
 
 
 
 

 
ประกาศคณะกรรมการศึกษาธิการจังหวัดสงขลา 

เรื่อง  รับสมัครคัดเลือกข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ต าแหน่งบุคลากรทางการศึกษาอื่น 
ตามมาตรา ๓๘ ค.(๒)  เพื่อเล่ือนและแต่งต้ังให้ด ารงต าแหน่ง ประเภทวิชาการระดับช านาญการ/ช านาญการพิเศษ 

สังกัดส านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษาสงขลา เขต 2 
------------------------------------ 

               คณะกรรมการศึกษาธิการจังหวัดสงขลา  ในคราวประชุมครั้งท่ี 18/2560 เมื่อวันท่ี 25 ธันวาคม 2560 
ได้มีมติอนุมัติด าเนินการคัดเลือกข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ต าแหน่งบุคลากรทางการศึกษาอื่น    
ตามมาตรา ๓๘ ค.(๒) เพื่อเล่ือน และแต่งต้ังให้ด ารงต าแหน่งประเภทวิชาการ ระดับช านาญการ/ช านาญการพิเศษ  
สังกัดส านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษาสงขลา เขต 2  ตามหลักเกณฑ์และวิธีการท่ี ก.ค.ศ.ก าหนด       
ตามหนังสือส านักงาน ก.ค.ศ.  ท่ี  ศธ 0206.5/ว 7  ลงวันท่ี 21 เมษายน  2552  เรื่อง  การย้ายและการเล่ือน
ระดับ ต าแหน่งข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ต าแหน่งบุคลากรทางการศึกษาอื่นตามมาตรา 38 ค.(2) 
หนังสือส านักงาน ก.พ. ท่ี นร 1006/ว 10  ลงวันท่ี 15 กันยายน 2548  เรื่อง การประเมินบุคคลเพื่อแต่งต้ังให้
ด ารงต าแหน่งส าหรับผู้ปฏิบัติงานท่ีมีประสบการณ์ (ต าแหน่งประเภทท่ัวไป) และต าแหน่งประเภทวิชาชีพเฉพาะ  
ต าแหน่งระดับ  8  ลงมา  หนังสือส านักงาน ก.ค.ศ. ท่ี ศธ 0206.5/ว 14 ลงวันท่ี 27 สิงหาคม 2552  เรื่อง การจัด
กลุ่มต าแหน่งข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ต าแหน่งบุคลากรทางการศึกษาอื่นตามมาตรา 38 ค.(2)        
จึงประกาศรับสมัครคัดเลือกข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา เพื่อเล่ือนและแต่งต้ังให้ด ารงต าแหน่ง 
บุคลากรทางการศึกษาอื่นตามมาตรา ๓๘ ค.(๒) ต าแหน่งประเภทวิชาการ ระดับช านาญการ/ช านาญการพิเศษ  
สังกัดส านักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสงขลา เขต 2 โดยให้ใช้หลักเกณฑ์และวิธีการคัดเลือกตาม
ประกาศนี้ 
   
 1. ต าแหน่งที่รับสมัครคัดเลือก   
     ต าแหน่งนักวิเคราะห์นโยบายและแผน ระดับช านาญการ/ช านาญการพิเศษ  ต าแหน่งเลขท่ี อ 35 

                2. คุณสมบัติของผู้มีสิทธิสมัครเข้ารับการคัดเลือก 
 1) มีคุณสมบัติเฉพาะส าหรับต าแหน่งนักวิเคราะห์นโยบายและแผน ระดับปฏิบัติการ 
ได้แก่   มีคุณวุฒิอย่างใดอย่างหนึ่ง ดังต่อไปนี้ 
                                      1.1) ได้รับปริญญาตรีหรือคุณวุฒิอย่างอื่นท่ีเทียบได้ในระดับเดียวกัน ในสาขาหรือ
ทางท่ีส่วนราชการเจ้าสังกัดเห็นว่าเหมาะสมกับหน้าท่ีความรับผิดชอบและลักษณะงานท่ีปฏิบัติ 
    1.2) ได้รับปริญญาโทหรือคุณวุฒิอย่างอื่นท่ีเทียบได้ในระดับเดียวกัน ในสาขาหรือ 
ทาง ท่ีส่วนราชการเจ้าสังกัดเห็นว่าเหมาะสมกับหน้าท่ีความรับผิดชอบและลักษณะงานท่ีปฏิบัติ 
                                     1.3) ได้รับปริญญาเอกหรือคุณวุฒิอย่างอื่นท่ีเทียบได้ในระดับเดียวกัน ในสาขา
หรือทาง ท่ีส่วนราชการเจ้าสังกัดเห็นว่าเหมาะสมกับหน้าท่ีความรับผิดชอบและลักษณะงานท่ีปฏิบัติ 
                                     1.4 )  ไ ด้ รั บปริญญาหรื อ คุณวุฒิ อย่ า งอื่ น  ท่ี  ก .ค.ศ .  ก าหนดว่ า ใ ช้ เป็น
คุณสมบัติเฉพาะส าหรับต าแหน่งนี้ได้  
 และ 

