ประกาศวิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีกําแพงเพชร
เรื่อง รับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป!นพนักงานราชการทั่วไป ตําแหน$งครู
ดวย วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีกําแพงเพชร ประสงคจะรับสมัครบุคคลเพื่อจัดจางเป$นพนักงาน
ราชการทั่วไป กลุ&มงานบริหารทั่วไป ตําแหน&งครู โดยปฏิบัติงานในวิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีกําแพงเพชร
สั งกั ด สํ า นั กงานคณะกรรมการการอาชี ว ศึ กษา ฉะนั้ น อาศั ย อํ า นาจตามความในขอ ๕ ของประกาศ
คณะกรรมการบริหารพนักงานราชการ ลงวันที่ ๑๑ กันยายน พ.ศ. ๒๕๕๒ เรื่อง หลักเกณฑ วิธีการ และเงื่อนไข
การสรรหาและเลือกสรรพนักงานราชการ และแบบสัญญาจางของพนักงานราชการ พ.ศ. ๒๕๕๒ และประกาศ
คณะกรรมการบริหารพนักงานราชการ ลงวันที่ ๒๘ กุมภาพันธ พ.ศ.๒๕๕๔ เรื่อง การกําหนดลักษณะงานและ
คุณสมบัติเฉพาะของกลุ&มงานและการจัดทํากรอบอัตรากําลังพนักงานราชการ และคําสั่งสํานักงานคณะกรรมการ
การอาชีวศึกษาที่ ๒๙๗/๒๕๕๖ ลงวันที่ ๒๘ กุมภาพันธ พ.ศ. ๒๕๕๖ เรื่องมอบอํานาจการสรรหาและเลือกสรร
บุคคลเพื่อจัดจางเป$นพนักงานราชการทั่วไป การจัดทําและลงนามในสัญญาจางพนักงานราชการ จึงประกาศ
รับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป$นพนักงานราชการทั่วไป โดยมีรายละเอียดดังต&อไปนี้
๑. ชื่อตําแหน$ง กลุ$มงาน และรายละเอียดการจ*างงาน
๑.๑ ชื่อกลุ$มงาน
ชื่อตําแหน$ง
บริหารทั่วไป
พนักงานบริหารทั่วไป (ครู)

จํานวนอัตราว$าง
๑

๑.๒ ขอบข$ายงานที่จะให*ปฏิบัติ ใหเป$นไปตามรายละเอียดแนบทายประกาศนี้
๑.๓ อัตราค$าตอบแทนและสิทธิประโยชน1
ตําแหน&งในกลุ&มงานบริหารทั่วไป ค&าตอบแทนรายเดือน จํานวนเงิน ๑๘,๐๐๐ บาท และให
ไดรับสิทธิประโยชนของพนักงานราชการ ตามระเบียบสํานักนายกรัฐมนตรี ว&าดวยพนักงานราชการ พ.ศ.
๒๕๔๗ และตามประกาศคณะกรรมการบริหารพนักงานราชการ เรื่องค&าตอบแทนพนักงานราชการ (ฉบับที่ ๖)
ลงวันที่ ๑๒ กุมภาพันธ พ.ศ. ๒๕๕๖ กําหนดไว
๑.๔ ระยะเวลาการจ*าง
จางภายในปDงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๐ (ตั้งแต&วันที่เริ่มเขาปฏิบัติราชการ ซึ่งจะไดกําหนด
ไวในประกาศรายชื่อผูผ&านการเลือกสรรเพื่อจัดจางเป$นพนักงานราชการ) ถึงวันที่ ๓๐ กันยายน ๒๕๖๓ โดย
ในระยะเวลาการจางตองประเมินผลการปฏิบัติงานของพนักงานราชการ ตามประกาศคณะกรรมการบริหาร
พนักงานราชการ เรื่องแนวทางการประเมินผลการปฏิบัติงานของพนักงานราชการ พ.ศ.๒๕๕๔ ลงวันที่ ๒๘
กุมภาพันธ พ.ศ. ๒๕๕๔ และที่สํานักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา กําหนดไว
๑.๕ สถานที่ปฏิบัติงาน
ปฏิบัติงานที่วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีกําแพงเพชร อําเภอเมือง จังหวัดกําแพงเพชร
สังกัดสํานักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา
//...๒. คุณสมบัติทั่วไป

