ประกาศคณะกรรมการศึกษาธิการจังหวัดชัยนาท
เรื่อง รับสมัครข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตาแหน่งบุคลากรทางการศึกษาอื่น
ตามมาตรา ๓๘ ค. (๒) ตาแหน่งประเภทวิชาการ เข้ารับการคัดเลือกเพื่อเลื่อนและแต่งตั้ง
ให้ดารงตาแหน่งในระดับที่สูงขึ้น ในตาแหน่งที่ว่างตามกรอบอัตรากาลังที่ ก.ค.ศ. กาหนด
สังกัดสานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาชัยนาท
...........................................
ด้วย คณะกรรมการศึกษาธิการจังหวัดชัยนาท ในคราวประชุมครั้งที่ 4/๒๕61 เมือ่ วันที่ 10
เมษายน พ.ศ. 2561 มี ม ติ อ นุ มั ติ ใ ห้ ด าเนิ น การคั ด เลื อ กข้ า ราชการครู แ ละบุ ค ลากรทางการศึ ก ษา
ตาแหน่งบุคลากรทางการศึกษาอื่น ตามมาตรา 38 ค. (2) ตาแหน่งประเภทวิชาการ เพื่อเลื่อนและแต่งตั้ง
ให้ดารงตาแหน่ง ในระดับ ที่สูงขึ้น ในตาแหน่ งที่ ว่างตามกรอบอั ตรากาลัง ที่ ก.ค.ศ. กาหนด สัง กัด สานักงาน
เขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาชัยนาท
อาศั ย อ านาจตามมติ ก.ค.ศ. ให้ น าพระราชบั ญ ญั ติ ร ะเบี ย บข้ า ราชการพลเรื อ นสามั ญ
พ.ศ. ๒๕๕๑ มาบั งคั บใช้ กับข้ าราชการครูและบุ คลากรทางการศึกษา ตาแหน่ง บุค ลากรทางการศึ กษาอื่ น
ตามมาตรา ๓๘ ค. (๒) ในส่วนของการกาหนดระดับตาแหน่งและการให้ได้รับเงินเดือนโดยอนุโลม และมีมติ
กาหนดแนวทางการเลื่อนและแต่งตั้ง โดยนาหลักเกณฑ์และวิธีการตามหนังสือสานักงาน ก.พ. ที่ นร ๑๐๐๖/ว
๑๐ ลงวั นที่ ๑๕ กั น ยายน ๒๕๔๘ หนั งสื อ ส านั ก งาน ก.ค.ศ. ด่ วนที่ สุ ด ที่ ศธ ๐๒๐๖.๕/ว ๗ ลงวั น ที่ ๒๑
เมษายน ๒๕๕๒ หนังสื อสานั กงาน ก.ค.ศ. ที่ ศธ ๐๒๐๖.๕/ว ๑๔ ลงวันที่ ๒๗ สิง หาคม ๒๕๕๒ หนัง สื อ
สานักงาน ก.ค.ศ. ที่ ศธ ๐๒๐๖.๕/ว ๘ ลงวันที่ ๑๐ พฤษภาคม ๒๕๕๖ หนังสือสานักงาน ก.ค.ศ. ด่วนที่สุด
ที่ ศธ 0206.5/ว 17 ลงวันที่ 5 กันยายน 2556 และหนังสือสานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน
ด่วนที่สุด ที่ ศธ 04009/ว 4311 ลงวันที่ 13 กรกฎาคม 2560 ดาเนินการตามหลักเกณฑ์วิธีการคัดเลือก
และวิธีการประเมินบุคคล โดยอนุมัติคณะกรรมการศึกษาธิการจังหวัดชัยนาท ในคราวประชุมครั้งที่ 4/๒๕61
เมื่อวันที่ 10 เมษายน 2561 จึงประกาศรับสมัครข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตาแหน่งบุคลากร
ทางการศึกษาอื่น ตามมาตรา ๓๘ ค. (๒) ตาแหน่งประเภทวิชาการ เข้ารับการคัดเลือกเพื่อเลื่อนและแต่งตั้ง
ให้ดารงตาแหน่งในระดับ ที่สูงขึ้น ในตาแหน่ งที่ ว่างตามกรอบอัตรากาลัง ที่ ก.ค.ศ. กาหนด สัง กัดสานักงาน
เขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาชัยนาท ดังนี้
๑. ตำแหน่งที่จะคัดเลือก มีดังนี้
๑.๑ ตาแหน่งนักจัดการงานทั่วไป ระดับชานาญการ/ชานาญการพิเศษ ตาแหน่งเลขที่ อ ๒
กลุ่มอานวยการ
๑.๒ ตาแหน่งนักวิชาการพัสดุ ระดับชานาญการ/ชานาญการพิเศษ ตาแหน่งเลขที่ อ 19
กลุ่ ม บริห ารงานการเงิน และสิ น ทรัพ ย์ (เป็ น ต าแหน่ ง ที่ ไ ด้ รับ การปรั บ ระดั บ ให้ เป็ น ระดับ ช านาญการพิ เศษ
โดยวิธีการประเมินค่างาน กรณีผู้ได้รับการคัดเลือก สังกัดสานักงานเขตพื้นที่การศึกษาอื่น ให้ตัดอัตราเงินเดือนตามตัว
เพื่อรองรับการบรรจุและแต่งตั้ง)

/๑.๓ ตาแหน่ง...

