








             บทบาทหน้าที่ของต าแหน่ง 

ต าแหน่ง : ผู้เชี่ยวชาญด้านส่งเสริมวิสาหกิจชุมชน (นักวิชาการส่งเสริมการเกษตร ระดับเชี่ยวชาญ)  
     กองพัฒนาเกษตรกรและวิสาหกิจชุมชน 

หน้าที่รับผิดชอบ  

   1. ศึกษา วิเคราะห์ วิจัย พัฒนาระบบ รูปแบบ การด าเนินงานส่งเสริมวิสาหกิจชุมชน และ 
เครือข่ายวิสาหกิจชุมชน เพ่ือให้วิสาหกิจชุมชนและเครือข่ายวิสาหกิจชุมชนสามารถพัฒนาตนเองได้             
ตามศักยภาพสู่ความเข้มแข็งและยั่งยืน 
    2. ให้ค าปรึกษา แนะน าทางวิชาการเกี่ยวกับการก าหนดยุทธศาสตร์การส่งเสริมวิสาหกิจชุมชน 
ตลอดจนเสนอแนะข้อมูลที่ส าคัญต่อการก าหนดนโยบายด้านส่งเสริมและพัฒนาวิสาหกิจชุมชนและเครือข่าย
วิสาหกิจชุมชน  
   3. ให้ค าปรึกษา แนะน าทางวิชาการเกี่ยวกับการส่งเสริมวิสาหกิจชุมชน เพ่ือให้การปฏิบัติงาน
เป็นไปตามแผนงาน/โครงการที่สอดคล้องกับนโยบายมาตรการในการส่งเสริมและสนับสนุนวิสาหกิจชุมชนของ
คณะกรรมการส่งเสริมวิสาหกิจชุมชน และวิสัยทัศน์ พันธกิจ ของกรมส่งเสริมการเกษตร  
   4. เป็นผู้แทนส่วนราชการในการประชุม เจรจา และประสานความร่วมมือทางวิชาการ
เกี่ยวกับการส่งเสริมวิสาหกิจชุมชนและเครือข่ายกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องทั้งภาครัฐและเอกชน ทั้งในและ
ต่างประเทศ  
   5. ปฏิบัติหน้าที่อ่ืน ๆ ตามที่ได้รับมอบหมาย 
 



 
เอกสารประกอบการคัดเลือกบุคคลเขารับการประเมินผลงาน 

เพื่อเลื่อนและแตงตั้งใหดํารงตําแหนงประเภทวิชาการ 
ระดับเช่ียวชาญ/ทรงคณุวุฒ ิ

 
 

ของ 
 
 
 

.............(ช่ือ/สกุล)............. 
 

..................(ตาํแหนง)................. 
 

..................(หนวยงานที่สังกดั)................. 
 
 
 
 
 

เอกสารฉบับน้ีเปนเอกสารประกอบการคัดเลอืกบุคคลท่ีจะเขารับการประเมินผลงาน 
เพื่อเลื่อนและแตงตั้งใหดํารงตําแหนง .................................. 

ดาน .................................................. ตําแหนงเลขท่ี .................................. 



 

 

 

เอกสารหมายเลข ๑ 

แบบพิจารณาคุณสมบัติของบุคคล 

 

ตอนท่ี ๑ ขอมูลสวนบุคคล 

 

๑)  ชื่อ (ผูขอรับการคัดเลือก)................................................................................................................ 

 

๒)  ตําแหนง (ปจจุบัน).................................................. ตําแหนงเลขท่ี............................................. 

งาน/ฝาย/กลุม................................................................................................................................. 

กอง/ศูนย/สวน/สํานัก................................................ กรม.......................................................... 

ดํารงตําแหนงนี้เม่ือ..................................ดํารงตําแหนงระดับปจจุบันเม่ือวันท่ี.......................... 

อัตราเงินเดือนปจจุบัน....................บาท  

 

๓)  ขอคัดเลือกเพ่ือประเมินในตําแหนง..........................ดาน........................................................ 

