
 

                                                         

       
              

     ประกาศกรมสงเสริมการเกษตร 
              เรื่อง   รับสมัครคัดเลือกบุคคลท่ีจะเขารับการประเมินผลงานเพ่ือแตงตั้งใหดํารงตําแหนง 
                       ผูทรงคุณวุฒิและผูเชี่ยวชาญ ของกรมสงเสริมการเกษตร 
                                              ------------------------------------ 
 

                    ดวยกรมสงเสริมการเกษตรจะดําเนินการคัดเลือกบุคคลท่ีจะเขารับการประเมินผลงานเพ่ือแตงตั้ง 
ใหดํารงตําแหนงประเภทวิชาการ ระดับทรงคุณวุฒิ และประเภทวิชาการ ระดับเชี่ยวชาญ  
 

  ดังนั้น อาศัยอํานาจตามความในมาตรา 57 และมาตรา 63 แหงพระราชบัญญัติระเบียบ
ขาราชการพลเรือน พ.ศ. 2551 ประกอบกับหนังสือสํานักงาน ก.พ. ท่ี นร 0708.4/ว 16 ลงวันท่ี 29 กันยายน 2538 
และท่ี นร 1006/ว 7 ลงวันท่ี 6 มีนาคม 2552 และมติท่ีประชุมคณะกรรมการกําหนดหลักเกณฑและพิจารณา 
คัดเลือกบุคคลเขารับการประเมินผลงานเพ่ือแตงตั้งใหดํารงตําแหนงผูเชี่ยวชาญและผูทรงคุณวุฒิ ของกรมสงเสริม 
การเกษตร ครั้งท่ี 1/2559 เม่ือวันท่ี 3 มิถุนายน 2559 จึงรับสมัครคัดเลือกบุคคลท่ีจะเขารับการประเมินผลงาน 
เพ่ือแตงตั้งใหดํารงตําแหนงผูเชี่ยวชาญและผูทรงคุณวุฒิ ของกรมสงเสริมการเกษตร โดยมีรายละเอียด ดังนี้ 
 

1. ตําแหนงท่ีรับสมัคร หนาท่ีและความรับผิดชอบ  
   1.1  ตําแหนงผูทรงคุณวุฒิดานพัฒนาระบบการผลิตสินคาเกษตร (นักวิชาการเกษตรทรงคุณวุฒิ) 
ตําแหนงเลขท่ี 1146  
   1.2  ตําแหนงผูเชี่ยวชาญดานพัฒนาการถายทอดเทคโนโลยีการเกษตร (นักทรัพยากรบุคคลเชี่ยวชาญ) 
ตําแหนงเลขท่ี 873 สํานักพัฒนาการถายทอดเทคโนโลยี 
  หนาท่ีและความรับผิดชอบของแตละตําแหนง ตามรายละเอียดแนบทายประกาศนี้ 
 

2. คุณสมบัติของผูสมัคร 
  2.1  เปนขาราชการในสังกัดกรมสงเสริมการเกษตร 
  2.2  มีคุณสมบัติตรงตามคุณสมบัติเฉพาะสําหรับตําแหนงท่ีกําหนดไวในมาตรฐานกําหนดตําแหนง 
ผูทรงคุณวุฒิและผูเชี่ยวชาญ หรือท่ีไดรับการยกเวนจาก ก.พ. และ 
   2.3  ดํารงตําแหนงหนึ่งตําแหนงใดมาแลวตามท่ี อ.ก.พ. กรมสงเสริมการเกษตรกําหนด ดังตอไปนี้ 
(นับถึงวันปดรับสมัคร) 
            2.3.1 ตําแหนงผูทรงคุณวุฒิ 
          (1)  รองอธิบดี 1 ป (ประสบการณในสายงานท่ีจะแตงตั้งหรือปฏิบัติหนาท่ี 
ในสายงานท่ีจะแตงตั้งมาแลวไมนอยกวา 1 ป) 
         (2)  ผูอํานวยการกอง/สํานัก/เขต ระดับสูง 2 ป (ประสบการณในสายงานท่ีจะแตงตั้ง 
หรือปฏิบัติหนาท่ีในสายงานท่ีจะแตงตั้งมาแลวไมนอยกวา 1 ป) 
         (3) ผูเชี่ยวชาญ 2 ป (ประสบการณในสายงานท่ีจะแตงตั้งหรือปฏิบัติหนาท่ีในสายงาน 
ท่ีจะแตงตั้งมาแลวไมนอยกวา 1 ป) 
 
 
           2.3.2 ตําแหนงผูเชี่ยวชาญ... 
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         2.3.2 ตําแหนงผูเช่ียวชาญ 

 (1)  ผูอํานวยการกอง ระดับตน ไมนอยกวา 1 ป (ประสบการณในสายงานท่ีจะแตงตั้ง 
หรือปฏิบัติหนาท่ีในสายงานท่ีจะแตงตั้งมาแลวไมนอยกวา 1 ป) 
 (2)  หัวหนาฝาย/กลุม/ศูนย ชํานาญการพิเศษ 3 ป (ประสบการณในสายงานท่ีจะแตงตั้ง 
หรือปฏิบัติหนาท่ีในสายงานท่ีจะแตงตั้งมาแลวไมนอยกวา 1 ป) 
 

            มีระยะเวลาข้ันต่ําในการดํารงตําแหนงหรือเคยดํารงตําแหนงในสายงานท่ีจะแตงตั้งตามคุณวุฒิ 
ของบุคคลและระดับตําแหนงท่ีจะแตงตั้ง ดังนี้ 
         2.4.2  ตําแหนงผูทรงคุณวุฒิ 
          -  คุณวุฒิปริญญาตรีหรือเทียบเทา  จํานวน 10 ป 
          -  คุณวุฒิปริญญาโทหรือเทียบเทา  จํานวน 8 ป 
          -  คุณวุฒิปริญญาเอกหรือเทียบเทา  จํานวน 6 ป 
          2.4.1 ตําแหนงผูเช่ียวชาญ 
 -  คุณวุฒิปริญญาตรีหรือเทียบเทา  จํานวน 9 ป 
 -  คุณวุฒิปริญญาโทหรือเทียบเทา  จํานวน 7 ป 
 -  คุณวุฒิปริญญาเอกหรือเทียบเทา  จํานวน 5 ป 
          
