
       เลขประจําตัว...................... 

 

องค์การบริหารส่วนจังหวัดปตัตานี 

ใบสมัครคัดเลือกข้าราชการองค์การบริหารส่วนจังหวัด เพือ่แต่งตั้งให้ดาํรงตาํแหน่งในระดับท่ีสงูข้ึน  

สาํหรับตาํแหน่งผู้บริหาร  ในตาํแหน่ง.................................................................. 

 

 

1. ช่ือ .................................... สกุล ......................................... อายุ .......... ป ีวุฒิ.............................. 

2. ตําแหน่งปจัจุบัน ...............................................................................................ระดบั ....................   

    สังกดั/สาํนัก/กอง .............................................................. องค์การบริหารส่วนจังหวดั .................. 

    เมื่อวันที่ ............... เดือน ................................... พ.ศ. ................................ 

3. เริ่มรบัราชการครั้งแรก  เมื่อวันที่ ................. เดือน ......................................... พ.ศ. ................... 

4. เริ่มรับราชการสังกัดส่วนราชการนี้  เมื่อวันที่ .............. เดือน ............................... พ.ศ. ................. 

5. สมัครคัดเลือกเพื่อดํารงตําแหน่ง........................................................................................................

6. ตําแหน่งคร้ังสดุท้ายก่อนดาํรงตาํแหน่งปัจจุบัน................................................................................... 

    เมื่อวันที่ ................ เดือน .................................... พ.ศ. ........................ 

7. เคยปฏิบัติราชการเกี่ยวกับงานทีส่มัครคัดเลือก 

ได้แก่ ....………………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 

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

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

8. อัตราเงินเดือนปีงบประมาณที่สมัครสอบ      ข้ัน ...................................... บาท 

    อัตราเงินเดือนที่ได้รับปีงบประมาณทีล่่วงมา   ข้ัน ..................................... บาท 

9. พฤติการณ์ทางวินัย   ไม่เคยมีพฤติการณ์ทางวินัย                  เคยมีพฤติการณ์ทางวินัย 

                              อยู่ระหว่างดาํเนินการทางวินัย               

10. ข้าพเจ้ามีคุณสมบตัิครบถ้วนในตําแหน่งทีส่มัครสอบ และข้อความดงักล่าวข้างต้นเปน็ความจริง      

      ทุกประการและสามารถตรวจสอบได ้

 

 

  (ลงช่ือ)..........................................ผู้สมัครสอบ 

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

                                     วันที่..................เดือน..........................พ.ศ..................     
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คํารับรองและความเห็นของผู้บังคับบัญชาชัน้ต้น 

 

 ขอรับรองว่าผู้สมัครมีคุณสมบตัิครบถ้วน และเหมาะสมกับตาํแหน่งทีส่มัครสอบทุกประการ 

 ผู้สมัครสอบมีคุณสมบตัิไม่ครบ หรือไม่เหมาะสมกบัตาํแหน่ง  

     เพราะ............................................ 

 

                                          (ลงช่ือ)............................................ผู้บังคับบัญชาช้ันต้น 

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

                                         วันที่.............เดือน............................พ.ศ......................                     

ความเหน็ของผู้บงัคับบัญชาช้ันถัดไป 

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

 

     (ลงช่ือ)............................................... 

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

    ตําแหน่ง..............................................         

ความเห็นของผู้บงัคับบัญชาช้ันสงู 

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

 

     (ลงช่ือ)............................................... 

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

    ตําแหน่ง..............................................         

 

                                        (ลงช่ือ)..........................................เจ้าหน้าที่รบัสมัคร 

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

                                         ตําแหนง่......................................     
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ความเห็นของคณะกรรมการตรวจสอบคุณสมบตัิ 

ได้ตรวจสอบผู้สมัครสอบรายนี้แล้ว เหน็ว่า  มีคุณสมบัติครบถ้วน      ขาดคุณสมบติัเพราะ........... 

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

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

                 กรรมการ                                 กรรมการ                              กรรมการ 

 

รายการประวัติของผู้สมัครสอบ 

ตอนที่ 1 ประวัติการศึกษา ดูงาน หรือฝึกอบรม 

พ.ศ. สถานที่ศึกษา ดูงาน หรือ 

ฝึกอบรม 

ระยะเวลา ปริญญาบัตร หรือ 

ประกาศนียบัตร 

หมายเหตุ 

     

     

     

     

     

 

ตอนที่ 2  ประวัติการรับราชการ (เฉพาะท่ีสําคัญ) 

วัน เดือน 

ปี 

ตําแหน่ง ระดับ/ 

ชั้น 

ระยะเวลาทีดํ่ารงตําแหน่ง อัตรา 

เงินเดือนข้ัน ปี เดือน วัน 

       

       

       

       

       

ขอรบัรองว่ารายการข้างต้นนี้เป็นความจริง 

 

    (ลงช่ือ)..................................................เจ้าของประวติั 

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

    ตาํแหน่ง.................................................. 

      วันที่..........เดือน..........................พ.ศ.................... 
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คะแนนคณุสมบัติ 50 คะแนน 

 

ช่ือ.........................................................................ตําแหน่ง................................................................. 

สมัครเข้ารับการคัดเลือกข้าราชการองค์การบริหารส่วนจังหวัด เพื่อแต่งตั้งให้ดํารงตําแหน่งที่สูงข้ึน 

สําหรับตําแหน่งผู้บริหาร ในตําแหน่ง.................................................................................................... 

 

รายละเอียด คะแนนเต็ม คะแนน 

ที่ได้ 

หมายเหตุ 

 

1. เงินเดือน...........................................บาท 

 

2. อายุราชการ......................................ป ี

 

3. ระยะเวลาการดาํรงตาํแหน่งในสายงานและระดบัปจัจุบัน 

     3.1 ระยะเวลาการดาํรงตําแหน่งในระดบัปัจจุบัน…………………ป ี

     3.2 ระยะเวลาการดาํรงตําแหน่งในสายงานปัจจุบัน..............ปี 

 

4. ความดีความชอบย้อนหลัง 5 ป.ี...............................ข้ัน 

 

5. วุฒิการศึกษา......................................................................... 

