
 
 

ประกาศคณะกรรมการศึกษาธิการจังหวัดกรุงเทพมหานคร 
เรื่อง   การเปลี่ยนต าแหน่ง การเลื่อนระดับ การย้ายและการโอนข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา  

การย้ายข้าราชการพลเรือนสามัญ เพ่ือบรรจุและแต่งตั้งเป็นข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา 
ต าแหน่งบุคลากรทางการศึกษาอ่ืน ตามมาตรา 38 ค.(2)  ให้ด ารงต าแหน่งผู้อ านวยการกลุ่ม   

                สังกัดส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 2 
--------------------------------- 

ด้วยคณะกรรมการศึกษาธิการจังหวัดกรุงเทพมหานคร ในการประชุม  ครั้งที่ 1/๒๕๖3 เมื่อวันที่ 
21  มกราคม ๒๕๖3 ได้มีมติอนุมัติให้ส านักงานศึกษาธิการจังหวัดกรุงเทพมหานคร ด าเนินการคัดเลือกข้าราชการครู
และบุคลากรทางการศึกษา ต าแหน่งบุคลากรทางการศึกษาอ่ืน ตามมาตรา ๓๘ ค.(๒) ข้าราชการพลเรือนสามัญ               
เพ่ือบรรจุและแต่งตั้งเป็นข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ต าแหน่งบุคลากรทางการศึกษาอ่ืน ตามมาตรา 38 ค.(2)  
ให้ด ารงต าแหน่งผู้อ านวยการกลุ่ม สังกัดส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 2  

อาศัยอ านาจตามความในมาตรา ๒๓ มาตรา ๕๓ และมาตรา ๖๑ แห่งพระราชบัญญัติระเบียบ 
ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา พ.ศ.๒๕๔๗ และที่แก้ไขเพ่ิมเติม มาตรา 41 มาตรา 53 มาตรา 57 มาตรา 
58 มาตรา 59 และมาตรา 133 แห่ งพระราชบัญญั ติ ระเบี ยบข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา                     
พ.ศ. 2547 และที่แก้ไขเพ่ิมเติม ค าสั่งหัวหน้าคณะรักษาความสงบแห่งชาติ ที่ 19/2560 สั่ง ณ วันที่ 3 เมษายน 2560  
หนังสือส านักงาน ก.พ. ที่ นร 1006/ว 10 ลงวันที่ 15 กันยายน 2548  หนังสือส านักงาน ก.ค.ศ. ด่วนที่สุด ที่ ศธ 
0206.5/ว 7 ลงวันที่ 21 เมษายน 2552 หนังสือส านักงาน ก.ค.ศ. ที่ ศธ 0206.5/ว 8 ลงวันที่ 10 พฤษภาคม 
2556 หนังสือส านักงาน ก.ค.ศ. ที่ ศธ 0206.5/ว 30 ลงวันที่ 28 กันยายน 2560 หนังสือส านักงาน ก.ค.ศ. ที่ ศธ 
0206.5/ว 26 ลงวันที่ 15 สิงหาคม 2560 หนังสือส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน ด่วนที่สุด ที่ ศธ 
04009/4010 ลงวันที่ 6 กรกฎาคม 2561 หนังสือส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน ด่วนที่สุด ที่ ศธ 
04009/372ลงวันที่ 21 มกราคม 2562 จึงประกาศรับสมัครคัดเลือกข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา 
ข้าราชการพลเรือนสามัญ เพ่ือบรรจุและแต่งตั้งเป็นข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาอ่ืน ตามมาตรา 38 ค.(2) 
ให้ด ารงต าแหน่งผู้อ านวยการกลุ่ม ในสังกัดส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 2 ดังนี้ 

1. ต ำแหน่งที่คัดเลือก  จ ำนวน  4  ต ำแหน่ง  ดังนี้ 

/2.คุณสมบัติ... 
 
