
กลุมบริหารงานบุคคล

คูมือการปฏิบัติงาน

กลุมบริหารงานบุคคล

สํานักงานคณะกรรมการการศึกษาข้ันพื้นฐาน

สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาสุพรรณบุรี

       นางสาวอศิราวด ี
ตําแหนง นักทรพัยากรบุคคลชํานาญการ

กลุมบริหารงานบุคคล

คูมือการปฏิบัติงาน

กลุมบริหารงานบุคคล

สํานักงานคณะกรรมการการศึกษาข้ันพื้นฐาน

สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาสุพรรณบุรี

ราวด ี สงาแสง
นักทรพัยากรบุคคลชํานาญการ

























































 

 
 

 คู่มือและแนวทางปฏิบัติ 
          
 

การยื่นค าขอรับการประเมินบุคคลในการ 
ปรับระดบัชัน้งานของลูกจ้างประจ า 

 
 
                                       
 
 
 
 
 
 
                                                             

 

 
 

นางสาวอิศราวดี  สง่าแสง 
นักทรัพยากรบุคคลช านาญการ 

กลุ่มบริหารงานบุคคล 
ส านักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาสุพรรณบุรี 



การจัดท าเอกสารส าหรับประกอบในการยื่นค าขอรับการประเมินบุคคล 
ในการปรับระดับชั้นงาน ของลูกจ้างประจ า 

 
 
1.  แบบค ำขอประเมินบุคคล           จ ำนวน  1  ชุด 
2.  บันทึกข้อควำมขอปรับระดับชั้นงำน (ผ่ำนผู้บริหำรสถำนศึกษำ)   จ ำนวน  ๑  ฉบับ 
3.  หนังสือรับรอง        จ ำนวน  ๑  ฉบับ 
4.  แบบประเมินบุคคล        จ ำนวน   3  ชุด 
5.  แบบสรุปผลกำรประเมินบุคคล       จ ำนวน  1  ชุด 
6. แบบบรรยำยลักษณะงำน (Job Description) ของต ำแหน่งเดิม   จ ำนวน   ๑  ชุด 
7. แบบบรรยำยลักษณะงำน (Job Description) ของต ำแหน่งใหม่   จ ำนวน   ๑  ชุด 
8.  ส ำเนำใบผ่ำนกำรฝึกอบรมทดสอบมำตรฐำนงำนฝีมือจำกกรมพัฒนำฝีมือแรงงำน(ถ้ำมี)  จ ำนวน   ๑  ชุด  
9.  ส ำเนำทะเบียนประวัติ        จ ำนวน  1  ชุด 
10.  รำยงำนผลกำรปฏิบัติงำนเกี่ยวกับงำนที่ท ำในต ำแหน่งหน้ำที่นั้นๆ  หรือที่เกี่ยวข้อง          
     เพ่ือประกอบกำรพิจำรณำ       จ ำนวน  1  ชุด 
 
 ให้ผู้ยื่นค ำขอ  จัดท ำเอกสำรดังนี้ 

1. จัดท ำรูปเล่มเอกสำรเรียงล ำดับตำม 1-10   ส่งส ำนักงำนเขตพ้ืนที่กำรศึกษำมัธยมศึกษำ เขต 9 
จ ำนวน  2  เล่ม  เมื่อได้รับกำรแต่งตั้งเรียบร้อยแล้ว  ส ำนักงำนฯ จะเก็บไว้เป็นหลักฐำน จ ำนวน ๑ 
เล่ม  และส่งคืนผู้ยื่นค ำขอฯ จ ำนวน  ๑  เล่ม 

2. จัดส่งแบบบรรยำยลักษณะงำน (Job Description) แบบ ลปจ.1  ทั้งต ำแหน่งเดิม  และต ำแหน่ง
ใหม่  ให้ สพม. 9  เพ่ิมต่ำงหำก จ ำนวน  ๒  ชุด  แนบมำกับหนังสือน ำส่ง   

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



แบบค ำขอประเมินบุคคลและผลกำรปฏิบัติงำนเพื่อประกอบกำรพิจำรณำ 
กำรปรับระดับชั้นงำนของลูกจ้ำงประจ ำ 

 
ข้อมูลทั่วไปของผู้ขอรับกำรประเมิน 
 

1. ชื่อ-สกุล..................................................................................................................... .......................... 
    วุฒิการศึกษา................................................................................................................. ....................... 
2. ปัจจุบันด ารงต าแหน่ง............................................ระดับ.............กลุ่มงาน.......................................... 
 ต าแหน่งเลขท่ี................................สถานศึกษา/หน่วยงาน.............................................................. .. 
   สังกัด..........................................................................................อัตราจ้าง..................................บาท 
    ด ารงต าแหน่งปัจจุบันเมื่อวันที่.................................................รวมระยะเวลา.............ป.ี...........เดือน  
3. (   )  เคยถูกลงโทษทางวินัย                  (   )   ไม่เคยถูกลงโทษทางวินัย 
    (   )  ไม่อยู่ในระหว่างถูกสอบสวนหรือถูกลงโทษทางวินัย 
4. ขอประเมินเข้าสู่ต าแหน่ง........................................ระดับ.................กลุ่มงาน................................ ........ 
    ต าแหน่งเลขท่ี.....................................สถานศึกษา/หน่วยงาน................................................................  
   สังกัด....................................................................................................................... ............................... 
5.  เหตุผลความจ าเป็น 
............................................................................................................................. .....................................................
................................................................................................................................................................................ .. 
6.  หน้าที่ความรับผิดชอบเดิม 
................................................................................................... ...............................................................................
............................................................................................................................. .....................................................
............................................................................................................................. ..................................................... 
............................................................................ ......................................................................................................  

  ขอรับรองว่าข้อมูลข้างต้นเป็นความจริงทุกประการ 

 

      ลงชื่อ..............................................ผู้ขอรับการประเมิน 
           (................................................) 
      วันที่.........เดือน.....................พ.ศ............... 
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ค ำรับรองของผู้บังคับบัญชำ 
 
  ข้าพเจ้าขอรับรองว่า นาย/นาง/นางสาว............................................................................... ... 
เป็นผู้มีความรู้ความสามารถและคุณสมบัติเหมาะสมกับต าแหน่งที่ขอรับการประเมิน 
 
 
     ลงชื่อ.....................................................ผู้บังคับบัญชา 
           (....................................................) 
       ต าแหน่ง......................................................................... 
     วันที่........เดือน.......................พ.ศ............. 
 
 
 
หมำยเหตุ   ผู้บังคับบัญชา  หมายถึง   ผอ.ร.ร./ผอ.สพป./ผอ.สพม./ผอ.สศศ./ผอ.ส านัก 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



กำรตรวจสอบคุณสมบัติของส ำนักงำนเขตพื้นที่กำรศึกษำมัธยมศึกษำสุพรรณบุรี 
 
  ได้ตรวจสอบแล้ว 
     มีคุณสมบัติตามหลักเกณฑ์และวิธีการของส านักงาน ก.พ. กระทรวงการคลัง  
          และแนวปฏิบัติของ สพฐ. ก าหนด 
     ขาดคุณสมบัติ 
 (ระบุ) ...................................................................... ....................................... 
   ........................................................................................................................  
 
     ลงชื่อ.....................................................ผู้ตรวจสอบคุณสมบัติ 
           (....................................................) 
       ต าแหน่ง......................................................................... 
     วันที่........เดือน.......................พ.ศ............. 
 
     ลงชื่อ.....................................................ผู้ตรวจสอบคุณสมบัติ 
           (....................................................) 
       ต าแหน่ง......................................................................... 
     วันที่........เดือน.......................พ.ศ............. 
 
     ลงชื่อ.....................................................ผู้ตรวจสอบคุณสมบัติ 
           (....................................................) 
       ต าแหน่ง......................................................................... 
     วันที่........เดือน.......................พ.ศ............. 
 
     ลงชื่อ.....................................................ผู้ตรวจสอบคุณสมบัติ 
           (....................................................) 
       ต าแหน่ง......................................................................... 
     วันที่........เดือน.......................พ.ศ............. 
 
     ลงชื่อ.....................................................ผู้ตรวจสอบคุณสมบัติ 
           (....................................................) 
       ต าแหน่ง......................................................................... 
     วันที่........เดือน.......................พ.ศ............. 



