
ประกาศสำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ 
เร่ือง รับสมัครข้าราฃการเข้ารับการประเมินบุคคลเพื่อเลื่อนข้ึนแต่งตั้งให้ดารงตำแหน่ง

' ประเภทวิชาการ ระดับทรงคุณวุฒิ ของสำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ

ตามที่ อ.ก.พ. กระทรวงศึกษาธิการ ได้กำหนดหลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขการเลื่อน 
ข้าราชการพลเรือนสามัญเพื่อแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งประเภทวิชาการ ระดับทรงคุณวุฒิ ตามประกาศลงวันที่ 
๒๒ กรกฎาคม พ.ศ. ๒๕๖๕ บ้ัน

เพื่อให้ได้บ ุคคลที่ม ีความรู้ความสามารถ ความชำนาญ และประสบการณ์เหมาะสม 
กับตำแหน่งที่จะแต่งตั้ง. สำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ จึงประกาศรับสมัครข้าราชการเข้ารับการประเมิน 
บุคคลเพื่อเลื่อนขึ้นแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งประเภทวิชาการ ระดับทรงคุณวุฒิ ของสำนักงานปลัดกระทรวง 
ศึกษาธิการ โดยมีรายละเอียดดังนี้

๑. ลักษณะของตำแหน่ง
ตำแหน่งประเภทวิชาการ ระดับทรงคุณวุฒิ ได้แก่ ตำแหน่งที่ต้องดำเนินการศึกษา วิจัย 

สั่งสมความรู้ หรือผลการศึกษาวิจัยในลักษณะต่าง  ๆ เพื่อให้มีการค้นคว้าอ้างอิงต่อไปได้ และสอน แกอบรม 
เผยแพร่ความรู้ในระดับกระทรวง และระดับชาติ.ดังต่อไปนี้

๑. ตำแหน่งสำหรับผู้ปฏิบัติงานที่ทรงคุณวุฒิ ซึ่งมีความรู้ ความสามารถ ประสบการณ์ 
และผลงานเป็นท่ีประจักษ์ในความสามารถ เป็นที่ยอมรับในระดับชาติ ปฏิบัติงานที่ต้องตัดสินใจหรือแก้ปีญหา 
ในทางวิชาการที่ยากและซับซ้อนมากเป็นพิเศษ และมีผลกระทบในวงกว้างระดับนโยบายกระทรวงหรือระดับฃาติ 

■ ๒. ตำแหน่งสำหรับผู้ปฏิบัติงานให้คำปรึกษาของส่วนราชการระดับกระทรวง ซึ่งมีความรู้ 
ความสามารถ ประสบการณ์ และผลงานเป็นท่ีประจักษ์ในความสามารถ เป็นที่ยอมรับในระดับชาติ ปฏิบัติงาน 
ที่ต้องตัดสินใจหรือแก้ปึญหาในทางวิชาการที่ยากและซับซ้อนมากเป็นพิเศษ และมีผลกระทบในวงกว้าง 
ระดับนโยบายกระทรวงหรือระดับชาติ

๒. ตำแหน่งที่รับสมัคร
๑. ตำแหน่งที่ปรึกษาด้านระบบบริหารจัดการศึกษา (นักวิชาการศึกษา ระดับทรงคุณวุฒิ) 

ตำแหน่งเลขท่ี ๑๘ สังกัดสำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ
๒. ตำแหน่งที่ปรึกษาด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ (นักวิชาการศึกษา ระดับทรงคุณวุฒิ) 

ตำแหน่งเลขท่ี ๒๐ สังกัดสำนักงานปลัดกระทรวงศึกษ่าธิการ
๓. หน้าที่ความรับผิดขอบของตำแหน่งและลักษณะงานท่ีปฏิบัติ รายละเอียดตามเอกสารหมายเลข ๑ 
แนบท้ายประกาศนี้
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๔. คุณสมบัติของผู้สมัครเข้ารับการประเมินบุคคล
๔.๑ เป็นข้าราชการในสังกัดกระทรวงศึกษาธิการ และ 
๔.๒ มีคุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่ง ดังน้ี

๔.๒.๑ มีคุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่งนักวิชาการศึกษา ระดับปฏิบัติการ และ 
๔.๒.๒ ดำรงตำแหน่งใดตำแหน่งหน่ึงมาแล้ว ดังน้ี

๑) ประ๓ทบริหาร ระดับต้น ไม่น้อยกว่า ๑ ปี 
๒) ประ๓ทอำนวยการ ระดับสูง ไม่น้อยกว่า ๒ ปี 

' ๓ )  ประ๓ทวิซาการระดับเชี่ยวชาญ ไม'น้อยกว่า๒ ป ี.
- ๔) ตำแหน่งอย่างอ่ืนท่ีเทียบเท่า ๑) หรือ ๒) หรือ ๓) แล้วแต่กรณี ตามหลักเกณฑ์

และเง่ือนไชท่ี ก.พ. กำหนด 
และ
๔.๒.๓. ปฏิบัติงานด้านวิชาการศึกษา หรืองานอ่ืนที่เกี่ยวข้องตามท่ีส่วนราชการเจ้าสังกัด 

เห็นว่าเหมาะสมกับหน้าที่ความรับผิดชอบและลักษณะงานที่ปฏิบัติมาแล้วไม่น้อยกว่า ๑ ปี'
๔๓ มีระยะเวลาในการดำรงตำแหน่งหรือเคยดำรงตำแหน่งในสายงานท่ีจะแต่งต้ังตามคุณวุฒิ 

ของบุคคล ไม่น้อยกว่าระยะเวลาที่กำหนด ดังน้ี

คุณวุฒิ/ระดับ ทรงคุณวุฒิ
ปริญญาตริหรือเทียบเท่า ๑๔ ป
ปริญญาตรีหรือเทียบเท่า (หลักสูตร ๔ ปี)* ๑๔ ปี
ปริญญาตรีหรือเทียบเท่า•(หลักสูตร ๖ ปี)* ๑๓ ปี
ปริญญาโทหรือเทียบเท่า ๑๓ ปี
ปริญญาเอกหรือเทียบเท่า หรือวุฒิบัตร หรือหนังสืออนุมัติบัตร ๑๑ ป
* หมายถึง คณุวุฒปิริญญาตรีทีม่หีลกัสตูรกำหนดเวลาศึกษาไมน่อ้ยกว่า ๕ ปี ตอ่จากวุฒ ิ

