
~ 1 ~ 

 
 

 
 
 

ประกาศสำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษากาญจนบุรี 
เรื่อง รายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการประเมินความรู้ความสามารถ ทักษะ และสมรรถนะ  
กำหนดวัน เวลา สถานที่ในการประเมินความรู้ความสามารถ ทักษะ และสมรรถนะ  

เพ่ือสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป  
…………………………………………………. 

ตามที่ ได้มีประกาศสำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษากาญจนบุรี  ลงวันที่  3 มีนาคม 2565                
เรื่อง รับสมัครบุคคลเพ่ือสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป จำนวน 2 ตำแหน่ง ได้แก่ นักวิชาการคอมพิวเตอร์ 
และนิติกร และจะประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการประเมินความรู้ความสามารถ ทักษะ และสมรรถนะภายใน
วันที่ 17  มีนาคม 2565 นั้น 

สำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษากาญจนบุรี จะขอประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการประเมิน
ความรู้ความสามารถ ทักษะ และสมรรถนะ และระเบียบปฏิบัติเกี่ยวกับการประเมินความรู้ความสามารถ ทักษะ 
และสมรรถนะ ดังต่อไปนี้ 

1. รายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการประเมินความรู้ความสามารถทั่วไป ภาค ก (สอบข้อเขียน) ความสามารถ      
และทักษะเฉพาะตำแหน่ง ภาค ข (สอบปฏิบัติ ) และประเมินความเหมาะสมกับตำแหน่งและวิชาชีพ ภาค ค                
(สอบสัมภาษณ)์ ปรากฏตามเอกสารแนบท้ายประกาศนี้   

2. รายชื่อผู้ไม่มีสิทธิเข้ารับการประเมินความรู้ความสามารถทั่วไป ภาค ก (สอบข้อเขียน) ความสามารถ      
และทักษะเฉพาะตำแหน่ง ภาค ข (สอบปฏิบัติ ) และประเมินความเหมาะสมกับตำแหน่งและวิชาชีพ ภาค ค                
(สอบสัมภาษณ)์ ปรากฏตามเอกสารแนบท้ายประกาศนี้ 

3. กำหนดวัน เวลา และสถานที่ในการประเมินความรู้ความสามารถ ทักษะ และสมรรถนะ ตามวัน เวลา 
และสถานที่ในตารางสอบ  ดังนี้ 

การประเมินความรู้ความสามารถ ทักษะและสมรรถนะ 
วัน เวลาและสถานที่ 

ในการประเมินฯ 
คะแนนเต็ม  

ภาค ก ความรู้ความสามารถทัว่ไป  
- พระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการ

กระทรวงศึกษาธิการ พ.ศ. 2546 และท่ีแก้ไขเพ่ิมเติม 
- พระราชกฤษฎีกาว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการบริหาร

กิจการบ้านเมืองที่ดี พ.ศ. 2546 
- ระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรี ว่าด้วยพนักงานราชการ           

พ.ศ. 2547 และที่แก้ไขเพ่ิมเติม 
- ระเบยีบสำนักนายกรัฐมนตรี ว่าด้วยงานสารบรรณ      

พ.ศ. 2526 และที่แก้ไขเพ่ิมเติม 
- พระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของทางราชการ          

พ.ศ. 2540 
- พรบ.คอมพิวเตอร์ 

วันเสาร์ที่ 19 มีนาคม 2565 
เวลา 09.30 - 10.30 น. 
ณ อาคาร 7 ห้อง 721 

โรงเรียนกาญจนานุเคราะห์ 

50  คะแนน 

/ความรู้ความสามารถ (ต่อ)... 
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ความรู้ความสามารถ ทักษะ และสมรรถนะ 
วัน เวลาและสถานที่ 

ในการประเมินฯ 
คะแนนเต็ม 

ภาค ข ความสามารถ และทักษะเฉพาะตำแหน่ง  
ตำแหน่ง นักวิชาการคอมพิวเตอร์ 

1) การซ่อมบำรุงรักษาเครื่องคอมพิวเตอร์เบื้องต้น 
2) สร้างเว็บไซตด์้วยโปรแกรมที่ผู้เข้ารับการประเมินมีความรู้

ความสามารถซ่ึงผู้เข้ารับการประเมินสามารถนำโปรแกรม
มาเองได้ในกรณีนี้ 

ตำแหน่ง นิติกร 
1) กระบวนการและวิธีดำเนินการทางกฎหมายในกรณีศึกษา

ต่าง ๆ  

วันเสาร์ที่ 19 มีนาคม 2565 
เวลา 13.00 - 16.00 น. 

