
ประกาศคณะกรรมการศึกษาธิการจังหวัดหนองคาย 
เร่ือง รับสมัครคัดเลือกบุคคลเพื่อบรรจุและแต่งตั้งเป็นข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา 

ตำแหน่งบุคลากรทางการศึกษาอื่นตามมาตรา ๓๘ ค. (๒) ตำแหน่งประเภทท่ัวไป ระดับปฏิบัตํงาน 
กรณีที่มีความจำเป็นหรือมีเหตุพิเศษ สังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาชั้นพื้นฐาน

ด้วย คณ ะกรรม การศ ึกษ าธ ิการจ ังห ว ัดห น องคาย จะดำเน ิน การร ับ ส ม ัครค ัด เล ือกบ ุคคล 
เพื่อบรรจุและแต่งตั้งเป็นข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตำแหน่งบุคลากรทางการศึกษาอื่นตามมาตรา 
๓๘ ค. (๒) ตำแหน่งประเภททั่วไป ระดับปฏิบัติงาน กรณ ีท ี่ม ีความจำเป ็นหรือมีเหตุพ ิเศษ สังกัดสำนักงาน 
คณะกรรมการการศึกษาชั้นพื้นฐาน

อาศ ัยอำนาจตามความในมาตรา ๕๐ แห ่งพระราชบัญญ ัต ิระเบ ียบข้าราชการครูและบุคลากร 
ทางการศึกษา พ.ศ.๒๕๔๗ และที่แก้ไขเพิ่มเติม คำสั่งหัวหน้าคณะรักษาความสงบแห่งชาติ ท่ี ๑๙/๒๕๖๐ 
ส่ัง ณ วันท่ี ๓ เมษายน ๒๕๖๐ หนังสือสำนักงาน ก.ค.ศ. ท่ี ศธ ๐๒๐๖.๕/ว ๒๒ ลงวันที่ ๑๙ ธันวาคม ๒๕๕๙ 
หนังสือสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาชั้นพื้นฐาน ด่วนที่สุด ท่ี ศธ ๐๔ ๐๐๙/ว ๖๓๔๓ ลงวันที่ ๒๗ ตุลาคม 
๒๕๕๓ ประกอบกับมติคณะกรรมการศึกษาธิการจังหวัดหนองคาย ในประชุมครั้งที่ ๑๔/๒๕๖๓ เมื่อวันที่ ๑๓ 
พฤศจิกายน ๒๕๖๓ จึงประกาศรับสมัครดัดเลือกบุคคลเพื่อบรรจุและแต่งตั้งเป็นข้าราชการครูและบุคลากรทางการ 
ศึกษา ตำแหน่งบุคลากรทางการศึกษาอื่นตามมาตรา ๓๘ ค. (๒) ตำแหน่งประเภททั่วไป ระดับปฏิบัติงาน กรณีท่ีมี 
ความจำเป็นหรือมีเหตุพิเศษ สังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาชั้นพื้นฐาน ดังน้ี

๑. ตำแหน่งและอัตราเงินเด ือนที่จะดำเน ินการคัดเลือก จำนวน ๔ อัตรา ดังน้ี 
๑.๑ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาหนองคาย เขต ๑

(๑) ตำแหน่งเจ้าพนักงานธุรการ ระดับปฏิบัติงาน จำนวน ๒ อัตรา
๑.๒ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาหนองคาย เขต ๒

(๑) ตำแหน่งเจ้าพนักงานธุรการ ระดับปฏิบัติงาน จำนวน ๑ อัตรา
๑.๓ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต ๒๑

(๑) ตำแหน่งเจ้าพนักงานธุรการ ระดับปฏิบัติงาน จำนวน ๑ อัตรา
รายละเอียดตามเอกสารแนบท้ายประกาศ (เอกสารหมายเลข ๑)

ทั้งนี้ อ ัตราเงินเดือนของทุกตำแหน่งที่จะบรรจุและแต่งตั้งเป็นไปตามที่ ก.ค.ศ. กำหนด 
และกำหนดบีจจัย หลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขในการกำหนดสัดส่วนอัตราเงินเดือนแรกบรรจุแบบช่วงสำหรับ 
การบรรจุและแต่งตั้งข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตำแหน่งบุคลากรทางการศึกษาอื่น ตามมาตรา 
๓๘ ค. (๒) ตามหนังสือสำนักงาน ก.ค.ศ. ท่ี ศธ ๐๒๐๖.๕/ว ๒๐ ลงวันที่ ๑๗ ตุลาคม ๒๕๕๖ รายละเอ ียด 
ตามเอกสารแนบท้ายประกาศ (เอกสารหมายเลข ๒)

/ ๒. ลักษณะงาน...
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ta. ลักษณะงานที่ปฏ ิบ ัต ิของตำแหน่งที่จะดำเน ินการคัดเล ือก
รายละเอียดตามมาตรฐานตำแหน่งที่ ก.ค.ศ. กำหนด ตามหนังสือสำนักงาน ก.ค.ศ. ท่ี 

ศธ 0๒๐๖.๕/'ว ๘ ลงวันท่ี ๑๐ พฤษภาคม ๒๕๕๖ รายละเอียดตามเอกสารแนบท้ายประกาศ (เอกสารหมายเลข ๑)
๓. คุณสมบัต ิของผู้มีสทิธ ิเข ้าร ับการคัดเลือก

ผู้มีสิทธิสมัครเข้ารับการคัดเลือกต้องมีคุณสมบัติเป็น'โปตามที่ ก.ค.ศ. กำหนด ตามหนังสือ 
สำนักงาน ก.ค.ศ. ท่ี ศธ ๐๒๐๖.๕/ว ๒๒ ลงวันท่ี ๑๙ ธันวาคม ๒๕๕๙ เร่ือง หลักเกณฑ์และวิธีการคัดเสือกบุคคล 
เพื่อบรรจุและแต่งตั้งเป็นข้าราซการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตำแหน่งบุคลากรทางการศึกษาอื่นตามมาตรา 
๓๘ ค. (๒) ตำแหน่งประเภททั่วไป ระดับปฏิบัติงาน กรณ ีท ี่ม ีความจำเป ็นหรือมีเหตุพ ิเศษ สังกัดสำนักงาน 
คณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ตังน้ี

๓.๑ บีจจุบันเป็นพนักงานราชการ ลูกจ้างประจำ หรือลูกจ้างชั่วคราวจากเงินงบประมาณหรือ 
รายได้ของหน่วยงานการศึกษา ซึ่งได้ปฏิบัติหน้าที่เกี่ยวกับลักษณะงานของตำแหน่งบุคลากรทางการศึกษาอื่น 
ตามมาตรา ๓๘ ค.(๒) ในหน่วยงานการศึกษา สังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ตามคำสั่งหรือ 
สัญญาจ้างหรือเอกสารอื่นที่ทางราชการออกให้อย่างใดอย่างหนึ่งหรือรวมกันมาแล้วไม่น้อยกว่าสี่ปี นับถึงวันรับ 
สมัครคัดเลือกวันสุดท้าย ซึ่งเป็นระยะเวลาต่อเน่ืองกันหรือไม,ก็ได้

๓.๒ เป็นผู้มีคุณสมบัติทั่วไปตามมาตรา ๓๐ แห่งพระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการครูและ 
บุคลากรทางการศึกษา พ.ศ. ๒๕๔๗ ตังน้ี

(๑) มีสัญชาติไทย
(๒) มีอายุไม่ตํ่ากว่าสิบแปดปีบริบูรณ์
(๓) เป็นผู้เลื่อมใสในการปกครองระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็น 

ประมุข ตามรัฐธรรมนูญแห่งพระราชอาณาจักรไทย
(๔)ไม่เป็นผู้ดำรงตำแหน่งทางการเมือง สมาซิกสภาท้องถ่ิน หรือผู้บริหารท้องถ่ิน 
(๕) ไม่เป็นคนไร้ความสามารถ หรือจิตพ่ืนเพิอนไม่สมประกอบ หรือเป็นโรคตามท่ีกำหนด

ในกฎ ก.ค.ศ.
(๖) ไม,เป ็นผ ู้อย ู่ในระห ว ่างถ ูกส ั่งพ ักราชการ ถ ูกส ั่งให ้ออกจากราชการไว ้ก ่อน 

ตามพระราชบัญญัตินี้ หรือตามกฎหมายอื่น หรือถูกส่ังพัก หรือเพิกถอนใบอนุญาตประกอบวิชาชีพตามหลักเกณฑ์ 
ที่กำหนดในกฎหมายองค์กรวิชาชีพน้ัน ๆ

(๗) ไม่เป็นผู้บกพร่องในศีลธรรมอันดีสำหรับการเป็นผู้ประกอบวิชาชีพครูและบุคลากร
ทางการศึกษา

(๙) ไม,เป็นบุคคลล้มละลาย
(๑๐) ไม่เป็นผู้เคยต้องโทษจำคุกโดยคำพิพากษาถึงที่สุดให้จำคุก เว้นแต่เป็นโทษสำหรับ 

ความผิดที่ได้กระทำโดยประมาทหรือความผิดลหุโทษ
(๑๑) ไม่เป็นผู้เคยถูกลงโทษให้ออก ปลดออก หรือไล่ออกจากรัฐวิสาหกิจ องค์การมหาชน 

หรือหน่วยงานอ่ืนของรัฐ หรือองค์กรระหว่างประเทศ
/ (๑๒) ไม่เป็น...
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(๑๒) ไม่เป็นผู้เคยถูกลงโทษให้ออก ปลดออก หรือไล่ออกเพราะกระทำผิดวินัย 
ตามพระราชบัญญัตินี้ หรือตามกฎหมายอื่น

(๑๓)ไม,เป็นผู้เคยกระทำการทุจริตในการสอบเข้ารับราชการหรือเข้าปฏิบัติงานในหน่วยงานของรัฐ
๓.๓ เป็นผู้มีคุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่งเจ้าพนักงานธุรการ ระดับปฏิบัติงาน ดังน้ี 

มีคุณวุฒิอย่างใดอย่างหนี่งดังต่อไปนี้
(๑) ได ้ร ับประกาศปิยบ ัตรวิชาช ีพหรือค ุณวุฒ ิอย่างอ ื่นท ี่เท ียบได้ในระดับเด ียวกัน 

ในสาขาวิชาหรือทางที่ส่วนราชการเจ้าสังกัดเห็นว่าเหมาะสมกับหน้าที่ความรับผิดชอบและลักษณะงานที่ปฏิบัติ
(๒) ได ้ร ับประกาศป ิยบ ัตรว ิชาช ีพ เทคน ิคหรืออน ุปร ิญญาหล ักส ูตร ๒ ปี ต ่อจาก 

ประกาศปิยบัตรประโยคมัธยมศึกษาตอนปลายหรือคุณวุฒิอย่างอื่นที่เทียบไดีในระดับเดียวกัน ในสาขาวิชาหรือทาง 
ที่ส่วนราชการเจ้าสังกัดเห็นว่าเหมาะสมกับหน้าที่ความรับผิดชอบและลักษณะงานที่ปฏิบัติ

(๓) ได ้ร ับประกาศป ิยบ ัตรว ิชาช ีพช ั้นส ูงหรืออน ุปร ิญ ญ าหล ักส ูตร ๓ ปี ต ่อจาก 
ประกาศปิยบัตรประโยคมัธยมศึกษาตอนปลายหรือคุณวุฒิอย่างอื่นที่เทียบได้ในระดับเดียวกัน ในสาขาวิชาหรือทาง 
ที่ส่วนราชการเจ้าสังกัดเห็นว่าเหมาะสมกับหน้าที่ความรับผิดชอบและลักษณะงานที่ปฏิบัติ

(๔) ได้รับประกาศปิยบัตรหรือคุณวุฒิอย่างอื่นที่ ก.ค.ศ. กำหนดว่าใช้เป็นคุณสมบัติเฉพาะ
สำหรับตำแหน่งน้ีได้

๓.๔ มีประสบการณ์ในตำแหน่งท่ีสมัครรับคัดเลือกไมน้อยกว่าส่ีปี 
๔. วัน เวลา และสถานที่ร ับสมัครคัดเลือก

ผู้ประสงค์จะสมัครเข้ารับการดัดเลือก สามารถขอรับใบสมัครได้ที่สำนักงานศึกษาธิการจังหวัด 
หนองคาย หรือดาวน์โหลดใบสมัครจากเว็บไซต์ h ttps://nkieducation.thai.ac/ โดยกรอกใบสมัครให้ถูกต้อง 
ครบถ้วน และยื่นใบสมัครพร้อมเอกสารหลักฐานได้ที่สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดหนองคาย บริเวณศูนย์ราชการ 
จังหวัดหนองคาย ตำบลหนองกอมเกาะ อำเภอเมือง จังหวัดหนองคาย ตั้งแต่วันท่ี ๒๓ พฤศจิกายน ๒๔๖๓ ถึงวันท่ี 
๒๙ พฤศจิกายน ๒๔๖๓ เวลา ๐๘.๓๐ ถึง ๑๖.๓๐ น. ไม่เว้นวันหยุดราชการ

