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ประกาศสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษากาญจนบุรี 
เร่ือง รับสมัครบุคคลเพื่อสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป 

สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษากาญจนบุรี 
 

ด้วยสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษากาญจนบุรี มีความประสงค์จะรับสมัครบุคคลเพื่อสรรหาและ
เลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป ตำแหน่งนักวิชาการคอมพิวเตอร์และนิติกร สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา
มัธยมศึกษากาญจนบุรี จำนวน 2 ตำแหน่ง 

อาศัยอำนาจตามความในข้อ 5 ของประกาศคณะกรรมการการบริหารพนักงานราชการ ลงวันที่        
11 กันยายน พ.ศ.2552 เรื ่อง หลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื ่อนไขการสรรหาและเลือกสรรพนักงานราชการ          
และแบบสัญญาจ้างของพนักงานราชการ พ.ศ.2552 คำสั่งสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานที่ 511/2559 
ลงวันที่ 28 กันยายน 2559 เรื่องมอบหมายอำนาจการปฏิบัติราชการแทนเกี่ยวกับพนักงานราชการ และหนังสือ
สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ด่วนที่สุด ที่ ศธ ๐๔๐๐๙/ว1015 เรื่อง การจัดสรรอัตราพนักงานราชการ 
ลงวันที่ 14 กุมภาพันธ์ 2565 จึงประกาศรับสมัครบุคคลเพื่อสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป 
สำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษากาญจนบุรี จำนวน 2 ตำแหน่ง โดยมีรายละเอียดดังต่อไปนี้  

1. ชื่อตำแหน่ง กลุ่มงาน และรายละเอียดการจ้าง 
รายละเอียดแนบท้ายประกาศนี้ 

2. คุณสมบัติท่ัวไป และคุณสมบัติเฉพาะตำแหน่ง 
 ๒.๑ คุณสมบัติท่ัวไป 

2.1.1 มีสัญชาติไทย 
2.1.2 มีอายุไม่ต่ำกว่า 18 ปีบริบูรณ์ (นับถึงวันเปิดรับสมัครวันสุดท้าย) 
2.1.3 ไม่เป็นบุคคลล้มละลาย 
2.1.4 ไม่เป็นผู้มีร่างกายทุพพลภาพจนไม่สามารถปฏิบัติหน้าที่ได้ ไร้ความสามารถหรือจิตฟั่นเฟือน            

ไม่สมประกอบหรือเป็นโรคตามท่ีกำหนดไว้ในกฎหมายว่าด้วยระเบียบข้าราชการพลเรือน 
2.1.5 ไม่เป็นผู้ดำรงตำแหน่งทางการเมือง กรรมการพรรคการเมือง หรือเจ้าหน้าที่ในพรรคการเมือง 
2.1.6 ไม่เป็นผู ้เคยต้องรับโทษจำคุกโดยคำพิพากษาถึงที ่สุดให้จำคุกเพราะกระทำความผิดทางอาญา           

เว้นแต่เป็นโทษสำหรับความผิดที่ได้กระทำโดยประมาทหรือความผิดลหุโทษ 
2.1.7 ไม่เป็นผู้เคยถูกลงโทษให้ออก ปลดออก หรือไล่ออกจากราชการ รัฐวิสาหกิจ หรือหน่วยงานอ่ืนของรัฐ 

หมายเหตุ ผู้ที ่ผ่านการสรรหาและเลือกสรรในวันที ่ทำสัญญาจ้าง จะต้องไม่เป็นข้าราชการหรือลูกจ้าง         
ของส่วนราชการ พนักงานหรือลูกจ้างของหน่วยงานอื่นของรัฐ รัฐวิสาหกิจ หรือพนักงานหรือลูกจ้างของราชการ
ส่วนท้องถิ่น  
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/การสมัคร... 

