




 

 

 

 

 

 

คู่มือการสมัคร 

เพื่อเข้ารับการพัฒนาศักยภาพผู้ประเมนิ 

เพื่อให้ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษามีหรือเลื่อนวิทยฐานะ 
 

 

ส าหรับอาจารย์ในสถาบันอุดมศึกษา 

(รวมผู้ที่เกษียณอายุงาน) 
 

 

 

 

ส านักงานคณะกรรมการข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา 
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Index 

 Index >> bit.ly/otepc2564dpa 

 คู่มือการสมัคร >> 
ดาวน์โหลด >> 
https://sites.google.com/kurupatana.ac.th/otpec2564dpasite/%E0%B8%84%E0%B8%A1
%E0%B8%AD%E0%B8%81%E0%B8%B2%E0%B8%A3%E0%B8%AA%E0%B8%A1%E0%B
8%84%E0%B8%A3 

 สมัคร >>  
สมัคร >> https://sites.google.com/kurupatana.ac.th/otpec2564dpa/home 

 

Question Email* 

Description ข้อแนะน า Email ที่ใช้ควรเป็น Gmail (ถ้าไม่ sign in ก่อน จะไม่สามารถแนบไฟล์ได)้ 

Answer ____________________@gmail.com 

Suggestion - * จ าเป็นต้องตอบ 

- ค าตอบเป็นแบบพิมพ์ค าตอบเอง (โปรดระมัดระวังการพิมพ์ หากผิดพลาด

คลาดเคลื่อน จะติดต่อกลับหาท่านไม่ได้) 

 

ค าชี้แจง: องค์ประกอบของข้อมูลการสมัครฯ 
A: หน้าที่การงานในปัจจุบันของผู้สมัครฯ 
B: ชื่อต าแหน่งและช่ือวิทยฐานะ/ชื่อต าแหน่งทางวิชาการของผู้สมัครฯ 
C: ข้อมูลส่วนบุคคลของผู้สมคัรฯ 
D: ที่อยู่ส าหรบัจัดส่งเอกสาร / ช่องทางการประสานงานของผู้สมัครฯ 
E: ประวัติการศึกษาของผู้สมัครฯ 
F: ประสงค์จะประเมินสาขา/สาขาวิชา 
G: สาขาวิชาที่ผ่านการประเมินให้เลื่อนต าแหน่งทางวิชาการที่ด ารงอยู่ปัจจุบัน 
***Image: เอกสารหลักฐานเบื้องต้นที่ต้องน าส่งผ่าน Google Form 

 

https://bit.ly/otepc2564dpa
https://sites.google.com/kurupatana.ac.th/otpec2564dpasite/%E0%B8%84%E0%B8%A1%E0%B8%AD%E0%B8%81%E0%B8%B2%E0%B8%A3%E0%B8%AA%E0%B8%A1%E0%B8%84%E0%B8%A3
https://sites.google.com/kurupatana.ac.th/otpec2564dpasite/%E0%B8%84%E0%B8%A1%E0%B8%AD%E0%B8%81%E0%B8%B2%E0%B8%A3%E0%B8%AA%E0%B8%A1%E0%B8%84%E0%B8%A3
https://sites.google.com/kurupatana.ac.th/otpec2564dpasite/%E0%B8%84%E0%B8%A1%E0%B8%AD%E0%B8%81%E0%B8%B2%E0%B8%A3%E0%B8%AA%E0%B8%A1%E0%B8%84%E0%B8%A3
https://sites.google.com/kurupatana.ac.th/otpec2564dpa/home
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ผู้สมัครได้รับทราบและยอมรบัเง่ือนไขการปฏิบัติว่า 
1. การสมัครครั้งนี้มิได้หมายความว่าผู้สมัครจะได้รับการแต่งตั้งจาก ก.ค.ศ. ให้เป็นคณะกรรมการประเมินแบบ

อัตโนมัติ ซึ่งผู้สมัครจะต้องผ่านการพัฒนาศักยภาพผู้ประเมินตามแนวทางและรูปแบบที่ ก.ค.ศ. ก าหนด ก่อน 
2. หาก ก.ค.ศ.ตรวจสอบคุณสมบัติของผู้สมัครแล้วเป็นผู้มีคุณสมบัติตามที่ ก.ค.ศ. ก าหนด ส านักงาน ก.ค.ศ. 

