
  
 
         
 
 

ประกาศคณะกรรมการศึกษาธิการจังหวัดพะเยา 
เร่ือง การคัดเลือกบุคลากรทางการศึกษาอ่ืน ตามมาตรา 38 ค. (2) 

ต าแหน่งประเภททั่วไป เพ่ือแต่งตั้งให้ด ารงต าแหน่งประเภทวิชาการ ระดับปฏิบัติการ 
สังกัด ส านักงานคณะกรรมการการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน ปี พ.ศ.2564 

 
        ด้วย คณะกรรมการศึกษาธิการจังหวัดพะเยา จะด าเนินการคัดเลือกบุคลากรทางการศึกษาอ่ืน         

ตามมาตรา 38 ค.(2) ต าแหน่งประเภททั่วไป ให้ด ารงต าแหน่งประเภทวิชาการ ระดับปฏิบัติการ สังกัดส านักงาน
คณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน โดยจะด าเนินการคัดเลือกข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ต าแหน่ง
บุคลากรทางการศึกษาอ่ืนตามมาตรา 38 ค.(2) ต าแหน่งประเภททั่วไป ในส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาหรือ         
ในสถานศึกษา สังกัดส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน 

  อาศัยอ านาจตามความในมาตรา ๕๐ และมาตรา 53 แห่งพระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการครูและ
บุคลากรทางการศึกษา พ .ศ .2547 และที่ แก้ ไข เพ่ิม เติม  ค าสั่ งหั วหน้ าคณ ะรักษาความสงบแห่งชาติ                       
ที่  ๑๙/๒๕๖๐ สั่ง ณ วันที่  ๓ เมษายน พ.ศ. ๒๕๖๐ หนังสือส านักงาน ก.ค.ศ. ที่  ศธ ๐๒๐๖.5/ว 1 ลงวันที่                
4 มกราคม 2564 หนังสือส านักงานคณะกรรมการการศึกษา ขั้นพ้ืนฐาน ด่วนที่สุด ที่ ศธ ๐๔๐๐๙/ว 1082       
ลงวันที่ 2 มีนาคม 2564 และมติ กศจ.พะเยา ในคราวประชุมคร้ังที่ 2/2564 เมื่อวันที่ 1 มีนาคม 2564 และใน
คราวประชุมคร้ังที่ 3/2560 เมื่อวันที่ 15 มีนาคม 2564 จึงประกาศรับสมัครคัดเลือกบุคลากรทางการศึกษาอ่ืน
ตามมาตรา 38 ค. (2) ต าแหน่งประเภททั่วไป เพ่ือแต่งตั้งให้ด ารงต าแหน่งประเภทวิชาการ ระดับปฏิบัติการ                
ตามรายละเอียดดังต่อไปนี้ 
 

1. ต ำแหน่งที่ด ำเนินกำรคัดเลือก  
 

ที ่
ต าแหน่งว่าง 

ต าแหน่งประเภทวิชาการ  
ระดับปฏิบัติการ 

ต าแหน่ง
เลขที่ 

 
กลุ่ม สังกดั /สพท. 

จ านวน
อัตรา 

1 นักจัดการงานทั่วไป อ 2 กลุ่มอ านวยการ สพป.พย.2 1 
2 นักจัดการงานทั่วไป อ 3 กลุ่มอ านวยการ สพป.พย.2 1 
3 นักวิชาการศึกษา อ 38 กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา สพป.พย.2 1 

๒. คุณสมบัติของผู้มีสิทธิสมัครเข้ำรับกำรคัดเลือก 
ให้เป็นไปตามที่  ก.ค.ศ.ก าหนด ตามหนังสือส านักงาน ก.ค.ศ. ที่  ศธ ๐๒๐๖.5/ว 1 ลงวันที่                

4 มกราคม 2564 เร่ือง หลักเกณฑ์และวิธีการคัดเลือกบุคลากรทางการศึกษาอ่ืนตามมาตรา 38 ค. (2) ต าแหน่ง
ประเภททั่วไป เพ่ือแต่งตั้งให้ด ารงต าแหน่งประเภทวิชาการ ระดับปฏิบัติการ สังกัดส านักงานคณะกรรมการการศึกษา
ขั้นพ้ืนฐาน ที่ก าหนดคุณสมบัติของผู้มีสิทธสิมัครเข้ารับการคัดเลือก ดังนี้ 
  2.1 เป็นข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ต าแหน่งบุคลากรทางการศึกษาอ่ืนตามมาตรา 
38 ค. (2) ในส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาหรือในสถานศึกษา สังกัดส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน 
 

/2.2 ต้องมี... 
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  2.2 ต้องมีคุณสมบัติเฉพาะส าหรับต าแหน่งตามมาตรฐานต าแหน่งครบถ้วน ตามหนังสือส านักงาน 
ก.ค.ศ. ที่ ศธ 0206.5/ว 8 ลงวันที่ 10 พฤษภาคม 2556 เร่ือง มาตรฐานต าแหน่งของข้าราชการครูและบุคลากร
ทางการศึกษา ต าแหน่งบุคลากรทางการศึกษาอ่ืนตามมาตรา 38 ค. (2) นับถึงวันเปิดรับสมัครคัดเลือกวันสุดท้าย 
  2.3 เป็นผู้ด ารงต าแหน่งประเภททั่วไป ที่รับเงินเดือนไม่ต่ ากว่า 15,000 บาท  

               ๓. วัน เวลำ และสถำนที่รับสมัครคัดเลือก  
  ผู้ สมั ครเข้ า รับการคั ด เลื อ กขอ รับ ใบสมั ครและสมั ครด้ วยตน เองระห ว่าง วันพฤหัสบดี                               
ที่ 1 ถึง วันพุธ ที่ 7 เมษายน 2564 เวลา 08.30 น. - 16.30 น. ไม่เว้นวันหยุดราชการ ณ  ห้องประชุมขุนมิ่งเมือง
ส านักงานศึกษาธิการจังหวัดพะเยา เลขที่ 588  หมู่ที่ 11  ถนนสนามกีฬา  ต าบลบ้านต๋อม อ าเภอเมืองพะเยา 
จังหวัดพะเยา โดยสามารถสมัครเข้ารับการคัดเลือกที่ส านักงานศึกษาธิการจังหวัดใดจังหวัดหนึ่งได้เพียงจังหวัดเดียว 
และต าแหน่งเดียวหากปรากฏว่าผู้สมัครคัดเลือกสมัครเกินกว่าหนึ่งจังหวัดหรือเกินกว่าหนึ่งต าแหน่ง ให้ผู้ด าเนินการ
คัดเลือกตัดสิทธิการคัดเลือกท้ังหมด  