ประกาศนยีบตัรมธัยมศกึษาตอนปลาย (เฉพาะปริญญาที ่ ก.พ. กำหนดให้!ด้รับเงินเสือนตามหลักสูตร ๔ ป)ี และคุณวุฒ ิ
ปริญญาตริทีม่หีลกัสตูรกำหนดเวลาศึกษา ไมน่อ้ยกว่า ๖ ปี ตอ่จากวุฒปิระกาศนยีบตัรมธัยมศกึษาตอนปลายที ่ ก.พ. กำหนด 
เป็นคุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่งในสายงานท่ีกำหนดตามหนังสือสำนักงาน ก.พ. ท่ี นร ๑๐๐๘/ว ๑๒.ลงวันท่ี ๑๕มิถุนายน ๒๕๕๔

ในกรณีที่ระยะเวลาในการดำรงตำแหน่งหรือเคยดำรงตำแหน่งในสายฺงานที่จะแต่งตั้ง 
ตามคุณวุฒิของบุคคลตามตารางข้างต้นไม่มีหรือมีแต่ไม่ครบ ก็อาจพิจารณานำระยะเวลาการดำรงตำแหน่งหรือ 
เคยดำรงตำแหน่งในสายงานอ่ืนชองตำแหน่งประ๓ ทท่ัวไป ประ๓ ทวิชาการ ประ๓ ทอำนวยการ ประ๓ ทบริหาร 
หรือตำแหน่งอย่างอื่นตามที่ ก.พ. กำหนดมานับเป็นระยะเวลาที่เกี่ยวข้องหรือเกื้อกูลกันได้ ชี่งจะพิจารณา 
จากลักษณะงานท่ีปฏิบัติงานอยู่จริงตามข้อเท็จจริงและคำนึงถึงประโยชน์ท่ีทางราชการจะได้รับโดยช่วงระยะเวลา 
ที่ปฏิบัติงานที่จะนำมานับนั้น ต้อง‘เป็นช่วงเวลาที่ผู้สมัครมีคุณสมบัติตรงตามคุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่ง 
ที่จะแต่งตั้งในส่วนชองคุณวุฒิและคุณสมบัติอื่นที่ไม่ใช่ในส่วนของระยะเวลาการดำรงตำแหน่งในประเภท 
และระดับตำแหน่ง โดยมีแนวทางพิจารณาดังนี้

(๑) กรณีที่เป็นการนับระยะเวลาการดำรงตำแหน่งหรือเคยดำรงตำแหน่งในสายงาน 
ของตำแหน่งประเภทวิชาการ ประ๓ ทอำนวยการ ประเภทบริหาร หรือตำแหน่งอย่างอื่นที่เทียบเท่าตามที่ ก.พ. 
กำหนด จะพิจารณานับระยะเวลาการปฏิบัติงานตามข้อเท็จจริงของลักษณะงานที่ปฏิบัติงานอยู่จริง
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ds) กรณีที่เป็นการนับระยะเวลาการดำรงตำแหน่งหรือเคยดำรงตำแหน่งในสายงาน 
ของตำแหน่งประเภททั่วไป หรือตำแหน่งอย่างอื่นที่เทียบเท่าตามที่ ก.พ. กำหนด จะพิจารณานับ.ระยะเวลา 
การปฏิบัติงานตามข้อเท็จจริงของลักษณะงานที่ปฏิบัติงาบอยู่จริง โดยให้นับไดไม่เกินครึ่งหน่ึงของระยะเวลา 
การปฏิบัติงานท่ีนำมานับ

ทั้งนี้ การพิจารณานับระยะเวลาที่เกี่ยวข้องหรือเกื้อกูลดังกล่าว จะต้องมีคำสั่งรักษา 
ราขการแทน/รักษาการในตำแหน่ง หรือคำสั่งมอบหมายให้ปฏิบัติหน้าที่ดังกล่าวอย่างซัดเจน รวมทั้งต้องมี 
การปฏิบัติงานจริงด้วย

ผู้ย่ืนใบสมัครเข้ารับการประเมินบุคคลต้องมีคุณสมบัติครบถ้วนในวันเปีดรับสมัครวันสุดท้าย 
แต่หากมีกรณีที่จะต้องพิจารณาคุณสมบัติของผู้สมัครเข้ารับการประเมินบุคคล สำนักงานปลัดกระทรวง 
ศึกษาธิการ และคณะกรรมการประเมินบุคคลฯ จะพิจารณาให้เสร็จสิ้นก่อน แล้วจึงนำรายขื่อไปพิจารณา 
รวมกับผู้มีคุณสมบัติรายอื่น  ๆ เพื่อประกาศรายขื่อเป็นผู้มีสิทธิเข้ารับการประเมินบุคคลต่อไป หากตรวจสอบ 
ภายหลังพบว่าเป็นผู้มีคุณสมบัติไม'เป็นไปตามท่ีกำหนด จะลูกตัดสิทธิในการเข้ารับการประเมินบุคคลฯ

๕. การสมัครเข้ารับการประเมินบุคคล
. ผู้มีความประสงค์จะสมัครเข้ารับการประเมินบุคคล สามารถสมัครไดไม,เกิน ๑ ตำแหน่ง 

โดยให้ยื่นเอกสารหลักฐานการสมัครเข้ารับการประเมินบุคคลไต้ ๒ วิธี ดังน้ี
๕.๑ สมัครด้วยตนเอง ณ กลุ่มบริหารงานบุคคล สำนักอำนวยการ สำนักงานปลัดกระทรวง 

ศึกษาธิการ อาคารรัซมังคลาภิเษก ขั้น.๙ กระทรวงศึกษาธิการ ถนนราฃดำเนินนอก เขตดุสิต กรุงเทพฯ ต้ังแต่ 
วันท่ี 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 
เขตดุสิตกรุงเทพฯ ๑ ๐ ๓ ๐ ๐ ตั้งแต ่ว ันท ี่๒ ๙ส ิงหาคม-๒ กันยายน๒๕๖๕โดยเขียนที่มุมซองให้ซัดเจนว่า 
“สมัครเข้ารับการประเมินบุคคลตำแหน่งประเภทวิชาการ ระดับทรงคุณวุฒิ” ทั้งน ี้จะถือวันที่ท ี่ทำการ 
ไปรษณีย์ต้นทางประทับตรารับฝากเป็นวันรับสมัคร และเอกสารท่ีท่ีทำการไปรษณีย์ต้นทางประทับตรา 
รับฝากก่อนวันที่ ๒๙ สิงหาคม ๒๕๖๕ และหลังวันที่ ๒ กันยายน ๒๕๖๕ จะไม่ได้รับการพิจารณา