จะแจ้งก าหนดการให้เข้ารับการพัฒนาศักยภาพผู้ประเมินผ่านไปรษณีย์อิเล็กทรอนิกส์ที่ท่านได้แจ้งไว้ใน
ระบบการรับสมัครผู้ทรงคุณวุฒิฯ ต่อไป และเมื่อผ่านการพัฒนาศักยภาพผู้ป ระเมินแล้ว ก.ค.ศ.  
จะก าหนดบัญชีรายชื่อผู้ทรงคุณวุฒิในระบบ DPA และบัญชีรายชื่อผู้ทรงคุณวุฒิของ ก.ค.ศ เพื่อเป็น
คณะกรรมการประเมินข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาให้มีหรือเลื่อนวิทยฐานะ และจะ
ด าเนินการประเมินตามหลักเกณฑ์และวิธีการที่ ก.ค.ศ. ก าหนด กล่าวคือ จะประเมินตาม ว 9/2564 , 
ว 10/2564 หรือ ว 11/2564 ในระบบ DPA หรือจะประเมินตาม ว 12/2564 ณ สถานที่ปฏิบัติงาน
จริงของผู้ขอรับการประเมินหรือตามมติ ก.ค.ศ. โดยจะด าเนินการประเมินภายใต้หลักธรรมาภิบาล และ
จะด าเนินการตามระเบียบว่าด้วยการรักษาความลับของทางราชการโดยเคร่งครัด หากมีการร้องเรียน
หรือฟ้องร้องเกี่ยวกับการด าเนินการประเมินอันเนื่องมาจากการไม่รักษาความลับของคณะกรรมการ
ประเมิน จะยินยอมให้ ก.ค.ศ. หรือส านักงาน ก.ค.ศ. ด าเนินการตรวจสอบข้อเท็จจริงและด าเนินการ
ตามกฎหมายต่อไป 

3. ผู้สมัครยินยอมให้ข้อมูลและเอกสารหลักฐานส่วนบุคคล กับส านักงาน ก.ค.ศ. โดยทันที เมื่อมีการร้อง
ขอเกี่ยวกับการรับสมัครหรือการด าเนินการเกี่ยวกับการต้ังเป็นคณะกรรมการประเมินฯ ทุกกรณี 

 

Question * 

Description ให้ยืนยัน รับทราบและยอมรบัเง่ือนไข ตามข้อ 1 - 3 

Answer ข้าพเจ้าได้อ่านและยอมรับเงื่อนไขการปฏิบัต ิ

Suggestion - * จ าเป็นต้องตอบ 

- ค าตอบเป็นแบบเลือกตอบ 
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ผู้สมัครได้รับทราบและยอมรับเงื่อนไขการปฏิบัติว่า “ผู้สมัครตระหนักดีถึงการท างานในระบบ DPA  

ตามหลักเกณฑ์และวิธีการฯ ตาม ว 9/2564 , ว 10/2564 และ ว 11/2564 หรือการประเมินผ่านระบบ

อิเล็กทรอนิกส์ ในกรณีที่ ก.ค.ศ. มีมติให้ด าเนินการประเมินตามหลักเกณฑ์และวิธีการฯ  ว 12/2564 ว่าจะต้อง

ใช้ความรู้ความเข้าใจและสมรรถนะด้านเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร (ICT Literacy) ในการประเมิน  

ซึ่งผู้สมัครมีความพร้อมและสามารถท าการประเมินผ่านระบบอิเล็กทรอนิกส์ได้อย่างมีประสิทธิภาพ” 

 

Question * 

Description ให้ยืนยัน รับทราบและยอมรบัเง่ือนไข เป็นการท างาน/ประเมินผ่านระบบ

อิเล็กทรอนิกส ์เกินกว่า 95% 

Answer ข้าพเจ้าได้อ่านและยอมรับเงื่อนไขการปฏิบัต ิ

Suggestion - * จ าเป็นต้องตอบ 

- ค าตอบเป็นแบบเลือกตอบ 

A: หน้าที่การงานในปัจจบุนัของผู้สมคัรฯ 

            หากเกษียณอายุราชการ หรือ หยุดปฏิบัติหน้าที่ประจ าแล้ว ใหใ้ส่/เลือกข้อมูลที่อยู่ปัจจุบัน 

