
แบบประเมินคุณลักษณะของบุคคล 
 

ตอนที่ ๑                                                       ข้อมูลส่วนบุคคล 
๑.  ชื่อ (ผู้ขอรับการประเมิน)......................................................................................................... .................... 
๒.  ต าแหน่ง (ปัจจุบัน)....................................................................... ต าแหน่งเลขที่ .......................................  
     งาน / ฝ่าย / กลุ่ม ........................................................................... ............................................................. 

  กอง / ศูนย์ / ส านัก .......................................................................... กรม.................................................. 
  ด ารงต าแหน่งนี้เม่ือ ......................................................................................................................................  
 อัตราเงินเดือนปัจจุบัน ...................................................................................................................... ........... 

๓.  ขอประเมินเพื่อแต่งตั้งให้ด ารงต าแหน่ง.............................................................. ต าแหน่งเลขที่................. 
 งาน / ฝ่าย / กลุ่ม........................................................................................... ............................................... 
 กอง / ศูนย์ / ส านัก .......................................................................... กรม.................................................... 

๔.  ประวัติส่วนตัว (จาก ก.พ. ๗) 
      เกิดวันที.่.............................เดือน.....................................พ.ศ. ........................... 
      อายุราชการ.........................ปี................................เดอืน 
๕.  ประวัติการศึกษา 
     คุณวุฒิและวิชาเอก                                ปีท่ีส าเร็จการศึกษา                       สถาบัน 
(ปริญญา / ประกาศนียบัตร)....................                  ...............................             .................................... 
................................................................                  ...............................              .....................................   
................................................................                  ...............................              .................................... 
๖.  ใบอนุญาตประกอบวิชาชีพ (ถ้ามี)         (ชื่อใบอนุญาต.............................................................................)  
วันออกใบอนุญาต.........................................................วันหมดอายุ......................................... ....................... 
๗.  ประวัติการรับราชการ (จากเริ่มรับราชการจนถึงปัจจุบัน แสดงเฉพาะที่ได้รับแต่งตั้งให้ด ารงต าแหน่ง 
ในระดับสูงขึ้นแต่ละระดับ และการเปลี่ยนแปลงในการด ารงต าแหน่งในสายงานต่าง ๆ) 
      วันเดือนปี                        ต าแหน่ง             อัตราเงินเดือน                    สังกัด 
...........................       .....................................          ......... .........................    ................................................ 
...........................       .....................................          ..................................    ................................................ 
...........................       .....................................          ....................... ...........    ................................................ 
...........................       .....................................          ......... .........................    ................................................ 
...........................       .....................................          ..................................    ................................................ 
...........................       .....................................          ....................... ...........    ................................................ 
...........................       .....................................          ......... .........................    ................................................ 
...........................       .............................. .......          ..................................    ................................................ 
...........................       .....................................          ....................... ...........    ................................................ 
...........................       .....................................          ......... .........................    ................................................ 
...........................       .....................................          ..................................    ................................................ 
 

 
 



- ๒ - 
 

ตอนที่ ๑                                     ข้อมูลส่วนบุคคล 
๘.  ประวัติการฝึกอบรมและดูงาน 
 

     ปี                   ระยะเวลา                         หลักสูตร                           สถาบัน 
...................      .......................................      ..................... ...........................    ............................................... 
...................      .......................................      ................................................    ............................................... 
...................      .......................................      ..................... ...........................    ............................................... 
...................      .......................................      ..................... ...........................    ............................................... 
...................      .......................................      ................................................    ............................................... 
...................      .......................................      ..................... ...........................    ............................................... 
...................      .......................................      ..................... ...........................    ............................................... 
...................      .......................................      ................................................    ............................................... 
...................      .......................................      ..................... ...........................    ............................................... 
 
๙.  ประสบการณ์ในการปฏิบัติงาน (เคยปฏิบัติงานเกี่ยวกับอะไรบ้างที่นอกเหนือจากข้อ ๗  เช่น  เป็นหัวหน้า  
โครงการ  หัวหน้างาน  กรรมการ  อนุกรรมการ  วิทยากร  อาจารย์พิเศษ  เป็นต้น) 
................................................................................. ..........................................................................................  
............................................................................................................................. .............................................. 
............................................................................................................................. .............................................. 
............................................................................. ..............................................................................................  
............................................................................................................................. .............................................. 
............................................................................................................................. .............................................. 
......................................................................... ..................................................................................................  
............................................................................................................................. .............................................. 
............................................................................................................................. .............................................. 
..................................................................... ......................................................................................................  
............................................................................................................................. .............................................. 
............................................................................................................................. .............................................. 
................................................................. ..........................................................................................................  
............................................................................................................................. .............................................. 
 

