
 
แบบ พร.2 

ใบสมัครเขารับการคัดเลือกบุคลากรทางการศึกษาอ่ืนตามมาตรา 38 ค.(2) 
 ท่ีจะเขารับการประเมินผลงานเพ่ือเล่ือนข้ึนแตงตั้งใหดํารงตําแหนงประเภทวิชาการ ระดับชํานาญการพิเศษ 
                  ตําแหนง  นักวิชาการศึกษา  ชํานาญการพิเศษ (ผอ.กลุมสงเสริมสถานศึกษาเอกชน) 

          ตําแหนง  นักวิเคราะหนโยบายและแผน  ชํานาญการ/ชํานาญการพิเศษ 
                     ตําแหนง  นักทรัพยากรบุคคล    ชํานาญการ/ชํานาญการพิเศษ  
1.  ชื่อ  (ผูสมัครเขารับการคัดเลือก)……………………………….………………………………………………………………………… 
2. ตําแหนง (ปจจุบัน)……………………………………………………….ตําแหนงเลขท่ี………………..เงินเดือน..................... 
    กลุมงาน…………………………………………………………..กลุม.................................................................................. 
    หนาท่ีความรับผิดชอบปจจุบัน (บรรยายโดยสรุปเปนขอๆ)    

2.1……………………………………………………………………………………………………………… 
     2.2……………………………………………………………………………………………………………………………… 
    2.3……………………………………………………………………………………………………………………………… 

ฯลฯ 
3. ประวัติสวนตัว 
    เกิดวันท่ี……เดือน………………………..พ.ศ………………เกษียณอายุราชการ  วันท่ี  1  ตุลาคม………. 
    ภูมิลําเนาจังหวัดท่ีเกิด……………………………………นับถือศาสนา…………………………………… 
    ชื่อคูสมรส……………………………………………..อาชีพ…………………………………………จํานวนบุตร/ธิดา………คน 
    วัน  เดือน  ป  ท่ีดํารงตําแหนงปจจุบัน……………………………………………………… 
    วัน  เดือน  ป  ท่ีเขาสูระดับปจจุบัน…………………………………………………………. 
4.  ประวัติการศึกษา 
        คุณวุฒิและวิชาเอก   ปท่ีสําเร็จการศึกษา  สถาบัน 
 (ปริญญา/ประกาศนียบัตร) 
                ....................................  .................................. ................................................. 
                ....................................  .................................. ................................................. 
                ....................................  .................................. ................................................. 
5.  ใบอนุญาตประกอบวิชาชีพ (ถามี) (ชื่อใบอนุญาต)………………………………………………………… 
      วันออกใบอนุญาต………………………………………วันหมดอายุ……………………………………. 
6.  ประวัติการรับราชการ (จากเริ่มรับราชการจนถึงปจจุบัน  แสดงเฉพาะท่ีไดรับแตงตั้งใหดํารงตําแหนงใน   
     ระดับท่ีสูงข้ึนแตละระดับและการเปลี่ยนแปลงในการดํารงตําแหนงในสายงานตางๆ ตาม ก.พ.7) 
 วัน  เดือน ป  ชื่อตําแหนง/ระดับ อัตราเงินเดือน     สังกัด 
  ………………..  ……………………  …………………..       ……………………… 
  ………………..  ……………………  …………………..       ……………………… 
  ………………..  ……………………  …………………..       ……………………… 
                ฯลฯ 
7.  ไดรับคัดเลือกหรือเคยไดรับคัดเลือกเปน (ตรวจสอบจากคําสั่งมอบหมายงานหรือหนังสือสั่งการของ
ผูบังคับบัญชา 
     (     ) หัวหนาฝาย/หัวหนากลุม/ผูอํานวยการกลุม,หนวย 
     (     ) หัวหนากลุมงาน/หัวหนางาน 
     (     ) ต่ํากวาหัวหนากลุมงาน 
(ใหหมายถึงผูรักษาการในตําแหนงหรือผูไดรับมอบหมายใหปฏิบัติหนาท่ีแทนตําแหนงขางตนท่ีมีระยะเวลาการ
ดํารงตําแหนงหรือการไดรับมอบหมายไมต่ํากวา 3 เดือนโดยใหนับระยะเวลารวมกันหรือตอเนื่องได) 

/8.เคยไดรับ... 



