
ประกาศคณะกรรมการศกึษาธกิารจงัหวดัสระแกว้ 
เรือ่ง รบสมคัรคดัเลอืกบคุคลเขารบัการประเมนิผลงานเพือ่เลือ่นและแตง่ตัง้ใหด้ำรงตำแหนง่ 

บคุลากรทางการศกึษาอืน่ ตามมาตรา ๓๘ ค (๒) ประเภทวขิาการ ระดบัขำนาญการพเิศษ 
สงักดัสำนกังาบเขตพืน้ทีก่ารศกึษาประถมศกึษาสระแกว้ เขต ๑

ดวัยคณะกรรมการศกึษาธกิารจงัหวดัสระแกว้ ในการประขมครัง้ที ่๑๐/ ๒๕๖๓ เมือ่วนัที ่ ๑๖ 
พฤศจกิายน ๒(£๖๓ มมิตอิบมุติใิหป้ระกาศรบัสมคัรคดัเลอืกบคุคลเขา้รบัการประเมนิผลงาบเพือ่เลือ่นและแตง่ตัง้ 
ใหด้ำรงตำแหนง่บคุลากรทางการศกึษาอืน่ ตามมาตรา ๓๘ ค (๒) ประเภทวชิาการ ระดบัขำบาญการพเิศษ 
สงักดัสำนกังานเขตพืน้ทีก่ารศกึษาประถมศกึษาสระแกว้ เขต ๑

อาศยัอำนาจตามความใบมาตรา ๑๙(๔) มาตรา ๕๗ และมาตรา ๕๙ ประกอบกบัมาตรา ๒๙ 
แหง่พระราขนญัญต้ระเปยีบขา้ราชการครแูละบคุลากรทางการศกึษา พ.ศ.๒๕๔๗ และแกใ้ขเพิม่เตมิ (ฉบับท่ี ๒ 
พ.ศ.๒๕๕๑ หนงัลือสำนกังาน ก.ค.ศ. ที ่ศธ ๐๒๐๖.๕/ว ๗ ลงวับท่ี ๒๑ เมษายน ๒๕๕๒ หนงัลือสำนกังาน ก.ค.ศ. 
ด่วนท่ีสุต ที ่ ศธ ๐๒๐๖.๕ /ว  ๑๔ ลงวันที ่๒๗ สงิหาคม ๒๕๕๒ หนงัลอืสำนกังาบ ก.พ. ที ่นร ๑๐๐๖ /ว ๑๐ 
ลงวันท่ี ๑๕ กบัยายบ ๒๕๔๘ และคำสงัหว้หนา้คณะรกัษาความสงบแหง่ชาต ิ ท่ี ๑๙/๒๕๖๐ ลงวันท่ี ๓ เมษายน 
พ-ศ. ๒๕๖๐ นละมตคิณะกรรมการศกึษาธกิารจงัหวดัสระแกว้ ในการประบมุครัง้ที ่ ๑๐/๒๕๖๓ เมือ่วบัที ่ ๑๖ 
พฤศจกิายน ๒๕๖๓ จงัประกาศรบัสมคัรคดัเลอืกบคุคลเขา้รบัการประเมนิผลงาบเพือ่เลือ่นและแตง่ตัง้ใหด้ำรง 
ตำแหนง่บคุลากรทางการศกึษาอืน่ ตามมาตรา ๓๘ ค (๒) ประเภทวชิาการ ระดบัชำนาญการพเิศษ สังกัด 
สำนกังานเขตพืน้ทีก่ารศกึษาประถมศกึษาสระแกว้ เขต ๑ ดงับี้

๑ . ตำแหนง่ทีค่ดัเลอืก ตำแหนง่นกัทรพัยากรบคุคล ระดบัขำบาญการ/ขำนาญการพเิศษ 
ตำแหนง่เลขที ่อ ๑ ๙  กลุม่บรหิารงานบคุคล สงักดัสำนกังานเขตพืน้ทีก่ารศกึษาประถมศกึษาสระแกว้ เขต ๑ 

๒. คณุสมบตัขิองผูส้มคัร
๒.๑ เปน็ขา้ราฃการครแูละบคุลากรทางการศกึษา ตำแหนง่บคุลากรทางการศกึษาอืน่ 

ตามมาตรา ๓๘ ค (๒) สงักดัสำนกังานคณะกรรมการการศกึษาขัน้พืน้ฐาน
๒.๒ มคิณุสมปตีเิฉพาะสำหรบัตำแหนง่ตามที ่ ก.ค.ศ. กำหนด ดงับี้

(๑) ไดร้บัปรญิญาดร ปริญญาโท ปรญิญาเอก หรอืคณุวฒุอิยา่งอืน่ทีเ่ทยีบไดใ้นระดบั 
เดยีวกนั หรอืไดร้บัปรญิญาหรอืคณุวฒุ ิ อยา่งอืบ่ที ่ ก.ค.ศ. กำหนดวา่ใชเ้ปน็คณุสมปตีเิฉพาะสำหรบั 
ตำแหนง่บี1้ด ัและ

(๒) ดำรงตำแหนง่ใดตำแหนง่หบึง๋มาแกว้ ดงัตอ่1ปบี ้
(๒.๑) ประเภทอำนวยการ ระดบัดนั 
(๒.๒) ประเภทวชิาการ ระดบัชำนาญการพเิศษ 
(๒.๓) ประเภทวชิาการ ระดบัขำนาญการ ใมน่อัยกวา่ ๔ ปี 
(๒.๔) ตำแหนง่อยา่งอืบ่ทีเ่ทยีบเหา่ (๒.๑) หรอื (๒.๒) หรอื (๒.๓) แกว้แตก่รณ ี

ตามหลกัเกณทและเงือ่นไขที ่ ก.ค.ศ.กำหนด และปฎฟต้งิาบดา้นการบรหิารหรอืการพฒันาทรพัยากรบคุคล 
หรอืงานอืบ่ทีเ่กีย่วขอ้งตามทีส่ว่นราชการเจา้สงักดัเหบ็วา่เหมาะสมกบัหนา้ทีค่วามรบัผดขอบและสกัษณะงานที ่
ปฎปตีมิาแกว้ไมน่อ้ยกวา่ ๑ ปี และ

/ (๓) มริะยะเวลา...