๔. เอกสารหลักฐานที่ผ ู้สม ัครเข ้ารับการคัดเลือกจะต้องนำมายื่นในวันสมัคร
ผู้สมัครต้องย่ืนเอกสารหลักฐานพร้อมใบสมัครดังต่อไปน้ี
๔.๑ สำเนาประกาศปิยบัตรวิชาชีพ หรือประกาศปิยบัตรวิชาชีพเทคนิค หรือประกาศปิยบัตร 

วิชาชีพช้ันสูง หรืออนุปริญญา หรือคุณวุฒิอย่างอื่นที่ ก.ค.ศ. กำหนดว่าใช้เป็นคุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่งนี้ได้ 
พร้อมฉบับจริง จำนวน ๑ ฉบับ ผู้สมัครรับรองสำเนาเอกสาร

๔.๒ สำเนาระเบียนแสดงผลการเรียน (Transcript) ของคุณวุฒิที่สำเร็จการศึกษา พร้อมฉบับ 
จริง จำนวน ๑ ฉบับ ผู้สมัครรับรองสำเนาเอกสาร

๔.๓ สำเนาบัตรประจำตัวประซาซน พร้อมฉบับจริง จำนวน ๑ ฉบับ ผู้สมัครรับรองสำเนา
เอกสาร

๔.๔ สำเนาทะเบียนบ้าน พร้อมฉบับจริง จำนวน ๑ ฉบับ ผู้สมัครรับรองสำเนาเอกสาร 
๔.๔ หลักฐานการเปลี่ยนช่ือ ช่ือสกุล (ถ้ามี) จำนวน ๑ ฉบับ ผู้สมัครรับรองสำเนาเอกสาร

/ ๔.๖ รูปถ่าย...
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๕.๖ รูปถ่ายหน้าตรง ไม'สวมหมวกและไม่สวมแว่นตาดำ ขนาด ๑ น้ิว จำนวน ๓ รูป 
(ถ่ายไม่เกิน ๖ เดือน)

๕.๗ ใบรับรองแพทย์ฉบับจริง จากสถานพยาบาลของรัฐ ซ่ึงออกไว่ไม่เกิน ๑ เดือน จำนวน ๑
ฉบับ

๕.๘ สำเนาดำสั่งหรือสัญญาจ้างหรือเอกสารอื่นที่ทางราขการออกให้อย่างใดอย่างหนึ่งหรือ 
รวมกันมาแล้วไม่น้อยกว่าสี่ปี นับถึงวันรับสมัครคัดเลือกวันสุดท้าย ซึ่งเปีนระยะเวลาต่อเนื่องกันหรือไม่ก็ได้ โดยมี 
ภาระงานเกี่ยวกับลักษณะงานของตำแหน่งบุคลากรทางการศึกษาอื่นตามมาตรา ๓๘ ค.(๒) กรณีไข้เงินรายได้ 
ของสถานศึกษาให้แนบหลักฐาน ที่แสดงรายรับ -  รายจ ่าย ที่เก ี่ยวข้องกับการจ้างเป ีนค่าจ้างลูกจ้างชั่วคราว 
(ทะเบียนคุมรายได้ของสถานศึกษาและเอกสารหลักฐานการจ่ายค่าจ้าง) และให้ผู้บังคับบัญชาบีจจุบันรับรองความ 
ถูกต้องของเอกสาร จำนวน ๑ ขุด

* เงินรายได้ของสถานศึกษา หมายความว่า เงินบริจาค ค่าธรรมเนียม ค่าบริการ ค่าตอบแทน 
จากการให้บริการ การลงทุน การไข้ทรัพย์สินของสถานศึกษา โดยการนำเข้าระบบบัญชีของสถานศึกษาและนำไปไข้ 
จ่ายตามกฎหมายหรือระเบียบที่ทางราขการกำหนด หรือเงินรายได้อื่นตามกฎหมายหรือระเบียบว่าด้วยการนั้น

๕.๙ หนังสือรับรองการปฏิบัติงาน และแบบสรุประยะเวลาการปฏิบัติงาน ตามดำสั่งจ้าง หรือ 
สัญญาจ้าง รายละเอียดตามเอกสารแนบท้ายประกาศ (เอกสารหมายเลข ๓) จำนวน ๑ ขุด

๕.๑๐ สำเนาเอกสาร/หลักฐานตามบีจจัย หลักเกณฑ์ วิธีการ และเง่ือนไขในการกำหนดสัดส่วน 
อัตราเงินเดือนแรกบรรจุแบบช่วง สำหรับการบรรจุและแต่งตั้งข้าราฃการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตำแหน่ง 
บ ุคล าก รท างก ารศ ึกษ าอ ื่น  ตาม ม าตรา ๓๘ ค. (๒) ตามหนังสือ สำน ักงาน ก.ค.ศ. ท่ี ศธ ๐๒ ๐๖ .๕ / 
ว ๒๐ ลงวันท่ี ๑๗ ตุลาคม ๒๕๕๖ จำนวน ๑ ขุด รายละเอียดตามเอกสารแนบท้ายประกาศ (เอกสารหมายเลข ๒)

สำหรับ เอกสารประกอบการประเมิน ภาค ค ข้อ ๑ รายงานผลการปฏิบ ัต ิงานที่ผ ่านมา 
(คะแนนเต็ม ๒๕ คะแนน) โดยการรายงานผลการปฏิบัติงานที่ผ่านมาให้รายงานย้อนหลังสี่ปีติดต่อกัน จำนวน ๓ 
เล่ม โดยผ ู้สม ัครเข ้าร ับการคัดเล ือกรับรองเอกสารตามองค์ประกอบที่แจ ้งในกรอบพ ิจารณายกเว ้น ข้อ ๒ 
ประสบการณ์การปฏิบัติงานในตำแหน่งที่เข้ารับการคัดเลือก โดยให้ส่งรายงานผลการปฏิบัติงานดังกล่าวในวัน 
สัมภาษณ์ รายละเอียดตามเอกสารแนบท้ายประกาศ (เอกสารหมายเลข ๔)

๖. การยื่นใบสมัคร
๖.๑ ผู้สมัครเข้ารับการคัดเลือกจะต้องยื่นใบสมัครด้วยตนเองตามวัน เวลา และสถานที่ 

ที่กำหนดในข้อ ๓ ตามแบบที่คณะกรรมการศึกษาธิการหนองคายกำหนดตามเอกสารแนบท้ายประกาศ พร้อม 
เอกสารหลักฐานครบถ้วนในวันสมัคร และแต่งกายสุภาพเรียบร้อย

๖.๒ ผู้สมัครเข้ารับการคัดเลือกต้องกรอกข้อมูลรายละเอียดในใบสมัครด้วยตัวบรรจงให้ถูกต้อง
ครบถ้วน

๖.๓ ผู้สมัครเข้ารับการคัดเลือกต้องระบุสถานที่ที่สามารถติดต่อได้ทางจดหมายลงทะเบียน 
ตอบรับ ในเขตจ่ายของไปรษณีย์ และ/หรือ หมายเลขโทรศัพท์ที่สามารถติดต่อได้ในใบสมัคร หากระบุที่อยู่ และ/ 
หรือหมายเลขโทรศัพท์ ไม่ขัดเจนทำให้ไม่สามารถติดต่อได้ ผู้สอบแช่งขันได้จะเรียกร้องสิทธิ้ใดๆ ไม่ได้ท้ังส้ิน เม่ือมี 
การเปลี่ยนแปลงที่อยู่ในภายหลังต้องแจ้งสำนักงานศึกษาธิการจังหวัดหนองคาย ทันที

/ ๖.๔ ผ้สมัคร...
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๖.๔ ผู้สมัครจะต้องแต่งกายสุภาพเรียบร้อยตามประเพณีนิยมและประพฤติตนเป็นสุภาพซน 
๖.๕ ผ ูสม ัครจะต ้องปฏ ิบ ัต ิตนตามมาตรการเฝ ีาระว ังและป ๋องก ันการแพร่ระบาดของ 

โรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙ (C0VID-19) อย่างเคร่งครัด โดยต ้องส วม ห น ้ากากอน าม ัยท างการแพ ท ย ์ห ร ือ  
หน้ากากผ้าท ุกคเงเม ื่อมาติดต่อหน่วยกับหน่วยรับสมัครลอบ

๖.๖ ให้ผู้สมัครคัดเลือก สามารถสมัครเข้ารับการคัดเลือกได้เพียงตำแหน่งเดียว และจังหวัด 
เดียว หากปรากฏว่า ผู้สมัครคัดเลือกสมัคเกินกว่าหนึ่งตำแหน่ง หรือเกินกว่าหนึ่งจังหวัด คณะกรรมการศึกษาธิการ 
จังหวัดหนองคายจะดำเนินการดัดสิทธิการคัดเลือกทั้งหมด

๗. การประกาศรายซื่อผู้ม ีส ิทธิเข ้ารับการคัดเลือก
คณะกรรมการศึกษาธิการจังหวัดหนองคาย จะประกาศรายซื่อผู้มีสิทธี้เ'ข้ารับการคัดเลือก 

ภ ายใน ว ัน ท ี่ ๒ ธ ัน วาคม  ๒(ร;๖๓ ณ ส ำน ัก ง าน ศ ึก ษ าธ ิก าร จ ัง ห ว ัด ห น อ ง ค าย  แ ล ะท าง เว ็บ ไ ซ ต ์ 
https://nkieducation.thai. ac /

๘. หลักสูตรและวิธ ีการคัดเลือก
ภาค ก ความรู้ความสามารถทั่วไป (คะแนนเต็ม ๑ ๐ ๐  คะแนน) ทดสอบความรู้ ความสามารถ 

ดังต่อไปน้ี โดยวิธีการสอบข้อเขียน
๑. วิขาความสามารถทั่วไป (คะแนนเต็ม ๕๐ คะแนน)

(๑) ความสามารถทางด้านการคิดคำนวณ
ทดสอบความสามารถในการประยุกต์ใช้ความคิดรวบยอดทางคณิตศาสตร์ การ 

วิเคราะห์ หาความสัมพันธ์ของจำนวนหรือปริมาณ การแก้ป้ญหาเซิงปริมาณ 
(๒) ความสามารถด้านเหตุผล

ทดสอบความสามารถในการคิดหาความสัมพันธ์เช่ือมโยงคำ ข้อความ หรือรูปภาพ 
การหาข้อยุติ หรือข้อสรุปอย่างสมเหตุสมผลจากข้อความ สัญลักษณ์ สถานการณ์ หรือแบบจำลองต่างๆ 

๒. ว ิชาภาษาไทย (คะแนนเต็ม ๕๐ คะแนน)
(๑) ความเข้าใจภาษา

ทดสอบความสามารถในการอ่านและการทำความเข้าใจบทความ หรือข้อความที่ 
กำหนดให้แล้วตอบคำถามที่ตามมาในแต่ละบทความ หรือข้อความ ทั้งนี้ รวมไปถึง การสรุปความและตีความด้วย 

(๒) การใช้ภาษา
ทดสอบความสามารถในการเลือกใช้คำหรือกลุ่มคำ การเขียนประโยคได้ถูกต้องตาม 

หลักภาษาและการเรียงข้อความ
ภาค ข ความรู้ความสามารถที่ใข ้เฉพาะตำแหน่ง (คะแนนเต็ม ๑๕๐ คะแนน)

ทดสอบความรู้ความสามารถท่ีใข้ในการปฏิบัติงานในหน้าท่ี โดยเฉพาะตามที่ระบุใน 
มาตรฐานตำแหน่ง และที่กำหนดเป็นขอบข่ายงานที่ปฏิบัติของตำแหน่ง โดยวิธีการสอบข้อขียนแบบปรนัย 

ภาค ค ความเหมาะสมกับตำแหน่ง (คะแนนเต็ม ๕๐ คะแนน) ประเมินดังต่อไปนี้
๑. รายงานผลการปฏิบัติงานที่ผ่านมา (คะแนนเต็ม ๒๕ คะแนน) ตามองค์ประกอบการ 

ประเมิน ตัวชี้,วัด และคะแนนการประเมินความเหมาะสมกับตำแหน่ง สำหรับการคัดเลือกบุคคลเพื่อบรรจุและ 
แต่งตั้งเป็นข้าราซครูและบุคลากรทางการศึกษา ตำแหน่งบุคลากรทางการศึกษาอื่นตามมาตรา ๓๘ ค.(๒) ตำแหน่ง 
ประเภทท่ัวไป ระดับปฏิบัติงาน กรณีที่มีความจำเป็นหรือมีเหตุพิเศษ แนบท้ายประกาศนี้

