
 
 
 
 
 
 

ประกาศคณะกรรมการศึกษาธิการจังหวัดร้อยเอ็ด   
เรื่อง  รับสมัครคัดเลือกบุคคลเพ่ือเข้ารับการประเมินผลงานเพ่ือเลื่อนขึ้นแต่งตั้ง 

ให้ด ารงต าแหน่งในระดับที่สูงขึ้น 
สังกัดส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาร้อยเอ็ด เขต 1 

---------------------------------------------------- 
         ด้วยมติคณะกรรมการศึกษาธิการจังหวัดร้อยเอ็ด ในคราวประชุมครั้งที่   2/ 2564  เมื่อวันที่      
2 กุมภาพันธ์  2564  อนุมัติให้ด าเนินการคัดเลือกบุคคลเพ่ือเข้ารับการประเมินผลงานเพ่ือเลื่อนขึ้นแต่งตั้งให้
ด ารงต าแหน่งในระดับที่สูงข้ึน ในสังกัดส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาร้อยเอ็ด เขต 1 

         อาศัยอ านาจตามความในหนังสือส านักงาน ก.ค.ศ.ด่วนที่สุด ที่ ศธ 0206.5/ว7 ลงวันที่                     
21 เมษายน 2552 เรื่อง การย้ายและการเลื่อนระดับต าแหน่งข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ต าแหน่ง
บุคลากรทางการศึกษาอ่ืนตามมาตรา 38 ค. (2) ก.ค.ศ. ได้ก าหนดแนวทางการด าเนินการย้ายและเลื่อนระดับ
ต าแหน่งข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาต าแหน่งบุคลากรทางการศึกษาอ่ืน ตามมาตรา 38 ค.(2)                   
ตามหนังสือส านักงาน ก.ค.ศ. ที่ ศธ 0206.6/729 ลงวันที่ 17 ตุลาคม 2549 เรื่อง การแต่งตั้งหรือเลื่อนและ
แต่งตั้ง ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ต าแหน่งบุคลากรทางการศึกษาอ่ืนตามมาตรา 38 ค.(2) ก.ค.ศ.
ก าหนดให้น าหลักเกณฑ์และวิธีการในการแต่งตั้งหรือเลื่อนและแต่งตั้งข้าราชการพลเรือนสามัญที่  ก.พ.ก าหนด    
ในกรณีต่างๆ รวมทั้งกรณีอ่ืนๆ และมีผลบังคับใช้อยู่ในปัจจุบัน มาใช้พิจารณาการแต่งตั้งย้ายหรือเลื่อนและแต่งตั้ง
ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ต าแหน่งบุคลากรทางการศึกษาอ่ืนตามมาตรา 38 ค.(2) ในกรณีที่
หลักเกณฑ์และวิธีการที่ ก.พ. ก าหนดให้เป็นอ านาจของ อ.ก.พ.กรม ให้เป็นอ านาจของ อ.ก.ค.ศ.เขตพ้ืนที่การศึกษา 
ตามหนังสือส านักงาน ก.ค.ศ.ที่ ศธ 0206.5/ว 14 ลงวันที่ 27 สิงหาคม 2552 เรื่อง การจัดกลุ่มต าแหน่ง
ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ต าแหน่งบุคลากรทางการศึกษาอ่ืนตามมาตรา 38 ค. (2) หนังสือ
ส านักงาน ก.ค.ศ. ที่ ศธ 0206.5/ว 8 ลงวันที่ 10 พฤษภาคม 2556 เรื่อง มาตรฐานต าแหน่งของข้าราชการครู
และบุคลากรทางการศึกษา ต าแหน่งบุคลากรทางการศึกษาอ่ืนตามมาตรา 38 ค.(2) หนังสือส านักงาน ก.พ.              
ที่ นร 1006/ว 10 ลงวันที่ 15 กันยายน 2548 เรื่อง การประเมินบุคคลเพ่ือแต่งตั้งให้ด ารงต าแหน่งส าหรับ
ผู้ปฏิบัติงานที่มีประสบการณ์ (ต าแหน่งประเภททั่วไป) และต าแหน่งประเภทวิชาชีพเฉพาะ ต าแหน่งระดับ 8 ลงมา  
หนังสือส านักงาน ก.ค.ศ. ด่วนที่สุด ที่ ศธ 0206.5/ว3 ลงวันที่ 25 มีนาคม 2552 เรื่องการปรับระบบต าแหน่ง
บุคลากรทางการศึกษาอ่ืน ตามมาตรา 38 ค.(2) จากระบบเดิมสู่ระบบใหม่ ตามพระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการ
พลเรือน พ.ศ. 2551 และค าสั่งหัวหน้าคณะรักษาความสงบแห่งชาติ ที่ 19/2560 เรื่อง การปฏิรูปการศึกษาใน
ภูมิภาคของกระทรวงศึกษาธิการ  

