
ประกาศสำนกังานปลดักระทรวงศกึษาธกิาร 
เร่ือง หลกัเกณฑแ์ละวิธีการเลือ่นระดบัตำแหนง่ขา้ราชการครูและบคุลากรทางการศึกษา 

ตำแหนง่บคุลากรทางการศึกษาอ่ืนตามมาตรา ๓๘ ค. (๒)
เพือ่แต่งต้ังใหด้ำรงตำแหน่งประ๓ ทวิซาการ

ดว้ย ก.ค.ศ. ไดก้ำหนดหลกัเกณฑแ์ละวธิกีารเลือ่นระดบัตำแหนง่ขา้ราชการครูและบคุลากร 
ทางการศกึษา ตำแหนง่บคุลากรทางการศกึษาอืน่ตามมาตรา ๓๘ ค. (๒) เพือ่แตง่ตัง้ใหด้ำรงตำแหนง่ประเภท 
วชิาการ ระดบัชำนาญการ และระดบัชำนาญการพเิศษ ตามหนงัสอืสำนกังาน ก.ค.ศ. ท่ี ศธ ๐๒๐๖.(ะ/ว ๑๗ 
ลงวันท่ี ๒๕ กรกฎาคม ๒๕๖๕ กำหนดใหส้ำนกังานปลดักระทรวงศกึษาธกิาร กำหนดองคป์ระกอบ ตัวช้ี'รัด 
นํา้หนกัคะแนนในแตล่ะองคป์ระกอบ และเกณฑก์ารตดัสนิในการประเมนิ วธิกีารในการประเมนิบคุคล 
และอ่ืน  ๆ เพิม่เตมิ ตามหลกัเกณฑแ์ละวธิกีารที ่ ก.ค.ศ. กำหนดไว้

ดังน้ัน เพือ่ใหก้ารประเมนิบคุคลของขา้ราชการในสงักดัสำนกังานปลดักระทรวงศกึษาธกิาร 
ดำเนนิการไดอ้ยา่งเปน็ระบบ มคีวามโปร่งใส เป็นธรรม มคีวามซดัเจนและมกีลไกใหข้า้ราชการสามารถ 
ขอรับการประเมนิไดอ้ยา่งเหมาะสมและเปน็มาตรฐานเดยีวกนั จึงไดป้ระกาศหลกัเกณฑแ์ละวิธีการเล่ือนระดบั 
ตำแหนง่ขา้ราชการครแูละบคุลากรทางการศกึษา ตำแหนง่บคุลากรทางการศกึษาอืน่ตามมาตรา ๓๘ ค. (๒) 
เพ่ือแต่งต้ังให้ดำรงตำแหน่งประ๓ ทวิชาการ ดังรายละเอียดแนบทา้ยประกาศนี้

ทัง้นี ้ ต้ังแต่บัดน้ีเป็นด้นไป
ประกาศ ณ

(นายอรรถพล ลังขวาส ี) 
เลขาธิการสภาการศึกษา 

รักษาราชการแทบปลัคกระทรา-''สีก1’* -* '''1ร



หลักเกณฑ์และวิธีการเล่ือนระดับตำแหน่งข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา 
ตำแหน่งบุคลากรทางการศึกษาอ่ืนตามมาตรา ๓๘ ค. (๒)

เพ่ือแต่งต้ังให้ตำรงตำแหน่งประ๓ทวิซาการ ลังกัดสำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ 
(แนบท้ายประกาศ ณ วันท่ี ไ*10 ตุลาคม พ.ศ. ๒๕๖๕)

ก.ค.ศ. ได้มอบอำนาจให้ส่วนราชการกำหนดองค์ประกอบ ตัวช้ี'รัด น้ําหนักคะแนนในแต่ละองค์ประกอบ 
และเกณฑก์ารตัดสินในการประเมิน วิธีการในการประเมินบุคคล และอ่ืน  ๆ เพืม่เติม ตามหลักเกณฑแ์ละวิธีการ 
ท่ี ก.ค.ศ. กำหนดไว้ ตามหนังสือสำนักงาน ก.ค.ศ. ท่ี ศธ ๐๒๐๖.๕/ว ๑๗ ลงวันท่ี ๒๕ กรกฎาคม ๒๕๖๕

สำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ จึงได้กำหนดหลักเกณฑแ์ละวิธีการเล่ือนระดับตำแหนง่ข้าราชการ 
ครแูละบคุลากรทางการศกึษา ตำแหนง่บคุลากรทางการศกึษาอืน่ตามมาตรา ๓๘ ค. (๒) เพือ่แตง่ตัง้ใหด้ำรง 
ตำแหนง่ประเภทวชิาการ ระดบัชำนาญการ และระดบัชำนาญการพเิศษ ตามหลกัเกณฑแ์ละวธิกีารที ่ ก.ค.ศ. 
กำหนดไว้

อน่ึง กรณทีีห่ลกัเกณฑ ์ วิธีการใดท่ีไม,ไดก้ำหนดไว้ในประกาศฯ ฉบบันีใ้หใ้ชห้ลกัเกณฑแ์ละวธิกีาร 
ตามหนังสือสำนักงาน ก.ค.ศ. ท่ี ศธ ๐๒๐๖.๕/ว ๑๗ ลงวันท่ี ๒๕ กรกฎาคม ๒๕๖๕

การเล่ือนและแต่งต้ังให้ดำรงตำแหน่งในระดับท่ีสูงกว่าเดิม แบ่งเป็น ๓ กรณี ดังนี้
กรณีท่ี ๑ การเล่ือนและแต่งต้ังผู้ดำรงตำแหน่งระดับปฏิบัติการ ให้ดำรงตำแหน่งระดับชำนาญการ 
กรณีท่ี ๒ การเล่ือนและแต่งต้ังผู้ดำรงตำแหน่งระดับชำนาญการ ให้ดำรงตำแหน่งระดับชำนาญการพิเศษ 
กรณีท่ี ๓ การเลือนและแต่งต้ังผู้ดำรงตำแหน่งระดับชำนาญการ ให้ดำรงตำแหน่งระดับชำนาญการพิเศษ 

ท่ีผู้ครองตำแหน่งอยู่เดิมจะต้องพ้นจากราชการเน่ืองจากเกษียณอายุราชการ
อาจดำเนินการล่วงหน้าได้ไม,เกนิหกเดอืนกอ่นทีผู่ค้รองตำแหนง่เดมินัน้จะพน้จากราชการ 

โดยไมมเง่ือนไขการใช้ตำแหน่ง ใหด้ำเนนิการเซน่เดยีวกบักรณทีี ่ ๒ ทัง้นี ้การแต่งต้ังให้แต่งต้ังได้ไม่ก่อนวันท่ี ๑ 
ตุลาคม ในปีงบประมาณถัดไป

การเล่ือนและแต่งต้ังให้ดำรงตำแหน่งในระดับท่ีสูงกว่าเดิม ต้องเป็นไปตามข้อกำหนด ดังนี ้
๑. ผู้ท่ีจะเข้ารับการประเมินบุคคลต้องมีคุณสมบัติตรงตามคุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่งท่ีกำหนดไว้ 

ในมาตรฐานกำหนดตำแหน่งตามท่ี ก.ค.ศ. กำหนด 
๒. ให้เล่ือนได้ไม่เกินหน่ึงระดับ
๓. ใหม้กีารประเมนิบคุคลและผลงานทีส่ะทอ้นใหเ้หน็ว่า ผู้'นัน้เปน็ผูมี้ค'วามรู้ ความสามารถ ทักษะ 

สมรรถนะ ความชำนาญงานและประสบการณ์เหมาะสมกับตำแหน่งระดับชำนาญการ หรือเป็นผู้มีค'วามรู้ ความสามารถ 
ทักษะ สมรรถนะ ความชำนาญงาน และประสบการณสู์งเหมาะสมกับตำแหนง่ระดับชำนาญการพเิศษ

การแตง่ตัง้ ผูม้อีำนาจสัง่บรรจ ุ และแตง่ตัง้จะดำเนนิการไดต้อ่เมอืผูน้ัน้ผา่นการประเมิ
ตำแหน่งและระดับท่ีจะแต่งต้ัง



- เอ -

ก. คุณสมบัติของบุคคลท่ีจะเข้ารับการประเมินบุคคล
๑. มคีณุสมบตัติรงตามคณุสมบตัเิฉพาะสำหรบัตำแหนง่ท,ีจะแตง่ตัง้ตามมาตรฐานกำหนด 

ตำแหน่งตามท่ี ก.ค.ศ. กำหนด
๒. มรีะยะเวลาในการดำรงตำแหนง่หรอืเคยดำรงตำแหนง่ในสายงานท,ีจะแตง่ตัง้ตามคณุวฒุ ิ

ของบุคคล ไมน่อ้ยกว่าระยะเวลาทีก่ำหนด โดยให้นับถึงวันท่ีย่ืนคำขอ ดังนี้
คุณวุฒิ ระดับชำนาญการ ระดบัชำนาญการพเิศษ

ปรญิญาตรีหรอืเทยีบเทา่ ๖ ปี ๑๐ ป
ปรญิญาตรหีรอืเทยีบเทา่ (หลักสูตร ๕  ปี)* ๕ ปี ๙ ปี
ปรญิญาตรหีรอืเทยีบเทา่ (หลักสูตร ๖ ปี)* ๔ ปี ๘ ปี
ปริญญาโทหรือเทยีบเทา่ ๔ จ ๘ ปี
ปรญิญาเอกหรอืเทยีบเทา่ หรือวุฒบัิตร ๒ ปี ๖ ปี

