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ประกาศวิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีมหาสารคาม
เรื่อง รับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป
ด้วยวิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีมหาสารคาม ประสงค์จะรับสมัครบุคคลเพื่อจัดจ้างเป็นพนักงาน
ราชการทั่วไปตำแหน่งในกลุ่มงานบริหารทั่วไป ตำแหน่ง ครู โดยปฏิบัติงานในวิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยี
มหาสารคาม สังกัดสำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา ฉะนั้น อาศัยอำนาจตามความในข้อ 5 ของ
ประกาศคณะกรรมการบริหารพนักงานราชการ ลงวันที่ 11 กันยายน 2552 เรื่องหลักเกณฑ์ วิธีการและ
เงื่อนไขการสรรหาและเลือกสรรพนักงานราชการและแบบสัญญาจ้างพนักงานราชการ พ.ศ. 2552 และ
ประกาศคณะกรรมการบริหารพนักงานราชการ ลงวันที่ 28 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2554 เรื่องการกำหนด
ลักษณะงานและคุณ สมบัติเฉพาะของกลุ่มงานและการจัดทำกรอบอัตรากำลังพนักงานราชการ และคำสั่ง
สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษาที่ 297/2556 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2556 เรื่อง มอบอำนาจการ
สรรหาและเลือกสรรบุคคลเพื่อจัดจ้างเป็นพนักงานราชการทั่วไป การจัดทำและลงนามในสัญญาจ้างพนักงาน
ราชการ จึงประกาศรับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป โดยมีรายละเอียดดังต่อไปนี้
1. ชื่อกลุ่มงาน ตำแหน่ง กลุ่มงาน และรายละเอียดการจ้างงาน
1.1 ชื่อกลุ่มงาน ชื่อตำแหน่ง และจำนวนอัตราว่าง
ชื่อกลุ่มงาน
ชื่อตำแหน่ง
จำนวนอัตราว่าง
บริหารงานทั่วไป
พนักงานบริหารทั่วไป (ครู)
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1.2 ขอบข่ายงานที่จะให้ปฏิบัติ ให้เป็นไปตามรายละเอียดแนบท้ายประกาศนี้
1.3 อัตราค่าตอบแทนและสิทธิประโยชน์
ตำแหน่งในกลุ่มงานบริหารทั่วไป ค่าตอบแทนรายเดือนจำนวนเงิน 18,000 บาท
และให้ได้รับสิทธิประโยชน์ของพนักงานราชการ ตามระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยพนักงาน
ราชการ พ.ศ. 2547 ตามประกาศคณะกรรมการบริหารพนักงานราชการ เรื่องค่าตอบแทนพนักงานราชการ
(ฉบับที่ 9) ลงวันที่ 15 พฤษภาคม พ.ศ. 2561 กำหนดไว้
1.4 ระยะเวลาการจ้าง
จ้างภายในปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 ถึงวันที่ 30 กันยายน 2567 โดยในระยะเวลา
การจ้างต้องประเมินผลการปฏิบัติงานของพนักงานราชการ ตามประกาศคณะกรรมการบริหารพนักงาน
ราชการ เรื่อง แนวทางการประเมินผลการปฏิบัติงานของพนักงานราชการ พ.ศ. 2554 ลงวันที่ 28
กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2554 และที่สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษากำหนดไว้
