




 

 

  

 

ใบสมัคร 
        ขอรับการประเมินบุคคลเพื่อเลื่อนขึ้นแต่งตัง้ให้ด ารงต าแหน่ง ประเภทวิชาการ  
                     ระดับช านาญการพิเศษ ของโรงพยาบาลกุมภวาปี  
                              ส านักงานสาธารณสุขจังหวัดอุดรธาน ี 

 
 

1. ข้อมูลส่วนบุคคล 
    ชื่อ…......................................................................ชื่อสกุล…….......................................................................... 
 วัน เดือน ปีเกิด…...................................................อายุตัว…......................ปี อายุราชการ…..........................ปี 
 วันเกษียณอายุ…..................................................ปัจจุบันด ารงต าแหน่ง…....................................................... 
 ระดับ…...................................................ส่วนราชการ…................................................................................... 
 ……………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
 ตั้งแต่….....................................................................อัตราเงินเดือน..........................................................บาท 
 โทรศัพท์…..........................................................E-mail………………………………………..……………………………… 

2. การด ารงต าแหน่ง 
 ด ารงต าแหน่ง….........................................ระดับช านาญการ ตั้งแต่…..................................... 

3. ความผิดทางวินัย เป็นผู้อยู่ระหว่าง 
  ถูกสอบสวน….......................................................................เมื่อ….................................................. 
  ถูกลงโทษ…..........................................................................เมื่อ…................................................. 
  ไม่มี 

4. วุฒิการศึกษา (โปรดแนบหลักฐาน) 
  ปริญญาตรี…..........................................................สาขา….............................................................. 

 สถาบัน…................................................................จบการศึกษาเมื่อ…............................................ 
 ปริญญาโท…..........................................................สาขา….............................................................. 

 สถาบัน…...............................................................จบการศึกษาเมื่อ…............................................ 
  ปริญญาเอก…........................................................สาขา….............................................................. 
 สถาบัน…...............................................................จบการศึกษาเม่ือ..............….............................. 
  ใบอนุญาตประกอบวิชาชีพ………..........................................เลขที…่............................................... 
 วันออกใบอนุญาต…...............................................วันหมดอายุ….................................................... 

5. ผลงานวิชาการท่ีจะส่งประเมิน (ตามที่คณะกรรมการประเมินผลงานก าหนด) 
ผลงานเรื่องท่ี 1 …................................................................................................................... ........................ 

 …………………………………………………………………………………………………………………...………………………………… 
ผลงานเรื่องท่ี 2 …........................................................... ................................................................................ 

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

6. ข้อเสนอแนวคิดเพ่ือพัฒนางาน/ปรับปรุงงาน ที่จะส่งประเมิน 
    เรื่อง…………......................................................................................................................................................  
 …………………………………........................……………………………………………………………………………………………… 
 

รูปถ่าย 
1 x 1.5 

นิ้ว 
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  ข้าพเจ้าขอรับรองว่าข้อความที่แจ้งไว้ในแบบฟอร์มนี้ถูกต้องและเป็ นจริงทุกประการ        

หากตรวจสอบภายหลังแล้วพบว่าข้อความดังกล่าวเป็นเท็จ หรือไม่ถูกต้องจะถือว่าหมดสิทธิเข้ารับ 
การประเมินบุคคลและหากได้รับการพิจารณาประเมินบุคคลแล้วจะถือว่าเป็นโมฆะ 

 
ลงชื่อ…...........................................ผู้ขอรับเข้ารับการประเมินบุคคล 

                                   (….................................................) 
                             (วันที่) .........../...................../................  
  
7. ค ารับรอง/ความเห็นของผู้บังคับบัญชาระดับต้น 
…………………………………........................……………………………………………………………………………………………………
.…………..................................................................................................................................................... .............
...............................................................................................…………………………………........................……………..
.……………………………………………………………………………………………………………………........................……………..… 
 
     
 

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

                                                       (ต ำแหน่ง) ............................................................... 
                                                                (วันที่) .........../...................../................ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
สถานที่ติดต่อ 

 

ที่อยู่ปัจจุบันสามารถติดต่อได้สะดวก 
 บ้านเลขท่ี…....................................ซอย/ตรอก…..............................ถนน…............................................. 
 แขวง/ต าบล….....................................เขต/อ าเภอ….............................จังหวัด…..................................... 
 รหัสไปรษณีย์….......................โทรศัพท์บ้าน…................................โทรศัพท์มือถือ…............................... 
 โทรสาร…........................................E-mail……………………………………………………………………….…………. 