-๒-

(๓) มรีะยะเวลาขัน้ตรในดำรงตำแหนง่หรอืเคยดำรงตำแหนง่ในสายงานทีจ่ะแตง่ตัง้ตามคณุวฒุ ิ
ของบคุคลและระดบัตำแหนง่ทีจ่ะแตง่ตัง้ ดงันี ้ ปรญิญาตร ี = ๘ ปี ปริญญาโท = ๖ ปี ,ปรญิญาเอก = ๔  ปี

อน้ีง ผูส้มคัรเขา้รบัการดดัเลอืกจะตอ้งมคีณุสมบดครบโทนในวนเจตรบัสมคัรวนัสดุทา้ย และ 
หากตรวจสอบภายหลงัพบวา่ เปน็ผูข้าดคณุสมบตั ิหรอืจะมคีณุสมบตคิรบถว้นภายหลงัวบัเจดรบัสมคัร 
วนัสดุทา้ย จะถกูตดัสทิธเิขา้รบัการดดัเลอืกในครัง้นี ้

๓. การสมคัรเขา้รบัการดดัเลอืก
ใทผู้,้ประสงค์ สมคัรเขา้รบัการดดัเลอืก ยืน่ใบสมคัรดวัยตนเอง พรอ้มเอกสารทีเ่กีย่วขอ้งและ 

ถกูตอังครบถว้นสมบรูณ ์ทีก่ลุม่บรหิารงานบคุคล สำนกังาบเขตพืน้ทีก่ารศกึษาประถมศกึษาสระแถว้ เขต ๑ 
ระหวา่งวนัที ่๖ - ๑๔ มกราคม ๒๔๖๔ ในวนัและเวลาราซการ 

๔. เอกสารประกอบการสมคัร ประกอบดวัย
๔.๑. ใบสมัคร
๔.๒ เอกสารประกอบการสมคัร จดัทำเปน็รปูเลม่แยกจากโบสมคัร จำนวน ๓ เลม่ ดงันี ้

๔.๒.๑ แบบรายงาบพจิารณาคณุสมบตัขิองบคุคล (แบบหมายเลข ๑)
๔.๒.๒ แบบประเมนิคณุลกับณะ (แบบหมายเลข ๒)
๔.๒.๓ ผลการปฎบิต้งานยอ้นหลงั ๓ จ (ผูน้งัดบันญัขารบัรองผลงาบตวัย) (แบบหมายเลข ๓) 
๔.๒.๔ ขือ่ผลงานทีจ่ะสง่ประเมนิพรอ้มทัง้เดาัโครงเรีอ่ง ลดัสว่นของผลงานในสว่นทีต่นเอง 

ปฏบิตัแิละรายขือ่ผูร้ว่มจดัทำผลงาน (ถา้ม)ี (แบบหมายเลข ๔)
๔.๒.๔ ขอ้เสนอแบวศดึเพือ่พฒันางาน ใบตำแหนง่ทีจ่ะเลือ่นและแตง่ตัง้ (แบบหมายเลข ๔)

๔.๓ สำเนาสมดุประวต ิหรอืสำเนา ก.ค.ค.๑๖ (ก.พ.๗) ฉบบัทีเ่ปน็ปจีจบนัทกุหนา้ ขืง่รบัรอง
ความถกูตอ้งโดยเจาัหนา้ทีผู่ร้บัผดิขอบการจดัทำทะเบยีนประรติขิา้ราขการ

๔.๔ หากผูส้มคัรมรีะยะเวลาขัน้ตํา่ในดำรงตำแหนง่หรอืเคยดำรงตำแหนง่ในสายงานทีจ่ะแตง่ตัง้ 
ตามคณุวฒุขิองบคุคลและระดบัตำแหนง่ทีจ่ะแตง่ตัง้ไมค่รบตามที ่ก.พ.กำหนด และขอนำระยะเวลาการดำรง 
ตำแหนง่หรอืเคยดำรงตำแหนง่ใบสายงานอืน่ขืง่มลีกัษณะงานเซงิรขิาการหรอืรขิาซพีทีเ่กีย่วขอ้งหรอืเกือ้กลู 
มานบัรวมเปน็ระยะเวลาขัน้ตํา่ใบการดำรงตำแหนง่ใบสายงานทีจ่ะแตง่ตัง้ใหจ้ดัสง่แบบสรปุลกัษณะงาน 
ทีเ่กีย่วขอ้งเกือ้กลู สำเนาปรญิญาบตัรทกุระดบั ดำสัง่มอบหมายใหป้ฎบํต้หนา้ทีแ่ละหลกัฐานทีแ่สดงวา่ 
ไตป้ฏบิตังิานจรงิ (ตามแบบแบบทา้ยประกาศนี)้ โดยจดัสง่เอกสารหลกัฐานดงักลา่ว เสนอ กศจ.สระนถ้ว 
พจิารณากอ่นจงึจะเปน็ผูม้สีทิธเิขา้รบัการดดัเลอืก ขืง่ กศจ.สระแถว้ จะพจิารณานบัระยะเวลาทีเ่กีย่วขอ้ง 
เกือ้กลู โนข'วงทีผู่ส้มคัรมคีณุสมบตัติรงตามคณุสมบตัเิฉพาะสำหรับตำแหนง่ และดำรงตำแหนง่โมต่รกวา่ 
ระดบั ๓ หรอืเทย้บเทา่ ตามลกัษณะงาบทีป่ฏบิตัจิรงิ ประโยขนทํีห่างราขการจะใตร้บัและตอ้งมดีำสัง่ 
มอบหมายงานใหป้ฏบิตัหินา้ทีด่งักลา่วขดัเจน รวมทัง้ตอ้งมกีารปฏบิตังิานจรงิตวัย 

