
                                                                                                                                                                              

แบบ รพ.ตร. 01 

แบบขอ้มูลส่วนบุคคล 

คําอธิบาย  :  ใหผู้ป้ระสงคข์อรบัการประเมินกรอกรายละเอียดตามความเป็นจริง 
 

ตอนที� 1  ข้อมูลส่วนตัว 
 
1.  ยศ  ชื�อ  ชื�อสกุล(ของผู้ขอรับการประเมิน).............................................................. 
2.  ตาํแหน่งปัจจุบัน.................................................................................................. 
     ตาํแหน่งเลขที�...........................................สงักดั................................................. 
     กองบังคับการ...........................................กองบัญชาการ..................................... 
     ดาํรงตาํแหน่งนี, เมื�อ......................................อตัราเงินเดือนปัจจุบัน.......................... 
3.  ขอประเมินเพื�อแต่งตั,งให้ดาํรงตาํแหน่ง.................................................................... 
     ตาํแหน่งเลขที�.........................................สงักดั.................................................... 
     กองบังคับการ.........................................กองบัญชาการ........................................ 
4.  ประวัติส่วนตัว 
     เกดิวันที�................................................ปัจจุบันอายุ...........................................ปี 
     บรรจุแต่งตั,งให้ดาํรงตาํแหน่งข้าราชการตาํรวจระดับสญัญาบัตรครั,งแรกเมื�อ................... 
      ................................................อายุราชการปัจจุบัน...........................................ปี 
 5. ประวัติการรับราชการ  (นับแต่บรรจุแต่งตั,งให้ดาํรงตาํแหน่งข้าราชการตาํรวจระดับสญัญาบัตร) 

         วัน  เดือน  ปี                               ตาํแหน่ง                                      สงักดั 
   

  ..............................                     ...................................          ......................... 
  ..............................                     ...................................          .........................   
  ..............................                     ..................................          .......................... 
  ..............................                     ..................................          .......................... 
  ..............................                     ..................................          .......................... 
  ..............................                     ..................................          .......................... 
  ..............................                     ..................................          .......................... 
  ..............................                     ..................................          .......................... 
  ..............................                     ..................................          .......................... 
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6.  ประวัติการศึกษา 

      คุณวุฒิ                         วิชาเอก                    ปีที�สาํเรจ็                         สถาบัน 
                                                                     การศึกษา    

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

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

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

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

........................      ..................................       .......................          .................... 
 
7.  ประสบการณ์ในการทาํงาน (เคยปฏบัิติหน้าที�ที�เกี�ยวกบัวิชาชีพอะไรบ้างนอกเหนือจากข้อ  

5  เช่น  เป็นหัวหน้าโครงการ  หัวหน้างาน  กรรมการ  อนุกรรมการ  วิทยากร  อาจารย์
พิเศษ  เป็นต้น ) 

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

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

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

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

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

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

.............................................................................................................................. 
 
8.  ประวัติการฝึกอบรม ดูงาน 

      ปี                     หลักสตูร                           ระยะเวลา                          สถาบัน 

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

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

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

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

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

...............   .....................................            .............................       ....................  
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9.  ใบอนุญาต (ถ้ากาํหนดไว้) 

ชื�อใบอนุญาต ..................................................................................................... 
เลขที�ใบอนุญาต................................................................................................... 
วันออกใบอนุญาต...............................................วันหมดอายุ................................. 

 
 
 
 ข้าพเจ้าขอรับรองว่า  ข้อความข้างต้นถูกต้องและเป็นจริงทุกประการ 
 
   
                                                       (ลงชื�อ)............................ผู้ขอรับการประเมิน 
                                        (...........................) 
                                      (ตาํแหน่ง).......................................... 
                                                       (วันที�) ............/................./............. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



                                                                                                                                                                              

แบบ รพ.ตร. 02 
 

แบบหนงัสือรบัรองของผูร่้วมจดัทําผลงาน 

(กรณีเป็นผลงานร่วมกนัหลายคน) 
 
 โดยหนังสอืฉบับนี,  ขอรับรองว่าผลงานเรื�อง…………………………………………………………………… 
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 
ผู้ร่วมจัดทาํ……………..คน แต่ละคนมีส่วนร่วม  ดังนี,  
  ชื�อผู้ร่วม                                  มีส่วนร่วมคิดเป็นร้อยละ 
…………………………………………………………………….     …………………………………………………………………………… 
…………………………………………………………………….     …………………………………………………………………………… 
…………………………………………………………………….     …………………………………………………………………………… 
…………………………………………………………………….     …………………………………………………………………………… 
…………………………………………………………………….     …………………………………………………………………………… 
 
          (ลงชื�อ) ………………………………………………………………… 
                     (……………………………………………………………) 
                                                 (ตาํแหน่ง)…………………………………………………………………… 
      (วันที�)…………………/……………………../…………………... 
                                                   (ลงชื�อ) ………………………………………………………………… 
                     (……………………………………………………………) 
                                                 (ตาํแหน่ง)…………………………………………………………………… 
      (วันที�)…………………/……………………../…………………... 
                                                   (ลงชื�อ) ………………………………………………………………… 
                     (……………………………………………………………) 
                                                 (ตาํแหน่ง)…………………………………………………………………… 
      (วันที�)…………………/……………………../…………………... 
                                                    (ลงชื�อ) ………………………………………………………………… 
                     (……………………………………………………………) 
                                                 (ตาํแหน่ง)…………………………………………………………………… 
      (วันที�)…………………/……………………../…………………... 
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 คํารบัรองของผูบ้งัคบับญัชา    (หัวหน้าหน่วยงาน  ประธานคณะกรรมการ  ประธาน
คณะอนุกรรมการหรือหัวหน้าคณะทาํงานแล้วแต่กรณี ลงนามรับรองปริมาณงานที�รับผดิชอบ ) 
 ได้ตรวจสอบแบบหนังสอืรับรองการมีส่วนร่วมในผลงานที�เสนอดังกล่าวข้างต้นแล้ว 
เหน็ว่าถูกต้องตรงตามความเป็นจริงทุกประการ 
 ความเหน็อื�นๆ (ถ้าม)ี……………………………………………………………………………………………………… 

……………………………………………………………………………………………………………………...........……………………… 
……………………………………………………………………………………...........……………………………………………………… 
 
                                           (ลงชื�อ) ………………………………………………………………… 
             (……………………………………………………………) 
                                            (ตาํแหน่ง)………………………………………………………………… 
                           (วันที�)…………/………….……………../………… 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 
หมายเหตุ 1) กรณีเป็นผลงานร่วมกนัหลายคน ผู้ร่วมจัดทาํผลงานทุกคนจะต้องลงลายมือชื�อ         
ในคาํรับรองและเมื�อได้ลงลายมือชื�อรับรองและส่งเพื�อประกอบการพิจารณาประเมินผลแล้วจะ
เปลี�ยนแปลงแก้ไขไม่ได้ 

