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แบบฟอร์มเอกสารประกอบการสมัคร 

กรณตีำแหนง่ระดับควบ 
และมีผู้ครองตำแหน่งนั้นอยู่ 
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    เอกสารหมายเลข 1 

แบบพิจารณาคุณสมบัติของบุคคล 

ข้อมูลส่วนบุคคล 

1. ชื่อผู้ขอรับการประเมิน…………………………………….…………………………….……………………………………………... 

2. ตำแหน่งปัจจุบัน……………………..……….......................ระดับ………..................…...ตำแหน่งเลขท่ี…………….. 

     งาน/ฝ่าย/กลุ่ม/ส่วน…………………..………………………………………………………….……………………………………. 

     กอง/สำนัก………………………………….………………………………………………..จังหวัด…………………………………. 

     ดำรงตำแหน่งปัจจุบันเมื่อ……………….………………......................................................................................  

     อัตราเงินเดือนปัจจุบัน…………...…….....บาท  อัตราเงินเดือนในปีงบประมาณท่ีแล้วมา………………….บาท 

๓.  ขอรับการประเมินระดับ 

     ❒  ระดับชำนาญการ (ในตำแหน่งระดับควบ)                                   

     ❒  ระดับชำนาญการพิเศษ (ในตำแหน่งระดับควบ)                 

     ขอประเมินเพ่ือแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่ง 

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

๔.  ประวัติส่วนตัว (จาก ก.พ. ๗) เกิดวันที่……….………….เดอืน……………………………..พ.ศ…………….…………… 

     รับราชการครั้งแรกเม่ือ......................................อายุราชการนับถึงวันที่ยื่นขอประเมิน.………ปี………เดือน 

๕.  ประวัติการศึกษา  (ให้เริ่มจากวุฒิการศึกษาสูงสุดในปัจจุบันที่บันทึกไว้ใน ก.พ.๗ ) 

         คุณวุฒิ                   วิชาเอก                ปีที่สำเร็จการศึกษา                สถาบัน 
    …………………….      ……..……………………….        …………………..          ………………………………………… 
    …………………….      ……..……………………….        …………………..          ………………………………………… 
    …………………….      ……..……………………….        …………………..          ………………………………………… 
    …………………….      ……..……………………….        …………………..          ………………………………………… 

      ปริญญาตร ี

      ปริญญาโท 

      ปริญญาเอก 

6. ประวัติถูกลงโทษทางวินัย 

      ไม่เคย              เคย ( ระบุ....................................................................) 

 
 

 

 



-๒- 

ข้อมูลส่วนบุคคล (ต่อ) 

7.  ใบอนุญาตประกอบวิชาชีพ (ถ้ามี)   (ชื่อใบอนุญาต ………………………….…………………………………………)    
วันออกใบอนุญาต………………..…………………………       วันหมดอายุ ……………………..………………………  

8. ประวัติการรับราชการ (จากเริ่มรับราชการถึงปัจจุบัน แสดงเฉพาะที่ได้รับการแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่ง
ในระดับท่ีสูงขึ้นแต่ละระดับ และการเปลี่ยนแปลงในการดำรงตำแหน่งในสายงานต่างๆ) 

วัน เดือน ปี         ตำแหน่ง               ระดับ         อัตราเงินเดือน                 สังกัด 
……………….    …………………………     ………………..      ………………..     ……………………………………….. 
……………….    …………………………     ………………..      ………………..     ……………………………………….. 
……………….    …………………………     ………………..      ………………..     ……………………………………….. 
……………….    …………………………     ………………..      ………………..     ……………………………………….. 

9. ประวัติการฝึกอบรมและดูงาน 
           ปี              ระยะเวลา                       หลักสตูร                               สถาบัน 
      …………….     ……………………….     ……………………………………………..     ………………………………….….. 
      …………….     ……………………….     ……………………………………………..     ………………………………….….. 
      …………….     ……………………….     ……………………………………………..     ………………………………….….. 
      …………….     ……………………….     ……………………………………………..     ………………………………….….. 