- การนบัระยะเวลาเกือ้กลู
ในกรณทีี,ระยะเวลาในการดำรงตำแหนง่หรอืเคยดำรงตำแหนง่ในสายงานท,ีจะแตง่ตัง้ 

ตามคณุวฒุขิองบคุคลตามตารางขา้งตน้ไมม่หีรอืมแีตไ่ม,ครบ กอ็าจพจิารณานำระยะเวลาการดำรงตำแหนง่ 
หรอืเคยดำรงตำแหนง่ในสายงานอืน่ของตำแหนง่ประเภททัว่ไป ประเภทวชิาการ หรอืตำแหนง่อยา่งอืน่
ทีเ่ทยีบเทา่ตามที ่ ก.ค.ศ. กำหนด มานับเปีนระยะเวลาท่ีเก่ียวข้องหรือเก้ือกูลกันได้โดยให้พิจารณาจากลักษณะงาน 
ทีป่ฏบิตังิานอยู่จริงตามขอ้เทจ็จริงและคำนงึถงึประโยชนท์ีท่างราชการจะไดรั้บ โดยชว่งระยะเวลาทีป่ฏบิตังิาน 
ท่ีจะนำมานับน้ัน ต้องเปน็ชว่งระยะเวลาทีผู่น้ัน้มคุีณสมบติัตรงตามคณุสมบติัเฉพาะสำหรับตำแหนง่ทีจ่ะแต่งตัง้ 
ในสว่นของคณุวฒุ ิ และคณุสมบตัอิืน่ท,ีไมใ่ชใ่นสว่นชองระยะเวลาการดำรงตำแหนง่ในประเภทและระดบั 
ตำแหน่ง มแีนวทางการพจิารณา ดังนี้

๑) ในกรณีที,เปน็การนบัระยะเวลาการดำรงตำแหนง่หรอืเคยดำรงตำแหนง่ในสายงาน 
ของตำแหนง่ประเภทวิชาการ หรอืตำแหนง่อย่างอืน่ทีเ่ทยีบเทา่ตามที ่ ก.ค.ศ. กำหนด ใหพ้จิารณานบัระยะเวลา 
การปฏบิตังิานตามขอ้เทจ็จริงชองลักษณะงานทีป่ฏบิตังิานอยู่จริง

๒) ในกรณทีี,เปน็การนบัระยะเวลาการดำรงตำแหนง่หรอืเคยดำรงตำแหนง่ในสายงาน 
ชองตำแหนง่ประเภททัว่ไป หรอืตำแหนง่อย่างอืน่ท,ีเทยีบเทา่ตามที ่ ก.ค.ศ. กำหนด ใหพ้จิารณานบัระยะเวลา 
การปฏบิตังิานตามขอ้เทจ็จรงิของลกัษณะงานทีป่ฏบิตังิานอยูจ่รงิ โดยให้นับได้ไม,เกนิครึง่หนึงฺ่ของระยะเวลา 
การปฏิบัติงานท่ีน่ามานับ

กรณทีีม่ปีญัหาเกีย่วกบัการพจิารณาคณุสมบตัขิองบคุคลในเรือ่งระยะเวลาในการดำรง 
ตำแหนง่หรือเคยดำรงตำแหนง่ในสายงานทีจ่ะแตง่ตัง้หรือระยะเวลาการดำรงตำแหนง่ในสายงานอืน่ทีเ่กีย่วขอ้ง
หรือเกือ้กลูกบัสายงานท,ีจะแตง่ตัง้ ใหห้นว่ยงานการศกึษา เสนอ อ.ก.ค.ศ. สำนกังานปลดักระทรวงศึกษาธิการ 
พจิารณากอ่น ผูบ้งัคบับญัชาชัน้ตน้ดำเนนิการประเมนิบคุคล ตามองคป์ระกอบ และตัวชีวั้ด ตามทีส่ำนกังาน 
ปลัดกระทรวงศึกษาธิการ กำหนด

ก รณ ีม ีผ ู้บ ักท ้วงค ุณ ส มบ ัต ิของบ ุคคลห ร ือการป ระเม ิน บ ุคคล ให ้ม ิการตรวจสอบ
การประเมนิบคุคล หากพบวา่ขอ้ทกัทว้งมมีลูใหแ้จง้ใหผู้บ้งัคบับญัชาชัน้ตน้ทราบ เพือ่ดำเนนิการระงบัหรอื 
ยกเลกิการประเมนิ พรอ้มกบัพจิารณาดำเนนิการทางวนิยัแกข่า้ราชการผูน้ัน้และผูท้ีเ่กีย่วขอ้งตามควรแก,ก 
ต่อไป หากตรวจสอบแลว้พบวา่ ผูท้กัทว้งเจตนากลัน่แกลง้หรอืมเีจตนาแจง้ขอ้ความอนัเปน็เทจ็ ให้
ผู้บังคับบัญชาช้ันด้นเพ่ือดำเนินการต่อไป



-๓-

ข. การประเมินบุคคล
กรณีท่ี ๑ การเล่ือนและแต่งต้ังผู้ดำรงตำแหน่งระดับปฏิบัติการ ให้ดำรงตำแหน่งระดับชำนาญการ

๑.๑ ใหผู้บ้งัคบับญัชาชัน้ตน้ เปน็ผูป้ระเมนิบคุคลตามองคป์ระกอบ ตวัชี'้รดั วธิกีาร 
ประเมินบุคคล และเกณฑก์ารตัดสิน ตามท่ีสำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ กำหนด 

๑.๒ ใหห้นว่ยงานการศึกษา ดำเนนิการดังนี้
๑) จดัใหม้กีารเผยแพรป่ระกาศองคป์ระกอบ ตวัชีว้ดั วธิกีารประเมนิบคุคล 

และเกณฑก์ารตัดสิน ตามท่ีสำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการกำหนดให้ทราบโดยท่ัวกัน 
๒) สำรวจข้อมูลผู้ท่ีมีคุณสมบัติครบถ้วน .

กรณทีีม่ปีญึหาเกีย่วกบัการพจิารณาคณุสมบตัขิองบคุคลในเรือ่งระยะเวลา 
ในการดำรงตำแหนง่หรือเคยดำรงตำแหนง่ในสายงานทีจ่ะแต่งต้ังหรือระยะเวลาการดำรงตำแหนง่ในสายงานอืน่ 
ที,เก ีย่วขอ้งหรอืเก ือ้กลูกบัสายงานทจีะแตง่ช ัง้ ใหเ้สนอ อ.ก.ค.ศ. สำนกังานปลดักระทรวงศกึษาธกิาร 
เปน็ผูพ้จิารณา ซึง่ตอ้งดำเนนิการกอ่นผูบ้งัคบับญัชาชัน้ตน้จะดำเนนิการประเมนิบคุคล ตามองค์ประกอบและ 
ตัวช้ี'รัด ตามท่ีสำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ กำหนด

๓) แจ้ง,ให้ผู้ท่ีมีคุณสมบัติครบถ้วน จัดส่งเอกสารประกอบการประเมินบุคคล ดังน้ี 
๓.๑) ใบสมัครคัดเลือก
๓.๒) แบบการเสนอผลงานซึง่เปน็ผลงานยอ้นหลงัไม,เกนิ ๔ ปี นับถึง.จันท่ี 

ย่ืนคำขอ ช่ือผลงานท่ีจะส่งประเมิน พร้อมท้ังเค้าโครงผลงาน ลัดส่วนของผลงานในส่วนท่ีตนเองปฏิบัติและรายช่ือ 
ผู้ร่วมจัดทำผลงาน (ถ้ามี) และอ่ืน ๆ

๓.๓) แบบการเสนอข้อเสนอแนวความคิดการพัฒนาหรือปรับปรุงงาน 
๔) รวบรวมข้อมูลเสนอผู้บังคับบัญชาข้ันต้น และให้ผู้บังคับบัญชาข้ันต้นดำเนินการ 

ประเมินบุคคล ตามองค์ประกอบ ตัวช้ีจัด วิธีการประเมินบุคคล และเกณฑ์การตัดสิน ตามท่ีสำนักงานปลัดกระทรวง 
ศึกษาธิการกำหนด พร้อมท้ังเหตุผลประกอบ

๔) จดัใหม้กีารประกาศรายซือ่ผ ูผ้า่นการประเมนิบคุคลตำแหนง่ละหนึง่คน 
โดยประกาศอยา่งเปดิเผย ทัง้นีใ้หร้ะบชุือ่และเคา้โครงผลงาน รวมทัง้ขอ้เสนอแนวคดิท,ีจะเสนอขอประเมนิ 
สัดส่วนผลงานในส่วนท่ีตนเองปฏิบัติและรายช่ือผู้ร่วมจัดทำผลงาน (ถ้ามี)

๖) แจง้ใหผู้ผ้า่นการประเมนิทราบ และสง่ผลงานท,ีมเีอกสารหลกัฐานครบถว้น 
สมบูรณ์ให้หน่วยงานการศึกษา ตามจำนวนและเง่ือนไชของผลงานตามข้อ ค. เพือ่นำส่งสำนกังานปลัดกระทรวง 
ศึกษาธิการ ดำเนินการประเมินผลงานต่อไป