ณ ห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ 
โรงเรียนกาญจนานุเคราะห์ 

100  คะแนน 

ภาค ค การประเมินความเหมาะสมกับตำแหน่ง  
1) ประวัติส่วนตัว ประวัติการศึกษา (10 คะแนน) 
2) ประสบการณ์ทำงาน (10 คะแนน) 
3) มีความรู้และทักษะในการปฏิบัติงาน (10 คะแนน) 
4) บุคลิกภาพ ท่วงทีวาจา และวุฒิภาวะ ทางอารมณ ์ 

(10 คะแนน) 
5) การมีปฏิภาณไหวพริบ การมีเจตคติ และอุดมการณ ์ 

(10 คะแนน) 

วันอาทิตยท์ี ่20 มีนาคม 2565 
เวลา 09.00 เป็นต้นไป 

ณ อาคาร 7  
- ห้อง 721 ห้องเก็บตัวเพ่ือรอ
สอบสัมภาษณ์ 
- ห้อง 722 ห้องสัมภาษณ์ 
โรงเรียนกาญจนานุเคราะห์ 

50 คะแนน 

 
4. ระเบียบปฏิบัติเกี่ยวกับการประเมินความรู้ความสามารถทั่วไป ภาค ก (สอบข้อเขียน) ความสามารถ        

และทักษะเฉพาะตำแหน่ง ภาค ข (สอบปฏิบัติ ) และประเมินความเหมาะสมกับตำแหน่งและวิชาชีพ ภาค ค                
(สอบสัมภาษณ์) ดังนี้ 

4.1 แต่งกายให้สุภาพเรียบร้อยตามประเพณีนิยม กล่าวคือ สุภาพสตรี สวมเสื้ อ กระโปรง     
สวมรองเท้าหุ้มส้น สุภาพบุรุษสวมเสื้อ กางเกง โดยสอดชายเสื้อไว้ในกางเกง สวมรองเท้าหุ้มส้นและประพฤติตน
เป็นสุภาพชน  

4.2 ผู้สมัครต้องสวมหน้ากากอนามัยหรือหน้ากากผ้าตลอดเวลาขณะที่เข้ารับการประเมิน
ความรู้ความสามารถ ทักษะ และสมรรถนะ รวมทั้งต้องรักษาระยะห่างระหว่างบุคคล ไม่น้อยกว่า 1.5 เมตร    
เพ่ือความปลอดภัยในการเข้ารับการประเมินฯ และหากมีอุณหภูมิร่างกายสูงกว่า 37 องศาเซลเซียส จะไม่ได้รับ
อนุญาตให้เข้าห้อง 

4.3 เป็นหน้าที่ของผู้สมัครจะต้องทราบวัน เวลา สถานที่ในการประเมินความรู้ความสามารถ 
ทักษะ และสมรรถนะ 

4.4 ผู้ เข้าสอบต้องนำอุปกรณ์ที่ใช้ในการสอบ ได้แก่ ดินสอดำ 2B ยางลบ ปากกาน้ำเงิน       
และต้องนำบัตรประจำตัวผู้สมัคร และบัตรประจำตัวประชาชน หรือบัตรที่ทางราชการออกให้ไปในวันประเมิน
ประเมินความรู้ความสามารถ ทักษะ และสมรรถนะทุกครั้ง หากไม่มีบัตรใดบัตรหนึ่ง กรรมการหรือเจ้าหน้าที่ควบคุม
การประเมินความรู้ความสามารถ ทักษะ และสมรรถนะ อาจพิจารณาไม่อนุญาตให้เข้ารับประเมินความรู้
ความสามารถ ทักษะ และสมรรถนะก็ได้ 

