
 
 
 
 
 
    

ประกาศส านักงาน ก.พ.  
เรื่อง  รับสมัครลูกจ้างชั่วคราวในต าแหน่งเจ้าหน้าที่การศึกษา 

ของส านักงาน ก.พ. 
------------------------------------- 

ด้วยส ำนักงำน ก .พ. มีควำมประสงค์จะรับสมัครคัดเลือกบุคคลทั่วไปเพ่ือจัดจ้ำง 
เป็นลูกจ้ำงชั่วครำว ปฏิบัติงำนในส ำนักงำน ก.พ. รวมจ ำนวน ๑ อัตรำ โดยมีรำยละเอียด ดังนี้ 

 ๑. ต าแหน่งที่รับสมัคร  

  ต าแหน่งเจ้าหน้าที่การศึกษา จ านวน ๑ อัตรา 
            อัตราคา่จ้าง  ๑๕,๐๐๐ บำท 

       คุณสมบัต ิ 
 ปริญญำตรีทุกสำขำวิชำ 
 มีควำมรู้ภำษำอังกฤษระดับดี 
 มีทักษะและควำมช ำนำญในกำรใช้คอมพิวเตอร์โปรแกรมต่ำงๆ  
    Microsoft Office : Ms-Word, Ms-Excel, Ms-Power Point และ Internet  
 มีควำมรู้ควำมสำมำรถในกำรปฏิบัติงำนอย่ำงเหมำะสมแก่กำรปฏิบัติหน้ำที่  
 มีมนุษยสัมพันธ์ที่ดี สำมำรถท ำงำนในลักษณะกำรประสำนงำนและกำรท ำงำน      
    เป็นทีม  
 มีวินัยตรงต่อเวลำ และมีทศันคตทิี่ดตี่องำนรำชกำร 
 สำมำรถท ำงำนนอกเวลำได ้

            ระยะเวลาการจ้าง วันที ่๑ สงิหำคม ๒๕๖๑ ถึงวันที ่๓๐ กนัยำยน ๒๕๖๑   
       สถานที่ปฏิบัติงาน ศนูย์จัดกำรศึกษำในต่ำงประเทศและบริหำรควำมรู้ ส ำนักงำน ก.พ.   
                                จงัหวัดนนทบุร ี

ทั้งนี้ ส ำนักงำน ก.พ. อำจพิจำรณำจัดจ้ำงผู้ได้รับคัดเลือกต่อเนื่องได้ ขึ้นอยู่กับผลกำรประเมิน 
ผลกำรปฏิบัติงำนรำยบุคคล และงบประมำณที่ได้รับ 
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๒. การรับสมัคร 

ให้ผู้ประสงค์จะสมัครเข้ำรับกำรคัดเลือกขอรับใบสมัครและยื่นใบสมัครด้วยตนเองได้ที่ 
กลุ่มงำนกำรเจ้ำหน้ำที่ ส ำนักงำนเลขำธิกำร ชั้น ๓ ส ำนักงำน ก.พ. ถนนติวำนนท์ จังหวัดนนทบุรี 
ระหว่างวันที่ ๑๒ – ๒๐ กรกฎาคม ๒๕๖๑ ในวัน และเวลำรำชกำรดังนี้ ภำคเช้ำ เวลำ ๘.๓๐ – ๑๒.๐๐ น.  
ภำคบ่ำย เวลำ ๑๓.๐๐ - ๑๖.๓๐ น. หรือสอบถำมรำยละเอียดได้ที่  โทร . ๐ ๒๕๔๗ ๑๐๔๗  
หรือ ๐ ๒๕๔๗ ๑๐๐๐ ต่อ ๖๓๑๘ หรือ ๖๓๒๕ 

๓. เอกสารที่ต้องน ามายื่นในวันรับสมัคร 
 ส ำเนำปริญญำบัตรหรือหนังสือรับรองที่สถำนศึกษำอนุมัติ และส ำเนำระเบียน

