ประกาศสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสระแกว เขต 2
เรื่อง รับสมัครขาราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตําแหนงบุคลากรทางการศึกษาอื่น
ตามมาตรา 38 ค.(2) เขารับการคัดเลือกเพื่อยายและแตงตั้งใหดํารงตําแหนง
ประเภทวิชาการ ระดับชํานาญการพิเศษ สังกัด สพป. สระแกว เขต 2
----------------------------

ดวยสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสระแกว เขต 2 จะดําเนินการคัดเลือก
ขาราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตําแหนงบุคลากรทางการศึกษาอื่น ตามมาตรา 38 ค(2)
เพื่อยายและแตงตั้งใหดํารงตําแหนงประเภทวิชาการ ระดับชํานาญการพิเศษ ในสังกัดสํานักงานเขตพื้นที-่
การศึกษาประถมศึกษาสระแกว เขต 2 โดยความเห็นชอบของ กศจ.สระแกว ในการประชุมครั้งที่ 6/2560
เมื่อวันที่ 26 กรกฎาคม 2560 ประกอบกับหนังสือสํานักงาน ก.พ. ที่ นร 1006/ว10 ลงวันที่ 15
กันยายน 2548 ดังนี้
1. ตําแหนงที่จะคัดเลือก
1.1 ตําแหนงนักประชาสัมพันธชํานาญการพิเศษ ตําแหนงเลขที่ อ5 กลุมอํานวยการ
1.2 ตําแหนงนักวิชาการพัสดุชาํ นาญการพิเศษ ตําแหนงเลขที่ อ17
กลุมบริหารงานการเงินและสินทรัพย
1.3 ตําแหนงนักวิชาการศึกษาชํานาญการพิเศษ ตําแหนงเลขที่ อ44
กลุมสงเสริมการจัดการศึกษา
2. คุณสมบัติของผูสมัคร
2.1 เปนขาราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตําแหนงบุคลากรทางการศึกษา
อื่นตามมาตรา 38ค.(2) ตามพระราชบัญญัติระเบียบขาราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา พ.ศ. 2547
และที่แกไขเพิ่มเติม สังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสระแกว เขต 2 และ
2.2 มีคุณสมบัติตรงตามคุณสมบัติเฉพาะสําหรับตําแหนงครบถวนตามที่ ก.ค.ศ.
กําหนด ตามหนังสือสํานักงาน ก.ค.ศ. ที่ ศธ 0206.4/ว8 ลงวันที่ 10 พฤษภาคม 2556 และหนังสือสํานักงาน
ก.พ. ที่ นร 1006/ว10 ลงวันที่ 15 กันยายน 2548
2.3 ดํารงตําแหนงระดับเดียวกันกับตําแหนงที่จะแตงตัง้ กรณีมิไดจัดอยูในกลุม
ตําแหนงเดียวกันตองมีระยะเวลาปฏิบัติงาน หรืองานอื่นที่เกี่ยวของมาแลวไมนอยกวา 1 ป และตองเสนอ
ประเมินบุคคลและผลงานงานวิชาการ ตามหนังสือสํานักงาน ก.พ. ที่ นร 1006/ว10 ลงวันที่ 15
กันยายน 2548
3. การสมัครเขารับการคัดเลือก
ใหผูประสงคจะเขารับการคัดเลือกยื่นใบสมัครดวยตนเอง พรอมเอกสารที่เกี่ยวของ
ที่กลุมบริหารงานบุคคล ระหวางวันที่ 7-13 กันยายน 2560 ในวันและเวลาราชการ
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4. เอกสารประกอบการสมัคร จํานวน 3 ชุด ประกอบดวย
4.1 แบบขอมูลบุคคล ที่กําหนด แนบทายประกาศนี้ พรอมเอกสารที่เกี่ยวของ
4.2 สําเนาสมุดประวัติ หรือสําเนา ก.พ.7 (ฉบับที่เปนปจจุบันทุกหนา ซึ่งเจาหนาที่
รับรองสําเนาถูกตองทุกหนา)
4.3 แบบประเมินคุณลักษณะบุคคล
4.4 ผลวิชาการ (กรณีดํารงตําแหนงตางกลุม)
4.5 คําสั่งมอบหมายการปฏิบัติงานที่เกี่ยวของกับตําแหนงที่จะแตงตั้ง เปนเวลา
ไมนอยกวา 1 ป ซึ่งผูบังคับบัญชาขณะที่ดํารงตําแหนงดังกลาวรับรอง (กรณีดํารงตําแหนงตางกลุมตําแหนง)
5. การประกาศรายชื่อผูมีสิทธิ์เขารับการคัดเลือก
สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสระแกว เขต 2 จะประกาศรายชื่อผูสมัคร
ที่มีสิทธิ์เขารับการคัดเลือกทุกราย ภายในวันที่ 15 กันยายน 2560 และหากตรวจสอบภายหลังพบวาผูสมัคร
มีคุณสมบัติตางไปจากที่กําหนดตามประกาศรับสมัครจะถือวาเปนผูไมมีสิทธิ์เขารับการคัดเลือกเพื่อแตงตั้ง
ใหดํารงตําแหนงไมวากรณีใด ๆ
6. หลักเกณฑและวิธีการคัดเลือก
สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสระแกว เขต 2 จะดําเนินการคัดเลือก
ดวยการประเมินองคประกอบการประเมิน จํานวน 100 คะแนน
7. เกณฑการตัดสิน
ผูผานการคัดเลือกตองเปนผูไดคะแนนไมต่ํากวารอยละ 60 และผูไดรับคะแนน
สูงสุดเปนผูไดรับการคัดเลือก กรณีไดคะแนนรวมเทากันใหยึดหลักเกณฑการจัดลําดับอาวุโสของ ก.พ.
และผลการตัดสินของคณะกรรมการคัดเลือกบุคคลถือเปนที่สุด
8. การประกาศรายชื่อผูไดรับการคัดเลือก
จะประกาศรายชื่อผูไดรับการคัดเลือก ภายในวันที่ 20 กันยายน 2560
10. การแตงตั้ง
10.1 ผูที่จะไดรับแตงตั้งใหดํารงตําแหนง ตองเปนผูผานการประเมินบุคคล
และผลงานวิชาการ โดยปฏิบัติตามนัยหนังสือสํานักงาน ก.พ. ที่ นร 1006/ว10 ลงวันที่ 15
กันยายน 2548 ตามจํานวนตําแหนงวางที่ระบุไวในประกาศรับสมัครครั้งนี้เทานั้น และหากตรวจสอบ
ภายหลังพบวาผูไดรับคัดเลือกตามประกาศนี้ เปนผูมีคุณสมบัติตางไปจากที่ ก.ค.ศ. หรือ กศจ. กําหนด
จะไมพิจารณาแตงตั้งใหดํารงตําแหนง หรือหากมีคําสั่งแตงตั้งแลว สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสระแกว เขต 2 จะยกเลิกคําสั่งแตงตั้งใหดํารงตําแหนงแลวแตกรณี จะเรียกรองสิทธิ์ใด ๆ
ในภายหลังมิได
/10.2 การคัดเลือก ...
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เอกสารหมายเลข 1

