






 
ใบสมคัรเข้ารับการคดัเลือกเพ่ือเล่ือนข้าราชการ 

ต าแหน่งประเภทวชิาการ ระดับช านาญการพเิศษ (ว 10/48)    
 

เรียน อธิบดีกรมควบคุมโรค 
 ขา้พเจา้ (นาย/นาง/นางสาว)...............................................................ขอสมคัรเขา้รับการคดัเลือก    
เพื่อเล่ือนข้ึนแต่งตั้งให้ด ารงต าแหน่งในระดบัท่ีสูงข้ึน (โปรดระบุช่ือต าแหน่ง / ระดบั ต าแหน่งเลขท่ี     
และส่วนราชการ ของต าแหน่งท่ีสมคัร) 

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

.............................................................................................................................. ... 
ขา้พเจา้ขอแจง้รายละเอียดเพื่อประกอบการพิจารณา ดงัน้ี 

1.  วนั เดือน ปีเกิด........................อายุตวั..........ปี อายุราชการ.........ปี วนัเกษียณอายุ............ ..... 
2.  ปัจจุบนัด ารงต าแหน่ง / ระดบั (ตาม จ. 18) ................................................................ .......... 

ต าแหน่งเลขท่ี ........  ส่วนราชการ ....................................................................................... 
ปฏิบติังานอยู่จริงท่ี.............................................................................................................. .. 

3.  วุฒิการศึกษา 
2.1 ........................................................... .......................................... ....................... 
2.2 ......................................................................................................................... ... 
2.3 ...................................................................... ......................................................  

4.  เคยได้รับการพิจารณาความดีความชอบเป็นกรณีพิเศษ 2 ขั้น จ  านวน ......คร้ัง ปี พ.ศ. ........... 
............................................................................................................................. ............ 

5.   ความผิดทางวินัย 
      ถูกสอบสวน...................................................................เม่ือ............................................  
      ถูกลงโทษ.......................................................................เม่ือ........................................ .... 
6.  สุขภาพกายและจิตใจ 

............................................................................................................................. ............ 
7.  วิสัยทศัน์ / ความคาดหวงั  
      ....................................................... ..............................................................................  
      ............................................................................................................................. ........ 
8.   แนวทางการด าเนินการและการแกปั้ญหา 
      ............................................................................................................................. ........ 
      ............................................................................................................. ........................ 
 
 

 
รูปถ่าย 
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9.   ผลงานในอดีต 
      ............................................................................................................................. ....... 
      ................................................................................................... ................................ . 
10. แผนงาน / โครงการท่ีจะด าเนินการเม่ือด ารงต าแหน่งท่ีสมคัรในอนาคต ภายใน 3 ปี 
     ............................................................................................................................. ....... 
     ............................................................................................................................... ..... 
11.  การส่งผลงานทางวชิาการ (กรณีสมคัรในต าแหน่งทางวชิาการ ส่งผลงานไม่เกิน 3 เร่ือง) 
 11.1    ขา้พเจา้พร้อมท่ีจะส่งผลงานทางวชิาการไดท้นัที คือ เร่ือง..................................... 
     ............................................................................................................................. ....... 
 11.2    ขา้พเจา้พร้อมท่ีจะส่งผลงานทางวชิาการภายใน.....เดือน  คือ เร่ือง........................ 
     ............................................................................................................................. ....... 
 

ขา้พเจา้ขอรับรองว่าขอ้ความท่ีแจง้ไวใ้นแบบฟอร์มน้ี ถูกตอ้งและเป็นจริงทุกประการ  
หากตรวจสอบภายหลงัแลว้พบวา่ขอ้ความดงักล่าวเป็นเท็จหรือไม่ถูกตอ้งจะถือวา่หมดสิทธ์ิไดรั้บการคดัเลือก 
และหากไดรั้บการพิจารณาคดัเลือกแลว้จะถือวา่เป็นโมฆะ 
 
 
      (ลงช่ือ)......................................... (ผูส้มคัร)  
       (....................................) 
 
 
12.  ค  ารับรอง/ ความเห็นของผูบ้งัคบับญัชา (หวัหนา้หน่วยงานระดบักอง).......................................... 
       ........................................................................................................................................................ 
       ........................................................................................................................................................ 
 
