ ในประกาศฯ นี้ครบถวน
ทุกขั้นตอน กรณียื่นเอกสารประกอบการสมัคร หรือกรอกขอความในเอกสารการสมัครไมครบถวนสมบูรณ หรือ
ไมไดดําเนินการสมัครครบถวนทุกขั้นตอนดังกลาวจะมีผลใหผูสมัครนั้นไมมีรายชื่อในประกาศรายชื่อผูมีสิทธิเขา
รับการประเมินสมรรถนะหรือเขารับการสอบในตําแหนงที่สมัครนั้น
๓.๕.๒. ผูสมัครจะตองรับผิดชอบในการตรวจสอบและรับรองตนเองวาเปนผูมีคุณสมบัติทั่วไป
และคุณสมบัติเฉพาะสําหรับตําแหนงตามขอ ๒.๑ และขอ ๒.๒ ในประกาศฯ นี้จริง ในกรณีที่วิทยาลัยเกษตรและ
เทคโนโลยีเชียงราย ตรวจสอบพบวาผูสมัครไมมีคุณสมบัติครบถวนดังกลาว หรือตรวจสอบพบวาคุณวุฒิ
การศึกษาที่ใชสมัครไมตรงตามคุณสมบัติของตําแหนงที่สมัครหรือเปนคุณวุฒิที่ ก.พ. ยังมิไดรับรอง รวมทั้งกรณีที่
มีความผิดพลาดอันเกิดจากผูสมัครไมวาดวยเหตุผลใดๆ อันมีผลทําใหผูสมัครไมมีสิทธิสมัครตามประกาศรับ
สมัครฯนี้ ใหถือวาผูสมัครเปนผูขาดคุณสมบัติในการสมัครมาแตตน และถือวาเปนผูไมมีสิทธิเขารับการประเมิน
สมรรถนะและไมมีสิทธิไดรับการจัดจางและทําสัญญาจางเปนพนักงานราชการครั้งนี้ ถึงแมจะเปนผูผานการ
เลือกสรรเพื่อจัดจางเปนพนักงานราชการ และจะไมไดรับคืนคาธรรมเนียมสอบแตอยางใด
๓.๕.3........
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๓.๕.๓. คุณสมบัติเฉพาะสําหรับตําแหนงตามขอ ๒.๒ ในประกาศฯ นี้ ที่เกี่ยวกับการสําเร็จการศึกษา
ตามหลักสูตรขั้นประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูงหรือปริญญาของสถานศึกษาใดจะถือตามกฎหมาย กฎ หรือ
ระเบียบเกี่ยวกับการศึกษาขั้นประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูงหรือปริญญาของสถานศึกษานั้นเปนเกณฑ โดย
ผูสําเร็จการศึกษาและไดรับอนุมัติจากผูมีอํานาจอนุมัติภายในวันสุดทายของการรับสมัคร
๓.๕.๔. วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีเชียงราย จะดําเนินการประเมินสมรรถนะโดยการสอบ
ขอเขี ย นครั้ งแรกในวั น และเวลาเดี ย วกั นทุ กตํ าแหน ง ที่ ไดป ระกาศรั บ สมั ครนี้ ดังนั้ น กรณี ผู ใดสมัครหลาย
ตําแหนง วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีเชียงราย ขอสงวนสิทธิ์ในการประกาศรายชื่อผูมีสิทธิ์เขาสอบตามขอ ๔
ของประกาศฯ นี้ โดยพิจารณาประกาศรายชื่อผูนั้นตามตําแหนงที่ผูนั้นไดสมัครครั้งสุดทาย
๔. การประกาศรายชื่อผูมีสิทธิเขารับการประเมินสมรรถนะ และกําหนดวันเวลา และสถานที่ในการประเมิน
สมรรถนะ
วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีเชียงรายจะประกาศรายชื่อผูมีสิทธิเขารับการประเมินสมรรถนะ และกําหนด
วัน เวลา และสถานที่ในการประเมิน สมรรถนะ กอนหรือภายในวันที่ 18 มิถุนายน ๒๕๕8 ทางเว็บไซตของ
วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีเชียงราย
๕. หลักเกณฑและวิธีการเลือกสรร
วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีเชียงราย จะดําเนินการประเมินสมรรถนะผูสมัครทุกรายดวยวิธีการสอบ
ในแตละตําแหนงที่เปดรับสมัคร ดังตอไปนี้
สมรรถนะ
คะแนนเต็ม วิธีการประเมิน
