
 
 
 

ใบสมัคร 
        ขอรับการประเมินบุคคลเพ่ือเลื่อนข้ึนแตงตัง้ใหดํารงตําแหนง ประเภทวิชาการ  
                     ระดับ...................   ของโรงพยาบาล.................................  
                              สํานักงานสาธารณสุขจังหวัด.................................  
1. ขอมูลสวนบุคคล 
    ชื่อ…......................................................................ชื่อสกุล……....................................................................... 
 วัน เดือน ปเกิด…..................................................อายุตัว…......................ป อายุราชการ…........................ป 
 วันเกษียณอายุ…..................................................ปจจุบันดํารงตําแหนง…..................................................... 
 ระดับ…...................................................สวนราชการ…................................................................................ 
 …………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
 ตั้งแต….....................................................................อัตราเงินเดือน.......................................................บาท 
 โทรศัพท….........................................................E-mail……………………………………….…………………………… 

2. การดํารงตําแหนง 
 - ดํารงตําแหนง….........................................ระดับชํานาญการ ตั้งแต…...................................................... 
    - ดํารงตําแหนง ผูชวยสาธารณสุขอําเภอ / หัวหนากลุมงาน / หัวหนางานภายใตโครงสรางท่ี สป.กําหนด 
(โปรดแนบหลักฐาน)  
 ตามคําสั่ง.................................................................................................................................... 
3. ประวัติการฝกอบรม (โปรดแนบหลักฐาน) 
    - ผานการอบรมหลักสูตร ผูบริหารระดับตน เม่ือวันท่ี................................................................................ 
 - ผานการอบรมหลักสูตร ผูบริหารระดับกลาง เม่ือวันท่ี............................................................................ 
    - เปนผูไดรับการเสนอชื่อ / สมัครเขารับการอบรมหลักสูตร ผูบริหารระดับตน หรือผูบริหารระดับกลาง 
    เม่ือวันท่ี...................................................................................................... 

4. ความผิดทางวินัย เปนผูอยูระหวาง 
  อยูระหวางการสอบสวน......................................................................เม่ือ…................................... 
  ถูกลงโทษ…......................................................................................เม่ือ….................................... 
  ไมมี 

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

 สถาบัน…................................................................จบการศึกษาเม่ือ…......................................... 
    ปริญญาโท…..........................................................สาขา…............................................................ 

 สถาบัน…...............................................................จบการศึกษาเม่ือ….......................................... 
  ปริญญาเอก…........................................................สาขา…............................................................ 
 สถาบัน…...............................................................จบการศึกษาเม่ือ..............…............................ 
  ใบอนุญาตประกอบวิชาชีพ………..........................................เลขท่ี…............................................. 
 วันออกใบอนุญาต…...............................................วันหมดอายุ….................................................. 

 
 
 
 

 
รูปถาย 

1 x 1.5 น้ิว 
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6. ผลงานวิชาการท่ีจะสงประเมิน (ตามท่ีคณะกรรมการประเมินผลงานกําหนด) 
ผลงานเรื่องท่ี 1 …........................................................................................................................................ 

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

 การจัดทําผลงานวิชาการ (แนบหลักฐานท่ีเก่ียวของ) 
  เสร็จสมบูรณ เผยแพรผลงานใน วารสาร/เว็บไซต..........................................วันท่ี........................... 
         เสร็จสมบูรณ มีหนังสือตอบรับการเผยแพรผลงานใน 
             วารสาร/เว็บไซต....................................................วันท่ี 
  อยูระหวางจัดทําผลงานวิชาการ ไดรับหนังสือรับรองจากคณะกรรมการจริยธรรม วันท่ี................. 
  ยังไมไดจัดทําผลงานวิชาการ ยังไมมีหนังสือรับรองจากคณะกรรมการจรยิธรรม 

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

 การจัดทําผลงานวิชาการ (แนบหลักฐานท่ีเก่ียวของ) 
  เสร็จสมบูรณ เผยแพรผลงานใน วารสาร/เว็บไซต..........................................วันท่ี........................... 
         เสร็จสมบูรณ มีหนังสือตอบรับการเผยแพรผลงานใน 
             วารสาร/เว็บไซต....................................................วันท่ี 
  อยูระหวางจัดทําผลงานวิชาการ ไดรับหนังสือรับรองจากคณะกรรมการจริยธรรม วันท่ี................. 
  ยังไมไดจัดทําผลงานวิชาการ ยังไมมีหนังสือรับรองจากคณะกรรมการจริยธรรม 

7. ขอเสนอแนวคิดเพ่ือพัฒนางาน/ปรับปรุงงาน ท่ีจะสงประเมิน 
  เรื่อง…………...................................................................................................................................................... 
 …………………………………........................…………………………………………………………………………………………… 

 
  ขาพเจาขอรับรองวาขอความท่ีแจงไวในแบบฟอรมนี้ถูกตองและเปนจริงทุกประการ        

หากตรวจสอบภายหลังแลวพบวาขอความดังกลาวเปนเท็จ หรือไมถูกตองจะถือวาหมดสิทธิเขารับ 
การประเมินบุคคลและหากไดรับการพิจารณาประเมินบุคคลแลวจะถือวาเปนโมฆะ 

 
ลงชื่อ…...........................................ผูขอรับเขารับการประเมินบุคคล 

                                   (….................................................) 
                          (วันท่ี) .........../...................../................ 
  