 
      (ลงช่ือ)   ............................................................ 
          (....................................................) 
      ต าแหน่ง..........................................ผูบ้งัคบับญัชาตน้สังกดั 
 
 
 
 

 



 ๑ 

 
 
 

(ปกหน้า) 

เอกสารประกอบค าขอคัดเลือกบุคคล 
 

ของ 
.........................(ชื่อ-สกุล)........................ 

 
 

 

 

 

 

 

 

 
 

ขอคัดเลือกให้เข้ารับการประเมินเพื่อเลื่อนขึ้นแต่งตั้งให้ด ารงต าแหน่ง 
...........................................….............................................................. 

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

กรมควบคุมโรค 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

แบบฟอร์มเอกสารประกอบค าขอคัดเลือกบุคคลให้เข้ารับการประเมินเพื่อเลื่อนขึ้นแต่งตั้งให้ด ารงต าแหน่งในระดับที่สูงขึ้น  
ต าแหน่งประเภทวิชาการ ระดับช านาญการและระดับช านาญการพเิศษ ทุกต าแหน่ง ของกรมควบคุมโรค 

(แบบฟอร์มที่ 1.1) 



 ๒ 

 

สารบัญ 
 
เอกสารประกอบค าขอคัดเลือกบุคคล      หน้า  
 
1. แบบพิจารณาคุณสมบัติของบุคคล (เอกสารหมายเลข 1)        
 1.1 ตอนที่ 1 ข้อมูลส่วนบุคคล       ………….  
 1.2 ตอนที่ 2 การตรวจสอบคุณสมบัติของบุคคล     ………….  
 
2. แบบแสดงรายละเอียดการเสนอผลงาน (เอกสารหมายเลข 2)    
 2.1 ตอนที่ 1 หน้าที่ความรับผิดชอบ      ………….  
 2.2 ตอนที่ 2 ผลการปฏิบัติงานย้อนหลัง 3 ปี 
  2.2.1 ผลงานด้านบริการ/ปฏิบัติการ ย้อนหลัง 3 ปี    ………….  
  2.2.2 ผลงานการสอนหรือฝึกอบรมย้อนหลัง 3 ปี    ………….  
  2.2.3 ผลงานการให้ค าปรึกษาย้อนหลัง 3 ปี 
 
3. แบบแสดงรายละเอียดการเสนอผลงานที่จะขอประเมิน     ………….  
 3.1 ผลงานที่เป็นผลการด าเนินงานที่ผ่านมา (เอกสารหมายเลข 3 : อวช.2)   ………….  
 3.2 ข้อเสนอแนวความคิด/วิธีการเพ่ือพัฒนางาน (เอกสารหมายเลข 4 : อวช.3) 
 3.3 ผลงานเอกสารวิชาการ (เอกสารหมายเลข 5 : อวช.4)    ………….  
 
4. แบบประเมินคุณลักษณะของบุคคล       ………….  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 ๓ 

-  ……ใส่เลขหน้า.....- 
 

 
 

 
 

ตอนที่ 1   ข้อมูลส่วนบคุคล 
 

1. ชื่อผู้ขอรับการคัดเลือก..........................................................................................................................  
2. ต าแหน่งปัจจุบัน............................................................................................ต าแหน่งเลขท่ี................... 

งาน / ฝ่าย / กลุ่ม........................................................................................................... ....................... 
กอง / สถาบัน / ส านัก / ส านักงาน/กรม..............................................................................................        
ด ารงต าแหน่งปัจจุบันตั้งแต่วันที่……… เดือน…………………….…… พ.ศ……………………………………… 
อัตราเงินเดือนปัจจุบัน ……………. บาท     อัตราเงินเดือนในปีงบประมาณท่ีแล้วมา…………………บาท 

3. ขอคัดเลือกให้เข้ารับการประเมินเพ่ือแต่งตั้งให้ด ารงต าแหน่ง................................................................ 
ด้าน.............................................................................................ต าแหน่งเลขท่ี....... .............................. 
งาน / ฝ่าย / กลุ่ม...................................................................................................................................  