10. ประสบการณ์ในการปฏิบัติงาน (เคยปฏิบัติงานเกี่ยวกับอะไรบ้างที่นอกเหนือจากข้อ ๗ เช่น   
เป็นหัวหน้าโครงการ  หัวหน้างาน  กรรมการ  อนุกรรมการ  วิทยากร  อาจารย์พิเศษ  เป็นต้น) 

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

11. ผลการปฏิบัติราชการล่าสุด 2 รอบการประเมินติดต่อกัน 

รอบท่ี 1 ระดับ.................................       

รอบท่ี 2 ระดับ.................................       

      ข้าพเจ้าขอรับรองว่าข้อความท่ีแจ้งไว้ในแบบฟอร์มนี้ถูกต้องและเป็นความจริงทุกประการ 

 
 
                                                 (ลงชื่อ)……………………………………………...ผู้ขอรับการประเมิน 
                                                         (……………………………………………) 
                                                         วันที่…………/…..………/…………. 
 

หมายเหตุ   ให้ผู้ขอรับการประเมินเป็นผู้กรอกข้อมูลตามความเป็นจริงและกองบริหารทรัพยากรบุคคล 
               เป็นผู้ตรวจสอบความถูกต้อง 



เอกสารหมายเลข 2 

แบบประเมินคุณลักษณะของบุคคล 
กรณีการเลื่อนขึ้นแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งในระดับควบ และมีผู้ครองตำแหน่งนั้นอยู่แล้ว 

(ระดับชำนาญการ / ระดับชำนาญการพิเศษ) กรมการจัดหางาน 
 

ชื่อผู้ขอรับการประเมิน……………………………………………ตำแหน่ง(ปัจจุบัน)………………………….....…………… 
ขอประเมินเพ่ือแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่ง……………………….................................................................. .......... 

ตอนที่ 1   รายการประเมิน คะแนนเต็ม คะแนนที่ได้รับ 

๑. ความรับผิดชอบ  พิจารณาจากพฤติกรรม เช่น 
 -  เอาใจใส่ในการทำงานที่ได้รับมอบหมายและหรืองานที่เกี่ยวข้อง       

อย่างมีประสิทธิภาพ 
-  ยอมรับผลงานของตนเองทั้งในด้านความสำเร็จและความผิดพลาด 
-  พัฒนาและปรับปรุงงานในหน้าที่ให้ดียิ่งขึ้นและหรือแก้ไขปัญหา 

หรือข้อผิดพลาดที่เกิดขึ้น เช่น งานใดที่สำเร็จและได้รับผลดีแล้วก็
พยายามปรับปรุงให้ดียิ่งขึ้นไปอีกเรื่อย ๆ หรืองานใดที่พบว่ามี
ปัญหา หรือข้อผิดพลาดก็พยายามแก้ไขไม่ละเลย หรือปล่อยทิ้งไว้
จนเกิดปัญหาเช่นนั้นซ้ำ ๆ อีก 

 
๒. ความประพฤติ  พิจารณาจากพฤติกรรม เช่น 

-  รักษาวินัย 
-  ปฏิบัติงานอยู่ในกรอบของข้อบังคับว่าด้วยจรรยาบรรณของ 
   ข้าราชการพลเรือน 

 
๓. การทำงานร่วมกับผู้อ่ืน พิจารณาพฤติกรรม  เช่น 

-  ให้ความร่วมมือกับเพื่อนร่วมงาน 
-  การปรับตัวและมนุษยสัมพันธ์ 
 

4.  การแก้ไขปัญหาและการตัดสินใจ พิจารณาพฤติกรรม เช่น 
     -  วิเคราะห์หาสาเหตุก่อนเสมอ เมื่อประสบปัญหาใด ๆ 
     -  วิเคราะห์ลู่ทางแก้ปัญหา โดยมีทางเลือกปฏิบัติได้หลายวิธ ี
     -  เลือกทางปฏิบัติในการแก้ปัญหาได้ถูกต้องเหมาะสม 
     -  ใช้ข้อมูลประกอบในการตัดสินใจและแก้ปัญหา  
        (ไม่ใช้ความรู้สึกของตนเอง) 
 
 

15 
 
 
 
 
 
 
 
 

15 
 
 

 

15 
 
 
 

15 

………………. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

………………. 
 
