
คําอธิบายการจัดทําแบบประเมินคุณสมบัติของบุคคล (เอกสารหมายเลข 1-4)  
และเอกสารผลงานวิชาการ สําหรับผูไดรับการคัดเลือกใหสงผลงานเขารับการประเมิน  

เพ่ือนําเสนอคณะกรรมการประเมินผลงาน 

การจัดทําแบบประเมินคุณสมบัติของบุคคล (เอกสารหมายเลข 1-4) 

เอกสารหมายเลข 1 

เอกสารหนาปกและรองปก 
 1. ชื่อ ตําแหนง ตําแหนงเลขท่ี หนวยงานสังกัด จะตองตรงกับประกาศรายชื่อผูไดรับการคัดเลือกใหเขารับ
การประเมินผลงาน  
 2. ตรวจสอบ และปรับปรุงแกไขอัตราเงินเดือนและปงบประมาณ ใหเปนปจจุบัน ณ วันท่ีสงผลงานเขารับ  
การประเมิน  

 สวนท่ี 1 แบบพิจารณาคุณสมบัติของบุคคล 
  ตอนท่ี 1 ขอมูลสวนบุคคล 
  1. ชื่อ ตําแหนง หนวยงานสังกัด และตําแหนงท่ีจะขอประเมินเพ่ือแตงตั้ง ตองตรงตามประกาศ
รายชื่อผูไดรับการคัดเลือกใหเขารับการประเมินผลงาน (ผูท่ีไดรับการประกาศรายช่ือไดรับคัดเลือกใหเขารับ   
การประเมินแลวตองไมยายตําแหนง เพราะจะทําใหเสียสิทธิการประเมินได) 
  2. สําหรับตําแหนงนายสัตวแพทย ใหตรวจสอบวันหมดอายุของใบอนุญาตประกอบวิชาชีพ          
ใหเรียบรอยกอนสงผลงานเขารับการประเมิน เพ่ือใหคณะกรรมการพิจารณา ใบอนุญาตจะตองยังไมหมดอายุ         
หากหมดอายุตองตอใหเสร็จเรียบรอยกอนสงผลงาน มิเชนนั้นจะดําเนินการประเมินผลงานไมได เนื่องจากเอกสาร
ประกอบการประเมินไมครบถวนสมบูรณ  
  3. ประวัติการรับราชการ ปรับปรุงแกไขใหถูกตอง ตาม ก.พ. 7 ตามท่ีกองการเจาหนาท่ีได
ตรวจสอบและแกไขขอมูลให ขอมูลท่ีสําคัญ สําหรับผูท่ีบรรจุกอนวันท่ี 11 ธันวาคม 2551 จะตองระบุขอมูลประวัติ
การรับราชการ วันท่ี 11 ธันวาคม 2551 ซ่ึงเปนวันท่ีปรับเขาระบบแทง และขอมูลวันท่ี 26 สิงหาคม 2559 ซ่ึงเปน
วันท่ีเขาสูตําแหนงตามการปรับปรุงโครงสรางหนวยงานภายในใหมของกรมปศุสัตว  
  4. ประวัติการฝกอบรมและดูงาน ใหปรับเขียนตามรูปแบบตัวอยาง ดังนี้ 

    - ในชองป ใหระบุปท่ีเขารับการฝกอบรม/ดูงาน 
    - ในชองระยะเวลา ใหระบุวันท่ีหรือชวงวันท่ีเขารับการฝกอบรม/ดูงาน และใสวงเล็บจํานวน

วัน ไวขางลางวันท่ีหรือชวงวันท่ี 
    - ในชองหลักสูตร ใหระบุชื่อหลักสูตรท่ีเขารับการฝกอบรม/ดูงาน 
    - ในชองสถาบัน ใหระบุ ชื่อหนวยงานท่ีจัดหลักสูตรการฝกอบรม/ดูงาน ไมใชสถานท่ีฝกอบรม  

ถาเปน กอง/สํานักจัดหลักสูตร ใหใสกรมปศุสัตวดวย ใหใชเปนชื่อเต็มของหลักสูตร/หนวยงาน ไมใชชื่อยอ 
5. ประสบการณในการปฏิบัตงิาน  
    - ใหระบุผลงานวิจัย/วิชาการ ท่ีเปนหัวหนาโครงการ และผูรวมดําเนินการ หากไมมีผลงาน    

