
 

 

 

ประกาศวิทยาลัยการอาชีพแมสะเรียง 

เรื่อง  รับสมัครบุคคลเพ่ือเลือกสรรเปนพนักงานราชการท่ัวไป  

___________________ 

  ดวยวิทยาลัยการอาชีพแมสะเรียง ประสงคจะรับสมัครบุคคลเพื่อจัดจางเปนพนักงาน

ราชการ  ตําแหนงในกลุมงานบริการ ตําแหนง ครู โดยปฏิบัติงานในวิทยาลัยการอาชีพแมสะเรียง ฉะน้ัน 

อาศัยอํานาจตามความในขอ ๕ ของประกาศคณะกรรมการบริหารพนักงานราชการลงวันที่ ๑๑ กันยายน 

พ.ศ. ๒๕๕๒  เรื่อง หลักเกณฑ วิธีการ และเงื่อนไขการสรรหา และเลือกสรรพนักงานราชการและแบบสัญญา

จางของพนักงานราชการ พ.ศ.๒๕๕๒ และประกาศคณะกรรมการบริหารพนักงานราชการ  ลงวันที่  ๒๘  

กุมภาพันธ พ.ศ. ๒๕๕๔  เรื่อง  การกําหนดลักษณะงานและคุณสมบัติเฉพาะของกลุมงาน  และการจัดทํา

กรอบอัตรากําลังพนักงานราชการ  และคําสั่งสํานักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา  ที่ ๒๙๗ /๒๕๕๖ ลง

วันที่ ๒๘  กุมภาพันธ พ.ศ.๒๕๕๖  เรื่อง มอบอํานาจการสรรหาและเลือกสรบุคคลเพื่อจัดจางเปนพนักงาน

ราชการประเภททั่วไปการจัดทําและลงนามในสัญญาจางพนักงานราชการ จึงประกาศรับสมัครบุคคลเพื่อ

เลือกสรร เปนพนักงานราชการทั่วไป  โดยมรีายละเอียดดังตอไปน้ี 

๑. ชื่อตําแหนง กลุมงาน และรายละเอียดการจางงาน 

 ๑.๑ ชื่อกลุมงาน   ตําแหนง    จํานวนอัตราวาง 

       บริการ   ครู     ๑  

 ๑.๒ ขอบขายงานท่ีจะใหปฏิบัติ ใหเปนไปตามรายละเอียดแนบทายประกาศน้ี 

 ๑.๓ อัตราคาตอบแทนและสิทธิประโยชน 

       ตําแหนงในกลุมงานบริการ คาตอบแทนรายเดือน จํานวนเงิน ๑๓,๘๐๐ บาท  

       และไดสิทธิประโยชนของพนักงานราชการ ตามระเบียบสํานักนายกรัฐมนตรีวาดวยพนักงาน

ราชการ พ.ศ. ๒๕๔๗ และตามประกาศคณะกรรมการบริหารพนักงานราชการ เรื่อง คาตอบแทนพนักงาน

ราชการ (ฉบับที่ ๙) ลงวันที่ ๑๕ พฤษภาคม พ.ศ. ๒๕๖๑ กําหนดไว 

 ๑.๔ ระยะเวลาการจาง จางภายในปงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓ ถึงวันที่ ๓๐ กันยายน พ.ศ. ๒๕๖๓ 

โดยในระยะเวลาการจางตองประเมินผลการปฏิบัติงานของพนักงานราชการตามประกาศ คณะกรรมการ

บริหารพนักงานราชการ เรื่องแนวทางการประเมินผลการปฏิบัติงานของพนักงานราชการ  พ.ศ. ๒๕๕๔             

ลงวันที่ ๒๘ กุมภาพันธ พ.ศ. ๒๕๕๔ และที่สํานักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษากําหนดไว 

 ๑.๕ สถานท่ีปฏิบัติงาน ปฏิบัติงานที่ วิทยาลัยการอาชีพแมสะเรียง สังกัดสํานักงานคณะกรรมการ

การอาชีวศึกษา 

 

/๒. คุณสมบัติทั่วไป... 