     กอง / สถาบัน / ส านัก / ส านักงาน/กรม................................................................................................  
4. ประวัติส่วนตัว  (จาก ก.พ.7) 

เกิดวันที่.....................เดือน.............................................................พ.ศ......................... ..... 
อายุราชการ...............ปี............................เดือน     

5. ประวัติการศึกษา 
 

คุณวุฒิ  (ชื่อปริญญา และสาขา/วิชาเอก) วัน เดือน ปีที่ส าเร็จการศกึษา สถาบัน 
   
   
   

 

6. ใบอนุญาตประกอบวิชาชีพ (ถ้ามี)  (ชื่อใบอนุญาต)................................................................................. 
วันออกใบอนุญาต............................................................วันหมดอายุ.............. .......................................    

7. ประวัติการรับราชการ (จากเริ่มรับราชการจนถึงปัจจุบัน เฉพาะที่ได้รับแต่งตั้งให้ด ารงต าแหน่งใน
ระดับสูงขึ้นแต่ละระดับ  และการเปลี่ยนแปลงในการด ารงต าแหน่งในสายงานต่าง ๆ) 

 

วัน  เดือน  ปี ต าแหน่ง อัตราเงินเดือน สังกัด 
    
    
    

 
 
 
 
 
 
 
 

แบบพิจารณาคุณสมบัติของบุคคล 

เอกสารหมายเลข 1 



 ๔ 

-  ……ใส่เลขหน้า.....- 
 

เอกสารหมายเลข 1 
 

ตอนที่ 1     ข้อมูลส่วนบคุคล 
8.  ประวัติการฝึกอบรมและดูงาน 
 

ปี ระยะเวลา หลักสูตร สถาบัน 
    
    
    
    
    
    
    
    
    
 
 
9.  ประสบการณ์ในการปฏิบัติงาน  (เคยปฏิบัติงานเกี่ยวกับอะไรบ้างที่นอกเหนือจากข้อ 7 เช่น    
     เป็นหัวหน้าโครงการ  หัวหน้างาน  กรรมการ  อนุกรรมการ  วิทยากร  อาจารย์พิเศษ  เป็นต้น) 
........................................................ ..........................................................................................................................  
............................................................................................................................. ..................................................... 
............................................................................................................................. ..................................................... 
............................................................................................................................................................ ...................... 
............................................................................................................ ...................................................................... 
............................................................................................................................. ..................................................... 
................................................................................................................................... ............................................... 
................................................................................... ...............................................................................................  
............................................................................................................................. ..................................................... 
 
             
 
                         ข้าพเจ้าขอรับรองว่า  ข้อความที่แจ้งไว้ในแบบฟอร์มนี้ถูกต้องและเป็นความจริงทุกประการ 
 
                                                          (ลงชื่อ)........................................................ผู้ขอรับการประเมิน 
                                                                  (........................................................)   
                                                                   วันที่........................................... 
 
 
 

 



 ๕ 

-  ……ใส่เลขหน้า.....- 
เอกสารหมายเลข 1 

 

ตอนที่ 2     การตรวจสอบคุณสมบัติของบุคคล 
1. คุณวุฒิทางการศึกษา 

[   ]    ตรงตามคุณสมบัติเฉพาะส าหรับต าแหน่ง 
[   ]    ไม่ตรง  แต่ ก.พ.ยกเว้นตามมาตรา 56 

2. ใบอนุญาตประกอบวิชาชีพ  (ถ้าก าหนดไว้) ชื่อใบอนุญาต........................................................................ 
     [   ]   ตรงตามที่ก าหนด                                 [   ]   ไม่ตรงตามท่ีก าหนด 
3. ระยะเวลาการด ารงต าแหน่ง 
     [   ]    ครบตามท่ีก าหนดไว้ในมาตรฐานก าหนดต าแหน่ง       
     [   ]   ไมค่รบ   แต่จะครบในวันที่..............................................................................  
4. ระยะเวลาขั้นต่ าในการด ารงต าแหน่ง  หรือเคยด ารงต าแหน่งในสายงานที่จะแต่งตั้ง 

(ให้รวมถึงการด ารงต าแหน่งในสายงานอื่นท่ีเกี่ยวข้องหรือเคยปฏิบัติงานอื่นที่เก่ียวข้องหรือเก้ือกูลด้วย) 
[   ]   ตรงตามที่ ก.พ. ก าหนด 
[   ]   ไม่ตรง  
[   ]   ส่งให้คณะกรรมการคัดเลือกบุคคลของกรมฯ  เป็นผู้พิจารณา 