 
 

 

………………. 
 
 
 

………………. 
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หมายเหตุ 
  ดีมาก  หมายถึง  ได้คะแนน  91 – 100 % ของคะแนนเต็ม 
  ดี  หมายถึง  ได้คะแนน  71 – 90 % ของคะแนนเต็ม 
  พอใช้  หมายถึง  ได้คะแนน  60 – 70 % ของคะแนนเต็ม 
  ต้องแก้ไข หมายถึง  ได้คะแนนน้อยกว่า  60% ของคะแนนเต็ม 

รายการประเมิน คะแนนเต็ม คะแนนที่ได้รับ 

 
5.   การพัฒนาตนเอง พิจารณาจากพฤติกรรม เช่น 

-  ติดตามศึกษา ค้นคว้าหาความรู้ใหม่ ๆ หรือสิ่งที่เป็นความก้าวหน้า 
   ทางวิชาการ/วิชาชีพอยู่เสมอ 
-  สนใจและปรับตนเองให้ก้าวทันวิทยาการใหม่ ๆ ตลอดเวลา 
-  นำความรู้และวิทยาการใหม่ ๆ มาประยุกต์ใช้ในการปฏิบัติงานได้ 
    อย่างมีประสิทธิภาพ 
 

6.  ความเสียสละ พิจารณาจากพฤติกรรม เช่น 
     -  การอุทิศเวลาให้ทางราชการ 
     -  การช่วยเหลืองานส่วนรวม 
 
7.  ความสามารถในการสื่อความหมาย พิจารณาจากพฤติกรรม เช่น 

-  สื่อสารกับบุคคลต่าง ๆ เช่น ผู้บังคับบัญชา เพ่ือนร่วมงาน 
   ผู้รับบริการและผู้ที่เกี่ยวข้องได้ดี โดยเข้าใจถูกต้องตรงกัน 
-  ถ่ายทอดและเผยแพร่ความรู้ทางวิชาการให้ผู้อ่ืนเข้าใจได้อย่างชัดเจน 
   โดยใช้ภาษาอย่างถูกต้องเหมาะสม 

8.  ความคิดริเริ่ม พิจารณาจากพฤติกรรม เช่น 
     -  คิดค้นระบบ แนวทาง วิธีดำเนินการใหม่ ๆ เพื่อประสิทธิผลของงาน 
     -  แสดงความคิดเห็นให้ข้อเสนอแนะอย่างสมเหตุผลและสามารถปฏิบัติได้ 
     -  แสวงหาความรู้ใหม่ ๆ เพ่ิมเติมอยู่เสมอ โดยเฉพาะในสายวิชา/ 
        งานของตน 
     -  ตรวจสอบ ปรับปรุง แก้ไข หรือดัดแปลงวิธีทำงานให้มีประสิทธิภาพ 
        และก้าวหน้าอยู่ตลอดเวลา 
    -  สนใจงานที่ยุ่งยากซับซ้อน 
     -  มีความไวต่อสถานการณ์หรือความฉับไวในการรับรู้สิ่งเร้าภายนอก 
 

 
10 

 
 
 
 

 
 

10 
 
 
 

10 
 
 
 
 
 

10 

 
 …………….. 

 
 
 

 
 
  
 …………….. 

 
 
 

…………….. 
 
 
 
 
 

…………….. 
 

