
 
 
 
 
 

 
ประกาศ อ.ก.ค.ศ.เขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาชลบุรี เขต 3 

เรื่อง รับสมัครข้าราชการเข้ารบัการประเมินบุคคล เพื่อเลื่อนและแต่งตั้งให้ด ารงต าแหน่งระดับสูงขึ้น  
ประเภทวิชาการ ระดับช านาญการพิเศษ สังกัดส านักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาชลบุรี เขต ๓ 

………………………………………………….. 
 

  ด้วย อ.ก.ค.ศ.เขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาชลบุรี เขต 3 ในการประชุมครั้งที่ 1/2566 เมื่อวันที่ 
22 กุมภาพันธ์ 2566 มีมติอนุมัติให้ใช้ต าแหน่งว่างเพื่อประกาศรับสมัครข้าราชการเข้ารับการประเมินเพื่อเลื่อนและ
แต่งตั้งให้ด ารงต าแหน่งระดับสูงขึ้น ประเภทวิชาการ ระดับช านาญการพิเศษ สังกัดส านักงานเขตพื้นที่การศึกษา
ประถมศึกษาชลบุรี เขต ๓ จ านวน 1 อัตรา  
 

  อาศัยอ านาจตามความในมาตรา 53 และมาตรา ๕7 แห่งพระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการครูและ
บุคลากรทางการศึกษา พ.ศ. ๒๕๔๗ และที่แก้ไขเพิ่มเติม พระราชบัญญัติแก้ไขเพิ่มเติมค าสั่งหัวหน้าคณะรักษาความ
สงบแห่งชาติ ที่ ๑๙/๒๕๖๐ เรื่อง การปฏิรูปการศึกษาในภูมิภาคของกระทรวงศึกษาธิการ  ลงวันที่ ๓ เมษายน 
พุทธศักราช ๒๕๖๐ พ.ศ. ๒๕๖๕ หนังสือส านักงาน ก.ค.ศ. ที ่ศธ ๐๒๐๖.๕/ว ๑๗ ลงวันที่ ๒๕ กรกฎาคม พ.ศ. ๒๕๖๕ 
หนังสือส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ด่วนที่สุด ที ่ศธ ๐๔๐๐๙/ว ๕๖๑๘ ลงวันที่ ๒๓ กันยายน ๒๕๖๕ 
ประกาศส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน เรื่อง รายละเอียดองค์ประกอบ ตัวชี้วัด วิธีการประเมินบุคคล
และเกณฑ์การตัดสินการเลื่อนระดับต าแหน่งข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ต าแหน่งบุคลากรทางการศึกษา
อ่ืนตามมาตรา ๓๘ ค.(๒) เพื่อแต่งตั้งให้ด ารงต าแหน่งประเภททั่วไปและต าแหน่งประเภทวิชาการ สังกัดส านักงาน
คณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ประกาศ ณ วันที่ ๒๓ กันยายน ๒๕๖๕ จึงประกาศรับสมัครข้าราชการเข้ารับการ
ประเมินบุคคล เพื่อเลื่อนและแต่งตั้งให้ด ารงต าแหน่งระดับสูงขึ้น ประเภทวิชาการ ระดับช านาญการพิเศษ โดยมี
รายละเอียด ดังนี้ 
  ๑. ต าแหน่งที่รับสมัคร 
      ต าแหน่งนักทรัพยากรบุคคลช านาญการพิเศษ ต าแหน่งเลขที่ อ ๑๘ กลุ่มบริหารงานบุคคล สังกัด
ส านักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาชลบุรี เขต ๓ 
  ๒. คุณสมบัติของผู้สมัคร 

    2.1 เป็นข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ต าแหน่งบุคลากรทางการศึกษาอ่ืนตามมาตรา  
38 ค.(2) สังกัดส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน 

    2.2 เป็นผู้มีคุณสมบัติเฉพาะส าหรับต าแหน่งที่ ก.ค.ศ.ก าหนด (หนังสือส านักงาน ก.ค.ศ. ที ่ศธ  
0206.5/ว 8 ลงวันที่ 10 พฤษภาคม 2556) 
      ๒.3 ต้องมีระยะเวลาในการด ารงต าแหน่งหรือเคยด ารงต าแหน่งในสายงานที่จะแต่งตั้งตามคุณวุฒิ
ของบุคคลไม่น้อยกว่าระยะเวลาที่ก าหนด โดยนับถึงวันที่ยื่นค าขอ ดังนี้ 
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                                                  ระดับ 