 
 
 
                                                                                                         

บันทึกข้อความ 
ส่วนราชการ  โรงเรียน           
ที ่                 วันที ่     พฤษภำคม  2559     
เรื่อง  กำรขอปรับระดับชั้นงำน          

เรียน  ผู้อ ำนวยกำรโรงเรียน..................... 

  ด้วยข้ำพเจ้ำ..........................................................ต ำแหน่งช่ำงไม้  ระดับ ช 3  กลุ่มงำนช่ำง  
ต ำแหน่งเลขที่..................  โรงเรียน............................................  สังกัดส ำนักงำนเขตพ้ืนที่กำรศึกษำมัธยมศึกษำ
สุพรรณบุรี  ส ำนักงำนคณะกรรมกำรกำรศึกษำขั้นพ้ืนฐำน  มีควำมประสงค์ขอปรับระดับชั้นงำน  จำกช่ำงไม้  ระดับ 
ช 3  เป็นช่ำงไม้  ระดับ ช 4  เนื่องจำกข้ำพเจ้ำมีคุณสมบัติเฉพำะต ำแหน่งครบถ้วน  ถูกต้องตำมส ำนักงำน
คณะกรรมกำรกำรศึกษำขั้นพ้ืนฐำน และส ำนักงำนข้ำรำชกำรพลเรือน (ก.พ.) ก ำหนดคุณสมบัติเฉพำะต ำแหน่ง 

  จึงเรียนมำเพ่ือโปรดพิจำรณำ 

 
      (..............................................) 
                          ต ำแหน่ง ชำ่งไม้  ระดับ ช 3 
      โรงเรียน.................................. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

- ตัวอย่าง - 



 
 
ที่           /2560            โรงเรียน............................................ 
              ต ำบล................. อ ำเภอ................... 
              จังหวัด............................................ 

หนังสือรับรอง 

 หนังสือฉบับนี้ให้ไว้เพ่ือรับรองว่ำ  นำย........................................... ต ำแหน่ง ช่ำงไม้  ระดับ ช 4  
ต ำแหน่งเลขท่ี.....................  ท ำหน้ำที่เป็นช่ำงไม้ของโรงเรียน  โดยได้รับมอบหมำยให้ท ำงำนเกี่ยวกับงำนสร้ำง  
ซ่อม  ประกอบครุภัณฑ์  หรือสิ่งก่อสร้ำงต่ำงๆ ที่เกี่ยวกับงำนไม้  และเก็บรักษำวัสดุอุปกรณ์เครื่องมือเครื่องใช้
ต่ำงๆ ซึ่งเก่ียวกับงำนไม้  ให้อยู่ในสภำพพร้อมใช้งำน  และเคยปฏิบัติงำนด้ำนนี้เป็นเวลำไม่น้อยกว่ำ  10  ปี  
จริง 

 ให้ไว้  ณ  วันที่............ เดือน............................  พ.ศ. .............. 

 

         ลงชื่อ 
               (...............................................) 
         ผู้อ ำนวยกำรโรงเรียน......................... 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



แบบประเมินบุคคล 
ชื่อ(ผู้ขอรับการประเมิน)   .............................................    ด ารงต าแหน่งปัจจุบัน  ........................ระดบั.............. 
กลุ่มงาน.................  สังกัด  โรงเรียน...................................  ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษาสุพรรณบุรี 
เพ่ือขอรับการประเมินเข้าสู่ต าแหน่ง......................ระดับ................. กลุ่มงาน....................... 

 
รำยกำรประเมิน 

คะแนน
เต็ม 

คะแนน
ที่ได้รับ 

1.  ควำมรับผิดชอบงำน  พิจำรณำจำก 20  

-เอาใจใส่ในการท างานที่ได้รับมอบหมายและหรืองานที่เกี่ยวข้องอย่างมีประสิทธิภาพ   

-ยอมรับผลงานของตนเองทั้งในด้านความส าเร็จและความผิดพลาด   

-พัฒนาและปรับปรุงงานในหน้าที่ให้ดียิ่งขึ้นและหรือแก้ไขปัญหาหรือข้อผิดพลาดที่เกิดขึ้น   

-การร่วมมือท างานและประสานงานกันเป็นทีม   

2.  ควำมคิดริเริ่ม  พิจำรณำจำก 15  

-แสวงหาความรู้ใหม่ๆเพ่ิมเติมอยู่เสมอ โดยเฉพาะในสายงานของตน   

-ตรวจสอบ  ปรับปรุงแก้ไข หรือดัดแปลงวิธีท างานให้มีประสิทธิภาพและก้าวหน้าอยู่เสมอ   

-แสดงความคิดเห็นให้ข้อเสนอแนะอย่างสมเหตุสมผลและสามารถปฏิบัติได้   

3.  กำรแก้ไขปัญหำและกำรตัดสินใจ  พิจำรณำจำก 15  

-หาสาเหตุก่อนเสมอเมื่อประสบปัญหา   

-หาทางแก้ปัญหาโดยมีทางเลือกปฏิบัติได้หลายวิธี   

-เลือกทางปฏิบัติในการแก้ปัญหาได้ถูกต้องเหมาะสม   

4.  ควำมประพฤติ  พิจำรณำจำก 20  

-รักษาวินัย   

-ให้ความร่วมมือกับเพ่ือนร่วมงาน   

-มีความรัก ความสามัคคี และช่วยเหลือซึ่งกันและกันในหน้าที่การงาน   

-มีจรรยาบรรณเหมาะสมกับการเป็นลูกจ้างประจ า   

5.  ควำมสำมำรถในกำรสื่อควำมหมำย  เช่น  15  

-สื่อสารกับบุคคลต่างๆ เช่น ผู้บังคับบัญชา  ผู้ร่วมงาน ผู้รับบริการและผู้ที่เกี่ยวข้องได้ดี   

-สื่อสารกับบุคคลต่างๆ ได้เข้าใจถูกต้องตรงกัน   

-ใช้ภาษาอย่างถูกต้องเหมาะสม   
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รำยกำรประเมิน 
 

คะแนน
เต็ม 

คะแนน
ที่ได้รับ 

6.  กำรพัฒนำตนเอง  พิจำรณำจำก 15  

-ติดตาม  ศึกษา  ค้นคว้าหาความรู้ใหม่ๆ หรือสิ่งที่เป็นความก้าวหน้าทางวิชาชีพอยู่เสมอ   

-สนใจและปรับตนเองให้ก้าวทันวิทยาการใหม่ๆ ตลอดเวลา   

-น าความรู้และวิทยาการใหม่ๆ มาประยุกต์ใช้ในการปฏิบัติงานได้อย่างมีประสิทธิภาพ   

รวมคะแนน 100 
 
 

 
 
      
      ลงชื่อ............................................................... 
                      (.........................................................) 
      …………………………………………………………………. 
                   ประธานกรรมการผู้ประเมิน 
 
หมำยเหตุ    1.  ให้แต่งตั้งคณะกรรมการประเมินบุคคลไม่น้อยกว่า  3  คน 

2. เกณฑ์การตัดสิน  ผู้ผ่านการประเมินบุคคล ต้องได้คะแนนเฉลี่ยจากคณะกรรมการ ดังนี้  
-การปรับระดับชั้นจากระดับ 1  เป็นระดับ 2  คะแนนเฉลี่ยไม่น้อยกว่าร้อยละ 60 
-การปรับระดับชั้นจากระดับ 2  เป็นระดับ 3  คะแนนเฉลี่ยไม่น้อยกว่าร้อยละ 70 
-การปรับระดับชั้นจากระดับ 3  เป็นระดับ 4  คะแนนเฉลี่ยไม่น้อยกว่าร้อยละ 80 

      3.  ใช้แบบประเมินนี้ส าหรับการประเมินลูกจ้างประจ าที่ขอปรับระดับชั้นงาน 
 
 
 
 
 
 
 



แบบประเมินบุคคล 
ชื่อ(ผู้ขอรับการประเมิน)   .............................................    ด ารงต าแหน่งปัจจุบัน  ........................ระดบั.............. 
กลุ่มงาน.................  สังกัด  โรงเรียน...................................  ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษาสุพรรณบุรี 
เพ่ือขอรับการประเมินเข้าสู่ต าแหน่ง......................ระดับ................. กลุ่มงาน....................... 
 

