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ประกาศวิทยาลัยเทคนิคดุสิต 
เร่ือง  การรับสมัครและสอบคัดเลือกบุคคลเพ่ือเป็นลูกจ้างเหมาบริการ 

ตำแหน่ง ครูจ้างสอน (สาขาวิทยาศาสตร์การกีฬา) 
 ---------------------------------------- 

   ด้วยวิทยาลัยเทคนิคดุสิต สังกัดสำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา กระทรวงศึกษาธิการ 
มีความประสงค์เปิดรับสมัครและสอบคัดเลือกบุคคลเพื่อคัดเลือกเป็นลูกจ้างเหมาบริการ ตำแหน่ง ครูจ้างสอน 
(สาขาวิทยาศาสตร์การกีฬา) ตามรายละเอียดดังน้ี 

 

 1. ตำแหน่งท่ีรับสมัคร และอัตราเงินเดือนท่ีจะได้รับ 
 

  ตำแหน่ง ครูจ้างสอน (สาขาวิทยาศาสตร์การกีฬา) จำนวน 1 อัตรา 

  

    อัตราเงินเดือน  13,680 บาท   

   

 2. คุณสมบัติท่ัวไปและคุณสมบัติเฉพาะตำแหน่งสำหรับตำแหน่งของผู้สมัคร  

 

  ผู้สมัครต้องมีคุณสมบัติทั่วไป และมีคุณสมบัติเฉพาะตำแหน่งครบทุกข้อ ดังต่อไปน้ี 
 

  2.1 คุณสมบัติท่ัวไป 
   2.1.1 มีสัญชาติไทย 
   2.1.2 อายุไม่ต่ำกว่า 20 ปี บริบูรณ์ 
   2.1.3 ไม่เป็นบุคคลล้มละลาย 
   2.1.4 ไม่เป็นผู้มีกายทุพพลภาพจนไม่สามารถปฏิบัติหน้าที่ได้ ไร้ความสามารถ หรือ
จิตฟั่นเฟือนไม่สมประกอบ หรือเป็นโรคที่กำหนดไว้ในกฎหมายว่าด้วยระเบียบข้าราชการพลเรือน 
   2.1.5 เป็นผู้เลื ่อมใสในการปกครองระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรง
เป็นประมุข 
   2.1.6 ไม่ดำรงตำแหน่งทางการเมือง กรรมการพรรคการเมือง หรือเจ้าหน้าที่ในพรรค
การเมือง 
   2.1.7 ไม่เป็นผู้เคยต้องรับโทษจำคุกโดยคำพิพากษาถึงที่สุดให้จำคุกเพราะกระทำ
ความผิดทางอาญาเว้นแต่เป็นโทษสำหรับความผิดที่ได้กระทำโดยประมาทหรือความผิดลหุโทษ 
   2.1.8 ไม่เป็นผู้ถูกลงโทษให้ออก ปลดออก หรือไล่ออกจากราชการ รัฐวิสาหกิจหรือ
หน่วยงานอื่นของรัฐ 
   2.1.9 เป็นผู้มีความสามารถปฏิบัติตามคำสั่งของทางราชการ 
 

  2.2 คุณสมบัติเฉพาะตำแหน่ง (แนบท้ายประกาศ)  
 
 
 
 

 3. การรับสมัคร 

  3.1 วัน เวลา และสถานท่ีรับสมัคร 
   ผู้ประสงค์สมัครเข้ารับการคัดเลือกให้ขอรับใบสมัครและยื่นใบสมัคร หรือเอกสาร
พร้อมหลักฐานด้วยตนเองที่งานบุคลากร อาคาร 7 ชั้น 2 วิทยาลัยเทคนิคดุสิต ในระหว่างวันที่ 1 – 25  
พฤศจิกายน  2565 เวลา 08.30 น. – 16.30 น. เว้นวันหยุดราชการ 
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  3.2 เอกสารหลักฐานท่ีจะต้องนำมาประกอบการยื่นใบสมัคร 