-2๑.๓ ตาแหน่งนักทรัพยากรบุคคล ระดับชานาญการ/ชานาญการพิเศษ ตาแหน่งเลขที่ อ 24
กลุม่ บริหารงานบุคคล (เป็นตาแหน่งว่างจากการเลื่อนไหลตาแหน่งเกษียณอายุราชการ ปี 2560 กรณีผู้ได้รับ
การคั ด เลื อ ก สั ง กั ด ส านั ก งานเขตพื้ น ที่ ก ารศึ ก ษาอื่ น ให้ ตั ด อั ต ราเงิน เดื อ นตามตั ว เพื่ อ ส่ ง คื น ส านั ก งาน
คณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน)
๑.๔ ตาแหน่งนักวิเคราะห์นโยบายและแผน ระดับชานาญการ/ชานาญการพิเศษ ตาแหน่ง
เลขที่ อ ๓๘ กลุ่มนโยบายและแผน (เป็น ตาแหน่ง ว่างจากการเกษี ยณอายุราชการ ปี 2560 กรณี ผู้ไ ด้รับ
การคั ด เลื อ ก สั ง กั ด ส านั ก งานเขตพื้ น ที่ ก ารศึ ก ษาอื่ น ให้ ตั ด อั ต ราเงิน เดื อ นตามตั ว เพื่ อ ส่ ง คื น ส านั ก งาน
คณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน)
๒. คุณสมบัติของผู้สมัคร
๒.๑ เป็นบุ คลากรทางการศึก ษาอื่น ตามมาตรา ๓๘ ค. (๒) ตาแหน่ง ประเภทวิชาการ
ระดั บ ช านาญการ ไม่ น้ อ ยกว่ า ๔ ปี ปฏิ บั ติ ห น้ า ที่ ใ นส านั ก งานเขตพื้ น ที่ ก ารศึ ก ษา หรื อ ปฏิ บั ติ ห น้ า ที่
ในสถานศึกษา สังกัดสานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน
๒.๒ มี คุ ณ สมบั ติ ต รงตามคุ ณ สมบั ติ เฉพาะส าหรั บ ต าแหน่ ง ตามที่ ก.พ. ก าหนด
และคุณลักษณะเฉพาะสาหรับตาแหน่งตามที่ ก.พ. กาหนด (ตามเอกสารหมายเลข ๑)
๓. กำรสมัครเข้ำรับกำรคัดเลือก
ให้ ผู้ ป ระสงค์ จ ะสมั ค รเข้ ารั บ การคั ด เลื อ ก สมั ค รเข้ า รับ การคั ด เลื อ กโดยยื่ น ใบสมั ค ร
ด้วยตนเอง โดยระบุ ต าแหน่ งที่ ต้องการสมั ครได้ ไม่ เกิ น ๓ ตาแหน่ ง พร้ อมเอกสารที่เกี่ ยวข้ อง จ านวน ๓ ชุ ด
ที่กลุ่มบริหารงานบุคคล สานักงานศึกษาธิการจังหวัดชัยนาท ตามวันและเวลาที่กาหนดแนบท้ายประกาศ
(ในวันและเวลาราชการ) หากพ้น กาหนดเวลาดัง กล่ าว ถือว่าไม่ป ระสงค์เข้ ารับ การคัด เลือ ก (รายละเอีย ด
ตามเอกสารหมายเลข 3)
๔. เอกสำรประกอบกำรสมัคร
4.๑ ใบสมัครตามแบบแนบท้ายประกาศ
๔.๒ ส าเนาสมุ ด ประวั ติ หรื อ ส าเนา ก.พ.๗ (ที่ เ ป็ น ปั จ จุ บั น ทุ ก หน้ า ) ซึ่ ง รั บ รอง
ความถูกต้องโดยเจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบการจัดทาทะเบียนประวัติข้าราชการ
๔.๓ เอกสารหลักฐานประกอบการพิจารณา
๕. กำรประกำศรำยชื่อผู้มีสิทธิเข้ำรับกำรคัดเลือก
ส านั ก งานศึ ก ษาธิ ก ารจั ง หวั ด ชั ย นาท จะประกาศรายชื่ อ ผู้ มี สิ ท ธิ์ เข้ ารั บ การคั ด เลื อ ก
ณ สานักงานศึกษาธิการจังหวัดชัยนาท และทางเว็บไซต์ http://cpeo.cnt.go.th ตามวันและเวลาที่กาหนดไว้
แนบท้ายประกาศ และหากตรวจสอบภายหลังว่าผู้สมัครมีคุณสมบัติต่างไปจากที่กาหนดตามประกาศรับสมัคร
จะถือว่าเป็นผู้ไม่มีสิทธิเข้ารับการคัดเลือกเพื่อแต่งตั้ งให้ดารงตาแหน่งไม่ว่ากรณีใด ๆ (รายละเอียดตามเอกสาร
หมายเลข 3)
๖. หลักเกณฑ์และวิธีกำรคัดเลือก
สานักงานศึกษาธิการจังหวัดชัยนาทจะดาเนินการคัดเลือกโดย
๖.๑ การประเมินคุณลักษณะเฉพาะบุคคล
จานวน ๕๐ คะแนน
๖.๒ ผลการปฏิบัติงาน
จานวน ๓๐ คะแนน
๖.๒.๑ คุณภาพของผลงาน
จานวน ๑๕ คะแนน
๖.๒.๒ รางวัลอันเกิดจากผลงาน จานวน ๑๕ คะแนน
/๖.๓ แนวคิด...

-3๖.๓ แนวคิดในการพัฒนางานในตาแหน่งที่สมัครเข้ารับการแต่งตั้ง จานวน ๒๐ คะแนน
(รายละเอียดตามเอกสารหมายเลข 2)
๗. เกณฑ์กำรตัดสินแต่ละองค์ประกอบตามข้อ ๖ ไม่ต่ากว่าร้อยละ 65
๘. กำหนดวัน เวลำ กำรคัดเลือก
ให้ผู้สมัครเข้ารับการคัดเลือกตรวจสอบรายละเอียดได้ที่กลุ่มบริหารงานบุคคล สานักงาน
ศึกษาธิการจังหวัดชัยนาท ตามวัน เวลาที่กาหนดไว้แนบท้ายประกาศ (รายละเอียดตามเอกสารหมายเลข 3)
๙. กำรประกำศรำยชื่อผู้ได้รับกำรคัดเลือก
จะประกาศรายชื่อผู้ได้รับการคัดเลือกให้ดารงตาแหน่งที่ว่าง ณ สานักงานศึกษาธิการ
จัง หวัดชัยนาท และทางเว็บไซต์ http://cpeo.cnt.go.th ในวัน และเวลาตามที่กาหนดไว้แนบท้ายประกาศ
(รายละเอียดตามเอกสารหมายเลข 3)
๑๐. กำรแต่งตั้ง
๑๐.๑ จะแต่งตั้งผู้ได้รับการคัดเลือกตามจานวนตาแหน่งว่าง กรณีผู้ได้รับการคัดเลือก
รายใดต้ อ งเสนอ ก.ค.ศ. พิ จ ารณาคุ ณ สมบั ติ จ ะแต่ ง ตั้ ง ให้ ด ารงต าแหน่ ง เมื่ อ ทราบผลจาก ก.ค.ศ. แล้ ว
และหากตรวจพบภายหลั ง ว่ า ผู้ ได้ รั บ การคั ด เลื อ กตามประกาศนี้ เป็ น ผู้ มี คุ ณ สมบั ติ ต่ า งไปจากที่ ก.พ.
หรื อ ก.ค.ศ. ก าหนด จะไม่ พิ จ ารณาแต่ ง ตั้ ง ให้ ด ารงต าแหน่ ง หรื อ ยกเลิ ก ค าสั่ ง แต่ ง ตั้ ง ให้ ด ารงต าแหน่ ง
แล้วแต่กรณีจะเรียกร้องสิทธิใด ๆ ในภายหลังมิได้
๑๐.๒ การคัดเลือกครั้งนี้เป็นการคัดเลือกเฉพาะคราว ไม่มีการขึ้นบัญชีไว้แต่อย่างใด
จึงประกาศให้ทราบโดยทั่วกัน
ประกาศ ณ วันที่ 17 เมษายน พ.ศ. 2561

(นายวินัย ตะปะสา)
รองศึกษาธิการจังหวัด รักษาการในตาแหน่ง
ศึกษาธิการจังหวัดชัยนาท ปฏิบัติหน้าที่แทน
ประธานคณะกรรมการศึกษาธิการจังหวัดชัยนาท

เอกสำรหมำยเลข ๑
บัญชีรำยละเอียดคุณสมบัติผู้สมัครเข้ำรับกำรคัดเลือกเพือ่ เลื่อนและแต่งตั้ง
บุคลำกรทำงกำรศึกษำอื่น ตำมมำตรำ ๓๘ ค. (๒) ตำแหน่งประเภทวิชำกำร
ให้ดำรงตำแหน่งในระดับที่สูงขึ้น ในสำนักงำนเขตพื้นที่กำรศึกษำประถมศึกษำชัยนำท
(แนบท้ำยประกำศคณะกรรมกำรศึกษำธิกำรจังหวัดชัยนำท ประกำศ ณ วันที่ 17 เมษำยน พ.ศ. 2561)
ที่

