
 

 
 
 
 

ประกาศคณะกรรมการศึกษาธิการจังหวัดเพชรบุรี 
เรื่อง  รายชื่อผู้ผ่านภาค ก ภาค ข และมีสิทธิเข้ารับการประเมิน ภาค ค การคัดเลือกบุคลากรทางการศึกษาอ่ืน 

   ตามมาตรา 38 ค.(2) ต าแหน่งประเภททั่วไป เพ่ือบรรจุและแต่งตั้งให้ด ารง ต าแหน่งประเภทวิชาการ 
   ระดับปฏิบัติการ สังกัดส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน ปี พ.ศ. 2564 

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

ตามที่คณะกรรมการศึกษาธิการจังหวัดเพชรบุรีได้ประกาศรับสมัครคัดเลือกบุคลากรทางการศึกษา
อ่ืนตามมาตรา 38 ค.(2) ต าแหน่งประเภททั่วไป เพ่ือบรรจุและแต่งตั้งให้ด ารงต าแหน่งประเภทวิชาการ ระดับ
ปฏิบัติการ สังกัดส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน ปี พ.ศ.2564 ลงวันที่ 24 มีนาคม พ.ศ.2564   
โดยมีก าหนดการรับสมัครคัดเลือกระหว่างวันที่ 1 – 7 เมษายน 2564 (ไม่เว้นวันหยุดราชการ)  ด าเนินการสอบ
ข้อเขียน ภาค ก และภาค ข ในวันที่ 6 พฤศจิกายน 2564 ณ สนามสอบส านักงานศึกษาธิการจังหวัดเพชรบุรี นั้น  

บัดนี้ การด าเนินการสอบคัดเลือกบุคลากรทางการศึกษาอ่ืนตามมาตรา 38 ค.(2) ต าแหน่งประเภท
ทั่วไป เพ่ือบรรจุและแต่งตั้งให้ด ารงต าแหน่งประเภทวิชาการ ระดับปฏิบัติการ สังกัดส านักงานคณะกรรมการ
การศึกษาขั้นพ้ืนฐาน ปี พ.ศ.2564 ได้เสร็จสิ้นแล้ว คณะกรรมการศึกษาธิการจังหวัดเพชรบุรี จึงประกาศรายชื่อ            
ผู้ผ่านการคัดเลือก ภาค ก ภาค ข และมีสิทธิเข้ารับการประเมิน ภาค ค ดังนี้   

1. รายชื่อผู้ผ่านภาค ก ภาค ข และมีสิทธิเข้ารับการประเมิน ภาค ค ซึ่งได้คะแนน ภาค ก และ
ภาค ข แต่ละภาคไม่ต่ ากว่าร้อยละหกสิบ โดยเรียงล าดับตามประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการคัดเลือก ตามบัญชี
รายละเอียดแนบท้ายประกาศนี้ 

2. ก าหนดวัน เวลา และสถานที่ในการประเมิน ภาค ค  
      คณะกรรมการศึกษาธิการจังหวัดเพชรบุรี จะด าเนินการประเมิน ภาค ค ความเหมาะสมกับ
ต าแหน่ง (สัมภาษณ์) โดยพิจารณาจากองค์ประกอบการประเมินตามที่ส านักงาน ก.ค.ศ. ก าหนด ณ สนามสอบ
ส านักงานศึกษาธิการจังหวัดเพชรบุรี โรงเรียนวังตะโก หมู่ที่ 2 บ้านหมอหลัด ถนนบางจาก-หนองปลาไหล ต าบล           
วังตะโก อ าเภอเมืองเพชรบุรี จังหวัดเพชรบุรี ดังนี้ 

ตารางประเมิน ภาค ค ความเหมาะสมกับต าแหน่ง (สัมภาษณ์) 
 

วัน/เวลา ประเมินความเหมาะสมกับต าแหน่ง 
คะแนนเต็ม 

(50 คะแนน) 
วันเสาร์ที่ 13 พฤศจิกายน 2564 
ตั้งแต่เวลา 09.00 น. เป็นตน้ไป 

 

สอบสัมภาษณ์ โดยพิจารณาจากประวัติส่วนตัว 
และการศึกษา บุคลิกภาพ ท่วงทีวาจา การมีปฏิภาณ  
เจตคติและอุดมการณ์ วุฒิภาวะทางอารมณ์ 

50 คะแนน 

 การประเมิน ภาค ค ในวันเสาร์ที่ 13 พฤศจิกายน 2564 ก าหนดให้ผู้สมัครเข้ารับการคัดเลือก 
มารายงานตัว ณ ส านักงานศึกษาธิการจังหวัดเพชรบุรี โรงเรียนวังตะโก หมู่ที่ 2 บ้านหมอหลัด ถนนบางจาก-           
หนองปลาไหล ต าบลวังตะโก อ าเภอเมืองเพชรบุรี จังหวัดเพชรบุรี ตั้งแต่เวลา 08.00 – 08.30 น. 

