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(รายละเอียดแนบทายประกาศคณะกรรมการศึกษาธิการจังหวัดภูเก็ต ลงวันท่ี   3   กุมภาพันธ พ.ศ. 2565) 
หลักเกณฑและวิธีการประเมินขาราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา 

ตําแหนงบุคลากรทางการศึกษาอื่นตามมาตรา ๓๘ ค.(๒) เพือ่เลือ่นข้ึนแตงต้ังใหดํารงตําแหนงในระดับท่ีสูงข้ึน 
สําหรับตําแหนงประเภทวิชาการ ระดับชํานาญการและชํานาญการพิเศษ 

สังกัดสํานักงานคณะกรรมการการศึกษาข้ันพื้นฐาน 

คําช้ีแจง 
  ๑. การพิจารณาเอกสารหลักฐานตาง ๆ ใหเปนไปตามองคประกอบของประกาศฉบับนี้ และเปนหนาท่ี
ของผูยื่นคํารองจะตองแสดงขอมูล หลักฐานยืนยันประกอบการพิจารณาและรับรองสําเนาถูกตองของเอกสารทุกฉบับ 
หากไมรับรองสําเนาถูกตองและไมเปนไปตามหลักเกณฑและเงื่อนไขท่ีกําหนดจะไมรับพิจารณา ใด ๆ ท้ังส้ิน 

  ๒. กรณีท่ีตรวจพบภายหลังวาเอกสารหลักฐานประกอบการพิจารณาเปนเอกสารเท็จ หรือเปนเอกสาร
ปลอม ผูยื่นคํารองอาจถูกดําเนินการทางวินัยหรือทางอาญาแลวแตกรณี 

  ๓. กรณีเอกสารหลักฐานท่ีระบุผลการปฏิบัติงานยอนหลัง ๓ ป ใหนับถึงวันสุดทายของการยื่นใบสมัคร
ตามประกาศแตละครั้ง 

 ๑. หลักเกณฑเกี่ยวกับคุณสมบัติของบุคคลท่ีจะเขารับการคัดเลือกกอนท่ีจะสงผลงานเขารับการประเมิน 

  คุณสมบัติของบุคคลท่ีจะเขารับการคัดเลือกกอนท่ีจะสงผลงานเขารับการประเมินเพื่อแตงต้ัง 
ใหดํารงตําแหนงประเภทวิชาการระดับชํานาญการและระดับชํานาญการพิเศษ ประกอบดวย ๓ สวน ดังนี้ 
  ก. คุณสมบัติเฉพาะสําหรับตําแหนง  
  ข. คุณสมบัติของบุคคลและคุณลักษณะของบุคคล  
  ค. ผลการปฏิบัติงาน  

  ก. คุณสมบัติเฉพาะสําหรับตําแหนง 
 ๑. มีคุณสมบัติตรงตามมาตรฐานตําแหนง ตามหนังสือสํานักงาน ก.ค.ศ. ท่ี ศธ ๐๒๐๖.๕/ว๘ 
ลงวันท่ี ๑๐ พฤษภาคม ๒๕๕๖ หรือไดรับการยกเวนจาก ก.ค.ศ. แลว 
 ๒. ใบอนุญาตประกอบวิชาชีพ มีใบอนุญาตประกอบวิชาชีพสําหรับสายงานท่ีกําหนดใหตอง 
มีใบอนุญาตประกอบวิชาชีพ หรือไดรับการยกเวนจาก ก.ค.ศ. แลว 
 ๓. มีระยะเวลาข้ันตํ่าในการดํารงตําแหนงหรือเคยดํารงตําแหนงในสายงานท่ีจะแตงต้ังตามคุณวุฒิ
ของบุคคลและระดับตําแหนงท่ีจะแตงต้ัง ดังนี้ 

คุณวุฒิ ระดับ ชํานาญการ ชํานาญการพิเศษ 

ปริญญาตรีหรือเทียบเทา 6 ป 8 ป 

ปริญญาโทหรือเทียบเทา 4 ป 6 ป 

ปริญญาเอกหรือเทียบเทา 2 ป 4 ป 

/ท้ังนี้… 
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  ท้ังนี้ 
  (๑) บุคคลดังกลาวจะตองไดดํารงตําแหนงในสายงานท่ีจะแตงต้ังหรือไดปฏิบัติหนาท่ีในสายงาน 
ท่ีจะแตงต้ังมาแลวไมนอยกวา 1 ป 
  (๒) ในกรณีท่ีระยะเวลาในการดํารงตําแหนงตามขอ(๑) ไมครบ ๑ ป อาจพิจารณานําระยะเวลา 
การดํารงตําแหนงหรือเคยดํารงตําแหนงในสายงานอื่นซึ่งมีลักษณะงานเชิงวิชาการหรือวิชาชีพท่ีเกี่ยวของหรือเกื้อกูล
กับสายงานท่ีจะแตงต้ัง หรือระยะเวลาการปฏิบัติหนาท่ีในสายงานท่ีจะแตงต้ังมานับรวม เปนระยะเวลาการดํารง
ตําแหนงในสายงานท่ีจะแตงต้ังใหครบ ๑ ป ได โดยใหนับไดเฉพาะการดํารงตําแหนง หรือเคยดํารงตําแหนงหรือเคย
ปฏิบัติหนาท่ีในสายงานท่ีเริ่มตนจากระดับ ๓ หรือระดับ ๔ (ปฏิบัติการ) หรือสายงานท่ีเทียบเทากรณีเปนขาราชการ
ตามกฎหมายอื่น และขณะนําระยะเวลาดังกลาวมานับผูนั้นตองมีคุณสมบัติตรงตามคุณสมบัติเฉพาะสําหรับตําแหนง
และขอกําหนดอืน่ท่ีกําหนดไวในมาตรฐานตําแหนงท่ีจะแตงต้ัง 
  (๓) การพิจารณานําระยะเวลาการดํารงตําแหนงหรือเคยดํารงตําแหนงในสายงานอื่นซึ่งมีลักษณะ
งานเชิงวิชาการหรือวิชาชีพท่ีเกี่ยวของหรือเกื้อกูลมานับรวมเปนระยะเวลาข้ันตํ่าในการดํารงตําแหนง ในสายงาน 
ท่ีจะแตงต้ัง ใหพิจารณาระยะเวลาท่ีไดปฏิบัติงานในชวงท่ีผูนั้นมีคุณสมบัติตรงตามคุณสมบัติเฉพาะสําหรับตําแหนง 
และขอกําหนดอื่นท่ีกําหนดไวในมาตรฐานกําหนดตําแหนงท่ีจะแตงต้ัง และดํารงตําแหนงไมตํ่ากวาระดับ ๓ 
(ปฏิบัติการ) หรือเทียบเทา โดยใหพิจารณาตามลักษณะงานท่ีปฏิบัติจริงของขาราชการแตละราย และประโยชน 
ท่ีทางราชการจะไดรับ และใหนับระยะเวลาข้ันตํ่าในการดํารงตําแหนงในสายงานท่ีจะแตงต้ังไดตามขอเท็จจริง 
ตามลักษณะงานท่ีปฏิบัติ เวนแตการนับระยะเวลาการดํารงตําแหนงของสายงาน ท่ีเริ่มตนจากระดับ ๑ และ ๒ 
(ปฏิบัติงาน) หรือสายงานท่ีเทียบเทากรณีเปนขาราชการอื่น ใหนับไดไมเกินครึ่งหนึ่งของระยะเวลาการปฏิบัติงาน 
ท่ีนํามานับ 
  (๔) กรณีการนับระยะเวลาปฏิบัติหนาท่ีในตําแหนงในสายงานท่ีจะแตงต้ัง จะตองมีคําส่ังรักษา
ราชการแทน/รักษาการในตําแหนง หรือคําส่ังมอบหมายใหปฏิบัติหนาท่ีดังกลาวอยางชัดเจน รวมท้ังตองม ี
การปฏิบัติงานจริงดวย 
  (๕) การพิจารณานับระยะเวลาข้ันตํ่าในการดํารงตําแหนงในสายงานท่ีจะแตงต้ังตาม ขอ (๒) - (๔) 
ให กศจ. ภูเก็ต เปนผูพิจารณา 