ตาแหน่ง

1 นักจัดการงานทั่วไป
ระดับชานาญการ/
ชานาญการพิเศษ

คุณสมบัติผู้สมัคร
๑. มีคุณสมบัติเฉพาะสาหรับตาแหน่งนักจัดการงานทั่วไป
ระดับปฏิบัติการ หรือมีคุณวุฒิอย่างใดอย่างหนึ่ง ดังต่อไปนี้
๑.๑ ได้รับปริญญาตรีหรือคุณวุฒิอย่างอื่นที่เทียบได้ใน
ระดับเดียวกัน ในสาขาวิชาหรือทางที่ส่วนราชการเจ้าสังกัดเห็นว่า
เหมาะสมกับหน้าที่ความรับผิดชอบและลักษณะงานที่ปฏิบัติ
๑.๒ ได้รับปริญญาโทหรือคุณวุฒิอย่างอื่นที่เทียบได้ในระดับ
เดียวกัน ในสาขาวิชาหรือทางที่ส่วนราชการเจ้าสังกัดเห็นว่า
เหมาะสมกับหน้าที่ความรับผิดชอบและลักษณะงานที่ปฏิบัติ
๑.๓ ได้รับปริญญาเอกหรือคุณวุฒิอย่างอื่นที่เทียบได้ในระดับ
เดียวกัน ในสาขาวิชาหรือทางที่ส่วนราชการเจ้าสังกัดเห็นว่า
เหมาะสมกับหน้าที่ความรับผิดชอบและลักษณะงานที่ปฏิบัติ
๑.๔ ได้รับปริญญาหรือคุณวุฒิอย่างอื่นที่ ก.ค.ศ.กาหนดว่า
ใช้เป็นคุณสมบัติเฉพาะสาหรับตาแหน่งนี้ได้ และ
๒. ดารงตาแหน่งใดตาแหน่งหนึ่งมาแล้ว ดังต่อไปนี้
๒.๑ ประเภทอานวยการ ระดับต้น
๒.๒ ประเภทวิชาการ ระดับชานาญการ ไม่น้อยกว่า ๔ ปี
๒.๓ ตาแหน่งอย่างอื่นที่เทียบเท่า ๒.๑ หรือ ๒.๒ แล้วแต่กรณี
ตามหลักเกณฑ์และเงื่อนไข ที่ ก.ค.ศ. กาหนด และ
๓. ปฏิบัติงานด้านบริหารจัดการภายในสานักงานหรือการบริหาร
ราชการทั่วไป หรืองานอื่นที่เกี่ยวข้องตามที่ส่วนราชการเจ้าสังกัด
เห็นว่าเหมาะสมกับหน้าที่ความรับผิดชอบและลักษณะงาน
ที่ปฏิบัติมาแล้วไม่น้อยกว่า ๑ ปี

หมาย
เหตุ

ที่

ตาแหน่ง

2 นักวิชาการพัสดุ
ระดับชานาญการ/
ชานาญการพิเศษ

คุณสมบัติผู้สมัคร
๑. มีคุณสมบัติเฉพาะสาหรับตาแหน่งนักวิชาการพัสดุระดับ
ปฏิบัติการ หรือมีคุณวุฒิอย่างใดอย่างหนึ่ง ดังต่อไปนี้
1.1 ได้รับปริญญาตรี หรือคุณวุฒิอย่างอื่นที่เทียบได้ในระดับ
เดียวกัน ในสาขาวิชาหรือทางที่ส่วนราชการเจ้าสังกัดเห็นว่า
เหมาะสมกับหน้าที่ความรับผิดชอบและลักษณะงานที่ปฏิบัติ
1.2 ได้รับปริญญาโท หรือคุณวุฒิอย่างอื่นที่เทียบได้ในระดับ
เดียวกัน ในสาขาวิชาหรือทางที่ส่วนราชการเจ้าสังกัดเห็นว่า
เหมาะสมกับหน้าที่ความรับผิดชอบและลักษณะงานที่ปฏิบัติ
1.3 ได้รับปริญญาเอก หรือคุณวุฒิอย่างอื่นที่เทียบได้ในระดับ
เดียวกัน ในสาขาวิชาหรือทางที่ส่วนราชการเจ้าสังกัดเห็นว่า
เหมาะสมกับหน้าที่ความรับผิดชอบและลักษณะงานที่ปฏิบัติ
1.4 ได้รับปริญญา หรือคุณวุฒิอย่างอื่นที่ ก.ค.ศ. กาหนด
ว่าใช้เป็นคุณสมบัติเฉพาะสาหรับตาแหน่งนี้ได้ และ
2. ดารงตาแหน่งใดตาแหน่งหนึ่งมาแล้ว ดังต่อไปนี้
2.1 ประเภทอานวยการระดับต้น
2.2 ประเภทวิชาการ ระดับชานาญการ ไม่น้อยกว่า 4 ปี
2.4 ตาแหน่งอย่างอื่นที่เทียบเท่า 2.1 หรือ 2.2 แล้วแต่
กรณี ตามหลักเกณฑ์และเงื่อนไขที่ ก.ค.ศ. กาหนด และ
3. ปฏิบัติงานด้านวิชาการพัสดุ หรืองานอื่นที่เกี่ยวข้องตามที่
ส่วนราชการเจ้าสังกัดเห็นว่าเหมาะสมกับหน้าที่ความรับผิดชอบ
และลักษณะงานที่ปฏิบัติมาแล้วไม่น้อยกว่า 1 ปี

หมาย
เหตุ

ที่

ตาแหน่ง

3 นักทรัพยากรบุคคล
ระดับชานาญการ/
ชานาญการพิเศษ

คุณสมบัติผู้สมัคร
1. มีคุณสมบัติเฉพาะสาหรับตาแหนงนักทรัพยากรบุคคล ระดับ
ปฏิบัติการ หรือมีคุณวุฒิอย่างใดอย่างหนึ่ง ดังต่อไปนี้
1.1 ได้รับปริญญาตรี หรือคุณวุฒิอย่างอื่นที่เทียบได้ในระดับ
เดียวกัน ในสาขาวิชาหรือทางที่ส่วนราชการเจ้าสังกัดเห็นว่า
เหมาะสมกับหน้าที่ความรับผิดชอบและลักษณะงานที่ปฏิบัติ
1.2 ได้รับปริญญาโท หรือคุณวุฒิอย่างอื่นที่เทียบได้ในระดับ
เดียวกัน ในสาขาวิชาหรือทางที่ส่วนราชการเจ้าสังกัดเห็นว่า
เหมาะสมกับหน้าที่ความรับผิดชอบและลักษณะงานที่ปฏิบัติ
1.3 ได้รับปริญญาเอก หรือคุณวุฒิอย่างอื่นที่เทียบได้ในระดับ
เดียวกัน ในสาขาวิชาหรือทางที่ส่วนราชการเจ้าสังกัดเห็นว่า
เหมาะสมกับหน้าที่ความรับผิดชอบและลักษณะงานที่ปฏิบัติ
1.4 ได้รับปริญญา หรือคุณวุฒิอย่างอื่นที่ ก.ค.ศ. กาหนด
ว่าใช้เป็นคุณสมบัติเฉพาะสาหรับตาแหน่งนี้ได้ และ
2. ดารงตาแหน่งใดตาแหน่งหนึ่งมาแล้ว ดังต่อไปนี้
2.1 ประเภทอานวยการ ระดับต้น
2.2 ประเภทวิชาการ ระดับชานาญการ ไม่น้อยกว่า 4 ปี
2.3 ตาแหน่งอย่างอื่นที่เทียบเท่า 2.1 หรือ 2.2 แล้วแต่กรณี
ตามหลักเกณฑ์และเงื่อนไขที่ ก.ค.ศ. กาหนด และ
3. ปฏิบัติงานด้านบริหารหรือการพัฒนาทรัพยากรบุคคล หรือ
งานอื่นที่เกี่ยวข้องตามที่ส่วนราชการเจ้าสังกัดเห็นว่าเหมาะสมกับ
หน้าที่ความรับผิดชอบ และลักษณะงานที่ปฏิบัติมาแล้ว
ไม่น้อยกว่า 1 ปี

