
 
 
 

 
                           

ประกาศคณะกรรมการศึกษาธิการจังหวัดกาญจนบุรี 
เรื่อง  การคัดเลือกผู้สอบแข่งขันได้จากบัญชีของส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน 

ในต าแหน่งนักทรัพยากรบุคคลปฏิบัติการ มาข้ึนบัญชีเป็นผู้ได้รับการคัดเลือก 
ในบัญชีคณะกรรมการศึกษาธิการจังหวัดกาญจนบุรี 

*********************** 
ด้วยส านักงานศึกษาธิการจังหวัดกาญจนบุรี โดยอนุมัติคณะกรรมการศึกษาธิการจังหวัดกาญจนบุรี  

ในการประชุมครั้งที่ 6/2563 เมื่อวันที่ 29 พฤษภาคม 2563 ให้ด าเนินการคัดเลือกบุคคลเพ่ือบรรจุและแต่งตั้ง 
เข้ารับราชการเป็นข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ต าแหน่งบุคลากรทางการศึกษาอ่ืน ตามมาตรา 38 ค.(2) 
โดยการคัดเลือกจากบัญชีผู้สอบแข่งขันได้ในต าแหน่งนักทรัพยากรบุคคลปฏิบัติการ จากบัญชีของส านักงาน
คณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ตามประกาศส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน ประกาศ ณ วันที่ 
9 ตุลาคม 2561 เพ่ือมาข้ึนบัญชีเป็นผู้ได้รับการคัดเลือกในบัญชีคณะกรรมการศึกษาธิการจังหวัดกาญจนบุรี  

 ฉะนั้น เพ่ือให้เป็นไปตามหนังสือส านักงาน ก.พ. ที่ นร 1004/ว 18 ลงวันที่ 11 ธันวาคม 2556 
โดยอนุโลม และเป็นไปตามแนวทางการน ารายชื่อผู้สอบแข่งขันได้ในต าแหน่งประเภทข้าราชการพลเรือนสามัญ
จากบัญชีผู้สอบแข่งขันได้ สังกัดส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน ไปขึ้นบัญชีผู้สอบแข่งขันได้                
ในบัญชีอ่ืนของข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ต าแหน่งบุคลากรทางการศึกษาอ่ืน ตามมาตรา 38 ค.(2) 
จึงขอแจ้งรายละเอียดเกี่ยวกับการประเมินความเหมาะสมกับต าแหน่ง ดังนี้ 
 1. ส านักงานศึกษาธิการจังหวัดกาญจนบุรี จะด าเนินการคัดเลือกผู้สอบแข่งขันได้จากบัญชีของ
ส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน โดยการประเมินความเหมาะสมกับต าแหน่ง ด้วยวิธีการสัมภาษณ์ 
คะแนนเต็ม 50 คะแนน ในวันพุธที ่22 กรกฏาคม 2563 
 2. ต าแหน่งที่รับสมัครเข้ารับการประเมินความเหมาะสมกับต าแหน่ง ได้แก่ ต าแหน่งนักทรัพยากร
บุคคลปฏิบัติการ 
 3. ลักษณะงานที่ต้องปฏิบัติ 

ต าแหน่งนักทรัพยากรบุคคลปฏิบัติการ  ปฏิบัติงานเกี่ยวกับการบริหารและการพัฒนาทรัพยากร 
บุคคล ซึ่งมีลักษณะงานที่ปฏิบัติเกี่ยวกับการศึกษา วิเคราะห์และด าเนินการเกี่ยวกับวางระบบมาตรฐาน หลักเกณฑ์ 
และวิธีการบริหารทรัพยากรบุคคล การวางแผนทรัพยากรบุคคลการก าหนดต าแหน่งการให้ได้รับ  เงินเดือนและ
เงินประจ าต าแหน่ง การสรรหา การบรรจุและการแต่งตั้ง การฝึกอบรมและพัฒนาข้าราชการ  และบุคลากรอ่ืน 
การเสริมสร้างแรงจูงใจในการปฏิบัติราชการ การรักษาจรรยาและวินัย การออกจากราชการ การคุ้มครองระบบ
คุณธรรม เป็นต้น และปฏิบัติหน้าที่อ่ืนที่เกี่ยวข้อง      
 4. คุณสมบัติทั่วไป ลักษณะต้องห้ามและคุณสมบัติเฉพาะส าหรับต าแหน่งของผู้มีสิทธิ์สมัครเข้ารับ
การประเมินความเหมาะสมกับต าแหน่งนักทรัพยากรบุคคลปฏิบัติการ ให้เป็นไปตามประกาศการสอบแข่งขันได้
ของส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน 
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 5. จ านวนต าแหน่งว่าง และหน่วยงานที่จะบรรจุและแต่งตั้ง ดังนี้ 
 

