
ประกาศคณะกรรมการศึกษาธิการจังหวัดปราจีนบุรี 
เร่ือง รับสมัครคัดเลือกบุคคลเข้ารับการประเมินผลงานเพ่ือเล่ือนและแต่งต้ังให้ดำรงตำแหน่ง

ข้าราซกาครูและบุคลากรทางการศึกษา ตำแหน่งบุคลากรทางการศึกษาอ่ืน ตามมาตรา ๓๘ ค (๒) 
ตำแหน่งประเภทวิชาการ ระดับชำนาญการพิเศษ สังกัดสำนักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษา 
มัธยมศึกษาปราจีนบุรี นครนายก

ด้วยคณะกรรมการศึกษาธิการจังหวัดปราจีนบุรี ในการประชุมครั้งที่ ๑๐/๒๕;๖๔ เม่ือวันท่ี ๑๘ 
พฤศจิกายน ๒๕;๖๔ มีมติอนุมัติให้ประกาศรับสมัครคัดเลือกบุคคลเข้ารับการประเมินผลงานเพ่ือเล่ือนและแต่งต้ัง 
ให้ดำรงตำแหน่งบุคลากรทางการศึกษาอื่น ตามมาตรา ๓๘ ค (๒) ประเภทวิชาการ ระดับชำนาญการพิเศษ 
สังกัดสำนักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษามัธยมศึกษาปราจีนบุรี นครนายก

อาศัยอำนาจตามความในมาตรา ๑๙(๔) มาตรา ๔๗ และมาตรา ๔๙ ประกอบกับมาตรา ๒๙ 
แห่งพระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา พ.ศ. ๒๔๔๗ และแก้ไขเพ่ิมเติม (ฉบับท่ี ๒)
พ.ศ.๒๔๔๑ หนังสือสำนักงาน ก.ค.ศ. ท่ี ศธ ๐๒๐๖.๔/ว ๗ ลงวันท่ี ๒๑ ฌษายน ๒๔๔๒ หนังสือสำนักงาน ก.ค.ศ. 
ด่วนท่ีสุด ท่ี ศธ ๐๒๐๖.๔ /ว ๑๔ ลงวันท่ี ๒๗ สิงหาคม ๒๔๔๒ หนังสือสำนักงาน ก.พ. ท่ี นร ๑๐๐๖/ว ๑๐ 
ลงวันท่ี ๑๔ กันยายน ๒๔๔๘ คำส่ังหัวหน้าคณะรักษาความสงบแห่งชาติ ท่ี ๑๙ /๒๔๖๐ ลงวันท่ี ๓ ฌษายน พ.ศ. 
๒๔๖๐ และมติคณะกรรมการศึกษาธิการวังหวัดปราจีนบุรี ในการประชุมครั้งที่ ๑๐/๒๔๖๔ เม่ือวันท่ี ๑๘ 
พฤศจิกายน ๒๔๖๔ จึงประกาศรับสมัครคัดเสือกบุคคลเข้ารับการประเมินผลงานเพื่อเล่ือนและแต่งตั้งให้ดำรง 
ตำแหน่งบุคลากรทางการศึกษาอื่น ตามมาตรา ๓๘ ค (๒) ประเภทวิชาการ ระดับชำนาญการพิเศษ สังกัด 
สำนักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษามัธยมศึกษาปราจีนบุรี นครนายก ดังน้ี

๑. ตำแหน่งที่คัดเลือก ตำแหน่งนักวิเคราะห์นโยบายและแผน ระดับชำนาญการพิเศษ ตำแหน่ง 
เลขท่ี อ ๓๐ (ผุ้อำนวยการกลุ่ม) กลุ่มนโยบายและแผน สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา 
ปราจีนบุรี นครนายก

๒. คุณสมบัติของผู้สมัคร
๒.๑ เป็นข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตำแหน่งบุคลากรทางการศึกษาอื่น 

ตามมาตรา ๓๘ ค (๒) สังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน
๒.๒ มีคุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่งตามท่ี ก.ค.ศ. กำหนด ดังนี้

(๑) ได้รับปริญญาตรี ปริญญาโท ปริญญาเอก หรือคุณวุฒิอย่างอื่นที่เทียบได้ในระดับ 
เดียวกัน หรือได้รับปริญญาหรือคุณวุฒิ อย่างอ่ืนท่ี ก.ค.ศ. กำหนดว่าใช้เป็นคุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่ง 
น้ีได้ และ

/(๒) ดำรงตำแหน่ง...
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(๒) ดำรงตำแหน่งใดตำแหน่งหนึ่งมาแล้ว ดังต่อไปนี้ 

(๒.๑) ประเภทอำนวยการ ระดับต้น 

(๒.๒) ประเภทวิขาการ ระดับชำนาญการพิเศษ 

(๒.๓) ประเภทวิชาการ ระดับชำนาญการ ไม่น้อยกว่า ๔ ปี

(๒.๔) ตำแหน่งอย่างอื่นที่เท ียบเท่า (๒.๑) หรือ (๒.๒) หรือ (๒.๓) แล้วแต่กรณี 
ตามหลักเกณฑ์และเงื่อนไขที่ ก.ค.ศ.กำหนด และปฏิบ ัต ิงานด ้านวิเคราะห ์นโยบายและแผน หรืองานอื่น 
ที่เกี่ยวข้องตามที่ส่วนราชการเจ้าสังกัดเห็นว่าเหมาะสมกับหน้าที่ความรับผิดขอบและลักษณะงาน ที่ปฏิบัติ 
มาแล้วไม,น้อยกว่า ๑ ปี และ

(๓) มีระยะเวลาขั้นตาในการดำรงตำแหน่งหรือเคยดำรงตำแหน่งในสายงานที่จะแต่งตั้งตาม 

คุณวุฒิของบุคคลและระดับตำแหน่งที่จะแต่งตั้ง ดังนี้ ปริญญาตรี =๘ ปี ปริญญาโท = ๖ ปี ;ปริญญาเอก = ๔  ปี 