๒. ประเมินด้วยวิธีการสัมภาษณ์ (คะแนนเต็ม ๒๕ คะแนน) โดยพิจารณาจากประวิตส่วนตัว 
และการศึกษา บุคลิกลักษณะ การมีปฏิภาณ ท,วงทีวาจา เจตคติและอุดมการณ์

/ ๙. วัน เวลา...
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๙. วัน เวลา และสถานที่ดำเนินการคัดเลือก
คณะกรรมการศึกษาธิการจังหวัดหนองคาย จะดำเนินการคัดเลือกตามกำหนดการคัดเลือกดัง

ตาราง ดังต่อไปน้ี
ภาค ก ความรู้ความสามารถทั่วไป

วัน/เวลา วิขาท่ีสอบ คะแนนเต็ม 
๑๐๐ คะแนน หมายเหตุ

วันเสาร์ท่ี ๑๒ ธันวาคม ๒๕๖๓ ๑. วิชาความสามารถท่ัวไป ๕๐ คะแนน
เวลา ๐๙.๓๐ -  ๑๑.๓๐ น. ๑) ความสามารถทางต้านการคิดคำนวณ 

๒) ความสามารถต้านเหตุผล
๒. วิซาภาษาไทย

๑) ความเข้าใจภาษา 
๒) การใช้ภาษา

๕๐ คะแนน

ภาค ข ความรู้ความสามารถที่ใช ้เฉพาะตำแหน่ง

วัน/เวลา วิชาท่ีสอบ คะแนนเต็ม 
๑๕๐ คะแนน หมายเหตุ

วันเสาร์ท่ี ๑๒ ธันวาคม ๒๕๖๓ 
เวลา ๑๓.๓๐ -  ๑๕.๓๐ น.

ความรู้ความสามารถที่ใช้ในการปฏิบัติงาน 
ในหน้าท่ี โดยเฉพาะตามที่ระบุในมาตรฐาน 
ตำแหน่ง และที่กำหนดเป็นชอบข่ายงานที่ 
ปฏิบ้ตของตำแหน่ง

๑๕๐ คะแนน

สำหรับสถานที่ดำเนินการคัดเลือก จะแจ้งให้ทราบในวันประกาศรายซื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการคัดเลือก
ทั้งนี้ คณะกรรมการศึกษาธิการจังหวัดหนองคาย จะประกาศรายซื่อผู้ผ่านเกณฑ์ ภาค ก ความรู้ 

ความสามารถทั่วไป และภาค ข ความรู้ความสามารถท ี่ใข ้เฉพาะตำแหน่ง โดยแต่ละภาคต้องได้คะแนน 
ไม่ตํ่ากว่าร้อยละ ๖๐ จึงจะมีสิทธิเข้ารับการประเมินภาค ค ความเหมาะสมกับตำแหน่ง ภายในวันที่ ๑๖ ธันวาคม 
๒๕๖๓ เว็บไซต์ https://nkieducation.thai.ac/ โดยเรียงตามประกาศรายซื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการคัดเลือก
ภาค ค ความเหมาะสมกับตำแหน่ง

วัน/เวลา วิชาท่ีสอบ คะแนนเต็ม 
๕๐ คะแนน หมายเหตุ

รายงานผลการปฏิบัติงานที่ผ่านมา ๒๕ คะแนน
วันเสาร์ท่ี ๑๙ ธันวาคม ๒๕๖๓ 

เวลา ๐๙.๐๐ น. เป็นต้นไป
สอบสัมภาษณ์โดยพิจารณาจากประวัติส่วนตัว 
และการศึกษา บุคลิกลักษณะ การมีปฏิภาณ 
ท'วงทีวาจา เจตคติและอุดมการณ์

๒๕ คะแนน

สำหรับสถานที่ดำเนินการสอบสัมภาษณ์ จะแจ้งให้ทราบในวันประกาศรายซื่อผู้ผ่านการคัดเลือก
ภาค ก และ ภาค ข

/ ๑๐. การประกาศ...
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๑๐. การประกาศผลการคัดเลือก
คณะกรรมการศึกษาธิการจังหวัดหนองคาย จะประกาศผลการคัดเลือก ภายในวันท่ี ๒๓ 

ธันวาคม ๒๕:๖๓ ณ สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดหนองคาย และทางเว็บไซต์ https://nkieducation.thai.ac/ 
โดยเรียงลำดับ ผู้ได้คะแนนรวมทุกภาคจากมาก!ปหาน้อย

กรณีที่มีผู้สอบ,ได้คะแนน'รวมท้ัง ๓ ภาค เท่ากัน ให้ผู้สอบได้คะแนนภาคความเหมาะสมกับ 
ตำแหน่ง (ภาค ค) มากกว่าเป็นผู้อยู่ในลำดับที่ดีกว่า ถ ้าคะแนนภาคความเหมาะสมกับตำแหน่ง (ภาค ค) เท่ากัน 
ให้ผู้ท่ีได้คะแนนภาคความรู้ความสามารถที่ใซ้เฉพาะตำแหน่ง (ภาค ข) มากกว่า เป็นผู้อยู่ในลำดับที่ดีกว่า ถ ้ายังคงได้ 
คะแนนเท่ากันอีกให้พิจารณาผู้ที่มีประสบการณ์ในตำแหน่งที่สมัครเข้ารับการคัดเลือกมากกว่าเป็นผู้อยู่ในลำดับที่ 
ดีกว่า หากผู้ที่มีประสบการณ์ในตำแหน่งที่สมัครเข้ารับการคัดเลือกเท่ากันอีก ให้ผู้ได้รับเลขประจำตัวสอบก่อน 
เป็นผู้ที่อยู่ลำดับที่ดีกว่า

๑๑. การบรรจุและแต่งตั้ง
๑๑.๑ คณะกรรมการศึกษาธิการจังหวัดหนองคาย จะดำเนินการบรรจุและแต่งตั้งผู้ได้รับการ 

คัดเลือกตามลำดับที่ผ่านการคัดเลือก ตามจำนวนตำแหน่งว่างที่ประกาศรับสมัครไว้ โดยใม่มีการข้ึนบัญชี
๑๑.๒ ผู้ได้รับการคัดเลือกจะต้องมีคุณสมบัติตามข้อ ๒ ทุกประการ หากภายหลังตรวจสอบ 

พบว ่าเป็นผู้ขาดคุณสมับติตามประกาศรับสมัคร และตามหลักกเณฑ์และวิธีการที่ ก.ค.ศ. กำหนด หรือรายงาน 
ข้อโดยเป็นเท็จ คณะกรรมการศึกษาธิการจังหวัดหนองคาย จะไม,พิจารณาบรรจุและแต่งตั้ง หรือยกเลิกคำส่ังบรรจุ 
และแต่งต้ังแล้วแต่กรณี โดยผู้ได้รับการคัดเลือกได้จะเรียกร้องสิทธิใด  ๆ มีได้

๑๑.๓ การเรียกตัวผู้ได้รับการคัดเลือกมารายงานตัวเพื่อบรรจุและแต่งตั้งจะใช้ประกาศผลการ 
คัดเลือกเป็นการเรียกตัวผู้มีสิทธิได้รับการบรรจุและแต่งต้ัง จึงเป็นหน้าที่ของผู้ของผู้เข ้ารับการคัดเลือกที่จะต้อง 
ทราบประกาศรายซื่อผู้ได้รับการคัดเลือก ผู้ไดีไม,มารายงานตัวตามวัน เวลา และสถานท่ี ที่กำหนด ถือว่าสละสิทธิ 
การบรรจุและแต่งตั้งเข้ารับราขการครั้งน้ี

๑๑.๔ ผู้ได้รับการคัดเลือก ไม่สามารถไปรายงานตัวปฏิบัติหน้ที่ตามวัน เวลา ท่ีกำหนด ถือว่า 
สละสิทธิในการบรรจุและแต่งตั้งเข้ารับราซการครั้งนี้

๑๑ .๕ กรณีที่ตรวจสอบภายหลังพบว่า ผู้ได้รับการคัดเลือกรายใดเป็นผู้ขาดคุณสมบัติตามที่ 
ก.ค.ศ. กำหนด ให้ถือว่าผู้นั้นเป็นผู้ขาดคุณสมบัติที่จะได้รับการแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่ง ทั้งนี้ หากผู้ใดได้รับการบรรจุ 
และแต่งตั้งแล้ว ให้ผู้มีอำนาจสั่งบรรจุและแต่งตั้งตามมาตรา ๕๓ ดำเนินการเพิกถอนคำสั่งบรรจุและแต่งต้ัง 
และผู้น้ันจะเรียกร้องสิทธ้ืใด  ๆ มีได้

/ ๑๒. การดำเนินการ...
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๑๒. การดำเนินการคัดเลือกบุคคลเพื่อบรรจุและแต่งตั้งเป็นข้าราฃการครูและบุคลากรทางการ 
ศึกษา ตำแหน่งบุคลากรทางการศึกษาอื่นตามมาตรา ๓๘ ค. (๒) ตำแหน่งประเภททั่วไป ระดับปฏิบัติงาน กรณีท่ีมี 
ความจำเป็นหรือมีเหตุพิเศษ สังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ในครั้งนี้ คณะกรรมการศึกษาธิการ 
จังหวัดหนองคาย จะดำเนินการคัดเลือกให้เป็นไปด้วยความบริสุทธี้ ยุติธรรม ตามหลักเกณฑ์และวิธีการที่ ก.ค.ศ. 
กำหนด หากปรากฏว่าการดำเนินการคัดเลือกมีการทุจริตหรือส่อไปในทางทุจริต หรือดำเนินการผิดพลาดอันอาจจะ 
ทำให้เกิดความไม่เป็นธรรม คณะกรรมการศึกษิการจังหวัดหนองคาย อาจพิจารณาแก้ไขหรือยกเลิกการดำเนินการ 
คัดเลือกคร้ังน้ีได้

จึงประกาศให้ทราบโดยท่ัวกัน

(นายจรินทร์ สุรเสรีวงษ์) 
ศึกษาธิการจังหวัดหนองคาย ปฏิบัติหน้าที่แทน 
ประธานกรรมการศึกษาธิการจังหวัดหนองคาย



- ๙ -

กำหนดการค ัดเล ือกบ ุคคลเพ ื่อบรรจุและแต่งต ั้งเป ็นข้าราชการครูและบ ุคลากรทางการส ืกษา 
ตำแหน่งบ ุคลากรทางการสืกษาอื่นตามมาตรา ๓๘ ค. (๒) ตำแหน่งประ๓ ททั่วไป ระดับปฏิบัติงาน 

กรณีท ี่ม ีความจำเป็นหรือมีเหตุพ ิเศษ สังกัดสำนักงานคณะกรรมการการสืกษาชั้นพ ื้นฐาน ปี พ.ศ.๒๕๖๓

๑. ประกาศรับสมัครคัดเสือก
(ก่อนวันรับสมัครไม่น้อยกว่า ๗ วัน ไม่เว้นวันหยุดราชการ) ภายในวันจันทร์ท่ี ๑๖ พฤศจิกายน ๒๔๖๓

๒. รับสมัครคัดเลือก
(ไม่น้อยกว่า ๗ วัน ไม่เว้นวันหยุดราชการ)

วันจันทร์ท่ี ๒๓ พฤศจิกายน ๒๔๖๓ -  
วันอาทิตย์ที่ ๒๙ พฤศจิกายน ๒๔๖๓ 

(ไม่เว้นวันหยุดราชการ)
๓. ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการคัดเลือก 

(ประกาศก่อนวันคัดเลือกไม่น้อยกว่า ๗ วัน) ภายในวันพุธท่ี ๒ ธันวาคม ๒๔๖๓

๔. การคัดเลือก
ภาค ก ภาคความรู้ความสามารถทั่วไป
ภาค ข ภาคความรู้ความสามารถที่ใฃ้เฉพาะตำแหน่ง

วันเสาร์ที ่ ๑๒ ธันวาคม ๒๔๖๓

๔. ประกาศรายชื่อผ้ผ่านการคัดเลือก ภาค ก และภาค ช ภายในวันพุธท่ี ๑๖ ธันวาคม ๒๔๖๓
๖. เข้ารับการประเมิน ภาค ค ความเหมาะสมกับตำแหน่ง 