ที ่ ต ำแหน่ง 
ระดับ 

ต ำแหน่ง 
ต ำแหน่ง
เลขที่ 

กลุ่ม/หน่วย 
สังกัดท่ีจะบรรจุ
และแต่งตั้ง 

1 นักทรัพยากรบุคคล ปฏิบัติการ อ 19 กลุ่มบริหารงานบุคคล สพป.กาญจนบุรี เขต 4 
  

 6. ก าหนดการรับสมัคร  รับสมัครระหว่างวันที่ 14 – 16 กรกฎาคม 2563 
 7. วิธีการสมัครเข้ารับการประเมินความเหมาะสมกับต าแหน่ง สามารถสมัครได้ 2 วิธี ดังนี้ 
     7.1 ยื่นใบสมัครด้วยตนเอง ณ กลุ่มบริหารงานบุคคล ชั้น 2 ส านักงานศึกษาธิการจังหวัดกาญจนบุรี 
ต าบลปากแพรก อ าเภอเมืองกาญจนบุรี จังหวัดกาญจนบุรี โดยไม่เสียค่าธรรมเนียมแต่อย่างใด 
  7.2 สมัครทางไปรษณีย์อิเล็กทรอนิกส์ ผู้สมัครต้องด าเนินการกรอกข้อความในใบสมัครให้ครบถ้วน 
พร้อมทั้งติดรูปถ่าย 1 x 1.5 นิ้ว (เป็นรูปถ่ายในคราวเดียวกัน ถ่ายไว้ไม่เกิน 1 ปีนับถึงวันสมัคร) และลงลายมือชื่อ 
(ลายเซ็น) ในใบสมัคร หลังจากนั้นให้สแกนใบสมัครและเอกสารหลักฐานต่างๆ ส่งไปทางไปรษณีย์อิเล็กทรอนิกส์                            
e - mail : nuntaya_t29@hotmail.com ทั้งนี้ กรณีส่งเอกสารหลักฐานการสมัครทางไปรษณีย์อิเล็กทรอนิกส์แล้ว  
ให้ส่งเอกสารหลักฐานการสมัครดังกล่าวตามไปภายหลังทางไปรษณีย์ด่วนพิเศษ (EMS) โดยส่งไปที่กลุ่มบริหารงานบุคคล 
ส านักงานศึกษาธิการจังหวัดกาญจนบุรี เลขที่ 8/6 หมู่ 12 ถนนแม่น้ า -แม่กลอง ต าบลปากแพรก อ าเภอเมือง
กาญจนบุรี จังหวัดกาญจนบุรี 71000 โดยไม่เสียค่าธรรมเนียมแต่อย่างใด 
 8. ผู้สมัครต้องยื่นใบสมัครพร้อมเอกสารหลักฐานต่าง ๆ ดังต่อไปนี้ 
  8.1 ใบสมัคร (ตามแบบที่ก าหนดท้ายประกาศ) 
  8.2 ส าเนาบัตรประจ าตัวประชาชน โดยมีรูปถ่ายและเลขบัตรประจ าตัวประชาชน 13 หลัก  
ปรากฏชัดเจน           จ านวน 1 ฉบับ 
  8.3 ส าเนาทะเบียนบ้าน        จ านวน 1 ฉบับ 
  8.4 รูปถ่ายขนาด 1 x 1.5 นิ้ว  (เป็นรูปถ่ายในคราวเดียวกัน ถ่ายไว้ไม่เกิน 1 ปี 
นับถงึวันสมัคร)          จ านวน 3 รูป 
  8.5 ส าเนาปริญญาบัตร หรือใบรับรองคุณวุฒิที่ส าเร็จการศึกษาจากผู้มีอ านาจอนุมัติ 
ภายในวันปิดรับสมัครเข้ารับการประเมินความเหมาะสมกับต าแหน่ง     จ านวน 1 ฉบับ 
  8.6 ส าเนาระเบียนแสดงผลการเรียน (Transcript)    จ านวน 1 ฉบับ 
 9.กรณีผู้ที่มีสิทธิ์สมัครเข้ารับการคัดเลือก หากไม่ประสงค์จะสมัครเข้ารับการประเมินความเหมาะสม
กับต าแหน่งในครั้งนี้  หรือสมัครเข้ารับการประเมินความเหมาะสมกับต าแหน่งแล้ว แต่ไม่ได้รับการคัดเลือก                    
ยังคงมีชื่ออยู่ในบัญชีผู้สอบแข่งขันได้ในต าแหน่งเดิมและมีสิทธิ์อยู่ตามเดิม 
 10. การประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการประเมินความเหมาะสมกับต าแหน่ง 
    ส านักงานศึกษาธิการจังหวัดกาญจนบุรี  จะประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์ เข้ารับการประเมิน                   
ความเหมาะสมกับต าแหน่งตามล าดับก่อนหลังตามวันและเวลาที่สมัคร ภายในวันที่ 17 กรกฎาคม 2563              
ทางเว็บไซต์ของส านักงานศึกษาธิการจังหวัดกาญจนบุรี www.kanpeo.go.th 