  ข. คุณสมบัติของบุคคลและคุณลักษณะของบุคคล 
 บุคคลท่ีไดรับการคัดเลือกใหสงผลงานเขารับการประเมิน ตองเปนผูท่ีมีคุณสมบัติของบุคคล 
และมีความรูความสามารถในการปฏิบัติงานท่ีตองการตามกําหนดในมาตรฐานกําหนดตําแหนงสําหรับตําแหนง 
ท่ีจะแตงต้ัง ตลอดจนมีความรับผิดชอบ ความคิดริเริ่มสรางสรรค การแกไขปญหาและการตัดสินใจ ความประพฤติ 
ความสามารถในการส่ือความหมาย การพัฒนาตนเอง ความรูความสามารถทางดานเทคโนโลยีและการพัฒนางาน 
เพื่อประโยชนของทางราชการอยูเสมอ 

 

 

 

/ค. ผลการปฏิบัติ… 
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  ค. ผลการปฏิบัติงาน 
 ผลการปฏิบัติงานท่ีนํามาประเมินตองเปนผลการปฏิบัติงานในหนาท่ีความรับผิดชอบของผูนั้น 
ในระหวางท่ีดํารงตําแหนงในระดับท่ีตํ่ากวาระดับท่ีขอประเมิน ๑ ระดับ กรณีท่ีเปนการประเมินเพื่อเล่ือนข้ึนแตงต้ัง 
ใหดํารงตําแหนงท่ีสูงข้ึน เปนผลการปฏิบัติงานในชวงระยะเวลายอนหลัง ๓ ป นับถึงกําหนดวันยื่นใบสมัคร วันสุดทาย
และเปนผลงานท่ีเปนประโยชนตอหนวยงานโดยคํานึงถึงคุณภาพมากกวาปริมาณ ท้ังนี้ 
 ๑. ใหผูผานการคัดเลือกบุคคลระดับชํานาญการ เสนอผลงานท่ีเปนการดําเนินงานท่ีผานมา 
จํานวนอยางนอย ๑ เรื่อง และขอเสนอแนวคิดเพื่อพัฒนางาน จํานวนอยางนอย ๑ เรื่อง 
 ๒. ผูผานการคัดเลือกบุคคลระดับชํานาญการพิเศษ เสนอผลงานท่ีเปนการดําเนินงานท่ีผานมา 
จํานวนอยางนอย ๒ เรื่อง และขอเสนอแนวคิดเพื่อพัฒนางาน จํานวนอยางนอย ๑ เรื่อง 

 ๒.วิธีการคัดเลือกบุคคลท่ีจะเขารับการประเมินผลงาน 
  การคัดเลือกบุคคลท่ีจะเขารับการประเมินผลงานเพื่อเล่ือนข้ึนแตงต้ังใหดํารงตําแหนงในระดับท่ีสูงข้ึน 
  ๑. ใหคัดเลือกเพื่อเล่ือนข้ึนแตง ต้ังใหดํารงตําแหนงในระดับท่ีสูงกวาระดับตําแหนงท่ีผูนั้น 
ดํารงตําแหนงอยูไดไมเกิน ๑ ระดับ 
  ๒. ใหมีการคัดเลือกอยางเปนระบบ มีความโปรงใส เปนธรรมและตรวจสอบได เพื่อใหไดบุคคลท่ีมี
ความรูความสามารถ มีความเหมาะสมท่ีจะใหสงผลงานประเมิน และใหมีการประกาศรายช่ือผูไดรับการคัดเลือก 
ตําแหนงละ ๑ คน รวมท้ังช่ือผลงาน สัดสวน ขอเสนอแนวคิด อยางเปดเผย รวมท้ังเปดโอกาสใหมีการทักทวงได
ภายใน ๓๐ วัน นับแตวันประกาศ 
  ๓. การคัดเลือกบุคคลเพื่อแตง ต้ังใหดํารงตําแหนงท่ี ก.ค.ศ. หรือผูท่ีไดรับมอบหมายกําหนด 
เปนตําแหนงท่ีปรับระดับสูงข้ึนไดจากระดับเริ่มตนของสายงานและมีผูครองตําแหนงอยูแลว ใหสํานักงานเขตพื้นท่ี 
การศึกษา (ตนสังกัด) สํารวจขอมูลท่ีเกี่ยวของและประสานกับผูครองตําแหนงเพื่อจัดทํารายละเอียดตางๆ จํานวน 5 ชุด
ไดแก 
 ๓.๑ แบบขอมูลรายละเอียดคุณสมบัติของบุคคล 
 ๓.๒ แบบประเมินคุณลักษณะของบุคคล 
 ๓.๓ แบบสรุปลักษณะงานท่ีเกี่ยวของหรือเกื้อกูล  
 3.4 หัวขอผลงานท่ีเปนการดําเนินงานท่ีผานมา   
 3.5 หัวขอแนวคิด/วิธีการเพื่อพัฒนางานหรือปรับปรุงงานใหมีประสิทธิภาพมากข้ึน 
  (ตามเอกสารหมายเลข ๑ - 3 แนบทายประกาศ) 
   และแจงสํานักงานศึกษาธิการจังหวัดภูเก็ต เพื่อเสนอ กศจ. ภูเก็ต และดําเนินการให 
คณะกรรมการท่ีไดรับการแตงต้ังจาก กศจ. ภูเก็ต เปนผูพิจารณาคัดเลือก โดยใหระบุเหตุผลในการพิจารณาไว 
เปนลายลักษณอักษร และใหคณะกรรมการรายงานผลการพิจารณาคัดเลือกตอผูมีอํานาจส่ังบรรจุตามมาตรา ๕๓ 
แหงพระราชบัญญัติระเบียบขาราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา พ.ศ. ๒๕๔๗ และท่ีแกไขเพิ่มเติม เพื่อเสนอ 
กศจ. พิจารณาตอไป 

 

/ผูครอง… 
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   ผูครองตําแหนงซึ่งไดรับการคัดเลือกจะตองเสนอผลงานเขารับการประเมิน ตามเอกสาร 
หมายเลข ๔ - ๕ ภายในระยะเวลา 1 ป นับต้ังแตวันท่ีไดรับแจง หากไมสามารถดําเนินการใหแลวเสร็จตามเวลา 
ท่ีกําหนด หรือเสนองานแลวคณะกรรมการประเมินผลงานพิจารณามีมติไมผานการประเมินผลงาน ใหดําเนินการ 
กับตําแหนงตามกระบวนการในขอ ๓ ใหม 
  ๔. กรณีการคัดเลือกบุคคลเพื่อเล่ือนและแตงต้ังใหดํารงตําแหนงท่ีไมใชตําแหนงตามขอ ๓ และเปน
ตําแหนงวาง ใหสํานักงานเขตพื้นท่ีการศึกษา (ตนสังกัด) สํารวจขอมูลท่ีเกี่ยวของและแจงสํานักงานศึกษาธิการ 
จังหวัดภูเก็ต เพื่อเสนอ กศจ. ภูเก็ต ประกาศใหผูมีคุณสมบัติสงเอกสารประกอบการคัดเลือก ไดแก 
   ๔.๑ แบบขอมูลรายละเอียดคุณสมบัติของบุคคล 
   ๔.๒ แบบประเมินคุณลักษณะของบุคคล 
   ๔.๓ แบบสรุปลักษณะงานท่ีเกี่ยวของหรือเกื้อกูล 
   (ตามเอกสารหมายเลข ๑ - ๓ แนบทายประกาศ) 

  ท้ังนี้ สํานักงานศึกษาธิการจังหวัดภูเก็ตจะดําเนินการใหคณะกรรมการท่ีไดรับการแตงต้ังจาก กศจ. ภูเก็ต
เปนผูพิจารณาคัดเลือก โดยใหระบุเหตุผลในการพิจารณาไวเปนลายลักษณอักษร และใหคณะกรรมการรายงาน 
ผลการพิจารณาคัดเลือกตอผูมีอํานาจส่ังบรรจุตามมาตรา ๕๓ แหงพระราชบัญญัติ ระเบียบขาราชการครูและ
บุคลากรทางการศึกษา พ.ศ. ๒๕๔๗ และท่ีแกไขเพิ่มเติม เพื่อเสนอ กศจ. ภูเก็ต พิจารณาตอไป 

