ประกาศ วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีเชียงราย
เรื่อง รับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเปนพนักงานราชการทั่วไป
---------------------------------ดวย วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีเชียงราย ประสงคจะรับสมัครบุคคลเพื่อจัดจางเปนพนักงานราชการ
ตําแหนงในกลุมงานบริหารทัว่ ไป ตําแหนงครู โดยปฏิบัติงานในวิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีเชียงราย สังกัด
สํานักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา ฉะนั้น อาศัยอํานาจตามความในขอ ๕ ของประกาศคณะกรรมการบริหาร
พนักงานราชการ ลงวันที่ ๑๑ กันยายน พ.ศ. ๒๕๕๒ เรื่อง หลักเกณฑ วิธีการและเงื่อนไขการสรรหาและเลือกสรร
พนักงานราชการ และแบบสัญญาจางของพนักงานราชการ พ.ศ. ๒๕๕๒ และประกาศคณะกรรมการบริหาร
พนักงานราชการ ลงวันที่ ๒๘ กุมภาพันธ พ.ศ. ๒๕๕๔ เรื่อง การกําหนดลักษณะงานและคุณสมบัติเฉพาะของกลุม
งานและการจัดทํากรอบอัตรากําลังพนักงานราชการ และคําสั่งสํานักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษาที่ ๒๙๗/
๒๕๕๖ ลงวันที่ ๒๘ กุมภาพันธ ๒๕๕๖ เรื่องมอบอํานาจการสรรหาและเลือกสรรบุคคลเพื่อจัดจางเปนพนักงาน
ราชการ ประเภททั่วไป การจัดทําและลงนามในสัญญาจางพนักงานราชการ จึงประกาศรับสมัครบุคคลเพื่อ
เลือกสรรเปนพนักงานราชการทั่วไป โดยมีรายละเอียดดังตอไปนี้
๑. ชื่อตําแหนง กลุมงาน และรายละเอียดการจางงาน
ชื่อตําแหนง ครู รหัสวิชา ๔๐๔
จํานวน ๑ อัตรา
(สัตวศาสตร/สัตวรักษ/สัตวบาล)
กลุมงาน
บริหารทั่วไป
ขอบขายงานที่จะใหปฏิบัติ ปฏิบัติหนาที่หลักเกี่ยวกับการจัดการเรียนการสอน การสงเสริมการเรียนรู
พัฒนาผูเรียน ปฏิบัติงานทางวิชาการของสถานศึกษา พัฒนาตนเองและวิชาชีพ ประสานความรวมมือกับ
ผูปกครอง บุคคลในชุมชนหรือสถานประกอบการเพื่อรวมกันพัฒนาผูเรียน การบริการสังคมดานวิชาการ เปนตน
โดยมีลักษณะงานที่ตองปฏิบัติ ดังนี้
๑. ปฏิบัติงานเกี่ยวกับการจัดการเรียนการสอน และการสงเสริมการเรียนรูของผูเ รียนดวยวิธีการที่
หลากหลาย โดยเนนผูเรียนเปนสําคัญ
๒. จัดอบรมสั่งสอนและจัดกิจกรรมเพื่อพัฒนาผูเรียนใหมีคุณลักษณะที่พึงประสงค
๓. ปฏิบัติงานวิชาการของสถานศึกษา
๔. ปฏิบัติงานเกี่ยวกับการจัดระบบการดูแลชวยเหลือผูเรียน
๕. ประสานความรวมมือกับผูปกครองและบุคคลในชุมชนเพื่อรวมกันพัฒนาผูเรียนตามศักยภาพ
๖. ทํานุ บํารุง สงเสริมศิลปวัฒนธรรม แหลงเรียนรูและภูมิปญญาทองถิ่น
๗. ศึกษา วิเคราะห วิจัย และประเมินพัฒนาการของผูเรียนเพื่อนํามาพัฒนาการเรียนการสอนใหมี
ประสิทธิภาพยิ่งขึ้น
๘. ปฏิบัติงานเกี่ยวกับการใชโปรแกรมชุดคําสั่งในระบบคอมพิวเตอรเพื่อนํามาปฏิบัติงานในการ
จัดการเรียนการสอนและงานอื่น ๆ ที่เกี่ยวของ รวมทั้งการติดตามความกาวหนาของเทคโนโลยีใหมๆเพื่อนํามาใช
ปฏิบัติงาน
๙. ติดตอประสานงาน ใหบริการขอมูลใหคําปรึกษา แนะนํา ตอบปญหา และชี้แจงเรื่องตาง ๆ ที่
เกี่ยวกับงานในหนาที่แกบุคคลหรือหนวยงานที่เกี่ยวของ
อัตราวาง ครู รหัสวิชา ๔๐๔ (สัตวศาสตร/สัตวรักษ/สัตวบาล) จํานวน ๑ อัตรา
/อัตราคาตอบแทน...