กรณีที่๒ การเล่ือนและแต่งต้ังผู้ดำรงตำแหน่งระดับชำนาญการให้ดำรงตำแหน่งระดับชำนาญการพิเศษ
ให้หน่วยงานการเจ้าหน้าท่ี/หน่วยงานท่ีปฏิบัติงานการเจ้าหน้าท่ีของสำนักงานปลัดกระทรวง 

ศึกษาธิการ สำนกังานสง่เสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย และสำนักงานคณะกรรมการ 
ส่งเสริมการศึกษาเอกซน ดำเนนิการ

๒.๑ จัดใหมี้การเผยแพร่ประกาศองค์ประกอบ ตัวช้ี'รัด วิธีการประเมินบคุคล และเกณฑ ์
การตัดสิน ตามท่ีสำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการกำหนดให้ทราบโดยท่ัวกัน

๒.๒ สำรวจขอ้มลูตำแหนง่ประเภทวชิาการ ระดบัขา้นาญการพเิศษ ที''ไม,มเีงืเ่ 
การใช้ตำแหน่ง ซ่ึงเปน็ตำแหนง่ว่างทีม่อีตัราเงินเดือน
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๒.๓ เสนอ อ.ก.ค.ศ. ส์านักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ เพ่ือขออนุมัติใช้ตำแหน่ง 
๒.๔ ประกาศรับสมัครประเมินบุคคลเพ่ือเล่ือนและแต่งต้ังให้ดำรงตำแหน่งระดับชำนาญการ 

พเิศษ ตามองค์ประกอบ ตัวช้ี'รัด วิธกีารประเมนิบคุคล รวมทัง้เกณฑก์ารตัดสนิ ตามท่ีสำนกังานปลัดกระทรวง 
ศึกษาธิการกำหนด ไม่น้อยกว่า ๗ วันทำการ ก่อนวันเปิดรับสมัคร

๒.๕ รับสมัครประเมินบคุคลเพือ่เลือ่นและแต่งต้ังใหด้ำรงตำแหนง่ระดับชำนาญการพเิศษ 
พร้อมท้ังให้ผู้สมัครจัดส่งเอกสารประกอบการประเมินบุคคล เซ่น

๑) ใบสมัครคัดเลือก
๒) แบบการเสนอผลงานซึง่เปน็ผลงานยอ้นหลงัไมเ่กนิ (ะ ปี นบัถงึวนัทีย่นืคำขอ 

ซ่ือผลงานทีจ่ะสง่ประเมิน พร้อมทัง้เค้าโครงผลงาน ลัดส่วนของผลงานในส่วนท่ีตนเองปฏิบัติ และรายซือ่ผู้ร่วม 
จัดทำผลงาน (ถ้ามี) และอ่ืน ๆ

๓) แบบการเสนอข้อเสนอแนวความคิดการพัฒนาหรือปรับปรุงงาน 
๒.๖ รวบรวมข้อมูลเสนอคณะกรรมการประมินบุคคลที, อ.ก.ค.ศ. สำนักงานปลัดกระทรวง 

ศกึษาธกิารแตง่ตัง้ และใหค้ณะกรรมการประเมนิบคุคลดำเนนิการประเมนิบคุคลตามองคป์ระกอบ ตวัชีวั้ด 
วิธกีารประเมนิบคุคล และเกณฑก์ารตดัสิน ตามทีส่ำนกังานปลัดกระทรวงศึกษาธิการกำหนด พร้อมทัง้เหตุผล 
ประกอบ

การพจิารณาคณุสมบตัขิองบคุคลในเรือ่งระยะเวลาในการดำรงตำแหนง่หรอื 
เคยดำรงตำแหนง่ในสา่ยงานทีจ่ะแตง่ตัง้หรอืระยะเวลาการดำรงตำแหนง่ในสายงานอืน่ทีเ่กีย่วขอ้งหรอืเกือ้กลู 
ใหด้ำเนนิการแลว้เสรจ็ กอ่นคณะกรรมการประเมนิบคุคลจะดำเนนิการประเมนิบคุคล ตามองคป์ระกอบ 
ตัวช้ีวัด ตามท่ีสำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการกำหนด

๒.๗ รายงานผลการพจิารณาประเมนิบคุคลพรอ้มทัง้เหตผุลในการพจิารณาตอ่ อ.ก.ค.ศ. 
สำนกังานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ เพือ่พจิารณา

๒.๘ ประกาศรายซ่ือผู้ผ่านการประเมินบุคคลตำแหนง่ละหนึง่คนโดยประกาศอย่างเปิดเผย 
ทัง้นีใ้หร้ะบซุือ่และเคา้โครงผลงาน รวมทัง้ขอ้เสนอแนวคดิทีจ่ะเสนอขอประเมนิ ลัดส่วนของผลงานในส่วนท่ี 
ตนเองปฏบิติัและรายซือ่ผูร่้วมจัดทำผลงาน (ถ้ามี)

๒.๙ แจ้งให้ผู้ผ่านการประเมินทราบ และส่งผลงานให้สำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ 
ตามจำนวนและเง่ือนไขของผลงานตามข้อ ค.
ค. การประเมินผลงาน

การประเมนิผลงานใหก้ระทำไดต้อ่เมือ่ขา้ราชการครแูละบคุลากรทางการศกึษา ตำแหนง่บคุลากร 
ทางการศกึษาอืน่ตามมาตรา ๓๘ ค. (๒) ผูน้ัน้ไดผ้า่นการประเมนิบคุคลแลว้ โดยลกัษณะของผลงานทีเ่สนอ 
ตอ้งมคิวามสอดคลอ้งกบัลกัษณะหนา้ทีค่วามรบัผดิชอบและคณุภาพของงานในแตล่ะ'ระดบัตามทีก่ำหนดไว ้
ใน กฎ ก.ค.ศ. การจัดประ๓ ทตำแหน่ง ระดับตำแหน่ง การให้ไต้รับเงินเดือนและเงินประจำตำแหน่งของตำแหน่ง 
บคุลากรทางการศกึษาอืน่ตามมาตรา ๓๘ ค. (๒) ใหด้ำเนนิการประเมนิจากผลการปฏบิตังิานหรอืผลสำเรจ็ 
ของงานทีเ่กิดจากการปฏิบติังานในหนา้ที ่ ซ่ึงต้องสะท้อนให้เห็นว่าผู้ฃอประเมินน้ันเป็นผู้มีความรู้ ความสามาร 
ทักษะ สมรรถนะ ความชำนาญงานและประสบการณ์เหมาะสมกับตำแหน่งระดับชำนาญการ และระดับชำน 
พเิศษ ดังต่อไปน้ี
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๑. ประเมินจากผลงานและข้อเสนอแนวคิดในการพัฒนางานหรือปรับปรุงงาน
๑.๑ ผลงาน ควรเป็นการนำเสนอท่ีสะท้อนให้เห็นถึงความรู้ ความสามารถ และความชำนาญในงาน 

รวมทัง้มกีารสรุปวิเคราะหถ์งึผลงานทีเ่กดิขึน้ ซ่ึงสามารถระบผุลสำเร็จของงาน หรือประโยชนท์ีเ่กดิจากงานนัน้ 
หรือนำไปใช้ หรอืผลงานการใหบ้รกิารทางวชิาการหรอืการปฏบิตักิาร ผลงานนวัตกรรม หรือส่ิงประดิษฐ์ใหม่ 
เป็นต้น

ระดับชำนาญการ
ผลงาน จำนวนผลงานไม1เกนิ ๒ เรอืง โดยเรยีงลำดบัตามความดเีดน่ หรอืความสำคญั 

หากไมส่ามารถกำหนดเปน็เร่ืองได ้ กอ็าจกำหนดเปน็อยา่งอืน่ไดต้ามความเหมาะสม และผลงานที,สง่ประเมนิ 
ต้องเป็นผลงานท่ีส่งในคราวเดียวกัน โดยผลงานตอ้งเก่ียวช้องกบัตำแหนง่ทีจ่ะแต่งต้ัง อยา่งนอ้ย ๑ เร่ือง

ระดบัชำนาญการพเิศษ
ผลงาน จำนวนผลงานไม,เกนิ ๓ เรือ่ง โดยเรยีงลำดบัตามความดเีดน่ หรอืความสำคญั 

หากไม,สามารถกำหนดเปน็เํรอืงได ้ กอ็าจกำหนดเปน็อยา่งอืน่ไดต้ามความเหมาะสม และผลงานทีส่ง่ประเมนิ 
ต้องเป็นผลงานท่ีส่งในคราวเดียวกัน โดยผลงานตอ้งเก่ียวช้องกบัตำแหนง่ทีจ่ะแต่งต้ัง อยา่งนอ้ย ๑ เร่ือง

๑.๒ ขอ้เสนอแนวคดิในการพฒันางานหรอืปรบัปรงุงาน ควรเปน็ขอ้เสนอแนวคดิ วธิกีาร 
หรอืแผนงานเพือ่พฒันางานหรอืปรบัปรงุงานชองสว่นราชการหรอืหนว่ยงานการศกึษา ใหม้ปีระสทิธภิาพ 
และสอดคล้องกับยุทธศาสตร์หรือนโยบายของส่วนราชการ จำนวน ๑ เร่ือง

