
 
ประกาศ อ.ก.ค.ศ.เขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาชัยภูมิ เขต 2 

เรื่อง  รับสมัครคัดเลือกข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ต าแหน่งบุคลากรทางการศึกษาอ่ืน 
ตามมาตรา 38 ค.(2)  เพ่ือเลื่อนและแต่งตั้งให้ด ารงต าแหน่งประเภทวิชาการ 

ระดับช านาญการพิเศษ สังกัดส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาชัยภูมิ เขต 2  
                                                ------------------------------------------------ 
  ด้วยส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาชัยภูมิ เขต 2 จะด าเนินการคัดเลือกข้าราชการครู 
และบุคลากรทางการศึกษา ต าแหน่งบุคลากรทางการศึกษาอ่ืน ตามมาตรา 38 ค(2) เพ่ือเลื่อนและแต่งตั้งให้ด ารง 

ต าแหน่งประเภทวิชาการ ระดับช านาญการพิเศษ สังกัดส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาชัยภูมิ เขต 2  

อาศัยอ านาจตามความในมาตรา 57 แห่งพระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการครูและบุคลากร 
ทางการศึกษา และที่แก้ไขเพ่ิมเติม พระราชบัญญัติแก้ไขค าสั่งหัวหน้าคณะรักษาความสงบแห่งชาติที่ 19/2560  
เรื่อง การปฏิรูปการศึกษาในภูมิภาคของกระทรวงศึกษาธิการ ลงวันที่ 3 เมษายน พุทธศักราช 2560 พ.ศ.2565 
หนังสือส านักงาน ก.ค.ศ.ที่ ศธ 0206.5/ว 17 ลงวันที่ 25 กรกฏาคม 2565  หนังสือส านักงาน ก.ค.ศ. ด่วนที่สุด  
ที่ ศธ 0206.5/ว 25  ลงวันที่ 24 กันยายน 2555  หนังสือส านักงาน ก.ค.ศ.ที่ ศธ 0206.5/ว 8 ลงวันที่ 10 
พฤษภาคม  2556 หนังสือส านักงาน ก.พ.ที่ นร 1006/ว 10 ลงวันที่ 24 ธันวาคม 2557 หนังสือส านักงาน  
ก.ค.ศ.ที่ ศธ 0206.5/ว 26 ลงวันที่ 15 สิงหาคม  2560 หนังสือส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน  
ด่วนที่สุด ที่ ศธ 04009/ว5618 ลงวันที่ 23 กันยายน 2565 หนังสือส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้น 
พ้ืนฐาน ด่วนที่สุด ที่ ศธ 04009/ว6376 ลงวันที่ 26 ตุลาคม 2565 ประกาศส านักงานคณะกรรมการศึกษาขั้น 
พ้ืนฐาน  ประกาศ ณ วันที่ 23 กันยายน 2565 และมติ อ.ก.ค.ศ.เขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาชัยภูมิ เขต 2  
ในการประชุมครั้งที่ 1 /2566 เมื่อวันที่  28  กุมภาพันธ์  2566 ให้ความเห็นชอบคัดเลือกข้าราชการครูและ 
บุคลากรทางการศึกษา ต าแหน่งบุคลากรทางการศึกษาอ่ืนตามมาตรา 38 ค.(2)  เพ่ือเลื่อนและแต่งตั้งให้ด ารง
ต าแหน่งประเภทวิชาการ ระดับช านาญการพิเศษ สังกัดส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาชัยภูมิ เขต 2 
รายละเอียดดังนี้ 

1. ต ำแหน่งที่เปิดรับสมัครเข้ำรับกำรคัดเลือก จ ำนวน 2 ต ำแหน่ง คือ 
1.1 นักทรัพยากรบุคคล  ระดับช านาญการพิเศษ  ต าแหน่งเลขที่  อ 20 
      กลุ่มบริหารงานบุคคล 
1.2 นักทรัพยากรบุคคล  ระดับช านาญการพิเศษ  ต าแหน่งเลขที่  อ 21 
      กลุ่มบริหารงานบุคคล 

  2.  คุณสมบัติของผู้มีสิทธิสมัครเข้ำรับกำรคัดเลือก 
2.1  เป็นข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาต าแหน่งบุคลากรทางการศึกษาอ่ืน  

