
ค าอธิบายการจัดท าแบบประเมินคุณสมบัติของบุคคล (เอกสารหมายเลข 1-3) 
และเอกสารผลงานวิชาการ ส าหรับผู้ได้รับการคัดเลือกให้ส่งผลงานเข้ารับการประเมิน 

เพ่ือน าเสนอคณะกรรมการประเมินผลงาน 

การจัดท าแบบประเมินคุณสมบัติของบุคคล (เอกสารหมายเลข 1-3) 
เอกสารหมายเลข 1 
 เอกสารหน้าปกและรองปก 
 1. ชื่อ ต าแหน่ง ต าแหน่งเลขที่ หน่วยงานสังกัด จะต้องตรงกับประกาศรายชื่อผู้ ได้รับการคัดเลือกให้
เข้ารับการประเมินผลงาน 
 ส่วนที่ 1 แบบพิจารณาคุณสมบัติของบุคคล 
 1. คุณสมบัติของบุคคล 

 ข้อมูลส่วนบุคคล ชื่อ ต าแหน่ง ต าแหน่งเลขท่ี หน่วยงานสังกัด อายุราชการ 
 ต าแหน่งที่ขอรับการประเมินเพื่อเลื่อนขึ้นแต่งตั้งให้ด ารงต าแหน่งในระดับที่สูงขึ้น ต าแหน่ง

ที่จะขอประเมินเพ่ือแต่งตั้ง ต้องตรงตามประกาศรายชื่อผู้ได้รับการคัดเลือกให้เข้ารับการประเมินผลงาน (ผู้ที่ได้รับ
การประกาศรายชื่อได้รับคัดเลือกให้เข้ารับการประเมินแล้วต้องไม่ย้ายต าแหน่ง เพราะจะท าให้เสียสิทธิการ
ประเมินได้) พร้อมกับระยะเวลาการด ารงต าแหน่ง 

 ใบอนุญาตเป็นผู้ประกอบวิชาชีพ ส าหรับต าแหน่งนายสัตวแพทย์ ให้ตรวจสอบวันหมดอายุ
ของใบอนุญาตประกอบวิชาชีพให้เรียบร้อยก่อนส่งผลงานเข้ารับการประเมิน เพ่ือให้คณะกรรมการพิจารณา 
ใบอนุญาตจะต้องยังไม่หมดอายุ หากหมดอายุต้องต่อให้เสร็จเรียบร้อยก่อนส่งผลงาน มิเช่นนั้นจะด าเนินการ
ประเมินผลงานไม่ได้ เนื่องจากเอกสารประกอบการประเมินไม่ครบถ้วนสมบูรณ์ 

 ประวัติรับราชการ ให้ปรับปรุงแก้ไขให้ถูกต้อง ตาม ก.พ. 7 ตามที่กองการเจ้าหน้าที่ได้
ตรวจสอบและแก้ไขข้อมูลให้ ข้อมูลที่ส าคัญ ส าหรับผู้ที่บรรจุก่อนวันที่ 11 ธันวาคม 2551 จะต้องระบุข้อมูล
ประวัติการรับราชการ วันที่ 11 ธันวาคม 2551 ซึ่งเป็นวันที่ปรับเข้าระบบแท่ง และข้อมูลวันที่ 26 สิงหาคม 
2559 ซึ่งเป็นวันที่เข้าสู่ต าแหน่งตามการปรับปรุงโครงสร้างหน่วยงานภายในใหม่ของกรมปศุสัตว์ 

 ประวัติการฝึกอบรมและดูงาน ให้ปรับเขียนตามรูปแบบตัวอย่าง ดังนี้ 
 - ในช่องปี ให้ระบุปีที่เข้ารับการฝึกอบรม/ดูงาน 

 - ในช่องระยะเวลา ให้ระบุวันที่หรือช่วงวันที่เข้ารับการฝึกอบรม/ดูงาน และใส่วงเล็บจ านวนวัน 
ไว้ข้างล่างวันที่หรือช่วงวันที่  

