
 

 

 
คู่มือการคัดเลือกบุคคลเพื่อบรรจุและแต่งต้ัง 
เป็นข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา  

ต าแหน่งบุคลากรทางการศึกษาอื่นตามมาตรา 38 ค. (2)  
ต าแหน่งประเภทท่ัวไป ระดับปฏิบัติงาน กรณีท่ีมีความจ าเป็นหรือมีเหตุพิเศษ 

สังกัดส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                          ส านักพัฒนาระบบบริหารงานบุคคลและนิติการ 
                                            ส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน 

 



 
 

คํานํา 

ตามท่ี ก.ค.ศ. กําหนดหลักเกณฑ�และวิธีการคัดเลือกบุคคลเพ่ือบรรจุและแต"งต้ังเป&นข(าราชการครู
และบุคลากรทางการศึกษา ตําแหน"งบุคลากรทางการศึกษาอ่ืนตามมาตรา 38 ค. (2) ตําแหน"งประเภทท่ัวไป  
ระดับปฏิบัติงาน กรณีท่ีมีความจําเป&นหรือมีเหตุพิเศษ สังกัดสํานักงานคณะกรรมการการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน  
ตามหนังสือสํานักงาน ก.ค.ศ. ท่ี ศธ 0206.5/ว 22 ลงวันท่ี 19 ธันวาคม 2559 และสํานักงานคณะกรรมการ
การศึกษาข้ันพ้ืนฐานได( กําหนดปฏิทินการดําเนินการคัดเลือก ให(สํานักงานศึกษาธิการจังหวัดทุกจังหวัด 
และสํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาทุกเขตทราบแล(ว นั้น 

เพ่ือให(การดําเนินการเป&นไปด(วยความเรียบร(อย และเป&นไปตามหลักเกณฑ�และวิธีการ ท่ี ก.ค.ศ. กําหนด 
สํานักงานคณะกรรมการการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน จึงจัดทําคู"มือการดําเนินการคัดเลือกฯ ดังกล"าว สําหรับให(สํานักงาน
ศึกษาธิการจังหวัดใช(เป&นแนวปฏิบัติในการดําเนินการคัดเลือกให(เป&นไปในแนวทางเดียวกัน และหวังเป&นอย"างยิ่งว"า
คู"มือเล"มนี้จะเป&นประโยชน�ต"อการปฏิบัติงานตามบทบาทหน(าท่ีของหน"วยงานและบุคคลท่ีเก่ียวข(องกับกระบวนการ
คัดเลือกตามหลักเกณฑ�และวิธีการท่ี ก.ค.ศ. กําหนด ได(อย"างมีประสิทธิภาพ  

 
 

 
     กลุ"มบริหารงานบุคคล 2 

      สํานักพัฒนาระบบริหารงานบุคคลและนิติการ 
     สํานักงานคณะกรรมการการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน 

       ตุลาคม 2563 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 
 
 
 



 
 

สารบัญ 
      หน�า 

 การคัดเลือกบุคคลเพ่ือบรรจุและแต�งตั้งเป�นข�าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา  
ตําแหน�งบุคลากรทางการศึกษาอ่ืนตามมาตรา 38 ค. (2) ตําแหน�งประเภทท่ัวไป ระดับปฏิบัติงาน 
กรณีท่ีมีความจําเป�นหรือมีเหตุพิเศษ สังกัดสํานักงานคณะกรรมการการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน 
 การดําเนินการของคณะกรรมการศึกษาธิการจังหวัด (กศจ.) 1 
 หน(าท่ีของคณะกรรมการดําเนินการคัดเลือก 3 
 ข(อเสนอแนะในการจัดสิ่งอํานวยความสะดวกแก"ผู(สมัครเข(ารับการคัดเลือก 7 
 ข(อแนะนําในการปฏิบัติตนของผู(เข(ารับการคัดเลือก 8 
 ผู(ประสานงานการคัดเลือกของสํานักงานคณะกรรมการการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน 10 

  

 หลักเกณฑ6และวิธีการคัดเลือก 
 หนังสือสํานักงาน ก.ค.ศ. ท่ี ศธ 0206.5/ว 22 ลงวันท่ี 19 ธันวาคม 2559 11 

 เรื่อง หลักเกณฑ�และวิธีการคัดเลือกบุคคลเพ่ือบรรจุและแต"งต้ังเป&นข(าราชการครู 
และบุคลากรทางการศึกษา ตําแหน"งบุคลากรทางการศึกษาอ่ืนตามมาตรา 38 ค. (2)  
ตําแหน"งประเภทท่ัวไป ระดับปฏิบัติงาน กรณีท่ีมีความจําเป&นหรือมีเหตุพิเศษ  

 

 เอกสารท่ีเก่ียวข�อง 
 หนังสือสํานักงานคณะกรรมการการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน ด"วนท่ีสุด ท่ี ศธ 04009/ว 6343 16 

