
 
     
   

 
ประกาศคณะกรรมการศึกษาธิการจังหวัดเพชรบุรี 

เรื่อง  รับสมัครคัดเลือกข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ต าแหน่งบุคลากรทางการศึกษาอ่ืน 
            ตามมาตรา 38 ค.(2) เพื่อเลื่อนขึ้นแต่งตั้งให้ด ารงต าแหน่งในระดับที่สูงขึ้น ประเภทวิชาการ  
            ระดับช านาญการพิเศษ  สังกัดส านักงานเขตพื้นที่การศึกษาในจังหวัดเพชรบุรี 

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

  ด้วยคณะกรรมการศึกษาธิการจังหวัดเพชรบุรี ในการประชุมครั้งที่ 14/2564 เมื่อวันที่ 15 
ธันวาคม 2564 มีมติอนุมัติให้ด าเนินการคัดเลือกข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ต าแหน่งบุคลากร
ทางการศึกษาอ่ืนตามมาตรา 38 ค.(2) เพ่ือเลื่อนขึ้นแต่งตั้งให้ด ารงต าแหน่งในระดับที่สูงขึ้น ประเภทวิชาการ  
ระดับช านาญการพิเศษ  สังกัดส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาในจังหวัดเพชรบุรี     

  เพ่ือให้การด าเนินการคัดเลือกเป็นไปตามหลักเกณฑ์และวิธีการที่ ก.ค.ศ. ก าหนด ตามหนังสือ
ส านักงาน ก.ค.ศ. ด่วนที่สุด ที่ ศธ 0206.5/ว 7 ลงวันที่ 21 เมษายน 2552 เรื่อง การย้ายและเลื่อนระดับ
ต าแหน่งข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ต าแหน่งบุคลากรทางการศึกษาอ่ืนตามมาตรา 38 ค.(2) 
หนังสือส านักงาน ก.พ. ที่ นร 1006/ว 10 ลงวันที่ 15 กันยายน 2548 เรื่อง การประเมินบุคคลเพ่ือแต่งตั้ง
ให้ด ารงต าแหน่งส าหรับผู้ปฏิบัติงานที่มีประสบการณ์ (ต าแหน่งประเภททั่วไป) และต าแหน่งประเภทวิชาชีพ
เฉพาะ ต าแหน่งระดับ 8 ลงมา หนังสือส านักงาน ก.ค.ศ.ที่ ศธ 0206.5/ว 8  ลงวันที่ 10 พฤษภาคม 2556 
เรื่อง มาตรฐานต าแหน่งของข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ต าแหน่งบุคลากรทางการศึกษาอ่ืน 
ตามมาตรา ๓๘ ค. (๒) หนังสือส านักงาน ก.ค.ศ. ที่ ศธ 0206.5/ว 14 ลงวันที่ 27 สิงหาคม 2552  
เรื่อง การจัดกลุ่มต าแหน่งข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ต าแหน่งบุคลากรทางการศึกษาอ่ืน 
ตามมาตรา 38 ค.(2)  ประกอบกับประกาศคณะกรรมการศึกษาธิการจังหวัดเพชรบุรี เรื่อง หลักเกณฑ์และ
วิธีการประเมินการคัดเลือกบุคคลเพ่ือเลื่อนขึ้นแต่งตั้งให้ด ารงต าแหน่งในระดับที่สูงขึ้นของข้าราชการครูและ
บุคลากรทางการศึกษาต าแหน่งบุคลากรทางการศึกษาอ่ืนตามมาตรา 38 ค.(2) สังกัดส านักงานเขตพ้ืนที่
การศึกษาในจังหวัดเพชรบุรี ลงวันที่ 1 มิถุนายน พ.ศ.2563 และมติคณะกรรมการศึกษาธิการจังหวัดเพชรบุรี  
ในการประชุมครั้งที่ 14/2564 เมื่อวันที่ 15 ธันวาคม  2564 จึงประกาศรับสมัครคัดเลือกข้าราชการครูและ
บุคลากรทางการศึกษา ต าแหน่งบุคลากรทางการศึกษาอ่ืนตามมาตรา 38 ค.(2) เพ่ือเลื่อนขึ้นแต่งตั้ง 
ให้ด ารงต าแหน่งในระดับที่สูงขึ้น ประเภทวิชาการ ระดับช านาญการพิเศษ สังกัดส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา
ในจังหวัดเพชรบุรี จ านวน  3  อัตรา  ดังนี้ 

  1. ต าแหน่งที่รับสมัครคัดเลือก 

      1.1 สังกัดส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศกึษาเพชรบุรี เขต 1 จ านวน 1 อัตรา 

ที ่ ต าแหน่ง ระดับ ต าแหน่งเลขที่ กลุ่ม หมายเหตุ 
1 นักทรัพยากรบุคคล ช านาญการพิเศษ อ 17 บริหารงานบุคคล ผอ.กลุ่ม 
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1.2 สังกัดส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษาเพชรบุรี จ านวน 2 อัตรา 

ที ่ ต าแหน่ง ระดับ ต าแหน่งเลขที่ กลุ่ม หมายเหตุ 
1 นักวิชาการศึกษา ช านาญการพิเศษ อ 37 ส่งเสริมการจัดการศึกษา ผอ.กลุ่ม 

2 นักวิชาการศึกษา ช านาญการพิเศษ อ 38 ส่งเสริมการจัดการศึกษา  
 
   2. คุณสมบัติของผู้มีสิทธิสมัครเข้ารับการคัดเลือก 
     2.1) ปัจจุบันด ารงต าแหน่งข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ต าแหน่งบุคลากร 
ทางการศึกษาอ่ืนตามมาตรา 38 ค.(2) สังกัดส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน 
     2.2) มีคุณสมบัติตรงตามมาตรฐานต าแหน่งที่ ก.ค.ศ. ก าหนด  ในต าแหน่งที่สมัครเข้ารับ 
การคัดเลือก 
     2.3) ปัจจุบันด ารงต าแหน่งหรือเคยด ารงต าแหน่งข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา 
ต าแหน่งบุคลากรทางการศึกษาอ่ืนตามมาตรา 38 ค.(2) ที่มีชื่อตรงตามต าแหน่งที่รับสมัครหรือที่มีชื่อในกลุ่ม
ต าแหน่งเดียวกันตรงตามต าแหน่งที่รับสมัครตามหนังสือส านักงาน ก.ค.ศ. ที่ ศธ 0206.5/ว 14 ลงวั นที่  
27 สิงหาคม 2552 เรื่อง การจัดกลุ่มต าแหน่งข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ต าแหน่งบุคลากร  
ทางการศึกษาอ่ืนตามมาตรา 38 ค. (2)  
    2.4) มีคุณสมบัติเฉพาะส าหรับต าแหน่งพร้อมที่จะเลื่อนระดับต าแหน่งสูงขึ้น ในต าแหน่ง 
ที่รับสมัคร 

