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    3.4  เป็นผู้มีคุณสมบัติทั่วไปตามมาตรา  30  แห่งพระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการ 
และบุคลากรทางการศึกษา  พ.ศ. 2547  และที่แก้ไขเพ่ิมเติม  ดังนี้ 

1)  มีสัญชาติไทย   
2)  มีอายุไม่ต่ ากว่าสิบแปดปีบริบูรณ์ 
3)  เป็นผู้เลื่อมใสในการปกครองระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์           

เป็นประมุขตามรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย  
4)  ไม่เป็นผู้ด ารงต าแหน่งทางการเมือง  สมาชิกสภาท้องถิ่น หรือผู้บริหาร

ท้องถิ่น 
5)  ไม่เป็นคนไร้ความสามารถ  หรือจิตฟ่ันเฟือนไม่สมประกอบ  หรือเป็นโรค

ตามท่ีก าหนดในกฎ  ก.ค.ศ.     
6)  ไม่เป็นผู้อยู่ในระหว่างถูกสั่งพักราชการ  ถูกสั่งให้ออกจากราชการไว้ก่อนตาม

พระราชบัญญัตินี้ หรือตามกฎหมายอื่น หรือถูกสั่งพัก หรือเพิกถอนใบอนุญาตประกอบวิชาชีพตามหลักเกณฑ์   
ที่ก าหนดในกฎหมายองค์กรวิชาชีพนั้น ๆ  

7)  ไม่เป็นผู้บกพร่องในศีลธรรมอันดีส าหรับการเป็นผู้ประกอบวิชาชีพครูและ
บุคลากรทางการศึกษา 

8)  ไม่เป็นกรรมการบริหารพรรคการเมืองหรือเจ้าหน้าที่ในพรรคการเมือง 
9)  ไม่เป็นบุคคลล้มละลาย 
10) ไม่เป็นผู้เคยต้องโทษจ าคุกโดยค าพิพากษาถึงที่สุดให้จ าคุก  เว้นแต่เป็นโทษ

ส าหรับความผิดที่ได้กระท าโดยประมาทหรือความผิดลหุโทษ 
11) ไม่เป็นผู้เคยถูกลงโทษให้ออก  ปลดออก  หรือไล่ออกจากรัฐวิสาหกิจ  

องค์การมหาชน หรือหน่วยงานอื่นของรัฐ  หรือองค์การระหว่างประเทศ 
12) ไม่เป็นผู้เคยถูกลงโทษให้ออก ปลดออก หรือไล่ออกเพราะกระท าความผิด

วินัยตามพระราชบัญญัตินี้  หรือตามกฎหมายอื่น 
13) ไม่เป็นผู้เคยกระท าการทุจริตในการสอบเข้ารับราชการหรือเข้าปฏิบัติงาน          

ในหน่วยงานของรัฐ 

  4. กำรรับสมัคร 
 4.1 วัน เวลา และสถานที่รับสมัคร 
                 ผู้ที่ประสงค์จะสมัครเข้ารับการคัดเลือก ให้ขอใบสมัครได้ด้วยตนเอง  ณ ส านักงาน
ศึกษาธิการจังหวัดร้อยเอ็ด  และทางเว็บไซต์ http://www.roietpeo.go.th/ ส านักงานศึกษาธิการจังหวัด
ร้อยเอ็ด : กลุ่มบริหารงานบุคคล ส านักงานศึกษาธิการจังหวัดร้อยเอ็ด และยื่นใบสมัครด้วยตนเอง พร้อม
เอกสารประกอบ  ณ กลุ่มบริหารงานบุคคล ส านักงานศึกษาธิการจังหวัดร้อยเอ็ด ระหว่ำงวันพฤหัสบดีที่ 
1 เมษำยน 2564 – วันพุธที่ 7 เมษำยน 2564 (ไม่เว้นวันหยุดรำชกำร)ตั้งแต่เวลำ 08.30 – 16.30 น.  
 4.2 เอกสารและหลักฐานที่ใช้ในการสมัคร 
  ให้ผู้ สมัครเข้ารับการคัด เลือกจัดเตรียมเอกสารตามที่ ระบุ  จ านวน 1 ชุด                  
พร้อมรับรองส าเนาถูกต้องและลงลายมือชื่อก ากับ (ทั้งด้านหน้าและด้านหลังถ้ามี) โดยให้จัดเรียงเอกสาร
ตามล าดับดังนี้ 
  1. ใบสมัคร (ตามแบบท่ีก าหนดแนบท้ายประกาศ) 
  2. รูปถ่ายหน้าตรงไม่สวมหมวก ไม่สวมแว่นตาด า ขนาด 1 x 1.5 นิ้ว ถ่ายไว้ไม่เกิน 
6 เดือน และถ่ายครั้งเดียวกัน จ านวน 3 รูป 
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  6. กำรประกำศรำยช่ือผู้มีสิทธิเข้ำรับกำรคัดเลือก 
 คณะกรรมการศึกษาธิการจังหวัดร้อยเอ็ด จะประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการคัดเลือก 
ภำยในวันศุกร์ที่ 16 เมษำยน 2564 ณ ส านักงานศึกษาธิการจังหวัดร้อยเอ็ด  และทางเว็บไซต์ 
http://www.roietpeo.go.th/ ส านักงานศึกษาธิการจังหวัดร้อยเอ็ด   

