
เอกสารแนบ 

ขอเล่ือนระดับเพ่ือดํารงตําแหนงสูงข้ึน  จากระดับปฏิบัติการ  เปน  ระดับชํานาญการ  

จากระดับชํานาญการ  เปน  ระดับชํานาญการพิเศษ   

และขอรับเงินประจําตําแหนง 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
หมายเหตุ 1.  เล่ือนระดับชํานาญการ  และขอรับเงินประจําตําแหนง  ดําเนินการตามข้ันตอนท่ี  1 – 4 
 2.  เล่ือนระดับชํานาญการพิเศษ (เฉพาะตําแหนงแพทยและทันตแพทย) ดําเนินการตามข้ันตอนท่ี  1 – 4 
 3.  เล่ือนระดับชํานาญการพิเศษ  ดําเนินการตามข้ันตอนท่ี  2  และ  4 

1.  ลงทะเบียนในโปรแกรมประเมินบุคคลเพ่ือเลื่อนระดับ 
หรือรับเงินประจําตําแหนง ว 10   

ท่ี  http://www.hr.dmh.go.th/thaihrdmh/  หัวขอ  ระบบสารสนเทศ   
โดยสามารถเขาใชโปรแกรมดวยระบบอินเทอรเน็ตเอกซพลอเรอรเทานั้น   

กรณีไดรับการตอบกลับจาก 
กองบริหารทรัพยากรบุคคลทาง 

เอกสารขอประเมินไมไดรับการแกไข 
สามารถเสนอผูบังคับบัญชาลงนาม

ตามลําดับชั้น 

กรณีไดรับการตอบกลับจากกองบริหารทรัพยากรบุคคลทาง   
เอกสารขอประเมินไดรับการแกไข   

ขอใหดําเนินการแกไขใหถูกตองและสงเอกสารการประเมินเปนไฟล  
word  มาทาง  e-mail : evaluate.hr.dmh@gmail.com   
ใหกองบริหารทรัพยากรบุคคลตรวจสอบความถูกตองแลว   

จึงสามารถเสนอผูบังคับบัญชาลงนามตามลําดับชั้น 

2.  ดาวนโหลดแบบฟอรมการประเมินบุคคลไดจากเว็บไซต 
กองบริหารทรัพยากรบุคคล  กรมสุขภาพจิต  

http://www.hr.dmh.go.th/thaihrdmh/  หัวขอ  กฎระเบียบ/แบบฟอรม   
ชื่อไฟล  “แบบฟอรมการเสนอผลงานทางวิชาการ” 

3.  สงใบสมัครเขารับคัดเลือกฉบับจริงและแบบประเมินคุณลักษณะของบุคคล   
จํานวน  1  ชุด  พรอมหนังสือนําสงใหกองบริหารทรัพยากรบุคคล   

4.  สงแบบประเมินบุคคลและประเมินผลงาน  ผลงานวิชาการ   
และขอเสนอแนวคิดฯ  จํานวน  4  ชุด  คือ  ตัวจริง  จํานวน  1  ชุด   

และสําเนา  จํานวน  3  ชุด  พรอมแผน  CD  บันทึกไฟล  PDF จํานวน 1  แผน     
(ยกเวนสายงานพยาบาลวิชาชีพ  จํานวน  5  ชุด) 

พรอมหนังสือนําสงใหกองบริหารทรัพยากรบุคคล   

กรณีท่ีแบบ
ประเมินบุคคล
และประเมิน 
ผลงาน  ผลงาน
วิชาการ  และ
ขอเสนแนวคิดฯ 
เสร็จเรียบรอย  
สามารถนําสงไป
ในคราวเดียวกัน
กับใบสมัครได 



เอกสารทางวิชาการท่ีนําสงกองบริหารทรัพยากรบุคคล 
1.  ใบสมัครเขารับการคัดเลือก  และแบบประเมินคุณลักษณะของบุคคล 
2.  เลมแบบประเมินบุคคลและประเมินผลงาน  ประกอบดวย 
 1.1  แบบพิจารณาคณุสมบัติของบุคคล 
 1.2  แบบแสดงรายละเอียดการเสนอผลงาน 
 1.3  ผลงานดานบริหารหรือปฏิบัติการ 
 1.4  ผลงานการสอนและฝกอบรม  และผลงานการใหคําปรึกษา  (ถาม)ี 
 1.5  ผลงานที่เปนผลการดําเนินงานทีผ่านมา 
 1.6  ขอเสนอแนวคิด/วธิีการเพือ่พัฒนางานหรอืปรับปรุงงานใหมี 
              ประสิทธภิาพข้ึน 

1.7  สําเนาวุฒิบัตร / ใบอนุญาตประกอบวิชาชีพ (เซ็นสําเนาถูกตอง หลักฐาน   
              ทางการศึกษาที่มีที่เก่ียวกับสายงานที่ขอประเมินทั้งหมด) 
3.  เลมผลงานวิชาการ 

ภาคผนวก 
-  หลักฐานการเผยแพรผลงานวิชาการ  (ใชเฉพาะระดบัชํานาญการพิเศษ) 
-  สําเนาใบจรยิธรรมการวจัิยในมนุษย (ถาม)ี (ใชเฉพาะระดับชํานาญการพิเศษ) 