๕. การประกาศรายชือ่ผูส้มคัรเขา้รนัการดดัเลอืก 
สำนกังาบเขตพืน้ทีก่ารศกึษาประถมศกึษาสระแกว เขต ๑  จะประกาครายขือ่ผูท้ ีส่มคัรเขา้รบั 

การดดัเลอืกทกุราย ภายในวนัที ่๑๘ มกราคม ๒๔๖๔ และแจงัใหท้กุกลุม่ทราบโดยตรง หรอืทางเวบ็ใซต ํ
h ttp ://w w w .sk led u .g o .th / และหากตรวจสอบภายหลงัวา่ผูส้มคัรมคีณุสมบตัติา่งไปจากทีก่ำหนด.
ตามประกาครบัสมคัร จะลอืเปน็ผูI้มมสทิธเิขา้รบัการดดัเลอืกเพือ่แตง่ตัง้ใหด้ำรงตำแหนง่โมว่า่กรณI์ดๆทัง้สิน้

/ ๖. หลกัเกณฑ.์..
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๖ . หลกเกณทและวรการคดเลอก
ลำนกังาบเขตพืน้ทีก่ารศกึษาประถมศกึษาสระแกว้ เขต ๑  จะดำเนบิการคดัเลอืกบคุคล 

ตามหลกัเกณฑแ์ละวธิกีารคดัเลอืกบคุคลเขา้รบัการประเนบิผลงาน ที ่ อ.ก.ค.ศ.เขตพืน้ทีก่ารศกึษา กำหนด 
โดยใหพ้จิารณาจากองศปึระกอบ ดงัตอ่ไปนี้

(๑) คณุสมปตีขิองบคุคล ตรงตามมาตรฐานกำหนดตำแหนง่ที ่ ก.ค.ศ.กำหนดโดยใหผู้ฃ้อรบั 
การคดัเลอืกรายงานขอ้มลู ในแบบรายงาน (แบบหมายเลข ๑)

(๒) คณุลกัษณะของบคุคล (แบบหมายเลข ๒ )
(๓) ผลการปฏปิตีงิานยอ้นหลงั ๓ ป ี (แบบหมายเลข ๓)
(๔) ขีอ่ผลงานทีจ่ะสง่ประเนนิพรอ้มทัง้เคา้โครงเรือ่ง ลดัสว่นของผลงาบใบสว่นทีต่นเองปฏปํตี ิ

และรายขือ่ผูร้ว่มจดัทำผลงาน (คา้น)ิ (แบบหมายเลข ๔ )
(๔) ขอ้เสนอแนวคดิเพีอ่พฒันางาบ ใบดำแหนง่ที'่จะแตง่ตัง้ (แบบหมายเลข ๔)

๗. เกณฑก์ารดดัสนิ
เกณฑก์ารดดัสนิไนการคดัเลอืกบคุคลเขา้รบัการประเนนิผลงาน 
(๑) ผลการประเนบิคณุลกัษณะของบคุคล (ผอ.สพท.ประเนนิ) คะแนนเตม็ ๓๐ คะแนน 
(๒) อายรุาซการในดำแหนง่ทีเ่ขา้รบัการคดัเลอืก คะแนนเตม็ ๑๐ คะแนน 
(๓) ผลงานยอ้นหลงั ๓ ป ี คะแบบเตม็ ๔๐ คะแบบ

- คณุภาพของผลงาน ๒๔ คะแนน
- ปรมิาณของผลงาน ๑๔ คะแนน 

(๔) ขอ้เสนอแนวคดิการพฒันางาบ คะแนนเตม็ ๒๐ คะแนน
- คณุภาพของขอ้เสนอ ๑๔ คะแนน
- ปรมาณของขอ้เสนอ ๔ คะแนน 

ทัง้นี ้ ผูI้ดรับัการคดัเลอืกจะตอ้งนคิณุสมปตีขิองบคุคลตรงตามมาตรฐานกำหนดตำแหนง่ และไต้
คะแนนรวมทัง้ ๔ ขอ้ ไมต่ากวา่ ๗๔ คะแบบ หรือไต้คะแนนประเนนิสงูสดุ ในกรณทีีน่จิำนวนผูส้มคัรเขา้รบั 
การคดัเลอืกมากกวา่ตำแหนง่วา่งทีป่ระกาศรบัสมคัร 

๘. หลกัเกณฑแ์ละวธิกีารดดัเลอืก
จะดำเนนิการคดัเลอืกและประเนบิบคุคลโดยคณะกรรมการคดัเลอืก จะพจิารณาจากขอ้มลู 

ในใบสมคัรและเอกสารผลงานประกอบการรบัสมคัร ตามขอ้ ๔ 
๙ . การประกาศรายขือ่ผูเ้ตร้บัการดดัเลอืก

จะประกาศรายขือ่ผูI้ตร้บัการคดัเลอืกจากผูท้ ีโ่ตค้ะแนนสงูสดุตามจำนวนตำแหนง่วา่งทีร่ะบ ุ
ในประกาศรบัสมคัร และแจงัไหท้กุกลุม่ทราบโดยตรงหรอืทางเวบิไขต ํ h ttpy /w w w .sk® edu .go .th /
เพีอ่เปดีโอกาสใหน้กิารทกัหว้งผลการคดัเลอืกเปน็ลายลกัษณอ์กัษร ภายใน ๓๐ รบั นบัแตร่นัประกาศรายขือ่ 
ผูI้ตร้บัการคดัเลอืก

๑๐. การสง่ผลงานและการประเมนิผลงาบ
ใหผู้ไ้ตร้บัการคดัเลอืกจะสง่ผลงาบเขา้รบัการประเนบิเพีอ่เลือ่นและแตง่ตัง้ใหด้ำรงตำแหนง่ 

ใบระดบัทีส่งูฃีบ้ไตใ้มก่อ่นประกาศรายขือ่ผูไ้ตร้บัการคดัเลอืก
/ ๑ ๑ . หลกัเกณฑ.์..