อน่ึง หากจัดล่งเอกสารการสมัครไม,ครบถ้วนภายในระยะเวลาที่กำหนด'จะถือว่าท่านประสงค์ 
จะเสนอข้อมูลสมัครเข้ารับการประเมินบุคคลเท่าที่มีอยู่เท่านั้น
๖. เอกสารหลักฐานการสมัครเข้ารับการประเมินบุคคล

ให้ผู้ท ี่จะสมัครจัดทำเอกสารประกอบการสมัครเข้ารับการประเมินบุคคลตามรูปแบบ 
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 พร้อมติดรูปถ่ายขนาด ๑ น้ิว ไม่สวมแว่นตาดำ และถ่ายไม่เกิน ๖ เดือน
เอกสารหมายเลข ๒

๖.๒ สำเนาประวัติข้าราขการ (ก.พ. ๗) ท่ีมีข้อมูลครบถ้วนและซัดเจน และรับรองความลูกต้อง 
โดยเจ้าหน้าที่งานทะเบียนประวัติหรือเจ้าหน้าที่ผู้รับผิดขอบ

http://www.moe.go.th
http://www.bga.moe.go.th
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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 เร่ือง เรียงลำดับตามความดีเด่นหรือความสำคัญ โดยอย่างน้อย ๑ เร่ือง ต้องเกี่ยวข้องกับตำแหน่งที่จะแต่งตั้ง 
แบบการเสนอผลงาน ตามเอกสารหมายเลข ๖

อน่ึง เค้าโครงผลงานที่จะส่งประเมินดังกล่าว จะต้องเป็นผลงานเรื่องเดียวกันกับเรื่อง 
ที่จะส่งประเมินผลงาน โดยเง่ือนไขของผลงานจะต้องเป็นไปตามหนังสือสำนักงาน ก.พ. ท่ี นร ๑ ๐ ๐ ๖ /ว ๑๔- 
ลงวันท่ี ๑๑ สิงหาคม ๒๔๖๔ และ ท่ี นร ๑๐๐๖/ว ๒๔ ลงวันท่ี ๑๙ ตุลาคม ๒๔๖๔ เซ่น เป็นผลงานท่ีจัดทำขึ้น 
ในระหว่างที่ดำรงตำแหน่งในระดับที่ตั้ากว่าระดับที่ขอประเมิน ๑ ระดับ หรือเป็นผลงานไม,เกิน ๔ ปี ไม,ใช่ 
ผลงานวิจัย หรือวิทยานิพนธ์ท่ีเป็นส่วนหน่ึงของการศึกษาเพ่ือขอรับปริญญา หรือประกาศนียบัตร หรือเป็นส่วนหน่ึง 
ของการ'ผิกอบรม ของผู้ขอประเมน และต้องมิใซ่ผลงานในส่วนที่นำมาใช้ประเมินเพื่อแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่ง 
ประ๓ ทวิซาการในระดับใด เพื่อขอรับเงินประจำตำแหน่ง หรือเพื่อขอรับเงินเพิ่มสำหรับตำแหน่งที่มีเหตุพิเศษ 
ตำแหน่งนิติกร (พ.ต.ก.) มาแล้ว เป็นต้น

๖.๗ ข้อเสนอแนวคิดในการปรับปรุงหรือพัฒนางาน : เป็นข้อเสนอแนวคิด ว ิธ ีการ 
หรือแผนงานเพื่อพัฒนางานหรือปรับปรุงงานของส่วนราชการให้มีประสิทธิภาพ สอดคล้องกับยุทธศาสตร์ 
หรือนโยบายของส่วนราชการ และสามารถนำไปใช้ประโยชน์ไค้อย่างเป็นรูปธรรม จำนวน ๑ เรื่อง 
แบบการเสนอข้อเสนอแนวคิดการพัฒนาหรือปรับปรุงงาน เอกสารหมายเลข ๗ 

หมายเหตุ
๑. 'การจัดทำเอกสารการส่มัครให้ใช้ตัวอักษร TH SarabunPSK ขนาดอักษร ๑๖ Point 
๒. ให้ผู้สมัครจัดทำและติดสสิปรูปเล่มเอกสารหลักฐานประกอบการสมัคร จำนวน ๖ ขุด 

ตามรูปแบบท่ีกำหนดและใส่เลขหน้าทุกแผ่น .
๓. ผู้สมัครเข้ารับการประเมินบุคคล จะต้องส่งเอกสารตามข้อ ๖.๑ -  ๖.๗ เพื่อประกอบ 

การพิจารณาประเมินบุคคลเพื่อเลื่อนขึ้นแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งนักวิชาการศึกษา ระดับทรงคุณวุฒิให้ครบถ้วน 
หากเอกสารประกอบการสมัครไม,ครบถ้วน ผู้สมัครยินยอมให้พิจารณาจากเอกสารเท่าที่เสนอไวิใต้

๗. การประเมินบุคคล
คณะกรรมการประเมินบุคคลเพื่อเลื่อนขึ้นแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งประเภทวิขาการ ระดับ 

ทรงคุณวุฒิ ของสำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ จะดำเนินการประเมินบุคคลตามหลักเกณฑ์ วิธีการ 
และเง่ือนไข ตามประกาศ อ.ก.พ. สำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ,ลงวันท่ี ๒๒ กรกฎาคม พ.ศ. ๒๔๖๔

/ ๘. การ'



๘ การประกาศรายซื่อผู้ผ่านการประเมินบุคคล
สำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ จะดำเนินการเพื่อประกาศรายซื่อผู้ผ่านการประเมิน 

บุคคลเพื่อเลื่อนขึ้นแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งประเภทวิชาการ ระดับทรงคุณวุฒิ ของสำนักงานปลัดกระทรวง 
ศึกษาธิการพร้อมทั้งซื่อผลงาบ เค้าโครงผลงาน ข้อเสนอแนวคิดที่จะเสนอขอประเมิน สัดส่วนของผลงาน 
อย่างเป็ดเผย เพ่ือเป็ดโอกาสให้มีการทักท้วงได้ภายใน ๓๐ วัน นับต้ังแต่วันท่ีประกาศผล

