เลขประจำตัวผู้สมัครสอบ

แบบเสนอประวัติและผลงำน
เพื่อใช้ประกอบกำรประเมิน ตัวชี้วัด สำหรับกำรคัดเลือกบุคลำกรทำงกำรศึกษำอื่น
ตำมมำตรำ 38 ค. (2) ตำแหน่งประเภททั่วไป
เพื่อแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งประเภทวิชำกำร ระดับปฏิบัติกำร
สังกัดสำนักงำนศึกษำธิกำรจังหวัดลพบุรี

โดย
...............................................................................................
ตำแหน่ง..............................................................................
กลุ่ม......................................................................................
สำนักงำนเขตพืน้ ที่กำรศึกษำ..............................................................

สมัครเข้ำรับกำรคัดเลือก ตำแหน่ง...........................................................................................

เลขประจำตัวผู้สมัครสอบ

แบบเสนอประวัติและผลงำน
เพื่อใช้ประกอบกำรประเมิน ตัวชี้วัด สำหรับกำรคัดเลือกบุคลำกรทำงกำรศึกษำอื่น
ตำมมำตรำ 38 ค. (2) ตำแหน่งประเภททั่วไป
เพื่อแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งประเภทวิชำกำร ระดับปฏิบัติกำร
สังกัดสำนักงำนศึกษำธิกำรจังหวัดลพบุรี
---------------------------------ชื่อ.................................................................................ชื่อสกุล................................ ................................................
ปัจจุบันดำรงตำแหน่ง..........................................................................กลุ่ม..............................................................
สำนักงำนเขตพื้นที่กำรศึกษำ....................................................................................................................................
สมัครเข้ำรับกำรคัดเลือก ตำแหน่ง...........................................................................................................................
ที่

องค์ประกอบ/ตัวชี้วัด

ค่ำคะแนน

1 คุณวุฒิกำรศึกษำตรงตำมมำตรฐำนตำแหน่ง
 ระดับปริญญำเอก
 ระดับปริญญำโท
 ระดับปริญญำตรี
2 ประสบกำรณ์กำรปฏิบัติงำนในตำแหน่ง
ที่เข้ำรับกำรคัดเลือก
 ระยะเวลำ 15 ปี ขึ้นไป
 ระยะเวลำ 11 – 14 ปี
 ระยะเวลำ 7 - 10 ปี
 ระยะเวลำ 6 ปี ลงมำ
3 สถำนที่ปฏิบัตงิ ำน
 ปฏิบัติงำนอยู่ในจังหวัดที่รบั สมัคร
 ปฏิบัติงำนอยูน่ อกจังหวัดที่รับสมัคร

(5 คะแนน)
5 คะแนน
4 คะแนน
3 คะแนน
(10 คะแนน)

4 ภูมิลำเนำ
 ภูมิลำเนำอยู่ในจังหวัดที่รบั สมัคร
 ภูมิลำเนำอยูน่ อกจังหวัดทีร่ ับสมัคร
5 ปฏิบัตงิ ำนตรงกับตำแหน่งที่เข้ำรับกำรคัดเลือก
 ภำระงำนทีป่ ฏิบัติงำนตรงกับกลุ่มตำแหน่ง
ที่เข้ำรับกำรคัดเลือก
 ภำระงำนทีป่ ฏิบัติงำนไม่ตรงกับกลุ่มตำแหน่ง
ที่เข้ำรับกำรคัดเลือก

(5 คะแนน)
5 คะแนน
3 คะแนน
(5 คะแนน)
5 คะแนน

10 คะแนน
8 คะแนน
6 คะแนน
4 คะแนน
(5 คะแนน)
5 คะแนน
3 คะแนน

3 คะแนน

เอกสำรอ้ำงอิง
ก.ค.ศ. 16 หรือ ก.พ. 7
หรือหลักฐำนอื่น ระบุ...........................
หน้ำที่...................................................
คำสั่ง/เอกสำรอื่นทีผ่ ู้บังคับบัญชำรับรองว่ำ
ปฏิบัติงำนในตำแหน่งที่สมัครเข้ำรับกำร
คัดเลือก (ระบุ.................................)
จำนวน...........ปี..............เดือน............วัน
หน้ำที่.................................................
ก.ค.ศ. 16 หรือ ก.พ. 7
หรือมีคำสั่ง / หนังสืออนุญำต
ให้ช่วยปฏิบัติรำชกำร
หน้ำที่................................................
สำเนำทะเบียนบ้ำน
หน้ำที่..............................................
สำเนำกรอบอัตรำกำลังบุคลำกร
ทำงกำรศึกษำอื่น ตำมมำตรำ 38 ค.(2)
ตำมหนังสือสำนักงำน ก.ค.ศ. ที่ ศธ 0206.5/
ว 26 ลงวันที่ 15 สิงหำคม 2560
หน้ำที่...................................................

