ประกาศ อ.ก.ค.ศ.เขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต ๕
เรื่อง หลักเกณฑ์และวิธีการคัดเลือกข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตาแหน่งบุคลากรทางการศึกษาอื่น
ตามมาตรา ๓๘ ค (๒) เพื่อแต่งตั้งให้ดารงตาแหน่งสาหรับผู้ปฏิบัติงานที่มีประสบการณ์
(ตาแหน่งประเภททั่วไป) และตาแหน่งประเภทวิชาชีพเฉพาะ
สังกัดสานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต ๕
………………………………
ด้ว ย ก.ค.ศ.มีมติ ตามหนั งสื อส านักงาน ก.ค.ศ. ที่ ศธ ๐๒๐๖.๕/ว ๗ ลงวันที่ ๒๑ เมษายน
๒๕๕๒ กาหนดให้การเลื่อนข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตาแหน่งบุคลากรทางการศึกษาอื่นตามมาตรา
๓๘ ค (๒) ไปแต่งตั้งให้ ตาแหน่งประเภทวิชาการ ระดับชานาญการและชานาญการพิเศษ ให้ใช้หลักเกณฑ์และ
วิ ธี ก ารตามที่ ก าหนดในหนั ง สื อ ส านั ก งาน ก.พ. ที่ นร ๑๐๐๖/ว ๑๐ ลงวั น ที่ ๑๕ กั น ยายน ๒๕๔๘
เรื่องการประเมินบุคคลเพื่อแต่งตั้งให้ดารงตาแหน่งสาหรับผู้ปฏิบัติงานที่มีประสบการณ์(ตาแหน่งประเภททั่วไป)
และตาแหน่งประเภทวิชาชีพเฉพาะ ตาแหน่งระดับ ๘ ลงมา
เพื่ อ ให้ ก ารคั ด เลื อ กข้ า ราชการครู แ ละบุ ค ลากรทางการศึ ก ษาตาแหน่ ง บุ ค ลากร
ทางการศึ ก ษาอื่ น ตามมาตรา ๓๘ ค (๒) ไปแต่งตั้งให้ดารงตาแหน่งประเภทวิชาการ ระดับชานาญการและชานาญ
การพิเศษ เป็นไปตามที่ ก.ค.ศ.กาหนด หนังสือสานักงาน ก.ค.ศ. ที่ ศธ ๐๒๐๖.๕/ว ๗ ลงวันที่ ๒๑ เมษายน ๒๕๕๒
เรื่ อ ง การย้ า ยและการเลื่ อ นระดั บ ต าแหน่ ง ข้ า ราชการครู แ ละบุ ค ลากรทางการศึ ก ษา ต าแหน่ ง บุ ค ลากร
ทางการศึกษาอื่น ตามมาตรา ๓๘ ค (๒) และหนังสือสานักงาน ก.ค.ศ. ที่ ศธ ๐๒๐๖.๕/ว ๑๔ ลงวันที่ ๒๗ สิงหาคม
๒๕๕๒ เรื่อง การจัดกลุ่มตาแหน่งข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตาแหน่งบุคลากรทางการศึกษาอื่น
ตามมาตรา ๓๘ ค (๒) โดยอนุมัติ อ.ก.ค.ศ.เขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต ๕ ในการประชุมครั้งที่ ๑/๒๕๕๗
เมื่อวันที่ ๗ มีนาคม ๒๕๕๗ สานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต ๕ จึงกาหนดหลักเกณฑ์และวิธีการ
คั ดเลื อกข้ าราชการครู และบุ คลากรทางการศึ กษา ต าแหน่ งบุ คลากรทางการศึ กษาอื่ น ตามมาตรา ๓๘ ค (๒)
ให้ ด ารงต าแหน่ ง ประเภทวิ ช าการ ระดั บ ช านาญการ และระดั บ ช านาญการพิ เ ศษ สั ง กั ด ส านั ก งาน
เขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต ๕ ดังนี้
องค์ประกอบที่
๑
๒
๓
๔
๕
๖
๗
๘
๙
๑๐
๑๑

รายการพิจารณา
วุฒิการศึกษา
ประสบการณ์
ระดับตาแหน่ง
อายุราชการ
ระยะเวลาในการปฏิบัติงาน
การดารงตาแหน่ง
บาเหน็จความชอบ
การรักษาวินัยและจรรยาบรรณ
ความอาวุโสในหลักราชการ
ผลงานดีเด่น
ผลการปฏิบัติงาน
รวมคะแนน