 
 

/ตารางสอบ... 
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3. เกณฑ์การตัดสิน 
 คณะกรรมการศึกษาธิการจังหวัดเพชรบุรีจะประกาศรายชื่อผู้ได้รับการคัดเลือก ซึ่งได้คะแนนภาค ก  
ภาค ข และภาค ค แต่ละภาคไม่ต่ ากว่าร้อยละหกสิบ โดยเรียงล าดับจากผู้ที่ได้คะแนนรวมทุกภาคจากมากไปหาน้อย 
 กรณีผู้ได้รับการคัดเลือกได้คะแนนรวมทั้ง 3 ภาคเท่ากัน ให้ผู้ที่ได้คะแนน ภาค ข มากกว่า            
เป็นผู้อยู่ในล าดับที่ดีกว่า ถ้าได้คะแนน ภาค ข เท่ากัน ให้ผู้ที่ได้คะแนนภาค ก มากกว่า เป็นผู้อยู่ล าดับที่ดีกว่า            
ถ้าคะแนน ภาค ก เท่ากันอีก ให้ผู้ที่ได้รับเลขประจ าตัวสอบก่อนเป็นผู้อยู่ล าดับที่ดีกว่า 

4. การประกาศผลการคัดเลือก 
 คณะกรรมการศึกษาธิการจังหวัดเพชรบุรี จะประกาศผลการคัดเลือก ภายในวันพุธที่ 17 

พฤศจิกายน 2564 ณ ส านักงานศึกษาธิการจังหวัดเพชรบุรี โรงเรียนวังตะโก หมู่ที่ 2 บ้านหมอหลัด ถนนบางจาก-
หนองปลาไหล ต าบลวังตะโก อ าเภอเมืองเพชรบุรี จังหวัดเพชรบุรี หรือทางเว็บไซต์ http://www.pbipeo.go.th/  

5. การเรียกตัว 
    การเรียกตัวผู้ได้รับการคัดเลือกมารายงานตัวเพ่ือบรรจุและแต่งตั้ง จะเรียกตามล าดับที่ให้ครบ

ตามจ านวนต าแหน่งว่างที่ประกาศรับสมัครโดยไม่มีการขึ้นบัญชี โดยใช้ประกาศผลการคัดเลือกเป็นการเรียกตัวผู้มี
สิทธิได้รับการบรรจุและแต่งตั้ง 

6. การบรรจุและแต่งตั้ง 
   6.1 จะบรรจุและแต่งตั้งผู้ได้รับการคัดเลือกให้ด ารงต าแหน่งประเภทวิชาการ ระดับปฏิบัติการ 

ให้ครบตามจ านวนต าแหน่งที่ประกาศรับสมัครโดยไม่มีการขึ้นบัญชี  
    ส าหรับการให้ได้รับเงินเดือนให้ได้รับเงินเดือนเท่าเดิม กรณีที่เงินเดือนเดิมสูงกว่าขั้นสูงของระดับ

ปฏิบัติการ ให้ได้รับเงินเดือนตามหลักเกณฑ์และวิธีการที่ ก.ค.ศ. ก าหนด และให้มีผลไม่ก่อนวันที่ออกค าสั่งบรรจุ
และแต่งตั้ง 

    6.2 ผู้ได้รับการคัดเลือกที่ไม่มารายงานตัวเพ่ือรับการบรรจุและแต่งตั้งตามก าหนด ให้ถือว่าผู้นั้น
สละสิทธิการบรรจุและแต่งตั้ง 

   6.3 กรณีที่ตรวจสอบภายหลังพบว่า ผู้ได้รับการคัดเลือกรายใดเป็นผู้ขาดคุณสมบัติตามประกาศ
รับสมัคร และตามหลักเกณฑ์และวิธีการที่ ก.ค.ศ. ก าหนด ให้ถือว่าผู้นั้นขาดคุณสมบัติ ที่จะได้รับการแต่งตั้งให้ด ารง
ต าแหน่ง ทั้งนี้ หากผู้ใดได้รับการบรรจุและแต่งตั้งแล้ว ให้ผู้มีอ านาจสั่งบรรจุและแต่งตั้งด าเนินการเพิกถอนค าสั่ง
บรรจุและแต่งตั้งตามกฎหมายว่าด้วยวิธีปฏิบัติราชการทางปกครอง และผู้นั้นจะเรียกร้องสิทธิใด ๆ มิได้ 

7. ระเบียบและข้อปฏิบัติเกี่ยวกับการสอบ 
7.1 ผู้เข้าสอบต้องแต่งกายสุภาพเรียบร้อยตามประเพณีนิยม 
7.2 ต้องน าบัตรประจ าตัวผู้สมัครสอบคัดเลือก และบัตรประจ าตัวประชาชน หรือบัตรประจ าตัว