-๒๒. คุณสมบัติทั่วไป และคุณสมบัติเฉพาะสําหรับตําแหน$งของผู*สมัคร
ผูสมัครตองมีคุณสมบัติทั่วไป และมีคุณสมบัติเฉพาะสําหรับตําแหน&งเป$นไปตามระเบียบสํานักงาน
นายกรั ฐ มนตรี ว& า ดวยพนั กงานราชการ พ.ศ. ๒๕๔๗ ลงวั นที่ ๑๓ มกราคม ๒๕๔๗ และประกาศคณะ
กรรมการบริหารพนักงานราชการ เรื่องกําหนดลักษณะงานและคุณสมบัติเฉพาะกลุ&มงานและการจัดทํากรอบ
อัตรากําลังพนักงานราชการ ลงวันที่ ๒๘ กุมภาพันธ ๒๕๕๔ ดังต&อไปนี้
๒.๑ คุณสมบัติทั่วไป
๒.๑.๑ มีสัญชาติไทย
๒.๑.๒ มีอายุไม&ต่ํากว&า ๑๘ ปD (นับถึงวันสุดทายของการรับสมัคร)
๒.๑.๓ ไม&เป$นบุคคลลมละลาย
๒.๑.๔ ไม& เ ป$ น ผู มี ก ายทุ พ พลภาพจนไม& ส ามารถปฏิ บั ติ ห นาที่ ไ ด ไรความสามารถ
หรือ จิตฟKLนเฟMอนไม&สมประกอบ หรือเป$นโรคตามที่กําหนดไวในกฎหมายว&าดวยระเบียบขาราชการพลเรือน
๒.๑.๕ ไม&เป$นผูดํารงตําแหน&งทางการเมือง กรรมการพรรคการเมือง หรือเจาหนาที่
ในพรรคการเมือง
๒.๑.๖ ไม& เป$ นผู เคยตองรับโทษจํ าคุ กโดยคํา พิพากษาถึงที่สุ ดใหจํ าคุ กเพราะกระทํ า
ความผิดทางอาญา เวนแต&เป$นโทษสําหรับความผิดที่ไดกระทําโดยประมาทหรือความผิดลหุโทษ
๒.๑.๗ ไม&เป$นผูเคยถูกลงโทษใหออก ปลดออก หรือไล&ออกจากราชการ รัฐวิสาหกิจ
หรือหน&วยงานอื่นของรัฐ
หมายเหตุ ผู ที่ ผ& า นการเลื อ กสรร ในวั น ที่ ทํ า สั ญ ญาจางจะตองไม& เ ป$ น ขาราชการ
หรื อลู กจางของส& ว นราชการ พนักงาน หรื อลูกจางของหน& ว ยงานอื่ น ของรั ฐ รั ฐ วิ สาหกิ จ หรื อพนั กงาน
หรื อ ลู ก จางของราชการส& ว นทองถิ่ น และจะตองนํ า ใบรั บ รองแพทย1 ซึ่ ง ออกให* ไ ม$ เ กิ น ๑ เดื อ น
และแสดงว$าไม$เป!นโรคที่ต*องห*ามตามกฎ ก.พ. ว$าด*วยโรค (พ.ศ. ๒๕๕๓) มายื่นด*วย
๒.๒ คุณสมบัติเฉพาะสําหรับตําแหน$ง
๒.๒.๑ ไดรั บ วุ ฒิ ป ริ ญ ญาตรี ห รื อ คุ ณ วุ ฒิ อ ย& า งอื่ น ที่ เ ที ย บไดในระดั บ เดี ย วกั น
ในสาขาวิชา ช&างกลโรงงาน/เทคนิคการผลิต/เขียนแบบเครื่องกล/อุตสาหกรรมศิลปP(เขียนแบบ)/เครื่อง
มือกล/เทคนิคการผลิต/ช&างกลโรงงาน/วิศวกรรมการผลิต/อุตสาหกรรมเครื่องมือกล/วิศวกรรมอุต สาหการ
(การจัด การผลิต )/เทคโนโลยีอ ุต สาหกรรมเครื ่อ งมือ กล/อุต สาหกรรมศิล ปP( ช&า งกลโรงงาน)/
อุต สาหกรรมศิล ปP( การผลิต )/อุต สาหกรรมศิล ปP( เครื ่อ งมือ กล)/เทคโนโลยีก ารผลิต /เทคโนโลยี
อุต สาหกรรม(การจัด การอุส าหกรรม)เทคโนโลยีอุต สาหกรรมศึก ษา/วิศ วกรรมเครื่อ งกล/วิศ วกรรม
อุต สาหการและระบบการผลิต /วิศ วกรรมอุส าหการ(ออกแบบการผลิต )/การจัด การการผลิต /
เทคโนโลยีวิศวกรรมการออกแบบและผลิต เครื่องจักรกล/วิศวกรรมขนถ&า ยวัส ดุ(ช&า งกลโรงงาน) และ
ที่ ก.พ.รับรองแลวในสาขาวิชาที่เหมาะสมกับลักษณะงานที่ปฏิบัติตามรายละเอียดแนบทายประกาศนี้
๒.๒.๒ มีใบอนุญาตประกอบวิชาชีพครู หรือ ใบอนุญาตปฏิบัติการสอน หรือหนังสือ
รับรองสิทธิ โดยตองไดรับอนุมัติภายในวันปQดรับสมัครเท&านั้น
๓. การรับสมัคร
๓.๑ วัน เวลา และสถานที่รับสมัคร
ผู ประสงคจะสมั ค รที่ มี คุ ณ สมบั ติ ต รงตามที่ กํ า หนดไวในประกาศนี้ ใหยื่ น ใบสมั ค ร
ดวยตนเอง ณ อาคารอํานวยการ วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีกําแพงเพชร โดยสมัครไดตั้งแต&วันที่
๑๗ –๒๓ พฤศจิกายน ๒๕๕๙ (ในวันและเวลาราชการ) ภาคเชาตั้งแต&เวลา ๐๘.๓๐ น. ถึง ๑๒.๐๐ น. และ
ภาคบ&าย เวลา ๑๓.๐๐ น. ถึง ๑๖.๓๐ น. ของแต&ละวันรับสมัครดังกล&าว
//...๓.๒ หลักฐานที่ตองยื่น