เรื่องอ่ืน ใหใสเรื่องท่ีสงเขารับการประเมินก็ได เพราะเปนผลงานวิจัย/และวิชาการ ท่ีไดดําเนินการเสร็จเรียบรอย
แลว โดยใหระบุชื่อผลงาน และปท่ีดําเนินการจัดทําผลงาน 

    - ประสบการณในหนาท่ีรับผิดชอบ เชน งานท่ีไดรับมอบหมายใหปฏิบัติตามตําแหนงหนาท่ี   
ความรับผิดชอบ เชน ตําแหนงนายสัตวแพทย ไดรับมอบหมายใหปฏิบัติงานดานการควบคุม ปองกัน รักษาโรค 
นักวิชาการสัตวบาล ไดรับมอบหมายใหปฏิบัติงานดานปรับปรุงพันธุสัตว ปรับปรุงพันธุพืชอาหารสัตว เปนตน 
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    - สําหรับการเปนกรรมการ วิทยกร ท่ีปรึกษา หรือการไดรับรางวัล หากไมมีขอมูลภายใต
หัวขอ เหล านี้ ไมตองใส ท้ั งหั วขอ ใหตัดออก  ถา มีควรใสมาและจัดทําให เรียบรอยตามตัวอยาง  เชน                   
เปนคณะกรรมการ/คณะทํางาน ใหระบุคําสั่งของหนวยงาน และวันท่ี 

    - เนื่องจากเปนการจัดทําในรูปแบบตาราง เม่ือข้ึนหนาใหม ตองมีหัวตารางทุกหนา 

ตอนท่ี 2 การตรวจสอบคุณสมบัติของบุคคล 
ใหถายสําเนาเอกสาร เนื่องจากผูอํานวยการกองการเจาหนาท่ีไดลงนามตรวจสอบคุณสมบัติ

เรียบรอยแลว 

 สวนท่ี 2 แบบประเมินคุณลักษณะของบุคคล 
ตอนท่ี 1 รายการประเมิน และตอนท่ี 2 สรุปความเห็นในการประเมิน ใหถายสําเนาเอกสารให

เรียบรอย เนื่องจากผูบังคับบัญชาใหคะแนน และลงนาม เรียบรอยแลว 

 สวนท่ี 3 แบบแสดงรายละเอียดการเสนอผลงาน 
เปนสวนของหนาท่ีความรับผิดชอบ ใหผูจะสงผลงานเขารับการประเมิน พิมพหนาท่ีความ

รับผิดชอบใสลงในตารางใหเรียบรอย โดยดูไดจากแบบบรรยายลักษณะงาน (Job Description) ใน website    
กองการเจาหนาท่ี ดังนี้ 

1. หนาท่ีความรับผิดชอบของตําแหนงท่ีดํารงอยูในปจจุบัน ไดแก หนาท่ีความรับผิดชอบตาม
ตําแหนง ระดับ ตําแหนงเลขท่ี และหนวยงานสังกัด ท่ีครองอยูปจจุบัน 

เชน ปจจุบัน ดํารงตําแหนงนายสัตวแพทยชํานาญการ กลุมพัฒนาสุขภาพสัตว สํานักงานปศุสัตว
จังหวัด ใหดูจากแบบบรรยายลักษณะงานของสํานักงานปศุสัตวจังหวัด กลุมพัฒนาสุขภาพสัตว ตําแหนง
นายสัตวแพทย ระดับชํานาญการ (ดูใหตรงตามตําแหนงเลขท่ี ท่ีครองดวย) ใหใสหนาท่ีความรับผิดชอบโดยสรุป 
และหนาท่ีความรับผิดชอบหลัก ดานปฏิบัติการ ใหครบทุกขอ 

2. หนาท่ีความรับผิดชอบของตําแหนงท่ีจะแตงตั้ง ไดแก หนาท่ีความรับผิดชอบตามตําแหนง 
ระดับ ตําแหนงเลขท่ี และหนวยงานสังกัด ท่ีจะขอประเมินแตงตั้งใหดํารงตําแหนงสูงข้ึน 

