
ประกาศคณะกรรมการศกึษาธกิารจงัหวดัเชยีงราย 
เรอง รบั?เมคัรคดัเสอืกบคุคลเพือ่‘บรรจแุละแตง่ตัง้เปน็ขา้ราชการครแูละบคุลากรทางการศกึษา 

ตำแหนง่บคุลากรทางการศกึษาอืน่ตามมาตรา ๓๘ ค. (๒) ตำแหนง่ประเภททัว่ไป ระดบัปฏบิต้งิาน 
กรณทีีม่คีวามจำเปน็หรอืมเีหตพุเิศษ สงักดัสำนกังานคณะกรรมการการศกึษาขัน้พืน้ฐาน

ดว้ย คณะกรรมการศกึษาธกิารจงัหวดัเชยีงราย จะดำเนนิการคดัเลอืกบคุคลเพ ือ่บรรจ ุ
และแตง่ตัง้เปน็ขา้ราชการครแูละบคุลากรทางการศกึษา ตำแหนง่บคุลากรทางการศกึษาอืน่ตามมาตรา ๓๘ ค. (๒)
ตำแหนง่ประเภททัว่ไป ระดบัปฏนิตังาน กรณทีีม่คีวามจำเปน็หรอืมเีหตพุเิศษ สงักดัสำนกังานคณะกรรมการ
การศกึษาขัน้พืน้ฐาน

อาศยัอำนาจตามความในมาตรา ๕๐ แหง่ทระราชบญัญต้ริะเบยีบขา้ราชการครแูละบคุลากร 
ทางการศกึษา พ.ศ.๒๕๔๗ และทีแ่กไ้ขเพิม่เตมิ คำสัง่หวัหนา้คณะรกัษาความสงบแหง่ชาต ิ ท่ี ๑๙/๒๕๖๐ 
เรือ่ง การปฏริปูการศกึษาในภมูภิาคของกระทรวงศกึษาธกิาร ส่ัง ณ วนัที ่ ๓ เมษายน ๒๕๖๐ ประกาศ 
คณะกรรมการขบัเคลือ่นการปฏริปูการศกึษาชองกระทรวงศกึษาธกิารในภมูภิาค ประกาศ ณ วันท่ี ๗ เมษายน 
๒๕๖๐ หนงัสอืสำนกังาน ก.ค.ศ.ท ี ่ ศธ ๐๒ ๐๖.๕ /ว ๒๒ ลงวนัที ่ ๑๙  ธนัวาคม ๒๕๕๙ หนงัสอืสำนกังาน 
คณะกรรมการการศกึษาขัน้พืน้ฐาน ด่วนท่ีสุด ท่ี ศธ ๐๔ ๐๐๙/ว ๖๓๔๓ ลงวันที ่ ๒๗ ตลุาคม ๒๕๖๓ หนังสือ 
สำนกังาน ก.ค.ศ.ทีศ่ธ ๐๒๐๖.๕/ว ๔ ลงวันที ่ ๑๕ มนีาคม ๒๕๕๖ หนงัสอืสำนกังาน ก.พ.ที ่ นร ๑ ๐ ๐๘ .๑ / 
ว ๒๐ ลงวนัที ่ ๒๗ ธนัวาคม ๒๕๕๕ เรือ่ง การกำหนดอตัราเงนิเดอืนสำหรบัคณุวฒุทิ ี ่ ก.พ.รบัรอง หนงัสอื 
สำนกังาน ก.ค.ศ.ท ี ่ ศธ ๐๒ ๐๖.๕ /ว ๘ ลงวนัที ่ ๑๐  พฤษภาคม ๒๕๕๖ ประกอบกบัมตคิณ ะกรรมการ 
ศกึษาธกิารจงัหวดัเชยีงรายในคราวประชมุครัง้ที ่ ๑๑/๒๕๖๓ เมือ่วนัที ่ ๑๒ พฤศจกิายน ๒๕๖๓ จงึประกาศ 
รบัสมคัรคดัเลอืกบคุคลเพือ่บรรจแุละแตง่ตัง้เปน็ขา้ราชการครแูละบคุลากรทางการศกึษา ตำแหนง่บคุลากร 
ทางการศกึษาอืน่ตามมาตรา ๓๘ ค. (๒) ตำแหนง่ประเภททัว่ไป ระดบัปฏบิตังิาน กรณทีีม่คีวามจำเปน็หรอื 
มเีหตพุเิศษ สงักดัสำนกังานคณะกรรมการการศกึษาขัน้พืน้ฐาน ดงัรายละเอยีดตอ่ไปนี้
๑. ตำเพ น่งท่ีดำ■ เนิน■ การคัดเลือก

ตำแหนง่เจา้พนกังานธรุการปฏนิตังิาน จำนวน ๓ อตัรา
๒. อัด,ราเงินเดือน

อตัราเงนิเดอืนตำแหนง่ทีบ่รรจแุละแตง่ตัง้เปน็ไปตามที ่ ก.ค.ศ.กำหนด และตามบจีจยั หลกัเกณฑ ์
วธิกีาร และเงือ่นไขในการกำหนดสดัสว่นอตัราเงนิเดอืนแรกบรรจแุบบชว่ง สำหรบัการบรรจแุละแตง่ตัง้ 
ขา้ราชการครแูละบคุลากรทางการศกึษา ตำแหนง่บคุลากรทางการศกึษาอืน่ตามมาตรา ๓๘ ค. (๒) ทีก่ำหนด 
ตามหนงัสอืสำนกังาน ก.ค.ศ. ท่ี ศธ ๐๒๐๖.๕/ว ๒๐ ลงวันท่ี ๑๗ ตลุาคม ๒๕๕๖ ดงันี้

๑) อตัราเงนิเดอืน ๙,๔๐๐ -  ๑๐,๓๔๐ สำหรบัคณุวฒุปิระกาศนยีบตัรวชิาชพี (ปวซ.) หรอืคณุวฒุอิืน่ 
ทีเ่ทยีบไดใ้นระดบัเดยีวกนั

๒) อตัราเงนิเดอืน ๑๐,๘๔๐ -  ๑๑,๙๓๐ สำหรบัคณุวฒุปิระกาศนยีบตัรวชิาชพีเทคนคิ (ปวท.) หรือ 
อบปุรญิญาหลกัสตูร ๒ ปี ตอ่จากประกาศนยิบตัรประโยคมธัยมศกึษาตอนปลาย หรอื คณุวฒุอิืน่ทีเ่ทยีบได ้
ในระดบัเดยีวกนั

๓) อตัราเงนิเดอืน ๑๑,๕ ๐๐ -  ๑๒,๖๕๐ สำหรบัคณุวฒุปิระกาศนยีบตัรวชิาชพีขัน้สงู (ปวส.) หรือ 
อนปุรญิญาหลกัสตูร ๓ ปี ตอ่จากประกาศนยิบตัรประโยคมธัยมศกึษาตอนปลาย หรือ คณุวฒุอิืน่ทีเ่ทยีบได ้
ในระดบัเดยีวกนั

/ ๓. คณุลม,บติชองผู้มีลิทธิ.
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rn. คุณสมบัติจองผู้มีสิทธิสมัครเข้ารับการคัดเลือก
ผูม้สีทิธสิมคัรเขา้รบัการคดัเลอืกตอ้งมคีณุสมบต้เปน็ไปตามที ่ ก.ค.ศ. กำหนด ตามหนงัสอืสำนกังาน 

ก.ค.ศ. ท่ี ศธ ๐๖๐๖.๕ /ว ๒๒ ลงวนัที ่ ๑๙ ธนัวาคม ๒๕๕๙ เรือ่ง หลกัเกณฑแ์ละวธิกีารคดัเลอืกบคุคลเพือ่ 
บรรจแุละแตง่ตัง้เปน็ขา้ราชการครแูละบคุลากรทางการศกึษา ตำแหนง่บคุลากรทางการศกึษาอืน่ตามมาตรา 
๓๘ ค. (๒) ตำแหนง่ประเภททัว่ไป ระดบัปฏบิตังิาน กรณที ีม่คีวามจำเปน็หรอืมเีหตพุ เิศษ สงักดัสำนกังาน 
คณะกรรมการการศกึษาขัน้พืน้ฐาน ดงันี้

๓.© บจีจบุนัเปน็พนกังานราชการ ลกูจ้างประจำ หรอืลกูจา้งชัว่คราวจากเงนิงบประมาณ หรือ 
เงินรายไต้ชองหนว่ยงานการศึกษา ซึง่ไตป้ฏบิตัหินา้ทีเ่กีย่วกบัลกัษณะงานชองตำแหนง่บคุลากรทางการศกึษาอืน่ 
ตามมาตรา ๓๘ค .(๒) ในหนว่ยงานการศกึษา สงักดัสำนกังานคณะกรรมการการศกึษาขัน้พืน้ฐาน ตามคำลงัจา้ง 
หรอืสญัญาจา้งหรอืเอกสารอืน่ทีท่างราชการออกใหอ้ยา่งใดอยา่งหนึง่หรอืรวมกนัมาแลว้ไมน่อ้ยกวา่สีป่ ี นับถึง 
วันรบัสมคัรคดัเลอืกวนัสดุทา้ย ซึง่เปน็ระยะเวลาตอ่เนือ่งกนัหรอืไมก่ไ็ต้

* *  ทัง้นี ้ เงินรายได้จองหน่วยงาบการศึกษา ใหห้มายถงึ เงนิบรจิาค คา่ธรรมเนยีม คา่บรกิาร 
คา่ตอบแทนจากการใหบ้รกิาร การลงทนุ การใชท้รพัยส์นิของสำนกังานเขตพืน้ทีก่ารศกึษา หรอืสถานศกึษา 
และนำไปใชจ้า่ยตามกฎหมายหรอืระเบยีบทีท่างราชการกำหนด หรอืเงนิรายไตอ้ืน่ตามกฎหมายหรอืระเบยีบ
ว่าตว้ยการนัน้ **

๓.๒ มคีณุสมบตัเิฉพาะสำหรบัผูด้ำรงตำแหนง่ ตรงตามมาตรฐานตำแหนง่ขา้ราชการคร ู
และบคุลากรทางการศกึษา ตำแหนง่บคุลากรทางการศกึษาอืน่ ตามมาตรา ๓๘ค. (๒) ตามหนงัลอืที ่ ก.พ.ที ่ นร 
๑๐๐๘ .๑/ว ๘ ลงวันท่ี ๑๐ พฤษภาคม ๒๕๕๖ เรือ่ง มาตรฐานตำแหนง่ชองขา้ราชการครแูละบคุลากรทางการ 
ศกึษา ตำแหนง่บคุลากรทางการศกึษาอืน่ตามมาตรา ๓๘ ค. (๒) ทีก่ำหนด ตอ้งเปน็ผูท้ ีม่คีณุวฒุ อิยา่งใด 
อยา่งหนึง่ดงัตอ่ไปนี้