ท้ังนี้ บุคคลดังกลาวจะตองไดดํารงตําแหนงในสายงานท่ีจะแตงตั้ง หรือ ไดปฏิบัติหนาท่ีในสายงานท่ีจะแตงตั้ง
มาแลวไมนอยกวา 1 ป ในกรณีท่ีระยะเวลาในการดํารงตําแหนงไมครบ 1 ป อาจพิจารณานําระยะเวลาการดํารง
ตําแหนงหรือเคยดํารงตําแหนงในสายงานอ่ืนซ่ึงมีลักษณะเชิงวิชาการหรือวิชาชีพท่ีเก่ียวของหรือเก้ือกูลกับสายงาน
ท่ีจะแตงตั้ง หรือระยะเวลาการปฏิบัติหนาท่ีในสายงานท่ีจะแตงต้ัง มานับรวมเปนระยะเวลาดํารงตําแหนงในสายงาน
ท่ีจะแตงตั้งใหครบ 1 ปได (โดยจัดทํารายละเอียดลักษณะงานและหนาท่ีความรับผิดชอบของสายงานท่ีจะนํามา
นับระยะเวลาเก้ือกูลเสนอตอคณะกรรมการเพ่ือพิจารณา) 
 

3. การรับสมัครคัดเลือกบุคคล 
  3.1  ระยะเวลาการรับสมัคร 
 ตั้งแตวันท่ี 16 -31 ตุลาคม 2560 ในวันและเวลาราชการ 
  3.2  เอกสารประกอบการรับสมัคร 
 (1)  แบบพิจารณาคุณสมบัติสวนบุคคล (เอกสารหมายเลข 1) 
     (ในกรณีมีระยะเวลาข้ันต่ําในการดํารงตําแหนงไมครบตามคุณสมบัติท่ีกําหนดใหจัดทํา 
รายละเอียดลักษณะงานและหนาท่ีความรับผิดชอบของสายงานท่ีจะนํามานับระยะเวลาเก้ือกูลเพ่ิมเติม) 
 (2)  แบบประเมินคุณลักษณะของบุคคล (เอกสารหมายเลข 2) 
 (3)  ผลงานหรือผลการปฏิบัติงานท่ีผานมา จํานวน 2 เรื่อง (เอกสารหมายเลข 3) 
 (4)  ขอเสนอแนวความคิด (วิสัยทัศน) (เอกสารหมายเลข 4) 
 (5)  เอกสารวิชาการ (สรุปยอ/บทคัดยอ) จํานวน 1 เรื่อง  (เอกสารหมายเลข 5) 
 (6)  เอกสารเผยแพรท่ีเก่ียวของกับสายงานท่ีจะข้ึนดํารงตําแหนงอยางนอย 2 เรื่อง 
                                  (เอกสารหมายเลข 6) 
 
            โดยให ...
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   โดยใหผูท่ีมีคุณสมบัติเปนไปตามประกาศและประสงคจะสมัครเขารับการคัดเลือกให

จัดทําเอกสาร จํานวน 6 ชุดตอตําแหนง (ตนฉบับ 1 ชุด และสําเนา 5 ชุด) สงไปยังกองการเจาหนาท่ี                    
กรมสงเสริมการเกษตร ภายในวันท่ี 31 ตุลาคม 2560 โดยนับวันท่ีสํานักงานเลขานุการกรมประทับรับเรื่อง   
ท้ังนี้ หากผูสมัครรายใดสงเอกสารการสมัครลาชากวาระยะเวลาท่ีกําหนด หรือจัดสงไมครบถวนตามท่ีระบุหรือ
ภายหลังตรวจสอบพบวามีคุณสมบัติไมครบตามท่ีกําหนด กรมสงเสริมการเกษตรขอสงวนสิทธิท่ีจะไมรับพิจารณา
คัดเลือก 
 

4. วิธีการคัดเลือกบุคคล 
  ใหคณะกรรมการพิจารณาความเหมาะสมและคัดเลือกบุคคลท่ีจะเขารับการประเมินผลงานเพ่ือ
แตงตั้งใหดํารงตําแหนงผูเชี่ยวชาญและผูทรงคุณวุฒิ ซ่ึงแตงตั้งโดยคณะกรรมการกําหนดหลักเกณฑและพิจารณา
คัดเลือกบุคคลเขารับการประเมินผลงานเพ่ือแตงตั้งใหดํารงตําแหนงผูเชี่ยวชาญและผูทรงคุณวุฒิ ของกรมสงเสริม
การเกษตรเปนผูดําเนินการประเมินบุคคลในองคประกอบตาง ๆ ดังนี้ 
 4.1 ผลงานหรือผลการปฏิบัติงาน จํานวน 2 เรื่อง (สรุปยอรายงาน  30 คะแนน 
การวิจัยหรือผลการศึกษา) และเอกสารวิชาการ จํานวน 1 เรื่อง (สรุปยอ) พิจารณาจาก 
ขอบเขตของผลงาน คุณภาพและความยุงยากซับซอนของผลงาน ประโยชนของผลงาน 
 4.2 เอกสารเผยแพรท่ีเก่ียวของกับสายงานท่ีจะข้ึนดํารงตําแหนง  10 คะแนน 
อยางนอย 2 เรื่อง พิจารณาจากขอบเขตของผลงาน คุณภาพและความยุงยากซับซอน 
ของผลงานและประโยชนของผลงาน 
 4.3 ความรู ความสามารถและความชํานาญในการปฏิบัติงาน   30 คะแนน 
พิจารณาจากคุณวุฒิการศึกษา ความรู ความสามารถ ประสบการณและความชํานาญ 
ในการปฏิบัติงาน ความอาวุโสในสายงานนั้น 
 4.4 การปฏิบัติตนเหมาะสมกับการเปนขาราชการ พิจารณาจาก  10 คะแนน 
ความประพฤติ การรักษาวินัย ความขยันหม่ันเพียร ความอุตสาหะ การอุทิศเวลาใหกับราชการ 
 4.5 ขอเสนอแนวความคิด (วิสัยทัศน)     10 คะแนน 
 4.6 สัมภาษณ        10 คะแนน 
                  รวม   100 คะแนน 
 

5. เกณฑการตัดสิน 
  ผูผานการคัดเลือกตองไดคะแนน ดังนี้ 
            5.1 คะแนนรวม ตั้งแต 70 คะแนน ข้ึนไป 
                     5.2 ผูไดรับการคัดเลือกคือผูท่ีไดคะแนนสูงสุด ในกรณีท่ีคะแนนเทากัน ใหเรียงลําดับของ 
คะแนนตามขอ 4.1, 4.2, 4.3, 4.4, 4.5 และ 4.6 ตามลําดับ 
 