 

ที ่ ต าแหน่ง 
เลขท่ี 

ต าแหน่ง ระดับ กลุ่ม/หน่วย 

1 อ 7 นักวิชาการเงินและบัญชี หรือ  
เจ้าพนักงานการเงินและบัญชี 
(ผู้อ านวยการกลุ่ม) 

ช านาญการพิเศษ 
หรือ อาวุโส 

บริหารงานการเงินและสินทรัพย์ 

2 อ 17 นักทรพัยากรบุคคล 
(ผู้อ านวยการกลุ่ม) 

ช านาญการพิเศษ บริหารงานบุคคล 

3 อ 3๐ นักวิเคราะห์นโยบายและแผน 
(ผู้อ านวยการกลุ่ม) 

ช านาญการพิเศษ นโยบายและแผน 

๔ อ 37 นักวิชาการศึกษา 
(ผู้อ านวยการกลุ่ม) 

ช านาญการพิเศษ ส่งเสริมการจัดการศึกษา 
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2. คุณสมบัติของผู้สมัครคัดเลือก 
    2.1  เป็นข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ต าแหน่งบุคลากรทางการศึกษาอ่ืน                   

ตามมาตรา 38 ค.(2)  ข้าราชการพลเรือนสามัญ สังกัดส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน 
      2.2  ปัจจุบันด ารงต าแหน่งในระดับช านาญการพิเศษ ที่ ก.ค.ศ.จัดอยู่ในกลุ่มต าแหน่ง
เดียวกันและ 
   2.3  มีคุณสมบัติตรงตามคุณสมบัติเฉพาะส าหรับต าแหน่งนักวิชาการเงินและบัญชี  นักทรัพยากร
บุคคลช านาญการพิเศษ  นักวิเคราะห์นโยบายและแผนช านาญการพิเศษ และต าแหน่งนักวิชาการศึกษาช านาญการพิเศษ               
(ตามเอกสารแนบ) 

3. วัน เวลำ และสถำนที่รับสมัคร 
 ผู้ประสงค์จะสมัครเข้ารับการคัดเลือก ให้ขอรับใบสมัครและยื่นใบสมัครด้วยตนเองที่                          

กลุ่มบริหารงานบุคคล     ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 2    ระหว่ำงวันที่  10 - 14  กุมภำพันธ์ 2563                                  
(ไม่เว้นวันหยุดราชการ) 

4.   เอกสำรกำรยื่นสมัครเข้ำรับกำรคัดเลือก ให้ส่งจ ำนวนทั้งสิ้น ๖ ชุด (ต้นฉบับ ๑ ชุด และส ำเนำ                 
๕ ชุด)  ประกอบด้วย 

4.1  ใบสมัครเข้ารับการคัดเลือกและแนบส าเนา ก.พ. 7   
 4.2  รายงานผลงานหรือความส าเร็จของงานย้อนหลัง 2 ปี (ไม่เกิน 5 หน้ากระดาษ A4)   

   4.3   วิสยัทัศน์ (ไม่เกิน 10 หน้ากระดาษ A4)             
 ๔.๔   ส าเนาปริญญาบัตรและหรือระเบียนแสดงผลการเรียน พร้อมรับรองส าเนา 
 ๔.๕   ส าเนาค าสั่งมอบหมายงานที่ปฏิบัติ 

                  5.  กำรประกำศรำยชื่อผู้มีสิทธิเข้ำรับกำรคัดเลือก 
         ส านักงานศึกษาธิการจังหวัดกรุงเทพมหานคร จะประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการคัดเลือก 
ภำยในวันที่  18  กุมภำพนัธ์  2563 ณ  ส านักงานศึกษาธิการจังหวัดกรุงเทพมหานคร ,ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา
มัธยมศึกษา เขต 2  และทางเวบ็ไซต์ http://www.bkkedu.in.th   http://www.secondary2.obec.go.th 

