
 
สิ่งที่สงมาดวย 1 

 
 

เอกสารประกอบการคัดเลือกบุคคลท่ีจะเขารับการประเมินผลงาน 
 
 
 
 

ของ 
 
 
 
 

………………………………..(ชื่อ/สกุล)……………………………………. 
ตําแหนง………………     ตําแหนงเลขที่.................................. 

 
 

…………………………(สวนราชการ)………………………………. 
 
 
 
 
 
 

เพื่อแตงตั้งใหดํารงตําแหนง……………ตําแหนงเลขที่ …………………… 
………………………………(สวนราชการ)…………………………………. 
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แบบประเมินคุณลักษณะของบุคคล 
ช่ือ…………………………………………………………………………………………………… 
ขอรับการคัดเลือกเพื่อแตงตัง้ใหดํารงตําแหนง……………………………………………………… 
ตอนที่ 1 รายการประเมิน  คะแนนเต็ม คะแนน 

ที่ไดรับ 

1.  ความรับผดิชอบ พิจารณาจากพฤติกรรม เชน 
       -  เอาใจใสในการทํางานที่ไดรับมอบหมายและหรอืงานที่เกี่ยวของ
อยางมีประสิทธิภาพ 
       -  ยอมรับผลงานของตนเองทั้งในดานความสําเร็จและความผิดพลาด 
       -  พัฒนาและปรับปรุงงานในหนาที่ใหดียิ่งขึ้นและหรือแกไขปญหา
หรือขอผิดพลาดที่เกิดขึน้ เชน งานใดที่สําเร็จและไดรับผลดีแลวก็พยายาม
ปรับปรุงใหดียิง่ขึ้นไปอกีเรื่อย ๆ  หรืองานใดที่พบวามีปญหาหรือขอผิดพลาด 
ก็พยายามแกไขไมละเลยหรอืปลอยทิ้งไวจนเกิดปญหาเชนนั้นซ้ํา ๆ อีก 
2.  ความคิดริเร่ิม พิจารณาจากพฤติกรรม เชน 
        - คิดคนระบบ แนวทาง วิธีดําเนนิการใหม ๆ เพื่อประสิทธิผลของงาน 
        -  แสดงความคิดเห็นใหขอเสนอแนะอยางสมเหตุสมผลและสามารถ
ปฏิบัติได 
            -  แสวงหาความรูใหม ๆ  เพิ่มเติมอยูเสมอโดยเฉพาะในสายวิชาชีพ/งานของตน 
       -  ตรวจสอบ ปรับปรุง แกไข หรือดัดแปลงวิธีทํางานใหม ี
ประสิทธิภาพและกาวหนาอยูตลอดเวลา 
       -  สนใจในงานที่ยุงยากซับซอน 
       -  มีความไวตอสถานการณหรือความฉับไวในการรบัรูส่ิงเราภายนอก 
3.  การแกไขปญหาและการตัดสินใจ พิจารณาจากพฤติกรรม เชน 
        -  วิเคราะหหาสาเหตกุอนเสมอเมื่อประสบปญหาใด ๆ 
        -  วิเคราะหลูทางแกปญหา โดยมีทางเลือกปฏิบัติไดหลายวิธี 
        -  เลือกทางปฏิบัติในการแกปญหาไดถูกตองเหมาะสม 
     -  ใชขอมูลประกอบในการตัดสินใจและแกปญหา (ไมใชความรูสึก
ของตนเอง)  
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ตอนที่ 1 รายการประเมิน 

4.  ความประพฤต ิพิจารณาจากพฤติกรรม เชน
     -  รักษาวินยั และมีน้ําใจเอื้อเฟอเผ่ือแผ 
     -  มีกิริยาวาจาสุภาพ ออนโยน 
     -  มีความประพฤติสวนตวัที่เหมาะสมและ
     -  ปฏิบัติงานอยูในกรอบของขอบังคับวาด
ขาราชการพลเรือนและวิชาชพีของตน 
     -  มีความซือ่สัตยสุจริต 
5.  ความสามารถในการสื่อความหมาย พิจารณ
     -  ส่ือสารกับบุคคลตาง ๆ เชน ผูบังคับบัญช
และผูที่เกีย่วของไดด ีโดยเขาใจถูกตองตรงกัน
     -  ถายทอดและเผยแพรความรูทางวิชาการ
โดยใชภาษาอยางถูกตองเหมาะสม 
6.  การพัฒนาตนเอง พิจารณาจากพฤติกรรม 
     -  ติดตาม ศึกษา คนควาความรูใหม หรือส
ทางวิชาการ/วชิาชีพอยูเสมอ 
    -   สนใจและปรับตนเองใหกาวทนัวิทยากา
    -   นําความรูและวิทยาการใหม ๆ มาประยุก
อยางมีประสิทธิภาพ 
7.  การทํางานรวมกับผูอ่ืน 
     -  ยอมรับฟงความคิดเหน็ของผูอ่ืน 
     -  ใหความรวมมือในการปฏิบัติงานกับผูอ่ืน
     -  เคารพในสิทธิของผูอ่ืน 
     -  มีมนุษยสัมพันธในการปฏิบัติงาน 
8.  ความเสียสละ 
     -  การอุทิศเวลาใหงาน 
     -  สามารถชวยเหลือหนวยงานขององคกรอ
องคกรทั้งงานโดยตรงและงานที่เกี่ยวของอื่นๆ
    -  การไมเกีย่งงาน 
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คะแนน