ข้าพเจ้าขอรับรองว่าข้อความที่แจ้งไว้ในแบบฟอร์มนี้ถูกต้องและเป็นความจริงทุกประการ 
 

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

(วันที่) ..................../................/................ 
 

 



- ๓ - 
 

ตอนที่ ๒                           รายการประเมิน คะแนน 
ที่ได้รับ 

ระบุเหตุผล 
ที่ใหค้ะแนน 

 
๑. ความรู้ในงานที่รับผิดชอบ  (คะแนนเต็ม ๓๐ คะแนน) เช่น 

- การใช้ความรู้ความสามารถในหลักวิชาที่เก่ียวกับงานท่ีปฏิบัติ 
- ความสามารถพิเศษอ่ืน ๆ ที่เอ้ือประโยชน์กับงานที่รับผิดชอบ 
 

 
๒. สมรรถนะหลักและสมรรถนะด้านอ่ืนในแต่ละกลุ่มงาน 

(คะแนนเต็ม ๓๐ คะแนน) 
พิจารณาตามความต้องการของแต่ละต าแหน่ง  อาทิ 
 

๒.๑ ความรับผิดชอบ  พิจารณาจากพฤติกรรม  เช่น 
 - เอาใจใส่ในการท างานที่ได้รับมอบหมายและหรือ 

งานที่เก่ียวข้องอย่างมีประสิทธิภาพ 
 - ยอมรับผลงานของตนเองทั้งในด้านความส าเร็จ 

และความผิดพลาด 
 - พัฒนาและปรับปรุงงานในหน้าที่ให้ดียิ่งขึ้น และหรือ 
แก้ไขปัญหา หรือข้อผิดพลาดที่เกิดขึ้น 
 

๒.๒ ความคิดริเริ่ม และการพัฒนาตนเอง   
      พิจารณาจากพฤติกรรม  เช่น 

 - คิดค้นระบบ  แนวทาง  วิธีด าเนินการใหม่ ๆ มาประยุกต์ 
ใช้ในการปฏิบัติงาน เพ่ือประสิทธิภาพประสิทธิผลของงาน 

 - แสดงความคิดเห็น ให้ข้อเสนอแนะอย่างสมเหตุสมผล  
และสามารถปฏิบัติได้ 

 - ตรวจสอบ ปรับปรุง แก้ไข หรือดัดแปลงวิธีท างาน 
ให้มีประสิทธิภาพ และก้าวหน้าอยู่ตลอดเวลา 

 - ติดตาม ศึกษา ค้นคว้าความรู้ใหม่ ๆ หรือสิ่งที่เห็น 
ความก้าวหน้าทางวิชาการ/วิชาชีพอยู่เสมอ 

 
 
 
 
 
 
 

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

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

 
 
 

 

 
 



- ๔ - 
 

ตอนที่ ๒                           รายการประเมิน คะแนน 
ที่ได้รับ 

ระบุเหตุผล 
ทีใ่ห้คะแนน 

๒.๓  การแก้ไขปัญหาและการตัดสินใจ  พิจารณาจากพฤติกรรม      
         เช่น 

 - วิเคราะห์หาสาเหตุก่อนเสมอเมื่อประสบปัญหาใด ๆ 
 - วิเคราะห์ลู่ทางแก้ปัญหาโดยมีทางเลือกปฏิบัติได้หลายวิธี 
 - เลือกทางปฏิบัติในการแก้ไขปัญหาได้ถูกต้องเหมาะสม 
 - ใช้ข้อมูลประกอบในการตัดสินใจและแก้ปัญหา  
   (ไม่ใช้ความรู้สึกของตนเอง) 

๒.๔  ความประพฤติ  พิจารณาจากพฤติกรรม  เช่น 
 - รักษาวินัย 
 - ให้ความร่วมมือกับเพื่อนร่วมงาน 
 - ปฏิบัติงานอยู่ในกรอบของข้อบังคับว่าด้วยจรรยาบรรณ 
  ของข้าราชการพลเรือน 

๒.๕ ความสามารถในการสื่อความหมาย พิจารณาจาก 
       การสื่อความด้วยการเขียน การพูด เพ่ือให้ผู้อ่ืนเข้าใจ 

