
 

 
 
 

ประกาศส านักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 9 
เรื่อง  รับสมัครบุคคลเพื่อสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป 

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

  ด้วย  ส ำนักงำนเขตพ้ืนที่กำรศึกษำมัธยมศึกษำ เขต 9  มีควำมประสงค์จะรับสมัครบุคคลเพื่อ
สรรหำและเลือกสรรเป็นพนักงำนรำชกำร  ปฏิบัติงำนในส ำนักงำนเขตพ้ืนที่กำรศึกษำมัธยมศึกษำ เขต 9 
  อำศัยอ ำนำจตำมควำมในข้อ 5 ของประกำศคณะกรรมกำรกำรบริหำรพนักงำนรำชกำร  ลงวันที่  
11  กันยำยน  พ.ศ. 2552  เรื่อง  หลักเกณฑ์ วิธีกำร และเงื่อนไขกำรสรรหำและเลือกสรรพนักงำนรำชกำรและ
แบบสัญญำจ้ำงของพนักงำนรำชกำร พ.ศ. 2552  และค ำสั่งส ำนักงำนคณะกรรมกำรกำรศึกษำขั้นพ้ืนฐำน       
ที่ 511/2559 ลงวันที่  28  กันยำยน 2559  เรื่อง  มอบอ ำนำจให้ผู้อ ำนวยกำรส ำนักงำนเขตพ้ืนที่กำรศึกษำ  
สังกัดส ำนักงำนคณะกรรมกำรกำรกำรศึกษำขั้นพ้ืนฐำน ปฏิบัติรำชกำรแทนเลขำธิกำรคณะกรรมกำรกำรศึกษำ 
ขั้นพ้ืนฐำน (เกี่ยวกับกำรสรรหำและเลือกสรรพนักงำนรำชกำร) จึงประกำศรับสมัครบุคคลเพ่ือเลือกสรร        
เป็นพนักงำนรำชกำรทั่วไป  โดยมีรำยละเอียดดังต่อไปนี้ 

1. ชื่อกลุ่มงาน ต าแหน่ง และรายละเอียดการจ้างงาน 
1.1 ชื่อกลุ่มงาน ชื่อต าแหน่ง และจ านวนอัตราว่าง 
ชื่อกลุ่มงำน   ชื่อต ำแหน่ง   จ ำนวนอัตรำว่ำง 

  บริหำรงำนทั่วไป   นักทรัพยำกรบุคคล   1 
                     บริหำรงำนทั่วไป                      นักวิชำกำรคอมพิวเตอร์                        1 
   

  1.2 ขอบข่ายงานที่จะให้ปฏิบัติ ให้เป็นไปตำมรำยละเอียดแนบท้ำยประกำศนี ้
  1.3 อัตราค่าตอบแทนและสิทธิประโยชน์ 
         ต ำแหน่งในกลุ่มงำนบริหำรทั่วไป อัตรำค่ำตอบแทนรำยเดือน จ ำนวนเงิน 18,000 บำท     
และให้ได้รับสิทธิประโยชน์ของพนักงำนรำชกำร ตำมระเบียบส ำนักนำยกรัฐมนตรี ว่ำด้วยพนักงำนรำชกำร พ.ศ.
2547 และตำมประกำศคณะกรรมกำรบริหำรพนักงำนรำชกำร เรื่อง ค่ำตอบแทนพนักงำนรำชกำร (ฉบับที่ 9) 
ลงวันที่ 15 พฤษภำคม พ.ศ.2561 ก ำหนดไว้ 
 

1.4 ระยะเวลาการจ้าง 
         จ้ำงตำมงบประมำณที่ได้รับจัดสรร โดยในระยะเวลำกำรจ้ำง จะต้องประเมินผลกำร
ปฏิบัติงำนของพนักงำนรำชกำร ตำมประกำศคณะกรรมกำรบริหำรพนักงำนรำชกำร เรื่อง  แนวทำงกำร
ประเมินผลกำรปฏิบัติงำนของพนักงำนรำชกำร พ.ศ. 2554 ลงวันที่ 28 กุมภำพันธ์ 2554 และที่ส ำนักงำน
คณะกรรมกำรกำรศึกษำข้ันพ้ืนฐำนก ำหนดไว้                         
   1.5 สถานที่ปฏิบัติงาน  ปฏิบัติงำน ณ  ส ำนักงำนเขตพ้ืนที่กำรศึกษำมัธยมศึกษำ เขต 9  

 

2. คุณสมบัติท่ัวไป และคุณสมบัติเฉพาะส าหรับต าแหน่งของผู้สมัคร       
ผู้สมัครต้องมีคุณสมบัติทั่วไป และมีคุณสมบัติเฉพำะต ำแหน่งครบทุกข้อ ดังต่อไปนี้ 

2.1 คุณสมบัติท่ัวไป 
        2.1.1 มีสัญชำติไทย 
        2.1.2 มีอำยุไม่ต่ ำกว่ำ 18 ปีบริบูรณ์ (นับถึงวันสุดท้ำยของกำรรับสมัคร) 
                                                                                           /2.1.3 ไม่เป็นบุคคล... 
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        2.1.3 ไม่เป็นบุคคลล้มละลำย 
        2.1.4 ไม่เป็นผู้มีกำยทุพพลภำพ จนไม่สำมำรถปฏิบัติหน้ำที่ได้  ไร้ควำมสำมำรถ หรือจิต

ฟ่ันเฟือนไม่สมประกอบ หรือเป็นโรคตำมท่ีก ำหนดไว้ในกฎหมำยว่ำด้วยระเบียบข้ำรำชกำรพลเรือน 
        2.1.5 ไม่เป็นผู้ด ำรงต ำแหน่งทำงกำรเมือง กรรมกำรพรรคกำรเมือง หรือเจ้ำหน้ำที่        

ในพรรคกำรเมือง 
        2.1.6 ไม่เป็นผู้เคยต้องรับโทษจ ำคุกโดยค ำพิพำกษำ ถึงที่สุดให้จ ำคุกเพรำะกระท ำ

ควำมผิดทำงอำญำ เว้นแต่เป็นโทษส ำหรับควำมผิดที่ได้กระท ำโดยประมำทหรือควำมผิดลหุโทษ 
           2.1.7 ไม่เป็นผู้เคยถูกลงโทษให้ออก ปลดออก หรือไล่ออกจำกรำชกำร รัฐวิสำหกิจ หรือ