ตามมาตรา 38 ค.(2)  แห่ง พ.ร.บ.ระเบียบข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา พ.ศ.2547  และท่ีแก้ไข
เพ่ิมเติม สังกัดส านักงานเขตพ้ืนที่ศึกษาประถมศึกษาชัยภูมิ เขต 2  

2.2 มีคุณสมบัติเฉพาะต าแหน่งตามที่ ก.ค.ศ.ก าหนดของต าแหน่งตามรายละเอียด 
แนบท้ายประกาศนี้ 
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  3.  กำรสมัครเข้ำรับกำรคัดเลือก 
  ผู้ประสงค์จะสมัครเข้ารับการคัดเลือก  ให้ยื่นแบบค าขอเข้ารับการคัดเลือกตามแบบที่ก าหนด 
พร้อมส าเนา ก.พ.7 และเอกสารที่เก่ียวข้องประกอบการพิจารณาตามประกาศ อ.ค.ก.ศ.เขตพ้ืนที่การศึกษา
ประถมศึกษาชัยภูมิ เขต  ลงวันที่  13   มีนาคม   2566   จ านวน 1  ชุด ต่อเจ้าหน้าที่รับสมัคร  
ณ กลุ่มบริหารงานบุคคล  ระหว่างวันที่  27 – 31 มีนำคม  2566  ในวัน และเวลาราชการ 

4. เอกสำรประกอบกำรสมัคร 
       4.1 แบบค าขอเลื่อนระดับต าแหน่ง พร้อมส าเนา ก.พ.7 ที่เป็นปัจจุบันหรือทะเบียนประวัติการรับ
ราชการ วุฒิการศึกษา Transcript  จ านวน 1 ชุด (เอกสำรหมำยเลข 1) 
       4.2 เอกสารหลักฐานอ้างอิงตามองค์ประกอบ ตัวชี้วัด วิธีการประเมินบุคคล และเกณฑ์การตัดสิน 
ตามหนังสือส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน ด่วนที่สุด ที่ ศธ 04009/ว5618 ลงวันที่ 23 กันยายน 
2565 จ านวน  5  ชุด (เอกสำรหมำยเลข 2) 
       4.3 จัดส่งเอกสารการประกอบการประเมินบุคคลย้อนหลังไม่เกิน 5 ปี นับถึงวันที่ยื่นค าขอ ชื่อ
ผลงานที่จะส่งประเมินตามจ านวนและเงื่อนไขของผลงาน พร้อมทั้งเค้าโครงผลงาน สัดส่วนของผลงานในส่วนที่
ตนเองปฏิบัติและรายชื่อผู้ร่วมจัดท าผลงาน (ถ้ามี) และอ่ืนๆ  จ านวน 5 ชุด 
       4.4 การประเมินผลงาน จะด าเนินการได้ต่อเมื่อผู้ขอรับการประเมินผ่านการประเมินบุคคล และมี
ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการประเมินบุคคล ให้ผู้ผ่านการประเมินส่งผลงานและแนวคิดในการพัฒนางานหรือปรับปรุง
ตามจ านวนผลงานและเงื่อนไขตามหลักเกณฑ์และวิธีการประเมินตามที่ ก.ค.ศ.ก าหนด ภายใน 1 ปี 6 เดือน นับ
จากวันประกาศรายชื่อผู้ผ่านการประเมินบุคคล จ านวน  5  ชุด  

  5. ประกำศรำยช่ือผู้มีสิทธิเข้ำรับกำรคัดเลือก 
           ส านักงานเขตพ้ืนทีก่ารศกึษาประถมศึกษาชัยภูมิ  เขต  2  จะประกาศรายชื่อผู้มีสิทธ ิ      
เข้ารบัการคดัเลือกภายในวนัที่  7  เมษำยน  2566  ณ ส านักงานเขตพ้ืนทีก่ารศกึษาประถมศึกษาชัยภูม ิ 
เขต 2  และทางเวบ็ไซต ์ www.chaiyaphum2.go.th 