คุณสมบัติเฉพาะสําหรับตําแหนงในการคัดเลือกบุคคลเพื่อยายและแตงตั้งใหดํารงตําแหนง
นักประชาสัมพันธชํานาญการพิเศษ นักวิชาการพัสดุชํานาญการพิเศษ
และนักวิชาการศึกษาชํานาญการพิเศษ
สังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสระแกว เขต 2
(แนบทายประกาศสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสระแกว เขต 2 ลงวันที่ 1 กันยายน พ.ศ. 2560)
--------------------

1. ตําแหนงนักประชาสัมพันธชํานาญการพิเศษ
1. ไดรับปริญญาตรีหรือคุณวุฒิอยางอื่นที่เทียบไดในระดับเดียวกัน หรือไดรับปริญญา
หรือคุณวุฒิอยางอื่น ที่ ก.ค.ศ. กําหนดวาใชเปนคุณสมบัติเฉพาะสําหรับตําแหนงนี้ได และ
2. ดํารงตําแหนงขาราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตําแหนงบุคลากรทางการศึกษาอื่น
ตามมาตรา 38 ค.(2) สังกัด สพป.สระแกว เขต 2 ระดับชํานาญการมาแลวไมนอยกวา 4 ป และ
3. ปฏิบัติงานดานประชาสัมพันธ หรืองานอื่นที่เกี่ยวของมาแลวไมนอยกวา 1 ป
2. ตําแหนงนักวิชาการพัสดุชํานาญการพิเศษ
คุณสมบัติเฉพาะสําหรับตําแหนง
1. ไดรับปริญญาตรีหรือคุณวุฒิอยางอื่นที่เทียบไดในระดับเดียวกัน หรือไดรับปริญญา
หรือคุณวุฒิอยางอื่น ที่ ก.ค.ศ. กําหนดวาใชเปนคุณสมบัติเฉพาะสําหรับตําแหนงนี้ได และ
2. ดํารงตําแหนงขาราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตําแหนงบุคลากรทางการศึกษาอื่น
ตามมาตรา 38 ค.(2) สังกัด สพป.สระแกว เขต 2 ระดับชํานาญการมาแลวไมนอยกวา 4 ป และ
3. ปฏิบัติงานดานวิชาการพัสดุ หรืองานอื่นที่เกี่ยวของมาแลวไมนอยกวา 1 ป
3. ตําแหนงนักวิชาการศึกษาชํานาญการพิเศษ
คุณสมบัติเฉพาะสําหรับตําแหนง
1. ไดรับปริญญาตรีหรือคุณวุฒิอยางอื่นที่เทียบไดในระดับเดียวกัน หรือไดรับปริญญา
หรือคุณวุฒิอยางอื่น ที่ ก.ค.ศ. กําหนดวาใชเปนคุณสมบัติเฉพาะสําหรับตําแหนงนี้ได และ
2. ดํารงตําแหนงขาราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตําแหนงบุคลากรทางการศึกษาอื่น
ตามมาตรา 38 ค.(2) สังกัด สพป.สระแกว เขต 2 ระดับชํานาญการมาแลวไมนอยกวา 4 ป และ
3. ตองปฏิบัติงานดานวิชาการศึกษา หรืองานอื่นที่เกี่ยวของมาแลวไมนอยกวา 1 ป

