องค์ประกอบการประเมิน ตัวชีว้ ดั และคะแนนการประเมินความเหมาะสมกับตาแหน่ง
สาหรับการคัดเลือกบุคลากรทางการศึกษาอืน่ ตามมาตรา 38 ค.(2) ตาแหน่งประเภททัว่ ไป
เพื่อแต่งตัง้ ให้ดารงตาแหน่งประเภทวิชาการ ระดับปฏิบตั กิ าร สังกัด สพฐ.
---------------------------------ภาค ข ข้อ 2 ประเมินผลการปฏิบัติงานจากรายงานผลการปฏิบัติงานในหน้าที่ย้อนหลัง 2 ปี (คะแนนเต็ม 50 คะแนน)
พิ จ ารณาจากองค์ ป ระกอบการประเมิ น และตั ว ชี้ วั ด พิ จ ารณาจากความรู้ ค วามสามารถพิ เ ศษ สมรรถนะ
ในการปฏิบัติงานและผลงานที่เกิดจากการปฏิบัติหน้าที่ ดังนี้
ที่

องค์ประกอบ/ตัวชีว้ ดั

ค่าคะแนน

1

คุณวุฒกิ ารศึกษาตรงตามมาตรฐานตาแหน่ง (5 คะแนน)
1. ระดับปริญญาเอก
2. ระดับปริญญาโท
3. ระดับปริญญาตรี

2

ประสบการณ์การปฏิบตั งิ านในตาแหน่งทีเ่ ข้ารับการ
คัดเลือก (10 คะแนน)
1. ระยะเวลา 15 ปี ขึ้นไป
2. ระยะเวลา 11 – 14 ปี
3. ระยะเวลา 7 - 10 ปี
4. ระยะเวลา 6 ปี ลงมา

3

สถานทีป่ ฏิบตั งิ าน (5 คะแนน)
1. ปฏิบัติงานอยูใ่ นจังหวัดที่รบั สมัคร
2. ปฏิบัติงานอยู่นอกจังหวัดที่รบั สมัคร

5 คะแนน
3 คะแนน

ภูมลิ าเนา (5 คะแนน)
1. ภูมิลาเนาอยูใ่ นจังหวัดที่รบั สมัคร
2. ภูมิลาเนาอยูน่ อกจังหวัดที่รบั สมัคร

5 คะแนน
3 คะแนน

4

5

ปฏิบตั งิ านตรงกับตาแหน่งทีเ่ ข้ารับการคัดเลือก (5 คะแนน)
1. ภาระงานที่ปฏิบตั ิงานตรงกับกลุ่มตาแหน่งที่เข้ารับการ
คัดเลือก
2. ภาระงานที่ปฏิบตั ิงานไม่ตรงกับกลุ่มตาแหน่งที่เข้ารับการ
คัดเลือก

กรอบการพิจารณา

พิจารณาจากระดับการศึกษา
5 คะแนน ที่ ก.ค.ศ.หรือ ก.พ. รับรอง
4 คะแนน ตามมาตรฐานตาแหน่งระดับสูงสุด
3 คะแนน เพียงระดับเดียว และ
พิจารณาจาก ก.ค.ศ. 16 หรือ ก.พ. 7
หรือหลักฐานอื่น
พิจารณาจากระยะเวลาที่ปฏิบัติ
หน้าที่ที่ระบุตามคาสั่ง/เอกสารอื่นที่
10 คะแนน ผู้บังคับบัญชารับรอง นับถึงวัน
8 คะแนน เปิดรับสมัครคัดเลือกวันสุดท้าย
6 คะแนน (เศษของปีตั้งแต่ 6 เดือนขึ้นไป
4 คะแนน นับเป็น 1 ปี)

5 คะแนน
3 คะแนน

พิจารณาจาก ก.ค.ศ. 16 หรือ ก.พ. 7
หรือมีคาสั่ง / หนังสืออนุญาตให้ช่วย
ปฏิบัติราชการนับถึงวันเปิดรับสมัคร
คัดเลือกวันสุดท้าย
พิจารณาจากการอาศัยอยู่ภูมิลาเนานั้น
ได้แก่ สถานที่เกิด หรือมีชื่ออยู่ใน
ทะเบียนบ้านไม่น้อยกว่า 6 เดือน
นับถึงวันเปิดรับสมัครคัดเลือก
วันสุดท้าย
กลุ่ม หมายถึง กลุ่มตามกรอบ
อัตรากาลังบุคลากรทางการศึกษาอื่น
ตามมาตรา 38 ค. (2) ตามหนังสือ
สานักงาน ก.ค.ศ. ที่ ศธ 0206.5/ว 17
ลงวันที่ 5 กันยายน 2556