     [   ]   ..................................................................................................................... ........................... 
5. อัตราเงินเดือน  (เปรียบเทียบกับอัตราเงินเดือนขั้นต่ าของต าแหน่งที่จะแต่งตั้ง) 

[   ]   ต่ ากว่าขั้นต่ า 
[   ]   เท่ากับขั้นต่ า 
[   ]   สูงกว่าขั้นต่ า 

สรุปผลการตรวจสอบคุณสมบัติของบุคคล 
          [   ]   อยู่ในหลักเกณฑ์ท่ีจะด าเนินการต่อไปได้ 
          [   ]   อยู่ในหลักเกณฑ์ท่ีจะด าเนินการต่อไปได้  แต่ต้องให้คณะกรรมการคัดเลือกบุคคลของกรมฯ  
พิจารณาในเรื่องระยะเวลาขั้นต่ าในการด ารงต าแหน่งในสายงานที่จะแต่งตั้ง 
          [   ]   ไม่อยู่ในหลักเกณฑ์  (ระบุเหตุผล)............................................................................................... 

            ............................................................................................................................. ....................... 
 
 
                                                           (ลงชื่อ)........................................................ผู้ตรวจสอบ 
                                                                    (............................................................) 
                                                              ต าแหน่ง.......................................................... 
                                                      ผู้รับผิดชอบงานการเจ้าหน้าที่ของหน่วยงานระดับส านัก/กอง 

                                                                          วันที่....................................………….. 
 
 

 

 
 
 
 



 ๖ 

 
-  ……ใส่เลขหน้า.....- 

เอกสารหมายเลข 2 
แบบแสดงรายละเอียดการเสนอผลงาน 

 
ชื่อ......................................................................................... ...................................................................................  
ขอประเมินเพ่ือแต่งตั้งให้ด ารงต าแหน่ง..............................................................ด้าน....................... ....................... 
 

ตอนที่ 1    หน้าที่ความรับผิดชอบ 
 

1. หน้าที่ความรับผิดชอบปัจจุบัน 
......................................................................................................................................................................................................... 
.......................................................................................................................................................................................................... 
.......................................................................................................................................................................................................... 
......................................................................................................................................................................................................... 
.......................................................................................................................................................................................................... 
.......................................................................................................................................................................................................... 
......................................................................................................................................................................................................... 
.......................................................................................................................................................................................................... 
.......................................................................................................................................................................................................... 

 
2. หน้าที่ความรับผิดชอบของต าแหน่งท่ีจะแต่งตั้ง  (ตามที่ ก.พ.ก าหนด) 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

 
 
 
 
 
 



 ๗ 

 
-  ……ใส่เลขหน้า.....- 

เอกสารหมายเลข 2 
 

ตอนที่ 2  ผลการปฏิบัติงานย้อนหลัง 3 ป ี
1. ผลงานด้านบริการ/ปฏิบัติการย้อนหลัง 3 ปี 
 

ล า
ดับ
ที ่

 
ผลการปฏบิัติงานด้านบริการ/

ปฏิบัติการ 

 
หน่วย
นับ 

ปริมาณงาน  
หมายเหตุ ปีงบประมาณ 

พ.ศ. .............. 
ปีงบประมาณ 
พ.ศ. .............. 

ปีงบประมาณ 
พ.ศ. .............. 

กลุ่ม
งาน 

เฉพาะ
ตัว 

กลุ่ม
งาน 

เฉพาะ
ตัว 

กลุ่ม
งาน 

เฉพาะ
ตัว 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

         
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

หมายเหตุ      
- ผลงานย้อนหลัง  3  ปี  ให้เสนอผลงานท่ีตรงกับหน้าท่ีความรับผิดชอบของต าแหน่งท่ีจะได้รับการแต่งตั้ง  โดยเสนอผลงาน

ย้อนหลัง  3  ปี    ถัดจากปีท่ีส่งค าขอประเมิน  เช่น  ส่งค าขอประเมินในปีงบประมาณ 2547   ผู้ขอประเมินต้องเสนอผลงาน
ของ 
ปีงบประมาณ 2544 , 2545 และ 2546  เป็นต้น   