4.  เลมขอเสนอแนวคิด/วิธีการเพือ่พฒันางานหรือปรับปรุงงานใหมีประสทิธิภาพมากข้ึน 
 

การจัดทํารูปเลม 
1.  ใบสมัครเขารับการคัดเลือก  และแบบประเมินคุณลักษณะของบุคคล  
     จํานวน  1  ชุด  เย็บมุม   
2.  แบบประเมินบุคคลและประเมินผลงาน  เยบ็มุม  หรือเขาเลมดวยสันรูด  
      ลายเซ็นตจริง  จํานวน  1  ชุด  

สําเนา  จํานวน   3  ชุด 
3.  ผลงานทางวิชาการ  จํานวน  4  เลม  เย็บมมุ  หรือเขาเลมไดทุกแบบ 
4.  ขอเสนอแนวคิดฯ  จํานวน  4  เลม  เย็บมมุ  หรือเขาเลมไดทุกแบบ 
 
หมายเหต ุ 1. ระดับชํานาญการ และรับเงินประจําตําแหนง ใชเอกสารตามขอ 1 – 4 
 2. ระดับชํานาญการพิเศษ (เฉพาะตําแหนงแพทยและทันตแพทย) 
     ใชเอกสารตามขอ 1 – 4  
 3.  ระดับชํานาญการพิเศษ  ใชเอกสารตามขอ  2 - 4 
 
             

 

ตําแหนงพยาบาล
วิชาชีพ  จํานวน  

5 ชุด 



ลําดับท่ี......................  
 
 

ใบสมัครเขารับการคัดเลือก 
ตําแหนง....................................................................ตาํแหนงเลขท่ี................................ 

 

1.  ชื่อ – สกุลผูสมัคร........................................................................................................................................... 

2.  ตาํแหนง.................................................ระดับ..........................................ตําแหนงเลขท่ี............................... 

     กลุมงาน/ฝาย.........................................................................หนวยงาน......................................................... 

3.  ปฏิบัติราชการท่ี.............................................................................................................................................. 

4.  ดํารงตําแหนงระดับปจจุบัน ตําแหนง...................................... ระดับ ...........................เม่ือวันท่ี................... 

     ดํารงตําแหนงยอนหลังไป 2 ระดับ ตําแหนง............................ ระดับ .............................เม่ือวันท่ี................ 

                   ตําแหนง........................... ระดับ..............................เม่ือวันท่ี................. 

5.  ความผิดทางวินัย     (     )  มี (     )  ไมมี 

6.  ประวัติสวนตัว 

     เกิดเม่ือวันท่ี............เดือน.................................พ.ศ. ........................ (อายุ...................ป.....................เดือน) 

     อายุราชการ...........................ป....................................เดือน  (นับถึงวันท่ีปดรับสมัคร) 

7.  ประวัติการศึกษา  (ระดับอุดมศึกษา) 
ปท่ีสําเร็จการศึกษา คุณวุฒิและวิชาเอก สถานท่ีศึกษา 

 
 
 

  

        

8.  ใบอนุญาตประกอบวิชาชีพ (ถามี) (ชื่อใบอนุญาต.........................................................................................) 

     วันออกใบอนุญาต................................................ วันหมดอายุ.......................................................... 

9.  ประวัติการรับราชการ 
วันเดือนป ตําแหนง  เงินเดือน สังกัด 

(เริ่มรับราชการ)  
 
     
รอบการประเมินปจจุบัน 

(เปลี่ยนตําแหนง/เปลี่ยน
ระดบั/เปลี่ยนหนวยงาน/ลา
ศึกษา) 

(เริ่มบรรจุ) 
 
 
รอบการประเมิน
ปจจุบัน 

 

 
 
 

 
รูปถาย 2 นิ้ว 
ถายไมเกิน 
6 เดือน 
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10.  ประวัติการฝกอบรม/ดูงาน 
 10.1  ดานการบริหาร 

ป พ.ศ. ระยะเวลา หลักสูตร สถาบัน 
 
 
 

   

 
 10.2  ดานวิชาการ/ดานบริการ 

ป พ.ศ. ระยะเวลา หลักสูตร สถาบัน 
 
 
 

   

 
11.  หนาท่ีความรับผิดชอบปจจุบัน..................................................................................................................... 
        ....................................................................................................................................................................
        .................................................................................................................................................................... 
 
12.  หนาท่ีความรับผิดชอบของตําแหนงท่ีจะแตงตั้ง (ตามมาตรฐานกําหนดตําแหนงของสํานักงาน ก.พ.  พ.ศ. 
2551) 
        .................................................................................................................................................................... 
        .................................................................................................................................................................... 
 
13.  ผลการปฏิบัติงานยอนหลัง 3 ป 

ผลงาน/ผลการปฏิบัติงานยอนหลัง 3 ป 

 
กิจกรรม 

 
หนวยนับ 

ผลงานปงบประมาณ 
พ.ศ. ...................... พ.ศ. ...................... พ.ศ. ...................... 
หนวย 
งาน 

เฉพาะ 
ตัว 

หนวย 
งาน 

เฉพาะ 
ตัว 

หนวย 
งาน 

เฉพาะ 
ตัว 
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14.  ผลงานท่ีขอเขารับการคัดเลือก  จํานวน 2 ฉบับ  ดังนี้ 

 14.1  ผลงานท่ีเปนผลการดําเนินงานท่ีผานมา 

  1)  ชื่อผลงาน เรื่อง 

  2)  เคาโครงเรื่อง 

       - วัตถุประสงค 

  3)  สัดสวนของผลงานในสวนท่ีตนเองปฏิบัติ......................% 

  4)  รายชื่อผูเขารวมจัดทําผลงาน (ถามี) 