-๓๓.๒ หลักฐานที่ต*องยื่นพร*อมใบสมัคร
๓.๒.๑ รู ป ถ& า ยหนาตรง ไม& ส วมหมวก ไม& ส วมแว& น ดํ า ขนาด ๑x๑.๕ นิ้ ว โดยถ& า ยไว
ไม& เกิ น ๑ ปD (นั บ ถึ งวั น สุ ด ทายของการรั บ สมั คร) จํ า นวน ๓ รู ป (ใชติ ดใบสมั คร ๑ รู ป และใบตอบรั บ
การสมัคร ๒ รูป)
๓.๒.๒ สําเนาปริญญาบัตร และสําเนาระเบียนแสดงผลการเรียน (Transcript of Records)
ที่แสดงว&าเป$นผูมีคุณวุฒิการศึกษาตรงตามประกาศรับสมัครโดยตองสําเร็จการศึกษาและไดรับอนุมัติจากผูมีอํานาจ
อนุมัติภายในวันปQดรับสมัครจํานวนอย&างละ ๑ ฉบับ
ทั้งนี้ ผูที่จะถือว&าเป$นผูสําเร็จการศึกษาตามหลักสูตรขั้นปริญญาบัตรของสถานศึกษาใดนั้น
จะถือตามกฎหมาย กฎ หรือระเบียบที่เกี่ยวของกับการศึกษาตามหลักสูตรของสถานศึกษานั้น ๆ เป$นเกณฑ
โดยจะตองสําเร็จการศึกษาภายในวันปQดรับสมัคร
๓.๒.๓ สําเนาบัตรประจําตัวประชาชน จํานวน ๑ ฉบับ
๓.๒.๔ สําเนาทะเบียนบาน จํานวน ๑ ฉบับ
๓.๒.๕ สําเนาหลักฐานอื่นๆ (ถามี) เช&น ใบสําคัญการสมรส ใบเปลี่ยนชื่อ-นามสกุล
(ในกรณีที่ชื่อและนามสกุลในหลักฐานเอกสารการสมัครไม&ตรงกัน) ใบสําคัญทางทหาร (ใบสด. ๘ ใบสด. ๙
และใบ สด. ๔๓) (เฉพาะผูสมัครเพศชาย) เป$นตน จํานวนอย&างละ ๑ ฉบับ
๓.๒.๖ สําเนาใบอนุญาตประกอบวิชาชีพครู หรือสําเนาใบอนุญาตปฏิบัติการสอน หรือ
หนังสือรับรองสิทธิ จํานวน ๑ ฉบับ
ทั้ ง นี้ ในวั น สมั คร ใหผู สมั ครนํ า เอกสาร ฉบั บจริ งทุ ก รายการ มาแสดงต& อ เจาหนาที่
รั บ สมั ค รดวย และใหผู สมั ค รเขี ย นคํ า รั บ รองสํ า เนาถู ก ตองและลงชื่ อ กํ า กั บ ไวในสํ า เนาเอกสาร
ตามขอ ๓.๒.๒-๓.๒.๖ ไวทุกฉบับ
๓.๓ ค$าธรรมเนียมในการสมัคร
ผู สมั ค รตองเสี ย ค& า ธรรมเนี ย มสอบสํ า หรั บ ตํ า แหน& ง ที่ ส มั ค ร จํ า นวนเงิ น ๒๐๐ บาท
(สองรอยบาทถวน) และค&าธรรมเนียมดังกล&าวจะไม&จ&ายคืนให ไม&ว&ากรณีใด ๆ ทั้งสิ้น
๓.๔ วิธีการสมัคร
ใหผูสมัครดําเนินการเกี่ยวกับการสมัครตามขั้นตอนวิธีการ ดังนี้
๓.๔.๑ ขอรับคํารองขอสมัคร และใบสมัครไดที่เจาหนาที่ในวันสมัคร
๓.๔.๒ กรอกรายละเอี ย ดในเอกสารการสมั ค รซึ่ ง ประกอบดวย คํ า รองขอสมั ค ร
และใบสมัครใหครบถวนทุกช&องรายการ และลงชื่อผูสมัครพรอมทั้งวันที่สมัครใหเรียบรอย
๓.๔.๓ ติ ดรู ปถ& ายจํ านวน ๑ รู ปลงในใบสมั คร และติ ดรู ปถ& ายจํ านวน ๒ รู ป ลงในบั ตร
ประจําตัวผูสมัครสอบในช&องที่กําหนดใหเรียบรอย
๓.๔.๔ ยื่ น เอกสารการสมั ค รที่ ก รอกขอความสมบู ร ณและติ ด รู ป ถ& า ยเรี ย บรอยแลว
พรอมทั้งแนบเอกสารประกอบการสมัครตามขอ ๓.๒ โดยใหยื่นการสมัครต&อเจาหนาที่รับสมัครเท&านั้น
และใหยื่นภายในวันเวลาและสถานที่รับสมัครที่กําหนดไวตามขอ ๓.๑
//..๓.๔.๕ เมื่อเจาหนาที่