                   7. หลักสูตรกำรสอบคัดเลือก 
 คณะกรรมการศึกษาธิการจังหวัดร้อยเอ็ด  จะด าเนินการคัดเลือกตามหลักสูตรการ
คัดเลือกบุคลากรทางการศึกษาอ่ืนตามมาตรา 38 ค. (2) ต าแหน่งประเภททั่วไป เพ่ือบรรจุและแต่งตั้งให้ด ารง
ต าแหน่งประเภทวิชาการ ระดับปฏิบัติการ โดยวิธีการสอบข้อเขียน ประเมินผลการปฏิบัติงานจากรายงานการ
ปฏิบัติงานในหน้าที่ย้อนหลัง 2 ปี และประเมินความเหมาะสมกับต าแหน่งโดยการวิ ธีการสอบสัมภาษณ์               
ตามหลักสูตรแนบท้ายประกาศนี้ 

  8. วัน เวลำ และสถำนที่สอบคัดเลือก 
 คณะกรรมการศึกษาธิการจังหวัดร้อยเอ็ด จะด าเนินการสอบคัดเลือกโดยการสอบตาม
ตารางสอบที่ส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐานก าหนด ดังนี้ 

ภำค ก ความรู้ความสามารถท่ัวไป (คะแนนเต็ม 100 คะแนน) 
 

 
วัน/เวลำ 

วิชำที่สอบ 
คะแนนเต็ม 

วันเสาร์ที่ 1  
พฤษภาคม 

2564 
เวลา 09.00 – 

11.00 น. 

 

ความสามารถในการคดิหาความสัมพันธ์เชื่อมโยงของค า ข้อความ หรือข้อสรุปอย่าง
สมเหตุสมผลจากข้อความและความสามารถในการอ่าน ความรู้ความเข้าใจใน
บทความ การสรุปความและตีความ การเลือกใช้ค าหรือกลุ่มค า การเรียงความ และ
การเขียนประโยคได้ถูกต้องตามหลักภาษาไทย และความรู้ความสามารถในการใช้
ภาษาอังกฤษที่เก่ียวข้องกับการปฏิบัติงาน 
 

100 คะแนน 

    ภำค ข ความรู้ความสามารถที่ใช้เฉพาะต าแหน่ง (คะแนนเต็ม 150 คะแนน) 
 

วัน/เวลำ ประเมินผลกำรปฏิบัติงำน คะแนนเต็ม 
วันอังคารที่ 20 เมษายน 2564 - 

วันศุกร์ที่ 23 เมษายน 2564 
 

จากรายงานการปฏิบัติงานในหน้าที่ย้อนหลัง 2 ปี 
 

50 คะแนน 

 
 

วัน/เวลำ วิชำที่สอบ คะแนนเต็ม 
วันเสาร์ที่ 1  พฤษภาคม 2564 

เวลา 13.00 – 15.00 น. 
 

ความรู้ ความสามารถ ทักษะ สมรรถนะและอ่ืน ๆ 
ที่จ าเป็นส าหรับการปฏิบัติหน้าที่ในต าแหน่งนั้น ๆ 
 

100 คะแนน 

 
/ภำค ค... 
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ภำค ค ความเหมาะสมกับต าแหน่ง (คะแนนเต็ม 50 คะแนน) 
 

วัน/เวลำ ประเมินควำมเหมำะสมกับต ำแหน่ง 
คะแนนเต็ม 

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

 

สอบสัมภาษณ์ โดยพิจารณาจากประวัติส่วนตัว 
และการศึกษา บุคลิกภาพ ท่วงทีวาจา การมีปฏิภาณ  
เจตคติและอุดมการณ์ วุฒิภาวะทางอารมณ์ 
 

50 คะแนน 

 ส าหรับสถานที่สอบคัดเลือก และห้องสอบคัดเลือก จะแจ้งให้ทราบในวันประกาศรายชื่อ 
ผู้มีสิทธิเข้ารับการคัดเลือกต่อไป 

  9. กำรประกำศรำยช่ือผู้ผ่ำนกำรคัดเลือก ภำค ก และ ภำค ข 
 คณะกรรมการศึกษาธิการจังหวัดร้อยเอ็ด จะประกาศรายชื่อผู้ผ่านเกณฑ์ ภาค ก และ  
ภาค ข ซึ่งได้คะแนนแต่ละภาคไม่ต่ ากว่าร้อยละหกสิบ โดยเรียงตามประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการคัดเลือก 
ภำยในวันศุกร์ที่ 7  พฤษภำคม 2564 ณ ส านักงานศึกษาธิการจังหวัดร้อยเอ็ด  และทางเว็บไซต์ 
http://www.roietpeo.go.th/ ส านักงานศึกษาธิการจังหวัดร้อยเอ็ด 
                  10. เกณฑ์กำรตัดสิน 
   ผู้ผ่านการคัดเลือกต้องได้คะแนน ภาค ก ภาค ข และ ภาค ค แต่ละภาคไม่ต่ ากว่าร้อยละ
หกสิบ โดยเรียงล าดับจากผู้ที่ได้คะแนนรวมทุกภาคจากมากไปหาน้อย 
   กรณีผู้ได้รับการคัดเลือกได้คะแนนรวมทั้ง 3 ภาคเท่ากัน ให้ผู้ที่ได้คะแนน ภาค ข 
มากกว่าเป็นผู้อยู่ในล าดับที่ดีกว่า หากได้คะแนน ภาค ข เท่ากัน ให้ผู้ที่ได้คะแนน ภาค ก มากกว่าเป็นผู้อยู่ใน
ล าดับที่ดีกว่า ถ้าได้คะแนน ภาค ก เท่ากันอีก ให้ผู้ที่ได้รับเลขประจ าตัวสอบก่อนเป็นผู้อยู่ในล าดับที่ดีกว่า 

