
 
ประกาศวิทยาลัยการอาชีพดอนตาล 

เรื่อง  รับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป 
---------------------------------------------------------------- 

  ด้วยวิทยาลัยการอาชีพดอนตาล ประสงค์จะรับสมัครบุคคลเพ่ือจัดจ้างเป็นพนักงานราชการ
ตำแหน่งใน กลุ่มงานบริหารทั่วไป ตำแหน่งพนักงานบริหารทั่วไป (ครู) โดยปฏิบัติงานในวิทยาลัยการอาชีพดอนตาล  
สังกัดสำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา ฉะนั้น อาศัยอำนาจตามความในข้อ ๕ ของประกาศ 
คณะกรรมการบริหารพนักงานราชการ ลงวันที่ ๑๑ กันยายน ๒๕๕๒  เรื่อง หลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไข
การสรรหาและเลือกสรรพนักงานราชการ และแบบสัญญาจ้างของพนักงานราชการ พ.ศ. ๒๕๕๒ และประกาศ
คณะกรรมการบริหารพนักงานราชการ ลงวันที่ ๒๘ กุมภาพันธ์ พ.ศ. ๒๕๕๔ เรื่องการกำหนดลักษณะงานและ
คุณสมบัติเฉพาะของกลุ่มงานและการจัดทำกรอบอัตรากำลังพนักงานราชการ และคำสั่งสำนักงานคณะกรรมการ
การอาชีวศึกษา ที่ ๒๙๗/๒๕๕๖ ลงวันที่ ๒๘ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๖ เรื่อง มอบอำนาจการสรรหาและเลือกสรร
บุคคลเพ่ือจัดจ้างเป็นพนักงานราชการประเภททั่วไปการจัดทำและลงนามในสัญญาจ้างพนักงานราชการ  จึง
ประกาศรับสมัครบุคคลเพ่ือเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป โดยมีรายละเอียดดังต่อไปนี้ 
 

๑.  ชือ่ตำแหน่ง  กลุ่มงาน  และรายละเอียดการจ้างงาน 
๑.๑ ชื่อกลุ่มงาน                 ชื่อตำแหน่ง                  จำนวนอัตราว่าง         
     บริหารงานทั่วไป         พนักงานบริหารทั่วไป (ครู)    ๑     อัตรา 
 

๑.๒ ขอบข่ายงานที่จะให้ปฏิบัติ ให้เป็นไปตามรายละเอียดแนบท้ายประกาศนี้ 
 ๑.๓ อัตราค่าตอบแทนและสิทธิประโยชน์   
        ตำแหน่งในกลุ่มบริหารงานทั่วไป  ค่าตอบแทนรายเดือน จำนวนเงิน ๑๘,๐๐๐ บาท และให้ได้รับ
สิทธิประโยชน์ของพนักงานราชการ ตามระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยพนักงานราชการ พ.ศ. ๒๕๔๗ 
และตามประกาศคณะกรรมการบริหารพนักงานราชการ เรื่อง ค่าตอบแทนพนักงานราชการ (ฉบับที่ ๙) 
ลงวันที่ ๑๕ พฤษภาคม พ.ศ. ๒๕๖๑ กำหนดไว้  
 ๑.๔ ระยะเวลาการจ้าง  

จ้างภายในปีงบประมาณ  พ.ศ. ๒๕๖6 (ตั้งแต่วันเริ่มเข้าปฏิบัติราชการ ซึ่งจะกำหนดในประกาศ
รายชื่อผู้ผ่านการเลือกสรรเพ่ือจัดจ้างเป็นพนักงานราชการ)  ถึงวันที่ ๓๐ กันยายน ๒๕๖๗ โดยในระยะเวลา
การจ้างต้องประเมินผลการปฏิบัติงานของพนักงานราชการ ตามประกาศคณะกรรมการบริหารพนักงานราชการ 
เรื่อง แนวทางการประเมินผลการปฏิบัติงานของพนักงานราชการ พ.ศ. ๒๕๕๔  ลงวันที่ ๒๘ กุมภาพันธ์  พ.ศ. ๒๕๕๔  
และทีส่ำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา กำหนดไว้ 
 ๑.๕ สถานที่ปฏิบัติงาน วิทยาลัยการอาชีพดอนตาล  สังกัดสำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา 

 

๒.  คุณสมบัติท่ัวไป และคุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่งของผู้สมัคร 
 ผู้สมัครต้องมีคุณสมบัติทั่วไป และมีคุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่งครบทุกข้อ ดังต่อไปนี้ 

๒.๑ คุณสมบัติท่ัวไป    
๒.๑.๑   มีสัญชาติไทย 
๒.๑.๒   มีอายุไม่ต่ำกว่า ๑๘ ปี (นับถึงวันสุดท้ายของการรับสมัคร) 

/๒.๑.3 ไม่เป็นบุคคลล้มละลาย... 
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๒.๑.๓   ไม่เป็นบุคคลล้มละลาย 
๒.๑.๔   ไม่เป็นผู้มีกายทุพพลภาพจนไม่สามารถปฏิบัติหน้าที่ได้ไร้ความสามารถ หรือจิตฟ่ันเฟือน

