
 

 
     
 
 

 ประกาศส านกังานเขตพืน้ที่การศกึษามธัยมศึกษากรุงเทพมหานคร เขต 2 
เรื่อง รบัสมัครบคุคลเพื่อสรรหาและเลือกสรรเปน็พนกังานราชการทั่วไป ต าแหน่งนักประชาสัมพนัธ ์

สังกดัส านกังานเขตพืน้ที่การศกึษามัธยมศึกษากรุงเทพมหานคร เขต ๒ 
.............................................. 

 
 

  ด้วย ส ำนักงำนเขตพื้นที่กำรศึกษำมัธยมศึกษำกรุงเทพมหำนคร เขต 2 ประสงค์จะรับสมัคร
บุคคลเพื่อสรรหำและเลือกสรรเป็นพนักงำนรำชกำร ประเภทพนักงำนรำชกำรทั่ วไป  ต ำแหน่ง 
นักประชำสัมพันธ์อำศัยอ ำนำจตำมประกำศคณะกรรมกำรบริหำรพนักงำนรำชกำร เรื่องหลักเกณฑ์วิธีกำรและ
เงื่อนไขกำรสรรหำและเลือกสรรพนักงำนรำชกำรและแบบสัญญำจ้ำงของพนักงำนรำชกำร พ.ศ. ๒๕๕2 
ประกำศ ณ วันที่ ๑๑ กันยำยน พ.ศ.๒๕๕๒ และประกำศคณะกรรมกำรบริหำรพนักงำนรำชกำร เรื่อง ก ำหนด
ลักษณะงำนและคุณสมบัติเฉพำะของกลุ่มงำนและกำรจัดท ำกรอบอัตรำก ำลังพนักงำนรำชกำร พ.ศ. ๒๕5๔ 
ประกำศ ณ วันที่ ๒8 กุมภำพันธ์ พ.ศ. ๒๕๕๔ และที่แก้ไขเพิ่มเติม และค ำสั่งส ำนักงำนคณะกรรมกำร
กำรศึกษำขั้นพื้นฐำน ที่ 511/2559 สั่ง ณ วันที่ ๒๘ กันยำยน พ.ศ. ๒๕๕๙ เรื่อง กำรมอบอ ำนำจกำรปฏิบัติ
รำชกำรแทนเกี่ยวกับพนักงำนรำชกำร จึงประกำศรับสมัครบุคคลเพื่อสรรหำและเลือกสรรเป็นพนักงำนรำชกำร
ทั่วไป สังกัดส ำนักงำนเขตพ้ืนที่กำรศึกษำมัธยมศึกษำกรุงเทพมหำนคร เขต 2 โดยมีรำยละเอียดดังต่อไปนี ้
 

1. ชื่อต าแหน่ง กลุ่มงาน และรายละเอียดการจ้าง 
 ต าแหน่งที่เปิดรับสมัคร   
 ชื่อกลุ่มงำน  กลุ่มงำนบริหำรทั่วไป 
 ชื่อต ำแหน่ง  ต ำแหน่งนักประชำสัมพันธ์     
 เลขที่ต ำแหน่ง  พ321121 
 อัตรำว่ำง  จ ำนวน ๑ อัตรำ 
 อัตรำเงินเดือน เดือนละ ๑๘,๐๐๐ บำท 
 ลักษณะงาน   
 ปฏิบัติงำนประชำสัมพันธ์ ซึ่งมีลักษณะงำนที่เกี่ยวกับกำรส ำรวจ รวบรวม รับฟังควำมคิดเห็น 
ของประชำชน กำรเก็บรวบรวมข้อมูลข่ำวสำรและเอกสำรควำมรู้ในด้ำนต่ำง ๆ เพื่อด ำเนินกำรประชำสัมพันธ์ 
กำรจัดปำฐกถำ กำรจัดสัมมนำ กำรจัดนิทรรศกำร เพื่อเผยแพร่ข่ำวสำรควำมรู้ควำมเข้ำใจเกี่ยวกับกำร
ด ำเนินงำนหรือผลงำนของหน่วยงำนหรือของรัฐบำลหรือนโยบำยของรัฐบำล กำรเผยแพร่ศิลปวัฒนธรรม  
ของชำติเพื่อเป็นสื่อเชื่อมโยงระหว่ำงรัฐบำลและประชำชน กำรควบคุม กำรตรวจสอบ กำรด ำเนินงำนกระจำยเสียง 
ทั้งทำงสถำนีวิทยุกระจำยเสียงและสถำนีวิทยุโทรทัศน์ให้เป็นไปตำมแบบแผน และนโยบำยกำรประชำสัมพันธ์
หรือตำมกฎหมำยและปฏิบัติหน้ำที่อื่นที่เกี่ยวข้อง 
 หน้าที่ความรับผิดชอบ 
 ปฏิบัติงำนในฐำนะผู้ปฏิบัติงำนระดับต้น ที่ต้องใช้ควำมรู้ควำมสำมำรถทำงวิชำกำรในกำรท ำงำน
ปฏิบัติงำนเกี่ยวกับประชำสัมพันธ์ ภำยใต้กำรก ำกับ แนะน ำ ตรวจสอบ และปฏิบัติงำนอื่นตำมที่ได้รับ
มอบหมำย โดยมีลักษณะงำนที่ต้องปฏิบัติในด้ำนต่ำง ๆ ดังนี้ 
 
