
ที ศธ ๐๔๐๐๙/')
ถึง สำนกังานเขตพืน้ทีก่ารศกึษาประถมศกึษา/มธัยมศกึษา ทกุเขต

ดว้ยสำน กังาน ป ลดักระทรวงศกึษาธกิาร ไดม้หีนงัสอืที ่ ศธ ๐๒ ๐๑.๔ /๑๖๔ ๑ ลงวนัที ่
๒๙ มกราคม ๒๔๖๔ แจง้ประกาศ สำนกังานปลดักระทรวงศกึษาธกิาร เรือ่ง รบัสมคัรคดัเสอืกบคุคลเขา้รบั 
การประเมนิผลงานเพ ือ่แตง่ต ัง้ใหด้ำรงตำแห นง่นติกิรขำนาญ การพ เิศษ ลงักดัสำนกันติกิาร สำนกังาน 
ปลดักระทรวงศกึษาธกิาร จำนวน ๒ ตำแหนง่ รายละเอยีดตามสงิทีส่ง่มาดว้ย

ในการนี ้ จงึขอใหแ้จง้ขา้ราขการในลงักดัทราบโดยทัว่กนั และสามารถดาวนโ์หลดเอกสาร 
ไดท้ ีเ่วบ็ไซต ์ w w w .m oe.go .th  ผ ูป้ ระสงคจ์ะสมคัรใหย้ ืน่ ใบสมคัรดว้ยตนเองท ีก่ล ุม่บรหิารงานบคุคล 
สำนกัอำนวยการ สำนกังานปลดักระทรวงศกึษาธกิาร อาคารรฃัมงัคลาภเิษก ข้ัน ๙ กระทรวงศกึษาธกิาร 
ระหว่างวันที ่ ๑ -  ๔ มนีาคม ๒๔๖๔ ในวนัและเวลาราขการ

สำนกัพฒันาระบบบรหิารงานบคุคลและนติกิาร 
กลุม่บรหิารงานบคุคล ๒ 
โทร. ๐ ๒๒๘๘ ๔๖๔๔ 
โทรสาร ๐ ๒๒๘๒ ๙๓๙๑
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กลุ่มบรัหารท่ัวโป ลพร.

ถึง ฟา้นกังานคผะกรรมการการสกืษาขนพนฐาน

ดว้ยสำนกังานปลดักระทรวงศกึษาธกิารประสงคจ์ะรบัสมคัรคดัเลอืกบคุคลเขา้รบัการประเมนิ 
ผลงาบเพือ่แตง่ตัง้ใหด้ำรงตำแหนง่บตกิรขำบาญการพเิศษ ลงักดัสำนกัมติกิาร สำนกังานปลดักระทรวงศกึษาธกิาร 
จำนวน ๒ ตำแหน่ง รายละเอยีดดงัประกาศทีส่ง่มาพรอ้มนี๋

จีงเรยันมาเพือ่โปรดทราบและแจง้ใหข้า้ราขการไนลงักดัทราบโดยทัว่กนัดว้ย จักขอบคุณมาก

สำนกัอำนวยการ 
โทร. ๐ ๒๒๘๐ ๒๘๖๑ 
โทรสาร ๐ ๒๖๒๘ ๔๖๒๓



ประกาศสำนกังานปลดักระทรวงคกัษาธกิาร 
เรือ่ง รบัสมคัรคดัเลอืกบคุคลเขา้รบัการประเมนิผลงานเพือ่แตง่ตัง้ใหด้ำรงตำแหนง่ 

นติกิรชำนาญการพเิศษ ลงักดัสำนกันติกิาร สำนกังานปลดักระทรวงคกัษาธกิาร

ดว้ยสำนกังานปลดักระทรวงคกัษาธกีารมคีวามประสงคจ์ะดำเนนิการคดัเลอืกขา้ราชการ 
เขา้รบัการประเมนิผลงานเพ ือ่แตง่ตัง้ใหด้ำรงตำแหนง่นติกิรชำนาญการพเิศษ ลงักดัสำนกันติกิาร สำนกังาน 
ปลดักระทรวงคกัษาธกิาร ตามหลกัเกณฑแ์ละวธิกีารตามหนงัสอืสำนกังาน ก.พ. ที ่ นร ๑ ๐ ๐ ๖ /ว ๑๐ ลงวนที ่
๑๕ กนัยายน ๒๕๔๘ และตามประกาศ อ.ก.พ. สำนกังานปลดักระทรวงคกัษาธกีาร ลงวนัที ่ ๙  คมุภาพนัธ ์
พ.ศ. ๒๕๔๙ และทีแ่กไ้ขเพิม่เตมิ โดยมรีายละเอยีด ดงันี้
๑. ตำแหน่งท่ีรับสมัคร

