
 
 

ประกาศ วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีเชียงราย 
เรื่อง  รับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป  

---------------------------------- 
 ด้วย วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีเชียงราย ประสงค์จะรับสมัครบุคคลเพ่ือเลือกสรรและจัดจ้างเป็นพนักงาน
ราชการทั่วไป  สังกัดส านักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา  ฉะนั้น อาศัยอ านาจตามประกาศคณะกรรมการ บริหาร
พนักงานราชการ เรื่อง หลักเกณฑ์ วิธีการและเงื่อนไขการสรรหาและเลือกสรรพนักงานราชการและแบบสัญญาจ้างของ
พนักงานราชการ พ.ศ. ๒๕๕๒ ลงวันที่ 11 กันยายน พ.ศ. 2552 และประกาศคณะกรรมการ บริหารพนักงานราชการ 
เรื่อง การก าหนดลักษณะงานและคุณสมบัติเฉพาะของกลุ่มงานและการจัดท ากรอบอัตราก าลังพนักงานราชการ พ.ศ. 
2554 ลงวันที่ ๒๘ กุมภาพันธ์ พ.ศ. ๒๕๕๔ และค าสั่งส านักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษาที่ ๒๙๗/๒๕๕๖ ลงวันที่ 
๒๘ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๖ เรื่องมอบอ านาจการสรรหาและเลือกสรรบุคคลเพ่ือจัดจ้างเป็นพนักงานราชการ ประเภททั่วไป 
การจัดท าและลงนามในสัญญาจ้างพนักงานราชการ จึงประกาศรับสมัครบุคคลเพ่ือเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป 
โดยมีรายละเอียดดังต่อไปนี้ 
 

๑.  ชื่อต าแหน่ง  กลุ่มงาน  และรายละเอียดการจ้างงาน 
 1.1 ชื่อกลุ่มงาน   ชื่อต าแหน่ง  และจ านวนอัตราว่าง  

      ชื่อกลุ่มงาน        ชื่อต าแหน่ง                    จ านวนอัตราว่าง    
      บริหารทั่วไป      พนักงานบริหารทั่วไป (ครู)                 1      
1.2 อัตราค่าตอบแทนและสิทธิประโยชน์    
 อัตราค่าตอบแทนตามประกาศคณะกรรมการบริหารพนักงานราชการ เรื่องค่าตอบแทน 

พนักงานราชการ (ฉบับที่ 6) พ.ศ. 2556 ลงวันที่ 12 กุมภาพันธ์ 2556 รายละเอียดค่าตอบแทนดังนี้ 
  1.2.1 กลุ่มงานบริหารทั่วไป อัตราค่าตอบแทน จ านวนเงิน 18,000 บาท และให้ได้รับสิทธิ
ประโยชน์ตามประกาศคณะกรรมการบริหารพนักงานราชการ เรื่องสิทธิประโยชน์ของพนักงานราชการ พ.ศ. 2554 
ลงวันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2554 ก าหนดไว้ 
 1.3 ระยะเวลาการจ้าง   

ตั้งแต่วันที่ 1 สิงหาคม 2559 ถึงวันที่ ๓๐ กันยายน ๒๕๕๙ (ตามระยะเวลาของกรอบอัตราก าลังพนักงาน
ราชการที่ได้รับอนุมัติจากคณะกรรมการบริหารพนักงานราชการ (คพร.) รอบที่ 3 ปี พ.ศ. 2556 – 2559) โดยใน
ระยะเวลาการจ้างต้องประเมินผลการปฏิบัติงานตามระเบียบส านักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยพนักงานราชการ พ.ศ. 
2547 ประกอบกับประกาศคณะกรรมการบริหารพนักงานราชการ เรื่อง แนวทางการประเมินผลการปฏิบัติงานของ
พนักงานราชการ พ.ศ. ๒๕๕๔ ลงวันที่ ๒๘ กุมภาพันธ์ พ.ศ. ๒๕๕๔ และที่ส านักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา
ก าหนดไว้  
 1.4 สถานที่ปฏิบัติงาน   ปฏิบัติงานที่วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีเชียงราย  
 1.5 ขอบข่ายงานที่จะให้ปฏิบัติ ให้เป็นไปตามรายละเอียดแนบท้ายประกาศนี้ 
 

