
ประกาศ วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีเชียงราย
เรื่อง รับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเปนพนักงานราชการท่ัวไป

----------------------------------
ดวย วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยเีชียงราย ประสงคจะรับสมัครบุคคลเพ่ือเลือกสรรและจัดจางเปน

พนักงานราชการท่ัวไป สังกัดสํานักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา ฉะนั้น อาศัยอํานาจตามประกาศ
คณะกรรมการ บริหารพนักงานราชการ เรื่อง หลักเกณฑ วิธีการและเงื่อนไขการสรรหาและเลือกสรรพนักงาน
ราชการและแบบสัญญาจางของพนักงานราชการ พ.ศ. ๒๕๕๒ ลงวันท่ี 11 กันยายน พ.ศ. 2552 และประกาศ
คณะกรรมการ บริหารพนักงานราชการ เรื่อง การกําหนดลักษณะงานและคุณสมบัติเฉพาะของกลุมงานและการ
จัดทํากรอบอัตรากําลังพนักงานราชการ พ.ศ. 2554 ลงวันท่ี ๒๘ กุมภาพันธ พ.ศ. ๒๕๕๔ และคําสั่งสํานักงาน
คณะกรรมการการอาชีวศึกษาท่ี ๒๙๗/๒๕๕๖ ลงวันท่ี ๒๘ กุมภาพันธ ๒๕๕๖ เรื่องมอบอํานาจการสรรหาและ
เลือกสรรบุคคลเพ่ือจัดจางเปนพนักงานราชการ ประเภทท่ัวไป การจัดทําและลงนามในสัญญาจางพนักงาน
ราชการ จึงประกาศรับสมัครบุคคลเพ่ือเลือกสรรเปนพนักงานราชการท่ัวไป โดยมีรายละเอียดดังตอไปนี้
๑. ช่ือตําแหนง กลุมงาน และรายละเอียดการจางงาน

1.1 ช่ือกลุมงาน ช่ือตําแหนง และจํานวนอัตราวาง
ช่ือกลุมงาน ช่ือตําแหนง จํานวนอัตราวาง
บริหารท่ัวไป พนักงานบริหารท่ัวไป (ครู) 1

1.2 อัตราคาตอบแทนและสิทธิประโยชน
อัตราคาตอบแทนตามประกาศคณะกรรมการบริหารพนักงานราชการ เรื่องคาตอบแทน

พนักงานราชการ (ฉบับท่ี 6) พ.ศ. 2556 ลงวันท่ี 12 กุมภาพันธ 2556 รายละเอียดคาตอบแทนดังนี้
1.2.1 กลุมงานบริหารท่ัวไป อัตราคาตอบแทน จํานวนเงิน 18,000 บาท และใหไดรับสิทธิ

ประโยชนตามประกาศคณะกรรมการบริหารพนักงานราชการ เรื่องสิทธิประโยชนของพนักงานราชการ พ.ศ.
2554 ลงวันท่ี 28 กุมภาพันธ 2554 กําหนดไว

1.3 ระยะเวลาการจาง
ตั้งแตวันท่ี 1 กรกฎาคม 2558 ถึงวันท่ี ๓๐ กันยายน ๒๕๕๙ (ตามระยะเวลาของกรอบอัตรากําลัง

พนักงานราชการท่ีไดรับอนุมัติจากคณะกรรมการบริหารพนักงานราชการ (คพร.) รอบท่ี 3 ป พ.ศ. 2556 –
2559) โดยในระยะเวลาการจางตองประเมินผลการปฏิบัติงานตามระเบียบสํานักนายกรัฐมนตรีวาดวยพนักงาน
ราชการ พ.ศ. 2547 ประกอบกับประกาศคณะกรรมการบริหารพนักงานราชการ เรื่อง แนวทางการประเมินผล
การปฏิบัติงานของพนักงานราชการ พ.ศ. ๒๕๕๔ ลงวันท่ี ๒๘ กุมภาพันธ พ.ศ. ๒๕๕๔ และท่ีสํานักงาน
คณะกรรมการการอาชีวศึกษากําหนดไว

1.4 สถานท่ีปฏิบัติงาน ปฏิบัติงานท่ีวิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีเชียงราย
1.5 ขอบขายงานท่ีจะใหปฏิบัติ ใหเปนไปตามรายละเอียดแนบทายประกาศนี้