 

                 /1. ด้ำนกำร.... 
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 1. ด้ำนกำรปฏิบัติกำร 
  1.1 จัดกิจกรรมตำมโครงกำรประชำสัมพันธ์ทั้งในและต่ำงประเทศ โดยประสำนงำนกับ
หน่วยงำนที่เกี่ยวข้อง เพื่อให้กำรด ำเนินงำนประชำสัมพันธ์บรรลุผลส ำเร็จตำมเป้ำหมำย 
  1.2 ส ำรวจควำมคิดเห็นของประชำชน และรวบรวมข้อมูลข่ำวสำรต่ำง ๆ และสรุปผล  
เพื่อเก็บเป็นข้อมูลในกำรด ำเนินกำรประชำสัมพันธ์ 
  1.3 ศึกษำ ค้นคว้ำข้อมูล วิเครำะห์เพื่อประกอบกำรวิจัย วำงแผนกำรประสัมพันธ์และ
ติดตำมผล 
  1.4 จัดท ำเอกสำร และผลิตบทควำมเพื่อกำรประชำสัมพันธ์ และเผยแพร่ 
 2. ด้ำนกำรวำงแผน 
  วำงแผนกำรท ำงำนที่รับผิดชอบร่วมด ำเนินกำรวำงแผนกำรท ำงำนของหน่วยงำนหรือ
โครงกำรเพื่อให้กำรด ำเนินงำนเป็นไปตำมเป้ำหมำยผลสัมฤทธิ์ที่ก ำหนด 
 3. ด้ำนกำรประสำนงำน 
  3.1 ประสำนกำรท ำงำนร่วมกันทั้งภำยในและภำยนอกทีมงำนหรือหน่วยงำน เพื่อให้เกิด
ควำมร่วมมือและผลสัมฤทธิ์ตำมที่ก ำหนดไว้ 
  3.2 ชี้แจงและให้รำยละเอียดเกี่ยวกับข้อมูล ข้อเท็จจริง แก่บุคคลหรือหน่วยงำนที่เกี่ยวข้อง 
เพื่อสร้ำงควำมเข้ำใจหรือควำมร่วมมือในกำรด ำเนินงำนตำมที่ได้รับมอบหมำย 
 4. ด้ำนกำรบริกำร 
  ให้บริกำรข้อมูลกำรประชำสัมพันธ์แก่ประชำชนและหน่วยงำนต่ำง ๆ 
 

 สิทธิประโยชน์ ตำมระเบียบส ำนักนำยกรัฐมนตรีว่ำด้วยพนักงำนรำชกำร พ.ศ. ๒๕๔๗ ประกำศ
คณะกรรมกำรบริหำรพนักงำนรำชกำร เรื่อง สิทธิประโยชน์ของพนักงำนรำชกำร พ.ศ.๒๕๕๔ และ (ฉบับที่ 3) 
พ.ศ. 2562 ประกำศคณะกรรมกำรบริหำรพนักงำนรำชกำร เรื่อง ค่ำตอบแทนของพนักงำนรำชกำร (ฉบับที่ 7) 
พ.ศ. ๒๕๕8 (ฉบับที่ 8) พ.ศ. 2558 และ (ฉบับที่ 9) พ.ศ. 2561 
 

 ระยะเวลาจ้าง ก ำหนดระยะเวลำจ้ำง นับแต่วันท ำสัญญำจ้ำง ถึงวันที่ ๓๐ กันยำยน ๒๕๖6  
และอำจต่อสัญญำได้อีกภำยในวงเงินงบประมำณที่ได้รับ ทั้งนี้ ไม่เกินครำวละ 4 ปี  โดยในระยะเวลำกำรจ้ำง
จะต้องประเมินผลกำรปฏิบัติงำนของพนักงำนรำชกำร ตำมประกำศคณะกรรมกำรบริหำรพนักงำนรำชกำร 
เรื่องแนวทำงกำรประเมินผลกำรปฏิบัติงำนของพนักงำนรำชกำร พ.ศ. 2554 ลงวันที่ 28 กุมภำพันธ์ 2554 
และที่ส ำนักงำนคณะกรรมกำรกำรศึกษำขั้นพื้นฐำนก ำหนด 
 

 สถานที่ในการปฏิบัติงาน 
 ส ำนักงำนเขตพื้นที่กำรศึกษำมัธยมศึกษำกรุงเทพมหำนคร เขต ๒ ถนนลำดพร้ำว แขวงสำมเสนนอก 
เขตห้วยขวำง กรุงเทพมหำนคร 10310 
 

2. คุณสมบัติทั่วไป และคุณสมบัติเฉพาะส าหรับต าแหน่ง ของผู้มีสิทธิสมัครเพื่อเข้ารับการสรรหาและ 
    เลือกสรรเป็นพนักงานราชการ 
 2.1 คุณสมบัติทั่วไป  

(1) มีสัญชำติไทย 
(2) มีอำยุไม่ต่ ำกว่ำสิบแปดปีบริบูรณ์ (นับถึงวันสุดท้ำยของกำรรับสมัคร) 
(3) เป็นผู้เลื่อมใสในกำรปกครองระบอบประชำธิปไตยอันมีพระมหำกษัตริย์ทรง 