รำยกำรประเมิน 
คะแนน

เต็ม 
คะแนน
ที่ได้รับ 

1.  ควำมรับผิดชอบงำน  พิจำรณำจำก 20  

-เอาใจใส่ในการท างานที่ได้รับมอบหมายและหรืองานที่เกี่ยวข้องอย่างมีประสิทธิภาพ   

-ยอมรับผลงานของตนเองทั้งในด้านความส าเร็จและความผิดพลาด   

-พัฒนาและปรับปรุงงานในหน้าที่ให้ดียิ่งขึ้นและหรือแก้ไขปัญหาหรือข้อผิดพลาดที่เกิดขึ้น   

-การร่วมมือท างานและประสานงานกันเป็นทีม   

2.  ควำมคิดริเริ่ม  พิจำรณำจำก 15  

-แสวงหาความรู้ใหม่ๆเพ่ิมเติมอยู่เสมอ โดยเฉพาะในสายงานของตน   

-ตรวจสอบ  ปรับปรุงแก้ไข หรือดัดแปลงวิธีท างานให้มีประสิทธิภาพและก้าวหน้าอยู่เสมอ   

-แสดงความคดิเห็นให้ข้อเสนอแนะอย่างสมเหตุสมผลและสามารถปฏิบัติได้   

3.  กำรแก้ไขปัญหำและกำรตัดสินใจ  พิจำรณำจำก 15  

-หาสาเหตุก่อนเสมอเมื่อประสบปัญหา   

-หาทางแก้ปัญหาโดยมีทางเลือกปฏิบัติได้หลายวิธี   

-เลือกทางปฏิบัติในการแก้ปัญหาได้ถูกต้องเหมาะสม   

4.  ควำมประพฤติ  พิจำรณำจำก 20  

-รักษาวินัย   

-ให้ความร่วมมือกับเพ่ือนร่วมงาน   

-มีความรัก ความสามัคคี และช่วยเหลือซึ่งกันและกันในหน้าที่การงาน   

-มีจรรยาบรรณเหมาะสมกับการเป็นลูกจ้างประจ า   

5.  ควำมสำมำรถในกำรสื่อควำมหมำย  เช่น  15  

-สื่อสารกับบุคคลต่างๆ เช่น ผู้บังคับบัญชา  ผู้ร่วมงาน ผู้รับบริการและผู้ที่เกี่ยวข้องได้ดี   

-สื่อสารกับบุคคลต่างๆ ได้เข้าใจถูกต้องตรงกัน   

-ใช้ภาษาอย่างถูกต้องเหมาะสม   
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รำยกำรประเมิน 
 

คะแนน
เต็ม 

คะแนน
ที่ได้รับ 

6.  กำรพัฒนำตนเอง  พิจำรณำจำก 15  

-ติดตาม  ศึกษา  ค้นคว้าหาความรู้ใหม่ๆ หรือสิ่งที่เป็นความก้าวหน้าทางวิชาชีพอยู่เสมอ   

-สนใจและปรับตนเองให้ก้าวทันวิทยาการใหม่ๆ ตลอดเวลา   

-น าความรู้และวิทยาการใหม่ๆ มาประยุกต์ใช้ในการปฏิบัติงานได้อย่างมีประสิทธิภาพ   

รวมคะแนน 100 
 
 

 
 
      
        ลงชื่อ............................................................... 
          (.............................................) 
                 ผู้อ านวยการโรงเรียน...................................... 
       
หมำยเหตุ    1.  ให้แต่งตั้งคณะกรรมการประเมินบุคคลไม่น้อยกว่า  3  คน 

2. เกณฑ์การตัดสิน  ผู้ผ่านการประเมินบุคคล ต้องได้คะแนนเฉลี่ยจากคณะกรรมการ ดังนี้  
-การปรับระดับชั้นจากระดับ 1  เป็นระดับ 2  คะแนนเฉลี่ยไม่น้อยกว่าร้อยละ 60 
-การปรับระดับชั้นจากระดับ 2  เป็นระดับ 3  คะแนนเฉลี่ยไม่น้อยกว่าร้อยละ 70 
-การปรับระดับชั้นจากระดับ 3  เป็นระดับ 4  คะแนนเฉลี่ยไม่น้อยกว่าร้อยละ 80 

      3.  ใช้แบบประเมินนี้ส าหรับการประเมินลูกจ้างประจ าที่ขอปรับระดับชั้นงาน 
 
 
 
 
 
 
 
 



แบบประเมินบุคคล 
ชื่อ(ผู้ขอรับการประเมิน)   .............................................    ด ารงต าแหน่งปัจจุบัน  ........................ระดบั.............. 
กลุ่มงาน.................  สังกัด  โรงเรียน...................................  ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษาสุพรรณบุรี 
เพ่ือขอรับการประเมินเข้าสู่ต าแหน่ง......................ระดับ................. กลุ่มงาน....................... 

 
รำยกำรประเมิน 

คะแนน
เต็ม 

คะแนน
ที่ได้รับ 

1.  ควำมรับผิดชอบงำน  พิจำรณำจำก 20  

-เอาใจใส่ในการท างานที่ได้รับมอบหมายและหรืองานที่เกี่ยวข้องอย่างมีประสิทธิภาพ   

-ยอมรับผลงานของตนเองทั้งในด้านความส าเร็จและความผิดพลาด   

-พัฒนาและปรับปรุงงานในหน้าที่ให้ดียิ่งขึ้นและหรือแก้ไขปัญหาหรือข้อผิดพลาดที่เกิดขึ้น   

-การร่วมมือท างานและประสานงานกันเป็นทีม   

2.  ควำมคิดริเริ่ม  พิจำรณำจำก 15  

-แสวงหาความรู้ใหม่ๆเพ่ิมเติมอยู่เสมอ โดยเฉพาะในสายงานของตน   

-ตรวจสอบ  ปรับปรุงแก้ไข หรือดัดแปลงวิธีท างานให้มีประสิทธิภาพและก้าวหน้าอยู่เสมอ   

-แสดงความคิดเห็นให้ข้อเสนอแนะอย่างสมเหตุสมผลและสามารถปฏิบัติได้   

3.  กำรแก้ไขปัญหำและกำรตัดสินใจ  พิจำรณำจำก 15  

-หาสาเหตุก่อนเสมอเมื่อประสบปัญหา   

-หาทางแก้ปัญหาโดยมีทางเลือกปฏิบัติได้หลายวิธี   

-เลือกทางปฏิบัติในการแก้ปัญหาได้ถูกต้องเหมาะสม   

4.  ควำมประพฤติ  พิจำรณำจำก 20  

-รักษาวินัย   

-ให้ความร่วมมือกับเพ่ือนร่วมงาน   

-มีความรัก ความสามัคคี และช่วยเหลือซึ่งกันและกันในหน้าที่การงาน   

-มีจรรยาบรรณเหมาะสมกับการเป็นลูกจ้างประจ า   

5.  ควำมสำมำรถในกำรสื่อควำมหมำย  เช่น  15  

-สื่อสารกับบุคคลต่างๆ เช่น ผู้บังคับบัญชา  ผู้ร่วมงาน ผู้รับบริการและผู้ที่เกี่ยวข้องได้ดี   

-สื่อสารกับบุคคลต่างๆ ได้เข้าใจถูกต้องตรงกัน   

-ใช้ภาษาอย่างถูกต้องเหมาะสม   
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รำยกำรประเมิน 
 

คะแนน
เต็ม 

คะแนน
ที่ได้รับ 

6.  กำรพัฒนำตนเอง  พิจำรณำจำก 15  

-ติดตาม  ศึกษา  ค้นคว้าหาความรู้ใหม่ๆ หรือสิ่งที่เป็นความก้าวหน้าทางวิชาชีพอยู่เสมอ   

-สนใจและปรับตนเองให้ก้าวทันวิทยาการใหม่ๆ ตลอดเวลา   

-น าความรู้และวิทยาการใหม่ๆ มาประยุกต์ใช้ในการปฏิบัติงานได้อย่างมีประสิทธิภาพ   

รวมคะแนน 100 
 
 

 
 
      
      ลงชื่อ............................................................... 
          (.........................................) 
                      ผู้อ านวยการกลุ่มบริหารงานบุคคล 
 