  ท้ังนี้ ผูไดรับการคัดเลือกจะตองเสนอผลงานเขารับการประเมิน ตามเอกสารหมายเลข ๔ - ๕ 
ภายในระยะเวลา 1 ป นับต้ังแตวันท่ีไดรับแจง หากไมสามารถดําเนินการใหแลวเสร็จตามเวลาท่ีกําหนดหรือเสนองาน 
แลวคณะกรรมการประเมินผลงานพิจารณามีมติไมผานการประเมินผลงาน ใหดําเนินการกับตําแหนงตาม 
กระบวนการในขอ ๔ ใหม 
  ๕. การพิจารณาคัดเลือกบุคคลเขารับการประเมินผลงาน 
   คณะกรรมการคัดเลือกบุคคล ประกอบดวย  
   ๑. ศึกษาธิการจังหวัดภูเก็ต    ประธานกรรมการ 
   ๒. ผูทรงคุณวุฒิท่ีมีความรูความสามารถในดานท่ีเกี่ยวของกับการประเมิน 
       จํานวน ๓ คน      กรรมการ 
   ๓. ผูอํานวยการกลุมบริหารงานบุคคล สนง. ศธจ.ภูเก็ต  กรรมการ/เลขานุการ 
   ๔. เจาหนาท่ีท่ีรับผิดชอบของ สนง. ศธจ.ภูเก็ต  ผูชวยเลขานุการ 

  ใหคณะกรรมการคัดเลือกบุคคลพิจารณาคัดเลือกบุคคลเขารับการประเมินผลงานจาก องคประกอบ ดังนี้ 
  ๑. ขอมูลรายละเอียดคุณสมบัติของบุคคล สวนท่ี ๑) ในเอกสารหมายเลข ๑ คะแนนเต็ม 
100 คะแนน 
 สําหรับผูสมัครท่ีมีระยะเวลาในการดํารงตําแหนงไมเปนไปตามหลักเกณฑท่ีกําหนดใหสรุป
ลักษณะงานท่ีเกี่ยวของหรือเกื้อกูล (เอกสารหมายเลข ๓) 
  ๒. การประเมินคุณลักษณะของบุคคล (สวนท่ี ๒) ในเอกสารหมายเลข ๒ คะแนนเต็ม 100 คะแนน 
ผูอํานวยการสํานักงานเขตพื้นท่ี(ตนสังกัด) เปนผูดําเนินการ 

/เกณฑการคัดเลือก… 



5 
 
 

เกณฑการคัดเลือกบุคคลท่ีจะเขารับการประเมินผลงาน คะแนนเต็ม ๒๐๐ คะแนน 

พิจารณาจาก 

สวนท่ี ๑ คุณสมบัติของบุคคล (คะแนนเต็ม ๑๐๐ คะแนน)  

องคประกอบ ตัวช้ีวัด/กรอบการพิจารณา คะแนน 
1. คุณวุฒิการศึกษา 
    (๑๐ คะแนน) 
 

(๑) ปริญญาเอก  
(๒) ปริญญาโท  
(๓) ปริญญาตร ี
     พิจารณาจาก คุณวุฒิทางการศึกษาท่ีไดรับ ซึ่งเปน คุณวุฒิท่ี 
ก.ค.ศ.รับรอง ท่ีระบุในสําเนา ก.พ. ๗ โดยเจาหนาท่ีท่ีรับผิดชอบ 
ลงลายมือช่ือรับรองสําเนา หรือสําเนาปริญญาบัตรหรือ 
หนังสือรับรองคุณวุฒิ โดยผูยื่นคํารองลงลายมือช่ือรับรองสําเนา  

10 
8 
6 

 

๒. ตําแหนงปจจุบัน 
   (๑๐ คะแนน) 
 

(๑) ตําแหนงปจจุบันตรงกับตําแหนงท่ีเขารับการประเมิน  
(๒) ตําแหนงปจจุบันไมตรงกับตําแหนงท่ีเขารับการประเมิน 
     พิจารณาจาก การดํารงตําแหนงในปจจุบัน ท่ีระบุในสําเนา 
ก.พ. ๗  

10 
8 

 

3. วินัยและการรักษาวินัย  
    (๑๐ คะแนน) 

(๑) ไมเคยถูกลงโทษทางวินัย 
(๒) เคยถูกลงโทษภาคทัณฑ  
(๓) เคยถูกลงโทษตัดเงินเดือน  
(๔) เคยถูกลงโทษลดข้ันเงินเดือนหรือลดเงินเดือน 
    พิจารณาจาก สําเนา ก.พ. ๗ โดยพิจารณาต้ังแตเริ่มรับ
ราชการจนถึงวันสุดทายของการยืน่คํารอง กรณีการไดรับ 
การลางมลทินหรือถูกลงโทษทางวินัยมาเกิน ๑๐ ป ถือวาไมเคยถูก
ลงโทษทางวินัย 

10 
8 
6 
4 

 

๔. ระยะเวลาการรับราชการ 
    (๑๐ คะแนน) 

(๑) ต้ังแต ๒1 ปข้ึนไป  
(๒) ต้ังแต ๑6 - 20 ป  
(๓) ต้ังแต ๑๑ - ๑5 ป 
(๔) ๑๐ ป ลงมา 
    พิจารณาจาก ระยะเวลาการรับราชการ นับต้ังแตวันบรรจุ
แตงต้ังเขารับราชการถึงวันสุดทายของการยื่นคํารองตามท่ีระบุ 
ในสําเนา ก.พ. ๗ การนับระยะเวลา หากมีเศษต้ังแต 6 เดือน 
ข้ึนไปใหปดเปน ๑ ป 

10 
8 
6 
4 

 

 

/สวนท่ี 1… 
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สวนท่ี ๑ คุณสมบัติของบุคคล (คะแนนเต็ม ๑๐๐ คะแนน) (ตอ) 

องคประกอบ ตัวช้ีวัด/กรอบการพิจารณา คะแนน 

5. ความอาวุโสตามหลักราชการ 

    (10 คะแนน) 

(1) อาวุโสลําดับท่ี 1  
(๒) อาวุโสลําดับท่ี ๒  
(๓) อาวุโสลําดับท่ี ๓  
(๔) อาวุโสลําดับท่ี ๔ ลงมา 
    พิจารณาจาก พิจารณาเทียบเคียงตามหนังสือสํานักงาน 
ก.ค.ศ. ท่ี ศธ ๐๒๐๖.๖/ว ๒๒ ลงวันท่ี ๓๐ กรกฎาคม ๒๕๕๕ 
เรื่องการจัดลําดับอาวุโสในราชการ  

10 
8 
6 
4 

 

๖. การพิจารณาความดี ความชอบ  
   การเล่ือนเงินเดือน ยอนหลัง ๓ ป 

   (10 คะแนน) 

(๑) ระดับดีเดน 6 ครั้ง 
(๒) ระดับดีเดน ๔ - ๕ ครั้ง 
(๓) ระดับดีเดน ๒ - ๓ ครั้ง 
(๔) ระดับดีเดน ๑ ครั้ง (90 คะแนน) 
(๕) ไมเคยไดรับการเล่ือนเงินเดือนในระดับดีเดน 
     พิจารณาจาก สําเนา ก.พ. ๗ หรือคําส่ังการเล่ือนเงินเดือน 
ยอนหลัง ๓ ป นับถึงวันสุดทายของการยื่นคํารอง  

10 
8 
6 
4 
2 

 

7. ผลการปฏิบัติงาน ยอนหลัง 3 ป       

    (30 คะแนน) 

ผลการปฏิบัติงาน พิจารณาจาก 
 (1) ความยุงยากซับซอนของการปฏิบัติงาน 
 (2) ประโยชนของผลการปฏิบัติงานตอทางราชการในการ   
      นําไปใชและแกปญหา 
 (3) ผลการปฏิบัติงานท่ีแสดงความรู ความชํานาญและ      
      ประสบการณ 
      พิจารณาจาก ผลการปฏิบัติงานในหนาท่ียอนหลัง ๓ ป 
นับถึงวันสุดทายของการยื่นใบสมัคร ความยาวไมเกิน ๕ 
หนากระดาษ A ๔ ขนาดตัวอักษร ๑๖ พอยด แบบอักษร 
TH Sarabun PSK ๙ (ไมรวมภาคผนวก) โดยใหผูอํานวยการ 
สํานักงานเขตพื้นท่ีการศึกษาตนสังกัดรับรองผลงาน ท้ังนี้
เอกสารทุกอยางรวมแลวตองไมเกิน ๕ หนากระดาษ A ๔ 
(ไมรวมปกหนา ปกหลังและภาคผนวก) หากผูสมัครนําเสนอเกิน
จํานวนหนาท่ี กําหนด คณะกรรมการคัดเลือกจะไมรับพิจารณา
ในขอนั้น ๆ 
 