๒. คุณสมบัติท่ัวไป และคุณสมบัติเฉพาะสําหรับตําแหนงของผูสมัคร
ผูสมัครตองมีคุณสมบัติ ท่ัวไป และมีคุณสมบัติเฉพาะสําหรับตําแหนงเปนไปตามระเบียบสํานัก

นายกรัฐมนตรีวาดวยพนักงานราชการ พ.ศ. 2547 ลงวันท่ี 13 มกราคม 2547 และประกาศคณะ
กรรมการบริหารพนักงานราชการ เรื่องกําหนดลักษณะงานและคุณสมบัติเฉพาะของกลุมงานและการจัดทํา
กรอบอัตรากําลังพนักงานราชการ ลงวันท่ี 28 กุมภาพันธ 2554 ครบทุกขอ ดังตอไปนี้

๒.๑ คุณสมบัติท่ัวไป
๒.๑.๑ มีสัญชาตไิทย
๒.๑.๒ มีอายไุมต่ํากวา ๑๘ ปบริบูรณ นับถึงวันปดรับสมัคร

๒.๑.๓ ไมเปน…….
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๒.๑.๓ ไมเปนบุคคลลมละลาย
๒.๑.๔ ไมเปนผูมีกายทุพพลภาพจนไมสามารถปฏิบัติหนาท่ีได ไรความสามารถ หรือจิตฟนเฟอน

ไมสมประกอบ หรือเปนโรคตามท่ีกําหนดไวในกฎหมายวาดวยระเบียบขาราชการพลเรือน
๒.๑.๕ ไมเปนผูดํารงตําแหนงทางการเมือง กรรมการพรรคการเมือง หรือเจาหนาท่ีในพรรค

การเมือง
๒.๑.๖ ไมเปนผูเคยตองรับโทษจําคุกโดยคําพิพากษาถึงท่ีสุดใหจําคุก เพราะกระทําความผิดทาง

อาญา เวนแตเปนโทษสําหรับความผิดท่ีไดกระทําโดยประมาทหรือความผิดลหุโทษ
๒.๑.๗ ไมเปนผูเคยถูกลงโทษใหออก ปลดออก หรือไลออกจากราชการ รัฐวิสาหกิจ หรือหนวยงาน

อ่ืนของรัฐ
หมายเหตุ ผูท่ีผานการเลือกสรร ในวันท่ีทําสัญญาจางจะตองไมเปนขาราชการหรือลูกจาง

ของสวนราชการ พนักงาน หรือลูกจางของหนวยงานอ่ืนของรัฐ รัฐวิสาหกิจ หรือพนักงาน หรือลูกจางของ
ราชการสวนทองถ่ิน และจะตองนําใบรับรองแพทย ซึ่งออกใหไมเกิน ๑ เดือน และแสดงวาไมเปนโรคท่ีตองหาม
ตามกฎ ท่ี ก.พ. กําหนด มายื่นดวย

๒.๒ คุณสมบัติเฉพาะสําหรับตําแหนง
ไดรับคุณวุฒิและมีความรูความสามารถตามท่ีกําหนดไวในรายละเอียดแนบทายประกาศฯ นี้
ท้ังนี้ คุณวุฒิดังกลาวซึ่งเปนคุณวุฒิตามคุณสมบัติเฉพาะสําหรับตําแหนงท่ีนํามาใชสมัครตองเปน

คุณวุฒิท่ี ก.พ. พิจารณารับรองแลว

๓. การสมัครเขารับการเลือกสรร
3.1 วัน เวลาและสถานท่ีรับสมัคร
ผูสนใจจะสมัครท่ีมีคุณสมบัติตรงตามท่ีกําหนดไวในประกาศนี้ ขอและยื่นใบสมัครดวยตนเอง ไดท่ี

งานบุคลากร วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีเชียงราย 51 หมู 6 ต.ริมกก อ.เมือง จ.เชียงราย โดยสมัครไดตั้งแต
วันท่ี 8 มิถุนายน ๒๕๕8 ถึง วันท่ี 16 มิถุนายน ๒๕๕8 ในเวลา ๐๘.๓๐ น. ถึง ๑๒.๐๐ น. และเวลา ๑๓.๐๐
น. ถึง ๑๖.๓๐ น. ยกเวนวันหยุดราชการ