  11. กำรประกำศผลกำรคัดเลือก 
   คณะกรรมการศึกษาธิการจังหวัดร้อยเอ็ด จะประกาศผลการคัดเลือก ภำยในวันพุธที่  
19  พฤษภำคม 2564  ณ ส านั ก งานศึ กษาธิ การจั งหวั ดร้ อย เ อ็ด  และทาง เว็ บ ไซต์ 
http://www.roietpeo.go.th/ ส านักงานศึกษาธิการจังหวัดร้อยเอ็ด 
                   12. กำรเรียกตัว 
   การเรียกตัวผู้ได้รับการคัดเลือกมารายงานตัวเพ่ือบรรจุและแต่งตั้ง จะเรียกตามล าดับที่
ให้ครบตามจ านวนต าแหน่งว่างที่ประกาศรับสมัครโดยไม่มีกำรขึ้นบัญชี โดยใช้ประกาศผลการคัดเลือกเป็นการ
เรียกตัวผู้มีสิทธิได้รับการบรรจุและแต่งตั้ง 

  13. กำรบรรจุและแต่งตั้ง 
   13.1 จะบรรจุและแต่งตั้งผู้ได้รับการคัดเลือกให้ด ารงต าแหน่งประเภทวิชาการ 
ระดับปฏิบัติการ ให้ครบตามจ านวนต าแหน่งที่ประกาศรับสมัครโดยไมมี่กำรขึ้นบัญชี  
            ส าหรับการให้ได้รับเงินเดือนให้ได้รับเงินเดือนเท่าเดิม กรณีที่เงินเดือนเดิม 
สูงกว่าขั้นสูงของระดับปฏิบัติการ ให้ได้รับเงินเดือนตามหลักเกณฑ์และวิธีการที่ ก.ค.ศ. ก าหนด และให้มีผล              
ไม่ก่อนวันที่ออกค าสั่งบรรจุและแต่งตั้ง 
   13.2 ผู้ได้รับการคัดเลือกท่ีไม่มารายงานตัวเพ่ือรับการบรรจุและแต่งตั้งตามก าหนด 
ให้ถือว่าผู้นั้นสละสิทธิการบรรจุและแต่งตั้ง 

/13.3 กรณี... 
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   13.3 กรณีที่ตรวจสอบภายหลังพบว่า ผู้ได้รับการคัดเลือกรายใดเป็นผู้ขาด
คุณสมบัติตามประกาศรับสมัคร และตามหลักเกณฑ์และวิธีการที่ ก.ค.ศ. ก าหนด ให้ถือว่าผู้นั้นขาดคุณสมบัติ 
ที่จะได้รับการแต่งตั้งให้ด ารงต าแหน่ง ทั้งนี้ หากผู้ใดได้รับการบรรจุและแต่งตั้งแล้ว ให้ผู้มีอ านาจสั่งบรรจุ และ
แต่งตั้งด าเนินการเพิกถอนค าสั่งบรรจุและแต่งตั้งตามกฎหมายว่าด้วยวิธีปฏิบัติราชการทางปกครอง และผู้นั้น
จะเรียกร้องสิทธิใด ๆ มิได้ 

   13.4 การด าเนินการคัดเลือกบุคลากรทางการศึกษาอ่ืนตามมาตรา 38 ค. (2) 
ต าแหน่งประเภททั่วไป เพ่ือบรรจุและแต่งตั้งให้ด ารงต าแหน่งประเภทวิชาการ ระดับปฏิบัติการ สังกัด
ส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน ปี พ.ศ.2564 ในครั้งนี้ คณะกรรมการศึกษาธิการจังหวัด
ร้อยเอ็ด  จะด าเนินการคัดเลือกให้เป็นไปตามหลักการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี โดยยึดถือระบบคุณธรรม 
ความเสมอภาค ความโปร่งใส และตรวจสอบได้ หากปรากฏว่าในการด าเนินการคัดเลือกมีการทุจริตหรือส่อไป
ในทาง   ไม่สุจริต หรือด าเนินการผิดพลาดอันอาจท าให้เกิดความไม่เป็นธรรม คณะกรรมการศึกษาธิการจังหวัด
รอ้ยเอ็ดอาจพิจารณาแก้ไข หรือยกเลิกการคัดเลือกในครั้งนี้ได้ 

  จึงประกาศให้ทราบโดยทั่วกัน 

   ประกาศ  ณ  วันที่   24  มีนาคม  พ.ศ.2564 

                    
                             ( นายครรชิต วรรณชา ) 