๒.2 คุณสมบัติเฉพาะตำแหน่งพนักงานราชการทั่วไป  
 ผู ้สมัครต้องมีคุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่ง ตามที่ระบุไว้ในรายละเอียดเกี ่ยวกับการรับสมัคร       
ตามเอกสารแนบท้ายประกาศนี ้
3. วัน เวลา และสถานที่รับสมัคร 
         ให้ผู้ประสงค์จะสมัครเข้ารับการสรรหาและเลือกสรรฯ สมัครด้วยตนเองที่กลุ่มบริหารงานบุคคล สำนักงาน
เขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษากาญจนบุรี โรงเรียนกาญจนานุเคราะห์ ถนนหลักเมือง ตำบลบ้านเหนือ อำเภอเมือง 
จังหวัดกาญจนบุรี ระหว่างวันที่ 10 - 14 มีนาคม 2565 (ไม่เว้นวันหยุดราชการ) ภาคเช้าเวลา 08.30 น. – 12.00 น. 
และภาคบ่ายเวลา 13.00 น. – 16.30 น. โดยสามารถเลือกสมัครได้เพียง ๑ ตำแหน่ง 
4. หลักฐานที่ต้องย่ืนในวันสมัคร 

๔.๑ ใบสมัคร จำนวน 1 ชุด 
๔.๒ สำเนาปริญญาบัตร และใบรายงานผลการศึกษา (Transcripts) หรือระเบียบแสดงผลการศึกษา         

ที่แสดงว่าเป็นผู้มีวุฒิการศึกษาตรงกับตำแหน่งที่สมัคร โดยจะต้องสำเร็จการศึกษา และได้รับอนุมัติจากผู้มีอำนาจอนุมัติ 
ไม่หลังวันที่เปิดรับสมัครวันสุดท้าย จำนวน 1 ฉบับ 

๔.๓ รูปถ่ายหน้าตรงไม่สวมหมวก ไม่สวมแว่นตาสีเข้ม ขนาด 1 x 1.5 นิ ้ว ซึ ่งถ่ายไว้ไม่เกิน 6 เดือน             
(นับถึงวันปิดรับสมัคร) จำนวน 3 รูป 

๔.๔ สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน หรือบัตรอ่ืนที่ราชการออกให้ (ที่ยังไม่หมดอายุ) จำนวน 1 ฉบับ 
๔.๕ สำเนาทะเบียนบ้านที่มีชื่อผู้สมัคร จำนวน 1 ฉบับ 
๔.๖ ใบรับรองแพทย์ซึ่งออกโดยสถานพยาบาลของรัฐ ฉบับจริง (ท่ีออกให้โดยแพทย์ที่ได้รับอนุญาตประกอบ

โรคศิลป์ ซึ่งออกให้ไม่เกิน 6 เดือน) นับถึงวันปิดรับสมัคร ซึ่งเป็นผลการตรวจร่างกายที่แสดงว่าไม่เป็นโรคที่ต้องห้าม
ตามกฎ ก.พ. ฉบับที่ 16 (พ.ศ. 2536) มาแล้วไม่เกิน 1 เดือน จำนวน 1 ฉบับ 

๔.๗ ใบสำคัญแสดงการผ่านการเกณฑ์ทหาร (ถ้ามี) พร้อมถ่ายสำเนา จำนวน ๑ ฉบับ  
๔.๘ หลักฐานอื่น ๆ เช่น ใบสำคัญเปลี่ยนชื่อ - ชื่อสกุล ทะเบียนสมรส (ถ้ามี) จำนวน 1 ฉบับ 
๔.๙ หนังสือรับรองการผ่านงาน (ถ้ามี) จำนวน 1 ฉบับ 
ทั้งนี้ สำเนาหลักฐานทุกฉบับให้ผู้สมัครรับรองสำเนาถูกต้องและลงชื่อกำกับ 

5. ค่าธรรมเนียมในการสมัคร 
ผู ้สมัครเข้าร ับการสรรหาและเลือกสรรต้องเสียค่าธรรมเนียมการสมัครสอบ คนละ  250 บาท             

(สองร้อยห้าสิบบาทถ้วน) และค่าธรรมเนียมดังกล่าว เมื่อออกใบเสร็จการรับสมัครแล้วจะไม่คืนค่าธรรมเนียมการรับสมัคร
ไม่ว่ากรณีใด ๆ ทั้งสิ้น 
6. เงื่อนไขในการรับสมัคร 

ผู้สมัครเข้ารับการสรรหาและเลือกสรรฯ จะต้องรับผิดชอบในการตรวจสอบและรับรองตนเอง ว่าเป็นผู้มี
คุณสมบัติทั่วไปและคุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่งตรงตามประกาศสมัครจริง และจะต้องกรอกรายละเอียด    
ต่าง ๆ ในใบสมัคร พร้อมทั้งยื่นหลักฐานในการสมัครให้ถูกต้องครบถ้วน  

