
 

 

 
ประกาศสาํนกังานเขตพืน้ทีก่ารศกึษาประถมศึกษายโสธร เขต 2 

เรื่อง  รบัสมัครคดัเลือกบคุลากรทางการศกึษาอ่ืน ตามมาตรา 38 ค (2) เพื่อประเมินผลงาน 
เพื่อเลื่อนและแต่งตั้งใหด้าํรงตาํแหน่งในระดบัทีส่งูขึน้ ตาํแหน่งประเภทวิชาการ ระดบัชํานาญการพิเศษ 

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

 ด้วยสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษายโสธร เขต ๒ โดยอนุมัติคณะกรรมการศึกษาธิการ
จังหวัดยโสธร ในคราวประชุมครั้งที่ ๑/256๓  เมื่อวันที่ ๑๑ กุมภาพันธ์ 2563 ได้เห็นชอบให้ดําเนินการ
คัดเลือกบุคลากรทางการศึกษาอ่ืน ตามมาตรา 38 ค (2) สังกัดสํานักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษายโสธร 
เขต ๒ เพ่ือเลื่อนและแต่งต้ังให้ดํารงตําแหน่งประเภทวิชาการ ระดับชํานาญการพิเศษ ในสังกัดสํานักงาน 
เขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษายโสธร เขต 2 โดยมีรายละเอียด ดังน้ี 

1. ตาํแหน่งทีร่บัสมัคร 
1. นักวิชาการเงินและบัญชี  ระดับชํานาญการ/ชํานาญการพิเศษ  ตําแหน่งเลขที่  อ ๙ 

กลุ่มบริหารงานการเงินและสินทรัพย์ 
2. นักวิชาการพัสดุ  ระดับชํานาญการ/ชํานาญการพิเศษ  ตําแหน่งเลขที่  อ ๑๖ 

กลุ่มบริหารงานการเงินและสินทรัพย์ 
3. นักทรัพยากรบุคคล  ระดับชํานาญการ/ชํานาญการพิเศษ  ตําแหน่งเลขที่  อ ๒๐ 

กลุ่มบริหารงานบุคคล 
 

2. คุณสมบตัขิองผูส้มัคร 
2.1 มีคุณสมบัติตรงตามคุณสมบัติเฉพาะสําหรับตําแหน่ง ตามมาตรฐานตําแหน่ง บุคลากร

ทางการศึกษาอ่ืน ตามมาตรา 38 ค (2) ที ่ก.ค.ศ.กําหนดและมีคุณสมบัติตรงตามเอกสาร
หมายเลข 1 ทีแ่นบท้ายประกาศนี้ และ 

2.2 มีคุณสมบัติตรงตามคุณสมบัติเฉพาะสําหรับตําแหน่งตามที่กําหนดไว้ในมาตรฐานตําแหน่ง
ที่ ก.ค.ศ. กําหนด  ตามหนังสือสํานักงาน ก.ค.ศ. ที่ ศธ 0206.5/ ว 8  ลงวันที ่10 
พฤษภาคม 2556   

2.3 การนับระยะเวลาการดํารงตําแหน่ง  นับถึงวันสุดท้ายของการรับสมัคร 
2.4 เป็นบุคลากรทางการศึกษาอ่ืนตามมาตรา 38 ค (2) สังกดัสํานักงานคณะกรรมการ

การศึกษาขั้นพ้ืนฐาน 
 

3. กําหนดวัน เวลา และสถานทีส่มัครเข้ารบัการคดัเลือก 
  ให้ผู้ประสงค์จะสมัครเข้ารับการคัดเลือก ย่ืนใบสมัครตามแบบที่กําหนด จํานวน 2 ชุด พร้อม
เอกสารที่เก่ียวข้องจํานวน 5 ชุด ด้วยตนเองต่อเจ้าหน้าที่รับสมัคร ณ กลุ่มบริหารงานบุคคล สํานักงานเขตพื้นที่
การศึกษาประถมศึกษายโสธร เขต 2 ระหว่างวันที่ ๒๐ – ๒๖ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๓ ในวันและเวลาราชการ  
หากพ้นกําหนดน้ี ถือว่าไม่มีสิทธิสมัครเข้ารับการคัดเลือกไม่ว่ากรณีใดๆ 
 

