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ประกาศวิทยาลัยอาชีวศึกษานครสวรรค ์
เรื่อง   รับสมัครบุคคลเพ่ือเลือกสรรพนักงานราชการท่ัวไป  

........................................... 
                    ด้วยวิทยาลัยอาชีว ศึกษานครสวรรค์ ประสงค์จะรับสมัครบุคคลเ พ่ือจัดจ้างเ ป็น-                    
พนักงานราชการท่ัวไป สังกัดวิทยาลัยอาชีวศึกษานครสวรรค์ ฉะนั้น อาศัยอํานาจตามความในข้อ 5                
ของประกาศคณะกรรมการการบริหารพนักงานราชการ ลงวันท่ี 11 กันยายน พ.ศ. 2552 เรื่อง หลักเกณฑ์ 
วิธีการ และเง่ือนไขการสรรหาและเลือกสรรพนักงานราชการ ลงวันท่ี 28 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2554                 
เรื่อง กําหนดลักษณะงานและคุณสมบัติเฉพาะกลุ่มงานและการจัดทํากรอบอัตรากําลังพนักงานราชการ และ
คําสั่งสํานักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษาท่ี 297/2556 ลงวันท่ี 28 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2556                
เรื่อง มอบอํานาจการสรรหาและเลือกสรรบุคคลเพ่ือจัดจ้างเป็นนักงานราชการประเภทท่ัวไปการจัดทําและลง
นามในสัญญาจ้างพนักงานราชการ จึงประกาศรับสมัครบุคคลเพ่ือสรรเป็นพนักงานราชการท่ัวไป โดยมี
รายละเอียด ดังต่อไปนี้ 

1. ช่ือตําแหน่ง กลุ่มงาน และรายละเอียดการจ้าง 
1.1 ช่ือกลุ่มงาน ช่ือตําแหน่ง จํานวนอัตราว่าง 

    บริหารงานท่ัวไป พนักงานบริหารท่ัวไป (ด้านบริหารงานท่ัวไป)         1 
1.2 ขอบข่ายงานท่ีจะปฏิบัติ  ให้เป็นไปตามรายละเอียดแนบท้ายประกาศนี้ 
1.3 อัตราค่าตอบแทนและสิทธิประโยชน์ 

อัตราค่าตอบแทนตามประกาศคระกรรมการบริหารพนักงานราชการ เรื่องค่าตอบแทน
พนักงานราชการ (ฉบับท่ี 9) ลงวันท่ี 15 พฤษภาคม 2561 รายละเอียดค่าตอบแทนดังนี้ 

ตําแหน่งในกลุ่มงานบริหารท่ัวไป ค่าตอบแทนรายเดือน  จํานวน  18,000 บาท 
และให้ได้รับสิทธิประโยชน์ของพนักงานราชการ ตามระเบียบสํานักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยพนักงานราชการ      
พ.ศ. 2557 กําหนดไว้ 

1.4 ระยะเวลาการจ้าง จ้างภายในงบประมาณ พ.ศ. 2565 ถึงวันท่ี 30 กันยายน 2567 
(ตามกรอบอัตรากําลังพนักงานราชการท่ีได้รับอนุมัติจากคณะกรรมการบริหาร (คพร.) รอบท่ี 5 ปี                            
พ.ศ. 2564-2567 โดยในระยะเวลาการจ้างจะต้องประเมินผลการปฏิบัติงานของพนักงานราชการ ตาม
ประกาศคณะกรรมการบริหารพนักงานราชการเรื่องแนวทางการประเมินผลการปฏิบัติงานของพนักงาน
ราชการ  พ.ศ. 2554 ลงวันท่ี 28 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2554 และท่ีสํานักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา 
กําหนดไว้ 

1.5 ส ถ า น ท่ี ป ฏิ บั ติ ง า น    ป ฏิ บั ติ ง า น ท่ี ศู น ย์ อ า ชี ว ศึ ก ษ า ท วิ ภ า คี เ ข ต พ้ื น ท่ี                             
วิทยาลัยอาชีวศึกษานครสวรรค์ สังกัดสํานักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา 