  5)  ประโยชนของผลงาน 

  6)  การเผยแพร (ถามี) 

 14.2  ขอเสนอแนวคิด/วิธีการเพ่ือพัฒนางานหรือปรับปรุงงานใหมีประสิทธิภาพมากข้ึน 

  1)  ชื่อผลงาน เรื่อง 

  2)  หลักการและเหตุผล 

    - วัตถุประสงค 

  3)  บทวิเคราะห/แนวคิด/ทฤษฎี 

  4)  วิธีดําเนินการในการพัฒนา/แกไขปรับปรุงงาน 

  5)  ผลท่ีคาดวาจะไดรับ 

  6)  ตัวชี้วัดความสําเร็จ 

 

  ขาพเจาขอรับรองวาขอความท่ีแจงไวในใบสมัครนี้ถูกตองและเปนความจริงทุกประการ หาก

ตรวจสอบภายหลังพบวา ขอความดังกลาวเปนเท็จจะถือวาหมดสิทธิ์การไดรับการคัดเลือกและขาพเจาพรอมท่ี

จะสงผลงานประเมินภายใน 6 เดือน นับจากวันท่ีรับทราบผลการคัดเลือก 

  ท้ังนี้  ขอรับรองวาเม่ือไดรับการคัดเลือกใหเขารับการประเมินเพ่ือแตงตั้งใหดํารงตําแหนงท่ี

สมัครฯ แลว  ขาพเจาพรอมท่ีจะไปดํารงตําแหนงและปฏิบัติงานในหนวยงานท่ีไดรับการแตงตั้ง 

 

 

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

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

      ตําแหนง............................................. 

      วันท่ี.................................................. 
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การตรวจสอบคุณสมบัติของบุคคล 

1.  คุณวุฒิการศึกษา 

 (     )  ตรงตามคุณสมบัติเฉพาะสําหรับตําแหนง 

 (     )  ไมตรง แต ก.พ. ยกเวนตามมาตรา 62 

2.  ใบอนุญาตประกอบวิชาชีพ (ถากําหนดไว) 

 (     )  ตรงตามท่ีกําหนด (ใบอนุญาต...........................................)  (     )  ไมตรงตามท่ีกําหนด 

3.  ระยะเวลาการดํารงตําแหนง 

 (     )  ครบตามท่ีกําหนดไวในมาตรฐานกําหนดตําแหนง 

 (     )  ไมครบ แตจะครบกําหนดในวันท่ี....................................................................................... 

4.  ระยะเวลาข้ันต่ําในการดํารงตําแหนง หรือเคยดํารงตําแหนงในสายงานท่ีจะแตงตั้ง (ใหรวมถึงการดํารง  

     ตําแหนงในสายงานอ่ืนท่ีเก่ียวของ หรือเคยปฏิบัติงานอ่ืนท่ีเก่ียวของหรือเก้ือกูลดวย) 

 (     )  ตรงตามท่ี ก.พ. กําหนด 

 (     )  ไมตรง 

 (     )  สงใหคณะกรรมการประเมินเปนผูพิจารณา 

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

 

สรุปผลการตรวจสอบคุณสมบัติของบุคคล 

 (     )  อยูในหลักเกณฑท่ีจะดําเนินการตอไปได 

 (     )  อยูในหลักเกณฑท่ีจะดําเนินการตอไปไดแตตองใหคณะกรรมการประเมินผลงานเปนผูพิจารณา 

         ในเรื่องระยะเวลาข้ันต่ําในการดํารงตําแหนง 

 (     )  ไมอยูในหลักเกณฑ  (ระบุเหตุผล.....................................................................................) 

 

 

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

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

      (ตําแหนง)  หัวหนาหนวยงานการเจาหนาท่ี 

           ผูรับผิดชอบงานการเจาหนาท่ี 

      (วันท่ี) ............../.................../............                                                                   
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คํารับรองของผูบังคับบัญชา  (ผูบังคับบัญชาท่ีควบคุมดูแลการปฏิบัติงาน) 

ความเห็นของผูบังคับบัญชา  .............................................................................................................................. 

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

 

 

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

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

       (ตําแหนง)............................................... 

       (วันท่ี) ............../.................../............       

 

 

 

ความเห็นของผูบังคับบัญชาเหนือข้ึนไป (ผูอํานวยการกองหรือเทียบเทาข้ึนไป) .................................................. 

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

 

 

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

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

       (ตําแหนง)............................................... 

       (วันท่ี) ............../.................../............       

 

 

 
 
 
 
 
 
หมายเหตุ  กรมสุขภาพจิตจะประกาศรายชื่อและผลงานของผูไดรับการคัดเลือกอยางเปดเผยใน web site  

    ของกรมสุขภาพจิต  โดยกําหนดเวลาใหมีการทักทวงไดภายใน 30 วัน นับตั้งแตวันประกาศ 
 
 
 
 
 
 



แบบประเมินคุณลักษณะของบุคคล 
 ช่ือผูขอประเมิน....................................................หนวยงาน........................................................... 
 เพ่ือแตงตั้งใหดํารงตําแหนง........................................................ดาน............................................. 