๑) ไตร้บัประกาศนยีบตัรวชิาชพี (ปวช.) หรอืคณุวฒุอิยา่งอืน่ท ีเ่ทยีบไตใ้นระดบัเดยีวกนั 
ในสาขาวชิาหรอืทางทีส่ว่นราชการเจา้สงักดัเหน็วา่เหมาะสมกบัหนา้ทีค่วามรบัผดิชอบและลกัษณะงานทีป่ฏบิตัิ

๒) ไตร้บัประกาศนยีบตัรวชิาชพีเทคนคิ (ปาท.) หรอือนุปรญิญาหลกัสตูร ๒ ปี ตอ่จัาก้ 
ประกาศนยีบตัรประโยคมธัยมศกึษาตอนปลายหรอืคณุ วฒุ อิยา่งอ ืน่ท ีเ่ทยีบไตใ้นระดบัเดยีวกนั ในสาขา 
หรอืทางทีส่ว่นราชการเจา้สงักดัเหน็วา่เหมาะสมกบัหนา้ทีค่วามรบัผดิชอบและลกัษณะงานทีป่ฏบิตัิ

๓) ไตร้บัประกาศนยีบตัรวชิาชพีขัน้สงู (ปวส.) หรอือนปุรญิญาหลกัสตูร ๓ ปี ตอ่จาก 
ประกาศนยีบตัรประโยคมธัยมศกึษาตอนปลายหรอืคณุวฒุอิยา่งอืน่ทีเ่ทยีบไตใ้นระดบัเดยีวกนั ในสาขาวชิา 
หรอืทางทีส่ว่นราชการเจา้สงักดัเหน็วา่เหมาะสมกบัหนา้ทีค่วามรบัผดิชอบและลกัษณะงานทีป่ฏบิตัิ

๔) ไตร้บัประกาศนยีบตัรหรอืคณุวฒุอิยา่งอืน่ท ี ่ ก.ค.ศ.กำหนดวา่ใชเ้ปน็คณุสมบตัเิฉพาะ 
สำหรับตำแหนง่นีใ้ต้

๓.๓ มปีระสบการณใีนตำแหนง่ทีส่มคัรเขา้รบัการดดัเลอืกไมน่อ้ยกวา่สีป่ี
๓.๔ มคีณุสมบตัทิัว่ไปตามมาตรา ๓๐ แหง่พระราชบญัญต้ริะเบยีบขา้ราชการครแูละบคุลากร 

ทางการศกึษา พ.ศ. ๒๕๔๗ และทีแ่กไ้ขเพิม่เตมิ

/ ๔. การรบัสมคัร...
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๔. การรบัสมคัรเขา้รบัการคดัเลอืก
ผูป้ระสงคจ์ะสมคัรเขา้รบัการคดัเลอืก ใหย้ืน่ใบสมคัรดว้ยตนเองพรอ้มหลกัฐานและเอกสารหลกัฐาน 

ประกอบดว้ยตนเอง ณ สำนกังานศกึษาธกิารจงัหวดัเขยีงราย เลขที ่ ๔๗/๓๓ หมูท่ี ่ ๒๒ ตำบลรอบเวยีง 
อำเภอเมอืงเขยีงราย จงัหวดัเขยีงราย ระหว่างวันที ่๒๓ - ๒๙ พฤศจกิายน ๒๔๒๓ ในเวลา ๐๘.๓๐-๑๖.๓๐ น. 
(ไมเ่วน้วนัหยดุราชการ) โดยสามารถดาวนโ่หลดใบสมคัรทางเวบ็ไซต ์ สำนกังานศกึษาธกิารจงัหวดัเขยีงราย 
(w w w .cri.m oe.go.th) หรอืขอรับไดท้ีก่ลุม่บรัหารงานบคุคล สำนกังานศกึษาธกิารจงัหวดัเขยีงราย
๔. เอกสารและหลกัฐานทีใ่ขโ้นการสมคัร

ผูป้ระสงคจ์ะสมคัรเขา้รบัการคดัเลอืก ใหน้ำเอกสารและหลกัฐานทีเ่ปน็ฉบบัจรงิ และฉบบัสำเนา 
อยา่งละ ๑ ฉบับ พรอ้มรบัรองสำเนาถกูตอ้งและลงลายมอืซือ่กำกบัไวด้ว้ย (ทัง้ดา้นหนา้และดา้นหลงัถา้ม)ี 
โดยใหจ้ดัเรยีงเอกสารตามลำดบัดงันี้

๔.๑ ใบสมคัรตามแบบทีก่ำหนด (เอกสารแนบทา้ย ๑)
๔.๒ รปูถา่ยหนา้ตรงไมส่วมหมวกและไมส่วมแวน่ตา ขนาด ๑ น้ิว ถา่ยครัง้เดยีวกนั จำนวน ๓ รูป 

ถ่ายไร้ไมเ่กนิ ๖ เดือน
๔.๓ สำเนาบตัรประจำประซาขน ทีย่งัไมห่มดอาย ุ หรอืบตัรอืน่ทีท่างราชการออกให ้ จำนวน ๑ ฉบับ
๔.๔ สำเนาทะเบยีนบา้น จำนวน ๑ ฉบับ
๔๔ สำเ'นา'โบ'ประกาศนียบัตร ห่รือสำเนาหนังสือรับรองคุณวุฒิ ท่ีแสดงว่าเป็นผู้มืวุฒิการศึกษาตรงกับตำแหน่ง 

ท่ีสมัครสอบ จำนวน ๑ ฉบับ
๔.๖ สำเนาระเบยีนแสดงผลการเรยีน (Transcript) ฉบบัภาษาไทย จำนวน ๑ ฉบับ
๔.๗ สำเนาหลักฐานอ่ืน  ๆ เซ่น ใบสำคญัการเปลีย่นซือ่ ซ่ือสกุล และทะเบียนสมรส (ถ้ามี) จำนวน ๑ ฉบับ
๔.๘ ใบรบัรองแพทยจ์ากสถานพยาบาลของรฐั ออกใหไ้มเ่กนิ ๑ เดอืน ซึง่แสดงวา่ไมเ่ปน็โรคตาม 

กฎ ก.ค.ศ.วา่ดว้ยโรค พ.ศ. ๒๔๔๙
๔.๙ สำเนาคำสัง่จา้งหรอืสำเนาสญัญาจา้งอยา่งใดอยา่งหนึง่รวมกนัมาแลว้ไมน่อ้ยกวา่สีป่นีบัถงึวนั 

รบัสมคัรคดัเลอืกวนัสดุทา้ย ซึง่อาจเปน็ระยะเวลาตอ่เนือ่งกนัหรอืไมก่ไ็ด ้ ทีแ่สดงวา่มกืารจา้งทีร่ะบหุนา้ทีท่ ีไ่ด ้
ปฏบิตังิานจรงิ หรอืไดป้ฏบิตัหินา้ทีเ่กีย่วกบัลกัษณะงานของตำแหนง่บคุลากรทางการศกึษาอืน่ตามมาตรา 
๓๘ ค. (๒)ในหนว่ยงานการศกึษา กรณคีำสัง่จา้งหรอืสญัญาจา้งไมไ่ดร้ะบหุนา้ทีท่ีไ่ดร้บัมอบหมายใหป้ฏบิตังิาน 
ในตำแหนง่หรอืระบไุมช่ดัเจน ใหแ้นบสำเนาคำสัง่การมอบหมายงานประกอบทกุคำสัง่จา้งหรอืสญัญาจา้ง 
และใหด้ำเนนิการดงันี้

๑) ใหผู้บ้งัคบับญัชา เปน็ผูร้บัรองสำเนาถกูตอ้งทกุแผน่
๒) ใหจ้ดัทำงบหนา้คำสัง่จา้งหรอืสญัญาจา้ง ตามแบบทีก่ำหนด (เอกสารแนบทา้ย ๓)

พรอ้มจดัเรยีงสำเนาคำสัง่จา้งหรอืสำเนาสญัญาจา้งเปน็ขดุตามลำดบัป ี พ.ศ. ทีจ่า้งหรอืตามเลขทีส่ญัญาจา้ง
๔๑๐ให้แนบหนังสือรับรองแสดงว่าได้จ้างจากเงินงบประมาณรายการใด เซ่น จ้างจากเงินงบประมาณ ส'พรุ. ห่รือ 

จ้างจากเงินรายได้ของหน่วยงานการศึกษา ตามแบบท่ีกำหนด (เอกสารแนบท้าย ๔)
๔๑๑ รายงานผลการปฏิบัติงานท่ีผ่านมา (เฉพาะผู้ผ่านภาค ก และภาค ข)ให้รายงานย้อนหลังส่ีปี รายละเอียดตาม 

องค์ประกอบการประเมิน ตวัขีว้ดั และคะแนนการประเมินความเหมาะสมกับตำแหน่ง (เอกสารแนบท้าย ๔) ตามแบบ 
รายงานผลการปฏิบัติงานท่ีผ่านมา (เอกสารแนบท้าย ๖) จำนวน ๓ ขุด โดยให้ส่งรายงานผลการปฏิบัติงานดังกล่าวในวัน 
สอบสัมภาษณ์ หากผู้สมัครคัดเสือกผู้ใดมิได้ส่งรายงานผลการปฏิบัติงานท่ีผ่านมาในวันสัมภาษณ์ จะไม่ได้รับการประเมิน 
รายงานผลการปฏิบัติงานท่ีผ่านมา (๒๔ คะแนน) และจะได้คะแนนในส่รนน้ีเป็นศูนย์

/ ๖. เง่ือนไข-
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๖. เง่ือนไขในการรับสมัคร
๖ .๑ ผู้สมัครเข้ารันการคัดเลือกต้องแต่งกายสุภาพเรียบร้อยตามประเพณนียิมและย่ืนใบสมัครด้วยตนเองและ 

กรอกรายละเอียดในใบสมัคร ด้วยลายมือตัวบรรจง โดย'1ข้ปากกาสีนาเงิน ให้ถูกต้องและครบถ้วนสมบูรณี
๖.๒ ผูส้มคัรเข้ารับการคัดเลือกสมคัรได้เพยีงตำแหนง่เดียว และจังหวัดเดยีว หากปรากฏว่า ผู้สมัครคัดเลือก 

สมคัรเกนิกวา่หนึง่ตำแหนง่ หรอืเกนิกวา่หนึง่จงัหวดั จะถกูตดัสทิธีก้ารคดัเลอืกทัง้หมด
๖.๓ ผูส้มคัรคดัเลอืกจะตอ้งแจง้สถานทีท่ ีส่ามารถตดิตอ่ไดท้างจดหมายลงทะเบยีนในเขตจา่ยของ 