    2) หากพิสจูน์ได้ว่า มีผู้ร่วมจัดทาํผลงานรายใดได้ให้คาํรับรองการมีส่วนร่วมในการ 
จัดทาํผลงานที�ไม่ถูกต้องตรงตามความเป็นจริงโดยมีเจตนาช่วยเหลือผู้ขอประเมิน จะพิจารณา
ลงโทษทางวินัยผู้ให้คาํรับรองนั,น ตามควรแก่กรณี  



                                                                                                                                                                              

แบบ รพ.ตร. 03 
 

แบบแสดงรายละเอียดการเสนอผลงานและคํารบัรองผูบ้งัคบับญัชา 
คําอธิบาย : แบบ รพ.ตร. 03  เป็นแบบแสดงรายละเอยีดการเสนอผลงาน   และคาํรับรอง
ผู้บังคับบัญชา เพื�อใช้ประกอบการพิจารณาประเมินตามหลักเกณฑแ์ละวิธกีารประเมินบุคคล   
ประกอบด้วย 
 ตอนที� 1 ผลงาน ผลการปฏบัิติงานย้อนหลัง .... ปี (หมายถึงปีที�ปฏบัิติหน้าที�เดียวกบั
ตาํแหน่งที�ขอรับการประเมินจริง) ประกอบด้วย 

1.1 งานบริการ ปฏบัิติการด้าน............................ (ด้านที�ขอรับการประเมิน) 
1.2 งานสอนหรือฝึกอบรม ให้คาํปรึกษาแนะนาํ 

ตอนที� 2  ประสบการณ์การปฏบัิติงาน 
ตอนที� 3  ผลการบริการทางวิชาการหรือวิชาชีพหรือผลงานทางวิชาการ 
ตอนที� 4  คาํรับรองผู้บังคับบัญชา 
โดยผู้ขอรับการประเมินกรอกรายละเอยีดตามความจริงดังนี, 

ยศ  ชื�อ  ชื�อสกุล (ของผู้ขอรับการประเมิน).................................................................... 
ตาํแหน่งปัจจุบัน........................................................................................................ 
ตาํแหน่งเลขที�...................................................สงักดั................................................. 
กองบังคับการ..................................................กองบัญชาการ...................................... 
ขอประเมินเพื�อแต่งตั,งให้ดาํรงตาํแหน่ง......................................................................... 
ตาํแหน่งเลขที�..................................................สงักดั................................................. 
กองบังคับการ.................................................กองบัญชาการ....................................... 
หน้าที�ความรับผดิชอบปัจจุบัน..................................................................................... 
..............................................................................................................................
..............................................................................................................................
..............................................................................................................................
..............................................................................................................................
..............................................................................................................................
.............................................................................................................................. 
.............................................................................................................................. 
.............................................................................................................................. 
.............................................................................................................................. 



                                                                                                                                                                              

-2- 

 

(กรณีที�ผู้ขอรับการประเมินไม่ได้ปฏบัิติหน้าที�.........................(หน้าที�ที�ขอรับการประเมิน) 
ในปัจจุบันให้ระบุหน้าที�  ความรับผดิชอบขณะปฏบัิติหน้าที�ในครั,งหลังสุด) 
..............................................................................................................................
..............................................................................................................................
..............................................................................................................................
..............................................................................................................................
.............................................................................................................................. 
 
ตอนที�  1  ผลงาน ผลการปฏบัิติงานด้าน...................................(ด้านที�ขอรับการประเมิน)   

     ผลงานย้อนหลัง ........ ปี (หมายถึงปีที�ปฏบัิติหน้าที�เดียวกบัตาํแหน่งที�ขอรับการ 
     ประเมิน) 

   1.1 งานบริการ ปฏบัิติการ 
ลาํดับ

ที� 
ลักษณะงาน
ด้านบริการ
ปฏบัิติการ 

หน่วย
นับ 

ปริมาณงานด้านบริการ ปฏบัิติการ หมาย
เหตุ ปีงบประมาณ 

พ.ศ. .... 
ปีงบประมาณ 
พ.ศ. .... 

ปีงบประมาณ 
พ.ศ. .... 

   หน่วย 
งาน 

เฉพาะ 
 ตัว 

หน่วย 
งาน 

เฉพาะ 
ตัว 

หน่วย 
งาน 

เฉพาะ 
ตัว 
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1.2 งานสอนหรือฝึกอบรม ให้ปรึกษาแนะนาํ ผลงานย้อนหลัง ...... ปี   

(หมายถึงปีที�ปฏบัิติหน้าที�จริง)  ข้อใดข้อหนึ�งดังนี,  
  (1) งานสอนหรือฝึกอบรม ผลงานย้อนหลัง ...... ปี (หมายถึงปีที�ปฏบัิติ

หน้าที�จริง) 
 
ปีงบ 

ประมาณ 
วิชาที�สอน 

หรือฝึกอบรม 
ผู้รับคาํสอน 

หรือฝึกอบรม 
จาํนวน 

คน 
จาํนวน
ชั�วโมง 

หมายเหตุ 

25..      
25..      
25..      

  
 หรือ (2) การให้คาํปรึกษาแนะนาํผลงานย้อนหลัง ...... ปี (หมายถึงปีที�ปฏบัิติ

หน้าที�จริง) 
 
ปีงบ 

ประมาณ 
วิชาที�สอน 

หรือฝึกอบรม 
ผู้รับคาํสอน 

หรือฝึกอบรม 
จาํนวน 

คน 
จาํนวน
ชั�วโมง 

หมายเหตุ 

25..      
25..      
25..      
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ตอนที� 2  ประสบการณ์การปฏบัิติงาน 

2.1 ให้กรอกรายละเอยีดเกี�ยวกบัประสบการณ์การปฏบัิติงาน (ประสบการณ์การปฏบัิติหน้าที� 
ที�เกี�ยวข้องกบังาน การศกึษาต่อเนื�อง การเข้าร่วมฝึกอบรม ดูงาน การเข้าร่วมประชุม สมัมนา
ทางวิชาการที�เกี�ยวข้องกบังาน การได้รับรางวัล การเชิดชูเกยีรติที�เกี�ยวข้อง) ดังนี, 
............................................................................................................................ 
.............................................................................................................................. 
.............................................................................................................................. 
.............................................................................................................................. 
.............................................................................................................................. 
.............................................................................................................................. 
.............................................................................................................................. 
.............................................................................................................................. 
.............................................................................................................................. 
.............................................................................................................................. 
.............................................................................................................................. 
.............................................................................................................................. 
.............................................................................................................................. 
.............................................................................................................................. 
.............................................................................................................................. 
.............................................................................................................................. 
.............................................................................................................................. 
.............................................................................................................................. 
.............................................................................................................................. 
.............................................................................................................................. 
.............................................................................................................................. 
.............................................................................................................................. 
.............................................................................................................................. 
.............................................................................................................................. 
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2.2 ให้แสดงความคิดเหน็ของผู้ขอรับการประเมินที�มีประโยชน์ต่อการพัฒนาวิชาชีพ