           ศึกษาธิการจังหวัดร้อยเอ็ด  ปฏิบัติหน้าที่แทน 
                        ประธานกรรมการศึกษาธิการจังหวัดร้อยเอ็ด 
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หลักสูตรกำรคัดเลือกบุคลำกรทำงกำรศึกษำอ่ืนตำมมำตรำ 38 ค. (2)  
ต ำแหน่งประเภทท่ัวไป เพื่อบรรจุและแต่งตั้งให้ด ำรงต ำแหน่งประเภทวิชำกำร ระดับปฏิบัติกำร  

สังกัดส ำนักงำนคณะกรรมกำรกำรศึกษำขั้นพื้นฐำน ปี พ.ศ.2564 
 (แนบท้ายประกาศคณะกรรมการศึกษาธิการจังหวัดร้อยเอ็ด ลงวันที่   24   มีนาคม พ.ศ.2564) 

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

  การคัดเลือกบุคลากรทางการศึกษาอ่ืนตามมาตรา 38 ค. (2) ต าแหน่งประเภททั่วไป                  
เพ่ือบรรจุและแต่งตั้งให้ด ารงต าแหน่งประเภทวิชาการ ระดับปฏิบัติการ ก าหนดให้ทดสอบและประเมิน               
รวม 3 ภาค ดังต่อไปนี้ 
 
ภำค ก ควำมรู้ควำมสำมำรถทั่วไป (100 คะแนน) 
  ให้ทดสอบโดยวิธีการสอบข้อเขียนเกี่ยวกับความสามารถในการคิดหาความสัมพันธ์เชื่อมโยง
ของค า ข้อความ หรือข้อสรุปอย่างสมเหตุสมผลจากข้อความ และความสามารถในการอ่าน ความรู้ความเข้าใจ
ในบทความ การสรุปความและตีความ การเลือกใช้ค าหรือกลุ่มค า การเรียงความ และการเขียนประโยคได้
ถูกต้องตามหลักภาษาไทย และความรู้ความสามารถในการใช้ภาษาอังกฤษที่เกี่ยวข้องกับการปฏิบัติงาน 
 
ภำค ข ควำมรู้ควำมสำมำรถที่ใช้เฉพำะต ำแหน่ง (150 คะแนน) 
  1. ให้ทดสอบโดยวิธีการสอบข้อเขียน หรือวิธีการสอบปฏิบัติเกี่ยวกับความรู้ ความสามารถ 
ทักษะ สมรรถนะและอ่ืน ๆ ที่จ าเป็นส าหรับการปฏิบัติหน้าที่ในต าแหน่งนั้น ๆ (100 คะแนน)  
  2. ประเมินผลการปฏิบัติงานจากรายงานการปฏิบัติงานในหน้าที่ย้อนหลัง 2 ปี (50 คะแนน) 
โดยพิจารณาจากความรู้ความสามารถพิเศษ สมรรถนะในการปฏิบัติงาน และผลงานที่เกิดจากการปฏิบัติหน้าที่ 
 
ภำค ค ควำมเหมำะสมกับต ำแหน่ง (50 คะแนน) ให้สัมภำษณ์ โดยพิจำรณำจำก 
  1. ประวัติส่วนตัวและการศึกษา 
  2. บุคลิกภาพ ท่วงทีวาจา 
  3. การมีปฏิภาณ 
  4. เจตคติและอุดมการณ์ 
  5. วุฒิภาวะทางอารมณ์ 
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ก ำหนดกำรคัดเลือกบุคลำกรทำงกำรศึกษำอ่ืนตำมมำตรำ 38 ค. (2)  
ต ำแหน่งประเภทท่ัวไป เพื่อบรรจุและแต่งตั้งให้ด ำรงต ำแหน่งประเภทวิชำกำร ระดับปฏิบัติกำร  

สังกัดส ำนักงำนคณะกรรมกำรกำรศึกษำขั้นพื้นฐำน 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 ภาคความรู้ความสามารถที่ใช้เฉพาะต าแหน่ง 

วันเสาร์ที่ 1  พฤษภาคม 2564 

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

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

8. ประกาศผลการคัดเลือก ภายในวันพุธที่ 19 พฤษภาคม 2564 
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ตำรำงสอบคัดเลือกบุคลำกรทำงกำรศึกษำอ่ืนตำมมำตรำ 38 ค. (2)  
ต ำแหน่งประเภทท่ัวไป เพื่อบรรจุและแต่งตั้งให้ด ำรงต ำแหน่งประเภทวิชำกำร ระดับปฏิบัติกำร  

สังกัดส ำนักงำนคณะกรรมกำรกำรศึกษำขั้นพื้นฐำน ปี พ.ศ.2564 
..................................................................... 

ภำค ก ความรู้ความสามารถทั่วไป (คะแนนเต็ม 100 คะแนน) 
 

วัน/เวลำ วิชำที่สอบ คะแนนเต็ม 
วันเสาร์ที่ 1  พฤษภาคม 2564 

เวลา 09.00 – 11.00 น. 