 
 
 
 

 

รวม 100 …………….. 
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   ตอนที่  2         สรุปความเห็นในการประเมิน 

  ความเห็นของผู้ประเมิน  (ผู้บังคับบัญชาที่ควบคุมการปฏิบัติงานโดยตรง) 

     (   )  ผ่านการประเมิน       (ได้คะแนนรวมไม่ต่ำกว่าร้อยละ  60) 
     (   )  ไม่ผ่านการประเมิน    (ได้คะแนนรวมไม่ถึงร้อยละ  60) 
             (ระบุเหตุผล)……………………………………………………………………………….……………………………………. 
               …………………………………………………………………………………………………………………………………….. 
               …………………………………………………………………………………………………………………………………….. 
               …………………………………………………………………………………………………………………………………….. 
               …………………………………………………………………………………………………………………………………….. 
                                                                             
                                                  (ลงชื่อผู้ประเมิน)……………………………………………………. 
                                                                      (.........................................................)                                          
                                                     (ตำแหน่ง).................................................................... 
                                                            (วันที่)……………./………………../……………….…….. 
   
 
ความเห็นของผู้บังคับบัญชาเหนือขึ้นไป 1 ระดับ 

    (    )  เห็นดว้ยกับการประเมินข้างต้น 
    (    )  มีความเห็นแตกต่างจากการประเมินข้างต้น ในแต่ละรายการ ดังนี้…………………………………………... 
             …………………………………………………………………………………………………………………………………….…. 
             ………………………………………………………………………………………………………………………………….……. 
             ……………………………………………………………………………………………………………………………………….. 
             ………………………………………………………………………………………………………………………………...………      
                                                                            
                                                  (ลงชื่อผู้ประเมิน)……………………………………………………. 
                                                                      (.........................................................)                                          
                                                     (ตำแหน่ง).................................................................... 
                                                            (วันที่)……………./………………../……………….…….. 
 
 
 
               

หมายเหตุ    กรณีที่ผู้บังคับบัญชาทั้ง 2 ระดับ เห็นควรให้ผ่านการประเมิน ให้นำเสนอผลงานเพื่อขอรับการ
ประเมินได้ 
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ความเห็นของผู้มีอำนาจตามมาตรา ๕๗  (กรณีท่ีความเห็นของผู้บังคับบัญชาทั้ง ๒ ระดับแตกต่างกัน) 

           (    )  ผ่านการประเมิน  (ระบุเหตุผล)……………..…………………………………………………………………………… 
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

           (    )  ไม่ผ่านการประเมิน  (ระบุเหตุผล)…………………………..……………………………………………………..….. 
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………...…. 
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….…. 
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 
 
 
                                                      (ลงชื่อผู้ประเมิน)…………………………………………………………… 
                                                                          (…………………………………………………….......) 
                                                                  ตำแหน่ง ……………………………………………….……….. 
                                                                        วันที่………………./…..……………./………….…… 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



แบบการเสนอผลงาน  
(ผลการดำเนินงานที่ผ่านมาที่เกี่ยวข้องกับตำแหน่งที่จะแต่งตั้ง) 

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

ส่วนที่ ๑ ข้อมูลบุคคล/ตำแหน่ง 
ชื่อผู้ขอประเมิน.................................................................................................................................. 
  ตำแหน่งปัจจุบัน................................................................สังกัด.....................................  
         หน้าที่ความรับผิดชอบของตำแหน่งปัจจุบัน..........................................................................  
............................................................................................................................................. 
.............................................................................................................................................  
............................................................................................................................................. 
  ตำแหน่งที่จะแต่งตั้ง………………………………………………………………………………………………….. 
         หน้าที่ความรับผิดชอบของตำแหน่งที่จะแต่งตั้ง ....................................................................  
.......................................................................................................................................................... 
.......................................................................................................................................................... 
.......................................................................................................................................................... 
ส่วนที่ ๒ ผลงานที่เป็นผลการปฏิบัติงานหรือผลสำเร็จของงาน 
๑. เรื่อง.............................................................................................................................................. 
๒. ระยะเวลาการดำเนินการ ............................................................................................................. 
๓. ความรู้ ความชำนาญงาน หรือความเชี่ยวชาญและประสบการณ์ที่ใชใ้นการปฏิบัติงาน 
.......................................................................................................................................................... 
.......................................................................................................................................................... 
.......................................................................................................................................................... 
๔. สรุปสาระสำคัญ ขั้นตอนการดำเนินการ และเป้าหมายของงาน 
.......................................................................................................................................................... 
.......................................................................................................................................................... 
.......................................................................................................................................................... 