 
๓. ผลการปฏิบัติงานพิจารณาจากข้อมูลประกอบการคัดเลือก
ของข้าราชการ (คะแนนเต็ม ๔๐ คะแนน) 

๓.๑   ผลการปฏิบัติงานย้อนหลัง ๓ ป ี
๓.๒  ชื่อผลงานที่จะส่งประเมินพร้อมทั้งเค้าโครงเรื่อง 
๓.๓  ข้อเสนอแนวคิด/วิธีการเพ่ือพัฒนางานหรือปรับปรุงงาน 
ให้มีประสิทธิภาพมากขึ้น 

 
 
 
 

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

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

รวม   
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ตอนที่ ๓                            สรุปความเห็นในการประเมิน 

ความคิดเห็นของผู้อ านวยการกอง / ส านัก 
(     ) ผ่านการประเมิน (ได้คะแนนรวมไม่ต่ ากว่าร้อยละ ๖๐) 
(     ) ไม่ผ่านการประเมิน (ได้คะแนนรวมไม่ถึงร้อยละ ๖๐) 
         (โปรดระบุเหตุผล)............................................................................................................. ........ 

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

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

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

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

(ลงชื่อผู้ประเมิน)............................................................ 
(..........................................................) 

(ต าแหน่ง)....................................................................... 
(วันที่)................................/......................../................... 
 
 

ความคิดเห็นของปลัดกระทรวงยุติธรรม (กรณีขอรับการคัดเลือกในต าแหน่งเลื่อนไหลและตนเองครองอยู่) 
(     ) เห็นด้วยกับการประเมินข้างต้น 
(     ) ไม่เห็นด้วย 
         (โปรดระบุเหตุผล)............................................................................................................. ........ 

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

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

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

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

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

(ต าแหน่ง)....................................................................... 
(วันที่)................................/......................../................... 
 
 

 
 



 
สรุปผลการปฏิบัติงานย้อนหลัง ๓ ปี 

 
ผลงาน / พ.ศ. 
๑.  ...................................................................................................................................................................  
๒.  ...................................................................................................................................................................  
๓.  ............................................................................................................................. ...................................... 
๔.  ...................................................................................................................................................................  
๕.  ...................................................................................................................................................................  
 

ผลส าเร็จของงาน ............................................................................................................. ............................... 
............................................................................................................................. .............................................. 
................................................................ ...........................................................................................................  
............................................................................................................................. .............................................. 
............................................................................................................................. .............................................. 
...........................................................................................................................................................................  
 

ประโยชน์ที่ได้รับ............................................................................................................................. .................. 
............................................................................................... ............................................................................ 
............................................................................................................................. .............................................. 
.................................................................................................................................... ....................................... 
........................................................................................... ................................................................................ 
 

ปัญหา / อุปสรรค 
............................................................................................................................. .............................................. 
............................................................................................................................. .............................................. 
...................................................................... .....................................................................................................  
............................................................................................................................. .............................................. 
 

ข้อเสนอแนะ............................................................................................................................. .......................... 
........................................................................... ................................................................................................  
............................................................................................................................. .............................................. 
............................................................................................................................. .............................................. 
 
 

ลงชื่อ ................................................ 
(..............................................) 
 ผู้เสนอผลงาน 
 .............. / ........... / ............. 
 
 
 
 
 



 
 

ผลงานที่เป็นผลการด าเนินงานที่ผ่านมา 
 

๑.  ชื่อผลงาน...................................................................................................................................................... 

๒.  ระยะเวลาที่ด าเนินการ........(ตั้งแต่เริ่มต้นด าเนินการ ถึงสิ้นสุดการด าเนินการของผลงานนั้น).................... 

๓.  ความเป็นมาและความส าคัญของผลงาน ...............................(ให้ระบุที่มาของเรื่องที่น าเสนอเป็นอย่างไร  
มีความส าคัญอย่างไร เพราะเหตุใดต้องน าเสนอเรื่องนี้ ประเด็นที่หยิบยกมามีความส าคัญอย่างไร เขียนคล้าย
กับหลักการและเหตุผลในการเขียนโครงการ) 
.................................................................................................................................................................... 
.................................................................................................................................................................... .......... 

๔.  วัตถุประสงค์ของการด าเนินการ (อธิบายให้ชัดเจนว่าวัตถุประสงค์ของการด าเนินโครงการหรือผลงาน 
คืออะไร โดยวัตถุประสงค์ต้องสอดคล้องเชื่อมโยงกับผลส าเร็จของงานเชิงปริมาณและเชิงคุณภาพ) 
.................................................................................................................................................................... 
................................................................................................................................................................. ............. 