 

ความสามารถในการคิดหาความสัมพันธ์เชื่อมโยงของค า 
ข้อความ หรือข้อสรุปอย่างสมเหตุสมผลจากข้อความและ
ความสามารถในการอ่าน ความรู้ความเข้าใจในบทความ 
การสรุปความและตีความ การเลือกใช้ค าหรือกลุ่มค า การ
เรียงความ และการเขียนประโยคได้ถูกต้องตามหลัก
ภาษาไทย และความรู้ความสามารถในการใช้ภาษาอังกฤษ
ที่เก่ียวข้องกับการปฏิบัติงาน 

100 คะแนน 

ภำค ข ความรู้ความสามารถที่ใช้เฉพาะต าแหน่ง (คะแนนเต็ม 150 คะแนน) 
 

วัน/เวลำ ประเมินผลกำรปฏิบัติงำน คะแนนเต็ม 
วันอังคารที่ 20 เมษายน 2564  

ถึง 
วันศุกร์ที่ 23 เมษายน 2564 

 

จากรายงานการปฏิบัติงานในหน้าที่ย้อนหลัง 2 ปี 
 

50 คะแนน 

 
 
 
 
 

วัน/เวลำ วิชำที่สอบ คะแนนเต็ม 
วันเสาร์ที่ 1  พฤษภาคม 2564 

เวลา 13.00 – 15.00 น. 
 

ความรู้ ความสามารถ ทักษะ สมรรถนะและอ่ืน ๆ 
ที่จ าเป็นส าหรับการปฏิบัติหน้าที่ในต าแหน่งนั้น ๆ 
 

100 คะแนน 

ภำค ค ความเหมาะสมกับต าแหน่ง (คะแนนเต็ม 50 คะแนน) 
 

วัน/เวลำ ประเมินควำมเหมำะสมกับต ำแหน่ง 
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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องค์ประกอบกำรประเมิน ตัวชี้วัด และคะแนนกำรประเมินควำมเหมำะสมกับต ำแหน่ง 

ส ำหรับกำรคัดเลือกบุคลำกรทำงกำรศึกษำอ่ืนตำมมำตรำ 38 ค. (2)  
ต ำแหน่งประเภทท่ัวไป เพื่อบรรจุและแต่งตั้งให้ด ำรงต ำแหน่งประเภทวิชำกำร ระดับปฏิบัติกำร  

สังกัดส ำนักงำนคณะกรรมกำรกำรศึกษำขั้นพื้นฐำน ปี พ.ศ.2564 
..................................................................... 

ภำค ข ประเมินผลกำรปฏิบัติงำนจำกรำยงำนกำรปฏิบัติงำนในหน้ำที่ย้อนหลัง 2 ปี (50 คะแนน)  
พิจารณาจากองค์ประกอบการประเมิน และตัวชี้วัด โดยพิจารณาจากความรู้ความสามารถพิเศษ สมรรถนะ           
ในการปฏิบัติงาน และผลงานที่เกิดจากการปฏิบัติหน้าที่ ดังนี้ 
 

ที ่ องค์ประกอบ/ตัวชี้วัด ค่ำคะแนน กรอบกำรพิจำรณำ 

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

 
 

5 คะแนน 
4 คะแนน 
3 คะแนน 

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

2 ประสบกำรณ์กำรปฏิบัติงำนในต ำแหน่งที่เข้ำรับ
กำรคัดเลือก (10 คะแนน) 
1. ระยะเวลา 15 ปี ขึ้นไป 
2. ระยะเวลา 11 – 14 ปี 
3. ระยะเวลา 7 – 10 ปี 
4. ระยะเวลา 6 ปี ลงมา 

 
 

10 คะแนน 
8 คะแนน 
6 คะแนน 
4 คะแนน 

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

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

 
5 คะแนน 
3 คะแนน 

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

4 ภูมิล ำเนำ (5 คะแนน) 
1. ภูมิล าเนาอยูใ่นจังหวัดที่รับสมัคร 
2. ภูมิล าเนาอยูน่อกจังหวัดที่รับสมัคร 

 
5 คะแนน 
3 คะแนน 

พิจารณาจากการอาศัยอยู่ภูมิล าเนานั้น
ได้แก่ สถานที่เกิด หรือมีชื่ออยู่ใน
ทะเบียนบ้านไม่น้อยกว่า 6 เดือน  
นับถึงวันเปิดรับสมัครคัดเลือก 
วันสุดท้าย 
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ที ่ องค์ประกอบ/ตัวชี้วัด 
 

ค่ำคะแนน กรอบกำรพิจำรณำ 

5 ปฏิบัตงิำนตรงกับต ำแหน่งที่เข้ำรับกำรคัดเลือก  
(5 คะแนน) 
1. ภาระงานทีป่ฏิบัติงานตรงกับกลุ่มต าแหน่งที่เข้ารับการ
คัดเลือก 
2. ภาระงานที่ปฏิบัติงานไม่ตรงกับกลุ่มต าแหน่งที่เข้ารับ
การคัดเลือก  

 
 

5 คะแนน 
 

3 คะแนน 

กลุ่ม หมายถึง กลุ่มตามกรอบ
อัตราก าลังบุคลากรทางการศึกษาอ่ืน
ตามมาตรา 38 ค. (2) ตามหนังสือ
ส านักงาน ก.ค.ศ. ที่ ศธ 0206.5/ว 17 
ลงวันที่ 5 กันยายน 2556 

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

 
 

5 คะแนน 
 

4 คะแนน 
 

3 คะแนน 
 

0 คะแนน 

พิจารณาจากค าสั่งแต่งตั้ง  
หนังสือเชิญ บันทึกเสนอหรือ
หลักฐานอื่นใดท่ีแสดงว่าเป็นวิทยากร 
กรรมการหรือคณะท างานที่สูงสุดเพียง
ระดับเดียว 
 

