ประกาศคณะกรรมการศึกษาธิการจังหวัดพะเยา
เรื่อง การคัดเลือกบุคลากรทางการศึกษาอื่น ตามมาตรา 38 ค. (2)
ตาแหน่งประเภททั่วไป เพื่อแต่งตั้งให้ดารงตาแหน่งประเภทวิชาการ ระดับปฏิบัติการ
สังกัด สานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ปี พ.ศ.2564
ด้ วย คณะกรรมการศึ กษาธิ การจั งหวั ด พะเยา จะด าเนิ น การคั ดเลื อกบุ คลากรทางการศึ กษาอื่ น
ตามมาตรา 38 ค.(2) ตาแหน่ งประเภททั่วไป ให้ดารงตาแหน่งประเภทวิชาการ ระดับปฏิบัติการ สังกัดส านักงาน
คณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน โดยจะดาเนินการคัดเลื อกข้าราชการครูและบุค ลากรทางการศึกษา ต าแหน่ง
บุ ค ลากรทางการศึ ก ษาอื่ น ตามมาตรา 38 ค.(2) ต าแหน่ งประเภททั่ วไป ในส านั ก งานเขตพื้ น ที่ ก ารศึ ก ษาหรื อ
ในสถานศึกษา สังกัดสานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน
อาศัยอานาจตามความในมาตรา ๕๐ และมาตรา 53 แห่งพระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการครูและ
บุ ค ลากรทางการศึ ก ษา พ.ศ.2547 และที่ แ ก้ ไ ขเพิ่ ม เติ ม ค าสั่ ง หั ว หน้ า คณ ะรั ก ษาความสงบแห่ ง ชาติ
ที่ ๑๙/๒๕๖๐ สั่ ง ณ วั น ที่ ๓ เมษายน พ.ศ. ๒๕๖๐ หนั ง สื อ ส านั ก งาน ก.ค.ศ. ที่ ศธ ๐๒๐๖.5/ว 1 ลงวั น ที่
4 มกราคม 2564 หนั งสื อส านั กงานคณะกรรมการการศึ กษา ขั้ น พื้ นฐาน ด่ วนที่ สุ ด ที่ ศธ ๐๔๐๐๙/ว 1082
ลงวันที่ 2 มีนาคม 2564 และมติ กศจ.พะเยา ในคราวประชุมครั้งที่ 2/2564 เมื่อวันที่ 1 มีนาคม 2564 และใน
คราวประชุมครั้งที่ 3/2560 เมื่อวันที่ 15 มีนาคม 2564 จึงประกาศรับสมัครคัดเลือกบุคลากรทางการศึ กษาอื่น
ตามมาตรา 38 ค. (2) ต าแหน่ ง ประเภททั่ วไป เพื่ อ แต่ งตั้ งให้ ด ารงต าแหน่ งประเภทวิช าการ ระดั บ ปฏิ บั ติ ก าร
ตามรายละเอียดดังต่อไปนี้
1. ตำแหน่งที่ดำเนินกำรคัดเลือก
ที่
1
2
3

ตาแหน่งว่าง
ตาแหน่งประเภทวิชาการ
ระดับปฏิบัติการ
นักจัดการงานทั่วไป
นักจัดการงานทั่วไป
นักวิชาการศึกษา

ตาแหน่ง
เลขที่
อ2
อ3
อ 38

กลุ่ม
กลุ่มอานวยการ
กลุ่มอานวยการ
กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา

สังกัด /สพท.
สพป.พย.2
สพป.พย.2
สพป.พย.2

จานวน
อัตรา
1
1
1

๒. คุณสมบัติของผู้มีสิทธิสมัครเข้ำรับกำรคัดเลือก
ให้ เป็ น ไปตามที่ ก.ค.ศ.ก าหนด ตามหนั ง สื อ ส านั ก งาน ก.ค.ศ. ที่ ศธ ๐๒๐๖.5/ว 1 ลงวั น ที่
4 มกราคม 2564 เรื่อง หลักเกณฑ์และวิธีการคัดเลือกบุคลากรทางการศึกษาอื่นตามมาตรา 38 ค. (2) ตาแหน่ง
ประเภททั่วไป เพื่อแต่งตั้งให้ดารงตาแหน่งประเภทวิชาการ ระดับปฏิบัติการ สังกัดสานักงานคณะกรรมการการศึกษา
ขั้นพื้นฐาน ที่กาหนดคุณสมบัติของผู้มีสิทธิสมัครเข้ารับการคัดเลือก ดังนี้
2.1 เป็นข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตาแหน่งบุคลากรทางการศึกษาอื่นตามมาตรา
38 ค. (2) ในสานักงานเขตพื้นที่การศึกษาหรือในสถานศึกษา สังกัดสานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน
/2.2 ต้องมี...