        6. หลักเกณฑ์และวิธีกำรคัดเลือก        
   ส านักงานศึกษาธิการจังหวัดกรุงเทพมหานคร จะพิจารณาคัดเลือกโดยวิธีการประเมินความ
เหมาะสมกับต าแหน่ง ดังนี้ 
   6.1  การประเมินประวัติและผลงาน(พิจารณาจากใบสมัครและเอกสารแสดงผลงาน/ความส าเร็จ
ของงาน)          จ านวน  50  คะแนน 

6.2  ประเมินวิสัยทัศน์ (พิจารณาจากเอกสารแสดงวิสัยทัศน์) จ านวน  50  คะแนน 
6.3  สัมภาษณ ์      จ านวน  50  คะแนน  

การพิจารณาคัดเลือกนั้น ผู้ได้รับการคัดเลือกจะต้องเป็นผู้ได้คะแนนสูงสุด ตามหลักเกณฑ์และวิธีการคัดเลือก                
โดยคณะกรรมการคัดเลือก ฯ จะพิจารณาคัดเลือกจากเอกสารใบสมัครเข้ารับการคัดเลือกประวัติการท างาน ประวัติ
ส่วนบุคคล โดยด าเนินการตาม หลักเกณฑ์และวิธีการประเมินความเหมาะสมกับต าแหน่งในการคัดเลือกข้าราชการครู 
และบุคลากรทางการศึกษา ต าแหน่งบุคลากรทางการศึกษาอ่ืน ตามมาตรา 38 ค.(2) เพ่ือแต่งตั้งให้ด ารงต าแหน่ง
ผู้อ านวยการกลุ่ม  (แนบท้ายประกาศ) 
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  ๗. ก ำหนดวัน เวลำ กำรคัดเลือก 
   จะด าเนินการคัดเลือก ในวันที่ 25  กุมภำพันธ์ ๒๔๖3 เป็นต้นไป ณ ส านักงาน
ศึกษาธิการจังหวัดกรุงเทพมหานคร 

๘. กำรประกำศผลกำรคัดเลือก 
   จะประกาศผลการคัดเลือก ฯ ภำยในวันที่  3  มีนำคม  2563 ณ  ส านักงานศึกษาธิการ
จังหวัดกรุงเทพมหานคร ,ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศกึษา เขต 2 และทางเว็บไซต์ http://www.bkkedu.in.th   
http://www.secondary2.obec.go.th  โดยเรียงล าดับจากผู้ที่ได้คะแนนสูงสุด ไปหาผู้ที่ได้คะแนนต่ าสุดตามจ านวน            
ผู้ที่ผ่านการคัดเลือกหากได้คะแนนเท่ากันจะจัดล าดับตามหลักอาวุโสทางราชการ 

     9.  กำรแต่งตั้งผู้ได้รับกำรคัดเลือก 
    9.1  จะด าเนินการแต่งตั้งผู้ได้รับการคัดเลือกที่ได้คะแนนรวมสูงสุดในล าดับที่ 1 ของแต่ละต าแหน่ง 
เว้นแต่ผู้ได้รับการคัดเลือกล าดับที่ 1 สละสิทธิการแต่งตั้ง จะด าเนินการแต่งตั้งผู้ได้รับการคัดเลือกล าดับถัดไป จนครบ
ตามจ านวนต าแหน่งว่าง 
      9.2  การคัดเลือกครั้งนี้ เป็นการคัดเลือกเฉพาะคราว  จะไม่มีการขึ้นบัญชีไว้แต่อย่างใด 

