
 
 

             (ยกร่าง) 
              

                                            ประกาศกรมส่งเสริมการเกษตร 
      เรื่อง   รบัสมัครบุคคลเพ่ือเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป ในตําแหน่งนักวิชาการคอมพิวเตอร์               
              (ในหน่วยงานส่วนกลาง กรุงเทพมหานคร) 
       ------------------------------------ 
 

  ด้วยกรมส่งเสริมการเกษตร ประสงค์จะรับสมัครบุคคลเพ่ือจัดจ้างเป็นพนักงานราชการทั่วไป  
ในตําแหน่งนักวิชาการคอมพิวเตอร์ (ในหน่วยงานส่วนกลาง กรุงเทพมหานคร) ฉะน้ัน อาศัยอํานาจตามประกาศ 
คณะกรรมการบริหารพนักงานราชการ เรื่อง หลักเกณฑ์ วิธีการ และเง่ือนไขการสรรหาและเลือกสรรพนักงานราชการ
และแบบสญัญาจ้างของพนักงานราชการ พ.ศ. 2552 ลงวันที่ 11 กันยายน 2552 ประกาศคณะกรรมการบริหาร 
พนักงานราชการ เรื่อง การกําหนดลักษณะงานและคุณสมบัติเฉพาะงานและคุณสมบัติเฉพาะของกลุ่มงาน และ 
การจัดทํากรอบอัตรากําลังพนักงานราชการ ลงวันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2554 และคําสัง่กรมส่งเสริมการเกษตร  
ที่ 886/2557 ลงวันที่ 17 พฤศจิกายน 2557 เรื่อง มอบอํานาจให้ผู้อํานวยการกองการเจ้าหน้าที่ และผู้อํานวยการ
สํานักงานส่งเสริมและพัฒนาการเกษตรปฏิบัติราชการแทนอธิบดีกรมส่งเสริมการเกษตร ในการดําเนินการสรรหา 
และเลือกสรรพนักงานราชการ และการจัดทําสัญญาจ้าง โดยมีรายละเอียดดังต่อไปน้ี 
 

1. ชื่อตาํแหน่ง กลุ่มงาน และรายละเอียดการจ้างงาน  
1.1  ชื่อตําแหน่ง/อัตราว่างที่จะจัดจ้างคร้ังแรก 

กลุ่มงานบริหารทั่วไป 
นักวิชาการคอมพิวเตอร์ จัดจ้างคร้ังแรก จํานวน 1 อัตรา ปฏบิตังิานในหน่วยงาน 

ของกรมส่งเสริมการเกษตรในพืน้ทีส่่วนกลาง กรุงเทพมหานคร  
 

1.2   กลุ่มงาน และรายละเอียดการจ้างงาน 
  รายละเอียดปรากฏตามเอกสารแนบท้ายประกาศ 

 

2. สทิธปิระโยชน ์  
 ตามประกาศคณะกรรมการบริหารพนักงานราชการ ลงวันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2554 
เรื่อง สิทธิประโยชน์ของพนักงานราชการ พ.ศ. 2554 
 

3. ระยะเวลาการจ้าง 
ระยะเวลาการจ้าง ต้ังแต่วันที่เริ่มจ้าง ถึงวันที่ 30 กันยายน 2559 
 

4. คณุสมบตัทิั่วไป และคณุสมบตัเิฉพาะสําหรบัตําแหนง่ของผู้มีสทิธสิมัครเข้ารบัการเลือกสรร 
4.1  คณุสมบตัทิัว่ไป 

(1) มีสัญชาติไทย 
(2) มีอายุไม่ตํ่ากว่า 18 ปี (นับถึงวันปิดรับสมัคร) 
(3) ไม่เป็นบุคคลลม้ละลาย 
(4) ไม่เป็นผู้มีกายทุพพลภาพจนไม่สามารถปฏิบัติหน้าที่ได้ ไร้ความสามารถ 

หรือจิตฟ่ันเฟือนไม่สมประกอบ หรือเป็นโรคตามท่ีกําหนดไว้ในกฎหมายว่าด้วยระเบียบข้าราชการพลเรือน 
(5) ไม่เป็นผู้ดํารงตําแหน่งข้าราชการการเมือง กรรมการพรรคการเมืองหรือเจ้าหน้าที่ 

