
       

 

 
 

 

ประกาศศูนย+วิทยาศาสตร+เพ่ือการศึกษากาญจนบุรี 

เร่ือง  รับสมัครบุคคลเพ่ือสรรหาและเลือกสรรเปDนพนักงานราชการท่ัวไป   

………………………………………………………………………                                                                                                                                                                                                                                        

 ดIวยศูนย+วิทยาศาสตร+เพื่อการศึกษากาญจนบุรี ประสงค+จะรับสมัครบุคคลเพื่อสรรหาและเลือกสรร     

เปDนพนักงานราชการทั่วไป รวม  ๑  อัตรา ฉะนั้น อาศัยอำนาจตามประกาศคณะกรรมการบริหารพนักงาน

ราชการ  เรื่อง หลักเกณฑ+ วิธีการและเงื่อนไขการสรรหาและเลือกสรรพนักงานราชการ และแบบสัญญาจIาง

ของพนักงานราชการ  ลงวันที่  ๑๑ กันยายน ๒๕๕๒  และประกาศคณะกรรมการบริหารพนักงานราชการ  

เร่ือง กำหนดลักษณะงานและคุณสมบัติเฉพาะงานของกลุTมงาน  และการจัดกรอบอัตรากำลังพนักงานราชการ 

ลงวันที่  ๒๘  กุมภาพันธ+  ๒๕๕๔  และระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีวTาดIวยพนักงานราชการ พ.ศ.๒๕๔๗       

ประกอบกับคำสั่งสำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ ท่ี ๔๙๒/๒๕๕๑ ลงวันท่ี  ๒๑  เมษายน  ๒๕๕๑ เรื่อง 

มอบอำนาจใหIผูIอำนวยการสถานศึกษาสังกัดสำนักงานสTงเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย

ที่ตั้งอยูTในภูมิภาคปฏิบัติราชการแทน  จึงประกาศรับสมัครบุคคลเพื่อสรรหาและเลือกสรรเปDนพนักงานราชการ

ท่ัวไป โดยมีรายละเอียดดังตTอไปน้ี 

๑. รายละเอียดเก่ียวกับตำแหน7ง กลุ7มงาน จำนวนอัตราว7าง และลักษณะงานท่ีปฏิบัติ  

๑.๑ กลุTมงาน บริการ   

๑.๒ ตำแหนTง  เจIาพนักงานธุรการ  จำนวน  ๑  อัตรา   ตำแหนTงเลขท่ี  ๑๐๕๔   

๑.๓ ลักษณะงานท่ีปฏิบัติ 

ปฏิบัติงานธุรการ งานสารบรรณ ซึ่งมีลักษณะงานที่ปฏิบัติเกี ่ยวกับการรTางหนังสือ 

โตIตอบ บันทึก ยTอเรื่อง ตรวจทานหนังสือ และบริหารงานทั่วไป เชTน การรับ-สTง ลงทะเบียน การบันทึกขIอมูล 

การตรวจสอบความถูกตIองของขIอมูล เพื่อสนับสนุนใหIงานตTางๆ ดำเนินไปไดIโดยสะดวก รวดเร็ว และถูกตIอง 

มีหลักฐานตรวจสอบไดI รวบรวมขIอมูล จัดเก็บขIอมูล สถิติ เอกสาร หลักฐานหนังสือตามระเบียบวิธีปฏิบัติเพ่ือ

สะดวกตTอการคIนหาและเปDนหลักฐานทางราชการ การเตรียมการประชุมและจดบันทึกรายงานการประชุม    

มีความรูIดIานคอมพิวเตอร+ ติดตTอประสานงานใหIบริการขIอมูลแกTผูIมาติดตTอราชการ และปฏิบัติหนIาที่อื่นตามท่ี

ไดIรับมอบหมาย 

  ๒. ค7าตอบแทน  อัตราเดือนละ  ๑๓,๘๐๐.๐๐  บาท 

 ๓. สถานท่ีปฏิบัติงาน ศูนย+วิทยาศาสตร+เพ่ือการศึกษากาญจนบุรี 

  ๔. สิทธิประโยชนK   

         ตามระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีวTาดIวยพนักงานราชการ พ.ศ.๒๕๔๗   ประกาศ

คณะกรรมการบริหารพนักงานราชการ เร่ือง สิทธิประโยชน+ของพนักงานราชการ พ.ศ.๒๕๕๔ และท่ีแกIไข

เพ่ิมเติม 

/๕.ระยะเวลาการจIาง……………….. 
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          ๕. ระยะเวลาการจMาง 

        ผูIไดIรับการสรรหาและเลือกสรรเปDนพนักงานราชการจะทำสัญญาจIางเพื ่อทดลอง

ปฏิบัติงานเปDนระยะเวลา ๑ ปi กTอน และเมื่อครบ ๑ ปi พนักงานราชการผูIนั้นผTานประเมินผลการปฏิบัติงาน

ตามหลักเกณฑ+และวิธีที่คณะกรรมการบริหารพนักงานราชการ(คพร.)กำหนดแลIว ก็จะตTอสัญญาจIาง ตาม

กรอบอัตรากำลังท่ี คพร. กำหนด (ปiงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๐ – ๒๕๖๓) 