๒.  คุณสมบัติท่ัวไป และคุณสมบัติเฉพาะส าหรับต าแหน่งของผู้สมัคร 
 ผู้สมัครต้องมีคุณสมบัติทั่วไป และมีคุณสมบัติเฉพาะส าหรับต าแหน่งเป็นไปตามระเบียบส านักนายกรัฐมนตรี
ว่าด้วยพนักงานราชการ พ.ศ. 2547 ลงวันที่ 13 มกราคม 2547 และประกาศคณะกรรมการบริหารพนักงาน
ราชการ เรื่องก าหนดลักษณะงานและคุณสมบัติเฉพาะของกลุ่มงานและการจัดท ากรอบอัตราก าลังพนักงานราชการ 
ลงวันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2554 ครบทุกข้อ ดังต่อไปนี้ 

๒.๑ คุณสมบัติทั่วไป    
     ๒.๑.๑ มีสัญชาติไทย 

๒.๑.๒ มีอายุไม่ต่ ากว่า ๑๘ ปีบริบูรณ์ นับถึงวันปิดรับสมัคร 
๒.๑.๓ ไม่เป็น……. 
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๒.๑.๓ ไม่เป็นบุคคลล้มละลาย 
๒.๑.๔ ไม่เป็นผู้มีกายทุพพลภาพจนไม่สามารถปฏิบัติหน้าที่ได้ ไร้ความสามารถ หรือจิตฟ่ันเฟือน 

ไม่สมประกอบ หรือเป็นโรคตามท่ีก าหนดไว้ในกฎหมายว่าด้วยระเบียบข้าราชการพลเรือน 
๒.๑.๕ ไม่เป็นผู้ด ารงต าแหน่งทางการเมือง กรรมการพรรคการเมือง หรือเจ้าหน้าที่ในพรรคการเมือง 
๒.๑.๖ ไม่เป็นผู้เคยต้องรับโทษจ าคุกโดยค าพิพากษาถึงที่สุดให้จ าคุก เพราะกระท าความผิดทาง 

อาญา เว้นแต่เป็นโทษส าหรับความผิดที่ได้กระท าโดยประมาทหรือความผิดลหุโทษ  
๒.๑.๗ ไม่เป็นผู้เคยถูกลงโทษให้ออก ปลดออก หรือไล่ออกจากราชการ รัฐวิสาหกิจ หรือหน่วยงาน 

อ่ืนของรัฐ 
 หมายเหตุ  ผู้ที่ผ่านการเลือกสรร ในวันที่ท าสัญญาจ้างจะต้องไม่เป็นข้าราชการหรือลูกจ้างของส่วน
ราชการ พนักงาน หรือลูกจ้างของหน่วยงานอ่ืนของรัฐ รัฐวิสาหกิจ หรือพนักงาน หรือลูกจ้างของราชการส่วนท้องถิ่น 
และจะต้องน าใบรับรองแพทย์  ซึ่งออกให้ไม่เกิน ๑ เดือน และแสดงว่าไม่เป็นโรคที่ต้องห้ามตามกฎ ที ่ก.พ. ก าหนด 
มายื่นด้วย 

๒.๒ คุณสมบัติเฉพาะส าหรับต าแหน่ง 
ได้รับคุณวุฒิและมีความรู้ความสามารถตามที่ก าหนดไว้ในรายละเอียดแนบท้ายประกาศฯ นี้ 
ทั้งนี้ คุณวุฒิดังกล่าวซึ่งเป็นคุณวุฒิตามคุณสมบัติเฉพาะส าหรับต าแหน่งที่น ามาใช้สมัครต้องเป็นคุณวุฒิที่  

ก.พ. พิจารณารับรองแล้ว 
 

๓.  การสมัครเข้ารับการเลือกสรร 
3.1  วัน เวลาและสถานที่รับสมัคร 
ผู้สนใจจะสมัครที่มีคุณสมบัติตรงตามที่ก าหนดไว้ในประกาศนี้ ขอและยื่นใบสมัครด้วยตนเอง ได้ที ่ 