-๔๓.๔.๕ เมื่อเจาหนาที่รั บสมัครไดตรวจสอบเอกสารการสมัครแลว ใหผู สมั ครชํา ระเงิ น
ค&าธรรมเนีย มสอบตามขอ ๓.๓ และลงชื่อผู สมัครในบันทึ กประจํ าวัน เป$น หลักฐาน พรอมกับรอรับ บัต ร
ประจําตัวผูสมัครสอบคืนจากเจาหนาที่รับสมัครซึ่งผูสมัครตองเก็บไวเป$นหลักฐานในการเขารับการประเมิน
สมรรถนะโดยการสอบ
๓.๔.๖ ติดตามตรวจสอบประกาศรายชื่อผูมีสิทธิสอบตามที่กําหนดไวในขอ ๔.
ของประกาศฯ นี้
๓.๕ เงื่อนไขการรับสมัคร
๓.๕.๑ วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีกําแพงเพชร ขอสงวนสิทธิรับการพิจารณาเอกสาร
การสมัครเฉพาะผูสมัครที่ยื่นเอกสารประกอบการสมัครตามขอ ๓.๒ ในประกาศฯ นี้ครบถวนทุกรายการ
และไดกรอกขอความในเอกสารการสมัครครบถวนสมบูรณและไดดําเนินการสมัครตามขอ ๓.๔ ในประกาศฯ
นี้ครบถวนทุกขั้นตอน กรณีที่ยื่นเอกสารประกอบการสมัคร หรือกรอกขอความในเอกสารการสมัครไม&
ครบถวนสมบูรณ หรือไม&ไดดําเนินการสมัครครบถวนทุกขั้นตอนดังกล&าวจะมีผลใหผูสมัครนั้นไม&มีรายชื่อใน
ประกาศรายชื่อผูมีสิทธิเขารับการประเมินสมรรถนะหรือเขารับการสอบในตําแหน&งที่สมัครนั้น
๓.๕.๒ ผูสมัครจะตองรับผิดชอบในการตรวจสอบและรับรองตนเองว&าเป$นผูมีคุณสมบัติ
ทั่วไปและคุณสมบัติเฉพาะสําหรับตําแหน&งตามขอ ๒.๑ และขอ ๒.๒ ในประกาศฯ นี้จริง กรณีที่วิทยาลัย
เกษตรและเทคโนโลยีกําแพงเพชร ตรวจสอบพบว&าผูสมัครไม&มีคุณสมบัติครบถวนดังกล&าวหรือตรวจสอบ
พบว&าคุณวุฒิการศึกษาที่ใชสมัครไม&ตรงตามคุณสมบัติของตําแหน&งที่สมัครหรือเป$นคุณวุฒิที่ ก.พ. ยังมิได
รับรอง รวมทั้งกรณีที่มีความผิดพลาดอันเกิดจากผูสมัครไม&ว&าดวยเหตุใดๆ อันมีผลทําใหผูสมัครไม&มีสิทธิ
สมัครตามประกาศรับสมัครฯ นี้ ใหถือว&าผูสมัครเป$นผูขาดคุณสมบัติในการสมัครมาแต&ตน และถือว&าเป$นผูไม&มี
สิทธิเขารับการประเมินสมรรถนะและไม&มีสิทธิไดรับการจัดจางและทําสัญญาจางเป$นพนักงานราชการครั้งนี้
ถึงแมจะเป$นผูผ&านการเลือกสรรเพื่อจัดจางเป$นพนักงานราชการ และจะไม&ไดรับคืนค&าธรรมเนียมสอบแต&อย&างใด
๓.๕.๓ คุณสมบัติเฉพาะสําหรับตําแหน&งตามขอ ๒.๒ ในประกาศฯ นี้ ที่เกี่ยวกับการสําเร็จ
การศึ ก ษาตามหลั ก สู ต รขั้ น ปริ ญ ญาของสถานศึ ก ษาใดจะถื อ ตามกฎหมาย กฎ หรื อ ระเบี ย บเกี่ ย วกั บ
การศึกษาขั้นปริญญาของสถานศึกษานั้นเป$นเกณฑ โดยเป$นผูสําเร็จการศึกษาและไดรับอนุมัติจากผูมีอํานาจ
อนุมัติภายในวันสุดทายของการรับสมัคร ทั้งนี้รวมถึงใบอนุญาตประกอบวิชาชีพครูที่ออกโดยคุรุสภาดวย
๓.๕.๔ วิ ทยาลั ยเกษตรและเทคโนโลยี กํ าแพงเพชร จะดํ า เนิ น การประเมิ น สมรรถนะ
โดยการสอบขอเขียนครั้งแรกในวันและเวลาเดียวกันทุกตําแหน&งตามประกาศรับสมัครนี้ ดังนั้น กรณีผูใด
สมัครหลายตําแหน&ง วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีกําแพงเพชรขอสงวนสิทธิในการประกาศรายชื่อผูมีสิทธิ
เขาสอบตามขอ ๔. ของประกาศฯ นี้ โดยพิจารณาประกาศรายชื่อผูนั้นตามตําแหน&งที่ผูนั้นไดสมัครครั้ง
สุดทาย
//..๔. การประกาศรายชื่อ