  ๔. เอกสำรและหลักฐำนกำรรับสมัครคัดเลือก 
๔.๑ ใบสมัครตามแบบที่ กศจ.พะเยา ก าหนด โดยกรอกด้วยลายมือของผู้สมัครด้วยปากกาลูกลื่น               

สีน้ าเงิน จ านวน 1 ชุด  
4.2 รูปถ่ายหน้าตรงไม่สวมหมวก และไม่สวมแว่นตาด า ขนาด 1 นิ้ว จ านวน 3 รูป ซึ่งถ่ายมาแล้ว   

ไม่เกิน 6 เดือนและถ่ายคร้ังเดียวกัน   
4.3 บัตรประจ าตัวประชาชน และบัตรประจ าตัวเจ้าหน้าที่ของรัฐ ฉบับจริงพร้อมส าเนา                   

จ านวนอย่างละ 1 ฉบับ 
4.4 ทะเบียนบ้าน ฉบับจริงพร้อมส าเนา จ านวน 1 ฉบับ 
๔.5 ส าเนาปริญญาบัตร หรือส าเนาหนังสือรับรองคุณวุฒิ ที่แสดงว่าเป็นผู้มีคุณวุฒิตามมาตรฐาน กับ

ต าแหน่งที่สมัคร และระเบียนแสดงผลการเรียน (Transcript) ฉบับภำษำไทย ฉบับจริงพร้อมส าเนา จ านวนอย่างละ 
๑ ฉบับ 

4.6 ส าเนาทะเบียนประวัติข้าราชการ ก.พ.7 หรือ ก.ค.ศ. 16  
4.7 หนังสืออนุญาตจากผู้บังคับบัญชา  จ านวน 1 ฉบับ  
4.8 สรุปผลการปฏิบัติงานในหน้าที่ ย้อนหลั ง 2 ปี  จ านวน 1 ชุด (ให้ จัดพิมพ์ด้วยอักษร             

TH SarabunIT9 ขนาด 16 พอยต์  ลงในกระดาษขนาด A ๔ จ านวนไม่ เกิน  3 หน้ า ไม่ รวมภาคผนวก)                           
ตามเอกสารแนบท้ายประกาศ  

4.9 ส าเนาหลักฐานอ่ืน ๆ เช่น หนังสือส าคัญการเปลี่ยนชื่อ ชื่อสกุล และทะเบี ยนสมรส (ถ้ามี)  
ฉบับจริงพร้อมส าเนา จ านวน 1 ฉบับ 

ส าเนาทุกฉบับให้รับรองส าเนาถูกต้องด้วยตนเอง หากตรวจสอบภายหลังพบว่าเอกสาร หลักฐาน 
ต่าง ๆ ที่น ามาสมัครคัดเลือกเป็นเอกสารเท็จให้ถือว่าผู้นั้นเป็นผู้ขาดคุณสมบัติ จะไม่ได้รับการพิจารณาบรรจุและ
แต่งตั้งเข้ารับราชการ โดยไม่มีเงื่อนไขใด ๆ ทั้งสิ้น 

5.  เงื่อนไขกำรรับสมัครคัดเลือก 
5.1 ผู้สมัครเข้ารับการคัดเลือกต้องยื่นใบสมัครด้วยตนเองและกรอกรายละเอียดในใบสมัคร           

ให้ถูกต้องและครบถ้วนสมบูรณ์ 
/5.2 ผู้สมัคร... 
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5.2 ผู้สมัครเข้ารับการคัดเลือกสมัครได้เพียงหนึ่งต าแหน่งที่ระบุตามประกาศนี้เท่านั้น 

                     5.3 ผู้สมัครเข้ารับการคัดเลือกจะต้องแจ้งสถานที่ที่สามารถติดต่อได้ทางจดหมายลงทะเบียน      
ในเขตจ่ายของการไปรษณีย์ หรือหมายเลขโทรศัพท์ไว้ในใบสมัคร 

               6. หลักสูตรและวิธีกำรคัดเลือก 
 กศจ.พะเยา จะด าเนินการคัดเลือกตามหลักสูตรการคัดเลือกบุคลากรทางการศึกษาอ่ืน ตามมาตรา 

38 ค. (2) ต าแหน่งประเภททั่วไป เพ่ือแต่งตั้งให้ด ารงต าแหน่งประเภทวิชาการ ระดับปฏิบัติการ ตามหลักเกณฑ์และ
วิธีการที่ ก.ค.ศ. ก าหนด โดยวิธีการสอบข้อเขียน ประเมินผลการปฏิบัติงาน และสอบสัมภาษณ์ ซึ่งแบ่งเป็น 3 ภาค 
ดังนี้ 

ภำค ก ควำมรู้ควำมสำมำรถทั่วไป (คะแนนเต็ม 100 คะแนน)  
  ทดสอบโดยวิธีการสอบข้อเขียนเกี่ยวกับความสามารถในการคิดหาความสัมพันธ์เชื่อมโยงของค า 
ข้อความ หรือข้อสรุปอย่างสมเหตุสมผลจากข้อความ และความสามารถในการอ่าน ความรู้ความเข้าใจในบทความ     
การสรุปความและตีความ การเลือกใช้ค าหรือกลุ่มค า การเรียงความ และการเขียนประโยคได้ถูกต้องตามหลัก
ภาษาไทย และความรู้ความสามารถในการใช้ภาษาอังกฤษ ที่เกี่ยวข้องกับการปฏิบัติงาน  รายละเอียดตามแนบท้าย
ประกาศ 

ภำค ข ควำมรู้ควำมสำมำรถที่ใช้เฉพำะต ำแหน่ง (คะแนนเต็ม 150 คะแนน)   
1. ทดสอบโดยวิธีการสอบข้อเขียน หรือวิธีการสอบปฏิบัติเกี่ยวกับความรู้ความสามารถ ทักษะ  

สมรรถนะและอ่ืนๆ ที่จ าเป็นส าหรับการปฏิบัติหน้าที่ในต าแหน่งนั้น ๆ (100 คะแนน) รายละเอียดตามแนบท้าย
ประกาศ 
  2. ประเมินผลการปฏิบัติงานจากรายงานผลการปฏิบัติงานในหน้าที่ย้อนหลัง 2 ปี (50 คะแนน)     
โดยพิจารณาจากความรู้ความสามารถพิเศษ สมรรถนะในการปฏิบัติงาน และผลงานที่เกิดจากการปฏิบัติหน้าที่  

  ภำค ค. ควำมเหมำะสมกับต ำแหน่ง (คะแนนเต็ม 50 คะแนน)  
ประเมินโดยวิธีการสัมภาษณ์ พิจารณาจากประวัติส่วนตัวและการศึกษา บุคลิกภาพ ท่วงทีวาจา       

การมีปฏิภาณ เจตคติและอุดมการณ์ วุฒิภาวะทางอารมณ์   

 7. กำรประกำศรำยช่ือผู้มีสิทธิเข้ำรับกำรคัดเลือก 
  กศจ.พะเยา จะประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการคัดเลือกและสถานที่คัดเลือก ภายในวันศุกร์ ที่ 16 
เมษายน 2564 ณ ส านักงานศึกษาธิการจังหวัดพะเยา และทางเว็บไซต ์http://phayaopeo.com/index.php 

  8. วัน เวลำและสถำนที่คัดเลือก 
กศจ.พะเยา จะด าเนินการคัดเลือกโดยการสอบข้อเขียนและสอบสัมภาษณ์ ตามก าหนดการคัดเลือก 

ดังนี้ 
 
 

/ภาค ก... 
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ภำค ก   ควำมรู้ควำมสำมำรถทั่วไป 
 

วัน/เวลำ วิชำที่สอบ 
คะแนนเต็ม 

100 คะแนน 
หมำยเหตุ 

วันเสาร์ที่ 1 พฤษภาคม 2564 
เวลา 09.00 น. – 11.00 น. 
 

ความสามารถในการคิดหาความสัมพันธ์เชื่อมโยง 
ของค า ข้อความ หรือข้อสรุปอย่างสมเหตุสมผลจาก
ข้อความและความสามารถในการอ่าน ความรู้ความ
เข้าใจในบทความ การสรุปความและตีความ การ
เลือกใช้ค า  หรือกลุ่มค า การเรียงความ และการเขียน
ประโยค ได้ถูกต้องตามหลักภาษาไทย และความรู้
ความสามารถในการใช้ภาษาอังกฤษที่เกี่ยวข้อง 
กับการปฏิบัติงาน 

100 คะแนน 
 

 

 
ภำค ข   ควำมรู้ควำมสำมำรถที่ใช้เฉพำะต ำแหน่ง 

วัน/เวลำ วิชำที่สอบ 
คะแนนเต็ม 

150 คะแนน 
หมำยเหตุ 

วันเสาร์ที่ 1 พฤษภาคม 2564 
เวลา 13.00 น. – 15.00 น. 
 

ความรู้ความสามารถ ทักษะ สมรรถนะและอ่ืนๆ 
ที่จ าเป็นส าหรับการปฏิบัติหน้าที่ในต าแหน่งนั้นๆ 

100 คะแนน  

ระหว่างวันอังคาร ที่ 20 - วันศุกร์ 
ที่ 23 เมษายน 2564 

การประเมินผลการปฏิบัติงานจากรายงาน 
ผลการปฏิบัติงานในหน้าที่ย้อนหลัง 2 ปี 
 

50 คะแนน  

 
 

ภำค ค   ควำมเหมำะสมกับต ำแหน่ง 

วัน/เวลำ ประเมินควำมเหมำะสมกับต ำแหน่ง 
คะแนนเต็ม 
50 คะแนน 

หมำยเหตุ 

วันเสาร์ ที่ 15 พฤษภาคม 2564
ตั้งแต่เวลา 09.00 น.เป็นต้นไป 
 

สอบสัมภาษณ์ โดยพิจารณาจากประวัติส่วนตัว  
และการศึกษา บุ คลิ กภาพ  ท่ วงที วาจา การ
มีปฏิภาน เจตคติและอุดมการณ์ วุฒิภาวะทาง
อารมณ์ 
 

50 คะแนน  

 
 

  8.2  กศจ.พะเยา จะแจ้งสถานที่คัดเลือกให้ทราบพร้อมกับการประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการ
คัดเลือก 
 
 

/9.เกณฑ์... 
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  9. เกณฑ์กำรตัดสิน 
  ผู้ผ่านการคัดเลือกต้องได้คะแนนแต่ละภาคไม่ต่ ากว่าร้อยละหกสิบ โดยจะประกาศรายชื่อผู้ได้รับการ
คัดเลือกเรียงล าดับคะแนนรวมทั้ง 3 ภาค จากมากไปหาน้อย ในแต่ละต าแหน่ง กรณีที่คะแนนรวมเท่ากันให้ผู้ที่ได้
คะแนน ภาค ข มากกว่าอยู่ในล าดับที่ดีกว่า หากได้คะแนนภาค ข เท่ากัน ให้ผู้ที่ได้คะแนน ภาค ก มากกว่า อยู่ใน
ล าดับที่ดีกว่า หากได้คะแนนภาค ก เท่ากันอีก ให้ผู้ทีไ่ด้รับเลขประจ าตัวสอบก่อนเป็นผู้ที่อยู่ในล าดับที่ดีกว่า 

10. กำรประกำศผลกำรคัดเลือก    
               กศจ.พะเยา จะประกาศรายชื่อผู้ผ่านเกณฑ์การคัดเลือกทุกคน โดยเรียงล าดับที่จากผู้ได้คะแนนรวม
ทุกภาคจากมากไปหาน้อยในแต่ละต าแหน่ง ภายในวันพุธ ที่ 19 พฤษภาคม 2564 ติดประกาศ ณ ส านักงาน
ศึกษาธิการจังหวัดพะเยา และทางเว็บไซต ์http://phayaopeo.com/index.php 
 

  ๑1. กำรบรรจุและแต่งตั้ง 
  11.1 กศจ.พะเยา จะบรรจุและแต่งตั้งเรียงตามล าดับที่ ให้ครบตามจ านวนต าแหน่งว่างที่ประกาศ
รับสมัครโดยไม่มีการขึ้นบัญชี 

11.2 กศจ.พะเยา จะบรรจุและแต่งตั้งให้ด ารงต าแหน่งประเภทวิชาการ ระดับปฏิบัติการโดยให้
ได้รับเงินเดือนเท่าเดิม กรณีที่เงินเดือนเดิมสูงกว่าขั้นสูงของระดับปฏิบัติการ ให้ได้รับเงินเดือนตามหลักเกณฑ์และ
วิธีการตามหนังสือส านักงาน ก.พ. ที่ นร 1012.2/258 ลงวันที่ 27 กันยายน 2559 

11.3 กรณีตรวจสอบภายหลังพบว่า ผู้สมัครคัดเลือกรายใดเป็นผู้ขาดคุณสมบัติ ตามที่ ก.ค.ศ.
ก าหนดให้ถือว่าบุคคลนั้นเป็นผู้ขาดคุณสมบัติที่จะได้รับการแต่งตั้งให้ด ารงต าแหน่งประเภทวิชาการ ระดับปฏิบัติการ 
หากผู้ที่ขาดคุณสมบัติได้รับการแต่งตั้งแล้ว ต้องถูกเพิกถอนค าสั่งแต่งตั้งและจะเรียกร้องสิทธิใด ๆ ไม่ได ้
  

  จึงประกาศให้ทราบโดยทั่วกัน 

   ประกาศ  ณ  วันที่  23  มีนาคม  พ.ศ. 2564 

 
(นายวัลลภ  ไม้จ าปา) 

ศึกษาธิการจังหวัดพะเยา 
กรรมการและเลขานุการคณะกรรมการศึกษาธิการจังหวัดพะเยา ปฏิบัติหน้าที่แทน 

ประธานกรรมการศึกษาธิการจังหวัดพะเยา 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



มำตรฐำนต ำแหน่งของข้ำรำชกำรครูและบุคลำกรทำงกำรศึกษำ 
ต ำแหน่งบุคลำกรทำงกำรศึกษำอ่ืนตำมมำตรำ 38 ค. (2) 

(แนบท้ำยประกำศคณะกรรมศึกษำธิกำรจังหวัดพะเยำ ลงวันที่ 23 มีนำคม 2564) 
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หลักสูตรกำรคัดเลือกส ำหรับกำรคัดเลือกบุคลำกรทำงกำรศึกษำอ่ืนตำมมำตรำ 38 ค.(2) ต ำแหน่งประเภทท่ัวไป 

เพื่อแต่งตั้งให้ด ำรงต ำแหน่งประเภทวิชำกำร ระดับปฏิบัติกำร สังกัด สพฐ. 
(แนบท้ำยประกำศคณะกรรมศึกษำธิกำรจังหวัดพะเยำ ลงวันที่ 23 มีนำคม 2564) 

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

การคัดเลือกส าหรับการคัดเลือกบุคลากรทางการศึกษาอ่ืนตามมาตรา 38 ค.(2) ต าแหน่งประเภท 
ทั่วไปเพ่ือแต่งตั้งให้ด ารงต าแหน่งประเภทวิชาการ ระดับปฏิบัติการ  สังกัด สพฐ.ก าหนดให้ทดสอบ/ประเมิน                   
รวม  3 ภาค ดังต่อไปนี้  

ภำค ก ควำมรู้ควำมสำมำรถทั่วไป (คะแนนเต็ม 100 คะแนน) 
 ให้ทดสอบโดยวิธีการสอบข้อเขียนแบบปรนัยเกี่ยวกับความสามารถในการคิดหาความสัมพันธ์เชื่อมโยงของค า 
ข้อความ หรือข้อสรุปอย่างสมเหตุสมผลจากข้อความและความสามารถในการอ่าน ความรู้ความเข้าใจในบทความ   
การสรุปความและตีความ การเลือกใช้ค า  หรือกลุ่มค า การเรียงความ และการเขียนประโยค ได้ ถูกต้อง                         
ตามหลักภาษาไทย และความรู้ความสามารถในการใช้ภาษาอังกฤษที่เกี่ยวข้องกับการปฏิบัติงาน 

ภำค ข ควำมรู้ควำมสำมำรถที่ใช้เฉพำะต ำแหน่ง (คะแนนเต็ม 150 คะแนน) 
 1.ทดสอบเกี่ยวกับความรู้ความสามารถ ทักษะ สมรรถนะและอ่ืน ๆ ที่จ าเป็นส าหรับ การปฏิบัติหน้าที่ใน
ต าแหน่งนั้น ๆ โดยวิธีการสอบข้อเขียนแบบปรนัย  (100 คะแนน) ดังนี้ 
 หลักสูตรการสอบต าแหน่ง นักจัดการงานทั่วไป 
 

๑. ควำมรู้ควำมสำมำรถส ำหรับกำรปฏิบัติงำนในต ำแหน่ง 
    ๑)  ความรู้พ้ืนฐานเกี่ยวกับการบริหารงานส านักงาน  การบริหารทรัพยากรบุคคล การบริหารงบประมาณ               
การบริหารแผนปฏิบัติราชการ งานบริหารอาคารสถานที่ และงานสัญญาต่าง ๆ 
    ๒)  งานเลขานุการ เช่น การกลั่นกรองเร่ือง การจัดเตรียมเอกสารส าหรับการประชุม 
    ๓)  การบริหารงานประชุม เช่น การเตรียมการประชุม การบันทึกและเรียบเรียงรายงานการประชุม 
    ๔)  การเขียนหนังสือราชการ การท าเร่ืองติดต่อกับบุคคลหรือหน่วยงานต่าง ๆ 
    ๕)  การจัดท ารายงาน การติดตามการปฏิบัติตามมติที่ประชุมหรือการปฏิบัติตามค าสั่งของผู้บริหาร 
    ๖)  การรวบรวมข้อมูลสถิติและสารสนเทศ 
    ๗)  การฝึกอบรม ประชุม สัมมนา 
 
๒. ควำมรู้เกี่ยวกับกฎหมำยที่จ ำเป็นส ำหรับปฏิบัติงำนในต ำแหน่ง 
    ๑)  พระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการกระทรวงศึกษาธิการ พ.ศ. ๒๕๔๖ และที่แก้ไขเพ่ิมเติม 
    ๒)  พระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา พ.ศ. ๒๕๔๗ และท่ีแก้ไขเพ่ิมเติม 
    ๓)  พระราชบัญญัติวิธีปฏิบัติราชการทางปกครอง พ.ศ. ๒๕๓๙ และที่แก้ไขเพ่ิมเติม 
    ๔)  พระราชบัญญัติความรับผิดทางละเมิดของเจ้าหน้าที่ พ.ศ. ๒๕๓๙ 
    ๕)  พระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของราชการ พ.ศ. ๒๕๔๐ 
    ๖)  ระเบียบส านักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยงานสารบรรณ พ.ศ. ๒๕๒๖ และท่ีแก้ไขเพ่ิมเติม 
    ๗)  ระเบียบส านักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยการรักษาความปลอดภัยแห่งชาติ พ.ศ. ๒๕๕๒ และที่แก้ไขเพ่ิมเติม 
    ๘)  ระเบียบว่าด้วยการรักษาความลับของทางราชการ พ.ศ. ๒๕๔๔ และท่ีแก้ไขเพ่ิมเติม 
    ๙)  พระราชกฤษฎีกาว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี พ.ศ. ๒๕๔๖ และท่ีแก้ไขเพ่ิมเติม 
    ๑๐) พระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. ๒๕๖๐ 
    ๑๑) พระราชบัญญัติการอ านวยความสะดวกในการพิจารณาอนุญาตของทางราชการ พ.ศ. ๒๕๕๘ 
    ๑๒) พระราชบัญญัติว่าด้วยการกระท าผิดเกี่ยวกับคอมพิวเตอร์ พ.ศ. ๒๕๕๐ และที่แก้ไขเพ่ิมเติม 
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หลักสูตรการสอบต าแหน่ง นักวิชาการศึกษา 

 

๑. ควำมรู้ควำมสำมำรถส ำหรับกำรปฏิบัติงำนในต ำแหน่ง 
    ๑)  การพัฒนางานด้านวิชาการศึกษาและที่เกี่ยวข้อง 
    ๒)  จัดท าข้อเสนอนโยบาย แผน มาตรฐานการศึกษา หลักสูตร แบบเรียน ต ารา สื่อการเรียนการสอน 
สื่อการศึกษา  
         การผลิตและพัฒนาสื่อนวัตกรรมและเทคโนโลยี  
    ๓)  การจัดท าแผนส่งเสริมสนับสนุนการจัดการศึกษา 
    ๔)  การด าเนินการเกี่ยวกับงานทะเบียนและเอกสารด้านการศึกษา 
    ๕)  การส่งเสริมสนับสนุนการจัดการศึกษาให้มีคุณภาพและมาตรฐาน 
    ๖)  การติดตามประเมินผลการด าเนินงาน กิจกรรม และสรุปผลด้านการศึกษา 
    ๗)  การวิเคราะห์ วิจัยเพ่ือพัฒนางานด้านการศึกษา 
๒. ควำมรู้เกี่ยวกับกฎหมำยที่จ ำเป็นส ำหรับปฏิบัติงำนในต ำแหน่ง 
    ๑)  พระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. ๒๕๔๒ และที่แก้ไขเพ่ิมเติม 
    ๒)  พระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการกระทรวงศึกษาธิการ พ.ศ. ๒๕๔๖ และที่แก้ไขเพ่ิมเติม 
    ๓)  พระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา พ.ศ. ๒๕๔๗ และท่ีแก้ไขเพ่ิมเติม 
    ๔)  พระราชบัญญัติสภาครูและบุคลากรทางการศึกษา พ.ศ. ๒๕๔๖ 
    ๕)  พระราชบัญญัติการศึกษาภาคบังคับ พ.ศ. ๒๕๔๕ 
    ๖)  พระราชบัญญัติคุ้มครองเด็ก พ.ศ. ๒๕๔๖ 
    ๗)  พระราชบัญญัติการจัดการศึกษาส าหรับคนพิการ พ.ศ. ๒๕๕๑ และท่ีแก้ไขเพ่ิมเติม 
    ๘)  แผนยุทธศาสตร์กระทรวงศึกษาธิการ พ.ศ. ๒๕๖๓ - ๒๕๖๕ 
    ๙)  แผนการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. ๒๕๖๐ - ๒๕๗๙ และแผนการปฏิรูปประเทศด้านการศึกษา 
    ๑๐)  พระราชบัญญัติวิธีปฏิบัติราชการทางปกครอง พ.ศ. ๒๕๓๙ และที่แก้ไขเพ่ิมเติม 
    ๑๑)  พระราชบัญญัติความรับผิดทางละเมิดของเจ้าหน้าที่ พ.ศ. ๒๕๓๙ 
    ๑๒) พระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของราชการ พ.ศ. ๒๕๔๐ 
    ๑๓) ระเบียบส านักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยงานสารบรรณ พ.ศ. ๒๕๒๖ และท่ีแก้ไขเพ่ิมเติม 
    ๑๔) ระเบียบส านักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยการรักษาความปลอดภัยแห่งชาติ พ.ศ. ๒๕๕๒ และที่แก้ไขเพ่ิมเติม 
    ๑๕) ระเบียบว่าด้วยการรักษาความลับของทางราชการ พ.ศ. ๒๕๔๔ และที่แก้ไขเพ่ิมเติม 
    ๑๖) พระราชกฤษฎีกาว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี พ.ศ. ๒๕๔๖ และที่แก้ไขเพ่ิมเติม 
 
   
 2.ประเมินผลการปฏิบัติงาน จากรายงานผลการปฏิบัติงานในหน้าที่ย้อนหลัง 2 ปี โดยพิจารณาความรู้
ความสามารถพิเศษ สมรรถนะในการปฏิบัติงานและผลงานที่เกิดจากงานในหน้าที่จากเอกสารแนบตามกรอบการ
พิจารณา ขององค์ประกอบการประเมิน ตัวชี้วัด (50 คะแนน) 
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ภำค ค ควำมเหมำะสมกับต ำแหน่ง (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 และคะแนนกำรประเมินควำมเหมำะสมกับต ำแหน่ง 
ส ำหรับกำรคัดเลือกบุคลำกรทำงกำรศึกษำอ่ืนตำมมำตรำ 38 ค.(2) ต ำแหน่งประเภททั่วไป 

เพื่อแต่งตั้งให้ด ำรงต ำแหน่งประเภทวิชำกำร ระดับปฏิบัติกำร สังกัด สพฐ. 
(แนบท้ำยประกำศคณะกรรมศึกษำธิกำรจังหวัดพะเยำ ลงวันที่ ลงวันที่ 23 มีนำคม 2564) 

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

ภำค ข ข้อ 2 ประเมินผลกำรปฏิบัติงำนจำกรำยงำนผลกำรปฏิบัติงำนในหน้ำที่ย้อนหลัง 2 ปี (คะแนนเต็ม 50 คะแนน)    
พิจารณาจากองค์ประกอบการประเมิน และตัวชี้วัด พิจารณาจากความรู้ความสามารถพิเศษ สมรรถนะ                 

ในการปฏิบัติงานและผลงานที่เกิดจากการปฏิบัติหน้าที่ ดังนี้ 
 

ที่ องค์ประกอบ/ตัวชี้วัด ค่ำคะแนน กรอบกำรพิจำรณำ 

1 คุณวุฒิกำรศึกษำตรงตำมมำตรฐำนต ำแหน่ง (5 คะแนน) 
1. ระดับปริญญาเอก  
2. ระดับปริญญาโท 
3. ระดับปริญญาตร ี

 
5 คะแนน 
4 คะแนน 
3 คะแนน 

พิจารณาจากระดับการศึกษา 
ที่ ก.ค.ศ.หรือ ก.พ. รับรอง   
ตามมาตรฐานต าแหน่งระดบัสูงสุด 
เพียงระดับเดียว และ 
พิจารณาจาก ก.ค.ศ. 16 หรือ ก.พ. 7 
หรือหลักฐานอ่ืน 

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

 
 

10 คะแนน 
8 คะแนน 
6 คะแนน 
4 คะแนน 

พิจารณาจากระยะเวลาที่ปฏบิัติ
หน้าที่ที่ระบุตามค าสั่ง/เอกสารอ่ืนที่
ผู้บังคับบัญชารับรอง นบัถึงวนั  
เปิดรับสมัครคัดเลือกวันสุดทา้ย 
(เศษของปีตั้งแต่ 6 เดือนขึ้นไป 
นับเปน็ 1 ปี) 

3 สถำนที่ปฏิบัตงิำน (5 คะแนน) 
1. ปฏิบัติงานอยู่ในจังหวัดที่รบัสมัคร 
2. ปฏิบัติงานอยู่นอกจังหวัดที่รบัสมัคร 

 
5 คะแนน 
3 คะแนน 

พิจารณาจาก ก.ค.ศ. 16 หรือ ก.พ. 7 
หรือมีค าสั่ง / หนังสืออนุญาตให้ช่วย
ปฏิบัติราชการนบัถึงวันเปดิรับสมัคร
คัดเลือกวันสุดท้าย 

4 ภูมิล ำเนำ (5 คะแนน) 
1. ภูมิล าเนาอยู่ในจังหวัดที่รบัสมัคร 
2. ภูมิล าเนาอยู่นอกจังหวัดที่รบัสมัคร 

 
5 คะแนน 
3 คะแนน 

พิจารณาจากการอาศัยอยู่ภูมิล าเนานั้น
ได้แก่ สถานที่เกิด หรือมีชื่ออยู่ใน
ทะเบียนบ้านไมน่้อยกว่า 6 เดือน  
นับถึงวนัเปิดรับสมัครคัดเลือก 
วันสุดทา้ย 

5 ปฏิบัตงิำนตรงกบัต ำแหน่งที่เข้ำรับกำรคัดเลือก (5 คะแนน) 
1. ภาระงานที่ปฏิบตัิงานตรงกบักลุ่มต าแหน่งที่เข้ารับการ
คัดเลือก 
2. ภาระงานที่ปฏิบตัิงานไม่ตรงกับกลุ่มต าแหน่งที่เข้ารบัการ
คัดเลือก  

 
5 คะแนน 

 
3 คะแนน 

กลุ่ม หมายถึง กลุ่มตามกรอบ
อัตราก าลังบุคลากรทางการศึกษาอ่ืน
ตามมาตรา 38 ค. (2) ตามหนงัสือ
ส านักงาน ก.ค.ศ. ที่ ศธ 0206.5/ว 17 
ลงวันที่ 5 กนัยายน 2556 
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ที่ องค์ประกอบ/ตัวชี้วัด ค่ำคะแนน กรอบกำรพิจำรณำ 

6 กำรเป็นวิทยำกรหรือกรรมกำรหรือคณะท ำงำน (5 คะแนน) 
1. เป็นวิทยากรหรือกรรมการหรือคณะท างานระดับภาค  
หรือประเทศ  
2. เป็นวิทยากรหรือกรรมการหรือคณะท างานระดับเขตพืน้ที่
การศึกษาหรือจังหวัด 
3. เป็นวิทยากรหรือกรรมการหรือคณะท างาน ระดับ
สถานศึกษาหรือกลุ่มสถานศึกษา  
4. ไม่มีหลักฐานประกอบการพจิารณา 