หรือหน่วยงาน โดยอาศัยข้อมูลจากการปฏบัิติงานที�ผ่านมา 
..............................................................................................................................
..............................................................................................................................
..............................................................................................................................
..............................................................................................................................
..............................................................................................................................
.............................................................................................................................. 
..............................................................................................................................
..............................................................................................................................
..............................................................................................................................
..............................................................................................................................
..............................................................................................................................
..............................................................................................................................
.............................................................................................................................. 
..............................................................................................................................
..............................................................................................................................
..............................................................................................................................
..............................................................................................................................
..............................................................................................................................
..............................................................................................................................
.............................................................................................................................. 
..............................................................................................................................
..............................................................................................................................
..............................................................................................................................
..............................................................................................................................
..............................................................................................................................
..............................................................................................................................
..............................................................................................................................  
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ตอนที� 3  ผลการบริการทางวิชาการหรือวิชาชีพหรือผลงานทางวิชาการ 

 
ลาํดับที�  1  เรื�อง ..................................................................................................... 
.............................................................................................................................. 
ปีที�ดาํเนินการจัดทาํผลงาน ......................................................................................... 
 ก. ขั,นตอนในการดาํเนินการจัดทาํผลงาน 
............................................................................................................................. 
..............................................................................................................................
.............................................................................................................................. 
 ข.  ความยุ่งยากของผลงาน 
.............................................................................................................................. 
.............................................................................................................................. 
..............................................................................................................................
............................................................................................................................. 
 ค.  การนาํผลงานไปใช้เป็นประโยชน์ อ้างองิ 
............................................................................................................................. 
..............................................................................................................................
..............................................................................................................................
.............................................................................................................................. 
 

ง.  การเผยแพร่ผลงาน 

           จาํนวนหน้า                        วัน  เดือน  ปี                          แหล่งเผยแพร่ 
       (เนื,อหา ภาคผนวก)                  ที�เผยแพร่ 
 

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

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

.......................................       ..............................      ................................... 
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 กรณีที�ผลการบริการทางวิชาการหรือวิชาชีพหรือผลงานทางวิชาการที�เสนอ เป็นผลงาน
ร่วมกันของบุคคลหลายคน ให้แสดงผู้ร่วมดาํเนินการจัดทาํสัดส่วนของผลงานที�ผู้ขอรับการ
ประเมินเป็นผู้จัดทาํ  หรือรายละเอยีดของผลงานเฉพาะที�ผู้ขอรับการประเมินเป็นผู้ดาํเนินการ 

   จาํนวนผู้ร่วม      สดัส่วนที�ผู้ขอรับ                        รายละเอยีดของผลงาน 
ดาํเนินการจัดทาํ         การประเมินเป็นผู้ดาํเนินการ           เฉพาะส่วนที�ผู้ขอรับการประเมิน 

     (ร้อยละ)         เป็นผู้ดาํเนินการ 

 
........................           ...................................       ......................................... 
........................           ...................................        ......................................... 
 
 จ. การรับรองผลงาน  
      1)  คาํรับรองของผู้ขอรับการประเมิน 

 
   ขอรับรองว่าผลการบริการทางวิชาการหรือวิชาชีพหรือผลงานทางวิชาการ 
ข้างต้นเป็นความจริงทุกประการ 
 
    (ลงชื�อ).................................................ผู้ขอรับการประเมิน 
                     (...................................................) 
     (ตาํแหน่ง)................................................ 
                                      (วันที�)................./.................../............ 
 
 
 
 
 
 
 

หมายเหตุ  ให้ผู้ขอรับการประเมินแนบแบบหนังสือรับรองของผู้ร่วมจัดทาํผลงาน  
               (แบบ รพ.ตร. 02) ด้วย (กรณีเป็นผลงานร่วมกนัหลายคน) 
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 2) คาํรับรองของหัวหน้าโครงการ ดาํเนินการ จัดทาํผลการบริการทางวิชาการหรือ 

วิชาชีพหรือผลงานทางวิชาการ (กรณี เป็นผลงานร่วมกนัของหลายบุคคล) 
 ขอรับรองว่าผู้ขอรับการประเมินเป็นผู้ร่วมในการดาํเนินการจัดทาํผลการบริการทาง
วิชาการหรือวิชาชีพหรือผลงานทางวิชาการข้างต้น มีร้อยละของสดัส่วนความรับผดิชอบและ
รายละเอยีดของผลงานเฉพาะส่วนที�ผู้ขอรับการประเมินเป็นผู้ดาํเนินการถูกต้องเป็นความจริง
ทุกประการ ดังนี, 
 

ลาํดับที�   1  เรื�อง...................................................................................................... 
.............................................................................................................................. 
ปีที�ดาํเนินการจัดทาํผลงาน .......................................................................... 
สดัส่วนความรับผดิชอบในการดาํเนินการจัดทาํของผู้ขอรับการประเมินคิดเป็นร้อยละ............ 
 
    (ลงชื�อ)...................................................หัวหน้าโครงการ 
               (..................................................) 
    (ตาํแหน่ง).................................................. 
      (วันที�)............./....................../............... 
 

3)  คาํรับรองของผู้บังคับบัญชา ( ผู้บังคับบัญชาควบคุมดูแลการปฏบัิติงาน) 
ได้ตรวจสอบผลการบริการทางวิชาการหรือวิชาชีพหรือผลงานทางวิชาการ 

ข้างต้นของ............................................แล้ว เหน็ว่าถูกต้องตามความจริงทุกประการ 
ความคิดเหน็อื�นๆ (ถ้ามี)........................................................................................... 
..............................................................................................................................
.............................................................................................................................. 
 
    (ลงชื�อ)...................................................... 
              (....................................................) 
            (ตาํแหน่ง)..................................................... 
       (วันที�)............/......................./................. 
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ลาํดับที�  2  เรื�อง ...................................................................................................... 
.............................................................................................................................. 
ปีที�ดาํเนินการจัดทาํผลงาน ......................................................................................... 
 ก. ขั,นตอนในการดาํเนินการจัดทาํผลงาน 
............................................................................................................................. 
..............................................................................................................................
............................................................................................................................. 
 ข.  ความยุ่งยากของผลงาน 
.............................................................................................................................. 
..............................................................................................................................
..............................................................................................................................
..............................................................................................................................
.............................................................................................................................. 
 ค.  การนาํผลงานไปใช้เป็นประโยชน์ อ้างองิ 
............................................................................................................................. 
..............................................................................................................................
..............................................................................................................................
..............................................................................................................................
.............................................................................................................................. 

