
 

 
เอกสารประกอบการคัดเลือก 

เพื่อเลื่อนขึน้แต่งตัง้ให้ด ำรงต ำแหน่งประเภทวิชำกำร 
ระดับทรงคุณวุฒ ิ

 
 
 
 

ของ 

 
 
 
 
 

ชื่อ - สกุล............................................................................................... 

ต ำแหน่ง....................................................ต ำแหน่งเลขที่....................... 

สังกัด กอง / ส ำนัก / สถำบัน / ศูนย์ ....................................................  

กรม.........................................................................กระทรวงวัฒนธรรม 
 
 
 
 
 
 
 
 

ขอประเมินเพื่อแต่งตั้งให้ด ำรงต ำแหน่ง.................................................... 
ต ำแหน่งเลขที่........................... กรม..................................................... 

กระทรวงวัฒนธรรม 
 

 
 

เอกสารหมายเลข 1 
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แบบแสดงข้อมูลส่วนบุคคล 

๑. ชื่อผู้ขอประเมิน ............................................................................................................................................... 
๒. ต ำแหน่งปัจจุบัน ............................................ระดับ...............................(ด้ำน .......................................(ถ้ำมี)) 

ต ำแหน่งเลขท่ี ....................................สังกัด ฝ่ำย/กลุ่ม/ส่วน .......................................................................... 
กอง/ส ำนัก/สถำบัน/ศูนย์ .......................................................... กรม ............................................................. 

๓. ต ำแหน่งที่ขอประเมิน ....................................ระดับ..............................(ด้ำน.........................................(ถ้ำมี)) 
ต ำแหน่งเลขท่ี ....................................สังกัด ฝ่ำย/กลุ่ม/ส่วน .......................................................................... 
กอง/ส ำนัก/สถำบัน/ศูนย์ .......................................................... กรม ............................................................. 

๔. ประวัติส่วนตัว (จำก ก.พ. ๗) 
เกิดวันที่ ................. เดือน ................................ พ.ศ. ...........................  อำยุ ................................................ 
อำยุรำชกำร .............ป ี.................... เดือน       ปีเกษียณ .............................................................................  

๕. ประวัติกำรศึกษำ 
คุณวุฒิและวิชำเอก                        ปีที่ส ำเร็จกำรศึกษำ                             สถำบัน 

        (ชื่อปริญญำ)                   
...................................................           .....................................             ................................................... 
...................................................           .....................................             ................................................... 
...................................................           .....................................             ................................................... 
๖. ใบอนุญำตประกอบวิชำชีพ (ถ้ำมี)  (ชื่อใบอนุญำตและหมำยเลข ................................................................) 

วันออกใบอนุญำต ...........................................................วันหมดอำยุ ......................................................... 
๗. ประวัติกำรรับรำชกำร (จำกเริ่มรับรำชกำรจนถึงปัจจุบัน  แสดงเฉพำะที่ได้รับแต่งตั้ง ให้ด ำรงต ำแหน่ง 
    ในระดับสูงขึ้นแต่ละระดับ และกำรเปลี่ยนแปลงในกำรด ำรงต ำแหน่งในสำยงำนต่ำง ๆ) 

วัน เดือน ปี                           ต ำแหน่ง                                                สังกัด 
   ........................         ...........................................................              .................................................... 
   ........................         ...........................................................              .................................................... 
   ........................         ...........................................................              .................................................... 
8. ประวัติกำรอบรมและดูงำน 

       ป ี                  ระยะเวลำ                        หลักสูตร                               สถำบัน 
   ........................     ...............................      .................................................     ............................................... 
   ........................     ...............................      .................................................     ............................................... 
   ........................     ...............................      .................................................     ............................................... 
9. ประสบการณ์ในการปฏิบัติงาน (เคยปฏิบัติงานเกี่ยวกับอะไรบ้างที่นอกเหนือจากข้อ 7 เช่น  
    เป็นหัวหน้าโครงการ หัวหน้างาน กรรมการ อนุกรรมการ วิทยากร อาจารย์พิเศษ เป็นต้น)  
   .................................................................................................................................................... 
   .................................................................................................................................................... 
   .................................................................................................................................................... 
- ข้ำพเจ้ำขอรับรองว่ำข้อควำมที่แจ้งไว้ในแบบฟอร์มนี้ถูกต้องและเป็นควำมจริงทุกประกำร 

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

  (วันที่) ......... เดือน………….... พ.ศ.............. 