7. คํารับรอง/ความเห็นของผูบังคับบัญชาระดับตน 
…………………………………........................…………………………………………………………………………………………………
….............................................................................................…………………………………........................…………
…...……………………………………………………………………………………………………………………........................………… 
     

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

(ตําแหนง) ............................................................... 
                                                                (วันท่ี) .........../...................../................ 
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สถานท่ีติดตอ 

 

ท่ีอยูปจจุบันสามารถติดตอไดสะดวก 
 บานเลขท่ี…....................................ซอย/ตรอก…..............................ถนน….......................................... 
 แขวง/ตําบล….....................................เขต/อําเภอ….............................จังหวัด….................................. 
 รหัสไปรษณีย….......................โทรศัพทบาน…................................โทรศัพทมือถือ…............................ 
 โทรสาร…........................................E-mail…………………………………………………………………….…………. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
2. แบบสรุปความเห็นในการประเมินคุณลักษณะของบุคคล  

ชื่อผูขอประเมิน ................................................................................................................................................ 
  ตําแหนงท่ีขอประเมิน ........................................................................................................................................ 

รายการประเมิน คะแนนเต็ม 
คะแนน 
ท่ีไดรับ 

 
1.  ความรับผิดชอบ พิจารณาจากพฤติกรรม เชน 
    - เอาใจใสในการทํางานท่ีไดรับมอบหมายและหรืองานท่ีเก่ียวของอยางมี  
      ประสิทธิภาพ 
    - ยอมรับผลงานของตนเองท้ังในดานของความสําเร็จและความผิดพลาด 
    - พัฒนาและปรับปรุงงานในหนาท่ีใหดียิ่งข้ึนและหรือแกไขปญหาหรือ 
      ขอผิดพลาดท่ีเกิดข้ึน เชน งานใดท่ีสําเร็จและไดผลดีแลวก็พยายามปรับปรุง   
      ใหดีข้ึนไปอีกเรื่อยๆ หรืองานท่ีพบวามีปญหาหรือขอผิดพลาดก็พยายาม 
      แกไขไมละเลยหรือปลอยท้ิงไวจนเกิดปญหาเชนนั้นซํ้าๆ อีก 
2.  ความคิดริเริ่ม พิจารณาจากพฤติกรรม เชน 
    - คิดคนระบบแนวทาง วิธีดําเนินการใหมๆ เพ่ือประสิทธิผลของงาน 
    - แสดงความคิดเห็นใหขอเสนอแนะอยางสมเหตุสมผลและสามารถปฏิบัติได 
    - แสวงหาความรูใหมๆ เพ่ิมเติมอยูเสมอโดยเฉพาะในสายวิชาชีพ/งานของตน 
    - ตรวจสอบ ปรับปรุง แกไข หรือดัดแปลงวิธีทํางานใหมีประสิทธิภาพและ   
      กาวหนาอยูตลอดเวลา 
    - สนใจในงานท่ียุงยากซับซอน 
    - มีความไวตอสถานการณหรือความฉับไวในการรับรูสิ่งเราภายนอก 
3.  การแกไขปญหาและการตัดสินใจ พิจารณาจากพฤติกรรม เชน 
    - วิเคราะหหาสาเหตุกอนเสมอเม่ือประสบปญหาใดๆ 
    - วิเคราะหลูทางแกปญหา โดยมีทางเลือกปฏิบัติไดหลายวิธ ี
    - เลือกทางปฏิบัติในการแกปญหา ไดถูกตองเหมาะสม 
    - ใชขอมูลประกอบการตัดสินใจและแกปญหา (ไมใชความรูสึกของตนเอง)  
4. ความประพฤติ พิจารณาจากพฤติกรรม เชน 
    - รักษาวินัย และมีน้ําใจเอ้ือเฟอเผื่อแผ 
    - มีกิริยาวาจาสุภาพ ออนโยน 
    - มีความประพฤติสวนตัวท่ีเหมาะสมและควบคุมอารมณได 
    - ปฏิบัติงานอยูในกรอบของขอบังคับวาดวยจรรยาบรรณของขาราชการ 
      พลเรือนและวิชาชีพของตน 
    - มีความซ่ือสัตยสุจริต 
5. ความสามารถในการสื่อความหมาย พิจารณาจากพฤติกรรม เชน 
    - สื่อสารกับบุคคลตางๆ เชน ผูบังคับบัญชา เพ่ือนรวมงาน ผูรับบริการ  
      และผูท่ีเก่ียวของไดดี โดยเขาใจถูกตองตรงกัน 
    - ถายทอดและเผยแพรความรูทางวิชาการใหผูอ่ืนเขาใจอยางชัดเจน  
       โดยใชภาษาอยางถูกตองเหมาะสม 
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รายการประเมิน คะแนนเต็ม 
  คะแนน 
   ท่ีไดรับ 