งานบุคลากร วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีเชียงราย 51 หมู่ 6 ต.ริมกก อ.เมือง จ.เชียงราย โดยสมัครได้ตั้งแต่วันที่ 
12 กรกฎาคม ๒๕๕9 ถึง วันที่ 21 กรกฎาคม ๒๕๕9 ในเวลา ๐๘.๓๐ น. ถึง ๑๒.๐๐ น. และเวลา ๑๓.๐๐ น. ถึง 
๑๖.๓๐ น. ยกเว้นวันหยุดราชการ   
    ๓.๒ หลักฐานที่ต้องย่ืนพร้อมใบสมัคร 
 ๓.๒.๑.  รูปถ่ายสี หน้าตรง ไม่สวมหมวก ไม่สวมแว่นด า ขนาด ๑ x ๑.๕ นิ้ว โดยถ่ายไว้ไม่เกิน  ๑ ป ี(นับ
ถึงวันสุดท้ายของการรับสมัคร) จ านวน ๓ รปู   
 ๓.๒.๒.  กรณีต าแหน่งในกลุ่มงานบริหารทั่วไป ให้ใช้ส าเนาปริญญาบัตร ซึ่งเป็นคุณวุฒิที่ใช้สมัคร หากยัง
ไม่ได้รับใบปริญญาบัตรให้ใช้หนังสือแสดงว่าเป็นผู้ส าเร็จการศึกษาปริญญาตรีดังกล่าว จากผู้มีอ านาจอนุมัติตามท่ี
ก าหนดไว้ในคุณสมบัติเฉพาะส าหรับต าแหน่งที่เปิดรับสมัครนี้ จ านวน 2 ฉบับ 

๓.๒.๓.  ส าเนาแสดงผลการเรียน (Transcript) ของคุณวุฒิที่ใช้สมัครในข้อ ๓.๒.๒ จ านวน 2 ฉบับ 
๓.๒.๔.  ส าเนาบัตรประจ าตัวประชาชน จ านวน  ๑  ฉบับ 
๓.๒.๕   ส าเนาทะเบียนบ้าน จ านวน  ๑ ฉบับ 
๓.๒.๖.  ส าเนาหลักฐานอื่นๆ (ถ้ามี) เช่น ใบส าคัญการสมรส ใบเปลี่ยนชื่อ – นามสกุล (ในกรณีท่ีชื่อและ

นามสกุลในหลักฐานเอกสารการสมัครไม่ตรงกัน) ใบส าคัญทางทหาร (ใบ สด.๘ ใบ สด.๙ และใบสด. ๔๓) (เฉพาะ
ผู้สมัครเพศชาย) เป็นต้น จ านวนอย่างละ ๑ ฉบับ 

๓.๒.๗  ส าเนาใบอนุญาตประกอบวิชาชีพครูหรือส าเนาใบอนุญาตปฏิบัติการสอนจ านวน  ๑  ฉบับ 
     ทั้งนี้ ในวันสมัคร ให้ผู้สมัครจัดเรียงเอกสารตามล าดับข้างต้น พร้อมน าเอกสารฉบับจริงทุกรายการมา
แสดงต่อเจ้าหน้าที่รับสมัคร และให้ผู้สมัครเขียนค ารับรองส าเนาถูกต้องและลงช่ือก ากับไว้ในส าเนาเอกสาร ตาม
ข้อ ๓.๒.๒ – ๓.๒.๗ ทุกฉบับ 

 
๓.๓ ค่าธรรมเนียม 
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 ๓.๓ ค่าธรรมเนียมในการสมัคร 
        ผู้สมัครสอบต้องเสียค่าธรรมเนียมสอบส าหรับต าแหน่งที่สมัคร จ านวนเงิน ๒๐๐ บาท (สองร้อยบาท
ถ้วน) และค่าธรรมเนียมดังกล่าวจะไม่จ่ายคืนให้ ไม่ว่ากรณีใด ๆ ทั้งสิ้น 

3.4 วิธีการสมัคร 
         ให้ผู้สมัครด าเนินการเกี่ยวกับการสมัครตามขั้นตอนวิธีการ ดังนี้ 

๓.๔.๑ ขอรับค าร้องขอสมัคร และใบสมัครตามแบบท่ีก าหนด   
๓.๔.๒ กรอกรายละเอียดในเอกสารการสมัครซึ่งประกอบด้วย ค าร้องขอสมัคร และใบสมัคร 

ให้ครบถ้วนทุกช่องรายการ และลงชื่อผู้สมัครพร้อมทั้งวันที่สมัครให้เรียบร้อย กรณีกรอกเอกสารการสมัครผิดเล็กน้อย
ให้ขีดฆ่าลงชื่อก ากับและกรอกข้อความใหม่ให้ถูกต้อง  กรณีกรอกผิดหลายแห่งให้ขอรับเอกสารการสมัครชุดใหม่เพ่ือ
กรอกใหม่ 

๓.๔.๓ ปิดรูปถ่ายจ านวน  ๑ รูป ลงในใบสมัคร และปิดรูปถ่ายจ านวน  ๒ รูป ลงในบัตร 
ประจ าตัวผู้สมัครสอบในช่องที่ก าหนดให้เรียบร้อย 