๑๑. หลกัเกณฑแ์ละวธิกีารประเมนิผลงาน
ผลงานทีจ่ะบามาประเมนิ จะตอ้งอยูใ่นเงือ่นไข ดงันี้
(๑) เปน็ผลงาบทีจ่ดัทำขึน้ในระหวางทีต่ำรงตำแหนง่ใบระดบัทีต่ํา่กวา่ระดบัทีจ่ะประเมนิ ๑ ระดับ 

เวน้แตค่ณะกรรมการประเมนิผลงานจะกำหนดเปน็อยำงอีบ่แตอ่ยา่งนอ้ยจะตอ้งมผิลงาบทีต่ํา่กวา่ ๑  ระดบัดว้ย 
(๒) ไมใชผ่ลงานวจิยั หรอวทิยานพินธท์ีเ่ปน็สว่นหนึง่ของการศกึษา เพือ่ขอรบัปรญิญาหรอื 

ประกาศนยิบตัร หรือเปน็สว่นหนึง่'ของการ'ฝก็อบรม
(๓) กรณเีปน็ผลงานรว่มดบัของบคุคลหลายคน จะตอ้งแสดงใหเ้หน็วา่ผูเ้สนอผลงาบประเมนิ 

ไต้มิส่วนร่วมใบการจัดทำ หรือผลติผลงาบใบสว่นใด หรอืเปน็ลดัสว่นเทา่ใด และมติำรบัรองจากผูม้สิว่นรว่ม 
ในผลงาบนัน้ และจากผูบ้งัคบับญัชาดวัย

(๔) ผลงาบทีน่ำมาใชป้ระเมนิเพือ่เลือ่นขึน้แตง่ตัง้ใหต้ำรงตำแหนง่ใบระดบัทีส่งูขึน้แลว้ จะนำเสนอ 
ใหป้ระเมนิเพือ่เลือ่นขึน้แตง่ตัง้ใบระดบัทีส่งูขึน้รกไมใต้

(๔) แนวคดิเพือ่การพฒันางานใหม้ปิระลทิธภีาพมากขึน้ ตอ้งเปน็แนวคดิทีจ่ะพฒันางาบใน 
ตำแหนง่ทีจ่ะไตร้บัการแตง่ตัง้ และมกิารกำหนดดวัซีว้ดัความสำเรจ็ของระยะเวลาของการตำเนบิงานไวด้ว้ย

(๖) จำนวนผลงาบทีจ่ะสง่ประเมนิ เปน็ผลการตำเนบิงานทีฝ่า่นมาอยา่งนอ้ย ๑ เรือ่ง และขอ้เสนอ 
แนวคดิเพือ่พฒันางาบอยา่งนอ้ย ๑  เรือ่ง ดงันี้

(๖.๑) ผลงานทีส่ง่ประเมนิ จะตอ้งเปน็ผลงาบทีม่ปิระโยซนตํอ่หนว่ยงาน โดยคำนงึลงคณุภาพ 
และมกิารเปลีย่นแปลงอยา่งสรา้งสรรค์

(๖.๒) แนวคดิพฒันางาบตอ้งมลิกัษณะเปน็ผงัมโนพศัน ํหรอืกรอบแนวคดิ ขึง้เปน็การนำเสนอ 
แนวคดิวธิกีารเพือ่พฒันางานหรอืปรบัปรงุงานในเชงิรกุ เพือ่ใหง้านมปิระลทิธภีาพมากขึน้ และสามารถนำไป 
ปฏบิต่ใดจ้รงิ

ลกัษณะของผลงาบ 
๑ ^ขอบเขตของผลงาน

เปน็ผลงาบการปฏบิตงิานและหรอืผลสำเรจ็ของงานทีเ่กดิจากงานในหนา้ทีค่วามรบัฝด็ชอบ 
ของตำแหนง่ และแนวคดิหรอืแผนงาบทีจ่ะตำเนบิการใบอนาคต ทีเ่ปน็การพฒันางาบใบตำแหนง่ทีจ่ะไดร้บั
การแตง่ตัง้

๒. คณุภาพของผลงาน
มคิณุภาพของผลงาบดมีาก 

๓^ความยุ,งยากซบัชอ้นของผลงาน
ใชห้ลกัวชิาการเฉพาะทางหรอืหลกัวชิาขพีเฉพาะดา้นในการปฏบิตังิานทีม่คิวามยงุยากมาก 

เปน็พเศษ จำเปน็ตอ้งมกิารดดัลบิใจ หรอืแดนัญิหาในงานทีป่ฏบิตเิปน็ประจำ 
๔. ประโยชนข์องผลงาน

เปน็ประโยชนตํอ่ทางราชการหรอืประชาชน หรอืประเทศชาต ิหรอืตอ่ความกาวหนา้ทาง 
วชิาการ หรอืในงาบวิชาชพีใบระดบัสงูมาก หรอืการพฒันาการปฏบิตงานใบระดบัสงูมาก

/ ๕ .. ความร.ู..



