
 
 

ประกาศ วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยเีชยีงราย 
เรื่อง  รบัสมัครบุคคลเพื่อเลอืกสรรเปน็พนักงานราชการทั่วไป  

---------------------------------- 
 ด้วย วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีเชียงราย ประสงค์จะรบัสมคัรบุคคลเพ่ือเลือกสรรและจัดจ้างเป็นพนกังาน
ราชการทั่วไป  สังกัดสํานักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา  ฉะนั้น อาศัยอํานาจตามประกาศคณะกรรมการ บริหาร
พนักงานราชการ เรื่อง หลักเกณฑ์ วิธีการและเงื่อนไขการสรรหาและเลือกสรรพนักงานราชการและแบบสัญญาจ้างของ
พนักงานราชการ พ.ศ. ๒๕๕๒ ลงวันที่ 11 กันยายน พ.ศ. 2552 และประกาศคณะกรรมการ บริหารพนักงานราชการ 
เรื่อง การกําหนดลักษณะงานและคุณสมบัติเฉพาะของกลุ่มงานและการจัดทํากรอบอัตรากําลังพนักงานราชการ พ.ศ. 
2554 ลงวันที่ ๒๘ กุมภาพันธ์ พ.ศ. ๒๕๕๔ และคําสั่งสํานักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษาที่ ๒๙๗/๒๕๕๖ ลงวันที่ 
๒๘ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๖ เรื่องมอบอํานาจการสรรหาและเลือกสรรบุคคลเพ่ือจัดจ้างเป็นพนักงานราชการ ประเภททั่วไป 
การจัดทําและลงนามในสัญญาจ้างพนักงานราชการ จึงประกาศรับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป 
โดยมีรายละเอียดดังต่อไปนี้ 
 

๑.  ชื่อตําแหน่ง  กลุ่มงาน  และรายละเอียดการจ้างงาน 
 1.1 ชื่อกลุ่มงาน   ชื่อตําแหน่ง  และจํานวนอัตราว่าง  

      ชื่อกลุ่มงาน        ชื่อตําแหน่ง                    จํานวนอัตราว่าง    
      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 จํานวนเงิน 18,000 บาท และให้ได้รับสิทธิ
ประโยชน์ตามประกาศคณะกรรมการบริหารพนักงานราชการ เรื่องสิทธิประโยชน์ของพนักงานราชการ พ.ศ. 2554 
ลงวันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2554 กําหนดไว้ 
 1.3 ระยะเวลาการจ้าง   

ต้ังแต่วันที่ 1 กุมภาพันธ์  2560 ถึงวันที่ ๓๐ กันยายน ๒๕63 (ตามระยะเวลาของกรอบอัตรากําลัง
พนักงานราชการที่ได้รับอนุมัติจากคณะกรรมการบริหารพนักงานราชการ (คพร.) รอบที่ 4 ปี พ.ศ. 2560 – 2563) 
โดยในระยะเวลาการจ้างต้องประเมินผลการปฏิบัติงานตามระเบียบสํานักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยพนักงานราชการ พ.ศ. 
2547 ประกอบกับประกาศคณะกรรมการบริหารพนักงานราชการ เรื่อง แนวทางการประเมินผลการปฏิบัติงานของ
พนักงานราชการ พ.ศ. ๒๕๕๔ ลงวันที่ ๒๘ กุมภาพันธ์ พ.ศ. ๒๕๕๔ และที่สํานักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา
กําหนดไว้  
 1.4 สถานทีป่ฏบิตัิงาน   ปฏิบัติงานที่วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีเชียงราย  
 1.5 ขอบข่ายงานที่จะใหป้ฏบิตั ิให้เป็นไปตามรายละเอียดแนบท้ายประกาศนี้ 
 

๒.  คุณสมบัติทั่วไป และคุณสมบัติเฉพาะสําหรับตําแหน่งของผู้สมัคร 
 ผู้สมัครต้องมีคุณสมบัติทั่วไป และมีคุณสมบัติเฉพาะสําหรับตําแหน่งเป็นไปตามระเบียบสํานักนายกรัฐมนตรี
ว่าด้วยพนักงานราชการ พ.ศ. 2547 ลงวันที่ 13 มกราคม 2547 และประกาศคณะกรรมการบริหารพนักงาน
ราชการ เรื่องกําหนดลักษณะงานและคุณสมบัติเฉพาะของกลุ่มงานและการจัดทํากรอบอัตรากําลังพนักงานราชการ 
ลงวันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2554 ครบทุกข้อ ดังต่อไปนี้ 