6. การประกาศรายช่ือผูไดรับการคัดเลือก 
   6.1  กรมสงเสริมการเกษตรจะประกาศรายชื่อผูไดรับการคัดเลือกใหเขารับการประเมินผลงาน 
เพ่ือแตงตั้งใหดํารงตําแหนงผูเชี่ยวชาญและผูทรงคุณวุฒิ ใหทราบโดยท่ัวกัน 
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รายละเอียดหนาท่ีและความรับผิดชอบ 

ตําแหนงผูทรงคุณวุฒิดานพัฒนาระบบการผลิตสินคาเกษตร 
(นักวิชาการเกษตรทรงคุณวุฒิ) ตําแหนงเลขท่ี 1146 

 (แนบทายประกาศกรมสงเสริมการเกษตร ลงวันท่ี 9 ตุลาคม 2560) 
 
หนาท่ีและความรับผิดชอบของตําแหนง 
 1. ศึกษา วิเคราะห วิจัย พัฒนาระบบรูปแบบและมาตรการผลิตสินคาเกษตรในลักษณะของการบูรณาการ 
เพ่ือนําไปใชในการดําเนินงานสงเสริมและจัดการการผลิตใหมีประสิทธิภาพท้ังดานผลผลิต คุณภาพ และตนทุนการผลิต 
พัฒนาเทคโนโลยีการผลิตและจัดการผลผลิตตลอดหวงโซ อุปทานให เหมาะสมกับศักยภาพของพ้ืนท่ี                      
สภาพเศรษฐกิจและสังคมของเกษตรกร และสอดคลองกับสถานการณการคาโลกท่ีมีการเปลี่ยนแปลงโดยเฉพาะ
การรวมตัวกันทางเศรษฐกิจของกลุมประเทศตาง ๆ  
 2. ศึกษา วิเคราะหแนวทางการจัดทํายุทธศาสตร และแผนพัฒนาการสงเสริมการผลิต การเพ่ิม
ประสิทธิภาพและพัฒนาดานการผลิต และการบริหารจัดการการผลิตพืชเศรษฐกิจตาง ๆ เพ่ือใชเปนทิศทางในการจัดทํา
แผนยุทธศาสตรและแผนพัฒนาการสงเสริมการผลิตสินคาเกษตรท่ีเหมาะสมท้ังดานวิชาการ เทคโนโลยี 
สถานการณภายในประเทศ และตางประเทศ สามารถนําไปสูการปฏิบัติไดอยางเหมาะสมกับสถานการณ                 
เกิดผลกระทบเชิงบวกตอเกษตรกรและเศรษฐกิจของประเทศ 
 3. พัฒนาวิชาการ องคความรู และเทคโนโลยีตางๆ  ในการผลิตและการจัดการสินคาเกษตรท่ีเก่ียวของ 
และมีผลกระทบตอการผลิตและประสิทธิภาพในการผลิตพืชในสภาพแวดลอมท่ีมีการเปลี่ยนแปลงท้ังในเรื่อง       
สภาพภูมิอากาศท่ีแปรปรวน การแขงขันทางการคาของโลก การรวมตัวกันทางเศรษฐกิจของกลุมประเทศตาง ๆ 
นํามาบูรณาการและสังเคราะหใหเปนองครวมของการสงเสริมและจัดการการผลิตสําหรับเจาหนาท่ีของ                  
กรมสงเสริมการเกษตรนําไปสงเสริมใหเกษตรกรทําการผลิตไดอยางเหมาะสมตอสถานการณ 
 4. ใหคําปรึกษาทางวิชาการ วิเคราะห วินิจฉัย ดานการกําหนดนโยบาย ยุทธศาสตร และแผนปฏิบัติงาน 
รวมท้ังแนวทางการแกไขปญหาดานระบบการผลิตสินคาเกษตร ท้ังในระดับกระทรวงและระดับกรม 
 5. เปนผูแทน/ผูนําดานวิชาการในดานการสงเสริมและจัดการการผลิตสินคาเกษตรของสวนราชการ                
ในการประชุม เจรจา และประสานความรวมมือทางวิชาการ การศึกษาวิจัยดานการสงเสริมและจัดการการผลิต 
สินคาเกษตรท้ังในประเทศและตางประเทศ 
 6. ปฏิบัติหนาท่ีอ่ืน ๆ ตามท่ีไดรับมอบหมาย 
 
 

------------------------------------------ 
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รายละเอียดหนาท่ีและความรับผิดชอบ 

ตําแหนงผูเช่ียวชาญดานพัฒนาการถายทอดเทคโนโลยีการเกษตร 
(นักทรัพยากรบุคคลเช่ียวชาญ) ตําแหนงเลขท่ี 873 สํานักพัฒนาการถายทอดเทคโนโลยี 

 (แนบทายประกาศกรมสงเสริมการเกษตร ลงวันท่ี  9  ตุลาคม 2560) 
 

หนาท่ีและความรับผิดชอบของตําแหนง 
   ศึกษา วิเคราะห วิจัย พัฒนางานวิชาการดานการพัฒนาทรัพยากรบุคคลและพัฒนาการถายทอด
เทคโนโลยีการเกษตร ระบบงานและรูปแบบการฝกอบรมและการถายทอดเทคโนโลยีการเกษตร การออกแบบ
หลักสูตรและกิจกรรมการพัฒนา การผลิตสื่อหรือเทคโนโลยีการฝกอบรมและถายทอดเทคโนโลยีการเกษตร                
ใหคําปรึกษา เสนอแนะ แกไขปญหาทางวิชาการเก่ียวกับการพัฒนาทรัพยากรบุคคล การจัดทําแผนกลยุทธ                
การพัฒนาทรัพยากรบุคคล การจัดทําแผนพัฒนารายบุคคล การจัดหลักสูตรพัฒนาบุคคลตามสายงาน และ
ปฏิบัติงานอ่ืนตามท่ีไดรับมอบหมาย   
 
 

------------------------------------------ 



 

 

            
              

  ประกาศกรมสงเสริมการเกษตร 
              เรื่อง   กําหนดหลักเกณฑการพิจารณาคัดเลือกบุคคลท่ีจะเขารับการประเมินผลงาน 
             ในตําแหนงผูเชี่ยวชาญและผูทรงคุณวุฒิของกรมสงเสริมการเกษตร 
        ------------------------------------ 
 