/๔. หลักฐานและเอกสาร... 
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4. หลกัฐานและเอกสารประกอบการรับสมัคร 
4.1  ใบสมัคร (ตามรายละเอียดแนบท้ายประกาศน้ี)    จํานวน  2  ชุด 
4.2  สําเนาทะเบียนประวัติ (ก.พ.7) ที่เป็นปัจจุบันและรับรองความถูกต้อง  จํานวน 5  ชุด 

 โดยเจ้าหน้าที่งานทะเบียนประวัติข้าราชการ 
4.3  สําเนาปริญญาบัตร       จํานวน  5  ชุด 
๔.๔  สําเนารายงานผลการศึกษา (Transcript) ฉบับภาษาไทย  จํานวน  5  ชุด 
4.๕  ผลงานทีเ่ป็นผลงานการดําเนินงานที่ผ่านมา ไม่น้อยกว่า 1 เรื่อง  จํานวน  5  ชุด 
       ตามแบบฟอร์มในเอกสารหมายเลข ๑ ที่บ่งบอกถึงความรู้ ความสามารถ  
       วิธีการ กระบวนการ และนวัตกรรม 
4.๖  ข้อเสนอแนวคิด/วิธีการเพ่ือพัฒนางาน หรือปรับปรุงให้มีประสิทธิภาพ  จํานวน  5  ชุด 
       มากขึ้น ไม่น้อยกว่า 1 เรื่อง ตามแบบฟอร์มในเอกสารหมายเลข ๒    
4.๗  รายงานผลการดําเนินงานที่ผ่านมาที่แสดงถึงความรู้ความสามารถ จํานวน 5  เลม่ 
       ในการปฏิบัติงานประสบผลสําเร็จ ซึ่งประกอบด้วยวิธีการดําเนินงาน  
       ขั้นตอนกระบวนการทํางาน นวัตกรรมท่ีใช้ดําเนินการให้ส่งผลสําเร็จของงาน   
       ไม่เกิน 5 หน้า กระดาษเอ 4 แบบอักษร TH Sarabun T9  
4.7  หลักฐานเอกสารอ่ืนที่เก่ียวข้อง  เช่น  สําเนาหลักฐานการเปลี่ยนช่ือ –ช่ือสกุล (ถา้มี)   

ทั้งน้ี สําเนาเอกสารหลักฐานทุกฉบับข้างต้น  ใหร้ับรองสําเนาทุกหน้า 

5. การประกาศรายชื่อผู้มีสทิธิเข้ารบัการคดัเลือก 
สํานักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษายโสธร เขต 2 จะประกาศรายช่ือผู้มีสิทธิเข้ารับการ

คัดเลือกตามคุณสมบัติเฉพาะสําหรับตําแหน่งตามที่ ก.ค.ศ. กําหนด และคุณลักษณะเฉพาะสําหรับตําแหน่ง 
ตามรายละเอียดแนบท้ายประกาศน้ี ภายในวันที่ ๔ มีนาคม ๒๕๖๓ และหากตรวจสอบพบภายหลังว่าผู้สมัคร 
มีคุณสมบัติต่างไปจากท่ีกําหนดตามประกาศรับสมัคร จะถือว่าเป็นผู้ไม่มีสิทธิเข้ารับการคัดเลือกไม่ว่ากรณีใดๆ 
และจะเรียกร้องสิทธิในภายหลังมิได้ 

6. หลกัเกณฑ์และวิธกีารคดัเลือก 
สํานักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษายโสธร เขต 2 จะดําเนินการคัดเลือกตามหนังสือ

