
 
 

 
 

ประกาศส านักงานศึกษาธิการจังหวัดกาญจนบุรี 
เรื่อง  รับสมัครบุคคลเพื่อคัดเลือกเป็นลูกจ้างชั่วคราว 

…………………………….. 
 

 ด้วยส านักงานศึกษาธิการจังหวัดกาญจนบุรี มีความประสงค์จะรับสมัครบุคคลเพื่อจ้างเป็นลูกจ้าง
ชั่วคราว ปฏิบัติงานในส านักงานศึกษาธิการจังหวัดกาญจนบุรี  เพ่ือให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์และวิธีการสรรหา
ลูกจ้างชั่วคราว จากเงินงบประมาณรายจ่ายประจ าปี พ.ศ.๒๕๖๒ ตามหนังสือส านักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ 
ด่วนที่สุด ที่ ศธ ๐๒๐๘/๑๕๒๗๙ ลงวันที่ ๕  ตุลาคม ๒๕๖๑ จึงประกาศรับสมัครคัดเลือกบุคคลเป็นลูกจ้าง
ชั่วคราว ปฏิบัติงานในส านักงานศึกษาธิการจังหวัดกาญจนบุรี  ดังรายละเอียดต่อไปนี้ 

1. ต าแหน่งที่จะด าเนินการรบัสมัครคัดเลือก 
    1.1 ลูกจ้างชั่วคราวรายเดือน  

     1) ต าแหน่งนักทรัพยากรบุคคล จ านวน  ๒  อัตรา โดยจะได้รับค่าตอบแทน           
ในอัตราเดือนละ ๑๕,๐๐๐ บาท  

1.๒ ระยะเวลาการจ้าง  ระยะเวลา ๑๐ เดือน (โดยเริ่มปฏิบัติหน้าที่ตั้งแต่วันที่ ๑๑ ธันวาคม  
๒๕๖๑ ถึงวันที่ ๓๐  กันยายน ๒๕๖๒)  
               2. คุณสมบัติของผู้มีสิทธิ์สมัครเข้ารับการคัดเลือก 
      2.1 คุณสมบัติทั่วไป 
   เป็นผู้มีคุณสมบัติทั่วไป ตามมาตรา 30 แห่งพระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการครูและ
บุคลากรทางการศึกษา พ.ศ. ๒๕๔๗ และท่ีแก้ไขเพ่ิมเติม ดังนี้ 

(๑) มีสัญชาติไทย  
(๒) มีอายุไม่ต่ ากว่าสิบแปดปีบริบูรณ์  
(๓) เป็นผู้เลื่อมใสในการปกครองระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็น 

ประมุขตามรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย  
(๔) ไม่เป็นผู้ด ารงต าแหน่งทางการเมือง สมาชิกสภาท้องถิ่น หรือผู้บริหารท้องถิ่น  
(๕) ไม่เป็นคนไร้ความสามารถ หรือจิตฟั่นเฟือนไม่สมประกอบ หรือเป็นโรคตามท่ี 

ก าหนดในกฎ ก.ค.ศ.  
 (๖) ไม่เป็นผู้อยู่ในระหว่างถูกสั่งพักราชการ ถูกสั่งให้ออกจากราชการไว้ก่อน 

ตามพระราชบัญญัตินี้หรือตามกฎหมายอื่น หรือถูกสั่งพัก หรือเพิกถอนใบอนุญาตประกอบวิชาชีพตามหลักเกณฑ์
ที่ก าหนดในกฎหมายองค์กรวิชาชีพนั้นๆ  

(๗) ไม่เป็นผู้บกพร่องในศีลธรรมอันดีส าหรับการเป็นผู้ประกอบวิชาชีพครู               
และบุคลากรทางการศึกษา 
    (๘) ไม่เป็นกรรมการบริหารพรรคการเมืองหรือเจ้าหน้าที่ในพรรคการเมือง  