 3. วัน เวลา และสถานที่รับสมัครคัดเลือก 
  ผู้ ป ระส งค์ เข้ ารับ การคั ด เลื อกสามารถดาวน์ โห ลดแบบค าขอฯ  ได้ ที่ เว็ บ ไซต์ 
www.pbipeo.go.th และเนื่องด้วยสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19)  
โดยให้ ยื่ นแบบค าขอฯ ทางไปรษณี ย์  ถึงกลุ่ มบริหารงานบุคคล ส านั กงานศึกษาธิการจั งหวัดเพช รบุ รี  
(โรงเรียนวังตะโก) หมู่ 2 บ้านหมอหลัด ถนนบางจาก-หนองปลาไหล ต าบลวังตะโก อ าเภอเมือง จังหวัดเพชรบุรี 
76000   ตั้งแต่วันที่ 5 - 13 มกราคม 2565  ทั้งนี้ให้ถือวันประทับตราไปรษณีย์ส่งต้นทางในวันที่ 13 มกราคม 
2565 เป็นวันยื่นแบบค าขอฯ วันสุดท้าย  

 4. เอกสารและหลักฐานประกอบการยื่นสมัครเข้ารับการคัดเลือก  
      4.1 ใบสมัครเข้ารับการคัดเลือกข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา  ต าแหน่ง
บุคลากรทางการศึกษาอ่ืนตามมาตรา 38 ค.(2) เพ่ือเลื่อนขึ้นแต่งตั้งให้ด ารงต าแหน่งในระดับที่สูงขึ้น ประเภทวิชาการ 
ระดับช านาญการพิเศษ สังกัดส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาในจังหวัดเพชรบุรี ตามแบบที่ก าหนด (กรอกรายละเอียด
ให้ชัดเจนและติดรูปถ่าย ขนาด 1 นิ้ว ที่ถ่ายไว้ไม่เกิน 6 เดือน 1 รูป) พร้อมแนบเอกสาร ดังนี้ 
   1) ส าเนาบัตรประจ าตัวประชาชน จ านวน 1 ชุด 
   2) ส าเนาทะเบียนบ้าน จ านวน 1 ชุด 
   3) ส าเนาปริญญาบัตร หรือเอกสารหลักฐานอ่ืนที่แสดงการส าเร็จการศึกษา จ านวน 1 ชุด 
   4) ส าเนาใบแสดงผลการศึกษา (Transcript) จ านวน 1 ชุด 
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   5) ส าเนา กพ.7  (ฉบับปัจจุบัน) จ านวน 1 ชุด 
   6) ส าเนาเอกสารหลักฐานอ่ืนที่เกี่ยวข้อง เช่น หนังสือส าคัญการเปลี่ยนชื่อตัว ชื่อสกุล เป็นต้น 
      4.2 เอกสารและหลักฐานประกอบการพิจารณาการคัดเลือกข้าราชการครูและบุคลากร
ทางการศึกษา ต าแหน่งบุคลากรทางการศึกษาอ่ืนตามมาตรา 38 ค.(2) เพ่ือเลื่อนขึ้นแต่งตั้งให้ด ารงต าแหน่งใน
ระดับที่สูงขึ้น ประเภทวิชาการ ระดับช านาญการพิเศษ สังกัดส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาในจังหวัดเพชรบุรี  
ตามองค์ประกอบการประเมิน  ข้อ 1 - 8 (รายละเอียดตามเอกสารหมายเลข 2) ให้จัดท าเป็นรูปเล่ม  
จ านวน 5 เล่ม 
      4.3 เอกสารและหลักฐานประกอบการพิจารณาการคัดเลือกข้าราชการครูและบุคลากร
ทางการศึกษา ต าแหน่งบุคลากรทางการศึกษาอ่ืนตามมาตรา 38 ค.(2) เพ่ือเลื่อนขึ้นแต่งตั้งให้ด ารงต าแหน่งใน
ระดับที่สูงขึ้น ประเภทวิชาการ ระดับช านาญการพิเศษ สังกัดส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาในจังหวัดเพชรบุรี  
ตามองค์ประกอบการประเมิน  ข้อ 9.1 (รายละเอียดตามเอกสารหมายเลข 2) ให้จัดท าเป็นรูปเล่ม  
จ านวน 5 เล่ม  
      4.4 เอกสารและหลักฐานประกอบการพิจารณาการคัดเลือกข้าราชการครูและบุคลากร
ทางการศึกษา ต าแหน่งบุคลากรทางการศึกษาอ่ืนตามมาตรา 38 ค.(2) เพ่ือเลื่อนขึ้นแต่งตั้งให้ด ารงต าแหน่งใน
ระดับที่สูงขึ้น ประเภทวิชาการ ระดับช านาญการพิเศษ สังกัดส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาในจังหวัดเพชรบุรี  
ตามองค์ประกอบการประเมิน  ข้อ 9.2 (รายละเอียดตามเอกสารหมายเลข 2) ให้จัดท าเป็นรูปเล่ม  
จ านวน 5 เล่ม  
      4.5 แบบข้อมูลรายละเอียดคุณสมบัติของบุคคล  แบบสรุปลักษณะงานที่เกี่ยวข้อง 
หรือเก้ือกูล (รายละเอียดตามเอกสารหมายเลข 4 - 5) ให้จัดท ารวมเป็นรูปเล่ม จ านวน 5 เล่ม 

  หมายเหตุ  ทั้งนี้ ผู้สมัครเข้ารับการคัดเลือกต้องรับผิดชอบในการตรวจสอบและรับรองตนเอง 
ว่าเป็นผู้มีคุณสมบัติทั่วไปและคุณสมบัติเฉพาะส าหรับต าแหน่งตรงตามประกาศรับสมัครจริง  และรับรองส าเนา
เอกสารหลักฐานที่ใช้ประกอบการสมัครคัดเลือกทุกฉบับ โดยเขียนค ารับรองว่า “ส าเนาถูกต้อง” พร้อมทั้ง 
ลงลายมือชื่อ ยกเว้นส าเนา ก.พ. 7 ต้องให้เจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบรับรองส าเนาถูกต้องและรับรองเรื่องโทษ  
ทางวินัย  หากเอกสารไม่ครบถ้วนตามประกาศรับสมัครคัดเลือกจะไม่มีสิทธิสมัครเข้ารับการคัดเลือก  ในกรณีที่มี 
ความผิดพลาดอันเกิดจากผู้สมัคร ไม่ว่าด้วยเหตุใดหรือวุฒิการศึกษาไม่ตรงตามคุณวุฒิของต าแหน่งที่สมัครคัดเลือก 
หรือใช้เอกสารอันเป็นเท็จ  อันมีผลท าให้ผู้สมัครไม่มีสิทธิสมัครเข้ารับการคัดเลือกตามประกาศนี้  ให้ถือว่า 
การรับสมัครและการได้เข้ารับการคัดเลือกครั้งนี้เป็นโมฆะส าหรับผู้นั้น 
   5. การพิจารณาคัดเลือก 
          ส านักงานศึกษาธิการจังหวัดเพชรบุรี จะด าเนินการพิจารณาคัดเลือกบุคคล ตามประกาศ
คณะกรรมการศึกษาธิการจังหวัดเพชรบุรี เรื่อง หลักเกณฑ์และวิธีการประเมินการคัดเลือกบุคคลเพ่ือเลื่อนขึ้น
แต่งตั้งให้ด ารงต าแหน่งในระดับที่สูงขึ้นของข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ต าแหน่งบุคลากร 
ทางการศึกษาอ่ืนตามมาตรา 38 ค.(2) สังกัดส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาในจังหวัดเพชรบุรี  ลงวันที่  
1 มิถุนายน พ.ศ.2563  (รายละเอียดตามเอกสารหมายเลข 2)  
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  6. การประกาศรายช่ือผู้มีสิทธิเข้ารับการคัดเลือก 
       ส านักงานศึกษาธิการจังหวัดเพชรบุรี  จะประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการคัดเลือก   
ภายในวันที่ 24 มกราคม 2565 ณ ส านักงานศึกษาธิการจังหวัดเพชรบุรี และทางเว็บไซต ์www.pbipeo.go.th 
   7. เกณฑ์การตัดสิน 
       ผู้ได้รับการคัดเลือกต้องได้คะแนนในแต่ละองค์ประกอบฯ ตามประกาศคณะกรรมการ
ศึกษาธิการจังหวัดเพชรบุรี  เรื่อง หลักเกณฑ์และวิธีการประเมินการคัดเลือกบุคคลเพ่ือเลื่อนขึ้นแต่งตั้งให้ด ารง
ต าแหน่งในระดับที่สูงขึ้นของข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ต าแหน่งบุคลากรทางการศึกษาอ่ืน 
ตามมาตรา 38 ค.(2) สังกัดส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาในจังหวัดเพชรบุรี ลงวันที่ 1 มิถุนายน พ.ศ.2563  
โดยผู้ได้คะแนนรวมสูงสุดเป็นผู้ได้รับการคัดเลือกตามต าแหน่งที่ระบุไว้ในประกาศนี้   หากคะแนนรวมเท่ากัน 
ให้จัดล าดับตามอาวุโสทางราชการ (ตามหนังสือส านักงาน ก.ค.ศ. ที่ ศธ 02066/ว 22 ลงวันที่ 30 กรกฎาคม 
2555) 