 

6. การรักษาวินัย (ย้อนหลงั 5 ป)ี.............................................. 

 

 

10 

 

10 

 

10 

(7) 

(3) 

 

10 

 

5 

 

5 

 

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

 

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

 

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

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

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

 

…………… 

 

…………… 

 

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

 

 

 

รวม 50   

 

 

      (ลงช่ือ).............................................ผู้สมคัร 

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

      ตาํแหน่ง............................................ 

      วันที่.................................................. 
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เกณฑ์คะแนนคุณสมบัตใินการคัดเลอืกข้าราชการองค์การบริหารส่วนจังหวัด เพื่อแต่งตั้งให้ดํารง

ตําแหน่งในระดับท่ีสูงข้ึน สาํหรับตําแหน่งผู้บริหาร ระดับ ๘ และระดับ 7 

สังกัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดปัตตาน ี

1. เงินเดือน  คะแนนเต็ม 10 คะแนน (ตาม ประกาศคณะกรรมการกลาข้าราชการการองค์การบริหารส่วน    

    จังหวัด  เร่ือง มาตรฐานท่ัวไปเกี่ยวกับอัตราเงินเดือนและวิธีการจ่ายเงินเดือน และประโยชน์ตอบแทนอื่น  

    (ฉบับที่ 3)  พ.ศ. 2557 

ระดับ 8 ระดับ 7 ระดับ 6 คะแนน 

49,830 เปน็ต้นไป 

49,010 

48,200 

47,380 

46,560 

45,750 

44,930 

44,130 

43,300 

42,620 

41,930 

41,250 

40,560 

39,880 

39,190 

38,800 

37,830 

37,130 

36,450 

35,760 

35,090 

34,430 

33,770 

33,140 

32,510 

 

35,220 เป็นต้นไป 

34,680 

34,110 

33,560 

33,000 

32,450 

31,880 

31,340 

30,790 

30,220 

29,680 

29,110 

28,560 

28,030 

27,480 

26,980 

26,460 

25,970 

25,470 

24,970 

24,490 

24,010 

23,550 

23,080 

22,620 
 

28,880 

28,430 

27,960 

27,490 

27,030 

26,580 

26,120 

25,660 

25,190 

24,730 

24,270 

23,820 

23,370 

22,920 

22,490 

22,040 

21,620 

21,190 

20,780 

20,360 

19,970 

19,580 

19,200 

18,810 

18,440 

 

10.00 

9.90 

9.80 

9.70 

9.60 

9.50 

9.40 

9.30 

9.20 

9.10 

9.00 

8.90 

8.80 

8.70 

8.60 

8.50 

8.40 

8.30 

8.20 

8.10 

8.00 

7.90 

7.80 

7.70 

7.60 
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ระดับ 8 ระดับ 7 ระดับ 6 คะแนน 

31,900 

31,290 

30,690 

30,100 

29,510 

28,930 

28,350 

27,800 

27,230 

26,660 

26,100 

25,530 

24,960 

ไม่ต่าํกว่า 24,400 

22,170 

21,710 

21,240 

20,790 

20,320 

19,860 

19,410 

18,950 

18,470 

18,010 

17,560 

17,100 

16,640 

16,190 

18,060 

17,690 

17,310 

16,920 

16,570 

16,190 

15,800 

15,430 

15,050 

14,660 

14,300 

13,910 

13,530 

13,160 

7.50 

7.40 

7.30 

7.20 

7.10 

6.00 

6.90 

6.80 

6.70 

6.60 

6.50 

6.40 

6.30 

6.20 

 

2. วุฒิการศึกษา   คะแนนเตม็ 5 คะแนน 
 

ระดับ 9 ระดับ 8 ระดับ 7 ระดับ 6 คะแนนที่ได้ 

                   

                         ปริญญาเอก 

                         ปริญญาโทหรือเทียบเท่า* 

                         ประกาศนียบัตรช้ันสงูหรือออออเทียบเท่า* 

                         ปริญญาตรีหรือเทียบเท่า 

                         ประกาศนียบัตรวิชาชีพช้ันสงูหรือเทียบเท่า 

                         ประกาศนียบัตรวิชาชีพเทคนิคหรือเทียบเท่า 

                         ประกาศนียบัตรวิชาชีพหรือเทียบเท่า 

                         ม.ศ.3 ม.ศ.5 (ม.3/ม.6) หรือเทียบเท่า 

 

5 

4.8 

4.6 

4.4 

4.2 

4.0 

3.8 

3.6 
 

* วุฒิการศึกษาเทียบเท่า หมายถึง เทียบเท่าวุฒิการศึกษาที่ ก.จ. กําหนดไว้ในมาตรฐานกําหนดตําแหน่ง 

* ประกาศนียบัตรช้ันสูงหรือเทียบเท่า หมายถึง คุณวุฒิที่สูงกว่าปริญญาตรี แต่ตํ่ากว่าปริญญาโท 
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3. ระยะเวลาการดํารงตําแหน่งในสายงาน คะแนนเต็ม 10 คะแนน 