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

 

๔)  ประวัติสวนตัว (จากก.พ. ๗) 

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

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

 

๕)  ประวัติการศึกษา 

  คุณวุฒิและวิชาเอก                       ปท่ีสําเร็จการศึกษา                สถาบัน 

ปริญญา/ประกาศนียบัตร 

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

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

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

๖)  ใบอนุญาตประกอบวิชาชีพ (ถามี) (ชื่อใบอนุญาต.............................................) 

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

 

 

 

 
 

ติดรูปถาย 



 

๒ 
 

ตอนท่ี๑ขอมูลสวนบุคคล 

 

๗)  ประวัติการรับราชการ (จากเริ่มรับราชการจนถึงปจจุบัน แสดงเฉพาะท่ีไดรับแตงตั้ง 

ใหดํารงตําแหนงในระดับท่ีสูงข้ึนแตละระดับและการเปลี่ยนแปลงในการดํารงตําแหนง 

ในสายงานตาง ๆ) 

วันเดือนป                      ตําแหนง                        อัตราเงินเดือน              สังกัด 

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

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

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

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

 

๘)  ประวัติการฝกอบรมและดูงาน 

 ป           ระยะเวลา                          หลักสูตร                                 สถาบัน 

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

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

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

 

๙)  ประสบการณในการปฏิบัติงาน (เคยปฏิบัติงานเก่ียวกับอะไรบางท่ีนอกเหนือจากขอ ๗ 

เชน เปนหัวหนาโครงการ หัวหนางาน กรรมการ อนุกรรมการ วิทยากร อาจารยพิเศษ 

เปนตน) 

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

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

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

 

-  ขาพเจาขอรับรองวาขอความท่ีแจงไวในแบบฟอรมนี้ถูกตองและเปนความจริงทุกประการ 

 

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

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

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

 
 

หมายเหตุ ขอ ๑ – ๙ ใหผูขอรับการคัดเลือกเปนผูกรอกขอมูลและหนวยงานการเจาหนาท่ี 

    เปนผูตรวจสอบความถูกตอง 



๓ 

 

ตอนท่ี ๒ การตรวจสอบคุณสมบัติของบุคคล 

 

 ๑. คุณวุฒิการศึกษา 

 (  )  ตรงตามคุณสมบัติเฉพาะสําหรับตําแหนง 

 (  ) ไมตรง แต ก.พ.ยกเวนตามมาตรา ๕๖ 

 

๒. ใบอนุญาตประกอบวิชาชีพ (ถากําหนดไว) 

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

 (  ) ไมตรงตามท่ีกําหนด 

 

๓.  ระยะเวลาการดํารงตําแหนง 

 (  ) ครบตามท่ีกําหนดไวในมาตรฐานกําหนดตําแหนง 

 (  )  ไมครบแตจะครบกําหนดในวันท่ี...................................... 

 

๔.  ระยะเวลาข้ันต่ําในการดํารงตําแหนงหรือเคยดํารงตําแหนงในสายงานท่ีจะแตงตั้ง 

(ใหรวมถึงการดํารงตําแหนงในสายงานอ่ืนท่ีเก่ียวของหรือเคยปฏิบัติงานอ่ืนท่ีเก่ียวของหรือ 

เก้ือกูลดวย) 

 (  ) ตรงตามท่ี ก.พ.กําหนด 

 (  ) ไมตรง 

 (  )  สงใหคณะกรรมการประเมินเปนผูพิจารณา 

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

 

๕. อัตราเงินเดือน (เปรียบเทียบกับอัตราเงินเดือนข้ันต่ําของตําแหนงท่ีจะแตงตั้ง) 

 (  ) ต่ํากวาข้ันต่ําไมเกิน ๒ ข้ัน 

 (  ) เทากับข้ันต่ํา 

 (  ) สูงกวาข้ันต่ํา 

 

 

 

 



๔ 

 

ตอนท่ี ๒ การตรวจสอบคุณสมบัติของบุคคล 

 

สรุปผลการตรวจสอบคุณสมบัติของบุคคล 

 (  ) อยูในหลักเกณฑท่ีจะดําเนินการตอไปได 

 (  ) อยูในเกณฑท่ีจะดําเนินการตอไปไดแตตองใหคณะกรรมการประเมินผลงาน 

เปนผูพิจารณาในเรื่องระยะเวลาข้ันต่ําในการดํารงตําแหนง 

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

 

 

 

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

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

                                 (ตําแหนง) ผูรับผิดชอบงานการเจาหนาท่ี/ 

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

 

 

 

 



เอกสารหมายเลข ๒ 
 

แบบประเมินคุณลักษณะของบุคคล 
ชื่อ ............................................................................................................................................................... 

