ประกาศวิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีสุพรรณบุรี
เรื่อง รับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป
-------------------------------------------------ด้วยวิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีสุพรรณบุรี ประสงค์จะรับสมัครบุคคลเพื่อจัดจ้างเป็น
พนักงานราชการ ตาแหน่งในกลุ่มงานบริหารทั่วไป ตาแหน่งพนักงานบริหารทั่วไป (ครู) โดยปฏิบัติงานใน
วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีสุพรรณบุรี อาเภอด่านช้าง จังหวัดสุพรรณบุรี สังกัดสานักงานคณะกรรมการ
การอาชีวศึกษา ฉะนั้น อาศัยอานาจตามความในข้อ ๕ ของประกาศคณะกรรมการบริหารพนักงานราชการ
ลงวันที่ ๑๑ กันยายน พ.ศ. ๒๕๕2 เรื่อง หลักเกณฑ์ วิธีการและเงื่อนไขการสรรหาและเลือกสรรพนักงาน
ราชการและแบบสัญญาจ้างของพนักงานราชการ พ.ศ. ๒๕๕๒ และประกาศคณะกรรมการบริหารพนักงาน
ราชการ ลงวันที่ ๒๘ กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2554 เรื่อง การกาหนดลักษณะงานและคุ ณสมบัติเฉพาะของกลุ่ม
งานและการจัดทากรอบอัตรากาลั งพนักงานราชการ และคาสั่งสานักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษาที่
๒๙๗/๒๕๕๖ ลงวันที่ ๒๘ กุมภาพันธ์ พ.ศ. ๒๕56 เรื่องมอบอานาจการสรรหาและเลือกสรรบุคคลเพื่อจัด
จ้างเป็นพนักงานราชการประเภททั่วไปการจัดทาและลงนามในสัญญาจ้างพนักงานราชการ จึงประกาศรับ
สมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป โดยมีรายละเอียดดังต่อไปนี้
๑. ชื่อตาแหน่ง กลุ่มงาน และรายละเอียดการจ้าง
1.1 ชื่อกลุ่มงาน
ชื่อตาแหน่ง
จานวนอัตราว่าง
บริหารทั่วไป
พนักงานบริหารทัว่ ไป(ครู) กลุ่มวิชาเทคนิคคอมพิวเตอร์
จานวน ๑ อัตรา
1.2 ขอบข่ายงานที่จะให้ปฏิบัติ ให้เป็นไปตามรายละเอียดแนบท้ายประกาศนี้
1.3 อัตราค่าตอบแทนและสิทธิประโยชน์
ตาแหน่งในกลุ่มงานบริหารทั่วไป ค่าตอบแทนรายเดือน จานวนเงิน ๑๘,๐๐๐ บาทและให้
ได้ รั บ สิ ท ธิ ป ระโยชน์ ข องพนั ก งานราชการ ตามระเบี ย บส านั ก นายกรั ฐ มนตรี ว่ า ด้ ว ยพนั ก งานราชการ
พ.ศ.๒๕๔๗ และตามประกาศคณะกรรมการบริหารพนักงานราชการ เรื่องค่าตอบแทนพนักงานราชการ
(ฉบับที๙่ ) ลงวันที่ ๑๕ พฤษภาคม พ.ศ. ๒๕๖1 กาหนดไว้
๑.๔ ระยะเวลาการจ้าง จ้างภายในปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓ (ตั้งแต่วันที่เริ่มเข้าปฏิบัติราชการ ซึ่ง
จะได้กาหนดไว้ในประกาศรายชื่อผู้ผ่านการเลือกสรรเพื่อจัดจ้างเป็นพนักงานราชการ) ถึงวันที่ ๓๐ กันยายน
๒๕๖๓ โดยในระยะเวลาการจ้างจะต้องประเมินผลการปฏิบัติงานของพนักงานราชการ ตามประกาศคณะ
กรรมการบริหารพนักงานราชการ เรื่องแนวทางการประเมินผลการปฏิบัติงานของพนักงานราชการ พ.ศ.