๓.๔.๔ ยื่นเอกสารการสมัครที่กรอกข้อความสมบูรณ์และปิดรูปถ่ายเรียบร้อยแล้วพร้อมทั้ง 
แนบเอกสารประกอบการสมัคร ตามข้อ ๓.๒ โดยให้ยื่นการสมัครต่อเจ้าหน้าที่รับสมัครเท่านั้น และให้ยื่นภายในวัน
เวลาและสถานที่รับสมัครตามที่ก าหนดไว้ ตามข้อ ๓.๑ 

๓.๔.๕ เมื่อเจ้าหน้าที่รับสมัครได้ตรวจสอบเอกสารการสมัครแล้ว ให้ผู้สมัครช าระเงิน 
ค่าธรรมเนียมสอบตามข้อ ๓.๓  และลงชื่อผู้สมัครในบันทึกประจ าวันเป็นหลักฐาน พร้อมกับรอรับบัตรประจ าตัว
ผู้สมัครสอบคืนจากเจ้าหน้าที่รับสมัครซึ่งผู้สมัครต้องเก็บไว้เป็นหลักฐานในการเข้ารับการประเมินสมรรถนะโดยการ
สอบ 

๓.๔.๖ ติดตามตรวจสอบประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิสอบตามที่ก าหนดไว้ในข้อ ๔ ของประกาศฯนี้ 
๓.๕  เงื่อนไขการรับสมัคร 
 ๓.๕.๑. วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีเชียงราย ขอสงวนสิทธิรับการพิจารณาเอกสารการรับ 

สมัครเฉพาะผู้สมัครที่ยื่นเอกสารประกอบการสมัครตามข้อ ๓.๒ ในประกาศฯ นี้ครบถ้วนทุกรายการ และได้กรอก
ข้อความในเอกสารการสมัครครบถ้วนสมบูรณ์และได้ด าเนินการสมัครตามข้อ ๓.๔ ในประกาศฯ นี้ครบถ้วนทุกข้ันตอน 
กรณียื่นเอกสารประกอบการสมัคร หรือกรอกข้อความในเอกสารการสมัครไม่ครบถ้วนสมบูรณ์ หรือไม่ได้ด าเนินการ
สมัครครบถ้วนทุกข้ันตอนดังกล่าวจะมีผลให้ผู้สมัครนั้นไม่มีรายชื่อในประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการประเมิน
สมรรถนะหรือเข้ารับการสอบในต าแหน่งที่สมัครนั้น 

๓.๕.๒. ผู้สมัครจะต้องรับผิดชอบในการตรวจสอบและรับรองตนเองว่าเป็นผู้มีคุณสมบัติทั่วไป และ
คุณสมบัติเฉพาะส าหรับต าแหน่งตามข้อ ๒.๑ และข้อ ๒.๒ ในประกาศฯ นี้จริง ในกรณีท่ีวิทยาลัยเกษตรและ
เทคโนโลยีเชียงราย  ตรวจสอบพบว่าผู้สมัครไม่มีคุณสมบัติครบถ้วนดังกล่าว หรือตรวจสอบพบว่าคุณวุฒิการศึกษาที่
ใช้สมัครไม่ตรงตามคุณสมบัติของต าแหน่งที่สมัครหรือเป็นคุณวุฒิที่ ก.พ. ยังมิได้รับรอง รวมทั้งกรณีที่มีความผิดพลาด
อันเกิดจากผู้สมัครไม่ว่าด้วยเหตุผลใดๆ อันมีผลท าให้ผู้สมัครไม่มีสิทธิสมัครตามประกาศรับสมัครฯนี้ ให้ถือว่าผู้สมัคร
เป็นผู้ขาดคุณสมบัติในการสมัครมาแต่ต้น และถือว่าเป็นผู้ไม่มีสิทธิเข้ารับการประเมินสมรรถนะและไม่มีสิทธิได้รับการ
จัดจ้างและท าสัญญาจ้างเป็นพนักงานราชการครั้งนี้   ถึงแม้จะเป็นผู้ผ่านการเลือกสรรเพ่ือจัดจ้างเป็นพนักงานราชการ 
และจะไม่ได้รับคืนค่าธรรมเนียมสอบแต่อย่างใด 