เป็นประมุขตำมรัฐธรรมนูญแห่งรำชอำณำจักรไทย 
 

                                                                   /(4) ไม่เป็น.... 
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(4) ไม่เป็นบุคคลล้มละลำย 
(5) ไม่เป็นผู้มีกำยทุพพลภำพจนไม่สำมำรถปฏิบัติหน้ำที่ได้ ไร้ควำมสำมำรถ หรือ 

จิตฟั่นเฟือนไม่สมประกอบ หรือเป็นโรคตำมที่ก ำหนดไว้ในกฎหมำยว่ำด้วยระเบียบข้ำรำชกำรพลเรือน 
(6) ไม่เป็นผู้ที่ด ำรงต ำแหน่งทำงกำรเมือง กรรมกำรพรรคกำรเมือง หรือเจ้ำหน้ำที่ 

ในพรรคกำรเมือง 
(7) ไม่เป็นผู้เคยต้องรับโทษจ ำคุกโดยค ำพิพำกษำถึงที่สุดให้จ ำคุกเพรำะกระท ำควำมผิดอำญำ 

เว้นแต่เป็นโทษส ำหรับควำมผิดที่ได้กระท ำโดยประมำณหรือควำมผิดลหุโทษ 
(8) ไม่เป็นผู้เคยถูกลงโทษให้ออก ปลดออก หรือไล่ออกจำกรำชกำร รัฐวิสำหกิจ หรือ

หน่วยงำนอ่ืนของรัฐ 
(9) ไม่เป็นผู้บกพร่องในศีลธรรมอันดีส ำหรับกำรเป็นผู้ประกอบวิชำชีพครูและบุคลำกร

ทำงกำรศึกษำ 
(10) ไม่เป็นผู้ เคยกระท ำกำรทุจริตในกำรสอบเข้ำรับรำชกำรหรือปฏิบัติงำน 

ในหน่วยงำนของรัฐ 
(11) ไม่เป็นโรคต้องห้ำมตำมที่ก ำหนดในกฎ ก.ค.ศ. ว่ำด้วยโรค พ.ศ. 2549 คือ 
      11.1 โรคเรื้อนในระยะติดต่อหรือในระยะที่ปรำกฏอำกำรเป็นที่รังเกียจแก่สังคม 
      11.2 วัณโรคในระยะติดต่อ 
      11.3 โรคเท้ำช้ำงในระยะที่ปรำกฏอำกำรเป็นที่รังเกียจแก่สังคม 
      11.4 โรคยำเสพติดให้โทษ 
      11.5 โรคพิษสุรำเรื้อรัง 
 

   หมายเหตุ ผู้ที่ผ่ำนกำรสรรหำและเลือกสรรในวันที่ท ำสัญญำจ้ำง จะต้องไม่เป็นข้ำรำชกำร
หรือลูกจ้ำงของส่วนรำชกำรพนักงำนหรือลูกจ้ำงของหน่วยงำนอื่นของรัฐวิสำหกิจ หรือพนักงำนหรือลูกจ้ำง 
ของรำชกำรส่วนท้องถิ่นและจะต้องน ำใบรับรองแพทย์ซึ่งออกให้ไม่เกิน 1 เดือน จำกหน่วยงำนของรัฐและ 
แสดงว่ำไม่เป็นโรคที่ต้องห้ำมตำม ที่ก ำหนดใน กฎ ก.ค.ศ. ว่ำด้วยโรค พ.ศ. 2549 
   ส ำหรับพระภิกษุหรือสำมเณร ทำงรำชกำรไม่รับสมัครเข้ำรับกำรสรรหำและเลือกสรร  
และไม่อำจให้เข้ำสอบเพื่อสรรหำและเลือกสรรเป็นพนักงำนรำชกำรได้ ทั้งนี้ ตำมหนังสือกรมสำรบรรณ
คณะรัฐมนตรี ฝ่ำยบริหำร ที่ นว 89/2501 ลงวันที่ ๒๗ มิถุนำยน ๒๕๐๑ และตำมควำมในข้อ ๕ ของค ำสั่ง
มหำเถรสมำคม ลงวันที่ 17 มีนำคม ๒๕๓๘ และในกรณีสมัครเข้ำรับกำรสรรหำและเลือกสรรแล้วได้บวช 
เป็นพระภิกษุ สำมเณร ในภำยหลังก็ไม่อำจให้เข้ำสอบได้เช่นกัน หำกยังคงสมณเพศอยู่ในวันสอบ 
 

 ๒.๒ คุณสมบัติเฉพาะส าหรับต าแหน่ง 
   ๑. ได้รับปริญญำตรีหรือคุณวุฒิอย่ำงอื่นที่เทียบได้ในระดับเดียวกันในทุกสำขำวิชำ 
  2. สำมำรถอ่ำนข่ำวประกำศและเป็นพิธีกรได ้
  3. มีควำมคิดสร้ำงสรรค์สำมำรถออกแบบสื่อสิ่งพิมพ์เพ่ือกำรประชำสัมพันธ์ได้ 
 ความรู้ความสามารถ ทักษะ และสมรรถนะที่จ าเปน็ส าหรบัต าแหน่ง  
   ๑. มีควำมรู้ควำมสำมำรถที่จ ำเป็นส ำหรับกำรปฏิบัติงำนในต ำแหน่ง 
   ๒. มีทักษะที่จ ำเป็นส ำหรับกำรปฏิบัติงำนในต ำแหน่ง 
   ๓. มีสมรรถนะที่จ ำเป็นส ำหรับกำรปฏิบัติงำนในต ำแหน่ง 
 