๒๕๕๔ ลงวันที่ ๒๘ กุมภาพันธ์ พ.ศ. ๒๕๕๔ และที่สานักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษากาหนดไว้
๑.๕ สถานที่ปฏิ บัติ ง าน ปฏิบั ติง านที่วิ ทยาลั ยเกษตรและเทคโนโลยีสุ พรรณบุ รี อาเภอด่า นช้า ง
จังหวัดสุพรรณบุรี สังกัดสานักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา
๒. คุณสมบัติทั่วไป และคุณสมบัติเฉพาะสาหรับตาแหน่งของผู้สมัคร

ผู้สมัครต้องมีคุณสมบัติทั่วไป และมีคุณสมบัติเฉพาะสาหรับตาแหน่งครบทุกข้อ ดังต่อไปนี้
๒.๑ คุณสมบัติทั่วไป
๒.๑.๑ มีสัญชาติไทย
๒.๑.๒ มีอายุไม่ต่ากว่า 1๘ ปี (นับถึงวันสุดท้ายของการรับสมัคร)
๒.๑.๓ ไม่เป็นบุคคลล้มละลาย
๒.1.๔ ไม่เป็นผู้มีกายทุพพลภาพจนไม่สามารถปฏิบัติหน้าที่ได้ ไร้ความสามารถ หรือจิตฟั่น
เฟือนไม่สมประกอบ หรือเป็นโรคตามที่กาหนดไว้ในกฎหมายว่าด้วยระเบียบข้าราชการพลเรือน
๒.๑.๕ ไม่เป็นผู้ดารงตาแหน่งทางการเมือง กรรมการพรรคการเมือง หรือเจ้าหน้าที่ในพรรค
การเมือง
๒.๑.6 ไม่เป็นผู้เคยต้องรับโทษจาคุกโดยคาพิพากษาถึงที่สุดให้จาคุกเพราะกระทาความผิด
ทางอาญา เว้นแต่เป็นโทษสาหรับความผิดที่ได้กระทาโดยประมาทหรือความผิดลหุโทษ
๒.1.๗ ไม่เป็นผู้เคยถูกลงโทษให้ออก ปลดออก หรือไล่ออกจากราชการ รัฐวิสาหกิจ หรือ
หน่วยงานอื่นของรัฐ
หมายเหตุ ผู้ที่ผ่านการเลือกสรร ในวันที่ทาสัญญาจ้างจะต้องไม่เป็นข้าราชการหรือลูกจ้าง
ของส่วนราชการ พนักงาน หรือลูกจ้างของหน่วยงานอื่นของรัฐ รัฐวิสาหกิจ หรือพนักงานหรือลูกจ้างของ
ราชการส่วนท้องถิน่ และจะต้องนาใบรับรองแพทย์ซึ่งออกให้ไม่เกิน ๑ เดือนและแสดงว่าไม่เป็นโรคที่ต้องห้าม
ตามกฎ ก.พ. ว่าด้วยโรค (พ.ศ. ๒๕๕๓) มายื่นด้วย
๒.๒ คุณสมบัติเฉพาะสาหรับตาแหน่ง
๒.2.๑ ได้ รั บ วุ ฒิ ป ริ ญ ญาตรี หรื อ คุ ณ วุ ฒิ อื่ น ที่ เ ที ย บได้ ใ นระดั บ เดี ย วกั น วิ ช าเทคนิ ค
คอมพิวเตอร์ (215) ในสาขาวิชา เทคโนโลยีคอมพิวเตอร์/ วิศวกรรมคอมพิวเตอร์/ วิทยาการคอมพิวเตอร์/
เทคโนโลยี คอมพิว เตอร์ อุตสาหกรรม/ เทคนิค คอมพิว เตอร์ / เทคโนโลยี มีเดี ย/เทคโนโลยี อิเล็ กทรอนิก ส์
คอมพิวเตอร์/ วิทยาการคอมพิวเตอร์ประยุกต์ -มัลติมีเดีย/ วิศวกรรมการสื่อสารและสารสนเทศ/ เทคโนโลยี
อุตสาหกรรมคอมพิวเตอร์/ วิศวกรรมสมองกลฝังตัว/ ซอฟต์แวร์และเทคโนโลยี ที่เหมาะสมกับลักษณะงานที่
ปฏิบัติตามรายละเอียดแนบท้ายประกาศนี้
๒.2.2 มีใบอนุญาตประกอบวิชาชีพครู หรือใบอนุญาตปฏิบัติการสอน หรือหนังสือรับรอง
สิทธิ โดยต้องได้อนุมัติภายในวันปิดรับสมัครเท่านั้น
3. การรับสมัคร
๓.๑ วัน เวลา และสถานที่รับสมัคร
ผู้ประสงค์จะสมัครให้ยื่นใบสมัครด้วยตนเอง ณ ห้องงานบุคลากร ตึกอานวยการวิทยาลัย
เกษตรและเทคโนโลยีสุพรรณบุรี ตั้งแต่วันที่ 10 – 17 สิงหาคม 6๕๖๓ (ในวันราชการ) ภาคเช้าตั้งแต่เวลา
o๘.3o น. ถึง ๑๒.๐๐ น. และภาคบ่ายเวลา 13.๐๐ น. ถึง ๑๖.3๐ น.
