
 
 

 
 
                                      

 
ประกาศคณะกรรมการศึกษาธิการจังหวัดสระบุรี 

       เรื่อง  รับสมัครคัดเลือกข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตำแหน่งบุคลากรทางการศึกษาอ่ืน 
               ตามมาตรา ๓๘ ค (๒) เข้ารับการคัดเลือกและประเมินผลงานเพื่อเลื่อนและแต่งตั้งให้ดำรง 
               ตำแหน่งในระดับท่ีสูงขึ้น ประเภทวิชาการ ระดับชำนาญการพิเศษ สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่ 
               การศึกษาประถมศึกษาสระบุรี เขต 2 

.................................... 
   ด้วยคณะกรรมการศึกษาธิการจังหวัดสระบุรี  ในการประชุมครั้งที่  10/๒๕๖4 เมื่อวันที่  29
พฤศจิกายน ๒๕๖4  มีมติอนุมัติให้สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสระบุรี เขต 2 ดำเนินการคัดเลือก
ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตำแหน่งบุคลากรทางการศึกษาอื่นตามมาตรา 38 ค.(2) เข้ารับ 
การคัดเลือกและประเมินผลงานเพื่อเลื่อนและแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งในระดับที่สูงขึ้น ประเภทวิชาการ ระดับ
ชำนาญการพิเศษ สังกัดสำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาสระบุรี เขต 2  

   เพื่อให้การดำเนินการคัดเลือกดังกล่าวเป็นไปตามหลักเกณฑ์และวิธีการที่ ก.ค.ศ.กำหนด                    
มีความเรียบร้อยโปร่งใส ตรวจสอบได้ และได้บุคคลที่มีความรู้ ความสามารถ เหมาะสมกับตำแหน่ง อันจะเกิด
ประโยชน์สูงสุดแก่ทางราชการ อาศัยอำนาจตามความในมาตรา ๓๘ มาตรา ๕๓ มาตรา ๕๗ และมาตรา ๖๑ 
แห่งพระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา พ.ศ.๒๕๔๗ และท่ีแก้ไขเพ่ิมเติม หนังสือ
สำนักงาน ก.ค.ศ. ด่วนที่สุด ที่ ศธ ๐๒๐๖.๕/ว ๗ ลงวันที่ ๒๑ เมษายน ๒๕๕๒ เรื่อง การย้ายและเลื่อนระดับ
ตำแหน่งข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตำแหน่งบุคลากรทางการศึกษาอื่นตามมาตรา 38 ค.(2), 
ที่ ศธ ๐๒๐๖.๕/ว ๑๔ ลงวันที่ ๒๗ สิงหาคม ๒๕๕๒  เรื่อง การจัดกลุ่มตำแหน่งข้าราชการครูและบุคลากร
ทางการศึกษา ตำแหน่งบุคลากรทางการศึกษาอื่นตามมาตรา 38 ค.(2), ที่ ศธ ๐๒๐๖.๕/ว ๘ ลงวันที่ ๑๐ 
พฤษภาคม ๒๕๕๖ เรื่อง มาตรฐานตำแหน่งของข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตำแหน่งบุคลากรทาง
การศึกษาอ่ืนตามมาตรา 38 ค.(2) , ที่ ศธ ๐๒๐๖.๕/ว ๒๖ ลงวันที่ ๑๕ สิงหาคม ๒๕๖๐ เรื่อง  การกำหนด 
กรอบอัตรากำลังตำแหน่งบุคลากรทางการศึกษาอ่ืนตามมาตรา 38 ค. (2) ในสำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา 
และหนังสือสำนักงาน ก.พ.ที่ นร ๑๐๐๖/ว ๑๐ ลงวันที่ ๑๕ กันยายน ๒๕๔๘ เรื่อง การประเมินบุคคลเพื่อ
แต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งสำหรับผู้ปฏิบัติงานที่มีประสบการณ์(ตำแหน่งประเภททั่วไป) และตำแหน่งประเภท
วิชาชีพเฉพาะ ตำแหน่งระดับ 8 ลงมา  จึงประกาศรับสมัครคัดเลือกบุคคล โดยมีรายละเอียด ดังนี้ 
                     1. ตำแหน่งที่คัดเลือก จำนวน  ๑  ตำแหน่ง  
                        ตำแหน่งนิติกร ชำนาญการพิเศษ ตำแหน่งเลขท่ี อ 24  กลุ่มบริหารงานบุคคล 
                     2. คุณสมบัติของผู้สมัครเข้ารับการคัดเลือก 
       ๒.๑  เป็นข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตำแหน่งบุคลากรทางการศึกษาอ่ืน
ตามมาตรา ๓๘ ค (๒) ตำแหน่งนิติกร ระดับชำนาญการ สังกัดสำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษา
สระบุรี เขต 2 
                        ๒.๒  มีคุณสมบัติตรงตามคุณสมบัติเฉพาะตำแหน่งตามมาตรฐานตำแหน่งที่ ก.ค.ศ.
กำหนด ตามเอกสารหมายเลข 1 และ 