ที่

องค์ประกอบ/ตัวชี้วัด

6

กำรเป็นวิทยำกรหรือกรรมกำรหรือคณะทำงำน
 เป็นวิทยำกร หรือกรรมกำร หรือคณะทำงำน
ระดับภำค หรือประเทศ
 เป็นวิทยำกร หรือกรรมกำร หรือคณะทำงำน
ระดับเขตพื้นที่กำรศึกษำ หรือจังหวัด
 เป็นวิทยำกร หรือกรรมกำร หรือคณะทำงำน
ระดับสถำนศึกษำ หรือกลุ่มสถำนศึกษำ
 ไม่มีหลักฐำนประกอบกำรพิจำรณำ

(5 คะแนน) คำสั่งแต่งตัง้ หนังสือเชิญ บันทึกเสนอ หรือ
5 คะแนน หลักฐำนอื่นใดที่แสดงว่ำ
เป็นวิทยำกร กรรมกำร หรือ คณะทำงำน
4 คะแนน ระบุ.......................................................
ระดับ.....................................................
3 คะแนน หน้ำที่....................................................

ผลงำนที่เกิดกับตนเอง
 เท่ำกับ หรือสูงกว่ำระดับภำค หรือประเทศ
 เท่ำกับ หรือสูงกว่ำระดับเขตพื้นที่กำรศึกษำ
หรือจังหวัด
 ต่ำกว่ำระดับเขตพื้นที่กำรศึกษำ หรือจังหวัด
 ไม่มีหลักฐำนประกอบกำรพิจำรณำ

(5 คะแนน) รำงวัลของผู้สมัครทีไ่ ด้รับ เช่น โล่ เกียรติบัตร
5 คะแนน หรือหลักฐำนอื่นที่แสดงถึงผลงำนที่ได้รบั
4 คะแนน รำงวัล
ระบุ...................................................
3 คะแนน ได้ระดับ.............................................
0 คะแนน หน้ำที่.................................................

7

ค่ำคะแนน

เอกสำรอ้ำงอิง

0 คะแนน

8 ผลกำรเลื่อนเงินเดือน
 ระดับดีเด่น 5 ครั้งขึ้นไป
 ระดับดีเด่น 3 – 4 ครั้ง
 ระดับดีเด่นต่ำกว่ำ 3 ครั้ง หรือไม่ได้รับ
ในกำรประเมินในระดับดีเด่น

(5 คะแนน)
5 คะแนน
4 คะแนน
3 คะแนน

1 เม.ย.59 ระดับ...........................
1 ต.ค.59 ระดับ............................
1 เม.ย.60 ระดับ..........................
1 ต.ค.60 ระดับ...........................
1 เม.ย.61 ระดับ..........................
1 ต.ค.61 ระดับ...........................
1 เม.ย.62 ระดับ..........................
1 ต.ค.62 ระดับ...........................
1 เม.ย.63 ระดับ..........................
1 ต.ค.63 ระดับ...........................
ก.ค.ศ.16 หรือ ก.พ.7 หรือ ประกำศผล
กำรปฏิบัติงำน
หน้ำที่............................................

9 ผลงำนกำรประเมินของหน่วยงำน
 ระดับดีเด่น
 ระดับดีมำก
 ระดับดี

(5 คะแนน) ผลกำรประเมินของ สพท. (KRS, ARS และ
5 คะแนน มำตรฐำนสำนักงำนเขตพื้นที่กำรศึกษำ)
4 คะแนน หน้ำที่..............................................
3 คะแนน

ลงชื่อ....................................................................ผู้สมัครเข้ำรับกำรคัดเลือก
(............................................................)
ตำแหน่ง.....................................................................
ขอรับรองว่ำข้อมูลของ........................................................................เป็นจริงทุกประกำร
ลงชื่อ....................................................................ผู้บังคับบัญชำ
(............................................................)
ตำแหน่ง.....................................................................