ทั้งนี้ อาจนำระยะเวลาในการดำรงตำแหน่ง หรือเคยดำรงตำแหน่งในสายงานอื่นที่เริ่มต้นจาก 
ระดับเดียวกัน ซี่งมีลักษณะงานเซิงวิชาการ หรือวิชาชีพที่เกี่ยวข้องหรือเกื้อกูลกันมานับรวมเป็นระยะเวลาขั้นตั้า 
ก็ได้

อน่ึง ผู้สมัครเข้ารับการคัดเลือกจะต้องมีคุณสมบัติครบถ้วนในวันเป็ดรับสมัครวันสุดท้าย และ 
หากตรวจสอบภายหลังพบว่า เป็นผู้ขาดคุณสมบัติ หรือจะม ีค ุณสมบัต ิครบถ ้วนภายหลังวันเป ิดร ับสม ัคร 
วันสุดท้าย จะถูกตัดสิทธิเข้ารับการคัดเลือกในครั้งนี้ 

๓. การสมัครเข้ารับการคัดเลือก

ให้ผ ู้ประสงค์ สมัครเข้ารับการคัดเลือก ยื่นใบสมัครด้วยตนเอง พร้อมเอกสารที่เกี่ยวข้องและ 
ถ ูกต ้องครบถ้วนสมบูรณ ์ ท ี่กล ุ่มบริหารงานบุคคล สำนักงานเขตพื้นท ี่การศ ึกษามัธยมศึกษาปราจีนบ ุร ี 

นครนายก ระหว่างวันที่ ๑๗ - ๒๔ มกราคม ๒๔๖๔ ในวันและเวลาราชการ 
๔. เอกสารประกอบการสมัคร ประกอบด้วย

๔.๑. ใบสมัคร

๔.๒ เอกสารประกอบการสมัคร ประกอบด้วย ดังนี้

๔.๒.๑ แบบพิจารณาคุณสมบัติชองบุคคล (แบบหมายเลข ๑)

๔.๒.๒ แบบประเมินคุณลักษณะ (แบบหมายเลข ๒)
๔.๒.๓ ผลการปฏิบัติงานย้อนหลัง ๓ ปี (ผู้บังคับบัญชารับรองผลงานด้วย) (แบบหมายเลข ๓) 
๔.๒.๔ ซื่อผลงานที่จะส่งประเมินพร้อมทั้งเค้าโครงเรื่อง ซึ่งเป็นผลงานที่จัดทำขึ้นในระหว่าง 

ที่ดำรงตำแหน่งใบระดับที่ต ั้ากว่าระดับที,จะประเมินไม่เก ิน ๑ ระด ับ จำนวนไม่น้อยกว่า ๒ เรื่อง แต่ไม่เกิน 

๓ เร่ือง โดยมีรูปแบบและเงื่อนไข ตามแบบหมายเลข ๔ ทั้งนี้ ผลงานดังกล่าวจะต้องเป็นไปตามหลักเกณฑ์ 

และเง่ือนไข ตามหนังสำนักงาน ก.พ. ท่ี นร ๑๐๐๖/ว ๑๐ ลงวันท่ี ๑๔ กันยายน ๒๔๔๘
๔.๒.๔ ข้อเสนอแนวความคิด/วิธีการเพื่อพัฒนาหรือปรับปรุงานให้มีประสิทธิภาพมากขึ้นใน 

สายงานที่สมัครเข้ารับการคัดเลือก จำนวน ๑ เรื่อง โดยมีรูปแบบตาม แบบหมายเลข ๕
๔.๓ สำเนาสมุดประวัติ หรือสำเนา ก.ค.ศ.๑๖ (ก.พ.๗) ฉบับที่เป็นปีจจุบันทุกหน้า ซึ่งรับรองความ 

ถูกต้องโดยเจ้าหน้าที่ผู้รับผิดขอบการจัดทำทะเบียนประวัติข้าราชการ

/๔..๔. หากผ้สมัคร...
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๔.๔ หากผู้สมัครมีระยะเวลาขั้นตํ่าในการดำรงตำแหน่งหรือเคยดำรงตำแหน่งในสายงานที่จะ 
แต่งต้ังตามคุณวุฒิของบุคคลและระดับตำแหน่งท่ีจะแต่งต้ังไม่ครบตามท่ี ก.พ.กำหนด และขอนำระยะเวลาการ 
ดำรงตำแหน่งหรือเคยดำรงตำแหน่งในสายงานอื่นซึ่งมีลักษณะงานเซิงวิชาการหรือวิชาชีพที่เกี่ยวข้องหรือ 
เก้ือกูล มานับรวมเป็นระยะเวลาขั้นตํ่าในการดำรงตำแหน่งในสายงานที่จะแต่งตั้ง ให้จัดส่งแบบสรุปลักษณะ 
งานท่ีเก่ียวข้องเก้ือกูล สำเนาปริญญาบัตรทุกระดับ คำสั่งมอบหมายให้ปฏิบัติหน้าที่และหลักฐานที่แสดงว่า 
ได้ปฏิบัติงานจริง (ตามแบบหมายเลข ๖) โดยจัดส่งเอกสารหลักฐานดังกล่าว เสนอ กศจ.ปราจีนบุรี พิจารณา 
ก่อนจึงจะเป็นผู้มีสิทธิเข้ารับการคัดเลือก ซ่ึง กศจ.ปราจีนบุรี จะพิจารณานับระยะเวลาที่เกี่ยวข้องเกื้อกูล 
ในช่วงท่ีผู้สมัครมีคุณสมบัติตรงตามคุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่ง และดำรงตำแหน่งไม่ตากว่าระดับ ๓ หรือ 
เทียบเท่า ตามลักษณะงานที่ปฏิบัติจริง ประโยซนํที่ทางราชการจะได้รับและต้องมีคำสั่งมอบหมายงานให้ 
ปฏิบัติหน้าท่ีดังกล่าวซัดเจน รวมท้ังต้องมีการปฏิบัติงานจริงด้วย

ทั้งนี้ เอกสารประกอบการรับสมัคร ตามข้อ ๔.๒ -  ๔.๔ ให้จัดทำเป็นรูปเล่มแยก 
จากใบสมัคร โดยรวมอยู่ในเล่มเดียวกัน และไม่ต้องแนบเอกสารอื่น ๆ นอกจากที่กำหนดในประกาศ 
รับสมัคร จำนวน ๓ เล่ม