๖. คุณสมบัติท่ัวไป 

๖.๑  มีสัญชาติไทย 

๖.๒  มีอายุไมTต่ำกวTา ๑๘ ปiบริบูรณ+ 

๖.๓  เปDนผูIเล่ือมใสในการปกครองระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย+เปDนประมุข 

๖.๔  ไมTเปDนผูIบกพรTองในศีลธรรมอันดีสำหรับการเปDนผูIประกอบวิชาชีพครู 

๖.๕  ไมTเปDนบุคคลลIมละลาย 

๖.๖  ไมTเปDนผูIมีกายทุพพลภาพจนไมTสามารถปฏิบัติหนIาท่ีไดI ไรIความสามารถหรือจิตฟopนเฟqอน   

ไมTสมประกอบ หรือเปDนโรคตามที่กำหนดไวIในกฎ ก.ค.ศ.และตามที่กำหนดไวIในกฎหมายวTาดIวยระเบียบ

ขIาราชการพลเรือน 

๖.๗  ไมTเปDนผูIดำรงตำแหนTงทางการเมือง กรรมการพรรคการเมือง หรือเจIาหนIาที่ในพรรค

การเมือง 

๖.๘  ไมTเปDนผูIเคยตIองโทษจำคุกโดยคำพิพากษาถึงที่สุดใหIจำคุก เพราะกระทำความผิดทาง

อาญาเวIนแตTเปDนโทษสำหรับความผิดท่ีไดIกระทำโดยประมาทหรือความผิดลหุโทษ ไมTเปDนผูIบกพรTองในศีลธรรมอัน

ดี จนเปDนท่ีรังเกียจของสังคม 

    ๖.๙ ไมTเปDนผูIเคยถูกลงโทษใหIออก ปลดออก หรือไลTออกจากทางราชการ  รัฐวิสาหกิจ หรือ

หนTวยงานอ่ืนของรัฐ 

         ๖.๑๐  ไมTเปDนผูIอยูTระหวTางถูกสั่งพักราชการ ถูกส่ังใหIออกจากราชการไวIกTอนตามกฎหมาย

ตTางๆ 

  ๖.๑๑  ไมTเปDนผูIเคยกระทำการทุจริตในการสอบเขIารับราชการหรือเขIาปฏิบัติงานในหนTวยงาน

ของรัฐ หากปรากฏภายหลังว7าขาดคุณสมบัติขMอใดขMอหนึ่งในการสมัครสอบ จะตัดสิทธิในการแต7งตั้งเปUน

พนักงานราชการทันที  

๗. คุณสมบัติเฉพาะตำแหน7ง 

ตำแหนTง  เจIาพนักงานธุรการ   กลุTมงานบริการ  จำนวน  ๑  อัตรา 

๗.๑  ไดIรับวุฒิการศึกษาประกาศนียบัตรวิชาชีพช้ันสูง (ปวส.) ทุกสาขาวิชา 

๗.๒  มีความรูI ความสามารถในการใชIคอมพิวเตอร+ปฏิบัติงานไดIเปDนอยTางดี 

 

/๘.การรับสมัคร......................... 
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๘. การรับสมัคร  

๘.๑ วันเวลา และสถานท่ีรับสมัคร 

    ผู Iประสงค+สมัครเขIารับการสรรหาและเลือกสรร  สามารถดาวน+โหลดใบสมัครและ

เอกสารประกอบการสมัครไดIที่ เว็บไซต+   www.kansci1.com  หรือขอรับและยื่นใบสมัครและหลักฐานตTางๆ ดIวย

ตนเอง ณ ศูนย+วิทยาศาสตร+เพื่อการศึกษากาญจนบุรี  ๑๒ หมูT ๑ ตำบลปากแพรก  อำเภอเมืองกาญจนบุรี  

จังหวัดกาญจนบุรี  โทรศัพท+ ๐๓๔ – ๖๐๒๖๒๘ - ๓๐ ตTอ ๑๖  ระหวTางวันที่ ๑๘ –  ๒๔ ธันวาคม ๒๕๖๒   

ในวันและเวลาราชการ  (ภาคเชIาเวลา ๐๘.๓๐ – ๑๒.๐๐ น. และภาคบTายเวลา ๑๓.๐๐ – ๑๖.๓๐ น.) 

๘.๒ หลักฐานท่ีตMองย่ืนพรMอมใบสมัคร ประกอบดIวย 

  ๑) ใบสมัครตามแบบท่ีกำหนด จำนวน ๑ ชุด 

   ๒) รูปถTายหนIาตรงไมTสวมหมวก ไมTสวมแวTนตาดำ  ขนาด  ๑  นิ้ว ถTายในคราวเดียวกัน

และถTายไมTเกิน ๖ เดือน นับถึงวันป~ดรับสมัคร จำนวน ๓ รูป 

    ๓) สำเนาประกาศนียบัตรวิชาชีพช้ันสูง (ปวส.) และ สำเนาระเบียนแสดงผลการ

เรียน (ฉบับภาษาไทย) พรIอมฉบับจริงที่แสดงวTาเปDนผูIมีวุฒิการศึกษาตรงตามตำแหนTงที่สมัคร  โดยจะตIองสำเร็จ

การศึกษาและไดIรับอนุมัติจากผูIมีอำนาจอนุมัติภายในวันป~ดรับสมัคร  อยTางละ ๑ ฉบับ 

    ๔)  สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน และ สำเนาทะเบียนบIาน อยTางละ ๑ ฉบับ 

    ๕)  ใบรับรองแพทย+  ซ่ึงออกไมTเกิน ๑ เดือน และแสดงวTาไมTเปDนโรคท่ีตIองหIามตาม

กฎ ก.พ.วTาดIวยโรค พ.ศ.๒๕๕๓ จำนวน ๑  ฉบับ 

    ๖)  สำเนาหลักฐานที่แสดงวTาเปDนผูIผTานการเกณฑ+ทหาร เชTน สด.๘ สด.๙ หรือ สด.