หมำยเหตุ    1.  ให้แต่งตั้งคณะกรรมการประเมินบุคคลไม่น้อยกว่า  3  คน 

2. เกณฑ์การตัดสิน  ผู้ผ่านการประเมินบุคคล ต้องได้คะแนนเฉลี่ยจากคณะกรรมการ ดังนี้  
-การปรับระดับชั้นจากระดับ 1  เป็นระดับ 2  คะแนนเฉลี่ยไม่น้อยกว่าร้อยละ 60 
-การปรับระดับชั้นจากระดับ 2  เป็นระดับ 3  คะแนนเฉลี่ยไม่น้อยกว่าร้อยละ 70 
-การปรับระดับชั้นจากระดับ 3  เป็นระดับ 4  คะแนนเฉลี่ยไม่น้อยกว่าร้อยละ 80 

      3.  ใช้แบบประเมินนี้ส าหรับการประเมินลูกจ้างประจ าที่ขอปรับระดับชั้นงาน 
 
 
 
 
 
 
 
 



แบบสรุปผลกำรประเมินบุคคล 
 
ชื่อ(ผู้ขอรับการประเมิน)   .............................................    ด ารงต าแหน่งปัจจุบัน  ........................ระดบั.............. 
กลุ่มงาน.................  สังกัด  โรงเรียน...................................  ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษาสุพรรณบุรี 
เพ่ือขอรับการประเมินเข้าสู่ต าแหน่ง......................ระดับ................. กลุ่มงาน....................... 

ผลกำรประเมิน 
 

คณะกรรมกำรประเมิน คะแนนเต็ม คะแนนที่ได ้

คนที่ 1  100  

คนที่ 2  100  

คนที่ 3  100  

รวม   

 
เกณฑ์กำรตัดสิน       ผู้ผ่านการประเมินบุคคล  ต้องได้คะแนนเฉลี่ยจากคณะกรรมการ ดังนี้ 

-การปรับระดับชั้นจากระดับ 1  เป็นระดับ 2  คะแนนเฉลี่ยไม่น้อยกว่าร้อยละ 60 
-การปรับระดับชั้นจากระดับ 2  เป็นระดับ 3  คะแนนเฉลี่ยไม่น้อยกว่าร้อยละ 70 
-การปรับระดับชั้นจากระดับ 3  เป็นระดับ 4  คะแนนเฉลี่ยไม่น้อยกว่าร้อยละ 80 

สรุปผลกำรประเมิน 
1. คะแนนประเมินเฉลี่ยจากคณะกรรมการคิดเป็นร้อยละ.................................. 
2. (   ) ผ่านการประเมิน  (    )  ไม่ผ่านการประเมิน 
 

ลงชื่อ......................................................ประธานกรรมการ 
             (.......................................) 

        ผู้อ านวยการส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษาสุพรรณบุรี 

ลงชื่อ......................................................กรรมการ 
             (.......................................) 

                 ผู้อ านวยการโรงเรียน...................................... 

ลงชื่อ......................................................กรรมการและเลขานุการ 
            (...........................................) 

                   ผู้อ านวยการกลุ่มบริหารงานบุคคล 



แบบ ลปจ. 1 
 

แบบบรรยำยลักษณะงำน (Job Description) ของต ำแหน่งลูกจ้ำงประจ ำ 
โรงเรียน.................................  ส ำนักงำนเขตพื้นที่กำรศึกษำมัธยมศึกษำสุพรรณบุรี 

1. ข้อมูลเกี่ยวกับต ำแหน่ง  (ต ำแหน่งเดิม) 

รหัสต าแหน่ง :  ……………………………………………….. 
ชื่อต าแหน่ง :  ………………………………………………… 

กลุ่มงาน :  ……………………………………………………… 

จ านวนผู้ใต้บังคับบัญชา (ถ้ามี) :  ………………………… ระดับต าแหน่ง :  ……………………………………………. 
 

2. รำยละเอียดค ำบรรยำยลักษณะงำน** (หน้ำที่ควำมรับผิดชอบของงำนที่ปฏิบัติ) 
 ต าแหน่งเลขที่ ............... โรงเรียน....................... สังกัดส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษาสุพรรณบุรี 
  
 1.  .........................................................................................................................................................  
      ………………………………………………………………………………………………………………………………………. 
 2.  ………………………………………………………………………………………………………………………………………. 
     ………………………………………………………………………………………………………………………………………. 
 3.  .......................................................................................................................... ............................... 
      ………………………………………………………………………………………………………………………………………. 
 4.  ………………………………………………………………………………………………………………………………………. 
     ………………………………………………………………………………………………………………………………………. 
 5.  .......................................................................................................................... ............................... 
      ………………………………………………………………………………………………………………………………………. 
 6.  ………………………………………………………………………………………………………………………………………. 
     ………………………………………………………………………………………………………………………………………. 
 

 

ชื่อผู้ด ารงต าแหน่ง : ……………………………………………………………. วันที่จัดท าแบบบรรยายลักษณะงาน 

.........../............................../............ วันที่ด ารงต าแหน่ง : ……………………………………………………………. 
หมำยเหตุ 
*    ตามหนังสือส านักงาน ก.พ. ด่วนที่สุด ที่ นร 1008/ว14 ลงวันที่ 31 มีนาคม 2553 
**  ต้องสอดคล้องกับหน้าที่โดยย่อของต าแหน่งตามหนังสือส านักงาน ก.พ. ด่วนที่สุด ที่ นร 1008/ว14 ลงวันที่ 
31 มีนาคม 2553 



แบบ ลปจ. 1 
 

แบบบรรยำยลักษณะงำน (Job Description) ของต ำแหน่งลูกจ้ำงประจ ำ 
โรงเรียน.................................  ส ำนักงำนเขตพื้นที่กำรศึกษำมัธยมศึกษำสุพรรณบุรี 

1. ข้อมูลเกี่ยวกับต ำแหน่ง  (ต ำแหน่งใหม่) 

รหัสต าแหน่ง :  ……………………………………………….. 
ชื่อต าแหน่ง :  ………………………………………………… 

กลุ่มงาน :  ……………………………………………………… 

จ านวนผู้ใต้บังคับบัญชา (ถ้ามี) :  ………………………… ระดับต าแหน่ง :  ……………………………………………. 
 

2. รำยละเอียดค ำบรรยำยลักษณะงำน** (หน้ำที่ควำมรับผิดชอบของงำนที่ปฏิบัติ) 
ต าแหน่งเลขที่ ............... โรงเรียน....................... สังกัดส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษาสุพรรณบุรี 
  
 1.  ........................................................................................................................ ................................. 
      ………………………………………………………………………………………………………………………………………. 
 2.  ………………………………………………………………………………………………………………………………………. 
     ………………………………………………………………………………………………………………………………………. 
 3.  .........................................................................................................................................................  
      ………………………………………………………………………………………………………………………………………. 
 4.  ………………………………………………………………………………………………………………………………………. 
     ………………………………………………………………………………………………………………………………………. 
 5.  .......................................................................................................................... ............................... 
      ………………………………………………………………………………………………………………………………………. 
 6.  ………………………………………………………………………………………………………………………………………. 
     ………………………………………………………………………………………………………………………………………. 
 

 

ชื่อผู้ด ารงต าแหน่ง : ……………………………………………………………. วันที่จัดท าแบบบรรยายลักษณะงาน 

.........../............................../............ วันที่ด ารงต าแหน่ง : ……………………………………………………………. 
หมำยเหตุ 
*    ตามหนังสือส านักงาน ก.พ. ด่วนที่สุด ที่ นร 1008/ว14 ลงวันที่ 31 มีนาคม 2553 
**  ต้องสอดคล้องกับหน้าที่โดยย่อของต าแหน่งตามหนังสือส านักงาน ก.พ. ด่วนที่สุด ที่ นร 1008/ว14 ลงวันที่ 
31 มีนาคม 2553 



 

 
 

 คู่มือและแนวทางปฏิบัติ 
          
 

การประเมินบุคคล 
ในการปรับระดับชั้นงานและการเปลี่ยนสายงานลูกจ้างประจ า 

 
 
 
                                       
 
 
 
 
 
 
                                                          

 
 

นางสาวอิศราวดี  สง่าแสง 
นักทรัพยากรบุคคลช านาญการ 

กลุ่มบริหารงานบุคคล 
ส านักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาสุพรรณบุรี 



การจัดท าเอกสารส าหรับประกอบในการยื่นค าขอรับการประเมินบุคคล 
ในการปรับระดับชั้นงานและการเปลี่ยนสายงาน  ของลูกจ้างประจ า 