ขอประเมินเพ่ือแตงตั้งใหดํารงตําแหนง............................................ ดาน.................................................... 

 

ตอนท่ี ๑ รายการประเมิน 
คะแนน 

เต็ม 

คะแนน

ท่ีไดรับ 

 

๑.  ความรับผิดชอบ พิจารณาจากพฤติกรรม เชน 

- เอาใจใสในการทํางานท่ีไดรับมอบหมายและหรืองานท่ีเก่ียวของ 

  อยางมีประสิทธิภาพ 

- ยอมรับผลงานของตนเองท้ังในดานความสําเร็จและความผิดพลาด 

- พัฒนาและปรับปรุงงานในหนาท่ีใหดียิ่งข้ึนและหรือแกไขปญหา 

  หรือขอผิดพลาดท่ีเกิดข้ึนเชนงานใดท่ีสําเร็จและไดรับผลดีแลว 

  ก็พยายามปรับปรุงใหดียิ่งข้ึนไปอีกเรื่อยๆหรืองานใดท่ีพบวา 

  มีปญหาหรือขอผิดพลาดก็พยายามแกไขไมละเลยหรือปลอยท้ิง 

  ไวจนเกิดปญหาเชนนั้นซํ้า ๆ อีก 

 

๒.  ความคิดริเริ่ม พิจารณาจากพฤติกรรม เชน 

- คิดคนระบบ แนวทาง วิธีดําเนินการใหมๆ เพ่ือประสิทธิผลของงาน 

- แสดงความคิดเห็น ใหขอเสนอแนะอยางสมเหตุสมผล และ 

สามารถปฏิบัติได 

- แสวงหาความรูใหม ๆ เพ่ิมเติมอยูเสมอโดยเฉพาะในสายวิชา/ 

        งานของตน 

- ตรวจสอบปรบัปรุงแกไขหรือดัดแปลงวธิีทํางานใหมีประสิทธิภาพ 

  และกาวหนาอยูตลอดเวลา 

- สนใจในงานท่ียิ่งยากซับซอน 

- มีความไวตอสถานการณหรือความฉับไวในการรับรูสิ่งเราภายนอก 

 

 
25 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

15 

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

 



๒ 

 

ตอนท่ี ๑ รายการประเมิน 
คะแนน 

เต็ม 

คะแนน

ท่ีไดรับ 

 

๓. การแกไขปญหาและการตัดสินใจ พิจารณาจากพฤติกรรม เชน 

- วิเคราะหหาสาเหตุกอนเสมอเม่ือประสบปญหาใดๆ 

- วิเคราะหลูทางแกปญหาโดยมีทางเลือกปฏิบัติไดหลายวิธี 

- เลือกทางปฏิบัติในการแกปญหาไดถูกตองเหมาะสม 

- ใชขอมูลประกอบในการตัดสินใจและแกปญหา 

(ไมใชความรูสึกของตนเอง) 

 

๔.  ความประพฤต ิพิจารณาจากพฤติกรรม เชน 

- รักษาวินัย 

- ใหความรวมมือกับเพ่ือนรวมงาน 

- ปฏิบัตงิานอยูในกรอบของขอบังคับวาดวยจรรยาบรรณของ 

  ขาราชการพลเรือน 

 

๕. ความสามารถในการส่ือความหมาย พิจารณาจากพฤติกรรม เชน 

- สื่อสารกับบุคคลตาง ๆ เชน ผูบังคับบัญชา เพ่ือนรวมงาน 

  ผูรับบริการ และผูท่ีเก่ียวของไดดี โดยเขาใจถูกตองตรงกัน 

- ถายทอดและเผยแพรความรูทางวิชาการใหผูอ่ืนเขาใจไดอยาง 

  ชัดเจนโดยใชภาษาอยางถูกตองเหมาะสม 

 