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

 
5 คะแนน 
4 คะแนน 
3 คะแนน 
0 คะแนน 

พิจารณาจากรางวัลของผู้สมัครที่
ได้รับ เช่น โล่ เกียรติบัตร หรือ
หลักฐานอื่นที่แสดงถึงผลงานที่ได้รับ
รางวัลสูงสุดเพียงระดับเดียว 
 

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

 
5 คะแนน 
4 คะแนน 
3 คะแนน 

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

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

 
5 คะแนน 
4 คะแนน 
3 คะแนน 

 

พิจารณาจากผลการประเมินของ 
สพท. (KRS, ARS และมาตรฐาน
ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา)  
ครั้งสุดท้ายที่ต้นสังกัด 
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(เอกสำรหมำยเลข 1) 

 
รำยละเอียดเกี่ยวกับลักษณะงำนที่ปฏิบัติ ส ำหรับต ำแหน่งบุคลำกรทำงกำรศึกษำอ่ืน  

ตำมมำตรำ 38 ค. (2) ต ำแหน่งประเภทวิชำกำร ระดับปฏิบัติกำร 
..................................................................... 

ต ำแหน่งประเภท    วิชาการ 
ชื่อสำยงำน     วิเคราะห์นโยบายและแผน 
ชื่อต ำแหน่งในสำยงำน    นักวิเคราะห์นโยบายและแผน 
ระดับต ำแหน่ง     ปฏิบัติการ 
 
หน้ำที่ควำมรับผิดชอบหลัก 

ปฏิบัติงานในฐานะผู้ปฏิบัติงานระดับต้น ที่ต้องใช้ความรู้ ความสามารถทางวิชาการในการ
ท างานปฏิบัติงานด้านวิเคราะห์นโยบายและแผน ภายใต้การก ากับ แนะน า ตรวจสอบ และปฏิบัติงานอ่ืนตามที่
ได้รับมอบหมาย 

โดยมีลักษณะงานที่ปฏิบัติในด้านต่าง ๆ ดังนี้ 
1. ด้ำนกำรปฏิบัติกำร 

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

(2) รวบรวมข้อมูล และศึกษาวิเคราะห์เบื้องต้น เกี่ยวกับภารกิจหลักและแผนกล
ยุทธ์ของส่วนราชการ หรือทิศทางการพัฒนาเศรษฐกิจ สังคม การเมือง เพ่ือวางแผนก าหนดแผนการปฏิบัติงาน
หรือโครงการให้สามารถบรรลุภารกิจที่ก าหนดไว้ 

(3) วิเคราะห์นโยบายของส่วนราชการ หรือนโยบาย แผนงาน และโครงการทาง
เศรษฐกิจ สังคม การเมือง การบริหาร หรือความมั่นคง และเสนอข้อคิดเห็น เพ่ือช่วยจัดท าแผนการปฏิบัติงาน
แผนงาน โครงการ หรือ กิจกรรมได้ตามวัตถุประสงค์ที่ตั้งไว้ 

(4) ส ารวจ รวบรวม และประมวลผลข้อมูลการด าเนินงานตามนโยบายรัฐบาลและ
ประเด็นปัญหาทางเศรษฐกิจ การเมือง และสังคม ทั้งในและต่างประเทศ เพ่ือเป็นข้อมูลส าหรับการจัดท า
แผนงานหรือก าหนดยุทธศาสตร์ 

(5) ศึกษาวิเคราะห์ความสัมพันธ์ระหว่างยุทธศาสตร์และนโยบายของรัฐบาล                  
เพ่ือประกอบการเสนอแนะแนวทางการประสานผลักดันยุทธศาสตร์และนโยบาย  ตลอดจนการติดตาม
ประเมินผลให้สอดคล้องไปในแนวทางเดียวกัน 

2. ด้ำนกำรวำงแผน 
วางแผนการท างานที่รับผิดชอบ ร่วมด าเนินการวางแผนการท างานของหน่วยงาน

หรือโครงการ เพ่ือให้การด าเนินงานเป็นไปตามเป้าหมายและผลสัมฤทธิ์ที่ก าหนด 
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3. ด้ำนกำรประสำนงำน 

(1) ประสานการท างานร่วมกันทั้งภายในและภายนอกทีมงานหรือหน่วยงาน เพ่ือให้
เกิดความร่วมมือและผลสัมฤทธิ์ตามที่ก าหนดไว้ 

(2) ชี้แจงและให้รายละเอียดเกี่ยวกับข้อมูล ข้อเท็จจริง แก่บุคคลหรือหน่วยงานที่
เกี่ยวข้อง เพ่ือสร้างความเข้าใจหรือความร่วมมือในการด าเนินงานตามที่ได้รับมอบหมาย 

4. ด้ำนกำรบริกำร 
(1) รวบรวมข้อมูล เพ่ือเผยแพร่และถ่ายทอดองค์ความรู้ที่เกี่ยวกับการจัดท า

แผนงานโครงการ 
(2) ให้ค าปรึกษา แนะน า ตอบปัญหา และชี้แจงเรื่องต่างๆ เกี่ยวกับงานนโยบายและ

