






















เอกสารแนบทาย 3 
 

ใบสมัคร 
เขารับการประเมินบุคคลและผลงานเพ่ือเขารับการคัดเลือก 

เพ่ือแตงต้ังใหดํารงตําแหนงท่ีปรึกษากฎหมาย (นิติกรทรงคุณวุฒิ) ตําแหนงเลขท่ี 18 
สํานักงานปลัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ 

......................................... 
  
 ขาพเจา.................................................................................................................................................. 
ปจจุบันดํารงตําแหนง........................................................................................................................................... 
เลขที่ตําแหนง.............................สงักัด................................................................................................................. 
ขอแสดงความประสงคสมัครเขารับการคัดเลือกเพื่อแตงต้ังใหดํารงตําแหนงทีป่รกึษากฎหมาย (นิติกร
ทรงคุณวุฒิ)  ตําแหนงเลขที่ 18 สํานักงานปลัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ 
 

 
 ขอรับรองวาขอมลูที่ไดแจงไวในใบสมัครน้ีเปนความจรงิทุกประการ 
 
 
      (ลงช่ือ)...............................................ผูสมัครคัดเลือก 
              (...............................................) 
      ตําแหนง............................................. 
           วันที่............................................. 
 
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
ความเห็นของผูบงัคับบญัชาตามลําดับช้ัน ของผูสมัครคัดเลอืกฯ 
  ขอรับรองวาขอความขางตนเปนความจรงิทุกประการ 
 
        (ลงช่ือ)...............................................ผูบงัคับบัญชา 
               (...............................................) 
      ตําแหนง............................................... 
           วันที่.............................................. 
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       ขอมูลเพ่ือประกอบการพิจารณาคัดเลือกบุคคลที่จะเขารับการประเมินผลงาน 
                 เพ่ือแตงตั้งใหดํารงตําแหนงประเภทวชิาการ ระดับทรงคุณวุฒ ิ

 

ตอนท่ี 1 ขอมูลสวนบุคคล 
 

1. ชื่อ  (ผูขอรับการประเมิน)....................................................................................................................................................... 
 

2.  ตําแหนง (ปจจุบัน)......................................................................................ตําแหนงเลขท่ี................................................................................... 
 

งาน/ฝาย/กลุมงาน  ...................................................................................................................................................................................................... 
 

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

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

3.  ขอประเมินเพ่ือแตงตั้งใหดํารงตําแหนง .................................................................................ตําแหนงเลขท่ี................................... 
 

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

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

4.  ประวัติสวนตัว  (จาก ก.พ.7) 
 

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

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

5.   ประวัติการศึกษา 

                        คุณวุฒิและวิชาเอก                    ปท่ีสาํเร็จการศึกษา                      สถาบัน 

                  ปริญญา/ประกาศนยีบัตร 
      ......................................................................     .........................................................    .......................................................... 
 

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

 

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

วันออกใบอนุญาต...................................................................วันหมดอาย.ุ............................................................................                                                      
 

 
 

รูปถายชุด
ขาราชการปกติขาว
และติดเครื่องราชฯ 

ปจจุบัน ขนาด 
1x1.5 นิ้วถายไว
ไมเกิน 6 เดอืน 



๒ 
 

          ตอนท่ี 1  ขอมูลสวนบุคคล 

7. ประวัติการรับราชการ (จากเริ่มรับราชการจนถึงปจจุบัน  แสดงเฉพาะท่ีไดรับแตงตั้งใหดํารงตําแหนงในระดับสูงข้ึน       
แตละระดับและการเปลี่ยนแปลงในการดํารงตําแหนงในสายงานตาง ๆ )                                                
          วันเดือนป                             ตําแหนง                           อัตราเงินเดือน                 สังกัด 
    ..............................           ………………………………………………         ……………………………      ……………………………  
    ..............................           ………………………………………………          ……………………………      ……………………………  
    ..............................           ………………………………………………          ……………………………      ……………………………  
    ..............................           ………………………………………………          ……………………………      ……………………………  
    ..............................           ………………………………………………          ……………………………      ……………………………  
    ..............................           ………………………………………………          ……………………………      ……………………………  
    ..............................           ………………………………………………          ……………………………     ……………………………  
 

8.  ประวัติการฝกอบรมหรือดูงาน 
               ป                                 ระยะเวลา                                หลักสูตร                      สถาบัน 
    ..............................           ………………………………………………          ……………………………      ……………………………  
    ..............................           ………………………………………………          ……………………………      ……………………………  
    ..............................           ………………………………………………          ……………………………      ……………………………  
    ..............................           ………………………………………………          ……………………………      ……………………………  
    ..............................           ………………………………………………          ……………………………      …………………………... 
.   .………                                
9.  ประสบการณในการปฏิบัติงาน (เคยปฏิบัติงานเก่ียวกับอะไรบางท่ีนอกเหนือ  จาก ขอ 7  เชน  เปนหัวหนาโครงการ   
     หัวหนางาน  กรรมการ  อนุกรรมการ  วิทยากร  อาจารยพิเศษ  เปนตน)  
.     ..................................................................................................................................................................................                                                                                                                                      
      .................................................................................................................................................................................                                                                                                                                                                                     
. .   .................................................................................................................................................................................. .           
      .................................................................................................................................................................................. .          
      ................................................................................................................................................................................... 
      ................................................................................................................................................................................... 
                                    

