
 

 
 

ประกาศคณะกรรมการศึกษาธิการจังหวัดกรุงเทพมหานคร 
เรื่อง   การเปลี่ยนตําแหนง การเลื่อนระดับ การยายและการโอนขาราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา  

การยายขาราชการพลเรือนสามัญ เพ่ือบรรจุและแตงตั้งเปนขาราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา 
ตําแหนงบุคลากรทางการศึกษาอ่ืน ตามมาตรา 38 ค.(2)  ใหดํารงตําแหนงผูอํานวยการกลุม                  

--------------------------------- 

ดวยคณะกรรมการศึกษาธิการจังหวัดกรุงเทพมหานคร ในการประชุม  ครั้งท่ี ๑/๒๕๖๓ เม่ือวันท่ี
๒๑ มกราคม ๒๕๖๓ และครั้งท่ี 4/๒๕๖4 เม่ือวันท่ี 5 มีนาคม ๒๕๖4 มีมติอนุมัติใหสํานักงานศึกษาธิการจังหวัด
กรุงเทพมหานคร ดําเนินการคัดเลือกขาราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตําแหนงบุคลากรทางการศึกษา
อ่ืน ตามมาตรา ๓๘ ค.(๒) ขาราชการพลเรือนสามัญ เพ่ือบรรจุและแตงตั้งเปนขาราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา 
ตําแหนงบุคลากรทางการศึกษาอ่ืน ตามมาตรา 38 ค.(2)  ใหดํารงตําแหนงผูอํานวยการกลุม สังกัดสํานักงานเขตพ้ืนท่ี
การศึกษามัธยมศึกษากรุงเทพมหานคร เขต 2 และสํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษากรุงเทพมหานคร   

อาศัยอํานาจตามความในมาตรา ๒๓ มาตรา ๕๓ และมาตรา ๖๑ แหงพระราชบัญญัติระเบียบ 
ขาราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา พ.ศ.๒๕๔๗ และท่ีแกไขเพ่ิมเติม มาตรา 41 มาตรา 53 มาตรา 57 มาตรา 
58 มาตรา 59 และมาตรา 133 แห งพระราชบัญญัติ ระเบี ยบข าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา                     
พ.ศ. 2547 และท่ีแกไขเพ่ิมเติม คําสั่งหัวหนาคณะรักษาความสงบแหงชาติ ท่ี 19/2560 สั่ง ณ วันท่ี 3 เมษายน 2560  
หนังสือสํานักงาน ก.พ. ท่ี นร 1006/ว 10 ลงวันท่ี 15 กันยายน 2548  หนังสือสํานักงาน ก.ค.ศ. ดวนท่ีสุด ท่ี ศธ 
0206.5/ว 7 ลงวันท่ี 21 เมษายน 2552 หนังสือสํานักงาน ก.ค.ศ. ท่ี ศธ 0206.5/ว 8 ลงวันท่ี 10 พฤษภาคม 
2556 หนังสือสํานักงาน ก.ค.ศ. ท่ี ศธ 0206.5/ว 30 ลงวันท่ี 28 กันยายน 2560 หนังสือสํานักงาน ก.ค.ศ. ท่ี ศธ 
0206.5/ว 26 ลงวันท่ี 15 สิงหาคม 2560 หนังสือสํานักงานคณะกรรมการการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน ดวนท่ีสุด ท่ี ศธ 
04009/4010 ลงวันท่ี 6 กรกฎาคม 2561 หนังสือสํานักงานคณะกรรมการการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน ดวนท่ีสุด ท่ี ศธ 
04009/372 ลงวันท่ี 21 มกราคม 2562 จึงประกาศรับสมัครคัดเลือกขาราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา 
ขาราชการพลเรือนสามัญ เพ่ือบรรจุและแตงตั้งเปนขาราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาอ่ืน ตามมาตรา 38 ค.(2) 
ใหดํารงตําแหนงผูอํานวยการกลุม สังกัดสํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษามัธยมศึกษากรุงเทพมหานคร เขต 2 และ
สํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษากรุงเทพมหานคร ดังนี้ 

              ๑. ตําแหนงท่ีคัดเลือก จํานวน ๓ ตําแหนง ดังนี้ 

 

 

 

ท่ี ตําแหนง 
เลขท่ี 

ตําแหนง ระดับ กลุม/หนวย 

สํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษามัธยมศึกษากรุงเทพมหานคร เขต 2 
1 อ 3๐ นักวิเคราะหนโยบายและแผน 