เอกสารหมายเลข 2
องคประกอบการประเมินบุคคลเพื่อยายและแตงตั้งใหดํารงตําแหนง
นักประชาสัมพันธชํานาญการพิเศษ นักวิชาการพัสดุชํานาญการพิเศษ
นักวิชาการศึกษาชํานาญการพิเศษ
สังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสระแกว เขต 2
(แนบทายประกาศสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสระแกว เขต 2 ลงวันที่ 1 กันยายน พ.ศ. 2560)
---------------

สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสระแกว เขต 2 จะดําเนินการคัดเลือก
เพื่อยายและแตงตั้งบุคคลใหดํารงตําแหนงนักประชาสัมพันธชํานาญการพิเศษ ตําแหนงเลขที่ 5
นักวิชาการพัสดุชํานาญการพิเศษ อ17 และนักวิชาการศึกษาชํานาญการพิเศษ ตําแหนงเลขที่ อ44
องคประกอบการประเมินเพื่อคัดเลือกบุคคล ประกอบดวย
คะแนน
1. ความรู ความสามารถและความชํานาญในการปฏิบัติงาน
30
2. ความประพฤติและการปฏิบัติตนในการปฏิบัติงาน
20
3. ผลการปฏิบัติงานที่ผานมา
30
4. ระยะเวลาการดํารงระดับตําแหนงในสายงานที่จะแตงตั้ง
20
รวม
100
ทั้งนี้ ผูผานการคัดเลือกจะตองไดคะแนนรวมการประเมินไมต่ํากวา 60 คะแนน

แบบ 1
แบบขอมูลบุคคล
1. ชื่อ –ชื่อสกุล …………………………………………………………………………………….……….……….....................................
2. ตําแหนงปจจุบัน ………………………………………………………………............…ตําแหนงเลขที่ …………….……………..….
กลุม …...........................………………………………………………………........................................…………………………...
ดํารงตําแหนงนี้เมื่อ ............................................................................................................................................
เงินเดือนปจจุบันระดับ .................................................. อัตรา .................................................. บาท
หนาที่ความรับผิดชอบปจจุบัน (บรรยายโดยสรุปเปนขอๆ)
………………………………………………………………………………………………………………………………….……......................
3. ตําแหนงที่เสนอขอประเมิน .................................................................. ตําแหนงเลขที่ .......................................
กลุม ......................................................
4. ประวัติสวนตัว
เกิดวันที่ ….… เดือน ………............. พ.ศ. ……...... อายุ ......... ป ............ เดือน .......... วัน
เริ่มรับราชการในตําแหนง ..................................................... สังกัด ....................................................................
เมื่อวันที่ ................................................................................ อายุราชการ........... ป ........... เดือน .............. วัน
เกษียณอายุราชการ วันที่ 1 ตุลาคม ………..………..........
วัน เดือน ปที่ดํารงตําแหนงปจจุบัน ………………………………………………………….
วัน เดือน ปที่เขาสูระดับปจจุบัน ……………………………………………………………...
เครื่องราชอิสริยาภรณชั้นสูงสุดที่ไดรบั …………………..……….. ปที่ไดรบั ………………
5. ประวัติการศึกษา
คุณวุฒิและวิชาเอก
ปทสี่ ําเร็จการศึกษา
สถาบัน
(ปริญญา/ประกาศนียบัตร)
……………………………………………….
…………………………….
…………………………
6. ใบอนุญาตประกอบวิชาชีพ (ถามี) (ชื่อใบอนุญาต) ………………………………………………………………
วันออกใบอนุญาต ……………………………….…… วันหมดอายุ ………………….…………………………………………
7. ประวัติการรับราชการ (จากเริ่มรับราชการจนถึงปจจุบัน แสดงเฉพาะที่ไดรบั แตงตั้งใหดํารงตําแหนงในระดับ
ที่สูงขึ้นแตละระดับ และการเปลี่ยนแปลงในการดํารงตําแหนงในสายงานตางๆ)
วัน เดือน ป
ชื่อตําแหนง
อัตราเงินเดือน
สังกัด
……………..
………………….
………………
…………………..
ฯลฯ
8. ประวัติการฝกอบรมและดูงาน
8.1 การฝกอบรมและดูงาน
ป
ระยะเวลา
หลักสูตร
สถาบัน
……...
…………….
………………….
………………
ฯลฯ
8.2 การดูงาน
ป
ระยะเวลา
เรื่องที่ดงู าน
สถานที่
……...
…………….
………………….
………………
ฯลฯ
9. ประสบการณในการปฏิบัติงาน (เคยปฏิบัติงานอื่น ๆ เกี่ยวกับอะไรบางที่พิจารณาเห็นวาสําคัญ
เชน เปนหัวหนาโครงการ หัวหนางาน กรรมการ อนุกรรมการ วิทยากร อาจารยพิเศษ เปนตน)