- กรณีระหว่างปีดังกล่าวได้รับอนุญาตให้ลาศึกษา  ให้เว้นระยะเวลาท่ีได้ลาศึกษา  และให้เสนอผลงานของปีงบประมาณถัดไป
แทน  เช่นผู้ขอประเมินลาศึกษาตั้งแต่ วันท่ี  1  เมษายน  2542 – 31  มีนาคม  2543  ให้เสนอผลงานของ 

ปีงบประมาณ 2544  คือ  1 ตุลาคม 2543  –  30  กันยายน 2544 
ปีงบประมาณ 2543  คือ  1 เมษายน 2543 – 30 กันยายน 2543 

  ปีงบประมาณ 2542  คือ  1 ตุลาคม 2541 – 30 มีนาคม 2542 
  ปีงบประมาณ 2541  คือ  1 ตุลาคม 2540 – 30 กันยายน 2541 

 
 
 
 
 
 



 ๘ 

 
-  ……ใส่เลขหน้า.....- 

เอกสารหมายเลข 2 
 

ตอนที่ 2  ผลการปฏิบัติงานย้อนหลัง 3 ป ี
2. ผลงานการสอนหรือฝึกอบรมย้อนหลัง 3 ปี 
ปีงบประมาณ 
พ.ศ.  ............... 

วิชาท่ีสอน 
หรือฝึกอบรม 

ผู้รับค าสอน 
หรือฝึกอบรม 

จ านวน 
คน 

จ านวน 
ชั่วโมง 

หมาย 
เหตุ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

- ระบุหัวข้อที่สอน เช่น     
         การดูแลผู้ป่วยศัลยกรรม 

และ 
   หัตการ ผ่าตัด  กายวิภาค 

- ระบุกลุ่มบุคคลที่รับ 
ค าสอน เช่น แพทย์ทุน 
นักเรียนวิสัญญีวิทยา 

   

 
 
 

3. ผลงานการให้ค าปรึกษาย้อนหลัง 3 ปี 
ปีงบประมาณ 
พ.ศ.  ............... 

หัวข้อเรื่อง 
ที่ให้ค าปรึกษา 

ผู้รับค าปรึกษา 
  

จ านวน 
ครั้ง 

จ านวน 
คน 

หมาย 
เหตุ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

- ระบุหัวเรื่อง/ปัญหา เช่น 
   ปัญหาผู้ป่วยทางศัลยกรรม 

- ระบุกลุ่มบุคคลที่รับค าปรึกษา 
เช่น แพทย์โรงพยาบาลชุมชน 

   

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 ๙ 

 
 

-  ……ใส่เลขหน้า.....- 
 

 
 

 
ผลงานที่เป็นผลการด าเนินการงานที่ผ่านมา (เอกสารหมายเลข 3) 

ล าดับที่ 1 
1. ชื่อผลงาน............................................................................................. ............................................................... 
2. ระยะเวลาที่ด าเนินการ........................................................................... ............................................................ 
3. เค้าโครงเรื่อง 
............................................................................................................................. ....................................................
............................................................................................................................. .................................................... 
.............................................................................. ...................................................................................................  
............................................................................................................................. .................................................... 
4. สัดส่วนของผลงานในส่วนที่ตนเองปฏิบัติ (%) (ระบุรายละเอียดของผลงานเฉพาะส่วนที่ตนเอง 
    ปฏิบัติพร้อมทั้งสัดส่วนของผลงาน) 
..........................................................................................................  
..........................................................................................................  
5. ผู้ร่วมจัดท าผลงาน (ถ้ามี) 
   5.1 .....................................................................สัดส่วนของผลงาน (%)............................................ 
   5.2 .....................................................................สัดส่วนของผลงาน (%)............................................ 
   5.3 .....................................................................สัดส่วนของผลงาน (%)............................................ 
 

(ลงชื่อ) ................................................... 
       (................................................) 
        ผู้เสนอผลงาน 
       ................/................/............... 
 