สํานักงาน ก.พ. ที่ นร 1006/ว 10 ลงวันที่ 15 กันยายน 2548 และตามประกาศน้ี โดยวิธีการดังน้ี 
๖.๑ ประเมินประวัติและผลงานจากใบสมัคร เอกสารประกอบการสมัครตามข้อ ๔ การสอบ

ข้อเขียน/ภาคปฏิบัติ และการสัมภาษณ์ ดังน้ี 
 (ก)  การประเมินความรู้ ความสามารถ และประสบการณ์ (๕๐ คะแนน)  ประกอบด้วย 

ส่วนที่ 1 ประวัติการดํารงตําแหน่งที่สําคญั/ประวัติทางวินัย    20  คะแนน 
ส่วนที่ 2 ผลการปฏิบัติงานที่ประสบผลสําเร็จ       50  คะแนน 
ส่วนที่ 3 ข้อเสนอแนวความคิด/วิธีการเพ่ือพัฒนางาน และวิสัยทัศน์ 30  คะแนน 
ส่วนที่ ๔ สอบข้อเขียน/ภาคปฏิบัติ ความรู้ความสามารถ       ๕๐  คะแนน 

                   ในการปฏิบัติหน้าที่        
 (ข)  การสมัภาษณ์          50  คะแนน 

 รวมทั้งสิ้น          ๒๐๐  คะแนน 
 

/๗. เกณฑ์การตัดสิน... 
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 7. เกณฑ์การตดัสิน 
7.1  ผู้ได้รับการคัดเลือก จะต้องได้คะแนนประเมิน (ก) และคะแนนการสัมภาษณ์ (ข)  

 ตามข้อ 6 รวมกันแล้วไม่น้อยกว่าร้อยละ 60 
๗.๒  การเรียงลําดับผู้ได้รับการคัดเลือก จะเรียงลําดับจากผู้มีผลรวมคะแนนสูงสุด ไปหา 

 ผู้มผีลรวมคะแนนตํ่าสุด ตามลําดับ 
7.๓  กรณีผลรวมคะแนนเท่ากัน ใหผู้้ได้คะแนน (ก) ตามข้อ 6 มากกว่าเป็นผู้ได้ลําดับ 

 ที่ดีกว่า และหากคะแนน (ก) เท่ากัน จะพิจารณาตามแนวทางการจัดลําดับความ     
 อาวุโสทางราชการ  ตามหนังสือ สํานักงาน ก.ค.ศ. ที่  ศธ 0206.6/ว 22   
 ลงวันที่ 30 กรกฎาคม 2555   

 8. กําหนดการการคดัเลือก 
 ๘.๑ สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษายโสธร เขต 2 จะดําเนินการคัดเลือกโดยการ
การประเมินเอกสาร การทดสอบข้อเขียน/ภาคปฏิบัติ และสอบสัมภาษณ์ ระหว่างวันที่ ๙ - ๑๓ มีนาคม ๒๕๖๓ 
ณ สํานักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษายโสธร เขต 2 