5. การเข้ารับประเมินความรู้ความสามารถ ทักษะ และสมรรถนะ โดยวิธีการสอบข้อเขียน ต้องปฏิบัติดังนี้ 
  5.1 ห้ามนำตำราเอกสาร เครื่องมือและอุปกรณ์สื่อสารอิเล็กทรอนิกส์ทุกชนิดเข้าไปในห้องสอบ 

/5.2 ควรไปถงึสถานที.่.. 
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  5.2 ควรไปถึงสถานที่ประเมินก่อนเริ่มเวลาประเมินไม่น้อยกว่า 30 นาที แต่จะเข้าห้องสอบได้ก็
ต่อเมื่อได้รับอนุญาตจากกรรมการหรือเจ้าหน้าที่ควบคุมการประเมินแล้ว 
  5 .3 ต้องเชื่อฟังและปฏิบัติตามคำสั่งและคำแนะนำของกรรมการหรือเจ้าหน้าที่ควบคุม         
การประเมินโดยเคร่งครัด 
  5.4 ต้องเข้าประเมินกับกรรมการตามท่ีเจ้าหน้าที่ดำเนินการประเมินกำหนดให้เท่านั้น 
  5.5 ผู้เข้าสอบที่ไปถึงห้องสอบหลังจากเวลาที่กำหนดเริ่มสอบในตารางการประเมินไปแล้ว 15 นาท ี
จะไม่ได้รับอนุญาตให้เข้าสอบในวิชานั้น เว้นแต่มีเหตุความจำเป็น ให้อยู่ในดุลยพินิจของประธานสนามสอบ 
  5.6 ผู้มาสอบจะต้องเข้ารับการประเมินตามตำแหน่งที่สมัคร และตามวัน เวลาที่กำหนด         
ในตารางการประเมิน ผู้ที่ เข้ารับการประเมินผิดตำแหน่งจะถูกปรับให้ตกและไม่มีสิทธิเข้ารับการประเมิน           
ในตำแหน่งที่สมัครอีก 
  5.7 ผู้เข้ารับการประเมินจะต้องนั่งประเมินตามที่นั่งและห้องประเมินที่กำหนดให้ ผู้ใดนั่งผิดที่       
ในการประเมินความรู้ความสามารถ ทักษะ และสมรรถนะใดจะไม่ได้รับคะแนนสำหรับความรู้ความสามารถ 
ทักษะ และสมรรถนะนั้น 
  5 .8 เขียนชื่อ – นามสกุล ความรู้ความสามารถ ทักษะ และสมรรถนะที่สอบ ตำแหน่ง             
ที่สมัครและเลขประจำตัวผู้สมัครเฉพาะในที่ท่ีกำหนดให้เท่านั้น 
  5.9 เมื่ออยู่ในห้องประเมินขณะประเมินต้องไม่พูดหรือติดต่อกับผู้ เข้ารับการประเมินอ่ืน        
หรือบุคคลภายนอก และไม่ออกจากห้องประเมินเว้นแต่จะได้รับอนุญาต และอยู่ในความดูแลของคณะกรรมการหรือ
เจ้าหน้าที่ควบคุมการประเมินฯ 
  5.10 แบบทดสอบ กระดาษคำตอบที่ใช้ในการประเมินจะนำออกจากห้องประเมินไม่ได้  

5.11 เมื่อหมดเวลาและคณะกรรมการหรือเจ้าหน้าที่ควบคุมการประเมินให้หยุดทำตอบจะต้อง
หยุดทันที แต่จะออกจากห้องประเมินได้ต่อเมื่อคณะกรรมการหรือเจ้าหน้าที่ควบคุมการประเมินได้อนุญาตแล้ว 

5.12 เมื่อสอบเสร็จแล้ว ผู้สอบต้องนั่งอยู่ในห้องสอบจนหมดเวลาทำข้อสอบ 
6 .  ผู้ ใดไม่ปฏิบัติตามระเบียบปฏิบัติ เกี่ ยวกับการประเมินนี้  หรือผู้ใดทุจริต หรือพยายามทุจริต            

อาจไม่ได้รับอนุญาตให้เข้ารับการประเมินความรู้ความสามารถ ทักษะ และสมรรถนะ และคณะกรรมการดำเนินการ
สรรหาและเลือกสรรอาจจะพิจารณาสั่งงดการให้คะแนนก็ได้ 