(๙) ไม่เป็นบุคคลล้มละลาย  
/(๑๐) ไม่เป็น... 
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(๑๐) ไม่เป็นผู้เคยต้องโทษจ าคุกโดยค าพิพากษาถึงที่สุดให้จ าคุก เว้นแต่เป็นโทษ    
ส าหรับความผิดที่ได้กระท าโดยประมาทหรือความผิดลหุโทษ  

(๑๑) ไม่เป็นผู้เคยถูกลงโทษให้ออก ปลดออก หรือไล่ออกจากรัฐวิสาหกิจ องค์การ 
มหาชน หรือหน่วยงานอื่นของรัฐ หรือองค์การระหว่างประเทศ  

(๑๒) ไม่เป็นผู้เคยถูกลงโทษให้ออก ปลดออก หรือไล่ออกเพราะกระท าผิดวินัย         
ตามพระราชบัญญัตินี้หรือตามกฎหมายอื่น  

(๑๓) ไม่เป็นผู้เคยกระท าการทุจริตในการสอบเข้ารับราชการหรือเข้าปฏิบัติงาน          
ในหน่วยงานของรัฐ  
      2.2 คุณสมบัติเฉพาะต าแหน่ง 
   2.2.1) ต าแหน่งนักทรัพยากรบุคคล      

            มีวุฒิไม่ต่ ากว่าปริญญาตรีหรือคุณวุฒิอย่างอ่ืนที่เทียบได้ในระดับเดียวกัน          
ทุกสาขาวิชาหรือในทางที่เหมาะสมกับหน้าที่ความรับผิดชอบและกับลักษณะงานที่ปฏิบัติ ตามที่ ก.พ.หรือ               
ก.ค.ศ.รับรอง 
                   3. การรับสมัคร 
          3.1 วัน เวลาและสถานที่รับสมัคร 
                              ผู้ประสงค์จะสมัครเข้ารับการคัดเลือกโดยขอรับและยื่นใบสมัครด้วยตนเองได้ที่            
กลุ่มบริหารงานบุคคล ส านักงานศึกษาธิการจังหวัดกาญจนบุรี ต าบลปากแพรก อ าเภอเมือง จังหวัดกาญจนบุรี 
ตั้งแตว่ันที่ 1๙ – ๒๓ พฤศจิกายน 2561 ตั้งแตเ่วลา  08.30 – 16.30 น. (เว้นวันหยุดราชการ)  
                         3.2 เอกสารและหลักฐานที่ตอ้งยื่นในวันสมัคร 

 3.2.1 ปริญญาบัตรหรือหนังสือรับรองคุณวุฒิหรือประกาศนียบัตร ฉบับจริง  
พร้อมส าเนาภาพถ่าย จ านวน 1 ฉบับ  

 3.2.2 ระเบียนแสดงผลการเรียน (Transcript) ฉบับจริง พร้อมส าเนาภาพถ่าย 
จ านวน 1 ฉบับ 
                       3.2.3 บัตรประจ าตัวประชาชน ฉบับจริง พร้อมส าเนาภาพถ่าย จ านวน 1 ฉบับ 

3.2.๔ ส าเนาทะเบียนบ้าน ฉบับจริง พร้อมส าเนาภาพถ่าย จ านวน 1 ฉบับ 
3.2.5 รูปถ่ายหน้าตรง ไม่สวมหมวกและไม่สวมแว่นตาด า ขนาด 1 นิ้ว  

ถ่ายครั้งเดียวกัน ไม่เกิน 6 เดือน จ านวน 3 รูป  

           3.2.6 หลักฐานอื่น ๆ (ถ้ามี) เช่น หนังสือส าคัญการเปลี่ยนชื่อ- ชื่อสกุล ทะเบียนสมรส 
ฉบับจริง พร้อมส าเนาภาพถ่าย จ านวน 1 ฉบับ 

3.2.๗ ใบรับรองแพทยจ์ากสถานพยาบาลของรัฐหรือเอกชน (ออกให้ไม่เกิน ๑ เดือน)  
นับถึงวันรับสมัคร  