        /๒) ด ารงต าแหน่ง... 
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                         2)  ด ารงต าแหน่งใดต าแหน่งหนึ่งมาแล้ว ดังนี้ 
                                    2.1)  ประเภทอ านวยการ ระดับต้น 
                                    2.2)  ประเภทวิชาการ ระดับช านาญการ ไม่น้อยกว่า 4 ปี  
                                    2.3)  ด ารงต าแหน่งอย่างอื่นท่ีเทียบเท่า 2.1 หรือ 2.2 แล้วแต่กรณี  
ตามหลักเกณฑ์และเงื่อนไขท่ี ก.ค.ศ.ก าหนด 
 และ 
 3) ปฏิบัติงานด้านวิเคราะห์นโยบายและแผน หรืองานอื่นท่ีเกี่ยวข้องตามท่ีส่วนราชการ      
เจ้าสังกัดเห็นว่าเหมาะสมกับหน้าท่ีความรับผิดชอบและลักษณะงานท่ีปฏิบัติมาแล้วไม่น้อยกว่า 1 ปี      
                                และ  
                           4)  มีระยะเวลาขั้นต่ าในการด ารงต าแหน่งตามคุณวุฒิ  ในต าแหน่งประเภทวิชาการ  
สายงานนักทรัพยากรบุคคล หรือท่ีเกี่ยวข้องเกื้อกูล โดยได้ปฏิบัติงานมา ดังนี้ ปริญญาตรีหรือเทียบเท่า 8 ปี, 
ปริญญาโทหรือเทียบเท่า  6  ปี, ปริญญาเอกหรือเทียบเท่า  4  ปี 

             3. วัน เวลา และสถานที่รับสมัคร            
                    ให้ ผู้ประสงค์จะสมัครเข้ารับการคัด เลือก ศึกษารายละเอียดหน้าท่ี ความรับผิดชอบและ         
ความต้องการของต าแหน่งตามมาตรฐานก าหนดต าแหน่ง และระบุต าแหน่ง โดยยื่นใบสมัครด้วยตนเอง ตามแบบ
แนบท้ายประกาศรับสมัคร พร้อมเอกสารประกอบการสมัคร ต่อเจ้าหน้าท่ีรับสมัคร  ณ กลุ่มบริหารงานบุคคล 
ส านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษาสงขลา  เขต 2  ระหว่างวันท่ี  22 – 30 มกราคม 2561  ในวันและ
เวลาราชการ (เวลา ๐๘.๓๐–๑๖.๓๐ น.)   

          4. เอกสารประกอบการยื่นใบสมัคร  จ านวน ๕ ชุด  ประกอบด้วย   
                    ๔.๑  ข้อมูลบุคคล และเอกสารที่เกี่ยวข้อง (แบบคัดเลือก ๑)พร้อมส าเนา ก.พ.7   
                    ๔.๒  แบบประเมินคุณลักษณะของบุคคล (แบบคัดเลือก ๒)       
     ๔.๓  แบบสรุปลักษณะงานท่ีเกี่ยวข้องหรือเกื้อกูล (แบบคัดเลือก ๓)  (ถ้ามี)  
           ๔.๔  เอกสารรายงานผลงาน ความภาคภูมิใจ ท่ีเกิดจากการปฏิบัติงานท่ีผ่านมาของตนเองโดยสรุป 
ในช่วงระยะเวลาย้อนหลังไม่เกนิ ๓ ปี ความยาวไม่เกิน 10 หน้ากระดาษ A4 ไม่นับรวมเอกสารประกอบ โดยให้ 
แนบค าส่ังหรือเอกสารทางราชการประกอบการพิจารณา ตามองค์ประกอบผลงาน 
     4.5 เอกสารข้อเสนอแนวคิด/วิธีการพัฒนางานหรือปรับปรุงงานให้มีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น  
จ านวนไม่เกิน 10 หน้ากระดาษเอ 4 
     ท้ังนี้ การเสนอผลงานตามข้อ 4.4 และ 4.5 ให้ด าเนินการตามประกาศคณะกรรมการศึกษาธิการ 
จังหวัดสงขลา เรื่อง รายละเอียดหลักเกณฑ์และวิธีการคัดเลือกกรณีเล่ือนและแต่งต้ัง/ย้าย/โอน ต าแหน่งประเภท 
วิชาการ ระดับช านาญการ และระดับช านาญการพิเศษ ประกาศ ณ วันท่ี 30 กันยายน พ.ศ. 2559   
 
             ๕. การประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการคัดเลือก     
                    ส านักงานศึกษาธิการจังหวัดสงขลา  จะประกาศรายช่ือผู้มีสิทธิเข้ารับการคัดเลือกภายในวันท่ี     
7 กุมภาพันธ์ 2561  โดยประกาศทางเว็บไซด์  ส านักงานศึกษาธิการจังหวัดสงขลา http://www.spe.go.th/ 
และหากตรวจสอบพบภายหลังว่าผู้สมัครมีคุณสมบัติต่างไปจากท่ีก าหนดตามประกาศรับสมัคร จะถือว่าเป็นผู้ไม่มี
สิทธิเข้ารับการคัดเลือกเพื่อแต่งต้ังให้ด ารงต าแหน่ง  ไม่ว่ากรณีใด ๆ  

           /6. วิธีการ.... 
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           6. วิธีการคัดเลือก   
      ให้เป็นไปตามประกาศคณะกรรมการศึกษาธิการจังหวัดสงขลา รายละเอียดหลักเกณฑ์และวิธีการ
คัดเลือกกรณีเล่ือนและแต่งต้ัง/ย้าย/โอน ต าแหน่งประเภทวิชาการ ระดับช านาญการ และระดับช านาญการพิเศษ 
(ตามหนังสือส านักงาน ก.พ. ท่ี นร 1006/ว 10 ลงวันท่ี 15 กนัยายน 2548)  สังกัดส านักงานเขตพื้นท่ี
การศึกษาประถมศึกษาสงขลา เขต 1 ส านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษาสงขลา  เขต 2 ส านักงานเขตพื้นท่ี
การศึกษาประถมศึกษาสงขลา เขต 3 และส านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษามัธยมศึกษา เขต 16 แนบท้ายประกาศ   