 
 คุณวุฒิ 

ช านาญการพิเศษ 

ปริญญาตรีหรือเทียบเท่า ๑๐ ปี 
ปริญญาตรีหรือเทียบเท่า (หลักสูตร ๕ ปี)* ๙ ปี 
ปริญญาตรีหรือเทียบเท่า (หลักสูตร ๖ ปี)* ๘ ปี 
ปริญญาโทหรือเทียบเท่า ๗ ปี 
ปริญญาเอกหรือเทียบเท่า หรือวุฒิบัตร ๖ ปี 

 
* หมายถึง คุณวุฒิปริญญาตรีที่มีหลักสูตรก าหนดเวลาศึกษาไม่น้อยกว่า ๕ ปี ต่อจากวุฒิประกาศนียบัตรมัธยมศึกษา
ตอนปลาย (เฉพาะปริญญาที่ ก.พ. ก าหนดให้ได้รับเงินเดือน ตามหลักสูตร ๕ ปี) และคุณวุฒิปริญญาตรีที่มีหลักสูตร
ก าหนดเวลาศึกษาไม่น้อยกว่า ๖ ปี ต่อจากวุฒิประกาศนียบัตรมัธยมศึกษาตอนปลายที่  ก.พ. ก าหนดเป็น
คุณสมบัติเฉพาะส าหรับต าแหน่งในสายงานที่ก าหนดตามหนังสือส านักงาน ก.พ. ที่ นร ๑๐๐๘/ว ๑๒ ลงวันที่ ๑๕ 
มิถุนายน ๒๕๕๔ 
      - การนับระยะเวลาเกื้อกูล 
        ในกรณีท่ีระยะเวลาในการด ารงต าแหน่งหรือเคยด ารงต าแหน่งในสายงานที่จะแต่งตั้งตามคุณวุฒิ
ของบุคคลตามตารางข้างต้นไม่มีหรือมีแต่ไม่ครบ ก็อาจพิจารณาน าระยะเวลาการด ารงต าแหน่งหรือเคยด ารงต าแหน่ง
ในสายงานอ่ืนของต าแหน่งประเภททั่วไป ประเภทวิชาการ หรือต าแหน่งอย่างอ่ืนที่เทียบเท่าตามที่ ก.ค.ศ. ก าหนดมา
นับเป็นระยะที่เกี่ยวข้องหรือเกื้อกูลกันได้ โดยให้พิจารณาจากลักษณะงานที่ปฏิบัติงานอยู่จริงตามข้อเท็จจริงและ
ค านึงถึงประโยชน์ที่จะได้รับ โดยช่วงระยะเวลาที่ปฏิบัติงานที่จะน ามานับต้องเป็นช่วงระยะเวลาที่ผู้นั้นมีคุณสมบัติ ตรง
ตามคุณสมบัติเฉพาะส าหรับต าแหน่งที่จะแต่งตั้งในส่วนของคุณวุฒิ และคุณสมบัติอ่ืนที่ไม่ใช่ในส่วนของระยะเวลาการ
ด ารงต าแหน่งในประเภทและระดับต าแหน่ง มีแนวทางการพิจารณา ดังนี้ 
       ๑) ในกรณีที่เป็นการนับระยะเวลาการด ารงต าแหน่งหรือเคยด ารงต าแหน่งในสายงานของ
ต าแหน่งประเภทวิชาการ หรือต าแหน่งอย่างอ่ืนที่เทียบเท่าตามที่  ก.ค.ศ. ก าหนด ให้พิจารณานับระยะเวลาการ
ปฏิบัติงานตามข้อเท็จจริงของลักษณะงานที่ปฏิบัติงานอยู่จริง 
       ๒) ในกรณีที่เป็นการนับระยะเวลาการด ารงต าแหน่งหรือเคยด ารงต าแหน่งในสายงานของ
ต าแหน่งประเภททั่วไป หรือต าแหน่งอย่างอ่ืนที่เทียบเท่าตามที่ ก.ค.ศ. ก าหนดให้พิจารณานับระยะเวลาการปฏิบัติงาน
ตามข้อเท็จจริงของลักษณะงานที่ปฏิบัติงานอยู่จริง  โดยให้นับได้ไม่เกินครึ่งหนึ่งของระยะเวลาการปฏิบัติงานที่น ามานับ 
       ทั้งนี้ การนับระยะเวลาที่เกี่ยวข้องหรือเกื้อกูล จะต้องมีค าสั่งรักษาราชการแทน/รักษาการใน
ต าแหน่ง หรือค าสั่งมอบหมายให้ปฏิบัติหน้าที่ดังกล่าวอย่างชัดเจน รวมทั้งต้องมีการปฏิบัติงานจริงด้วย 
       ผู้ยื่นใบสมัครเข้ารับการประเมินบุคคลต้องมีคุณสมบัติครบถ้วนในวันปิดรับสมัคร หากตรวจสอบ
ภายหลังพบว่าเป็นผู้มีคุณสมบัติไม่เป็นไปตามที่ก าหนด จะถือว่าเป็นผู้มีคุณสมบัติต่างไปจากประกาศรับสมัครฯ หรือ
หลักเกณฑ์ที่ ก.ค.ศ.ก าหนด จะถือว่าผู้สมัครเข้ารับการประเมินเป็นผู้ขาดคุณสมบัติในการสมัครเข้ารับการประเมิน
ตั้งแต่ต้น และจะถูกตัดสิทธิในการเข้ารับการประเมินบุคคลฯ 