หน่วยงำนอื่นของรัฐ 
 หมายเหตุ ผู้ที่ผ่ำนกำรเลือกสรร ในวันที่ท ำสัญญำจ้ำงจะต้องไม่เป็นข้ำรำชกำรหรือลูกจ้ำงของ

ส่วนรำชกำร พนักงำน หรือลูกจ้ำงของหน่วยงำนอ่ืนของรัฐ รัฐวิสำหกิจ หรือพนักงำน หรือ ลู กจ้ำงของ          
ส่วนรำชกำรส่วนท้องถิ่น และจะต้องน ำใบรับรองแพทย์ ซึ่งออกโดยโรงพยำบำลของรัฐและออกให้ไม่เกิน 1 เดือน 
และแสดงว่ำไม่เป็นโรคที่ต้องห้ำมตำมกฎ ก.พ. ว่ำด้วยโรค (พ.ศ.2553) มำยื่นด้วย 

2.2 คุณสมบัติเฉพาะส าหรับต าแหน่ง 
2.2.1 ต ำแหน่งนักทรัพยำกรบุคคล ได้รับคุณวุฒิทำงปริญญำตรีหรือคุณวุฒิอ่ืนๆ         

ที่เทียบได้ในระดับเดียวกัน ที่ ก.พ.รับรองแล้ว ในทุกสำขำวิชำ 
2.2.2 ต ำแหน่งนักวิชำกำรคอมพิวเตอร์ ได้รับคุณวุฒิทำงปริญญำตรีหรือคุณวุฒิอ่ืนๆ       

ที่เทียบได้ในระดับเดียวกัน ที่ ก.พ.รับรองแล้ว ในสำขำวิชำทำงคอมพิวเตอร์ 
  2.2.3 ปัจจุบันเป็นพนักงำนรำชกำรหรือลูกจ้ำงชั่วครำวที่ปฏิบัติงำนในส ำนักงำนเขต

พ้ืนที่กำรศึกษำมัธยมศึกษำ สังกัดส ำนักงำนคณะกรรมกำรกำรศึกษำขั้นพ้ืนฐำน มำแล้วไม่น้อยกว่ำ 1 ปี     
        

3. การสมัครเข้ารับการเลือกสรร 
3.1 วัน เวลา และสถานที่รับสมัคร 

                                ผู้ประสงค์จะสมัคร ให้ยื่นใบสมัครด้วยตนเอง ณ ส ำนักงำนเขตพ้ืนที่กำรศึกษำมัธยมศึกษำ เขต 9 ชั้น 2 
ศำลำกลำงจังหวัดสุพรรณบุรี อ.เมือง จ.สุพรรณบุรี ตั้งแต่วันที่ 31 มกรำคม 2563 ถึง วันที่ 6 กุมภำพันธ์ 2563    
ในวันเวลำรำชกำร ภำคเช้ำตั้งแต่เวลำ 08.30 น. ถึง 12.00 น. และภำคบ่ำยตั้งแต่เวลำ 13.00 น. ถึง 16.30 น. 

 3.2 หลักฐานที่ต้องย่ืนพร้อมใบสมัคร 
       3.2.1 รูปถ่ำยหน้ำตรง ไม่สวมหมวก ไม่สวมแว่นด ำ ขนำด 1 x 1.5 นิ้ว โดยถ่ำยไว้ไม่เกิน 

1 ปี (นับถึงวันสุดท้ำยของกำรรับสมัคร) จ ำนวน 3 รูป  
       3.2.2 ส ำเนำปริญญำบัตร ทีแ่สดงว่ำเป็นผู้มีคุณวุฒิกำรศึกษำตรงตำมประกำศรับสมัครโดย

ต้องส ำเร็จกำรศึกษำ และได้รับอนุมัติจำกผู้มีอ ำนำจอนุมัติภำยในวันปิดรับสมัคร  จ ำนวน 1 ฉบับ 
           3.2.3 ส ำเนำระเบียนแสดงผลกำรศึกษำ (Transcript of Records) จ ำนวน 1 ฉบับ 
       ทั้งนี้ ผู้ที่จะถือว่ำเป็นผู้ส ำเร็จกำรศึกษำ ตำมหลักสูตรขั้นปริญญำบัตร ของสถำนศึกษำใดนั้น 

จะถือตำมกฎหมำย กฎ หรือระเบียบที่เกี่ยวกับกำรส ำเร็จกำรศึกษำตำมหลักสูตรของสถำนศึกษำนั้นๆ เป็นเกณฑ์ 
โดยจะต้องส ำเร็จกำรศึกษำภำยในวันปิดรับสมัคร 

       3.2.4 ส ำเนำบัตรประจ ำตัวประชำชน จ ำนวน 1 ฉบับ 
       3.2.5 ส ำเนำทะเบียนบ้ำน จ ำนวน 1 ฉบับ 
       3.2.6 ส ำเนำหลักฐำนอ่ืน ๆ (ถ้ำมี) เช่น ใบส ำคัญกำรสมรส ใบเปลี่ยนชื่อ – ชื่อสกุล      

(ในกรณี ที่ชื่อ-ชื่อสกุล ในหลักฐำนเอกสำรกำรสมัครไม่ตรงกัน) ใบส ำคัญทำงทหำร (ใบ สด.8 ใบ สด.9 และ     
ใบ สด.43) เป็นต้น จ ำนวน อย่ำงละ 1 ฉบับ 

                                                                                                /3.2.6 หลักฐำน... 
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       3.2.7 หลักฐำนที่แสดงว่ำ ปัจจุบันเป็นพนักงำนรำชกำรหรือลูกจ้ำงชั่วครำว ที่ปฏิบัติงำนใน
ส ำนักงำนเขตพ้ืนที่กำรศึกษำมัธยมศึกษำ สังกัดส ำนักงำนคณะกรรมกำรกำรศึกษำขั้นพ้ืนฐำน ได้แก่ ส ำเนำสัญญำ
จ้ำงหรือค ำสั่งจ้ำง และ หนังสือรับรองกำรปฏิบัติงำน 

               3.2.8 รำยงำนประวัติและผลงำนตำมตัวชี้วัดที่ก ำหนด จ ำนวน  3  เล่ม 
    ทั้งนี้ ในวันสมัครให้ผู้สมัครน าเอกสารฉบับจริง  มาแสดงต่อเจ้าหน้าที่รับสมัคร  และให้

ผู้สมัครเขียนค ำรับรองส ำเนำถูกต้อง และลงชื่อก ำกับไว้ในส ำเนำเอกสำร ตำมข้อ 3.2.2 – 3.2.6 ไว้ทุกฉบับ 
3.3 ค่าธรรมเนียมในการสมัคร 