   8. การประกาศรายช่ือผู้ได้รับการคัดเลือก 
           8.1 ส านักงานศึกษาธิการจังหวัดเพชรบุรี  จะประกาศรายชื่อผู้ได้รับการคัดเลือกจากผู้ที่ได้
คะแนนรวมสูงสุด ตามจ านวนต าแหน่งว่างที่ระบุในประกาศรับสมัครต าแหน่งละ 1 คน พร้อมชื่อผลงาน สัดส่วน
ของผลงานตลอดจนข้อเสนอ แนวความคิด วิธีการเพ่ือพัฒนาหรือปรับปรุงงานให้มีประสิทธิภาพมากขึ้น  
ของผู้ ได้ รับการคั ด เลื อก และจะแจ้ งให้ ท ราบ  ภายในวันที่  31  มกราคม 2565 โดยปิ ดประกาศ  
ณ ส านักงานศึกษาธิการจังหวัดเพชรบุรี  และทางเว็บไซต์ www.pbipeo.go.th   
           8.2 ผู้ได้รับการคัดเลือกตามประกาศนี้ หากตรวจสอบพบภายหลังว่าเป็นผู้ที่มีคุณสมบัติ
ต่างไปจากที่ประกาศ ให้ถือว่าเป็นผู้ขาดคุณสมบัติ  จะด าเนินการเพิกถอนค าสั่งนั้นทันทีและจะเรียกร้องสิทธิใด ๆ 
มิได้ทั้งสิ้น และให้ถือว่าผู้สมัครทุกคนได้รับทราบความตามข้อนี้แล้ว 

  9. การคัดเลือกครั้งนี้  เป็นการคัดเลือกเฉพาะคราว  ไม่มีการข้ึนบัญชีไว้แต่อย่างใด 
 
    ประกาศ ณ วันที่ 27  ธันวาคม  พ.ศ. 2564   

 
 
 
              (นายสมสันต์  ลือก าลัง) 
             ศึกษาธิการจังหวัดเพชรบุรี 
           ปฏิบัติหน้าที่แทนประธานกรรมการศึกษาธิการจังหวัดเพชรบุรี 
 
 

 
 
 
 
 
 

http://www.pbipeo.go.th/


เอกสารหมายเลข 1 
 

ก าหนดการ 
การคัดเลือกข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ต าแหน่งบุคลากรทางการศึกษาอ่ืน 

ตามมาตรา 38 ค.(2) เพื่อเลื่อนขึ้นแต่งตั้งให้ด ารงต าแหน่งในระดับท่ีสูงขึ้น ประเภทวิชาการ   
ระดับช านาญการพิเศษ สังกัดส านักงานเขตพื้นที่การศึกษาในจังหวัดเพชรบุรี 

(แนบท้ายประกาศคณะกรรมการศึกษาธิการจังหวัดเพชรบุรี ลงวันที่ 27 ธันวาคม พ.ศ. 2564) 

******************** 

  ประกาศรับสมัคร       วันที่ 27 ธันวาคม 2564 
  รับสมัคร        วันที่ 5 – 13 มกราคม 2565 
  ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการคัดเลือก    ภายในวันที่ 24 มกราคม 2565 
  ด าเนินการคัดเลือก      วันที่ 27 มกราคม 2565 
  ประกาศผลการคัดเลือก      ภายในวันที่ 31 มกราคม 2565 

 

 



เอกสารหมายเลข 2 
รายละเอียดองค์ประกอบการประเมินการคัดเลือกบุคคลเพื่อเลื่อนขึ้นแต่งตั้งให้ด ารงต าแหน่ง 

ในระดับที่สูงขึ้นของข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาต าแหน่งบุคลากรทางการศึกษาอ่ืน 
ตามมาตรา 38 ค.(2) สังกัดส านักงานเขตพื้นที่การศึกษาในจังหวัดเพชรบุรี 

(แนบท้ายประกาศคณะกรรมการศึกษาธิการจังหวัดเพชรบุรี ลงวันที่ 27 ธันวาคม พ.ศ. 2564) 
 
  ด าเนินการคัดเลือกโดยวิธีการประเมินจากองค์ประกอบการประเมิน  จ านวน 10 ข้อ   
ก าหนด 100 คะแนน ดังนี้ 
   1. ความรู้         5   คะแนน 
   2. ความสามารถ         5   คะแนน 
   3. การพัฒนาตนเอง        5   คะแนน 
   4. อายุราชการ         5   คะแนน 
   5. ระยะเวลาการด ารงต าแหน่งปัจจุบัน      5   คะแนน 
   6. ความประพฤต ิ        5   คะแนน 
   7. ประสบการณ ์      10   คะแนน 
   8. สถานที่ปฏิบัติงานปัจจุบัน     10   คะแนน 
   9. ผลงานของบุคคล      35   คะแนน 
   10. ความเหมาะสมและประโยชน์ที่ทางราชการได้รับ  15   คะแนน 

ที ่ องค์ประกอบการประเมิน ค่าคะแนน กรอบการพิจารณา 
 1 ความรู้ พิจารณาจากคุณวุฒิการศึกษา 