ง.  การเผยแพร่ผลงาน 

            จาํนวนหน้า                        วัน  เดือน  ปี                          แหล่งเผยแพร่ 
       (เนื,อหา ภาคผนวก)                   ที�เผยแพร่ 
 

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

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

.......................................       ..............................      ................................... 
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 กรณีที�ผลการบริการทางวิชาการหรือวิชาชีพหรือผลงานทางวิชาการที�เสนอ เป็นผลงาน
ร่วมกนัของบุคคลหลายคน ให้แสดงผู้ร่วมดาํเนินการจัดทาํสดัส่วนของผลงานที�ผู้ขอรับการ
ประเมินเป็นผู้จัดทาํ  หรือรายละเอยีดของผลงานเฉพาะที�ผู้ขอรับการประเมินเป็นผู้ดาํเนินการ 

  จาํนวนผู้ร่วม      สดัส่วนที�ผู้ขอรับ                        รายละเอยีดของผลงาน 
ดาํเนินการจัดทาํ         การประเมินเป็นผู้ดาํเนินการ           เฉพาะส่วนที�ผู้ขอรับการประเมิน 

     (ร้อยละ)         เป็นผู้ดาํเนินการ 

 
........................           ...................................       ......................................... 
........................           ...................................        ......................................... 
 
 จ. การรับรองผลงาน  
      1)  คาํรับรองของผู้ขอรับการประเมิน 
 
   ขอรับรองว่าผลการบริการทางวิชาการหรือวิชาชีพหรือผลงานทางวิชาการ 
ข้างต้นเป็นความจริงทุกประการ 
 
    (ลงชื�อ).................................................ผู้ขอรับการประเมิน 
                     (...................................................) 
     (ตาํแหน่ง)...................................................... 
                                           (วันที�)................./.................../............ 
 
 
 
 
 
 
 

หมายเหตุ  ให้ผู้ขอรับการประเมินแนบแบบหนังสือรับรองของผู้ร่วมจัดทาํผลงาน  
               (แบบ รพ.ตร. 02) ด้วย (กรณีเป็นผลงานร่วมกนัหลายคน) 
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 2) คาํรับรองของหัวหน้าโครงการ ดาํเนินการ จัดทาํผลการบริการทางวิชาการหรือ 

วิชาชีพหรือผลงานทางวิชาการ (กรณี เป็นผลงานร่วมกนัของหลายบุคคล) 
 ขอรับรองว่าผู้ขอรับการประเมินเป็นผู้ร่วมในการดาํเนินการจัดทาํผลการบริการทาง
วิชาการหรือวิชาชีพหรือผลงานทางวิชาการข้างต้น มีร้อยละของสดัส่วนความรับผดิชอบและ
รายละเอยีดของผลงานเฉพาะส่วนที�ผู้ขอรับการประเมินเป็นผู้ดาํเนินการถูกต้องเป็นความจริง
ทุกประการ ดังนี, 
 

ลาํดับที�   2  เรื�อง..................................................................................................... 
.............................................................................................................................. 
ปีที�ดาํเนินการจัดทาํผลงาน .........................................................................................
สดัส่วนความรับผดิชอบในการดาํเนินการจัดทาํของผู้ขอรับการประเมินคิดเป็นร้อยละ............ 
 
    (ลงชื�อ)...................................................หัวหน้าโครงการ 
               (..................................................) 
    (ตาํแหน่ง).................................................. 
        (วันที�)............./....................../............... 
 

3)  คาํรับรองของผู้บังคับบัญชา ( ผู้บังคับบัญชาควบคุมดูแลการปฏบัิติงาน) 
ได้ตรวจสอบผลการบริการทางวิชาการหรือวิชาชีพหรือผลงานทางวิชาการ 

ข้างต้น ของ............................................แล้ว เหน็ว่าถูกต้องตามความจริงทุกประการ 
ความคิดเหน็อื�นๆ (ถ้ามี).......................................................................................... 
..............................................................................................................................
.............................................................................................................................. 
 
    (ลงชื�อ)...................................................... 
              (....................................................) 
            (ตาํแหน่ง)..................................................... 
         (วันที�)............/......................./................. 
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ลาํดับที�  3  เรื�อง ..................................................................................................... 
.............................................................................................................................. 
ปีที�ดาํเนินการจัดทาํผลงาน ......................................................................................... 
 ก. ขั,นตอนในการดาํเนินการจัดทาํผลงาน 
............................................................................................................................. 
..............................................................................................................................
.............................................................................................................................. 
 ข.  ความยุ่งยากของผลงาน 

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

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

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

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

.............................................................................................................................. 
 ค.  การนาํผลงานไปใช้เป็นประโยชน์ อ้างองิ 
............................................................................................................................. 
..............................................................................................................................
..............................................................................................................................
..............................................................................................................................
.............................................................................................................................. 

ง.  การเผยแพร่ผลงาน 

           จาํนวนหน้า                         วัน  เดือน  ปี                        แหล่งเผยแพร่ 
       (เนื,อหา ภาคผนวก)                   ที�เผยแพร่ 
 

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

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

.......................................       ..............................      .................................... 
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 กรณีที�ผลการบริการทางวิชาการหรือวิชาชีพหรือผลงานทางวิชาการที�เสนอ เป็นผลงาน
ร่วมกนัของบุคคลหลายคน  ให้แสดงผู้ร่วมดาํเนินการจัดทาํ  สดัส่วนของผลงานที�ผู้ขอรับการ
ประเมินเป็นผู้จัดทาํ  หรือรายละเอยีดของผลงานเฉพาะที�ผู้ขอรับการประเมินเป็นผู้ดาํเนินการ 

  จาํนวนผู้ร่วม      สดัส่วนที�ผู้ขอรับ                        รายละเอยีดของผลงาน 
ดาํเนินการจัดทาํ         การประเมินเป็นผู้ดาํเนินการ           เฉพาะส่วนที�ผู้ขอรับการประเมิน 

     (ร้อยละ)         เป็นผู้ดาํเนินการ 

 
........................           ...................................       ......................................... 
........................           ...................................        ......................................... 
 
 
 จ. การรับรองผลงาน  
      1)  คาํรับรองของผู้ขอรับการประเมิน 
 
   ขอรับรองว่าผลการบริการทางวิชาการหรือวิชาชีพหรือผลงานทางวิชาการ 
ข้างต้นเป็นความจริงทุกประการ 
 
    (ลงชื�อ).................................................ผู้ขอรับการประเมิน 
                     (...................................................) 
     (ตาํแหน่ง)...................................................... 
                                          (วันที�)................./.................../............ 
 