-22.2 ต้องมีคุณสมบัติเฉพาะสาหรับตาแหน่งตามมาตรฐานตาแหน่งครบถ้วน ตามหนังสือสานักงาน
ก.ค.ศ. ที่ ศธ 0206.5/ว 8 ลงวันที่ 10 พฤษภาคม 2556 เรื่อง มาตรฐานตาแหน่งของข้าราชการครูและบุคลากร
ทางการศึกษา ตาแหน่งบุคลากรทางการศึกษาอื่นตามมาตรา 38 ค. (2) นับถึงวันเปิดรับสมัครคัดเลือกวันสุดท้าย
2.3 เป็นผู้ดารงตาแหน่งประเภททั่วไป ที่รับเงินเดือนไม่ต่ากว่า 15,000 บาท
๓. วัน เวลำ และสถำนที่รับสมัครคัดเลือก
ผู้ ส มั ค รเข้ า รั บ การคั ด เลื อ กขอรั บ ใบ สมั ค รและสมั ค รด้ ว ยตนเองระหว่ า งวั น พ ฤหั ส บ ดี
ที่ 1 ถึง วันพุธ ที่ 7 เมษายน 2564 เวลา 08.30 น. - 16.30 น. ไม่เว้นวันหยุดราชการ ณ ห้องประชุมขุนมิ่งเมือง
สานั กงานศึกษาธิการจังหวัด พะเยา เลขที่ 588 หมู่ที่ 11 ถนนสนามกีฬา ตาบลบ้านต๋อม อาเภอเมืองพะเยา
จังหวัดพะเยา โดยสามารถสมัครเข้ารับการคัดเลือกที่สานักงานศึกษาธิการจังหวัดใดจังหวัดหนึ่งได้เพียงจังหวัดเดียว
และตาแหน่งเดียวหากปรากฏว่าผู้สมัครคัดเลือกสมัครเกินกว่าหนึ่งจังหวัดหรือเกินกว่าหนึ่งตาแหน่ง ให้ผู้ดาเนินการ
คัดเลือกตัดสิทธิการคัดเลือกทั้งหมด
๔. เอกสำรและหลักฐำนกำรรับสมัครคัดเลือก
๔.๑ ใบสมัครตามแบบที่ กศจ.พะเยา กาหนด โดยกรอกด้วยลายมือของผู้สมัครด้วยปากกาลูกลื่น
สีน้าเงิน จานวน 1 ชุด
4.2 รูปถ่ายหน้าตรงไม่สวมหมวก และไม่สวมแว่นตาดา ขนาด 1 นิ้ว จานวน 3 รูป ซึ่งถ่ายมาแล้ว
ไม่เกิน 6 เดือนและถ่ายครั้งเดียวกัน
4.3 บั ต รประจ าตั ว ประชาชน และบั ต รประจ าตั ว เจ้ า หน้ า ที่ ข องรั ฐ ฉบั บ จริ ง พร้ อ มส าเนา
จานวนอย่างละ 1 ฉบับ
4.4 ทะเบียนบ้าน ฉบับจริงพร้อมสาเนา จานวน 1 ฉบับ
๔.5 สาเนาปริญญาบัตร หรือสาเนาหนังสือรับรองคุณวุฒิ ที่แสดงว่าเป็นผู้มีคุณวุฒิตามมาตรฐาน กับ
ตาแหน่งที่สมัคร และระเบียนแสดงผลการเรียน (Transcript) ฉบับภำษำไทย ฉบับจริงพร้อมสาเนา จานวนอย่างละ
๑ ฉบับ
4.6 สาเนาทะเบียนประวัติข้าราชการ ก.พ.7 หรือ ก.ค.ศ. 16
4.7 หนังสืออนุญาตจากผู้บังคับบัญชา จานวน 1 ฉบับ
4.8 สรุ ป ผลการปฏิ บั ติ ง านในหน้ า ที่ ย้ อ นหลั ง 2 ปี จ านวน 1 ชุ ด (ให้ จั ด พิ ม พ์ ด้ ว ยอั ก ษร
TH SarabunIT9 ขนาด 16 พอยต์ ลงในกระดาษขนาด A ๔ จ านวนไม่ เกิ น 3 หน้ า ไม่ ร วมภาคผนวก)
ตามเอกสารแนบท้ายประกาศ
4.9 ส าเนาหลั กฐานอื่น ๆ เช่น หนั งสื อส าคัญ การเปลี่ ยนชื่อ ชื่อสกุล และทะเบี ยนสมรส (ถ้ามี )
ฉบับจริงพร้อมสาเนา จานวน 1 ฉบับ
สาเนาทุกฉบับ ให้รับรองสาเนาถูกต้องด้วยตนเอง หากตรวจสอบภายหลังพบว่าเอกสาร หลักฐาน
ต่าง ๆ ที่น ามาสมัครคัดเลือกเป็ นเอกสารเท็จให้ถือว่าผู้ นั้นเป็นผู้ ขาดคุณ สมบัติ จะไม่ไ ด้รับการพิจารณาบรรจุและ
แต่งตั้งเข้ารับราชการ โดยไม่มีเงื่อนไขใด ๆ ทั้งสิ้น
5. เงื่อนไขกำรรับสมัครคัดเลือก
5.1 ผู้สมัครเข้ารับการคัดเลือกต้องยื่นใบสมัครด้วยตนเองและกรอกรายละเอียดในใบสมัคร
ให้ถูกต้องและครบถ้วนสมบูรณ์
/5.2 ผู้สมัคร...

-35.2 ผู้สมัครเข้ารับการคัดเลือกสมัครได้เพียงหนึ่งตาแหน่งที่ระบุตามประกาศนี้เท่านั้น
5.3 ผู้ ส มั ค รเข้ารั บ การคั ด เลื อ กจะต้ อ งแจ้งสถานที่ ที่ ส ามารถติ ด ต่ อ ได้ ท างจดหมายลงทะเบี ย น
ในเขตจ่ายของการไปรษณีย์ หรือหมายเลขโทรศัพท์ไว้ในใบสมัคร
6. หลักสูตรและวิธีกำรคัดเลือก
กศจ.พะเยา จะดาเนินการคัดเลือกตามหลักสูตรการคัดเลือกบุคลากรทางการศึกษาอื่น ตามมาตรา
38 ค. (2) ตาแหน่งประเภททั่วไป เพื่อแต่งตั้งให้ดารงตาแหน่งประเภทวิชาการ ระดับปฏิบัติการ ตามหลักเกณฑ์และ
วิธีการที่ ก.ค.ศ. กาหนด โดยวิธีการสอบข้อเขียน ประเมินผลการปฏิบัติงาน และสอบสัมภาษณ์ ซึ่งแบ่งเป็น 3 ภาค
ดังนี้
ภำค ก ควำมรู้ควำมสำมำรถทั่วไป (คะแนนเต็ม 100 คะแนน)
ทดสอบโดยวิธีการสอบข้อเขียนเกี่ยวกับความสามารถในการคิดหาความสัมพันธ์เชื่อมโยงของคา
ข้อความ หรือข้อสรุปอย่างสมเหตุสมผลจากข้อความ และความสามารถในการอ่าน ความรู้ความเข้าใจในบทความ
การสรุป ความและตี ความ การเลื อ กใช้ค าหรือ กลุ่ มค า การเรียงความ และการเขียนประโยคได้ถูก ต้อ งตามหลั ก
ภาษาไทย และความรู้ความสามารถในการใช้ภาษาอังกฤษ ที่เกี่ยวข้องกับการปฏิบัติงาน รายละเอียดตามแนบท้าย
ประกาศ
ภำค ข ควำมรู้ควำมสำมำรถที่ใช้เฉพำะตำแหน่ง (คะแนนเต็ม 150 คะแนน)
1. ทดสอบโดยวิธีการสอบข้อเขียน หรือวิธีการสอบปฏิบัติเกี่ยวกับความรู้ความสามารถ ทักษะ
สมรรถนะและอื่นๆ ที่ จาเป็ นสาหรับ การปฏิบัติหน้าที่ในตาแหน่ง นั้น ๆ (100 คะแนน) รายละเอียดตามแนบท้าย
ประกาศ
2. ประเมินผลการปฏิบัติงานจากรายงานผลการปฏิบัติ งานในหน้าที่ย้อนหลัง 2 ปี (50 คะแนน)
โดยพิจารณาจากความรู้ความสามารถพิเศษ สมรรถนะในการปฏิบัติงาน และผลงานที่เกิดจากการปฏิบัติหน้าที่
ภำค ค. ควำมเหมำะสมกับตำแหน่ง (คะแนนเต็ม 50 คะแนน)
ประเมินโดยวิธีการสัมภาษณ์ พิจารณาจากประวัติส่วนตัวและการศึกษา บุคลิ กภาพ ท่วงทีวาจา
การมีปฏิภาณ เจตคติและอุดมการณ์ วุฒิภาวะทางอารมณ์
7. กำรประกำศรำยชื่อผู้มีสิทธิเข้ำรับกำรคัดเลือก
กศจ.พะเยา จะประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการคัดเลือกและสถานที่คัดเลือก ภายในวันศุกร์ ที่ 16
เมษายน 2564 ณ สานักงานศึกษาธิการจังหวัดพะเยา และทางเว็บไซต์ http://phayaopeo.com/index.php
8. วัน เวลำและสถำนที่คัดเลือก
กศจ.พะเยา จะดาเนินการคัดเลือกโดยการสอบข้อเขียนและสอบสัมภาษณ์ ตามกาหนดการคัดเลือก
ดังนี้
/ภาค ก...

-4ภำค ก ควำมรู้ควำมสำมำรถทั่วไป
วัน/เวลำ

วิชำที่สอบ

วันเสาร์ที่ 1 พฤษภาคม 2564 ความสามารถในการคิดหาความสัมพันธ์เชื่อมโยง
เวลา 09.00 น. – 11.00 น. ของคา ข้อความ หรือข้อสรุปอย่างสมเหตุสมผลจาก
ข้อความและความสามารถในการอ่าน ความรู้ความ
เข้าใจในบทความ การสรุปความและตีความ การ
เลือกใช้คา หรือกลุ่มคา การเรียงความ และการเขียน
ประโยค ได้ถูกต้องตามหลักภาษาไทย และความรู้
ความสามารถในการใช้ภาษาอังกฤษที่เกี่ยวข้อง
กับการปฏิบัติงาน

คะแนนเต็ม
หมำยเหตุ
100 คะแนน
100 คะแนน

ภำค ข ควำมรู้ควำมสำมำรถที่ใช้เฉพำะตำแหน่ง
วัน/เวลำ
วันเสาร์ที่ 1 พฤษภาคม 2564
เวลา 13.00 น. – 15.00 น.

วิชำที่สอบ
ความรู้ความสามารถ ทักษะ สมรรถนะและอื่นๆ
ที่จาเป็นสาหรับการปฏิบัติหน้าที่ในตาแหน่งนั้นๆ

ระหว่างวันอังคาร ที่ 20 - วันศุกร์ การประเมินผลการปฏิบัติงานจากรายงาน
ที่ 23 เมษายน 2564
ผลการปฏิบตั ิงานในหน้าที่ย้อนหลัง 2 ปี

คะแนนเต็ม
หมำยเหตุ
150 คะแนน
100 คะแนน
50 คะแนน

ภำค ค ควำมเหมำะสมกับตำแหน่ง
วัน/เวลำ

ประเมินควำมเหมำะสมกับตำแหน่ง

วันเสาร์ ที่ 15 พฤษภาคม 2564 สอบสัมภาษณ์ โดยพิจารณาจากประวัติส่วนตัว
ตั้งแต่เวลา 09.00 น.เป็นต้นไป
และการศึ ก ษา บุ ค ลิ ก ภาพ ท่ ว งที ว าจา การ
มี ป ฏิ ภ าน เจตคติ แ ละอุ ด มการณ์ วุ ฒิ ภ าวะทาง
อารมณ์

คะแนนเต็ม
50 คะแนน
50 คะแนน

หมำยเหตุ

8.2 กศจ.พะเยา จะแจ้งสถานที่คัดเลือกให้ทราบพร้ อมกับการประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ เข้ารับการ
คัดเลือก
/9.เกณฑ์...

-59. เกณฑ์กำรตัดสิน
ผู้ผ่านการคัดเลือกต้องได้คะแนนแต่ละภาคไม่ต่ากว่าร้อยละหกสิบ โดยจะประกาศรายชื่อผู้ได้รับการ
คัดเลือกเรียงลาดับคะแนนรวมทั้ง 3 ภาค จากมากไปหาน้อย ในแต่ละตาแหน่ง กรณีที่คะแนนรวมเท่ากันให้ผู้ที่ได้
คะแนน ภาค ข มากกว่าอยู่ในลาดับที่ดีกว่า หากได้คะแนนภาค ข เท่ากัน ให้ผู้ที่ได้คะแนน ภาค ก มากกว่า อยู่ใน
ลาดับที่ดีกว่า หากได้คะแนนภาค ก เท่ากันอีก ให้ผู้ทไี่ ด้รับเลขประจาตัวสอบก่อนเป็นผู้ที่อยู่ในลาดับที่ดีกว่า
10. กำรประกำศผลกำรคัดเลือก
กศจ.พะเยา จะประกาศรายชื่อผู้ผ่านเกณฑ์การคัดเลือกทุกคน โดยเรียงลาดับที่จากผู้ได้คะแนนรวม
ทุกภาคจากมากไปหาน้ อยในแต่ ล ะตาแหน่ง ภายในวันพุ ธ ที่ 19 พฤษภาคม 2564 ติดประกาศ ณ ส านั กงาน
ศึกษาธิการจังหวัดพะเยา และทางเว็บไซต์ http://phayaopeo.com/index.php
๑1. กำรบรรจุและแต่งตั้ง
11.1 กศจ.พะเยา จะบรรจุและแต่งตั้งเรียงตามลาดับที่ ให้ครบตามจานวนตาแหน่งว่างที่ประกาศ
รับสมัครโดยไม่มีการขึ้นบัญชี
11.2 กศจ.พะเยา จะบรรจุและแต่งตั้งให้ดารงตาแหน่งประเภทวิชาการ ระดับปฏิบัติการโดยให้
ได้รับเงินเดือนเท่าเดิม กรณีที่เงินเดือนเดิมสูงกว่าขั้นสูงของระดับปฏิบัติการ ให้ได้รับเงินเดือนตามหลักเกณฑ์และ
วิธีการตามหนังสือสานักงาน ก.พ. ที่ นร 1012.2/258 ลงวันที่ 27 กันยายน 2559
11.3 กรณี ต รวจสอบภายหลั งพบว่า ผู้ ส มั ค รคั ด เลื อกรายใดเป็ น ผู้ ข าดคุ ณ สมบั ติ ต ามที่ ก.ค.ศ.
กาหนดให้ถือว่าบุคคลนั้นเป็นผู้ขาดคุณสมบัติที่จะได้รับการแต่งตั้งให้ ดารงตาแหน่งประเภทวิชาการ ระดับปฏิบัติการ
หากผู้ที่ขาดคุณสมบัติได้รับการแต่งตั้งแล้ว ต้องถูกเพิกถอนคาสั่งแต่งตั้งและจะเรียกร้องสิทธิใด ๆ ไม่ได้
จึงประกาศให้ทราบโดยทั่วกัน
ประกาศ ณ วันที่ 23 มีนาคม พ.ศ. 2564

(นายวัลลภ ไม้จาปา)
ศึกษาธิการจังหวัดพะเยา
กรรมการและเลขานุการคณะกรรมการศึกษาธิการจังหวัดพะเยา ปฏิบัติหน้าที่แทน
ประธานกรรมการศึกษาธิการจังหวัดพะเยา

มำตรฐำนตำแหน่งของข้ำรำชกำรครูและบุคลำกรทำงกำรศึกษำ
ตำแหน่งบุคลำกรทำงกำรศึกษำอื่นตำมมำตรำ 38 ค. (2)
(แนบท้ำยประกำศคณะกรรมศึกษำธิกำรจังหวัดพะเยำ ลงวันที่ 23 มีนำคม 2564)
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หลักสูตรกำรคัดเลือกสำหรับกำรคัดเลือกบุคลำกรทำงกำรศึกษำอื่นตำมมำตรำ 38 ค.(2) ตำแหน่งประเภททั่วไป
เพื่อแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งประเภทวิชำกำร ระดับปฏิบัติกำร สังกัด สพฐ.
(แนบท้ำยประกำศคณะกรรมศึกษำธิกำรจังหวัดพะเยำ ลงวันที่ 23 มีนำคม 2564)
------------------------------------------------การคัดเลือกสาหรับการคัดเลือกบุคลากรทางการศึกษาอื่นตามมาตรา 38 ค.(2) ตาแหน่งประเภท
ทั่ ว ไปเพื่ อ แต่ ง ตั้ งให้ ด ารงต าแหน่ ง ประเภทวิ ช าการ ระดั บ ปฏิ บั ติ ก าร สั ง กั ด สพฐ.ก าหนดให้ ท ดสอบ/ประเมิ น
รวม 3 ภาค ดังต่อไปนี้
ภำค ก ควำมรู้ควำมสำมำรถทั่วไป (คะแนนเต็ม 100 คะแนน)
ให้ทดสอบโดยวิธีการสอบข้อเขียนแบบปรนัยเกี่ยวกับความสามารถในการคิดหาความสัมพันธ์เชื่อมโยงของคา
ข้อความ หรือข้อสรุปอย่างสมเหตุสมผลจากข้อความและความสามารถในการอ่าน ความรู้ความเข้าใจในบทความ
การสรุ ป ความและตี ค วาม การเลื อ กใช้ ค า หรื อ กลุ่ ม ค า การเรี ย งความ และการเขี ย นประโยค ได้ ถู ก ต้ อ ง
ตามหลักภาษาไทย และความรู้ความสามารถในการใช้ภาษาอังกฤษที่เกี่ยวข้องกับการปฏิบัติงาน
ภำค ข ควำมรู้ควำมสำมำรถที่ใช้เฉพำะตำแหน่ง (คะแนนเต็ม 150 คะแนน)
1.ทดสอบเกี่ยวกับความรู้ความสามารถ ทักษะ สมรรถนะและอื่น ๆ ที่จาเป็นสาหรับ การปฏิบัติหน้าที่ใน
ตาแหน่งนั้น ๆ โดยวิธีการสอบข้อเขียนแบบปรนัย (100 คะแนน) ดังนี้
หลักสูตรการสอบตาแหน่ง นักจัดการงานทั่วไป
๑. ควำมรู้ควำมสำมำรถสำหรับกำรปฏิบัติงำนในตำแหน่ง
๑) ความรู้พื้นฐานเกี่ยวกับการบริหารงานสานักงาน การบริหารทรัพยากรบุคคล การบริหารงบประมาณ
การบริหารแผนปฏิบัติราชการ งานบริหารอาคารสถานที่ และงานสัญญาต่าง ๆ
๒) งานเลขานุการ เช่น การกลั่นกรองเรื่อง การจัดเตรียมเอกสารสาหรับการประชุม
๓) การบริหารงานประชุม เช่น การเตรียมการประชุม การบันทึกและเรียบเรียงรายงานการประชุม
๔) การเขียนหนังสือราชการ การทาเรื่องติดต่อกับบุคคลหรือหน่วยงานต่าง ๆ
๕) การจัดทารายงาน การติดตามการปฏิบัติตามมติที่ประชุมหรือการปฏิบัติตามคาสั่งของผู้บริหาร
๖) การรวบรวมข้อมูลสถิติและสารสนเทศ
๗) การฝึกอบรม ประชุม สัมมนา
๒. ควำมรู้เกี่ยวกับกฎหมำยที่จำเป็นสำหรับปฏิบัติงำนในตำแหน่ง
๑) พระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการกระทรวงศึกษาธิการ พ.ศ. ๒๕๔๖ และที่แก้ไขเพิ่มเติม
๒) พระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา พ.ศ. ๒๕๔๗ และที่แก้ไขเพิ่มเติม
๓) พระราชบัญญัติวิธีปฏิบัติราชการทางปกครอง พ.ศ. ๒๕๓๙ และที่แก้ไขเพิ่มเติม
๔) พระราชบัญญัติความรับผิดทางละเมิดของเจ้าหน้าที่ พ.ศ. ๒๕๓๙
๕) พระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของราชการ พ.ศ. ๒๕๔๐
๖) ระเบียบสานักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยงานสารบรรณ พ.ศ. ๒๕๒๖ และที่แก้ไขเพิ่มเติม
๗) ระเบียบสานักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยการรักษาความปลอดภัยแห่งชาติ พ.ศ. ๒๕๕๒ และที่แก้ไขเพิ่มเติม
๘) ระเบียบว่าด้วยการรักษาความลับของทางราชการ พ.ศ. ๒๕๔๔ และที่แก้ไขเพิ่มเติม
๙) พระราชกฤษฎีกาว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี พ.ศ. ๒๕๔๖ และที่แก้ไขเพิ่มเติม
๑๐) พระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. ๒๕๖๐
๑๑) พระราชบัญญัติการอานวยความสะดวกในการพิจารณาอนุญาตของทางราชการ พ.ศ. ๒๕๕๘
๑๒) พระราชบัญญัติว่าด้วยการกระทาผิดเกี่ยวกับคอมพิวเตอร์ พ.ศ. ๒๕๕๐ และที่แก้ไขเพิ่มเติม
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๑. ควำมรู้ควำมสำมำรถสำหรับกำรปฏิบัติงำนในตำแหน่ง
๑) การพัฒนางานด้านวิชาการศึกษาและที่เกี่ยวข้อง
๒) จัดทาข้อเสนอนโยบาย แผน มาตรฐานการศึกษา หลักสูตร แบบเรียน ตารา สื่อการเรียนการสอน
สื่อการศึกษา
การผลิตและพัฒนาสื่อนวัตกรรมและเทคโนโลยี
๓) การจัดทาแผนส่งเสริมสนับสนุนการจัดการศึกษา
๔) การดาเนินการเกี่ยวกับงานทะเบียนและเอกสารด้านการศึกษา
๕) การส่งเสริมสนับสนุนการจัดการศึกษาให้มีคุณภาพและมาตรฐาน
๖) การติดตามประเมินผลการดาเนินงาน กิจกรรม และสรุปผลด้านการศึกษา
๗) การวิเคราะห์ วิจัยเพื่อพัฒนางานด้านการศึกษา
๒. ควำมรู้เกี่ยวกับกฎหมำยที่จำเป็นสำหรับปฏิบัติงำนในตำแหน่ง
๑) พระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. ๒๕๔๒ และที่แก้ไขเพิ่มเติม
๒) พระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการกระทรวงศึกษาธิการ พ.ศ. ๒๕๔๖ และที่แก้ไขเพิ่มเติม
๓) พระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา พ.ศ. ๒๕๔๗ และที่แก้ไขเพิ่มเติม
๔) พระราชบัญญัติสภาครูและบุคลากรทางการศึกษา พ.ศ. ๒๕๔๖
๕) พระราชบัญญัติการศึกษาภาคบังคับ พ.ศ. ๒๕๔๕
๖) พระราชบัญญัติคุ้มครองเด็ก พ.ศ. ๒๕๔๖
๗) พระราชบัญญัติการจัดการศึกษาสาหรับคนพิการ พ.ศ. ๒๕๕๑ และที่แก้ไขเพิ่มเติม
๘) แผนยุทธศาสตร์กระทรวงศึกษาธิการ พ.ศ. ๒๕๖๓ - ๒๕๖๕
๙) แผนการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. ๒๕๖๐ - ๒๕๗๙ และแผนการปฏิรูปประเทศด้านการศึกษา
๑๐) พระราชบัญญัติวิธีปฏิบัติราชการทางปกครอง พ.ศ. ๒๕๓๙ และที่แก้ไขเพิ่มเติม
๑๑) พระราชบัญญัติความรับผิดทางละเมิดของเจ้าหน้าที่ พ.ศ. ๒๕๓๙
๑๒) พระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของราชการ พ.ศ. ๒๕๔๐
๑๓) ระเบียบสานักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยงานสารบรรณ พ.ศ. ๒๕๒๖ และที่แก้ไขเพิ่มเติม
๑๔) ระเบียบสานักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยการรักษาความปลอดภัยแห่งชาติ พ.ศ. ๒๕๕๒ และที่แก้ไขเพิ่มเติม
๑๕) ระเบียบว่าด้วยการรักษาความลับของทางราชการ พ.ศ. ๒๕๔๔ และที่แก้ไขเพิ่มเติม
๑๖) พระราชกฤษฎีกาว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี พ.ศ. ๒๕๔๖ และที่แก้ไขเพิ่มเติม
2.ประเมินผลการปฏิบัติงาน จากรายงานผลการปฏิบัติงานในหน้าที่ย้อนหลัง 2 ปี โดยพิจารณาความรู้
ความสามารถพิเศษ สมรรถนะในการปฏิบัติงานและผลงานที่เกิดจากงานในหน้าที่จากเอกสารแนบตามกรอบการ
พิจารณา ขององค์ประกอบการประเมิน ตัวชี้วัด (50 คะแนน)

-3ภำค ค ควำมเหมำะสมกับตำแหน่ง (คะแนนเต็ม 50 คะแนน)
ให้ประเมินด้วยวิธีสัมภาษณ์ โดยพิจารณาจาก
1.ประวัติส่วนตัวและการศึกษา
10 คะแนน
2.บุคลิกภาพ ท่วงทีวาจา
10 คะแนน
3.การมีปฏิภาณ
10 คะแนน
4.เจตคติ และอุดมการณ์
10 คะแนน
5.วุฒิภาวะทางอารมณ์
10 คะแนน

องค์ประกอบกำรประเมิน ตัวชี้วัด และคะแนนกำรประเมินควำมเหมำะสมกับตำแหน่ง
สำหรับกำรคัดเลือกบุคลำกรทำงกำรศึกษำอื่นตำมมำตรำ 38 ค.(2) ตำแหน่งประเภททั่วไป
เพื่อแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งประเภทวิชำกำร ระดับปฏิบัติกำร สังกัด สพฐ.
(แนบท้ำยประกำศคณะกรรมศึกษำธิกำรจังหวัดพะเยำ ลงวันที่ ลงวันที่ 23 มีนำคม 2564)
---------------------------------ภำค ข ข้อ 2 ประเมินผลกำรปฏิบัติงำนจำกรำยงำนผลกำรปฏิบัติงำนในหน้ำที่ย้อนหลัง 2 ปี (คะแนนเต็ม 50 คะแนน)
พิจารณาจากองค์ป ระกอบการประเมิน และตัวชี้วัด พิจารณาจากความรู้ความสามารถพิเศษ สมรรถนะ
ในการปฏิบัติงานและผลงานที่เกิดจากการปฏิบัติหน้าที่ ดังนี้
ที่

องค์ประกอบ/ตัวชี้วัด

1

คุณวุฒิกำรศึกษำตรงตำมมำตรฐำนตำแหน่ง (5 คะแนน)
1. ระดับปริญญาเอก
2. ระดับปริญญาโท
3. ระดับปริญญาตรี

2

ประสบกำรณ์กำรปฏิบัติงำนในตำแหน่งที่เข้ำรับกำร
คัดเลือก (10 คะแนน)
1. ระยะเวลา 15 ปี ขึ้นไป
2. ระยะเวลา 11 – 14 ปี
3. ระยะเวลา 7 - 10 ปี
4. ระยะเวลา 6 ปี ลงมา

3

สถำนที่ปฏิบัตงิ ำน (5 คะแนน)
1. ปฏิบัติงานอยู่ในจังหวัดที่รบั สมัคร
2. ปฏิบัติงานอยู่นอกจังหวัดที่รบั สมัคร

5 คะแนน
3 คะแนน

ภูมิลำเนำ (5 คะแนน)
1. ภูมิลาเนาอยู่ในจังหวัดที่รบั สมัคร
2. ภูมิลาเนาอยู่นอกจังหวัดที่รบั สมัคร

5 คะแนน
3 คะแนน

4

5

ปฏิบัตงิ ำนตรงกับตำแหน่งที่เข้ำรับกำรคัดเลือก (5 คะแนน)
1. ภาระงานที่ปฏิบตั ิงานตรงกับกลุ่มตาแหน่งที่เข้ารับการ
คัดเลือก
2. ภาระงานที่ปฏิบตั ิงานไม่ตรงกับกลุ่มตาแหน่งที่เข้ารับการ
คัดเลือก

ค่ำคะแนน

กรอบกำรพิจำรณำ

พิจารณาจากระดับการศึกษา
5 คะแนน ที่ ก.ค.ศ.หรือ ก.พ. รับรอง
4 คะแนน ตามมาตรฐานตาแหน่งระดับสูงสุด
3 คะแนน เพียงระดับเดียว และ
พิจารณาจาก ก.ค.ศ. 16 หรือ ก.พ. 7
หรือหลักฐานอื่น
พิจารณาจากระยะเวลาที่ปฏิบัติ
หน้าที่ที่ระบุตามคาสั่ง/เอกสารอื่นที่
10 คะแนน ผู้บังคับบัญชารับรอง นับถึงวัน
8 คะแนน เปิดรับสมัครคัดเลือกวันสุดท้าย
6 คะแนน (เศษของปีตั้งแต่ 6 เดือนขึ้นไป
4 คะแนน นับเป็น 1 ปี)

5 คะแนน
3 คะแนน

พิจารณาจาก ก.ค.ศ. 16 หรือ ก.พ. 7
หรือมีคาสั่ง / หนังสืออนุญาตให้ช่วย
ปฏิบัติราชการนับถึงวันเปิดรับสมัคร
คัดเลือกวันสุดท้าย
พิจารณาจากการอาศัยอยู่ภูมิลาเนานั้น
ได้แก่ สถานที่เกิด หรือมีชื่ออยู่ใน
ทะเบียนบ้านไม่น้อยกว่า 6 เดือน
นับถึงวันเปิดรับสมัครคัดเลือก
วันสุดท้าย
กลุ่ม หมายถึง กลุ่มตามกรอบ
อัตรากาลังบุคลากรทางการศึกษาอื่น
ตามมาตรา 38 ค. (2) ตามหนังสือ
สานักงาน ก.ค.ศ. ที่ ศธ 0206.5/ว 17
ลงวันที่ 5 กันยายน 2556

-2–
ที่

องค์ประกอบ/ตัวชี้วัด

6

กำรเป็นวิทยำกรหรือกรรมกำรหรือคณะทำงำน (5 คะแนน)
1. เป็นวิทยากรหรือกรรมการหรือคณะทางานระดับภาค
หรือประเทศ
2. เป็นวิทยากรหรือกรรมการหรือคณะทางานระดับเขตพืน้ ที่
การศึกษาหรือจังหวัด
3. เป็นวิทยากรหรือกรรมการหรือคณะทางาน ระดับ
สถานศึกษาหรือกลุ่มสถานศึกษา
4. ไม่มีหลักฐานประกอบการพิจารณา

พิจารณาจากคาสั่งแต่งตั้ง
5 คะแนน หนังสือเชิญ บันทึกเสนอหรือ
หลักฐานอื่นใดที่แสดงว่าเป็นวิทยากร
4 คะแนน กรรมการหรือคณะทางานที่สูงสุด
เพียงระดับเดียว
3 คะแนน