 
10 
10 

 
10 

 

/สวนท่ี 1… 
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สวนท่ี ๑ คุณสมบัติของบุคคล (คะแนนเต็ม ๑๐๐ คะแนน) (ตอ) 

องคประกอบ ตัวช้ีวัด/กรอบการพิจารณา คะแนน 

8. ขอเสนอแนวความคิด/  
    วิธีการพัฒนางาน 
    (๑๐ คะแนน) 

 

พิจารณาจาก 
(๑) ความเปนไปไดของแนวคิด/วิธีการเพื่อพัฒนาหรือปรับปรุงงาน 
    ใหมีประสิทธิภาพ 
(๒) ความเหมาะสมของแนวคิด/วิธีการ 
(๓) ความสมบูรณของเนื้อหา สาระ  
(๔) มีนวัตกรรม เทคโนโลยีและความทันสมัย 
(๕) ความเปนประโยชนตอหนวยงาน 
     ท้ังนี้กําหนดความยาวไมเกิน ๓ หนากระดาษ ขนาด A 4 
ตัวอักษร ๑๖ พอยด แบบอักษร TH Sarabun PSK ๙ (ไมรวม
ภาคผนวก) ท้ังนี้เอกสารทุกอยางรวมแลวตองไมเกิน ๓ หนากระดาษ 
A ๔ (ไมรวม ปกหนา ปกหลัง) หากผูสมัครนําเสนอเกินจํานวนหนาท่ี
กําหนด คณะกรรมการคัดเลือกจะไมรับพิจารณาในขอนั้น ๆ 

 

2 

2 

2 

2 

2 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

/สวนท่ี 2… 
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สวนท่ี ๒ คุณลักษณะของบุคคล (คะแนนเต็ม ๑๐๐ คะแนน)  

องคประกอบ ตัวช้ีวัด/กรอบการพิจารณา คะแนน 

1. ความรับผิดชอบ  พิจารณาจากพฤติกรรม เชน 
- เอาใจใสในการทํางานท่ีไดรับมอบหมายหรืองานท่ีเกี่ยวของ 
  อยางมีประสิทธิภาพ 
- การยอมรับผลงานของตนเอง  
- การพัฒนาและปรับปรุงงานในหนาท่ี 
- การรวมมือทํางานและการทํางานเปนทีม 

15 

๒. ความคิดริเริ่ม พิจารณาจากพฤติกรรม เชน  
- การคิดคนระบบวิธีดําเนินการใหม ๆ 
- การใหขอเสนอแนะอยางสมเหตุสมผลและสามารถปฏิบัติได  
- การแสวงหาความรูใหม ๆ  
- การตรวจสอบ ปรับปรุงแกไข ดัดแปลงวิธีการทํางาน  
- การสนใจในงานท่ียุงยากซับซอน 
- ความเทาทันตอสถานการณ 

15 

3.การแกไขปญหาและการตัดสินใจ พิจารณาจากพฤติกรรม เชน 
- การวิเคราะหสภาพปญหาสาเหตุกอนเมื่อประสบปญหาใด ๆ  
- วิเคราะห/สังเคราะหแนวทางการแกปญหาโดยมีทางเลือกปฏิบัติ
หลายวิธี  
- เลือกทางปฏิบัติในการแกปญหาไดถูกตองเหมาะสม 
- ใชขอมูลประกอบในการตัดสินใจและแกปญหา 

15 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

/สวนท่ี 2… 
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สวนท่ี ๒ คุณลักษณะของบุคคล (คะแนนเต็ม ๑๐๐ คะแนน) (ตอ) 

องคประกอบ ตัวช้ีวัด/กรอบการพิจารณา คะแนน 

๔. ความประพฤติ พิจารณาจากพฤติกรรม เชน  
- รักษาวินัย 
- ใหความรวมมือกับเพื่อนรวมงาน  
- ปฏิบัติงานอยูในกรอบของขอบังคับวาดวยจรรยาบรรณ 
  ขาราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา 

15 

๕. ความสามารถในการ 
    ส่ือความหมาย 

พิจารณาจากพฤติกรรม เชน 
- ส่ือสารกับบุคคลตาง ๆ โดยเขาใจถูกตองตรงกัน  
- ถายทอดและเผยแพรความรูทางวิชาการไดอยางชัดเจนโดย      
  ใชภาษาอยางถูกตองเหมาะสม 

15 

๖. การพัฒนาตนเอง พิจารณาจากพฤติกรรม เชน  
- ติดตาม ศึกษา คนควาหาความรูใหม ๆ อยูเสมอ  
- สนใจและปรับตนเองใหกาวทันวิทยาการใหมๆ  ตลอดเวลา 
- นําความรูและวิทยาการใหมๆ มาประยุกตใชในการปฏิบัติงาน    
  ไดอยางมีประสิทธิภาพ 

15 

๗. ความรูความสามารถ 
   ทางเทคโนโลยีทันสมัย 
 

พิจารณาจาก 
การนําความรูความสามารถทางดานเทคโนโลยีท่ีทันสมัย เชน 
ความรูทางดานคอมพิวเตอรมาประยุกตใชในการทํางาน  
 

10 

 

เกณฑการตัดสิน 
  ๑. ผูผานการคัดเลือกบุคคลเพื่อแตงต้ังใหดํารงตําแหนงประเภทวิชาการ ระดับชํานาญการ ตองได
คะแนนรวมสูงสุดและคะแนนประเมินจากคณะกรรมการแตละทานไมตํ่ากวารอยละ 60 
  ๒. ผูผานการคัดเลือกบุคคลเพื่อแตงต้ังใหดํารงตําแหนงประเภทวิชาการ ระดับชํานาญการพิเศษ 
ตองไดคะแนนรวมสูงสุดและคะแนนการประเมินจากคณะกรรมการแตละทานไมตํ่ากวารอยละ ๗๐ 

  ในกรณีท่ีผูเขารับการคัดเลือกไดคะแนนรวมสูงสุดเทากันใหพิจารณา ดังนี้  
  ๑. ใหผูท่ีไดคะแนนสวนท่ี ๑ คุณสมบัติของบุคคลมากกวาเปนผูท่ีไดลําดับท่ีดีกวา 
  ๒. หากไดคะแนนสวนท่ี ๑ คุณสมบัติของบุคคลเทากัน ใหผูท่ีไดคะแนนสวนท่ี ๒ คุณลักษณะของบุคคล
มากกวาเปนผูท่ีไดลําดับท่ีดีกวา 
  ๓. หากไดคะแนนสวนท่ี ๒ คุณลักษณะของบุคคลเทากันใหผู ท่ีสมัครเขารับการคัดเลือกกอน 
อยูในลําดับท่ีดีกวา 

 

/3. หลักเกณฑ… 
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  ๓. หลักเกณฑและวิธีการประเมินผลงาน 
 หลักเกณฑและวิธีการประเมินผลงานเพื่อเล่ือนข้ึนแตงต้ังใหดํารงตําแหนงในระดับท่ีสูงข้ึน 
ผูท่ีไดรับการคัดเลือกจากคณะกรรมการคัดเลือกบุคคล ตองสงผลงานประเมินตามหัวขอเรื่องท่ีไดเสนอไวในข้ันตอน 
การคัดเลือกบุคคล โดยใหจัดสงผลงานประเมินประกอบดวย 
 1. ผลงานท่ีเกิดจากการปฏิบัติงานในหนาท่ีความรับผิดชอบท่ีเปนผลการดําเนินงานท่ี ผานมา 
ตามแบบเอกสารหมายเลข ๔ จํานวน ๓ ชุด 