 

ควบคุมอารมณได 
วยจรรยาบรรณของ 

าจากพฤตกิรรม เชน 
า เพื่อนรวมงาน ผูรับบริการ
 
ใหผูอ่ืนเขาใจไดอยางชัดเจน

เชน 
ิ่งที่เปนความกาวหนา 

รใหม ๆ ตลอดเวลา 
ตใชในการปฏิบัติงานได

 

ื่น ๆ ทั้งภายในและภายนอก
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รวม 10
สิ่งท่ีสงมาดวย 
เต็ม คะแนนที่ 
ไดรับ 
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ตอนที่ 2 สรุปความเห็นในการประเมิน 
 
ความเห็นของผูประเมิน 
                       (         )  ผานการประเมิน (ไดคะแนนรวมไมต่ํากวารอยละ 60) 
                       (         ) ไมผานการประเมิน (ไดคะแนนรวมต่ํากวารอยละ 60) 
                                   (ระบุเหตุผล)………………………………………………………
                                   ……………………………………………………………………
                                   ……………………………………………………………………
                                   ……………………………………………………………………
                                   ……………………………………………………………………
 
                                                                       (ลงชื่อผูประเมิน)……………………….. 
                                                                                                 (……………………….) 
                                                                                 (ตําแหนง)…………………………
                                                                                         วนัที่……….เดอืน…………พ.
ความเห็นของผูบังคับบัญชาเหนือขึ้นไป 1 ระดับ 
                       (          ) เห็นดวยกับการประเมินขางตน 
                       (          ) มีความเห็นแตกตางจากการประเมนิขางตน ในแตละรายการ ดังน
                                    ……………………………………………………………………
                                    ……………………………………………………………………
                                    ……………………………………………………………………
                                    ……………………………………………………………………
                                    ……………………………………………………………………
                                                                                                           
                                                                          (ลงชื่อผูประเมิน)………………….……
                                                                                                    (……….………………
                                                                                     (ตําแหนง)………………………
                                                                                            วันที…่…..เดอืน……..พ.ศ…
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หมายเหตุ  กรณีที่ผูบังคับบัญชาทั้ง 2 ระดับเห็นสมควรใหผานการประเมิน ใหนําเสนอผลงานเพื่อขอ
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รับการคัดเลือกได 



1 

 
ตอนที่ 2 สรุปความเห็นในการประเมิน 
ความเห็นของผูมีอํานาจสั่งบรรจุตามมาตรา 52 (กรณ
                      
              (         ) ผานการประเมิน (ระบุเห
                                 …………………………
                                 …………………………
                                  …………………………
                     (         ) ไมผานการประเมิน (ระบ
                                ……………………………
                                ……………………………
                                ……………………………
                               ……………………………
                               ……………………………
 
                                                                         
                                                                         
                                                                         
                                                                         
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
                                                                         
                                   

 
-5-
ีที่ความเห็นของผูบังคับบัญชาทั้ง 2 ระดับแ

ตุผล)…………………………………
………………………………………
………………………………………
………………………………………
ุเหตุผล)………………………………

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

                (ลงชื่อผูประเมิน)…………
                                           (…………
                  (ตําแหนง)…………………
                  วันที…่…เดือน……………

       
สิ่งท่ีสงมาดวย 
ตกตางกัน) 

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

…………….. 
…………….) 

…………… 
พ.ศ……… 
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แบบเสนอผลการปฏิบตัิงานเพื่อขอรับการคัดเลือก 
 