(สัมภาษณ์) วันเสาร์ที ่ ๑๙ ธันวาคม ๒๔๖๓

๘. ประกาศผลการสอบคัดเลือก ภายในวันพุธท่ี ๒๓ ธันวาคม ๒๔๖๓

หมายเหตุ ดำเนินการตามหลักเกณฑ์และวิธีการที่ ก.ค.ศ. กำหนด
ตามหนังสือสำนักงาน ก.ค.ศ. ท่ี ศธ ๐๒๐๖.๔/'ว ๒๒ ลงวันท่ี ๑๙ ธันวาคม ๒๕๔๙



- ๑๐ -
องค์ประกอบการประเมิน ตัว'ชี้วัด และคะแนนการประเมินความเหมาะสมกับตำแหน่ง 

สำหรับการค ัดเล ือกบ ุคคลเพ ื่อบรรจุและแต่งต ั้งเป ็นข้าราชครูและบุคลากรทางการศึกษา 
ตำแหน่งบ ุคลากรทางการศึกษาอื่นตามมาตรา ๓๘ ค.(๒) ตำแหน่งประเภททั่วไป ระดับปฏิบัติงาน 

กรณีที่ม ีความจำเป็นหรือม ีเหตุพ ิเศษ สังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาชั้นพ ื้นฐาน
(แนบท้ายประกาศคณะกรรมการศึกษาธิการจังหวัดหนองคาย ลงวันท่ี ๑๖ พฤศจิกายน ๒£๖๓)

ภาค ค ข้อ ๑  รายงานผลการปฏิบ ัต ิงานที่ผ ่านมา (คะแนนเต็ม ๒๕ คะแนน) ตังนี้
ท่ี องค์ประกอบ/ตัวซี้วัด ค่าคะแนน กรอบการพิจารณา

๑ คุณวุฒิการศึกษาตรงตามมาตรฐานตำแหน่ง
(๕ คะแนน)
๑. ระดับ ปวส./อนุปริญญาหลักสูตร ๓ ปี ต่อ 
จาก
ประกาศนียบัตรประโยคมัธยมศึกษาตอนปลาย 
๒. ระดับ ปวท./อนุปริญญาหลักสูตร ๒ ปี ต่อ 
จาก
ประกาศปิยบัตรประโยคมัธยมศึกษาตอนปลาย 
๓. ระดับ ปวซ.

๔ คะแนน 

๔ คะแนน 

๓ คะแนน

พิจารณาจากระดับการศึกาที่ ก.ค.ศ. 
หรือ ก.พ.รับรอง ตามมาตรฐาน 
ตำแหน่งระดับสูงสุดเพียงระดับเดียว 
โดยผู้สมัครรับรองเอกสาร

๒ ประสบการณีการปฏิบัติงานในตำแหน่งที่เข้า 
รับ
การคัดเลือก (๕ คะแนน)
๑. ระยะเวลา ๘ ปี ข้ึนไป 
๒. ระยะเวลา ๖ -  ๗ ปี 
๓. ระยะเวลา ๔ -  ๖ ปี

๕ คะแนน 
๔ คะแนน 
๓ คะแนน

พิจารณาจากระยะเวลาที่ปฏิบัติหน้าที่ 
ที่ระบุตามคำสั่ง/เอกสารอื่น นับถึงวัน 
สมัครคัดเลือกวันสุดท้าย (เศษของปี 
ต้ังแต่ ๖ เดือนข้ันไป นับเป็น ๑ ปี) 
โดยผู้บังคับบัญซารับรองเอกสาร

๓ สถานที่ปฏิบัติงาน (๔ คะแนน)
๑. ปฏิบัติงานอยู่ในจังหวัดที่รับสมัคร 
๒. ปฏิบัติงานอยู่นอกจังหวัดที่รับสมัคร

๔ คะแนน 
๓ คะแนน

พิจารณาจาก สัญญาจ้าง หรือคำส่ัง 
หรือเอกสารอื่นที่ทางราซการออกให้ 
โดยผู้บังคับบัญซารับรองเอกสาร

(ร1 ภูมิสำเนา (๔ คะแนน)
๑. ภูมิลำเนาอยู่ในจังหวัดที่รับสมัคร 
๒. ภูมิลำเนาอยู่นอกจังหวัดที่รับสมัคร

๔ คะแนน 
๓ คะแนน

พิจารณาจากการอาศัยอยู่ภูมิลำเนา 
น้ัน
ได้แก่ สถานที่เกิด หรือมีซ่ืออยู่ใน 
ทะเบียนบ้านไม่น้อยกว่า ๖ เดือน นับ 
ถึงวันแดรับสมัครคัดเลือกวันสุดท้าย 
โดยผู้สมัครรับรองเอกสาร

๔ การเป็นกรรมการ/อนุกรรมการ/คณะทำงาน/ 
วิทยากร (๔ คะแนน)
๑. สูงกว่าระดับเขตพื้นที่การศึกษาหรือจังหวัด 
๒. ะดับเขตพื้นที่การศึกษาหรือจังหวัด 
๓. ตํ่ากว่าเขตพื้นที่การศึกษาหรือจังหวัด

๔ คะแนน 
๔ คะแนน 
๓ คะแนน

พิจารณาจากคำสั่งตั้งตั้ง หนังสือเซิญ
บันทึกเสนอหรือหลักฐาน
โดยผู้บังคับบัญขารับรองเอกสาร



"  (ร) (ร) - เอกสารหมายเลข ๑

รายละเอ ียดเก ี่ยวก ับล ักษณะงานที่ปฏ ิบ ัต ิและคุณสมบัต ิเฉพาะ 
สำหรับตำแหน่งบ ุคลากรทางการศึกษาอื่น ตามมาตรา ๓๘ ค. (๒)

(แนบท้ายประกาศคณะกรรมการศึกษาธิการจังหวัดหนองคาย ลงวันท่ี ๑๖ พฤศจิกายน พ.ศ.๒๕๖๓)

ตำแหน่งประ๓ ห ท่ัวไป
ที่อสายงาน ปฏิบัติงานธุรการ
ที่อตำแหน่งในสายงาน เจ้าพนักงาบธุรการ
ระคับตำแหน่ง ปฏิบัติงาบ
หน้าที่ความรับผิดขอบหลัก

ปฏิบัติงานในฐานะผู้ปฏิบัติงาบระดับต้นอื่งไม่จำเป็นต้องใข้ผู้สำเร็จการศึกษาระดับ■ บริญญา 
ปฏิบัติงาบต้านธุรการ สารบรรณ หริอบริการทั่วไป ตามแนวทาง แบบอย่าง ขั้นตอบ และวิธีการที่ขัดเจน 
ภายใต้การกำกับ แบะนำ ตรวจสอบ และปฏิบัติงานอ่ืนตามท่ีไต้รับมอบหมาย

โดยมีลักษณะงานที่ปฏิบัติใบต้านต่างๆ ดังน้ี
๑. ต้านการปฏิบัติการ

(๑) ปฏิบัติงานธุรการ งานสารบรรณ งาบบริการท่ัวไป เข่น การรับส่ง ลงทะเบียน ร่างหนังสือ 
โต้ตอบจัดเตรียมการประขุม การบันทึกข้อมูล เที่อสนับสนุนให้งานต่างๆ ดำเนินไปไต้โดยสะดวกราบรื่น 
และมีหลักฐานตรวจสอบไต้

(๒) รวบรวมข้อมูล จัดเก็บข้อมูลสถิติ เอกสาร หลักฐานหนังสือ ตามระเบียบวิธีปฏิบัติเพ่ือสะดวก 
ต่อการคับหา และเป็นหลักฐานทางราชการ

(๓) ดำเนินการเกี่ยวกับพัสดุ ครุภัณฑ์ชองสำนักงาบ เพ่ือ'ไห้มีอุปกรณ์ท่ีมีคุณภาพ'ไว้ไข้งาบ 
และอยู่ไนสภาพพร้อมใช้งาบ

(๔) รวบรวมรายงาบผลการปฏิบ ัต ิงานและข้อม ูลต ่างๆ นำเสนอต่อผ ู้บ ังค ับบ ัญชา 
เพื่อนำไปใช้เสนอแนะและปรับปรุงการปฏิบัติงานต่อไป

๒. ต้านการบริการ
(๑) ติดต่อประสาบงานกับบุคคลภายในหน่วยงานเดียวกันหรือหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง 

เพื่อให้การปฏิบ้ติงานเป็นไปด้วยความราบรื่น
(๒) ให้บริการข้อมูลแก่ผู้มาติดต่อราชการ เพ่ือให้ไต้รับข้อมูลท่ีจะนำไปใช้ประโยชน์ได้ต,อไป 
(๓) ผลิตเอกสารต่างๆ เพื่อสนับสนุนการปฏิบัติงาบตามภารกิจของหน่วยงาน และปฏิบัต ิ

หน้าที่อ่ืนที่เกี่ยวข้องตามที่ไต้รับมอบหมาย



- ๑๒ - เอกสารหมายเลข ๑

รายละเอ ียดเก ี่ยวก ับล ักษณะงานที่ปฏ ิบ ัต ิและคุณสมบัต ิเฉพาะ 
สำหรับตำแหน่งบ ุคลากรทางการศึกษาอื่น ตามมาตรา ๓๘ ค. (๒)

(แนบท้ายประกาศคณะกรรมการศึกษาธิการจังหวัดหนองคาย ลงวันท่ี ๑๖ พฤศจิกายน พ.ศ.๒๕๖๓)

คุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่ง
มคุณวุฒิอย่างใดอย่างหนึ่งดังต่อไปบี้
๑. ได้รับประกาศนิยบัตรวิชาชีพหรือคุณวุฒิอย่างอื่นท่ีเทยบได้ในระดับเดียวกันในสาขาวิชาหรือทาง 

ที่ส่วนราชการเจ้าลังกัดเหบว่าเหมาะสมกันหน้าที่ความรับผิดขอบและลักษณะงานที่ปฏิบัติ
๒. ได้รับประกาศนียบัตรวิชาชีพเทคนิคหรืออบุปริญญาหลักสูตร ๒ ปี ต่อจากประกาศนิยบัตร 

ประโยคมัธยมศึกษาตอนปลายหรือคุณวุฒ ิอย่างอื่นที่เท ้ยบได้ใบระดับเดียวกัน ในสาขาวิชา*หรือทาง 
ที่ส่วนราชการเจ้าลังกัดเห็บว่าเหมาะสมกับหน้าที่ความรับผิดชอบและลักษณะงานที่ปฏิบัติ

๓. ได้รับประกาคนิยบัตรวิชาชีพขั้นสูงหรืออบุปริญญาหลักสูตร ๓ ปี ต่อจากประกาศนิยบัตร 
ประโยคมัธยมศึกษาตอนปลายหรือคุณวุฒ ิอย่างอื่นที่เทยบได้ใบระดับเดียวกับ ในสาขาวิชาหรือทาง 
ที่ส่วนราชการเจ้าสังกัดเห็นว่าเหมาะสมกับหน้าที่ความรับผิดขอบและลักษณะงานที่ปฏิบัติ

๔. ได้รับประกาศนิยบัตรหรือคุณวุฒ ิอย่างอื่นที่ ก.ค.ศ. กำหนดว่าใช้เป ีนคุณสมบัต ิเฉพาะ 
สำหรับตำแหน่งบี้ได้
ความรู้ความสามารถ ทักษะ และสมรรถนะที่จำเป็นสำหรับตำแหน่ง

๑. ความรู้ความสามารถท่ีจำเป็นสำหรับการปฏิบัติงานในตำแหน่ง 
๒. ทักษะที่จำเป็นสำหรับการปฏิบัติงานในตำแหน่ง 
๓. สมรรถนะที่จำเป็นสำหรับการปฏิบัติงานใบตำแหน่ง
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สำนักงาน ก.ค.ศ.
กระทรวงดีกพาธิการ กหม. ๑๐๓๐๐ 

'ร J  ตุลาคม ๖๔๔๖
ส์อง หลักเกณฑ์และวิธีการเก่ียวกับการบริหารงานบุคคลของข้าราชการครูและบุคลากรทางการดีกพา 

ตำแหน่งบุคลากรทางการดีกพาอ่ืนตามมาตรา ๓๘ ค. (๒)
เริยบ ปลัดกระทรวง?เกษาธิการ เลขารการ อธิการบดี ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพ๋ึบท่ีการดีกพาทุกเขต
อ้างรง (๑) หนังสือสำนักงาน ก.ค.ศ. ท่ี ศธ ๗ท๐๖.(t/ว ๖  ลงวันท่ี ๖ ๙  เม'พาย'น ๖๔๔๔ 

