ประกาศวิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีสุโขทัย
เรื่อง รับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป
-----------------------------------ด้วยวิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีสุโขทัย ประสงค์จะรับสมัครบุคคลเพื่อจัดจ้างเป็นพนักงาน
ราชการ ตําแหน่งพนักงานบริหารทั่วไป (ครู) โดยปฏิบัติงานในวิทยาลัยเกษตรแบะเทคโนโลยีสุโขทัย ฉะนั้น อาศัย
อํานาจตามความในข้อ ๕ ของประกาศคณะกรรมการบริหารพนักงานราชการ ลงวันที่ ๑๑ กันยายน พ.ศ. ๒๕๕๒
เรื่อง หลักเกณฑ์ วิธีการและเงื่อนไขการสรรหาและเลือกสรรพนักงานราชการและแบบสัญญาจ้างของพนักงาน
ราชการ พ.ศ. ๒๕๕๒ และประกาศคณะกรรมการการบริหารพนักงานราชการ ลงวันที่ ๒๘ กุมภาพันธ์ พ.ศ. ๒๕๕๔
เรื่อง กําหนดลักษณะงานและคุณสมบัติเฉพาะของกลุ่มงานและการจัดทํากรอบอัตรากําลังพนักงานราชการ และ
คําสั่งสํานักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษาที่ ๒๙๗/๒๕๕๖ ลงวันที่ ๒๘ กุมภาพันธ์ พ.ศ. ๒๕๕๖ เรื่อง มอบอํานาจ
การสรรหาและเลือกสรรบุคคลเพื่อจัดจ้างเป็นพนักงานราชการประเภททั่วไป การจัดทําและลงนามในสัญญาจ้าง
พนักงานราชการ จึงประกาศรับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการ โดยมีรายละเอียดดังต่อไปนี้
๑. ชื่อกลุ่มงาน ตําแหน่ง และรายละเอียดการจ้าง
๑.๑ ชื่อกลุ่มงาน
ชื่อตําแหน่ง
จํานวนอัตราว่าง
บริหารงานทั่วไป
พนักงานบริหารทั่วไป(ครู)
๑
รหัสวิชา ๓๐๔ คอมพิวเตอร์/คอมพิวเตอร์ธรุ กิจ/คอมพิวเตอร์ศกึ ษา/
เทคโนโลยีสารสนเทศ/ระบบสารสนเทศ/คอมพิวเตอร์เพื่อการบัญชี
๑.๒ ขอบข่ายงานที่จะให้ปฏิบตั ิ ให้เป็นไปตามรายละเอียดแนบท้าย
๑.๓ อัตราค่าตอบแทนและสิทธิประโยชน์
ตําแหน่งในกลุ่มงานบริหารทั่วไป ค่าตอบแทนรายเดือน จํานวนเงิน ๑๘,๐๐๐ บาท
และให้ ได้รั บสิท ธิประโยชน์ ของพนักงานราชการ ตามระเบียบสํ านักงานรัฐ มนตรีว่าด้ วยพนัก งาน
ราชการ พ.ศ. ๒๕๔๗ และประกาศคณะกรรมการบริหารพนักงานราชการ เรื่อง ค่าตอบแทนพนักงานราชการ
(ฉบับที่ ๖) พ.ศ. ๒๕๕๖ ลงวันที่ ๑๒ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๖ กําหนดไว้
๑.๔ ระยะเวลาการจ้าง จ้างภายในปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๕๘ ถึงวันที่ ๓๐ กันยายน ๒๕๕๙ โดยใน
ระยะเวลาการจ้างต้องประเมินผลการปฏิบัติงานของพนักงานราชการ ตามประกาศคณะกรรมการบริหารพนักงาน
ราชการ เรื่อง แนวทางการประเมินผลการปฏิบัติงานของพนักงานราชการ พ.ศ. ๒๕๕๔ ลงวันที่ ๒๘ กุมภาพันธ์