การไปรษณยี ์ หรือหมายเลขโทรศัพทไ์วในใบสมัครใหถู้กต้อง ซดัเจน
๖.๔ ผูส้มคัรรายใดทีม่คืณุสมบตัไิมต่รงหรอืมเีอกสารไมค่รบตามประกาศรับสมคัร เจา้หนา้ทีร่บัสมคัร 

มสีทิธทิีจ่ะไมร่บัสมคัร ผูส้มคัรรายใดปกปดีหรอืแจง้ขอ้ความอนัเปน็เทจ็ โดยเจา้หนา้ทีร่บัสมคัรไมส่ามารถ 
ตรวจสอบไดใ้นขณะรบัสมคัร และไดร้บัสมคัรไว ้หากตรวจสอบพบภายหลงัจะไมไ่ดร้บัการพจิารณาใหบ้รรจ ุ
และแตง่ตัง้เขา้รบัราขการตามประกาศนี ้โดยไม่มีเง่ือนไขใด  ๆ ท้ังส้ิน

๖.๕ ผูส้มคัรจะตอ้งปฏบิตัตินตามมาตรการเฝาืระวงัและบอีงกนัการแพรร่ะบาดของโรคตดิเชือ้ไวรสั 
โคโรนา ๒๐๑๙ (COVID-๑๙) อยา่งเครง่ครดั (เอกสารแนบท้าย ๘)
๗. หลักสูตรและวิธีการคัดเลือก

คณ ะกรรมการศกึษาธกิารจงัห วดัเชยีงราย จะดำเนนิการคดัเลอืกบคุคลเพ ือ่บรรจแุละแตง่ต ัง้ 
เปน็ขา้ราซการครแูละบคุลากรทางการศกึษา ตำแหนง่บคุลากรทางการศกึษาอืน่ตามมาตรา ๓๘ ค. (๒) ตำแหน่ง 
ประ๓ ทท่ัวไป ระดบัปฏบิตังิาน กรณทีีม่คีวามจำเปน็หรอืมเีหตพุเิศษ สงักดัสำนกังานคณะกรรมการการศกึษา 
ขัน้พืน้ฐาน ตามหลกัเกณฑแ์ละวธิกีารที ่ ก.ค.ศ.กำหนดตามหนงัสอืสำนกังาน ก.ค.ศ. ท่ี ศธ ๐๒๐๖.๕ /ว  ๒๒ 
ลงวันที ่ ๑๙ ธนัวาคม ๒๕๕:๙ ตามรายละเอยีดหลกัสตูรแนบทา้ยประกาศนี ้(เอกสารแนบท้าย to) และวธิกีาร 
คดัเลอืก โดยใหท้ดสอบภาค ก (ความรูค้วามสามารถทัว่ไป) และภาค ข (ความรูค้วามสามารถทีใ่ซเัฉพาะ 
ตำแหนง่) ก่อน แลว้จงึใหผู้ท้ีไ่ดค้ะแนนผา่นเกณฑเ์ขา้รบัการประเมนิภาค ค (ความเหมาะสมกบัตำแหนง่)
๘. การประกาศรายชี่อผู้มีสิทธีเข้ารับการคัดเลือก

คณะกรรมการศกึษาธกิารจงัหวดัเชยีงราย จะประกาศรายชือ่ผูม้สีทิธเิขา้รบัการคดัเลอืกภาค ก และ 
ภาค ข และสถานทีค่ดัเลอืก ภายในวันบุธท่ี ๒ ธันวาคม ๒๕๖๓ ณ สำนกังานศกึษาธกิารจงัหวดัเชยีงราย และ 
ท่ีเว็ปไซตํ สำนกังานศกึษาธกิารจงัหวดัเชยีงราย (w w w .cri.m oe.go.th)
๙. กำหนดการดำเนินการคัดเลือก
ภาค ก ความรู้ความสามารถทั่วไป (คะแนนเตม็ ๑๐๐ คะแนน)

วัน/เวลา วิขา คะแนน หมายเหตุ

วันเสาร์ท่ี ๑๒ ธันวาคม ๒๕๖๓ 
เวลา ๐๙.๓๐ -  ๑๑.๓๐ น.

๑.วิชาความสามารถท่ัวไป 
๑) ความสามารถทางด้านการคิดคำนวณ 
๒) ความสามารถด้านเหตุผล

๕๐ คะแนน

๒.วิชาภาษาไทย 
๑) ความเขา้ใจภาษา 
๒) การใช้ภาษา

๕๐ คะแนน

/ภาค ข ความรูค้วามสามารถ...
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-๕-

ภาค ข ความรู้ความลามารถที่ใช้เฉพาะตำแหน่ง (คะแนนเตม็ ๑๕๐ คะแนน)____________ ม_________________

วัน/เวลา วิชา คะแนน หมายเหตุ

วนัเสารท์ี ่ ๑๒ ธันวาคม ๒๕๖๓ 
เวลา ๑๓.๓๐ -  ๑๕.๓๐ น.

ความรูค้วามสามารถทีใ่ขใ้นการปฏบิตั ิ
หนา้ที ่โดยเฉพาะทีร่ะบใุนมาตรฐาน 
ตำแหนง่ และทีก่ำหนดเปน็ขอบขา่ยที ่
ปฏบิตัขิองตำแหนง่

ร ค: 0 3) ะแนน

คณะกรรมการศกึษาธกิารจงัหวดัเชยีงราย จะประกาศรายซือ่ผูผ้า่นการคดัเลอืกภาค ก และภาค ข 
และมสีทิธเิขา้รบัการคดัเลอืกภาค ค ภายในวนัพธุที ่ ๑๖ ลนัวาคม ๒๕๖๓ ณ สำนกังานศกึษาธกิารจงัหวดั 
เชยีงราย และทีเ่ว็ปไซด์ สำนกังานศกึษาธกิารจงัหวดัเชยีงราย (w w w .cri.m oe.go.th)
ภาค ค ความเหมาะสมกับตำแหน่ง (คะแนนเตม็ ๕๐ คะแนน)

วัน/เวลา วิขาที่สอบ คะแนน

วบัเสารท์ี ่ ๑๙ ธนัวาคม ๒๕๖๓ 
ตัง้แตเ่วลา ๐๙.๐๐ น. เป็นต้นไป

รายงานผลการปฏบิตังิานทีผ่า่นมา ๒๕ คะแนน
สอบสมัภาษณโ์ดยพจิารณาจากประวตัสิว่นตวั 
และการศกึษา บคุลกิลกัษณะ การมปีฏภิาณ 
หว่งทวีาจา เจตคตแิละอดุมการณ์

๒๕ คะแนน

๑๐,เกญ,ฑ์ทาร.ตัดสิน
ผู้ผ่านการคัดเลือก ต้องได้คะแนนในแต่ละภาคไม่ต่ํากว่าร้อยละ ๖๐ กรณีท่ีมีผู้ลอบได้คะแนนรวมท้ัง ๓ ภาค เท่ากัน 

ให้ผู้สอบได้คะแใณภาคความเหมาะสมกับตำแหน่ง (ภาค ค) มากกว่าเปน็ผู้อยู่ลำดับทีดี่กว่า ถ้าคะแนนภาคความเหมาะสม 
กับตำแหน่ง (ภาค ค) เท่ากันให้ผู้ท่ีได้คะแนนภาคความรู้ความสามารถท่ีใข้เฉพาะตำแหน่ง (ภาค ข)มากกว่าเปน็ผูอ้ยู่ลำดับ 
ทีดี่กว่าถ้ายังคงได้คะแ‘นนเท่ากันอีกให้พิจารณาผู้ท่ีมีประสบการณีในตำแหน่งท่ีสมัคร เขา้รบัการคดัเลอืกมากกวา่เปน็ 
ผูอ้ยูล่ำดบัทีด่กีวา่ หากผู้ท่ีมีประสบการณีในตำแหน่งท่ีสมัครเข้ารับการคัดเลือกเท่ากันอีก กั[ห้ผู้ได้รับเลขประจำตัวสอบ 
กอ่นเปน็ผูอ้ยู่ลำดับทีดี่กว่า 
©๑. การประกาศผลการคัดเลือก

๑๑.๑ ประกาศรายซือ่ผูผ้า่นเกณฑท์ดสอบ ภาค ก (ความรูค้วามสามารถทัว่ไป) และ ภาค ข (ความรู ้
ความสามารถทีใ่ขเ้ฉพาะตำแหนง่) ตามเกณฑร์อ้ยละ ๖๐ โดยเรยีงตามประกาศรายซือ่ผูม้สีทิธเิขา้รบัการคดัเลอืก 
ซึง่เปน็ผูท้ีม่สีทิธเิขา้รบัการประเมนิภาค ค (ความเหมาะสมกบัตำแหนง่)

๑๑.๒ ประกาศผลการคดัเลอืกจากผูผ้า่นการคดัเลอืกทีไ่ดค้ะแนนในแตล่ะภาคไมต่ํา่กวา่รอ้ยละ ๖๐ 
โดยเรียงลำดับผู้!ด้คะแนนรวมทุกภาคจากมากไปหาน้อย
๑๒. การบรรจุและแต่งตั้ง

๑๒ .๑ คณ ะกรรมการศกึษาธกิารจงัห วดัเชยีงราย จะเรยีกตวัผ ูไ้ดร้บัการคดัเลอืกมารายงานตวั 
เพือ่บรรจแุละแตง่ตัง้ตามลำดบัทีผ่า่นการคดัเลอืกโดยใชป้ระกาศผลการคดัเลอืกเปน็การเรยีกตวัผูม้สีทิธไิดร้บั 
การบรรจแุละแตง่ต ัง้ ดงันัน้ จงึใหถ้อื เปน็ห นา้ท ีข่องผ ูผ้ า่นการคดัเลอืกท ีจ่ะตอ้งทราบการประกาศผล 
การคดัเลอืกและมารายงานตวัตามวนัเวลาและสถานทีต่ามกำหนด

/ ๗อ.๒ คณะกรรมการศึกษาธิการ...
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-๖-

๑๒.๒ คณะกรรมการศึกษาธิการจังหวัดเขียงราย จะบรรจุและแต่งต้ังผู้ได้รับการคัดเลือกตามจำนวนตำแหน่ง 
ท่ีประกาศรับสมัคร โดยไมร่การข้ึนบัญชี และให้ได้รับเงินเดอืนตามคุณวุฒิท่ี ก.ค.ศ.กำหนด ตามท่ีประกาศไวในการ 
คัดเลือกในกรณีท่ีมีผู้ผ่านการคัดเลือกไม่ครบตามจ07บวนตำแหน่งท่ีประกาศรับสมัครให้บรรจุและแต่งต้ังเท่าท่ีคัดเสือกได้ 