1.5 สถานที่ปฏิบัติงาน
วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีมหาสารคาม ที่ตั้ง 147 หมู่ 17 ตำบลเขวา อำเภอเมือง
จังหวัดมหาสารคาม
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2. คุณสมบัติทั่วไป และคุณสมบัติเฉพาะตำแหน่งของผู้สมัคร
ผู้สมัครต้องมีคุณสมบัติทั่วไป และมีคุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่งครบทุกข้อ ดังต่อไปนี้
2.1 คุณสมบัติทั่วไป
2.1.1 มีสัญชาติไทย
2.1.2 มีอายุไม่ต่ำกว่า 18 ปี บริบูรณ์ (นับถึงวันสุดท้ายของการรับสมัคร)
2.1.3 ไม่เป็นบุคคลล้มละลาย
2.1.4 ไม่เป็นผู้มีกายทุพพลภาพจนไม่สามารถปฏิบัติหน้าที่ได้ ไร้ความสามารถ หรือ
จิตฟั่นเฟือนไม่สมประกอบ หรือเป็นโรคตามที่กำหนดไว้ในกฎหมายว่าด้วยระเบียบข้าราชการพลเรือน
2.1.5 ไม่เป็นผู้ดำรงตำแหน่งทางการเมือง กรรมการพรรคการเมือง หรือเจ้าหน้าที่ในพรรค
การเมือง
2.1.6 ไม่เป็นผู้เคยต้องรับโทษจำคุกโดยคำพิพากษาถึงที่สุดให้จำคุกเพราะกระทำความผิด
อาญา เว้นแต่เป็นโทษสำหรับความผิดที่ได้กระทำโดยประมาทหรือความผิดลหุโทษ
2.1.7 ไม่เป็นผู้เคยถูกลงโทษให้ออก ปลดออก หรือไล่ออกจากราชการ รัฐวิสาหกิจ หรือ
หน่วยงานอื่นของรัฐ
หมายเหตุ ผู้ที่ผ่านการเลือกสรรในวันที่ทำสัญญาจ้าง จะต้องไม่เป็นข้าราชการหรือลูกจ้างของ
ราชการส่วนท้องถิ่น และจะต้องนำใบรับรองแพทย์ ซึ่งออกให้ไม่เกิน 1 เดือน และแสดงว่าไม่เป็นโรคที่
ต้องห้ามตามกฎ ก.พ. ว่าด้วยโรค (พ.ศ. 2553) มายื่นด้วย
2.2 คุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่ง
2.2.1 พนักงานบริหารทั่วไป (ครู) ได้รับวุฒิปริญ ญาตรี หรือคุณวุฒิอย่างอื่นที่เทีย บได้
ในระดับเดียวกันที่ ก.พ. รับรองแล้วในรหัสวิชา 408 สาขาวิชาสัตว์ศาสตร์/การจัดการผลิตสัตว์/เทคโนโลยี
การผลิตสัตว์/วิทยาศาสตร์สุขภาพสัตว์/สัตว์รักษ์/สัตว์บาล/สัตว์แพทย์
2.2.2 มีใบอนุญาตประกอบวิชาชีพครู หรือหลักฐานที่ใช้แสดงในการประกอบวิชาชีพครู
ตามที่คุรุสภาออกให้เพื่อปฏิบัติหน้าที่สอน ไม่หลังวันรับสมัครสอบแข่งขันในวันสุดท้ายและยังไม่หมดอายุ
เว้นแต่ ผู้สมัครสอบแข่งขันที่มีคุณวุฒิในประเภทวิชา หรือกลุ่มวิชา หรือทางหรือสาขาวิชาเอกที่ขาดแคลนมี
ความจำเป็นต่อการจัดการเรียนการสอนเป็นพิเศษตามที่ส่วนราชการกำหนด ทั้งนี้จะต้องมีใบอนุญาตประกอบ
วิชาชีพครู หรือหลักฐานที่ใช้แสดงในการประกอบวิชาชีพครูตามที่คุรุสภาออกให้ เพื่อปฏิบัติหน้าที่สอนก่อน
วันได้รับการจัดทำสัญญาจ้าง
3. การรับสมัคร
3.1 วัน เวลา และสถานที่รับสมัคร
ผู้ประสงค์จะสมัครให้ยื่นใบสมัครด้วยตนเอง ณ วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีมหาสารคาม
ตั้งแต่วันที่ 24 - 28 มกราคม 2565 (ในวันราชการ) ภาคเช้าตั้งแต่เวลา 08.30 น. ถึง 12.00 น.
และภาคบ่ายตั้งแต่เวลา 13.00 น. ถึง 16.30 น.