 
 

      /3. กำรรบัสมัคร.... 
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3. การรับสมัคร 
 ๓.๑ วัน เวลา และสถานที่รับสมัคร 
  ผู้ประสงค์จะสมัครให้ขอรับใบสมัครและยื่นสมัครด้วยตนเอง ระหว่ำงวันที่ 1 – 10 มีนำคม 
2566 ในวันและเวลำรำชกำร ณ กลุ่มบริหำรงำนบุคคล ส ำนักงำนเขตพื้นที่กำรศึกษำมัธยมศึกษำ
กรุงเทพมหำนคร เขต 2 ภำคเช้ำเวลำ 08.30 น. - 12.00 น. และภำคบ่ำยเวลำ 13.00 น. - 16.30 น.  

 

 3.2. เอกสารและหลักฐานที่ใช้ในการสมัคร 
 (1) ใบสมัคร 
  (2) ปริญญำบัตร หรือหนังสือรับรองคุณวุฒิ (กรณียังไม่ได้รับปริญญำบัตรเท่ำนั้น) และ

ระเบียนแสดงผลกำรเรียน (Transcript) ที่แสดงว่ำเป็นผู้มีวุฒิกำรศึกษำตรงกับต ำแหน่งที่สมัคร โดยจะต้อง
ส ำเร็จกำรศึกษำ และได้รับอนุมัติจำกผู้มีอ ำนำจอนุมัติภำยในวันปิดรับสมัครวันสุดท้ำย พร้อมถ่ำยส ำเนำ 
จ ำนวนอย่ำงละ ๑ ฉบับ 
  (3) บัตรประจ ำตัวประชำชน (ที่ยังไม่หมออำยุ) พร้อมถ่ำยส ำเนำ จ ำนวนอย่ำงละ 1 ฉบับ 
  (๔) ทะเบียนบ้ำน พร้อมถ่ำยส ำเนำ จ ำนวนอย่ำงละ 1 ฉบับ 
  (๕) ใบรับรองแพทย์ จำกแพทย์ที่มีใบอนุญำตประกอบวิชำชีพเวชกรรม ซึ่งออกให้ไม่เกิน 1 เดือน 
จำกสถำนพยำบำลของรัฐหรือเอกชน และแสดงว่ำไม่เป็นโรคต้องห้ำม ตำมที่ก ำหนดในกฎ ก.ค.ศ. ว่ำด้วยโรค 
พ.ศ. 2549  

(1) โรคเรื้อนในระยะติดต่อหรือในระยะที่ปรำกฏอำกำรเป็นที่รังเกียจแก่สังคม 
(2) วัณโรคในระยะติดต่อ 
(3) โรคเท้ำช้ำงในระยะที่ปรำกฏอำกำรเป็นที่รังเกียจแก่สังคม 
(4) โรคยำเสพติดให้โทษ 
(5) โรคพิษสุรำเรื้อรัง 

 (๖) รูปถ่ำยหน้ำตรง ไม่สวมหมวกและไม่สวมแว่นตำด ำ ขนำด 1 นิ้ว โดยถ่ำยไว้ไม่เกิน 6 เดือน 
(นับถึงวันปิดรับสมัคร) จ ำนวน 3 รูป 
  (๗) ใบส ำคัญแสดงกำรผ่ำนเกณฑ์ทหำร (ถ้ำมี) พร้อมถ่ำยส ำเนำ จ ำนวน 1 ฉบับ 
  (๘) หลักฐำนอื่น (ถ้ำมี) เช่น ใบส ำคัญกำรสมรส ใบเปลี่ยนชื่อตัว - ชื่อสกุล ทะเบียนสมรส      
(ในกรณีที่ชื่อ – สกุลในหลักฐำนกำรสมัครไม่ตรงกัน) พร้อมถ่ำยส ำเนำอย่ำงละ 1 ฉบับ 
 

  ทั้งนี้ เอกสารหลักฐานทุกรายการต้องมีฉบับจริงมาแสดงด้วย เอกสารฉบับส าเนาทุกฉบับ
ให้ผู้สมัครเขียนค ารับรองว่า “ส าเนาถูกต้อง” ลงลายมือชื่อ และวัน เดือน ปี ก ากับไว้ทุกหน้าของส าเนาเอกสาร 
                   (9) เอกสารประกอบการประเมินสมรรถนะตามองค์ประกอบ ตัวชี้วัด การประเมินประวัติ
และผลงาน ประเมินความเหมาะสมกับต าแหน่งส าหรับการเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป จ านวน 3 เล่ม 
มาพร้อมในวันสมัครสอบ 
 

 3.3 ค่าสมัครสอบ  
   ค่ำธรรมเนียมกำรสมัครเข้ำรับกำรสรรหำและเลือกสรร จ ำนวน ๒00 บำท (สองร้อยบำทถ้วน) 
และหำกได้รับสมัครไว้แล้ว จะไม่คืนค่ำสมัครให้ไม่ว่ำกรณีใด ๆ ทั้งสิ้น 
 