  6.  วัน เวลำ และสถำนที่ประเมินบุคคล 
       6.1 ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาชัยภูมิ เขต 2 แต่งตั้งคณะกรรมการคัดเลือก
บุคคลที่มีความเหมาะสมก่อนที่จะเข้ารับการประเมินบุคคลและประเมินผลงานเพ่ือเลื่อนและแต่งตั้งให้ด ารงต าแหน่ง
ในระดับท่ีสูงขึ้น เพื่อให้ได้บุคคลที่มีความรู้ ความสามารถ  มีความเหมาะสมเพ่ือประเมินภาค ข และภาค ก  
ตามหลักเกณฑ์ตามประกาศ อ.ก.ค.ศ.เขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาชัยภูมิ เขต 2  ลงวันที่ 13 มีนาคม 2566  
ณ ห้องประชุมเตชะธัมโม  ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาชัยภูมิ เขต 2 

วัน/เวลำ รำยกำรประเมิน คะแนนเต็ม หมำยเหตุ 
วันที่  18  เมษำยน  2566 
เวลา 09.00 น -12.00 น. 

ประเมินภาค ข. (สัมภาษณ์) 
(ความเหมาะสมกับต าแหน่ง ) 
  

50   คะแนน  

เวลา 13.00 น.เป็นต้นไป ประเมินภาค ก. (สอบข้อเขียน) 
(ความรู้ ความสามารถเฉพาะต าแหน่ง 
ที่เก่ียวกับความสามารถท่ีใช้ใน 
การปฏิบัติงาน กฎหมาย กฎ ระเบียบ  
และหลักเกณฑ์ที่เก่ียวข้อง ) 
 

50 คะแนน  

 

http://www.chaiyaphum2.go.th/
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วัน/เวลำ รำยกำรประเมิน คะแนนเต็ม หมำยเหตุ 
วันที่  19 เมษำยน  2566 
เวลา 09.00 น -12.00 น. 

ประเมินตามองคป์ระกอบและตัวชี้วัดที่ 
ส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้น
พ้ืนฐานก าหนด 

100   
คะแนน 

 

 
      6.2 ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาชัยภูมิ เขต 2 จะประกาศรายชื่อผู้ได้รับการ
คัดเลือกให้จัดส่งผลงานและเปิดโอกาสให้มีการทักท้วงภายในระยะเวลาที่ก าหนด 
      6.3 ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาชัยภูมิ เขต 2 แต่งตั้งคณะกรรมการประเมิน  
ผลงาน และด าเนินการตามหลักเกณฑ์และวิธีการที่ ก.พ./ก.ค.ศ.ก าหนด 

  7.  เกณฑ์กำรตัดสิน 
   การตัดสินผลการประเมินบุคคลเพื่อเลื่อนและแต่งตั้งระดับช านาญการพิเศษต้องได้คะแนนความ
จากองค์ประกอบตัวชี้วัด การสอบข้อเขียน และการสอบสัมภาษณ์ ทั้ง 3 ส่วนรวมกันไม่ต่ ากว่าร้อยละ 60 ในกรณีท่ี
มีผู้ไดค้ะแนนรวมเท่ากัน ให้ผู้ที่ได้คะแนนจากองค์ประกอบตัวชี้วัดมากกว่าเป็นผู้อยู่ในล าดับที่สูงกว่า หากคะแนน
องค์ประกอบตัวชี้วัดเท่ากัน ให้ผู้ที่ได้คะแนนจากการสอบข้อเขียนมากกว่าเป็นผู้อยู่ในล าดับที่สูงกว่า หากคะแนน
การสอบข้อเขียนเท่ากัน ให้ผู้ที่ได้คะแนนจากการสอบสัมภาษณ์มากกว่าเป็นผู้อยู่ในล าดับที่สูงกว่า ถ้ายังคงได้
คะแนนเท่ากันอีก ให้ผู้ที่มีความอาวุโสกว่าตามหลักการจัดล าดับอาวุโสในราชการตามที่ ก.ค.ศ.ก าหนด เป็นผู้อยู่ใน
ล าดับที่ดีกว่า  

  8.  กำรแต่งตั้งให้ด ำรงต ำแหน่ง 
  ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาชัยภูมิ เขต 2 จะแต่งตั้งผู้มีคุณสมบัติครบถ้วนและผ่าน
การประเมินตามหลักเกณฑ์และวิธีการที่ก าหนด ไม่ก่อนวันที่ได้รับผลงานที่มีเอกสารหลักฐานครบถ้วนสมบูรณ์ 

   ประกาศ  ณ วันที่   13   เดือน  มีนาคม  พ.ศ. 2566 

              