  ตามหนังสือสํานักงาน ก.พ. ท่ี นร 0708.4/ว 16 ลงวันท่ี 29 กันยายน 2538 ไดกําหนด 
แนวทางการพิจารณาคัดเลือกบุคคลท่ีจะเขารับการประเมินเพ่ือแตงตั้งใหดํารงตําแหนงผูเชี่ยวชาญและผูทรงคุณวุฒิ 
โดยกําหนดแนวทางการพิจารณาคัดเลือกบุคคลซ่ึงมีองคประกอบท่ีใชในการพิจารณาโดยคํานึงถึงความรู 
ความสามารถ และความชํานาญในการปฏิบัติงาน ระยะเวลาการดํารงตําแหนง การปฏิบัติตนเหมาะสมกับการเปน 
ขาราชการ ผลงานหรือผลการปฏิบัติงานและเกณฑอ่ืน ๆ ตามท่ีสวนราชการเห็นสมควรกําหนดเพ่ิมเติม เพ่ือประโยชน 
ในการพิจารณาคัดเลือก โดยดําเนินการแจงใหขาราชการในสังกัดทราบเปนการลวงหนาตามท่ีเห็นสมควร 
 

  บัดนี้ กรมสงเสริมการเกษตรไดพิจารณากําหนดหลักเกณฑและคัดเลือกบุคคลเขารับการประเมิน 
ผลงานในตําแหนงผูเชี่ยวชาญและผูทรงคุณวุฒิ โดยมีรายละเอียด ดังนี้ 
 

1. คุณสมบัติบุคคล ตองเปนผูท่ีมีคุณสมบัติครบถวนตามหลักเกณฑ ประกอบดวย 
1.1 มีคุณสมบัติตรงตามคุณสมบัติเฉพาะสําหรับตําแหนงท่ีกําหนดไวในมาตรฐานกําหนด 

ตําแหนงผูเชี่ยวชาญและผูทรงคุณวุฒิ หรือท่ีไดรับการยกเวนจาก ก.พ. และท่ี อ.ก.พ.กรมสงเสริมการเกษตรกําหนด 
 1.2  มีระยะเวลาข้ันต่ําในการดํารงตําแหนงหรือเคยดํารงตําแหนงในสายงานท่ีจะแตงตั้ง 
ตามคุณวุฒิของบุคคลและระดับตําแหนงท่ีจะแตงตั้ง ดังนี้ 
 

                      ระดับ 
เช่ียวชาญ ทรงคุณวุฒิ 

           คุณวุฒิ 

ปริญญาตรี หรือเทียบเทา 9 ป 10 ป 

ปริญญาโท หรือเทียบเทา 7 ป 8 ป 
ปริญญาเอก หรือเทียบเทา 5 ป 6 ป 

 
 ท้ังนี้  

(1) บุคคลดังกลาวจะตองไดดํารงตําแหนงในสายงานท่ีจะแตงตั้ง หรือ ไดปฏิบัติหนาท่ีในสายงาน 
ท่ีจะแตงตั้งมาแลวไมนอยกวา 1 ป 

(2) ในกรณีท่ีระยะเวลาในการดํารงตําแหนงตามขอ (1) ไมครบ 1 ป อาจพิจารณานําระยะเวลา 
การดํารงตําแหนงหรือเคยดํารงตําแหนงในสายงานอ่ืนซ่ึงมีลักษณะงานเชิงวิชาการหรือวิชาชีพท่ีเก่ียวของหรือเก้ือกูล 
กับสายงานท่ีจะแตงตั้ง หรือระยะเวลาการปฏิบัติหนาท่ีในสายงานท่ีจะแตงตั้ง มานับรวมเปนระยะเวลาดํารงตําแหนง 
ในสายงานท่ีจะแตงตั้งใหครบ 1 ปได โดยใหนับไดเฉพาะการดํารงตําแหนงหรือเคยดํารงตําแหนงหรือปฏิบัติหนาท่ี 
 
              ในสายงาน ...
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ในสายงานท่ีเริ่มตนจากระดับ 3 หรือระดับ 4 (ตามพระราชบัญญัติระเบียบขาราชการพลเรือน พ.ศ. 2535) 

และขณะนําเวลาดังกลาวมานับผูนั้นจะตองมีคุณสมบัติตรงตามคุณสมบัติเฉพาะสําหรับตําแหนงและขอกําหนดอ่ืน 
ท่ีกําหนดไวในมาตรฐานกําหนดตําแหนงท่ีจะแตงตั้ง 

(3) การพิจารณานําระยะเวลาการดํารงตําแหนงหรือเคยดํารงตําแหนงในสายงานอ่ืน ซ่ึงมีลักษณะ 
เชิงวิชาการหรือวิชาชีพท่ีเก่ียวของหรือเก้ือกูลมานับรวมเปนระยะเวลาข้ันต่ําในการดํารงตําแหนงในสายงานท่ีจะ
แตงตั้ง ใหพิจารณานําระยะเวลาท่ีไดปฏิบัติงานในชวงท่ีผูนั้นมีคุณสมบัติตรงตามคุณสมบัติเฉพาะสําหรับตําแหนง 
และขอกําหนดอ่ืนท่ีกําหนดไวในมาตรฐานกําหนดตําแหนงท่ีจะแตงตั้งและดํารงตําแหนงไมต่ํากวาระดับ 3  
(ตามพระราชบัญญัติระเบียบขาราชการพลเรือน พ.ศ. 2535) หรือเทียบเทา โดยใหพิจารณาตามลักษณะงาน 
ท่ีปฏิบัติจริงของขาราชการแตละรายและประโยชนท่ีทางราชการจะไดรับและใหนับรวมระยะเวลาข้ันต่ําในการดํารง 
ตําแหนงในสายงานท่ีจะแตงตั้งไดตามขอเท็จจริงตามลักษณะงานท่ีปฏิบัติ 

(4) กรณีการนับระยะเวลาปฏิบัติหนาท่ีในตําแหนงในสายงานท่ีจะแตงตั้งจะตองมีคําสั่งรักษา 
ราชการแทนหรือรักษาการในตําแหนง หรือคําสั่งมอบหมายใหปฏิบัติหนาท่ีดังกลาวอยางชัดเจน รวมท้ังตองมี 
การปฏิบัติงานจริงดวย 
  

2. องคประกอบในการพิจารณาของคณะกรรมการฯ ประกอบดวย 6 องคประกอบ ดังนี้ 
2.1 ผลงานหรือผลการปฏิบัติงาน จํานวน 2 เรื่อง (สรุปยอรายงาน 30 คะแนน 