1)  ปริญญาเอก 
2)  ปริญญาโท 
3)  ปริญญาตรี/ ป.บัณฑิต 
4)  ต่ ากว่าปริญญาตรี 

(5 คะแนน) 
5 
4 
3 
2 

พิจารณาจากคุณวุฒิการศึกษา 
ที่ ก.ค.ศ.รับรอง แนบหลักฐาน 
ประกอบการพิจารณา เช่น ก.พ.7  
หรือหลักฐานอื่น 

 2 ความสามารถ พิจารณาจากการเป็นวิทยากร 
คณะกรรมการ คณะอนุกรรมการ คณะท างาน 
1) สูงกว่าระดับเขตพ้ืนที่การศึกษา หรือระดับ 
     จังหวัดหรือเทียบเคียง 
2) ระดับเขตพ้ืนที่การศึกษา หรือระดับ 
    จังหวัดหรือเทียบเคียง 
3) ต่ ากว่าระดับเขตพ้ืนที่การศึกษา หรือ 
   ระดับจังหวัดหรือเทียบเคียง 

(5 คะแนน) 
 

5 
 

4 
 

3 

พิจารณาจากการเป็นวิทยากร 
คณะกรรมการ คณะอนุกรรมการ 
คณะท างาน จัดโดยหน่วยงานภาครัฐ 
หรือในก ากับของรัฐ แนบหลักฐาน 
ประกอบการพิจารณา เช่น ค าสั่ง  
หรือหลักฐานอื่น 

 3 การพัฒนาตนเอง  พิจารณาจากการศึกษา 
ดูงาน การอบรม การสัมมนา การประชุม 
1) สูงกว่าระดับเขตพ้ืนที่การศึกษา หรือ 
    ระดับจังหวัดหรือเทียบเคียง 
2) ระดับพื้นที่การศึกษา หรือระดับจังหวัด 
    หรือเทียบเคียง 
3) ต่ ากว่าระดับเขตพ้ืนที่การศึกษา หรือระดับ 
    จังหวัดหรือเทียบเคียง 

(5 คะแนน) 
 

5 
 

4 
 

3 

พิจารณาจากการศึกษาดูงาน การอบรม 
การสัมมนา การประชุม จัดโดยหน่วยงาน 
ภาครัฐหรือในก ากับของรัฐ แนบหลักฐาน 
ประกอบการพิจารณา เช่น เกียรติบัตร 
วุฒิบัตร ค าสั่ง หรือหลักฐานอื่น 
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ที ่ องค์ประกอบการประเมิน ค่าคะแนน กรอบการพิจารณา 
 4 อายุราชการ 

1) ตั้งแต่ 20 ปีขึ้นไป 
2) ตั้งแต่ 10 ปีขึ้นไป แต่ไม่ถึง 20 ปี 
3) น้อยกว่า 10 ปี 

(5 คะแนน) 
5 
4 
3 

พิจารณาจากระยะเวลาการรับราชการ 
ตั้งแต่วันบรรจุ นับถึงวันสุดท้าย 
ของการรับสมัคร แนบหลักฐานประกอบ 
การพิจารณา (ก.พ.7) 

 5 ระยะเวลาการด ารงต าแหน่งปัจจุบัน 
1) ตั้งแต่ 10 ปีขึ้นไป 
2) ตั้งแต่ 5 ปีขึ้นไป แต่ไม่ถึง  10 ปี 
3) น้อยกว่า 5 ปี 

(5 คะแนน) 
5 
4 
3 

พิจารณาจากระยะเวลาการด ารง 
ต าแหน่งปัจจุบันนับถึงวันสุดท้าย 
ของการรับสมัคร แนบหลักฐาน
ประกอบการพิจารณา (ก.พ.7) 

 6 ความประพฤติ 
1) ไม่เคยถูกลงโทษทางวินัย 
2) เคยถูกลงโทษทางวินัยขั้นภาคทัณฑ์ 
3) เคยถูกลงโทษทางวินัยขั้นสูงกว่าภาคทัณฑ์ 

(5 คะแนน) 
5 
2 
0 

พิจารณาจากการถูกลงโทษทางวินัย 
ตั้งแต่เริ่มรับราชการนับถึงวันสุดท้าย 
ของการรับสมัคร โดยตรวจสอบ 
จาก ก.พ.7 หรือหลักฐานเอกสาร 
ที่เก่ียวข้อง ทั้งนี้ไม่ให้น าผลของ พ.ร.บ. 
ล้างมลทินมามีผลต่อการพิจารณา 

 7 ประสบการณ์ พิจารณาจากการด ารงต าแหน่ง 
ที่รับสมัคร 
1) ปัจจุบันด ารงต าแหน่งที่มีชื่อตรง 
    กับต าแหน่งที่รับสมัคร 
2) เคยด ารงต าแหน่งที่มีชื่อตรง 
    กับต าแหน่งที่รับสมัคร 
3) ไม่เคยด ารงต าแหน่งที่มีชื่อตรงกับต าแหน่ง 
    ที่รับสมัคร แต่มีหลักฐานหรือค าสั่งให้ปฏิบัติ      
    หน้าที่ในต าแหน่งที่รับสมัคร 

(10 คะแนน) 
 

10 
 

7 
 

4 
 

พิจารณาจากการด ารงต าแหน่ง 
แนบหลักฐานประกอบการพิจารณา  
เช่น ก.พ.7  ค าสั่งมอบหมายงาน      
หนังสือรับรอง หรือหลักฐานอื่น 

 8 สถานที่ปฏิบัติงานปัจจุบัน 
1)  ปฏิบัติงานอยู่ในเขตพ้ืนที่การศึกษา 
     ที่มีต าแหน่งรับสมัคร 
2) ปฏิบัติงานอยู่นอกเขตพื้นที่การศึกษา 
     ในจังหวัดเพชรบุร ี
3) ปฏิบัติงานอยู่นอกจังหวัดเพชรบุรี 

(10 คะแนน) 
10 

 
7 
 

4 
 

พิจารณาจากสถานที่ปฏิบัติงาน 
ปัจจุบัน แนบหลักฐานประกอบ 
การพิจารณา (ก.พ.7) 
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ที ่ องค์ประกอบการประเมิน ค่าคะแนน กรอบการพิจารณา 
 9 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ผลงานของบุคคล พิจารณาจาก 
ผลการปฏิบัติงานในหน้าที่ ผลงานที่ผ่านมา 
แนวคิดเพ่ือพัฒนางานในต าแหน่งใหม่ ดังนี้ 
  9.1 ผลงานที่เป็นผลการด าเนินงานที่ผ่านมา 
       โดยพิจารณาจาก 
       - ความรู้ทางวิชาการหรือแนวความคิด 
         ที่ใช้ในการด าเนินการ 
       - สรุปสาระและขั้นตอนการด าเนินการ 
       - ส่วนของงานที่ผู้เสนอเป็นผู้ปฏิบัติ 
       - ผลส าเร็จของงาน 
       - การน าไปใช้ประโยชน์ 
       - ความยุ่งยากในการด าเนินการ/ 
         ปัญหา/อุปสรรค/ข้อเสนอแนะ 
   
 
 
 
 
9.2 ข้อเสนอแนวความคิด/วิธีการ  
      เพ่ือพัฒนางานหรือปรับปรุงงาน 
      ให้มีประสิทธิภาพมากขึ้น  
      โดยพิจารณาจาก 
        - หลักการและเหตุผล 
        - บทวิเคราะห์/แนวความคิด/ 
          ข้อเสนอ 
        - ผลที่คาดว่าจะได้รับ 
        - ตัวชี้วัดความส าเร็จ 
 