 
 
 
 
 
 

 

                                                                                            /๓.๔ เงื่อนไข.... 
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 ๓.๔ เงื่อนไขในการรับสมัคร 
  ผู้สมัครเข้ำรับกำรสรรหำและเลือกสรรจะต้องรับผิดชอบในกำรตรวจสอบและรับรองตนเอง 
ว่ำเป็นผู้มีคุณสมบัติทั่วไปและคุณสมบัติเฉพำะส ำหรับต ำแหน่งตรงตำมประกำศรับสมัครจริงและจะต้องกรอก
รำยละเอียดต่ำง ๆ ในใบสมัครพร้อมทั้งยื่นหลักฐำนในกำรสมัครให้ถูกต้องครบถ้วนในกรณีที่มีควำมผิดพลำด
อันเกิดจำกผู้สมัครไม่ว่ำด้วยเหตุใดๆ อันมีผลท ำให้ผู้สมัครไม่มีสิทธิเข้ำรับกำรสรรหำและเลือกสรรตำมประกำศ
รับสมัครดังกล่ำว ให้ถือว่ำกำรรับสมัครและกำรได้เข้ำรับกำรสรรหำและเลือกสรรครั้งนี้เป็นโมฆะส ำหรับผู้นั้น    
จะเรียกร้องสิทธิใดๆ ไม่ได้ทั้งสิ้น 
 

๔. การประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการสรรหาและเลือกสรร 
  ส ำนักงำนเขตพื้นที่กำรศึกษำมัธยมศึกษำกรุงเทพมหำนคร เขต 2 จะประกำศรำยชื่อผู้มีสิทธิ 
เข้ำรับกำรสรรหำและเลือกสรร ภำยในวันอังคำรที่ 14 มีนำคม 2566 ณ ส ำนักงำนเขตพื้นที่กำรศึกษำ
มัธยมศึกษำ กรุงเทพมหำนคร เขต 2 และทำงเว็บไซต์ของส ำนักงำนเขตพื้นที่กำรศึกษำมัธยมศึกษำ
กรุงเทพมหำนคร เขต 2 https://www.sesao2.go.th/ 
 

5. หลักเกณฑ์และวิธีการสรรหาและเลือกสรร 
  ส ำนักงำนเขตพื้นที่กำรศึกษำมัธยมศึกษำกรุงเทพมหำนคร เขต ๒ จะด ำเนินกำรสรรหำและ
เลือกสรร ดังนี ้ 

- กำรประเมินประวัติและผลงำน ประเมินควำมเหมำะสมกับต ำแหน่ง (ประเมินเล่มผลงำน) 
(50 คะแนน)  

- กำรประเมินควำมเหมำะสมกับต ำแหน่ง (สอบสัมภำษณ์)  (50 คะแนน) 
 

6.วัน เวลา และสถานทีใ่นการสรรหาและเลือกสรร 
  ส ำนักงำนเขตพื้นที่กำรศึกษำมัธยมศึกษำกรุงเทพมหำนคร เขต ๒ จะแจ้งก ำหนด วัน เวลำ 
และสถำนที่ในกำรสรรหำและเลือกสรรพรอ้มกับประกำศรำยชื่อผู้มีสิทธเิข้ำรับกำรสรรหำและเลือกสรร  

 

7. เกณฑ์การตัดสิน  
   ผู้ที่ถือว่ำเป็นผู้ที่ผ่ำนกำรเลือกสรรจะต้องเป็นผู้ที่ได้คะแนนในแต่ภำค ไม่ต่ ำกว่ำร้อยละ 60  
โดยให้เรียงล ำดับที่ผู้ที่ได้คะแนนรวมในแต่ละภำคจำกสูงสุดลงมำตำมล ำดับ     
  กรณีที่ผู้ได้รับกำรเลือกสรรได้คะแนนรวมเท่ำกัน ให้ผู้ที่ได้คะแนนประเมินประวัติและผลงำน 
มำกกว่ำเป็นผู้ที่อยู่ในล ำดับที่ดีกว่ำ หำกได้คะแนนเท่ำกันอีก ให้ผู้ที่ได้รับเลขประจ ำตัวสอบก่อนเป็นผู้ที่อยู่ล ำดับ
ที่ดีกว่ำ กำรตัดสินถือเป็นเด็ดขำดจะเรียกร้องสิทธิใด ๆ มิได ้

 

8. การประกาศรายชื่อและการขึ้นบัญชีผู้ผ่านการสรรหาและเลือกสรร 
  8.1 ส ำนักงำนเขตพื้นที่กำรศึกษำมัธยมศึกษำกรุงเทพมหำนคร เขต 2 จะประกำศรำยชื่อ 
ผู้ผ่ำนกำรสรรหำและเลือกสรรตำมล ำดับคะแนนสอบ ภำยในวันศุกร์ที่ 24 มีนำคม 2566 ณ ส ำนักงำนเขต
พื้นที่กำรศึกษำมัธยมศึกษำกรุงเทพมหำนคร เขต 2 และทำงเว็บไซต์ของส ำนักงำนเขตพื้นที่กำรศึกษำ
มัธยมศึกษำกรุงเทพมหำนคร เขต 2 https://www.sesao2.go.th/ 