 
ล าดับที่ 2 (ถ้ามี แสดงรายละเอียดเช่นเดียวกับล าดับที่ 1) 
 
 
 
 
 
หมายเหตุ    1. ขอให้เสนอผลงานที่เป็นผลการด าเนินการงานที่ผ่านมา อย่างน้อย 1 เรื่อง แต่ไม่เกิน 5 เรื่อง 
      2. เมื่อได้รับอนุมัติตัวบุคคลแล้วให้ส่งผลงานประเมินตามหัวเรื่องท่ีได้เสนอไว้ตามข้อ 1 
      3. หากประสงค์จะเปลี่ยนเรื่องผลงานวิชาการต้องได้รับอนุมัติก่อน 

 
 

 

แบบแสดงรายละเอียดการเสนอผลงานที่ขอรับการประเมิน  



 ๑๐ 

 
-  ……ใส่เลขหน้า.....- 

 
ข้อเสนอแนวความคิด/วิธีการเพื่อพัฒนางานหรือปรับปรุงงาน (เอกสารหมายเลข 4) 

ล าดับที่ 1 
เรื่อง .......................................................................................... ............................................................................. 
  หลักการและเหตุผล......................................................................... ............................................ 
....................................................................................................................................................................... .......... 
........................................................................................................................ ......................................................... 
............................................................................................................................. .................................................... 
  บทวิเคราะห์............................................................................................  
............................................................................................................................. .................................................... 
............................................................................................................................. .................................................... 
............................................................................................................................................................................... .. 
............................................................................................................................. .................................................... 

ข้อเสนอ............................................................................................  
.......................................................................................................... ....................................................................... 
............................................................................................................................. .................................................... 
................................................................................................................................... .............................................. 
.................................................................................... .............................................................................................  
  ผลที่คาดว่าจะได้รับ.......................................................................................................... ............ 
................................................................................................................................................... .............................. 
.................................................................................................... ............................................................................. 
............................................................................................................................. .................................................... 
............................................................................................................................. .................................................... 
  ตัวชี้วัดความส าเร็จ......................................................... ............................................................. 
............................................................................................................................. .................................................... 
............................................................................................................................................. .................................... 
.............................................................................................. ...................................................................................  
............................................................................................................................. .................................................... 
 

(ลงชื่อ) ................................................... 
       (................................................) 
        ผู้เสนอแนวคิด 
       ................/................/............ 
ล าดับที่ 2 (ถ้ามี แสดงรายละเอียดเช่นเดียวกับล าดับที่ 1) 
 
หมายเหตุ   1. ให้เสนอข้อเสนอแนวคิดเพ่ือพัฒนางานอย่างน้อย 1 เรื่อง (เป็นผลงานที่จะด าเนินการในอนาคต
หากได้รับการแต่งตั้ง) 
      2. เมื่อได้รับคัดเลือกให้เข้ารับการประเมินแล้วให้ส่งข้อเสนอแนวความคิด/วิธีการเพ่ือพัฒนางาน
เข้ารับการประเมินตามหัวข้อเรื่องที่ได้เสนอไว้ 



 ๑๑ 

 
-  ……ใส่เลขหน้า.....- 

 
ผลงานเอกสารวิชาการ  (เอกสารหมายเลข 5) 

ล าดับที่ 1 
1. ชื่อผลงาน............................................................................................. ........................................................ 
2. ระยะเวลาที่ด าเนินการ ............................................................................... ................................................. 
3. เค้าโครงเรื่อง ........................................................................................ ....................................................... 
.......................................................................................................... ................................................................ 
.......................................................................................................... ................................................................ 
.......................................................................................................... ................................................................ 
4. สัดส่วนของผลงานในส่วนที่ตนเองปฏิบัติ (%) (ระบุรายละเอียดของผลงานเฉพาะส่วนที่ตนเอง 
    ปฏิบัติพร้อมทั้งสัดส่วนของผลงาน) 
....................................................................................... ................................................................................... 
.......................................................................................................... ................................................................ 
5. ผู้ร่วมจัดท าผลงาน (ถ้ามี) 
   5.1 .....................................................................สัดส่วนของผลงาน (%)............................................ 
   5.2 .....................................................................สัดส่วนของผลงาน (%)............................................ 
   5.3 .....................................................................สัดส่วนของผลงาน (%)............................................ 
 