 ๒. ขอเสนอแนวความคิด/วิธีการเพื่อพัฒนางาน ฯ ตามแบบเอกสารหมายเลข ๔ จํานวน 3 ชุด 

  เกณฑการประเมินผลงาน 
      ใหคณะกรรมการประเมินผลงานพิจารณาจากองคประกอบตาง ๆ รวมคะแนนเต็ม ๑๐๐ คะแนน 
ดังนี้ 
   1. คุณภาพของผลงาน    คะแนนเต็ม ๓๐ คะแนน  
   ๒. ความยุงยากซับซอนของผลงาน   คะแนนเต็ม ๒๐ คะแนน  
   ๓. ประโยชนของผลงาน    คะแนนเต็ม ๓๐ คะแนน  
   ๔. ความรูความชํานาญการและประสบการณ คะแนนเต็ม ๒๐ คะแนน 

   เกณฑการตัดสิน 
   ผูผานการคัดเลือกบุคคลเพื่อแตงต้ังใหดํารงตําแหนงประเภทวิชาการระดับชํานาญการ 
ตองไดคะแนนจากคณะกรรมการเฉล่ียไมตํ่ากวารอยละ 60 และระดับชํานาญการพิเศษตองไดคะแนนประเมิน 
จากคณะกรรมการเฉล่ียไมตํ่าาวารอยละ ๗๐ 
   กรณีผลการประเมินผานเกณฑการประเมินตามท่ี กศจ. ภูเก็ต กําหนดใหคณะกรรมการ
ประเมินผลงาน รายงานผลตอสํานักงานเขตพื้นท่ีการศึกษา เพื่อเสนอ กศจ. ภูเก็ต อนุมัติผลการประเมิน 
   กรณีผลการประเมินไมผานเกณฑการประเมินตามท่ี กศจ. ภู เก็ต  กําหนดและ 
คณะกรรมการประเมินผลงานมีความเห็นวาอยูในวิสัยท่ีสามารถปรับปรุงแกไขใหผานเกณฑได ใหคณะกรรมการ 
ประเมินผลงานแจงสํานักงานเขตพื้นท่ีการศึกษา เพื่อเสนอ กศจ. ภูเก็ต มีมติใหปรับปรุงผลงาน 
   ท้ังนี้ สามารถขอปรับปรุงผลงานไดไมเกิน ๒ ครั้ง ๆ ละไมเกิน 6 เดือน นับแตวันท่ีผูไดรับ
การคัดลือกไดรับแจงมติจากสํานักงานเขตพื้นท่ีการศึกษา 
   กรณีผูไดรับการคัดเลือกไมสงผลงานท่ีปรับปรุงแกไขภายในเวลาท่ีกําหนด ใหถือวาสละสิทธิ์ 
   กรณีผลการประเมินไมผานเกณฑการประเมินตามท่ี กศจ. ภูเก็ต กําหนดให สํานักงานเขตพื้นท่ี
การศึกษาแจงผูไดรับการคัดเลือกทราบดวย 

   ท้ังนี้ ผลการพิจารณาของคณะกรรมการประเมินผลงาน ใหถือเปนอันส้ินสุด 

 

 

 

/คณะกรรมการ… 
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   คณะกรรมการประเมินผลงาน 
    ใหสํานักงานเขตพื้นท่ีการศึกษา เสนอขออนุมัติแตงต้ังคณะกรรมการประเมินผลงาน 
จํานวน ๓ คน ตอ กศจ. ภูเก็ต โดยมีองคประกอบดังนี้ 

    ๑. กรณีแตงต้ังใหดํารงตําแหนงระดับชํานาญการ 
        (๑) ประธานกรรมการ ใหแตงต้ังจาก 
     รองผูอํานวยการสํานักงานเขตพื้นท่ีการศึกษา ซึ่งดํารงตําแหนงระดับ
ชํานาญการพิเศษ หรือ 
     ขาราชการหรือผูเคยเปนขาราชการซึ่งดํารงตําแหนงหรือเคยดํารงตําแหนง
ต้ังแตระดับชํานาญการพิเศษ หรือเทียบเทาข้ึนไปในสายงานท่ีจะประเมินหรือสายงานท่ีเกี่ยวของตามท่ี ก.ค.ศ. กําหนด 
     หรือผูทรงคุณวุฒิเฉพาะดานท่ีมีความชํานาญในสายงานนั้น ๆ ซึ่งไมเคย
เปนขาราชการมากอน 
        (๒) กรรมการ จํานวน ๒ คน ใหแตงต้ังจาก 
    ขาราชการหรือผูเคยเปนขาราชการซึ่งดํารงตําแหนงหรือเคยดํารงตําแหนง 
ต้ังแตระดับชํานาญการ หรือเทียบเทาข้ึนไปในสายงานท่ีจะประเมินหรือสายงานท่ีเกี่ยวของตามท่ี ก.ค.ศ.กําหนด ซึ่งผูนั้น
ตองมีผลงานเปนท่ีประจักษในความสามารถแลว 

  หรือ ผูทร ง คุณวุฒิ เฉพาะดาน ท่ีมี ความชํานาญในสายงานนั้น  ๆ 
ซึ่งไมเคยเปนขาราชการมากอน 

    ท้ังนี้ ใหมีนักทรัพยากรบุคคล ซึ่งดํารงตําแหนงไมตํ่ากวาระดับชํานาญการ 
เปนเลขานุการ 

    ๒. กรณีแตงต้ังใหดํารงตําแหนงระดับชํานาญการพิเศษ 
         (๑) ประธานกรรมการ ใหแตงต้ังจาก 
     ผูอํานวยการสํานักงานเขตพื้นท่ีการศึกษา 
     หรือขาราชการหรือผูเคยเปนขาราชการซึ่งดํารงตําแหนงหรือเคยดํารง
ตําแหนงต้ังแตระดับเช่ียวชาญ หรือเทียบเทาข้ึนไปในสายงานท่ีจะประเมินหรือสายงานท่ีเกี่ยวของตามท่ี ก.ค.ศ.กําหนด 
     หรือผูทรงคุณวุฒิเฉพาะดานท่ีมีความชํานาญในสายงานนั้น ๆ ซึ่งไมเคย
เปนขาราชการมากอน 
         (๒) กรรมการ จํานวน ๒ คน ใหแตงต้ังจาก 
     ขาราชการหรือผู เคยเปนขาราชการซึ่งดํารงตําแหนงหรือเคยดํารง
ตําแหนงต้ังแตระดับชํานาญการพิเศษ หรือเทียบเทาข้ึนไปในสายงานท่ีจะประเมินหรือสายงานท่ีเกี่ยวของตามท่ี 
ก.ค.ศ. กําหนด ซึ่งผูนั้นตองมีผลงานเปนท่ีประจักษในความสามารถแลว หรือผูทรงคุณวุฒิเฉพาะดานท่ีมีความชํานาญ
ในสายงานนั้น ๆ ซึ่งไมเคยเปนขาราชการมากอน 
     ท้ังนี้ ใหมีนักทรัพยากรบุคคล ซึ่งดํารงตําแหนงไมตํ่ากวาระดับชํานาญการ 
หรือชํานาญการพิเศษ เปนเลขานุการ 

/การแตงต้ัง... 
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  การแตงต้ังใหดํารงตําแหนงในระดับท่ีสูงข้ึน 
   ๑. ใหสํานักงานเขตพื้นท่ีการศึกษา จัดทํารายละเอียดผูผานเกณฑการประเมินผลงาน 
พรอมท้ังเอกสารท่ีเกี่ยวของ เสนอสํานักงานศึกษาธิการจังหวัดภูเก็ต เพื่อเสนอ กศจ. ภูเก็ต พิจารณา 
   ๒. กรณี กศจ. ภูเก็ต มีมติอนุมัติ ใหศึกษาธิการจังหวัดภูเก็ต ดําเนินการส่ังแตง ต้ัง 
ท้ังนี้ ต้ังแตวันท่ีสํานักงานเขตพื้นท่ีการศึกษา ไดรับผลงานและเอกสารประกอบครบถวนสมบูรณ 
   ๓. กรณีท่ีมีการปรับปรุงผลงาน ใหอนุมัติไดไมกอนวันท่ีสํานักงานเขตพื้นท่ีการศึกษาไดรับ
ผลงานและเอกสารประกอบครบถวนสมบูรณครั้งหลังสุด  

หมายเหตุ หลักเกณฑและวิธีการประเมินขาราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตําแหนงบุคลากรทางการศึกษาอื่น
ตามมาตรา ๓๘ ค.(๒) ให ดํารงตําแหนงประเภทวิชาการ ระดับชํานาญการและระดับชํานาญการพิเศษ 
สังกัดสํานักงานเขตพื้นท่ีการศึกษาในจังหวัดภูเก็ต นอกเหนือจากท่ีกําหนดขางตนแลว ใหถือปฏิบัติตามหลักเกณฑ
และวิธีการท่ีกําหนดในหนังสือสํานักงาน ก.พ. ท่ี นร ๑๐๐๖/ว ๑๐ ลงวันท่ี ๑๕ กันยายน ๒๕4๘ 
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เอกสารหมายเลข 1 

แบบขอมูลรายละเอียดของบุคคล 

(ใหผูสมัครเขารับการคัดเลือกจัดทําขอมูลตามหัวขอตอไปนี้ทุกหัวขอ )  

1. ช่ือ (ผูสมัครเขารับการคัดเลือก) นาย/นาง/นางสาว.................นามสกลุ……………………………………………. 