๔๓ หรือ ไดIรับการยกเวIน (เฉพาะเพศชาย) อยTางละ ๑ ฉบับ 

    ๗)  สำเนาหลักฐานอื่นๆ เชTน ใบสำคัญการสมรส (เฉพาะเพศหญิง) ใบสำคัญการหยTา

ใบสำคัญการเปล่ียนช่ือ-ช่ือสกุล (เฉพาะกรณีท่ีช่ือ–นามสกุล ในหลักฐานการสมัครไมTตรงกัน) อยTางละ ๑ ฉบับ 

  ท้ังน้ี  สำเนาหลักฐานทุกฉบับใหIผูIสมัครเขียนคำรับรอง “สำเนาถูกตIอง” และลงช่ือกำกับดIวย 

      ๘.๓ เง่ือนไขการรับสมัคร 

   ๑) ผูIสมัครตIองย่ืนใบสมัครดIวยตนเอง ณ ศูนย+วิทยาศาสตร+เพ่ือการศึกษากาญจนบุรี 

และตIองลงลายมือช่ือตTอหนIาเจIาหนIาท่ีรับสมัคร 

   ๒) ผูIสมัครเขIารับการสรรหาและเลือกสรรจะตIองรับผิดชอบในการตรวจและรับรอง

ตนเองวTาเปDนผูIมีคุณสมบัติทั่วไปและคุณสมบัติเฉพาะตำแหนTงตรงตามประกาศรับสมัครจริง และตIองกรอก

รายละเอียดตTางๆ  ในใบสมัครใหIถูกตIองครบถIวนตามความเปDนจริง พรIอมทั้งยื่นหลักฐานในการสมัครท่ีถูกตIอง

ครบถIวน ในกรณีท่ีมี  ความผิดพลาดอันเกิดจากผูIสมัครไมTวTาดIวยเหตุใดๆ หรือตรวจพบวTาเอกสารหลักฐานคุณวุฒิ 

 

 

/การศึกษาไมTตรง............................. 



-๔- 

 

การศึกษาไมTตรงหรือไมTเปDนไปตามคุณวุฒิของตำแหนTงที่สมัครสอบ  อันมีผลทำใหIผูIสมัครสอบไมTมีสิทธิสมัครตาม

ประกาศรับสมัครดังกลTาว ใหIถือวTาการรับสมัครและการไดIเขIารับการสรรหาและเลือกสรรคร้ังน้ีเปDนโมฆะสำหรับผูI

น้ัน และจะไมTคืนคTาธรรมเนียมในการสมัครสอบ 

     ๓)  ผูIสมัครเขIารับการสรรหาและเลือกสรร ตIองแจIงที่อยูTที่สามารถติดตTอไดIทาง

ไปรษณีย+ ไวIในใบสมัคร หากที่อยูTที่ใหIไวIไมTสามารถติดตTอไดIศูนย+วิทยาศาสตร+เพื่อการศึกษากาญจนบุรีจะไมT

รับผิดชอบทุกกรณี  

      ๘.๔ ค7าธรรมเนียมการสมัครคัดเลือก 

   ผูIสมัครเขIารับการสรรหาและเลือกสรรตIองเสียคTาธรรมเนียมการสมัคร จำนวน  ๒๐๐  

บาท และเม่ือสมัครแลIวคTาธรรมเนียมในการสมัครจะไมTจTายคืนใหI ไมTวTาในกรณีใดๆ ท้ังส้ิน   

๙. การประกาศรายช่ือผูMมีสิทธิเขMารับการสรรหาและเลือกสรร 

      ศูนย+วิทยาศาสตร+เพื่อการศึกษากาญจนบุรี จะประกาศรายชื่อผูIมีสิทธิเขIารับการสรรหา

และเลือกสรร ในวันที ่ ๒๖ ธันวาคม  ๒๕๖๒ ณ ศูนย+ว ิทยาศาสตร+เพื ่อการศึกษากาญจนบุรี และทางเว็บไซต+     
www.kansci1.com 

    ๑๐. หลักเกณฑKและวิธีการสรรหาและเลือกสรร 

   ผูIสมัครเขIารับการสรรหาและเลือกสรร  ตIองไดIรับการประเมินความรูI  ความสามารถ  

ทักษะ  และสมรรถนะ  ดIวยวิธีการประเมิน ดังน้ี  

๑. ภาคการสอบขIอเขียน  (คะแนนเต็ม ๑๐๐  คะแนน) โดยจะประเมินความรูI ดังน้ี 

   ๑)  ความรูIความสามารถท่ัวไป   (๕๐ คะแนน) 

    ๒)  ความรูIความสามารถเฉพาะตำแหนTง             (๕๐ คะแนน)  

