ประกาศสำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ
เรื่อง รับสมัครข้าราฃการเข้ารับการประเมินบุคคลเพื่อเลื่อนขึ้นแต่งตั้งให้ดารงตำแหน่ง
' ประเภทวิชาการ ระดับทรงคุณวุฒิ ของสำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ
ตามที่ อ.ก.พ. กระทรวงศึกษาธิการ ได้กำหนดหลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขการเลื่อน
ข้าราชการพลเรือนสามัญเพื่อแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งประเภทวิชาการ ระดับทรงคุณวุฒิ ตามประกาศลงวันที่
๒๒ กรกฎาคม พ.ศ. ๒๕๖๕ บั้น
เพื่อ ให้ไ ด้บ ุค คลที่ม ีค วามรู้ค วามสามารถ ความชำนาญ และประสบการณ์เหมาะสม
กับตำแหน่งที่จะแต่งตั้ง. สำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ จึงประกาศรับสมัครข้าราชการเข้ารับการประเมิน
บุคคลเพื่อเลื่อนขึ้นแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งประเภทวิชาการ ระดับทรงคุณวุฒิ ของสำนักงานปลัดกระทรวง
ศึกษาธิการ โดยมีรายละเอียดดังนี้

๑.

ลักษณะของตำแหน่ง
ตำแหน่งประเภทวิชาการ ระดับทรงคุณ วุฒิ ได้แก่ ตำแหน่งที่ต ้องดำเนิน การศึก ษา วิจ ัย
สั่งสมความรู้ หรือผลการศึกษาวิจัยในลักษณะต่าง ๆ เพื่อให้มีการค้นคว้าอ้างอิงต่อไปได้ และสอน แกอบรม
เผยแพร่ความรู้ในระดับกระทรวง และระดับชาติ.ดังต่อไปนี้
๑. ตำแหน่งสำหรับผู้ปฏิบัติงานที่ทรงคุณ วุฒ ิ ซึ่งมีความรู้ ความสามารถ ประสบการณ์
และผลงานเป็นที่ประจักษ์ในความสามารถ เป็นที่ยอมรับในระดับชาติ ปฏิบัติงานที่ต้องตัดสินใจหรือแก้ปีญหา
ในทางวิชาการที่ยากและซับซ้อนมากเป็นพิเศษ และมีผลกระทบในวงกว้างระดับนโยบายกระทรวงหรือระดับฃาติ
■ ๒. ตำแหน่งสำหรับผู้ปฏิบัติงานให้คำปรึกษาของส่วนราชการระดับกระทรวง ซึ่งมีความรู้
ความสามารถ ประสบการณ์ และผลงานเป็นที่ประจักษ์ในความสามารถ เป็นที่ยอมรับในระดับชาติ ปฏิบัติงาน
ที่ต้องตัดสิน ใจหรือแก้ป ึญ หาในทางวิช าการที่ยากและซับ ซ้อนมากเป็น พิเศษ และมีผลกระทบในวงกว้าง
ระดับนโยบายกระทรวงหรือระดับชาติ
๒. ตำแหน่งที่รับสมัคร
๑. ตำแหน่งที่ปรึกษาด้านระบบบริหารจัดการศึกษา (นักวิชาการศึกษา ระดับทรงคุณวุฒิ)
ตำแหน่งเลขที่ ๑๘ สังกัดสำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ
๒. ตำแหน่งที่ปรึกษาด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ (นัก วิช าการศึก ษา ระดับ ทรงคุณ วุฒ ิ)
ตำแหน่งเลขที่ ๒๐ สังกัดสำนักงานปลัดกระทรวงศึกษ่าธิการ

๓. หน้าที่ความรับผิดขอบของตำแหน่งและลักษณะงานทีป่ ฏิบัติ รายละเอียดตามเอกสารหมายเลข ๑
แนบท้ายประกาศนี้
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๔. คุณสมบัติของผู้สมัครเข้ารับการประเมินบุคคล
๔.๑ เป็นข้าราชการในสังกัดกระทรวงศึกษาธิการ และ
๔.๒ มีคุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่ง ดังนี้
๔.๒.๑ มีคุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่งนักวิชาการศึกษา ระดับปฏิบัติการ และ
๔.๒.๒ ดำรงตำแหน่งใดตำแหน่งหนึ่งมาแล้ว ดังนี้
๑) ประ๓ทบริหาร ระดับต้น ไม่น้อยกว่า ๑ ปี
๒) ประ๓ทอำนวยการ ระดับสูง ไม่น้อยกว่า ๒ ปี
' ๓ ) ประ๓ทวิซาการระดับเชี่ยวชาญ ไม'น้อยกว่า๒ ป ี.
-๔) ตำแหน่งอย่างอื่นที่เทียบเท่า ๑) หรือ ๒) หรือ ๓) แล้วแต่กรณี ตามหลักเกณฑ์
และเงื่อนไชที่ ก.พ. กำหนด
และ
๔.๒.๓. ปฏิบัติงานด้านวิชาการศึกษา หรืองานอื่นที่เกี่ยวข้องตามที่ส่วนราชการเจ้าสังกัด
เห็นว่าเหมาะสมกับหน้าที่ความรับผิดชอบและลักษณะงานที่ปฏิบัติมาแล้วไม่น้อยกว่า ๑ ปี'
๔๓ มีระยะเวลาในการดำรงตำแหน่งหรือเคยดำรงตำแหน่งในสายงานที่จะแต่งตั้งตามคุณวุฒิ
ของบุคคล ไม่น้อยกว่าระยะเวลาที่กำหนด ดังนี้
คุณวุฒิ/ระดับ
ปริญญาตริหรือเทียบเท่า
ปริญญาตรีหรือเทียบเท่า (หลักสูตร ๔ ปี)*
ปริญญาตรีหรือเทียบเท่า•(หลักสูตร ๖ ปี)*
ปริญญาโทหรือเทียบเท่า
ปริญญาเอกหรือเทียบเท่า หรือวุฒิบัตร หรือหนังสืออนุมัติบัตร

ทรงคุณวุฒิ
๑๔ ป
๑๔ ปี
๑๓ ปี
๑๓ ปี
๑๑ ป

* หมายถึง คุณวุฒปิ ริญญาตรีทม่ี หี ลักสูตรกำหนดเวลาศึกษาไม่นอ้ ยกว่า ๕ ปี ต่อจากวุฒิ
ประกาศนียบัตรมัธยมศึกษาตอนปลาย (เฉพาะปริญญาที่ ก.พ. กำหนดให้!ด้รบั เงินเสือนตามหลักสูตร ๔ ปี) และคุณวุฒิ
ปริญญาตริทม่ี หี ลักสูตรกำหนดเวลาศึกษา ไม่นอ้ ยกว่า ๖ ปี ต่อจากวุฒปิ ระกาศนียบัตรมัธยมศึกษาตอนปลายที่ ก.พ. กำหนด
เป็นคุณสมบัตเิ ฉพาะสำหรับตำแหน่งในสายงานทีก่ ำหนดตามหนังสือสำนักงาน ก.พ. ที่ นร ๑๐๐๘/ว ๑๒.ลงวันที่ ๑๕มิถนุ ายน ๒๕๕๔