๒.๑ คณุสมบตัทิั่วไป    
     ๒.๑.๑ มีสัญชาติไทย 

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

ไม่สมประกอบ หรือเป็นโรคตามที่กําหนดไว้ในกฎหมายว่าด้วยระเบียบข้าราชการพลเรือน 
๒.๑.๕ ไม่เป็นผู้ดํารงตําแหน่งทางการเมือง กรรมการพรรคการเมือง หรือเจ้าหน้าที่ในพรรคการเมือง 
๒.๑.๖ ไม่เป็นผู้เคยต้องรับโทษจําคุกโดยคําพิพากษาถึงที่สุดให้จําคุก เพราะกระทําความผิดทาง 

อาญา เว้นแต่เป็นโทษสําหรับความผิดที่ได้กระทําโดยประมาทหรือความผิดลหุโทษ  
๒.๑.๗ ไม่เป็นผู้เคยถูกลงโทษให้ออก ปลดออก หรือไล่ออกจากราชการ รัฐวิสาหกิจ หรือหน่วยงาน 

อ่ืนของรัฐ 
 หมายเหต ุ ผู้ที่ผ่านการเลือกสรร ในวันทีท่ําสัญญาจ้างจะต้องไม่เป็นข้าราชการหรือลูกจ้างของส่วน
ราชการ พนักงาน หรือลูกจ้างของหน่วยงานอ่ืนของรัฐ รัฐวิสาหกิจ หรือพนักงาน หรือลูกจ้างของราชการส่วนท้องถิ่น 
และจะต้องนําใบรับรองแพทย์ ซึ่งออกให้ไมเ่กิน ๑ เดือน และแสดงว่าไม่เป็นโรคที่ต้องห้ามตามกฎ ที่ ก.พ. กําหนด มา
ย่ืนด้วย 

๒.๒ คุณสมบตัเิฉพาะสาํหรบัตาํแหน่ง 
ได้รับคุณวุฒิและมีความรู้ความสามารถตามที่กําหนดไว้ในรายละเอียดแนบท้ายประกาศฯ นี้ 
ทั้งนี้ คุณวุฒิดังกล่าวซึ่งเป็นคุณวุฒิตามคุณสมบัติเฉพาะสําหรับตําแหน่งที่นํามาใช้สมัครต้องเป็นคุณวุฒิที่  

ก.พ. พิจารณารับรองแล้ว 
 

๓.  การสมัครเข้ารบัการเลือกสรร 
3.1  วัน เวลาและสถานทีร่บัสมคัร 
ผู้สนใจจะสมัครที่มีคุณสมบัติตรงตามที่กําหนดไว้ในประกาศนี้ ขอและยื่นใบสมัครด้วยตนเอง ได้ที่  

งานบุคลากร วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยเีชียงราย 51 หมู่ 6 ต.ริมกก อ.เมือง จ.เชียงราย โดยสมัครได้ต้ังแต่วันที่ 
27 มกราคม ๒๕60 ถึงวันที่ 2 กุมภาพันธ์ ๒๕60 ในเวลา ๐๘.๓๐ น. ถึง ๑๒.๐๐ น. และเวลา ๑๓.๐๐ น. ถึง 
๑๖.๓๐ น. ยกเว้นวันหยุดราชการ   
    ๓.๒ หลักฐานทีต่้องยืน่พร้อมใบสมัคร 
 ๓.๒.๑.  รูปถ่ายสี หน้าตรง ไม่สวมหมวก ไม่สวมแว่นดํา ขนาด ๑ x ๑.๕ นิ้ว โดยถ่ายไว้ไม่เกิน  ๑ ปี (นับ
ถึงวันสุดท้ายของการรับสมัคร) จํานวน ๓ รปู   
 ๓.๒.๒.  กรณีตําแหน่งในกลุม่งานบริหารทั่วไป ให้ใช้สําเนาปริญญาบัตร ซึ่งเป็นคุณวุฒิที่ใช้สมัคร หากยัง
ไม่ได้รับใบปริญญาบัตรใหใ้ช้หนังสือแสดงว่าเป็นผู้สําเร็จการศึกษาปริญญาตรีดังกล่าว จากผู้มีอํานาจอนุมัติตามท่ี
กําหนดไว้ในคุณสมบัติเฉพาะสําหรับตําแหน่งที่เปิดรับสมัครนี้ จํานวน 2 ฉบับ 