รายการประเมิน คะแนนเต็ม คะแนนท่ีไดรับ 

1.  การมุงผลสัมฤทธิ ์ พิจารณาจากพฤติกรรม เชน 
-  พยายามทํางานในหนาท่ีใหดีและถูกตองมีความมานะอดทน ขยันหม่ันเพียร 
ในการทํางานและตรงตอเวลา 
-  มีความรับผิดชอบในงาน ยอมรับผลงานของตนเองท้ังในดานความสําเร็จและ 
ความผิดพลาด 
-  พัฒนาและปรับปรุงในหนาท่ีใหดียิ่งข้ึนหรือมีประสิทธิภาพมากข้ึน 
-  เสนอหรือทดลองวิธีการทํางานแบบใหมท่ีมีประสิทธิภาพมากกวาเดิมเพ่ือให 
ไดผลงานตามมาตรฐานหรือเปาหมายท่ีกําหนดไว 
-  มีการตัดสินใจท่ีดี สามารถบริหารจัดการและทุมเทเวลาตลอดจนทรัพยากร 
เพ่ือใหไดประโยชนสูงสุดตอภารกิจของหนวยงานตามท่ีวางแผนไว 
2.  การบริการท่ีดี  พิจารณาจากพฤติกรรม เชน 
-  มีความเต็มใจในการใหบริการ มีความเปนมิตร สุภาพ เต็มใจตอนรับดวย 
อัธยาศัยไมตรีอันดี และสรางความประทับใจใหแกผูรับบริการ 
-  ใหขอมูลขาวสารของการบริการท่ีถูกตองชัดเจน และสามารถชี้แจงข้ันตอน 
การปฏิบตัิงานและความคืบหนาในการดําเนินงานได 
-  ประสานงานภายในหนวยงานและกับหนวยงานท่ีเก่ียวของเพ่ือใหผูรับบริการ 
ไดรับบริการท่ีตอเนื่องและรวดเร็ว 
3.  ภาวะความเปนผูนํา  พิจารณาจากพฤติกรรม เชน 
-  เขาใจวิสัยทัศน วัตถุประสงคและเปาหมายตลอดจนคานิยมท่ีดีขององคกร 
เปนอยางดีและนํามาใชเปนแนวทางในการปฏิบัติงาน 
-  มีสวนรวมในการตัดสินใจและแกไขปญหาท่ีเกิดข้ึนในการทํางานของทีมงาน 
ของตนไดอยางเปนระบบและมีประสิทธิภาพแสดงความรับผิดชอบรวมตอผล 
การปฏิบัติงานของทีมงานท้ังดานความสําเร็จและความผิดพลาดท่ีเกิดข้ึน 
-  มีความกระตือรือรนท่ีจะเรียนรูงานใหมๆ อยางตอเนื่องและสามารถกําหนด
แนวทางและทิศทางการทํางานท่ีชัดเจนใหกับผูรวมงาน จูงใจใหความสําคัญและ
สามารถปฏิบัติไดอยางถูกตองและเปนไปในแนวทางเดียวกัน 
-  สามารถวิเคราะหสาเหตุของปญหาและแนวทางแกไขและปองกันปญหาไมได
เกิดข้ึนอีกในอนาคต 
-  สงเสริมใหผูท่ีเก่ียวของไดแสดงความเปนผูนําในการปฏิบัติงาน โดยการใหมี
สวนรวมในการวางแผน การกําหนดเปาหมาย กระจายอํานาจความรับผิดชอบ
อยางเหมาะสม 
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รายการประเมิน คะแนนเต็ม คะแนนท่ีไดรับ 

4.  การทํางานเปนทีม  พิจารณาจากพฤติกรรม เชน 
-  ทํางานในสวนท่ีตนไดรับมอบหมายไดสําเร็จ 
-  รายงานใหสมาชิกทราบความคืบหนาของการดําเนินงานในกลุมหรือขอมูล
อ่ืนๆ ท่ีเปนประโยชนตอการทํางานอยางตอเนื่อง 
-  ใหความรวมมือในการทํางานกับเพ่ือนรวมงานรับฟงความคิดเห็นของสมาชิก
ในทีม เต็มใจเรียนรูจากผูอ่ืนรวมถึงผูบังคับบัญชาและผูรวมงาน 
-  สนับสนุนและชวยเหลืองานเพ่ือนรวมทีมคนอ่ืนๆ เพ่ือใหงานประสบ
ความสําเร็จ 
-   สงเสริมความสามัคคีเปนน้ําหนึ่งใจเดียวกันในทีม ชวยประสานรอยราวหรือ
คลี่คลายแกไขขอขัดแยงท่ีเกิดข้ึนในทีม 
-  ประชาสัมพันธสงเสริมขวัญกําลังใจของทีมเพ่ือรวมพลังกันในการปฏิบัติ
ภารกิจใหญนอยตางๆ ใหบรรลุผล 
5.  การคิดวิเคราะห  พิจารณาจากพฤติกรรม เชน 
-  สามารถระบุรายการปญหา/งาน/กิจกรรมตางๆ เปนประเด็นยอยได 
-  แสดงความสัมพันธเชื่อมโยงข้ันพ้ืนฐานและระดับซับซอนในสวนตางๆ ของ
ปญหา/งาน โดยระบุไดวาอะไรเปนเหตุเปนผลแกกันในสถานการณนั้นๆ 
แยกแยะขอดีขอเสียของประเด็นตางๆ ได จัดเรียงปญหา/งาน/กิจกรรมตางๆ 
ตามลําดับความสําคัญหรือความเรงดวนได 
-  สามารถคาดการณลวงหนาเก่ียวกับปญหา/งานจากความเขาใจความสัมพันธ
ของสวนตางๆ แยกแยะองคประกอบตางๆ อีกท้ังวิเคราะหวาแงมุมตางๆ ของ
ปญหาหรือสถานการณหนึ่งๆ สัมพันธกันอยางไร คาดการณวาจะมีโอกาสหรือ
อุปสรรคอะไรบาง 
-  ใชเทคนิคการวิเคราะหหลากหลายรูปแบบเพ่ือหาทางเลือกตางๆ ในการตอบ
คําถามหรือแกปญหารวมถึงพิจารณาขอดีขอเสียของทางเลือกแตละทาง 
-  วางแผนงานท่ีซับซอนโดยกําหนดกิจกรรม ข้ันตอนการดําเนินงานตางๆ ท่ีมี
หนวยงานหรือผูเก่ียวของหลานฝายคาดการณ ปญหา อุปสรรค แนวทางการ 
ปองกันแกไขอีกท้ังเสนอแนะทางเลือกและขอดีขอเสียได 
6.  ศิลปะการสื่อสารจูงใจ  พิจารณาจากพฤติกรรม เชน 
-  นําเสนอความเห็นอยางตรงไปตรงมาในการอภิปรายหรือนําเสนอผลงาน 
-  มีการเตรียมขอมูลท่ีใชในการนําเสนออยางรอบคอบละเอียดถ่ีถวน เพ่ือความ
กระจางหรือเพ่ือจูงใจใหเห็นดวย 
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รายการประเมิน คะแนนเต็ม คะแนนท่ีไดรับ 