       ผู้สมัครต้องเสียค่ำธรรมเนียมสอบส ำหรับต ำแหน่งที่สมัคร จ ำนวนเงิน 300 บำท (สำมร้อย
บำทถ้วน) และค่ำธรรมเนียมดังกล่ำวจะไม่จ่ำยคืนให้ ไม่ว่ำกรณีใด ๆ ทั้งสิ้น 

3.4 วิธีการสมัคร 
       ให้ผู้สมัครด ำเนินกำรเกี่ยวกับกำรสมัครตำมข้ันตอนวิธีกำร ดังนี้ 

        3.4.1 ขอรับใบสมัครตำมแบบที่ก ำหนด ได้ที่เจ้ำหน้ำที่ในวันสมัคร 
        3.4.2 กรอกรำยละเอียดในเอกสำรกำรสมัคร ซึ่งประกอบด้วย ใบสมัครให้ครบถ้วน     

ทุกช่องรำยกำร และลงชื่อผู้สมัครพร้อมทั้งวันที่สมัครให้เรียบร้อย กรณีกรอกเอกสำรกำรสมัครผิดเล็กน้อยให้ขีดฆ่ำ
ลงชื่อก ำกับ และกรอกข้อควำมใหม่ ให้ถูกต้อง กรณีกรอกผิดหลำยแห่ง ให้ขอรับเอกสำรกำรสมัครชุดใหม่       
เพ่ือกรอกใหม่ 

        3.4.3 ติดรูปถ่ำยจ ำนวน 1 รูป ลงในใบสมัคร และติดรูปถ่ำย จ ำนวน 2 รูป ลงในบัตร
ประจ ำตัวผู้สอบในช่องที่ก ำหนดให้เรียบร้อย       

        3.4.4 ยื่นเอกสำรกำรสมัครที่กรอกข้อควำมสมบูรณ์และปิดรูปถ่ำยเรียบร้อยแล้ว พร้อมทั้ง
แนบเอกสำรประกอบกำรสมัคร ตำมข้อ 3.2 โดยให้ยื่นกำรสมัครต่อเจ้ำหน้ำที่รับสมัครเท่ำนั้น และให้ยื่นภำยใน
วัน เวลำ และสถำนที ่ทีก่ ำหนดไว้ตำมข้อ 3.1 

        3.4.5 เมื่อเจ้ำหน้ำที่รับสมัครได้ตรวจสอบเอกสำรกำรสมัครแล้ว ให้ผู้สมัครช ำระเงิน
ค่ำธรรมเนียมสอบตำมข้อ 3.3 และลงชื่อผู้สมัครในบัญชีรับสมัครเป็นหลักฐำน พร้อมกับรอรับบัตรประจ ำตัว
ผู้สมัครสอบ คืนจำกเจ้ำหน้ำที่รับสมัคร ซึ่งผู้สมัครต้องเก็บไว้เป็นหลักฐำนในกำรเข้ำรับกำรประเมินสมรรถนะโดยกำรสอบ 

            3.4.6 ติดตำมตรวจสอบประกำศรำยชื่อผู้มีสิทธิสอบตำมที่ก ำหนดไว้ใน ข้อ 4 ตำมประกำศฯ นี้ 
3.5 เงื่อนไขการรับสมัคร 

       3.5.1 ส ำนักงำนเขตพ้ืนที่กำรศึกษำมัธยมศึกษำ เขต 9 จะรับพิจำรณำเอกสำรกำรสมัคร
เฉพำะผู้สมคัรที่ยื่นเอกสำรประกอบกำรสมัครตำมข้อ 3.2 ในประกำศฯ นี้ ครบถ้วนทุกรำยกำรเท่ำนั้น  

       3.5.2 ผู้สมัครจะต้องรับผิดชอบในกำรตรวจสอบกำรรับรองตนเองว่ำเป็นผู้มีคุณสมบัติ
ทั่วไปและคุณสมบัติเฉพำะต ำแหน่งตำมข้อ 2.1 และข้อ 2.2 ในประกำศฯ นี้จริง   ในกรณีที่ส ำนักงำนเขตพ้ืนที่
กำรศึกษำ ตรวจสอบพบว่ำผู้สมัครไม่มีคุณสมบัติครบถ้วนดังกล่ำวหรือตรวจสอบพบว่ำคุณวุฒิกำรศึกษำที่ใช้สมัคร
ไม่ตรงตำมคุณสมบัติของต ำแหน่งที่สมัครหรือเป็นคุณวุฒิที่ ก.พ. ยังไม่ได้รับรอง รวมทั้งกรณีที่มีควำมผิดพลำด  
อันเกิดจำกผู้สมัครไม่ว่ำด้วยเหตุใด ๆ อันมีผลท ำให้ผู้สมัครไม่มีสิทธิสมัครตำมประกำศรับสมัครฯ นี้ ให้ถือว่ำ
ผู้สมัครเป็นผู้ขำดคุณสมบัติในกำรสมัครมำแต่ต้น และถือว่ำเป็นผู้ไม่มีสิทธิเข้ำรับกำรประเมินสมรรถนะและ      
ไม่มีสิทธิได้รับกำรจัดจ้ำงและท ำสัญญำจ้ำงเป็นพนักงำนรำชกำรครั้งนี้  ถึงแม้จะเป็นผู้ผ่ำนกำรเลือกสรรเพ่ือจัดจ้ำง
และท ำสัญญำจ้ำงเป็นพนักงำนรำชกำร และจะไม่คืนค่ำธรรมเนียมสอบแต่อย่ำงใด 
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4. การประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการประเมินสมรรถนะ และก าหนดวัน เวลา และสถานที่ในการประเมินสมรรถนะ 
          ส ำนักงำนเขตพ้ืนที่กำรศึกษำมัธยมศึกษำ เขต 9 จะประกำศรำยชื่อผู้มีสิทธิเข้ำรับกำรประเมิน

สมรรถนะ และก ำหนดวัน เวลำ และสถำนที่ในกำรประเมินสมรรถนะ  ภำยในวันที่ 10 กุมภำพันธ์ 2563          
ณ ส ำนักงำนเขตพ้ืนที่กำรศึกษำมัธยมศึกษำ เขต 9 และทำงเว็บไซต์ส ำนักงำนเขตพ้ืนที่กำรศึกษำมัธยมศึกษำ  
เขต 9  http://www.mathayom9.go.th   