๓.๒.๓.  สําเนาแสดงผลการเรียน (Transcript) ของคุณวุฒิที่ใช้สมคัรในข้อ ๓.๒.๒ จํานวน 2 ฉบับ 
๓.๒.๔.  สําเนาบัตรประจําตัวประชาชน จํานวน  ๑  ฉบับ 
๓.๒.๕   สําเนาทะเบียนบ้าน จํานวน  ๑ ฉบับ 
๓.๒.๖.  สําเนาหลักฐานอื่นๆ (ถ้ามี) เช่น ใบสําคัญการสมรส ใบเปลี่ยนชือ่ – นามสกลุ (ในกรณทีี่ช่ือและ

นามสกุลในหลกัฐานเอกสารการสมัครไม่ตรงกัน) ใบสําคัญทางทหาร (ใบ สด.๘ ใบ สด.๙ และใบสด. ๔๓) (เฉพาะ
ผู้สมัครเพศชาย) เป็นต้น จํานวนอย่างละ ๑ ฉบับ 

      ทั้งนี้ ในวนัสมัคร ใหผู้ส้มัครจดัเรียงเอกสารตามลาํดบัข้างต้น พร้อมนําเอกสารฉบบัจริงทกุ
รายการมาแสดงต่อเจ้าหน้าที่รบัสมคัร และให้ผูส้มัครเขยีนคาํรบัรองสาํเนาถูกต้องและลงชื่อกํากบัไว้ในสาํเนา
เอกสาร ตามข้อ ๓.๒.๒ – ๓.๒.๗ ทุกฉบบั 

 
 

๓.๓ ค่าธรรมเนียม 
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 ๓.๓ ค่าธรรมเนียมในการสมคัร 
        ผู้สมัครสอบต้องเสียค่าธรรมเนียมสอบสําหรับตําแหน่งที่สมัคร จํานวนเงิน ๒๐๐ บาท (สองร้อยบาท
ถ้วน) และค่าธรรมเนียมดังกล่าวจะไม่จ่ายคืนให้ ไม่ว่ากรณีใด ๆ ทั้งสิ้น 

3.4 วิธีการสมัคร 
         ใหผู้้สมคัรดําเนินการเกี่ยวกับการสมัครตามขั้นตอนวิธีการ ดังนี้ 

๓.๔.๑ ขอรับคําร้องขอสมัคร และใบสมัครตามแบบที่กําหนด   
๓.๔.๒ กรอกรายละเอียดในเอกสารการสมัครซึ่งประกอบด้วย คําร้องขอสมัคร และใบสมัคร 

ให้ครบถ้วนทุกช่องรายการ และลงชื่อผู้สมัครพร้อมทั้งวันที่สมัครให้เรียบรอ้ย กรณีกรอกเอกสารการสมคัรผิดเล็กน้อย
ให้ขีดฆ่าลงชื่อกํากับและกรอกข้อความใหมใ่ห้ถูกต้อง  กรณีกรอกผิดหลายแห่งให้ขอรบัเอกสารการสมัครชุดใหม่เพือ่
กรอกใหม ่

๓.๔.๓ ปิดรูปถา่ยจํานวน  ๑ รูป ลงในใบสมคัร และปิดรูปถ่ายจํานวน  ๒ รูป ลงในบัตร 
ประจําตัวผู้สมัครสอบในช่องที่กําหนดให้เรยีบร้อย 

๓.๔.๔ ย่ืนเอกสารการสมัครที่กรอกข้อความสมบูรณ์และปิดรูปถ่ายเรียบร้อยแล้วพร้อมทั้ง 
แนบเอกสารประกอบการสมัคร ตามข้อ ๓.๒ โดยให้ย่ืนการสมัครต่อเจ้าหน้าที่รับสมัครเท่านั้น และให้ย่ืนภายในวัน
เวลาและสถานที่รับสมัครตามที่กําหนดไว้ ตามข้อ ๓.๑ 
  ๓.๔.๕ เมื่อเจ้าหน้าที่รับสมัครได้ตรวจสอบเอกสารการสมคัรแล้ว ให้ผูส้มัครชําระเงินค่าธรรมเนียม
สอบตามข้อ ๓.๓ และลงชื่อผู้สมัครในบันทึกประจําวันเป็นหลักฐาน พร้อมกับรอรับบัตรประจําตัวผู้สมัครสอบคืนจาก
เจ้าหน้าที่รับสมัครซึ่งผูส้มัครต้องเก็บไว้เป็นหลักฐานในการเข้ารับการประเมินสมรรถนะโดยการสอบ 

