
 
 

เอกสารประกอบการคดัเลอืกบคุคลทีจ่ะเขารบัการประเมนิผล
งาน 

 
 
 
 
 
 

ของ 
 
 
 
 

..................................(ชือ่/สกลุ).................................... 
ตาํแหนง..........................ตาํแหนงเลขที.่........................ 

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



 
 
 
 
 
 

เพือ่แตงตัง้ใหดาํรงตาํแหนง..............................ตาํแหนง
เลขที.่......................... 

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



แบบประเมนิคณุลักษณะของบคุคล 
ช่ือ
......................................................................................................
............................. 
ขอรับการคัดเลือกเพ่ือแตงต้ังใหดํารงตําแหนง
........................................................................................ 

ตอนที ่1 รายการประเมนิ  คะแน
นเต็ม 

คะแน
นท่ี

ไดรับ 

 
1. ความรับผิดชอบ พิจารณาจากพฤติกรรม เชน  
    - เอาใจใสในการทํางานท่ีไดรับมอบหมายและหรือ
งานท่ีเก่ียวของอยางมี  
      ประสิทธิภาพ  
    - ยอมรับผลงานของตนเองท้ังในดานของ
ความสําเร็จและความผิดพลาด  
    - พัฒนาและปรับปรุงงานในหนาท่ีใหดีย่ิงข้ึนและ
หรือแกไขปญหาหรือ  
      ขอผิดพลาดท่ีเกิดข้ึน เชน งานใดท่ีสําเร็จและ
ไดผลดีแลวก็พยายามปรับปรุง  
      ใหดีข้ึนไปอีกเรื่อยๆ หรืองานท่ีพบวามีปญหาหรือ
ขอผิดพลาดก็พยายาม  
      แกไขไมละเลยหรือปลอยท้ิงไวจนเกิดปญหา
เชนนั้นซ้ํา ๆ อีก  
 
2. ความคิดริเริ่ม พิจารณาจากพฤติกรรม เชน  
    - คิดคนระบบแนวทาง วิธีดําเนินการใหม ๆเพ่ือ
ประสิทธิผลของงาน  
    - แสดงความคิดเห็นใหขอเสนิแนะอยาง
สมเหตุสมผลและสามารถปฏิบัติได  

 
15 
 
 
 
 
 
 
 
 

15 
 
 
 
 
 
 
 

 
……
….. 

 
 
 
 
 
 
 
 

……
….. 

 
 
 
 
 



    - แสวงหาความรูใหมๆ เพ่ิมเติมอยูเสมอโดยเฉพาะ
ในสายวิชาชีพ/งานของตน  
    - ตรวจสอบ ปรับปรุงแกไข หรือดัดแปลงวิธีทํางาน
ใหมีประสิทธิภาพและ  
      กาวหนาอยูตลอดเวลา  
    - สนใจในงานท่ียุงยากซับซอน  
    - มีความไวตอสถานการณหรือความฉับไวในการ
รับรูส่ิงเราภายนอก  
 
3. การแกไขปญหาและการตัดสินใจ พิจารณาจาก
พฤติ เชน  
    - วิเคราะหหาสาเหตุกอนเสนอเม่ือประสบปญหาใดๆ  
    - วิเคราะหลูทางแกปญหา โดยมีทางเลือกปฏิบัติได
หลายวิธี  
    - เลือกทางปฏิบัติในการแกปญหา ไดถูกตอง
เหมาะสม  
    - ใชขอมูลประกอบการตัดสินใจและแกปญหา (ไม
ใชความรูสึกของตนเอง)  
 
4. ความประพฤติ พิจารณาจากพฤติกรรม เชน  
    - รักษาวินัย และมีน้ําใจเอ้ือเฟอเผื่อแผ  
    - มีกิริยาวาจาสุภาพ ออนโยน  
    - มีความประพฤติสวนตัวท่ีเหมาะสมและคุมอารมณ
ได  
    - ปฏิบัติงานอยูในกรอบของขอบังคับวาดวย
จรรยาบรรณของขาราชการ  
      พลเรือนและวิชาชีพของตน  
    - มีความซื่อสัตยสุจริต  

15 
 
 
 
 
 
 

15 

 
 

……
….. 

  
 
 
 
 
 
……
….. 