          / 2.3 คุณสมบัติ……. 
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๒.3 มีคุณสมบัติครบถ้วนที่จะส่งผลงานทางวิชาการเพ่ือประเมินและแต่งตั้งให้ดำรง
ตำแหน่งประเภทวิชาการระดับชำนาญการพิเศษ ที่กำหนดเป็นคุณสมบัติเฉพาะตำแหน่งตามมาตรฐานที่  
ก.ค.ศ.กำหนด 

๓.  วัน เวลาและสถานที่รับสมัคร 
  ผู้ประสงค์จะสมัครเข้ารับการคัดเลือก ให้ยื่นใบสมัครด้วยตนเองที่กลุ่มบริหารงานบุคคล 

สำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาสระบุรี เขต 2 ระหว่างวันที ่ 7 – 14  ธันวาคม  2564  ในวันและ
เวลาราชการ ดูรายละเอียดทางเว็บไซด์ http//:www.saraburi2.org  
  ๔.  เอกสารประกอบการสมัครเข้ารับการคัดเลือก ประกอบด้วย 
                         4.1  ใบสมัคร และ แบบพิจารณาคุณสมบัติบุคคล (เอกสาร ก)  พร้อมสำเนา ก.พ. 7 ที่
เป็นปัจจุบันทุกหน้า ซึ่งรับรองความถูกต้องโดยเจ้าหน้าที่รับผิดชอบการจัดทำทะเบียนประวัติข้าราชการ  และ
เอกสารประกอบการพิจารณาของคณะกรรมการให้ครบถ้วน ถูกต้อง  จำนวน  1  ชุด 
                         4.2  แบบประเมินคุณลักษณะของบุคคล (เอกสาร ข)  ประเมินโดยรองผู้อำนวยการฯ ที่
ควบคุมการปฏิบัติงานของกลุ ่มของตำแหน่งปัจจุบัน และ ผู ้อำนวยการสำนักงานเขตพื ้นที ่การศึกษา  
จำนวน 1 ชุด 
                        4.3  เอกสารประกอบการพิจารณาตามองค์ประกอบการคัดเลือก รายละเอียดตามเอกสาร
หมายเลข 2 ดังนี้ 
                  (1)  องค์ประกอบการคัดเลือก ข้อ 1   จำนวน 1 ชุด 
                  (2)  องค์ประกอบการคัดเลือก ข้อ 2 (2.1,2.2) (เอกสาร ค)  จำนวน 5 ชุด (ผลงาน
หรือความสำเร็จของงานย้อนหลัง ๓ ปี) 
            4.4  กรณีผู ้สมัครที ่ต้องนับระยะเวลาเกื ้อกูล  ให้จัดส่งแบบขอนับระยะเวลาเกื ้อกูล 
รายละเอียดตามเอกสารหมายเลข 3  พร้อมแนบสำเนาวุฒิการศึกษา ได้แก่ ประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) 
ประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) ปริญญาบัตรทุกระดับ (ถ้ามี) และคำสั่งมอบหมายงานที่ปฏิบัติในตำแหน่ง
ที่ขอนับระยะเวลาเกื้อกูล จำนวน 1 ชุด 
หมายเหตุ 1. เอกสารข้อ 4.1 ,4.2 ,4.3(1) และ 4.4 (ถ้ามี) แนบสำเนาก.พ.7 และเอกสารประกอบการ
พิจารณาของคณะกรรมการ รวมในเล่มเดียวกัน จำนวน 1 ชุด 
             2. เอกสาร 4.3 (2) องค์ประกอบการคัดเลือกข้อ 2 (2.1 ,2.2) (เอกสาร ค) จำนวน 5 ชุด 
  ๕.  การประกาศรายช่ือผู้มีสิทธิ์เข้ารับการคัดเลือก  
       ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการคัดเลือก  ภายในวันที่  16  ธันวาคม  2564                       
ณ กลุ่มบริหารงานบุคคล  สำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาสระบุรี เขต 2 และ ทางเว็บไซด์ 
http//:www.saraburi2.org 