การวิจัยหรือผลการศึกษา) และเอกสารวิชาการ จํานวน 1 เรื่อง (สรุปยอ) พิจารณาจาก 
ขอบเขตของผลงาน คุณภาพและความยุงยากซับซอนของผลงาน ประโยชนของผลงาน 
 2.2 เอกสารเผยแพรท่ีเก่ียวของกับสายงานท่ีจะข้ึนดํารงตําแหนง  10 คะแนน 
อยางนอย 2 เรื่อง พิจารณาจากขอบเขตของผลงาน คุณภาพและความยุงยากซับซอน 
ของผลงานและประโยชนของผลงาน 
 2.3 ความรู ความสามารถและความชํานาญในการปฏิบัติงาน   30 คะแนน 
พิจารณาจากคุณวุฒิการศึกษา ความรู ความสามารถ ประสบการณและความชํานาญ 
ในการปฏิบัติงาน ความอาวุโสในสายงานนั้น 
 2.4 การปฏิบัติตนเหมาะสมกับการเปนขาราชการ พิจารณาจาก  10 คะแนน 
ความประพฤติ การรักษาวินัย ความขยันหม่ันเพียร ความอุตสาหะ การอุทิศเวลาใหกับราชการ 
 2.5 ขอเสนอแนวความคิด (วิสัยทัศน)     10 คะแนน 
 2.6 สัมภาษณ       10 คะแนน 
                  รวม   100 คะแนน 
 

3. เกณฑการตัดสิน 
ผูผานการคัดเลือกตองไดคะแนน ดังนี้ 
3.1 คะแนนรวม ตั้งแต 70 คะแนน ข้ึนไป 
3.2 ผูไดรับการคัดเลือกคือผูท่ีไดคะแนนสูงสุด ในกรณีท่ีคะแนนเทากัน ใหเรียงลําดับของ 

คะแนนตามขอ 2.1, 2.2, 2.3, 2.4, 2.5 และ 2.6 ตามลําดับ 
 
 
          4. ข้ันตอน ... 
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4. ข้ันตอนและวิธีขอรับการคัดเลือก 

กรมสงเสริมการเกษตรจะประกาศใหผูมีคุณสมบัติตามหลักเกณฑ จัดทําเอกสารประกอบ 
การคัดเลือก ตามแบบฟอรมท่ีกําหนด จํานวน 6 ชุด ตอตําแหนง เพ่ือนําเสนอคณะกรรมการกําหนดหลักเกณฑ 
และพิจารณาคัดเลือกบุคคลเขารับการประเมินผลงานในตําแหนงผูเชี่ยวชาญและผูทรงคุณวุฒิของกรมสงเสริม 
การเกษตร ดําเนินการคัดเลือก ท้ังนี้ ใหดําเนินการตามหนังสือหรือประกาศรับสมัครของกรมสงเสริมการเกษตร 
 

5. หลักเกณฑในการสงผลงานเขารับการประเมิน ภายหลังไดรับการคัดเลือก 
ผูท่ีไดรับการคัดเลือกใหสงผลงานเขารับการประเมินจะตองดําเนินการ ดังนี้ 
5.1 ใหผูท่ีไดรับการคัดเลือกสงผลงานเพ่ือเสนอประเมินภายใน 1 ป นับจากวันท่ีประกาศ 

ผลการคัดเลือก หากพนกําหนดโดยไมมีเหตุอันสมควรใหอยูในดุลยพินิจของอธิบดีกรมสงเสริมการเกษตร 
 5.2 ผูไดรับการคัดเลือก ตองสงเอกสารประกอบการประเมินบุคคลและผลงาน ดังนี้ 
  (1) แบบประเมินบุคคล 
  (2) ผลงานหรือผลการปฏิบัติงานฉบับเต็ม จํานวน 2 เรื่อง (เรื่องท่ี 1 เปนผูดําเนินการ 
ไมนอยกวา 80% เรื่องท่ี 2 เปนผูดําเนินการไมนอยกวา 60%) 
  (3) เอกสารวิชาการ จํานวน 1 เรื่อง (เปนผูดําเนินการ 100%) 
  (4) เอกสารเผยแพร อยางนอย 2 เรื่อง โดยมีวิธีการเผยแพรตาง ๆ เชน จัดพิมพ 
ในรายงานประจําป เอกสาร วารสารตาง ๆ การเสนอตอท่ีประชุม ประกอบคําบรรยาย คําสอน การอบรม 
การสัมมนา การออกอากาศทางสถานีวิทยุหรือสถานีโทรทัศน เปนตน ท้ังนี้ ตองมีชื่อผูสงผลงานปรากฏ 
  (5) จัดทําบทคัดยอผลงานหรือผลการปฏิบัติงานตามขอ 5.2 (2) และ 5.2 (3) 
สงใหกองการเจาหนาท่ีแจงเวียนหนวยงานในกรมสงเสริมการเกษตร 
 

 ในกรณีท่ีขาราชการรายใดประสงคจะทักทวงผลการคัดเลือก ใหทําหนังสือยื่นตอประธาน 
คณะกรรมการพิจารณากําหนดหลักเกณฑและพิจารณาคัดเลือกบุคคลเขารับการประเมินผลงานเพ่ือแตงตั้ง 
ใหดํารงตําแหนงผูเชี่ยวชาญและผูทรงคุณวุฒิของกรมสงเสริมการเกษตร ภายใน 30 วัน นับจากวันประกาศ 
ผลการคัดเลือก 
 

 ท้ังนี้ หาก ก.พ. พิจารณาคุณสมบัติและผลงานของผูไดรับการคัดเลือกแลว มีมติเรื่อง 
การนับระยะเวลาข้ันต่ําในการดํารงตําแหนงหรือเคยดํารงตําแหนงในสายงานท่ีจะแตงตั้งไมครบตามหลักเกณฑ 
หรือ ก.พ. พิจารณาแลวเห็นวาผลงานท่ีสงประเมินยังมีคุณภาพไมถึงระดับท่ีขอประเมิน ใหกรมสงเสริมการเกษตร 
ดําเนินการคัดเลือกบุคคลใหม 
 

       ประกาศ ณ วันท่ี  27  มิถุนายน  พ.ศ. 2559 
 

 
 
 
 
 
 



 
เอกสารประกอบการคัดเลือกบุคคลเขารับการประเมินผลงาน 

เพื่อเลื่อนและแตงตั้งใหดํารงตําแหนงประเภทวิชาการ 
ระดับเช่ียวชาญ/ทรงคณุวุฒ ิ

 
 

ของ 
 
 
 

.............(ช่ือ/สกุล)............. 
 