 



 
 

 

 

 

แบบแสดงรายละเอยีดประกอบการขอประเมินบุคคล 

 

 

 

 

 

ของ 

.........................(ช่ือ-สกลุ)........................ 

ต าแหน่ง.................................. (ด้าน....................................) 

ต าแหน่งเลขที่..............ส่วนราชการ..................................................... 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ขอประเมินบุคคลเพ่ือแต่งตั้งให้ด ารง 

ต าแหน่ง......................................... (ด้าน....................................) 

ต าแหน่งเลขที่..............ส่วนราชการ..................................................... 
 

 

 



 

 
 

 

แบบแสดงรายละเอยีดประกอบการขอประเมินบุคคล 

1. แบบแสดงข้อมูลส่วนบุคคล 

๑. ช่ือผูข้อประเมิน 
.................................................................................................................. 

๒. ต าแหน่งปัจจุบนั ..........................ระดบั...................(ดา้น..........................(ถา้มี)) 

ต าแหน่งเลขท่ี ...........................สังกดั ฝ่าย/กลุ่ม/ส่วน ........................................... 
กอง/ส านกั/สถาบนั/ศูนย ์...................................กรม ......................................... 

๓. ต าแหน่งท่ีขอประเมิน .............................ระดบั..................(ดา้น..................(ถา้มี)) 

ต าแหน่งเลขท่ี ..............................สังกดั ฝ่าย/กลุ่ม/ส่วน ......................................... 
กอง/ส านกั/สถาบนั/ศูนย ์...................................... กรม ...................................... 

๔. ประวติัส่วนตวั (จาก ก.พ. ๗) 

เกิดวนัท่ี ......... เดือน ........................... พ.ศ. ............  อาย ุ.................. 
อายรุาชการ .............ปี .................... เดือน   ปีเกษียณ .............................. 

๕. ประวติัการศึกษา 
คุณวฒิุและวชิาเอก 

(ช่ือปริญญา) 
ปีท่ีส าเร็จการศึกษา สถาบนั 

 

   

๖. ใบอนุญาตประกอบวชิาชีพ (ถา้มี)  (ช่ือใบอนุญาตและเลขท่ีใบอนุญาต) 

วนัออกใบอนุญาต .........................................วนัหมดอาย ุ................................ 

๗. ประวติัการรับราชการ (จากเร่ิมรับราชการจนถึงปัจจุบนั  แสดงเฉพาะท่ีไดรั้บแต่งตั้งใหด้ ารงต าแหน่ง 
ในระดบัสูงข้ึนแต่ละระดบั และการเปล่ียนแปลงในการด ารงต าแหน่งในสายงานต่าง ๆ) 

วนั เดือน ปี ต าแหน่ง สังกดั 
   
   
                                      

   8. ประวติัการฝึกอบรมและดูงาน 

ปี ระยะเวลา หลกัสูตร สถาบนั 

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

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

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

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

 
9. ประสบการณ์ในการปฏิบติังาน (เคยปฏิบติังานเก่ียวกบัอะไรบา้งท่ีนอกเหนือจากขอ้ 7 เช่น  
เป็นหวัหนา้โครงการ หวัหนา้งาน กรรมการ อนุกรรมการ วทิยากร อาจารยพ์ิเศษ เป็นตน้)  

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

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



 

1. แบบแสดงข้อมูลส่วนบุคคล 

   

  ขา้พเจา้ขอรับรองวา่ขอ้ความท่ีแจง้ไวใ้นแบบฟอร์มน้ีถูกตอ้งและเป็นความจริงทุกประการ 

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

 (...................................) 
                                                  (วนัท่ี) ............/............./......... 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

หมายเหตุ ข้อ 1 – 9 ให้ผู้ขอประเมินเป็นผู้กรอกข้อมูล และหน่วยงานการเจ้าหน้าที่เป็นผู้ตรวจสอบความถูกต้อง 
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2. แบบสรุปความเห็นในการประเมินคุณลกัษณะของบุคคล  

ช่ือผูข้อประเมิน ................................................................................................................  
  ต าแหน่งท่ีขอประเมิน ..................................................................................................... 