เชน จะขอประเมินตําแหนงนายสัตวแพทยชํานาญการพิเศษ กลุมพัฒนาสุขภาพสัตว สํานักงาน   
ปศุสัตวจังหวัด ใหดูจากแบบบรรยายลักษณะงานของสํานักงานปศุสัตวจังหวัด กลุมพัฒนาสุขภาพสัตว ตําแหนง
นายสัตวแพทย ระดับชํานาญการพิเศษ (ดูใหตรงตําแหนงเลขท่ี ท่ีจะขอรับการประเมินดวย) ใหใสหนาท่ี           
ความรับผิดชอบโดยสรุป และหนาท่ีความรับผิดชอบหลัก ดานปฏิบัติการ ใหครบทุกขอ  

เอกสารหมายเลข 2  

ผลการปฏิบัติงานยอนหลัง 3 ป 
ใหแสดงผลงานในหนาท่ีความรับผิดชอบ หรือผลงานวิจัย หรือผลงานวิชาการ นับจากปท่ีเสนอเอกสาร

หมายเลข 1-4 เขารับการคัดเลือก (ชี้ตัว) ยอนหลังไป 3 ป เชน สงเอกสารเขารับการคัดเลือก ป 2561 ผลการ
ปฏิบัติงานยอนหลัง 3 ป ใหเริ่มนับต้ังแตป 2559-2561 ใหตรวจสอบการจัดทําใหเรียบรอย เชน เนื่องจากมีการ
จัดพิมพลงในตาราง หากมีการข้ึนหนาใหม ตารางตองมีหัวตารางทุกหนา 
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เอกสารหมายเลข 3 

ผลงานท่ีจะขอรับการประเมินเพ่ือเล่ือนข้ึนแตงตั้งใหดํารงตําแหนงท่ีสูงข้ึน 
ประเด็นสําคัญท่ีผูจะสงผลงานตองตรวจสอบและจัดทําใหถูกตอง คือ  
1. หัวขอท่ี 1 ช่ือผลงาน ตองเปนชื่อเรื่องเดียวกับประกาศรายชื่อผูไดรับการคัดเลือกใหเขารับการประเมิน 

ผลงาน และปท่ีดําเนินการตองตรงกับ concept paper ท่ีเสนอ  
2. หัวขอท่ี 3 วัตถุประสงคในการศึกษา ตองตรงกับท่ีเสนอ concept paper และเอกสารวิชาการ        

ฉบับสมบูรณ 

 3. หัวขอท่ี 9 ระบุผลสําเร็จของผลงาน หรือผลการศึกษา เนื่องจากผูขอรับการประเมิน (ผูจะสงผลงาน)   
บางทานขณะจัดทําสงเอกสารหมายเลข 1 - 4 เพ่ือเขารับการคัดเลือก (ชี้วัด) เพ่ิงจะอยูระหวางการเสนอ concept 
paper หรือเปนผลงานท่ีอยูระหวางการศึกษายังไมแลวเสร็จ จึงตองเขียนหัวขอท่ี 8 ประโยชนท่ีคาดวาจะไดรับ       
แตเม่ือจะสงผลงานเขารับการประเมิน ผลงานเรื่องนั้นไดดําเนินการเสร็จสมบูรณแลว ดังนั้น จะตองปรับแกไขเขียน
เปนหัวขอท่ี 9 ระบุผลสําเร็จของงาน หรือผลการศึกษา โดยใหสรุปผลการศึกษาท่ีได อธิบายใหชัดเจน เชน สรุป
ตามวัตถุประสงค แตละประเด็นไดผลการศึกษาเปนอยางไร 
 4. หัวขอท่ี 10 ความยุงยากในการดําเนินการ/ปญหา/อุปสรรค  ใหอธิบายวา การศึกษาหรือการ
ดําเนินการเรื่องนี้ มีความยุงยาก /ปญหา/อุปสรรค อะไร หรืออยางไร เชน ตองใชความรู ทักษะ ความชํานาญการ
ดานใดบาง เปนตน 
 5. หัวขอท่ี 11 การนําไปใชประโยชน หรือคาดวาจะนําไปใชประโยชน  ใหอธิบายวาผลการศึกษาท่ีได
จะนําไปใชประโยชน อะไร อยางไร ตอใคร หรือหนวยงานใดใหชัดเจน 