ประเมินสมรรถนะครั้งที่ 1
ภาค 1 : ความรูความสามารถทั่วไป
วิชาที่ 1
50
สอบขอเขียน
- รัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทย พ.ศ. 2550
- พระราชกฤษฎีกาวาดวยหลักเกณฑและวิธีการบริหารกิจการ
บานเมืองที่ดี พ.ศ.2546
- พระราชบัญญัติความรับผิดทางละเมิดของเจาหนาที่ พ.ศ.2539
- พระราชบัญญัติการอาชีวศึกษา พ.ศ.2551
- ระเบียบสํานักนายกรัฐมนตรีวาดวยพนักงานราชการ พ.ศ. 2547
และประกาศคณะกรรมการบริหารพนักงานราชการที่เกี่ยวของ
- พระราชบัญญัติขอมูลขาวสารของราชการ พ.ศ. 2540
- ขาวสาร-บานเมืองและเหตุการณทั่วไป
วิชาที่ 2
50
สอบขอเขียน
- ความเขาใจภาษาและการใชภาษาไทย
- ความรูเบื้องตนเกี่ยวกับคอมพิวเตอรและการใชโปรแกรมประยุกตใน
งานสํานักงาน
ภาค 2 : ความรูความสามารถเฉพาะตําแหนง
100
สอบขอเขียน
ตามลักษณะงานที่จะใหปฏิบัติของตําแหนงที่สมัคร
ประเมินสมรรถนะครั้งที่ 2
100
สอบสัมภาษณ
(1) มนุษยสัมพันธ การประสานงาน
(2) การคิดวิเคราะห
(3) ความคิดริเริ่มสรางสรรค
(4) การสื่อสารโดยการพูด
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๖. เกณฑการตัดสิน
การประเมินสมรรถนะ จะแบงการประเมินเปน ๒ ครั้ง ดังนี้ ครั้งที่ 1 แบงเปน 2 ภาค ภาคที่ 1 ความรู
ความสามารถทั่วไป และภาคที่ 2 ความรูความสามารถเฉพาะตําแหนง และครั้งที่ 2 การประเมินสอบสัมภาษณ
๖.1 ผูทจี่ ะผานการประเมินสมรรถนะในครั้งที่ ๑ ตองไดคะแนนการประเมินภาค ๑ ของวิชาที่ 1 และ
วิชาที่ 2 รวมกั้นไมต่ํากวารอยละ 60 และตองไดคะแนนการประเมินภาค 2 ไมต่ํากวา รอยละ ๖๐
ทั้งนี้ ผูที่จะไดรับการตรวจขอสอบภาค ๒ จะตองเปนผูไดคะแนนผานการประเมินในภาค ๑ ดังกลาว
(วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีเชียงราย ขอสงวนสิทธิพิจารณาตรวจกระดาษคําตอบของผูเขาสอบในภาค ๒
ใหกับผูที่มีผลการประเมินผานในภาค ๑ เทานั้น)
๖.2 ผูที่จะมีสิทธิเขารับการประเมินสมรรถนะครั้งที่ ๒ จะตองเปนผูที่ไดคะแนนผานการประเมิน
สมรรถนะครั้งที่ ๑ แลว
ผูที่จะผานการประเมินสมรรถนะครั้งที่ ๒ ตองไดคะแนนการประเมินไมต่ํากวารอยละ ๖๐
๖.3 ผูที่จะผานการเลือกสรร จะตองเปนผูที่ไดคะแนนผานการประเมินสมรรถนะครั้งที่ ๑ และครั้งที่ ๒
การจัดจางพนักงานราชการใหเปนไปตามลําดับคะแนนที่สอบไดของแตละตําแหนงตามที่กําหนดไวใน
ขอ 7 และขอ 8 ของประกาศฯ นี้
๗. การประกาศบัญชีรายชื่อ และการขึ้นบัญชีรายชื่อผูผานการเลือกสรร
๗.๑ วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีเชียงราย จะประกาศรายชื่อผูผานการเลือกสรร ณ วิทยาลัยเกษตร
และเทคโนโลยีเชียงราย รวมทั้งจะประกาศทางเว็บไซตของวิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีเชียงราย
๗.๒ การประกาศบัญชีรายชื่อผูผานการเลือกสรร
๗.๒.๑ จําแนกตามตําแหนงที่เปดรับสมัครและมีผูสอบผาน
๗.๒.๒ บัญชีรายชื่อแตละตําแหนงดังกลาว จะประกาศเรียงลําดับรายชื่อตามคะแนนของผูผาน
การเลือกสรร โดยเรียงลําดับจากผูที่ไดคะแนนรวมสูงสุดเปนลําดับที่หนึ่งไปหาผูที่ไดคะแนนรวมต่ําสุด โดยผูอยู