 
๒. คุณสมบัติท่ัวไป และคุณสมบัติเฉพาะตําแหนงของผูสมัคร 

 ผูสมัครตองมีคุณสมบัติทั่วไป และมีคุณสมบติัเฉพาะสําหรับตําแหนงครบทุกขอ ดังตอไปน้ี  

 ๒.๑ คุณสมบัติท่ัวไป 

  ๒.๑.๑ มีสัญชาติไทย 

  ๒.๑.๒ มีอายุไมตํ่ากวา ๑๘ ป (นับถึงวันสุดทายของการรับสมัคร) 

  ๒.๑.๓ ไมเปนบุคคลลมละลาย 

  ๒.๑.๔ ไมเปนผูมีกายทุพพลภาพจนไมสามารถปฏิบัติหนาที่ได ไรความสามารถ

หรือ จิตฟนเฟอนไมสมประกอบ หรือเปนโรคตามที่กําหนดไวในกฎหมายวาดวยระเบียบขาราชการพลเรือน 

  ๒.๑.๕ ไมเปนผูดํารงตําแหนงทางการเมือง กรรมการพรรคการเมือง หรือเจาหนาที่

ในพรรคการเมือง 

  ๒.๑.๖ ไมเปนผูเคยตองรับโทษจําคุกโดยคําพิพากษาถึงที่สุดใหจําคุกเพราะกระทํา

ความผิดทางอาญา เวนแตเปนโทษสําหรับความผิดที่ไดกระทําโดยประมาทหรือความผิดลหุโทษ 

  ๒.๑.๗ ไมเปนผูเคยถูกลงโทษใหออก ปลดออก หรือไลออกจากราชการ รัฐวิสาหกิจ

หรือหนวยงานอื่นของรัฐ 

  หมายเหตุ ผูที่ผานการเลือกสรร ในวันที่ทําสัญญาจางจะตองไมเปนขาราชการหรือ

ลูกจางของสวนราชการ พนักงาน หรือลูกจางของหนวยงานอื่นของรัฐ รัฐวิสาหกิจ หรือพนักงาน หรือลูกจาง

ของราชการสวนทองถ่ิน และจะตองนําใบรับรองแพทย ซึ่งออกใหไมเกิน ๑ เดือน และแสดงวาไมเปนโรคที่

ตองหามตามกฏ ก.พ. วาดวยโรค (พ.ศ. ๒๕๕๓) มาย่ืนดวย 

 ๒.๒ คุณสมบัติเฉพาะตําแหนง 

  ๒.๒.๑ ไดรับวุฒิประกาศนียบัตรวิชาชีพช้ันสูงหรือคุณวุฒิอยางอื่นที่เทียบไดในระดับ

เดียวกันทางการศึกษาหรือทางอื่นที่ ก.พ. รับรองแลวในกลุมวิชาชางไฟฟากําลัง รหัสสาขา ๒๐๖ (ชางไฟฟา

กําลัง)ชางไฟฟา/ไฟฟากําลัง/วิศวกรรมไฟฟา/เทคโนโลยีไฟฟาอุตสาหกรรม/ อุตสาหกรรมศิลป (ไฟฟา)/

วิศวกรรมไฟฟาเครื่องกลการผลิต  

 ๒.๒.๒ มีใบอนุญาตประกอบวิชาชีพครู ใบอนุญาตปฏิบัติการสอน หนังสือรับรองสิทธ์ิ โดย

ตองไดรับอนุมัติภายในวันปดรับสมัครเทาน้ัน 

๓. การรับสมัคร 

 ๓.๑ วัน เวลา และสถานท่ีรับสมัคร 

  ผูประสงคจะสมัคร ใหย่ืนใบสมัครดวยตนเอง ณ วิทยาลัยการอาชีพแมสะเรียง ต้ังแต          

วันที่ ๖ – ๑๓ สิงหาคม พ.ศ. ๒๕๖๓ (ในวันราชการ) ภาคเชาต้ังแตเวลา ๐๘.๓๐ น. ถึง ๑๒.๐๐ น. และภาค

บาย เวลา ๑๓.๐๐ น. ถึง ๑๖.๓๐ น.  

