
การด าเนินการคัดเลือกบุคลากรทางการศึกษาอื่นตามมาตรา 38 ค. (2) 
ต าแหน่งประเภทท่ัวไป เพื่อบรรจุและแต่งต้ังให้ด ารงต าแหน่งประเภทวิชาการ 
ระดับปฏิบัติการ สังกัดส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ปี พ.ศ. 2564

ส ำนักงำนคณะกรรมกำรกำรศึกษำขั้นพ้ืนฐำน

ส ำนักพฒันำระบบบริหำรงำนบุคคลและนิติกำร

คูม่ือ



ค ำน ำ 

ตามที่ ก.ค.ศ. ได้ก าหนดหลักเกณฑ์และวิธีการคัดเลือกบุคลากรทางการศึกษาอ่ืนตามมาตรา 
38 ค. (2) ต าแหน่งประเภททั่วไป เพ่ือบรรจุและแต่งตั้งให้ด ารงต าแหน่งประเภทวิชาการ ระดับปฏิบัติการ 
ตามหนังสือส านักงาน ก.ค.ศ. ที่ ศธ 0206.5/ว 1 ลงวันที่ 4 มกราคม 2564 และส านักงานคณะกรรมการ
การศึกษาขั้นพ้ืนฐานได้แจ้งก าหนดการคัดเลือกบุคลากรทางการศึกษาอ่ืนตามมาตรา 38 ค. (2) ต าแหน่ง
ประเภททั่วไป เพ่ือบรรจุและแต่งตั้งให้ด ารงต าแหน่งประเภทวิชาการ ระดับปฏิบัติการ สังกัดส านักงาน
คณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน ปี พ.ศ. 2564 ให้ส านักงานศึกษาธิการจังหวัดทุกจังหวัดและส านักงาน
เขตพ้ืนที่การศึกษาทุกเขตทราบแล้ว นั้น 

เพ่ือให้การด าเนินการคัดเลือกบุคลากรทางการศึกษาอ่ืนตามมาตรา 38 ค.  (2) ต าแหน่ง
ประเภททั่วไป เพ่ือบรรจุและแต่งตั้งให้ด ารงต าแหน่งประเภทวิชาการ ระดับปฏิบัติการ สังกัดส านักงาน
คณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน ปี พ.ศ. 2564 เป็นไปด้วยความเรียบร้อย มีประสิทธิภาพ ถูกต้อง 
ตามหลักเกณฑ์และวิธีการ ที่ ก.ค.ศ. ก าหนด ส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐานได้จัดท าคู่มือ 
การด าเนินการคัดเลือกบุคลากรทางการศึกษาอ่ืนตามมาตรา 38 ค. (2) ต าแหน่งประเภททั่วไป เพ่ือบรรจุและแต่งตั้ง
ให้ด ารงต าแหน่งประเภทวิชาการ ระดับปฏิบัติการ สังกัดส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน ปี พ.ศ. 2564 
เล่มนี้ขึ้น ส าหรับผู้ด าเนินการคัดเลือก เพ่ือใช้เป็นแนวปฏิบัติและด าเนินการเป็นไปในแนวทางเดียวกัน  

ส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐานหวังเป็นอย่างยิ่งว่า คู่มือเล่มนี้จะเป็นประโยชน์
ต่อการปฏิบัติงานตามบทบาทหน้าที่ของหน่วยงานและบุคคลที่เกี่ยวข้องกับกระบวนการคัดเลือกบุคลากร
ทางการศึกษาอ่ืนตามมาตรา 38 ค. (2) ต าแหน่งประเภททั่วไป เพ่ือบรรจุและแต่งตั้งให้ด ารงต าแหน่ง 
ประเภทวิชาการ ระดับปฏิบัติการ สังกัดส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน ปี พ.ศ. 2564  
และเกิดประโยชน์สูงสุดแก่ทางราชการต่อไป 
 
 

 
กลุ่มบริหารงานบุคคล 2 

ส านักพัฒนาระบบบริหารงานบุคคลและนิติการ 
ส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน 

มีนาคม 2564 
 

 

 

 

 

 



สำรบัญ 
หน้ำ 

 
กำรคดัเลือกบุคลำกรทำงกำรศกึษำอ่ืนตำมมำตรำ 38 ค. (2) ต ำแหน่งประเภททั่วไป 
เพื่อบรรจุและแต่งตั้งให้ด ำรงต ำแหน่งประเภทวิชำกำร ระดับปฏิบัติกำร 
สังกัดส ำนักงำนคณะกรรมกำรกำรศึกษำขั้นพื้นฐำน ปี พ.ศ. 2564 

 การด าเนินการของคณะกรรมการศึกษาธิการจังหวัด (กศจ.) 1 
 หน้าที่ของคณะกรรมการด าเนินการคัดเลือก 2 
 ข้อเสนอแนะในการจัดสิ่งอ านวยความสะดวกแก่ผู้สมัครเข้ารับการคัดเลือก 6 
 ข้อแนะน าในการปฏิบัติตนของผู้เข้ารับการคัดเลือก 7 
 ผู้ประสานงานการคัดเลือกของส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน 9 

หลักเกณฑ์และวิธีกำรคัดเลือก 
 หนังสือส านักงาน ก.ค.ศ. ที่ ศธ 0206.5/ว 1 ลงวันที่ 4 มกราคม 2564 10 

เรื่อง หลักเกณฑ์และวิธีการคัดเลือกบุคลากรทางการศึกษาอ่ืนตามมาตรา 38 ค. (2)  
ต าแหน่งประเภททั่วไป เพ่ือบรรจุและแต่งตั้งให้ด ารงต าแหน่งประเภทวิชาการ ระดับปฏิบัติการ  

เอกสำรที่เกี่ยวข้อง 
 หนังสือส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน ด่วนที่สุด ที่ ศธ 04009/ว 1081 15 

ลงวันที่ 2 มีนาคม 2564 
- ก าหนดการคัดเลือกและตารางสอบ 18 
- แบบรายงานจ านวนต าแหน่งว่างที่เปิดคัดเลือกและรายชื่อผู้ประสานงานการคัดเลือก 20 
- มาตรการป้องกันการทุจริตในการคัดเลือก 22 
- แนวปฏิบัติในการด าเนินการคัดเลือก 25 
- มาตรการเฝ้าระวังและป้องกันการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019  30 
 (COVID-19) 

 ค าสั่งหัวหน้าคณะรักษาความสงบแห่งชาติ ที่ 19/2560 สั่ง ณ วันที่ 3 เมษายน 2560 31 
เรื่อง การปฏิรูปการศึกษาในภูมิภาคของกระทรวงศึกษาธิการ 

มำตรฐำนต ำแหน่งบุคลำกรทำงกำรศึกษำอ่ืนตำมมำตรำ 38 ค. (2) 
 หนังสือส านักงาน ก.ค.ศ. ที่ ศธ 0206.5/ว 8 ลงวันที่ 10 พฤษภาคม 2556 40 

เรื่อง มาตรฐานต าแหน่งของข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา 
ต าแหน่งบุคลากรทางการศึกษาอ่ืนตามมาตรา 38 ค. (2) 

กำรรับรองคุณวุฒิ 
 หนังสือส านักงาน ก.ค.ศ. ที่ ศธ 0206.5/ว 6 ลงวันที่ 29 เมษายน 2554  62 

เรื่อง หลักเกณฑ์และวิธีการเก่ียวกับการบริหารงานบุคคลของข้าราชการครู 
และบุคลากรทางการศึกษา ต าแหน่งบุคลากรทางการศึกษาอ่ืนตามมาตรา 38 ค. (2) 
 
 



สำรบัญ (ตอ่) 
หน้ำ 

 
กำรก ำหนดอัตรำเงินเดือน 

 หนังสือส านักงาน ก.ค.ศ. ที่ ศธ 0206.5/ว 25 ลงวันที่ 24 กันยายน 2555  65 
เรื่อง กฎ ก.ค.ศ. การจัดประเภทต าแหน่ง ระดับต าแหน่ง การให้ได้รับเงินเดือน 
และเงินประจ าต าแหน่งของบุคลากรทางการศึกษาอ่ืนตามมาตรา 38 ค. (2) พ.ศ. 2555 

 หนังสือส านักงาน ก.ค.ศ. ที่ ศธ 0206.5/ว 23 ลงวันที่ 27 ธันวาคม 2559 74 
เรื่อง หลักเกณฑ์และวิธีการให้ข้าราชการพลเรือนสามัญได้รับเงินเดือนสูงกว่าขั้นสูง 
ของต าแหน่งที่ได้รับการแต่งตั้ง มาใช้ส าหรับต าแหน่งบุคลากรทางการศึกษาอ่ืน 
ตามมาตรา 38 ค.(2) 

กำรก ำหนดกรอบอัตรำก ำลัง 
 หนังสือส านักงาน ก.ค.ศ. ที่ ศธ 0206.5/ว 14 ลงวันที่ 27  สิงหาคม  2552 88 

เรื่อง การจัดกลุ่มต าแหน่งข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ต าแหน่งบุคลากร 
ทางการศึกษาอ่ืนตามมาตรา 38 ค. (2) 

 หนังสือส านักงาน ก.ค.ศ. ที่ ศธ 0206.5/ว 26 ลงวันที่ 15 สิงหาคม 2560 90 
เรื่อง การก าหนดกรอบอัตราก าลังข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา  
ต าแหน่งบุคลากรทางการศึกษาอ่ืนตามมาตรา 38 ค. (2) ในส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา 

กำรจ่ำยเงินค่ำตอบแทน 
 หนังสือกระทรวงการคลัง ด่วนที่สุด ที่ กค 0409.6/ว 30 ลงวันที่ 25 เมษายน 2549 96 

เรื่อง ระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยการจ่ายเงินค่าตอบแทนการสอบ พ.ศ. 2549 
 หนังสือกระทรวงการคลัง ที่ กค 0409.6/ว 40 ลงวันที่ 23 พฤษภาคม 2549 102 

เรื่อง การปรับปรุงบัญชีแนบท้ายระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยการจ่ายเงิน 
ค่าตอบแทนการสอบ พ.ศ. 2549 

ระเบียบกระทรวงศึกษำธิกำร 
 ระเบียบกระทรวงศึกษาธิการว่าด้วยการปฏิบัติของผู้เข้าสอบ (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2555 104 
 ระเบียบกระทรวงศึกษาธิการว่าด้วยการปฏิบัติของผู้เข้าสอบ พ.ศ. 2548 105 
 ระเบียบกระทรวงศึกษาธิการว่าด้วยการปฏิบัติของผู้ก ากับการสอบ พ.ศ. 2548 107 

กำรห้ำมพระภิกษุสำมเณรเรียนวิชำชีพ หรือสอบแข่งขัน หรือสอบคัดเลือกอย่ำงคฤหัสถ์ 
 หนังสือกรมสารบรรณคณะรัฐมนตรีฝ่ายบริหาร ที่ น.ว. 89/2501 109 

ลงวันที่ 27 มิถุนายน 2501 เรื่อง  พระภิกษุสงฆ์สมัครสอบแข่งขันเข้ารับราชการ   
 ค าสั่งมหาเถรสมาคม เรื่อง ห้ามพระภิกษุสามเณรเรียนวิชาชีพ หรือสอบแข่งขัน 111 

หรือสอบคัดเลือกอย่างคฤหัสถ์ พ.ศ. 2538 สั่ง ณ วันที่ 17 มีนาคม พ.ศ. 2538 
 
 

 



สำรบัญ (ตอ่) 
หน้ำ 

 
กำรจัดเก็บและกำรท ำลำยเอกสำร 

 หนังสือส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน ที่ ศธ 04009/ว 1998 113 
ลงวันที่ 28 พฤศจิกายน 2559 เรื่อง ข้อหารือการจัดเก็บและการท าลายเอกสาร 
เกี่ยวกับข้อสอบของทางราชการ  

ตัวอย่ำง 
 ใบสมัคร  117 
 บัตรประจ าตัวผู้สมัครคัดเลือก  119 
 ผังการจัดห้องสอบ  120 
 ค าร้องขออนุญาตเข้าสอบ  121 
 บันทึกการรับ-ส่งข้อสอบและกระดาษค าตอบ 122 
 บันทึกเหตุการณ์การก ากับห้องสอบ 127 
 บัญชีลงลายมือชื่อผู้เข้าสอบ  128 
 ใบยุติการท าตอบ   137 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



การคัดเลือกบุคลากรทางการศึกษาอื่นตามมาตรา 38 ค. (2) ต าแหน่งประเภททั่วไป 
เพ่ือบรรจุและแต่งตั้งให้ด ารงต าแหน่งประเภทวิชาการ ระดับปฏิบัติการ 

สังกัดส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน ปี พ.ศ. 2564 
--------------------------------------- 

 
การคัดเลือกบุคลากรทางการศึกษาอ่ืนตามมาตรา 38 ค. (2) ต าแหน่งประเภททั่ว ไป  

เพ่ือบรรจุและแต่งตั้งให้ด ารงต าแหน่งประเภทวิชาการ ระดับปฏิบัติการ สังกัดส านักงานคณะกรรมการ
การศึกษาขั้นพ้ืนฐาน ปี พ.ศ. 2564 ในครั้งนี้ ด าเนินการตามหลักเกณฑ์และวิธีการที่ ก.ค.ศ. ก าหนด  
ตามหนังสือส านักงาน ก.ค.ศ. ที่ ศธ 0206.5/ว 1 ลงวันที่ 4 มกราคม 2564 โดยมีสาระส าคัญ ดังนี้ 

ส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน 
1. ก าหนดวันและเวลาในการคัดเลือก 
2. ก าหนดสัดส่วนจ านวนต าแหน่งว่างเพ่ือใช้ในการคัดเลือกและการสอบแข่งขัน 

คณะกรรมการศึกษาธิการจังหวัด (กศจ.)   
1. เป็นผู้ด าเนินการคัดเลือก 
2. ส ารวจต าแหน่งว่างที่มีอัตราเงินเดือนในหน่วยงานการศึกษาตามกรอบอัตราก าลังที่ ก.ค.ศ. ก าหนด 

 3. ก าหนดสถานที่ในการคัดเลือก ตามวันและเวลาทีส่ านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐานก าหนด 
 4. ในการด าเนินการคัดเลือก หากปรากฏว่ามีการทุจริตหรือส่อไปในทางไม่สุจริต หรือด าเนินการ
ผิดพลาดอันอาจท าให้เกิดความไม่เป็นธรรม ให้ผู้ด าเนินการคัดเลือกพิจารณาแก้ไข หรือยกเลิกการคัดเลือกได้ 
 5. หากปรากฏว่าผู้สมัครเข้ารับการคัดเลือกสมัครคัดเลือกเกินกว่าหนึ่งต าแหน่งหรือเกินกว่าหนึ่ง
หน่วยงานการศึกษา ให้ผู้ด าเนินการคัดเลือกตัดสิทธิการคัดเลือกทั้งหมด 
 อนึ่ง กรณีที่ไม่สามารถด าเนินการตามหลักเกณฑ์และวิธีการที่ ก.ค.ศ. ก าหนด ได้ ให้เสนอ ก.ค.ศ. 
พิจารณา 

การด าเนินการของคณะกรรมการศึกษาธิการจังหวัด (กศจ.)   
ด าเนินการคัดเลือกตามหลักเกณฑ์และวิธีการที่ ก.ค.ศ. ก าหนด ตามหนังสือส านักงาน ก.ค.ศ.  

ที่ ศธ 0206.5/ว 1 ลงวันที่ 4 มกราคม 2564 และแนวปฏิบัติที่ส านักงานคณะกรรมการการศึกษา 
ขั้นพ้ืนฐานก าหนด ดังนี้ 

1. ก าหนดขั้นตอนการด าเนินงาน 
 1.1 จัดท าประกาศรับสมัครคัดเลือก 
 1.2 จัดท าประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการคัดเลือก 
 1.3 จัดท าประกาศรายชื่อผู้ได้รับการคัดเลือก 
 1.4 จัดเตรียมสถานที่สอบและตรวจสอบการเตรียมความพร้อมของสนามสอบ อาคารสอบ  

และห้องสอบ ตามแผนงานที่ก าหนดไว้ 
 1.5 จัดเตรียมห้องมั่นคงส าหรับเก็บรักษาข้อสอบและกระดาษค าตอบ 
2. ก าหนดมาตรการในการป้องกันการทุจริตและการแสวงหาผลประโยชน์ จากการด าเนินการ

คัดเลือกตามนโยบายของส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน 
3. พิจารณาแต่งตั้งคณะกรรมการด าเนินการคัดเลือกเพ่ือรับผิดชอบงานด้านต่างๆ ให้เหมาะสม 

และเพียงพอกับการปฏิบัติงาน โดยระบุจ านวนกรรมการและหน้าที่ให้ชัดเจน เช่น 
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 3.1 คณะกรรมการอ านวยการคัดเลือก 
 3.2 คณะกรรมการรับสมัครคัดเลือก  
 3.3 คณะกรรมการตรวจสอบคุณสมบัติ  
 3.4 คณะกรรมการเก็บรักษาข้อสอบและกระดาษค าตอบ ประจ าสถานที่เก็บรักษาข้อสอบ 

กระดาษค าตอบ และห้องมั่นคง 
 3.5 คณะกรรมการกลางประจ าสนามสอบ 
 3.6 คณะกรรมการรับ – ส่ง ข้อสอบและกระดาษค าตอบ 
 3.7 คณะกรรมการจัดสถานทีส่อบ  
 3.8 คณะกรรมการก ากับการสอบ  
 3.9 คณะกรรมการสอบสัมภาษณ์ 
 3.10 คณะกรรมการท าลายข้อสอบ 
 3.11 คณะกรรมการอื่น ๆ ตามความเหมาะสม 
4. ด าเนินการตามระเบียบกระทรวงศึกษาธิการว่าด้วยการปฏิบัติของผู้ก ากับการสอบ และระเบียบ

กระทรวงศึกษาธิการว่าด้วยการปฏิบัติของผู้เข้าสอบ พ.ศ.2548 และที่แก้ไขเพ่ิมเติม (ฉบับที่ 2) พ.ศ.2555           
ที่ก าหนดว่า “ผู้เข้าสอบต้องนั่งอยู่ในห้องสอบจนหมดเวลาท าข้อสอบ” 

หน้าที่ของคณะกรรมการด าเนินการคัดเลือก  

คณะกรรมการอ านวยการคัดเลือก มีหน้าที่ดังนี้ 
1. จัดประชุมคณะกรรมการต่างๆ ที่เกี่ยวข้อง ตามความจ าเป็นและเหมาะสม เพ่ือชี้แจงการปฏิบัติ

หน้าที่และก าชับให้ปฏิบัติงานตามหน้าที่ด้วยความรอบคอบและระมัดระวัง  
2. ควบคุมดูแลการปฏิบัติหน้าที่ของคณะกรรมการต่าง ๆ 
3. สนับสนุนในการปฏิบัติหน้าที่ของคณะกรรมการต่าง ๆ  
4. อ านวยความสะดวกในการปฏิบัติหน้าที่โดยทั่วไป 

คณะกรรมการรับสมัครคัดเลือก มีหน้าที่ดังนี้ 
1. ตรวจสอบการกรอกข้อมูลในใบสมัคร 
2. ตรวจสอบเอกสาร หลักฐานต่างๆ ให้ถูกต้องครบถ้วน โดยให้ผู้สมัครลงชื่อรับรองส าเนาถูกต้อง  

ของหลักฐานที่แนบทุกฉบับ และเจ้าหน้าที่ลงชื่อในการตรวจสอบเอกสารหลักฐานของใบสมัครและ  
บัตรประจ าตัวผู้สมัคร 

3. รวบรวมเอกสารทั้งหมด ส่งให้คณะกรรมการตรวจสอบคุณสมบัติ  
4. จัดท าสถิติจ านวนผู้สมัครเป็นรายวัน โดยบันทึกข้อมูลในโปรแกรมระบบฐานข้อมูลของส านักงาน

คณะกรรมการการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน ทางเว็บไซต์ http://202.29.172.246/v_1 ให้เป็นปัจจุบันทุกวัน 
5. แนะน า ชี้แจง อ านวยความสะดวกในการรับสมัคร 

คณะกรรมการตรวจสอบคุณสมบัติ มีหน้าที ่ดังนี้ 
1. รับเอกสารการสมัครจากคณะกรรมการรับสมัครคัดเลือก 
2. ตรวจสอบคุณสมบัติให้ตรงตามหลักเกณฑ์และเงื่อนไขท่ีก าหนดในประกาศรับสมัคร 
3. ลงชื่อรับรองการตรวจคุณสมบัติในใบสมัคร 
4. จัดเอกสารแยกตามต าแหน่งที่รับสมัคร 
5. พิจารณาคุณสมบัติของผู้สมัคร เมื่อสิ้นสุดการรับสมัครของแต่ละวัน และหลังวันปิดรับสมัคร  

ให้จัดท าบัญชีสรุปจ านวนผู้มีสิทธิเข้ารับการคัดเลือก แยกตามต าแหน่งที่รับสมัคร 
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คณะกรรมการออกข้อสอบและจัดท าข้อสอบ (กรณีออกข้อสอบและจัดท าข้อสอบเอง) มีหน้าที่ดังนี้ 
1. ออกข้อสอบแต่ละวิชาและต าแหน่งตามหลักสูตรที่ ก.ค.ศ. ก าหนด 
2. คัดเลือกข้อสอบตามจ านวนที่ต้องการใช้ในการสอบ ทั้งนี้ ต้องคัดเลือกให้ข้อสอบครอบคลุม

เนื้อหาวิชาตามหลักสูตร 
3. จัดพิมพ์ต้นฉบับข้อสอบพร้อมตรวจทานความถูกต้อง 
4. ควบคุมการพิมพ์หรืออัดส าเนาข้อสอบแต่ละวิชา แต่ละต าแหน่งให้รัดกุม 
5. จัดแยกข้อสอบตามจ านวนผู้มีสิทธิเข้ารับการคัดเลือกแต่ละห้องสอบ 
6. จัดแยกซองข้อสอบวิชาต่าง ๆ ให้ครบตามจ านวนห้องแต่ละสนามสอบ  โดยบรรจุหีบห่อ 

ให้เรียบร้อย  
คณะกรรมการเก็บรักษาข้อสอบและกระดาษค าตอบ มีหน้าที่ดังนี้ 
1. เก็บรักษาข้อสอบและกระดาษค าตอบ เพ่ือส่งมอบให้คณะกรรมการรับ–ส่งข้อสอบประจ าสนามสอบ 
2. รับข้อสอบและกระดาษค าตอบหลังจากเสร็จสิ้นการสอบแต่ละวิชาจากคณะกรรมการรับ–ส่ง

ข้อสอบและกระดาษค าตอบ และเก็บรักษาเพ่ือน าส่งยังหน่วยตรวจกระดาษค าตอบและประมวลผลการสอบ 

คณะกรรมการกลางประจ าสนามสอบ มีหน้าที่ดังนี้  
1. เตรียมเอกสารและวัสดุอุปกรณ์เก่ียวกับการสอบก่อนวันสอบ ดังนี้  
 1.1 วัสดุต่าง ๆ เช่น เทปใส ดินสอชนิด 2B ขึ้นไป ยางลบอ่อน กรรไกร ตลับหมึกส าหรับพิมพ์

ลายนิ้วมือผู้เข้ารับการคัดเลือก นาฬิกาจับเวลา และเครื่องส่งสัญญาณบอกเวลา เป็นต้น 
 1.2 บัญชีรับ–ส่งข้อสอบและกระดาษค าตอบ ระหว่างกรรมการ รับ–ส่งข้อสอบและ

กระดาษค าตอบกับกรรมการกลาง  
 1.3 บัญชีรับ–ส่งข้อสอบและกระดาษค าตอบ ระหว่างกรรมการกลางกับกรรมการก ากับการสอบ 
 1.4 ค าร้องขออนุญาตเข้าสอบ/ค าร้องขอใบแทนบัตรประจ าตัวผู้สมัครเข้ารับการคัดเลือก 
 1.5 ใบอนุญาตเข้าสอบ/ใบแทนบัตรประจ าตัวผู้สมัครเข้ารับการคัดเลือก 
 1.6 บัญชีรายนามผู้ขออนุญาตเข้าสอบ/ใบแทนบัตรประจ าตัวผู้สมัครเข้ารับการคัดเลือก 
 1.7 บัญชีลายมือชื่อผู้เข้ารับการคัดเลือก โดยเพิ่มช่องพิมพ์ลายนิ้วมือผู้เข้ารับการคัดเลือก  
 1.8 จัดท าแบบรายงานผู้เข้าสอบ – ขาดสอบ ทั้ง ภาค ก ภาค ข และ ภาค ค ตามแบบที่ส านักงาน

คณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐานก าหนด และรายงานข้อมูลทาง E-mail : personobec38@gmail.com 
2. ออกใบแทนบัตรประจ าตัวผู้สมัครเข้ารับการคัดเลือก ในกรณีท่ีผู้เข้ารับการคัดเลือกท าบัตรหาย 

หรือมิได้น ามาในวันคัดเลือก โดยก่อนจะออกใบแทนให้พิจารณาดังนี้  
 2.1 ตรวจสอบบัตรอ่ืนที่มีรูปถ่ายติดอยู่ ซึ่งออกให้โดยหน่วยงานของรัฐว่าเป็นบุคคลคนเดียวกัน

