
 
 
 
 
    

ประกาศส านักงาน ก.พ.  
เรื่อง  รับสมัครลูกจ้างชั่วคราวในต าแหน่งเจ้าหน้าที่การศึกษา  

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

 
ด้วยส านักงาน ก.พ. มีความประสงค์จะรับสมัครคัดเลือกบุคคลทั่วไปเพ่ือจัดจ้าง 

เป็นลูกจ้างชั่วคราวในต าแหน่งเจ้าหน้าที่การศึกษา ปฏิบัติงานในส านักงาน ก.พ. รวมจ านวน ๒ อัตรา  
โดยมีรายละเอียด ดังนี้ 

ต าแหน่งเจ้าหน้าที่การศึกษา จ านวน ๒ อัตรา 
            อัตราคา่จ้าง  ๑๕,๐๐๐ บาท 

       คุณสมบัต ิ 
 ปริญญาตรีทุกสาขาวิชา 
 มีความรู้ภาษาอังกฤษระดับดี 
 มีทักษะและความช านาญในการใช้คอมพิวเตอร์โปรแกรมต่างๆ  
    Microsoft Office : Ms-Word, Ms-Excel, Ms-Power Point และ Internet  
 มีความรู้ความสามารถในการปฏิบัติงานอย่างเหมาะสมแก่การปฏิบัติหน้าที่  
 มีมนุษยสัมพันธ์ที่ดี สามารถท างานในลักษณะการประสานงานและการท างาน      
    เป็นทีม  
 มีวินัยตรงต่อเวลา และมีทศันคตทิี่ดตี่องานราชการ 
 สามารถท างานนอกเวลาได ้

            ระยะเวลาการจ้าง วันที ่๒๑ มนีาคม ๒๕๕๙  ถึงวนัที่ ๓๐ กันยายน ๒๕๕๙   
       สถานที่ปฏิบัติงาน ศนูย์จัดการศึกษาในต่างประเทศและบริหารความรู้ ส านักงาน ก.พ.   
        จงัหวดันนทบรุ ี

             
ทั้งนี้ ส านักงาน ก.พ. อาจพิจารณาจัดจ้างผู้ได้รับคัดเลือกต่อเนื่องได้ ขึ้นอยู่กับผลการประเมินผล 

การปฏิบัติงานรายบุคคล และงบประมาณที่ได้รับ 
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๒. การรับสมัคร 
ให้ผู้ประสงค์จะสมัครเข้ารับการคัดเลือกขอและยื่นใบสมัครด้วยตนเองได้ที่ 

กลุ่มงานการเจ้าหน้าที่ ส านักงานเลขาธิการ ชั้น ๓ ส านักงาน ก.พ. ถนนติวานนท์ จังหวัดนนทบุรี 
ระหว่างวันที่  ๒๓ - ๒๙ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๙ ในวันราชการ ภาคเช้า เวลา ๘.๓๐ – ๑๒.๐๐ น.  
ภาคบ่าย เวลา ๑๓.๐๐ - ๑๖.๓๐ น. หรือสอบถามรายละเอียดได้ที่  โทร . ๐ ๒๕๔๗ ๑๐๔๗ หรือ  
๐ ๒๕๔๗ ๑๐๐๐ ต่อ ๖๓๑๘  
 

๓. เอกสารที่ต้องน ามายื่นในวันรับสมัคร 
 ส าเนาปริญญาบัตรหรือหนังสือรับรองฉบับสภามหาวิทยาลัยอนุมัติ และส าเนา

ระเบียนแสดงผลการเรียน (Transcript of Records) ที่แสดงว่าเป็นผู้มีวุฒิการศึกษา
ตรงกับต าแหน่งที่สมัคร จ านวน ๑ ฉบับ ทั้งนี้ จะต้องส าเร็จการศึกษาและได้รับ
อนุมัติจากผู้มีอ านาจอนุมัติภายในวันปิดรับสมัครคือวันที่ ๒๓ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๙ 

 รูปถ่ายหน้าตรงไม่สวมหมวกและไม่สวมแว่นตาด า ขนาด ๑ นิ้ว จ านวน ๒ รูป  
 ส าเนาทะเบียนบ้านและส าเนาบัตรประจ าตัวประชาชน อย่างละ ๑ ฉบับ 
 ส าเนาหลักฐานอื่นๆ (ถ้ามี) เช่น หนังสือรับรองการฝึกงาน/การท างาน ใบส าคัญการสมรส 