-๕๔. การประกาศรายชื่อผู*มีสิทธิเข*ารับการประเมินสมรรถนะ และกําหนดวันเวลาและสถานที่ ในการ
ประเมินสมรรถนะ
วิทยาลั ยเกษตรและเทคโนโลยี กํา แพงเพชร จะประกาศรายชื่ อผูมี สิ ทธิ เ ขารั บการประเมิ น
สมรรถนะ และกํ า หนดวั น เวลา และสถานที่ ใ นการประเมิ น สมรรถนะ ก& อ นหรื อ ภายในวั น ที่ ๒๑
พฤศจิกายน ๒๕๕๙ ณ วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีกําแพงเพชร และ/หรือทางเว็ บไซต ของวิ ทยาลั ย
เกษตรและเทคโนโลยีกําแพงเพชร www.kpcat.ac.th
๕. หลักเกณฑ1และวิธีการเลือกสรร
วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีกําแพงเพชร จะดําเนินการประเมินสมรรถนะผูสมัครดวยวิธีการ
สอบในแต&ละตําแหน&งที่เปQดรับสมัคร ดังต&อไปนี้
สมรรถนะ
คะแนนเต็ม วิธีการประเมิน
ประเมินสมรรถนะ ครั้งที่ ๑ (สอบวันจันทร1 ที่ ๒๘ พฤศจิกายน ๒๕๕๙)
๕๐
สอบขอเขียน
ส$วนที่ ๑ : ความรู*ความสามารถทั่วไป (ภาคเช*า เวลา ๐๙.๐๐-๑๒.๐๐ น.)
- รัฐธรรมนูญแห&งแห&งราชอาณาจักรไทย (ฉบับชั่วคราว) พ.ศ. ๒๕๕๗
- พระราชบัญญัติการอาชีวศึกษา พ.ศ. ๒๕๕๑
- ระเบียบสํานักนายกรัฐมนตรีว&าดวยพนักงานราชการ พ.ศ. ๒๕๔๗ และประกาศ
คณะกรรมการบริหารพนักงานราชการที่เกี่ยวของ
- พระราชบัญญัติขอมูลข&าวสารของทางราชการ พ.ศ. ๒๕๔๐
- ข&าวสาร บานเมืองและเหตุการณปKจจุบัน
- ความเขาใจภาษาและการใชภาษาไทย
ส$วนที่ ๒ : ความรู*ความสามารถเฉพาะตําแหน$ง (ภาคบ$าย เวลา ๑๓.๐๐-๑๖.๐๐ น.)
- ความรูความสามรถเฉพาะตําแหน&งตามลักษณะสามขาที่สมัคร