๓.๔.๖ ติดตามตรวจสอบประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิสอบตามที่กําหนดไว้ในข้อ ๔ ของประกาศฯ นี้ 
๓.๕  เงื่อนไขการรบัสมัคร 
 ๓.๕.๑. วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีเชียงราย ขอสงวนสิทธิรับการพิจารณาเอกสารการรับสมัคร

เฉพาะผู้สมัครที่ย่ืนเอกสารประกอบการสมัครตามข้อ ๓.๒ ในประกาศฯ นี้ครบถ้วนทกุรายการ และได้กรอกข้อความ
ในเอกสารการสมัครครบถ้วนสมบูรณ์และได้ดําเนินการสมัครตามข้อ ๓.๔ ในประกาศฯ นี้ครบถ้วนทกุขั้นตอน กรณี
ย่ืนเอกสารประกอบการสมัคร หรือกรอกขอ้ความในเอกสารการสมัครไม่ครบถ้วนสมบูรณ์ หรือไม่ได้ดําเนินการสมัคร
ครบถ้วนทุกขัน้ตอนดังกล่าวจะมีผลให้ผูส้มคัรนั้นไม่มีรายชื่อในประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการประเมินสมรรถนะ
หรือเข้ารับการสอบในตําแหนง่ที่สมัครนั้น 

๓.๕.๒. ผู้สมัครจะต้องรับผิดชอบในการตรวจสอบและรับรองตนเองว่าเป็นผู้มีคุณสมบัติทั่วไป และ
คุณสมบัติเฉพาะสําหรับตําแหน่งตามข้อ ๒.๑ และข้อ ๒.๒ ในประกาศฯ นี้จริง ในกรณีที่วิทยาลัยเกษตรและ
เทคโนโลยีเชียงราย  ตรวจสอบพบว่าผู้สมัครไม่มีคุณสมบัติครบถ้วนดังกล่าว หรือตรวจสอบพบว่าคุณวุฒิการศึกษาที่
ใช้สมัครไม่ตรงตามคุณสมบัติของตําแหน่งที่สมัครหรือเป็นคุณวุฒิที่ ก.พ. ยังมิได้รับรอง รวมทั้งกรณีทีม่ีความผิดพลาด
อันเกิดจากผู้สมัครไม่ว่าด้วยเหตุผลใดๆ อันมีผลทําให้ผูส้มคัรไม่มีสทิธิสมคัรตามประกาศรับสมัครฯนี้ ให้ถือว่าผู้สมัคร
เป็นผู้ขาดคุณสมบัติในการสมคัรมาแต่ต้น และถือว่าเป็นผู้ไม่มีสิทธิเข้ารับการประเมินสมรรถนะและไม่มสีิทธิได้รับการ
จัดจ้างและทําสัญญาจ้างเป็นพนักงานราชการครั้งนี้   ถึงแม้จะเป็นผู้ผ่านการเลือกสรรเพื่อจัดจ้างเป็นพนักงานราชการ 
และจะไม่ได้รบัคืนค่าธรรมเนียมสอบแต่อย่างใด 

๓.๕.๓. คุณสมบัติเฉพาะสําหรับตําแหน่งตามข้อ ๒.๒  ในประกาศฯ นี้  ที่เกี่ยวกับการสําเร็จ 
การศึกษาตามหลักสูตรขั้นประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูงหรือปริญญาของสถานศึกษาใดจะถือตามกฎหมาย กฎ หรือ
ระเบียบเกี่ยวกับการศึกษาขั้นประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูงหรือปริญญาของสถานศึกษานั้นเป็นเกณฑ์  โดยผู้สําเร็จ
การศึกษาและได้รับอนุมัติจากผู้มีอํานาจอนุมัติภายในวันสุดท้ายของการรับสมัคร  
 