   ๓.๒.๑  รูปถ่ายหน้าตรง ไม่สวมหมวก ไม่สวมแว่นดำ ขนาด ๑ x ๑.๕ น้ิว โดยถ่ายไว้
ไม่เกิน 6 เดือน (นับถึงวันสุดท้ายของการรับสมัคร)  จำนวน 2 รูป   
   ๓.๒.๒  สำเนาปริญญาบัตร/ประกาศนียบัตร และ/หรือ สำเนาระเบียนแสดงผล
การศึกษา  (Transcript of Record)  ที่แสดงว่าเป็นผู้มีคุณวุฒิการศึกษาตรงตามประกาศรับสมัครโดยต้อง
สำเร็จการศึกษาและได้รับอนุมัติจากผู้มีอำนาจอนุมัติภายในวันปิดรับสมัคร  จำนวนอย่างละ ๒ ฉบับ 
  ทั้งนี้ ผู้ที ่จะถือว่าเป็นผู้ที ่สำเร็จการศึกษาตามหลักสูตรขั้นปริญญาบัตร/ประกาศนียบัตรของ
สถานศึกษาใดนั้นจะถือตามกฎหมาย กฎ หรือระเบียบที ่เกี ่ยวกับการสำเร็จการศึกษาตามหลักสูตรของ
สถานศึกษาน้ันๆ เป็นเกณฑ์ โดยจะต้องสำเร็จการศึกษาภายในวันที่ปิดรับสมัคร 
   ๓.๒.๓  สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน  จำนวน ๑ ฉบับ 
   ๓.๒.๔  สำเนาทะเบียนบ้าน  จำนวน ๑ ฉบับ 
   ๓.๒.๕  สำเนาหลักฐานอื่นๆ (ถ้ามี) เช่น ใบสำคัญการสมรส ใบเปลี่ยนชื่อ -นามสกุล 
(ในกรณีที่ชื่อและนามสกุลในหลักฐานการสมัครไม่ตรงกัน)  ใบสำคัญทางทหาร (ใบ สด.๘ ใบ สด.๙ และใบ สด.๔๓)  
เป็นต้น จำนวนอย่างละ ๑ ฉบับ 

๓.๒.๖  สำเนาใบอนุญาตประกอบวิชาชีพครู  หรือสำเนาใบอนุญาตปฏิบัติการสอน  
หรือหนังสือรับรองสิทธิ  โดยต้องได้รับอนุมัติภายในวันปิดรับสมัครเท่าน้ัน  จำนวน ๑ ฉบับ  

 
 
 

 4. ค่าธรรมเนียมในการรับสมัคร 
  ผู้สมัครต้องเสียค่าธรรมเนียมสอบสำหรับตำแหน่งที่สมัคร จำนวน 1๐๐ บาท (หน่ึงร้อยบาท
ถ้วน) และค่าธรรมเนียมดังกล่าวจะไม่จ่ายคืนให้  ไม่ว่ากรณีใดๆ ทั้งสิ้น  

 
 
 

 5. การยื่นใบสมัครเข้ารับการสอบคัดเลือก 
  5.1 ผู้สมัครเข้ารับการสมัครสอบต้องสมัครด้วยตนเอง กรอกรายละเอียดในใบสมัครให้ถูกต้อง
และครบถ้วน 
  5.2 ผู้สมัครเข้ารับการสอบคัดเลือกต้องลงลายมือชื่อต่อหน้าเจ้าหน้าที่ 
 
 
 

 6. การประกาศรายช่ือผู้มีสิทธิ์เข้ารับการสอบคัดเลือก  

  วิทยาลัยเทคนิคดุสิต จะประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการสอบคัดเลือก ในวันที่ 28 พฤศจิกายน 
2565 ณ อาคาร 7 ช ั ้น 2 งานบุคลากร ว ิทยาลัยเทคนิ คด ุส ิต และทางเว ็บไซต์ว ิทยาลัยเทคนิคด ุสิ ต                       
www.technicdusit.ac.th 
 
 
 

 7. หลักเกณฑ์และวิธีการสอบคัดเลือก  

 
 