๒. เง่ือนไขของผลงาน
๒.๑ เปน็ผลงานเร่ืองเดียวกันกับเร่ืองท่ีเสนอในข้ันตอนการประเมินบุคคล 
๒.๒ ระดบัชำนาญการ เปน็ผลงานทีจ่ดัทำขึน้ในระหวา่งท'ีดำรงตำแหนง่ในระดบัปฏบิตักิาร 

และเปน็ผลงานไมเ่กนิ ๕ ปี นบัถงึวนัทีย่นืคำขอ ระดบัชำนาญการพเิศษ เปน็ผลงานท,ีจดัทำขึน้ในระหวา่ง 
ทีด่ำรงตำแหน่งในระดับชำนาญการ และเป็นผลงานไม่เกิน ๕ ปี นับถึงวันท่ีย่ืนคำขอ

๒.๓ ไมใช่ผลงานวิจัย วิทยานิพนธ์ หรือสารนิพนธ์ท่ีเป็นส่วนหน่ึงของการศึกษาเพ่ือขอรับปริญญา 
หรือประกาศนียบัตร หรือเป็นส่วนหน่ึงของการพิกอบรมของผู้ฃอประเมิน

๒.๔ กรณีท่ีเป็นผลงานร่วมกันของบุคคลหลายคน ผู้ขอประเมินจะต้องแสดงให้เห็นว่าได้มีส่วนร่วม 
ในการจัดทำผลงานในส่วนใด สัดส่วนเท่าใด อย่างไร โดยมีคำรับรองจากผู้มีส่วนร่วมในผลงานและผู้บังคับบัญชา 
ด้วย

๒.(ะ ผลงานสว่นใดทีน่ำมาใชป้ระเมนิเพือ่ขอรับเงินเพิม่สำหรับตำแหนง่ท,ีมเีหตพุเิศษ ตำแหน่ง 
นิติกร (พ.ต.ก.) แล้ว จะนำผลงานส่วนน้ันมาใช้เสนอประเมินเพ่ือเล่ือนข้ึนแต่งต้ังให้ดำรงตำแหน่งในระดับที,สูงข้ึน 
อีกไม่ได้

๒.๖ ผลงานส่วนใดท่ีนำมาใช้ประเมินเพ่ือแต่งต้ังให้ดำรงตำแหน่ง ประ๓ทวิซาการ ระดับชำนาญการ 
เพือ่ขอรับเงินประจำตำแหนง่ หรือเพือ่ขอรับเงินเพ่ิมสำหรับตำแหน่งที,มเีหตพุเิศษ ตำแหน่งนิติกร (พ.ต.ก.) แล้ว 
จะนำผลงานส่วนน้ันมาใช้เสนอประเมินเพือ่เล่ือนข้ึนแต่งต้ังให้ดำรงตำแหน่งในระดับท่ีสูงข้ึนอีกไม,ได้

ผู้ผ่านการประเมินบุคคลและได้รับการประกาศรายซ่ือเป็นผู้ได้รับการคัดเลือกให้เช้ารับการประเมิน 
ผลงาน ไม,จดัสง่ผลงานเพือ่ขอรบัการประเมนิภายใน ๑ ปี นบัต ัง้แตไ่ดร้บัการประกาศรายขือ่ใหถ้อืวา่ 
ไมป่ระสงคจ์ะขอประเมนิผลงานเพือ่แตง่ตัง้ใหด้ำรงตำแหนง่ตามท,ีไดร้บัการดดัเลอืก ให้นำเสนอ อ.ก.ค.ศ. 
สำนกังานปลดักระทรวงศกึษาธกิารทราบกอ่น จงึจะนำตำแหนง่ดงักลา่วไปดำเนนิการคดัเลอืกฃ ้
เพ่ือเช้ารับการประเมินผลงานตามหลักเกณฑ์และวิธีการท่ีกำหนดใหม่



ท ั้งน ี้ ผลงานข้างต้นจะต้องมีคำรับรองจากผู้บ ังคับบัญชาอย่างน้อยสองระดับ คือผู้บ ังค ับบัญชา
ที,กำกับดูแล และผู้บังคับบัญชาที่เหนือขึ้นไปอีกหนึ่งระดับ เว้นแตในกรณีที่ผ ู้บ ังคับบัญชาดังกล่าวเป็นบุคคล
คนเดียวกัน ก็ให้มีคำรับรองหนึ่งระดับได้

๓. ผลงานและข้อเสนอแนวคิดในการพัฒนางานหรือปรับปรุงงาน 
๓.๑ ผลงาน

๓.®.๑ แนวทางการประเมินผลงาน ใหพ้จิารณาจากองคป์ระกอบ ดังต่อไปน้ี 
๑) ประโยชน์ของผลงาน

พจิารณาจากผลงานนัน้เปน็การพฒันาความกา้วหนา้ในงาน สามารถใช้เปน็ 
แบบอยา่ง เปน็แหลง่.อา้งองิ หรอืเปน็ตน้แบบในการปฏบิตัไิด ้ หรอืเปน็การประยกุต ์ เพือ่ใหเ้กดิการพฒันา 
หรือแก้นืญหาในการปฏิบัติงาน หรือเป็นการนำส่ิงท่ีมีอยู่แล้วมาประยุกต์ด้วยเทคนิค วิธีการหรือเทคโนโลยีใหม่  ๆ
ทีก่อ่ใหเ้กดินวตักรรมในการปฏบิตังิาน สามารถนำไปใชป้ระโยชนต่์อการปฏบิติังานท,ีเกีย่วขอ้งในระดบักลุม่ 
กลุม่งาน หรือหน่วยข้ึนไป ในระดบัชำนาญการ และสามารถนำไปใชป้ระโยชนต์อ่การปฏบิตังิานทีเ่กีย่วชอ้ง 
ในระดับหน่วยงานการศึกษาหรือส่วนราชการข้ึนไป ในระดบัชำนาญการพเิศษ

๒) ความรู้ ความชำนาญงาน และประสบการณใ์นการปฏิบัติงาน
พจิารณาจากผลงานนัน้ไดแ้สดงถงึการใชค้วามรู ้ ความสามารถ ทกัษะ 

สมรรถนะ ประสบการณ์ ความชำนาญงานท่ีส่ังสมมาในการปฏิบัติงานท่ีรับผิดชอบด้วยตนเองได้ หรือคิดริเร่ิมใหม่ 
คดิคน้ สร้างหรือประดิษฐ์ข้ึนใหม่ ปรับปรุงหรือแก่ไขใหมห่รือจัดทำเปน็คร้ังแรก ตามความเหมาะสมกบัระดับ 
ตำแหน่ง หรือไดใช้ความสามารถในการตัดสินใจแก้ไขป้ญหา มีช้อเสนอแนะ หรือวางแผนรองรับผลกระทบต่าง  ๆ
ไดเ้หมาะสมกบัระดบัตำแหนง่จนเปน็ทีย่อมรบัในระดบักลุม่ กลุม่งาน หรือหนว่ยขึน้ไป ในระดบัชำนาญการ 
และสามารถน่าไปใช้ประโยชน์ต่อการปฏบัิติงานท่ีเก่ียวช้องในระดับหน่วยงานการศึกษาหรือส่วนราชการข้ึนไป 
ในระดบัชำนาญการพเิศษ

๓) คุณภาพของผลงาน
ระดบัชำนาญการ พจิารณาจากคณุภาพของผลงานทีเ่ชือ่ถอืไดห้รอืด ี ระดับ 

ชำนาญการพเิศษ พจิารณาจากคณุภาพของผลงานดมีาก โดยผลงานมคีวามสมบรูณ ์ มกีารเรยีบเรยีงเนีอ้หา 
และสาระสำคัญได้ครบล้วน เป็นระบบ มีคำอธิบายท่ีถูกต้อง ชัดเจน มีการอ้างอิงแหล่งข้อมูลท่ีถูกต้องและเช่ือถือได้ 
มกีารนา่ความรูใ้นเรอืงนัน้ ไม,วา่จะหลกัการ วธิกีาร หรอืขอ้กฎหมายมาใชไ้ดอ้ยา่งถกูตอ้ง บรรลุ■ เป๋าหมาย 
ท่ีกำหนด หรือช่วยประหยัดเวลาและงบประมาณ และมีความยุ่งยากซับช้อนในการดำเนินการ ในระดับชำนาญการ 
และมีความยุ่งยากซับช้อนในการดำเนนิการมาก ในระดบัชำนาญการพเิศษ

๓.®.๒ เกณฑ์การประเมิน
องค์ประกอบในการประเมิน คะแนน

๑. ประโยชน์ของผลงาน ๔๐
๒. ความรู้ ความชำนาญงาน หรอืความเชีย่วชาญและ 

ประสบการณ์ไนการปฏิบัติงาน
๓๐

๓. คุณภาพของผลงาน ๓๐
๔. อ่ืน  ๆ ตามท่ีเห็นสมควร เช่น ความเหมาะสมในการดำรง 

ตำแหน่ง การให้คำปรึกษาแนะน่า
รวม ๑๐๐ เโ



เกณฑผ่์านการประเมิน
ระดับชำนาญการ ผูท้ีผ่า่นการประเมนิจะตอ้งไดร้บัการพจิารณาให ้ “ผา่น”

จากคณะกรรมการผู้ประเมินเกินก่ึงหนึง่ โดยจ่ะต้องได้คะแนนในแต่ละองค์ประกอบไม่น้อยกว่าร้อยละ ๖๐
ระดบัชำนาญการพเิศษ ผูท้ีผ่า่นการประเมนิจะตอ้งไตร้บัการพจิารณาให ้ “ผา่น”