๑๒.๓ ผู'้ที1่ดร้บัการบรรจแุละแตง่ตอ้งปฏบิตัหินา้ทีใ่นหนว่ยงานการศกึษาทีไ่ดร้นัการบรรจแุละแตง่ตัง้ 
เปน็เวลาไมน่อ้ยกว่าริ!ป ี จงึจะมสีทิธขิอยา้ย หรือขอโอน

๑๒.๔ กรณทีีต่รวจสอบภายหลังพบว่าผู้ได้รับการคัดเลือกรายใด เป็นผู้ขาดคุณสมบัติ ตามท่ี ก.ค.ศ.กำหนด 
ใหถ้อืวา่ผูน้ ัน้ เปน็ผูข้าดคณุสมบตัทิ ีจ่ะไดร้บัการแตง่ตัง้ใหด้ำรงตำแหนง่เจา้พนกังานธรุการปฏบิตังิาน ทัง้นี ้
หากผูใ้ดไดร้บัการบรรจแุละแตง่ตัง้แลว้ ใหผู้ม้อีำนาจตามมาตรา ๕๓ ดำเนนิการเพกิถอนคำสัง่บรรจแุละแตง่ตัง้ 
และจะเรียกร้องสทิธิใด  ๆ มิได้

ท ัง้น ี ้ เพ ือ่ ให ก้ ารด ำเน นิ ก ารค ดั เล อื ก เป น็ ไป ด ว้ยค วาม เร ยีบ รอ้ ย  บรสิทุธึ ๋ ยตุ ธิรรม 
คณะกรรมการศกึษาธกิารจงัหวดัเขยีงราย จงึใหด้ำเนนิการตามมาตรการปอ้งกนัการทจุรติในการคดัเลอืก 
รายละเอยีดตามเอกสารแนบทา้ยประกาศนี ้ (เอกสารแนบท้าย ๗)

จึงประกาศใหท้ราบโดยทัว่กนั

ประกาศ ณ วันท่ี ๑๖ เดอืน พฤศจกิายน พ.ศ. ๒๕๖๓

(นายวญิณ ู สนัตภิาพววิฒันา)
ศกึษาธกิารจงัหวดัเขยีงราย

กรรมการและเลขาบกุารคณะกรรมการศกึษาธกิารจงัหวดัเขยีงราย 
ปฏบิตัหินา้ทีแ่ทนประธานกรรมการศกึษาธกิารจงัหวดัเขยีงราย



(โปรดเขียนตัวบรรจงด้วยปากกาลูกลื่นสีนํ้าเงิน)
๑.ผู้สมัครจรต้จงกรอกใบสมัตรห้วยลายมิรขอจตบพง 

แล*ลงลายบิอ^จต่อเจ้าหบ้าทึ๋รํบสมัคร 
๒.ก่อนยบใบสมัครจรต้องตรวจสอบหลักฐานต่าง  ๆ

ให้ครบท้วนถูกต้องแล*รับรองลัาเนาพกสารทุกแผ่น

เอกสารแนบท้าย ๑

1 3 0 1

ใบสมัครเข้ารับการตัดเลือกบุคคลเพื่อบรรจุและแต่งตั้ง 
เป็นข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตำแหน่งบุคลากรทางการสืกบาอื่นตามมาตรา ๓๘ ค. (๒) 

ตำแหน่งประ๓ ทท่ัวไป ระดับปฏิบัติงาบ กรณีที่มีความจำเป็นหรือมีเหตุพิเศษ 
สังกัด สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาชั้นพื้นฐาน ปี พ.ค. ๒๕๖๓ 

สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดเขียงราย

ติดรูปถ่าย 
ขนาด ๑ น้ิว 
ถ่ายไม่เกิน 
๖ เดีอน

เรียบ ประธาน กศจ.เขยีงราย
ด้วยข้าพเจ้าประสงค์จะสมัครเข้ารับการคัดเสือกบุคคลเพ่ือบรรจุและแต่งต้ังเป็นข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา 

ตำแหน่งบุคลากรทางการศึกษาอ่ืนตามมาตรา ๓๘ ค. (๒) ตำแหน่งประ๓ทท่ัวไป ระดับปฏิบัติงาน กรณีท่ีมีความจำเป็นหรือมีเหตุพิเศษ สังกัด 
สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาช้ันพ้ืนฐาน ปี พ.ศ. ๒๕๖๓ และขอเสนอรายละณียดพร้อมหลักฐานเก่ียวกับตัฬาพเจ้าเพ่ือประกอบการพิจารพา 
ดังต่อไปน้ี

๑. ช่ือ - นามสกุล (นาย/นาง/นางสาว).
๒. หมายเลชประจำตัวประชาชน

ออกให้ ณ จังหวัด.........................
๓. เกิดวันท่ี......... เดือน...............................พ.ศ............... อายุ.......... ปี............. เดือน (นับถึงวันปิดรับสมัคร)
๔. ท่ีอยู่ท่ีสามารถติดต่อได้สะดวก ท่ีอยู่ป้จจุบัน (ตามทะเบียนบ้าน) บ้านเลขท่ี................ หมู่ท่ี............ตำบล....................

อำเภอ....................... จังหวัด..........................รหัสไปรษณีย์..................... .โทรคัพท์.............................................
โทรศัพท์มีอถึอ................................................. อีเมล์..............................................................................................

๕. บีจจุบันดำรงตำแหน่ง.................................................  เงินเดือน................................ บาท
หน่วยงานการศึกษา................................................................... สังกัด สพปyสพม...............................................................
เม่ือวันท่ี..... เดือน.........................พ.ศ.......... ดำรงตำแหน่งบีจจุบัน รวม......... ปี......... เดือน......... วัน (นับถึงวันปิดรับสมัคร)

๖. ประสบการณีปฏิบ้ติงาบในตำแหน่งท่ีรับคัดเสือก รวม......... ปี.................. เดือน...........วับ (นับถึงวันปิดรับสมัคร)
๗. ปิจจุบันช่วยราชการ (ถ้ามีโปรดระบุ) ท่ี........................................ ต้ังแต่วันท่ี........ เดือน...............................พ.ศ..............
๘. สมัครเข้ารับการคัดเสือกไนตำแหน่ง.................................................................................................................................
๙. วุฒิการศึกษาท่ีใข้สมัครคัดเสือก ช่ือวุฒิ........................................... สาชา/วิชา..............................................................

สำเร็จการศึกษาจากสถานศึกษา............................................................... เม่ือวันท่ี.........เดือน.........................พ.ศ..............
วุฒิการศึกษาสูงสุดท่ีได้รับ..................................................................................................................................................
วิชาเอก/สาขา.......................................................... ความรู้ความสามารถพิเศษ...................................................................

๑๐. การรักษาวินัย โดยทำเคร่ืองหมาย ' ร  ลงไน ( ) ท่ีกำหนดเพียงช่องเดียว 
( ) ไม่เป็นผู้เคยถูกลงโทษทางวินัย
( ) เคยถูกลงโทษทางวินัย (โปรดระบุโทษทางวินัย)..........................................................................................................

๑๑. หลักฐานท่ีแนบพร้อมใบสมัครคัดเสือก ช่ืงได้ลงช่ือรับรองสำเนาถูกต้องแล้ว รวม........... รายการ ดังน้ี
1 I สำเนาประกาศนียบัตร 1 I สำเนาใบระเบียนผลการเรียบ (Transcript)
I 1 สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน 1 I ใบรับรองแพทย์
I I สำเบาบัตรทะเบียนบ้าน I I สำเนาใบสำคัญเปล่ียนช่ือตัว-ช่ือสกุล
I I สำเนาคำลังจ้างหรือสัญญาจ้างหรือเอกสารอ่ืน I 1 สำเนาทะเบียนสมรส (ถ้ามี)

ท่ีผู้บังคับบัญชารับรองการปฏิบัติงาน (รวมกันไม่น้อยกว่า ๔ ปี) I I อ่ืน ๆ ............................................................

สัญชาติ............ เช้ือชาติ.

หมดอายุวันที
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ข้าพ!.จ้าขอรับรองดังกล่าวข้างต้บน้ีเป็นความจริงถูกต้องทุกประการ และเป็นผู้มีคุณสมบัติตรงตามประกาศรับสมัคร 
คัดเลือก หากตรวจสอบภายหลังพบว่าเป็นผู้ขาดคุณสมบัติ ให้ลือว่าข้าพเจ้าไม่มีสิทธิเข้ารับคัดเลือกคร้ังน้ี และข้าพเจ้าจะไม่เรียกร้องสิทธิใด  ๆ
ในภายหลัง ท้ังส้ิน

(ลงช่ือ)........................................................ ผู้สมัครคัดเลือก
C. . . . . . .... . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . )

ย่ืนใบสมัครวันท่ี.............. เดือน พฤศจิกายน พ.ศ.!รร.๖๓

เฉพาะเ’กหน้าท่ี

ไต้ตรวจสอบเอกสารหลักฐานการสมัครเข้ารับ 
การคัดเลือกฉบับจรีงพร้อมฉบับถ่ายสำเนาแล้ว ปรากฏว่า

( ) หลักฐานถูกต้องครบล้วน 
( ) ไม่ถูกต้อง

เน่ืองจาก...........................................................................

ไต้ตรวจสอบคุณสมบัติท่ัวไป และคุณสมบัติเฉพาะ 
ตำแหน่งของผู้สมัครแล้ว ปรากฏว่า

( ) มีสิทธิเข้ารับการคัดเลือก 
( ) ไม่มีสิทธิเข้ารับการคัดเลือก

เน่ืองจาก..................................................................................

ลงช่ือ......................................................เจ้าหน้าท่ีรับสมัคร
(.......................................................)

ตำแหน่ง..........................................................
วันท่ี........... พฤศจิกายน พ.ศ.๒๕๖๓

ลงช่ือ.............................................. เจ้าหน้าท่ีผ้ตรวจสอบคณสมบัติ
(.............................. ...............)