 
-2- 

 
8.  เคยไดรับการแตงตั้งเปนประธาน/รองประธาน/เลขานุการ/ผูชวยเลขานุการในคณะกรรมการ/คณะทํางาน 
     ตางๆและหรือไดรับการแตงตั้งเปนวิทยากรผูใหการฝกอบรมในดานตางๆ(พิจารณาจากคําสั่ง หนังสือเชิญ 
     บันทึกเสนอหรือหลักฐานอ่ืนใดประกอบการพิจารณายอนหลังไมเกิน 3 ป 
     8.1………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
     8.2……………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
     8.3………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

ฯลฯ 
9.  ระยะเวลาการปฏิบัติหนาท่ีหรืองานท่ีเก่ียวของกับกลุมงานท่ีเขารับการคัดเลือก 
     9.1 ปฏิบัติหนาท่ีในกลุมงาน...........................................กลุม......................................................................... 
               ต้ังแตวันท่ี...........................................................ถึงวันท่ี............................................................... 
     9.2 ปฏิบัติหนาท่ีในกลุมงาน...........................................กลุม......................................................................... 
               ตั้งแตวันท่ี...........................................................ถึงวันท่ี............................................................... 

ฯลฯ 
10. การไดรับบําเหน็จความชอบ ยอนหลัง 5 ป 

ปงบประมาณ ป 2553 ป 2554 ป 2555 ป 2556 ป 2557 
1 เมษายน      
1 ตุลาคม      
รวมท้ังป      

11.ผลงานท่ีเปนผลการดําเนินงานท่ีผานมา (ตามเอกสารหมายเลข 1) 
     โดยสรุปในชวงระยะเวลาไมนอยกวา 3 ป  ใหสรุปสาระสําคัญของผลงาน ข้ันตอนท่ีไดปฏิบัติ ความรู
ความสามารถท่ีใชในการปฏิบัติงานหรือแนวคิดทางวิชาการหรือขอกฎหมายท่ีใชในการปฏิบัติงาน วิเคราะห 
ถึงผลท่ีเกิดข้ึนหรือเปนประโยชนท่ีเกิดจากผลงานดังกลาวหรือการนําผลงานไปใชเพ่ือแกไขปญหาในงานท่ีปฏิบัติ 
หรือหนวยงาน หรือเพ่ือพัฒนางาน/ปรับปรุงงาน ปญหา อุปสรรคท่ีเกิดข้ึน และขอเสนอแนะเพ่ิมเติม จํานวน 
ไมเกิน 20 หนากระดาษ  เอ 4 ไมนับรวมเอกสารประกอบโดยใหแนบคําสั่งหรือเอกสารทางราชการ
ประกอบการพิจารณา 
12.ขอเสนอแนวความคิด/วิธีการเพ่ือพัฒนางานหรือปรับปรุงงานใหมีประสิทธิภาพมากข้ึน 

(ตามเอกสารหมายเลข 2) 
13.สงชื่อผลงานท่ีเสนอเพ่ือเขารับการประเมินพรอมเคาโครงเรื่อง(ตามเอกสารหมายเลข 3) โดยมีเง่ือนไขดังนี้  
     13.1 เปนผลงานท่ีจัดทําข้ึนระหวางท่ีดํารงตําแหนงในระดับท่ีต่ํากวาระดับท่ีจะประเมิน 1 ระดับ 
     13.2 ไมใชผลงานวิจัย หรือวิทยานิพนธท่ีเปนสวนหนึ่งของการศึกษาเพ่ือขอรับปริญญาหรือประกาศนียบัตร 
              หรือเปนสวนหนึ่งของการฝกอบรม 
     13.3 กรณีท่ีเปนผลงานรวมกันของบุคคลหลายคน จะตองแสดงใหเห็นวาผูเสนอผลงานเพ่ือเขารับการ   
             ประเมินไดมีสวนรวมในการจัดทํา หรือผลิตผลงานในสวนใด หรือเปนสัดสวนเทาใด และมีคํารับรอง 
             จากผูมีสวนรวมในผลงานนั้น และจากผูบังคับบัญชาดวย 
      13.4 ผลงานท่ีนํามาใชประเมินเพ่ือเลื่อนข้ึนแตงตั้งใหดํารงตําแหนงในระดับท่ีสูงข้ึนแลว จะนํามาเสนอให 
              ประเมินเพ่ือเลื่อนข้ึนแตงตั้งในระดับท่ีสูงข้ึนอีกไมได 
 ขาพเจาขอรับรองวาขอมูลท่ีรายงานไวในแบบฟอรมนี้ถูกตองและเปนความจริงทุกประการ 
 