๑. ตำแหนง่นติกิรชำนาญการพเิศษ ตำแหนง่เลขที ่ ๒๔๕๗ กลุ่มวินยั อทุธรณแ์ละรอ้งทกุข ์
๒. ตำแหนง่นติกิรชำนาญการพเิศษ ตำแหนง่เลขที ่๒๔๕๘ กลุม่วินยั อทุธรณแ์ละรอ้งทกุข ์

(รายละเอยีดเกีย่วกบัหนา้ทีค่วามรบัผดิชอบของตำแหนง่ ดงัแบบ ปส. ๑.๑ แบบทา้ยประกาศ)

๒. คุณ.สมบตฃองผู้สมัคร
๒.๑ ปจ้จบุนัเปน็ขา้ราชการพลเรอืนสามญั และดำรงตำแหนง่นติกิร ระดบัชำนาญการ 
๒.๒ มคีณุสมบตัคิรบถว้นตามมาตรฐานกำหนดตำแหนง่และทีก่ำหนดตามหนงัสอืสำนกังาน 

ก.พ. ท่ี นร ๑ ๐ ๐ ๖ /ว ๑๐ ลงวันที ่ ๑๕ กนัยายน ๒๕๔๘ กลา่วคอื จะตอ้งมรีะยะเวลาการดำรงตำแหนง่ในระดบั 
ชำนาญการ และตอ้งปฏบิตังิานทีเ่กีย่วขอ้งตามทีส่ว่นราฃการเหน็วา่เหมาะสมกบัหนา้ทีค่วามรบัผดิชอบและ 
ลกัษณะงานทีป่ฏบิตัมิาแลว้ไมน่อ้ยกวา่ ๑ ปี

๒.๓ มรีะยะเวลาข ัน้ ต ํา่ใน การดำรงตำแห น ง่ห รอื เคยดำรงตำแห น ง่ใน ส ายงาน ท ีจ่ะแตง่ต ัง้ 
ตามคณุวฒุฃิองบ่คุคลและระดบัตำแหนง่ทีจ่ะแตง่ตัง้ ดงันี้

ระดับ
คณุวฒุ ิ ■—

ชำนาญการพเิศษ

ปรญิญาตรหีรอืเทยีบเทา่ . ๘ ปี
ปรญิญาโทหรอืเทยีบเทา่ . ๖ ปี
ปรญิญาเอกหรอืเทยีบเทา่ ๔ ปี

๒.๔ เปน็ผูท้ีไ่มอ่ยูร่ะหว่างถกูลงโทษ หรอืเคยถกูลงโทษทางวนิยั หรอืทางอาญา หรอือยู ่
ระหวา่งการถกูสอบสวนวนิยั หรอือยูร่ะหวา่งถกูดำเนนิคดอีาญา

อนึง่ ผ ูส้มคัรเขา้รบัการคดัเลอืกจะตอ้งมคีณุ สมบตัคิรบถว้นในวนัเปด็รบัสมคัรวนัสดุทา้ย 
(วันท่ี ๕ มนีาคม ๒๕๖๔) ซึง่หากตรวจสอบภายหลงัพบวา่ เปน็ผูข้าดคณุสมบตั ิ หรอืจะมคีณุสมบตั ิ ครบถว้น 
เกนิระยะเวลาทีก่ำหนดจะถกูดดัสทิธใินการพจิารณาเขา้รบัการคดัเลอืก

/ ๓. การสมคัร...



ประกาศรบสมัครฯ หน้าที่ ๒

๓. การสมค้ร
ใหผู้ม้คีณุสมบตัติามประกาศนี ้และปรฺะสงคจ์ะสมคัรเขา้รบัการคดัเลอืก ยืน่ใบสมคัรดว้ยตนเอง 

ทีก่ลุม่บรหิารงานบคุคล สำนกัอำนวยการ สำนกังานปลดักระทรวงศกึษาธกิาร อาคารรซัมงัคลาภเิษก ชัน้ ๙ 
กระทรวงศกึษาธกิาร ในระหวา่งวนัที,่๑ ^ ๕ _มนีาคม ๒๔๖๔ในวนัและเวลาราขปา้ร

ทัง้นี ้สามารถขอทราบรายละเอยีดเพิม่เตมิไดท้ีโ่ทรศพัทห์มายเลข o  ๒๒๘๐ ๒๘๖๑
๔. เอกสารการสมคัร