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อัตราคาตอบแทนและสิทธิประโยชน ตําแหนงในกลุมงานบริหารทั่วไป คาตอบแทนรายเดือน
จํานวนเงิน ๑๘,๐๐๐ บาท และใหไดรับสิทธิประโยชนของพนักงานราชการ ตามระเบียบสํานักนายกรัฐมนตรีวา
ดวยพนักงานราชการ พ.ศ. ๒๕๔๗ และตามประกาศคณะกรรมการบริหารพนักงานราชการ เรื่อง คาตอบแทน
พนักงานราชการ (ฉบับที่ ๖) ลงวันที่ ๑๒ กุมภาพันธ พ.ศ. ๒๕๕๖ กําหนดไว
ระยะเวลาการจาง จางภายในปงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๘ (ตั้งแตวันที่เริ่มเขาปฏิบัติราชการ ซึ่งจะได
กําหนดไวในประกาศรายชื่อผูผานการเลือกสรรเพื่อจัดจางเปนพนักงานราชการ) ถึงวันที่ ๓๐ กันยายน ๒๕๕๙
โดยในระยะเวลาการจางตองประเมินผลการปฏิบัติงานของพนักงานราชการ ตามประกาศคณะกรรมการบริหาร
พนักงานราชการ เรื่อง แนวทางการประเมินผลการปฏิบัติงานของพนักงานราชการ พ.ศ. ๒๕๕๔ ลงวันที่ ๒๘
กุมภาพันธ พ.ศ. ๒๕๕๔ และทีส่ ํานักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษากําหนดไว
สถานที่ปฏิบัติงาน วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีเชียงราย สังกัดสํานักงานคณะกรรมการ
การอาชีวศึกษา
๒. คุณสมบัติทั่วไป และคุณสมบัติเฉพาะสําหรับตําแหนงของผูสมัคร
ผูสมัครตองมีคุณสมบัติทั่วไป และมีคุณสมบัติเฉพาะตําแหนงครบทุกขอ ดังตอไปนี้
๒.๑ คุณสมบัติทั่วไป
๒.๑.๑ มีสัญชาติไทย
๒.๑.๒ มีอายุไมต่ํากวา ๑๘ ป (นับถึงวันสุดทายของการรับสมัคร)
๒.๑.๓ ไมเปนบุคคลลมละลาย
๒.๑.๔ ไมเปนผูมีกายทุพพลภาพจนไมสามารถปฏิบัติหนาที่ได ไรความสามารถ หรือจิตฟน
เฟอนไมสมประกอบ หรือเปนโรคตามที่กําหนดไวในกฎหมายวาดวยระเบียบขาราชการพลเรือน
๒.๑.๕ ไมเปนผูดํารงตําแหนงทางการเมือง กรรมการพรรคการเมือง หรือเจาหนาที่ในพรรค
การเมือง
๒.๑.๖ ไมเปนผูเคยตองรับโทษจําคุกโดยคําพิพากษาถึงที่สุดใหจําคุก เพราะกระทําความผิดทาง
อาญาเวนแตเปนโทษสําหรับความผิดที่ไดกระทําโดยประมาทหรือความผิดลหุโทษ
๒.๑.๗ ไมเปนผูเคยถูกลงโทษใหออก ปลดออก หรือไลออกจากราชการ รัฐวิสาหกิจ หรือหนวยงาน
อื่นของรัฐ
หมายเหตุ ผูที่ผานการเลือกสรรในวันที่ทําสัญญาจาง จะตองไมเปนขาราชการหรือลูกจาง