 
5 คะแนน 

 
4 คะแนน 

 
3 คะแนน 

 
0 คะแนน 

พิจารณาจากค าสั่งแตง่ตั้ง  
หนังสือเชิญ บนัทึกเสนอหรือ
หลักฐานอ่ืนใดที่แสดงว่าเปน็วิทยากร 
กรรมการหรือคณะท างานที่สูงสุด
เพียงระดับเดียว 
 

7 ผลงำนที่เกิดกบัตนเอง (5 คะแนน) 
1. เท่ากับหรือสูงกว่าระดับภาคหรือประเทศ 
2. เท่ากับหรือสูงกว่าระดับเขตพื้นที่การศึกษาหรือจังหวัด  
3. ต่ ากว่าระดับเขตพื้นที่การศึกษาหรือจังหวัด  
4. ไม่มีหลักฐานประกอบการพจิารณา 

 
5 คะแนน 
4 คะแนน 
3 คะแนน 
0 คะแนน 

พิจารณาจากรางวัลของผูส้มัครที่
ได้รับ เช่น โล่ เกียรติบัตร หรือ
หลักฐานอ่ืนที่แสดงถึงผลงานทีไ่ด้รับ
รางวัลสงูสุดเพียงระดบัเดียว 
 

8 ร ผลกำรเลื่อนเงินเดือน (5 คะแนน) 
1. ระดับดีเด่น 5 คร้ังขึ้นไป 
2. ระดับดีเด่น 3 – 4 คร้ัง 
3. ระดับดีเด่นต่ ากวา่ 3 คร้ัง หรือไม่ได้รับในระดบัดีเด่น 

 
5 คะแนน 
4 คะแนน 
3 คะแนน 

พิจารณาจากผลการเลื่อนเงนิเดือน
นับตั้งแต่วนัเปิดรับสมัครวันสดุท้าย
ย้อนหลัง 5 ปี โดยพิจารณาจาก 
ก.ค.ศ. 16 หรือ ก.พ. 7 
 

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

 
5 คะแนน 
4 คะแนน 
3 คะแนน 

 

พิจารณาจากผลการประเมินของ 
สพท. (KRS, ARS และมาตรฐาน
ส านักงานเขตพื้นที่การศึกษา)  
คร้ังสุดท้ายทีต่้นสงักัด 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 



- 3 - 
 
ภำค ค ควำมเหมำะสมกับต ำแหน่ง (สัมภำษณ์) (คะแนนเต็ม 50 คะแนน) 
พิจารณาจากองค์ประกอบการประเมิน ดังนี้ 
 

ที่ องค์ประกอบ/ตัวชี้วัด ค่ำคะแนน กรอบกำรพิจำรณำ 

1 ประวัติส่วนตัวและการศึกษา 10 คะแนน พิจารณาจากการตอบค าถามเก่ียวกับ 
ประวัติส่วนตัวและประวตัิการศึกษา 

2 บุคลิกภาพ ท่วงทีวาจา 10 คะแนน พิจารณาจากการแต่งกาย กริยาท่าทาง  
ท่วงทีวาจา การสื่อสาร 

3 การมีปฏิภาณ 10 คะแนน พิจารณาจากการประมวลการตอบค าถาม โดยมี
หลักคิดและวิธีการแก้ปัญหาในเชิงบวก และ
สามารถอธิบายหลักคิดและวิธีแก้ปัญหานั้นให้
เป็นที่ยอมรับได ้

4 เจตคติและอุดมการณ์ 10 คะแนน พิจารณาจาก เจตคติ อุดมการณ์ ที่มีต่อต าแหน่ง
ที่สมัคร 

5 วุฒิภาวะทางอารมณ์ 10 คะแนน พิจารณาจาก การแสดงออกทางอารมณ์ การ
ควบคุมตนเอง ระหว่างการตอบค าถาม 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

         รหัสประจ ำตัวผู้สอบ   
 
 
 

แบบรำยงำนผลกำรปฏิบัติงำนในหน้ำที่ย้อนหลัง 2 ปี  
ตำมองค์ประกอบ ตัวชี้วดั และคะแนนประเมินควำมเหมำะสมกับต ำแหน่ง  

ในกำรคัดเลือกบุคลำกรทำงกำรศึกษำอื่นตำมมำตรำ 38 ค.(2) ต ำแหน่งประเภททั่วไป  
เพ่ือบรรจุและแต่งตั้งให้ด ำรงต ำแหน่งประเภทวิชำกำร ระดับปฏิบัติกำร  

ส ำนักงำนคณะกรรมกำรกำรศึกษำขั้นพ้ืนฐำน ปี พ.ศ.2564 
 
 

โดย 
 

……………………………..……………………….. 
หน่วยงำนกำรศึกษำ..................................................... 

อ ำเภอ....................................................... 
จังหวัด....................................................... 

 
 
 

สมัครเข้ำรับกำรคัดเลือกในต ำแหน่ง...................................................................... 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

เอกสำรแนบท้ำยประกำศ  



แบบรำยงำนผลกำรปฏิบัติงำนในหน้ำที่ย้อนหลัง 2 ปี  
ตำมองค์ประกอบ ตัวชี้วัด และคะแนนประเมินควำมเหมำะสมกับต ำแหน่ง  

ในกำรคัดเลือกบุคลำกรทำงกำรศึกษำอ่ืนตำมมำตรำ 38 ค.(2) ต ำแหน่งประเภททั่วไป  
เพื่อบรรจุและแต่งตั้งให้ด ำรงต ำแหน่งประเภทวิชำกำร ระดับปฏิบัติกำร  

ส ำนักงำนคณะกรรมกำรกำรศึกษำขั้นพื้นฐำน ปี พ.ศ.2564 
............................................................................................... 

ประวัติและผลงำน 
 ชื่อ (นาย/นาง/นางสาว)......................................................ชื่อสกุล............................... ................................ 
หน่วยงานการศึกษา....................................................อ าเภอ................................ จังหวัด.......................................... 
สมัครเข้ารับการคัดเลือกในต าแหน่ง...........................................................................................................................  
 

