
 
                                                         

 
 

ประกาศคณะกรรมการศึกษาธิการจังหวัดเพชรบุรี 
เรื่อง  ก าหนดวัน เวลา และสถานที่ด าเนินการคัดเลือกบุคลากรทางการศึกษาอ่ืนตามมาตรา 38 ค.(2) 

   ต าแหน่งประเภททั่วไป เพ่ือบรรจุและแต่งตั้งให้ด ารงต าแหน่งประเภทวิชาการ ระดับปฏิบัติการ 
   สังกัดส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน ปี พ.ศ. 2564 

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

  ตามที่ คณะกรรมการศึกษาธิการจังหวัด เพชรบุรี ได้ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการ
คัดเลือกบุคลากรทางการศึกษาอ่ืนตามมาตรา 38 ค. (2) ต าแหน่งประเภททั่วไป เพ่ือบรรจุและแต่งตั้งให้ด ารง
ต าแหน่งประเภทวิชาการ ระดับปฏิบัติการ สังกัดส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน ปี พ.ศ.2564                  
ตามประกาศคณะกรรมการศึกษาธิการจังหวัดเพชรบุรี ลงวันที่ 16 เมษายน พ.ศ.2564 โดยมีผู้มีสิทธิเข้ารับ
การคัดเลือกทั้งสิ้นจ านวน 5  ราย และได้ประกาศเลื่อนการด าเนินการสอบข้อเขียน ภาค ก ความรู้
ความสามารถทั่วไป และ ภาค ข ความรู้ความสามารถที่ใช้เฉพาะต าแหน่ง  ออกไปก่อนจนกว่าสถานการณ์  
การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) จะคลี่คลาย โดยจะประกาศวันสอบคัดเลือก
และจะแจ้งให้ทราบอีกครั้งหนึ่ง นั้น 

  บัดนี้  ส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐานได้แจ้งก าหนดการคัดเลือก ใหม่ 
คณะกรรมการศึกษาธิการจังหวัดเพชรบุรี จึงประกาศก าหนดวัน เวลา และสถานที่ด าเนินการคัดเลือก โดยมี
รายละเอียดดังนี้ 

  1. รายช่ือผู้มีสิทธิเข้ารับการคัดเลือก 
  1.1 ต าแหน่งนักวิเคราะห์นโยบายและแผน ระดับปฏิบัติการ สังกัดส านักงานเขตพื้นที่
การศึกษาประถมศึกษาเพชรบุรี เขต 2  

ล าดับ
ที ่

รหัสประจ าตัวสอบ ชื่อ – ชื่อสกุล สนามสอบ 

1 

2 

 

09702001 

09702002 

นายสุรชัย  แสนกุณา 

จ.ท.ณทัทร์  สมศรี 

 

รหัสประจ าตัวผู้สมัคร 09702001 
ถึงรหัสประจ าตัวผู้สมัคร 09702002 
ห้องสอบที่ 1 ส านักงานศึกษาธิการจังหวัด
เพชรบุรี 
สนามสอบส านักงานศึกษาธิการจังหวัด
เพชรบุรี 

 

 

 

 

 

/1.2 ต าแหน่ง... 
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  1.2 ต าแหน่งนักวิเคราะห์นโยบายและแผน ระดับปฏิบัติการ สังกัดส านักงานเขตพื้นที่
การศึกษามัธยมศึกษาเพชรบุรี 

ล าดับ
ที ่

รหัสประจ าตัวสอบ ชื่อ – ชื่อสกุล สนามสอบ 

1 

2 

 

19302001 

19302002 

นางสาวณัฐหทัย  เผือกขวัญนาค 

นางวรรณา  จิตกระแส 

 

รหัสประจ าตัวผู้สมัคร 19302001 
ถึงรหัสประจ าตัวผู้สมัคร 19302002 
ห้องสอบที่ 1 ส านักงานศึกษาธิการจังหวัด
เพชรบุรี 
สนามสอบส านักงานศึกษาธิการจังหวัด
เพชรบุรี 

 

  1.3 ต าแหน่งนักวิชาการศึกษา ระดับปฏิบัติการ สังกัดส านักงานเขตพื้นที่การศึกษา
ประถมศึกษาเพชรบุรี เขต 2 

ล าดับ
ที ่

รหัสประจ าตัวสอบ ชื่อ – ชื่อสกุล สนามสอบ 

1 

 

 

09704001 

 

จ.ส.อ.ภัทรักข์  สุขกันตะ 

 

รหัสประจ าตัวผู้สมัคร 09704001 
ห้องสอบที่ 1 ส านักงานศึกษาธิการจังหวัด
เพชรบุรี 
สนามสอบส านักงานศึกษาธิการจังหวัด
เพชรบุรี 

  

 2. ก าหนดวัน เวลา และสถานที่สอบ ภาค ก และ ภาค ข  

      ให้ ผู้ มี สิทธิ เข้ ารับการคัด เลื อก เข้ าสอบข้อ เขี ยน  ภาค ก และ ภาค ข ในวันที่                 
24 กรกฎาคม 2564 ณ สนามสอบส านักงานศึกษาธิการจังหวัดเพชรบุรี ตามก าหนดการสอบคัดเลือก ดังนี้ 

ภาค ก ความรู้ความสามารถทั่วไป (คะแนนเต็ม 100 คะแนน) 
 

วัน/เวลา วิชาที่สอบ คะแนนเต็ม 
วันเสาร์ที่ 24 กรกฎาคม 2564 

เวลา 09.00 – 11.00 น. 