(๖) หนังสือสำนักงาน ก.ค.ศ. ท่ี ศธ ๐๖๐๖.(ะ/ว ๑๖ ลงวันท่ี ๓๑ สิงหาคม ๒๔๕๔ 
(๓) หนังสือสำนักงาน ก.ค.ศ, ท่ี ศธ ๐๒๐๖.!ะ/ว ๙ ลงวันท่ี ๓๐ มินาคม ๖ (ะ(ะ!ะ 
(๔) หนังสือสำนักงาบ ก.ค.ศ. ท่ี ศธ ๐๒๐๖.(ะ/ว ๔ ลงวันท่ี ๑(ะ มิบาคม ๒๔๔๖

สิงท่ีส่งมาด้วย ตารางกำหนดปัจจัย หลักเกณฑ์ วิธีการ และเงอบไขใบการกำหนดลัดส่วนอัตราเงินเดีอน 
แรกบรรจุแบบช่วง สำหรับการบรรจุและแต่งต้ังข้าราชการครูและบุคลากรหางการดีกพา 
ตำแหน่งบุคลากรทางการดีกพาอ่ืนตามมาตรา ๓๘ ค. (๖)
ตามท่ี ก.ค.ศ. มิมติให้นำหนังสือเวียน ของ ก.พ. เกี่ยวกับการรับรองคุณจุฒิและการกำหนด 

อัตราเงินเดีอนสำหรับคุณจุฒิที่ ก.พ. รับรอง เฟ้อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการเป็นข้าราชการ 
พลเริอบสามัญ มาใช้บังคับแก่ข้าราชการครูและบุคลากรทางการดีกพา ตำแหน่งบุคลากรทางการดีกษาอื่น 
ตามมาตรา ๓๘ ค. (๒)โดยอบุโลม ตามหนังสือท่ีอ้างลง (๑) -  (๔) บ้ัน

นัดบ้ั ก.ค.ศ. มิมติกำหนดปัจจัยท่ีมิผลต่อประสิทธิภาพการปฐนัติราชการ รวมต้ังหลักเกณฑ์ 
วิธีการ และพอนไชในการกำหนดอัตราเงินเดีอนแรกบรรจุแบบช่วง สำหรับการบรรจุและแต่งต้ังข้าราชการคร ู
และบุคลากรทางการดีกพา ตำแหน่งบุคลากรทางการดีกพาอื่นตามมาตรา ๓๘ ค. (๖) จำนวน ๔ ปัจจัย 
โดยมิรายละเอียดตามตารางกำหนดปัจจัยๆ ตามสิงท่ีส่งมาด้วย ต้ังบ้ีให้ส่วนราชการ ประกาศหลักเกณฑ์ วิธการ 
และพอนใขา ที่ ก.ค.ศ. กำหนด ก่อนท่ีจะมิกำลังบรรจุและแต่งต้ัง โดยให้มิผลบังคับใช้ต้ังแต่วันท่ี ๑  ตุลาคม ๖๔๔๖ 
เป็นด้นไป

จงเริยนมาเฟ้อโปรดทราบและถือปฏิบัติต่อไป

ขอแสดงความนับถือ

(นางดีริ'พร ก ิจเก ื้อ™ ) 
เลชาธิการ ก.ค.?!.

ภารกิจนโยบายและระบบตำแหน่ง 
บุคลากรทางการดีกษา 
โทร. ๐ ๒๖๘๐ ๑๑๐๒



คารางก''พนดปัจจัย หลักเภณฟ้ วิธีการ และผ่ีอนไซในการกำหนดสัดส่วนอัตราเงินเคีอนนรกบรรจุแบVIข่วง 
ส์าหรับการบรรจุและแค่งตั้งข้าราชการค3และบุคลากรทางการ?เกษา 

ตำแหปงบุคลากรทางการ?เกนาอื่นดามมาดรา ๓๘ ค. (to)

ปัจจัยทีกำหนด สัดส่วนของเงิน 
ทีจะใด้เฟิม หลักเกณทํ วิธีการ และพอบใข

๑. ผลคะแนบลอบบรรจุ 
เข้ารับราขการ

๒๕% เป็นผู้สอบแข่งขับได้ทีมคะแนนสอบรวมเอล๋ึยทุกภาควิชา 
ของการสอบต้ังแด่ร้อยละ ๘๕ข้นไป ต้ังกรณ์ส่วนราชการ 
อ.ก.ค.ค. เขดพนทีการ?เกษา หร้อ อ.ก.ค.ศ. ที ก.ค.ศ. ต้ัง 
เป็นผู้สอบแข่งขับเอง หริอ กรณีนำรายข้อผู้ลอบแข่งขันได้ 
จากส่วนราชการอ่ืนมาข้ึนบัญข้เป็นผ้สอบแข่งขันได้

๒. ประสบการณ์ใบการทำงาน 
ทีเกยวข้องกับตำแหบ่ง 
ทีจะบรรจุและแด่งต้ัง

๒๕% มีประสบการณ์ทีเป็นประโยขบต่อการทำงาบตามที 
คณะกรรมการคัดเลือกฯ ห่ริอคณะกรรมการสอบแข่งขัโท กำหนด

- ๑ ปี ให้ได้รับเงินเทีมในส่วนบ้ี ๑๕ %
- ๒ จ ให้ได้รับเงินเทีมในส่วนบ้ี ๒๐ %
- ๓ ปี ข้นไปไห้ได้รับเงินเทีมเติมในส่วนบ้ี ๒๕%

๓. การมีคุณจุฒการติกษาทีเทียบได้ 
ในระตบเตยวกับมากกว่า 
๑ คุทฦฟ้

๒๕% มีจุณีปริญญาใบระดับเติยวกัน ข้งด้องเทียวข้องกับสายงาน 
ทีได้รับแต่งต้ัง

- ๒ สาขาข้ึนไป ให้ได้รับเงินเพม่ในส่วนบ้ี ๒๐ %
- ๓ สาขาข้ึนไป ให้ได้รับเงินเทีมใบส่วนบ้ี ๒๕ %

ร:. ความรู้ความสามารถ 
ด้านภาษาด่างประเทศหรอ 
ภาษาท้องทน

๒๕% ๑. มีความรู้ความสามารถด้านภาษาอ่ืน ข้งใข้ในหน่วยงาน 
การสืกษาทีได้รับการบรรจุและแต่งต้ัง เข่น ภาษายาวิ ภูย 
เยอ แสกไทยโคราช ม้ง กะเห่รียง คาวโข่ง เป็นด้น

- ๑ ภาษาให้ได้รับเงินเทีมในส่วนบ้ี๒๐ %
- ๒ ภาษาข้ึนไป ให้ได้รับเงินเทีมในส่วนบ้ี ๒๕ %

หริอ
๒. มีความรู้ความสามารถด้านภาษาใบกลุ่มประเทศอาเข้ยบ 
ข้งใช้ในหนวยงานการติกษาทีได้รับการบรรจุและแต่งต้ัง

- ๑  ภาษา ให้ได้รับเงินเพมใบส่วนบ้ี ๒๐ %
- ๒ ภาษาข้ึนไป ให้ได้รับเงินเพมใบส่วนบ้ี ๒๕ %

หริอ
๓. มีคุณๅฟ้การติกษาทีบรรจุหริอคุณวุติ!อย่างอ่ืน 
ทีเทียบได้ในระดับเคยวกับสาขาภาษาด่างประเทศหริอ 
๕. มีคะแนนสอบภาษาอังกฤษ TOEFL หริอ TOEIC 
หริอคะแนนสอบจากหน่วยงาบอ่ืน  ๆทีเทียบเท่ากัน 
และด้องเป็นคะแนนทีอังมีอายุการรับรองใบวับแรก 
ทีเปิดให้อ่ืนผลคะแนน 
ส์าหรับตำแหน่งประเภทวิชาการ

- ๓๕๐ คะแนนข้ึนไปแตใม่ถ^ ๘ ๙ 1ร์ะโพน555*ร!,.

- ๒๕๐ คะแนนข้ึนไป เพไม่ทง 1 I
ให้ได้รับเงินเทีมใบส่วนบ้ี ๒๐ร ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^  1
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ท ี่ ./. หน่วยงาบการศึกษ'า.

หน ังส ือร ับรองการปฏิบ ัต ิงาน
หนังสิออบับนื้Iviไว้เที่อรับรองว่า นาย/นาง/นางสาว...................................................................

จุฒิ.................................................... วิขาเอก...................................................... ปัจจุบันได้ปฏิบัติหน้าที่
( ) พนักงานราชการ ตำแหน่ง................................................................................
( ) ลูกจ้างประจำ ตำแหน่ง................................................................................
( ) ลูกจ้างชั่วคราวจากเงินงบประมาณ ตำแหน่ง................................................................................
( ) ลูกจ้างชั่วคราวจากเงินรายได้ของหน่วยงานการศึกษา ตำแหน่ง.......................................................

หน่วยงานทางการศึกษา....................................................................................อำเภอ.............................................
จังหวัด.............................................สังกัด..................................................................................................................
ตั้งแต่วันที่...........เดือน...................................พ.ศ............ถึงวันท่ี........... เดือน...................................พ.ศ.............
รวมระยะเวลาการปฏิบัติงาน...............ปี..................เดือน.................... วัน นับถึงวันรับสมัครคัดเลือกวันสุดท้าย
และได้ปฏิบัติงานหรอข่วยปฏิบัติงานเกี่ยวกับลักษณะงาบของตำแหน่งบุคลากรทางการสิกบาอี่น ตามมาตรา
๓๘ ค.(to) ในตำแหน่ง................................................................................................................................................
หน่วยงานทางการศึกบา.................................................................. สังกัด...................•.............................................
ตั้งแต่วันที่...........เดือน...................................พ.ศ............ถึงวับท่ี........... เดือน................................... พ.ศ.............
รวมระยะเวลาการปฏิบัติงาน...............ป ี................. เดือน.................... วัน นับถึงวันรับสมัครคัดเลือกวับสุดท้าย

ออกให้ไว้ ณ วันที่............... เดือน................................... พ.ศ. ๒<£๖๓

(ลงช่ือ)....
(...,

ผู้บังคับบัญชา

. ผ ู้รับรอง 
)



แบบสรุประยะเวลาการปฏิบัติงาน ตามคำสั่งจ้าง หรีอสัญญาจ้าง
ที่เกี่ยวกับลักษณะงานของตำแหน่งบุคลากรทางการติกษาอี่บ ตามมาตรา ๓๘ ค.(เอ)
ข่ือ -  ขื่อสกุล................................................................................. หน่วยงาบการติกษา.................
อำเภอ.....................................จังหวัด............................................ สังกัด สพป./สพม./สศศ..........
คุณวุฒิ......................................................วิขาเอก...........................................................................

ที่
หน่วยงาบการ?!กบา 

ท่ีปฏิบัติการสอน/สังกัด 
(สพป./สพม/สคศ.)

ระยะเวลาปฏิบัติงาบ รวมระยะเวลา 
ปฏิบัติงาน

หลักฐาบท่ีแสดง 
(เลข,ที่คำลัง/ 

เลขท่ีสัญญาจ้าง)ต้ังแต่วันท่ี เติอบ ปี ถึงวับท่ี เดอบ ปี (ปี เดอบ วัน)
®

รวมระยะเวลาถึงวับท่ี 
๒๙ พฤศจิกายน ๒๕๖๓ .................จ.......................เดอบ........................... วัน

ขอรับรองว่าข้อความที่แจ้งไว้ข้างตันเป็นความจริงทุกประกาศ

(ลงขื่อ).................................................ผู้สมัคร
( ................................................................... )

วับที่...................พฤศจิกายน ๒<£๖๓



เอกสารหมายเลข ๔

แบบรายงานประวัติและผลงาน
ตามองค์ประกอบการประเมิน ตัวข้ี'รัด และคะแนนการประเมินความเหมาะสมกับตำแหน่ง 
สำหรับการคัดเลือกบุคคลเพื่อบรรจุและแต่งตั้งเป็นข้าราขการครูและบุคลากรทางการศึกษา 

ตำแหน่งบุคลากรทางการศึกษาอื่นตามมาตรา ๓๘ ค.(๒)
ตำแหน่งประเภทท่ัวไป ระดับปฏิบัติงาน กรณีที่มีความจำเป็นหรือมีเหตุพิเศษ 

สังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน ปี พ.ศ. ๒๕๖๓ 
คณะกรรมการศึกษาธิการจังหวัดหนองคาย

โดย

นาย/นาง/นางสาว....
ตำแหน่ง...........

หน่วยงานทางการศึกษา.....
ลพป./ลพม./สศศ.