-210. เสนอผลงานจํานวน.................... เรื่อง ดังสรุปแตละเรือ่ งตามหัวขอตอไปนี้
เรื่องที่ ......
ชื่อผลงาน ....................................................................................................................
- ระยะเวลาที่ดําเนินการ
- ความรูทางวิชาการหรือแนวคิดที่ใชในการดําเนินการ
- สรุปสาระ และขั้นตอนการดําเนินการ
- ผูดําเนินการแลรวมดําเนินการ (ถามี)
ชื่อ (ผูดําเนินการ)
ตําแหนง.......................สัดสวนของผลงาน..............%
ชื่อ (ผูรวมดําเนินการ) ตําแหนง.......................สัดสวนของผลงาน..............%
ชื่อ (ผูรวมดําเนินการ) ตําแหนง.......................สัดสวนของผลงาน..............%
- สวนของงานที่ผเู สนอขอเปนผูปฏิบัติ (ระบุรายละเอียดของผลงานทัง้ สัดสวนของผลงาน)
- ผลสําเร็จของงาน (เชิงปริมาณ/คุณภาพ)
- การนําไปประโยชน
- ความยุงยากในการดําเนินการ/ปญหา/อุปสรรค
- ขอเสนอแนะ
คํารับรองของผูรวมดําเนินการ (กรณีเปนผลงานรวมกันหลายคน)
ขอรับรองวาสัดสวนหรือลักษณะงานในการดําเนินการของผูเ สนอขางตนถูกตองตรงกับความเปนจริงทุกประการ
ลงชื่อ ……………………………………….
(……………………………………..)
ผูรวมดําเนินการ
วัน/เดือน/ป …………………………….

ลงชื่อ …………………………………..
(……………………………………..)
ผูรวมดําเนินการ
วัน/เดือน/ป …………………………….

11. ขอเสนอแนวความคิด/วิธีการเพื่อพัฒนางานหรือปรับปรุงงานใหมปี ระสิทธิภาพมากขึ้น
ของ ........................................................................................................................................................................
เพื่อประกอบการแตงตั้งใหดํารงตําแหนง ...................................................................... ตําแหนงเลขที่ .................
กลุม ..................................................................... สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสระแกว เขต 2
เรื่อง .......................................................................................................................................................................
หลักการและเหตุผล .............................................................................................................................
.......................................................................................................................................................................................
บทวิเคราะห/แนวคิด/ขอเสนอ ............................................................................................................
.......................................................................................................................................................................................
ผลที่คาดวาจะไดรับ ...........................................................................................................................
.......................................................................................................................................................................................
ตัวชี้วัดความสําเร็จ .............................................................................................................................
.......................................................................................................................................................................................
ขาพเจาขอรับรองวาขอมูลทีร่ ายงานไวในแบบฟอรมนี้ถูกตองเปนความจริงทุกประการ
(ลงชื่อ) .........................................
(.........................................)
ผูสมัครเขารับการคัดเลือก
วันที่ ..... เดือน .................... พ.ศ. ............

แบบ 2
แบบประเมินคุณลักษณะของบุคคล
ชื่อ (ผูสมัครเขารับการคัดเลือก)........................................................................................................................
ตําแหนงปจจุบัน................................................................................................ตําแหนงเลขที่.........................
กลุม..................................................................................................................................................................
เพื่อขอรับการคัดเลือกในตําแหนง........................................................................ตําแหนงเลขที่......................
ตอนที่ 1

รายการประเมิน

1. ความรับผิดชอบ พิจารณาจากพฤติกรรม เชน
- เอาใจใสในการทํางานที่ไดรับมอบหมาย และหรืองานที่เกี่ยวของ
อยางมีประสิทธิภาพ
- ยอมรับผลงานของตนเองทัง้ ในดานความสําเร็จและความผิดพลาด
- พัฒนาและปรับปรุงงานในหนาที่ใหดียงิ่ ขึ้น และหรือแกไขปญหา
หรือขอผิดพลาดทีเ่ กิดขึ้น เชน งานใดที่สําเร็จและไดรบั ผลดีแลวก็พยายาม
ปรับปรุงใหดียิ่งขึ้นไปอีกเรื่อย ๆ หรืองานใดทีพ่ บวามีปญ
 หาหรือขอผิดพลาด
ก็พยายามแกไขไมละเลยหรือปลอยทิ้งไวจนเกิดปญหาเชนนั้นซ้ํา ๆ อีก
- การรวมมือทํางานและประสานงานกันเปนทีม
2. ความคิดริเริ่ม พิจารณาจากพฤติกรรม เชน
- คิดคนระบบ แนวทาง วิธีดําเนินการใหม ๆ เพื่อประสิทธิผลของงาน
- แสดงความคิดเห็น ใหขอเสนอแนะอยางสมเหตุสมผล และสามารถปฏิบัติได
- แสวงหาความรูใหม ๆ เพิ่มเติมอยูเ สมอโดยเฉพาะในสายวิชา/งานของตน
- ตรวจสอบ ปรับปรุง แกไข หรือดัดแปลงวิธีทํางานใหมีประสิทธิภาพ
และกาวหนาอยูตลอดเวลา
- สนใจในงานที่ยงุ ยากซับซอน
- มีความไวตอสถานการณ หรือความฉับไวในการรับรูส งิ่ เราภายนอก
3. การแกไขปญหาและการตัดสินใจ พิจารณาจากพฤติกรรม เชน
- วิเคราะหหาสาเหตุกอนเสมอเมื่อประสบปญหาใด ๆ
- วิเคราะหลทู างแกปญหาโดยมีทางเลือกปฏิบัติไดหลายวิธี
- เลือกทางปฏิบัติในการแกปญหาไดถูกตองเหมาะสม
- ใชขอมูลประกอบในการตัดสินใจและแกปญหา (ไมใชความรูสึกของตนเอง)