            ลงชื่อ……………………………… 
        (…………………………..) 
       วัน/เดือน/ป…………………………… 



 
 
 
 

สรุปลักษณะงานท่ีเก่ียวของหรือเก้ือกูล 
 

วัน เดือน ป 
(ตั้งแต -  ถึง) 

ตําแหนง/สังกัด รายละเอียดลักษณะงานท่ีปฏิบัติ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

  

 
ขอรับรองวาขอความขางตนเปนความจริง 
 
(ลงชื่อ)………………………….(ผูสมัครเขารับการคัดเลือก) (ลงชื่อ)………………………..ผูบังคับบัญชา 
        (……………………………)           (…………………………..) 
ตําแหนง…………………………….    ตําแหนง……………………………………. 
วัน/เดือน/ป……………………………    วัน/เดือน/ป…………………………. 
 
 
 

             (ลงชื่อ)……………………อดีตผูบังคับบัญชา 
(……………………………) 

           วัน/เดือน/ป……………………………. 
 
 
คําชี้แจง  
1.รายละเอียดลักษณะงานท่ีปฏิบัติจะตองเปนลักษณะงานเชิงวิชาการหรือวิชาชีพท่ีเก่ียวของหรือเก้ือกูล 
2.กรณีปจจุบันดํารงตําแหนงไมจัดอยูในกลุมตําแหนงเดียวกันกับตําแหนงท่ีจะเขารับการคัดเลือก  
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
                                                                                                        เอกสารหมายเลข 1 
 

ผลงานท่ีเปนผลการดําเนินงานท่ีผานมาของตนเองโดยสรุป 
ระยะเวลาไมนอยกวา 3 ป 

 
1. ชื่อเรื่อง..................................................................................................................................................... 
2. ระยะเวลาท่ีดําเนินการ.................................................................................................................................. 
3. ความรูทางวิชาการหรือแนวคิดท่ีใชในการดําเนินการ 
    1................................................................................................................................................................... 
    2................................................................................................................................................................... 
    3................................................................................................................................................................... 
4. สรุปสาระและข้ันตอนการดําเนินการ 
     ..................................................................................................................................................................... 
     ..................................................................................................................................................................... 
     ..................................................................................................................................................................... 
     ..................................................................................................................................................................... 
5. ผลสําเร็จของงาน (เชิงปริมาณ/คุณภาพ) 
     ..................................................................................................................................................................... 
     ..................................................................................................................................................................... 
     ..................................................................................................................................................................... 
     ..................................................................................................................................................................... 
 6. การนําไปใชประโยชน 
     ..................................................................................................................................................................... 
     ..................................................................................................................................................................... 
7. ปญหา/อุปสรรคในการดําเนินการ 
     ..................................................................................................................................................................... 
     ..................................................................................................................................................................... 
8. ขอเสนอแนะ 
     ..................................................................................................................................................................... 
     ..................................................................................................................................................................... 
     ..................................................................................................................................................................... 
                                      
                        ขอรับรองวาผลงานดังกลาวขางตนเปนความจริงทุกประการ 
 
                                                     ลงชื่อ........................................... 
                                                           (….......................................) 
                                                                   ผูเสนอผลงาน 
                                                     วันท่ี......../……………........../......... 
 
 
 



 
 
                                                                                                    เอกสารหมายเลข 2 
    

ขอเสนอแนวความคิด/วิธีการเพ่ือพัฒนางานในตําแหนงท่ีสมัครคัดเลือก 
                      ของ.............................................................................................. 
   เพ่ือประกอบการคัดเลือกใหดํารงตําแหนง..........................................................ตําแหนงเลขท่ี............... 
                               สํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษาแพร  เขต 1 
 
เรื่อง.............................................................................................................................................................. 
 
หลักการและเหตุผล.............................................................................................................................................. 
............................................................................................................................................................................. 
............................................................................................................................................................................. 
............................................................................................................................................................................. 
............................................................................................................................................................................. 
............................................................................................................................................................................. 
บทวิเคราะห/แนวความคิด/ขอเสนอ..................................................................................................................... 
............................................................................................................................................................................. 
............................................................................................................................................................................. 
............................................................................................................................................................................. 
............................................................................................................................................................................. 
............................................................................................................................................................................. 
 
ผลท่ีคาดวาจะไดรับ.............................................................................................................................................. 
.............................................................................................................................................................................. 
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 
............................................................................................................................................................................. 
............................................................................................................................................................................. 
 