 

Question A1: สถานทีท่ างาน/ที่อยู่ในปัจจุบัน ตั้งอยูจ่ังหวัด* 

Description (เป็นการยืนยัน ว่าเลือกลิงก์สมัครถูกต้อง) 

Answer 01: กรุงเทพมหานคร, 02: ชัยนาท, 03: นนทบรุี, …, 77: อุทัยธาน ี

Suggestion - * จ าเป็นต้องตอบ 

- ค าตอบเป็นแบบเลือกตอบ 
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Question A2: อ าเภอ/เขต* 

Description (โปรดพิมพ์ให้ถูกต้อง ครบถ้วน สมบูรณ)์ 

Answer อ าเภอ _______________________ / เขต _______________________ 

Suggestion - * จ าเป็นต้องตอบ 
- ค าตอบเป็นแบบพิมพ์ค าตอบเอง (โปรดพิมพ์ให้ถูกต้อง ครบถ้วน สมบูรณ)์ 

 

Question A3: ชื่อสถานศึกษา/ที่ท างาน/ที่อยู่ปัจจุบนั* 

Description (โปรดพิมพ์ให้ถูกต้อง ครบถ้วน สมบูรณ)์ 

Answer โรงเรียน  __________________ / บ้านเลขที่  __________________ 

Suggestion - * จ าเป็นต้องตอบ 
- ค าตอบเป็นแบบพิมพ์ค าตอบเอง (โปรดพิมพ์ให้ถูกต้อง ครบถ้วน สมบูรณ)์ 

 

Question A4: สังกัด* 

Description  

Answer O 201: อว. = กระทรวงอุดมศึกษาฯ, 
O 202: วธ. = สถาบันบัณฑติพัฒนศิลป์ กระทรวงวัฒนธรรม 
O 203: มกช. = มหาวิทยาลัยการกีฬาแห่งชาติ กระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา 
O 204: ข้าราชการบ านาญ/พนักงานมหาวิทยาลัย   กระทรวงอุดมศึกษาฯ, 

Suggestion - * จ าเป็นต้องตอบ 
- ค าตอบเป็นแบบเลือกตอบ 
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Question A5: หมายเลขโทรศัพท์ที่ท างาน 

Description (โปรดพิมพ์ให้ถูกต้อง ครบถ้วน สมบูรณ)์ 

Answer ______________________________ 

Suggestion - ค าตอบเป็นแบบพิมพ์ค าตอบเอง (โปรดพิมพ์ให้ถูกต้อง ครบถ้วน สมบูรณ)์ 

 

B: ต าแหน่งและต าแหน่งทางวิชาการของผู้สมคัรฯ 

 

Question B1: ชื่อต าแหน่ง* 

Description (โปรดเลือกชื่อต าแหน่งสุดท้ายที่ได้รับแต่งต้ัง/โปรดพิมพ์ให้ถูกต้อง ครบถ้วน สมบูรณ)์ 

Answer O 61: ต าแหน่ง อาจารย์ในสถาบันอุดมศึกษา, 
O Other: ____________________________________, 

Suggestion - * จ าเป็นต้องตอบ 
- ค าตอบเป็นแบบเลือกตอบ 
- ถ้าต้องการพิมพ์ค าตอบเอง ให้คลิกเลือก Other: 

____________________________________ 
 

Question B2: ชื่อต าแหน่งทางวิชาการ* 

Description (โปรดเลือกชื่อวิทยฐานะสุดทา้ยที่ได้รับแต่งตั้ง/โปรดพิมพ์ให้ถูกต้อง ครบถ้วน สมบูรณ)์ 

Answer O 611: ต าแหน่งทางวิชาการ ผู้ช่วยศาสตราจารย์, 
O 612: ต าแหน่งทางวิชาการ รองศาสตราจารย์, 
O 613: ต าแหน่งทางวิชาการ ศาสตราจารย์, 

