หลักเกณฑ์และวิธีการประเมินข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา
ตาแหน่งบุคลากรทางการศึกษาอื่น ตามมาตรา 38 ค.(2) ให้ดารงตาแหน่งประเภทวิชาการ
ระดับชานาญการและระดับชานาญการพิเศษ
สังกัด สานักงานเขตพื้นที่การศึกษา จังหวัดตรัง
(แนบ((Z(ประกาศคณะกรรมการศึกษาธิการจังหวัดตรัง ลงวันที่ 11 กรกฎาคม พ.ศ. 2561)
............ พ.ศ. 2561)

---------------------------------------------1. หลักเกณฑ์เกี่ยวกับคุณสมบัติของบุคคลที่จะเข้ารับการคัดเลือกก่อนที่จะส่งผลงานเข้ารับการประเมิน
คุณสมบัติของบุคคลที่จะเข้ารับการคัดเลือกก่อนที่จะให้ส่งผลงานเข้ารับการประเมินเพื่อแต่งตั้งให้ดารง
ตาแหน่งประเภทวิชาการ ระดับชานาญการและระดับชานาญการพิเศษ ประกอบด้วย 3 ส่วน ดังนี้
ก. คุณสมบัติเฉพาะสาหรับตาแหน่ง
ข. คุณลักษณะของบุคคล
ค. ผลการปฏิบัติงาน
ก. คุณสมบัติเฉพาะสาหรับตาแหน่ง
1. คุณวุฒิ ทางการศึกษา มีคุณวุฒิทางการศึกษาตรงตามคุณสมบัติเฉพาะสาหรับที่แต่งตั้ง ตามที่
ก.ค.ศ.กาหนดไว้ในมาตรฐานกาหนดตาแหน่ง หรือได้รับยกเว้นจาก ก.ค.ศ. แล้ว
2. ใบอนุ ญ าตประกอบวิช าชี พ มี ใบอนุ ญ าตประกอบวิช าชีพ ส าหรับ สายงานที่ ก าหนดให้ ต้ อ งมี
ใบอนุญาตประกอบวิชาชีพ หรือได้รับการยกเว้นจาก ก.ค.ศ. แล้ว
3. ระยะเวลาขั้นต่าในการดารงตาแหน่งหรือเคยดารงตาแหน่งในสายงานที่จะแต่งตั้งตามคุณวุฒิ
ของบุคคลและระดับที่จะแต่งตั้งดังนี้
ระดับ
คุณวุฒิ
ปริญญาตรี หรือเทียบเท่า
ปริญญาโท หรือเทียบเท่า
ปริญญาเอก หรือเทียบเท่า

ชานาญการ

ชานาญการพิเศษ

6 ปี
4 ปี
2 ปี

8 ปี
6 ปี
4 ปี

4. ระยะเวลาในการปฏิ บั ติ งาน ต้อ งปฏิ บั ติงานเกี่ย วกั บ งานในต าแหน่ งที่ จะแต่ งตั้งหรือ งานอื่ น
ที่เกี่ยวข้องมาแล้ว ไม่น้อยกว่า 1 ปี
5. ระยะเวลาขั้นต่าในการดารงตาแหน่ง ต้องมีระยะเวลาขั้นต่าในการดารงตาแหน่งหรือเคยดารง
ตาแหน่งในสายงานทีจ่ ะแต่งตั้งตามคุณวุฒิของบุคคลและระดับตาแหน่งที่จะแต่งตั้ง เป็นไปตามที่ ก.ค.ศ. กาหนด
ดังนี้
5.1 ต้องได้ดารงตาแหน่งในสายงานที่จะแต่งตั้ง หรือได้ปฏิบัติงานหน้าที่ในสายงานที่จะแต่งตั้ง
มาแล้ว ไม่น้อยกว่า 1 ปี
5.2 การนาระยะเวลาการดารงตาแหน่งในสายงานอื่น ซึ่งมีลักษณะงานเชิงวิชาการหรือวิชาชีพ
ที่เกี่ยวข้องหรือเกื้อกูลมานับรวมเป็นระยะเวลาขั้นต่าในการดารงตาแหน่งในสายงานที่จะแต่งตั้ง ให้พิจารณา
ระยะเวลาที่ได้ป ฏิบั ติงานในช่ว งที่ผู้ นั้ น มีคุณ สมบัติงานในช่วงที่ผู้นั้นมีคุณ สมบั ติเฉพาะส าหรับตาแหน่งและ
ข้อกาหนดอื่นที่กาหนดไว้ในมาตรฐานกาหนดตาแหน่งที่จะแต่งตั้งและดารงตาแหน่งไม่ต่ากว่าระดับ 3 (เดิม)
หรือเทียบเท่ากรณีเป็นข้าราชการตามกฎหมายอื่น ดังนี้
/5.2.1 ให้นับ…

-25.2.1 ให้นับระยะเวลาการดารงตาแหน่งหรือเคยดารงตาแหน่งในสายงานอื่นที่อยู่ในกลุ่ม
ตาแหน่งเดียวกันเป็นระยะเวลาที่ปฏิบัติงานที่เกี่ยวข้องหรือเกื้อกูลได้เต็มเวลา
5.2.2 การนับระยะเวลาการดารงตาแหน่ งหรือเคยดารงตาแหน่งในสายงานอื่นที่ไม่อยู่ใน
กลุ่มตาแหน่งเดียวกัน หากลักษณะงานที่ปฏิบัติเหมือนหรือคล้ายคลึงกับลักษณะงานที่ปฏิบัติของตาแหน่งที่จะ
แต่งตั้งเกินครึ่งขึ้นไป ให้นับเป็นระยะเวลาปฏิบัติงานที่เกี่ยวข้องหรือเกื้อกูลได้เต็มเวลา หากลักษณะงานที่ปฏิบัติ
จริ งเหมื อ นหรื อ คล้ ายคลึ งกั บ ลั ก ษณะงานที่ ป ฏิ บั ติ ข องต าแหน่ งที่ จะแต่ งตั้ งไม่ ถึ งครึ่งให้ นั บ เป็ น ระยะเวลา
ปฏิบัติงานที่เกี่ยวข้องหรือเกื้อกูลได้ไม่เกินครึ่งหนึ่งของระยะเวลาปฏิบัติงานทั้งหมด
ทั้งนี้ การจัดกลุ่มตาแหน่งให้เป็นไปตามที่ ก.ค.ศ. กาหนด
5.3 การนับระยะเวลาดารงตาแหน่งในสายงานอื่นที่ไม่ได้เริ่มต้นจากระดับ 3 (เดิม) มานับรวม
เป็นระยะเวลาขั้นต่าในการดารงตาแหน่งในสายงานที่จะแต่งตั้ง ให้นับได้ไม่ก่อนที่ผู้นั้นมีวุฒิปริญญาตรงตาม
คุณสมบัติเฉพาะสาหรับตาแหน่งที่จะแต่งตั้งและจะต้องดารงตาแหน่งแต่ระดับ 3 (เดิม) หรือเทียบเท่ากรณีเป็น
ข้าราชการตามกฎหมาย ดังนี้
5.3.1 กรณีเป็นสายงานเจ้าหน้าที่บริหาร (เดิม) ที่เกี่ยวข้องเกื้อกูลกับสายงานที่จะแต่งตั้ง
ให้นับระยะเวลาปฏิบัติงานที่เกี่ยวข้องหรือเกื้อกูลได้เต็มเวลา
5.3.2 กรณีนอกเหนือจากข้อ 5.3.1 การนับระยะเวลาดารงตาแหน่งของสายงานที่เริ่มต้น
จาก ระดับ 1 (เดิม) และระดับ 2 (เดิม) หรือสายงานที่เทียบเท่ากรณีเป็นข้าราชการตามกฎหมายอื่นให้พิจารณา
ตามลั ก ษณะที่ป ฏิ บั ติจ ริ ง และประโยชน์ ที่ ทางราชการจะได้รับ ให้ นับ ได้ไม่ เกินครึ่งหนึ่งของระยะเวลาการ
ปฏิบัติงานที่นามานับ
5.4 กรณีการนับระยะเวลาปฏิบัติหน้าที่ในตาแหน่งในสายงานที่จะแต่งตั้ง จะต้องมีคาสั่งรักษา
ราชการแทน/รักษาการดารงตาแหน่ง หรือคาสั่งมอบหมายให้ปฏิ บัติหน้าที่ดังกล่าวอย่างชัดเจนรวมทั้งต้องมีการ
ปฏิบัติจริงด้วย
5.5 การพิ จารณานั บ ระยะเวลาขั้นต่าในการดารงตาแหน่ งในสายงานที่จะแต่งตั้ง ดั งกล่าว
ข้างต้นให้คณะกรรมการที่ได้รับการแต่งตั้งจากคณะกรรมการศึกษาธิการจังหวัด ตรัง หรือจากคณะอนุกรรมการ
ศึกษาธิการศึกษาจังหวัดตรัง เป็นผู้พิจารณา
5.6 การย้ า ย โอนหรื อ บรรจุ ก ลั บ เพื่ อ แต่ ง ตั้ ง ให้ ด ารงต าแหน่ ง ประเภทวิ ช าการ
ระดับชานาญการและระดับชานาญการพิเศษ ให้คณะกรรมการที่ได้รับการแต่งตั้งจากคณะกรรมการศึกษาธิการ
จังหวัดตรัง หรือจากคณะอนุกรรมการศึกษาธิการศึกษาจังหวัด ตรัง ที่ได้รับมอบหมาย เป็นผู้พิจารณาคุณสมบัติ
เกี่ยวกับระยะเวลาขั้นต่าในการดารงตาแหน่งหรือเคยดารงตาแหน่งในสายงานที่จะแต่งตั้ง ตามคุณวุฒิ ของ
บุคคลและระดับตาแหน่งที่จะแต่งตั้ง โดยคานึงถึงความเหมาะสมและประโยชน์ที่ทางราชการจะได้รับ อย่างไร
ก็ตาม ให้คานึงถึงกรณีที่จะเลื่อนบุคคลดังกล่าวขึ้นแต่งตั้งให้ดารงตาแหน่งในระดับสูงขึ้นซึ่งบุคคลนั้นจะต้องมี
คุณสมบัติครบถ้วนทุกประการ ตามที่กาหนดด้วย
ข. คุณลักษณะของบุคคล
บุคคลที่จะได้รับการคัดเลือกให้ส่งผลงานเข้ารับการประเมิน ต้องเป็นผู้ที่มีความรู้ความสามารถ
ในการปฏิบัติงานที่ต้องการตามกาหนดในมาตรฐานกาหนดตาแหน่ง สาหรับตาแหน่งที่จะต้องแต่งตั้ง ตลอดจน
มีความรับผิดชอบ ความริเริ่มสร้างสรรค์ การแก้ปัญหาและการตัดสินใจ ความประพฤติความสามารถในการสื่อ
ความหมาย การพัฒนาตนเอง ความรู้ความสามารถทางเทคโนโลยีและการพัฒนางานเพื่อประโยชน์ของทาง
ราชการอยู่เสมอ
/ค. ผลการ…