คะแนน คะแนน
เต็ม ที่ไดรับ
20

20

15

-2คะแนน คะแนน
เต็ม ที่ไดรับ

ตอนที่ 1 รายการประเมิน (ตอ)
4. ความประพฤติ พิจารณาจากพฤติกรรม เชน
- รักษาวินัย
- ใหความรวมมือกับเพื่อนรวมงาน
- ปฏิบัติงานอยูในกรอบของขอบังคับวาดวยจรรยาบรรณของขาราชการพลเรือน
5. ความสามารถในการสื่อความหมาย พิจารณาจากพฤติกรรม เชน
- สื่อสารกับบุคคลตาง ๆ เชน ผูบ ังคับบัญชา เพื่อนรวมงาน ผูรับบริการ
และผูทเี่ กี่ยวของไดดี โดยเขาใจถูกตองตรงกัน
- ถายทอดและเผยแพรความรูทางวิชาการใหผูอื่นเขาใจไดอยางชัดเจนโดยใช
ภาษาอยางถูกตองเหมาะสม
6. การพัฒนาตนเอง พิจารณาจากพฤติกรรม เชน
- ติดตาม ศึกษา คนควาหาความรูใหม ๆ หรือสิ่งที่เปนความกาวหนา
ทางวิชาการ/วิชาชีพอยูเสมอ
- สนใจและปรับตนเองใหกาวทันวิทยาการใหม ๆ ตลอดเวลา
- นําความรูและวิทยาการใหม ๆ มาประยุกตใชในการปฏิบัติงาน
ไดอยางมีประสิทธิภาพ
7. ความรูความสามารถทางเทคโนโลยีทันสมัย เชน คอมพิวเตอร
รวม

10

10

15

10
100

หมายเหตุ
1. การประเมินทุกระดับ จะตองไดคะแนนรอยละ 60 ขึ้นไป จึงจะถือวาผานการประเมิน
2. หากไมผานการประเมิน ไมมีสทิ ธิสมัครเขารับการคัดเลือก
3. กรณีสมัครคัดเลือกในตําแหนงผูอํานวยกลุมผูประเมินคือรองผูอํานวยการสํานักงานเขตพื้นทีก่ ารศึกษาฯ
ที่ควบคุมการปฏิบัติงานทีผ่ ูสมัครสังกัด

-3ตอนที่ 2 สรุปความเห็นในการประเมิน
ความเห็นของผูประเมิน
( ) ผานการประเมิน
(ไดคะแนนรวมไมต่ํากวารอยละ 60)
( ) ไมผานการประเมิน
(ไดคะแนนรวมไมถึงรอยละ 60)
(ระบุเหตุผล)...................................................................................................................................
........................................................................................................................................................
ลงชื่อผูประเมิน........................................................
(......................................................)
ตําแหนงผูอํานวยกลุม .......................................................
........./...................../.....................
ความเห็นของรองผูอํานวยการสํานักงานเขตพื้นทีก่ ารศึกษาประถมศึกษาสระแกว เขต 2
( ) เห็นดวยกับการประเมินขางตน
( ) มีความเห็นแตกตางจากการประเมินขางตนในแตละรายการ ดังนี้
..........................................................................................................................................................................
..........................................................................................................................................................................
ลงชื่อ...........................................................
(......................................................)
ตําแหนง....................................................................
......./...................../.................
ความเห็นของผูอํานวยการสํานักงานเขตพื้นทีก่ ารศึกษาประถมศึกษาสระแกว เขต 2
( ) เห็นดวยกับการประเมินขางตน
( ) มีความเห็นแตกตางจากการประเมินขางตน ในแตละรายการ ดังนี้
..........................................................................................................................................................................
..........................................................................................................................................................................
ลงชื่อ......................................................
(......................................................)
ตําแหนง....................................................................
......./......................./....................