๕. ความรูค้วามชำนาญงานและประสบการณ์
มคีวามรู ้ความชำบาญงาบ และประสบการณส์งูมากเปน็พเิศษ เปน็ทีย่อมรบัโบระดบักอง

หรอืระดบักรม หรอืวงการวซิาการหรอืวซิาชพีดาับนัน้ ๆ
เกณฑก์ารดดัสนิ

คณุภาพของผลงาบ การพจิารณาประเมบีคณุภาพของงาน พจิารณาจากองคประกอบ ดงันี ้
(๑) องคป์ระกอบการประเมนิและคะแนบประเมนิผลงาบ

๑. คณุภาพของผลงาบและระดบัความยากในการปฎบิตีงาบหรอืการผลติผลงาน
คะแบบเตม็ ๔๐ คะแนน

๒. ประโยซนข้องผลงาบ
๓. ความรูค้วามชำนาญงานและประสบการณ์

คะแบบเตม็ ๔๐ คะแบบ 
คะแบนเตม็ ๑๐ คะแนน

(๒) เกณฑก์ารพจิารณาดดัลบิ
- ดอังไดรั้บคะแบบในแตล่ะองคป์ระกอบ
- ดอ้งไดค้ะแนนรวมทกุองคป์ระกอบ

ใม,1นอยก-ว่าร้อยละ ๗๐ 
ไมน่อ้ยกวา่รอ้ยละ ๗๐

๑๒. การแตง่ตัง้
เมือ่ผู1้ดร้บัการคดัเลอืกผา่นการประเมนิผลงาบแลว้ ใหผู้ม้อีำนาจตามมาตรา ๕๓ แหง่พระราข

บญญต้ระเบยีบขา้ราขการครแูละบคุลากรทางการศกึษา พ.ศ.๒๕๔๗ และทีแ่กไ้ขเพิม่เตมิ โดยอนมุติ กศจ.
สระแลว้ แตง่ตัง้ใหด้ำรงตำแหนง่ทีข่อรบัการประเมนิได ้ต ัง้น ี ้จะแตง่ตัง้ได!้มก่อ่นวนัทีส่ำนก้งานเขตพืน้ที ่
การศกึษาประถมศกึษาสระแลว้ เขต ๑  ไดร้บัผลงาบทีม่เีอกสารหลกัฐานครบลว้นสมบรูณ ์สามารถนา่ไป 
ประกอบการพจิารณาไดท้นัท ีโดยไม,ตอ้งแล!้ขเพิม่เตมิในสว่นทีเ่ปน็สาระสำคญัของผลงานและไมกอบวนัทีผู่น้ัน้ 
มคิณุสมบต้ครบลว้นตามหลกัเกณฑท์ีก่ำหนด

หากตรวจสอบพบภายหลงัวา่ผู!้ดร้บัการคดัเลอืกตามประกาศนี ้เปน็ผูท้ีม่คีณุสมบตีตา่งไปจาก ก.พ.
หรือ ก.ค.ศ. กำหนด จะไมพ่จิารณาแตง่ตัง้ใหด้ำรงตำแหนง่ หรอืหากมคีา์ลงัแตง่ตัง้แลว้ จะยกเลกิดำสัง่แตง่ตัง้ 
แลว้แตก่รณ ์จะเรยีกรอ้งลทิธใิดๆ โบภายหลงัมไิด้

จงประกาศไหท้ราบโดยทัว่คนั

ประกาศ ณ วับท่ีi'Wmธนัวาคม พ.ศ. ๒๕๖๓

(นายไสว สารีบท)
ศกึษาธกิารจงัหวดัสระแลว้ ปฎบิตีหนา้ทีแ่ทน 

ประธานกรรมการศกึษาธกิารจงัหวดัสระแลว้



รายละเอยีดการฃอมบัระยะเวลาการคำรงตำแหนง่ในสายงาบอืบ่ท ีเ่คยคำรงตำแหนง่ 
ขีง่มลีกัษณะงานเชงิวขิาการ หรอืวชิาชพิทีเ่กีย่วขอ้งหรอืเกือ้กลมานบรวมเปน็ 

ระยะเวลาขัน้ตาใบการคำรงตำแหนง่หีช่อประเมนิ

ขีอ่ผูส้มคัรเขา้รบัการคดัเลอืก........................................................................_................... ..........................
ตำแหนง่ทีส่มคัรเขา้รบัการคดัเลอืก.................... ........................................................................................
ระยะเวลาการดำรงตำแหนง่ในสายงานทีเ่กีย่วขอ้งหรอืเกือ้กลู มดีงันี ้
(ลาัมหีลายตำแหนง่หรอืหลายสงักดัใหแยกเปน็ชว่ง )ๆ

รนั เดอืน ปี รวม
ตำแหนง่/ลงักดั รายละเอยีดลกัษณะงานทีป่ฏบิต้

ตงแด ่ -  ถง เวลา

(เริม่ดนัจากระดบั ๓ และ ปฎบิตังาบเกีย่วกบั
ใดรับัจฒุปิรญิญาตร)ื

ตามตำสัง่..........................ท ี่.................

ลงรนัที่___________ ___

ขอรบัรองวา่ขอ้ความขา้งดบัเปน็ความจรงื

(ลงขีอ่)...................... ........................ผูส้มคัรเขา้รบัการดดัเลอืก
(.---------------------------------- )

รนัที่________ ___________________
(ลงขีอ่).............................................ผูบ้งัคบับญัขา

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

รันที.่........................................................
(ลงขีอ่)._______________________อดตีผูบ้งัคบับญัชา

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

รนัที.่...............................................................
รายละเอยีดลกัษณะงาบทีป่ฎบตจะดอังเปน็ลกัษณะงาบเชงิวชิาการหรอืวชิาชพิทีเ่กีย่วขอ้งหรอืเกือ้กลู 
ตำแหนง่ในสายงาบทีส่มคัรเขา้รบัการคดัเลอืก



แบบรายงานคณุสมบตัขิองบคุคล
แบบหมายเลข 1

ตอนท 1 ซอมลูสว่นบคุคล
1 . ซอ(ผูข้อรบการคดัเลอึก) ......................................................
2. ตำแหนง่(ปจัจบุนั).................................................. ................ตำแหนง่เลขที ่ ......................................