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3.2 หลักฐานที่ต้องยื่นพร้อมใบสมัคร
3.2.1 รูปถ่ายสี หน้าตรง ไม่สวมหมวก ไม่สวมแว่นดำ ขนาด 1 x 1.5 นิ้ว โดยถ่ายไว้ไม่เกิน
1 ปี (นับถึงวันสุดท้ายของการสมัคร) จำนวน 3 รูป (ใช้ติดใบสมัคร 1 รูป และบัตรประจำตัวผู้สมัครสอบ
2 รูป)
๓.๒.๒ สำเนาปริ ญ ญาบั ต ร และสำเนาระเบี ย นแสดงผลการศึ ก ษา (Transcript of
Records) ที่แสดงว่าเป็นผู้มีวุฒิการศึกษาตรงตามประกาศรับสมัครโดยต้องสำเร็จการศึกษาและได้รับอนุมัติ
จากผู้มีอำนาจอนุมัติภายในวันปิดรับสมัคร จำนวนอย่างละ ๒ ฉบับ
ทั้งนี้ ผู้ที่จะถือว่าเป็นผู้สำเร็จการศึกษาตามหลักสูตรขั้นปริญญาบัตรของสถานศึกษาใดนั้น
จะถือตามกฎหมาย กฎ หรือระเบียบที่เกี่ยวกับการสำเร็จการศึกษาตามหลักสูตรของสถานศึกษานั้น ๆ เป็น
เกณฑ์ โดยจะต้องสำเร็จการศึกษาภายในวันปิดรับสมัคร
๓.๒.๓ สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน จำนวน ๑ ฉบับ
๓.๒.๔ สำเนาทะเบียนบ้าน จำนวน ๑ ฉบับ
๓.๒.๕ สำเนาหลักฐานอื่น ๆ (ถ้ามี) เช่น ใบสำคัญการสมรส ใบเปลี่ยนชื่อ-นามสกุล (ใน
กรณีที่ชื่อและนามสกุลในหลักฐานเอกสารการสมัครไม่ตรงกัน) ใบสำคัญทางทหาร (ใบสด.๘ ใบสด.๙ และใบ
สด.๔๓) (เฉพาะผู้สมัครเพศชาย) เป็นต้น จำนวนอย่างละ ๑ ฉบับ
๓.๒.6 สำเนาใบอนุญาตประกอบวิชาชีพครู หรือหลักฐานที่ใช้แสดงในการประกอบวิชาชีพ
ครูตามที่ คุรุสภาออกให้เพื่อปฏิบัติหน้าที่สอน ไม่หลังวันรับสมัครสอบแข่งขันในวันสุดท้ายและยังไม่หมดอายุ
เว้นแต่ ผู้สมัครสอบแข่งขันที่มีคุณวุฒิในประเภทวิชา หรือกลุ่มวิชา หรือทางหรือสาขาวิชาเอกที่ขาดแคลนมี
ความจำเป็นต่อการจัดการเรียนการสอนเป็นพิเศษตามที่ส่วนราชการกำหนด ทั้งนี้จะต้องมีใบอนุญาตประกอบ
วิชาชีพครู หรือหลักฐานที่ใช้แสดงในการประกอบวิชาชีพครูตามที่คุรุสภาออกให้ เพื่อปฏิบัติหน้าที่สอนก่อนวัน
ได้รับการจัดทำสัญญาจ้าง จำนวน ๑ ฉบับ
ทั้งนี้ ในวันสมัคร ให้ผู้สมัครนำเอกสารฉบับจริงทุกรายการมาแสดงต่อเจ้าหน้าที่รับสมัคร
ด้วยและให้ผู้สมัครเขียนคำรับรองสำเนาถูกต้องและลงชื่อกำกับไว้ในสำเนาเอกสาร ตามข้อ ๓.๒.๒ – ๓.๒.5 ทุกฉบับ
3.3 ค่าธรรมเนียมในการสมัคร
ผู้สมัครต้องเสียค่าธรรมเนียมสอบสำหรับตำแหน่งที่สมัคร จำนวนเงิน 300 บาท
(สามร้อยบาทถ้วน) และค่าธรรมเนียมดังกล่าวจะไม่จ่ายคืนให้ไม่ว่ากรณีใด ๆ ทั้งสิ้น