Suggestion - * จ าเป็นต้องตอบ 
- ค าตอบเป็นแบบเลือกตอบ 
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C: ข้อมูลส่วนบุคคลของผูส้มัครฯ 

 

Question C1: โปรดระบุค าน าหน้าชื่อ* 

Description  

Answer O นาย, 
O นาง, 
O นางสาว, 

Suggestion - * จ าเป็นต้องตอบ 
- ค าตอบเป็นแบบเลือกตอบ 

 

Question C2: ชื่อ* 

Description (โปรดพิมพ์เฉพาะชื่อให้ถูกต้อง ครบถ้วน สมบูรณ)์ 

Answer ______________________________ 

Suggestion - * จ าเป็นต้องตอบ 
- ค าตอบเป็นแบบพิมพ์ค าตอบเอง (โปรดพิมพ์เฉพาะชื่อให้ถูกต้อง ครบถ้วน 

สมบูรณ)์ 
 

Question C3: ชื่อสกุล* 

Description (โปรดพิมพ์เฉพาะชื่อสกุลให้ถูกต้อง ครบถ้วน สมบูรณ)์ 

Answer ______________________________ 

Suggestion - * จ าเป็นต้องตอบ 
- ค าตอบเป็นแบบพิมพ์ค าตอบเอง (โปรดพิมพ์เฉพาะชื่อให้ถูกต้อง ครบถ้วน 

สมบูรณ)์ 
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Question C4: หมายเลขโทรศัพท์มือถือ* 

Description 1) 000000000,  2) จ าเป็นมากส าหรับประสานงาน ในกรณีต่าง ๆ 

Answer 0000000000 

Suggestion - * จ าเป็นตอ้งตอบ 

- ค าตอบเป็นแบบพิมพ์ค าตอบเอง (โปรดพิมพ์ให้ถูกต้อง ครบถ้วน สมบูรณ)์ 

 

Question C5: เกิด วันที*่ 

Description (โปรดเลือกข้อมูลตามบัตรประจ าตัวประชาชนของผู้สมัคร) 

Answer O 01, 

O 02, 

O 03, 

. 

. 

. 

O 31, 

Suggestion - * จ าเป็นต้องตอบ 
- ค าตอบเป็นแบบเลือกตอบ 
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Question C6: เกิด เดือน* 

Description (โปรดเลือกข้อมูลตามบัตรประจ าตัวประชาชนของผู้สมัคร) 

Answer O มกราคม, 
O กุมภาพันธ์, 
O มีนาคม, 
. 
. 
. 
O ธันวาคม, 

Suggestion - * จ าเป็นต้องตอบ 
- ค าตอบเป็นแบบเลือกตอบ 

Question C7: เกิด พ.ศ.* 

Description (โปรดเลือกข้อมูลตามบตัรประจ าตัวประชาชนของผู้สมัคร) 

Answer O 2542, 

O 2541, 

O 2540, 

. 

. 

. 

O 2475, 

Suggestion - * จ าเป็นต้องตอบ 

- ค าตอบเป็นแบบเลือกตอบ 
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D: ที่อยู่ส าหรบัจัดส่งเอกสาร / ช่องทางการประสานงานของผู้สมคัรฯ 

 

Question D1: ที่อยู่ส าหรับจัดส่งเอกสาร* 

Description (โปรดพิมพใ์ห้ถูกต้อง ครบถ้วน สมบูรณ)์ 

Answer ____________________________________________________________ 

Suggestion - * จ าเป็นต้องตอบ 

- ค าตอบเป็นแบบพิมพ์ค าตอบเอง (โปรดพิมพ์ให้ถูกต้อง ครบถ้วน สมบูรณ)์ 

 

Question D2: Facebook ID 

Description (โปรดพิมพ์ให้ถูกต้อง ครบถ้วน สมบูรณ)์ 

Answer ______________________________ 

Suggestion - ค าตอบเป็นแบบพิมพ์ค าตอบเอง (โปรดพิมพ์ให้ถูกต้อง ครบถ้วน สมบูรณ)์ 

 