จากคณะกรรมการผู้ประเมินเกินก่ึงหนึง่ โดยจะต้องได้คะแนนในแต่ละองค์ประกอบไม่น้อยกว่าร้อยละ ๖๐ และ 
ได้คะแนนรวมทุกองค์ประกอบไม่น้อยกว่าร้อยละ ๗๐'

๓.๒ ข้อเสนอแนวคิดในการพัฒนางานหรือปรับปรุงงาน
๓.๒.® แนวทางการในประเมินข้อเสนอแนวความคิดในการพัฒนางานหรือปรับปรุงงาน

องค์ประกอบและแนวทางในการประเมิน ได้แก่
๑) ความทา้ทายและความเปน็ไปไดใ้นทางปฏบิตั ิ โดยพจิารณาวา่หากนำไป 

ดำเนนิการได้จริงจะชวํยใหเ้กดิผลดีข้ึนหรือคาดว่าจะเกดิผลอย่างไร
๒) คณุคา่และประโยชนท์,ีคาดวา่จะไดร้บัจากการนำไปปฏบิตั ิ โดยพจิารณาวา่ 

ข้อเสนอน้ันเม่ือปฏิบัติตามแล้วจะให้ผลคุ้มค่า หรือจะช่วยในการแก่ไฃป้ญหาต่าง  ๆของหน่วยงานหรือส่วนราชการ 
หรือประเทศชาติได้อย่างไร หรือได้รับประโยชน์จากข้อเสนอท่ีนำเสนอมาอย่างไร

๓) ความคิดริเร่ิมสร้างสรรค์โดยพจิารณาว่ามคิวามคิดริเร่ิมสร้างสรรคท์ีจ่ะพฒันา
หรือปรับปรุงงานอย่างไร

๓.๒.๒ เกณฑ์การประเมิน
ดเีดน่ สามารถนำไปพัฒนาหรือปรับปรุงงานได้ในระดับสูงเป็นพิเศษ

เปน็ประโยชนอ์ย่างดเียีย่มตอ่ทางราชการ หรือประชาซน 
หรือประเทศชาติ

ดีมาก สามารถนำไปพัฒนาหรือปรับปรุงงานไดํในระดับสูงมาก
เปน็ประโยชนอ์ย่างดีย่ีงต่อทางราชการ หรือประซาซน 
หรือประเทศชาติ

ยอมรับได้ สามารถนำไปพัฒนาหรือปรับปรุงงานไดํในระดับสูง
เป็นประโยชน์ต่อทางราชการ หรือประซาซน 

ปรับปรุง ยังไม่เห็นความซัดเจนว่าสามารถนำไปพัฒนาหรือปรับปรุง
งานได้อย่างไร หรือจะเป็นประโยชน์ได้อย่างไร

ทัง้น ี ้หากผลการพจิารณาเปน็ปรบัปรงุ คณะกรรมการประเมนิผลงานสามารถ 
ให้ผู้ฃอประเมินปรับปรุงข้อเสนอแนวคิดน้ันได้

เกณฑผ่์านการประเมิน
ข้อเสนอแนวคิดท่ีผ่านการประเมินจะต้องได้รับผลการพิจารณาในระดับยอมรับได้

ดีมาก หรือดเีดน่ ทัง้นี ้หากผลการพจิารณาเปน็ปรับปรุง ให้ผู้ฃอประเมินปรับปรุงข้อเสนอแนวคิดตามความเห็น 
ของคณะกรรมการประเมินผลงาน

การด่าเนนิการประเมินผลงานใหส่้วนราชการหรือหนว่ยงานการศึกษาแล้วแต่กรณ ี
จัดเกบ็รกัษาเอกสารหลกัฐานตา่ง  ๆ ทีจั่ดทำข้ึนโดยผู้ฃอประเมนิ หรือส่วนราชการเพ่ือประโยชน์ในการติ
และตรวจสอบ



๔. การตรวจสอบผลงาน
ในการประเมนิผลงาน หากไดต้รวจสอบหรอืมผีูท้กัทว้งวา่ผูฃ้อประเมนิผูใ้ดแจง้ขอ้มลูเกีย่วกบั 

เรือ่งสดัสว่นการจดัทำผลงาน หรอืเรอืงอืน่  ๆ เกีย่วกบัการจดัทำผลงานเปน็เทจ็ หรอืมกีารลอกเลยีนผลงาน 
นำผลงานของผู้อ่ืนมาใข้เป็นผลงานของตนหรือมีการจ้างวานผู้อ่ืนให้จัดทำผลงานให้และสำนักงานปลัดกระทรวง 
ศึกษาธิการได้ตรวจสอบแล้วเป็นไปตามความเห็นหรือข้อทักท้วง และใหแ้จ้งผู้มีอำนาจตามมาตรา ๕๓ ดำเนินการ 
โดยความเห็นขอบจาก อ.ก.ค.ศ. สำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ ดังน้ี

๔.๑ ในกรณทีีอ่ยู่ระหว่างการประเมินผลงาน ให้ระงับการประเมินผลงาน 
๔.๒ ใน่กรณท่ีีผ่านการประเมินผลงานแล้ว ใหย้กเลิกการประเมนิผลงาน 
๔.๓ ในกรณทีี,มคีำสัง่เลอืนระดบัตำแหนง่ โดยผลของการประเมนิผลงานแลว้ ใหย้กเลกิคำสัง่ 

เล่ือนระดับตำแหนํงข้าราฃการผู้น้ันโดยพลัน
โดยไมใหผู้้ขอประเมินเข้ารับการประเมินบุคคลและผลงานเพ่ือเล่ือนและแต่งต้ังให้ดำรงตำแหน่งในระดับท่ีสูงข้ึน 
มีกำหนดเวลาไม,นอ้ยกว่า ๒ ปี นับต้ังแต่วันทีถ่กูคำเนนิการตามขอ้ ๔.๑ ๔.๒ หรือ ๔.๓ แล้วแต่กรณี

ท้ังนีใ้หด้ำเนนิการทางวินยัแก่ผู้ฃอประเมิน และผู้ท่ีเก่ียวข้องตามควรแก่กรณ ี หากพบว่าข้อทักท้วง 
น้ันเปน็การกสัน่แกล้งหรือเปน็เทจ็ใหร้ายงานต,อผูม้อีำนาจส่ังบรรจุและแต่งต้ัง เพ่ือดำเนินการสอบสวนผู้ทักท้วง 
ให้ได้ข้อเท็จจริง แล้วดำเนินการตามท่ีเห็นสมควรต่อไปด้วย

๕. การแต่งต้ัง
ใหผู้ม้อีำนาจตามมาตรา ๔๓ แตง่ตัง้ผูผ้า่นการประเมนิจากคณะกรรมการประเมนิ โดยอนมุตั ิ

อ.ก.ค.ศ. สำนกังานปลดักระทรวงศกึษาธกิาร โดยแต่งต้ังไม,กอ่นวนัทีห่นว่ยงานการศกึษาไดร้บัคำขอประเมนิ 
ผลงานและขอ้เสนอแนวคดิในการพฒันางานหรอืปรบัปรงุงานทีม่เีอกสารหลกัฐานครบลว้นสมบรูณส์ามารถ 
นา่ไปประกอบการพจิารณาได้ทนัท ี โดยไมต่อ้งแกไ่ขเพิม่เตมิในสว่นทีเ่ปน็สาระสำคญัของผลงานและขอ้เสนอ 
แนวคดิในการพฒันางานหรอืปรบัปรงุงาน รวมทัง้ตอ้งเปน็ไปตามหนงัสอืสำนกัเลขาธกิารคณะรฐัมนตร ี
ท่ี สร ๐๒๐๓/ว ๒๔๔ ลงวันท่ี ๒๗ พฤศจกิายน ๒๔๒๔ และท่ี สร ๐๒๐๓/ว ๓๘ ลงวันท่ี ๒๓ มีนาคม ๒๔๒๖

กรณีท่ี ๓ การเลื่อนและแต่งตั้งผ ู้ดำรงตำแหน่งระดับชำนาญการ ให้ดำรงตำแหน่งระดับ 
ชำนาญการพิเศษ ท่ีผู้ครองตำแหน่งอยู่เดิมจะต้องพ้นจากราชการเน่ืองจากเกษียณอายุราชการ

อาจดำเนินการล่วงหน้าไดํใม,เกนิหกเดอืนกอ่นทีผู่ค้รองตำแหนง่เดมินัน้จะพน้จากราชการ 
โดยไม'มีเง่ือนไขการใช้ตำแหน่ง ใหด้ำเนนิการเซน่เดยีวกบักรณทีี ่ ๒ ทัง้นี ้การแต่งต้ังให้แต่งต้ังไดํไม,ก่อ 
ตุลาคม ในปีงบประมาณถัดไป



-๙-
แบบ ปส.๑

แบบประเมินบุคคล
(ระดับขำนาญการ และระดับชำนาญการพิเศษ)

ซ่ือ -  สกุล ของผูข้อรบัการประเมนิ.....................................................................................
ตำแหนง่ทีข่อรบัการประเมนิ.......... -............................................................. ตำแหนง่เลขที่
สว่นราฃการ............................................................................................................................