๖. การพัฒนาตนเอง พิจารณาจากพฤติกรรม เชน 

- ติดตาม ศึกษา คนควาหาความรูใหม ๆ หรือสิ่งท่ีเปนความ 

  กาวหนาทางวิชาการ/วิชาชพีอยูเสมอ 

- สนใจและปรับตนเองใหกาวทันวิทยาการใหม ๆ ตลอดเวลา 

- นําความรูและวิทยาการใหม ๆ มาประยุกตใชในการปฏิบัติงาน 

  ไดอยางมีประสิทธิภาพ 

 

 
15 

 
 
 
 
 
 
 

10 
 
 
 

 
 
 

10 
 
 
 
 
 
 

10 

 

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

 

 

 

 

 

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

 

 

 

 

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

 

 

 

 

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

 

 

 

 

 

 

 

 

 



๓ 

 

ตอนท่ี ๑ รายการประเมิน 
คะแนน 

เต็ม 

คะแนน

ท่ีไดรับ 

 

๗.  วิสัยทัศน (Vision - เปนคุณลักษณะท่ีจําเปนสําหรับตําแหนงตั้งแต 

ระดับ ๙ ข้ึนไป) พิจารณาจากพฤติกรรมเชน 

- คาดการณหรือพยากรณสถานการณขางหนาอยางมีหลักการและเหตุผล 

- กําหนดกลยุทธและวางแผนดําเนินการเพ่ือรองรับสิ่งท่ีคาดวาจะเกิดข้ึน 

  ท้ังดานท่ีเปนผลโดยตรงหรือผลกระทบ 

 

 
15 

 

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

 

 

 

รวม ๑๐๐  

 



๔ 

 

ตอนท่ี ๒ สรุปความเห็นในการประเมิน 

 

ความเห็นของผูประเมิน 

(  ) ผานการประเมิน (ไดคะแนนรวมไมต่ํากวารอยละ ๖๐) 

(  ) ไมผานการประเมิน (ไดคะแนนรวมไมถึงรอยละ ๖๐) 

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

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

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

 

(ลงชื่อผูประเมิน)..................................................... 

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

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

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

 

ความเห็นของผูบังคับบัญชาเหนือข้ึนไป ๑ ระดับ * 

(  ) เห็นดวยกับการประเมินขางตน 

(  ) มีความเห็นแตกตางจากการประเมินขางตนในแตละรายการดังนี้ ........................ 

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

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

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

 

(ลงชื่อผูประเมิน)..................................................... 

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

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

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

 

 
 

* หมายเหตุ ในกรณีท่ีผูอํานวยการสํานัก/กอง/เกษตรจังหวัดหรือเทียบเทา เปนผูประเมินคณุลักษณะของบุคคลใหเปน 

ผูพิจารณาใหความเห็นในสวนน้ีดวย 



             เอกสารหมายเลข ๓ 

 

ผลงานหรือผลการปฏิบัติงานท่ีผานมา 

(เรื่องละไมเกิน 3 หนากระดาษ A4 เสนอ จํานวน 2 เรื่อง เรียงลําดับตามความสําคัญ) 
เรื่องท่ี 1 
1. ชื่อผลงาน ....................................................................................................................................................... 
2. สรุปสาระและข้ันตอนการดําเนินงาน ............................................................................................................. 
3. ระยะเวลาในการดําเนินงาน (ระบุ วัน/เดือน/ป) ............................................................................................. 
   .......................................................................................................................................................................... 
4. ผลสําเร็จของงาน (เชิงปริมาณ/เชิงคุณภาพ) ................................................................................................... 
   .......................................................................................................................................................................... 
5. การนําไปใชประโยชน ...................................................................................................................................... 
   .......................................................................................................................................................................... 
6. ปญหาอุปสรรคและขอเสนอแนะ .................................................................................................................... 
   .......................................................................................................................................................................... 
7. ผูรวมดําเนินการ (ถามี) .................................................................................................................................... 
 
    ขอรับรองวาผลงานดังกลาวขางตนเปนความจริงทุกประการ 
      ลงชื่อ ................................................ 
                                                                (.........................................................) 
                 .........../............../............. 