๓.๒ หลักฐานที่ต้องยื่นพร้อมใบสมัคร
๓.๒.๑ รูปถ่ายหน้าตรง ไม่สวมหมวก ไม่สวมแว่นดา ขนาด 1x1.๕ นิ้ว โดยถ่ายไว้ไม่เกิน
6 เดือน (นับถึงวันสุดท้ายของการรับสมัคร) จานวน ๓ รูป (ใช้ติดใบสมัคร 1 รูป และใบตอบรับการ
สมัคร ๒ รูป)

3.2.๒ สาเนาปริญญาบัตร หรือ สาเนาระเบียนแสดงผลการศึกษา (Transcript of Records)
ที่แสดงว่าเป็นผู้มีคุณวุฒิการศึกษาตรงตามประกาศรับสมัครโดยต้องสาเร็จการศึกษาและได้รับอนุมัติจากผู้ มี
อานาจอนุมัติภายในวันปิดรับสมัครจานวนอย่างละ ๒ ฉบับ
ทั้งนี้ ผู้ที่จะถือว่าเป็นผู้สาเร็จการศึกษาตามหลักสูตรชั้นปริญญาบัตรของสถานศึกษาใดนั้นจะถือตาม
กฎหมาย กฎ ข้อระเบียบที่เกี่ยวกับการสาเร็จการศึกษาตามหลักสูตรของสถานศึกษานั้นๆ เป็นเกณฑ์โดย
จะต้องสาเร็จการศึกษาภายในวันปิดรับสมัคร
๓.๒.๓ สาเนาบัตรประจาตัวประชาชน จานวน ๑ ฉบับ
๓.๒.๔ สาเนาทะเบียนบ้าน จานวน ๑ ฉบับ
๓.2.5 สาเนาหลักฐานอืน่ ๆ (ถ้ามี) เช่น ใบสาคัญการสมรส ใบเปลี่ยนซื่อ-นามสกุล (ในกรณี
ที่ชื่อและนามสกุลในหลักฐานเอกสารการสมัครไม่ตรงกัน) ใบสาคัญทางทหาร (ใบสด. ๘ ใบสด. ๙ และใบ
สด. ๔๓) เป็นต้น จานวนอย่างละ ๑ ฉบับ
3.๒.๖ สาเนาใบอนุญาตประกอบวิชาชีพครู หรือสาเนาใบอนุญาตปฏิบัติการสอน หรื อ
หนังสือรับรองสิทธิ โดยต้องได้รับอนุมัติภายในวันปิดรับสมัครเท่านั้น จานวน ๑ ฉบับ
ทั้งนี้ ในวันสมัคร ให้ผู้สมัครนาเอกสาร ฉบับจริงทุกรายการ มาแสดงต่อเจ้าหน้าที่รับสมัครด้วย และ
ให้ผู้สมัครเขียนคารับรองสาเนาถูกต้องและลงชื่อกากับไว้ในสาเนาเอกสารตามข้อ ๓.๒.๒ - ๓.๒.๖ ไว้ทุกฉบับ
๓.๓ ค่าธรรมเนียมในการสมัคร
ผู้สมัครต้องเสียค่าธรรมเนียมสอบสาหรับตาแหน่งที่สมัคร จานวนเงิน ๓๐๐ บาท (สามร้อย
บาทถ้วน) และคาธรรมเนียมดังกล่าวจะไม่จ่ายคืนให้ ไม่ว่ากรณีใด ๆ ทั้งสิ้น
3.4 วิธีการสมัคร
ให้ผู้สมัครดาเนินการเกี่ยวกับการสมัครตามขั้นตอนวิธีการ ดังนี้
๓.๔๑ ขอรับคาร้องขอสมัคร และใบสมัครที่งานบุคลากร วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยี
สุพรรณบุรี
3.4.2 กรอกรายละเอียดในเอกสารการสมัครซึ่งประกอบด้วย คาร้องขอสมัคร และใบสมัคร
ให้ครบถ้วนทุกช่องรายการ และลงชื่อผู้สมัครพร้อมทั้งวันที่สมัครให้เรียบร้อย
๓.๔.๓ ติ ด รู ป ถ่ า ยจ านวน 1 รู ป ลงในใบสมัค ร และติ ด รู ป ถ่ า ยจ านวน ๒ รู ป ลงในบั ต ร