กับผู้ที่ร้องขอให้ท าใบแทนบัตรประจ าตัวผู้สมัครเข้ารับการคัดเลือก  
 2.2 ท าใบแทนบัตรประจ าตัวผู้สมัครเข้ารับการคัดเลือก ในกรณีที่วินิจฉัยแล้วว่าเป็นบุคคล 

คนเดียวกัน โดยประธานคณะกรรมการกลางประจ าสนามสอบเป็นผู้ลงนามใบแทน  
3. ตรวจรับข้อสอบและกระดาษค าตอบ ข้อสอบและกระดาษค าตอบส ารอง จากกรรมการรับ–ส่ง

ข้อสอบและกระดาษค าตอบ อยู่ในสภาพปกติหรือไม ่โดยตรวจตามรายการ ดังนี้  
 3.1 จ านวนซองข้อสอบและกระดาษค าตอบครบตามจ านวนห้อง 
 3.2 จ านวนซองข้อสอบและกระดาษค าตอบส ารองให้ครบตามจ านวน 
 3.3 รหัสวิชาของข้อสอบตรงตามตารางสอบ  
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4. ส่งข้อสอบและกระดาษค าตอบให้กรรมการก ากับการสอบ และให้ลงลายมือชื่อรับข้อสอบและ
กระดาษค าตอบ ในบัญชีรับ–ส่งข้อสอบและกระดาษค าตอบทุกครั้ง  

5. ควบคุมเวลาในการสอบโดยให้สัญญาณตามที่ก าหนด  
6. รับข้อสอบและกระดาษค าตอบจากกรรมการก ากับการสอบ หลังจากสิ้นสุดการสอบแต่ละวิชา 

โดยให้ผู้ส่งข้อสอบลงลายมือชื่อในบัญชีรับ–ส่งข้อสอบและกระดาษค าตอบ การตรวจรับให้ตรวจสอบ ดังนี้ 
 6.1 ตรวจนับจ านวนข้อสอบ  
 6.2 ตรวจนับจ านวนกระดาษค าตอบ  
7. ปิดผนึกซองบรรจุกระดาษค าตอบและข้อสอบต่อหน้ากรรมการก ากับการสอบที่น ามาส่ง พร้อมให้

ผู้ส่งลงลายมือชื่อก ากับ น าเทปใสปิดทับลายมือชื่อนั้นอีกครั้งหนึ่ง 
8. น าข้อสอบและกระดาษค าตอบส่งมอบให้คณะกรรมการรับ – ส่งข้อสอบและกระดาษค าตอบ 

พร้อมทั้งให้คณะกรรมการรับ – ส่งข้อสอบและกระดาษค าตอบลงลายมือชื่อรับไว้เป็นหลักฐาน 
9. รายงานผลการปฏิบัติต่อคณะกรรมการอ านวยการคัดเลือกหลังจากสิ้นสุดการปฏิบัติหน้าที่ 

คณะกรรมการรับ–ส่งข้อสอบและกระดาษค าตอบประจ าสนามสอบ มีหน้าที่ดังนี้  
1. คณะกรรมการรับ–ส่งข้อสอบและกระดาษค าตอบ ต้องมีจ านวนไม่น้อยกว่า 3 คน และหาก

จ าเป็นต้องน าข้อสอบและกระดาษค าตอบไปส่งยังสนามสอบ ซึ่งอยู่ห่างไกลควรมีเจ้าหน้าที่รักษาความปลอดภัย
ติดตามไปด้วย 

2. รับข้อสอบและกระดาษค าตอบ และข้อสอบและกระดาษค าตอบส ารอง จากหน่วยผลิตข้อสอบ               
โดยตรวจสอบว่าอยู่ในสภาพปกติหรือไม่ เพ่ือส่งมอบให้คณะกรรมการเก็บรักษาข้อสอบและกระดาษค าตอบ           
โดยตรวจสอบ ดังนี้  

 2.1 ตรวจนับซองข้อสอบและกระดาษค าตอบให้ครบตามจ านวน  
 2.2 ตรวจนับซองข้อสอบและกระดาษค าตอบส ารองให้ครบตามจ านวน 
 2.3 ตรวจสอบรหัสวิชาให้ตรงตามตารางสอบ  
3. รับข้อสอบและกระดาษค าตอบจากคณะกรรมการเก็บรักษาข้อสอบและกระดาษค าตอบ ส่งมอบ

ให้คณะกรรมการกลางประจ าสนามสอบ พร้อมบันทึกการส่งมอบไว้เป็นหลักฐาน 
4. รับข้อสอบและกระดาษค าตอบจากคณะกรรมการกลางประจ าสนามสอบหลังจากเสร็จสิ้น 

การสอบแต่ละวิชา เพ่ือน าไปส่งมอบให้คณะกรรมการเก็บรักษาข้อสอบและกระดาษค าตอบ    
5. เมื่อด าเนินการสอบข้อเขียนเสร็จสิ้นทุกวิชา ให้ส่งมอบข้อสอบให้คณะกรรมการเก็บรักษา

ข้อสอบ/กระดาษค าตอบ และส่งมอบกระดาษค าตอบทุกวิชาให้หน่วยผลิตข้อสอบหรือคณะกรรมการตรวจและ
ประมวลผลแล้วแต่กรณี เพ่ือน าไปตรวจและประมวลผลต่อไป   

คณะกรรมการจัดสถานที่สอบ มีหน้าที่ดังนี้    
1. จัดสถานที่ด าเนินการสอบให้เหมาะสมกับจ านวนผู้เข้ารับการคัดเลือก รวมทั้งจุดคัดกรอง 

ตามมาตรการเฝ้าระวังและป้องกันการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) 
2. จัดท าแผนผังสนามสอบ แสดงที่ตั้งของอาคารต่าง ๆ ที่ใช้สอบและห้องสอบโดยปิดประกาศไว้

ด้านหน้าของสนามสอบ  
3. จัดโต๊ะส าหรับผู้เข้ารับการคัดเลือกนั่งสอบ ห้องละไม่เกิน 20 ที่นั่ง หรือตามความเหมาะสมของ

ห้องสอบ โดยค านึงถึงมาตรการเฝ้าระวังและป้องกันการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัส โคโรนา 2019 
(COVID-19) 

4. ติดบัญชีรายชื่อและเลขประจ าตัวของผู้มีสิทธิเข้ารับการคัดเลือก ผังที่นั่งสอบ ไว้ด้านหน้าห้องสอบ  
5. ติดบัตรประจ าตัวผู้สมัครเข้ารับการคัดเลือกไว้ที่โต๊ะสอบแต่ละคน   
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6. จัดโต๊ะกรรมการก ากับการสอบให้อยู่ด้านหน้าและอยู่ด้านหลังห้องสอบ ด้านละหนึ่งชุด  
7. ติดระเบียบกระทรวงศึกษาธิการว่าด้วยการปฏิบัติของผู้เข้ารับการคัดเลือก พ.ศ. 2548 และที่แก้ไข

เพ่ิมเติม (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2555 ไว้ด้านหน้าห้องสอบ 

คณะกรรมการก ากับห้องสอบ (ห้องละ 2 คน) มีหน้าที่ดังนี้ 
1. ตรวจสอบความเรียบร้อยของห้องสอบที่ต้องรับผิดชอบ  
2. รับข้อสอบและกระดาษค าตอบ พร้อมบัญชีลายมือชื่อผู้เข้ารับการคัดเลือกจากคณะกรรมการกลาง

ประจ าสนามสอบ ในการรับข้อสอบและกระดาษค าตอบให้ปฏิบัติ ดังนี้  
 2.1 ตรวจสอบรหัสวิชาให้ตรงกับตารางสอบ  
 2.2 ตรวจสภาพซองบรรจุข้อสอบ ในกรณีที่เห็นว่าซองข้อสอบอยู่ในสภาพผิดปกติ ไม่ควรรับ

จนกว่าประธานคณะกรรมการกลางประจ าสนามสอบจะลงลายมือชื่อรับผิดชอบ 
 2.3 ลงลายมือชื่อรับข้อสอบและกระดาษค าตอบแล้ว ให้น าไปห้องสอบโดยพลัน  
 2.4 ตรวจสอบว่าผู้เข้ารับการคัดเลือกเป็นบุคคลเดียวกันกับผู้สมัครเข้ารับการคัดเลือก โดยดูรูป

ถ่ายจากบัตรประจ าตัวผู้สมัครเข้ารับการคัดเลือก และบัตรประจ าตัวประชาชน/บัตรประจ าตัวเจ้าหน้าที่ของรัฐ
หรือลายนิ้วมือ  

 2.5 ให้ตัวแทนผู้ เข้ารับการคัดเลือก จ านวน 2 คน มาตรวจสภาพซองบรรจุข้อสอบและ 
ลงลายมือชื่อรับรองก่อนเปิดซองข้อสอบ 

 2.6 เปิดซองบรรจุข้อสอบโดยการตัดปากซอง  
 2.7 ให้ผู้เข้ารับการคัดเลือกทุกคนลงลายมือชื่อ และพิมพ์ลายนิ้วหัวแม่มือด้านขวาในบัญชี 

ลงลายมือชื่อผู้เข้ารับการคัดเลือก  
 2.8 ให้ผู้ก ากับการสอบทุกคนในแต่ละห้องสอบ ลงนามในกระดาษค าตอบทุกแผ่น โดยไม่กระทบ

ต่อการตรวจกระดาษค าตอบ  
 2.9 สอดส่อง ก ากับและดูแลผู้เข้ารับการคัดเลือกให้ปฏิบัติตามระเบียบกระทรวงศึกษาธิการ 

ว่าด้วยการปฏิบัติของผู้เข้ารับการคัดเลือก พ.ศ. 2548 และที่แก้ไขเพ่ิมเติม (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2555 
 2.10 หากข้อสอบมีความไม่ชัดเจนท าให้เกิดข้อสงสัยแก่ผู้เข้ารับการคัดเลือก กรรมการก ากับ

การสอบ ต้องรีบแจ้งกรรมการกลางประจ าสนามสอบ เพ่ือพิจารณาด าเนินการแก้ไขปัญหาทันที  
 2.11 ปฏิบัติตามระเบียบกระทรวงศึกษาธิการว่าด้วยการปฏิบัติของผู้ก ากับการสอบ พ.ศ. 2548        
 2.12 ตรวจสอบการลงรหัสวิชา รหัสประจ าตัวผู้สมัครของผู้เข้ารับการคัดเลือกทุกคนก่อนเก็บ

กระดาษค าตอบ  
 2.13 เก็บกระดาษค าตอบและข้อสอบกลับคืน โดยตรวจนับให้ครบถ้วน  
 2.14 น าส่งซองข้อสอบและกระดาษค าตอบมอบให้กรรมการกลางประจ าสนามสอบพร้อมลงชื่อ        

ในบัญชีก ากับและให้กรรมการกลางประจ าสนามสอบตรวจนับจ านวนข้อสอบและจ านวนกระดาษค าตอบให้
ครบถ้วน และถูกต้องตามท่ีระบุรายละเอียดไว้หน้าซองข้อสอบและซองกระดาษค าตอบ 

 2.15 ตรวจสอบและป้องกันมิให้ผู้เข้ารับการคัดเลือกน าเครื่องมืออิเล็กทรอนิกส์ทุกชนิด เช่น 
โทรศัพท์เคลื่อนที่ (มือถือ) นาฬิกาเชื่อมต่อมือถือ (Smartwatch) วิทยุติดตามตัว วิทยุสื่อสาร เป็นต้น รวมทั้ง
ต ารา หนังสือ บันทึกข้อความ เอกสารหรือกระดาษสิ่งพิมพ์อ่ืนใด หรือวัสดุ อุปกรณ์อ่ืน เช่น กระเป๋าสะพาย 
เครื่องค านวณ อุปกรณ์ท่ีใช้ในการค านวณได้ เครื่องบันทึกภาพ เครื่องบันทึกเสียง เข้าห้องสอบโดยเด็ดขาด  

 2.16 ควบคุม ก ากับ และดูแลมิให้ผู้เข้ารับการคัดเลือกกระท าการทุจริตในการสอบ ในกรณีท่ีพบ
ผู้เข้าสอบทุจริต ให้ด าเนินการ ดังนี้  
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  (1) เชิญผู้เข้ารับการคัดเลือกที่ท าการทุจริตออกจากห้องสอบ  
  (2) ให้บันทึกเหตุการณ์ในใบยุติการท าตอบและแนบหลักฐานการทุจริต (ถ้ามี) แล้วให้ผู้เข้า

รับการคัดเลือกที่ท าการทุจริตลงลายมือชื่อรับทราบ ในกรณีผู้ทุจริตไม่ยอมลงลายมือชื่อรับทราบ ให้ผู้ก ากับ 
การสอบบันทึกต่อท้ายไว้เป็นหลักฐาน  

  (3) รายงานคณะกรรมการกลางประจ าสนามสอบ หลังเสร็จสิ้นการสอบวิชานั้น ๆ  
3. ปฏิบัติงานอื่นท่ีเกี่ยวข้องหรือได้รับมอบหมาย  

คณะกรรมการสอบสัมภาษณ์ มีหน้าทีด่ังนี้ 
ประเมินความรู้ ความสามารถ ที่จะน ามาปฏิบัติงานในหน้าที่ พิจารณาตามองค์ประกอบการประเมิน

ตัวชี้วัด โดยยึดระบบคุณธรรม ความเสมอภาค ความโปร่งใส และตรวจสอบได้ 

คณะกรรมการท าลายข้อสอบ มีหน้าที่ดังนี้  
รับข้อสอบจากคณะกรรมการเก็บรักษาข้อสอบและกระดาษค าตอบไปด าเนินการตามแนวทาง 

การตอบข้อหารือของส านักนายกรัฐมนตรี ตามหนังสือส านักนายกรัฐมนตรี ที่ นร 0106/ว 1198 ลงวันที่  
13 กรกฎาคม 2559  

ข้อเสนอแนะในการจัดสิ่งอ านวยความสะดวกแก่ผู้สมัครเข้ารับการคัดเลือก 

สิ่งท่ีควรจัดบริการ 
1. ประชาสัมพันธ์อย่างทั่วถึงและสม่ าเสมอเกี่ยวกับเงื่อนไขการสอบ วิธีการสอบ สถานที่สอบ 

เส้นทางและพาหนะก่อนถึงวันสอบ 
2. ประชาสัมพันธ์ขอความร่วมมือจากประชาชนทั่วไป เกี่ยวกับที่พัก และช่วยเอ้ือเฟ้ือถ้าได้รับการ

ร้องขอตามสมควร 
3. ประสานงานกับเจ้าหน้าที่ต ารวจ/ฝ่ายปกครอง เพ่ือดูแลความปลอดภัยแก่ผู้เข้ารับการคัดเลือก 
4. ขอความร่วมมือกับขนส่งจังหวัด และเจ้าหน้าที่ต ารวจ เพ่ือควบคุมดูแลมิให้รถโดยสารสามล้อ 

แท็กซี่ หรือรถรับจ้างอื่น ฉวยโอกาสขึ้นราคา 
5. จัดท าแผนที่สถานที่สอบและห้องสอบ 

สิ่งท่ีไม่ควรจัดบริการ 
1. บริการแจ้งผลการคัดเลือก 
2. จ าหน่ายเอกสาร/คู่มือการคัดเลือก 
3. จัดกวดวิชาเตรียมสอบ 
 

---------------------------------- 
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ข้อแนะน าในการปฏิบัติตนของผู้เข้ารับการคัดเลือก 
(กศจ. ควรประกาศให้ผู้เข้ารับการคัดเลือกทราบ) 

1. ก่อนเวลาเข้าห้องสอบ 
1.1 ตรวจสอบความพร้อมของวัสดุอุปกรณ์ที่ใช้ในการสอบ ได้แก่ ดินสอ 2B ยางลบ กบหรือมีด 

เหลาดินสอ บัตรประจ าตัวผู้สมัครเข้ารับการคัดเลือก บัตรประจ าตัวประชาชนหรือบัตรประจ าตัวเจ้าหน้าที่ 
ของรัฐ ซึ่งมีรูปถ่ายให้เรียบร้อย 

1.2 ต้องเข้าสอบตามวัน เวลา และสถานที่สอบที่ก าหนดไว้ ทั้งนี้ ถือเป็นหน้าที่ของผู้เข้ารับการคัดเลือก         
ที่จะต้องทราบวัน เวลา สถานที่สอบของตนเอง 

1.3 แต่งกายให้สุภาพเรียบร้อยตามประเพณีนิยม และประพฤติตนเป็นสุภาพชน 
1.4 ตรวจชื่อและห้องสอบของตนเองจากแผนผังห้องสอบและที่นั่งสอบและรออยู่ในบริเวณนั้น  

หากหาชื่อและห้องสอบของตนเองไม่พบให้รีบติดต่อกรรมการกลางประจ าสนามสอบ 
1.5 ควรไปถึงสนามสอบก่อนเวลาสอบอย่างน้อย 30 นาที และห้ามเข้าห้องสอบก่อนได้รับอนุญาต 

จากกรรมการก ากับการสอบ 
1.6 หากท าบัตรประจ าตัวผู้สมัครเข้ารับการคัดเลือกหายให้รีบแจ้งประธานคณะกรรมการกลางประจ า 

สนามสอบ เพ่ือขอใบอนุญาตเข้าสอบ 

2. ก่อนเวลาสอบ 
2.1 กรรมการก ากับการสอบจะเชิญผู้เข้าสอบเข้าห้องสอบก่อนเวลาสอบอย่างน้อย 15 นาที 
2.2 ห้ามน าเครื่องมืออิเล็กทรอนิกส์ทุกชนิด เช่น โทรศัพท์เคลื่อนที่ (มือถือ) นาฬิกาเชื่อมต่อมือถือ 

(Smartwatch) วิทยุติดตามตัว วิทยุสื่อสาร เป็นต้น รวมทั้งต ารา หนังสือ บันทึกข้อความ เอกสารหรือกระดาษ
สิ่งพิมพ์อ่ืนใด หรือวัสดุ อุปกรณ์อ่ืน เช่น กระเป๋าสะพาย เครื่องค านวณ อุปกรณ์ที่ใช้ในการค านวณได้  
เครื่องบันทึกภาพ เครื่องบันทึกเสียง เข้าห้องสอบโดยเด็ดขาด หากพบว่าผู้ใดน าเข้าห้องสอบจะถือว่ามีเจตนา
กระท าการทุจริตในการสอบและต้องยุติการสอบทันที และหากเกิดการสูญหายจะไม่รับผิดชอบใด  ๆ ทั้งสิ้น 
ยกเว้น วัสดุอุปกรณ์ที่ใช้ในการสอบในข้อ 1.1 

2.3 ผู้สอบต้องแสดงบัตรประจ าตัวผู้สมัครเข้ารับการคัดเลือก หรือแสดงใบอนุญาตเข้าสอบควบคู่กับ
บัตรอื่นที่หน่วยงานของรัฐออกให้ต่อกรรมการก ากับการสอบ มิฉะนั้นจะไม่ได้รับอนุญาตให้เข้าห้องสอบ 

2.4 ผู้เข้าสอบต้องนั่งตามท่ีนั่งสอบที่กรรมการก ากับการสอบก าหนดให้ 
2.5 นั่งรอด้วยอาการสงบเรียบร้อยอย่างสุภาพชนในขณะที่ผู้เข้าสอบ 2 คน ถูกก าหนดให้เป็นตัวแทน 

ผู้เข้าสอบร่วมตรวจสภาพซองข้อสอบ และตรวจนับจ านวนข้อสอบร่วมกับกรรมการก ากับการสอบ 
2.6 รับแจกกระดาษค าตอบและข้อสอบจากกรรมการก ากับการสอบ หากได้รับกระดาษค าตอบที่มีรอยยับ

หรือฉีกขาด ให้รีบน าไปเปลี่ยนกับกรรมการก ากับการสอบ 
2.7 ห้ามผู้เข้าสอบท าข้อสอบก่อนมีสัญญาณให้ลงมือสอบ 
2.8 ให้ใช้ดินสอด า 2B หรือ 2B ขึ้นไป ระบายเลขประจ าตัวผู้สมัครเข้ารับการคัดเลือกและรหัสวิชา 

ที่สอบบนกระดาษค าตอบ 
2.9 ตรวจทานการระบายรหัสประจ าตัวผู้สมัครเข้ารับการคัดเลือกและรหัสวิชาสอบให้ ถูกต้องและ 

ลงลายมือชื่อผู้เข้าสอบ 
2.10 เชื่อฟังและปฏิบัติตามค าสั่งและข้อแนะน าของกรรมการก ากับการสอบโดยเคร่งครัด 
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3. ในเวลาสอบ 
3.1 เริ่มเปิดข้อสอบเมื่อได้รับสัญญาณให้ลงมือสอบจากกรรมการก ากับการสอบ 
3.2 ตรวจสอบจ านวนข้อและหน้าของข้อสอบ ถ้ามีไม่ครบหรือหน้าใดพิมพ์ไม่ชัดเจน ให้รีบแจ้ง

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 ขณะสอบไม่พูดหรือติดต่อกับผู้เข้าสอบอ่ืนหรือบุคคลภายนอก เว้นแต่จะได้รับ

อนุญาตและอยู่ในความดูแลของกรรมการก ากับการสอบ 
3.8 ลงลายมือชื่อ และพิมพ์ลายนิ้วมือ ในบัญชีลายมือชื่อผู้เข้ารับสอบ 
3.9 ผู้เข้าสอบต้องแสดงบัตรประจ าตัวผู้สมัครเข้ารับการคัดเลือกหรือใบอนุญาตเข้าสอบควบคู่กับ 

บัตรอ่ืนที่หน่วยงานของรัฐออกให้ เพ่ือให้กรรมการก ากับการสอบตรวจสอบว่า ผู้เข้าสอบเป็นบุคคลเดียวกัน 
กับผู้สมัครเข้ารับการคัดเลือกจากการดูตัวจริงกับรูปถ่ายในบัตรและจากลายมือชื่อในบัญชีลายมือชื่อในบัตร 

3.10 รับการตรวจการระบายเลขประจ าตัวผู้สมัครเข้ารับการคัดเลือก และการลงลายมือชื่อของผู้เข้าสอบ
บนกระดาษค าตอบก่อนที่กรรมการก ากับการสอบจะลงลายมือชื่อของกรรมการก ากับการสอบ  
บนกระดาษค าตอบ 

3.11 ผู้เข้าสอบไปถึงสถานที่สอบก่อนเวลาเริ่มสอบตามสมควร ผู้ใดไปไม่ทันเวลาลงมือสอบวิชาใด  
ไม่มีสิทธิเข้าสอบวิชานั้น แต่ส าหรับการสอบวิชาแรกในตอนเช้าของแต่ละวัน ผู้ใดเข้าห้องสอบหลังจากเวลา  
ลงมือสอบแล้ว 15 นาที จะไม่ได้รับอนุญาตให้สอบวิชานั้น เว้นแต่มีเหตุความจ าเป็นให้อยู่ในดุ ลยพินิจของ
ประธานคณะกรรมการกลางประจ าสนามสอบพิจารณาอนุญาต 

3.12 หากกระท าการทุจริตในการสอบหรือพยายามกระท าการทุจริตในการสอบวิชาใด ไม่ว่าจะ
กระท าโดยวิธีใดหรือให้บุคคลอื่นกระท าการให้ เมื่อได้สอบสวนแล้วพบว่าผิดจริงถือว่าสอบตก 

3.13 ระมัดระวังมิให้ผู้เข้าสอบคนอ่ืนมีโอกาสคัดลอกค าตอบของตน 
3.14 การส่งข้อสอบให้ยกมือขึ้น เพ่ือให้กรรมการก ากับการสอบมาเก็บข้อสอบที่โต๊ะ โดยต้องนั่งอยู่

ในห้องสอบจนหมดเวลาท าข้อสอบ 
3.15 ห้ามน าข้อสอบและกระดาษค าตอบออกนอกห้องสอบโดยเด็ดขาด ผู้ใดน าข้อสอบและ

กระดาษค าตอบออกจากห้องสอบ ถือว่าเป็นผู้ทุจริตในการสอบ 

4. หลังเวลาสอบ 
4.1 หากยังมีการสอบวิชาต่อไปในวันเดียวกัน ควรพักอยู่ในบริเวณสนามสอบ หรือไม่ไกลจากสนามสอบ   

เพ่ือทราบความเคลื่อนไหวของการสอบหรือกรรมการก ากับการสอบหรือกรรมการกลางประจ าสนามสอบ 
อาจจะมีการเรียกตัวในบางกรณี 

4.2 เมื่อหมดวิชาสอบในวันนั้น ควรส ารวจรายการสิ่งของที่น ามาให้ครบก่อนกลับที่พัก 
 

------------------------------------ 
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ผู้ประสานงานการคัดเลือกบุคลากรทางการศกึษาอื่นตามมาตรา 38 ค. (2)  
ต าแหน่งประเภททั่วไป เพื่อบรรจุและแต่งตั้งให้ด ารงต าแหน่งประเภทวิชาการ ระดับปฏิบัติการ  

สังกัดส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน 
ปี พ.ศ. 2564 

 

ที ่ ชื่อ - สกุล ต ำแหน่ง โทรศัพท์มือถือ 
โทรศัพท์ 
(สนง.) 