 
6. การพัฒนาตนเอง พิจารณาจากพฤติกรรม เชน 
    - ติดตาม ศึกษา คนควาความรูใหม หรือสิ่งท่ีเปนความกาวหนาทางวิชาการ/  
      วิชาชีพอยูเสมอ 
    - สนใจและปรับตนเองใหกาวทันวิทยาการใหมๆ ตลอดเวลา 
    - นําความรูและวิทยาการใหมๆ มาประยุกตใชในการปฏิบัติงาน 
      ไดอยางมีประสิทธิภาพ 
7. การทํางานรวมกับผูอ่ืน 
    - ยอมรับฟงความคิดเห็นของผูอ่ืน 
    - ใหความรวมมือในการปฏิบัติงานกับผูอ่ืน 
    - เคารพในสิทธิของผูอ่ืน 
    - มีมนุษยสัมพันธในการปฏิบัติงาน 
8. ความเสียสละ 
    - การอุทิศเวลาใหงาน 
    - สามารถชวยเหลือหนวยงานขององคกรอ่ืนๆ ท้ังภายในและภายนอก  
      องคกรท้ังงาน โดยตรงและงานท่ีเก่ียวของอ่ืนๆ 
    - การไมเก่ียงงาน  

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

รวม 100  
 
 



เอกสารประกอบการพิจารณาขอนับระยะเวลาการดํารงตําแหนงในสายงานท่ีขอเกื้อกูลกับตําแหนงท่ีขอประเมิน 

ของ นาย/นาง/นางสาว............................................................ตําแหนง................... .......ตาํแหนงเลขท่ี.......................... 

สวนราชการ (ระบุงาน/ฝาย/กลุม/สอ./สสอ./รพ./สสจ.)...................................................................................................................................... 

ประเมินเพ่ือดํารงตําแหนง..................................................ตําแหนงเลขท่ี................... .......สวนราชการ.................................................... ...... 

ช่ือ- สกุล/ตําแหนงปจจบัุน/วุฒิ 

 

 

 

ชวงเวลาดํารงตําแหนง 

ท่ีขอเก้ือกูล 

ตําแหนง/ลักษณะงานท่ี 

ปฏิบัติในตําแหนงท่ีขอเก้ือกูล 

ระยะเวลา 

ท่ีขอเก้ือกูล 

จํานวน 

ผูรวม

ดําเนินการ 

สัดสวนท่ี 

ผูขอเก้ือกูลได

ปฏิบัติงาน 

% 

ตําแหนง/ลักษณะงานของตําแหนงท่ีขอ

ประเมิน 

ผูรับรอง 

(เซ็นทุกหนา) 

 เปนชวงระยะเวลา 

การดํารงตําแหนงท่ี 

ขอเก้ือกูลท้ังหมด 

 

เปนการดํารงตําแหนงท่ีขอ

เก้ือกูลแยกเปนแตละระดับ 

 

ตําแหนงท่ี 1..ระดับ.... 

มีลักษณะงานท่ีปฏิบัต ิ

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

 

ตําแหนงท่ี 2..ระดับ.... 

................................ ฯลฯ 

เปนระยะเวลา 

เฉพาะท่ีดํารง 

ตําแหนง 

แตละระดบั

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

* รวม

ระยะเวลาของ

แตละตําแหนง

แลวจะตองมี

ยอดรวมเทากับ    

ชองท่ี 2 

ผูท่ีรวม 

ปฏิบัติงาน 

ของแตละงาน 

 เปนลักษณะงานท่ีไปดาํรงตําแหนงใหม  

โดยแยกเปนแตละระดับใหตรง 

ตามลักษณะงานท่ีปฏิบัติตามมาตรฐาน 

กําหนดตําแหนง 

(...........................) 

ผูขอประเมิน 

วัน/เดือน/พ.ศ. 

(...........................) 

ผูบังคับบัญชาที่ควบคุมดูแล

การปฏิบัติงาน 

วัน/เดือน/พ.ศ. 

(...........................) 

ผูบังคับบัญชาเหนือขึ้นไป 

 1 ระดับ 

วัน/เดือนพ.ศ. 

 


