
 

 

 
ประกาศคณะกรรมการศึกษาธิการจังหวดัสุรินทร์ 

เรื่อง  รับสมัครคัดเลือกข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ต าแหน่งบุคลากรทางการศึกษาอื่น  
        ตามมาตรา 38 ค. (2) เพื่อเลื่อนและแต่งตั้งให้ด ารงต าแหน่งประเภทวิชาการ ระดับช านาญการพิเศษ 
                                สังกัดส านักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาสุรินทร์ 

…………………………  
 

  ด้วยส ำนักงำนศึกษำธิกำรจังหวัดสุรินทร์ โดยอนุมัติคณะกรรมกำรศึกษำธิกำรจังหวัดสุรินทร์ 
ในครำวประชุม ครั้งที่ 5/2564 เมื่อวันที่ 14 มิถุนำยน 2564 มีมติให้ด ำเนินกำรคัดเลือกข้ำรำชกำรครู 
และบุคลำกรทำงกำรศึกษำ ต ำแหน่งเป็นข้ำรำชกำรครูและบุคลำกรทำงกำรศึกษำอื่น ตำมมำตรำ ๓๘ ค. (๒)       
เพื่อเลื่อนและแต่งตั้งให้ด ำรงต ำแหน่งประเภทวิชำกำร ระดับช ำนำญกำรพิเศษ สังกัดส ำนักงำนเขตพื้นที่
กำรศึกษำมัธยมศึกษำสุรินทร ์

 

  อำศัยอ ำนำจตำมควำมในมำตรำ ๕๓ มำตรำ ๕๗ และมำตรำ ๕๘ แห่งพระรำชบัญญัติ
ระเบียบข้ำรำชกำรครูและบุคลำกรทำงกำรศึกษำ พ.ศ. ๒๕๔๗ และแก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๕๑ 
หนังสือส ำนักงำน ก.ค.ศ. ที่ ศธ ๐๒๐๖.๕/ว ๗ ลงวันที่ ๒๑ เมษำยน ๒๕๕๒  หนังสือส ำนักงำน ก.ค.ศ.  
ที่ ศธ ๐๒๐๖.๕/ว ๑๔ ลงวันที่ ๒๗ สิงหำคม ๒๕๕๒  หนังสือส ำนักงำน ก.ค.ศ. ที่ ศธ ๐๒๐๖.๕/ว 8 ลงวันที่ 
10 พฤษภำคม 2556 หนังสือส ำนักงำน ก.พ. ที่  นร ๑๐๐๖/ว ๑๐ ลงวันที่  ๑๕ กันยำยน ๒๕๔๘             
หนังสือส ำนักงำน ก.ค.ศ. ที่ ศธ ๐๒๐๖.๕/ว 26 ลงวันที่ 15 สิงหำคม 2560 หนังสือส ำนักงำน ก.ค.ศ.  
ที่ ศธ ๐๒๐๖.๕/31 ลงวันที่ 7 กุมภำพันธ์ 2562 หนังสือส ำนักงำน ก.ค.ศ. ที่ ศธ ๐๒๐๖.๕/3 ลงวันที่  
4 มกรำคม 2562 หนังสือส ำนักงำนคณะกรรมกำรกำรศึกษำขั้นพื้นฐำน ที่ ศธ 04009/ว  372 ลงวันที่  
21 มกรำคม 2562 และค ำสั่งหัวหน้ำคณะรักษำควำมสงบแห่งชำติที่ ๑๙/๒๕๖๐ สั่ง ณ วันที่ ๓ เมษำยน 
๒๕๖๐ ประกำศคณะกรรมกำรศึกษำธิกำรจังหวัดสุรินทร์ เรื่อง หลักเกณฑ์และวิธีกำรประเมินบุคคลเพื่อแต่งต้ัง
ให้ด ำรงต ำแหน่งข้ำรำชกำรครูและบุคลำกรทำงกำรศึกษำ ต ำแหน่งบุคลำกรทำงกำรศึกษำอื่นตำมมำตรำ  
38 ค. (2) ต ำแหน่งประเภทวิชำกำร ระดับช ำนำญกำร และระดับช ำนำญกำรพิเศษ สังกัดส ำนักงำนเขตพื้นที่
กำรศึกษำประถมศึกษำสุรินทร์ เขต 1 เขต 2 เขต 3 และ ส ำนักงำนเขตพื้นที่กำรศึกษำมัธยมศึกษำ เขต 33 
ลงวันที่ 5 ตุลำคม 2561 