2. คุณสมบัติท่ัวไป และคุณสมบัติเฉพาะสําหรับตําแหน่งของผู้สมัคร 
     ผู้ส มัครต้องมีคุณสมบัติ ท่ัวไป และคุณสมบัติเฉพาะตําแหน่งเ ป็นไปตามระเบียบสํานัก
นายกรัฐมนตรีว่าด้วยพนักงานราชการ พ.ศ. 2547 ลงวันท่ี 13 มกราคม 2547 และประกาศคณะ
กรรมการบริหารพนักงานราชการ เรื่อง กําหนดลักษณะงานและคุณสมบัติเฉพาะของกลุ่มงานและการจัดทํา
กรอบอัตรากําลังพนักงานราชการ ลงวันท่ี 28 กุมภาพันธ์ 2554  ครบทุกข้อ ดังต่อไปนี้ 

2.1 คุณสมบัติ... 
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2.1 คุณสมบัติท่ัวไป 
    ๑) มีสัญชาติไทย 
    ๒) มีอายุไม่ต่ํากว่า ๑๘ ปี นับถึงวันปิดรับสมัคร 
    ๓) ไม่เป็นเป็นบุคคลล้มละลาย 
    ๔) ไม่เป็นผู้มีกายทุพพลภาพจนไม่สามารถปฏิบัติหน้าท่ีได้ ไร้ความสามารถ  
        หรือจิตฟ่ันเฟือน ไม่สมประกอบ หรือเป็นโรคตามท่ีกําหนดไว้ในกฎหมายว่าด้วย 
        ระเบียบข้าราชการพลเรือน 
    ๕) ไม่เป็นผู้ดํารงตําแหน่งทางการเมือง กรรมการพรรคการเมือง หรือเจ้าหน้าท่ี 
        ในพรรคการเมือง 
    ๖) ไม่เป็นผู้เคยต้องรับโทษจําคุกโดยคําพิพากษาถึงท่ีสุดให้จําคุกเพราะกระทําความผิด 
        ทางอาญา เว้นแต่เป็นโทษสําหรับความผิดท่ีได้กระทําโดยประมาทหรือความผิด 
        ลหุโทษ 
    ๗) ไม่เป็นผู้เคยถูกลงโทษให้ออก ปลดออก หรือไล่ออกจากราชการ รัฐวิสาหกิจ หรือ 
        หน่วยงานอ่ืนของรัฐ 
หมายเหตุ ผู้ท่ีผ่านการเลือกสรร  ในวันท่ีทําสัญญาจ้างจะต้องไม่เป็นข้าราชการหรือลูกจ้าง

ของส่วนราชการ พนักงาน หรือลูกจ้างของหน่วยงานอ่ืนของรัฐ รัฐวิสาหกิจ หรือพนักงานหรือลูกจ้าง ของส่วน
ราชการส่วนท้องถ่ิน และจะต้องนําใบรับรองแพทย์ ซ่ึงออกให้ไม่เกิน 1 เดือน และแสดงว่าไม่เป็นโรคท่ี
ต้องห้ามตามกฎ ก.พ. ว่าด้วยโรค (พ.ศ. 2553) มายื่นด้วย 

2.2 คุณสมบัติเฉพาะสําหรับตําแหน่ง 
  มีคุณวุฒิปริญญาตรี หรือคุณวุฒิอ่ืนท่ีเทียบได้ในระดับเดียวกัน ท่ี ก.พ. รับรองแล้ว  
         ทุกสาขาวิชา 

 3. การรับสมัคร  
3.1  กําหนดการรับสมัครและวิธีการรับสมัคร 

ผู้ประสงค์จะสมัคร  ให้ยื่นใบสมัครด้วยตนเอง  ณ  วิทยาลัยอาชีวศึกษานครสวรรค์                    
ต้ังแต่วันท่ี 26 มกราคม – 1 กุมภาพันธ์ 2565 (ในวันราชการ)  ภาคเช้าต้ังแต่เวลา ๐๘.๓๐ น. ถึง ๑๒.๐๐ 
น. และภาคบ่ายต้ังแต่เวลา  ๑๓.๐๐ น. ถึง ๑๖.๓๐ น. 