 

ความสามารถในการคิดหาความสัมพันธ์เชื่อมโยงของค า 
ข้อความ หรือข้อสรุปอย่างสมเหตุสมผลจากข้อความ  
และความสามารถในการอ่าน ความรู้ความเข้าใจ 
ในบทความ การสรุปความและตีความ การเลือกใช้ค า 
หรือกลุ่มค า การเรียงความ และการเขียนประโยคได้ถูกต้อง
ตามหลักภาษาไทย และความรู้ความสามารถในการใช้
ภาษาอังกฤษที่เก่ียวข้องกับการปฏิบัติงาน 
 

100 คะแนน 

 

/ภาค ข... 
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ภาค ข ความรู้ความสามารถที่ใช้เฉพาะต าแหน่ง (คะแนนเต็ม 150 คะแนน) 
 

วัน/เวลา ประเมินผลการปฏิบัติงาน คะแนนเต็ม 
วันพุธที่ 14 กรกฎาคม 2564 – 
วันศุกร์ที่ 16 กรกฎาคม 2564 

 

จากรายงานการปฏิบัติงานในหน้าที่ย้อนหลัง 2 ปี 
 

50 คะแนน 

 
วัน/เวลา วิชาที่สอบ คะแนนเต็ม 

วันเสาร์ที่ 24 กรกฎาคม 2564 
เวลา 13.00 – 15.00 น. 

 

ความรู้ ความสามารถ ทักษะ สมรรถนะและอ่ืน ๆ 
ที่จ าเป็นส าหรับการปฏิบัติหน้าที่ในต าแหน่งนั้น ๆ 
 

100 คะแนน 

 

3. ระเบียบปฏิบัติของผู้เข้าสอบ 
 3.1 ผู้เข้าสอบต้องน าบัตรประจ าตัวประชาชน หรือบัตรอ่ืนที่ทางราชการออกให้ ซึ่งมี               
รูปถ่ายและเลขประจ าตัวประชาชน 13 หลัก มาแสดงพร้อมกับบัตรประจ าตัวผู้สมัครเข้ารับการคัดเลือก 
 3.2 ผู้เข้าสอบต้องถือปฏิบัติตามระเบียบกระทรวงศึกษาธิการว่าด้วยการปฏิบัติของ             
ผู้เข้าสอบ พ.ศ.๒๕๔๘ และท่ีแก้ไขเพ่ิมเติม (ฉบับที่ ๒) พ.ศ.๒๕๕๕ 
  ๓.3 ผู้เข้าสอบต้องถือปฏิบัติตามข้อแนะน าในการปฏิบัติของผู้เข้าสอบ ตามรายละเอียด
แนบท้ายประกาศนี ้
  3.4 สนามสอบงดรับฝากสิ่งของใด ๆ ของผู้เข้าสอบ โดยถือเป็นความรับผิดชอบของ             
ผู้เข้าสอบ หากเกิดการสูญหาย สนามสอบจะไม่รับผิดชอบใด ๆ ทั้งสิ้น 
 4. การประกาศรายช่ือผู้ผ่านการคัดเลือก ภาค ก และ ภาค ข 
 คณะกรรมการศึกษาธิการจังหวัดเพชรบุรี จะประกาศรายชื่อผู้ผ่านเกณฑ์ ภาค ก และ ภาค ข 
ซึ่งได้คะแนนแต่ละภาคไม่ต่ ากว่าร้อยละหกสิบ โดยเรียงตามประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการคัดเลือก ภายใน
วันที่ 30 กรกฎาคม 2564 ณ ส านักงานศึกษาธิการจังหวัดเพชรบุรี โรงเรียนวังตะโก หมู่ที่ 2 บ้านหมอหลัด 
ถนนบางจาก -หนองปลาไหล ต าบลวังตะโก อ าเภอเมืองเพชรบุรี จังหวัดเพชรบุรี  และทางเว็บไซต์ 
http://www.pbipeo.go.th/ 

  5 . การป้องกันการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัส โคโรนา 2019 (COVID-19)               
ตามมาตรการควบคุมและป้องกันการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ตามแนว
ปฏิบัติของกรมควบคุมโรค กระทรวงสาธารณสุข จึงก าหนดมาตรการเฝ้าระวังและป้องกันการแพร่ระบาด            
ของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ในวันสอบ ดังนี้ 
      5.1 ให้ผู้เข้าสอบทุกคน ต้องสวมหน้ากากอนามัยทางการแพทย์หรือหน้ากากผ้า              
โดยให้ผู้เข้าสอบจัดหาหน้ากากอนามัยมาด้วยตนเอง 
 5.2 มีการตรวจวัดอุณหภูมิก่อนเข้าห้องสอบและหรือตัวอาคารสอบ 
 5.3 มีจุดบริการแอลกอฮอล์เจลล้างมือ 
 5.4 ประชาสัมพันธ์ให้ผู้ เข้าสอบด าเนินการตามวิธีการเว้นระยะห่างทางสังคม (Social 
Distancing)  
 5.5 ก าหนดแผนผังอาคารสอบอย่างชัดเจน และให้ญาติที่มาส่งรออยู่ภายนอกสนาม
สอบเท่านั้น 

/5.6 ผู้เข้าสอบ... 
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 5.6 ผู้เข้าสอบรายใดที่มีภาวะความเสี่ยงต่อการติดเชื้อโวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19)                
หรือมีบุคคลในครอบครัวที่พักอาศัยอยู่ร่วมบ้านเดียวกัน ที่มีประวัติเดินทางกลับหรือเดินทางผ่าน (Transit)  
มาจากประเทศกลุ่มเสี่ยง ตามประกาศของกรมควบคุมโรค กระทรวงสาธารณสุข ใหแ้จ้งส านักงานศึกษาธิการ
จังหวัดเพชรบุรีทราบโดยด่วน เพ่ือจะได้เตรียมการรองรับต่อไป 