 
 
 

(20 คะแนน) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
(15 คะแนน) 

 
 
 
พิจารณาจากการให้เขียนผลงานที่เป็น 
ผลการด าเนินงานที่ผ่านมาย้อนหลัง 
ไม่เกิน 3 ปี นับถึงวันสุดท้ายของการ 
รับสมัคร (รูปแบบการเสนอผลงาน  
ตามหนังสือส านักงาน ก.พ.ที่ นร 1006/ 
ว 10 ลงวันที่ 15 กันยายน 2548 
ตัวอย่างที่ 1) ไม่เกิน 5 หน้ากระดาษเอ 4  
แบบอักษร TH Sarabun IT๙ ขนาด
ตัวอักษร 16 Point หากมีภาคผนวก 
รวมกันแล้วไม่เกิน 15 หน้ากระดาษเอ 4 
โดยให้ผู้อ านวยการส านักงานเขตพ้ืนที่
การศึกษาในเขตพ้ืนที่การศึกษาที่มี
ต าแหน่งรับสมัคร แต่งตั้งคณะกรรมการ
ประเมินไม่น้อยกว่า 3 คน 
 
พิจารณาจากการให้เขียนข้อเสนอ
แนวความคิด/วิธีการเพ่ือพัฒนางานหรือ
ปรับปรุงงานให้มีประสิทธิภาพมากข้ึน 
(รูปแบบการเสนอผลงานตามหนังสือ 
ส านักงาน ก.พ.ที่ นร 1006/ว 10 
ลงวันที่ 15 กันยายน 2548  
ตัวอย่างที่ 2) ไม่เกิน 5 หน้ากระดาษเอ 4 
แบบอักษร TH Sarabun IT๙ ขนาด 
ตัวอักษร 16 Point หากมีภาคผนวก 
รวมกันแล้วไม่เกิน 15 หน้ากระดาษเอ 4 
โดยให้ผู้อ านวยการส านักงานเขตพ้ืนที่
การศึกษาในเขตพ้ืนที่การศึกษาที่มีต าแหน่ง
รับสมัคร แต่งตั้งคณะกรรมการประเมิน 
ไม่น้อยกว่า 3 คน 
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ที ่ องค์ประกอบการประเมิน ค่าคะแนน กรอบการพิจารณา 
10 ความเหมาะสมและประโยชน์ 

ที่ทางราชการได้รับ  
 

(15 คะแนน) พิจารณาจากการสัมภาษณ์ โดยให้ 
ผู้อ านวยการส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา 
ในเขตพ้ืนที่การศึกษาที่มีต าแหน่งรับสมัคร 
แต่งตั้งคณะกรรมการสัมภาษณ์ 
ไม่น้อยกว่า 3 คน โดยพิจารณาจาก 
     - วิสัยทัศน์ 
     - ความคิดริเริ่มสร้างสรรค์ 
     - การแก้ปัญหาและการตัดสินใจ 
     - ความสามารถในการสื่อความหมาย 
     - ความเป็นผู้น า 
     - ความร่วมมือ 
     - ความเสียสละอุทิศเวลา 
 

 
หมายเหตุ  1. ผู้ที่ได้คะแนนรวมสูงสุด เป็นผู้ได้รับการพิจารณาการคัดเลือก หากคะแนนรวมเท่ากัน พิจารณา 
จากการจัดล าดับอาวุโสในราชการ ตามหนังสือส านักงาน ก.ค.ศ. ที่ ศธ 0206.6/ว 22 ลงวันที่ 30 กรกฎาคม 2555 
     2. หากผู้ประสงค์เข้ารับการคัดเลือกไม่แนบเอกสารหลักฐานประกอบ จะไม่ได้รับการพิจารณา
คะแนนในองค์ประกอบการประเมินนั้นๆ 
     3. หากผู้ประสงค์เข้ารับการคัดเลือกไม่รับรองส าเนาถูกต้องในเอกสาร  จะไม่ได้รับการพิจารณา
คะแนนในองค์ประกอบการประเมินนั้นๆ ยกเว้นส าเนา ก.พ. 7 ต้องให้เจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบรับรองส าเนา
ถูกต้องในเอกสาร 
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๑.  ชื่อ………………………………………….………  สกุล …..…………………………………….………………………......................... 
2.  วัน  เดือน  ปีเกิด……………….………………………………………...........…………  อายุ……….………………………...…..…ป ี  
3.  วุฒิการศึกษาท่ีใช้สมัครคัดเลือก...................................................................วิชาเอก............................................. 
๔.  ปัจจุบันด ารงต าแหน่ง…………………………………ต าแหน่งเลขท่ี………………….กลุ่ม.................................................. 
๕.  ด ารงต าแหน่งบุคลากรทางการศึกษาอ่ืนตามมาตรา 38 ค. (2) ระดับช านาญการ    
     ตั้งแต่วันที่................. เดือน............................................ พ.ศ........... ......... 
๖.  ด ารงต าแหน่งตามคุณวุฒิในสายงานที่สมัครคัดเลือก  ตั้งแต่วันที่...............เดือน.........................พ.ศ................. 
7.  ประสบการณ์ในการปฏิบัติงาน 
     ด ารงต าแหน่งตามคุณวุฒิและปฏิบัติงานที่เกี่ยวข้องเก้ือกูลกับต าแหน่งที่สมัครเข้ารับการคัดเลือก   
     ตั้งแต่วันที่..............เดือน.........................พ.ศ................. ถึงวันที่..............เดือน.........................พ.ศ................. 
8.  เอกสารหลักฐานที่ใช้ในการสมัครคัดเลือก 
  8.1  ใบสมัคร  จ านวน 1 ฉบับ 
 8.2  ส าเนาบัตรประจ าตัวประชาชน จ านวน 1 ชุด 
 8.3  ส าเนาทะเบียนบ้าน จ านวน 1 ชุด 
 8.4  ส าเนาปริญญาบัตร หรือเอกสารหลักฐานอ่ืนที่แสดงการส าเร็จการศึกษา จ านวน 1 ชุด 
 8.5  ส าเนาระเบียบแสดงผลการศึกษา (Transcript) จ านวน 1 ชุด 
 8.6  ส าเนา ก.พ.7  (ฉบับปัจจุบัน) จ านวน 1 ชุด 
 8.7  ส าเนาเอกสารหลักฐานอ่ืนที่เกี่ยวข้อง เช่น หนังสือส าคัญการเปลี่ยนชื่อตัว ชื่อสกุล เป็นต้น (ถ้ามี) 
 8.8  เอกสารหมายเลข 2 ข้อ 1 - 8  จ านวน 5 เล่ม 
 8.9  เอกสารหมายเลข 2 ข้อ 9.1  จ านวน 5 เล่ม 
 8.10  เอกสารหมายเลข 2 ข้อ 9.2  จ านวน 5 เล่ม 
 8.11  เอกสารหมายเลข 4 - 5  จ านวน 5 เล่ม 
9. ต าแหน่งที่สมัครเข้ารับการคัดเลือก 
    ต าแหน่ง............................................................................กลุ่ม............................................................................... 