เอกสารหมายเลข 4 

 ขอเสนอแนวคิด/วิธีการ เพ่ือพัฒนางานหรือปรับปรุงใหมีประสิทธิภาพมากข้ึน 
 ใหถายสําเนาจากเอกสารตนฉบับท่ีเสนอคัดเลือก (ชี้ตัว) เนื่องจากเปนสวนท่ีผูบังคับบัญชาและ
คณะกรรมการคัดเลือกใหคะแนนและพิจารณาคัดเลือกแลว โดยถายสําเนาใหชัดเจน และสะอาดเรียบรอย 

 ในการนี้มีขอเสนอแนะในการจัดทําเอกสารหมายเลข 4 เพ่ือเสนอคณะกรรมการคัดเลือกพิจารณา        
หัวขอเรื่องท่ีเสนอจะตองไมเปนเรื่องเดียวกัน หรือมีเนื้อเรื่อง/ขอความเดียวกันกับ เรื่องท่ีเสนอในเอกสารหมายเลข 
3 หากเปนเรื่องเดียวกันตองเปนการเขียนในลักษณะจะนําผลการศึกษาท่ีไดมาพัฒนาหรือตอยอดอยางไร เนื่องจาก
เอกสารหมายเลข 4 ตามหลักเกณฑท่ี ก.พ. กําหนด เปนการแสดงแนวคิด หรือวิสัยทัศน หรือแผนงานท่ีจะทํา        
ในอนาคต เพ่ือพัฒนางานในตําแหนงท่ีจะไดรับการแตงตั้ง ซ่ึงคณะกรรมการประเมินผลงานจะพิจารณา
ประกอบการใหคะแนนแนวความคิด/ประโยชนของผลงานท่ีจะนําไปใช เพ่ือใหเหมาะสมกับตําแหนงท่ีจะแตงตั้ง 
 
การจัดทําเอกสารผลงานฉบับสมบูรณ 
จัดสงแบบประเมินบุคคลและผลงานวิชาการ 
 จัดสงแบบประเมินบุคคลและผลงานใหกองการเจาหนาท่ีภายในระยะเวลาท่ีกําหนดสงผลงานตามประกาศ
รายชื่อผูไดรับการคัดเลือกใหเขารับการประเมินผลงานฯ เอกสารประกอบดวย 

    1. แบบประเมินคุณสมบัติของบุคคล (เอกสารหมายเลข 1-4) จัดทําสําเนาจํานวน 10 เลม สีปก 1 สี ใชสี
เดียวกันทุกเลม สีของสันปก 1 สี ใชสีเดียวกันทุกเลม พรอมสงตนฉบับคืนกองการเจาหนาท่ี 

 2. เอกสารวิชาการผลงานฉบับสมบูรณ (เอกสารหมายเลข 3) ท่ีเปน “ช่ือเรื่องเดียวกับผลงาน และครบ
ตามจํานวนท่ีขอเสนอไวกับคณะกรรมการคัดเลือก ท้ังนี้ผลงานวิชาการตองไมทําการเปล่ียนช่ือและเปล่ียน
สาระสําคัญของเรื่อง” โดยผลงานวิชาการตองผานการเผยแพรแลว ใหจัดทําเอกสารวิชาการจํานวนเรื่องละ 10 
เลม รายละเอียด ดังนี ้
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  - จัดทําเอกสารวิชาการเปนรูปเลม ตามจํานวนเรื่องท่ีนําเสนอคณะกรรมการคัดเลือก เรื่องละ 10 
เลม โดยเอกสารวิชาการทุกเลมจะตองจัดทําหนาปกสีเดียวกันทุกเรื่อง โดยเอกสารวิชาการตองตางจากแบบ
ประเมินคุณสมบัติของบุคคล (เอกสารหมายเลข1-4) และใหใชสีของสันปกสีเดียวกับแบบประเมินคุณสมบัติของ
บุคคล (เอกสารหมายเลข 1-4)   
  - หนาปกใหจัดพิมพรายละเอียดใหถูกตองตามท่ีกําหนด  
  - รูปแบบผลงานวิชาการจัดทําใหถูกตองตามหลักการเขียนผลงานวิชาการของกลุมพัฒนาวิชาการ
ปศุสัตว   
  - สําเนาเอกสารจากตนฉบับท่ีเผยแพร เชน เว็บไซต จุลสาร วารสาร การประชุมวิชาการฯลฯ  
แนบตอจากหนาปกเอกสารวิชาการ (สารบัญท่ีระบุชื่อผลงาน หากมีใหแนบมาพรอมดวย)  
  - เนื้อหาวิชาการ กรณีตนฉบับเผยแพรเปนเนื้อหาวิชาการฉบับยอ (Peer Review) ใหใสผลงาน
วิชาการฉบับเต็ม แลวแนบเนื้อหาวิชาการฉบับยอ (Peer Review) ท่ีเผยแพรมาดวย ท้ังนี้ใหแนบฉบับเผยแพรฉบับ
เต็ม (ตัวจริง) (ถามี) จํานวน 1 เลม นําเขาท่ีประชุมเปนเอกสารประกอบการพิจารณาผลงานตอไป เนื่องจาก
คณะกรรมการอาจเรียกขอพิจารณาจากตนฉบับท่ีเผยแพรดังกลาว 