๔. การประกาศรายชื่อผู้สมัครเข้ารับการคัดเลือก
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาปราจีนบุรี นครนายก จะประกาศรายชื่อผู้ที่สมัครเข้ารับ 

การคัดเลือกทุกราย ภายในวันท่ี ๓๑ มกราคม ๒๔๖๔ และแจ้งให้ทุกกลุ่มทราบโดยตรง หรือทางเว็บไซต์ของ 
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาปราจีนบุรี และหากตรวจสอบภายหลังว่าผู้สมัครมีคุณสมบัติต่างไป 
จากที่กำหนดตามประกาศรับสมัคร จะถือเป็นผู้ไม่มีสิทธิเข้ารับการคัดเลือกเพ่ือแต่งต้ังให้ดำรงตำแหน่ง ไม่ว่า 
กรณีใด  ๆ ท้ังส้ิน

๖. หลักเกณฑ์และวิธีการคัดเลือก
การพิจารณาคัดเลือก คณะกรรมการคัดเลือกฯ จะดำเนินการคัดเลือกบุคคลโดยพิจารณาจาก 

เอกสารใบสมัครเข้ารับการคัดเลือก ประวัติการทำงานประวัติส่วนบุคคลประสบการณ์การแกอบรมดูงาน 
ผลงานและข้อเสนอแนวความคิด/วิธีการเพ่ือพัฒนาหรือปรับปรุงงานให้มีประสิทธิภาพมากข้ึน และข้อมูลต่าง  ๆ
เพ่ือให้ทราบถึงความรู้ ความสามารถ ความเหมาะสมกับตำแหน่ง ท้ังน้ี อาจกำหนดให้มีการสัมภาษณ์ด้วยก็ได้ 

๗. เกณฑ์การตัดสิน
เกณฑ์การตัดสินในการคัดเลือกบุคคลเข้ารับการประเมินผลงาน
(๑) คุณภาพของผลงาน คะแนนเต็ม ๔๐ คะแนน
(๒) ความยุ่งยากซับซ้อนของผลงาน คะแนนเต็ม ๒๐ คะแนน
(๓) ประโยชน์ของผลงาน คะแนนเต็ม ๒๐ คะแนน
(๔) ความรู้ความชำนาญและประสบการณ์ คะแนนเต็ม ๑๐ คะแนน
(๔) ข้อเสนอแนวคิดการพัฒนางาน คะแนนเต็ม ๑๐ คะแนน

ทั้งนี้ ผู้ได้รับการคัดเลือกจะต้องมีคุณสมบัติของบุคคลตรงตามมาตรฐานกำหนดตำแหน่ง และได้ 
คะแนนในแต่ละองค์ประกอบไม่น้อยกว่าร้อยละ ๖๐ และได้คะแนนรวมทุกองค์ประกอบไม่น้อยกว่าร้อยละ ๘๐

/๘.การประกาศ...



๘. การประกาศรายซ่ือผู้ผ่าบการคัดเสือก
สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดปราจีนบุรีโดยคณะกรรมการศึกษาธิการจังหวัดปราจีนบุรี จะประกาศ 

รายข่ือผู้ได้รับการคัดเลือกจากผู้ท่ีได้คะแบบสูงสุดตามจำนวนตำแหน่งว่างท่ีระบุในประกาศรับสมัคร โดยจะ 
ประกาศรายซื่อ พร้อมซื่อผลงาน สัดส่วนของผลงาน ตลอดจนข้อเสนอแนวความคิด วิธีการเพื่อพัฒนาหรือ 
ปรับปรุงงาบให้มีประสิทธิภาพมากขึ้นของผู้ได้รับการคัดเลือกและเปิดโอกาสให้มีการทักท้วงได้ ภายใบ 
ระยะเวลา ๓๐ วัน นับต้ังแต่วันประกาศ

๙. การส่งผลงาบและการประเมินผลงาน
ให้ผู้ได้รับการคัดเลือกจะส่งผลงานเข้ารับการประเมินเพี่อเลื่อนและแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่ง 

ในระดับท่ีสูงข้ึนได้ไม่ก่อนประกาศรายซ่ือผู้ได้รับการคัดเลือก 
๑๐. การแต่งต้ัง

ผู้ได้รับการประกาศรายซื่อให้เข้ารับการประเมินผลงาน จะต้องจัดส่งผลงานเพี่อขอรับการ 
ประเมินตามหลักเกณฑ์และวิธีการที่กำหนด และจะได้รับการแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งสูงขึ้นเมื่อเป็นผู้ผ่านการ 
ประเมินผลงาบเรียบร้อยแล้ว ทั้งนี้ไม่ก่อนวับที่สำนักงาบเขตพื้นที่การคักษามัธยมศึกษาปราจีนบุรี นครนายก 
ได้รับผลงานท่ีมีเอกสารครบถ้วนสมบูรณ์ สามารถนำไปประกอบการพิจารณาได้ทันที โดยไม่ต้องแก้ไขเพ่ิมเติม 
ในส่วนท่ีเป็นสาระสำคัญของผลงาน และไม่ก่อนวันท่ีมีคุณสมบติครบถ้วนตามหลักเกณฑ์ท่ีกำหนด

หากตรวจสอบพบภายหลังว่าผู้ได้รับการคัดเลือกตามประกาศนี้ เป็นผู้ท่ีมีคุณสมบัติต่างไปจาก ก.