1 นายอนันต์ พันนึก 
ผู้อ านวยการส านักพัฒนาระบบ
บริหารงานบุคคลและนิติการ 

061 243 4777 02 288 5647 

2 นางกฤษณา พิณรัตน์ ผู้อ านวยการกลุ่มบริหารงานบุคคล 2 084 907 0880 02 288 5654 
3 นางพัชรี บุตรกูล นักทรัพยากรบุคคลช านาญการพิเศษ 061 114 5542 02 288 5654 
4 นางสาวสุชีรา บัวแย้ม นักทรัพยากรบุคคลช านาญการ    02 288 5654 
5 นางสาววิชชุตา ธนพูนไพศาล นักทรัพยากรบุคคลช านาญการ  091 878 4439 02 288 5654 
6 นางสาวศิริพรรณ พลสมัคร นักทรัพยากรบุคคลปฏิบัติการ  098 902 3088 02 288 5654 
7 นางสาวมัทนันท์ อันภักดี เจ้าพนักงานธุรการปฏิบัติงาน 092 667 7166 02 288 5654 
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 หน้า   ๑๔ 
เล่ม   ๑๓๔   ตอนพิเศษ   ๙๖   ง ราชกิจจานุเบกษา ๓   เมษายน   ๒๕๖๐ 
 

 
 

คําส่ังหัวหน้าคณะรักษาความสงบแห่งชาติ 
ที่  ๑๙/๒๕๖๐ 

เร่ือง  การปฏิรูปการศึกษาในภูมิภาคของกระทรวงศึกษาธิการ 
 

 

จากข้อเท็จจริงที่ได้ปรากฏให้เห็นถึงสภาพปัญหาในการจัดการการศึกษาของประเทศในส่วน
ภูมิภาคท้ังในด้านโครงสร้างขององค์การ  ด้านระบบบริหารจัดการ  และด้านบุคลากรที่เก่ียวข้อง   
ซึ่งปัญหาเหล่านี้ส่งผลต่อคุณภาพการศึกษาและการพัฒนาเยาวชนซึ่งเป็นทรัพยากรมนุษย์และกําลังคน 
ที่สําคัญในการพัฒนาประเทศ  และเป็นอุปสรรคต่อการขับเคลื่อนและการพัฒนาด้านการศึกษา 
ของประเทศให้มีประสิทธิภาพทัดเทียมนานาประเทศ  แม้ที่ผ่านมาคณะรักษาความสงบแห่งชาติ 
ได้มีความพยายามในการแก้ไขปัญหาด้วยการกําหนดมาตรการและกลไกข้ึนโดยมีคําสั่งหัวหน้าคณะรักษา
ความสงบแห่งชาติมาแล้วหลายฉบับ  แต่โดยเหตุที่สภาพปัญหาการจัดการการศึกษาของประเทศ 
ในส่วนภูมิภาคมีความซับซ้อนและสั่งสมมาเป็นเวลานาน  จึงเป็นเหตุให้ต้องมีการกําหนดมาตรการและ
กลไกเพิ่มเติมเพื่อให้ปัญหาโดยส่วนใหญ่ได้รับการแก้ไขโดยเร็ว  เพื่อประโยชน์ในการเตรียมการและ
รองรับการปฏิรูปการศึกษาอันเป็นเร่ืองสําคัญเร่ืองหน่ึงในการปฏิรูปประเทศตามที่รัฐธรรมนูญ 
แห่งราชอาณาจักรไทยฉบับที่ได้รับความเห็นชอบจากประชามติได้บัญญัติไว้ 

อาศัยอํานาจตามความในมาตรา  ๔๔  ของรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย  (ฉบับชั่วคราว)  
พุทธศักราช  ๒๕๕๗  หัวหน้าคณะรักษาความสงบแห่งชาติ  โดยความเห็นชอบของคณะรักษาความสงบแห่งชาติ
จึงมีคําสั่ง  ดังต่อไปนี้ 

ข้อ ๑ ให้ยกเลิก 
(๑) คําสั่งหัวหน้าคณะรักษาความสงบแห่งชาติ  ที่  ๑๐/๒๕๕๙  เร่ือง  การขับเคลื่อน 

การปฏิรูปการศึกษาของกระทรวงศึกษาธิการในภูมิภาค  ลงวันที่  ๒๑  มีนาคม  พุทธศักราช  ๒๕๕๙   
(๒) คําสั่งหัวหน้าคณะรักษาความสงบแห่งชาติ  ที่  ๑๑/๒๕๕๙  เร่ือง  การบริหารราชการ

ของกระทรวงศึกษาธิการในภูมิภาค  ลงวันที่  ๒๑  มีนาคม  พุทธศักราช  ๒๕๕๙   
(๓) คําสั่งหัวหน้าคณะรักษาความสงบแห่งชาติ  ที่  ๓๘/๒๕๕๙  เร่ือง  แก้ไขเพิ่มเติมคําสั่ง

หัวหน้าคณะรักษาความสงบแห่งชาติ  ที่  ๑๐/๒๕๕๙  และคําสั่งหัวหน้าคณะรักษาความสงบแห่งชาติ   
ที่  ๑๑/๒๕๕๙  ลงวันที่  ๑๒  กรกฎาคม  พุทธศักราช  ๒๕๕๙ 

(๔) คําสั่งหัวหน้าคณะรักษาความสงบแห่งชาติ  ที่  ๑/๒๕๖๐  เร่ือง  การแก้ไขปัญหา 
การบริหารงานบุคคลของกระทรวงศึกษาธิการ  เฉพาะข้อ  ๘ 

ข้อ ๒ ให้มีคณะกรรมการขับเคลื่อนการปฏิรูปการศึกษาของกระทรวงศึกษาธิการในภูมิภาค  
ประกอบด้วย 

(๑) รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ  เป็นประธานกรรมการ 
(๒) รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงศึกษาธิการ  เป็นกรรมการ 
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 หน้า   ๑๕ 
เล่ม   ๑๓๔   ตอนพิเศษ   ๙๖   ง ราชกิจจานุเบกษา ๓   เมษายน   ๒๕๖๐ 
 

 
 

(๓) เลขาธิการคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน  เป็นกรรมการ 
(๔) เลขาธิการคณะกรรมการการอาชีวศึกษา  เป็นกรรมการ 
(๕) เลขาธิการคณะกรรมการการอุดมศึกษา  เป็นกรรมการ 
(๖) เลขาธิการสภาการศึกษา  เป็นกรรมการ 
(๗) ประธานสภาหอการค้าแห่งประเทศไทย  เป็นกรรมการ 
(๘) ประธานสภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย  เป็นกรรมการ 
(๙) ปลัดกระทรวงศึกษาธิการ  เป็นกรรมการและเลขานุการ 
ข้อ ๓ ให้คณะกรรมการขับเคลื่อนตามข้อ  ๒  มีอํานาจหน้าที่  ดังต่อไปนี้ 
(๑) กําหนดทิศทางการดําเนินงานของกระทรวงศึกษาธิการในระดับภูมิภาคหรือจังหวัด 
(๒) โอนกิจการ  ทรัพย์สิน  หนี้  และเงินงบประมาณของส่วนราชการใดในกระทรวงศึกษาธิการ 

ไปเป็นของส่วนราชการอ่ืนในสังกัดกระทรวงศึกษาธิการตามบัญชีที่รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ
ประกาศกําหนด  รวมทั้งพิจารณาการจัดสรรงบประมาณให้แก่หน่วยงานของกระทรวงศึกษาธิการ 
ในระดับภูมิภาคหรือจังหวัด 

(๓) วางแผนงานเก่ียวกับการบริหารงานบุคคลของกระทรวงศึกษาธิการในระดับภูมิภาค 
หรือจังหวัด 

(๔) เกลี่ยอัตรากําลังข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา  เงินงบประมาณและทรัพย์สิน
ของส่วนราชการต่าง ๆ  ของกระทรวงศึกษาธิการได้ทั้งกระทรวงโดยต้องไม่เพิ่มอัตรากําลังคนและ
งบประมาณ  ทั้งนี้  เพื่อประโยชน์ในการปฏิรูปการศึกษาและการบริหารราชการของกระทรวงศึกษาธิการ 
ในภูมิภาค 

 การเกลี่ยอัตรากําลังตามวรรคหนึ่ง  ให้ตัดโอนอัตราตําแหน่งและเงินงบประมาณแผ่นดิน
ประจําอัตรา  รวมตลอดทั้งงบบุคลากรที่จ่ายในลักษณะเงินเดือน  ค่าจ้างประจํา  และเงินอื่นที่เก่ียวข้อง  
ซึ่งตั้งไว้สําหรับตําแหน่งที่เกลี่ยนั้นมาเป็นของส่วนราชการท่ีรับโอน  และการโอนหรือการนํารายจ่าย 
ที่กําหนดไว้สําหรับส่วนราชการใดในกระทรวงศึกษาธิการตามพระราชบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจําปี  
หรือพระราชบัญญัติงบประมาณรายจ่ายเพิ่มเติมไปใช้สําหรับส่วนราชการที่รับโอน  นอกเหนือจากกรณี
ตามมาตรา  ๑๘  แห่งพระราชบัญญัติวิธีการงบประมาณ  พ.ศ.  ๒๕๐๒  ให้กระทําได้ 

(๕) แต่งตั้ง  โอน  หรือย้ายผู้บริหารสถานศึกษา  ผู้บริหารเขตพ้ืนที่การศึกษา  หรือผู้ปฏิบัติงาน 
ในตําแหน่งต่าง ๆ  ในหน่วยงานของกระทรวงศึกษาธิการในระดับภูมิภาคหรือจังหวัด  ทั้งนี้   
ตามประเภทหรือระดับตําแหน่งที่รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการกําหนด 

 ในกรณีที่กฎหมายว่าด้วยระเบียบข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษามีบทบัญญัติใด
กําหนดให้องค์กรอื่นใดมีอํานาจหน้าที่ตามวรรคหน่ึง  มิให้นําบทบัญญัตินั้นมาใช้บังคับแก่องค์กร 
ซึ่งมีอํานาจหน้าที่ดังกล่าว 
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(๖) สั่งให้ผู้บริหารสถานศึกษา  ผู้บริหารเขตพื้นที่การศึกษา  หรือผู้ปฏิบัติงานในตําแหน่งต่าง ๆ  
ในหน่วยงานของกระทรวงศึกษาธิการในระดับภูมิภาคหรือจังหวัด  หยุดการปฏิบัติหน้าที่หรือให้พ้นจาก
ตําแหน่ง 

 ในกรณีที่ผู้บริหารสถานศึกษา  ผู้บริหารเขตพื้นที่การศึกษา  หรือผู้ปฏิบัติงานผู้ใดถูกสั่ง
ให้หยุดการปฏิบัติหน้าที่หรือถูกสั่งให้พ้นจากตําแหน่งตามวรรคหนึ่ง  ให้งดการจ่ายค่าตอบแทนหรือสิทธิ
ประโยชน์ใด ๆ  ในตําแหน่งในระหว่างที่ถูกสั่งให้หยุดการปฏิบัติหน้าที่หรือถูกสั่งให้พ้นจากตําแหน่งนับแต่
วันที่ได้รับทราบคําสั่ง 

(๗) แต่งตั้งคณะอนุกรรมการศึกษาธิการจังหวัดตามข้อ  ๙ 
(๘) แต่งตั้งคณะอนุกรรมการและคณะทํางานเพื่อช่วยเหลือการปฏิบัติงานได้ตามความจําเป็น 
(๙) เชิญข้าราชการ  พนักงาน  ลูกจ้าง  หรือผู้ปฏิบัติงานอื่นในหน่วยงานของรัฐ  หรือบุคคล 

ที่เก่ียวข้องมาสอบถามข้อเท็จจริง  รวมทั้งเรียกเอกสารจากหน่วยงานของรัฐหรือบุคคลที่เก่ียวข้องมาเพื่อ
ประกอบการพิจารณา 

ข้อ ๔ ให้สํานักงานปลัดกระทรวง  กระทรวงศึกษาธิการ  รับผิดชอบงานธุรการของ
คณะกรรมการขับเคลื่อนตามข้อ  ๒  รวมทั้งคณะอนุกรรมการและคณะทํางานตามข้อ  ๓  (๘) 

การเบิกจ่ายเบ้ียประชุมของคณะกรรมการ  คณะอนุกรรมการ  และคณะทํางานตามวรรคหนึ่ง  
ให้เป็นไปตามพระราชกฤษฎีกาว่าด้วยเบ้ียประชุมกรรมการ  ส่วนการเบิกจ่ายค่าใช้จ่ายที่เก่ียวข้องกับ 
การบริหารจัดการอื่นที่จําเป็น  ให้เบิกจ่ายได้ตามระเบียบของทางราชการ  ทั้งนี้  ให้เบิกจ่ายจากงบประมาณ 
ของสํานักงานปลัดกระทรวง  กระทรวงศึกษาธิการ 

ข้อ ๕ ให้มีสํานักงานศึกษาธิการภาค  จํานวนสิบแปดภาค  สังกัดสํานักงานปลัดกระทรวง  
กระทรวงศึกษาธิการ  ตามบัญชีที่รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการประกาศกําหนด  เพื่อปฏิบัติภารกิจของ
กระทรวงศึกษาธิการในระดับพื้นที่  ทําหน้าที่ขับเคลื่อนการศึกษาในระดับภาคและจังหวัดโดยการ
อํานวยการ  ส่งเสริม  สนับสนุน  และพัฒนาการศึกษาแบบร่วมมือและบูรณาการกับหน่วยงานในสังกัด
กระทรวงศึกษาธิการและหน่วยงานอื่นหรือภาคส่วนที่เก่ียวข้องในพื้นที่นั้น ๆ  และให้มีอํานาจหน้าที่  
ดังต่อไปนี้ 

(๑) กําหนดยุทธศาสตร์และบทบาทการพัฒนาภาคต่าง ๆ  ให้เชื่อมโยงและสอดคล้องกับ 
ทิศทางการพัฒนาประเทศ  ทิศทางการดําเนินงานตามข้อ  ๓  (๑)  นโยบายและยุทธศาสตร์ของ
กระทรวงศึกษาธิการ  และยุทธศาสตร์การพัฒนากลุ่มจังหวัด  รวมทั้งการพัฒนาด้านอื่น ๆ  ในพื้นที่
รับผิดชอบตามศักยภาพและโอกาสของบุคคลและชุมชนในแต่ละพื้นที่ 

(๒) สนับสนุนการพัฒนาจังหวัดในพื้นที่รับผิดชอบเกี่ยวกับงานด้านวิชาการ  การวิจัยและพัฒนา 
(๓) กํากับดูแล  ติดตาม  และประเมินผลการดําเนินงานของสํานักงานศึกษาธิการจังหวัด 

ในพื้นที่รับผิดชอบ 
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(๔) สนับสนุนการตรวจราชการ  และติดตามประเมินผลการดําเนินงานตามนโยบายและยุทธศาสตร์
ของกระทรวงศึกษาธิการในพื้นที่รับผิดชอบ 

(๕) ประสานการบริหารงานระหว่างราชการส่วนกลางและส่วนภูมิภาคให้เกิดการพัฒนาอย่างบูรณาการ
ในระดับพื้นที่ของหลายจังหวัด  โดยยึดการมีส่วนร่วมและประโยชน์สุขของประชาชนเป็นหลัก 

(๖) ปฏิบัติงานร่วมกับหรือสนับสนุนการปฏิบัติงานของหน่วยงานอื่นที่เก่ียวข้องหรือที่ได้รับ
มอบหมาย 

ข้อ ๖ ให้มีศึกษาธิการภาคเป็นผู้บังคับบัญชาข้าราชการ  พนักงานราชการและลูกจ้าง 
ในสํานักงานศึกษาธิการภาค  มีอํานาจหน้าที่รับผิดชอบการดําเนินงานของสํานักงานศึกษาธิการภาค  
และให้มีรองศึกษาธิการภาคจํานวนหน่ึงคน  เพื่อช่วยเหลืองานศึกษาธิการภาค  ทั้งนี้  ผู้ที่จะดํารงตําแหน่ง 
รองศึกษาธิการภาคต้องเป็นผู้ที่ดํารงตําแหน่งข้าราชการพลเรือนสามัญ  ตําแหน่งประเภทอํานวยการ
ระดับสูง  หรือศึกษาธิการจังหวัด  อยู่ก่อนวันที่คําสั่งนี้ใช้บังคับ 

ให้ปลัดกระทรวงศึกษาธิการเป็นผู้มีอํานาจสั่งบรรจุศึกษาธิการภาค  และสั่งบรรจุและแต่งตั้ง
รองศึกษาธิการภาค  จากข้าราชการในกระทรวงศึกษาธิการ 

ข้อ ๗ ในแต่ละจังหวัด  ให้มีคณะกรรมการศึกษาธิการจังหวัด  เรียกโดยย่อว่า  “กศจ.”  
ประกอบด้วย 

(๑) ผู้ว่าราชการจังหวัด  หรือรองผู้ว่าราชการจังหวัดที่ได้รับมอบหมาย  เป็นประธานกรรมการ 
(๒) ศึกษาธิการภาคในพื้นที่ที่รับผิดชอบ  เป็นรองประธานกรรมการ 
(๓) ผู้แทนสํานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน  ผู้แทนสํานักงานคณะกรรมการ 

การอาชีวศึกษา  ผู้แทนสํานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา  ผู้แทนสํานักงานคณะกรรมการข้าราชการครู
และบุคลากรทางการศึกษา  ผู้แทนสํานักงานคณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกชน  และผู้แทน
สํานักงานส่งเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย  เป็นกรรมการ 

(๔) กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ  จํานวนไม่เกินหกคน  ซึ่งรัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ
แต่งตั้งโดยความเห็นชอบของคณะกรรมการขับเคลื่อนตามข้อ  ๒  โดยอย่างน้อยต้องมีผู้แทนองค์กร
ภาคเอกชน  ผู้แทนองค์กรวิชาชีพ  และผู้แทนภาคประชาชน  ด้านละหนึ่งคน 

(๕) ศึกษาธิการจังหวัด  เป็นกรรมการและเลขานุการ 
(๖) รองศึกษาธิการจังหวัด  เป็นผู้ช่วยเลขานุการ 
กศจ .   อาจแต่งตั้ ง ข้าราชการในสํานักงานศึกษาธิการจังหวัดจํานวนไม่เ กินสองคน 

เป็นผู้ช่วยเลขานุการด้วยก็ได้ 
ข้อ ๘ ให้  กศจ.  มีอํานาจหน้าที่ในเขตจังหวัด  ดังต่อไปนี้   
(๑) อํานาจหน้าที่ตามที่กฎหมายว่าด้วยการศึกษาแห่งชาติ  กฎหมายว่าด้วยระเบียบบริหาร

ราชการกระทรวงศึกษาธิการ  และกฎหมายว่าด้วยระเบียบข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา  
กําหนดให้เป็นอํานาจหน้าที่ของคณะกรรมการเขตพื้นที่การศึกษาและ  อ.ก.ค.ศ.  เขตพื้นที่การศึกษา 
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(๒) กําหนดยุทธศาสตร์  แนวทางการจัดการศึกษา  และการส่งเสริมสนับสนุนการจัดการศึกษา 
ทุกระดับและทุกประเภท  ประสานและส่งเสริมการบริหารและการจัดการศึกษาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  
รวมทั้งส่งเสริมและสนับสนุนการจัดการศึกษาของบุคคล  ครอบครัว  องค์กรชุมชน  องค์กรเอกชน  
องค์กรวิชาชีพ  สถาบันศาสนา  สถานประกอบการ  และสถาบันสังคมอื่นที่จัดการศึกษาในรูปแบบ 
ที่หลากหลาย 

(๓) พิจารณาและให้ความเห็นชอบแผนพัฒนาการศึกษา 
(๔) พิจารณาและให้ความเห็นชอบกรอบการประเมินผลการปฏิบัติงานและตัวชี้วัดในการ

ดําเนินงานในลักษณะตัวชี้วัดร่วมของส่วนราชการหรือหน่วยงาน  และสถานศึกษาในสังกัดกระทรวงศึกษาธิการ 
(๕) เสนอความเห็นเก่ียวกับการบริหารงานบุคคลของข้าราชการครูและบุคลากรทาง 

การศึกษาต่อคณะกรรมการขับเคลื่อนตามข้อ  ๒ 
(๖) กํากับ  เร่งรัด  ติดตาม  และประเมินผลการปฏิบัติงานของส่วนราชการหรือหน่วยงาน

และสถานศึกษาในสังกัดกระทรวงศึกษาธิการ 
(๗) วางแผนการจัดการศึกษาและพิจารณาเสนอแนะการจัดสรรงบประมาณให้แก่สถานศึกษา 
(๘) เสนอคณะกรรมการขับเคลื่อนตามข้อ  ๒  เพื่อแต่งตั้งคณะอนุกรรมการศึกษาธิการจังหวัด 

ตามข้อ  ๙ 
(๙) แต่งตั้งคณะอนุกรรมการหรือคณะทํางานตามความจําเป็นเพื่อช่วยเหลือการปฏิบัติงาน

ของ  กศจ.  ซึ่งอย่างน้อยต้องมีคณะอนุกรรมการบริหารราชการเชิงยุทธศาสตร์  และคณะอนุกรรมการ
เก่ียวกับการพัฒนาการศึกษา  โดยให้นําองค์ประกอบของ  อกศจ.  มาใช้บังคับโดยอนุโลม 

ในการเสนอและการแต่งตั้งคณะอนุกรรมการหรือคณะทํางานตามวรรคหน่ึง  ต้องคํานึงถึง
วงเงินงบประมาณที่ได้รับ  ความคุ้มค่า  ความประหยัด  ความรวดเร็วและไม่เป็นการเพิ่มข้ันตอน 
ในการปฏิบัติหน้าที่โดยไม่จําเป็น 

(๑๐) ปฏิบัติหน้าที่อื่นตามที่กฎหมายกําหนด  หรือตามที่คณะกรรมการขับเคล่ือนตามข้อ  ๒  
มอบหมาย 

ข้อ ๙ ให้  กศจ.  เสนอคณะกรรมการขับเคลื่อนตามข้อ  ๒  เพื่อแต่งตั้งคณะอนุกรรมการ
ศึกษาธิการจังหวัด  เรียกโดยย่อว่า  “อกศจ.”  เพื่อช่วยเหลือหรือกลั่นกรองงานให้แก่  กศจ.  เก่ียวกับ
การบรรจุ  การแต่งตั้ง  การโยกย้าย  การดําเนินการทางวินัย  การกําหนดวิทยฐานะ  หรือการกําหนด
สิทธิประโยชน์ต่าง ๆ  ของข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา 

ให้  อกศจ.  ตามวรรคหน่ึง  ประกอบด้วย   
(๑) กรรมการใน  กศจ.  จํานวนหนึ่งคน  เป็นประธานอนุกรรมการ 
(๒) กรรมการใน  กศจ.  จํานวนสองคน  เป็นอนุกรรมการ 
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(๓) ผู้อํานวยการสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาหรือผู้อํานวยการสถานศึกษาในจังหวัดจํานวนสองคน  
เป็นอนุกรรมการ 

(๔) ผู้ทรงคุณวุฒิ  ซึ่งมิได้เป็นกรรมการใน  กศจ.  จํานวนไม่เกินสามคน  เป็นอนุกรรมการ 
(๕) ศึกษาธิการจังหวัด  เป็นอนุกรรมการและเลขานุการ 
ในกรณีมีความจําเป็น  กศจ.  อาจแต่งตั้งข้าราชการในสํานักงานศึกษาธิการจังหวัดจํานวน 

ไม่เกินสองคนเป็นผู้ช่วยเลขานุการก็ได้ 
ข้อ ๑๐ การเบิกจ่ายเบี้ยประชุมของ  กศจ.  อกศจ.  คณะอนุกรรมการและคณะทํางาน 

ตามข้อ  ๘  (๙)  เป็นไปตามพระราชกฤษฎีกาว่าด้วยเบี้ยประชุมกรรมการ  และการเบิกจ่ายค่าใช้จ่าย 
ที่เก่ียวข้องกับการบริหารจัดการอื่น ๆ  ที่จําเป็น  ให้เบิกจ่ายได้ตามระเบียบของทางราชการ  โดยเบิกจ่าย 
จากงบประมาณของสํานักงานปลัดกระทรวง  กระทรวงศึกษาธิการ 

ข้อ ๑๑ ให้มีสํานักงานศึกษาธิการจังหวัด  สังกัดสํานักงานปลัดกระทรวง  กระทรวงศึกษาธิการ  
เพื่อปฏิบัติภารกิจของกระทรวงศึกษาธิการเก่ียวกับการบริหารและการจัดการศึกษาตามที่กฎหมายกําหนด   
การปฏิบัติราชการตามอํานาจหน้าที่  นโยบาย  และยุทธศาสตร์ของส่วนราชการต่าง ๆ  ที่มอบหมาย  
และให้มีอํานาจหน้าที่ในเขตจังหวัด  ดังต่อไปนี้ 

