
 

 

 

เอกสารประกอบการสมัครคัดเลือกเพื่อแต่งต้ังให้ด ารงต าแหน่ง  
ประเภทอ านวยการ ระดับต้น  

ต าแหน่งผู้อ านวยการศูนย์หอศิลป์  ต าแหน่งเลขท่ี 31  
 
 

ชื่อ – สกุล .............................................................................. ..... 
 ต าแหน่ง ................................................................................ ..... 
 ส านัก/กอง/ศูนย์ .................................................................... .... 
 กรม ............................................................................................  
 
 
 

   
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 เอกสารประกอบ  
 ส่วนที่  1  ข้อมูลบุคคล  
 ส่วนที่  2  แบบแสดงผลงาน  
 ส่วนที่  ๓  แบบประเมินบุคคลจากผู้บังคับบัญชา  
 ส่วนที่  ๔  ข้อเสนอวิสัยทัศน์  



 
 

๑. ประวัติส่วนตัว 

ชื่อ - สกุล..........................................................................วัน เดือน ปีเกิด.....................................................
อายุ...........ปี     ครบเกษียณอายุราชการในปี.....................เลขประจ าตัวประชาชน..................................... 
หมายเลขโทรศัพท์มือถือ...................................................... 

๒. ประวัติการรับราชการ 
 (๑) ปัจจุบันด ารงต าแหน่ง ............................................................สังกัด ........................................................ 

เริ่มรับราชการตั้งแต่วัน / เดือน / ปี .................................................... รวมอายุราชการ..........ปี.........เดือน  
อัตราเงินเดือน..................................บาท 

 (๒) การด ารงต าแหน่งที่ผ่านมา  
  (๒.๑) ต าแหน่งประเภทอ านวยการ  
   ระดับต้น  
   ก. ต าแหน่ง .......................................................................  
    ตั้งแต่วันที่ ..................................ถึงวันที่ ...........................รวมระยะเวลา......ปี........เดือน 
       ข. ต าแหน่ง .......................................................................  
    ตั้งแต่วันที่ ..................................ถึงวันที่ ...........................รวมระยะเวลา......ปี........เดือน 
   ระดับ ๘  บก.  (ตามพระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการพลเรือน พ.ศ.๒๕๓๕)  
   ก. ต าแหน่ง .......................................................................  
    ตั้งแต่วันที่ ..................................ถึงวันที่ ...................... .....รวมระยะเวลา......ปี........เดือน 
       ข. ต าแหน่ง .......................................................................  
    ตั้งแต่วันที่ ..................................ถึงวันที่ ...........................รวมระยะเวลา......ปี........เดือน 
  (๒.๒) ต าแหน่งประเภทวิชาการ  
   ระดับช านาญการพิเศษ  
   ก. ต าแหน่ง .......................................................................  
    ตั้งแต่วันที่ ..................................ถึงวันที่ ...........................รวมระยะเวลา......ปี........เดือน 
       ข. ต าแหน่ง .......................................................................  
    ตั้งแต่วันที่ ..................................ถึงวันที่ ...........................รวมระยะเวลา......ปี........เดือน  
 
                     ระดับ ๘ ว. / ๘ วช.  (ตามพระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการพลเรือน พ.ศ.๒๕๓๕) 
   ก. ต าแหน่ง .......................................................................  
    ตั้งแต่วันที่ ..................................ถึงวันที่ ...........................รวมระยะเวลา......ปี........เดือน 
       ข. ต าแหน่ง .......................................................................  
    ตั้งแต่วันที่ ..................................ถึงวันที่ ...........................รวมระยะเวลา......ปี........เดือน  
 

3. ประวัติ... 
 
 

ส่วนที่  ๑ ข้อมูลบุคคล  
 



-2- 
 

๓.   ประวัติการศึกษา   (วุฒิ /สถาบันการศึกษาให้ใช้ชื่อเต็ม กรณีจบการศึกษาจากต่างประเทศ 
 ให้ระบุชื่อประเทศเป็นทางการตามประกาศของราชบัณฑิตยสถาน)  
 

วุฒิการศึกษา  สถาบันการศึกษา ประเทศ 

ปริญญาตรี ................................................. 

ปริญญาโท................................................. 

ปริญญาเอก................................................ 

