
ประกาศสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน 
เร่ือง รายซื่อผู้สมัครเข้ารับการประเมินสมรรถนะ ครั้งท่ี ๑ (สอบข้อเขียน) 

เพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป (ส่วนกลาง)

ตามประกาศสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน เรื่อง รับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรร 
เป็นพนักงานราชการทั่วไป (ส่วนกลาง) ลงวันที่ ๗ กรกฎาคม ๒๕๖๕ และประกาศสำนักงานคณะกรรมการ 
การศึกษาขั้นพื้นฐาน เร่ือง แกไขประกาศรับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป (ส่วนกลาง) 
ลงวันที่ ๒ สิงหาคม ๒๕๖๕ โดยดำเนินการรับสมัครทางอินเทอร์ณ็ต ระหว่างวันที่ ๑๙ -  ๒๕ กรกฎาคม ๒๕๖๕ 
ไม่เว้นวันหยุดราชการ น้ัน

บ ัดน ี้ การร ับสม ัครได ้เสร ็จส ิ้นแล ้ว ส ำน ักงาน ค ณ ะก รรม ก ารก ารศ ึก ษ าข ั้น พ ื้น ฐาน  
จึงประกาศรายซื่อผู้สมัครเข้ารับการประเมินสมรรถนะ คร้ังท่ี ๑ กำหนดวัน เวลา วิชาที่สอบ และสถานที่สอบ 
ระเบียบเก่ียวกับการเข้าสอบ และมาตรการบีองกันการแพร่ระบาดชองโรคติดเช้ือไวรัสโคโรนา 2019 (COV1D-19) ดังน้ี 

๑. รายซ่ือผู้สมัครเข้ารับการประเมินสมรรถนะ คร้ังท่ี ๑ ตามเลกสารแนบท้าย ๑
การประกาศรายซ ื่อผ ู้สม ัครข ้างด ้น  สำน ักงานคณ ะกรรมการการศ ึกษาข ั้นพ ื้นฐาน 

ได้ประกาศตามข้อมูลและข้อเท็จจริงท่ีผู้สมัครได้รับรองตนเองในใบสมัครว่า เป็นผู้มีคุณสมบัติท่ัวไป และไมมลักษณะ 
ต้องห้าม และมีคุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่งตรงตามประกาศรับสมัคร ด้งน้ัน หากปรากฏภายหลังว่า ผู้สมัครรายใด 
มีคุณสมบัติไม่ตรงตามประกาศรับสมัคร หรือคุณวุฒิท่ีสมัคร ก.พ. มิได้รับรองว่าเป็นคุณวุฒิตรงตามประกาศรับสมัคร 
จะถือว่าผู้สมัครรายนั้นเป็นผู้ขาดคุณสมบัติตั้งแต่ต้น และจะเรียกร้องสิทธิใด  ๆ มิได้

สำหรับผู้ที่สมัครภายในวันที่ ๒๕ กรกฎาคม ๒๕๖๕ ไว้แล้ว แต่ไม่มีซื่อเป็นผู้สมัครเข้ารับการ 
ประเมิน ฯ ตามประกาศน ี้ ถ ้าย ืนยันว่าเป ็นผู้ม ีค ุณสมบัต ิตรงตามประกาศรับสมัคร ให้ยื่นคำร้องฃอมีซื่อ 
เป็นผู้สมัครเข้ารับการประเมิน ตามแบบแนบท้ายประกาศนี้ และนำเอกสารและหลักฐานติดต่อด้วยตัวเอง 
ณ กลุ่มบริหารงานบุคคล ๑ สำนักพัฒนาระบบบริหารงานบุคคลและนิติการ สำนักงานคณะกรรมการการศึกษา 
ขั้นพื้นฐาน อาคาร สพฐ. ๒ ขั้น ๖ หรือติดต่อทางโทรศัพท์หมายเลข ๐ ๒๒๘๘ ๕ ๖๖๑- ๒ เพื่อนำส่งเอกสาร 
โดยวิธ ีสแกนเอกสารเป ็นไฟล์ได้ท ี่ e-m ail: bunju3@hotmail.com สำเนาเอกสารทุกฉบับให้ผ ู้สม ัครเข ียน 
ดำรับรองว่า “สำเนาถูกต้อง” และลงลายมือซื่อ วัน เดือน ปี และระบุเลขประจำตัวสอบกำกับไว้มุมบนด้านขวา 
ของเอกสารทุกหน้า ทั้งนี้ให้ส่งเอกสารหลักฐานฉบับจริงทางไปรษณีย์ด่วนพิเศษ (EMS)ไปท่ีกลุ่มบริหารงานบุคคล ๑ 
สำนักพัฒนาระบบบริหารงานบุคคลและนิติการ สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน อาคาร สพฐ. ๒ 
ขั้น ๖ ถนนราชดำเนินนอก แขวงดุสิต เขตดุสิต กรุงเทพมหานคร ร)0 ๓ 0 0  ภายในวันที่ ๑๗ สิงหาคม ๒๕๖๕ 
หากปรากฏว่าเป็นผู้สมัครท่ีมีสิทธิเข้ารับการประเมิน สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐานจะประกาศรายซื่อ 
เป็นผู้สมัคร ฯ เพ ิ่มเติม ภายในวันที่ ๒๔ สิงหาคม ๒๕๖๕ ถ้าไม'ดำเนินการภายใบกำหนดดังกล่าว จะไมมสิทธิ 
เข้ารับการประเมินฯ ในคร้ังน้ี

ทั้งนี้ สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานจะประกาศผลการประเมินสมรรถนะ 
คร้ังท่ี ๑ ให้ทราบ ภายในวันที่ ๙ กันยายน ๒๕๖๕ ทางเว็บไซต์ https://obec.thaijobjob.cc>m

/ ๒. กำหนดวัน ...
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ta. กำหนดวัน เวลา วิชาที่สอบ และสถานที่สอบ
การประเมินสมรรถนะ ครั้งท่ี ๑ จะทดสอบโดยวิธีสอบข้อเขียน (แบบปรนัย) ตามหลักสูตร 

และวิธีการสอบ แนบท้ายประกาศสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน เร่ือง รับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรร 
เป็นพนักงานราชการท่ัวไป (ส่วนกลาง) ลงวันท่ี ๗ กรกฎาคม ๒๕๖๕ และประกาศสำนักงานคณะกรรมการการศึกษา 
ขั้นพื้นฐาน เรื่อง แก้ไขประกาศรับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป (ส่วนกลาง) ลงวันที่ 
๒ สิงหาคม ๒๕๖๕

๒.๑ วัน เวลา วิชาที่สอบ ดังนี้
คะแนนเต็มวัน เวลาสอบ วิชาทีสอบ ๑๐๐ คะแนน

วันเสาร์ที่ ๒๗ สิงหาคม ๒๕๖๕
เวลา 0๙ .๐๐  น. -  ๑๐.๐๐ น. ความรู้ความสามารถท่ัวไป ๕๐ คะแนน

เวลา ๑๑.๐๐ น. -  ๑๒.๐๐ น. ความรู้ความสามารถเฉพาะตำแหน่ง ๕๐ คะแนน

๒.๒ สถานท่ีสอบ ตามเอกสารแนบท้าย ๒
๓. ระเบียบเกี่ยวกับการเข้าสอบ

สำน ักงานคณะกรรมการการศ ึกษาข ั้นพ ื้นฐานกำหนดระเบ ียบเก ี่ยวก ับการเข ้าสอบ 
ในการประเมินสมรรถนะ คร้ังท่ี ๑ เพื่อให้ผู้เข้าสอบถือปฏิบัติอย่างเคร่งครัด ตามเอกสารแนบท้าย ๓

๔. มาตรการบีองกันการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19)
สำน ักงานคณ ะกรรมการการศ ึกษาข ั้นพ ื้นฐานกำหนดแผนการดำเน ินการบ ีองก ัน  

การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ในการประเมินสมรรถนะ ครั้งที่ ๑ (สอบข้อเขียน) 
เพ่ือเลือกสรรเป็นพนักงานราชการท่ัวไป (ส่วนกลาง) ตามเอกสารแนบท้าย ๔

ทั้งนี้ ให้ผู้สมัครเข้ารับการประเมินสมรรถนะ ครั้งที่ ๑ ไปถึงสถานที่สอบ ก่อนเริ่มสอบ 
ไม ่น ้อยกว ่า ๔๕ นาที เพ ื่อ เข ้าร ับการด ัดกรองอ ุณ ห ภ ูม ิร ่างกายตามมาตรการบ ีองก ัน การแพ ร ่ระบาด 
ของโรคติดเช้ือไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19)

ประกาศ ณ วันท่ี 9๐ สิงหาคม พ.ศ. ๒๕๖๕
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