   ทั้ งนี้  ผู้สมัครเข้ารับการคัดเลือกรายใดที่ ได้รับการประกาศรายชื่อเป็นผู้มีสิทธิสอบ                
หากภายหลังตรวจสอบพบว่าเป็นผู้ขาดคุณสมบัติตามประกาศรับสมัครคัดเลือก หรือตามหลักเกณฑ์และวิธีการ
ที่ ก.ค.ศ. ก าหนด ให้ถือว่าผู้นั้นขาดคุณสมบัติที่จะได้รับการบรรจุและแต่งตั้งให้ด ารงต าแหน่งประเภทวิชาการ 
ระดับปฏิบัติการ สังกัดส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน และจะยกเลิกผลการสอบคัดเลือกรายนั้น
ทันที หรือหากเป็นผู้ได้รับการบรรจุและแต่งตั้งให้ด ารงต าแหน่งแล้วปรากฏภายหลังว่าเป็นผู้ขาดคุณสมบัติ               
ผู้มีอ านาจสั่งบรรจุและแต่งตั้งจะเป็นผู้ยกเลิกค าสั่งบรรจุและแต่งตั้งนั้นโดยพลัน และจะเรียกร้องสิทธิใด ๆ มิได้  

  จึงประกาศให้ทราบโดยทั่วกัน 

                          ประกาศ  ณ  วันที่    30   มิถุนายน   พ.ศ.2564 
 
 
          (นายสมสันต์   ลือก าลัง) 

         ศึกษาธิการจังหวัดเพชรบุรี ปฏิบัติหน้าที่แทน 
        ประธานกรรมการศึกษาธิการจังหวัดเพชรบุรี 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



ข้อแนะน าในการปฏิบัติตนของผู้เข้าสอบ 
1.ก่อนเวลาเข้าห้องสอบ 
  1.1 การตรวจสอบความพร้อมของวัสดุอุปกรณ์ที่ใช้ในการสอบ ได้แก่ ปากกา ดินสอ 2B ยางลบ        
กบ หรือมีดเหลาดินสอ บัตรประจ าตัวผู้สมัครเข้ารับการคัดเลือก บัตรประจ าตัวประชาชนหรือบัตรประจ าตัว
เจ้าหน้าที่ของรัฐซึ่งมีรูปถ่ายให้เรียบร้อยก่อนไปสนามสอบ 
  1.2 การแต่งกายให้สุภาพเรียบร้อยตามประเพณีนิยม และประพฤติตนเป็นสุภาพชน 
     ห้าม  สวมกางเกงยีนส์ กระโปรงยีนส์ เสื้อคลุม เข็มขัด รองเท้าผ้าใบ และรองเท้าแตะ                
โดยเด็ดขาด 
  1.3 ต้องเข้าสอบตามวัน เวลา และสถานที่สอบที่ก าหนดไว้ ทั้งนี้ ถือเป็นหน้าที่ของผู้ เข้ารับการ
คัดเลือกที่จะต้องทราบวัน เวลา สถานที่สอบของตนเอง 
  1.4 ควรไปถึงสนามสอบก่อนเวลาสอบอย่างน้อย 30 นาที และห้ามเข้าห้องสอบก่อนได้รับอนุญาต
จากกรรมการก ากับการสอบ 
  1.5 ตรวจชื่อและห้องสอบของตนเองจากแผนผังห้องสอบและที่นั่งสอบและรออยู่ในบริเวณนั้น      
หากหาชื่อและห้องสอบของตนเองไม่พบให้รีบติดต่อกรรมการกลางประจ าสนามสอบ 
  1.6 ห้ามเข้าห้องสอบก่อนได้รับอนุญาตจากกรรมการก ากับห้องสอบ 
  1.7 หากท าบัตรประจ าตัวผู้สมัครเข้ารับการคัดเลือกหาย ให้รีบแจ้งประธานคณะกรรมการกลาง
ประจ าสนามสอบ เพ่ือขอใบอนุญาตเข้าสอบ 