5.  ความรู้ทางวิชาการหรือแนวคิดที่ใช้ในการด าเนินการ (ให้ระบุแนวความคิด ทฤษฎี องค์ความรู้ กฎหมาย 
ข้อบังคับ ระเบียบและข้อมูลต่างๆ ที่น ามาใช้ในการด าเนินงานโดยสรุปให้มีความสอดคล้องเชื่อมโยงกับ 
ผลการด าเนินงาน โดยก าหนดเป็นกรอบแนวคิดและวิธีการในการจัดท า ทั้งนี้ ต้องมีการอ้างอิงแหล่งที่มา 
ที่ถูกต้องตามหลักวิชาการและมีความเป็นสากล เช่น น าเสนอผลงานที่เก่ียวข้องกับการติดตามประเมินผลก็ควร
มีทฤษฎีที่เกี่ยวกับการติดตามประเมินผลมาประกอบอ้างอิง หรือถ้าน าเสนอผลงานเกี่ยวกับแผนงานก็ควรมี
ทฤษฎีเกี่ยวกับแผนงานด้วย ทั้งนี้การอ้างอิงทฤษฎีต่างๆ จะต้องสรุปความมาเป็นแนวคิดของผู้เสนอผลงาน) 
...................................................................................................................................................................... ........ 
.............................................................................................................................................................................. 

6.  สรุปสาระและขั้นตอนการด าเนินการ ............(ให้ระบุขั้นตอนของการปฏิบัติงานตั้งแต่เริ่มต้นจนเสร็จสิ้น 
ว่าจะต้องประกอบด้วยกิจกรรมหรือข้ันตอนอะไรบ้าง……………………………………………………………………………. 

6.1 เนื้อหาสาระและขั้นตอนการด าเนินการ 
 ให้ระบุเนื้อหาสาระขั้นตอนการด าเนินการทั้งหมดของโครงการหรืองานที่ได้ปฏิบัติมาแล้วโดยระบุ
ขอบเขตของผลงานในภาพรวม เช่น การจัดท าแผนกลยุทธ์มีเนื้อหาสาระในแต่ละขั้นตอนหรือแต่ละกิจกรรม
อย่างไร เป็นต้น ซึ่งอาจแสดงเป็นแผนผังการท างาน (Flowchart) หรือแผนภาพประกอบการอธิบาย
เพ่ือให้เห็นภาพชัดเจนยิ่งขึ้น โดยแผนผังการท างานต้องสอดคล้องกับขั้นตอนการด าเนินงาน 

6.2 ส่วนของงานที่ผู้เสนอเป็นผู้ปฏิบัติ 
 ให้อธิบายผลงานในส่วนที่ผู้ขอรับการประเมินเป็นผู้ปฏิบัติและเกิดผลส าเร็จของงานแล้ว  
โดยน าเสนอในรูปแบบของการวิเคราะห์ผลส าเร็จของงานที่เกิดขึ้นโดยผู้เสนอผลงานได้ปฏิบัติในแต่ละขั้นตอน
หรือแต่ละกิจกรรมอย่างไร ได้ใช้ความรู้ความสามารถในการปฏิบัติงานอย่างไร ซึ่งในแ ต่ละขั้นตอน 
การด าเนินงานจะต้องน าเสนอข้อเท็จจริงที่เกิดขึ้นให้ละเอียด ชัดเจนและต้องวิเคราะห์แต่ละขั้นตอนของ 
การด าเนินงานที่ผ่านมาว่ามีปัญหาอุปสรรคอะไรบ้าง และได้มีการแก้ไขปัญหาอย่างไร เพ่ือให้งานบรรลุ
วัตถุประสงค์ ทั้งนี้ต้องแสดงให้เห็นว่าในการปฏิบัติงานผู้ปฏิบัติได้ใช้ความรู้ทางวิชาการหรือแนวคิดที่น ามา
อ้างอิงในบทท่ี 2 ไปปรับใช้กับการปฏิบัติอย่างไน ผลเป็นอย่างไร ) 
.............................................................................................................................................................. ................ 
................................................................................................................................................ .............................. 
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7.  ผู้ร่วมด าเนินการ (ถ้ามี) ๑.....(ระบุชื่อ-สกุล).......................................... สดัสว่นของผลงาน...(ร้อยละ).. 
  ๒.....(ระบุชื่อ-สกุล)......................................... สดัสว่นของผลงาน...(ร้อยละ).. 
  ๓......(ระบุชื่อ-สกุล)......................................  สัดส่วนของผลงาน...(ร้อยละ).. 
 ส่วนของงานที่ผู้เสนอเป็นผู้ปฏิบัติ (ระบุรายละเอียดของผลงานพร้อมทั้งสัดส่วนของผลงาน) 
 - สัดส่วนที่ผู้เสนอผลงานรับผิดชอบหรือด าเนินการ ..... (ร้อยละ)............................................................ .... 
 - เนื้องานที่ผู้เสนอผลงานรับผิดชอบหรือด าเนินการ (ระบุรายละเอียดเนื้องานที่ผู้เสนอผลงานปฏิบัติจริง)……. 
.................................................................................................................................................................... 
.................................................................................................................................................................... .......... 