องค์'ประกอบ/ตัวช้ี'วัด คะแนนเต็ม คะแนนท่ีได้รับ
๑. ข้อมูลบุคคลพจิารณาจาก

คุณสมบัติของบุคคล ประวัตกิารศกึษา ประวัติการรับราชการ ประวัติ 
การฝกึอบรมดงูาน ประสบการณใ์นการทำงาน ผลการปฏบิตัริาชการ 
และประวัติทางวินัย

๓๔

๒. ความรู้ ความสามารถ ทักษะ สมรรถนะท่ีจำเป็นต่อการปฏิบัติงาน 
ท่ีสอดคล้องเหมาะสมกับตำแหน่งท่ีจะแต่งต้ัง

๒๔

๓. ความประพฤติด้านวินัย คุณธรรม จริยธรรม ๑๐

๔. เค้าโครงผลงานท่ีจะส่งประเมิน/สัดส่วน พจิารณาจาก
ความรู ้ความสามารถ และความชำนาญในงาน การสรุปวิเคราะห์ 

ถงึผลทีเ่กิดข้ึน ผลสำเร็จของงาน ประโยซน้ท่ีเกิดจากงาน 
หรือการน่าไปใช้

๑๔

๔. ข้อเสนอแนวคิดในการพัฒนางานหรือปรับปรุงงาน พจิารณาจาก 
ข้อเสนอแนวคิด วิธีการ หรือแผนงานเพ่ือพัฒนางานหรือปรับปรุงงาน 

ของส่วนราขการหรือหน่วยงานการศึกษาให้มีประสิทธิภาพ และ 
สอดคล้องกับยุทธศาสตร์หรือนโยบายของส่วนราชการ

๑๔

รวม ๑๐๐
รายละเอยีดการพจิารณาและความเหน็เพิม่เตมิของกรรมการ

เกณฑก์ารตดัสนิ ระดับชำนาญการ ต้องได้คะแนนรวมทุกองค์ประกอบ ไมน่อ้ยกว่าร้อยละ ๖๐
ระดบัชำนาญการพเิศษ ' ต้องได้คะแนนรวมทุกองค์ประกอบ ไม'น้อยกว่าร้อยละ ๗๐

สรปุผลการประเมนิของกรรมการ ( ) ผา่นการประเมนิ ( ) ไมผ่า่นการประเมนิ



-๑๐-
แบบ ปส.๒

ใบสมัครคัดเลือกเพื่อเลื่อน ให้ดำรงตำแหน่งประเภทวิชาการ 
ระดับชำนาญการ และระดับชำนาญการพิเศษ

ดำแหบ่ง...............................................ตำแหน่งเลขที่................
สังกัด.....................................

ติดรูปถ่าย

๑. ซ่ือ- สกลุ  ...... ....................................................... หมายเลขประจำตวัประซาซน......................
๒.' เพศ 0  ซาย 0  หญิง
๓. วนั เดอืน 'ปเีกดิ.................................. อาย ุ.................... ปี วนัเกษยีณอายรุาชการ...........................
๔. ปจิจบุนัดำรงตำแหนง่.................................... ..................ระดบั !.................................................

กลุม่-งาน..........................................................................สำนกั.........................................................
เงนิเดอืน...................................... บาท โทรศพัท.์......................................... โทรสาร......................

๔. ประวตัสิว่นตวัและประวตักิารรบัราชการ
วนับรรจเุชา้รบัราชการ...................................................... ตำแหนง่.................................................
ระยะเวลาการปฏบิตัริาชการ รวม...........................ป .ี................... ........ เดือน
การไดร้บัแตง่ตัง้ใหด้ำรงตำแหนง่ในแตล่ะระดบั (ระบเุฉพาะการเปลีย่นตำแหนง่/เปลีย่นระดบั/ 
เ ป ล ี ่ ย น ส ถ า น ท ี ่ ป ฏ ิ บ ั ต ิ ร า ช ก า ร ) -

ซื ่ อตำแหน่ง ระดั บ ซว่งเวลาทีด่ำรงตำแหนง่ รวมเวลาการดำรงตำแหนง่
๑.

๒.
การดำรงตำแหนง่ในสายงานทีจ่ะเชา้รบัการคดัเลอืก
0  เคย ตัง้แตว่นัที่............................. ถงึวันที่....................... รวม................ ปี................. เดือน
0  ไม,เคย
การซอนบัระยะเวลาทีเ่กีย่วชอ้งหรอืเกือ้กลู (ถา้ม)ี
0  ไม่ต้องขอนับ
0  ขอนบัระยะเวลาเกือ้กลู ตัง้แตว่นัที่...................... ถงึวันที่.................... รวม............. ปี.............. เดือน

(จดัทำตามแบบทีก่ำหนด)
๖. ประวตักิารศกึษา (ทีไ่ดร้บัการรบัรองจาก ก.พ.)

ระดบัการศกึษา ซือ่ปริญญา สาขา สถาบัน วัน เดือน ปทีีส่ำเรจ็

๗. ประวัติการ'ฝิกอบรม/ดงาน (เฉพาะการฟิกอบรมท่ีได้รับวุฒบัิตร และมรีะยะเวลาการอบรม ๓ วัน'ขึนไ'ป)
ซ่ือหลักสูตร หน่วยงานท่ีจัด ซ่วงเวลา
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๘. ผลการปฏบิตังิาน
ปงีบประมาณ..... ปงีบประมาณ..... ปงีบประมาณ..... ปงีบประมาณ..... ปงีบประมาณ.....

รอบ..... รอบ..... รอบ..... รอบ..... รอบ..... รอบ...!.. รอบ..... รอบ..... รอบ..... รอบ.....

* ให้ระบุผลการปฏิบัติราซการ ดีเด่น ดี ดีมาก พอใช้ ต้องปรับปรุง

๙. ประวตัทิางวนิยั
( ) ไม,เคยถกูลงโทษทางวนิยั
( ) เคยถกูลงโทษทางวนิยั ในระดบัภาคทณัฑ ์ ระบ.ุ..........
,( ) เคยถกูลงโทษทางวนิยั ในระดบัสงูกวา่ภาคทณัฑ ์ ระบุ

๑๐. ผลงานทีภ่าคภูมิใจ
ข่ือผลงาน ปี พ.ศ. ทีด่ำเนนิการ

๑๑. ประสบการณในการปฏิบัติงาน เช่น หัวหน้าโครงการ หัวหน้างาน กรรมการ อนุกรรมการ เลขานกุาร 
วทิยากร ฯลๆ

๑๒. ความสามารถพเิศษอ่ืน  ๆ
ภาษาตา่งประเทศ (ระบุ).
คอมพวิเตอร์.................
อ่ืน ๆ .............................

ข้าพเจ้าขอรับรองว่าข้อความท่ีแจ้งไวิในใบสมัครน้ี ถูกต้องและเบ็เนความจริงทุกประการ

(ลงข่ือ).. 
(.

./. ./ .

.ผ ู้สมคัรเขา้รับดัดเลอืก
)





-๑๓-

แบบการเสนอผลงาน
(ระดับชำนาญการ และระดับชำนาญการพิเศษ)

(๒.๑)

ส่วนท่ี ๑ ข้อมูลบุคคล/ตำแหน่ง
ซ่ือผู้ฃอประเมิน...........................................................

ฒ ตำแหน่งปัจจุบัน.....................................
หน้าที่ความรับผิดชอบของตำแหน่งปัจจุบัน

" ตำแหน่งที่จะแต่งตั้ง.....................................
หน้าที่ความรับผิดชอบของตำแหน่งที่จะแต่งตั้ง

ส่วนท่ี ๒ ผลงานที่เป็นผลการปฏิบัติงานหรือผลสำเร็จชองงาน
๑. เรื่อง.............-..................................... !................................................................................
๒. ระยะเวลาการตำเนินการ................ ...................................................................................
๓. ความรู้ ความชำนาญงาน.หรือความเชี่ยวชาญและประสบการณ์ที่ใซ้ใ,นการปฏิบัติงาน

๔. สรุปสาระสำคัญ ชั้นตอนการดำเนินการ และเป้าหมายของงาน



-(9 )(ริ^-

๕. ผลสำเร็จของงาน (เชิงประมาณ/คุณภาพ)

๖. การนำไปใช้ประโยชน์/ผลกระทบ

๗. ความยุ่งยากและซับซ้อนในการดำเนินการ

๘. ป้ญหาและอุปสรรคในการดำเนินการ

๙. ข้อเสนอแนะ

๑๐. การเผยแพร่ผลงาน (ถ้ามี)



-๑(1 -̂

©©. ผู้มีส่วนร่วมในผลงาน (ถ้ามี)
๑ ) ................................................................................. สัดส่วนผลงาน,
๒ )................................................................................. สัดส่วนผลงาน
๓ )........................ .........................................................สัดส่วนผลงาน
ขอรบัรองวา่ผลงานดงักลา่วขา้งตน้เปน็ความจรงิทกุประการ

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

ผ้ฃอประเมิน

ขอรบัรองวา่สดัสว่นการดำเนนิการขา้งตน้ความเปน็จรงิทกุประการ

รายซือ่ผมื้สว่นร่วมในผลงาน ลายมอืซือ่

ไดต้รวจสอบแลว้ขอรบัรองวา่ผลงานดงักลา่วขา้งตน้ถกูตอ้งตรงกบัความเปน็จรงิทกุประการ

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

ผูบ้งัคบับญัขาทีก่ำกบัดแูล

ลงซ่ือ ..... :...............................................
( ................................. ...............1........................)
ผู้บงัคับบญัขาทีเ่หนอืขึน้ไป

หมายเหตุ คำรับรองจากผู้บังคับบัญชาอย่างน้อยสองระดับ คือ ผู้บังคับบัญชาท่ีกำกับดูแล และผู้บังคับบัญชาที่เหนื^* 
ไปอีกหน่ึงระดับ เว้นแต่ในกรณีท่ีผู้บังคับบัญชาดังกล่าวเป็นบุคคลคนเดียวกัน ก็ให้มีคำรับรองหน่ึงระดับได้



-๑๖-
(๒.๒)

แบบการเสนอข้อเสนอแนวความคิดการพัฒนาหรือปรับปรุงงาน
(ระดับชำนาญการ และระดับชำนาญการพิเศษ)

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

๓. บทวิเคราะห์/แนวความคิด/ข้อเสนอ และข้อจำกัดที่อาจเกิดขึ้นและแนวทางแกไข

๔. ผลที่คาดว่าจะได้รับ

๔. ดัวขึ้วัดความสำเร็จ

ลงซ่ือ
.............................................. )

ผู้ฃอประเมิน 
.7...... !....../ ...........