ใหผู้ส้มคัรสง่เอกสารการสมคัรจำนวน ๖ ชุด (ด้นฉบับ ๑ ชุด และสำเนา ๕ ชดุ) ประกอบดว้ย 
๔.๑ ใบสมคัรเขา้รบัการคดัเลอืกๆ (ตามแบบ ปส. ๑.๒ )
๔.๒ แบบประเมนิคณุลกัษณะของบคุคล (ตามแบบ ปส. ๑.๓)
๔.๓ ซือ่ผลงานทีจ่ะสง่ประเมนิพรอ้มเดา้โครงเรือ่ง ซึง่เปน็ผ'ลการปฏบิตังิานทีป่ฏบิตัขิณะดำรง 

ตำแหนง่ในระดบัขำนาญการ จำนวน ๒ - ๓ เรือ่ง มรีปูแบบตามตวัอยา่งที ่ ๑  โดยกรณเีสนอผลงานทีเ่ปน็รปูแบบ 
ของคณะทำงาน หรอืคณะกรรมการ หรอืเปน็ผลงานรว่มกนัหลายคน ผูฃ้อประเมนิจะตอ้งมลีดัสว่นในผลงาน 
แตล่ะเรือ่งไมน่อ้ยกวา่รอ้ยละ ๘๐

๔.๔ ขอ้เสนอแนวความคดิ/วธิกีารเพือ่พฒันาหรอืปรบัปรงุงานใหม้ปีระสทิธภิาพมากขึน้ 
ในตำแหนง่ทีส่มคัรฯ จำนวน ๑ เรือ่ง โดยมรีปูแบบตามตวัอยา่งที ่ ๒

๔.๔ สรปุผลการปฏบิ ตั งิานท ีผ่ า่นมา ในรอบ ๓ ปี จำนวนไมเ่กนิ  ๕ เร ือ่ง โดยมรีปูแบบ
ตามตวัอยา่งที ่ ๓

๔.๖ สำเนาสมดูประวตัหิรอืสำเนา.ก.พ. ๗ จำนวน ๑ ฉบับ (ซึง่รบัรองความถกูดอ้งโดยผูท้ำหนา้ที ่
หวัหนา้งานทะเบยีนประวตั)ิ

๔.'๗ สำเนาบตัรประจำตวัขา้ราชการ จำนวน ๑ ฉบับ 
๔.๘ สำเนาใบเปลีย่นซือ่ตวั หรือซ่ือสกุล (ถา้ม)ี
(เอกสารตามขอ้ ๔.๖ -  ๔.๘ ใหร้บัรองความถกูตอ้งใหเ้รยืบรอ้ยดว้ย และสามารถดาวนโัหลด 

เอกสารตามขอ้ ๔.๑ -  ๔.๕ ได้ท่ี w w w .m oe.go.th)
อน่ึง หากจดัสง่เอกสารการสมคัรไมค่รบถว้น หรอืไมเ่ปน็ไปตามประกาศนี ้ภายในระยะเวลา 

การรบัสมคัร จะถอืวา่ท า่น ป ระส งคจ์ะให เ้ส น อขอ้มลูท ีม่ อีย ูเ่ท า่น ัน้  และห ากย ืน่ เอกส ารเกนิ กำห น ดวนั  
และเวลารบัสมคัร จะไมร่บัเอกสารไวพ้จิารณา

๕. วธิกีารคดัเลอืก
ส ำน กังาน ป ลดักระท รวงศกึษ าธกิารจะดำเน นิ การคดั เลอืกโดยคณ ะกรรมการคดั เลอืกฯ 

จะพ จิารณ าคดั เลอืกจากขอ้มลูใน ใบ ส มคัรเข า้รบั การคดั เส อืก ป ระวตั กิารรบั ราชการ ประวตัสิว่นบคุคล 
ประสบการณ ใ์นการปฏบิตังิาน ผลงานและขอ้เสนอแนวความคดิ วธิกีารเพ ือ่พฒันาหรอืปรบัปรงุงาบใหม้ ี
ประสทิธภิาพมากขึน้ และคณุลกัษณะอืน่  ๆ ทีจ่ำเปน็ตอ่การปฏบิตังิานในตำแหนง่ทีส่มคัร เพือ่ใหท้ราบถงืความรู ้
ความสามารถ ความเห มาะสมกบัตำแหนง่ และวธิกีารอ ืน่ ใดตามท ีค่ณ ะกรรมการฯ กำหนดเพ ิม่ เตมิ  เซน่ 
อาจกำหนดใหม้กีารสมัภาษณด์ว้ยกไ็ด้

/ ๖. การประกาศรายซือ่..„
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ประกาศรับสมัครฯ หนัาท่ี ๓