8.  ผลส าเร็จของงาน (เชิงปริมาณ / คุณภาพ) (ผลส าเร็จของงานต้องสอดคล้องกับวัตถุประสงค์ ให้แสดง 
ผลส าเร็จของงานทั้งในเชิงปริมาณและเชิงคุณภาพ คือ 
 8.1 ผลส าเร็จของงานเชิงปริมาณ คือ ผลส าเร็จที่เกิดจาการปฏิบัติงาน มีผลส าเร็จในเชิงปริมาณ
เปรียบเทียบกับเป้าหมาย หรือข้อตกลงตามที่ได้ก าหนดที่สามารถสรุปเป็นตัวเลขได้ชัดเจน เช่น จ านวนครั้งใน
การเข้าร่วมกิจกรรม 
 8.2 ผลส าเร็จของงานเชิงคุณภาพ คือ ผลส าเร็จที่ได้แสดงให้เห็นถึงการตอบสนองวัตถุประสงค์ของการ
ด าเนินการ เช่น การลดเวลาการปฏิบัติงาน การลดค่าใช้จ่าย คุณภาพของการบริการดีขึ้น เป็นต้น) 
................................................................................................................................ .................................... 
.............................................................................................................................................................................. 
9.  การน าไปใช้ประโยชน์ .......(อธิบายให้ชัดเจนว่าผลส าเร็จของงานจะสามารถน ามาใช้ประโยชน์อย่างไร 
ต่อราชการ) 
..............................................................................................................................................................................
............................................................................................................................... ............................................... 
10.  ความยุ่งยากในการด าเนินการ / ปัญหา / อุปสรรค (ความยุ่งยากในการด าเนินงานหรือโครงการ 
ที่น าเสนอผลงานคืออะไร และบอกแนวทางการแก้ไขความยุ่งยากประกอบด้วย) 
...................................................................................................................................................................... ........ 
...................................................................................................................................................................... ........ 
๑1. ข้อเสนอแนะ .......(จากข้อ 10 ผู้เสนอมีข้อเสนอแนะเพ่ือพัฒนารูปแบบการด าเนินการให้มีประสิทธิภาพ
ประสิทธิผลอย่างไร เพ่ือเป็นประโยชน์ในการด าเนินงานครั้งต่อไป หรือประโยชน์ต่อการด าเนินงานในอนาคต 
ที่จะเกิดข้ึน)  
.................................................................................................................................................................... 
.................................................................................................................................................................... .......... 

ขอรับรองว่าผลงานดังกล่าวข้างต้นเป็นความจริงทุกประการ 

ลงชื่อ ................................................ 
(..............................................) 
 ผู้เสนอผลงาน 
 .............. / ........... / ............. 
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ขอรับรองว่าสัดส่วนหรือลักษณะงานในการด าเนินการขอผู้เสนอข้างต้นถูกต้องตรงกับความเป็น
จริงทุกประการ 

 

ลงชื่อ ................................................ ลงชื่อ ................................................ 
(..............................................) (..............................................) 
 ผู้ร่วมด าเนินการ ผู้ร่วมด าเนินการ 
 .............. / ........... / ............. .............. / ........... / ............. 
 

ลงชื่อ ................................................ ลงชื่อ ................................................ 
(..............................................) (..............................................) 
 ผู้ร่วมด าเนินการ ผู้ร่วมด าเนินการ 

 .............. / ........... / ............. .............. / ........... / ............. 
 