 11. เกณฑ์การตัดสิน 
    ผู้ผ่านการประเมินความเหมาะสมกับต าแหน่ง จะต้องเป็นผู้ได้คะแนนประเมินความเหมาะสม 
กับต าแหน่ง (คะแนนการสัมภาษณ์) รวมทั้งสิ้น ไม่ต่ ากว่าร้อยละ 60 
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 12. การขึ้นบัญชีผู้ได้รับการคัดเลือก 
    12.1 ส านักงานศึกษาธิการจังหวัดกาญจนบุรี จะขึ้นบัญชีผู้ผ่านการประเมินความเหมาะสม
กับต าแหน่ง โดยเรียงล าดับที่จากผู้ที่ได้คะแนนสูงสุดมาตามล าดับ ถ้าได้คะแนนเท่ากันให้ผู้ที่ได้ รับเลขประจ าตัว
เข้ารับการประเมินก่อนเป็นผู้อยู่ในระดับสูงกว่า 
    12.2 ผู้ที่ได้รับแจ้งให้สมัครหรือสมัครเข้ารับการประเมินความเหมาะสมกับต าแหน่ง หรือผู้ที่ 
ได้รับการคัดเลือกในต าแหน่งที่ประเมินนี้ ผู้ใดได้รับการเรียกตัวและได้แจ้งความจ านงเป็นลายลักษณ์อักษรแล้วว่าจะ
รับการบรรจุและแต่งตั้งในต าแหน่งที่ส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐานอนุมัติให้น ารายชื่อมาด าเนินการ 
เพ่ือขึ้นบัญชีเป็นผู้สอบแข่งขันได้ต าแหน่งอ่ืน หรือในต าแหน่งอ่ืนๆ ของการสมัครสอบครั้งเดียวกันกับต าแหน่ง
ดังกล่าว ผู้นั้นหมดสิทธิ์เข้ารับการประเมินความเหมาะสมกับต าแหน่ง หรือหมดสิทธิ์ที่จะเป็นผู้ได้รับการคัดเลือก 
หรือหมดสิทธิ์ที่จะได้รับการบรรจุและแต่งตั้งในต าแหน่งที่ประเมินนี้ แล้วแต่กรณี 
 13. การยกเลิกการขึ้นบัญชีผู้ได้รับการคัดเลือก 
    13.1 ผู้ที่ได้รับการขึ้นบัญชีเป็นผู้ได้รับการคัดเลือก ได้รับการบรรจุและแต่งตั้งแล้ว 
    13.2 ผู้ที่ได้รับการขึ้นบัญชีเป็นผู้ได้รับการคัดเลือก สละสิทธิ์หรือไม่มารายงานตัวเข้ารับการ
บรรจุและแต่งตั้งตามวัน เวลา และสถานที่ท่ีก าหนด 
    13.3 ผู้ที่ได้รับการขึ้นบัญชีเป็นผู้ได้รับการคัดเลือก ได้แจ้งความจ านงเป็นลายลักษณ์อักษร
แล้วว่าจะรับการบรรจุและแต่งตั้ง 
    13.4 บัญชีผู้สอบแข่งขันได้ในต าแหน่งนักทรัพยากรบุคคลปฏิบัติการ ของส านักงานคณะกรรมการ 
การศึกษาข้ันพ้ืนฐานหมดอายุ หรือถูกยกเลิก 
 14. การบรรจุและแต่งตั้ง  
    14.1 จะบรรจุและแต่งตั้งผู้ผ่านการประเมินความเหมาะสมกับต าแหน่ง โดยเรียงล าดับที่ตาม
จ านวนต าแหน่งว่าง และไม่ประสงค์รับโอนผู้ที่เป็นข้าราชการหรือเจ้าหน้าที่ของรัฐ ซึ่งได้ขึ้นบัญชีเป็นผู้ได้รับ             
การคัดเลือกในต าแหน่งที่ประเมินนี้ 
    14.2 ในกรณีที่ตรวจสอบพบภายหลังว่าเป็นผู้ขาดคุณสมบัติข้อใดข้อหนึ่งตามมาตรฐาน
ต าแหน่ง ที่ ก.ค.ศ. ก าหนด จะไม่พิจารณาบรรจุและแต่งตั้งเข้ารับราชการ หรือสั่งให้ออกจากราชการแล้วแต่กรณี 
โดยไม่มีเงื่อนไขและไม่มีสิทธิ์เรียกร้องใดๆ ทั้งสิ้น 
    14.3 ผู้ได้รับการคัดเลือกต้องอยู่ปฏิบัติงานในต าแหน่งที่ได้รับการบรรจุและแต่งตั้งในส านักงาน 
เขตพ้ืนที่การศึกษาที่บรรจุและแต่งตั้ง เป็นระยะเวลาไม่น้อยกว่า 3 ปี นับแต่วันที่ได้รับการบรรจุและแต่งตั้ง              
โดยไม่มีการโอนหรือย้ายไปส่วนราชการ หรือหน่วยงานอื่น เว้นแต่กรณีการโอนหรือย้ายตามผลการสอบแข่งขันได้ 
และการลาออกจากราชการ 