    1) ระยะเวลาการดํารงตําแหน่งในระดับปัจจุบัน  คะแนนเต็ม 7 คะแนน 
 

ระดับ 9 ระดับ 8 ระดับ 7 ระดับ 6 คะแนนที่ได้ 

                         10 ป ี    ข้ึนไป 

                           9 ป ี    ข้ึนไป   แต่ไม่เกิน   10  ป ี

                           8 ป ี    ข้ึนไป   แต่ไม่เกิน     9  ปี 

                           7 ปี     ข้ึนไป   แต่ไม่เกิน     8  ปี 

                           6 ป ี    ข้ึนไป   แต่ไม่เกิน     7  ป ี

                           5 ป ี    ข้ึนไป   แต่ไม่เกิน     6  ป ี

                           4 ป ี    ข้ึนไป   แต่ไม่เกิน     5  ป ี

                           3 ป ี    ขึ้นไป   แต่ไม่เกิน     4  ปี 

                           2 ป ี    ข้ึนไป   แต่ไม่เกิน     3  ปี 

                           1 ป ี    ข้ึนไป   แต่ไม่เกิน     2  ป ี

                           ต่ํากว่า  1  ปี 

7.00 

6.80 

6.60 

6.40 

6.20 

6.00 

5.80 

5.60 

5.40 

5.20 

5.00 
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  2) ระยะเวลาการดํารงตําแหน่งสายงานปัจจุบัน  (พิจารณาเฉพาะตําแหน่งในสายงานโดยไม่ต้อง

พิจารณาระดับตําแหน่ง  คะแนนเต็ม 3 คะแนน) 

ระดับ 9 ระดับ 8 ระดับ 7 ระดับ 6 คะแนนที่ได้ 

                         15 ปี     ข้ึนไป 

                         14 ปี     ข้ึนไป   แต่ไม่เกิน   15  ป ี

                         13 ปี     ขึ้นไป   แต่ไม่เกิน   14  ป ี

                         12 ป ี    ข้ึนไป   แต่ไม่เกิน   13  ปี 

                         11 ปี     ข้ึนไป   แต่ไม่เกิน   12  ปี 

                         10 ปี     ข้ึนไป   แต่ไม่เกิน   11  ป ี

                           9 ป ี    ข้ึนไป   แต่ไม่เกิน   10  ป ี

                           8 ป ี    ข้ึนไป   แต่ไม่เกิน     9  ปี 

                           7 ป ี    ข้ึนไป   แต่ไม่เกิน     8  ป ี   

                           6 ป ี    ข้ึนไป   แต่ไม่เกิน     7 ป ี

                           5 ป ี    ขึ้นไป   แต่ไม่เกิน     6 ป ี

                           4 ป ี    ขึ้นไป   แต่ไม่เกิน     5 ป ี

                           3 ป ี    ข้ึนไป   แต่ไม่เกิน     4 ป ี

                           2 ป ี    ขึ้นไป   แต่ไม่เกิน     3 ป ี

                           1 ป ี    ข้ึนไป   แต่ไม่เกิน     2 ป ี

                           ต่ํากว่า 1 ป ี     

3.00 

2.90 

2.80 

2.70 

2.60 

2.50 

2.40 

2.30 

2.20 

2.10 

2.00 

1.90 

1.80 

1.70 

1.60 

1.50 

  

หมายเหตุ :  การนับระยะเวลาการดาํรงตาํแหน่งให้นบัถึงวันเริ่มต้นของปีงบประมาณทีท่าํการคัดเลือกฯ 
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4. อายุราชการ   คะแนนเตม็ 10 คะแนน 

 

ระดับ 9 ระดับ 8 ระดับ 7 ระดับ 6 คะแนนที่ได้ 

                   

                         35 ป ี    ข้ึนไป 

                         33 ป ี    ข้ึนไป   แต่ไม่เกิน   35  ปี 

                         31 ปี     ขึ้นไป   แต่ไม่เกิน   33  ปี 

                         29 ป ี    ข้ึนไป   แต่ไม่เกิน   31  ป ี

                         27 ป ี    ข้ึนไป   แต่ไม่เกิน   29  ปี 

                         25 ป ี    ข้ึนไป   แต่ไม่เกิน   27  ป ี

                         23 ป ี    ข้ึนไป   แต่ไม่เกิน   25  ปี 

                         21 ปี     ข้ึนไป   แต่ไม่เกิน   23  ปี 

                         19 ป ี    ข้ึนไป   แต่ไม่เกิน   21  ป ี   

                         17 ป ี    ข้ึนไป   แต่ไม่เกิน   19  ป ี

                         15 ปี     ข้ึนไป   แต่ไม่เกิน   17  ป ี

                         13 ปี     ขึ้นไป   แต่ไม่เกิน   15  ป ี

                         11 ปี     ข้ึนไป   แต่ไม่เกิน   13  ปี 

                           9 ป ี    ข้ึนไป   แต่ไม่เกิน   11  ป ี

                           7 ป ี    ข้ึนไป   แต่ไม่เกิน     9 ป ี

                           5 ป ี    ขึ้นไป   แต่ไม่เกิน     7 ป ี

                           3 ป ี    ข้ึนไป   แต่ไม่เกิน     5 ป ี

                          ต่ํากว่า 3 ป ี    ลงมา      

 

10 

9.80 

9.60 

9.40 

9.20 

9.00 

8.80 

8.60 

8.40 

8.20 

8.00 

7.80 

7.60 

7.40 

7.20 

7.00 

6.80 

6.60 

 

หมายเหตุ : การนับอายุราชการให้นบัถึงวันเริม่ต้นของปีงบประมาณทีท่าํการคัดเลือก 
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5. การรักษาวินัยย้อนหลัง 5 ปี   คะแนนเตม็ 5 คะแนน 

 

ระดับ 9 ระดับ 8 ระดับ 7 ระดับ 6 คะแนนที่ได้ 

                   

                       ไม่เคยถกูลงโทษทางวินัย 

                       ว่ากล่าวตักเตอืน  1  ครั้ง 

                       ภาคทัณฑ์  1  ครั้ง 

                       ตัดเงินเดือน  1  ครั้ง 

                       ลดขั้นเงินเดือน  1  ครั้ง 

                       ถูกลงโทษทางวินัย  2  ครั้ง (ไม่รวมว่ากล่าวตักเตอืน) 

                       ถูกลงโทษทางวินัยเกินกวา่  2  ครั้ง 

 