๖. วิธีการคัดเลือก   
   ๖.๑  ประเมินความรู้ ความสามารถ ความชำนาญงานและความเหมาะสมกับตำแหน่ง  

(ดูข้อมูลบุคคลตามใบสมัครและเอกสารประกอบใบสมัคร)    จำนวน  ๕๐  คะแนน 
     ๖.๒  ประเมินผลการดำเนินงานที่ผ่านมาและวิสัยทัศน์  จำนวน  ๕๐  คะแนน 
     ๖.๓  สัมภาษณ ์      จำนวน  ๕๐  คะแนน 
(ตามรายละเอียดหลักเกณฑ์และวิธีการคัดเลือกแนบท้ายประกาศนี้) 
  ๗.  เกณฑ์การตัดสิน 
       ผู้ผ่านการคัดเลือกต้องได้คะแนนแต่ละข้อไม่ต่ำกว่าร้อยละ ๖๐ ผู้ได้รับการคัดเลือกต้อง
เป็นผู้ที่ได้คะแนนรวมสูงสุด หากได้คะแนนเท่ากันจะจัดลำดับตามหลักอาวุโสทางราชการ (หนังสือสำนักงาน 
ก.ค.ศ. ที่ ศธ 02066/ว 22  ลงวันที่ 30 กรกฎาคม 2555) 
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  ๘.  กำหนดวัน เวลา และสถานที่คัดเลือก 
       จะดำเนินการคัดเลือกในวันที่  21  ธันวาคม  2564 เวลา 09.30 น. ณ สำนักงาน 
เขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาสระบุรี เขต 2 
  ๙.  การประกาศผลการคัดเลือก 
         จะประกาศรายชื่อผู้ได้รับการคัดเลือกให้เข้ารับการประเมินผลงาน จำนวน 1 คน  
จากผู้ที่ได้คะแนนสูงสุด ภายในวันที่  22 ธันวาคม 2564   ณ สำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษา
สระบุรี เขต 2 และทางเว็บไซด์ http//:www.saraburi2.org  โดยจะประกาศรายชื่อ พร้อมชื่อผลงาน 
ข้อเสนอแนวคิด วิธีการเพ่ือพัฒนาหรือปรับปรุงานให้มีประสิทธิภาพมากขึ้นของผู้ได้รับการคัดเลือก  และ 
เปิดโอกาสให้มีการทักท้วงภายในระยะเวลา 30 วัน นับตั้งแต่วันประกาศ 
       ทั้งนี้ ผู้ผ่านการคัดเลือกต้องส่งผลงานที่ขอรับการประเมินที่เป็นผลการดำเนินงานที่ผ่านมา  
และข้อเสนอแนวคิด วิธีการเพ่ือปรับปรุงงานให้มีประสิทธิภาพมากขึ้น  ตามชื่อเรื่องที่เสนอในใบสมัคร จำนวน
อย่างละ 5 ชุด  ภายใน 90 วัน นับแต่วันประกาศผลการคัดเลือก  หากพ้นระยะเวลาที่กำหนดจะถือว่า  
สละสิทธิ์ในการขอรับการประเมิน    
  ๑๐. การแต่งตั้งผู้ท่ีได้รับการคัดเลือก 
       10.1 จะแต่งตั้งผู้ได้รับการคัดเลือกให้ดำรงตำแหน่งระดับชำนาญการพิเศษ จะต้องผ่าน
การประเมินผลงานเรียบร้อยแล้ว  ทั้งนี้  ไม่ก่อนวันที่สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสระบุรี 
เขต 2  ได้รับผลงานที่มีเอกสารครบถ้วนสมบูรณ์  สามารถนำไปประกอบการพิจารณาได้ทันที โดยไม่ต้องแก้ไข
เพ่ิมเติมในส่วนที่เป็นสาระสำคัญของผลงาน และไม่ก่อนวันที่มีคุณสมบัติครบถ้วนตามหลักเกณฑ์ที่กำหนด 
         10.2 จะแต่งตั้งผู้ได้รับการคัดเลือกตามผลการคัดเลือกโดยไม่มีการข้ึนบัญชี 
  ๑๑. เงื่อนไข 
       กรณีตรวจพบภายหลังว่า ผู้ได้รับการคัดเลือกตามประกาศนี้ เป็นผู้ขาดคุณสมบัติตามที่ 
ก.ค.ศ. กำหนด ผู้มีอำนาจสั่งบรรจุและแต่งตั้งตามมาตรา ๕๓ แห่ งพระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการครู     
และบุคลากรทางการศึกษา พ.ศ. ๒๕๔๗ และที่แก้ไขเพ่ิมเติม จะไม่พิจารณาแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่ง หรือหากมี
คำสั่งแต่งตั้งแล้วจะยกเลิกคำสั่ง จะเรียกร้องสิทธิใดๆ ไม่ได้ 