3.2 หลักฐานท่ีต้องย่ืนพร้อมใบสมัคร 
1. รูปถ่ายหน้าตรง ไม่สวมหมวก ไม่สวมแว่นตาดํา ขนาด 1x1.5 นิ้ว โดยถ่ายไว้ไม่เกิน 1 

ปี (นับถึงวันสุดท้ายของการรับสมัคร) จํานวน 3 รูป (ใช้ติดใบสมัคร 1 รูป และใบตอบรับการ สมัคร 2 รูป) 
 
 
 
 
 

2.สําเนาปริญญา... 
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2. สําเนาปริญญาบัตร และ/หรือ สําเนาระเบียนแสดงผลการศึกษา (transcript of 
Records) ท่ีแสดงว่าเป็นผู้มีคุณวุฒิการศึกษาตรงตามประกาศรับสมัครโดยต้องสําเร็จการศึกษาและได้รับ
อนุมัติจากผู้มีอํานาจอนุมัติภายในวันปิดรับสมัครจํานวน อย่างละ 2 ฉบับ 
 ท้ังนี้ผู้ท่ีจะถือว่าเป็นผู้สําเร็จการศึกษาตามหลักสูตรข้ันปริญญาบัตร ของสถานศึกษาใดนั้นจะถือตาม
กฎหมาย กฎ หรือระเบียบท่ีเก่ียวกับการสําเร็จการศึกษาตามหลักสูตรของสถานศึกษานั้นๆ เป็นเกณฑ์ โดย
จะต้องสําเร็จการศึกษาภายในวันปิดรับสมัคร 

3. สําเนาบัตรประจําตัวประชาชน จํานวน 1 ฉบับ  
4. สําเนาทะเบียนบ้าน จํานวน 1 ฉบับ 
5. สําเนาหลักฐานอ่ืนๆ (ถ้ามี) เช่น ใบสําคัญสมรส ใบเปลี่ยนชื่อ – นามสกุล (ในกรณีท่ีชื่อ

และนามสกุลในหลักฐานการสมัครไม่ตรงกัน) ใบสําคัญทางทหาร (ใบ สด.8 ในสด.9 และ ใบสด. 43) เป็นต้น 
จํานวนอย่างละ 1 ฉบับ 

6. สําเนาใบอนุญาตประกอบวิชาชีพครู หรือสําเนาใบอนุญาตปฏิบัติการสอน (ถ้ามี)  
จํานวน 1 ฉบับ 
 ท้ังนี้ในวันสมัคร ให้ผู้สมัครนําเอกสาร ฉบับจริงทุกรายการ มาแสดงต่อเจ้าหน้าท่ีรับสมัครด้วยและให้
ผู้สมัครเขียนคํารับรองสําเนาถูกต้องและลงชื่อกํากับไว้ในสําเนาเอกสารตามข้อ 2 - 6 ไว้ทุกฉบับ 

3.3 ค่าธรรมเนียมในการสมัคร  
 ผู้สมัครต้องเสียค่าธรรมเนียมสอบสําหรับตําแหน่งท่ีสมัคร จํานวน 300 บาท (สามร้อย-               
บาทถ้วน) และค่าธรรมเนียมดังกล่าวจะไม่จ่ายคืนให้ ไม่ว่ากรณีใดๆ ท้ังสิ้น 

3.4 วิธีการสมัคร 
 ให้ผู้สมัครดําเนินการเก่ียวกับการสมัครตามข้ันตอนวิธีการ ดังนี้ 

1. ขอรับคําร้องขอสมัคร และใบสมัครท่ีงานบุคลากร วิทยาลัยอาชีวศึกษานครสวรรค์ หรือ
ขอรับได้ท่ีเจ้าหน้าท่ีในวันรับสมัคร  

2. กรอกรายละเอียดในเอกสารการสมัครซ่ึงประกอบด้วย คําร้องขอสมัคร และใบสมัคร                
ให้ครบถ้วนทุกช่องรายการ และลงชื่อผู้สมัครพร้อมท้ังวันท่ีสมัครให้เรียบร้อย 