ของสวนราชการ พนักงานหรือลูกจางของหนวยงานอื่นของรัฐ รัฐวิสาหกิจ หรือพนักงานหรือลูกจางของราชการ
สวนทองถิ่น และจะตองนําใบรับรองแพทย ซึ่งออกใหไมเกิน ๑ เดือน และแสดงวาไมเปนโรคที่ตองหามตามกฎ
ก.พ. วาดวยโรค (พ.ศ.๒๕๕๓) มายื่นดวย
๒.๒ คุณสมบัติเฉพาะสําหรับตําแหนง
๒.๒.๑ ไดรับวุฒิปริญญาตรีหรือคุณวุฒิอยางอื่นที่เทียบไดในระดับเดียวกันทางการศึกษาหรือทาง
อื่นที่ ก.พ.พิจารณารับรองแลวในสาขาวิชาที่เหมาะสมกับลักษณะงานที่ปฏิบัติตามรหัส กลุมวิชาของสถานศึกษา
ที่เปดรับสมัครตามรายละเอียดแนบทายประกาศสวนที่ ๑ นี้
๒.๒.๒ มีใบอนุญาตประกอบวิชาชีพครู หรือใบอนุญาตปฏิบัติการสอนโดยตองไดรับอนุมัติภายในวัน
ปดรับสมัครเทานั้น
/๓. การรับสมัคร...

๓
๓. การรับสมัคร
3.1 วัน เวลาและสถานที่รับสมัคร
ผูประสงคจะสมัครที่มีคุณสมบัติตรงตามที่กําหนดไวในประกาศนี้ ใหยื่นใบสมัครดวยตนเอง ณ
วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีเชียงราย โดยสมัครไดตั้งแตวันที่ 12 มกราคม 2558 ถึง วันที่ 20 มกราคม
2558 (เฉพาะวันและเวลาราชการ) ภาคเชา ตั้งแตเวลา ๐๘.๓๐ น. ถึง ๑๒.๐๐ น. และภาคบายเวลา ๑๓.๐๐
น. ถึง ๑๖.๓๐ น. ของแตละวันรับสมัครดังกลาว โดยผูสมัครตองเสียคาธรรมเนียมสอบจํานวนเงิน ๒๐๐ บาท
(สองรอยบาทถวน)
๓.๒ หลักฐานที่ตองยื่นพรอมใบสมัคร
๓.๒.๑. รูปถายหนาตรง ไมสวมหมวกและไมสวมแวนตาดํา ขนาด ๑ x ๑.๕ นิ้ว โดยถายไวไมเกิน
๑ ป (นับถึงวันสุดทายของการรับสมัคร) จํานวน ๓ รูป (ใชติดใบสมัคร ๑ รูป และใบตอบรับการสมัคร ๒ รูป)
๓.๒.๒. สําเนาปริญญาบัตร ซึ่งเปนคุณวุฒิที่ใชสมัคร หากยังไมไดรับใบปริญญาบัตรใหใชหนังสือ
แสดงวาเปนผูสําเร็จการศึกษาปริญญาตรีดังกลาว จากผูมีอํานาจอนุมัติตามที่กําหนดไวในคุณสมบัติเฉพาะ
สําหรับตําแหนงที่เปดรับสมัครนี้ จํานวน ๑ ฉบับ
๓.๒.๓. สําเนาแสดงผลการเรียน (Transcript) ของคุณวุฒิที่ใชสมัครในขอ ๓.๒.๒ จํานวน ๑ ฉบับ
๓.๒.๔. สําเนาบัตรประจําตัวประชาชน จํานวน ๑ ฉบับ
๓.๒.๕ สําเนาทะเบียนบาน จํานวน ๑ ฉบับ
๓.๒.๖. สําเนาหลักฐานอื่นๆ (ถามี) เชน ใบสําคัญการสมรส (เฉพาะผูสมัครเพศหญิง) ใบเปลี่ยน
ชื่อ – นามสกุล (ในกรณีที่ชื่อและนามสกุลในหลักฐานเอกสารการสมัครไมตรงกัน) ใบสําคัญทางทหาร (ใบ สด.