ประจาตัวผู้สมัครสอบในช่องที่กาหนดให้เรียบร้อย
๓.๔.๔ ยื่นเอกสารการสมัครที่กรอกข้อความสมบูรณ์และติดรูปถ่ายเรียบร้อยแล้วพร้อมทั้ง
แนบเอกสารประกอบการสมัครตามข้อ ๓.๒ โดยให้ยื่นการสมัครต่อเจ้าหน้าที่รับสมัครเท่านั้น และให้ยื่นภายใน
วันเวลาและสถานที่รับสมัครที่กาหนดไว้ตามข้อ ๓.๑
๓.๔.๕ เมื่ อ เจ้ า หน้ า ที่ รั บ สมั ค รได้ ต รวจสอบเอกสารการสมั ค รแล้ ว ให้ ผู้ ส มั ค รช าระเงิ น
ค่า ธรรมเนี ย มสอบตามข้ อ ๓.3 และลงชื่ อ ผู้ ส มั ค รในบั นทึ ก ประจาวั น เป็ นหลั ก ฐาน พร้ อ มกั บรอรั บ บั ต ร
ประจาตัวผู้สมัครสอบคืนจากเจ้าหน้าที่รับสมัคร ซึ่งผู้ส มัครต้องเก็บไว้เป็นหลักฐานในการเข้ารับการประเมิน
สมรรถนะโดยการสอบ
๓.๔.๖ ติดตามตรวจสอบประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิสอบตามที่กาหนดไว้ในข้อ ๔ของประกาศฯนี้
๓.๕ เงื่อนไขการรับสมัคร

๓.๕.๑ วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยี สุพรรณบุรี ขอสงวนสิทธิ์รับการพิจารณาเอกสารการ
สมัครเฉพาะผู้สมัครที่ยื่นเอกสารประกอบการสมัครตามข้อ ๓.๒ ในประกาศฯ นี้ครบถ้วนทุกรายการและได้
กรอกข้อความในเอกสารการสมัครครบถ้ว นสมบูรณ์และได้ดาเนินการสมัครตามข้อ ๓.๔ ในประกาศฯนี้
ครบถ้วนทุกขั้นตอน กรณีที่ยื่นเอกสารประกอบการสมัคร หรือกรอกข้อความในเอกสารการสมัครไม่ครบถ้วน
สมบูรณ์หรือไม่ได้ดาเนินการสมัครครบถ้วนทุกขั้นตอนดังกล่าว จะมีผลให้ ผู้สมัครนั้นไม่มีรายชื่อในประกาศ
รายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการประเมินสมรรถนะหรือเข้ารับการสอบในตาแหน่งที่สมัครนั้น
3.5.2 ผู้สมัครจะต้องรับผิดชอบในการตรวจสอบและรับรองตนเองว่าเป็นผู้มีคุณสมบัติทั่วไป
และคุณสมบัติเฉพาะตรงตามประกาศรับสมัครสอบ กรณีที่วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีสุพรรณบุรี ตรวจสอบ
พบว่าผู้ สมัครไม่มีคุณสมบั ติครบถ้วนดังกล่ าวหรือคุณวุฒิ การศึกษาที่ใช้ สมัครไม่ตรงตามประกาศรับสมัคร
รวมทั้งกรณีที่มีความผิดพลาดอันเกิดจากผู้สมัครไม่ว่ าด้วยเหตุใดๆ อันมีผลทาให้ผู้สมัครไม่มีสิทธิสมัครตาม
ประกาศรับสมัครฯ นี้ ให้ถือว่าผู้สมัครเป็นผู้ขาดคุณสมบัติในการสมัครมาแต่ตน้ และถือว่าเป็นผู้ไม่มีสิทธิเข้ารับ
การประเมินสมรรถนะและไม่มีสิทธิได้รับการจัดจ้างและทาสัญญาจ้างเป็นพนักงานราชการครั้งนี้ ถึงแม้จะเป็น