ในกรณีที ่มีความผิดพลาดอันเกิดจากผู ้สมัครไม่ว่าในกรณีใด ๆ หรือวุฒิการศึกษาไม่ตรงตามคุณวุฒิ         
ของตำแหน่งที่สมัคร อันมีผลทำให้ผู ้สมัครไม่มีสิทธิสมัครตามประกาศรับสมัครดังกล่าว หรือหากตรวจสอบ
ภายหลังพบว ่าเป ็นผ ู ้ขาดค ุณสมบัต ิตามที ่กำหนดหรือรายงานข ้อมู ลในเอกสารอ ันเป ็นเท็จให ้ถ ือว่า                    
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/อนึ่ง... 

การสมัครและการได้เข้ารับการสรรหาและเลือกสรรฯ ครั้งนี้เป็นโมฆะสำหรับผู้สมัครนั้น และจะเรียกร้องสิทธิใด ๆ             
ในภายหลังมิได้ทั้งสิ้น 
7. การประกาศรายช่ือผู้มีสิทธิ์เข้ารับการสรรหาและเลือกสรร 
 สำนักงานเขตพ้ืนที ่การศึกษามัธยมศึกษากาญจนบุรี  จะประกาศรายชื ่อผู ้มีส ิทธิ ์เข้ารับการสรรหา            
และเลือกสรรฯ ภายในวันที่ 17 มีนาคม 2565 ณ สำนักงานเขตพื ้นที ่การศึกษามัธยมศึกษากาญจนบุรี            
และทางเว็บไซต ์http://www.sesaok.go.th 
8. หลักเกณฑ์ วิธีการสรรหาและเลือกสรร 
 ผู้สมัครต้องได้รับการประเมินความรู ้ ความสามารถ ทักษะและสมรรถนะ ตามหลักเกณฑ์และวิธีการ
ประเมิน ๓ ด้าน  ดังนี้ (รายละเอียดแนบท้ายประกาศ) 
 ๘.๑ ภาค ก ความรู้ความสามารถทั่วไป ( 50 คะแนน) วิธีการประเมินโดยการสอบข้อเขียน 
 ๘.๒ ภาค ข ความสามารถ และทักษะเฉพาะตำแหน่ง ( 100 คะแนน) วิธีการประเมินโดยการปฏิบัติ 
 ๘.๓ ภาค ค ประเมินความเหมาะสมกับตำแหน่ง ( ๕๐ คะแนน) วิธีการประเมินโดยการการสัมภาษณ์ 
9. กำหนดการสรรหาและเลือกสรร 
 สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษากาญจนบุรี  จะดำเนินการประเมิน ภาค ก ความรู้ความสามารถ
ทั่วไป และภาค ข ความสามารถ และทักษะเฉพาะตำแหน่ง ในวันที่ 19 มีนาคม 2565 และภาค ค ประเมินความเหมาะสม
กับตำแหน่ง (การสัมภาษณ์)  ในวันที่ 20 มีนาคม 2565 
10. เกณฑ์การตัดสิน 
 ผู้ผ่านการสรรหาและเลือกสรรฯ ต้องเป็นผู้สอบได้คะแนนแต่ละภาคไม่ต่ำกว่าร้อยละ 60 เรียงลำดับผู้ที่ได้
คะแนนรวมจากมากไปน้อย กรณีที่ได้คะแนนเท่ากัน ให้พิจารณาผู้ที่ได้คะแนนประเมิน ภาค ก มากกว่า เป็นผู้อยู่
ในลำดับที่ดีกว่า ถ้าคะแนนประเมิน ภาค ก เท่ากัน จะพิจารณาให้ผู้ที่ได้คะแนนประเมิน ภาค ข มากกว่าเป็นผู้อยู่
ในลำดับที่ดีกว่า ถ้าคะแนนประเมิน ภาค ข เท่ากัน จะพิจารณาให้ผู้ที่ได้คะแนนประเมิน ภาค ค มากกว่าเป็นผู้อยู่
ในลำดับที่ดีกว่า 
11. การประกาศรายช่ือผู้ผ่านการสรรหาและเลือกสรร 
 สำนักงานเขตพื้นที ่การศึกษามัธยมศึกษากาญจนบุรี จะประกาศรายชื ่อผู ้ผ่านการสรรหาและเลือกสรรฯ        
ภายในวันที่ 24 มีนาคม ณ ป้ายประชาสัมพันธ์ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษากาญจนบุรี และทาง
เว็บไซต์ http://www.sesaok.go.th จำแนกตามตำแหน่งที่เปิดรับสมัครและมีผู้สอบผ่านตามลำดับ 
12. การขึ้นบัญชรีายช่ือผู้ผ่านการสรรหาและเลือกสรรฯ 