๓.๕.4........ 
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๓.๕.๔. วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีเชียงราย จะดําเนินการประเมินสมรรถนะโดยการสอบ
ข้อเขียนครั้งแรกในวันและเวลาเดียวกันทุกตําแหน่ง ที่ได้ประกาศรับสมคัรนี้  ดังนั้น กรณีผู้ใดสมัครหลายตําแหน่ง 
วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีเชียงราย ขอสงวนสิทธ์ิในการประกาศรายชื่อผู้มีสิทธ์ิเขา้สอบตามข้อ ๔ ของประกาศฯ 
นี้ โดยพิจารณาประกาศรายชื่อผู้นั้นตามตําแหน่งที่ผู้นั้นได้สมัครครั้งสุดทา้ย 
๔.  การประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการประเมินสมรรถนะ และกําหนดวันเวลา และสถานที่ในการประเมิน    
     สมรรถนะ 

วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีเชียงรายจะประกาศรายชื่อผูม้ีสิทธิเขา้รับการประเมินสมรรถนะ และกําหนดวัน 
เวลา และสถานที่ในการประเมิน สมรรถนะ ก่อนหรือภายในวันที่ 3 กุมภาพันธ์ ๒๕60 ทางเว็บไซต์ของวิทยาลัยเกษตร
และเทคโนโลยเีชียงราย crcat.ac.th   
๕.  หลกัเกณฑ์และวธิกีารเลือกสรร 
 วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีเชียงราย จะดําเนินการประเมินสมรรถนะผู้สมัครทุกรายด้วยวิธีการสอบในแต่
ละตําแหน่งที่เปิดรับสมัคร ดังต่อไปนี้ 

สมรรถนะ คะแนนเต็ม วิธีการประเมนิ 
ประเมนิสมรรถนะครัง้ที่ 1 
ภาค 1 : ความรู้ความสามารถทั่วไป 
   วิชาที่ 1  

- รัฐธรรมนญูแหง่ราชอาณาจักรไทย พ.ศ. 2550 
- พระราชกฤษฎีกาว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการบริหารกิจการ

บ้านเมืองที่ดี พ.ศ.2546 
- พระราชบัญญัติความรับผิดทางละเมิดของเจ้าหน้าที่ พ.ศ.2539 
- พระราชบัญญัติการอาชีวศึกษา พ.ศ.2551 
- ระเบียบสํานักนายกรัฐมนตรว่ีาด้วยพนักงานราชการ พ.ศ. 2547 

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

     -    ความเข้าใจภาษาและการใช้ภาษาไทย 
     -    ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับคอมพิวเตอร์และการใช้โปรแกรมประยุกต์ใน  

     งานสํานักงาน 
ภาค 2 : ความรู้ความสามารถเฉพาะตําแหน่ง 
           ตามลักษณะงานที่จะให้ปฏิบัติของตําแหน่งที่สมัคร 
ประเมนิสมรรถนะครัง้ที่ 2 
     (1) มนุษยส์ัมพันธ์  การประสานงาน 
     (2) การคดิวิเคราะห์ 
     (3) ความคิดริเริ่มสร้างสรรค์ 
     (4) การสือ่สารโดยการพูด 

 
 
       50 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
       50 
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100 
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                        ๖. เกณฑ์การ........ 
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๖. เกณฑ์การตดัสิน 
 การประเมินสมรรถนะ จะแบ่งการประเมินเป็น ๒ ครั้ง ดังนี้ ครั้งที่ 1 แบ่งเป็น 2 ภาค ภาคท่ี 1 ความรู้
ความสามารถทั่วไป และภาคที่ 2 ความรูค้วามสามารถเฉพาะตําแหน่ง และครั้งที ่2 การประเมินสอบสัมภาษณ์ 
 ๖.1 ผูท้ี่จะผ่านการประเมินสมรรถนะในครั้งที่ ๑ ต้องได้คะแนนการประเมินภาค ๑ ของวิชาที่ 1 และวิชาที่ 
2 รวมกั้นไม่ตํ่ากว่าร้อยละ 60 และต้องได้คะแนนการประเมินภาค 2 ไม่ตํ่ากว่า ร้อยละ ๖๐   
  ทั้งนี้ ผู้ที่จะได้รับการตรวจข้อสอบภาค ๒ จะต้องเป็นผู้ได้คะแนนผ่านการประเมินในภาค ๑ ดังกล่าว    
(วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีเชียงราย ขอสงวนสิทธิพิจารณาตรวจกระดาษคําตอบของผู้เข้าสอบในภาค ๒ ให้กับผู้ที่
มีผลการประเมินผ่านในภาค ๑ เท่านั้น) 
 ๖.2 ผูท้ี่จะมีสทิธิเข้ารับการประเมินสมรรถนะครั้งที่ ๒ จะต้องเป็นผู้ที่ได้คะแนนผ่านการประเมิน 
สมรรถนะครั้งที่ ๑ แล้วผูท้ี่จะผ่านการประเมินสมรรถนะครั้งที่ ๒ ต้องได้คะแนนการประเมินไม่ตํ่ากว่าร้อยละ ๖๐  
 ๖.3 ผูท้ี่จะผ่านการเลือกสรร จะต้องเป็นผู้ที่ได้คะแนนผ่านการประเมินสมรรถนะครั้งที่ ๑ และครั้งที่ ๒ 
การจัดจ้างพนักงานราชการให้เป็นไปตามลําดับคะแนนที่สอบได้ของแต่ละตําแหน่งตามที่กําหนดไว้ในข้อ 7 และขอ้ 8 
ของประกาศฯ นี้ 
 