๓. การรับสมัคร 
      ผู้มีความประสงค์จะสมัครเข้ารับการประเมินบุคคล สามารถดาวน์โหลดใบสมัครได้ทางเว็ปไซต์ 
ส านักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาชลบุรี  เขต ๓ https://chonburiarea3.go.th/ พร้อมกรอกรายละเอียดใน   
ใบสมัครให้ถูกต้อง ครบถ้วน สมบูรณ์ และยื่นใบสมัครพร้อมหลักฐานและเอกสารการสมัครด้วยตนเอง ที่กลุ่ม

https://chonburiarea3.go.th/
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บริหารงานบุคคล ส านักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาชลบุรี  เขต ๓ ต าบลบางละมุง อ าเภอบางละมุง จังหวัด
ชลบุรี ระหว่างวันที่  15 – 23 มีนาคม พ.ศ. ๒๕๖๖ (ในวันและเวลาราชการ) 

๔. เอกสารหลักฐานการสมัครเข้ารับการประเมินบุคคล 
      ๔.๑ ใบสมัครเข้ารับการประเมินบุคคลฯ พร้อมติดรูปถ่ายขนาด 1.5 นิ้ว ไม่สวมแว่นตาด าและถ่าย
ไว้ไม่เกิน 6 เดือน  
      ๔.๒ เอกสารและหลักฐานประกอบการพิจารณา ตามรายละเอียดองค์ประกอบ ตัวชี้วัด วิธีการ
ประเมินบุคคล       
      ๔.๓ ส าเนาประวัติข้าราชการ (ก.พ.7) พร้อมรับรองส าเนาถูกต้อง โดยเจ้าหน้าที่รับผิดชอบการ 
จัดท าทะเบียนประวัติราชการ 
      4.4 ส าเนาบัตรประชาชน 
      4.5 ส าเนาเอกสารหลักฐานอ่ืนที่ผู้ขอรับการคัดเลือกเห็นว่าเป็นประโยชน์  และแสดงถึงความรู้ 
ความสามารถพิเศษที่เป็นประโยชน์ในการพิจารณาต่อการปฏิบัติงานในต าแหน่งที่จะคัดเลือก 

    หมายเหตุ 
1) จัดท าเอกสารการสมัครให้ใช้ตัวอักษร TH SarabunPSK ขนาด 16 point  
2) ให้ผู้สมัครส่งเอกสารตามข้อ 4.1 – 4.5 จ านวน 4 ชุด (ต้นฉบับ 1 ชุด และส าเนา 3 ชุด)  

เพื่อประกอบการพิจารณา โดยจัดท าและติดสลิปรูปเล่มเอกสารหลักฐานประกอบการสมัครตามรูปแบบที่ก าหนดและ 
ใส่เลขหน้าทุกแผ่น 

ทั้งนี ้ผลงานที่จะน ามาประเมินและข้อเสนอแนวคิดการพัฒนาหรือปรับปรุงงานเป็นไปตามประกาศ 
ส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ลงวันที่ 23 กันยายน พ.ศ. 2565 (รายละเอียดตามเอกสารแนบท้าย) 
  5. การประกาศรายช่ือผู้มีสิทธิเข้ารับการประเมินบุคคล 
      ส านักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาชลบุรี  เขต 3 จะประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการ
ประเมินบุคคล ภายในวันที่ 24 มีนาคม 2566 ทางเว็บไซต์ส านักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาชลบุรี  เขต ๓ 
https://chonburiarea3.go.th/  