ผู้ทีผ่่านการสรรหาและเลือกสรรฯ จะได้รับการจัดจ้างตามตำแหน่งที่ประกาศ โดยไม่มีการขึ้นบัญช ี

13. การจัดทำสัญญาจ้างและเริ่มปฏิบัติราชการ 
๑3.๑ ผู ้ผ ่านการสรรหาและเลือกสรรฯ ลำดับที ่ ๑ ของแต่ละตำแหน่ง จะต้องมาทำสัญญาจ้าง                 

ในวันที่ 28 มีนาคม 2565  
๑3.๒ หากผู้ผ่านการสรรหาและเลือกสรรฯ ลำดับที่ ๑ ของแต่ละตำแหน่ง สละสิทธิ์ ไม่เข้ารับการจัดจ้าง     

ในตำแหน่งที่ผ่านการสรรหาและเลือกสรรฯ หรือไม่มารายงานตัวเพื่อเข้ารับการจัดจ้างตามวัน เวลาที่กำหนด 
สำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษากาญจนบุรี จะเรียกลำดับถัดไปมาจัดจ้างแทน 
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อนึ่ง อัตราพนักงานราชการทั่วไปถือเป็นการจ้างลูกจ้างชั่วคราวจะไม่มีข้อผูกพันที่จะนำไปสู่การบรรจุ         
หรือปรับเปลี ่ยนสถานภาพเป็นลูกจ้างประจำหรือข้าราชการ หากผู ้ประสงค์จะบรรจุเป็นลูกจ้างประจำ            
หรือข้าราชการ ต้องดำเนินการสมัครและสอบแข่งขันหรือสอบคัดเลือกตามหลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื ่อนไข           
ที ่องค์กรกลางกำหนด และหากปรากฏว่าเป็นผู ้ขาดคุณสมบัติตามที ่กำหนด หรือมีความรู ้ความสามารถ                  
ความประพฤติไม่เหมาะสม ผู้มีอำนาจในการจ้างอาจบอกเลิกจ้างโดยไม่ต้องแจ้งให้ผู้รับจ้างทราบล่วงหน้า 

ทั้งนี้ ผู้ที่ได้รับการคัดเลือกและเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป ยินยอมตามเงื่อนไขแห่งประกาศนี้          
ทุกประการ โดยไม่ขอโต้แย้งและเรียกร้องสิทธิใด ๆ  

ประกาศ ณ วันที่    3  มีนาคม พ.ศ. 2565 

 
 

(นายอนันต์ศักดิ์  ภูพลผัน) 
ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษากาญจนบุรี 
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รายละเอียดเกี่ยวกับรับสมัครบุคคลเพื่อสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป 
สังกัดสำนักงานเขตพื้นทีก่ารศึกษามัธยมศึกษากาญจนบุรี 

แนบท้ายประกาศสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษากาญจนบุร ี
ประกาศ ณ วันที่  3  มีนาคม พ.ศ. 2565 

....................................................................... 
๑.  ตำแหน่งประเภท   นักวิชาการคอมพิวเตอร์ 
     สายงาน   บริหารทั่วไป   
     ลักษณะงานโดยท่ัวไป  

ปฏิบัติงานทางวิทยาการคอมพิวเตอร์ ซึ ่งมีลักษณะงานที่ปฏิบัติเกี่ยวกับการศึกษา วิเคราะห์กำหนด
คุณลักษณะของเครื่อง จัดระบบติดตั้ง เชื ่อมโยงระบบเครื่องคอมพิวเตอร์ ศึกษา วิเคราะห์ออกแบบเกี่ยวกับ
ชุดคำสั่งระบบ ชุดคำสั่งประยุกต์ การจัดทำคู่มือการใช้คำสั่งต่างๆ กำหนดคุณลักษณะติดตั้งและใช้เครื่องมือ
ชุดคำสั่งสื่อสาร การจัดและบริหารระบบสารสนเทศ รวมทั้งการดำเนินการเกี่ยวกับการกระทำผิดทางคอมพิวเตอร์ 
และธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์การให้คำปรึกษาแนะนำอบรมเกี่ยวกับวิทยาการคอมพิวเตอร์ ด้านต่างๆ แก่บุคคล 
หรือหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ติดตามความก้าวหน้าของเทคโนโลยีใหม่ ๆ และปฏิบัติหน้าที่อ่ืนที่เกี่ยวข้อง 