3.4 วิธีการสมัคร
ให้ผู้สมัครดำเนินการเกี่ยวกับการสมัครตามขั้นตอนวิธีการ ดังนี้
3.4.1 ขอรับคำร้องขอสมัคร และใบสมัครที่งานบุคลากร วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยี
มหาสารคาม หรือขอรับได้ที่เจ้าหน้าที่ในวันสมัคร (หรือทางเว็บไซต์วิทยาลัย www.mcat.ac.th)
3.4.2 กรอกรายละเอียดในเอกสารการสมัครซึ่งประกอบด้วย คำร้องขอสมัคร และใบสมัคร
ให้ครบถ้วนทุกช่องรายการ และลงชื่อผู้สมัครพร้อมทั้งวันที่สมัครให้เรียบร้อย
3.4.3 ติดรูปถ่ายจำนวน 1 รูปลงในใบสมัคร และติดรูปถ่ายจำนวน 2 รูป ลงในบัตร
ประจำตัวผู้สมัครสอบในช่องที่กำหนดให้เรียบร้อย

4
3.4.4 ยื่นเอกสารการสมัครที่กรอกข้อความสมบูรณ์และติดรูปถ่ายเรียบร้อยแล้วพร้อมทั้งแนบ
เอกสารประกอบการสมัครตามข้อ 3.2 โดยให้ยื่นการสมัครต่อเจ้าหน้าที่รับสมัครเท่านั้น และให้ยื่นภายใน
วันเวลาและสถานที่รับสมัครที่กำหนดไว้ตามข้อ 3.1
3.4.5 เมื่อเจ้าหน้าที่รับสมัครได้ตรวจเอกสารการสมัครแล้ว ให้ผู้สมัครชำระเงินค่าธรรมเนียม
สอบตามข้อ 3.3 และลงชื่อผู้สมัครในบันทึกประจำวันเป็นหลักฐาน พร้อมกับรอรับบัตรประจำตัวผู้สมัครสอบ
คืนจากเจ้าหน้าที่รับสมัครซึ่งผู้สมัครต้องเก็บไว้เป็นหลักฐานในการเข้ารับการประเมินสมรรถนะโดยการสอบ
3.4.6 ติดตามตรวจสอบประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิสอบตามที่กำหนดไว้ในข้อ 4 ของประกาศ ฯ นี้
3.5 เงื่อนไขการรับสมัคร
3.5.1 วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีมหาสารคาม ขอสงวนสิทธิรับการพิจารณาเอกสารการ
สมัครเฉพาะผู้สมัครที่ยื่นเอกสารการสมัครตามข้อ 3.2 ในประกาศฯ นี้ครบถ้วนทุกรายการและได้กรอก
ข้อความในเอกสารการสมัครครบถ้วนสมบูรณ์และได้ดำเนินการสมัครตามข้อ 3.4 ในประกาศฯ นี้ครบถ้วน
ทุกขั้นตอน กรณีที่ยื่นเอกสารประกอบการสมัคร หรือกรอกข้อความในเอกสารการสมัครไม่ครบถ้วนสมบูรณ์
หรือไม่ได้ดำเนินการสมัครครบถ้วนทุกขั้นตอนดังกล่าวจะมีผลให้ผู้สมัครนั้นไม่มีรายชื่อในประกาศรายชื่อผู้มี
สิทธิเข้ารับการประเมินสมรรถนะหรือเข้ารับการสอบในตำแหน่งที่สมัครนั้น
๓.๕.๒ ผู้สมัครจะต้องรับผิดชอบในการตรวจสอบและรับรองตนเองว่าเป็นผู้มีคุณสมบัติทั่วไป
และคุณสมบัติตรงตามประกาศรับสมัครสอบ กรณีที่วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีมหาสารคาม ตรวจสอบ