แบบ 3

ผลงานที่เปนผลการดําเนินงานที่ผานมา
1. ชื่อผลงาน……………….……………….……………….……………….……………….……………….……………….……………........…
2. ระยะเวลาที่ดําเนินการ……………….……………….……………….……………….……………….……………….……………........
3. ความรูทางวิชาการหรือแนวความคิดที่ใชในการดําเนินการ
1. ……………….……………….……………….……………….……………….……………….……………….………………......…
2. ……………….……………….……………….……………….……………….……………….……………….………………….....
3. …………….……………….……………….……………….……………….……………….……………….……………….….......
4. ………….……………….……………….……………….……………….……………….……………….……………….…......….
4. สรุปสาระและขั้นตอนการดําเนินการ
……………….……………….……………….……………….……………….……………….……………….……………….………………........
……………….……………….……………….……………….……………….……………….……………….……………….……………........…
……………….……………….……………….……………….……………….……………….……………….………………………….……………
............…………….……………….……………….……………….……………….……………….……………….………………………….……
5. ผูรวมดําเนินการ (ถามี) 1. ……………….……………….……สัดสวนของผลงาน…….………………%
2. ……………….…………………..…สัดสวนของผลงาน…….…………….%
3. ……………….……………….…….สัดสวนของผลงาน…….…………….%
6. สวนของงานทีผ่ ูเสนอเปนผูปฏิบัติ (ระบุรายละเอียดของผลงานพรอมทัง้ สัดสวนของผลงาน)
……………….……………….……………......….………....……….……………….……………….……………….……………….………………
……………….……………….……………….…......………...……..……………….……………….………………………….……………….……
……………….……………….……………….……….......………....……………….……………….………………………….……………….……
7. ผลสําเร็จของงาน (เชิงปริมาณ/คุณภาพ)
……………….……………….……………….……………….…………...........…….……………….……………….………………………….……
……………….……………….……………….……………….……………….……...........………….……………….………………………….……
8. การนําไปใชประโยชน
…………….……………….……………….……………….……………….………………………….……………….…………………….……
9. ความยุงยากในการดําเนินการ/ปญหา/อุปสรรค
……………….……………….……………….……………….……………….……………….………………………….……………….……
……………….……………….……………….……………….……………….……………….………………………….……………….……
10 ขอเสนอแนะ
……………….……………….……………….……………….……………….……………….………………………….……………….……
……………….……………….……………….……………….……………….……………….………………………….……………….……
ขอรับรองวาผลงานดังกลาวขางตนเปนความจริงทุกประการ
ลงชื่อ……………….……………….……………….……………
(………………………….……………….……………….…)
ผูเสนอผลงาน
………………./………….………………/.………….……

2
ขอรับรองวาสัดสวนหรือลักษณะงานในการดําเนินการของผูเ สนอขางตนถูกตองตรงกับความเปนจริงทุกประการ
ลงชื่อ……………….……………….……………….……………
(………….……………….……………….……………….…)
ผูรวมดําเนินการ
………………./………….………………/.………….……
ลงชื่อ……………….……………….……………….……………
(……………….………….……………….……………….…)
ผูรวมดําเนินการ
………………./………….………………/.………….……
ไดตรวจสอบแลวขอรับรองวาผลงานดังกลาวขางตนถูกตองตรงกับความเปนจริงทุกประการ
ลงชื่อ …………….……………….……………….……….....
(………….……………….……………….……………….)
ตําแหนง……………….……………….……………….…………
……………./………….………………/.………….……
(ผูบงั คับบัญชาที่ควบคุมดูแลการดําเนินการ)
ลงชื่อ……………….……………….……………….……………
(……………….………….……………….……………….…)
ผูอํานวยการกอง/สํานักขึ้นไป……………….……………….……………….
……………./………….………………/.………….……
หมายเหตุ : หากผลงานมีลักษณะเฉพาะ เชน แผนพับ หนังสือ แถบบันทึกเสียง ฯลฯ ผูเสนอผลงาน
อาจสงผลงานจริงประกอบการพิจารณาของคณะกรรมการก็ได