หมาย
เหตุ

ที่

ตาแหน่ง

4 นักวิเคราะห์นโยบาย
และแผน
ระดับชานาญการ/
ชานาญการพิเศษ

คุณสมบัติผู้สมัคร
๑. มีคุณสมบัติเฉพาะสาหรับตาแหน่งนักวิเคราะห์นโยบายและแผน
ระดับปฏิบัติการ หรือมีคุณวุฒิอย่างใดอย่างหนึ่ง ดังต่อไปนี้
๑.๑ ได้รับปริญญาตรีหรือคุณวุฒิอย่างอื่นที่เทียบได้ในระดับ
เดียวกัน ในสาขาวิชาหรือทางที่ส่วนราชการเจ้าสังกัดเห็นว่า
เหมาะสมกับหน้าที่ความรับผิดชอบและลักษณะงานที่ปฏิบัติ
๑.๒ ได้รับปริญญาโทหรือคุณวุฒิอย่างอื่นที่เทียบได้ในระดับ
เดียวกัน ในสาขาวิชาหรือทางที่ส่วนราชการเจ้าสังกัดเห็นว่า
เหมาะสมกับหน้าที่ความรับผิดชอบและลักษณะงานที่ปฏิบัติ
๑.๓ ได้รับปริญญาเอกหรือคุณวุฒิอย่างอื่นที่เทียบได้ในระดับ
เดียวกัน ในสาขาวิชาหรือทางที่ส่วนราชการเจ้าสังกัดเห็นว่า
เหมาะสมกับหน้าที่ความรับผิดชอบและลักษณะงานที่ปฏิบัติ
๑.๔ ได้รับปริญญาหรือคุณวุฒิอย่างอื่นที่ ก.ค.ศ.กาหนดว่า
ใช้เป็นคุณสมบัติเฉพาะสาหรับตาแหน่งนี้ได้ และ
๒. ดารงตาแหน่งใดตาแหน่งหนึ่งมาแล้ว ดังต่อไปนี้
๒.๑ ประเภทอานวยการ ระดับต้น
๒.๒ ประเภทวิชาการ ระดับชานาญการ ไม่น้อยกว่า ๔ ปี
๒.๓ ตาแหน่งอย่างอื่นที่เทียบเท่า ๒.๑ หรือ ๒.๒ แล้วแต่กรณี
ตามหลักเกณฑ์และเงื่อนไข ที่ ก.ค.ศ. กาหนด และ
๓. ปฏิบัติงานด้านวิเคราะห์นโยบายและแผนหรืองานอื่นที่เกี่ยวข้อง
ตามที่ส่วนราชการเจ้าสังกัดเห็นว่าเหมาะสมกับหน้าที่
ความรับผิดชอบและลักษณะงานที่ปฏิบัติมาแล้วไม่น้อยกว่า ๑ ปี

หมาย
เหตุ

เอกสำรหมำยเลข ๓
ปฏิทินการคัดเลือกเพื่อเลื่อนและแต่งตั้งบุคลากรทางการศึกษาอื่น ตามมาตรา ๓๘ ค. (๒)
ตาแหน่งประเภทวิชาการ ให้ดารงตาแหน่งระดับที่สูงขึ้น
สังกัดสานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาชัยนาท
(แนบท้ายประกาศสานักงานศึกษาธิการจังหวัดชัยนาท ประกาศ ณ วันที่ 17 เมษายน พ.ศ. ๒๕61)
กำหนดวัน เวลำ

ดำเนินกำร

วันที่
17 เมษายน 2561
- ประกาศรับสมัคร
วันที่
24 เมษายน – 2 พฤษภาคม ๒๕61 - รับสมัคร
ภายในวันที่ 9 พฤษภาคม 2561
- ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับ
การคัดเลือก
ภายในวันที่ 21 พฤษภาคม 2561
- ดาเนินการคัดเลือก
ภายในวันที่ 31 พฤษภาคม 2561
- ประกาศผลการคัดเลือก

หมำยเหตุ
กาหนดวันและเวลา
ดังกล่าวสามารถ
เปลี่ยนแปลงได้
ตามความเหมาะสม

ใบสมัครเข้ารับการคัดเลือกข้ำรำชกำรครูและบุคลำกรทำงกำรศึกษำ ตำแหน่งบุคลำกรทำงกำรศึกษำอื่น
ตำมมำตรำ 38 ค. (2) เพือ่ เลือ่ นและแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งในระดับที่สูงขึ้น
ในตำแหน่งที่ว่ำงตำมกรอบอัตรำกำลังที่ ก.ค.ศ. กำหนด
สังกัดสำนักงำนเขตพื้นที่กำรศึกษำประถมศึกษำชัยนำท
---------------------------------ข้าพเจ้า

ตาแหน่ง
เกิดเมื่อวันที่
เดือน
ปี
เดือน คุณวุฒิปริญญาทางการศึกษา (วุฒิย่อ)
คุณวุฒิปริญญาอื่น
สาขา
ระดับ

ระดับ
กลุ่ม
พ.ศ.
อายุ
สาขา
สมัครเข้ารับคัดเลือกในตาแหน่ง
ตาแหน่งเลขที่
กลุ่ม
ข้าพเจ้าขอรับรองว่าเป็นผู้มีคุณสมบัติ ตรงตามประกาศรับสมัครทุกประการ และข้อความที่ข้าพเจ้า
กรอกในใบสมัครนี้ถูกต้องตามความเป็นจริง พร้อมนี้ได้แนบรายละเอียดข้อมูลบุคคล และผลงานเพื่อประกอบ
การพิจารณาคัดเลือก พร้อมสาเนาสมุดประวัติ หรือสาเนา ก.พ. ๗ ที่ถูกต้องเป็นปัจจุบันเพื่อประกอบการสมัคร
เข้ารับการคัดเลือกแล้ว และหากตรวจสอบภายหลังพบว่าเป็นผู้ขาดคุณสมบัติ ข้าพเจ้าจะไม่ขอรับการแต่งตั้ง
และไม่เรียกร้องสิทธิ์ใด ๆ ทั้งสิ้น สถานที่ติดต่อได้สะดวก บ้านเลขที่....................................................................
..............................................................................................................................................................................
..............................................................................................................................................................................
โทรศัพท์มือถือ
ลงชื่อ

ผู้สมัคร
(

)

ตาแหน่ง
วันที่

เฉพำะเจ้ำหน้ำที่
บันทึกของเจ้ำหน้ำที่รับสมัคร
ผู้สมัครได้เสนอใบสมัครและหลักฐานไว้แล้ว ปรากฏว่า
(..........) หลักฐานครบถ้วน
(..........) มีปัญหา คือ
........................................................................................
........................................................................................
(ลงชื่อ) ....................................................จนท. รับสมัคร
(..........................................................)
ตาแหน่ง ........................................................................
.......... / ........................................... / ..............