ทั้งนี้  ส าเนาหลักฐานทุกฉบับให้ผู้สมัครรับรองส าเนาถูกต้องและลงชื่อก ากับไว้ด้วย 
                       3.3 เงื่อนไขการรับสมัคร 
                             ผู้สมัครเลือกสมัครได้เพียงต าแหน่งเดียวเท่านั้น โดยต้องกรอกรายละเอียดต่าง ๆ         
ในใบสมัคร พร้อมทั้งยื่นหลักฐานในการสมัครให้ถูกต้องครบถ้วน ในกรณีที่มีความผิดพลาดอันเกิดจากผู้สมัคร        
ไม่ว่าด้วยเหตุใด ๆ อันมีผลท าให้ผู้สมัครไม่มีสิทธิ์สมัครและเข้ารับการคัดเลือกตามประกาศรับสมัครดังกล่าว             
ให้ถือว่า การรับสมัครและการได้เข้ารับการคัดเลือกครั้งนี้เป็นโมฆะส าหรับผู้นั้น และจะเรียกร้องสิทธิ์ใด ๆ ไม่ได้ 

/ผู้สมัคร… 
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          ผู้สมัครเข้ารับการคัดเลือกจะต้องแจ้งสถานที่ที่สามารถติดต่อได้ทางจดหมายลงทะเบียน
ตอบรับในเขตจ่ายของทางไปรษณีย์ไว้ในใบสมัคร  หากแจ้งที่อยู่ ไม่ชัดเจนท าให้ไม่สามารถติดต่อให้ผู้สมัคร       
จะเรียกร้องสิทธิ์ใด ๆ ไม่ได้ทั้งสิ้น หรือหากมีการเปลี่ยนแปลงที่อยู่ในภายหลังต้องแจ้งให้ส านักงานศึกษาธิการ
จังหวัดกาญจนบุรี ทราบทันท ี

                4. การประกาศรายช่ือผู้มีสิทธิ์เข้ารับการคัดเลือก  
         จะประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการคัดเลือกภายในวันที่ ๒๖ พฤศจิกายน 2561               
ณ ส านักงานศึกษาธิการจังหวัดกาญจนบุรี  และทางเว็บไซต์ www.kanpeo.go.th 
 

  ๕. วัน เวลา สถานที่ และวิธีการคัดเลือก               
  ส านักงานศึกษาธิการจังหวัดกาญจนบุรี จะด าเนินการคัดเลือกทดสอบความรู้ ความสามารถ         
โดยวิธีการสอบข้อเขียน (แบบปรนัย) คะแนน ๕๐  คะแนน ในวันอาทิตยท์ี่  ๒ ธันวาคม  ๒๕๖๑  เวลา ๑๓.๐๐ – 
๑๔.๐๐ น. ณ ห้องประชุม  (ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษากาญจนบุรี เขต ๑)  
  ๕.๑ ทดสอบความรู้ ความสามารถท่ัวไป ดังนี้ 
   - ความรู้ ความสามารถท่ัวไป 
   - ความรู้ เกี่ยวกับ พรบ.ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา พ.ศ. ๒๕๔๗              
และท่ีแก้ไขเพ่ิมเติม 
   - ความรู้เกี่ยวกับระเบียบงานสารบรรณ 
                 ๕.๒ ประเมินความเหมาะสมกับต าแหน่งด้วยวิธีการสอบสัมภาษณ์ คะแนน ๕๐  คะแนน       
เพ่ือพิจารณาความเหมาะสมกับต าแหน่ง เช่น ประวัติส่วนตัว ประวัติการศึกษา ความรู้ ความสามารถ 
ประสบการณ์การปฎิบัติงาน ท่วงทีวาจา อารมณ์ ทัศนคติ ความคิดริเริ่มสร้างสรรค์  ปฏิภาณไหวพริบ คุณธรรม 
จริยธรรม  เป็นต้น ในวันอาทิตยท์ี่  ๒ ธันวาคม  ๒๕๖๑  เวลา ๑๔.๓๐ น. เป็นต้นไป ณ ห้องประชุม  (ส านักงาน 
เขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษากาญจนบุรี เขต ๑) 