รายละเอียดการเสนอผลงานที่เปนผลการดําเนินงานทีผ่ านมา

ผลงานที่นําเสนอ เนื้อหาของผลงานควรกระชับ เขาใจงาย มีความสอดคลองกัน และตรงตามชื่อผลงาน
โดยประกอบดวยหัวขอตาง ๆ ดังนี้
1. ชื่อผลงาน : ควรเสนอชื่อผลงานที่กระชับ เขาใจงาย ถูกตองตามหลักวิชาการ และตรงตามเนื้อหาผลงาน
2. ระยะเวลาการดําเนินการ
ใหระบุชวงเวลาเริ่มตนและระยะเวลาสิ้นสุดของเรื่อง (ผลงาน) มิใชระยะเวลาของการเขียนผลงานวิชาการ
เพื่อเสนอขอรับการประเมิน
3. ความรูทางวิชาการหรือแนวความคิดที่ใชในการดําเนินการ
สรุปใหทราบวาดําเนินการตามผลงานที่เสนอมานี้ ไดนําขอกฎหมาย ระเบียบ นโยบาย หนังสือสั่งการ
รวมทั้งความรู หลักวิชาการ ทฤษฎี หรือแนวความคิดใดเขาใชในการดําเนินการบาง โดยแยกเปนขอ ๆ
อยางชัดเจน
4. สรุปสาระสําคัญและขั้นตอนการดําเนินการ
สรุปใหทราบถึงที่มา/สาเหตุที่ตองดําเนินการตามผลงานนี้ขึ้นมา อธิบายใหเห็นถึงความสําคัญของผลงาน
วัตถุประสงคในการดําเนินการ พรอมทั้งแสดงขั้นตอนการดําเนินการ มีขั้นตอนอะไรบาง โดยแยกเปนขอ ๆ
อยางชัดเจน
5. ผูรวมดําเนินการ (ถามี)
ระบุชื่อ ชื่อสกุล และตําแหนงของผูที่มีสวนรวมในการดําเนินการทั้งหมด พรอมทั้งแสดงใหทราบวาผูรวม
ดําเนินการแตละคนนั้น มีสัดสวนของงงานที่ผูนั้นปฏิบัติคิดเปนรอยละเทาไร และตองลงลายมือชื่อรับรอง
ผลงานใหครบทุกคน
6. สวนของงานที่ผูเสนอเปนผูปฏิบัติ
สรุปใหทราบวาขั้นตอนการดําเนินการที่เสนอมาในขอ 4 ผูเสนอผลงานไดดําเนินการในขั้นตอนใดบาง
อธิบายใหทราบวาแตละขั้นตอนที่ไดดําเนินการนั้นมีบทบาทและวิธีการดําเนินการในขั้นตอนอยางไร
โดยแยกเปนขอ ๆ อยางชัดเจน และสวนของผลงานที่ผูเสนอเปนผูปฏิบัติคิดเปนสัดสวนรอยละเทาใด
ของผลงานทั้งหมด
7. ผลสําเร็จของงาน
สรุปผลการดําเนินการ โดยแสดงในเชิงปริมาณหรือคุณภาพ อาจนําเสนอในรูปของตาราง สถิติ ผลการ
ดําเนินการแสดงผลที่ไดจากการติดตามประเมินผล และวิเคราะหผลใหสอดคลองกับวัตถุประสงคของ
ผลงานที่ไดเสนอไว
8. การนําไปใชประโยชน
แสดงใหทราบวาผลงานตามที่เสนอมาไดนําไปใชประโยชนในดานใดบาง อยางไร อาจแบงเปนประโยชน
ที่มีตอบุคคลภายในองคกร ประโยชนตอสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสระแกว เขต 2
โดยแยกเปนขอ ๆ อยางชัดเจน
9. ความยุงยากในการดําเนินการ/ปญหา/อุปสรรค
สรุปใหทราบวาจากขั้นตอนการดําเนินการ และสวนของงานที่ผูเสนอปฏิบัติ มีความยุงยาก/ปญหา/
อุปสรรคของการดําเนินการในขั้นตอนใดบาง อยางไร และผูเสนอผลงานไดดําเนินการอยางไรเพื่อให
การดําเนินการประสบความสําเร็จไปไดดวยดี โดยแยกเปนขอ ๆ อยางชัดเจน
10. ขอเสนอแนะ
สรุปใหทราบถึงแนวทางในการพัฒนา/ปรับปรุงการดําเนินการตามผลงานดังกลาวนี้ใหมีประสิทธิภาพ
มากยิ่งขึ้น หรือการนําผลงานไปขยายผลเพื่อใชประโยชนในการปฏิบัติงานดานอื่น ซึ่งจะเปนแนวทาง
ในการปฏิบัติงานตอไป
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ขอเสนอแนวความคิด/วิธีการเพื่อพัฒนางานหรือปรับปรุงงานใหมีประสิทธิภาพมากขึ้น
ของผูเขารับการคัดเลือกชื่อ……………….……………….……………….……………….……………….……………………………
เพื่อประกอบการแตงตั้งใหดํารงตําแหนง………………………….ตําแหนงเลขที…่ …………….…………………………….
กลุม…………….….....…………….………………….……… สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษษสระแกว เขต 2
เรื่อง……………….…………………………….……………….……………….……………….……………….………….……….…………
หลักการและเหตุผล……………….……………….……………….……………….……………….………………….……..
….……………….……………………………….……………….……………………………….……………….……………………………….
…………………………….……………….……………………………….……………….……………………………….……………….……
….……………….……………………………….……………….……………………………….……………….……………………………….
…………………………….……………….……………………………….……………….……………………………….……………….……
บทวิเคราะห/แนวความคิด/ขอเสนอ……………….……………….……………….……………….…………………..
……………….……………….……………….……………….……………….……………….……………….……………….……………….
…………….……………….……………….……………….……………….……………….……………….……………….……………….…
ผลที่คาดวาจะไดรับ……………….……………….……………….……………….……………….…………………………
…….……………….……………….……………….……………….……………….……………….……………….……………….………….
….……………….……………….……………….……………….……………….……………….……………….……………….…………….
ตัวชี้วัดวามสําเร็จ……………….……………….……………….……………….……………….……………….……………
….……………….……………….……………….……………….……………….……………….……………….……………….……………
……………….……………….……………….……………….……………….……………….……………….……………….……………….
ลงชื่อ……………….……………….……………….……………
(……………….………….……………….……………….…)
ผูเสนอแนวคิด
……………./………….………………/.………….……