๖. การประกาศรายขือ่ผูผ้า่นการคดเลอืก
สำนกังานปลดักระทรวงศกึษาธกิารจะประกาศรายชือ่ผู!้ดร้บัการคดัเลอืกใหเ้ขา้รบัการประเมนิ 

ผลงาน จำนวนตำแหนง่ละ ๑ คน โดยจะประกาศรายชือ่ พรอ้มชือ่ผลงาน สดัสว่นของผลงาน ตลอดจนขอ้เสนอ 
แนวความคดิ/วธิกีารเพือ่พฒันาหรอึปรบัปรงุงานใหม้ประสทิธภิาพมากขึน้ของผู!้ดร้ชัการคดัเลอืกและเปดีโอกาส 
ใหม้กีารทกัทว้งไดภ้ายในระยะเวลา ๓๐ วัน นบัตัง้แตว่นัประกาศ
๗. เง่ือนไข

๗.๑ สำนกังานปลดักระทรวงศกึษาธกิารจะดำเนนิการรบัโอน หรอืรบัยา้ย ผูผ้า่นการคดัเลอืก 
มาดำรงตำแหนง่ในระดบัชำนาญการกอ่น แลว้จงึจะสง่ผลงานเขา้รบัการปฺระเมนิผลงาบเพือ่เลือ่นและแตง่ตัง้ให ้
ดำรงตำแหนง่ในระดบัชำนาญการพเิศษตอ่ไป

๗.๒ ในกรณเีนนิการโอน สำนกังานปลดักระทรวงศกึษาธกิารจะดำเนนิการรบัโอนผูผ้า่นการ 
คดัเลอืกเมือ่ไดร้บัความยนิยอมจากหนว่ยงานดน้สงักดัแลว้

๗.๓ หากตรวจสอบภายหลงัพบวา่ ผ ูผ้ า่นการคดัเลอืกรายใดเนนิผ ูม้คีณุ สมบตัไิมต่รงตาม 
มาตรฐานกำหนดตำแหนง่นติกิรชำนาญการพเิศษ หรอืมคีณุสมบตัไิม1เนนิไปตามหลกัเกณฑแ์ละวธิกีารที ่ ก.พ. 
กำหนดในการแตง่ต ัง้ใหด้ำรงตำแหนง่ประเภทวซิาการ ระดบัชำนาญ การพ เิศษ หรอืพจิารณ าแลว้เหน็วา่ 
ไม เ่ห มาะสมกบั ตำแห น ง่ท ีจ่ะแตง่ต ัง้ สำน กังาบ ป ลดักระท รวงศกึษ าธกิารขอส งวน ส ทิ ธ ึท๋ ีจ่ะไมแ่ต ง่ต ัง้. 
ผูผ้า่นการคดัเลอืกๆ รายนัน้ และจะแจง้ใหท้ราบเนนิลายลกัษณอ์กัษร

(นายสกุทัร จำปาทอง; 
ปลดักระทรวงศกึษาธกิาร



แบบ ปส. ๑.๑
แบบแสคงรายละเอยีดเกีย่วกบหนา้ทีค่วามรบผดิชอบของตำแหนง่ทีจ่ะแตง่ตัง้ 

ตำแหนง่ นติกิรชำนาญการพเิศษ ตำแหนง่เลขที ่ ๒๔๕๗ และ ๒๔๕๘
สงักดั กสุม่วนิยั อธุรณแ์ละรอ้งทกุข ์ สำนก้นติกิาร สำนกังานปลดักระทรวงศกึษาธกิาร________________

งานในหน้าที่_________________________________________________

๑. หนา้ทีค่วามรบัผดิชอบ
ปฏบิตังิานในฐานะผูป้ฏบิตังิานทีม่ปีระสบการณ ์โดยใชค้วามรู ้ความสามารถ. ประสบการณ ์

และความชำนาญงานสงูมากในดา้นนติกิาร ปฏบิตังิานทีต่อ้งตดัสนิใจหรอืแกบ้ญีหำทีย่ากมากและปฏบิตังิานอืน่ 
ตาม'ทีI่ดร้บัมอบหมาย

๒. ลกัษณะงานทีป่ฏบิตัิ
๒.๑ ดา้นการปฏบิตักิาร

๑) เสนอแนะและชีแ้นวทางในการตอบขอ้หารอื หรอืวนิจิฉยัปญีหากฎหมายทีเ่กีย่วกบัระเบยีบ 
ของทางราชการทีม่ผีลกระทบตอ่การตำเนนิงานของหนว่ยงาน เพีอ่ชว่ยใหก้ารวนิจิฉยัหรอืการแกบัญีหาบัน้  ๆ
มคีวามถกูดอ้งและเกดิประโยชนส์งูสดุแกท่างราชการ

