
สำนกังานคณะกรรมการการศกึษาขัน้พืน้ฐาน 
กระทรวงศกึษาธกิาร กทม1 ๑0๓ ๐0

เช ฬ  ตลุาคม ๒๕๖๓
เรอืง การคดัเสอืกบคุคลเพือ่1บรรจแุละแตง่สง์Vรน,ขา้'รา,ชการครแูละบคุลากรทางการศกึษา ตำแหนง่บคุลากร 

ทางการศกึษาอืน่ตามมาตรา ๓๘ ด. (๒) ตำแหนง่ประเภททัว่ไป ระดน้ปฏนิตังิาน กรณทีีม่คีวามจำเปน็ 
หรอืมเีหตพุเิศษ สงักดัสำนกังานคณะกรรมการการศกึษาขัน้พืน้ฐาน

เรยีน ผูอ้ำนวยการสำนกังานเขตพืน้ทีก่ารศกึษาประถมศกึษา/มธัยมศกึษา ทกุเขต
อา้งถงึ ๑. หนงัสอืสำนกังานคณะกรรมการการศกึษาขัน้พืน้ฐาน ที ่ คธ ๐๔๐๐1๙/ว ๒๓๔๔ 

ลงวันที ่ ๕ พฤษภาคม ๒๕๖๓
๒. หนงัสอืสำนกังาน ก.ค.ศ. ท่ี ศธ ๐๒๐๖.๕y ว ๒๒ ลงวันที ่ ๑๙ ธนัวาคม ๒๕๕๙ 
๓. หนงัสอีสํำนกังานคณะกรรมการการศกึษาขัน้พืน้ฐาน ด่วนท่ีสุด ที ่ ศธ ๐๔ ๐๐๙/ว ๔๗๓๔ 

ลงวนัท ี-่#๐ สงิหาคม ๒๕๖๓'
สงิทีส่ง่มาดว้ย กำหนดการดดัเลอืก/ตารางสอบ

ตามหนงัสอืทีอ่า้งถงึ ๑ สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขัน้พืน้ฐานได้แจ้งใหส้ำนกังานเขตพืน้ที ่
การศกึษาทกุเขตจดัทำขอ้มลูตำแหนง่วา่งทีจ่ะใชใ้นการดดัเลอืกบคุคลเพึอ่บรรจแุละแตง่ตัง้เปน็ขา้ราชการคร ู
และบคุลากรทางการศกึษา ตำแหนง่บคุลากรทางการศกึษาอืน่ตามมาตรา ๓๘ ค. (๒) ตำแหนง่ประเภททัว่ไป 
ระดบัปฏบิตังิาน กรณที ีม่คีวามจำเปน็หรอืมเีหตพุ เิศษ สงักดัสำนกังานคณะกรรมการการศกึษาขัน้พืน้ฐาน 
เพ ีอ่ส ง่ให ค้ณ ะกรรมการศกึษ าธกิารจงัห วดัดำเน นิ การตามห น งัส อืท ีอ่ า้งถงึ ๒ และตอ่มาไดแ้จง้ชะลอ 
การดำเนินการสรรหาข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตำแหน่งบุคลากรทางการศึกษาอ่ืนตามมาตรา ๓๘ ค. (๒) 
เน ือ่งจากการดำเนนิการในปง็บประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓ ตอ้งใชง้บประมาณเปน็จานวนมากและอยูร่ะหวา่ง 
กำหนด/ขอแกไขหลกัเกณฟุ้ๆ  ตามหนงัสอืทีอ่า้งถงึ ๓ ความแจง้แลว้ น้ัน

สำนกังานคณ ะกรรมการการศกึษาข ัน้พ ืน้ฐานขอเรยีนวา่ เน ือ่งจากหลกัเกณ ฑ ด์ง้กลา่ว 
เปน็หลก้เกณฑท์ีไ่มม่กีารแกไ้ขประกอบกบัคณะกรรมการศกึษาธกิารจงัหวดัไดก้ำหนดสดัสว่นเพีอ่ดำเนนิการ 
เรยีบรอ้ยแลว้ จงัไดก้ำหนดการดคัเลอก/ตารางสอบ รายละเอยีดตามสงิท ีส่ง่มาดว้ย พรอ้มทัง้ขอใหส้ำนกังาน 
เขตพืน้ท ีก่ารศกึษาประกมุศกึษา/บัโไยมศกึษา ทกุเขต ประซาสม้พนัธใุหผู้ท้ ีม่คีณุสมบตัแิละประลงคเขา้รบั 
การดดัเสอืกทราบ ทัง้นีไ้ดแ้จง้ใหศ้กึษาธกิารจงัหวดัทกุจงัหวดัดำเนนิการดว้ยแลว้

จงัเรยีนเพีอ่ทราบและดำเนนิการตอ่ไป

(นายอัพพร พินะสัา)1f
เลรางทารฅณt ทฬ«โทรภารสกษาจัผสันฐาพ

สำนักพัฒนาระบบบ!หารงานบุคคลและนิติการ 
กลุม่บรหิารงานบคุคล ๒ 
โทร. ๐ ๒๒๘๘ ๕๖๕๔ 
โทรสาร. ๐ ๒๘๘ ๕๖๕๓

ด่วนทีสุด
ท ศธ ๐๔ ๐๐๙/ว โ>0า ๔(๔'