           7. เกณฑ์การตัดสิน 
   ผู้ได้รับการคัดเลือกจะต้องเป็นผู้ได้คะแนนสูงสุด  ตามหลักเกณฑ์และวิธีการคัดเลือกฯ  

       8. การแต่งต้ัง 
                      จะด าเนินการแต่ง ต้ังผู้ ผ่านการคัดเลือกตามล าดับผลการคัดเลือก  และตามต าแหน่งท่ีระบุ           
ในประกาศ ครั้งนี้เท่านั้น  

 9. การยกเลิกผลการคัดเลือก 
          เมื่อส านักงานศึกษาธิการจังหวัดสงขลา ได้มีค าส่ังแต่งต้ังผู้ได้รับการคัดเลือกรายใดให้ด ารง
ต าแหน่งตามประกาศรับสมัครแล้ว จะยกเลิกประกาศผลการคัดเลือก  โดยไม่มีการขึ้นบัญชีผู้ผ่านการคัดเลือก 

   10. การยกเลิกค าสั่งแต่งต้ัง  
         กรณีตรวจสอบพบภายหลังว่าผู้ได้รับการแต่งต้ังให้ด ารงต าแหน่งตามท่ีระบุ    ในประกาศครั้งนี้
ไปแล้วเป็นผู้ขาดคุณสมบัติตามประกาศรับสมัครนี้  หรือตามท่ีส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน หรือท่ี 
ก.ค.ศ. ก าหนด หรือในกรณีท่ีผู้ได้รับการคัดเลือกแจ้งข้อมูลเกี่ยวกับคุณสมบัติของบุคคล สัดส่วน การจัดท าผลงาน 
หรืออื่น ๆ ท่ีเกี่ยวข้องอันเป็นเท็จ หรือน าผลงานของผู้อื่นมาใช้เป็นผลงานของตนเองให้ผู้มีอ านาจส่ังบรรจุและ
แต่งต้ังตามมาตรา ๕๓ ยกเลิกค าส่ังและจะเรียกร้องสิทธิใด ๆ มิได้ และให้ด าเนินการทางวินัย แก่ผู้นั้นตามควรแก่
กรณี  
    11.  ในกรณีมีปัญหาเกี่ยวกับหลักเกณฑ์และวิธีการคัดเลือกตามประกาศนี้ ให้คณะกรรมการ
ศึกษาธิการจังหวัดสงขลา เป็นผู้มีอ านาจตีความและวินิจฉัย และให้ค าวินิจฉัยเป็นที่สุด 

 ท้ังนี้ รายละเอียดตามเอกสารแนบท้ายประกาศ โดยไม่ขัดแย้งกับประกาศเดิมและเป็นไปตามหลักเกณฑ์
วิธีการท่ี ก.ค.ศ.ก าหนด อนึ่ง ผู้ใดจะทักท้วงประกาศนี้ ให้ทักท้วงก่อนวันรับสมัครวันสุดท้าย 
 
      ประกาศ  ณ  วันท่ี  15  มกราคม  พ.ศ. ๒๕61 
 
 

                          
                                                 (นายศักระ  กปิลกาญจน์) 
                                      รองผู้ว่าราชการจังหวัด รักษาราชการแทน 
                                                ผู้ว่าราชการจังหวัดสงขลา 
                                     ประธานกรรมการศึกษาธิการจังหวัดสงขลา 
                               
 



         
 
 
 
 
 
                                                                                       เลขประจ าตัวผู้สมัครคัดเลือก   

       
 (ให้ผู้สมัครเข้ารับการคัดเลือกจัดท าข้อมูลตามหัวข้อต่อไปนี้ทุกหัวข้อ พิมพ์ในกระดาษขนาด A4  
  โดยรับรองว่าข้อมูลท่ีรายงานนี้ถูกต้องและเป็นความจริงทุกประการไว้ด้วย) 

 
1. ช่ือ (ผู้สมัครเข้ารับการคัดเลือก) ……………………………………………………………….………............................................ 
2. ต าแหน่ง (ปัจจุบัน) …………………………………………….................................… ต าแหน่งเลขท่ี …………………............ 
    กลุ่มงาน ……………………………….................................กลุ่ม...................…………………………………………….. 
    สังกัด……………………………………………………………………………………………………………………………………….  
    หน้าท่ีความรับผิดชอบปัจจุบัน  (บรรยายโดยสรุปเป็นข้อๆ)  
    ............................................................................................................................................................................... 
    ............................................................................................................................................................................... 
    ............................................................................................................................................................................... 
3. ประวัติส่วนตัว 
    เกิดวันท่ี …..........… เดือน ……............…...พ.ศ.……..............เกษียณอายุราชการ  วันท่ี  30 กันยายน  ……….... 
    ภูมิล าเนาจังหวัดท่ีเกิด ………………………........................................………. นับถือศาสนา ……………………......…….. 
    ช่ือคู่สมรส ………………………........................................…………… อาชีพ ………………………………….…….................. 
    จ านวนบุตร/ธิดา ……….............……. คน 
    วัน เดือน ปีท่ีด ารงต าแหน่งปัจจุบัน …………………………………………………………. 
    วัน เดือน ปีท่ีเข้าสู่ระดับปัจจุบัน …………………………………………………………….. 
    เครื่องราชอิสริยาภรณ์ช้ันสูงสุดท่ีได้รับ …………………..……….. ปีท่ีได้รับ ……………… 
4. ประวัติการศึกษา 
      คุณวุฒิและวิชาเอก  ปีท่ีส าเร็จการศึกษา   สถาบัน 

(ปริญญา/ประกาศนียบัตร) 
    ............................................................................................................................................................................... 
    ............................................................................................................................................................................... 
    ............................................................................................................................................................................... 
5. ใบอนุญาตประกอบวิชาชีพ (ถ้ามี) (ช่ือใบอนุญาต) …………...................................……………………………………. 
    วันออกใบอนุญาต ……………............................…………… วันหมดอายุ ………………………………................. 
 