 
 
 
 
 

หมายเหตุ  ให้ผู้ขอรับการประเมินแนบแบบหนังสือรับรองของผู้ร่วมจัดทาํผลงาน  
               (แบบ รพ.ตร. 02) ด้วย (กรณีเป็นผลงานร่วมกนัหลายคน) 
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 2) คาํรับรองของหัวหน้าโครงการ ดาํเนินการ จัดทาํผลการบริการทางวิชาการหรือ 
วิชาชีพหรือผลงานทางวิชาการ (กรณี เป็นผลงานร่วมกนัของหลายบุคคล) 
 ขอรับรองว่าผู้ขอรับการประเมินเป็นผู้ร่วมในการดาํเนินการจัดทาํผลการบริการทาง
วิชาการหรือวิชาชีพหรือผลงานทางวิชาการข้างต้น  มีร้อยละของสดัส่วนความรับผดิชอบและ
รายละเอยีดของผลงานเฉพาะส่วนที�ผู้ขอรับการประเมินเป็นผู้ดาํเนินการถูกต้องเป็นความจริง
ทุกประการ ดังนี, 
 

ลาํดับที�   3  เรื�อง...................................................................................................... 
.............................................................................................................................. 
ปีที�ดาํเนินการจัดทาํผลงาน .......................................................................... 
สดัส่วนความรับผดิชอบในการดาํเนินการจัดทาํของผู้ขอรับการประเมินคิดเป็นร้อยละ............ 
 
    (ลงชื�อ)...................................................หัวหน้าโครงการ 
               (..................................................) 
    (ตาํแหน่ง).................................................. 
         (วันที�)............./....................../............... 
 

3)  คาํรับรองของผู้บังคับบัญชา ( ผู้บังคับบัญชาควบคุมดูแลการปฏบัิติงาน) 
ได้ตรวจสอบผลการบริการทางวิชาการหรือวิชาชีพหรือผลงานทางวิชาการ 

ข้างต้น ของ...................................................แล้ว เหน็ว่าถูกต้องตามความจริงทุกประการ 
ความคิดเหน็อื�นๆ (ถ้ามี)............................................................................................ 
..............................................................................................................................
.............................................................................................................................. 
 
    (ลงชื�อ)...................................................... 
              (....................................................) 
            (ตาํแหน่ง)..................................................... 
         (วันที�)............/......................./................. 
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ตอนที� 4  คาํรับรองผู้บังคับบัญชา 



                                                                                                                                                                              

 
1. คาํรับรองและความเหน็ของผู้บังคับบัญชาชั,นต้น(ผู้บังคับบัญชาที�ควบคุมดูแลการ
ปฏบัิติงาน) 
 คาํรับรองของผู้บังคับบัญชาชั,นต้น 

 ได้ตรวจสอบผลงานของ............................................ที�เสนอให้ประเมินแล้ว 
 (  ) ถูกต้องเป็นความจริงทุกประการ 

 (  ) ไม่ถูกต้อง (ระบุเหตุผล) .................................................................... 
 ความเหน็ของผู้บังคับบัญชาชั,นต้น 

 (  ) ผู้ขอรับการประเมินมีความเหมาะสมที�จะได้รับการแต่งตั,งเลื�อนตาํแหน่ง 
   (  ) ผู้ขอรับการประเมินไม่มีความเหมาะสมที�จะได้รับการแต่งตั,งเลื�อนตาํแหน่ง  
         (ระบุเหตุผล) .................................................................................. 

    ความเหน็อื�นๆ (ถ้ามี).............................................................................. 
........................................................................................................................... 
                     

      (ลงชื�อ)……………………………………………………. 
               (………………………………………………) 
       (ตาํแหน่ง)……………………………………………… 

                   (วันที�)…………/.………………………/……………. 
2. คาํรับรองของผู้บังคับบัญชาเหนือขึ,นไป (ผู้บังคับการหรือเทยีบเท่าขึ,นไป) 
ได้ตรวจสอบผลงานของ………………………………………………….ที�เสนอให้ประเมินแล้ว เหน็ว่าถูกต้อง
ตรงตามความเป็นจริงทุกประการ 
  ความเหน็อื�นๆ (ถ้าม)ี………………………………………………………………………………………… 
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 

    
      (ลงชื�อ)……………………………………………………. 

               (………………………………………………) 
       (ตาํแหน่ง)……………………………………………… 
                   (วันที�)…………./.………………………/………… 

แบบ รพ.ตร. 04 
 

แบบตรวจสอบคุณสมบติัของบุคคล 



                                                                                                                                                                              

 
ยศ  ชื�อ ชื�อสกุล  ของผู้ขอรับการประเมิน...................................................................... 
ตาํแหน่ง ...................................ขอประเมินเพื�อแต่งตั,งให้ดาํรงตาํแหน่ง......................... 
 
1.คุณวุฒิการศึกษา 
   (    )  ตรงตามคุณสมบัติของผู้ขอรับการประเมิน 
   (    )  ไม่ตรง 
2.ใบอนุญาตประกอบวิชาชีพ (ถ้ากาํหนดไว้) 
   (    )  ตรงตามที�กาํหนด (ใบอนุญาตเลขที�..................................................) 
   (    )  ไม่ตรงตามกาํหนด 

3.ชั,นยศ 
   (    )  ตรงตามคุณสมบัติของผู้ขอรับการประเมิน 
   (    )  ไม่ตรง 
4.ระยะเวลาการดาํรงตาํแหน่ง  
   (    )  ครบตามที�กาํหนดไว้ในคุณสมบัติของผู้ขอรับการประเมิน 
   (    )  ไม่ครบ  แต่จะครบกาํหนดในวันที�............................................. 
5. ระยะเวลาความชาํนาญงาน 

   (    ) ครบตามที�กาํหนดไว้ในคุณสมบัติของผู้ขอรับการประเมิน 

   (    )  ไม่ครบ  แต่จะครบกาํหนดในวันที�............................................. 
6. ผลงาน 

   (    )  ครบตามที�กาํหนด   
   (    )  ไม่ครบตามกาํหนด 
7. เป็นผู้ถูกลงโทษทางวินัยในปีที�ขอรับการประเมินหรือไม่ 

   (    ) ถูก ตามคาํสั�งหรือข้อหา .......................................................................... 
   (    ) ไม่ถูก 

 

 

 

สรุปความเห็นของคณะกรรมการตรวจสอบคุณสมบติั 

  (    )  อยู่ในหลักเกณฑท์ี�จะดาํเนินการต่อไป 
  (    )  ไม่อยู่ในหลักเกณฑ ์
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   เหตุผล.................................................................................................. 
   ความคิดเหน็เพิ�มเติม................................................................................ 
 