-3ค. ผลการปฏิบัติงาน
ผลการปฏิบัติงานที่นามาประเมินต้องเป็นผลการปฏิบัติงานในหน้าที่ค วามรับผิดชอบของผู้นั้นใน
ระหว่างที่ดารงตาแหน่ งในระดับที่ต่ากว่าระดับที่ขอประเมิน 1 ระดับ กรณีที่เป็นการประเมินเพื่อเลื่ อนขึ้น
แต่งตั้งให้ดารงตาแหน่งในระดับที่สูงขึ้น และหรือในระดับเดียวกันกับระดับที่ขอประเมินกรณีที่เป็นการประเมิน
เพื่อย้าย โอนหรือบรรจุกลับ เป็นผลการปฏิบัติงานในช่วงระยะเวลาย้อนหลัง 3 ปี นับถึงวันยื่นใบสมัครและ
เป็นผลงานที่มีประโยชน์ต่อหน่วยงานโดยคานึงถึงคุณภาพมากกว่าปริมาณ ทั้งนี้
1. ให้ผู้ผ่านการคัดเลือกบุคคลระดับชานาญการ เสนอผลงานที่เป็นการดาเนินงานที่ผ่านมาจานวน
อย่างน้อย 1 เรื่อง และข้อเสนอ แนวคิดเพื่อพัฒนางาน จานวนอย่างน้อย 1 เรื่อง
2. ให้ผู้ผ่านการคัดเลือกบุคคลระดับชานาญการพิเศษ เสนอผลงานที่เป็นการดาเนินงานที่ผ่านมา
จานวนอย่างน้อย 2 เรื่อง และข้อเสนอเกี่ยวกับแนวคิด/วิธีการเพื่อพัฒนางานหรือปรับปรุงงานให้มีประสิทธิภาพ
จานวนอย่างน้อย 1 เรื่อง
2. วิธีการคัดเลือกบุคคลที่จะเข้ารับการประเมินผลงาน
กรณี ที่ 1 การคัดเลือกบุคคลที่จะเข้ารับการประเมินผลงานเพื่อเลื่อนขึ้นแต่งตั้งให้ดารงตาแหน่ง
ในระดับที่สูงขึ้น
1. ให้คัดเลือกเพื่ อเลื่อนขึ้นแต่งตั้งให้ดารงตาแหน่งในระดับที่สูงกว่าระดับตาแหน่งที่ผู้นั้นดารงอยู่ได้
ไม่เกิน 1 ระดับ
2. ให้มีการคัดเลือกบุคคลอย่างเป็นระบบ มีความโปร่งใส เป็นธรรมและตรวจสอบได้ เพื่อให้ได้บุคคลที่
มีความรู้ความสามารถ มีความเหมาะสมที่จะให้ ส่งผลงานประเมิน และให้ มีการประกาศรายชื่อผู้ ได้รับการ
คัดเลือก ตาแหน่งละ 1 คน รวมทั้งชื่อผลงาน สัดส่วน ข้อเสนอแนวคิดอย่างเปิดเผย รวมทั้งเปิดโอกาสให้มีการ
ทักท้วงได้ภายใน 30 วัน นับแต่วันประกาศ
3. การคัดเลือกบุคคลเพื่อแต่งตั้งให้ดารงตาแหน่งที่ ก.ค.ศ. หรือผู้ที่ได้รับมอบหมายกาหนดเป็นตาแหน่ง
ที่ป รั บ ระดับ สู งขึ้น ได้ จ ากระดับ เริ่ ม ต้น ของสายงานและมีผู้ ค รองต าแหน่งอยู่แ ล้ ว ให้ กลุ่ มบริห ารงานบุ คคล
(ต้น สั งกัด ) ส ารวจข้อ มูล กับ กลุ่ ม ต่างๆ และประสานกั บ ผู้ ค รองต าแหน่ งเพื่ อจั ดท ารายละเอี ยดต่ างๆ ได้แ ก่
แบบข้อมูลรายละเอียดคุณ สมบั ติของบุ คคล แบบประเมินคุณลักษณะของบุคคล และแบบสรุปลักษณะงาน
ที่เกี่ ย วข้ องหรือเกื้อกูล ตามแนบเอกสารหมายเลข 1 - 3 แนบท้ ายประกาศ เสนอผู้ มี อานาจสั่ งบรรจุตาม
มาตรา 53 แห่ งพระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา พ.ศ. 2547 และที่แก้ไข
เพิ่มเติม เป็นผู้พิจารณาคัดเลือก โดยให้ระบุเหตุผลในการพิจารณาไว้เป็นลายลักษณ์อักษรด้วย
ผู้ครองตาแหน่ง ผู้ซึ่งได้รับคัดเลือกจะต้องเสนอผลงานเข้ารับการประเมิน ตามแนบเอกสารหมายเลข
4 - 5 ภายใน 6 เดือ นนั บ ตั้ งแต่ วัน ที่ รับ แจ้ง แล้ วเสนอผู้ อานวยการส านั กงานเขตพื้ น ที่ ก ารศึ กษาให้ ค วาม
เห็นชอบ หากไม่สามารถดาเนินการให้แล้วเสร็จตามเวลาที่กาหนดหรือเสนองานแล้ว คณะกรรมการประเมินผล
งานพิจารณามีมติไม่ผ่านการประเมินผลงาน ให้ดาเนินการกับตาแหน่งตามกระบวนการใน ข้อ 4
4. กรณีการคัดเลือกบุคคลเพื่อแต่งตั้งให้ดารงตาแหน่งที่ไม่ใช่ตาแหน่งตามข้อ 3 และเป็นตาแหน่งว่าง
ให้ ก ลุ่ ม บริ ห ารงานบุ ค คล (ต้ น สั งกั ด ) ส ารวจข้ อ มู ล กั บ กลุ่ ม ต่ างๆ และประกาศให้ ผู้ มี คุ ณ สมบั ติ ส่ งเอกสาร
ประกอบการคัดเลือก ได้แก่ แบบข้อมูลรายละเอียดคุณสมบัติของบุคคล แบบประเมินคุณลักษณะของบุคคล
และแบบสรุปลักษณะงานที่เกี่ยวข้องหรือเกื้อกูล ตามแบบเอกสารหมายเลข 1 – 3 แนบท้ายประกาศ เสนอต่อ
คณะกรรมการที่ได้รับการแต่งตั้งจากคณะกรรมการศึกษาธิการจังหวัดตรังหรือจากคณะอนุกรรมการศึกษาธิการ
จังหวัดตรังที่ได้รับมอบหมาย เป็นผู้พิจารณาคัดเลือกโดยให้ระบุเหตุผลในการพิจารณาไว้เป็นลายลักษณ์อักษร
และให้ คณ ะกรรมการรายงานผลการพิ จารณ าคั ด เลื อ กต่ อ ผู้ มี อ าน าจสั่ ง บรรจุ ต ามมาตรา 5 3
/แห่ง...