  ๒.  ภาคการประเมินบุคคล  โดยวิธีการสอบสัมภาษณ+ ประเมินจากประวัติ ประสบการณ+  

และผลการปฏิบัติงานที่ผTานมาที่ประสบความสำเร็จเห็นผลเปDนที่ประจักษ+  ซ่ึงผูIสมัครตIองยื่นไวIในวันสมัคร

หากไม7ยื่นไวMในวันสมัครจะไม7ไดMรับการประเมินฯ โดยดาวน+โหลดใบสมัครและเอกสารประกอบการสมัครไดIท่ี 

เว็บไซต+   www.kansci1.com  (คะแนนเต็ม  ๑๐๐  คะแนน)  ดังน้ี 

   ๑)  สอบสัมภาษณ+    (๕๐ คะแนน) 

  ๒) ประเมินจากเอกสาร ประวัติ ประสบการณ+ และผลการปฏิบัติงาน 

             ท่ีผTานมาในใบสมัครฯ          (๕๐ คะแนน) 

   ๑๑. กำหนดวัน  เวลา  และสถานท่ีสอบ 

   ผูIมีสิทธิเขIารับการสรรหาและเลือกสรร  ตIองเขIารับการประเมินความรูI  ความสามารถ  

ทักษะและสมรรถนะ  ตามกำหนดการ  ดังน้ี 

 

/๑๑.๑ กำหนดการสอบขIอเขียน...................... 



-๕- 

 

   ๑๑.๑ กำหนดการสอบขIอเขียน วันที่ ๗ มกราคม ๒๕๖๓ เวลา ๐๙.๐๐ - ๑๒.๐๐ น. 

และประกาศผลสอบขIอเขียน เวลา ๑๖.๐๐ น. ณ ศูนย+วิทยาศาสตร+เพื่อการศึกษากาญจนบุรี และทางเว็บไซต+ 
www.kansci1.com                                                       

   ๑๑.๒  กำหนดการประเมินภาคบุคคล (สัมภาษณ+) วันที่ ๘ มกราคม  ๒๕๖๓ เวลา 

๐๙.๐๐ - ๑๒.๐๐ น. ณ ศูนย+วิทยาศาสตร+เพ่ือการศึกษากาญจนบุรี  

   ๑๑.๓ ผูIมีสิทธิเขIารับการประเมินภาคบุคคล (สัมภาษณ+) จะตIองผTานเกณฑ+การ

ประเมินตามขIอ ๑๒(๑)      

  ๑๒. เกณฑKการตัดสิน 

  ๑)  ผูIสมัครเขIารับการสรรหาและเลือกสรร  จะตIองผTานการประเมินภาคการสอบขIอเขียน

ตามเกณฑ+การตัดสินไมTนIอยกวTารIอยละ ๕๐  จึงจะมีสิทธิเขIารับการประเมินภาคบุคคล   

  ๒)  ผูIที่ถือวTาเปDนผูIผTานเกณฑ+การประเมิน  จะตIองเปDนผูIที่ไดIคะแนนการประเมินในแตTละ

ภาคไมTต่ำกวTารIอยละ  ๕๐  และคะแนนรวมท้ัง ๒ ภาค  ไมTต่ำกวTารIอยละ  ๖๐  โดยเรียงลำดับจากผูIไดIคะแนน

รวมสูงสุดจากมากไปหานIอย  

        กรณีไดIคะแนนรวมทั้ง ๒ ภาคเทTากัน  ใหIพิจารณาผูIที ่ไดIคะแนนภาคการประเมินบุคคล

มากกวTา อยูTในลำดับท่ีดีกวTา 

กรณีไดIคะแนนประเมินภาคบุคคลเทTากัน  ใหIผูIไดIคะแนนภาคสอบขIอเขียนมากกกวTาอยูTใน

ลำดับท่ีดีกวTา 

       กรณีไดIคะแนนภาคการสอบขIอเขียนเทTากันอีก  ใหIผูIไดIรับเลขประจำตัวสมัครสอบกTอนเปDนผูI

อยูTในลำดับท่ีดีกวTา 

       ๑๓. การประกาศรายช่ือและการข้ึนบัญชีรายช่ือผูMผ7านการสรรหาและเลือกสรร 

           ศูนย+วิทยาศาสตร+เพื ่อการศึกษากาญจนบุรี จะประกาศรายชื่อผู IผTานการสรรหาและ

เลือกสรร   ในวันที ่  ๙  มกราคม  ๒๕๖๓  ณ  ศูนย+วิทยาศาสตร+เพื ่อการศึกษากาญจนบุรี และทางเว็บไซต+     

www.kansci1.com โดยศูนย+วิทยาศาสตร+เพื่อการศึกษากาญจนบุรีจะขึ้นบัญชีผูIผTานการสรรหาและเลือกสรร  

เปDนเวลา  ๑  ปi  นับตั้งแตTวันขึ้นบัญชี แตTถIามีการสรรหาและเลือกสรรอยTางเดียวกันอีก และไดIขึ้นบัญชีผูIผTานการ

สรรหาและเลือกสรรใหมTแลIว บัญชีผูIผTานการสรรหาและเลือกสรรคร้ังน้ีเปDนอันยกเลิก  

                  ๑๔. การทำสัญญาจMางผูMผ7านการสรรหาและเลือกสรร 

        ๑๔.๑ ผูIผTานการสรรหาและเลือกสรรจะไดIรับบรรจุเปDนพนักงานราชการ ตามลำดับท่ี

ประกาศรายชื่อผูIผTานการสรรหาและเลือกสรรใหIมารายงานตัวเพื่อทำสัญญาจIาง ณ ศูนย+วิทยาศาสตร+เพ่ือ

การศึกษากาญจนบุรี ตามวันและเวลาท่ีแจIงในประกาศรายช่ือผูIผTานการสรรหาและเลือกสรร 

        

 

/๑๔.๑ การเรียกตัวผูIผTานการสรรหา................... 
 