คะแนน
๕
๕
๕
๕
๕
๕
๕
๕
๕
๕
๕๐
๑๐๐
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รายละเอียดประกอบการพิจารณา ได้แก่
๑. วุฒิการศึกษา (๕ คะแนน) มีวุฒิทางการศึกษาตามมาตรฐานกาหนดตาแหน่ง
ปริญญาโท ขึ้นไป
ปริญญาตรีตรงตามมาตรฐานกาหนดตาแหน่ง
ปริญญาตรีทั่วไป

๕
๔
๓

คะแนน
คะแนน
คะแนน

๒. ประสบการณ์ (๕ คะแนน) ได้รับมอบหมาย หรือเคยได้รับมอบหมายให้ปฏิบัติงานในตาแหน่ง
หรือในสายงานที่สมัคร
หัวหน้าฝ่าย/หัวหน้ากลุ่ม/ผู้อานวยการกลุ่ม
๕
คะแนน
หัวหน้างาน/หัวหน้ากลุ่มงาน
๔
คะแนน
ต่ากว่าหัวหน้างาน/หัวหน้ากลุ่มงาน
๓
คะแนน
๓. ระดับตาแหน่งปัจจุบัน
(๕ คะแนน)
ระดับชานาญการพิเศษ
ระดับชานาญการ