 จึงประกาศให้ทราบโดยทั่วกัน 

ประกาศ  ณ  วันที่  3  กรกฎาคม  พ.ศ. 2563 
                                                

                               
(นายอนันต์  กัลปะ) 

ศึกษาธิการจังหวัดกาญจนบุรี ปฏิบัติหน้าที่แทน 
ประธานกรรมการศึกษาธิการจังหวัดกาญจนบุรี 

 
 



 
รูปถ่าย 

1 x 1.5 น้ิว 

 
เลขประจ าตัวผู้สมัครเข้ารับการประเมิน....................................(ส าหรับเจ้าหน้าที่) 

 
ใบสมัคร 

เข้ารับการประเมินความเหมาะสมกับต าแหน่ง 
 
 
 
เรียน  ศึกษาธิการจังหวัดกาญจนบุรี 
 ด้วยข้าพเจ้าเป็นผู้สอบแข่งขันได้ในต าแหน่ง…………………………………………………………………….ล าดับที่................ 
ตามประกาศ.................................................................................................................... ลงวันที่......................................... 
มีความประสงค์สมัครเข้ารับการประเมินความเหมาะสมกับต าแหน่ง..................................................................................  
ของบัญชีคณะกรรมการศึกษาธิการจังหวัดกาญจนบุรี จึงขอแจ้งรายละเอียดเพื่อประกอบการพิจารณา ดังนี้ 

1. ประวัติส่วนตัว 
 ชื่อ – นามสกุล (นาย/นาง/นางสาว).....................................................................................สัญชาติ......... ............ 
เกิดเม่ือวันที่................เดือน..................................พ.ศ.......................อายุ................ปี................เดือน (นับถึงวันรับสมัคร) 
เลขบัตรประจ าตัวประชาชน ……………………………………………………………………………………………………………………………… 
ภูมิล าเนา..................................................................................................................จั งหวัด................................................ 