Question D3: Line ID 

Description (โปรดพิมพ์ให้ถูกต้อง ครบถ้วน สมบูรณ)์ 

Answer ______________________________ 

Suggestion - ค าตอบเป็นแบบพิมพ์ค าตอบเอง (โปรดพิมพ์ให้ถูกต้อง ครบถ้วน สมบูรณ)์ 
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E: ประวัติการศึกษาของผู้สมัครฯ 

 

E1: ประวัติการศึกษา ระดับปริญญาตรี ฉบับที่ 1 

 

Question E11: ชื่อปริญญา ตรงตามใบปริญญาบัตร* 

Description (โปรดพิมพ์ให้ถูกต้อง ครบถ้วน สมบูรณ)์ 

Answer ____________________________________________________________ 

Suggestion - * จ าเป็นต้องตอบ 

- ค าตอบเป็นแบบพิมพ์ค าตอบเอง (โปรดพิมพ์ให้ถูกต้อง ครบถ้วน สมบูรณ)์ 

 

Question E12: สาขา / วิชาเอก* 

Description (โปรดพิมพ์ให้ถูกต้อง ครบถ้วน สมบูรณ)์ 

Answer ____________________________________________________________ 

Suggestion - * จ าเป็นต้องตอบ 

- ค าตอบเป็นแบบพิมพ์ค าตอบเอง (โปรดพิมพ์ให้ถูกต้อง ครบถ้วน สมบูรณ)์ 

 

Question E13: ชื่อสถาบันการศึกษาและชื่อประเทศ* 

Description (โปรดพิมพ์ให้ถูกต้อง ครบถ้วน สมบูรณ)์ 

Answer ____________________________________________________________ 

Suggestion - * จ าเป็นต้องตอบ 
- ค าตอบเป็นแบบพิมพ์ค าตอบเอง (โปรดพิมพ์ให้ถูกต้อง ครบถ้วน สมบูรณ)์ 
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E2: ประวัติการศึกษา ระดับปริญญาตรี ฉบับที่ 2 

 

Question E21: ชื่อปริญญา ตรงตามใบปริญญาบัตร 

Description (โปรดพิมพ์ให้ถูกต้อง ครบถ้วน สมบูรณ)์ 

Answer ____________________________________________________________ 

Suggestion - ค าตอบเป็นแบบพิมพ์ค าตอบเอง (โปรดพิมพ์ให้ถูกต้อง ครบถ้วน สมบูรณ)์ 

 

Question E22: สาขา / วิชาเอก 

Description (โปรดพิมพ์ให้ถูกต้อง ครบถ้วน สมบูรณ)์ 

Answer ____________________________________________________________ 

Suggestion - ค าตอบเป็นแบบพิมพ์ค าตอบเอง (โปรดพิมพ์ให้ถูกต้อง ครบถ้วน สมบูรณ)์ 

 

Question E23: ชื่อสถาบันการศึกษาและชื่อประเทศ 

Description (โปรดพิมพ์ให้ถูกต้อง ครบถ้วน สมบูรณ)์ 

Answer ____________________________________________________________ 

Suggestion - ค าตอบเป็นแบบพิมพ์ค าตอบเอง (โปรดพิมพ์ให้ถูกต้อง ครบถ้วน สมบูรณ)์ 

 

 



 

 

คู่มอืการสมคัร 
*จ ำเป็นตอ้งตอบ 

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

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

13 of 22 

E3: ประวัติการศึกษา ระดับปริญญาโท ฉบับที่ 1 

 

Question E31: ชื่อปริญญา ตรงตามใบปริญญาบัตร 

Description (โปรดพิมพ์ให้ถูกต้อง ครบถ้วน สมบูรณ)์ 

Answer ____________________________________________________________ 

Suggestion - ค าตอบเป็นแบบพิมพ์ค าตอบเอง (โปรดพิมพ์ให้ถูกต้อง ครบถ้วน สมบูรณ)์ 

 

Question E32: สาขา / วิชาเอก 

Description (โปรดพิมพ์ให้ถูกต้อง ครบถ้วน สมบูรณ)์ 

Answer ____________________________________________________________ 

Suggestion - ค าตอบเป็นแบบพิมพ์ค าตอบเอง (โปรดพิมพ์ให้ถูกต้อง ครบถ้วน สมบูรณ)์ 

 