คุณวุฒิทางการศึกษา 
1. ได้รับปริญญาตรีหรือคุณวุฒิอย่างอ่ืนที่เทียบได้ไม่ต่ำกว่านี้ ในสาขาวิชาใด สาขาวิชาหนึ่งทางคอมพิวเตอร์ 
2. ได้รับปริญญาโทหรือคุณวุฒิอย่างอ่ืนที่เทียบได้ไม่ต่ำกว่านี้ ในสาขาวิชาใด สาขาวิชาหนึ่งทางคอมพิวเตอร์ 
3. ได้ร ับปริญญาเอกหรือคุณวุฒิอย่างอื ่นที ่ เทียบได้ในระดับเดียวกัน ในสาขาวิชาใดสาขาวิชาหนึ่ง                    

ทางคอมพิวเตอร์ 
4. ได้รับปริญญาหรือคุณวุฒิอย่างอ่ืนที่ก.ค.ศ. กําหนดว่าใช้เป็นคุณสมบัติเฉพาะสําหรับตําแหน่งนี้ได้ 

 ค่าตอบแทน 18,000 บาท/เดือน 
 ตำแหน่งเลขที่ พ317197 
 สิทธิประโยชน์ ตามระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยพนักงานราชการ พ.ศ. 25๔7 และที่แก้ไขเพ่ิมเติม 
 ระยะเวลาการจ้าง ตั้งแต่เริ่มทำสัญญาจ้าง โดยให้เป็นไปตามที่สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐานกำหนด 
 
๒. ตำแหน่งประเภท   นิติกร 
     สายงาน   บริหารทั่วไป   
     ลักษณะงานโดยท่ัวไป  

ปฏิบัติงานทางกฎหมาย ซึ ่งมีลักษณะงานที่ปฏิบัติเกี ่ยวกับการพิจารณา วินิจฉัยปัญหากฎหมาย               
ร่างและพิจารณาตรวจร่างกฎหมาย กฎ ระเบียบและข้อบังคับที่เกี่ยวข้อง จัดทำนิติกรรม รวบรวมข้อเท็จจริง      
และพยานหลักฐาน เพื่อดำเนินการทางคดี การสอบสวน ตรวจพิจารณาดำเนินการเกี ่ยวกับวินัยข้าราชการ       
และการร้องทุกข์หรืออุทธรณ์ และปฏิบัติหน้าที่อ่ืนที่เกี่ยวข้อง 

คุณวุฒิทางการศึกษา 
1. ได้รับปริญญาตรีหรือคุณวุฒิอย่างอ่ืนที่เทียบได้ในระดับเดียวกัน ในสาขาวิชานิติศาสตร์ 
2. ได้รับปริญญาโทหรือคุณวุฒิอย่างอ่ืนที่เทียบได้ในระดับเดียวกัน ในสาขาวิชานิติศาสตร์ 
3. ได้รับปริญญาเอกหรือคุณวุฒิอย่างอ่ืนที่เทียบได้ในระดับเดียวกัน ในสาขาวิชานิติศาสตร์ 
4. ได้รับปริญญาหรือคุณวุฒิอย่างอ่ืนที่ก.ค.ศ. กําหนดว่าใช้เป็นคุณสมบัติเฉพาะสําหรับตําแหน่งนี้ได้ 

 ค่าตอบแทน 18,000 บาท/เดือน 

/ตำแหน่งเลขท่ี... 
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 ตำแหน่งเลขที่ พ317228 
 สิทธิประโยชน์ ตามระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยพนักงานราชการ พ.ศ. 25๔7 และที่แก้ไขเพ่ิมเติม 
      ระยะเวลาการจ้าง ตั้งแต่เริ่มทำสัญญาจ้าง โดยให้เป็นไปตามที่สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐานกำหนด 

หลักเกณฑ์ วิธกีารสรรหา และเลือกสรร 
 สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษากาญจนบุรี จะดำเนินการประเมินความรู้ ความสามารถ ทักษะ 
และสมรรถนะ ดังนี้ 