๒๕๕๔ และตามที่สํานักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษากําหนดไว้
๑.๕ สถานที่ปฏิบัติงาน ปฏิบัติงานที่ วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีสุโขทัย สํานักงานคณะกรรมการการ
อาชีวศึกษา

-๒๒. คุณสมบัตทิ ั่วไป และคุณสมบัตเิ ฉพาะสําหรับตําแหน่งของผูส้ มัคร
ผู้สมัครต้องมีคุณสมบัติทั่วไป และมีคุณสมบัติเฉพาะสําหรับตําแหน่งครบทุกข้อ
๒.๑ คุณสมบัติทั่วไป
๒.๑.๑ มีสญ
ั ญาชาติไทย
๒.๑.๒ มีอายุไม่ต่ํากว่า ๑๘ ปีบริบูรณ์ (นับถึงวันสุดท้ายของการรับสมัคร)
๒.๑.๓ ไม่เป็นบุคคลล้มละลาย
๒.๑.๔ ไม่เป็นผู้มีกายทุพพลภาพจนไม่สามารถปฏิบัติหน้าที่ได้ ไร้ความสามารถหรือจิตฟั่นเฟือน
ไม่สมประกอบ หรือเป็นโรคตามที่กําหนดไว้ในกฎหมายว่าด้วยระเบียบข้าราชการพลเรือน
๒.๑.๕ ไม่เป็นผู้ดํารงตําแหน่งทางการเมือง กรรมการพรรคการเมือง หรือเจ้าหน้าที่ในพรรค
การเมือง
๒.๑.๖ ไม่เป็นผู้เคยต้องรับโทษจําคุกโดยคําพิพากษาถึงที่สุดให้จําคุกเพราะกระทําความผิดทาง
อาญา เว้นแต่เป็นโทษสําหรับความผิดที่ได้กระทําโดยประมาทหรือความผิดลหุโทษ
๒.๑.๗ ไม่เป็นผู้เคยถูกลงโทษให้ออก ปลดออก หรือไล่ออกจากราชการ รัฐวิสาหกิจหรือหน่วยงาน
อื่นของรัฐ
หมายเหตุ ผู้ที่ผ่านการเลือกสรร ในวันที่ทําสัญญาจ้างจะต้องไม่เป็นข้าราชการหรือลูกจ้างของส่วน
ราชการ พนักงาน หรือลูกจ้างของหน่วยงานอื่นของรัฐ รัฐวิสาหกิจ หรือพนักงานหรือลูกจ้างของราชการส่วนท้องถิ่น
และจะต้องนําใบรับรองแพทย์ ซึ่งออกให้ไม่เกิน ๑ เดือน และแสดงว่าไม่เป็นโรคที่ต้องห้ามตามกฎหมายที่ ก.พ.
กําหนด มายื่นด้วย
๒.๒ คุณสมบัติเฉพะสําหรับตําแหน่ง
๒.๒.๑ ได้รับวุฒิปริญญาตรี หรือคุณวุฒิอย่างอื่นที่เทียบได้ในระดับเดียวกันทางการศึกษา หรือทาง
อื่นที่ ก.พ.รับรองแล้วในสาขาวิชาที่เหมาะสมกับลักษณะงานที่ปฏิบัติ ตามรหัสกลุ่มวิชา ๓๐๔ (สาขาคอมพิวเตอร์/
คอมพิวเตอร์ธุรกิจ/คอมพิวเตอร์ศึกษา/เทคโนโลยีสารสนเทศ/ระบบสารสนเทศ/คอมพิวเตอร์เพื่อการบัญชี) กลุม่ งาน
บริหารงานทั่วไป
๒.๒.๒. มีใบอนุญาตประกอบวิชาชีพครูหรือใบอนุญาตปฏิบัติการสอน โดยต้องได้รับอนุมัติภายใน
วันปิดรับสมัครเท่านั้น
๓. การรับสมัคร
๓.๑ วัน เวลา และสถานทีร่ ับสมัคร
ผู้ประสงค์จะสมัคร ให้ยื่นใบสมัครด้วยตนเอง ได้ที่ วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีสุโขทัย ที่ตั้ง ๑๖
หมู่ที่ ๗ ต.ย่านยาว อ.สวรรคโลก จ.สุโขทัย โดยสมัครได้ตั้งแต่วันที่ ๒ มิถุนายน ๒๕๕๘ ถึงวันที่ ๙ มิถุนายน ๒๕๕๘
ในวันและเวลาราชการ ภาคเช้าตั้งแต่เวลา ๐๘.๓๐ - ๑๒.๐๐ น. และภาคบ่ายเวลา ๑๓.๐๐ - ๑๖.๓๐ น.