-  ปรับปรุงรูปแบบการนําเสนอและอภิปรายใหเหมาะสมกับความสนใจและ
ระดับของผูฟง คาดการณถึงผลกระทบของสิ่งท่ีนําเสนอและภาพพจนของผูพูดท่ี
มีตอผูฟง 
-  โนมนาวใจผูฟงทางออมดวยการชักจูง มีการปรับแตละข้ันตอนในการสื่อสาร 
นําเสนอและจูงใจใหเหมาะสมกับผูฟงแตละกลุมหรือแตละราย 
-  ใชความเขาใจอยางถองแทเก่ียวกับปฏิกิริยาของผูรับสาร พฤติกรรมกลุม 
จิตวิทยามวลชน ฯลฯ ใหเปนประโยชนในการสื่อสารจูงใจ 
7.  คุณลักษณะอ่ืนๆ  ........................................................................................... 
............................................................................................................................... 
............................................................................................................................... 
............................................................................................................................... 

  

รวม 100  
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สรุปความเห็นในการประเมิน 

ความเห็นของผูประเมิน 
            (     )  ผานการประเมิน           (ไดคะแนนรวมไมต่ํากวารอยละ 60) 
            (     )  ไมผานการประเมิน        (ไดคะแนนรวมไมถึงรอยละ 60) 
                      (ระบุเหตุผล) ...............................................................................................................................  
.................................................................................................................................................................................. 
................................................................................................................................................................................. 
............................................................................................................................................................................... 
 
 
                                                          (ลงชื่อผูประเมิน) ...................................................... 
                                                                              (.......................................................) 
                                                                  (ตําแหนง)........................................................ 
                                                                       (วันท่ี)........................................................ 
 
ความเห็นของผูบังคับบัญชาเหนือข้ึนไป 1 ระดับ 
            (     )  เห็นดวยกับการประเมินขางตน 
            (     )  มีความเห็นตางจากการประเมินขางตน ในแตละรายการ ดังนี้ 
                      ................................................................................................................................................... 
................................................................................................................................................................................ 
................................................................................................................................................................................ 
................................................................................................................................................................................ 
 
 
                                                         (ลงชื่อผูประเมิน) ...................................................... 
                                                                              (.......................................................) 
                                                                  (ตําแหนง)........................................................ 
                                                                       (วันท่ี)........................................................ 
               

 
  หมายเหตุ  กรณีผูบังคับบัญชาท้ัง 2 ระดับความเห็นควรใหผานการประเมิน  ใหนําเสนอผลงานเพ่ือขอรับ 
                การประเมินได 
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ความเห็นของผูมีอํานาจตามมาตรา 57 (กรณีท่ีความเห็นผูบังคับบัญชาท้ัง 2 ระดับแตกตางกัน) 
 
            (     )  ผานการประเมิน   (ระบุเหตผุล) ....................................................................................................... 
...................................................................................................................................................................................... 
..................................................................................................................................................................................... 
..................................................................................................................................................................................... 
            
            (     )  ไมผานการประเมิน  (ระบุเหตุผล)  .................................................................................................. 
..................................................................................................................................................................................... 
..................................................................................................................................................................................... 
..................................................................................................................................................................................... 
 
 
                                                                      (ลงชื่อ) ......................................................... 
                                                                               (.......................................................) 
                                                                    (ตําแหนง)........................................................ 
                                                                        (วันท่ี)........................................................              

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
แบบประเมินบุคคลและประเมินผลงาน 

 
 
 
 
 
 
 

ของ 
(ช่ือผูสงประเมิน)................................................ 

ตําแหนง…………………………………………. ดาน………………………..     
ตําแหนงเลขท่ี …………….. 

  กลุมงาน ..............................................     กลุมภารกิจ........................................ 
โรงพยาบาล/ สถาบัน .........................................       กรมสุขภาพจิต 

 
 
 
 

ขอประเมินเพ่ือแตงตั้งใหดํารงตําแหนงสูงขึน้      

ตําแหนง…………………………………………. ดาน………………………..     
ตําแหนงเลขท่ี …………….. 