-4แห่ งพระราชบั ญ ญั ติ ร ะเบี ย บข้ าราชการครูแ ละบุ ค ลากรทางการศึ ก ษา พ.ศ. 2547 และที่ แ ก้ ไขเพิ่ ม เติ ม
เพื่อพิจารณาให้ความเห็นชอบ
ทั้งนี้ ผู้ ได้รับ การคัดเลือกจะต้องเสนอผลงานเข้ารับการประเมิน ตามแบบเอกสารหมายเลข 4- 5
ภายใน 6 เดือน นับ ตั้งแต่วัน ที่รับ แจ้งแล้วเสนอผู้ อานวยการส านักงานเขตพื้นที่การศึกษาให้ ความเห็ นชอบ
หากไม่สามารถดาเนินการให้แล้วเสร็จตามเวลาที่กาหนดหรือเสนอผลงานแล้วคณะกรรมการประเมินผลงาน
พิจารณามีมติไม่ผ่านการประเมินผลงาน ให้ดาเนินการกับตาแหน่งดังกล่าวตามกระบวนการในข้อ 4 ใหม่
กรณีที่ 2 การคัดเลือกบุคคลที่จะรับเข้าการประเมินผลงานเพื่อย้าย โอนหรือบรรจุกลับ เพื่อแต่งตั้ง
ให้ดารงตาแหน่งในระดับที่ไม่สูงกว่าเดิม
ให้ คณะกรรมการที่ได้รับ การแต่งตั้งจากคณะกรรมการศึกษาจังหวัด ตรัง หรือจากคณะอนุกรรมการ
ศึกษาธิการจังหวัด ตรังที่ได้รับมอบหมาย เป็นผู้พิจารณาคัดเลือกบุคคลโดยวิธีเดียวกันกับการคัดเลือกบุคคล
ที่จะเข้ารับการประเมินผลงานเพื่อเลื่อนขึ้นแต่งตั้งให้ดารงตาแหน่งในระดับสูงขึ้น
เกณฑ์การคัดเลือกบุคคลที่จะเข้ารับการประเมินผลงาน คะแนนเต็ม 200 คะแนน พิจารณาจาก
1. ข้อมูลรายละเอียดคุณสมบัติของบุคคล (เอกสารหมายเลข 1) คะแนนเต็ม 100 คะแนน
2. ประเมินคุณลักษณะของบุคคล
(เอกสารหมายเลข 2) คะแนนเต็ม 100 คะแนน
(สาหรับผู้สมัครที่มีระยะเวลาในการดารงตาแหน่งไม่เป็นไปตามหลักเกณฑ์ที่กาหนด ให้สรุปลักษณะงาน
ที่เกี่ยวข้องหรือเกื้อกูล (เอกสารหมายเลข 3)
แบบข้อมูลรายละเอียดคุณสมบัติของบุคคล พิจารณาจาก
ประเด็นการประเมิน
1. ประวัติการดารงตาแหน่งที่สาคัญ
และประวัติทางวินัย
(คะแนนเต็ม 10 คะแนน)
2. ความรู้
(คะแนนเต็ม 10 คะแนน)
3. ความสามารถ
(คะแนนเต็ม 15 คะแนน)
4. ผลงานที่สาคัญ ๆ
(คะแนนเต็ม 25 คะแนน)
5. ความเหมาะสมกับตาแหน่ง
(คะแนนเต็ม 20 คะแนน)
6. ข้อเสนอเกี่ยวกับแนวคิด/วิธีการ
เพื่อพัฒนางานหรือปรับปรุงงาน
ให้มปี ระสิทธิภาพ
(คะแนนเต็ม 20 คะแนน)

องค์ประกอบในการประเมิน
ประเมินจากประวัติการรับราชการ เกียรติยศ/ชื่อเสียง/รางวัล
ประวัติความประพฤติ
ประเมินจากข้อมูลที่แสดงถึงความรู้ด้านต่าง ๆ ที่จาเป็นเพื่อใช้ในการ
ปฏิบัติงานในตาแหน่งที่จะแต่งตั้ง
ประเมินจากข้อมูลที่ผู้สมัครรายงานที่แสดงถึงความสามารถในการ
ปฏิบัติงานทีป่ ระสบความสาเร็จ
ประเมินจากข้อมูลที่ผู้สมัครรายงานซึ่งมีรายละเอียดที่แสดงถึงภูมิรู้/
ทักษะ/ความชานาญ/ประสบการณ์ที่จาเป็นและส่งผลต่อการดารง
ตาแหน่งที่จะแต่งตั้งใหม่
ประเมินจากความเหมาะสมของผู้สมัครกับตาแหน่งที่จะแต่งตั้งและตรง
ตามความต้องการของตาแหน่ง
ประเมินจากข้อเสนอแนวคิด/วิธีการพัฒนางานหรือปรับปรุงที่เป็น
ประโยชน์ต่อทางราชการ

/เกณฑ์การตัดสิน …

-5เกณฑ์การตัดสิน
ผู้ผ่านการคัดเลือกบุคคลเพื่อแต่งตั้งให้ดารงตาแหน่งประเภทวิชาการระดับชานาญการต้องได้คะแนน
ประเมินจากคณะกรรมการเฉลี่ยไม่ต่ากว่าร้อยละ 60 และระดับชานาญการพิเศษต้องได้คะแนนประเมินจาก
คณะกรรมการเฉลี่ยไม่ต่ากว่าร้อยละ 70
3. หลักเกณฑ์และวิธีการประเมินผลงาน
กรณีที่ 1 หลักเกณฑ์และวิธีการประเมินผลงานเพื่อเลื่อนขึ้นแต่งตั้งให้ดารงตาแหน่งในระดับสูงขึ้น
ผู้ที่ได้รับการคัดเลือกจากคณะกรรมการคัดเลือกบุคคล ต้องส่งผลงานประเมินตามหัวข้อเรื่องที่ได้เสนอ
ไว้ในขั้นตอนของการคัดเลือกบุคคล โดยให้จัดส่งผลงานประเมินประกอบด้วย ผลงานซึ่งเกิดจาการงานในหน้าที่
ความรับ ผิดชอบที่เป็น ผลการดาเนิ นงานที่ผ่านมา ตามแบบเอกสารหมายเลข 4 เอกสารหมายเลข 5 และ
ผลงานที่จัดทาเป็นรูปเล่ม จานวนอย่างละ 6 ชุด
กรณีที่ 2 หลักเกณฑ์และวิธีการประเมินผลงานเพื่อย้าย โอน หรือบรรจุกลับ เพื่อแต่ งตั้งให้ดารง
ตาแหน่งในระดับทีไ่ ม่สูงกว่าเดิม
1. กรณี ผู้ ที่ ไ ม่ เคยด ารงต าแหน่ ง ประเภทวิ ช าการ เมื่ อ ผ่ า นการพิ จ ารณาคั ด เลื อ กตามวิ ธี ก าร
ที่คณะกรรมการคัดเลือกบุคคลกาหนดแล้ว ให้ส่งผลงานเพื่อประเมิน ตามแบบเอกสารหมายเลข 4 เอกสาร
หมายเลข 5 และผลงานที่จัดทาเป็นรูปเล่ม จานวนอย่างละ 6 ชุด
2. กรณีผู้ที่ดารงตาแหน่งหรือเคยดารงตาแหน่งประเภทวิชาการในระดับเดียวกับตาแหน่งที่จะแต่งตั้ง
และจัดอยู่ในกลุ่มตาแหน่ งเดียวกัน เมื่อผ่านการพิจารณาคัดเลือกตามวิธีการที่คณะกรรมการคัดเลือกบุคคล
กาหนดแล้ว ให้แต่งตั้งได้โดยไม่ต้องมีการประเมินผลงาน
3. กรณี น อกเหนื อจากข้อ 1 และข้อ 2 เมื่อผ่ านการพิจารณาคัดเลื อกตามวิธีการที่คณะกรรมการ
คัดเลือกบุคคลกาหนดแล้ว ให้ส่งผลงานเพื่อประเมิน ตามแบบเอกสารหมายเลข 4 เอกสารหมายเลข 5 และ
ผลงานทีจ่ ัดทาเป็นรูปเล่ม จานวนอย่างละ 6 ชุด
เกณฑ์การประเมินผลงาน
ให้คณะกรรมการประเมินผลงานพิจารณาจากองค์ประกอบต่าง ๆ รวมคะแนนเต็ม 100 คะแนน ดังนี้
1. คุณภาพของผลงาน
คะแนนเต็ม
30 คะแนน
2. ความยุ่งยากซับซ้อนของผลงาน
คะแนนเต็ม
20 คะแนน
3. ประโยชน์ของผลงาน
คะแนนเต็ม
30 คะแนน
4. ความรู้ความชานาญการและประสบการณ์
คะแนนเต็ม
20 คะแนน
เกณฑ์การตัดสิน
ผู้ผ่านการคัดเลือกบุคคลเพื่อแต่งตั้งให้ดารงตาแหน่งประเภทวิชาการระดับชานาญการต้องได้คะแนน
ประเมินจากคณะกรรมการเฉลี่ยไม่ต่ากว่าร้อยละ 60 และระดับชานาญการพิเศษต้องได้คะแนนประเมินจาก
คณะกรรมการเฉลี่ยไม่ต่ากว่าร้อยละ 70
หมายเหตุ
หลักเกณฑ์และวิธีการประเมินข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตาแหน่งบุคลกรทางการศึกษา
อื่น ตามมาตรา 38 ค.(2) ให้ ดารงตาแหน่งประเภทวิช าการ ระดับชานาญการและระดับชานาญการพิเศษ
สังกัดสานักงานเขตพื้นที่การศึกษา จังหวัดตรัง นอกเหนือจากที่กาหนดข้างต้น ให้ถือปฏิบัติตามหลักเกณฑ์และ
วิธีการที่กาหนด ในหนังสือสานักงาน ก.พ. ที่ นร 1006/ว 10 ลงวันที่ 15 กันยายน 2548