-------------------------------- 
  หมำยเหตุ  ข้อ ๑ – 9 ให้ผู้ขอประเมินเป็นผู้กรอกข้อมูล และหน่วยงำนกำรเจ้ำหน้ำที่เป็นผู้ตรวจสอบควำมถูกต้อง 
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แบบตรวจสอบคุณสมบัตขิองบุคคล (ส าหรับเจ้าหน้าที่) 

1. คุณวุฒิการศึกษา  
 (   )  ตรงตามคุณสมบัติเฉพาะส าหรับต าแหน่ง  
 (   )  ไม่ตรง แต่ ก.พ. ยกเว้นตามมาตรา 56 

2. ใบอนุญาตประกอบวิชาชีพ (ถ้าก าหนดไว้) 
 (   )  ตรงตามก าหนด (ใบอนุญาต......................)  
 (   )  ไม่ตรงตามที่ก าหนด  

3. ระยะเวลาการด ารงต าแหน่ง 
 (   )  ครบตามท่ีก าหนดไว้ในมาตรฐานก าหนดต าแหน่ง 
 (   )  มี แตไ่ม่ครบ  
 (   )  ไม่มี 

4. ระยะเวลาในการด ารงต าแหน่ง หรือเคยด ารงต าแหน่งในสายงานที่จะแต่งตั้ง 
 (ให้รวมถึงการด ารงต าแหน่งในสายงานอ่ืนที่เกี่ยวข้อง หรือเคยปฏิบัติงานอ่ืนที่เกี่ยวข้องหรือเกื้อกูลด้วย) 
 (   )  ตรงตามท่ี ก.พ. ก าหนด 
 (   )  ไม่ตรง  
 (   )  ส่งให้คณะกรรมการประเมินบุคคลเป็นผู้พิจารณา 
 (   )  ......................................................  

5. ประวัติทางวินัย 
 (   )  เคยถูกลงโทษทางวินัย ................................................... เมื่อ........................................ 
 (   )  ก าลังอยู่ในระหว่างถูกสอบสวนทางวินัย 
 (   )  ก าลังอยู่ในระหว่างถูกลงโทษทางวินัย 
 (   )  ไม่เคยถูกลงโทษทางวินัยและไม่อยู่ในระหว่างถูกสอบสวนหรือถูกลงโทษทางวินัย 

สรุปผลการตรวจสอบคุณสมบัติของบุคคล 
 (   )  อยู่ในหลักเกณฑ์ที่จะด าเนินการต่อไปได้ 
 (   )  อยู่ในเกณฑ์ท่ีจะด าเนินการต่อไปได้แต่ต้องให้คณะกรรมการประเมินบุคคล 
        เป็นผู้พิจารณาระยะเวลาในการด ารงต าแหน่ง 
 (   )  ไม่อยู่ในหลักเกณฑ์ (ระบุเหตุผล.................................................................................................. ) 
 
 
 

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

(ต ำแหน่ง) ............................................................... 
            (วันที่) ............/......................./...................... 
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แบบประเมินควำมรู้ควำมสำมำรถ ทักษะ และสมรรถนะบุคคล (ระดับทรงคุณวุฒิ) 

ชื่อผู้ขอประเมิน .....................................................................ต ำแหน่งปัจจุบัน....................................................... 
ต ำแหน่งที่ขอประเมิน ............................................................................................................................................ 