5 

4.5 

4.0 

3.5 

3.0 

2.5 

2.0 
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6. การพิจารณาความดีความชอบกรณีพิเศษย้อนหลัง 5 ปี   คะแนนเตม็ 10 คะแนน 

 

ได้รับการเลือ่นขั้นเงินเดือน รวม 

(จํานวนขั้น/ปี) 
คะแนนที่ได้ 

2 ขัน้/ครั้ง/ปี 1.5 ขัน้/ครั้ง/ป ี 1 ขัน้/ครัง้/ป ี

5 - - 10 10 

4 1 - 9.5 9.8 

4 

3 

- 

2 

1 

- 

9 

9 

9.6 

3 

2 

1 

3 

1 

- 

8.5 

8.5 

9.4 

 

3 

2 

1 

- 

2 

4 

2 

1 

- 

8 

8 

8 

9.2 

 

2 

1 

 

- 

1 

3 

5 

2 

1 

- 

7.5 

7.5 

7.5 

9.00 

 

2 

1 

- 

- 

2 

4 

3 

2 

1 

7 

7 

7 

8.80 

 

1 

- 

1 

3 

3 

2 

6.5 

6.5 

8.60 

 

1 

- 

- 

2 

4 

3 

6 

6 

8.40 

- 1 4 5.5 8.20 

- - 5 5 8.00 
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แบบประวัติส่วนตัว 
 

ผู้สมัครคัดเลือกข้าราชการองค์การบริหารส่วนจังหวัด  เพือ่แต่งตั้งให้ดาํรงตาํแหน่งในระดับที่สงูข้ึน 

สาํหรับตาํแหน่งผู้บริหาร  

ในตาํแหน่ง....................................................................................... 

 

1. ช่ือและนามสกลุ.............................................................................................................................. 

2. วัน เดือน ป ีเกิด............................................อายุ................ป ีสัญชาติ................ศาสนา................ 

3. ช่ือบิดา.........................................................ช่ือมารดา................................................................... 

4. ภูมิลาํเนาเดิม.................................................................................................................................. 

5. สถานภาพการสมรส....................................................................................................................... 

6. เริ่มบรรจุเข้ารบัราชการครั้งแรกตาํแหน่ง.................................ระดับ.............เมื่อวันที่...................... 

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

7. ตําแหน่งปจัจุบัน............................................รับราชการในตําแหน่งดังกล่าวมาเป็นเวลา...............ป ี

    เดือน..................................วัน........................... 

8. อัตราเงินเดือนปัจจุบัน............................บาท วุฒิการศึกษา............................................................ 

9.ประสบการณ์การทาํงาน.................................................................................................................. 

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

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

10. ผ่านการอบรม/ดูงาน..................................................................................................................... 

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

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

11. การดาํเนินการทางวินัย/อาญา....................................................................................................... 

12. ตาํแหน่งที่สมัครเข้ารบัการคัดเลือก............................................................................................... 

13. สถานทีต่ิดต่อได้สะดวกรวดเร็ว..................................................................................................... 

 

 

     (ลงช่ือ)............................................ผู้สมคัร 

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

     ตาํแหน่ง............................................ 

 

 

 

 

ติดรปูถ่าย 

ขนาด 1 นิ้ว 



- ๑๓ - 

 

ประวัติการลาและความประพฤติของผู้สมัครเข้ารับการคัดเลือกขา้ราชการองค์การบริหารส่วนจังหวัด  

เพือ่แต่งตั้งให้ดาํรงตาํแหน่งในระดับทีสู่งข้ึน สาํหรับตาํแหน่งผู้บริหาร 

ในตาํแหน่ง.............................................................................. 

ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕7 

ตั้งแต่วันที่..............................................ถึงวันที่......................................................... 

 

ช่ือ – สกุล 

จํานวน 

ครั้งทีล่า 

จํานวนวันลา มาสาย 

ครั้ง หมายเหต ุ
ลาป่วย ลากิจ 

ลา 

อุปสมบท 

ลาไป 

ศึกษาต่อ 

รวม 

วันลา 

 

 

 

 

 

 

        

 

 ข้าพเจ้าผู้นี้อยู่ระหว่าง  ถูก   ไม่ถูก  ดําเนินการทางวินัย อาญา ทางแพ่ง ความประพฤติ

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

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

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

 

     (ลงช่ือ)..............................................ผู้บงัคับบัญชาช้ันต้น 

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

     ตาํแหน่ง.............................................. 

                                            วันที่...........เดือน...................................พ.ศ.................... 

 

 

 

 

 

 



 

- ๑๔ - 

 

หนังสือรับรองคุณสมบัติ 

 

ที่ .................. / ........................    องค์การบริหารส่วนจังหวัด.................. 

       ……………………………………………………………… 

 

  หนังสือฉบับน้ี  ให้ไว้เพือ่รับรองว่า............................................................................... 

ตาํแหน่ง.....................................................................สังกัด................................................................. 

อัตราเงินเดือน................................บาท  เป็นข้าราชการองค์การบริหารส่วนจังหวัด  และมีคุณสมบัติ

ครบถ้วนตามประกาศรับสมัครคัดเลือกข้าราชการองค์การบริหารส่วนจังหวัด เพื่อแต่งตั้งให้ดํารง

ตําแหน่งในระดับที่สูงข้ึน สําหรับตําแหน่งผู้บริหาร ทุกประการ 

 

  ให้ไว้ ณ วันที่ ............. เดือน ............................... พ.ศ. ................. 

 

    (ลงช่ือ)...................................................... 

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

        นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัด............. 

 

 

 

 

หมายเหตุ  ใช้ในกรณีข้าราชการสังกัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดอื่น สมัครเขา้รับการคัดเลือกด้วยเท่าน้ัน 
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แบบประเมินบุคคลเพ่ือพิจารณาความเหมาะสมกับตําแหน่ง 
 

ตอนที ่1 ข้อมูลเก่ียวกับผู้รับการประเมิน    (ผู้รับการประเมินเป็นผู้กรอก) 

 

1) ชื่อ – สกุลผู้รับการประเมิน...........................................วุฒิการศึกษา......................................... 