3. ติดรูปถ่ายจํานวน 1 รูป ลงในใบสมัคร และติดรูปถ่ายจํานวน 2 รูป ลงในบัตรประจํา
ผู้สมัครสอบในช่องท่ีกําหนดให้เรียบร้อย 

4. ยื่นเอกสารการสมัครท่ีกรอกข้อความสมบูรณ์และติดรูปถ่ายเรียบร้อยแล้วพร้อมท้ังแนบ
เอกสารประกอบการสมัครตามข้อ 3.2 โดยให้ยื่นการสมัครต่อเจ้าหน้าท่ีรับสมัครเท่านั้น และให้ยื่นภายในวัน
เวลา และสถานท่ีรับสมัครตามข้อ 3.2 โดยให้ยื่นการสมัครต่อเจ้าหน้าท่ีรับสมัครเท่านั้น และให้ยื่นภายในวัน
เวลาสถานท่ีรับสมัครท่ีกําหนดไว้ตามข้อ 3.1  

5. เม่ือเจ้าหน้าท่ีรับสมัครได้ตรวจสอบเอกสารการสมัครแล้ว ให้ผู้สมัครชําระเงินค่าธรรมเนียม
สอบตามข้อ 3.3 และลงชื่อผู้สมัครในบันทึกประจําวันเป็นหลักฐาน พร้อมกับรอรับบัตรประจําตัวผู้สมัครสอบคืน
เจ้าหน้าท่ีรับสมัคร ซ่ึงผู้สมัครต้องเก็บไว้เป็นหลักฐานในการประเมินสมรรถนะโดยการสอบ 

6. ติดตามตรวจสอบประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิสอบตามท่ีกําหนดไว้ในข้อ 4. ของประกาศนี้ 
 
 
 
 

3.5 เง่ือนไขการสมัคร 
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3.5 เง่ือนไขการรับสมัคร 
1. วิทยาลัยอาชีวศึกษานครสวรรค์ ขอสงวนสิทธิรับการพิจารณาเอกสารการสมัครเฉพาะ

ผู้สมัครท่ียื่นเอกสารประกอบการสมัครตามข้อ 3.2 ในประกาศฯ นี้ ครบถ้วนทุกรายและได้กรอกข้อความใน
เอกสารการสมัครครบถ้วนสมบูรณ์ และได้ดําเนินการสมัครตามข้อ 3.4 ในประกาศฯ นี้ครบถ้วนทุกข้ันตอน 
กรณีท่ียื่นเอกสารประกอบการรับสมัคร หรือกรอกข้อความในเอกสารการสมัคร หรือกรอกข้อความในเอกสาร
การสมัครไม่ครบถ้วนสมบูรณ์ หรือไม่ได้ดําเนินการสมัครครบถ้วนทุกข้ันตอนดังกล่าวจะมีผลให้ผู้สมัครนั้น ไม่มี
รายชื่อในประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการประเมินสมรรถนะหรือเข้ารับการสอบในตําแหน่งท่ีสมัครนั้น 

2. ผู้สมัครจะต้องรับผิดชอบในการตรวจสอบและรับรองตนเองว่าเป็นผู้มีคุณสมบัติท่ัวไปและ
คุณสมบัติตรงตามประกาศรับสมัครสอบ กรณีท่ีวิทยาลัยอาชีวศึกษานครสวรรค์ ตรวจสอบพบว่าผู้สมัครไม่มี
คุณสมบัติครบถ้วนดังกล่าว หรือคุณวุฒิการศึกษาท่ีใช้สมัครไม่ตรงตามประกาศรับสมัครไม่ตรงตามประกาศรับ
สมัคร รวมท้ังกรณีท่ีมีความผิดพลาดอันเกิดจากผู้สมัครไม่ว่าด้วยเหตุผลใดๆ อันมีผลทําให้ผู้สมัครไม่มีสิทธิ
สมัครตามประกาศรับสมัครฯ นี้ ให้ถือว่าผู้สมัครเป็นผู้ขาดคุณสมบัติในการสมัครมาต้ังแต่ต้น และถือว่าเป็นผู้ไม่
มีสิทธิเข้ารับการประเมินสมรรถนะและไม่มีสิทธิได้รับการจัดจ้างและทําสัญญาจ้างเป็นพนักงานราชการครั้งนี้ 