2. ก่อนเวลาสอบ 
  2.1 กรรมการก ากับการสอบจะเชิญผู้เข้าสอบเข้าห้องสอบก่อนเวลาสอบอย่างน้อย 15 นาที 
  2.2 ห้ามน าเครื่องมืออิเล็กทรอนิกส์ทุกชนิด เช่น โทรศัพท์เคลื่อนที่  (มือถือ) นาฬิกาข้อมือ              
วิทยุติดตามตัว วิทยุสื่อสาร เป็นต้น รวมทั้งต ารา หนังสือ บันทึกข้อความ เอกสารหรือกระดาษสิ่งพิมพ์อ่ืนใด 
หรือวัสดุอุปกรณ์อ่ืน เช่น กระเป๋าสะพาย เครื่องค านวณ อุปกรณ์ที่ใช้ในการค านวณได้ เครื่องบันทึกภาพ 
เครื่องบันทึกเสียง และเครื่องประดับที่มีมูลค่า(สร้อย แหวน) เข้าห้องสอบโดยเด็ดขาด หากพบว่าผู้ใดน าเข้า
ห้องสอบจะถือว่ามีเจตนากระท าการทุจริตในการสอบและต้องยุติการสอบทันที และหากเกิดการสูญหายจะไม่
รับผิดชอบใดๆ ทั้งสิ้น ยกเว้น วัสดุอุปกรณ์ที่ใช้ในการสอบในข้อ 1.1 
  2.3 ผู้เข้าสอบต้องแสดงบัตรประจ าตัวผู้สมัครเข้ารับการคัดเลือก หรือแสดงใบอนุญาตเข้าสอบควบคู่
กับบัตรอ่ืนที่หน่วยงานของรัฐออกให้ต่อกรรมการก ากับการสอบ มิฉะนั้นจะมิได้รับอนุญาตให้เข้าห้องสอบ 
  2.4 ผู้เข้าสอบต้องนั่งตามที่นั่งสอบที่กรรมการก ากับการสอบก าหนดให้ 
  2.5 นั่งรอด้วยอาการสงบเรียบร้อยอย่างสุภาพชน ในขณะที่ผู้เข้าสอบ 2 คน ถูกก าหนดให้เป็น
ตัวแทนผู้เข้าสอบร่วมตรวจสภาพซองข้อสอบ และตรวจนับจ านวนข้อสอบร่วมกับกรรมการก ากับการสอบ 
  2.6 รับแจกกระดาษค าตอบและข้อสอบจากกรรมการก ากับการสอบ หากได้รับกระดาษค าตอบที่มี           
รอยยับหรือฉีกขาด ให้รีบน าไปเปลี่ยนกับกรรมการก ากับการสอบทันที 
  2.7 ห้ามผู้เข้าสอบท าข้อสอบก่อนมีสัญญาณให้ลงมือสอบ 
  2.8 ให้ใช้ดินสอด า 2B หรือ 2B ขึ้นไป ระบายรหัสประจ าตัวผู้สมัครเข้ารับการคัดเลือกและรหัสวิชาที่
สอบบนกระดาษค าตอบ 
  2.9 ตรวจทานการระบายรหัสประจ าตัวผู้สมัครเข้ารับการคัดเลือกและรหัสวิชาสอบให้ถูกต้องและ          
ลงลายมือชื่อผู้เข้าสอบ 
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  2.10 เขียนชื่อ – ชื่อสกุล รหัสเลขประจ าตัวผู้สมัครเข้ารับการคัดเลือก และลงลายมือชื่อในปกหน้า
ของข้อสอบเมื่อได้รับค าแนะน าจากกรรมการก ากับการสอบ 
  2.11 อ่านข้อแนะน า ค าชี้แจงทั่วไป และตัวอย่างในการตอบที่ปกหน้าและปกหลัง 
  2.12 กรอกข้อมูลต่างๆ บนกระดาษค าตอบให้ครบถ้วนได้แก่ รหัสเลขประจ าตัวผู้ สมัครเข้ารับการ
คัดเลือก ชื่อ – ชื่อสกุล ชื่อวิชาที่สอบ ชื่อสถานที่สอบ ห้องสอบ วันที่สอบ และเวลาที่สอบ 
  2.13 เชื่อฟังและปฏิบัติตามค าสั่งและข้อแนะน าของกรรมการก ากับการสอบโดยเคร่งครัด 