-๖- 

 

       ๑๔.๒ การเรียกตัวผู IผTานการสรรหาและเลือกสรร เมื ่อมีตำแหนTงวTางลง จะเรียก

ตามลำดับในการประกาศข้ึนบัญชีเปDนเกณฑ+ หากไมTมาตามกำหนดจะถือวTาสละสิทธ์ิ และจะพิจารณาผูIท่ีมีสิทธ์ิ

ลำดับตTอไปโดยจะทำหนังสือเรียกตัวถึงผูIไดIรับการสรรหาและเลือกสรรโดยตรงทางไปรษณีย+ลงทะเบียนตามท่ี

อยูTท่ีแจIงในใบสมัคร  

ประกาศ  ณ  วันท่ี          ธันวาคม  พ.ศ.  ๒๕๖๒ 

 

 

 

 

        

    (นางขวัญใจ    ปoญญชุณห+) 

               ผูIอำนวยการศูนย+วิทยาศาสตร+เพ่ือการศึกษากาญจนบุรี 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

ปฏิทินการสรรหาและเลือกสรรพนักงานราชการท่ัวไป กลุ7มงานบริการ ตำแหน7ง เจMาพนักงานธุรการ  

ประจำปdงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓  

ศูนยKวิทยาศาสตรKเพ่ือการศึกษากาญจนบุรี 
 

ข้ันตอน กิจกรรม วันดำเนินการ ผูIรับผิดชอบ 

๑ แตTงต้ังคณะกรรมการสรรหาและเลือกสรร 

พนักงานราชการท่ัวไป กลุTมงานบริการ  

ตำแหนTง เจIาพนักงานธุรการ   

๒ ธันวาคม ๒๕๖๒ งานบุคลากร 

๒ ประชุมคณะกรรมการสรรหาและเลือกสรร ๓ ธันวาคม ๒๕๖๒ งานบุคลากร 

๓ จัดทำประกาศรับสมัคร ๓ ธันวาคม ๒๕๖๒ งานบุคลากร 

๔ ประชาสัมพันธ+ประกาศรับสมัครไปยังสTวนราชการ 

สถานศึกษาและส่ือมวลชนตTางๆ 

 

๖ - ๑๗ ธันวาคม 

๒๕๖๒ 

งานบุคลากร 

๕ การรับสมัคร  ๑๘ - ๒๔ ธันวาคม 

๒๕๖๒ 

ตามคำส่ัง 

ศูนย+วิทยาศาสตร+เพ่ือ

การศึกษากาญจนบุรี 

๖  ประกาศรายช่ือผูIมีสิทธิเขIารับการประเมิน

สมรรถนะ   

๒๖ ธันวาคม ๒๕๖๒ ตามคำส่ัง 

ศูนย+วิทยาศาสตร+เพ่ือ

การศึกษากาญจนบุรี 

๗  - ประเมินสมรรถนะคร้ังท่ี ๑ โดยการสอบขIอเขียน  

 - ประกาศผลประเมินสมรรถนะคร้ังท่ี ๑  

๗ มกราคม ๒๕๖๓ ตามคำส่ัง 

ศูนย+วิทยาศาสตร+เพ่ือ

การศึกษากาญจนบุรี 

๘ ประเมินสมรรถนะคร้ังท่ี ๒  โดยวิธีการสัมภาษณ+ ๘ มกราคม ๒๕๖๓ ตามคำส่ัง 

ศูนย+วิทยาศาสตร+เพ่ือ

การศึกษากาญจนบุรี 

๙ ประกาศผลการเลือกสรรและข้ึนบัญชีผูIผTานการ

เลือกสรร 

๙ มกราคม ๒๕๖๓ ตามคำส่ัง 

ศูนย+วิทยาศาสตร+เพ่ือ

การศึกษากาญจนบุรี 

๑๐ รายงานตัวปฏิบัติงานและทำสัญญาจIางเพ่ือทดลอง

ปฏิบัติงาน 

๑๓ มกราคม ๒๕๖๓       งานบุคลากร 

        งานพัสดุ 

 

 

 

 



เอกสารหมายเลข ๑                                                                                                                                                       

 

หลักเกณฑ+และวิธีการสรรหาและเลือกสรรพนักงานราชการท่ัวไป 

(แนบทIายประกาศศูนย+วิทยาศาสตร+เพ่ือการศึกษากาญจนบุรี ลงวันท่ี ๔ ธันวาคม ๒๕๖๒) 

………………………………………………………………………  
 

ตำแหนTง  เจIาพนักงานธุรการ 
 

หลักเกณฑ+และวิธีการสรรหาและเลือกสรร 

ประเมินโดยวิธีการสอบขIอเขียน (ปรนัย)  (คะแนนเต็ม ๑๐๐ คะแนน) 

๑. ความรูIความสามารถท่ัวไป โดยวิธีการสอบขIอเขียน (ปรนัย) (๕๐ คะแนน) 

๑) พระราชบัญญัติความรับผิดทางละเมิดของเจIาหนIาท่ี พ.ศ.๒๕๓๙ 

๒) พระราชบัญญัติขIอมูลขTาวสารของราชการ พ.ศ.๒๕๔๐ 

๓) ระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีวTาดIวยพนักงานราชการ พ.ศ.๒๕๔๗ 

๔) พระราชบัญญัติสTงเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย พ.ศ.