7.  ผู้ใดไม่มาภายในกำหนด วัน เวลา และสถานที่ดังกล่าว ถือว่าสละสิทธิ์และไม่มีสิทธิ์เข้ารับการประเมิน
ความรู้ความสามารถ ทักษะ และสมรรถนะครั้งนี้   

8. สำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษากาญจนบุรี จะประกาศรายชื่อผู้ผ่านการประเมินสรรหาและ
เลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป ภายในวันที่   24 มีนาคม 2565 ณ สำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา
มัธยมศึกษากาญจนบุรี และทางเว็บไซต์ http://www.sesaok.go.th 
 
    ประกาศ  ณ  วันที่ 16 มีนาคม  พ.ศ. 2565 
   
        
 

(นายอนันต์ศักดิ์  ภูพลผัน) 
ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษากาญจนบุรี 
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บัญชีรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป   
สังกัดสำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษากาญจนบุรี 

แนบท้ายประกาศสำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษามัธยมศึกษากาญจนบุรี ลงวันที่  16 มีนาคม  พ.ศ. 2565 
 

08 ตำแหน่งนักวิชาการคอมพิวเตอร์ 
ที ่ เลขประจำตัวผู้สมัคร ชื่อ - สกุล หมายเหตุ 
1 08001 นายนาคคฑา  ศรีสุข ห้องสอบอาคาร 7 ห้อง 721 
2 08002 นายอนอัช  เจิมจุล โรงเรียนกาญจนานุเคราะห ์
3 08003 นายศุภพล  นนทะบรรหาญ ตำแหน่งนักนักวิชาการคอมพิวเตอร์ 
4 08004 นางสาววนิดา  อินสุวรรณ เลขประจำตัวผู้สมัคร  
5 08005 นายนภสินธุ์ แย้มศิริ 08001-08013 
6 08006 นายธนาคาร สุทธิ  
7 08007 นายวรายุทธ  เขียวยศ  
8 08008 นายสัมฤทธิ์  หัสเขตร์  
9 08009 นายส่งศักดิ์  เสือผู้  
10 08010 นายชาญชัย  แสงนิล  
11 08011 นายวันชัย  เชื้อวงษ์  
12 08012 นางสาวแพรไหม  ปฐมเพทาย  
13 08013 ว่าที่ร้อยตรีวิสุทธิ์ เจียมธโนปจัย  
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บัญชีรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป   
สังกัดสำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษากาญจนบุรี 

แนบท้ายประกาศสำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษามัธยมศึกษากาญจนบุรี ลงวันที่  16 มีนาคม  พ.ศ. 2565 
 

09 ตำแหน่งนิติกร 
ที ่ เลขประจำตัวผู้สมัคร ชื่อ - สกุล หมายเหตุ 
1 09001 นางสาวแพรวนภา โคกแก้ว ห้องสอบอาคาร 7 ห้อง 721 
2 09002 นางสาวลดาวัล  ครุฑวงศ ์ โรงเรียนกาญจนานุเคราะห ์
3 09003 นายสหจร  สังขสุจิต ตำแหน่งนิติกร 
4 09004 นางสาวเบญจรัตน์  ศรอารา เลขประจำตัวผู้สมัคร  
5 09005 นายอธิราช  ฟักโต 09001-09010 
6 09006 นางสาวณัฐนันท์  จินจาคาม  
7 09008 นายวันเฉลิม  เทียมผูก  
8 09009 นายพิสิฐ  นาคขำ  
9 09010 นายภาษิต  กาญจนธีรักษ์  
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รายชื่อผู้ไมม่ีสิทธิเข้ารับการสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป   
สังกัดสำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษากาญจนบุรี 

แนบท้ายประกาศสำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษามัธยมศึกษากาญจนบุรี ลงวันที่  16 มีนาคม พ.ศ. 2565  
 

09 ตำแหน่งนิติกร 
ที ่ เลขประจำตัวผู้สมัคร ชื่อ - สกุล หมายเหตุ 
1 09007 นางสาวทัตพิชา  จิตต์อุทัศน์ ขาดคุณสมบัติ 

 