     10.  กำรยกเลิกค ำสั่งแต่งตั้ง 
   กรณีตรวจสอบภายหลังพบว่าผู้ได้รับคัดเลือกตามประกาศนี้เป็นผู้ขาดคุณสมบัติ ตามที่ ก.ค.ศ.
ก าหนด หรือในกรณีที่ผู้ได้รับการคัดเลือกแจ้งข้อมูลในใบสมัครและเอกสารที่เป็นเท็จ ผู้มีอ านาจสั่งบรรจุและแต่งตั้งตาม
มาตรา 53   แห่งพระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา พ.ศ. 2547 และที่แก้ไขเพ่ิมเติม               
จะไม่พิจารณาแต่งตั้งให้ด ารงต าแหน่งหรือหากมีค าสั่งแต่งตั้งแล้ว จะยกเลิกค าสั่งแต่งตั้งให้ด ารงต าแหน่งแล้วแต่กรณี 
จะเรียกร้องสิทธิใด ๆ ในภายหลังมิได้ 

            ประกาศ  ณ  วันที่  28  มกราคม พ.ศ. 2563 
 

                           ว่าทีร่้อยตร ี
                                                (อานนท์ สุขภาคกิจ) 

                ศึกษาธิการจังหวัดกรุงเทพมหานคร ปฏิบัติหน้าที่แทน 
               ประธานกรรมการศึกษาธิการจังหวัดกรุงเทพมหานคร 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

ปฏิทินกำรรับสมัครกำรเปลี่ยนต ำแหน่ง กำรเลื่อนระดับ กำรย้ำยและกำรโอนข้ำรำชกำรครูและบุคลำกร 
ทำงกำรศึกษำ ข้ำรำชกำรพลเรือนสำมัญ เพื่อบรรจุและแต่งตั้งเป็นข้ำรำชกำรครูและบุคลำกรทำงกำรศึกษำ 

ต ำแหน่งบุคลำกรทำงกำรศึกษำอ่ืน ตำมมำตรำ 38 ค.(2)  ให้ด ำรงต ำแหน่งผู้อ ำนวยกำรกลุ่ม 
สังกัดส ำนักงำนเขตพื้นที่กำรศึกษำมัธยมศึกษำ เขต 2 

 (แนบท้ำยประกำศคณะกรรมกำรศึกษำธิกำรจังหวัดกรุงเทพมหำนคร ลงวันที่  28 มกรำคม พ.ศ. 2563)  

 
 
ประกาศรบัสมัคร   ภายในวันที ่   28  มกราคม  2563 
 
รับสมัคร    ระหว่าง วันที ่ 10 - 14 กมุภาพันธ ์ 2563 (ไม่เว้นวนัหยุดราชการ) 
 
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิคดัเลือก  ภายในวันที ่ 18  กุมภาพันธ์  2563 
 
ด าเนินการคดัเลือก   วันที ่ 25  กุมภาพันธ์  2563 
 
ประกาศผลการคดัเลือก   ภายในวันที ่  3  มีนาคม  2563 
 

 
 

(ก ำหนดกำรน้ีอำจเปลี่ยนแปลงได้ตำมควำมเหมำะสม) 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 



ใบสมัครคัดเลือกกำรเปลี่ยนต ำแหน่ง กำรเลื่อนระดับ กำรย้ำยและกำรโอนข้ำรำชกำรครูและบุคลำกร 
ทำงกำรศึกษำ ข้ำรำชกำรพลเรือนสำมัญ เพื่อบรรจุและแต่งตั้งเป็นข้ำรำชกำรครูและบุคลำกรทำงกำรศึกษำ 

ต ำแหน่งบุคลำกรทำงกำรศึกษำอ่ืน ตำมมำตรำ 38 ค.(2)  ให้ด ำรงต ำแหน่งผู้อ ำนวยกำรกลุ่ม 
สังกัดส ำนักงำนเขตพื้นที่กำรศึกษำมัธยมศึกษำ เขต 2 

 
ต าแหน่ง…...........................................................….กลุ่ม........................................................ 