(๑) รับผิดชอบงานธุรการของ  กศจ.  อกศจ.  คณะอนุกรรมการบริหารราชการเชิงยุทธศาสตร์  
คณะอนุกรรมการเก่ียวกับการพัฒนาการศึกษา  คณะอนุกรรมการและคณะทํางาน  รวมทั้งปฏิบัติงานราชการ 
ที่เป็นไปตามอํานาจและหน้าที่ของ  กศจ.  และตามที่  กศจ.  มอบหมาย 

(๒) จัดทําแผนพัฒนาการศึกษาและแผนปฏิบัติการ 
(๓) สั่งการ  กํากับ  ดูแล  เร่งรัด  ติดตาม  และประเมินผลการปฏิบัติงานของส่วนราชการ

หรือหน่วยงานและสถานศึกษาในสังกัดกระทรวงศึกษาธิการให้เป็นไปตามนโยบายของกระทรวงศึกษาธิการ 
(๔) จัดระบบ  ส่งเสริม  และประสานงานเครือข่ายข้อมูลสารสนเทศและเทคโนโลยีดิจิทัล 

เพื่อการศึกษา 
(๕) ส่งเสริมและสนับสนุนการศึกษาเพื่อคนพิการ  ผู้ด้อยโอกาส  และผู้มีความสามารถพิเศษ 
(๖) ดําเนินงานเก่ียวกับการบริหารงานบุคคลของข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา 
(๗) ส่งเสริม  สนับสนุน  และดําเนินการเกี่ยวกับงานด้านวิชาการ  การนิเทศ  และแนะแนว

การศึกษาทุกระดับและทุกประเภท  รวมทั้งติดตามและประเมินผลระบบบริหารและการจัดการศึกษา 
(๘) ดําเนินการเก่ียวกับการตรวจสอบด้านการบริหาร  การเงิน  และการบัญชีของส่วนราชการ 

หรือหน่วยงานและสถานศึกษาในสังกัดกระทรวงศึกษาธิการ 
(๙) ส่งเสริมและประสานงานการศาสนา  ศิลปะ  วัฒนธรรม  และการกีฬาเพื่อการศึกษา 

(๑๐) ส่งเสริม  สนับสนุน  และดําเนินการเก่ียวกับการจัดการศึกษาเอกชน 
(๑๑) ปฏิบัติภารกิจตามนโยบายของกระทรวงศึกษาธิการหรือตามที่ได้รับมอบหมาย  รวมทั้ง

ปฏิบัติภารกิจเก่ียวกับราชการประจําทั่วไปของกระทรวงศึกษาธิการ  และประสานงานต่าง ๆ  ในจังหวัด 
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ข้อ ๑๒ ให้มีศึกษาธิการจังหวัด  เป็นผู้บังคับบัญชาข้าราชการ  พนักงานราชการ  และ
ลูกจ้างในสํานักงานศึกษาธิการจังหวัด  อยู่ภายใต้การกํากับดูแลของศึกษาธิการภาค  มีอํานาจหน้าที่
รับผิดชอบการดําเนินงานของสํานักงานศึกษาธิการจังหวัด  รวมท้ังให้มีอํานาจหน้าที่ตามที่กฎหมาย 
ว่าด้วยระเบียบข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษากําหนดให้เป็นอํานาจหน้าที่ของผู้อํานวยการ
สํานักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาและผู้อํานวยการสํานักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษา  
เฉพาะงานที่เก่ียวกับ  อ.ก.ค.ศ.  เขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาและ  อ.ก.ค.ศ.  เขตพื้นที่การศึกษา
มัธยมศึกษา  และให้มีรองศึกษาธิการจังหวัด  เพื่อช่วยเหลืองานศึกษาธิการจังหวัด  จํานวนสามคน 

ให้ศึกษาธิการจังหวัด  รองศึกษาธิการจังหวัด  และข้าราชการที่ปฏิบัติงานในสํานักงาน
ศึกษาธิการจังหวัดเป็นข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา  ทั้งนี้  ให้ศึกษาธิการจังหวัด 
ดํารงตําแหน่งเทียบกับข้าราชการพลเรือนสามัญประเภทอํานวยการระดับสูง  และผู้ที่จะดํารงตําแหน่ง
ศึกษาธิการจังหวัดต้องเป็นผู้ที่ดํารงตําแหน่งผู้อํานวยการประเภทผู้บริหารการศึกษาหรือเป็นผู้ที่ได้รับ
มอบหมายให้ปฏิบตัิหน้าที่รองศึกษาธิการภาคอยู่ก่อนวันที่คําสั่งนี้ใช้บังคับ  ทั้งนี้  ตามหลักเกณฑ์  วิธีการ  
และเง่ือนไข  ที่  ก.ค.ศ.  กําหนด 

ข้อ ๑๓ การบรรจุและแต่งตั้งข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาในจังหวัดหรือ
กรุงเทพมหานครตามมาตรา  ๕๓  (๓)  และ  (๔)  แห่งพระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการครูและ
บุคลากรทางการศึกษา  พ.ศ.  ๒๕๔๗  ซึ่งแก้ไขเพิ่มเติมโดยพระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการครูและ
บุคลากรทางการศึกษา  (ฉบับที่  ๒)  พ.ศ.  ๒๕๕๑  ให้ศึกษาธิการจังหวัดโดยความเห็นชอบของ  กศจ.  
เป็นผู้มีอํานาจสั่งบรรจุและแต่งตั้ง 

ข้อ ๑๔ เพื่อประโยชน์ในการบริหารงาน  กํากับดูแล  และบูรณาการการศึกษาของ
กระทรวงศึกษาธิการในจังหวัดหรือกรุงเทพมหานคร  ให้เลขาธิการคณะกรรมการการศึกษาข้ันพื้นฐาน  
เลขาธิการคณะกรรมการการอาชีวศึกษา  เลขาธิการคณะกรรมการการอุดมศึกษา  เลขาธิการ
คณะกรรมการข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา  เลขาธิการสํานักงานส่งเสริมการศึกษา 
นอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย  และเลขาธิการคณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกชน   
มอบอํานาจเก่ียวกับการบริหารงานบุคคล  วิชาการ  การบริหารทั่วไป  งบประมาณ  และทรัพย์สิน 
ให้กับศึกษาธิการจังหวัดเป็นผู้ปฏิบัติราชการแทนในเรื่องนั้น 

ให้เลขาธิการคณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกชนมอบอํานาจในการปฏิบัติราชการ 
ตามกฎหมายว่าด้วยโรงเรียนเอกชนให้ศึกษาธิการจังหวัดเป็นผู้ดําเนินการแทน 

การมอบอํานาจตามวรรคหนึ่งและวรรคสองให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์และวิธีการที่คณะกรรมการ
ขับเคลื่อนตามข้อ  ๒  กําหนด 
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ข้อ ๑๕ ให้รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ  โดยความเห็นชอบของคณะกรรมการ
ขับเคล่ือนตามข้อ  ๒  กําหนดสถานที่ตั้งของสํานักงานศึกษาธิการภาคและสํานักงานศึกษาธิการจังหวัด  
ให้แล้วเสร็จภายในสี่สิบห้าวันนับแต่วันที่คําสั่งนี้มีผลใช้บังคับ  ทั้งนี้  การดําเนินการดังกล่าวต้องไม่เป็น
การเพิ่มหรือกระทบต่อภาระงบประมาณ 

ข้อ ๑๖ ให้โอนบรรดาอํานาจหน้าที่และการดําเนินการใด ๆ  ตามอํานาจหน้าที่ของ
คณะกรรมการขับเคล่ือนการปฏิรูปการศึกษาของกระทรวงศึกษาธิการในภูมิภาค  กศจ.  อกศจ.  
คณะอนุกรรมการ  และคณะทํางาน  ตามคําสั่งหัวหน้าคณะรักษาความสงบแห่งชาติ  ที่  ๑๐/๒๕๕๙  
เร่ือง  การขับเคลื่อนการปฏิรูปการศึกษาของกระทรวงศึกษาธิการในภูมิภาค  ลงวันที่  ๒๑  มีนาคม  
พุทธศักราช  ๒๕๕๙  และที่แก้ไขเพิ่มเติม  ไปเป็นอํานาจหน้าที่ของคณะกรรมการขับเคลื่อนการปฏิรูป
การศึกษาของกระทรวงศึกษาธิการในภูมิภาค  กศจ.  อกศจ.  คณะอนุกรรมการ  และคณะทํางาน   
ตามคําสั่งนี้   

ข้อ ๑๗ ให้โอนบรรดาอํานาจหน้าที่และการดําเนินการใด ๆ  ตามอํานาจหน้าที่ของ
ศึกษาธิการภาค  รองศึกษาธิการภาค  ศึกษาธิการจังหวัด  และรองศึกษาธิการจังหวัดตามคําสั่งหัวหน้า
คณะรักษาความสงบแห่งชาติ  ที่  ๑๑/๒๕๕๙  เร่ือง  การบริหารราชการของกระทรวงศึกษาธิการ 
ในภูมิภาค  ลงวันที่  ๒๑  มีนาคม  พุทธศักราช  ๒๕๕๙  และที่แก้ไขเพิ่มเติม  ไปเป็นอํานาจหน้าที่ของ
ศึกษาธิการภาค  รองศึกษาธิการภาค  ศึกษาธิการจังหวัด  และรองศึกษาธิการจังหวัด  ตามคําสั่งนี้ 

ข้อ ๑๘ ให้โอนบรรดาอํานาจหน้าที่เก่ียวกับราชการ  กิจการ  ทรัพย์สิน  งบประมาณ  สิทธิ  
หนี้  ภาระผูกพัน  ข้าราชการ  พนักงานราชการ  ลูกจ้าง  และอัตรากําลังของสํานักงานศึกษาธิการภาค  
สํานักงานปลัดกระทรวง  กระทรวงศึกษาธิการ  และสํานักงานศึกษาธิการจังหวัด  สํานักงานปลัดกระทรวง  
กระทรวงศึกษาธิการ  ตามคําสั่งหัวหน้าคณะรักษาความสงบแห่งชาติ  ที่  ๑๑/๒๕๕๙  เร่ือง  การบริหารราชการ
ของกระทรวงศึกษาธิการในภูมิภาค  ลงวันที่  ๒๑  มีนาคม  พุทธศักราช  ๒๕๕๙  และท่ีแก้ไขเพิ่มเติม  
ไปเป็นของสํานักงานศึกษาธิการภาค  สํานักงานปลัดกระทรวง  กระทรวงศึกษาธิการ  และสํานักงาน
ศึกษาธิการจังหวัด  สํานักงานปลัดกระทรวง  กระทรวงศึกษาธิการตามคําสั่งนี้ 

ข้อ ๑๙ ให้สํานักงานศึกษาธิการภาคและสํานักงานศึกษาธิการจังหวัดตามคําสั่งหัวหน้าคณะ
รักษาความสงบแห่งชาติ  ที่  ๑๑/๒๕๕๙  เรื่อง  การบริหารราชการของกระทรวงศึกษาธิการในภูมิภาค  
ลงวันที่  ๒๑  มีนาคม  พุทธศักราช  ๒๕๕๙  และที่แก้ไขเพิ่มเติม  ที่มีอยู่ในวันก่อนวันที่คําสั่งนี้ใช้บังคับ  
เป็นสํานักงานศึกษาธิการภาคและสํานักงานศึกษาธิการจังหวัด  ตามคําสั่งนี้ 

ข้อ ๒๐ ให้ศึกษาธิการภาค  รองศึกษาธิการภาค  ศึกษาธิการจังหวัด  และรองศึกษาธิการจังหวัด
ตามคําสั่งหัวหน้าคณะรักษาความสงบแห่งชาติ  ที่  ๑๑/๒๕๕๙  เร่ือง  การบริหารราชการของกระทรวงศึกษาธิการ
ในภูมิภาค  ลงวันที่  ๒๑  มีนาคม  พุทธศักราช  ๒๕๕๙  และที่แก้ไขเพิ่มเติม  ซึ่งดํารงตําแหน่งอยู่ในวัน
ก่อนวันที่คําสั่งนี้มีผลใช้บังคับเป็นศึกษาธิการภาค  รองศึกษาธิการภาค  ศึกษาธิการจังหวัด  และ 
รองศึกษาธิการจังหวัดตามคําสั่งนี้ 
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 หน้า   ๒๒ 
เล่ม   ๑๓๔   ตอนพิเศษ   ๙๖   ง ราชกิจจานุเบกษา ๓   เมษายน   ๒๕๖๐ 
 

 
 

ข้อ ๒๑ บรรดาบทบัญญัติแห่งกฎหมาย  กฎ  ระเบียบ  ข้อบังคับ  ประกาศ  คําสั่ง  หรือ 
มติคณะรัฐมนตรีใดที่อ้างถึงคณะกรรมการเขตพื้นที่การศึกษาตามกฎหมายว่าด้วยการศึกษาแห่งชาติและ
กฎหมายว่าด้วยระเบียบบริหารราชการกระทรวงศึกษาธิการ  หรือ  อ.ก.ค.ศ.  เขตพื้นที่การศึกษา 
ตามกฎหมายว่าด้วยระเบียบข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา  ให้ถือว่าอ้างถึง  กศจ.  ตามคําสั่งนี้  
โดยให้บทบัญญัติดังกล่าวยังคงมีผลใช้บังคับได้ต่อไปเท่าที่ไม่ขัดหรือแย้งกับคําสั่งนี้ 

ข้อ ๒๒ การยุบเลิกและการใดที่ได้ดําเนินการไปในส่วนที่เก่ียวข้องกับการยุบเลิกคณะกรรมการ
เขตพื้นที่การศึกษาและ  อ.ก.ค.ศ.  เขตพื้นที่การศึกษา  ตามคําสั่งหัวหน้าคณะรักษาความสงบแห่งชาติ  
ที่  ๑๐/๒๕๕๙  เร่ือง  การขับเคล่ือนการปฏิรูปการศึกษาของกระทรวงศึกษาธิการในภูมิภาค  ลงวันที่  
๒๑  มีนาคม  พุทธศักราช  ๒๕๕๙  คําสั่งหัวหน้าคณะรักษาความสงบแห่งชาติ  ที่  ๑๑/๒๕๕๙   
เร่ือง  การบริหารราชการของกระทรวงศึกษาธิการในภูมิภาค  ลงวันที่  ๒๑  มีนาคม  พุทธศักราช  ๒๕๕๙  และ
คําสั่งหัวหน้าคณะรักษาความสงบแห่งชาติ  ที่  ๓๘/๒๕๕๙  เร่ือง  แก้ไขเพิ่มเติมคําสั่งหัวหน้าคณะรักษา
ความสงบแห่งชาติ  ที่  ๑๐/๒๕๕๙  และคําสั่งหัวหน้าคณะรักษาความสงบแห่งชาติ  ที่  ๑๑/๒๕๕๙   
ลงวันที่  ๑๒  กรกฎาคม  พุทธศักราช  ๒๕๕๙  ให้ยังคงมีผลใช้บังคับต่อไป 

ข้อ ๒๓ ในกรณีที่มีปัญหาเก่ียวกับการปฏิบัติตามคําสั่งนี้  ให้เป็นไปตามคําวินิจฉัยของ
คณะกรรมการขับเคลื่อนการปฏิรูปการศึกษาของกระทรวงศึกษาธิการในภูมิภาค 

ข้อ ๒๔ ในกรณีเห็นสมควรนายกรัฐมนตรีหรือคณะรัฐมนตรีอาจเสนอให้คณะรักษาความสงบ
แห่งชาติแก้ไขเปลี่ยนแปลงคําสั่งนี้ได้ 

ข้อ ๒๕ คําสั่งนี้ให้ใช้บังคับตั้งแต่วันประกาศในราชกิจจานุเบกษาเป็นต้นไป 
 

สั่ง  ณ  วันที่  ๓  เมษายน  พุทธศักราช  ๒๕๖๐ 
พลเอก  ประยุทธ์  จันทร์โอชา 

หัวหน้าคณะรักษาความสงบแห่งชาติ 
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ตําแหน่งประเภท   วิชาการ 
 
สายงาน      จัดการงานทั่วไป 
 
ชื่อตําแหน่งในสายงาน   นักจัดการงานทั่วไป  
 
ระดับ      ปฏิบัติการ  
 
หน้าที่ความรับผิดชอบหลัก 

ปฏิบัติงานในฐานะผู้ปฏิบัติงานระดับต้น ที่ ต้องใช้ความรู้ ความสามารถทางวิชาการ 
ในการทํางาน ปฏิบัติงานเก่ียวกับการบริหารจัดการภายในสํานักงานหรือการบริหารราชการทั่วไป ภายใต้การกํากับ 
แนะนํา ตรวจสอบ และปฏิบัติงานอ่ืนตามที่ได้รับมอบหมาย 

โดยมีลักษณะงานที่ปฏิบัติในด้านต่าง ๆ ดังน้ี 

1. ด้านการปฏิบัติการ  

 (1) ศึกษา รวบรวมข้อมูล สถิติ สรุปรายงาน เพ่ือสนับสนุนการบริหารสํานักงาน 
ในด้านต่างๆ เช่นงานบริหารทรัพยากรบุคคล งานบริหารงบประมาณ งานบริหารแผนปฏิบัติราชการ  
งานบริหารอาคารสถานที่ และงานสัญญาต่างๆ เป็นต้น 

 (2) ปฏิบัติงานเลขานุการของผู้บริหาร เช่น การกลั่นกรองเรื่อง การจัดเตรียมเอกสาร
สําหรับการประชุม เป็นต้น เพ่ือไม่ให้เกิดข้อผิดพลาดในการวินิจฉัยสั่งการของผู้บริหาร 

 (3) จัดเตรียมการประชุม บันทึกและเรียบเรียงรายงานการประชุม และรายงานอ่ืนๆ 
เพ่ือให้การบริหารการประชุมมีประสิทธิภาพและบรรลุวัตถุประสงค์ของหน่วยงาน 

 (4) ทําเรื่องติดต่อกับหน่วยงานและบุคคลต่างๆ  ทั้งในประเทศและต่างประเทศ เพ่ือให้การดําเนินงาน
บรรลุเป้าหมายตามที่กําหนดไว้ 

 (5)  ช่วยติดตามการปฏิบัติตามมติของที่ประชุม หรือการปฏิบัติตามคําสั่งของผู้บริหาร
ของหน่วยงาน เพ่ือการรายงานและเป็นข้อมูลประกอบการพิจารณาของผู้บังคับบัญชาต่อไป 
 

2. ด้านการวางแผน  

 วางแผนการทํางานที่รับผิดชอบ ร่วมดําเนินการวางแผนการทํางานของหน่วยงานหรือโครงการ 
เพ่ือให้การดําเนินงานเป็นไปตามเป้าหมาย ผลสัมฤทธ์ิที่กําหนด 
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3. ด้านการประสานงาน  
 (1) ประสานการทํางานร่วมกันทั้งภายในและภายนอกทีมงานหรือหน่วยงาน เพ่ือให้เกิดความร่วมมือ

และผลสัมฤทธ์ิตามท่ีกําหนด 
 (2) ช้ีแจงและให้รายละเอียดเก่ียวกับข้อมูล ข้อเท็จจริง แก่บุคคลหรือหน่วยงานที่เก่ียวข้อง 

เพ่ือสร้างความเข้าใจหรือความร่วมมือในการดําเนินงานตามท่ีได้รับมอบหมาย 
 
4. ด้านการบริการ  

 ตอบปัญหา ช้ีแจง และให้คําแนะนําเกี่ยวกับงานในความรับผิดชอบ ในระดับเบ้ืองต้น 
แก่หน่วยงานราชการ เอกชน หรือประชาชนทั่วไป เพ่ือให้ผู้ที่เกี่ยวข้องได้ทราบข้อมูลและเกิดความเข้าใจ
ในงานที่รับผิดชอบ 
 
คุณสมบัติเฉพาะสําหรับตําแหน่ง 

มีคุณวุฒิอย่างใดอย่างหน่ึงดังต่อไปนี้ 
1. ได้รับปริญญาตรีหรือคุณวุฒิอย่างอ่ืนที่เทียบได้ในระดับเดียวกัน ในสาขาวิชาหรือทาง 

ที่ส่วนราชการเจ้าสังกัดเห็นว่าเหมาะสมกับหน้าที่ความรับผิดชอบและลกัษณะงานที่ปฏิบัติ  
2. ได้รับปริญญาโทหรือคุณวุฒิอย่างอ่ืนที่เทียบได้ในระดับเดียวกัน ในสาขาวิชาหรือทาง  

ที่ส่วนราชการเจ้าสังกัดเห็นว่าเหมาะสมกับหน้าที่ความรับผิดชอบและลักษณะงานที่ปฏิบัติ  
3. ได้รับปริญญาเอกหรือคุณวุฒิอย่างอื่นที่เทียบได้ในระดับเดียวกัน ในสาขาวิชาหรือทาง 

ที่ส่วนราชการเจ้าสังกัดเห็นว่าเหมาะสมกับหน้าที่ความรับผิดชอบและลักษณะงานที่ปฏิบัติ 
4. ได้รับปริญญาหรือคุณวุฒิอย่าง อื่นที ่ ก .ค .ศ .  กําหนดว่าใช้เป็นคุณสมบัติเฉพาะ

สําหรับตําแหน่งน้ีได้ 
 
ความรู้ความสามารถ  ทักษะ  และสมรรถนะที่จําเป็นสําหรับตําแหน่ง 

1. ความรู้ความสามารถที่จําเป็นสําหรับการปฏิบัติงานในตําแหน่ง 
2. ทักษะที่จําเป็นสําหรับการปฏิบัติงานในตําแหน่ง 
3. สมรรถนะที่จําเป็นสําหรับการปฏิบัติงานในตําแหน่ง 
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ตําแหน่งประเภท วิชาการ 
 

ชื่อสายงาน วิเคราะห์นโยบายและแผน 
 

ชื่อตาํแหน่งในสายงาน นักวิเคราะห์นโยบายและแผน 
 

ระดบัตําแหนง่ ปฏิบัติการ 
 

หน้าทีค่วามรบัผดิชอบหลกั 

 ปฏิบัติงานในฐานะผู้ปฏิบัติงานระดับต้น ที่ต้องใช้ความรู้ ความสามารถทางวิชาการในการทํางาน 
ปฏิบัติงานด้านวิเคราะห์นโยบายและแผน ภายใต้การกํากับ แนะนํา ตรวจสอบ และปฏิบัติงานอื่น
ตามท่ีได้รับมอบหมาย  

 โดยมีลักษณะงานที่ปฏิบัติในด้านต่าง ๆ ดังน้ี 
 

 1. ด้านการปฏบิตักิาร 

  (1) รวบรวม วิเคราะห์ และประมวลนโยบายของรัฐบาลและสถานการณ์เศรษฐกิจ
การเมือง และสังคม  ทั้งในและต่างประเทศ เพ่ือนํามาสรุปเสนอประกอบการกําหนดนโยบายและเป้าหมาย
ของส่วนราชการ หรือนโยบาย แผนงาน และโครงการทางเศรษฐกิจ สังคม การเมือง การบริหาร หรือความมั่นคง 
  (2) รวบรวมข้อมูล และศึกษาวิเคราะห์เบื้องต้น เกี่ยวกับภารกิจหลักและแผนกลยุทธ์
ของส่วนราชการ หรือทิศทางการพัฒนาเศรษฐกิจ สังคม การเมือง เพ่ือวางแผนกําหนดแผนการปฏิบัติงาน
หรือโครงการให้สามารถบรรลุภารกิจที่กําหนดไว้ 
  (3) วิเคราะห์นโยบายของส่วนราชการ หรือนโยบาย แผนงาน และโครงการทางเศรษฐกิจ 
สังคม การเมือง การบริหาร หรือความมั่นคง และเสนอข้อคิดเห็น เพ่ือช่วยจัดทําแผนการปฏิบัติงาน 
แผนงาน โครงการ หรือ กิจกรรมได้ตามวัตถุประสงค์ที่ต้ังไว้ 
  (4) สํารวจ รวบรวม และประมวลผลข้อมูลการดําเนินงานตามนโยบายรัฐบาลและประเด็นปัญหา
ทางเศรษฐกิจ การเมือง และสังคม ทั้งในและต่างประเทศ เพื่อเป็นข้อมูลสําหรับการจัดทําแผนงาน 
หรือกําหนดยุทธศาสตร์ 
  (5) ศึกษาวิเคราะห์ความสัมพันธ์ระหว่างยุทธศาสตร์และนโยบายของรัฐบาล 
เพื่อประกอบการเสนอแนะแนวทางการประสานผลักดันยุทธศาสตร์และนโยบาย ตลอดจนการติดตามประเมินผล
ให้สอดคล้องไปในแนวทางเดียวกัน 
 

 2. ด้านการวางแผน 

  วางแผนการทํางานที่รับผิดชอบ ร่วมดําเนินการวางแผนการทํางานของหน่วยงานหรือ
โครงการ เพ่ือให้การดําเนินงานเป็นไปตามเป้าหมายและผลสัมฤทธ์ิที่กําหนด 
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 3.  ด้านการประสานงาน 