         /6.  ประวัติ...  
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6. ประวัติการรับราชการ (จากเร่ิมรับราชการจนถึงปัจจุบัน แสดงเฉพาะที่ได้รับแต่งต้ังให้ด ารง 

ต าแหน่งในระดับที่สูงขึ้นแต่ละระดับ  และการเปลี่ยนแปลงในการด ารงต าแหน่งในสายงานต่างๆ  ทั้งนี้ 
จะต้องถูกต้องตรงตาม ก.พ.7) 

วัน เดือน ป ี      ช่ือต าแหน่ง/ระดับ      อัตราเงินเดือน           สังกัด 
            ……………..       ………………….                   ………………   ………………….. 

ฯลฯ 
7. ประวัติการฝึกอบรม/การพัฒนาท่ีเกี่ยวกับการปฏิบัติหน้าท่ี ระดับวุฒิบัตร/เกียรติบัตร (ย้อนหลัง3ปีนับถึงวัน
สุดท้ายของการรับสมัคร) แนบเอกสารหลักฐานประกอบ 
    7.1  การฝึกอบรม 

    ปี ระยะเวลา  หลักสูตร  สถาบัน 
……...  …………….  …………………. ………………             

ฯลฯ 
   7.2  การดูงาน 

  ปี  ระยะเวลา  เรื่องท่ีดูงาน  สถานท่ี 
……...  …………….  …………………. ………………             

ฯลฯ 
8. ประสบการณ์ในการปฏิบัติงาน (ให้แนบเอกสารหลักฐานประกอบการพิจารณา) 
     8.1 ในระยะเวลา 3 ปีท่ีผ่านมา ได้รับมอบหมายหรือเคยได้รับมอบหมายให้ปฏิบัติหน้าท่ีหรือรักษาการใน 
    ต าแหน่ง (เช่น หัวหน้างาน ,  หัวหน้ากลุ่มงาน ,หัวหน้าฝ่าย , หัวหน้ากลุ่ม, ผู้อ านวยการกลุ่ม/หน่วย)  
    .................................................................................................................................................................... 
     8.2 การปฏิบัติหน้าท่ีพิเศษท่ีสอดคล้องกับการปฏิบัติงาน ได้รับการแต่งต้ังเป็นคณะกรรมการหรือ 
 อนุกรรมการหรือเป็นวิทยากรท่ีส าคัญ (ย้อนหลัง 3 ปี นับถึงวันสุดท้ายของการรับสมัคร) พร้อมแนบเอกสาร
ประกอบ  
    ....................................................................................................................................................................... 

ฯลฯ 
9. มีผลงานได้รับโล่รางวัล/เกียรติบัตร ในการปฏิบัติงานหรือได้รับการยกย่องในหน้าท่ี ในระดับต่างๆ (ให้เสนอ
รางวัลในระดับสูงสุดเพียงระดับเดียว) พร้อมแนบเอกสารประกอบ 
    ....................................................................................................................................................................... 

ฯลฯ 
10. เหตุการณ์ส าคัญๆ ในชีวิตราชการ ซึ่งช่วยบ่งบอกถึงบุคลิกลักษณะส าคัญ  
    ....................................................................................................................................................................... 

ฯลฯ 
11. ความสามารถพิเศษ ความช านาญพิเศษ และทักษะท่ีท าให้ประสบความส าเร็จ 
    ....................................................................................................................................................................... 

ฯลฯ 
12. สุขภาพกายและจิต 
    ....................................................................................................................................................................... 
 

/13.ประวัติทางวินัย...  
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13. ประวัติทางวินัย 
    ......................................................................................................................................................................  
14. ต าแหน่งท่ีสมัครเข้ารับการคัดเลือก………..……….......................................................................................  
     ต าแหน่งเลขท่ี ……….................… กลุ่ม.................................................................  
     สังกัด ส านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษาสงขลา เขต 2  
 
15. ผลงาน ความภาคภูมิใจท่ีเกิดจากการปฏิบัติงาน   
     เรื่อง.......................................................................................................................................... 

  
16. ข้อเสนอแนวความคิด วิธีพัฒนางานหรือปรับปรุงงานให้มีประสิทธิภาพมากขึ้น  (แนวคิดท่ีจะพัฒนางานใน 
      ต าแหน่งท่ีจะได้รับการแต่งต้ัง) 
     เรื่อง.......................................................................................................................................... 
17.  เอกสารหลักฐานท่ีแนบพร้อมใบสมัคร 
      (    )    17.1  ข้อมูลบุคคล  และเอกสารท่ีเกี่ยวข้อง  (แบบคัดเลือก 1)พร้อมส าเนา ก.พ.7                                               
                                                                                                              จ านวน  5  ชุด 
      (    )    17.2  แบบประเมินคุณลักษณะบุคคล   (แบบคัดเลือก 2)                         จ านวน  5  ชุด 
  (    )    17.3  แบบสรุปลักษณะงานท่ีเกี่ยวข้องหรือเกื้อกูล (แบบคัดเลือก 3) (ถ้ามี)     จ านวน  5  ชุด 
      (    )    17.4  แบบรายงานผลงาน ( ย้อนหลัง 3 ปี)                                           จ านวน  5  ชุด 
      (    )    17.5  ข้อเสนอแนวคิด วิธีพัฒนางานหรือปรับปรุงงานให้มีประสิทธิภาพมากขึ้น   จ านวน  5  ชุด 

(    )    17.6 เอกสารอื่น ๆ (ถ้ามีโปรดระบุ)................................................................................................. 
 