   ดังนั้น เพ่ือให้การด าเนินการคัดเลือกดังกล่าวเป็นไปตามหลักเกณฑ์และวิธีการที่ ก.ค.ศ.ก าหนด  
และมีความโปร่งใส  เป็นธรรม  ตรวจสอบได้  และได้บุคคลที่มีความรู้ความสามารถเหมาะสมกับต าแหน่งและกลุ่ม
ที่จะแต่งตั้ง อันเกิดประโยชน์สูงสุดแก่ทางราชการ  จึงประกาศรับสมัครคัดเลือกบุคคล  โดยมีรายละเอียด
ดังต่อไปนี้           

             /1. ต าแหน่งที่ประกาศ...  
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     1.  ต าแหน่งที่ประกาศคัดเลือก 
                   1.1 ต าแหน่งนักวิชาการพัสดุ ระดับช านาญการ/ช านาญการพิเศษ  ต าแหนง่เลขที่ 17                                 
 

               2. คุณสมบัติของผู้มีสิทธิสมัครเข้ารับการคัดเลือก  
  2.1  คุณสมบัติทั่วไป 
   2.1.1 เป็นผู้มีคุณสมบัติทั่วไป ตามมาตรา ๓๐ แห่งพระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการ
ครูและบุคลากรทางการศึกษา พ.ศ. ๒๕๔๗ และท่ีแก้ไขเพ่ิมเติม 
      2.1.2 เป็นข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา  ต าแหน่งบุคลากรทางการศึกษาอ่ืน 
ตามมาตรา 38 ค. (2)  สังกัดส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาร้อยเอ็ด เขต 1   
 2.2  คุณสมบัติเฉพาะส าหรับต าแหน่ง 

       2.2.1 มีคุณสมบัติตรงตามคุณสมบัติเฉพาะส าหรับต าแหน่งตามที่ ก.ค.ศ.ก าหนด             
ตามหนังสือส านักงาน ก.ค.ศ. ที่ ศธ 0206.5/ว8 ลงวันที่ 10 พฤษภาคม 2556               
         2.2.2 มีระยะเวลาขั้นต่ าในการด ารงต าแหน่งหรือเคยด ารงต าแหน่งในสายงานที่จะ
แต่งตั้งตามคุณวุฒิของบุคคลและระดับต าแหน่งที่จะแต่งตั้ง ดังนี้ 
 
 
 
 
 
 
  ทั้งนี้ อาจน าระยะเวลาในการด ารงต าแหน่ง หรือเคยด ารงต าแหน่งในสายงานอ่ืนที่เริ่มต้นจากระดับ
เดียวกัน ซึ่งมีลักษณะงานเชิงวิชาการ หรือวิชาชีพที่เกี่ยวข้องหรือเกื้อกูล มานับรวมเป็นระยะเวลาขั้นต่ าดังกล่าวได้ 

  ในกรณีที่ผู้สมัครเข้ารับการคัดเลือกแจ้งความประสงค์ขอนับระยะเวลาเกื้อกูล จะต้องเสนอ                    
คณะกรรมการคัดเลือกฯ พิจารณาคุณสมบัติในเรื่องการขอนับระยะเวลาที่เกี่ยวข้องหรือเกื้อกูล หรือนับระยะเวลา
การด ารงต าแหน่ง หรือปฏิบัติหน้าที่ในต าแหน่งของสายงานที่ขอประเมินหรือสายงานอ่ืนที่ จัดอยู่ในกลุ่มต าแหน่ง
เดียวกันมาแล้วไม่น้อยกว่า 1 ปี จะต้องเป็นผู้ได้รับการพิจารณาให้นับระยะเวลาที่เกี่ยวข้องหรือเกื้อกูล หรือ                 
นับระยะเวลาขั้นต่ าในการด ารงต าแหน่งหรือปฏิบัติหน้าที่ในการด ารงต าแหน่งของสายงานที่ขอประเมินก่อน              
จึงจะเป็นผู้มีสิทธิเข้ารับการคัดเลือก 

  อนึ่ง กรณีผู้สมัครเข้ารับการคัดเลือกต้องมีคุณสมบัติครบถ้วนก่อนวันอังคารที่ 23 กุมภาพันธ์ 2564 
(วันเปิด รับสมคัร) และหากตรวจสอบภายหลังพบว่าเป็นผู้ขาดคุณสมบัติจะถูกตัดสิทธิในการพิจาณาเข้ารับการ
คัดเลือก 

  3.  การสมัครเข้ารับการคัดเลือก 
       ผู้ประสงค์จะสมัครเข้ารับการคัดเลือกให้ยื่นใบสมัครตามแบบที่ก าหนด พร้อมเอกสารที่เกี่ยวข้อง 
จ านวน  3  ชุด  ต่อเจ้าหน้าที่รับสมัคร ณ กลุ่มบริหารงานบุคคล ส านักงานศึกษาธิการจังหวัดร้อยเอ็ด ระหว่าง   
วันอังคารที่ 23 กุมภาพันธ์ – วันจันทร์ที่ 1 มีนาคม 2564 (ไม่เว้นวันหยุดราชการ) 
              /4.เอกสาร... 
 