เอกสารหมายเลข 1
แบบข้อมูลรายละเอียดคุณสมบัติของบุคคล
(ให้ผู้สมัครเข้ารับการคัดเลือกจัดทาข้อมูลตามหัวข้อต่อไปนี้ทุกหัวข้อ พิมพ์ในกระดาษขนาด A4)
1. ชื่อ (ผู้สมัครเข้ารับการคัดเลือก)
..............................................................................................................................................................................
2. ตาแหน่ง (ปัจจุบัน)............................................................... ตาแหน่งเลขที่ ...................................................
งาน/ฝ่าย/กลุ่ม .................................................................... สานัก.................................................................
หน้าที่ความรับผิดชอบปัจจุบัน (บรรยายสรุปเป็นข้อ ๆ )
3. ประวัติส่วนตัว
เกิดวันที่ .......... เดือน ..................................พ.ศ. ............. เกษียณอายุราชการ วันที่ 1 ตุลาคม ...............
ภูมิสาเนาจังหวัดที่เกิด ....................................................... นับถือศาสนา ......................................................
ชื่อคู่สมรส ...........................................................................อาชีพ ..................................................................
จานวนบุตร/ธิดา ................................ คน
วัน เกิด ปี ที่ดารงตาแหน่งปัจจุบัน .................................................................................................................
วัน เกิด ปี ที่เข้าสู่ระดับปัจจุบัน .....................................................................................................................
เครื่องราชอิสริยาภรณ์ขั้นสูงสุดที่ได้รับ ..........................................ปีที่ได้รับ ..................................................
4. ประวัติการศึกษา
คุณวุฒิและวิชาเอก
ปีที่สาเร็จการศึกษา
สถาบัน
(ปริญญา/ประกาศนียบัตร)
5. ใบอนุญาตประกอบวิชาชีพ (ถ้ามี) (ชื่อใบอนุญาต) ..........................................................................................
วันออกใบอนุญาต .............................................................. วันหมดอายุ .............................................................
6. ประวัติการรับราชการ (จากเริ่มรับราชการจนถึงปัจจุบัน แสดงเฉพาะที่ได้รับแต่งตั้งให้ดารงตาแหน่งใน
ระดับสูงขึน้ แต่ละระดับ และการเปลี่ยนแปลงในกรดารงตาแหน่งในสายงานต่างๆ ทั้งนี้ จะต้องถูกต้องตรง
ตาม ก.พ. 7)
วัน เดือน ปี
ชื่อตาแหน่ง/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
อื่นๆ เกี่ยวกับอะไรบ้างที่พิจารณาเห็นว่าสาคัญ เช่น เป็นหัวหน้าโครงการ หัวหน้างาน กรรมการ
อนุกรรมการ วิทยากร อาจารย์พิเศษ เป็นต้น โดยให้เสนอเป็นข้อ ๆ)
/9. เหตุการณ์...

-29. เหตุการณ์สาคัญ ๆ ในชีวิตราชการ ซึ่งช่วยบ่งบอกถึงบุคลิกลักษณะสาคัญ
(ในช่วงระยะเวลาย้อนหลัง 3 ปี นับถึงวันยื่นใบสมัคร)
10. ความสามารถพิเศษ ความชานาญพิเศษ และทักษะที่ทาให้ประสบความสาเร็จ
(ในช่วงระยะเวลาย้อนหลัง 3 ปี นับถึงวันยื่นใบสมัคร)
11. สุขภาพกายและจิต
12. ประวัติทางวินัย
13. ตาแหน่งที่สมัครเข้ารับการคัดเลือก.................... ตาแหน่งเลขที่ ..................... สังกัด ...............................
14. ผลงานหรืองานสาคัญที่แสดงถึงความรู้ ความสามารถ *
(ในช่วงระยะเวลาย้อนหลัง 3 ปี นับถึงวันยื่นใบสมัคร)
เสนอผลงานจานวน ...................... เรื่อง ดังสรุปแต่ละเรื่องตามหัวข้อต่อไปนี้
เรื่องที่ 1 ชื่อ ........................................................................................................................ .....................
- วัตถุประสงค์
- สาระสาคัญของผลงาน
- ระยะเวลาดาเนินการ (ให้ระบุเดือน/ปีที่เริ่มต้นดาเนินการ ถึงเดือน/ปีที่สาเร็จ)
- ผู้ดาเนินการและร่วมดาเนินการ (ถ้ามี)
ชื่อ (ผู้ดาเนินการ )
ตาแหน่ง ...................................... สัดส่วนของผลงาน ....................
ชื่อ(ผู้ร่วมดาเนินการ) ตาแหน่ง ...................................... สัดส่วนของผลงาน ....................
ชื่อ(ผู้ร่วมดาเนินการ) ตาแหน่ง ...................................... สัดส่วนของผลงาน ....................
ฯลฯ
รวม = 100 %
คารับรองของผู้ร่วมดาเนินการ (กรณีเป็นผู้ร่วมงานกันหลายคน)
ขอรับรองว่าสัดส่วนหรือลักษณะงานในการดาเนินการของผู้เสนอข้างต้นถูกต้องตรงกับความจริงทุกประการ
ลงชื่อ ................................................................
ลงชื่อ ..................................................................
(.............................................................)
(.................................................................)
ผู้ร่วมดาเนินการ
ผู้ร่วมดาเนินการ
วัน/เดือน/ปี ..................................
วัน/เดือน/ปี ..................................
เรื่องที่ 2 ชื่อ ..........................................................................................................................................
- วัตถุประสงค์
- สาระสาคัญของผลงาน
- ระยะเวลาดาเนินการ (ให้ระบุเดือน/ปีที่เริ่มต้นดาเนินการ ถึงเดือน/ปีทสี่ าเร็จ)
- ผู้ดาเนินการและร่วมดาเนินการ (ถ้ามี)
ชื่อ (ผู้ดาเนินการ )
ตาแหน่ง ...................................... สัดส่วนของผลงาน ....................
ชื่อ (ผู้ร่วมดาเนินการ) ตาแหน่ง ...................................... สัดส่วนของผลงาน ....................
ชื่อ (ผู้ร่วมดาเนินการ) ตาแหน่ง ...................................... สัดส่วนของผลงาน ....................
ฯลฯ
รวม = 100 %
/คารับรอง...

-3คารับรองของผู้ร่วมดาเนินการ (กรณีเป็นผู้ร่วมงานกันหลายคน)
ขอรับรองว่าสัดส่วนหรือลักษณะงานในการดาเนินการของผู้เสนอข้างต้นถูกต้องตรงกับความจริง
ทุกประการ
ลงชื่อ ................................................................
ลงชื่อ ..................................................................
(.............................................................)
(.................................................................)
ผู้ร่วมดาเนินการ
ผู้ร่วมดาเนินการ
วัน/เดือน/ปี ..................................
วัน/เดือน/ปี ..................................
คารับรองของผู้ร่วมดาเนินการ (กรณีเป็นผู้ร่วมงานกันหลายคน)
ขอรับรองว่าสัดส่วนหรือลักษณะงานในการดาเนินการของผู้เสนอข้างต้นถูกต้องตรงกับความจริง
ทุกประการ
ลงชื่อ ................................................................
ลงชื่อ ..................................................................
(.............................................................)
(.................................................................)
ผู้ร่วมดาเนินการ
ผู้ร่วมดาเนินการ
วัน/เดือน/ปี ..................................
วัน/เดือน/ปี ..................................
15. ข้อเสนอแนวความคิด/วิธีการเพื่อพัฒนางานหรือปรับปรุงให้มีประสิทธิภาพมากขึ้น **
(ไม่เกิน 3 หน้ากระดาษ A4)
..............................................................................................................................................................................
ข้าพเจ้าขอรับรองว่าข้อมูลที่รายงานไว้ในแบบฟอร์มนี้ถูกต้องและเป็นไปความจริงทุกประการ
ลงชื่อ .......................................................
(.....................................................)
วัน/เดือน/ปี ............................................
หมายเหตุ
1. ในกรณีที่ได้รับการคั ดเลือกลงตาแหน่งแล้ว จะต้องส่งผลงานตามชื่อเรื่องและจานวนที่ได้
เสนอไว้
2. * หมายถึง ผลงาน จะต้องอยู่ในเงื่อนไข ดังนี้
- เป็ น ผลงานที่ จัดขึ้น ระหว่างที่ ดารงต าแหน่ งในระดั บที่ ต่ ากว่าระดั บที่ ป ระเมิน 1
ระดับและประเมินผลการปฏิบัติงานและหรือผลสาเร็จของงานที่เกี่ ยวข้องสอดคล้องกับงานในตาแหน่งที่สมัคร
เข้ารับการคัดเลือก
- ไม่ใช่ผลงานวิจัย หรือวิทยานิพนธ์ที่เป็นส่วนหนึ่งของการศึกษาเพื่อขอรับปริญญา
หรือประกาศนียบัตร หรือเป็นส่วนหนึ่งของการฝึกอบรม
- กรณีที่เป็นผลงานร่วมกันของบุคคลหลายคน จะต้องแสดงให้เห็นว่าผู้เสนอผลงานได้
มีส่วนร่วมในการจัดทา หรือผลิตผลงานในส่วนใดหรือเป็นส่วนเท่าใด และมีคารับรองจากผู้มีส่วนร่วม ในผลงาน
นั้นและจากผู้บังคับบัญชาด้วย
- ผลงานที่นามาใช้ประเมินเพื่อเลือกขึ้นแต่งตั้งให้ดารงตาแหน่งในระดับที่สูงขึ้นแล้วจะ
นามาเสนอให้ประเมินเลื่อนขึ้นแต่งตัง้ ในระดับที่สูงขึ้นอีกไม่ได้
3. ** หมายถึง ข้อเสนอแนะแนวความคิด/วิธีการพัฒนางานหรือปรับปรุงให้มีประสิทธิภาพ
มากขึ้น ต้องเป็นแนวคิดที่จะพัฒนาในตาแหน่งที่จะได้รับการแต่งตั้งและมีการกาหนดตัวชี้วัดความสาเร็จของ
ระยะเวลาการดาเนินงานไว้ด้วย