๕
๓

คะแนน
คะแนน

๔. อายุราชการ
(๕ คะแนน)
๒๑ ปี ขึ้นไป
๑๑ – ๒๐ ปี
๑๐ ปีลงมา

๕
๔
๓

คะแนน
คะแนน
คะแนน

๕. ระยะเวลาในการปฏิบัติงานหรือเคยปฏิบัติงานในตาแหน่งหรือในสายงานที่สมัคร (๕ คะแนน)
ตั้งแต่ ๑๐ ปี ขึ้นไป
๕
คะแนน
ตั้งแต่ ๕-๙ ปี
๔
คะแนน
ระหว่าง ๑ – ๔ ปี
๓
คะแนน
๖. การดารงตาแหน่ง (๕ คะแนน)
ตรงกับตาแหน่งทีส่ มัครเข้ารับการคัดเลือก
๕
คะแนน
กลุ่มตาแหน่งเดียวกันกับตาแหน่งที่สมัครเข้ารับการคัดเลือก
๔
คะแนน
ต่างกลุ่มตาแหน่งกับตาแหน่งที่สมัครเข้ารับการคัดเลือก
๓
คะแนน
(การนับระยะเวลาในข้อ ๕. และ ข้อ ๖. ให้นับระยะเวลาในกลุ่มตาแหน่งเดียวกันตามหนังสือสานักงาน
ก.ค.ศ. ที่ ศธ ๐๒๐๖.๕/ว ๑๔ ลงวันที่ ๒๗ สิงหาคม ๒๕๕๒ ตั้งแต่ระดับชานาญการขึ้นไป ทั้งนี้ ให้นับ
รวมถึงการดารงตาแหน่งในระดับ ๖, ระดับ ๗ และ ระดับ ๘ ก่อนมีการนาพระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการ
พลเรือน พ.ศ.๒๕๕๑ มาใช้บังคับ)
๗. บาเหน็จความชอบประจาปี (๕ คะแนน) โดยพิจารณาจากการได้รับเลื่อนขั้นเงินเดือนกรณีพิเศษ
ในรอบ ๓ ปีงบประมาณย้อนหลัง (รวมทั้งปี)
ร้อยละ ๓.๐๐ ขึ้นไป
๕
คะแนน
ร้อยละ ๒.๕๐ – ๒.๙๙
๔
คะแนน
ร้อยละ ๒.๐๐ – ๒.๔๙
๓
คะแนน
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๘. การรักษาวินัย (๕ คะแนน) ให้พิจารณาจากประวัติการถูกลงโทษทางวินัย ตั้งแต่เข้ารับราชการเป็นต้นมา
ไม่เคยถูกลงโทษทางวินัย
๕
คะแนน
เคยถูกลงโทษทางวินัย
๐
คะแนน
(กรณี ได้รับการล้างมลทินตามพระราชบัญญัติล้างมลทินในวโรกาสต่าง ๆ จะไม่ได้การยกเว้นตามข้อนี้)
๙. ความอาวุโสในหลักราชการ (๕ คะแนน) พิจารณาจากการจัดลาดับอาวุโสในราชการ ตามลาดับ ดังนี้
ผู้ดารงตาแหน่งระดับสูงกว่าเป็นผู้อาวุโสกว่า
ถ้าดารงตาแหน่งระดับเดียวกัน ผู้ดารงตาแหน่งระดับนั้นมาก่อน เป็นผู้อาวุโสกว่า
ถ้าดารงตาแหน่งระดับนั้นมาพร้อมกัน ผู้ได้รับเงินเดือนในขั้นสูงกว่า เป็นผู้อาวุโสกว่า
ถ้ารับเงินเดือนขั้นเดียวกัน ผู้มีอายุราชการมากกว่าเป็นผู้อาวุโสกว่า
ถ้าอายุราชการเท่ากัน ผู้ได้รับพระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ์ชั้นสูงกว่า เป็นผู้อาวุโสกว่า
ถ้าได้รับพระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ์ชั้นเดียวกัน ผู้ได้รับพระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ์ชั้นนั้นมา
ก่อนเป็นผู้อาวุโสกว่า
ถ้าได้รับพระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ์ชั้นนั้นมาพร้อมกัน ผู้มีอายุตัวมากกว่าเป็นผู้อาวุโสกว่า
อาวุโสลาดับ ๑
๕
คะแนน
อาวุโสลาดับ ๒
๔
คะแนน
อาวุโสลาดับ ๓
๓
คะแนน
อาวุโสลาดับ ๔
๒
คะแนน
อาวุโสลาดับ ๕ ลงมา
๑
คะแนน
๑๐ ผลงานดีเด่นที่แสดงถึงความรู้ความสามารถในการปฏิบัติงานจนประสบผลสาเร็จ (๕ คะแนน)
ระดับชาติหรือสูงกว่า
๕
คะแนน
ระดับภาค
๔
คะแนน
ระดับเขตพื้นที่
๓
คะแนน
๑๑. ผลจากการปฏิบัติงาน ( ๕๐ คะแนน)
๑๑.๑ ผลการปฏิบัติงาน คุณลักษณะของบุคคลและพฤติกรรมการทางาน ( ๔๐ คะแนน) โดยผู้เข้ารับ
การคัดเลือกจัดทาเอกสารประกอบการคัดเลือกตามประเมินผลการปฏิบัติงาน แนบท้ายประกาศคัดเลือก
๑๑.๒ แนวคิด/วิธีการพัฒนาหรือปรับปรุงงานให้มีประสิทธิภาพมากขึ้น (๑๐ คะแนน) ให้แสดงถึง
หลักการและเหตุผล แนวความคิด/ข้อเสนอ ผลที่คาดว่าจะได้รับ และตัวชี้วัดความสาเร็จ ความยาวไม่เกิน ๒
หน้ากระดาษ เอ๔
เกณฑ์การตัดสิน
ผู้ที่จะได้รับการพิจารณา ให้ผู้ที่ได้คะแนนรวมสูงสุดเป็นผู้ที่ได้รับการพิจารณาคัดเลือก
โดยพิจารณาให้คะแนนจากองค์ประกอบในข้อ ๑ - ๑๑ ทัง้ นี้ ผู้ได้รับคัดเลือก จะต้องมีคุณสมบัติครบพร้อมที่จะ
เลื่อนระดับตาแหน่ง กรณีผู้สมัครเข้ารับการคัดเลือกอยู่ต่างกลุ่มตาแหน่ง (ตามหนังสือสานักงาน ก.ค.ศ. ที่ ศธ
๐๒๐๖.๕/ว ๑๔ ลงวันที่ ๒๗ สิงหาคม ๒๕๕๒) จะต้องมีคุณสมบัติเป็นไปตามมาตรฐานตาแหน่งที่สมัครเข้ารับการคัดเลือก
และเป็นผู้ผ่านการประเมินคุณลักษณะบุคคลจากผู้บังคับบัญชาที่ควบคุมดูแลตามลาดับ
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การคานวณระยะเวลาตามหลักเกณฑ์ฯนี้ นับถึงวันสุดท้ายตามประกาศให้ยื่นใบสมัครเข้ารับ
การคัดเลือกเพื่อเลื่อนและแต่งตั้งให้ดารงตาแหน่งนั้น ๆ เศษของปีตั้งแต่ ๖ เดือนขึ้นไป
ให้นับเป็น ๑ ปี
ทั้งนี้ ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป
ประกาศ ณ วันที่ ๗ มีนาคม พ.ศ. ๒๕๕๗