๘ ใบ สด.๙ และใบสด. ๔๓) (เฉพาะผูสมัครเพศชาย) เปนตน จํานวนอยางละ ๑ ฉบับ
๓.๒.๗ สําเนาใบอนุญาตประกอบวิชาชีพครูหรือสําเนาใบอนุญาตปฏิบัติการสอนจํานวน ๑ ฉบับ
ทั้งนี้ในวันสมัครใหผูสมัครนํา เอกสารฉบับจริงทุกรายการ มาแสดงตอเจาหนาที่รับสมัครดวยและให
ผูสมัครเขียนคํารับรองสําเนาถูกตอง และลงชื่อกํากับไวในสําเนาเอกสารตามขอ ๓.๒.๒ – ๓.๒.๗ ไวทุกฉบับ
๓.๓ คาธรรมเนียมในการสมัคร
ผูสมัครสอบตองเสียคาธรรมเนียมสอบสําหรับตําแหนงที่สมัคร จํานวนเงิน ๒๐๐ บาท (สองรอย
บาทถวน ) และคาธรรมเนียมดังกลาวจะไมจายคืนใหไมวากรณีใดๆ ทั้งสิ้น
๓.4 วิธีการสมัคร
ใหผูสมัครดําเนินการเกี่ยวกับการสมัครตามขั้นตอนวิธีการ ดังนี้
๓.๔.๑ ขอรับคํารองขอสมัครและใบสมัครตามแบบที่กําหนดในรายละเอียดแนบทายประกาศ
สวนที่ ๒ นี้ หรือขอรับไดที่เจาหนาที่ในวันสมัคร
๓.๔.๒ กรอกรายละเอียดในเอกสารการสมัครซึ่งประกอบดวย คํารองขอสมัคร และใบสมัคร
ใหครบถวนทุกชองรายการ และลงชื่อผูสมัครพรอมทั้งวันที่สมัครใหเรียบรอย
๓.๔.๓ ติดรูปถายจํานวน ๑ รูป ลงในใบสมัคร และติดรูปถายจํานวน ๒ รูป ลงในบัตร
ประจําตัวผูสมัครสอบในชองที่กําหนดใหเรียบรอย
๓.๔.๔ ยื่นเอกสารการสมัครที่กรอกขอความสมบูรณและติดรูปถายเรียบรอยแลวพรอมทั้ง
แนบเอกสารประกอบการสมัคร ตามขอ ๓.๒ โดยใหยื่นการสมัครตอเจาหนาที่รับ สมัครเทานั้น และใหยื่ น
ภายในวันเวลาและสถานที่รับสมัครตามที่กําหนดไว ตามขอ ๓.๑
/๓.๔.๕ เมื่อเจาหนาที.่ ....

๔
๓.๔.๕ เมื่อเจาหนาที่รับสมัครไดตรวจสอบเอกสารการสมัครแลว ใหผูสมัครชําระเงิน
คาธรรมเนียมสอบตามขอ ๓.๓ และลงชื่อผูสมัครในบันทึกประจําวันเปนหลักฐาน พรอมกับรอรับบัตรประจําตัว
ผูสมัครสอบคืนจากเจาหนาที่รับสมัครซึ่งผูสมัครตองเก็บไวเปนหลักฐานในการเขารับการประเมินสมรรถนะโดย
การสอบ
๓.๔.๖ ติดตามตรวจสอบประกาศรายชื่อผูมีสิทธิสอบตามที่กําหนดไวในขอ ๔ ของประกาศฯนี้
๓.๕ เงื่อนไขการรับสมัคร
๓.๕.๑. วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีเชียงราย ขอสงวนสิทธิรับการพิจารณาเอกสารการรับ
สมัครเฉพาะผูส มัครที่ยื่นเอกสารประกอบการสมัครตามขอ ๓.๒ ในประกาศฯนี้ครบถวนทุกรายการ และไดกรอก
ขอความในเอกสารการสมัครครบถวนสมบูรณและไดดําเนินการสมัครตามขอ ๓.๔ ในประกาศฯ นี้ครบถวนทุก
ขั้นตอน กรณียื่นเอกสารประกอบการสมัคร หรือกรอกขอความในเอกสารการสมัครไมครบถวนสมบูรณ หรือ
ไมไดดําเนินการสมัครครบถวนทุกขั้นตอนดังกลาวจะมีผลใหผูสมัครนั้นไมมีรายชื่อในประกาศรายชื่อผูมีสิทธิเขา
รับการประเมินสมรรถนะหรือเขารับการสอบในตําแหนงที่สมัครนั้น
๓.๕.๒. ผูสมัครจะตองรับผิดชอบในการตรวจสอบและรับรองตนเองวาเปนผูมีคุณสมบัติทั่วไป