ในกรณีที่ระยะเวลาในการดำรงตำแหน่งหรือเคยดำรงตำแหน่งในสายฺงานที่จะแต่งตั้ง
ตามคุณวุฒิของบุคคลตามตารางข้างต้นไม่มีหรือมีแต่ไม่ครบ ก็อาจพิจารณานำระยะเวลาการดำรงตำแหน่งหรือ
เคยดำรงตำแหน่งในสายงานอื่นชองตำแหน่งประ๓ททั่วไป ประ๓ทวิชาการ ประ๓ทอำนวยการ ประ๓ทบริหาร
หรือตำแหน่งอย่างอื่นตามที่ ก.พ. กำหนดมานับเป็นระยะเวลาที่เกี่ยวข้องหรือเกื้อกูลกันได้ ชี่งจะพิจารณา
จากลักษณะงานที่ปฏิบัติงานอยู่จริงตามข้อเท็จจริงและคำนึงถึงประโยชน์ที่ทางราชการจะได้รับโดยช่วงระยะเวลา
ที่ปฏิบัติงานที่จะนำมานับนั้น ต้อง‘เป็นช่วงเวลาที่ผู้สมัครมีคุณสมบัติตรงตามคุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่ง
ที่จะแต่งตั้งในส่วนชองคุณวุฒิและคุณสมบัติอื่นที่ไม่ใช่ในส่วนของระยะเวลาการดำรงตำแหน่งในประเภท
และระดับตำแหน่ง โดยมีแนวทางพิจารณาดังนี้
(๑) กรณีที่เป็นการนับระยะเวลาการดำรงตำแหน่งหรือเคยดำรงตำแหน่งในสายงาน
ของตำแหน่งประเภทวิชาการ ประ๓ทอำนวยการ ประเภทบริหาร หรือตำแหน่งอย่างอื่นที่เทียบเท่าตามที่ ก.พ.
กำหนด จะพิจารณานับระยะเวลาการปฏิบัติงานตามข้อเท็จจริงของลักษณะงานที่ปฏิบัติงานอยู่จริง
/
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ds) กรณีที่เป็นการนับระยะเวลาการดำรงตำแหน่งหรือเคยดำรงตำแหน่งในสายงาน
ของตำแหน่งประเภททั่วไป หรือตำแหน่งอย่างอื่นที่เทียบเท่าตามที่ ก.พ. กำหนด จะพิจารณานับ.ระยะเวลา
การปฏิบัติงานตามข้อเท็จจริงของลักษณะงานที่ปฏิบัติงาบอยู่จริง โดยให้นับไดไม่เกินครึ่งหนึ่งของระยะเวลา
การปฏิบัติงานที่นำมานับ
ทั้งนี้ การพิจารณานับระยะเวลาที่เกี่ยวข้องหรือเกื้อกูลดังกล่าว จะต้องมีคำสั่งรักษา
ราขการแทน/รักษาการในตำแหน่ง หรือคำสั่งมอบหมายให้ปฏิบัติหน้าที่ดังกล่าวอย่างซัดเจน รวมทั้งต้องมี
การปฏิบัติงานจริงด้วย
ผู้ยื่นใบสมัครเข้ารับการประเมินบุคคลต้องมีคุณสมบัติครบถ้วนในวันเปีดรับสมัครวันสุดท้าย
แต่ห ากมีก รณีท ี่จะต้อ งพิจารณาคุณ สมบัติข องผู้ส มัครเข้ารับ การประเมิน บุคคล สำนักงานปลัดกระทรวง
ศึกษาธิการ และคณะกรรมการประเมินบุคคลฯ จะพิจารณาให้เสร็จสิ้นก่อน แล้วจึงนำรายขื่อไปพิจารณา
รวมกับผู้มีคุณสมบัติรายอื่น ๆ เพื่อประกาศรายขื่อเป็นผู้มีสิทธิเข้ารับการประเมินบุคคลต่อไป หากตรวจสอบ
ภายหลังพบว่าเป็นผู้มีคุณสมบัติไม'เป็นไปตามที่กำหนด จะลูกตัดสิทธิในการเข้ารับการประเมินบุคคลฯ
๕. การสมัครเข้ารับการประเมินบุคคล
. ผู้มีความประสงค์จะสมัครเข้ารับการประเมินบุคคล สามารถสมัครไดไม,เกิน ๑ ตำแหน่ง
โดยให้ยื่นเอกสารหลักฐานการสมัครเข้ารับการประเมินบุคคลไต้ ๒ วิธี ดังนี้
๕.๑ สมัครด้วยตนเอง ณ กลุ่มบริหารงานบุคคล สำนักอำนวยการ สำนักงานปลัดกระทรวง
ศึกษาธิการ อาคารรัซมังคลาภิเษก ขั้น.๙ กระทรวงศึกษาธิการ ถนนราฃดำเนินนอก เขตดุสิต กรุงเทพฯ ตั้งแต่
วันที่ ๒๙ สิงหาคม - ๒ กันยายน ๒๕๖๕ในวันราขการ เวลา ๐๘.๓๐ น. - ๑๒.๐๐ น. และ เวลา ๑๓.๐๐ น. - ๑๖.๓๐ น.
๕.๒ สมัครทางไปรษณีย์ โดยจ่าหน้าซองถึง ผู้อำนวยการกลุ่มบริหารงานบุคคล สำนักอำนวยการ
สำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ อาคารรัซมังคลาภิเษก ขั้น ๙ กระทรวงศึกษาธิการ ถนนราชดำเนินนอก
เขตดุส ิต กรุงเทพฯ ๑ ๐ ๓ ๐ ๐ ตั้ง แต่ว ัน ที่๒ ๙สิง หาคม-๒ กัน ยายน๒๕๖๕โดยเขียนที่มุมซองให้ซัดเจนว่า
“สมัครเข้ารับ การประเมิน บุคคลตำแหน่งประเภทวิช าการ ระดับ ทรงคุณ วุฒ ิ” ทั้ง นี้จ ะถือ วัน ที่ท ี่ท ำการ
ไปรษณีย์ต้นทางประทับตรารับฝากเป็นวันรับสมัคร และเอกสารที่ที่ทำการไปรษณีย ์ต ้น ทางประทับ ตรา
รับฝากก่อนวันที่ ๒๙ สิงหาคม ๒๕๖๕ และหลังวันที่ ๒ กันยายน ๒๕๖๕ จะไม่ได้รับการพิจารณา
อนึ่ง หากจัดล่งเอกสารการสมัครไม,ครบถ้วนภายในระยะเวลาที่กำหนด'จะถือว่าท่านประสงค์
จะเสนอข้อมูลสมัครเข้ารับการประเมินบุคคลเท่าที่มีอยู่เท่านั้น
๖. เอกสารหลักฐานการสมัครเข้ารับการประเมินบุคคล
ให้ผ ู้ท ี่จ ะสมัค รจัด ทำเอกสารประกอบการสมัค รเข้ารับ การประเมิน บุค คลตามรูป แบบ
ที่กำหนดแนบท้ายประกาศนี้โดยจัดทำเป็นลักษณะรูปเล่ม จำนวน ๖ เล่ม ประกอบด้วย (ต้นฉบับ จำนวน ๑ เล่ม
และสำเนา จำนวน ๕ เล่ม) ซึ่งสามารถดาว่น์โหลดเอกสารประกอบการสมัครเข้ารับการประเมินบุคคลไต้
ทางเว็บไซต์ www.moe.go.th หรือ www.bga.moe.go.th หัวข้อ “ข่าวรับสมัคร” ซึงประกอบด้วย
๖.๑ ใบสมัคร พร้อ มติด รูป ถ่ายขนาด ๑ นิ้ว ไม่สวมแว่นตาดำ และถ่ายไม่เกิน ๖ เดือน
เอกสารหมายเลข ๒
๖.๒ สำเนาประวัติข้าราขการ (ก.พ. ๗) ที่มีข้อมูลครบถ้วนและซัดเจน และรับรองความลูกต้อง
โดยเจ้าหน้าที่งานทะเบียนประวัติหรือเจ้าหน้าที่ผู้รับผิดขอบ
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๖.๓ บันทึกการขอนับระยะเวลาการปฏิบัติงานอื่นที่เกี่ยวข้องซึ่งมีความเหมาะสมกับหน้าที่
ความรับผิดชอบและลักษณะงานที่ปฏิบัติด้านวิซาการศึกษามาแล้วไม่น้อยกว่า ๑ ปี (เฉพาะกรณีมีระยะเวลา
การปฏิบัติงานด้านวิชาการศึกษา (ข้อ ๔.๒.๓.) น้อยกว่า ๑ ปี) เอกสารหมายเลข ๓
๖.๔ คำชี้แจงการขอนับระยะเวลาการดำรงตำแหน่งในสายงานอื่นมานับรวมเป็นระยะเวลา
ขั้นตาในการดำรงตำแหน่งที่ขอประเมิน (เฉพาะกรณีระยะเวลาในการดำรงตำแหน่งหรือเคยดำรงตำแหน่ง
ในสายงานที่จะแต่งตั้งตามคุณวุฒิของบุคคลตามตารางข้อ ๔.๓ ไม'มีหรือมีแต่ไม่ครบ) เอกสารหมายเลฃ่ ๔
๖.๔ แบบแสดงรายละเอียดประกอบการขอประเมินผลงาน เอกสารหมายเลข ๔
๖.๖ เค้าโครงผลงานที่จะส่งประเมิน ะ เป็นเค้าโครงผลงานที่จะส่งประเมิน จำนวนไม่เกิน
๓ เรื่อง เรียงลำดับตามความดีเด่นหรือความสำคัญ โดยอย่างน้อย ๑ เรื่อง ต้องเกี่ยวข้องกับตำแหน่งที่จะแต่งตั้ง
แบบการเสนอผลงาน ตามเอกสารหมายเลข ๖
อนึ่ง เค้าโครงผลงานที่จะส่งประเมินดังกล่าว จะต้องเป็นผลงานเรื่องเดียวกันกับเรื่อง
ที่จะส่งประเมินผลงาน โดยเงื่อนไขของผลงานจะต้องเป็นไปตามหนังสือสำนักงาน ก.พ. ที่ นร ๑๐๐๖/ว ๑๔ลงวันที่ ๑๑ สิงหาคม ๒๔๖๔ และ ที่ นร ๑๐๐๖/ว ๒๔ ลงวันที่ ๑๙ ตุลาคม ๒๔๖๔ เซ่น เป็นผลงานที่จัดทำขึ้น
ในระหว่างที่ดำรงตำแหน่งในระดับที่ตั้ากว่าระดับที่ขอประเมิน ๑ ระดับ หรือเป็นผลงานไม,เกิน ๔ ปี ไม,ใช่
ผลงานวิจัย หรือวิทยานิพนธ์ที่เป็นส่วนหนึ่งของการศึกษาเพื่อขอรับปริญญา หรือประกาศนียบัตร หรือเป็นส่วนหนึ่ง
ของการ'ผิกอบรม ของผู้ขอประเมน และต้องมิใซ่ผลงานในส่วนที่นำมาใช้ประเมินเพื่อแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่ง
ประ๓ทวิซาการในระดับใด เพื่อขอรับเงินประจำตำแหน่ง หรือเพื่อขอรับเงินเพิ่มสำหรับตำแหน่งที่มีเหตุพิเศษ
ตำแหน่งนิติกร (พ.ต.ก.) มาแล้ว เป็นต้น
๖.๗ ข้อ เสนอแนวคิด ในการปรับ ปรุง หรือ พัฒ นางาน : เป็น ข้อ เสนอแนวคิด วิธ ีก าร
หรือแผนงานเพื่อพัฒนางานหรือปรับปรุงงานของส่วนราชการให้มีประสิทธิภาพ สอดคล้องกับยุทธศาสตร์
หรือ นโยบายของส่ว นราชการ และสามารถนำไปใช้ป ระโยชน์ไ ค้อ ย่างเป็น รูป ธรรม จำนวน ๑ เรื่อง
แบบการเสนอข้อเสนอแนวคิดการพัฒนาหรือปรับปรุงงาน เอกสารหมายเลข ๗
หมายเหตุ
๑. 'การจัดทำเอกสารการส่มัครให้ใช้ตัวอักษร TH SarabunPSK ขนาดอักษร ๑๖ Point
๒. ให้ผู้สมัครจัดทำและติดสสิปรูปเล่มเอกสารหลักฐานประกอบการสมัคร จำนวน ๖ ขุด
ตามรูปแบบที่กำหนดและใส่เลขหน้าทุกแผ่น .
๓. ผู้สมัครเข้ารับการประเมินบุคคล จะต้องส่งเอกสารตามข้อ ๖.๑ - ๖.๗ เพื่อประกอบ
การพิจารณาประเมินบุคคลเพื่อเลื่อนขึ้นแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งนักวิชาการศึกษา ระดับทรงคุณวุฒิให้ครบถ้วน
หากเอกสารประกอบการสมัครไม,ครบถ้วน ผู้สมัครยินยอมให้พิจารณาจากเอกสารเท่าที่เสนอไวิใต้
๗. การประเมินบุคคล
คณะกรรมการประเมินบุคคลเพื่อเลื่อนขึ้นแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งประเภทวิขาการ ระดับ
ทรงคุณ วุฒิ ของสำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ จะดำเนิน การประเมิน บุคคลตามหลัก เกณฑ์ วิธีการ
และเงื่อนไข ตามประกาศ อ.ก.พ. สำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ,ลงวันที่ ๒๒ กรกฎาคม พ.ศ. ๒๔๖๔
/ ๘. การ'