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

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

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

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

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

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

 

๔.   การฝึกอบรม / ดูงาน   (ที่ส าคัญ) 

 

ชื่อหลักสูตร ระหว่างวันที่ หน่วยงานที่จัดอบรม  
หรือประเทศที่ดูงาน 

ทุนการอบรม / 
ดูงาน 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

   
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
๕.   ประวัติสุขภาพ    

เป็นโรคเหล่านี้หรือไม่ ความดัน
โลหิตสูง 

หัวใจ เบาหวาน ไต ไมเกรน อ่ืน ๆ 

เป็น       
ไม่เป็น      

 
6. ประวัติ... 
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๖.   ประวัติทางวินัย / คดีอาญา / คดีปกครอง หรืออ่ืน ๆ 
 (๑) การถูกด าเนินการทางวินัย  
     ไม่มี 
    เคยถูกด าเนินการทางวินัย ระบุโทษ............................................................................................... 
    อยู่ระหว่างการสอบสวนข้อเท็จจริง 
    อยู่ระหว่างถูกตั้งคณะกรรมการสอบสวนทางวินัย 
 (๒) การถูกด าเนินคดีอาญา  
     ไม่มี 
    เคยถูกด าเนินคดีอาญา ระบุโทษ.................................................................................................... 
    อยู่ระหว่างการพิจารณาในชั้นพนักงานสอบสวนหรือชั้นพนักงานอัยการ 
    อยู่ระหว่างการพิจารณาของศาล 
 (๓) การถูกด าเนินคดีปกครอง  
     ไม่มี 
    เคยถูกด าเนินคดีปกครอง ระบุโทษ................................................................................................ 
    อยู่ระหว่างการพิจารณาของศาลปกครอง 
 (๔) การด าเนินการของ ก.พ.ค.  
     ไม่มี 
    เคยถูกด าเนินการของ ก.พ.ค. ระบุโทษ......................................................................................... 
    อยู่ระหว่างการพิจารณาของ ก.พ.ค. 

๗.   ทักษะและความเชี่ยวชาญ หรือประสบการณ์ที่จ าเป็น 
 (๑) การใช้คอมพิวเตอร์ 
     ใช้/ปฏิบัติไม่ได้ 
    ใช้ในระดับเบื้องต้นได้ 
    ใช้ในระดับเบื้องต้นได้ และสามารถใช้โปรแกรมข้ันพื้นฐานได้อย่างคล่องแคล่ว  
    ใช้ในระดับเบื้องต้นได้ และสามารถใช้โปรแกรมข้ันพื้นฐานและ โปรแกรมต่าง ๆ ในการปฏิบัติงาน 
  ได้อย่างคล่องแคล่ว  
    ใช้ในระดับเบื้องต้นได้ สามารถใช้โปรแกรมข้ันพื้นฐานและ โปรแกรมต่าง ๆ ในการปฏิบัติงาน 
  ได้อย่างคล่องแคล่ว และมีความเชี่ยวชาญในโปรแกรมท่ีใช้ หรือสามารถแก้ไข หรือปรับปรุงโปรแกรม 
  เพ่ือน ามาพัฒนาระบบการปฏิบัติงานได้  
 