5. หลักเกณฑ์และวิธีการเลือกสรร 
 ส ำนักงำนเขตพ้ืนที่กำรศึกษำมัธยมศึกษำ เขต 9 จะด ำเนินกำรประเมินสมรรถนะผู้สมัครด้วย

วิธีกำรสอบ ในวันที่ 13 กุมภำพันธ์ 2563 ดังต่อไปนี้  
 5.1  ประเมินสมรรถนะ ภำคที่ 1  ควำมรู้ควำมสำมำรถทั่วไปและควำมรู้ควำมสำมำรถเฉพำะ

ต ำแหน่ง คะแนนเต็ม 100 คะแนน 
 5.2 ประเมินสมรรถนะ ภำคที่ 2 ประเมินประวัติและผลงำน คะแนนเต็ม 50 คะแนน 

(รำยละเอียดองค์ประกอบตัวชี้วัดตำมแนบท้ำยประกำศนี้) 
5.3 ประเมินสมรรถนะ ภำคที่ 3 ประเมินควำมเหมำะสมกับต ำแหน่ง (สอบสัมภำษณ์)       

คะแนนเต็ม 50 คะแนน (รำยละเอียดองค์ประกอบตัวชี้วัดตำมแนบท้ำยประกำศนี้)    
หลักเกณฑ์และวิธีการเลือกสรร 

หลักเกณฑ์การเลือกสรร คะแนนเต็ม ขอบเขตเนื้อหาความรู้ 
ประเมินสมรรถนะ  
ภาคความรู้ความสามารถ
ทั่วไป และความรู้
ความสามารถเฉพาะต าแหน่ง
ตามลักษณะงานที่จะให้ปฏิบัติ
ของต าแหน่งที่สมัคร 
 

100 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

โดยการสอบข้อเขียนแบบปรนัย  
ภาคความรู้ความสามารถทั่วไป   

1. พระรำชบัญญัติระเบียบบริหำรรำชกำรกระทรวงศึกษำธิกำร 
พ.ศ. 2546 พระรำชบัญญัติระเบียบข้ำรำชกำรครูและ
บุคลำกรทำงกำรศึกษำ  
พ.ศ.2547 และแก้ไขเพ่ิมเติม (ฉบับที่ 2)  
พ.ศ. 2551 และ (ฉบับที่ 3) พ.ศ. 2553 

2. ระเบียบส ำนักนำยกรัฐมนตรีว่ำด้วยงำนสำรบรรณ  
พ.ศ.2526, และที่แก้ไขเพ่ิมเติม (ฉบับที่ 2) พ.ศ.2548 
และฉบับที่ 3 พ.ศ.2560 

3. พระรำชบัญญัติข้อมูลข่ำวสำรของรำชกำร พ.ศ.2540 
4. พระรำชกฤษฎีกำว่ำด้วยหลักเกณฑ์และวิธีกำรบริหำรกิจกำร

บ้ำนเมืองที่ดี พ.ศ. 2546 
5. ข่ำวสำร บ้ำนเมือง และเหตุกำรณ์ปัจจุบัน 
6. ควำมเข้ำใจในภำษำ และกำรใช้ภำษำไทย 
7. ควำมรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับคอมพิวเตอร์และกำรใช้โปรแกรม

ประยุกต์ในส ำนักงำน 
ความรู้ความสามารถเฉพาะต าแหน่งนักทรัพยากรบุคคล 

1. หลักกำร/แนวคิดเกี่ยวกับกำรบริหำรและพัฒนำทรัพยำกร
บุคคลภำครัฐ 

2. กำรวำงแผนและบริหำรโครงกำร กระบวนกำรบริหำรทรัพยำกรบุคคล 
3. กฎหมำยว่ำด้วยกำรบริหำรงำนบุคคลของส ำนักงำนเขตพ้ืนที่

กำรศึกษำ 
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หลักเกณฑ์การเลือกสรร คะแนนเต็ม ขอบเขตเนื้อหาความรู้ 
  ความรู้ความสามารถเฉพาะต าแหน่งนักวิชาการคอมพิวเตอร์ 

1. ควำมรู้เกี่ยวกับระบบสำรสนเทศ กำรพัฒนำระบบ
สำรสนเทศ กำรวิเครำะห์และกำรออกแบบระบบ  
กำรพัฒนำระบบฐำนข้อมูล 

2. ควำมรู้เกี่ยวกับกำรใช้ภำษำทำงคอมพิวเตอร์ 
3. ควำมรู้เกี่ยวกับกำรติดตั้งเครื่องคอมพิวเตอร์ 

ส่วนบุคคล 
4. ควำมรู้เกี่ยวกับพระรำชบัญญัติกำรกระท ำผิดเกี่ยวกับ 

คอมพิวเตอร์ พ.ศ. 2550 และแก้ไขเพ่ิมเติม   
ประเมินสมรรถนะประวัติ
และผลงาน 

50 ประเมินประวัติและผลงำนของผู้สมัคร 
(ตำมองค์ประกอบตัวชี้วัดที่ก ำหนด) 

ประเมินสมรรถนะความ
เหมาะสมกับต าแหน่ง 

50 สอบสัมภำษณ์ (ตำมองค์ประกอบตัวชี้วัดที่ก ำหนด) 
 

 
6. เกณฑ์การตัดสิน 

  ผู้สมัครต้องผ่ำนกำรประเมินสมรรถนะ ภำคที่ 1 ควำมรู้ควำมสำมำรถทั่วไปและควำมรู้
ควำมสำมำรถเฉพำะต ำแหน่ง ไม่ต่ ำกว่ำร้อยละ 60 ผ่ำนกำรประเมินสมรรถนะ ภำคที่ 2 ประเมินประวัติและ
ผลงำน ไม่ต่ ำกว่ำร้อยละ 60 และผ่ำนกำรประเมินสมรรถนะ ภำคที่ 3 ประเมินควำมเหมำะสมกับต ำแหน่ง    
(สอบสัมภำษณ์) ไม่ต่ ำกว่ำร้อยละ 60  
   
 7. การประกาศบัญชีรายช่ือ และการขึ้นบัญชีรายช่ือผู้ผ่านการเลือกสรร 

 7.1 ส ำนักงำนเขตพ้ืนที่กำรศึกษำมัธยมศึกษำ เขต 9 จะประกำศรำยชื่อผู้ผ่ำนกำรเลือกสรร  
ณ ส ำนักงำนเขตพ้ืนที่กำรศึกษำมัธยมศึกษำ เขต 9  ชั้น 2 ศำลำกลำงจังหวัดสุพรรณบุรี รวมทั้งจะประกำศ 
ทำงเว็บไซต์ของส ำนักงำนเขตพ้ืนที่มัธยมศึกษำ เขต 9 http://www.mathayom9.go.th ภำยในวันที่  
18 กุมภำพันธ์ 2563  