3. ถึงแม้จะเป็นผู้ไม่ผ่านการเลือกสรรเพ่ือ จัดจ้างเป็นพนักงานราชการและจะไม่ได้รับคืน
ค่าธรรมเนียมสอบแต่อย่างใด 

4. การประกาศรายช่ือผู้มีสิทธิเข้ารับการประเมินสมรรถนะ และกําหนดวันและเวลาและสถานท่ีใน
การประเมินสมรรถนะ 

 วิทยาลัยอาชีวศึกษานครสวรรค์ จะประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการประเมินสมรรถนะ และกําหนด
วัน เวลา และสถานท่ีในการประเมินสมรรถนะ ก่อนหรือภายในวันท่ี 2 กุมภาพันธ์ 2565  ณ วิทยาลัย-
อาชีวศึกษานครสวรรค์ เว็บไซต์ www.nwvoc.ac.th และ www.facebook.com/ประชาสัมพันธ์-     
วิทยาลัยอาชีวศึกษานครสวรรค์ 

5. หลักเกณฑ์และวิธีการเลือกสรร 

     สมรรถนะ ... 

สมรรถนะ คะแนนเต็ม วิธีการประเมิน 
ประเมินสมรรถนะครั้งท่ี ๑ 
ส่วนท่ี ๑ : ความรู้ความสามารถท่ัวไป 

- รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พ.ศ. ๒๕6๐ 
- พระราชกฤษฏีกาว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการ 
บริหารกิจการบ้านเมืองท่ีดี พ.ศ. ๒๕๔๖ 
- พระราชบัญญัติความรับผิดทางละเมิดของเจ้าหน้าท่ี 
พ.ศ. ๒๕๓๙ 
- พระราชบัญญัติการอาชีวศึกษา พ.ศ. ๒๕๕๑ 
- ระเบียบสํานักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยพนักงานราชการ 
พ.ศ. ๒๕๔๗ และประกาศคณะกรรมการบริหาร 
พนักงานราชการท่ีเกี่ยวข้อง 
- พระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของราชการ พ.ศ. 
๒๕๔๐ 
- ข่าวสาร-บ้านเมืองและเหตุการณ์ทั่วไป 
- ความเข้าใจภาษาและการใช้ภาษาไทย 
- ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับคอมพิวเตอร์และการใช้ 
โปรแกรมประยุกต์ในงานสํานักงาน 

 
100 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 
สอบข้อเขียน 
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สมรรถนะ คะแนนเต็ม วิธีการประเมิน 
ประเมินสมรรถนะครั้งท่ี ๑ 
ส่วนท่ี ๒ : ความรู้ความสามารถเฉพาะตําแหน่ง  

- ระเบียบสํานักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยงานสาร
บรรณ พ.ศ. 2526 และท่ีแก้ไขเพ่ิมเติม 
- ร ะ เ บี ย บ สํ า นั ก ง า น ค ณ ะ กร ร ม ก า ร ก า ร
อาชีวศึกษา ว่าด้วยการบริหารการศึกษา พ.ศ. 
2552 
- พระราชบัญญัติการจัดซ้ือจัดจ้างและการบริหาร
พัสดุภาครัฐ พ.ศ. 2560 

 
100 

 
 
 
 
 

 
 

 
สอบข้อเขียน 

 
 
 
 

 

ประเมินสมรรถนะครั้งท่ี ๒ 
(๑) มนุษย์สัมพันธ์ การประสานงาน 
(๒) การคิดวิเคราะห์                                 
(๓) ความคิดริเริ่มสร้างสรรค์ 
(๔) การสื่อสารโดยการพูด 

๑๐๐ 
 

สอบสัมภาษณ์ 
 

      โดยจะประเมินสมรรถนะ  ครั้ง ท่ี ๑ ก่อนและเม่ือประเมินสมรรถนะ ครั้ง ท่ี ๑ ผ่านแล้ว                        
จึงจะมีสิทธิ์เข้ารับการประเมินสมรรถนะ ครั้งท่ี ๒ ต่อไป 
 