6. การประเมินบุคคล 
      คณะกรรมการประเมินบุคคลที่จะเข้ารับการประเมินผลงานเพื่อแต่งตั้งให้ด ารงต าแหน่งประเภท
วิชาการ ระดับช านาญการพิเศษ จะด าเนินการประเมินบุคคล ในวันที่ 28 มีนาคม 2566 ณ ส านักงานเขตพื้นที่
การศึกษาประถมศึกษาชลบุรี เขต 3 ตามองค์ประกอบและตัวชี้วัดที่ส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน
ก าหนด 100 คะแนน และประเมินเพิ่มเติม ดังนี้  

1) การสอบข้อเขียน 50 คะแนน ด้านความรู้ความสามารถเฉพาะต าแหน่งที่เก่ียวกับ 
ความสามารถที่ใช้ในการปฏิบัติงาน กฎหมาย กฎ ระเบียบ และหลักเกณฑ์ที่เก่ียวข้อง 

2) การสอบสัมภาษณ์ 50 คะแนน พิจารณาจากความรอบรู้ ความคิดริเริ่มสร้างสรรค์ ทัศนคต ิ 
แรงจูงใจ ภาวะผู้น า การตัดสินใจ บุคลิกภาพท่วงทีวาจา มนุษยสัมพันธ์ และการแก้ไขปัญหา 
  7. เกณฑ์การตัดสิน 
      การตัดสินผลการประเมินบุคคลเพื่อนเลื่อนและแต่งตั้งระดับช านาญการพิเศษ ต้องได้คะแนนรวม
จากองค์ประกอบตัวชี้วัด การสอบข้อเขียน และการสอบสัมภาษณ์ ทั้ง ๓ ส่วนรวมกัน ไม่ต่ ากว่าร้อยละ ๖๐ ในกรณีที่มี
ผู้ได้คะแนนรวมเท่ากัน ให้ผู้ที่ได้คะแนนจากองค์ประกอบตัวชี้วัดมากกว่าเป็นผู้อยู่ในล าดับที่ สูงกว่า หากคะแนน
องค์ประกอบตัวชี้วัดเท่ากัน ให้ผู้ที่ได้คะแนนจากการสอบข้อเขียนมากกว่าเป็นผู้อยู่ในล าดับสูงกว่า  หากคะแนนสอบ
ข้อเขียนเท่ากัน ให้ผู้ที่ได้คะแนนจากการสอบสัมภาษณ์มากกว่าเป็นผู้อยู่ในล าดับที่สูงกว่า ถ้ายังได้คะแนนเท่ากันอีก ให้
ผู้ที่มีความอาวุโสกว่าตามหลักการจัดล าดับอาวุโสในราชการตามที่ ก.ค.ศ. ก าหนด เป็นผู้อยู่ในล าดับที่ดีกว่า 
 
 

https://chonburiarea3.go.th/
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  8. การประกาศรายช่ือผู้ผ่านการประเมิน 
      เมื่อได้รับอนุมัติจาก อ.ก.ค.ศ.เขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาชลบุรี เขต 3  ส านักงานเขตพื้นที่
การศึกษาประถมศึกษาชลบุรี เขต ๓ จะประกาศรายชื่อผู้ผ่านการประเมินบุคคล พร้อมทั้งชื่อผลงาน เค้าโครงผลงาน 
และข้อเสนอแนวคิดท่ีจะเสนอขอประเมินสัดส่วนของผลงานในส่วนที่ตนเองปฏิบัติและรายชื่อผู้ร่วมจัดท าผลงาน (ถ้ามี) 
อย่างเปิดเผย เพื่อเปิดโอกาสให้มีการทักท้วงได้ภายใน 30 วัน นับตั้งแตว่ันประกาศผล   

9. การประเมินผลงาน 
     ผู้ได้รับการประกาศรายชื่อผู้ผ่านการประเมินบุคคล ให้ผู้ผ่านการประเมินส่งผลงานและแนวคิดใน
การพัฒนางานหรือปรับปรุงงานตามจ านวนผลงานและเงื่อนไขตามหลักเกณฑ์และวิธีการประเมินตามที่  ก.ค.ศ.ก าหนด 
ภายในเวลา ๑ ปี ๖ เดือน นับจากวันประกาศรายชื่อผู้ผ่านการประเมินบุคคล 

10 การแต่งตั้ง 
     ผู้มีอ านาจตามมาตรา 53 แต่งตั้งผู้ผ่านการประเมินจากคณะกรรมการประเมิน โดยได้รับอนุมัต ิ