                                                      ลงช่ือ....................................................................(ผู้สมัคร) 
                                                               (...................................................................) 
                                                        วันท่ี...........เดือน...............................พ.ศ. ............... 
 

เฉพาะเจ้าหน้าท่ี 
บันทึกของเจ้าหน้าท่ีรับสมัคร ความเห็นของเจ้าหน้าท่ีตรวจสอบคุณสมบัติ 

ได้ตรวจสอบเอกสารและหลักฐานการรับสมัคร
คัดเลือกแล้ว เอกสาร 
     (        )  ครบถ้วน 
     (        ) ไม่ครบถ้วนเพราะ............................... 

ลงช่ือ............................................ 
         (..................................................) 
ต าแหน่ง..................................................... 

ได้ตรวจสอบคุณสมบัติของผู้สมัครแล้ว เห็นว่า 
 
 มีคุณสมบัติครบถ้วนตามประกาศรับสมัคร 
 ขาดคุณสมบัติเนื่องจาก................................ 

ลงช่ือ....................................... 
         (............................................) 
ต าแหน่ง.............................................. 
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ช่ือ (ผู้สมัครเข้ารับการคัดเลือก)............................................................................................................. 
ต าแหน่งปัจจุบัน................................................................................................ต าแหน่งเลขท่ี.............. 
สังกัด...................................................................................................................................................... 
เพื่อขอรับการคัดเลือกในต าแหน่ง........................................................................ต าแหน่งเลขท่ี............. 
 

ตอนที่ 1  รายการประเมิน 
 

คะแนน
เต็ม 

คะแนน
ท่ีได้รับ 

1. ความรับผิดชอบ  พิจารณาจากพฤติกรรม  เช่น 
    - เอาใจใส่ในการท างานท่ีได้รับมอบหมาย  และหรืองานท่ีเกี่ยวข้อง 
      อย่างมีประสิทธิภาพ  
    - ยอมรับผลงานของตนเองท้ังในด้านความส าเร็จและความผิดพลาด 
    - พัฒนาและปรับปรุงงานในหน้าท่ีให้ดียิ่งขึ้น  และหรือแก้ไขปัญหา 
      หรือข้อผิดพลาดท่ีเกิดขึ้น  เช่น  งานใดท่ีส าเร็จและได้รับผลดีแล้วก็พยายาม 
      ปรับปรุงให้ดียิ่งขึ้นไปอีกเรื่อย ๆ หรืองานใดท่ีพบว่ามีปัญหาหรือข้อผิดพลาด 
      ก็พยายามแก้ไขไม่ละเลยหรือปล่อยท้ิงไว้จนเกิดปัญหาเช่นนั้นซ้ า  ๆ อีก 
    - การร่วมมือท างานและประสานงานกันเป็นทีม 
2. ความคิดริเร่ิม  พิจารณาจากพฤติกรรม เช่น 
    - คิดค้นระบบ  แนวทาง  วิธีด าเนินการใหม่ ๆ เพื่อประสิทธิผลของงาน 
    - แสดงความคิดเห็น  ให้ข้อเสนอแนะอย่างสมเหตุสมผล  และสามารถปฏิบัติได้ 
    - แสวงหาความรู้ใหม่ ๆ เพิ่มเติมอยู่เสมอโดยเฉพาะในสายวิชา/งานของตน 
    - ตรวจสอบ  ปรับปรุง  แก้ไข  หรือดัดแปลงวิธีท างานให้มีประสิทธิภาพ   
      และก้าวหน้าอยู่ตลอดเวลา 
    - สนใจในงานท่ียุ่งยากซับซ้อน 
    - มีความไวต่อสถานการณ์  หรือความฉับไวในการรับรู้ส่ิงเร้าภายนอก 
3. การแก้ไขปัญหาและการตัดสินใจ  พิจารณาจากพฤติกรรม  เช่น 
    - วิเคราะห์หาสาเหตุก่อนเสมอเมื่อประสบปัญหาใด ๆ  
    - วิเคราะห์ลู่ทางแก้ปัญหาโดยมีทางเลือกปฏิบัติได้หลายวิธี 
    - เลือกทางปฏิบัติในการแก้ปัญหาได้ถูกต้องเหมาะสม 
    - ใช้ข้อมูลประกอบในการตัดสินใจและแก้ปัญหา (ไม่ใช้ความรู้สึกของตนเอง) 
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ตอนที่ 1  รายการประเมิน  
 