พบว่าผู้สมัครไม่มีคุณสมบัติครบถ้วนดังกล่าว หรือคุณวุฒิการศึกษาที่ใช้สมัครไม่ตรงตามประกาศรับ สมัคร
รวมทั้งกรณีที่มีความผิดพลาดอันเกิดจากผู้สมัครไม่ว่าด้วยเหตุใด ๆ อันมีผลทำให้ผู้สมัครไม่มีสิทธิ์สมัครตาม
ประกาศรับสมัครฯ นี้ ให้ถือว่าผู้สมัครเป็นผู้ขาดคุณสมบัติในการสมัครมาแต่ต้น และถือว่าเป็นผู้ไม่มีสิทธิ์เข้า
รับการประเมินสมรรถนะและไม่มีสิทธิ์ได้รับการจัดจ้างและทำสัญญาจ้างเป็นพนักงานราชการครั้งนี้ ถึงแม้จะ
เป็นผู้ผ่านการเลือกสรรเพื่อจัดจ้างเป็นพนักงานราชการและจะไม่ได้รับคืนค่าธรรมเนียมสอบแต่อย่างใด
4. การประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการประเมินสมรรถนะ และกำหนดวันเวลาและสถานที่ในการ
ประเมินสมรรถนะ
วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีมหาสารคาม จะประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการประเมินสมรรถนะ
และกำหนดวัน เวลา และสถานที่ในการประเมินสมรรถนะ ก่อนหรือภายในวันที่ 1 กุมภาพันธ์ 2565
ณ วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีมหาสารคาม และ/หรือทางเว็บไซต์ของวิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยี
มหาสารคาม http://www.mcat.ac.th
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5. หลักเกณฑ์และวิธีการเลือกสรร
วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีมหาสารคาม จะดำเนินการประเมินสมรรถนะผู้สมัครด้วยวิธีการสอบ
ดังต่อไปนี้
สมรรถนะ
คะแนนเต็ม
วิธีการประเมิน
ประเมินสมรรถนะครั้งที่ ๑
ส่วนที่ ๑ : ความรู้ความสามารถทั่วไป
100
สอบข้อเขียน
- รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พ.ศ. ๒๕6๐
- พระราชกฤษฏีกาว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการ
บริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี พ.ศ. ๒๕๔๖
- พระราชบั ญ ญั ต ิ ค วามรั บ ผิ ด ทางละเมิ ด ของ
เจ้าหน้าที่
พ.ศ. ๒๕๓๙
- พระราชบัญญัติการอาชีวศึกษา พ.ศ. ๒๕๕๑
- ระเบี ย บสำนั ก นายกรั ฐ มนตรี ว ่ า ด้ ว ยพนั ก งาน
ราชการ
พ.ศ. ๒๕๔๗ และประกาศคณะกรรมการบริหาร
พนักงานราชการที่เกี่ยวข้อง
- พระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของราชการ พ.ศ.