 เพื่อให้กำรด ำเนินกำรคัดเลือกดังกล่ำวเป็นไปตำมหลักเกณฑ์และวิธีกำรที่ ก.ค.ศ.ก ำหนด  
และมีควำมเรียบร้อย โปร่งใส เป็นธรรม ตรวจสอบได้ และได้บุคลคลที่มีควำมรู้ ควำมเหมำะสมกับต ำแหน่ง    
ที่จะแต่งตั้ง อันจะเกิดประโยชน์สูงสุดแก่ทำงรำชกำร จึงประกำศรับสมัครคัดเลือกข้ำรำชกำรครูและบุคลำกร
ทำงกำรศึกษำ ต ำแหน่งบุคลำกรทำงกำรศึกษำอื่น ตำมมำตรำ 38 ค. (2) เพื่อเลื่อนและแต่งตั้งให้ด ำรงต ำแหน่ง 
ประเภทวิชำกำร ระดับช ำนำญกำรพิ เศษ สังกัดส ำนักงำนเขตพื้นที่ กำรศึกษำมัธยมศึกษำสุรินทร์ 
โดยมีรำยละเอียด ดังนี ้

 

 
/1. ต ำแหน่ง... 
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 1. ต าแหน่งทีร่บัสมคัรคัดเลือก 
   ต าแหน่งประเภทวิชาการ ระดับช านาญการพเิศษ 
 

ที ่ ต าแหน่งเลขที ่ ต าแหน่งระดบั ประเภท กลุ่ม/หน่วย หมายเหต ุ

1 อ 17 นักทรัพยำกรบุคคล 

ช ำนำญกำรพิเศษ 
 

วิชำกำร กลุ่มบริหำรงำนบุคคล  

 

2. หน้าที่และความรับผิดชอบของต าแหน่ง ลักษณะงานที่ปฏิบัติ ความรู้ความสามารถ 
และสมรรถนะที่จ าเป็นส าหรับต าแหน่ง 

   เป็นไปตำมมำตรฐำนต ำแหน่งตำมหนังสือส ำนักงำน ก.ค.ศ.ที่ ศธ 0206.5/ว 8 ลงวันที่ 
10 พฤษภำคม 2556 

 

3. คุณสมบตัขิองผู้มีสทิธิ์เขา้รับการคดัเลือก 
               3.1 เป็นข้ำรำชกำรครูและบุคลำกรทำงกำรศึกษำ ต ำแหน่งบุคลำกรทำงกำรศึกษำอื่น 

ตำมมำตรำ 38 ค. (2) ตำมพระรำชบัญญัติระเบียบข้ำรำชกำรครูและบุคลำกรทำงกำรศึกษำ พ.ศ.  2547       
ในสังกัดส ำนักงำนคณะกรรมกำรกำรศึกษำขั้นพื้นฐำน 

 3.2 มีคุณสมบัติตรงตำมคุณสมบัติเฉพำะส ำหรับต ำแหน่งตำมมำตรฐำนต ำแหน่งที่ ก.ค.ศ.
ก ำหนดตำมหนังสือส ำนักงำน ก.ค.ศ.ที่ ศธ 0206.5/ว 8 ลงวันที่ 10 พฤษภำคม 2556 และมีคุณสมบัติ   
ของบุคคล ที่จะได้รับกำรแต่งตั้งในต ำแหน่งที่สมัครคัดเลือก ตำมหนังสือส ำนักงำน ก.พ. ที่ นร 1006/ว 10   
ลงวันที่ 15 กันยำยน 2548 

 

 4. การสมคัรเข้ารับการคัดเลือก 
    ผู้ประสงค์จะสมัครเข้ำรับกำรคัดเลือก ให้ยื่นใบสมัครด้วยตนเองพร้อมเอกสำรที่เกี่ยวข้อง 