๓.๕.๓. คุณสมบัติเฉพาะส าหรับต าแหน่งตามข้อ ๒.๒  ในประกาศฯ นี้  ที่เก่ียวกับการส าเร็จ 
การศึกษาตามหลักสูตรขั้นประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูงหรือปริญญาของสถานศึกษาใดจะถือตามกฎหมาย  กฎ หรือ
ระเบียบเกี่ยวกับการศึกษาขั้นประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูงหรือปริญญาของสถานศึกษานั้นเป็นเกณฑ์  โดยผู้ส าเร็จ
การศึกษาและได้รับอนุมัติจากผู้มีอ านาจอนุมัติภายในวันสุดท้ายของการรับสมัคร  

๓.๕.4........ 
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๓.๕.๔. วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีเชียงราย จะด าเนินการประเมินสมรรถนะโดยการสอบ
ข้อเขียนครั้งแรกในวันและเวลาเดียวกันทุกต าแหน่ง ที่ได้ประกาศรับสมัครนี้  ดังนั้น กรณีผู้ใดสมัครหลายต าแหน่ง 
วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีเชียงราย ขอสงวนสิทธิ์ในการประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าสอบตามข้อ ๔ ของประกาศฯ 
นี้ โดยพิจารณาประกาศรายชื่อผู้นั้นตามต าแหน่งที่ผู้นั้นได้สมัครครั้งสุดท้าย 
๔.  การประกาศรายช่ือผู้มีสิทธิเข้ารับการประเมินสมรรถนะ และก าหนดวันเวลา และสถานที่ในการประเมิน    
     สมรรถนะ 

วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีเชียงรายจะประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการประเมินสมรรถนะ และก าหนดวัน 
เวลา และสถานที่ในการประเมิน สมรรถนะ ก่อนหรือภายในวันที่ 22 กรกฎาคม ๒๕๕9 ทางเว็บไซต์ของวิทยาลัยเกษตร
และเทคโนโลยีเชียงราย  www.crcat.ac.th 
๕.  หลักเกณฑ์และวิธีการเลือกสรร 
 วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีเชียงราย จะด าเนินการประเมินสมรรถนะผู้สมัครทุกรายด้วยวิธีการสอบในแต่
ละต าแหน่งที่เปิดรับสมัคร ดังต่อไปนี้ 

สมรรถนะ คะแนนเต็ม วิธีการประเมิน 
ประเมินสมรรถนะครั้งที่ 1 
ภาค 1 : ความรู้ความสามารถทั่วไป 
   วิชาที่ 1  

- รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พ.ศ. 2550 
- พระราชกฤษฎีกาว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการบริหารกิจการ

บ้านเมืองที่ดี พ.ศ.2546 
- พระราชบัญญัติความรับผิดทางละเมิดของเจ้าหน้าที่ พ.ศ.2539 
- พระราชบัญญัติการอาชีวศึกษา พ.ศ.2551 
- ระเบียบส านักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยพนักงานราชการ พ.ศ. 2547 

และประกาศคณะกรรมการบริหารพนักงานราชการที่เกี่ยวข้อง 
- พระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของราชการ พ.ศ. 2540 
- ข่าวสาร-บ้านเมืองและเหตุการณ์ทั่วไป 
วิชาที่ 2 

     -    ความเข้าใจภาษาและการใช้ภาษาไทย 
     -    ความรู้เบื้องต้นเก่ียวกับคอมพิวเตอร์และการใช้โปรแกรมประยุกต์ใน  

     งานส านักงาน 
ภาค 2 : ความรู้ความสามารถเฉพาะต าแหน่ง 
           ตามลักษณะงานที่จะให้ปฏิบัติของต าแหน่งที่สมัคร 
ประเมินสมรรถนะครั้งที่ 2 
     (1) มนุษย์สัมพันธ์  การประสานงาน 
     (2) การคิดวิเคราะห์ 
     (3) ความคิดริเริ่มสร้างสรรค์ 
     (4) การสื่อสารโดยการพูด 

 
 
       50 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
       50 
 
 
 
     100 
 

100 
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สอบข้อเขียน 
 
 
 