๒๕๕๑ 

๕) รัฐธรรมนูญแหTงราชอาณาจักรไทย พ.ศ.๒๕๖๐ 

๖) นโยบายและยุทธศาสตร+การจัดการศึกษาของสำนักงาน กศน. 

๒. ความรู Iความสามารถที ่ใชIเฉพาะตำแหนTง โดยวิธีการสอบขIอเขียน (ปรนัย)          

(๕๐ คะแนน) 

๑) ระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีวTาดIวยงานสารบรรณ พ.ศ.๒๕๒๖ และท่ีแกIไข 

เพ่ิมเติม 

๒) ความรูIเก่ียวกับงานธุรการ งานเลขานุการ  

๓) ความรูIเกี่ยวกับเหตุการณ+ปoจจุบันในดIานการเมือง เศรษฐกิจ สังคม การศึกษา

และความม่ันคงของชาติ 

ประเมินโดยวิธีการสอบสัมภาษณ+ (คะแนนเต็ม ๑๐๐ คะแนน) 

๑. ประวัติ วิสัยทัศน+ ผลงาน ความรูI ประสบการณ+ (๕๐ คะแนน) 

พิจารณาจากใบสมัคร ประวัติ วิสัยทัศน+ ผลงาน ความรูI ประสบการณ+ 

๒. สัมภาษณ+ (๕๐ คะแนน) 

พิจารณาจากบุคลิกภาพ ทTวงทีวาจา  ประสบการณ+วิธีการแกIปoญหาในการ

ทำงาน ผลงาน การนำความรูIไปปรับใชI ความพรIอมของผูIสมัคร 

             ----------------------------------------------------- 

 



 

แบบคำรMองขอสมัครพนักงานราชการ 

    เขียนท่ี ศูนย+วิทยาศาสตร+เพ่ือการศึกษากาญจนบุรี 

                                         วันท่ี..............เดือน.....................................พ.ศ. .....................................    

                     

เรียน  ผูIอำนวยการศูนย+วิทยาศาสตร+เพ่ือการศึกษากาญจนบุรี 

 ดIวยขIาพเจIา (นาย/นาง/นางสาว).............................................นามสกุล.........................................  

เปDนผูIจบการศึกษาปริญญา/ประกาศนียบัตร........................................................................................................

สาขาวิชา/วิชาเอก.................................................................................................................................................

ไดIรับอนุมัติจากสถานศึกษาช่ือ.............................................................................................................................   

เมื่อวันท่ี...............เดือน.............................................พ.ศ. .............................(ภายในวันท่ีป~ดรับสมัคร) มีความ

ประสงค+ท่ีจะสมัครเพ่ือรับการเลือกสรรเปDนพนักงานราชการท่ัวไป ตำแหนTง.......................................................

สังกัด  ศูนย+วิทยาศาสตร+เพ่ือการศึกษากาญจนบุรี  สำนักงาน กศน.  สำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ 
 

 ทั้งนี้ หากมีการตรวจสอบเอกสารปรากฏวTาขIาพเจIาเปDนผูIมีคุณสมบัติทั่วไปและคุณสมบัติเฉพาะ

สำหรับตำแหนTงไมTตรงตามประกาศรับสมัคร หรือคุณวุฒิที่สมัคร ก.พ. ยังมิไดIรับรองคุณวุฒิของขIาพเจIา หรือ

คุณวุฒิดังกลTาวไมTตรงตามคุณวุฒิของตำแหนTงที่ขIาพเจIาสมัคร ถึงแมIวTาขIาพเจIาจะเปDนผูIผTานการเลือกสรรเพ่ือ

จัดจIางเปDนพนักงานราชการ ใหIถือวTาการรับสมัครเลือกสรรและสรรหาเปDนพนักงานราชการครั้งนี้เปDนโมฆะ 

โดยขIาพเจIาจะไมTใชIสิทธิเรียกรIองใดๆ ท้ังส้ิน 
 

  จึงเรียนมาเพ่ือโปรดพิจารณา 

     

                                                                (ลงช่ือ)..................................................... 

      (......................................................) 

                                             ผูIสมัคร 

 

 

 

 

เบอร+โทรศัพท+ท่ีสามารถติดตTอไดI.......................................................      

หมายเหตุ ผูIสมัครจะตIองกรอกรายละเอียดแบบคำรIองฉบับน้ีทุกคน  



ใบสมัครเลขท่ี..........................  