 ข้าพเจ้าขอรับรองว่าข้อความและเอกสารหลักฐานตามที่ระบุและยื่นขอสมัครเข้ารับการคัดเลือกไว้นี้ 
ถูกต้องตรงตามความเป็นจริงทุกประการ  
 
                           ลงชื่อ   .………….………………………………………..  ผู้สมัคร 
                                                                           (……………...….………………………..……….) 
                                                                 ต ำแหน่ง............................................................... 
                                         วันที่ .....  มกราคม  พ.ศ. 2565 
 

   ภาพถ่าย 

    1 นิ้ว 

ใบสมัครเข้ารับการคัดเลือกข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา 
ต าแหน่งบุคลากรทางการศึกษาอ่ืนตามมาตรา 38 ค.(2)   

เพื่อเลื่อนและแต่งตั้งให้ด ารงต าแหน่งประเภทวิชาการ ระดับช านาญการพิเศษ 
สังกัดส านักงานเขตพื้นที่การศึกษาในจังหวัดเพชรบุรี 

*********************** 
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เฉพาะเจ้าหน้าที่ 
บันทึกของเจ้าหน้าที่รับสมัคร ความเห็นของเจ้าหน้าที่ตรวจสอบคุณสมบัติ 

    ผู้สมัครได้เสนอใบสมัครและหลักฐานไว้ถูกต้อง 
ครบถ้วน 
                  
    
        ลงช่ือ.............................................................. 
               (.........................................................) 
     ต าแหน่ง...........................................................  
               วันท่ี............มกราคม  พ.ศ. 2565 

     ได้ตรวจสอบคณุสมบัติของผูส้มัครแล้ว  เห็นวา่ 
 มีคุณสมบัติครบถ้วนตามประกาศรับสมัคร 
 ขาดคุณสมบัติ เนื่องจาก.................................................. 
................................................................................................ 
          ลงช่ือ........................................................... 
                (.........................................................) 
      ต าแหน่ง........................................................... 
                วันท่ี............มกราคม  พ.ศ. 2565 
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แบบข้อมูลรายละเอียดคุณสมบัติของบุคคล 

 (ให้ผู้สมัครเข้ารับการคัดเลือกจัดท าข้อมูลตามหัวข้อต่อไปนี้ทุกหัวข้อ พิมพ์ในกระดาษขนาด A4) 
1. ชื่อ (ผู้สมัครเข้ารับการคัดเลือก) 
............................................................................................................................. ................................................. 
2. ต าแหน่ง (ปัจจุบัน)............................................................... ต าแหน่งเลขที่ .......................... ......................... 
    งาน/ฝ่าย/กลุ่ม .................................................................... ส านัก................................................................. 
    หน้าที่ความรับผิดชอบปัจจุบัน (บรรยายสรุปเป็นข้อ ๆ ) 
3. ประวัติส่วนตัว 
    เกิดวันที่ .......... เดือน ..................................พ.ศ. ............. เกษียณอายุราชการ  วันที่ 1 ตุลาคม ............... 
    ภูมิล าเนาจังหวัดที่เกิด ....................................................... นับถือศาสนา ......................................................  
    ชื่อคู่สมรส ...........................................................................อาชีพ ..................................................................  
    จ านวนบุตร/ธิดา ................................ คน 
    วัน เดือน ปี ที่ด ารงต าแหน่งปัจจุบัน ................................................................................................................ 
    วัน เดือน ปี ที่เข้าสู่ระดับปัจจุบัน .................................................................................................. ................... 
    เครื่องราชอิสริยาภรณ์ขั้นสูงสุดที่ได้รับ ..........................................ปีที่ได้รับ ..................................................  
4. ประวัติการศึกษา 
 คุณวุฒิและวิชาเอก   ปีที่ส าเร็จการศึกษา   สถาบัน 
     (ปริญญา/ประกาศนียบัตร) 
5. ใบอนุญาตประกอบวิชาชีพ (ถ้ามี) (ชื่อใบอนุญาต) ..........................................................................................  
วันออกใบอนุญาต ..............................................................  วันหมดอายุ ............................................................. 
6. ประวัติการรับราชการ (จากเริ่มรับราชการจนถึงปัจจุบัน แสดงเฉพาะที่ได้รับแต่งตั้งให้ด ารงต าแหน่งใน
ระดับสูงขึ้นแต่ละระดับ และการเปลี่ยนแปลงในการด ารงต าแหน่งในสายงานต่างๆ ทั้งนี้ จะต้องถูกต้อง 
ตรงตาม ก.พ. 7) 
 วัน เดือน ปี  ชื่อต าแหน่ง/ระดับ     อัตราเงินเดือน     สังกัด 
     .................................  ......................................................     .......................      .................................... 
 ฯลฯ 
7. ประวัติการฝึกอบรมและดูงาน (ในช่วงระยะเวลาย้อนหลัง 3 ปี นับถึงวันที่ยื่นใบสมัคร) 
 7.1 การฝึกอบรม 
 ปี  ระยะเวลา   หลักสูตร     สถาบัน 
     ......................   ...........................................    ...........................................  ............................................... 
 ฯลฯ 
 7.2 การดูงาน 
 ปี  ระยะเวลา   หลักสูตร     สถาบัน 
     ......................   ...........................................    ...........................................  ............................................... 
 ฯลฯ 
8. ประสบการณ์ในการปฏิบัติงาน (ในช่วงระยะเวลาย้อนหลัง 3 ปี นับถึงวันยื่นใบสมัคร) ว่าเคยปฏิบัติงาน 
    อ่ืนๆ เกี่ยวกับอะไรบ้างที่พิจารณาเห็นว่าส าคัญ เช่น เป็นหัวหน้าโครงการ หัวหน้างาน กรรมการ    
    อนุกรรมการ วิทยากร อาจารย์พิเศษ เป็นต้น โดยให้เสนอเป็นข้อ ๆ) 