 - ในช่องหลักสูตร ให้ระบุชื่อหลักสูตรที่เข้ารับการฝึกอบรม/ดูงาน 
 - ในช่องสถาบัน ให้ระบุ ชื่อหน่วยงานที่จัดหลักสูตรการฝึกอบรม/ดูงาน ไม่ใช่สถานที่ฝึกอบรม 

ถ้าเปน็ กอง/ส านักจัดหลักสูตร ให้ใส่กรมปศุสัตว์ด้วย ให้ใช้เป็นชื่อเต็มของหลักสูตร/หน่วยงาน ไม่ใช่ชื่อย่อ 
 ประสบการณ์ในการปฏิบัติงาน 

  - ให้ระบุผลงานวิจัย/วิชาการ ที่เป็นหัวหน้าโครงการ และผู้ร่วมด าเนินการ หากไม่มีผลงาน
เรื่องอ่ืน ให้ใส่เรื่องที่ส่งเข้ารับการประเมินก็ได้ เพราะเป็นผลงานวิจัย/วิชาการ ที่ได้ด าเนินการเสร็จเรียบร้อย
แล้ว โดยให้ระบุชื่อผลงาน และปีที่ด าเนินการจัดท าผลงาน 



  - ประสบการณ์ในหน้าที่รับผิดชอบ เช่น งานที่ได้รับมอบหมายให้ปฏิบัติตามต าแหน่งหน้าที่
ความรับผิดชอบ เช่น ต าแหน่งนายสัตวแพทย์ ได้รับมอบหมายให้ปฏิบัติงานด้านการควบคุม ป้องกัน รักษาโรค 
นักวิชาการสัตวบาล ได้รับมอบหมายให้ปฏิบัติงานด้านปรับปรุงพันธุ์สัตว์ ปรับปรุงพันธุ์พืชอาหารสัตว์ เป็นต้น 
  - ส าหรับการเป็นกรรมการ วิทยกร ที่ปรึกษา หรือการได้รับรางวัล หากไม่มีข้อมูลภายใต้
หัวข้อเหล่านี้  ไม่ต้องใส่ทั้งหัว ให้ตัดออก ถ้ามีควรใส่มาและจัดท าให้เรียบร้อยตามตัวอย่าง เช่น เป็น
คณะกรรมการ/คณะท างาน ให้ระบุค าสั่งของหน่วยงาน และวันที่ 

 ประวัติทางวินัย เช่น เคย/ไม่เคย/อยู่ระหว่าง ถูกสอบสวนถูกลงโทษทางวินัยอย่างไร 
 ผลการปฏิบัติงานย้อนหลัง 3 ปี ให้แสดงผลงานในหน้าที่ความรับผิดชอบ หรือผลงานวิจัย 