(ลงชื่อ) ................................................... 
       (................................................) 
        ผู้เสนอผลงาน 
       ................/................/............... 
 
ล าดับที่ 2  (ถ้ามี แสดงรายละเอียดเช่นเดียวกับล าดับที่ 1) 
 
 
 
 
หมายเหตุ   1. ให้เสนอเอกสารผลงานทางวิชาการ ไม่เกิน  3  เรื่อง 
     2. เมื่อได้รับอนุมัติตัวบุคคลแล้วให้ส่งผลงานประเมินตามหัวเรื่องท่ีได้เสนอไว้ตามข้อ 1 
     3. หากประสงค์จะเปลี่ยนเรื่องผลงานวิชาการต้องได้รับอนุมัติก่อน 
     4. ใช้หลักเกณฑ์ของผลงานวิชาการดังรายละเอียดตามหลักเกณฑ์การจัดท าเอกสารประกอบค าขอ
ประเมินผลงานเพ่ือแต่งตั้งให้ด ารงต าแหน่งประเภทวิชาการ ระดับช านาญการและระดับช านาญการพิเศษ 
ทุกสายงานของกรมควบคุมโรค 
     5. เอกสารผลงานทางวิชาการต้องไม่ซ้ ากับเรื่องที่เสนอในเอกสารหมายเลข 3 
 
 
 
 
 
 



 ๑๒ 

 
 

-  ……ใส่เลขหน้า.....- 
 

แบบประเมินคุณลักษณะของบุคคล 
 

ช่ือ ........................................................................................................................................................... 
ขอประเมินเพื่อแต่งตั้งให้ด ารงต าแหน่ง........................................................................  ด้าน   ........................................ 

ตอนที่ 1  รายการประเมิน คะแนน
เต็ม 

คะแนน 
ที่ได้รับ 

 
1. ความรับผิดชอบ  พิจารณาจากพฤติกรรม  เช่น  
         - เอาใจใส่ในการงานที่ได้รับมอบหมายและหรืองานที่เกีย่วข้องอยา่งมีประสิทธิภาพ 
        - ยอมรับผลงานของตนเองทั้งในด้านความส าเร็จและความผิดพลาด 
        - พัฒนาและปรับปรุงงานในหน้าที่ได้ดียิ่งขึ้น  และหรือแก้ไขปัญหาหรืข้อผิดพลาดที่เกิดขึ้นไปอีกเร่ือยๆ หรือ 
          งานใดที่พบว่ามีปัญหาหรือข้อผดิพลาดก็พยายามแก้ไข ไม่ละเลยหรือปล่อยทิ้งไว้จนเกิดปัญหาเช่นนั้นซ้ าๆ อกี 
2. ความคิดรเิร่ิม   พิจารณาจากพฤติกรรม  เช่น   
         - คิดริเริ่มระบบ  แนวทางวิธีด าเนินการใหม่ ๆ เพื่อประสิทธิผลของงาน 
         - แสดงความคิดเห็น  ให้ขอ้เสนอแนะอย่างสมเหตุสมผล  และสามารถปฏิบัติได้ 
         - แสวงหาความรู้ใหม่ ๆ เพิ่มเติมอยู่เสมอ โดยเฉพาะในสายวิชา / งานของตน 
         - ตรวจสอบ ปรับปรุง แก้ไข หรอืดัดแปลงวิธีการให้มีประสิทธภิาพและก้าวหน้าอยู่ตลอดเวลาสนใจงาน 
            ที่ยุ่งยากซับซ้อน 
         -  มีความไวตอ่สถานการณ์หรือความฉับไวในการรับรู้สิ่งเร้าภายนอก 
3. การแก้ไขปัญหาและการตัดสินใจ    พิจารณาจากพฤติกรรม  เช่น 
          -  วิเคราะห์หาสาเหตุก่อนเสมอเมื่อประสบปัญหาใด ๆ  
          -  วิเคราะห์ลู่ทางแกป้ัญหาโดยมีทางเลือกปฏิบัติหลายวิธี 
          - เลือกทางปฏิบัติในการแก้ปัญหาได้ถูกต้องเหมาะสม 
          - ใช้ข้อมูลประกอบในการตัดสินใจแก้ปัญหา (ไม่ใช้ความรู้สึกของตนเอง) 
4. ความประพฤต ิ   พิจารณาจากพฤตกิรรม  เช่น 
          - รักษาวินยั 
          - ให้ความรว่มมือกบัเพื่อนร่วมงาน 
          -  ปฏิบัติงานอยู่ในกรอบของขอ้บังคับว่าด้วยจรรยาบรรณของข้าราชการพลเรือนสามัญ 
5. ความสามารถในการสื่อความหมาย   พจิารณาจากพฤติกรรม  เช่น 
          - สื่อสารกบับุคคลต่าง ๆ เช่น ผูบ้ังคับบัญชา  เพื่อนรว่มงาน  ผู้รับบริการ  และบุคคลที่เกี่ยวข้องได้ดี    
              โดยเขา้ใจถูกต้องตรงกัน 
          - ถ่ายทอดและเผยแพร่ความรู้ทางวิชาการให้ผู้อื่นเข้าใจได้อยา่งชัดเจน  โดยใชภ้าษาอย่างถูกต้องเหมาะสม 
6. การพัฒนาตนเอง 
         - ติดตาม  ศึกษา  ค้นคว้าหาความรู้ใหม่ ๆ หรอืสิ่งที่เป็นความก้าวหนา้ทางวิชาการ / วิชาชีพอยู่เสมอ 
         - สนใจและปรับตนเองให้เข้ากบัวิทยาการใหม่ๆ ตลอดเวลา 
         - น าความรู้และวิทยาการใหม่ๆ มาประยกุต์ใช้ในการปฏบิัติงานได้อย่างมีประสิทธิภาพ 
7. คุณลักษณะอื่น ๆ 