รับสมัครคัดเลือก ฯ ต าแหน่งเลขที่.................สังกัดส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา……………………………………… 
**************** 

1.  ชื่อ…………………………………………….…สกุล………………………………………..................... 
 หมายเลขประจ าตัวประชาชน……………………………………………………………………………... 
2.  เพศ  ชาย   หญิง 
3.  วัน เดือน ปีเกิด……………………….………………….อายุปัจจุบัน……….ปีวันเกษียณอายุราชการ……………………... 
4.  ปัจจุบันด ารงต าแหน่ง……………………………………………………………………………..ระดับ…………… 
     เงินเดือน…………………………บาท  กลุ่มงาน………………………………………………………………......................... 
     กลุ่ม…………………………………………………..……………สังกัด…………………………………......................... 
     โทรศัพท…์………………………………โทรสาร…………..……E-mail…………………………….…………………... 
5.  ประวัติส่วนตัวและประวัติการรับราชการ 
     วันบรรจุเข้ารับราชการ..…………………………………..ต าแหน่ง………….………………………..ระดับ…………………... 
     ระยะเวลาการปฏิบัติราชการรวม………………..ปี……………...เดือน 
     การได้รับแต่งตั้งให้ด ารงต าแหน่งในแต่ละระดับ 
  ระดับ 3  เมื่อ…………………………………………………………………….. 
  ระดับ 4  เมื่อ…………………………………………………………………….. 
  ระดับ 5  เมื่อ…………………………………………………………………….. 
  ระดับ 6  เมื่อ……………………………………………………………………. 
  ระดับ 7  เมื่อ…………………………………………………………………… 
  ระดับช านาญการ เมื่อ…………………………………………………………………… 

การด ารงต าแหน่งที่ส าคัญ (ต าแหน่งตั้งแต่ระดับ 3 ขึ้นไป โดยระบุเฉพาะการเปลี่ยนต าแหน่ง ระดับ และสถานที่
ปฏิบัติราชการ) 

ชื่อต าแหน่ง สังกัด ช่วงเวลาที่ด ารงต าแหน่ง รวมเวลาด ารงต าแหน่ง 
1. 
2. 
 
 
 
ฯลฯ 

   

 

ติดรูปถ่าย   
1 นิ้ว 
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     การด ารงต าแหน่งในสายงานที่จะเข้ารับการคัดเลือก 
  เคย  ตั้งแต่……………………ถึง………………………รวม…………ปี…….…..เดือน 
  ไม่เคย 
     การขอนับระยะเวลาที่เกี่ยวข้องหรือเกื้อกูล (ถ้ามี) 
  ไม่ต้องขอนับ 
  ขอนับ  
6.  ประวัติการศึกษา 

วุฒิการศึกษา 
ระดับการศึกษา สาขา สถาบัน วัน เดือน ปีที่ส าเร็จ 

ปริญญาตรี    
ปริญญาโท    
ปริญญาเอก    
การศึกษาระดับอื่น ๆ 
ที่ส าคัญ 

   

หมายเหตุ  คุณวุฒิที่ระบุจะต้องได้รับการรับรองจาก ก.พ.เท่านั้น 
 
7.  ประวัติการฝึกอบรมดูงาน (เฉพาะการอบรมที่ได้รับวุฒิบัตร) 

ชื่อหลักสูตร หน่วยงานที่จัด ช่วงเวลา 
 
 

  
 

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

จ านวนวันลา หมายเหตุ 

จ านวนครั้งที่ลา ลาป่วย ลากิจ 
ลา

อุปสมบท 
ลาคลอด

บุตร 
ลาศึกษา

ต่อ 
รวมวันลา  

        
 การถูกด าเนินการทางวินัย   ไม่เคย 
      เคย ระบุ…………………………………………….. 
 
9.  ผลงานที่ภาคภูมิใจ 

ชื่อผลงาน ปี พ.ศ.ที่ด าเนินการ 
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10.  ประสบการณ์ในการปฏิบัติงาน (เคยปฏิบัติงานเกี่ยวกับอะไรบ้างที่นอกเหนือจากข้อ 5 เช่น หัวหน้า   
      โครงการ หัวหน้างาน กรรมการ อนุกรรมการ เลขานุการ วิทยากร ฯลฯ) 
………………………………………………………………………………………………………………..……………………………………………………
…………………………………………….....................................................................................................................…………….. 
………………………………………………………………………………………………………………..……………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………..…………………………………………………………….. 
 