เอกสารหมายเลข 2
แบบประเมินคุณลักษณะของบุคคล
ชื่อ (ผู้สมัครเข้ารับการคัดเลือก)
ตาแหน่งปัจจุบัน
สังกัด
เพื่อขอรับการคัดเลือกในตาแหน่ง

ตาแหน่งเลขที่
ตาแหน่งเลขที่

ตอนที่ 1 รายการประเมิน
1. ความรับผิดชอบ พิจารณาจากพฤติกรรม เช่น
- เอาใจใส่ในการทางานที่ได้รับมอบหมาย และหรืองานที่เกี่ยวข้องอย่างมี
ประสิทธิภาพ
- ยอมรับผลงานตนเองทั้งในด้านความสาเร็จและความผิดพลาด
- พัฒนาและปรับปรุงงานในหน้าที่ให้ดียิ่งขึ้น และหรือแก้ปัญหาหรือข้อผิดพลาด
ที่เกิดขึ้น เช่น งานใดที่สาเร็จและได้รบั ผลดีแล้วก็พยามยามปรับปรุงให้ดียิ่งขึ้นไปอีก
เรื่อยๆ หรืองานใดที่พบว่ามีปัญหาหรือข้อผิดพลาดก็พยามแก้ไขไม่ละเลยหรือปล่อย
ทิ้งไว้จนเกิดปัญหาเช่นนั้นซ้าๆ อีก
- การร่วมมือทางานและประสานงานกันเป็นทีม

คะแนน
เต็ม
15

2. ความคิดริเริ่ม พิจารณาจากพฤติกรรม เช่น
- คิดค้นระบบ แนวทาง วิธีดาเนินการใหม่ๆ เพื่อประสิทธิผลของงาน
- แสดงความคิดเห็น ให้ข้อเสนอแนะอย่างสมเหตุสมผล และสามารถปฏิบัติได้
- แสวงหาความรู้ใหม่ๆ เพิ่มเติมอยู่เสมอโดยเฉพาะในสายวิชา/งานของตน
- ตรวจสอบ ปรับปรุง แก้ไข หรือดัดแปลงวิธีทางานให้มีประสิทธิภาพ และ
ก้าวหน้าอยู่ตลอดเวลา
- สนใจในงานที่ยุ่งยากซับซ้อน
- มีความไวต่อสถานการณ์ หรือความฉับไวในการรับรู้สิ่งเร้าภายนอก

15

3. การแก้ไขปัญหาและการตัดสินใจ พิจารณาจากพฤติกรรม เช่น
- วิเคราะห์หาสาเหตุก่อนเสนอเมื่อประสบปัญหาใดๆ
- วิเคราะห์ลู่ทางแก้ปัญหาโดยมีทางเลือกปฏิบัติได้หลายวิธี
- เลือกทางปฏิบัติในการแก้ปัญหาได้ถูกต้องเหมาะสม
- ใช้ข้อมูลประกอบในการตัดสินใจและแก้ปัญหา (ไม่ใช้ความรู้สึกของตนเอง)

15

คะแนน
ที่ได้รับ

/ตอนที่ 1…

-2ตอนที่ 1 รายการประเมิน
4. ความประพฤติ พิจารณาจากพฤติกรรม เช่น
- รักษาวินัย
- ให้ความร่วมมือกับเพื่อร่วมงาน
- ปฏิบัติงานอยู่ในกรอบของข้อบังคับว่าด้วยจรรยาบรรณของข้าราชการพลเรือน

คะแนน
เต็ม
10

5. ความสามารถในการสื่อความหมาย
- สื่อสารกับบุคคลต่างๆ เช่น ผู้บังคับบัญชา เพื่อนร่วมงาน ผู้รับบริหารและผู้ที่
เกี่ยวข้องได้ดี โดยเข้าใจถูกต้องตรงกัน
- ถ่ายทอดและเผยแพร่ความรู้ทางวิชาการให้ผู้อื่นเข้าใจได้อย่างชัดเจนโดยใช้
ภาษาอย่างถูกต้องเหมาะสม

15

6. การพัฒนาตนเอง พิจารณาจากพฤติกรรม เช่น
- ติดตาม ศึกษา ค้นคว้าหาความรู้ใหม่ๆ หรือสิ่งที่เป็นความก้าวหน้าทาง
วิชาการ/วิชาชีพอยู่เสมอ
- สนใจและปรับตนเองให้ก้าวทันวิทยาการใหม่ๆ ตลอดเวลา
- นาความรู้และวิทยาการใหม่ๆ มาประยุกต์ใช้ในการปฏิบัติงานได้อย่างมี
ประสิทธิภาพ
7. ความรู้ความสามารถทางเทคโนโลยีทันสมัย เช่น คอมพิวเตอร์

15

คะแนนที่
ได้รับ

15

หมายเหตุ
1. การประเมินระดับชานาญการ จะต้องได้คะแนนร้อยละ 60 ขึ้นไป จึงจะถือว่าผ่านการประเมิน
2. การประเมินระดับชานาญการพิเศษ จะต้องได้คะแนนร้อยละ 70 ขึ้นไป จึงจะถือว่าผ่านการ
ประเมิน
ลงชื่อ............................................
(...........................................)
ตาแหน่ง.......................................
วัน/เดือน/ปี.................................

-3ตอนที่ 2 สรุปความคิดเห็นในการประเมิน
ความเห็นของผู้ประเมิน
( ) ผ่านการประเมิน

(ระดับชานาญการ ได้คะแนนรวมไม่ต่ากว่าร้อยละ 60
ระดับชานาญการพิเศษ ได้คะแนนรวมไม่ต่ากว่าร้อยละ 70)
( ) ไม่ผ่านการประเมิน (ระดับชานาญการ ได้คะแนนรวมไม่ต่ากว่าร้อยละ 60
ระดับชานาญการพิเศษ ได้คะแนนรวมไม่ต่ากว่าร้อยละ 70)
(ระบุเหตุผล)

ลงชื่อผู้ประเมิน
.....................................................
(......................................................)
ตาแหน่ง...........................................
วัน/เดือน/ปี......................................
ความเห็นของผู้อานวยการสานักงานเขตพื้นที่การศึกษา
( ) เห็นด้วยกับการประเมินข้างต้น
( ) มีความเห็นแตกต่างจากการประเมินข้างต้น ในแต่ละรายการดังนี้

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

เอกสารหมายเลข 3
สรุปลักษณะงานที่เกี่ยวข้องหรือเกื้อกูล
ชื่อ (ผู้สมัครเข้ารับการคัดเลือก)
ตาแหน่งที่สมัครเข้ารับการคัดเลือก
ระยะเวลาการดารงตาแหน่งในสายงานที่เกี่ยวข้องหรือเกื้อกูล มีดังนี้
(ถ้ามีหลายตาแหน่งหรือหลายสังกัดให้แยกเป็นช่วงๆ)

วัน เดือน ปี
(ตั้งแต่ – ถึง)

รวมเวลา
(ปี เดือน วัน)

ตาแหน่ง/สังกัด

รายละเอียดของ
ลักษณะงานที่ปฏิบัติ

ประมาณการเวลาที่คาดว่า
จะนับได้ตามที่กาหนดไว้ใน
ประกาศคณะกรรมการการ
ศึกษาธิการจังหวัดตรัง
วันที่ 11 กรกฎาคม 2561

รวมระยะเวลาที่คาดว่าจะนับได้ทงั้ สิ้น
ขอรับรองว่าข้อความข้างต้นเป็นความจริง

(ลงชื่อ).....................................(ผู้สมัครเข้ารับการคัดเลือก) (ลงชื่อ).....................................ผู้บังคับบัญชา
(......................................)
(....................................)
ตาแหน่ง......................................
ตาแหน่ง......................................
วัน/เดือน/ปี................................
วัน/เดือน/ปี................................
หมายเหตุ
รายละเอียดลักษณะงานที่ปฏิบัติจะต้องเป็นลักษณะงานเชิงวิชาการหรือวิชาชีพที่เกี่ยวข้องหรือเกื้อกูล