(นางมณฑ์ธวัล วุฒิวิชญานันต์)
ผู้อานวยการสานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต ๕ อนุกรรมการและเลขานุการ
ปฏิบัติหน้าที่แทน ประธาน อ.ก.ค.ศ.เขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต ๕
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แบบประเมินผลการปฏิบัติงาน (ข้อ ๑๑.๑ ) ในการคัดเลือกบุคคลของข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา
ตาแหน่งบุคลากรทางการศึกษาอื่นตามมาตรา ๓๘ ค (๒) เพื่อแต่งตั้งให้ดารงตาแหน่งสาหรับผู้ปฏิบัติงาน
ที่มีประสบการณ์ (ตาแหน่งประเภททั่วไป) และตาแหน่งประเภทวิชาชีพเฉพาะ
สังกัดสานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต ๕
ชื่อ............................................................ผูเ้ ข้ารับการประเมิน
รายการประเมิน
องค์ประกอบที่ ๑ ด้านเกี่ยวกับงานที่ปฏิบตั ิและคุณภาพของงาน (๑๐ คะแนน)
๑. มีความรู้ความเข้าใจโดยรวมของงานในหน้าที่และงานที่เกี่ยวข้อง
๒. มีความรู้ความเข้าใจขั้นตอนและวิธีการปฏิบัติงาน
๓. มีความรู้ความเข้าใจในนโยบายและเป้าหมายของส่วนราชการ
๔. มีความรู้ความสามารถจัดลาดับความสาคัญของงานได้อย่างเหมาะสม
๕. มีความรู้ความสามารถใช้เทคนิคใหม่ ๆ ปรับปรุงประสิทธิภาพการปฏิบตั ิงาน
๖. มีความสนใจศึกษาและปฏิบัติงานที่เกี่ยวข้องทุกครั้งเมื่อมีโอกาส
๗. มีความรู้ความสามารถที่เพิ่มขึ้นในการพัฒนาปรับปรุงความรู้ความเข้าใจเพื่อรองรับงานทีส่ ูงขึ้น
๘. มีความรู้ความสามารถปฏิบตั ิงานได้สาเร็จรวดเร็วอย่างมีระบบ
๙. มีความรู้ความสามารถเสนอความคิดเห็นอันเป็นประโยชน์ตอ่ งานในความรับผิดชอบ
๑๐. มีความรูค้ วามสามารถปฏิบัติงานในหน้าที่และงานทีไ่ ด้รับมอบหมายได้ถูกต้อง สมบูรณ์
และเรียบร้อย
รวมคะแนนทีป่ ระเมินได้
องค์ประกอบที่ ๒ ด้านความรับผิดชอบต่อหน้าที่ (๑๐ คะแนน)
๑. ปฏิบัติงานได้ถูกต้องตามระเบียบแบบแผนของราชการ
๒. ปฏิบัติงานด้วยความตั้งใจ เอาใจใส่ และละเอียดรอบคอบ
๓. ปฏิบัติงานถูกต้องตามคาสั่งและข้อแนะนาของผู้บังคับบัญชา
๔. ปฏิบัติงานอย่างมีอุตสาหะ กระตือรือร้น และอุทิศเวลาแก่ราชการและส่วนรวม
๕. ปฏิบัติงานด้วยความซื่อสัตย์ ซื่อตรง และตรงต่อเวลา
๖. ปฏิบัติงานในหน้าที่ความรับผิดชอบและงานที่ได้รบั มอบหมายสาเร็จตามเป้าหมาย
๗. ปฏิบัติงานด้วยการยอมรับในข้อบกพร่องและตรวจสอบแก้ไขให้ถูกต้อง
๘. ปฏิบัติงานโดยการใช้วัสดุ อุปกรณ์ เครื่องมือ เครื่องใช้ของส่วนราชการอย่างประหยัด
๙. ปฏิบัติงานด้วยการรู้จักบารุง รักษา วัสดุ อุปกรณ์ เครื่องมือ เครื่องใช้ของส่วนราชการ
๑๐. ปฏิบัติงานตามหน้าที่ความรับผิดชอบได้อย่างมีประสิทธิภาพเป็นแบบอย่างที่ดี
รวมคะแนนทีป่ ระเมินได้