8.2 ส ำนักงำนเขตพื้นที่กำรศึกษำมัธยมศึกษำกรุงเทพมหำนคร เขต 2 จะขึ้นบัญชีผู้ผ่ำนกำร
สรรหำและเลือกสรร จำกผู้ผ่ำนเกณฑ์ มีก ำหนด 2 ปี นับตั้งแต่วันประกำศรำยชื่อผู้ผ่ำนกำรสรรหำ
และเลือกสรร เว้นแต่มีกำรประกำศรับสมัครสรรหำและเลือกสรรในต ำแหน่งเดียวกันครั้งใหม่ บัญชี
รำยช่ือผู้ผ่ำนกำรสรรหำและเลือกสรรครั้งก่อนเป็นอันยกเลิก 

                                                                                                       
  /ทั้งนี้..... 
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  ทั้งนี้ ผู้ผ่ำนกำรสรรหำและเลือกสรรจะถูกยกเลิกบัญชี เมื่อผู้นั้นมีกรณีใดกรณีหนึ่ง ดังต่อไปน้ี 
   (1) ผู้นั้นได้ขอสละสิทธิไม่เข้ำรับกำรจัดจ้ำงในต ำแหน่งที่สอบได้ 
   (2) ผู้นั้นไม่รำยงำนตัวเพ่ือรับกำรจัดจ้ำงภำยในวัน และเวลำที่ก ำหนด 
   (3) ผู้นั้นไม่มำปฏิบัติหน้ำที่รำชกำรตำมวัน และเวลำ ที่ส ำนักงำนเขตพื้นที่กำรศึกษำ
มัธยมศึกษำกรุงเทพมหำนคร เขต 2 ก ำหนด 
   (4) ปรำกฏข้อเท็จจริงในภำยหลังว่ำผู้นั้นมีคุณสมบัติไม่เป็นไปตำมเง่ือนไข และหรือ 
ไม่ปฏิบัติตำมเงื่อนไขกำรรับสมัครกรณีหนึ่งกรณีใดหรือหลำยกรณีตำมที่ระบุไว้ในประกำศฯ น้ี 
 

9. เงื่อนไขการจ้างและการจัดท าสัญญาจา้งผูผ้่านการสรรหาและเลือกสรร  
          9.1 กำรจัดจ้ำงจะเป็นไปตำมล ำดับที่ ตำมประกำศรำยชื่อผู้ผ่ำนกำรสรรหำและเลือกสรร 
ของส ำนักงำนเขตพื้นที่กำรศึกษำมัธยมศึกษำกรุงเทพมหำนคร เขต ๒ โดยกำรจ้ำงครั้งที่ 1 ผู้ที่ผ่ำนกำรสรรหำ
และเลือกสรรจะท ำสัญญำจ้ำงเป็นพนักงำนรำชกำรได้ ต่อเมื่อส ำนักงำนเขตพื้นที่กำรศึกษำมัธยมศึกษำ
กรุงเทพมหำนคร เขต ๒ ได้รับแจ้งเรื่องงบประมำณจำกส ำนักงำนคณะกรรมกำรกำรศึกษำขั้นพื้นฐำน  
ซึ่งส ำนักงำนเขตพื้นที่กำรศึกษำมัธยมศึกษำกรุงเทพมหำนคร เขต ๒ จะแจ้งให้ทรำบต่อไป 
  9.2 หำกมีต ำแหน่งว่ำงภำยหลัง จะมีหนังสือเรียกตัวผู้ผ่ำนกำรสรรหำและเลือกสรรตำมล ำดับ
ที่เป็นรำยบุคคลทำงโทรศัพท์และทำงไปรษณีย์โดยวิธีจดหมำยลงทะเบียนตำมที่อยู่ที่ผู้ผ่ำนกำรสรรหำและ
เลือกสรรได้ระบุไว้ในใบสมัคร 
  9.3 กรณีที่ได้ตรวจสอบในภำยหลังแล้วพบว่ำผู้ผ่ำนกำรสรรหำและเลือกสรรได้รำยใด 
เป็นผู้ขำดคุณสมบัติตำมที่ก ำหนดในประกำศรับสมัคร หรือรำยงำนข้อมูลในเอกสำรเป็นเท็จ จะถือว่ำบุคคลนั้น
เป็นผู้ขำดคุณสมบัติ จะไม่พิจำรณำจัดจ้ำง หรือยกเลิกกำรจ้ำงโดยไม่มีเงื่อนไขใด ๆ ทั้งสิ้น และจะเรียกร้องสิทธิ
ใด ๆ ไม่ได้ทั้งสิ้น กำรสรรหำและเลือกสรรในครั้งนี้ ส ำนักงำนเขตพื้นที่กำรศึกษำมัธยมศึกษำกรุงเทพมหำนคร 
เขต ๒ มีจุดประสงค์ที่จะสรรหำและเลือกสรรบุคคลที่มีควำมรู้ควำมสำมำรถ และมีคุณธรรมเสมือนหนึ่ง 
เป็นข้ำรำชกำร   
 