                   
 (นายมนัส  เจียมภูเขียว) 

         ผู้อ านวยการส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาชัยภูมิ เขต 2 
          อนุกรรมการและเลขานุการ อ.ก.ค.ศ.เขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาชัยภูมิ เขต 2 
         แทนประธาน  อ.ก.ค.ศ.เขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาชัยภูมิ เขต 2 
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รายละเอียดคุณสมบัติเฉพาะต าแหน่ง 

แนบท้ายประกาศ อ.ก.ค.ศ.เขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาชัยภูมิ เขต 2 ลงวันที่    มีนาคม  พ.ศ. 2566 
*************** 

 
ต ำแหน่งประเภท    วิชาการ 

ชื่อสำยงำน     ทรัพยากรบุคคล 

ชื่อต ำแหน่งในสำยงำน    นักทรัพยากรบุคคล 

ระดับต ำแหน่ง     ช านาญการพิเศษ 

หน้ำทีค่วำมรับผิดชอบหลัก 

ปฏิบัติงานในฐานะหัวหน้างาน ซึ่งต้องก ากับ แนะน า ตรวจสอบการปฏิบัติงานของผู้ร่วมปฏิบัติงาน 
โดยใช้ความรู้ความสามารถ ประสบการณ์และความช านาญงานสูงมากในด้านการบริหารหรือการพัฒนา 
ทรัพยากรบุคคล ปฏิบัติงานที่ต้องตัดสินใจหรือแก้ปัญหาที่ยากมาก และปฏิบัติงานอ่ืนตามที่ได้รับมอบหมาย  
หรือ 

ปฏิบัติงานในฐานะผู้ปฏิบัติงานที่มีประสบการณ์โดยใช้ความรู้ความสามารถ ประสบการณ์ 
และความช านาญในงานสูงมากในด้านการบริหารหรือการพัฒนาทรัพยากรบุคคล ปฏิบัติงานที่ต้องตัดสินใจ 
หรือแก้ปัญหาที่ยากมาก และปฏิบัติงานอื่นตามที่ได้รับมอบหมายโดยมีลักษณะงานที่ปฏิบัติในด้านต่าง ๆ ดังนี้ 

1. ด้ำนกำรปฏิบัติกำร  
 (1) ศึกษา วิเคราะห์ให้ค าปรึกษาหรือเสนอแนะทิศทางกลยุทธ์ภารกิจและทรัพยากรบุคคล 

ขององค์กร เพื่อให้เกิดความเชื่อมโยง สอดคล้อง และต่อเนื่อง 
         (2) จัดท าปรับปรุงข้อเสนอแนวทางหลักเกณฑ์และวิธีการบริหารทรัพยากรบุคคลของส่วนราชการ 

               (3) ก ากับ ติดตามการด าเนินงาน หรือพิจารณาก าหนดประเด็นวิเคราะห์เสนอแนะ 
ให้ความเห็นเกี่ยวกับการบริหารหรือการพัฒนาทรัพยากรบุคคล เพ่ือให้การบริหารหรือการพัฒนา 
ทรัพยากรบุคคลเป็นไปตามเป้าหมายที่ก าหนด 
               (4) ก ากับ วางแนวทางการท างาน แก้ปัญหาข้อขัดข้องในการปฏิบัติงานที่รับผิดชอบ 
ในฐานะหัวหน้าหน่วยงานระดับกลาง เพื่อให้การด าเนินงานเป็นไปตามเป้าหมายที่ก าหนด 
               (5) จัดท าประเด็น ข้อเสนอ ความเห็น สรุปรายงาน เพ่ือการน าเสนอต่อคณะรัฐมนตรี 
คณะกรรมการต่างๆเพ่ือก าหนดแนวทาง หลักเกณฑ์และวิธีการในการบริหารและการพัฒนาทรัพยากรบุคคล 

2. ด้ำนกำรวำงแผน 
วางแผนหรือร่วมด าเนินการวางแผนงาน โครงการของหน่วยงานระดับส านักหรือกอง 

มอบหมายงาน แก้ปัญหาในการปฏิบัติงานและติดตามประเมินผลเพ่ือให้เป็นไปตามเป้าหมายและผลสัมฤทธิ์ 
ที่ก าหนด 

 
 
 
 
 



 
 