คะแนน
คะแนน
ผล
เต็ม ประเมิน
๑๐

๑๐
๑๐

๑๐



6

รายการประเมิน
องค์ประกอบที่ ๓ ด้านคุณลักษณะที่จาเป็นสาหรับตาแหน่ง (๑๐ คะแนน)
๑. มีทกั ษะเกี่ยวกับการปฏิบัติงานในหน้าที่ความรับผิดชอบรวมทั้งงานที่ได้รับมอบหมาย
๒. มีการปฏิบัติงานอย่างเป็นระบบและมีแผนดาเนินงาน
๓. มีความคิดริเริ่มพัฒนาการปฏิบัติงานในความรับผิดชอบ
๔. มีมนุษยสัมพันธ์ที่ดีในการปฏิบัติงาน
๕. มีความสามารถแก้ปัญหาและตัดสินใจในการปฏิบัติงานเป็นอย่างดี
๖. มีความสานึกและตระหนักในหน้าที่การบริการ
๗. มีความรักสามัคคีและช่วยเหลือซึ่งกันและกันในหน้าที่การงาน
๘. มีความเป็นผูน้ าและสามารถควบคุมอารมณ์ได้อย่างเหมาะสม
๙. มีความสนใจใฝ่ฝึกฝนหาความรู้ความชานาญและพัฒนาตนเองอยู่เสมอ
๑๐. มีคุณธรรม จริยธรรมและจรรยาบรรณเหมาะสมกับความเป็นข้าราชการ
รวมคะแนนประเมินที่ได้
องค์ประกอบที่ ๔ คุณภาพ ความยุ่งยาก ประโยชน์ และความรู้ความชานาญ ประสบการณ์
เกี่ยวกับผลงานที่ส่งประเมิน (๑๐ คะแนน)
๑. คุณภาพของงาน
พิจารณาจาก เนื้อหาสาระ ความชัดเจนถูกต้องตามหลักวิชา ทฤษฎี ความสมเหตุสมผล และ
ความสมบูรณ์ ของผลงานทีม่ ีเทคนิค วิธีการทาผลงานทีล่ ะเอียด ถูกต้อง ชัดเจน และทันสมัย
๒. ความยุ่งยากซับซ้อนของกระบวนการทาผลงาน
พิจารณาจาก ความยุ่งยากในเทคนิควิธีที่จะทาให้ได้มาซึ่งเนือ้ หาสาระที่ชดั เจน ถูกต้อง
ตามหลักวิชา ทฤษฎี ความสมเหตุสมผล และความสมบูรณ์ของผลงาน
๓. ประโยชน์และการเผยแพร่ผลงาน
พิจารณาจากการนาผลงานไปใช้ประโยชน์ต่อราชการ
ต่อความก้าวหน้าทางวิชาการ หรือผู้ที่เกี่ยวข้อง รวมถึง
การนาผลงานไปเผยแพร่ด้วยวิธีการต่าง ๆ
๔. ความรู้ความชานาญงาน ความเชี่ยวชาญ และประสบการณ์
พิจารณาจากผลงานดังกล่าวสะท้อนให้เห็นว่าผู้ขอรับการประเมิน มีความรู้ ความชานาญงาน
ความเชี่ยวชาญ ประสบการณ์ในงานนัน้ ๆ เหมาะสมกับตาแหน่งที่จะแต่งตัง้ หรือไม่
และเป็นทีย่ อมรับหรือไม่ เพียงใด
รวมคะแนนทีป่ ระเมินได้
รวมคะแนนทั้งหมด(องค์ประกอบที่ ๑-๔) ที่ประเมินได้

๑๑.๒ แนวคิด/วิธีการพัฒนาหรือปรับปรุงงานให้มีประสิทธิภาพมากขึ้น ให้แสดงถึงหลักการ
และเหตุผล แนวความคิด/ข้อเสนอ ผลที่คาดว่าจะได้รับ และตัวชี้วัดความสาเร็จ

คะแนน
คะแนน
ผล
เต็ม ประเมิน
๑๐

๑๐
๑๐
๓
๒
๓

๒

๑๐
๔๐

๑๐

ลงชื่อ...........................................................ผู้ประเมิน
(......................................................)
วันที่.............เดือน.......................พ.ศ.........