๘ การประกาศรายซื่อผู้ผ่านการประเมินบุคคล
สำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ จะดำเนินการเพื่อประกาศรายซื่อผู้ผ่านการประเมิน
บุคคลเพื่อเลื่อนขึ้นแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งประเภทวิชาการ ระดับทรงคุณวุฒิ ของสำนักงานปลัดกระทรวง
ศึกษาธิการพร้อมทั้งซื่อผลงาบ เค้าโครงผลงาน ข้อเสนอแนวคิดที่จะเสนอขอประเมิน สัดส่วนของผลงาน
อย่างเป็ดเผย เพื่อเป็ดโอกาสให้มีการทักท้วงได้ภายใน ๓๐ วัน นับตั้งแต่วันที่ประกาศผล
๙. การประเมินผลงาน
ผู้ผ่านการประเมินบุคคลและได้รับการประกาศรายซื่อเพื่อเข้ารับการประฌิน่ผลงาน จัดส่ง
คำขอประเมินผลงานที่มีเอกสารหลักฐานครบถ้วนสมบูรณ์ให้กระทรวงศึกษาธิการ ส่งไปยังสำนักงาน ก.พ.
เพื่อดำเนินการประเมินผลงานต่อไป ทั้งนี้ หากผู้ผ่านการประเมินบุคคล ไม่จัดส่งผลงานเพื่อขอรับการประเมิน
ภายใน ๑ ปี นับตั้งแต่ได้รับการประกาศรายซื่อ ให้ถือว่าไม่ประสงค์จะขอประเมินผลงาน เพื่อแต่งตั้งให้ดำรง
ตำแหน่งตามที่ได้รับการดัดเลือก ให้สำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ นำตำแหน่งดังกล่าวไปดำเนินการ
คัดเลือกข้าราชการเพื่อเข้ารับการประเมินผลงานตามหลักเกณฑ์และวิธีการที่กำหนดนี้ใหม่
๑๐. การแต่งตั้ง
เมื่อผู้เข้ารับการคัดเลือกได้ผ่านการประเมินบุคคลและประเมินผลงานแล้ว ให้ผู้มีอำนาจ
สั่งบรรจุดำเนินการแต่งตั้งไดไม่ก่อนวันที่สำนักงาน ก.พ. ได้รับคำขอประเมินผลงานที่มีเอกสารหลักฐาน
ครบล้วนสมบูรณ์สามารถนำไปประกอบการพิจารณาได้ทันทีโดยไม่ต้องแก้ไขเพิ่มเติมในส่วน่ที่เป็นสาระสำคัญ
ของผลงาน รวมทั้งต้องเป็นไปตามหนังลือสำนักเลขาธิการคณะรัฐมนตรี ที่ สร•๐๒๐๓/ว ๒๕๕ ลงวันที่ ๒๗
พฤศจิกายน ๒๕๒๔ ที่ สร ๐๒๐๓/ว ๓๘ ลงวันที่ ๒๓ มีนาคม ๒๕๒๖ และที่ นร ๐๕๐๔/ว ๙ ลงวันที่ ๑๖
มกราคม ๒๕๔๗
ทั้งนี้ กรณีที่ ก.พ. พิจารณาแล้วเห็นว่าผลงานที่ส่งประเมินยังมีคุณภาพไม่เหมาะสมกับระดับ
ตำแหน่งที่ฃอประเมิน ให้สำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ ดำเนินการคัดเลือกบุคคลที่จะเข้ารับการประเมิน
ผลงานเพื่อแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งระดับทรงคุณวุฒิใหม่ต่อไป
ประกาศ ณ วันที่

