
 
ใบสมัครเข้ารับการคัดเลือกเพ่ือย้ายหรือเลื่อนและแต่งตั้งให้ด ารงต าแหน่งบุคลากรทางการศึกษาอ่ืน 

ตามมาตรา  38  ค  (2)  ประเภทวิชาการ  
ระดับต าแหน่งปฏิบัติการ  ช านาญการ  และระดับต าแหน่งช านาญการพิเศษ 

สังกัดส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาชัยภูมิ เขต 2 
   ย้าย   ปฏิบัติการ   ช านาญการ   ช านาญการพิเศษ 
   เลื่อน   ช านาญการ  ช านาญการพิเศษ 

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

1. ชื่อ(ผู้สมัครเข้ารับการคัดเลือก)...................................................................................................... 
2. ต าแหน่ง(ปัจจุบัน)............................................................................................................ ............. 

กลุ่มงาน..........................................................กลุ่ม........................................................................  
ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาชัยภูมิ เขต 2 

3. ประวัติส่วนตัว(จาก ก.พ. 7) 
เกิดวันที่.............เดือน......................................................... ............ พ.ศ.......................................... 
อายุราชการ.....................ป.ี.....................เดือนเกษียณอายุราชการ  วันที่  1  ตุลาคม  ......................  

4. ประวัติการศึกษา 
คุณวุฒิและวิชาเอก                          ปีที่ส าเร็จการศึกษา                           สถาบัน 
(ปริญญา/ประกาศนียบัตร) 
..............................................         ......................................... .....         ........................................... 
..............................................         ..............................................         ........................................... 
..............................................         ......................................... .....         ........................................... 
..............................................         ......................................... .....         ........................................... 

                                                           ฯ ลฯ 
5.ใบอนุญาตประกอบวิชาชีพ(ถ้ามี) ชื่อ(ใบประกอบวิชาชีพ).............................................................. .... 
   วันออกใบอนุญาต........................................................ ..วนัหมดอายุ.................................................. 
6.ประวัติการรับราชการ(จากเริ่มรับราชการจนถึงปัจจุบัน แสดงเฉพาะที่ได้รับการแต่งตั้งให้ด ารง
ต าแหน่งในระดับที่สูงขึ้นแต่ละระดับ และการเปลี่ยนแปลงในการด ารงต าแหน่งในสายงานต่าง ๆ ทั้งนี้ 
จะต้องถูกต้องตาม ก.พ. 7) 
      วัน/เดือน/ปี                         ต าแหน่ง                         อัตราเงินเดือน             สังกัด 
.....................................            ..............................              ....................................  .......................        
.....................................            ..............................              ....................................  .......................        
.....................................            ..............................              ....................................  .......................                                                                      

                                                                    ฯลฯ 

เอกสารหมายเลข 1 



 
 
 
7.ประวัติการฝึกอบรมและดูงาน 
    7.1 การฝึกอบรม 
        ปี พ.ศ.                   ระยะเวลา             หลักสูตร                                สถาบัน 
    ......................             ......................        ................... ....                  ................................ 
    ......................             ......................        ................... ....                  ................................ 
    ......................             ......................        .......................                  ................................ 
                                                  ฯลฯ 
  7.2 การดูงาน 
       ป ีพ.ศ.                    ระยะเวลา                 เรื่องที่ดูงาน                        สถานที่ 
.............................          .......................            ............................             .............................. 
.............................          .......................           ...............................           ..................................  
                                                   ฯลฯ 

8.  ประสบการในการปฎิบัติงาน(เคยปฏิบัติงานเกี่ยวกับอะไรบ้างที่นอกเหนือจากข้อ 7 เช่น  เป็นหัวหน้า
โครงการ หัวหน้างาน กรรมการ  อนุกรรมการ วิทยากร  อาจารย์พิเศษ  เป็นต้น) 
............................................................................. .......................................................................................  
............................................................................................................................. .......................................... 
9.เหตุการณ์ส าคัญ ๆ ในชีวิตราชการ ซึ่งช่วยบ่งบอกบุคลิกลักษณะส าคัญ       
............................................................................................................................. ...........................................
............................................................................................................................................. ........................... 