๓.๒ หลักฐานท่ีตองย่ืนพรอมใบสมัคร
๓.๒.๑. รูปถายสี หนาตรง ไมสวมหมวก ไมสวมแวนดํา ขนาด ๑ x ๑.๕ นิ้ว โดยถายไวไมเกิน ๑ ป

(นับถึงวันสุดทายของการรับสมัคร) จํานวน ๓ รูป
๓.๒.๒. กรณีตําแหนงในกลุมงานบริหารท่ัวไป ใหใชสําเนาปริญญาบัตร ซึ่งเปนคุณวุฒิท่ีใชสมัคร หาก

ยังไมไดรับใบปริญญาบัตรใหใชหนังสือแสดงวาเปนผูสําเร็จการศึกษาปริญญาตรีดังกลาว จากผูมีอํานาจอนุมัติ
ตามท่ีกําหนดไวในคุณสมบัติเฉพาะสําหรับตําแหนงท่ีเปดรับสมัครนี้ จํานวน 2 ฉบับ

๓.๒.๓. สําเนาแสดงผลการเรียน (Transcript) ของคุณวุฒิท่ีใชสมัครในขอ ๓.๒.๒ จํานวน 2 ฉบับ
๓.๒.๔. สําเนาบัตรประจําตัวประชาชน จํานวน ๑ ฉบับ
๓.๒.๕ สําเนาทะเบียนบาน จํานวน ๑ ฉบับ
๓.๒.๖. สําเนาหลักฐานอ่ืนๆ (ถามี) เชน ใบสําคัญการสมรส ใบเปลี่ยนชื่อ – นามสกุล (ในกรณีท่ีชื่อ

และนามสกุลในหลักฐานเอกสารการสมัครไมตรงกัน) ใบสําคัญทางทหาร (ใบ สด.๘ ใบ สด.๙ และใบสด. ๔๓)
(เฉพาะผูสมัครเพศชาย) เปนตน จํานวนอยางละ ๑ ฉบับ

๓.๒.๗ สําเนาใบอนุญาตประกอบวิชาชีพครูหรือสําเนาใบอนุญาตปฏิบัติการสอนจํานวน ๑ ฉบับ

ท้ังนี้…….
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ท้ังนี้ ในวันสมัคร ใหผูสมัครจัดเรียงเอกสารตามลําดับขางตน พรอมนําเอกสารฉบับจริงทุก
รายการมาแสดงตอเจาหนาท่ีรับสมัคร และใหผูสมัครเขียนคํารับรองสําเนาถูกตองและลงช่ือกํากับไวใน
สําเนาเอกสาร ตามขอ ๓.๒.๒ – ๓.๒.๗ ทุกฉบับ

๓.๓ คาธรรมเนียมในการสมัคร
ผูสมัครสอบตองเสียคาธรรมเนียมสอบสําหรับตําแหนงท่ีสมัคร จํานวนเงิน ๒๐๐ บาท (สองรอย

บาทถวน ) และคาธรรมเนียมดังกลาวจะไมจายคืนให ไมวากรณีใด ๆ ท้ังสิ้น
3.4 วิธีการสมัคร

ใหผูสมัครดําเนินการเก่ียวกับการสมัครตามข้ันตอนวิธีการ ดังนี้
๓.๔.๑ ขอรับคํารองขอสมัคร และใบสมัครตามแบบท่ีกําหนด
๓.๔.๒ กรอกรายละเอียดในเอกสารการสมัครซึ่งประกอบดวย คํารองขอสมัคร และใบสมัคร

ใหครบถวนทุกชองรายการ และลงชื่อผูสมัครพรอมท้ังวันท่ีสมัครใหเรียบรอย กรณีกรอกเอกสารการสมัครผิด
เล็กนอยใหขีดฆาลงชื่อกํากับและกรอกขอความใหมใหถูกตอง  กรณีกรอกผิดหลายแหงใหขอรับเอกสารการ
สมัครชุดใหมเพ่ือกรอกใหม

๓.๔.๓ ปดรูปถายจํานวน ๑ รูป ลงในใบสมัคร และปดรูปถายจํานวน ๒ รูป ลงในบัตร
ประจําตัวผูสมัครสอบในชองท่ีกําหนดใหเรียบรอย