                                                                                                                                                                                              
                              ขาพเจาขอรับรองวาขอความตามท่ีแจงไวในแบบฟอรมนี้ถูกตองและเปนความจริงทุกประการ 
 
                                        (ลงชื่อ)                                                             .(ผูขอรับการคัดเลือก) 
                                                  (                                                         ) 
                                                        (วันท่ี) .           /             /             ..                                   
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แบบแสดงผลงานหรือผลการปฏิบัติงานท่ีมีความสําเร็จและเปนประโยชนตอสํานักงานปลัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ 
เพ่ือประกอบการพิจารณาคัดเลือกบุคคลท่ีจะเขารับการประเมิน 

ตําแหนงท่ีปรึกษากฎหมาย (นิติกรทรงคุณวุฒิ) สํานักงานปลัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ 

ลําดับ 
ท่ี 

ช่ือผลงานหรือผลการ
ปฏิบัติงานท่ีสําคัญ 

(ป พ.ศ. ท่ีดําเนินการ) 

ข้ันตอนใน 
การดําเนินการ 

การนําไปใชประโยชน 
และการเผยแพรของผลงาน 

ความรู ความสามารถ  
ท่ีใชในการปฏิบัติงานนั้น 

ผูรวม 
ดําเนินการ 

(ถามี) 

1. 
 

2. 
 

3. 
 

4. 
 

5. 
 
 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

ฯลฯ 

   ขาพเจาขอรับรองวาขอความท่ีแจงไวในแบบฟอรมนี้ถูกตองและเปนความจริงทุกประการ 

                       เจาของผลงาน              ความเห็นผูบังคับบัญชา 

(ลงช่ือ)                     
 (      )             
ตําแหนง            (ลงช่ือ)       
วันท่ี                                                             (               ) 

            ตําแหนง       

            วันท่ี          
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ตอนท่ี 1   รายการประเมิน 
คะแนน 

เต็ม 
คะแนน 
ท่ีไดรับ 

 
5. ความสามารถในการส่ือความหมาย พิจารณาจากพฤติกรรม เชน 
    - สื่อสารกับบุคคลตาง ๆ เชน ผูบังคับบัญชา เพ่ือนรวมงาน ผูรับบริการ 
      และผูท่ีเก่ียวของไดดี โดยเขาใจถูกตองตรงกัน 
    - ถายทอดและเผยแพรความรูทางวิชาการใหผูอ่ืนเขาใจไดอยางชัดเจน 
      โดยใชภาษาอยางถูกตองเหมาะสม 
 
6. การพัฒนาตนเอง พิจารณาจากพฤติกรรม เชน 
    - ติดตาม ศึกษา คนควาหาความรูใหม ๆ หรือสิ่งท่ีเปนความกาวหนา 
      ทางวิชาการ/วิชาชีพอยูเสมอ 
    - สนใจและปรับตนเองใหกาวทันวิทยากรใหม ๆ ตลอดเวลา 
    - นําความรูและวิทยาการใหม ๆ มาประยุกตใชในการปฏิบัติงาน 
      ไดอยางมีประสิทธิภาพ 
 
7. วิสัยทัศน  พิจารณาจากพฤติกรรม เชน 
    - คาดการณหรือพยากรณสถานการณขางหนาอยางมีหลักการและเหตุผล 
    - กําหนดกลยุทธและวางแผนดําเนินการเพ่ือรองรับสิ่งท่ีคาดวาจะเกิดข้ึน 
      ท้ังดานท่ีเปนผลโดยตรงหรือผลกระทบ 
 
8. คุณลักษณะอ่ืนๆ 
……………………………………………………………………………………............................... 
............................................................................................................................. 
............................................................................................................................. 
............................................................................................................................. 
 

 
15 

 
 
 
 
 

10 
 
 
 
 
 
 

10 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

รวม 
 

 

100 
 

หมายเหตุ  ผูบังคับบัญชาสามารถกําหนดคุณลักษณะท้ังหมดขางตนเพ่ือใชในการประเมินหรือจะกําหนด 
 บางคุณลักษณะ หรือจะเพ่ิมเติมคุณลักษณะใดๆ นอกเหนือจากท่ีกําหนดขางตนได และใหกําหนด 
 คะแนนเต็มของแตละคุณลักษณะไดดวย 
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ตอนท่ี 2        สรุปความเห็นในการประเมิน 
 

 
ความเห็นของผูประเมิน 
 
          (      )     ผานการประเมิน           (ไดคะแนนรวมไมต่ํากวารอยละ 60) 
          (      )     ไมผานการประเมิน        (ไดคะแนนรวมไมถึงรอยละ 60) 
 
                        (ระบุเหตุผล) ........................................................................................................................ 
          ................................................................................................................................................................ 
          ............................................................................................................................................................... 
  
                                                    (ลงชื่อผูประเมิน)......................................................... 
                                                                        (.......................................................) 
                                                                 (ตําแหนง)................................................. 
                                                                      (วันท่ี)............./................./.............. 
ความเห็นของผูบังคับบัญชาเหนือข้ึนไป 1 ระดับ 

        (      )    เห็นดวยกับการประเมินขางตน 
        (      )    มีความเห็นแตกตางจากการประเมินขางตน ในแตละรายการ ดังนี้ ......................................... 
        .................................................................................................................................................................. 
        .................................................................................................................................................................. 
        .................................................................................................................................................................. 
                                                    (ลงชื่อผูประเมิน)......................................................... 
                                                                        (.......................................................) 
                                                                 (ตําแหนง)................................................. 
                                                                      (วันท่ี)............./................./.............. 
 
 

  
 

 
 
 
 

 