ในพรรคการเมอืง 
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(6) ไม่เป็นผู้เคยต้องรับโทษจําคุกโดยคําพิพากษาถึงที่สุดให้จําคุกเพราะกระทํา 
ความผิดทางอาญา เว้นแต่่เป็นโทษสําหรับความผิดที่ได้กระทําโดยประมาทหรือความผิดลหุโทษ ไม่เป็นผู้บกพร่อง 
ในศีลธรรมอันดี จนเป็นที่รังเกียจของสังคม 

(7) ไม่เป็นผู้เคยถูกลงโทษให้ออก ปลดออก หรือไล่ออกจากราชการ รัฐวิสาหกิจ 
หรือหน่วยงานอ่ืนของรัฐ 
  หมายเหต ุ ผู้ที่ผ่านการเลือกสรรในวันทีท่าํสัญญาจ้างจะต้องไม่เป็นข้าราชการหรือลูกจ้างของ 
ส่วนราชการ พนักงานหรือลูกจ้างของหน่วยงานอ่ืนของรัฐ รฐัวิสาหกิจ หรือพนักงานหรือลูกจ้างของราชการ 
ส่วนท้องถิ่น  และจะต้องนําใบรับรองแพทย์ ซึ่งออกให้ไม่เกิน 1 เดือนและแสดงว่าไม่เป็นโรคที่ต้องห้ามตาม 
กฎ ก.พ. ว่าด้วยโรค พ.ศ. 2553 มาย่ืนด้วย  

สําหรับพระภิกษุหรือสามเณร ทางราชการไม่รับสมัครและไม่อาจให้เข้ารับการเลือกสรร 
เป็นพนักงานราชการทั่วไปได้ ทั้งน้ี ตามหนังสือกรมสารบรรณ คณะรฐัมนตรี ฝ่ายบริหาร ที ่นว 89/2501  
ลงวันที่ 27 มถิุนายน 2501 และตามความในข้อ 5 ของคําสั่งมหาเถรสมาคม ลงวันที่ 17  มีนาคม 2538 

4.2  คณุสมบตัเิฉพาะสําหรบัตาํแหน่ง 
 รายละเอียดปรากฏตามเอกสารแนบท้ายประกาศ 
 

5. การรบัสมัคร  
5.1  วัน เวลา และสถานที่รบัสมัคร 

   ให้ผู้ประสงค์จะสมัคร ขอและย่ืนใบสมัครด้วยตนเองได้ที่ กลุ่มสรรหาและบรรจุแต่งต้ัง 1 
กองการเจ้าหน้าที่ อาคาร 1 ช้ัน 2 กรมส่งเสริมการเกษตร ถนนพหลโยธิน แขวงลาดยาว เขตจตุจักร  
กรุงเทพมหานคร ตั้งแต่วันที ่15 – 19 กมุภาพนัธ์ 2559 ภาคเช้า ตั้งแต่เวลา 09.00 – 12.00 น. 
และภาคบา่ย ตั้งแต่เวลา 13.00 – 15.00 น. ทั้งน้ี สามารถสอบถามรายละเอียดเพ่ิมเติมได้ทางโทรศัพท์
หมายเลข 0-2579-3690 

5.2  หลักฐานทีต่้องย่ืนพร้อมใบสมัคร 
1. รูปถ่ายหน้าตรงไม่สวมหมวกและไม่ใส่แว่นตาดํา  ขนาด 1 น้ิว โดยถ่ายครั้งเดียวกัน 

ไม่เกิน 1 ปี (นับถึงวันปิดรับสมัคร) จํานวน 3 รูป โดยเขียน ช่ือ-นามสกุล หลังรูปทุกรปู 
2. สําเนาปริญญาบัตรหรือสําเนาหนังสือรับรองฉบับสภามหาวิทยาลัยอนุมัติ และ 