/9. เหตุการณ.์.. 
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9. เหตุการณ์ส าคัญ ๆ ในชีวิตราชการ ซึ่งช่วยบ่งบอกถึงบุคลิกลักษณะส าคัญ  
    (ในช่วงระยะเวลาย้อนหลัง 3 ปี  นับถึงวันยื่นใบสมัคร) 
10. ความสามารถพิเศษ ความช านาญพิเศษ และทักษะที่ท าให้ประสบความส าเร็จ  
      (ในช่วงระยะเวลาย้อนหลัง 3 ปี นับถึงวันยื่นใบสมัคร) 
11. สุขภาพกายและจิต 
12. ประวัติทางวินัย 
13. ต าแหน่งที่สมัครเข้ารับการคัดเลือก.................... ต าแหน่งเลขที่ ..................... สังกัด ...............................  
14. ผลงานหรืองานส าคัญท่ีแสดงถึงความรู้ ความสามารถ * 
      (ในช่วงระยะเวลาย้อนหลัง 3 ปี นับถึงวันยื่นใบสมัคร) 
      เสนอผลงานจ านวน ...................... เรื่อง ดังสรุปแต่ละเรื่องตามหวัข้อต่อไปน้ี 
      เรื่องท่ี 1 ชื่อ ............................................................................................................ ................................. 
  - วัตถุประสงค์ 
  - สาระส าคัญของผลงาน 
  - ระยะเวลาด าเนินการ (ให้ระบุเดือน/ปีที่เริ่มต้นด าเนินการ ถึงเดือน/ปีที่ส าเร็จ) 
  - ผู้ด าเนินการและร่วมด าเนินการ (ถ้ามี) 
   ชื่อ (ผู้ด าเนินการ )  ต าแหน่ง ...................................... สัดส่วนของผลงาน ....................  
  ชื่อ(ผู้ร่วมด าเนินการ)  ต าแหน่ง ...................................... สัดส่วนของผลงาน ....................  
  ชื่อ(ผู้ร่วมด าเนินการ)  ต าแหน่ง ...................................... สัดส่วนของผลงาน ....................  
  ฯลฯ 
              รวม = 100 % 
 ค ารับรองของผู้ร่วมด าเนินการ (กรณีเป็นผู้ร่วมงานกันหลายคน) 
ขอรับรองว่าสัดส่วนหรือลักษณะงานในการด าเนินการของผู้เสนอข้างต้นถูกต้องตรงกับความจริงทุกประการ 
 ลงชื่อ ................................................................ ลงชื่อ .................................................................. 
         (.............................................................)            (.................................................................) 
   ผู้ร่วมด าเนินการ     ผู้ร่วมด าเนินการ 
  วัน/เดือน/ปี ..................................   วัน/เดือน/ปี .................................. 
 เรื่องท่ี 2 ชื่อ ............................................................................................................ .............................. 
  - วัตถุประสงค์ 
  - สาระส าคัญของผลงาน 
  - ระยะเวลาด าเนินการ (ให้ระบุเดือน/ปีที่เริ่มต้นด าเนินการ ถึงเดือน/ปีที่ส าเร็จ) 
  - ผู้ด าเนินการและร่วมด าเนินการ (ถ้ามี) 
   ชื่อ (ผู้ด าเนินการ )  ต าแหน่ง ...................................... สัดส่วนของผลงาน ....................  
  ชื่อ (ผู้ร่วมด าเนินการ)  ต าแหน่ง ...................................... สัดส่วนของผลงาน ....................  
  ชื่อ (ผู้ร่วมด าเนินการ)  ต าแหน่ง ...................................... สัดส่วนของผลงาน ....................  
  ฯลฯ 
              รวม = 100 % 
 
 

/ค ารับรอง... 
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 ค ารับรองของผู้ร่วมด าเนินการ (กรณีเป็นผู้ร่วมงานกันหลายคน) 
  ขอรับรองว่าสัดส่วนหรือลักษณะงานในการด าเนินการของผู้เสนอข้างต้นถูกต้องตรงกับความจริง       
ทุกประการ 
 ลงชื่อ ................................................................ ลงชื่อ .................................................................. 
         (.............................................................)            (.................................................................) 
   ผู้ร่วมด าเนินการ     ผู้ร่วมด าเนินการ 
  วัน/เดือน/ปี ..................................   วัน/เดือน/ปี .................................. 
 ค ารับรองของผู้ร่วมด าเนินการ (กรณีเป็นผู้ร่วมงานกันหลายคน) 
  ขอรับรองว่าสัดส่วนหรือลักษณะงานในการด าเนินการของผู้เสนอข้างต้นถูกต้องตรงกับความจริง        
ทุกประการ 
 ลงชื่อ ................................................................ ลงชื่อ .................................................................. 
         (.............................................................)        (.................................................................) 
   ผู้ร่วมด าเนินการ     ผู้ร่วมด าเนินการ 
  วัน/เดือน/ปี ..................................   วัน/เดือน/ปี .................................. 
15. ข้อเสนอแนวความคิด/วิธีการเพ่ือพัฒนางานหรือปรับปรุงให้มีประสิทธิภาพมากข้ึน ** 
       (ไม่เกิน 3 หน้ากระดาษ A4) 
.............................................................................................................................................................................. 
 

ข้าพเจ้าขอรับรองว่าข้อมูลที่รายงานไว้ในแบบฟอร์มนี้ถูกต้องและเป็นไปความจริงทุกประการ 
 ลงชื่อ ....................................................... 

(.....................................................) 
                                                                                 วัน/เดือน/ปี ............................................ 

หมายเหตุ  
  1. ในกรณีที่ได้รับการคัดเลือกลงต าแหน่งแล้ว จะต้องส่งผลงานตามชื่อเรื่องและจ านวนที่ได้
เสนอไว้ 
  2. *   หมายถึง ผลงาน จะต้องอยู่ในเงื่อนไข ดังนี้ 
   - เป็นผลงานที่จัดขึ้นระหว่างที่ด ารงต าแหน่งในระดับที่ต่ ากว่าระดับที่ประเมิน 1 
ระดับและประเมินผลการปฏิบัติงานและหรือผลส าเร็จของงานที่เกี่ยวข้องสอดคล้องกับงานในต าแหน่งที่สมัคร
เข้ารับการคัดเลือก 
      - ไม่ใช่ผลงานวิจัย หรือวิทยานิพนธ์ที่เป็นส่วนหนึ่งของการศึกษาเพ่ือขอรับปริญญา
หรือประกาศนียบัตร หรือเป็นส่วนหนึ่งของการฝึกอบรม 
   - กรณีที่เป็นผลงานร่วมกันของบุคคลหลายคน จะต้องแสดงให้เห็นว่าผู้เสนอผลงาน
ได้มีส่วนร่วมในการจัดท า หรือผลิตผลงานในส่วนใดหรือเป็นส่วนเท่าใด และมีค ารับรองจากผู้มีส่วนร่วม ใน
ผลงานนั้นและจากผู้บังคับบัญชาด้วย 
   - ผลงานที่น ามาใช้ประเมินเพ่ือเลือกขึ้นแต่งตั้งให้ด ารงต าแหน่งในระดับที่สูงขึ้นแล้ว
จะน ามาเสนอให้ประเมินเลื่อนขึ้นแต่งตั้งในระดับที่สูงขึ้นอีกไม่ได้ 
  3. ** หมายถึง ข้อเสนอแนะแนวความคิด/วิธีการพัฒนางานหรือปรับปรุงให้มีประสิทธิภาพ
มากขึ้น ต้องเป็นแนวคิดที่จะพัฒนาในต าแหน่งที่จะได้รับการแต่งตั้งและมีการก าหนดตัวชี้วัดความส าเร็จของ
ระยะเวลาการด าเนินงานไว้ด้วย 
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สรุปลักษณะงานที่เกี่ยวข้องหรือเกื้อกูล 

ชื่อ (ผู้สมัครเข้ารับการคัดเลือก) 
             
ต าแหน่งที่สมัครเข้ารับการคัดเลือก 
             
ระยะเวลาการด ารงต าแหน่งในสายงานที่เก่ียวข้องหรือเกื้อกูล มีดังนี้ 
(ถ้ามีหลายต าแหน่งหรือหลายสังกัดให้แยกเป็นช่วงๆ) 

วัน เดือน ปี 
(ตั้งแต่ – ถึง) 

รวมเวลา 
(ปี เดือน วัน) 

ต าแหน่ง/สังกัด 
รายละเอียดของ

ลักษณะงานที่ปฏิบัติ 
ประมาณการเวลา 
ที่คาดว่าจะนับได้ 

 
 

    

รวมระยะเวลาที่คาดว่าจะนับได้ทั้งสิ้น  
 

  ขอรับรองว่าข้อความข้างต้นเป็นความจริง 

 

(ลงชื่อ).....................................(ผู้สมัครเข้ารับการคัดเลือก) (ลงชื่อ).....................................ผู้บังคับบัญชา 
       (......................................)            (....................................) 
ต าแหน่ง......................................    ต าแหน่ง...................................... 
วัน/เดือน/ปี................................    วัน/เดือน/ปี................................  
 