 7.2 กำรประกำศบัญชีรำยชื่อ ผู้ผ่ำนกำรเลือกสรร 
  7.2.1  จ ำแนกตำมต ำแหน่งที่เปิดรับสมัครและมีผู้สอบผ่ำน 
  7.2.2  บัญชีรำยชื่อจะประกำศเรียงล ำดับรำยชื่อตำมคะแนนของผู้ผ่ำนกำรเลือกสรร 

โดยเรียงล ำดับจำกผู้ที่ได้คะแนนรวมสูงสุดเป็นล ำดับที่ 1 ไปหำผู้ที่ได้คะแนนรวมต่ ำสุด โดยผู้อยู่ในล ำดับต้น      
จะเป็นผู้อยู่ในล ำดับที่ดีกว่ำ 

  7.2.3  กรณีผู้ได้คะแนนรวมตำมข้อ 7.2.2 ดังกล่ำวเท่ำกัน จะพิจำรณำดังนี้ 
            (1) ให้ผู้ที่ได้คะแนนประเมินภำคที ่1  มำกกว่ำ เป็นผู้อยู่ในล ำดับที่ดีกว่ำ 
            (2) ถ้ำคะแนนประเมิน ภำคที่ 1 เท่ำกัน จะพิจำรณำให้ผู้ที่ได้คะแนนประเมิน

ภำคที่ 2 มำกกว่ำเป็นผู้อยู่ในล ำดับที่ดีกว่ำ 
          (3) ถ้ำคะแนนประเมิน ภำคที่ 2 เท่ำกัน จะพิจำรณำให้ผู้ที่ได้คะแนนประเมิน

ภำคที่ 3 มำกกว่ำเป็นผู้อยู่ในล ำดับที่ดีกว่ำ 
          (4) ถ้ำคะแนนประเมิน ภำคที่ 3 เท่ำกัน จะพิจำรณำให้ผู้ทีม่ีเลขประจ ำตัวสอบก่อน 

เป็นผู้อยู่ในล ำดับที่ดีกว่ำ 
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 7.3 หำกต ำแหน่งใด มีผู้ผ่ำนกำรเลือกสรรเกินจ ำนวนอัตรำว่ำงที่ประกำศรับสมัครนี้  ส ำนักงำน
เขตพ้ืนที่กำรศกึษำมัธยมศึกษำ เขต 9 จะข้ึนบัญชีรำยชื่อผู้ผ่ำนกำรเลือกสรรดังกล่ำวนั้นไว้ เป็นเวลำ 1 ปี 

       ทั้งนี้  ถ้ำมีกรณีอย่ำงใดอย่ำงหนึ่งดังต่อไปนี้ ให้รำยชื่อที่ได้ขึ้นบัญชีไว้นี้ เป็นอันยกเลิกกำร
ขึ้นบัญชีของผู้นั้นด้วย ได้แก่ 

(1) ผู้นั้นได้ขอสละสิทธิ ไม่เข้ำรับกำรจัดจ้ำงในต ำแหน่งที่สอบได้ 
(2) ผู้นั้นไม่มำรำยงำนตัวเพ่ือรับกำรจัดจ้ำงภำยในเวลำที่ก ำหนด 
(3) ผู้นั้น ไม่มำเข้ำปฏิบัติหน้ำที่รำชกำรตำมก ำหนดวัน เวลำ ที่ส ำนักงำนเขตพ้ืนที่กำรศึกษำ 

มัธยมศึกษำ เขต 9 ก ำหนด 
(4) ปรำกฎข้อเท็จจริงภำยหน้ำว่ำ ผู้นั้นไม่เป็นไปตำมเง่ือนไขกำรรับสมัครกรณีใดกรณีหนึ่ง 

หรือหลำยกรณีตำมที่ระบุไว้ในข้อ 3.5 ของประกำศฯ นี้ 
 

8. การจัดจ้างและท าสัญญาจ้าง 
ผู้ที่ผ่ำนกำรเลือกสรรจะต้องมำรำยงำนตัวเข้ำรับกำรจ้ำงและท ำสัญญำจ้ำง ตำมที่ส ำนักงำนเขตพ้ืนที่

กำรศึกษำมัธยมศึกษำ เขต 9 ก ำหนด ดังนี้ 
8.1 ส ำนักงำนเขตพ้ืนที่กำรศึกษำมัธยมศึกษำ เขต 9 จะจ้ำงพนักงำนรำชกำรครั้งแรกเมื่อได้รับ

จัดสรรงบประมำณจำกส ำนักงำนคณะกรรมกำรกำรศึกษำขั้นพ้ืนฐำน 
8.2 ในกรณีที่ส ำนักงำนเขตพ้ืนที่กำรศึกษำมัธยมศึกษำ เขต 9 มีอัตรำว่ำงเพ่ิมในภำยหน้ำ จะจัดจ้ำง

พนักงำนรำชกำร โดยพิจำรณำบัญชีรำยชื่อผู้ผ่ำนกำรเลือกสรรในต ำแหน่งนั้นๆ ตำมล ำดับกำรขึ้นบัญชีรำยชื่อของ
ต ำแหน่งนักทรัพยำกรบุคคล และต ำแหน่งนักวิชำกำรคอมพิวเตอร์ ที่มีบัญชีรำยชื่อเหลืออยู่ตำมจ ำนวนอัตรำว่ำง
ดังกล่ำว 

8.3 กำรท ำสัญญำจ้ำงให้เป็นไปตำมที่ส ำนักงำนเขตพ้ืนที่กำรศึกษำมัธยมศึกษำ เขต 9 ก ำหนด 
 
 ประกำศ  ณ  วันที่   24  เดือนมกรำคม พ.ศ. 2563 

   
 

            
                                                          (นำยเจริญชัย  กิตติพีรเดช) 
                                        ผู้อ ำนวยกำรส ำนักงำนเขตพ้ืนที่กำรศึกษำมัธยมศึกษำ เขต 9 

 



องค์ประกอบการประเมิน ตัวชี้วัด การประเมินประวัติและผลงาน ประเมินความเหมาะสมกับต าแหน่ง  
ส าหรับการคัดเลือกเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป 