ตำแหน่ง.................................................
วันท่ี............พฤศจิกายน พ.ศ.เอ๕๖๓



เอกลารแน■ บท้าย ๒
หลักสูตร

การคัดเลือกบุคคลเพื่อบรรจุและแต่งตั้งเป็นข้าราชการคร ู
และบุคลากรทางการศึกษา ตำแหน่งบุคลากรทางการศึกษาอื่นตามมาตรา ๓๘ ค. (๒) 

ตำแหน่งประเภทท่ัวไป ระดับปฏิบัติงาบ กรณีที่มีความจำเป็นหรือมีเหตุพิเศษ 
สังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน 

(แนบท้ายประกาศ กศจ.เชียงราย ประกาศ ณ วันท่ี ๑๖  พฤศจิกายน พ.ศ. ๖<£๖๓)

ภาค ก ความรู้ความสามารถทั่วไป (คะแนนเต็ม ๑ 0 0  คะแนน)
ทดสอบความรู ้ความสามารถ ดังตอ่ไปนี ้โดยวธิกีารสอบขอ้เขยีน 

๑.วิชาความลามารถทั่วไป (คะแนนเตม็ ๕๐ คะแนน)
(๑) ความสามารถทางดา้นการคดิคำนวณ

ทดสอบความสามารถในการประยกุตใ์ชค้วามคดิรวบยอดทางคณติศาสตร ์ การวเิคราะหห์า 
ความสมัพนัธข์องจำนวนหรือปรมิาณ การแกบ้ญีหาเซงิปรมิาณ และขอ้มลูตา่ง  ๆ

(๒) ความสามารถดา้นเหตผุล
ทดสอบความสามารถในการคดิหาความสมัพนัธเ์ชือ่มโยงของคำ ขอ้ความ หรอืรปูภาพ การหา 

ขอ้ยตุ ิ หรอืขอ้สรปุอยา่งสมเหตสุมผลจากขอ้ความ สญัลกัษณ ์ สถานการณ ์หรอืแบบจำลองตา่ง  ๆ
๒.วิชาภาษาไทย (คะแนนเตม็ ๕๐ คะแนน)

(๑) ความเขา้ใจภาษา
ทดสอบความสามารถในการอา่นและการทำความเขา้ใจกบับทความ หรอืขอ้ความที ่

กำหนดใหแ้ลว้ตอบคำถามทีต่ามมาในแตล่ะบทความหรอืขอ้ความ ทัง้นีร้วมไปถงึการสรปุความและตคีวามดว้ย 
(๒) การใชภ้าษา

ทดสอบความสามารถในการเลอืกใชค้ำหรอืกลุม่คำ การเขยีนประโยคไดถ้กูตอ้งตาม 
หลกัภาษาและการเรยีงขอ้ความ

ภาค ข ความรู้ความสามารถที่ใข้เฉพาะตำแหน่ง (คะแนนเต็ม ๑๕๐ คะแนน)
ความรูค้วามสามารถทีจ่ำเปน็สำหรบัการปฏบิตังิานในตำแหนง่ เจ้าพนักงานธุรการ ดงันี ้

๑. ความรู้ความลามารถด้านการปฏิบัติงาน
(๑) การปฏบิตงิานธรุการ งานสารบรรณ งานบริการทัว่ไป เซ่น การรับสง่ ลงทะเบยีน ร่างหนงัสือ 

โต้ตอบ การจดัการประขมุ การบนัทกึข้อมลู 
(๒) การรวบรวมขอ้มลู จัดเกบ็ขอ้มลูสถติ ิ เอกสาร หลักฐานหนังสือ 
(๓) การดำเนนิการเกีย่วกบัพสัด ุ ครภุณัฑข์องสำนกังาน เซ่น การจดัการสำนกังาน เป็นต้น 
(๔) การรวบรวมรายงานผลการปฏบิตังิานและขอ้มลูตา่ง  ๆ นำเสนอตอ่ผูบ้งัคบับญัขา 

๒. ความรู้เกี่ยวกับกฎหมายที่จํๆเป็นสำหรับการปฏิบดงานในตำแหน่ง
(๑) ระเบยีบสำนกันายกรฐัมนตรวีา่ดว้ยงานสารบรรณ พ.ศ. ๒๕๒๖ และทีแ่ก!้ขเพิม่เตมิ 
(๒)พระราชบญัญตัวิธิปีฏบิตัริาชการทางการปกครอง พ.ศ. ๒๕๓๙ และทีแ่ก!้ขเพิม่เตมิ 
(๓) พระราชบญัญตัคิวามรบัผดิทางละเมดิของเจา้หนา้ที ่ พ.ศ. ๒๕๓๙ 
(๔) พระราชบญัญตัขิอ้มลูซา่วสารของราชการ พ.ศ. ๒๕๔๐ 
(๕) ระเบยีบวา่ดว้ยการรกัษาความสบัของทางราชการ พ.ศ. ๒๕๔๔ 
(๖ )พระราชบญัญต้ริะเบยีบบรหิารราชการกระทรวงศกึษาธกิาร พ.ศ. ๒๕๔๖ 

และทีแ่ก!้ขเพิม่เตมิ
/ (๗) พระราชบญัญตั.ิ..
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(๓!) พระราชบญัญต้ริะเบยีบขา้ราชการครแูละบคุลากรทางการศกึษา พ.ค.๖๕๔๗ 
และทีแ่กไขเพิม่เตมิ

(๘) พระราชกฤษฎกีาวา่ดว้ยหลกัเกณฑแ์ละวธิกีารบรหิารกจิการบา้นเมอืงทีด่ ี พ.ศ. ๒๔๔๖ 
(๙) ระเบยีบสำนกันายกรัฐมนตริวา่ดว้ยการรักษาความปลอดภยัแหง่ชาต ิ พ.ศ.๒๔๔๒ 

และทีแ่ภIัขเพิม่เตมิ
ภาค ค ความเหมาะสมกับตำแหน่ง (คะแนนเต็ม ๔๐ คะแนน) ดังต่อไปน้ี
๑. ประเมนิดวัจีว้ดัรายงานผลการปฏบิต้งิานทีผ่า่นมา (คะแนนเตม็ ๒๔ คะแนน) ตามองคป์ระกอบ 

ตวัขี-้รัด และคะแนนการประเมนิความเหมาะสมกบัตำแหนง่ สำหรบัการคดัเลอืกบคุคลเพือ่บรรจแุละแตง่ตัง้ 
เปน็ขา้ราชการครแูละบคุลากรทางการศกึษา ตำแหนง่บคุลากรทางการศกึษาอืน่ตามมาตรา ๓๘ ค. (๒) 
ตำแหนง่ประ๓ ทท่ัวไป ระดบัปฏบิต้งิาบ กรณทีีม่คืวามจำเปน็หรอืมเีหตพุเิศษ สงักดัสำนกังานคณะกรรมการ 
การศกึษาชัน้พืน้ฐาน

การรายงานผลการปฏบิตังิานทีผ่า่นมาใหร้ายงานย้อนหลังอืป่ตีดิตอ่กนัตามแบบทีก่ำหนดไวิในแนบทา้ย 
ประกาศรับสมัคร โดยให้ส่งรายงานผลการปฏิบัติงานดังกล่าวในวันสัมภาษณ์ (เฉพาะ^ทีผ่่านเกณฑภ์าค ก และภาค ข)

๒. ประเมนิดว้ยวธิกีารสมัภาษณ ์ (คะแนนเตม็ 
ประ'วติกิารศกึษา บคุลกิภาพ การมปิฏภิาณ หว่งทวีาจา



ignamuปท้าV ๓
บัญขีงบหน้าคำสั่งจ้างหรือสัญญาจ้างที่แสดงว่าเป็น พนักงานราชการ ลูกจ้างประจำ หรือลูกจ้างชั่วคราวจากเงินงบประมาณ หรือ เงินรายได้ของหน่วยงานการศึกษา 

ชั่งได้ปฏินัตหน้าที่เก่ียวกับลักษณะงานของตำแหน่งบุคลากรหางการศึกษาอื่นตามมาตรา ๓๘ ค. (๒) ในหน่วยงานการศึกษา ลังกัดสำนักงาบคณะกรรมการการศึกษาช่ันพ๋ี[นฐาน
หน่วยสอบ ะ กศจ.เขียงราย

ช่ัอ - นามสกุล........................................................................................................หน่วยงานการศึกษา
ลำดับท่ี เลขที/่ พ.ศ....

คำสัง่จา้ง หรือ สญัญาจา้ง
สังกัด

หนว่ยงาบการศกึษา
จา้งจากงบประมาณ สพฐ. หรือ 

จา้งจากเงนิรายไดข้องหนว่ยการศกึษา
วัน/เดือน/ปี คำส่ังจ้างหรือสัญญาจ้าง ถึงวับสุดท้าย 
ท่ีปฎปีติหน้าท่ีของแต่ละ คำส่ังจ้าง หรือสัญญาจ้าง

รวม/ป/ีเดอึน/วนั

รวมท่ีงสับ
หมายเหตุ : คำสัง่จา้ง/สญัญาจา้ง ฉบับป้จจุบัน (ลา่สดุ) ใหน้บัระยะเวลาถงึวันรับสมคัรวนัสดุทา้ย (๒๙ พฤศจกิายน ๒๕๖๓)

ขา้พเจา้ขอรบัรองวา่ขอ้มลูนีถ้กูตอ้งครบถว้น

ลงลายมอืซือ่
( .........................................................................................................)

พ ุ_____y  9 J  a /  ____ผูส้มคัรเขา้รบ่การคดิเลอิก
ว/ด/ป



เอกสารแนบท้าย ๔

ท่ี ศธ.. หนว่ยงานการศกึษา......................
ตำบล.....................อำเภอ.............
จงัหวดั...................รหัสไปรษณย์ี..

หนังสือรับรองการจ้าง

หนังสือฉบับนึใ๋หไัว้เพือ่รับรองว่า นาย/นาง/บางสาว...........................................................................
วฒุกิารศกึษา.......................................................วชิาเอก............................................................................................
ปจ็จบุนัปฏบิตัหินา้ทีใ่บตำแหนง่ ( ) พนกังานราชการ ( ) ลูกจ้างประจำ ( ) ลกูจา้งชัว่คราว
หนว่ยงานการศกึษา.............................................................. อำเภอ.................................. จงัหวดั.............................
สังกัด (สพป./สพม.)........................................................................................................................... จริง.
โดยไดร้บัคา่จา้ง ดงันี้

( ) เงนิงบประมาณ สพฐ. ในอตัราคา่จา้ง เดอืนละ.........................................บาท
( ) เงนิรายไดช้องหนว่ยงานการศกึษา ในอตัราคา่จา้งเดอืนละ......................................... บาท

ให้ไว้* ณ วันท่ี. .เดอืน....................................... พ.ค.