ลงวันท่ี 27 ตุลาคม 2563 เรื่อง การคัดเลือกบุคคลเพ่ือบรรจุและแต"งต้ังเป&นข(าราชการครู 
และบุคลากรทางการศึกษา ตําแหน"งบุคลากรทางการศึกษาอ่ืนตามมาตรา 38 ค. (2)  
ตําแหน"งประเภทท่ัวไป ระดับปฏิบัติงาน กรณีท่ีมีความจําเป&นหรือมีเหตุพิเศษ  
สังกัดสํานักงานคณะกรรมการการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน 

- กําหนดการคัดเลือก/ตารางสอบ 19 
- องค�ประกอบการประเมิน ตัวชี้วัด และคะแนนการประเมินความเหมาะสมกับตําแหน"ง 21 

- รหัสจังหวัด/รหัสตําแหน"ง 22 
- ตัวอย"างใบสมัคร บัตรประจําตัวผู(สมัคร บัญชีลงลายมือชื่อ และเอกสารต"าง ๆ  24 

ตามเอกสารหมายเลข 1-11   
- แนวปฏิบัติในการดําเนินการคัดเลือก 36 
- มาตรการปHองกันการทุจริตในการคัดเลือก 40 
-  มาตรการเฝHาระวังและปHองกันการแพร"ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรน"า 2019 43 

(COVID-19) 
- รายชื่อผู(ประสานงานการคัดเลือก (แบบ 1) 44 
- ประมาณการค"าใช(จ"ายในการดําเนินการคัดเลือก (แบบ 2) 45 

 คําสั่งหัวหน(าคณะรักษาความสงบแห"งชาติ ท่ี 19/2560 สั่ง ณ วันท่ี 3 เมษายน 2560 46 
    เรื่อง การปฏิรูปการศึกษาในภูมิภาคของกระทรวงศึกษาธิการ 
 

/สารบัญ... 



 
 

สารบัญ (ต�อ) 

      หน�า 

 มาตรฐานตําแหน�งบุคลากรทางการศึกษาอ่ืนตามาตรา 38 ค. (2) 
 หนังสือสํานักงาน ก.ค.ศ. ท่ี ศธ 0206.5/ว 8 ลงวันท่ี 10 พฤษภาคม 2556 55 
   เรื่อง มาตรฐานตําแหน"งของข(าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา 

             ตําแหน"งบุคลากรทางการศึกษาอ่ืนตามาตรา 38 ค.(2) 
 

 การรับรองคุณวุฒิ 
 หนังสือสํานักงาน ก.ค.ศ. ท่ี ศธ 0206.5/ว 6 ลงวันท่ี 29 เมษายน 2554 65                      
   เรื่อง หลักเกณฑ�และวิธีการเก่ียวกับการบริหารงานบุคคลของข(าราชการครู 
   และบุคลากรทางการศึกษา ตําแหน"งบุคลากรทางการศึกษาอ่ืนตามาตรา 38 ค. (2) 

 

 การกําหนดอัตราเงินเดือน 
 หนังสือสํานักงาน ก.ค.ศ. ท่ี ศธ 0206.5/ว 4 ลงวันท่ี 15 มีนาคม 2556  68 

เรื่อง  การกําหนดอัตราเงินเดือนสําหรับผู(ได(รับการบรรจุและแต"งต้ังเป&นข(าราชการครู 
และบุคลากรทางการศึกษา ตําแหน"งบุคลากรทางการศึกษาอ่ืนตามมาตรา 38 ค. (2) 

 หนังสือสํานักงาน ก.พ. ท่ี นร 1008.1/ว 20 ลงวันท่ี 27 ธันวาคม 2555 69 
เรื่อง การกําหนดอัตราเงินเดือนสําหรับคุณวุฒิท่ี ก.พ. รับรอง 

 หนังสือสํานักงานคณะกรรมการการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน ท่ี ศธ 04009/ว 2075  75 
ลงวันท่ี 17 เมษายน 2561 เรื่อง หลักเกณฑ�และวิธีการเก่ียวกับการบริหารงานบุคคล 
ของข(าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตําแหน"งบุคลากรทางการศึกษาอ่ืนตามมาตรา 38 ค. (2) 

 หนังสือสํานักงานคณะกรรมการการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน ด"วนมาก ท่ี ศธ 04009/ว 5688 78  
ลงวันท่ี 1 พฤศจิกายน 2556 เรื่อง หลักเกณฑ�และวิธีการเก่ียวกับการบริหารงานบุคคล 
ของข(าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตําแหน"งบุคลากรทางการศึกษาอ่ืนตามมาตรา 38 ค. (2)  

 หนังสือสํานักงาน ก.ค.ศ. ท่ี ศธ 0206.5/ ว 25 ลงวันท่ี 24 กันยายน 2555  81 
เรื่อง กฎ ก.ค.ศ. การจัดประเภทตําแหน"ง ระดับตําแหน"ง การให(ได(รับเงินเดือน 
และเงินประจําตําแหน"งของบุคลากรทางการศึกษาอ่ืนตามมาตรา 38 ค. (2) พ.ศ. 2555 
 