๒๕๔๐
- ข่าวสาร-บ้านเมืองและเหตุการณ์ทั่วไป
- ความเข้าใจภาษาและการใช้ภาษาไทย
- ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับคอมพิวเตอร์และการใช้
โปรแกรมประยุกต์ในงานสำนักงาน
ส่วนที่ ๒ : ความรู้ความสามารถเฉพาะตำแหน่ง
๑๐๐
สอบข้อเขียน
- พนักงานบริหารทั่วไป (ครู) รายวิชา 408
สัตว์ศาสตร์และสัตว์รักษ์
ประเมินสมรรถนะครั้งที่ ๒
๑๐๐
สอบสัมภาษณ์
(๑) มนุษย์สัมพันธ์ การประสานงาน
(๒) การคิดวิเคราะห์
(๓) ความคิดริเริ่มสร้างสรรค์
(๔) การสื่อสารโดยการพูด
โดยจะประเมินสมรรถนะ ครั้งที่ ๑ ก่อนและเมื่อประเมินสมรรถนะ ครั้งที่ ๑ ผ่านแล้ว จึงจะมีสิทธิ์
เข้ารับการประเมินสมรรถนะ ครั้งที่ ๒ ต่อไป
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6. เกณฑ์การตัดสิน
6.1 การประเมินสมรรถนะจะแบ่งการประเมินเป็น 2 ครั้ง ได้แก่
6.1.1 ประเมินสมรรถนะครั้งที่ 1 ประกอบด้วย สมรรถนะส่วนที่ 1 และส่วนที่ 2
6.1.2 ประเมินสมรรถนะครั้งที่ 2 ประกอบด้วย สมรรถนะส่วนที่ 3
6.2 ผู้ที่จะผ่านการประเมินสมรรถนะครั้งที่ 1 ต้องได้คะแนนการประเมินส่วนที่ 1 และส่วนที่ 2
ไม่ต่ำกว่าร้อยละ 60
ทั้งนี้ ผู้ที่ได้รับการตรวจข้อสอบส่วนที่ 2 จะต้องเป็นผู้ได้คะแนนผ่านการประเมินในส่วนที่ 1
ไม่ต่ำกว่าร้อยละ 60 (วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีมหาสารคามขอสงวนสิทธิพิจารณาตรวจกระดาษคำตอบ
ของผู้เข้าสอบในส่วนที่ 2 ให้กับผู้ที่มีผลการประเมินผ่านในส่วนที่ 1 เท่านั้น)
6.3 ผู้ที่จะมีสิทธิเข้ารับการประเมินสมรรถนะครัง้ ที่ 2 จะต้องเป็นผู้ที่ได้คะแนนผ่านการประเมิน
สมรรถนะครั้งที่ 1
6.4 ผู้ที่จะผ่านการประเมินสมรรถนะครั้งที่ 2 ต้องได้คะแนนการประเมินส่วนที่ 3
ไม่ต่ำกว่าร้อยละ 60
6.5 ผู้ที่จะผ่านการเลือกสรร จะต้องเป็นผู้ที่ได้คะแนนการประเมินสมรรถนะครัง้ ที่ 1
และครั้งที่ 2
7. การประกาศบัญชีรายชื่อ และการขึ้นบัญชีรายชื่อผู้ผ่านการเลือกสรร
7.1 วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีมหาสารคาม จะประกาศรายชื่อผู้ผ่านการเลือกสรร ณ
วิทยาลัยและเทคโนโลยีมหาสารคาม รวมทั้งประกาศทางเว็บไซต์ของวิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยี
มหาสารคาม http://www.mcat.ac.th
7.2 การประกาศบัญชีรายชื่อผู้ผ่านการเลือกสรร
7.2.1 จำแนกตามตำแหน่งที่เปิดรับสมัครและมีผู้สอบผ่าน
7.2.2 บัญชีรายชื่อแต่ละตำแหน่งดังกล่าว จะประกาศเรียงลำดับรายชื่อตามคะแนนของผู้
ผ่านการเลือกสรร โดยเรียงลำดับจากผู้ที่ได้คะแนนรวมสูงสุดเป็นลำดับที่หนึ่งไปหาผู้ที่ได้คะแนนรวมต่ำสุด
โดยผู้อยู่ในลำดับต้นจะเป็นผู้อยู่ในลำดับที่ดีกว่า
7.2.3 กรณีที่มีผู้ได้คะแนนรวมตามข้อ 7.2.2 ดังกล่าวเท่ากัน จะพิจารณาดังนี้