รำยกำรประเมิน คะแนน
เต็ม 

คะแนน
ที่ได้รับ 

1. ความรู้ความสามารถและประสบการณ์ที่เหมาะสมกับต าแหน่งที่จะแต่งตั้ง เช่น 
    - ความรู้ความสามารถท่ีจ าเป็นส าหรับการปฏิบัติงาน 
    - ความรู้เรื่องกฎหมายและระเบียบราชการที่เกี่ยวข้องกับการปฏิบัติงาน 
    - ประสบการณ์ท่ีเกี่ยวข้องกับการปฏิบัติงาน 

2. ทักษะที่เหมาะสมกับต าแหน่งที่จะแต่งตั้ง เช่น ทักษะดิจิทัล ทักษะภาษาต่างประเทศ 
ทักษะนวัตกรรม ทักษะการสื่อสารโน้มน้าว และทักษะการคิดอย่างเป็นระบบและสร้างสรรค์ 

3. สมรรถนะหลักที่จ าเป็นส าหรับการปฏิบัติงาน 
    3.1 การมุ่งผลสัมฤทธิ์ พิจารณาจากพฤติกรรม เช่น 
           - แสดงความพยายามในการปฏิบัติหน้าที่ราชการให้ดี 
           - สามารถท างานได้ผลงานตามเป้าหมายที่วางไว้ 
           - สามารถปรับปรุงวิธีการท างานเพ่ือให้ได้ผลงานที่มีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น 
           - สามารถก าหนดเป้าหมาย รวมทั้งพัฒนางาน เพ่ือให้ได้ผลงานที่โดดเด่น หรือ
แตกต่างอย่างมีนัยส าคัญ 
           - กล้าตัดสินใจ แม้ว่าการตัดสินใจนั้นจะมีความเสี่ยงเพ่ือให้บรรลุเป้าหมายของ
หน่วยงาน หรือส่วนราชการ  
    3.2 บริการที่ด ีพิจารณาจากพฤติกรรม เช่น 
           - สามารถให้บริการที่ผู้รับบริการต้องการได้ด้วยความเต็มใจ 
           - ช่วยแก้ปัญหาให้แก่ผู้รับบริการ 
           - ให้บริการที่เกินความคาดหวัง แม้ต้องใช้เวลาหรือความพยายามอย่างมาก 
           - เข้าใจและให้บริการที่ตรงตามความต้องการที่แท้จริงของผู้รับบริการได้ 
           - ให้บริการที่เป็นประโยชน์อย่างแท้จริงให้แก่ผู้รับบริการ 
    3.3 การสั่งสมความเชี่ยวชาญในงานอาชีพ พิจารณาจากพฤติกรรม เช่น 
           - แสดงความสนใจและติดตามความรู้ใหม่ ๆ ในสาขาอาชีพของตนหรือที่เก่ียวข้อง 
           - มีความรู้ในวิชาการ และเทคโนโลยีใหม่ ๆ ในสาขาอาชีพของตน 
           - สามารถน าความรู้ วิทยาการ หรือเทคโนโลยีใหม่  ๆมาปรับใช้กับการปฏิบัติหน้าที่ราชการ 
           - ศึกษา พัฒนาตนเองให้มีความรู้ และความเชี่ยวชาญในงานมากขึ้น ทั้งในเชิงลึก 
และเชิงกว้างอย่างต่อเนื่อง 
           - สนับสนุนการท างานของคนในส่วนราชการที่เน้นความเชี่ยวชาญในวิทยาการด้านต่าง ๆ 
    3.4 การยึดม่ันในความถูกต้องชอบธรรม และจริยธรรม พิจารณาจากพฤติกรรม เช่น 
           - มีความสุจริต 
           - มีสัจจะเชื่อถือได้ 
           - ยึดมั่นในหลักการ 
           - ยืนหยัดเพื่อความถูกต้อง 
           - อุทิศตนเพ่ือความยุติธรรม 
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รำยกำรประเมิน 
คะแนน

เต็ม 
คะแนน
ที่ได้รับ 

    3.5 การท างานเป็นทีม พิจารณาจากพฤติกรรม เช่น                                                                 
           - ท าหน้าที่ของตนในทีมให้ส าเร็จ 
           - ให้ความร่วมมือในการท างานกับเพ่ือนร่วมงาน 
           - ประสานความร่วมมือของสมาชิกในทีม 
           - สนับสนุน ช่วยเหลอืเพ่ือนร่วมทีม เพ่ือให้งานประสบความส าเร็จ 
           - สามารถน าทีมให้ปฏิบัติภารกิจให้ได้ผลส าเร็จ 

4. ความคิดเห็นเพิ่มเติม 
    .................................................................................................................................... 
    .................................................................................................................................... 
    ....................................................................................................................................     