                             ระดับ  
คุณวุฒิ    ช านาญการพิเศษ 

ปริญญาตรีหรือเทียบเท่า 8 ปี 
ปริญญาโทหรือเทียบเท่า 6 ปี 
ปริญญาเอกหรือเทียบเท่า 4 ปี 
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  4.  เอกสารประกอบการยื่นใบสมัคร 
          4.1  ใบสมัครเข้ารับการคัดเลือก  ตามแบบที่ก าหนดแนบท้ายประกาศนี้ พร้อมเอกสาร 
ที่เก่ียวข้อง จ านวน 3 ชุด 
       4.2  ส าเนา ก.พ.7 (ฉบับที่เป็นปัจจุบัน) ที่มีเจ้าหน้าที่รับรองความถูกต้อง  จ านวน 3 ชุด 
   4.3  ส าเนาปริญญาบัตร หรือ ส าเนาใบรับรองคุณวุฒิ  จ านวน 3 ชุด 
   4.4  ค าชี้แจงการขอนับระยะเวลาการด ารงต าแหน่งในสายงานอ่ืนมานับรวมเป็นระยะเวลาขั้นต่ า
ในการด ารงต าแหน่งที่ขอประเมิน ตามแบบแนบท้ายประกาศนี้ (เฉพาะกรณีที่ต้องขอนับระยะเวลาที่เกี่ยวข้องหรือ
เกื้อกูล) โดยจะต้องมีค าสั่งรักษาการในต าแหน่ง หรือหนังสือมอบหมายให้ปฏิบัติงานจริง แนบมาประกอบการ
พิจารณาด้วย โดยให้มีหนังสือแจ้งความประสงค์ขอนับระยะเวลาต้นทุนส าหรับต าแหน่งในสายงานที่สมัครเข้ารับ
การคัดเลือกฯ ซึ่งเป็นระยะเวลาไม่น้อยกว่า 1 ปี (กรณีผู้สมัครไม่เคยด ารงต าแหน่งและหรือเคยด ารงต าแหน่งแต่ไม่
ครบก าหนด 1 ปี)           
   4.5 ชื่อผลงานพร้อมเค้าโครงเรื่อง ซึ่งเป็นผลงานหรือผลการปฏิบัติงานย้อนหลังไม่เกิน 3 ปี               
(นับถึงวันที่เปิดรับสมัครวันสุดท้าย) จ านวนไม่เกิน 3 เรื่อง ทั้งนี้ ผลงานดังกล่าวจะต้องเป็นไปตามเงื่อนไข ขอบเขต 
มาตรฐานของผลงานที่คณะกรรมการประเมินผลงานแต่ละสายงานก าหนด 
   4.6 ข้อเสนอแนวความคิด/วิธีการเพ่ือพัฒนาหรือปรับปรุงงานให้มีประสิทธิภาพมากข้ึน ในสายงาน
ที่สมัครเข้ารับการคัดเลือก จ านวน 1 เรื่อง  

  5.  การประกาศรายช่ือผู้มีสิทธิเข้ารับการคัดเลือก 
       ส านักงานศึกษาธิการจังหวัดร้อยเอ็ด จะประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการคัดเลือก  ภายในวันที่    
9  มีนาคม 2564  ณ  ส านักงานศึกษาธิการจังหวัดร้อยเอ็ด และทางเว็บไซต์ www.roietpeo.go.th    

     6.  ก าหนดวัน  เวลา  การคัดเลือก 
        ส านักงานศึกษาธิการจังหวัดร้อยเอ็ด จะด าเนินการคัดเลือกวันพุธที่ 10 – วันอังคาร                              
ที่ 16 มีนาคม 2564 ณ  ส านักงานศึกษาธิการจังหวัดร้อยเอ็ด 

  7.  หลักเกณฑ์และวิธีการคัดเลือก 
       จะด าเนินการคัดเลือกโดยการประเมินจากข้อมูลตามแบบใบสมัคร และเอกสารที่แนบมา 
โดยก าหนดแนวทางรายละเอียดเกณฑ์การพิจารณาคัดเลือกบุคคลเพ่ือแต่งตั้งให้ด ารงต าแหน่งบุคลากร 
ทางการศึกษาอ่ืน ตามมาตรา 38 ค.(2) ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาร้อยเอ็ด เขต 1 (แนบท้าย
ประกาศฉบับนี้) และการคัดเลือกครั้งนี้เป็นการคัดเลือกเฉพาะคราว จะไม่มีการข้ึนบัญชีไว้แต่อย่างใด 