จ ำนวน 6 ชุด ได้ที่ กลุ่มบริหำรงำนบุคคล ส ำนักงำนเขตพื้นที่กำรศึกษำมัธยมศึกษำสุรินทร์ ระหว่ำงวันที่  
2 – 6 สิงหำคม 2564 เวลำ 08.30 – 16.30 น. ในวันและเวลำรำชกำร หำกพ้นก ำหนดเวลำดังกล่ำว  
ถือว่ำไม่ประสงค์เข้ำรับกำรคัดเลือก 
 

   5. หลักฐานและเอกสารประกอบการสมัคร 
 5.๑ ใบสมัครตำมที่ก ำหนด จ ำนวน 6 ชุด 
 5.2 ส ำเนำ ก.พ.7 (ที่เป็นปัจจุบัน) ซึ่งรับรองควำมถูกต้องโดยเจ้ำหน้ำที่ผู้รับผิดชอบ 

กำรจัดท ำทะเบียนประวัติข้ำรำชกำร จ ำนวน 6 ชุด 
 5.3 แบบเอกสำรหมำยเลข 1 –  5 จ ำนวน 6 ชุด (แบบเอกสำรหมำยเลข 2.1  

สรุปลักษณะงำนที่เกี่ยวข้องหรือเกื้อกูลเฉพำะกรณีที่จะต้องน ำระยะเวลำกำรด ำรงต ำแหน่งในต ำแหน่งอื่น 
มำนับรวมเปน็ระยะเวลำขัน้ต่ ำที่เกี่ยวขอ้งหรือเกื้อกูลกับกำรด ำรงต ำแหน่งในสำยงำนที่จะแต่งตั้ง) 
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 5.4 เอกสำรตำมองค์ประกอบในกำรพิจำรณำ ตำมประกำศคณะกรรมกำรศึกษำธิกำร
จังหวัดสุรินทร์ เรื่อง หลักเกณฑ์และวิธีกำรประเมินบุคคลเพื่อแต่งตั้งให้ด ำรงต ำแหน่งข้ำรำช กำรครู 
และบุคลำกรทำงกำรศึกษำ ต ำแหน่งบุคลำกรทำงกำรศึกษำอื่นตำมมำตรำ 38  ค. (2) ต ำแหน่งประเภท
วิชำกำร ระดับช ำนำญกำร และระดับช ำนำญกำรพิเศษ สังกัดส ำนักงำนเขตพื้นที่กำรศึกษำประถมศึกษำ
สุรินทร์ เขต 1 เขต 2 เขต 3 และ ส ำนักงำนเขตพื้นที่กำรศึกษำมัธยมศึกษำ เขต 33 ลงวันที่ 5 ตุลำคม 
2561 จ ำนวน 6 ชุด 

    ทั้งนี้ ผู้สมัครจะต้องยื่นเอกสำรหลักฐำน ให้ครบถ้วนในวันยื่นใบสมัคร และจะไม่อนุญำต 
ให้มีกำรเพิ่มเติมเอกสำรหลักฐำนจำกวันยื่นใบสมัครแล้ว 
    

 6. ประกาศรายชื่อผู้มีสทิธิ์เข้ารับการคัดเลือก 
      ส ำนักงำนศึกษำธิกำรจังหวัดสุรินทร์ จะประกำศรำยชื่อผู้มีสิ ทธิ์เข้ำรับกำรคัดเลือก  
ภำยในวันที่ 13 สิงหำคม 2564 ณ ส ำนักงำนศึกษำธิกำรจังหวัดสุรินทร์ ทำงเว็บไซต์ของส ำนักงำนศึกษำธิกำร
จังหวัดสุรินทร์ http://www.srnpeo.moe.go.th หรือ http://50.surinpeo.com และทำงเว็บไซต์ส ำนักงำน
เขตพ้ืนที่กำรศึกษำมัธยมศึกษำสุรินทร์ http://www.secondary33.go.th  

           ทั้งนี้ หำกตรวจสอบภำยหลังว่ำผู้สมัครมีคุณสมบัติต่ำงไปจำกที่ก ำหนดตำมประกำศ                 
รับสมัครฯ จะถือเป็นผู้ไม่มีสิทธิเ์ข้ำรับกำรคัดเลือก เพื่อแต่งต้ังให้ด ำรงต ำแหน่งไม่ว่ำกรณีใด ๆ 
 