รหัสประจำตัวผู้สมัครสอบ ๗ ๐ ๐ ๑
y  y<=ร Q J ^สงกดสานกงานคณะกรรมการการศกษาฃนพน?ทน



แบบรายงานผลการปฏิบัติงาน (ภาค ค)
ตามองค์ประกอบการประเมิน ตัวข้ีวัด และคะแนนการประเมินความเหมาะสมกับตำแหน่ง 

สำหรับการคัดเลือกบุคคลเพื่อบรรจุและแต่งตั้งเป็นข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา 
ตำแหน่งบุคลากรทางการศึกษาอื่นตามมาตรา ๓๘ ค.(๒)

ตำแหน่งประเภททั่วไป ระดับปฏิบัติงาน กรณีทฺมีคฺวามจำเป็นหรือมีเหตุพิเศษ 
สังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ปี พ.ศ. ๒๕๖๓ 

(แนบท้ายประกาศคณะกรรมการศึกษาธิการจังหวัดหนองคาย ลงวันท่ี ๑๖ พฤศจิกายน ๒๕๖๓)

ข้าพเจ้า (บาย/นาง/บางสาว)..........................................................รหัสประจำตัวผู้สมัครสอบ ๗๐ ๐®
ป็จจบันปฏิบัติงานตำแหน่ง..........................................หน่วยงาน...............................................................
จังหวัด........................................................ สพป./สพม./สศศ...................................................................
ปึจจุบันปฏิบัติงานตำแหน่ง.......................................... หน่วยงาน.
จังหวัด........................................................ สพป./สพม./สศศ 
มีประวัติและผลงาน ตามองค์ประกอบการประเมีน ตัวช้ี'วัด ดังน้ี

ท่ี องคประกอบ/ตัวขี้วัด ค่าคะแนน เอกสารตามรายละเอียดตัวชี้วัด หน้าที่...
๑ คุณๅฒิการสิกษาตรงตามมาตรฐานตำแหน่ง (๔ คะแนน) 

๑. ระดับ ปวส./อบุปริญญาหลักสูตร ๓ ปี ต่อจาก 
ประกาศนียบัตรประโยคมัธยมศึกษาตอนปลาย 
๒. ระดับ ปวท./อบุปริญญาหลักสูตร ๒ ปี ต่อจาก 
ประกาศนียบัตรประโยคมัธยมศึกษาตอนปลาย 
๓. ระดับ ปวซ.

๕ คะแนน

๔ คะแนน

๓ คะแนน
๒ ประสบการณ์การปฏิบัติงานในตำแหน่งที่เข้ารับ 

การคัดเลีอก (๔ คะแนน)
๑ ระยะเวลา ๘ ปี ข้ึนไป ๕ คะแนน
๒ ระยะเวลา ๖ -  ๗ ปี ๔ คะแนน
๓. ระยะเวลา ๔ -  ๕ ปี ๓ คะแนน

๓ สถานที่ปฏิบัติงาน (๔ คะแนน)
๑. ปฏิบัติงานอยู่ในจังหวัดที่รับสมัคร 
๒. ปฏิบัติงานอยู่นอกจังหวัดที่รับสมัคร

๕ คะแนน
๓ คะแนน

(ริ̂ ภูมิลำเนา (๔ คะแนน)
๑ ภมลำเนาอย,ในจังหวัดที่รับสมัคร ๕ คะแนน•บ่ Xi
๒. ภูมิลำเนาอยู่นอกจังหวัดที่รับสมัคร ๓ คะแนน

๕ การเป็นกรรมการ/อบุกรรมการ/คณะทำงาน/ 
วิทยากร (๔ คะแนน)
๑ สงกว่าระดับเขตพ้ืนท่ีการศึกษาหรือจังหวัด ๔ คะแนน•บ่
๒ ระดับเขตพื้นที่การศึกษาหรือจังหวัด ๔ คะแนน
๓. ตํ่ากว่าระดับเขตพื้นที่การศึกษาหรือจังหวัด ๓ คะแนน

ข้าพเจ้าขอรับรองว่าประวัติและผลงานที่แจ้งไว้ข้างต้นนี้ถูกต้องและเป็นจริงทุกประการ หากมีการ
ตรวจสอบภายหลังพบว่า ข้อมูลข้างต้นและเอกสารที่เกี่ยวข้องไม่ตรงกับความเป็นจริง ให้ถือว่าข้าพเจ้าไม่มีสิทธิเข้า 
รับการคัดเลือกครั้งนี้ และข้าพเจ้าจะไม,เรียกร้องสิทธิใด  ๆ ในภายหลัง ท้ังส้ิน

(ลงข่ือ) ผ้สมัครคัดเลือก
(............................ ............... )

วันท่ี เด ือน ............ ............ พ.ศ. ๒๕๖๓
หมายเหตุ เอกสารให้จัดทำเป็นรูปเล่มและระบุเลขหน้าให้ซัดเจน



- ๑๙ - เอกสารหมายเลข ๕

หลักสูตรการคัดเลือกบุคคลเพ ื่อบรรจุและแต่งตั้งเป ็นข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา 
ตำแหน่งบ ุคลากรทางการศึกษาอื่นตามมาตรา ๓๘ ค. (๒) ตำแหน่งประ๓ ททั่วไป ระดับปฏิบัติงาน 

กรณีที่ม ีความจำเป็นหรือม ีเหตุพ ิเศษ ลังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาชั้นพื้นฐาน ปี พ.ศ.๒๕๖๓
(แนบท้ายประกาศคณะกรรมการศึกษาธิการจังหวัดหนองคาย ลงวันท่ี ๑๖ พฤศจิกายน พ.ศ.๒๕๖๓)

ภาค ก ความรู้ความสามารถทั่วไป (คะแนนเต็ม ๑ ๐ ๐  คะแนน)
ให้ทดสอบความรู้ ความสามารถ ดังต่อไปนี้โดยวิธีการสอบข้อเขียน 
๑. วิชาความสามารถทั่วไป (คะแนนเต็ม ๕๐ คะแนน)

(๑) ความสามารถทางด้านการคิดคำนวณ
ท ด ส อ บ ค ว าม ส าม าร ถ ใน ก าร ป ระ ย ุก ต ์ใช ้ค ว าม ค ิด ร ว บ ย อ ด ท างค ณ ิต ศ าส ต ร ์ 

การวิเคราะห์ หาความสัมพันธ์ของจำนวนหรือปริมาณ การแกัปิญหาเซิงปริมาณ และข้อมูลต่าง  ๆ
(๒) ความสามารถด้านเหตุผล

ทดสอบความสามารถในการคิดหาความสัมพันธ์เชื่อมโยงของคำ ข้อความหรือรูปภาพ การ 
หาข้อยุติ หรือข้อสรุปอย่างสมเหตุสมผลจากข้อความ สัญลักษณ์ สถานการณ์ หรือแบบจำลองต่าง  ๆ

๒. วิซาภาษาไทย (คะแนนเต็ม ๕๐ คะแนน)
(๑) ความเข้าใจภาษา

ทดสอบความสามารถในการอ่านและการทำความเข ้าใจกับบทความ หรือข ้อความ 
ท่ีกำหนดให้แล้วตอบคำถามที่ตามมาในแต่ละบทความหรือข้อความ ทั้งน้ี รวมไปถึงการสรุปความติความด้วย 

(๒) การใข้ภาษา
ทดสอบความสามารถในการเล ือกใช ้คำหรือกลุ่มคำ การเข ียนประโยคได ้ถ ูกต ้อง 

ตามหลักภาษาและการเรียงข้อความ
ภาค ข ความรู้ความสามารถที่ใข ้เฉพาะตำแหน่ง (คะแนนเต็ม ๑๕๐ คะแนน)

ทดสอบความรู้ความสามารถที่ใข้ในการปฏิบัติงานในหน้าที่ โดยเฉพาะตามที่ระบุในมาตรฐาน 
ตำแหน่ง และที่กำหนดเป็นขอบข่ายงานที่ปฏิบัติของตำแหน่ง โดยวิธีการสอบข้อเขียนแบบปรนัย 

๑. ความรู้ความสามารถด้านการปฏิบัติงาน
(๑) การปฏิบัติงานธุรการ งานสารบรรณ งานบริการท่ัวไป เข่น การรับส่ง ลงทะเบียน 

ร่างหนังสือโต้ตอบ การจัดการประขุม การบันทึกข้อมูล
(๒) การรวบรวมข้อมูล จัดเก็บข้อมูลสถิติ เอกสาร หลักฐานหนังสือ 
(๓) การดำเนินการเกี่ยวกับพัสดุ ครุภัณฑ์ของสำนักงาน เข่น การจัดการสำนักงาน เป็นด้น 
(๔) การรวบรวมรายงานผลการปฏิบัติงานและข้อมูลต่าง  ๆ นำเสนอต่อผู้บังคับบัญซา 

๒. ความรู้เกี่ยวกับกฎหมายที่จำเป็นสำหรับการปฏิบัติงานในตำแหน่ง
(๑) ระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยงานสารบรรณ พ.ศ. ๒๕๒๖ และท่ีแก้ไขเพ่ิมเติม
(๒) พระราขบัญญัติวิธีปฏิบัติราฃการทางการปกครอง พ.ศ. ๒๕๓๙ และที่แก้ไขเพ่ิมเติม
(๓) พระราขบัญญัติความรับผิดทางละเมิดของเจ้าหน้าท่ี พ.ศ. ๒๕๓๙
(๔) พระราขบัญญัติข้อมูลข่าวสารของราชการ พ.ศ. ๒๕๔๐
(๕) ระเบียบว่าด้วยการรักษาความสับของทางราซการ พ.ศ. ๒๕๔๔



- ๒๐ -

เพ่ิมเติม 

เพ่ิมเติม

แก้ไขเพ่ิมเติม

(๖) พระราชบัญญัติระเบียบบริหารราซการกระทรวงศึกษาธิการ พ.ศ. ๒๕๔๖ และที่แก้ไข

(๗) พระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา พ.ศ.๒๕๔๗ และท่ีแก้ไข

(๘) พระราชกฤษฎีกาว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการบริหารกิจการบ้านเมืองท่ีดี พ.ศ. ๒๔๔๖ 
(๙) ระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยการรักษาความปลอดภัยแห่งชาติ พ.ศ.๒๔๔๒ และท่ี

ภาค ค ความเหมาะสมกับตำแหน่ง (คะแนนเต็ม ๔๐ คะแนน) ให้ประเมิน ดังต่อไปน้ี
๑. รายงานผลการปฏ ิบ ัต ิงานท ี่ผ ่านมา (คะแนนเต็ม ๒๔ คะแนน) ให้ส่วนราชการเปีนผู้กำหนด 

ดัวซ้ีวัดในการประเมิน
การรายงานผลการปฏิบัติงานที่ผ่านมาให้รายงานย้อนหลังสี่ปีติดต่อกัน ตามแบบที่ผู้ดำเนินการ 

ดัดเลือกกำหนดและให้กำหนดไว้ในประกาศรับสมัคร โดยให้ส่งรายงานผลการปฏิบัติงานดังกล่าวในวับสัมภาษณ์
๒. ประเม ินด ้วยวิธ ีการสัมภาษณ ์ (คะแนนเต็ม ๒๔ คะแนน) โดยพิจารณาจากประวัติส่วนตัวและ 

การศึกษา บุคลิกลักษณะ การมีปฏิภาณ ห่วงทีวาจา เจตคติและอุดมการณ์ ดังน้ี

ท ี่ องค์ประกอบ/ตัวชี้วัด ค่าคะแนน กรอบการพิจารณา
๑ ประวัติส่วนตัวและการศึกษา ๔ คะแนน พิจารณาจากการตอบคำถามและเอกสารเกี่ยวกับ 

ประวัติส่วนตัวและประวัติการศึกษา
๒ บุคลิกลักษณะ ๔ คะแนน พิจารณาจากการแต่งกาย กิริยาท่าทาง การส่ือสาร
๓ การมีปฏิภาณ ๔ คะแนน พิจารณาจากการประมวลการตอบคำถาม โดยมีหลักคิด 

และวิธีแก้บีญหาในเชิงบวก และสามารถอธิบายหลักคิด 
และวิธีแก้บีญหาน้ันให้เปีนท่ียอมรับได้

(รี1 ท,วงทีวาจา ๔ คะแนน พิจารณาจากการแสดงออกทางอารมณ์ การควบคุม 
ตนเอง ระหว่างการตอบคำถาม กิริยาท่าทาง

๔ เจตคติและอุดมการณ์ ๔ คะแนน พิจารณาจากแรงจูงใจ เจตคติ และอุดมการณ์ ท่ีมีต่อ 
ตำแหน่งท่ีสมัคร



ประกาศคณะกรรมการศึกษาธิการจังหวัดหนองคาย 
เร่ือง มาตรการปองกันการทุจริต ในการคัดเลือกบุคคลเพื่อบรรจุและแต่งตั้งเปีนข้าราชการครู 