2. สถานที่ติดต่อได้สะดวกรวดเร็ว 
บ้านเลขท่ี.......................หมู่ที.่.............ตรอก/ซอย..............................................ถนน.......................................... . 

ต าบล/แขวง.....................................................................................อ าเภอ/เขต...................... ............................................ 
จังหวัด.............................................................................................รหัสไปรษณีย์............. .................................................. 
โทรศัพท์.............................................................................e-mail : ………………………………………………………………………… 

3. ประวัติการศึกษา (ให้กรอกทุกวุฒิการศึกษาที่ได้รับ และแนบส าเนาแสดงผลการเรียนเฉพาะวุฒิการศึกษาที่ใช้
สมัครเข้ารับการประเมินความเหมาะสมกับต าแหน่ง) 
 

วุฒิท่ีได้รับ สาขา/วิชาเอก เกรดเฉลี่ย 
(GPA) 

ชื่อสถานศึกษา พ.ศ. ที่ส าเร็จ
การศึกษา 

ปวช.     
ปวท. / ปวส. / อนุปริญญา     
ปริญญาตรี     
ปริญญาโท     
ปริญญาเอก     
อ่ืนๆ โปรดระบุ....................     

 
 
 

/4. ประวัติการท างาน 
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4. ประวัติการท างาน 
 

สถานที่ท างาน/ฝึกงาน ต าแหน่ง เงินเดือน ระยะเวลา  
พ.ศ. ถึง พ.ศ. 

เหตุผลที่
ลาออก 

     
     
     
     
     

 
5. ความรู้ ความสามารถพิเศษ............................................................................................................................. ............. 
............................................................................................................................. ................................................................ 
.................................................................. ...........................................................................................................................  
............................................................................................................................. ................................................................ 
............................................................................................................................. ................................................................ 
 
 

ข้าพเจ้าขอรับรองว่า ข้อความที่แจ้งไว้ในใบสมัครนี้ถูกต้องและเป็นความจริงทุกประการ 
 

 
(ลงชื่อ).................................................................. 

ผู้สมัครเข้ารับการประเมินความเหมาะสมกับต าแหน่ง 
วันที่สมัคร.............../.........................../.................. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

บัญชีรายช่ือผู้สอบแข่งขันได้ในบัญชีของส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน 
(ตามประกาศส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน ฉบับลงวันที่ 9 ตุลาคม 2561) 

 
ต าแหน่ง นักทรัพยากรบุคคลปฏิบัติการ 

 

ที ่
ล าดับที่ขึ้นบัญชี 

(เดิม) 
ชื่อ – สกุล 

1 96 นายนิรวิทย์  พิมโยธา  
2 100 นายธนิก  มโนเกตุ   
3 105 นายกังวาลย์  จันทร์พึ่งสุข  
4 106 นายศักดิ์ธัช  พนารัตน์  
5 109 นางสาวอุทุมพร  มณีบางกา  
6 112 นางสาวศศิรินทร์  วิโชติศุวัฒน์  
7 116 นายศุภฤกษ์  สรณคมน์  
8 117 นางสาวนันติยา  พระสงฆ์  
9 117 นางสาวชรัชวรินทร์  มโนฤทธฌิานนท์  

10 119 นางสาวกัลยา  อธิกุลกวิน  
 
 

หมายเหตุ  :   1. รายชื่อผู้ที่มีคุณสมบัติสมัครเข้ารับการประเมินความเหมาะสมกับต าแหน่ง  
    ตามประกาศคณะกรรมการศึกษาธิการจังหวัดกาญจนบุรี ฉบับลงวันที่ 3 กรกฎาคม 2563  
    2. หากผู้มีรายชื่อดังกล่าวมีความประสงค์จะสมัครเข้ารับการคัดเลือกโดยการประเมิน 
    ความเหมาะสมกับต าแหน่ง (ด้วยการสัมภาษณ์) สามารถสมัครเข้ารับการคัดเลือก 
    ในระหว่างวันที่ 14 – 16 กรกฎาคม 2563 รายละเอียดตามท่ีระบุไว้ในประกาศฯ 

 
 