ข้าพเจ้าขอรับรองว่าข้อความที่แจ้งไว้ในใบสมัครนี้ถูกต้องและเป็นความจริงทุกประการ 
 

(ลงชื่อ) ..................................................ผูส้มัครเข้ารับคัดเลือก 
(…………….……………………………..) 

วันที่……………./………………../…………….. 
 

ความเห็นของผู้บังคับบัญชาชั้นต้น 
……………………………………………………………………………………………………………...……………………………………………………
…………………………………………………...............................................................................................................…………... 

 
(ลงชื่อ)  …………………………………. 

(………………………….……….) 
ต าแหน่ง………………………………… 
วันที่………..…/…..………/….……….. 

 
 
ความเห็นของผู้บังคับบัญชาเหนือข้ึนไป 1 ระดับ 
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………......................................................................................................................……… 

 
(ลงชื่อ)  …………………………………. 

(………………………….……….) 
ต าแหน่ง………………………………… 
วันที่………..…/…..………/….……….. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
หลักเกณฑ์และวิธีกำรประเมินควำมเหมำะสมกับต ำแหน่งในกำรคัดเลือกกำรเปลี่ยนต ำแหน่ง กำรเลื่อนระดับ  

กำรย้ำยและกำรโอนข้ำรำชกำรครูและบุคลำกรทำงกำรศึกษำ กำรย้ำยข้ำรำชกำรพลเรือนสำมัญ เพื่อบรรจุและ
แต่งตั้งเป็นข้ำรำชกำรครูและบุคลำกรทำงกำรศึกษำ ต ำแหน่งบุคลำกรทำงกำรศึกษำอ่ืน ตำมมำตรำ 38 ค.(2)  

ให้ด ำรงต ำแหน่ง ผู้อ ำนวยกำรกลุ่มสังกัดส ำนักงำนเขตพื้นที่กำรศึกษำมัธยมศึกษำ เขต 2 
---------------------------------------------- 

ตอนที่  1  ประวัติและผลงำนพิจำรณำจำกองค์ประกอบ ดังนี้ 
1.1  ประวัติ 25  คะแนน 
 1.  วุฒิการศึกษา  (5  คะแนน) มีวุฒิทางการศึกษาตามมาตรฐานก าหนดต าแหน่ง 
   ปริญญาเอก    5  คะแนน 
   ปริญญาโท    4  คะแนน 
   ปริญญาตรี    3  คะแนน 
 2.  อายุราชการ  (5  คะแนน) 
   21  ปี ขึ้นไป    5  คะแนน 
   11 – 20  ป ี    4  คะแนน 
   10 ปีลงมา    3  คะแนน 
 3. ประสบการณ์ท างานในสายงานที่แต่งตั้ง (สายงานนักวิชาการเงินและบัญชี/สายงานทรัพยากรบุคคล/ 
สายงานนักวิเคราะห์นโยบายและแผน/สายงานนักวิชาการศึกษา)  (5 คะแนน) 
   มีประสบการณ์ในสายงาน  10  ปี ขึ้นไป 5  คะแนน 
   มีประสบการณ์ในสายงาน 8 – 9 ปี 4  คะแนน 
   มีประสบการณ์ในสายงาน  5 – 7 ป ี 3  คะแนน 
 4. บ าเหน็จความชอบประจ าปี (5 คะแนน) ให้พิจารณาจากได้รับเลื่อนขั้นเงินเดือนในรอบ 5 ปีงบประมาณ
ย้อนหลัง  
   ได้รับการพิจารณาเลื่อนขั้น  2  ขั้น/ระดับดีเด่น จ านวน 4 – 5 ครั้ง 5  คะแนน 
   ได้รับการพิจารณาเลื่อนขั้น  2  ขั้น/ระดับดีเด่น จ านวน 2 – 3 ครั้ง 4  คะแนน 
   ได้รับการพิจารณาเลื่อนขั้น  2  ขั้น/ระดับดีเด่น จ านวน 1 ครั้ง 3  คะแนน 
 5.  การรักษาวินัย (5  คะแนน) ให้พิจารณาจากประวัติการถูกลงโทษทางวินัย ตั้งแต่เข้ารับราชการเปน็ต้นมา 
   ไม่เคยถูกลงโทษทางวินัย    5  คะแนน 
   เคยถูกลงโทษทางวินัย แต่ได้รับการล้างมลทินแล้ว 4  คะแนน 
   เคยถูกลงโทษตัดเงินเดือนหรือลดขั้นเงินเดือน 3  คะแนน 
 