  วิทยาลัยเทคนิคดุสิต จำดำเนินการสอบคัดเลือกโดยการสอบสัมภาษณ์ ตามองค์ประกอบดังน้ี 
 

  การสอบสัมภาษณ์ จะพิจารณาดังน้ี 
   7.2.1 ประวัติการศึกษาและประสบการณ์ 
   7.2.2 บุคลิกภาพ ท่วงที วาจา 
   7.2.3 การมีปฏิภาณ ไหวพริบ 
   7.2.4 เจตคติและอุดมการณ์ 
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 8. วัน เวลา และสถานท่ีสอบคัดเลือก 
วิทยาลัยเทคนิคดุสิต จะดำเนินการสอบคัดเลือกโดยการสอบสัมภาษณ์ ตามตารางดังต่อไปน้ี 

 

วัน เดือน ปี เวลา วิชา คะแนนเต็ม 
29 พฤศจิกายน 2565 09.00 น. เป็นต้นไป สอบสมรรถนะ 

- สอบสัมภาษณ์ 
 

100 
30 พฤศจิกายน 2565 09.00 น. เป็นต้นไป ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือก  

 

รายละเอียดห้องสอบและสถานที่สอบคัดเลือกจะแจ้งในวันประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบคัดเลือก 
 

 9. เกณฑ์การตัดสิน 
ผู้ผ่านเกณฑ์ต้องสอบสัมภาษณ์ผ่านร้อยละ 60 จึงจะมีสิทธิ์เข้ารับการจัดจ้างได้ 

 

 10. การประกาศรายช่ือผู้ผ่านการสอบคัดเลือกและข้ึนบัญชี 
  วิทยาลัยเทคนิคดุสิต จะประกาศรายชื่อผู้ผ่านการสอบคัดเลือก ภายในวันที่ 30 พฤศจิกายน 
2565 ณ อาคาร 7 ชั้น 2 งานบุคลากร วิทยาลัยเทคนิคดุสิต โดยจะประกาศเรียงตามลำดับที่จากผู้ได้รับ
คะแนนจากมากไปหาน้อยเฉพาะผู้ที่ผ่านเกณฑ์ตาม (ข้อ 9) และทางเว็บไซต์ www.technicdusit.ac.th 
 

 11. การมารายงานตัวเพ่ือเข้าทำงาน 
  วิทยาลัยเทคนิคดุสิต จะแจ้งให้ผู้ผ่านการสอบคัดเลือกมารายงานตัว และจัดทำสัญญาจ้างใน
วันที่ 1 ธันวาคม 2565 ต้ังแต่เวลา 08.30 – 16.30 น. และเริ่มปฏิบัติงานต้ังแต่วันที่ 1 ธันวาคม 2565 – 
30 กันยายน 2566 

 จึงประกาศมาให้ทราบโดยทั่วกัน 

        ประกาศ ณ วันที่  1  เดือน  พฤศจิกายน  พ.ศ.  25๖5 
                 

                          
 
                                                                                                                                                       

    ว่าที่ ร.อ. 
                          (รามิน  แสงประดิษฐ์) 
                                       รองผู้อำนวยการ  ปฏิบัติราชการแทนในตำแหน่ง 

       ผู้อำนวยการวิทยาลัยเทคนิคดุสิต 
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เอกสารแนบท้ายประกาศ 
ตามประกาศวิทยาลัยเทคนิคดุสิต ลงวันท่ี  1  พฤศจิกายน  พ.ศ. 2565 

 
ตำแหน่ง วุฒิการศึกษา คุณสมบัติพิเศษ 

1. ครูจ้างสอน                 
(สาขาวิทยาศาสตร์การกีฬา) 

วุฒิการศึกษาปริญญาตรี หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต 
สาขาวิชาวิทยาศาสตร์การกีฬา , หลักสูตรศึกษาศาสตร
บัณฑิต สาขาวิชาพลศึกษา และอื่นๆ ที่เกี ่ยวข้องทุก
ประเภท 
 

มีความรู ้ความสามารถใน 
การใช้โปรแกรม microsoft 
office  

 
     
                
      

    
 