แนบท้ายประกาศส านักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 9  ประกาศ ณ วันที่  24 มกราคม 2563 
-------------------------------------------- 

1. ประเมินสมรรถนะ ภาคที่ 2 การประเมินประวัติและผลงาน  คะแนนเต็ม 50 คะแนน 
    พิจำรณำจำกองค์ประกอบกำรประเมินและตัวชี้วัด ดังนี้ 
ที ่ องค์ประกอบ/ตัวชี้วัด ค่าคะแนน กรอบการพิจารณา 
1 คุณวุฒิการศึกษา 

  1. ระดับปริญญำโทขึ้นไป 
  2. ระดับปริญญำตรี 

(10 คะแนน) 
10 คะแนน 
8 คะแนน 

พิจำรณำจำกระดับกำรศึกษำสูงสุด 
ที่ ก.พ. รับรอง เพียงระดับเดียว 

2 ระยะเวลาการปฏิบัติงาน 
  1. ระยะเวลำ 5 ปี ขึ้นไป 
  2. ระยะเวลำ 4 ป ี
  3. ระยะเวลำ 3 ป ี
  4. ระยะเวลำ 2 ป ี
  5. ระยะเวลำ 1 ป ี

(10 คะแนน) 
10 คะแนน 
8 คะแนน 
6 คะแนน 
4 คะแนน 
2 คะแนน 

 

พิจำรณำจำกระยะเวลำกำรปฏิบัติงำน 
ในส ำนักงำนเขตพ้ืนที่กำรศึกษำมัธยมศึกษำ 
ที่ระบุ ตำมค ำสั่งจ้ำงหรือสัญญำจ้ำง อย่ำงใด 
อย่ำงหนึ่งรวมกัน นับถึงวันที่รับสมัครคัดเลือก 
วันสุดท้ำย (เศษของปีตั้งแต่ 6 เดือน ขึ้นไป 
นับเป็น 1 ปี) โดยค ำสั่งจ้ำงหรือสัญญำจ้ำง 
ให้ผู้อ ำนวยกำรส ำนักงำนเขตพ้ืนที่กำรศึกษำ
รับรองระยะเวลำที่ปฏิบัติงำนในส ำนักงำน 
เขตพ้ืนที่กำรศึกษำมัธยมศึกษำนั้นๆ 

3. ประสบการณ์ในการท างาน  
  1. มีประสบกำรณ์เคยปฏิบัติงำนใน
ส ำนักงำนเขตพ้ืนที่กำรศึกษำมัธยมศึกษำใน
จังหวัด 
  2. มีประสบกำรณ์เคยปฏิบัติงำนใน
ส ำนักงำนเขตพ้ืนที่กำรศึกษำมัธยมศึกษำ
ต่ำงจังหวัด       

(5 คะแนน) 
5 คะแนน 
2 คะแนน 

พิจำรณำจำกค ำสั่งจ้ำงหรือสัญญำจ้ำง 
ที่ปฏิบัติงำนในส ำนักงำนเขตพ้ืนที่กำรศึกษำ
มัธยมศึกษำปัจจุบัน โดยค ำสั่งจ้ำงหรือสัญญำจ้ำง
ให้ผู้อ ำนวยกำรส ำนักงำนเขตพ้ืนที่กำรศึกษำ
รับรอง 

4. ภูมิล าเนาของผู้สมัคร 
  1. ภูมิล ำเนำอยู่ในจังหวัดที่รับสมัคร 
  2. ภูมิล ำเนำอยู่นอกจังหวัดที่รับสมัคร 

(5 คะแนน) 
5 คะแนน 
2 คะแนน 

พิจำรณำจำกกำรมีชื่อยู่ในทะเบียนบ้ำน 
(ทร.14) ต่อเนื่องมำแล้วไม่น้อยกว่ำ 180 วัน 
นับถึงวันรับสมัครคัดเลือกวันสุดท้ำย 

5 การเป็นคณะกรรมการหรือคณะท างาน 
  1. เป็นคณะกรรมกำรหรือคณะท ำงำน 
ระดับจังหวัด หรือ ระดับ ศธจ.  
  2. เป็นคณะกรรมกำรหรือคณะท ำงำน 
ระดับเขตพ้ืนที่กำรศึกษำ 
  3. เป็นคณะกรรมกำรหรือคณะท ำงำน 
ระดับสถำนศึกษำ 

(10 คะแนน) 
10 คะแนน 

 
8 คะแนน 

 
6 คะแนน 

 

พิจำรณำจำกค ำสั่งแต่งตั้ง หนังสือเชิญ  
บันทึกเสนอหรือหลักฐำนอ่ืนใดที่แสดงว่ำเป็น
คณะกรรมกำรหรือคณะท ำงำน ที่สูงสุดเพียง
ระดับเดียว โดยมีผู้อ ำนวยกำรส ำนักงำนเขตพ้ืนที่
กำรศึกษำรับรอง 
(ถ้ำไม่มีหลักฐำน ให้ 0 คะแนน) 

6 การปฏิบัติงาน(เดิม) ตรงตามต าแหน่ง 
ที่สมัคร 
  1. ตรงตำมต ำแหน่งที่รับสมัคร 
  2. ไม่ตรงตำมต ำแหน่งที่รับสมัคร 

(10 คะแนน) 
 

10 คะแนน 
6 คะแนน 

พิจำรณำจำกค ำสั่งจ้ำงหรือสัญญำจ้ำงหรือ
หลักฐำนอื่นใดท่ีแสดงว่ำเป็นกำรปฏิบัติหน้ำที่   
ในต ำแหน่งนั้นๆ โดยมีผู้อ ำนวยกำรส ำนักงำนเขต
พ้ืนที่กำรศึกษำรับรอง 



 
2. ประเมินสรรถนะ ภาคที่ 3 ความเหมาะสมกับต าแหน่ง (สอบสัมภาษณ์)  คะแนนเต็ม 50 คะแนน 

พิจำรณำจำกองค์ประกอบกำรประเมินและตัวชี้วัด ดังนี้ 
ที ่ องค์ประกอบ/ตัวชี้วัด ค่าคะแนน กรอบการพิจารณา 
1 ประวัติส่วนตัว ประวัติการศึกษา 

และประสบการณ์ 
10 คะแนน 

 
พิจำรณำจำกกำรตอบค ำถำมและเอกสำร
เกี่ยวกับประวัติส่วนตัว ประวัติกำรศึกษำ  
และประสบกำรณ์ 