-๓๓.๒ หลักฐานที่ต้องยืน่ พร้อมใบสมัคร
๓.๒.๑ รูปถ่ายหน้าตรง ไม่สวมหมวก ไม่สวมแว่นดํา ขนาด ๑ x ๑.๕ นิ้ว โดยถ่ายไว้ไม่เกิน ๑ ปี
(นับถึงวันสุดท้ายของการรับสมัคร) จํานวน ๓ รูป (ใช้ติดใบสมัคร ๑ รูป และใบตอบรับการสมัคร ๒ รูป)
๓.๒.๒ สําเนาปริญญาตรี หรือสําเนาแสดงผลการเรียน (Transcript of Records) ที่แสดงว่าเป็น
ผู้มีวุฒิการศึกษาตรงตามประกาศรับสมัครโดยต้องสําเร็จการศึกษาและได้รับอนุมัติจากผู้มีอํานาจอนุมัติภายในวันปิด
รับสมัครจํานวนอย่างละ จํานวน ๒ ฉบับ
ทั้งนี้ ผู้ที่จะถือว่าเป็นผู้สําเร็จการศึกษาตามหลักสูตรปริญญาตรีของสถานศึกษาใดนั้นจะถือตาม
กฎหมาย กฎ หรือระเบียบที่เกี่ยวกับการสําเร็จการศึกษาตามหลักสูตรของสถานศึกษานั้น ๆ เป็นเกณฑ์ โดยจะต้อง
สําเร็จการศึกษาภายในวันปิดรับสมัคร
๓.๒.๓ สําเนาบัตรประจําตัวประชาชน จํานวน ๑ ฉบับ
๓.๒.๔ สําเนาทะเบียนบ้าน จํานวน ๑ ฉบับ
๓.๒.๕ สําเนาหลักฐานอื่น ๆ (ถ้ามี) เช่น ใบสําคัญการสมรส ใบเปลี่ยนชื่อ-นามสกุล (ในกรณีที่ชื่อ
และนามสกุลในหลักฐานเอกสารการสมัครไม่ตรงกัน) ใบสําคัญทางหาร (ใบสด.๘ ใบสด.๙ และใบสด.๔๓) (เฉพาะ
ผู้สมัครเพศชาย) เป็นต้น จํานวน อย่างละ ๑ ฉบับ
๓.๒.๖ สําเนาใบอนุญาตประกอบวิชาชีพครูหรือสําเนาใบอนุญาตปฏิบัติการสอน โดยต้องได้รับ
อนุมัติภายในวันปิดรับสมัครเท่านั้น จํานวน ๑ ฉบับ
ทั้งนี้ ในวันสมัคร ให้ผู้สมัครนําเอกสารฉบับจริงทุกรายการมาแสดงต่อเจ้าหน้าที่รับสมัครด้วย
และให้ผู้สมัครเขียนคํารับรองสําเนาถูกต้องและลงชื่อกํากับไว้ในสําเนาเอกสาร ตามข้อ ๓.๒.๒ – ๓.๒.๖ ทุกฉบับ
๓.๓ ค่าธรรมเนียมในการสมัคร
ผู้สมัครต้องเสียค่าธรรมเนียมสอบสําหรับตําแหน่งที่สมัคร จํานวน ๒๐๐บาท (-สองร้อยบาทถ้วน-)
และค่าธรรมเนียมดังกล่าวจะไม่จ่ายคืนให้ ไม่ว่ากรณีใด ๆ ทั้งสิ้น
๓.๔ วิธีการสมัคร
ให้ผู้สมัครดําเนินการเกี่ยวกับการสมัครตามขั้นตอนวิธีการ ดังนี้
๓.๔.๑ ขอรับคําร้องขอสมัคร และใบสมัครทีง่ านบุคลากร วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีสุโขทัย
หรือขอรับได้ที่เจ้าหน้าที่ในวันสมัคร
๓.๔.๒ กรอกรายละเอียดในเอกสารการสมัครซึ่งประกอบด้วย คําร้องขอสมัครและใบสมัครให้
ครบถ้วนทุกช่องรายการ และลงชื่อผู้สมัครพร้อมทั้งวันที่สมัครให้เรียบร้อย
๓.๔.๓ ติดรูปถ่าย จํานวน ๑ รูป ลงในใบสมัคร และติดรูปถ่ายจํานวน ๒ รูป ลงในบัตรประจําตัว
ผู้สมัครสอบในช่องที่กําหนดให้เรียบร้อย