๓.๔.๔ ยื่นเอกสารการสมัครท่ีกรอกขอความสมบูรณและปดรูปถายเรียบรอยแลวพรอมท้ัง
แนบเอกสารประกอบการสมัคร ตามขอ ๓.๒ โดยใหยื่นการสมัครตอเจาหนาท่ีรับสมัครเทานั้น และใหยื่นภายใน
วันเวลาและสถานท่ีรับสมัครตามท่ีกําหนดไว ตามขอ ๓.๑

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 ในประกาศฯ นี้ครบถวนทุกรายการ และได
กรอกขอความในเอกสารการสมัครครบถวนสมบูรณและไดดําเนินการสมัครตามขอ ๓.๔ ในประกาศฯ นี้ครบถวน
ทุกข้ันตอน กรณียื่นเอกสารประกอบการสมัคร หรือกรอกขอความในเอกสารการสมัครไมครบถวนสมบูรณ หรือ
ไมไดดําเนินการสมัครครบถวนทุกข้ันตอนดังกลาวจะมีผลใหผูสมัครนั้นไมมีรายชื่อในประกาศรายชื่อผูมีสิทธิเขา
รับการประเมินสมรรถนะหรือเขารับการสอบในตําแหนงท่ีสมัครนั้น

๓.๕.๒. ผูสมัครจะตองรับผิดชอบในการตรวจสอบและรับรองตนเองวาเปนผูมีคุณสมบัติท่ัวไป
และคุณสมบัติเฉพาะสําหรับตําแหนงตามขอ ๒.๑ และขอ ๒.๒ ในประกาศฯ นี้จริง ในกรณีท่ีวิทยาลัยเกษตรและ
เทคโนโลยีเชียงราย ตรวจสอบพบวาผูสมัครไมมีคุณสมบัติครบถวนดังกลาว หรือตรวจสอบพบวาคุณวุฒิ
การศึกษาท่ีใชสมัครไมตรงตามคุณสมบัติของตําแหนงท่ีสมัครหรือเปนคุณวุฒิท่ี ก.พ. ยังมิไดรับรอง รวมท้ังกรณีท่ี
มีความผิดพลาดอันเกิดจากผูสมัครไมวาดวยเหตุผลใดๆ อันมีผลทําใหผูสมัครไมมีสิทธิสมัครตามประกาศรับ
สมัครฯนี้ ใหถือวาผูสมัครเปนผูขาดคุณสมบัติในการสมัครมาแตตน และถือวาเปนผูไมมีสิทธิเขารับการประเมิน
สมรรถนะและไมมีสิทธิไดรับการจัดจางและทําสัญญาจางเปนพนักงานราชการครั้งนี้ ถึงแมจะเปนผูผานการ
เลือกสรรเพ่ือจัดจางเปนพนักงานราชการ และจะไมไดรับคืนคาธรรมเนียมสอบแตอยางใด

๓.๕.3........
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๓.๕.๓. คุณสมบัติเฉพาะสําหรับตําแหนงตามขอ ๒.๒ ในประกาศฯ นี้ ท่ีเก่ียวกับการสําเร็จการศึกษา
ตามหลักสูตรข้ันประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูงหรือปริญญาของสถานศึกษาใดจะถือตามกฎหมาย กฎ หรือ
ระเบียบเก่ียวกับการศึกษาข้ันประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูงหรือปริญญาของสถานศึกษานั้นเปนเกณฑ โดย
ผูสําเร็จการศึกษาและไดรับอนุมัติจากผูมีอํานาจอนุมัติภายในวันสุดทายของการรับสมัคร

๓.๕.๔. วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีเชียงราย จะดําเนินการประเมินสมรรถนะโดยการสอบ
ขอเขียนครั้งแรกในวันและเวลาเดียวกันทุกตําแหนง ท่ีไดประกาศรับสมัครนี้ ดังนั้น กรณีผูใดสมัครหลาย
ตําแหนง วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีเชียงราย ขอสงวนสิทธิ์ในการประกาศรายชื่อผูมีสิทธิ์เขาสอบตามขอ ๔
ของประกาศฯ นี้ โดยพิจารณาประกาศรายชื่อผูนั้นตามตําแหนงท่ีผูนั้นไดสมัครครั้งสุดทาย
๔. การประกาศรายช่ือผูมีสิทธิเขารับการประเมินสมรรถนะ และกําหนดวันเวลา และสถานท่ีในการประเมิน

สมรรถนะ
วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีเชียงรายจะประกาศรายชื่อผูมีสิทธิเขารับการประเมินสมรรถนะ และกําหนด