  8.  เกณฑ์การตัดสิน 
       ผู้ได้รับการคัดเลือกจะต้องได้คะแนนประเมินรวมสูงสุด จะได้รับการพิจารณา หากได้คะแนนรวม
เท่ากันให้พิจารณาหลักอาวุโสทางราชการอยู่ในล าดับที่ดีกว่า ทั้งนี้ ผู้ได้รับคัดเลือก จะต้องมีคุณสมบัติครบพร้อมที่
จะเลื่อนระดับต าแหน่ง      
  9.  การประกาศรายช่ือผู้ผ่านการคัดเลือก   
        ส านักงานศึกษาธิการจังหวัดร้อยเอ็ด จะประกาศรายชื่อผู้ ได้รับการคัดเลือกให้เข้ารับการ
ประเมินผลงานในต าแหน่งที่รับสมัคร ต าแหน่งละ 1 คน ภายในวันศุกร์ ที่ 19 มีนาคม 2564  โดยจะประกาศ
รายชื่อ พร้อมชื่อผลงาน สัดส่วนของผลงาน ตลอดจนข้อเสนอแนวความคิด/วิธีการเพ่ือพัฒนางานหรือปรับปรุง
ผลงานให้มีประสิทธิภาพมากขึ้นของผู้ได้รับการคัดเลือก และเปิดโอกาสให้มีการทักท้วงได้ภายในระยะเวลา 30 วัน 
นับตั้งแต่วันที่ประกาศ          /10. การแต่งตั้ง... 

http://www.roietpeo.go.th/
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  10. การแต่งตั้งให้ด ารงต าแหน่ง 
        10.1  ผู้ได้รับการประกาศรายชื่อให้เข้ารับการประเมินผลงาน จะต้องจัดส่งผลงานเพ่ือขอรับการ
ประเมินตามหลักเกณฑ์และวิธีการที่ก าหนด และจะได้รับการแต่งตั้งให้ด ารงต าแหน่งได้เมื่อเป็นผู้ผ่านการ
ประเมินผลงานเรียบร้อยแล้ว ทั้งนี้ ไม่ก่อนวันที่ส านักงานศึกษาธิการจังหวัดร้อยเอ็ด ได้รับผลงานที่มีเอกสาร
ครบถ้วนสมบูรณ์ สามารถน าไปประกอบการพิจารณาได้ทันที โดยไม่ต้องแก้ไขเพ่ิมเติมในส่วนที่เป็นสาระส าคัญของ
ผลงาน และไม่ก่อนวันที่มีคุณสมบัติครบถ้วนตามหลักเกณฑ์ที่ก าหนด 
     10.2  การคัดเลือกครั้งนี้เป็นการคัดเลือกเฉพาะคราว  ไม่มีการขึ้นบัญชีไว้แต่อย่างใด              
อนึ่ง ผู้ใดจะทักท้วงประกาศนี้  ให้ทักท้วงก่อนวันรับสมัครวันสุดท้าย      
  
        ประกาศ  ณ  วันที่  15  กุมภาพันธ์  พ.ศ. 2564 
 
           

                
 

           (นายครรชิต วรรณชา) 
         ศึกษาธิการจังหวัดร้อยเอ็ด  ปฏิบัติหน้าที่แทน 
                  ประธานกรรมการศึกษาธิการจังหวัดร้อยเอ็ด 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
คุณสมบัติเฉพาะต าแหน่งในการคัดเลือกบุคคลเพื่อเข้ารับการประเมินผลงานเพื่อเลื่อนขึ้นแต่งตั้ง 

ให้ด ารงต าแหน่งในระดับท่ีสูงข้ึน 
สังกัดส านักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาร้อยเอ็ด เขต 1 

 (แนบท้ายประกาศคณะกรรมการศึกษาธิการจังหวัดร้อยเอ็ด ลงวันที ่15  กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2564) 

1. ต าแหน่ง นักวิชาการพัสดุ  ระดับ ช านาญการพิเศษ  มีคุณสมบัติเฉพาะส าหรับต าแหน่งนี้ 
 1) มีคุณสมบัติเฉพาะส าหรับต าแหน่งนักวิชาการพัสดุ ระดับปฏิบัติการ และ 
 2) ด ารงต าแหน่งใดต าแหน่งหนึ่งมาแล้ว  ดังต่อไปนี้ 
  2.1) ประเภทอ านวยการ  ระดับต้น 
  2.2) ประเภทวิชาการ ระดับช านาญการ ไม่น้อยกว่า  4 ปี 
  2.3) ต าแหน่งอย่างอ่ืนที่เทียบเท่า 2.1 หรือ  2.2 แล้วแตก่รณี ตามหลักเกณฑ์และเงื่อนไขที่          
ก.ค.ศ.  ก าหนด และ 
  3) ปฏิบัติงานด้านวิชาการพัสดุ หรืองานอ่ืนที่เก่ียวข้องตามที่ส่วนราชการเจ้าสังกัดเห็นว่าเหมาะสมกับ
หน้าที่ความรับผิดชอบและลักษณะงานที่ปฏิบัติมาแล้วไม่น้อยกว่า 1 ปี 