สิงหาคม พ.ศ. ๒๕๖๕

(นายสุภ ัท รจำปาทอง)
น่สั่ดกระทรวงศึกษาริการ 1

.[๑]

เอกสารหมายเลข ๑

รายละเอียดเกี่ยวกับหน้าที่ความรับผิดขอบ ลักษณะงานที่ปฏิบัติ ความรู้ ความสามารถ
คุณลักษณะที่จำเป็นในการปฏิบัติงานและความต้องการของตำแหน่งที่จะแต่งตั้ง

ส่วนราชการ
ประ๓ทตำแหน่ง
ซื่อตำแหน่งในการบริหารงาน
ซื่อตำแหน่งในสายงาน

สำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ
วิชาการ
ที่ปรึกษาต้านระบบบริหารจัดการศึกษา
นักวิขาการศึกษา ระดับ ทรงคุณวุฒิ ตำแหน่งเลขที่ ©๘

หน้าที่และความรับผิดขอบ
ปฏิบัติงานในฐานะที่ปรึกษาต้านระบบบริหารจัดการศึกษา ให้คำปรึกษา แนะนำ ให้ความเห็น
และข้อเสนอแนะแก,สำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการและหน่วยงานที่เกี่ยว.ข้องในเรืองหลักการ แนวคิด
เทคนิคและวิธีการในการวางระบบบริหารจัดการศึกษา ระบบโครงสร้างและการบริหารงานบุคคล และระบบ
บริหารงานในองค์กร ซึ่งงานในตำแหน่งหน้าที่ที่ปรึกษาด้านระบบบริหารจัดการศึกษา มีดังต่อไปนี้
ลักษณะงานที่ปฏิบัติ
๑. ให้คำปรึก ษา แนะนำ ให้ความเห็นและข้อเสนอแนะในหลักการ แนวคิดและวิธีการ

ในการวางระบบบริหารจัดการศึกษา ระบบโครงสร้างและการบริหารงานบุคคล และระบบบริหารงานในองค์กร
๒. ศึก ษา วิเคราะห์ และวิน ิจ ฉัย ปัญ หาระบบบริห ารจัด การศึก ษา ระบบโครงสร้าง
และการบริห ารงานบุค คล และระบบบริหารงานในองค์กร เพื่อ การปรับ ปรุง พัฒ นางานด้า นการศึก ษา
และงานด้านสนับสนุนการศึกษา
๓ .; ศึก ษาวิเคราะห์น โยบายและแผนการจัด การศึก ษา เพื่อ การพัฒ นาระบบบริห าร
จัดการศึกษา
๔. ให้คำปรึกษา แนะนำ ในการวินิจฉัยปัญหาระบบบริหารจัดการศึกษาที่มีความสำคัญมาก
เป็นพิเศษในส่วนที่เกี่ยวกับนโยบายและการดำเนินการตามนโยบาย
๕. เป็นที่ปรึกษาด้านระบบบริหารจัดการศึกษา ระบบโครงสร้างและการบริหารงานบุคคล
และระบบบริหารงานในองค์กร
๖. ให้ค วามเห็น และข้อ เสนอแนะ ในการกำหนดนโยบาย ควบคุม ดูแล และวางแผน
การจัดระบบโคริงสร้างและการบริหารงานบุคคล และระบบบริห่ารงานในองค์กร
๗. ประสานกับส่วนราชการทั้งในและนอกกระทรวงศึกษาธิการในเรื่องที่เกี่ยวข้อง
๘. เป็นผู้แทนสำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการในการประขุมตามที,ไ ด้ร ับ กา'
หรือได้รับมอบหมาย
๙. ปฏิบัติหน้าที่อื่น ๆ ตามที่ได้รับมอบหมาย.