1.2  ผลงำน  25  คะแนน 
 1.  ผลการปฏิบัติงานย้อนหลัง  2  ป ี
  -  ผลงานที่เป็นผลการด าเนินงานที่ผ่านมาที่เป็นผลส าเร็จของงานที่เกิดจากการปฏิบัติงาน                       
ในต าแหน่งหน้าที่ความรับผิดชอบของผู้นั้น 
 
 
 
 
 
 
 



 
ตอนที่  2  วิสัยทัศน์ 
พิจำรณำจำกข้อเสนอเกี่ยวกับวิสัยทัศน์ที่มีควำมเหมำะสมตรงตำมควำมต้องกำรของต ำแหน่ง (50  คะแนน) 

1. ความรู้ ความเข้าใจในภารกิจด้านบริหารงานการเงินและสินทรัพย์/บริหารงานบุคคล/บริหารงาน
วิเคราะห์นโยบายและแผน/บริหารงานวิชาการศึกษา 25  คะแนน 

2. ข้อเสนอแนวคิด เพ่ือพัฒนางานด้านบริหารงานการเงินและสินทรัพย์/บริหารงานบุคคล/บริหารงาน
วิเคราะห์นโยบายและแผน/บริหารงานวิชาการศึกษา 25  คะแนน 

 
ตอนที่  3  สัมภำษณ์ 
ประเมินโดยกำรสัมภำษณ์  (50  คะแนน) 
 พิจารณาจากองค์ประกอบและตัวชี้วัด ดังนี้ 
ที ่ องค์ประกอบ/ตัวชี้วัด ค่ำคะแนน กรอบกำรพิจำรณำ 
1 บุคลิกภาพ ท่วงทีวาจา 10 คะแนน พิจารณาจากการแต่งกาย กริยาท่าทาง ท่วงทีวาจา            

การสื่อสาร 
2 คุณลักษณะของบุคคลที่จ าเป็น

ส าหรับต าแหน่งที่จะแต่งตั้ง 
10 คะแนน พิจารณาจากกรอบความคิด กระบวนการ วิธีการ และ

แนวทางในการปฏิบัติงาน 
3 ภาวะผู้น าและการตัดสินใจ 10 คะแนน พิจารณาการตัดสินใจและการแก้ปัญหา 
4 เจตคติและอุดมการณ์ 10 คะแนน พิจารณาจากการประมวลการตอบค าถามทุกองค์ประกอบ

โดยมีหลักคิดและวิธีการแก้ปัญหาในเชิงบวก และสามารถ
อธิบายหลักคิดและวิธีแก้ปัญหานั้นให้เป็นที่ยอมรับได้ 

5 ผลงานส าคัญ 10 คะแนน พิจารณาจากการแสดงออกถึงภูมิความรู้ ทักษะ/ความ
ช านาญ/ประสบการณ์ท่ีจ าเป็นและส่งผลต่อการด ารง
ต าแหน่งใหม่ 

 
คะแนนรวม  ตอนที่  1 – 3  รวมทั้งสิ้น  150  คะแนน 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