 

ตอนที ่1 รายการประเมนิ  คะแน
นเต็ม 

คะแน
นท่ี

ไดรับ 

  
5. ความสามารถในการส่ือความหมาย พิจารณาจาก
พฤติกรรม เชน  
    - ส่ือสารกับบุคคลตาง ๆ เชน ผูบังคับบัญชา เพ่ือน
รวมงาน ผูรับบริการ และ  
      ผูท่ีเก่ียวของไดดี โดยเขาใจถูกตองตรงกัน  
    - ถายทอดและเผยแพรความรูทางวิชาการใหผูอ่ืน
เขาใจอยางชัดเจน โดยใช  
      ภาษาอยางถูกตองและเหมาะสม  
 
6. การพัฒนาตนเอง พิจารณาจากพฤติกรรม เชน  
    - ติดตาม ศึกษา คนกวาความรูใหม หรือส่ิงท่ีเปน
ความกาวหนาทางวิชาการ/  
      วิชาชีพอยูเสมอ  
    - สนใจและปรับตนเองใหกาวทันวิทยาการใหม ๆ 
ตลอดเวลา  
    - นําความรูและวิทยาการใหม ๆ มาประยุกตใชใน
การปฏิบัติงานไดอยางมี  
      ประสิทธิภาพ  
 
7. การทํางานรวมกับผูอ่ืน  
    - ยอมรับฟงความคิดเห็นของผูอ่ืน  
    - ใหความรวมมือในการปฏิบัติงานกับผูอ่ืน  
    - เคารพในสิทธิของผูอ่ืน  

 
10 
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……
….. 

 
 
 
 
 

……
…... 

 
 
 
 
 

 
……
…... 

 
 
 
 



    - มีมนุษยสัมพันธในการปฏิบัติงาน  
 
8. ความเสียสละ  
    - การอุทิศเวลาใหงาน  
    - สามารถชวยเหลือหนวยงานขององคกรอ่ืน ๆ ท้ัง
ภายในและภายนอก  
      องคกรท้ังงาน โดยตรงและงานท่ีเก่ียวของอ่ืน ๆ  
    - การไมเก่ียงงาน  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  

 
……
…... 

 

 

รวม 
 

 

100 
 

 
 

ตอนที ่2 สรปุความเหน็ในการประเมนิ  

  
ความเห็นของผูประเมิน  
            (   ) ผานการประเมิน (ไดคะแนนรวมไมตํ่ากวารอยละ 60)  
            (   ) ไมผานการประเมิน (ไดคะแนนรวมตํ่ากวารอยละ 60)  
                 (ระบุ



เหตุผล)..........................................................................................
..............  
                   
....................................................................................................................
..........................  
 

                                                   
 
                                                       (ลงช่ือผู
ประเมิน)..........................................  
                                                                        
(.............................................)  
                                                          
(ตําแหนง)...................................................  
                                                    วันท่ี...........เดือน
.............................พ.ศ.............  
 
ความเห็นของผูบังคับบัญชาเหนือข้ึนไป 1 ระดับ  
            (   ) เห็นดวยกับการประเมินขางตน  
            (   ) มีความเห็นแตกตางจาการประเมินขางตน ในแตละรายการ 
ดังนี้..........................  
                   
....................................................................................................................
..........................  

                                                   
 



                                                       (ลงช่ือผู
ประเมิน)..........................................  
                                                                        
(.............................................)  
                                                          
(ตําแหนง)...................................................  
                                                    วันท่ี...........เดือน
.............................พ.ศ............. 
 
ความเห็นของผูบังคับบัญชาเหนือข้ึนไป 1 ระดับ  
            (   ) เห็นดวยกับการประเมินขางตน  
            (   ) มีความเห็นแตกตางจาการประเมินขางตน ในแตละรายการ 
ดังนี้..........................  
                   
....................................................................................................................
..........................  

                                                   
 
                                                       (ลงช่ือผู
ประเมิน)..........................................  
                                                                        
(.............................................)  
                                                          
(ตําแหนง)...................................................  
                                                    วันท่ี...........เดือน
.............................พ.ศ............. 