ทั้งนี้  กำรได้รับกำรจ้ำงเป็นพนักงำนรำชกำร จะไม่มีข้อผูกพันต่อเนื่องน ำไปสู่กำรบรรจุหรือ
ปรับเปลี่ยนเป็นข้ำรำชกำรในต ำแหน่งใด ๆ ทั้งสิ้น ในระหว่ำงปีงบประมำณ หำกปรำกฏว่ำเป็นผู้ขำดคุณสมบัติ
ตำมที่ก ำหนดหรือมีควำมรู้ ควำมสำมำรถ ควำมประพฤติที่ไม่เหมำะสม ผู้มีอ ำนำจในกำรจ้ำง อำจบอกเลิกจ้ำง
โดยไม่ต้องแจ้งให้ผู้รับจ้ำงล่วงหน้ำ 

 

   ประกำศ ณ วันที่ 27 กุมภำพันธ ์พ.ศ. 2566 

 

        
     
 
 
 
 
 
 
       
 

 

(นำยอนันต์ศักด์ิ  ภูพลผัน) 
ผู้อ ำนวยกำรส ำนักงำนเขตพ้ืนที่กำรศึกษำมธัยมศึกษำกรุงเทพมหำนคร เขต ๒ 



ก าหนดการสรรหาและเลือกสรรพนกังานราชการทั่วไป 
ต าแหน่งนักประชาสัมพนัธ ์

สังกดัส านกังานเขตพืน้ที่การศกึษามัธยมศึกษากรุงเทพมหานคร เขต 2 
แนบทา้ยประกาศส านักงานเขตพื้นทีก่ารศึกษามัธยมศึกษากรุงเทพมหานคร เขต 2  

ประกาศ ณ วันที ่27 กุมภาพนัธ ์พ.ศ. 2566 
 

ก าหนดการ วันทีด่ าเนนิการ 

๑. ประกำศรับสมัคร ภำยในวันจันทร์ที่ 27 กุมภำพันธ์ 2566 

๒. รับสมัคร (เว้นวันหยุดรำชกำร) ระหว่ำงวันที่ 1 - 10 มีนำคม 2566 

๓. ประกำศรำยช่ือผู้มีสิทธิเข้ำรับกำรสรรหำ 
    และเลือกสรร 

ภำยในวันอังคำรที่ 14 มีนำคม 2566 

๔. ประเมินสมรรถนะ และสอบสัมภำษณ ์ ก ำหนด วัน เวลำ และสถำนที่ในกำรสรรหำและ
เลือกสรร ให้ทรำบพร้อมกับประกำศรำยชื่อผู้มีสิทธิ
เข้ำรับกำรสรรหำและเลือกสรร 

๕. ประกำศรำยช่ือผู้ผ่ำนกำรสรรหำและเลือกสรร ภำยในวันศุกร์ที ่24 มีนำคม 2566 

๖. รำยงำนตัวท ำสัญญำจ้ำง วันจันทร์ที่ 27 มีนำคม 2566 

 
หมายเหตุ ก ำหนดกำรรับสมัครและประกำศรำยชื่อผู้มีสิทธิคัดเลือก อำจมีกำรเปลี่ยนแปลงตำมควำมเหมำะสม 
 

 
 

 
 

  



องค์ประกอบการประเมิน ตัวชี้วดั การประเมินประวัติและผลงาน ประเมินความเหมาะสมกับต าแหน่ง 
ส าหรบัการสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทัว่ไป ต าแหน่งนักประชาสัมพนัธ ์

(แนบท้ายประกาศส านักงานพืน้ที่การศึกษามัธยมศึกษากรุงเทพมหานคร เขต ๒  
ประกาศ ณ วันที ่27 กุมภาพนัธ์ พ.ศ. 2566) 

 

๑. การประเมินประวตัแิละผลงาน คะแนนเต็ม ๕๐ คะแนน 
    พิจำรณำจำกองค์ประกอบกำรประเมินและตัวชี้วัด ดังนี้ 

ที ่ องค์ประกอบ/ตัวชี้วดั ค่าคะแนน กรอบการพิจารณา 
1. คุณวุฒิการศึกษา (10 คะแนน) 

 ๑. ปริญญำเอก 
๒. ปริญญำโท 
3. ปริญญำตรี 

10 คะแนน 
9 คะแนน 
8 คะแนน 

พิจำรณำจำกระดับกำรศึกษำสูงสุด 
ที่ ก.พ. รับรอง สูงสุดเพียงระดับเดียว 
 

2. ประสบการณ์ในการท างาน  (10 คะแนน) 
 ๑. มีประสบกำรณ์เคยปฏิบัติงำนในหน่วยงำนสังกัด  

ส ำนักงำนคณะกรรมกำรกำรศึกษำขั้นพื้นฐำน 
2. มีประสบกำรณ์เคยปฏิบัติงำนหน่วยงำนอื่นด้ำน
กำรศึกษำ  
3. ประสบกำรณ์กำรท ำงำนอื่น ๆ  
(ไม่เกี่ยวกับกำรศึกษำ) 
4. ไม่มีประสบกำรณ ์

10 คะแนน 
 

8 คะแนน 
 

6 คะแนน 
 

4 คะแนน 

พิจำรณำจำกค ำสั่งจ้ำงหรือสัญญำจ้ำง
หรือหนังสือรับรองกำรปฏิบัติงำน  
ในหน่วยงำน 
(เศษเกิน 6 เดือน ปัดเป็น 1 ปี) 