(ผูอํานวยการกลุม) 
 ชํานาญการพิเศษ 
 

 นโยบายและแผน 
 สํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษา   
มัธยมศึกษากรุงเทพมหานคร เขต 2 

2 อ 3๗ นักวิชาการศึกษา 
(ผูอํานวยการกลุม) 

 ชํานาญการพิเศษ สงเสริมการจัดการศึกษาสํานักงาน
เขตพ้ืนท่ีการศึกษา 
มัธยมศึกษากรุงเทพมหานคร เขต 2 
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 ๒. คุณสมบัติของผูสมัครคัดเลือก 
   2.1  เปนขาราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตําแหนงบุคลากรทางการศึกษาอ่ืน                   

ตามมาตรา 38 ค.(2)  ขาราชการพลเรือนสามัญ สังกัดสํานักงานคณะกรรมการการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน 

     2.2  ปจจุบันดํารงตําแหนงในระดับชํานาญการพิเศษ ท่ี ก.ค.ศ.จัดอยูในกลุมตําแหนงเดียวกันและ 
    2.3  มีคุณสมบัติตรงตามคุณสมบัติเฉพาะตําแหนงนักวเิคราะหนโยบายและแผนชํานาญการพิเศษและ

นักวิชาการศึกษาชํานาญการพิเศษ  

3. วัน เวลา และสถานท่ีรับสมัคร 
 ผูประสงคจะสมัครเขารับการคัดเลือก ใหขอรับใบสมัครและยื่นใบสมัครดวยตนเอง ณ กลุมบริหารงานบุคคล  

สํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาท่ีมีตําแหนงวาง ระหวางวันท่ี  22 - 30 เมษายน 2564 (ในวันและเวลาราชการ) 

4.   เอกสารการย่ืนสมัครเขารับการคัดเลือก ใหสงจํานวนท้ังส้ิน 6 ชุด (ตนฉบับ ๑ ชุด และสําเนา                 
5 ชุด)  ประกอบดวย 

4.1  ใบสมัครเขารับการคัดเลือกและแนบสําเนา ก.พ. 7   
 4.2  รายงานผลงานหรือความสําเร็จของงานยอนหลัง 2 ป (ไมเกิน 5 หนากระดาษ A4)   

   4.3   วิสยัทัศน (ไมเกิน 10 หนากระดาษ A4)             
 ๔.๔   สําเนาปริญญาบัตรและหรือระเบียนแสดงผลการเรียน พรอมรับรองสําเนา 
 ๔.๕   สําเนาคําสั่งมอบหมายงานท่ีปฏิบัติ 

                  5.  การประกาศรายช่ือผูมีสิทธิเขารับการคัดเลือก 
              สํานักงานศึกษาธิการจังหวัดกรุงเทพมหานคร จะประกาศรายชื่อผูมีสิทธิเขารับการคัดเลือก ภายใน
วันท่ี ๗ พฤษภาคม  2564  ณ  สํานักงานศึกษาธิการจังหวดักรุงเทพมหานคร ,สํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษามัธยมศึกษา
กรุงเทพมหานคร เขต 2  สาํนักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษากรุงเทพมหานคร และทางเว็บไซต 
http://www.bkkedu.in.th ,  https://www.sesao2.go.th 

        6. หลักเกณฑและวิธีการคัดเลือก        
  สํานักงานศึกษาธิการจังหวัดกรุงเทพมหานคร จะพิจารณาคัดเลือกโดยวิธีการประเมินความ
เหมาะสมกับตําแหนง ดังนี้ 
  6.1  การประเมินประวตัิและผลงาน(พิจารณาจากใบสมัครและเอกสารแสดงผลงาน/ 
ความสําเร็จของงาน)       จํานวน  50  คะแนน 

6.2  ประเมินวิสัยทัศน (พิจารณาจากเอกสารแสดงวิสัยทัศน) จํานวน  50  คะแนน 
6.3  สัมภาษณ      จํานวน  50  คะแนน  

การพิจารณาคัดเลือกนั้น ผูไดรับการคัดเลือกจะตองเปนผูไดคะแนนสูงสุด ตามหลักเกณฑและวิธีการคัดเลือก                
โดยคณะกรรมการคัดเลือก ฯ จะพิจารณาคัดเลือกจากเอกสารใบสมัครเขารับการคัดเลือกประวัติการทํางาน ประวัติ
สวนบุคคล โดยดําเนินการตาม หลักเกณฑและวิธีการประเมินความเหมาะสมกับตําแหนงในการคัดเลือกขาราชการคร ู
และบุคลากรทางการศึกษา ตําแหนงบุคลากรทางการศึกษาอ่ืน ตามมาตรา 38 ค.(2) เพ่ือแตงตั้งใหดํารงตําแหนง
ผูอํานวยการกลุม  (แนบทายประกาศ) 

/7.กําหนดวัน... 

สํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษากรุงเทพมหานคร   
อ 36 นักวิชาการศึกษา 

(ผูอํานวยการกลุม) 
 ชํานาญการพิเศษ สงเสริมการจัดการศึกษา 

สํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษา
กรุงเทพมหานคร   
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๗. กําหนดวัน เวลา การคัดเลือก 
  จะดําเนินการคัดเลือก ในวันท่ี 14 พฤษภาคม ๒๔๖4 เปนตนไป ณ สํานักงานศึกษาธิการจังหวัด
กรุงเทพมหานคร 

๘. การประกาศผลการคัดเลือก 
            จะประกาศผลการคัดเลือก ฯ ภายในวันท่ี 19 พฤษภาคม  2564 ณ  สาํนักงานศึกษาธิการจังหวัด
กรุงเทพมหานคร ,สํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษามัธยมศึกษากรุงเทพมหานคร เขต 2  สํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษา
ประถมศึกษากรุงเทพมหานคร และทางเวบ็ไซต http://www.bkkedu.in.th ,  https://www.sesao2.go.th  
โดยเรียงลําดับจากผูท่ีไดคะแนนสูงสุด ไปหาผูท่ีไดคะแนนต่ําสุดตามจํานวน ผูท่ีผานการคัดเลือกหากไดคะแนนเทากัน
จะจัดลําดับตามหลักอาวุโสทางราชการ 

     9.  การแตงตั้งผูไดรับการคัดเลือก 
    9.1  จะดําเนินการแตงตั้งผูไดรับการคัดเลือกท่ีไดคะแนนรวมสูงสุดในลําดับท่ี 1 ของแตละตําแหนง 

เวนแตผูไดรับการคัดเลือกลําดับท่ี 1 สละสิทธิการแตงตั้ง จะดําเนินการแตงตั้งผูไดรับการคัดเลือกลําดับถัดไป จนครบ

ตามจํานวนตําแหนงวาง 

      9.2  การคัดเลือกครั้งนี้ เปนการคัดเลือกเฉพาะคราว  จะไมมีการข้ึนบัญชีไวแตอยางใด 

     10.  การยกเลิกคําส่ังแตงตั้ง 
   กรณีตรวจสอบภายหลังพบวาผูไดรับคัดเลือกตามประกาศนี้เปนผูขาดคุณสมบัติ ตามท่ี ก.ค.ศ.

กําหนด หรือในกรณีท่ีผูไดรับการคัดเลือกแจงขอมูลในใบสมัครและเอกสารท่ีเปนเท็จ ผูมีอํานาจสั่งบรรจุและแตงตั้งตาม

มาตรา 53   แหงพระราชบัญญัติระเบียบขาราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา พ.ศ. 2547 และท่ีแกไขเพ่ิมเติม               

จะไมพิจารณาแตงตั้งใหดํารงตําแหนงหรือหากมีคําสั่งแตงตั้งแลว จะยกเลิกคําสั่งแตงตั้งใหดํารงตําแหนงแลวแตกรณี 

จะเรียกรองสิทธิใด ๆ ในภายหลังมิได 

            ประกาศ  ณ  วันท่ี  8  เมษายน พ.ศ. 2564 

                            
                                                (นายรัชพร  วรรณคํา) 

                           ศึกษาธิการจังหวัดกรุงเทพมหานคร ปฏิบัติหนาท่ีแทน 

                           ประธานกรรมการศึกษาธิการจังหวัดกรุงเทพมหานคร 
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ปฏทิินการรับสมัครการเปล่ียนตําแหนง การเล่ือนระดับ การยายและการโอนขาราชการครูและบุคลากร 

ทางการศึกษา ขาราชการพลเรือนสามัญ เพ่ือบรรจุและแตงตั้งเปนขาราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา 
ตําแหนงบุคลากรทางการศึกษาอ่ืน ตามมาตรา 38 ค.(2)  ใหดํารงตําแหนงผูอํานวยการกลุม 

สังกัดสํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษามัธยมศึกษากรุงเทพมหานคร เขต 2 และสํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษา
ประถมศึกษากรุงเทพมหานคร  

 (แนบทายประกาศคณะกรรมการศึกษาธิการจังหวัดกรุงเทพมหานคร ลงวันท่ี  8 เมษายน พ.ศ. 2564)  

 
 
ประกาศรบัสมัคร   ภายในวันที ่8 เมษายน  2564 
 
รับสมัคร    ระหวาง วันท่ี  22 - 30 เมษายน  2564 (ในวันและเวลาราชการ) 
 
ประกาศรายชื่อผูมีสิทธิคดัเลือก  ภายในวันที ่ ๗ พฤษภาคม  2564 
 
ดําเนินการคดัเลือก   วันท่ี 14 พฤษภาคม  2564 
 
ประกาศผลการคดัเลือก   ภายในวันที ่19 พฤษภาคม  2564 
 

 
 

(กําหนดการน้ีอาจเปลี่ยนแปลงไดตามความเหมาะสม) 
 

 
 
 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 



 
ใบสมัครคัดเลือกการเปล่ียนตําแหนง การเล่ือนระดับ การยายและการโอนขาราชการครูและบุคลากร 

ทางการศึกษา ขาราชการพลเรือนสามัญ เพ่ือบรรจุและแตงตั้งเปนขาราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา 
ตําแหนงบุคลากรทางการศึกษาอ่ืน ตามมาตรา 38 ค.(2)  ใหดํารงตําแหนงผูอํานวยการกลุม 

สังกัดสํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษา............................... 
 

ตําแหนง…...........................................................….กลุม........................................................ 
รับสมัครคัดเลือก ฯ ตําแหนงเลขท่ี.................สังกัดสํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษา……………………………………… 

**************** 
1.  ชื่อ…………………………………………….…สกุล………………………………………..................... 
 หมายเลขประจําตัวประชาชน……………………………………………………………………………... 
2.  เพศ  ชาย   หญิง 
3.  วัน เดือน ปเกิด……………………….………………….อายุปจจุบัน……….ปวันเกษียณอายุราชการ……………………... 
4.  ปจจุบันดํารงตําแหนง……………………………………………………………………………..ระดับ…………… 
     เงินเดือน…………………………บาท  กลุมงาน………………………………………………………………......................... 
     กลุม…………………………………………………..……………สงักัด…………………………………......................... 
     โทรศัพท…………………………………โทรสาร…………..……E-mail…………………………….…………………... 
5.  ประวัติสวนตัวและประวัติการรับราชการ 
     วันบรรจุเขารับราชการ..…………………………………..ตําแหนง………….………………………..ระดับ…………………... 
     ระยะเวลาการปฏิบัติราชการรวม………………..ป……………...เดือน 
     การไดรับแตงตั้งใหดํารงตําแหนงในแตละระดับ 
  ระดับ 3  เม่ือ…………………………………………………………………….. 
  ระดับ 4  เม่ือ…………………………………………………………………….. 
  ระดับ 5  เม่ือ…………………………………………………………………….. 
  ระดับ 6  เม่ือ……………………………………………………………………. 
  ระดับ 7  เม่ือ…………………………………………………………………… 
  ระดับชํานาญการ เม่ือ…………………………………………………………………… 

การดํารงตําแหนงท่ีสําคัญ (ตําแหนงตั้งแตระดับ 3 ข้ึนไป โดยระบุเฉพาะการเปลี่ยนตําแหนง ระดับ และสถานท่ี
ปฏิบัติราชการ) 

ชื่อตําแหนง สังกัด ชวงเวลาท่ีดํารงตําแหนง รวมเวลาดํารงตําแหนง 
1. 
2. 
 