(ลงชื�อ).............................................ประธานคณะกรรมการ 
     (................................................) 
    (ตาํแหน่ง)............................................... 
    (ลงชื�อ)................................................กรรมการ 
     (..............................................) 
    (ตาํแหน่ง) .............................................. 
    (ลงชื�อ)................................................กรรมการ 
     (..............................................) 
    (ตาํแหน่ง) .............................................. 
    (ลงชื�อ)................................................กรรมการ 
     (..............................................) 
    (ตาํแหน่ง) .............................................. 
    (ลงชื�อ)................................................กรรมการ 
     (..............................................) 
    (ตาํแหน่ง) .............................................. 
    (ลงชื�อ)................................................กรรมการ 
     (..............................................) 
    (ตาํแหน่ง) .............................................. 
    (ลงชื�อ)................................................กรรมการ 
     (..............................................) 
    (ตาํแหน่ง) .............................................. 
    (ลงชื�อ)................................................กรรมการ 
     (..............................................) 
    (ตาํแหน่ง) ............................................    
            (วันที�)........../....................../.............. 

แบบ รพ.ตร. 05 
 

แบบการประเมินคุณลกัษณะของบุคคล 



                                                                                                                                                                              

 
แบบการประเมินคุณลกัษณะของบุคคลเพื4อแต่งตั5งใหด้ํารงตําแหน่งระดบั สบ 2 หรือ สบ 3 
 

ยศ ชื�อ ชื�อสกุล ของผู้รับการประเมิน............................................................................ 
ตาํแหน่ง...................................ขอประเมินเพื�อแต่งตั,งให้ดาํรงตาํแหน่ง........................... 
 

ลําดบั องคป์ระกอบคุณลกัษณะเฉพาะของบุคคล คะแนนเต็ม คะแนนได ้
1. ดา้นความรบัผดิชอบ พจิารณาจาก 15  
 1.1 ความเอาใจใส่ในงานที�ได้รับมอบหมาย และงานที�

เกี�ยวข้องอย่างมีประสทิธิภาพ 
3  

 1.2 การวางแผนการปฏบัิติงานเพื�อให้เกดิประโยชน์สงูสดุ 
 ต่อผู้ป่วยหรือผู้รับบริการ 

3  

 1.3 มีความตั,งใจที�จะปฏบัิติงานให้สาํเรจ็จนเป็นที�ประจักษ์ 3  
 1.4 ความสามารถในการปฏบัิติงานได้ครบถ้วนตามที�ได้รับ

มอบหมาย 
3  

 1.5 การพัฒนาและปรับปรุงงานในหน้าที�ให้ดียิ�งขึ,น และ
หรือแก้ไขปัญหาหรือข้อผดิพลาดที�เกดิขึ,น 

3  

2. ดา้นความประพฤติ พจิารณาจาก   15  
 2.1 การปฏบัิติตามกฎระเบียบของหน่วยงานและราชการ 5  
 2.2 การปฏบัิติตามข้อบังคับ ก.พ. ว่าด้วยจรรยาบรรณของ 

      ข้าราชการพลเรือนและวิชาชีพของตน 
5  

 2.3 มีความประพฤติส่วนตัวที�เหมาะสม ได้แก่ 
     -ไม่เป็นผู้มีหนี,สนิล้นพ้นตัว ไม่เล่นการพนัน 
     -การแสดงกริยาและพฤติกรรมที�เหมาะสม 
     -การมีสมัมาคารวะต่อผู้อาวุโสและผู้บังคับบัญชา 

5  

3. ดา้นการแกไ้ขปัญหาและการตดัสินใจ พจิารณาจาก 15  
 3.1 วิเคราะห์สาเหตุก่อนเสมอเมื�อประสบปัญหาใดๆ 

 
4  

 3.2 วิเคราะห์แนวทางแก้ปัญหาโดยมีทางเลือกปฏบัิติได้ 
      หลายวิธ ี 

4  

 3.3 เลือกทางปฏบัิติในการแก้ปัญหาได้ถูกต้องเหมาะสม 4  

- 2 - 



                                                                                                                                                                              

ลําดบั องคป์ระกอบคุณลกัษณะเฉพาะของบุคคล คะแนนเต็ม คะแนนได ้
 3.4 ใช้ข้อมูลประกอบในการตัดสนิใจและแก้ปัญหา (ไม่ใช้

ความรู้สกึของตนเอง) 
3  

4. ดา้นการพฒันาตนเอง พิจารณา 15  
 4.1 ติดตามศึกษา ค้นคว้าหาความรู้ใหม่ๆ หรือสิ�งที�เป็น

ความก้าวหน้าทางวิชาการหรือวิชาชีพอยู่เสมอ 
5  

 
 4.2 สนใจและพัฒนาตนเองให้ก้าวหน้าทนัวิทยาการใหม่ๆ 

ตลอดเวลา 
5  

 4.3 นาํความรู้และวิทยาการใหม่ๆ มาประยุกต์ใช้ในการ
ปฏบัิติงานได้อย่างมีประสทิธภิาพ 

5  

5. ดา้นความคิดริเริ4ม พิจารณาจาก 10  
 5.1 คิดค้นระบบ  แนวทาง  วิธดีาํเนินการใหม่ๆ เพื�อ

ประสทิธภิาพของงาน 
2  

 5.2 แสดงความคิดเหน็ ให้ข้อเสนอแนะอย่างสมเหตุผลและ
สามารถปฏบัิติได้ 

2  

 5.3 แสวงหาความรู้ใหม่ๆ เพิ�มเติมอยู่เสมอ โดยเฉพาะใน
สายวิชาการ งานของตน 

2  

 5.4 ตรวจสอบ ปรับปรุง แก้ไข หรือดัดแปลงวิธกีารทาํงาน
ให้มีประสทิธภิาพและก้าวหน้าอยู่ตลอดเวลา 

2  

 5.5 มีความไวต่อสถานการณ์ หรือฉับไวในการรับรู้จาก    
สิ�งเร้าภายนอก 

2  

6. ดา้นความสามารถในการสื4อความหมาย พิจารณาจาก 10  
 6.1 สื�อสารกบับุคคลต่างๆ เช่น ผู้บังคับบัญชา เพื�อนร่วมงาน 

ผู้รับการบริการ และผู้ที�เกี�ยวข้องได้ดีโดยเข้าใจถูกต้อง
ตรงกนัได้อย่างเหมาะสมกบักาลเทศะ  

5  

 6.2 ถ่ายทอดและเผยแพร่ความรู้ทางวิชาการให้ผู้อื�นเข้าใจ  
ได้อย่างชัดเจน โดยใช้ภาษาอย่างถูกต้องเหมาะสม 