    ประกาศ  ณ  วันที่  30  พฤศจิกายน  พ.ศ. ๒๕๖4 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 

(นายสุดสาคร  เรืองวิเศษ) 
ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาสระบุรี เขต ๒ ปฏิบัติหนา้ที่แทน 

ประธานกรรมการศึกษาธิการจังหวัดสระบุรี 
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เอกสารหมายเลข ๑ 
 

บัญชีรายละเอียดคุณสมบัติผู้สมัครเข้ารับการคัดเลือกเพื่อเลื่อนและแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งสูงข้ึน 
ประเภทวิชาการ ระดับชำนาญการพิเศษ  

สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสระบุรี เขต 2 
แนบท้ายประกาศสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสระบุรี เขต 2 

ลงวันที่ 30  พฤศจิกายน  พ.ศ. 2564 
------------------------------- 

 
 
ตำแหน่งนิติกร ระดับชำนาญการพิเศษ  
 
  ๑.  ได้รับปริญญาตรีหรือโท หรือเอก หรือคุณวุฒิอย่างอ่ืนที่เทียบได้ในระดับเดียวกัน ในสาขาวิชา 
นิติศาสตร์  หรือสาขาวิชาอ่ืนที่ก.ค.ศ. กําหนดว่าใช้เป็นคุณสมบัติเฉพาะสําหรับตําแหน่งนี้ได้  
  ๒. ดำรงตำแหน่งบุคลากรทางการศึกษาอ่ืน ตามมาตรา ๓๘ ค. (๒) ประเภทวิชาการ ในระดับชำนาญการ  
ไม่น้อยกว่า 4 ปี 
  3. ปฏิบัติงานด้านนิติการหรืองานอ่ืนที่เกี่ยวข้องตามที่ส่วนราชการเจ้าสังกัดเห็นว่าเหมาะสม กับ
หน้าที่ความรับผิดชอบและลักษณะงานที่ปฏิบัติมาแล้วไม่น้อยกว่า 1 ปี 
 4. มีระยะเวลาขั้นต่ำในการดำรงตำแหน่งหรือเคยดำรงตำแหน่งตามคุณวุฒิในสายงานวิชาการเงินและ
บัญชี หรือที่เก่ียวข้องเก้ือกูล ดังนี้ ปริญญาตรี = ๘ ปี ,  ปริญญาโท = ๖ ปี , ปริญญาเอก = ๔ ปี 
 
                                                  --------------------------------- 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



       5                                         เอกสารหมายเลข 2 
              องค์ประกอบการพิจารณาคัดเลือกบุคลากรทางการศึกษาอ่ืน ตามมาตรา 38 ค. (2)  

เพื่อเลื่อนและแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งสูงข้ึน ประเภทวิชาการ ระดับชำนาญการพิเศษ 
ตำแหน่งนิติกร  สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสระบุรี เขต 2 