 
ใช้ใน... 
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    ใช้ในระดับเบื้องต้นได้ สามารถใช้โปรแกรมข้ันพื้นฐานและ โปรแกรมต่าง ๆ ในการปฏิบัติงาน 
  ได้อย่างคล่องแคล่ว มีความเชี่ยวชาญในโปรแกรมท่ีใช้ หรือสามารถแก้ไข หรือปรับปรุงโปรแกรม 
  เพ่ือน ามาพัฒนาระบบการปฏิบัติงานได้ และมีความเข้าใจอย่างลึกซึ้ง เชี่ยวชาญในโปรแกรมต่าง ๆ 
  อย่างกว้างขวาง หรือสามารถ เขียนโปรแกรมเพ่ือพัฒนาระบบการปฏิบัติงานได้ 
 ( 2) การใช้ภาษาอังกฤษ (กรณีภาษาต่างประเทศอ่ืน ระบุ............................................................................) 
     พูด เขียน อ่าน และฟังภาษาอังกฤษในระดับเบื้องต้น และสื่อสารให้เข้าใจได้  
    พูด เขียน อ่าน และฟังภาษาอังกฤษในระดับเบื้องต้น สื่อสารให้เข้าใจได้ และท าความเข้าใจ  
  สาระส าคัญของเนื้อหาต่าง ๆ ได้  
    พูด เขียน อ่าน และฟังภาษาอังกฤษในระดับเบื้องต้น สื่อสารให้เข้าใจได้ ท าความเข้าใจสาระส าคัญ 
  ของเนื้อหาต่าง ๆ ได้  และใช้ภาษาอังกฤษเพ่ือการติดต่อสัมพันธ์ในการปฏิบัติงานได้โดยถูกหลัก  
  ไวยากรณ์  
    พูด เขียน อ่าน และฟังภาษาอังกฤษในระดับเบื้องต้น สื่อสารให้เข้าใจได้ ท าความเข้าใจสาระส าคัญ 
  ของเนื้อหาต่าง ๆ ได้ ใช้ภาษาอังกฤษเพ่ือการติดต่อสัมพันธ์ในการปฏิบัติงานได้โดยถูกหลักไวยากรณ์ 
  และเข้าใจส านวนภาษาอังกฤษในรูปแบบต่าง ๆ สามารถประยุกต์ใช้ในงานได้อย่างถูกต้อง ทั้งใน  
  หลักไวยากรณ์และความเหมาะสมในเชิงเนื้อหา  
    พูด เขียน อ่าน และฟังภาษาอังกฤษในระดับเบื้องต้น สื่อสารให้เข้าใจได้ ท าความเข้าใจสาระส าคัญ 
  ของเนื้อหาต่าง ๆ ได้ ใช้ภาษาอังกฤษเพ่ือการติดต่อสัมพันธ์ในการปฏิบัติงานได้โดยถูกหลักไวยากรณ์ 
  เข้าใจส านวนภาษาอังกฤษในรูปแบบต่าง ๆ สามารถประยุกต์ใช้ในงานได้อย่างถูกต้อง ทั้งในหลัก  
  ไวยากรณ์และความเหมาะสมในเชิงเนื้อหา และมีความเชี่ยวชาญในการใช้ภาษาอังกฤษอย่างลึกซึ้ง  
  ใกล้เคียงกับเจ้าของภาษา สามารถประยุกต์โวหารทุกรูปแบบได้อย่างคล่องแคล่ว ถูกต้อง และ  
  สละสลวย อีกทั้งมีความเชี่ยวชาญศัพท์เฉพาะด้านในสาขาวิชาของตนอย่างลึกซึ้ง  
 ( 3) การค านวณ 
     คิดค านวณข้ันพื้นฐานได้อย่างถูกต้องและรวดเร็ว 
     คิดค านวณข้ันพื้นฐานได้อย่างถูกต้องและรวดเร็ว และสามารถท าความเข้าใจข้อมูลด้านตัวเลข 
    ได้อย่างถูกต้อง  
     คิดค านวณข้ันพื้นฐานได้อย่างถูกต้องและรวดเร็ว  สามารถท าความเข้าใจข้อมูลด้านตัวเลข  
    ได้อย่างถูกต้อง และสามารถใช้สูตรคณิตศาสตร์ หรือเครื่องมือต่าง ๆ ในการค านวณข้อมูลด้าน  
    ตัวเลขได้  
     คิดค านวณข้ันพื้นฐานได้อย่างถูกต้องและรวดเร็ว  สามารถท าความเข้าใจข้อมูลด้านตัวเลข  
    ได้อย่างถูกต้อง สามารถใช้สูตรคณิตศาสตร์ หรือเครื่องมือต่าง ๆ ในการค านวณข้อมูลด้าน  
    ตัวเลขได้ และสามารถวิเคราะห์ข้อมูลทางสถิติและตัวเลขที่ซับซ้อนได้  
 