กลุมงาน ..............................................     กลุมภารกิจ........................................ 
โรงพยาบาล/ สถาบัน .........................................       กรมสุขภาพจิต 

 



แบบพิจารณาคุณสมบัติของบุคคล 
ขอมูลสวนบุคคลเพ่ือประเมินผลงาน 

1.  ช่ือ (ผูรับการประเมิน).............................................................................................................. 

2.  ตําแหนง .......(ตําแหนงปจจุบันท่ีครองอยู)................... ดาน(ถามี)......................... 

     ตําแหนงเลขท่ี........................................................................................................................... 

     กลุมงาน ..............................................     กลุมภารกิจ ............................................... 

     โรงพยาบาล / สถาบัน .........................................       กรมสุขภาพจิต 

     ดํารงตําแหนงนี้เม่ือ .................................................................................................................. 

     อัตราเงินเดือนปจจุบัน.....................บาท   อัตราเงินเดือนในปงบประมาณท่ีแลว....................บาท 

3.  ขอประเมินเพ่ือแตงตั้งใหดํารงตําแหนง.................... ดาน(ถามี).................. 

     ตําแหนงเลขท่ี........................................................................................................................... 

     กลุมงาน ..............................................     กลุมภารกิจ ............................................... 

     โรงพยาบาล / สถาบัน .........................................       กรมสุขภาพจิต 

4.  ประวัติสวนตัว (จาก ก.พ. 7) 

     เกิดวันท่ี...................................เดือน...........................................พ.ศ. ..................................... 

     อายุราชการ................................ป .............................................เดือน .................................... 

5.  ประวัติการศึกษา         

     คุณวุฒิและวิชาเอก                  ปท่ีสําเร็จการศึกษา                           สถาบัน 

(ปริญญา /ประกาศนียบัตร)         .............................................           ....................................... 

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

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

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

6.  ใบอนุญาตประกอบวิชาชีพ  (ชื่อใบอนุญาต ........................................................................)  

      วันท่ีออกใบอนุญาต........................................... วันหมดอายุ .................................................. 

7.  ประวัติการรับราชการ(จากเริ่มรับราชการจนถึงปจจุบัน เฉพาะตําแหนงท่ีไดรับแตงตั้งใหดํารงตําแหนง

ในระดับท่ีสูงข้ึนแตละระดับ /การเปลี่ยนแปลงในการดํารงตําแหนงในสายงานตางๆ และการเปลี่ยนแปลง

หนวยงาน) 

      วันเดือนป                  ตําแหนง                  อัตราเงินเดือน                   สังกัด 

..............................        ..............................         .................................       (ร.พ… กรมสุขภาพจิต) 

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

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

..............................        ..............................         .................................        .................................. 
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ขอมูลสวนบุคคลเพ่ือประเมินผลงาน(ตอ) 

8.  ประวัติการฝกอบรมและดูงาน 
      
8.1 ดานการบริหาร เชน อบรมหลักสูตรผูบริหารการสาธารณสุขระดับกลาง หรือ ระดับตน หรือ 

อ่ืน ๆ ท่ีมีระยะเวลาไมนอยกวา 2 สัปดาห  
 

ป พ.ศ. ระยะเวลา หลักสูตร สถาบัน 

.................. .............................. .....โครงการฝกอบรม ........ ....หนวยงานผูจัดหลักสูตร
ไมใชโรงแรม/สถานท่ีจัด
หรือประเทศท่ีไป 

................... ............................... .......ชื่อหลักสูตร........... 

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

   
8.2  ดานการบริการ/ดานวิชาการ 
 

ป พ.ศ. ระยะเวลา หลักสูตร สถาบัน 

พ.ศ. 2551 10-12 พ.ย.( 3 วัน) .....โครงการฝกอบรม ........ ....หนวยงานผูจัดหลักสูตร
ไมใชโรงแรม/สถานท่ีจัด
หรือประเทศท่ีไป 

................... ............................... .......ชื่อหลักสูตร........... 

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

 
 

      ขาพเจาขอรับรองวา ขอความท่ีแจงไวในแบบฟอรมนี้ ถูกตองและเปนความจริงทุกประการ 

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

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

                                         (วันท่ี)...................../ ........................./ ................... 
 

 
หมายเหตุ  ขอ 1 - 8  ใหผูขอรับการประเมินเปนผูกรอกขอมูล และฝายทรัพยากรบุคคลของ

หนวยงาน เปนผูตรวจสอบความถูกตอง 
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แบบแสดงรายละเอียดการเสนอผลงาน 
 

ชือ่ผูขอประเมิน .................................................................................. 
เพ่ือแตงตั้งใหดํารงตําแหนง ................................................... ดาน................................................... 
 

ตอนท่ี 1                                      หนาท่ีความรับผิดชอบ 

   
  1. หนาท่ีความรับผิดชอบ
ปจจุบัน                 …………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………...……………………………………………………………………………………………………………………………  
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………  
    2. หนาท่ีความรับผิดชอบตําแหนงท่ีจะแตงตั้ง (ตามมาตรฐานกําหนดตําแหนงของสํานักงาน ก.พ. พ.ศ. 
2551)  
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………  
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………  
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ผลงานดานบริการหรือปฏิบัติการ 
 

ผลงานดานบริการหรือปฏิบัติการ ยอนหลัง 3 ป 

ลํา 
ดับ 
ท่ี 

รายการ 
หนวย 
  นับ 

ปริมาณงานดานบริการ/ปฏิบัติการ 

หมาย
เหตุ 

ปงบประมาณ 
พ.ศ.  ............ 