๒. ตําแหนงปจจุบัน………………………………..…...........ระดับ................…….......ตําแหนงเลขท่ี...……………………….... 
 งาน/ฝาย/กลุม………………………………………………….สํานักงานเขตพื้นท่ีการศึกษา………………………………………………
3. ตําแหนงท่ีสมัครเขารับการคัดเลือก……………………....ระดับ....…………………........ตําแหนงเลขท่ี.………………………….. 

    สังกัด......................…………………………. 

๔. หนาท่ีความรับผิดชอบปจจุบัน (บรรยายสรุปเปนขอ ๆ พรอมแนบคําส่ัง/เอกสารท่ีเกี่ยวของ) 
 4.1 .................................…………………………………………………………………………………………………………………............ 
 4.2 .................................…………………………………………………………………………………………………………………............ 
 4.3 .................................…………………………………………………………………………………………………………………............ 
      ฯลฯ 

๕. ประวัติสวนตัว 
 เกิดวันท่ี.....……..เดือน……………….. พ.ศ……………………… เกษียณอายุราชการ วันท่ี 1 ตุลาคม ……………… 
 บรรจุเขารับราชการ    วันท่ี………………เดือน……….……….พ.ศ. ………………………… 
 ดํารงตําแหนงปจจุบัน  วันท่ี………………เดือน……….……….พ.ศ. ………………………… 
 เครื่องราชอิสริยาภรณข้ันสูงสุดท่ีไดรับ………………………….ปท่ีไดรับ ………………………….. 
 เขาสูระดับปจจุบัน วันท่ี.....เดือน...............พ.ศ..............ดํารงตําแหนงปจจุบัน วันท่ี.....เดือน...............พ.ศ......... 

6. ประวัติการศึกษา 

  คุณวุฒิและวิชาเอก  ปท่ีสําเร็จการศึกษา      สถาบัน 
       (ปริญญา/ประกาศนียบัตร) 
  ……………………………  ………………………………  ………………………. 
  ……………………………  ………………………………  ………………………. 
7. ใบอนุญาตประกอบวิชาชีพ (ถามี) (ช่ือใบอนุญาต)…………………………………………………………………… 

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

8. ประวัติการรับราชการ (จากเริ่มรับราชการจนถึงปจจุบัน) แสดงเฉพาะท่ีไดรับการแตงต้ังใหดํารงตําแหนงในระดับ 
    สูงข้ึนแตละระดับ และการเปล่ียนแปลงในการดํารงตําแหนงในสายงานตาง ๆ ท้ังนี้ จะตองถูกตองตรงตาม ก.พ. 7 

       วัน เดือน ป   ช่ือตําแหนง/ระดับ อัตราเงินเดือน        สังกัด  

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

/9. ประวัติ… 
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9. ประวัติการฝกอบรมศึกษาดูงาน(ในชวงระยะเวลา ๓ ปยอนหลัง นับถึงวันสุดทายของการยื่นใบสมัคร) 
 9.๑ การฝกอบรม  
  ป   ระยะเวลา     หลักสูตร     สถาบัน 
 ……………………  ……………………  ……………………  …………………… 
 9.2 การศึกษาดูงาน  
  ป   ระยะเวลา     หลักสูตร     สถาบัน 
 ……………………  ……………………  ……………………  …………………… 

๑๐. ประสบการณในการปฏิบัติงาน (ในชวงระยะเวลายอนหลัง ๓ ป นับถึงวนัสุดทายการของยื่นใบสมัคร) วาเคย   
       ปฏิบัติงานอื่น ๆ เกี่ยวกับอะไรบางท่ีพิจารณาเห็นวาสําคัญ เชน เปนหัวหนาโครงการ หัวหนางาน กรรมการ      
       อนุกรรมการ คณะทํางาน วิทยากร ฯลฯ โดยใหเสนอเปนขอ ๆ 
11. ความสามารถพิเศษ ความชํานาญพิเศษ ………………………………………………………………………………………………… 
  …………………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 
  …………………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 
๑๒. ประวัติทางวินัย 

 ( ) ไมเคยถูกลงโทษทางวินัย   

 ( ) เคยถูกลงโทษทางวินัย ข้ัน…………………………วัน/เดือน/ป ท่ีถูกลงโทษ  

๑๓. ผลงานหรืองานสําคัญท่ีแสดงถึงความรูความสามารถ * (ในชวงระยะเวลายอนหลัง ๓ ป นับถึงวันยื่นเขารับการ
ประเมินวันสุดทาย) เสนอผลงานจํานวน..................เรือ่ง โดยสรุปแตละเรื่องตามเคาโครงเอกสารหมายเลข 4 

 เรื่องท่ี ๑ ช่ือ... 

  วัตถุประสงค....……………………………………………………………………………………..……………………………... 

  สาระสําคัญของผลงาน …………………………………………………………………………………………………… 
  ระยะเวลาดําเนินการ (ใหระบุวัน เดือน ปท่ีเริ่มดําเนินการ ถึง วัน เดือน ปท่ีสําเร็จ) 

  ผูดําเนินการและรวมดําเนินการ (ถามี) 

  ช่ือ (ผูดําเนินการ).......................ตําแหนง..............................สัดสวนของผลงาน............. 

  ช่ือ (ผูรวมดําเนินการ)................ ตําแหนง..............................สัดสวนของผลงาน............. 

         รวม 100 % 
 
 
 

/คํารับรอง… 
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คํารับรองของผูรวมดําเนินการ (กรณีเปนผูรวมงานกันหลายคน) 

ขอรับรองวาสัดสวนหรือลักษณะงานในการดําเนินการของผูเสนอขางตนถูกตองตรงกับความจริงทุกประการ 

  ลงช่ือ...................................   ลงช่ือ................................... 

  (…………………………………….)   (……………………………………..) 

        ผูรวมดําเนินการ            ผูรวมดําเนินการ 

          วัน/เดือน/ป     วัน/เดือน/ป 

 เรื่องท่ี 2 ช่ือ... 

  วัตถุประสงค....……………………………………………………………………………………..……………………………... 

  สาระสําคัญของผลงาน …………………………………………………………………………………………………… 
  ระยะเวลาดําเนินการ (ใหระบุวัน เดือน ปท่ีเริ่มดําเนินการ ถึง วัน เดือน ปท่ีสําเร็จ) 

  ผูดําเนินการและรวมดําเนินการ (ถามี) 

  ช่ือ (ผูดําเนินการ).......................ตําแหนง..............................สัดสวนของผลงาน............. 

  ช่ือ (ผูรวมดําเนินการ)................ ตําแหนง..............................สัดสวนของผลงาน............. 

         รวม 100 % 
คํารับรองของผูรวมดําเนินการ (กรณีเปนผูรวมงานกันหลายคน) 

ขอรับรองวาสัดสวนหรือลักษณะงานในการดําเนินการของผูเสนอขางตนถูกตองตรงกับความจริงทุกประการ 

  ลงช่ือ...................................   ลงช่ือ................................... 

  (…………………………………….)   (……………………………………..) 

        ผูรวมดําเนินการ             ผูรวมดําเนินการ 

          วัน/เดือน/ป     วัน/เดือน/ป 

 

14. ขอเสนอแนวความคิด/วิธีการเพื่อพัฒนางานหรือปรับปรุงใหมีประสิทธิภาพมากข้ึน**  

       (ไมเกิน ๓ หนากระดาษ A ๔) 

ขาพเจาขอรับรองวาขอมูลท่ีรายงานไวนี้ถูกตองและเปนความจริงทุกประการ 

     (ลงช่ือ)......…………………………………..... 