คิดค านวณ... 
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     คิดค านวณข้ันพื้นฐานได้อย่างถูกต้องและรวดเร็ว  สามารถท าความเข้าใจข้อมูลด้านตัวเลข  
    ได้อย่างถูกต้อง สามารถใช้สูตรคณิตศาสตร์ หรือเครื่องมือต่าง ๆ ในการค านวณข้อมูลด้าน  
    ตัวเลขได้ สามารถวิเคราะห์ข้อมูลทางสถิติและตัวเลขที่ซับซ้อนได้ และสามารถแก้ไขข้อผิดพลาด 
    ในข้อมูลตัวเลขได้ เข้าใจข้อมูลต่าง ๆ ในภาพรวม และอธิบายชี้แจงให้เป็นที่เข้าใจได้  
 ( 4) การจัดการข้อมูล 
     เก็บรวบรวมข้อมูลได้อย่างเป็นระบบและพร้อมใช้ รวมถึงสามารถแสดงผลข้อมูลในรูปแบบต่าง  ๆ
     เก็บรวบรวมข้อมูลได้อย่างเป็นระบบและพร้อมใช้ รวมถึงสามารถแสดงผลข้อมูลในรูปแบบต่าง  ๆ
    และสามารถวิเคราะห์และประเมินผลข้อมูลได้อย่างถูกต้อง 
     เก็บรวบรวมข้อมูลได้อย่างเป็นระบบและพร้อมใช้ รวมถึงสามารถแสดงผลข้อมูลในรูปแบบต่าง  ๆ
    สามารถวิเคราะห์และประเมินผลข้อมูลได้อย่างถูกต้อง และสามารถสรุปผลการวิเคราะห์ น าเสนอ 
    ทางเลือก ระบุข้อดี ข้อเสีย โดยอ้างอิงจากข้อมูลที่มีอยู่ได้  
     เก็บรวบรวมข้อมูลได้อย่างเป็นระบบและพร้อมใช้ รวมถึงสามารถแสดงผลข้อมูลในรูปแบบต่าง  ๆ
    สามารถวิเคราะห์และประเมินผลข้อมูลได้อย่างถูกต้อง สามารถสรุปผลการวิเคราะห์ น าเสนอ  
    ทางเลือก ระบุข้อดี ข้อเสีย โดยอ้างอิงจากข้อมูลที่มีอยู่ได้ และสามารถพยากรณ์ หรือสร้างแบบ-  
    จ าลองเพ่ือพยากรณ์ หรือตีความ โดยอ้างอิงจากข้อมูลที่มีอยู่  
     เก็บรวบรวมข้อมูลได้อย่างเป็นระบบและพร้อมใช้ รวมถึงสามารถแสดงผลข้อมูลในรูปแบบต่าง  ๆ
    สามารถวิเคราะห์และประเมินผลข้อมูลได้อย่างถูกต้อง สามารถสรุปผลการวิเคราะห์ น าเสนอ  
    ทางเลือก ระบุข้อดี ข้อเสีย โดยอ้างอิงจากข้อมูลที่มีอยู่ได้ สามารถพยากรณ์ หรือสร้างแบบจ าลอง 
    เพ่ือพยากรณ์ หรือตีความ โดยอ้างอิงจากข้อมูลที่มีอยู่ และสามารถออกแบบ เลือกใช้ หรือประยุกต์ 
    วิธีการในการจัดท าแบบจ าลองต่าง ๆ ได้อย่างถูกต้องเหมาะสม  
 
๘.   เกียรติประวัติที่ได้รับการยกย่อง 

รางวัลที่ได้รับ ปี พ.ศ. หน่วยงานผู้มอบ 
 
 
 
 
 
 
 

  

 
 
 

9. การ... 
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   ๙.   การปฏิบัติงานพิเศษ 

เรื่อง ระยะเวลา
ปฏิบัติงาน 

สถานที่ปฏิบัติงาน ผลส าเร็จ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

   

 
 

ข้าพเจ้าขอรับรองว่าข้อมูลที่ได้แจ้งไว้ในใบสมัครนี้เป็นความจริงทุกประการ  
 
                                              (ลงชื่อ)..............................................................ผู้สมัครคัดเลือก 
       (.........................................................)  
      วันที่...... ....เดือน.....................พ.ศ.......... 
 
 
 
 
 



 
 

 
 

ผลงาน ประโยชน์ของผลงาน 
ความรู้ ความสามารถ 

ที่ใช้ในการปฏิบัติงานนั้น 
ชื่อและสาระส าคัญโดยสรุป 

ของผลการปฏิบัติงานที่ผ่านมา 
ตามจ านวนที่เหมาะสม 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

  

 
เจ้าของผลงาน        ความเห็นผู้บังคับบัญชา  
 
 
(ลงชื่อ)…………………………………………..    ………………………………………………………. 
       (.................................................)    ………………………………………………………. 
ต าแหน่ง...............................................    ………………………………………………………. 
วันที่..........เดือน...................พ.ศ..........    ………………………………………………………. 
 
 
 

(ลงชื่อ)………………………………………….. 
       (.................................................) 
ต าแหน่ง............................................... 
วันที่..........เดือน...................พ.ศ.......... 
 
 
 
 
 

ส่วนที่  ๒ แบบแสดงผลงาน  
 



 
 
 
 

 

 “ ให้เสนอวิสัยทัศน์เกี่ยวกับการพัฒนางานในต าแหน่งที่สมัครคัดเลือก ” 

การน าวิสัยทัศน์ไปปฏิบัติให้เกิดเป็นรูปธรรม  

ผลกระทบและผลลัพธ์ต่อองค์กรอย่างไร  
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.............................................................................................................................................................................. 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

ส่วนที่  ๔    ข้อเสนอวิสัยทัศน์ 