๗.  การประกาศบญัชีรายชือ่ และการขึน้บญัชีรายชื่อผูผ้่านการเลือกสรร 
 ๗.๑ วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีเชียงราย จะประกาศรายชื่อผู้ผ่านการเลือกสรร ณ วิทยาลัยเกษตรและ
เทคโนโลยีเชียงราย รวมทั้งจะประกาศทางเว็บไซต์ของวิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีเชียงราย www.crcat.ac.th   
 ๗.๒  การประกาศบัญชีรายชื่อผู้ผ่านการเลอืกสรร 
  ๗.๒.๑ จําแนกตามตําแหน่งที่เปิดรับสมัครและมีผู้สอบผ่าน 
  ๗.๒.๒ บัญชีรายช่ือแต่ละตําแหน่งดังกล่าว จะประกาศเรียงลําดับรายชื่อตามคะแนนของผู้ผ่านการ
เลือกสรร โดยเรียงลําดับจากผู้ที่ได้คะแนนรวมสูงสุดเป็นลําดับที่หนึ่งไปหาผู้ที่ได้คะแนนรวมต่ําสุด โดยผู้อยู่ในลําดับ
ต้นจะเป็นผู้อยู่ในลําดับที่ดีกว่า 
  ๗.๒.๓ กรณทีีม่ีผู้ได้คะแนนรวมตามข้อ ๗.๒.๒ ดังกล่าวเท่ากัน จะพิจารณาดังนี้ 
   (๑) ให้ผูท้ี่ได้คะแนนประเมินภาค ๑ วิชาที่ ๑ มากกว่า เป็นผู้อยู่ในลําดับที่ดีกว่า 
   (๒) ถ้าคะแนนเท่ากัน จะพิจารณาให้ผู้ที่ได้คะแนนประเมินภาค ๑ วิชาที่ ๒   
        มากกว่า เป็นผู้อยู่ในลําดับที่ดีกว่า 
   (๓) ถ้าคะแนนเท่ากัน จะพิจารณาให้ผู้ที่ได้คะแนนประเมินภาค ๒ มากกว่าเป็นผู้อยู่ 
        ในลําดับทีดี่กว่า 
   (4) ถ้าคะแนนเท่ากัน จะพิจารณาให้ผู้ที่ได้คะแนนประเมินสมรรถนะครั้งที่ 2 มากกว่า 

     เป็นผู้อยู่ในลําดับที่ดีกว่า 
(5) ถ้าคะแนนเท่ากัน จะพิจารณาให้ผู้ที่ได้คะแนนประเมินสมรรถนะครั้งที่ 2 
     (1) มากกว่า เป็นผู้อยู่ในลําดับที่ดีกว่า ถ้าคะแนนเท่ากันจะพิจารณาให้ผู้ที่ได้ 
     คะแนนประเมินสมรรถนะครั้งที่ 2 (2) มากกว่าเป็นผู้อยู่ในลําดับที่ดีกว่า ถ้า 
     คะแนนเทา่กัน จะพิจารณาให้ผู้ที่ได้คะแนนประเมินสมรรถนะครั้งที ่2 (3)  
     มากกว่าเป็นผู้อยู่ในลําดับที่ดีกว่า ถ้าคะแนนยังเท่ากันจะพิจารณาให้ผู้ที่ได้คะแนน 
     ประเมินสมรรถนะครั้งที ่2 (4) มากว่าเป็นผู้อยู่ในลําดับที่ดีกว่า 