5  

7. ดา้นความเสียสละ พิจารณาจาก 10  
 7.1 การอุทศิเวลาให้กบังาน 4  
 7.2 สามารถช่วยเหลือหน่วยงานและองค์กรอื�นๆ ทั,งงาน

โดยตรงและงานที�เกี�ยวข้อง 
3  

- 3 - 



                                                                                                                                                                              

ลําดบั องคป์ระกอบคุณลกัษณะเฉพาะของบุคคล คะแนนเต็ม คะแนนได ้
 7.3 ความเอื,อเฟื, อช่วยเหลืองานข้างเคียง 3  

8. ดา้นการทํางานร่วมกบัผูอื้4น พิจารณาจาก 10  
 8.1  ยอมรับฟังความคิดเหน็ของผู้อื�น 3  
 8.2  แสดงความคิดเหน็ได้อย่างเหมาะสมและเป็นที�ยอมรับ 3  
 8.3  ให้ความร่วมมือในการปฏบัิติงานร่วมกบัผู้อื�น 2  
 8.4  มีมนุษย์สมัพันธใ์นการปฏบัิติงาน 2  
 คะแนนเต็ม 100  

 

ความเห็นของกรรมการประเมินคุณลกัษณะของบุคคล 
 การประเมินคุณลกัษณะของบุคคล 

 (   )    ผ่าน 

 (   )    ไม่ผ่าน    เหตุผล.................................................................................. 
.............................................................................................................................. 
 ความเหน็เพิ�มเติม............................................................................................. 
.............................................................................................................................. 
 
 

          (ลงชื�อ)................................................ ผู้ประเมิน 
             (............................................) 
  (ตาํแหน่ง)................................................. 
  (วันที�)      .........../................/........... 
 
 
 
 
 
 

แบบ รพ.ตร. 06 

 
แบบสําหรบักรรมการประเมินผลงาน ผลการปฏิบติังานและประสบการณก์ารปฏิบติังาน 
 (กรณีขอรบัการประเมินเพื4อแต่งตั5งใหด้ํารงตําแหน่งระดบั สบ 2 หรือ สบ 3) 



                                                                                                                                                                              

ยศ  ชื�อ  ชื�อสกุล  ของผู้ขอรับการประเมิน...................................................................... 
ตาํแหน่ง.................................................................................................................. 
ขอประเมินเพื�อแต่งตั,งให้ดาํรงตาํแหน่ง.......................................................................... 

รายการประเมิน คะแนน
เตม็ 

คะแนน
ได้ 

ข้อคิดเหน็ 

1. ผลงานยอ้นหลงั ... ปี    

1.1 ผลงานบริการหรือปฏบัิติการ 
        1) ปริมาณงานเฉพาะตัวมีสดัส่วนของงานบริการหรือ 
ปฏบัิติการในกลุ่มงานอย่างเหมาะสมกบัภารกจิของหน่วยงาน 
        2) ใช้ความรู้ความสามารถในการปฏบัิติงานมากน้อย 
เพียงใด 
        3) ความยุ่งยาก ความซับซ้อนในงานที�ปฏบัิติ รวมทั,ง 
การใช้หลักวิชาชีพในการปฏบัิติงานและการตัดสนิใจ 
       4) ลักษณะผลงานตรงกบัสาขาที�ขอประเมินมากน้อย 
เพียงใด 

40   

1.2 งานสอนหรือฝึกอบรม การให้คาํปรึกษาแนะนาํ ข้อหนึ�ง 
      ข้อใดดังนี, 
        1) งานสอนหรือฝึกอบรม 
            (1) วิธกีารสอนหรือฝึกอบรม 

            (2) ความรู้ความสามารถและประสบการณ์ 
            (3) ระดับของผู้ขอรับการสอนหรือฝึกอบรม 

หรือ 

        2) การให้คาํปรึกษาแนะนาํ 
            (1) เรื�องที�ให้คาํปรึกษาแนะนาํแก่ผู้ปฏบัิติงานระดับ
รองลงมา นักศึกษาพยาบาล นักศึกษาสาขาอื�นๆ เจ้าหน้าที�
สาธารณสขุอื�นๆ 

           (2) การใช้ความสามารถ ต้องใช้ความรู้และ
ประสบการณ์มากน้อยเพียงใด 

           (3) ระดับของผู้ขอรับคาํปรึกษา แนะนาํเป็นกลุ่มใด 

30   

2. ประสบการณก์ารปฏิบติังาน พิจารณาจาก 30   
        1) ประสบการณ์การปฏบัิติงาน 15   

 



                                                                                                                                                                              

รายการประเมิน คะแนน
เตม็ 

คะแนน
ได้ 

ข้อคิดเหน็ 

           (1) ประสบการณ์ในการปฏบัิติหน้าที�เป็น
ผู้ปฏบัิติงานวิชาชีพระดับต่างๆ  
           (2) การเป็นกรรมการ อนุกรรมการหรือคณะทาํงาน
ต่างๆ ที�เกี�ยวข้องกบังาน 
           (3) การศึกษาต่อเนื�อง การเข้าร่วมฝึกอบรม ดูงาน 
การเข้าร่วมประชุมสมัมนาทางวิชาการ ที�เกี�ยวข้องงานวิชาชีพ 
           (4) การเป็นผู้นิเทศ 
           (5) การได้รับรางวัล การเชิดชูเกยีรติที�เกี�ยวข้องกบั
งานวิชาชีพ  
      2) สรุปความคิดเหน็ที�มีประโยชน์ ต่อการพัฒนา 
วิชาชีพหรือหน่วยงานโดยอาศัยข้อมูลจากการปฏบัิติงานด้าน 

วิชาชีพ          

 
 
 
 
 
 
 
 
 

15 

รวม 100   
 
สรุปความเห็นของกรรมการประเมินผลงาน ผลการปฏิบติังานและประสบการณก์ารปฏิบติังาน 
   (  ) ผ่าน 

   (  ) ไม่ผ่าน เหตุผล .................................................................... 
ความคิดเหน็เพิ�มเติม ............................................................................ 

 
         (ลงชื�อ)................................................ผู้ประเมิน 
             (............................................) 
  (ตาํแหน่ง)................................................. 
  (วันที�)      .........../................/........... 
 

แบบ รพ.ตร. 07 
 

แบบสาํหรบักรรมการการประเมินผลการบริการทางวิชาการหรือวิชาชีพหรือผลงานทางวิชาการ  
ยศ ชื�อ ชื�อสกุล ของผู้ขอรับการประเมิน......................................................................... 
ตาํแหน่ง.........................ขอประเมินเพื�อแต่งตั,งให้ดาํรงตาํแหน่ง..................................... 
 