 

6. เกณฑ์การตัดสิน 
      คะแนนโดยการสอบข้อเขียนและการสอบสัมภาษณ์ รวมจ านวน ๑๐๐  คะแนนเต็ม ผู้ผ่าน
การคัดเลือกต้องได้คะแนนในแต่ละภาค ไม่น้อยกว่าร้อยละห้าสิบ และรวมคะแนนแล้วทั้งสองภาคแล้วจะต้องได้
คะแนนไม่น้อยกว่าร้อยละห้าสิบ กรณีได้คะแนนรวมเท่ากันให้ผู้ที่สมัครในล าดับก่อนเป็นผู้ที่อยู่ในล าดับที่ดีกว่า  
โดยเรียงล าดับตามคะแนนจากมากไปหาน้อยตามเกณฑ์การตัดสิน   
  

                  7. การประกาศรายช่ือผู้ผ่านการคัดเลือกและการขึ้นบัญชี 
                   จะประกาศรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกเรียงตามล าดับคะแนนที่สอบได้จากผู้ที่ได้คะแนนสูงสุด
ไปหาผู้ที่ได้คะแนนต่ าสุด  ภายในวันที่  ๔  ธันวาคม  2561 ณ ส านักงานศึกษาธิการจังหวัดกาญจนบุรี และ        
ทางเว็บไซต์ www.kanpeo.go.th โดยขึ้นบัญชีผู้ผ่านการคัดเลือกเป็นเวลา ๑ ปี นับแต่วันประกาศรายชื่อผู้ผ่าน
การคัดเลือก 
 
 
 
 

/8. การเรียก... 

http://www.kanpeo.go.th/
http://www.kanpeo.go.th/
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                    8. การเรียกตัวผู้ผ่านการคัดเลือกมาท าสัญญาจ้าง/ข้อตกลง 
     8.1 จะเรียกตัวผู้ผ่านการคัดเลือกมาท าสัญญาจ้าง/ข้อตกลง ตามล าดับในบัญชีผู้ผ่านการ

คัดเลือก โดยมีก าหนดระยะเวลาจ้างครั้งแรกในวันที่ ๑๑ ธันวาคม ๒๕๖๑ ถึงวันที่ ๓๐ กันยายน ๒๕๖๒ 
ระยะเวลา ๑๐ เดือน ตามต าแหน่งว่างที่ประกาศรับสมัครในครั้งนี้ โดยใช้ประกาศผลการคัดเลือกเป็นหนังสือเรียก
ตัวเพ่ือด าเนินการจ้าง จึงเป็นหน้าที่ของผู้ที่ได้รับการคัดเลือกท่ีจะต้องทราบประกาศการขึ้นบัญชีส าหรับการเรียก
ตัวครั้งต่อไปจะมีหนังสือเรียกตัวตามล าดับที่ขึ้นบัญชีไว้ โดยทางจดหมายลงทะเบียนตามที่อยู่ไว้ในใบสมัคร 

     8.2 กรณีตรวจสอบพบว่าเป็นผู้ขาดคุณสมบัติตามท่ีก าหนดในประกาศรับสมัครจะไม่ 
พิจารณาจัดจ้าง หรือยกเลิกการจ้างโดยไม่มีเงื่อนไขใด ๆ ทั้งสิ้น 

    อนึ่ง ลูกจ้างชั่วคราว ปฏิบัติงานในส านักงานศึกษาธิการจังหวัดกาญจนบุรี ตามสัญญาจ้าง          
จะไมผู่กพันการจ้างในปีงบประมาณถัดไป 

  จึงประกาศให้ทราบโดยทั่วกัน 

    ประกาศ  ณ  วันที่  ๑๕  พฤศจิกายน  พ.ศ. 2561 

                                                        
 