เอกสารหมายเลข 4
ผลงานลาดับที่......
แบบแสดงผลงานที่เป็นผลการดาเนินงานที่ผ่านมาโดยสรุป
1. ชื่อผลงาน ..................................................................................................................................................
(จะต้องเป็นชื่อเดียวกับที่เสนอในแบบเอกสารหมายเลข 1)
2. ระยะเวลาที่ดาเนินการ................................................................................................................................
(ระบุเดือน/ปีที่เริ่มต้นดาเนินการ ถึงเดือน/ปีที่เสร็จ)
3. ความรู้ทางวิชาการหรือแนวความคิดที่ใช้ในการดาเนินการ
(ระบุหลักการ ทฤษฎี กฎ ระเบียบหรือนโยบายของส่วนราชการที่เกี่ยวข้องกับผลงานที่ส่งประเมินเรื่อง
อื่นๆ )
1………………………………………………………………………………………………………………………………………………
2………………………………………………………………………………………………………………………………………………
3………………………………………………………………………………………………………………………………………………
4………………………………………………………………………………………………………………………………………………
4. สรุปขั้นตอนการดาเนินการ
.………………………………………………………………………………………………………………………………………………
.………………………………………………………………………………………………………………………………………………
.………………………………………………………………………………………………………………………………………………
.………………………………………………………………………………………………………………………………………………
5. ผู้ดาเนินการและร่วมดาเนินการ(ถ้ามี)
5.1 ชื่อ (ผู้ดาเนินการ)
ตาแหน่ง.......................สัดส่วนของผลงาน..............%
5.2 ชื่อ (ผู้ร่วมดาเนินการ)
ตาแหน่ง.......................สัดส่วนของผลงาน..............%
5.3 ชื่อ (ผู้ร่วมดาเนินการ)
ตาแหน่ง.......................สัดส่วนของผลงาน..............%
ฯลฯ
6. ส่วนของงานที่ผู้เสนอผลงานเป็นผู้ปฏิบัติ
(นาขั้นตอนจากข้อ 4 มาขยายความเพิ่มเติมว่า ผู้เสนอผลงานได้มีส่วนร่วมในการจัดทาหรือผลิตผลงานใน
ส่วนใด พร้อมทั้งระบุสัดส่วนของผลงานที่ปฏิบัติให้ชัดเจน)
.………………………………………………………………………………………………………………………………………………
.………………………………………………………………………………………………………………………………………………
.………………………………………………………………………………………………………………………………………………
7. ผลสาเร็จของงาน (เชิงปริมาณ/ คุณภาพ)
.………………………………………………………………………………………………………………………………………………
.………………………………………………………………………………………………………………………………………………
.………………………………………………………………………………………………………………………………………………
8. การนาไปใช้ประโยชน์
.………………………………………………………………………………………………………………………………………………
.………………………………………………………………………………………………………………………………………………
.………………………………………………………………………………………………………………………………………………
/9. ความยุ่งยาก...

-29. ความยุ่งยากในการดาเนินการ/ปัญหา/อุปสรรค
.………………………………………………………………………………………………………………………………………………
.………………………………………………………………………………………………………………………………………………
.………………………………………………………………………………………………………………………………………………
10. ข้อเสนอแนะ
.………………………………………………………………………………………………………………………………………………
.………………………………………………………………………………………………………………………………………………
.………………………………………………………………………………………………………………………………………………
ขอรับรองว่าผลงานดังกล่าวข้างต้นเป็นความจริงทุกประการ
(ลงชื่อ) ..................................................... (ผู้เสนอผลงาน)
(.......................................................)
วัน/เดือน/ปี................................................
ขอรับรองว่าสัดส่วนหรือลักษณะงานในการดาเนินการของผู้เสนอข้างต้นถูกต้องตรงกับความเป็นจริง
ทุกประการ
ลงชื่อ.............................................................
(............................................................)
ผู้รว่ มดาเนินการ
วัน/เดือน/ปี...................................................

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

ลงชื่อ.............................................................
(............................................................)
ผู้รว่ มดาเนินการ
วัน/เดือน/ปี...................................................

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

ได้ตรวจสอบแล้ว ขอรับรองว่าผลงานดังกล่าวข้างต้นถูกต้องตรงกับความเป็นจริงทุกประการ
ลงชื่อ.............................................................
(............................................................)
ตาแหน่ง.......................................................
วัน/เดือน/ปี...................................................
(ผู้บังคับบัญชาที่ควบคุมดูแลการดาเนินการ)

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

หมายเหตุ
1. ข้อความที่อยู่ในวงเล็บเป็นคาอธิบายเพิ่มเติมเพื่อให้เกิดเป็นความเข้าใจที่เป็นไปในแนวทางเดียวกัน
ไม่ต้องพิมพ์
2. ได้จัดทาแบบเอกสารหมายเลข 1 ตามชื่อผลงานที่ส่งประเมิน (ในกรณีที่เสนอผลงานมากว่า 1 เรื่อง
ได้จัดเป็นชุดแยกแต่ละเรื่องตามลาดับ)
3. หากผลงานมีลักษณะเฉพาะ เช่น แผ่นพับ หนังสือ แถบบันทึกเสี ยง ฯลฯ ผู้เสนอผลงาน อาจสั่ ง
ผลงานจริงประกอบการพิจารณาของคณะกรรมการก็ได้

เอกสารหมายเลข 5
ข้อเสนอแนวความคิด/วิธีการเพื่อพัฒนางานหรือปรับปรุงงานให้มีประสิทธิภาพมากขึ้น
ของ.......................................................................
เพื่อประกอบการแต่งตั้งให้ดารงตาแหน่ง....................................................................ตาแหน่งเลขที่..............
สานักงานเขตพื้นที่.....................................................................
เรื่อง............................................................................................................................. ...............................
(เสนอเพียง 1 เรื่อง เป็นแนวคิดที่จะพัฒนางานในตาแหน่งที่จะได้รับการแต่งตั้ง ตามหัวข้อต่อไปนี้)
หลักการและเหตุผล
.………………………………………………………………………………………………………………………………………………
.………………………………………………………………………………………………………………………………………………
.………………………………………………………………………………………………………………………………………………
บทวิเคราะห์/แนวความคิด/ข้อเสนอ
.………………………………………………………………………………………………………………………………………………
.………………………………………………………………………………………………………………………………………………
.………………………………………………………………………………………………………………………………………………
ผลที่คาดว่าจะได้รับ
.………………………………………………………………………………………………………………………………………………
.………………………………………………………………………………………………………………………………………………
.………………………………………………………………………………………………………………………………………………
ตัวชี้วัดความสาเร็จ
.………………………………………………………………………………………………………………………………………………
.………………………………………………………………………………………………………………………………………………
.………………………………………………………………………………………………………………………………………………
ลงชื่อ.............................................................
(............................................................)
ผู้เสนอแนวคิด
วัน/เดือน/ปี....................................................
หมายเหตุ ข้อเสนอแนวความคิด/วิธีการนี้ จะต้องเป็นเรื่องเดียวกับที่เสนอในแบบเอกสารหมายเลข 1

เกณฑ์การประเมินข้อมูลรายละเอียดคุณสมบัติบุคคล
ตามประกาศคณะกรรมการศึกษาธิการจังหวัดตรัง เรื่อง หลักเกณฑ์และวิธีการประเมินข้าราชการครูและ
บุคลากรทางการศึกษาตาแหน่งบุคลากรทางการศึกษาอื่น ตามมาตรา 38 ค.(2)
ให้ดารงตาแหน่งประเภทวิชาการ ระดับชานาญการและระดับชานาญการพิเศษ
สังกัด สานักงานเขตพื้นที่การศึกษา จังหวัดตรัง
((Z(ประกาศคณะกรรมการศึกษาธิการจังหวัดตรัง ลงวันที่ 11 กรกฎาคม พ.ศ. 2561)
...........................................................................................
1. ประวัติการดารงตาแหน่งที่สาคัญและประวัติทางวินัย (10 คะแนน)
1.1 อายุราชการ นับถึงวันยื่นใบสมัคร เศษ 6 เดือนขึ้นไปนับเป็น 1 ปี (3 คะแนน)
- 20 ปีขึ้นไป
3 คะแนน
- 15 - 19 ปี
2 คะแนน
- 10 – 14 ปี
1 คะแนน
1.2 ประวัติทางวินัย (3 คะแนน)
- ไม่เคยถูกลงโทษทางวินัย
3 คะแนน
- เคยถูกว่ากล่าวตักเตือน
2 คะแนน
- เคยถูกลงโทษทางวินัย
1 คะแนน
1.3 เกียรติยศ/ชื่อเสียง/รางวัล พิจารณาจาก รางวัล (โล่รางวัล เกียรติบัตร) ที่แสดงถึงลาดับที่ 1, 2, และ
3 ที่ตนเองได้รับซึ่งออกให้จากหน่วยงานในกากับกระทรวงศึกษาธิการ สานักงาน ก.พ. หรือหน่วยงานของ
กระทรวงอื่นที่มีโครงการร่วมกับกระทรวงศึกษาธิการ ย้อนหลังไม่เกิน 3 ปี นับถึงวันยื่นใบสมัคร (4 คะแนน)
- สูงกว่าระดับเขตพื้นที่การศึกษาหรือระดับจังหวัด
4 คะแนน
- ระดับเขตพื้นที่การศึกษา หรือระดับจังหวัด
3 คะแนน
- ต่ากว่าระดับเขตพื้นที่การศึกษาหรือระดับจังหวัด
2 คะแนน
- ไม่ได้รับรางวัลใดๆ
0 คะแนน
2. ความรู้ (10 คะแนน)
2.1 วุฒิทางการศึกษา
- ปริญญาเอก
5 คะแนน
- ปริญญาโท
4 คะแนน
- ปริญญาตรี
3 คะแนน
2.2 ประวัติการฝึกอบรม/ดูงานในหลักสูตรที่เกี่ยวข้องกับสายงานในตาแหน่ งที่สมัครเข้ารับการคัดเลือก
พิจารณาจากประกาศนียบัตร วุฒิบัตร ในช่วงระยะเวลาย้อนหลัง 3 ปี นับถึงวันยื่นใบสมัคร (5 คะแนน)
- อบรม/พัฒนาตนเอง/ศึกษาดูงาน ตั้งแต่ 5 ครั้งขึ้นไป
5 คะแนน
- อบรม/พัฒนาตนเอง/ศึกษาดูงาน 4 ครั้ง
4 คะแนน
- อบรม/พัฒนาตนเอง/ศึกษาดูงาน 3 ครั้ง
3 คะแนน
- อบรม/พัฒนาตนเอง/ศึกษาดูงาน 2 ครั้ง
2 คะแนน
- อบรม/พัฒนาตนเอง/ศึกษาดูงาน 1 ครั้ง
1 คะแนน
- ไม่เคยฝึกอบรม/พัฒนาตนเอง/ศึกษาดูงาน
0 คะแนน
/3. ความสามารถ ...