ผู้ผ่านการเลือกสรรเพื่อจัดจ้างเป็นพนักงานราชการ และจะไม่ได้รับคืนค่าธรรมเนียมสอบแต่อย่างใด
๓.๕.3 วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยี สุพรรณบุรี จะดาเนินการประเมินสมรรถนะโดยการ
สอบข้อเขียนครั้งแรกในวันและเวลาเดียวกันทุกตาแหน่งตามประกาศรับสมัครนี้
๔. การประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการประเมินสมรรถนะ และกาหนดวันเวลาและสถานที่ในการประเมิน
สมรรถนะ
วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยี สุพรรณบุรี จะประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการประเมินสมรรถนะ
และกาหนดวัน เวลา และสถานที่ในการประเมินสมรรถนะ ภายในวันที่ 19 สิงหาคม ๒๕๖๓ ณ วิทยาลัย
เกษตรและเทคโนโลยีสุพรรณบุรี หรือทางเว็บไซต์ www.spcat.ac.th
๕. หลักเกณฑ์และวิธีการเลือกสรร
วิทยาลัย เกษตรและเทคโนโลยีสุพรรณบุรี จะดาเนินการประเมินสมรรถนะผู้สมัครด้วยวิธีการสอบ
ดังต่อไปนี้
สมรรถนะ
คะแนนเต็ม
วิธีการประเมิน
ประเมินสมรรถนะครั้งที่ 1
ส่วนที่ 1 : ความรู้ความสามารถทั่วไป
- รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พ.ศ. 2560
100
สอบข้อเขียน
- พระราชกฤษฎี ก าว่ า ด้ ว ยหลั ก เกณฑ์ แ ละวิ ธี ก ารบริ ห ารกิ จ การ
บ้านเมืองที่ดี พ.ศ. 2546
- พระราชบัญญัติความผิดทางละเมิดของเจ้าหน้าที่ พ.ศ. 2539
- พระราชบัญญัติการอาชีวศึกษา พ.ศ. 2551
- พระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของราชการ พ.ศ. 2540
- ระเบียบสานักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยพนักงานราชการ พ.ศ. 2547
และประกาศคณะกรรมการบริหารพนักงานราชการที่เกี่ยวข้อง
- ข่าวสาร บ้านเมือง และเหตุการณ์ปัจจุบัน
- ความเข้าใจทางภาษาและการใช้ภาษาไทย

- ความรู้ด้านภาษอังกฤษ
ส่ว นที่ 2 : ความรู้ ความสามารถเฉพาะตาแหน่ง กลุ่ มวิช าเทคนิค
คอมพิวเตอร์ ตามลักษณะงานที่จะให้ปฏิบัติของตาแหน่งที่สมัคร
100
ประเมินสมรรถนะครั้งที่ 2
ส่วนที่ 3 :
100
(1) มนุษย์สัมพันธ์ การประสานงาน
(2) การคิดวิเคราะห์
(3) การคิดริเริ่มสร้างสรรค์
(4) การสื่อสารโดยการพูด

สอบข้อเขียน
สอบสัมภาษณ์

๖. เกณฑ์การตัดสิน
๖.1 การประเมินสมรถนะจะแบ่งการประเมินเป็น ๒ ครั้ง ได้แก่
๖.๑.๑ ประเมินสมรถนะครั้งที่ ๑ ประกอบด้วย สมรรถนะส่วนที่ ๑ และส่วนที่ ๒