..................(ตาํแหนง)................. 
 

..................(หนวยงานที่สังกดั)................. 
 
 
 
 
 

เอกสารฉบับน้ีเปนเอกสารประกอบการคัดเลอืกบุคคลท่ีจะเขารับการประเมินผลงาน 
เพื่อเลื่อนและแตงตั้งใหดํารงตําแหนง .................................. 

ดาน .................................................. ตําแหนงเลขท่ี .................................. 



 

 

 

เอกสารหมายเลข ๑ 

แบบพิจารณาคุณสมบัติของบุคคล 

 

ตอนท่ี ๑ ขอมูลสวนบุคคล 

 

๑)  ชื่อ (ผูขอรับการคัดเลือก)................................................................................................................ 

 

๒)  ตําแหนง (ปจจุบัน).................................................. ตําแหนงเลขท่ี............................................. 

งาน/ฝาย/กลุม................................................................................................................................. 

กอง/ศูนย/สวน/สํานัก................................................ กรม.......................................................... 

ดํารงตําแหนงนี้เม่ือ..................................ดํารงตําแหนงระดับปจจุบันเม่ือวันท่ี.......................... 

อัตราเงินเดือนปจจุบัน....................บาท  

 

๓)  ขอคัดเลือกเพ่ือประเมินในตําแหนง..........................ดาน........................................................ 

     ตําแหนงเลขท่ี .................. 

 

๔)  ประวัติสวนตัว (จากก.พ. ๗) 

เกิดวันท่ี................ เดือน.................................... พ.ศ. ..................... 

อายุราชการ...................ป.......................เดือน 

 

๕)  ประวัติการศึกษา 

  คุณวุฒิและวิชาเอก                       ปท่ีสําเร็จการศึกษา                สถาบัน 

ปริญญา/ประกาศนียบัตร 

.................................................................       ..................................     .......................................... 

.................................................................       ..................................     .......................................... 

.................................................................       ..................................     .......................................... 

๖)  ใบอนุญาตประกอบวิชาชีพ (ถามี) (ชื่อใบอนุญาต.............................................) 

วันออกใบอนุญาต..................................................... วันหมดอายุ............................................... 

 

 

 

 
 

ติดรูปถาย 



 

๒ 
 

ตอนท่ี๑ขอมูลสวนบุคคล 

 

๗)  ประวัติการรับราชการ (จากเริ่มรับราชการจนถึงปจจุบัน แสดงเฉพาะท่ีไดรับแตงตั้ง 

ใหดํารงตําแหนงในระดับท่ีสูงข้ึนแตละระดับและการเปลี่ยนแปลงในการดํารงตําแหนง 

ในสายงานตาง ๆ) 

วันเดือนป                      ตําแหนง                        อัตราเงินเดือน              สังกัด 

 ....................     ...................................................     ...............................    .............................. 

 ....................     ...................................................     ...............................    .............................. 

 ....................     ...................................................     ...............................    .............................. 

 ....................     ...................................................     ...............................    .............................. 

 

๘)  ประวัติการฝกอบรมและดูงาน 

 ป           ระยะเวลา                          หลักสูตร                                 สถาบัน 

  ..........     ......................    ................................................................    ...................................... 

  ..........     ......................    ................................................................    ...................................... 

  ...........     ......................    ................................................................    ..................................... 

 

๙)  ประสบการณในการปฏิบัติงาน (เคยปฏิบัติงานเก่ียวกับอะไรบางท่ีนอกเหนือจากขอ ๗ 

เชน เปนหัวหนาโครงการ หัวหนางาน กรรมการ อนุกรรมการ วิทยากร อาจารยพิเศษ 

เปนตน) 

........................................................................................................................................................ 

........................................................................................................................................................ 

........................................................................................................................................................ 

 

-  ขาพเจาขอรับรองวาขอความท่ีแจงไวในแบบฟอรมนี้ถูกตองและเปนความจริงทุกประการ 

 

(ลงชื่อ)....................................................(ผูขอรับการคัดเลือก) 

(..........................................) 

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

 
 

หมายเหตุ ขอ ๑ – ๙ ใหผูขอรับการคัดเลือกเปนผูกรอกขอมูลและหนวยงานการเจาหนาท่ี 

    เปนผูตรวจสอบความถูกตอง 



๓ 

 

ตอนท่ี ๒ การตรวจสอบคุณสมบัติของบุคคล 

 

 ๑. คุณวุฒิการศึกษา 

 (  )  ตรงตามคุณสมบัติเฉพาะสําหรับตําแหนง 

 (  ) ไมตรง แต ก.พ.ยกเวนตามมาตรา ๕๖ 

 

๒. ใบอนุญาตประกอบวิชาชีพ (ถากําหนดไว) 

 (  ) ตรงตามท่ีกําหนด (ใบอนุญาต ................)    

 (  ) ไมตรงตามท่ีกําหนด 

 

๓.  ระยะเวลาการดํารงตําแหนง 

 (  ) ครบตามท่ีกําหนดไวในมาตรฐานกําหนดตําแหนง 

 (  )  ไมครบแตจะครบกําหนดในวันท่ี...................................... 

 

๔.  ระยะเวลาข้ันต่ําในการดํารงตําแหนงหรือเคยดํารงตําแหนงในสายงานท่ีจะแตงตั้ง 

(ใหรวมถึงการดํารงตําแหนงในสายงานอ่ืนท่ีเก่ียวของหรือเคยปฏิบัติงานอ่ืนท่ีเก่ียวของหรือ 

เก้ือกูลดวย) 

 (  ) ตรงตามท่ี ก.พ.กําหนด 

 (  ) ไมตรง 

 (  )  สงใหคณะกรรมการประเมินเปนผูพิจารณา 

 (  )  ...................................... 

 

๕. อัตราเงินเดือน (เปรียบเทียบกับอัตราเงินเดือนข้ันต่ําของตําแหนงท่ีจะแตงตั้ง) 

 (  ) ต่ํากวาข้ันต่ําไมเกิน ๒ ข้ัน 

 (  ) เทากับข้ันต่ํา 

 (  ) สูงกวาข้ันต่ํา 

 

 

 

 



๔ 

 

ตอนท่ี ๒ การตรวจสอบคุณสมบัติของบุคคล 

 

สรุปผลการตรวจสอบคุณสมบัติของบุคคล 

 (  ) อยูในหลักเกณฑท่ีจะดําเนินการตอไปได 

 (  ) อยูในเกณฑท่ีจะดําเนินการตอไปไดแตตองใหคณะกรรมการประเมินผลงาน 

เปนผูพิจารณาในเรื่องระยะเวลาข้ันต่ําในการดํารงตําแหนง 

 (  ) ไมอยูในหลักเกณฑ (ระบุเหตุผล..............................................................................................) 