(แนบท้ายประกาศคณะกรรมการศึกษาธิการจังหวัดสระบุรี  ลงวันที่  30  พฤศจิกายน พ.ศ. ๒๕๖4) 
------------------------------- 

          ดำเนินการคัดเลือกตามองค์ประกอบ ตัวชี้วัด  คะแนนรวม ๑๕๐ คะแนน ดงันี้ 
๑.ประเมินความรู้ ความสามารถ ความชำนาญงาน และความเหมาะสมกับตำแหน่ง  
  (ดูข้อมูลบุคคลใบสมัครและเอกสารประกอบการพิจารณา) (๕๐  คะแนน) ดังนี้ 

ที ่ องค์ประกอบการประเมิน ค่าคะแนน กรอบการพิจารณา 

1.1 ความรู้พิจารณาจากวุฒิการศึกษา 
1) ปริญญาโทข้ึนไป 
2) ปริญญาตรี 

(5 คะแนน) 
5 คะแนน 
4 คะแนน 

 

พิจารณาจากวุฒิการศึกษาที่ระบุใน  
ก.พ.7 (ก.พ.7 ต้องรับรองสำเนาโดย
เจ้าหน้าที่ทะเบียนประวัติ)และสำเนา
วุฒิบัตร  

1.2 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ความสามารถ   ให้ผู้สมัครเลือกข้อใดข้อหนึ่ง
เพียงข้อเดียว  
 1) ผลงานดีเด่น 
     - ระดับชาต ิ
     - ระดับจังหวัด 
     - ระดับเขตพ้ืนที่ 
 
 
 
หรือ 
 2) ความสามารถ การเป็นวิทยากร 
คณะกรรมการ คณะอนุกรรมการ คณะทำงาน 
     - ระดับชาต ิ
     - ระดับจังหวัด 
     - ระดับเขตพ้ืนที่ 

(5  คะแนน) 
 
 

5 คะแนน 
4 คะแนน 
3 คะแนน 

 
 
 
 
 
 

5 คะแนน 
4 คะแนน 
3 คะแนน 

 
 
1) พิจารณาจากรางวัลที่ระบุชื่อของ
ผู้สมัครซึ่งได้รับจากหน่วยงานในสังกัด
กระทรวงศึกษาธิการ หรือจาก
สำนักงาน ก.พ. ทั้งนี้ ในการพิจารณา
ว่ารางวัลที่ได้รับอยู่ในระดับใด ให้ยึดที่
หน่วยงานเจ้าของรางวัล (ตราส่วน
ราชการเจ้าของรางวัลที่เกียรติบัตร 
หรือวุฒิบัตร)  หรือ 
2) พิจารณาจากคำสั่งหรือเอกสารอื่น
ที่ระบุชื่อผู้สมัครที่ได้รับแต่งตั้ง 
จากหน่วยงานในสังกัดกระทรวง 
ศึกษาธิการ หรือหน่วยงานอื่นที่
เกี่ยวข้อง(คำสั่ง/เอกสารอ่ืน) 

1.3 การพัฒนาตนเอง 
- ระดับชาติ/กรม/กระทรวง 
- ระดับเขตพ้ืนที่ หรือระดับจังหวัด 
- ต่ำกว่าระดับเขตหรือจังหวัด 

(5  คะแนน) 
5 คะแนน 
4 คะแนน 
3 คะแนน 

พิจารณาจากการศึกษา ดูงาน การ
อบรม สัมมนา การประชุม โดยหน่วย
ภาครัฐหรือในกำกับของรัฐ ดูจาก
เกียรติบัตร/วุฒิบัตร/หนังสือ/คำสั่ง 

1.4 อายุราชการ  
1) ตั้งแต่ 2๑ ปีขึ้นไป 
2) ตั้งแต่ 10 - 20 ป ี
3) ต่ำกว่า 10 ปี ลงมา 

(5  คะแนน) 
5 คะแนน 
4 คะแนน 
3 คะแนน 

พิจารณาระยะเวลารับราชการ จาก 
ก.พ.7 ให้นับจากวันบรรจุถึงวันที่ยื่น 
ใบสมัคร(เศษ 6 เดือนให้นับเป็น 1 ปี) 