คะแนน
เต็ม 

คะแนน
ท่ีได้รับ  

4. ความประพฤติ  พิจารณาจากพฤติกรรม เช่น  
    - รักษาวินัย  
    - ให้ความร่วมมือกับเพื่อนร่วมงาน  
    - ปฏิบัติงานอยู่ในกรอบของข้อบังคับว่าด้วยจรรยาบรรณของข้าราชการพลเรือน  
5. ความสามารถในการสื่อความหมาย  พิจารณาจากพฤติกรรม  เช่น  
    - ส่ือสารกับบุคคลต่าง ๆ เช่น ผู้บังคับบัญชา  เพื่อนร่วมงาน  ผู้รับบริการ  
      และผู้ท่ีเกี่ยวข้องได้ดี  โดยเข้าใจถูกต้องตรงกัน  
    - ถ่ายทอดและเผยแพร่ความรู้ทางวิชาการให้ผู้อื่นเข้าใจได้อย่างชัดเจนโดยใช้  
      ภาษาอย่างถูกต้องเหมาะสม  
6. การพัฒนาตนเอง  พิจารณาจากพฤติกรรม  เช่น  
    - ติดตาม ศึกษา ค้นคว้าหาความรู้ใหม่ ๆ หรือส่ิงท่ีเป็นความก้าวหน้า  
      ทางวิชาการ/วิชาชีพอยู่เสมอ  
    - สนใจและปรับตนเองให้ก้าวทันวิทยากรใหม่ ๆ ตลอดเวลา  
    - น าความรู้และวิทยาการใหม่ ๆ มาประยุกต์ใช้ในการปฏิบัติงาน  
      ได้อย่างมีประสิทธิภาพ  
7. ความรู้ความสามารถทางเทคโนโลยีทันสมัย  
 

 
 
 
 
 

10 
 
 
 
 
 

15 
 
 
 
 

15 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

15 

 
 
 
 
 

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

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

รวม 
 

  100 
 

 
 
หมายเหตุ   

1. การประเมินทุกระดับ  จะต้องได้คะแนนร้อยละ 60 ข้ึนไป  จึงจะถือว่าผ่านการประเมิน 
2. หากไม่ผ่านการประเมิน  ไม่มีสิทธิสมัครเข้ารับการคัดเลือก 
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ตอนที่ 2   สรุปความเห็นในการประเมิน 
ความเห็นของผู้ประเมิน  (ผู้บังคับบัญชาท่ีควบคุมดูแลผู้สมัครเข้ารับการคัดเลือก) 
    (   )  ผ่านการประเมิน           (ได้คะแนนรวมไม่ต่ ากว่าร้อยละ 60) 
    (   )  ไม่ผ่านการประเมิน        (ได้คะแนนรวมไม่ถึงร้อยละ 60) 
            (ระบุเหตุผล)............................................................................................................................ 
            .............................................................................................................................................. 
                                                               ลงช่ือผู้ประเมิน ............................................... 

                                                                        (......................................................) 
                                                               ต าแหน่ง.................................................................... 
                                                                           วัน/เดือน/ปี.............................................. 
 
ความเห็นของผู้บังคับบัญชาเหนือขึ้นไป  1  ระดับ 
    (   )  เห็นด้วยกับการประเมินข้างต้น 
    (   )  มีความเห็นแตกต่างจากการประเมินข้างต้น  ในแต่ละรายการ ดังนี้                                      
........................................................................................................................................................... 
........................................................................................................................................................... 
........................................................................................................................................................... 
 
                                                                 ลงช่ือ....................................................... 
                                                                        (......................................................) 
                                                                 ต าแหน่ง...............................................................    
                                                                              วัน/เดือน/ปี.......................................... 
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สรุปลักษณะงานที่เก่ียวข้องหรือเก้ือกูล 
 
ช่ือ (ผู้สมัครเข้ารับการคัดเลือก) ................................................................................................................ 
ต าแหน่งท่ีสมัครเข้ารับการคัดเลือก........................................................................................................... 
ระยะเวลาการด ารงต าแหน่งในสายงานท่ีเกี่ยวข้องหรือเกื้อกูล   มีดังนี้ 
(ถ้ามีหลายต าแหน่งหรือหลายสังกัดให้แยกเป็นช่วง ๆ) 

วันท่ี เดือน ปี  (ต้ังแต่ – ถึง) ต าแหน่ง/สังกัด รายละเอียดลักษณะงานท่ีปฏิบัติ 
 
 
 
 
 

 

 

 
ขอรับรองว่าข้อความข้างต้นเป็นความจริง 
 
(ลงช่ือ).....................................(ผู้สมัครเข้ารับการคัดเลือก)  (ลงช่ือ).................................ผู้บังคับบัญชา       
        (......................................)                (.........................................) 
ต าแหน่ง.............................................       ต าแหน่ง............................................. 
วัน/เดือน/ปี.........................................       วัน/เดือน/ปี........................................       
  
           (ลงช่ือ)..........................อดีตผู้บังคับบัญชา 
                                        (...........................................) 
            ต าแหน่ง.............................................. 
           วัน/เดือน/ปี.......................................... 
 
ค าช้ีแจง  รายละเอียดลักษณะงานท่ีปฏิบัติจะต้องเป็นลักษณะงานเชิงวิชาการหรือวิชาชีพที่เกี่ยวข้องหรือเกื้อกูล 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
แบบรายงานผลงานที่เป็นผลการด าเนนิงานของข้าราชการที่สมัครเข้ารับการคัดเลือก   

เพื่อเลื่อนและแต่งต้ังให้ด ารงต าแหน่ง     
บุคลากรทางการศึกษาอื่น ตามมาตรา ๓๘ ค.(๒) (ต าแหน่งประเภทวิชาการ)   

ในสังกัดส านักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสงขลา  เขต 2  
(แนบท้ายประกาศคณะกรรมการศึกษาธิการจังหวัดสงขลา  ลงวันท่ี 15  มกราคม 2561) 