๒) ตรวจสอบและเสนอแนะรายละเอยีดในการเสนอ่ฃอปรบัปรงุกฎหมายและระเบยีบเกีย่วกบั 
หนว่ยงานทีร่บัผดิชอบ เพีอ่พจิารณาความเหมาะสมถกูดอ้งและเปน็ธรรมตอ่ทกุฝา่ย

๓) ตดิตามและประเมนิผลการปฏบิตัติามกฎหมาย ระเบยีบ และขอ้บงัคบัตา่ง  ๆ เพีอ่นำขอ้มลู 
ไปวเิคราะหป์ระกอบการพจิารณาปรบัปรงุแก1้ฃกฎหมาย ระเบยีบและขอ้บงัคบัตา่ง ๆ

๔) ศกึษาขอ้มลู รวบรวม แสวงหาขอ้เทจ็จรงิและขอ้กฎหมาย เสนอความเหน็ในการดำเนนิการ 
เรือ่งใด  ๆ ท ีเ่ก ีย่วกบัวนิ ยัขา้ราชการ การรอ้งทกุข ์ การพทิกัษร์ะบบคณุธรรม รวมถงึการดำเนนิการใด  ๆ
กฎหมายปกครองทีเ่กีย่วขอ้งกบัการบรหิารราชการ และการดำเนนิคตขิองหนว่ยงาน เพีอ่ใขเ้ปน็แนวทาง 
ในการปฏบิตังิาน และสามารถดำเนนิการไดอ้ยา่งถกูดอ้ง

๔) ควบคมุดแูลการปฏบิตังิานของผูใ้ดบ้งัคบับญัชา รวมทัง้ตรวจสอบและวเิคราะหร์ายงานของ 
ผู!้ตบ้งัคบับญัชา เพีอ่ตรวจสอบความถกูตองเหมาะสมและนำเสนอตอ่ผูบ้งัคบับญัชาตามลำดบัหรอืคณะกรรมการ 
หรอืคณะบคุคลทีเ่กีย่วขอ้งใหร้บัทราบและพจิารณา

๖) ใหค้ำปรกึษา ตลอดจนใหค้วามรว่มมอีในการแกไ้ขบญีหาตา่ง  ๆ ทีเ่กดิขึน้กบัการปฏบิตังิานของ 
ผูI้ดบ้งัคบับญัชา เพีอ่ใหผู้ใ้ดบ้งัคบับญัชาสามารถปฏบิตังิานใหบ้รรลผุลสำเรจ็และมปีระสทิธภิาพ 

๒.๒ ดา้นการวางแผน
วางแผนหรอืรว่มดำเนนิการวางแผนงาน โครงการของหนว่ยงานระดบัสำนกั มอบหมายงาน แกบ้ญีหา 

ในการปฏบิตังิานและตดิตามประเมนิผลเพีอ่ใหเ้ปน็ไปตามเบาีหมายและผลลมัฤทธิท้ีก่ำหนด 
๒.๓ ดา้นการประสานงาน

๑) ประสานการทำงานร่วมกนัในทมีงานโดยมบีทบาทในการชีแ้นะ จูงใจทมีงานหรอืหนว่ยงานอืน่ 
ในระดนัสำนกัหรอืกองเพีอ่ใหเ้กดิความรว่มมอืและผลสมัฤทธีต้ามทีก่ำหนด

๒) ชีแ้จง ใหข้อ้คดิเหน็ในทีป่ระชมุคณะกรรมการหรอืคณะทำงานตา่ง  ๆ เพีอ่ใหเ้กดิประโยชนแ์ละ 
เกดิความรว่มมอืในการดำเนนิงานรว่มกนั
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๒.๔ ดา้นการบรกิาร
ส่งเสริม สนบัสบนุและใหค้วามร่วมมอืในดา้นการใหค้วามรู้ทางกฎหมาย กำรผลติคูม่อืหรอืเอกสาร 

ตลอดจนการจดัอบรมหรอืสมัมนาเกีย่วกบักฎหมาย เพือ่ชว่ยใหก้ารเผยแพรป่ระซาสมัพนัธแ์ละสรา้งความรู ้
ความเขา้ใจเกีย่วกบักฎหมายเปน็ไปอยา่งทัว่ถงึและเปน็ประโยชนแ์กข่า้ราชการและประซาชน_______________
๓) สมรรถนะทีจ่ำเปน็ในการปฏบิตังิาบสำหรับตำแหนง่ทีจ่ะแตง่ตัง้ 