วัน เวลา และสถานท่ีในการประเมิน สมรรถนะ กอนหรือภายในวันท่ี 18 มิถุนายน ๒๕๕8 ทางเว็บไซตของ
วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีเชียงราย
๕. หลักเกณฑและวิธีการเลือกสรร

วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีเชียงราย จะดําเนินการประเมินสมรรถนะผูสมัครทุกรายดวยวิธีการสอบ
ในแตละตําแหนงท่ีเปดรับสมัคร ดังตอไปนี้

สมรรถนะ คะแนนเต็ม วิธีการประเมิน
ประเมินสมรรถนะครั้งท่ี 1
ภาค 1 : ความรูความสามารถท่ัวไป

วิชาท่ี 1
- รัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทย พ.ศ. 2550
- พระราชกฤษฎีกาวาดวยหลักเกณฑและวิธีการบริหารกิจการ

บานเมืองท่ีดี พ.ศ.2546
- พระราชบัญญัติความรับผิดทางละเมิดของเจาหนาท่ี พ.ศ.2539
- พระราชบัญญัติการอาชีวศึกษา พ.ศ.2551
- ระเบียบสํานักนายกรัฐมนตรีวาดวยพนักงานราชการ พ.ศ. 2547

และประกาศคณะกรรมการบริหารพนักงานราชการท่ีเก่ียวของ
- พระราชบัญญัติขอมูลขาวสารของราชการ พ.ศ. 2540
- ขาวสาร-บานเมืองและเหตุการณท่ัวไป
วิชาท่ี 2
- ความเขาใจภาษาและการใชภาษาไทย
- ความรูเบื้องตนเก่ียวกับคอมพิวเตอรและการใชโปรแกรมประยุกตใน

งานสํานักงาน
ภาค 2 : ความรูความสามารถเฉพาะตําแหนง

ตามลักษณะงานท่ีจะใหปฏิบัติของตําแหนงท่ีสมัคร
ประเมินสมรรถนะครั้งท่ี 2

(1) มนุษยสัมพันธ  การประสานงาน
(2) การคิดวิเคราะห
(3) ความคิดริเริ่มสรางสรรค
(4) การสื่อสารโดยการพูด

50

50

100

100

สอบขอเขียน

สอบขอเขียน

สอบขอเขียน

สอบสัมภาษณ
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๖. เกณฑการตัดสิน
การประเมินสมรรถนะ จะแบงการประเมินเปน ๒ ครั้ง ดังนี้ ครั้งท่ี 1 แบงเปน 2 ภาค ภาคท่ี 1 ความรู

ความสามารถท่ัวไป และภาคท่ี 2 ความรูความสามารถเฉพาะตําแหนง และครั้งท่ี 2 การประเมินสอบสัมภาษณ
๖.1 ผูท่ีจะผานการประเมินสมรรถนะในครั้งท่ี ๑ ตองไดคะแนนการประเมินภาค ๑ ของวิชาท่ี 1 และ

วิชาท่ี 2 รวมก้ันไมต่ํากวารอยละ 60 และตองไดคะแนนการประเมินภาค 2 ไมต่ํากวา รอยละ ๖๐
ท้ังนี้ ผูท่ีจะไดรับการตรวจขอสอบภาค ๒ จะตองเปนผูไดคะแนนผานการประเมินในภาค ๑ ดังกลาว

(วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีเชียงราย ขอสงวนสิทธิพิจารณาตรวจกระดาษคําตอบของผูเขาสอบในภาค ๒
ใหกับผูท่ีมีผลการประเมินผานในภาค ๑ เทานั้น)

๖.2 ผูท่ีจะมีสิทธิเขารับการประเมินสมรรถนะครั้งท่ี ๒ จะตองเปนผูท่ีไดคะแนนผานการประเมิน
สมรรถนะครั้งท่ี ๑ แลว

ผูท่ีจะผานการประเมินสมรรถนะครั้งท่ี ๒ ตองไดคะแนนการประเมินไมต่ํากวารอยละ ๖๐
๖.3 ผูท่ีจะผานการเลือกสรร จะตองเปนผูท่ีไดคะแนนผานการประเมินสมรรถนะครั้งท่ี ๑ และครั้งท่ี ๒
การจัดจางพนักงานราชการใหเปนไปตามลําดับคะแนนท่ีสอบไดของแตละตําแหนงตามท่ีกําหนดไวใน