 

 

 

(ลงชื่อ)...............................................(ผูตรวจสอบ) 

                            ตําแหนง)  (.............................................) 

                                 (ตําแหนง) ผูรับผิดชอบงานการเจาหนาท่ี/ 

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

 

 

 

 



เอกสารหมายเลข ๒ 
 

แบบประเมินคุณลักษณะของบุคคล 
ชื่อ ............................................................................................................................................................... 

ขอประเมินเพ่ือแตงตั้งใหดํารงตําแหนง............................................ ดาน.................................................... 

 

ตอนท่ี ๑ รายการประเมิน 
คะแนน 

เต็ม 

คะแนน

ท่ีไดรับ 

 

๑.  ความรับผิดชอบ พิจารณาจากพฤติกรรม เชน 

- เอาใจใสในการทํางานท่ีไดรับมอบหมายและหรืองานท่ีเก่ียวของ 

  อยางมีประสิทธิภาพ 

- ยอมรับผลงานของตนเองท้ังในดานความสําเร็จและความผิดพลาด 

- พัฒนาและปรับปรุงงานในหนาท่ีใหดียิ่งข้ึนและหรือแกไขปญหา 

  หรือขอผิดพลาดท่ีเกิดข้ึนเชนงานใดท่ีสําเร็จและไดรับผลดีแลว 

  ก็พยายามปรับปรุงใหดียิ่งข้ึนไปอีกเรื่อยๆหรืองานใดท่ีพบวา 

  มีปญหาหรือขอผิดพลาดก็พยายามแกไขไมละเลยหรือปลอยท้ิง 

  ไวจนเกิดปญหาเชนนั้นซํ้า ๆ อีก 

 

๒.  ความคิดริเริ่ม พิจารณาจากพฤติกรรม เชน 

- คิดคนระบบ แนวทาง วิธีดําเนินการใหมๆ เพ่ือประสิทธิผลของงาน 

- แสดงความคิดเห็น ใหขอเสนอแนะอยางสมเหตุสมผล และ 

สามารถปฏิบัติได 

- แสวงหาความรูใหม ๆ เพ่ิมเติมอยูเสมอโดยเฉพาะในสายวิชา/ 

        งานของตน 

- ตรวจสอบปรบัปรุงแกไขหรือดัดแปลงวธิีทํางานใหมีประสิทธิภาพ 

  และกาวหนาอยูตลอดเวลา 

- สนใจในงานท่ียิ่งยากซับซอน 

- มีความไวตอสถานการณหรือความฉับไวในการรับรูสิ่งเราภายนอก 

 

 
25 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

15 

 
............ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
............ 
 
 
 
 
 
 

 



๒ 

 

ตอนท่ี ๑ รายการประเมิน 
คะแนน 

เต็ม 

คะแนน

ท่ีไดรับ 

 

๓. การแกไขปญหาและการตัดสินใจ พิจารณาจากพฤติกรรม เชน 

- วิเคราะหหาสาเหตุกอนเสมอเม่ือประสบปญหาใดๆ 

- วิเคราะหลูทางแกปญหาโดยมีทางเลือกปฏิบัติไดหลายวิธี 

- เลือกทางปฏิบัติในการแกปญหาไดถูกตองเหมาะสม 

- ใชขอมูลประกอบในการตัดสินใจและแกปญหา 

(ไมใชความรูสึกของตนเอง) 

 

๔.  ความประพฤต ิพิจารณาจากพฤติกรรม เชน 

- รักษาวินัย 

- ใหความรวมมือกับเพ่ือนรวมงาน 

- ปฏิบัตงิานอยูในกรอบของขอบังคับวาดวยจรรยาบรรณของ 

  ขาราชการพลเรือน 

 

๕. ความสามารถในการส่ือความหมาย พิจารณาจากพฤติกรรม เชน 

- สื่อสารกับบุคคลตาง ๆ เชน ผูบังคับบัญชา เพ่ือนรวมงาน 

  ผูรับบริการ และผูท่ีเก่ียวของไดดี โดยเขาใจถูกตองตรงกัน 

- ถายทอดและเผยแพรความรูทางวิชาการใหผูอ่ืนเขาใจไดอยาง 

  ชัดเจนโดยใชภาษาอยางถูกตองเหมาะสม 

 

๖. การพัฒนาตนเอง พิจารณาจากพฤติกรรม เชน 

- ติดตาม ศึกษา คนควาหาความรูใหม ๆ หรือสิ่งท่ีเปนความ 

  กาวหนาทางวิชาการ/วิชาชพีอยูเสมอ 

- สนใจและปรับตนเองใหกาวทันวิทยาการใหม ๆ ตลอดเวลา 

- นําความรูและวิทยาการใหม ๆ มาประยุกตใชในการปฏิบัติงาน 

  ไดอยางมีประสิทธิภาพ 

 

 
15 

 
 
 
 
 
 
 

10 
 
 
 

 
 
 

10 
 
 
 
 
 
 

10 

 

............ 
 

 

 

 

 

 

............ 
 

 

 

 

 

............ 
 

 

 

 

 

............ 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



๓ 

 

ตอนท่ี ๑ รายการประเมิน 
คะแนน 

เต็ม 

คะแนน

ท่ีไดรับ 

 

๗.  วิสัยทัศน (Vision - เปนคุณลักษณะท่ีจําเปนสําหรับตําแหนงตั้งแต 

ระดับ ๙ ข้ึนไป) พิจารณาจากพฤติกรรมเชน 

- คาดการณหรือพยากรณสถานการณขางหนาอยางมีหลักการและเหตุผล 

- กําหนดกลยุทธและวางแผนดําเนินการเพ่ือรองรับสิ่งท่ีคาดวาจะเกิดข้ึน 

  ท้ังดานท่ีเปนผลโดยตรงหรือผลกระทบ 

 

 
15 

 

............ 
 

 

 

 

รวม ๑๐๐  

 



๔ 

 

ตอนท่ี ๒ สรุปความเห็นในการประเมิน 

 

ความเห็นของผูประเมิน 

(  ) ผานการประเมิน (ไดคะแนนรวมไมต่ํากวารอยละ ๖๐) 

(  ) ไมผานการประเมิน (ไดคะแนนรวมไมถึงรอยละ ๖๐) 

(ระบุเหตุผล)........................................................................................................... 