แล้วแต่กรณี จะเรียกร้องสิทธิใด ๆ ในภายหลังมิได้ 

จึงประกาศให้ทราบโดยท่ัวกัน

ประกาศ ณ วันท่ี ๑๐ มกราคม พ.ศ. ๒๕๖๕

(นายณัทซัย ใจเย็น)
ศึกษาธิการจังหวัดปราจีนบุรี 

กรรมการและเลขานุการ ปฏิบ้ติหน้าท่ีแทน 
ประธานกรรมการศึกษาธิการจังหวัดปราจีนบุรี

'e
« 

%



ใบสมัครเข้ารับการคัดเลือก

ติดรูปถ่าย 

๑.๕ นิ้ว

เพื่อแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งข้าราขการครูและบุคลากรทางการศึกษา 
ตำแหน่งบุคลากรทางการศึกษาอื่นตามมาตรา ๓๘ ค. (๒)

ตำแหน่งประเภทวิชาการ ระดับชำนาญการพิเศษ สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา

ตำแหน่ง....................................................................... ตำแหน่งเลขท่ี

สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาปราจีนบุรี นครนายก

๑. ซ่ือ - สกุล......................................................................วัน เดือน ปีเกิด

อายุ.................. ปี เลขประจำตัวประซาขน...........................................
ภูมิลำเนาเดิม จังหวัด...........................................

๒. ปัจจุบันดำรงตำแหน่ง..................................................................... ระด ับ.................................

สังกัด.................................................................................... เงินเดือน...................................
โทรศัพท.์...............................โทรสาร......................... e -m a il..............................................

๓. ประวัติการรับราขการ (สำเนาประวัติ ก.พ.๗ ที่ซัดเจนและมีข้อมูลครบถ้วน พร้อมทั้งรับรองสำเนาถูกต้อง 
โดยเจ้าหน้าที่ผู้รับผิดขอบ)

วันบรรจุเข ้ารับราซการ................................... ตำแหน่ง.....................................ร ะด ับ .............
ระยะเวลาการปฏิบ ัต ิราซการรวม............ป ี........... เดือน

การได้รับการแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่ง ระดับชำนาญการ หรือเทียบเท่า เมื่อ......................................

การดำรงตำแหน่งที่สำคัญ (ตำแหน่งตั้งแต่ระดับปฏิบัติการและขำนาญการ โดยระบุเฉพาะการเปลี่ยนตำแหน่ง 
และสถานที่ปฏิบัติราขการ)_____________________________________________________________

ซื่อตำแหน่ง ช่วงเวลาที่ดำรงตำแหน่ง รวมเวลาดำรงตำแหน่ง
๑.
๒.

ฯลฯ

๔. ประวัติการศึกษา

วุฒิการศึกษา

ระดับการศึกษา ซื่อปริญญา สาขา สถาบัน วัน เดือน ปีที่สำเร็จ

ปริญญาตรี

ปริญญาโท

ปริญญาเอก

การศึกษาระดับ 
อื่น ๆ ท่ีสำคัญ

หมายเหตุ คุณวุฒิที่ระบุจะต้องได้รับการรับรองจาก ก.พ. แล้วเท่านั้น

/การดำรงตำแหน่ง...



- ๒-

การดำรงตำแหน่งใบสายงานที,จะเข้ารับการคัดเลือก

o  เคย ตั้งแต่................................. ถึง............................รวม........ป ี........ เดือน

o  ไม่เคย (ต้องมีบันทึกขอนับระยะเวลาต้นทุน)
การขอนับระยะเวลาที่เกี่ยวข้องหรือเกื้อกูล (ถ้ามี)
(มีระยะเวลาขั้นตํ่าในการดำรงดำแหบ่งหรือเคยดำรงตำแหน่งในสายงานที่จะแต่งตั้งตามคุณวุฒิของบุคคล 
และระดับตำแหน่งที่จะแต่งตั้ง)

o  ไม,ต้องขอนับ

(หรือเคยนับระยะเวลาเกื้อกูลในตำแหน่งที่สมัครฯ แล้ว เมื่อ......................... .......... )

o  ขอนับ (จัดทำตามแบบที่กำหนด คำขี้แจงๆ ฯลฯ)
ทั้งนี้ คุณสมบัติของผู้สมัครให้เป็นไปตามประกาศการรับสมัครคัดเลือกฯ

๕. ประวัติการฟิกอบรมดงาน (เฉพาะการอบรมที่ไต้รับวุฒิบัตร และมีระยะเวลาการอบรม ๓ วันขึ้นไป)______

ขื่อหลักสูตร หน่วยงานที่จัด ช่วงเวลา

๖. ประจัติการลาและความประพฤติ

จำนวนวันลา (ต้ังแต่วันท่ี ๑ เมษายน ๒๕๖๔ -  ปีจจุบัน)
หมายเหตุ

จำนวนคร้ังท่ีลา ลาป่วย ลากิจ ลาอุปสมบท ลาคลอดบุตร ลาศึกษาต่อ รวมวันลา

การถูกดำเนินการทางวินัย o  ไม่เคย

o  เคย (ระบุโทษทางวินัยท่ีไต้รับ).

๗. ผลงานที่ภาคภูมิใจ

ขื่อผลงาน ปี พ.ศ. ที่ดำเนินการ

๘. ประสบการณในการปฏิบัติงาน (เคยปฏิบัติงานเกี่ยวกับอะไรบ้างที่นอกเหนือจากข้อ ๕ เข่น หัวหน้าโครงการ 
หัวหน้างาน กรรมการ อนุกรรมการ เลขานุการ วิทยากร ฯลฯ)

/๙. ความสามารถ...



- ๓ -

๙. ความสามารถพิเศษอื่น ๆ

ภาษาต่างประเทศ o  อังกฤษ

o  จีน

o  อื ่ นๆ(ระบุ )
คอมพิวเตอร์................................................

อื่น ๆ (ระบ ุ).................................................

ข้าพเจ้าขอรับรองว่าข้อความที่แจ้งไวในใบสมัครนี้ถูกต้องและเป็นความจริงทุกประการ

(ลงซื่อ)...... .......................ผ้สมัครเข้ารับคัดเลือก

(... .................. )

ว ันท ี.่........ ..../ ............ ............/ ..........

ความเห็นผ้บังคับบัญชาชั้นต้น

(ลงซ่ือ)

(.............................................. )
ตำแหน่ง................................................
ว ันท ี่............./ ............................../ .......

ความเห็นผู้บังคับบัญชาเหนือชั้นขึ้นไป

(ลงซื่อ).................................................

(.............................................. )
ตำแหน่ง................................................
ว ันท ี่............. / ............................... / .....