๓.®) สมรรถนะหลัก
๑) การบุง่ผลสมัฤทธ้ี 
๒) การบรกิารทีด่ี
๓) การสัง่สมความเชีย่วชาญในงานอาชพี
๔) การยดึมัน่ความถกูดอ้งชอบธรรม และจรยิธรรม
๔) การทำงานเปน็ทมี

๓.๒) สมรรถนะทีเ่กีย่วขอ้งกับงานในตำแหนง่ทีด่อ้งการ 
๓.๒.® ความรู้ความสามารถทีใ่ขใ้นการปฏบิตังิาน

๑) ความรูเ้รือ่งกฎหมายและกฎระเบยีบราชการ 
๒) ความรูค้วามสามารถทีใ่ขใ้นการปฏบิตังิาน 

๓.๒.๒ พักษะท่ีจำเป็นสำหรับการปฏบัิติ 
๑) การใขค้อมพวิเตอร ์
๒) การใชภ้าษาองักฤษ 
๓) การคำนวณ 
๔) การจดัการขอ้มลู

๓.๒.๓ สมรรถนะเฉพาะตามลักษณะงานทีป่ฏิบติั
๑) การคดิวเิคราะห์
๒) การสบืเสาะหาขอ้มลู
๓) การตรวจสอบความถกูตอ้งของกระบวนงาน

๔. เง่ือนไชอ่ืน ๆ
๑) มคืวามรู ้ความเชา้ใจองคก์ร ระบบราชการ กฎหมาย ขอ้บงัคบั ระเบยีบและนโยบายทีเ่กีย่วชอ้ง 

ในการปฏบิตังิาน
๒) มคีวามเชีย่วชาญในงานอาชพี มคืวามรู ้ความสามารถ ทกัษะ และความชำนาญงานเฉพาะดา้น 
๓) การบรหิารการเปลีย่นแปลง
๔) รูวิ้สยัทศันช์องหนว่ยงาน ความรว่มมอื ร่วมใจ การทำงานเปน็ทมี 
๕) มคืณุธรรม จรยิธรรม 
๖) มมืบษุยึสมัพนัธ์
๗) ความรูด้า้นกฎหมาย การผลติคูม่อืหรอืเอกสาร การจดัอบรมหรอืสมัมนาเกีย่วกบักฎหมาย เผยแพร ่

ประซาสมัพนัธแ์ละสรา้งความรูค้วามเชา้ใจเกีย่วกบักฎหมาย
๘) ความสามารถในการวเิคราะหแ์ละวนิจิฉยัปญีหาขอ้กฎหมายและขอ้เทจ็จรงิ 
๙) ความคดิรเิริม่สรา้งสรรค ์มีภาวะเป็นผู้นำ

๑๐) ความสามารถในการบรณาการและการกา่ยทอดองคค์วามรู้_________________________________



แบบ ปส. ๑.๒

ใบสมัครคัดเลือก
เพือ่แตง่ตัง้ใหด้ำรงตำแหนง่ประ๓ ทวซิาการ ระดบัชำนาญการพเิศษ ตํดรูปถ่าย
ดำแหบง่นติกิรชำนาญการพเิศษ ตำแหนง่เลขที ่๒๔๕๗ และ ๒๔๕๘ ๑ น้ิว

สงักัดสำนกันติกิาร สำนกังาบปลดกระทรวงสกิษาธกิาร

๑. ซ ือ่ ............................................................... . ส กลุ .......................................................................... ..............
หมายเลขประจำตวัประซาซน.............!................. ......................

๒. เพศ o  ซาย o  หญิง ภมูลิำเนา.....................................................................................................
๓. วัน เดอืน ป เีก ดิ ......................................... '.อายปุ จีจบุนั ............ ปี วนั เกษยืณ อายรุาชการ...........................
๔. ปจ้จบุนัดำรงตำแหนง่...........................................................................................................ระดบั..................

เงนิ เดอืน .........................บาท ก ล ุม่ ..................................................................................................
ล ำ น ัก .................................................................................... :............................................

โทรศพัท.์....................................โทรสาร...............................e-m ail...........................................................
มอืถอื....................................................................................

- ๕. ประวตัสิว่นตวัและประวตักิารรบัราชการ
วนับรรจเุขา้รบัราชการ............. :.............................ตำแหนง่........................................................... ' ......
ระดบั ....................... ระยะเวลาการปฏบิตัริาชการรวม..........................ป ี..................... เดอืน

’ การไตรับัแตง่ต้ังใหด้ำรงตำแหนง่ ระดับ ๖ เมือ่.................................................................................
ระดับ ๗ เม ือ่ ...............................................................................
ระดบัชำนาญการเมือ่................................................................