                                                                                                                                                                              

รายการประเมิน คะแนน
เต็ม 

คะแนน
ที4ไดร้บั 

ขอ้คิดเห็น 

1. คุณภาพของผลงาน 
  1.1  ความถูกต้องทางเทคนิควิธกีารหลักวิชาการ   
         หรือวิชาชีพ 
  1.2  วิธกีารนาํเสนอถูกต้องครบถ้วนตรงตามรูปแบบ 

         เอกสาร 
  1.3  บรรลุเป้าหมายที�กาํหนดไว้เพียงใด 
  1.4  การนาํมาประยุกต์เพื�อพัฒนาหรือป้องกนั หรือ 
         แก้ปัญหาในงานหรือองค์กรหรือวิชาชีพ 
  1.5  การประหยัดเวลาและงบประมาณ 
  1.6  การเป็นที�ยอมรับในวงการวิชาชีพหรือวงการ 
         ด้านสาธารณสขุ 

40   

2. ความยุ่งยากของผลงาน 
  2.1  ต้องใช้ความรู้ความสามารถมากน้อยเพียงใด 
         และมีความอสิระในการตัดสนิใจมากน้อย 
         เพียงใด 
  2.2  มีลักษณะการคิดค้น  ริเริ�มและประดิษฐ์มาก 
         น้อยเพียงใด   

30   

3. ประโยชน์ของผลงาน 

  3.1  ประโยชน์ต่อวิชาชีพ 

  3.2  ประโยชน์ต่อหน่วยงาน 
  3.3  ประโยชน์ต่อประชาชนหรือผู้รับบริการ 
  3.4  สามารถนาํไปใช้ได้จริง 

30   

รวม 100   
-2- 

 
สรุปความเห็นของกรรมการประเมินผลการบริการทางวิชาการหรือวิชาชีพหรือผลงานทางวิชาการ 
 (   )  ผ่าน 
 (   )  ไม่ผ่าน  เหตุผล ................................................................................... 
.............................................................................................................................. 



                                                                                                                                                                              

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

.............................................................................................................................. 
 ความเหน็เพิ�มเติม........................................................................................... 
.............................................................................................................................. 
.............................................................................................................................. 
.............................................................................................................................. 
 
         (ลงชื�อ) ................................................ผู้ประเมิน 
             (...............................................) 
  (ตาํแหน่ง)................................................. 
  (วันที�)      .........../................/........... 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

แบบ รพ.ตร. 08 
แบบสรุปผลการประเมิน 

(สําหรบัคณะกรรมการตรวจสอบคุณสมบติัและประเมินคุณลกัษณะของบุคคล     
คณะกรรมการประเมินผลงาน ผลการปฏิบติังานและประสบการณก์ารปฏิบติังานและ
คณะกรรมการประเมินผลการบริการทางวิชาการหรือวิชาชีพหรือผลงานทางวิชาการ) 
  



                                                                                                                                                                              

การประเมินพิจารณาเลื�อนตาํแหน่ง ของ ....................................................................... 
ตาํแหน่ง .............................................. ตาํแหน่งเลขที� ..............................................  
สงักดั .................................................. เพื�อพิจารณาเลื�อนให้ดาํรงตาํแหน่ง .................. 
คณะกรรมการ........................................ได้พิจารณาประเมิน ....................................... 
คณะกรรมการ มีมติ ดังนี,  

(  ) ผ่านการประเมิน เหน็สมควรให้ดาํเนินการต่อไปได้ 

(  ) ไม่ผ่านการประเมิน (ระบุเหตุผล) ................................................................. 
...................................................................................................................... 
                                  (ลงชื�อ) ……………………………………ประธานกรรมการ 

              (……………………………………………) 
                                             (ลงชื�อ)……………………………………………….กรรมการ 
                     (……………………………………………) 
                                             (ลงชื�อ)……………………………………………….กรรมการ 
             (……………………………………………) 
                                             (ลงชื�อ)……………………………………………….กรรมการ 
                     (……………………………………………) 
                                             (ลงชื�อ)……………………………………………….กรรมการ 
             (……………………………………………) 
                                             (ลงชื�อ)……………………………………………….กรรมการ 
             (……………………………………………) 
      (ลงชื�อ)……………………………………………….กรรมการ 
             (……………………………………………) 
      (ลงชื�อ)……………………………………………….กรรมการ 
             (……………………………………………) 
      วันที�………… เดือน……………………พ.ศ. .... 

แบบ รพ.ตร. 09 

                            แบบรายงานตามลําดบัชั5น 
ส่วนราชการ…………………………………………………………………..โทร………………………………………………………. 
ที4…………………………………………………………………………………… วนัที4……………………………………………………. 



                                                                                                                                                                              

เรื4อง เสนอขอรับการประเมินเพื�อพิจารณาแต่งตั,งให้ดาํรงตาํแหน่ง………………………………………… 

เรียน………………………………………………………… 
 ด้วย กระผม/ดิฉัน………………………………………………ตาํแหน่ง…………………………………………….. 
สงักดั………………………………………………………..มีความประสงค์ที�จะขอรับการประเมินเพื�อพิจารณา
แต่งตั,งให้ดาํรงตาํแหน่ง………………………………………..ตามหลักเกณฑแ์ละวิธกีารที� ก.ตร.กาํหนด 
รายละเอยีดตามเอกสารที�แนบมาด้วย ดังนี, 

1. แบบข้อมูลส่วนบุคคลและแบบแสดงรายละเอยีดผลการปฏบัิติงานจาํนวน………….
ฉบับ 

2. ผลการบริการทางวิชาการหรือวิชาชีพหรือผลงานทางวิชาการ 
2.1 ลาํดับที� 1 เรื�อง…………………………………………………………………จาํนวน…….เล่ม…..ชุด 
2.2 ลาํดับที� 2 เรื�อง…………………………………………………………………จาํนวน…….เล่ม…..ชุด 
2.3 ลาํดับที� 3 เรื�อง…………………………………………………………………จาํนวน…….เล่ม…..ชุด 

 3.  เอกสารที�ใช้ประกอบการพิจารณา (ถ้าม)ี 
      3.1 หนังสอืรับรองการมีส่วนร่วมในผลงานทางวิชาการ       จาํนวน…...เล่ม…..ชุด 
      3.2 สาํเนาคาํสั�งต่างๆ สาํเนาวุฒิบัตรและอื�นๆ ที�เกี�ยวข้อง   จาํนวน…...เล่ม…..ชุด 
 
  จึงเรียนมาเพื�อโปรดพิจารณาดาํเนินการต่อไป 

 
      (ลงชื�อ)………………………………………………………………… 
       (…………………………………………………………..)   
                      (ตาํแหน่ง)……………………………………………………….. 
 
 
 