ผลงำนที่เกิดกับตนเอง (5 คะแนน)
1. เท่ากับหรือสูงกว่าระดับภาคหรือประเทศ
2. เท่ากับหรือสูงกว่าระดับเขตพื้นที่การศึกษาหรือจังหวัด
3. ต่ากว่าระดับเขตพื้นที่การศึกษาหรือจังหวัด
4. ไม่มีหลักฐานประกอบการพิจารณา

พิจารณาจากรางวัลของผูส้ มัครที่
5 คะแนน ได้รับ เช่น โล่ เกียรติบัตร หรือ
4 คะแนน หลักฐานอื่นที่แสดงถึงผลงานทีไ่ ด้รับ
3 คะแนน รางวัลสูงสุดเพียงระดับเดียว
0 คะแนน

7

ค่ำคะแนน

กรอบกำรพิจำรณำ

0 คะแนน

8 ร ผลกำรเลื่อนเงินเดือน (5 คะแนน)
1. ระดับดีเด่น 5 ครั้งขึ้นไป
2. ระดับดีเด่น 3 – 4 ครั้ง
3. ระดับดีเด่นต่ากว่า 3 ครั้ง หรือไม่ได้รับในระดับดีเด่น

พิจารณาจากผลการเลื่อนเงินเดือน
5 คะแนน นับตั้งแต่วนั เปิดรับสมัครวันสุดท้าย
4 คะแนน ย้อนหลัง 5 ปี โดยพิจารณาจาก
3 คะแนน ก.ค.ศ. 16 หรือ ก.พ. 7

9 ผลงำนกำรประเมินของหน่วยงำน (5 คะแนน)
1. ระดับดีเด่น
2. ระดับดีมาก
3. ระดับดี

พิจารณาจากผลการประเมินของ
5 คะแนน สพท. (KRS, ARS และมาตรฐาน
4 คะแนน สานักงานเขตพื้นที่การศึกษา)
3 คะแนน ครั้งสุดท้ายทีต่ ้นสังกัด

-3ภำค ค ควำมเหมำะสมกับตำแหน่ง (สัมภำษณ์) (คะแนนเต็ม 50 คะแนน)
พิจารณาจากองค์ประกอบการประเมิน ดังนี้
ที่

องค์ประกอบ/ตัวชี้วัด

ค่ำคะแนน

กรอบกำรพิจำรณำ
พิจารณาจากการตอบคาถามเกีย่ วกับ
ประวัติส่วนตัวและประวัติการศึกษา
พิจารณาจากการแต่งกาย กริยาท่าทาง
ท่วงทีวาจา การสื่อสาร
พิจารณาจากการประมวลการตอบคาถาม โดยมี
หลักคิดและวิธีการแก้ปัญหาในเชิงบวก และ
สามารถอธิบายหลักคิดและวิธีแก้ปัญหานั้นให้
เป็นที่ยอมรับได้
พิจารณาจาก เจตคติ อุดมการณ์ ที่มีต่อตาแหน่ง
ที่สมัคร
พิจารณาจาก การแสดงออกทางอารมณ์ การ
ควบคุมตนเอง ระหว่างการตอบคาถาม

1

ประวัติส่วนตัวและการศึกษา

10 คะแนน

2

บุคลิกภาพ ท่วงทีวาจา

10 คะแนน

3

การมีปฏิภาณ

10 คะแนน

4

เจตคติและอุดมการณ์

10 คะแนน

5

วุฒิภาวะทางอารมณ์

10 คะแนน

เอกสำรแนบท้ำยประกำศ

รหัสประจำตัวผู้สอบ

แบบรำยงำนผลกำรปฏิบัติงำนในหน้ำที่ย้อนหลัง 2 ปี
ตำมองค์ประกอบ ตัวชี้วดั และคะแนนประเมินควำมเหมำะสมกับตำแหน่ง
ในกำรคัดเลือกบุคลำกรทำงกำรศึกษำอื่นตำมมำตรำ 38 ค.(2) ตำแหน่งประเภททั่วไป
เพื่อบรรจุและแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งประเภทวิชำกำร ระดับปฏิบัติกำร
สำนักงำนคณะกรรมกำรกำรศึกษำขั้นพื้นฐำน ปี พ.ศ.2564
โดย
……………………………..………………………..
หน่วยงำนกำรศึกษำ.....................................................
อำเภอ.......................................................
จังหวัด.......................................................

สมัครเข้ำรับกำรคัดเลือกในตำแหน่ง......................................................................

แบบรำยงำนผลกำรปฏิบัติงำนในหน้ำที่ย้อนหลัง 2 ปี
ตำมองค์ประกอบ ตัวชี้วัด และคะแนนประเมินควำมเหมำะสมกับตำแหน่ง
ในกำรคัดเลือกบุคลำกรทำงกำรศึกษำอื่นตำมมำตรำ 38 ค.(2) ตำแหน่งประเภททั่วไป
เพื่อบรรจุและแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งประเภทวิชำกำร ระดับปฏิบัติกำร
สำนักงำนคณะกรรมกำรกำรศึกษำขั้นพื้นฐำน ปี พ.ศ.2564
...............................................................................................
ประวัติและผลงำน
ชื่อ (นาย/นาง/นางสาว)......................................................ชื่อสกุล...............................................................
หน่วยงานการศึกษา....................................................อาเภอ................................จังหวัด..........................................
สมัครเข้ารับการคัดเลือกในตาแหน่ง...........................................................................................................................
ที่