กำหนดการคดเลอืกบคุคณพือ่บรรจแุละแตง่ตัง้เปน็ข้ๆ รๆชทารค5และบคุลากรทางการสกืษา
ตำแหนง่'บคุลากร’ทางการสกิ*ษาอืน่ดามมาด'รา ๓๘ ค. (ไอ)

ตำแหนง่ประเภททัว่ไป ระดบัปฏบิตังิาน กรณที ีม่คีวามจำเปน็หรอืมเีหตพุเิศษ 
สงักดัสำน,กงานคณะกรรมการการสกิษาขัน้พืน้ฐาน

๑ .ประกาศรบัสมคัรดดัเลอืก
(กอ่นวันรบัสมคัรไมน่อ้ยกว้า ๗ วัน ไมเ่วน้วนัหยดุราชการ) ภายในวนัจนัทรท์ี ่ ๑๖ พฤศจกิายน ๒๕๖๓

๒. รบัสมคัรดดัเลอืก
(ไม,นอ้ยกวา่ ๗ วัน ไมเ่วน้วนัหยดุราชการ)

วนัจนัทรท์ี ่๒๓ พฤศจกิายน ๒๕๖๓ -  
ถงึวนัอาทติยท์ี ่ ๒๙ พฤศจกิายน ๒๕๖๓ 

(ไมเ่วน้วนัหยดุราชการ)

๓. ประกาศรายซือ่ผูม้สีทิธเีขา้รบัการดดัเลอืก 
(ประกาศกอ่นวนัคดัเลอืกไมน่อ้ยกวา่ ๗ วัน) ภายในวนัพธุที ่๒ ธนัวาคม ๒๕๖๓

๔. การคดัเลอืก
ภาค ก ภาคความรูค้วามสามารถทัว่ไป
ภาค ข ภาคความรูค้วามสามารถทีใ่ขเ้ฉพาะตำแหนง่ วนัเสารท์ี ่ ๑๒ ธนัวาคม ๒๕๖๓

๕ . ประกาศรายซือ่ผูผ้า่นการดดัเลอืก ภาค ก และภาค ข ภายใบวนัพธุที ่ ๑๖  ธนัวาคม ๒๕๖๓

๖. เขา้รบัการประเมนิ ภาค ค ความเหมาะสมกบัตำแหนง่
(สมัภาษณ)์ วนัเสารท์ี ่ ๑๙  ธนัวาคม ๒๕๖๓

๗. ประกาศผลสอบการดดัเลอืก ภายในวนัพธุที ่ ๒๓ ธนัวาคม ๒๕๖๓

หมายเหต ุ ตำเนน้การตามหลกัเกณฑแ์ละวธิกีารที ่ ก.ค.ศ. กำหนด
ตามหนงัสอืสำนกังาน ก.ค.ศ. ที ่ ศธ ๐๒๐๖.Cะ/ว ๒๒ ลงวันที ่ ๑๙ ธนัวาคม ๒๕๕๙



ดารางสอบคดัเลอืกบคุคลเพือ่บรรจแุละแตง่ตัง้เปน็ชา้'ริๆ ช!ุการตรแูละบคุลๅกรทางก รๆ3กษา 
ตำแหนง่บคุลากรทางการคกัษาอืน่ตามมาตรา ๓๘ ค. (๒)

ตำแหนง่ประเภททวไป ระคบัปฏบิตังาน กรณทื ีม่คีวามจา็เปน็หรอืฐเหตพุเศษ 
สงักดสำนกังานคณะกรรมการการคกัษาขัน้พืน้ฐาน

ภาค ก ความรูค้วามสามารถทัว่ไป

วนั /เวลา วชิา คะแนนเตม็ 
๑๐๐ คะแนน หมายเหตุ

วนัเสารท์ี ่๑๒ ธันวาคม ๒(ะ๖๓ 
เวลา ๐๙.๓๐ -๑๑1๓๐ น.

๑. วชิาความสามารถทัว่ไป
๑) ความสามารถทางดา้นการคดิคำนวณ 
๒) ความสามารถดา้นเหตผุล

๕๐ คะแนน

๒. วชิาภาษาไทย
๑) ความเขา้ใจภาษา 
๒) การใชภ้าษา

๕๐ คะแนน

ภาค ข ความรูค้วามสามารถทีใ่ชเ้ฉพาะตำแหนง่

วนั /เวลา วชิา คะแนนเตม็ 
๑๕๐ คะแนน

หมายเหตุ

วนัเสารท์ี ่ ๑๒ ธันวาคม ๒๕๖๓ ความรูค้วามสามารถทีใ่ชใ้นการปฏบิตังิานในหนา้ที่ ๑๕๐ คะแนน
เวลา ๑๓.๓๐ -๑๕.๓๐ น. โดยเฉพาะทีร่ะบใุนมาตรฐานตำแหนง่

และทีก่ำหนดเปน็ขอบขา่ยงานทีป่ฏบิตัฃองตำแหนง่

ภาค ค ความเหมาะสมกบตำแหนง่

วนั /เวลา วชิา คะแนนเตม็ 
๕๐ คะแนน

หมายเหตุ

รายงานผลการปฏบิตังิานทีผ่า่นมา ๒๕
วนัเสารท์ี ่ ๑๙ ธันวาคม ๒๕๖๓ 
ตัง้แตเ่วลา ๐๙.๐๐ น. เป็นต้นไป

สอบสมัภาษณโ์ดยพจิารณาจากประวตัสิว่นควั 
และการศกึษา บคุลกิลกิษณะ การมปีฏภิาณ 
ท’วงทวีาจา เจตคตแิละอดุมการณ์

๒๕