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

 



 
เกณฑ์การพิจารณาคัดเลือกบุคคลเพื่อแต่งตั้งให้ด ารงต าแหน่งข้าราชการครู 

และบุคลากรทางการศึกษาต าแหน่งบุคลากรทางการศึกษาอื่น ตามมาตรา 38 ค.(2) 
สังกัดส านักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาร้อยเอ็ด เขต 1 

(แนบท้ายประกาศคณะกรรมการศึกษาธิการจังหวัดร้อยเอ็ด ลงวันที่  15 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2564 
------------------------------------------------------------------------------------ 

   ด้วย คณะกรรมการศึกษาธิการจังหวัดร้อยเอ็ด จะด าเนินการคัดเลือกบุคคลเพ่ือแต่งตั้งให้ด ารง
ต าแหน่งข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ต าแหน่งบุคลากรทางการศึกษาอ่ืนตามมาตรา 38 ค .(2)      
สังกัดส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาร้อยเอ็ด เขต 1 

   เพ่ือให้การพิจารณาคัดเลือกบุคคลเข้าสู่ต าแหน่ง เป็นไปด้วยความบริสุทธิ์ ยุติธรรม โปร่งใส  
สามารถตรวจสอบได้ และได้บุคคลที่มีความรู้ความสามารถเหมาะสมกับต าแหน่งและกลุ่มที่จะแต่งตั้ง อันเกิด
ประโยชน์สูงสุดแก่ทางราชการ เป็นไปตามหลักเกณฑ์ตามหนังสือส านักงาน ก.พ. ที่ นร 1006 /ว 10 ลงวันที่  
15 กันยายน 2548 และมติคณะกรรมการศึกษาธิการจังหวัดร้อยเอ็ด ในคราวประชุมครั้งที่  2/2564               
เมื่อวันที่  2 กุมภาพันธ์ 2564 จึงก าหนดแนวทางการพิจารณาการคัดเลือกบุคคลเพ่ือแต่งตั้งให้ด ารงต าแหน่ง
ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาอ่ืนตามมาตรา 38 ค.(2) สังกัดส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษา
ร้อยเอ็ด เขต 1  โดยมีคะแนนเต็ม  100 คะแนน ดังนี้ 

1. ด้านความรู้  ความสามารถ  และประสบการณ์ ( คะแนนเต็ม  50 คะแนน) พิจารณาจาก 
1.1 วุฒิทางการศึกษาตรงตามมาตรฐานก าหนดต าแหน่ง 

1.1.1 สูงกว่ามาตรฐานก าหนดต าแหน่ง    5   คะแนน 
1.1.2 เท่ากับมาตรฐานก าหนดต าแหน่ง    3   คะแนน 
ผู้ที่ได้รับการยกเว้นมาแล้วถือว่ามีวุฒิเท่ากับมาตรฐานต าแหน่ง 

     1.2  สาขาวิชาที่จบการศึกษา 
     1.2.1 ตรงกับต าแหน่ง      5   คะแนน 
     1.2.2 ไม่ตรงกับต าแหน่ง      3   คะแนน 
     1.3  ได้รับคัดเลือกหรือเคยได้รับคัดเลือกเป็น 
     1.3.1 หัวหน้าฝ่าย/หวัหน้ากลุ่ม/ผู้อ านวยการกลุ่ม            10  คะแนน 
     1.3.2 หัวหน้างาน/หัวหน้ากลุ่มงาน     8   คะแนน 
     1.3.3 ต่ ากว่าหัวหน้างาน/หัวหน้ากลุ่มงาน     6   คะแนน 
  1.4  อายุราชการทั้งสิ้น 
      1.4.1 ตั้งแต่  20 ปี ขึ้นไป              10  คะแนน 
      1.4.2 ระหว่าง  15 – 19 ปี     8   คะแนน 
      1.4.3 ระหว่าง 10 - 14 ปี     6    คะแนน 
      1.4.4 ระหว่าง 10 ปี      4    คะแนน 
  1.5  ระยะเวลาในการปฏิบัติงานหรือเคยปฏิบัติงานในต าแหน่งหรือในสายงานที่คัดเลือก 
    1.5.1 ตั้งแต่ 11 ปี ขึ้นไป     5   คะแนน 
    1.5.2 ระหว่าง  6 - 10 ปี     4   คะแนน 
    1.5.3 ระหว่าง  1 - 5 ปี     3   คะแนน 
    1.5.4 ไม่เคยปฏิบัติงาน      2   คะแนน 
                   /การนับอายุ... 
 