-23. ความสามารถ (15 คะแนน)
3.1 การได้รับพิจารณาบาเหน็จความชอบ โดยพิจารณาจากการได้รับเลื่อนเงินเดือนรวมทั้งปี ตั้งแต่ 5.5 %
ขึ้นไป ย้อนหลัง 3 ปี นับถึงวันยื่นใบสมัคร (5 คะแนน)
- ได้ 3 ครั้ง
5 คะแนน
- ได้ 2 ครั้ง
4 คะแนน
- ได้ 1 ครั้ง
3 คะแนน
- ไม่เคยได้รับเลื่อนเงินเดือนทั้งปี 5.5%
2 คะแนน
3.2 เคยเป็นคณะกรรมการ/คณะอนุกรรมการ/คณะทางานต่างๆ โดยมีหลักฐานประกอบการพิจารณา
ย้อนหลังไม่เกิน 3 ปี นับถึงวันยื่นใบสมัคร (5 คะแนน)
- สูงกว่าระดับเขตพื้นที่การศึกษาหรือระดับจังหวัด
5 คะแนน
- ระดับเขตพื้นที่การศึกษาหรือระดับจังหวัด
4 คะแนน
- ต่ากว่าระดับเขตพื้นที่การศึกษาหรือระดับจังหวัด
3 คะแนน
- ไม่เคยเป็นคณะกรรมการ/คณะอนุกรรมการ/คณะทางานต่างๆ 2 คะแนน
3.3 เคยเป็นวิทยากร โดยมีหลักฐานประกอบการพิจารณาย้อนหลังไม่เกิน 3 ปี นับถึงวันยื่นใบสมัคร
(5 คะแนน)
- สูงกว่าระดับเขตพื้นที่การศึกษาหรือระดับจังหวัด
5 คะแนน
- ระดับเขตพื้นที่การศึกษา หรือระดับจังหวัด
4 คะแนน
- ต่ากว่าระดับเขตพื้นที่การศึกษาหรือระดับจังหวัด
3 คะแนน
- ไม่เคยเป็นวิทยากร
2 คะแนน
4. ผลงานที่สาคัญๆ
พิจารณาจากการเสนอผลงานที่มีรายละเอียดที่แสดงถึงภูมิรู้ ทักษะความชานาญประสบการณ์ที่จาเป็น
โดยมีหลักฐานประกอบการพิจารณา (25 คะแนน)
4.1 เป็นผลงานที่เกิดจากคิดริเริ่มสร้างสรรค์ (10 คะแนน)
- ผลงานอยู่ในระดับดีมาก
10 คะแนน
- ผลงานอยู่ในระดับดี
8 คะแนน
- ผลงานอยู่ในระดับพอใช้
6 คะแนน
- ผลงานอยู่ในระดับต้องปรับปรุง
4 คะแนน
4.2 เป็นผลงานที่มีกระบวนการวางแผน (10 คะแนน)
- ผลงานอยู่ในระดับดีมาก
10 คะแนน
- ผลงานอยู่ในระดับดี
8 คะแนน
- ผลงานอยู่ในระดับพอใช้
6 คะแนน
- ผลงานอยู่ในระดับต้องปรับปรุง
2 คะแนน
4.3 เป็นผลงานเป็นประโยชน์ต่อองค์กร (10 คะแนน)
- ผลงานอยู่ในระดับดีมาก
10 คะแนน
- ผลงานอยู่ในระดับดี
8 คะแนน
- ผลงานอยู่ในระดับพอใช้
6 คะแนน
- ผลงานอยู่ในระดับต้องปรับปรุง
2 คะแนน
/5. ความเหมาะสม...

-35. ความเหมาะสมกับตาแหน่ง (20 คะแนน)
5.1 เคยได้รับคัดเลือกหรือได้รับมอบหมายให้ปฏิบัติงาน มีคาสั่งมอบหมายให้ปฏิบัติหน้าที่อย่างชัดเจน
(5 คะแนน)
- หัวหน้าฝ่าย/หัวหน้ากลุ่ม/ผูอ้ านวยการกลุ่ม, หน่วย
5 คะแนน
- ปฏิบัติหน้าที่แทนหัวหน้าฝ่าย/หัวหน้ากลุ่ม/
4 คะแนน
ผู้อานวยการกลุ่ม, หน่วย
- หัวหน้ากลุ่มงาน/หัวหน้างาน
3 คะแนน
- ปฏิบัติหน้าที่แทนหัวหน้ากลุ่มงาน/หัวหน้างาน
2 คะแนน
- ต่ากว่าหัวหน้างาน/หัวหน้างาน
1 คะแนน
5.2 ระยะเวลาการปฏิบัติห น้าที่ในตาแหน่งที่ตรงกับตาแหน่งที่ประกาศคัดเลื อก หรือ ในกลุ่มตาแหน่ง
เดียวกับตาแหน่งที่ประกาศคัดเลือก นับถึงวันยื่นใบสมัคร เศษ 6 เดือนขึ้นไป นับเป็น 1 ปี
(10 คะแนน)
- 15 ปีขึ้นไป
10 คะแนน
- 10 – 14 ปี
8 คะแนน
- 5 – 9 ปี
6 คะแนน
- 1–4
2 คะแนน
5.3 ระยะเวลาการดารงตาแหน่งในระดับปัจจุบัน นับถึงวันยื่นในสมัคร เศษ 6 เดือนขึ้นไป นับเป็น 1 ปี
(10 คะแนน)
- 5 ปีขึ้นไป
10 คะแนน
- 3 – 4 ปี
8 คะแนน
- 1 – 2 ปี
6 คะแนน
6. ข้อเสนอเกี่ยวกับแนวคิด/วิธีการเพื่อพัฒนางานหรือปรับปรุงงานให้มีประสิทธิภาพ (20 คะแนน)
พิจารณาจากการเสนอเกี่ยวกับแนวคิด/วิธีการเพื่อพัฒนาหรือปรับปรุงงานให้มีประสิทธิภาพ โดยพิจารณา
จากความครบถ้วนขององค์ประกอบ ความเป็นไปได้ในการวิเคราะห์แนวคิดของข้อเสนอ ผลที่เกิดขึ้นต่อองค์กร
และความเป็นไปได้ของตัวขี้วัดความสาเร็จ
************************************

แบบประเมินและคะแนนประเมิน
ชื่อ............................................................................................................................................................................
ตาแหน่งปัจจุบัน ............................................................. ตาแหน่งเลขที่ ...............................................................
สังกัด ...................................................................................................................... ...............................................
เพือ่ ขอรับการคัดเลือกในตาแหน่ง ....................................ตาแหน่งเลขที่ ...............................................................
สังกัด สานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาระนอง
รายการประเมิน