๕. ผลสำเร็จของงาน (เชิงปริมาณ/คุณภาพ) 
.......................................................................................................................................................... 
.......................................................................................................................................................... 
.......................................................................................................................................................... 

 
 

เอกสารหมายเลข ๓ 
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๖. การนำไปใช้ประโยชน์/ผลกระทบ 
.......................................................................................................................................................... 
.......................................................................................................................................................... 
.......................................................................................................................................................... 
๗. ความยุ่งยากและซับซ้อนในการดำเนนิการ 
.......................................................................................................................................................... 
.......................................................................................................................................................... 
.......................................................................................................................................................... 
๘. ปัญหาและอุปสรรคในการดำเนินการ 
.......................................................................................................................................................... 
.......................................................................................................................................................... 
.......................................................................................................................................................... 
๙. ข้อเสนอแนะ 
.......................................................................................................................................................... 
.......................................................................................................................................................... 
.......................................................................................................................................................... 
10. การเผยแพร่ผลงาน (ถ้ามี) 
.......................................................................................................................................................... 
.......................................................................................................................................................... 
.......................................................................................................................................................... 
11. ผู้มีส่วนร่วมในผลงาน (ถ้ามี) 

๑) ชื่อ-นามสกุล...........................................ตำแหน่ง..........................สัดสว่นผลงาน................... 
๒) ชื่อ-นามสกุล...........................................ตำแหน่ง..........................สัดสว่นผลงาน................... 
๓) ชื่อ-นามสกุล...........................................ตำแหน่ง..........................สัดสว่นผลงาน................... 

ขอรับรองว่าผลงานดังกล่าวข้างต้นเป็นความจริงทุกประการ 

 

 

    (ลงช่ือ)......................................... 
      (..................................................) 

                                                                                        ผู้ขอประเมิน 



-๓- 

ขอรับรองว่าสัดส่วนการดำเนินการข้างต้นเป็นความจริงทุกประการ (ถ้ามี) 

รายช่ือผู้มีส่วนร่วมในผลงาน ลายมือชื่อ 
  
  
  

    ได้ตรวจสอบแล้วขอรับรองว่าผลงานดังกล่าวข้างต้นถูกต้องตรงกับความเป็นจริงทุกประการ 

 
 

(ลงช่ือ).................................................... 
       (..................................................) 

ตำแหน่ง   ............................................................... 
วันที่........../........................./............... 

     ผู้บังคับบัญชาที่กำกับดูแล 
 
 
 

(ลงช่ือ).................................................... 
       (..................................................) 

 ตำแหน่ง............................................................... 
วันที่........../........................./............... 
       ผู้บังคับบัญชาที่เหนือขึ้นไป 

 
หมายเหตุ    
๑. ผลงานที่จัดทำขึ้นไม่เกิน ๕ ปี และผลงานต้องเกี่ยวข้องกับตำแหน่งที่จะแต่งตั้ง ไม่เกิน ๔ หน้ากระดาษ A 4 
๒. ผู้บังคับบัญชาที่กำกับดูแล และผู้บังคับบัญชาที่เหนือขึ้นไป รับรองผลงานอาจเป็นผู้บังคับบัญชาในปัจจุบันก็ได้ 
    เมื่อได้ตรวจสอบแล้ว เป็นผลงานของผู้เข้ารับการประเมินจริง 
๓. คำรับรองจากผู้บังคับบัญชาอย่างน้อยสองระดับ คือ ผู้บังคับบัญชาที่กำกับดูแล และผู้บังคับบัญชาที่เหนือขึ้นไป 
    อีกหนึ่งระดับ เว้นแต่ในกรณีที่ผู้บังคับบัญชาดังกล่าวเป็นบุคคลคนเดียวกัน ก็ให้มีคำรับรองหนึ่งระดับได้ 
 