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

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

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

รวม   

 
 
 
 
 
 



 ๑๓ 

-  ……ใส่เลขหน้า.....- 

 
แบบประเมินคุณลักษณะของบุคคล (ต่อ) 

 

 

ตอนที่ 2    สรุปความเหน็ในการประเมิน 
 
ความเห็นของผู้ประเมิน (ผู้บังคับบัญชา) 
            [   ]      ผ่านการประเมิน   (ได้คะแนนรวมไม่ต่ ากว่าร้อยละ  60) 
            [   ]      ไม่ผา่นการประเมิน  (ได้คะแนนรวมไม่ถึงร้อยละ  60) 
                        (ระบุเหตุผล) 
......................................................................................................................................................................................................... 
..........................................................................................................................................................................................................  
 
                                                                       (ลงช่ือผู้ประเมิน)........................................................... 
                                                                                       (...................................................................) 
                                                                          (ต าแหน่ง)........................................................................... 
                                                                                        วันท่ี............../................./.................... 
 
ความเห็นของผู้บังคับบัญชาเหนือขึ้นไป  1  ระดับ  
            [   ]    เห็นด้วยกบัการประเมินข้างต้น 
            [   ]    มีความเห็นแตกต่างจากการประเมินข้างต้นในแตล่ะรายการ  ดังนี ้
........................................................................................................................................................................................................ 
........................................................................................................................................................................................................ 
........................................................................................................................................................................................................  
                                                                     (ลงช่ือผู้ประเมิน)................................................................ 
                                                                                         (...................................................................) 
                                                                         (ต าแหน่ง)............................................................................... 
                                                                                       วันที่............../................./.................... 
ความเห็นของผู้บังคับบัญชาเหนือขึ้นไป  1  ระดับ  (กรณีที่ความเห็นของผู้บังคับบัญชาท้ัง 2 ระดับ แตกต่างกัน) 
            [   ]      ผ่านการประเมิน   (ระบุเหตผุล) 
......................................................................................................................................................................................................... 
.......................................................................................................................................................................................................... 
.......................................................................................................................................................................................................... 
 
            [   ]      ไม่ผา่นการประเมิน  (ระบเุหตผุล) 
......................................................................................................................................................................................................... 
..........................................................................................................................................................................................................                                                                                                     
                                                                                 
                                                                            (ลงช่ือผู้ประเมิน)................................................................ 
                                                                                           (...................................................................) 
                                                                            (ต าแหน่ง)............................................................................... 
                                                                                         วันท่ี............../................./.................... 
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