2 บุคลิกภาพ ท่วงทีวาจา 10 คะแนน 
 

พิจำรณำจำกกำรแต่งกำย กริยำท่ำทำง  
กำรสื่อสำร 

3. วุฒิภาวะทางอารมณ์ 10 คะแนน 
 

พิจำรณำจำกกำรตอบค ำถำมและกำรสื่อสำร 

4. การมีปฏิภาณไหวพริบ 10 คะแนน 
 

พิจำรณำจำกกำรประมวลกำรตอบค ำถำม 
โดยมีหลักคิดและวิธีแก้ปัญหำในเชิงบวก 
และสำมำรถอธิบำยหลักคิดและวิธีแก้ปัญหำนั้น
ให้เป็นที่ยอมรับได้ 

5 เจตคติและอุดมการณ์ 10 คะแนน 
 

พิจำรณำจำกแรงจูงใจ เจตคติ อุดมกำรณ์ 
ที่มีต่อกำรปฏิบัติงำน 

 
 
 
 



ขอบข่ายงานหรือหน้าที่ความรับผิดชอบของงานที่ปฏิบัติ  
ส าหรับการคัดเลือกเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป 

แนบท้ายประกาศส านักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 9  ประกาศ ณ วันที่  24  มกราคม 2563 
******************************* 

ชื่อต าแหน่ง  :  นักทรัพยากรบุคคล                          ต าแหน่งเลขที่  พ 314381   
                   กลุ่มพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษา 
หน้ำที่ควำมรับผิดชอบของงำนที่ปฏิบัติ 
ด้ำนกำรปฏิบัติกำร 

1. ศึกษำ รวบรวม และวิเครำะห์ข้อมูล ทั้งในและต่ำงประเทศ เพ่ือประกอบกำรวำงระบบ กำรจัดท ำ
มำตรฐำนหรือหลักเกณฑ์เกี่ยวกับกำรบริหำรทรัพยำกรบุคคลภำครัฐ หรือส่วนรำชกำร 

2. ศึกษำ รวบรวม ตรวจสอบ และวิเครำะห์ข้อมูลสำรสนเทศเพ่ือประกอบกำรด ำเนินงำนเกี่ยวกับกำร
บริหำรงำนบุคคล 

3. ศึกษำ รวบรวมและวิเครำะห์ข้อมูล เพ่ือก ำหนดควำมต้องกำรและควำมจ ำเป็นในกำรพัฒนำ
ทรัพยำกรบุคคล กำรวำงแผนทำงก้ำวหน้ำในอำชีพ กำรจัดหลักสูตรและกำรถ่ำยทอดควำมรู้        
กำรจัดสรรทุน กำรดูแลนักเรียนทุน และบุคลำกรภำครัฐในต่ำงประเทศ รวมถึงกำรวำงแผนและ
เสนอแนะนโยบำยหรือยุทธศำสตร์กำรพัฒนำทรัพยำกรบุคคลและส่วนรำชกำร และแผนกำร
ฝึกอบรม 

4. ศึกษำ รวบรวมข้อมูล และวิเครำะห์งำน เพ่ือประกอบกำรก ำหนดต ำแหน่งและกำรวำงแผน
อัตรำก ำลังของส่วนรำชกำร 

5. ด ำเนินกำรเกี่ยวกับกระบวนกำรสรรหำ เพ่ือบรรจุและแต่งตั้งผู้มีควำมรู้ควำมสำมำรถให้ด ำ รง
ต ำแหน่ง 

ด้ำนกำรวำงแผน 
 วำงแผนกำรท ำงำนที่รับผิดชอบ ร่วมด ำเนินกำรวำงแผนกำรท ำงำนของหน่วยงำนหรือโครงกำร       
เพ่ือให้กำรด ำเนินงำนเป็นไปตำมเป้ำหมำยและผลสัมฤทธิ์ที่ก ำหนด 
ด้ำนกำรประสำนงำน 

1. ประสำนกำรท ำงำนร่วมกันทั้งภำยในและภำยนอก เพ่ือให้เกิดควำมร่วมมือและผลสัมฤทธิ์ตำม       
ที่ก ำหนด 

2. ชี้แจงและให้รำยละเอียดเกี่ยวกับข้อมูล ข้อเท็จจริง แก่บุคคลหรือหน่วยงำนที่เกี่ยวข้องเพ่ือสร้ำง
ควำมเข้ำใจหรือควำมร่วมมือในกำรด ำเนินงำน 

ด้ำนกำรบริกำร 
 1.  ให้ค ำแนะน ำ ชี้แจง ตอบปัญหำเบื้องต้นแก่หน่วยงำนรำชกำร เอกชน ข้ำรำชกำร พนักงำนหรือ
เจ้ำหน้ำที่ของรัฐ หรือประชำชนทั่วไปเกี่ยวกับกำรบริหำรและกำรพัฒนำทรัพยำกรบุคคลเพ่ือสร้ำงควำมเข้ำใจและ
สนับสนุนงำนตำมภำรกิจของหน่วยงำน 
 2.  ให้บริกำรข้อมูล เกี่ยวกับกำรบริหำรและกำรพัฒนำทรัพยำกรบุคคล เพ่ือสนับสนุนภำรกิจของบุคคล
หรือหน่วยงำนและใช้ประกอบกำรพิจำรณำก ำหนดนโยบำย แผนงำน หลักเกณฑ์ และมำตรกำรต่ำง ๆ  
 

ชื่อต าแหน่ง  :  นักวิชาการคอมพิวเตอร์                             ต าแหน่งเลขท่ี  พ 314400   
                   กลุ่มส่งเสริมการศึกษาทางไกล เทคโนสารสนเทศและการสื่อสาร 
หน้ำที่ควำมรับผิดชอบของงำนที่ปฏิบัติ 
ด้ำนกำรปฏิบัติกำร 

1. ติดตั้งเครื่องคอมพิวเตอร์ส่วนบุคคล ชุดค ำสั่งระบบปฏิบัติกำร ชุดค ำสั่งส ำเร็จรูประบบเครือข่ำย
คอมพิวเตอร์และอุปกรณ์ท่ีเกี่ยวข้อง เพื่อสนับสนุนให้งำนเทคโนโลยีสำรสนเทศด ำเนินไปได้อย่ำงมี
ประสิทธิภำพและสอดคล้องกับควำมต้องกำรของหน่วยงำน 

2. ประมวลผลและปรับปรุงแก้ไขแฟ้มข้อมูล เพ่ือให้ข้อมูลที่ได้ถูกต้องแม่นย ำและทันสมัย 