แสดงผลกำรเรียน (Transcript of Records) ที่แสดงว่ำเป็นผู้มีวุฒิกำรศึกษำตรงกับ
ต ำแหน่งที่สมัคร อย่ำงละ ๑ ฉบับ ทั้งนี้ จะต้องส ำเร็จกำรศึกษำและได้รับอนุมัติจำก 
ผู้มีอ ำนำจอนุมัติภำยในวันปิดรับสมัครคือวันที่ ๒๐ กรกฎำคม ๒๕๖๑ 

 รูปถ่ำยหน้ำตรงไม่สวมหมวกและไม่สวมแว่นตำด ำ ขนำด ๑ นิ้ว จ ำนวน ๒ รูป  
 ส ำเนำทะเบียนบ้ำนและส ำเนำบัตรประจ ำตัวประชำชน อย่ำงละ ๑ ฉบับ 
 ส ำเนำหลักฐำนอื่นๆ (ถ้ำมี) เช่น หนังสือรับรองกำรฝึกงำน/กำรท ำงำน ใบส ำคัญกำรสมรส 

ใบเปลี่ยนชื่อตัว - ชื่อสกุล ฯลฯ  
ทั้งนี้ ส ำเนำหลักฐำนทุกฉบับให้ผู้สมัครรับรอง “ส ำเนำถูกต้อง” และลงชื่อก ำกับไว้ด้วย 

๔. หลักเกณฑ์และวิธีการคัดเลือก  
 สัมภาษณ์ผู้สมัคร  (๑๐๐ คะแนน) 

แนวทางการสัมภาษณ์ คะแนนเต็ม (๑๐๐ ) 
๑. ควำมรู้ ควำมสำมำรถ ทักษะที่จ ำเป็นส ำหรับกำรปฏิบัติงำน และ              

ประสบกำรณ์ในกำรท ำงำน 
๒. สมรรถนะที่จ ำเป็นส ำหรับกำรปฏิบัติงำนในต ำแหน่งที่จะจัดจ้ำง 
๓. คุณลักษณะอ่ืน ๆ ได้แก่ บุคลิกภำพ ท่วงทีวำจำ ปฏิภำณ ไหวพริบ  
    วุฒภิำวะทำงอำรมณ์ กำรปรับตัวเข้ำกับผู้อ่ืน ทัศนคติต่องำนรำชกำร 

๕๐ 
 

๒๐ 
๓๐ 

 
                                                                               รวม ๑๐๐ 

 

๕. เกณฑ์การตัดสิน 
ผู้ที่จะถือว่ำเป็นผู้ผ่ำนกำรคัดเลือกเพ่ือขึ้นบัญชีในต ำแหน่งนั้นต้องเป็นผู้ได้คะแนน 

กำรสัมภำษณไ์ม่ต่ ำกว่ำร้อยละ ๖๐  
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๖. การประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการคัดเลือก  
  ส ำนักงำน ก.พ. จะประกำศรำยชื่อผู้มีสิทธิเข้ำรับกำรคัดเลือกเป็นลูกจ้ำงชั่วครำว 

ในต ำแหน่งดังกล่ำว ก ำหนดวันและสถำนที่คัดเลือก ที่เว็บไซต์ส ำนักงำน ก.พ. http://www.ocsc.go.th 
หัวข้อ ข่ำวสมัครงำนภำยในวันที่ ๒๓ กรกฎำคม ๒๕๖๑ ทั้งนี้ อำจเปลี่ยนแปลงได้ตำมควำมเหมำะสม  

                                ประกำศ ณ  วันที ่     ๙     กรกฎำคม พ.ศ. ๒๕๖๑  
 
 

                   ลงชื่อ      สวุัฒน์  เอื้อเฟ้ือ 
 (นำยสุวฒัน ์ เอื้อเฟื้อ) 

 ประธำนกรรมกำร 
       คณะกรรมกำรสรรหำลูกจ้ำงชัว่ครำวของส ำนักงำน ก.พ. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

      ส ำเนำถูกต้อง 

 
     (นำยนิทัศน์  เปี่ยมปิ่น) 
นักทรัพยำกรบุคคลช ำนำญกำร 
    กลุ่มงำนกำรเจ้ำหน้ำท่ี 
    ๙ กรกฎำคม  ๒๕๖๑ 

  + 