จาก อ.ก.ค.ศ.เขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาชลบุรี เขต 3 ไม่ก่อนวันที่ส านักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา
ชลบุรี เขต 3 ได้รับผลงานที่มีเอกสารหลักฐานครบถ้วนสมบูรณ์สามารถน าไปประกอบการพิจารณาได้ทันทีโดยไม่ต้อง
แก้ไขเพิ่มเติมในส่วนที่เป็นสาระส าคัญของผลงานและข้อเสนอแนวคิดในการพัฒนางานหรือปรับปรุงงาน  รวมทั้งต้อง
เป็นไปตามหนังสือส านักเลขาธิการคณะรัฐมนตรี ที่ สร 0203/ว 255 ลงวันที่ 27 พฤศจิกายน 2524 และ ที่ สร 
0203/ว 38 ลงวันที่ 23 มีนาคม 2526  

      

  ทั้งนี้ หากตรวจสอบภายหลังพบว่า ผู้ได้รับการคัดเลือกเป็นผู้ขาดคุณสมบัติ หรือมีคุณสมบัติต่างไป
จากที่ ก.ค.ศ. ก าหนด จะไม่พิจารณาแต่งตั้งหรือยกเลิกค าสั่งแต่งตั้งให้ด ารงต าแหน่งแล้วแต่กรณี และจะเรียกร้องสิทธิ
ใดๆ มิได้ทั้งสิ้น 
 

ประกาศ  ณ  วันที่  7  มีนาคม  พ.ศ. 2566 
 
 
 

(นายพิทยา  นามบุญลือ) 
ผู้อ านวยการส านักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาชลบรุี เขต 3 

อนุกรรมการและเลขานุการ อ.ก.ค.ศ.เขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาชลบุรี เขต 3  
ปฏิบัติหน้าที่แทนประธาน อ.ก.ค.ศ.เขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาชลบุรี เขต 3 
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ปฏิทินการรับสมัครข้าราชการเข้ารับการประเมินบุคคล เพือ่เลื่อนและแต่งตั้งให้ด ารงต าแหน่งระดับสูงขึ้น  

ประเภทวิชาการ ระดับช านาญการพิเศษ ต าแหน่งนักทรัพยากรบุคคล  
ต าแหน่งเลขที่ อ 18 สังกัดส านักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาชลบุรี เขต ๓ 

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

1. ประกาศรับสมัคร ภายในวันที่ 7 มีนาคม 2566 
 

2. การรับสมัคร ระหว่างวันที่ 15 – 23 มีนาคม 2566 
(ในวันและเวลาราชการ) 
 

3. ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการประเมินบุคคล ภายในวันที่ 24 มีนาคม 2566 
 

4. การประเมินบุคคล 
    - ตามองค์ประกอบ ตัวชี้วัดฯ   (100 คะแนน) 
    - การสอบข้อเขียน               (  50 คะแนน) 
    - การสอบสัมภาษณ์             (  50 คะแนน) 

วันที่ 28 มีนาคม 2566 
ณ ส านักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาชลบุรี เขต 3 

5. ประกาศรายชื่อผู้ผา่นการประเมิน เมื่อได้รับอนุมัติจาก อ.ก.ค.ศ.เขตพื้นที่การศึกษา
ประถมศึกษาชลบุรี เขต 3 
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หลักสูตรการรับสมัครข้าราชการเข้ารับการประเมินบุคคล เพื่อเลื่อนและแต่งตั้งให้ด ารงต าแหน่งระดับสูงข้ึน  
ประเภทวิชาการ ระดับช านาญการพิเศษ ต าแหน่งนักทรัพยากรบุคคล  

ต าแหน่งเลขที่ อ 18 สังกัดส านักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาชลบุรี เขต ๓ 
 (แนบท้ายประกาศส านักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาชลบุรี เขต 3 ลงวันที่ 7 มีนาคม 2566) 

---------------------- 
 

1. ความรอบรู้ ความสามารถทั่วไป และความรู้ ความสามารถ ทักษะ และสมรรถนะที่จ าเปน็ส าหรับต าแหน่ง 
(50 คะแนน) โดยการสอบข้อเขียนแบบปรนัย ดังนี้ 

1.1 ความรอบรู้ ความสามารถท่ัวไป   
 1.1.1 สังคม เศรษฐกิจ การเมือง และเหตุการณ์บ้านเมืองปัจจุบัน 
 1.1.2 พระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ.2542 และที่แก้ไขเพิ่มเติม 