3. การเป็นคณะกรรมการหรือคณะท างาน (10 คะแนน) 
 การเป็นคณะกรรมการหรือคณะท างาน 

๑. เป็นคณะกรรมกำรหรือคณะท ำงำน 
ระดับชำติ/กระทรวง/ทบวง/กรม 
๒. เป็นคณะกรรมกำรหรือคณะท ำงำน 
ระดับภำค/เขตตรวจรำชกำร 
๓. เป็นคณะกรรมกำรหรือคณะท ำงำน 
ระดับจังหวัด/เขตพื้นที่กำรศึกษำ 
4. ระดับอ ำเภอ/กลุ่มโรงเรียน/สหวิทยำเขต/ศูนย์
เครือข่ำย 
5. ระดับสถำนศึกษำ/ต ำบล 
6. ไม่มี/ไม่เคยเป็นคณะกรรมกำรหรือคณะท ำงำน 

 
10 คะแนน 

 
9 คะแนน 

 
8 คะแนน 

 
7 คะแนน 

 
6 คะแนน 
5 คะแนน 

พิจำรณำจำกค ำสั่งแต่งต้ัง หนังสือเชิญ 
หรือหลักฐำนอืน่ใดที่แสดงว่ำเป็น
คณะกรรมกำรหรือคณะท ำงำน 
 

4. ระยะเวลาการปฏิบตังิาน (10 คะแนน) 
 ๑. ระยะเวลำ 9 - 10 ปขีึ้นไป 

2. ระยะเวลำ 7 - 8 ป ี
3. ระยะเวลำ 5 - 6 ป ี
4. ระยะเวลำ 3 - 4 ป ี
5. ระยะเวลำ 1 - 2 ป ี
6. ไม่เคยปฏิบัติงำน 

10 คะแนน 
9 คะแนน 
8 คะแนน 
7 คะแนน 
6 คะแนน 
5 คะแนน 

พิจำรณำตำมระยะเวลำกำรปฏิบัติงำน
ตำมค ำสั่งจ้ำงหรือสัญญำจ้ำง นับถึงวัน
สุดท้ำยที่เปิดรับสมัคร โดยผู้บังคับบัญชำ
หรือหัวหน้ำงำนรับรองส ำเนำถูกต้อง 
(เศษเกิน 6 เดือน ปัดเป็น 1 ปี) 

5. ข้อเสนอแนวคดิในการพัฒนาคณุภาพการศึกษา (10 คะแนน) 
 หลักแนวคิด ทศิทำงในกำรพัฒนำคุณภำพกำรศึกษำ ที่

สอดคล้องกับต ำแหน่งที่สมัคร 
10 คะแนน 

 
ให้บรรยำย ไมเ่กิน 2 หน้ำกระดำษ A4  
(ใช้ตัวอักษร TH SarabunPSK ขนำด
อักษร 16 พอยท์  

 



องค์ประกอบการประเมิน ตัวชี้วดั การประเมินความเหมาะสมกับต าแหน่ง (สอบสัมภาษณ)์  
ส าหรบัการสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทัว่ไป ต าแหน่งนักประชาสัมพนัธ ์

(แนบท้ายประกาศส านักงานพืน้ที่การศึกษามัธยมศึกษากรุงเทพมหานคร เขต ๒  
ประกาศ ณ วันที ่27 กุมภาพนัธ์ พ.ศ. 2566) 

………………………………………………….. 
 

๒. การประเมินความเหมาะสมกับต าแหนง่ (สอบสัมภาษณ์) คะแนนเต็ม ๕๐ คะแนน 
    พิจำรณำจำกองค์ประกอบกำรประเมินและตัวชี้วัด ดังนี้ 

 
ที ่ องค์ประกอบ/ตัวชี้วดั ค่าคะแนน กรอบการพิจารณา 
๑ ประวัติส่วนตวั ประวตัิการศึกษา 

และประสบการณ ์
๑๐ คะแนน 

 
พิจำรณำจำกกำรตอบค ำถำมและเอกสำร 
เกี่ยวกับประวัติส่วนตัว ประวัติกำรศึกษำ 
และประสบกำรณ์ 

๒ บคุลกิภาพ ทว่งทีวาจา 
 

๑๐ คะแนน 
 

พิจำรณำจำกกำรแต่งกำย กริยำท่ำทำง 
กำรสื่อสำร 

๓ วุฒิภาวะทางอารมณ ์
 

๑๐ คะแนน 
 

พิจำรณำจำกกำรตอบค ำถำมและกำรสื่อสำร 

๔ การมปีฏิภาณไหวพรบิ ๑๐ คะแนน 
 

พิจำรณำจำกกำรประมวลกำรตอบค ำถำม 
โดยมีหลักคิดและวิธีแก้ปัญหำในเชิงบวก 
และสำมำรถอธิบำยหลักคิดและวิธีแก้ปัญหำ
น้ัน ให้เป็นที่ยอมรับได้ 

๕ เจตคติและอดุมการณ ์ ๑๐ คะแนน 
 

พิจำรณำจำกแรงจูงใจ เจตคติ อุดมกำรณ์ 
ที่มีต่อกำรปฏิบัติงำน 

 
 