หรือผลงานวิชาการ นับจากปีที่เสนอเอกสารหมายเลข 1-3 เข้ารับการคัดเลือก (ชี้ตัว) ย้อนหลังไป 3 ปี เช่น    
ส่งเอกสารเข้ารับการคัดเลือก ปี 2563 ผลการปฏิบัติงานย้อนหลัง 3 ปี ให้เริ่มนับตั้งแต่ปี 2561 – 2563 ให้
ตรวจสอบการจัดท าให้เรียบร้อย เช่น เนื่องจากมีการจัดพิมพ์ลงในตาราง หากมีการขึ้นหน้าใหม่ ตารางต้องมี
หัวตารางทุกหน้า  
 ส่วนที่ 2 แบบประเมินคุณลักษณะของบุคคล 
  ตอนที่  1 รายการประเมินคุณลักษณะของบุคคล และตอนที่ 2 สรุปผลการประเมิน
คุณลักษณะของบุคคล ให้ถ่ายส าเนาเอกสารให้เรียบร้อย เนื่องจากผู้บังคับบัญชาให้คะแนน และลงนาม
เรียบร้อยแล้ว 
 ส่วนที่ 3 แบบสรุปผลการตรวจสอบคุณสมบัติของบุคคล (ส าหรับกองการเจ้าหน้าที่) 
  ให้ถ่ายส าเนาเอกสาร เนื่องจากผู้อ านวยการกองการเจ้าหน้าที่ ได้ลงนามตรวจสอบคุณสมบัติ
เรียบร้อยแล้ว 
เอกสารหมายเลข 2 แบบเสนอผลงานที่จะขอรับการประเมินเพื่อเลื่อนขึ้นแต่งตั้งให้ด ารงต าแหน่งระดับ
ช านาญการ และระดับช านาญการพิเศษ 
 ส่วนที่ 1 ข้อมูลบุคคล/ต าแหน่ง  
  เป็นส่วนของหน้าที่ความรับผิดชอบ ให้ผู้จะส่งผลงานเข้ารับการประเมิน พิมพ์หน้าที่ความ
รับผิดชอบใส่ลงในตารางให้เรียบร้อย โดยดูได้จากแบบบรรยายลักษณะงาน (Job Description)  ใ น เ ว็ บ ไ ซ ต์
กองการเจ้าหน้าที่ ดังนี้ 
  1.หน้าที่ความรับผิดชอบของต าแหน่งที่ด ารงอยู่ในปจจจุบัน ได้แก่ หน้าที่ความรับผิดชอบตาม
ต าแหน่ง ระดับ ต าแหน่งเลขที่ และหน่วยงานสังกัด ที่ครองอยู่ปจจจุบัน  เช่น ปจจจุบัน ด ารงต าแหน่ง
นายสัตวแพทย์ช านาญการ กลุ่มพัฒนาสุขภาพสัตว์ ส านักงานปศุสัตว์จังหวัด ให้ดูจากแบบบรรยายลักษณะงาน
ของส านักงานปศุสัตว์จังหวัด กลุ่มพัฒนาสุขภาพสัตว์ ต าแหน่งนายสัตวแพทย์ ระดับช านาญการ (ดูให้ตรงตาม
ต าแหน่งเลขที่ ที่ครองด้วย) ให้ใส่หน้าที่ความรับผิดชอบโดยสรุปและหน้าที่ความรับผิดชอบหลัก ด้าน
ปฏิบัติการ ให้ครบทุกข้อ 
  2. หน้าที่ความรับผิดชอบของต าแหน่งที่จะแต่งตั้ง ได้แก่ หน้าที่ความรับผิดชอบตามต าแหน่ง 
ระดับ ต าแหน่งเลขที่ และหน่วยงานสังกัด ที่จะขอประเมินแต่งตั้งให้ด ารงต าแหน่งสูงขึ้น เช่น จะขอประเมิน
นายสัตวแพทย์ช านาญการพิเศษ กลุ่มพัฒนาสุขภาพสัตว์ ต าแหน่งนายสัตวแพทย์ ระดับช านาญการพิเศษ     