๙. การประเมินผลงาน
ผู้ผ่านการประเมินบุคคลและได้รับการประกาศรายซื่อเพื่อเข้ารับการประฌิน่ผลงาน จัดส่ง 

คำขอประเมินผลงานที่มีเอกสารหลักฐานครบถ้วนสมบูรณ์ให้กระทรวงศึกษาธิการ ส่งไปยังสำนักงาน ก.พ. 
เพื่อดำเนินการประเมินผลงานต่อไป ทั้งนี้ หากผู้ผ่านการประเมินบุคคล ไม่จัดส่งผลงานเพื่อขอรับการประเมิน 
ภายใน ๑ ปี นับตั้งแต่ได้รับการประกาศรายซื่อ ให้ถือว่าไม่ประสงค์จะขอประเมินผลงาน เพื่อแต่งตั้งให้ดำรง 
ตำแหน่งตามที่ได้รับการดัดเลือก ให้สำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ นำตำแหน่งดังกล่าวไปดำเนินการ 
คัดเลือกข้าราชการเพื่อเข้ารับการประเมินผลงานตามหลักเกณฑ์และวิธีการท่ีกำหนดนี้ใหม่
๑๐. การแต่งตั้ง

เมื่อผู้เข้ารับการคัดเลือกได้ผ่านการประเมินบุคคลและประเมินผลงานแล้ว ให้ผู้มีอำนาจ 
สั่งบรรจุดำเนินการแต่งตั้งไดไม่ก่อนวันที่สำนักงาน ก.พ. ได้รับคำขอประเมินผลงานที่มีเอกสารหลักฐาน 
ครบล้วนสมบูรณ์สามารถนำไปประกอบการพิจารณาได้ทันทีโดยไม่ต้องแก้ไขเพิ่มเติมในส่วน่ที่เป็นสาระสำคัญ 
ของผลงาน รวมทั้งต้องเป็นไปตามหนังลือสำนักเลขาธิการคณะรัฐมนตรี ท่ี สร•๐๒๐๓/ว ๒๕๕ ลงวันที่ ๒๗ 
พฤศจิกายน ๒๕๒๔ ท่ี สร ๐๒๐๓/ว ๓๘ ลงวันที่ ๒๓ มีนาคม ๒๕๒๖ และท่ี นร ๐๕๐๔/ว ๙ ลงวันท่ี ๑๖ 
มกราคม ๒๕๔๗

ทั้งนี้ กรณีท่ี ก.พ. พิจารณาแล้วเห็นว่าผลงานที่ส่งประเมินยังมีคุณภาพไม่เหมาะสมกับระดับ 
ตำแหน่งที่ฃอประเมิน ให้สำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ ดำเนินการคัดเลือกบุคคลที่จะเข้ารับการประเมิน 
ผลงานเพ่ือแต่งต้ังให้ดำรงตำแหน่งระดับทรงคุณวุฒิใหม่ต่อไป

ประกาศ ณ วันท่ี สิงหาคม พ.ศ. ๒๕๖๕

(นายสุภ ัทรจำปาทอง) 
น่สั่ดกระทรวงศึกษาริการ 1



.[๑]

เอกสารหมายเลข ๑

รายละเอียดเกี่ยวกับหน้าที่ความรับผิดขอบ ลักษณะงานที่ปฏิบัติ ความรู้ ความสามารถ 
คุณลักษณะที่จำเป็นในการปฏิบัติงานและความต้องการของตำแหน่งที่จะแต่งตั้ง

ส่วนราชการ 
ประ๓ ทตำแหน่ง 
ซื่อตำแหน่งในการบริหารงาน 
ซื่อตำแหน่งในสายงาน

สำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ 
วิชาการ
ที่ปรึกษาต้านระบบบริหารจัดการศึกษา
นักวิขาการศึกษา ระดับ ทรงคุณวุฒิ ตำแหน่งเลขที่ ©๘

หน้าที่และความรับผิดขอบ
ปฏิบัติงานในฐานะท่ีปรึกษาต้านระบบบริหารจัดการศึกษา ให้คำปรึกษา แนะนำ ให้ความเห็น 

และข้อเสนอแนะแก,สำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการและหน่วยงานที่เกี่ยว.ข้องในเรืองหลักการ แนวคิด 
เทคนิคและวิธีการในการวางระบบบริหารจัดการศึกษา ระบบโครงสร้างและการบริหารงานบุคคล และระบบ 
บริหารงานในองค์กร ซ่ึงงานในตำแหน่งหน้าท่ีท่ีปรึกษาด้านระบบบริหารจัดการศึกษา มีดังต่อไปน้ี

ลักษณะงานที่ปฏิบัติ
๑. ให้คำปรึกษา แนะนำ ให้ความเห็นและข้อเสนอแนะในหลักการ แนวคิดและวิธีการ 

ในการวางระบบบริหารจัดการศึกษา ระบบโครงสร้างและการบริหารงานบุคคล และระบบบริหารงานในองค์กร 
๒. ศึกษา ว ิเคราะห ์ และวิน ิจฉ ัยป ัญหาระบบบริหารจัดการศึกษา ระบบโครงสร้าง 

และการบริหารงานบุคคล และระบบบริหารงานในองค์กร เพ ื่อการปรับปรุงพ ัฒนางานด้านการศึกษา 
และงานด้านสนับสนุนการศึกษา

๓ .; ศ ึกษาวิเคราะห ์นโยบายและแผนการจัดการศ ึกษา เพ ื่อการพัฒนาระบบบริหาร
จัดการศึกษา

๔. ให้คำปรึกษา แนะนำ ในการวินิจฉัยปัญหาระบบบริหารจัดการศึกษาที่มีความสำคัญมาก 
เป็นพิเศษในส่วนท่ีเก่ียวกับนโยบายและการดำเนินการตามนโยบาย

๕. เป็นที่ปรึกษาด้านระบบบริหารจัดการศึกษา ระบบโครงสร้างและการบริหารงานบุคคล 
และระบบบริหารงานในองค์กร

๖. ให้ความเห็นและข้อเสนอแนะ ในการกำหนดนโยบาย ควบคุม ดูแล และวางแผน 
การจัดระบบโคริงสร้างและการบริหารงานบุคคล และระบบบริห่ารงานในองค์กร

๗. ประสานกับส่วนราชการท้ังในและนอกกระทรวงศึกษาธิการในเร่ืองท่ีเก่ียวข้อง 
๘. เป็นผู้แทนสำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการในการประขุมตามที,ได้รับกา'

หรือได้รับมอบหมาย
๙. ปฏิบัติหน้าท่ีอื่น  ๆ ตามท่ีได้รับมอบหมาย.