และบุคลากรทางการศึกษา ตำแหน่งบุคลากรทางการศึกษาอื่นตามมาตรา ๓๘ ค. (๒)
ตำแหน่งประเภททั่วไป ระดับปฏิบัติงาน กรณีที่มีความจำเป็นหรือมีเหตุพิเศษ 

สังกัดคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน

ตามที่คณะกรรมการศึกษาธิการจังหวัดหนองคาย จะดำเนินการคัดเลือกบุคคลเพื่อบรรจุและ 
แต่งตั้งเป็นข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตำแหน่งบุคลากรทางการศึกษาอื่นตามมาตรา ๓๘ ค. (๒) 
ตำแหน่งประเภททั่วไป ระดับปฏิบัติงาน กรณีพื่มีความจำเป็นหรือมีเหตุพิเศษ สังกัดคณะกรรมการการศึกษา 
ขั้นพื้นฐาน โดยรับสมัครระหว่างวันที่ ๒๓ -  ๒๙ พฤศจิกายน ๒๕๖๓ ดำเนินการคัดเลือกในวันท่ี ๑๒ ธันวาม 
๒๕๖๓ น้ัน

เพื่อให้การดำเนินการคัดเลือก เป็นไปด้วยความเรียบร้อย บริสุทธ๋ึ ยุติธรรม โปร่งใส ตรวจสอบได้ 
และได้รับความเชื่อมั่นจากทุกฝ่ายคณะกรรมการศึกษาธิการจังหวัดหนองคาย จึงได้กำหนดมาตรการการปองกันการ 
ทุจริตในดำเนินการดัดเลือกบุคคลเพื่อบรรจุและแต่งตั้งเป็นข ้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตำแหน่ง 
บุคลากรทางการศึกษาอื่นตามมาตรา ๓๘ ค. (๒) ตำแหน่งประเภททั่วไป ระดับปฏิบัติงาน กรณีที่มีความจำเป็น 
หรือมีเหตุพิเศษ สังกัดคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ดังน้ี

ก่อนสอบ
๑. สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดหนองคายลือเป็นนโยบายและให้ความสำคัญสูงสุดในดำเนินการ 

คัดเลือกบุคคลเพื่อบรรจุและแต่งตั้งเป็นข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตำแหน่งบุคลากรทางการศึกษา 
อื่นตามมาตรา ๓๘ ค. (๒) ตำแหน่งประเภททั่วไป ระดับปฏิบัติงาน กรณีที่มีความจำเป็นหรือมีเหตุพิเศษ สังกัด 
คณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานในครั้งนี้โดยให้ผู้บริหารทุกระดับ และเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องจะต้องปฏิบัติตาม 
กฎหมาย ระเบียบ หลักเกณฑ์และวิธีการที่เก ี่ยวข้องอย่างเคร่งครัด หากมีการฝ่าบนและเกิดความเสียหายต่อ 
ทางราชการ จะถูกดำเนินการตามกฎหมาย โดยไม่มีการละเว้น

๒. สอดส่อง กำกับ ดูแลการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่อย่างใกล้ชิด และเพิ่มความระมัดระวังเป็นพิเศษ 
เกี่ยวกับการปองกันการทุจริตรวมทั้งปองกันมิให้มีการแสวงหาผลประโยชน์ในการคัดเลือก

๓. จัดประชุมคณะกรรมการการดำเน ินการค ัดเลือก ท ุกคณะเพ ื่อช ี้แจงซักซ้อมขั้นตอนในการ 
ดำเนินการคัดเลือก เพ ื่อสร้างความเข้าใจและปฏิบัติตามระเบียบเกี่ยวกับการดำเนินการค ัดเลือก อย่างถูกต้อง 
โดยเฉพาะกรรมการกำกับห ้องสอบ กำชับให้ปฏิบัติหน้าที่ด้วยความเข้มแข็ง รอบคอบ รัดกุม เนื่องจากเป็นผู้มีส่วน 
สำคัญในการตรวจสอบการทุจริตการสอบ

๔. ห ้ามม ิให ้ข ้าราชการคร ูและบ ุคลากรทางการศ ึกษาในสังก ัดสำน ักงานเขตพื้นท ี่การศ ึกษา 
ประถมศึกษาหนองคาย เขต ๑ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาหนองคาย เขต ๒ และสำนักงาน 
เขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต ๒๑ ท ุกระด ับ กระทำการใดๆ ท ี่ม ีเจตนาเป ็นการกวดวิชา จัดทำเอกสาร 
จำหน่ายจ่ายแจกหรือกระบวนการอื่นใดท่ีก่อให้เกิดประโยชน์แก่ผู้เข้ารับการคัดเลือก

/ ๕.ปฏิบัติ...



๔. ปฏิบัติตามหลักเกณฑ์และวิธีการคัดเลือกบุคคลเพื่อบรรจุและแต่งตั้งเข้ารับราซการเป็นข้าราชการ 
ครูและบุคลากรทางการศึกษา ตำแหน่งครูผู้ช่วย กรณีที่มีความจำเป็นหรือมีเหตุพิเศษและตามนโยบาย/แนวปฏิบัติที่ 
สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานสั่งการอย่างเคร่งครัด

๖. สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดหนองคาย ดำเนินการกำหนดมาตรการในการป๋องกันและแก้ไข 
ป๋ญหาการทุจริตและป๋องกันมิให้มีการแสวงหาผลประโยชน์ในการดำเนินการคัดเลือก ดังนี้

๖.๑ แต่งตั้งบุคคลในทางลับ เพื่อตรวจสอบข้อมูล สดับตรับพิงข่าวสารต่าง  ๆ สอดส่องพฤติกรรม 
ของข้าราชการ บุคลากรและเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องในการดำเนินการคัดเลือก ทุกระดับ รวมทั้งสังเกต สอดส่อง 
บุคคลภายนอกที่เข้ามาติดต่อทุกขั้นตอนของการคัดเลือกจนกว่าจะเสร็จสิ้นกระบวนการ

๖.๒ สดับตรับพิง ลืบข่าว พฤติกรรมชองบุคคลที่อาจแสวงหาประโยชน์โดยมิชอบ โดยแอบอ้างว่า 
ตนเป็นคนสนิท ใกล้ชิดหรือเป็นญาติกับผู้บริหารสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาหนองคาย เขต ๑ 
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาหนองคาย เขต ๒ และสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต ๒๑ 
ทุกระดับ หรือผู้ใหญ่ในวงการศึกษา หรือวงราชการ หรือกรรมการดำเนินการสอบ สามารถจะช่วยให้ผู้สมัครสอบได้ 
ด้วยวิธีการต่างๆ เข่น อ้างว่าจะสามารถนำข้อสอบมาให้ศึกษาดูก่อนสอบได้ และเรียกร้องเอาทรัพย์สินจากผู้สมัครที่ 
หลงเช่ือ พฤติกรรมหลอกลวงเหล่านี้เกิดข้ึนเสมอ หากเป็นข้าราชการลูกจ้างและบุคลากรในสังกัด จะดำเนินการทาง 
วินัยโดยไม่ ละเว้น

๖.๓ ประซาสัมพันธ์ให้บุคคลทั่วไปทราบว่าการดำเนินการคัดเลือกครั้งนี้ ดำเนินการด้วยความ 
รอบคอบ รัดกุม บริสุทธ้ื ยุติธรรม และโปร่งใสหากพบเห็นการกระทำหรือพฤติกรรมท่ีไม่เหมาะสมท่ีเกี่ยวข้องกับการ 
คัดเลือกหรือจะทำให้การคัดเลือกเป็นไปโดยไม,สุจริต บริสุทธ้ี ยุติธรรม ให้รายงานศึกษาธิการจังหวัดหนองคาย 
ทราบทันที

๗. จัดเตรียมสถานที่รับฝากส่ิงของสำหรับผู้เข้าสอบ และสถานท่ีสำหรับผู้ติดตามผู้เข้าสอบ 
๘. จัดเตรียมตู้รับพิงการแจ้ง'ข้อมูล เบาะแส พร้อมเบอร์โทรศัพท์ของ ศึกษาธิการจังหวัดหนองคาย 

รองศึกษาธิการจังหวัดหนองคาย และนิติกร เพ่ือรับทราบข่าวในทางสับ เพื่อเฝ็าระวังและหรือระงับเหตุได้ทันที 
๙. แต่งตั้งเจ้าหน้าที่รักษาความปลอดภัยในการดำเนินการคัดเลือกเพื่อป็องกันการทุจริต 

ตลอดจนตรวจสอบอุปกรณ์เครื่องเสียงต่าง  ๆ ไมให้เกิดเสียงรบกวนผู้เข้าสอบ
๑๐. ห้ามผู้ท่ีไม่มีส่วนเก่ียวข้องกับการคัดเลือกเข้าไปบริเวณห้องสอบโดยเด็ดขาด 
๑๑. จ ัดห้องมั่นคงเก็บรักษาข้อสอบและกระดาษคำตอบ โดยแต่งตั้งเจ ้าหน้าที่ตำรวจร่วมเป็น 

กรรมการเก็บรักษาข้อสอบ/กระดาษคำตอบ
๑๒. การรับสมัครสอบ การตรวจสอบคุณสมบัติของผู้สมัคร ดำเนินการอย่างรอบคอบรัดกุม 
๑๓. แต่งตั้งกรรมการรับส่งข้อสอบ/กระดาษคำตอบ ประกอบด้วยกรรมการ ๒ คน และเจ ้าหน้าท่ี 

ตำรวจข้ันสัญญาบัตร ๑ นาย รับผิดขอบการตรวจนับ
๑๔. การตรวจสอบผู้สมัครตรวจสอบจากรูปถ่ายของผู้สมัคร บัตรประจำตัวผู้สมัครสอบพร้อมทั้งบัตร 

ประจำตัวประชาซน
๑๔. ให้ผู้สมัครสอบพิมพ์ลายนิ้วมือด้านขวาบนบัตรประจำตัวสอบ
๑๖. แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินการสอบจากผู้ที่มีความรับผิดขอบสูงและไม่มีส่วนเกี่ยวข้องกับการ

จัดติวข้อสอบ

- ๒ -

/ระห ว ่างสอบ...



ระหว่างสอบ
๑. กำหนดศูนย์อำนวยการกลางประจำสนามสอบเป็นจุดรายงานเมื่อมีเหตุฉุกเฉิน 
๒. บันทึกภาพผู้เข้าสอบทุกห้องสอบ
๓. มีเจ้าหน้าที่ตำรวจขั้นสัญญาบัตรหรือทหาร ร่วมดูแลรักษาความปลอดภัยประจำสนามสอบ 
๔. ผู้เข้าสอบต้องปฏิบัติตามระเบียบกระทรวงศึกษาธิการว่าด้วยการปฏิบัติของผู้เข้าสอบ 

พ.ศ.๒๔๔๘ และฉบับท่ี ๒ พ.ศ.๒๔๔๔ ทั้งน้ี ผู้เข้าสอบแข่งข้นอาจไม,ได้รับความสะดวกจากการปฏิบัติตามมาตรการ 
ดังกล่าว ดังน้ี

๑) ห้ามนำเครื่องอิเล็กทรอนิกส์และเครื่องมือส่ือสารใด  ๆ เข้าไปในห้องสอบ 
๒) ห้ามผู้เข้าสอบเข้าห้องสอบหลังจากเวลาลงมีอสอบแล้ว ๑๔ นาที และผู้เข้าสอบ 

จะออกจากห้องสอบได้เม่ือหมดเวลาสอบวิชาน้ัน ๆ
๓) ห้ามผู้เข้าสอบ สวมเสัอสูท หรือ เสัอคลุม รองเท้า ถุงเท้า ทั้งสุภาพบุรุษและสุภาพสตรี

เข้าห้องสอบ
๔) ไม่อนุญาตให้ผู้เข้าสอบนำปากกา เข้าไปภายในห้องสอบ โดยกรรมการกำกับห้องสอบจะเป็น 

ผู้แจกปากกาให้ในห้องสอบในกรณีมีความจำเป็นหรือเพ่ือการใช้งาน
๔. ตรวจสอบผู้เข้าสอบ โดยให้ผ ู้เข ้าสอบแสดงบัตรประจำดัวผู้เข้าสอบ ควบคู่กับบัตรประจำตัว 

ประซาขน/บัตรประจำตัวเจ้าหน้าที่ของรัฐ ซ่ืงมืรูปถ่าย ลายมือซื่อ และเลขประจำตัว ๑๓ หลัก
๖. ให้ผู้สมัครสอบพิมพ์ลายน้ิวมือในบัญชีลงลายมือซื่อผู้เข้าสอบ ในวันสอบข้อเขียนทุกคน 
๗. ให้กรรมการกำกับห้องสอบตรวจสอบการพกพาอุปกรณีท่ีใชีในการคำนวณ โทรศัพท์มือถือ 