...................................................... 
1. ช่ือผลงาน...................................................................................................................................................... 
2. ระยะเวลาด าเนินการ  (ให้ระบุเดือน/ปีท่ีเริ่มต้นด าเนินการ ถึงเดือน/ปีท่ีเสร็จ) 
3. ความรู้ทางวิชาการหรือแนวความคิดท่ีใช้ในการด าเนินการ 
    1) ………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 
    2) ………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 
    3) ………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 
4. สรุปสาระและขั้นตอนการด าเนินการ........................................................................................................... 
.......................................................................................................................................................................... 
.......................................................................................................................................................................... 
.......................................................................................................................................................................... 
.......................................................................................................................................................................... 
.......................................................................................................................................................................... 
5. ผู้ร่วมด าเนินการ (ถ้ามี) 

ช่ือ (ผู้ด าเนินการ) ต าแหน่ง.......................สัดส่วนของผลงาน..............% 
ช่ือ (ผู้ร่วมด าเนินการ) ต าแหน่ง.......................สัดส่วนของผลงาน..............% 
ช่ือ (ผู้ร่วมด าเนินการ) ต าแหน่ง.......................สัดส่วนของผลงาน..............% 
       รวม                 100% 

6. ส่วนของงานท่ีผู้เสนอเป็นผู้ปฏิบัติ (ระบุรายละเอียดของผลงานพร้อมท้ังสัดส่วนของผลงาน) 
.......................................................................................................................................................................... 
.......................................................................................................................................................................... 
.......................................................................................................................................................................... 
7. ผลส าเร็จของงาน (เชิงปริมาณ/คุณภาพ) 
.......................................................................................................................................................................... 
.......................................................................................................................................................................... 
.......................................................................................................................................................................... 
8. การน าไปใช้ประโยชน์ 
.......................................................................................................................................................................... 
.......................................................................................................................................................................... 
.......................................................................................................................................................................... 
9.ความยุ่งยากในการด าเนินการ/ปัญหา/อุปสรรค 
.......................................................................................................................................................................... 
.......................................................................................................................................................................... 
.......................................................................................................................................................................... 
 
 



 
10. ข้อเสนอแนะ 
.......................................................................................................................................................................... 
.......................................................................................................................................................................... 
.......................................................................................................................................................................... 
 

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

(………………………………..) 
 
 

ค ารับรองของผู้ร่วมด าเนินการ   (กรณีเป็นผลงานร่วมกันหลายคน) 
ขอรับรองว่าสัดส่วนหรือลักษณะงานในการด าเนินการของผู้เสนอข้างต้นถูกต้องตรงกับ 
ความเป็นจริงทุกประการ 
 
ลงช่ือ …………………………………..                ลงช่ือ …………………………………..                       
      (……………………………………..)                   (……………………………………..)                  
              ผู้ร่วมด าเนินการ                                 ผู้ร่วมด าเนินการ                            
   วัน/เดือน/ปี …………………………….           วัน/เดือน/ปี …………………………….                              
  
ลงช่ือ …………………………………..                 ลงช่ือ …………………………………..       
     (……………………………………..)                (……………………………………..)           
          ผู้ร่วมด าเนินการ                                 ผู้ร่วมด าเนินการ                        
   วัน/เดือน/ปี …………………………….            วัน/เดือน/ปี …………………………….                                      
 
ได้ตรวจสอบแล้วขอรับรองว่าผลงานดังกล่าวข้างต้นถูกต้องตรงกับความเป็นจริงทุกประการ 
 
ลงช่ือ …………………………………..              ลงช่ือ …………………………………..    
    (……………………………………..)                (……………………………………..)     
ต าแหน่ง.......................................      ผู้อ านวยการส านัก................................. 
................./....................../............       

                        ผู้บังคับบัญชาท่ีควบคุมดูแลการด าเนินการ      
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

ข้อเสนอแนวคดิ/วิธีการพฒันางาน 
หรือปรบัปรงุงาน    ในต าแหน่งทีส่มคัรเข้ารับการคัดเลือก    
ของผู้สมคัรเข้ารบัการคัดเลือกเพื่อแตง่ตัง้ให้ด ารงต าแหน่ง 

 
ช่ือ – สกุล................................................................................................................................................................. 
ต าแหน่งปัจจุบัน....................................................................................................................................................... 
กลุ่มงาน..........................................................................กลุ่ม.................................................................................. 
ต าแหน่งท่ีสมัคร.................................................................................ต าแหน่งเลขท่ี................................................ 
สังกัดส านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษาสงขลา  เขต 2 
เร่ือง............................................................................................................................................................................ 
 หลักการและเหตุผล..............................................................................................................................  
..................................................................................................................................................................................... 
..................................................................................................................................................................................... 
 บทวิเคราะห์/แนวความคิด/ข้อเสนอ..................................................................................................... 
..................................................................................................................................................................................... 
..................................................................................................................................................................................... 
..................................................................................................................................................................................... 
..................................................................................................................................................................................... 
 ผลท่ีคาดว่าจะได้รับ.............................................................................................................................. 
..................................................................................................................................................................................... 
..................................................................................................................................................................................... 
..................................................................................................................................................................................... 
..................................................................................................................................................................................... 
 ตัวชี้วัดความส าเร็จ................................................................................................................................ 
..................................................................................................................................................................................... 
..................................................................................................................................................................................... 
..................................................................................................................................................................................... 
..................................................................................................................................................................................... 
..................................................................................................................................................................................... 
..................................................................................................................................................................................... 
 