ควำมเห็นของเจ้ำหน้ำที่ตรวจคุณสมบัติ
ได้ตรวจสอบคุณสมบัติของผู้สมัครแล้ว เห็นว่า
(..........) มีคุณสมบัติครบถ้วนตามประกาศรับสมัคร
(..........) ขาดคุณสมบัติ เนื่องจาก ..................................
...........................................................................................
...........................................................................................

(ลงชื่อ) ...................................................... จนท. ตรวจคุณสมบัติ
(..........................................................)
ตาแหน่ง ...............................................................................
.......... / ..................................... / ....................

รูปถ่าย ๑ นิ้ว
ถ่ายไว้ไม่เกิน
๖ เดือน

แบบคาขอเลื่อนและแต่งตั้งข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา
ตาแหน่งบุคลากรทางการศึกษาอื่นตามมาตรา ๓๘ ค. (๒)
ให้ดารงตาแหน่งในระดับที่สูงขึ้นในตาแหน่งที่ว่างตามกรอบอัตรากาลังที่ ก.ค.ศ. กาหนด
เขียนที่ ...............................................................................
วันที่ .......... เดือน ................................... พ.ศ. ..................
เรื่อง ขอเลื่อนและแต่งตั้งข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตาแหน่งบุคลากรทางการศึกษาอื่น
ตามมาตรา ๓๘ ค. (๒) ให้ดารงตาแหน่งในระดับที่สูงขึ้น
เรียน ศึกษาธิการจังหวัดชัยนาท
ด้วยข้าพเจ้า ........................................................................................ อายุ ................ ปี
เกิดวันที่ ........ เดือน .................................... พ.ศ. ............. เลขประจาตัวประชาชน.........................................
ปัจจุบันเป็นข้าราชการ............................................................... ตาแหน่ง ...........................................................
ระดับ/ วิทยฐานะ .................................... รับเงินเดือน ระดับ/ชั้น ....................... อัตรา/ขั้น ..................... บาท
สังกัด/หน่วยงานการศึกษา/กอง/สานัก .......................................................... กรม ............................................
กระทรวง ............................................... ตั้งอยู่ที่ .................. หมู่ที่ .......... ถนน ...............................................
ตาบล/แขวง ....................................... อาเภอ/เขต ........................................ จังหวัด ........................................
รหัสไปรษณีย์ ....................................... โทรศัพท์ .............................. โทรศัพท์เคลื่อนที่ ..................................
โทรสาร .................................. e-mail …............................................................................................................
ปัจจุบันอยู่บ้านเลขที่ .............. หมู่ที่ ....... ถนน ........................ ตาบล/แขวง ................................
อาเภอ/เขต ............................ จังหวัด ............................. รหัสไปรษณีย์.................... โทรศัพท์บ้าน...................
โทรศัพท์เคลื่อนที่ ................................ โทรสาร ............................ e-mail …..................................................
มีความสมัครใจขอเลื่อนและแต่งตั้งข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตาแหน่งบุคลากรทางการศึกษาอื่น
ตามมาตรา ๓๘ ค. (๒) ให้ดารงตาแหน่งในระดับที่สูงขึ้น ในตาแหน่ง ............................................................
กลุ่ม .............................................................. สังกัด สานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาชัยนาท
ข้าพเจ้าขอเรียนว่า
๑. ข้าพเจ้ามีคุณสมบัติทั่วไปตามมาตรา ๓๐ แห่งพระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการครูและบุคลากร
ทางการศึกษา พ.ศ. ๒๕๔๗
๒. เริ่มเข้ารับราชการ เป็นข้าราชการ ................................................................... เมื่อวันที่ ..............
เดือน .................................... พ.ศ. ................... ตาแหน่ง .................................................................................
ระดับ ................................. สังกัด .....................................................................................................................
ส่วนราชการ....................................................................... กระทรวง ..................................................................
๓. วินัย/คดีความ
( ) เคยถูกลงโทษทางวินัย
( ) ไม่เคยถูกลงโทษทางวินัย
( ) อยู่ในระหว่างถูกดาเนินการทางวินัย ( ) ไม่อยู่ในระหว่างถูกดาเนินการทางวินัย
( ) อยู่ในระหว่างถูกดาเนินคดีอาญา
( ) ไม่อยู่ในระหว่างถูกดาเนินคดีอาญา
( ) อยู่ในระหว่างถูกดาเนินคดีล้มละลาย ( ) ไม่อยู่ในระหว่างถูกดาเนินคดีล้มละลาย

-2๔. ประวัติการศึกษา (ให้ระบุคุณวุฒิทุกระดับ ตั้งแต่ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) หรือ
เทียบเท่าขึ้นไป)
ที่
๑
๒
๓
๔

คุณวุฒิ

สาขา/วิชาเอก

สถาบันการศึกษา

ฯลฯ
๕. ประวัติการรับราชการ (ระบุเฉพาะที่มีการเปลี่ยนตาแหน่ง/ระดับ หรือเปลี่ยนหน่วยงาน)
ที่
๑
๒
๓
๔

วัน เดือน ปี

ตาแหน่ง/ระดับ

สังกัด

หมายเหตุ

ฯลฯ
สาหรับตาแหน่งประเภทวิชาการ ให้ระบุว่าบรรจุและแต่งตั้งโดยวิธีใด พร้อมเอกสารหลักฐาน
๖. เอกสารหลักฐานต่าง ๆ ที่ส่งเพื่อประกอบการพิจารณา โดยมีผู้รับรองสาเนาตามระเบียบสานัก
นายกรัฐมนตรี ว่าด้วยงานสารบรรณ ดังนี้
 6.๑ สาเนาบัตรประจาตัวเจ้าหน้าที่ของรัฐ
จานวน 1 ฉบับ
 6.๒ สาเนาปริญญาบัตร
จานวน 1 ฉบับ
 6.๓ สาเนาทะเบียนประวัติข้าราชการ (ก.พ. ๗) ที่มี่รายละเอียดครบถ้วนสมบูรณ์
ตั้งแต่วันที่เริ่มรับราชการจนถึงปัจจุบัน
จานวน 1 ฉบับ
 6.๔ เอกสารหลักฐานที่แสดงผลงานหรือผลการปฏิบัติงาน จานวน 3 ชุด
(โปรดระบุ...)
1. …………………………………………………………………………… จานวน ........... ชุด
2. …………………………………………………………………………… จานวน ........... ชุด
3. …………………………………………………………………………... จานวน ........... ชุด
4. …………………………………………………………………………... จานวน ........... ชุด
5. …………………………………………………………………………… จานวน ........... ชุด
 6.๔ สาเนาเอกสารหลักฐานอื่นที่เกี่ยวข้อง เช่น หนังสือสาคัญการเปลี่ยนชื่อตัว ชื่อสกุล
ใบสาคัญการสมรส เป็นต้น (ถ้ามี)
จานวน .......... ฉบับ

-3ข้ า พเจ้ า ขอรั บ รองว่ า ข้ อ ความและเอกสารหลั ก ฐานตามที่ ร ะบุ แ ละยื่ น ไว้ นี้ ถู ก ต้ อ งตรงตาม
ความเป็นจริงทุกประการ
จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณา
ขอแสดงความนับถือ
(ลงชื่อ) ..................................................................
(................................................................)
ตาแหน่ง ...............................................................
คารับรองและความเห็นของผู้บังคับบัญชา
ขอรับรองว่าข้อความดังกล่าวข้างต้นเป็นความจริงและมีความเห็นเพื่อประกอบการพิจารณา ดังนี้
.............................................................................................................................................................................
.............................................................................................................................................................................
(ลงชื่อ) ........................................................ ผู้บังคับบัญชาชั้นต้น
(........................................................)
ตาแหน่ง ........................................................
ความเห็นของผู้บังคับบัญชา
.............................................................................................................................................................................
.............................................................................................................................................................................
(ลงชื่อ) ......................................................... ผู้บังคับบัญชา
(........................................................)
ตาแหน่ง .......................................................
ความเห็นของผู้บังคับบัญชาสูงสุด
.............................................................................................................................................................................
.............................................................................................................................................................................
(ลงชื่อ) .........................................................
(........................................................)
ตาแหน่ง .......................................................