ที ่ องค์ประกอบ/ตัวชี้วัด ค่ำคะแนน 
ให้แนบเอกสำรตำมรำยละเอียด

ตัวช้ีวัดแต่ละองค์ประกอบ 
1 คุณวุฒิกำรศึกษำตรงตำมมำตรฐำนต ำแหน่ง (5 คะแนน) 

1. ระดับปริญญาเอก  
2. ระดับปริญญาโท 
3. ระดับปริญญาตรี 

 
5 คะแนน 
4 คะแนน 
3 คะแนน 

 
 

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

 
2 ประสบกำรณ์กำรปฏิบัติงำนในต ำแหน่งที่เข้ำรับกำร

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

 

 
 

10 คะแนน 
8 คะแนน 
6 คะแนน 
4 คะแนน 

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

 

3 สถำนที่ปฏิบัติงำน (5 คะแนน) 
1. ปฏิบัติงานอยู่ในจังหวัดที่รับสมัคร 
2. ปฏิบัติงานอยู่นอกจังหวัดที่รับสมัคร 

 

 
5 คะแนน 
3 คะแนน 

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

 

4 ภูมิล ำเนำ (5 คะแนน) 
1. ภูมิล าเนาอยู่ในจังหวัดที่รับสมัคร 
2. ภูมิล าเนาอยู่นอกจังหวัดท่ีรับสมัคร 
 

 
5 คะแนน 
3 คะแนน 

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

 

5 ปฏิบัตงิำนตรงกับต ำแหน่งที่เข้ำรับกำรคัดเลือก (5 คะแนน) 
1. ภาระงานที่ปฏิบัติงานตรงกับกลุ่มต าแหน่งที่เข้ารับการ
คัดเลือก 
2. ภาระงานที่ปฏิบัติงานไม่ตรงกับกลุ่มต าแหน่งที่เข้ารับการ
คัดเลือก  

 
5 คะแนน 

 
3 คะแนน 

(เอกสารประกอบหน้าที่ 
..............ถึง.............) 
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ที ่ องค์ประกอบ/ตัวชี้วัด ค่ำคะแนน กรอบกำรพิจำรณำ 

6 กำรเป็นวิทยำกรหรือกรรมกำรหรือคณะท ำงำน (5 คะแนน) 
1. เป็นวิทยากรหรือกรรมการหรือคณะท างานระดับภาค  
หรือประเทศ  
2. เป็นวิทยากรหรือกรรมการหรือคณะท างานระดับเขตพ้ืนที่
การศึกษาหรือจังหวัด 
3. เป็นวิทยากรหรือกรรมการหรือคณะท างาน ระดับ
สถานศึกษาหรือกลุ่มสถานศึกษา  
4. ไม่มีหลักฐานประกอบการพิจารณา 

 
5 คะแนน 

 
4 คะแนน 

 
3 คะแนน 

 
0 คะแนน 

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

 

7 ผลงำนที่เกิดกับตนเอง (5 คะแนน) 
1. เท่ากับหรือสูงกว่าระดับภาคหรือประเทศ 
2. เท่ากับหรือสูงกว่าระดับเขตพ้ืนที่การศึกษาหรือจังหวัด  
3. ต่ ากว่าระดับเขตพ้ืนที่การศึกษาหรือจังหวัด  
4. ไม่มีหลักฐานประกอบการพิจารณา 

 
5 คะแนน 
4 คะแนน 
3 คะแนน 
0 คะแนน 

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

 

8 ร ผลกำรเลื่อนเงินเดือน (5 คะแนน) 
1. ระดับดีเด่น 5 คร้ังขึ้นไป 
2. ระดับดีเด่น 3 – 4 คร้ัง 
3. ระดับดีเด่นต่ ากว่า 3 คร้ัง หรือไม่ได้รับในระดับดีเด่น 

 
5 คะแนน 
4 คะแนน 
3 คะแนน 

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

 

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

 
5 คะแนน 
4 คะแนน 
3 คะแนน 

 

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

 

   
ขอรับรองว่าข้อมูลข้างต้นเป็นจริงทุกประการ หากตรวจสอบพบภายหลังว่าข้อมูลและเอกสารที่ 

เกี่ยวข้องมีข้อความไม่ถูกต้องตามความเป็นจริง ถือว่าหมดสิทธ์ิในการเข้ารับการคัดเลือก 
 
 
       (ลงชื่อ)............................................. 
       (.......................................................) 
             ผู้สมัครเข้ารับการคัดเลือก 
 
 

 
 

 
 
 
 



 
 
 
 
 
 

หนังสืออนุญำตให้ข้ำรำชกำรไปเข้ำรับกำรคัดเลือกบุคลำกรทำงกำรศึกษำอ่ืน ตำมมำตรำ 38ค.(2) 
ต ำแหน่งประเภทท่ัวไป เพื่อแต่งตั้งให้ด ำรงต ำแหน่งประเภทวิชำกำร ระดับปฏิบัติกำร 

สังกัดส ำนักงำนคณะกรรมกำรกำรศึกษำขั้นพื้นฐำน ปี พ.ศ.2564 
 

เขียนที่................................................................ 
วันที่ ......................เดือน..................................พ.ศ.2564 

  ข้าพเจ้า................................................................ต าแหน่ง....................................................... ............ 
สังกัดส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา............................................................ส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน 
กระทรวงศึกษาธิการ อนุญาตให้ ................................................................................................. .................................... 
ต าแหน่ง........................................................................ต าแหน่งเลขที่........................ระดับ............................................ 
อัตราเงินเดือน........................................บาท ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา ........................................ ........................... 
กระทรวงศึกษาธิการ ไปเข้ารับการคัดเลือกบุคลากรทางการศึกษาอ่ืนตามมาตรา 38ค.(2) ต าแหน่งประเภททั่วไปเพ่ือ
แต่งตั้งให้ด ารงต าแหน่งประเภทวิชาการ ระดับปฏิบัติการ สังกัดส านักงานคณะกรรมการการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน ปี พ.ศ.
2564 และยินยอมให้ย้ายเมื่อได้รับการคัดเลือก  
 
 
 
 

ลงชื่อ ............................................................................(ผู้บังคับบัญชา) 
(.................................................................................)  
ต าแหน่ง................................................................... 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

เอกสำรแนบท้ำยประกำศ  