๖.๑.๒ ประเมินสมรรถนะครั้งที่ ๒ ประกอบด้วย สมรรถนะส่วนที่ ๓
6.๒ ผู้ที่จะผ่านการประเมินสมรรถนะครั้งที่ ๑ ต้องได้คะแนนการประเมินส่วนที่ ๑ และส่วนที่ ๒ ไม่
ต่ากว่าร้อยละ ๖๐
ทั้งนี้ ผู้ที่จะได้รับการตรวจข้อสอบส่วนที่ ๒ จะต้องเป็นผู้ได้คะแนนผ่านการประเมินในส่วนที่ ๑ ไม่ต่า
กว่าร้อยละ ๖0 (วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยี สุพรรณบุรี ขอสงวนพิจารณาตรวจกระดาษคาตอบของผู้เข้า
สอบในส่วนที่ ๒ ให้กับผู้ที่มีผลการประเมินผ่านในส่วนที่ ๑ เท่านั้น)
๖.๓ ผู้ที่จะมีสิทธิเข้ารับการประเมินสมรรถนะครั้งที่ ๒ จะต้องเป็นผู้ที่ได้คะแนนผ่านการประเมิน
สมรรถนะครั้งที่ ๑
๖.๔ ผู้ที่จะผ่านการประเมินสมรรถนะครั้งที่๒ ต้องได้คะแนนการประเมินส่วนที่๓ไม่ต่ากว่าร้อยละ ๖๐
๖.๕ ผู้ที่จะผ่านการเลือกสรร จะต้องเป็นผู้ที่ได้คะแนนผ่านการประเมินสมรรถนะครั้งที่๑ และครั้งที่ ๒
๗. การประกาศบัญชีรายชื่อ และการขึ้นบัญชีรายชื่อผู้ผ่านการเลือกสรร
๗.1 วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยี สุพรรณบุรี จะประกาศรายชื่อผู้ผ่ านการเลือกสรร ณ วิทยาลัย
เกษตรและเทคโนโลยีสุพรรณบุรี หรือประกาศทางเว็บไซต์ www.spcat.ac.th
๗.๒ การประกาศบัญชีรายชื่อผู้ผ่านการเลือกสรร
๗.๒.๑ จาแนกตามตาแหน่งที่เปิดรับสมัครและมีผู้สอบผ่าน
๗.2.2 บัญชีรายชื่อในตาแหน่งดังกล่ าว จะเรียงลาดับที่จากผู้ที่ได้รับคะแนนรวมสูงสุดเป็น
ลาดับที่หนึ่งไปหาผู้ที่ได้คะแนนรวมต่าสุด โดยผู้อยู่ในลาดับต้นจะเป็นผู้อยู่ในลาดับที่ดีกว่า
๗.๒.๓ กรณีที่มีผู้ได้คะแนนรวมตามข้อ ๗.๒.๒ เท่กัน จะพิจารณาดังนี้
(๑) ให้ผู้ที่ได้คะแนนประเมินครั้งที่ ๑ ส่วนที่ 1 มากกว่า เป็นผู้อยู่ในลาดับที่ดีกว่า
(๒) ถ้าคะแนนเท่ากันจะพิจารณาให้ผู้ที่ได้คะแนนประเมินครั้งที่ ๑ ส่วนที่ ๒ มากกว่า
เป็นผู้อยู่ในลาดับที่ดีกว่า
(3) ถ้าคะแนนเท่ากัน จะพิจารณาให้ผู้ที่ได้คะแนนประเมินครั้งที่ ๒ มากกว่าเป็นผู้อยู่

ในลาดับที่ดีกว่า
7.๓ หากตาแหน่งใดมีผู้ผ่ านการเลือกสรรเกินจานวนอัตราว่างที่ประกาศรับสมัครนี้ วิทยาลัยเกษตร
และเทคโนโลยีสุพรรณบุรี จะขึ้นบัญชีผู้ผ่านการเลือกสรรดังกล่าวนั้นไว้เป็นเวลา ๒ ปี
ทั้งนี้ ถ้ามีกรณีอย่างใดอย่างหนึ่งดังต่อไปนี้ ให้รายชื่อที่ได้ขึ้นบัญชีไว้นี้เป็นอันยกเลิกการขึ้นบัญชีของ
ผู้นั้นด้วย ได้แก่