  1.1.3 พระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการกระทรวงศึกษาธิการ พ.ศ. 2546 และที่แก้ไขเพิ่มเติม 
  1.1.4 ประกาศกระทรวงศึกษาธิการ เรื่อง การแบงสวนราชการภายในส านักงานเขตพื้นที่การศึกษา 
พ.ศ. ๒๕๖๐ และฉบับที ่๒ พ.ศ.๒๕๖๑ 

1.1.5 พระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา พ.ศ. 2547 และ 
ที่แก้ไขเพิ่มเติม 
  1.1.6 พระราชบัญญัติแก้ไขเพิ่มเติมค าสั่งหัวหน้าคณะรักษาความสงบแห่งชาติ ที ่19/2560 เรื่อง 
การปฏิรูปการศึกษาในภูมิภาคของกระทรวงศึกษาธิการ ลงวันที่ 3 เมษายน พุทธศักราช 2560 พ.ศ. 2565 

1.2 ความรู้ ความสามารถ ทักษะ และสมรรถนะที่จ าเป็นส าหรับต าแหน่ง 
 1.2.1 ขอบข่ายภารกิจของการบริหารงานบุคคลของส านักงานเขตพื้นที่การศึกษา 
 1.2.2 ขั้นตอนการด าเนินงานการบริหารงานบุคคล (กระบวนงานทั้งหมด) 

 

2. ความเหมาะสมกับต าแหน่ง (การสอบสัมภาษณ์ 50 คะแนน) พิจารณาจากรายละเอียด ดังนี้ 
 

ที ่ องค์ประกอบ/ตัวชี้วัด คะแนน 
(50 คะแนน) 

กรอบการพิจารณา 

1 ประวัติส่วนตัว ประวัติการศึกษา 
ประสบการณ์ความรอบรู้ 
 

20 คะแนน พิจารณาจากการตอบค าถามและเอกสาร
ประวัติส่วนตัวและประวัติการศึกษา/
ประสบการณ์การปฏิบัติงาน 
 

2 ความคิดริเริ่มสร้างสรรค์ ทัศนคต ิ
แรงจูงใจ 

10 คะแนน พิจารณาจากความคิดริเริ่มสร้างสรรค์ 
ทัศนคต ิแรงจูงใจที่ดีต่อวิชาชพี 
 

3 ภาวะผู้น า การตัดสินใจ และ 
การแก้ไขปัญหา 

10 คะแนน พิจารณาจากการประมวลการตอบค าถาม 
โดยมีหลักคิดและวิธีแก้ไขปัญหาในเชิงบวก 
และสามารถอธิบายหลักคิด และวิธีการ
แก้ปัญหานั้น ให้เป็นที่ยอมรับได้ 
 

4 บุคลิกภาพ ท่วงทีวาจา และ 
มนุษยสัมพันธ ์

10 คะแนน พิจารณาจากการแต่งกาย กริยาท่าทาง 
ท่วงทีวาจา การสื่อสาร 
 

 



เอกสาร หมายเลข ๑



 
 
 

มาตรฐานตําแหนง่มาตรฐานตําแหนง่  
ของข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาของข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา  
 
 
 
 
    
  
  
  

  

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

สํานักงานสํานักงานคณะกรรมการข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาคณะกรรมการข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา                            
                                                                                                        กระทรวงศึกษาธิการกระทรวงศึกษาธิการ  

ตําแหน่งบุคลาตําแหน่งบุคลากรทางการศึกษาอ่ืนกรทางการศึกษาอ่ืน  
ตามมาตรา ตามมาตรา ๓๘ ๓๘ คค.(.(๒๒))  
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มาตรฐานตาํแหน่ง 
 
ตําแหน่งประเภท วิชาการ 
 
สายงาน ทรัพยากรบุคคล 
 
ลักษณะงานโดยทั่วไป 

สายงานน้ีคลุมถึงตําแหน่งต่างๆ ที่ปฏิบัติงานเก่ียวกับการบริหารและการพัฒนาทรัพยากรบุคคล 
ซึ่งมีลักษณะงานที่ปฏิบัติเก่ียวกับการศึกษา วิเคราะห์ และดําเนินการเกี่ยวกับวางระบบมาตรฐาน 
หลักเกณฑ์และวิธีการบริหารทรัพยากรบุคคล  การวางแผนทรัพยากรบุคคล การกําหนดตําแหน่ง การให้ได้รับ
เงินเดือนและเงินประจําตําแหน่ง การสรรหา การบรรจุ และการแต่งต้ัง การฝึกอบรมและพัฒนาข้าราชการ
และบุคลากรอ่ืน การเสริมสร้างแรงจูงใจในการปฏิบัติราชการ การรักษาจรรยาและวินัย การออกจากราชการ  
การคุ้มครองระบบคุณธรรม  เป็นต้น และปฏิบัติหน้าที่อ่ืนที่เก่ียวข้อง 
 