 7. หลักเกณฑแ์ละวิธีการคดัเลือก 
      7.1 คณะกรรมกำรคัดเลือกฯ จะด ำเนินกำรคัดเลือก โดยพิจำรณำประเมินจำกหลักเกณฑ์
และวิธีกำรประเมินบุคคล เพื่อแต่งตั้งให้ด ำรงต ำแหน่งข้ำรำชกำรครูและบุคลำกรทำงกำรศึกษำ ต ำแหน่ง
บุคลำกรทำงกำรศึกษำอื่น ตำมมำตรำ 38 ค. (2) ต ำแหน่งประเภทวิชำกำร ระดับช ำนำญกำร และระดับ
ช ำนำญกำรพิเศษ สังกัดส ำนักงำนเขตพืน้ที่กำรศึกษำประถมศึกษำสุรินทร์ เขต 1 เขต 2 เขต 3 และส ำนักงำน
เขตพ้ืนที่กำรศึกษำมัธยมศึกษำ เขต 33 ประกำศ ณ วันที่ 5 ตุลำคม พ.ศ. 2561 
 7.2 เมื่อคัดเลือกแล้ว จะประกำศผลกำรคัดเลือกให้ทรำบอย่ำงเปิดเผยโดยทั่วกัน       
และเปิดโอกำสให้มีกำรทักท้วงผลกำรคัดเลือกได้ ภำยใน 30 วัน นับแต่วันประกำศ ทั้งนี้ หำกไม่มีผู้ทักท้วง   
ผลกำรคัดเลือก จึงจะด ำเนินกำรประเมินผลงำนเพื่อแต่งต้ังต่อไป 
 8. เกณฑ์การตัดสิน 
      ผู้ได้รับกำรคัดเลือก ต้องเป็นผู้ได้รับคะแนนสูงสุด หำกคะแนนเท่ำกัน  ให้เรียงล ำดับ       
ตำมควำมอำวุโสตำมหลักรำชกำร ตำมหนังสือส ำนักงำน ก.ค.ศ. ที่  ศธ ๐๒๐๖.๕/ว ๒๒ ลงวันที่  
๓๐ กรกฎำคม ๒๕๕๕  
 

 9. ก าหนดวัน เวลา การคัดเลือก 
 จะด ำเนินกำรคัดเลือกภำยในวันที่ 27 สิงหำคม 2564 ณ ส ำนักงำนเขตพื้นที่กำรศึกษำ
มัธยมศึกษำสรุินทร ์
 

 10. การประกาศผลการคัดเลือก 
        ส ำนักงำนศึกษำธิกำรจังหวัดสุรินทร์ จะประกำศรำยชื่อผู้ได้รับกำรคัดเลือก ให้เข้ำรับ 
กำรประเมินผลงำน จ ำนวน 1 คน โดยจะประกำศรำยชื่อ พร้อมชื่อผลงำน สัดส่วนของผลงำน  ตลอดจน
ข้อเสนอแนวคิด/วิธีกำรพัฒนำ หรือปรับปรุงผลงำนให้มีประสิทธิภำพมำกขึ้นของผู้ได้รับกำรคัดเลือก   

/เมือ่ กศจ. สุรนิทร…์ 
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เมื่อ กศจ. สุรินทร์ มีมติอนุมัติเรียบร้อยแล้ว ณ ส ำนักงำนศึกษำธิกำรจังหวัดสุรินทร์ ทำงเว็บไซต์ของส ำนักงำน
ศึกษำธิกำรจังหวัดสุรินทร์ http://www.srnpeo.moe.go.th หรือ http://50.surinpeo.com และทำงเว็บไซต์
ส ำนักงำนเขตพ้ืนที่กำรศึกษำมัธยมศึกษำสุรินทร์ http://www.secondary33.go.th 
 11. การแต่งตั้ง 
        11.1 จะแต่งตั้งผู้ได้รับกำรคัดเลือกให้ด ำรงต ำแหน่งที่ประกำศรับสมัคร ไม่ก่อนวันที่
ได้รับผลงำนที่มีเอกสำรหลักฐำนครบถ้วนสมบูรณ์ และผู้ขอรับกำรประเมินผ่ำนกำรประเมินบุคคลแล้ว  
และไม่ก่อนวันทีผู่้นั้นมีคุณสมบัติครบถ้วน ตำมหลักเกณฑ์ที่ก ำหนด 
        11.2 หำกตรวจสอบพบภำยหลังว่ำผู้ได้รับกำรคัดเลือกตำมประกำศนี้ เป็นผู้ที่มี
คุณสมบัติต่ำงไปจำกที่ก ำหนด จะไม่พิจำรณำแต่งตั้งให้ด ำรงต ำแหน่ง หรือยกเลิกค ำสั่งแต่งตั้งให้ด ำรงต ำแหน่ง
แล้วแต่กรณี จะเรียกร้องสิทธ์ใด ๆ ในภำยหลังมิได้ 