แบบ ๑
ข้อมูลบุคคล
๑. ชื่อ (ผู้สมัครเข้ารับการคัดเลือก) .............................................................................................................
๒. ตาแหน่ง (ปัจจุบัน) ...................................................................ตาแหน่งเลขที่........................................
งาน / ฝ่าย / กลุ่ม ........................................................... สานัก ................................................................
หน้าที่ความรับผิดชอบปัจจุบัน.................................................................................................................
.................................................................................................................................................................. ....
.............................................................................................................................................................. ............
......................................................................................................................................................
๓. ประวัติส่วนตัว
เกิดวันที่ ............ เดือน ........................ พ.ศ. ............... เกษียณอายุราชการวันที่ ๑ ตุลาคม ..................
ภูมิลาเนาจังหวัดที่เกิด ................................................ นับถือศาสนา ....................................................
ชื่อคู่สมรส ................................................................ อาชีพ .................................................................
จานวนบุตร / ธิดา ............................................ คน
วัน เดือน ปี ที่ดารงตาแหน่งปัจจุบัน ..................................................................................
วัน เดือน ปี ที่เข้าสู่ระดับปัจจุบัน .......................................................................................
เครื่องราชอิสริยาภรณ์ชั้นสูงสุดที่ได้รับ .................................................... ปีที่ได้รับ .........................
๔. ประวัติการศึกษา
คุณวุฒิและวิชาเอก
ปีที่สาเร็จการศึกษา
สถาบัน
(ปริญญา/ประกาศนียบัตร)
........................................................ ........................................................ ........................................................
........................................................ ........................................................ ........................................................
........................................................ ........................................................ ........................................................
ฯลฯ
๕. ใบอนุญาตประกอบวิชาชีพ (ถ้ามี) (ชื่อใบอนุญาต) ...............................................................................
วันออกใบอนุญาต ....................................................... วันหมดอายุ ....................................................
๖. ประวัติการรับราชการ (จากเริ่มรับราชการจนถึงปัจจุบัน) แสดงเฉพาะที่ได้รับแต่งตั้งให้ดารงตาแหน่งใน
ระดับที่สูงขึ้นแต่ละระดับ และการเปลี่ยนแปลงในการดารงตาแหน่งในสายงานต่าง ๆ ทั้งนี้ จะต้องสอดคล้อง
ถูกต้องตาม ก.พ. ๗)
วัน เดือน ปี
ชื่อตาแหน่ง/ระดับ
อัตราเงินเดือน
สังกัด
......................................... ........................................ ......................................... .........................................
......................................... ........................................ ......................................... .........................................
......................................... ........................................ ......................................... .........................................
ฯลฯ

-๒๗. ประวัติการฝึกอบรมและดูงาน
๗.๑ การฝึกอบรม
ปี
ระยะเวลา
หลักสูตร
สถาบัน
......................................... ........................................ ......................................... .........................................
......................................... ........................................ ......................................... .........................................
......................................... ........................................ ......................................... .........................................
ฯลฯ
๗.๒ การดูงาน
ปี
ระยะเวลา
หลักสูตร
สถาบัน
......................................... ........................................ ......................................... .........................................
......................................... ........................................ ......................................... .........................................
......................................... ........................................ ......................................... .........................................
ฯลฯ
๘. ประสบการณ์ในการปฏิบัติงาน (เคยปฏิบัติงานอื่น ๆ เกี่ยวกับอะไรบ้างที่พิจารณาเห็นว่าสาคัญ เช่น
เป็นหัวหน้าโครงการ หัวหน้างาน กรรมการ อนุกรรมการ วิทยากร อาจารย์พิเศษ เป็นต้น )
.........................................................................................................................................................................
..............................................................................................................................................................................
..............................................................................................................................................................................
๙. เหตุการณ์สาคัญ ๆ ในชีวิตราชการ ซึ่งช่วยบ่งบอกถึงบุคลิกลักษณะสาคัญ
..............................................................................................................................................................................
..............................................................................................................................................................................
..............................................................................................................................................................................
๑๐. ความสามารถพิเศษ ความชานาญพิเศษ และทักษะที่ทาให้ประสบความสาเร็จ
..............................................................................................................................................................................
..............................................................................................................................................................................
..............................................................................................................................................................................
๑๑. สุขภาพกายและจิต
..............................................................................................................................................................................
..............................................................................................................................................................................
..............................................................................................................................................................................

-๓–
๑๒. ประวัติทางวินัย
..............................................................................................................................................................................
..............................................................................................................................................................................
..............................................................................................................................................................................
๑๓. ตาแหน่งที่สมัครเข้ารับการคัดเลือก
1. ตาแหน่ง.....................................................................
ตาแหน่งเลขที่ ............................................. สังกัด............................................................................
2. ตาแหน่ง.....................................................................
ตาแหน่งเลขที่ ............................................. สังกัด............................................................................
3. ตาแหน่ง.....................................................................
ตาแหน่งเลขที่ ............................................. สังกัด............................................................................
๑๔. ผลงานหรืองานสาคัญที่แสดงถึงความรู้ ความสามารถ แต่ละเรื่อง (ชิ้น)* ประกอบด้วยหัวข้อต่อไปนี้
- ชื่อและสาระสาคัญของผลงาน (โดยสรุป)
- ประโยชน์ของผลงาน
- ผู้ร่วมดาเนินการ (ถ้ามี)
๑) ชื่อ ....................................... ตาแหน่ง ..................................... สัดส่วนของผลงาน ............%
๒) ชื่อ ....................................... ตาแหน่ง ..................................... สัดส่วนของผลงาน ............%
ฯลฯ
(เมื่อรวมสัดส่วนทั้งของผู้สมัครเข้ารับการคัดเลือกและผู้ร่วมดาเนินการในผลงานแต่ละเรื่อง/ชิ้นแล้ว
จะต้องเป็น ๑๐๐%)
ขอรับรองว่าสัดส่วนหรือลักษณะงานในการดาเนินการของผู้เสนอข้างต้นถูกต้องตรงกับความเป็นจริง
ทุกประการ
ลงชื่อ ..................................................................
(..................................................................)
ผู้ร่วมดาเนินการ
วัน/เดือน/ปี .......................................
ฯลฯ

ลงชื่อ .......................................................................
(..................................................................)
ผู้ร่วมดาเนินการ
วัน/เดือน/ปี .......................................