ประเมินสมรรถนะ ครั้งที่ ๒ สอบสัมภาษณ1 (สอบวันศุกร1 ที่ ๒ ธันวาคม ๒๕๕๙)
(๑) มนุษยสัมพันธ การประสานงาน
(๒) การคิดวิเคราะห
(๓) ความคิดริเริ่มสรางสรรค
(๔) การสื่อสารโดยการพูด

๕๐

สอบขอเขียน

๕๐

สอบสัมภาษณ

โดยจะประเมินสมรรถนะ ครั้งที่ ๑ ก&อนและเมื่อประเมินสมรรถนะ ครั้งที่ ๑ ผ&านแลว จึงจะมี
สิทธิเขารับการประเมินสมรรถนะ ครั้งที่ ๒ ต&อไป

//..๖. เกณฑการตัดสิน

-๖๖. เกณฑ1การตัดสิน
๖.๑ การประเมิ น สมรรถนะจะแบ& ง การประเมิ น เป$ น ๒ ครั้ ง สมรรถนะในส& ว นที่ ๑
และส&วนที่ ๒ จะดําเนินการประเมินสมรรถนะในครั้งที่ ๑ สําหรับสมรรถนะในส& วนที่ ๓ จะดํ าเนิ นการ
ประเมินสมรรถนะในครั้งที่ ๒
๖.๒ ผูที่จะผ&านการประเมินสมรรถนะครั้งที่ ๑ ตองไดคะแนนการประเมินส&วนที่ ๑ และส&วนที่ ๒
ไม&ต่ํากว&ารอยละ ๖๐
ทั้งนี้ ผูที่จะไดรับการตรวจขอสอบส&วนที่ ๒ จะตองเป$นผูไดคะแนนผ&านการประเมินในส&วน
ที่ ๑ ไม& ต่ํ า กว& า รอยละ ๖๐ (วิ ทยาลั ยเกษตรและเทคโนโลยี กํ าแพงเพชร ขอสงวนสิ ท ธิ พิ จ ารณาตรวจ
กระดาษคําตอบของผูเขาสอบในส&วนที่ ๒ ใหกับผูที่มีผลการประเมินผ&านในส&วนที่ ๑ เท&านั้น)
๖.๓ ผู ที่ จ ะมี สิ ท ธิ เ ขารั บ การประเมิ น สมรรถนะครั้ ง ที่ ๒ จะตองเป$ น ผู ที่ ไ ดคะแนนผ& า น
การประเมินสมรรถนะครั้งที่ ๑ แลวผูที่จะผ&านการประเมินสมรรถนะครั้งที่ ๒ ตองไดคะแนนการประเมิน
ไม&ต่ํากว&ารอยละ ๖๐
๖.๔ ผู ที่ จะผ& านการเลื อกสรร จะตองเป$ นผู ที่ ไดคะแนนผ& านการประเมิ นสมรรถนะครั้ งที่ ๑
และครั้งที่ ๒ ไม&ต่ํากว&ารอยละ ๖๐
การจัดจางพนักงานราชการใหเป$นไปตามลําดับคะแนนที่สอบไดของแต&ละตําแหน&ง
๗. การประกาศบัญชีรายชื่อ และการขึ้นบัญชีรายชื่อผู*ผ$านการเลือกสรร
๗.๑ วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีกําแพงเพชร จะประกาศรายชื่อผูผ&านการเลือกสรร
ณ วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีกําแพงเพชร หรือประกาศทางเว็บไซตของวิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยี
กําแพงเพชร WWW.kpcat.ac.th
๗.๒ การประกาศรายชื่อผูผ&านการเลือกสรร
๗.๒.๑ จําแนกตามตําแหน&งที่เปQดรับสมัครและมีผูสอบผ&าน
๗.๒.๒ รายชื ่อ แต&ล ะตํ า แหน&ง ดัง กล&า ว จะประกาศเรีย งลํ า ดับ รายชื่อ ตามคะแนน
ของผูผ&านการเลือกสรร โดยเรียงลําดับจากผูที่ไดคะแนนรวมสูงสุดเป$นลําดับที่หนึ่งไปหาผูที่ไดคะแนนรวม
ต่ําสุด โดยผูอยู&ในลําดับตนจะเป$นผูอยู&ในลําดับที่ดีกว&า
๗.๒.๓ กรณีที่มีผูไดคะแนนรวมตามขอ ๗.๒.๒ ดังกล&าวเท&ากัน จะพิจารณาดังนี้
(๑) ใหผูที่ไดคะแนนประเมินครั้งที่ ๑ ส&วนที่ ๑ มากกว&า เป$นผูอยู&ในลําดับที่ดีกว&า
(๒) ถาคะแนนเท&ากัน จะพิจารณาใหผูที่ไดคะแนนประเมินครั้งที่ ๑ ส&วนที่ ๒
มากกว&า เป$นผูอยู&ในลําดับที่ดีกว&า
(๓) ถาคะแนนเท&ากัน จะพิจารณาใหผูที่ไดคะแนนประเมินครั้งที่ ๒ มากกว&า
เป$นผูอยู&ในลําดับที่ดีกว&า
๗.๓ วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีกําแพงเพชร จะพิจารณาจัดจางครั้งแรกตามที่กําหนดไว
ตามลําดับคะแนนที่สอบไดของผูผ&านการเลือกสรร ตามจํานวนอัตราว&างที่ไดประกาศรับสมัครไวนี้
//..๗.๔ หากตําแหน&งใดมี