ตัวช้ีวัดความสําเร็จ................................................................................................................................................ 
............................................................................................................................................................................. 
............................................................................................................................................................................. 
............................................................................................................................................................................. 
............................................................................................................................................................................. 
............................................................................................................................................................................. 
 
                                                                 ลงชือ่................................................ 
                                                                       (..............................................) 
                                                                                ผูเสนอแนวคิด 
                                                                 วันท่ี........./.........................../.......... 
 
 
 



                                                                                                          เอกสารหมายเลข 3 
 

ผลงานท่ีเสนอเขารับการคัดเลือก 
 

1. ชื่อผลงาน..................................................................................................................................................... 
2. ระยะเวลาท่ีดําเนินการ.................................................................................................................................. 
3. ความรูทางวิชาการหรือแนวคิดท่ีใชในการดําเนินการ 
    1................................................................................................................................................................... 
    2................................................................................................................................................................... 
    3................................................................................................................................................................... 
    4................................................................................................................................................................... 
4. สรุปสาระและข้ันตอนการดําเนินการ 
     ..................................................................................................................................................................... 
     ..................................................................................................................................................................... 
     ..................................................................................................................................................................... 
5. ผูรวมดําเนินการ (ถามี)  
    1.......................................................................................สัดสวนของผลงาน............................................... 
    2.......................................................................................สัดสวนของผลงาน............................................... 
    3.......................................................................................สัดสวนของผลงาน............................................... 
6. สวนของงานท่ีผูเสนอเปนผูปฏิบัติ (ระบุรายละเอียดของผลงานพรอมท้ังสัดสวนของผลงาน) 
     ..................................................................................................................................................................... 
     ..................................................................................................................................................................... 
     ..................................................................................................................................................................... 
7. ผลสําเร็จของงาน (เชิงปริมาณ/คุณภาพ) 
     ..................................................................................................................................................................... 
     ..................................................................................................................................................................... 
     ..................................................................................................................................................................... 
     ..................................................................................................................................................................... 
8. การนําไปใชประโยชน 
     ..................................................................................................................................................................... 
     ..................................................................................................................................................................... 
     ..................................................................................................................................................................... 
9. ความยุงยากในการดําเนินการ/ปญหา/อุปสรรค 
     ..................................................................................................................................................................... 
     ..................................................................................................................................................................... 
     ..................................................................................................................................................................... 
 

/10.ขอเสนอแนะ... 
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10. ขอเสนอแนะ 
     ..................................................................................................................................................................... 
     ..................................................................................................................................................................... 
     ..................................................................................................................................................................... 
     ..................................................................................................................................................................... 
     ..................................................................................................................................................................... 
                                        
                        ขอรับรองวาผลงานดังกลาวขางตนเปนความจริงทุกประการ 
 
                                                     ลงชื่อ........................................... 
                                                           (….......................................) 
                                                                   ผูเสนอผลงาน 
                                                     วันท่ี......../……………........../......... 
 
                  ขอรับรองวาสัดสวนหรือลักษณะงานในการดําเนินการของผูเสนอขางตนถูกตอง 
ตรงกับความเปนจริงทุกประการ 
  
           ลงชื่อ..........................................                      ลงชื่อ.............................................. 
                 (........................................)                            (.............................................) 
                      ผูรวมดําเนินการ                                      ผูรวมดําเนินการ 
           วันท่ี......./………… …......../.........                   วันท่ี......../.............................../......... 
 
           ลงชื่อ..........................................                      ลงชื่อ.............................................. 
                 (........................................)                            (.............................................) 
                      ผูรวมดําเนินการ                                      ผูรวมดําเนินการ 
           วันท่ี......./………… …......../.........                   วันท่ี......../.............................../......... 
 
  
       ไดตรวจสอบแลวขอรับรองวาผลงานดังกลาวขางตนถูกตองตรงกับความเปนจริงทุกประการ 
 
 
   ลงชื่อ.............................................                    ลงชื่อ.............................................. 
         (............................................)                         (..............................................) 
   ตําแหนงผอ.กลุม..............................                  ตําแหนง รองผอ.สพป.แพร เขต 1 
   วันท่ี......../………….…......../...........                     วันท่ี......../.............................../......... 
                                  (ผูบังคับบัญชาท่ีควบคุมดูแลการดําเนินการ) 
 
หมายเหตุ  หากผลงานมีลักษณะเฉพาะ เชน แผนพับ หนังสือ แถบบันทึกเสียง ฯลฯ  
              ผูเสนอผลงานอาจสงผลงานจริงประกอบการพิจารณาของคณะกรรมการก็ได 
 
 


