
 
 

 

 

ประกาศคณะกรรมการศึกษาธิการจังหวัดเพชรบุรี 
    เรื่อง  รับสมัครคัดเลือกบุคคลเพื่อบรรจุและแต่งต้ังเป็นข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา  
  ต าแหน่งบุคลากรทางการศึกษาอื่นตามมาตรา 38 ค. (2) ต าแหน่งประเภทท่ัวไป ระดับปฏิบัติงาน 
  กรณีท่ีมีความจ าเป็นหรือมีเหตุพิเศษ สังกัดส านักงานคณะกรรมการการศึกษาข้ันพื้นฐาน  

------------------------------------------ 
  ด้วย คณะกรรมการศึกษาธิการจังหวัดเพชรบุรี จะด าเนินการคัดเลือกบุคคลเพื่อบรรจุและ
แต่งต้ังเป็นข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ต าแหน่งบุคลากรทางการศึกษาอื่นตามมาตรา 38 ค. (2) 
ต าแหน่งประเภทท่ัวไป ระดับปฏิบัติงาน กรณีท่ีมีความจ าเป็นหรือมีเหตุพิเศษ สังกัดส านักงานคณะกรรมการ
การศึกษาข้ันพื้นฐาน ปี พ.ศ. 2563  

  อาศัยอ านาจตามความในมาตรา 50 แห่งพระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการครูและบุคลากร
ทางการศึกษา พ.ศ. 2547 และท่ีแก้ไขเพิ่มเติม หนังสือส านักงาน ก.ค.ศ. ท่ี ศธ 0206.5/ว 22 ลงวันท่ี 
19 ธันวาคม 2559 หนังสือส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ด่วนท่ีสุด ท่ี ศธ 04009/ 
ว 6343  ลงวัน ท่ี  27 ตุลาคม 2563  หนั ง สือส านั กงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ  ด่วน ท่ี สุด 
ท่ี ศธ 02145/18298  ลงวันท่ี 30 ตุลาคม 2563  และค าส่ังหัวหน้าคณะรักษาความสงบแห่งชาติ  
ท่ี 19/2560 ส่ัง ณ วันท่ี 3 เมษายน 2560 โดยอนุมัติของคณะกรรมการศึกษาธิการจังหวัดเพชรบุรี  
ในการประชุมครั้งท่ี 6/2563 เมื่อวันท่ี 15 พฤษภาคม 2563 การประชุมครั้งท่ี 10/2563 เมื่อวันท่ี 17 
สิงหาคม 2563 และการประชุมครั้งท่ี 14/2563 เมื่อวันท่ี 13 พฤศจิกายน 2563  จึงประกาศรับสมัคร
คัดเลือกบุคคลเพื่อบรรจุและแต่งต้ังเป็นข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ต าแหน่งบุคลากรทาง
การศึกษาอื่นตามมาตรา 38 ค. (2) ต าแหน่งประเภทท่ัวไป ระดับปฏิบัติงาน กรณีท่ีมีความจ าเป็นหรือมีเหตุ
พิเศษ สังกัดส านักงานคณะกรรมการการศึกษาข้ันพื้นฐานโดยจะด าเนินการคัดเลือกตามรายละเอียดดังนี้ 

  1. ต ำแหน่งที่จะด ำเนินกำรคัดเลือก และอัตรำเงินเดือน  ดังนี้ 
 ต าแหน่งเจ้าพนักงานธุรการ ระดับปฏิบัติงาน จ านวน 3 อัตรา แนบท้ายประกาศนี้                 
โดยให้ได้รับอัตราเงินเดือน ดังนี้ 
 1.1 ประกาศนียบัตรวิชาชีพหรือคุณวุฒิอย่างอื่นท่ีเทียบได้ในระดับเดียวกัน อัตรา
เงินเดือน 9,400 – 10,340 บาท 
 1.2 ประกาศนียบัตรวิชาชีพเทคนิคหรืออนุปริญญาหลักสูตร 2 ปี ต่อจากประกาศนียบัตร
ประโยคมัธยมศึกษาตอนปลายหรือคุณวุฒิอย่างอื่นท่ีเทียบได้ในระดับเดียวกัน อัตราเงินเดือน  10,840 – 
11,930 บาท 
 1.3 ประกาศนียบัตรวิชาชีพช้ันสูงหรืออนุปริญญาหลักสูตร 3 ปี ต่อจากประกาศนียบัตร
ประโยคมัธยมศึกษาตอนปลายหรือคุณวุฒิอย่างอื่นท่ีเทียบได้ในระดับเดียวกัน อัตราเงินเดือน  11,500 – 
12,650 บาท 

  2. ลักษณะงำนที่ปฏิบัติของต ำแหน่งที่จะด ำเนินกำรคัดเลือก 
 ลักษณะงานท่ีปฏิบัติของต าแหน่งท่ีจะด าเนินการคัดเลือก ตามท่ีระบุไว้ในรายละเอียด 
แนบท้ายประกาศ (เอกสำรหมำยเลข 1) 
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  3. คุณสมบัติของผู้มีสิทธิสมัครเข้ำรับกำรคัดเลือก 
 ผู้มีสิทธิสมัครเข้ารับการคัดเลือกต้องมีคุณสมบัติเป็นไปตามท่ี ก.ค.ศ. ก าหนด ตามหนังสือ
ส านักงาน ก.ค.ศ. ท่ี ศธ 0206.5/ว 22 ลงวันท่ี 19 ธันวาคม 2559 เรื่อง หลักเกณฑ์และวิธีการคัดเลือก
บุคคลเพื่อบรรจุและแต่งต้ังเป็นข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ต าแหน่งบุคลากรทางการศึกษาอื่น
ตามมาตรา 38 ค. (2) ต าแหน่งประเภทท่ัวไป ระดับปฏิบัติงาน กรณีท่ีมีความจ าเป็นหรือมี เหตุพิเศษ สังกัด
ส านักงานคณะกรรมการการศึกษาข้ันพื้นฐาน ดังนี้ 
 3.1 ปัจจุบันเป็นพนักงานราชการ ลูกจ้างประจ า หรือลูกจ้างช่ัวคราวจากเงินงบประมาณ 
หรือเงินรายได้ของหน่วยงานการศึกษา ซึ่งได้ปฏิบัติหน้าท่ีเกี่ยวกับลักษณะงานของต าแหน่งบุคลากร  
ทางการศึกษาอื่นตามมาตรา 38 ค. (2) ในหน่วยงานการศึกษา สังกัดส านักงานคณะกรรมการการศึกษา 
ขั้นพื้นฐาน ตามค าส่ังหรือสัญญาจ้างหรือเอกสารอื่นท่ีทางราชการออกให้อย่างใดอย่างหนึ่งหรือรวมกันมาแล้ว
ไม่น้อยกว่าส่ีปี นับถึงวันรับสมัครคัดเลือกวันสุดท้าย ซึ่งเป็นระยะเวลาต่อเนื่องกันหรือไม่ก็ได้ 
  ท้ังนี้ เงินรายได้ของหน่วยงานการศึกษา ให้หมายถึง เงินบริจาค ค่าธรรมเนียม 
ค่าบริการ ค่าตอบแทนจากการให้บริการ การลงทุน การใช้ทรัพย์สินของส านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษา 
หรือสถานศึกษา และน าไปใช้จ่ายตามกฎหมายหรือระเบียบท่ีทางราชการก าหนด หรือเงินรายได้อื่น  
ตามกฎหมายหรือระเบียบว่าด้วยการนั้น 
 3.2 มีคุณสมบัติท่ัวไปตามมาตรา 30 แห่งพระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการครูและ
บุคลากรทางการศึกษา พ.ศ. 2547 และท่ีแก้ไขเพิ่มเติม ดังนี้ 

(1) มีสัญชาติไทย 
   (2) มีอายุไม่ต่ ากว่าสิบแปดปีบริบูรณ์ 
   (3) เป็นผู้เล่ือมใสในการปกครองระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์เป็น
ประมุข ตามรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย 
   (4) ไม่เป็นผู้ด ารงต าแหน่งทางการเมือง สมาชิกสภาท้องถิ่น หรือผู้บริหารท้องถิ่น 
   (5) ไม่เป็นคนไร้ความสามารถ หรือจิตฟั่นเฟือนไม่สมประกอบ หรือเป็นโรคตามท่ี
ก าหนดในกฎ ก.ค.ศ. 
   (6) ไม่ เป็น ผู้อยู่ระหว่างถูกพักราชการ ถูกส่ังให้ออกจากราชการไว้ก่อนตาม
พระราชบัญญัตินี้หรือตามกฎหมายอื่น หรือถูกส่ังพัก หรือเพิกถอนใบอนุญาตประกอบวิชาชีพ ตามหลักเกณฑ์          
ท่ีก าหนดในกฎหมายองค์กรวิชาชีพนั้นๆ 
   (7) ไม่เป็นผู้บกพร่องในศีลธรรมอันดีส าหรับการเป็นผู้ประกอบวิ ชาชีพครูและ
บุคลากรทางการศึกษา 
   (8) ไม่เป็นกรรมการบริหารพรรคการเมืองหรือเจ้าหน้าท่ีในพรรคการเมือง 
   (9) ไม่เป็นบุคคลล้มละลาย 
   (10) ไม่เป็นผู้เคยต้องโทษจ าคุกโดยค าพิพากษาถึงท่ีสุดให้จ าคุก เว้นแต่เป็นโทษ
ส าหรับความผิดท่ีได้กระท าโดยประมาทหรือความผิดลหุโทษ 
   (11) ไม่เป็นผู้เคยถูกลงโทษให้ออก ปลดออก หรือไล่ออกจากรัฐวิสาหกิจ องค์การ
มหาชนหรือหน่วยงานอื่นของรัฐ หรือองค์กรระหว่างประเทศ 
    (12) ไม่เป็นผู้เคยถูกลงโทษให้ออก ปลดออก หรือไล่ออกเพราะกระท าผิดวินัย 
ตามพระราชบัญญัตินี้ หรือตามกฎหมายอื่น 
   (13) ไม่เป็นผู้เคยกระท าการทุจริตในการสอบเข้ารับราชการหรือเข้าปฏิบัติงาน 
ในหน่วยงานของรัฐ 
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 3.3 มีคุณสมบัติเฉพาะส าหรับผู้ด ารงต าแหน่งตรงตามมาตรฐานต าแหน่งข้าราชการครู
และบุคลากรทางการศึกษา ต าแหน่งบุคลากรทางการศึกษาอื่นตามมาตรา 38 ค. (2) ดังนี้ 
  มีคุณวุฒิอย่างใดอย่างหนึ่งดังต่อไปนี้ 
  1) ได้รับประกาศนียบัตรวิชาชีพหรือคุณวุฒิอย่างอื่นท่ีเทียบได้ในระดับเดียวกัน 
ในสาขาวิชาหรือทางท่ีส่วนราชการเจ้าสังกัดเห็นว่าเหมาะสมกับหน้าท่ีความรับผิดชอบและลักษณะงานท่ีปฏิบัติ 
  2) ได้รับประกาศนียบัตรวิชาชีพเทคนิคหรืออนุปริญญาหลักสูตร 2 ปี  ต่อจาก
ประกาศนียบัตรประโยคมัธยมศึกษาตอนปลายหรือคุณวุฒิอย่างอื่นท่ีเทียบได้ในระดับเดียวกัน ในสาขาวิชาหรือ
ทางท่ีส่วนราชการเจ้าสังกัดเห็นว่าเหมาะสมกับหน้าท่ีความรับผิดชอบและลักษณะงานท่ีปฏิบัติ 
  3) ได้รับประกาศนียบัตรวิชาชีพช้ันสูงหรืออนุปริญญาหลักสูตร 3 ปี ต่อจาก
ประกาศนียบัตรประโยคมัธยมศึกษาตอนปลายหรือคุณวุฒิอย่างอื่นท่ีเทียบได้ในระดับเดียวกัน ในสาขาวิชาหรือ
ทางท่ีส่วนราชการเจ้าสังกัดเห็นว่าเหมาะสมกับหน้าท่ีความรับผิดชอบและลักษณะงานท่ีปฏิบัติ 
  4) ได้รับประกาศนี ยบัตรหรือคุณวุฒิ อย่ างอื่น ท่ี  ก .ค.ศ. ก าหนดว่าใช้ เป็น
คุณสมบัติเฉพาะส าหรับต าแหน่งนี้ได้ 
 3.4 มีประสบการณ์ในต าแหน่งท่ีสมัครรับการคัดเลือกไม่น้อยกว่าส่ีปี 
 3.5 ไม่เป็นพระภิกษุ สามเณร ตามค าส่ังมหาเถรสมาคม เรื่อง ห้ามภิกษุ สามเณรเรียน
วิชาชีพหรือสอบแข่งขัน หรือสอบคัดเลือกอย่างคฤหัสถ์ ส่ัง ณ วันท่ี 17 มีนาคม พ.ศ.2538 

  4. กำรรับสมัคร 
 4.1 วัน เวลำ และสถำนที่รับสมัคร 
  ผู้ ท่ี ป ระสง ค์ จะสมัค ร เข้ ารับ การคัด เลือก  สามารถขอใบสมั ครได้ ด้ วยตน เอ ง  
ณ กลุ่มบริหารงานบุคคล ส านักงานศึกษาธิการจังหวัดเพชรบุรี  หรือดาวน์โหลดใบสมัครได้ทางเว็บไซต์   
www.pbipeo.go.th  แ ละยื ่น ใบ สม ัค รด ้ว ยตน เอ ง  พ ร ้อม เอก สารป ระก อบ  ณ  ห ้อ งป ระ ช ุม  1 
ส านักงานศึกษาธิการจังหวัดเพชรบุรี อาคาร 3 มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี 38 หมู่ 8 ถนนหาดเจ้าส าราญ  
ต าบลนาวุ้ง อ าเภอเมือง จังหวัดเพชรบุรี ต้ังแต่วันจันทร์ที่ 23 – วันอำทิตย์ที่ 29 พฤศจิกำยน 2563 
(ไม่เว้นวันหยุดรำชกำร) ในเวลำ 08.30 – 16.30 น. โดยผู้สมัครเข้ารับการคัดเลือกต้องแต่งกายให้สุภาพ 
เรียบร้อยตามประเพณีนิยมและประพฤติตนเป็นสุภาพชน 

 4.2 เอกสำรและหลักฐำนที่ใช้ในกำรสมัคร 
  ใหน้ าเอกสารและหลักฐานท่ีเป็นฉบับจริง และฉบับส ำเนำ อย่างละ 1 ชุด พร้อมรับรอง
ส าเนาถูกต้องและลงลายมือช่ือก ากับไว้ด้วย (ท้ังด้านหน้าและด้านหลังถ้ามี) โดยให้จัดเรียงเอกสารตามล าดับ
ดังนี้ 
  1. ใบสมัครตามแบบท่ีก าหนด (เอกสำรหมำยเลข 2) 
  2. รูปถ่ายหน้าตรงไม่สวมหมวก ไม่สวมแว่นตาด า ขนาด 1 x 1.5 นิ้ว ถ่ายไว้ไม่เกิน 
6 เดือน จ านวน 3 รูป 
  3. ใบประกาศนียบัตร และ/หรือ ระเบียนแสดงผลการเรียน (Transcript) ท่ีแสดงว่า
เป็นผู้มีวุฒิการศึกษาตรงกับต าแหน่งท่ีสมัคร (ประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) หรือประกาศนียบัตรวิชาชีพ
เทคนิค (ปวท.) หรือประกาศนียบัตรวิชาชีพช้ันสูง (ปวส.) หรือประกาศนียบัตรคุณวุฒิอนุปริญญา) ท้ังนี้ ผู้ท่ีจะ
ถือว่าเป็นผู้ส าเร็จการศึกษาตามหลักสูตรช้ันประกาศนียบัตร ของสถานศึกษาใดนั้น จะถือตามกฎหมาย  
กฎ หรือระเบียบเกี่ยวกับการส าเร็จการศึกษาตามหลักสูตรของสถานศึกษานั้น ๆ เป็นเกณฑ์  โดยจะต้องส าเร็จ
การศึกษาและได้รับการอนุมัติจากผู้มีอ านาจอนุมัติภายในวันรับสมัครคัดเลือกวันสุดท้าย  

http://www.pbipeo.moe.go.th/
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  4. บัตรประจ าตัวประชาชน 
  5. ทะเบียนบ้านท่ีมีช่ือผู้สมัคร 
  6. ใบรับรองแพทย์ท่ีออกโดยโรงพยาบาลของรัฐ ซึ่งออกให้ไม่เกิน 1 เดือน นับต้ังแต่วัน
รับการตรวจร่างกายจนถึงวันรับสมัครวันสุดท้าย ท่ีแสดงว่าไม่เป็นโรคตามกฎ ก.ค.ศ. ว่าด้วยโรค พ.ศ. 2549 ดังนี้ 
  6.1 โรคเรื้อนในระยะติดต่อหรือระยะท่ีปรากฏอาการเป็นท่ีรังเกียจแก่สังคม 
  6.2 วัณโรคในระยะติดต่อ 
  6.3 โรคเท้าช้างในระยะท่ีปรากฏอาการเป็นท่ีรังเกียจแก่สังคม 
  6.4 โรคติดยาเสพติดให้โทษ 
  6.5 โรคพิษสุราเรื้อรัง 
   7. หลักฐานอื่น ๆ (ถ้ามี) เช่น หลักฐานการเปล่ียนช่ือ – สกุล , ทะเบียนสมรส 
  8. หนังสือรับรองคุณวุฒิจากส านักงาน ก.ค.ศ. ท่ี ก.ค.ศ.รับรองคุณวุฒิ ตามเว็บไซต์ 
http://qualification60.otepc.go.th/ เพื่อประโยชน์ในการบรรจุและแต่งต้ังเป็นข้าราชการครูและบุคลากร
ทางการศึกษา ต าแหน่งบุคลากรทางการศึกษาอื่นตามมาตรา 38 ค. (2)  
  9. แบบรายงานประวัติการปฏิบัติงานตามต าแหน่งท่ีสมัครเข้ารับการคัดเลือก       
ตามแบบท่ีก าหนด (เอกสำรหมำยเลข 3) ต้ังแต่วันเริ่มปฏิบัติงานถึงปัจจุบัน พร้อมแนบเอกสำรประกอบ  
คือ ส าเนาค าส่ังหรือสัญญาจ้างหรือเอกสารอื่นท่ีทางราชการออกให้อย่างใดอย่างหนึ่ง รวมกันมาแล้วไม่น้อย
กว่าส่ีปี ท่ีระบุว่ามีการจ้างด้วยเงินงบประมาณ หรือเงินรายได้ของหน่วยงานการศึกษา พร้อมหลักฐานการจ่าย
ค่าจ้างด้วยเงินรายได้ของหน่วยงานการศึกษา เช่น ส าเนาบัญชีเงินฝากธนาคารของหน่วยงานการศึกษา  
(บัญชีเงินรายได้ของหน่วยงานการศึกษา) ใบส าคัญรับเงิน หรือหลักฐานอื่น ๆ ท่ีแสดงให้เห็นว่าเป็นการจ้าง 
ด้วยเงินรายได้ของหน่วยงานการศึกษา  โดยให้มีผู้รับรองความถูกต้องของเอกสารประกอบทุกหน้า ดังนี้ 
  9.1 กรณีปฏิบัติงำนในสถำนศึกษำ ให้ผู้อ านวยการสถานศึกษาเป็นผู้ลงนาม
รับรองความถูกต้องของเอกสารประกอบทุกหน้า  
  9.2 กรณีปฏิบั ติงำนในส ำนักงำนเขตพื้นที่กำรศึกษำ  ให้ ผู้อ านวยการ
ส านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษาเป็นผู้ลงนามรับรองความถูกต้องของเอกสารประกอบทุกหน้า 
  9.3 กรณีที่เป็นอัตรำจ้ำง หรือลูกจ้ำงชั่วครำวจำกเงินรำยได้ของหน่วยงำน
กำรศึกษำ ให้แนบหนังสือรับรองด้วย (เอกสำรหมำยเลข 4) 

  5. เง่ือนไขในกำรรับสมัคร 
 5.1 ผู้สมัครเข้ำรับกำรคัดเลือก ให้สมัครเข้ำรับกำรคัดเลือกได้เพียงต ำแหน่งเดียว  
และจังหวัดเดียว หำกปรำกฏว่ำ ผู้สมัครคัดเลือกสมัครเกินกว่ำหนึ่งต ำแหน่ง หรือเกินกว่ำหนึ่งจังหวัด  
ผู้ด ำเนินกำรคัดเลือกจะตัดสิทธิกำรคัดเลือกทั้งหมด 
 5.2 ผู้สมัครเข้ารับการคัดเลือกจะต้องยื่นใบสมัครเข้ารับการคัดเลือกด้วยตนเองและ             
ต้องกรอกรายละเอียดในใบสมัครให้ถูกต้อง ครบถ้วน ด้วยตัวบรรจง พร้อมท้ังยื่นหลักฐานในการสมัคร 
ให้ถูกต้องครบถ้วน  หากผู้สมัครรายใดท่ีมีคุณสมบัติ ไม่ตรงหรือมีเอกสารไม่ครบตามประกาศรับสมัคร 
เจ้าหน้าท่ีรับสมัครมีสิทธิท่ีจะไม่รับสมัคร หรือผู้สมัครรายใดปกปิดหรือแจ้งข้อความอันเป็นเท็จ  โดยเจ้าหน้าท่ี
รับสมัครไม่สามารถตรวจสอบได้ในขณะรับสมัครและได้รับสมัครไว้  หากตรวจสอบพบภายหลังจะไม่ได้รับ 
การพิจารณาให้เป็นผู้มีสิทธิเข้ารับการคัดเลือกโดยไม่มีเงื่อนไขใด ๆ ท้ังส้ิน 
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 5.3 ประกาศนียบัตรและระเบียนแสดงผลการเรียนท่ีแสดงว่าเป็นผู้มีวุฒิการศึกษาตรงกับ
ต าแหน่งท่ีรับสมัคร  จะต้องส าเร็จการศึกษาและได้รับการอนุมัติจากผู้มีอ านาจอนุมัติภายในวันรับสมัคร
คัดเลือกวันสุดท้าย 
 5.4 ผู้สมัครเข้ารับการคัดเลือกจะต้องรับผิดชอบในการตรวจสอบและรับรองตนเอง                
ว่าเป็นผู้มีคุณสมบัติท่ัวไปและมีคุณสมบัติเฉพาะต าแหน่งตรงตามประกาศรับสมัครจริง และจะต้องกรอก
รายละเอียดต่าง ๆ ในใบสมัครให้ถูกต้องครบถ้วน 
 5.5 ในกรณีท่ีมีความผิดพลาดอันเกิดจากผู้สมัครไม่ว่าด้วยเหตุใด ๆ หรือวุฒิการศึกษา                 
ไม่ตรงตามคุณสมบัติของต าแหน่งท่ีรับสมัคร อันมีผลท าให้ผู้สมัครไม่มีสิทธิสมัครตามประกาศดังกล่าว ให้ถือว่า              
การรับสมัครและการได้เข้ารับการคัดเลือกครั้งนี้เป็นโมฆะส าหรับผู้นั้น   จะไม่ได้รับการพิจารณาบรรจุและ
แต่งต้ังเข้ารับราชการ โดยไม่มีเงื่อนไขใด ๆ ท้ังส้ิน 
 5.6 ผู้สมัครจะต้องปฏิบัติตนตามมาตรการเฝ้าระวังและป้องกันการแพร่ระบาดของ              
โรคติดเช้ือไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) อย่างเคร่งครัด  โดยต้องสวมหน้ำกำกอนำมัยทำงกำรแพทย์
หรือหน้ำกำกผ้ำทุกคร้ังเม่ือมำติดต่อกับหน่วยรับสมัครสอบ 

  6. กำรประกำศรำยชื่อผู้มีสิทธิเข้ำรับกำรคัดเลือก 
 คณะกรรมการศึกษาธิการจังหวัดเพชรบุรี  จะประกาศรายช่ือผู้มีสิทธิเข้ารับการคัดเลือก 
ภำยในวันพุธที่ 2  ธันวำคม  2563  ณ ส านักงานศึกษาธิการจังหวัดเพชรบุรี อาคาร 3 มหาวิทยาลัย 
ราชภัฏเพชรบุรี 38 หมู่ 8 ถนนหาดเจ้าส าราญ ต าบลนาวุ้ง อ าเภอเมือง จังหวัดเพชรบุรี  และทางเว็บไซต์  
www.pbipeo.go.th 

  7. หลักสูตรกำรคัดเลือก 
 คณะกรรมการศึกษาธิการจังหวัดเพชรบุรี จะด าเนินการคัดเลือกตามหลักสูตรการคัดเลือก
บุคคลเพื่อบรรจุและแต่งต้ังเป็นข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ต าแหน่งบุคลากรทางการศึกษาอื่น
ตามมาตรา 38 ค. (2) ต าแหน่งประเภทท่ัวไป ระดับปฏิบัติงาน กรณีท่ีมีความจ าเป็นหรือมีเหตุพิเศษ  
สังกัดส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน  โดยวิธีการสอบข้อเขียนแบบปรนัยใน ภาค ก และภาค ข  
และภาค ค โดยการประเมินจากรายงานผลการปฏิบัติงานท่ีผ่านมา  และประเมินด้วยวิธีการสอบสัมภาษณ์ 
ตามหลักสูตรแนบท้ายประกาศนี้ 

  8. วัน เวลำ และสถำนที่สอบคัดเลือก 
 คณะกรรมการศึกษาธิการจังหวัดเพชรบุรี จะด าเนินการสอบคัดเลือกโดยการสอบตาม
ตารางสอบท่ีส านักงานคณะกรรมการการศึกษาข้ันพื้นฐานก าหนด ดังนี้ 
 

ภำค ก ความรู้ความสามารถท่ัวไป (คะแนนเต็ม 100 คะแนน) 
 

วัน/เวลำ วิชำที่สอบ 
คะแนนเต็ม 

(100 คะแนน) 
วันเสำร์ที่ 12 ธนัวำคม 2563 

เวลา 09.30 – 11.30 น. 
 

1. วิชาความสามารถท่ัวไป 
    1) ความสามารถทางด้านการคิดค านวณ 
    2) ความสามารถด้านเหตุผล 

50 คะแนน 
 

2. วิชาภาษาไทย 
    1) ความเข้าใจภาษา 
    2) การใช้ภาษา 

50 คะแนน 

http://www.pbipeo.moe.go.th/
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ภำค ข ความรู้ความสามารถท่ีใช้เฉพาะต าแหน่ง 
 

วัน/เวลำ วิชำที่สอบ 
คะแนนเต็ม 

(150 คะแนน) 
วันเสำร์ที่ 12 ธนัวำคม 2563 

เวลา 13.30 – 15.30 น. 
 

ความรู้ความสามารถท่ีใช้ในการปฏิบัติงานในหน้าท่ี 
โดยเฉพาะท่ีระบุในมาตรฐานต าแหน่ง 
และท่ีก าหนดเป็นขอบข่ายงานท่ีปฏิบัติของต าแหน่ง 
 

150 คะแนน 

ภำค ค ความเหมาะสมกับต าแหน่ง 
 

วัน/เวลำ วิชำที่สอบ 
คะแนนเต็ม 

(50 คะแนน) 
วันเสำร์ที่ 19 ธันวำคม 2563 
ต้ังแต่เวลา 09.00 น. เป็นต้นไป 

 
 

รายงานผลการปฏิบัติงานท่ีผ่านมา 25 คะแนน 
สอบสัมภาษณ์โดยพิจารณาจากประวัติส่วนตัว 
และการศึกษา บุคลิกลักษณะ การมีปฏิภาณ  
ท่วงทีวาจา เจตคติและอุดมการณ์ 

25 คะแนน 
 

 ส าหรับสถานท่ีสอบคัดเลือก และห้องสอบคัดเลือก จะแจ้งให้ทราบในวันประกาศรายช่ือ 
ผู้มีสิทธิเข้ารับการคัดเลือกต่อไป 

  9. กำรประกำศรำยชื่อผู้ผ่ำนกำรคัดเลือก ภำค ก และ ภำค ข 
 คณะกรรมการศึกษาธิการจังหวัดเพชรบุรี จะประกาศรายช่ือผู้ผ่านเกณฑ์การทดสอบ ภาค ก  
ความรู้ความสามารถท่ัวไป และ ภาค ข ความรู้ความสามารถท่ีใช้เฉพาะต าแหน่ง ตามเกณฑ์ร้อยละหกสิบ 
โดยเรียงตามประกาศรายชื่อ ผู้มีสิทธิเข้ารับการคัดเลือก  ภำยในวันพุธที่ 16 ธันวำคม 2563  
ณ ส านักงานศึกษาธิการจังหวัดเพชรบุรี อาคาร 3 มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี 38 หมู่ 8 ถนนหาดเจ้าส าราญ  
ต าบลนาวุ้ง อ าเภอเมือง จังหวัดเพชรบุรี และทางเว็บไซต์ www.pbipeo.go.th 

  10. เกณฑ์กำรตัดสิน 
   ผู้ผ่านการคัดเลือกต้องได้คะแนนในแต่ละภาคไม่ต่ ากว่าร้อยละหกสิบ  โดยประกาศผล          
การคัดเลือกเรียงล าดับจากผู้ได้คะแนนรวมทุกภาคจากมากไปหาน้อย  กรณีท่ีมีผู้สอบได้คะแนนรวมทั้ง 3 ภาค 
เท่ากัน  ให้ผู้สอบได้คะแนนภาคความเหมาะสมกับต าแหน่ง (ภาค ค) มากกว่าเป็นผู้อยู่ล าดับท่ีดีกว่า  ถ้าคะแนน
ภาคความเหมาะสมกับต าแหน่ง (ภาค ค) เท่ากัน  ให้ผู้ท่ีได้คะแนนภาคความรู้ความสามารถท่ีใช้เฉพาะต าแหน่ง 
(ภาค ข) มากกว่าเป็นผู้อยู่ล าดับท่ีดีกว่า  ถ้ายังคงได้คะแนนเท่ากันอีกก็ให้พิจารณาผู้ท่ีมีประสบการณ์ในต าแหน่ง
ท่ีสมัครเข้ารับการคัดเลือกมากกว่าเป็นผู้อยู่ล าดับท่ีดีกว่า  หากผู้ท่ีมีประสบการณ์ในต าแหน่งท่ีสมัครเข้ารับ 
การคัดเลือกเท่ากันอีก  ก็ให้ผู้ได้รับเลขประจ าตัวสอบก่อนเป็นผู้อยู่ล าดับท่ีดีกว่า 

  11. กำรประกำศผลกำรคัดเลือก 
   คณะกรรมการศึกษาธิการจังหวัดเพชรบุรี  จะประกาศผลการคัดเลือก ภำยใน                
วันพุธที่ 23 ธันวำคม 2563 ณ ส านักงานศึกษาธิการจังหวัดเพชรบุรี อาคาร 3 มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี  
38 หมู่ 8 ถนนหาดเจ้าส าราญ ต าบลนาวุ้ง อ าเภอเมือง จังหวัดเพชรบุรี และทางเว็บไซต์ www.pbipeo.go.th 

http://www.pbipeo.moe.go.th/
http://www.pbipeo.moe.go.th/
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   12. กำรเรียกตัว 
   การเรียกตัวผู้ได้รับการคัดเลือกมารายงานตัวเพื่อบรรจุและแต่งต้ัง จะเรียกตามล าดับท่ี 
ท่ีผ่านการคัดเลือกให้ครบตามจ านวนต าแหน่งว่างท่ีประกาศรับสมัครโดยไม่มีกำรขึ้นบัญชี  โดยจะใช้ประกาศ                 
ผลการคัดเลือกเป็นการเรียกตัวผู้ท่ีมีสิทธิได้รับการบรรจุและแต่งต้ัง 

  13. กำรบรรจุและแต่งต้ัง 
   13.1 จะบรรจุและแต่งต้ังผู้ได้รับการคัดเลือกให้ด ารงต าแหน่งประเภทท่ัวไป ระดับ
ปฏิบัติงาน ตามจ านวนต าแหน่งท่ีประกาศรับสมัครโดยไม่ขึ้นบัญชี  โดยให้ได้รับเงินเดือนตามคุณวุฒิท่ี ก.ค.ศ. 
ก าหนด  และตามท่ีประกาศไว้ในการคัดเลือก ในกรณีท่ีมีผู้ผ่านการคัดเลือกไม่ครบตามต าแหน่งท่ีประกาศ             
รับสมัครให้บรรจุและแต่งต้ังเท่าท่ีคัดเลือกได้ 
   13.2 ผู้ท่ีได้รับการบรรจุและแต่งต้ังต้องปฏิบัติหน้าท่ีในหน่วยงานการศึกษาท่ีได้รับ
การบรรจุและแต่งต้ังเป็นเวลาไม่น้อยกว่ำสี่ปี  จึงจะมีสิทธิขอย้าย หรือขอโอน 
   13 .3 กรณี ท่ีตรวจสอบภายหลังพบว่า ผู้ได้รับการคัดเลือกรายใดเป็น ผู้ขาด
คุณสมบัติตามท่ี ก.ค.ศ. ก าหนด  ให้ถือว่าผู้นั้นเป็นผู้ขาดคุณสมบัติท่ีจะได้รับการแต่งต้ังให้ด ารงต าแหน่ง ท้ังนี้ 
หากผู้ใดได้รับการบรรจุและแต่งต้ังแล้ว  ให้ผู้มีอ านาจส่ังบรรจุและแต่งต้ังตามมาตรา 53 ด าเนินการเพิกถอน
ค าส่ังบรรจุและแต่งต้ัง และผู้นั้นจะเรียกร้องสิทธิใด ๆ มิได้ 

  ท้ังนี้  การด าเนินการคัดเลือก หากปรากฏว่ามีการทุจริต หรือส่อไปในทางไม่ สุจริต                    
หรือด าเนินการผิดพลาด อันอาจท าให้เกิดความไม่เป็นธรรม ให้คณะกรรมการศึกษาธิการ จังหวัดเพชรบุรี
พิจารณาแก้ไขหรือยกเลิกการคัดเลือกในครั้งนั้นได้ 

  จึงประกาศให้ทราบโดยท่ัวกัน 

   ประกาศ  ณ  วันท่ี  16  พฤศจิกายน  พ.ศ. 2563 
 
 
 

(นายสมสันต์  ลือก าลัง) 
ศึกษาธิการจังหวัดเพชรบุรี ปฏิบัติหน้าท่ีแทน 
ประธานกรรมการศึกษาธิการจังหวัดเพชรบุร ี
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รำยละเอียดต ำแหน่งว่ำงที่ใช้ในกำรคัดเลือกบุคคลเพื่อบรรจุและแต่งต้ังเป็นข้ำรำชกำรครู 
และบุคลำกรทำงกำรศึกษำ ต ำแหน่งบุคลำกรทำงกำรศึกษำอื่นตำมมำตรำ 38 ค. (2)  

ต ำแหน่งประเภททั่วไป ระดับปฏิบัติงำน กรณีที่มีควำมจ ำเป็นหรือมีเหตุพิเศษ  
สังกัดส ำนักงำนคณะกรรมกำรกำรศึกษำขั้นพื้นฐำน 

 (แนบท้ายประกาศคณะกรรมการศึกษาธิการจังหวัดเพชรบุรี ลงวันท่ี 16 พฤศจิกายน พ.ศ. 2563) 
 

ท่ี ต ำแหน่ง/สังกัด ต ำแหน่งเลขที่ หมำยเหตุ 
1 เจ้าพนักงานธุรการ ระดับปฏิบัติงาน 

ส านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษาเพชรบุรี เขต 1 
อ 5  

2 เจ้าพนักงานธุรการ ระดับปฏิบัติงาน 
ส านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษาเพชรบุรี เขต 1 

อ 28  

3 เจ้าพนักงานธุรการ ระดับปฏิบัติงาน 
ส านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษามัธยมศึกษา เขต 10 

อ 44  
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หลักสูตรกำรคัดเลือกบุคคลเพื่อบรรจุและแต่งต้ังเป็นข้ำรำชกำรครูและบุคลำกรทำงกำรศึกษำ  
ต ำแหน่งบุคลำกรทำงกำรศึกษำอื่นตำมมำตรำ 38 ค. (2) ต ำแหน่งประเภททั่วไป ระดับปฏิบัติงำน  

กรณีที่มีควำมจ ำเป็นหรือมีเหตุพิเศษ สังกัดส ำนักงำนคณะกรรมกำรกำรศึกษำขั้นพื้นฐำน 
(แนบท้ายประกาศคณะกรรมการศึกษาธิการจังหวัดเพชรบุรี ลงวันท่ี 16 พฤศจิกายน พ.ศ. 2563) 

..................................................................... 
 
  ภำค ก ควำมรู้ควำมสำมำรถทั่วไป (คะแนนเต็ม 100 คะแนน)  
ให้ทดสอบความรู้ ความสามารถ ดังต่อไปนี้ โดยวิธีการสอบข้อเขียน 
  1. วิชาความสามารถท่ัวไป (คะแนนเต็ม 50 คะแนน) 
   (1) ความสามารถทางด้านการคิดค านวณ 
        ทดสอบความสามารถในการประยุกต์ใช้ความคิดรวบยอดทางคณิตศาสตร์               
การวิเคราะห์หาความสัมพันธ์ของจ านวนหรือปริมาณ การแก้ปัญหาเชิงปริมาณ และข้อมูลต่าง ๆ  
   (2) ความสามารถด้านเหตุผล 
        ทดสอบความสามารถในการคิดหาความสัมพันธ์เช่ือมโยงของค า ข้อความ หรือ
รูปภาพ การหาข้อยุติ หรือข้อสรุปอย่างสมเหตุสมผลจากข้อความ สัญลักษณ์ สถานการณ์ หรือแบบจ าลองต่าง ๆ  
  2. วิชาภาษาไทย (คะแนนเต็ม 50 คะแนน) 
   (1) ความเข้าใจภาษา 
        ทดสอบความสามารถในการอ่านและการท าความเข้าใจกับบทความ หรือ
ข้อความท่ีก าหนดให้แล้วตอบค าถามท่ีตามมาในแต่ละบทความ หรือข้อความ ท้ังนี้ รวมไปถึงการสรุปความและ
ตีความด้วย 
   (2) การใช้ภาษา 
        ทดสอบความสามารถในการเลือกใช้ค าหรือกลุ่มค า การเขียนประโยคได้ถูกต้อง
ตามหลักภาษาและการเรียงข้อความ 
 
  ภำค ข ควำมรู้ควำมสำมำรถที่ใช้เฉพำะต ำแหน่ง (คะแนนเต็ม 100 คะแนน)  
  ทดสอบความรู้ความสามารถท่ีใช้ในการปฏิบัติงานในหน้าท่ี โดยเฉพาะตามท่ีระบุในมาตรฐาน
ต าแหน่ง และท่ีก าหนดเป็นขอบข่ายงานท่ีปฏิบัติของต าแหน่ง 
 
  ภำค ค ควำมเหมำะสมกับต ำแหน่ง (คะแนนเต็ม 50 คะแนน) ให้ประเมิน ดังต่อไปนี้ 
  1. รายงานผลการปฏิบัติงานท่ีผ่านมา (คะแนนเต็ม 25 คะแนน) ให้ส่วนราชการเป็น             
ผู้ก าหนดตัวชี้วัดในการประเมิน 
      การรายงานผลการปฏิบัติงานท่ีผ่านมาให้รายงานย้อนหลังส่ีปีติดต่อกัน ตามแบบท่ี
ผู้ด าเนินการคัดเลือกก าหนดและให้ก าหนดไว้ในประกาศรับสมัคร โดยให้ส่งรำยงำนผลกำรปฏิบัติงำน
ดังกล่ำวในวันสัมภำษณ์ 
  2. ประเมินด้วยวิธีการสัมภาษณ์ (คะแนนเต็ม 25 คะแนน) โดยพิจารณาจากประวัติส่วนตัว
และการศึกษา บุคลิกลักษณะ การมีปฏิภาณ ท่วงทีวาจา เจตคติและอุดมการณ์ 
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ก ำหนดกำรคัดเลือกบุคคลเพื่อบรรจุและแต่งต้ังเป็นข้ำรำชกำรครูและบุคลำกรทำงกำรศึกษำ  
ต ำแหน่งบุคลำกรทำงกำรศึกษำอื่นตำมมำตรำ 38 ค. (2) ต ำแหน่งประเภททั่วไป ระดับปฏิบัติงำน  

กรณีที่มีควำมจ ำเป็นหรือมีเหตุพิเศษ สังกัดส ำนักงำนคณะกรรมกำรกำรศึกษำขั้นพื้นฐำน 

 
1. ประกาศรับสมัครคัดเลือก 
    (ก่อนวันรับสมัครไม่น้อยกว่า 7 วัน ไม่เว้นวันหยุดราชการ) 

ภายในวันจันทร์ท่ี 16 พฤศจิกายน 2563 

2. รับสมัครคัดเลือก 
    (ไม่น้อยกว่า 7 วัน ไม่เว้นวันหยุดราชการ) 

วันจันทร์ท่ี 23 พฤศจิกายน 2563 – 
วันอาทิตย์ท่ี 29 พฤศจิกายน 2563 

(ไม่เว้นวันหยุดราชการ) 
3. ประกาศรายช่ือผู้มีสิทธิเข้ารับการคัดเลือก 
    (ประกาศก่อนวันคัดเลือกไม่น้อยกว่า 7 วัน) 

ภายในวันพุธที่ 2 ธันวาคม 2563 

4. การคัดเลือก 
    ภาค ก ภาคความรู้ความสามารถท่ัวไป 
    ภาค ข ภาคความรู้ความสามารถท่ีใช้เฉพาะต าแหน่ง 

วันเสาร์ท่ี 12 ธันวาคม 2563 

5. ประกาศรายช่ือผู้ผ่านการคัดเลือก ภาค ก และภาค ข ภายในวันพุธที่ 16 ธันวาคม 2563 
6. เข้ารับการประเมิน ภาค ค ความเหมาะสมกับต าแหน่ง 
    (สัมภาษณ์) 

วันเสาร์ท่ี 19 ธันวาคม 2563 

8. ประกาศผลการสอบคัดเลือก ภายในวันพุธที่ 23 ธันวาคม 2563 

หมำยเหตุ ด าเนินการตามหลักเกณฑ์และวิธีการท่ี ก.ค.ศ. ก าหนด 
  ตามหนังสือส านักงาน ก.ค.ศ. ท่ี ศธ 0206.5/ว 22 ลงวันท่ี 19 ธันวาคม 2559 
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ตำรำงสอบคัดเลือกบุคคลเพื่อบรรจุและแต่งต้ังเป็นข้ำรำชกำรครูและบุคลำกรทำงกำรศึกษำ 
ต ำแหน่งบุคลำกรทำงกำรศึกษำอื่นตำมมำตรำ 38 ค. (2) ต ำแหน่งประเภททั่วไป ระดับปฏิบัติงำน 

กรณีที่มีควำมจ ำเป็นหรือมีเหตุพิเศษ สังกัดส ำนักงำนคณะกรรมกำรกำรศึกษำขั้นพื้นฐำน 
 
ภำค ก ความรู้ความสามารถท่ัวไป (คะแนนเต็ม 100 คะแนน) 
 

วัน/เวลำ วิชำที่สอบ 
คะแนนเต็ม 

(100 คะแนน) 
วันเสำร์ที่ 12 ธนัวำคม 2563 

เวลา 09.30 – 11.30 น. 
 

1. วิชาความสามารถท่ัวไป 
    1) ความสามารถทางด้านการคิดค านวณ 
    2) ความสามารถด้านเหตุผล 

50 คะแนน 
 

2. วิชาภาษาไทย 
    1) ความเข้าใจภาษา 
    2) การใช้ภาษา 

50 คะแนน 

 

ภำค ข ความรู้ความสามารถท่ีใช้เฉพาะต าแหน่ง 
 

วัน/เวลำ วิชำทีส่อบ 
คะแนนเต็ม 

(150 คะแนน) 
วันเสำร์ที่ 12 ธนัวำคม 2563 

เวลา 13.30 – 15.30 น. 
 

ความรู้ความสามารถท่ีใช้ในการปฏิบัติงานในหน้าท่ี 
โดยเฉพาะท่ีระบุในมาตรฐานต าแหน่ง 
และท่ีก าหนดเป็นขอบข่ายงานท่ีปฏิบัติของต าแหน่ง 
 

150 คะแนน 

ภำค ค ความเหมาะสมกับต าแหน่ง 
 

วัน/เวลำ วิชำที่สอบ 
คะแนนเต็ม 

(50 คะแนน) 
วันเสำร์ที่ 19 ธันวำคม 2563 
ต้ังแต่เวลา 09.00 น. เป็นต้นไป 

 
 

รายงานผลการปฏิบัติงานท่ีผ่านมา 25 คะแนน 
สอบสัมภาษณ์โดยพิจารณาจากประวัติส่วนตัว 
และการศึกษา บุคลิกลักษณะ การมีปฏิภาณ  
ท่วงทีวาจา เจตคติและอุดมการณ์ 

25 คะแนน 
 

  
 
 
 
 
 



หมำยเหตุ : ให้ผู้ผ่านการคัดเลือกภาค ก และ ภาค ข จัดท าเอกสารรายงานผลการปฏิบัติงานท่ีผ่านมาตามองค์ประกอบ 
การประเมิน ตัวช้ีวัดข้างต้น (โดยให้รายงานย้อนหลัง 4 ปีติดต่อกัน) ตำมเอกสำรหมำยเลข 5 จ ำนวน 1 เล่ม พร้อมเอกสำร
ประกอบ โดยให้ผู้สมัครรับรองส าเนาถูกต้องในเอกสารประกอบทุกหน้ำ ท้ังด้านหน้าและด้านหลัง (ถ้ามี) ยกเว้นเอกสำร
ประกอบกำรพิจำรณำในข้อ 2 ต้องให้ผู้บังคับบัญชำรับรองส ำเนำถูกต้องทุกหน้ำ พร้อมใส่หมายเลขหน้ากระดาษ                   
ทุกแผ่น โดยให้ส่งรำยงำนผลกำรปฏิบัติงำนนี้ในวันสัมภำษณ์ 
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องค์ประกอบกำรประเมิน ตัวชี้วัด และคะแนนกำรประเมินควำมเหมำะสมกับต ำแหน่ง 
ส ำหรับกำรคัดเลือกบุคคลเพื่อบรรจุและแต่งต้ังเป็นข้ำรำชกำรครูและบุคลำกรทำงกำรศึกษำ  

ต ำแหน่งบุคลำกรทำงกำรศึกษำอื่นตำมมำตรำ 38 ค. (2) ต ำแหน่งประเภททั่วไป ระดับปฏิบัติงำน  
กรณีทีมี่ควำมจ ำเป็นหรือมีเหตุพิเศษ สังกัดส ำนักงำนคณะกรรมกำรกำรศึกษำขั้นพื้นฐำน 

(ตามหนังสือส านักงาน ก.ค.ศ. ท่ี ศธ 0206.5/ว 22 ลงวันท่ี 19 ธันวาคม 2559) 
------------------------------------------------------- 

ภำค ค ข้อ 1 รำยงำนผลกำรปฏิบัติงำนที่ผ่ำนมำ (คะแนนเต็ม 25 คะแนน) ดังนี้ 

ท่ี องค์ประกอบ/ตัวชี้วัด ค่ำคะแนน กรอบกำรพิจำรณำ 
1 คุณวุฒิกำรศึกษำตรงตำมมำตรฐำนต ำแหน่ง  (5 คะแนน) 

1. ระดับ ปวส./อนุปริญญาหลักสูตร 3 ปี ต่อจาก 
    ประกาศนียบัตรประโยคมัธยมศึกษาตอนปลาย 
2. ระดับ ปวท./อนุปริญญาหลักสูตร 2 ปี ต่อจาก 
    ประกาศนียบัตรประโยคมัธยมศึกษาตอนปลาย 
3. ระดับ ปวช. 