ใบสมัคร 

การสรรหาและเลือกสรรเปDนพนักงานราชการท่ัวไป 

สังกัด ศูนย+วิทยาศาสตร+เพ่ือการศึกษากาญจนบุรี 

สำนักงาน กศน. สำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ 

-------------------------------------- 

1.ขMอมูลส7วนตัว 

ช่ือ-นามสกุล   (นาย/นาง/นางสาว) 

...................................................................................... 

สมัครตำแหน7ง 

....................................................................... 

ท่ีอยู7ท่ีสามารถติดต7อไดM 

........................................................................................

........................................................................................

........................................................................................ 

หมายเลขโทรศัพทKท่ีติดต7อไดM……………...…………………...... 

e – mail.........................................................................   

เลขบัตรประจำตัวประชาชน .......................................... 

ออกใหMท่ีอำเภอ/เขต ....................................................... 

จังหวัด ...........................................................................     

วัน เดือน ปd ท่ีออกบัตร...................................................  

วัน เดือน ปd ท่ีบัตรหมดอายุ ..........................................    

วัน/เดือน/ปdเกิด 

…………………………………. 

อายุ...............ปd 

..................เดือน 

สถานท่ีเกิด 

...................................... 

กรุqปเลือด 

....................... 

สถานภาพ 

(    ) โสด 

(    ) สมรส 

(    ) หย7ารMาง 

(    ) อ่ืนๆ................... 

 

เช้ือชาติ 

......................... 

สัญชาติ 

......................... 

การรับราชการทหาร 

……………………………….. 

ศาสนา 

......................... 

อาชีพปsจจุบัน.......................................................................................................................................... 

เหตุผลท่ี (อยาก) ออกจากงาน................................................................................................................... 

2. ขMอมูลการศึกษา 

ปi พ.ศ. …………………… 
สถานศึกษา วุฒิการศึกษา 

จาก ถึง 

    

    

    

    

รูปถTาย 

ขนาด 1 น้ิว 



3. ขMอมูลการฝwกอบรม 

ช่ือหลักสูตร หน7วยงานท่ีจัด ระยะเวลา 

   

   

   

4. ขMอมูลการทำงานและประสบการณKทำงาน (โปรดใหIรายละเอียดและงานท่ีทำในชTวง 3 ปiหลัง) 

 

พ.ศ. 

…………………… 

ช่ือและท่ีอยูT 

ของหนTวยงาน 

ตำแหนTงงานและ 

หนIาท่ีโดยยTอ 
เงินเดือน 

สาเหตุ 

ท่ีออกจากงาน 

จาก ถึง 

      

      

      

      
 

5. โปรดระบุความสำเร็จของงานท่ีทำผ7านมาในช7วง 3 ปdหลัง (ถMามี) 

.............................................................................................................................................................................. 

.............................................................................................................................................................................. 

.............................................................................................................................................................................. 

.............................................................................................................................................................................. 

.............................................................................................................................................................................. 

6. โปรดใหMความเห็นความเห็นเก่ียวกับประสบการณKท่ีไดMรับและอธิบายว7าประสบการณKน้ัน ๆ เปUนประโยชนK 

   ต7องานท่ีสมัครในคร้ังน้ี  อย7างไรบMาง 

.............................................................................................................................................................................. 

.............................................................................................................................................................................. 

.............................................................................................................................................................................. 

.............................................................................................................................................................................. 

.............................................................................................................................................................................. 

7. ขMอมูล ความรูMความสามารถพิเศษ (ถMามี) 

.............................................................................................................................................................................. 

.............................................................................................................................................................................. 

.............................................................................................................................................................................. 
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8. บุคคลอMางอิง (ขอใหIระบุช่ือบุคคลท่ีคุIนเคยกับการทำงานของทTาน  เชTน  ผูIบังคับบัญชาโดยตรง  โปรดอยTา

ระบุช่ือบุคคล  ท่ีเปDนญาติหรือเพ่ือน) 

ช่ือ - นามสกุล ตำแหน7งปsจจุบัน 
ท่ีทำงานปsจจุบันและ 

หมายเลขโทรศัพทK 

ระบุความสัมพันธK 

กับท7าน 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

 

9. ขMาพเจMามีคุณสมบัติครบถMวนตามท่ีระบุไวMในขMอ 8 แห7งระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว7าดMวยพนักงาน

ราชการ พ.ศ.2547 หลักฐานท่ีขอย่ืนพรMอมใบสมัคร ประกอบดMวย 

£ รูปถTายหนIาตรงไมTสวมหมวก ไมTสวมแวTนตาดำ  ขนาด 1 น้ิว โดยถTายไมTเกิน 6 เดือน จำนวน 3 รูป 

£ สำเนาระเบียนแสดงผลการเรียน (ฉบับภาษาไทย)     จำนวน 1 ฉบับ 

£ สำเนาประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง(ปวส.) ท่ีแสดงวTาเปDนผูIมีวุฒิการศึกษาตรงตามตำแหนTงที่สมัคร

       โดยจะตIองเปDนผูIสำเร็จการศึกษาและไดIรับอนุมัติจากผูIมีอำนาจอนุมัติภายในวันป~ดรับสมัคร คือ วันท่ี    

      24 ธันวาคม 2562 ในกรณีท่ีไมTสามารถนำหลักฐานการศึกษาดังกลTาวมาย่ืนพรIอมใบสมัครไดI ใหIนำ    