 

 
หมายเหต ุกรณีท่ีผูบังคับบัญชาท้ัง 2 ระดับเห็นสมควรใหผานการประเมิน 
ใหนําเสนอผลงานเพ่ือขอรับการคัดเลือกได 

 

ตอนที ่2 สรปุความเหน็ในการประเมนิ  

  
ความเห็นของผูมีอํานาจส่ังบรรจุตามมาตรา 57 ( กรณีท่ีมีความเห็นของ
ผูบังคับบัญชาท้ัง 2 ระดับแตกตางกัน)  
          (     ) ผานการประเมิน (ระบุ
เหตุผล)..........................................................................................
........  
                  
......................................................................................................
............................................       
                  
......................................................................................................
............................................  
                  
......................................................................................................
............................................  
                  
……..…………………………………………………………………
……………………………………………………..…  
          (     ) ไมผานการประเมิน (ระบุ



เหตุผล)..........................................................................................
....  
                  
......................................................................................................
............................................       
                  
......................................................................................................
............................................  
                  
......................................................................................................
............................................  
                  
……..…………………………………………………………………
……………………………………………………..…  
  
 
 
                                                                    (ลงช่ือผู
ประเมิน)...................................................  
                                                                                      
(.....................................................)  
                                                                    
(ตําแหนง)..............................................................  
                                                                    วันท่ี.............เดือน
............................พ.ศ...............  
 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

แบบเสนอผลการปฏิบัตงิานเพือ่ขอรบัการคดัเลอืก 
 

ขอมลูสวนบุคคล  

1. ช่ือ (ผูขอรับการ
คัดเลือก)......................................................................................
......................................  
 



2. ตําแหนง 
(ปจจุบัน).............................................................................
ตําแหนงเลขท่ี...................................  
สวนราชการ
...................................................................................................
.................................................. 
...................................................................................................
...................................................................... 
ดํารงตําแหนงนี้เม่ือ
...................................................................................................
....................................... 
อัตราเงินเดือนปจจุบัน..........................................บาท  
 
3. ขอรับการคัดเลือกเพ่ือประเมินในตําแหนง
.................................................................................................
ตําแหนงเลขท่ี............................  
สวนราชการ
...................................................................................................
.................................................. 
...................................................................................................
...................................................................... 
 
4. ประวัติสวนตัว (จาก ก.พ. 7)  
เกิดวันท่ี..................เดือน..................................................พ.ศ
...............................................  
อายุตัว.................................ป...........................เดือน  



อายุราชการ.........................ป...........................เดือน  
 
5. ประวัติการศึกษา  

 

   คุณวุฒิและวิชาเอก   
(ปริญญา/ปริญญาบัตร)  

 

ปท่ีสําเร็จ
การศึกษา 

สถาบันสถาบัน 

 
 
 
 
 

  

 

6. ใบอนุญาตประกอบวิชาชีพ (ถามี) (ช่ือใบอนุญาต
.............................................................................)  
เลขท่ีใบอนุญาต............................................. 
วันท่ีออกใบอนุญาต............................................................ 
วันหมดอายุ........................................................................  
 
 
 
 
 
 

 

ขอมลูสวนบุคคล (ตอ) 

7. ประวัติการรับราชการ (จากเริ่มรับราชการจนถึงปจจุบัน แสดง
เฉพาะท่ีไดรับแตงต้ังใหดํารงตําแหนงในระดับท่ีสูงข้ึนแตละระดับและ
การเปลี่ยนแปลงในการดํารงตําแหนงในสายงานตางๆ) 

 

วัน เดือน ป ตําแหนง อัตรา สังกัด 



เงินเดือ
น 

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

 
8. ประวัติการฝกอบรมและดูงาน  

ป ระยะเวล
า 

หลักสูตร หนวยงานท่ีจัด
อบรม 

    

    

    



    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    
ขอมลูสวนบุคคล (ตอ) 

9. ประสบการณในการปฏิบัติงาน (เคยปฏิบัติงานเก่ียวกับอะไรบางท่ี
นอกเหนือจากขอ 7 เชน เปนหัวหนาโครงการ หัวหนางาน กรรมการ 
อนุกรรมการ วิทยากร อาจารยพิเศษ เปนตน 
 
...................................................................................................
....................................................................... 
...................................................................................................
....................................................................... 
...................................................................................................
....................................................................... 
 