[๒]

รายละเอียดเกี่ยวกับหน้าที่ความรับผิดขอบ และลักษณะงานที่ปฏิบัต ิ
ของตำแหน่งที่จะแต่งตั้ง

ส่วนราขการ 
ประ๓ ทตำแหน่ง 
ซื่อตำแหน่งในการบริหารงาน 
ซื่อตำแหน่งในสายงาน

สำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ 
วิชาการ
ที่ปรึกษาด้านเทคโนโลยีระบบสารสนเทศ
นักวิชาการศึกษา ระดับ ทรงคุณวุฒิ ตำแหน่งเลขที่ ๒๐

หน้าที่และความรับผิดขอบ
ปฏิบัติงานในฐานะท่ีปรึกษาด้านเทคโนโลยีระบบสารสนเทศให้คำปรึกษา แนะนำให้ความเห็น 

และข้อเสนอแนะแก่สำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการและหน่วยงานที'เกี่ยวข้อง ในเรื่องการจัดทำข้อเสนอ 
นโยบาย แผนแม่บทและแผนปฏิบัติการ.เทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อการบริหารและการจัดการศึกษา การพัฒนา 
บุคลากรให้มีความรู้ด้านเทคโนโลยี การพัฒนาฐานข้อมูลและระบบสารสนเทศ ในหลักการ แนวคิด เทคนิค 
และวิธีการ

ลักษณะงานที่ปฏิบัติ
๑. ให้คำปรึกษา แนะนำ ให้ความเห็นและข้อเสนอแนะในการจัดทำข้อเสนอนโยบายแผน 

แม่บทและแผนปฏิบัติการเทคโนโลยีสารสนเทศ

ในการส่งเสริมและสนับสนุนการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศด้านการศึกษา
๘ .' เป็นผู้แทนสำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการในการประขุมตา

๒. ศึกษา วิเคราะห์ และวินิจฉัยป็ญหาการแปลงแผนแม่บทไปสู่การปฏิบัติ
๓. ศึกษา วิเคราะห์ ให้คำปรึกษาการพัฒนาเทคโนโลยีเพ่ือการบริหารและการจัดการศึกษา
๔. ให้คำปรึกษา แนะนำ ในการพัฒนาฐานข้อมูล ระบบสารสนเทศและการพัฒนาบุคลากร

ให้มีความรู้ด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ
๔. เป็นที่ปรึกษาด้านการพัฒนาระบบและเครือข่ายข้อมูลสารสนเทศเพื่อการบริหาร
๖. ให้ความเห็นและข้อเสนอแนะในเร่ืองมาตรฐานข้อมูล และการบูรณาการข้อมูล
๗.. ประสานความร่วมมือกับส่วนราชการท้ังในและนอกกระทรวงศึกษาธิการและภ่าคเอกซน

หรือได้รับมอบหมาย



[๓]

ใบสมัครเข้ารับการประเมินบุคคลเพื่อเลื่อนขึ้นแต่งตั้ง 
ให้ดำรงตำแหน่งประเภทวิชาการ ระดับทรงคุณวุฒิ

ตำแหน่ง........... .....................................................................
ตำแหน่งเลขที่ .......................

สำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ

เอกสารหมายเลข ๒

ข้อมูลบุคคล
©. ซื่อ............... ......... ;............................ .........................นามสกุล

เลขประจำตัวประซาขน.............................................................
วัน เดือน ปีเกิด......................... ........................อายุ.................ปี.............. เดือน (นับกึงวันปิดรับสมัคร)
วัน เดือน ปีบรรจุเข้ารับราซ่การ...........:..........อายุราซการ....... . ' . . .ป ี........... เดือน (นับกึงวันปิดรับสมัคร)
เกษียณอายุราฃกำร ปี พ.ศ............................ .

๒..ปีจจุบันดำรงตำแหน่ง o  ข้าราซการพลเรือนลามัญ o  ข้าราซการครูและบุคลากรทางการศึกษา
ตำแหน่ง................................................................... ระดับ/วิทยฐานะ.........................................'.................
เงินเดือนป้จจุบัน........................................ บาท กลุ่ม/ฝ ่าย.........................................................................
สำนัก....:........................................ ;.....................กรม......................,.............................................................
โทรศัพท์ (สำนักงาน)  .........................................โทรสาร '................... .............................................
มือถือ...... ............................................:.......................e -  m ail................... .................. !............ ................
ได้รับแต่งตั้งให้ตำรงตำแหน่งประ๓ ท (นับกึงวันปิดรับสมัคร)
□  ๑. บริหาร ระดับต้น เมื่อ •. .■..................................รวม............ .ปี............ เดือน

อำนวยการ ระดับสูง เมื่อ............................................... รวม...:........ป.ี............เดือน
วิฃาการ ระดับเขี่ยวซาญ เมื่อ...................... :........................รวม.............. ปี............ เดือน

□  ๒. ตำแหน่งอย่างอื่นที่เทียบเท่าข้อ ๑.
ตำแหน่ง........................................ ................ ระดับ................................. เมื่อ................................รวม........................ ป ี.....................เดือน

การดำรงตำแหน่งในสายงานวิขาการศึกษา
o  เคย ตั้งแต.่.......................................... กึง................................. ...........รวม.............. ปี............ เดือน
o  ไม่เคย ,

กิารขอนับระยะเวลาที่เกี่ยวข้องหรือเกื้อกูล (ถ้ามิ) 
o  ไม่ต้องขอนับ 1 . .
o  ขอนับระยะเวลาเกื้อกูล ตั้งแต.่...... .............. กึง........................... รวม......:.....ป.ี........... เดือน

(จัดทำตามแบบที'กำหนด) .