 ๓.๒ หลักฐานท่ีตองยื่นพรอมใบสมัคร 

  ๓.๒.๑ รูปถายหนาตรง ไมสวมหมวก ไมสวมแวนดํา ขนาด ๑x๑.๕ น้ิว โดยถายไวไมเกิน         

๑ ป (นับถึงวันสุดทายของการรับสมัคร) จํานวน ๓ รูป (ใชติดใบสมัคร ๑ รูป และใบตอบรับการสมัคร ๒ รูป) 

 /๓.๒.๒ สําเนาประกาศนียบัตร... 



 
  ๓.๒.๒ สําเนาประกาศนียบัตรและ/หรือ สําเนาระเบียนแสดงผลการศึกษา (Transcript of 

Records) ที่แสดงวาเปนผูมีคุณวุฒิการศึกษาตรงตามประกาศรับสมัคร โดยตองสําเร็จการศึกษา และไดรับ

อนุมัติจากผูมีอํานาจอนุมัติภายในวันปดรับสมัครจํานวนอยางละ ๒ ฉบับ 

  ทั้งน้ี ผูที่จะถือวาเปนผูสําเร็จการศึกษาตามหลักสูตรช้ันปริญญาบัตรของสถานศึกษาใดน้ัน

จะถือตามกฏหมาย กฏ หรือระเบียบที่เกี่ยวกับการสําเร็จการศึกษาตามหลักสูตรของสถานศึกษาน้ันๆ           

เปนเกณฑ โดยจะตองสําเร็จการศึกษาภายในวันปดรับสมัคร 

  ๓.๒.๓ สําเนาบัตรประจําตัวประชาชน จํานวน ๑ ฉบับ   

  ๓.๒.๔ สําเนาทะเบียนบาน จํานวน ๑ ฉบับ 

  ๓.๒.๕ สําเนาหลักฐานอื่น ๆ (ถาม)ี เชน ใบสําคัญการสมรส ใบเปลี่ยนช่ือ–นามสกุล               

(ในกรณีที่ช่ือและนามสกุลในหลักฐานการสมัครไมตรงกัน) ใบสําคัญทางทหาร (ใบ สด. ๘ ใบ สด.๙ และใบ 

สด.๔๓) เปนตนอยางละ ๑ ฉบับ 

  ๓.๒.๖ สําเนาใบอนุญาตประกอบวิชาชีพครู หรือหนังสือรับรองสิทธ์ิ โดยตองไดรับอนุมัติ

ภายในวันที่ปดรับสมัครเทาน้ัน จํานวน ๑ ฉบับ 

  ทั้งน้ี ในวันสมัครใหผูสมัครนําเอกสาร ฉบับจริงทุกรายการ มาแสดงตอเจาหนาที่รับสมัคร

ดวย และใหผูสมัครเขียนคํารับรองสําเนาถูกตองและลงช่ือกํากับไวในสําเนาเอกสารตามขอ ๓.๒.๒ – ๓.๒.๖ 