งาน/กลุม่ ........................... ......................................................
กอง/คนูย?สว่น/ลำนก้งานเขตพืน้ทีก่ารศกึษาประถมศกึษาลระแกว้ เขต 1 กรม ลพฐ.
ดำรงตำแหนง่นีเ้มือ่วนัที ่ ...............................เดอืน............ ........พ .ศ ...................
อตราเงนิเดอืนปจัจบุนั ................ .............
อตราเงนิเดอืนในปงีบประมาณทีแ่ลว้........................ .............

3. ขอคดัเลอืกทีจ่ะเขา้รบ้การประเมนิเพีอ่แตง่ตัป้หัด้ำรงตำแหนง่ ............................................... .............
ดา้นผูป้ฏปิตงิานทีม่ปีระลบการณ ์ ตำแหนง่เลขที ่ ...............................................
งาน/กลุม่ .........................................................
กอง/ศนูย/์สว่น/ลำนก้งานเซตพืน้ทีก่ารศกึษาประถมศกึษาลระแกว้ เข ต 1 กรม ลพฐ.

4. ประวตัสิว่นควั (จาก ก.พ.?)
เกดิเมือ่วนัที ่ ..........เดอืน...............................พ .ศ .................
อายรุาชการ .........ป ี........... เดอืน

5. ประวตักิารศกึษา (ระบ ุคณุวฒุ แิละวชิาเอก ปที ีล่ำเ!จการศกึษาและสถาบนั)
6. ใบอนญุาตประกอบวชิาชพี (ถา้ม)ี(ชือ่ใบอนญุาต)
7 .  ประวตักิารรบัราชการ(เริม่จากรบํราชการจนถงึปจัจบุนัแสดงเฉพาะทีใ่ดร้บัแตง่ตัง้ใหด้ำรงตำแหนง่ 

ในระคบัทีส่งูขึน้แตล่ะระคบั และกา?เปลีย่นแปลงในการดำรงตำแหนง่ในลายงานตา่งๆ
(ระบ ุ วนัเดอืน ปทีีเ่ริม่ดำรงตำแหนง่นัน้ ชือ่ตำแหนง่ อตราเงนิเดอืน และลงํกด้)

ธ. ประวัติการถึกอบรมและดงาน (ระบุ ปี พ.ศ.ท่ีเข้าอบรมห'รอดงาน ระยะเวลา หลกสูตรและตทาบันท่ีจดอบรม)
9. ประสบการณ์ในการปฎิปติงาน (เคยปฏิบัติงานเก่ียวก้บอะไรบ้างท่ีนอกเหนึอจากข้อ 7 ฟน บัวหน้าโครงการ 
บวัหนา้งาน กรรมการอนกุรรมการวทิยากร อาจารยพ เศษ  เปน็ดน้)

ขา้พเจา้ขอรบัรองวา่ขอ้ความทีแ่จง้ในแบบฟอ่รม่นีถ้กูตอ้งและเปน็จรงิ

(ลงช่ือ) (ผู้ขอรับภารคดัเลือก)
( )

ตำแหน่ง
วนัท ี่..................... เดอืน............. ....... ...พ .ศ ...............



ตอนท ี2 การตรวจสอบคณุสมฟต้ซองบคุคล
1. คณุจฒุกิารสกืษา

( ) ตรงตามคณุสมปตเิฉพาะตำแหนง่
( ) ไมต่รงแต ่ก.พ. ยกเวน้ตามมาตรา 56

2. ใบอนญุาตประกอบวชิาชพี (ถา้กำหนดไว)
( ) ตรงตามทีก่ำหนด(ไบอนญุาต ) ( ) ไมต่รงตามทีก่ำหนด

3. ระยะเวลาการดำรงตำแหนง่
( ) ครบตามทีก่ำหนดไวไินมาตรฐานกำหนดตำแหนง่
( ) ไมค่รบแตล่ะครบกำหนดไนวน้ที.่........................................ .

4 . ระยะเวลาขัน้ตาไนการดำรงตำแหนง่หรอืเคยดำรงตำแหนง่ในสายงานทีจ่ะแตง่ตัง้(ไหรวมถงึ
การดำรงตำแหนง่ในสายงานอืน่ทีเ่กีย่วรอ้งหรอืเคยปฎบิตงิานอืน่ทีเ่กีย่วรอ้งหรอืเกีอ๋กลูด'ํวย) 
( ) ตรงตามที ่ก.พ. กำหนด
( ) ไม,ตรง
( ) สง่ไหค้ณะกรรมการประเมนิเปน็ผูพ้จิารณา
( ) .................. ..................... ................. ......

5. อตัราเงนิเดอืน (เปรยบเทยีบกบอตราเงนิเดอืนรน้ตาของตำแหนง่ทีจ่ะแตง่ตัง้)
( ) ตากวา่ข ัน้ต ํา่ไมเ่กนิ2 ขัน้
( ) สงูก'วา่1ขัน้ตํา่

2



3

ตอนท ี2 การตรวจสอบคณุสมบดซองบคุคล

ล?ปผลการตรวจสอบคณุสมปตขิองบคุคล 
( ) อยูใ่นหลกัเกณฑท์ีจ่ะดำเนนิการตอ่ไปได้
( ) อยูใ่นหลกัเกณฑท์ีจ่ะดำเนนิการตอ่ไปได ้ แตต่อ้งใหค้ณะกรรมการ

ประเมนิผลงาน เปนิผูพ้จิารณาในเรือ่งระยะเวลาขัน้ตาในการดำรงตำแหนง่
ไม,อยใ่นหลกัเกณฑ(์ระบเหตผล.................... ..................................... )

ลงซือ่ (ผูต้รวจสอบ)

( )
(ตำแหนง่) ผูอ้ำนวยการกลุม่บรหิารงานบคุคล 

ผูร้บผดชอบการบรหิารงานบคุคล 
วนที.่........... J.......................J...........................