รายการประเมิน คะแนนเต็ม 
คะแนน 

ที่ได้รับ 

 

1.  ความรับผิดชอบ พิจารณาจากพฤติกรรม เช่น 

    - เอาใจใส่ในการท างานท่ีไดรั้บมอบหมายและหรืองานท่ีเก่ียวขอ้งอยา่งมี  
      ประสิทธิภาพ 

    - ยอมรับผลงานของตนเองทั้งในดา้นของความส าเร็จและความผิดพลาด 
    - พฒันาและปรับปรุงงานในหนา้ท่ีใหดี้ยิง่ข้ึนและหรือแกไ้ขปัญหาหรือ 
      ขอ้ผดิพลาดท่ีเกิดข้ึน เช่น งานใดท่ีส าเร็จและไดผ้ลดีแลว้ก็พยายามปรับปรุง   
      ใหดี้ข้ึนไปอีกเร่ือยๆ หรืองานท่ีพบวา่มีปัญหาหรือขอ้ผดิพลาดก็พยายาม 

      แกไ้ขไม่ละเลยหรือปล่อยทิ้งไวจ้นเกิดปัญหาเช่นนั้นซ ้าๆ อีก 
2.  ความคิดริเร่ิม พิจารณาจากพฤติกรรม เช่น 

    - คิดคน้ระบบแนวทาง วธีิด าเนินการใหม่ๆ เพ่ือประสิทธิผลของงาน 

    - แสดงความคิดเห็นใหข้อ้เสนอแนะอยา่งสมเหตุสมผลและสามารถปฏิบติัได ้
    - แสวงหาความรู้ใหม่ๆ เพ่ิมเติมอยูเ่สมอโดยเฉพาะในสายวชิาชีพ/งานของตน 

    - ตรวจสอบ ปรับปรุง แกไ้ข หรือดดัแปลงวธีิท างานใหมี้ประสิทธิภาพและ   
      กา้วหนา้อยูต่ลอดเวลา 
    - สนใจในงานท่ียุง่ยากซบัซอ้น 

    - มีความไวต่อสถานการณ์หรือความฉบัไวในการรับรู้ส่ิงเร้าภายนอก 
3.  การแก้ไขปัญหาและการตัดสินใจ พิจารณาจากพฤติกรรม เช่น 

    - วเิคราะห์หาสาเหตุก่อนเสมอเม่ือประสบปัญหาใดๆ 

    - วเิคราะห์ลู่ทางแกปั้ญหา โดยมีทางเลือกปฏิบติัไดห้ลายวธีิ 
    - เลือกทางปฏิบติัในการแกปั้ญหา ไดถู้กตอ้งเหมาะสม 

    - ใชข้อ้มูลประกอบการตดัสินใจและแกปั้ญหา (ไม่ใชค้วามรู้สึกของตนเอง)  
4. ความประพฤติ พิจารณาจากพฤติกรรม เช่น 

    - รักษาวนิยั และมีน ้าใจเอ้ือเฟ้ือเผือ่แผ ่
    - มีกิริยาวาจาสุภาพ อ่อนโยน 

    - มีความประพฤติส่วนตวัท่ีเหมาะสมและควบคุมอารมณ์ได ้

    - ปฏิบติังานอยูใ่นกรอบของขอ้บงัคบัวา่ดว้ยจรรยาบรรณของขา้ราชการ 
      พลเรือนและวชิาชีพของตน 

    - มีความซ่ือสัตยสุ์จริต 

5. ความสามารถในการส่ือความหมาย พิจารณาจากพฤติกรรม เช่น 

    - ส่ือสารกบับุคคลต่างๆ เช่น ผูบ้งัคบับญัชา เพ่ือนร่วมงาน ผูรั้บบริการ  
      และผูท่ี้เก่ียวขอ้งไดดี้ โดยเขา้ใจถูกตอ้งตรงกนั 

    - ถ่ายทอดและเผยแพร่ความรู้ทางวชิาการใหผู้อ่ื้นเขา้ใจอยา่งชดัเจน  
       โดยใชภ้าษาอยา่งถูกตอ้งเหมาะสม 
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15 

 

 

 

 

 

 

 

10 
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........... 