(๑) ผู้นั้นได้ขอสละสิทธิไม่ข้ารับการจัดจ้างในตาแหน่งที่สอบได้
(๒) ผู้นั้นไม่มารายงานตัวเพื่อรับการจัดจ้างภายในเวลาที่กาหนด
(๓) ผู้นั้นไม่มาเข้าปฏิบัติหน้าที่ราชการตามกาหนดวัน เวลาที่วิทยาลัยเกษตรและ
เทคโนโลยีสุพรรณบุรี กาหนด
(๔) ปรากฏข้อเท็จจริงในภายหน้าว่าผู้ นั้นมีคุณสมบัติไม่เป็นไปตามเงื่อนไขและ/
หรือไม่ปฏิบัติตามเงื่อนไขการรับสมัครกรณีหนึ่งกรณีใดหรือหลายกรณีตามที่ระบุไว้ในข้อ ๓.๕ ของประกาศฯ นี้
๘. การจัดจ้างและทาสัญญาจ้างผู้ผ่านการเลือกสรร
ผู้ผ่ านการเลื อกสรรจะต้องเข้ารับการจ้างและทาสั ญญาจ้างตามที่วิทยาลั ยเกษตรและเทคโนโลยี
สุพรรณบุรีกาหนด ดังนี้
๘.๑ วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยี สุพรรณบุรี จะจ้างพนักงานราชการครั้งแรกตามลาดับคะแนนที่
สอบได้ของผู้ผ่านการเลือกสรร แต่ละตาแหน่ง ตามจานวนอัตราว่างที่ได้ประกาศรับสมัครไว้นี้
๘.๒ ในกรณีที่วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีสุพรรณบุรี มีอัตราว่างเพิ่มในภายหน้าจะจัดจ้างพนักงาน
ราชการ โดยพิจารณาดังนี้ ผู้ผ่านการเลือกสรรในตาแหน่งนั้นๆ ตามลาดับการขึ้นบัญชีรายชื่อของตาแหน่งนั้นที่
มีบัญชีรายชื่อเหลืออยู่ตามจานวนอัตราว่างดังกล่าว
๘.๓ การทาสัญญาจ้างให้เ ป็นไปตามที่ วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยี สุพรรณบุรี สังกัดสานักงาน
คณะกรรมการการอาชีวศึกษากาหนด
ประกาศ ณ วันที่ 30 กรกฎาคม พ.ศ. ๒๕๖๓

(นายถาวร ทิพวรรณ)
ผู้อานวยการวิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีสุพรรณบุรี

เอกสารแนบท้ายประกาศวิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีสุพรรณบุรี
ลงวันที่ 30 กรกฎาคม ๒๕๖๓
เรื่อง รับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรและจัดจ้างเป็นพนักงานราชการทั่วไป
------------------------------------------------------------๑. ข้อมูลเกี่ยวกับตาแหน่ง
ชื่อตาแหน่ง
พนักงานบริหารทั่วไป (ครู) กลุ่มวิชาเทคนิคคอมพิวเตอร์ สาขาวิชา 215
เลขที่ตาแหน่ง
1363 กลุ่มงาน บริหารทั่วไป
สถานที่ปฏิบั ติงาน วิทยาลั ยเกษตรและเทคโนโลยีสุ พรรณบุรี อาเภอด่านช้าง จังหวัดสุพรรณบุรี สั งกัด
สานักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา
๒. หน้าที่และความรับผิดชอบของงานที่ปฏิบัติ