เจ้าหน้าที่ของรัฐ ซึ่งมีรูปถ่าย ลายมือชื่อ และเลขประจ าตัว 13 หลัก มาแสดงในวันสอบสัมภาษณ์ด้วย 
8. การป้องกันการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ตามมาตรการ

ควบคุมและป้องกันการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ตามแนวปฏิบัติของ                     
กรมควบคุมโรค กระทรวงสาธารณสุข จึงก าหนดมาตรการเฝ้าระวังและป้องกันการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัส
โคโรนา 2019 (COVID-19) ในวันสอบ ดังนี้ 
      8.1 ให้ผู้ เข้าสอบทุกคน ต้องสวมหน้ากากอนามัยทางการแพทย์หรือหน้ากากผ้า              
โดยให้ผู้เข้าสอบจัดหาหน้ากากอนามัยมาด้วยตนเอง 

 /8.2 มีการตรวจ... 
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 8.2 มีการตรวจวัดอุณหภูมิก่อนเข้าห้องสอบและหรือตัวอาคารสอบ 
 8.3 มีจุดบริการแอลกอฮอล์เจลล้างมือ 
 8.4 ประชาสัมพันธ์ให้ผู้เข้าสอบด าเนินการตามวิธีการเว้นระยะห่างทางสังคม (Social Distancing)  
 8.5 ก าหนดแผนผังอาคารสอบอย่างชัดเจน และให้ญาติที่มาส่งรออยู่ภายนอกสนามสอบเท่านั้น 
 8.6 ผู้เข้าสอบรายใดที่มีภาวะความเสี่ยงต่อการติดเชื้อโวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19)                
หรือมีบุคคลในครอบครัวที่พักอาศัยอยู่ร่วมบ้านเดียวกัน ที่มีประวัติเดินทางกลับหรือเดินทางผ่าน (Transit)  มาจาก
ประเทศกลุ่มเสี่ยง ตามประกาศของกรมควบคุมโรค กระทรวงสาธารณสุข ให้แจ้งส านักงานศึกษาธิการจังหวัด
เพชรบุรีทราบโดยด่วน เพ่ือจะได้เตรียมการรองรับต่อไป 

   ทั้งนี้ ผู้สมัครเข้ารับการคัดเลือกรายใดที่ได้รับการประกาศรายชื่อเป็นผู้ ผ่านการคัดเลือก ภาค ก 
ภาค ข และมีสิทธิเข้ารับการประเมิน ภาค ค หากตรวจสอบภายหลังพบว่าเป็นผู้ขาดคุณสมบัติตามประกาศรับสมัคร
คัดเลือก หรือตามหลักเกณฑ์และวิธีการที่ ก.ค.ศ. ก าหนด ให้ถือว่าผู้นั้นขาดคุณสมบัติที่จะได้รับการบรรจุและแต่งตั้ง
ให้ด ารงต าแหน่งประเภทวิชาการ ระดับปฏิบัติการ สังกัดส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน และ             
จะยกเลิกผลการสอบคัดเลือกรายนั้นทันที หรือหากเป็นผู้ได้รับการบรรจุและแต่งตั้งให้ด ารงต าแหน่งแล้วปรากฏ
ภายหลังว่าเป็นผู้ขาดคุณสมบัติ ผู้มีอ านาจสั่งบรรจุและแต่งตั้งจะเป็นผู้ยกเลิกค าสั่งบรรจุและแต่งตั้งนั้นโดยพลั น 
และจะเรียกร้องสิทธิใด ๆ มิได้  
  จึงประกาศให้ทราบโดยทั่วกัน 

                          ประกาศ  ณ  วันที่    9   พฤศจิกายน   พ.ศ.2564 
 
 
 
             (นายสมสันต์   ลือก าลัง) 

         ศึกษาธิการจังหวัดเพชรบุรี ปฏิบัติหน้าที่แทน 
        ประธานกรรมการศึกษาธิการจังหวัดเพชรบุรี 
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หลักสูตรการคัดเลือกบุคลากรทางการศึกษาอ่ืนตามมาตรา 38 ค. (2) ต าแหน่งประเภทท่ัวไป 
เพื่อบรรจุและแต่งตั้งให้ด ารงต าแหน่งประเภทวิชาการ ระดับปฏิบัติการ  

สังกัดส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ปี พ.ศ.2564 
(แนบท้ายประกาศคณะกรรมการศึกษาธิการจังหวัดเพชรบุรี ลงวันที่  9  พฤศจิกายน พ.ศ.2564) 

..................................................................... 
 ภาค ค ความเหมาะสมกับต าแหน่ง (50 คะแนน) ให้สัมภาษณ์ โดยพิจารณาจาก 
  1. ประวัติส่วนตัวและการศึกษา 
  2. บุคลิกภาพ ท่วงทีวาจา 
  3. การมีปฏิภาณ 
  4. เจตคติและอุดมการณ์ 
  5. วุฒิภาวะทางอารมณ์ 
  

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