(ลงชือ่)..................................................... ผู้รับรอง
( ................................................................................. )

ตำแหนง่........................................................... ..............
(ประทบัตราหนว่ยงานการศกึษา)

หมายเหตุ ๑. ใหท้ำเครือ่งหมาย /  ใน ( ) ทีต่รงตามความเปน็จรงิ
๒. ลงนามรบัรองโดยผูบ้งัคบับญัชาหนว่ยงานการศกึษา
๓. ใชป้ระกอบการสมคัรคดัเลอืกบคุคลเพือ่บรรจแุละแตง่ตัง้เขา้รบัราชการเปน็ชา้ราชการคร ู

และบคุลากรทางการศกึษา ตำแหนง่บคุลากรทางการศกึษาอืน่ตามมาตรา ๓๘ ค. (๒) 
ตำแหนง่ประเภททัว่ไป ระดบัปฏบิตังิาน กรณทีีม่คีวามจำเปน็หรอืมเีหตพุเิศษ 
สงักดัสำนกังานคณะกรรมการการศกึษาขัน้พืน้ฐาน ปี พ.ศ. ๒๕๖๓



องค์ประกอบการประเมิน ตัวข้ีวัด และคะแนนการประเมินความเหมาะสมกับตำแหน่ง 
สำหรับการคัดเลือกบุคคลเพื่อบรรจุและแต่งตั้งเป็นข้าราชการครูและบุคลากรทางการสิกษา 

ตำแหน่งบุคลากรทางการสิกษาอื่นตามมาตรา ๓๘ ค. (๒)
ตำแหน่งประ๓ ทท่ัวไป ระคับปฏิบัติงาน กรณีที่มิความจำเป็นหรือมีเหตุพิเศษ 

สังกัดสำนักงานคณะกรรมการการสิกษาขี้บพื้นฐาน 
(แนบท้ายประกาศ กศจ.เชียงราย ประกาศ ณ วันท่ี ๑๖  พฤศจิกายน พ.ศ. ๒๕๖๓)

เอกลารแนบท้าย ๕

ท่ี องค์ประกอบ/คัวข้ีวัด ค่าคะแนน กรอบการพิจารณา
๑ คุณๅฒิการสิกษาตรงตามมาตรฐานตำแหน่ง

(๕ คะแนน)
๑.ระดับ ปวส./อนุปริญญาหลักสูตร ๓ จ ต่อจาก ๕ คะแนน พิจารณาจากระดับการศึกษาท่ี ก.ค.ศ.
ประกาศนียบัตรประโยคมัธยมศึกษาตอนปลาย หรือ ก.พ. รับรอง
๒.ระดับ ปวท./อนุปริญญาหลักสูตร ๒ ปี ต่อจาก ๔ คะแนน ตามมาตรฐานตำแหน่งระดับสูงสุด
ประกาศนียบัตรประโยคมัธยมศึกษาตอนปลาย เพียงระดับเดียว
๓.ระดับ ปวข. ๓ คะแนน

๒ ประลบการณ์การปฏิบัติงานในตำแหน่งท่ี พิจารณาจากระยะเวลาท่ีปฏิบัติหน้าท่ี
เข้ารับการคัดเลือก (๕ คะแนน) ท่ีระบุตามคำส่ัง/เอกสารอ่ืน
๑.ระยะเวลา ๘ ปี ข้ึนไป ๕  คะแนน ท่ีผู้บังคับบัญชารับรอง นับถึงวันสมัคร
๒.ระยะเวลา ๖ -  ๗ จ ๔ คะแนน คัดเลือกวันสุดท้าย
๓.ระยะเวลา ๔ - ๕ ปี ๓ คะแนน (เศษของปีต้ังแต่ ๖ เดือนข้ึนไป นับเป็น ๑ ปี

๓ ลถานท่ีปฏิบัติงาน (๕ คะแนน)
๑.ปฏิบัติงานอยู่ในจังหวัดท่ีรับสมัคร ๕  คะแนน พิจารณาจาก สัญญาจ้าง หรือคำส่ัง
๒.ปฏิบัติงานอยู่นอกจังหวัดท่ีรับสมัคร ๓ คะแนน หรือเอกสารอ่ืนท่ีทางราชการออกให้

๔ ภูมิลำเนา (๕ คะแนน) พิจารณาจากการอาคัยอยู่ภูมิลำเนาน้ัน
๑.ภูมิลำเนาอยู่ในจังหวัดท่ีรับสมัคร ๕ คะแนน ได้แก่ สถานท่ีเกิด หรือมีซ่ืออยู่ใน
๒.ภูมิลำเนาอยู่บอกจังหวัดท่ีรับสมัคร ๓ คะแนน ทะเบียนบ้านไม่น้อยกว่า ๖ เดือน

นับถึงวันเปีดรับสมัครคัดเลือกวับสุดท้าย
๕ การเป็นกรรมการ/อนุกรรมการ/คณะหำงาน/

วิทยากร (๕ คะแนน)
๑.สูงกว่าระดับเขตพ้ืนท่ีการศึกษาหรือจังหวัด ๕ คะแนน พิจารณาจากคำส่ังแต่งต้ัง
๒.ระดับเขตพ้ืนท่ีการศึกษาหรือจังหวัด ๔ คะแนน หนังสือเชีญ บันทึกเสนอหรือหลักฐานอ่ืน
๓.ต่ํากว่าระดับเขตพ้ืนท่ีการศึกษาหรือจังหวัด ๓ คะแนน

^ ก า ร ฬ !
ไ



เอกลารแนบท้าย ๖

แบบรายงานผลการปฏบิตังิานทีผ่า่นมา 
เพื่อใช้ประกอบการประเมิน ตัวช้ี'วัด และการประเมินความเหมาะสมกับตำแหน่ง 

สำหรับการคัดเลือกบุคคลเพื่อบรรจุและแต่งตั้งเช้ารับราชการเป็นช้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา 
ตำแหน่งบุคลากรทางการศึกษาอื่นตามมาตรา ๓๘ ค. (๒) ตำแหน่งประ๓ ทท่ัวไป ระตับปฏิบัติงาน 

กรณีที่มีความจำเป็นหรือมีเหตุพิเศษ สังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาชั้นพื้นฐาน ปี พ.ศ. ๒๕๖๓

จัดทำโดย

นาย/นาง/นางสาว....

ปีจจุบันดำรงตำแหน่ง 

หน่วยงานการศึกษา......

สพปy สพม./.



แบบรายงานผลการปฏิบ้ต้งานที่ผ่านมา
เพ ือ่ใชป้ระกอบการประเมนิ ตัว'ช้ีวัด และการประเมนิความเหมาะสมกบัตำแหนง่ สำหรบัการคดัเลอืก 

บคุคลเพือ่บรรจแุละแตง่ตัง้เปน็ชา้ราชการครแูละบคุลากรทางการศกึษา ตำแหนง่บคุลากรทางการศกึษาอืน่ ตาม
มาตรา ๓๘ ค. (๒) ตำแหนง่ประเภททัว่ไป ระดบัปฏบิตังิาน กรณ ที ีม่ คีวามจำเป น็ ห รอืม เีห ตพุ เิศษ สงักดั 
สำนกังานคณะกรรมการการศกึษาขัน้พืน้ฐาน ปี พ.ศ. ๒๕๖๓

ตอนท่ี ๑ ข้อมูลส่วนตัว
๑) ซ่ือ - สกลุ...................................................................................................................................................
๒) วนั/เดอืน/ป ี เกดิ................................................................อาย.ุ........... ปี.................. เดอืน................. วัน
๓) ปจ้จบุนัปฏบิตังิานตำแหนง่....................................................... คา่จา้ง............................................ บาท
๔) หนว่ยงานการศกึษา........................................ อำ๓ อ.................................. จงัหวดั..................................

สังกัด สพป./สพม.....................................................................................................................................
(เอกสารประกอบ หน้าที่..........................)

ตอนที ่ ๒ ประวตั/ิผลงาน 
๑. คณุวฒุกิารศกึษา

( ) ระดับ ปวส.
ซือ่วฒุิ.................................................... วชิาเอก....................................ปี พ.ศ............

( ) ระดับ ปวท.
ซือ่วฒุิ................................................. วชิาเอก.................................... ปี พ.ศ............

( ) ระดับ ปวช.
ซือ่วฒุิ................................................. วชิาเอก................................... ปี พ.ศ.............

(เอกสารประกอบ หนา้ที่............................ )

๒.ประสบการณแ์ละระยะเวลาทีป่ฏบิตังิานในตำแหนง่ทีเ่ชา้รบัการคดัเลอืก (เศษของป ี ตัง้แต ่ ๖ เดือน 
ข้ึนไปนับเป็น ๑ ป)ี ดังต่อไป

๑) สญัญาจา้ง...........................................................................................................................................
หนว่ยงานการศกึษา/สพป./สพม.......................................................................................................
เลขที่............. / ..............ลงวันที่..............................
ตัง้แต่..................... ถงึ................. รวมระยะเวลาปฏบิตังิาน.................ป.ี............ เดอืน................วัน

๒) สญัญาจา้ง...........................................................................................................................................
หนว่ยงานการศกึษา/สพป./สพม.......................................................................................................
เลขที.่............ / ..............ลงวนัที.่.............................
ตัง้แต่.....................ถงึ................. รวมระยะเวลาปฏบิตังิาน.................ป.ี............ เดอืน................วัน

๓) สญัญาจา้ง...........................................................................................................................................
หนว่ยงานการศกึษา/สพป./สพม.......................................................................................................
เลขที.่............ / ..............ลงวนัที.่.............................
ตัง้แต่.....................ถงึ................. รวมระยะเวลาปฏบิตังิาน.................ป.ี............ เดอืน................วัน

๔) สญัญาจา้ง...........................................................................................................................................
หนว่ยงานการศกึษา/สพป./สพม.......................................................................................................
เลขที.่............ / ..............ลงวันที่..............................
ตัง้แต่..................... ถงึ................. รวมระยะเวลาปฏบิตังิาน.................ป ี............. เดอืน................วัน

/ ๕) สญัญาจา้ง...