ติดรูปถ่าย



[๔]

๓. ประวัติการศึกษา (คณุวฒุทิีร่ะบตุอ้งไดร้บัการรบัรองจาก ก.่พ. หรือ ก.ค.ศ. แลว้แตก่รณ ี แลว้เทา่นัน้)
วุฒิการศึกษา '

ระดับการศึกษา ช่ือปริญญา ช่ือย่อ สาขา/วิชาเอก สถาบัน ประเทศ ปีท่ีสำเร็จ 
การศึกษา

ปริญญาตรี
ปริญญาโท
ปริญญาเอก
การศึกษาระดับอื่น  ๆ
ที่สำคัญ

๔. ประวัติการรับราชการ (จากเริ่มรับราชการจนถึงปัจจุบัน แสดงเฉพาะท่ีได้รับแต่งต้ังให้ดำรงตำแหน่ง 
ในระดับที่สูงขึ้นแต่ละระดับ และการเปลี่ยนแปลงในการดำรงตำแหน่งในสายงานต่างๆ)

วัน เดือน ปี ตำแหน่ง/ระดับ กอง/สำนัก กรม

๔. ผลการประเมินผลการปฏิบัติราชการ

ปี พ.ศ. รอบการประเมิน ระดับผลการประเมินผลการปฏิบัติราชการ
ดีเด่น ดีมาก ด ี พอใช้ ต้องปรับปรุง

๒๔๖๔ คร้ังท่ี ๑ (๑ เม.ย. ๖๔)

๒๔๖๔ ■ ครังที ๒ (๑ ต.ค. ๖๔)
ครั้งท่ี ๑ (๑ เม.ย. ■ ๖๔)

๒๔๖๓ ครังท ๒ (๑ ต.ค. ๖๓)
ครังที ๑ (๑ เม.ย-. ๖๓) -

๒๔๖๒ ครั้งที่ ๒ (๑ ต.ค. ๖๒)
ครั้งท่ี ๑ (๑ เม.ย. ๖๒)

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
ซ่ือผลงาน ปี พ.ศ. ที่ดำเนินการ รางวัลท่ีได้รับ

๙. ประวัติสุขภาพ
เป็นโรคเหล่านี้หรือไม่ ความดันโลหิตสูง หัวใจ เบาหวาน ไต ไมเกรน อื่นๆ

เป็น '
' ไม่เป็น

๑ 0 . ประวัติการลาและความประพฤติ
จำนวนวันลา

จำนวนครั้งท่ีลา ลาป่วย ลากิจ ลาอุปสมบท ลาคลอดบุตร ลาศึกษาต่อ รวมวันลา หมายเหตุ

การถูกดำเนินการทางวินัย □  ไม่เคย
□  เคย (ระบุเรื่องที่ถูกดำเนินการทางวินัย และโทษทางวินัยที่ได้รับ)

ระบุ.................... ,...................................................
(กรณีเคยถูกดำเนินการทางวินัยและได้รับการล้างมลทิน ตามพระราซบัญญ้ติล้างมลทิน 
ให้ระบุการถูกการดำเนินการทางวินัยท่ีได้รับการล้างมลทิน)

ทั้งนี้ ข้าพเจ้าได้แนบเอกสาร หลักฐานอ่ืนๆ ที,เกี่ยวข้อง เพื่อประกอบการพิจารณาประเมิน 
บุคคลเพื่อเลื่อนขึ้นแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งนักวิขาการศึกษาทรงคุณวุฒิไว้ครบถ้วนแล้ว และขอรับรองว่า 
ข ้อความที,แจ้งในใบสมัคร และเอกสารประกอบถูกต้องและเป ็นความจริงท ุกประการ หากเอกสาร 
ประกอบการสมัครไม่ครบถ้วน ข้าพเจ้ายินยอมให้พิจารณาจากเอกสารเท่าที่เสนอไวิได้

ลงซ่ือ..-.........;.................................. ผู้สมัครเข้ารับการประเมินฺบุคคล
(........... . . ................... ..................:..)

ตำแหน่ง..........................................
วันที.่..................................... .........

ความเห็นผู้บังคับบัญชาชั้นต้น

( ............................................................. )
ตำแหน่ง..........................................
วันที่.......................................... .



[๖]

บฺนทึกข้อความ

เอกสารหมายเลข ๓

ส่วนราชการ ................................  โทร....
ท่ี ศร  ........ วันท่ี

I 1
เร ือ ง  ขอนับระยะเวลาการปฏิบัติงานที่เกี่ยวข้องกับหน้าที่ความรับผิดชอบและลักษณะงานที่ปฏิบัติ 

ด้านวิชาการศึกษา
เรียน ปลัดกระทรวงศึกษาธิการ

ด ้วยข ้าพ เจ ้า.................... .........................................ตำแหน ่ง................................... ...........
สังกัด.............................. ............. ........... มีความประสงค์สมัครเข้ารับการประเมินบุคคลเพื่อเลื่อนขึ้นแต่งตั้ง
ให้ดำรงตำแหน่ง................................................ :..ตำแหน่งเลขที.่.................... :...... ลังกัด..............:....: ; 
แต่เนื่องจากข้าพเจ้า

□  ไม่เคยปฏิบัติงานด้านวิชาการศึกษา .
□  ปฏิบัติงานหรือมีระยะเวลาการปฏิบัติงานด้านหรือวิชาการศึกษา) ไม่ถึง ๑ ปี ตั้งแต่

ว ัน ท ี.่................. ................ถึง ว ัน ท ี.่.....................................
จึงขอนำผลการปฏิบัติงานในตำแหน่ง.(ตำแหน่งที่ผ ู้สมัครประสงค์จะขอนำมาบับเปีน■

ระยะเวล่าการฺปฏิบัติงานด้านที่เกี่ยวข้องกับตำแหน่งนักวิชาการศึกษา) ตั้งแต่วัน/เดือน/ปี ..... ......................
■ ถึง วัน/เดือน/ปี  .......................รวมจำนวน  ................... . ปี (ระยะเวลาต้องไม่น้อยกว่า ๑ ปี) มาขอนับ

เป็นระยะเวลาที่เกี่ยวข้องกับการปฏิบัติงานด้านวิชาการศึกษา โดยได้รับมอบหมายให้ปฏิบัติงาน ดังนี้
๑ ...............................................................................................
๒. ................................. ...............................................
๓......................................................'....... ................................