-๗๗.๔ หากตําแหน&งใดมีผูผ&านการเลือกสรรเกินจํานวนอัตราว&างที่ประกาศรับสมัครนี้ วิทยาลัย
เกษตรและเทคโนโลยีกําแพงเพชรจะขึ้นบัญชีผูผ&านการเลือกสรรดังกล&าวนั้นไว
บัญชีรายชื่อผูผ&านการเลือกสรรดังกล&าวใหเป$นอันยกเลิกหรือสิ้นผลไปเมื่อครบกําหนด ๑ ปD
นับแต&วันประกาศขึ้นบัญชีรายชื่อผูผ&านการเลือกสรร
ทั้งนี้ ในอายุบัญชี ถามีกรณีอย&างใดอย&างหนึ่งดังต&อไปนี้ ใหรายชื่อที่ไดขึ้นบัญชีไวนี้เป$นอัน
ยกเลิกการขึ้นบัญชีของผูนั้นดวย ไดแก&
(๑) ผูนั้นไดขอสละสิทธิไม&เขารับการจัดจางในตําแหน&งที่สอบได
(๒) ผูนั้นไม&มารายงานตัวเพี่อรับการจัดจางภายในเวลาที่กําหนด
(๓) ผู นั้ น ไม& ม าเขาปฏิ บั ติ ห นาที่ ร าชการตาม กํ า หนดวั น เวลา ที่ วิ ทยาลั ย เกษตรและ
เทคโนโลยีกําแพงเพชร กําหนด
(๔) ปรากฏขอเท็จจริงในภายหนาว&าผูนั้นมีคุณสมบัติไม&เป$นไปตามเงื่อนไข และ/หรือไม&
ปฏิบัติตามเงื่อนไขการรับสมัครกรณีหนึ่งกรณีใดหรือหลายกรณีตามที่ระบุไวในขอ ๓.๕ ของประกาศฯ นี้
๘. การจัดจ*างและทําสัญญาจ*างผู*ผ$านการเลือกสรร
ผูผ&านการเลือกสรรจะตองเขารับการจางและทําสัญญาจางตามที่วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยี
กําแพงเพชร กําหนด
๘.๑ วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีกําแพงเพชร จะจางพนักงานราชการครั้งแรกตามที่กําหนด
ไวในขอ ๗.๓ ของประกาศฯ นี้
๘.๒ การทําสัญญาจางใหเป$นไปตามที่วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีกําแพงเพชร กําหนด
ประกาศ ณ วันที่ ๗ พฤศจิกายน พ.ศ. ๒๕๕๙

(นายสุภาพ มณีรัตน)
ผูอํานวยการวิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีกําแพงเพชร

เอกสารแนบท*ายประกาศวิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีกําแพงเพชร
ลงวันที่ ๗ พฤศจิกายน ๒๕๕๙
เรื่อง รับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรและจัดจ*างเป!นพนักงานราชการทั่วไป
--------------------------------------------๑. ข*อมูลเกี่ยวกับตําแหน$ง
ชื่อตําแหน$ง
พนักงานราชการทั่วไป (ตําแหน&ง ครู)
เลขที่ตําแหน$ง
๑๑๐๖ กลุ$มงาน บริหารทั่วไป
สาขาวิชา
สาขาวิชา ช&างกลโรงงาน/เทคนิคการผลิต/เขียนแบบเครื่องกล/อุตสาหกรรมศิลปP
(เขียนแบบ)/เครื่อง มือกล/เทคนิคการผลิต/ช&างกลโรงงาน/วิศวกรรมการ
ผลิต/อุตสาหกรรมเครื่องมือกล/วิศวกรรมอุตสาหการ(การจัด การผลิต )/
เทคโนโลยี อุตสาหกรรมเครื่ องมื อกล/อุ ตสาหกรรมศิ ลปP (ช&า งกลโรงงาน)/
อุต สาหกรรมศิลปP(การผลิ ต)/อุ ตสาหกรรมศิล ปP (เครื่ องมื อกล)/เทคโนโลยี การ
ผลิต/เทคโนโลยีอุตสาหกรรม(การจั ดการอุส าหกรรม)เทคโนโลยี
อุต สาหกรรมศึ กษา/วิ ศวกรรมเครื่ องกล/วิ ศวกรรม อุ ต สาหการและระบบ
การผลิต /วิศวกรรมอุส าหการ(ออกแบบการผลิต )/การจั ดการการผลิต /
เทคโนโลยีวิ ศวกรรมการออกแบบและผลิ ตเครื่ องจั กรกล/วิศวกรรมขนถ&า ย
วัสดุ(ช& างกลโรงงาน)
สถานที่ปฏิบัติงาน
วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีกําแพงเพชร
ที่ตั้งเลขที่ ๑๐๔ หมู& ๗ ตําบลนิคมทุ&งโพธิ์ทะเล อําเภอเมืองกําแพงเพชร
จังหวัดกําแพงเพชร ๖๒๐๐๐
๒. ปฏิบัติหน*าที่และความรับผิดชอบของงานที่ปฏิบัติ
ปฏิบัติหนาที่หลักเกี่ยวกับการจัดการเรียนการสอน การส&งเสริมการเรียนรู พัฒนาผูเรียน
ปฏิบัติงานทางวิชาการของสถานศึกษา พัฒนาตนเองและวิชาชีพ ประสานความร&วมมือกับผูปกครอง บุคคลใน
ชุมชนหรือสถานประกอบการเพื่อร&วมกันพัฒนาผูเรียน การบริการสังคมดานวิชาการ เป$นตน โดยมีลักษณะงาน
ที่ตองปฏิบัติ ดังนี้
๑. ปฏิบัติงานเกี่ยวกับการจัดการเรียนการสอนและการส&งเสริมการเรียนรูของผูเรียน
ดวยวิธีการที่หลากหลาย โดยเนนผูเรียนเป$นสําคัญ
๒. จัดอบรมสั่งสอนและจัดกิจกรรมเพื่อพัฒนาผูเรียนใหมีคุณลักษณะที่พึงประสงค
๓. ปฏิบัติงานวิชาการของสถานศึกษา
๔. ปฏิบัติงานเกี่ยวกับการจัดระบบการดูแลช&วยเหลือผูเรียน
๕. ประสานความร&วมมือกับผูปกครองและบุคคลในชุมชนเพื่อร&วมกันพัฒนาผูเรียนตามศักยภาพ
๖. ทํานุ บํารุง ส&งเสริมศิลปวัฒนธรรม แหล&งเรียนรูและภูมิปKญญาทองถิ่น
๗. ศึกษา วิเคราะห วิจัย และประเมินพัฒนาการของผูเรียน เพื่อนํามาพัฒนาการเรียน
การสอนใหมีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น
//๘. ปฏิบัติงานเกี่ยวกับ..

-๒๘. ปฏิบัติงานเกี่ยวกับการใชโปรแกรมชุดคําสั่งในระบบคอมพิวเตอรเพื่อนํามาปฏิบัติงานใน
การจัดการเรียนการสอนและงานอื่นๆ ที่เกี่ยวของ รวมทั้งการติดตามความกาวหนาของเทคโนโลยีใหม&ๆ เพื่อ
นํามาใชปฏิบัติงาน
๙. ติดต&อประสานงาน ใหบริการขอมูล ใหคําปรึกษา แนะนํา ตอบปKญหา และชี้แจงเรื่อง
ต&างๆ ที่เกี่ยวกับงานในหนาที่แก&บุคคลหรือหน&วยงานที่เกี่ยวของ
๓. คุณสมบัติเฉพาะสําหรับตําแหน$ง
๓.๑ไดรั บ วุ ฒ ิ ป ริ ญ ญาตรี ห รื อ คุ ณ วุ ฒ ิ อ ย& า งอื ่ น ที ่ เ ที ย บไดในระดั บ เดี ย วกั น
ในสาขาวิชา เครื่องมือกล/เทคนิคการผลิต/ช&างกลโรงงาน/วิศวกรรมการผลิต/อุตสาหกรรมเครื่องมือกล
และที่ ก.พ.รับรองแลวในสาขาวิชาที่เหมาะสมกับลักษณะงานที่ปฏิบัติตามประกาศนี้
๓.๒ มีใบอนุญาตประกอบวิชาชีพครู หรือใบอนุญาตปฏิบัติการสอน หรือหนังสือ
รับรองสิทธิ โดยตองไดรับอนุมัติภายในวันปQดรับสมัครเท&านั้น
๔. การลงนาม

(นายสุภาพ มณีรัตน)
ผูอํานวยการวิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีกําแพงเพชร
๗ พฤศจิกายน ๒๕๕๙