     10.ความสามารถพิเศษ ความช านาญพิเศษ และทักษะที่ท าให้ประสบผลส าเร็จ 
     ............................................................................................................................................................. ............ 
     ................................................................................................................. ....................................................... 
    11. สุขภาพกายและจิต 
    ............................................................................................................................. ............................................ 
    ...................................................................................................................................................................... .. 
   12.ประวัติทางวินัย 
   .................................................................................................................... ..................................................... 
   ............................................................................................................................. ............................................ 
  13. ต าแหน่งที่สมัครเข้ารับการคัดเลือก........................................................................................................ .... 
        ต าแหน่งเลขท่ี...................................กลุ่ม................................................................. สพป.ชัยภูมิ เขต 2 
 
 
 



 
 
 14. ผลงานหรืองานทีส่ าคัญ ที่แสดงถึงความรู้ ความสามารถ(ชิ้น) ประกอบด้วยหัวข้อต่อไปนี้ 
       -  ชื่อและสาระส าคัญของผลงาน(โดยสรุป) 
      -   ประโยชน์ของผลงาน 
      -   ผู้รว่มด าเนินการ(ถ้ามี) 
         1) ชื่อ..............................................................  ต าแหน่ง................................... สดัส่วน.... .....% 
         2) ชื่อ............................................................. ต าแหน่ง.............................. ...... สัดส่วน.......... % 
                                                              ฯลฯ 
                  (เม่ือรวมสัดส่วนทั้งของผู้สมัครเข้ารับการคัดเลือกและผู้ร่วมด าเนินการในผลงานแต่ละชิ้นเรื่อง  
แล้วจะต้องเป็น  100   %) 

                          ค ารับรองของผู้ร่วมด าเนินการ(กรณีเป็นผลงานร่วมกันหลายคน) 
                   ขอรับรองว่าสัดส่วนหรือลักษณะงานในการด าเนินการของผู้เสนอข้างต้นถูกต้องตรงกับความเป็น
จริงทุกประการ 
                  (ลงชื่อ)....................................................          (ลงชื่อ).............................................................. 
                           (..............................................)                         (...............................................)  
                                   ผู้ร่วมด าเนินการ                                          ผู้รว่มด าเนินการ 
                              ........../............../..........                               ......../................/..............  
15.ข้อเสนอแนวความคิด/วิธีการเพ่ือพัฒนางานหรือปรับปรุงงานให้มีประสิทธิภาพมากข้ึน 
 ............................................................................................................................. ................................................ 
 ............................................................................................................................................................ ................ 

                   ข้าพเจ้าขอรับรองว่าข้อมูลที่รายงานไว้ในแบบฟอร์มนี้ถูกต้องและเป็นความจริงทุกประการ 
 
                                                                           (ลงชื่อ)...................................................... 
                                                                                  (.....................................................) 
                                                                                        ............./............../........... 
                                                                                        ผู้สมัครเข้ารับการคัดเลือก 

          ความเห็นของ ผอ.กลุ่ม.ที่ควบคุมดูแล   
          ........................................................................................................... .................................................... 
............................................................................................................................................................................  

                                                                        ลงชื่อ................................................ ผอ.กลุ่ม 
                                                                             (.................................................) 
       วันที่...................................................... 



 
 
 

ความเห็นของ รอง ผอ.สพป.ที่ควบคุมดูแล 
             ........................................................................................................... .................................................... 
...................................................................................................... .......................................................................... 
 
                                                                      (ลงชื่อ).................................................รองผอ.สพป. 
                                                                            (.................................................. ) 
             วันที่........................................................ 
บันทึกเจ้าหน้าที่รับสมัคร 
               .................................................................................................................................................  
........................................................................................... ...................................................................... ............ 
 
                                                                     (ลงชื่อ).......................................................... 
                                                                               (....................................................) 
 
ความเห็นของคณะกรรมการตรวจสอบคุณสมบัติ 
                       ได้ตรวจสอบคุณสมบัติของผู้สมัครแล้วเห็นว่า 
                                     ...........มีคุณสมบัติตามประกาศ 
                                     ...........ขาดคุณสมบัติเนื่องจาก
......................................................................................... ..................................................................................  
...................................................................... ..................................................................................................... 
 

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

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

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

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