ในลําดับตนจะเปนผูอยูในลําดับที่ดีกวา
๗.๒.๓ กรณีทมี่ ผี ูไดคะแนนรวมตามขอ ๗.๒.๒ ดังกลาวเทากัน จะพิจารณาดังนี้
(๑) ใหผูที่ไดคะแนนประเมินภาค ๑ วิชาที่ ๑ มากกวา เปนผูอยูในลําดับที่ดีกวา
(๒) ถาคะแนนเทากัน จะพิจารณาใหผูที่ไดคะแนนประเมินภาค ๑ วิชาที่ ๒
มากกวา เปนผูอยูในลําดับที่ดีกวา
(๓) ถาคะแนนเทากัน จะพิจารณาใหผูที่ไดคะแนนประเมินภาค ๒ มากกวาเปนผูอยู
ในลําดับที่ดีกวา
(4) ถาคะแนนเทากัน จะพิจารณาใหผูที่ไดคะแนนประเมินสมรรถนะครั้งที่ 2 มากกวา
เปนผูอยูในลําดับที่ดีกวา
(5) ถาคะแนนเทากัน จะพิจารณาใหผูที่ไดคะแนนประเมินสมรรถนะครั้งที่ 2
(1) มากกวา เปนผูอยูในลําดับที่ดีกวา ถาคะแนนเทากันจะพิจารณาใหผูที่ได
คะแนนประเมินสมรรถนะครั้งที่ 2 (2) มากกวาเปนผูอยูในลําดับที่ดีกวา ถา
คะแนนเทากัน จะพิจารณาใหผูที่ไดคะแนนประเมินสมรรถนะครั้งที่ 2 (3)
มากกวาเปนผูอยูในลําดับที่ดีกวา ถาคะแนนยังเทากันจะพิจารณาใหผูที่ไดคะแนน
ประเมินสมรรถนะครั้งที่ 2 (4) มากวาเปนผูอยูในลําดับที่ดีกวา
7.3 วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีเชียงราย จะพิจารณาจัดจางครั้งแรกตามที่กําหนดไวใน ขอ 8 ของ
ประกาศฯ นี้ โดยจะจัดจางพนักงานราชการตามลําดับคะแนนที่สอบไดของผูผานการเลือกสรรแตละตําแหนง
ตามจํานวนอัตราที่ไดประกาศรับสมัครไวนี้
๗.4 หากตําแหนง.......
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๗.4 หากตําแหนงใดมีผูผานการเลือกสรรเกินจํานวนอัตราวางที่ประกาศรับสมัครนี้ วิทยาลัยเกษตรและ
เทคโนโลยีเชียงราย จะขึ้นบัญชีรายชื่อผูผานการเลือกสรรดังกลาวนั้นไว
บัญชีรายชื่อผูผานการเลือกสรรดังกลาวใหเปนอันยกเลิกหรือสิ้นผลไปเมื่อครบกําหนด 2 ป นับแต
วันประกาศขึ้นบัญชีรายชื่อผูผานการเลือกสรร หรือนับแตวันประกาศรับสมัครในตําแหนงที่มีลักษณะงาน
เชนเดียวกันนี้ใหม แลวแตกรณี
ทั้งนี้ ในอายุบัญชี ถามีกรณีอยางใดอยางหนึ่งดังตอไปนี้ ใหรายชื่อที่ไดขึ้นบัญชีไวนี้เปนอันยกเลิก
การขึ้นบัญชีของผูนั้นดวย ไดแก
(๑) ผูนั้นไดขอสละสิทธิไมเขารับการจัดจางในตําแหนงที่สอบได
(๒) ผูนั้นไมมารายงานตัวเพื่อรับการจัดจางภายในเวลาที่กําหนด
(๓) ผูนั้นไมมาเขามาปฏิบัติหนาที่ราชการตามกําหนดวัน เวลาที่วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยี
เชียงรายกําหนด
(๔) ปรากฏขอเท็จจริงในภายหนาวาผูนั้นไมเปนไปตามเงื่อนไขการรับสมัคร กรณีหนึ่งกรณีใดหรือ
หลายกรณีตามที่ระบุไวในขอ 3.5 ของประกาศฯ นี้
๘. การจัดจางและทําสัญญาจางผูผานการเลือกสรร
ผูผานการเลือกสรรจะตองเขารับการจางและทําสัญญาจางตามที่วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีเชียงราย
กําหนด ดังนี้
๘.๑ วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีเชียงราย จะจางพนักงานราชการครั้งแรกตามที่กําหนดไวในขอ ๑
ของประกาศฯ นี้
๘.๒ ในกรณีที่วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีเชียงราย มีอัตราวางพนักงานราชการเพิ่มภายหนาซึ่งเปน