 
   (ลงช่ือ)....................................................  ผู้สมัคร 
          (........................................................) 
                                                                    วัน / เดือน / ปี 
 
 
 
 



 
 
 

รายละเอียดค าชีแ้จงใบสมัครเข้ารับการคัดเลือก 
 

1. แบบคัดเลือก ๑ ข้อมูลบุคคล  ส าหรับผู้สมัครทุกคน  เพื่อการสมัครเข้ารับการคัดเลือก 
2. แบบคัดเลือก ๒ แบบประเมินคุณลักษณะของบุคคล 

  ส าหรับผู้สมัครทุกคน โดยให้ผู้บังคับบัญชาของผู้สมัครเป็นผู้ประเมิน แล้วน าเอกสารแบบคัดเลือก ๒      
          ท่ีผู้บังคับบัญชาประเมินเรียบร้อยแล้ว ยื่นพร้อมใบสมัคร (แบบคัดเลือก ๑) 

                     การประเมินทุกระดับ จะต้องได้คะแนนร้อยละ ๖๐ ขึ้นไปจึงจะถือว่าผ่านการประเมิน หากไม่ผ่าน  
                     การประเมิน ไม่มีสิทธิสมัครเข้ารับการคัดเลือก 

3. แบบคัดเลือก ๓ สรุปลักษณะงานท่ีเกี่ยวข้องหรือเกื้อกูลส าหรับผู้สมัคร ท่ีมีระยะเวลาในการด ารง
ต าแหน่งหรือระยะเวลาขั้นต่ าในการด ารงต าแหน่งไม่เป็นไปตามท่ี ก.ค.ศ. ก าหนด 

 
 

-------------------------------- 
 
หมายเหตุ   
 1. ในกรณีท่ีได้รับการคัดเลือกแล้ว จะต้องส่งผลงานตามช่ือเรื่องท่ีได้เสนอไว้ 
 2. ผลงาน  จะต้องอยู่ในเงื่อนไข  ดังนี้ 
            - เป็นผลงานท่ีจัดท าขึ้นในระหว่างท่ีด ารงต าแหน่งในระดับช านาญการเท่านั้น หรือเป็นผลงาน 
ท่ีท าขึ้นใหม่  และเป็นผลการปฏิบัติงานและหรือผลส าเร็จของงานท่ีเกี่ยวข้องสอดคล้องกับงานในต าแหน่งท่ีสมัคร 
เข้ารับการคัดเลือก หรือเป็นผลงานท่ีอยู่ในกลุ่มต าแหน่งเดียวกันกับต าแหน่งท่ีสมัครรับการคัดเลือก 

        - ไม่ใช่ผลงานวิจัย  หรือวิทยานิพนธ์ที่เป็นส่วนหนึ่งของการศึกษาเพื่อขอรับปริญญา หรือ
ประกาศนียบัตร หรือเป็นส่วนหนึ่งของการฝึกอบรม 

        - กรณีท่ีเป็นผลงานร่วมกันของบุคคลหลายคน จะต้องแสดงให้เห็นว่าผู้เสนอผลงานได้มีส่วนร่วม ใน
การจัดท า หรือผลิตผลงานในส่วนใด หรือเป็นสัดส่วนเท่าใด และมีค ารับรองจากผู้มีส่วนร่วมในผลงานนั้น            
และจากผู้บังคับบัญชาด้วย 
   - ผลงานท่ีน ามาใช้ประเมินเพื่อเล่ือนขึ้นแต่งต้ังให้ด ารงต าแหน่งในระดับท่ีสูงขึ้นแล้ว จะน ามาเสนอ
ให้ประเมินเพื่อเล่ือนขึ้นแต่งต้ังในระดับท่ีสูงขึ้นอีกไม่ได้  

        - จ านวนผลงาน 1 เรื่อง     
 3.ข้อเสนอแนวคิด วิธีพัฒนางานหรือปรับปรุงงานให้มีประสิทธิภาพมากขึ้น  จ านวน  1 เรื่อง  ต้อง

เป็นแนวคิดท่ีจะพัฒนางานในต าแหน่งท่ีจะได้รับการแต่งต้ัง  และมีการก าหนดตัวชี้วัดความส าเร็จของระยะเวลาการ
ด าเนินงานไว้ด้วย       
 
 
 
 
  
 
 



 
 
 

ปฏิทินการรับสมัครคัดเลือกข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ต าแหน่งบุคลากรทางการศึกษาอื่น 
ตามมาตรา 38 ค.(2) เพื่อเลื่อนและแต่งต้ังให้ด ารงต าแหน่ง นักวิเคราะห์นโยบายและแผน                  

ช านาญการ/ช านาญการพิเศษ  สังกัดส านักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสงขลา เขต 2 
-------------------------------------------------------------- 

 
  1. ประกาศรับสมัคร      ภายในวันท่ี 15  มกราคม  2561 
  2. รับสมัคร       ระหว่างวันท่ี 22 – 30 มกราคม 2561 (ในวันและเวลาราชการ)  

  3. ตรวจสอบคุณสมบัติผู้สมัคร     ภายในวันท่ี  5 กุมภาพันธ์  2561 
  4. ประกาศรายช่ือผู้มีสิทธิ์คัดเลือก     ภายในวันท่ี 15 กุมภาพันธ์ 2561 
  5. แต่งต้ังคณะกรรมการคัดเลือก     ภายในวันท่ี  20  กุมภาพันธ์ 2561 
  6. คณะกรรมการด าเนินการคัดเลือก  ระหว่างวันท่ี 22 – 27 กุมภาพันธ์ 2561 
  7. ประกาศผลการคัดเลือก     ภายในวันท่ี   15 มีนาคม 2561 
 
  หมายเหตุ  ก าหนดการอาจนี้ปรับเปล่ียนได้ตามความเหมาะสม 
 