แบบประเมนิคณลกัษณะฃองบคุคล
ชือ่ ........................................ ตำแหนง่..................... ............................... ผูส้มคัรคดัเลอืกเพือ่แตง่ตงัใหต้ำรงตำแหนง่
.............................  ........... กลุม่...........................................  สำนกังานเขตพืน่ทีก่ารสกึษา .................................. .......

นบมหมายเลข 2

ตอนที ่1 รายการประเมนิ คะแนนเคม คะแนนทีไ่คร้บั
1. ความรบผดิชอบ พจิารณาจากพฤตกิรรม เชน่
- การเอาใจใสใ่นการทา็งานทีใ่ดรบมอบหมาย และหรอืงานทีเ่กีย่วขอ้ง

อยา่งมปีระสทิธภิาพ
- ยอมรบัผลงานของตนเองทัง้ในดา้นความสำเรจืและความผดิพลาด

20

2 .ความคดิรเรีม่ พจิารณาจากพฤตกิรรมเชน่
- คดิดน้ระบบ แนวทาง วธิตีำเมนิการใหม่ๆ  เพือ่ประสทิธผิลของงาน
- แสดงความคดิเหน็ใหข้อ้เสนอแนะอยา่งสมเหตสุมผลและสามารถปฎบิตํใิด้

20

- แสวงหาความ!ใหม ่ๆ เพืม่เตมิอยูเ่สมอโดยเฉพาะในสายวชิา/งานของตน
- ตรวจสอบ ปรบัปรงุ แกไข หรอืตดัแปลงวธิทีำงานใหม้ปีระสทิธภิาพ

และกา้วหนา้อยูต่ลอดเวลา
- สนใจงานทีซ่บัซอ้นยุง่ยาก
- มคีวามไวตอ่สถานการณห์รอืความฉบัไวในการรบั!สีง๋เราภายนอก

3. การแกไ้ขปญัหาและการตดัสนิใจ พจิารณาจากพฤตกิรรม เชน่
- วเิคราะหห์าสาเหตกุอ่นเสมอเมอประสบปญัหาใดๆ
- วเิคราะหล์ุท่างแกป้ญัหาโดยมทีางเลอืกปฎบิตไิดห้ลายวธิี

10

- เลอืกทางปฎบิตใินการแกป้ญัหาไดถ้ภดอ้งเหมาะสม
- ใชข้อ้มลูประกอบในการตดัสนิใจและแกป้ญัหา 

(ไมใ่ชค้วาม!สกึของตนอง)
4 .ความประพฤต ิ พจิารณาจากพฤตกิรรม เชน่

- รกัษาวนิยั
- ใหค้วามรว่มมอืคบัเพือ่นรว่มงาน
- ปฎบิตํงิานอยูใ่นกรอบของขอ้นงัคบัวา่ดว้ยจรรยาบรรณของขา้ราชการพลเรอืน

10
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ตอน ท ี1่ รายกไรประเมนิ คะแนน!ต้ม คะแนนท่ีใตรั้บ
5. ความสามารถในการสือ่สาร พจิารณาจากหฤตกิรรม เชน่ 10

- สือ่สารกบับคุคลตา่งๆ เชน่ ผูบ้งักบับญัชา เพือ่นรว่มงาน ผูร้บับรกิาร 
และผูเ้กีย่วขอ้งไสด์โดยเขา้ใจถกูตอ้งตรงกนั

- ถา่ยทอดและเผยแพวค่วามรูท้างวชิาการใหผู้อ้ ืน่เขา้ใจไตอ้ยา่งชค้เจน 
โดยใชภ้าษาอยา่งถกูตอ้งเหมาะสม

6. การพฒันาตนเอง พจิารณาจากพฤตกิรรม เชน่ 10
- ตดิตาม ศกึษา ตน้ควา้หาความเใหม่ๆ  หรอืสืง่ทีเ่ปน็ความกาวหนา 

ทางวชิาการ/วชิาชพีอย,ูเสมอ
- สนใจและปรบัตนเองใหก้าวหนาพนัวทิยาการใหม่ๆ  ตลอดเวลา
- นำความรูแ้ละวทิยาการใหม่ๆ  มาประอกุตใ้ชใ้นการปฏบิตังิานไต้

อยา่งมปีระสทีธภาพ
7 .วสิยัทศัน ์ พจิารณาจากพฤตกิรรมเชน่ 15

- คาดการณห์รอืพยากรณส์ถานการณข์า้งหนาอยา่งมหีลกัการและเหตผุล
- กำหนดหลกักลยทูธแ์ละวางแผนดำเนนิการเพือ่รองรบัสิง่ทีค่าดวา่จะเกดิขึน้

ทัง้ตา้นทีเ่ปน็ผลโดยตรงหรอืผลกระทบ 
8. คณุลกัษณะอืน่ๆ 5

■ การอทุศิเวลาใหแ้กท่างราชการ
■ การรกัษาผลประโยชนข์องทางราชการ
- การทำงานรว่มกบัผูอ้ืน่
- ความเสยีสละ

รวม 100

หมายเหตุ 1. ผู้บังคับบัญชาสามารถกำหนดคุณลักษณะทั้งหมดข้างต้นเพื่อใช้ในการประเมินหรือจะกำหนด 
คุณลักษณะ หรือจะเพื่มเติมคุณลักษณะใดๆ นอกเหนือจากที่กำหนดข้างต้น และให้กำหนด 
คะแนนเตึฆของแต่ละคุณลักษณะไต้ต้วฃ