ไวทุกฉบับ 

 ๓.๓ คาธรรมเนียมในการสมัคร 

  ผูสมัครตองเสียคาธรรมเนียมสอบสําหรับตําแหนงที่สมัคร จํานวนเงิน ๓๐๐ บาท                

(สามรอยบาทถวน) และคาธรรมเนียมดังกลาวจะไมจายคืนให ไมวากรณีใด ๆ ทั้งสิ้น 

 ๓.๔ วิธีการสมัคร 

  ใหผูสมัครดําเนินการเกี่ยวกับการสมัครตามข้ันตอนวิธีการ ดังน้ี 

  ๓.๔.๑ ขอรับคํารองขอสมัครและใบสมัครที่งานบุคลากรวิทยาลัยการอาชีพแมสะเรียง 

  ๓.๔.๒ กรอกรายละเอียดในเอกสารการสมัครซึ่งประกอบดวย คํารองขอสมัครและใบสมัคร 

ใหครบถวนทุกชองรายการ และลงช่ือผูสมัครพรอมทั้งวันที่สมัครใหเรียบรอย 

  ๓.๔.๓  ติดรูปถาย จํานวน ๑ รูป ลงในใบสมัคร และติดรูปถายจํานวน ๒ รูป ลงในบัตร

ประจําตัวผูสมัครสอบในชองที่กําหนดไวเรียบรอย 

  ๓.๔.๔  ย่ืนเอกสารการสมัครที่กรอกขอความสมบูรณและติดรูปถายเรียบรอยแลวพรอมทั้ง

แนบเอกสารประกอบการสมัครตามขอ ๓.๒ โดยใหย่ืนการสมัครตอเจาหนาที่รับสมัครเทาน้ันและใหย่ืน

ภายในวันเวลาและสถานที่รับสมัครที่กําหนดไวดวยตามขอ ๓.๑ 

  ๓.๔.๕  เมื่อเจาหนาที่สมัครไดตรวจสอบเอกสารการสมัครแลว ใหผูสมัครชําระเงิน 

คาธรรมเนียมสอบตามขอ ๓.๓ และลงช่ือผูสมัครในบันทึกประจําวันเปนหลักฐาน พรอมกับรอรับบัตร

ประจําตัวผูสมัครสอบคืนจากเจาหนาที่รับสมัครซึ่งผูสมัครตองเก็บไวเปนหลักฐานในการเขารับการประเมิน

สมรรถนะโดยการสอบ 

/๓.๔.๖  ติดตามตรวจสอบ... 



 
  ๓.๔.๖  ติดตามตรวจสอบประกาศรายช่ือผูมีสิทธิสอบตามที่กําหนดไวในขอ ๔.                   

ของประกาศฯ น้ี 

 ๓.๕ เง่ือนไขการรับสมัคร 

  ๓.๕.๑  วิทยาลัยการอาชีพแมสะเรียง  ขอสงวนสิทธิรับการพิจารณาเอกสาร การสมัคร

เฉพาะผูสมัครที่ย่ืนเอกสารประกอบการสมัครตามขอ ๓.๒  ในประกาศฯ น้ีครบถวนทุกรายการและไดกรอก

ขอความในเอกสารการสมัครครบถวนสมบูรณและไดดําเนินการสมัครตามขอ ๓.๔ ในประกาศฯ น้ีครบถวน

ทุกข้ันตอน กรณีที่ย่ืนเอกสารประกอบการสมัคร หรือกรอกขอความในเอกสารการสมัครไมครบถวนสมบูรณ

หรือไมไดดําเนินการสมัครครบถวนทุกข้ันตอนดังกลาวจะมีผลใหผูสมัครน้ันไมมีรายช่ือในประกาศรายช่ือผูมี

สิทธิเขารับการประเมินสมรรถนะหรือเขารับการสอบในตําแหนงที่สมัครน้ัน 

  ๓.๕.๒  ผูสมัครจะตองรับผิดชอบในการตรวจสอบและรับรองตนเองวาเปนผูมีคุณสมบัติ

ทั่วไปและตรงตามประกาศรับสมัครสอบ กรณีที่ วิทยาลัยการอาชีพแมสะเรียง ตรวจสอบพบวาผูสมัครไมมี

คุณสมบัติครบถวนดังกลาวหรือคุณวุฒิการศึกษาที่ใชสมัครไมตรงตามประกาศรับสมัคร รวมทั้งกรณีที่มีความ