ปงบประมาณ
พ.ศ.  ............ 

ปงบประมาณ
พ.ศ.  ............ 

กลุม
งาน 

เฉพาะ
ตัว 

กลุม
งาน 

เฉพาะ
ตัว 

กลุม
งาน 

เฉพาะ
ตัว 
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ผลงานการสอนและฝกอบรม  และผลงานการใหคําปรึกษาทางวิชาการ  (ถาม)ี 

 

 1. ผลงานการสอนและฝกอบรม 
 

1. ผลงานการสอนและฝกอบรม ยอนหลัง 3 ป 

ปงบประมาณ 
วิชาท่ีสอน/
ฝกอบรม 

ผูรับคําสอน/
ฝกอบรม 

จํานวนคน จํานวนชั่วโมง หมายเหตุ 

 
พ.ศ.  ............ 

 
พ.ศ.  ............ 

 
พ.ศ.  ............ 

  
 
 
 
 
 
 
 

   

 
 

2. ผลงานการใหคําปรึกษาแนะนํา 
 

2. ผลงานการใหคําปรึกษาแนะนํา ยอนหลัง 3 ป 

ปงบประมาณ 
เรื่องท่ีให
คําปรึกษา 

ผูรับคําปรึกษา จํานวนครั้ง จํานวนคน หมายเหตุ 

 
พ.ศ.  ............ 

 
พ.ศ.  ............ 

 
พ.ศ.  ............ 

     



 

ผลงานทีเ่ปนผลการดําเนินงานที่ผานมา 
      

1. ชือ่ผลงาน ..................................................................................................................................... 

2. ระยะเวลาท่ีดําเนินการ .................................................................................................................. 

3. ความรูทางวิชาการหรือแนวความคิดท่ีใชในการดําเนินการ 

1 .................................................................................................................................................. 

2 .................................................................................................................................................. 

3 .................................................................................................................................................. 

4 .................................................................................................................................................. 

     4.   สรุปสาระและข้ันตอนการดําเนินการ  ..........................................................................................  

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

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

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

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

5. ผูรวมดําเนินการ (ถามี) 1 ..................................... สัดสวนของผลงาน .......................................... 

                                  2 .................................... สัดสวนของผลงาน ..........................................  

                                  3 ..................................... สัดสวนของผลงาน .......................................... 

6.    สวนของงานท่ีผูเสนอเปนผูปฏิบัติ (ระบุรายละเอียดของผลงานพรอมสัดสวนของผลงาน) 

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

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

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

7.    ผลสําเร็จของงาน (เชิงปริมาณ / คุณภาพ) 

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

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

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

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

     8.    การนําไปใชประโยชน ................................................................................................................... 

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

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

           ..................................................................................................................................................... 
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9. ความยุงยากในการดําเนินการ / ปญหา / อุปสรรค ........................................................................... 

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

10. ขอเสนอแนะ ................................................................................................................................  
           ..................................................................................................................................................... 
           ..................................................................................................................................................... 
 

ขอรับรองวาผลงานดังกลาวขางตนเปนความจริงทุกประการ 
                                                                                       
                                                      (ลงชื่อ) ....................................................                                                                                                                
                                                               (.....................................................) 
                                                                         ผูขอประเมิน 
             ขอรับรองวาสัดสวนหรือลักษณะงานในการดําเนินการของผูเสนอขางตนถูกตองตรงกับ  

ความเปนจริงทุกประการ 
    1.สัดสวนของผลงาน รอยละ............................   (ลงชื่อ) ....................................................                 
                                                                      (.....................................................)                         
                                                                                 ผูรวมดําเนินการ                                      
                                                                              ………..../…………../…………..                                
     2.สัดสวนของผลงาน รอยละ............................   (ลงชื่อ) ....................................................                 
                                                                      (.....................................................)                         
                                                                                 ผูรวมดําเนินการ                                      
                                                                              ………..../…………../…………..    
     3.สัดสวนของผลงาน รอยละ............................   (ลงชื่อ) ....................................................                 
                                                                      (.....................................................)                         
                                                                                 ผูรวมดําเนินการ                                      
                                                                              ………..../…………../…………..                                     
     4.สัดสวนของผลงาน รอยละ............................   (ลงชื่อ) ....................................................                 
                                                                      (.....................................................)                         
                                                                                 ผูรวมดําเนินการ                                      
                                                                              ………..../…………../…………..                                

   หมายเหต ุ 1) หากผลงานมีลักษณะเฉพาะ เชน แผนพับ หนังสือ แถบบันทึกเสียง ฯลฯ ผูเสนอผลงาน 
อาจสงผลงานจริงประกอบการพิจารณาของคณะกรรมการก็ได 

                 2) กรณีเปนผลงานรวมกันหลายคน ผูรวมจัดทําผลงานทุกคนจะตองลงชื่อในคํารับรอง  
   และเม่ือไดลงชื่อคํารับรองและสงเพ่ือประกอบการพิจารณาประเมินแลว จะเปลี่ยนแปลงแกไขไมได 
                 3) หากพิสูจนไดวาผูมีผลงานรวมรายใดไดใหคํารับรองท่ีไมถูกตองตามความเปนจริง                        
   โดยมีเจตนาชวยเหลือผูขอประเมินผูนั้น ผูขอประเมินอาจถูกลงโทษทางวินัยตามควรแกกรณี 
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ขอเสนอแนวคิด/วิธีการเพ่ือพัฒนางานหรือปรับปรุงงานใหมีประสิทธิภาพมากข้ึน 
      
     ชื่อผูขอประเมิน ........................................................................................................................................ 
     เพ่ือแตงตั้งใหดํารงตําแหนง ............................................. ตําแหนงเลขท่ี................................................. 
     