 
    การนับอายุราชการและระยะเวลาตามข้อ (1.4) - (1.5) เศษ ของปีตั้งแต่ 6 เดือนขึ้นไปให้
นับเป็น 1 ปี โดยให้นับถึงวันที่ยื่นใบสมัคร 
  1.6  การด ารงต าแหน่งปัจจุบัน 
      1.6.1 ด ารงต าแหน่งเดียวกันกับต าแหน่งว่าง   5 คะแนน 
      1.6.2 ด ารงต าแหน่งนอกเหนือจากข้อ 1.6.1   3 คะแนน 
  1.7  เป็น/เคยเป็นคณะกรรมการ/คณะอนุกรรมการ/คณะท างานต่างๆ  โดยมีหลักฐานจากส่วน
ราชการ ประกอบการพิจารณาย้อนหลังไม่เกิน 5 ปี นับถึงวันยื่นใบสมัคร   
    1.7.1 ระดับชาติ/สพฐ.             10   คะแนน 
    1.7.2 ระดับภาค/เขตตรวจราชการ    8   คะแนน 
    1.7.3 ระดับจังหวัด/เขตพ้ืนที่การศึกษา    6   คะแนน 
    1.7.4 ระดับอ าเภอ /เครือข่าย     4   คะแนน 
    1.7.5 ต่ ากว่าระดับอ าเภอ/เครือข่าย    2   คะแนน 

 2. ผลการปฏิบัติงาน  (คะแนนเต็ม 15 คะแนน)  พิจารณาจาก 
  2.1 การได้รับพิจารณาบ าเหน็จความชอบ  โดยพิจารณาจากการได้รับเลื่อนเงินเดือนเกินกว่า 1 ขั้น 
หรือเลื่อนเงินเดือนตั้งแต่ 3 % ขึ้นไป  รวมกันย้อนหลัง 5 ปี นับถึงวันยื่น   
    2.1.1 ได้ 5 ครั้งขึ้นไป      10    คะแนน 
    2.1.2 ได้ 4 ครั้ง        8    คะแนน 
    2.1.3 ได้ต่ ากว่า 4 ครั้ง        6    คะแนน 
  2.2 ผลงานดีเด่นหรือรางวัลดีเด่นที่ตนเองได้รับ  โดยมีหลักฐานจากส่วนราชการ ประกอบการ
พิจารณาย้อนหลังไม่เกิน  5 ปี นับถึงวันยื่น 
    2.2.1 สูงกว่า ระดับเขต/ระดับจังหวัด     5    คะแนน 
    2.2.2 ระดับเขต /ระดับจังหวัด      4    คะแนน 
    2.2.3 ต่ ากว่า ระดับเขต /ระดับจังหวัด     3    คะแนน 
กรณีผู้สมัครไม่มีหลักฐานตามข้อ 1.7 และ ข้อ 2.2 จะไม่มีคะแนน 

 3. ความอาวุโสในหลักราชการ  ให้พิจารณาถึงหลักอาวุโสทางราชการ  ตามหนังสือส านักงาน ก.พ.    
ที่ นร 0604/ 118 ลงวันที่  17 ตุลาคม  2529  ซึ่งเรียงอาวุโสตามล าดับดังนี้  ( คะแนนเต็ม  20 คะแนน ) 

(1)   ต าแหน่ง  (2) ระดับเงินเดือน  (3)  เงินเดือน 
(4)  อายุราชการ (5)  เครื่องราชอิสริยาภรณ์ (6)  อายุตัว 
3.1 อาวุโสล าดับที่ 1      20   คะแนน 
3.2 อาวุโสล าดับที่ 2      15   คะแนน 
3.3 อาวุโสล าดับที่ 3      10   คะแนน 
3.4 อาวุโสล าดับที่ 4  ลงมา      5    คะแนน 

 4. การรักษาวินัยและจรรยาบรรณ ให้พิจารณาจากประวัติการถูกลงโทษทางวินัย  ตั้งแต่รับราชการ        
เป็นต้นมา  (คะแนนเต็ม 5 คะแนน ) 
    4.1 ไม่เคยถูกลงโทษ       5   คะแนน 
    4.2 ถูกว่ากล่าวตักเตือนหรือภาคทัณฑ์     3   คะแนน 
    4.3 เคยถูกลงโทษตัดเงินเดือนหรือลดขั้นเงินเดือน    1   คะแนน 
                 /กรณี... 
 