10. ผลการดําเนินงานท่ีผานมา  
10.1 ผลการปฏิบัติงานในชวง 3 ปท่ีผานมา  
- สรุปผลการปฏิบัติงานตามภารกิจหลัก/ลักษณะงานท่ีปฏิบัติ  



(โดยสรุปเฉพาะบทบาทหนาท่ีหลักและภารกิจสําคัญ) .  
 
10.2 ผลงานท่ีจะสงประเมิน (จํานวนอยางนอย 1 เรื่อง)  
- ช่ือผลงาน
...................................................................................................
..........................................  
- เคาโครงเรื่องโดยยอ  
(สรุปเฉพาะสาระสําคัญ/ประเด็นของเรื่อง/ท่ีมา/ส่ิงท่ีศึกษาและผลท่ีได
โดยสังเขป .  
- สัดสวนของผลงานในสวนท่ีผูขอรับการคัดเลือกปฏิบัติ/รายช่ือผูรวม
จัดทําผลงาน (ถามี)  
(ระบุช่ือผูรวมจัดทําพรอมสัดสวนท่ีดําเนินการ) .  
 
10.3 ขอเสนอแนวคิดเพ่ือพัฒนางาน/วิธีการเพ่ือปรับปรุงงาน  
- ช่ือผลงาน
...................................................................................................
..........................................  
สรุปขอเสนอแนวคิด/วิธีการพรอมระบุช่ือเรื่องท่ีจะพัฒนางานหรือ
ปรับปรุงงานใหมีประสิทธิภาพมากข้ึน  
ในตําแหนงท่ีจะขอรับการประเมินผลงาน .  
 
                      ขาพเจาขอรับรองวาขอความท่ีแจงไวดังกลาวขางตน
เปนความจริงทุกประการ  
 
 
 



 
                                                    (ลง
ช่ือ)…………………………………………………(ผูขอรับการ
คัดเลือก)  
                                                       
(…………………………………………………………..)  
                                                    วันท่ี...............เดือน
...................................พ.ศ……………… 
 
 
 
 
 
 
 

 

11. คํารับรองของผูบังคับบัญชาท่ีควบคุมดูแลการปฏิบัติงาน  
 

       
             ไดตรวจสอบขอความของ
...................................................................................................
..................  
ท่ีเสนอขอรับการคัดเลือกแลวเห็นวาถูกตองตามความเปนจริงทุก
ประการ  
 
 
                                                                    (ลง
ช่ือ)…………………………………………………………  
                                                                       



(………………………………………………………………)  
                                                                    ตําแหนง
...................................................  
                                                                         
................/………..………………/…………………  
 
12. คํารับรองของผูบังคับบัญชาเหนือข้ึนไป 1 ระดับ  
 
 
                                                                    (ลง
ช่ือ)…………………………………………………………  
                                                                       
(………………………………………………………………)  
                                                                    ตําแหนง
...................................................  
                                                                         
................/………..………………/…………………  
 
 
 
 
 
13. คํารับรองของผูบังคับบัญชาเหนือข้ึนไป 1 ระดับ  
 
 
                                                                    (ลง



ช่ือ)…………………………………………………………  
                                                                       
(………………………………………………………………)  
                                                                    ตําแหนง
...................................................  
                                                                         
................/………..………………/…………………  
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

14. สรุปผลการตรวจสอบคุณสมบัติของบุคคล  
                  การพิจารณาคัดเลือกบุคคลเพ่ือประเมินแตงต้ังใหดํารง
ตําแหนง  หรือ  ขอรับเงินประจํา ตําแหนง
......................................................................................................
................................................. 
ช่ือ...............................................................ตําแหนง
....................................................ตําแหนงเลขท่ี...................สวน
ราชการ
......................................................................................................
..................................................... 