     เรื่อง .......................................................................................................................................................... 
 
                           หลักการและเหตุผล .................................................................................................... 
......................................................................................................................................................................... 
......................................................................................................................................................................... 
........................................................................................................................................................................ 

 
                            บทวิเคราะห / แนวความคิด / ขอเสนอ …………………………........…………………………. 
......................................................................................................................................................................... 
......................................................................................................................................................................... 
........................................................................................................................................................................ 
 
                             ผลท่ีคาดวาจะไดรับ ………………………………………………..................………………………. 
......................................................................................................................................................................... 
......................................................................................................................................................................... 
......................................................................................................................................................................... 

 
                              ตัวชีว้ัดความสําเร็จ .................................................................................................. 
......................................................................................................................................................................... 
......................................................................................................................................................................... 
......................................................................................................................................................................... 
 

                                                        (ลงชื่อ) .................................................... 
                                                                (.....................................................) 
                                                                         ผูขอรับการประเมิน 
                                                                 .............../................../................ 
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การรับรองผลงาน 
 

 
คํารับรองของผูบังคับบัญชา (ผูบังคับบัญชาท่ีควบคุมดูแลการปฏิบัติงาน) 
    1. ผูบังคับบัญชาระดับหัวหนาฝาย/กลุมงาน 
          ไดตรวจสอบผลงานของ.......................................................................................................... 
    ท่ีเสนอใหประเมินแลว เห็นวา ถูกตองตรงตามความเปนจริงทุกประการ 
    ความเห็นอ่ืน ๆ (ถามี).................................................................................................................... 
                                                                             
                                                                         ลงชื่อ.....................................................            
                                                                                (...................................................)                     
                                                                     ตําแหนง....................................................... 
                                                                     วันท่ี.............เดือน.................พ.ศ................ 
 
 
   2. ผูบังคับบัญชาเหนือข้ึนไป 1 ระดับ (ผูอํานวยการกองหรือเทียบเทาข้ึนไป) 
         ไดตรวจสอบผลงานของ.......................................................................................................... 
    ท่ีเสนอใหประเมินแลว เห็นวา ถูกตองตรงตามความเปนจริงทุกประการ 
    ความเห็นอ่ืน ๆ (ถามี).................................................................................................................... 
                                                                             
                                                                         ลงชื่อ.....................................................            
                                                                                (...................................................)                     
                                                                     ตําแหนง....................................................... 
                                                                     วันท่ี.............เดือน.................พ.ศ................ 
 

 
 
 



 
ขอเสนอแนวคิด/วธิีการเพ่ือพัฒนางาน 

หรือปรับปรงุงานใหมีประสิทธิภาพมากขึ้น 
 

เรื่อง .............................................................................................. 
 
 
 
 

โดย 
 
 
 

...............................(ช่ือ-สกุล)....................................... 
 
 
 
 
 
 
 
 

เอกสารประกอบการขอประเมินบุคคลเพ่ือแตงตั้งใหดํารงตําแหนง 

......................................................ดาน ............................ 

ตําแหนงเลขที่..................... 

กลุมงาน/ฝาย...................โรงพยาบาล/สถาบัน......................... 

กรมสุขภาพจิต 

 

 
 
 
 



 

ขอเสนอแนวคิด/วิธีการเพ่ือพัฒนางานหรือปรับปรุงงานใหมีประสิทธิภาพมากข้ึน 

ของ......................................................... 

 

เพ่ือประกอบการแตงตั้งใหดํารงตําแหนง  .....................................................ระดับ.....................................

ตําแหนงเลขท่ี................................  กลุมงาน/กลุม/ฝาย.............................................................................

กลุมภารกิจ.....................................................  หนวยงาน.......................................................................... 

 

เรื่อง .................................................................................................................................................................... 

  

หลักการและเหตุผล

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

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

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

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

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

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

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

วัตถุประสงคและหรือเปาหมาย 

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

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

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

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

กรอบการวิเคราะห  แนวคิด  ขอเสนอ 

- กรอบการวิเคราะห   

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

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

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

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

............................................................................................................................................................................. 
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- แนวคิด/ทฤษฎ ี

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

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

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

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

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

- ขอเสนอ 

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

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

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

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

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

 

ประโยชนท่ีคาดวาจะไดรับ 

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

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

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

 

ตัวช้ีวัดความสําเร็จ 

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

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

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

 

 

 

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

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

                  ผูขอรับการประเมิน 

   วัน/เดือน/ป     ............................................................................... 

 
 


	                 2) กรณีเป็นผลงานร่วมกันหลายคน ผู้ร่วมจัดทำผลงานทุกคนจะต้องลงชื่อในคำรับรอง 
	   และเมื่อได้ลงชื่อคำรับรองและส่งเพื่อประกอบการพิจารณาประเมินแล้ว จะเปลี่ยนแปลงแก้ไขไม่ได้