ขอ 7 และขอ 8 ของประกาศฯ นี้

๗. การประกาศบัญชีรายช่ือ และการข้ึนบัญชีรายช่ือผูผานการเลือกสรร
๗.๑ วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีเชียงราย จะประกาศรายชื่อผูผานการเลือกสรร ณ วิทยาลัยเกษตร

และเทคโนโลยีเชียงราย รวมท้ังจะประกาศทางเว็บไซตของวิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีเชียงราย
๗.๒ การประกาศบัญชีรายชื่อผูผานการเลือกสรร

๗.๒.๑ จําแนกตามตําแหนงท่ีเปดรับสมัครและมีผูสอบผาน
๗.๒.๒ บัญชรีายชื่อแตละตําแหนงดังกลาว จะประกาศเรียงลําดับรายชื่อตามคะแนนของผูผาน

การเลือกสรร โดยเรียงลําดับจากผูท่ีไดคะแนนรวมสูงสุดเปนลําดับท่ีหนึ่งไปหาผูท่ีไดคะแนนรวมต่ําสุด โดยผูอยู
ในลําดับตนจะเปนผูอยูในลําดับท่ีดีกวา

๗.๒.๓ กรณีท่ีมีผูไดคะแนนรวมตามขอ ๗.๒.๒ ดังกลาวเทากัน จะพิจารณาดังนี้
(๑) ใหผูท่ีไดคะแนนประเมินภาค ๑ วิชาท่ี ๑ มากกวา เปนผูอยูในลําดับท่ีดีกวา
(๒) ถาคะแนนเทากัน จะพิจารณาใหผูท่ีไดคะแนนประเมินภาค ๑ วิชาท่ี ๒

มากกวา เปนผูอยูในลําดับท่ีดีกวา
(๓) ถาคะแนนเทากัน จะพิจารณาใหผูท่ีไดคะแนนประเมินภาค ๒ มากกวาเปนผูอยู

ในลําดับท่ีดีกวา
(4) ถาคะแนนเทากัน จะพิจารณาใหผูท่ีไดคะแนนประเมินสมรรถนะครั้งท่ี 2 มากกวา

เปนผูอยูในลําดับท่ีดีกวา
(5) ถาคะแนนเทากัน จะพิจารณาใหผูท่ีไดคะแนนประเมินสมรรถนะครั้งท่ี 2

(1) มากกวา เปนผูอยูในลําดับท่ีดีกวา ถาคะแนนเทากันจะพิจารณาใหผูท่ีได
คะแนนประเมินสมรรถนะครั้งท่ี 2 (2) มากกวาเปนผูอยูในลําดับท่ีดีกวา ถา
คะแนนเทากัน จะพิจารณาใหผูท่ีไดคะแนนประเมินสมรรถนะครั้งท่ี 2 (3)
มากกวาเปนผูอยูในลําดับท่ีดีกวา ถาคะแนนยังเทากันจะพิจารณาใหผูท่ีไดคะแนน
ประเมินสมรรถนะครั้งท่ี 2 (4) มากวาเปนผูอยูในลําดับท่ีดีกวา

7.3 วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีเชียงราย จะพิจารณาจัดจางครั้งแรกตามท่ีกําหนดไวใน ขอ 8 ของ
ประกาศฯ นี้ โดยจะจัดจางพนักงานราชการตามลําดับคะแนนท่ีสอบไดของผูผานการเลือกสรรแตละตําแหนง
ตามจํานวนอัตราท่ีไดประกาศรับสมัครไวนี้

๗.4 หากตําแหนง.......
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๗.4 หากตําแหนงใดมีผูผานการเลือกสรรเกินจํานวนอัตราวางท่ีประกาศรับสมัครนี้ วิทยาลัยเกษตรและ
เทคโนโลยีเชียงราย จะข้ึนบัญชีรายชื่อผูผานการเลือกสรรดังกลาวนั้นไว

บัญชีรายชื่อผูผานการเลือกสรรดังกลาวใหเปนอันยกเลิกหรือสิ้นผลไปเม่ือครบกําหนด 2 ป นับแต
วันประกาศข้ึนบัญชีรายชื่อผูผานการเลือกสรร หรือนับแตวันประกาศรับสมัครในตําแหนงท่ีมีลักษณะงาน
เชนเดียวกันนี้ใหม แลวแตกรณี