ปฏิบัติหน้าที่หลักเกี่ยวกับการจัดการเรียนการสอน การส่งเสริม การเรียนรู้ พัฒนาผู้เรียน
ปฏิบัติงานทางวิชากรของสถานศึกษา พัฒนาตนองและวิชีพ ประสานความร่วมมือกับผู้ปกครอง บุคคลใน
ชุมชน หรือสถานประกอบการเพื่อร่วมกันพัฒนาผู้เรียน การบริกรสังคมด้านวิชาการ เป็นต้น โดยมีลักษณะงาน
ที่ต้องปฏิบัติ ดังนี้
๑. ปฏิบัติงานเกี่ยวกับการจัดการเรียนการสอนและการส่งเสริมการเรียนรู้ของผู้เรียนด้วย
วิธีการที่หลากหลาย โดยเน้นผู้เรียนเป็นสาคัญ
๒. จัดอบรมและสั่งสอนและจัดกิจกรรมเพื่อพัฒนาผู้เรียนให้มีคุณลักษณะที่พึงประสงค์
๔. ปฏิบัติงานเกี่ยวกับการจัดระบบดูแลช่วยเหลือผู้เรียน
5. ประสานความร่วมมือกับผู้ปกครองและบุคคลในชุมชนเพื่อร่วมกันพัฒนาผู้เรียนตาม
ศักยภาพ
6. ทานุ บารุง ส่งเสริมศิลปวัฒนธรรม แหล่งเรียนรู้และภูมิปัญญาท้องถิ่น
๗. ศึกษา วิเคราะห์ วิจัย และประเมินพัฒนาการของผู้เรียน เพื่อนามาพัฒนาการเรียนการ
สอนให้มีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น
๘. ปฏิบัติการพัฒนา บริหารและควบคุมระบบเครือข่ายเทคโนโลยีสารสนเทศของสถานศึกษา
พัฒนาโปรแกรมชุดคาสั่งระบบคอมพิวเตอร์ เพื่อนามาปฏิบัติงานที่เกี่ยวข้องกับการบริหารจัดการ การจัดเรียน
การสอนและงานอื่นๆที่เกี่ยวข้อง รวมทั้งติดตามความก้าวหน้าของเทคโนโลยีใหม่ๆ เพื่อนามาปฏิบัติงาน
๙. ติดต่อประสานงาน ให้บริการข้อมูล คาปรึกษา แนะนา ตอบปัญหา และชี้แจงเรื่องต่างๆ
ที่เกี่ยวกับงานในหน้าที่แก่บุคคลหรือหน่วยงานทีเกี่ยวข้อง
๓. คุณสมบัติเฉพาะสาหรับตาแหน่ง
๓.๑ ได้รับวุฒิการศึกษาปริญญาตรีหรือคุณวุฒิอื่นที่เทียบได้ในระดับเดียวกัน วิชา
เทคนิคคอมพิวเตอร์ (215) ในสาขาวิชาทาง เทคโนโลยีคอมพิวเตอร์/ วิศวกรรมคอมพิวเตอร์/ วิทยาการ
คอมพิว เตอร์ / เทคโนโลยี คอมพิวเตอร์ อุตสาหกรรม/ เทคนิคคอมพิว เตอร์/ เทคโนโลยีมีเดีย/ เทคโนโลยี
อิเล็กทรอนิกส์คอมพิวเตอร์/ วิทยาการคอมพิวเตอร์ประยุกต์-มัลติมีเดีย/ วิศวกรรมการสื่อสารและสารสนเทศ/
เทคโนโลยีอุตสาหกรรมคอมพิวเตอร์/ วิศวกรรมสมองกลฝังตัว/ ซอฟต์แวร์และเทคโนโลยี
๓.2 ใบอนุญาตประกอบวิชาชีครู หรือ ใบอนุญาตปฏิบัติการสอน หรือหนังสือรับรอง
สิทธิ โดยต้องได้อนุมัติภายในวันปิดรับสมัครเท่านั้น

(นายถาวร ทิพวรรณ)
ผู้อานวยการวิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีสุพรรณบุรี

