
                                                         

 
ประกาศคณะกรรมการศึกษาธิการจังหวัดเพชรบุรี 

 เรื่อง  รับสมัครคัดเลือกบุคลากรทางการศึกษาอ่ืนตามมาตรา 38 ค. (2) ตำแหน่งประเภททั่วไป   
                  เพ่ือบรรจุและแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งประเภทวิชาการ ระดับปฏิบัติการ  
                 สังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน ปี พ.ศ. 2564 

------------------------------------------------ 
  ด้วยคณะกรรมการศึกษาธิการจังหวัดเพชรบุรี ในคราวประชุมครั้งที่ 3/2564 เมื่อวันที่ 12 
มีนาคม 2564 มีมติให้ดำเนินการคัดเลือกบุคลากรทางการศึกษาอ่ืนตามมาตรา 38 ค. (2) ตำแหน่งประเภท
ทั่วไป เพ่ือบรรจุและแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งประเภทวิชาการ ระดับปฏิบัติการ สังกัดสำนักงานคณะกรรมการ
การศึกษาขั้นพ้ืนฐาน ปี พ.ศ.2564 

  อาศัยอำนาจตามความในมาตรา 50 และมาตรา 53 แห่งพระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการ
ครูและบุคลากรทางการศึกษา พ.ศ.2547 และที่แก้ไขเพ่ิมเติม ประกอบกับหนังสือสำนักงาน ก.ค.ศ. ที่               
ศธ 0206.5/ว 1 ลงวันที่ 4 มกราคม 2564 เรื่อง หลักเกณฑ์และวิธีการคัดเลือกบุคลากรทางการศึกษาอ่ืน 
ตามมาตรา 38 ค. (2) ตำแหน่งประเภททั่วไป เพ่ือบรรจุและแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งประเภทวิชาการ ระดับ
ปฏิบัติการ หนังสือสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน ด่วนที่สุด ที่ ศธ 04009/ว 1081 ลงวันที่ 2 
มีนาคม 2564 จึงประกาศรับสมัครคัดเลือกบุคลากรทางการศึกษาอ่ืนตามมาตรา 38 ค. (2) ตำแหน่ง
ประเภททั่วไป เพ่ือบรรจุและแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งประเภทวิชาการ ระดับปฏิบัติการ สังกัดสำนักงาน
คณะกรรมการการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน ปี พ.ศ.2564 โดยจะดำเนินการคัดเลือกตามรายละเอียดดังนี้ 

  1. ตำแหน่งที่จะดำเนินการคัดเลือก จำนวน 3 อัตรา ดังนี้ 
 1.1 ตำแหน่งนักวิเคราะห์นโยบายและแผน ระดับปฏิบัติการ จำนวน  2  อัตรา 
 1.2 ตำแหน่งนักวิชาการศึกษา ระดับปฏิบัติการ   จำนวน  1  อัตรา 

  2. ลักษณะงานที่ปฏิบัติของตำแหน่งที่จะดำเนินการคัดเลือก 
 ลักษณะงานที่ปฏิบัติของตำแหน่งที่จะดำเนินการคัดเลือก ตามที่ระบุไว้ในรายละเอียด 
แนบท้ายประกาศ (เอกสารหมายเลข ๑) 

  3. คุณสมบตัิของผู้มีสิทธิสมัครเข้ารับการคัดเลือก 
 ผู้มีสิทธิสมัครเข้ารับการคัดเลือกต้องมีคุณสมบัติเป็นไปตามหลักเกณฑ์และวิธีการที่ ก.ค.ศ. 
กำหนด ตามหนังสือสำนักงาน ก.ค.ศ. ที่ ศธ 0206.5/ว 1 ลงวันที่ 4 มกราคม 2564 เรื่อง หลักเกณฑ์และ
วิธีการคัดเลือกบุคลากรทางการศึกษาอ่ืนตามมาตรา 38 ค. (2) ตำแหน่งประเภททั่วไปเพ่ือบรรจุและแต่งตั้งให้
ดำรงตำแหน่งประเภทวิชาการ ระดับปฏิบัติการ ดังนี้ 
 3.1 เป็นข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตำแหน่งบุคลากรทางการศึกษาอ่ืนตาม
มาตรา 38 ค. (2) ในหน่วยงานการศึกษา สังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน 
 3.2 มีคุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่งตามมาตรฐานตำแหน่งข้าราชการครูและบุคลากร
ทางการศึกษา ตำแหน่งบุคลากรทางการศึกษาอ่ืนตามมาตรา 38 ค. (2) ครบถ้วนนับถึงวันเปิดรับสมัคร
คัดเลือกวันสุดท้าย 
 3.3 เป็นผู้ดำรงตำแหน่งประเภททั่วไป ที่รับเงินเดือนไม่ต่ำกว่า 15,000 บาท  
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  4. การรับสมัคร 
 4.1 วัน เวลา และสถานที่รับสมัคร 
  ผู้ ที่ ป ระส งค์ จ ะสมั ค ร เข้ ารั บ การคั ด เลื อ ก  ให้  Download ใบ สมั ค ร ได้ ที่  
http://www.pbipeo.go.th/ และยื่นใบสมัครด้วยตนเองพร้อมเอกสารประกอบ ณ ห้องประชุม สำนักงาน
ศึกษาธิการจังหวัดเพชรบุรี โรงเรียนวังตะโก หมู่ที่ 2 บ้านหมอหลัด ถนนบางจาก-หนองปลาไหล ตำบล            
วังตะโก อำเภอเมืองเพชรบุรี จังหวัดเพชรบุรี ตั้งแต่วันที่ 1 – 7 เมษายน 2564 เวลา 08.30 น. – 
16.30 น. (ไม่เว้นวันหยุดราชการ)  
 4.2 เอกสารและหลักฐานที่ใช้ในการสมัคร 
  ให้ ผู้ สมัครเข้ ารับการคัด เลือกจัด เตรียมเอกสารตามที่ ระบุ  จำนวน 1  ชุด                  
พร้อมรับรองสำเนาถูกต้องและลงลายมือชื่อกำกับ (ทั้งด้านหน้าและด้านหลังถ้ามี) โดยให้จัดเรียงเอกสาร
ตามลำดับดังนี้ 
  1. ใบสมัคร (ตามแบบท่ีกำหนดแนบท้ายประกาศ) 
  2. รูปถ่ายหน้าตรงไม่สวมหมวก ไม่สวมแว่นตาดำ ขนาด 1 x 1.5 นิ้ว ถ่ายไว้ไม่เกิน 
6 เดือน และถ่ายครั้งเดียวกัน จำนวน 3 รูป 
  3. สำเนา ก.พ.7 ที่เป็นปัจจุบัน โดยให้เจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบรับรองสำเนาถูกต้อง 
  4. สำเนาปริญญาบัตร  
  5. สำเนาระเบียนแสดงผลการเรียน (Transcript)   
  6. สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน หรือสำเนาบัตรประจำตัวเจ้าหน้าที่ของรัฐ   
  7. สำเนาทะเบียนบ้านที่มีชื่อผู้สมัคร   
  8. สำเนาหลักฐานอื่น ๆ (ถ้ามี) เช่น หลักฐานการเปลี่ยนชื่อ – สกุล, ทะเบียนสมรส  
  9. เอกสารประกอบการประเมินการปฏิบั ติ งาน ในหน้ าที่ ย้ อนหลั ง 2  ปี                     
จำนวน 3 ชุด (ใช้ฉบับจริงทั้ง 3 ชุด) โดยให้ผู้ผ่านการคัดเลือกรับรองสำเนาถูกต้องทั้งด้านหน้าและ              
ด้านหลัง (ถ้ามี) ทุกหน้า ยกเว้น เอกสารคำสั่งหรือเอกสารอ่ืนที่ประกอบการพิจารณาตามองค์ประกอบ                
ข้อ 2.ประสบการณ์การปฏิบัติงานในตำแหน่งที่เข้ารับการคัดเลือก ให้ผู้บังคับบัญชาเป็นผู้รับรองความถูกต้อง 
และสำเนา ก.พ.7 ให้เจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบเป็นผู้รับรองสำเนาถูกต้อง พร้อมใส่หมายเลขหน้ากระดาษทุกแผ่น 
และให้จัดเรียงดังนี้ 
 (1) แบบรายงานผลการปฏิบัติงานในหน้าที่ย้อนหลังฯ (เอกสารหมายเลข 2) 
 (2) เอกสารประกอบการประเมิน เรียงลำดับตามองค์ประกอบการประเมิน
ตัวชี้วัด โดยมีรายละเอียดแนบท้ายประกาศนี้ 

  5. เงื่อนไขในการรับสมัคร 
 5.1 ผู้สมัครมีสิทธิสมัครเข้ารับการคัดเลือกได้เพียงตำแหน่งเดียวและหน่วยงาน
การศึกษาเดียว หากปรากฏว่าสมัครคัดเลือกเกินกว่าหนึ่งตำแหน่ง หรือเกินกว่าหนึ่งหน่วยงานการศึกษา 
ผู้ดำเนินการคัดเลือกจะตัดสิทธิการคัดเลือกทั้งหมด 
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 5.2 ผู้สมัครเข้ารับการคัดเลือกจะต้องยื่นใบสมัครเข้ารับการคัดเลือกด้วยตนเองและ             
ต้องกรอกรายละเอียดในใบสมัครให้ถูกต้อง ครบถ้วน ด้วยตัวบรรจง พร้อมทั้งยื่นหลักฐานในการสมัครให้
ถูกต้องครบถ้วน หากผู้สมัครรายใดที่มีคุณสมบัติไม่ตรงหรือมีเอกสารไม่ครบตามประกาศรับสมัคร เจ้าหน้าที่  
รับสมัครมีสิทธิ์ที่จะไม่รับสมัคร หรือผู้สมัครรายใดปกปิดหรือแจ้งข้อความอันเป็นเท็จ โดยเจ้าหน้าที่รับสมัคร 
ไม่สามารถตรวจสอบได้ในขณะรับสมัครและได้รับสมัครไว้ หากตรวจสอบพบภายหลังจะไม่ได้รับการพิจารณา
ให้เป็นผู้มีสิทธิเข้ารับการคัดเลือกโดยไม่มีเงื่อนไขใด ๆ ทั้งสิ้น 
 5.3 ผู้สมัครเข้ารับการคัดเลือกจะต้องรับผิดชอบในการตรวจสอบและรับรองตนเอง                
ว่าเป็นผู้มีคุณสมบัติทั่วไปและมีคุณสมบัติเฉพาะตำแหน่งตรงตามประกาศรับสมัครจริง และจะต้องกรอก
รายละเอียดต่าง ๆ ในใบสมัครให้ถูกต้องครบถ้วน 
 5.4 ในกรณีที่มีความผิดพลาดอันเกิดจากผู้สมัครไม่ว่าด้วยเหตุใด ๆ หรือวุฒิการศึกษา                 
ไม่ตรงตามคุณสมบัติของตำแหน่งที่รับสมัคร อันมีผลทำให้ผู้สมัครไม่มีสิทธิ์สมัครตามประกาศดังกล่าว ให้ถือว่า              
การรับสมัครและการได้เข้ารับการคัดเลือกครั้งนี้เป็นโมฆะสำหรับผู้นั้น 
 5.5 ผู้สมัครจะต้องแต่งกายสุภาพเรียบร้อยตามประเพณีนิยมและประพฤติตนเป็นสุภาพชน  
 5.6 ผู้สมัครจะต้องปฏิบัติตนตามมาตรการเฝ้าระวังและป้องกันการแพร่ระบาดของ              
โรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) อย่างเคร่งครัด โดยต้องสวมหน้ากากอนามัยทางการแพทย์หรือ
หน้ากากผ้าทุกครั้งเม่ือมาติดต่อหน่วยกับหน่วยรับสมัครสอบ 

  6. การประกาศรายช่ือผู้มีสิทธิเข้ารับการคัดเลือก 
 คณ ะกรรมการศึ กษาธิ การจั งหวัด เพชรบุ รี  จะประกาศรายชื่ อผู้ มี สิ ท ธิ เข้ ารับ               
การคัดเลือก พร้อมสถานที่สอบและห้องสอบ ภายในวันที่ 16 เมษายน 2564 ณ สำนักงานศึกษาธิการจังหวัด
เพชรบุรี โรงเรียนวังตะโก หมู่ที่ 2 บ้านหมอหลัด ถนนบางจาก-หนองปลาไหล ตำบลวังตะโก อำเภอเมืองเพชรบุรี 
จังหวัดเพชรบุรี และทางเว็บไซต์ http://www.pbipeo.go.th/  

  7. หลักสูตรการสอบคัดเลือก 
 คณะกรรมการศึกษาธิการจังหวัดเพชรบุรี จะดำเนินการคัดเลือกตามหลักสูตรการคัดเลือก
บุคลากรทางการศึกษาอ่ืนตามมาตรา 38 ค. (2) ตำแหน่งประเภททั่วไป เพ่ือบรรจุและแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่ง
ประเภทวิชาการ ระดับปฏิบัติการ โดยวิธีการสอบข้อเขียน ประเมินผลการปฏิบัติงานจากรายงาน                   
การปฏิบัติงานในหน้าที่ย้อนหลัง 2 ปี และประเมินความเหมาะสมกับตำแหน่งโดยการวิธีการสอบสัมภาษณ์               
ตามหลักสูตรแนบท้ายประกาศนี้ 

  8. วัน เวลา และสถานทีส่อบคัดเลือก 
 คณะกรรมการศึกษาธิการจังหวัดเพชรบุรี จะดำเนินการสอบคัดเลือกโดยการสอบ             
ตามตารางสอบท่ีสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐานกำหนด ดังนี้ 
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ภาค ก ความรู้ความสามารถทั่วไป (คะแนนเต็ม 100 คะแนน) 
 

วัน/เวลา วิชาที่สอบ คะแนนเต็ม 
วันเสาร์ที่ 1 พฤษภาคม 2564 

เวลา 09.00 – 11.00 น. 

 

ความสามารถในการคิดหาความสัมพันธ์เชื่อมโยงของคำ 
ข้อความ หรือข้อสรุปอย่างสมเหตุสมผลจากข้อความและ
ความสามารถในการอ่าน ความรู้ความเข้าใจในบทความ 
การสรุปความและตีความ การเลือกใช้คำหรือกลุ่มคำ การ
เรียงความ และการเขียนประโยคได้ถูกต้องตามหลัก
ภาษาไทย และความรู้ความสามารถในการใช้ภาษาอังกฤษ
ที่เก่ียวข้องกับการปฏิบัติงาน 
 

100 คะแนน 

ภาค ข ความรู้ความสามารถที่ใช้เฉพาะตำแหน่ง (คะแนนเต็ม 150 คะแนน) 
 

วัน/เวลา ประเมินผลการปฏิบัติงาน คะแนนเต็ม 
วันอังคารที่ 20 เมษายน 2564 - 

วันศุกร์ที่ 23 เมษายน 2564 
 

จากรายงานการปฏิบัติงานในหน้าที่ย้อนหลัง 2 ปี 
 

50 คะแนน 

 

วัน/เวลา วิชาที่สอบ คะแนนเต็ม 
วันเสาร์ที่ 1 พฤษภาคม 2564 

เวลา 13.00 – 15.00 น. 
 

ความรู้ ความสามารถ ทักษะ สมรรถนะและอ่ืน ๆ 
ที่จำเป็นสำหรับการปฏิบัติหน้าที่ในตำแหน่งนั้น ๆ 
 

100 คะแนน 

ภาค ค ความเหมาะสมกับตำแหน่ง (คะแนนเต็ม 50 คะแนน) 
 

วัน/เวลา ประเมินความเหมาะสมกับตำแหน่ง 
คะแนนเต็ม 

(50 คะแนน) 
วันเสาร์ที่ 15 พฤษภาคม 2564 
ตั้งแต่เวลา 09.00 น. เป็นตน้ไป 

 

สอบสัมภาษณ์ โดยพิจารณาจากประวัติส่วนตัว 
และการศึกษา บุคลิกภาพ ท่วงทีวาจา การมีปฏิภาณ  
เจตคติและอุดมการณ์ วุฒิภาวะทางอารมณ์ 
 

50 คะแนน 

 สำหรับสถานที่สอบคัดเลือก และห้องสอบคัดเลือก จะแจ้งให้ทราบในวันประกาศรายชื่อ 
ผู้มีสิทธิเข้ารับการคัดเลือกต่อไป 

 

 

/9. การประกาศ... 
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  9. การประกาศรายช่ือผู้ผ่านการคัดเลือก ภาค ก และ ภาค ข 
 คณะกรรมการศึกษาธิการจังหวัดเพชรบุรี จะประกาศรายชื่อผู้ผ่านเกณฑ์ ภาค ก และ  
ภาค ข ซึ่งได้คะแนนแต่ละภาคไม่ต่ำกว่าร้อยละหกสิบ โดยเรียงตามประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการคัดเลือก  
ภายในวันที่  7 พฤษภาคม 2564 ณ สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดเพชรบุรี โรงเรี ยนวังตะโก หมู่ที่  2              
บ้านหมอหลัด ถนนบางจาก-หนองปลาไหล ตำบลวังตะโก อำเภอเมืองเพชรบุรี จังหวัดเพชรบุรี และทาง
เว็บไซต์ http://www.pbipeo.go.th/  

  10. เกณฑ์การตัดสิน 
   ผู้ผ่านการคัดเลือกต้องได้คะแนน ภาค ก ภาค ข และ ภาค ค แต่ละภาคไม่ต่ำกว่าร้อยละ
หกสิบ โดยเรียงลำดับจากผู้ที่ได้คะแนนรวมทุกภาคจากมากไปหาน้อย 
   กรณีผู้ได้รับการคัดเลือกได้คะแนนรวมทั้ง 3 ภาคเท่ากัน ให้ผู้ที่ได้คะแนน ภาค ข 
มากกว่าเป็นผู้อยู่ในลำดับที่ดีกว่า หากได้คะแนน ภาค ข เท่ากัน ให้ผู้ที่ได้คะแนน ภาค ก มากกว่าเป็นผู้อยู่ใน
ลำดับที่ดีกว่า ถ้าได้คะแนน ภาค ก เท่ากันอีก ให้ผู้ที่ได้รับเลขประจำตัวสอบก่อนเป็นผู้อยู่ในลำดับที่ดีกว่า 

  11. การประกาศผลการคัดเลือก 
   คณะกรรมการศึกษาธิการจังหวัดเพชรบุรี จะประกาศผลการคัดเลือก ภายในวันที่ 19 
พฤษภาคม 2564 ณ สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดเพชรบุรี โรงเรียนวังตะโก หมู่ที ่2 บ้านหมอหลัด ถนนบางจาก-
ห น อ งป ล า ไห ล  ต ำบ ล วั ง ต ะ โก  อ ำ เภ อ เมื อ ง เพ ช ร บุ รี  จั งห วั ด เพ ช ร บุ รี  แ ล ะ ท า ง เว็ บ ไซ ต์  
http://www.pbipeo.go.th/    

  12. การเรียกตัว 
   การเรียกตัวผู้ได้รับการคัดเลือกมารายงานตัวเพ่ือบรรจุและแต่งตั้ง จะเรียกตามลำดับที่
ให้ครบตามจำนวนตำแหน่งว่างทีป่ระกาศรับสมัครโดยไม่มีการขึ้นบัญชี โดยใช้ประกาศผลการคัดเลือกเป็นการ
เรียกตัวผู้มีสิทธิได้รับการบรรจุและแต่งตั้ง 

  13. การบรรจุและแต่งตั้ง 
   13.1 จะบรรจุและแต่งตั้งผู้ได้รับการคัดเลือกให้ดำรงตำแหน่งประเภทวิชาการ 
ระดับปฏิบัติการ ให้ครบตามจำนวนตำแหน่งที่ประกาศรบัสมัครโดยไมมี่การขึ้นบัญช ี 
            สำหรับการให้ได้รับเงินเดือนให้ได้รับเงินเดือนเท่าเดิม กรณีที่เงินเดือนเดิม 
สูงกว่าขั้นสูงของระดับปฏิบัติการ ให้ได้รับเงินเดือนตามหลักเกณฑ์และวิธีการที่ ก.ค.ศ. กำหนด และให้มีผล               
ไม่ก่อนวันที่ออกคำสั่งบรรจุและแต่งตั้ง 
   13.2 ผู้ได้รับการคัดเลือกที่ไม่มารายงานตัวเพ่ือรับการบรรจุและแต่งตั้งตามกำหนด 
ให้ถือว่าผู้นั้นสละสิทธิการบรรจุและแต่งตั้ง 
   13 .3  กรณีที่ตรวจสอบภายหลังพบว่า ผู้ ได้รับการคัดเลือกรายใดเป็นผู้ขาด
คุณสมบัติตามประกาศรับสมัคร และตามหลักเกณฑ์และวิธีการที่ ก.ค.ศ. กำหนด ให้ถือว่าผู้นั้นขาดคุณสมบัติ 
ที่จะได้รับการแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่ง ทั้งนี้ หากผู้ใดได้รับการบรรจุและแต่งตั้งแล้ว ให้ผู้มีอำนาจสั่งบรรจุและ
แต่งตั้งดำเนินการเพิกถอนคำสั่งบรรจุและแต่งตั้งตามกฎหมายว่าด้วยวิธีปฏิบัติราชการทางปกครอง และผู้นั้น
จะเรียกร้องสิทธิใด ๆ มิได้ 

 
/13.4 การดำเนินการ... 
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   13.4 การดำเนินการคัดเลือกบุคลากรทางการศึกษาอ่ืนตามมาตรา 38 ค. (2) 
ตำแหน่งประเภททั่วไป เพ่ือบรรจุและแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งประเภทวิชาการ ระดับปฏิบัติการ สังกัด
สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน ปี พ.ศ.2564 ในครั้งนี้ คณะกรรมการศึกษาธิการจังหวัด
เพชรบุรีจะดำเนินการคัดเลือกให้เป็นไปตามหลักการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี โดยยึดถือระบบคุณธรรม 
ความเสมอภาค ความโปร่งใส และตรวจสอบได้ หากปรากฏว่าในการดำเนินการคัดเลือกมีการทุจริตหรือส่อไป
ในทางไม่สุจริต หรือดำเนินการผิดพลาดอันอาจทำให้เกิดความไม่เป็นธรรม คณะกรรมการศึกษาธิการจังหวัด
เพชรบุรีอาจพิจารณาแก้ไข หรือยกเลิกการคัดเลือกในครั้งนี้ได ้

  จึงประกาศให้ทราบโดยทั่วกัน 

   ประกาศ  ณ  วันที่    24  มีนาคม  พ.ศ.2564 
 
 
                  (นายสมสันต์   ลือกำลัง) 

         ศึกษาธิการจังหวัดเพชรบุรี ปฏิบัติหน้าที่แทน 
        ประธานกรรมการศึกษาธิการจังหวัดเพชรบุรี 
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รายละเอียดตำแหน่งว่างที่ใช้ในการคัดเลือกบุคลากรทางการศึกษาอ่ืนตามมาตรา 38 ค. (2)  
ตำแหน่งประเภทท่ัวไป เพื่อบรรจุและแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งประเภทวิชาการ ระดับปฏิบัติการ  

สังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ปี พ.ศ.2564 
 (แนบท้ายประกาศคณะกรรมการศึกษาธิการจังหวัดเพชรบุรี ลงวันที่  24  มีนาคม พ.ศ.2564) 

 
ที ่ ตำแหน่ง/สังกัด ตำแหน่งเลขที่ หมายเหตุ 
1 นักวิเคราะห์นโยบายและแผน ระดับปฏิบัติการ 

สังกัดสำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาเพชรบุรี เขต 2 
อ 32  

2 นักวิเคราะห์นโยบายและแผน ระดับปฏิบัติการ 
สังกัดสำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษาเพชรบุรี 

อ 35  

3 นักวิชาการศึกษา ระดับปฏิบัติการ 
สังกัดสำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาเพชรบุรี เขต 2 

อ 37  
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หลักสูตรการคัดเลือกบุคลากรทางการศึกษาอ่ืนตามมาตรา 38 ค. (2)  
ตำแหน่งประเภทท่ัวไป เพื่อบรรจุและแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งประเภทวิชาการ ระดับปฏิบัติการ  

สังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ปี พ.ศ.2564 
 (แนบท้ายประกาศคณะกรรมการศึกษาธิการจังหวัดเพชรบุรี ลงวันที่  24 มีนาคม พ.ศ.2564) 

..................................................................... 

  การคัดเลือกบุคลากรทางการศึกษาอ่ืนตามมาตรา 38 ค. (2) ตำแหน่งประเภททั่วไป                  
เพ่ือบรรจุและแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งประเภทวิชาการ ระดับปฏิบัติการ กำหนดให้ทดสอบและประเมิน               
รวม 3 ภาค ดังต่อไปนี้ 
 
ภาค ก ความรู้ความสามารถทั่วไป (100 คะแนน) 
  ให้ทดสอบโดยวิธีการสอบข้อเขียนเกี่ยวกับความสามารถในการคิดหาความสัมพันธ์เชื่อมโยง
ของคำ ข้อความ หรือข้อสรุปอย่างสมเหตุสมผลจากข้อความ และความสามารถในการอ่าน ความรู้ความเข้าใจ
ในบทความ การสรุปความและตีความ การเลือกใช้คำหรือกลุ่มคำ การเรียงความ และการเขียนประโยค              
ได้ถูกต้อง ตามหลักภาษาไทย และความรู้ความสามารถในการใช้ภาษาอังกฤษท่ีเกี่ยวข้องกับการปฏิบัติงาน 
 
ภาค ข ความรู้ความสามารถที่ใช้เฉพาะตำแหน่ง (150 คะแนน) 
  1. ให้ทดสอบโดยวิธีการสอบข้อเขียน หรือวิธีการสอบปฏิบัติเกี่ยวกับความรู้ ความสามารถ 
ทักษะ สมรรถนะและอ่ืน ๆ ที่จำเป็นสำหรับการปฏิบัติหน้าที่ในตำแหน่งนั้น ๆ (100 คะแนน)  
      1.1 ตำแหน่งนักวิเคราะห์นโยบายและแผน ระดับปฏิบัตกิาร 
   ๑. ความรู้ความสามารถสำหรับการปฏิบัติงานในตำแหน่ง 
     ๑) การวิเคราะห์นโยบายของรัฐบาล และสถานการณ์เศรษฐกิจ การเมือง และสังคม              
เพ่ือนำมาสรุปประกอบการกำหนดนโยบายและเป้าหมายของส่วนราชการหรือนโยบาย แผนงาน โครงการ 
 ๒) การวิเคราะห์ภารกิจหลักและแผนกลยุทธ์ของส่วนราชการหรือทิศทางการพัฒนา
เศรษฐกิจ สังคม การเมือง เพ่ือวางแผนกำหนดแผนปฏิบัติงานหรือโครงการให้บรรลุภารกิจที่กำหนด 
 ๓) การวิเคราะห์นโยบายของส่วนราชการ หรือนโยบายแผนงานและโครงการทาง
เศรษฐกิจ สังคม การเมือง การบริหาร หรือความมั่นคง และเสนอข้อคิดเห็นเพ่ือช่วยจัดทำแผนปฏิบัติงาน 
แผนงาน โครงการ หรือกิจกรรมได้ตามวัตถุประสงค์ท่ีตั้งไว้ 
 ๔) การสำรวจ รวบรวมและประมวลข้อมูลการดำเนินงานตามนโยบายรัฐบาลและ
ประเด็นปัญหาทางเศรษฐกิจ สังคม การเมือง เพ่ือเป็นข้อมูลสำหรับการจัดทำแผนงานหรือกำหนดยุทธศาสตร์ 
 ๕) การเสนอแนะแนวทางการประสานผลักดันยุทธศาสตร์และนโยบาย ติดตาม
ประเมินผลให้สอดคล้องกับยุทธศาสตร์และนโยบายของรัฐบาล 
 
 
 

/2. ความรู้เกี่ยวกับ... 
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   2. ความรู้เกี่ยวกับกฎหมายที่จำเป็นสำหรับปฏิบัติงานในตำแหน่ง 
     ๑) พระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการกระทรวงศกึษาธิการ พ.ศ.๒๕๔๖ และที่แก้ไขเพ่ิมเติม 
 ๒) พระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา พ.ศ.๒๕๔๗ 
และท่ีแก้ไขเพ่ิมเติม 
 ๓) พระราชกฤษฎีกาว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี 
พ.ศ.๒๕๔๖ และท่ีแก้ไขเพ่ิมเติม 
 ๔) ยุทธศาสตร์ชาติ (พ.ศ.๒๕๖๑ – ๒๕๘๐) และแผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ 
 ๕) แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ ๑๒ (พ.ศ.๒๕๖๐ – ๒๕๖๔) 
 ๖) แผนยุทธศาสตร์กระทรวงศึกษาธิการ พ.ศ.๒๕๖๓ – ๒๕๖๕ 
 ๗) พระราชบัญญัติวิธีการงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๑ 
 ๘) ระเบียบว่าด้วยการบริหารงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๒ 
 ๙) พระราชบัญญัตวิิธีปฏิบัติราชการทางปกครอง พ.ศ.๒๕๓๙ และที่แก้ไขเพ่ิมเติม 
 ๑๐) พระราชบัญญัติความรับผิดทางละเมิดของเจ้าหน้าที่ พ.ศ.๒๕๓๙ 
 ๑๑) พระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของราชการ พ.ศ.๒๕๔๐ 
 ๑๒) ระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยงานสารบรรณ พ.ศ.๒๕๒๖ และที่แก้ไข
เพ่ิมเติม 
 ๑๓) ระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยการรักษาความปลอดภัยแห่งชาติ พ.ศ.
๒๕๕๒ และที่แก้ไขเพ่ิมเติม 
 ๑๔) ระเบียบว่าด้วยการรักษาความลับของทางราชการ พ.ศ.๒๕๔๔ และที่แก้ไขเพ่ิมเติม 

 
      1.2 ตำแหน่งนักวิชาการศึกษา ระดับปฏิบัติการ 
   ๑. ความรู้ความสามารถสำหรับการปฏิบัติงานในตำแหน่ง 
     ๑) การพัฒนางานด้านวิชาการศึกษาและที่เกี่ยวข้อง 
     ๒) จัดทำข้อเสนอนโยบาย แผน มาตรฐานการศึกษา หลักสูตร แบบเรียน ตำรา 
สื่อการเรียนการสอน สื่อการศึกษา การผลิตและพัฒนาสื่อนวัตกรรมและเทคโนโลยี 
     ๓) การจัดทำแผนส่งเสริมสนับสนุนการจัดการศึกษา 
     ๔) การดำเนินการเก่ียวกับงานทะเบียนและเอกสารด้านการศึกษา 
     ๕) การส่งเสริมสนับสนุนการจัดการศึกษาให้มีคุณภาพและมาตรฐาน 
     ๖) การติดตามประเมินผลการดำเนินงาน กิจกรรม และสรุปผลด้านการศึกษา 
     ๗) การวิเคราะห์ วิจัยเพื่อพัฒนางานด้านการศึกษา 
   ๒. ความรู้เกี่ยวกับกฎหมายที่จำเป็นสำหรับปฏิบัติงานในตำแหน่ง 
      ๑) พระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ.๒๕๔๒ และที่แก้ไขเพ่ิมเติม 
          ๒) พระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการกระทรวงศึกษาธิการ พ.ศ.๒๕๔๖ และ
ที่แก้ไขเพ่ิมเติม 
      ๓) พระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา พ.ศ.๒๕๔๗ 
และท่ีแก้ไขเพ่ิมเติม 

/4) พระราชบัญญัติ... 
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        ๔) พระราชบัญญัติสภาครูและบุคลากรทางการศึกษา พ.ศ.๒๕๔๖ 
        ๕) พระราชบัญญัติการศึกษาภาคบังคับ พ.ศ.๒๕๔๕ 
        ๖) พระราชบัญญัติคุ้มครองเด็ก พ.ศ.๒๕๔๖ 
        ๗) พระราชบัญญัติการจัดการศึกษาสำหรับคนพิการ พ.ศ.๒๕๕๑ และที่แก้ไข
เพ่ิมเติม 
        ๘) แผนยุทธศาสตร์กระทรวงศึกษาธิการ พ.ศ.๒๕๖๓ – ๒๕๖๕ 
        ๙) แผนการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ.๒๕๖๐ – ๒๕๗๙ และแผนการปฏิรูปประเทศ
ด้านการศึกษา 
           ๑๐) พระราชบัญญัติวิธีปฏิบัติราชการทางปกครอง พ.ศ.๒๕๓๙ และที่แก้ไขเพ่ิมเติม 
       ๑๑) พระราชบัญญัติความรับผิดทางละเมิดของเจ้าหน้าที่ พ.ศ.๒๕๓๙ 
       ๑๒) พระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของราชการ พ.ศ.๒๕๔๐ 
       ๑๓) ระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยงานสารบรรณ พ.ศ.๒๕๒๖ และที่แก้ไขเพ่ิมเติม 
     ๑๔) ระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยการรักษาความปลอดภัยแห่งชาติ พ.ศ.
๒๕๕๒ และที่แก้ไขเพ่ิมเติม 
     ๑๕) ระเบียบว่าด้วยการรักษาความลับของทางราชการ พ.ศ.๒๕๔๔ และที่แก้ไขเพ่ิมเติม 
     ๑๖) พระราชกฤษฎีกาว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี                    
พ.ศ.๒๕๔๖ และท่ีแก้ไขเพ่ิมเติม 
 
  2. ประเมินผลการปฏิบัติงานจากรายงานการปฏิบัติงานในหน้าที่ย้อนหลัง 2 ปี (50 คะแนน) 
โดยพิจารณาจากความรู้ความสามารถพิเศษ สมรรถนะในการปฏิบัติงาน และผลงานที่เกิดจากการปฏิบัติหน้าที่ 
 
ภาค ค ความเหมาะสมกับตำแหน่ง (50 คะแนน) ให้สัมภาษณ์ โดยพิจารณาจาก 
  1. ประวัติส่วนตัวและการศึกษา 
  2. บุคลิกภาพ ท่วงทีวาจา 
  3. การมีปฏิภาณ 
  4. เจตคติและอุดมการณ์ 
  5. วุฒิภาวะทางอารมณ์ 
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กำหนดการคัดเลือกบุคลากรทางการศึกษาอ่ืนตามมาตรา 38 ค. (2)  
ตำแหน่งประเภทท่ัวไป เพื่อบรรจุและแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งประเภทวิชาการ ระดับปฏิบัติการ  

สังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ปี พ.ศ.2564 
..................................................................... 

1. ประกาศรับสมัครคัดเลือก 
    (ก่อนวันรับสมัครไม่น้อยกว่า 7 วัน) 

ภายในวันพุธที่ 24 มีนาคม 2564 

2. รับสมัครคัดเลือก 
    (ไม่น้อยกว่า 7 วัน ไม่เว้นวันหยุดราชการ) 

วันพฤหัสบดีที่ 1 เมษายน 2564 –  
วันพุธที่ 7 เมษายน 2564 

(ไม่เว้นวันหยุดราชการ) 

3. ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการคัดเลือก 
    (ประกาศก่อนวันคัดเลือกไม่น้อยกว่า 7 วัน) 

ภายในวันศุกร์ที่ 16 เมษายน 2564 

4. ประเมินประวัติและผลการปฏิบัติงาน 
ระหว่างวันอังคารที่ 20 เมษายน 2564 – 

วันศุกร์ที่ 23 เมษายน 2564 

5. สอบข้อเขียน 
    ภาค ก ภาคความรู้ความสามารถท่ัวไป 
    ภาค ข ภาคความรู้ความสามารถที่ใช้เฉพาะตำแหน่ง 

วันเสาร์ที่ 1 พฤษภาคม 2564 

6. ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือก ภาค ก และ ภาค ข ภายในวันศุกร์ที่ 7 พฤษภาคม 2564 

7. สอบ ภาค ค ความเหมาะสมกับตำแหน่ง (สัมภาษณ์) วันเสาร์ที่ 15 พฤษภาคม 2564 

8. ประกาศผลการคัดเลือก ภายในวันพุธที่ 19 พฤษภาคม 2564 
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ตารางสอบคัดเลือกบุคลากรทางการศึกษาอ่ืนตามมาตรา 38 ค. (2)  
ตำแหน่งประเภทท่ัวไป เพื่อบรรจุและแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งประเภทวิชาการ ระดับปฏิบัติการ  

สังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ปี พ.ศ.2564 
..................................................................... 

ภาค ก ความรู้ความสามารถท่ัวไป (คะแนนเต็ม 100 คะแนน) 
 

วัน/เวลา วิชาที่สอบ คะแนนเต็ม 
วันเสาร์ที่ 1 พฤษภาคม 2564 

เวลา 09.00 – 11.00 น. 

 

ความสามารถในการคิดหาความสัมพันธ์เชื่อมโยงของคำ 
ข้อความ หรือข้อสรุปอย่างสมเหตุสมผลจากข้อความและ
ความสามารถในการอ่าน ความรู้ความเข้าใจในบทความ 
การสรุปความและตีความ การเลือกใช้คำหรือกลุ่มคำ การ
เรียงความ และการเขียนประโยคได้ถูกต้องตามหลัก
ภาษาไทย และความรู้ความสามารถในการใช้ภาษาอังกฤษ
ที่เก่ียวข้องกับการปฏิบัติงาน 

100 คะแนน 

ภาค ข ความรู้ความสามารถที่ใช้เฉพาะตำแหน่ง (คะแนนเต็ม 150 คะแนน) 
 

วัน/เวลา ประเมินผลการปฏิบัติงาน คะแนนเต็ม 
วันอังคารที่ 20 เมษายน 2564 - 

วันศุกร์ที่ 23 เมษายน 2564 
 

จากรายงานการปฏิบัติงานในหน้าที่ย้อนหลัง 2 ปี 
 

50 คะแนน 

 

วัน/เวลา วิชาที่สอบ คะแนนเต็ม 
วันเสาร์ที่ 1 พฤษภาคม 2564 

เวลา 13.00 – 15.00 น. 
 

ความรู้ ความสามารถ ทักษะ สมรรถนะและอ่ืน ๆ 
ที่จำเป็นสำหรับการปฏิบัติหน้าที่ในตำแหน่งนั้น ๆ 
 

100 คะแนน 

ภาค ค ความเหมาะสมกับตำแหน่ง (คะแนนเต็ม 50 คะแนน) 
 

วัน/เวลา ประเมินความเหมาะสมกับตำแหน่ง 
คะแนนเต็ม 

(50 คะแนน) 
วันเสาร์ที่ 15 พฤษภาคม 2564 
ตั้งแต่เวลา 09.00 น. เป็นตน้ไป 

 

สอบสัมภาษณ์ โดยพิจารณาจากประวัติส่วนตัว 
และการศึกษา บุคลิกภาพ ท่วงทีวาจา การมีปฏิภาณ  
เจตคติและอุดมการณ์ วุฒิภาวะทางอารมณ์ 

50 คะแนน 
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องค์ประกอบการประเมิน ตัวชี้วัด และคะแนนการประเมินความเหมาะสมกับตำแหน่ง 

สำหรับการคัดเลือกบุคลากรทางการศึกษาอ่ืนตามมาตรา 38 ค. (2)  
ตำแหน่งประเภทท่ัวไป เพื่อบรรจุและแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งประเภทวิชาการ ระดับปฏิบัติการ  

สังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ปี พ.ศ.2564 
..................................................................... 

ภาค ข ประเมินผลการปฏิบัติงานจากรายงานการปฏิบัติงานในหน้าที่ย้อนหลัง 2 ปี (50 คะแนน)  
พิจารณาจากองค์ประกอบการประเมิน และตัวชี้วัด โดยพิจารณาจากความรู้ความสามารถพิเศษ สมรรถนะ           
ในการปฏิบัติงาน และผลงานที่เกิดจากการปฏิบัติหน้าที่ ดังนี้ 
 

ที ่ องค์ประกอบ/ตัวชี้วัด ค่าคะแนน กรอบการพิจารณา 

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

 
 

5 คะแนน 
4 คะแนน 
3 คะแนน 

พิจารณาจากระดับการศึกษา 
ที่ ก.ค.ศ.หรือ ก.พ. รับรอง   
ตามมาตรฐานตำแหน่งระดับสูงสุด 
เพียงระดับเดียว และพิจารณาจาก 
ก.ค.ศ. 16 หรือ ก.พ. 7 หรือหลักฐาน
อ่ืน 

2 ประสบการณ์การปฏิบัติงานในตำแหน่งที่เข้ารับ
การคัดเลือก (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 

พิจารณาจากระยะเวลาที่ปฏิบัติ
หน้าที่ที่ระบุตามคำสั่ง/เอกสารอื่นที่
ผู้บังคับบัญชารับรอง นับถึงวัน  
เปิดรับสมัครคัดเลือกวันสุดท้าย 
(เศษของปีตั้งแต่ 6 เดือนขึ้นไป 
นับเป็น 1 ปี) 

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

 
5 คะแนน 
3 คะแนน 

พิจารณาจาก ก.ค.ศ. 16 หรือ ก.พ. 7 
หรือมีคำสั่ง / หนังสืออนุญาตให้ช่วย
ปฏิบัติราชการนับถึงวันเปิดรับสมัคร
คัดเลือกวันสุดท้าย 

4 ภูมิลำเนา (5 คะแนน) 
1. ภูมิลำเนาอยูใ่นจังหวัดที่รับสมัคร 
2. ภูมิลำเนาอยูน่อกจังหวัดที่รับสมัคร 

 
5 คะแนน 
3 คะแนน 

พิจารณาจากการอาศัยอยู่ภูมิลำเนานั้น
ได้แก่ สถานที่เกิด หรือมีชื่ออยู่ใน
ทะเบียนบ้านไม่น้อยกว่า 6 เดือน  
นับถึงวันเปิดรับสมัครคัดเลือก 
วันสุดท้าย 
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ที ่ องค์ประกอบ/ตัวชี้วัด ค่าคะแนน กรอบการพิจารณา 
5 ปฏิบัตงิานตรงกับตำแหน่งที่เข้ารับการคัดเลือก  

(5 คะแนน) 
1. ภาระงานที่ปฏิบัติงานตรงกับกลุ่มตำแหน่งที่เข้ารับการ
คัดเลือก 
2. ภาระงานที่ปฏิบัติงานไม่ตรงกับกลุ่มตำแหน่งที่เข้ารับ
การคัดเลือก  

 
 

5 คะแนน 
 

3 คะแนน 

กลุ่ม หมายถึง กลุ่มตามกรอบ
อัตรากำลังบุคลากรทางการศึกษาอ่ืน
ตามมาตรา 38 ค. (2) ตามหนังสือ
สำนักงาน ก.ค.ศ. ที่ ศธ 0206.5/ว 26 
ลงวันที่ 15 สิงหาคม 2560 

6 การเป็นวิทยากรหรือกรรมการหรือคณะทำงาน 
(5 คะแนน) 
1. เป็นวิทยากรหรือกรรมการหรือคณะทำงานระดับภาค  
หรือประเทศ  
2. เป็นวิทยากรหรือกรรมการหรือคณะทำงานระดับเขต
พ้ืนที่การศึกษาหรือจังหวัด 
3. เป็นวิทยากรหรือกรรมการหรือคณะทำงาน ระดับ
สถานศึกษาหรือกลุ่มสถานศึกษา  
4. ไม่มีหลักฐานประกอบการพิจารณา 

 
 

5 คะแนน 
 

4 คะแนน 
 

3 คะแนน 
 

0 คะแนน 

พิจารณาจากคำสั่งแต่งตั้ง  
หนังสือเชิญ บันทึกเสนอหรือ
หลักฐานอื่นใดท่ีแสดงว่าเป็นวิทยากร 
กรรมการหรือคณะทำงานที่สูงสุดเพียง
ระดับเดียว 
 

7 ผลงานที่เกิดกับตนเอง (5 คะแนน) 
1. เท่ากับหรือสูงกว่าระดับภาคหรือประเทศ 
2. เท่ากับหรือสูงกว่าระดับเขตพ้ืนที่การศึกษาหรือจังหวัด  
3. ต่ำกว่าระดับเขตพ้ืนที่การศึกษาหรือจังหวัด  
4. ไม่มีหลักฐานประกอบการพิจารณา 

 
5 คะแนน 
4 คะแนน 
3 คะแนน 
0 คะแนน 

พิจารณาจากรางวัลของผู้สมัครที่
ได้รับ เช่น โล่ เกียรติบัตร หรือ
หลักฐานอื่นที่แสดงถึงผลงานที่ได้รับ
รางวัลสูงสุดเพียงระดับเดียว 
 

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

 
5 คะแนน 
4 คะแนน 
3 คะแนน 

พิจารณาจากผลการเลื่อนเงินเดือน
นับตั้งแต่วันเปิดรับสมัครวันสุดท้าย
ย้อนหลัง 5 ปี โดยพิจารณาจาก  
ก.ค.ศ. 16 หรือ ก.พ. 7 

9   ผลงานการประเมินของหน่วยงาน (5 คะแนน) 
1. ระดับดีเด่น 
2. ระดับดีมาก 
3. ระดับด ี
 

 
5 คะแนน 
4 คะแนน 
3 คะแนน 

 

พิจารณาจากผลการประเมินของ 
สพท. (KRS, ARS และมาตรฐาน
สำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา)  
ครั้งสุดท้ายที่ต้นสังกัด 
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(เอกสารหมายเลข 1) 

 
รายละเอียดเกี่ยวกับลักษณะงานที่ปฏิบัติ สำหรับตำแหน่งบุคลากรทางการศึกษาอ่ืน  

ตามมาตรา 38 ค. (2) ตำแหน่งประเภทวิชาการ ระดับปฏิบัติการ 
..................................................................... 

ตำแหน่งประเภท    วิชาการ 
ชื่อสายงาน     วิเคราะห์นโยบายและแผน 
ชื่อตำแหน่งในสายงาน    นักวิเคราะห์นโยบายและแผน 
ระดับตำแหน่ง     ปฏิบัติการ 
 
หน้าที่ความรับผิดชอบหลัก 

ปฏิบัติงานในฐานะผู้ปฏิบัติงานระดับต้น ที่ต้องใช้ความรู้ ความสามารถทางวิชาการในการ
ทำงานปฏิบัติงานด้านวิเคราะห์นโยบายและแผน ภายใต้การกำกับ แนะนำ ตรวจสอบ และปฏิบัติงานอ่ืนตามที่
ได้รับมอบหมาย 

โดยมีลักษณะงานที่ปฏิบัติในด้านต่าง ๆ ดังนี้ 
1. ด้านการปฏิบัติการ 

(1) รวบรวม วิเคราะห์ และประมวลนโยบายของรัฐบาลและสถานการณ์เศรษฐกิจ
การเมือง และสังคม ทั้งในและต่างประเทศ เพ่ือนำมาสรุปเสนอประกอบการกำหนดนโยบายและเป้าหมาย 
ของส่วนราชการ หรือนโยบาย แผนงาน และโครงการทางเศรษฐกิจ สังคม การเมือง การบริหาร หรือความ
มั่นคง 

(2) รวบรวมข้อมูล และศึกษาวิเคราะห์เบื้องต้น เกี่ยวกับภารกิจหลักและแผนกล
ยุทธ์ของส่วนราชการ หรือทิศทางการพัฒนาเศรษฐกิจ สังคม การเมือง เพ่ือวางแผนกำหนดแผนการปฏิบัติงาน
หรือโครงการให้สามารถบรรลุภารกิจที่กำหนดไว้ 

(3) วิเคราะห์นโยบายของส่วนราชการ หรือนโยบาย แผนงาน และโครงการทาง
เศรษฐกิจ สังคม การเมือง การบรหิาร หรือความม่ันคง และเสนอข้อคิดเห็น เพ่ือช่วยจัดทำแผนการปฏิบัติงาน
แผนงาน โครงการ หรือ กิจกรรมได้ตามวัตถุประสงค์ที่ตั้งไว้ 

(4) สำรวจ รวบรวม และประมวลผลข้อมูลการดำเนินงานตามนโยบายรัฐบาลและ
ประเด็นปัญหาทางเศรษฐกิจ การเมือง และสังคม ทั้งในและต่างประเทศ เพ่ือเป็นข้อมูลสำหรับการจัดทำ
แผนงานหรือกำหนดยุทธศาสตร์ 

(5) ศึกษาวิเคราะห์ความสัมพันธ์ระหว่างยุทธศาสตร์และนโยบายของรัฐบาล                  
เพ่ือประกอบการเสนอแนะแนวทางการประสานผลักดันยุทธศาสตร์และนโยบาย ตลอดจนการติดตาม
ประเมินผลให้สอดคล้องไปในแนวทางเดียวกัน 

2. ด้านการวางแผน 
วางแผนการทำงานที่รับผิดชอบ ร่วมดำเนินการวางแผนการทำงานของหน่วยงาน

หรือโครงการ เพ่ือให้การดำเนินงานเป็นไปตามเป้าหมายและผลสัมฤทธิ์ที่กำหนด 
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3. ด้านการประสานงาน 

(1) ประสานการทำงานร่วมกันทั้งภายในและภายนอกทีมงานหรือหน่วยงาน เพ่ือให้
เกิดความร่วมมือและผลสัมฤทธิ์ตามที่กำหนดไว้ 

(2) ชี้แจงและให้รายละเอียดเกี่ยวกับข้อมูล ข้อเท็จจริง แก่บุคคลหรือหน่วยงานที่
เกี่ยวข้อง เพ่ือสร้างความเข้าใจหรือความร่วมมือในการดำเนินงานตามที่ได้รับมอบหมาย 

4. ด้านการบริการ 
(1) รวบรวมข้อมูล เพ่ือเผยแพร่และถ่ายทอดองค์ความรู้ที่ เกี่ยวกับการจัดทำ

แผนงานโครงการ 
(2) ให้คำปรึกษา แนะนำ ตอบปัญหา และชี้แจงเรื่องต่างๆ เกี่ยวกับงานนโยบายและ

แผน เพ่ือแก้ปัญหาในการปฏิบัติงาน 
 
คุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่ง 

มีคุณวุฒิอย่างใดอย่างหนึ่งดังต่อไปนี้ 
1. ได้รับปริญญาตรีหรือคุณวุฒิอย่างอ่ืนที่เทียบได้ ในระดับเดียวกัน ในสาขาวิชาหรือทาง               

ที่ส่วนราชการเจ้าสังกัดเห็นว่าเหมาะสมกับหน้าที่ความรับผิดชอบและลักษณะงานที่ปฏิบัติ 
2. ได้รับปริญญาโทหรือคุณวุฒิอย่างอ่ืนที่เทียบได้ในระดับเดียวกัน ในสาขาวิชาหรือทาง                

ที่ส่วนราชการเจ้าสังกัดเห็นว่าเหมาะสมกับหน้าที่ความรับผิดชอบและลักษณะงานที่ปฏิบัติ 
3. ได้รับปริญญาเอกหรือคุณวุฒิอย่างอ่ืนที่เทียบได้ในระดับเดียวกัน  ในสาขาวิชาหรือทาง                

ที่ส่วนราชการเจ้าสังกัดเห็นว่าเหมาะสมกับหน้าที่ความรับผิดชอบและลักษณะงานที่ปฏิบัติ 
4. ได้รับปริญญาหรือคุณวุฒิอย่างอ่ืนที่ ก.ค.ศ. กำหนดว่าใช้เป็นคุณสมบัติเฉพาะสำหรับ

ตำแหน่งนี้ได ้
 
ความรู้ความสามารถ ทักษะ และสมรรถนะท่ีจำเป็นสำหรับตำแหน่ง 

1. มีความรู้ความสามารถที่จำเป็นสำหรับการปฏิบัติงานในตำแหน่ง 
2. มีทักษะที่จำเป็นสำหรับการปฏิบัติงานในตำแหน่ง 

  3. มีสมรรถนะทีจ่ำเป็นสำหรับการปฏิบัติงานในตำแหน่ง 
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ตำแหน่งประเภท    วิชาการ 
ชื่อสายงาน     วิชาการศึกษา 
ชื่อตำแหน่งในสายงาน    นักวิชาการศึกษา 
ระดับตำแหน่ง     ปฏิบัติการ 
 
หน้าที่ความรับผิดชอบหลัก 

ปฏิบัติงานในฐานะผู้ปฏิบัติงานระดับต้น ที่ต้องใช้ความรู้ ความสามารถทางวิชาการในการ
ทำงานปฏิบัติงานด้านวิชาการศึกษา ภายใต้การกำกับ แนะนำ ตรวจสอบ และปฏิบัติงานอ่ืนตามที่ได้รับ
มอบหมาย 

โดยมีลักษณะงานที่ปฏิบัติในด้านต่าง ๆ ดังนี้ 
1. ด้านการปฏิบัติการ 
(1) ศึกษา วิเคราะห์ข้อมูลเกี่ยวกับการศึกษา เพ่ือเป็นข้อมูลประกอบการการพัฒนางานด้าน

วิชาการศึกษาและท่ีเกี่ยวข้อง 
(2) ศึกษา วิเคราะห์ วิจัยเบ้องต้น เพ่ือประกอบการจัดทำข้อเสนอนโยบาย แผน มาตรฐาน

การศึกษา หลักสูตร แบบเรียน ตำรา สื่อการเรียนการสอน สื่อการศึกษา การผลิตและพัฒนาสื่อนวัตกรรมและ
เทคโนโลยี การส่งเสริมสนับสนุนการจัดการศึกษา 

(3) จัดทำแผนงาน/โครงการต่าง ๆ เพ่ือส่งเสริมสนับสนุนการจัดการศึกษา 
(4) ดำเนินการเกี่ยวกับงานทะเบียนและ เอกสารด้านการศึกษา รวมทั้งปรับปรุงให้ทันสมัย

เพ่ือเป็นหลักฐานอ้างอิงและให้การส่งเสริมสนับสนุนการจัดการศึกษา 
(5) ส่งเสริมสนับสนุนการจัดการศึกษา เพ่ือให้การจัดการศึกษามีคุณภาพและมาตรฐาน 
(6) ติดตาม ประเมินผลการดำเนินงาน กิจกรรมและสรุปผลด้านการศึกษา วิเคราะห์ วิจัย 

เพ่ือพัฒนางานด้านการศึกษา 
2. ด้านการวางแผน 
วางแผนการทำงานที่รับผิดชอบ ร่วมดำเนินการวางแผนการทำงานของหน่วยงานหรือ

โครงการ เพ่ือให้การดำเนินงานเป็นไปตามเป้าหมายและผลสัมฤทธิ์ที่กำหนด 
3. ด้านการประสานงาน 
(1) ประสานการทำงานร่วมกันทั้งภายในและภายนอกทีมงานหรือหน่วยงาน เพ่ือให้เกิดความ

ร่วมมือและผลสัมฤทธิ์ตามที่กำหนด 
(2) ชี้แจงและให้รายละเอียดเกี่ยวกับข้อมูล ข้อเท็จจริง แก่บุคคลหรือหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง

เพ่ือสร้างความเข้าใจหรือความร่วมมือในการดำเนินงานตามที่ได้รับมอบหมาย 
4. ด้านการบริการ 
(1) จัดบริการส่งเสริมการศึกษา เช่น จัดนิทรรศการ กิจกรรม พิพิธภัณฑ์ทางการศึกษาและ

แหล่งเรียนรู้ เพ่ือให้การบริการความรู้และบริการทางด้านการศึกษาและวิชาชีพแก่ประชาชนอย่างท่ัวถึง 
(2) ผลิตคู่มือ แนวทางการอบรม เอกสารทางวิชาการ รวมทั้งให้คำแนะนำปรึกษาเบื้องต้น        

แก่นักเรียน นิสิต นักศึกษาและชุมชน ประชาชนทั่วไปเพ่ือให้บริการความรู้แก่ประชาชนได้อย่างทั่วถึงและ
สะดวก 
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(3) ดำเนินการจัดการประชุมสัมมนาวิชาการนานาชาติ จัดประชุมอบรมและสัมมนาเกี่ยวกับ

การแนะแนวการศึกษาและวิชาชีพ เพ่ือส่งเสริมความรู้ความเข้าใจและให้แนวทางการศึกษาและแนวทางการ
เลือกอาชีพที่เหมาะสมกับบุคคลทั่วไป 

(4) เผยแพร่การศึกษา เช่น จัดรายการวิทยุ โทรทัศน์ เขียนบทความ จัดทำวารสาร สื่อ
อิเล็กทรอนิกส์ เอกสารต่าง ๆ รวมทั้งการใช้เทคโนโลยีทางการศึกษาอ่ืนๆ เพ่ือให้ความรู้ด้านการศึกษา การ
แนะแนวการศึกษาและวิชาชีพ อย่างทั่วถึงและมีคุณภาพ 
 
คุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่ง 

มีคุณวุฒิอย่างใดอย่างหนึ่งดังต่อไปนี้ 
1. ได้รับปริญญาตรีหรือคุณวุฒิอย่างอ่ืนที่เทียบได้ในระดับเดียวกัน  ในสาขาวิชาหรือทาง               

ที่ส่วนราชการเจ้าสังกัดเห็นว่าเหมาะสมกับหน้าที่ความรับผิดชอบและลักษณะงานที่ปฏิบัติ 
2. ได้รับปริญญาโทหรือคุณวุฒิอย่างอ่ืนที่เทียบได้ในระดับเดียวกัน  ในสาขาวิชาหรือทาง               

ที่ส่วนราชการเจ้าสังกัดเห็นว่าเหมาะสมกับหน้าที่ความรับผิดชอบและลักษณะงานที่ปฏิบัติ 
3. ได้รับปริญญาเอกหรือคุณวุฒิอย่างอ่ืนที่เทียบได้ในระดับเดียวกัน  ในสาขาวิชาหรือทาง              

ที่ส่วนราชการเจ้าสังกัดเห็นว่าเหมาะสมกับหน้าที่ความรับผิดชอบและลักษณะงานที่ปฏิบัติ 
4. ได้รับปริญญาหรือคุณวุฒิอย่างอ่ืนที่ ก.ค.ศ. กำหนดว่าใช้เป็นคุณสมบัติเฉพาะสำหรับ

ตำแหน่งนี้ได ้
 

ความรู้ความสามารถ ทักษะ และสมรรถนะที่จำเป็นสำหรับตำแหน่ง 
1. มีความรู้ความสามารถที่จำเป็นสำหรับการปฏิบัติงานในตำแหน่ง 
2. มีทักษะที่จำเป็นสำหรับการปฏิบัติงานในตำแหน่ง 

  3. มีสมรรถนะท่ีจำเป็นสำหรับการปฏิบัติงานในตำแหน่ง 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 



 

                                                               

     (โปรดเขียนตัวบรรจงด้วยปากกาลกูลื่น)                                               

                                              

                         

                

ใบสมัครเข้ารับการคัดเลือกบุคลากรทางการศึกษาอื่นตามมาตรา 38 ค.(2)  
ตำแหน่งประเภททั่วไป เพ่ือบรรจุและแต่งต้ังให้ดำรงตำแหน่งประเภทวิชาการ ระดับปฏิบัติการ  

สังกัดสำนกังานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน ปี พ.ศ.2564  
สำนักงานศกึษาธิการจังหวัดเพชรบุรี 

เรียน  ประธานคณะกรรมการศึกษาธิการจังหวัดเพชรบุรี 

                         ด้วยข้าพเจ้าประสงค์จะสมัครคัดเลือกบุคลากรทางการศึกษาอื่นตามมาตรา 38 ค.(2) ตำแหน่งประเภทท่ัวไป เพื่อบรรจุและแต่งตั้ง
ให้ดำรงตำแหน่งประเภทวิชาการ ระดับปฏิบัติการ สังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน พ.ศ. 2564 และขอเสนอรายละเอียด 
พร้อมหลักฐานเกี่ยวกับตัวข้าพเจ้าเพื่อประกอบการพิจารณา ดังต่อไปน้ี 

 1. ชื่อ – นามสกุล (นาย/นาง/นางสาว)…………………….………………………………..……….……….. สัญชาต…ิ…………...……. เชื้อชาต…ิ……………...... 
2. หมายเลขประจำตัวประชาชน    

   ออกให้ ณ จังหวัด……..……………………................. หมดอายุวันท่ี………………………………………………………………………….…………………… 
 3. เกิดวันท่ี…..…............ เดือน....……….……..…...............……. พ.ศ. …………….…… อายุ……..….....… ปี…..……….. เดือน (นับถึงวันปิดรับสมัคร) 
 4. ท่ีอยู่ท่ีสามารถติดต่อได้สะดวก............................................................................................ ............................................................................. 
   โทรศัพท์.....................................................โทรศัพท์มือถือ......................................................อีเมล์................ ................................................. 
 5. เริ่มรับราชการ ตำแหน่ง.................................................................ระดับ...................................สังกัด........................................... .................. 
   เมื่อวันท่ี……..….…เดือน………….…….…..พ.ศ. ….……….…รวมอายุราชการ................ปี................เดือน...............วัน (นับถึงวันปิดรับสมัคร) 

6. ปัจจุบันดำรงตำแหน่ง................................................................................ระดับ..................... ................เงินเดือน.................................บาท 
              ตำแหน่งเลขท่ี.....................กลุ่ม.................................................................สังกัด สพป./สพม....................................................................... 

   เมื่อวันท่ี..........เดือน......................พ.ศ...............ดำรงตำแหน่งปัจจุบัน รวมเวลา..............ปี.............เดือน.............วัน (นับถึงวันปิดรับสมัคร) 
 7. ปัจจุบันช่วยราชการ (ถ้ามีโปรดระบุ) ท่ี.............................................................ตั้งแต่วันท่ี............เดือน....….........…….....……. พ.ศ.……….…… 
 8. สมัครเข้ารับการคัดเลือกในตำแหน่ง............................................................................................. ................................................................... 

 9. วุฒิการศึกษาท่ีใช้สมัครคัดเลือก ชื่อวุฒิ ……………………………………………..วุฒิย่อ................สาขาวิชาเอก……..………..…………………….….…… 
   สำเร็จการศึกษาจากสถานศึกษา………………………………………………................... เมื่อวันท่ี……..…… เดือน………………………… พ.ศ. ….………… 
   ได้คะแนนเฉลี่ยสะสม………………..………………..…………… วุฒิการศึกษาสูงสุดท่ีได้รับ.............................……….......………….……….…………….… 
   สาขาวิชาเอก........................................................ ความรู้ความสามารถพิเศษ……..…………………………………………….......…….………………….… 
 10. การรักษาวินัย โดยทำเครื่องหมาย  ลงใน ( )  ท่ีกำหนดเพียงช่องเดียว 
     ( ) ไม่เป็นผู้เคยถูกลงโทษทางวินัย 
     ( ) เคยถูกลงโทษทางวินัย (โปรดระบุโทษทางวินัย)........................................................................................................ ............................... 
 
 
 
 
 
 

/11. หลักฐาน... 

ติดรูปถ่าย 
ขนาด 1 นิ้ว  
ถ่ายไม่เกิน 
6 เดือน 

 

1. ผู้สมัครจะต้องกรอกใบสมัครด้วยลายมือของตนเอง 
    และลงลายมือชื่อต่อเจ้าหน้าท่ีรับสมัคร 
2. ก่อนยื่นใบสมัครจะต้องตรวจสอบหลักฐานต่าง ๆ  
    ให้ครบถ้วน ถูกต้องและรับรองสำเนาเอกสารทุกแผ่น 

3 9      

 

สมัครสอบตำแหน่ง.................…………………………………..……. 

เลขประจำตัวผู้สมัครสอบ 
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 11. หลักฐานท่ีแนบพร้อมใบสมัครคัดเลือก ซ่ึงได้ลงชื่อรับรองสำเนาถูกต้องแล้ว รวม………………รายการ ดังน้ี 
                  (   )  11.1 สำเนาสมุดประวัติ หรือสำเนา ก.พ.7 (   )  11.4 สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน   
                  (   )  11.2 สำเนาปริญญาบัตร (   )  11.5 สำเนาทะเบียนบ้าน          
                  (   )  11.3 สำเนาใบระเบียนผลการเรียน (Transcript) (   )  11.6 สำเนาการเปล่ียนชื่อ–ชื่อสกุล/ทะเบียนสมรส (ถ้าม)ี 
                  (   )  11.7 เอกสารประกอบการประเมินปฏิบัติงานย้อนหลัง 2 ปี (ฉบับจริง 3 เล่ม) 
 ข้าพเจ้าขอรับรองว่าข้อความดังกล่าวข้างต้นน้ีเป็นความจริงถูกต้องทุกประการ และเป็นผู้มีคุณสมบัติตรงตามประกาศรับสมัครคัดเลือก  
หากตรวจสอบภายหลังพบว่าเป็นผู้ขาดคุณสมบัติ ให้ถือว่าข้าพเจ้าไม่มีสิทธิ์เข้ารับคัดเลือกครั้งน้ี และข้าพเจ้าจะไม่เรียกร้องสิทธิใดๆ ในภายหลัง ท้ังสิ้น 
 
   ลงลายมือชื่อ……………………………….…………..…………………ผู้สมัครคัดเลือก 
                   (….……………………………….………….……….………) 

      ยื่นใบสมัครวันท่ี....................เดือน เมษายน  พ.ศ.2564 

 
                                                                                    

เฉพาะเจ้าหน้าที ่

ได้ตรวจสอบเอกสารหลักฐานการสมัครเข้ารับการคัดเลือกฉบับจรงิ             
พร้อมฉบับถ่ายสำเนาแล้ว ปรากฏว่า 

      หลักฐานถูกต้องครบถ้วน      

      ไม่ถูกต้อง 
         เนื่องจาก……………………………………………………………..……….. 
         ...............................................................................................                
         ............................................................................................... 
ลงลายมือชื่อ…………………..………………………….……เจ้าหน้าท่ีรับสมัคร 

               (…….…....…………….…………………….…….) 
     ตำแหน่ง............................................................... 
                  .................เมษายน  2564 

 
 

ได้ตรวจสอบคุณสมบัติท่ัวไป และคุณสมบัติเฉพาะตำแหน่งของผู้สมัครแล้ว              
ปรากฏว่า 

      มีสิทธิ์เข้ารับการคัดเลือก  

      ไม่มีสิทธิ์เข้ารับการคัดเลือก 
          เน่ืองจาก……………………………………………………………………….…. 
         ……………….………………………………………………………..…………… 
         ……………………………………………….…………………………..………… 
ลงลายมือชื่อ…………………..………………………..…..เจ้าหน้าตรวจสอบคุณสมบัติ 
               (….…..…………….…………………………..) 
     ตำแหน่ง.......................................................... 
                     .................เมษายน  2564 

 
 

 

 

 

 



(เอกสารหมายเลข 2)  

ค าช้ีแจง : ให้ผู้สมัครเข้ารับการคัดเลือกท าเคร่ืองหมายวงกลม  ในช่องคะแนนท่ีคาดว่าจะได้รับ พร้อมท้ังระบุว่าเอกสารท่ีแนบมา
ได้แก่อะไร และระบุหมายเลขหน้าของเอกสารน้ัน

ได้แนบเอกสารตามรายละเอียดตัวช้ีวัด

แต่ละองค์ประกอบ ได้แก่ / ระบุหมายเลขหน้า

คุณวุฒิการศึกษาตรงตามมาตรฐานต าแหน่ง (5)
1. ระดับปริญญาเอก 5
2. ระดับปริญญาโท 4 ส าเนาปริญญาบัตร และ Transcript / หน้า 2 - 4
3. ระดับปริญญาตรี 3

1 คุณวุฒิการศึกษาตรงตามมาตรฐานต าแหน่ง (5)
1. ระดับปริญญาเอก 5
2. ระดับปริญญาโท 4
3. ระดับปริญญาตรี 3

2 ประสบการณ์การปฏิบัติงานในต าแหน่งท่ีเข้ารับการคัดเลือก (10)
1. ระยะเวลา 15 ปี ข้ึนไป 10
2. ระยะเวลา 11 – 14 ปี 8
3. ระยะเวลา 7 – 10 ปี 6
4. ระยะเวลา 6 ปี ลงมา 4

3 สถานท่ีปฏิบัติงาน (5)
1. ปฏิบัติงานอยู่ในจังหวัดท่ีรับสมัคร 5
2. ปฏิบัติงานอยู่นอกจังหวัดท่ีรับสมัคร 3

4 ภูมิล าเนา (5)
1. ภูมิล าเนาอยู่ในจังหวัดท่ีรับสมัคร 5
2. ภูมิล าเนาอยู่นอกจังหวัดท่ีรับสมัคร 3

แบบรายงานผลการปฏิบัติงานในหน้าท่ีย้อนหลัง 2 ปี ตามองค์ประกอบ ตัวช้ีวัด  และคะแนนการประเมิน
ความเหมาะสมกับต าแหน่ง ส าหรับการคัดเลือกบุคลากรทางการศึกษาอ่ืนตามมาตรา 38 ค. (2)
ต าแหน่งประเภทท่ัวไป เพ่ือบรรจุและแต่งต้ังให้ด ารงต าแหน่งประเภทวิชาการ ระดับปฏิบัติการ

สังกัดส านักงานคณะกรรมการการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน ปี พ.ศ.2564
(คะแนนเต็ม 50 คะแนน)

ช่ือ - นามสกุล (นาย/นาง/นางสาว)..................................................................................................................................................................................

หน่วยงานการศึกษา.............................................................................................................................................................................

อ าเภอ..................................................................................จังหวัด......................................................................................................

สมัครเข้ารับการคัดเลือกในต าแหน่ง........................................................รหัสประจ าตัวผู้สมัครสอบ....................................................

ภาค ข ประเมินผลการปฏิบัติงานจากรายงานการปฏิบัติงานในหน้าท่ีย้อนหลัง 2 ปี พิจารณาจากองค์ประกอบและตัวช้ีวัด ดังน้ี

ท่ี องค์ประกอบ/ตัวช้ีวัด คะแนน

- ตัวอย่าง 



ได้แนบเอกสารตามรายละเอียดตัวช้ีวัด

แต่ละองค์ประกอบ ได้แก่ / ระบุหมายเลขหน้า

5 ปฏิบัติงานตรงกับต าแหน่งท่ีเข้ารับการคัดเลือก (5)
1. ภาระงานท่ีปฏิบัติงานตรงกับกลุ่มต าแหน่งท่ีเข้ารับ 5
    การคัดเลือก
2. ภาระงานท่ีปฏิบัติงานไม่ตรงกับกลุ่มต าแหน่งท่ีเข้ารับ 3
    การคัดเลือก

6 การเป็นวิทยากรหรือกรรมการหรือคณะท างาน (5)
1. เป็นวิทยากรหรือกรรมการหรือคณะท างาน 5
    ระดับภาค หรือประเทศ 
2. เป็นวิทยากรหรือกรรมการหรือคณะท างาน 4
    ระดับเขตพ้ืนท่ีการศึกษา หรือจังหวัด
3. เป็นวิทยากรหรือกรรมการหรือคณะท างาน 3
    ระดับสถานศึกษา หรือกลุ่มสถานศึกษา 
4. ไม่มีหลักฐานประกอบการพิจารณา 0

7 ผลงานท่ีเกิดกับตนเอง (5)
1. เท่ากับหรือสูงกว่าระดับภาคหรือประเทศ 5
2. เท่ากับหรือสูงกว่าระดับเขตพ้ืนท่ีการศึกษาหรือจังหวัด 4
3. ต่ ากว่าระดับเขตพ้ืนท่ีการศึกษาหรือจังหวัด 3
4. ไม่มีหลักฐานประกอบการพิจารณา 0

8 ผลการเล่ือนเงินเดือน (5)
1. ระดับดีเด่น 5 คร้ังข้ึนไป 5
2. ระดับดีเด่น 3 – 4 คร้ัง 4
3. ระดับดีเด่นต่ ากว่า 3 คร้ัง หรือไม่ได้รับในระดับดีเด่น 3

9 ผลงานการประเมินของหน่วยงาน (5)
1. ระดับดีเด่น 5
2. ระดับดีมาก 4
3. ระดับดี 3

ท่ี องค์ประกอบ/ตัวช้ีวัด คะแนน
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แบบสรุปเอกสารและหลักฐานที่ย่ืนพร้อมใบสมัครคัดเลือกบุคลากรทางการศึกษาอ่ืนตามมาตรา 38 ค. (2) 
ตำแหน่งประเภทท่ัวไป เพื่อบรรจุและแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งประเภทวิชาการ ระดับปฏิบัติการ 

สังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ปี พ.ศ.2564 
 
ชื่อ – นามสกุล (นาย/นาง/นางสาว).............................................................................................................. ..........................  
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