๓.๔.๔ ยื่นเอกสารการสมัครที่กรอกข้อความสมบูรณ์และติดรูปถ่ายเรียบร้อยแล้ว พร้อมทั้งแนบ
เอกสารประกอบการสมัครตามข้อ ๓.๒ โดยให้ยื่นการสมัครต่อเจ้าหน้าที่รับสมัครเท่านั้น และให้ยื่นภายในวันเวลา
และสถานที่รับสมัครที่กําหนดไว้ตามข้อ ๓.๑

-๔๓.๔.๕ เมื่อเจ้าหน้าที่รับสมัครได้ตรวจสอบเอกสารการสมัครแล้ว ให้ผู้สมัครชําระเงินค่าธรรมเนียม
สอบตามข้อ ๓.๓ และลงชื่อผู้สมัครในบันทึกประจําวันเป็นหลักฐาน พร้อมกับรอรับบัตรประจําตัวผู้สมัครสอบคืนจาก
เจ้าหน้าที่รับสมัครซึ่งผู้สมัครต้องเก็บไว้เป็นหลักฐานในการเข้ารับการประเมินสมรรถนะโดยการสอบ
๓.๔.๖ ติดตามตรวจสอบประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิสอบตามที่กําหนดไว้ใน ข้อ ๔ ของประกาศนี้
๓.๕ เงื่อนไขการสมัคร
๓.๕.๑ วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีสุโขทัย ขอสงวนสิทธิรับการพิจารณาเอกสารการสมัครเฉพาะ
ผู้สมัครที่ยื่นเอกสารประกอบการสมัครตามข้อ ๓.๒ ในประกาศฯนี้ครบถ้วนทุกรายการและได้กรอกข้อความใน
เอกสารการสมัครครบถ้วนสมบูรณ์และได้ดําเนินการสมัครตามข้อ ๓.๔ ในประกาศฯนี้ครบถ้วนทุกขั้นตอน กรณีที่ยื่น
เอกสารประกอบการสมัคร หรือกรอกข้อความในเอกสารการสมัครไม่ครบถ้วนสมบูรณ์ หรือไม่ได้ดําเนินการสมัคร
ครบถ้วนทุกขั้นตอนดังกล่าวจะมีผลให้ผู้สมัครนั้น ไม่มีรายชื่อในประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการประเมินสมรรถนะ
หรือเข้ารับการสอนในตําแหน่งที่สมัครนั้น
๓.๕.๒ ผู้สมัครจะต้องรับผิดชอบในการตรวจสอบและรับรองตนเองว่าเป็นผู้มีคุณสมบัติทั่วไป และ
คุณสมบัติตามประกาศรับสมัครสอบ กรณีที่วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีสุโขทัย ตรวจสอบพบว่าผู้สมัครไม่มี
คุณสมบัติครบถ้วนดังกล่าว หรื อคุ ณวุฒิการศึกษาที่ใ ช้ส มั ครไม่ ตรงตามประกาศรับสมัค ร รวมทั้งกรณีที่มีความ
ผิดพลาดอันเกิดจากผู้สมัครไม่ว่าด้วยเหตุใดๆ อันมีผลทําให้ผู้สมัครไม่มีสิทธิสมัครตามประกาศรับสมัครฯ นี้ ให้ถือว่า
ผู้สมัครเป็นผู้ขาดคุณสมบัติในการสมัครมาแต่ต้น และถือว่าเป็นผู้ไม่มีสิทธิเข้ารับการประเมินสมรรถนะและไม่มีสิทธิ
ได้รับการจัดจ้างและทําสัญญาจ้างเป็นพนักงานราชการครั้งนี้ ถึงแม้จะเป็นผู้ผ่านการเลือกสรรเพื่อจัดจ้างเป็นพนักงาน
ราชการ และจะไม่ได้รับคืนค่าธรรมเนียมสอบแต่อย่างใด