3. ในเวลาสอบ  
  3.1 เริ่มเปิดข้อสอบเมื่อได้รับสัญญาณให้ลงมือสอบจากกรรมการก ากับการสอบ 
  3.2 ตรวจสอบจ านวนข้อและหน้าของข้อสอบ ถ้ามีไม่ครบหรือหน้าใดพิมพ์ไม่ชัดเจนให้รีบแจ้ง
กรรมการก ากับการสอบทันทีเพ่ือเปลี่ยนฉบับใหม่ 
  3.3 เมื่อมีค าสั่งให้เปลี่ยนแปลงแก้ไขข้อสอบจากกรรมการก ากับการสอบให้รีบปฏิบัติตามทันที 
  3.4 ลงมือท าข้อสอบโดยปฏิบัติตามค าสั่งและข้อแนะน าของกรรมการก ากับการสอบ รวมทั้งระเบียบ
แบบแผนเกี่ยวกับการสอบ 
  3.5 ในกรณีที่ต้องใช้กระดาษทดหรือใช้กระดาษร่างเค้าโครงการตอบ ให้ท าในที่ว่างของหน้ากระดาษ
ข้อสอบ 
  3.6 เมื่อมีข้อสงสัยหรือมีกิจจ าเป็นห้ามลุกจากที่นั่ง ให้ยกมือขึ้นเพ่ือแจ้งกรรมการก ากับการสอบ 
  3.7 เมื่ออยู่ในห้องสอบ ขณะสอบไม่พูดหรือติดต่อกับผู้เข้าสอบอ่ืน หรือบุคคลภายนอก เว้นแต่จะ
ได้รับอนุญาตและอยู่ในความดูแลของกรรมการก ากับการสอบ 
  3.8 ลงลายมือชื่อและพิมพ์ลายนิ้วมือในบัญชีลายมือชื่อผู้เข้าสอบ  
  3.9 ผู้เข้าสอบต้องแสดงบัตรประจ าตัวผู้สมัครข้ารับการคัดเลือกหรือใบอนุญาตเข้าสอบควบคู่กับ          
บัตรอื่นที่หน่วยงานของรัฐออกให้ เพื่อให้กรรมการก ากับการสอบตรวจสอบว่า ผู้เข้าสอบเป็นบุคคลเดียวกันกับ
ผู้สมัครเข้ารับการคัดเลือกจากการดูตัวจริงกับรูปถ่ายในบัตรและจากลายมือชื่อในบัญชีลายมือชื่อในบัตร 
  3.10 รับการตรวจการระบายรหัสเลขประจ าตัวผู้สมัครเข้ารับการคัดเลือก และการลงลายมือชื่อของ
ผู้เข้าสอบบนกระดาษค าตอบก่อนที่กรรมการก ากับการสอบจะลงลายมือชื่อของกรรมการก ากับห้องสอบบน
กระดาษค าตอบ 
  3.11 ผู้เข้าสอบไปถึงสถานที่สอบก่อนเวลา 30 นาที ผู้ใดไปไม่ทันเวลาที่ก าหนดให้เริ่มสอบในวิชาใด
ไม่มีสิทธิเข้าสอบวิชานั้น แต่ส าหรับการสอบวิชาแรกในตอนเช้าของแต่ละวัน ผู้ใดเข้าสอบหลังจากเวลาลงมือ
สอบแล้ว 15 นาที จะไม่ได้รับอนุญาตให้สอบวิชานั้น เว้นแต่มีเหตุความจ าเป็นให้อยู่ในดุลพินิจของประธาน
คณะกรรมการกลางประจ าสนามสอบพิจารณาอนุญาต 
  3.12 ปฏิบัติตามระเบียบเกี่ยวกับการสอบและค าสั่งของผู้ก ากับการสอบโดยไม่ทุจริตในการสอบ 
  3.13 ระมัดระวังมิให้ผู้เข้าสอบคนอ่ืนมีโอกาสคัดลอกค าตอบของตน รวมทั้งไม่พูดคุยกับผู้ใดในเวลา
สอบ เมื่อมีข้อสงสัยหรือมีเหตุความจ าเป็นให้แจ้งต่อผู้ก ากับการสอบ 
  3.14 ในกรณีทุจริตในการสอบด้วยวิธีการคัดลอกค าตอบระหว่างผู้เข้าสอบด้วยกันให้สันนิษฐาน              
ไว้ก่อนว่าผู้เข้าสอบนั้นได้สมคบกันกระท าการทุจริต 
  3.15 หากกระท าการทุจริตในการสอบ หรือพยายามกระท าการทุจริตในการสอบวิชาใด ไม่ว่าจะ
กระท าโดยวิธีใดหรือให้บุคคลอื่นกระท าการให้ เมื่อได้สอบสวนแล้วพบว่าผิดจริง ถือว่าสอบตกในวิชานั้น 
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  3.16 การส่งข้อสอบให้ยกมือขึ้น เพ่ือให้กรรมการก ากับการสอบมาเก็บข้อสอบที่โต๊ะ โดยห้ามลุก
จากที่นั่งสอบก่อนหมดเวลาสอบ 
 3.17 ผู้เข้าสอบผู้ใดสอบเสร็จก่อน ผู้นั้นต้องนั่งอยู่ในห้องสอบจนหมดเวลาท าข้อสอบ ในกรณีที่มีเหตุ
ฉุกเฉินเป็นการสุดวิสัยจ าเป็นต้องออกนอกห้องสอบ ให้กรรมการก ากับการสอบหรือผู้ได้รับมอบหมายควบคุม
อย่างใกล้ชิด 
  3.18 ผู้เข้าสอบจะได้รับสัญญาณเตือนเรื่องเวลาในระหว่างการสอบจากกรรมการกลางประจ าสนาม
สอบ 3 ครั้ง คือ ครั้งแรกเมื่อเวลาผ่านไปแล้วครึ่งหนึ่ง ครั้งที่ 2 เมื่อเหลือเวลาอีก 5 นาที ก่อนหมดเวลาสอบ 
และครั้งสุดท้ายเมื่อหมดเวลาสอบ 
 3.19 ห้ามน าข้อสอบและกระดาษค าตอบออกนอกห้องสอบ โดยเด็ดขาด ผู้ใดน าข้อสอบและ
กระดาษค าตอบออกจากห้องสอบ ถือว่าเป็นผู้ทุจริตในการสอบ 
 3.20 ผู้สมัครสอบผู้ใดกระท าการทุจริตในการสอบวิชาใด เมื่อได้สอบสวนแล้วให้ประธานกรรมการ
หรือผู้มีอ านาจหน้าที่ในการจัดสอบ สั่งไม่ตรวจค าตอบและถือว่าผู้นั้นสอบไม่ผ่านวิชานั้นในการสอบคราวนั้น 
 3.21 เมื่อหมดเวลาสอบ กรรมการก ากับการสอบสั่งให้หยุดท าข้อสอบจะต้องหยุดทันที แต่จะออก
จากห้องสอบได้เมื่อกรรมการก ากับการสอบได้อนุญาตแล้ว 

4. หลังเวลาสอบ 
  4.1 หากยังมีการสอบวิชาต่อไปในวันเดียวกัน ควรพักอยู่ในบริเวณสนามสอบ หรือไม่ไกลจาก              
สนามสอบเพ่ือทราบความเคลื่อนไหวของการสอบจากกรรมการก ากับการสอบหรือกรรมการกลางประจ า  
สนามสอบ ซึ่งอาจจะมีการเรียกตัวในบางกรณี 

4.2 เมื่อหมดวิชาสอบในวันนั้น ควรส ารวจรายการสิ่งของที่น ามาให้ครบก่อนกลับที่พัก 
 
 

----------------------------------------- 
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มาตรการเฝ้าระวังและป้องกันการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อโคโรนา 20๑๙ (COVID – 19) 
ในการสอบคัดเลือกบุคลากรทางการศึกษาอ่ืนตามมาตรา 38 ค. (2)  

ต าแหน่งประเภทท่ัวไป เพื่อบรรจุและแต่งตั้งให้ด ารงต าแหน่งประเภทวิชาการ ระดับปฏิบัติการ  
สังกัดส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ปี พ.ศ.2564 