-๒-

๕:) สญัญาจา้ง...........................................................................................................................................
หนว่ยงานการศกึษา/สพป./สพม.......................................................................................................
เลขที่............ / . ................ ลงวันที่...........................
ตัง้แต.่....................ถงึ................รวมระยะเวลาปฏบิตังิาน..................ปี.............เดอืน.................วัน

๖) สญัญาจา้ง...........................................................................................................................................
หนว่ยงานการศกึษา/สพป./สพม.......................................................................................................
เลขที่............. / ................ ลงวันที.่...........................
ตัง้แต.่....................ถงึ................รวมระยะเวลาปฏบิตังิาน..................ปี.............เดอืน.................วัน

๗) สญัญาจา้ง...........................................................................................................................................
หนว่ยงานการศกึษา/สพป./สพม.......................................................................................................
เลขที่............. / ................ลงวันที่...........................
ตัง้แต.่....................ถงึ................รวมระยะเวลาปฏบิตังิาน..................ปี.............เดอืน.................วัน

๘) สญัญาจา้ง...........................................................................................................................................
หนว่ยงานการศกึษา/สพป./สพม.......................................................................................................
เลขที่............. / ................ลงวันที.่...........................
ตัง้แต.่....................ถงึ................รวมระยะเวลาปฏบิตังิาน.................. ปี.............เดอืน.................วัน

๙) สญัญาจา้ง...........................................................................................................................................
หนว่ยงานการศกึษา/สพป./สพม.......................................................................................................
เลขที่............. / ................ลงวันที.่...........................
ตัง้แต่.................... ถงึ................รวมระยะเวลาปฏบิตังิาน..................ป.ี............ เดอืน.................วัน

รวมระยะเวลาปฏบิตังิาน.............................. .ป.ี......................... เดอืน....................... วัน
(เอกสารประกอบ หนา้ที.่............................ )

๓. สถานทีป่ฏบิตังิาน (ใหร้ะบหุนว่ยงานการศกึษาทีป่ฏบิตังิาน)
( ) ๓.๑ ปฏบิตังิานอยูใ่นจงัหวดัทีส่มคัรหนว่ยงานการศกึษา.................................................................

อำเภอ..................................................... จงัหวดั.............................................................................
( ) ๓.๒ ปฏบิตักิารสอนอยูน่อกจงัหวดัทีส่มคัรหนว่ยงานการศกึษา...........................................................

อำเภอ..................................................... จงัหวดั..............................................................................
(เอกสารประกอบ หนา้ที.่......................................... )

๔. ภมูลิำเนาของผูส้มคัร (ใหร้ะบทุีอ่ยูต่ามทะเบยีนบา้นไมน่อ้ยกวา่ ๖ เดอืน นบัถงึวันเปดิรบัสมคัรคดัเลอืก 
วนัสดุทา้ย)

( ) ๔.๑ ภมูลิำเนาอยูใ่นจงัหวดัทีส่มคัร...........................................................................
( ) ๔.๒ ภมูลิำเนาอยูน่อกจงัหวดัทีส่มคัร.....................................................................

(เอกสารประกอบ หนา้ที.่......................................... )

/ ๕. การเปนีกรรมการ...



-๓-

๕. การเป็นกรรมการ/คณะทำงาน/วิทยากร
( ) ๕.ร) สงูกวา่ระดบัเขตพืน้ทีก่ารศกึษาหรอืจงัหวดั ระบ.ุ.............................................................................
( ) ๕.๒ ระดบัเขตพืน้ทีก่ารศกึษาหรอืจงัหวดั ระบ.ุ......................................................................................
( ) <£.๓ ตํา่กวา่ระดบัภาค หรือระดับ ระบ.ุ....................................................................................................

(เอกสารประกอบ หน้าที่........................................ )

ขอรบัรองวา่ขอ้มลูขา้งตน้เปน็จรงิทกุประการ หากตรวจพบภายหลงัวา่ขอ้มลูและเอกสารทีเ่กีย่วขอ้ง 
ไมถ่กูตอ้งตามความเปน็จรงิ จะถอืวา่หมดสทิธืไ๋นการเขา้รบัการคดัเลอืก และจะเรยีกรอ้งสทิธใิด  ๆ มไิตโ้ดยเดด็ขาด

(ลงขือ่)..............................................................  ผูส้มคัรเขา้รบัการคดัเลอืก
( ................................................................................................ )

วนัที่...........เดอืน.............................พ.ศ....................

ขอรบัรองวา่ ขอ้มลูของ นาย/บาง/นางสาว......................................................................... ซึง่เปน็ผูส้มคัร
เขา้รบัการดดัเลอืกบคุคลเพือ่บรรจแุละแตง่ตัง้เขา้รบัราชการเปน็ขา้ราฃการครแูละบคุลากรทางการศกึษา ตำแหนง่ 
บคุลากรทางการศกึษาอืน่ตามมาตรา ๓๘ ค. (๒) ตำแหนง่ประเภททัว่ไป ระดบัปฎบตังาน กรณทีีม่คีวามจำเปน็หรอื 
มเิหตพุเิศษ สงักดัสำนกังานคณะกรรมการการศกึษาขัน้พืน้ฐาน ปี พ.ศ. ๒๕๖๓ เปน็จรงิทกุประการ

(ลงขือ่).. 
(. )

ตำแหนง่...........................................................................
วนัที่........... เดอืน....................................... พ.ศ

หมายเหตุ รบัรองโดยผูบ้งัคบับญัชาหนว่ยงานการศกึษาปจีจบุนั



เอกสารแน'

มาตรการป้องกับการทุจรัตในการดำเนินการตามหณันกณท้และวรการดัดเสือกบุคคลเพี่อบรรจุและแต่งตั้ง 
เนิบจ้าราชการครูและบุคลากรหางการศึกษา ดำแหบ่งบุคลากรหางการศึกษาอื่นตามมาตรา ๓๘ ค. (to) 

ดำแหบ่งประเภททั่วไป ระดับปฎิบ้ดงาบ กรณีทีมิความจำเนินหรัอมิเหตุฟิเคษ 
สังกัดสำนักงาบคณะกรรมการการศึกษาชั้นพื้นฐาน นิ พ.ค. ๒<£๖๓

เพีอ่ใหก้ารดัดเสือกบุคคลเพีอ่บรรจุและแต่งต้ังเนนิจ้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา 
ตำแหนง่บคุลากรทางการศกึษาอบตามมาตรา ๓๘ ค. (to) ตำแหนง่ประเกททัว่ไป ระดบัปฏบิตังิาบ 
กรณพีีม่คิวามจำเนนิหรอัมเิหตพุเิศษ สงักดัสำนกังานคณะกรรมการการศึกษาชัน้พืน้ฐาน นิ พ.ค. ๒๔๖๓ 
เนนิไปด้วยความเรัยบร้อย บรัสุทธ ยุติธรรม โปร่งใส และตรวจสอบได้ สำนกังานคณะกรรมการการศึกษา 
ช้ันพ้ืนฐานจํงได้กำหนดมาตรการป้องกับการทุจรัตในการดัดเสือกดังกล่าว ดังน้ี
กอ่นฝ!็ผุ

๑. สอดส่อง กำกับ ดูแลการปฏิบัติงาบชองเจ้าหน้าพ่ีอย่างใกล้ข็ด และเพีม่ความระมัดระวัง 
เนินพิเศษเกียวกับการป้องกับการทุจรัต รวมท้ังป้องกันมิให้มิการแสวงหาผลประโยชน์โนการคัดเสือก โดยอาจ 
พิจารณาแต่งต้ังคณะกรรมการป้องกันการทุจรัตในการสอบคัดเสือก

๒. จดัประชมุกรรมการตำเนนิการคดัเสอืก คณะตา่ง  ๆ เพีอ่ชัแ้จงชกัจอ้มชัน้ตอบ 
ในการตำเนนิการ เพีอ่สรา้งความเจา้ใจ และปฏบิตัติามระเบยบเกยีวกบัการสอบคดัเสอืก อย่างถกูตอ้ง 
โดยเอพาะกรรมการกำกับหอ้งสอบ ควรกำชับให้ปฏิบัติหน้าพ่ีด้วยความเข้มแข็ง รอบคอบ รัดกุม เนือ่งจาก 
เนินผู้มิล่วนสำคัญในการตรวจสอบการทุจริตในการสอบ

๓. หา้มม'ิไหแ้ตง่ตัง้บคุคล.ทมีพิฤตกิารณเีกยีวจอ้งกบัการจดักวด'วชิาหรอัสถานศกึษา 
พ่ีจัดกวดวิชาเนินกรรมการทีเกียวจ้องกับการคัดเสือกอย่างเด็ดชาด

๔. ปฏบิตัติามหลกัเกณทแ้ละวิธการคดัเสอืกบคุคลเพีอ่บรรจแุละแตง่ตัง้เนนิจ้าราชการครู 
และบุคลากรทางการศึกษา ตำแหน่งบุคลากรทางการศึกษาอ่ืนตามมาตรา ๓๘ ค. (to) ตำแหน่งประเภทท่ัวไป 
ระดับปฏิบัติงาน กรณพีีมิ่ความจำเนบิหรัอมิเหตุพเิศษ สังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาช้ันพ้ืนฐาน 
และตามนโยบาย/แนวปฏิบัติอย่างเคร่งครัด

๕. การแตง่ตัง้คณะกรรมการสมัภาษณต์อ้งเนบิผูไ้มม่สิว่นไดส้ว่นเสยีหรอัเกยีวจอ้งกบั
ผู้เจ้าสอบ

๖. คณะกรรมการออกจ้อสอบ คณะกรรมการจัดทำจ้อสอบ และคณะกรรมการสมัภาษณ ์
ไม่ควรแจ้งให้ทราบล่วงหน้า

๗. จัดให้มิเจ้าหน้าพ่ีรักษาความปลอดภัยโนสถานพ่ีทีใช้ในการตำเนินการสอบ เข่น เจ้าหน้าที 
ตำรวจหรัอทหารช้ันสัญญาบัตร ดูแลสถานพ่ีเก็บรักษาจ้อสอบและกระดาษตำตอบ สนามสอบ หรัอการ'จัด'ให้มิ 
เคร่ืองมิอตรวจจับสัญญาณหรัอการดัดสัญญาณโทรคัพท์และเคร่ืองมิอส์อสารอ่ืน  ๆในวันสอบ

๘. ควรเนิดซ่องทางรับพิงการแจ้งจ้อมูล เบาะแส อย่างกว้างชวาง และการหาข่าวใบทางสับ 
เพ่ีอเฝืาระวังและ,หรัอระงับเหตุ'ได้'ทับท

/ ๙. ประชาสัมพันธ์...