แบบหมายเลข ๑
แบบพิจารณาคุณสมบัติของบุคคล 

ตอนท่ี ๑ ข้อมูลส่วนบุคคล

๑) ข่ือ (ผู้ขอรับการประเมิน)

๒) ตำแหน่ง (ปัจจุบัน).........

งาน/ฝ่าย/กลุ่ม 

กอง/ศูนย์/ส่วน/สำนัก....
ดำรงตำแหน่งนี้เมื่อ

อัตราเงินเดือนปัจจุบัน.............. ....... บาท อัตราเงินเดือนในปีงบประมาณที่แล้ว.......................บาท

๓) ขอประเมินเพื่อแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่ง ด้าน ตำแหน่งเลขท่ี
งาน/ฝ่าย/กล่ม 

กอง/ศนย์/ส่วน/สำนัก กรม

๔) ประวัติส่วนตัว (จาก ก.พ. ๗)
เกิดวันที่ เดือน พ.ศ.
อายราชการ ปี เดือน

๔ )ประวัติการศึกษา

คุณวุฒิและวิชาเอก ปีที่สำเร็จการศึกษา สถาบัน
ปริณฌา/ประกาศนียบัตร..........................

๖ )ใบอนุญาตประกอบวิชาชีพ (ล้ามี) (ขื่อใบอนุญาต...............................................)

วันออกใบอนุญาต..................................... ...... ......วันหมดอายุ............ ..... ......

๗) ประวัติการรับราชการ (จากเริ่มรับราชการจนถึงปัจจุบัน แสดงเฉพาะที่ได้รับแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่ง 
ในระดับที่สูงขึ้นแต่ละระดับ และการเปลี่ยนแปลงในการดำรงตำแหน่งในสายงานต่าง ๆ )

....ตำแหน่งเลขท่ี 

.กรม



A

♦

- b -

ตอนท่ี ๑ ข้อมูลส่วนบุคคล

วัน เดือน ปี ตำแหน่ง อัตราเงินเดือน สังกัด

๘) ประวัติการปีกอบรมและดูงาน

ปี ระยะเวลา หลักสูตร สถาบัน

๙) ประสบการถทนการปฏิบัติงาน (เคยปฏิบัติงานเกี่ยวกับอะไรบ้างที่นอกเหนือจากข้อ ๗ เซ่น เป็นหัวหน้า 
โครงการ หัวหน้างาน กรรมการ อนุกรรมการ วิทยากร อาจารย์พิเศษ เป็นต้น)

ข้าพเจ้าขอรับรองว่าข้อความที่แจ้งไวิในแบบฟอร์มนี้ถูกต้องและเป็นความจริงทุกประการ 

(ลงซ่ือ) (ผ้ฃอรับการประเมิน)

C.......................................... )
(วันท่ี) /  /

หมายเหตุ ข้อ ๑ -  ๙ ให้ผู้ฃอรับการประเมินเป็นผู้กรอกข้อมูล และหน่วยงานการเจ้าหน้าที่ 

เป็นผู้ตรวจสอบความถูกต้อง



>

V

- ๓ -

ตอนท่ี ๒ การตรวจสอบคุณสมบัติของบุคคล

๑. คุณวุฒิการศึกษา

( ) ตรงตามคุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่ง 
( ) ไม่ตรง แต่ ก.พ. ยกเว้นตามมาตรา ๖๒

๒. ใบอนุญาตประกอบวิชาชีพ (ถ้ากำหนดไว้)

( ) ตรงตามที่กำหนด (ใบอนุญาต.............. ) ( ) ไม่ตรงตามที่กำหนด

๓. ระยะเวลาการดำรงตำแหน่ง
( ) ครบตามที่กำหนดไวิในมาตรฐานกำหนดตำแหน่ง 
( ) ไม่ครบ แต่จะครบกำหนดในวันที่.................................... ,

๔. ระยะเวลาขั้นตํ่าในการดำรงตำแหน่ง หรือเคยดำรงตำแหน่งในสายงานที่จะแต่งตั้ง (ให้รวมถีงการดำรง 
ตำแหน่งในสายงานลื่นที่เกี่ยวข้อง หรือเคยปฏิบัติงานลื่นที่เกี่ยวข้องหรือเกื้อกูลด้วย)
( ) ตรงตามที่ ก.พ. กำหนด 

( ) ไม่ตรง
( ) ส่งให้คณะกรรมการประเมินเป็นผู้พิจารณา

( ).............................................. "...

๔. อัตราเงินเดือน (เปรียบเทียบกับอัตราเงินเดือนขั้นตํ่าฃองตำแหน่งที่จะแต่งตั้ง)

( ) ตํ่ากว่าขั้นตํ่าไม่เกิน ๒ ข้ัน ( ) เท่ากับ'ข้ันต่ํา
( ) สูงกว่าขั้นตํ่า



ตอนท่ี ๒ การตรวจสอบคุณสมบัติของบุคคล

สรุปผลการตรวจสอบคุณสมบัติของบุคคล
( ) อยู่ในหลักเกณฑ์ที่จะดำเนินการต่อไปได้
( ) อยู่ในเกณฑ์ที่จะดำเนินการต่อไปได้แต่ต้องให้คณะกรรมการประเมินผลงาน 

เนินผู้พิจารณาในเรื่องระยะเวลาขั้นตํ่าในการดำรงตำแหน่ง 

( ) ไม่อยู่ในหลักเกณฑ์ (ระบุเหตุผล.................................................. .......................)

(ลงซ่ือ).......................................... (ผู้ตรวจสอบ)

C. ....................... ............................................................)

(ตำแหน่ง) ผอ.กลุ่มบริหารงานบุคคล/
ผู้รับผิดชอบงานการเลื่อนระดับ ๓๘ ค.(๒)

(วันท่ี)............L .................. / ................

หมายเหตุ ให้จัดส่งแบบแสดงรายละเอียดคุณสมบัติของบุคคล จำนวน ๓ ชุด 

สำหรับการประเมินทุกระดับ



แบบหมายเลข ๒

แบบประเมินคุณลักษณะฃองบคคล

ขื่อผู้ขอรับการคัดเสือก.............................................................................................