๓.๕.๓ วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีสุโขทัย จะดําเนินการประเมินสมรรถนะ โดยการสอบข้อเขียน
ครั้งแรกในวันและเวลาเดียวกัน วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีสุโขทัย ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้าสอบตามข้อ ๔ ของ
ประกาศฯ นี้
๔. การประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการประเมินสมรรถนะ และกําหนดวันเวลาและสถานที่ในการประเมิน
สมรรถนะ
วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีสุโขทัย จะประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการประเมินสมรรถนะ และ
กําหนดวัน เวลา และสถานที่ในการประเมินสมรรถนะ ก่อนหรือภายในวันที่ ๑๒ มิถุนายน ๒๕๕๘ ทางเว็บไซต์
วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีสุโขทัย www.stcat.ac.th

-๕๕. หลักเกณฑ์และวิธีการเลือกสรร
วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีสุโขทัย จะดําเนินการประเมินสมรรถนะผู้สมัครทุกรายด้วยวิธีการ
สอบ ในตําแหน่งที่เปิดรับสมัคร ดังต่อไปนี้
สมรรถนะ
คะแนนเต็ม
วิธีการประเมิน
ประเมินสมรรถนะ ครั้งที่ ๑ (สอบวันพุธ ที่ ๑๗ มิถุนายน ๒๕๕๘)
ส่วนที่ ๑ : ความรู้ความสามารถทั่วไป (ภาคเช้า)
๑๐๐
สอบข้อเขียน
- รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย (ฉบับชั่วคราว)
พ.ศ. ๒๕๕๗
- พระราชกฤษฎีกาว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการบริหาร
กิจการบ้านเมืองที่ดี พ.ศ. ๒๕๔๖
- พระราชบัญญัติความรับผิดทางละเมิดของเจ้าหน้าที่
พ.ศ. ๒๕๓๙
- พระราชบัญญัติการอาชีวศึกษา พ.ศ. ๒๕๕๑
- ระเบียบสํานักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยพนักงานราชการ
พ.ศ. ๒๕๔๗ และประกาศคณะกรรมการบริหาร
พนักงานราชการที่เกี่ยวข้อง
- พระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของทางราชการ พ.ศ. ๒๕๔๐
- ข่าวสาร บ้านเมืองและเหตุการณ์ทั่วไป
- ความเข้าใจทางภาษาและการใช้ภาษาไทย
- ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับคอมพิวเตอร์และการใช้โปรแกรม
ประยุกต์ในสํานักงาน
ส่วนที่ ๒ : ความรู้ความสามารถเฉพาะตําแหน่ง (ภาคบ่าย)
๑๐๐
สอบข้อเขียน
- ความรู้ความสามารถเฉพาะตําแหน่งตามลักษณะสาขาที่สมัคร
ประเมินสมรรถนะครั้งที่ ๒ (สอบวันจันทร์ที่ ๒๒ มิถุนายน ๒๕๕๘)
(๑) มนุษยสัมพันธ์ การประสานงาน
(๒) การคิดวิเคราะห์
(๓) ความคิดริเริ่มสร้างสรรค์