 การกําหนดกรอบอัตรากําลัง 
 หนังสือสํานักงาน ก.ค.ศ. ท่ี ศธ 0206.5/ว 26 ลงวันท่ี 15 สิงหาคม 2560 90 

เรื่อง การกําหนดกรอบอัตรากําลังข(าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา  
ตําแหน"งบุคลากรทางการศึกษาอ่ืนตามมาตรา 38 ค. (2) ในสํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษา 

 หนังสือสํานักงาน ก.ค.ศ. ท่ี ศธ 0206.5/ว 14 ลงวันท่ี 27  สิงหาคม  2552 96  
    เรื่อง การจัดกลุ"มตําแหน"งข(าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตําแหน"งบุคลากร 
    ทางการศึกษาอ่ืนตามมาตรา 38 ค. (2) 
 

/สารบัญ... 



 
 

สารบัญ (ต�อ) 

      หน�า 

 การจ�ายเงินค�าตอบแทน 
 หนังสือกระทรวงการคลัง ท่ี กค. 0409.6/ว 40 ลงวันท่ี 23 พฤษภาคม 2549 98              
    เรื่อง การปรับปรุงบัญชีแนบท(ายระเบียบกระทรวงการคลังว"าด(วยการจ"ายเงิน 
    ค"าตอบแทนการสอบ พ.ศ. 2549 
 หนังสือกระทรวงการคลัง ด"วนท่ีสุด ท่ี กค 0409.6/ว 30 ลงวันท่ี 25 เมษายน 2549 100 
    เรื่อง ระเบียบกระทรวงการคลังว"าด(วยการจ"ายเงินค"าตอบแทนการสอบ พ.ศ. 2549 
 

 ระเบียบกระทรวงศึกษาธิการ 
 ระเบียบกระทรวงศึกษาธิการว"าด(วยการปฏิบัติของผู(เข(าสอบ (ฉบับท่ี 2) พ.ศ. 2555 106        
 ระเบียบกระทรวงศึกษาธิการว"าด(วยการปฏิบัติของผู(เข(าสอบ พ.ศ. 2548 107               
 ระเบียบกระทรวงศึกษาธิการว"าด(วยการปฏิบัติของผู(กํากับการสอบ พ.ศ. 2548 109 

 

 การห�ามพระภิกษุสามเณรเรียนวิชาชีพ หรือสอบแข�งขัน หรือสอบคัดเลือกอย�างคฤหัสถ6 
 หนังสือกรมสารบรรณคณะรัฐมนตรีฝRายบริหาร ท่ี น.ว. 89/2501  111                
    ลงวันท่ี 27 มิถุนายน 2501 เรื่อง  พระภิกษุสงฆ�สมัครสอบแข"งขันเข(ารับราชการ  
 คําสั่งมหาเถรสมาคม เรื่อง ห(ามพระภิกษุสามเณรเรียนวิชาชีพ หรือสอบแข"งขัน     113             

  หรือสอบคัดเลือกอย"างคฤหัสถ� พ.ศ. 2538 สั่ง ณ วันท่ี 17 มีนาคม พ.ศ. 2538 
 

 การจัดเก็บและการทําลายเอกสาร 
 หนังสือสํานักงานคณะกรรมการการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน ท่ี ศธ 04009/ว 1998 115               
    ลงวันท่ี 28 พฤศจิกายน 2559 เรื่อง ข(อหารือการจัดเก็บและการทําลายเอกสาร 
    เก่ียวกับข(อสอบของทางราชการ  

 

 หนังสือตอบข�อหารือคุณสมบัติของผู�สมัคร 
 หนังสือสํานักงาน ก.ค.ศ. ท่ี ศธ 0206.5/239 ลงวันท่ี 25 มิถุนายน 2563 118 

เรื่อง หารือหลักเกณฑ�และวิธีการคัดเลือกบุคคลเพ่ือบรรจุและแต"งต้ังเป&นข(าราชการครู 
และบุคลากรทางการศึกษา ตําแหน"งบุคลากรทางการศึกษาอ่ืนตามมาตรา 38 ค. (2)  
ตําแหน"งประเภทท่ัวไป ระดับปฏิบัติงาน กรณีท่ีมีความจําเป&นหรือมีเหตุพิเศษ  
สังกัดสํานักงานคณะกรรมการการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน 

 
 
 
 
 

/สารบัญ... 



 
 

สารบัญ (ต�อ) 

      หน�า 

 ตัวอย�าง 
 ผังการจัดห(องสอบ 121 
 คําร(องขออนุญาตเข(ารับการคัดเลือก 122 
 บันทึกการรับ-ส"งข(อสอบและกระดาษคําตอบ 123                            
 บันทึกเหตุการณ�การกํากับการสอบ 124 
 ใบยุติการทําตอบ 125         
                                                                    
                                                               

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