(ดูให้ตรงต าแหน่งเลขที่ ที่จะขอรับการประเมินด้วย) ให้ใส่หน้าที่ความรับผิดชอบโดยสรุป และหน้าที่ความ
รับผิดชอบหลัก ด้านปฏิบัติการ ให้ครบทุกข้อ 
 ส่วนที่ 2 ผลงานที่เป็นผลการปฏิบัติงานหรือผลส าเร็จของงาน 
 ประเด็นส าคัญที่ผู้ขอรับการประเมินจะส่งผลงานต้องตรวจสอบและจัดท าให้ถูกต้อง คือ 
 1. หัวข้อที่ 1 ชื่อเรื่อง หรือชื่อผลงาน ต้องเป็นชื่อเรื่องเดียวกับประกาศรายชื่อผู้ได้รับการคัดเลือกให้
เข้ารับการประเมินผลงาน และปีที่ด าเนินการต้องตรงกับ concept paper ที่เสนอ 
 2. หัวข้อที่ 2 ระยะเวลาการด าเนินการ ต้องตรงกับที่เสนอ concept paper และตรงกับที่ระบุใน
หน้าปกเอกสารวิชาการ 
 3. หัวข้อที่ 4.3 เป้าหมายของงาน (วัตถุประสงค์) ต้องตรงกับที่เสนอ concept paper และเอกสาร
วิชาการฉบับสมบูรณ์ 
 4. หัวข้อที่ 5 ผลส าเร็จของงาน (เชิงปริมาณ/คุณภาพ) เนื่องจากผู้ขอรับการประเมิน (ผู้จะส่งผลงาน) 
บางท่านขณะจัดท าส่งเอกสารหมายเลข 1-3 เพ่ือเข้ารับการคัดเลือก (ชี้วัด) อยู่ในระหว่างการเสนอ concept 
paper หรือผลงานที่อยู่ระหว่างการศึกษายังไม่แล้วเสร็จ จึงต้องเขียนในหัวข้อที่ 5.1 ผลที่คาดว่าจะได้รับ แต่เมื่อ
จะส่งผลงานเข้ารับการประเมิน ผลงานเรื่องนั้นได้ด าเนินการเสร็จสมบูรณ์แล้ว ดังนั้น จะต้องปรับแก้ไขเขียนเป็น
หัวข้อที่ 5.2 ผลส าเร็จของงาน โดยให้สรุปผลการศึกษาท่ีได้ อธิบายให้ชัดเจน เช่น สรุปตามวัตถุประสงค์ แต่ละ
ประเด็นได้ผลการศึกษาเป็นอย่างไร 
 5. หัวข้อที่ 6 การน าไปใช้ประโยชน์/ผลกระทบ ให้อธิบายว่าผลการศึกษาที่ได้ จะน าไปใช้ประโยชน์ 
หรือส่งผลกระทบ อะไร อย่างไร ต่อใคร หรือหน่วยงานใดให้ชัดเจน 
 6. หัวข้อที่ 7 ความยุ่งยากและซับซ้อนในการด าเนินการ ให้อธิบายว่า การศึกษาหรือการด าเนินการ
เรื่องนี้ มีความยุ่งยาก/ปจญหา/อุปสรรค อะไร หรืออย่างไร เช่น ต้องใช้ความรู้ ทักษะ ความช านาญการด้านใดบ้าง 
เป็นต้น 
 7. หัวข้อที่ 8 ปัญหาและอุปสรรคในการด าเนินการ ให้อธิบายว่า การศึกษาในครั้งนี้ พบปจญหา/
อุปสรรคในการด าเนินการ อย่างไร มีอะไรบ้าง 
เอกสารหมายเลข 3 แบบการเสนอข้อเสนอแนวคิดการพัฒนาหรือปรับปรุงงาน (ระดับช านาญการ และระดับ
ช านาญการพิเศษ)  
 เนื่องจากเอกสารหมายเลข 3 ตามหลักเกณฑ์ที่ ก.พ.ก าหนด ต้องจัดท าเป็นรูปเล่ม ซึ่งต้องเขียนอธิบาย
แสดงแนวคิด วิธีการ หรือแผนงาน เพ่ือพัฒนางานหรือปรับปรุงงานของหน่วยงานหรือส่วนราชการให้ มี
ประสิทธิภาพ เพ่ือพัฒนางานต าแหน่งที่จะแต่งตั้งและสอดคล้องกับแผนยุทธศาสตร์หรือนโยบายของส่วนราชการ 
รวมทั้งเป็นแนวคิดหรือแผนงานที่สามารถน าไปปฏิบัติได้จริงและมีการก าหนดตัวชี้วัดความส าเร็จของการ
ด าเนินงานได้อย่างสมบูรณตามองค์ประกอบที่ ก.พ.ก าหนด ซึ่งคณะกรรมการประเมินผลงานจะพิจารณา
ประกอบการให้คะแนนแนวความคิด/คุณค่าประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับ เพ่ือให้เหมาะสมกับต าแหน่งที่จะแต่งตั้ง 
โดยอธิบายตามมีหัวข้อดังนี้ 
 1. เรื่องที่น าเสนอ  ระบุชื่อข้อเสนอแนวคิด ซึ่งเป็นเรื่องเดียวกันกับเรื่องที่เสนอในขั้นตอนการประเมินบุคคล
 2.หลักการและเหตุผล   
 3.บทวิเคราะห์/แนวความคิด/ข้อเสนอ และข้อจ ากัดที่อาจจะเกิดขึ้น และแนวทางแก้ไข  