(1) ให้ผู้ที่ได้คะแนนประเมินครั้งที่ 1 ส่วนที่ 1 มากกว่า เป็นผู้อยู่ในลำดับที่ดีกว่า
(2) ถ้าคะแนนเท่ากัน จะพิจารณาให้ผู้ที่ได้คะแนนประเมินครัง้ ที่ 1 ส่วนที่ 2
มากกว่าเป็นผู้อยู่ในลำดับที่ดีกว่า
(3) ถ้าคะแนนเท่ากัน จะพิจารณาให้ผู้ที่ได้คะแนนประเมินครัง้ ที่ 2 มากกว่าเป็นผู้อยู่
ในลำดับที่ดีกว่า
๗.๓ กรณี ท ี ่ มี ผ ู้ ผ ่า นการเลือ กสรรเกินอัต ราว่า งที่ ป ระกาศรั บ สมั ค รนี ้ วิ ท ยาลั ย เกษตรและ
เทคโนโลยีมหาสารคามจะขึ้นบัญชีรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกสรรดังกล่าวนั้นไว้เป็นเวลา 2 ปี
ทั้งนี้ ถ้ากรณีอย่างใดอย่างหนึ่งต่อไปนี้ ให้รายชื่อที่ได้ขึ้นบัญชีไว้นี้เป็นอันยกเลิกการขึ้นบัญชี
ของผู้นั้นด้วย ได้แก่
(1) ผู้นั้นได้ขอสละสิทธิ์ไม่เข้ารับการจัดจ้างในตำแหน่งที่สอบได้
(2) ผู้นั้นไม่มารายงานตัวเพื่อรับการจัดจ้างภายในเวลาที่กำหนด
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(3) ผู้นั้นไม่มาเข้าปฏิบัติหน้าที่ราชการตามกำหนดวัน เวลาที่วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยี
มหาสารคามกำหนด
(4) ปรากฏข้อเท็จจริงในภายหน้าว่าผู้นั้นมีคุณสมบัติไม่เป็นไปตามเงื่อนไข และ/หรือไม่
ปฏิบัติตามเงื่อนไขการรับสมัครกรณีหนึ่งกรณีใดหลายกรณีตามที่ระบุไว้ในข้อ 3.5 ของประกาศฯ นี้
8. การจัดจ้างและทำสัญญาจ้างผู้ผ่านการเลือกสรร
ผู้ผ่านการเลือกสรรจะต้องเข้ารับการจ้างและทำสัญญาจ้างตามที่วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยี
มหาสารคามกำหนด ดังนี้
8.1 วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีมหาสารคามจะจ้างพนักงานราชการครั้งแรกตามลำดับคะแนน
ที่สอบได้ของผู้ผ่านการเลือกสรร แต่ละตำแหน่ง ตามจำนวนอัตราว่างที่ได้ประกาศรับสมัครไว้นี้
8.2 ในกรณีที่วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีมหาสารคามมีอัตราว่างเพิ่มภายหน้า จะจัดจ้าง
พนักงานราชการโดยพิจารณาบัญชีรายชื่อผู้ผ่านการเลือกสรรในตำแหน่งนั้น ๆ ตามลำดับการขึ้นบัญชีรายชื่อ
เหลืออยู่ตามจำนวนอัตราว่างดังกล่าว
8.3 การทำสัญญาจ้างให้เป็นไปตามที่วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีมหาสารคามกำหนด ซึ่งจะแจ้ง
ให้ทราบต่อไป
ประกาศ ณ วันที่ 14 มกราคม พ.ศ. 2565

(นายปรัชญา ตะภา)
ผู้อำนวยการวิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีมหาสารคาม

8
เอกสารแนบท้ายประกาศวิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีมหาสารคาม
ลงวันที่ 14 มกราคม พ.ศ. 2565
เพื่อรับสมัครบุคคลเพือ่ เลือกสรรและจัดจ้างเป็นพนักงานราชการทั่วไป

1. ข้อมูลเกี่ยวกับพนักงานราชการ
ชื่อตำแหน่ง พนักงานบริหารทั่วไป (ครู)