 

 

 

 

 

........... 

 

 

 

 

 

 

 

........... 
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รายการประเมิน คะแนนเต็ม 
  คะแนน 

   ที่ได้รับ 

 

6. การพฒันาตนเอง พิจารณาจากพฤติกรรม เช่น 

    - ติดตาม ศึกษา คน้ควา้ความรู้ใหม่ หรือส่ิงท่ีเป็นความกา้วหนา้ทางวชิาการ/  
      วชิาชีพอยูเ่สมอ 
    - สนใจและปรับตนเองใหก้า้วทนัวทิยาการใหม่ๆ ตลอดเวลา 
    - น าความรู้และวทิยาการใหม่ๆ มาประยกุตใ์ชใ้นการปฏิบติังาน 

      ไดอ้ยา่งมีประสิทธิภาพ 

7. การท างานร่วมกบัผู้อ่ืน 

    - ยอมรับฟังความคิดเห็นของผูอ่ื้น 

    - ใหค้วามร่วมมือในการปฏิบติังานกบัผูอ่ื้น 

    - เคารพในสิทธิของผูอ่ื้น 

    - มีมนุษยสัมพนัธ์ในการปฏิบติังาน 

8. ความเสียสละ 
    - การอุทิศเวลาใหง้าน 

    - สามารถช่วยเหลือหน่วยงานขององคก์รอ่ืนๆ ทั้งภายในและภายนอก  
      องคก์รทั้งงาน โดยตรงและงานท่ีเก่ียวขอ้งอ่ืนๆ 

    - การไม่เก่ียงงาน  

 

10 

 

 

 

 

 

 

10 

 

 

 

 

 

10 

 

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

 

 

 

 

 

 

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

 

 

 

 

 

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

 

รวม 100  

ความเห็นของผู้บังคับบัญชาท่ีก ากบัดูแล 

     (     ) เหมาะสมกบัต าแหน่งท่ีขอรับการประเมินบุคคล ไดค้ะแนนรวมไม่ต ่ากวา่ร้อยละ 70  

     (     ) ไม่เหมาะสมกบัต าแหน่งท่ีขอรับการประเมินบุคคล ไดค้ะแนนรวมไม่ถึงร้อยละ 70  

             (ระบุเหตุผล) 

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

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

(ต าแหน่ง) ............................................................... 
  (วนัที่) ............/......................../...................... 

ความเห็นของผู้บังคับบัญชาเหนือขึน้ไป 1 ระดบั 

     (     ) เห็นดว้ยกบัการประเมินขา้งตน้ 

     (     ) มีความเห็นแตกต่างจากการประเมินขา้งตน้ในแต่ละรายการ ดงัน้ี               
             (ระบุเหตุผล) ............................................................................................................ 

 

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

(ต าแหน่ง) ............................................................... 
  (วนัที่) ............/......................../...................... 

 

หมายเหตุ :  ค ารับรองจากผูบ้งัคบับญัชาอยา่งนอ้ยสองระดบั คือ ผูบ้งัคบับญัชาท่ีก ากบัดูแล และผูบ้งัคบับญัชาท่ีเหนือข้ึนไปอีกหน่ึง
ระดบั เวน้แต่ในกรณีท่ีผูบ้งัคบับญัชาดงักล่าวเป็นบุคคลคนเดียวกนั ก็ใหมี้ค ารับรองหน่ึงระดบัได ้
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3. แบบแสดงสรุปการเสนอผลงาน  

ส่วนที่ ๑   ข้อมูลบุคคล/ต าแหน่ง 

๑.  ช่ือ - สกุล...............................................    ต าแหน่ง......................................................... 

สังกดั...............................................   เงินเดือน.................................................................. 

2.  วฒิุการศึกษา.............................................................     สาขา
........................................................................ 

3.  ด ารงต าแหน่งระดบัช านาญการ เม่ือ..................................................................................................      

4.  ด ารงต าแหน่งในสายงานท่ีจะเขา้รับการประเมินบุคคล เม่ือ..........................................................................  

5.  สรุปผลการปฏิบติังานตามภารกิจหลกัยอ้นหลงั 3 ปี................................................................................  