สําเนาระเบียนแสดงผลการศกึษา (Transcript of Records) ที่แสดงว่าเป็นผู้มีคุณวุฒิการศึกษาตรงกับตําแหน่ง 
ที่สมัคร จํานวนอย่างละ 2 ฉบับ (ต้องนําตัวจริงมาแสดงด้วย) โดยต้องสําเร็จการศึกษาและได้รับอนุมติัจากผู้มี 
อํานาจอนุมัติภายในวันปิดรับสมัคร คือวันที ่19 กุมภาพนัธ์ 2559 
    กรณียังไม่สามารถนําหลักฐานการศึกษาดังกล่าวมาย่ืนพร้อมใบสมัครได้ ก็ให้นํา 
หนังสือรับรองวุฒิที่สถานศึกษาออกให้ โดยระบุสาขาวิชาที่สําเร็จการศึกษา และวันที่ทีไ่ด้รับอนุมัติปริญญาบัตร 
ซึ่งจะต้องอยู่ภายในกําหนดปิดรับสมัครมาย่ืนแทนก็ได้ 

3. สําเนาบัตรประจําตัวประชาชน และสําเนาทะเบียนบ้าน จํานวนอย่างละ 1 ฉบับ 
4. สําเนาหลักฐานอ่ืน ๆ เช่น ใบสําคัญการสมรส (เฉพาะผู้สมัครเพศหญิง) 

ใบเปลี่ยนช่ือ – นามสกุล (ในกรณีที่ช่ือ – นามสกุลในหลักฐานการสมัครไม่ตรงกัน) อย่างละ 1 ฉบับ 
5. หนังสือรับรองการผ่านงาน (ถ้ามี) จํานวน 1 ฉบับ 

   ทั้งนี้ ในสาํเนาหลกัฐานทกุฉบบัใหผู้้สมัครเขียนคาํรบัรองสําเนาถูกต้องและลงชื่อกาํกบั 
ไว้ด้วย 
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5.3   ค่าธรรมเนียมสอบ  
 ผู้สมัครต้องเสียค่าสมัครสอบ จํานวน 200 บาท ที่กลุ่มการเงิน กองคลัง 

และเมื่อสมคัรสอบแล้วค่าธรรมเนียมสอบจะไม่จ่ายคืนให้ เว้นแต่มีการยกเลิกการสอบคร้ังน้ีทั้งหมด  
เน่ืองจากมีการทุจริตหรือส่อไปในทางทุจริตจึงจ่ายคืนค่าธรรมเนียมสมัครสอบแก่ผูส้มัคร เฉพาะผู้ที่มิได้ 
มีส่วนเก่ียวข้องกับการทุจริตหรือส่อไปในทางทุจริตน้ัน 
 

6. เงื่อนไขในการรบัสมัคร 
6.1 ผู้สมัครเข้ารับการเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป จะต้องเป็นผู้ที่มีวุฒิการศึกษา 

ตรงตามคุณสมบัติเฉพาะสําหรับตําแหน่งของผู้มีสิทธิสมัครสอบ ในข้อ 4.2 โดยจะต้องเป็นผู้สําเร็จการศึกษาและ 
ได้รับการอนุมัติจากผู้มีอํานาจอนุมัติภายในวันปดิรบัสมัครสอบ คือ วันที่ 19 กุมภาพนัธ์ 2559 ทั้งน้ี การสําเร็จ 
การศึกษาตามหลักสูตรขั้นปรญิญาบัตร ของสถานศึกษาใด จะถือตามกฎหมาย กฎหรือระเบียบเก่ียวกับการสําเร็จ
การศึกษาตามหลักสูตรของสถานศึกษานั้นเป็นเกณฑ์ 

6.2 ผู้สมัครเข้ารับการเลือกสรรจะต้องรับผิดชอบในการตรวจสอบและรับรองตนเองว่า 
เป็นผู้มีคุณสมบัติทั่วไปและคุณสมบัติเฉพาะสําหรับตําแหน่งตรงตามประกาศรับสมัครจริง และจะต้องกรอก 
รายละเอียดต่าง ๆ ในใบสมัคร พร้อมทั้งย่ืนหลักฐานในการสมัครให้ถูกต้องครบถ้วน ในกรณีที่มีความผิดพลาด 
อันเกิดจากผู้สมัครไม่ว่าด้วยเหตุใด ๆ หรือวุฒิการศึกษาไมต่รงตามคุณวุฒิของตําแหน่งที่สมัคร อันมีผลทําให ้
ผู้สมัครไม่มสีิทธิสมัครตามประกาศรับสมัครดังกล่าว หรือตรวจพบว่าเอกสารหลักฐานซึ่งผู้สมคัรสอบนํามายื่น 
ไม่ตรงหรือไม่เป็นไปตามประกาศรับสมัครสอบ กรมส่งเสริมการเกษตรจะถือว่าผู้สมัครสอบเป็นผู้ขาดคุณสมบัติ 
ในการสมัครสอบคร้ังน้ีมาต้ังแต่ต้น จึงไม่มสีิทธิได้รับการขึ้นบัญชีรายช่ือผู้ผ่านการเลอืกสรร และจะไม่คืน 
ค่าธรรมเนียมในการสมัครสอบทุกกรณี และผู้สมัครไม่มสีิทธิเรียกร้องค่าเสียหายใด ๆ ทัง้สิ้น 
 