6. เกณฑ์การตัดสิน 
     ๖.๑ การประเมินสมรรถนะ จะแบ่งการประเมินเป็น  ๒  ครั้ง  ได้แก่ 
                     ๖.๑.๑ ประเมินสมรรถนะ  ครั้งท่ี ๑  ประกอบด้วย  สมรรถนะส่วนท่ี ๑ และส่วนท่ี ๒ 

                ๖.๑.๒ ประเมินสมรรถนะ  ครั้งท่ี ๒  ประกอบด้วย  สมรรถนะส่วนท่ี ๓ 
      ๖.๒ ผู้ท่ีจะผ่านการประเมินสมรรถนะครั้งท่ี ๑ ต้องได้คะแนนการประเมินส่วนท่ี ๑ และส่วนท่ี ๒ 
ไม่ต่ํากว่าร้อยละ ๖๐ 

            ท้ังนี้  ผู้ท่ีจะได้รับการตรวจข้อสอบส่วนท่ี ๒ จะต้องเป็นผู้ได้คะแนนผ่านการประเมินในส่วนท่ี ๑ 
ไม่ตํ่ากว่าร้อยละ ๖๐ (วิทยาลัยอาชีวศึกษานครสวรรค์ ขอสงวนสิทธิ์พิจารณาตรวจกระดาษคําตอบของผู้เข้า
สอบใน ส่วนท่ี ๒ ให้กับผู้ท่ีมีผลการประเมินผ่านในส่วนท่ี ๑ เท่านั้น) 

๖.๓ ผู้ท่ีจะมีสิทธิเข้ารับการประเมินสมรรถนะครั้งท่ี ๒ จะต้องเป็นผู้ท่ีได้คะแนนผ่านการประเมิน 
สมรรถนะครั้งท่ี ๑ 

๖.๔ ผู้ท่ีจะผ่านการประเมินสมรรถนะครั้งท่ี ๒ ต้องได้คะแนนการประเมินส่วนท่ี ๓ ไม่ต่ํากว่า 
ร้อยละ ๖๐ 

๖.๕ ผู้ท่ีจะผ่านการเลือกสรร  จะต้องเป็นผู้ท่ีได้คะแนนผ่านการประเมินสมรรถนะ 
ครั้งท่ี ๑ และครั้งท่ี ๒ 

7.  การประกาศบัญชีรายช่ือ และการข้ึนบัญชีรายช่ือการเลือกสรร 
7.1 วิทยาลัยอาชีวศึกษานครสวรรค์ จะประกาศรายชื่อผู้ผ่านการเลือกสรร ณ วิทยาลัยอาชีวศึกษา 

 นครสวรรค์ หรือ ประกาศทางเว็บไซต์ www.nwvoc.ac.th และ www.facebook.com/ 
 ประชาสัมพันธ์-วิทยาลัยอาชีวศึกษานครสวรรค์ 

7.2 การประกาศ .... 
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(นายอาณัติชัย  จันทิวาสน์) 
ผู้อํานวยการวิทยาลัยอาชีวศึกษานครสวรรค์ 

7.2 การประกาศบัญชีรายชื่อผู้ผ่านการเลือกสรร 
             ๗.๒.๑ จําแนกตามตําแหน่งท่ีเปิดรับสมัครและมีผู้สอบผ่าน 

                   ๗.๒.๒ บัญชีรายชื่อแต่ละตําแหน่งดังกล่าว  จะเรียงลําดับท่ีจากผู้ท่ีได้รับคะแนนสูงสุดเป็น 
        ลําดับท่ีหนึ่งไปหาผู้ท่ีได้คะแนนรวมตํ่าสุด  โดยผู้อยู่ในลําดับต้นจะเป็นผู้อยู่ในลําดับ 
 ท่ีดีกว่า 