แบบตรวจสอบข้อมูลประกอบการประเมินผลงาน (ระดับชำนาญการ และระดับชำนาญการพิเศษ)

๑. ซ่ือผู้ฃอประเมิน
ตำแหนง่'ปจืจบนั........................................ ...... ระดบั........ .................. (ดา้น.............. . .............(ถา้ม)ี)
ตำแหนง่เลขที่..... )..................................... 1...สังกดั............
ลกัษณะงานและหนา้ทีค่วามรบัผดิชอบ ( ) ระบุ ( ) ไม่ระบุ

๒. ตำแหนง่ทีฃ่อประเมนิ..................................... ....... ระดบั...........................(ดา้น..............................(ถ้าม)ี
ตำแหนง่เลขที่............................................ ....สงักดั............
ลกัษณะงานและหนา้ทีค่วามรบัผดิชอบ ( ) ระบุ ( ) ไม่ระบุ

๓. วันที่หน่วยงานการคิกษา/สำนักงานปลัดกระทรวงคิกษาธิการรับคำขอประเมิน ฯ

ผลงาน และข้อเลนอแนวคิดในการพัฒนางานหรือปรับปรุงงานที่เลนอเพื่อขอรับการประเมิน
๑. ผลงาน จำนวน................. เร่ือง

เร่ืองท่ี ๑ .......................................................................................................... !.
สัดส่วนผลงาน และการรบัรองผลงานจากผูม้สีว่นรว่มในผลงานและผูบ้งัคบับญัชา
( ) ระบุ ครบถ้วน 
ผลงานเปน็ไปตามเง่ือนไข 
( ) เป็นไปตามเง่ือนไข 
การเผยแพรผ่ลงาน (ถา้กำหนด)*
( ) มี
เร่ืองท่ี ๒ ............................................

( ) ไม่ระบุ

( ) ไม,เปน็ไปตามเง่ือนไข 

( ) ไม,มี

สัดส่วนผลงาน และการรบัรองผลงานจากผูม้สีว่นรว่มในผลงานและผูบ้งัคบับญัชา
( ) ระบุ ครบถ้วน ( ) ไม,ระบุ
ผลงานเปน็ไปตามเง่ือนไข
( ) เป็นไปตามเง่ือนไข ( ) ไม,เปน็ไปตามเง่ือนไข
การเผยแพรผ่ลงาน (ถา้กำหนด)*
( ) มี ( ) ไม่มี
เร่ืองท่ี ๓

๒. ข้อเสนอแนวคิดใบการพัฒนางาบหรือปรับปรุงงาบ จำนวน............... เร่ือง
เร ือ่ ง :................................................................................ -'..............................

ผ้ตรวจสอบ
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(๒.๔)

แบบฟอร์มการให้คะแนนประเมินผลงาน (ระดับชำนาญการ)
การประชุมคณะกรรมการประเมินผลงาน ครั้งท ี่......... / .........วันท่ี.............

ซ่ือผู้ฃอประเมิน............................ ........................................................... ,...................................................
ตำแหน่งที่จอประเมิน......................................................................... (ดา้น):....................................... (ถ้าม)ี
ตำแหน่งเลขที.่.................................... สังกัด ...........................................................................................

ผลงานที่เสนอเพื่อจอรับการประเมิน
๑......... ............... .....................................................................................
๒...........................................................................................................................................

องค์ประกอบ คะแนน คะแนนท่ีได้รับ ร้อยละ
๑. ประโยชน์ของผลงาน

เปน็การพฒันาความก้าวหนา้ในงาน สามารถใช้เปน็แบบอย่าง 
เป น็ แห ล,ง อ า้ง อ งิ  ห ร อื เป น็ ต น้ แ บ บ ใน ก ารป ฏ บิ '้ต ไิด  ้
หรอืเปน็การประยกุต ์ เพ ือ่ให เ้กดิการพฒั นาหรอืแกป้ญั หา 
ในการปฏบิตังิาน หรอืเปน็การนำสิง่ท,ีมอียูแ่ลว้ มาประยกุต ์
ดว้ยเทคนคิ วธิกีาร หรือเทคโนโลยีใหม่  ๆ ทีก่อ่ใหเ้กดินวัตกรรม 
ในการปฏบิตังิาน สามารถนำไปใชป้ระโยซนต์อ่การปฏบิตังิาน 
ทีเ่กีย่วชอ้งในระดบักลุม่ กลุ่มงาน หรือหน่วยข้ึนไป

๔๐

๒. ความรู้ ความชำนาญงาน และประสบการณ์ในการปฏิบัติงาน
สะท้อนให้เห็นถึงการใช้ความรู้ ความสามารถ ทักษะสมรรถนะ 

ประสบการณ ์ ความชำนาญงานท,ีสัง่สมมาในการปฏบิตังิาน 
ที,รบัผดิชอบดว้ยตนเองได ้ หรอืคดิรเิรมิใหม ่ คดิคน้ สร้าง หรือ 
ประดิษฐ์ข้ึนใหม่ ปรับปรุงหรือแก้ไขใหม่ หรอืจดัทำเปน็ครัง้แรก 
ตามความเหมาะสมกบัระดบัตำแหนง่ หรอืไดใ้ชค้วามสามารถ 
ในการตดัสนิใจแกไ้ขปญัหา มขีอ้เสนอแนะ หรอืวางแผนรองรับ 
ผลกระทบต่าง  ๆไดเ้หมาะสมกบัระดบัตำแหนง่จนเปน็ทีย่อมรบั 
ในระดับกลุ่ม กลุ่มงาน หรือหน่วยข้ึนไป

๓๐
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องค์ประกอบ คะแนน คะแนนท่ีได้รับ ร้อยละ
๓ . คุณภาพของผลงาบ

มีคุณภาพของผลงานท่ีเช่ือถือได้หรือดี โดยผลงาน มีความสมบูรณ์ 
มกีารเรยีบเรยีงเนือ้หาและสาระสำคญัไดค้รบถว้น เปน็ระบบ 
มคีำอธบิายท,ีถกูดอ้ง ชดัเจน มกีารอา้งองิแหลง่ขอ้มลู ทีถู่กตอ้ง 
และเชือ่ถอืได้มกีารนำความรใูนเรือ่งนัน้ไมว่่าจะหลกัการ วิธีการ 
หรอืขอ้กฎหมายมาใชไ้ดอ้ยา่งถกูตอ้ง บรรลเุปา๋หมายทีก่ำหนด 
หรอืชว่ยประหยดั เวลาและงบประมาณ และมคีวามยุง่ยาก 
ซบัซอ้นในการดำเนนิการ

๓๐

รวม ๑๐๐

เกณฑ์ผ่านการประเมิน
ผูท้ีผ่า่นการประเมนิจะตอ้งไดร้บัการ'พจิารณาให,้“ผ่าน” จากคณะกรรมการผูป้ระเมนิเกนิกึง่หนึง่ 

โดยจะตอ้งไตค้ะแนนในแตล่ะองคป์ระกอบไมน่อ้ยกวา่รอ้ยละ ๖๐

สรุปผลการประเมิน
( ) ผา่นการประเมนิ ( ) ไม,ผา่นการประเมนิ

รายละเอียดการพิจารณาและความเห็นเพิ่มเติมของกรรมการ

(ลงซือ่)..........................................ประธาน/กรรมการ
( .......................................................)

(วันที)่................ / ............/ ............



-๒๐-
(๒.๕)

แบบฟอร์มการให้คะแนนประเมินผลงาน (ระดับชำนาญการพิเศษ)
การประชุมคณะกรรมการประเมินผลงาน คร้ังท่ี   ./........วันท่ี..................

ซื่อผู้ขอประเมิน............................................................................................................................................
ตำแหน่งท่ีฃอประเมิน............... ; .................................................... (ดา้น)....................................... (ถา้ม)ี
ตำแหน่งเลขที่......................................สังกัด...............................................................................................

ผลงานที่เสนอเพื่อขอรับการประเมิน
๑....................................................................................................................................................................
๒...........................................................................................................................................
๓...................................................................................................................................................