องค์ประกอบ/ตัวชี้วัด

1 คุณวุฒิกำรศึกษำตรงตำมมำตรฐำนตำแหน่ง (5 คะแนน)
1. ระดับปริญญาเอก
2. ระดับปริญญาโท
3. ระดับปริญญาตรี
2 ประสบกำรณ์กำรปฏิบัติงำนในตำแหน่งที่เข้ำรับกำร
คัดเลือก (10 คะแนน)
1. ระยะเวลา 15 ปี ขึ้นไป
2. ระยะเวลา 11 – 14 ปี
3. ระยะเวลา 7 - 10 ปี
4. ระยะเวลา 6 ปี ลงมา
3 สถำนที่ปฏิบัติงำน (5 คะแนน)
1. ปฏิบัติงานอยู่ในจังหวัดที่รับสมัคร
2. ปฏิบัติงานอยู่นอกจังหวัดที่รับสมัคร
4 ภูมิลำเนำ (5 คะแนน)
1. ภูมิลาเนาอยู่ในจังหวัดที่รับสมัคร
2. ภูมิลาเนาอยู่นอกจังหวัดที่รับสมัคร
5 ปฏิบัตงิ ำนตรงกับตำแหน่งที่เข้ำรับกำรคัดเลือก (5 คะแนน)
1. ภาระงานที่ปฏิบัติงานตรงกับกลุ่มตาแหน่งที่เข้ารับการ
คัดเลือก
2. ภาระงานที่ปฏิบัติงานไม่ตรงกับกลุ่มตาแหน่งที่เข้ารับการ
คัดเลือก

ค่ำคะแนน
5 คะแนน
4 คะแนน
3 คะแนน

ให้แนบเอกสำรตำมรำยละเอียด
ตัวชี้วัดแต่ละองค์ประกอบ
(เอกสารประกอบหน้าที่
..............ถึง.............)
(เอกสารประกอบหน้าที่
..............ถึง.............)

10 คะแนน
8 คะแนน
6 คะแนน
4 คะแนน

5 คะแนน
3 คะแนน

5 คะแนน
3 คะแนน
5 คะแนน
3 คะแนน

(เอกสารประกอบหน้าที่
..............ถึง.............)

(เอกสารประกอบหน้าที่
..............ถึง.............)
(เอกสารประกอบหน้าที่
..............ถึง.............)

-2ที่
องค์ประกอบ/ตัวชี้วัด
6 กำรเป็นวิทยำกรหรือกรรมกำรหรือคณะทำงำน (5 คะแนน)
1. เป็นวิทยากรหรือกรรมการหรือคณะทางานระดับภาค
หรือประเทศ
2. เป็นวิทยากรหรือกรรมการหรือคณะทางานระดับเขตพื้นที่
การศึกษาหรือจังหวัด
3. เป็นวิทยากรหรือกรรมการหรือคณะทางาน ระดับ
สถานศึกษาหรือกลุ่มสถานศึกษา
4. ไม่มีหลักฐานประกอบการพิจารณา
7 ผลงำนที่เกิดกับตนเอง (5 คะแนน)
1. เท่ากับหรือสูงกว่าระดับภาคหรือประเทศ
2. เท่ากับหรือสูงกว่าระดับเขตพื้นที่การศึกษาหรือจังหวัด
3. ต่ากว่าระดับเขตพื้นที่การศึกษาหรือจังหวัด
4. ไม่มีหลักฐานประกอบการพิจารณา
8 ร ผลกำรเลื่อนเงินเดือน (5 คะแนน)
1. ระดับดีเด่น 5 ครั้งขึ้นไป
2. ระดับดีเด่น 3 – 4 ครั้ง
3. ระดับดีเด่นต่ากว่า 3 ครั้ง หรือไม่ได้รับในระดับดีเด่น
9 ผลงำนกำรประเมินของหน่วยงำน (5 คะแนน)
1. ระดับดีเด่น
2. ระดับดีมาก
3. ระดับดี

ค่ำคะแนน
5 คะแนน

กรอบกำรพิจำรณำ
(เอกสารประกอบหน้าที่
..............ถึง.............)

4 คะแนน
3 คะแนน
0 คะแนน
5 คะแนน
4 คะแนน
3 คะแนน
0 คะแนน
5 คะแนน
4 คะแนน
3 คะแนน
5 คะแนน
4 คะแนน
3 คะแนน

(เอกสารประกอบหน้าที่
..............ถึง.............)

(เอกสารประกอบหน้าที่
..............ถึง.............)

(เอกสารประกอบหน้าที่
..............ถึง.............)

ขอรับรองว่าข้อมูลข้างต้นเป็นจริงทุกประการ หากตรวจสอบพบภายหลังว่าข้อมูลและเอกสารที่
เกี่ยวข้องมีข้อความไม่ถูกต้องตามความเป็นจริง ถือว่าหมดสิทธิ์ในการเข้ารับการคัดเลือก
(ลงชื่อ).............................................
(.......................................................)
ผู้สมัครเข้ารับการคัดเลือก

เอกสำรแนบท้ำยประกำศ

หนังสืออนุญำตให้ข้ำรำชกำรไปเข้ำรับกำรคัดเลือกบุคลำกรทำงกำรศึกษำอื่น ตำมมำตรำ 38ค.(2)
ตำแหน่งประเภททั่วไป เพื่อแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งประเภทวิชำกำร ระดับปฏิบัติกำร
สังกัดสำนักงำนคณะกรรมกำรกำรศึกษำขั้นพื้นฐำน ปี พ.ศ.2564
เขียนที่................................................................
วันที่ ......................เดือน..................................พ.ศ.2564
ข้าพเจ้า................................................................ตาแหน่ง...................................................................
สังกัดสานักงานเขตพื้นที่การศึกษา............................................................สานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน
กระทรวงศึกษาธิการ อนุญาตให้ .....................................................................................................................................
ตาแหน่ง........................................................................ตาแหน่งเลขที่........................ระดับ............................................
อัตราเงินเดือน........................................บาท สานักงานเขตพื้นที่การศึกษา ...................................................................
กระทรวงศึกษาธิการ ไปเข้ารับการคัดเลือกบุคลากรทางการศึกษาอื่นตามมาตรา 38ค.(2) ตาแหน่งประเภททั่วไปเพื่อ
แต่งตั้งให้ดารงตาแหน่งประเภทวิชาการ ระดับปฏิบัติการ สังกัดสานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ปี พ.ศ.
2564 และยินยอมให้ย้ายเมื่อได้รับการคัดเลือก

ลงชื่อ ............................................................................(ผู้บังคับบัญชา)
(.................................................................................)
ตาแหน่ง...................................................................