สอบข้อเขียน 
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๖. เกณฑ์การตัดสิน 
 การประเมินสมรรถนะ จะแบ่งการประเมินเป็น ๒ ครั้ง ดังนี้ ครั้งที่ 1 แบ่งเป็น 2 ภาค ภาคท่ี 1 ความรู้
ความสามารถทั่วไป และภาคที่ 2 ความรู้ความสามารถเฉพาะต าแหน่ง และครั้งที่ 2 การประเมินสอบสัมภาษณ์ 
 ๖.1 ผู้ที่จะผ่านการประเมินสมรรถนะในครั้งที่ ๑ ต้องได้คะแนนการประเมินภาค ๑ ของวิชาที่ 1 และวิชาที่ 
2 รวมก้ันไม่ต่ ากว่าร้อยละ 60 และต้องได้คะแนนการประเมินภาค 2 ไม่ต่ ากว่า ร้อยละ ๖๐   
  ทั้งนี้ ผู้ที่จะได้รับการตรวจข้อสอบภาค ๒ จะต้องเป็นผู้ได้คะแนนผ่านการประเมินในภาค ๑ ดังกล่าว    
(วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีเชียงราย ขอสงวนสิทธิพิจารณาตรวจกระดาษค าตอบของผู้เข้าสอบในภาค ๒ ให้กับผู้ที่
มีผลการประเมินผ่านในภาค ๑ เท่านั้น) 
 ๖.2 ผู้ที่จะมีสิทธิเข้ารับการประเมินสมรรถนะครั้งที่ ๒ จะต้องเป็นผู้ที่ได้คะแนนผ่านการประเมิน 
สมรรถนะครั้งที่ ๑ แล้ว 
       ผู้ที่จะผ่านการประเมินสมรรถนะครั้งที่ ๒ ต้องได้คะแนนการประเมินไม่ต่ ากว่าร้อยละ ๖๐  
 ๖.3 ผู้ที่จะผ่านการเลือกสรร จะต้องเป็นผู้ที่ได้คะแนนผ่านการประเมินสมรรถนะครั้งที่ ๑ และครั้งที่ ๒ 
 การจัดจ้างพนักงานราชการให้เป็นไปตามล าดับคะแนนที่สอบได้ของแต่ละต าแหน่งตามที่ก าหนดไว้ในข้อ 7 
และข้อ 8 ของประกาศฯ นี้ 
 

๗.  การประกาศบัญชีรายชื่อ และการขึ้นบัญชีรายชื่อผู้ผ่านการเลือกสรร 
 ๗.๑ วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีเชียงราย จะประกาศรายชื่อผู้ผ่านการเลือกสรร ณ วิทยาลัยเกษตรและ
เทคโนโลยีเชียงราย รวมทั้งจะประกาศทางเว็บไซต์ของวิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีเชียงราย www.crcat.ac.th 
 ๗.๒  การประกาศบัญชีรายชื่อผู้ผ่านการเลือกสรร 
  ๗.๒.๑ จ าแนกตามต าแหน่งที่เปิดรับสมัครและมีผู้สอบผ่าน 
  ๗.๒.๒ บัญชรีายชื่อแต่ละต าแหน่งดังกล่าว จะประกาศเรียงล าดับรายชื่อตามคะแนนของผู้ผ่านการ
เลือกสรร โดยเรียงล าดับจากผู้ที่ได้คะแนนรวมสูงสุดเป็นล าดับที่หนึ่งไปหาผู้ที่ได้คะแนนรวมต่ าสุด โดยผู้อยู่ในล าดับ
ต้นจะเป็นผู้อยู่ในล าดับที่ดีกว่า 
  ๗.๒.๓ กรณีท่ีมีผู้ได้คะแนนรวมตามข้อ ๗.๒.๒ ดังกล่าวเท่ากัน จะพิจารณาดังนี้ 
   (๑) ให้ผู้ที่ได้คะแนนประเมินภาค ๑ วิชาที ่๑ มากกว่า เป็นผู้อยู่ในล าดับที่ดีกว่า 
   (๒) ถ้าคะแนนเท่ากัน จะพิจารณาให้ผู้ที่ได้คะแนนประเมินภาค ๑ วิชาที่ ๒   
        มากกว่า เป็นผู้อยู่ในล าดับที่ดีกว่า 
   (๓) ถ้าคะแนนเท่ากัน จะพิจารณาให้ผู้ที่ได้คะแนนประเมินภาค ๒ มากกว่าเป็นผู้อยู่ 
        ในล าดับที่ดีกว่า 
   (4) ถ้าคะแนนเท่ากัน จะพิจารณาให้ผู้ที่ได้คะแนนประเมินสมรรถนะครั้งที่ 2 มากกว่า 