ขอมูลสวนบุคคล 
1.  ช่ือ (ผูขอรับการคัดเลือก)……………………………………………………………………….. 
2.  ตําแหนง (ปจจุบัน)…………………………………………….ตําแหนงเลขที่………………… 
     สวนราชการ……………………………………………………………………………………. 
   ………………………………………………………………………………………………….. 
     ดํารงตําแหนงนี้เมื่อ……………………………………………………………………………... 
     อัตราเงินเดอืนปจจุบัน………………………..บาท 
3 .ขอรับการคัดเลือกเพื่อประเมินในตําแหนง……………………ตําแหนงเลขที ่………………. 
     สวนราชการ……………………………………………………………………………………. 
   …………………………………………………………………………………………………. 
4.  ประวัติสวนตัว (จาก ก.พ. 7) 
     เกิดวันที ่………..เดือน…………………………..พ.ศ…………………… 
     อายุตัว………………ป……………เดือน 
     อายุราชการ…………ป……………เดือน 
5. ประวัติการศึกษา 
     คุณวุฒแิละวิชาเอก                          ปที่สําเร็จการศึกษา                                       สถาบัน 
   (ปริญญา/ประกาศนยีบัตร) 
     ……………………………            …………………………….              …………………… 
     ……………………………            ……………………………..              …………………… 
     ……………………………            ……………………………..              ……………………. 
6. ใบอนุญาตประกอบวิชาชีพ (ถามี) (ช่ือใบอนุญาต………………………..) 
      เลขที่ใบอนุญาต…………………………………………………. 
      วันออกใบอนุญาต…………………วนัหมดอาย…ุ………………….. 
7. ประวัติการรับราชการ (จากเริ่มรับราชการจนถึงปจจุบนั แสดงเฉพาะที่ไดรับแตงตัง้ใหดํารง    
    ตําแหนงในระดับที่สูงขึ้นแตละระดับ และการเปลี่ยนแปลงในการดํารงตําแหนงในสายงาน ตาง ๆ ) 
    วัน  เดือน ป               ตําแหนง                       อัตราเงินเดือน                           สังกัด 
    …………….           ………………            …………………….              ………………… 
    …………….           ………………            …………………….              …………………. 
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8.  ประวัติการฝกอบรมและดูงาน 
   ป                                         ระยะเวลา                       หลักสูตร                               หนวยงานที่จดัอบรม 
...................                           ....................                  ......................                           ...................... 
..................                            ....................                  ......................                           ....................... 
9.  ประสบการณในการปฏิบัติงาน (เคยปฏิบัติงานเกี่ยวกับอะไรบางทีน่อกเหนือจากขอ 7 เชน เปน
หัวหนาโครงการ หัวหนางาน กรรมการ อนุกรรมการ วทิยากร อาจารยพิเศษ เปนตน) 
............................................................................................................................................................ 
............................................................................................................................................................ 
10.  ผลการดําเนินงานที่ผานมา 
       10.1  ผลการปฏิบัติงานในชวง 3 ป ที่ผานมา 
             -  สรุปผลการปฏิบัติงานตามภารกิจหลัก/ลักษณะงานที่ปฏิบัติ 
                (โดยสรุปเฉพาะบทบาทหนาที่หลักและภารกิจสําคัญ) 
      10.2  ผลงานที่จะสงประเมิน (จํานวนอยางนอย 1 เร่ือง) 
            - ช่ือผลงาน 
                   -     เคาโครงเรื่องโดยยอ (สรุปเฉพาะสาระสําคัญ/ประเด็นของเรื่อง/ทีม่า/ส่ิงที่ศึกษาและผลที่ไดโดยสังเขป) 
                   -      สัดสวนของผลงานในสวนที่ผูขอรับการคัดเลือกปฏิบัติ/รายชื่อผูรวมจัดทําผลงาน (ถามี) 
                 (ระบุช่ือผูรวมจัดทําพรอมสัดสวนที่ดําเนินการ) 
        10.3  ขอเสนอแนวคดิเพื่อพัฒนางาน/วิธีการเพื่อปรับปรุงงาน 
 (ใหเสนอแนวคิดโดยสังเขปเพื่อตนเอง และหนวยงานอาจนําไปใชปรับปรุง/พัฒนางาน) 
  
                       ขาพเจาขอรับรองวาขอความที่แจงไวดังกลาวขางตนเปนความจริงทุกประการ 
                                                                                                                                                   (ลงชื่อ.)........................................................(ผูขอรับการคัดเลือก) 
                                                                                                                                                                   (.........................................................) 
                                                                                                                                                         วันที่.....................เดือน.................พ.ศ................. 
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11. คํารับรองของผูบังคับบัญชาที่ควบคุมดูแลการปฏิบัติงาน 
    ไดตรวจสอบขอความของ 
       ที่เสนอขอรับการคัดเลือกแลวเห็นวาถูกตองตามความเปนจริงทุกประการ                                                                     

                                                                                              
                                                                                                ลงชื่อ............................................... 
                                                                                                         (..............................................) 
                                                                                               ตําแหนง........................................... 
                                                                                                          ............./................/................ 

 
12.  คํารับรองของผูบังคับบัญชาเหนือขึ้นไป 1 ระดับ 
 

                                                                                                
                                                                                             ลงชื่อ............................................... 