ไมส่มประกอบ หรือเป็นโรคตามที่กำหนดไว้ในกฎหมายว่าด้วยระเบียบข้าราชการพลเรือน 
๒.๑.๕  ไม่เป็นผู้ดำรงตำแหน่งทางการเมือง กรรมการพรรคการเมืองหรือเจ้าหน้าที่ ใน                

พรรคการเมือง 
๒.๑.๖  ไม่เป็นผู้เคยต้องรับโทษจำคุกโดยคำพิพากษาถึงที่สุดให้จำคุก เพราะกระทำความผิด

ทางอาญา เว้นแต่เป็นโทษสำหรับความผิดที่ได้กระทำโดยประมาทหรือความผิดลหุโทษ   
๒.๑.๗  ไม่เป็นผู้ เคยถูกลงโทษให้ออก ปลดออก หรือไล่ออกจากราชการ รัฐวิสาหกิจ หรือ

หน่วยงานอ่ืนของรัฐ 
หมายเหตุ  ผู้ที่ผ่านการเลือกสรร ในวันที่ทำสัญญาจ้างจะต้องไม่เป็นข้าราชการหรือลูกจ้างของ

ส่วนราชการ พนักงาน หรือลูกจ้างของหน่วยงานอ่ืนของรัฐ รัฐวิสาหกิจ หรือพนักงานหรือลูกจ้าง ของส่วนราชการ
ส่วนท้องถิ่น  และจะต้องนำใบรับรองแพทย์ ซึ่งออกให้ไม่เกิน ๑ เดือน และแสดงว่าไม่เป็นโรคท่ีต้องห้ามตามกฎ 
ก.พ. ว่าด้วยโรค (พ.ศ. ๒๕๕๓) มายื่นด้วย 

๒.๒ คุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่ง  
๒.๒.๑ ได้รับปริญญาตรีหรือคุณวุฒิอื่นที่เทียบไดใ้นระดับเดียวกันที่ ก.พ.รับรองแล้ว ในรหัสวิชา 

๓๑๑ สาขาวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจและเทคโนโลยีสารสนเทศ คุณวุฒิอ่ืนที่สอดคล้องกับกลุ่มวิชาหรือวิชา
คอมพิวเตอร์/คอมพิวเตอร์ธุรกิจ/คอมพิวเตอร์ศึกษา/คอมพิวเตอร์เพ่ือการบัญชี/วิทยาการคอมพิวเตอร์/
เทคโนโลยีสารสนเทศ/ระบบสารสนเทศ/การจัดการเทคโนโลยีสารสนเทศ/การจัดการระบบสารสนเทศ/การ
จัดการสารสนเทศคอมพิวเตอร์/เทคโนโลยีสารสนเทศทางธุรกิจ/เทคโนโลยีสารสนเทศและอินเตอร์เน็ต
เทคโนโลยีสารสนเทศและการประเมินผลการศึกษาเทคโนโลยีสารสนเทศเพ่ือการศึกษา/คอมพิวเตอร์และ
เทคโนโลยีสารสนเทศ/ระบบสารสนเทศและคอมพิวเตอร์/วิทยาการสารสนเทศคอมพิวเตอร์/วิศวกรรม
สารสนเทศ/เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร/สารสนเทศศึกษา/สารสนเทศศาสตร์/ธุรกิจคอมพิวเตอร์/
คอมพิวเตอรอ์าร์ต/ศาสตรค์อมพิวเตอร์/คอมพิวเตอร์ประยุกต์/คอมพิวเตอร์และสถิติ/คอมพิวเตอร์การศึกษา/
เทคโนโลยีคอมพิวเตอร์/คอมพิวเตอร์สารสนเทศ/เทคโนโลยีสารสนเทศ/นวัตกรรมและคอมพิวเตอร์/เทคโนโลยี
สื่อสารการศึกษา/ธุรกิจและคอมพิวเตอร์การศึกษา/ระบบสารสนเทศคอมพิวเตอร์/อิเล็กทรอนิกส์และ
คอมพิวเตอร์/ วิทยาการคอมพิวเตอร์ประยุกต์/ระบบสารสนเทศเพ่ือการจัดการ/ระบบและการจัดการ
สารสนเทศ/นวัตกรรมและคอมพิวเตอร์ศึกษา/เทคโนโลยีคอมพิวเตอร์อุตสาหกรรม/เทคโนโลยีและนวัตกรรม
ทางการศึกษา/การประมวลผลข้อมูลด้วยคอมพิวเตอร์/สารสนเทศทั่วไปและสารสนเทศสำนักงาน/วิทยาการ
คอมพิวเตอร์และเทคโนโลยีสารสนเทศ 

๒.๒.๒ มีใบอนุญาตประกอบวิชาชีพครูหรือหลักฐานที่ใช้แสดงในการประกอบวิชาชีพครู ตามที่
คุรุสภาออกให้เพ่ือปฏิบัติหน้าที่สอน ไม่หลังวันรับสมัครสอบแข่งขันในวันสุดท้ายและยังไม่หมดอายุเว้นแต่
ผู้สมัครสอบแข่งขันที่มีคุณวุฒิในประเภทวิชาหรือกลุ่มวิชาหรือทางหรือสาขาวิชาเอกท่ีขาดแคลน มีความจำเป็น
ต่อการจัดการเรียนการสอนเป็นพิเศษตามที่ส่วนราชการกำหนด ทั้งนี้ จะต้องมีใบอนุญาตประกอบวิชาชีพครู
หรือหลักฐานที่ใช้แสดงในการประกอบวิชาชีพครูตามที่คุรุสภาออกให้ เพื่อปฏิบัติหน้าที่สอนหลังวันได้รับ
การจดัทำสัญญาจ้าง 
 

๓.  การรับสมัคร 
๓.๑  วัน เวลา และสถานที่รับสมัคร 
ผู้ประสงค์จะสมัคร ที่มีคุณสมบัติตรงตามที่กำหนดไว้ในประกาศนี้  ให้ยื่นใบสมัครด้วยตนเอง ณ 

วิทยาลัยการอาชีพดอนตาล ตั้งแต่วันที่  20 – 28 กุมภาพันธ์ 2566 (เว้นวันหยุดราชการ)   
/ภาคเช้าตั้งแต่เวลา... 
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ภาคเชา้ตั้งแต่เวลา ๐๘.๓๐ น. ถึง ๑๒.๐๐ น.และภาคบ่ายเวลา ๑๓.๐๐ น.ถึง ๑๖.๓๐ น. ของแต่ละวันรับสมัคร
ดังกล่าว  

๓.๒  หลักฐานที่ต้องยื่นพร้อมใบสมัคร 
  ๓.๒.๑  รูปถ่ายหน้าตรง ไม่สวมหมวก ไม่สวมแว่นดำ ขนาด  ๑x๑.๕  นิ้ว โดยถ่ายไว้ไม่เกิน  
๑ ปี (นับถึงวันสุดท้ายของการรบัสมคัร) จำนวน ๓ รปู (ใช้ติดใบสมัคร ๑ รูปและใบตอบรับการสมัคร ๒ รูป)  

  ๓.๒.๒  สำเนาปริญญาบัตร/และหรือสำเนาระเบียนแสดงผลการศึกษา(Transcript) ที่แสดง
ว่าเป็นผู้มีคุณวุฒิการศึกษาตรงตามประกาศรับสมัครโดยต้องสำเร็จการศึกษาและได้รับอนุมัติจากผู้มีอำนาจ
อนุมัตภิายในวันปิดรับสมัครจำนวน ๒ ฉบับ  

     

  ทั้งนี้ ผู้ที่จะถือว่าเป็นผู้สำเร็จการศึกษาตามหลักสูตรขั้นปริญญาบัตรของสถานศึกษาใดนั้นจะ
ถือตามกฎหมาย กฎ หรือระเบียบที่เกี่ยวกับการสำเร็จการศึกษาตามหลักสูตรของสถานศึกษานั้น ๆ เป็น
เกณฑ์ โดยจะต้องสำเร็จการศึกษาภายในวันปิดรับสมัคร 
  ๓.๒.๓  สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน จำนวน ๑ ฉบับ 
  ๓.๒.๔   สำเนาทะเบียนบ้าน จำนวน  ๑  ฉบับ 
  ๓.๒.๕  สำเนาหลักฐานอื่นๆ (ถ้ามี) เช่น ใบสำคัญการสมรส (เฉพาะผู้สมัครเพศหญิง) 
ใบเปลี่ยนชื่อ – นามสกุล (ในกรณีที่ชื่อและนามสกุลในหลักฐานเอกสารการสมัครไม่ตรงกัน) ใบสำคัญ
ทางทหาร (ใบสด.๘  ใบสด. ๙ และใบสด. ๔๓) (เฉพาะผู้สมัครเพศชาย) เป็นต้น จำนวนอย่างละ ๑ ฉบับ 
  ๓.๒.๖  สำเนาใบอนุญาตประกอบวิชาชีพครูหรือหลักฐานที่ใช้แสดงในการประกอบวิชาชีพครู 
ตามที่คุรุสภาออกให้เพ่ือปฏิบัติหน้าที่สอน ไม่หลังวันรับสมัครสอบแข่งขันในวันสุดท้ายและยังไม่หมดอายุเว้นแต่
ผู้สมัครสอบแข่งขันที่มีคุณวุฒิในประเภทวิชาหรือกลุ่มวิชาหรือทางหรือสาขาวิชาเอกที่ขาดแคลน มีความจำเป็นต่อ
การจัดการเรียนการสอนเป็นพิเศษตามที่ส่วนราชการกำหนด ทั้งนี้ จะต้องมีใบอนุญาตประกอบวิชาชีพครูหรือ
หลักฐานที่ใช้แสดงในการประกอบวิชาชีพครูตามที่คุรุสภาออกให้ เพ่ือปฏิบัติหน้าที่สอนหลังวันได้รับการจัดทำสัญญา
จ้าง จำนวน ๑ ฉบับ 

ทั้งนี้ ในวันสมัคร ให้ผู้สมัครนำเอกสาร ฉบับจริงทุกรายการ มาแสดงต่อเจ้าหน้าที่รับสมัครด้วย
และให้ผู้สมัครเขียนคำรับรองสำเนาถูกต้องและลงชื่อกำกับไว้ในสำเนาเอกสารตามข้อ ๓.๒.๒ – ๓.๒.๖ ไว้ทุกฉบับ 
 ๓.๓  ค่าธรรมเนียมในการสมัคร 
  ผู้สมัครสอบต้องเสียค่าธรรมเนียมสอบสำหรับตำแหน่งที่สมัคร จำนวนเงิน 3๐๐ บาท             
(สามร้อยบาทถ้วน) และค่าธรรมเนียมดังกล่าวจะไม่จ่ายคืนให้ ไม่ว่ากรณีใด ๆ ทั้งสิ้น 
 ๓.๔  วิธีการสมัคร 
  ให้ผู้สมัครดำเนินการเกี่ยวกับการสมัครตามข้ันตอนวิธีการ ดังนี้ 
  ๓.๔.๑  ขอคำร้องขอสมัครและใบสมัครที่งานบุคลากร วิทยาลัยการอาชีพดอนตาล  หรือขอรับได้ที่
เจ้าหน้าที่ในวันสมัคร หรือทางเว็บไชต์ของวิทยาลัยการอาชีพดอนตาล  www.dtic.ac.th และกรอกใบสมัครด้วย
ลายมือตนเองเท่านั้น  
  ๓.๔.๒  กรอกรายละเอียดในเอกสารการสมัครซ่ึงประกอบด้วย คำร้องขอสมัครและใบสมัคร
ให้ครบถ้วนทุกช่องรายการ และลงชื่อผู้สมัครพร้อมทั้งวันที่สมัครให้เรียบร้อย 
  ๓.๔.๓  ติดรูปถ่ายจำนวน ๑ รูป ลงในใบสมัคร และติดรูปถ่ายจำนวน ๒ รูป ลงใบบัตร
ประจำตัวผู้สมัครสอบในช่องที่กำหนดให้เรียบร้อย 
  ๓.๔.๔  ยื่นเอกสารการสมัครที่กรอกข้อความสมบูรณ์และติดรูปถ่ายเรียบร้อยแล้วพร้อมทั้ง
แนบเอกสารประกอบการสมัคร ตามข้อ ๓.๒ โดยให้ยื่นการสมัครต่อเจ้าหน้าที่รับสมัครเท่านั้นและให้ยื่นภายใน
วันเวลาและสถานที่รับสมัครที่กำหนดไว้ตามข้อ ๓.๑ 

/3.4.5 เมื่อเจ้าหน้าที่... 

http://www.dtic.ac.th/


4 
 
  ๓.๔.๕  เมื่อเจ้าหน้าที่รับสมัครได้ตรวจสอบเอกสารการสมัครแล้ว ให้ผู้สมัครชำระเงิน
ค่าธรรมเนียมสอบตามข้อ ๓.๓ และลงชื่อผู้สมัครในบันทึกประจำวันเป็นหลักฐาน พร้อมกับรอรับบัตร
ประจำตัวผู้สมัครสอบคืนจากเจ้าหน้าที่รับสมัครซึ่งผู้สมัครต้องเก็บไว้เป็นหลักฐานในการเข้ารับการประเมิน
สมรรถนะโดยการสอบ 
  ๓.๔.๖  ติดตามตรวจสอบประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิสอบตามที่กำหนดไว้ในข้อ ๔. ของประกาศฯ นี้ 
 ๓.๕  เงื่อนไขในการรับสมัคร 

 ๓.๕.๑ วิทยาลัยการอาชีพดอนตาล ขอสงวนสิทธิรับการพิจารณาเอกสารการสมัครเฉพาะ
ผู้สมัครที่ยื่นเอกสารประกอบการสมัครตามข้อ ๓.๒ ในประกาศฯ นี้ครบถ้วนทุกรายการและได้กรอกข้อความ
ในเอกสารการสมัครครบถ้วนสมบูรณ์และได้ดำเนินการสมัครตามข้อ ๓.๔ ในประกาศฯ นี้ ครบถ้วนทุกขั้นตอน 
กรณีที่ยื่นเอกสารประกอบการสมัคร หรือกรอกข้อความในเอกสารการสมัครไม่ครบถ้วนสมบูรณ์ หรือไม่ได้
ดำเนินการสมัครครบถ้วนทุกขั้นตอนดังกล่าวจะมีผลให้ผู้สมัครนั้นไม่มีรายชื่อในประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับ
การประเมินสมรรถนะหรือเข้ารับการสอบในตำแหน่งที่สมัคร นั้น 

 ๓.๕.๒ ผู้สมัครจะต้องรับผิดชอบในการตรวจสอบและรับรองตนเองว่าเป็นผู้มีคุณสมบัติทั่วไป
และคุณสมบัติตรงตามประกาศการสมัคร กรณีที่วิทยาลัยการอาชีพดอนตาลตรวจสอบพบว่า ผู้สมัครไม่มี
คุณสมบัติครบถ้วนดังกล่าวหรือคุณวุฒิการศึกษาที่ใช้สมัครไม่ตรงตามประกาศรับสมัคร รวมทั้งกรณีที่มีความ
ผิดพลาดอันเกิดจากผู้สมัครไม่ว่าด้วยเหตุใดๆ อันมีผลทำให้ผู้สมัครไม่มีสิทธิสมัครตามประกาศรับสมัครฯ นี้ให้
ถือว่าผู้สมัครเป็นผู้ขาดคุณสมบัติในการสมัครมาแต่ต้น และถือว่าเป็นผู้ไม่มีสิทธิเข้ารับการประเมินสมรรถนะ
และไม่มีสิทธิได้รับการจัดจ้างเป็นพนักงานราชการครั้งนี้  ถึงแม้จะเป็นผู้ ผ่านการเลือกสรรเพ่ือจัดจ้างเป็น
พนักงานราชการและจะไม่ได้รับคืนค่าธรรมเนียมสอบแต่อย่างใด 
 

๔. การประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการประเมินสมรรถนะ และกำหนดวันเวลาและสถานที่ในการประเมิน
สมรรถนะ 

วิทยาลัยการอาชีพดอนตาล จะประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการประเมินสมรรถนะ และกำหนดวัน เวลา 
สถานที่ในการประเมินสมรรถนะภายในวันที่ 3 มีนาคม 2566 ณ วิทยาลัยการอาชีพดอนตาล และทางเว็บไซต์ของ
วิทยาลัยการอาชีพดอนตาล  www.dtic.ac.th และทาง Facebook ประชาสัมพันธ์ วก.ดอนตาล   

๕.  หลักเกณฑ์และวิธีการเลือกสรร 
วิทยาลัยการอาชีพดอนตาล  จะดำเนินการประเมินสมรรถนะผู้สมัครด้วยวิธีการสอบในแต่ละตำแหน่ง

ที่เปิดรับสมคัร ดังต่อไปนี้ 
สมรรถนะ คะแนนเต็ม วิธีการประเมิน 

ประเมนิสมรรถนะครั้งที่ ๑ 
ส่วนที่ ๑: ความรู้ความสามารถทั่วไป 

- พระราชบัญญัติการอาชีวศึกษา พ.ศ. ๒๕๕๑ 
            -    ระเบยีบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยพนักงานราชการ  
                 พ.ศ. ๒๕๔๗ และประกาศคณะกรรมการบริหารพนักงาน 
                 ราชการที่เกี่ยวข้อง 

- มาตรฐานและจรรยาบรรณวิชาชีพครู 
- ระเบียบสำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษาว่าด้วย 
     การบริหารสถานศึกษา พ.ศ. ๒๕๕๒ 
- ข่าวสารบ้านเมืองและเหตุการณ์ปัจจุบัน 
- ความเข้าใจภาษาและการใช้ภาษาไทย 
- ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับคอมพิวเตอร์และเทคโนโลยีดิจิทัล 

 
 
 
 

๑๐๐ 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

สอบข้อเขียน 
 
 
 
 
 

 



5 
 

สมรรถนะ คะแนนเต็ม วิธีการประเมิน 
ส่วนที่ ๒ : ความรู้ความสามารถเฉพาะตำแหน่ง 
            -  รหัสวิชา 311 สาขาวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจและเทคโนโลยี
สารสนเทศ ตามลักษณะสาขาวิชาที่เก่ียวข้องกับวิชาเอกที่สมัคร 

100 สอบข้อเขียน 

การประเมินสมรรถนะครั้งที่ ๒ 
ส่วนที่ ๓ สอบสัมภาษณ์ มีสมรรถนะ ดังนี้ 
             ๑. มนุษยสัมพันธ์ การประสานงาน  
             ๒. การคิดวิเคราะห์ 
             ๓. ความคิดริเริ่มสร้างสรรค์/ปฏิภาณไหวพริบ 
             ๔. การสื่อสารโดยการพูด 

๑๐๐ สอบสัมภาษณ์ 

 
โดยจะประเมินสมรรถนะ ครั้งที่ ๑ ก่อนและเมื่อประเมินสมรรถนะ ครั้งที่ ๑ ผ่านแล้ว จึงจะมีสิทธิเข้า

รับการประเมินสมรรถนะ ครั้งที่ ๒ ต่อไป   
 

๖.  เกณฑ์การตัดสิน 
๖.๑  การประเมินสมรรถนะจะแบ่งการประเมินเป็น ๒ ครั้ง ได้แก่ 
  ๖.๑.๑  ประเมินสมรรถนะครั้งที่ ๑ ประกอบด้วย สมรรถนะส่วนที่ ๑ และส่วนที่ ๒ 
  ๖.๑.๒  ประเมินสมรรถนะครั้งที่ ๒ ประกอบด้วย สมรรถนะส่วนที่ ๓ 
 ๖.๒  ผู้ที่ผ่านการประเมินสมรรถนะครั้งที่ ๑ ต้องได้คะแนนการประเมินส่วนที่ ๑ และส่วนที่ ๒ ไม่ต่ำ

กว่าร้อยละ ๖๐  
ทั้งนี้ ผู้ที่จะได้รับการตรวจข้อสอบส่วนที่  ๒  จะต้องเป็นผู้ได้คะแนนผ่านการประเมินในส่วนที่  ๑     

ไม่ต่ำกว่าร้อยละ ๖๐ (วิทยาลัยการอาชีพดอนตาล ขอสงวนสิทธิพิจารณาตรวจกระดาษคำตอบของผู้เข้าสอบ
ในส่วนที่ ๒ ให้กับผู้ที่มีผลการประเมินผ่านในส่วนที่ ๑ เท่านั้น) 

 ๖.๓  ผู้ที่จะมีสิทธิเข้ารับการประเมินสมรรถนะครั้งที่ ๒ จะต้องเป็นผู้ที่ได้คะแนนผ่านการประเมิน
สมรรถนะครั้งที่ ๑  

๖.๔  ผู้ที่จะผ่านการประเมินสมรรถนะครั้งที่ ๒ จะต้องได้คะแนนการประเมินส่วนที่ ๓ ไม่น้อยกว่า
ร้อยละ ๖๐ 

๖.๕  ผู้ที่ผ่านการเลือกสรร จำต้องเป็นผู้ที่ได้คะแนนผ่านการประเมินสมรรถนะครั้งที่ ๑ และครั้งที่ ๒ 

๗.  การประกาศรายช่ือผู้ผ่านการเลือกสรร 
๗.๑  วิทยาลัยการอาชีพดอนตาล  จะประกาศรายชื่อผู้ผ่านการเลือกสรร ณ  วิทยาลัยการอาชีพดอนตาล  

หรือประกาศทางเว็บไชต์ของวิทยาลัยการอาชีพดอนตาล  www.dtic.ac.th และทาง Facebook ประชาสัมพันธ์ 
วก.ดอนตาล   

๗.๒  การประกาศรายชื่อผู้ผ่านการเลือกสรร 
๗.๒.๑  จำแนกตามตำแหน่งที่เปิดรับสมัครและมีผู้สอบผ่าน 

          ๗.๒.๒  รายชื่อแต่ละตำแหน่งดังกล่าว จะเรียงลำดับที่จากผู้ที่ได้คะแนนรวมสูงสุดเป็นลำดับที่
หนึ่งไปหาผู้ที่ได้คะแนนรวมต่ำสุด โดยผู้อยู่ในลำดับต้นจะเป็นผู้ทีอ่ยู่ในลำดับที่ดีกว่า 

๗.๒.๓  กรณีท่ีมีผู้ได้คะแนนรวมตามขอ้ ๗.๒.๒  ดังกล่าวเท่ากันจะพิจารณา ดังนี้ 
(๑)  ให้ผู้ที่ได้คะแนนประเมินครั้งที่ ๑ ส่วนที่ ๑ มากกว่า เป็นผู้อยู่ในลำดับที่ดีกว่า 

/(2) ถ้าคะแนนเท่ากัน... 
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(๒)  ถ้าคะแนนเท่ากัน จะพิจารณาให้ผู้ที่ได้คะแนนประเมินครั้งที่ ๑ ส่วนที่ ๒ มากกว่า เป็นผู้อยู่ใน
ลำดับทีดี่กว่า 

(๓)  ถ้าคะแนนเท่ากัน จะพิจารณาให้ผู้ที่ได้คะแนนประเมินครั้งที่ ๒ มากกว่าเป็นผู้อยู่ในลำดับทีด่ีกว่า 
๗.๓  หากตำแหน่งใดมีผู้ผ่านการเลือกสรรเกินจำนวนอัตราว่างที่ประกาศรับสมัครนี้ วิทยาลัยการ

อาชีพดอนตาล  จะขึน้บัญชีผู้ผ่านการเลือกสรรดังกล่าวนั้นไว้เป็นเวลา ๒ ปี 
ทั้งนี้ ถ้ามีกรณีอย่างใดอย่างหนึ่งดังต่อไปนี้ ให้รายชื่อที่ได้ขึ้นบัญชีไว้นี้ เป็นอันยกเลิกการขึ้นบัญชี

ของผู้นั้นด้วย ได้แก่ 
(๑) ผู้นั้นได้ขอสละสิทธิไม่เข้ารับการจัดจ้างในตำแหนง่ที่สอบได้ 
(๒) ผู้นั้นไม่รายงานตัวเพ่ือรับการจัดจ้างภายในเวลาที่กำหนด 
(3)  ผู้นั้นไม่มาปฏิบัติหน้าที่ราชการตามกำหนดวัน เวลาที ่วิทยาลัยการอาชีพดอนตาลกำหนด 
(4)  ปรากฏข้อเท็จจริงภายหน้าว่าผู้นั้นมีคุณสมบัติไม่เป็นไปตามเงื่อนไข และ/หรือไม่ปฏิบัติ

ตามเงื่อนไขการรบัสมัครกรณีหนึ่งกรณีใดหรือหลายกรณีตามที่ระบุไว้ในข้อ ๓.๕ ของประกาศฯ นี้ 
 

๘. การจัดจ้างและทำสัญญาจ้างผู้ผ่านการเลือกสรร 
ผู้ผ่านการเลือกสรรจะต้องเข้ารับการจ้างและทำสัญญาจ้างตามที่วิทยาลัยการอาชีพดอนตาล กำหนด ดังนี้ 
๘.๑  วิทยาลัยการอาชีพดอนตาล จะจ้างพนักงานราชการครั้งแรกตามลำดับคะแนนที่สอบได้ของ

ผู้สอบผ่านการเลือกสรรแต่ละตำแหน่ง ตามจำนวนอัตราว่างที่ได้ประกาศรับสมัครไว้นี้ 
๘.๒  ในกรณีที่วิทยาลัยการอาชีพดอนตาล มีอัตราว่างเพ่ิมในภายหน้าจะจัดจ้างพนักงานราชการโดย

พิจารณาบัญชีรายชื่อผู้ผ่านการเลือกสรรในตำแหน่งนั้น ๆ ตามลำดับการขึ้นบัญชีรายชื่อของตำแหน่งนั้นที่มี
บัญชีรายชื่อเหลืออยู่ตามจำนวนอัตราว่างดังกล่าว 

๘.๓ การทำสัญญาจ้างใหเ้ป็นไปตามที่ วิทยาลัยการอาชีพดอนตาล กำหนดซึ่งจะแจ้งให้ทราบต่อไป 

ประกาศ  ณ  วันที่  13  กุมภาพันธ์  พ.ศ. ๒๕๖6 
 

 
(นายพงษ์ศาสตร์   อภิธรรมพงศ)์ 

ผู้อำนวยการวิทยาลัยการอาชีพดอนตาล   
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เอกสารแนบท้ายประกาศวิทยาลัยการอาชีพดอนตาล   
ลงวันที่ 13 กุมภาพันธ์ พ.ศ. ๒๕๖6 

เรื่อง  รับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรและจัดจ้างเป็นพนักงานราชการทั่วไป (ครู) 
 

๑. ข้อมูลเกี่ยวกับตำแหน่ง 
ชื่อตำแหน่ง พนักงานบริหารทัว่ไป (ครู)   
เลขที่ตำแหน่ง ๒๘๖1    กลุ่มงาน บริหารทั่วไป  
สถานที่ปฏิบัติงาน วิทยาลัยการอาชีพดอนตาล  
    ที่ตั้ง ๑๑๗ หมู่ ๑๑ ตำบลดอนตาล อำเภอดอนตาล จังหวัดมุกดาหาร ๔๙๑๒๐   
 

๒. หน้าที่และความรับผิดชอบของงานที่ปฏิบัติ 
 ปฏิบัติหน้าที่หลักเกี่ยวกับการจัดการเรียนการสอน การส่งเสริมการเรียนรู้ พัฒนาผู้เรียน ปฏิบัติงาน
ทางวิชาการของสถานศึกษา  พัฒนาตนเองและวิชาชีพ ประสานความร่วมมือกับผู้ปกครอง บุคคลในชุมชนหรือ
สถานประกอบการเพ่ือร่วมกันพัฒนาผู้เรียนการบริการสังคมด้านวิชาการ เป็นต้น โดยมีลักษณะงานที่ต้อง
ปฏิบัติ  ดังนี้ 
 ๑. ปฏิบัติงานเกี่ยวกับการจัดการเรียนการสอนและการส่งเสริมการเรียนรู้ของผู้เรียนด้วยวิธีการที่
หลากหลาย  โดยเน้นผู้เรียนเป็นสำคัญ 
 ๒. จัดอบรมสั่งสอนและจัดกิจกรรมเพื่อพัฒนาผู้เรียนให้มีคุณลักษณะที่พึงประสงค์ 
 ๓. ปฏิบัติงานวิชาการของสถานศึกษา 
 ๔. ปฏิบัติงานเกีย่วกับการจัดระบบการดูแลช่วยเหลือผู้เรียน 
 ๕. ประสานความร่วมมือกับผู้ปกครองและบุคคลในชุมชนเพ่ือร่วมกันพัฒนาผู้เรียนตามศักยภาพ 
 ๖. ทำนุ บำรุง ส่งเสริมศิลปวัฒนธรรม แหล่งเรียนรู้และภูมิปัญญาท้องถิ่น 
 ๗. ศึกษา วิเคราะห์ วิจัย และประเมินพัฒนาการของผู้ เรียน เพ่ือนำมาพัฒนาการเรียนการสอนให้มี
ประสิทธิภาพยิ่งขึ้น 
 ๘. ปฏิบัติงานเกี่ยวกับการใช้โปรแกรมชุดคำสั่งในระบบคอมพิวเตอร์ เพ่ือนำมาปฏิบัติงานในการ
จัดการเรียนการสอนและงานอ่ืนๆ ที่เกี่ยวข้อง รวมทั้งการติดตามความก้าวหน้าของเทคโนโลยีใหม่ๆ เพ่ือ
นำมาใช้ปฏิบัติงาน 
 ๙. ติดต่อประสานงาน ให้บริการข้อมูล ให้คำปรึกษา แนะนำ ตอบปัญหา และชี้แจงเรื่องต่างๆ ที่
เกี่ยวกับงานในหน้าที่แก่บุคคลหรือหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง 
 

๓. คุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่ง 
๓.๑ ได้รับปริญญาตรีหรือคุณวุฒิอ่ืนที่เทียบได้ในระดับเดียวกันที่ ก.พ.รับรองแล้ว ในรหัสวิชา ๓๑๑ 

สาขาวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจและเทคโนโลยีสารสนเทศ คุณวุฒิอื่นที่สอดคล้องกับกลุ่มวิชาหรือวิชาคอมพิวเตอร์/
คอมพิวเตอร์ธุรกิจ/คอมพิวเตอร์ศึกษา/คอมพิวเตอร์เพ่ือการบัญชี/วิทยาการคอมพิวเตอร์/เทคโนโลยี
สารสนเทศ/ระบบสารสนเทศ/การจัดการเทคโนโลยีสารสนเทศ/การจัดการระบบสารสนเทศ/การจัดการ
สารสนเทศคอมพิวเตอร์/เทคโนโลยีสารสนเทศทางธุรกิจ/เทคโนโลยีสารสนเทศและอินเตอร์เน็ตเทคโนโลยี
สารสนเทศและการประเมินผลการศึกษาเทคโนโลยีสารสนเทศเพ่ือการศึกษา/คอมพิวเตอร์และเทคโนโลยี
สารสนเทศ/ระบบสารสนเทศและคอมพิวเตอร์/วิทยาการสารสนเทศคอมพิวเตอร์/วิศวกรรมสารสนเทศ/
เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร/สารสนเทศศึกษา/สารสนเทศศาสตร์/ธุรกิจคอมพิวเตอร์/คอมพิวเตอร์
อาร์ต/ศาสตร์คอมพิวเตอร์/คอมพิวเตอร์ประยุกต์/คอมพิวเตอร์และสถิติ/คอมพิวเตอร์การศึกษา/เทคโนโลยี
คอมพิวเตอร์/คอมพิวเตอร์สารสนเทศ/เทคโนโลยีสารสนเทศ/นวัตกรรมและคอมพิวเตอร์/เทคโนโลยีสื่อสาร
การศึกษา/ธุรกิจและคอมพิวเตอร์การศึกษา/ระบบสารสนเทศคอมพิวเตอร์/อิเล็กทรอนิกส์และคอมพิวเตอร์/ 
วิทยาการคอมพิวเตอร์ประยุกต์/ระบบสารสนเทศเพ่ือการจัดการ/ระบบและการจัดการสารสนเทศ/ 

/นวัตกรรม... 



8 
 
นวัตกรรมและคอมพิวเตอร์ศึกษา/เทคโนโลยีคอมพิวเตอร์อุตสาหกรรม/เทคโนโลยีและนวัตกรรมทาง
การศึกษา/การประมวลผลข้อมูลด้วยคอมพิวเตอร์/สารสนเทศทั่วไปและสารสนเทศสำนักงาน/วิทยาการ
คอมพิวเตอร์และเทคโนโลยีสารสนเทศ 

3.2 มีใบอนุญาตประกอบวิชาชีพครูหรือหลักฐานที่ใช้แสดงในการประกอบวิชาชีพครู ตามที่คุรุสภาออกให้
เพ่ือปฏิบัติหน้าที่สอน ไม่หลังวันรับสมัครสอบแข่งขันในวันสุดท้ายและยังไม่หมดอายุเว้นแต่ผู้สมัครสอบแข่งขันที่มี
คุณวุฒิในประเภทวิชาหรือกลุ่มวิชาหรือทางหรือสาขาวิชาเอกที่ขาดแคลน มีความจำเป็นต่อการจัดการเรียนการสอน
เป็นพิเศษตามที่ส่วนราชการกำหนด ทั้งนี้ จะต้องมีใบอนุญาตประกอบวิชาชีพครูหรือหลักฐานที่ใช้แสดงในการ
ประกอบวิชาชีพครูตามที่คุรุสภาออกให้ เพ่ือปฏิบัติหน้าที่สอนหลังวันได้รับการจัดทำสัญญาจ้าง 

 

๔. การลงนาม 
 
 
              ชื่อผู้ตรวจสอบ ....................................... 
                      (นายพงษ์ศาสตร์  อภิธรรมพงศ์) 
                วันที่ได้จัดทำ  13  กุมภาพันธ์  ๒๕๖6 
 