การดำรงตำแหนง่ทีส่ำคญั (ตำแหนง่ต้ังแต่ระดับ ๖/ชำนาญการข้ึนไป โดยระบเุฉพาะการเปล่ียนตำแหนง่ 
ระตับและสถานท่ีปฏิบัติราซการ)

ซือ่ตำแหนง่ ชว่งเวลาทีด่ำรงดำแหนงฺ่ รวมเวลาดำรงตำแหนง่

๑.
๒.
๓.

ฯลฯ

- '
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การผา่นการประเมนิบคุคลและผลงานในตำแหนง่ทีฃ่อรบัการแตง่ตัง้ 
o  เคย

- ตำแหนง่ทีผ่า่นการประเมนิ...................................................................................
- เปน็การประเมนิตามหลกัเกณฑแ์ละวธิกีารของ ๐  สำนกังาบ ก.พ.

o  สำนกังาน ก.ค.ศ.๐...........
o  ไมเ่คย 

๖. ประ'วต้กิารศกึษา
วฒุกิารศกึษา

ระดบัการศกึษา ขือ่ปรญิญา สาขา สถาบัน วัน เดอืน ปทีีส่ำเรจ็

ปรญิญาตรี

ปริญญาโท

ปรญิญาเอก

การศกึษาระดบั 
อ่ืน  ๆ ทีส่ำคญั

นุ' M 1/ 0/ __ 0 /______ __ V I ะหมายเหต ุ คณุวฒุทิรีะบจุะตองใตร้บัการรบัรองจาก ถ.ค.ศ. แลว้เทา่นนั

๗. ประวิตการร)ีกอบรมดงาน (เฉพาะการอบรมที!่ดร้บัวฒุบิตัร)
ขือ่หลกัสตูร หนว่ยงานทีจ่ดั ชว่งเวลา

๘. ประวติการลาและความประพฤติ
จำนวนวนัลา หมายเหตุ

จำนวนคร้ัง 
ทีล่า

ลา1ป่วย ลากจิ ลาอุปสมบท ลา
คลอดบตุร

ลา.
ศกึษาตอ่ .

รวมวันลา

การถกูดำเนนิการทางวนิยั o  เคย
o  ไมเ่คย (ระบุโทษทางวินัยท่ีได้รับ),

๙. ผลงานทีภ่าคถ1ูมิใจ_______________J1______________________________ 1
ขือ่ผลงาน ปี พ.ศ. ทีด่ำเนนิการ



I

๑๐. ประสบการถHบการปฏบํต้งาน (เคยปฏบิต้งานเกีย่วกบัอะไรบา้งทีน่อกเหนอืจากขอ้ ๔ เขน่ หวัหบา้ 
โครงการ หวัหบา้งาน กรรมการ อนกุรรมการ เลขานกุาร วทิยากร ฯลๆ)
.................• ................................................................................................................................ I

๑๑. ความสามารถพเิศษอืน่ ๆ
ภาษาตา่งประเทศ 1 o  องักฤษ

o  จีน
I o  อื ่ นๆ(ระบุ )

คอมพวิเตอร.์...................;..........................................................................................................................
อ่ืน  ๆ (ระบ )ุ.....................i..........................................................................................................................

I
ขา้พเจา้ขอรบัรองวา่ขอ้ความทีแ่จง้ไวใ้นใบสมคัรนีถ้กูตอ้งและเปน็ความจรงิทกุประการ

1 (ลงซ่ือ) ผูส้มคัรเขา้รบัการกดัเลอืก
(.... .........)

' ตาแหนง......

ความเหน็ผบ้งักบับณ้ซาชัน้ตน้
วนั ท ี.่................/ ........... .........../ .........

; (ล งซ ือ่ ).................................................................................
1 C........................................ )
. ตำแหนง่ ................................................................................
! รันท่ี ................../ . ............................. / ..................

ความเหน็ผูบ้ง้กบับณ้ชๆเหนอืชัน้ขึน้ไป ๑ ระดับ

(ลงซ่ือ)

I ตำแหนง่ .................. .................................................
วันท่ี ................ / . ..................................... /.



\

j ผลงานที่เป็นผลการดำเนินงานที่ผ่านมา
ตัวอย่างท่ี ๑

๑. ชือ่ผลงาน..................................................... .......... ............... .
๒. ระยะเวลาทีด่ำเนนิการ.......;..................................................
๓. ความรูท้างวชิาการหรอืแนวความคดิทีใ่ชใ้นการดำเนนิการ

๑......................................................................
๒......................... .......................... ............
๓..........................................................................
๔.....................................................................................

๔. สรปุสาระและขัน้ตอนการดำเนนิการ...................................