[๒]
รายละเอียดเกี่ยวกับหน้าที่ความรับผิดขอบ และลักษณะงานที่ปฏิบัติ
ของตำแหน่งที่จะแต่งตั้ง

ส่วนราขการ
ประ๓ ทตำแหน่ง
ซื่อตำแหน่งในการบริหารงาน
ซื่อตำแหน่งในสายงาน

สำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ
วิชาการ
ที่ปรึกษาด้านเทคโนโลยีระบบสารสนเทศ
นักวิชาการศึกษา ระดับ ทรงคุณวุฒิ ตำแหน่งเลขที่ ๒๐

หน้าที่และความรับผิดขอบ
ปฏิบัติงานในฐานะที่ปรึกษาด้านเทคโนโลยีระบบสารสนเทศให้คำปรึกษา แนะนำให้ความเห็น
และข้อเสนอแนะแก่สำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการและหน่วยงานที'เกี่ยวข้อง ในเรื่องการจัดทำข้อเสนอ
นโยบาย แผนแม่บทและแผนปฏิบัติการ.เทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อการบริหารและการจัดการศึกษา การพัฒนา
บุคลากรให้มีความรู้ด้านเทคโนโลยี การพัฒนาฐานข้อมูลและระบบสารสนเทศ ในหลักการ แนวคิด เทคนิค
และวิธีการ
ลักษณะงานที่ปฏิบัติ

๑. ให้คำปรึกษา แนะนำ ให้ความเห็นและข้อเสนอแนะในการจัดทำข้อเสนอนโยบายแผน

แม่บทและแผนปฏิบัติการเทคโนโลยีสารสนเทศ
๒. ศึกษา วิเคราะห์ และวินิจฉัยป็ญหาการแปลงแผนแม่บทไปสู่การปฏิบัติ
๓. ศึกษา วิเคราะห์ ให้คำปรึกษาการพัฒนาเทคโนโลยีเพื่อการบริหารและการจัดการศึกษา
๔. ให้คำปรึกษา แนะนำ ในการพัฒนาฐานข้อมูล ระบบสารสนเทศและการพัฒนาบุคลากร
ให้มีความรู้ด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ
๔. เป็นที่ปรึกษาด้านการพัฒนาระบบและเครือข่ายข้อมูลสารสนเทศเพื่อการบริหาร
๖. ให้ความเห็นและข้อเสนอแนะในเรื่องมาตรฐานข้อมูล และการบูรณาการข้อมูล
๗.. ประสานความร่วมมือกับส่วนราชการทั้งในและนอกกระทรวงศึกษาธิการและภ่าคเอกซน
ในการส่งเสริมและสนับสนุนการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศด้านการศึกษา
๘.' เป็นผู้แทนสำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการในการประขุมตา
หรือได้รับมอบหมาย

[๓]

เอกสารหมายเลข ๒
ใบสมัครเข้ารับ การประเมิน บุคคลเพื่อเลื่อนขึ้น แต่งตั้ง
ให้ด ำรงตำแหน่ง ประเภทวิช าการ ระดับทรงคุณวุฒิ
ตำแหน่ง........... .....................................................................
ตำแหน่งเลขที่ .......................
สำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ

ติดรูปถ่าย

ข้อมูลบุคคล
©. ซื่อ........................;.....................................................นามสกุล
เลขประจำตัวประซาขน.............................................................
วัน เดือน ปีเกิด ......................... ........................อายุ.................ปี.............. เดือน (นับกึงวันปิดรับสมัคร)
วัน เดือน ปีบรรจุเข้ารับราซ่การ...........:..........อายุราซการ....... .'...ป ี...........เดือน (นับกึงวันปิดรับสมัคร)
เกษียณอายุราฃกำร ปี พ.ศ.............................
๒..ปีจ จุบันดำรงตำแหน่ง o ข้าราซการพลเรือนลามัญ o ข้าราซการครูและบุคลากรทางการศึกษา
ตำแหน่ง...................................................................ระดับ/วิทยฐานะ.........................................'.................
เงินเดือนป้จจุบัน........................................ บาท กลุ่ม /ฝ่าย.........................................................................
สำนัก....:........................................ ;.....................กรม......................,.............................................................
โทรศัพท์ (สำนักงาน) .........................................โทรสาร '................................................................
มือถือ...... ............................................:.......................e - mail................... ..................!............................
ได้รับแต่งตั้งให้ตำรงตำแหน่งประ๓ ท (นับกึงวันปิดรับสมัคร)
□ ๑. บริหาร ระดับต้น
เมื่อ •. .■..................................รวม............ .ปี............เดือน
อำนวยการ ระดับสูง
เมื่อ............................................... รวม...:........ปี.............เดือน
วิฃาการ ระดับเขี่ยวซาญ
เมื่อ......................:........................รวม..............ปี............เดือน
□ ๒. ตำแหน่งอย่างอื่นที่เทียบเท่าข้อ ๑.
ตำแหน่ง........................................ ................ ระดับ................................. เมื่อ................................รวม........................ ป ี..................... เดือน
การดำรงตำแหน่งในสายงานวิข าการศึก ษา
o เคย ตั้งแต่........................................... กึง............................................รวม.............. ปี............เดือน
o ไม่เคย
,
กิารขอนับ ระยะเวลาที่เกี่ยวข้อ งหรือ เกื้อ กูล (ถ้ามิ)
o ไม่ต้องขอนับ
1
. .
o ขอนับระยะเวลาเกื้อกูล ตั้งแต่....... .............. กึง........................... รวม......:.....ปี............เดือน
(จัดทำตามแบบที'กำหนด) .

[๔]

๓. ประวัติก ารศึก ษา (คุณ วุฒ ทิ ร่ี ะบุตอ้ งได้รบั การรับรองจาก ก่.พ. หรือ ก.ค.ศ. แล้วแต่กรณี แล้วเท่านัน้ )
วุฒิการศึกษา
'
ระดับการศึกษา

ชื่อปริญญา

ชื่อย่อ

สาขา/วิชาเอก

สถาบัน

ประเทศ

ปีที่สำเร็จ
การศึกษา

ปริญญาตรี
ปริญญาโท
ปริญญาเอก
การศึกษาระดับอื่น ๆ
ที่สำคัญ
๔. ประวัติการรับราชการ (จากเริ่มรับราชการจนถึงปัจจุบัน แสดงเฉพาะที่ได้รับแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่ง
ในระดับที่สูงขึ้นแต่ละระดับ และการเปลี่ยนแปลงในการดำรงตำแหน่งในสายงานต่างๆ)
วัน เดือน ปี
ตำแหน่ง/ระดับ
กอง/สำนัก
กรม

๔. ผลการประเมิน ผลการปฏิบ ัต ิราชการ
ปี พ.ศ.