2) ปัจจุบันดํารงตําแหน่ง...............................................ระดบั...............................ฝา่ย...................... 

    สังกดั.............................................................................................................................................. 

    เริ่มดาํรงตาํแหน่งในสายงานนี้   เมื่อวนัที่........................................เงินเดือนปจัจุบัน.................บาท 

    เคยดํารงตาํแหน่ง..............................................................เมื่อวันที่................................................. 

      ตาํแหน่ง.........................................................เมื่อวันที่................................................ 

 

3) การฝึกอบรม 

     หลักสูตร/สาขาทีฝ่ึกอบรม   จัดโดย    ระยะเวลา 

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

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

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

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

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

 

4.) ตําแหน่งที่สมัครเข้ารบัการคัดเลือกตําแหน่ง........................................................................... 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

- ๑๖ - 

 

ตอนที่ ๒    หน้าทีร่ับผิดชอบและผลงานในรอบ  ๓ ปี  ท่ีแล้วมา  (ผู้รับการประเมินเปน็ผู้กรอก) 

 

๑. หน้าท่ีรับผิดชอบ  โดยระบ ุ

 

  ขอบเขตหน้าที่ ลักษณะงานเทคนิค วิ ธีการทํางาน การควบคุมบังคับบัญชา 

ความสัมพันธ์กับตําแหน่งอื่นๆ ข้อมูลอื่น ๆ (ประโยชน์ต่อการพิจารณาของคณะกรรมการฯ ตลอดจน 

คุณลักษณะของบุคคลที่จะสามารถ ทํางานได้อย่างมีประสิทธิภาพ หรือ คุณลักษณะที่พึงประสงค์และ

จําเป็นต่อการปฏิบัติงาน) 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

 

 

    (ลงช่ือ)     ผูร้ับรองผลงาน 

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

    ตาํแหน่ง................................................. 

  วันที่.....................เดือน............................พ.ศ................... 

 

 

 

 

 



- ๑๗ - 
 

2. ผลงานในรอบ ๓  ปี ทีแ่ล้วมา  (ผู้รบัการประเมินเป็นผูก้รอก) 

    ให้ผู้รับการประเมินเป็นผู้กรอกรายละเอียดของผลงานย้อนหลัง ๓ ปี โดยผู้บังคับบัญชาซึ่ง

รับผิดชอบในการควบคุมดูการปฏิบัติงานเป็นผู้รับรองผลงาน 

 ผลงานที่ 1 

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

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

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

 

     (ลงช่ือ)...............................................ผู้รับรองผลงาน 

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

     ตาํแหน่ง............................................. 

    วันที่...............เดือน.................................พ.ศ...................... 

 

 ผลงานที่ 2 

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

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

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

 

     (ลงช่ือ)...............................................ผู้รับรองผลงาน 

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

     ตาํแหน่ง............................................. 

    วันที่...............เดือน.................................พ.ศ...................... 

 

 ผลงานที่ 3 

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

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

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

 

     (ลงช่ือ)...............................................ผู้รับรองผลงาน 

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

     ตาํแหน่ง............................................. 

    วันที่...............เดือน.................................พ.ศ...................... 
 



- ๑๘ - 
 

ตอนที่  ๓  การประเมินบุคคลเพือ่พิจารณาความเหมาะสมกับตาํแหน่ง 

องค์ประกอบที่ใช้พิจารณาในการประเมิน คะแนนเตม็ คะแนนทีไ่ด้รบั 

หมวดที่ 1 องค์ประกอบที่เก่ียวกับการปฏิบัติงาน (40 คะแนน) 

              1.1 ความรู้ความสามารถในการปฏิบัติงาน (20 คะแนน) 

                     ก) พิจารณาจากการศึกษา ความรู้ ประสบการณ์ ความ

ชํานาญความรอบรู้ในงานที่ปฏิบัติและงานอื่นที่ เกี่ยวข้องกับตําแหน่ง 

รวมทั้งการรักษาความปลอดภัยแห่งชาติ ฯลฯ 

                     ข) พิจารณาจากความสามารถในการปฏิบัติงานให้สําเร็จ

ตามที่ได้รับมอบหมาย โดยคํานึงถึงความถูกต้อง ความครบถ้วนสมบูรณ์ 

และงานสําเร็จทันเวลา ทั้งน้ี ให้รวมถึงความสามารถในการแก้ปัญหา เชาว์

ปัญหา และความถนัด เฉพาะงาน ฯลฯ 

             ๑.๒ ความรับผิดชอบต่อหน้าที่ (๒๐ คะแนน) 

                         พจิารณาจากความต้ังใจ ความเต็มใจ และความมุ่งมั่นที่

จะทํางานที่ได้รับมอบหมายให้สําเร็จและเป็นผลดีแก่ทางราชการ ไม่ละเลย

ต่องานและพร้อมท่ีจะรับผิดชอบต่อผลงานที่เกิดข้ึน ฯลฯ             

หมวดที่ 2 ความประพฤติ (20 คะแนน) 

             พิจารณาจากอุปนิสัย การรักษาวินัย พฤติกรรมและประวัติการ

ทํางาน รวมทั้งคุณธรรมและจริยธรรม การปฏิบัติตามนโยบายและแบบแผน

ของทางราชการ ฯลฯ 

หมวดที่ 3 คุณลักษณะอ่ืน ๆ ท่ีจําเปน็สําหรับตําแหน่ง (40 คะแนน) 

               3.1 ความริเริม่และสร้างสรรค์ (8 คะแนน) 

                     พิจารณาจากความสามารถในการคิดริเร่ิมหาหลักการ 

แนวทางเทคนิควิธีการหรือสิ่งใหม่ ๆ มาใช้ให้เป็นประโยชน์ในการทํางาน 

การปรับปรุงงานความสามารถในการแก้ปัญหาต่าง ๆ และมีความคิดริเริ่ม

สร้างสรรค์ในการทํางานยาก หรืองานใหม่ให้สําเร็จเป็นผลดี 

               3.2 ทัศนคติและแรงจูงใจ (8 คะแนน) 