…………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………
……… 
ขอเสนอผลงานเพ่ือรับการคัดเลือกแตงต้ังในตําแหนง หรือ ขอรับเงิน
ประจําตําแหนง
...........................................................................................
ตําแหนงเลขท่ี.............................  
สวนราชการ
...................................................................................................... 
…………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………
……… 
 
1. คุณสมบัติของบุคคล  
1.1 คุณวุฒิการศึกษา  
(   ) ตรงตามคุณสมบัติเฉพาะสําหรับตําแหนง (   ) ไมตรงแต ก.พ.
ยกเวนตาม ม.56  
1.2 ใบอนุญาตประกอบวิชาชีพ (ถากําหนดไว)  
(   ) ตรงตามคุณสมบัติเฉพาะสําหรับตําแหนง (   ) ไมตรงตามท่ีกําหนด  
1.3 ระยะเวลาการดํารงตําแหนง  
(   ) ครบตามท่ีกําหนดไวในมาตรฐานกําหนดตําแหนง (   ) ไมครบแต
จะครบในวันท่ี.......................  
1.4 ระยะเวลาข้ันตํ่าในการดํารงตําแหนงหรือเคยดํารงตําแหนงในสาย
งานท่ีจะแตงต้ัง  
(ใหรวมถึงการดํารงตําแหนงในสายงานอ่ืนท่ีเก่ียวของหรือเคย
ปฏิบัติงานอ่ืนท่ีเก่ียวของหรือเก้ือกูลดวย)  
(   ) ครบตามท่ี ก.พ. กําหนด (   ) ไมครบ/สงใหคณะกรรมการคัดเลือก



บุคคลพิจารณา  
(   ) สาขาพยาบาลศาสตร สงใหคณะกรรมการประเมินผลงานพิจารณา  
 
2. การประเมินคุณลักษณะของบุคคล  
(   ) ผานการประเมิน (   ) ไมผานการประเมินเหตุผล
............................................................................  
 
3. สรุปผลการตรวจสอบคุณสมบัติของบุคคล  
(   ) อยูในหลักเกณฑท่ีจะดําเนินการตอไปได (   ) ไมอยูในหลักเกณฑ
เนื่องจาก......................................  
(   ) อยูในหลักเกณฑท่ีจะดําเนินการตอไปไดแตตองใหคณะกรรมการ
พิจารณาเรื่องระยะเวลาข้ันตํ่าในการ  
ดํารงตําแหนง  
 
 
 

ลงช่ือ..............................................ผูรับผิดชอบงานการเจาหนาท่ี  
                                                             
(...............................................)  
                                                           
............../………….........../................. 
 
 
 
 

 



15. ผลการพิจารณาคัดเลือกบุคคล กรณีตําแหนงเลื่อนไหล 
ช่ือผูขอรับการคัดเลือก 
......................................................................................................
............................... 
      (   ) ไดรับการคัดเลือกใหสงผลงานประเมิน 
      (   ) ไมไดรับการคัดเลือก 
            ระบุเหตุผล
......................................................................................................
..................................... 
......................................................................................................
................................................................... 

 
 

(ลงช่ือ)..........................................................(ผูมีอํานาจส่ังบรรจุตาม
มาตรา 57) 

                                            
(………………………………………………….....) 
                                            
…………/…………..…………………/……………… 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

16. ผลการพิจารณาคัดเลือกบุคคล กรณีนอกเหนือจากตําแหนงเลื่อน
ไหลตามขอ 15  
ช่ือผูขอรับการคัดเลือก 
...................................................................................................
..................................  
     (   ) ไดรับการคัดเลือกใหสงผลงานประเมิน  



     (   ) ไดรับการคัดเลือกใหยาย/โอน/บรรจุกลับไดโดยไมตองสงผล
งานประเมิน  
     (   ) ไดรับการคัดเลือกใหยาย/โอน/บรรจุกลับ โดยตองสงผลงาน
ประเมิน  
     (   ) ไมไดรับการคัดเลือก  
           ระบุเหตุผล
...................................................................................................
.......................................  
...................................................................................................
......................................................................  
 
 
                              (ลง
ช่ือ)……………………………………………..ประธาน
คณะกรรมการคัดเลือก  
                                    
(………………………………………………….....) 
                                    

…………/…………..…………………/……………… 

 

 
     (   ) เห็นชอบ  
     (   ) มีความเห็นแตกตาง เนื่องจาก
...................................................................................................
..........  
           



...................................................................................................

......................................................  
(ลงช่ือ)…………………………………………………………..ผูมี

อํานาจส่ังบรรจุตามมาตรา 57  
                                   
(………………………………………………….....) 
                                   

…………/…………..…………………/……………… 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 