------------------------------------------------------------------- 
  ตามที่คณะกรรมการศึกษาธิการจังหวัดเพชรบุรี ได้ก าหนดการสอบคัดเลือกบุคลากรทางการ
ศึกษาอ่ืนตามมาตรา 38 ค. (2) ต าแหน่งประเภททั่วไป เพ่ือบรรจุและแต่งตั้งให้ด ารงต าแหน่งประเภทวิชาการ 
ระดับปฏิบัติการ สังกัดส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน ปี พ.ศ.2564 โดยก าหนดให้มีการสอบ
ข้อเขียน ภาค ก ความรู้ความสามารถทั่วไป และ ภาค ข ความรู้ความสามารถที่ใช้เฉพาะต าแหน่ง ในวันที่ 24 
กรกฎาคม 2564 ณ สนามสอบส านักงานศึกษาธิการจังหวัดเพชรบุรี นั้น 
  เพ่ือเฝ้าระวังและป้องกันการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID – 19) 
ตามมาตรการควบคุมและป้องกันการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา (COVID – 19) ตามแนวปฏิบัติ
ของกรมควบคุมโรค กระทรวงสาธารณสุข ส านักงานศึกษาธิการจังหวัดเพชรบุรีจึงก าหนดมาตรการเฝ้าระวัง
และป้องกันการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา (COVID – 19) ในวันสอบ ดังนี้ 
   1. ให้ผู้เข้าสอบทุกคน ต้องสวมหน้ากากอนามัยทางการแพทย์หรือหน้ากากผ้า โดยให้           
ผู้เข้าสอบจัดหาหน้ากากอนามัยมาด้วยตนเอง 
  2. การเฝ้าระวัง ควบคุม ก่อนเข้าห้องสอบ ดังนี้ 
   2.1 เตรียมสถานที่ เพ่ือให้ผู้ เข้าสอบรอก่อนเข้าสอบ โดยด าเนินการภายใต้          
แนวปฏิบัติของกรมควบคุมโรค กระทรวงสาธารณาสุข 
   2.2 ก าหนดจุดคัดกรอง ก่อนเข้าห้องสอบและหรือตัวอาคารสอบ 
   2.3 ตรวจวัดอุณหภูมิก่อนเข้าห้องสอบและหรือตัวอาคารสอบ 
   2.4 มีจุดบริการอุปกรณ์ส าหรับการล้างมือหรือจัดเตรียมแอลกอฮอล์เจลล้างมือที่จุด
ทางเข้า 
   2.5 มีการท าความสะอาดพ้ืนที่ที่ผู้สอบต้องใช้สอบและใช้ร่วมกันด้วยน้ ายาถูพ้ืนที่
สามารถท าลายเชื้อไวรัสได้หรือเช็ดด้วยแอลกอฮอล์ที่มีความเข้มข้นที่สามารถท าลายเชื้อไวรัสได ้
   2.6 จัดห้องสอบแยกส าหรับผู้เข้าสอบที่เข้าข่าย “กลุ่มเสี่ยง” 
   2.7 ประชาสัมพันธ์ให้ความรู้ สร้างความเข้าใจเกี่ยวกับโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 
(COVID – 19) แก่ผู้เข้าสอบ 
  3. การจัดห้องสอบและอาคารสอบ 
   3.1 ด าเนินการตามวิธีการเว้นระยะห่างทางสังคม (Social Distancing)  
   3.2 ก าหนดแผนผังอาคารสอบอย่างชัดเจน และให้ญาติที่มาส่งรออยู่ภายนอกสนาม
สอบเท่านั้น 
   3.3 ผู้เข้าสอบที่มีบุคคลในครอบครัวที่พักอาศัยอยู่ร่วมบ้านเดียวกัน ที่มีประวัติ
เดินทางกลับหรือเดินทางผ่าน (Transit) มาจากประเทศกลุ่มเสี่ยง ตามประกาศของกรมควบคุมโรค กระทรวง
สาธารณสุข ให้แจ้งส านักงานศึกษาธิการจังหวัดเพชรบุรีทราบโดยด่วน เพ่ือจะได้เตรียมการรองรับต่อไป 
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หลักสูตรการคัดเลือกบุคลากรทางการศึกษาอ่ืนตามมาตรา 38 ค. (2)  
ต าแหน่งประเภทท่ัวไป เพื่อบรรจุและแต่งตั้งให้ด ารงต าแหน่งประเภทวิชาการ ระดับปฏิบัติการ  

สังกัดส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ปี พ.ศ.2564 
..................................................................... 

 การคัดเลือกบุคลากรทางการศึกษาอ่ืนตามมาตรา 38 ค. (2) ต าแหน่งประเภททั่วไป เพ่ือบรรจุและ
แต่งตั้งให้ด ารงต าแหน่งประเภทวิชาการ ระดับปฏิบัติการ ก าหนดให้ทดสอบและประเมิน รวม 3 ภาค 
ดังต่อไปนี้ 
 
ภาค ก ความรู้ความสามารถทั่วไป (100 คะแนน) 
 ให้ทดสอบโดยวิธีการสอบข้อเขียนเกี่ยวกับความสามารถในการคิดหาความสัมพันธ์เชื่อมโยงของค า 
ข้อความ หรือข้อสรุปอย่างสมเหตุสมผลจากข้อความ และความสามารถในการอ่าน ความรู้ความเข้าใจใน
บทความ การสรุปความและตีความ การเลือกใช้ค าหรือกลุ่มค า การเรียงความ และการเขียนประโยคได้ถูกต้อง
ตามหลักภาษาไทย และความรู้ความสามารถในการใช้ภาษาอังกฤษที่เก่ียวข้องกับการปฏิบัติงาน 
 
ภาค ข ความรู้ความสามารถที่ใช้เฉพาะต าแหน่ง (150 คะแนน) 
 1. ให้ทดสอบโดยวิธีการสอบข้อเขียน หรือวิธีการสอบปฏิบัติเกี่ยวกับความรู้ ความสามารถ ทักษะ 
สมรรถนะและอ่ืน ๆ ที่จ าเป็นส าหรับการปฏิบัติหน้าที่ในต าแหน่งนั้น ๆ (100 คะแนน) ดังนี้ 
 1.1 ต าแหน่งนักวิเคราะห์นโยบายและแผน ระดับปฏิบัติการ 
 ๑. ความรู้ความสามารถส าหรับการปฏิบัติงานในต าแหน่ง 
     ๑) การวิเคราะห์นโยบายของรัฐบาล และสถานการณ์เศรษฐกิจ การเมือง และสังคม              

เพ่ือน ามาสรุปประกอบการก าหนดนโยบายและเป้าหมายของส่วนราชการหรือ
นโยบาย แผนงาน โครงการ 