แต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่ง .................................................................... ตำแหน่งเลขท่ี.

สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา.............................................................................

ตอนท่ี ๑ รายการประเมิน
คะแนน

เต็ม
คะแนน 
ท่ีได้รับ

๑. ความรับผิดชอบ พิจารณาจากพฤติกรรม เซ่น
- เอาใจใส่ในการทำงานที่ได้รับมอบหมายและหรืองานที่เกี่ยวข้องอย่างมี 

ประสิทธิภาพ

- ยอมรับผลงานของตนเองทั้งในด้านความสำเร็จและความผิดพลาด
- พัฒนาและปรับปรุงงานในหน้าที่ให้ดียิ่งขึ้นและหรือแกไชปัญหา หรือ 

ข้อผิดพลาดที่เกิดขึ้น เซ่น งานใดที่สำเร็จและได้รับผลดีแล้วก็พยายาม 
ปรับปรุงให้ดียิ่งขึ้นไปอีกเรื่อย ๆ หรืองานใดที่พบว่ามีปัญหาหรือข้อผิดพลาด 
ก็พยายามแล้ไขไม่ละเลยหรือปล่อยทิ้งไว้จนเกิดปัญหาเซ่นนั้นซํ้า ๆ อีก

๒. ความคิด พิจารณาจากพฤติกรรม เซ่น

- คิดค้นระบบ แนวทาง วิธีดำเนินการใหม่ ๆ เพื่อประสิทธิผลของงาน
- แสดงความคิดเห็น ให้ข้อเสนอแนะอย่างสมเหตุสมผลและสามารถปฏิบัติได้

- แสวงหาความรู้ใหม่ ๆ เพิ่มเติมอยู่เสมอโดยเฉพาะในสายวิชา/งานของตน
- ตรวจสอบ ปรับปรุง แล้ไข หรือดัดแปลงวิธีทำงานให้มีประสิทธิภาพ 

และก้าวหน้าอยู่ตลอดเวลา

- สนใจในงานที่ยุ่งยากซับซ้อน

- มีความไวต่อสถานการณ์หรือความฉับไวในการรับรู้สิ่งเร้าภายนอก 
๓. การแก้ไขปัญหาและการตัดสินใจ พิจารณาจากพฤติกรรม เซ่น

- วิเคราะห์หาสาเหตุก่อนเสมอเมื่อประสบปัญหาใด ๆ
- วิเคราะห์ลู่ทางแล้ปัญหาโดยมีทางเลือกปฏิบัติได้หลายวิธี
- เลือกทางปฏิบัติในการแก้ปัญหาได้ถูกต้องเหมาะสม

- ใช้ข้อมูลประกอบในการตัดสินใจและแล้ปัญหา (ไมใช้ความรู้สึกของตนเอง) 
๔. การพัฒนาตนเอง พิจารณาจากพฤติกรรม เซ่น

- ติดตาม ศึกษา ค้นคว้าหาความรู้ใหม่ ๆ หรือสิ่งที่เป็นความก้าวหน้าทาง 

วิชาการ/วิขาชีพอยู่เสมอ

- สนใจและปรับตนเองให้ก้าวทันวิทยาการใหม่ ๆ ตลอดเวลา
- นำความรู้และวิทยาการใหม่ ๆ มาประยุกต์ใช้ในการปฏิบัติงานได้ 

อย่างมีประสิทธิภาพ

๑๔

๑๔

๑๔

๑๔

/๔. คุณลักษณะ...
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ตอนท่ี ๑ รายการประเมิน
คะแนน

เต็ม

คะแนน 

ท่ีได้รับ

๔. คุณลักษณะตามลมรรถนะที่จำเป็นในการปฏิบัติงาน พิจารณาจากพฤติกรรม 
ที่แสดงให้เห็นถึงสมรรถนะต่าง ๆ ตามที่ที่ส่วนราชการกำหนด ได้แก่

- สมรรถนะหลัก ได้แก่
๑) การมุ่งผลสัมฤทธึ๋ 

๒) การบ'ริการที่ดี
๓) การสั่งสมความเชี่ยวชาญในงานอาชีพ
๔) การยึดมั่นความถูกต้องชอบธรรม และจริยธรรม

๔) การทำงานเป็นทีม
- สมรรถนะที่เกี่ยวข้อง (สมรรถนะเฉพาะตามลักษณะงานที่ปฏิบัติ)

๖. ความประพฤติ พิจารณาจากพฤติกรรม เช่น

- รักษาวินัย
- ให้ความร่วมมือกับเพื่อนร่วมงาน

- ปฏิบัติงานอยู่ในกรอบของข้อบังคับว่าด้วยจรรยาบรรณของข้าราชการ 
๗. ความสามารถในการสื่อความหมาย พิจารณาจากพฤติกรรม เช่น

- สื่อสารกับบุคคลต่าง ๆ เช่น ผู้บังคับบัญชา เพื่อนร่วมงาน ผู้รับบริการและ 
ผู้ท่ีเก่ียวข้องได้ดี โดยเข้าใจถูกต้องตรงกัน

- ถ่ายทอดและเผยแพร่ความรู้ทางวิชาการให้ผู้อื่นเข้าใจได้อย่างชัดเจน 
โดยใช้ภาษาอย่างถกต้องเหมาะสม

๑๔

๑๔

๑๐

รวม ๑๐๐
ตอนท่ี ๒ สรุปความเห็นในการประเมิน

ความเห็นของผู้ประเมิน

( ) ผ่านการประเมิน (ได้คะแนนรวมไม,ตากว่าร้อยละ ๖๐)

( ) ไม่ผ่านการประเมิน (ได้คะแนนรวมไม่ถึงร้อยละ ๖๐)

(ระบุเหตุผล)....................................................

ลงซอผู้ประเมิน)......

(..........

ตำแหน่งผู้อำนวยการสำนัก.