 7.3 วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีเชียงราย จะพิจารณาจัดจ้างครั้งแรกตามที่กําหนดไว้ใน ข้อ 8 ของ
ประกาศฯ นี้ โดยจะจัดจ้างพนักงานราชการตามลําดับคะแนนที่สอบได้ของผู้ผ่านการเลือกสรรแตล่ะตําแหน่ง ตาม
จํานวนอัตราที่ได้ประกาศรับสมัครไว้นี ้

๗.4 หากตําแหน่ง....... 
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 ๗.4 หากตําแหน่งใดมีผู้ผ่านการเลือกสรรเกินจํานวนอัตราว่างที่ประกาศรับสมัครนี ้วิทยาลัยเกษตรและ
เทคโนโลยีเชียงราย จะขึ้นบัญชีรายชื่อผู้ผ่านการเลือกสรรดังกล่าวนั้นไว้ 
       บัญชีรายชื่อผู้ผ่านการเลือกสรรดังกลา่วให้เป็นอันยกเลิกหรือสิ้นผลไปเมื่อครบกาํหนด 2 ปี นับแต่วัน
ประกาศขึ้นบัญชีรายชื่อผู้ผ่านการเลือกสรร หรือนับแต่วันประกาศรับสมคัรในตําแหน่งที่มีลักษณะงานเช่นเดียวกันนี้
ใหม่ แล้วแต่กรณี 
       ทั้งนี้ ในอายุบัญชี ถ้ามีกรณีอย่างใดอย่างหนึ่งดังต่อไปนี้ ให้รายชื่อที่ได้ขึ้นบัญชีไว้นี้เป็นอันยกเลิก การขึ้น
บัญชีของผู้นั้นด้วย ได้แก่  

(๑) ผู้นั้นได้ขอสละสิทธิไม่เข้ารับการจัดจ้างในตําแหน่งที่สอบได้ 
(๒) ผู้นั้นไม่มารายงานตัวเพื่อรับการจัดจ้างภายในเวลาที่กําหนด 
(๓) ผู้นั้นไม่มาเข้ามาปฏิบัติหน้าที่ราชการตามกําหนดวัน เวลาที่วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยี 

เชียงรายกําหนด 
(๔) ปรากฏข้อเท็จจริงในภายหน้าว่าผู้นั้นไม่เป็นไปตามเงื่อนไขการรับสมคัร กรณีหนึ่งกรณีใดหรือ 

หลายกรณีตามท่ีระบุไว้ในขอ้ 3.5 ของประกาศฯ นี้ 
 

๘.  การจดัจา้งและทําสญัญาจ้างผู้ผา่นการเลือกสรร 
ผู้ผ่านการเลือกสรรจะต้องเข้ารับการจ้างและทําสัญญาจ้างตามที่วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีเชียงราย

กําหนด ดังนี้ 
๘.๑ วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีเชียงราย จะจ้างพนักงานราชการครั้งแรกตามที่กําหนดไว้ในข้อ ๑ ของ

ประกาศฯ นี้ 
๘.๒ ในกรณีทีวิ่ทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีเชียงราย มีอัตราว่างพนักงานราชการเพิ่มภายหน้าซึ่งเป็น

ตําแหน่งที่ได้มีการขึ้นบัญชีรายชื่อผู้ผ่านการเลือกสรรนี้ จะจัดจ้างพนักงานราชการ โดยเรียกจากบัญชีรายชื่อผู้ผ่าน
การเลือกสรรตามจํานวนอัตราว่างและตามลําดับของตําแหน่งที่มีการขึ้นบัญชีรายชื่อนั้นเหลืออยู่ตามเงื่อนไขที่กําหนด
ไว้ในข้อ ๗.๔ ของประกาศฯ นี้  

๘.๓ การทําสญัญาจ้างให้เปน็ไปตามที่วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีเชียงราย กําหนดซึ่งจะได้แจ้งใหท้ราบ
ต่อไป 

 

                        ประกาศ ณ วันที่ 19 มกราคม พ.ศ. ๒๕60 

                     
                   (นายเจริญ  เชือ้เมืองพาน) 
      ผู้อํานวยการวิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีเชียงราย 

 
 