รายละเอียดการเสนอแนวคิด/วิธกี ารเพื่อพัฒนางานหรือปรับปรุงาน
1. ชื่อผลงาน
ควรเสนอผลงานที่กระชัย เขาใจงาย ถูกตองตามหลักวิชาการ และตรงตามเนื้อหาผลงาน
2. หลักการและเหตุผล
อธิบายความเปนมาของโครงการหรือสภาพปญหาที่เปนอยู และใหแสดงเหตุผลและความจําเปน
ที่เสนอผลงานนี้ขึ้นมา
3. บทวิเคราะห/แนวคิด/ขอเสนอ
อธิบายในเชิงวิเคราะหเกี่ยวกับลักษณะของผลงาน เปนการดําเนินการเพื่อแกไขปญหา หรือพัฒนา
สิ่งที่มีอยูแลวใหดีขึ้น หรือสรางสิ่งใหมขึ้นมา มีความสอดคลองกับยุทธศาสตร ภารกิจ นโยบาย
แผนงาน หรือโครงการอะไรบาง แสดงวัตถุประสงคหรือเปาหมายในการดําเนินงาน
ระยะเวลาการดําเนินการ กิจกรรม/ขั้นตอนการดําเนินการ รวมทั้งวิธีการติดตามและประเมินผล
4. ผลที่คาดวาจะไดรับ
อธิบายวาเมื่อดําเนินการเสร็จสิ้นแลว ผลที่เกิดขึ้นมีอะไรบาง ใครไดรับประโยชนดังกลาว
และจะมีผลตอบสนองตอวัตถุประสงคตามที่กลาวไวอยางไรบาง
5. ตัวชี้วดั ความสําเร็จ
ระบุตัวชี้วัดความสําเร็จของผลงานที่เสนอมา โดยเปนสิ่งที่แสดงใหเห็นวาการดําเนินการไดบรรลุตาม
วัตถุประสงค และการไดมาซึ่งผลผลิต/ผงานตามเปาหมาย ตัวชี้วัดความสําเร็จตองมีความชัดเจน
สามารถชี้ใหเห็นถึงความเปลี่ยนแปลง และเปนสิ่งที่ยอมรับทางวิชาการ
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แบบพิจารณาการดํารงตําแหนงในสายงานทีจ่ ะแตงตั้ง
หรือไดปฏิบัติหนาที่ในสายงานทีจ่ ะแตงตัง้ มาแลวไมนอยกวา 1 ป
(ใชกรณียายไปดํารงตําแหนงประเภทวิชาการ ระดับชํานาญการ/ชํานาญการพิเศษ ตางกลุมตําแหนง)

ของ …………………………………………………………………….……………………………………………………………………
ตําแหนง………………………………………………….กลุม …………………………………………………………………………
ขอประเมินในตําแหนง…………………………………………............. ระดับ .......................................................
กลุม ……………………………………………………
ตําแหนงและสวนราชการ

ระยะเวลาการดํารงตําแหนง
ชวงเวลา
รวมระยะเวลา

ลักษณะงาน

หมายเหตุ

หมายเหตุ: - แนบสําเนา ก.พ.7 และคําสั่งตามที่ระบุไวในชองหมายเหตุ
- ใหนับไดเฉพาะการดํารงตําแหนงหรือเคยดํารงตําแหนง หรือปฏิบัตหิ นาที่ในสายงานที่เริ่มตน
จากระดับ 3 หรือระดับ 4 หรือสายงานทีเ่ ทียบเทา เทานั้น
1. คํารับรองของผูขอรับการประเมิน
ขอรับรองวาขอความดังกลาวขางตนเปนจริงทุกประการ
(ลงชื่อ)……………………………….………………………
(……………………………………………………)
ตําแหนง……………………………………………………
วันที่………………………………………………………….
2. คํารับรองของผูบังคับบัญชา (ผูบงั คับบัญชาที่ควบคุมดูแลการปฏิบัติงาน)
ไดพิจารณาระยะเวลาการดํารงตําแหนงในสายงานที่จะแตงตั้ง หรือไดปฏิบัติหนาที่ใน
สายงานที่จะแตงตั้งมาแลว ไมนอยกวา 1 ป ของ ………………………………………………………………………แลว
เห็นชอบในการนําระยะเวลาการดํารงตําแหนงในสายงานอื่นที่เกี่ยวของหรือเกือ้ กูลกับสายงานทีจ่ ะแตงตัง้
มานับรวมกับระยะเวลาการดํารงตําแหนงในสายงานที่จะแตงตั้ง หรือไดปฏิบัติหนาที่ในสายงานที่จะ
แตงตั้งมาแลวไมนอยกวา 1 ป ได
(ลงชื่อ)…………………..………………………………
(……………………………………………………)
ตําแหนง……………………………………………………
วันที่………………………………………………………….

-23. คํารับรองของผูมีอํานาจสั่งบรรจุตามมาตรา 53
( ) เห็นดวยกับการพิจารณาขางตน
( ) มีความเห็นแตกตางจากการพิจารณาขางตน ดังนี…้ ………………………………….………………………….
…………………………………….…………………………………….…………………………………….…………………………………….
………………………….…………………………………….…………………………………….…………………………………….…………
(ลงชื่อ)……………………………………………………
(……………………………………………………)
ตําแหนง……………………………………………………
วันที่………………………………………………………….