 
5 คะแนน 

 
4 คะแนน 

 
3 คะแนน 

  

 
พิจารณาจากระดับการศึกษาท่ี ก.ค.ศ. 
หรือ ก.พ. รับรอง ตามมาตรฐาน
ต าแหน่งระดับสูงสุดเพียงระดับเดียว 

2 ประสบกำรณ์กำรปฏิบัติงำนในต ำแหน่งที่เข้ำรับ 
กำรคัดเลือก  (5 คะแนน) 
1. ระยะเวลา 8 ปีขึน้ไป 
2. ระยะเวลา 6 – 7 ป ี
3. ระยะเวลา 4 – 5 ป ี

 
 
5 คะแนน 
4 คะแนน 
3 คะแนน 

  

พิจารณาจากระยะเวลาท่ีปฏิบัติหน้าท่ี
ท่ีระบุตามค าส่ัง/เอกสารอื่นท่ี
ผู้บังคับบัญชารับรอง นับถึงวันรับ
สมัครคัดเลือกวันสุดท้าย (เศษของปี
ต้ังแต่ 6 เดือนขึ้นไปนับเป็น 1 ปี) 

3 สถำนที่ปฏิบัติงำน  (5 คะแนน) 
1. ปฏิบัติงานอยู่ในจังหวัดท่ีรับสมัคร 
2. ปฏิบัติงานอยู่นอกจังหวัดท่ีรับสมัคร 

 
5 คะแนน 
3 คะแนน 

  

 
พิจารณาจากสัญญาจ้าง หรือค าส่ัง 
หรือเอกสารอื่นท่ีทางราชการออกให้ 

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

 
5 คะแนน 
3 คะแนน 

พิจารณาจากการอาศัยอยู่ภูมิล าเนานั้น 
ได้แก่ สถานท่ีเกิด หรือมีช่ืออยู่ใน
ทะเบียนบ้านไม่น้อยกว่า 6 เดือน  
นับถึงวันเปิดรับสมัครวันสุดท้าย 

5 กำรเป็นกรรมกำร/อนุกรรมกำร/คณะท ำงำน/วิทยำกร 
(5 คะแนน) 
1. สูงกว่าระดับเขตพื้นท่ีการศึกษาหรือจังหวัด 
2. ระดับเขตพื้นท่ีการศึกษาหรือจังหวัด 
3. ต่ ากว่าระดับเขตพื้นท่ีการศึกษาหรือจังหวัด 

 
 
5 คะแนน 
4 คะแนน 
3 คะแนน 

 
 
พิจารณาจากค าส่ังแต่งต้ัง หนังสือเชิญ 
บันทึกเสนอหรือหลักฐานอื่น 

 

 
 
 

 



(เอกสารหมายเลข 1) 
 

 
รำยละเอียดเก่ียวกับลักษณะงำนที่ปฏิบัติ ส ำหรับต ำแหน่งบุคลำกรทำงกำรศึกษำอื่น  

ตำมมำตรำ 38 ค. (2) ต ำแหน่งประเภททั่วไป ระดับปฏิบัติงำน 
(แนบท้ายประกาศคณะกรรมการศึกษาธิการจังหวัดเพชรบุรี ลงวันท่ี 16 พฤศจิกายน พ.ศ.2563) 

 
ต ำแหน่งประเภท   ท่ัวไป 
ชื่อสำยงำน    ปฏิบัติงานธุรการ 
ชื่อต ำแหน่งในสำยงำน   เจ้าพนักงานธุรการ 
ระดับต ำแหน่ง    ปฏิบัติงาน 
หน้ำที่ควำมรับผิดชอบหลัก 
  ปฏิบัติงานในฐานะผู้ปฏิบัติงานระดับต้นซึ่งไม่จ าเป็นต้องใช้ผู้ส าเร็จการศึกษาระดับปริญญา 
ปฏิบัติงานด้านธุรการ สารบรรณ หรือบริการท่ัวไป ตามแนวทาง แบบอย่าง ขั้นตอน และวิธีการท่ีชัดเจน 
ภายใต้การก ากับ แนะน า ตรวจสอบ และปฏิบัติงานอื่นตามท่ีได้รับมอบหมาย 

  โดยมีลักษณะงานท่ีปฏิบัติในด้านต่าง ๆ ดังนี้ 

  1. ด้ำนกำรปฏิบัติกำร 
   (1) ปฏิบัติงานธุรการ งานสารบรรณ งานบริการท่ัวไป เช่น การรับส่ง ลงทะเบียน 
ร่างหนังสือโต้ตอบ จัดเตรียมการประชุม การบันทึกข้อมูล เพื่อสนับสนุนให้งานต่าง ๆ ด าเนินไปได้โดยสะดวก
ราบรื่นและมีหลักฐานตรวจสอบได้ 
   (2) รวบรวมข้อมูล จัดเก็บข้อมูลสถิติ เอกสาร หลักฐานหนังสือ ตามระเบียบวิธี
ปฏิบัติเพื่อสะดวกต่อการค้นหา และเป็นหลักฐานทางราชการ 
   (3) ด าเนินการเกี่ยวกับพัสดุ ครุภัณฑ์ของส านักงาน เพื่อให้มีอุปกรณ์ท่ีมีคุณภาพไว้
ใช้งานและอยู่ในสภาพพร้อมใช้งาน 
   (4) รวบรวมรายงานผลการปฏิบัติงานและข้อมูลต่าง ๆ น าเสนอต่อผู้บังคับบัญชา
เพื่อน าไปใช้เสนอแนะและปรับปรุงการปฏิบัติงานต่อไป 

  2. ด้ำนกำรบริกำร 
   (1) ติดต่อประสานงานกับบุคคลภายในหน่วยงานเดียวกันหรือหน่วยงานท่ีเกี่ยวข้อง
เพื่อให้การปฏิบัติงานเป็นไปด้วยความราบรื่น 
   (2) ให้บริการข้อมูลแก่ผู้มาติดต่อราชการ เพื่อให้ได้รับข้อมูลท่ีจะน าไปใช้ประโยชน์
ได้ต่อไป 
   (3) ผลิตเอกสารต่าง ๆ เพื่อสนับสนุนการปฏิบัติงานตามภารกิจของหน่วยงาน และ
ปฏิบัติหน้าท่ีอื่นท่ีเกี่ยวข้องตามท่ีได้รับมอบหมาย 



(เอกสารหมายเลข 2) 

 
/เฉพาะเจ้าหน้าท่ี 
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(เอกสารหมายเลข 3) 
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แบบรำยงำนประวัติกำรปฏิบัติงำน เพื่อประกอบกำรสมัครเข้ำรับกำรคัดเลือกบุคคลเพื่อบรรจุและแต่งต้ัง
เป็นข้ำรำชกำรครูและบุคลำกรทำงกำรศึกษำ ต ำแหน่งบุคลำกรทำงกำรศึกษำอื่นตำมมำตรำ 38 ค. (2) 

ต ำแหน่งประเภททั่วไป ระดับปฏิบัติงำน กรณีที่มีควำมจ ำเป็นหรือมีเหตุพิเศษ  
สังกัดส ำนักงำนคณะกรรมกำรกำรศึกษำขั้นพื้นฐำน 

ช่ือ – นามสกุล..............................................................................ต าแหน่ง........................................................ 
สถานท่ีปฏิบัติงาน................................................................................................................................................ 
อ าเภอ....................................... จังหวัด..................................... สังกัด สพป./สพม............................................ 
 

 1.จ้างจากเงินงบประมาณ  2.จ้างจากเงินรายได้ของหน่วยงานการศึกษา 
 

ปี พ.ศ. 
สถานท่ีปฏิบัติงาน 

(โรงเรียน/ส านักงานเขต
พื้นท่ีการศึกษา) 

ระยะเวลาปฏิบัติงาน เงื่อนไขการจ้าง ผู้ลงนาม
รับรอง 

(ผอ.รร./ 
ผอ.เขต) 

ต้ังแต่วันท่ี ถึงวันท่ี 
รวม 

(ปี/เดือน) 

ตามข้อ 1 
เงิน

งบประมาณ 

ตามข้อ 2 
เงินรายได้

สถานศึกษา 
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ปี พ.ศ. 
สถานท่ีปฏิบัติงาน 

(โรงเรียน/ส านักงานเขต
พื้นท่ีการศึกษา) 

ระยะเวลาปฏิบัติงาน เงื่อนไขการจ้าง ผู้ลงนาม
รับรอง 

(ผอ.รร./ 
ผอ.เขต) 

ต้ังแต่วันท่ี ถึงวันท่ี 
รวม 

(ปี/เดือน) 

ตามข้อ 1 
เงิน

งบประมาณ 

ตามข้อ 2 
เงินรายได้

สถานศึกษา 
        
        
        
        
        

 

ขอรับรองว่าเป็นความจริงทุกประการ 
 

      ลงช่ือ......................................................ผู้สมัคร 
      (........................................................................) 