(วันท่ี)

หมายเหตุ ผู้ประเมินได้แก่ผู้บังคับบัญชาผู้ดำรงตำแหน่งผู้อำนวยการสำนักหรือเทียบเท่า เท่าน้ัน
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แบบสรุปผลการปฏิบัติงานที่ผ่านมา

โปรดระบุผลสำเร็จของงานที่โดดเด่นเป็นที่ประจักษ์และยอมรับในหน่วยงานของท่าน โดยสรุปในรอบ ๓ ปี ที่ผ่านมา จำนวนไม่เกิน ๕ เร่ือง
โดยเริ่มเรียงลำดับจากผลงานที่โดดเด่นที่สุด

r

ลำดับท่ี หัวข้อ/ผลงานที่พิจารณาว่าโดดเด่น ระยะเวลาของการปฏิบัติงาน
ปฏิบัติงานในฐานะ 

(ระบุบทบาทหน้าที่)
สิ่งน่งฃี้ความสำเร็จที่สะท้อน 

ประโยชน์ที่มีต่อทางราชการ
ความรู้ความสามารถที่แสดงถึง 
ความเชี่ยวชาญหรือสมรรถนะ

การรับรองของผู้สมัครเข้ารับการคัดเลือก
ขอรับรองว่าข้อมูลดังกล่าวข้างต้นเป็นความจริงทุกประการ

(ลงข่ือ).....................................................

(.............................................. )
ตำแหน่ง..................................................
วันที่.......................................................

คำอธิบาย
๑. หัวข้องาน/ผลงานท่ีพิจารณาว่าโดดเด่น หมายถึง การเขียนหัวข้อของงาน/ผลงานท่ีท่านปฏิบัติว่าเก่ียวกับเร่ืองอะไร สำหรับกรณีทีเ่ป็นผลงานในลักษณะของโครงการให้เขียนซ่ือโครงการท่ีรับผิดขอบ 
๒. ระยะเวลาของการปฏิบัติงาน หมายถึง ระยะเวลาของการปฏิบัติงาน โดยระบุช่วงเวลา หรือวัน เดือน ปี ท่ีเร่ิมต้นรับผิดชอบงานดังกล่าวจนถึงวันส้ินสุดของงาน/ผลงาน/โครงการท่ีรับผิดชอบ 
๓. ปฏิบัติงานในฐานะ (ระบุบทบาทหน้าท่ี) หมายถึง การระบุฐานะหรือบทบาทหน้าท่ีชองท่านในการดำเนินงานดังกล่าว เช่น ปฏิป็ติงานภายใต้ความรับผิดชอบของตนเอง ปฏิบัติงานโดยได้รับมอบหมายจาก 

ผู้บังคับบัญชา หรือปฏิบัติงานโดยได้รับมอบหมายให้รับผิดชอบร่วมกับผู้อ่ืน หรือในกรณีท่ีเป็นงานโครงการ เช่น ปฏิบัติงานในฐานะหัวหน้าโครงการ เลขานุการโครงการ เจ้าหน้าท่ีโครงการ เป็นต้น
๔. ส่ิงท่ีบ่งซ้ีความสำเร็จท่ีสะท้อนประโยชน์ท่ีมีต่อทางราชการ หมายถึง การระบุส่ิงท่ีเป็นความสำเร็จหรือคุณค่า หรือประโยชน์ท่ีเกิดจากงานท่ีท่านรับผิดชอบ โดยพิจารณาว่าความสำเร็จหรือคุณค่า 

หรือประโยชน์ดังกล่าวน้ันมีผลดีต่อสำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการอย่างไร ท้ังน้ี จะรวมถึงกรณีท่ีบางลักษณะงานท่ีท่านรับผิดชอบอาจยังไม่ได้ผลสำเร็จของงานตามเป้าหมายท่ีกำหนด แต่คุณค่าหรือ 
ประโยชน์ของงานน้ันได้เกิดข้ึนจริงแล้ว เช่น สามารถนำข้อมูลท่ีได้ไปดำเนินการต่อได้โดยมีความถูกต้อง ทำให้หน่วยงานไม่ต้องเสียเวลาในการจัดทำข้อมูลใหม่ แสดงให้เห็นว่ามีความพยายามปรับปรุงระบบท่ีทำอยู่ 
เพ่ือให้บริการท่ีดืข้ึน เป็นต้น

๕. ความรู้ ความสามารถท่ีแสดงถึงความเช่ียวชาญหรือสมรรถนะ หมายถึง การระบุหรือแสดงให้เห็นว่าท่านได้ใช้ความรู้ ความสามารถท่ีต้องใช้ความเช่ียวชาญหรือสมรรถนะในการดำเนินงาน/โครงการน้ัน 
เพ่ือผลักดันให้งานบรรลุผลสำเร็จตามเป้าหมายท่ีกำหนด เช่น ใช้ความสามารถในการคิดวิเคราะห์แก้ไขป้ญหา โดยการศึกษาข้อมูลจากแหล่งต่าง ๆ เพ่ือหาแนวทางในการท่ีจะแก้ไขป้ญหา รวมท้ังนำเสนอแนวทางแก้ไขป้ญหา 
เหล่าน้ันแก่ผู้บังคับบัญชา เพ่ือเสือกแนวทางท่ีเหมาะสมท่ีสุด ต้องใช้ความรู้,เร่ืองกฎระเบียบในงานท่ีรับผิดชอบ โดยสามารถอ้างอิงและประยุกตํใช้กฎ ระเบียบเหล่าน้ันได้อย่างถูกต้อง ตรงประเด็นท้ังในการทำงาน 
และการนำเสนอต่อผ้บังคับบัพซาหรือท่ีประซม เป็นต้น
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ผลงานที่เป็นผลการดำเนินงาบที่ผ่านมา

๑. ซื่อผลงาน ..............................................................
๒. ระยะเวลาที่ดำเนินการ.................................................
๓. ความรู้ทางวิชาการหรือแนวความคิดที่ใฃ้ในการดำเนินการ..

๑...........................................
๒...................................
๓.............................................

๔.............................................
๔. สรุปสาระและชั้นตอนการดำเนินการ

๕. ผู้ร่วมดำเนินการ (ถ้ามี)

๑...........................................................สัดส่วนของผลงาน
โดยมีส่วนร่วมในการจัดทำผลงานหรือผลิตผลงาน ได้แก่.................