 
  กรณีได้รับการล้างมลทินตามพระราชบัญญัติล้างมลทินในวโรกาสต่างๆ จะไม่ได้รับการยกเว้นตามข้อนี้ 
 5. ความเหมาะสมอ่ืนและประโยชน์ที่ทางราชการได้รับ  (คะแนน  10 คะแนน) 
    5.1 เหมาะสมมากที่สุด    10 คะแนน 
    5.2 เหมาะสมมาก     9  คะแนน 
    5.3 เหมาะสมปานกลาง     8 คะแนน 
    5.4 เหมาะสม       7 คะแนน 

 6. ในกรณีที่มีผู้ได้คะแนนรวมเท่ากันให้เรียงล าดับ ดังนี้    
                 6.1 ผู้ที่ได้คะแนนผลปฏิบัติงานสูงกว่า 
    6.2 ผู้ที่มีความรู้ความสามารถและประสบการณ์สูงกว่า 
    6.3 ผู้ที่ไม่เคยถูกลงโทษทางวินัย 
    6.4 ผู้ที่มีคะแนนความเหมาะสมอื่นและประโยชน์ที่ทางราชการได้รับสูงกว่า 
  

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



 
ใบสมัครเข้ารับการคัดเลือกบุคคลเพื่อเข้ารับการประเมินผลงานเพื่อเลื่อนขึ้นแต่งตั้ง 

ให้ด ารงต าแหน่งในระดับท่ีสูงข้ึน 
สังกัดส านักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาร้อยเอ็ด เขต 1 

 ------------------------------------------------------------------- 
1. ชื่อ –ชื่อสกุล ( ผู้สมัครเข้ารับการคัดเลือก)................................................................................................  
2. ต าแหน่ง (ปัจจุบัน)..........................................................................ต าแหน่งเลขท่ี.................... ................ 

ระดับ...............................ขั้น....................................กลุ่ม..................................(แนบส าเนา ก.พ. 7 ) 
3. ต าแหน่งที่สมัครคัดเลือก.................................................................ต าแหน่งเลขท่ี........... ......................... 

กลุ่ม........................................................................................................................ ................................... 
4. ประวัติส่วนตัว  เกิดวันที่ ...............................เดือน.........................พ.ศ. ................................................. 

วัน  เดือน ปี ที่ด ารงต าแหน่งปัจจุบัน....................................................................................................... .. 
วัน  เดือน  ปี ที่เข้าสู่ระดับปัจจุบัน.............................................................................................................  
เครื่องราชอิสริยาภรณ์ชั้นสูงสุดที่ได้รับ................................................ปีที่ได้รับ.......................... .............. 

5. ประวัติการศึกษา 
     คุณวุฒิและวิชาเอก  ปีที่ส าเร็จการศึกษา    สถาบัน 

 (ปริญญา / ประกาศนียบัตร) 
   ฯลฯ 

6. ใบอนุญาตประกอบวิชาชีพ ( ถ้ามี) (ชื่อใบอนุญาต)................................................................................ ... 
วันออกใบอนุญาต.......................................................... วันหมดอายุ.......................................... ............. 

7. ประสบการณ์ในการปฏิบัติงาน (เคยปฏิบัติงานอ่ืนๆ เกี่ยวกับอะไรบ้างที่พิจารณาเห็นว่าส าคัญ 
เช่น เป็นหัวหน้าโครงการ  หัวหน้างาน   กรรมการ  อนุกรรมการ  วิทยากร  อาจารย์พิเศษ  เป็นต้น            
โดยให้เสนอเป็นข้อๆ ) 

8. การได้รับพิจารณาบ าเหน็จความชอบย้อนหลัง 5 ปี เกินกว่าปีละ 1 ขั้นหรือ 3 % ขึ้นไป จ านวน .....ครั้ง 
9. เป็น / เคยเป็นคณะกรรมการ / คณะอนุกรรมการ /คณะท างานต่างๆ (แนบหลักฐาน) 

(ระบุชื่อ......................................................................จากหน่วยงาน................................... ...................) 
10. ผลงานดีเด่นหรือรางวัลดีเด่นที่ตนเองได้รับ ( แนบหลักฐาน ) 

(ระบุชื่อ......................................................................จากหน่วยงาน......................................................) 
11. ประวัติทางวินัย 
12. เสนอผลงานจ านวน .........เรื่อง ดังสรุปแต่ละเรื่องตามหัวข้อต่อไปนี้ 

 ชื่อเรื่อง..................................................................... ........................................................................ 
- วัตถุประสงค์ 
- สาระส าคัญของผลงาน (โดยสรุป) 
- ประโยชน์ของผลงาน 
- ระยะเวลาด าเนินการ (ให้ระบุเดือน/ปีที่เริ่มต้นด าเนินการ ถึงเดือน/ปีที่ส าเร็จ) 
- ผู้ด าเนินการและร่วมด าเนินการ (ถ้ามี)     

ชื่อ (ผู้ด าเนินการ) ต าแหน่ง...................................................สัดส่วนของผลงาน.............. ...% 
ชื่อ (ผู้ร่วมด าเนินการ) ต าแหน่ง............................................สัดส่วนของผลงาน.............. ...% 
ชื่อ (ผู้ร่วมด าเนินการ) ต าแหน่ง............................................สัดส่วนของผลงาน.................% 
ฯลฯ                        รวม = 100 %  
              /(คณะกรรมการ... 