ตําแหนงที่ไดมีการขึ้นบัญชีรายชื่อผูผานการเลือกสรรนี้ จะจัดจางพนักงานราชการ โดยเรียกจากบัญชีรายชื่อผู
ผานการเลือกสรรตามจํานวนอัตราวางและตามลําดับของตําแหนงที่มีการขึน้ บัญชีรายชื่อนั้นเหลืออยูตามเงื่อนไข
ที่กําหนดไวในขอ ๗.๔ ของประกาศฯ นี้
๘.๓ การทําสัญญาจางใหเปนไปตามทีว่ ิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีเชียงราย กําหนดซึ่งจะไดแจงให
ทราบตอไป
ประกาศ ณ วันที่ 25 พฤษภาคม พ.ศ. ๒๕๕8
(นายเทพชัย รมโพธิ์)
ผูอํานวยการวิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีเชียงราย

เอกสารแนบทายประกาศวิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีเชียงราย
ลงวันที่ 25 พฤษภาคม พ.ศ. 2558
เรื่อง รับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเปนพนักงานราชการทั่วไป
-----------------------------------------1. ขอมูลเกี่ยวกับตําแหนง
ชื่อตําแหนง พนักงานบริหารทั่วไป (ครู) สาขาวิชา รัฐศาสตร รหัสสาขา 103
ตําแหนงเลขที่ 3119
กลุมงาน บริหารทั่วไป
สถานที่ปฏิบัติงาน วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีเชียงราย
สังกัด สํานักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา
2. หนาที่ความรับผิดชอบของงานที่ปฏิบัติ
ปฏิบัติหนาที่หลักเกี่ยวกับการจัดการเรียนการสอน การสงเสริมการเรียนรู พัฒนาผูเรียน ปฏิบัติงานทาง
วิชาการของสถานศึกษา พัฒนาตนเองและวิชาชีพ ประสานความรวมมือกับผูปกครอง บุคคลในชุมชนหรือสถาน
ประกอบการเพื่อรวมกันพัฒนาผูเรียน การบริการสังคมดานวิชาการ เปนตน โดยมีลักษณะงานที่ตองปฏิบัติ ดังนี้
๑. ปฏิบัติงานเกี่ยวกับการจัดการเรียนการสอน และการสงเสริมการเรียนรูของผูเรียนดวยวิธีการที่
หลากหลาย โดยเนนผูเรียนเปนสําคัญ
๒. จัดอบรมสั่งสอนและจัดกิจกรรมเพื่อพัฒนาผูเรียนใหมีคุณลักษณะที่พึงประสงค
๓. ปฏิบัติงานวิชาการของสถานศึกษา
๔. ปฏิบัติงานเกี่ยวกับการจัดระบบการดูแลชวยเหลือผูเรียน
๕. ประสานความรวมมือกับผูปกครองและบุคคลในชุมชนเพื่อรวมกันพัฒนาผูเรียนตามศักยภาพ
๖. ทํานุ บํารุง สงเสริมศิลปวัฒนธรรม แหลงเรียนรูและภูมิปญญาทองถิ่น
๗. ศึกษา วิเคราะห วิจัย และประเมินพัฒนาการของผูเรียนเพื่อนํามาพัฒนาการเรียนการสอนใหมี
ประสิทธิภาพยิ่งขึ้น
๘. ปฏิบัติงานเกี่ยวกับการใชโปรแกรมชุดคําสั่งในระบบคอมพิวเตอรเพื่อนํามาปฏิบัติงานในการ
จัดการเรียนการสอนและงานอื่น ๆ ที่เกี่ยวของ รวมทั้งการติดตามความกาวหนาของเทคโนโลยีใหมๆเพื่อนํามาใช
ปฏิบัติงาน
๙. ติดตอประสานงาน ใหบริการขอมูลใหคําปรึกษา แนะนํา ตอบปญหา และชี้แจงเรื่องตาง ๆ ที่
เกี่ยวกับงานในหนาที่แกบุคคลหรือหนวยงานที่เกี่ยวของ
3. คุณสมบัติเฉพาะสําหรับตําแหนง
ไดรับปริญญาตรีหรือคุณวุฒิอื่น ๆ ที่เทียบไดในระดับเดียวกันที่ ก.พ. พิจารณารับรองแลว ในสาขาวิชา
รัฐศาสตร
4. การลงนาม

ชื่อผูตรวจสอบ
(นายเทพชัย รมโพธิ์)
ผูอํานวยการวิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีเชียงราย
วันที่ที่ไดจัดทํา 25 พฤษภาคม 2558