             (……………………………………………) 

       วัน/เดือน/ป 

/หมายเหตุ… 
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หมายเหตุ 

 ๑. ในกรณีท่ีไดรับการคัดเลือกในตําแหนงท่ีสมัครแลว จะตองสงผลงานตามช่ือเรื่องและจํานวนท่ีไดเสนอไว 

 ๒. * หมายถึง ผลงานจะตองอยูในเงื่อนไข ดังนี้ 
  ๒.๑ เปนผลงานท่ีจัดข้ึนระหวางท่ีดํารงตําแหนงในระดับท่ีตํ่ากวาระดับท่ีประเมิน ๑ ระดับ และ
ประเมินผลการปฏิบัติงานหรือผลสําเร็จของงานท่ีเกี่ยวของสอดคลองกับงานในตําแหนงท่ีสมัครเขา รับการคัดเลือก 
  ๒.๒ ไมใชผลงานวิจัยหรือวิทยานิพนธท่ีเปนสวนหนึ่งของการศึกษาเพื่อขอรับปริญญา หรือ
ประกาศนียบัตรหรือเปนสวนหนึ่งของการฝกอบรม 
  ๒.๓ กรณีท่ีเปนผลงานรวมกันของบุคคลหลายคน จะตองแสดงใหเห็นวาผูเสนอผลงาน ไดมีสวนรวม
ในการจัดทําหรือผลิตผลงานในสวนใดหรือเปนสวนเทาใด และมีคํารับรองจากผูมาสวนรวมในผลงานนั้น 
และจากผูบังคับบัญชาดวย 
  ๒.๔ ผลงานท่ีนํามาใชประเมินเพื่อเล่ือนข้ึนแตงต้ังใหดํารงตําแหนงในระดับท่ีสูงข้ึนแลว จะนํามา
เสนอใหประเมินเล่ือนข้ึนแตงต้ังในระดับท่ีสูงข้ึนอีกไมได 

 ๓. ** หมายถึง ขอเสนอแนะแนวความคิด/วิธีการพัฒนางานหรือปรับปรุงใหมีประสิทธิภาพมากข้ึน ตองเปน
แนวคิดท่ีจะพัฒนาในตําแหนงท่ีจะไดรับการแตงต้ังและมีการกําหนดตัวช้ีวัดความสําเร็จของระยะเวลาการดําเนินงานดวย 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



17 
 

(เอกสารหมายเลข 2) 

แบบประเมินคุณลักษณะของบุคคล 

ช่ือ (ผูสมัครเขารับการคัดเลือก)…………………………………………………………………………………………………………………….. 

ตําแหนงปจจุบัน............…………………………….....ตําแหนงเลขท่ี………………………………………………………………………….. 

สังกัด.......................………………………………………………………………………………………………………………………………………  

เพื่อขอรบัการคัดเลือกในตําแหนง……………………………….ตําแหนงเลขท่ี……………………………………………………………… 

ตอนท่ี ๑ รายการประเมิน คะแนน
เต็ม 

คะแนน
ท่ีไดรับ 

1. ความรับผิดชอบ พิจารณาจากพฤติกรรม เชน 
- เอาใจใสในการทํางานท่ีไดรับมอบหมาย และหรืองานท่ีเกี่ยวของอยางมีประสิทธิภาพ  
– ยอมรับผลงานตนเองท้ังในดานความสําเร็จและความผิดพลาด  
- พัฒนาและปรับปรุงงานในหนาท่ีใหดียิ่งข้ึน และหรือแกปญหาหรือขอผิดพลาดท่ีเกิดข้ึน เชน 
  งานใดท่ีสําเร็จและไดรับผลดีแลวก็พยายามปรับปรุงใหดียิ่งข้ึนไปอีกเรื่อย ๆ หรืองานใดท่ีพบวา 
  มีปญหาหรือขอผิดพลาดก็พยายามแกไขไมละเลย หรือปลอยท้ิงไวจนเกิดปญหาเชนนั้นซ้ําๆ อีก 
 - การรวมมือทํางานและประสานงานกันเปนทีม  

๒. ความคิดริเริ่ม พิจารณาจากพฤติกรรม เชน 
- คิดคนระบบแนวทาง วิธีดําเนินการใหม ๆ เพื่อประสิทธิผลของงาน  
- แสดงความคิดเห็น ใหขอเสนอแนะอยางสมเหตุสมผล และสามารถปฏิบัติได  
- แสวงหาความรูใหม ๆ เพิ่มเติมอยูเสมอโดยเฉพาะในสายวิชา/งานของตน  
- ตรวจสอบ ปรับปรุง แกไขหรือดัดแปลงวิธีทํางานใหมีประสิทธิภาพและกาวหนาอยูตลอดเวลา  
- สนใจในงานท่ียุงยากซับซอน  
- มีความไวตอสถานการณ หรือความฉับไวในการรับรูส่ิงเราภายนอก  

๓.การแกไขปญหาและการตัดสินใจ พิจารณาจากพฤติกรรม เชน 
- วิเคราะหหาสาเหตุกอนเสนอเมื่อประสบปญหาใด ๆ  
- วิเคราะหลูทางแกปญหาโดยมีทางเลือกปฏิบัติไดหลายวิธี  
-  เลือกทางปฏิบัติในการแกปญหาไดถูกตองเหมาะสม  
- ใชขอมูลประกอบในการตัดสินใจและแกปญหา(ไมใชความรูสึกของตนเอง) 

๔.ความประพฤติ พิจารณาจากพฤติกรรม เชน 
- รักษาวินัย 
- ใหความรวมมือกับเพื่อนรวมงาน  
- ปฏิบัติงานอยูในกรอบของขอบังคับวาดวยจรรยาบรรณของขาราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา  

15 

 

 

 

 

 

15 

 

 

 

 

15 

 

 

 

15 

 

 

 

/5. ความสามารถ… 
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ตอนท่ี ๑ รายการประเมิน คะแนน
เต็ม 

คะแนน
ท่ีไดรับ 

 ๕. ความสามารถในการส่ือความหมาย  
- ส่ือสารกับบุคคลตาง ๆ เชน ผูบังคับบัญชา เพื่อนรวมงาน ผูรับบริการ และผูท่ีเกี่ยวของดวยดี 
  โดยเขาใจถูกตองตรงกัน  
- ถายทอดและเผยแพรความรูทางวิชาการใหผูอื่นเขาใจไดอยางชัดเจนโดยใชภาษา อยางถูกตอง    
  เหมาะสม  

๖. การพัฒนาตนเอง พิจารณาจากพฤติกรรม เชน  
- ติดตาม ศึกษา คนควาหาความรูใหม ๆ หรือส่ิงท่ีเปนความกาวหนาทางวิชาการ/วิชาชีพอยูเสมอ  
- สนใจและปรับปรุงตนเองใหกาวทันวิทยาการใหม ๆ ตลอดเวลา 
- นําความรูและวิทยาการใหม ๆ มาประยุกตใชในการปฏิบัติงานไดอยางมีประสิทธิภาพ 

๗. ความรูความสามารถทางเทคโนโลยีทันสมัย เชน คอมพิวเตอร 
 

15 

 

 

 

15 

 

 

10 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

/ตอนท่ี 2… 
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ตอนท่ี 2 สรุปความคิดเห็นในการประเมิน 
ความเห็นของผูประเมิน  
(……)  ผานการประเมิน   (ระดับชํานาญการ ไดคะแนนรวมไมตํ่ากวารอยละ 60 
      ระดับชํานาญการพิเศษ ไดคะแนนรวมไมตํ่ากวารอยละ ๗๐) 
(……) ไมผานการประเมิน   (ระดับชํานาญการ ไดคะแนนรวมตํ่ากวารอยละ 60 
      ระดับชํานาญการพิเศษ ไดคะแนนรวมตํ่ากวารอยละ ๗๐) 
(ระบุเหตุผล)………………………………………………………………………………………………………………………………………. 
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 
 
                                                               ลงช่ือผูประเมิน 
                                                          ………………………………… 
                                                          (…………………………………) 
                                                 ตําแหนง…………………………………… 
                                              วัน เดือน ป…………………………………… 
 