-2–
ที่

องค์ประกอบ/ตัวชีว้ ดั

6

การเป็นวิทยากรหรือกรรมการหรือคณะทางาน (5 คะแนน)
1. เป็นวิทยากรหรือกรรมการหรือคณะทางานระดับภาค
หรือประเทศ
2. เป็นวิทยากรหรือกรรมการหรือคณะทางานระดับเขตพืน้ ที่
การศึกษาหรือจังหวัด
3. เป็นวิทยากรหรือกรรมการหรือคณะทางาน ระดับ
สถานศึกษาหรือกลุ่มสถานศึกษา
4. ไม่มีหลักฐานประกอบการพิจารณา

พิจารณาจากคาสั่งแต่งตั้ง
5 คะแนน หนังสือเชิญ บันทึกเสนอหรือ
หลักฐานอื่นใดที่แสดงว่าเป็นวิทยากร
4 คะแนน กรรมการหรือคณะทางานที่สูงสุด
เพียงระดับเดียว
3 คะแนน

ผลงานทีเ่ กิดกับตนเอง (5 คะแนน)
1. เท่ากับหรือสูงกว่าระดับภาคหรือประเทศ
2. เท่ากับหรือสูงกว่าระดับเขตพื้นที่การศึกษาหรือจังหวัด
3. ต่ากว่าระดับเขตพื้นที่การศึกษาหรือจังหวัด
4. ไม่มีหลักฐานประกอบการพิจารณา

พิจารณาจากรางวัลของผูส้ มัครที่
5 คะแนน ได้รับ เช่น โล่ เกียรติบัตร หรือ
4 คะแนน หลักฐานอื่นที่แสดงถึงผลงานทีไ่ ด้รับ
3 คะแนน รางวัลสูงสุดเพียงระดับเดียว
0 คะแนน

7

ค่าคะแนน

กรอบการพิจารณา

0 คะแนน

8 ร ผลการเลือ่ นเงินเดือน (5 คะแนน)
1. ระดับดีเด่น 5 ครัง้ ขึ้นไป
2. ระดับดีเด่น 3 – 4 ครั้ง
3. ระดับดีเด่นต่ากว่า 3 ครั้ง หรือไม่ได้รับในระดับดีเด่น

พิจารณาจากผลการเลื่อนเงินเดือน
5 คะแนน นับตั้งแต่วนั เปิดรับสมัครวันสุดท้าย
4 คะแนน ย้อนหลัง 5 ปี โดยพิจารณาจาก
3 คะแนน ก.ค.ศ. 16 หรือ ก.พ. 7

9 ผลงานการประเมินของหน่วยงาน (5 คะแนน)
1. ระดับดีเด่น
2. ระดับดีมาก
3. ระดับดี

พิจารณาจากผลการประเมินของ
5 คะแนน สพท. (KRS, ARS และมาตรฐาน
4 คะแนน สานักงานเขตพื้นที่การศึกษา)
3 คะแนน ครั้งสุดท้ายทีต่ ้นสังกัด

-3ภาค ค ความเหมาะสมกับตาแหน่ง (สัมภาษณ์) (คะแนนเต็ม 50 คะแนน)
พิจารณาจากองค์ประกอบการประเมิน ดังนี้
ที่

องค์ประกอบ/ตัวชีว้ ดั

ค่าคะแนน

กรอบการพิจารณา
พิจารณาจากการตอบคาถามเกีย่ วกับ
ประวัติส่วนตัวและประวัติการศึกษา
พิจารณาจากการแต่งกาย กริยาท่าทาง
ท่วงทีวาจา การสื่อสาร
พิจารณาจากการประมวลการตอบคาถาม โดยมี
หลักคิดและวิธีการแก้ปัญหาในเชิงบวก และ
สามารถอธิบายหลักคิดและวิธีแก้ปัญหานั้นให้
เป็นที่ยอมรับได้
พิจารณาจาก เจตคติ อุดมการณ์ ที่มีต่อตาแหน่ง
ที่สมัคร
พิจารณาจาก การแสดงออกทางอารมณ์ การ
ควบคุมตนเอง ระหว่างการตอบคาถาม

1

ประวัติส่วนตัวและการศึกษา

10 คะแนน

2

บุคลิกภาพ ท่วงทีวาจา

10 คะแนน

3

การมีปฏิภาณ

10 คะแนน

4

เจตคติและอุดมการณ์

10 คะแนน

5

วุฒิภาวะทางอารมณ์

10 คะแนน