๑๕. ข้อเสนอแนวความคิด/วิธีการเพื่อพัฒนางาน หรือปรับปรุงงานให้มีความประสิทธิภาพมากขึ้น
..............................................................................................................................................................................
..............................................................................................................................................................................
...................................................................................................................................................
ข้าพเจ้าขอรับรองว่าข้อมูลที่รายงานไว้ในแบบฟอร์มนี้ถูกต้องและเป็นความจริงทุกประการ
(ลงชื่อ) .....................................................
(.......................................................)
วัน / เดือน / ปี ....................................................
ผู้สมัครเข้ารับการคัดเลือก

แบบ ๒
แบบประเมินคุณลักษณะของบุคคล
ชื่อ (ผู้สมัครเข้ารับการคัดเลือก)...................................................................................................
ตาแหน่งปัจจุบัน........................................................................... ตาแหน่งเลขที่..........................
เพื่อขอรับการคัดเลือก
1. ในตาแหน่ง............................................... ตาแหน่งเลขที่...........................
2. ในตาแหน่ง............................................... ตาแหน่งเลขที่...........................
3. ในตาแหน่ง............................................... ตาแหน่งเลขที่...........................
ตอนที่ ๑ รายการประเมิน
คะแนนเต็ม คะแนนที่ได้รับ
๑. ความรับผิดชอบ พิจารณาจากพฤติกรรม เช่น
๑๕
............
- เอาใจใส่ในการทางานที่ได้รับมอบหมายและหรืองานที่เกี่ยวข้อง
อย่างมีประสิทธิภาพ
- ยอมรับผลงานของตนเองทั้งในด้านความสาเร็จและความผิดพลาด
- พัฒนาและปรับปรุงงานในหน้าที่ให้ดียิ่งขึ้น และหรือแก้ไขปัญหาหรือ
ข้อผิดพลาดที่เกิดขึ้น เช่น งานใดที่สาเร็จและได้รับผลดีแล้วก็พยายามปรับปรุง
ให้ดียิ่งขึ้นไปอีกเรื่อย ๆ หรืองานใดที่พบว่ามีปัญหาหรือข้อผิดพลาดก็พยายาม
แก้ไขไม่ละเลยหรือปล่อยทิ้งไว้จนเกิดปัญหาเช่นนั้นซ้า ๆ อีก
- การร่วมมือทางานและประสานงานกันเป็นทีม
๒. ความคิดริเริ่ม พิจารณาจากพฤติกรรม เช่น
๑๕
.............
- คิดค้นระบบ แนวทาง วิธีดาเนินการใหม่ ๆ เพื่อประสิทธิผลของงาน
- แสดงความคิดเห็นให้ข้อเสนอแนะอย่างสมเหตุสมผล และสามารถปฏิบัติได้
- แสวงหาความรู้ใหม่ ๆ เพิ่มเติมอยู่เสมอโดยเฉพาะในสายวิชา/งานของตน
- ตรวจสอบ ปรับปรุง แก้ไข หรือดัดแปลงวิธีทางานให้มีประสิทธิภาพ
และก้าวหน้าอยู่ตลอดเวลา
- สนใจในงานที่ยุ่งยากซับซ้อน
- มีความไวต่อสถานการณ์ หรือความฉับไวในการรับรู้สิ่งเร้าภายนอก
๓. การแก้ไขปัญหาและการตัดสินใจ พิจารณาจากพฤติกรรม เช่น
๑๕
............
- วิเคราะห์หาสาเหตุก่อนเสมอเมื่อประสบปัญหาใด ๆ
- วิเคราะห์ลู่ทางแก้ปัญหาโดยมีทางเลือกปฏิบัติได้หลายวิธี
- เลือกทางปฏิบัติในการแก้ปัญหาได้ถูกต้องเหมาะสม
- ใช้ข้อมูลประกอบในการตัดสินใจและแก้ไขปัญหา (ไม่ใช้ความรู้สึกของตนเอง)

-๒ตอนที่ ๑ รายการประเมิน
๔. ความประพฤติ พิจารณาจากพฤติกรรม
- รักษาวินัย
- ให้ความร่วมมือกับเพื่อนร่วมงาน
- ปฏิบัติงานอยู่ในกรอบของข้อบังคับว่าด้วยจรรยาบรรณข้าราชการพลเรือน
๕. ความสามารถในการสื่อความหมาย พิจารณาจากพฤติกรรม เช่น
- สื่อสารกับบุคคลต่าง ๆ เช่น ผู้บังคับบัญชา เพื่อนร่วมงาน ผู้รับบริการ
และผู้ที่เกี่ยวข้องได้ดี โดยเข้าใจถูกต้องตรงกัน
- ถ่ายทอดและเผยแพร่ความรู้ทางวิชาการให้ผู้อื่นเข้าใจได้อย่างชัดเจนโดยใช้
ภาษาอย่างถูกต้องเหมาะสม
๖. การพัฒนาตนเอง พิจารณาจากพฤติกรรม เช่น
- ติดตาม ศึกษา ค้นคว้าหาความรู้ใหม่ ๆ หรือสิ่งที่เป็นความก้าวหน้า
ทางวิชาการ/วิชาชีพอยู่เสมอ
- สนใจและปรับตนเองให้ก้าวทันวิทยาการใหม่ ๆ ตลอดเวลา
- นาความรู้และวิทยาการใหม่ ๆ มาประยุกต์ใช้ในการปฏิบัติงาน
ได้อย่างมีประสิทธิภาพ
๗. ความรู้ความสามารถทางเทคโนโลยีทันสมัย เช่น คอมพิวเตอร์ ฯลฯ
รวม

คะแนนเต็ม
๑๐

คะแนนที่ได้รับ
............

๑๕

............

๑๕

...............

๑๕
๑๐๐

..............
..............

หมายเหตุ
๑. การประเมินทุกระดับ จะต้องได้คะแนนร้อยละ ๖5 ขึ้นไป จึงจะถือว่าผ่านการประเมิน
๒. หากไม่ผ่านการประเมิน ไม่มีสิทธิสมัครเข้ารับการคัดเลือก

-๓ตอนที่ ๒ สรุปความเห็นในการประเมิน
ความเห็นของผู้ประเมิน (ผู้บังคับบัญชาที่ควบคุมดูแลผู้สมัครเข้ารับการคัดเลือก)
( ) ผ่านการประเมิน
(ได้คะแนนรวมไม่ต่ากว่าร้อยละ ๖5)
( ) ไม่ผ่านการประเมิน
(ได้คะแนนรวมไม่ถึงร้อยละ ๖5)
(ระบุเหตุผล)................................................................................................................................................
...............................................................................................................................................................................
(ลงชื่อผู้ประเมิน)................................................................
(...........................................................)
(ตาแหน่ง).................................................................
วัน / เดือน / ปี.......................................................
ความเห็นของผู้อานวยการสานัก
( ) เห็นด้วยกับการประเมินข้างต้น
( ) มีความเห็นแตกต่างจากการประเมินข้างต้น ในแต่ละรายการ ดังนี้...............................................................
..................................................................................................................................................................................
..................................................................................................................................................................................
..................................................................................................................................................................................
(ลงชื่อผู้ประเมิน).........................................................
(....................................................)
(ตาแหน่ง)..........................................................
วัน / เดือน / ปี...........................................................