ได้ตรวจสอบแล้วขอรับรองว่าผลงานดังกล่าวข้างต้นถูกต้องตรงกับความเป็นจริงทุกประการ 
 

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

ต าแหน่ง............................................. ผู้อ านวยการส านัก / กอง........................... 
 .............. / ........... / ............. .............. / ........... / ............. 
(ผู้บังคับบัญชาที่ควบคุมดูแลการด าเนินการ) 
 

หมายเหตุ  หากผลงานมีลักษณะเฉพาะ เช่น แผ่นพับ หนังสือ แถบบันทึกเสียง ฯลฯ ผู้เสนอผลงาน 
 อาจส่งผลงานจริงประกอบการพิจารณาของคณะกรรมการก็ได้ 



 
 

ข้อเสนอแนวความคิด / วิธีการเพื่อพัฒนางานหรือปรับปรุงงานให้มีประสทิธิภาพมากขึ้น 
ของ ........................................................ 

เพ่ือประกอบการแต่งตั้งให้ด ารงต าแหน่ง .............................................................. ต าแหน่งเลขที่ ........... ........ 
ส านัก / กอง ........................................................... 
 

เรื่อง ......................................................................................................................................................... .......... 
 

หลักการและเหตุผล .. .. .. . (ผู้ เสนอมีหลักการและเหตุผลอย่างไร มีปัญหาอุปสรรคอะไร  
มีความเป็นมาอย่างไร และจะด าเนินการอย่างไร จึงเสนอแนวความคิดนี้) ...................................................... 
..................................................................................................................................................................... ......... 

วัตถุประสงค์ของข้อเสนอ (ผู้เสนอมีวัตถุประสงค์ในการเสนอแนวคิดอย่างไร ระบุให้ชัดเจนว่า 
สามารถด าเนินการตามแนวคิดจะเกิดผลอย่างไร) ................................................................................................. 
................................................................................................................................................................ .............. 

บทวิเคราะห์ .....(ให้ผู้เสนอวิเคราะห์หรือจ าแนกแจกแจง ในเรื่องของจุดแข็ง จุดอ่อน ข้อดี ข้อเสีย  
ว่ามีอะไรบ้าง  เพ่ือให้รู้ว่ามีประเด็นใดที่ต้องปรับปรุงแก้ไข ในประเด็นที่เกี่ยวข้องกับข้อเสนอแนวคิดดังกล่าว) 
.......................................................................................................................................... .................................... 
....................................................................................................................................................................... ....... 

  แนวความคิด .... (จากบทวิเคราะห์ข้างต้น ผู้เสนอจะใช้หลักวิชาการ หรือแนวคิด หรือหลักกฎหมาย 
หรือระเบียบ ข้อบังคับ หรือทฤษฏีอะไรเพ่ือใช้เป็นแนวทางในการปรับปรุงแก้ไข โดยสรุปพอสังเขป) 
...................................................................................................................................................... ........................
.................................................................................................................................................................. ............ 

  ข้อเสนอ …..(จากบทวิเคราะห์และแนวความคิดข้างต้น ผู้เสนอจะปรับปรุงแก้ไขหรือด าเนินการ
อะไรบ้าง ด้วยวิธีการอย่างไร หรือมีกระบวนการขั้นตอนอย่างไร อันจะน าไปสู่การแก้ไขปัญหา หรือปรับปรุงงานให้มี
ประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น และจะต้องสามารถน าไปด าเนินการได้จริงแสดงให้เห็นเป็นรูปธรรม อธิบายขั้นตอนการ
ด าเนินการให้ชัดเจน) 
..................................................................................................................................... .........................................
....................................................................................................................................................................... .......
 ผลที่คาดว่าจะได้รับ ....(ผู้เสนอคาดว่าจะได้อะไรจากการเสนอแนวความคิดนี้ต้องสอดคล้องกับ
วัตถุประสงค์) .............................................................................................................................................. ......... 
........................................................................................................................................................................ ...... 

ตัวชี้วัดความส าเร็จ  ........(จากข้อเสนอแนวความคิดนี้ ผู้เสนอจะใช้อะไรเป็นตัวชี้วัดความส าเร็จ)  
................................................................................................................................................................. .............
..................................................................................................................................................................... ......... 
 

ลงชื่อ ................................................ 
(..............................................) 
 ผู้เสนอแนวคิด 
 .............. / ........... / ............. 


	แบบประเมินลักษณะของบุคคล
	สรุปผลการปฏิบัติงานย้อนหลัง ๓ ปี
	แบบโครงร่างผลงาน(พร้อมคำอธิบาย)