 
 
     ( คณะกรรมการประเมินผลงานหลายคณะมีความเห็นว่าเป็นไปได้ยากท่ีผู้เสนอจะเป็น 

ผู้ด าเนินการเองทั้งหมด 100% ) 
 ค ารับรองของผู้ร่วมด าเนินการ (กรณีเป็นผลงานร่วมกันหลายคน) 
 ขอรับรองว่าสัดส่วนหรือลักษณะงานในการด าเนินการของผู้เสนอข้างต้นถูกต้องตรงกันกับความจริงทุก
ประการ 
  ลงชื่อ...........................................    ลงชื่อ........................................... 
  (.................................................)                                (......................................... ..........) 
       ผู้ร่วมด าเนินการ     ผู้ร่วมด าเนินการ 
        วัน..........เดือน.....................พ.ศ.................         วัน.........เดือน........................พ.ศ............... 
  ฯลฯ 

13. ข้อเสนอแนวความคิด/วิธีการเพ่ือพัฒนางานหรือปรับปรุงงานให้มีประสิทธิภาพมากขึ้น ** 
............................................................................................................................. .................................. 

14.  อ่ืนๆ (ถ้ามี) 
ข้าพเจ้าขอรับรองว่าข้อมูลที่รายงานไว้ในแบบฟอร์มนี้ถูกต้องและเป็นความจริงทุกประการ 

 
(ลงชื่อ)......................................................... 

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

                    วัน.........เดือน...........................พ.ศ. ................ 
หมายเหตุ  *  ผลงาน จะต้องอยู่ในเงื่อนไข ดังนี้ 
 - เป็นผลงานที่จัดท าขึ้นในระหว่างที่ด ารงต าแหน่งในระดับที่ต่ ากว่าระดับที่จะประเมิน 1 ระดับ และเป็น
ผลการปฏิบัติงานและหรือผลส าเร็จของงานที่เกิดจากงานในหน้าที่ความรับผิดชอบของต าแหน่งที่ขอรับการ
ประเมิน 
 - ไม่ใช่ผลงานวิจัย หรือวิทยานิพนธ์ที่เป็นส่วนหนึ่งของการศึกษาเพ่ือขอรับปริญญา หรือประกาศนียบัตร 
หรือเป็นส่วนหนึ่งของการฝึกอบรม 
 - กรณีท่ีเป็นผลงานร่วมกันของบุคคลหลายคน จะต้องแสดงให้เห็นว่าผู้เสนอผลงานได้มีส่วนร่วมในการ
จัดท าหรือผลิตผลงานในส่วนใด หรือเป็นสัดส่วนเท่าใด และมีค ารับรองจากผู้มีส่วนร่วมในผลงานนั้น และจาก
ผู้บังคับบัญชาด้วย  
 - ผลงานที่น ามาใช้ประเมินเพ่ือเลื่อนขึ้นแต่งตั้งให้ด ารงต าแหน่งในระดับที่สูงขึ้นแล้ว จะน ามาเสนอให้
ประเมินเพ่ือเลื่อนขึ้นแต่งตั้งให้ด ารงต าแหน่งในระดับที่สูงขึ้นอีกไม่ได้ 
 

************************************ 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

ปฏิทินการคัดเลือกบุคคลเพื่อเข้ารับการประเมินผลงานเพื่อเลื่อนขึ้นแต่งตั้ง 
ให้ด ารงต าแหน่งในระดับท่ีสูงข้ึน 

สังกัดส านักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาร้อยเอ็ด เขต 1 
 (แนบท้ายประกาศส านักงานศึกษาธิการจังหวัดร้อยเอ็ด ลงวันที่  15 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2564) 

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

ประกาศรับสมัคร   ภายในวันจันทร์ที่  15 กุมภาพันธ์ 2564 
 

รับสมัคร    ระหว่างวันอังคารที่  23 กุมภาพันธ์ – วันจันทร์ 1 มีนาคม 2564 
     (ไม่เว้นวันหยุดราชการ) 
 

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการคัดเลือก  ภายในวันอังคารที่  9 มีนาคม  2564 
 

ด าเนินการคัดเลือก             ระหว่างวันพุธที่ 10 - 16 มีนาคม 2564 
 

ประกาศผลการคัดเลือก    ภายในวันศุกร์ที่   19 มีนาคม  2564 
 
 

.............................................................................. 
 
 
หมายเหตุ   1.  ก าหนดการนี้อาจมีการเปลี่ยนแปลงได้ตามความเหมาะสม 

2. ต าแหน่งใดท่ีมีผู้สมัครเข้ารับการคัดเลือกท่ีต้องเสนอ กศจ. หรือ ก.ค.ศ. ต้องได้รับอนุมัติก่อน
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์หรือผู้ได้รับการคัดเลือกแล้วแต่กรณี 

 
 

 
 
 