     (นายอนันต์  กัลปะ) 
    ศึกษาธิการจังหวัดกาญจนบุรี 

 
 

 

    
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



เอกสารแนบท้ายประกาศรับสมัครคัดเลือกบุคคลเพื่อเป็นลูกจ้างชั่วคราว 
ปฏิบัติหน้าทีใ่นส านักงานศึกษาธิการจังหวัดกาญจนบุรี 

(รายละเอียดการจ้าง) 
 

๑. ต าแหน่งนักทรัพยากรบุคคล จ านวน  ๒ อัตรา 
 

๒. ระยะเวลาการจ้าง โดยเริ่มจ้างตั้งแต่วันที่ ๑๑ ธันวาคม ๒๕๖๑  ถึงวันที่ ๓๐  กันยายน ๒๕๖๒ 
 

๓. อัตราค่าตอบแทน ต่อ ๑ อัตรา เดือนละ ๑๕,๐๐๐ บาท (หนึ่งหม่ืนห้าพันบาทถ้วน)  
 

๔. หน้าที่ความรับผิดชอบ/ลักษณะงานที่ปฏิบัติ 

ปฏิบัติงานในฐานะผู้ปฏิบัติงานระดับต้น โดยใช้ความรู้ ความสามารถทางวิชาการในการท างาน 
ปฏิบัติงานเกี่ยวกับการบริหารหรือการพัฒนาทรัพยากรบุคคล ภายใต้การก ากับ แนะน า ตรวจสอบ และ
ปฏิบัติงานอื่นตามที่ได้รับมอบหมาย    

โดยมีลักษณะงานที่ปฏิบัติในด้านต่าง ๆ ดังนี้ 
 ๔.1   ด้านการปฏิบัติการ 

(1)   ศึกษา รวบรวม และวิเคราะห์ข้อมูลทั้งในและต่างประเทศ เพ่ือประกอบการวางระบบ         
การจัดท ามาตรฐานหรือหลักเกณฑ์เกี่ยวกับการบริหารทรัพยากรบุคคลภาครัฐ หรือของส่วนราชการ 

(2)   ศึกษา รวบรวม  ตรวจสอบ  และวิเคราะห์ข้อมูลสารสนเทศ เพ่ือประกอบการด าเนินงาน
เกี่ยวกับการบริหารทรัพยากรบุคคล 

(3)   ศึกษา รวบรวม และวิเคราะห์ข้อมูล เพ่ือประกอบการก าหนดความต้องการและความจ าเป็น
ในการพัฒนาทรัพยากรบุคคล การวางแผนทางก้าวหน้าในอาชีพ การจัดหลักสูตรและการถ่ายทอดความรู้         
การจัดสรรทุนการศึกษา และการดูแลนักเรียนทุนและบุคลากรภาครัฐในต่างประเทศ รวมถึงการวางแผนและ
เสนอแนะนโยบายหรือยุทธศาสตร์การพัฒนาทรัพยากรบุคคลของส่วนราชการ และแผนการจัดสรรทุนการศึกษา
และการฝึกอบรม 

(4)   ศึกษา รวบรวมข้อมูล และวิเคราะห์งาน เพ่ือประกอบการก าหนดต าแหน่ง และการวางแผน
อัตราก าลังของส่วนราชการ 

(5)   ศึกษา รวบรวมและวิเคราะห์ข้อมูล เพ่ือประกอบการวางหลักเกณฑ์การบริหารผลการ
ปฏิบัติงาน และการบริหารค่าตอบแทน 

(6)   ศึกษา รวบรวม ตรวจสอบข้อมูล ถ้อยค า ข้อเท็จจริง เพ่ือประกอบการด าเนินการทางวินัย 
การรักษาวินัยและจรรยา 

(7)   ศึกษา วิเคราะห์ข้อมูล เพ่ือพัฒนาระบบพิทักษ์คุณธรรม 
(8)   ด าเนินการเกี่ยวกับกระบวนการสรรหาและเลือกสรร เพ่ือบรรจุและแต่งตั้งผู้มีความรู้