 3. สําเนาหนังสือเวียนและสําเนาประกาศ ตามหนังสือประกาศสํานักงาน ก.พ.ท่ี นร 0707.3/ว5          
ลงวันท่ี 12 เมษายน 2542 เรื่อง มาตรการในการปองกันและลงโทษผูแจงขอมูลเท็จเก่ียวกับคุณสมบัติและผลงาน
บุคคลในการขอรับการประเมินของผลงานวิชาการ รายละเอียดใหระบุตามจํานวนเรื่องท่ีนําเสนอคณะกรรมการ
คัดเลือกฯ ผูปฏิบัติงานตามสัดสวน เลขทะเบียนวิชาการ/วิจัย รับรองสัดสวนการปฏิบัติงาน และแนบสําเนา
บทคัดยอภาษาไทยและภาษาอังกฤษ (ถามี) ของทุกเรื่อง จํานวน 1 ชุด  
  ท้ังนี้ กรณีผลงานวิชาการเรื่องใดเรื่องหนึ่งมีการแจงเวียนมาตรการฯดังกลาวแลว ใหนําสําเนา
หนังสือแจงเวียนมาตรการฯเรื่องนั้น แนบมาพรอมกับหนังสือแจงเวียนมาตรการฯฉบับใหม ใหครบตามจํานวนและ
ชื่อผลงานเปนเรื่องเดียวกับท่ีประกาศรายชื่อผูไดรับการคัดเลือกใหเขารับการประเมินผลงานฯ   

 4. สําเนาใบอนุญาตเปนผูประกอบการบําบัดโรคสัตว (เฉพาะตําแหนงนายสัตวแพทย) ท่ียังไมหมดอาย ุ
จํานวน 1 ฉบับ ลงชื่อกํากับและรับรองสําเนาถูกตอง หากหมดอายุระหวางประเมินผลงานผูขอรับการประเมิน
จะตองดําเนินการตออายุใหแลวเสร็จในระหวางท่ีทําการประเมินดังกลาว โดยจัดทําสําเนา ลงชื่อและรับรองสําเนา
ถูกตองฉบับท่ีขอตออายุใหมแนบมาภายหลัง โดยเอกสารดังกลาวจะตองสงกองการเจาหนาท่ีกอนดําเนินการเสนอ
กรมแตงตั้ง 
 5. แบบเสนอโครงการวชิาการ (Concept Paper) และหนังสือแบบขอเสนอโครงการวิชาการ ตามจํานวน
เรื่องท่ีประกาศรายชื่อผูไดรับการคัดเลือกใหเขารับการประเมินผลงานฯ เรื่องละ 1 ชุด 