หมายเหตุ

กรณีที่ผู้สมัครเข้ารับการคัดเลือกปฏิบัติหน้าที่หัวหน้ากลุ่ม ที่ขึ้นตรงกับ
ผู้อานวยการสานัก ผู้ประเมินตามแบบฟอร์มนี้คือผู้อานวยการสานัก

แบบ ๓
สรุปลักษณะงานที่เกี่ยวข้องหรือเกื้อกูล
ชื่อผู้สมัครเข้ารับการคัดเลือก .....................................................................................................................
ตาแหน่งที่สมัครเข้ารับการคัดเลือก
1. ...........................................................................................................
2. ………………………………………………………………………………………………
3. ……………………………………………………………………………………………..
ระยะเวลาการดารงตาแหน่งในสายงานที่เกี่ยวข้องหรือเกื้อกูล มีดังนี้
(ถ้ามีหลายตาแหน่งหรือหลายสังกัด ให้แยกเป็นช่วง ๆ)
วันที่ เดือน ปี
(ตั้งแต่ – ถึง)

รวมเวลา
(ปี เดือน วัน)

ตาแหน่ง
/สังกัด

รายละเอียด
ลักษณะงานที่ปฏิบัติ

รวมระยะเวลาที่คาดว่าจะนับได้ทั้งสิ้น
ขอรับรองว่าข้อความข้างต้นเป็นความจริง
(ลงชื่อ)............................. (ผู้สมัครเข้ารับการคัดเลือก)
( ........................................ )

คาชี้แจง

เอกสารอ้างอิง
โปรดระบุ................

……………………..(ปี เดือน วัน)

(ลงชื่อ)......................................... (ผู้บังคับบัญชา)
( ........................................ )
ตาแหน่ง ..............................................................
วัน/เดือน/ปี.........................................................

(ลงชื่อ).................................. (อดีตผู้บังคับบัญชา)
( ........................................ )
ตาแหน่ง ..............................................................
วัน/เดือน/ปี.........................................................
แบบ ๓ ใช้ในกรณีที่ผู้สมัครเข้ารับการคัดเลือกมีระยะเวลาขั้นต่าในการดารงตาแหน่ง
ในสายงานที่สมัครเข้ารับการคัดเลือกไม่เป็นไปตามที่ ก.พ. กาหนด ให้จัดทาข้อมูลรายละเอียด
เพื่อขอนับระยะเวลาการดารงตาแหน่งในสายงานอื่นที่เคยดารงตาแหน่งซึ่งมีลักษณะงาน
เชิงวิชาการ หรือวิชาชีพที่เกี่ยวข้องหรือเกื้อกูลมานับรวมเป็นระยะเวลาขั้นต่า
ในการดารงตาแหน่งในสายงานที่สมัครเข้ารับการคัดเลือก

แบบ ๔
ผลงานที่เป็นผลการดาเนินงานที่ผ่านมา
๑. ชื่อผลงาน.............................................................................................................................................
๒. ระยะเวลาที่ดาเนินการ..........................................................................................................................
๓. ความรู้ทางวิชาการหรือแนวความคิดที่ใช้ในการดาเนินการ
๑)................................................................................................................................................
๒).................................................................................................................................................
๔. สรุปสาระและขั้นตอนการดาเนินการ
....................................................................................................................................................................
.....................................................................................................................................................................
๕. ผู้ร่วมดาเนินการ (ถ้ามี)
๑. ชื่อ ........................................ตาแหน่ง ........................................... สัดส่วนของผลงาน ..........%
๒. ชื่อ ........................................ตาแหน่ง ........................................... สัดส่วนของผลงาน ..........%
ฯลฯ
(เมื่ อ รวมสั ด ส่ ว นทั้ ง ของผู้ ส มั ค รเข้ า รั บ การคั ด เลื อ กและผู้ ร่ ว มด าเนิ น การในผลงานแ ต่ ล ะชิ้ น /เรื่ อ ง แล้ ว
จะต้องเป็น ๑๐๐)
๖. ส่วนของงานที่ผู้เสนอเป็นผู้ปฏิบัติ (ระบุรายละเอียดของผลงานพร้อมทั้งสัดส่วนของผลงาน)
..............................................................................................................................................................................
............................................................................................................................................................
๗. ผลสาเร็จของงาน (เชิงปริมาณ/คุณภาพ)
..............................................................................................................................................................................
............................................................................................................................................................
๘. การนาไปใช้ประโยชน์
..............................................................................................................................................................................
............................................................................................................................................................
๙. ความยุ่งยากในการดาเนินการ
..............................................................................................................................................................................
............................................................................................................................................................
๑๐. ข้อเสนอแนะ
..............................................................................................................................................................................
............................................................................................................................................................
ขอรับรองว่าผลงานดังกล่าวข้างต้นเป็นความจริงทุกประการ
(ลงชื่อ ............................................... (ผู้เสนอผลงาน)
(..................................................)
วัน/เดือน/ปี................................................

-๔–
ขอรับ รองว่าสัด ส่วนหรือลั กษณะงานในการด าเนิ น การของผู้เสนอข้ างต้น ถูก ต้อ งตรงกั บ
ความเป็นจริงทุกประการ
ลงชื่อ ................................................................... ลงชื่อ .......................................................................
(..................................................................)
(..................................................................)
ผู้ร่วมดาเนินการ
ผู้ร่วมดาเนินการ
วัน/เดือน/ปี.......................................
วัน/เดือน/ปี.......................................
ฯลฯ
ได้ตรวจสอบแล้ว ขอรับรองว่าผลงานดังกล่าวข้างต้นถูกต้องตรงกับความเป็นจริงทุกประการ
ลงชื่อ ....................................................................... ลงชื่อ ..................................................................
(..................................................................)
(..................................................................)
ตาแหน่ง ................................................................... ผู้อานวยการสานัก...........................................
วัน/เดือน/ปี.......................................
วัน/เดือน/ปี.......................................
(ผู้บังคับบัญชาที่ควบคุมดูแลการดาเนินการ)
***********************
หมายเหตุ
๑. ผลงานและหรือผลสาเร็จของงานที่เสนอเพื่อขอรับการประเมินมีจานวนตามที่คณะกรรมการ
ผู้ทรงคุณวุฒิสาขาต่าง ๆ ได้กาหนดไว้ในสายงานนั้น ๆ ย้อนหลัง ๓ ปี (ปีละ ๑ เรื่อง)
๒. รางวัลอันเกิดจากผลของงาน รางวัลสูงสุด ๓ ปี ย้อนหลัง (ปีละ ๑ รางวัล)

แบบ ๕
ข้อเสนอแนวความคิด/วิธีการเพื่อพัฒนางานหรือปรับปรุงงานให้มีประสิทธิภาพมากขึ้น
ของ .............................................................................................
เพื่อประกอบการแต่งตั้งให้ดารงตาแหน่ง.......................................... ตาแหน่งเลขที่.....................................
กลุ่ม ..................................................................สานักงานเขตพื้นที่การศึกษา..............................................
เรื่อง .............................................................................................................................................................
หลักการและเหตุผล
...................................................................................................................................................
..............................................................................................................................................................................
.............................................................................................................................................................................
บทวิเคราะห์/แนวความคิด/ข้อเสนอ
................................................................................................................................................................
..............................................................................................................................................................................
..............................................................................................................................................................................
ผลที่คาดว่าจะได้รับ
.....................................................................................................................................................
..............................................................................................................................................................................
............................................................................................................................................................
ตัวชี้วัดความสาเร็จ
.....................................................................................................................................................
..............................................................................................................................................................................
............................................................................................................................................................
(ลงชื่อ)...........................................................
(..........................................................)
ผู้เสนอแนวคิด
วัน/เดือน/ปี....................................................