 4. ผลที่คาดว่าจะได้รับ  
 5. ตัวชี้วัดความส าเร็จ 

การจัดท าเอกสารผลงานฉบับสมบูรณ์ 
จัดส่งแบบประเมินบุคคลและผลงานวิชาการ 
 จัดส่งแบบประเมินบุคคลและผลงานให้กองการเจ้าหน้าที่ภายในระยะเวลาที่ก าหนดส่งผลงานตาม
ประกาศรายชื่อผู้ได้รับการคัดเลือกให้เข้ารับการประเมินผลงานฯ เอกสารประกอบด้วย 
 1. แบบประเมินคุณสมบัติของบุคคล (เอกสารหมายเลข 1-3) จัดท าส าเนาจ านวน 10 เล่ม สีปก 1 สี 
ใช้สีเดียวกันทุกเล่ม สีของสันปก 1 สี ใช้สีเดียวกันทุกเล่ม พร้อมส่งต้นฉบับคืนกองการเจ้าหน้าที่ 
 2. เอกสารผลงานวิชาการฉบับสมบูรณ์ (เอกสารหมายเลข 2) ที่เป็น “ชื่อเรื่องเดียวกับผลงาน และ
ครบตามจ านวนที่ขอเสนอไว้กับคณะกรรมการคัดเลือก ทั้งนี้ผลงานวิชาการต้องไม่ท าการเปลี่ยนชื่อและ
เปลี่ยนสาระส าคัญของเรื่อง” โดยผลงานวิชาการต้องผ่านการเผยแพร่แล้ว ให้จัดท าเอกสารวิชาการจ านวน
เรื่องละ 10 เล่ม รายละเอียด ดังนี้ 
  2.1 จัดท าเอกสารวิชาการเป็นรูปเล่ม ตามจ านวนเรื่องที่น าเสนอคณะกรรมการคัดเลือก  
เรื่องละ 10 เล่ม โดยเอกสารวิชาการทุกเล่มจะต้องจัดท าหน้าปกสีเดียวกันทุกเรื่อง โดยเอกสารวิชาการต้องต่าง
จากแบบประเมินคุณสมบัติของบุคคล (เอกสารหมายเลข 1-3) และข้อเสนอแนวคิด ทั้งนี้ ให้ใช้สีของสันปกสี
เดียวกับแบบประเมินคุณสมบัติของบุคคล (เอกสารหมายเลข 1-3) และข้อเสนอแนวคิด 
  2.2 หน้าปกให้จัดพิมพ์รายละเอียดให้ถูกต้องตามท่ีก าหนด 
  2.3 รูปแบบผลงานวิชาการจัดท าให้ถูกต้องตามหลักการเขียนผลงานวิชาการของกลุ่มพัฒนา
วิชาการปศุสัตว์ 
  2.4 ส าเนาเอกสารจากต้นฉบับที่เผยแพร่ เช่น เว็บไซต์ จุลสาร วารสาร การประชุมวิชาการฯ 
แนบต่อจากหน้าเอกสารวิชาการ (สารบัญที่ระบุผลงาน หากมีแนบมาพร้อมด้วย) 
  2.5 เนื้อหาวิชาการ กรณีต้นฉบับเผยแพร่เป็นเนื้อหาวิชาการฉบับย่อ (Peer Review) ให้ใส่
ผลงานวิชาการฉบับเต็ม แล้วแนบเนื้อหาวิชาการฉบับย่อ (Peer Review) ที่เผยแพร่มาด้วย ทั้งนี้ให้แนบฉบับ
เผยแพร่ฉบับเต็ม (ตัวจริง) (ถ้ามี) จ านวน 1 เล่ม น าเข้าที่ประชุมเป็นเอกสารประกอบการพิจารณาผลงานต่อไป 
เนื่องจากคณะกรรมการอาจเรียกขอพิจารณาจากต้นฉบับที่เผยแพร่ดังกล่าว 
 3. ข้อเสนอแนวคิด/วิธีการ เพ่ือพัฒนางานหรือปรับปรุงงานให้มีประสิทธิภาพมากขึ้น ที่เป็น “ชื่อเรื่อง
เดียวกับเอกสารหมายเลข 3 และครบตามจ านวนที่ขอเสนอไว้กับคณะกรรมการคัดเลือก” โดยให้จัดท า
ข้อเสนอแนวคิด จ านวน 10 เล่ม รายละเอียด ดังนี้ 
  3.1 จัดท าข้อเสนอแนวคิดเป็นรูปเล่ม ตามจ านวนเรื่องที่น าเสนอคณะกรรมการคัดเลือก 
จ านวน 10 เล่ม โดยข้อเสนอแนวคิดทุกเล่มจะต้องจัดท าหน้าปกสีเดียวกันทุกเรื่อง โดยสีของหน้าปกต้องต่าง
จากแบบประเมินคุณสมบัติของบุคคล (เอกสารหมายเลข 1-3) และเอกสารผลงานวิชาการ ทั้งนี้ ให้ใช้สีของสัน
ปกสีเดียวกับแบบประเมินคุณสมบัติของบุคคล (เอกสารหมายเลข 1-3) และเอกสารผลงานวิชาการ 
  3.2 หน้าปกให้จัดพิมพ์รายละเอียดให้ถูกต้องตามที่ก าหนดไว้ในเว็บไซต์ประเมินบุคคลและ
ผลงาน “ตัวอย่างการจัดท าเอกสารหมายเลข 1-3” 
  3.3 รูปแบบของข้อเสนอแนวคิด จัดท าให้ถูกต้องตามเอกสารหมายเลข 3 