 
 
1.  แบบค ำขอประเมินบุคคล           จ ำนวน  1  ชุด 
2.  บันทึกข้อควำมขอเปลี่ยนสำยงำน (ผ่ำนผู้บริหำรสถำนศึกษำ)   จ ำนวน  ๑  ฉบับ 
3.  หนังสือแสดงควำมยินยอมของลูกจ้ำงประจ ำ     จ ำนวน  1  ฉบับ 
4.  หนังสือรับรอง        จ ำนวน  ๑  ฉบับ 
5.  แบบประเมินบุคคล        จ ำนวน   3  ชุด 
6.  แบบสรุปผลกำรประเมินบุคคล       จ ำนวน  1  ชุด 
7. แบบบรรยำยลักษณะงำน (Job Description) ของต ำแหน่งเดิม   จ ำนวน   ๑  ชุด 
8. แบบบรรยำยลักษณะงำน (Job Description) ของต ำแหน่งใหม่   จ ำนวน   ๑  ชุด 
9.  ส ำเนำใบผ่ำนกำรฝึกอบรมทดสอบมำตรฐำนงำนฝีมือจำกกรมพัฒนำฝีมือแรงงำน(ถ้ำมี)  จ ำนวน   ๑  ชุด  
10.  ส ำเนำทะเบียนประวัติ       จ ำนวน  1  ชุด 
11.  รำยงำนผลกำรปฏิบัติงำนเกี่ยวกับงำนที่ท ำในต ำแหน่งหน้ำที่นั้นๆ  หรือที่เกี่ยวข้อง          
     เพ่ือประกอบกำรพิจำรณำ       จ ำนวน  1  ชุด 
 
 ให้ผู้ยื่นค ำขอ  จัดท ำเอกสำรดังนี้ 

1. จัดท ำรูปเล่มเอกสำรเรียงล ำดับตำม 1-11   ส่งส ำนักงำนเขตพ้ืนที่กำรศึกษำมัธยมศึกษำ เขต 9 
จ ำนวน  2  เล่ม  เมื่อได้รับกำรแต่งตั้งเรียบร้อยแล้ว  ส ำนักงำนฯ จะเก็บไว้เป็นหลักฐำน จ ำนวน ๑ 
เล่ม  และส่งคืนผู้ยื่นค ำขอฯ จ ำนวน  ๑  เล่ม 

2. จัดส่งแบบบรรยำยลักษณะงำน (Job Description) แบบ ลปจ.1  ทั้งต ำแหน่งเดิม  และต ำแหน่ง
ใหม่  ให้ สพม. 9  เพ่ิมต่ำงหำก จ ำนวน  ๒  ชุด  แนบมำกับหนังสือน ำส่ง   

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



แบบค ำขอประเมินบุคคลและผลกำรปฏิบัติงำนเพื่อประกอบกำรพิจำรณำ 
กำรเปลี่ยนสำยงำน (ชื่อต ำแหน่ง) และกลุ่มงำนของลูกจ้ำงประจ ำ 

 
ข้อมูลทั่วไปของผู้ขอรับกำรประเมิน 
 

1. ชื่อ-สกุล...............................................................................................................................................  
    วุฒิการศึกษา................................................................................................................. ....................... 
2. ปัจจุบันด ารงต าแหน่ง............................................ระดับ.............กลุ่มงาน.................................... ...... 
 ต าแหน่งเลขท่ี................................สถานศึกษา/หน่วยงาน................................... ............................. 
   สังกัด..........................................................................................อัตราจ้าง.................... ..............บาท 
    ด ารงต าแหน่งปัจจุบันเมื่อวันที่.................................................รวมระยะเวลา.............ป.ี...........เดือน 
3. (   )  เคยถูกลงโทษทางวินัย                  (   )   ไม่เคยถูกลงโทษทางวินัย 
    (   )  ไม่อยู่ในระหว่างถูกสอบสวนหรือถูกลงโทษทางวินัย 
4. ขอประเมินเข้าสู่ต าแหน่ง........................................ระดับ.................กลุ่มงาน........................................ 
    ต าแหน่งเลขท่ี.....................................สถานศึกษา/หน่วยงาน......................................................... ....... 
   สังกัด......................................................................................................................................................  
5.  เหตุผลความจ าเป็น 
............................................................................................................................. .....................................................
............................................................................................................................. ..................................................... 
6.  หน้าที่ความรับผิดชอบเดิม 
.............................................................................................................................. ....................................................
............................................................................... ...................................................................................................
............................................................................................................................. ..................................................... 
............................................................................................................................. ..................................................... 

  ขอรับรองว่าข้อมูลข้างต้นเป็นความจริงทุกประการ 

      ลงชื่อ..............................................ผู้ขอรับการประเมิน 
           (................................................) 
      วันที่.........เดือน.....................พ.ศ............... 
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ค ำรับรองของผู้บังคับบัญชำ 
 
  ข้าพเจ้าขอรับรองว่า นาย/นาง/นางสาว..................................................................................  
เป็นผู้มีความรู้ความสามารถและคุณสมบัติเหมาะสมกับต าแหน่งที่ขอรับการประเมิน 
 
 
     ลงชื่อ.....................................................ผู้บังคับบัญชา 
           (....................................................) 
       ต าแหน่ง......................................................................... 
     วันที่........เดือน.......................พ.ศ............. 
 
 
 
หมายเหตุ   ผู้บังคับบัญชา  หมายถึง   ผอ.ร.ร./ผอ.สพป./ผอ.สพม./ผอ.สศศ./ผอ.ส านัก 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



กำรตรวจสอบคุณสมบัติของส ำนักงำนเขตพื้นที่กำรศึกษำมัธยมศึกษำสุพรรณบุรี 
 
  ได้ตรวจสอบแล้ว 
     มีคุณสมบัติตามหลักเกณฑ์และวิธีการของส านักงาน ก.พ. กระทรวงการคลัง  
          และแนวปฏิบัติของ สพฐ. ก าหนด 
     ขาดคุณสมบัติ 
 (ระบุ) ........................................................................................................... .. 
   ................................................................................................................... ..... 
 
     ลงชื่อ.....................................................ผู้ตรวจสอบคุณสมบัติ 
           (....................................................) 
       ต าแหน่ง......................................................................... 
     วันที่........เดือน.......................พ.ศ............. 
 
     ลงชื่อ.....................................................ผู้ตรวจสอบคุณสมบัติ 
           (....................................................) 
       ต าแหน่ง......................................................................... 
     วันที่........เดือน.......................พ.ศ............. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



                                                                                                         

บันทึกข้อความ 
ส่วนราชการ  โรงเรียน           
ที ่                 วันที ่            
เรื่อง  กำรขอเปลี่ยนต ำแหน่งสำยงำน (ชื่อต ำแหน่ง)       

เรียน  ผู้อ ำนวยกำรโรงเรียน..................... 

  ด้วยข้ำพเจ้ำ......................................................................ต ำแหน่งช่ำงไม้  ระดับ ช 4  กลุ่มงำนช่ำง  
ต ำแหน่งเลขที่..................  โรงเรียน............................................  สังกัดส ำนักงำนเขตพ้ืนที่กำรศึกษำมัธยมศึกษำ
สุพรรณบุรี  ส ำนักงำนคณะกรรมกำรกำรศึกษำขั้นพ้ืนฐำน  มีควำมประสงค์ขอเปลี่ยนต ำแหน่งสำยงำน(ชื่อต ำแหน่ง) 
และกลุ่มงำนเป็นต ำแหน่งช่ำงไฟฟ้ำ ระดับ ช 4 กลุ่มงำนช่ำง  เนื่องจำกข้ำพเจ้ำมีคุณสมบัติเฉพำะต ำแหน่งครบถ้วน  
ถูกต้องตำมส ำนักงำนคณะกรรมกำรกำรศึกษำขั้นพ้ืนฐำน และส ำนักงำนข้ำรำชกำรพลเรือน (ก.พ.) ก ำหนด
คุณสมบัติเฉพำะต ำแหน่ง  โดยข้ำพเจ้ำมีคุณสมบัติมีควำมรู้ควำมสำมำรถเหมำะสมและเคยปฏิบัติงำนด้ำนนี้มำแล้ว
เป็นเวลำไม่น้อยกว่ำ 12 ปี 

  จึงเรียนมำเพ่ือโปรดพิจำรณำ 

 
      (..............................................) 
                          ต ำแหน่ง ชำ่งไม้  ระดับ ช 4 
      โรงเรียน.................................. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



หนังสือแสดงความยินยอมของลูกจ้างประจ า 
กรณีขอเปลี่ยนสายงาน (ชื่อต าแหน่ง) และกลุ่มงานไปด ารงต าแหน่งใหม่ที่ต่ ากว่าเดิม 

 

ที่................................................. 

