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(ปก) 
แบบประเมินผลงาน 

ของ 
 
 
 
 
 
    

...................................(ชือ่ผูจัดทํา).......................................... 
ตําแหนง...........................ตําแหนงเลขที่............................. 

สวนราชการ.................................... 
 
 
 
 
 
 
 

ขอประเมินเพื่อแตงตั้ง 
ตําแหนง...........................ตําแหนงเลขที่............................. 

สวนราชการ.................................... 
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สารบัญ 
 

           หัวขอ        เลขหนา 
..............................       ............... 
..............................       ............... 
..............................       ............... 
..............................       ............... 
..............................       ............... 
..............................       ............... 
..............................       ............... 
..............................       ............... 
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ตอนที่ 1 ขอมูลสวนบุคคล 
1. ช่ือ (ผูขอรับการประเมิน)……………………………………………………………………………… 
2. ตําแหนง (ปจจุบัน)…………………………………………………………………………………….. 

งาน/ฝาย/กลุม………………………………………………………………………………………….. 
กอง/ศูนย/สวน/สํานัก………………………………………กรม……………………………………. 
ดํารงตําแหนงนี้วันที…่………..เดือน……………………..พ.ศ……………………………………… 
อัตราเงินเดือนปจจุบัน……………บาท  

3. ขอประเมินเพือ่แตงตั้งใหดํารงตําแหนง…………………ดาน…………….ตําแหนงเลขที่………….. 
งาน/ฝาย/กลุม…………………………………………………………………………………………. 
กอง/ศูนย/สวน/สํานัก………………………………… ……กรม……………………………………. 

4. ประวัติสวนตวั (จาก ก.พ. 7) 
                  เกดิวันที…่……เดือน…………………….พ.ศ……………………. 
                  อายุตัว……………………ป…………………..เดือน 
                  อายุราชการ……………………ป…………………..เดือน 
5.  ประวัติการศึกษา 

คุณวุฒแิละวิชาเอก ปที่สําเร็จการศึกษา สถาบัน 
(ประกาศนยีบตัร)……………………… 
(ปริญญา)………………………………
…………………………………………
………………………………………… 

…………………………… 
…………………………… 
…………………………… 
……………………………. 

……………………………………
…………………………………… 
…………………………………… 
…………………………………… 

6.  ใบอนุญาตประกอบวิชาชีพ (ถามี) (ช่ือใบอนุญาต…………………(พรอมแนบสําเนา)…………………….. 
     วันออกใบอนุญาต………………………………………….วันหมดอาย…ุ…………………………………. 
7.  ประวัติรับราชการ (จากเริ่มรับราชการจนถึงปจจุบัน แสดงเฉพาะทีไ่ดรับแตงตั้งใหดํารงตําแหนงในระดับสูง  

ขึ้นแตละระดบั และการเปลีย่นแปลงในการดํารงตําแหนงในสายงานตาง ๆ พรอมแนบสําเนา ก.พ. 7 
วันเดือนป ตําแหนง อัตราเงินเดือน สังกัด 

………………………….. 
………………………….. 
………………………….. 

……………………………. 
……………………………. 
……………………………. 

……………………
…………………… 
……………………. 

………………………… 
………………………… 
………………………… 

 
 

 



สิ่งที่สงมาดวย 4 (เลมท่ี 1) 
-4- 

ตอนที่ 1 ขอมูลสวนบุคคล (ตอ) 
8.  ประวัติการฝกอบรมและดูงาน 

ป ระยะเวลา หลักสูตร สถาบัน 
………………… 
………………… 
………………… 

……………………….. 
……………………….. 
……………………….. 

……………………….. 
……………………….. 
……………………….. 

………………………
……………………… 
………………………. 

9.  ประสบการณในการปฏิบัติงาน (เคยปฏิบัติงานเกี่ยวกับอะไรบางทีน่อกเหนือจากขอ 7 เชน เปน
หัวหนาโครงการ หัวหนางาน กรรมการ อนุกรรมการ วทิยากร อาจารยพิเศษ เปนตน) 
……………………………………………………………………………………………………… 
……………………………………………………………………………………………………… 
……………………………………………………………………………………………………… 
10.  หนาที่ความรับผิดชอบปจจุบัน……………………………………………………………….. 
……………………………………………………………………………………………………… 
……………………………………………………………………………………………………… 
………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………… 
……………………………………………………………………………………………………… 
……………………………………………………………………………………………………… 
……………………………………………………………………………………………………… 
……………………………………………………………………………………………………… 
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11.  ผลงานการปฏิบัตงิานยอนหลัง 2 ป 

ปริมาณงานดานบริการ/ปฏิบัติการ 
ปงบประมาณ 

………………… 
ปงบประมาณ 

……………… 

 
ลําดับ
ที่ 

 
ลักษณะงานดาน 
บริการ/ปฏิบัติการ 

 
หนวย 
นับ 

กลุมงาน เฉพาะตวั กลุมงาน เฉพาะตวั 

หมายเหต ุ

        