Question E33: ชื่อสถาบันการศึกษาและชื่อประเทศ 

Description (โปรดพิมพ์ให้ถูกต้อง ครบถ้วน สมบูรณ)์ 

Answer ____________________________________________________________ 

Suggestion - ค าตอบเป็นแบบพิมพ์ค าตอบเอง (โปรดพิมพ์ให้ถูกต้อง ครบถ้วน สมบูรณ)์ 
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E4: ประวัติการศึกษา ระดับปริญญาโท ฉบับที่ 2 

 

Question E41: ชื่อปริญญา ตรงตามใบปริญญาบัตร 

Description (โปรดพิมพ์ให้ถูกต้อง ครบถ้วน สมบูรณ)์ 

Answer ____________________________________________________________ 

Suggestion - ค าตอบเป็นแบบพิมพ์ค าตอบเอง (โปรดพิมพ์ให้ถูกต้อง ครบถ้วน สมบูรณ)์ 

 

Question E42: สาขา / วิชาเอก 

Description (โปรดพิมพ์ให้ถูกต้อง ครบถ้วน สมบูรณ)์ 

Answer ____________________________________________________________ 

Suggestion - ค าตอบเป็นแบบพิมพ์ค าตอบเอง (โปรดพิมพ์ให้ถูกต้อง ครบถ้วน สมบูรณ)์ 

 

Question E43: ชื่อสถาบันการศึกษาและชื่อประเทศ 

Description (โปรดพิมพ์ให้ถูกต้อง ครบถ้วน สมบูรณ)์ 

Answer ____________________________________________________________ 

Suggestion - ค าตอบเป็นแบบพิมพ์ค าตอบเอง (โปรดพิมพ์ให้ถูกต้อง ครบถ้วน สมบูรณ)์ 

 

 



 

 

คู่มอืการสมคัร 
*จ ำเป็นตอ้งตอบ 

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

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

15 of 22 

E5: ประวัติการศึกษา ระดับปริญญาเอก 

 

Question E51: ชื่อปริญญา ตรงตามใบปริญญาบัตร 

Description (โปรดพิมพ์ให้ถูกต้อง ครบถ้วน สมบูรณ)์ 

Answer ____________________________________________________________ 

Suggestion - ค าตอบเป็นแบบพิมพ์ค าตอบเอง (โปรดพิมพ์ให้ถูกต้อง ครบถ้วน สมบูรณ)์ 

 

Question E52: สาขา / วิชาเอก 

Description (โปรดพิมพ์ให้ถูกต้อง ครบถ้วน สมบูรณ)์ 

Answer ____________________________________________________________ 

Suggestion - ค าตอบเป็นแบบพิมพ์ค าตอบเอง (โปรดพิมพ์ให้ถูกต้อง ครบถ้วน สมบูรณ)์ 
 

Question E53: ชื่อสถาบันการศึกษาและชื่อประเทศ 

Description (โปรดพิมพ์ให้ถูกต้อง ครบถ้วน สมบูรณ)์ 

Answer ____________________________________________________________ 

Suggestion - ค าตอบเป็นแบบพิมพ์ค าตอบเอง (โปรดพิมพ์ให้ถูกต้อง ครบถ้วน สมบูรณ)์ 

 
 
 
 
 



 

 

คู่มอืการสมคัร 
*จ ำเป็นตอ้งตอบ 

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

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

16 of 22 

F: ประสงค์จะประเมนิสาขา/สาขาวิชา 

 

Question F1: สาขา/สาขาวิชา ที่ประสงค์จะประเมนิ* 

Description (ตอบได้มากกว่า 1 ค าตอบ)  

Answer [] สาขาภาษาไทย, 
[] สาขาคณิตศาสตร,์ 
[] สาขาวิทยาศาสตร,์ 
. 
. 
. 
[] สาขาพระพุทธศาสนา, 
[] สาขาการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย, 
Other: ____________________________________________ 

Suggestion - * จ าเป็นต้องตอบ 
- ค าตอบเป็นแบบเลือกค าตอบและพิมพ์ค าตอบได้เอง 
- ตอบได้หลายสาขา/สาขาวิชา แต่ต้องตรงกับคุณสมบัต ิ

 