 4. ส าเนาหนังสือเวียนและส าเนาประกาศ ตามหนังสือประกาศส านักงาน ก.พ.ที่ นร 0707.3/ว5 ลง
วันที่ 12 เมษายน 2542 เรื่องมาตรการในการป้องกันและลงโทษผู้แจ้งข้อมูลเท็จเกี่ยวกับคุณสมบัติและผลงาน
บุคคลในการขอรับการประเมินของผลงานวิชาการ รายละเอียดให้ระบุตามจ านวนเรื่ องที่น าเสนอ
คณะกรรมการคัดเลือกฯ ผู้ปฏิบัติงานตามสัดส่วน เลขทะเบียนวิชาการ/วิจัย รับรองสัดส่วนการปฏิบัติงาน และ
แนบส าเนาบทคัดย่อภาษาไทยและภาษาอังกฤษ (ถ้ามี) ของทุกเรื่อง จ านวน 1 ชุด 
 ทั้งนี้ กรณีผลงานวิชาการเรื่องใดเรื่องหนึ่งมีการแจ้งเวียนมาตรการฯดังกล่าวแล้ว ให้น าส าเนาหนังสือ
แจ้งเวียนมาตรการฯเรื่องนั้น แนบมาพร้อมกับหนังสือแจ้งเวียนมาตรการฯฉบับใหม่ ให้ครบตามจ านวน และชื่อ
ผลงานเป็นเรื่องเดียวกับที่ประกาศรายชื่อผู้ได้รับคัดเลือกให้เข้ารับการประเมินผลงานฯ 
 4. ส าเนาใบอนุญาตเป็นผู้ประกอบการบ าบัดโรคสัตว์ (เฉพาะต าแหน่งนายสัตวแพทย์) ที่ยังไม่หมดอายุ 
จ านวน 1 ฉบับ ลงชื่อก ากับและรับรองส าเนาถูกต้อง หากหมดอายุระหว่างประเมินผลงาน ผู้ขอรับการประเมิน
จะต้องด าเนินการต่ออายุให้แล้วเสร็จในระหว่างที่ท าการประเมินดังกล่าว โดยจัดท าส าเนา ลงชื่อและรับรอง
ส าเนาถูกต้องฉบับที่ขอต่ออายุใหม่แนบมาภายหลัง โดยเอกสารดังกล่าวจะต้องส่งกองการเจ้าหน้าที่ก่อน
ด าเนินการเสนอกรมแต่งตั้ง 
 5. แบบเสนอโครงการวิชาการ (Concept Paper) และหนังสือแบบข้อเสนอโครงการวิชาการ ตาม
จ านวนเรื่องทีป่ระกาศรายชื่อผู้ได้รับการคัดเลือกให้เข้ารับการประเมินผลงานฯ เรื่องละ 1 ชุด 