วันที่..........เดือน............................พ.ศ. ............. 

 ข้ำพเจ้ำ (นำย/ นำง/ นำงสำว) .................................................  ปัจจุบันด ำรงต ำแหน่ง............... 
ระดับ............. กลุ่มงำน............................  ต ำแหน่งเลขที่...................  สังกัด............................ ............................. 
รับอัตรำค่ำจ้ำง...........................บำท  มีควำมประสงค์ขอเปลี่ยนสำยงำน (ชื่อต ำแหน่ง) และกลุ่มงำน  ไปด ำรง
ต ำแหน่ง..................................  ระดับ...................  กลุ่มงำน..................................  ซึ่งเป็นต ำแหน่งที่ต่ ำกว่ำเดิม 
(ต ำแหน่งใหม่มีอัตรำค่ำจ้ำงขั้นสูงต่ ำกว่ำอัตรำค่ำจ้ำงขั้นสูงของต ำแหน่งเดิม)  และหำกได้รับค่ำจ้ำงมำกกว่ำอัตรำ
ค่ำจ้ำงข้ันสูงของต ำแหน่งใหม่แล้ว  ข้ำพเจ้ำยินยอมรับค่ำจ้ำงไม่สูงกว่ำอัตรำค่ำจ้ำงข้ันสูงของต ำแหน่งใหม่ 

 ทั้งนี้  ข้ำพเจ้ำได้รับทรำบและยินยอมในกำรเปลี่ยนต ำแหน่งดังกล่ำวโดยควำมสมัครใจของ
ข้ำพเจ้ำทุกประกำร 

      ลงชื่อ...........................................ผู้ให้ควำมยินยอม 
            (..........................................) 
      ลูกจ้ำงประจ ำ  ต ำแหน่ง.......................... 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
ที่           /2560            โรงเรียน............................................ 
              ต ำบล................. อ ำเภอ................... 
              จังหวัด............................................ 

หนังสือรับรอง 

 หนังสือฉบับนี้ให้ไว้เพ่ือรับรองว่ำ  นำย........................................... ต ำแหน่ง ช่ำงไม้  ระดับ ช 4  
ต ำแหน่งเลขท่ี.....................  ท ำหน้ำที่เป็นช่ำงไฟฟ้ำของโรงเรียน  โดยได้รับมอบหมำยให้ท ำงำนเกี่ยวกับงำน
ติดตั้ง ซ่อม ประกอบ หรือสิ่งอุปกรณ์ต่ำงๆ ที่เกี่ยวกับไฟฟ้ำ  ซ่อมเครื่องจักรไฟฟ้ำ และเก็บรักษำวัสดุอุปกรณ์
เครื่องมือเครื่องใช้ต่ำงๆ  ซึ่งเกี่ยวกับงำนไฟฟ้ำ  และเคยปฏิบัติงำนด้ำนนี้เป็นเวลำไม่น้อยกว่ำ  12  ปี  จริง 

 ให้ไว้  ณ  วันที่............ เดือน............................  พ.ศ. .............. 

         ลงชื่อ 
               (...............................................) 
         ผู้อ ำนวยกำรโรงเรียน......................... 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



แบบประเมินบุคคล 
ชื่อ(ผู้ขอรับการประเมิน)   .............................................    ด ารงต าแหน่งปัจจุบัน  ........................ระดบั.............. 
กลุ่มงาน.................  สังกัด  โรงเรียน....................................  ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษาสุพรรณบุรี 
เพ่ือขอรับการประเมินเข้าสู่ต าแหน่ง......................ระดับ................. กลุ่มงาน....................... 

 
รำยกำรประเมิน 

คะแนน
เต็ม 

คะแนน
ที่ได้รับ 

1.  ควำมรับผิดชอบงำน  พิจำรณำจำก 20  

-เอาใจใส่ในการท างานที่ได้รับมอบหมายและหรืองานที่เกี่ยวข้องอย่างมีประสิทธิภาพ   

-ยอมรับผลงานของตนเองทั้งในด้านความส าเร็จและความผิดพลาด   

-พัฒนาและปรับปรุงงานในหน้าที่ให้ดียิ่งขึ้นและหรือแก้ไขปัญหาหรือข้อผิดพลาดที่เกิดขึ้น   

-การร่วมมือท างานและประสานงานกันเป็นทีม   

2.  ควำมคิดริเริ่ม  พิจำรณำจำก 15  

-แสวงหาความรู้ใหม่ๆเพ่ิมเติมอยู่เสมอ โดยเฉพาะในสายงานของตน   

-ตรวจสอบ  ปรับปรุงแก้ไข หรือดัดแปลงวิธีท างานให้มีประสิทธิภาพและก้าวหน้าอยู่เสมอ   

-แสดงความคิดเห็นให้ข้อเสนอแนะอย่างสมเหตุสมผลและสามารถปฏิบัติได้   

3.  กำรแก้ไขปัญหำและกำรตัดสินใจ  พิจำรณำจำก 15  

-หาสาเหตุก่อนเสมอเมื่อประสบปัญหา   

-หาทางแก้ปัญหาโดยมีทางเลือกปฏิบัติได้หลายวิธี   

-เลือกทางปฏิบัติในการแก้ปัญหาได้ถูกต้องเหมาะสม   

4.  ควำมประพฤติ  พิจำรณำจำก 20  

-รักษาวินัย   

-ให้ความร่วมมือกับเพ่ือนร่วมงาน   

-มีความรัก ความสามัคคี และช่วยเหลือซึ่งกันและกันในหน้าที่การงาน   

-มีจรรยาบรรณเหมาะสมกับการเป็นลูกจ้างประจ า   

5.  ควำมสำมำรถในกำรสื่อควำมหมำย  เช่น  15  

-สื่อสารกับบุคคลต่างๆ เช่น ผู้บังคับบัญชา  ผู้ร่วมงาน ผู้รับบริการและผู้ที่เกี่ยวข้องได้ดี   

-สื่อสารกับบุคคลต่างๆ ได้เข้าใจถูกต้องตรงกัน   

-ใช้ภาษาอย่างถูกต้องเหมาะสม   
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รำยกำรประเมิน 
 

คะแนน
เต็ม 

คะแนน
ที่ได้รับ 

6.  กำรพัฒนำตนเอง  พิจำรณำจำก 15  

-ติดตาม  ศึกษา  ค้นคว้าหาความรู้ใหม่ๆ หรือสิ่งที่เป็นความก้าวหน้าทางวิชาชีพอยู่เสมอ   

-สนใจและปรับตนเองให้ก้าวทันวิทยาการใหม่ๆ ตลอดเวลา   

-น าความรู้และวิทยาการใหม่ๆ มาประยุกต์ใช้ในการปฏิบัติงานได้อย่างมีประสิทธิภาพ   

รวมคะแนน 100 
 
 

 
 
      
      ลงชื่อ............................................................... 
                (...........................................) 
     ผู้อ านวยการส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษาสุพรรณบุรี 
                ประธานกรรมการผู้ประเมิน 
 
หมำยเหตุ    1.  ให้แต่งตั้งคณะกรรมการประเมินบุคคลไม่น้อยกว่า  3  คน 

2. เกณฑ์การตัดสิน  ผู้ผ่านการประเมินบุคคล ต้องได้คะแนนเฉลี่ยจากคณะกรรมการ ดังนี้  
-การปรับระดับชั้นจากระดับ 1  เป็นระดับ 2  คะแนนเฉลี่ยไม่น้อยกว่าร้อยละ 60 
-การปรับระดับชั้นจากระดับ 2  เป็นระดับ 3  คะแนนเฉลี่ยไม่น้อยกว่าร้อยละ 70 
-การปรับระดับชั้นจากระดับ 3  เป็นระดับ 4  คะแนนเฉลี่ยไม่น้อยกว่าร้อยละ 80 

      3.  ใช้แบบประเมินนี้ส าหรับการประเมินลูกจ้างประจ าที่ขอปรับระดับชั้นงาน 
 
 
 
 
 
 
 



แบบประเมินบุคคล 
ชื่อ(ผู้ขอรับการประเมิน)   .............................................    ด ารงต าแหน่งปัจจุบัน  ........................ระดบั.............. 
กลุ่มงาน.................  สังกัด  โรงเรียน....................................  ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษาสุพรรณบุรี 
เพ่ือขอรับการประเมินเข้าสู่ต าแหน่ง......................ระดับ................. กลุ่มงาน....................... 