ความสามารถให้ด ารงต าแหน่ง 
๔.2   ด้านการวางแผน 

วางแผนการท างานของตนเอง ร่วมด าเนินการวางแผนการท างานของหน่วยงานหรือโครงการ 
เพ่ือให้การด าเนินงานเป็นไปตามเป้าหมาย ผลสัมฤทธิ์ที่ก าหนด 
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๔.3   ด้านการประสานงาน 

 (1)  ประสานการท างานที่ได้รับมอบหมายให้สอดคล้องกับภาพรวม ผลงานของทีมงาน 
ประสานงานกับสมาชิกภายในทีมงาน ให้ความช่วยเหลือภายในทีมงาน เพ่ือ ให้ได้ผลสัมฤทธิ์ตามที่ก าหนดไว้ 

 (2)  อธิบายการด าเนินการเกี่ยวกับการบริหารหรือการพัฒนาทรัพยากรบุคคล เพ่ือเสริมสร้าง
ความเข้าใจและความร่วมมือในการบริหารหรือการพัฒนาทรัพยากรบุคคล 

 

4.๔   ด้านการบริการ 

 (1)  ให้ค าแนะน า ชี้แจง ตอบปัญหาเบื้องต้นแก่หน่วยงานราชการ เอกชน ข้าราชการ พนักงาน
หรือเจ้าหน้าที่ของรัฐ หรือประชาชนทั่วไป เกี่ยวกับการบริหารและการพัฒนาทรัพยากรบุคคล เพ่ือสร้างความ
เข้าใจและสนับสนุนงานตามภารกิจของหน่วยงาน 

 (2)  ให้บริการข้อมูล เกี่ยวกับการบริหารและการพัฒนาทรัพยากรบุคคล เพ่ือสนับสนุนภารกิจของ
บุคคลหรือหน่วยงานและใช้ประกอบการพิจารณาก าหนดนโยบาย แผนงาน หลักเกณฑ์และมาตรการต่าง ๆ 

 (3)  ด าเนินการจัดสวัสดิการ และการส่งเสริมสภาพแวดล้อมในการท างาน เพ่ือเพ่ิมพูน
ประสิทธิภาพการปฏิบัติงาน 
 

 ๕. ปฏิบัติงานอ่ืนๆ ตามที่ผู้บังคับบัญชา ก าหนดหรือมอบหมาย และตามที่เห็นสมควร และสามารถ
ปฏิบัติหน้าที่ในวันหยุดราชการหรือนอกเวลาราชการได้ทุกกรณี 
 
 
 
 
                                                 ....................................... 

ผู้ก าหนดรายละเอียด 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

ปฏิทินการรับสมัครบุคคลเพื่อคัดเลือกเป็นลูกจ้างชั่วคราว 
ปฏิบัติหน้าทีใ่นส านักงานศึกษาธิการจังหวัดกาญจนบุรี 

 

 
ประกาศรับสมัคร ภายในวันที่ ๑๕ พฤศจิกายน 2561 
รับสมัคร ระหว่างวันที่ ๑๙ – ๒๓ พฤศจิกายน 2561           

(เว้นวันหยุดราชการ) 
 

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการคัดเลือก      ภายในวันที่ 2๖ พฤศจิกายน 2561 
 

ด าเนินการคัดเลือก 
โดยวิธีการสอบข้อเขียน(แบบปรนัย)  
โดยวิธีการสอบสัมภาษณ์ 
 

วันอาทิตยท์ี่ 2 ธันวาคม  2561  
ตั้งแต่เวลา ๑๓.๐๐-๑๔.๐๐ น. 
ตั้งแต่เวลา ๑๔.๓๐ น.เป็นต้นไป 

ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือก ภายในวันที่ ๔ ธันวาคม 2561 
 

ท าสัญญาจ้าง/ข้อตกลง /เริ่มปฏิบัติหน้าที่ วันที่ ๑๑ ธันวาคม 2561 
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