                   ๗.๒.๓ กรณีท่ีมีผู้ได้คะแนนตามข้อ ๗.๒.๒ ดังกล่าวเท่านั้น  จะพิจารณาดังนี้ 
                             (๑) ให้ผู้ท่ีได้คะแนนประเมินครั้งท่ี ๑ ส่วนท่ี ๑ มากกว่า เป็นผู้อยู่ในลําดับท่ีดีกว่า 
                             (๒) ถ้าคะแนนเท่ากัน  จะพิจารณาให้ผู้ท่ีได้คะแนนประเมินครั้งท่ี ๑ และส่วนท่ี ๒  

   มากกว่า  เป็นผู้อยู่ในลําดับท่ีดีกว่า     
                        (๓) ถ้าคะแนนเท่ากัน  จะพิจารณาให้ผู้ท่ีได้คะแนนประเมินครั้งท่ี ๒ มากกว่า 

   เป็นผู้อยู่ในลําดับท่ีดีกว่า 
7.3 หากตําแหน่งใดมีผู้ผ่านการเลือกสรรเกินจํานวนอัตราว่างท่ีประกาศรับสมัครนี้ วิทยาลัย- 

อาชีวศึกษานครสวรรค์ จะข้ึนบัญชีรายชื่อผู้ผ่านการเลือกสรรดังกล่าวนั้นไวเป็นเวลา 2 ปี  

 ท้ังนี้ ถ้ามีกรณีอย่างใดอย่างหนึ่งดังต่อไปนี้ให้รายชื่อท่ีได้ข้ึนบัญชีไว้นี้เป็นอันยกเลิกการข้ึนบัญชี
ของผู้นั้นด้วย ได้แก่ 

(1) ผู้นั้นได้ขอสละสิทธิไม่เข้ารับการจัดจ้างในตําแหน่งท่ีสอบได้ 
(2) ผู้นั้นไม่มารายงานตัวเพ่ือรับการจัดจ้างภายในเวลาท่ีกําหนด 
(3) ผู้นั้นไม่มาเข้าปฏิบัติหน้าท่ีราชการตามกําหนดวัน เวลา ท่ีวิทยาลัยอาชีวศึกษา 
 นครสวรรค์ 
(4) ปรากฏข้อเท็จจริงในภายหน้าว่าผู้นั้นมีคุณสมบัติไม่เป็นไปตามเง่ือนไข และ/หรือ ไม่ 

  ปฏิบัติตามเง่ือนไขการรับสมัครกรณีหนึ่งกรณีใดหรือหลายกรณีตามท่ีระบุไว้ในข้อ 3.5  
  ของประกาศฯ นี้ 

8 การจัดจ้างและทําสัญญาจ้างผู้ผ่านการเลือกสรร 
 ผู้ผ่านการเลือกสรรจะต้องเข้ารับการจ้างและทําสัญญาจ้างตามท่ี วิทยาลัยอาชีวศึกษานครสวรรค์ 
กําหนด ดังนี้ 

8.1 วิทยาลัยอาชีวศึกษานครสวรรค์จะจ้างพนักงานราชการครั้งแรกตามลําดับคะแนนท่ีสอบได้
ของผู้สอบผ่านการเลือกสรร แต่ละตําแหน่ง ตามจํานวนอัตราว่างท่ีได้ประกาศรับสมัครไว้นี้ 

8.2 ในกรณีท่ี วิทยาลัยอาชีวศึกษานครสวรรค์ มีอัตราว่างเพ่ิมในภายหน้าจะจัดจ้างพนักงาน
ราชการโดยพิจารณาบัญชีรายชื่อผ่านการเลือกสรรในตําแหน่งนั้นๆ ตามลําดับการข้ึนบัญชีรายชื่อของตําแหน่ง
ท่ีมีบัญชีรายชื่อเหลืออยู่ตามจํานวนอัตราว่างดังกล่าว 

8.3 การทําสัญญาจ้างให้เป็นไปตามท่ีวิทยาลัยอาชีวศึกษานครสวรรค์ กําหนด ซ่ึงจะแจ้ง 
ให้ทราบต่อไป 

            ประกาศ ณ วันท่ี  17  มกราคม   พ.ศ.  2565 
 
 
 
 