7.  การประกาศรายชื่อผู้มีสทิธิเขา้รบัการประเมินความรูค้วามสามารถ ทกัษะ และ 
สมรรถนะ และกําหนดวนั เวลา สถานที่ในการประเมิน 
  กรมส่งเสริมการเกษตร จะประกาศรายช่ือผู้มีสิทธิเข้ารับการประเมินความรู้ความสามารถ  
ทักษะ และสมรรถนะ และกําหนดวัน เวลา สถานที่ในการประเมิน ในวันที่ 24 กุมภาพนัธ์ 2559 
ทางเว็บไซต์กองการเจ้าหน้าที่ กรมส่งเสริมการเกษตร (http://www.person.doae.go.th)  
 

8.  หลักเกณฑ์และวิธกีารเลือกสรร 
8.1   ผู้สมัครจะต้องได้รับการประเมินความรู้ความสามารถ ทักษะ และสมรรถนะ ด้วยวิธี 

การประเมินสมรรถนะ รายละเอียดตามเอกสารแนบท้ายประกาศ 
8.2   กรมส่งเสริมการเกษตร จะดําเนินการประเมินครั้งที่ 1 ก่อน และผูผ้่านการประเมิน 

ในครั้งที่ 1 ดังกล่าว จะต้องเข้ารับการประเมินในข้อที่เหลอืในครั้งที่ 2 ต่อไป 
 

9.  เกณฑ์การตดัสิน 
9.1  ผู้ที่จะถือว่าเป็นผู้ผ่านการเลอืกสรรจะต้องเป็นผู้ที่ได้คะแนนในการประเมินความรู้ 

ความสามารถ ทักษะ และสมรรถนะ แต่ละคร้ังไม่ต่ํากว่าร้อยละ 60 ทัง้น้ี จะคํานึงถึงหลักวิชาการวัดผลด้วย 
9.2  ผู้ที่จะถือว่าเป็นผู้มีสิทธิเข้ารบัการประเมินความรู้ความสามารถ ทักษะ และสมรรถนะ 

ครั้งที่ 2 จะต้องเป็นผู้ที่สอบได้คะแนนในการประเมินความรู้ความสามารถ ทักษะ และสมรรถนะ ครั้งที่ 1 
ไม่ต่ํากว่าร้อยละ 60 
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รายละเอียดเกีย่วกบัตาํแหนง่ทีร่บัสมัครบคุคลเพือ่เลือกสรรเปน็พนักงานราชการทัว่ไป  

ในตําแหน่งนกัวิชาการคอมพิวเตอร ์
ในหน่วยงานส่วนกลาง กรุงเทพมหานคร 

(แนบทา้ยประกาศกรมส่งเสริมการเกษตร ลงวันที่ 5  กมุภาพนัธ ์2559) 
 

ชื่อตาํแหน่ง  นักวิชาการคอมพิวเตอร์ 
 

กลุ่มงาน  บริหารทั่วไป 
 

ค่าตอบแทน  19,500  บาท หรือตามมติคณะรัฐมนตรกํีาหนด 
 

อัตราว่าง  จํานวน 1 อัตรา ปฏิบัติงาน ณ ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร 
 