10 
 
 
 

  

 

 

 

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

 

 

 

 

รวม 100  

ความเห็นของผู้ประเมิน (ผู้บังคับบัญชาที่ก ากับดูแล) 
 (   )  มีความเหมาะสมกับต าแหน่งที่จะแต่งตั้ง 
 (   )  ไมม่ีความเหมาะสมกับต าแหน่งที่จะแต่งตั้ง เนื่องจาก (ระบุเหตุผล)...............................................
       ......................................................................................................................... ............................... 
                ..................................................................................................................................................... ... 
 

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

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

ความเห็นของผู้บังคับบัญชาเหนือขึ้นไป 1 ระดับ 
 (   )  เห็นด้วยกับการประเมินข้างต้น 
 (   )  ไม่เห็นด้วยกับการประเมินข้างต้น เนื่องจาก (ระบุเหตุผล)............................................................ 
 ............................................................................................................................. ........................... 
 ...................................................................................................... .................................................. 
 

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

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

-------------------------------- 
หมายเหตุ ให้ผู้บังคับบัญชาที่ก ากับดูแลเป็นผู้ประเมินความรู้ความสามารถ ทักษะ และสมรรถนะบุคคล และให้
ผู้บังคับบัญชาเหนือขึ้นไป 1 ระดับ เป็นผู้ให้ความเห็นในการประเมินความรู้ความสามารถ ทักษะ และสมรรถนะบุคคล 
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แบบแสดงสรุปกำรเสนอผลงำน (ระดับทรงคุณวุฒิ) 

ชื่อผู้ขอประเมิน .................................................................................................................. .................................... 

ต ำแหน่งที่ขอประเมิน ............................................................................................................................................ 

ตอนที่ ๑   หน้ำที่ควำมรับผิดชอบ 

๑.  หน้ำที่ควำมรับผิดชอบปัจจุบัน  

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

๒.  หน้ำที่ควำมรับผิดชอบของต ำแหน่งที่จะแต่งตั้ง (ตำมที่ ก.พ. ก ำหนด) 
(ถ้ำต ำแหน่งที่จะแต่งตั้งเป็นต ำแหน่งเดียวกับต ำแหน่งที่ด ำรงอยู่ในปัจจุบันให้ระบุ “เช่นเดียวกับข้อ ๑”) 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

......................................................................................... ................................................................................ 
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ตอนที่ ๒ ผลงำนและข้อเสนอแนวคิดที่เสนอเพื่อขอรับกำรประเมิน (โดยเรียงล ำดับตำมควำมดีเด่นหรือ
ควำมส ำคัญ) 

๑. ผลงำน จ ำนวนไม่เกิน ๓ เรื่อง  

ผลงำนล ำดับที่ ๑ เรื่อง ............................................................................................................................. 

ปี พ.ศ. ที่ด ำเนินกำร ............................................................................................................................. ..... 

สัดส่วนผลงำน ................................................................................................................ ........................... 

กรณีที่เป็นผลงำนร่วมกันของบุคคลหลำยคน 

รำยชื่อผู้มีส่วนร่วมในผลงำน สัดส่วนผลงำน ระบุรำยละเอียดของผลงำนเฉพำะส่วนที่ผู้ขอประเมินปฏิบัติ 

   

   

ผลงำนล ำดับที่ ๒ เรื่อง .............................................................................................................................. 

ปี พ.ศ. ที่ด ำเนินกำร ............................................................................................................................. ..... 

สัดส่วนผลงำน ........................................................................................................................................ .... 

กรณีที่เป็นผลงำนร่วมกันของบุคคลหลำยคน 

รำยชื่อผู้มีส่วนร่วมในผลงำน สัดส่วนผลงำน ระบุรำยละเอียดของผลงำนเฉพำะส่วนที่ผู้ขอประเมินปฏิบัติ 

   

   

ผลงำนล ำดับที่ ๓ เรื่อง ............................................................................................................................. 