๒...........................................................สัดส่วนของผลงาน.
โดยมีส่วนร่วมในการจัดทำผลงานหรือผลิตผลงาน ได้แก่

๓........................................................... สัดส่วนของผลงาน
โดยมีส่วนร่วมในการจัดทำผลงานหรือผลิตผลงาน ได้แก่.................

๖. ส่วนของงานที่ผู้เสนอเป็นผู้ปฏิบัติ (ระบุรายละเอียดของผลงานพร้อมทั้งสัดส่วนของผลงาน)

๗. ผลสำเร็จของงาน (เชิงปริมาณ/คุณภาพ).

๘. การนำไปใช้ประโยฃน่,

/๙. ความยุ่งยาก....



/
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๙. ความยุ่งยากในการดำเนินการ/ปัญหา/อุปสรรค.........

๑๐. ข้อเสนอแนะ......................................................

ขอรับรองว่าผลงานดังกล่าวข้างต้นเปีนความจริงทุกประการ

ลงข่ือ.. 

(.
ผู้เสนอผลงาน 

,/...*................. /..

ขอรับรองว่าสัดส่วนหรือลักษณะงานในการดำเนินการของผ้เสนอข้างต้นถกต้องตรงกับ
ความเป็นจริงทุกประการ

ลงข่ือ.

(.......................................)
ผ้ร่วมดำเนินการ

ลงข่ือ.

(.
ผ้ร่วมดำเนินการ

ลงขื่อ...

(....
ดำแหน่ง

ได้ตรวจสอบแล้ว ขอรับรองว่าผลงานดังกล่าวข้างต้นถูกต้องตรงกับความเป็นจริงทุกประการ

ลงข่ือ.

.) (.......................................... )

ดำแห'นง ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา
........./................./....................  .......... /.............. ../...... .......
(ผู้บังคับบัญขาที่ควบคุมดูแลการดำเนินการ)
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ข้อเสนอแนวความคิด/วิธีการเพื่อพัฒนางานหรยืปรับปรุงงานให้มีประสิทธิภาพมากขึ้น

ของ (นาย/นาง/นางสาว)...................................................................

เพื่อประกอบการแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่ง.................................................. ตำแหน่งเลขที่ 

สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา..................................................

♦ ♦ ♦ ♦ ♦ ♦ ♦ ♦ ♦ ♦ ♦ ♦ ♦ ♦ ♦ ♦ ♦ ♦ ♦ ♦ ♦

เรื่ อง

หลักการและเหตุผล

บทวิเคราะห์,

แนวความคิด

ข้อเสนอ,

ผลที่คาดว่าจะได้รับ

ตัวขี้วัดความสำเร็จ

ลงข่ือ

ผู้เสนอแนวคิด
)
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คำชี้แจงการขอนำระยะเวลาการดำรงตำแหน่งในสายงานอื่น 
มานับรวมเป็นระยะเวลาขั้นตํ่าในการดำรงตำแหน่งที่ขอประเมิน

ขีอผ้ขอประเมิน.......................................  ตำแหน่ง..
ตำแหน่งเลขท่ี............. สังกัด........................................................................สำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ
วุฒิการศึกษา........................................  วิซาเอก.................................... จบเม่ือวันท่ี.............................
ตำแหน่งท่ีฃอประเมิน..............................................................................  ตำแหน่งเลขท่ี................... 1 
สังกัด....................................................................................................... สำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ
ระยะเวลาการดำรงตำแหน่งในสายงานท่ีฃอประเมินต้ังแตวั่บท่ี.....................................ถึงวันท่ี..................... .....
รวมระยะเวลา.........ป ี.............เดือน........... วัน
ยังขาดระยะเวลาในการดำรงตำแหน่งท่ีเก่ียวข้องหรือเก้ือกูลอีก............. ปี............... เดือน......... วัน

ตำแหน่ง/ลักษณะงานของตำแหน่งท่ีฃอประเมิน
ตำแหน่ง/ระยะเวลา/ลักษณะงานซองดำแหบ่ง 

ท่ีฃอนับเก้ือกล

ตาแหนง.......
ตำแหน่งเลขท่ี. 
ลังกัด..........
สำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ 
มีลักษณะงานท่ีปฏิบัติ ดังน้ี 

๑.
๒.
๓.
๔.
๔.
ฯลฯ

(ลักษณะงาบท่ีปฏิปีติซองแต่ละตำแหน่งท่ีระบุไว้ใน 
แบบ ปส. ๑.๑)

๑. ตำแหน่ง.. 
สังกัด...... .
ต้ังแต่วันท่ี......................ถึงวันท่ี..........................
รวมเวลา.........ป ี............ เดือน...............วัน........
โดยในซ่วงเวลาดังกล่าว ได้รับมอบหมายให้ปฏิปีติงาน
ตามดำส่ัง........................ ..................................
ท่ี........... / ............... ลงวันท่ี.....................ดังน้ี
(ให้แนบดำส่ัง หรือหนังสือรับรองการปฏิบัติงานมาด้วย) 

๑.
๒.
๓.
ๆลฯ

๒. ตำแหน่ง.. 
สังกัด..........
ต้ังแต่วันท่ี..................... ถึงวันท่ี........................ I.
รวมเวลา.........จ ............ เดือน...............วัน........
โดยในซ่วงเวลาดังกล่าว ได้รับมอบหมายให้ปฏิปีติงาน
ตามคำส่ัง..........................................................
ท่ี........... /........... :...ลง'วันที..................... ดังน้ี
(ให้แนบดำส่ัง หรือหนังสือรับรองการปฏิบัติงานมาด้วย) 

๑.
๒.
๓.

ฯลฯ

ขอรับรองว่าข้อความข้างต้นเป็นความจริง

(ลงซ่ือ).. . . ผ ู้ขอรับการประเมิน (ลงซ่ือ).......................................................................................................................ผู้บังคับบัญซา
...) (............................................. )

วันท่ี., วันท่ี..

หมายเหตุ ให้แนบดำส่ังมอบหมายงานหรือหนังสือรับรองการมอบหมายการปฏิบัติงานท่ีเก่ียวข้องด้วย