องค์ประกอบ คะแนน คะแนนท่ีได้รับ ร้อยละ
๑. ประโยชน์ของผลงาน

เป น็ การพ ฒั น าความกา้วห น า้ใน งาน  สามารถใชเ้ปน็  
แบบอยา่ง เปน็แหลง่อา้งองิ หรอืเปน็ตน้แบบในการปฏบิตัไิด ้
หรอืเปน็การประยกุต ์ เพ ือ่ให เ้กดิการพฒั นาหรอืแกป้ญัหา 
ในการปฏบิตังิาน หรอืเปน็การนำส,ิงท ีม่อียูแ่ลว้ มาประยกุต ์
ดว้ยเทคนคิ วธิกีาร หรือเทคโนโลยีใหม่  ๆ ทีก่อ่ใหเ้กดินวัตกรรม 
ในการปฏบิตังิาน สามารถนำไปใชป้ระโยชนต์อ่การปฏบิตังิาน 
ทีเ่กีย่วขอ้งในระดบัหนว่ยงานการศกึษาหรอืสว่นราชการขึน้ไป

๔๐

๒. ความรู้ ความชำนาญงาน และประสบการณในการปฏิบัติงาน
สะท้อนให้เห็นถึงการใช้ความรู้ ความสามารถ ทักษะ สมรรถนะ 

ประสบการณ ์ ความชำนาญงานท'ีสัง่สมมา ในการปฏบิตังิาน 
ที,รบัผดิชอบดว้ยตนเองได ้ หรอืคดิรเิริม่ใหม ่ คดิคน้ สร้าง หรือ 
ประดิษฐ์ข้ึนใหม่ ปรับปรุงหรือแกไขใหม่ หรอืจดัทำเปน็ครัง้แรก 
ตามความเหมาะสมกบัระดบัตำแหนง่ หรอืไดใ้ชค้วามสามารถ 
ในการตดัสนิใจแกไขปญัหา มชีอ้เสนอแนะ หรอืวางแผนรองรับ 
ผลกระทบตา่ง  ๆไดเ้หมาะสมกบัระดบัตำแหนง่จนเปน็ท,ียอมรับ 
ในระดับหน่วยงาบการศึกษาหรือส่วนราชการข้ึนไป

๓๐



องค์ประกอบ คะแนน คะแนนท่ีได้รับ ร้อยละ
๓. คุณภาพของผลงาน

มคีณุภาพของผลงานท'ีเชือ่ถอืไดห้รอืด ีโดยผลงาน มคีวาม 
สมบรูณ ์ มกีารเรยีบเรยีงเน ือ้หาและสาระสำคญัไดค้รบถว้น 
เนินระบบ มคีำอธบิายทีถ่กูตอ้ง ซดัเจน มกีารอา้งองิแหลง่ขอ้มลู 
ท่ีถูกต้องและเช่ือถือได้ มีการนำความรู้ในเร่ืองน้ัน ไม่ว่าจะหลักการ 
วธิกีาร หรอืขอ้กฎหมายมาใซไตอ้ยา่งถกูตอ้ง บรรลเุฟา้หมาย 
ทีก่ำหนด หรอืชว่ยประหยดั เวลาและงบประมาณ และมีความ 
ยุง่ยากซบัซอ้นในการดำเนนิการมาก

๓๐

รวม ๑๐๐

เกณฑ์ผ่านการประเมิน
ผูท้ีผ่า่นการประเมนิจะตอ้งไดร้บัการพจิารณาให ้ “ผ่าน” จากคณะกรรมการผูป้ระเมนิเกนิกึง่หนึง่ 

โดยจะตอ้งไดค้ะแนนในแตล่ะองคป์ระกอบไม,นอ้ยกวา่รอ้ยละ ๖๐ และไดค้ะแนนรวมทกุองคป์ระกอบ 
ไม,นอ้ยกวา่รอ้ยละ ๗๐

สรุปผลการประเมิน
( ) ผา่นการประเมนิ ( ) ไม,ผา่นการประเมนิ

รายละเอียดการพิจารณาและความเห็นเพิ่มเติมของกรรมการ

(ลงซื่อ). ประธาน/กรรมการ



-๒๒-
(๒.๖)

แบบฟอร์มการประเมินข้อเสนอแนวความคิดในการพัฒนางานหรือปรับปรุง.งาน
(ระดับชำนาญการ และระดับชำนาญการพิเศษ)

การประชุมคณะกรรมการประเมินผลงาน ค !งท ี่.......... / ...... . วันท่ี........... .......................

ซ่ือผู้ฃอประเมิน...... ........................................ .............................................................................................
ตำแหน่งท่ีฃอประเมิน............................................................... .............. (ดา้น).........................................(ถา้ม)ี
ตำแหน่งเลขที.่............................ .........สังกัด...............................................................................................
ข้อเสนอแนวความคิดในการพัฒนางานหรือปรับปรุงงานที่เสนอเพื่อขอรับการประเมิน
เร่ือง ......................... .................................................................................................... :..............................

องค์ประกอบ ดีเด่น ดีมาก ยอมรับได้ ปรับปรุง
๑) ความท้าทายและความเป็นไปได้ สามารถนำไป สามารถนำไป สามารถนำไป ยังไม่เห็นความ

ในทางปฏิบัติ พัฒนาหรือ พัฒนาหรือ พัฒนาหรือ ชัดเจนว่า
หากนำไปดำเนินการได้จริงจะช่วยให้ ปรับปรุงงานได้ ปรับปรุงงานได้ ปรับปรุงงานได้ สามารถนำไป

เกิดผลดีข้ึนหรือคาดว่าจะเกิดผลอย่างไร ในระดับสูงเป็น ในระดับสูงมาก ในระดับสูง พัฒนาหรือ
๒) คุณค่าและประโยฃน่ท่ีคาดว่าจะได้รับ พิเศษ เป็นประโยชน์ เป็นประโยชน์ ปรับปรุงงานได้

จากการนำไปปฏิบัติ เป็นประโยชน์ อย่างดีย่ิงต่อ ต่อทางราชการ อย่างไร หรือ
ข้อเสนอน้ันเม่ือปฏิบัติตามแล้วจะให้ผล 

คุ้มค่า หรือ'จะ'ช่วย'1นการแกไ'ฃปิญ'หาต่าง  ๆ
ของหน่วยงานหรือส่วนราชการหรือ 
ประเทศชาติได้อย่างไร หรือได้รับ 
ประโยชน์จากข้อ.เสนอท่ีนำเสนอมาอย่างไร 
๓) ความคิดรืเร่ิมสร้างสรรค์

ผู้ฃอประเมินมิความคิดริเร่ิมสร้างสรรค์ 
ท่ีจะพัฒนาหรือปรับปรุงงานอย่างไร

อย่างดีเย่ียมต่อ 
ทางราชการ 
หรือประซาซน 
หรือ
ประเทศชาติ

ทางราชการ 
หรือประซาซน 
หรือ
ประเทศชาติ

หรือประซาซน จะเป็น 
ประโยชน์ได้ 
อย่างไร

เกณฑ์ผ่านการประเมิน
ขอ้เสนอแนวคดิในการพฒันางานหรอืปรบัปรงุงาน ที,ผา่นการประเมนิจะตอ้งไดร้บัผลการพจิารณา 

ในระดับยอมรับได้ ดีมาก หรอืดเีดน่ ทัง้นี ้หากผลการพจิารณาเปน็ปรบัปรงุ ใหผู้้ฃอประเมินปรับปรุงข้อเสนอ 
แนวคิดตามความเห็นของคณะกรรมการประเมินผลงาน 
สรุปผลการประเมิน

( ) ดเีดน่ ( ) ดมีาก ( ) ยอมรับได้ ( ) ปรับปรุง (ระบ)ุ............ .ไ..................
รายละเอียดการพิจารณาและความเห็นเพิ่มเติมของกรรมการ

(ลงขือ่)......................................... ประธาน/กรรมก
1 ( .....................................................-)

(วันท่ี).............. / ............ / ...........



-๒๓-
(๒.๗)

สรุปมติคณะกรรมการประเมินผลงาน

คณะกรรมการประเมนิผลงาน ไดป้ระเมนิผลงานของ........................................................................
เพือ่แตง่ตัง้ใหด้ำรงตำแหนง่........................ ...................... -.. ระดบั...........................ตำแหนง่เลขที.่...............
สงักดั.................................................................................................. ......................แล้ว สรุปได้ดังน้ี

การประชมุ
๑. ครัง้ที.่.........../ ................
๒. ครัง้ที่...... ......................

มติคณะกรรมการ
( ) ผ่านการประเมิน ไมก่อ่นวันที.่......................................................................

ซ่ึงเป็นวันท่ี ( ) หนว่ยงานการศกึษาไดร้บัคำขอพรอ้มเอกสารครบถว้นสมบรูณ์
( ) หนว่ยงานการศกึษาไดร้บัผลงานแกไ่ข/เพิม่เตมิ

ในสว่นทีเ่ปน็สาระสำคญัของผลงานครบถว้นสมบรูณ ์
( ) . ตำแหนง่วา่ง เนือ่งจากผูค้รองตำแหนง่อยูเ่ดมิเกษยีณอายุ
( ) ....... ................................................ .. ...................................................................

( ) ไม่ผ่านการประเมิน
ความเห็น (ระบ )ุ...... ............................................. ........... ..- .................................................... ...........

(ลงขือ่).................................................ประธานกรรมการ
( ................................. : . . ......................... )

(ลงขือ่)...............................................กรรมการ
( :................................. ..................)

(ลงขือ่)...............................................กรรมการ
( .............................................................. )

(ลงขือ่)..... ............ ............................. เลขานกุาร