จึงประกำศมำให้ทรำบโดยทั่วกัน 

   ประกำศ ณ วันที่  9  กรกฎำคม  พ.ศ. ๒๕๖4 
 
 
 

                               (นำยสัมนำกำรณ์  บุญเรือง) 
                     ศึกษำธิกำรจังหวัดสุรินทร์  

                     กรรมกำรและเลขำนุกำร ปฏิบัติหน้ำที่แทน 
                                ประธำนกรรมกำรศึกษำธิกำรจังหวัดสุรินทร์ 
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ปฏทินิการด าเนินการคดัเลือกข้าราชการครูและบคุลากรทางการศึกษา ต าแหน่งบุคลากรทางการศึกษาอืน่ 

ตามมาตรา 38 ค. (2) เพื่อเลื่อนและแต่งตั้งให้ด ารงต าแหน่งประเภทวิชาการ ระดับช านาญการพเิศษ 
สังกดัส านกังานเขตพืน้ที่การศึกษามัธยมศึกษาสุรินทร ์

 (แนบท้ำยประกำศคณะกรรมกำรศึกษำธิกำรจังหวัดสุรินทร์ ประกำศ ณ วันที่  9  กรกฎำคม  พ.ศ. ๒๕๖4) 
************  

 
วันที ่ รายละเอียด หมายเหต ุ

ภำยในวันที ่
9 กรกฎำคม 2564 

ประกำศรับสมัครคัดเลือก ทำงเว็บไซต์ของ ศธจ.สุรินทร ์และ 
สพม.สุรินทร ์

ระหว่ำงวันที่  
2 – 6 สิงหำคม 2564 

รบัสมัครคัดเลอืกบุคคล 
 

ย่ืนเอกสำรและใบสมัครด้วยตนเอง 
ที่กลุ่มบริหำรงำนบุคคล สพม.สุรินทร ์

ภำยในวันที ่
13 สิงหำคม 2564 

ประกำศรำยช่ือผู้มีสิทธิ์เข้ำรบักำรคัดเลือก ทำงเว็บไซต์ของ ศธจ.สุรินทร ์และ 
สพม.สุรินทร ์

ภำยในวันที ่
27 สิงหำคม 2564 

ด ำเนินกำรคัดเลือก 
ประเมินควำมเหมำะสมกับต ำแหน่ง 
(ประวัติ ผลงำน และข้อเสนอแนวควำมคิด/
วิธีกำรเพ่ือพัฒนำหรือปรับปรุงงำนให้มี
ประสิทธิภำพมำกขึ้น) 

คณะกรรมกำรคัดเลือกบุคคล  
ตำมองค์ประกอบที่ กศจ.สุรนิทร์
ก ำหนด 

เมื่อ กศจ. สุรนิทร์  
มีมติอนุมัติเรียบร้อยแล้ว 

ประกำศรำยช่ือผู้ได้รับกำรคัดเลือก  
 

ทำงเว็บไซต์ของ ศธจ.สุรินทร ์และ 
สพม.สุรินทร ์

กำรแต่งตัง้บุคคลผู้ผ่ำน 
กำรคัดเลือก 

ทั้งนี้ ไม่ก่อนวันที่ได้รับผลงำนที่มีเอกสำรหลักฐำนครบถ้วนสมบูรณ์  
และผู้ขอรับกำรประเมินผ่ำนกำรประเมินบุคคลแล้ว และไม่ก่อนวัน 
ที่ผู้นั้นมีคุณสมบัติครบถ้วนตำมหลักเกณฑท์ีก่ ำหนด 

 
 
 
 

 
 

 