ชื่อตําแหน่งในสายงานและระดับตําแหน่ง 

 ตําแหน่งในสายงานน้ีมีช่ือและระดับของตําแหน่ง ดังน้ี 
  นักทรัพยากรบุคคล ระดับปฏิบัติการ 
  นักทรัพยากรบุคคล ระดับชํานาญการ 
  นักทรัพยากรบุคคล ระดับชํานาญการพิเศษ 
    
 
 

ก.ค.ศ. กําหนดวันที่ 1 พฤษภาคม พ.ศ. 2556 
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ตําแหน่งประเภท วิชาการ 
 

ชื่อสายงาน ทรัพยากรบุคคล 
 

ชื่อตําแหน่งในสายงาน นักทรัพยากรบุคคล 
 

ระดับตําแหน่ง ชํานาญการพิเศษ 
 

หน้าทีค่วามรบัผดิชอบหลกั 

ปฏิบัติงานในฐานะหัวหน้างาน ซึ่งต้องกํากับ แนะนํา ตรวจสอบการปฏิบัติงานของผู้ร่วมปฏิบัติงาน 
โดยใช้ความรู้ ความสามารถ ประสบการณ์ และความชํานาญงานสูงมากในด้านการบริหารหรือการพัฒนา
ทรัพยากรบุคคล ปฏิบัติงานที่ต้องตัดสินใจหรือแก้ปัญหาที่ยากมาก  และปฏิบัติงานอ่ืนตามที่ได้รับมอบหมาย  
หรือ 

ปฏิบัติงานในฐานะผู้ปฏิบัติงานที่มีประสบการณ์ โดยใช้ความรู้ ความสามารถ ประสบการณ์ 
และความชํานาญในงานสูงมากในด้านการบริหารหรือการพัฒนาทรัพยากรบุคคล ปฏิบัติงานที่ต้องตัดสินใจ
หรือแก้ปัญหาที่ยากมาก  และปฏิบัติงานอ่ืนตามที่ได้รับมอบหมาย 

โดยมีลักษณะงานที่ปฏิบัติในด้านต่าง ๆ ดังน้ี 
 

1.   ด้านการปฏบิตักิาร 
 (1)   ศึกษา วิเคราะห์ ให้คําปรึกษาหรือเสนอแนะทิศทาง กลยุทธ์ ภารกิจ และทรัพยากรบุคคล

ขององค์กร เพ่ือให้เกิดความเช่ือมโยง สอดคล้อง และต่อเน่ือง 
 (2)   จัดทํา ปรับปรุง ข้อเสนอแนวทาง หลักเกณฑ์และวิธีการบริหารทรัพยากรบุคคลของส่วนราชการ 
 (3)  กํากับ ติดตามการดําเนินงาน หรือพิจารณากําหนดประเด็นวิเคราะห์เสนอแนะ

ให้ความเห็นเก่ียวกับการบริหารหรือการพัฒนาทรัพยากรบุคคล เพ่ือให้การบริหารหรือการพัฒนา
ทรัพยากรบุคคลเป็นไปตามเป้าหมายที่กําหนด 

 (4)  กํากับ วางแนวทางการทํางาน แก้ปัญหาข้อขัดข้องในการปฏิบัติงานที่รับผิดชอบ
ในฐานะหัวหน้าหน่วยงานระดับกลาง เพ่ือให้การดําเนินงานเป็นไปตามเป้าหมายที่กําหนด 

 (5)   จัดทําประเด็น ข้อเสนอ ความเห็น สรุปรายงาน เพ่ือการนําเสนอต่อคณะรัฐมนตรี 
คณะกรรมการต่าง ๆ เพ่ือกําหนดแนวทาง หลักเกณฑ์และวิธีการในการบริหารและการพัฒนาทรัพยากรบุคคล 