2. ผู้ขอรับการคัดเลือกต้องไต้คะแนนรวมที่ผู้บังคับบัญชาประเมินตำแหน่งระดับชำนาญการพีเศษ
ต้องไต้คะแนนไม่ตากว่าร้อยละ 70 ตำแหน่งระดับนาญการ ต้องไต้คะแนนไม,ตากว่าร้อยละ 60 จึงถือว่าผ่าน 
การประเมินคุณลักษณะของบุคคล

3. กรณีไม่ผ่านการประเมินคุณลักษณะของบุคคล ให้ผู้บังคับบัญชาแจ้งผลการประเมิน
ดังกล่าวให้ผู้ขอรับการคัดเลือกทราบว่ารสิ่งใคที่ต้องปรับปรูงแต้ไขเพื่อให้ผู้ขอรับการคัดเลือก 

ปรับปรูงพัฒนาตนเองให้เหมาะสมต่อไป



ตอนที ่2 สรปุความเหน็ในการประเมนิ
ความเหน็ของผูป้ระเมนิ 
( ) ผานการประเมนิ
( ) ไมฝ่านการประเมนิ

ระบเุหตผุล......................

(ลงชือ่ผูป้ระเมนิ).................................................................
(---------------------- ---------------------)

(ตำแหนง่) ผูอ้ำนวยการสำนก่งานเขตพืน้ทีก่ารศกึษา 
วนัที่................................... . ................



ผอกไรปฎบิตงิานยอ้นหลงั 3ป  ี
ผลการปฎฟิต้งิาน ปงีบประมาณ................ . . . . . . .

เร ือ่ ง ............................................................................................. ........................................................... ...

1. สภาพปจัจบุนั/ปญัหา

นบบหมายเลข 3

2.กระบวนการ/ขัน้ตอนการดำเนนิงาน

3. ผลการดำเนนิงาน

3.1 ดา้นปรมาณ

3.2 ดา้นคณุภาพ

ขอรบัรองวำรายงานผลการปฎบิตํงิานดง้กลา่วเปน็ความจรงิทกุประการ
ลงชือ่..............................................................

( ............................................™.)

ดำแหนง่.................................................. ............ ........

ไดต้รวจสอบแลว้ขอรบัรองวา่ผลงานดง้กลา่วขา้งดน้ถกูดอ้งตรงกบัความเปน็จรงิทกุประการ
ลงชือ่................... .......................................

( ...............  ............................ '....)

ตำแหนง่.............................. ..........................................
(ผูบ้งัคบับญัชาทีค่วบคมุการปฏปิต้งิานของผท้ีเ่ขา้รบัการกดัเลอืก)



แบบหมายเอข 4

ชือ่ผองานทีส่ง่ประเมนิพร้อมทัง้!คา้โครงเร่ือง

1. ชือ่ผลงาน...............................................  .............................................................................................

2 . ระยะเวลาทีด่ำเนนิการ......................................................................................................................

3 . ความเทางวชิาการห1 อแนวความคดิทีใ่ชใ้นการดำเนนิการ

1 . . . . ......................................................................................... ..................................... ......................
2...................................... ..................... ...........
3  ............................................................................................. ...................... ..........................
4  ..................... ............................... ..........................................................................................

4. สเปสาระและ1ขัน้ตอนการดำเนนิงาน.................................................................................................

5. ผูร้ว่มดำเนนิการ (ถา้ม)ี

1 ........................................................สคัสว่นของผลงาน............................. ..... ;.....................
2 ........................................................สดัสว่นของผลงาน..........................................................

6. สว่นของงานทีผู่เ้สนอเปน็ผูป้ฎบิต ิ(ระบรุายละเอยีดของผลงานพรอ้มทัง้สดัสว่นของผลงาน)

7. ผลสำเรจ็ของงาน (เชงิปรมิาณ /ดณุ ภาพ)

8. การนำไปใชป้ระโยชน์



- 2 -

9. ความยุง่ยากในm รตำเนนิการ/ฟญ้หา/อปุสรรค

10. ขอเสนอแนะ

ขอรบัรองวา่ผลงานดงักลา่วขา้งคน้เปน็ความจรงิทกุประการ

ลงชือ่.............................................
(................................................)

ผูเ้สนอผลงาน

ขอรับรองว่าสัดล่วนหรือลักษณะงานในการคำเนินการของผู้เสนอข้างค้นถูกค้องดรงกับความเป็นจริง 
ทุกประการ

ลงช ึ๋อ .......................................  ลงช ื่อ .......................................
(.........................................) (

ผู้ร่วมคำเนินการ
............../ . ................J..............

ลงช ื่อ .......................................
(................................... )

ผู้ร่วมคำเนินการ
...... /........J....... ......./.......™/.......
ได้ตรวจสอบแล้วขอรับรองว่าผลงานดังกล่าวข้างด้นถูกต้องฅรงกับความเป็นจริงทุกประการ

ลงชื่อ...............................................  ลงชื่อ.............................................
( ................... ....................... ) (........................... .................)

ตำแหน่ง......................................  ตำแหน่งผู้อำนวยการส์านกงาน!ขดท่ีการสีกษาประถมสีกษาสระแกว เขด 1
(ผู้บังกับบัญชาที่ควบคุมดูแลการคำเนินการ)

...... J....... J.......  ......./.... ... J.......

หมายเหๆ หากผลงานมีลักษณะเฉพาะ เช่น แผ่นพับ หนังสือ แถบบันทึกเสียง ฯลฯ ผู้เสนอผลงาน 
อาจล่งผลงาน จริงประกอบการพิจารณาของคณะกรรมการก็ไค้

ลงช ื่อ ...................................
(.........................................)

ผู้ร่วมคำเนินการ

.........................)

ผู้ร่วมคำเนินการ
. / I ......