ผิดพลาดอันเกิดจากผูสมัครไมวาเหตุใด ๆ  อันมีผลทําใหผูสมัครไมมีสิทธิสมัครตามประกาศรับสมัครฯ น้ี ให

ถือวาผูสมัครเปนผูขาดคุณสมบัติในการสมัครมาแตตน และถือวาเปนผูไมมีสิทธิเขารับการประเมินสมรรถนะ

และไมมีสิทธิไดรับการจัดจางและทําสัญญาจางเปนพนักงานราชการครั้งน้ี ถึงแมจะเปนผูผานการเลือกสรร

เพื่อจัดจางเปนพนักงานราชการ และจะไมไดรับคืนคาธรรมเนียมสอบแตอยางใด 

๔. การประกาศรายชื่อผูมีสิทธิเขารับการประเมินสมรรถนะ และกําหนดวันเวลาและสถานท่ีในการ

ประเมินสมรรถนะ 

 วิทยาลัยการอาชีพแมสะเรียง จะประกาศรายช่ือผูมีสิทธิเขารับการประเมินสมรรถนะและกําหนดวัน 

เวลา และสถานที่ในการประเมินสมรรถนะ กอนหรือภายในวันที ่๑๗ สิงหาคม ๒๕๖๓                                

ณ วิทยาลัยการอาชีพแมสะเรียง และ / หรือ ทางเว็บไซตของวิทยาลัยฯ www.msr.ac.th  

๕.  หลักเกณฑและวิธีการเลือกสรร 

 วิทยาลัยการอาชีพแมสะเรียง จะดําเนินการประเมินสมรรถนะผูสมัครดวยวิธีการสอบในแตละตําแหนง

ที่เปดรับสมัครดังตอไปน้ี 

สมรรถนะ คะแนนเต็ม วิธีการประเมิน 

ประเมินสมรรถนะครั้งที่ ๑ 

สวนที่ ๑: ความรูความสามารถทั่วไป 

            - รัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทย  

              พ.ศ.๒๕๖๐ 

            - พระราชบัญญัติการศึกษาแหงชาติ พ.ศ.๒๕๔๒ 

              และที่แกไขเพิ่มเติม 

             - พระราชกฤษฏีกาวาดวยหลักเกณฑและวิธีการ 

               บริหารกิจการบานเมืองที่ดี พ.ศ.๒๕๔๖ 

             - พระราชบัญญัติความผิดทางละเมิดของ 

               เจาหนาที่ พ.ศ ๒๕๓๙ 

 

๑๐๐ 

 

สอบขอเขียน 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
             - พระราชบัญญัติการอาชีวศึกษา พ.ศ. ๒๕๕๑ 

             - ระเบียบสํานักงานคณะกรรมการ 

               การอาชีวศึกษาวาดวยการบริหารสถานศึกษา 

               พ.ศ.๒๕๕๒ 

             - ระเบียบสํานักนายกรัฐมนตรีวาดวย 

              พนักงานราชการ พ.ศ.๒๕๔๗ และประกาศ 

              คณะกรรมการบริหารพนักงานราชการที ่

              เกี่ยวของ 

             - พระราชบัญญัติขอมูลขาวสารของราชการ  

               พ.ศ. ๒๕๔๐ 

             - ขาวสาร บานเมอืง และเหตุการณปจจุบัน 

             - ความเขาใจภาษาและการใชภาษาไทย 

             - ความรูเบื้องตนเกี่ยวกับคอมพิวเตอรและ 

               การใชโปรแกรมประยุกตในสํานักงาน 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

สมรรถนะ คะแนนเต็ม วิธีการประเมิน 

สวนที่ ๒: ความรูความสามารถเฉพาะตําแหนง คร ู

            - กลุมวิชาชางไฟฟากําลัง (รหัสสาขา ๒๐๖) 

๑๐๐ สอบขอเขียน 

ประเมินสมรรถนะครั้งที่ ๒ 

สวนที่ ๓: 