แผน เพ่ือแก้ปัญหาในการปฏิบัติงาน 
 
คุณสมบัติเฉพำะส ำหรับต ำแหน่ง 

มีคุณวุฒิอย่างใดอย่างหนึ่งดังต่อไปนี้ 
1. ได้รับปริญญาตรีหรือคุณวุฒิอย่างอ่ืนที่เทียบได้ในระดับเดียวกัน ในสาขาวิชาหรือทาง               

ที่ส่วนราชการเจ้าสังกัดเห็นว่าเหมาะสมกับหน้าที่ความรับผิดชอบและลักษณะงานที่ปฏิบัติ 
2. ได้รับปริญญาโทหรือคุณวุฒิอย่างอ่ืนที่เทียบได้ในระดับเดียวกัน  ในสาขาวิชาหรือทาง                

ที่ส่วนราชการเจ้าสังกัดเห็นว่าเหมาะสมกับหน้าที่ความรับผิดชอบและลักษณะงานที่ปฏิบัติ 
3. ได้รับปริญญาเอกหรือคุณวุฒิอย่างอ่ืนที่เทียบได้ในระดับเดียวกัน  ในสาขาวิชาหรือทาง                

ที่ส่วนราชการเจ้าสังกัดเห็นว่าเหมาะสมกับหน้าที่ความรับผิดชอบและลักษณะงานที่ปฏิบัติ 
4. ได้รับปริญญาหรือคุณวุฒิอย่างอ่ืนที่ ก.ค.ศ. ก าหนดว่าใช้เป็นคุณสมบัติเฉพาะส าหรับ

ต าแหน่งนี้ได ้
 
ควำมรู้ควำมสำมำรถ ทักษะ และสมรรถนะท่ีจ ำเป็นส ำหรับต ำแหน่ง 

1. มีความรู้ความสามารถที่จ าเป็นส าหรับการปฏิบัติงานในต าแหน่ง 
2. มีทักษะที่จ าเป็นส าหรับการปฏิบัติงานในต าแหน่ง 

  3. มีสมรรถนะที่จ าเป็นส าหรับการปฏิบัติงานในต าแหน่ง 
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ต ำแหน่งประเภท    วิชาการ 
ชื่อสำยงำน     วิชาการเงินและบัญชี 
ชื่อต ำแหน่งในสำยงำน    นักวิชาการเงินและบัญชี 
ระดับต ำแหน่ง     ปฏิบัติการ 
 
หน้ำที่ควำมรับผิดชอบหลัก 

ปฏิบัติงานในฐานะผู้ปฏิบัติงานระดับต้น ที่ต้องใช้ความรู้ ความสามารถทางวิชาการในการ
ท างาน ปฏิบัติงานเกี่ยวกับวิชาการเงินและบัญชี ภายใต้การก ากับ แนะน า ตรวจสอบ และปฏิบัติงานอ่ืนตามที่
ได้รับมอบหมาย 

โดยมีลักษณะงานที่ปฏิบัติในด้านต่าง ๆ ดังนี้ 
1. ด้ำนกำรปฏิบัติกำร 
(1) จัดท าบัญชี เอกสารรายงานความเคลื่อนไหวทางการเงิน ทั้งเงินในและเงินนอก

งบประมาณ เงินทุนหมุนเวียน เพ่ือแสดงสถานะทางการเงินและใช้เป็นฐานข้อมูลที่ถูกต้องตามระเบียบวิธีการ
บัญชี ของส่วนราชการ 

(2) รวบรวมข้อมูล และรายงานการเงินของส่วนราชการ เพ่ือพร้อมที่จะปรับปรุงข้อมูลให้
ถูกต้องและทันสมัย 

(3) จัดท าและจัดสรรงบประมาณแก่หน่วยงานของรัฐเพ่ือให้การจัดสรรงบประมาณตรงกับ
ความจ าเป็นและวัตถุประสงค์ของแต่ละหน่วยงาน 

(4) ศึกษาวิเคราะห์ผลการใช้จ่ายเงินงบประมาณของหน่วยงานภาครัฐ เพ่ือให้การใช้จ่ายเงิน
เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ และใช้เป็นแนวทางในการปรับปรุงการจัดท าและจัดสรรงบประมาณ 

(5) ดูแลการรับและจ่ายเงิน สถานะทางการเงิน ตรวจสอบเอกสารส าคัญการรับ-จ่ายเงิน
เพ่ือให้การรับ-จ่ายเงินขององค์กรมีประสิทธิภาพ การปฏิบัติการถูกต้องตามระเบียบปฏิบัติของราชการ 

(6) ถ่ายทอดความรู้ด้านการเงินและบัญชี แก่เจ้าหน้าที่ระดับรองลงมา เช่น ให้ค าแนะน า             
ในการปฏิบัติงาน วางโครงการก าหนดหลักสูตรและฝึกอบรม จัดท าคู่มือประจ าส าหรับการฝึกอบรม และวิธีใช้
อุปกรณ์เครื่องมือที่ถูกต้อง เป็นต้น เพ่ือถ่ายทอดความรู้ที่เป็นประโยชน์ในการปฏิบัติงานตามมาตรฐาน             
และข้อก าหนด 

2. ด้ำนกำรวำงแผน 
วางแผนการท างานที่รับผิดชอบ ร่วมด าเนินการวางแผนการท างานของหน่วยงานหรือ