เลขที่ตำแหน่ง 4663 กลุ่มงาน บริหารงานทั่วไป
จำนวน 1 ตำแหน่ง
สถานที่ปฏิบัติงาน วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีมหาสารคาม
ที่ตั้ง 147 หมู่ 17 ตำบลเขวา อำเภอเมือง จังหวัดมหาสารคาม
2. คุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่ง
ปฏิบัติหน้าที่หลักเกี่ยวกับการจัดการเรียนการสอน การส่งเสริมการเรียนรู้ พัฒนาผู้เรียน ปฏิบัติงาน
ทางวิชาการของสถานศึกษา พัฒนาตนเองและวิชาชีพประสานความร่วมมือกับผู้ปกครอง บุคคลในชุมชน
หรือสถานประกอบการ เพื่อร่วมกันพัฒนาผู้เรียนการบริการสังคมด้านวิชาการ เป็นต้น โดยมีลักษณะงานที่
ต้องปฏิบัติ ดังนี้
๑. ปฏิบัติงานเกี่ยวกับการจัดการเรียนการสอนและการส่งเสริมการเรียนรู้ของผู้เรียน ด้วยวิธีการที่
หลากหลาย โดยเน้นผู้เรียนเป็นสำคัญ
๒. จัดอบรมสั่งสอนและจัดกิจกรรมเพื่อพัฒนาผู้เรียนให้มีคุณลักษณะที่พึงประสงค์
๓. ปฏิบัติงานวิชาการของสถานศึกษา
๔. ปฏิบัติงานเกี่ยวกับการจัดระบบการดูแลช่วยเหลือผู้เรียน
๕. ประสานความร่วมมือกับผู้ปกครองและบุคคลในชุมชนเพื่อร่วมกันพัฒนาผู้เรียนตามศักยภาพ
๖. ทำนุ บำรุง ส่งเสริมศิลปวัฒนธรรม แหล่งเรียนรู้และภูมิปัญญาท้องถิ่น
๗. ศึกษา วิเคราะห์ วิจัย และประเมินพัฒนาการของผู้เรียน เพื่อนำมาพัฒนาการเรียนการสอนให้
มีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น
๘. ปฏิบัติงานเกี่ยวกับการฝึกอบรม และให้บริการวิชาชีพแก่ชุมชนและบุคคลทั่วไป
๙. ติดต่อประสารงานและให้บริการที่ตอบสนองต่อชุมชนและสังคมตามนโยบาย หรือเหตุเร่งด่วน
ตามที่ได้รับมอบหมาย
๓. คุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่ง
3.1 ได้รับวุฒิปริญญาตรี หรือคุณวุฒิอื่นที่เทียบได้ในระดับเดียวกัน ที่ ก.พ. รับรองแล้วในรหัสวิชา
408 สาขาวิชาสัตว์ศาสตร์/การจัดการผลิตสัตว์/เทคโนโลยีการผลิตสัตว์/วิทยาศาสตร์สุขภาพสัตว์/สัตว์รักษ์/
สัตว์บาล/สัตว์แพทย์
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3.2 มี ใ บอนุ ญ าตประกอบวิ ช าชี พครู หรื อ หลั ก ฐานที ่ ใ ช้ แ สดงในการประกอบวิ ช าชี พ ครู ต ามที่
คุรุสภาออกให้เพื่อปฏิบัติหน้าที่สอน ไม่หลังวันรับสมัครสอบแข่งขันในวันสุดท้ายและยังไม่หมดอายุ เว้นแต่
ผู้สมัครสอบแข่งขันที่มีคุณวุฒิในประเภทวิชา หรือกลุ่มวิชา หรือทางหรือสาขาวิชาเอกที่ขาดแคลนมีความ
จำเป็นต่อการจัดการเรียนการสอนเป็นพิเศษตามที่ส่วนราชการกำหนด ทั้ง นี้จะต้องมีใบอนุญาตประกอบ
วิชาชีพครู หรือหลักฐานที่ใช้แสดงในการประกอบวิชาชีพครูตามที่คุรุสภาออกให้ เพื่อปฏิบัติหน้าที่สอนก่อนวัน
ได้รับการจัดทำสัญญาจ้าง
4. การลงนาม
ชื่อผู้ตรวจสอบ......................................
วันที่ที่ได้จัดทำข้อมูล 14 มกราคม 2565