(๔) การสื่อสารโดยการพูด

๑๐๐

สอบสัมภาษณ์

โดยจะประเมินสมรรถนะ ครั้งที่ ๑ ก่อนและเมื่อประเมินสมรรถนะ ครั้งที่ ๑ ผ่านแล้ว จึงจะมีสิทธิเข้ารับการ
ประเมินสมรรถนะ ครั้งที่ ๒ ต่อไป

-๖๖. เกณฑ์การตัดสิน
๖.๑ การประเมินสมรรถนะ จะแบ่งการประเมินเป็น ๒ ครั้ง ได้แก่
๖.๑.๑ ประเมินสมรรถนะครั้งที่ ๑ ประกอบไปด้วย สมรรถนะส่วนที่ ๑ และส่วนที่ ๒
๖.๒.๒ ประเมินสมรรถนะครั้งที่ ๒ ประกอบด้วย สมรรถนะส่วนที่ ๓
๖.๒ ผู้ที่จะผ่านการประเมินสมรรถนะครั้งที่ ๑ ต้องได้คะแนนการประเมินส่วนที่ ๑ และส่วนที่ ๒ ไม่ต่ํากว่า
ร้อยละ ๖๐
ทั้งนี้ ผู้ที่จะได้รับการตรวจข้อสอบส่วนที่ ๒ จะต้องเป็นผู้ได้คะแนนผ่านการประเมินในส่วนที่ ๑ ไม่ต่ํากว่า
ร้อยละ ๖๐ (วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีสุโขทัย ขอสงวนสิทธิพิจารณาตรวจกระดาษคําตอบของผู้เข้าสอบ ในส่วน
ที่ ๒ ให้กับผู้ที่มีผลการประเมินผ่านในส่วนที่ ๑ เท่านั้น)
๖.๓ ผู้ที่จะมีสิทธิเข้ารับการประเมินสมรรถนะครั้งที่ ๒ จะต้องเป็นผู้ที่ได้คะแนนผ่านการประเมินสมรรถนะ
ครั้งที่ ๑
๖.๔ ผู้ที่จะผ่านการประเมินสมรรถนะครั้งที่ ๒ ต้องได้คะแนนการประเมินส่วนที่ ๓ ไม่ต่ํากว่าร้อยละ ๖๐
๖.๕ ผู้ที่จะผ่านการเลือกสรร จะต้องเป็นผู้ที่ได้คะแนนผ่านการประเมินสมรรถนะครั้งที่ ๑ และครั้งที่ ๒
๗. การประกาศบัญชีรายชื่อ และการขึน้ บัญชีรายชื่อผูผ้ า่ นการเลือกสรร
๗.๑ วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีสุโขทัย จะประกาศรายชื่อผู้ผ่านการเลือกสรร ณ วิทยาลัยเกษตรและ
เทคโนโลยีสุโขทัย หรือประกาศทางเว็บไซต์ของวิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีสุโขทัย www.stcat.ac.th
๗.๒ การประกาศบัญชีรายชื่อผู้ผ่านการเลือกสรร
๗.๒.๑ จําแนกตามตําแหน่งที่เปิดรับสมัครและมีผู้สอบผ่าน
๗.๒.๒ บัญชีรายชื่อแต่ละตําแหน่งดังกล่าว จะเรียงลําดับที่จากผู้ที่ได้คะแนนรวมสูงสุดเป็นลําดับที่
หนึ่งไปหาผู้ที่ได้คะแนนรวมต่ําสุด โดยผู้อยู่ในลําดับต้นจะเป็นผู้อยู่ในลําดับที่ดีกว่า
๗.๒.๓ กรณีทมี่ ีผู้ได้คะแนนตามข้อ ๗.๒.๒ ดังกล่าวเท่ากัน จะพิจารณา ดังนี้
(๑) ให้ผทู้ ี่ได้คะแนนประเมินครั้งที่ ๑ ส่วนที่ ๑ มากกว่า เป็นผู้อยู่ในลําดับที่ดีกว่า
(๒) ถ้าคะแนนเท่ากัน จะพิจารณาให้ผู้ที่ได้คะแนนประเมินครั้งที่ ๑ ส่วนที่ ๒ มากกว่า
เป็นผู้อยู่ในลําดับที่ดีกว่า