 
 
ฯลฯ 

   

 

ติดรูปถาย   
1 นิ้ว 



- 2 - 
 

     การดํารงตําแหนงในสายงานท่ีจะเขารับการคัดเลือก 
  เคย  ตั้งแต……………………ถึง………………………รวม…………ป…….…..เดือน 
  ไมเคย 
     การขอนับระยะเวลาท่ีเก่ียวของหรือเก้ือกูล (ถามี) 
  ไมตองขอนับ 
  ขอนับ  
6.  ประวัติการศึกษา 

วุฒิการศึกษา 
ระดับการศึกษา สาขา สถาบัน วัน เดือน ปท่ีสําเร็จ 

ปริญญาตรี    
ปริญญาโท    
ปริญญาเอก    
การศึกษาระดับอ่ืน ๆ 
ท่ีสําคัญ 

   

หมายเหตุ  คุณวุฒิท่ีระบุจะตองไดรับการรับรองจาก ก.พ.เทานั้น 
 
7.  ประวัติการฝกอบรมดูงาน (เฉพาะการอบรมท่ีไดรับวุฒิบัตร) 

ชื่อหลักสูตร หนวยงานท่ีจัด ชวงเวลา 
 
 

  
 

 
8.  ประวัติการลาและความประพฤติ(1 ต.ค. 2559 – ปจจุบัน) 

จํานวนวนัลา หมายเหตุ 

จํานวนครั้งท่ีลา ลาปวย ลากิจ 
ลา

อุปสมบท 
ลาคลอด

บุตร 
ลาศึกษา

ตอ 
รวมวันลา  

        
 การถูกดําเนินการทางวินัย   ไมเคย 
      เคย ระบุ…………………………………………….. 
 
9.  ผลงานท่ีภาคภูมิใจ 

ชื่อผลงาน ป พ.ศ.ท่ีดําเนินการ 
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10.  ประสบการณในการปฏิบัติงาน (เคยปฏิบัติงานเก่ียวกับอะไรบางท่ีนอกเหนือจากขอ 5 เชน หัวหนา   
      โครงการ หัวหนางาน กรรมการ อนุกรรมการ เลขานุการ วิทยากร ฯลฯ) 
………………………………………………………………………………………………………………..……………………………………………………
…………………………………………….....................................................................................................................…………….. 
………………………………………………………………………………………………………………..……………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………..…………………………………………………………….. 
 
ขาพเจาขอรับรองวาขอความท่ีแจงไวในใบสมัครนี้ถูกตองและเปนความจริงทุกประการ 
 

(ลงชื่อ) ..................................................ผูสมัครเขารับคัดเลือก 
(…………….……………………………..) 

วันท่ี……………./………………../…………….. 
 

ความเห็นของผูบังคับบัญชาชั้นตน 
……………………………………………………………………………………………………………...……………………………………………………
…………………………………………………...............................................................................................................…………... 

 
(ลงชื่อ)  …………………………………. 

(………………………….……….) 
ตําแหนง………………………………… 
วันท่ี………..…/…..………/….……….. 

 
 
ความเห็นของผูบังคับบัญชาเหนือข้ึนไป 1 ระดับ 
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………......................................................................................................................……… 

 
(ลงชื่อ)  …………………………………. 

(………………………….……….) 
ตําแหนง………………………………… 
วันท่ี………..…/…..………/….……….. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
หลักเกณฑและวิธีการประเมินความเหมาะสมกับตําแหนงในการคัดเลือกการเปล่ียนตําแหนง การเล่ือนระดับ  

การยายและการโอนขาราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา การยายขาราชการพลเรือนสามัญ เพ่ือบรรจุและ
แตงตั้งเปนขาราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตําแหนงบุคลากรทางการศึกษาอ่ืน ตามมาตรา 38 ค.(2)  

ใหดํารงตําแหนง ผูอํานวยการกลุมสังกัดสํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษามัธยมศึกษากรุงเทพมหานคร เขต 2  
และสํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษากรุงเทพมหานคร 

---------------------------------------------- 
ตอนท่ี  1  ประวัติและผลงานพิจารณาจากองคประกอบ ดังนี้ 
1.1  ประวัติ 25  คะแนน 
 1.  วุฒิการศึกษา  (5  คะแนน) มีวุฒิทางการศึกษาตามมาตรฐานกําหนดตําแหนง 
   ปริญญาเอก    5  คะแนน 
   ปริญญาโท    4  คะแนน 
   ปริญญาตรี    3  คะแนน 
 2.  อายุราชการ  (5  คะแนน) 
   21  ป ข้ึนไป    5  คะแนน 
   11 – 20  ป    4  คะแนน 
   10 ปลงมา    3  คะแนน 
 3. ประสบการณทํางานในสายงานท่ีแตงตั้ง (สายงานนักวิชาการเงินและบัญชี/สายงานทรัพยากรบุคคล/ 
สายงานนักวิเคราะหนโยบายและแผน/สายงานนักวิชาการศึกษา)  (5 คะแนน) 
   มีประสบการณในสายงาน  10  ป ข้ึนไป 5  คะแนน 
   มีประสบการณในสายงาน 8 – 9 ป 4  คะแนน 
   มีประสบการณในสายงาน  5 – 7 ป 3  คะแนน 
 4. บําเหน็จความชอบประจําป (5 คะแนน) ใหพิจารณาจากไดรับเลื่อนข้ันเงินเดือนในรอบ 5 ปงบประมาณ
ยอนหลัง  
   ไดรับการพิจารณาเลื่อนข้ัน  2  ข้ัน/ระดับดีเดน จํานวน 4 – 5 ครั้ง 5  คะแนน 
   ไดรับการพิจารณาเลื่อนข้ัน  2  ข้ัน/ระดับดีเดน จํานวน 2 – 3 ครั้ง 4  คะแนน 
   ไดรับการพิจารณาเลื่อนข้ัน  2  ข้ัน/ระดับดีเดน จํานวน 1 ครั้ง 3  คะแนน 
 5.  การรักษาวินัย (5  คะแนน) ใหพิจารณาจากประวัติการถูกลงโทษทางวินัย ตั้งแตเขารับราชการเปนตนมา 
   ไมเคยถูกลงโทษทางวินัย    5  คะแนน 
   เคยถูกลงโทษทางวินัย แตไดรับการลางมลทินแลว 4  คะแนน 
   เคยถูกลงโทษตัดเงินเดือนหรือลดข้ันเงินเดือน 3  คะแนน 
 
1.2  ผลงาน  25  คะแนน 
 1.  ผลการปฏิบัติงานยอนหลัง  2  ป 
  -  ผลงานท่ีเปนผลการดําเนินงานท่ีผานมาท่ีเปนผลสําเร็จของงานท่ีเกิดจากการปฏิบัติงาน                       
ในตําแหนงหนาท่ีความรับผิดชอบของผูนั้น 
 
 
 
 
 
 



 
 
ตอนท่ี  2  วิสัยทัศน 
พิจารณาจากขอเสนอเกี่ยวกับวิสัยทัศนท่ีมีความเหมาะสมตรงตามความตองการของตําแหนง (50  คะแนน) 

1. ความรู ความเขาใจในภารกิจดานบริหารงานการเงินและสินทรัพย/บริหารงานบุคคล/บรหิารงาน
วิเคราะหนโยบายและแผน/บริหารงานวิชาการศึกษา 25  คะแนน 

2. ขอเสนอแนวคิด เพ่ือพัฒนางานดานบริหารงานการเงินและสินทรัพย/บริหารงานบุคคล/บริหารงาน
วิเคราะหนโยบายและแผน/บริหารงานวิชาการศึกษา 25  คะแนน 

 
ตอนท่ี  3  สัมภาษณ 
ประเมินโดยการสัมภาษณ  (50  คะแนน) 
 พิจารณาจากองคประกอบและตัวชี้วัด ดังนี้ 
ท่ี องคประกอบ/ตัวช้ีวัด คาคะแนน กรอบการพิจารณา 
1 บุคลิกภาพ ทวงทีวาจา 10 คะแนน พิจารณาจากการแตงกาย กริยาทาทาง ทวงทีวาจา            

การสื่อสาร 
2 คุณลักษณะของบุคคลท่ีจําเปน

สําหรับตําแหนงท่ีจะแตงตั้ง 
10 คะแนน พิจารณาจากกรอบความคิด กระบวนการ วิธีการ และ

แนวทางในการปฏิบัติงาน 
3 ภาวะผูนําและการตัดสินใจ 10 คะแนน พิจารณาการตัดสินใจและการแกปญหา 
4 เจตคติและอุดมการณ 10 คะแนน พิจารณาจากการประมวลการตอบคําถามทุกองคประกอบ

โดยมีหลักคิดและวิธีการแกปญหาในเชิงบวก และสามารถ
อธิบายหลักคิดและวิธีแกปญหานั้นใหเปนท่ียอมรับได 

5 ผลงานสําคัญ 10 คะแนน พิจารณาจากการแสดงออกถึงภูมิความรู ทักษะ/ความ
ชํานาญ/ประสบการณท่ีจําเปนและสงผลตอการดํารง
ตําแหนงใหม 

 
คะแนนรวม  ตอนท่ี  1 – 3  รวมท้ังส้ิน  150  คะแนน 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