ปี พ.ศ. ที่ด ำเนินกำร ............................................................................................................................. ..... 

สัดส่วนผลงำน ................................................................................................................ ........................... 

กรณีที่เป็นผลงำนร่วมกันของบุคคลหลำยคน 
รำยชื่อผู้มีส่วนร่วมในผลงำน สัดส่วนผลงำน ระบุรำยละเอียดของผลงำนเฉพำะส่วนที่ผู้ขอประเมินปฏิบัติ 

   

   

๒. ข้อเสนอแนวคิด จ ำนวน ๑ เรื่อง  
เรื่อง ........................................................................................................................................................... 

 

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

หมายเหตุ ข้อเสนอแนวคิด จ านวน 1 เรื่อง โดยให้ระบุหลักกำรและเหตุผล แนวคิดท่ีจะท ำเพ่ือกำรพัฒนำงำน/
ปรับปรุงงำน และผลที่คำดว่ำจะได้รับ 
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ตอนที่ ๓    กำรรับรองผลงำน 

๑.  ค ำรับรองของผู้ขอประเมิน 
              ขอรับรองว่ำผลงำนดังกล่ำวข้ำงต้นเป็นควำมจริงทุกประกำร 
 

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

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

๒.  ค ำรับรองของผู้มีส่วนร่วมในผลงำน  (ถ้ำมี) 
              ขอรับรองว่ำสัดส่วนผลงำนดังกล่ำวข้ำงต้นถูกต้องตรงตำมควำมเป็นจริงทุกประกำร 

ผลงำนล ำดับที่ ๑ เรื่อง ................................................................................................................. ........... 
 

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

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

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

(................................................................) 
(ต ำแหน่ง) ............................................................... 

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

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

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

 

ผลงำนล ำดับที่ ๒ เรื่อง  ............................................................................................................................  
… 
… 
ผลงำนล ำดับที่ ๓ เรื่อง  ............................................................................................................................  
… 
… 



 

ตอนที่ ๓    กำรรับรองผลงำน 

๓.  ค ำรับรองของผู้บังคับบัญชำ  (ผู้บังคับบัญชำที่ก ำกับดูแล) 

              ได้ตรวจสอบแล้วขอรับรองว่ำผลงำนดังกล่ำวข้ำงต้นถูกต้องตรงตำมควำมเป็นจริงทุกประกำร 
              ควำมเห็นอื่น ๆ (ถ้ำมี) .................................................................................................. ...................... 
........................................................................................................................................... .................................... 
 

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

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

๔.  ค ำรับรองของผู้บังคับบัญชำที่เหนือขึ้นไป  
............................................................................................................................. ................................................. 
................................................................................. ....................................................................... ...................... 
 

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

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

๕.  ค ำรับรองของปลัดกระทรวงหรือเทียบเท่ำ 
............................................................................... .......................................................................... ..................... 
............................................................................................................................. ................................................. 
 

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

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

-------------------------------- 
หมำยเหตุ : ๑) กรณีเป็นผลงำนร่วมกันของบุคคลหลำยคน ผู้มีส่วนร่วมในผลงำนทุกคนจะต้องลงชื่อในค ำรับรอง 
และเม่ือได้ลงชื่อรับรองและส่งเพ่ือประกอบกำรพิจำรณำประเมินแล้ว จะเปลี่ยนแปลงแก้ไขไม่ได้ 

   ๒) ค ำรับรองจำกผู้บังคับบัญชำอย่ำงน้อยสองระดับ คือ ผู้บังคับบัญชำที่ก ำกับดูแล และผู้บังคับบัญชำ 
ที่เหนือขึ้นไปอีกหนึ่งระดับ เว้นแต่ในกรณีท่ีผู้บังคับบัญชำดังกล่ำวเป็นบุคคลคนเดียวกัน ก็ให้มีค ำรับรองหนึ่งระดับได้ 
   ๓) เอกสำรที่เกี่ยวข้องกับผลงำนให้แนบเฉพำะที่เกี่ยวข้องกับผลงำนและแนบเท่ำท่ีจ ำเป็นเท่ำนั้น 
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