และคุณสมบัติเฉพาะสําหรับตําแหนงตามขอ ๒.๑ และขอ ๒.๒ ในประกาศฯนี้จริง กรณีที่วิทยาลัยเกษตรและ
เทคโนโลยีเชียงราย ตรวจสอบพบวาผูสมัครไมมีคุณสมบัติครบถวนดังกลาว หรือตรวจสอบพบวาคุณวุฒิ
การศึกษาที่ใชสมัครไมตรงตามคุณสมบัติของตําแหนงที่สมัครหรือเปนคุณวุฒิที่ ก.พ. ยังมิไดรับรอง รวมทั้งกรณีที่
มีความผิดพลาดอันเกิดจากผูสมัครไมวาดวยเหตุผลใดๆ อันมีผลทําใหผูสมัครไมมีสิทธิสมัครตามประกาศรับ
สมัครฯนี้ ใหถือวาผูสมัครเปนผูขาดคุณสมบัติในการสมัครมาแตตน และถือวาเปนผูไมมีสิทธิเขารับการประเมิน
สมรรถนะและไมมีสิทธิไดรับการจัดจางและทําสัญญาจางเปนพนักงานราชการครั้งนี้ ถึงแมจะเปนผูผานการ
เลือกสรรเพื่อจัดจางเปนพนักงานราชการและจะไมไดรับคืนคาธรรมเนียมสอบแตอยางใด
๓.๕.๓. คุณสมบัติเฉพาะสําหรับตําแหนงตามขอ ๒.๒ ในประกาศฯ นี้ ที่เกี่ยวกับการสําเร็จ
การศึกษาตามหลักสูตรขั้นปริญญาของสถานศึกษาใดจะถือตามกฎหมาย กฎ หรือระเบียบเกี่ยวกับการศึกษาขั้น
ปริญญาของสถานศึกษานั้นเปนเกณฑ โดยผูสําเร็จการศึกษาและไดรับอนุมัติจากผูมีอํานาจอนุมัติภายในวัน
สุดทายของการรับสมัคร ทั้งนี้รวมถึงใบอนุญาตประกอบวิชาชีพครูที่ออกโดยคุรุสภาดวย
๓.๕.๔. วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีเชียงราย จะดําเนินการประเมินสมรรถนะโดยการสอบ
ขอเขียนครั้งแรกในวันและเวลาเดียวกันทุกตําแหนง ตามประกาศรับสมัครนี้ดังนั้น กรณีผูใดสมัครหลายตําแหนง
วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีเชียงราย ขอสงวนสิทธิ์ในการประกาศรายชื่อ ผูมีสิทธิ์เขาสอบตามขอ ๔ ของ
ประกาศฯนี้ โดยพิจารณาประกาศรายชื่อผูนั้นตามตําแหนงที่ผูนั้นไดสมัครครั้งสุดทาย
๔. การประกาศรายชื่อผูมีสิทธิเขารับการประเมิน สมรรถนะ และกําหนดวัน เวลา สถานที่ในการประเมิน
สมรรถนะ
วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีเชียงรายจะประกาศรายชื่อผูมีสิทธิเขารับการประเมินสมรรถนะ และกําหนด
วัน เวลา สถานที่ในการประเมิน สมรรถนะ กอนหรือภายในวันที่ 21 มกราคม ๒๕๕8 ณ วิทยาลัยเกษตรและ
เทคโนโลยีเชียงราย และ/หรือทางเว็บไซตของวิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีเชียงราย (www.crcat.ac.th)
๕. หลักเกณฑและวิธีการเลือกสรร
วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีเชียงราย จะดําเนินการประเมินสมรรถนะผูสมัครดวยวิธีการสอบในแตละ
ตําแหนงที่เปดรับสมัคร ดังตอไปนี้
๕.๑ ประเมินสมรรถนะครั้งที่ ๑ สวนที่ ๑ (ความรูความสามารถทั่วไปเฉพาะตําแหนงครู) และสวน
ที่ ๒ (ความรูความสามารถเฉพาะตําแหนงตามรหัสกลุมวิชา) คะแนนเต็ม ๑๐๐ คะแนน
/๕.๒ ประเมิน.......