๔. ผูร้ว่มดำเนนิการ (ถา้ม)ี
๑ .................................. .......................................สัดส่วนของผลงาน.

โดยมสีว่นรว่มในการจดัทำผลงานหรอืผลติผลงาน ไดแ้ก่.....................

๒.................................. .......................................สัดส่วนของผลงาน.
โดยมสีว่นรว่มในการจดัทำผลงานหรอืผลติผลงานไดแ้ก่.....................

๓.........................................................................สดัสว่นของผลงาน,
โดยมสีว่นรว่มในการจดัทำผล่งานหรอืผลติผลงานไดแ้ก.่....................

๖. สว่นของงานทีผู่เ้สนอเปน็ผูป้ฏบต (ระบรุายละเอยีดของผลงานพรอ้มทัง้สดัสว่นของผลงาน)

๗. ผลสำเรจ็ของงาน (เชงิปรมืาณ/คณุภาพ).

๘. การนำไปใช้ประโยชน์,

๙. ความยุง่ยากในการดำเนนิกๆร/ปญีหา/อปุสรรค

I

I
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๑๐. ขอ้เสนอเณร

ขอรบิรองวา่ผลงาบดงักลา่วขา้งดนัเปน็ความจรงิทกุประการ

ลงซ่ือ.
( ................ 1........................................................... )

ผูเ้สนอผลงาน
............ J  "................. /...........

ขอรบัรองวา่สดัสว่นหรอืลกัษณะงานในการดำเนนิการของผูเ้สนอขา้งดนัถกูตอ้งตรงกบั 
ความเปน็จรงิทกุประการ

ลงซือ่...............................................  ลงซือ่......................................................
( ................... ................................................... )

ผร้ว่มดำเนนิการ ผร้ว่มดำเนนิการ

ไตต้รวจสอบแลว้ ขอรบัรองวา่ผลงานดงักลา่วขา้งดนัถกตอ้งตรงกบัความเปน็จรงิ่
ทกุประการ

ลงซือ่. ลงซ่ือ.
(.

ตำแหนง่. ตำแหนง่.

(ผูบ้งัดบับญัชาทีค่วบคมุดแูลการดำเนนิการ) (ผูอ้ำนวยการกอง/สาับกั.



I

I ตัวอยางท่ี ๒
II

ขอ้เสนอแนวความคดิ/วธิกีารเพือ่พฒันาหรอืปรบัปรงุงานใหม้ปีระสทิธภิาพมากขึน้
ของ (นาย/นาง/นางสาว)...................................................................................

เพือ่ประกอบการแตง่ตัง้ใหด้ำรงตำแหนง่นกัทรพัยากรบคุคล ตำแหนง่เลขที่...............
สงักดักลุม่บรหิารงานบคุคล สำนกัอำนวยการ สำนกังานปลดักระทรวงศกึษาธกิาร

เร ือ่ ง .............................1:.......
หลกัการและเหตผุล

บทวเิคราะห.์

แนวความคดิ

ข้อเสนอ

ผลทีค่าดวา่จะโตร้บั...'.

ตวัขึว้ดัความสำเรจ็....'

ลงซือ่..........................................................
( .......................................................................... )

ผูเ้สนอแนวคดิ
วนัที่.............................................

I



ตัวอย่างท่ี ๓
I แบบสรปุผลงานทีผ่า่นมา

น้ปรดระบุผลสำเร็จของงานท่ีโดดเด่นเป็นท่ีประจักษ์และยอมรับในหน่วยงานชองท่าบ่ โดยสรุปIนรอบ ๓ ปี 
จำบ่วบไม่เกิน ๕ เร่ือง โดยเร่ิมเรียงลำตับจากผลงานท่ีโดดเด่นท่ีสุด)

ลำดับ
ท ี่

หัวข้องาน/ผลงาน 
ท่ีพิจารณาว่าโดดเด่น 1

ระยะเวลา 
ของการ 

ปฐบ้ติงาน

ปฐ'บติงานในฐานะ 
(ระบุบทบาทหน้าท่ี)

สิงท่ีบ่งซ้ีความสำเร็จ 
ท่ีสะท้อนประโยชน์ 
ท่ีมึต่อทางราชการ

ความรู้ความสามารถ 
ท่ีแสดงถึงความ 

เซ่ืยวชาญหริอสมรรถนะ

11

1

1

!
11
1
1

1

■

การรับรองของผู้สมัครเข้ารับการตัดเลือก
ขอรับรองว่าข้อมูลดังกล่าวข้างตันเป็นความจริงทุกประการ 

(ลงซ่ือ)..........................................................

ตำแหน่ง.
วันทิ.