 
รำยกำรประเมิน 

คะแนน
เต็ม 

คะแนน
ที่ได้รับ 

1.  ควำมรับผิดชอบงำน  พิจำรณำจำก 20  

-เอาใจใส่ในการท างานที่ได้รับมอบหมายและหรืองานที่เกี่ยวข้องอย่างมีประสิทธิภาพ   

-ยอมรับผลงานของตนเองทั้งในด้านความส าเร็จและความผิดพลาด   

-พัฒนาและปรับปรุงงานในหน้าที่ให้ดียิ่งขึ้นและหรือแก้ไขปัญหาหรือข้อผิดพลาดที่เกิดขึ้น   

-การร่วมมือท างานและประสานงานกันเป็นทีม   

2.  ควำมคิดริเริ่ม  พิจำรณำจำก 15  

-แสวงหาความรู้ใหม่ๆเพ่ิมเติมอยู่เสมอ โดยเฉพาะในสายงานของตน   

-ตรวจสอบ  ปรับปรุงแก้ไข หรือดัดแปลงวิธีท างานให้มีประสิทธิภาพและก้าวหน้าอยู่เสมอ   

-แสดงความคิดเห็นให้ข้อเสนอแนะอย่างสมเหตุสมผลและสามารถปฏิบัติได้   

3.  กำรแก้ไขปัญหำและกำรตัดสินใจ  พิจำรณำจำก 15  

-หาสาเหตุก่อนเสมอเมื่อประสบปัญหา   

-หาทางแก้ปัญหาโดยมีทางเลือกปฏิบัติได้หลายวิธี   

-เลือกทางปฏิบัติในการแก้ปัญหาได้ถูกต้องเหมาะสม   

4.  ควำมประพฤติ  พิจำรณำจำก 20  

-รักษาวินัย   

-ให้ความร่วมมือกับเพ่ือนร่วมงาน   

-มีความรัก ความสามัคคี และช่วยเหลือซึ่งกันและกันในหน้าที่การงาน   

-มีจรรยาบรรณเหมาะสมกับการเป็นลูกจ้างประจ า   

5.  ควำมสำมำรถในกำรสื่อควำมหมำย  เช่น  15  

-สื่อสารกับบุคคลต่างๆ เช่น ผู้บังคับบัญชา  ผู้ร่วมงาน ผู้รับบริการและผู้ที่เกี่ยวข้องได้ดี   

-สื่อสารกับบุคคลต่างๆ ได้เข้าใจถูกต้องตรงกัน   

-ใช้ภาษาอย่างถูกต้องเหมาะสม   
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รำยกำรประเมิน 
 

คะแนน
เต็ม 

คะแนน
ที่ได้รับ 

6.  กำรพัฒนำตนเอง  พิจำรณำจำก 15  

-ติดตาม  ศึกษา  ค้นคว้าหาความรู้ใหม่ๆ หรือสิ่งที่เป็นความก้าวหน้าทางวิชาชีพอยู่เสมอ   

-สนใจและปรับตนเองให้ก้าวทันวิทยาการใหม่ๆ ตลอดเวลา   

-น าความรู้และวิทยาการใหม่ๆ มาประยุกต์ใช้ในการปฏิบัติงานได้อย่างมีประสิทธิภาพ   

รวมคะแนน 100 
 
 

 
 
      
        ลงชื่อ............................................................... 
          (.............................................) 
                 ผู้อ านวยการโรงเรียน...................................... 
       
หมำยเหตุ    1.  ให้แต่งตั้งคณะกรรมการประเมินบุคคลไม่น้อยกว่า  3  คน 

2. เกณฑ์การตัดสิน  ผู้ผ่านการประเมินบุคคล ต้องได้คะแนนเฉลี่ยจากคณะกรรมการ ดังนี้  
-การปรับระดับชั้นจากระดับ 1  เป็นระดับ 2  คะแนนเฉลี่ยไม่น้อยกว่าร้อยละ 60 
-การปรับระดับชั้นจากระดับ 2  เป็นระดับ 3  คะแนนเฉลี่ยไม่น้อยกว่าร้อยละ 70 
-การปรับระดับชั้นจากระดับ 3  เป็นระดับ 4  คะแนนเฉลี่ยไม่น้อยกว่าร้อยละ 80 

      3.  ใช้แบบประเมินนี้ส าหรับการประเมินลูกจ้างประจ าที่ขอปรับระดับชั้นงาน 
 
 
 
 
 
 
 
 



แบบประเมินบุคคล 
ชื่อ(ผู้ขอรับการประเมิน)   .............................................    ด ารงต าแหน่งปัจจุบัน  ........................ระดบั.............. 
กลุ่มงาน.................  สังกัด  โรงเรียน....................................  ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษาสุพรรณบุรี 
เพ่ือขอรับการประเมินเข้าสู่ต าแหน่ง......................ระดับ................. กลุ่มงาน....................... 

 
รำยกำรประเมิน 

คะแนน
เต็ม 

คะแนน
ที่ได้รับ 

1.  ควำมรับผิดชอบงำน  พิจำรณำจำก 20  

-เอาใจใส่ในการท างานที่ได้รับมอบหมายและหรืองานที่เกี่ยวข้องอย่างมีประสิทธิภาพ   

-ยอมรับผลงานของตนเองทั้งในด้านความส าเร็จและความผิดพลาด   

-พัฒนาและปรับปรุงงานในหน้าที่ให้ดียิ่งขึ้นและหรือแก้ไขปัญหาหรือข้อผิดพลาดที่เกิดขึ้น   

-การร่วมมือท างานและประสานงานกันเป็นทีม   

2.  ควำมคิดริเริ่ม  พิจำรณำจำก 15  

-แสวงหาความรู้ใหม่ๆเพ่ิมเติมอยู่เสมอ โดยเฉพาะในสายงานของตน   

-ตรวจสอบ  ปรับปรุงแก้ไข หรือดัดแปลงวิธีท างานให้มีประสิทธิภาพและก้าวหน้าอยู่เสมอ   

-แสดงความคิดเห็นให้ข้อเสนอแนะอย่างสมเหตุสมผลและสามารถปฏิบัติได้   

3.  กำรแก้ไขปัญหำและกำรตัดสินใจ  พิจำรณำจำก 15  

-หาสาเหตุก่อนเสมอเมื่อประสบปัญหา   

-หาทางแก้ปัญหาโดยมีทางเลือกปฏิบัติได้หลายวิธี   

-เลือกทางปฏิบัติในการแก้ปัญหาได้ถูกต้องเหมาะสม   

4.  ควำมประพฤติ  พิจำรณำจำก 20  

-รักษาวินัย   

-ให้ความร่วมมือกับเพ่ือนร่วมงาน   

-มีความรัก ความสามัคคี และช่วยเหลือซึ่งกันและกันในหน้าที่การงาน   

-มีจรรยาบรรณเหมาะสมกับการเป็นลูกจ้างประจ า   

5.  ควำมสำมำรถในกำรสื่อควำมหมำย  เช่น  15  

-สื่อสารกับบุคคลต่างๆ เช่น ผู้บังคับบัญชา  ผู้ร่วมงาน ผู้รับบริการและผู้ที่เกี่ยวข้องได้ดี   

-สื่อสารกับบุคคลต่างๆ ได้เข้าใจถูกต้องตรงกัน   

-ใช้ภาษาอย่างถูกต้องเหมาะสม   
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รำยกำรประเมิน 
 

คะแนน
เต็ม 

คะแนน
ที่ได้รับ 

6.  กำรพัฒนำตนเอง  พิจำรณำจำก 15  

-ติดตาม  ศึกษา  ค้นคว้าหาความรู้ใหม่ๆ หรือสิ่งที่เป็นความก้าวหน้าทางวิชาชีพอยู่เสมอ   