รอบการประเมิน

๒๔๖๔

ครั้งที่ ๑ (๑ เม.ย. ๖๔)
■ครังที ๒ (๑ ต.ค. ๖๔)
ครั้งที่ ๑ (๑ เม.ย. ■ ๖๔)
ครังท ๒ (๑ ต.ค. ๖๓)
ครังที ๑ (๑ เม.ย-. ๖๓)
ครั้งที่ ๒ (๑ ต.ค. ๖๒)
ครั้งที่ ๑ (๑ เม.ย. ๖๒)

๒๔๖๔
๒๔๖๓
๒๔๖๒

ระดับ ผลการประเมิน ผลการปฏิบ ัติราชการ
พอใช้ ต้องปรับปรุง
ดี
ดีเด่น ดีมาก

๖. ประวัติการแกอบรม ดูงาน (เฉพาะการ'ฝืกอบรมที่ได้รับวุฒิบัตร)
ปี
ระยะเวลา
หลักสูตร

-

หน่วยงานที่จัด

๗. ประสบการณในการทำงาน (เคยปฏิบัติงานอะไรบ้างที่นอกเหนือจากข้อ ๔ เช่น หัวหน้าโครงการ
หัวหน้างาน กรรมการ อนุกรรมการ เลขานุการ วิทยากร ฯลฯ)

[๕]

๘. ผลงานที่ภาคภูมิใจ /เรื่องที่ได้รับเกียรติยศซื่อเสียง/ประกาศเกียรติบัตร

๙. ประวัติสุขภาพ
เป็นโรคเหล่านี้หรือไม่
เป็น
' ไม่เป็น

รางวัลที่ได้รับ

ปี พ.ศ. ที่ดำเนินการ

ซื่อผลงาน

ความดันโลหิตสูง
'

หัวใจ

เบาหวาน

ไต

ไมเกรน

อื่น ๆ

๑0. ประวัติการลาและความประพฤติ
จำนวนครั้งที่ลา

ลาป่วย

ลากิจ

การถูก ดำเนิน การทางวิน ัย

จำนวนวันลา
ลาอุปสมบท ลาคลอดบุตร

ลาศึกษาต่อ รวมวันลา

หมายเหตุ

□ ไม่เคย
□ เคย (ระบุเรื่องที่ถูกดำเนินการทางวินัย และโทษทางวินัยที่ได้รับ)
ระบุ....................,...................................................
(กรณีเคยถูกดำเนินการทางวินัยและได้รับการล้างมลทิน ตามพระราซบัญญ้ติล้างมลทิน
ให้ระบุการถูกการดำเนินการทางวินัยที่ได้รับการล้างมลทิน)

ทั้งนี้ ข้าพเจ้าได้แนบเอกสาร หลักฐานอื่นๆ ที,เกี่ยวข้อง เพื่อประกอบการพิจารณาประเมิน
บุคคลเพื่อเลื่อนขึ้นแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งนักวิขาการศึกษาทรงคุณ วุฒ ิไว้ครบถ้วนแล้ว และขอรับรองว่า
ข้อ ความที,แจ้งในใบสมัคร และเอกสารประกอบถูก ต้อ งและเป็น ความจริง ทุก ประการ หากเอกสาร
ประกอบการสมัครไม่ครบถ้วน ข้าพเจ้ายินยอมให้พิจารณาจากเอกสารเท่าที่เสนอไวิได้

ลงซื่อ..-.........;.................................. ผู้สมัครเข้ารับการประเมินฺบุคคล
(........... ..................... ..................:..)

ตำแหน่ง..........................................
วันที.่ ..............................................
ความเห็น ผู้บังคับบัญ ชาชั้นต้น

( ............................................................. )

ตำแหน่ง..........................................
วันที่.......................................... .

[๖]

เอกสารหมายเลข ๓

บฺนทึกข้อความ
ส่วนราชการ ................................
ที่ ศร
........
I

โทร....

วันที่

1

เรือ ง ขอนับระยะเวลาการปฏิบัติงานที่เกี่ยวข้องกับหน้าที่ความรับผิดชอบและลักษณะงานที่ปฏิบัติ
ด้านวิชาการศึกษา
เรียน ปลัดกระทรวงศึกษาธิการ
ด้ว ยข้า พเจ้า .............................................................ตำแหน่ง ..............................................
สังกัด........................................... ........... มีความประสงค์สมัครเข้ารับการประเมินบุคคลเพื่อเลื่อนขึ้นแต่งตั้ง
ให้ดำรงตำแหน่ง................................................ :..ตำแหน่งเลขที.่ .................... :...... ลังกัด..............:....: ;
แต่เนื่องจากข้าพเจ้า
□ ไม่เคยปฏิบัติงานด้านวิชาการศึกษา .
□ ปฏิบัติงานหรือมีระยะเวลาการปฏิบัติงานด้านหรือวิชาการศึกษา) ไม่ถึง ๑ ปี ตั้งแต่
วัน ที.่ ................. ................ถึง วัน ที.่ .....................................
จึง ขอนำผลการปฏิบ ัต ิงานในตำแหน่ง .(ตำแหน่งที่ผ ู้ส มัค รประสงค์จ ะขอนำมาบับ เปีน ■
ระยะเวล่าการฺปฏิบัติงานด้านที่เกี่ยวข้องกับตำแหน่งนักวิชาการศึกษา) ตั้งแต่วัน/เดือน/ปี ..... ......................
■ ถึง วัน /เดือ น/ปี .......................รวมจำนวน .................... ปี (ระยะเวลาต้องไม่น้อยกว่า ๑ ปี) มาขอนับ
เป็นระยะเวลาที่เกี่ยวข้องกับการปฏิบัติงานด้านวิชาการศึกษา โดยได้รับมอบหมายให้ปฏิบัติงาน ดังนี้
๑ ...............................................................................................

๒. ................................. ...............................................
๓......................................................'.......................................