     เป็นผู้อยู่ในล าดับที่ดีกว่า 
(5) ถ้าคะแนนเท่ากัน จะพิจารณาให้ผู้ที่ได้คะแนนประเมินสมรรถนะครั้งที่ 2 
     (1) มากกว่า เป็นผู้อยู่ในล าดับที่ดีกว่า ถ้าคะแนนเท่ากันจะพิจารณาให้ผู้ที่ได้ 
     คะแนนประเมินสมรรถนะครั้งที่ 2 (2) มากกว่าเป็นผู้อยู่ในล าดับที่ดีกว่า ถ้า 
     คะแนนเท่ากัน จะพิจารณาให้ผู้ที่ได้คะแนนประเมินสมรรถนะครั้งที่ 2 (3)  
     มากกว่าเป็นผู้อยู่ในล าดับที่ดีกว่า ถ้าคะแนนยังเท่ากันจะพิจารณาให้ผู้ที่ได้คะแนน 
     ประเมินสมรรถนะครั้งที่ 2 (4) มากว่าเป็นผู้อยู่ในล าดับที่ดีกว่า 

 7.3 วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีเชียงราย จะพิจารณาจัดจ้างครั้งแรกตามที่ก าหนดไว้ใน ข้อ 8 ของ
ประกาศฯ นี้ โดยจะจัดจ้างพนักงานราชการตามล าดับคะแนนที่สอบได้ของผู้ผ่านการเลือกสรรแต่ละต าแหน่ง ตาม
จ านวนอัตราที่ได้ประกาศรับสมัครไว้นี้ 

๗.4 หากต าแหน่ง....... 
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 ๗.4 หากต าแหน่งใดมีผู้ผ่านการเลือกสรรเกินจ านวนอัตราว่างที่ประกาศรับสมัครนี้ วิทยาลัยเกษตรและ
เทคโนโลยีเชียงราย จะข้ึนบัญชีรายชื่อผู้ผ่านการเลือกสรรดังกล่าวนั้นไว้ 
       บัญชีรายชื่อผู้ผ่านการเลือกสรรดังกล่าวให้เป็นอันยกเลิกหรือสิ้นผลไปเมื่อครบก าหนด 2 ปี นับแต่วัน
ประกาศข้ึนบัญชีรายชื่อผู้ผ่านการเลือกสรร หรือนับแต่วันประกาศรับสมัครในต าแหน่งที่มีลักษณะงานเช่นเดียวกันนี้
ใหม่ แล้วแต่กรณี 
       ทั้งนี้ ในอายุบัญชี ถ้ามีกรณีอย่างใดอย่างหนึ่งดังต่อไปนี้ ให้รายชื่อที่ได้ขึ้นบัญชีไว้นี้เป็นอันยกเลิก การข้ึน
บัญชีของผู้นั้นด้วย ได้แก่  

(๑) ผู้นั้นได้ขอสละสิทธิไม่เข้ารับการจัดจ้างในต าแหน่งที่สอบได้ 
(๒) ผู้นั้นไม่มารายงานตัวเพ่ือรับการจัดจ้างภายในเวลาที่ก าหนด 
(๓) ผู้นั้นไม่มาเข้ามาปฏิบัติหน้าที่ราชการตามก าหนดวัน เวลาที่วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยี 

เชียงรายก าหนด 
(๔) ปรากฏข้อเท็จจริงในภายหน้าว่าผู้นั้นไม่เป็นไปตามเงื่อนไขการรับสมัคร กรณีหนึ่งกรณีใดหรือ 

หลายกรณตีามที่ระบุไว้ในข้อ 3.5 ของประกาศฯ นี้ 
 

๘.  การจัดจ้างและท าสัญญาจ้างผู้ผ่านการเลือกสรร 
ผู้ผ่านการเลือกสรรจะต้องเข้ารับการจ้างและท าสัญญาจ้างตามท่ีวิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีเชียงราย

ก าหนด ดังนี้ 
๘.๑ วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีเชียงราย จะจ้างพนักงานราชการครั้งแรกตามที่ก าหนดไว้ในข้อ ๑ ของ

ประกาศฯ นี้ 
๘.๒ ในกรณีที่วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีเชียงราย มีอัตราว่างพนักงานราชการเพ่ิมภายหน้าซึ่งเป็น

ต าแหน่งที่ได้มีการขึ้นบัญชีรายชื่อผู้ผ่านการเลือกสรรนี้ จะจัดจ้างพนักงานราชการ โดยเรียกจากบัญชีรายชื่อผู้ผ่าน
การเลือกสรรตามจ านวนอัตราว่างและตามล าดับของต าแหน่งที่มีการขึ้นบัญชีรายชื่อนั้นเหลืออยู่ตามเงื่อนไขที่ก าหนด
ไว้ในข้อ ๗.๔ ของประกาศฯ นี้  

๘.๓ การท าสัญญาจ้างให้เป็นไปตามที่วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีเชียงราย ก าหนดซึ่งจะได้แจ้งให้ทราบ
ต่อไป 