รูปแบบการจัดทําเอกสารผลงานวิชาการ 
 1. หนาปก ใหระบุวาเปนเอกสารวิชาการเรื่องท่ีเทาไร ชื่อผลงาน ชื่อผูจัดทําและผูรวมดําเนินการ           
เลขทะเบียนวิชาการ/เลขทะเบียนวิจัย สถานท่ีดําเนินการ ระยะเวลาดําเนินการ และการเผยแพร  โดยชื่อเรื่อง     
ตองเปนชื่อเรื่องเดียวกันกับประกาศรายชื่อผูไดรับการคัดเลือกใหเขารับการประเมินผลงาน และตรงกับชื่อเรื่อง       
ในเอกสารหมายเลข 3  
 2. การจัดทําเอกสารวิชาการ เนื้อเรื่องในเลมอาจเปนการจัดพิมพข้ึนมาใหม หรือถายสําเนาจากเอกสาร
หรือวารสารตนฉบับท่ีเผยแพร การจัดทําเอกสารใหพิมพเปนหนาเดียว ไมพิมพรือถายสําเนาหนา-หลัง 
 3. ใหถายสําเนาหนาปกเอกสารตนฉบับเผยแพร หรือหนา website หรือ e-journal ท่ีเผยแพรผลงาน     
แนบใสในเอกสารวิชาการ พรอมขีดเสนใตชื่อเรื่องใหเรียบรอย 
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สีและสันปกเอกสาร 
 1. แบบประเมินคุณสมบัติของบุคคล (เอกสารหมายเลข 1-4) สีปก 1 สี 
 2. เอกสารผลงานวิชาการทุกเรื่อง สีปกเหมือนกันทุกเลม แตสีตางจาก แบบประเมินคุณสมบัติของ
บุคคล (เอกสารหมายเลข 1-4)  

3. แบบประเมินคุณสมบัติของบุคคล (เอกสารหมายเลข 1-4) และเอกสารวิชาการทุกเลม สันปกสีเดียวกัน
ท้ังหมด 

ดังนั้น ส่ิงท่ีผูจะสงผลงานเขารับการประเมินจะตองดําเนินการใหเรียบรอยกอนสงผลงานให
คณะกรรมการประเมินผลงานพิจารณาผลงาน คือ จะตองตรวจสอบการจัดทําเอกสารตางๆ ใหถูกตอง             
ตามคําอธิบายและตัวอยางไดท่ีชี้แจงใหทราบ ประการสําคัญ คือ จะตองจัดทําเอกสารตางๆ ดวยความปราณีตและ   
ใสใจในรายละเอียด เชน ตรวจสอบคําสะกดใหถูกตอง ถายสําเนาใหสะอาดเรียบรอย เอกสารใดท่ีตองพิมพลงใน
ตาราง ถาเปนตารางเดียวกันเม่ือข้ึนหนาใหมตองมีหัวตารางทุกหนา เปนตน อาจคิดวาเปนขอผิดพลาด           
เพียงเล็กนอยแตเปนสิ่งท่ีพบบอย ซ่ึงทําใหผูสงผลงานเขารับการประเมินตองเสียเวลาในการปรับปรุงแกไขให
เรียบรอยกอนเสนอคณะกรรมการประเมินผลงานพิจารณา เพราะฉะนั้น กอนจะสงผลงานใหคณะกรรมการ
ประเมินผลงานพิจารณาผลงาน จะตองตรวจสอบการจัดทําเอกสารใหเรียบรอย เพ่ือใหการดําเนินการประเมิน 
ผลงานเปนไปไดอยางมีประสิทธิภาพ รวดเร็วยิ่งข้ึน  

 

  

 

 

 

 

 

                                                                                            

                                                                                                                               

   

ขอเชิญเขารวม Line Add เพ่ือรับขอมูลขาวสารการประเมิน
บุคคลและผลงาน และติดตอสอบถามการจัดทําผลงานเพ่ือ
พิจารณาเล่ือนข้ึนแตงตั้งใหดํารงตําแหนงท่ีสูงข้ึน      
(ประเภทวิชาการ) 
 

Add เลย!!  เพียงแคทาน Scan QR Code ใตรูปภาพตําแหนง

ท่ีทานจะขอประเมิน..เราก็จะเปนเพ่ือนกันแลว 

ท้ังนี้ เม่ือไดจัดทําเอกสารดังกลาวเรียบรอยแลว กอนสงผลงานเพ่ือใหคณะกรรมการ
ประเมินผลงานพิจารณา สามารถ สงเอกสารเปนไฟล word และ ไฟล PDF มาท่ี e-mail 
address: person1@dld.go.th ใหเจาหนาท่ีตรวจสอบความถูกตองเรียบรอยกอนได เพ่ือเปน
การประหยัดเวลาและคาใชจายในการจัดทําเอกสารของผูท่ีจะสงผลงานเขารับการประเมิน โดย
ติดตอประสานงานกับเจาหนาท่ีผูรับผิดชอบ ดังนี้ 
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