ระยะเวลาการจ้าง ต้ังแต่วันที่เริ่มจ้าง ถึงวันที่ 30 กันยายน 2559 
 

ลักษณะงานทีป่ฏบิตั ิ
     ปฏิบัติงานทางวิทยาการคอมพิวเตอร์ ซึ่งมีลกัษณะงานที่ปฏิบัติเก่ียวกับการศึกษา วิเคราะห์ 
กําหนดคุณลักษณะของเคร่ือง จัดระบบติดต้ัง เช่ือมโยงระบบเคร่ืองคอมพิวเตอร์ ศึกษา วิเคราะห์ ออกแบบเก่ียวกับ
ชุดคําสั่งระบบ ชุดคําสั่งประยุกต์ การจัดทําคู่มือการใช้คําสั่งต่างๆ กําหนดคุณลักษณะ ติดต้ังและใช้เคร่ืองมือชุดคําสั่ง
สื่อสาร การจัดและบริหารระบบสารสนเทศ รวมทั้งการดําเนินการเกี่ยวกับการกระทําผิดทางคอมพิวเตอร์ และ
ธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส ์การให้คําปรึกษาแนะนํา อบรมเกี่ยวกับวิทยาการคอมพิวเตอร์ด้านต่างๆ แก่บุคคล  
หรือหน่วยงานท่ีเก่ียวข้อง ติดตามความก้าวหน้าของเทคโนโลยีใหม ่ๆ และปฏิบัติหน้าที่อ่ืนตามที่หน่วยงานมอบหมาย 
 

คณุสมบตัิเฉพาะสาํหรบัตาํแหน่ง 
ได้รับปริญญาตรี ในสาขาวิชาในสาขาวิชาคอมพิวเตอร์ หรือสาขาวิชาวิศวกรรมศาสตร์  

ทางวิศวกรรมคอมพิวเตอร์ ทางคอมพิวเตอร์ 
 
 

หลกัเกณฑ์และวิธกีารเลือกสรร  

หลกัเกณฑ์การเลือกสรร 
คะแนน
เต็ม 

วิธีการประเมิน 

1.  การประเมินครั้งที่ 1 
1.1 ความรู้ทั่วไปเก่ียวกับเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร 

และภารกิจของกรมส่งเสริมการเกษตร 
1.2 ความรู้เก่ียวกับการศึกษา วิเคราะห์ ออกแบบและพัฒนาระบบ

สารสนเทศ 
1.3 ความรู้เก่ียวกับการบริหารจัดการระบบสารสนเทศ 
1.4 ความรู้เก่ียวกับระบบเครือข่ายคอมพิวเตอร์ 
1.5 ความรู้เก่ียวกับการกระทําความผิดทางคอมพิวเตอร์และธุรกรรม 
      อิเล็กทรอนิกส์ 
1.6 ความรู้เก่ียวกับภัยด้านคอมพิวเตอร์และการรักษาความมั่นคง

ปลอดภัยของระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ 
 

(150) 
 

สอบข้อเขียน 
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รายละเอียดเกีย่วกบัตาํแหนง่ทีร่บัสมัครบคุคลเพือ่เลือกสรรเปน็พนักงานราชการทัว่ไป  
ในตําแหน่งนกัวิชาการคอมพิวเตอร ์

ในหน่วยงานส่วนกลาง กรุงเทพมหานคร 
(แนบทา้ยประกาศกรมส่งเสริมการเกษตร ลงวันที่ 5  กมุภาพนัธ ์2559) 

 

หลกัเกณฑ์การเลือกสรร 
คะแนน
เต็ม 

วิธีการประเมิน 

2.  การประเมินครั้งที่ 2 
ประเมินบุคคลโดยพิจารณาความเหมาะสมกับตําแหน่งหน้าที่จาก 

ประวัติส่วนตัว ประวัติการศึกษา ประวัติการทํางาน จากการสังเกต 
พฤติกรรมที่ปรากฏของผู้เข้าสอบและจากการสัมภาษณ์ พิจารณา 
ความเหมาะสมในด้านต่าง ๆ เช่น ความรู้ทีอ่าจใช้เป็นประโยชน์ในการ
ปฏิบัติงานในหน้าที่ ความสามารถ ประสบการณ์ ท่วงทีวาจา อุปนิสัย 
อารมณ์ ทัศนคติ คุณธรรม จรยิธรรม การปรับตัวเข้ากับผู้ร่วมงาน รวมทั้ง
สังคม และสิ่งแวดล้อม ความคิดริเริ่มสร้างสรรค์ ปฏิภาณไหวพริบ และ
บุคลิกภาพอย่างอ่ืน เป็นต้น และรวมถึงสมรรถนะหลัก สมรรถนะที่จําเป็น
ของตําแหน่ง 

(100) 
 

สอบสัมภาษณ ์

รวม (250)  

 
 