  (1) ประสานการทํางานร่วมกันทั้งภายในและภายนอกทีมงานหรือหน่วยงาน เพ่ือให้เกิดความร่วมมือ
และผลสัมฤทธ์ิตามท่ีกําหนดไว้ 
  (2) ช้ีแจงและให้รายละเอียดเกี่ยวกับข้อมูล ข้อเท็จจริง แก่บุคคลหรือหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง 
เพ่ือสร้างความเข้าใจหรือความร่วมมือในการดําเนินงานตามท่ีได้รับมอบหมาย 
 

 4. ด้านการบริการ 
  (1) รวบรวมข้อมูล เพ่ือเผยแพร่และถ่ายทอดองค์ความรู้ที่เก่ียวกับการจัดทําแผนงานโครงการ  
  (2) ให้คําปรึกษา แนะนํา ตอบปัญหา และช้ีแจงเรื่องต่างๆ เกี่ยวกับงานนโยบายและแผน 
เพ่ือแก้ปัญหาในการปฏิบัติงาน 
 

คุณสมบัติเฉพาะสําหรับตําแหน่ง 

 มีคุณวุฒิอย่างใดอย่างหน่ึงดังต่อไปนี้ 
 1. ได้รับปริญญาตรีหรือคุณวุฒิอย่างอื่นที่เทียบได้ในระดับเดียวกัน ในสาขาวิชาหรือทาง       
ที่ส่วนราชการเจ้าสังกัดเห็นว่าเหมาะสมกับหน้าที่ความรับผิดชอบและลักษณะงานที่ปฏิบัติ  

 2. ได้รับปริญญาโทหรือคุณวุฒิอย่างอื่นที่เทียบได้ในระดับเดียวกัน ในสาขาวิชาหรือทาง      
ที่ส่วนราชการเจ้าสังกัดเห็นว่าเหมาะสมกับหน้าที่ความรับผิดชอบและลักษณะงานที่ปฏิบัติ  

 3. ได้รับปริญญาเอกหรือคุณวุฒิอย่างอ่ืนที่เทียบได้ในระดับเดียวกัน ในสาขาวิชาหรือทาง     
ที่ส่วนราชการเจ้าสังกัดเห็นว่าเหมาะสมกับหน้าที่ความรับผิดชอบและลักษณะงานที่ปฏิบัติ 

                4.    ได้รับปริญญาหรือคุณวุฒิอย่างอ่ืนที่ ก.ค.ศ. กําหนดว่าใช้เป็นคุณสมบัติเฉพาะสําหรับตําแหน่งน้ีได้ 
 
ความรู้ความสามารถ ทักษะ และสมรรถนะที่จําเป็นสําหรับตําแหน่ง 

 1. มีความรู้ความสามารถที่จําเป็นสําหรับการปฏิบัติงานในตําแหน่ง 
 2. มีทักษะที่จําเป็นสําหรับการปฏิบัติงานในตําแหน่ง 

 3. มีสมรรถนะที่จําเป็นสําหรับการปฏิบัติงานในตําแหน่ง 
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ตําแหน่งประเภท วิชาการ 
 

ชื่อสายงาน นิติการ 
 

ชื่อตําแหน่งในสายงาน นิติกร 
 

ระดับตําแหน่ง ปฏิบัติการ 
 

หน้าท่ีความรับผิดชอบหลัก 

ปฏิบัติงานในฐานะผู้ปฏิบัติงานระดับต้น ที่ต้องใช้ความรู้ ความสามารถทางวิชาการในการทํางาน
ปฏิบัติงานด้านนิติการ ภายใต้การกํากับ แนะนํา ตรวจสอบ และปฏิบัติงานอ่ืนตามที่ได้รับมอบหมาย 

โดยมีลักษณะงานที่ปฏิบัติในด้านต่าง ๆ ดังน้ี 
 

 1. ด้านการปฏิบัติการ 

  (1)   เสนอความเห็นแก่ผู้บังคับบัญชาในการตอบข้อหารือ หรือวินิจฉัยปัญหากฎหมายเก่ียวกับ
ระเบียบของทางราชการที่มีผลกระทบต่อการดําเนินงานของหน่วยงาน เพ่ือเป็นข้อมูลสนับสนุนการพิจารณา
ของผู้บังคับบัญชา 
  (2)   ศึกษา วิเคราะห์ และวิจัยเพ่ือปรับปรุงกฎหมาย และระเบียบเกี่ยวกับหน่วยงาน 
ที่รับผิดชอบ เพ่ือให้ทันกับสถานการณ์ และอํานวยความสะดวกในการทํางาน โดยพิจารณาถึงความเหมาะสม
และเป็นธรรมต่อทุกฝ่าย 
  (3)   ศึกษาข้อมูล รวบรวมแสวงหาข้อเท็จจริงและข้อกฎหมาย เสนอความเห็นในการ
ดําเนินการเรื่องใด ๆ ที่ เกี่ยวกับวินัยข้าราชการ การร้องทุกข์ การพิทักษ์ระบบคุณธรรม รวมถึง 
การดําเนินการใด ๆ ตามกฎหมายปกครองที่เกี่ยวข้องกับการบริหารราชการ และการดําเนินคดีของหน่วยงาน 
เพ่ือใช้เป็นแนวทางในการปฏิบัติงาน และสามารถดําเนินการได้อย่างถูกต้อง 
 

            2. ด้านการวางแผน  

  วางแผนการทํางานที่รับผิดชอบ ร่วมดําเนินการวางแผนการทํางานของหน่วยงานหรือโครงการ 
เพ่ือให้การดําเนินงานเป็นไปตามเป้าหมายและผลสัมฤทธ์ิที่กําหนด 
            3. ด้านการประสานงาน  

  (1)   ประสานงานทํางานร่วมกันทั้งภายในและภายนอกทีมงานหรือหน่วยงาน เพื่อให้
เกิดความร่วมมือและผลสัมฤทธ์ิตามที่กําหนด 
  (2) ชี้แจงและให้รายละเอียดเกี่ยวกับข้อมูล ข้อเท็จจริง แก่บุคคลหรือหน่วยงาน 
ที่เกี่ยวข้อง  เพ่ือสร้างความเข้าใจหรือความร่วมมือในการดําเนินงานตามท่ีได้รับมอบหมาย 
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 4. ด้านการบริการ  

  ให้คําปรึกษาแนะนําด้านกฎหมายแก่บุคคลหรือหน่วยงานท่ีเก่ียวข้อง เพ่ือสร้างความเข้าใจ 
ในข้อกฎหมายที่เป็นปัญหา และให้ความรู้ถึงข้อกฎหมายที่เก่ียวข้องและเป็นประโยชน์กับการดําเนินงานของบุคคล
หรือหน่วยงานดังกล่าว 
 

คุณสมบัติเฉพาะสําหรับตําแหน่ง  

 มีคุณวุฒิอย่างใดอย่างหน่ึงดังต่อไปนี้ 
 1. ได้รับปริญญาตรีหรือคุณวุฒิอย่างอ่ืนที่เทียบได้ในระดับเดียวกัน ในสาขาวิชานิติศาสตร์ 
 2. ได้รับปริญญาโทหรือคุณวุฒิอย่างอ่ืนที่เทียบได้ในระดับเดียวกัน ในสาขาวิชานิติศาสตร์ 
 3. ได้รับปริญญาเอกหรือคุณวุฒิอย่างอ่ืนที่เทียบได้ในระดับเดียวกัน ในสาขาวิชานิติศาสตร์ 
 4. ได้รับปริญญาหรือคุณวุฒิอย่างอ่ืนที่ ก.ค.ศ. กําหนดว่าใช้เป็นคุณสมบัติเฉพาะสําหรับตําแหน่งน้ีได้  
 

ความรู้ความสามารถ ทักษะ และสมรรถนะท่ีจําเป็นสําหรับตําแหน่ง 

1. มีความรู้ความสามารถที่จําเป็นสําหรับการปฏิบัติงานในตาํแหน่ง 
2. มีทักษะท่ีจําเป็นสําหรับการปฏิบัติงานในตําแหน่ง 
3. มีสมรรถนะที่จําเป็นสําหรับการปฏิบัติงานในตําแหน่ง 
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ตําแหน่งประเภท วิชาการ 
 

ชื่อสายงาน วิชาการศึกษา 
 

ชื่อตําแหน่งในสายงาน นักวิชาการศึกษา 
 

ระดับตําแหน่ง ปฏิบัติการ 
 

หน้าทีค่วามรบัผดิชอบหลกั 

ปฏิบัติงานในฐานะผู้ปฏิบัติงานระดับต้น ที่ต้องใช้ความรู้ ความสามารถทางวิชาการในการทํางาน 
ปฏิบัติงานด้านวิชาการศึกษา ภายใต้การกํากับ แนะนํา ตรวจสอบ และปฏิบัติงานอ่ืนตามที่ได้รับมอบหมาย  

โดยมีลักษณะงานที่ปฏิบัติในด้านต่าง ๆ ดังน้ี                
 

1.  ด้านการปฏบิตักิาร 

(1)  ศึกษา วิเคราะห์ข้อมูลเก่ียวกับการศึกษา เพ่ือเป็นข้อมูลประกอบการการพัฒนางาน
ด้านวิชาการศึกษาและที่เก่ียวข้อง   

(2)  ศึกษา วิเคราะห์ วิจัยเบ้องต้น เพ่ือประกอบการจัดทําข้อเสนอนโยบาย แผน มาตรฐาน
การศึกษา หลักสูตร แบบเรียน ตํารา สื่อการเรียนการสอน สื่อการศึกษา การผลิตและพัฒนาสื่อนวัตกรรม
และเทคโนโลยี การส่งเสริมสนับสนุนการจัดการศึกษา  

(3)  จัดทําแผนงาน/โครงการต่าง ๆ เพ่ือส่งเสริมสนับสนุนการจัดการศึกษา 
(4)  ดําเนินการเกี่ยวกับงานทะเบียนและ เอกสารด้านการศึกษา รวมท้ังปรับปรุงให้ทันสมัย 

เพ่ือเป็นหลักฐานอ้างอิงและให้การส่งเสริมสนับสนุนการจัดการศึกษา 
(5)  ส่งเสริมสนับสนุนการจัดการศึกษา เพ่ือให้การจัดการศึกษามีคุณภาพและมาตรฐาน 
(6)  ติดตาม ประเมินผลการดําเนินงาน กิจกรรมและสรุปผลด้านการศึกษา วิเคราะห์ วิจัย 

เพ่ือพัฒนางานด้านการศึกษา 
 

2.  ด้านการวางแผน 

วางแผนการทํางานที่รับผดิชอบ ร่วมดําเนินการวางแผนการทํางานของหน่วยงานหรือโครงการ
เพ่ือให้การดําเนินงานเป็นไปตามเป้าหมายและผลสัมฤทธ์ิที่กําหนด 

3.  ด้านการประสานงาน 

(1)  ประสานการทํางานร่วมกันทั้งภายในและภายนอกทีมงานหรือหน่วยงาน เพ่ือให้เกิด
ความร่วมมือและผลสัมฤทธ์ิตามที่กําหนด 

(2)  ช้ีแจงและให้รายละเอียดเก่ียวกับข้อมูล ข้อเท็จจริง แก่บุคคลหรือหน่วยงานที่เก่ียวข้อง 
เพ่ือสร้างความเข้าใจหรือความร่วมมือในการดําเนินงานตามที่ได้รับมอบหมาย 
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4.  ด้านการบริการ 

(1)  จัดบริการส่งเสริมการศึกษา เช่น จัดนิทรรศการ กิจกรรม พิพิธภัณฑ์ทางการศึกษา
และแหล่งเรียนรู้  เพ่ือให้การบริการความรู้และบริการทางด้านการศึกษาและวิชาชีพแก่ประชาชนอย่างทั่วถึง 

(2)  ผลิตคู่มือ แนวทางการอบรม เอกสารทางวิชาการ รวมทั้งให้คําแนะนําปรึกษาเบ้ืองต้น
แก่นักเรียน นิสิต นักศึกษาและชุมชน ประชาชนทั่วไปเพ่ือให้บริการความรู้แก่ประชาชนได้อย่างทั่วถึงและสะดวก      

(3)  ดําเนินการจัดการประชุมสัมมนาวิชาการนานาชาติ จัดประชุมอบรมและสัมมนา
เกี่ยวกับการแนะแนวการศึกษาและวิชาชีพ เพื่อส่งเสริมความรู้ความเข้าใจและให้แนวทางการศึกษา
และแนวทางการเลือกอาชีพที่เหมาะสมกับบุคคลทั่วไป 

(4)  เผยแพร่การศึกษา เช่น จัดรายการวิทยุ โทรทัศน์ เขียนบทความ จัดทําวารสาร 
สื่ออิเล็กทรอนิกส์ เอกสารต่าง ๆ รวมทั้งการใช้เทคโนโลยีทางการศึกษาอ่ืนๆ เพ่ือให้ความรู้ด้านการศึกษา 
การแนะแนวการศึกษาและวิชาชีพ อย่างทั่วถึงและมีคุณภาพ 
 

คุณสมบัติเฉพาะสําหรับตําแหน่ง 

     มีคุณวุฒิอย่างใดอย่างหน่ึงดังต่อไปนี้ 
1. ได้รับปริญญาตรีหรือคุณวุฒิอย่างอื่นที่เทียบได้ในระดับเดียวกัน ในสาขาวิชาหรือทาง

ที่ส่วนราชการเจ้าสังกัดเห็นว่าเหมาะสมกับหน้าที่ความรับผิดชอบและลักษณะงานที่ปฏิบัติ  
2. ได้รับปริญญาโทหรือคุณวุฒิอย่างอื่นที่เทียบได้ในระดับเดียวกัน ในสาขาวิชาหรือทาง

ที่ส่วนราชการเจ้าสังกัดเห็นว่าเหมาะสมกับหน้าที่ความรับผิดชอบและลักษณะงานที่ปฏิบัติ  
3. ได้รับปริญญาเอกหรือคุณวุฒิอย่างอ่ืนที่เทียบได้ในระดับเดียวกัน ในสาขาวิชาหรือทาง

ที่ส่วนราชการเจ้าสังกัดเห็นว่าเหมาะสมกับหน้าที่ความรับผิดชอบและลักษณะงานที่ปฏิบัติ 
4. ได้รับปริญญาหรือคุณวุฒิอย่างอ่ืนที่ ก.ค.ศ. กําหนดว่าใช้เป็นคุณสมบัติเฉพาะสําหรับตําแหน่งน้ีได้ 

 

ความรู้ความสามารถ  ทักษะ  และสมรรถนะที่จําเป็นสําหรับตําแหน่ง 
     1.  มีความรู้ความสามารถท่ีจําเป็นสําหรับการปฏิบัติงานในตําแหน่ง 
     2.  มทีักษะท่ีจําเป็นสําหรับการปฏิบัติงานในตําแหน่ง 
     3.  มสีมรรถนะที่จําเป็นสําหรับการปฏิบัติงานในตําแหน่ง 
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40 
 

ตําแหน่งประเภท วิชาการ 
 

ชื่อสายงาน ประชาสัมพันธ์ 
 

ชื่อตําแหน่งในสายงาน นักประชาสัมพันธ์ 
 

ระดับตําแหน่ง ปฏิบัติการ 
 

หน้าทีค่วามรบัผดิชอบหลกั 

ปฏิบัติงานในฐานะผู้ปฏิบัติงานระดับต้น ที่ต้องใช้ความรู้ ความสามารถทางวิชาการในการทํางาน 
ปฏิบัติงานด้านประชาสัมพันธ์  ภายใต้การกํากับ แนะนํา ตรวจสอบ และปฏิบัติงานอ่ืนตามที่ได้รับมอบหมาย   

โดยมีลักษณะงานที่ปฏิบัติในด้านต่าง ๆ ดังน้ี 
 

1. ด้านการปฏบิตักิาร 

(1) จัดกิจกรรมตามโครงการประชาสัมพันธ์ทั้งในและต่างประเทศ โดยประสานงาน
กับหน่วยงานที่เก่ียวข้อง เพ่ือให้การดําเนินงานประชาสัมพันธ์บรรลุผลสําเร็จตามเป้าหมาย 

(2) สํารวจความคิดเห็นของประชาชน และรวบรวมข้อมูลข่าวสารต่าง ๆ  และสรุปผล
เพ่ือเป็นข้อมูลในการดําเนินการประชาสัมพันธ์ 

(3) ศึกษา ค้นคว้าข้อมูล วิเคราะห์เพ่ือประกอบการวิจัย วางแผนการประชาสัมพันธ์และติดตามผล 
(4) จัดทําเอกสาร และผลิตบทความเพ่ือการประชาสัมพันธ์และเผยแพร ่
 

2. ด้านการวางแผน 

วางแผนการทํางานที่รับผิดชอบ ร่วมดําเนินการวางแผนการทํางานของหน่วยงานหรือโครงการ 
เพ่ือให้การดําเนินงานเป็นไปตามเป้าหมายและผลสัมฤทธ์ิที่กําหนด 
 

3. ด้านการประสานงาน 

(1) ประสานการทํางานร่วมกันทั้งภายในและภายนอกทีมงานหรือหน่วยงาน เพ่ือให้เกิดความร่วมมือ
และผลสัมฤทธ์ิตามท่ีกําหนด 

(2) ช้ีแจงและให้รายละเอียดเก่ียวกับข้อมูล ข้อเท็จจริง แก่บุคคลหรือหน่วยงานท่ีเกี่ยวข้อง 
เพ่ือสร้างความเข้าใจหรือความร่วมมือในการดําเนินงานตามท่ีได้รับมอบหมาย 

 
4. ด้านการบริการ 

ให้บริการข้อมูลการประชาสัมพันธ์แก่ประชาชนและหน่วยงานต่าง ๆ เพ่ือให้เกิดความรู้
ความเข้าใจที่ถูกต้อง ตรงตามข้อเท็จจริงที่เกิดขึ้น 
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คุณสมบัติเฉพาะสําหรับตําแหน่ง 

มีคุณวุฒิอย่างใดอย่างหน่ึงดังต่อไปนี้ 
1. ได้รับปริญญาตรีหรือคุณวุฒิอย่างอื่นที่เทียบได้ในระดับเดียวกัน ในสาขาวิชาหรือทาง      

ที่ส่วนราชการเจ้าสังกัดเห็นว่าเหมาะสมกับหน้าที่ความรับผิดชอบและลักษณะงานที่ปฏิบัติ 
2. ได้รับปริญญาโทหรือคุณวุฒิอย่างอื่นที่เทียบได้ในระดับเดียวกัน ในสาขาวิชาหรือทาง     

ที่ส่วนราชการเจ้าสังกัดเห็นว่าเหมาะสมกับหน้าที่ความรับผิดชอบและลักษณะงานที่ปฏิบัติ 
3. ได้รับปริญญาเอกหรือคุณวุฒิอย่างอื่นที่เทียบได้ในระดับเดียวกัน ในสาขาวิชาหรือทาง    

ที่ส่วนราชการเจ้าสังกัดเห็นว่าเหมาะสมกับหน้าที่ความรับผิดชอบและลักษณะงานที่ปฏิบัติ 
4. ได้รับปริญญาหรือคุณวุฒิอย่างอ่ืนที่ ก.ค.ศ. กําหนดว่าใช้เป็นคุณสมบัติเฉพาะสําหรับตําแหน่งน้ีได้ 

 

ความรู้ความสามารถ  ทักษะ  และสมรรถนะที่จําเป็นสําหรับตําแหน่ง 

1. มีความรู้ความสามารถที่จําเป็นสําหรับการปฏิบัติงานในตําแหน่ง 
2. มีทักษะที่จําเป็นสําหรับการปฏิบัติงานในตําแหน่ง 
3. มีสมรรถนะที่จําเป็นสําหรับการปฏิบัติงานในตําแหน่ง 

 

50



47 
 

ตําแหน่งประเภท วิชาการ 
 

ชื่อสายงาน ทรัพยากรบุคคล 
 

ชื่อตําแหน่งในสายงาน นักทรัพยากรบุคคล 
 

ระดับตําแหน่ง ปฏิบัติการ 
 

หน้าทีค่วามรบัผดิชอบหลกั 

ปฏิบัติงานในฐานะผู้ปฏิบัติงานระดับต้น โดยใช้ความรู้ ความสามารถทางวิชาการในการทํางาน 
ปฏิบัติงานด้านการบริหารหรือการพัฒนาทรัพยากรบุคคล ภายใต้การกํากับ แนะนํา ตรวจสอบ และปฏิบัติงานอ่ืน
ตามท่ีได้รับมอบหมาย    

โดยมีลักษณะงานที่ปฏิบัติในด้านต่าง ๆ ดังน้ี 
 

 1.   ด้านการปฏบิตักิาร 

(1)   ศึกษา รวบรวม และวิเคราะห์ข้อมูลทั้งในและต่างประเทศ เพ่ือประกอบการวางระบบ 
การจัดทํามาตรฐานหรือหลักเกณฑ์เก่ียวกับการบริหารทรัพยากรบุคคลภาครัฐ หรือของส่วนราชการ 

(2)   ศึกษา รวบรวม  ตรวจสอบ  และวิเคราะห์ข้อมูลสารสนเทศ  เพ่ือประกอบการดําเนินงาน
เก่ียวกับการบริหารทรัพยากรบุคคล 

(3)   ศึกษา รวบรวม และวิเคราะห์ข้อมูล เพ่ือประกอบการกําหนดความต้องการและความจําเป็น
ในการพัฒนาทรัพยากรบุคคล การวางแผนทางก้าวหน้าในอาชีพ การจัดหลักสูตรและการถ่ายทอดความรู้ 
การจัดสรรทุนการศึกษา และการดูแลนักเรียนทุนและบุคลากรภาครัฐในต่างประเทศ รวมถึงการวางแผน
และเสนอแนะนโยบายหรือยุทธศาสตร์การพัฒนาทรัพยากรบุคคลของส่วนราชการ และแผนการจัดสรรทุนการศึกษา
และการฝึกอบรม 

(4)   ศึกษา รวบรวมข้อมูล และวิเคราะห์งาน เพ่ือประกอบการกําหนดตําแหน่ง และการวางแผน
อัตรากําลังของส่วนราชการ 

(5)  ศึกษา รวบรวมและวิเคราะห์ข้อมูล  เพื่อประกอบการวางหลักเกณฑ์การบริหาร
ผลการปฏิบัติงาน และการบริหารค่าตอบแทน 

(6)   ศึกษา รวบรวม ตรวจสอบข้อมูล ถ้อยคํา ข้อเท็จจริง เพื่อประกอบการดําเนินการ
ทางวินัย การรักษาวินัยและจรรยา 

(7)   ศึกษา วิเคราะห์ข้อมูล เพ่ือพัฒนาระบบพิทักษ์คุณธรรม 
(8)   ดําเนินการเกี่ยวกับกระบวนการสรรหาและเลือกสรร เพ่ือบรรจุและแต่งต้ังผู้มีความรู้

ความสามารถให้ดํารงตําแหน่ง 
 

 2.   ด้านการวางแผน 

วางแผนการทํางานที่รับผิดชอบ ร่วมดําเนินการวางแผนการทํางานของหน่วยงานหรือโครงการ 
เพ่ือให้การดําเนินงานเป็นไปตามเป้าหมายและผลสัมฤทธ์ิที่กําหนด 
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3.   ด้านการประสานงาน 

 (1)  ประสานการทํางานร่วมกันทั ้งภายในและภายนอกทีมงานหรือหน่วยงาน 
เพ่ือให้เกิดความร่วมมือและผลสัมฤทธ์ิตามท่ีกําหนด 

 (2)  ช้ีแจงและให้รายละเอียดเกี่ยวกับข้อมูล ข้อเท็จจริง แก่บุคคลหรือหน่วยงานท่ีเก่ียวข้อง 
เพ่ือสร้างความเข้าใจหรือความร่วมมือในการดําเนินงานตามท่ีได้รับมอบหมาย 
 

4.   ด้านการบรกิาร 

 (1)  ให้คําแนะนํา ช้ีแจง ตอบปัญหาเบ้ืองต้นแก่หน่วยงานราชการ เอกชน ข้าราชการ 
พนักงานหรือเจ้าหน้าที่ของรัฐ หรือประชาชนทั่วไป เกี่ยวกับการบริหารและการพัฒนาทรัพยากรบุคคล 
เพ่ือสร้างความเข้าใจและสนับสนุนงานตามภารกิจของหน่วยงาน 

 (2)  ให้บริการข้อมูล เก่ียวกับการบริหารและการพัฒนาทรัพยากรบุคคล เพ่ือสนับสนุน
ภารกิจของบุคคลหรือหน่วยงานและใช้ประกอบการพิจารณากําหนดนโยบาย แผนงาน หลักเกณฑ์และมาตรการต่าง ๆ 

 (3)  ดําเนินการจัดสวัสดิการ และการส่งเสริมสภาพแวดล้อมในการทํางาน เพ่ือเพ่ิมพูน
ประสิทธิภาพการปฏิบัติงาน 
 