๕
๕.๒ ประเมินสมรรถนะครั้งที่ ๒ สวนที่ ๓ สอบสัมภาษณ คะแนนเต็ม ๑๐๐ คะแนน มีสมรรถนะ
ดังนี้ (๑. ความรับผิดชอบ ๒. ความอดทนและเสียสละ ๓. ความคิดริเริ่มและปฏิภาณไหวพริบ
๔. ความสามารถในการสื่อสาร ๕. มนุษยสัมพันธและการปรับตัวเขากับผูรวมงาน)
โดยจะประเมินสมรรถนะครั้งที่ ๑ กอนและเมื่อประเมินสมรรถนะครั้งที่ ๑ ผานแลวจึงจะมีสิทธิเขารับ
การประเมินสมรรถนะครั้งที่ ๒ ตอไป
๖. เกณฑการตัดสิน
๖.๑ การประเมินสมรรถนะจะแบงการประเมินเปน ๒ ครั้ง สมรรถนะในสวนที่ ๑ และสวนที่ ๒ จะ
ดําเนินการประเมินสมรรถนะในครัง้ ที่ ๑ สําหรับสมรรถนะในสวนที่ ๓ จะดําเนินการประเมินสมรรถนะ
ในครั้งที่ ๒
๖.๒ ผูทจี่ ะผานการประเมินสมรรถนะในครั้งที่ ๑ ตองไดคะแนนการประเมินสวนที่ ๑ และสวนที่ ๒ ไม
ต่ํากวารอยละ ๖๐
ทั้งนี้ผูที่จะไดรับการตรวจขอสอบสวนที่ ๒ จะตองเปนผูไดคะแนนผานการประเมินในสวนที่ ๑ ไมต่ํากวา
รอยละ ๖๐ ( วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีเชียงราย ขอสงวนสิทธิพิจารณาตรวจกระดาษคําตอบของผูเขาสอบ
ในสวนที่ ๒ ใหกับผูที่มีผลการประเมินผานในสวนที่ ๑ เทานั้น )
๖.๓ ผูที่จะมีสิทธิเขารับการประเมินสมรรถนะครั้งที่ ๒ จะตองเปนผูที่ไดคะแนนผานการประเมิน
สมรรถนะครั้งที่ ๑ แลวผูที่จะผานการประเมินสมรรถนะครั้งที่ ๒ ตองไดคะแนนการประเมินสวนที่ ๓ ไมต่ํากวา
รอยละ ๖๐
๖.๔ ผูที่จะผานการเลือกสรรจะตองเปนผูที่ไดคะแนนผานการประเมินสมรรถนะครั้งที่ ๑ และครั้งที่ ๒
๗. การประกาศรายชื่อผูผานการเลือกสรร
๗.๑ วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีเชียงราย จะประกาศรายชื่อผูผานการเลือกสรร ณ วิทยาลัยเกษตร
และเทคโนโลยีเชียงราย หรือประกาศทางเว็บไซตของวิทยาลัยฯ (www.crcat.ac.th)
๗.๒ การประกาศรายชื่อผูผานการเลือกสรร
๗.๒.๑ จําแนกตามตําแหนงที่เปดรับสมัครและมีผูสอบผาน
๗.๒.๒ รายชื่อแตละตําแหนงดังกลาว จะประกาศเรียงลําดับรายชื่อตามคะแนนของผูผานการ
เลือกสรร โดยเรียงลําดับจากผูที่ไดคะแนนรวมสูงสุดเปนลําดับที่หนึ่งไปหาผูที่ไดคะแนนรวมต่ําสุดโดยผูอยูใน
ลําดับตนจะเปนผูอยูในลําดับที่ดีกวา
๗.๒.๓ กรณีทมี่ ผี ูไดคะแนนรวมตามขอ ๗.๒.๒ ดังกลาวเทากัน จะพิจารณาดังนี้
(๑) ใหผูที่ไดคะแนนประเมินครั้งที่ ๑ สวนที่ ๑ มากกวา เปนผูอยูในลําดับที่ ดีกวา
(๒) ถาคะแนนเทากันจะพิจารณาใหผูที่ไดคะแนนประเมินครั้งที่ ๑ สวนที่ ๒
มากกวา เปนผูอยูในลําดับที่ดีกวา
(๓) ถาคะแนนเทากันจะพิจารณาใหผูที่ไดคะแนนประเมินครั้งที่ ๒ มากกวาเปนผูอยู
ในลําดับที่ดีกวา