3. ทดสอบคุณสมบัติด้ำนเทคนิคของระบบ เพ่ือให้ระบบมีคุณสมบัติที่ถูกต้องตรงตำมควำมต้องกำรและ
สภำพกำรใช้งำนของหน่วยงำน 

4. เขียนชุดค ำสั่งตำมข้อก ำหนดของระบบงำนประยุกต์ และระบบข้อมูลที่ได้วำงแผนไว้เพ่ือสนับสนุน
กำรปฏิบัติงำนเทคโนโลยีสำรสนเทศให้ด ำเนินไปได้อย่ำงมีประสิทธิภำพ 

5. เขียนชุดค ำสั่ง ทดสอบควำมถูกต้องของค ำสั่ง แก้ไขข้อผิดพลำดของค ำสั่งเพ่ือให้ระบบปฏิบัติกำร
ท ำงำนได้อย่ำงถูกต้องและแม่นย ำและมีประสิทธิภำพ 

6. ช่วยรวบรวมข้อมูลและวิเครำะห์ควำมต้องกำรของระบบงำนประยุกต์ และระบบข้อมูลของหน่วยงำน
ที่ไม่ซับซ้อน เพ่ือพัฒนำระบบงำนเทคโนโลยีสำรสนเทศในหน่วยงำนให้มีประสิทธิภำพและตรงตำม
ควำมต้องกำรของหน่วยงำน 

7. ช่วยรวบรวมข้อมูลและวิเครำะห์ ออกแบบ และพัฒนำระบบงำนประยุกต์เพ่ือให้ได้ระบบงำน
ประยุกต์ที่ตรงตำมคุณลักษณะและควำมต้องกำรของหน่วยงำน 

8. รวบรวมข้อมูลประกอบกำรก ำหนดคุณลักษณะเฉพำะของเครื่องคอมพิวเตอร์และอุปกรณ์ ระบบ
เครือข่ำย ระบบงำนประยุกต์และระบบสำรสนเทศ กำรจัดกำรระบบกำรท ำงำนเครื่องกำรติดตั้ง
ระบบเครื่อง เพื่อให้ได้อุปกรณ์คอมพิวเตอร์ที่เป็นมำตรฐำนเดียวกัน และตรงตำมควำมต้องกำรใช้ของ
หน่วยงำน 

9. ช่วยตรวจสอบ สืบค้น และรวบรวมข้อมูลกำรใช้งำนเทคโนโลยีสำรสนเทศที่เข้ำข่ำยไม่เหมำะสม ขัด
ต่อกฎหมำย ระเบียบ ข้อบังคับที่ก ำหนด หรือไม่เป็นไปตำมมำตรฐำนสำกลเพื่อควำมมั่งคงปลอดภัย
ของข้อมูลหรือระบบ 

10.  ช่วยตรวจสอบและรวบรวมข้อมูลเพื่อประกอบกำรออกใบอนุญำตเพ่ือให้กำรออกใบอนุญำตเป็นไป
ตำมหลักเกณฑ์ที่ก ำหนด 

ด้ำนกำรวำงแผน 
วำงแผนกำรท ำงำนที่รับผิดชอบ ร่วมด ำเนินกำรวำงแผนกำรท ำงำนของหน่วยงำนหรือโครงกำรเพื่อให้กำร

ด ำเนินงำนเป็นไปตำมเป้ำหมำยและผลสัมฤทธิ์ที่ก ำหนด 
ด้ำนกำรประสำนงำน 

1. ประสำนงำนท ำงำนร่วมกันทั้งภำยในและภำยนอกทีมงำนหรือหน่วยงำนเพื่อให้เกิดควำมร่วมมือและ
ผลสัมฤทธิ์ตำมที่ก ำหนด 

2. ชี้แจงและให้รำยละเอียดเกี่ยวกับข้อมูล ข้อเท็จจริง แก่บุคคลหรือหน่วยงำนที่เกี่ยวข้องเพ่ือสร้ำง
ควำมเข้ำใจหรือร่วมมือในกำรด ำเนินงำนตำมที่ได้รับมอบหมำย 

ด้ำนกำรบริกำร 
1. ช่วยจัดท ำคู่มือระบบและคู่มือผู้ใช้ เพื่อให้ผู้ใช้สำมำรถใช้งำนคอมพิวเตอร์ได้ด้วยตนเองอย่ำงมี

ประสิทธิภำพ 
2. ด ำเนินกำรฝึกอบรมหรือถ่ำยทอดควำมรู้ สนับสนุนกำรใช้ระบบงำนที่พัฒนำแก่เจ้ำหน้ำที่ผู้ใช้งำน 

เพ่ือสร้ำงควำมรู้และควำมเข้ำใจในด้ำนวิชำกำรคอมพิวเตอร์ 
3. ให้ค ำปรึกษำแนะน ำแก่ผู้ใช้เมื่อมีปัญหำหรือข้อสงสัยในกำรใช้งำนเครื่องคอมพิวเตอร์เพ่ือให้ผู้ใช้

สำมำรถแก้ไขและใช้งำนเครื่องคอมพิวเตอร์ได้อย่ำงมีประสิทธิภำพ 
 

 



ก าหนดการด าเนินการรับสมัครเพื่อสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป 
สังกัดส านักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 9 

แนบท้ำยประกำศส ำนักงำนเขตพ้ืนที่กำรศึกษำมัธยมศึกษำ เขต 9 ประกำศ  ณ  วันที่  24  มกรำคม 2563 
.......................................................... 

 
ประกาศรับสมัคร          ภำยในวันที่  24 มกรำคม 2563 
ด าเนินการรับสมัคร        ตั้งแตว่ันที่ 31 มกรำคม 2563 ถึง  
                                                                          วันที่ 6 กุมภำพันธ์ 2563 ในวันเวลำรำชกำร 
ประกาศรายช่ือผู้มิสิทธิ์เข้ารับการคัดเลือก   ภำยในวันที่  10 กุมภำพันธ์ 2563 
ด าเนินการประเมินสมรรถนะ ภาคที่ 1 ภาคที่ 2 และภาคที่ 3  วันที่ 13 กุมภำพันธ์ 2563 
ประกาศผลการเลือกสรร       ภำยในวันที่  18 กุมภำพันธ์ 2563  
ไปรายงานตัวและท าสัญญาจ้าง     เมื่อได้รับจัดสรรงบประมำณจำก สพฐ. 

 