 
 
       
 
 
 
 

 



เอกสารแนบทา้ยประกาศวทิยาลัยเกษตรและเทคโนโลยเีชียงราย 
ลงวันที่ 19 มกราคม พ.ศ. 2560 

เรื่อง  รบัสมัครบุคคลเพื่อเลอืกสรรเปน็พนักงานราชการทั่วไป 
------------------------------------------ 

1. ข้อมูลเกี่ยวกบัตําแหน่ง 
 ชื่อตาํแหน่ง พนักงานบริหารทั่วไป (ครู)  
 สาขาวิชา การบัญชี  รหัสสาขา 301  ตาํแหน่งเลขที่ 1032 
 กลุ่มงาน  บรหิารทั่วไป 
 สถานทีป่ฏบิตังิาน   วิทยาลยัเกษตรและเทคโนโลยีเชียงราย 
 สังกดั    สํานักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา 
 

2. หน้าทีค่วามรับผดิชอบของงานทีป่ฏบิตั ิ
ปฏิบัติหน้าที่หลักเกี่ยวกับการจัดการเรียนการสอน การส่งเสริมการเรียนรู้ พัฒนาผู้เรียน ปฏิบัติงานทาง

วิชาการของสถานศึกษา พัฒนาตนเองและวิชาชีพ ประสานความร่วมมือกับผู้ปกครอง บุคคลในชมุชนหรือสถาน
ประกอบการเพื่อร่วมกันพัฒนาผู้เรียน การบริการสังคมด้านวิชาการ เป็นต้น โดยมีลักษณะงานที่ต้องปฏิบัติ ดังนี้ 

๑. ปฏิบัติงานเกี่ยวกับการจัดการเรียนการสอน และการส่งเสริมการเรียนรู้ของผู้เรียนด้วยวิธีการที่ 
หลากหลาย โดยเน้นผู้เรียนเป็นสําคัญ 

๒. จัดอบรมสั่งสอนและจัดกิจกรรมเพื่อพัฒนาผู้เรียนให้มีคุณลักษณะที่พึงประสงค์ 
๓. ปฏิบัติงานวิชาการของสถานศึกษา 
๔. ปฏิบัติงานเกี่ยวกับการจัดระบบการดูแลช่วยเหลือผู้เรียน 
๕. ประสานความร่วมมือกับผู้ปกครองและบุคคลในชุมชนเพื่อร่วมกันพัฒนาผู้เรียนตามศักยภาพ 
๖. ทํานุ บํารุง ส่งเสริมศิลปวัฒนธรรม แหล่งเรียนรู้และภูมิปัญญาท้องถิ่น 
๗. ศึกษา วิเคราะห์ วิจัย และประเมินพัฒนาการของผู้เรียนเพื่อนํามาพัฒนาการเรียนการสอนให้มี 

ประสิทธิภาพยิ่งขึ้น 
๘. ปฏิบัติงานเกี่ยวกับการใช้โปรแกรมชุดคําสั่งในระบบคอมพิวเตอร์เพื่อนํามาปฏิบัติงานในการจัดการเรียน 

การสอนและงานอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง รวมทั้งการติดตามความก้าวหน้าของเทคโนโลยีใหม่ๆเพื่อนํามาใช้ปฏิบัติงาน 
๙. ติดต่อประสานงาน ให้บริการข้อมูลให้คําปรึกษา แนะนํา ตอบปัญหา และชี้แจงเรื่องต่าง ๆ ที่เกี่ยวกับ 

งานในหน้าที่แก่บุคคลหรือหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง 
 

3. คณุสมบตัเิฉพาะสําหรบัตําแหน่ง 
          ได้รับปริญญาตรีหรอืคุณวุฒิอ่ืน ๆ ที่เทียบได้ในระดับเดียวกันที่ ก.พ. พิจารณารับรองแล้ว ในสาขาวิชา    
การจัดการทั่วไป(การบัญชี) /การบริหารธุรกิจ(การบัญชี) /การบัญชี/บัญชีการเงิน/ธุรกิจศึกษา(การบัญชี)   
  

4. การลงนาม       

      ช่ือผู้ตรวจสอบ  
                                           (นายเจรญิ  เชื้อเมืองพาน) 
                        ผู้อํานวยการวิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีเชียงราย 
                  วันทีท่ี่ได้จัดทํา 19 มกราคม ๒๕60 