เครื่องมือส่ือสารอ่ืน อุปกรณีอิเล็กทรอนิกส์ของผู้เข้าสอบ อีกครั้งก่อนเข้าห้องสอบ

หลังฝึอบ
๑. กรรมการกำกับห้องสอบนับจำนวนข้อสอบและกระดาษคำตอบให้ครบตามจำนวนผู้เข้าสอบก่อน 

นำส่งกรรมการกลางประจำสนามสอบ และกรรมการกลางประจำสนามสอบที่รับผิดชอบจะตรวจสอบอีกครั้งก่อน 
ปีดซองข้อสอบและกระดาษคำตอบ พร้อมลงซื่อกำกับทับซองท่ีปีด

๒. กรรมการกำกับห้องสอบตรวจสอบผู้เข้าสอบทุกคนมิให้ผู้เข ้าสอบนำข้อสอบหรือกระดาษคำตอบ 
ออกจากห้องสอบ

การดำเนินการสอบของคณะกรรมการศึกษาธิการจังหวัดหนองคาย มีระเบียบและวิธีการปฏิบัติ 
ที่รัดกุมมาก ไมมัทางที่จะช่วยเหลือผู้หนี่งผู้ใดได้ หากมีกลุ่มบุคคลแอบอ้างว่าสามารถช่วยเหลือผู้เข้ารับการคัดเลือก 
ครั้งน้ีไดโดยเรียกรับผลประโยชน์ตอบแทนหรือเรียกค่าใช้จ่ายจากการคัดเลือก ขอให้ผู้เข้ารับการคัดเลือกตรวจสอบ 
แหล่งเครือข่ายหรือข้อมูล หากทราบกลุ่มบุคคลที่แอบอ้างดังกล่าว ขอให้แจ้งโดยตรงทางหมายเลขโทรศัพท์ ดังน้ี

๑. ศึกษาธิการจังหวัดหนองคาย
หมายเลขโทรศัพท์ ๐๖๒-๖๐๔๗๑๒๔

๒. นิติกร
หมายเลขโทรศัพท์ ๐๙๖-๖๒๖๔๐๘๑



"(ริ^-

ทั้งนี้ ผู้เข้ารับการคัดเลือกควรตระหนักถึงผลกระทบในอนาคตที่จะเกิดขึ้น หากผู้ใดกระทำทุจริต 
ในการสอบจะต้องตัดสิทธิ้ในการสอบ และถูกพิจารณาให้ขาดคุณสมบัติที่จะเข้ารับราชการต่อไป

จึงประกาศให้ทราบโดยท่ัวกัน

ประกาศ ณ วันท่ี ๑๖ พฤศจิกายน พ.ศ. ๒๕;๖๓

(นายจรินทร์ สุรเสรีวงษ์) 
ศึกษาธิการจังหวัดหนองคาย ปฏิบัติหน้าท่ีแทน 
ประธานกรรมการศึกษาธิการจังหวัดหนองคาย



(โปรดเขียนตัวบรรจงด้วยปากกาลูกลื่น) สมัครสอบกล่มวิชา/สาชาวิชาเอก..

๑ . ผู้สมัครจะต้องกรอกใบสมัครด้วยลายมือของ 
ตนเองและลงลายมือขื่อต่อเจ้าหน้าที่รับสมัคร 
๒. ก่อนยื่นใบสมัครจะต้องรวจสอบหลักฐานต่าง  ๆ ให้ 
ครบถ้วน ถกต้องและรับรองสำเนาเอกสารทกแผ่น

เลขประจำคัวผ้สมัครสอบ 7 0  0 1

ติดรูปถ่าย 
ขนาด ๑ น้ิว

ใบสมัครคัดเลือกบุคคลเพื่อบรรจุและแต่งตั้ง ถาย'ไมเกน
เป ็นข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตำแหน่งบุคลากรทางการศึกษาอื่นตามมาตรา ๓๘ ค. (๒) ๖  เดอน

ตำแหน่งประ๓ ททั่วไป ระดับปฏิษัติงาน กรณีที่มีความจำเป็นหรือมีเหตุพิเศษ 
สังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ปี พ.ศ. ๒๕๖๓ 

สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดหนองคาย
เรียน ประธาน กศจ.หนองคาย

ด้วยข้าพเจ้าประสงค์จะสมัครเข้ารับการคัดเลือกบุคคลเพื่อบรรจุและแต่งตั้งเป็นข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตำแหน่ง 
บุคลากรทางการศึกษาอื่นตามมาตรา ๓๘ ค. (๒) ตำแหน่งประเภททั่วไป ระดับปฏิบัติงาน กรณีที่มีความจำเป็นหรือมีเหตุพิเศษ สังกัด 
คณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ปี พ.ศ. ๒๕๖๓ และขอเสนอรายละเอียดพร้อมหลักฐานเกี่ยวคับตัวข้าพเจ้าเพื่อประกอบการพิจารณา 
ดังต่อไปน้ี

๑. ซ่ือ -  นามสกุล (นาย/นาง/นางสาว).................................................................................. สัญชาติ..
๒. หมายเลขประจำตัวประซาซน I I

เช้ือซาติ..
อ

ออกให้ณจังหวัด.............................................................................. หมดอายุรันท่ี..
๓. เกิดรันท่ี................... เดือน......................................พ.ศ.........................อาย.ุ...................ปี............... เดือน (นับถึงรันปิดรับสมัคร)
๔. ท่ีอยู่ท่ีสามารถติดต่อได้สะดวก..........................................................................................................................................................

โทรศัพท์................................................ โทรศัพท์มือถือ.....................................................อีเมล์......................................................
๔. ป้จจุบันดำรงตำแหน่ง................................................................................................................. เงินเดือน.................................บาท

ตำแหน่งเลขท่ี....................... กลุ่ม/โรงเรียน..................................................................สังกัด สพป./สพม........................................
เม่ือรันท่ี...........เดือน.................... พ.ศ.............. ดำรงตำแหน่งป้จจุบัน รวมเวลา........ป.ี........ เดือน....... รัน(นับถึงวันปิดรับสมัคร)

๖. ประสบการณ์ปฏิบัติงานในตำแหน่งท่ีรับคัดเลือก รวมเวลา.........ป.ี...........เดือน....... วัน (นับถึงรันปิดรับสมัคร)
๗. ป้จจุบันช่วยราชการ (ถ้ามีโปรดระบุ) ท่ี.................................................... ต้ังแต่รันท่ี............. เดือน.......................... พ.ศ..............
๘. สมัครเข้ารับการคัดเลือกในตำแหน่ง................................................................................................................................................
๙. วุฒิการศึกษาท่ีใซ้สมัครคัดเลือก ซ่ือวุฒิ.....................................ซ่ือย่อวุฒ.ิ...............สาขาวิชาเอก..................................................

สำเร็จการศึกษาจากสถานศึกษา.............................................................เม่ือรันท่ี................ เดือน..............................พ.ศ...............
ได้คะแนนเฉล่ียสะสม...........................................................วุฒิการศึกษาท่ีได้รับ ซ่ือวุฒิ................................... ซ่ือย่อวุฒ.ิ..............
สาขาวิชาเอก............................................................................. ความรู้ความสามารถพิเศษ..............................................................

๑๐. การรักษาวินัย โดยทำเครื่องหมาย 'ร  ลงใน ()  ท่ีกำหนดเพียงช่องเดียว 
( ) ไม่เป็นผู้เคยถูกลงโทษทางวินัย
( ) เคยถูกลงโทษทางวินัย (โปรดระบุโทษทางวินัย)......................................................................

/ ๑๑. ได้แนบหลักฐาน....



-๒-

๑๑. ได้แนบหลักฐานพร้อมใบสมัครคัดเลือก ซ่ีงได้ลงซ่ือรับรองสำเนาถูกต้องแล้ว รวม....................... รายการ ดังน้ี
๑๑.๑ ( ) สำเนาประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวซ.) หรือ ( ) สำเนาประกาศนียบัตรวิชาชีพเทคนิค (ปวท.) หรือ 

( ) สำเนาประกาศนิยบัตรวิชาชีพช้ันสูง (ปวส.) หรือ ( ) สำเนาประกาศนิยบัตรคุณวุฒิอนุปริญญา 
๑๑.๒ ( ) สำเนาระเบียนแสดงผลการศึกษา (Transcript: ภาษาไทย)
©©.คา ( ) สำเนาบัตรประจำตัวประซาซน 
๑๑.๔ ( ) สำเนาทะเบียนบ้านท่ีมีซ่ือผู้สมัคร 
๑๑.๔ ( ) สำเนาสมุดประวัติ หรือสำเนา ก.พ. ๗
๑๑.๖ ( ) ใบรับรองแพทย์ท่ีออกโดยโรงพยาบาลของรัฐ ซ่ีงออกใบ้ไม่เกิน ๑ เดือน นับต้ังแต่วันรับการตรวจร่างกายจนถึงวันรับ 

สมัครวันสุดท้าย ท่ีแสดงว่าไม่เบ้นโรคตามกฎ ก.ค.ศ. ว่าด้วยโรค พ.ศ.๒๕:๔๙
๑๑.๗ ( ) หลักฐานอ่ืน  ๆ (ถ้ามี) เซ่น หลักฐานการเปล่ียนซ่ือ -  สกุล, ทะเบียนสมรส
๑๑.๘ ( ) หนังสือรับรองการปฏิบัติงาน และแบบสรุปผลการปฏิบัติงานย้อนหลัง ๔ ปี (จำนวนไม่เกิน ๒ หน้ากระดาษ AgO 
๑๑.๙ ( ) สำเนาคำส่ังหรือสัญญาจ้างหรือเอกสารอ่ืนผู้บังคับบัญชารับรองการปฏิบัติงาน (รวมลันไม่น้อยกว่า ๔ ปี)
๑๑.๑๐ ( ) สำเนาเอกสาร/หลักฐานตามปีจจัยฯ (ตามหนังสือ ก.ค.ศ. ท่ี ศธ ๐๒๐๖.๕/-ว ๒๐ ลงวันท่ี ๑๗ ตุลาคม ๒๔๔๖)

ข้าพเจ้าขอรับรองว่า ข้าพเจ้าเบ้นผู้มีคุณสมบัติทั่วไป ตามมาตรา ๓๐ แห่งพระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการครูและบุคลากร 
ทางการศึกษา พ.ศ. ๒๔๔๗ มีคุณสมบัติตามพระราชบัญญัติสภาครูและบุคลากรทางการศึกษา พ.ศ. ๒๔๔๖ และมีคุณสมบัติด้านอ่ืนครบถ้วน 
ตามประกาศรับสมัคร และข้อความท่ีข้าพเจ้าแจ้งในใบสมัครน้ีเปีนความจริงถูกต้องทุกประการ หากไม่เบ้นความจริง และ ตรวจสอบภายหลัง 
พบว่าเบ้นผู้ขาดคุณสมบัติ ใบ้ถือว่าข้าพเจ้าไม่มีสิทธ๋ึเข้ารับคัดเลือกคร้ังน้ี และข้าพเจ้าจะไม่เรียกร้องสิทธิใด  ๆในภายหลัง ท่ังส้ิน

ลงลายมือซื่อ......................................................................ผู้สมัครคัดเลือก

(...........................................................................................)
ย่ืนใบสมัครวันท่ี..............เดือน พฤศจิกายน พ.ศ.๒๔๖๓

/เฉพาะเจ้าหน้าที่...

เฉพาะเจ้าหน้าท่ี

บันทึกของเจ้าหน้าท่ีรับสมัคร ความเห็นของเจ้าหน้าท่ีตรวจคุณสมบัติ

ได้ตรวจสอบเอกสารหลักฐานการสมัครเข้ารับการคัดเลือกฉบับจริง 
พร้อมฉบับถ่ายสำเนาแล้วปรากฏว่า 
0หลักฐานถูกต้องครบถ้วน 
0ไม่ถูกต้อง
เนื่องจาก................................................................................

ได้ตรวจสอบคุณสมบัติท่ัวไปและคุณสมบัติเฉพาะตำแหน่งของผู้สมัครแล้ว 
ปรากฏว่า
0มีสิทธ๋ึเข้ารับการคัดเลือก 
0ไม่มีสิทธ๋ึเข้ารับการคัดเลือก
เน่ืองจาก....................................................................................

ลงลายมือซื่อ.......................................................... เจ้าหน้าท่ีรับสมัคร

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

ตำแหน่ง..............................................................
วันท่ี....................................................

ลงลายมือซื่อ....................................................... เจ้าหน้าผ้ตรวจสอบคณสมบัติ

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

ตำแหน่ง.........................................................
วันท่ี.........................................