ใบเปลี่ยนชื่อตัว - ชื่อสกุล ฯลฯ  
ทั้งนี้ ส าเนาหลักฐานทุกฉบับให้ผู้สมัครเขียนค ารับรองว่า “ส าเนาถูกต้อง” และลงชื่อ 

ก ากับไว้ด้วย 
 

๔. หลักเกณฑ์และวิธีการคัดเลือก 
  ๔.๑ ทดสอบความรู้เกี่ยวกับระบบการศึกษาในต่างประเทศ (๑๐๐ คะแนน) 
         ให้ผู้ สมัครจัด เตรียมข้อมูล เปรียบเทียบการศึกษาต่อในระดับปริญญาโท 
ในประเทศสหรัฐอเมริกาและสหราชอาณาจักร โดยให้จัดท าเป็น Power Point Presentation  
จ านวน ๔ แผ่น ในหัวข้อต่าง ๆ  ดังนี้ 

 ระบบการศึกษา 

 ระยะเวลาในการศึกษา 

 คุณสมบัติผู้สมัครเข้าศึกษา  

 การสอบ  IELTS/ TOEFL 
ทั้งนี้ เพ่ือประกอบการน าเสนอข้อมูลที่จัดท าต่อคณะกรรมการสัมภาษณ์ (ประมาณ ๑๐ นาที)   
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๔.๒ สอบสัมภาษณ์ (๑๐๐ คะแนน) 

๑)  ความรู้ ความสามารถ โดยพิจารณาจากความรู้ในสาขาวิชา  
หรือความรู้อื่น ๆ ที่สามารถน าไปปรับใช้ได้กับการปฏิบัติงาน 

๒)  ประสบการณ์ ความพร้อมในด้านที่จ าเป็นต่อการปฏิบัติงาน 
ในต าแหน่งซึ่งอาจเกิดจากการเคยปฏิบัติหรือเคยได้รับการฝึกอบรมในการปฏิบัติงานนั้นมาก่อน 

๓)  ทักษะ เช่น การสั่งสมความรู้และความสามารถจนเกิดความ
ช านาญในการปฏิบัติงานตามความต้องการของต าแหน่ง 

๔) คุณลักษณะอื่นๆ ที่จ าเป็นต่อการปฏิบัติงาน เช่น ทัศนคติ 
บุคลิกลักษณะ วุฒิภาวะทางอารมณ์ เป็นต้น 

 
๕. เกณฑ์การตัดสิน 

ผู้ที่จะถือว่าเป็นผู้ผ่านการคัดเลือกเพ่ือขึ้นบัญชีในต าแหน่ง เจ้าหน้าที่การศึกษา 
ต้องเป็นผู้ได้คะแนนทดสอบความรู้ เกี่ยวกับระบบการศึกษาในต่างประเทศและสอบสัมภาษณ์  
แต่ละองค์ประกอบไม่ต่ ากว่าร้อยละ ๖๐ จึงจะถือว่าเป็นผู้ผ่านการคัดเลือกเพ่ือขึ้นบัญชี 
 

๖. การประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการคัดเลือก  
  ส านักงาน ก.พ. จะประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการคัดเลือกเป็นลูกจ้างชั่วคราว 
ในต าแหน่งดังกล่าว ที่เว็บไซต์ส านักงาน ก.พ. www.ocsc.go.th หัวข้อ ประกาศส านักงาน ก.พ.  
ภายในวันที่ ๑๕ มีนาคม ๒๕๕๙ ทั้งนี้ อาจเปลี่ยนแปลงได้ตามความเหมาะสม 

                                ประกาศ ณ  วันที ่   ๑๖   กุมภาพันธ ์ พ.ศ. ๒๕๕๙  
 
 

                    ลงชื่อ     ศรีสมร  กสศิิลป ์
 (นางศรีสมร  กสิศิลป)์ 

ประธานกรรมการ 
                  คณะกรรมการสรรหาลูกจา้งชัว่คราวของส านักงาน ก.พ. 

ส าเนาถูกต้อง 
นิทัศน์  เปี่ยมปิ่น 
(นายนิทัศน์  เปี่ยมปิ่น) 
นักทรัพยากรบุคคลช านาญการ 
กลุ่มงานการเจ้าหน้าที่ 

http://www.ocsc.go.th/