โครงการ เพ่ือให้การด าเนินงานเป็นไปตามเป้าหมายและผลสัมฤทธิ์ที่ก าหนด 
3. ด้ำนกำรประสำนงำน 
(1) ประสานการท างานร่วมกันทั้งภายในและภายนอกทีมงานหรือหน่วยงานเพ่ือให้เกิดความ

ร่วมมือและผลสัมฤทธิ์ตามที่ก าหนดไว้ 
(2) ชี้แจงและให้รายละเอียดเกี่ยวกับข้อมูล ข้อเท็จจริง แก่บุคคลหรือหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง

เพ่ือสร้างความเข้าใจหรือความร่วมมือในการด าเนินงานตามที่ได้รับมอบหมาย 
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4. ด้ำนกำรบริกำร 
(1) ให้ค าแนะน า ตอบปัญหาและชี้แจงเกี่ยวกับงานการเงินและบัญชีที่ตนมีความรับผิดชอบ

ในระดับเบื้องต้นแก่หน่วยงานราชการ เอกชน หรือประชาชนทั่วไป เพ่ือให้ผู้ที่สนใจได้ทราบข้อมูล และความรู้
ต่าง ๆ ที่เป็นประโยชน์ 

(2) จัดเก็บข้อมูลเบื้องต้น ท าสถิติ ปรับปรุง หรือจัดท าฐานข้อมูลหรือระบบสารสนเทศ                 
ที่เกี่ยวกับงานการเงินและบัญชี เพ่ือให้สอดคล้องและสนับสนุนภารกิจของหน่วยงาน และใช้ประกอบการ
พิจารณาก าหนดนโยบาย แผนงาน หลักเกณฑ์ มาตรการต่าง ๆ 
 
คุณสมบัติเฉพำะส ำหรับต ำแหน่ง 

มีคุณวุฒิอย่างใดอย่างหนึ่งดังต่อไปนี้ 
1. ได้รับปริญญาตรีหรือคุณวุฒิอย่างอ่ืนที่เทียบได้ในระดับเดียวกัน ในสาขาวิชาการบัญชี

สาขาวิชาบริหารธุรกิจ หรือสาขาวิชาเศรษฐศาสตร์ หรือสาขาวิชาใดสาขาวิชาหนึ่งหรือหลายสาขาวิชาดังกล่าว
ในทางที่ส่วนราชการเจ้าสังกัดเห็นว่าเหมาะสมกับหน้าที่ความรับผิดชอบและลักษณะงานที่ปฏิบัติ                    
หรือสาขาวิชาอ่ืนที่ ก.ค.ศ. ก าหนดว่าใช้เป็นคุณสมบัติเฉพาะส าหรับต าแหน่งนี้ได้ 

2. ได้รับปริญญาโทหรือคุณวุฒิอย่างอ่ืนที่เทียบได้ในระดับเดียวกัน ในสาขาวิชาการบัญชี
สาขาวิชาบริหารธุรกิจ หรือสาขาวิชาเศรษฐศาสตร์ หรือสาขาวิชาใดสาขาวิชาหนึ่งหรือหลายสาขาวิชาดังกล่าว
ในทางที่ส่วนราชการเจ้าสังกัดเห็นว่าเหมาะสมกับหน้าที่ความรับผิดชอบและลักษณะงานที่ปฏิบัติ  หรือ
สาขาวิชาอ่ืนที่ ก.ค.ศ. ก าหนดว่าใช้เป็นคุณสมบัติเฉพาะส าหรับต าแหน่งนี้ได้ 

3. ได้รับปริญญาเอกหรือคุณวุฒิอย่างอ่ืนที่เทียบได้ในระดับเดียวกัน ในสาขาวิชาการบัญชี
สาขาวิชาบริหารธุรกิจ หรือสาขาวิชาเศรษฐศาสตร์ หรือสาขาวิชาใดสาขาวิชาหนึ่งหรือหลายสาขาวิชาดังกล่าว
ในทางที่ส่วนราชการเจ้าสังกัดเห็นว่าเหมาะสมกับหน้าที่ความรับผิดชอบและลักษณะงานที่ปฏิบัติ  หรือ
สาขาวิชาอ่ืนที่ ก.ค.ศ. ก าหนดว่าใช้เป็นคุณสมบัติเฉพาะส าหรับต าแหน่งนี้ได้ 

4. ได้รับปริญญาในสาขาวิชาหรือทางอ่ืนที่ ก.ค.ศ. พิจารณาเห็นว่ามีความรู้ที่เทียบได้ในระดับ
เดียวกันกับสาขาวิชาหรือทางตามข้อ ๑ หรือข้อ ๒ หรือข้อ ๓ หรือคุณวุฒิอย่างอ่ืนที่ ก.ค.ศ. ก าหนดว่าใช้เป็น
คุณสมบัติเฉพาะส าหรับต าแหน่งนี้ได้ 
 
ควำมรู้ควำมสำมำรถ ทักษะ และสมรรถนะที่จ ำเป็นส ำหรับต ำแหน่ง 

1. ความรู้ความสามารถที่จ าเป็นส าหรับการปฏิบัติงานในต าแหน่ง 
2. ทักษะที่จ าเป็นส าหรับการปฏิบัติงานในต าแหน่ง 

  3. สมรรถนะที่จ าเป็นส าหรับการปฏิบัติงานในต าแหน่ง 
 
 