ข้าพเจ้าขอรับรองว่าได้ปฏิบัติงานดังกล่าวจริง รายละเอียดตามตามคำสั่งมอบหมายให้ปฏิบัติงาน ท ี.่.........
ลงวันท ี่................หรือ ตามบันทึกการมอบหมายงาน ท ี่..................... ลงวันท่ี

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบและพิจารณา

ลายมือซื่อผู้สมัคร 
(ซ่ือ -  นามสกุล ผู้สมัครๆ)

(ตำแหน่งปัจจุบันของผู้สมัครฯ)



-M

I

ค6าซี้แจงการขอนับระยะเวลาการดำรงตำแหน่งในสายงานอื่น 
มานับรวมเป็นระยะเวลาขั้นตํ่าในการดำรงดำแหน่งที่ขอปร่ะเมิน

เอกสารหมายเลข ๔

ฃื่อผู้ขอประเมิน.................................................................. ตำแหน่ง................................................................ ว่.
สังก้'ด................................................................................. ส่วนราชการ.................................................... ..........
คุณวุฒ.ิ................................... ; วิชาเอก  ..............................ตั้งแต่วันที่..............................................
ตำแหน่งที่ขอประเมิน................... .........................................................ตำแหน่งเลขที่.............. ........................
ลังกัด........................ '.........................................................ส่วนราชการ........................ :....................................
ระย่ะเวลาการดำรงตำแหน่งในสายงานที่ขอประเมินตั้งแต่วันที่.......................................................................
รวมระยะเวลา.......................ปี........................... เดือน....................วัน
ยังขาดระยะเวลาในการดำรงตำแหน่งที่เกี่ยวข้องหรือเกื้อกลอีก......................... ป.ี................. เดือน....... วัน

ตำแหน่ง/ลักษณะงานข่องตำแหน่งที่ขอประเมิน ตำแหน่ง/ระยะเวลา/
ลักษณะงานของตำแหน่งที่ฃอนับ'เกื้อกูล

ตำแหน่ง....................... ........
กลุ่ม.......................................
สำนัก.....................................
ส่วนราชการ.........................
มีลักษณะงานที่ปฏิบัติ ดังนี้
๑.........................................
๒...................................
๓.
๕.
๕.
๖.

ฯลฯ

๑. ตำแหน่ง....................................... :........... :...........
สังกัด...........................................................................
ตั้งแต่วันที่........,............... ถึงวันที่...............................
รวมเวลา...................ปี............... .เดือน................วัน
(ตามคำสั่ง........ท ี.่...... / ........ ลงวันที.่...................... )
ได้รับมอบหมายให้ปฏิบัติงานดังนี้
๑ ........................... ............... ......................................
๒. ...............................................................

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

ฯลฯ
ขอรับรองว่าข้อความข้างด้นเป็นความจริง

ลงชื่อ........................................ ผู้ฃอรับการประเมิน ลงช่ือ
( ..........................................................)

........../ ........./ ............

. ผ บั้งคับบัณฺ.ซา



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)
. เกิดวันที.่.............. เด ือน.........

อายุราขการ........... ป ี........... .
๔. ประวัติการศึกษา

คุณวุฒิและวิชาเอก 
(ข่ือปริญญา)

.....................ระดับ.... .

.สังกัด ฝ่าย/กลุ่ม/ส่วน

..................... ระดับ....

.สังกัด ฝ่าย/คลุ่ม/ส่วน

.(ด้าน

กรม........
........ (ด้าน

กรม'

...:..................... .. พ.ศ...........................อายุ
เดือน ป ีเกษ ียณ.....................................

ปีที่สำเร็จการศึกษา

.(ถ้ามี))

.(ถ้ามี))

สถาบัน

๖. ใบอนุญาตประกอบวิชาชีพ (ถ้ามี) (ซื่อใบอนุญาตและหมายเลข.....................................................................)วัน
ออกใบอนุญาต ....:........................ ................................. วันหมดอายุ........................-...........................

๗. ประวัติการรับราชการ (จากเริ่มรับราชการจนถึงปีจจุบัน แสดงเฉพาะท่ีได้รับแต่งต้ังให้ดำรงตำแหน่ง 
ในระดับสูงข้ึนแต่ละระดับ และการเปลี่ยนแปลงในการดำรงตำแหน่งในสายงานต่าง )ๆ

วัน เดือน ปี . ตำแหน่ง สังกัด -

ข้าพเจ้าขอรับรองว่าข้อความท่ีแจ้งไว้ในแบบฟอร์มนี้ถูกต้องและเป็นความจริงทุกประการ

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

หมๅยเหต ุ ข้อ ๑ - ๗ ใหผู้้ฃอประเมินเปน็ผู้กรอกข้อมูล และหนว่ยงานการเจ้าหนา้ทีเ่ปน็ผูต้รวจสอบความถูกตเ้



[๙]

แบบแสดงสรุปการเลนอผลงาน (ระดับทรงคุณวุฒิ)

ซื่อผู้ขอประเมิน........................................... ..................
ตำแหน่ง,ที่ขอ'ประเมิน......................... .......... .................

ตอนที่ ๑ หน้าที่ความรับผิดชอบ
๑. หน้าที่ความรับผิดขอบปัจจุบัน

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



[๑!ว] .

ตอนท่ี ๒ ผลงานและข้อเสนอแนวคิดที่เสนอ่เพื่อขอรับการประเมิน 
(โดยเรียงลำดับตามความดีเด่นหรือความสำคัญ)______

๑. ผลงาน จำนวนไม่เกิน ๓ เร่ือง
ผลงานลำดับที่ ๑ เร่ือง ...... ........................
ปี พ.ศ. ที่ดำเนินการ ............................ .........
สัดส่วนผลงาน ..............................................
กรณีท่ีเป็นผลงานร่วมกันของบุคคลหลายคน

รายซื่อผ้มีส่วนร่วมในผลงาน สัดส่วนผลงาน ระบุรายละเอียดของผลงานเฉพาะส่วนที่ผ้ขอประเมินปฏิบัติ

ผลงานลำดับที่ ๒ เร่ือง .... ..........................
ปี พ.ศ. ที่ดำเนินการ .....................................
สัดส่วนผลงาน ..'............................................
กรณีที่เป็นผลงานร่วมกันของบุคคลหลายคน

รายซื่อผ้มีส่วนร่วมในผลงาน สัดส่วนผลงาน ระบุรายละเอียดของผลงานเฉพาะส่วนที่ผ้ฃอประเมินปฏิบัติ

ผลงานลำดับที่ ๓ เร่ือง ................................
ปี พ.ศ. ที่ดำเนินการ ........... ..... ....................
สัดส่วนผลงาน ......... .....................................
กรณีท่ีเป็นผลงานร่วมกันของบุคคลหลายคน

รายซื่อผ้มีส่วนร่วมในผลงาน สัดส่วนผลงาน ระบุรายละเอียดของผลงานเฉพาะส่วนที่ผ้ขอประเมินปฏิบัติ

•

๒. ข้อเสนอแนวคิด จำนวน ๑ เร่ือง



[๑๑]

ตอนที่ ๓ การรับรองผลงาน

๑. คำรับรองของผู้ฃอ่ประเมิน
ขอรับรองว่าผลงานดังกล่าวข้างต้นเป็นความจริงทุกประการ

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

(ตำแหน่ง).............
(ว ันท ี่).... ...... / .......... ........../....:.............