 ๒) การวิเคราะห์ภารกิจหลักและแผนกลยุทธ์ของส่วนราชการหรือทิศทางการพัฒนา
เศรษฐกิจ สังคม การเมือง เพ่ือวางแผนก าหนดแผนปฏิบัติงานหรือโครงการให้บรรลุ
ภารกิจที่ก าหนด 

 ๓) การวิเคราะห์นโยบายของส่วนราชการ หรือนโยบายแผนงานและโครงการทาง
เศรษฐกิจ สังคม การเมือง การบริหาร หรือความมั่นคง และเสนอข้อคิดเห็นเพ่ือช่วย
จัดท าแผนปฏิบัติงาน แผนงาน โครงการ หรือกิจกรรมได้ตามวัตถุประสงค์ท่ีตั้งไว้ 

 ๔) การส ารวจ รวบรวมและประมวลข้อมูลการด าเนินงานตามนโยบายรัฐบาลและประเด็น
ปัญหาทางเศรษฐกิจ สังคม การเมือง เพ่ือเป็นข้อมูลส าหรับการจัดท าแผนงานหรือ
ก าหนดยุทธศาสตร์ 

 ๕) การเสนอแนะแนวทางการประสานผลักดันยุทธศาสตร์และนโยบาย ติดตามประเมินผล
ให้สอดคล้องกับยุทธศาสตร์และนโยบายของรัฐบาล 

 
 
 

/2. ความรู้... 
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 2. ความรู้เกี่ยวกับกฎหมายที่จ าเป็นส าหรับปฏิบัติงานในต าแหน่ง 
     ๑) พระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการกระทรวงศึกษาธิการ พ.ศ.๒๕๔๖ และที่แก้ไขเพ่ิมเติม 
 ๒) พระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา พ.ศ.๒๕๔๗ และที่

แก้ไขเพ่ิมเติม 

 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) พระราชบัญญัติวิธีปฏิบัติราชการทางปกครอง พ.ศ.๒๕๓๙ และที่แก้ไขเพ่ิมเติม 
 ๑๐) พระราชบัญญัติความรับผิดทางละเมิดของเจ้าหน้าที่ พ.ศ.๒๕๓๙ 
 ๑๑) พระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของราชการ พ.ศ.๒๕๔๐ 
 ๑๒) ระเบียบส านักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยงานสารบรรณ พ.ศ.๒๕๒๖ และท่ีแก้ไขเพ่ิมเติม 
 ๑๓) ระเบียบส านักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยการรักษาความปลอดภัยแห่งชาติ  พ.ศ.๒๕๕๒ 

และท่ีแก้ไขเพ่ิมเติม 
 ๑๔) ระเบียบว่าด้วยการรักษาความลับของทางราชการ พ.ศ.๒๕๔๔ และท่ีแก้ไขเพ่ิมเติม 
  
 1.2 ต าแหน่งนักวิชาการศึกษา ระดับปฏิบัติการ 
 ๑. ความรู้ความสามารถส าหรับการปฏิบัติงานในต าแหน่ง 
 ๑) การพัฒนางานด้านวิชาการศึกษาและท่ีเกี่ยวข้อง 
 ๒) จัดท าข้อเสนอนโยบาย แผน มาตรฐานการศึกษา หลักสูตร แบบเรียน ต ารา สื่อการ

เรียนการสอน สื่อการศึกษา การผลิตและพัฒนาสื่อนวัตกรรมและเทคโนโลยี 
 ๓) การจัดท าแผนส่งเสริมสนับสนุนการจัดการศึกษา 
 ๔) การด าเนินการเก่ียวกับงานทะเบียนและเอกสารด้านการศึกษา 
 ๕) การส่งเสริมสนับสนุนการจัดการศึกษาให้มีคุณภาพและมาตรฐาน 
 ๖) การติดตามประเมินผลการด าเนินงาน กิจกรรม และสรุปผลด้านการศึกษา 
 ๗) การวิเคราะห์ วิจัยเพื่อพัฒนางานด้านการศึกษา 
 ๒. ความรู้เกี่ยวกับกฎหมายที่จ าเป็นส าหรับปฏิบัติงานในต าแหน่ง 
 ๑) พระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ.๒๕๔๒ และท่ีแก้ไขเพ่ิมเติม 
 ๒) พระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการกระทรวงศึกษาธิการ พ.ศ.๒๕๔๖ และที่แก้ไข

เพ่ิมเติม 
 ๓) พระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา พ.ศ.๒๕๔๗ และที่

แก้ไขเพ่ิมเติม 
 ๔) พระราชบัญญัติสภาครูและบุคลากรทางการศึกษา พ.ศ.๒๕๔๖ 
 ๕) พระราชบัญญัติการศึกษาภาคบังคับ พ.ศ.๒๕๔๕ 

 
/6) พระราชบัญญัติ... 
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 ๖) พระราชบัญญัติคุ้มครองเด็ก พ.ศ.๒๕๔๖ 
 ๗) พระราชบัญญัติการจัดการศึกษาส าหรับคนพิการ พ.ศ.๒๕๕๑ และท่ีแก้ไขเพ่ิมเติม 
 ๘) แผนยุทธศาสตร์กระทรวงศึกษาธิการ พ.ศ.๒๕๖๓ – ๒๕๖๕ 
 ๙) แผนการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ.๒๕๖๐ – ๒๕๗๙ และแผนการปฏิรูปประเทศด้าน

การศึกษา 

 ๑๐) พระราชบัญญัติวิธีปฏิบัติราชการทางปกครอง พ.ศ.๒๕๓๙ และท่ีแก้ไขเพ่ิมเติม 
 ๑๑) พระราชบัญญัติความรับผิดทางละเมิดของเจ้าหน้าที่ พ.ศ.๒๕๓๙ 
 ๑๒) พระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของราชการ พ.ศ.๒๕๔๐ 
 ๑๓) ระเบียบส านักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยงานสารบรรณ พ.ศ.๒๕๒๖ และท่ีแก้ไขเพ่ิมเติม 
 ๑๔) ระเบียบส านักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยการรักษาความปลอดภัยแห่งชาติ พ.ศ.๒๕๕๒ 