 
หมำยเหตุ :  1. ผู้ลงนามรับรองในช่องด้านขวา คือ ผู้อ านวยการสถานศึกษา (กรณีผู้สมัครปฏิบัติงานใน
สถานศึกษา) หรือผู้อ านวยการส านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษา (กรณีผู้สมัครปฏิบัติงานในส านักงานเขตพื้นท่ี
การศึกษา) 
  2. กรณีไม่มีผู้อ านวยการสถานศึกษา หรือผู้อ านวยการส านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษา ให้ผู้รักษาการ
ในต าแหน่งเป็นผู้ลงนามรับรอง 

       3. ให้แนบหลักฐานประกอบการพิจารณา คือ ส าเนาค าส่ังหรือสัญญาจ้างหรือเอกสารอื่นท่ี              
ทางราชการออกให้อย่างใดอย่างหนึ่งหรือรวมกันมาแล้วไม่น้อยกว่าส่ีปี ท่ีระบุว่ามีการจ้างด้วยเงินงบประมาณ 
หรือเงินรายได้ของหน่วยงานการศึกษา พร้อมหลักฐานการจ่ายค่าจ้างด้วยเงินรายได้ของหน่วยงานการศึกษา 
เช่น ส าเนาบัญชีเงินฝากธนาคารของหน่วยงานการศึกษา (บัญชีเงินรายได้ของหน่วยงานการศึกษา) ใบส าคัญ
รับเงิน หรือหลักฐานอื่น ๆ ท่ีแสดงให้เห็นว่าเป็นการจ้างด้วยเงินรายได้ของหน่วยงานการศึกษา โดยให้มี                   
ผู้รับรองความถูกต้องของเอกสารประกอบทุกหน้า ดังนี้ 
 1) กรณีปฏิบัติงำนในสถำนศึกษำ ให้ผู้อ านวยการสถานศึกษาเป็นผู้ลงนามรับรอง 
ความถูกต้องของเอกสารประกอบทุกหน้า 
 2) กรณีปฏิบัติงำนในส ำนักงำนเขตพื้นที่กำรศึกษำ ให้ผู้อ านวยการส านักงานเขตพื้นท่ี
การศึกษาเป็นผู้ลงนามรับรองความถูกต้องของเอกสารประกอบทุกหน้า 
 3) กรณีที่เป็นอัตรำจ้ำง หรือลูกจ้ำงชั่วครำวจำกเงินรำยได้ของหน่วยงำนกำรศึกษำ  
ให้แนบหนังสือรับรองด้วย (เอกสำรหมำยเลข 4) 
 
 
 
 



(เอกสารหมายเลข 4) 
 
 

หนังสือรับรอง  
(กรณีท่ีเป็นอัตราจ้าง หรือลูกจ้างช่ัวคราวจากเงินรายได้ของหน่วยงานการศึกษา) 

 
ท่ี.............../2563    โรงเรียน............................................................................. 
      วันท่ี................เดือน...............................พ.ศ..................... 
 ข้าพเจ้า.......................................................................... ต าแหน่ง.......................................................... 
โรงเรียน.................................................................. สังกัดส านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษา...................................... 
ขอรับรองว่า (นาย/นาง/นางสาว)......................................................................................................................... 
เป็นอัตราจ้าง หรือลูกจ้างช่ัวคราว จากเงินรายได้ของหน่วยงานการศึกษา.......................................................... 
อ าเภอ................................ จังหวัด.............................. ส านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษา.......................................... 
ตามรายละเอียดเอกสารท่ีเกี่ยวข้อง ดังนี้ 
  1.  สัญญาจ้าง ท่ี................../......................   ค าส่ังจ้าง ท่ี................../.......................  
 หลักฐานการจ่ายค่าจ้าง (ระบุ) .............................................................  อื่นๆ ....................................... 
ระยะเวลาการปฏิบัติงาน ต้ังแต่วันท่ี..........เดือน................พ.ศ........... ถึงวันท่ี..........เดือน................พ.ศ........... 
รวมเวลา..............ปี...................เดือน...................วัน 
  2.  สัญญาจ้าง ท่ี................../......................   ค าส่ังจ้าง ท่ี................../.......................  
 หลักฐานการจ่ายค่าจ้าง (ระบุ) .............................................................  อื่นๆ ....................................... 
ระยะเวลาการปฏิบัติงาน ต้ังแต่วันท่ี..........เดือน................พ.ศ........... ถึงวันท่ี..........เดือน................พ.ศ........... 
รวมเวลา..............ปี...................เดือน...................วัน 
  3.  สัญญาจ้าง ท่ี................../......................   ค าส่ังจ้าง ท่ี................../.......................  
 หลักฐานการจ่ายค่าจ้าง (ระบุ) .............................................................  อื่นๆ ....................................... 
ระยะเวลาการปฏิบัติงาน ต้ังแต่วันท่ี..........เดือน................พ.ศ........... ถึงวันท่ี..........เดือน................พ.ศ........... 
รวมเวลา..............ปี...................เดือน...................วัน 
  4.  สัญญาจ้าง ท่ี................../......................   ค าส่ังจ้าง ท่ี................../.......................  
 หลักฐานการจ่ายค่าจ้าง (ระบุ) .............................................................  อื่นๆ ....................................... 
ระยะเวลาการปฏิบัติงาน ต้ังแต่วันท่ี..........เดือน................พ.ศ........... ถึงวันท่ี..........เดือน................พ.ศ........... 
รวมเวลา..............ปี...................เดือน...................วัน 
  5.  สัญญาจ้าง ท่ี................../......................   ค าส่ังจ้าง ท่ี................../.......................  
 หลักฐานการจ่ายค่าจ้าง (ระบุ) .............................................................  อื่นๆ ....................................... 
ระยะเวลาการปฏิบัติงาน ต้ังแต่วันท่ี..........เดือน................พ.ศ........... ถึงวันท่ี..........เดือน................พ.ศ........... 
รวมเวลา..............ปี...................เดือน...................วัน 
  รวมเวลานับถึงวันท่ีสมัครวันสุดท้าย  จ านวน.................ปี.................เดือน.................วัน 
   ขอรับรองว่าข้อความดังกล่าวข้างต้น เป็นความจริงทุกประการ 

ลงช่ือ...........................................................ผู้รับรอง 
     (..............................................................................) 

ต าแหน่งผู้อ านวยการ............................................... 
วันท่ี..............เดือน..............................พ.ศ............... 



(เอกสารหมายเลข 5) 

 

แบบรำยงำนผลกำรปฏิบัติงำน (ภำค ค ข้อ 1)   

 

ตามองค์ประกอบการประเมิน ตัวชี้วัด และคะแนนการประเมินความเหมาะสมกับต าแหน่ง 

ส าหรับการคัดเลือกบุคคลเพื่อบรรจุและแต่งต้ังเป็นข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา 

ต าแหน่งบุคลากรทางการศึกษาอื่นตามมาตรา 38 ค.(2) 

ต าแหน่งประเภทท่ัวไป ระดับปฏิบัติงาน กรณีท่ีมีความจ าเป็นหรือมีเหตุพิเศษ  

สังกัดส านักงานคณะกรรมการการศึกษาข้ันพื้นฐาน ปี พ.ศ. 2563 

คณะกรรมการศึกษาธิการจังหวัดเพชรบุรี 

 

 

 

โดย 

 

 

 

 

นาย/นาง/นางสาว…………………………………………………………………….…………………… 

ต าแหน่ง............................................................................................................... 

โรงเรียน................................................................................................ 

สพป./สพม./สศศ..................................................................... 

สมัครสอบคัดเลือกต าแหน่ง..................................... 

       รหัสประจ าตัวผู้สมัครสอบ        



 



 
 