....................................................................................................................................... 

....................................................................................................................................... 

 

(ลงชื่อผูประเมิน)..................................................... 

(.....................................................) 

(ตําแหนง)..................................................... 

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

 

ความเห็นของผูบังคับบัญชาเหนือข้ึนไป ๑ ระดับ * 

(  ) เห็นดวยกับการประเมินขางตน 

(  ) มีความเห็นแตกตางจากการประเมินขางตนในแตละรายการดังนี้ ........................ 

....................................................................................................................................... 

....................................................................................................................................... 

....................................................................................................................................... 

 

(ลงชื่อผูประเมิน)..................................................... 

 (.....................................................) 

(ตําแหนง)..................................................... 

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

 

 
 

* หมายเหตุ ในกรณีท่ีผูอํานวยการสํานัก/กอง/เกษตรจังหวัดหรือเทียบเทา เปนผูประเมินคณุลักษณะของบุคคลใหเปน 

ผูพิจารณาใหความเห็นในสวนน้ีดวย 



             เอกสารหมายเลข ๓ 

 

ผลงานหรือผลการปฏิบัติงานท่ีผานมา 

(เรื่องละไมเกิน 3 หนากระดาษ A4 เสนอ จํานวน 2 เรื่อง เรียงลําดับตามความสําคัญ) 
เรื่องท่ี 1 
1. ชื่อผลงาน ....................................................................................................................................................... 
2. สรุปสาระและข้ันตอนการดําเนินงาน ............................................................................................................. 
3. ระยะเวลาในการดําเนินงาน (ระบุ วัน/เดือน/ป) ............................................................................................. 
   .......................................................................................................................................................................... 
4. ผลสําเร็จของงาน (เชิงปริมาณ/เชิงคุณภาพ) ................................................................................................... 
   .......................................................................................................................................................................... 
5. การนําไปใชประโยชน ...................................................................................................................................... 
   .......................................................................................................................................................................... 
6. ปญหาอุปสรรคและขอเสนอแนะ .................................................................................................................... 
   .......................................................................................................................................................................... 
7. ผูรวมดําเนินการ (ถามี) .................................................................................................................................... 
 
    ขอรับรองวาผลงานดังกลาวขางตนเปนความจริงทุกประการ 
      ลงชื่อ ................................................ 
                                                                (.........................................................) 
                 .........../............../............. 

 
ขอรับรองวาสัดสวนหรือลักษณะงานในการดําเนินการของผูเสนอขางตนถูกตองกับ 

ความเปนจริงทุกประการ 
 

 

 

 
   ไดตรวจสอบแลว ขอรับรองวาผลงานดังกลาวขางตนถูกตองตรงกับความเปนจริงทุกประการ 
 
 
 
 

 

 
 
* ผลงานท่ีผานมาเปนผลสําเร็จของงาน ใหนําเสนอในรูปแบบการสรุปวิเคราะหถึงผลท่ีเกิดข้ึน ระบุ    
  ผลสําเร็จของงาน ประโยชนท่ีเกิดจากผลงานนั้นหรือนําผลงานไปใชเพ่ือแกไขปญหางานมิใชเปนเพียง 
  การรวบรวมผลงานยอนหลงั 
เรื่องท่ี 2 (ใหจัดทํารายละเอียดเชนเดียวกับผลงานหรือผลการปฏิบัติงานเรื่องท่ี 1)

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

ผูรวมดําเนินการ 

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

ผูรวมดําเนินการ 

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

ตําแหนง .................................................... 
............/............/............. 

(ผูบังคับบัญชาท่ีควบคุมดูแลการดําเนินการ) 

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

ผูอํานวยการสํานัก/กอง/เกษตรจังหวัดหรือเทียบเทา 
............/............/............. 
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ขอเสนอแนวความคิดเกี่ยวกับวิสัยทัศน 

(ความยาวไมเกิน 3 หนากระดาษ A4 เสนอเพียง 1 เรื่อง) 
 
ช่ือเรื่อง ................................................................................................................................................................ 
 
บทวิเคราะห/แนวความคิด โดยสรุป 
.............................................................................................................................................................................. 
.............................................................................................................................................................................. 
 
ขอเสนอหรือแนวทางเพ่ือพัฒนางาน 
1. ......................................................................................................................................................................... 
2. ......................................................................................................................................................................... 
3. ......................................................................................................................................................................... 
4. ......................................................................................................................................................................... 
 
ผลท่ีคาดวาจะไดรับ 
1. ......................................................................................................................................................................... 
2. ......................................................................................................................................................................... 
3. ......................................................................................................................................................................... 
4. ......................................................................................................................................................................... 
 
ตัวช้ีวัดความสําเร็จ 
1. ......................................................................................................................................................................... 
2. ......................................................................................................................................................................... 
3. ......................................................................................................................................................................... 
4. ......................................................................................................................................................................... 
 
 
       ลงชื่อ .............................................. 
                     (.................................................) 
                       ผูเสนอแนวคิด 
                                                                                    ........../............/........... 
 
 
* ขอเสนอแนวคิด แผนงาน หรือวิสัยทัศน ตองเปนแนวความคิดเพ่ือพัฒนางานในหนาท่ีความรับผิดชอบ 
  ของตําแหนงท่ีจะเขารับการคัดเลือก และตองเปนแนวคิดวิสัยทัศน หรือแผนงานท่ีจะทําในอนาคตเพ่ือพัฒนางาน 
  ในตําแหนงท่ีจะเขารับการคัดเลือกรวมท้ังควรเปนแนวคิดท่ีสามารถนําไปปฏิบัติไดจริง 
 



            เอกสารหมายเลข 5 

 

เอกสารวิชาการ  

(สรุปยอหรือบทคัดยอ ความยาวไมเกิน 3 หนากระดาษ A4 เสนอเพียง 1 เรื่อง) 



 
            เอกสารหมายเลข 6 

 

เอกสารเผยแพรท่ีเกี่ยวของกับสายงานท่ีจะข้ึนดํารงตําแหนงอยางนอย 2 เรื่อง  

(ใหแนบมาพรอมกับเอกสารนี้ เชน รายงานประจําป เอกสาร วารสารตาง ๆ การเสนอตอท่ีประชุม  

เอกสารประกอบคําบรรยาย คําสอน การอบรม การสัมมนา การออกอากาศทางสถานีวิทยุหรือสถานีโทรทัศน  

เปนตน ท้ังนี้ ตองมีชื่อผูสงผลงานปรากฏ) 
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