คุณสมบัติเฉพาะสําหรับตําแหน่ง 

มีคุณวุฒิอย่างใดอย่างหน่ึงดังต่อไปนี้ 
 1. ได้รับปริญญาตรีหรือคุณวุฒิอย่างอื่นที ่เทียบได้ในระดับเดียวกัน ในสาขาวิชาหรือทาง        
ที่ส่วนราชการเจ้าสังกัดเห็นว่าเหมาะสมกับหน้าที่ความรับผิดชอบและลักษณะงานที่ปฏิบัติ  
 2. ได้รับปริญญาโทหรือคุณวุฒิอย่างอ่ืนที่เทียบได้ในระดับเดียวกัน ในสาขาวิชาหรือทาง 
ที่ส่วนราชการเจ้าสังกัดเห็นว่าเหมาะสมกับหน้าที่ความรับผิดชอบและลักษณะงานที่ปฏิบัติ  
 3. ได้รับปริญญาเอกหรือคุณวุฒิอย่างอื่นที่เทียบได้ในระดับเดียวกัน ในสาขาวิชาหรือทาง      
ที่ส่วนราชการเจ้าสังกัดเห็นว่าเหมาะสมกับหน้าที่ความรับผิดชอบและลักษณะงานที่ปฏิบัติ 
 4. ได้รับปริญญาหรือคุณวุฒิอย่างอ่ืนที่ ก.ค.ศ. กําหนดว่าใช้เป็นคุณสมบัติเฉพาะสําหรับตําแหน่งน้ีได้ 
 
ความรู้ความสามารถ  ทักษะ  และสมรรถนะที่จําเป็นสําหรับตําแหน่ง 

 1. มีความรู้ความสามารถที่จําเป็นสําหรับการปฏิบัติงานในตําแหน่ง 
 2. มีทักษะที่จําเป็นสําหรับการปฏิบัติงานในตําแหน่ง 
 3. มีสมรรถนะที่จําเป็นสําหรับการปฏิบัติงานในตําแหน่ง 
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ตําแหน่งประเภท วิชาการ 
 

ชื่อสายงาน  วิชาการพัสดุ   
 

ชื่อตาํแหน่งในสายงาน     นักวิชาการพัสดุ 
 

ระดบัตําแหนง่ ปฏิบัติการ   
 

หน้าทีค่วามรบัผดิชอบหลกั 

 ปฏิบัติงานในฐานะผู้ปฏิบัติงานระดับต้น ที่ต้องใช้ความรู้ ความสามารถทางวิชาการในการทํางาน 
ปฏิบัติงานเก่ียวกับงานวิชาการพัสดุ  ภายใต้การกํากับ  แนะนํา ตรวจสอบ และปฏิบัติงานอ่ืนตามที่ได้รับมอบหมาย 

 โดยมีลักษณะงานที่ปฏิบัติในด้านต่าง ๆ ดังน้ี  
 

 1. ด้านการปฏบิตักิาร 

  (1) รวบรวมและศึกษาข้อมูลในงานพัสดุ เพ่ือกําหนดคุณภาพ และมาตรฐานของพัสดุ 
(2) ตรวจสอบและดูแลการจัดซื้อจัดจ้างแบบต่าง ๆ เช่น การตกลงราคา การสอบราคา

ประกวดราคา วิธีพิเศษ และวิธีกรณีพิเศษ เพ่ือให้เป็นไปตามระเบียบของสํานักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยการพัสดุ 
(3) จัดทํารายละเอียดบัญชี หรือทะเบียนคุมทรัพย์สินเก่ียวกับคุณลักษณะเฉพาะของวัสดุ 

เพ่ือให้สามารถตรวจสอบวัสดุต่างๆได้โดยสะดวก 
(4) ซ่อมแซมและดูแลรักษาพัสดุในครอบครองเพ่ือให้มีสภาพที่พร้อมใช้งาน 
(5) จําหน่ายพัสดุเมื่อชํารุดหรือเสื่อมสภาพ หรือไม่จําเป็นในการใช้งานทางราชการอีกต่อไป 

เพ่ือให้พัสดุเกิดประโยชน์ให้แก่ทางราชการได้มากที่สุด 
(6) ถ่ายทอดความรู้ด้านงานพัสดุแก่เจ้าหน้าที่ระดับรองลงมา เช่น ให้คําแนะนําในการปฏิบัติงาน 

วางโครงการกําหนดหลักสูตรและฝึกอบรม จัดทําคู่มือประจําสําหรับการฝึกอบรมและวิธีใช้อุปกรณ์เคร่ืองมือที่ถูกต้อง 
เป็นต้น เพ่ือถ่ายทอดความรู้ที่เป็นประโยชน์ในการปฏิบัติงานตามมาตรฐานและข้อกําหนด 
 

 2. ด้านการวางแผน  

  วางแผนการทํางานที่รับผิดชอบร่วมดําเนินการวางแผนการทํางานของหน่วยงานหรือ
โครงการเพ่ือให้การดําเนินงานเป็นไปตามเป้าหมายผลสัมฤทธ์ิที่กําหนด 
 
 3. ด้านการประสานงาน  

  (1) ประสานการทํางานร่วมกันทั้งภายในและภายนอกทีมงานหรือหน่วยงาน เพ่ือให้เกิดความร่วมมอื
และผลสัมฤทธ์ิตามท่ีกําหนด 
  (2) ช้ีแจงและให้รายละเอียดเก่ียวกับข้อมูล ข้อเท็จจริง แก่บุคคลหรือหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง 
เพ่ือสร้างความเข้าใจหรือความร่วมมือในการดําเนินงานตามท่ีได้รับมอบหมาย 
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 4. ด้านการบรกิาร  

  (1) ให้คําแนะนํา ตอบปัญหาและช้ีแจงเกี่ยวกับงานพัสดุที่ตนมีความรับผิดชอบ ในระดับเบื้องต้น
แก่หน่วยงานราชการ เอกชน หรือประชาชนทั่วไป เพ่ือให้ผู้ที่สนใจได้ทราบข้อมูลและความรู้ต่าง ๆ  ที่เป็นประโยชน์ 
  (2) จัดเก็บข้อมูลเบ้ืองต้น ทําสถิติ ปรับปรุง หรือจัดทําฐานข้อมูลหรือระบบสารสนเทศ
ที่เกี่ยวกับงานพัสดุเพื่อให้สอดคล้องและสนับสนุนภารกิจของหน่วยงานและใช้ประกอบการพิจารณา
กําหนดนโยบาย แผนงาน หลักเกณฑ์ มาตรการต่าง ๆ 
 

คณุสมบตัิเฉพาะสาํหรบัตาํแหน่ง 

 มีคุณวุฒิอย่างใดอย่างหน่ึงดังต่อไปนี้ 
 1. ได้รับปริญญาตรีหรือคุณวุฒิอย่างอ่ืนที่ เทียบได้ในระดับเดียวกัน ในสาขาวิชาหรือทาง 
 ที่ส่วนราชการเจ้าสังกัดเห็นว่าเหมาะสมกับหน้าที่ความรับผิดชอบและลักษณะงานที่ปฏิบัติ  
 2. ได้รับปริญญาโทหรือคุณวุฒิอย่างอ่ืนที่ เทียบได้ ในระดับเดียวกัน ในสาขาวิชาหรือทาง  
ที่ส่วนราชการเจ้าสังกัดเห็นว่าเหมาะสมกับหน้าที่ความรับผิดชอบและลักษณะงานที่ปฏิบัติ  
 3. ได้รับปริญญาเอกหรือคุณวุฒิอย่างอ่ืนที่ เทียบได้ในระดับเดียวกัน ในสาขาวิชาหรือทาง 
 ที่ส่วนราชการเจ้าสังกัดเห็นว่าเหมาะสมกับหน้าที่ความรับผิดชอบและลักษณะงานที่ปฏิบัติ 
 4. ได้รับปริญญาหรือคุณวุฒิอย่างอ่ืนที่ ก.ค.ศ. กําหนดว่าใช้เป็นคุณสมบัติเฉพาะสําหรับตําแหน่งน้ีได้ 
 
ความรู้ความสามารถ  ทักษะ  และสมรรถนะที่จําเป็นสําหรับตําแหน่ง 

 1. ความรู้ความสามารถที่จําเป็นสําหรับการปฏิบัติงานในตําแหน่ง 
 2. ทักษะที่จําเป็นสําหรับการปฏิบัติงานในตําแหน่ง 
 3. สมรรถนะที่จําเป็นสําหรับการปฏิบัติงานในตําแหน่ง 
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ตําแหน่งประเภท วิชาการ 
 
ชื่อสายงาน วิชาการคอมพิวเตอร์ 
 
ชื่อตาํแหน่งในสายงาน นักวิชาการคอมพิวเตอร์ 
 
ระดบัตําแหนง่  ปฏิบัติการ 
 
หน้าทีค่วามรบัผดิชอบหลกั 

ปฏิบัติงานในฐานะผู้ปฏิบัติงานระดับต้น ที่ต้องใช้ความรู้ ความสามารถทางวิชาการในการทํางาน 
ปฏิบัติงานเกี่ยวกับวิชาการคอมพิวเตอร์ ภายใต้การกํากับ แนะนํา ตรวจสอบ และปฏิบัติงานอ่ืน
ตามท่ีได้รับมอบหมาย   

โดยมีลักษณะงานที่ปฏิบัติในด้านต่าง ๆ ดังน้ี                
 
1. ด้านการปฏบิตักิาร  

  (1) ติดต้ังเคร่ืองคอมพิวเตอร์ส่วนบุคคล ชุดคําสั่งระบบปฏิบัติการ ชุดคําสั่งสําเร็จรูป 
ระบบเครือข่ายคอมพิวเตอร์และอุปกรณ์ที่เก่ียวข้อง เพื่อสนับสนุนให้งานเทคโนโลยีสารสนเทศ
ดําเนินไปได้อย่างมีประสิทธิภาพและสอดคล้องกับความต้องการของหน่วยงาน 
  (2) ประมวลผลและปรับปรุงแก้ไขแฟ้มข้อมูล เพ่ือให้ข้อมูลที่ได้ถูกต้องแม่นยําและทันสมัย 
  (3) ทดสอบคุณสมบัติด้านเทคนิคของระบบ เพื่อให้ระบบมีคุณสมบัติที ่ถูกต้อง 
ตรงตามความต้องการและสภาพการใช้งานของหน่วยงาน 
  (4) เขียนชุดคําสั่งตามข้อกําหนดของระบบงานประยุกต์ และระบบข้อมูลที่ได้วางแผนไว้ 
เพ่ือสนับสนุนการปฏิบัติงานเทคโนโลยีสารสนเทศให้ดําเนินไปได้อย่างมีประสิทธิภาพ 
  (5) เขียนชุดคําสั่ง ทดสอบความถูกต้องของคําสั่ง แก้ไขข้อผิดพลาดของคําสั่ง 
เพ่ือให้ระบบปฏิบัติการทํางานได้อย่างถูกต้องแม่นยําและมีประสิทธิภาพ 
  (6) ช่วยรวบรวมข้อมูลและวิเคราะห์ความต้องการของระบบงานประยุกต์ และระบบข้อมูล
ของหน่วยงานท่ีไม่ซับซ้อน เพ่ือพัฒนาระบบงานเทคโนโลยีสารสนเทศในหน่วยงานให้มีประสิทธิภาพ 
และตรงตามความต้องการของหน่วยงาน 
  (7) ช่วยรวบรวมข้อมูลและวิเคราะห์ ออกแบบ และพัฒนาระบบงานประยุกต์ 
เพ่ือให้ได้ระบบงานประยุกต์ที่ตรงตามคุณลักษณะและความต้องการของหน่วยงาน 
  (8) รวบรวมข้อมูลประกอบการกําหนดคุณลักษณะเฉพาะของเคร่ืองคอมพิวเตอร์
และอุปกรณ์ ระบบเครือข่าย ระบบงานประยุกต์และระบบสารสนเทศ การจัดการระบบการทํางานเครื่อง 
การติดต้ังระบบเครื่อง เพ่ือให้ได้อุปกรณ์คอมพิวเตอร์ที่เป็นมาตรฐานเดียวกัน และตรงตามความต้องการใช้
ของหน่วยงาน 
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  (9) ช่วยตรวจสอบ  สืบค้น และรวบรวมข้อมูลการใช้งานเทคโนโลยีสารสนเทศท่ีเข้าข่าย
ไม่เหมาะสม ขัดต่อกฎหมาย ระเบียบ ข้อบังคับที่กําหนด หรือไม่เป็นไปตามาตรฐานสากล 
เพ่ือความมั่นคงปลอดภัยของข้อมูลหรือระบบ 
  (10)  ช่วยตรวจสอบและรวบรวมข้อมูล เ พื ่อประกอบการออกใบอนุญาต 
เพ่ือให้การออกใบอนุญาตเป็นไปตามหลักเกณฑ์ที่กําหนด 
 
 2. ด้านการวางแผน  

  วางแผนการทํางานที่รับผิดชอบ ร่วมดําเนินการวางแผนการทํางานของหน่วยงานหรือโครงการ 
เพ่ือให้การดําเนินงานเป็นไปตามเป้าหมายและผลสัมฤทธ์ิที่กําหนด 
 
 3. ด้านการประสานงาน  

  (1)  ประสานงานทํางานร่วมกันทั้งภายในและภายนอกทีมงานหรือหน่วยงาน 
เพ่ือให้เกิดความร่วมมือและผลสัมฤทธ์ิตามท่ีกําหนด 

        (2) ช้ีแจงและให้รายละเอียดเก่ียวกับข้อมูล ข้อเท็จจริง แก่บุคคลหรือหน่วยงานท่ีเก่ียวข้อง 
เพ่ือสร้างความเข้าใจหรือความร่วมมือในการดําเนินงานตามท่ีได้รับมอบหมาย 

 
 4. ด้านการบรกิาร  

  (1)  ช่วยจัดทําคู่มือระบบและคู่มือผู้ใช้ เพื่อให้ผู้ใช้สามารถใช้งานคอมพิวเตอร์ได้
ด้วยตนเองอย่างมีประสิทธิภาพ 

  (2)  ดําเนินการฝึกอบรมหรือถ่ายทอดความรู้ สนับสนุนการใช้ระบบงานที่ พัฒนา 
แก่เจ้าหน้าที่ผู้ใช้งาน เพ่ือสร้างความรู้ความเข้าใจในด้านวิชาการคอมพิวเตอร์ 

  (3)  ให้คําปรึกษาแนะนําแก่ผู้ใช้เมื่อมีปัญหาหรือข้อสงสัยในการใช้งานเคร่ืองคอมพิวเตอร์ 
เพ่ือให้ผู้ใช้สามารถแก้ไขและใช้งานเคร่ืองคอมพิวเตอร์ได้อย่างมีประสิทธิภาพ 
 
คุณสมบัติเฉพาะสําหรับตําแหน่ง 

มีคุณวุฒิอย่างใดอย่างหน่ึงดังต่อไปนี้ 
                1.   ได้รับปริญญาตรีหรือคุณวุฒิอย่างอ่ืนที่เทียบได้ในระดับเดียวกัน ในสาขาวิชาใด สาขาวิชาหน่ึง 
ทางคอมพิวเตอร์ 

 2. ได้รับปริญญาโทหรือคุณวุฒิอย่างอ่ืนที่เทียบได้ในระดับเดียวกัน ในสาขาวิชาใด สาขาวิชาหน่ึง 
ทางคอมพิวเตอร์ 

 3. ได้รับปริญญาเอกหรือคุณวุฒิอย่างอ่ืนที่เทียบได้ในระดับเดียวกัน ในสาขาวิชาใด สาขาวิชาหน่ึง 
ทางคอมพิวเตอร์ 

 4. ได้รับปริญญาหรือคุณวุฒิอย่างอ่ืนที่ ก.ค.ศ. กําหนดว่าใช้เป็นคุณสมบัติเฉพาะสําหรับตําแหน่งน้ีได้   
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ความรู้ความสามารถ  ทักษะ  และสมรรถนะที่จําเป็นสําหรับตําแหน่ง   

 1. มีความรู้ความสามารถที่จําเป็นสําหรับการปฏิบัติหน้าที่ในตําแหน่ง  
 2 มีทักษะที่จําเป็นสําหรับการปฏิบัติงานในตําแหน่ง 
 3. มีสมรรถนะที่จําเป็นสําหรับการปฏิบัติงานในตําแหน่ง  

 
 
 

57



73 
 
 
ตําแหน่งประเภท  วิชาการ 
 

ชื่อสายงาน   วิชาการเงินและบัญชี 
 

ชื่อตาํแหน่งในสายงาน    นักวิชาการเงินและบัญชี 
 

ระดับตําแหน่ง  ปฏิบัติการ  
 

หน้าทีค่วามรบัผดิชอบหลกั 

 ปฏิบัติงานในฐานะผู้ปฏิบัติงานระดับต้น ที่ต้องใช้ความรู้ ความสามารถทางวิชาการในการทํางาน 
ปฏิบัติงานเก่ียวกับวิชาการเงินและบัญชี ภายใต้การกํากับ แนะนํา ตรวจสอบ และปฏิบัติงานอ่ืนตามที่ได้รับมอบหมาย 

 โดยมีลักษณะงานที่ปฏิบัติในด้านต่าง ๆ ดังน้ี 
 

1.  ด้านการปฏิบัติการ 

  (1)  จัดทําบัญชี เอกสารรายงานความเคลื่อนไหวทางการเงิน ทั้งเงินในและเงินนอกงบประมาณ 
เงินทุนหมุนเวียน เพ่ือแสดงสถานะทางการเงินและใช้เป็นฐานข้อมูลที่ถูกต้องตามระเบียบวิธีการบัญชี  ของส่วนราชการ  
  (2)  รวบรวมข้อมูล และรายงานการเงินของส่วนราชการ เพ่ือพร้อมที่จะปรับปรุงข้อมูลให้ถูกต้อง
และทันสมัย 
  (3)  จัดทําและจัดสรรงบประมาณแก่หน่วยงานของรัฐเพ่ือให้การจัดสรรงบประมาณ 
ตรงกับความจําเป็นและวัตถุประสงค์ของแต่ละหน่วยงาน 
  (4)  ศึกษาวิเคราะห์ผลการใช้จ่ายเงินงบประมาณของหน่วยงานภาครัฐ เพ่ือให้การใช้จ่ายเงิน
เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ และใช้เป็นแนวทางในการปรับปรุงการจัดทําและจัดสรรงบประมาณ 
  (5)  ดูแลการรับและจ่ายเงิน สถานะทางการเงิน ตรวจสอบเอกสารสําคัญการรับ-จ่ายเงิน 
เพ่ือให้การรับ-จ่ายเงินขององค์กรมีประสิทธิภาพ การปฏิบัติการถูกต้องตามระเบียบปฏิบัติของราชการ 
  (6)  ถ่ายทอดความรู้ด้านการเงินและบัญชี แก่เจ้าหน้าที่ระดับรองลงมา เช่น ให้คําแนะนํา
ในการปฏิบัติงาน วางโครงการกําหนดหลักสูตรและฝึกอบรม จัดทําคู่มือประจําสําหรับการฝึกอบรม
และวิธีใช้อุปกรณ์เคร่ืองมือที่ถูกต้อง เป็นต้น เพ่ือถ่ายทอดความรู้ที่เป็นประโยชน์ในการปฏิบัติงานตามมาตรฐาน
และข้อกําหนด 
 

2.  ด้านการวางแผน 

  วางแผนการทํางานที่รับผิดชอบ ร่วมดําเนินการวางแผนการทํางานของหน่วยงานหรือโครงการ 
เพ่ือให้การดําเนินงานเป็นไปตามเป้าหมายและผลสัมฤทธ์ิที่กําหนด 
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3.  ด้านการประสานงาน  

  (1)   ประสานการทํางานร่วมกันทั ้งภายในและภายนอกทีมงานหรือหน่วยงาน 
เพ่ือให้เกิดความร่วมมือและผลสัมฤทธ์ิตามท่ีกําหนดไว้ 
  (2)    ช้ีแจงและให้รายละเอียดเก่ียวกับข้อมูล ข้อเท็จจริง แก่บุคคลหรือหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง 
เพ่ือสร้างความเข้าใจหรือความร่วมมือในการดําเนินงานตามท่ีได้รับมอบหมาย 
 

4.  ด้านการบรกิาร 

  (1)  ให้คําแนะนํา ตอบปัญหาและช้ีแจงเก่ียวกับงานการเงินและบัญชีที่ตนมีความรับผิดชอบ 
ในระดับเบื้องต้นแก่หน่วยงานราชการ เอกชน หรือประชาชนทั่วไป เพื่อให้ผู้ที่สนใจได้ทราบข้อมูล
และความรู้ต่าง ๆ ที่เป็นประโยชน์ 
  (2)  จัดเก็บข้อมูลเบื้องต้น ทําสถิติ ปรับปรุง หรือจัดทําฐานข้อมูลหรือระบบสารสนเทศ
ที่เก่ียวกับงานการเงินและบัญชี เพ่ือให้สอดคล้องและสนับสนุนภารกิจของหน่วยงาน และใช้ประกอบการพิจารณา
กําหนดนโยบาย แผนงาน หลักเกณฑ์ มาตรการต่าง ๆ 
 

คณุสมบตัิเฉพาะสาํหรบัตาํแหน่ง 

มีคุณวุฒิอย่างใดอย่างหน่ึงดังต่อไปนี้ 
1.   ได้รับปริญญาตรีหรือคุณวุฒิอย่างอ่ืนที่เทียบได้ในระดับเดียวกัน ในสาขาวิชาการบัญชี 

สาขาวิชาบริหารธุรกิจ หรือสาขาวิชาเศรษฐศาสตร์ หรือสาขาวิชาใดสาขาวิชาหน่ึงหรือหลายสาขาวิชาดังกล่าว 
ในทางที่ส่วนราชการเจ้าสังกัดเห็นว่าเหมาะสมกับหน้าที่ความรับผิดชอบและลักษณะงานที่ปฏิบัติ 
หรือสาขาวิชาอ่ืนที่ ก.ค.ศ. กําหนดว่าใช้เป็นคุณสมบัติเฉพาะสําหรับตําแหน่งน้ีได้ 

2.   ได้รับปริญญาโทหรือคุณวุฒิอย่างอ่ืนที่เทียบได้ในระดับเดียวกัน ในสาขาวิชาการบัญชี 
สาขาวิชาบริหารธุรกิจ หรือสาขาวิชาเศรษฐศาสตร์ หรือสาขาวิชาใดสาขาวิชาหน่ึงหรือหลายสาขาวิชาดังกล่าว 
ในทางที่ส่วนราชการเจ้าสังกัดเห็นว่าเหมาะสมกับหน้าที่ความรับผิดชอบและลักษณะงานที่ปฏิบัติ 
หรือสาขาวิชาอ่ืนที่ ก.ค.ศ. กําหนดว่าใช้เป็นคุณสมบัติเฉพาะสําหรับตําแหน่งน้ีได้ 

3.   ได้รับปริญญาเอกหรือคุณวุฒิอย่างอ่ืนที่เทียบได้ในระดับเดียวกัน ในสาขาวิชาการบัญชี 
สาขาวิชาบริหารธุรกิจ หรือสาขาวิชาเศรษฐศาสตร์ หรือสาขาวิชาใดสาขาวิชาหน่ึงหรือหลายสาขาวิชาดังกล่าว 
ในทางที่ส่วนราชการเจ้าสังกัดเห็นว่าเหมาะสมกับหน้าที่ความรับผิดชอบและลักษณะงานที่ปฏิบัติ 
หรือสาขาวิชาอ่ืนที่ ก.ค.ศ. กําหนดว่าใช้เป็นคุณสมบัติเฉพาะสําหรับตําแหน่งน้ีได้ 

4.   ได้รับปริญญาในสาขาวิชาหรือทางอ่ืนที่ ก.ค.ศ. พิจารณาเห็นว่ามีความรู้ที่เทียบได้ในระดับเดียวกัน
กับสาขาวิชาหรือทางตามข้อ ๑ หรือข้อ ๒ หรือข้อ ๓ หรือคุณวุฒิอย่างอ่ืนที่ ก.ค.ศ. กําหนดว่าใช้เป็นคุณสมบัติเฉพาะ
สําหรับตําแหน่งน้ีได้ 
 

ความรู้ความสามารถ ทักษะ และสมรรถนะที่จําเป็นสําหรับตําแหน่ง 

1.   ความรู้ความสามารถที่จําเป็นสําหรับการปฏิบัติงานในตําแหน่ง 
2.  ทักษะที่จําเป็นสําหรับการปฏิบัติงานในตําแหน่ง 
3.  สมรรถนะที่จําเป็นสําหรับการปฏิบัติงานในตําแหน่ง 
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ตําแหน่งประเภท  วิชาการ 
 

ชื่อสายงาน   วิชาการตรวจสอบภายใน 
 

ชื่อตาํแหน่งในสายงาน             นักวิชาการตรวจสอบภายใน  
 

ระดบัตําแหนง่  ปฏิบัติการ  
 

หน้าทีค่วามรบัผดิชอบหลกั 

ปฏิบัติงานในฐานะผู้ปฏิบัติงานระดับต้น ที่ต้องใช้ความรู้ ความสามารถทางวิชาการในการทํางาน 
ปฏิบัติงานเก่ียวกับงานตรวจสอบภายใน ภายใต้การกํากับ แนะนํา ตรวจสอบ และปฏิบัติงานอ่ืนตามที่ได้รับมอบหมาย 