๒. คำรับรองของผู้มีส่วนร่วมใบผลงาน (ถ้ามี)
ขอรับรองว่าสัดส่วนผลงานดังกล่าวข้างต้นถูกต้องตรงตามความเป็นจริงทุกประการ 

ผลงานลำดับที่ ๑ เร ื่อ ง ................. ................................................... ............ .............................

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

(ตำแหน่ง)..... ................
. (ว ันท ี่)............/.

.)

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

(ตำแหน่ง).............................................
(ว ันท ี่)..... ....../ .................... /.

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

( ....... , .................................■........................
(ตำแหน่ง) .............. ...............................

(วนัท ี)่  '. . . . ./ ................

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



[๑๒]

ตอนที่ ๓ การรับรองผลงาน

๓. คำรับรองของผู้บังคับบัญชา (ผู้บังคับบัญชาที่กำกับดูแล)
. ได้ตรวจสอบแล้วขอรับรองว่าผลงานดังกล่าวข้างต้นถูกต้องตรงตามความเป็นจริงทุกประการ 

ความเห็นอื่น  ๆ (ถ้ามี)

(ลงซื่อ)................. !
(...... :......... ........ )

(ตำแหน่ง).............

๔.. คำรับรองของผู้บังคับบัญชาที่เหนือขึ้นไป

(กันที่).... .... .............. ........../ ........

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

(ตำแหน่ง).......................... ..............
(กันที่):..... ...../ ..... .............. /.

๕. คำรับรองของปลัดกระทรวงหรือเทียบเท่า

(ลงซ่ือ)
(................. ..... ..)

(ตำแหน่ง)..... ......
(กันที่).... ...... / .......... ...... / .........

หมายเหต ุ : ๑) กรณเีปน็ผลงานรว่มกนัของบคุคลหลายคุน ผูม้สีว่นรว่มในผลงานทกุคนจะตอ้งลงชือ่ในคำรบัรอง
และเมือ่ไดล้งชือ่รบัรองและสง่เพือ่ประกอบการพจิารณาประเมนิแลว้ จะเปลีย่นแปลงแลไ้ขไมไ่ต้

๒) คำรบัรองจากผูบ้งัคบับญัชาอยา่งนอ้ยสองระดบั คอื ผูบ้งัคบับญัชาทีก่ำกบัดแูล และผู้'บงัคบับเั 
ทีเ่หนอืขึน้ไปอีกหนึง่ระดบั เวน้แตใ่นกรณทีีผู่บ้งัคบับญัชาดงักลา่วเปน็บคุคลคนเดยีวกนั กใหม้คิำรับรองหนึง่รเ 

๓) เอกสารทีเ่กีย่วขอ้งกบัผลงานใหแ้นบเฉพาะทีเ่กีย่วขอ้งกบัผลงานและแนบเทา่ทีจ่ำเปน็เทา่น



แบบการเสนอผลงาน 
(ระดับทรงคุณวุฒิ)

[๑๓]

เอกสารหมายเลข ๖

๑ เร ื่อ ง ..........................
๒. ปี พ.ศ. ที่ดำเนินการ 
๓. บทสรุปผู้บริหาร

๔. เหตุผล ความจำเป็น หรือที่มาของการปฏิบัติงาน

๔. ความรู้ ความชำนาญงาน หรือความเชี่ยวฃาญและประสบการณ์ หรือแนวคิด หรือข้อกฎหมาย 
ที่ใข้ในการปฏิบัติงาน



๖ . รายละเอียดและขั้นตอนการดำเนินการ และเป้าหมายของงาน

๗. ผลสำเร็จของงาน (เซิงปริมาณ/คุณภาพ)

๘. การนำไปใช้ประโยซน่/ผลกระทบ

๙. ความยุ่งยากและซับซ้อนในการดำเนินการ



[๑  <£]

๑๐. ปีญหาและอุปสรรคในการดำเนินการ

๑©. ข้อเสนอแนะ

๑๒. การเผยแพร่ผลงาน

หมายเหตุ : ๑) กรณผีลงานเปน็งานวจิยั หวัขอ้การนำสนอกใ็หเ้ปน็ไปตามรปูแบบของงานวจิยั 
๒) บทสรปุผูบ้รหิารไมใชก่ารยอ่ความของแตล่ะหวัขอ้ หรอืคดั.เลอืกเนือ้หาของเรือ่งมา แตเ่ป,็ 

เรือ่งราวทีเ่กีย่วขอ้งกบัเอกสารทีผู่ฃ้อประเมนิเสนอใหผู้อ้า่นไดเ้ขา้ใจเนือ้หาในเวลาสัน้  ๆ พรอ้มมขิอ้เสนอแ' 
เพือ่ความสมบรณข์องเอกสาร ฉะน้ัน ไมค่วรเกนิ ๓ หนา้ กระดาษ A๔



แบบการเสนอข้อเสนอแนวคิดการพฒนาหรือปรับปรุงงาน 
(ระดับทรงคุณวุฒิ)

เอกสารหมายเลข ๗

๑. เรื่อง.........................
๒ .หลักการและเหตุผล

๓. บทวิเคราะห์/แนวความคิด/ข้อเสนอ และข้อจำกัดที่อาจเกิดขึ้นและแนวทางแก้เข

๔. ผลที่คาดว่าจะได้รับ

๕. ตัวขี้'วัดความสำเร็จ

(ลงซื่อ).... 
(...

(ตำแหน่ง)