 
 



เอกสารหมายเลข ๔ 
แบบการเสนอผลงาน  

ข้อเสนอแนวคิดการพัฒนาหรือปรับปรุงงาน 
(ตำแหน่งที่จะแต่งตั้ง) 
------------------------- 

๑. เรื่อง……………………………………………………………………………………………………………………………… 
๒. หลักการและเหตุผล  
.......................................................................................................................................................... 
.......................................................................................................................................................... 
.......................................................................................................................................................... 
๓. บทวิเคราะห์/แนวความคิด/ข้อเสนอ และข้อจำกัดที่อาจเกิดขึ้นและแนวทางแก้ไข 
.......................................................................................................................................................... 
.......................................................................................................................................................... 
.......................................................................................................................................................... 
๔. ผลท่ีคาดว่าจะได้รับ 
.......................................................................................................................................................... 
.......................................................................................................................................................... 
.......................................................................................................................................................... 
๕. ตัวช้ีวัดความสำเร็จ 
.......................................................................................................................................................... 
.......................................................................................................................................................... 
.......................................................................................................................................................... 
 
 

(ลงช่ือ) ................................................ 
(................................................) 

         ผู้ขอประเมิน 
   (วันที่) ............../................/............. 

 

 

หมายเหตุ ข้อเสนอแนวคิดการปรับปรุงหรือพัฒนางาน ไม่เกิน ๔ หน้ากระดาษ A 4 

 



เอกสารหมายเลข 5 
 

รายละเอียดลักษณะการปฏิบัติงานในสายงานอื่นฯ (ถ้ามี) 
เพื่อนับระยะเวลาเกื้อกูลกับตำแหน่งที่ขอรับการประเมิน 

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

1.  ชื่อ – สกุล......................................................................................................................... .................. 
2.  ตำแหน่ง...................................................................... สงักัด....................... ....................................... 
3.  รับการประเมินเพ่ือแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่ง................................................................................. ........ 
4.  ระดับการศึกษา................................................................. .................................................................. 
5.  ดำรงตำแหน่งและเคยดำรงตำแหน่งในสายงานที่ขอประเมิน  จำนวน...........ปี............เดือน..........วัน 
    ไม่ครบตามที่ ก.พ. กำหนด ยังขาดอีก  จำนวน......................ปี.......................เดือน........................วัน 

รายละเอียดลักษณะงานที่ปฏิบัติหรือได้รับมอบหมายซึ่งมีลักษณะงานที่เก่ียวข้องหรือเกื้อกูลกับตำแหน่งที่
ดำรงอยู่ในปัจจุบันตามระยะเวลาที่ขาด  ดังนี้ 

ว/ด/ป 
ถึง 

ว/ด/ป 

ตำแหน่ง 
(ท่ีจะนำมาขอ

เกื้อกูล) 

 
สังกัด 

รวมเวลา 
ป/ด/ว 

 
ลักษณะงานที่ปฏิบัติ 

     
(ให้อธิบายรายละเอียดว่าขณะดำรง
ตำแหน่งที่จะขอนับเกื้อกูลมีการปฏิบัติงาน
ที่คล้ายคลึงกับตำแหน่งที่ขอประเมิน
อย่างไร) 

รวมระยะเวลา   

   ขอรับรองว่าข้อความตามท่ีระบุข้างต้นเป็นความจริง 
 

       (ลงชื่อ)……………………..…………………………  ผู้ขอนับระยะเวลาเกื้อกูล 
               (……………….………………..………………) 

  คำรับรองของผู้บังคับบัญชา 
 

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

หมายเหตุ 
1. คำรับรองของผู้บังคับบญัชา อาจเป็นผูบ้ังคับบัญชาในปัจจุบนัก็ได้ เมื่อได้ตรวจสอบแล้วผู้เข้ารับการประเมิน     
    ได้ปฏิบตัิงานดังกลา่วข้างต้นจริง 
2. ตารางสามารถขยายได้ตามความจำเป็น 
 