9. การประกาศรายชื่อผู้ได้รบัการคดัเลือก  
   สํานักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษายโสธร เขต 2 จะประกาศรายช่ือผู้ผ่านการคัดเลือก
เพ่ือส่งผลงานเข้ารับการประเมิน ภายในวันที่ ๒๐ มีนาคม ๒๕๖๓ โดยเรียงตามลําดับจากผู้ที่ได้คะแนนสูงสุด 
ไปหาผู้ที่ได้คะแนนตํ่าสุด ตามจํานวนผู้ที่ผ่านการคัดเลือกในแต่ละตําแหน่ง หากได้คะแนนรวมเท่ากันจะจัดลําดับ
ตามอาวุโสทางราชการ 
 10. การแต่งตั้ง 
       10.1 จะแต่งต้ังผู้ผ่านการคัดเลือกตามลําดับผลการคัดเลือก ตามจํานวนตําแหน่งที่ระบุ 
ในประกาศคร้ังน้ีเท่าน้ัน และหากตรวจสอบภายหลังว่า ผู้ได้รับคัดเลือกตามประกาศน้ีเป็นผู้ที่มีคุณสมบัติต่างไป 
จากที่กําหนดไว้ตามสํานักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษายโสธร เขต 2 จะไม่พิจารณาแต่งต้ังหรือยกเลิก
คําสั่งแต่งต้ังแล้วแต่กรณี และจะเรียกร้องสิทธิใด ๆ มิได้ 
       10.2 การคัดเลือกคร้ังน้ี เป็นการคัดเลือกเฉพาะคราว จะไม่มีการข้ึนบัญชีไว้แต่อย่างใด 
อน่ึง ผู้ใดจะทกัท้วงประกาศน้ี ให้ทักท้วงก่อนวันรับสมัครวันสุดท้าย 

ประกาศ  ณ วันที่   ๑๓   กุมภาพันธ์  พ.ศ.  256๓ 
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ปฏทินิการคดัเลือกบคุลากรทางการศกึษาอื่น ตามมาตรา 38 ค (2) เพื่อประเมินผลงาน 
เพื่อเลื่อนและแต่งตั้งใหด้าํรงตาํแหน่งในระดบัทีส่งูขึน้ ตาํแหน่งประเภทวิชาการ ระดบัชํานาญการพิเศษ  

สังกดัสาํนกังานเขตพืน้ทีก่ารศกึษาประถมศึกษายโสธร เขต 2 
(แนบท้ายประกาศสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษายโสธร เขต 2 ลงวันที่          กุมภาพันธ์  ๒๕๖๓) 

....................................................... 
 
ประกาศรับสมคัร     วันที่ ๑๓ – ๑๙  กุมภาพันธ์  ๒๕๖๓ 
รับสมัคร      วันที่ ๒๐ – ๒๖  กุมภาพันธ์  ๒๕๖๓ (เว้นวันหยุดราชการ) 
ประกาศรายช่ือผู้มีสิทธิเข้ารบัการคัดเลือก  ภายในวันที่  ๔  มีนาคม  ๒๕๖๓       
ดําเนินการคัดเลือก    ระหว่างวันที่ ๙ – ๑๓  มีนาคม  ๒๕๖๓       
ประกาศรายช่ือผู้ผ่านการคัดเลือกเพ่ือส่งผลงานเข้ารับการประเมิน  ภายในวันที่  ๒๐ มีนาคม ๒๕๖๓ 
  

ผู้ได้รับการคัดเลือกเพ่ือประเมินผลงาน สามารถส่งผลงานเข้ารับการประเมินได้ต้ังแต่วันที่
ประกาศผลการคัดเลือก โดยให้ส่งผลงานเข้ารับการประเมิน ภายใน 1 ปี นับต้ังแต่วันประกาศผลหากพ้นกําหนด
ถือว่าสละสิทธ์ิ 
 
หมายเหต ุ
 กําหนดการน้ีอาจเปลี่ยนแปลงได้ตามความเหมาะสม 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  



 

 

เกณฑ์การประเมินเพือ่คดัเลอืกบคุลากรทางการศึกษาอ่ืน ตามมาตรา 38 ค. (2) 
เพื่อเลื่อนและแต่งตั้งใหด้าํรงตาํแหน่งในระดบัทีส่งูขึน้ ตาํแหน่งประเภทวิชาการ ระดบัชํานาญการพิเศษ  

(แนบท้ายประกาศสํานักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษายโสธร เขต 2 ประกาศ ณ วันที่       กุมภาพันธ์ ๒๕๖๓) 