            ๑. ความรับผิดชอบ อดทนและเสียสละ 

            ๒. ความคิดริเริ่มสรางสรรคและปฏิภาณ 

            ๓. มนุษยสัมพันธและการปรับตัวเขากับผูรวมงาน

            ๔. ความสามารถในการสื่อสาร 

            ๕.ทัศนคติตอวิชาชีพ 

สวนที่ ๔:  

            ๖. สอบปฏิบัติการสอน 

 

๑๐๐ 

 

 

 

 

สัมภาษณและสอบ

ปฏิบัติการสอน 

 

 

 

 

 

 

หมายเหตุ โดยจะประเมินสมรรถนะ ครั้งที่ ๑ กอนและเมื่อประเมินสมรรถนะ ครั้งที่ ๑ ผานแลว จึงจะมีสทิธิ

เขารับการประเมินสมรรถนะ ครั้งที่ ๒ ตอไป 

๖. เกณฑการตัดสิน 

 ๖.๑ การประเมินสมรรถนะจะแบงการประเมินเปน ๒ ครั้ง  

   ๖.๑.๑ ประเมินสมรรถนะครั้งที่ ๑ ประกอบดวย สมรรถนะสวนที่ ๑ และสวนที่ ๒ 

 

 

/๖.๑.๒ ประเมินสมรรถนะ... 



 
  ๖.๑.๒ ประเมินสมรรถนะครั้งที่ ๒ ประกอบดวย สมรรถนะสวนที่ ๓ และสวนที่ ๔ 

 ๖.๒ ผูที่จะผานการประเมินสมรรถนะครั้งที่ ๑ ตองไดคะแนนการประเมินสวนที่ ๑ และสวนที่ ๒            

ไมตํ่ากวารอยละ ๖๐ 

 ทั้งน้ี ผูที่จะไดรับการตรวจขอสอบสวนที่ ๒ จะตองเปนผูไดคะแนนผานการประเมินในสวนที่ ๑ ไมตํ่า

กวารอยละ ๖๐ วิทยาลัยการอาชีพแมสะเรียง ขอสงวนสิทธิพิจารณาตรวจกระดาษคําตอบของผูเขาสอบ                 

ในสวนที่ ๒ ใหกับผูที่มีผลการประเมินผานในสวนที่ ๑ เทาน้ัน 

 ๖.๓ ผูที่จะมีสิทธิเขารับการประเมินสมรรถนะครั้งที่ ๒ จะตองเปนผูที่ไดคะแนนผานการประเมิน

สมรรถนะครั้งที่ ๑ 

 ๖.๔ ผูที่ผานการประเมินสมรรถนะครั้งที่ ๒ ตองไดคะแนนประเมินสวนที่ ๓ และสวนที่ ๔ รวมกัน        

ไมตํ่ากวารอยละ ๖๐ 

 ๖.๕ ผูที่จะผานการเลือกสรร จะตองเปนผูที่ไดคะแนนผานการประเมินสมรรถนะครั้งที่ ๑ และครั้งที่ ๒ 

๗. การประกาศรายชื่อผูผานการเลือกสรร 

 ๗.๑ วิทยาลัยการอาชีพแมสะเรียง จะประกาศรายช่ือผูผานการเลือกสรร ณ วิทยาลัยการอาชีพ               

แมสะเรียง หรือทางเว็บไซตของวิทยาลัยฯ www.msr.ac.th 

 ๗.๒ การประกาศรายช่ือผูผานการเลือกสรร 

  ๗.๒.๑ จําแนกตามตําแหนงที่เปดรับสมัครและมีผูสอบผาน 

  ๗.๒.๒ บัญชีรายช่ือแตละตําแหนงดังกลาว จะเรียงลําดับที่จากผูที่ไดคะแนนรวมสูงสุดเปน

ลําดับที่หน่ึงไปหาผูที่ไดคะแนนรวมตํ่าสุด โดยผูอยูในลําดับตนจะเปนผูอยูในลําดับที่ดีกวา 