 
2.   ด้านการวางแผน 

 วางแผนหรือร่วมดําเนินการวางแผนงาน โครงการของหน่วยงานระดับสํานักหรือกอง 
มอบหมายงาน แก้ปัญหาในการปฏิบัติงานและติดตามประเมินผล เพ่ือให้เป็นไปตามเป้าหมายและผลสัมฤทธ์ิที่กําหนด 
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3.   ด้านการประสานงาน 

 (1)  ประสานการทํางานร่วมกันในทีมงาน โดยมบีทบาทในการช้ีแนะ จูงใจทมีงานหรือหน่วยงานอ่ืน
ในระดับสาํนักหรือกอง  เพ่ือให้เกิดความร่วมมือและผลสมัฤทธ์ิตามท่ีกําหนด  

 (2)  ช้ีแจง ให้ข้อคิดเห็นในที่ประชุมคณะกรรมการหรือคณะทํางานต่างๆ เพ่ือให้เกิดประโยชน์
และความร่วมมือในการดําเนินงานร่วมกัน  
 

4.   ด้านการบริการ 

 (1)  ให้คําปรึกษาแนะนําแก่หน่วยงานราชการ เอกชน ข้าราชการ พนักงานหรือเจ้าหน้าที่
ของรัฐ หรือประชาชนทั่วไป เก่ียวกับการศึกษาต่อ การฝึกอบรม ดูงาน และแลกเปล่ียนความรู้ ความเช่ียวชาญ 
เพ่ือประโยชน์ต่อการพัฒนาทรัพยากรบุคคล 

 (2)  ให้คําปรึกษาแนะนําแก่ส่วนราชการ องค์กรบริหารทรัพยากรบุคคล เก่ียวกับ
หลักเกณฑ์พ้ืนฐานหรือเทคนิควิธีการบริหารหรือการพัฒนาทรัพยากรบุคคล  เพ่ือให้มีระบบการบริหาร
ทรัพยากรบุคคลในราชการเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพและเป็นธรรม 

 (3)  จัดการฝึกอบรมหรือถ่ายทอดความรู้ หรือนิเทศงานให้แก่พนักงานหรือเจ้าหน้าที่  
ในหน่วยงาน เพ่ือให้มีความรู้ความเข้าใจและสามารถปฏิบัติงานได้อย่างถูกต้องสมบูรณ์และมีประสิทธิภาพ 

 (4)  จัดทําและพัฒนางานวิชาการด้านการบริหารหรือการพัฒนาทรัพยากรบุคคล  
ในรูปแบบเอกสารทางวิชาการ คู่มือ หลักเกณฑ์และวิธีการ เพ่ือใช้เป็นแนวทางปฏิบัติให้แก่เจ้าหน้าที่ 
หรือผู้สนใจทั่วไปนําไปประยุกต์ใช้ให้เกิดประโยชน์     
 

คุณสมบัติเฉพาะสําหรับตําแหน่ง 

 1. มีคุณสมบัติเฉพาะสําหรับตําแหน่งนักทรัพยากรบุคคล ระดับปฏิบัติการ และ 
 2. ดํารงตําแหน่งใดตําแหน่งหน่ึงมาแล้ว ดังต่อไปน้ี 

2.1 ประเภทอํานวยการ ระดับต้น 
2.2 ประเภทวิชาการ ระดับชํานาญการพิเศษ 
2.3 ประเภทวิชาการ ระดับชํานาญการ ไม่น้อยกว่า 4 ปี 
2.4 ตําแหน่งอย่างอ่ืนที่เทียบเท่า 2.1 หรือ 2.2 หรือ 2.3 แล้วแต่กรณี ตามหลักเกณฑ์

และเง่ือนไขที่ ก.ค.ศ. กําหนด  
และ 

 3.  ปฏิบัติงานด้านการบริหารหรือการพัฒนาทรัพยากรบุคคล หรืองานอื่นที่เกี่ยวข้อง
ตามท่ีส่วนราชการเจ้าสังกัดเห็นว่าเหมาะสมกับหน้าที่ความรับผิดชอบและลักษณะงานที่ปฏิบัติมาแล้วไม่น้อยกว่า  1 ปี 
 

ความรู้ความสามารถ  ทักษะ  และสมรรถนะที่จําเป็นสําหรับตําแหน่ง 

 1. มีความรู้ความสามารถที่จําเป็นสําหรับการปฏิบัติงานในตําแหน่ง 
 2. มีทักษะที่จําเป็นสําหรับการปฏิบัติงานในตําแหน่ง 
 3. มีสมรรถนะที่จําเป็นสําหรับการปฏิบัติงานในตําแหน่ง 
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