และท่ีแก้ไขเพ่ิมเติม 
 ๑๕) ระเบียบว่าด้วยการรักษาความลับของทางราชการ พ.ศ.๒๕๔๔ และท่ีแก้ไขเพ่ิมเติม 
 ๑๖) พระราชกฤษฎีกาว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ ดี                    

พ.ศ.๒๕๔๖ และท่ีแก้ไขเพ่ิมเติม 

 2. ประเมินผลการปฏิบัติงานจากรายงานการปฏิบัติงานในหน้าที่ย้อนหลัง 2 ปี (50 คะแนน)                
โดยพิจารณาจากความรู้ความสามารถพิเศษ สมรรถนะในการปฏิบัติงาน และผลงานที่เกิดจากการปฏิบัติหน้าที่ 
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ก าหนดการคัดเลือกบุคลากรทางการศึกษาอ่ืนตามมาตรา 38 ค. (2)  
ต าแหน่งประเภทท่ัวไป เพื่อบรรจุและแต่งตั้งให้ด ารงต าแหน่งประเภทวิชาการ ระดับปฏิบัติการ  

สังกัดส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ปี พ.ศ.2564 
..................................................................... 

1. ประกาศรับสมัครคัดเลือก 
    (ก่อนวันรับสมัครไม่น้อยกว่า 7 วัน) 

ด าเนินการแล้ว 
2. รับสมัครคัดเลือก 
    (ไม่น้อยกว่า 7 วัน ไม่เว้นวันหยุดราชการ) 

3. ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการคัดเลือก 
    (ประกาศก่อนวันคัดเลือกไม่น้อยกว่า 7 วัน) 

4. ประเมินประวัติและผลการปฏิบัติงาน 
ระหว่างวันพุธที่ 14 กรกฎาคม 2564 – 

วันศุกร์ที่ 16 กรกฎาคม 2564 

5. สอบข้อเขียน 
    ภาค ก ภาคความรู้ความสามารถท่ัวไป 
    ภาค ข ภาคความรู้ความสามารถที่ใช้เฉพาะต าแหน่ง 

วันเสาร์ที่ 24 กรกฎาคม 2564 

6. ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือก ภาค ก และ ภาค ข ภายในวันศุกร์ที่ 30 กรกฎาคม 2564 

7. สอบ ภาค ค ความเหมาะสมกับต าแหน่ง (สัมภาษณ์) วันอาทิตยท์ี่ 1 สิงหาคม 2564 

8. ประกาศผลการคัดเลือก ภายในวันพุธที่ 4 สิงหาคม 2564 
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ตารางสอบคัดเลือกบุคลากรทางการศึกษาอ่ืนตามมาตรา 38 ค. (2)  
ต าแหน่งประเภทท่ัวไป เพื่อบรรจุและแต่งตั้งให้ด ารงต าแหน่งประเภทวิชาการ ระดับปฏิบัติการ  

สังกัดส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ปี พ.ศ.2564 
..................................................................... 

ภาค ก ความรู้ความสามารถทั่วไป (คะแนนเต็ม 100 คะแนน) 
 

วัน/เวลา วิชาที่สอบ คะแนนเต็ม 
วันเสาร์ที่ 24 กรกฎาคม 2564 

เวลา 09.00 – 11.00 น. 

 

ความสามารถในการคิดหาความสัมพันธ์เชื่อมโยงของค า 
ข้อความ หรือข้อสรุปอย่างสมเหตุสมผลจากข้อความ 
และความสามารถในการอ่าน ความรู้ความเข้าใจ 
ในบทความ การสรุปความและตีความ การเลือกใช้ค า 
หรือกลุ่มค า การเรียงความ และการเขียนประโยคได้ถูกต้อง
ตามหลักภาษาไทย และความรู้ความสามารถในการใช้
ภาษาอังกฤษที่เก่ียวข้องกับการปฏิบัติงาน 

100 คะแนน 

ภาค ข ความรู้ความสามารถที่ใช้เฉพาะต าแหน่ง (คะแนนเต็ม 150 คะแนน) 
 

วัน/เวลา ประเมินผลการปฏิบัติงาน คะแนนเต็ม 
วันพุธที่ 14 กรกฎาคม 2564 - 
วันศุกร์ที่ 16 กรกฎาคม 2564 

 

จากรายงานการปฏิบัติงานในหน้าที่ย้อนหลัง 2 ปี 
 

50 คะแนน 

 
วัน/เวลา วิชาที่สอบ คะแนนเต็ม 

วันเสาร์ที่ 24 กรกฎาคม 2564 
เวลา 13.00 – 15.00 น. 

 

ความรู้ ความสามารถ ทักษะ สมรรถนะและอ่ืน ๆ 
ที่จ าเป็นส าหรับการปฏิบัติหน้าที่ในต าแหน่งนั้น ๆ 
 

100 คะแนน 

ภาค ค ความเหมาะสมกับต าแหน่ง (คะแนนเต็ม 50 คะแนน) 
 

วัน/เวลา ประเมินความเหมาะสมกับต าแหน่ง 
คะแนนเต็ม 

(50 คะแนน) 
วันอาทิตยท์ี่ 1 สิงหาคม 2564 
ตั้งแต่เวลา 09.00 น. เป็นตน้ไป 

 

สอบสัมภาษณ์ โดยพิจารณาจากประวัติส่วนตัว 
และการศึกษา บุคลิกภาพ ท่วงทีวาจา การมีปฏิภาณ  
เจตคติและอุดมการณ์ วุฒิภาวะทางอารมณ์ 

50 คะแนน 

  
 
 