G: สาขาวิชาที่ผ่านการประเมินให้เลื่อนต าแหน่งทางวิชาการที่ด ารงอยู่ปัจจุบัน 

 

Question G1: สาขาวิชาที่ผา่นการประเมินให้เลื่อนต าแหน่งทางวชิาการที่ด ารงอยู่ปัจจุบัน 

Description เช่น ปัจจุบันด ารงต าแหน่งรองศาสตราจารย์ สาขาบริหารการศึกษา (โปรดระบุ
สาขาวิชาให้ถูกต้อง ครบถ้วน สมบูรณ)์ 

Answer สาขาวิชา_____________________________________________ 

Suggestion - * จ าเป็นต้องตอบ 
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- ค าตอบเป็นแบบพิมพ์ค าตอบเอง (โปรดพิมพ์ให้ถูกต้อง ครบถ้วน สมบูรณ)์ 
- กรณีข้าราชการบ านาญ/พนักงานให้ระบุสาขาวิชาที่ได้รับวิทยฐานะ 

ครั้งสุดท้ายก่อนเกษียณอายุราชการ 

 

Question G2: ประสบการณ์การเป็นกรรมการประเมินข้าราชการครูและบุคลากรทางการ
ศึกษาเพื่อขอมีและเลื่อนวิทยฐานะ 

Description  

Answer O เคย (โปรดระบุจ านวนปีและชื่อสาขาในข้อถัดไป), 
O ไม่เคย, 

Suggestion - * จ าเป็นต้องตอบ 
- ค าตอบเป็นแบบเลือกตอบ 

 

Question G3: จ านวนปแีละชื่อสาขาที่มีประสบการณ์การเปน็กรรมการประเมนิ 

Description (โปรดพิมพ์ จ านวน _____ ปี ชื่อสาขา _____________________ ให้ถูกต้อง 
ครบถ้วน สมบรูณ)์ 

Answer จ านวน _____ ปี ชื่อสาขา _____________________  

Suggestion - ค าตอบเป็นแบบพิมพ์ค าตอบเอง  
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Image: เอกสารหลักฐานเบ้ืองต้นที่ต้องน าส่งผ่าน Google Form 

 

Question IMA-64: ไฟล์ Image รูปภาพผู้สมัคร* 

Description 1) แนบได้เพียง 1 ไฟล์ เท่านั้น,  

2) ขนาดของไฟล์ ไม่เกิน 10 MB,  

3) เป็นไฟล์ชนิด Image 

Answer  

Suggestion - * จ าเป็นต้องตอบ 

- ค าตอบเป็นแบบแนบไฟล์ 

- ควรเตรียมไฟล์ Image ไว้ล่วงหน้า 

- ควรตั้งชื่อไฟล์ขึ้นต้นด้วยค าว่า “กคศ - 64” เช่น กคศ - 64 - ชื่อ 

 

          ข้าพเจ้าขอรับรองว่าเป็นผู้มีคุณสมบัติครบถ้วนตามที่ก าหนดไว้และขอรับรองว่าข้อความที่ปรากฏใน

เอกสารต่าง ๆ เป็นความจริงทุกประการ หากข้าพเจ้าขาดคุณสมบัติอย่างใดอย่างหนึ่งหรือฝ่าฝืนระเบียบการ

คัดเลือกดังกล่าวหรือข้อความที่ระบุนั้นเป็นเท็จ ข้าพเจ้ายินยอมให้ส านักงานคณะกรรมการข้าราชการครูและ

บุคลากรทางการศึกษา ตัดสิทธิ์การสมัครคัดเลือก ตลอดจนการยกเลิก/เพิกถอนการเป็นผู้ทรงคุณวุฒิ เพื่อ

ประเมินต าแหน่งและวิทยฐานะข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาในระบบ DPA โดยไม่เรียกร้องสิทธิ์ใด ๆ 

ในภายหลังทั้งสิ้น และหากขา้พเจ้าจงใจกรอกข้อความอันเป็นเท็จ จะถือเป็นความผิดฐานแจ้งความเท็จต่อเจ้า

พนักงาน ตามประมวลกฎหมายอาญา มาตรา 137 
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Question * 