 
ขอรับรองวาสัดสวนหรือลักษณะงานในการดําเนินการของผูเสนอขางตนถูกตองกับ 

ความเปนจริงทุกประการ 
 

 

 

 
   ไดตรวจสอบแลว ขอรับรองวาผลงานดังกลาวขางตนถูกตองตรงกับความเปนจริงทุกประการ 
 
 
 
 

 

 
 
* ผลงานท่ีผานมาเปนผลสําเร็จของงาน ใหนําเสนอในรูปแบบการสรุปวิเคราะหถึงผลท่ีเกิดข้ึน ระบุ    
  ผลสําเร็จของงาน ประโยชนท่ีเกิดจากผลงานนั้นหรือนําผลงานไปใชเพ่ือแกไขปญหางานมิใชเปนเพียง 
  การรวบรวมผลงานยอนหลงั 
เรื่องท่ี 2 (ใหจัดทํารายละเอียดเชนเดียวกับผลงานหรือผลการปฏิบัติงานเรื่องท่ี 1)

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

ผูรวมดําเนินการ 

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

ผูรวมดําเนินการ 

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

ตําแหนง .................................................... 
............/............/............. 

(ผูบังคับบัญชาท่ีควบคุมดูแลการดําเนินการ) 

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

ผูอํานวยการสํานัก/กอง/เกษตรจังหวัดหรือเทียบเทา 
............/............/............. 



            เอกสารหมายเลข 4 

 

ขอเสนอแนวความคิดเกี่ยวกับวิสัยทัศน 

(ความยาวไมเกิน 3 หนากระดาษ A4 เสนอเพียง 1 เรื่อง) 
 
ช่ือเรื่อง ................................................................................................................................................................ 
 
บทวิเคราะห/แนวความคิด โดยสรุป 
.............................................................................................................................................................................. 
.............................................................................................................................................................................. 
 
ขอเสนอหรือแนวทางเพ่ือพัฒนางาน 
1. ......................................................................................................................................................................... 
2. ......................................................................................................................................................................... 
3. ......................................................................................................................................................................... 
4. ......................................................................................................................................................................... 
 
ผลท่ีคาดวาจะไดรับ 
1. ......................................................................................................................................................................... 
2. ......................................................................................................................................................................... 
3. ......................................................................................................................................................................... 
4. ......................................................................................................................................................................... 
 
ตัวช้ีวัดความสําเร็จ 
1. ......................................................................................................................................................................... 
2. ......................................................................................................................................................................... 
3. ......................................................................................................................................................................... 
4. ......................................................................................................................................................................... 
 
 
       ลงชื่อ .............................................. 
                     (.................................................) 
                       ผูเสนอแนวคิด 
                                                                                    ........../............/........... 
 
 
* ขอเสนอแนวคิด แผนงาน หรือวิสัยทัศน ตองเปนแนวความคิดเพ่ือพัฒนางานในหนาท่ีความรับผิดชอบ 
  ของตําแหนงท่ีจะเขารับการคัดเลือก และตองเปนแนวคิดวิสัยทัศน หรือแผนงานท่ีจะทําในอนาคตเพ่ือพัฒนางาน 
  ในตําแหนงท่ีจะเขารับการคัดเลือกรวมท้ังควรเปนแนวคิดท่ีสามารถนําไปปฏิบัติไดจริง 
 



            เอกสารหมายเลข 5 

 

เอกสารวิชาการ  

(สรุปยอหรือบทคัดยอ ความยาวไมเกิน 3 หนากระดาษ A4 เสนอเพียง 1 เรื่อง) 



 
            เอกสารหมายเลข 6 

 

เอกสารเผยแพรท่ีเกี่ยวของกับสายงานท่ีจะข้ึนดํารงตําแหนงอยางนอย 2 เรื่อง  

(ใหแนบมาพรอมกับเอกสารนี้ เชน รายงานประจําป เอกสาร วารสารตาง ๆ การเสนอตอท่ีประชุม  

เอกสารประกอบคําบรรยาย คําสอน การอบรม การสัมมนา การออกอากาศทางสถานีวิทยุหรือสถานีโทรทัศน  

เปนตน ท้ังนี้ ตองมีชื่อผูสงผลงานปรากฏ) 
 