                    พิจารณาจากทัศนคติที่ดีต่อประชาชน ระบบราชการและ 

งานในหน้าที่แรงจูงใจและความกระตือรือร้นในการทํางาน ความจงรักภักดี

ต่อหน่วยงานแนวความคิด ความเชื่อและอุดมการณ์ที่สอดคล้องกับนโยบาย

โครงการหรือแผนงานที่รับผิดชอบ                

 

 

 

๑๐ 

 

 

๑๐ 

 

 

 

๒๐ 

 

 

 

๒๐ 

 

 

 
 

 

 

๘ 
 

 

 

 

 

 

 

 

๘ 

 

 

 

 

 

 

 



- ๑๙ - 
 

ตอนที่  ๓  การประเมินบุคคลเพือ่พิจารณาความเหมาะสมกับตาํแหน่ง 

องค์ประกอบที่ใช้พิจารณาในการประเมิน คะแนนเตม็ คะแนนทีไ่ด้รบั 

     3.3 ความเป็นผู้นํา (8 คะแนน) 

                    ให้พิจารณาจากความสามารถในการมองการณ์ไกล การ

ตัดสินใจการวางแผน การมอบหมายงาน การให้คําแนะนําและพัฒนา การ

ควบคุมงานความใจกว้าง และยอมรับฟังความคิดเห็นของผู้อื่น ตลอดจนมี

ความคิดลึกซึ้งกว้างขวางรอบคอบ และยุติธรรม ฯลฯ 

     3.4 บุคลิกภาพและท่วงทีวาจา (8 คะแนน) 

                     พิจารณาจากการวางตนไดอ้ย่างเหมาะสมกับกาลเทศะ  

ความหนักแน่นม่ันคงในอารมณ์ ความมัน่ใจในตนเอง ตลอดจนกริยาท่าทาง 

และท่วงทีวาจาที่เหมาะสม 

               3.5 การปรับตัวและมนุษย์สัมพันธ์ (8 คะแนน) 

                    พิจารณาจากความสามารถส่วนบุคคลที่จะเข้าได้กับ

สถานการณ์สังคมและสิ่งแวดล้อมใหม่ ความยืดหยุ่นและความสามารถ

ทํางาน ร่วมกับผู้ บั ง คับบัญชาเพื่ อนร่ วมงานและผู้ ใ ต้ บั ง คับบัญชา 

ความสามารถในการติดต่อและประสานงานกับผู้อื่น  

                3.6 องค์ประกอบอ่ืน ๆ 

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

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

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

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

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

 

8 

 

 

 

 

8 

 

 

 

๘ 

 

 ๑๐๐  

 

      

(ลงช่ือ)..................................................ผู้ประเมิน 

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

     นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัด................... 

 

 



- ๒๐ - 

 

แบบประเมินประสิทธิภาพและประสิทธิผลการปฏิบัติงานของข้าราชการองค์การบริหารส่วนจังหวัด 

สําหรับผูส้มัครเข้ารับการคัดเลือกข้าราชการองค์การบริหารส่วนจังหวัดตําแหน่งบริหาร 

เพื่อแต่งตัง้ใหด้ํารงตําแหน่งในระดับที่สูงขึ้น 

ในตําแหน่ง................................................................ 

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

 

ชื่อผูรั้บการประเมิน ....................................................................................................................................... 

ตําแหน่ง ............................................................................... ระดับ ........... เงินเดือน ...........................บาท 

สังกัด............................................................................................................................................................. 

 

ตอนที่ ๑ การประเมิน 

  ๑.๑ การประเมิน 

   ๑) ให้ประเมินท้ังผลงานและคุณลักษณะในการปฏิบัติงาน 

   ๒) หากประสงค์จะประเมินเร่ืองใดเพิ่มขึ้น ให้ระบุเรื่องท่ีจะประเมินในองค์ประกอบอื่น ๆ  

 

ที่ รายการประเมิน คะแนนเต็ม คะแนนที่ได้รับ 

๑. ผลงาน   

๑.๑ ปริมาณงาน (พิจารณาจากปริมาณผลงานเปรียบเทียบกับ

เป้าหมายข้อตกลง หรือมาตรฐานของงาน) 

๓๐  

๑.๒ คุณภาพของผลงาน (พิจารณาจากความถูกตอ้ง ความครบถว้น 

ความสมบูรณ์ และความประณีต หรือคุณภาพอื่น ๆ  

๓๐  

๑.๓ ความทันเวลา (พิจารณาจากเวลาที่ใช้ปฏิบัติงานเปรียบเทียบกับ

เวลาที่กําหนดไว้สําหรับการปฏิบัติงานหรือภารกิจน้ัน) 

๒๕  

๑.๔ การประหยดัหรือความคุ้มค่าของการให้ทรัพยากร (พิจารณา

จากความฟุ่มเฟือยในการใช้ทรัพยากรหรือความสัมพันธ์ระหว่าง

ทรัพยากรที่ใช้กับผลผลิตของงานหรือโครงการ) 

๒๕  

๑.๕ ผลสัมฤทธิ์ของงานที่ปฏิบัติได้ (พิจารณาจากผลผลิตหรือผลลัพธ์

ของผลงานเปรียบเทียบกับเป้าหมายหรือวัตถุประสงค์ของงาน 

๓๐  

๑.๖ องค์ประกอบอื่น ๆ  

๑) .............................................................................................. 

๒) .............................................................................................. 