โดยมีลักษณะงานที่ปฏิบัติในด้านต่าง ๆ ดังน้ี 
 

1.  ด้านการปฏิบัติการ 

  (1)  รวบรวมและตรวจสอบความถูกต้องและความน่าเช่ือถือของข้อมูล ตัวเลข หลักฐาน
การทําสัญญา และเอกสารต่างๆทางด้านการเงิน การบัญชี เพื่อให้การตรวจสอบดําเนินไปอย่างถูกต้อง
และได้ผลตรงกับหลักฐานท่ีเกิดขึ้นจริง 
  (2)  ตรวจสอบการปฏิบัติงานเก่ียวกับการบริหารงบประมาณ การเงิน พัสดุและทรัพย์สิน 
รวมทั้งการบริหารด้านอ่ืนๆของส่วนราชการ เพ่ือดูแลให้การใช้งบประมาณและทรัพยากรเป็นไปอย่างประหยัด 
มีประสิทธิภาพสูง และตรงตามวัตถุประสงค์ที่กําหนด 
  (3)  จัดทํารายงานการตรวจสอบรายเดือน เพ่ือเสนอข้อตรวจพบและข้อเสนอแนะให้ผู้บังคับบัญชา
หรือหน่วยงานต้นสังกัดรับทราบผลการดําเนินงาน 
 

2.  ด้านการวางแผน 

  วางแผนการทํางานที่รับผิดชอบร่วมดําเนินการวางแผนการทํางานของหน่วยงานหรือโครงการ
เพ่ือให้การดําเนินงานเป็นไปตามเป้าหมายผลสัมฤทธ์ิที่กําหนด 
 

3.  ด้านการประสานงาน  

  (1)    ประสานการทํางานร่วมกันทั ้งภายในและภายนอกทีมงานหรือหน่วยงาน 
เพ่ือให้เกิดความร่วมมือและผลสัมฤทธ์ิตามท่ีกําหนด 
  (2)   ช้ีแจงและให้รายละเอียดเก่ียวกับข้อมูล ข้อเท็จจริง แก่บุคคลหรือหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง 
เพ่ือสร้างความเข้าใจหรือความร่วมมือในการดําเนินงานตามท่ีได้รับมอบหมาย 
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4.  ด้านการบริการ 

   (1) ฝึกอบรม ให้คําปรึกษา เสนอแนะวิธีการปรับปรุงการปฏิบัติงานแก่หน่วยรับตรวจและเจ้าหน้าที่
ระดับรองลงมา และตอบข้อซักถามและช้ีแจงเร่ืองต่างๆ เกี่ยวกับงานในหน้าที่ พร้อมทั้งช่วยแก้ปัญหา  ข้อขัดแย้ง
ในหน่วยงานท่ีรับผิดชอบ เพ่ือให้การปฏิบัติงานถูกต้องและมีประสิทธิภาพย่ิงข้ึน 
                    (2) ให้คําแนะนํา ตอบปัญหา และช้ีแจง เกี่ยวกับงานตรวจสอบภายในทีต่นมีความรับผดิชอบ  
ในระดับเบ้ืองต้นแก่หน่วยงาน ราชการ เอกชน หรือประชาชนทั่วไป เพ่ือให้ผู้ที่สนใจได้ทราบข้อมูลและความรู้ต่าง ๆ 
ที่เป็นประโยชน์ 
 

คุณสมบัติเฉพาะสําหรับตําแหน่ง 

มีคุณวุฒิอย่างใดอย่างหน่ึงดังต่อไปนี้ 
1.   ได้รับปริญญาตรีหรือคุณวุฒิอย่างอ่ืนที่เทียบได้ในระดับเดียวกัน ในสาขาวิชาการบัญชี 

สาขาวิชาบริหารธุรกิจ หรือสาขาวิชาเศรษฐศาสตร์ หรือสาขาวิชาใดสาขาวิชาหน่ึงหรือหลายสาขาวิชาดังกล่าว 
ในทางที่ส่วนราชการเจ้าสังกัดเห็นว่าเหมาะสมกับหน้าที่ความรับผิดชอบและลักษณะงานท่ีปฏิบัติ หรือสาขาวิชาอ่ืน
ที่ ก.ค.ศ. กําหนดว่าใช้เป็นคุณสมบัติเฉพาะสําหรับตําแหน่งน้ีได้ 

2.   ได้รับปริญญาโทหรือคุณวุฒิอย่างอ่ืนที่เทียบได้ในระดับเดียวกัน ในสาขาวิชาการบัญชี 
สาขาวิชาบริหารธุรกิจ หรือสาขาวิชาเศรษฐศาสตร์ หรือสาขาวิชาใดสาขาวิชาหน่ึงหรือหลายสาขาวิชาดังกล่าว  
ในทางที่ส่วนราชการเจ้าสังกัดเห็นว่าเหมาะสมกับหน้าที่ความรับผิดชอบและลักษณะงานที่ปฏิบัติ หรือสาขาวชิาอ่ืน
ที่ ก.ค.ศ. กําหนดว่าใช้เป็นคุณสมบัติเฉพาะสําหรับตําแหน่งน้ีได้ 

3.   ได้รับปริญญาเอกหรือคุณวุฒิอย่างอ่ืนที่เทียบได้ในระดับเดียวกันในสาขาวิชาการบัญชี 
สาขาวิชาบริหารธุรกิจ หรือสาขาวิชาเศรษฐศาสตร์ หรือสาขาวิชาใดสาขาวิชาหน่ึงหรือหลายสาขาวิชาดังกล่าว 
ในทางที่ส่วนราชการเจ้าสังกัดเห็นว่าเหมาะสมกับหน้าที่ความรับผิดชอบและลักษณะงานที่ปฏิบัติ หรือสาขาวิชาอ่ืน
ที่ ก.ค.ศ. กําหนดว่าใช้เป็นคุณสมบัติเฉพาะสําหรับตําแหน่งน้ีได้ 

4.   ได้รับปริญญาในสาขาวิชาหรือทางอ่ืนที่ ก.ค.ศ. พิจารณาเห็นว่ามีความรู้ที่เทียบได้ในระดับเดียวกัน
กับสาขาวิชาหรือทางตามข้อ ๑ หรือข้อ ๒ หรือข้อ ๓ หรือคุณวุฒิอย่างอ่ืนที่ ก.ค.ศ. กําหนดว่าใช้เป็นคุณสมบัติเฉพาะ
สําหรับตําแหน่งน้ีได้ 
 
ความรู้ความสามารถ ทักษะ และสมรรถนะที่จําเป็นสําหรับตําแหน่ง 

1.   ความรู้ความสามารถที่จําเป็นสําหรับการปฏิบัติงานในตําแหน่ง 
2.   ทักษะที่จําเป็นสําหรับการปฏิบัติงานในตําแหน่ง 
3.   สมรรถนะที่จําเป็นสําหรับการปฏิบัติงานในตําแหน่ง 
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ตัวอย่าง 
แบบฟอร์มต่าง ๆ 

 

 

 
 

 

 

 

 



(ตัวอย่าง) 
 

 

                                                               

    

     (โปรดเขียนตัวบรรจงด้วยปากกาลูกลื่น)                                               

                          เลขประจ าตัวผู้สมัครสอบ
  

                                           

ใบสมัครเข้ารับการคัดเลือกบุคลากรทางการศึกษาอื่นตามมาตรา 38 ค. (2) ต าแหน่งประเภททั่วไป  
เพ่ือบรรจุและแต่งต้ังให้ด ารงต าแหน่งประเภทวิชาการ ระดับปฏิบัตกิาร  

สังกัดส านักงานคณะกรรมการการศกึษาขั้นพ้ืนฐาน ปี พ.ศ. 2564 
กศจ. ......................................................... 

เรียน  ประธาน กศจ. .......................................................................... 

                         ด้วยข้าพเจ้าประสงค์จะสมัครเข้ารับการคัดเลือกบุคลากรทางการศึกษาอื่นตามมาตรา 38 ค. (2) ต าแหน่งประเภทท่ัวไป  
เพื่อบรรจุและแต่งตั้งให้ด ารงต าแหน่งประเภทวิชาการ ระดับปฏิบัติการ สังกัดส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ปี พ.ศ. 2564 และขอเสนอ
รายละเอียดพร้อมหลักฐานเกี่ยวกับตัวข้าพเจ้าเพื่อประกอบการพิจารณา ดังต่อไปน้ี 

 1. ชื่อ – นามสกุล (นาย/นาง/นางสาว)…………………….………………………………..……….……….. สัญชาติ……………...……. เชื้อชาติ………………...... 
2. หมายเลขประจ าตัวประชาชน    

   ออกให้ ณ จังหวัด……..…………………….........................… หมดอายุวันท่ี………………………………………………………………………….…………………… 
 3. เกิดวันท่ี…..…............ เดือน....……….……..…...............……. พ.ศ. …………….…… อาย…ุ…..….....… ปี…..……….. เดือน (นับถึงวันปิดรับสมัคร) 
 4. ท่ีอยู่ท่ีสามารถติดต่อได้สะดวก................................................................................................................................... ...................................... 
   โทรศัพท์.....................................................โทรศัพท์มือถือ.............. ........................................อีเมล์................................................................. 
 5. เริ่มรับราชการ ต าแหน่ง.................................................................ระดับ...................................สังกัด....... ...................................................... 
   เมื่อวันท่ี……..….…เดือน………….…….………..พ.ศ. ….……….…รวมอายุราชการ................ปี................เดือน...............วัน (นับถึงวันปิดรับสมัคร) 
 6. ปัจจุบันด ารงต าแหน่ง.....................................................................ระดับ..........................................เงินเดือน.........................................บาท 

   ต าแหน่งเลขท่ี.....................กลุ่ม/โรงเรียน.................................................................สังกัด สพป./สพม...... ..................................................... 
   เมื่อวันท่ี...........เดือน......................พ.ศ...............ด ารงต าแหน่งปัจจุบัน รวมเวลา..............ปี.............เดือน.............วัน (นับถึงวันปิดรับสมัคร) 
 7. ปัจจุบันช่วยราชการ (ถ้ามีโปรดระบุ) ท่ี.............................................................ตั้งแต่วันท่ี............เดือน....….........…….....……. พ.ศ.……….…… 
 8. สมัครเข้ารับการคัดเลือกในต าแหน่ง............................................................................................. ................................................................... 
 9. วุฒิการศึกษาท่ีใช้สมัครคัดเลือก ชื่อวุฒิ …………………………………………….......… สาขาวิชาเอก……..………..………………………………………….….. 
   ส าเร็จการศึกษาจากสถานศึกษา………………………………………………................... เมื่อวันท่ี……..…… เดือน………………………… พ.ศ. ….……….… 
   ได้คะแนนเฉลี่ยสะสม………………..………………..…………… วุฒิการศึกษาสูงสุดท่ีได้รับ.............................……….......………….……….…………….…. 
   สาขาวิชาเอก........................................................ ความรู้ความสามารถพิเศษ……..…………………………………………….......…….………………….…. 
 10. การรักษาวินัย โดยท าเครื่องหมาย  ลงใน ( )  ท่ีก าหนดเพียงช่องเดียว 
   (   ) ไม่เป็นผู้เคยถูกลงโทษทางวินัย 
   (   ) เคยถูกลงโทษทางวินัย (โปรดระบุโทษทางวินัย).................................................................................. ....................................................... 
 11. หลักฐานท่ีแนบพร้อมใบสมัครคัดเลือก ซ่ึงได้ลงชื่อรับรองส าเนาถูกต้องแล้ว รวม………………รายการ ดังน้ี 
                (   )  ส าเนาปริญญาบัตร (   )  ส าเนาบัตรประจ าตัวประชาชน   
                (   )  ส าเนาใบระเบียนผลการเรียน (Transcript) (   )  ส าเนาทะเบียนบ้าน          
                (   )  ส าเนาสมุดประวัติ หรือส าเนา ก.พ.7 (   )  ส าเนาการเปล่ียนชื่อ–ชื่อสกุล/ทะเบียนสมรส (ถ้าม)ี 
                (   )  สรุปผลการปฏิบัติงานย้อนหลัง 2 ปี (พิมพ์ไม่เกิน 3 หน้ากระดาษ A4) 

 ข้าพเจ้าขอรับรองว่าข้อความดังกล่าวข้างต้นน้ีเป็นความจริงถูกต้องทุกประการ และเป็นผู้มีคุณสมบัติตรงตามประกาศรับสมัครคัดเลือก 
หากตรวจสอบภายหลังพบว่าเป็นผู้ขาดคุณสมบัติ ให้ถือว่าข้าพเจ้าไม่มีสิทธิเข้ารับคัดเลือกครั้งน้ี และข้าพเจ้าจะไม่เรียกร้องสิทธิใดๆ ในภายหลัง ท้ังสิ้น 
 
   ลงลายมือชื่อ……………………………….…………..…………………ผู้สมัครคัดเลือก 
     (….……………………………….………….……….………) 
                                                             ยื่นใบสมัครวันท่ี…………… เดือน..…..…………………….…………… พ.ศ. 2564 

                                                                                                                                                            /เฉพาะเจ้าหน้าท่ี... 

       

ติดรูปถ่าย 
ขนาด 1 น้ิว 
(ถ่ายไม่เกิน  
6 เดือน) 

 

1. ผู้สมัครจะต้องกรอกใบสมัครด้วยลายมือของตนเอง 

    และลงลายมือชื่อต่อเจ้าหน้าท่ีรับสมัคร 

2. ก่อนยื่นใบสมัครจะต้องตรวจสอบหลักฐานต่าง ๆ  

    ให้ครบถ้วน ถูกต้องและรับรองส าเนาเอกสารทุกแผ่น 
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- 2 - 

เฉพาะเจ้าหน้าที ่

ได้ตรวจสอบเอกสารหลักฐานการสมัครเข้ารับการคัดเลือกฉบับจรงิ             
พร้อมฉบับถ่ายส าเนาแล้ว ปรากฏว่า 

      หลักฐานถูกต้องครบถ้วน      

      ไม่ถูกต้อง 

         เนื่องจาก……………………………………………………………..……….. 

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

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

ลงลายมือชื่อ…………………..………………………….……เจ้าหน้าท่ีรับสมัคร 

               (…….…....…………….…………………….…….) 

     ต าแหน่ง............................................................... 

               วันท่ี....................................................... 

ได้ตรวจสอบคุณสมบัติท่ัวไป และคุณสมบัติเฉพาะต าแหน่งของผู้สมัครแล้ว              
ปรากฏว่า 

      มีสิทธิ์เข้ารับการคัดเลือก  

      ไม่มีสิทธิ์เข้ารับการคัดเลือก 

          เน่ืองจาก……………………………………………………………………….…. 

         ……………….………………………………………………………..…………… 

         ……………………………………………….…………………………..………… 

ลงลายมือชื่อ…………………..………………………..…..เจ้าหน้าผู้ตรวจสอบคุณสมบัติ 

               (….…..…………….…………………………..) 

     ต าแหน่ง.......................................................... 

                วันท่ี.................................................. 
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(ตัวอย่าง) 

บัตรประจ าตัวผู้สมัครเข้ารับการคัดเลือกบุคลากรทางการศึกษาอ่ืนตามมาตรา 38 ค. (2) ต าแหน่งประเภทท่ัวไป  

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

 

  

หมายเหตุ : 1. ให้ใช้ตัวเลขเป็นเลขอารบิค 
      2. กศจ. อาจพิจารณาปรับเปลี่ยนได้ตามความเหมาะสม      

บัตรประจ าตัวผู้สมัครเข้ารับการคัดเลือก (ส าหรับเจ้าหน้าท่ี)                                บัตรประจ าตัวผู้สมัครเข้ารับการคัดเลือก (ส าหรับผู้สมัคร)    
ต าแหน่งบุคลากรทางการศึกษาอ่ืนตามมาตรา 38 ค. (2)                             ต าแหน่งบุคลากรทางการศึกษาอื่นตามมาตรา 38 ค. (2) 

กศจ. ......................................................................                            กศจ. ......................................................................... 

       เลขประจ าตัวผู้สมัครสอบ                                     เลขประจ าตัวผู้สมัครสอบ  

ต าแหน่งท่ีสมัครสอบ .....................................................................................                              ต าแหน่งท่ีสมัครสอบ........................................................................................... 

ช่ือ-ช่ือสกุล......................................................................................................                              ช่ือ-ช่ือสกุล........................................................................................................... 

                             เลขประจ าตัวประชาชน 

             
 
 

                          เลขประจ าตวัประชาชน 

             
 

….………….......……………………..………..…  …........………..…….…………….…………….. 

(…..…….…………..…………..……..…..….....)  (.....................…….…………..…...……..….) 

                            ….…………..……....………………………………   …......……..…..……..….………………… 

                            (…..……….……..………..…………..…..…..….)   (.....................…………………………..) 
         เจ้าหน้าท่ีออกบัตร                          ลายมือช่ือผู้สมัคร                                         ลายมือช่ือผูส้มัคร                               เจ้าหน้าที่ออกบัตร  
 
ให้แสดงบัตรประจ าตัวน้ีทุกครั้งที่เข้าสอบ  

 
ให้แสดงบัตรประจ าตัวน้ีทุกครั้งที่เข้าสอบ 

 
 

พิมพ์ลาย
น้ิวหัวแม่มือ

ด้านขวา 

 
 

พิมพ์ลาย
น้ิวหัวแม่มือ

ด้านขวา 

 
ติดรูปถ่าย 

ขนาด 1 น้ิว 
    (ถ่ายไว้ไม่เกิน                
      6 เดือน) 

 
ติดรูปถ่าย 

ขนาด 1 น้ิว 
    (ถ่ายไว้ไม่เกิน                
      6 เดือน) 

 
ประทับตรา 
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(ตัวอย่าง) 
 

ผังการจัดห้องสอบ 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

      
 
  หมายเหตุ  จ านวนที่นั่งสอบให้ปรับเปลี่ยนได้ตามความเหมาะสมของห้องสอบ ทั้งนี้ ให้ค านึงถึง 
       มาตรการการเฝ้าระวังและป้องกันการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019    
                    (COVID-19) ภายใต้แนวปฏิบัติของกรมควบคุมโรค กระทรวงสาธารณสุข 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

กรรมการก ากับห้องสอบ หน้าห้องสอบ 

กรรมการก ากับห้องสอบ 

1 10 11 20 

2 9 12 19 

3 8 13 18 

4 7 14 17 

5 6 15 16 
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(ตัวอย่าง) 
 

ค าร้องขออนุญาตเข้าสอบ ส าหรับผู้ที่ไม่น าบัตรประจ าตัวผู้สมัครเข้ารับการคัดเลือกมาแสดง 

เรียน  ประธานคณะกรรมการกลางประจ าสนามสอบ 

   ด้วยข้าพเจ้า (นาย/นาง/นางสาว)..............................................................................................  
เลขประจ าตัวผู้สมัคร...............................................เข้ารับการคัดเลือกบุคลากรทางการศึกษาอ่ืนตามมาตรา 
38 ค. (2) ต าแหน่งประเภททั่วไป เพ่ือบรรจุและแต่งตั้งให้ด ารงต าแหน่งประเภทวิชาการ ระดับปฏิบัติการ  
สังกัดส านักงานคณะกรรมการการศึกษาข้ันพื้นฐาน ปี พ.ศ. 2564 หน่วยสอบ...................................................
ต าแหน่ง..................................................... ห้องสอบที่................. ......................ไม่ได้น าบัตรประจ าตัวผู้สมัคร
เข้ารับการคัดเลือกมาแสดง 

   จึงขออนุญาตเข้าสอบ 
 
       (ลงชื่อ) ................................................. ..... (ผู้เข้าสอบ) 

                                                     (......................................................) 

                                                                            .........../.............../............ 
 

(ฉีกตามแนวเส้นปรุ) 

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

(ตราส่วนราชการ) 

ใบอนุญาตเข้าสอบ ส าหรับผู้ที่ไม่น าบัตรประจ าตัวผูส้มัครเข้ารับการคัดเลือกมาแสดง 

เรียน  หัวหน้ากรรมการก ากับการสอบ ห้องสอบที่.................................... 

ด้วยข้าพเจ้า (นาย/นาง/นางสาว)..............................................................................................  
เลขประจ าตัวผู้สมัคร...............................................เข้ารับการคัดเลือกบุคลากรทางการศึกษาอ่ืนตามมาตรา 
38 ค. (2) ต าแหน่งประเภททั่วไป เพ่ือบรรจุและแต่งตั้งให้ด ารงต าแหน่งประเภทวิชาการ ระดับปฏิบัติการ  
สังกัดส านักงานคณะกรรมการการศึกษาข้ันพื้นฐาน ปี พ.ศ. 2564 หน่วยสอบ...................................................
ต าแหน่ง..................................................... ห้องสอบที่... ....................................ไม่ได้น าบัตรประจ าตัวผู้สมัคร
เข้ารับการคัดเลือกมาแสดง และอนุญาตให้เข้าสอบในครั้งนี้ได ้
 

 
(ลงชื่อ) ................................................................. 

         (...............................................................) 

      ประธานคณะกรรมการกลางประจ าสนามสอบ 
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(ตัวอย่าง) 

(ใช้ส าหรับหน่วยผลิตข้อสอบส่งให้คณะกรรมการรับ - ส่งข้อสอบและกระดาษค าตอบประจ าสนามสอบ) 

บันทึกการรับ - ส่งข้อสอบและกระดาษค าตอบ 
การคัดเลือกบุคลากรทางการศึกษาอ่ืนตามมาตรา 38 ค. (2) ต าแหน่งประเภททั่วไป เพื่อบรรจุและแต่งตั้ง 

ให้ด ารงต าแหน่งประเภทวิชาการ ระดับปฏิบัติการ สังกัดส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน ปี พ.ศ. 2564 
---------------------------------------- 

สถานที่.............................................................  

วันที ่......... เดือน ............................... พ.ศ. ..............  เวลา ....................น. 

ข้าพเจ้าผู้มีรายชื่อข้างท้ายนี้ ได้ส่งข้อสอบและกระดาษค าตอบส าหรับผู้เข้ารับการคัดเลือกบุคลากร
ทางการศึกษาอ่ืนตามมาตรา 38 ค. (2) ต าแหน่งประเภททั่วไป เพ่ือบรรจุและแต่งตั้งให้ด ารงต าแหน่ง 
ประเภทวิชาการ ระดับปฏิบัติการ สังกัดส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน ปี พ.ศ. 2564 
หน่วยสอบ ..................................................................................  
สนามสอบ .................................................................................. 
จ านวน ....................................  วิชา 
 
                    ความรู้ความสามารถทั่วไป       จ านวน ..................... กล่อง/ซอง 
                    ความรู้ความสามารถที่ใช้เฉพาะต าแหน่ง   จ านวน ..................... กล่อง/ซอง  

 
อยู่ในสภาพ 
..............................................................................................................................................................................
........................................................................................................................................................... ................... 

       หน่วยผลิตข้อสอบ     คณะกรรมการรับ-ส่งข้อสอบและกระดาษค าตอบ 
                   ประจ าสนามสอบ 
 

(ลงชื่อ) ...............................................ผูส้่งมอบ   (ลงชื่อ)........................................... ประธานผู้รับมอบ 
         (..............................................)                           (....................................... ...) 
(ลงชื่อ)...............................................ผู้สง่มอบ   (ลงชื่อ)........................................... กรรมการผู้รับมอบ 
         (..............................................)                           (........................................ ..) 
(ลงชื่อ)...............................................ผู้สง่มอบ   (ลงชื่อ)........................................... กรรมการผู้รับมอบ 
         (..............................................)                           (........................................ ..) 
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(ตัวอย่าง) 

(ใช้ส าหรับคณะกรรมการรับ – ส่งข้อสอบและกระดาษค าตอบประจ าสนามสอบส่งให้คณะกรรมการกลางประจ าสนามสอบ) 

บันทึกการรับ - ส่งข้อสอบและกระดาษค าตอบ 
การคัดเลือกบุคลากรทางการศึกษาอ่ืนตามมาตรา 38 ค. (2) ต าแหน่งประเภททั่วไป เพื่อบรรจุและแต่งตั้ง 

ให้ด ารงต าแหน่งประเภทวิชาการ ระดับปฏิบัติการ สังกัดส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน ปี พ.ศ. 2564 
---------------------------------------- 

สถานที่.............................................................  

วันที ่......... เดือน ............................... พ.ศ. ..............  เวลา ....................น. 

ข้าพเจ้าผู้มีรายชื่อข้างท้ายนี้ ได้ส่งข้อสอบและกระดาษค าตอบส าหรับผู้เข้ารับการคัดเลือกบุคลากร
ทางการศึกษาอ่ืนตามมาตรา 38 ค. (2) ต าแหน่งประเภททั่วไป เพ่ือบรรจุและแต่งตั้งให้ด ารงต าแหน่ง 
ประเภทวิชาการ ระดับปฏิบัติการ สังกัดส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน ปี พ.ศ. 2564 
หน่วยสอบ .................................................................................. 
สนามสอบ ..................................................................................  
จ านวน ....................................  วิชา 
 
                    ความรู้ความสามารถทั่วไป       จ านวน ..................... กล่อง/ซอง 
                    ความรู้ความสามารถที่ใช้เฉพาะต าแหน่ง   จ านวน ..................... กล่อง/ซอง  

 
อยู่ในสภาพ 
..............................................................................................................................................................................
....................................................................................................................................... ....................................... 