รูปแบบการจัดท าเอกสารผลงานวิชาการ 
 1. หน้าปก ให้ระบุว่าเป็นเอกสารวิชาการเรื่องที่เท่าไหร่ ชื่อผลงาน ชื่อผู้จัดท าและผู้ร่วมด าเนินการ 
เลขทะเบียนวิชาการ/วิจัย สถานที่ด าเนินการ ระยะเวลาด าเนินการ และการเผยแพร่ โดยชื่อเรื่องต้องเป็นชื่อ
เรื่องเดียวกันกับประกาศรายชื่อผู้ได้รับการคัดเลือกให้เข้ารับการประเมินผลงาน และตรงกับชื่อเรื่องในเอกสาร
หมายเลข 2 
 2. การจัดท าเอกสารวิชาการ เนื้อเรื่องในเล่มอาจเป็นการจัดพิมพ์ขึ้นมาใหม่ หรือถ่ายส าเนาจาก
เอกสารหรือวารสารต้นฉบับที่เผยแพร่ การจัดท าเอกสารให้พิมพ์เป็นหน้าเดียว ไม่พิมพ์หรือถ่ายส าเนาหน้า-หลัง 
 3. ให้ถ่ายส าเนาหน้าปกเอกสารต้นฉบับเผยแพร่ หรือหน้าเว็บไซต์ หรือ e-journal ที่เผยแพร่ผลงานแนบ
ใส่ในเอกสารวิชาการ พร้อมขีดเส้นใต้ชื่อเรื่องให้เรียบร้อย 
รูปแบบการจัดท าข้อเสนอแนวคิดเป็นรูปเล่ม 
 1. หน้าปก ให้ระบุ ชื่อเรื่อง ชื่อผู้จัดท า ต าแหน่งที่จะขอประเมินเพ่ือแต่งตั้ง โดยชื่อเรื่องต้องเป็นชื่อ
เรื่องเดียวกันกับประกาศรายชื่อผู้ได้รับการคัดเลือกให้เข้ารับการประเมินผลงาน และตรงกับชื่อเรื่องในเอกสาร
หมายเลข 3 
 2. การจัดท าเอกสารข้อเสนอแนวคิด ให้จัดท าเป็นรูปเล่ม โดยน าเนื้อหาข้อมูลในเอกสารหมายเลข 3 มาใส่ 
สีและสันปกเอกสาร 
 1. แบบประเมินคุณสมบัติของบุคคล (เอกสารหมายเลข 1-3) สีปก 1 สี 
 2. เอกสารผลงานวิชาการทุกเรื่อง สีปกเหมือนกันทุกเล่ม แต่สีต่างจาก แบบประเมินคุณสมบัติของ
บุคคล (เอกสารหมายเลข 1-3) และ ข้อเสนอแนวคิด/วิธีการ เพื่อพัฒนางานหรือปรับปรุงงานให้มี
ประสิทธิภาพมากขึ้น 