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

........................................................................................................................................ 
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ส่วนที่ 2   ผลงานที่เป็นผลการปฏิบัติงานหรือผลส าเร็จของงาน (ต้องเกีย่วข้องกบัต าแหน่งที่จะแต่งตั้ง) 

1.  เร่ือง...................................................................................................................................  

2.  ระยะเวลาท่ีด าเนินการ............................................................................................................ 

3.  ความรู้ ความช านาญงาน หรือความเช่ียวชาญและประสบการณ์ท่ีใชใ้นการปฏิบติังาน     

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

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

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

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

4.  สรุปสาระส าคญั ขั้นตอนการด าเนินงาน และเป้าหมายของงาน     

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

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

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

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

5.  ผลส าเร็จของงาน (เชิงปริมาณ/คุณภาพ)     

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

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

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

6.  การน าไปใชป้ระโยชน์/ผลกระทบ            
............................................................................................................................................      

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

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

7.  ความยุ่งยากและซบัซอ้นในการด าเนินการ     
............................................................................................................................................     

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

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

8.  ปัญหาและอุปสรรคในการด าเนินการ     
............................................................................................................................................ 

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

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

9.  ขอ้เสนอแนะ     
...........................................................................................................................................     

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

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

10.  การเผยแพร่ผลงาน (ถา้ม)ี     

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

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

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

 

11.  ผูมี้ส่วนร่วมในผลงาน (ถา้ม)ี 

          1) ...................................................................สัดส่วนของผลงาน......................................  

          2) ...................................................................สัดส่วนของผลงาน.....................................  

          3) ...................................................................สัดส่วนของผลงาน....................................  
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ขอรับรองวา่ผลงานดงักล่าวเป็นความจริงทุกประการ 
      

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

(ต าแหน่ง) ............................................................... 

                                                              (วนัที่) ............/......................../...................... 
                                                                                   ผูข้อประเมิน 

          ขอรับรองวา่ผลงานดงักล่าวเป็นความจริงทุกประการ 
 

รายช่ือผู้มีส่วนร่วมในผลงาน ลายมือช่ือ 
  

  

  

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

(................................................................) 
(ต าแหน่ง) ............................................................... 

    (วนัที่) ............/......................../...................... 
                                                                                          ผูบ้งัคบับญัชาท่ีก ากบัดูแล 

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

(................................................................) 
(ต าแหน่ง) ............................................................... 

                                                              (วนัที่) ............/......................../...................... 
                                                                                         ผูบ้งัคบับญัชาท่ีเหนือข้ึนไป 

 

ผลงานล าดบัที่ 2 และผลงานล าดบัที่ 3  (ถ้ามี) ใหด้ าเนินการเหมือนผลงานล าดบัท่ี 1  

โดยใหส้รุปผลการปฏิบติังานเป็นเร่ืองๆ ไป  
 

หมายเหตุ :  ค ารับรองจากผูบ้งัคบับญัชาอยา่งนอ้ยสองระดบั คือ ผูบ้งัคบับญัชาท่ีก ากบัดูแล และผูบ้งัคบับญัชาท่ีเหนือข้ึนไปอีกหน่ึง
ระดบั เวน้แต่ในกรณีท่ีผูบ้งัคบับญัชาดงักล่าวเป็นบุคคลคนเดียวกนั ก็ใหมี้ค ารับรองหน่ึงระดบัได ้
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แบบเสนอแนวคิดการพฒันาหรือปรับปรุงงาน 

(ระดบั..........................................)  

 

 

1.  เร่ือง
............................................................................................................................................. 

2.  หลกัการและเหตุผล
.........................................................................................................................................     

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

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

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

3.  บทวเิคราะห์/แนวความคิด/ขอ้เสนอ และขอ้จ ากดัท่ีอาจเกิดข้ึนและแนวทางแกไ้ข       
.............................................................................................................................................      

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

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

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

4.  ผลท่ีคาดวา่จะไดรั้บ          
............................................................................................................................................     

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

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

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

5.  ตวัช้ีวดัความส าเร็จ     
.............................................................................................................................................    

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

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

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

 

 

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

(ต าแหน่ง) ............................................................... 

                                                              (วนัที่) ............/......................../...................... 
                                                                                                 ผูข้อประเมิน 

 

 

 

 

 