องคป์ระกอบ ก  การประเมินความรู้ ความสามารถ และประสบการณ์ จํานวน  1๕๐  คะแนน 
องค์ประกอบในการประเมิน คะแนนเต็ม 

ส่วนที่ 1  ประวัติการดํารงตําแหน่งที่สําคญั ประวัติทางวินัย (20 คะแนน) 
             ประวัติการรับราชการ  ความประพฤติ  เกียรติยศ ช่ือเสียง รางวัล 

(20 คะแนน) 

1.1 การดํารงตําแหน่งปัจจุบัน 
1.1.1 ดํารงตําแหน่งเดียวกันกับตําแหน่งที่สมัคร 
1.1.2 ดํารงตําแหน่งนอกเหนือจากข้อ 1.1.1 

 
5 คะแนน 
4 คะแนน 

1.2 อายุราชการทั้งสิ้น 
1.2.1  ต้ังแต่ 20 ปี ขึ้นไป 
1.2.2  ระหว่าง 15 – 19 ปี 
1.2.3  ตํ่ากว่า  15 ปี 

 
5 คะแนน 
4 คะแนน 
3 คะแนน 

1.3 ผลงานดีเด่น  หรือรางวัลดีเด่นที่ตนเองได้รับโดยมีหลักฐานส่วนราชการประกอบ
พิจารณา 
1.3.1  ระดับกรมข้ึนไป 
1.3.2  ระดับภาค 
1.3.3  ระดับเขตพ้ืนที่การศึกษา/จังหวัด 

 
 

5 คะแนน 
4 คะแนน 
3 คะแนน 

1.4 ประวัติการถูกลงโทษทางวินัย ต้ังแต่เข้ารับราชการเป็นต้นมา 
1.4.1  ไม่เคยถูกลงโทษ 
1.4.2  ถกูว่ากล่าวตักเตือนหรือภาคภัณฑ์ 
1.4.3  เคยถูกลงโทษตัดเงินเดือนหรือลดขั้นเงินเดือน 

 
5 คะแนน 
4 คะแนน 
3 คะแนน 

ส่วนที่ 2 ผลการปฏิบัติงานที่ประสบผลสําเร็จ  (เอกสารรูปเล่ม) (50 คะแนน) 
(๑) ผลงานที่ประสบผลสําเร็จที่เป็นแบบอย่างได้ พิจารณาจากเอกสารผลงาน

วิชาการที่ผู้สมคัรนําเสนอ (๔๐ คะแนน) ดังน้ี 
ก. เป็นผลงานที่แสดงถึงภูมิรู้ ความสามารถในการทํางาน การแก้ปัญหา และ

การสร้างสรรค์งานให้เกิดความสําเร็จ 
ข. เป็นผลงานที่ตรง หรือเอ้ือต่อการปฏิบัติงาน ที่ผูส้มัครจะไปปฏิบัติหน้าที่ 

ในตําแหน่งน้ัน 
ค. ความถูกต้องตามหลักวิชาการ 

 
 

๒๐ คะแนน 
 

๑๐ คะแนน 
 

๑๐ คะแนน 
(๒) แนวคิดที่จะพัฒนา (ต่อยอดผลงานที่นําเสนอ) (๒๐ คะแนน) 

ก. เป็นแนวคิดที่สร้างสรรค์ 
ข. มีความเป็นไปได้ที่จะประสบผลสําเร็จ 

 
๕ คะแนน 
๕ คะแนน 

 
 

/ส่วนที่ ๓ ข้อเสนอแนวความคิด... 
 