  

 รวมคะแนน ๑๔๐  
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ที่ รายการประเมิน คะแนนเต็ม คะแนนที่

ได้รับ 

๒. คุณลักษณะการปฏิบัติงาน   

๒.๑ การวางแผนและการจัดระบบงาน (ความมวีสัิยทัศน์ความ 

สามารถในการคาดการณ ์กําหนดเป้าหมาย และวิธีปฏิบัติงานให้

เหมาะสม 

๘  

๒.๒ ความเป็นผู้นํา (การเป็นตัวอยา่งที่ด ีมีศิลปะในการจูงใจกระตุ้น

และให้กําลังใจแก่ผู้ใต้บังคับบัญชา และผู้ร่วมงานให้ตั้งใจและเต็มใจ

ร่วมกันทํางานให้สําเร็จ 

๘  

๒.๓ การพัฒนาผู้ใต้บังคับบัญชา (ความสามารถในการแนะนําสอน

งานกระตุน้ และดําเนินการใหผู้ใ้ตบั้งคับบัญชาเพิ่มขีดความสามารถ

ในการปฏิบัติงานและรับผิดชอบมากขึ้น) 

๘  

๒.๔ ความรับผิดชอบ (การปฏบิัติงานในหน้าที่ที่ได้รับมอบหมายโดย

เต็มใจ มุ่งมั่นทํางานให้สําเร็จลุล่วงและยอมรับผลที่เกิดจากการ

ทํางาน) 

๘  

๒.๕ ความสามารถในการปฏิบัติงาน (ความรอบรู้ในงาน เข้าใจ

เก่ียวกับงานในหน้าที่และงานที่เก่ียวข้อง สามารถคิดวิเคราะห์

เชื่อมโยงความสัมพันธ์ระหว่างสิ่งต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องกับงาน) 

๘  

๒.๖ ความอุตสาหะ (ความขยันหมั่นเพียร ต้ังใจที่จะทํางานให้สําเร็จโดย

ไม่ย่อท้อต่ออุปสรรคและปัญหา) 

๕  

๒.๗ การรักษาวินัย (การปฏบัิติตนตามระเบียบแบบแผนของทาง

ราชการ และประพฤติตนเป็นตัวอย่างที่ดใีนการเคารพกฎระเบียบ

ต่าง ๆ  

๕  

๒.๘ การปฏิบัติตนเหมาะสมกับการเป็นข้าราชการ (การปฏิบัติตนอยู่

ในกรอบจรรยาบรรณ และค่านิยมของข้าราชการหรือหน่วยงาน) 

๕  

๒.๙ คุณลักษณะอืน่ ๆ (ถ้ามี) การอุทิศเวลาให้แก่ทางราชการ การ

รักษาความลับของทางราชการ การมีมนุษยสัมพันธ์ 

๑) ............................................................................................... 

๒) ............................................................................................... 

๕  

 คะแนนรวมด้านคุณลักษณะการปฏิบัติงาน ๖๐  

 สรุปผลการประเมินคะแนนรวม ๑ + ๒ ๒๐๐  
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๑.๒ สรุปผลการประเมิน 

  คะแนน ผลการประเมินดีเด่น ผลการประเมินที่ยอมรับได้ ผลการประเมินต้องปรับปรุง

     (๙๐-๑๐๐ %)          (๖๐-๘๙%)   (ต่ํากว่า ๖๐%) 

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

 

ตอนที่ ๒ ความเห็นของผู้ประเมินชั้นต้นเกี่ยวกับการพัฒนาบุคลากร และอื่น ๆ  

  ๒.๑ ความเห็นของผู้ประเมินเกี่ยวกับการพัฒนาฝึกอบรมและการแก้ไขการปฏิบัติงาน 

  (ระบุความถนัด จุดเด่น และสิ่งที่ควรพัฒนาของผูรั้บการประเมิน) 

 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

 

 

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

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

     ตําแหน่ง..................................................... 

     วันที่............................................................ 

           ผูบั้งคับบัญชาชั้นต้น 
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ตอนที่ ๒ ความเห็นเก่ียวกับการสมัครเขา้รับการคัดเลือก เพื่อแต่งต้ังให้ดํารงตําแหน่งที่สมัครคัดเลือก 

 

 

  เป็นผู้สมควรเข้ารับการคัดเลือกให้ดํารงตําแหน่ง................................................................... 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

 

 

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

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

     ตําแหน่ง..................................................... 

     วันที่............................................................ 

           ผูบั้งคับบัญชาสูงสุด 
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ผูส้มัครเลขที่........... 

ข้อมูลพ้ืนฐานและข้อมูลย้อนหลัง 2 ปี 

สมัครคัดเลือกข้าราชการองค์การบริหารส่วนจังหวัด เพ่ือแต่งต้ังให้ดํารงตําแหน่ง 

ในระดับที่สูงขึ้น สําหรับตําแหน่งผู้บริหาร 

ในตําแหน่ง…………………………………………………………………….. 

 

ช่ือ – สกุล .......................................................................................................................................... 

ตาํแหน่ง.................................................................................................ระดบั................................... 

ส่วนราชการ.........................................................องค์การบริหารส่วนจังหวดั..................................... 

  1. ข้อมลูพื้นฐาน 

      1.1 ประวตัิการรับราชการ 

            ปัจจุบันดาํรงตําแหน่ง..................................................................................... 

เมื่อวนัที่..........เดือน...........................พ.ศ.............รวมระยะเวลา............ป.ี.............เดือน...............วัน 

(นับถึงวันรับสมัครคัดเลือกวันแรก)  อัตราเงินเดือน....................................บาท เริ่มรบัราชการคร้ังแรก 

ดาํรงตาํแหน่ง.........................................................เมื่อวันที่.........เดือน.........................พ.ศ. .............. 

รวมระยะเวลา.......ป.ี....เดือน.......วัน(นับถึงวันรับสมคัรคัดเลือกวนัแรก) อัตราเงินเดือน.................บาท

       1.2 ความดีความชอบย้อนหลัง  5  ป ี

   1 ตุลาคม 2550 – 30 กันยายน 2551 รวม.................ข้ัน 

   1 ตุลาคม 2551 – 30 กันยายน 2552 รวม.................ข้ัน 

   1 ตุลาคม 2552 – 30 กันยายน 2553 รวม.................ข้ัน 

   1 ตุลาคม 2553 – 30 กันยายน 2554 รวม.................ข้ัน 

   1 ตุลาคม 2554 – 30 กันยายน 2555 รวม.................ข้ัน 

        รวมทั้งสิ้น  ..................ข้ัน 

       1.3 ประวัติการศึกษา 

วุฒิการศึกษา สถาบัน ปีการศึกษา 
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       1.4 การฝกึอบรม 

หลักสูตร/สาขาที่อบรม จัดโดย ระยะเวลา 

   

   

   

   

   

   

   

 

       1.5 ประสบการณ์……………………………………………………………………………………………………  

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

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

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

   ความสามารถ ความชํานาญ หรือคุณลกัษณะพิเศษ…………………………………. 

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

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

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

       1.6 ผลงานสาํคัญ หรือผลงานทีป่ระจักษ์ในความสามารถ  

ผลงาน................................................................................................................................................. 

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

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

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

       1.7 ประวัติทางวินัยในอดีต 

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

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

............................................................................................................................................................ 
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  2. ข้อมูลย้อนหลัง  2  ปี 

       2.1 ผลการปฏิบตัิงานประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2554 

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

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

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

       2.2 ผลการปฏิบัติงานประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2555 

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

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

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

 

 

      (ลงช่ือ)................................................ผู้สมัคร 

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

      ตาํแหน่ง................................................ 

          ขอรับรองว่าข้อความทั้งหมดถูกต้องและเปน็ความจริงทกุประการ 

 

ความเห็นของผู้บงัคับบัญชา (ซึ่งได้ให้ไว้ภายในระยะเวลาไม่เกิน 1 ป ีนับถึงวันรบัสมัครวันแรก) 

   เหมาะสม เพราะ................................................................................................ 

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

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

   ไม่เหมาะสม  เพราะ.............................................................................................. 

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

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

 

 

      (ลงช่ือ).......................................ผู้บังคับบัญชาช้ันต้น

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

      ตาํแหน่ง.......................................... 

          ขอรับรองว่าข้อความทั้งหมดถูกต้องและเปน็ความจริงทกุประการ 

 

 

 



เอกสารแนบท้ายประกาศคณะกรรมการคัดเลือกฯ 

เรื่อง รับสมัครคัดเลือกขา้ราชการองค์การบริหารส่วนจังหวัด เพ่ือแต่งต้ังให้ดํารงตําแหน่ง 

ในระดับที่สูงข้ึน  สําหรับตําแหน่งผู้บริหาร 

ลงวันที ่          พฤศจิกายน   2557 

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

 

ก. องค์ประกอบในการเขียนข้อเสนอเกี่ยวกับวิสัยทัศน์ 

 ๑. คํานาํ 

 ๒. สารบัญ 

 ๓. วิสัยทัศน์ในการปฏิบตัิงานในตําแหน่งที่จะขอรับการคัดเลือก 

 ๔. ความคาดหวังและเป้าหมายในการปฏิบตัิงาน 

 ๕. กลยุทธ์การปฏิบัติงานและประสานงาน 

 ๖. กลยุทธ์การพัฒนาองค์กรหรือแผนการพัฒนาจังหวดัในภาพรวม 

 ๗. ความประพฤติและการวางตัวในตาํแหน่ง 

 ๘. บทสรปุหรือข้อเสนอแนะ 
 

 วิสัยทัศน์ในการปฏิบัติงานในตําแหน่งที่จะขอรับการคัดเลือก ผู้เข้ารับการคัดเลือกจะต้องจัดทํา

เอกสารเพื่อแสดงวิสัยทัศน์ในการปฏิบัติงานในตําแหน่งที่ขอรับการคัดเลือก (ให้พิมพ์โดยมีเน้ือหาและ

ความยาว ๕-๑๕ หน้า กระดาษ A๔ และจัดทํารูปเล่มให้เรียบร้อย จํานวน ๘ เล่ม ส่งพร้อมกับใบสมัคร 

 

ข. ผลงานที่ประสบความสําเร็จในอดีต 

 ผู้เข้ารับการคัดเลือกจะต้องจัดทําเอกสารผลงานที่ประสบความสําเร็จมาแล้ว ไม่น้อยกว่า ๓ 

ผลงาน ซึ่งเกิดผลดีและเป็นประโยชน์ต่อทางราชการ สามารถที่จะนําไปเป็นตัวอย่างแก่ผู้อื่นหรือ

หน่วยงานส่วนราชการอื่นได้ เช่น การจัดทําโครงการใหม่ ๆ ที่ประชาชนโดยส่วนรวมได้รับประโยชน์ 

หรือการคิดค้นแนวทางการบริหารงานรูปแบบใหม่ ๆ และสามารถนําไปปฏิบัติจนประสบผลสําเร็จ

ได้ผลดีย่ิง โดยให้จัดทําเป็นเอกสารนําเสนอคณะกรรมการคัดเลือกฯ (ให้พิมพ์โดยมีเน้ือหาและความ

ยาว ๕-๑๕ หน้า กระดาษ A๔ และจัดทํารูปเล่มรวมกับวิสัยทัศน์ จํานวน ๘ เล่ม ส่งพร้อมกับใบสมัคร) 

 

 

 

หมายเหตุ ๑. ผลงานที่นําเสนอจะต้องเป็นผลงานของตัวเองซึ่งสามารถตรวจสอบได้ ย้อนหลัง ๓ ป ี 

    นับตั้งแต่ก่อนวันประกาศรับสมัครคัดเลือกฯ  

  ๒. วิสัยทัศน์  ผลงานและเอกสารประกอบให้ผู้สมัครเข้ารับการคัดเลือกลงนามรับรอง

           ทุกแผ่น 
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