-สนใจและปรับตนเองให้ก้าวทันวิทยาการใหม่ๆ ตลอดเวลา   

-น าความรู้และวิทยาการใหม่ๆ มาประยุกต์ใช้ในการปฏิบัติงานได้อย่างมีประสิทธิภาพ   

รวมคะแนน 100 
 
 

 
 
      
      ลงชื่อ............................................................... 
          (........................................) 
                      ผู้อ านวยการกลุ่มบริหารงานบุคคล 
 
หมำยเหตุ    1.  ให้แต่งตั้งคณะกรรมการประเมินบุคคลไม่น้อยกว่า  3  คน 

2. เกณฑ์การตัดสิน  ผู้ผ่านการประเมินบุคคล ต้องได้คะแนนเฉลี่ยจากคณะกรรมการ ดังนี้  
-การปรับระดับชั้นจากระดับ 1  เป็นระดับ 2  คะแนนเฉลี่ยไม่น้อยกว่าร้อยละ 60 
-การปรับระดับชั้นจากระดับ 2  เป็นระดับ 3  คะแนนเฉลี่ยไม่น้อยกว่าร้อยละ 70 
-การปรับระดับชั้นจากระดับ 3  เป็นระดับ 4  คะแนนเฉลี่ยไม่น้อยกว่าร้อยละ 80 

      3.  ใช้แบบประเมินนี้ส าหรับการประเมินลูกจ้างประจ าที่ขอปรับระดับชั้นงาน 
 
 
 
 
 
 
 
 



แบบสรุปผลกำรประเมินบุคคล 
 
ชื่อ(ผู้ขอรับการประเมิน)   .............................................    ด ารงต าแหน่งปัจจุบัน  ........................ระดบั.............. 
กลุ่มงาน.................  สังกัด  โรงเรียน....................................  ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษาสุพรรณบุรี 
เพ่ือขอรับการประเมินเข้าสู่ต าแหน่ง......................ระดับ................. กลุ่มงาน....................... 

ผลกำรประเมิน 
 

คณะกรรมกำรประเมิน คะแนนเต็ม คะแนนที่ได ้

คนที่ 1  100  

คนที่ 2  100  

คนที่ 3  100  

รวม   

 
เกณฑ์กำรตัดสิน       ผู้ผ่านการประเมินบุคคล  ต้องได้คะแนนเฉลี่ยจากคณะกรรมการ ดังนี้ 

-การปรับระดับชั้นจากระดับ 1  เป็นระดับ 2  คะแนนเฉลี่ยไม่น้อยกว่าร้อยละ 60 
-การปรับระดับชั้นจากระดับ 2  เป็นระดับ 3  คะแนนเฉลี่ยไม่น้อยกว่าร้อยละ 70 
-การปรับระดับชั้นจากระดับ 3  เป็นระดับ 4  คะแนนเฉลี่ยไม่น้อยกว่าร้อยละ 80 

สรุปผลกำรประเมิน 
1. คะแนนประเมินเฉลี่ยจากคณะกรรมการคิดเป็นร้อยละ.................................. 
2. (   ) ผ่านการประเมิน  (    )  ไม่ผ่านการประเมิน 

ลงชื่อ......................................................ประธานกรรมการ 
             (......................................) 

    ผู้อ านวยการส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษาสุพรรณบุรี 
 

ลงชื่อ......................................................กรรมการ 
             (.......................................) 

                 ผู้อ านวยการโรงเรียน...................................... 

ลงชื่อ......................................................กรรมการและเลขานุการ 
            (............................................) 

                   ผู้อ านวยการกลุ่มบริหารงานบุคคล 



แบบ ลปจ. 1 
 

แบบบรรยำยลักษณะงำน (Job Description) ของต ำแหน่งลูกจ้ำงประจ ำ 
โรงเรียน.................................  ส ำนักงำนเขตพื้นที่กำรศึกษำมัธยมศึกษำสุพรรณบุรี 

1. ข้อมูลเกี่ยวกับต ำแหน่ง  (ต ำแหน่งเดิม) 

รหัสต าแหน่ง :  ……………………………………………….. 
ชื่อต าแหน่ง :  ………………………………………………… 

กลุ่มงาน :  ……………………………………………………… 

จ านวนผู้ใต้บังคับบัญชา (ถ้ามี) :  ………………………… ระดับต าแหน่ง :  ……………………………………………. 
 

2. รำยละเอียดค ำบรรยำยลักษณะงำน** (หน้ำที่ควำมรับผิดชอบของงำนที่ปฏิบัติ) 
    ต าแหน่งเลขที่ ............... โรงเรียน.................... สังกัดส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษาสุพรรณบุรี 
  
 1.  ......................................................................................................................... ................................ 
      ………………………………………………………………………………………………………………………………………. 
 2.  ………………………………………………………………………………………………………………………………………. 
     ………………………………………………………………………………………………………………………………………. 
 3.  .......................................................................................................................... ............................... 
      ………………………………………………………………………………………………………………………………………. 
 4.  ………………………………………………………………………………………………………………………………………. 
     ………………………………………………………………………………………………………………………………………. 
 5.  .........................................................................................................................................................  
      ………………………………………………………………………………………………………………………………………. 
 6.  ………………………………………………………………………………………………………………………………………. 
     ………………………………………………………………………………………………………………………………………. 
 

 

ชื่อผู้ด ารงต าแหน่ง : ……………………………………………………………. วันที่จัดท าแบบบรรยายลักษณะงาน 

.........../............................../............ วันที่ด ารงต าแหน่ง : ……………………………………………………………. 
หมำยเหตุ 
*    ตามหนังสือส านักงาน ก.พ. ด่วนที่สุด ที่ นร 1008/ว14 ลงวันที่ 31 มีนาคม 2553 
**  ต้องสอดคล้องกับหน้าที่โดยย่อของต าแหน่งตามหนังสือส านักงาน ก.พ. ด่วนที่สุด ที่ นร 1008/ว14 ลงวันที่ 
31 มีนาคม 2553 



แบบ ลปจ. 1 
 

แบบบรรยำยลักษณะงำน (Job Description) ของต ำแหน่งลูกจ้ำงประจ ำ 
โรงเรียน.................................  ส ำนักงำนเขตพืน้ที่กำรศึกษำมธัยมศึกษำสุพรรณบุรี 

1. ข้อมูลเกี่ยวกับต ำแหน่ง  (ต ำแหน่งใหม่) 

รหัสต าแหน่ง :  ……………………………………………….. 
ชื่อต าแหน่ง :  ………………………………………………… 

กลุ่มงาน :  ……………………………………………………… 

จ านวนผู้ใต้บังคับบัญชา (ถ้ามี) :  ………………………… ระดับต าแหน่ง :  ……………………………………………. 
 

2. รำยละเอียดค ำบรรยำยลักษณะงำน** (หน้ำที่ควำมรับผิดชอบของงำนที่ปฏิบัติ) 
    ต าแหน่งเลขที่ ............... โรงเรียน.................... สังกัดส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษาสุพรรณบุรี 
  
 1.  .................................................................................................................................................... ..... 
      ………………………………………………………………………………………………………………………………………. 
 2.  ………………………………………………………………………………………………………………………………………. 
     ………………………………………………………………………………………………………………………………………. 
 3.  .......................................................................................................................... ............................... 
      ………………………………………………………………………………………………………………………………………. 
 4.  ………………………………………………………………………………………………………………………………………. 
     ………………………………………………………………………………………………………………………………………. 
 5.  .......................................................................................................................... ............................... 
      ………………………………………………………………………………………………………………………………………. 
 6.  ………………………………………………………………………………………………………………………………………. 
     ………………………………………………………………………………………………………………………………………. 
 

 

ชื่อผู้ด ารงต าแหน่ง : ……………………………………………………………. วันที่จัดท าแบบบรรยายลักษณะงาน 

.........../............................../............ วันที่ด ารงต าแหน่ง : ……………………………………………………………. 
หมำยเหตุ 
*    ตามหนังสือส านักงาน ก.พ. ด่วนที่สุด ที่ นร 1008/ว14 ลงวันที่ 31 มีนาคม 2553 
**  ต้องสอดคล้องกับหน้าที่โดยย่อของต าแหน่งตามหนังสือส านักงาน ก.พ. ด่วนที่สุด ที่ นร 1008/ว14 ลงวันที่ 
31 มีนาคม 2553 