(๓) ถ้าคะแนนเท่ากัน จะพิจารณาให้ผู้ที่ได้คะแนนประเมินครั้งที่ ๒ มากกว่าเป็นผู้อยู่
ในลําดับทีด่ ีกว่า
๗.๓ หากตําแหน่งใดมีผู้ผ่านการเลือกสรรเกินจํานวนอัตราว่างที่ประกาศรับสมัครนี้ วิทยาลัยเกษตรและ
เทคโนโลยีสุโขทัย จะขึ้นบัญชีรายชื่อผู้ผ่านการเลือกสรรดังกล่าวนั้นไว้เป็นเวลา ๒ ปี
ทั้งนี้ ถ้ามีกรณีอย่างใดอย่างหนึ่งดังต่อไปนี้ ให้รายชื่อที่ได้ขึ้นบัญชีไว้เป็นอันยกเลิกการขึ้นบัญชีของผู้นั้นด้วย
ได้แก่
(๑) ผู้นั้นได้ขอสละสิทธิไม่เข้ารับการจัดจ้างในตําแหน่งที่สอบได้
(๒) ผู้นั้นไม่มารายงานตัวเพื่อรับการจัดจ้างภายในเวลาที่กําหนด

-๗(๓) ผู้นั้นไม่มาเข้าปฏิบัติหน้าที่ราชการตามกําหนดวัน เวลาที่วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีสุโขทัย
(๔) ปรากฏข้อเท็จจริงในภายหน้าว่าผู้นั้นมีคุณสมบัติไม่เป็นไปตามเงื่อนไข และ/หรือไม่ปฏิบัติตาม
เงื่อนไขการรับสมัครกรณีหนึง่ กรณีใดหรือหลายกรณีตามที่ระบุไว้ในข้อ ๓.๕ ของประกาศฯ นี้
๘. การจัดจ้างทําสัญญาจ้างผู้ผา่ นการเลือกสรร
ผู้ผ่านการเลือกสรรจะต้องเข้ารับการจ้างและทําสัญญาจ้างตามที่วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีสุโขทัย
กําหนด ดังนี้
๘.๑ วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีสุโขทัย จะจ้างพนักงานราชการครั้งแรกตามลําดับคะแนนที่สอบได้ของ
ผู้สอบผ่านการเลือกสรร แต่ละตําแหน่ง ตามจํานวนอัตราว่างที่ได้ประกาศรับสมัครไว้นี้
๘.๒ ในกรณีที่วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีสุโขทัย มีอัตราว่างเพิ่มในภายหน้าจะจัดจ้างพนักงานราชการ
โดยพิจารณาบัญชีรายชื่อผู้ผ่านการเลือกสรรในตําแหน่งนั้น ๆ ตามลําดับการขึ้นบัญชีรายชื่อของตําแหน่งนั้นที่มีบัญชี
รายชื่อเหลืออยู่ตามจํานวนอัตราว่างดังกล่าว
๘.๓ การทําสัญญาจ้างให้เป็นไปตามที่วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีสุโขทัยกําหนด ซึง่ จะได้แจ้งให้ทราบ
ต่อไป
ประกาศ ณ วันที่ ๒๕ พฤษภาคม พ.ศ. ๒๕๕๘

(นายฉัตราวัฒน์ ยาละ)
ผู้อํานวยการวิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีสุโขทัย

เอกสารแนบท้ายประกาศวิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีสุโขทัย
ลงวันที่ ๒๕ พฤษภาคม พ.ศ. ๒๕๕๘
เรื่อง รับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรและจัดจ้างเป็นพนักงานราชการทั่วไป
.................................................................