 



 

 

- ๒ - 
 

ส่วนที่ 3 ข้อเสนอแนวความคิด/วิธีการเพ่ือพัฒนางาน และวิสัยทัศน์ (30 คะแนน) (30  คะแนน) 
(๑) ความเหมาะกับตําแหน่ง (มคีวามเหมาะสมตรงตามความต้องการของตําแหน่ง 

และหน่วยงาน พิจารณาจากข้อเสนอแนวคิด วิธีการพัฒนางาน (15 คะแนน) 
ก. ข้อเสนอแนวคิดการทํางานให้ประสบความสําเร็จ 
ข. วิธีการ/กระบวนการ/ขั้นตอนการพัฒนางาน 
ค. ผลสําเร็จของงานที่เอ้ือต่อการทํางานให้บรรลุเป้าหมาย 

 
 

๕ คะแนน 
๕ คะแนน 
๕ คะแนน 

(๒) ข้อเสนอเก่ียวกับวิสัยทัศน์  
(มีความเหมาะสมตรงตามความต้องการของตําแหน่ง) (15 คะแนน) 

15 คะแนน 

ส่วนที่ ๔ สอบข้อเขียน/ภาคปฏิบัติ ความรู้ความสามารถในการปฏิบัติหน้าที่  
            (๕๐ คะแนน) 

(๕๐ คะแนน) 

(๑) ความรู้พ้ืนฐานทางภาษาอังกฤษ 
(๒) ความรู้พ้ืนฐาน ทักษะคอมพิวเตอร์ 
(๓) ความรู้เก่ียวกับการปฏิบัติงานในหน้าที ่

10 คะแนน 
10 คะแนน 
30 คะแนน 

 
องคป์ระกอบ ข สัมภาษณ์ จํานวน 50 คะแนน 

องค์ประกอบในการประเมิน คะแนนเต็ม 
1) ความรู้ ความสามารถ ทกัษะ และสมรรถนะ (20 คะแนน) 
   - ความรู้เก่ียวกับงานในหน้าที่และภารกิจของตําแหน่งประกอบด้วย ด้านการปฏิบัติ 
ด้านการวางแผน ด้านการประสานงาน และด้านการบริการ ที่กําหนดไว้ 
   - ความรู้ ความสามารถเกี่ยวกับหลักวิชาการท่ีเก่ียวกับงานสําหรับตําแหน่งน้ัน ๆ 
   - ทักษะและสมรรถนะหลักของข้าราชการ 
   - ความเข้าใจในองค์กรและระบบราชการ (นโยบาย/กลยุทธ์/วัฒนธรรมองค์กร 
ความรู้ความสามารถด้านการบริหารบุคคล 

    (20 คะแนน) 
6 คะแนน 

 
6 คะแนน 
4 คะแนน 
4 คะแนน 

2) คุณลักษณะของบุคคลที่จาํเป็นสําหรับตําแหน่งที่จะแต่งต้ัง (20 คะแนน) 
   - ศักยภาพเพ่ือนําการเปลี่ยนแปลง/ปณิธาน/ความมุ่งมั่น/การวางแผนเครือข่าย 
   - ความรับผิดชอบ/ความละเอียดรอบคอบ 
   - ความคิดสร้างสรรค์ 
   - การแก้ปัญหาและการตัดสินใจ 
   - ความสามารถในการสื่อความหมาย 
   - ความประพฤติ/ความอุตสาหะ/จริยธรรม 
   - มนุษยสัมพันธ์/การทํางานเป็นทีม 

    (20 คะแนน) 
2 คะแนน 
2 คะแนน 
3 คะแนน 
3 คะแนน 
3 คะแนน 
3 คะแนน 
4 คะแนน 

3) บุคลิกลักษณะการสื่อสาร (10 คะแนน) 
   - การฟัง  พิจารณาจากการต้ังใจฟังคําถาม สามารถจับประเด็นได้ ตอบตรงประเด็น   
และตอบทุกประเด็น 
   - การพูด  พิจารณาจากการพูดเน้ือหาสาระเข้าใจง่ายไม่วกวน พูดชัดถ้อยชัดคํา สุภาพ
นุ่มนวลมีจังหวะการพูดเหมาะสม 

(10 คะแนน) 
5 คะแนน 

 
 

5 คะแนน 

 