  ๗.๒.๓ กรณีที่มีผูไดคะแนนรวมตามขอ ๗.๒.๒ ดังกลาวเทากัน จะพิจารณาดังน้ี 

   (๑) ใหผูที่ไดคะแนนประเมินครั้งที่ ๑ สวนที่ ๑ มากกวา เปนผูอยูในลําดับที่ดีกวา 

   (๒) ถาคะแนนเทากัน จะพิจารณาใหผูที่ไดคะแนนประเมินครั้งที่ ๑ สวนที่ ๒ 

มากกวาเปนผูอยูในลําดับที่ดีกวา 

   (๓) ถาคะแนนเทากัน จะพิจารณาใหผูที่ไดคะแนนประเมินครั้งที่ ๒ มากกวาเปนผูอยู

ในลําดับที่ดีกวา 

๗.๓ หากตําแหนงใดมีผูผานการเลือกสรรเกินจํานวนจํานวนอัตราวางที่ประกาศรับสมัครน้ี วิทยาลัย

การอาชีพแมสะเรียง จะข้ึนบัญชีผูผานการเลือกสรรดังกลาวน้ันไวเปนเวลา ๒ ป 

 ทั้งน้ีถามีกรณีอยางใดอยางหน่ึงดังตอไปน้ี ใหรายช่ือที่ไดข้ึนบัญชีไวน้ีเปนอันยกเลิกการข้ึนบัญชีของผู

น้ันดวย ไดแก 

(๑) ผูน้ันไดขอสละสิทธิไมเขารับการจัดจางในตําแหนงที่สอบได 

(๒) ผูน้ันไมมารายงานตัวเพื่อรับการจัดจางภายในเวลาที่กําหนด 

(๓) ผูน้ันไมมาเขาปฏิบัติหนาที่ราชการตามกําหนดวัน เวลาที ่วิทยาลัยการอาชีพแมสะเรียง 

กําหนด 

(๔) ปรากฏขอเท็จจริงในภายหนาวาผูน้ันมีคุณสมบัติไมเปนไปตามเงื่อนไข และ/หรือไมปฏิบัติ

ตามเงื่อนไขการรับสมัครกรณีหน่ึงกรณีใดหรือหลายกรณีตามที่ระบุไวในขอ ๓.๕  

/ของประกาศ ฯ น้ี... 



 
ของประกาศ ฯ น้ี  

๘. การจัดจางและทําสัญญาจางผูผานการเลือกสรร 

 ผูผานการเลือกสรรจะตองเขารับการจางและทําสัญญาจางตามที่ วิทยาลัยการอาชีพแมสะเรียง 

กําหนด ดังน้ี 

 ๘.๑ วิทยาลัยการอาชีพแมสะเรียง จะจางพนักงานราชการครั้งแรกตามลําดับคะแนนที่สอบไดของผู

ผานการเลือกสรร แตละตําแหนง ตามจํานวนอัตราวางที่ไดประกาศรับสมัครไวน้ี 

 ๘.๒ ในกรณีที่ วิทยาลัยการอาชีพแมสะเรียง มีอัตราวางเพิ่มในภายหนาจะจัดจางพนักงานราชการ

โดยพิจารณาบัญชีรายช่ือผูผานการเลือกสรรในตําแหนงน้ัน ๆ ตามลําดับการข้ึนบัญชีรายช่ือของตําแหนงน้ัน

ที่มีบัญชีรายช่ือเหลืออยูตามจํานวนอัตราวางดังกลาว 

 ๘.๓ การทําสัญญาจางใหเปนไปตามที่วิทยาลัยการอาชีพแมสะเรียงกําหนด ซึ่งจะแจงใหทราบตอไป 

  ประกาศ ณ วันที่  ๓๐  กรกฏาคม พ.ศ. ๒๕๖๓ 

 

 

      (นายศรียนต  สาริกานนท) 

       ผูอํานวยการวิทยาลัยการอาชีพแมสะเรียง 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