1.5 ประสบการณ์ในการปฏิบัติงานที่ได้รับมอบหมาย 
1) หัวหน้าฝ่าย/หัวหน้ากลุ่ม/ผู้อำนวยการกลุ่ม/
ผู้อำนวยการหน่วย 
2) หัวหน้างาน/หัวหน้ากลุ่ม/หัวหน้าหน่วย 
3) กว่าหัวหน้างาน/หัวหน้ากลุ่ม/หัวหน้าหน่วย 

(5  คะแนน) 
5 คะแนน 

 
4 คะแนน 
3 คะแนน 

พิจารณาจากคำสั่งที่ได้รับแต่งตั้งหรือ
ได้รับมอบหมายให้ปฏิบัติงานใน
ตำแหน่งสายงานที่ปฏิบัติ หรือ
รักษาการในตำแหน่ง หรือปฏิบัติ
หน้าที่แทน 



                                                            6 
 

ที ่ องค์ประกอบการประเมิน ค่าคะแนน กรอบการพิจารณา 

1.6 ระดับตำแหน่งปัจจุบัน 
1) ระดับชำนาญการพิเศษ 
2) ระดับชำนาญการ 

(5  คะแนน) 
5 คะแนน 
4 คะแนน 

พิจารณาระดับตำแหน่งจาก ก.พ.7 

1.7 การดำรงตำแหน่ง  
1) ตรงกับตำแหน่งที่สมัครเข้ารับการคัดเลือก 
2) กลุ่มตำแหน่งเดียวกันกับตำแหน่งที่สมัคร 
3) ต่างกลุ่มกับตำแหน่งที่สมัคร 

(5 คะแนน) 
5 คะแนน 
4 คะแนน 
๓  คะแนน 

พิจารณาจากชื่อตำแหน่งใน ก.พ.7  

1.8 บำเหน็จความชอบประจำปี   
1) ดีเด่น ๕ – ๖ ครั้ง 
2) ดีเด่น ๓ – ๔ ครั้ง 
3) ดีเด่น ๑ – ๒ ครั้ง 

5 คะแนน) 
5 คะแนน 
4 คะแนน 
๓  คะแนน 

พิจารณาจาก ก.พ.7 ที่ระบุการได้รับ
การเลื่อนข้ันเงินเดือนกรณีพิเศษใน
รอบ ๓ ปีงบประมาณย้อนหลัง 

1.9 การรักษาวินัย 
1) ไม่เคยถูกลงโทษทางวินัย 
2) เคยถูกลงโทษทางวินัย 

5 คะแนน) 
5 คะแนน 
0 คะแนน 

พิจารณาข้อมูลใน ก.พ.7 

1.10 ความอาวุโสในหลักราชการ 
1) อาวุโสลำดับที่ ๑ 
2) อาวุโสลำดับที่ 2 
3) อาวุโสลำดับที่ 3 
4) อาวุโสลำดับที่ 4 
5) อาวุโสลำดับที่ 5 

(5 คะแนน) 
5 คะแนน 
4 คะแนน 
๓  คะแนน 
2 คะแนน 
1 คะแนน 

พิจารณาความอาวุโสในหลักราชการ
ตามหนังสือสำนักงาน ก.ค.ศ. ที่ ศธ 
0206/ว 22 ลงวันที่ 30 กรกฎาคม 
2555 

 
2.ประเมินผลการดำเนินงานที่ผ่านมาและวิสัยทัศน์ คะแนน 50 คะแนน 
 

ที ่ องค์ประกอบการประเมิน ค่าคะแนน กรอบการพิจารณา 

2.1 ผลการดำเนินงานที่ผ่านมา 
เกณฑ์การให้คะแนน 
- ความถูกต้องตามหลักวิชาการ 
- ความสมบูรณ์ของเนื้อหาสาระ 
- ความคิดริเริ่มสร้างสรรค์ 
- ประโยชน์ต่อบุคลากรทางการศึกษา หน่วยงาน 
  การศึกษา 
- ประโยชน์ต่อความก้าวหน้าในวิชาชีพ 
 

(30 คะแนน) 
 