Description ให้ยืนยัน การรบัรองตนเอง เกี่ยวกับ “เอกสารและข้อความ” 

Answer ข้าพเจ้าขอรับรองว่าเป็นผู้มีคุณสมบัติครบถ้วนตามที่ก าหนดไว้และขอรับรองว่า
ข้อความที่ปรากฏในใบสมคัรและเอกสารต่าง ๆ เป็นความจริงทุกประการ 

Suggestion - * จ าเป็นต้องตอบ 
- ค าตอบเป็นแบบเลือกตอบ 

 

Question * 

Description ให้ยืนยัน การรบัทราบเงื่อนไข “การส่งข้อมูลสามารถท าได้เพียงครั้งเดยีว” 

Answer ทั้งนี้ข้าพเจ้าได้ตรวจสอบความถูกต้องของข้อมูลตลอดจนเอกสารแนบทั้งหมดและขอ
ยืนยันการส่งข้อมูลโดยจะไม่มีการแก้ไขหรือเพ่ิมเติมในภายหลังอีก 

Suggestion - * จ าเป็นต้องตอบ 
- ค าตอบเป็นแบบเลือกตอบ 

 

Submit / กดส่ง - กดบันทกึ 
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ตัวอย่างรายชือ่สาขา/สาขาวิชา 

สาขาภาษาไทย 

สาขาคณิตศาสตร์ 

สาขาวิทยาศาสตร ์

สาขาฟิสิกส ์

สาขาเคม ี

สาขาสังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม 

สาขาสังคมศึกษา 

สาขาสังคมศึกษา ภูมิศาสตรแ์ละประวัติศาสตร ์

สาขาสุขศึกษาและพลศึกษา 

สาขาภาษาต่างประเทศ (ภาษาอังกฤษ) 

สาขาภาษาต่างประเทศ (ภาษาจีน) 

สาขาภาษาต่างประเทศ (ภาษาญี่ปุ่น) 

สาขาภาษาต่างประเทศ (ภาษาฝรั่งเศส) 

สาขาภาษาต่างประเทศ (ภาษาเวียดนาม) 

สาขาศิลปะ (ทัศนศิลป)์ 

สาขาศิลปะ (ดนตร-ีนาฏศิลป์) 

สาขาศิลปกรรม 

สาขาศิลปศึกษา 

สาขาการงานอาชีพและเทคโนโลยี (งานบ้าน) 

สาขาการงานอาชีพและเทคโนโลยี (งานเกษตร) 

สาขาการงานอาชีพและเทคโนโลยี (งานประดิษฐ์-งานช่าง) 

สาขาการงานอาชีพและเทคโนโลยี (งานธุรกิจ) 

สาขาการงานอาชีพและเทคโนโลยี (เทคโนโลยี (การออกแบบ สารสนเทศ การท างานและอาชีพ)) 

สาขาคอมพิวเตอร์ 
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สาขาคหกรรมศาสตร ์

สาขาการตลาด 

สาขาการบัญชี 

สาขาพาณิชยกรรม 

สาขาพืชศาสตร์ 

สาขานิเทศการศึกษา 

สาขาบริหารสถานศึกษา 

สาขาบริหารการศึกษา 

สาขาการศึกษาพิเศษ 

สาขาการศึกษาปฐมวัย 

สาขาแนะแนวการศึกษา 

สาขาลูกเสือ เนตรนารี ยุวกาชาด และผู้บ าเพ็ญประโยชน์ 

สาขาบรรณารักษศาสตร ์

สาขากฎหมาย 

สาขาเกษตรกรรม 

สาขาเครื่องยนต-์เครื่องกล 

สาขาไฟฟ้า-อิเล็กทรอนิกส ์

สาขาไฟฟ้าก าลัง 

สาขาช่างก่อสร้าง ช่างโยธา และช่างส ารวจ 

สาขาโยธาและก่อสร้าง 

สาขาช่างเชื่อมและพื้นฐาน 

สาขาผ้าและเครื่องแต่งกาย 

สาขาวิถีธรรมวิถีไทย 

สาขาอาหารและโภชนาการ 

สาขาพระพุทธศาสนา 



 

 

คู่มอืการสมคัร 
*จ ำเป็นตอ้งตอบ 
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