Let’s go ! 
ตามไปแอดกนัเลย๊ ~ 

ขอเชญิเขา้รว่ม Line Add 
เพ่ือติดต่อสอบถามการจัดท าผลงาน 
เพ่ือพิจารณาเล่ือนขึน้แต่งต้ังให้ด ารง
ต าแหน่งสูง (ประเภทวชิาการ/ท่ัวไป) 

ขอเชญิเขา้รว่ม Line Add 
เพ่ือติดต่อสอบถามการจัดท าผลงาน 
เพ่ือพิจารณาเล่ือนขึน้แต่งต้ังให้ด ารง
ต าแหน่งสูง (ประเภทวชิาการ/ท่ัวไป) 

ตามไปแอดกนัเลย๊ ~ 
Let’s go ! 

 3. ข้อเสนอแนวคิด/วิธีการ เพ่ือพัฒนางานหรือปรับปรุงงานให้มีประสิทธิภาพมากขึ้น สีปก 1 สี      
แต่สีต่างจาก แบบประเมินคุณสมบัติของบุคคล (เอกสารหมายเลข 1-3) และเอกสารผลงานวิชาการ 
 4. แบบประเมินคุณสมบัติของบุคคล (เอกสารหมายเลข 1-3) เอกสารวิชาการทุกเล่ม และข้อเสนอ
แนวคิด/วิธีการ เพ่ือพัฒนางานหรือปรับปรุงงานให้มีประสิทธิภาพมากขึ้น สันปกสีเดียวกันทั้งหมด 

 ดังนั้น สิ่งที่ผู้จะส่งผลงานเข้ารับการประเมินจะต้องด าเนินการให้เรียบร้อยก่อนส่งผลงานให้
คณะกรรมการประเมินผลงานพิจารณาผลงาน คือ จะต้องตรวจสอบการจัดท าเอกสารต่าง ๆ ให้ถูกต้องตาม
ค าอธิบายและตัวอย่างที่ได้ชี้แจงให้ทราบ ประการส าคัญ คือจะต้องตรวจสอบการจัดท าเอกสารต่าง ๆ ด้วยความ
ประณีตและใส่ใจในรายละเอียด เช่น ตรวจสอบค าสะกดให้ถูกต้อง ถ่ายส าเนาให้สะอาดเรียบร้อย เอกสารใดที่ต้อง
พิมพ์ลงในตาราง ถ้าเป็นตารางเดียวกันเมื่อขึ้นหน้าใหม่ต้องมีหัวตารางทุกหน้า เป็นต้น อาจคิดว่าเป็นข้อผิดพลาด
เพียงเล็กน้อยแต่เป็นสิ่งที่พบบ่อย ซึ่งท าให้ผู้ส่งผลงานเข้ารับการประเมินต้องเสียเวลาในการปรับปรุงแก้ไขให้
เรียบร้อยก่อนเสนอคณะกรรมการประเมินผลงานพิจารณา เพราะฉะนั้น ก่อนจะส่งผลงานให้คณะกรรมการ
ประเมินผลงานพิจารณาผลงาน จะต้องตรวจสอบการจัดท าเอกสารให้เรียบร้อย เพ่ือให้การด าเนินการประเมินผล
งานเป็นไปได้อย่างมปีระสิทธิภาพ รวดเร็วยิ่งขึ้น 
 ทั้งนี้ เมื่อได้จัดท าเอกสารดังกล่าวเรียบร้อยแล้ว ก่อนส่งผลงานเป็นรูปเล่ม เพ่ือให้คณะกรรมการ
ประเมินผลงานพิจารณา สามารถส่งเอกสารเป็นไฟล์ PDF มาที่ e-mail : person1@dld.go.th ให้เจ้าหน้าที่
ตรวจสอบความถูกต้องเรียบร้อยก่อนได้ เพ่ือเป็นการประหยัดเวลาและค่าใช้จ่ายในการจัดท าเอกสารของผู้ที่จะ
ส่งผลงานเข้ารับการประเมิน โดยติดต่อประสานงานกับเจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบ ดังนี้ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 สามารถศึกษารายละเอียดตาม

คู่มือ Infographic การประเมิน
บุคคลและผลงาน และ ทางเว็บไซต์ 
ก อ ง ก า ร เ จ้ า ห น้ า ที่  หั ว ข้ อ  ก า ร
บริหารทรัพยากรบุคคล หัวข้อย่อย 
การประเมินบุคคลและผลงาน 
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