-5 - 
 
 

3. ด้ำนกำรประสำนงำน 
           (1) ประสานการท างานร่วมกันในทีมงาน โดยมบทบาทในการชี้แนะจูงใจทมงานหรือหน่วยงานอื่น 

ในระดับส านักหรือกอง เพ่ือให้เกิดความร่วมมือและผลสมฤทธิ์ตามท่ีก าหนด 
   (2) ชี้แจง ให้ข้อคิดเห็นในที่ประชุมคณะกรรมการหรือคณะท างานต่างๆเพ่ือให้เกิดประโยชน์ 

และความร่วมมือในการด าเนินงานร่วมกัน  
4. ด้ำนกำรบริกำร 
     (1) ให้ค าปรึกษาแนะน าแก่หน่วยงานราชการ เอกชน ข้าราชการ พนักงานหรือเจ้าหน้าที่ของรัฐ  

หรือประชาชนทั่วไป เกี่ยวกับการศึกษาต่อการฝึกอบรม ดูงาน และแลกเปลี่ยนความรู้ความเชี่ยวชาญ 
เพ่ือประโยชน์ต่อการพัฒนาทรัพยากรบุคคล 
               (2) ให้ค าปรึกษาแนะน าแก่ส่วนราชการ องค์กรบริหารทรัพยากรบุคคล เกี่ยวกับ 
หลักเกณฑ์พ้ืนฐานหรือเทคนิควิธีการบริหารหรือการพัฒนาทรัพยากรบุคคล เพ่ือให้มีระบบการบริหาร 
ทรัพยากรบุคคลในราชการเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพและเป็นธรรม 
               (3) จัดการฝึกอบรมหรือถ่ายทอดความรู้หรือนิเทศงานให้แก่พนักงานหรือเจ้าหน้าที่  
ในหน่วยงาน เพ่ือให้มีความรู้ความเข้าใจและสามารถปฏิบัติงานได้อย่างถูกตองสมบูรณ์และมีประสิทธิภาพ 
               (4) จัดท าและพัฒนางานวิชาการด้านการบริหารหรือการพัฒนาทรัพยากรบุคคล ในรูปแบบเอกสาร 
ทางวิชาการ คู่มือ หลักเกณฑ์และวิธีการ เพื่อใช้เป็นแนวทางปฏิบัติให้แก่เจ้าหน้าที่หรือผู้สนใจทั่วไปน าไปประยุกต์ใช้
ให้เกิดประโยชน์  
คุณสมบัติเฉพำะส ำหรับต ำแหน่ง 

 1. มีคุณสมบัติเฉพาะส าหรับต าแหน่งนักทรัพยากรบุคคล ระดับปฏิบัติการ และ 
 2. ด ารงต าแหน่งใดต าแหน่งหนึ่งมาแล้ว ดังต่อไปนี้ 

2.1 ประเภทอ านวยการ ระดับต้น 
2.2 ประเภทวิชาการ ระดับช านาญการพิเศษ 
2.3 ประเภทวิชาการ ระดับช านาญการ ไม่น้อยกว่า 4 ปี 

       2.4 ต าแหน่งอย่างอ่ืนที่เทียบเท่า 2.1 หรือ 2.2 หรือ 2.3 แล้วแต่กรณีตามหลักเกณฑ์ 
และเงื่อนไขที่ก.ค.ศ. ก าหนด  

และ 
3. ปฏิบัติงานด้านการบริหารหรือการพัฒนาทรัพยากรบุคคล หรืองานอื่นที่เก่ียวข้องตามที่ส่วนราชการเจ้า

สังกัดเห็นว่าเหมาะสมกับหน้าที่ความรับผิดชอบและลักษณะงานที่ปฏิบัติมาแล้วไม่น้อยกว่า 1 ปี 
ควำมรู้ควำมสำมำรถ ทักษะ และสมรรถนะที่จ ำเป็นส ำหรับต ำแหน่ง 

1. มีความรู้ความสามารถที่จ าเป็นส าหรับการปฏิบัติงานในต าแหน่ง 
2. มีทักษะที่จ าเป็นส าหรับการปฏิบัติงานในต าแหน่ง 
3. มีสมรรถนะที่จ าเป็นส าหรับการปฏิบัติงานในต าแหน่ง 

 
 
 
 
 
 