๑. ข้อมูลเกี่ยวกับตําแหน่ง
ชื่อตําแหน่ง
พนักงานบริหารทั่วไป (ครู)
ตําแหน่งเลขที่
๓๑๓๗
กลุ่มงาน บริหารงานทั่วไป
รหัสสาขา
๓๐๔ (คอมพิวเตอร์/คอมพิวเตอร์ธุรกิจ/คอมพิวเตอร์ศึกษา/เทคโนโลยีสารสนเทศ/
ระบบสารสนเทศ/คอมพิวเตอร์เพื่อการบัญชี)
สถานที่ปฏิบัติงาน วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีสุโขทัย
ที่ตั้งเลขที่ ๑๖ หมู่ ๗ ต.ย่านยาว อ.สวรรคโลก จ.สุโขทัย ๖๔๑๑๐
๒. หน้าที่และความรับผิดชอบของงานที่ปฏิบัติ
ปฏิบัติหน้าที่หลักเกี่ยวกับการจัดการเรียนการสอน การส่งเสริม การเรียนรู้ พัฒนาผู้เรียน ปฏิบัติงานทาง
วิชาการของสถานศึกษา พัฒนาตนเองและวิชาชีพ ประสานความร่วมมือกับผู้ปกครอง บุคคลในชุมชนหรือสถาน
ประกอบการเพื่อร่วมกันพัฒนาผู้เรียน การบริการสังคมด้านวิชาการ เป็นต้น โดยมีลักษณะงานที่ต้องปฏิบัติ ดังนี้
๑. ปฏิบัติงานเกี่ยวกับการจัดการเรียนการสอนและการส่งเสริมการเรียนรู้ของผู้เรียนด้วยวิธีการที่
หลากหลาย โดยเน้นผู้เรียนเป็นสําคัญ
๒. จัดอบรมและสั่งสอนและจัดกิจกรรมเพื่อพัฒนาผู้เรียนให้มีคุณลักษณะที่พึงประสงค์
๓. ปฏิบัติงานทางวิชาการของสถานศึกษา
๔. ปฏิบัติงานเกี่ยวกับการจัดระบบดูแลช่วยเหลือผู้เรียน
๕. ประสานความร่วมมือกับผู้ปกครองและบุคคลในชุมชนเพื่อร่วมกันพัฒนาผู้เรียนตามศักยภาพ
๖. ทํานุ บํารุง ส่งเสริมศิลปวัฒนธรรม แหล่งเรียนรู้และภูมิปัญญาท้องถิ่น
๗. ศึกษา วิเคราะห์ วิจัย และประเมินพัฒนาการของผู้เรียน เพื่อนํามาพัฒนาการเรียนการสอนให้มี
ประสิทธิภาพยิ่งขึ้น
๘. ปฏิบัติงานเกี่ยวกับการใช้โปรแกรมชุดคําสั่งในระบบคอมพิวเตอร์เพื่อนํามาปฏิบัติงานในการจัดการเรียน
การสอนและงานอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง รวมทั้งการติดตามความก้าวหน้าของเทคโนโลยีใหม่ๆ เพื่อนํามาใช้ปฏิบัติงาน
๙. ติดต่อประสานงาน ให้บริการข้อมูล ให้คําปรึกษา แนะนํา ตอบปัญหา และชี้แจงเรื่องต่าง ๆ ที่เกี่ยวกับ
งานในหน้าที่แก่บุคคลหรือหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
๓. คุณสมบัตเิ ฉพาะสําหรับตําแหน่ง
๓.๑ ได้รับวุฒปิ ริญญาตรี หรือคุณวุฒิอย่างอื่นที่เทียบได้ในระดับเดียวกันทางการศึกษา หรือทางอื่นที่ ก.พ.
รับรองแล้วในสาขาวิชาที่เหมาะสมกับลักษณะงานที่ปฏิบัติ ตามรหัสกลุ่มวิชา ๓๐๔ (สาขาคอมพิวเตอร์/คอมพิวเตอร์
ธุรกิจ/คอมพิวเตอร์ศึกษา/เทคโนโลยีสารสนเทศ/ระบบสารสนเทศ/คอมพิวเตอร์เพื่อการบัญชี) กลุม่ งาน บริหารงาน
ทั่วไป
๓.๒ มีใบอนุญาตประกอบวิชาชีพครู หรือใบอนุญาตปฏิบัติการสอน โดยต้องได้รับอนุมัติภายในวันปิดรับ
สมัครเท่านั้น

-๒๔. การลงนาม

ชื่อผู้ตรวจสอบ ..................................................
(นายฉัตราวัฒน์ ยาละ)
ผู้อํานวยการวิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีสุโขทัย
วันที่ที่ได้จัดทํา ๒๕ พฤษภาคม ๒๕๕๘