 
หมายเหตุ   1.  แบบฟอรมนี้ใชเฉพาะตําแหนงทันตแพทยและทันตแพทย (ดานการสอน) พยาบาลวิชาชีพ นักเทคนิค
การแพทย นักสังคมสงเคราะห นักวิชาการเผยแพร นักจิตวิทยา นักประชาสัมพันธ และบุคลากร 

   2.  ผลงานยอนหลัง 2 ป ใหเสนอผลงานที่ตรงกับหนาที่ความรับผิดชอบของตําแหนงที่จะไดรับการ 
แตงต้ัง โดยเสนอผลงานยอนหลัง 2 ป ถัดจากปที่สงคําขอประเมิน เชน สงคําขอประเมินในปงบประมาณ 2550 
ผูขอประเมินตองเสนอผลงานของปงบประมาณ 2548 และ 2549  เปนตน กรณีที่ระหวางปดังกลาวไดรับอนุญาตให 
ลาศึกษา ใหเวนระยะเวลาที่ไดลาศึกษา และใหเสนอผลงานของปงบประมาณถัดไปแทน  
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ตอนที่ 2 ผลงานที่เปนผลการดําเนินงานทีผ่านมา 
 
1. ช่ือผลงาน…………………………………………………………………………… 
2. ระยะเวลาที่ดําเนินการ………………………………………………………………… 
3. ความรูทางวิชาการหรือแนวความคิดที่ใชในการดําเนนิการ 

1……………………………………………………………………………………… 
2……………………………………………………………………………………… 
3……………………………………………………………………………………… 
4……………………………………………………………………………………… 

4.  สรุปสาระและขั้นตอนการดําเนินการ………………………………………………… 
…………………………………………………………………………………………… 
…………………………………………………………………………………………… 

 ……………………………………………………………………………………………
 …………………………………………………………………………………………… 
 …………………………………………………………………………………………… 
 5.   ผูรวมดําเนนิการ (ถามี) 1………………………สัดสวนของผลงาน…………………. 
                                                         2………………………สัดสวนของผลงาน………………… 
                                                         3………………………สัดสวนของผลงาน………………… 
 6.  สวนของงานที่ผูเสนอเปนผูปฏิบัติ (ระบุรายละเอียดของผลงานพรอมทัง้สัดสวนของผลงาน) 

…………………………………………………………………………………………… 
…………………………………………………………………………………………… 

 7. ผลสําเร็จของงาน(เชิงปริมาณ/คุณภาพ)……………………………………………… 
 ………………………………………………………………………………………….. 
               …………………………………………………………………………………………. 

………………………………………………………………………………………….. 
 8.  การนําไปใชประโยชน………………………………………………………………. 
 …………………………………………………………………………………………… 

…………………………………………………………………………………………… 
…………………………………………………………………………………………… 

              9. ความยุงยากในการดําเนินการ/ปญหา/อุปสรรค………………………………………… 
 ……………………………………………………………………………………………. 
 …………………………………………………………………………………….………  
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10.  ขอเสนอแนะ………………………………………………………………………….. 
 ……………………………………………………………………………………………... 
 …………………………………………………………………………………………… 
  ขอรับรองวาผลงานดังกลาวขางตนเปนความจริงทุกประการ 
      ลงชื่อ………………………………ผูเสนอผลงาน 
              (……………………………..) 
                     ……../………../………. 
  ขอรับรองวาสัดสวนหรือลักษณะงานในการดําเนินการของผูเสนอขางตนถูกตอง 

ตรงกับความเปนจริงทุกประการ 
 ลงชื่อ……………………………..  ลงชื่อ……………………………. 
          (…………………………….)  (…………………………….) 
  ผูรวมดําเนินการ           ผูรวมดําเนินการ 
  ……../…………./……….  ………/………../………… 
  
 ไดตรวจสอบแลวขอรับรองวาผลงานดังกลาวขางตนถูกตองตรงกับความเปนจริงทุกประการ 
 ลงชื่อ……………………………..  ลงชื่อ…………………………….. 
          (…………………………….)                   (……………………………..) 
 ตําแหนง………………………….        ผูอํานวยการสํานัก/กองหรือเทียบเทา…...…………… 
           ………/…………./……….                   ………/…………/………….. 
 (ผูบังคับบัญชาที่ควบคุมดูแลการปฏิบัติงาน) 
 

หมายเหตุ  หากผลงานมีลักษณะเฉพาะเชน แผนพับ หนังสือ แถบบันทึกเสียง ฯลฯ ผูเสนอผลงานอาจสง 
ผลงานจริงประกอบการพิจารณาของคณะกรรมการก็ได 
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