ท้ังนี้ ในอายุบัญชี ถามีกรณีอยางใดอยางหนึ่งดังตอไปนี้ ใหรายชื่อท่ีไดข้ึนบัญชีไวนี้เปนอันยกเลิก
การข้ึนบัญชีของผูนั้นดวย ไดแก

(๑) ผูนั้นไดขอสละสิทธิไมเขารับการจัดจางในตําแหนงท่ีสอบได
(๒) ผูนั้นไมมารายงานตัวเพ่ือรับการจัดจางภายในเวลาท่ีกําหนด
(๓) ผูนั้นไมมาเขามาปฏิบัติหนาท่ีราชการตามกําหนดวัน เวลาท่ีวิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยี

เชียงรายกําหนด
(๔) ปรากฏขอเท็จจริงในภายหนาวาผูนั้นไมเปนไปตามเงื่อนไขการรับสมัคร กรณีหนึ่งกรณีใดหรือ

หลายกรณีตามท่ีระบุไวในขอ 3.5 ของประกาศฯ นี้

๘. การจัดจางและทําสัญญาจางผูผานการเลือกสรร
ผูผานการเลือกสรรจะตองเขารับการจางและทําสัญญาจางตามท่ีวิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีเชียงราย

กําหนด ดังนี้
๘.๑ วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีเชียงราย จะจางพนักงานราชการครั้งแรกตามท่ีกําหนดไวในขอ ๑

ของประกาศฯ นี้
๘.๒ ในกรณีท่ีวิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีเชียงราย มีอัตราวางพนักงานราชการเพ่ิมภายหนาซึ่งเปน

ตําแหนงท่ีไดมีการข้ึนบัญชีรายชื่อผูผานการเลือกสรรนี้ จะจัดจางพนักงานราชการ โดยเรียกจากบัญชีรายชื่อผู
ผานการเลือกสรรตามจํานวนอัตราวางและตามลําดับของตําแหนงท่ีมีการข้ึนบัญชีรายชื่อนั้นเหลืออยูตามเงื่อนไข
ท่ีกําหนดไวในขอ ๗.๔ ของประกาศฯ นี้

๘.๓ การทําสัญญาจางใหเปนไปตามท่ีวิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีเชียงราย กําหนดซึ่งจะไดแจงให
ทราบตอไป

ประกาศ ณ วันท่ี 25 พฤษภาคม พ.ศ. ๒๕๕8

(นายเทพชัย รมโพธิ์)
ผูอํานวยการวิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีเชียงราย



เอกสารแนบทายประกาศวิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีเชียงราย
ลงวันท่ี 25 พฤษภาคม พ.ศ. 2558

เรื่อง รับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเปนพนักงานราชการท่ัวไป
------------------------------------------

1. ขอมูลเกี่ยวกับตําแหนง
ช่ือตําแหนง พนักงานบริหารท่ัวไป (ครู) สาขาวิชา รัฐศาสตร รหัสสาขา 103
ตําแหนงเลขท่ี 3119 กลุมงาน บริหารท่ัวไป
สถานท่ีปฏิบัติงาน วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีเชียงราย
สังกัด สํานักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา

2. หนาท่ีความรับผิดชอบของงานท่ีปฏิบัติ
ปฏิบัติหนาท่ีหลักเก่ียวกับการจัดการเรียนการสอน การสงเสริมการเรียนรู พัฒนาผูเรียน ปฏิบัติงานทาง

วิชาการของสถานศึกษา พัฒนาตนเองและวิชาชีพ ประสานความรวมมือกับผูปกครอง บุคคลในชุมชนหรือสถาน
ประกอบการเพ่ือรวมกันพัฒนาผูเรียน 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

3. คุณสมบัติเฉพาะสําหรับตําแหนง
ไดรับปริญญาตรีหรือคุณวุฒิอ่ืน ๆ ท่ีเทียบไดในระดับเดียวกันท่ี ก.พ. พิจารณารับรองแลว ในสาขาวิชา

รัฐศาสตร

4. การลงนาม

ชื่อผูตรวจสอบ
(นายเทพชัย  รมโพธิ์)

ผูอํานวยการวิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีเชียงราย
วันท่ีท่ีไดจัดทํา 25 พฤษภาคม 2558