๗.๓ หากตําแหนงใดมีผูผานการเลือกสรรเกินจํานวนอัตราวางที่ประกาศรับสมัครนี้วิทยาลัยเกษตรและ
เทคโนโลยีเชียงราย จะขึ้นบัญชีรายชื่อผูผานการเลือกสรรดังกลาวนั้นไวเปนเวลา 2 ป
ทั้งนี้ ถามีกรณีอยางใดอยางหนึ่งดังตอไปนี้ ใหรายชื่อที่ไดขึ้นบัญชีไวนี้เปนอันยกเลิก การขึ้นบัญชีของผู
นั้นดวย ไดแก
(๑) ผูนั้นไดขอสละสิทธิไมเขารับการจัดจางในตําแหนงที่สอบได
(๒) ผูนั้นไมมารายงานตัวเพื่อรับการจัดจางภายในเวลาที่กําหนด
/(๓) ผูนั้นไมมา.....

๖
(๓) ผูนั้นไมมาเขามาปฏิบัติหนาที่ราชการตามกําหนดวัน เวลาที่วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยี
เชียงรายกําหนด
(๔) ปรากฏขอเท็จจริงในภายหนาวาผูนั้นมีคุณสมบัติไมเปนไปตามเงื่อนไข และ/หรือไมปฏิบัติ
ตามเงื่อนไขการรับสมัครกรณีหนึ่งกรณีใดหรือหลายกรณีตามที่ระบุไวในประกาศฯ นี้
๘. การจัดจางและทําสัญญาจางผูผานการเลือกสรร
ผูผานการเลือกสรรจะตองเขารับการจางและทําสัญญาจางตามที่วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีเชียงราย
กําหนด ดังนี้
๘.๑ วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีเชียงราย จะจางพนักงานราชการครั้งแรกตามลําดับคะแนนที่
สอบไดของผูผานการเลือกสรรแตละตําแหนงตามจํานวนอัตราวางที่ไดประกาศรับสมัครไวนี้
๘.๒ ในกรณีที่วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีเชียงราย มีอัตราวางเพิ่มในภายหนาจะจัดจางพนักงาน
ราชการโดยพิจารณาดังนี้
(๑) บัญชีรายชื่อผูผานการเลือกสรรในตําแหนงนั้น ๆ ตามลําดับการขึ้นบัญชีรายชื่อของ
ตําแหนงนั้นที่มีบัญชีรายชื่อเหลืออยูตามจํานวนอัตราวางดังกลาว
(๒) กรณีวิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีเชียงราย ไมมีบัญชีรายชื่อผูผานการเลือกสรรในตําแหนง
ที่วางนั้น หรือใชบัญชีรายชื่อผูผานการเลือกสรรในตําแหนงนั้นหมดแลว วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยี เชียงราย
อาจดําเนิน การขอใช บัญชีจ ากสถานศึ กษาอื่น ที่ไดมีการขึ้นบั ญชี รายชื่อผูผ านการเลื อกสรร จั ดจ างพนักงาน
ราชการโดยเรียกจากบัญชีรายชื่อผูผานการเลือกสรรตามจํานวนอัตราวางและตามลําดับของตําแหนง ที่มีการขึ้น
บัญชีรายชื่อนั้นเหลืออยูตามแนวทางการขอใชบัญชีที่กําหนดไวใน ขอ ๗.๓ ของประกาศฯ นี้กอนได
๘.๓ การทําสัญญาจางใหเปนไปตามที่สํานักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษากําหนด
ประกาศ ณ วันที่ 5 มกราคม พ.ศ. ๒๕๕8
(นายเทพชัย รมโพธิ์)
ผูอํานวยการวิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีเชียงราย

