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ประกาศวิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีมหาสารคาม 
เร่ือง  รับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเปน็พนักงานราชการทั่วไป 

 

 ด้วยวิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีมหาสารคาม  ประสงค์จะรับสมัครบุคคลเพื่อจัดจ้างเป็นพนักงาน
ราชการท่ัวไปตำแหน่งในกลุ่มงานบริหารท่ัวไป  ตำแหน่ง  ครู  โดยปฏิบัติงานในวิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยี
มหาสารคาม  สังกัดสำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา  ฉะนั้น  อาศัยอำนาจตามความในข้อ  5  ของ
ประกาศคณะกรรมการบริหารพนักงานราชการ  ลงวันท่ี  11  กันยายน  2552  เรื่องหลักเกณฑ์  วิธีการและ
เงื่อนไขการสรรหาและเลือกสรรพนักงานราชการและแบบสัญญาจ้างพนักงานราชการ  พ.ศ.  2552  และ
ประกาศคณะกรรมการบริหารพนักงานราชการ  ลงวันที่  28  กุมภาพันธ์  พ.ศ.  2554  เรื่องการกำหนด
ลักษณะงานและคุณสมบัติเฉพาะของกลุ่มงานและการจัดทำกรอบอัตรากำลังพนักงานราชการ  และคำส่ัง
สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษาที่  297/2556  กุมภาพันธ์  พ.ศ.  2556  เรื่อง  มอบอำนาจการ
สรรหาและเลือกสรรบุคคลเพื่อจัดจ้างเป็นพนักงานราชการท่ัวไป  การจัดทำและลงนามในสัญญาจ้างพนักงาน
ราชการ  จึงประกาศรับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการท่ัวไป  โดยมีรายละเอียดดังต่อไปนี้ 

1.  ชื่อกลุ่มงาน  ชื่อตำแหน่ง  และจำนวนอัตราว่าง 
 1.1 ชื่อกลุ่มงาน        ชื่อตำแหน่ง    จำนวนอัตราว่าง 
        บริหารงานท่ัวไป   พนักงานบริหารท่ัวไป (ครู)                   2   

 1.2  ขอบข่ายงานที่จะให้ปฏิบัติ  ให้เป็นไปตามรายละเอียดแนบท้ายประกาศนี้ 

 1.3  อัตราค่าตอบแทนและสิทธิประโยชน์ 
  ตำแหน่งในกลุ่มงานบริหารท่ัวไป  ค่าตอบแทนรายเดือนจำนวนเงิน  18,000  บาท   
  และใหไ้ด้รับสิทธิประโยชน์ของพนักงานราชการ  ตามระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยพนักงาน
ราชการ  พ.ศ.  2547  ตามประกาศคณะกรรมการบริหารพนักงานราชการ เรื่องค่าตอบแทนพนักงานราชการ  
(ฉบับท่ี 9)  ลงวันท่ี  15  พฤษภาคม  พ.ศ.  2561  กำหนดไว้ 

 1.4  ระยะเวลาการจ้าง   
  จ้างภายในปีงบประมาณ  พ.ศ.  2566  ถึงวันท่ี  30  กันยายน  2567  โดยในระยะเวลา
การจ้างต้องประเมินผลการปฏิบัติงานของพนักงานราชการ  ตามประกาศคณะกรรมการบริหารพนักงาน
ราชการ  เรื่อง  แนวทางการประเมินผลการปฏิบัติงานของพนักงานราชการ  พ.ศ.  2554  ลงวันท่ี  28  
กุมภาพันธ์  พ.ศ.  2554  และท่ีสำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษากำหนดไว้ 
 
 1.5  สถานที่ปฏิบัติงาน   
  ปฏิบัติงานท่ีวิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีมหาสารคาม   
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2.  คุณสมบัติทั่วไป  และคุณสมบัติเฉพาะตำแหน่งของผู้สมัคร 
 ผู้สมัครต้องมีคุณสมบัติท่ัวไป  และมีคุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่งครบทุกข้อ  ดังต่อไปนี้ 

 2.1  คุณสมบัติทั่วไป 
  2.1.1  มีสัญชาติไทย 
  2.1.2  มีอายุไม่ต่ำกว่า  18  ปี  บริบูรณ์  (นับถึงวันสุดท้ายของการรับสมัคร) 
  2.1.3  ไม่เป็นบุคคลล้มละลาย 
  2.1.4  ไม่เป็นผู้มีกายทุพพลภาพจนไม่สามารถปฏิบัติหน้าท่ีได้  ไร้ความสามารถ  หรือ 
จิตฟั่นเฟือนไม่สมประกอบ  หรือเป็นโรคตามท่ีกำหนดไว้ในกฎหมายว่าด้วยระเบียบข้าราชการพลเรือน 
  2.1.5  ไม่เป็นผู้ดำรงตำแหน่งทางการเมือง  กรรมการพรรคการเมือง  หรือเจ้าหน้าท่ีในพรรค
การเมือง 
  2.1.6  ไม่เป็นผู้เคยต้องรับโทษจำคุกโดยคำพิพากษาถึงที่สุดให้จำคุกเพราะกระทำความผิด
อาญา  เว้นแต่เป็นโทษสำหรับความผิดท่ีได้กระทำโดยประมาทหรือความผิดลหุโทษ 
  2.1.7  ไม่เป็นผู้เคยถูกลงโทษให้ออก  ปลดออก  หรือไล่ออกจากราชการ  รัฐวิสาหกิจ  หรือ
หน่วยงานอื่นของรัฐ 
  หมายเหตุ  ผู้ท่ีผ่านการเลือกสรรในวันท่ีทำสัญญาจ้าง  จะต้องไม่เป็นข้าราชการหรือลูกจ้างของ
ราชการส่วนท้องถิ่น  และจะต้องนำใบรับรองแพทย์  ซึ่งออกให้ไม่เกิน  1  เดือน  และแสดงว่าไม่เป็นโรคท่ี
ต้องห้ามตามกฎ  ก.พ.  ว่าด้วยโรค  (พ.ศ.  2553)  มายื่นด้วย 

 2.2  คุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่ง 
       2.2.1 ได้รับวุฒิปริญญาตรี หรือคุณวุฒิอื่นที่เทียบได้ในระดับเดียวกัน ท่ี ก.พ. รับรองแล้วใน 
กลุ่มสาขาวิชา  สังคม  รหัสวิชา  103  คุณวุฒิที่สอดคล้อง  สาขาวิชาสังคมศึกษา/รัฐศาสตร์/การสอนสังคม
ศึกษา/วัฒนธรรมศาสตร์/สหวิทยาการสังคมศาสตร์/พุทธศาสนา/ประวัติศาสตร์/สังคมศาสตร์/จิตวิทยา/
พัฒนาชุมชน/พัฒนาสังคม/ภูมิศาสตร์/มัธยมศึกษา (มนุษยศาสตร์-สังคมศาสตร์) 
    2.2.2 ใบอนุญาตประกอบวิชาชีพครู หรือใบอนุญาตปฏิบัติการสอน หรือหนังสือรับรองสิทธิ โดย
ต้องได้รับอนุมัติภายในวันปิดรับสมัครเท่านั้น 

    2.2.3 ได้รับวุฒิปริญญาตรี หรือคุณวุฒิอื่นท่ีเทียบได้ในระดับเดียวกัน ท่ี ก.พ. รับรองแล้วในกลุ่ม
สาขาวิชา  คอมพิวเตอร์ธุรกิจและเทคโนโลยีสารสนเทศ  รหัสวิชา  311  คุณวุฒิท่ีสอดคล้อง  สาขาวิชา
คอมพิวเตอร์/คอมพิวเตอร์ธุรกิจ/คอมพิวเตอร์ศึกษา/คอมพิวเตอร์เพื่อการบัญชี/วิทยาการคอมพิวเตอร์/
เทคโนโลยีสารสนเทศ/ระบบสารสนเทศ/การจัดการเทคโนโลยีสารสนเทศ/การจัดการระบบสารสนเทศ/การ
จัดการสารสนเทศคอมพิวเตอร์/เทคโนโลยีสารสนเทศทางธุรกิจ/เทคโนโลยีสารสนเทศและอินเตอร์เน็ต/
เทคโนโลยีสารสนเทศและการประเมินผลการศึกษา/เทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อการส่ือสาร/คอมพิวเตอร์และ
เทคโนโลยีสารสนเทศ/ระบบสารสนเทศทางคอมพิวเตอร์/วิทยาการสารสนเทศคอมพิวเตอร์/วิศวกรรม
สารสนเทศ/เทคโนโลยีสารสนเทศและการส่ือสาร  
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     2.2.4 มีใบอนุญาตประกอบวิชาชีพครู หรือหลักฐานท่ีใช้แสดงในการประกอบวิชาชีพครูตามท่ี  
คุรุสภาออกให้เพื่อปฏิบัติหน้าท่ีสอน ไม่หลังวันรับสมัครสอบแข่งขันในวันสุดท้ายและยังไม่หมดอายุ เว้นแต่ 
ผู้สมัครสอบแข่งขันที่มีคุณวุฒิในประเภทวิชา หรือกลุ่มวิชา หรือทางหรือสาขาวิชาเอกท่ีขาดแคลนมีความ
จำเป็นต่อการจัดการเรียนการสอนเป็นพิเศษตามท่ีส่วนราชการกำหนด ท้ังนี้จะต้องมีใบอนุญาตประกอบ
วิชาชีพครู หรือหลักฐานท่ีใช้แสดงในการประกอบวิชาชีพครูตามท่ีคุรุสภาออกให้ เพื่อปฏิบัติหน้าท่ีสอนก่อนวนั
ได้รับการจัดทำสัญญาจ้าง 

   เนื่องจาก สาขาวิชาสังคม รหัสวิชา 103 เป็นประเภทวิชาสามัญ ผู้มีคุณสมบัติท่ีจะสมัครในตำแหน่ง
นี้จะได้ จะต้องมีใบอนุญาตประกอบวิชาชีพครู หรือใบอนุญาตปฏิบัติการสอน หรือหนังสือรับรองสิทธิ โดยต้อง
ได้รับอนุมัติภายในวันปิดรับสมัครเท่านั้น                                          

3.  การรับสมัคร 
 3.1  วัน  เวลา  และสถานที่รับสมัคร 
  ผู้ประสงค์จะสมัครให้ยื่นใบสมัครด้วยตนเอง  ณ  วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีมหาสารคาม  
ต้ังแต่วันท่ี  14 - 18  พฤศจิกายน  2565  (ในวันราชการ)  ภาคเช้าต้ังแต่เวลา  08.30 น. ถึง  12.00 น.  
และภาคบ่ายต้ังแต่เวลา  13.00 น.  ถึง  16.30  น. 

 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 สำเนาปริญญาบัตร  และสำเนาระเบียนแสดงผลการศึกษา  (Transcript  of  Records) 
ที่แสดงว่าเป็นผู้มีวุฒิการศึกษาตรงตามประกาศรับสมัครโดยต้องสำเร็จการศึกษาและได้รับอนุมัติจากผู้มี
อำนาจอนุมัติภายในวันปิดรับสมัคร  จำนวนอย่างละ  ๒  ฉบับ 

ท้ังนี้  ผู้ท่ีจะถือว่าเป็นผู้สำเร็จการศึกษาตามหลักสูตรขั้นปริญญาบัตรของสถานศึกษาใดนั้น 
จะถือตามกฎหมาย  กฎ  หรือระเบียบท่ีเกี่ยวกับการสำเร็จการศึกษาตามหลักสูตรของสถานศึกษานั้น 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
กรณีท่ีช่ือและนามสกุลในหลักฐานเอกสารการสมัครไม่ตรงกัน)  ใบสำคัญทางทหาร  (ใบสด.๘ ใบสด.๙ และใบ 
สด.๔๓)  (เฉพาะผู้สมัครเพศชาย)  เป็นต้น   จำนวนอย่างละ  ๑  ฉบับ 
         ๓.๒.6 สำเนาใบอนุญาตประกอบวิชาชีพครู หรือสำเนาใบอนุญาตปฏิบัติการสอน หรือหนังสือ
รับรองสิทธิ โดยต้องได้รับอนุมัติภายในวันปิดรับสมัครเท่านั้น จำนวน 1 ฉบับ 
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        3.2.7 สำเนาใบอนุญาตประกอบวิชาชีพครู หรือสำเนาหลักฐานท่ีใช้แสดงในการประกอบ
วิชาชีพครูตามท่ีคุรุสภาออกให้เพื่อปฏิบัติหน้าท่ีสอนไม่หลังวันรับสมัครสอบแข่งขันในวันสุดท้ายและยังไม่
หมดอายุ เว้นแต่ ผู้สมัครสอบแข่งขันที่มีคุณวุฒิในประเภทวิชา หรือกลุ่มวิชา หรือทางหรือสาขาวิชาเอกท่ีขาด
แคลน มีความจำเป็นต่อการจัดการเรียนการสอนเป็นพิเศษตามท่ีส่วนราชการกำหนด ท้ังนี้จะต้องมีใบอนุญาต
ประกอบวิชาชีพครู หรือหลักฐานท่ีใช้แสดงในการประกอบวิชาชีพครูตามท่ีคุรุสภาออกให้ เพื่อปฏิบัติหน้าท่ี
สอนก่อนวันได้รับการจัดทำสัญญาจ้าง จำนวน 1 ฉบับ  

           ท้ังนี้  ในวันสมัคร  ให้ผู้สมัครนำเอกสารฉบับจริงทุกรายการมาแสดงต่อเจ้าหน้าท่ีรับสมัครด้วยและให้
ผู้สมัครเขียนคำรับรองสำเนาถูกต้องและลงช่ือกำกับไว้ในสำเนาเอกสาร  ตามข้อ 3.2.2 – 3.2.7 ทุกฉบับ 

 3.3  ค่าธรรมเนียมในการสมัคร 
  ผู้สมัครต้องเสียค่าธรรมเนียมสอบสำหรับตำแหน่งท่ีสมัคร  จำนวนเงิน  300  บาท 
(สามร้อยบาทถ้วน)  และค่าธรรมเนียมดังกล่าวจะไม่จ่ายคืนให้ไม่ว่ากรณีใด ๆ ท้ังส้ิน 

 3.4  วิธีการสมัคร 
  ให้ผู้สมัครดำเนินการเกี่ยวกับการสมัครตามข้ันตอนวิธีการ  ดังนี้ 
  3.4.1  ขอรับคำร้องขอสมัคร  และใบสมัครที่งานบุคลากร  วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยี
มหาสารคาม หรือขอรับได้ท่ีเจ้าหน้าท่ีในวันสมัคร  (หรือทางเว็บไซต์วิทยาลัย  www.mcat.ac.th) 
  3.4.2  กรอกรายละเอียดในเอกสารการสมัครซึ่งประกอบด้วย  คำร้องขอสมัคร  และใบสมัคร
ให้ครบถ้วนทุกช่องรายการ  และลงช่ือผู้สมัครพร้อมท้ังวันท่ีสมัครให้เรียบร้อย 
  3.4.3  ติดรูปถ่ายจำนวน  1  รูปลงในใบสมัคร  และติดรูปถ่ายจำนวน  2  รูป  ลงในบัตร
ประจำตัวผู้สมัครสอบในช่องท่ีกำหนดให้เรียบร้อย 
  3.4.4  ยื่นเอกสารการสมัครท่ีกรอกข้อความสมบูรณ์และติดรูปถ่ายเรียบร้อยแล้วพร้อมท้ังแนบ
เอกสารประกอบการสมัครตามข้อ  3.2  โดยให้ยื่นการสมัครต่อเจ้าหน้าที่รับสมัครเท่านั้น  และให้ยื่นภายใน
วันเวลาและสถานท่ีรับสมัครท่ีกำหนดไว้ตามข้อ  3.1 
  3.4.5  เมื่อเจ้าหน้าท่ีรับสมัครได้ตรวจเอกสารการสมัครแล้ว  ให้ผู้สมัครชำระเงินค่าธรรมเนียม
สอบตามข้อ  3.3  และลงช่ือผู้สมัครในบันทึกประจำวันเป็นหลักฐาน  พร้อมกับรอรับบัตรประจำตัวผู้สมัครสอบ
คืนจากเจ้าหน้าท่ีรับสมัครซึ่งผู้สมัครต้องเก็บไว้เป็นหลักฐานในการเข้ารับการประเมินสมรรถนะโดยการสอบ 
  3.4.6  ติดตามตรวจสอบประกาศรายช่ือผู้มีสิทธิสอบตามท่ีกำหนดไว้ในข้อ 4 ของประกาศ ฯ นี้ 

 3.5  เงื่อนไขการรับสมัคร 
  3.5.1  วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีมหาสารคาม  ขอสงวนสิทธิรับการพิจารณาเอกสารการ
สมัครเฉพาะผู้สมัครที่ยื่นเอกสารการสมัครตามข้อ  3.2  ในประกาศฯ นี้ครบถ้วนทุกรายการและได้กรอก
ข้อความในเอกสารการสมัครครบถ้วนสมบูรณ์และได้ดำเนินการสมัครตามข้อ  3.4  ในประกาศฯ นี้ครบถว้น
ทุกขั้นตอน  กรณีท่ียื่นเอกสารประกอบการสมัคร  หรือกรอกข้อความในเอกสารการสมัครไม่ครบถ้วนสมบูรณ์  
หรือไม่ได้ดำเนินการสมัครครบถ้วนทุกขั้นตอนดังกล่าวจะมีผลให้ผู้สมัครนั้นไม่มีรายชื่อในประกาศรายชื่อผู้มี
สิทธิเข้ารับการประเมินสมรรถนะหรือเข้ารับการสอบในตำแหน่งท่ีสมัครนั้น 
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           ๓.๕.๒ ผู้สมัครจะต้องรับผิดชอบในการตรวจสอบและรับรองตนเองว่าเป็นผู้มีคุณสมบัติท่ัวไป 
และคุณสมบัติตรงตามประกาศรับสมัครสอบ  กรณีที่วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีมหาสารคาม ตรวจสอบ
พบว่าผู้สมัครไม่มีคุณสมบัติครบถ้วนดังกล่าว หรือคุณวุฒิการศึกษาที่ใช้สมัครไม่ตรงตามประกาศรับสมัคร 
รวมทั้งกรณีที่มีความผิดพลาดอันเกิดจากผู้สมัครไม่ว่าด้วยเหตุใด ๆ อันมีผลทำให้ผู้สมัครไม่มีสิทธิ์สมัครตาม
ประกาศรับสมัครฯ นี้  ให้ถือว่าผู้สมัครเป็นผู้ขาดคุณสมบัติในการสมัครมาแต่ต้น  และถือว่าเป็นผู้ไม่มีสิทธิ์เข้า
รับการประเมินสมรรถนะและไม่มีสิทธิ์ได้รับการจัดจ้างและทำสัญญาจ้างเป็นพนักงานราชการครั้งนี้  ถึงแม้จะ
เป็นผู้ผ่านการเลือกสรรเพื่อจัดจ้างเป็นพนักงานราชการและจะไม่ได้รับคืนค่าธรรมเนียมสอบแต่อย่างใด 

        3.5.3 วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีมหาสารคามจะดำเนินการประเมินสมรรถนะโดยการสอบ
ข้อเขียนครั้งแรกในวันและเวลาเดียวกันทุกตำแหน่งตามประกาศรับสมัครนี้ ดังนั ้น กรณีผู ้ใดสมัครหลาย
ตำแหน่ง วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีมหาสารคามขอสงวนสิทธิในการประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้าสอบตาม
ข้อ 4 ของประกาศฯ นี้ โดยพิจารณาประกาศรายช่ือผู้นั้นตามตำแหน่งท่ีผู้นั้นได้สมัครครั้งสุดท้าย   

4. การประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการประเมินสมรรถนะ  และกำหนดวันเวลาและสถานที่ในการ
ประเมินสมรรถนะ 
 วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีมหาสารคาม จะประกาศรายช่ือผู้มีสิทธิเข้ารับการประเมินสมรรถนะ  
และกำหนดวัน  เวลา  และสถานท่ีในการประเมินสมรรถนะ  ก่อนหรือภายในวันท่ี  22  พฤศจิกายน  2565 
ณ  วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีมหาสารคาม  และ/หรือทางเว็บไซต์ของวิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยี
มหาสารคาม  http://www.mcat.ac.th 
 

5. หลักเกณฑ์และวิธีการเลือกสรร 
 วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีมหาสารคาม  จะดำเนินการประเมินสมรรถนะผู้สมัครด้วยวิธีการสอบ 
ดังต่อไปนี ้
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สมรรถนะ คะแนนเต็ม วิธีการประเมิน 
ประเมินสมรรถนะคร้ังที่ ๑ 
ส่วนที ่๑ : ความรู้ความสามารถทั่วไป 

- รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พ.ศ. ๒๕6๐ 
- พระราชกฤษฎีกาว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการ 
บริหารกิจการบ้านเมืองท่ีดี พ.ศ. ๒๕๔๖ 
- พระราชบ ัญญ ัต ิความร ับผ ิดทางละเม ิดของ
เจ้าหน้าท่ี 
พ.ศ. ๒๕๓๙ 
- พระราชบัญญัติการอาชีวศึกษา พ.ศ. ๒๕๕๑ 
- ระเบียบสำนักนายกร ัฐมนตรีว ่าด้วยพนักงาน
ราชการ 
พ.ศ. ๒๕๔๗ และประกาศคณะกรรมการบริหาร 
พนักงานราชการท่ีเกี่ยวข้อง 
- พระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของราชการ พ.ศ. 
๒๕๔๐ 
- ข่าวสาร-บ้านเมืองและเหตุการณ์ท่ัวไป 
- ความเข้าใจภาษาและการใช้ภาษาไทย 
- ความรู้เบ้ืองต้นเกี่ยวกับคอมพิวเตอร์และการใช้ 
โปรแกรมประยุกต์ในงานสำนักงาน 

ส่วนที ่๒ : ความรู้ความสามารถเฉพาะตำแหน่ง  
                - พนักงานบริหารท่ัวไป (ครู)  
   1) รหัสสาขา  103  กลุ่มวิชาสังคม   
   2) รหัสสาขา 311 กลุ่มวิชา คอมพิวเตอร์และเทคโนโลยี
สารสนเทศ 

 
100 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

๑๐๐ 

 
สอบข้อเขียน 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

สอบข้อเขียน 

ประเมินสมรรถนะคร้ังที่ ๒ 
(๑) มนุษย์สัมพันธ์ การประสานงาน 
(๒) การคิดวิเคราะห์                                 
(๓) ความคิดริเริ่มสร้างสรรค์ 
(๔) การส่ือสารโดยการพูด 

๑๐๐ 
 

สอบสัมภาษณ์ 
 

 

     โดยจะประเมินสมรรถนะ  ครั้งท่ี ๑ ก่อนและเมื่อประเมินสมรรถนะ ครั้งท่ี ๑ ผ่านแล้ว จึงจะมีสิทธิ์
เข้ารับการประเมินสมรรถนะ ครั้งท่ี ๒ ต่อไป 
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6.  เกณฑ์การตัดสิน 
 6.1 การประเมินสมรรถนะจะแบ่งการประเมินเป็น  2  ครั้ง  ได้แก่ 
  6.1.1  ประเมินสมรรถนะครั้งท่ี  1  ประกอบด้วย  สมรรถนะส่วนท่ี  1  และส่วนท่ี  2 
  6.1.2  ประเมินสมรรถนะครั้งท่ี  2  ประกอบด้วย  สมรรถนะส่วนท่ี  3 
 6.2  ผู้ท่ีจะผ่านการประเมินสมรรถนะครั้งท่ี  1  ต้องได้คะแนนการประเมินส่วนท่ี  1  และส่วนท่ี  2 
ไม่ต่ำกว่าร้อยละ  60 
 ท้ังนี้  ผู้ท่ีได้รับการตรวจข้อสอบส่วนท่ี  2  จะต้องเป็นผู้ได้คะแนนผ่านการประเมินในส่วนท่ี  1   
ไม่ต่ำกว่าร้อยละ  60  (วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีมหาสารคามขอสงวนสิทธิพิจารณาตรวจกระดาษคำตอบ
ของผู้เข้าสอบในส่วนท่ี  2  ให้กับผู้ท่ีมีผลการประเมินผ่านในส่วนท่ี  1  เท่านั้น) 
 6.3  ผู้ท่ีจะมีสิทธิเข้ารับการประเมินสมรรถนะครัง้ท่ี  2  จะต้องเป็นผู้ท่ีได้คะแนนผ่านการประเมิน
สมรรถนะครั้งท่ี  1 
 6.4  ผู้ท่ีจะผ่านการประเมินสมรรถนะครั้งท่ี  2  ต้องได้คะแนนการประเมินส่วนท่ี  3   
ไม่ต่ำกว่าร้อยละ  60   
 6.5  ผู้ท่ีจะผ่านการเลือกสรร  จะต้องเป็นผู้ท่ีได้คะแนนการประเมินสมรรถนะครัง้ท่ี  1   
และครั้งท่ี  2 

7.  การประกาศบัญชีรายชื่อ  และการข้ึนบัญชีรายชื่อผู้ผ่านการเลือกสรร 
 7.1  วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีมหาสารคาม  จะประกาศรายช่ือผู้ผ่านการเลือกสรร  ณ  
วิทยาลัยและเทคโนโลยีมหาสารคาม  รวมทั้งประกาศทางเว็บไซต์ของวิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยี
มหาสารคาม  http://www.mcat.ac.th 
 7.2  การประกาศบัญชีรายช่ือผู้ผ่านการเลือกสรร 
  7.2.1  จำแนกตามตำแหน่งท่ีเปิดรับสมัครและมีผู้สอบผ่าน 
  7.2.2  บัญชีรายช่ือแต่ละตำแหน่งดังกล่าว  จะประกาศเรียงลำดับรายช่ือตามคะแนนของผู้
ผ่านการเลือกสรร  โดยเรียงลำดับจากผู้ท่ีได้คะแนนรวมสูงสุดเป็นลำดับท่ีหนึ่งไปหาผู้ท่ีได้คะแนนรวมต่ำสุด  
โดยผู้อยู่ในลำดับต้นจะเป็นผู้อยู่ในลำดับท่ีดีกว่า 
  7.2.3  กรณีท่ีมีผู้ได้คะแนนรวมตามข้อ  7.2.2  ดังกล่าวเท่ากัน  จะพิจารณาดังนี้ 
   (1)  ให้ผู้ท่ีได้คะแนนประเมินครั้งท่ี  1  ส่วนท่ี  1  มากกว่า  เป็นผู้อยู่ในลำดับท่ีดีกว่า 
   (2)  ถ้าคะแนนเท่ากัน  จะพิจารณาให้ผู้ท่ีได้คะแนนประเมินครัง้ท่ี  1  ส่วนท่ี  2  
มากกว่าเป็นผู้อยู่ในลำดับท่ีดีกว่า 
   (3)  ถ้าคะแนนเท่ากัน  จะพิจารณาให้ผู้ท่ีได้คะแนนประเมินครัง้ท่ี  2  มากกว่าเป็นผู้อยู่
ในลำดับท่ีดีกว่า 
 
      ๗.๓ กรณีที ่มีผู ้ผ่านการเลือกสรรเกินอัตราว่างที่ประกาศรับสมัครนี ้  ว ิทยาลัย เกษตรและ
เทคโนโลยีมหาสารคามจะขึ้นบัญชีรายช่ือผู้ผ่านการคัดเลือกสรรดังกล่าวนั้นไว้เป็นเวลา 2 ปี 

  ท้ังนี้  ถ้ากรณีอย่างใดอย่างหนึ่งต่อไปนี้  ให้รายช่ือท่ีได้ขึ้นบัญชีไว้นี้เป็นอันยกเลิกการขึ้นบัญชี
ของผู้นั้นด้วย  ได้แก่ 

(1)  ผู้นั้นได้ขอสละสิทธิ์ไม่เข้ารับการจัดจ้างในตำแหน่งท่ีสอบได้ 
(2)  ผู้นั้นไม่มารายงานตัวเพื่อรับการจัดจ้างภายในเวลาท่ีกำหนด 
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(3) ผู้นั้นไม่มาเข้าปฏิบัติหน้าท่ีราชการตามกำหนดวัน  เวลาท่ีวิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยี 
มหาสารคามกำหนด 

(4)  ปรากฏข้อเท็จจริงในภายหน้าว่าผู้นั้นมีคุณสมบัติไม่เป็นไปตามเงื่อนไข  และ/หรือไม่ 
ปฏิบัติตามเงื่อนไขการรับสมัครกรณีหนึ่งกรณีใดหลายกรณีตามท่ีระบุไว้ในข้อ  3.5  ของประกาศฯ  นี้ 

8.  การจัดจ้างและทำสัญญาจ้างผู้ผ่านการเลือกสรร 
 ผู้ผ่านการเลือกสรรจะต้องเข้ารับการจ้างและทำสัญญาจ้างตามท่ีวิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยี
มหาสารคามกำหนด  ดังนี้ 
 8.1  วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีมหาสารคามจะจ้างพนักงานราชการครั้งแรกตามลำดับคะแนน 
ท่ีสอบได้ของผู้ผ่านการเลือกสรร  แต่ละตำแหน่ง  ตามจำนวนอัตราว่างท่ีได้ประกาศรับสมัครไว้นี ้
 8.2  ในกรณีท่ีวิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีมหาสารคามมีอัตราว่างเพิ่มภายหน้า  จะจัดจ้าง
พนักงานราชการโดยพิจารณาบัญชีรายช่ือผู้ผ่านการเลือกสรรในตำแหน่งนั้น ๆ ตามลำดับการขึ้นบัญชีรายช่ือ
เหลืออยู่ตามจำนวนอัตราว่างดังกล่าว 
 8.3  การทำสัญญาจ้างให้เป็นไปตามท่ีวิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีมหาสารคามกำหนด  ซึ่งจะแจ้ง
ให้ทราบต่อไป 
 
  ประกาศ  ณ  วันท่ี  4  เดือน  พฤศจิกายน  พ.ศ.  2565 
 
 
 

(นายปรัชญา  ตะภา) 
ผู้อำนวยการวิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีมหาสารคาม 
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เอกสารแนบท้ายประกาศวิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีมหาสารคาม 
ลงวันที่  4  พฤศจิกายน  พ.ศ.  2565 

เร่ือง  รับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรและจัดจ้างเป็นพนักงานราชการทั่วไป (ครู) 

1. ข้อมูลเก่ียวกับตำแหน่ง 

ช่ือตำแหน่ง  พนักงานบริหารท่ัวไป  (ครู)   
เลขท่ีตำแหน่ง  492  กลุ่มงาน  บริหารงานท่ัวไป   
จำนวน  1  ตำแหน่ง  
สถานท่ีปฏิบัติงาน  วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีมหาสารคาม 
    ท่ีต้ัง  147  หมู่ท่ี  17  ตำบลเขวา  อำเภอเมือง  จังหวัดมหาสารคาม 

๒. หน้าที่และความรับผิดชอบของงานที่ปฏิบัติ 

 ปฏิบัติหน้าท่ีหลักเกี่ยวกับการจัดการเรียนการสอน การส่งเสริมการเรียนรู้ พัฒนาผู้เรียนปฏิบัติงาน
ทางวิชาการของสถานศึกษา  พัฒนาตนเองและวิชาชีพประสานความร่วมมือกับผู้ปกครอง  บุคคลในชุมชน
หรือสถานประกอบการ  เพื่อร่วมกันพัฒนาผู้เรียนการบริการสังคมด้านวิชาการ เป็นต้น  โดยมีลักษณะงานท่ี
ต้องปฏิบัติ  ดังนี้ 
 ๑. ปฏิบัติงานเกี่ยวกับการจัดการเรียนการสอนและการส่งเสริมการเรียนรู้ของผู้เรียน  ด้วยวิธีการท่ี 
หลากหลาย  โดยเน้นผู้เรียนเป็นสำคัญ 
 ๒. จัดอบรมส่ังสอนและจัดกิจกรรมเพื่อพัฒนาผู้เรียนให้มีคุณลักษณะท่ีพึงประสงค์ 
 ๓. ปฏิบัติงานวิชาการของสถานศึกษา 
 ๔. ปฏิบัติงานเกี่ยวกับการจัดระบบการดูแลช่วยเหลือผู้เรียน 
 ๕. ประสานความร่วมมือกับผู้ปกครองและบุคคลในชุมชนเพื่อร่วมกันพฒันาผู้เรียนตามศักยภาพ 
 ๖. ทำนุ  บำรุง  ส่งเสริมศิลปวัฒนธรรม  แหล่งเรียนรู้และภูมิปัญญาท้องถิ่น 
 ๗. ศึกษา  วิเคราะห์  วิจัย  และประเมินพัฒนาการของผู้เรียน  เพื่อนำมาพัฒนาการเรียนการสอนให้
มีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น 
 ๘. ปฏิบัติงานเกี่ยวกับการฝึกอบรม และให้บริการวิชาชีพแก่ชุมชนและบุคคลท่ัวไป 
 ๙. ติดต่อประสารงานและให้บริการท่ีตอบสนองต่อชุมชนและสังคมตามนโยบาย หรือเหตุเร่งด่วน
ตามท่ีได้รับมอบหมาย  
๓. คุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่ง 
 3.1 ได้รับวุฒิปริญญาตรี หรือคุณวุฒิอื่นท่ีเทียบได้ในระดับเดียวกัน ท่ี ก.พ. รับรองแล้วในกลุ่มวิชา 
สังคม  รหัสวิชา  103  คุณวุฒิท่ีสอดคล้อง  สาขาวิชาสังคมศึกษา/รัฐศาสตร์/การสอนสังคมศึกษา/วัฒนธรรม
ศาสตร์/สหวิทยาการสังคมศาสตร์/พุทธศาสนา/ประวัติศาสตร์/สังคมศาสตร์/จิตวิทยา/พัฒนาชุมชน/พัฒนา
สังคม/ภูมิศาสตร์/มัธยมศึกษา(มนุษยศาสตร์-สังคมศาสตร์) 
 ๓.๒ มีใบอนุญาตประกอบวิชาชีพครู  หรือใบอนุญาตปฏิบัติการสอน  หรือหนังสือรับรองสิทธิ โดย
ต้องได้รับอนุมัติภายในวันปิดรับสมัครเท่านั้น 
 
๔. การลงนาม 

ช่ือผู้ตรวจสอบ...................................... 

วันท่ีได้จัดทำ  4  พฤศจิกายน  2565 
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เอกสารแนบท้ายประกาศวิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีมหาสารคาม 
ลงวันที่  3  พฤศจิกายน  พ.ศ.  2565 

เร่ือง  รับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรและจัดจ้างเป็นพนักงานราชการทั่วไป (ครู) 
 
1. ข้อมูลเก่ียวกับตำแหน่ง 
ช่ือตำแหน่ง  พนักงานบริหารท่ัวไป  (ครู)   
เลขท่ีตำแหน่ง  1644  กลุ่มงาน  บริหารงานท่ัวไป   
จำนวน  1  ตำแหน่ง 
สถานท่ีปฏิบัติงาน  วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีมหาสารคาม 
     ท่ีต้ัง  147  หมู่ท่ี  17  ตำบลเขวา  อำเภอเมือง  จังหวัดมหาสารคาม 
 
๒. หน้าที่และความรับผิดชอบของงานที่ปฏิบัติ 

ปฏิบัติหน้าท่ีหลักเกี่ยวกับการจัดการเรียนการสอน การส่งเสริม การเรียนรู้ พัฒนาผู้เรียน ปฏิบัติงาน 
ทางวิชาการของสถานศึกษา พัฒนาตนเองและวิชาชีพ ประสานความร่วมมือกับผู้ปกครอง บุคคลในชุมชนหรือ
สถานประกอบการเพื่อร่วมกันพัฒนาผู้เรียน การบริการสังคมด้านวิชาการ เป็นต้น โดยมีลักษณะงานท่ีต้อง
ปฏิบัติ ดังนี้ 

1. ปฏิบัติงานเกี่ยวกับการจัดการเรียนการสอนและการส่งเสริมการเรียนรู้ของผู้เรียนด้วยวิธีการ 
ท่ีหลากหลาย โดยเน้นผู้เรียนเป็นสำคัญ 

2. จัดอบรมและส่ังสอนและจัดกิจกรรมเพื่อพัฒนาผู้เรียนให้มีคุณลักษณะท่ีพึงประสงค์ 
3. ปฏิบัติงานทางวิชาการของสถานศึกษา 
4. ปฏิบัติงานเกี่ยวกับการจัดระบบดูแลช่วยเหลือผู้เรียน 
5. ประสานความร่วมมือกับผู้ปกครองและบุคคลในชุมชนเพื่อร่วมกันพัฒนาผู้เรียนตามศักยภาพ 
6. ทำนุ บำรุง ส่งเสริมศิลปวัฒนธรรม แหล่งเรียนรู้และภูมิปัญญาท้องถิ่น 
7. ศึกษาวิเคราะห์ วิจัย และประเมินพัฒนาการของผู้เรียน เพื่อนำมาพัฒนาการเรียนการสอนให้มี 

ประสิทธิภาพ 
8. ปฏิบัติงานเกี่ยวกับการใช้โปรแกรมชุดคำส่ังในระบบคอมพิวเตอร์เพื่อนำมาปฏิบัติงานในการ 

จัดการเรียนการสอนและงานอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง รวมทั้งการติดตามความก้าวหน้าของเทคโนโลยีใหม่ ๆ เพื่อ
นำมาใช้ปฏิบัติงาน 

9. ติดต่อประสานงาน ให้บริการข้อมูล ให้คำปรึกษา แนะนำ ตอบปัญหา และช้ีแจงเรื่องต่าง ๆ ท่ี 
เกี่ยวกับงานในหน้าท่ีแก่บุคคลหรือหน่วยงานท่ีเกี่ยวข้อง 
 
๓. คุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่ง 
 3.1 ได้รับวุฒิปริญญาตรี หรือคุณวุฒิอื่นท่ีเทียบได้ในระดับเดียวกัน ท่ี ก.พ. รับรองแล้วในกลุ่ม
สาขาวิชา คอมพิวเตอร์ธุรกิจและเทคโนโลยีสารสนเทศ  รหัสวิชา  311  คุณวุฒิท่ีสอดคล้อง  สาขาวิชา
คอมพิวเตอร์/คอมพิวเตอร์ธุรกิจ/คอมพิวเตอร์ศึกษา/คอมพิวเตอร์เพื่อการบัญชี/วิทยาการคอมพิวเตอร์/
เทคโนโลยีสารสนเทศ/ระบบสารสนเทศ/การจัดการเทคโนโลยีสารสนเทศ/การจัดการระบบสารสนเทศ/การ
จัดการสารสนเทศคอมพิวเตอร์/เทคโนโลยีสารสนเทศทางธุรกิจ/เทคโนโลยีสารสนเทศและอินเตอร์เน็ต/
เทคโนโลยีสารสนเทศและการประเมินผลการศึกษา/เทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อการส่ือสาร/คอมพิวเตอร์ 
และเทคโนโลยีสารสนเทศ/ระบบสารสนเทศทางคอมพิวเตอร์/วิทยาการสารสนเทศคอมพิวเตอร์/วิศวกรรม
สารสนเทศ/เทคโนโลยีสารสนเทศและการส่ือสาร  
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          ๓.๒. มีใบอนุญาตประกอบวิชาชีพครู หรือหลักฐานท่ีใช้แสดงในการประกอบวิชาชีพครูตามท่ีคุรุสภา
ออกให้เพื่อปฏิบัติหน้าท่ีสอน ไม่หลังวันรับสมัครสอบแข่งขันในวันสุดท้ายและยังไม่หมดอายุ เว้นแต่ ผู้สมัคร
สอบแข่งขันที่มีคุณวุฒิในประเภทวิชา หรือกลุ่มวิชา หรือทางหรือสาขาวิชาเอกท่ีขาดแคลนมีความจำเป็นต่อ
การจัดการเรียนการสอนเป็นพิเศษตามท่ีส่วนราชการกำหนด ท้ังนี้จะต้องมีใบอนุญาตประกอบวิชาชีพครู หรือ
หลักฐานท่ีใช้แสดงในการประกอบวิชาชีพครูตามท่ีคุรุสภาออกให้ เพื่อปฏิบัติหน้าท่ีสอนก่อนวันได้รับการจัดทำ
สัญญาจ้าง                 
 
๔. การลงนาม 

ช่ือผู้ตรวจสอบ...................................... 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

วันท่ีได้จัดทำ  4  พฤศจิกายน  2565 