การประเมินความรู้ความสามารถ ทกัษะและสมรรถนะ คะแนนเต็ม วิธีการประเมิน 
ภาค ก ความรู้ความสามารถทั่วไป  

- พระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการกระทรวงศึกษาธิการ   
พ.ศ. 2546 และท่ีแก้ไขเพ่ิมเติม 

- พระราชกฤษฎีกาว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการบริหารกิจการ
บ้านเมืองที่ดี พ.ศ. 2546 

- ระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรี ว่าด้วยพนักงานราชการ           
พ.ศ. 2547 และที่แก้ไขเพ่ิมเติม 

- ระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรี ว่าด้วยงานสารบรรณ พ.ศ. 2526 
และท่ีแก้ไขเพ่ิมเติม 

- พระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของทางราชการ พ.ศ. 2540 
- พรบ.คอมพิวเตอร์ 

50 คะแนน สอบข้อเขียน 
 

ภาค ข ความสามารถ และทักษะเฉพาะตำแหน่ง  100 คะแนน สอบปฏิบัติ 

คะแนนรวม 150 คะแนน  

ภาค ค ประเมินความเหมาะสมกับตำแหน่งและวิชาชีพ (ค่าคะแนน 50 คะแนน) โดยวิธีการสัมภาษณ์ 
รายละเอียดองค์ประกอบต่อไปนี้ 

ที ่ องค์ประกอบ/ตัวชี้วัด ค่าคะแนน กรอบการพิจารณา 
1 ประวัติส่วนตัว ประวัติการศึกษา 10 คะแนน พิจารณาจากการตอบคำถามและเอกสาร

เกี่ยวกับประวัติส่วนตัว ประวัติการศึกษา 
2 ประสบการณ์ทำงาน 10 คะแนน พิจารณาจากการตอบคำถามและเอกสาร

ประสบการณ์ 
3 มีความรู้และทักษะในการปฏิบัติงาน 10 คะแนน พิจารณาจากการตอบคำถาม  

การยกตัวอย่าง และผลงาน (ถ้ามี) 
4 บุคลิกภาพ ท่วงทีวาจา และวุฒิภาวะ      

ทางอารมณ์  
10 คะแนน พิจารณาจากการแต่งกาย กิริยาท่าทาง  

การตอบคำถามและการสื่อสาร 
5 การมีปฏิภาณไหวพริบ การมีเจตคติ 

และอุดมการณ์ 
10 คะแนน พิจารณาจากการตอบคำถาม และพิจารณา

จากแรงจูงใจ เจตคติ อุดมการณ์ 
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ปฏิทินการสรรหาและเลือกสรรบุคคลเป็นพนักงานราชการทั่วไป 
สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษากาญจนบุรี 

รายละเอียด กำหนดการ 
1. ประกาศรับสมัครการสรรหาและเลือกสรรบุคคล

เป็นพนักงานราชการทั่วไป 
ระหว่างวันที่ 3 - 9 มีนาคม 2565 

2. รับสมัครบุคคลเพ่ือสรรหาและเลือกสรรเป็น
พนักงานราชการทั่วไป 

ระหว่างวันที่ 10 - 14 มีนาคม 2565 
(ไม่เว้นวันหยุดราชการ) 

3. ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการสรรหาและ
เลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป 

ภายในวันที่ 17 มีนาคม 2565 

4. ประเมินความรู้ ความสามารถและสมรรถนะ 
    - ภาค ก ความรู้ความสามารถทั่วไป 
     

วันที่เสาร์ที่  19 มีนาคม 2565 
(ภาคเช้า) 

5 ประเมินความรู้ ความสามารถ และทักษะเฉพาะ
ตำแหน่ง 

    - ภาค ข ความสามารถ และทักษะเฉพาะตำแหน่ง 

วันที่เสาร์ที่  19 มีนาคม 2565 
(ภาคบ่าย) 

6. ประเมินความเหมาะสมกับตำแหน่ง 
    - ภาค ค ความเหมาะสมกับตำแหน่ง   

วันที่อาทิตย์ที่  20 มีนาคม 2565 
(09.00 น. เป็นต้นไป) 

7. ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการสรรหาและเลือกสรร      
เป็นพนักงานราชการทั่วไป 

ภายในวันที่ 24 มีนาคม 2565 

8. รายงานตัวและจัดทำสัญญาจ้าง ภายในวันที่ 28 มีนาคม 2565 
 
 