5 คะแนน 
5 คะแนน 
5  คะแนน 
10 คะแนน 

 
5 คะแนน 

ให้เสนอผลงาน ความภาคภูมิใจ ที่เกิด
จากการปฏิบัติงานที่ผ่านมาของตนเอง
ในช่วงระยะเวลา ๓ ปี นับถึงวันยื่นใบ
สมัคร โดยผลงานนั้นแสดงให้เห็นถึง
ทักษะ ความรู้ ความสามารถ ความ
ชำนาญ และผลสัมฤทธิ์ของงาน โดย
แนบคำสั่งหรือเอกสารหลักฐานทาง
ราชการประกอบการพิจารณา 
(ส่งผลงานไม่เกิน 3 เรื่อง  
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ที ่ องค์ประกอบการประเมิน ค่าคะแนน กรอบการพิจารณา 

2.2 วิสัยทัศน์ หรือข้อเสนอแนวความคิด/วิธีการเพ่ือ
พัฒนางานหรือปรับปรุงงานให้มีประสิทธิภาพ
มากขึ้น 
เกณฑ์การให้คะแนน ดังนี้ 
- แนวทางการพัฒนา 
- ความเป็นไปได้ 
- ความสอดคล้องกับงาน 
- ความสมเหตุสมผล 
 

(20 คะแนน) 
 
 
 

5 คะแนน 
5 คะแนน 
5 คะแนน 
5 คะแนน 

 

ให้เขียนวิสัยทัศน์ข้อเสนอ
แนวความคิด/วิธีการเพ่ือพัฒนางาน 
ไม่เกิน ๕ หน้ากระดาษ A๔ เป็น
ตัวอักษร    TH SarabunPSK  
ขนาด ๑๖ พอยท์ 
 

หมายเหตุ  ข้อ 2 (2.1 , 2.2) ส่งเล่มเอกสาร จำนวน 5 เล่ม 
 
๓.  สัมภาษณ์ จำนวน  ๕๐  คะแนน 
 

ที ่ องค์ประกอบการประเมิน ค่าคะแนน กรอบการพิจารณา 

 ประเมินโดยการสัมภาษณ์ 
เกณฑ์การให้คะแนน ดังนี้ 
- ประวัติส่วนตัวและการศึกษา 
- บุคลิกภาพ ท่วงทีวาจา 
- การมีปฏิภาณ ไหวพริบ 
- เจตคติและอุดมการณ์ 
- ภาวะผู้นำและการตัดสินใจ 

(50 คะแนน) 
 

10 คะแนน 
10 คะแนน 
10  คะแนน 
10 คะแนน 
10 คะแนน 

 

พิจารณาจากใบสมัคร ประวัติการ
ทำงาน  บุคลิกภาพ ท่วงทีวาจา  
การมีปฏิภาณไหวพริบ เจตคติ 
อุดมการณ์ ภาวะผู้นำและการตัดสินใจ 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 



 
 

ปฏิทินการคัดเลือกบุคลากรทางการศึกษาอ่ืน ตามมาตรา 38 ค. (2) 
เพื่อเลื่อนและแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งสูงข้ึน ประเภทวิชาการ ระดับชำนาญการพิเศษ 

ตำแหน่งนิติกร ระดับชำนาญการพิเศษ 
สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสระบุรี เขต 2 

แนบท้ายประกาศสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสระบุรี เขต 2   
ลงวันที ่ 30  พฤศจิกายน พ.ศ. 2564 

 
*********************** 

 
 
ประกาศรับสมัครคัดเลือก    ภายในวันที่    30  พฤศจิกายน   2564 
รับสมัคร       ระหว่างวันที่  7 - 14   ธันวาคม  2564  

(ในวัน และเวลาราชการ) 
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการคัดเลือก  ภายในวันที่  16   ธันวาคม  2564 
ดำเนินการคัดเลือก    ในวันที่  21   ธันวาคม  2564  
ประกาศผลการคัดเลือก/ ชื่อผลงาน   ภายในวันที่  22   ธันวาคม  2564 
ผู้ผ่านการคัดเลือกจัดส่งผลงาน   ภายใน  90  วันนับจากวันประกาศผลการคัดเลือก 
 

………………………………………………………. 
 

หมายเหตุ  :  กำหนดการนี้อาจมีการเปลี่ยนแปลงได้ตามความเหมาะสม 
 
 
 

 
 
 
 
 