 

                        ประกาศ ณ วันที่ 4  กรกฎาคม พ.ศ. ๒๕๕9 
 

                        
                      (นายเทพชัย  ร่มโพธิ์) 
                 ผู้อ านวยการวิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีเชียงราย 

 
 
 
 
       
 
 
 
 

 



เอกสารแนบท้ายประกาศวิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีเชียงราย 
ลงวันที่ 4  กรกฎาคม พ.ศ. 2559 

เรื่อง  รับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป 
------------------------------------------ 

1. ข้อมูลเกี่ยวกับต าแหน่ง 
 ชื่อต าแหน่ง พนักงานบริหารทั่วไป (ครู)  
 1.1 สาขาวิชา ส่งเสริมการเกษตร 
           รหัสสาขา 404  ต าแหน่งเลขที่ 1031 
 กลุ่มงาน  บริหารทั่วไป 
 สถานที่ปฏิบัติงาน   วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีเชียงราย 
 สังกัด    ส านักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา 
 

2. หน้าที่ความรับผิดชอบของงานที่ปฏิบัติ 
ปฏิบัติหน้าที่หลักเกี่ยวกับการจัดการเรียนการสอน การส่งเสริมการเรียนรู้ พัฒนาผู้เรียน ปฏิบัติงานทาง

วิชาการของสถานศึกษา พัฒนาตนเองและวิชาชีพ ประสานความร่วมมือกับผู้ปกครอง บุคคลในชุมชนหรือสถาน
ประกอบการเพ่ือร่วมกันพัฒนาผู้เรียน การบริการสังคมด้านวิชาการ เป็นต้น โดยมีลักษณะงานที่ต้องปฏิบัติ ดังนี้ 

๑. ปฏิบัติงานเกี่ยวกับการจัดการเรียนการสอน และการส่งเสริมการเรียนรู้ของผู้เรียนด้วยวิธีการที่ 
หลากหลาย โดยเน้นผู้เรียนเป็นส าคัญ 

๒. จัดอบรมสั่งสอนและจัดกิจกรรมเพ่ือพัฒนาผู้เรียนให้มีคุณลักษณะที่พึงประสงค์ 
๓. ปฏิบัติงานวิชาการของสถานศึกษา 
๔. ปฏิบัติงานเกี่ยวกับการจัดระบบการดูแลช่วยเหลือผู้เรียน 
๕. ประสานความร่วมมือกับผู้ปกครองและบุคคลในชุมชนเพ่ือร่วมกันพัฒนาผู้เรียนตามศักยภาพ 
๖. ท านุ บ ารุง ส่งเสริมศิลปวัฒนธรรม แหล่งเรียนรู้และภูมิปัญญาท้องถิ่น 
๗. ศึกษา วิเคราะห์ วิจัย และประเมินพัฒนาการของผู้เรียนเพื่อน ามาพัฒนาการเรียนการสอนให้มี 

ประสิทธิภาพยิ่งขึ้น 
๘. ปฏิบัติงานเกี่ยวกับการใช้โปรแกรมชุดค าสั่งในระบบคอมพิวเตอร์เพื่อน ามาปฏิบัติงานในการจัดการเรียน 

การสอนและงานอ่ืน ๆ ที่เกี่ยวข้อง รวมทั้งการติดตามความก้าวหน้าของเทคโนโลยีใหม่ๆเพ่ือน ามาใช้ปฏิบัติงาน 
๙. ติดต่อประสานงาน ให้บริการข้อมูลให้ค าปรึกษา แนะน า ตอบปัญหา และชี้แจงเรื่องต่าง ๆ ที่เกี่ยวกับ 

งานในหน้าที่แก่บุคคลหรือหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง 
 

3. คุณสมบัติเฉพาะส าหรับต าแหน่ง 
          ไดร้ับปริญญาตรีหรือคุณวุฒิอื่น ๆ ที่เทียบได้ในระดับเดียวกันที่ ก.พ. พิจารณารับรองแล้ว ในสาขาวิชา     
ส่งเสริมการเกษตร/เทคโนโลยีการเกษตร/เกษตรและป่าไม้/เกษตรศึกษา/วิทยาศาสตร์การเกษตร   
  

4. การลงนาม 
         

      ชื่อผู้ตรวจสอบ    
                      (นายเทพชัย  ร่มโพธิ์) 
              ผู้อ านวยการวิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีเชียงราย 
                              วันที่ ที่ได้จัดท า 4 กรกฏาคม 2559 