คณะกรรมการรับ - ส่งข้อสอบและกระดาษค าตอบ คณะกรรมการกลางประจ าสนามสอบ 
                  ประจ าสนามสอบ 
 

(ลงชื่อ) ...............................................ประธานผู้ส่งมอบ (ลงชื่อ)........................................ ประธานผู้รับมอบ 
         (..............................................)                            (........................................) 
(ลงชื่อ)................................................กรรมการผู้ส่งมอบ (ลงชื่อ)........................................ กรรมการผู้รับมอบ 
         (..............................................)                            (........................................) 
(ลงชื่อ)................................................กรรมการผู้ส่งมอบ  (ลงชื่อ)....................................... กรรมการผู้รบัมอบ 
         (..............................................)                            (........................................) 
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(ตัวอย่าง) 

บันทึกการรับ - ส่งข้อสอบและกระดาษค าตอบ 
(ระหว่างคณะกรรมการกลางประจ าสนามสอบกับคณะกรรมการก ากับการสอบ) 

การคัดเลือกบุคลากรทางการศึกษาอ่ืนตามมาตรา 38 ค. (2) ต าแหน่งประเภททั่วไป เพื่อบรรจุและแต่งตั้ง 
ให้ด ารงต าแหน่งประเภทวิชาการ ระดับปฏิบัติการ สังกัดส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน ปี พ.ศ. 2564 

หน่วยสอบ .................................................................. สนามสอบ...................................................................... 

วิชา ............................................................................ รหัสวิชา ......................................................................... 

สอบวันที่ ................................................................ ....  เวลาสอบ .................................................................. น. 

 

ห้องสอบที่ 
ข้อสอบและกระดาษค าตอบ (ก่อนสอบ) ข้อสอบและกระดาษค าตอบ (หลังสอบ) 

ผู้ส่งมอบ ผู้รับมอบ ผู้ส่งมอบ ผู้รับมอบ 

๑     

     

๒     

     

๓     

     

๔     

     

๕     

     

ฯลฯ     
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(ตัวอย่าง) 
(ใช้ส าหรับคณะกรรมการกลางประจ าสนามสอบส่งให้คณะกรรมการรับ - ส่งข้อสอบและกระดาษค าตอบประจ าสนามสอบ) 

บันทึกการรับ - ส่งข้อสอบและกระดาษค าตอบ 
การคัดเลือกบุคลากรทางการศึกษาอ่ืนตามมาตรา 38 ค. (2) ต าแหน่งประเภททั่วไป เพื่อบรรจุและแต่งตั้ง 

ให้ด ารงต าแหน่งประเภทวิชาการ ระดับปฏิบัติการ สังกัดส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน ปี พ.ศ. 2564 
---------------------------------------- 

สถานที่.............................................................  

วันที่ ....... เดือน ............................... พ.ศ. ..............  เวลา ......... ...........น. 

ข้าพเจ้าผู้มีรายชื่อข้างท้ายนี้ ได้ส่งข้อสอบและกระดาษค าตอบส าหรับผู้เข้ารับการคัดเลือกบุคลากร
ทางการศึกษาอ่ืนตามมาตรา 38 ค. (2) ต าแหน่งประเภททั่วไป เพ่ือบรรจุและแต่งตั้งให้ด ารงต าแหน่ง 
ประเภทวิชาการ ระดับปฏิบัติการ สังกัดส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน ปี พ.ศ. 2564  
ที่ด าเนินการสอบเสร็จแล้ว 
หน่วยสอบ ..................................................................................  
สนามสอบ ......................................................................... ......... 
จ านวน ....................................  วิชา 
 

                    ความรู้ความสามารถทั่วไป       จ านวน ..................... กล่อง/ซอง 
                    ความรู้ความสามารถที่ใช้เฉพาะต าแหน่ง   จ านวน ..................... กล่อง/ซอง  

 
อยู่ในสภาพ 
..............................................................................................................................................................................
..............................................................................................................................................................................  
 

     คณะกรรมการกลางประจ าสนามสอบ              คณะกรรมการรับ-ส่งข้อสอบและกระดาษค าตอบ
                                        ประจ าสนามสอบ    

(ลงชื่อ) ...............................................ประธานผู้ส่งมอบ (ลงชื่อ)........................................ ประธานผู้รับมอบ 
         (..............................................)                            (........................................) 
(ลงชื่อ)................................................กรรมการผู้ส่งมอบ (ลงชื่อ)........................................ กรรมการผู้รบัมอบ 
         (..............................................)                            (........................................) 
(ลงชื่อ)................................................กรรมการผู้ส่งมอบ  (ลงชื่อ)....................................... กรรมการผู้รบัมอบ 
         (..............................................)                            (........................................) 
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(ตัวอย่าง) 

(ใช้ส าหรับคณะกรรมการรับ - ส่งข้อสอบและกระดาษค าตอบประจ าสนามสอบส่งให้หน่วยผลิตข้อสอบ) 

บันทึกการรับ - ส่งข้อสอบและกระดาษค าตอบ 
การคัดเลือกบุคลากรทางการศึกษาอ่ืนตามมาตรา 38 ค. (2) ต าแหน่งประเภททั่วไป เพื่อบรรจุและแต่งตั้ง 

ให้ด ารงต าแหน่งประเภทวิชาการ ระดับปฏิบัติการ สังกัดส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน ปี พ.ศ. 2564 
---------------------------------------- 

สถานที่.............................................................  

วันที ่....... เดือน ............................... พ.ศ. ..............  เวลา ....................น. 

ข้าพเจ้าผู้มีรายชื่อข้างท้ายนี้ ได้ส่งข้อสอบและกระดาษค าตอบส าหรับผู้เข้ารับการคัดเลือกบุคลากร
ทางการศึกษาอ่ืนตามมาตรา 38 ค. (2) ต าแหน่งประเภททั่วไป เพ่ือบรรจุและแต่งตั้งให้ด ารงต าแหน่ง 
ประเภทวิชาการ ระดับปฏิบัติการ สังกัดส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน ปี พ.ศ. 2564  
ที่ด าเนินการสอบเสร็จแล้ว 
หน่วยสอบ ..................................................................................  
สนามสอบ ......................................................... ......................... 
จ านวน ....................................  วิชา 
 

                    ความรู้ความสามารถทั่วไป       จ านวน ..................... กล่อง/ซอง 
                    ความรู้ความสามารถที่ใช้เฉพาะต าแหน่ง   จ านวน ..................... กล่อง/ซอง  

 
อยู่ในสภาพ 
............................................................................................................................. .................................................
....................................................................................................................................... ....................................... 

 

    คณะกรรมการรับ - ส่งข้อสอบและกระดาษค าตอบ                            หน่วยผลิตข้อสอบ  
             ประจ าสนามสอบ     

 

(ลงชื่อ) ..........................................ประธานผู้ส่งมอบ (ลงชื่อ) ........................................ ผู้รับมอบ 
         (.........................................)  (........................................) 
(ลงชื่อ) ..........................................กรรมการผู้ส่งมอบ (ลงชื่อ) ........................................ ผู้รับมอบ 
         (.........................................)  (........................................) 
(ลงชื่อ) ...........................................กรรมการผู้สง่มอบ (ลงชื่อ) ........................................ ผู้รับมอบ 
         (.........................................)  (........................................) 

 
 
 
 
 

126



(ตัวอย่าง) 
 

ห้องสอบที่ ........................ 
 

บันทึกเหตุการณ์การก ากับการสอบ 
 

การคัดเลือกบุคลากรทางการศึกษาอ่ืนตามมาตรา 38 ค. (2) ต าแหน่งประเภททั่วไป เพื่อบรรจุและแต่งตั้ง 
ให้ด ารงต าแหน่งประเภทวิชาการ ระดับปฏิบัติการ สังกัดส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน ปี พ.ศ. 2564 

กศจ. ................................................................. 
 

สนามสอบ .......................................................   วิชา ................................................................. ..... 

สอบวันที่ .........................................................  รหัสวิชา .......................................................... ..... 

เวลา ............................... น. 

ขอรายงานเหตุการณ์  
............................................................................................................................. ................................................. 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

        (ลงชื่อ) ............................................................ หัวหนา้กรรมการก ากับการสอบ 

                                                (...........................................................) 
 

                                (ลงชื่อ) ............................................................ กรรมการก ากับการสอบ 

                                                (...........................................................) 
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(ตัวอย่าง) 
 บัญชีลงลายมือชื่อผู้เขา้สอบ 

การคัดเลือกบุคลากรทางการศึกษาอ่ืนตามมาตรา 38 ค. (2) ต าแหน่งประเภททั่วไป เพื่อบรรจุและแต่งตั้ง 
ให้ด ารงต าแหน่งประเภทวิชาการ ระดับปฏิบัติการ สังกัดส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน ปี พ.ศ. 2564 

กศจ. ................................................................. 

สถานที่สอบ............................................................................. .............. ห้องสอบเลขที.่............................................................. 
ชื่อวิชาที่สอบ........................................................................................... รหัสวชิา........................................................................ 
ต าแหน่งที่สมัครสอบ............................................................. .............   
วันที่สอบ............เดือน............................พ.ศ................ เวลาสอบ..................น. อาคาร........................................ชัน้................... 
เลขประจ าตวัสอบ (ตั้งแต.่............................................ถึง................................................) 

ล าดับ
ที ่

รหัสประจ าตัว 
ผู้สมัครสอบ 

ชื่อ – สกุล ลายมือชื่อ 
พิมพ์ลายนิ้ว 

หัวแม่มือด้านขวา 
หมายเหตุ 

1 
     

2 
     

3 
     

4 
     

5 
     

6 
     

7 
     

8 
     

9 
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(ตัวอย่าง) 
 บัญชีลงลายมือชื่อผู้เขา้สอบ 

การคัดเลือกบุคลากรทางการศึกษาอ่ืนตามมาตรา 38 ค. (2) ต าแหน่งประเภททั่วไป เพื่อบรรจุและแต่งตั้ง 
ให้ด ารงต าแหน่งประเภทวิชาการ ระดับปฏิบัติการ สังกัดส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน ปี พ.ศ. 2564 

กศจ. ................................................................. 

สถานที่สอบ............................................................................. .............. ห้องสอบเลขที.่............................................................. 
ชื่อวิชาที่สอบ........................................................................................... รหัสวชิา........................................................................ 
ต าแหน่งที่สมัครสอบ............................................................. .............   
วันที่สอบ............เดือน............................พ.ศ................ เวลาสอบ..................น. อาคาร........................................ชัน้................... 
เลขประจ าตวัสอบ (ตั้งแต.่............................................ถึง................................................) 

ล าดับ
ที ่

รหัสประจ าตัว 
ผู้สมัครสอบ 

ชื่อ – สกุล ลายมือชื่อ 
พิมพ์ลายนิ้ว 

หัวแม่มือด้านขวา 
หมายเหตุ 

10 
     

11 
     

12 
     

13 
     

14 
     

15 
     

16 
     

17 
     

18 
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(ตัวอย่าง) 
 บัญชีลงลายมือชื่อผู้เขา้สอบ 

การคัดเลือกบุคลากรทางการศึกษาอ่ืนตามมาตรา 38 ค. (2) ต าแหน่งประเภททั่วไป เพื่อบรรจุและแต่งตั้ง 
ให้ด ารงต าแหน่งประเภทวิชาการ ระดับปฏิบัติการ สังกัดส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน ปี พ.ศ. 2564 

กศจ. ................................................................. 

สถานที่สอบ............................................................................. .............. ห้องสอบเลขที.่............................................................. 
ชื่อวิชาทีส่อบ........................................................................................... รหัสวชิา........................................................................ 
ต าแหน่งที่สมัครสอบ............................................................. .............   
วันที่สอบ............เดือน............................พ.ศ................ เวลาสอบ..................น. อาคาร........................................ชัน้................... 
เลขประจ าตวัสอบ (ตั้งแต.่............................................ถึง................................................) 

ล าดับ
ที ่

รหัสประจ าตัว 
ผู้สมัครสอบ 

ชื่อ – สกุล ลายมือชื่อ 
พิมพ์ลายนิ้ว 

หัวแม่มือด้านขวา 
หมายเหตุ 

19 
     

20 
     

หมายเหตุ  พิมพ์ลายนิ้วหัวแม่มือด้านขวา 

จ านวนผู้มีสิทธิเข้าสอบ....................คน  จ านวนผู้เข้าสอบ..................คน  จ านวนผู้ขาดสอบ.....................คน 
ผู้ขาดสอบได้แก่ เลขประจ าตัวสอบ
............................................................................................................................. .................................................
............................................................................................................................. .................................................
........................................................... ...................................................................................................................  

 

(ลงชื่อ)........................................................................................................กรรมการก ากับห้ องสอบ 

(นาย/นาง/นางสาว..............................................................................) ชื่อ – สกุล ตัวบรรจง 

(ลงชื่อ)........................................................................................................กรรมการก ากับห้ องสอบ 

(นาย/นาง/นางสาว..............................................................................) ชื่อ – สกุล ตัวบรรจง 

 

 

 

 

 

 

130



 
สถิติจ านวนผู้สมัครเข้ารับการคัดเลือกบุคลากรทางการศึกษาอ่ืนตามมาตรา 38 ค. (2)  

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

กศจ. ........................................................................ 

 

วันที่รับสมัคร 

จ านวนผู้สมัครแยกตามต าแหน่ง 

นัก
จัด

กา
รง

าน
ทั่ว

ไป
 

นัก
วิเ

คร
าะ

ห์น
โย

บา
ยแ

ละ
แผ

น 

นิต
ิกร

 

นัก
วิช

าก
าร

ศึก
ษา

 

นัก
ปร

ะช
าส

ัมพ
ันธ

์ 

นัก
ทร

ัพย
าก

รบ
ุคค

ล 

นัก
วิช

าก
าร

พัส
ดุ 

นัก
วิช

าก
าร

คอ
มพ

ิวเ
ตอ

ร์ 

นัก
วิช

าก
าร

เงิน
แล

ะบั
ญ

ชี 

นัก
วิช

าก
าร

ตร
วจ

สอ
บภ

าย
ใน

 

1 เม.ย. 64                     
2 เม.ย. 64                     
3 เม.ย. 64                     
4 เม.ย. 64                     
5 เม.ย. 64                     
6 เม.ย. 64                     
7 เม.ย. 64                     

รวม                     

หมายเหตุ รายงานข้อมูลทุกวันทางเว็บไซต ์http://202.29.172.246/v_1  
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สรุปจ านวนผู้มีสิทธิเข้ารับการคัดเลือกบุคลากรทางการศึกษาอ่ืนตามมาตรา 38 ค. (2)  
ต าแหน่งประเภทท่ัวไป เพื่อบรรจุและแต่งตั้งให้ด ารงต าแหน่งประเภทวิชาการ ระดับปฏิบัติการ  

สังกัดส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ปี พ.ศ. 2564 

กศจ. ............................................................................ 
 

ล าดับที่ ต าแหน่ง จ านวนผู้มีสิทธิ 
1 นักจัดการงานทั่วไป  
2 นักวิเคราะห์นโยบายและแผน  
3 นิติกร  
4 นักวิชาการศึกษา  
5 นักประชาสัมพันธ์  
6 นักทรัพยากรบุคคล  
7 นักวิชาการพัสดุ  
8 นักวิชาการคอมพิวเตอร์  
9 นักวิชาการเงินและบัญชี  

10 นักวิชาการตรวจสอบภายใน  
 
หมายเหตุ  รายงานข้อมูลทาง e-mail : personobec38@gmail.com พร้อมประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ 
 เข้ารับการคัดเลือก ภายในวันที่ 16 เมษายน 2564  

 

 

 
        ลงชื่อ.........................................................ผู้รายงาน 

       (........................................................) 
         ผู้อ านวยการกลุ่มบริหารงานบุคคล 
       วันที่ .................................................... 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

132



ต าแหน่ง 
จ านวน 

 
แบบรายงานจ านวนผู้เข้าสอบ/ขาดสอบ 

กศจ. ...................................................... 

ในการคัดเลือกบุคลากรทางการศึกษาอ่ืนตามมาตรา 38 ค. (2) ต าแหน่งประเภทท่ัวไป  

เพื่อบรรจุและแต่งตั้งให้ด ารงต าแหน่งประเภทวิชาการ ระดับปฏิบัติการ  

สังกัดส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ปี พ.ศ. 2564 

 

ภาค ก ความรู้ความสามารถทั่วไป  

ภาค ข ความรู้ความสามารถที่ใช้เฉพาะต าแหน่ง 
 

ภาค ก ภาค ข 
ผู้เข้าสอบ ขาดสอบ ผู้เข้าสอบ ขาดสอบ 

นักจัดการงานทั่วไป         
นักวิเคราะห์นโยบายและแผน         
นิติกร         
นักวิชาการศึกษา         
นักประชาสัมพันธ์         
นักทรัพยากรบุคคล         
นักวิชาการพัสดุ         
นักวิชาการคอมพิวเตอร์         
นักวิชาการเงินและบัญชี         
นักวิชาการตรวจสอบภายใน         

 
หมายเหตุ  ส่งข้อมูลหลังเสร็จสิ้นการสอบทาง e-mail :  personobec38@gmail.com   

 

 
        ลงชื่อ.........................................................ผู้รายงาน 

       (........................................................) 
           ผู้อ านวยการกลุ่มบริหารงานบุคคล 
       วันที่ .................................................... 
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แบบรายงานจ านวนผู้เข้าสอบ/ขาดสอบ 

กศจ. .................................................. 

ในการคัดเลือกบุคลากรทางการศึกษาอ่ืนตามมาตรา 38 ค. (2) ต าแหน่งประเภทท่ัวไป  

เพื่อบรรจุและแต่งตั้งให้ด ารงต าแหน่งประเภทวิชาการ ระดับปฏิบัติการ  

สังกัดส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ปี พ.ศ. 2564 

 

ภาค ค ความเหมาะสมกับต าแหน่ง  

ต าแหน่ง 
จ านวน 

ผู้เข้าสอบ ขาดสอบ 
นักจัดการงานทั่วไป     
นักวิเคราะห์นโยบายและแผน     
นิติกร     
นักวิชาการศึกษา     
นักประชาสัมพันธ์     
นักทรัพยากรบุคคล     
นักวิชาการพัสดุ     
นักวิชาการคอมพิวเตอร์     
นักวิชาการเงินและบัญชี     
นักวิชาการตรวจสอบภายใน     

หมายเหตุ  ส่งข้อมูลหลังเสร็จสิ้นการสอบสัมภาษณ์ทาง e-mail :  personobec38@gmail.com    
 

 

 
        ลงชื่อ.........................................................ผู้รายงาน 

       (........................................................) 
         ผู้อ านวยการกลุ่มบริหารงานบุคคล 
       วันที่ .................................................... 
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สรุปรายละเอียดเข้าสอบ/ขาดสอบ (ภาค ก ภาค ข และภาค ค) 

ในการคัดเลือกบุคลากรทางการศึกษาอ่ืนตามมาตรา 38 ค. (2) ต าแหน่งประเภทท่ัวไป  

เพื่อบรรจุและแต่งตั้งให้ด ารงต าแหน่งประเภทวิชาการ ระดับปฏิบัติการ  

สังกัดส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ปี พ.ศ. 2564 

กศจ. .................................................... 

ต าแหน่ง 
จ านวน 
ผู้สมัคร
สอบ 

จ านวน 
ผู้มีสิทธิ
สอบ 

ภาค ก ภาค ข ภาค ค 

ผู้เข้าสอบ ขาดสอบ ผู้เข้าสอบ ขาดสอบ ผู้เข้าสอบ ขาดสอบ 

นักจัดการงานทั่วไป                 
นักวิเคราะห์
นโยบายและแผน 

                

นิติกร                 
นักวิชาการศึกษา                 
นักประชาสัมพันธ์                 
นักทรัพยากรบุคคล                 
นักวิชาการพัสดุ                 
นักวิชาการ
คอมพิวเตอร์ 

                

นักวิชาการเงินและ
บัญชี 

                

นักวิชาการ
ตรวจสอบภายใน 

                

หมายเหตุ  ส่งข้อมูลหลังเสร็จสิ้นการสอบสัมภาษณ์ทาง e-mail :  personobec38@gmail.com    
 

 
 
         ลงชื่อ.....................................................ผู้รายงาน 

            (........................................................) 
                ผู้อ านวยการกลุ่มบริหารงานบุคคล 
                วันที่ .............................................. 
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สรุปจ านวนผู้ได้รับการคัดเลือกบุคลากรทางการศึกษาอ่ืนตามมาตรา 38 ค. (2)  

ต าแหน่งประเภทท่ัวไป เพื่อบรรจุและแต่งตั้งให้ด ารงต าแหน่งประเภทวิชาการ ระดับปฏิบัติการ  

สังกัดส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ปี พ.ศ. 2564 

กศจ. ................................................... 

 

ล าดับที่ ต าแหน่ง จ านวนผู้ได้รับการคัดเลือก 
1 นักจัดการงานทั่วไป  
2 นักวิเคราะห์นโยบายและแผน  
3 นิติกร  
4 นักวิชาการศึกษา  
5 นักประชาสัมพันธ์  
6 นักทรัพยากรบุคคล  
7 นักวิชาการพัสดุ  
8 นักวิชาการคอมพิวเตอร์  
9 นักวิชาการเงินและบัญชี  

10 นักวิชาการตรวจสอบภายใน  
 

 หมายเหตุ  รายงานข้อมูลทาง e-mail : personobec38@gmail.com พร้อมส าเนาประกาศรายชื่อผู้ได้รับ 
                การคัดเลือก ภายในวันที่ 14 พฤษภาคม 2564  

 

 

 
        ลงชื่อ.........................................................ผู้รายงาน 

       (........................................................) 
         ผู้อ านวยการกลุ่มบริหารงานบุคคล 
       วันที่ .................................................... 
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(ตัวอย่าง) 
ใบยุติการท าตอบ 

เขียนที่สนามสอบ................................................. 
อาคาร..........................ห้องสอบที่ ............. 

วันท่ี................เดือน.........................พ.ศ................. 
เรื่อง  การยุติการท าตอบ 

เรียน  ประธานคณะกรรมการกลางประจ าสนามสอบ 

ด้วยข้าพเจ้า(นาย/นาง/นางสาว) ....................................................เลขประจ าตัวสอบ................................... 
ต าแหน่งท่ีสอบ....................................... กศจ. ..................................... เลขประจ าตัวประชาชน .................................................
อยู่บ้านเลขที่........................ตรอก/ซอย.............................ถนน.........................................ต าบล/แขวง........................................
อ าเภอ/เขต................................จงัหวัด................................รหสัไปรษณีย์................................โทรศัพท์....................................... 
ได้สมัครเข้ารับการคัดเลือกบุคลากรทางการศึกษาอื่นตามมาตรา 38 ค. (2) ต าแหน่งประเภททั่วไป เพื่อบรรจุและแต่งตั้งให้ด ารง
ต าแหน่งประเภทวิชาการ ระดับปฏิบัติการ สังกัดส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ปี พ.ศ. 2564 ซึ่งเจ้าหน้าที่ได้ตรวจ
พบเหตุการณ์ที่เกี่ยวข้องกับข้าพเจ้า ดังน้ี 

  ไม่มีบัตรที่ใช้แสดงตัวตนในการเข้าสอบ 
  เลขประจ าตัวประชาชนไม่ตรงกับท่ีระบุไว้ในการสมัครสอบ 
  มีสัญญาณโทรศัพท์หรือเครื่องมือสื่อสารอิเล็กทรอนิกส์ดังขึ้นขณะท าตอบ 
  น าโทรศัพท์มือถือหรือเครื่องมือสื่อสารอิเล็กทรอนิกส์เข้ามาในห้องสอบ 
  นั่งสอบไม่ตรงกับผังท่ีก าหนดไว้ 
  อื่น ๆ ..................................................................................................................... 

ข้าพเจ้าได้หยุดการท าตอบเมื่อเวลา ............................ น. ในการนี้ข้าพเจ้าได้รับทราบกฎ ระเบียบตามที่
ระบุไว้ในประกาศคณะกรรมการศึกษาธิการจังหวัด ................................................ ลงวันที่ ................................................... 
เรื่อง ระเบียบเกี่ยวกับการคัดเลือกบุคลากรทางการศึกษาอื่นตามมาตรา 38 ค. (2) ต าแหน่งประเภททั่วไป เพื่อบรรจุและแต่งตั้ง
ให้ด ารงต าแหน่งประเภทวิชาการ ระดับปฏิบัติการ สังกัดส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน ปี พ.ศ. 2564 โดยขอ
ยอมรับการงดตรวจให้คะแนนและเงื่อนไขต่างๆ ที่ก าหนดไว้และจะนั่งอยู่ในห้องสอบหรือกองกลางจนกว่าจะหมดเวลาท าตอบ 

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ 

ขอแสดงความนับถือ 

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

         (...................................................................) 

 

ส าหรับเจ้าหน้าท่ี 

ข้าพเจ้าเป็นพยานรับทราบการกระท าตามข้อความข้างต้น 
(ลงช่ือ) ....................................... หัวหน้ากรรมการก ากับห้องสอบ  (ลงช่ือ) ......................................... กรรมการก ากับห้องสอบ 

        (........................................)                               (.........................................) 
 

(ลงช่ือ) ...................................................... ประธานคณะกรรมการกลางประจ าสนามสอบ 

                               (.....................................................) 
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