หมายเหตุ  
  รายละเอียดลักษณะงานที่ปฏิบัติจะต้องเป็นลักษณะงานเชิงวิชาการหรือวิชาชีพที่เก่ียวข้องหรือเกื้อกูล 
 

 

 



 

 

แบบแสดงผลงานที่เป็นผลการด าเนินงานที่ผ่านมาโดยสรุป 

1.  ชื่อผลงาน ........................................................................................................ .......................................... 
(จะต้องเป็นชื่อเดียวกับท่ีเสนอในแบบเอกสารหมายเลข 4) 

2.  ระยะเวลาที่ด าเนินการ...................................................................................... .......................................... 
(ระบุเดือน/ปีที่เริ่มต้นด าเนินการ  ถึงเดือน/ปีที่เสร็จ) 

3.  ความรู้ทางวิชาการหรือแนวความคิดท่ีใช้ในการด าเนินการ 
(ระบุหลักการ ทฤษฎี กฎ ระเบียบหรือนโยบายของส่วนราชการที่เก่ียวข้องกับผลงานที่ส่งประเมินเรื่อง

 อ่ืนๆ ) 
1……………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
2……………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
3……………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
4……………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

4.  สรุปขั้นตอนการด าเนินการ 
.……………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
.……………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
.……………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
.……………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

5.  ผู้ด าเนินการและร่วมด าเนินการ(ถ้ามี) 
5.1  ชื่อ  (ผู้ด าเนินการ)  ต าแหน่ง.......................สัดส่วนของผลงาน..............% 
5.2  ชื่อ  (ผู้ร่วมด าเนินการ)  ต าแหน่ง.......................สัดส่วนของผลงาน..............% 
5.3  ชื่อ  (ผู้ร่วมด าเนินการ)  ต าแหน่ง.......................สัดส่วนของผลงาน..............% 

 ฯลฯ 
6.  ส่วนของงานที่ผู้เสนอผลงานเป็นผู้ปฏิบัติ 

(น าข้ันตอนจากข้อ 4 มาขยายความเพิ่มเติมว่า  ผู้เสนอผลงานได้มีส่วนร่วมในการจัดท าหรือผลิตผลงานใน
ส่วนใด  พร้อมทั้งระบุสัดส่วนของผลงานที่ปฏิบัติให้ชัดเจน) 

.……………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

.……………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

.……………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
7.  ผลส าเร็จของงาน (เชิงปริมาณ/ คุณภาพ) 

.……………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

.……………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

.……………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
8.  การน าไปใช้ประโยชน์ 

.……………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

.……………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

.……………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
/9. ความยุ่งยาก... 
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ผลงานล าดับที่...... 
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9.  ความยุ่งยากในการด าเนินการ/ปัญหา/อุปสรรค 

.……………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

.……………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

.……………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
10.  ข้อเสนอแนะ 

.……………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

.……………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

.……………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

  ขอรับรองว่าผลงานดังกล่าวข้างต้นเป็นความจริงทุกประการ 

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

  ขอรับรองว่าสัดส่วนหรือลักษณะงานในการด าเนินการของผู้เสนอข้างต้นถูกต้องตรงกับความเป็น
จริงทุกประการ 

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

           ผู้รว่มด าเนินการ      ผู้ร่วมด าเนินการ 
วัน/เดือน/ปี...................................................  วัน/เดือน/ปี................................................... 

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

           ผู้รว่มด าเนินการ      ผู้ร่วมด าเนินการ 
วัน/เดือน/ปี...................................................  วัน/เดือน/ปี................................................... 

    ได้ตรวจสอบแล้ว  ขอรับรองว่าผลงานดังกล่าวข้างต้นถูกต้องตรงกับความเป็นจริงทุกประการ 

ลงชื่อ.............................................................  ลงชื่อ............................................................. 
   (............................................................)                 (............................................................) 
ต าแหน่ง.......................................................            ต าแหน่ง....................................................... 
วัน/เดือน/ปี...................................................  วัน/เดือน/ปี................................................... 
(ผู้บังคับบัญชาที่ควบคุมดูแลการด าเนินการ)  (ผู้อ านวยการส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา) 

หมายเหตุ 
 1.  ข้อความท่ีอยู่ในวงเล็บเป็นค าอธิบายเพ่ิมเติมเพ่ือให้เกิดเป็นความเข้าใจที่เป็นไปในแนวทางเดียวกัน
ไม่ต้องพิมพ์ 
 2.  ได้จัดท าแบบเอกสารหมายเลข 1 ตามชื่อผลงานที่ส่งประเมิน (ในกรณีที่เสนอผลงานมากว่า 1 
เรื่อง  ได้จัดเป็นชุดแยกแต่ละเรื่องตามล าดับ) 
  3. หากผลงานมีลักษณะเฉพาะ เช่น แผ่นพับ หนังสือ แถบบันทึกเสียง ฯลฯ ผู้เสนอผลงาน อาจส่ง 
ผลงานจริงประกอบการพิจารณาของคณะกรรมการก็ได้ 



 
 

ข้อเสนอแนวความคิด/วิธีการเพื่อพัฒนางานหรือปรับปรุงงานให้มีประสิทธิภาพมากขึ้น 
ของ....................................................................... 

เพื่อประกอบการแต่งตั้งให้ด ารงต าแหน่ง..................................................................ต าแหน่งเลขที่.............. 
ส านักงานเขตพื้นที่..................................................................... 

 
เรื่อง............................................................................................................................. ............................... 

(เสนอเพียง 1 เรื่อง เป็นแนวคิดท่ีจะพัฒนางานในต าแหน่งที่จะได้รับการแต่งตั้ง  ตามหัวข้อต่อไปนี้) 

 
หลักการและเหตุผล 

.……………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

.……………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

.……………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
บทวิเคราะห์/แนวความคิด/ข้อเสนอ 

.……………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

.……………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

.……………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
ผลที่คาดว่าจะได้รับ 

.……………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

.……………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

.……………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
ตัวช้ีวัดความส าเร็จ 

.……………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

.……………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

.……………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

 
           ลงชื่อ............................................................. 
                    (............................................................) 
                    ผู้เสนอแนวคิด 
                วัน/เดือน/ปี.................................................... 
 
หมายเหตุ  ข้อเสนอแนวความคิด/วิธีการนี้  จะต้องเป็นเรื่องเดียวกับที่เสนอในแบบเอกสารหมายเลข 4 
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