ข้าพเจ้าขอรับรองว่าได้ปฏิบัติงานดังกล่าวจริง รายละเอียดตามตามคำสั่งมอบหมายให้ปฏิบัติงาน ท .ี่ .........
ลงวัน ที่................หรือ ตามบันทึกการมอบหมายงาน ท ี่..................... ลงวันที่
จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบและพิจารณา

ลายมือซื่อผู้สมัคร
(ซื่อ - นามสกุล ผู้สมัครๆ)
(ตำแหน่งปัจจุบันของผู้สมัครฯ)

-M

เอกสารหมายเลข ๔
ค6าซี้แ จงการขอนับ ระยะเวลาการดำรงตำแหน่งในสายงานอื่น
มานับ รวมเป็น ระยะเวลาขั้น ตํ่าในการดำรงดำแหน่งที่ข อปร่ะเมิน
ฃื่อผู้ขอประเมิน.................................................................. ตำแหน่ง................................................................ว่.
สังก้'ด.................................................................................ส่วนราชการ.................................................... ..........
คุณ วุฒ .ิ ...................................; วิช าเอก
..............................ตั้งแต่วันที่..............................................
ตำแหน่งที่ขอประเมิน............................................................................ตำแหน่งเลขที่.............. ........................
ลังกัด........................'.........................................................ส่วนราชการ........................ :....................................
ระย่ะเวลาการดำรงตำแหน่งในสายงานที่ขอประเมินตั้งแต่วันที่.......................................................................
รวมระยะเวลา.......................ปี...........................เดือน....................วัน
ยังขาดระยะเวลาในการดำรงตำแหน่งที่เกี่ยวข้องหรือเกื้อกลอีก......................... ปี.................. เดือน.......วัน
ตำแหน่ง/ระยะเวลา/
ตำแหน่ง/ลักษณะงานข่องตำแหน่งที่ขอประเมิน
ลักษณะงานของตำแหน่งที่ฃอนับ'เกื้อกูล
๑. ตำแหน่ง.......................................:...........:...........
ตำแหน่ง....................... ........
สังกัด...........................................................................
กลุ่ม.......................................
ตั้งแต่วันที่........,...............ถึงวันที่...............................
สำนัก.....................................
รวมเวลา...................ปี............... .เดือน................วัน
ส่วนราชการ.........................
(ตามคำสั่ง........ที.่ ...... / ........ ลงวันที.่ ...................... )
มีลักษณะงานที่ปฏิบัติ ดังนี้
ได้รับมอบหมายให้ปฏิบัติงานดังนี้
๑.........................................
๑........................... .....................................................
๒...................................

๒. ...............................................................

๓.
๕.

I

๕.
๖.

ฯลฯ

ฯลฯ
๒. ตำแหน่ง....'.....................'......................................
ลังกัด............................................................ ..............
ตั้งแต่วันที่......................... ถึงวันที่..............................
รวมเวลา..................... ....ป .ี ...................... เดือน......................... วัน
(ตามคำสั่ง........ที่....... / ........ ลงวันที่........................)
ได้รับมอบหมายให้ปฏิบัติงานดังนี้
๑.................................................................................

๒.
ขอรับรองว่าข้อความข้างด้นเป็นความจริง
ลงชื่อ........................................ผู้ฃอรับการประเมิน ลงชื่อ
( ..........................................................)
.......... / ......... / ............

ฯลฯ
บังคับบัณฺ.ซา

.ผ ้

เอกสารหมายเลข ๕
แบบแสดงรายละเอียดประกอบการขอประเมินผลงาน
__________ แบบแลดงข้อมลล่วนบุคคล__________

๑. ขื่อผู้ขอ'ประเมิน......................
๒. ตำแหน่งปึจจุบัน...;..................
ตำแหน่งเลขที่....................... .
กอง/สำนัก/สถาบัน/ศูนย์.......
๓.. ตำแหน่งที่ขอประเมิน.............
ตำแหน่งเลขที่.........................
กอง/สำนัก/สถาบัน/ศูนย์....■ ..
๔. ประวัติส่วนตัว (จาก ก.พ. ๗)
. เกิด วัน ที.่ ..............เดือ น.........
อายุร าขการ...........ป ี........... .
๔. ประวัติการศึกษา
คุณวุฒิและวิชาเอก
(ขื่อปริญญา)

.(ด้าน

.(ถ้ามี))

กรม........
........ (ด้าน

.(ถ้ามี))

.....................ระดับ.....
.สังกัด ฝ่าย/กลุ่ม/ส่วน
..................... ระดับ....
.สังกัด ฝ่าย/คลุ่ม/ส่วน

กรม'
...:..................... .. พ.ศ...........................อายุ
เดือน ปีเกษีย ณ.....................................
ปีที่สำเร็จการศึกษา

สถาบัน

๖. ใบอนุญาตประกอบวิชาชีพ (ถ้ามี) (ซื่อใบอนุญาตและหมายเลข.....................................................................)วัน
ออกใบอนุญาต ....:........................ .................................วัน หมดอายุ........................-...........................
๗. ประวัติการรับราชการ (จากเริ่มรับราชการจนถึงปีจจุบัน แสดงเฉพาะที่ได้รับแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่ง
ในระดับสูงขึ้นแต่ละระดับ และการเปลี่ยนแปลงในการดำรงตำแหน่งในสายงานต่าง ๆ)
วัน เดือน ปี
. ตำแหน่ง
สังกัด -

ข้าพเจ้าขอรับรองว่าข้อความที่แจ้งไว้ในแบบฟอร์มนี้ถูกต้องและเป็นความจริงทุกประการ

(ลงขื่อ)........................................(ผู้ขอประเมิน)

หมๅยเหตุ ข้อ ๑ -๗ ให้ผฃู้ อประเมินเป็นผูก้ รอกข้อมูล และหน่วยงานการเจ้าหน้าทีเ่ ป็นผูต้ รวจสอบความถูกต้เ

[๙]

แบบแสดงสรุป การเลนอผลงาน (ระดับทรงคุณวุฒิ)
ซื่อ ผู้ข อประเมิน ........................................... ..................
ตำแหน่ง,ที่ขอ'ประเมิน......................... ...........................
ตอนที่ ๑ หน้าที่ความรับผิดชอบ
๑. หน้าที่ความรับผิดขอบปัจจุบัน

๒. หน้าที่ความรับผิดชอบของตำแหน่งที่จะแต่งตั้ง (ตามที่ ก.พ. กำหนด)
(ถ้าตำแหน่งที่จะแต่งตั้งเปีนตำแหน่งเดียวกับตำแหน่งที่ดำรงอยู่ในปัจจุบันให้ระบุ “เช่นเดียวกับข้อ ๑ ”)

[๑!ว] .