      หนังสือรับรองคุณวุฒิท่ีสถานศึกษาออกใหI โดยระบุสาขาวิชาท่ีสำเร็จการศึกษาละวันท่ีไดIรับอนุมัติ  

               ประกาศนียบัตรวิชาชีพช้ันสูง (ปวส.)  ซ่ึงจะตIองอยูTภายในวันป~ดรับสมัครมาย่ืนแทนไดI จำนวน 1 ฉบับ 

 £ สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน(ท่ียังไมTหมดอายุ)    จำนวน 1 ฉบับ 

£ สำเนาทะเบียนบIานฉบับท่ีมีช่ือผูIสมัคร     จำนวน 1 ฉบับ 

 £ ใบรับรองแพทย+  ซ่ึงออกไมTเกิน 1 เดือน และแสดงวTาไมTเปDนโรคท่ีตIองหIามตามกฎ ก.พ. 

     วTาดIวยโรค พ.ศ.2553       จำนวน 1  ฉบับ 

 £ สำเนาหลักฐานท่ีแสดงวTาเปDนผูIผTานการเกณฑ+ทหาร เชTน สด.8 สด.9 หรือ สด.43 หรือ ไดIรับการ  

                ยกเวIน (เฉพาะเพศชาย)       จำนวน 1  ฉบับ 

 £ สำเนาหลักฐานอ่ืนๆ เชTน ใบสำคัญการสมรส (เฉพาะเพศหญิง)  ใบสำคัญการหยTาใบสำคัญการ 

               เปล่ียนช่ือ - ช่ือสกุล (เฉพาะกรณีท่ีช่ือ – นามสกุล ในหลักฐานการสมัครไมTตรงกัน)      จำนวน 1  ฉบับ 

£ สำเนาหลักฐานอ่ืน ๆ(ถIามี)....................................................................................................... 
 

 ขอรับรองวTาขIอความที่กลTาวขIางตIนเปDนความจริงทุกประการ  หากขIอความตอนใดเปDนความเท็จ 

หรือไมTตรงกับความจริง  ใหIถือเปDนหลักฐานเพ่ือเลิกจIางขIาพเจIาไดIทันที 

 

(ลงช่ือ)............................................................... ผูIสมัคร 

   (.................................................................) 

ย่ืนใบสมัครวันท่ี..............เดือน......................................พ.ศ..................... 
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การตรวจสอบหลักฐานการสมัครพนักงานราชการท่ัวไป สังกัด ศูนยKวิทยาศาสตรKเพ่ือการศึกษากาญจนบุรี 
 

ช่ือผูMสมัคร (นาย/นาง/นางสาว)         นามสกุล           
  

 หลักฐานการสมัคร 

 £   1) บัตรประจำตัวผูIสมัคร 

 £ 2) แบบคำรIองขอสมัครพนักงานราชการ    จำนวน 1 ฉบับ 

 £ 3) ใบสมัครตามแบบท่ีกำหนด (ประวัติ)     จำนวน 1 ฉบับ 

 £ 4) ประวัติ ผลงาน        จำนวน 1 ฉบับ 

 £ 5) รูปถTายหนIาตรง ขนาด 1 น้ิว       จำนวน 3 รูป  

 £ 6) สำเนาประกาศนียบัตรวิชาชีพช้ันสูง (ปวส.) พรIอมรับรอง “สำเนาถูกตIอง”     จำนวน 1 ฉบับ 

 £ 7) สำเนาใบแสดงผลการเรียน(ภาษไทย)  พรIอมรับรอง “สำเนาถูกตIอง”            จำนวน 1 ฉบับ 

 £ 8) สำเนาบัตรประจำตัวประชาชนพรIอมรับรอง “สำเนาถูกตIอง”  จำนวน 1 ฉบับ 

 £ 9) สำเนาทะเบียนบIาน พรIอมรับรอง “สำเนาถูกตIอง”   จำนวน 1 ฉบับ 

 £ 10) ใบรับรองแพทย+..............................................................................  จำนวน 1 ฉบับ 

 £ 11) สำเนาหลักฐานอ่ืน ๆ .................................................................... 
 

 

      ลงช่ือ               เจIาหนIาท่ีผูIรับสมัคร 

            (     )  

                   /                  /     
 

1. ฝ�ายตรวจสอบคุณสมบัติ 

       £  หลักฐานถูกตIองครบถIวน 

       £  หลักฐานไมTครบ........................................... 

 ................................................................................... 
 

(ลงช่ือ)...................................เจIาหนIาท่ีตรวจสอบคุณสมบัติ 

        (............................................)   

       …………../………………../………… 

2. ฝ�ายการเงิน 

     ไดIรับชำระเงินคTาสมัครสอบ จำนวน 200  บาท 

     ใบเสร็จรับเงิน เลTมท่ี.............. เลขท่ี ................. 

     ลงวันท่ี................................................................ 
 

   (ลงช่ือ).......................................เจIาหนIาท่ีการเงิน 

        (..............................................) 

       …………../………………../…………… 

3. ฝ�ายการรับสมัคร 

         ไดIตรวจสอบเอกสารหลักฐานของผูIสมัครสอบเลขประจำตัวสอบ .................................ถูกตIองครบถIวนแลIว 
       
       (ลงช่ือ)....................................................เจIาหนIาท่ีรับสมัคร 

                 (.......................................................) 

                    …………../………………../…………… 
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