ความเห็นของผูอํานวยการสํานักงานเขตพื้นท่ีการศึกษา 
 ( ) เห็นดวยกับการประเมินขางตน 
 ( ) มีความเห็นแตกตางจากการประเมินขางตน ในแตละรายการดังนี้ 
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
 
 
                                                          ………………………………… 
                                                          (…………………………………) 
                                                 ตําแหนง…………………………………… 
                                              วัน เดือน ป…………………………………… 
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เอกสารหมายเลข ๓ 
สรุปลักษณะงานท่ีเก่ียวของหรือเก้ือกูล 

แบบประเมินคุณลักษณะของบุคคล 

ช่ือ (ผูสมัครเขารับการคัดเลือก)…………………………………………………………………………………………………………………….. 
ตําแหนงปจจุบัน............…………………………….....ตําแหนงเลขท่ี………………………………………………………………………….. 
สังกัด.......................………………………………………………………………………………………………………………………………………  
ระยะเวลาการดํารงตําแหนงในสายงานท่ีเกี่ยวของหรือเกื้อกูล มีดังนี้  
(ถามีหลายตําแหนงหรือหลายสังกัดใหแยกเปนชวง ๆ)  
 

วัน เดือน ป รวมเวลา 
(ป เดือน วัน) 

ตําแหนง/สังกัด รายละเอียดของ
ลักษณะงานท่ีปฏิบัติ 

ประมาณการเวลาท่ีคาดวา
จะนับไดตามท่ีกําหนดไว 
ในประกาศ กศจ. ภูเก็ต 
วันท่ี …..มกราคม พ.ศ. 

2565 
 

  
 

   

รวมระยะเวลาท่ีคาดวาจะนับไดท้ังส้ิน 
 

ขอรับรองขอความขางตนเปนความจริง 
 

(ลงช่ือ)………………………………..… (ผูสมัครเขารับการคัดเลือก)  (ลงช่ือ)…..................…………… ผูบังคับบัญชา 
       (…………………………………….)            (………………………..……….) 
ตําแหนง…………………………………..              ตําแหนง……………………………… 
วัน/เดือน/ป…………………..…………    วัน/เดือน/ป…………………………… 
 
หมายเหตุ รายละเอียดลักษณะงานท่ีปฏิบัติจะตองเปนลักษณะงานเชิงวิชาการหรือวิชาชีพท่ีเกี่ยวของ 
  หรือเกื้อกูล 
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เอกสารหมายเลข ๔  
แบบแสดงผลงานท่ีเปนผลการดําเนินงานท่ีผานมาโดยสรุป 

1.ช่ื อผลงาน………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
 (จะตองเปนช่ือเดียวกับท่ีเสนอในแบบเอกสารหมายเลข 1) 
๒. ระยะเวลาท่ีดําเนินการ …………………………………………………………………………………………………………………………… 
 (ระบุวัน/เดือน/ปท่ีเริ่มดําเนินการ ถึงวัน/เดือน/ปท่ีเสร็จ)  
3. ความรูทางวิชาการหรือแนวความคิดท่ีใชในการดําเนินการ………………………………………………………………………….. 
 (ระบุหลักการ ทฤษฎี กฎ ระเบียบหรือนโยบายของสวนราชการท่ีเกี่ยวของกับผลงานท่ีสงประเมิน) 
 1.  ………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
 2.  ………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
 3.  ………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
๔. สรุปสาระและข้ันตอนการดําเนินการ 
 …………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 
 …………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 
 …………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 
๕. ผูรวมดําเนินการ (ถามี) 
 1. ……………………………………..ตําแหนง……………………………..สัดสวนของผลงาน………………………..% 
 2. ……………………………………..ตําแหนง……………………………..สัดสวนของผลงาน………………………..% 
 
6. สวนของงานท่ีผูเสนอผลงานเปนผูปฏิบัติ โดยระบุรายละเอียดของผลงานพรอมสัดสวนของผลงาน 
 (นําข้ันตอนจากขอ ๔. มาขยายความเพิ่มเติมวา ผูเสนอผลงานไดมีสวนรวมในการจัดทําหรือผลิตผลงาน ในสวนใด 
  พรอมท้ังระบุสัดสวนของผลงานท่ีปฏิบัติใหชัดเจน) 
 …………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 
 …………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 
 …………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 
๗. ผลสําเร็จของงาน (เชิงปริมาณ/คุณภาพ) 
 …………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 
 …………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 
 …………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 
8. การนําไปใชประโยชน 
 …………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 
 …………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 
 …………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 
 
 

/9.ความยุงยาก… 
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9. ความยุงยากในการดําเนินการ/ปญหา/อุปสรรค 
 …………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 
 …………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 
10. ขอเสนอแนะ 
 …………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 
 …………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 

ขอรับรองวาผลงานดังกลาวขางตนเปนความจริงทุกประการ 

 
     ลงช่ือ....................................... 
           (…………………………….…..) 
          ผูเสนอผลงาน 
     วัน/เดือน/ป ………………………………… 

ขอรับรองวาสัดสวนหรือลักษณะงานในการดําเนินการของผูเสนอขางตนถูกตองตรงกับความเปนจริง ทุกประการ 
 
 

  ลงช่ือ...................................   ลงช่ือ................................... 

  (…………………………………….)   (……………………………………..) 

        ผูรวมดําเนินการ            ผูรวมดําเนินการ 

          วัน/เดือน/ป     วัน/เดือน/ป 

ไดตรวจสอบแลวขอรับรองวาผลงานดังกลาวขางตนถูกตองตรงกับความเปนจริงทุกประการ 
 

  ลงช่ือ...................................   ลงช่ือ................................... 

  (…………………………………….)   (……………………………………..) 

        ผูรวมดําเนินการ               ผูรวมดําเนินการ 

    วัน/เดือน/ป………………    วัน/เดือน/ป………………  

    (ผูบังคับบัญชาท่ีควบคุมดูแลการดําเนินการ) (ผูอํานวยการสํานักงานเขตพื้นท่ีการศึกษา) 
หมายเหตุ 
 ๑. ขอความท่ีอยูในวงเล็บเปนคําอธิบายเพิ่มเติมเพื่อใหเกิดความเขาใจท่ีเปนไปในแนวทางเดียวกัน ไมตองพิมพ 
 ๒. ใหจัดทําแบบเอกสารหมายเลข ๑ ตามช่ือผลงานท่ีสงประเมิน (ในกรณีท่ีเสนอผลงาน มากกวา 1 เรื่องให
จัดเปนชุดแยกแตละเรื่องตามลําดับ) 
 ๓. หากผลงานมีลักษณะเฉพาะ เชน แผนพับ หนังสือ แถบบันทึกเสียง ฯลฯ ผูเสนอผลงาน สงผลงานจริง
ประกอบการพิจารณาของคณะกรรมการก็ได 
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เอกสารหมายเลข 5 
 

ขอเสนอแนวความคิด/วิธีการเพื่อพัฒนางานหรือปรับปรุงงานใหมีประสิทธิภาพมากข้ึน 
ของ.................………………………………………..... 

เพื่อประกอบการแตงต้ังใหดํารงตําแหนง...……………............ตําแหนงเลขท่ี……………………………… 
สํานักงานเขตพื้นท่ี…………………………………………….. 

 
เรื่อง……………………………………………………………………………………………………………………………………………. 
  (เสนอเพียง ๑ เรื่อง เปนแนวคิดท่ีจะพัฒนางานในตําแหนงท่ีจะไดรับการแตงต้ัง) 
หลักการและเหตุผล 
 …………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 
 …………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 
 …………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 
 …………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 
 
บทวิเคราะห/แนวความคิด/ขอเสนอ 
 …………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 
 …………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 
 …………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 
ผลท่ีคาดวาจะไดรับ 
 …………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 
 …………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 
 …………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 
ตัวช้ีวัดความสําเร็จ 
 …………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 
 …………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 
 …………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 
 
 
     ลงช่ือ……………………………………………. 
           (..................................................) 
            ผูเสนอแนวคิด 
             วัน/เดือน/ป  
หมายเหตุ ขอเสนอแนวความคิด/วิธีการนี้ จะตองเปนเรื่องเดียวกับท่ีเสนอในแบบเอกสารหมายเลข ๑ 
 