ตอนที่ ๒ ผลงานและข้อเสนอแนวคิดที่เสนอ่เพื่อขอรับการประเมิน
(โดยเรียงลำดับตามความดีเด่นหรือความสำคัญ)______

๑. ผลงาน จำนวนไม่เกิน ๓ เรื่อง

ผลงานลำดับที่ ๑ เรื่อง ...... ........................
ปี พ.ศ. ที่ดำเนินการ .....................................
สัดส่วนผลงาน ..............................................
กรณีที่เป็นผลงานร่วมกันของบุคคลหลายคน
รายซื่อผ้มีส่วนร่วมในผลงาน สัดส่วนผลงาน ระบุรายละเอียดของผลงานเฉพาะส่วนที่ผ้ขอประเมินปฏิบัติ

ผลงานลำดับที่ ๒ เรื่อง .... ..........................
ปี พ.ศ. ที่ดำเนินการ .....................................
สัดส่วนผลงาน ..'............................................
กรณีที่เป็นผลงานร่วมกันของบุคคลหลายคน
รายซื่อผ้มีส่วนร่วมในผลงาน สัดส่วนผลงาน ระบุรายละเอียดของผลงานเฉพาะส่วนที่ผ้ฃอประเมินปฏิบัติ

ผลงานลำดับที่ ๓ เรื่อง ................................
ปี พ.ศ. ที่ดำเนินการ ....................................
สัดส่วนผลงาน ..............................................
กรณีที่เป็นผลงานร่วมกันของบุคคลหลายคน
รายซื่อผ้มีส่วนร่วมในผลงาน สัดส่วนผลงาน ระบุรายละเอียดของผลงานเฉพาะส่วนที่ผ้ขอประเมินปฏิบัติ
•

๒. ข้อเสนอแนวคิด จำนวน ๑ เรื่อง

[๑๑]

ตอนที่ ๓ การรับรองผลงาน

๑. คำรับรองของผู้ฃอ่ประเมิน

ขอรับรองว่าผลงานดังกล่าวข้างต้นเป็นความจริงทุกประการ

(ลงซื่อ)
.............................)
(....... .........
(ตำแหน่ง ).............
(วัน ที่).... ...... / .......... ........../....:.............
๒. คำรับรองของผู้มีส่วนร่วมใบผลงาน (ถ้ามี)
ขอรับรองว่าสัดส่วนผลงานดังกล่าวข้างต้นถูกต้องตรงตามความเป็นจริงทุกประการ
ผลงานลำดับที่ ๑ เร ื่อ ง................................................................................ .............................
(ลงซื่อ )........................
( ...........................

(ตำแหน่ง )..... ................
. (วัน ที่)............/.
(ลงซื่อ) .................V...........................
(.................................................
(ตำแหน่ง ).............................................
(วัน ที่) ..... ....../ .................... /.
(ลงซื่อ) ................................. ะ ...................... . . .
( ....... ,.................................■........................

(ตำแหน่ง) .............................................
(วัน ที)่

'...../................

ผลงานลำดับที่ ๒ เรื่อง ................................ ............ ....................................................

.)

[๑๒]

ตอนที่ ๓ การรับรองผลงาน

๓. คำรับ รองของผู้บ ังคับ บัญ ชา (ผู้บังคับบัญชาที่กำกับดูแล)
. ได้ตรวจสอบแล้วขอรับรองว่าผลงานดังกล่าวข้างต้นถูกต้องตรงตามความเป็นจริงทุกประการ
ความเห็นอื่น ๆ (ถ้ามี)

(ลงซื่อ ).................!
(...... :.........
........)
(ตำแหน่ง ).............
(กัน ที่).... .................. ........../ ........
๔.. คำรับ รองของผู้บ ังคับ บัญ ชาที่เหนือขึ้นไป

(ลงซื่อ )..................................................
( ..................................................................

(ตำแหน่ง ).......................... ..............
(กัน ที่):..... ...../ ..... .............. /.
๕. คำรับ รองของปลัดกระทรวงหรือเทียบเท่า

(ลงซื่อ)
(.................
.......)
(ตำแหน่ง )...........
(กัน ที่).... ...... / .......... ...... / .........
หมายเหตุ : ๑) กรณีเป็นผลงานร่วมกันของบุคคลหลายุคน ผูม้ สี ว่ นร่วมในผลงานทุกคนจะต้องลงชือ่ ในคำรับรอง
และเมือ่ ได้ลงชือ่ รับรองและส่งเพือ่ ประกอบการพิจารณาประเมินแล้ว จะเปลีย่ นแปลงแล้ไขไม่ไต้
๒) คำรับ รองจากผูบ้ งั คับ บัญ ชาอย่างน้อยสองระดับ คือ ผูบ้ งั คับบัญ ชาทีก่ ำกับดูแล และผู'้ บงั คับบัเ
ทีเ่ หนือขึน้ ไปอีกหนึง่ ระดับ เว้นแต่ในกรณีทผ่ี บู้ งั คับบัญ ชาดังกล่าวเป็นบุคคลคนเดียวกัน กให้มคิ ำรับรองหนึง่ รเ
๓) เอกสารทีเ่ กีย่ วข้องกับ ผลงานให้แนบเฉพาะทีเ่ กีย่ วข้องกับ ผลงานและแนบเท่าทีจ่ ำเป็น เท่าน

[๑๓]

เอกสารหมายเลข ๖
แบบการเสนอผลงาน
(ระดับทรงคุณวุฒิ)

๑ เรื่อ ง..........................
๒. ปี พ.ศ. ที่ดำเนิน การ
๓. บทสรุปผู้บริหาร

๔. เหตุผล ความจำเป็น หรือที่มาของการปฏิบัติงาน

๔. ความรู้ ความชำนาญงาน หรือ ความเชี่ยวฃาญและประสบการณ์ หรือแนวคิด หรือข้อกฎหมาย
ที่ใข้ในการปฏิบัติงาน

๖. รายละเอียดและขั้น ตอนการดำเนิน การ และเป้าหมายของงาน

๗. ผลสำเร็จของงาน (เซิงปริม าณ/คุณ ภาพ)

๘. การนำไปใช้ประโยซน่/ผลกระทบ

๙. ความยุ่งยากและซับ ซ้อนในการดำเนิน การ

[๑ <£]

๑๐. ปีญ หาและอุป สรรคในการดำเนิน การ

๑©. ข้อเสนอแนะ

๑๒. การเผยแพร่ผลงาน

หมายเหตุ : ๑) กรณีผลงานเป็น งานวิจยั หัวข้อการนำสนอก็ให้เป็นไปตามรูปแบบของงานวิจยั
๒) บทสรุปผูบ้ ริหารไมใช่การย่อความของแต่ละหัวข้อ หรือคัด.เลือกเนือ้ หาของเรือ่ งมา แต่เป็,
เรือ่ งราวทีเ่ กีย่ วข้องกับเอกสารทีผ่ ฃู้ อประเมิน เสนอให้ผอู้ า่ นได้เข้าใจเนือ้ หาในเวลาสัน้ ๆ พร้อมมิขอ้ เสนอแ'
เพือ่ ความสมบรณ์ของเอกสาร ฉะนัน้ ไม่ควรเกิน ๓ หน้า กระดาษ A๔

เอกสารหมายเลข ๗
แบบการเสนอข้อเสนอแนวคิดการพฒนาหรือปรับ ปรุงงาน
(ระดับทรงคุณวุฒิ)

๑. เรื่อ ง.........................
๒ .หลักการและเหตุผล

๓. บทวิเคราะห์/แนวความคิด /ข้อ เสนอ และข้อ จำกัด ที่อ าจเกิด ขึ้น และแนวทางแก้เข

๔. ผลที่คาดว่าจะได้รับ

๕. ตัวขี้'วัดความสำเร็จ

(ลงซื่อ )....
(...
(ตำแหน่ง)