คะแนนเต็ม

1. ประวัติการดารงตาแหน่งที่สาคัญและประวัติทางวินัย
1.1 อายุราชการ
1.2 ประวัติทางวินัย
1.3 รางวัลเกียรติยศ ฯ
2. ความรู้
2.1 วุฒิทางการศึกษา
2.2 ประวัติการฝึกอบรม/ดูงานในหลักสูตรที่เกี่ยวข้องกับสายงานใน
ตาแหน่งทีส่ มัครเข้ารับการคัดเลือก
3. ความสามารถ
3.1 การได้รับพิจารณาบาเหน็จความชอบ
3.2 เคยเป็นคณะกรรมการ/คณะอนุกรรมการ/คณะทางานต่าง ๆ
3.3 เคยเป็นวิทยากร
4. ผลงานที่สาคัญ ๆ
4.1 เป็นผลงานที่เกิดจากความคิดริเริ่มสร้างสรรค์
4.2 เป็นผลงานที่มีกระบวนการวางแผน
4.3 ผลงานเป็นประโยชน์ต่อองค์กร
5. ความเหมาะสมกับตาแหน่ง
5.1 เคยได้รับคัดเลือกหรือได้รับมอบหมายให้ปฏิบัติ มีคาสั่ง
มอบหมายให้ปฏิบัติหน้าที่อย่างชัดเจน
5.2 ระยะเวลาการปฏิ บั ติ ห น้ า ที่ ในต าแหน่ งที่ ต รงกั บ ต าแหน่ ง ที่
ประกาศ
5.3 ระยะเวลาการดารงตาแหน่งในระดับปัจจุบัน
6. ข้อเสนอเกี่ยวกับแนวคิด/วิธีการพัฒนางานหรือปรับปรุงให้มี
ประสิทธิภาพ
- ความครบถ้วนขององค์ประกอบ ความเป็นไปได้ในการวิเคราะห์
แนวคิ ด ของข้ อเสนอ ผลที่ เกิ ด ขึ้น ต่อ องค์ กรและความเป็ น ไปได้ข อง
ตัวชี้วัดความสาเร็จ
รวม

10
(3)
(3)
(4)
10
(5)
(5)

คะแนนที่ได้รับ

15
(5)
(5)
(5)
25
(5)
(10)
(10)
20
(5)
(10)
(5)
20
(20)
100
/ หมายเหตุ…

-2หมายเหตุ
1. การประเมินระดับชานาญการ จะต้องได้คะแนนร้อยละ 60 ขึ้นไป จึงถือว่าผ่านการประเมิน
2. การประเมิ น ระดั บ ช านาญการพิ เศษ จะต้ อ งได้ ค ะแนนร้อ ยละ 70 ขึ้น ไป จึ งจะถื อว่ าผ่ านการ
ประเมิน
ลงชื่อ ................................................................ ผู้ประเมิน
(..............................................................)
ตาแหน่ง ................................................................
วัน/เดือน/ปี ...........................................................

แบบประเมินคุณลักษณะของบุคคล
ชื่อ ..........................................................................................................................................................................
ตาแหน่งปัจจุบัน ................................................................. ตาแหน่งเลขที่ .........................................................
สังกัด .......................................................................................................................................................... ............
เพื่อขอรับการคัดเลือกในตาแหน่ง ....................................... ตาแหน่งเลขที่ ..........................................................
ตอนที่ 1 รายงานประเมิน
1. ความรับผิดชอบ พิจารณาจากพฤติกรรม เช่น
- เอาใจใส่ในการทางานที่ได้รับมอบหมายและหรืองานที่เกี่ยวข้องอย่างมี
ประสิทธิภาพ
- ยอมรับผลงานของตนเองทั้งในด้านความสาเร็จและความผิดพลาด
- พัฒนาและปรับปรุงงานในหน้าที่ให้ดียิ่งขึ้นและหรือแก้ปัญหาหรือ
ข้อผิดพลาดที่เกิดขึ้น เช่น งานใดที่สาเร็จและได้รับผลดีแล้ว พยายามปรับปรุง
ให้ดี ยิ่งขึ้น ไปอีกเรื่อยๆ หรืองานใดที่พบว่า มีปัญหาหรือข้อผิดพลาดก็พยายาม
แก้ไขไม่ละเลยหรือปล่อยทิ้งไว้จนเกิดปัญหาเช่นนั้นซ้าๆ อีก
- การร่วมมือทางานและประสานงานกันเป็นทีม
2. ความคิดริเริ่ม พิจารณาพฤติกรรม เช่น
- คิดค้นระบบ แนวทาง วิธีการดาเนินการใหม่ เพื่อประสิทธิผลของงาน
- แสดงความคิดเห็น ให้ข้อเสนอแนะอย่างมีเหตุผล และสามารถปฏิบัติได้
- แสวงหาความรู้ใหม่ เพิ่มเติมอยู่เสมอโดยเฉพาะในสายวิชา/งานของตน
- ตรวจสอบ ปรับปรุง แก้ไข หรือดัดแปลงวิธีทางานให้มีประสิทธิภาพ และ
ก้าวหน้าอยู่ตลอดเวลา
- สนใจในงานที่ยุ่งยากซับซ้อน
- มีความไวต่อสถานการณ์ หรือความฉับไวในการรับรู้สิ่งเร้าภายนอก
3. การแก้ไขปัญหาและการตัดสินใจ พิจารณาจากพฤติกรรม เช่น
- วิเคราะห์หาสาเหตุก่อนเสมอเมื่อประสบปัญหาใด ๆ
- วิเคราะห์ลู่ทางแก้ปัญหาโดยมีทางเลือกปฏิบัติได้หลายวิธี
- เลือกทางปฏิบัติในการแก้ปัญหาได้ถูกต้องเหมาะสม
- ใช้ข้อมูลประกอบในการตัดสินใจและแก้ปัญหา (ไม่ใช้ความรู้สิ่งของตนเอง)

คะแนน
เต็ม
15

คะแนน
ที่ได้รับ
………………

15

………………

15

………………

/ตอนที่ 1...

-2ตอนที่ 1 รายงานประเมิน
4. ความประพฤติ พิจารณาจากพฤติกรรม เช่น
- มีคุณธรรม จริยธรรม รักษาวินัย
- ให้ความร่วมมือกับเพื่อนร่วมงาน
- ปฏิบัติงานอยู่ในกรอบของข้อบังคับว่าด้วยจรรยาบรรณของข้าราชการพลเรือน
5. ความสามารถในการสื่อความหมาย
- สื่อสารกับบุคลต่าง ๆ เช่น ผู้บังคับบัญชา เพื่อนร่วมงาน ผู้รับบริการ
และผู้ที่เกี่ยวข้องได้ดี โดยเข้าใจถูกต้องตรงกัน
- ถ่ายทอดและเผยแพร่ความรู้ทางวิชาการให้ผู้อื่นเข้าใจได้อย่างชัดเจนโดยใช้
ภาษาอย่างถูกต้องเหมาะสม
6. การพัฒนาตนเอง พิจารณาจากพฤติกรรม เช่น
- ติดตาม ศึกษา ค้นคว้าหาความรู้ใหม่ ๆ หรือสิ่งที่เป็นทางก้าวหน้าทาง
วิชาการ/วิชาชีพอยู่เสมอ
- สนใจและปรับตนเองให้ก้าวทันวิทยาการใหม่ ๆ ตลอดเวลา
- นาความรู้และวิทยาการใหม่ ๆ มาประยุกต์ใช้ในการปฏิบัติได้อย่างมี
ประสิทธิภาพ
7. ความรู้ความสามารถทางเทคโนโลยีทันสมัย (คอมพิวเตอร์) เช่น
- มีความสามารถด้านการจัดทา/นาเสนอ PowerPoint
รวม

คะแนน
เต็ม
10

คะแนน
ที่ได้รับ
………………

15

………………

15

………………

15

………………

100

หมายเหตุ
1. การประเมินระดับชานาญการ จะต้องได้คะแนนร้อยละ 60 ขึ้นไป จึงจะถือว่าผ่านการประเมิน
2. การประเมิ น ระดั บ ช านาญการพิ เศษ จะต้ อ งได้ ค ะแนนร้อ ยละ 70 ขึ้น ไป จึ งจะถื อว่าผ่ านการ
ประเมิน
ลงชื่อ ................................................................ ผู้ประเมิน
(..............................................................)
ตาแหน่ง ................................................................
วัน/เดือน/ปี ...........................................................

-3ตอนที่ 2 สรุปความคิดเห็นในการประเมิน
ความเห็นของผู้ประเมิน
( ) ผ่านการประเมิน
(

(ระดับชานาญการ ได้คะแนนรวมไม่ต่ากว่าร้อยละ 60
ระดับชานาญการพิเศษ ได้คะแนนรวมไม่ต่ากว่าร้อยละ 70)
) ไม่ผ่านการประเมิน (ระดับชานาญการ ได้คะแนนรวมไม่ต่ากว่าร้อยละ 60
ระดับชานาญการพิเศษ ได้คะแนนรวมไม่ต่ากว่าร้อยละ 70

(ระบุเหตุผล) ................................................................................................................................................
......................................................................................................................................................................
ลงชื่อผู้ประเมิน
..............................................................
(.............................................................)
ตาแหน่ง ................................................................
วัน/เดือน/ปี ...........................................................
ความเห็นของผู้อานวยการสานักงานเขตพื้นที่การศึกษา
( ) เห็นด้วยกับการประเมินข้างต้น
( ) มีความเห็นแตกต่างจากการประเมินข้างต้น ในแต่ละรายการดังนี้
......................................................................................................................................................................
......................................................................................................................................................................
................................................................................................................................................................. .....
ลงชื่อ ..............................................................
(.............................................................)
ตาแหน่ง ................................................................
วัน/เดือน/ปี ...........................................................