                                                                                                         (..............................................) 
                                                                                               ตําแหนง........................................... 
                                                                                                          ............./................/................ 
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13.  สรุปผลการตรวจสอบคุณสมบัติของบคุคล 
การพิจารณาคดัเลือกบุคคลเพื่อประเมินแตงตั้งให ดํารงตาํแหนง…………….ระดับ…………… 

ช่ือ………………………………………………………………………………………………………… 
ตําแหนง…………………………………………ตําแหนงเลขที…่……………………………………….
สวนราชการ………………………………………………………………………………………………. 
ขอเสนอผลงานเพื่อรับการคดัเลือกแตงตั้งในตําแหนง…………………………………………………… 
ตําแหนงเลขที่ ………………สวนราชการ………………………………………………………………. 
1. คุณสมบัติของบุคคล 
1.1 คุณวุฒกิารศึกษา 
(       ) ตรงตามคุณสมบัติเฉพาะสําหรับตําแหนง (         ) ไมตรงแต ก.พ.ยกเวนตาม ม.56 
1.2 ใบอนุญาตประกอบวิชาชีพ (ถากําหนดไว) 
(       )ตรงตามที่กําหนด เลขที่ …………..                (          ) ไมตรงตามที่กําหนด 
1.3 ระยะเวลาการดํารงตําแหนง 
(       ) ครบตามที่กําหนดไวในมาตรฐานกาํหนดตําแหนง (      )ไมครบแตจะครบในวันที…่…………… 
1.4 ระยะเวลาขั้นต่ําในการดาํรงตําแหนงหรือเคยดํารงตําแหนงในสายงานที่จะแตงตั้ง 
(ใหรวมถึงการดํารงตําแหนงในสายงานอืน่ที่เกี่ยวของหรือเคยปฏิบัติงานอื่นที่เกีย่วของหรือเกื้อกูลดวย) 
(     ) ครบตามที่ ก.พ. กําหนด (     )ไมครบ/สงใหคณะกรรมการคัดเลือกบุคคลพิจารณา(   )สาขาพยาบาลศาสตร 
                                          สงใหคณะกรรมการประเมิน 
                                                                                                                                                ผลงานพิจารณา 
2.  การประเมนิคุณลักษณะของบุคคล 
(           ) ผาน การประเมิน              (           ) ไมผานการประเมินเหตุผล……………………………… 
 
3. สรุปผลการตรวจสอบคุณสมบัติของบุคคล 
(       ) อยูในหลักเกณฑที่จะดําเนินการตอไปได     (         )   ไมอยูในหลักเกณฑเนื่องจาก……………. 
(       ) อยูในหลักเกณฑที่จะดําเนินการตอไปไดแตตองใหคณะกรรมการพิจารณาเรื่องระยะเวลาขั้นต่ําใน
การดํารงตําแหนง 

 
 

            ลงชื่อ…………………………..บุคลากรหรือผูรับผิดชอบการเจาหนาที ่
                                         (……………………………) 
                                                                ………/…………/………… 
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14.  ผลการพจิารณาคัดเลือกบุคคล 
 ช่ือผูขอรับการคัดเลือก................................................................................................................ 

14.1  กรณีตําแหนงเลื่อนไหล 
(         ) ไดรับการคัดเลือกใหสงผลงานประเมิน 

 (         ) ไมไดรับการคัดเลือก 
  ระบุเหตุผล........................................................................................................................ 
..................................................................................................................................................................... 
             ลงชื่อ.................................................ผูมีอํานาจสั่งบรรจุตามมาตรา 52                               
                                                            (................................................) 
                                                            ............/...................../...............     
             14.2  กรณีนอกเหนอืจาก 14.1 
             (         )  ไดรับการคดัเลือกใหสงผลงานประเมิน 
             (         )  ไดรับการคดัเลือกใหยาย/โอน/บรรจุกลับไดโดยไมตองสงผลงานประเมิน 
             (         )   ไมไดรับการคัดเลือก 
                               ระบุเหตผุล................................................................................................................. 
..................................................................................................................................................................    
                                                    ลงชื่อ...............................................ประธานคณะกรรมการคัดเลือก 
                                                            (...............................................) 
                                                              ............../.............../................. 
                                       
15.  ผลการพจิารณาของผูมีอํานาจสั่งบรรจุตามมาตรา 52 
 (          ) เหน็ชอบ 
 (          ) มีความเห็นแตกตาง  เนื่องจาก .......................................................................................... 
...................................................................................................................................................................... 
    ลงชื่อ......................................................                     
                                                              (.....................................................) 
                                                   ................/..................../................ 
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แบบฟอรมนี้ ใชเฉพาะกรณีทีข่อ 
นับระยะเวลาเกี่ยวของเกื้อกลู 

 

 
(..............................) 
ผูขอประเมิน 
 
(...............................) 
ผูบังคับบัญชาที่
ควบคุมดูแลการ
ปฏิบัติงาน 
 
(..............................) 
ผูบังคับบัญชาเหนือ
ขึ้นไป 1 ระดบั 
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