-๒-

๙ .ประขาสัมพันธ์ให้ผู้สมัครเข้ารับการคัดเลือก สมัครเข้ารับการคัดเลอกได้เพยงตำแหน่งเดยว 
และจังหวัดเด ียว หากปรากฏว่า ผ ู้สมัครคัดเลอกสมัครเกนกว่าหนึ่งตำแหน่ง หรอเกินว่าหนึ่งจังหวัด 
ให้ผู้ดำเปิบการคัดเลือกตัดลืทธการคัดเลือกทั้งหมด

๑ ๐ .ประขาสัมพันธ์ให้ประขาซบทั่วไปและผู้เข้ารับการคัดเลือกได้เข้าใจ และรับทราบข้อมูล 
ข่าวสารที่ถูกต้องเฟ้อสร้างภาพลักษณ์และความน่าเขื่อลือของส่วนราชการ และเฟ้อเป็นการน้องกันไม่ให  ้
ปิผู้แอบอ้างแสวงหาผลประโยขบ!บการสอบคัดเลือก

๑๑. ควรดีดท้ังกล้องวงจรปีด เฟ้อตรวจสอบความเคส์อนไหว ขื่งอาจดีดทั้งไว้ใบจุดฟ้สัาคัญ เข่น 
สถานที่เก็บรักษาข้อสอบและกระดาพดำตอบ ห้องสอบ าลฯ กรณหากมเหตุการณ์ผิดปกดีสามารถตรวจสอบ 
เหตุการณ์ตังกล่าวย้อนหลังได้

๑๒. การรับสมัครคัดเลือก การตรวจสอบคุณสมบ้ดีฃองผู้สมัคร ให้พจารณาด้วยความรอบคอบ
รัดกุม

๑๓.ใหผู้ส้มคัรพมิพล์ายนิว้หวัแมม่อีดา้นขวาบนบตัรประจำตวัผูส้มคัรเขา้รบัการคดัเลอืก 
และใบบัญข้ลงลายมอข่ือผู้เข้ารับการคัดเลือกเฟ้อตรวจสอบกรณ์ท่ีรการทุจริตในการสอบ

๑๔.การตรวจสอบผู้สมัคร ควรตรวจสอบจากรูปถ่ายของผู้สมัคร บัตรประจำตัวผู้สมัครเข้ารับ 
การคัดเลือก บัตรประตัวประขาซน หรืออาจให้รการบันทกภาพผู้สมัครเข้ารับคัดเลือกเก็บไว้เป็นหลักฐานด้วย 

๑ ๔ .การเกบ็ รกัษ าขอ้ส อบ  ควรจดัหาสถานท ีแ่ละหอ้งม ัน่คงในการเกบ็ขอ้สอบ 
และกระดาษดำตอบ มกีรรมการดแูลประจำสถานที ่ ตลอด ๒๔ ข้ัวโมง ทัง้นิ ้ควรแตง่ทัง้เจ้าหนา้ทีต่ำรวจ 
ร่วมเป็นกรรมการเก็บรักษาข้อสอบ/กระดาษดำตอบ

๑๖. พจิารณาแตง่ทัง้กรรมการกลางใบการรับ -  ส่ง ขอ้สอบ/กระดาษดำตอบ ให้มีจำนวน 
ท่ีเพิยงพอและเหมาะสม เฟ้อให้การดำเบนการรับ -  ส่ง ข้อสอบ/กระดาษดำตอบ เป็น'ไปด้วยความเรืยบร้อย 
ทับตามกำหนดเวลาสอบ

๑๗. การแต่งท ั้งคณะกรรมการดำเป ินการคัดเล ือก ควรคัดเลือกผู้ท ี่มีความรับผิดขอบสูง 
และไม่มีพฤดีการณ์เที่ยวข้องกับการจัดกวดว้ซา

๑๘. พ ิจารณาแต่งทั้งกรรมการประจำอาคารที่สอบในแต่ละขั้น เฟ้ออำนวยความสะดวก 
แก่กรรมการกำกับการสอบและผู้เข้าสอบ
ระหว่างลอบ

๑. กำหนดบุคคลเป็นทางสับ ให้สดับตรับพิง สังเกตสถานการณ์ และรายงานให้ประธาน 
คณะกรรมการกลางประจำสนามสอบทราบ

๒. กำหนดจุดรับรายงานเมื่อมีเหตุอุกเรน 
๓. ควรมีการบันทักภาพผู้เข้ารับการคัดเลือก
๔. ขอความร่วมมีอเจ้าหน้าที่ตำรวจหรือทหาร ดูแลรักษาความปลอดภัยประจำสนามสอบ

/ ๔. ห้ามมีให้...



๕. ห้ามมืให้ผู้เข้ารับการคัดเสือกนำเครื่องมืออิเล็กทรอนิกส์ทุกซนิด เข่น โทรคัพท์เคลื่อนท ี
(มอถอ) วิทยุตดตามคัว วิทยุลื่อสาร เป็นต้น รวมทั้งตำรา หนังสือ บันท้กข้อความ เอกสารหรัอกระดาบสิงพิมพ ์
อ่ืนใด หรือวัสดุอุปกรณ์อื่น เข่น กระเป๋าสะทาย เครึ๋องคำนวณ อุปกรณ์ทีใข้ใบการคำนวณได้ เคร่ืองบันทึกภาพ 
เครื่องบันทกเสืยงเข้าห้องสอบ

๖. ควรจัดให้มเครื่องคักจับสัญญาณโทรคัพท์ หรือเครื่องมือลื่อสารต่าง ๆ ๆล*! และอาจห้าม 
มืให้ผู้เข้าสอบสวมเลื่อคลุม รองเท้า อุงเท้า เข้าห้องสอบ

๗. การตรวจสอบผู้เข้ารับการคัดเสือก โห้ผู้เข้ารับการคัดเสือกแสดงบัตรประจำคัวผู้เข้ารับ 
การคัดเส ือกควบคู่ก ับบัตรประจำคัวประขาซบ/บัตรประจำคัวเจ้าหน้าท ีของรัฐขื่งม ืร ูปถ่าย ลายมือขื่อ 
และเลขประจำคัวประขาซน ๑๓ หลัก และให้ผู้เข้าสอบพิมพ์ลายนิ้วหัวแม่มือด้านขวาใบบัญซลงลายมือขื่อ 
ผู้เข้ารับการคัดเสือก เทีอปัองกันการปลอมคัวเข้าสอบแทบ

๘. ควรจัดให้มืการตรวจสอบการพกพาอุปกรณ์ทีใข้ใบการคำนวณ โทรคัพพ์มือสือ เครื่องมือ 
ลื่อสารอื่น ๆ อุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ ของผู้เข้าสอบ

๙. คักบาอุดล่อแหลมทีอาจก่อให้เกดการทุจริต 
๑๐. การตำเนินการทุกขั้นตอน ต้องกระขับ รัดอุม และควรให้มืผู้เก่ียวข้องเท่าทีจำเป็น

หลังลธบ
๑. ให้นับจำนวนข้อสอบและกระดาบคำตอบให้ครบตามจำนวนผู้เข้ารับการคัดเสือก 
๒. ระมัดระวังมืให้ผู้เข้ารับการคัดเสือกนำข้อสอบหรือกระดาบคำตอบออกจากห้องสอบ



เอกสารแนบท้าย ๘

มาตรการเฝืาระวังและป้องกันการแพร่ระบาด 
ของโรคติคแอไวรัสโคโรนา ๒0 ๑๙ (00710-๑๙)

ตามทีส่ำนกังานคณะกรรมการการศกึษาขัน้พืน้ฐาน ไดก้ำหนดการคดัเลอืกบคุคลเพือ่บรรจแุละแตง่ตัง้ 
เปน็ขา้ราชการครแูละบคุลากรทางการศกึษา ตำแหนง่บคุลากรทางการศกึษาอืน่ตามมาตรา ๓๘ ค. (๒) 
ตำแหนง่ประเภททัว่ไป ระดบัปฏนิตังิาน กรณทีีม่คีวามจำเปน็หรอืมเีหตพุเิศษ สงักดัสำนกังานคณะกรรมการ 
การศกึษาขัน้พืน้ฐาน โดยกำหนดใหม้กีารสอบขอ้เขยีนในวนัเสารท์ี ่ ๑๒ ธนัวาคม ๒๕๖๓ และสอบสมัภาษณ ์
ในวนัเสารท์ี ่ ๑๙ ธนัวาคม ๒๕๖๓ ณ สถานทีส่อบทีค่ณะกรรมการศกึษาธกิารจงัหวดักำหนด น้ัน

เพือ่ปอ้งกนัการแพรร่ะบาดของโรคตดิเชือ้ไวรสัโคโรนา ๒0 ๑๙ (00710-๑๙) ตามมาตรการ 
ควบคมุและปอ้งกนัการแพ รร่ะบาดของโรคตดิเช ือ้ไวรสัโคโรนา ๒0 ๑๙ (0 0 7 อ -๑ ๙) ตามป ระกาศ 
กระทรวงศกึษาธกิารและเพ ือ่การจดัสอบเปน็ไปดว้ยความเรยีบรอ้ย สำนกังานคณ ะกรรมการการศกึษา 
ข้ันพืน้ฐาน จึงกำหนดมาตรการเฝา็ระวงัและปอ้งกนัโรคตดิเชือ้ไวรสัโคโรนา ๒0 ๑๙ (00710-๑๙) ดงันี ้

๑. อนญุาตใหผู้เ้ขา้สอบ สวมหนา้กากอนามยัทางการแพทย์
๒. ผูด้ำเนนัการสอบคดัเลอืกประสานหนว่ยงานทีเ่กีย่วขอ้ง เชน่ กรมควบคมุโรคประจำจงัหวดั 

องคก์ารปกครองสว่นทอ้งถิน่ สถานพยาบาล ในการจดัเตรยีมสถานทีส่อบ ดงันี ้
๒.๑ กำหนดจดุคดักรองกอ่นเขา้ตวัอาคาร 
๒.๒ ตดิเครือ่งเทอรม์ลัสแกน ตรวจวดัอณุหภมู ิ
๒.๓ มจีดุบรกิารเจลลา้งมอืบรกิารทกุจดุทางเขา้
๒.๔ ทำความสะอาดและพน่ยาฆา่เชือ้ สถานท่ีสอบ โตะ๊เกา้อี ้ และภายในอาคารสถานทีจ่ดัสอบ 

กอ่นและหลงัการสอบ
๒.๕ จัดหอ้งสอบสำหรบัผูป้ว่ย “ กลุม่เสีย่ง ”

๒.๖ ประขาสัมพันธ์ให้ความรู ้สร้างความเข้าใจเก่ียวกับโรคติดเช้ือไวรัสโคโรนา ๒0 ๑๙ (00710-๑๙) 
๓. ขอใหผู้เ้ขา้สอบทีม่บีคุคลในครอบครวัทีพ่กัอาคยัอยูร่ว่มบา้นเดยีวกนัทีม่ปีระวตักิารเดนิทางกลบั 

หรอืเดนิทางผา่น (Transit) มาจากประเทศกลุม่เสีย่ง ตามประกาศของกรมควบคมุโรค กระทรวงสาธารณสขุ 
ให้แจ้งกบัทางสนามสอบโดยตว่น

๔. ผูด้ำเนนิการสอบคดัเลอืก อาจพจิารณาการปอ้งกนัการแพรร่ะบาดของโรคตดิเชือ้ไวรสัโคโรนา 
๒0 ๑๙ (00710-๑๙) เพิม่เตมิไดต้ามความเหมาะสม


