ใบสมัครเข้าสู่ระบบข้าราชการผู้มีผลสัมฤทธิ์สูง รุ่นที่ ๘ ประจําปี พ.ศ. ๒๕๕๕

เอกสารแนบท้าย ๑

ตอนที่ ๑

ประวัติส่วนตัว
ชื่อ (นาย/นาง/นางสาว)
วัน/เดือน/ปี เกิด:
รายละเอียดการทํางาน:
สังกัด / หน่วยงาน / กรมกอง

ตําแหน่ง

กระทรวง

ระดับ

ตําบล/แขวง

อําเภอ/เขต

จังหวัด

รหัสไปรษณีย์

โทรศัพท์

โทรศัพท์เคลื่อนที่

โทรสาร :

อีเมลล์

ประวัติการศึกษา
ระดับการศึกษา

อายุ

ปริญญาตรี

ปี

□ ชํานาญการ

□ ปฏิบัติการ

ปริญญาโท

ปริญญาเอก

สถาบัน

ปีพุทธศักราช

ชื่อสถาบัน
รัฐบาล / เอกชน
ชื่อปริญญา
ตอนที่ ๒

สาขาวิชา
เกรดเฉลี่ย
เกียรตินิยมอันดับ
ทุนรัฐบาล
(โปรดระบุแหล่งทุน)
ทุนอื่นๆ (โปรดระบุแหล่งทุน)
รางวัล/ประกาศเกียรติคุณ

ตอนที่ ๓

ประวัติการทํางาน (ย้อนไป ๕ ตําแหน่งสุดท้าย ถ้ามี)
สังกัด / หน่วยงาน / กรมกอง
ตําแหน่ง / ระดับ

ปีที่เริ่ม - ปีที่สิ้นสุด

ผลการปฏิบัติราชการในรอบปีที่ผ่านมา รอบ ๑ ต.ค. ๒๕๕๔ อยู่ในระดับ .............. รอบ ๑ เม.ย. ๒๕๕๕ อยู่ในระดับ ..............
**รวมเวลาปฏิบัติราชการในส่วนราชการที่สมัคร (นับถึงวันที่ปิดรับสมัครของสํานักงาน ก.พ.) ............ปี .......... เดือน
ท่านเคยเข้าร่วมโครงการต่อไปนี้หรือไม่
หลักสูตรโครงการพัฒนานักบริหารการเปลี่ยนแปลงรุ่นใหม่ (นปร.)
□ เคย
รุ่นที่ ..........
□ ไม่เคย
หลักสูตรผู้นําคลื่นลูกใหม่ในราชการไทย (New Wave)
□ เคย
รุ่นที่ ..........
□ ไม่เคย
เป้าหมายในการทํางาน
เป้าหมายในอนาคต
ระยะสั้น (๐ - ๓ ปี)
ระยะกลาง (๓ - ๕ ปี)

ตําแหน่ง

สังกัด / หน่วยงาน / กรมกอง

ลักษณะงานที่รับผิดชอบ

ใบสมัครเข้าสู่ระบบข้าราชการผู้มีผลสัมฤทธิ์สูง รุ่นที่ ๘ ประจําปี พ.ศ. ๒๕๕๕

เอกสารแนบท้าย ๑

ระยะยาว (๕ - ๑๐ ปี)
ท่านยินดีที่จะโยกย้ายสถานที่ทํางาน

□ ไม่ยินดี
□ ยินดี

□ ภายในประเทศ
□ ต่างประเทศ

ประวัติการฝึกอบรม
หลักสูตร / สาขาที่ฝึกอบรม

จัดโดย / แหล่งทุน

ระยะเวลา

การทดสอบความรู้ทางภาษา
ผลคะแนน

การทดสอบ

สอบเมื่อวันที่

CU-TEP
TOFEL
IELTS
สถาบันการต่างประเทศเทวะวงศ์วโรปการ

อื่นๆ โปรดระบุ
ตอนที่ ๓ (ต่อ)

ประวัติผลงาน
โปรดระบุประสบการณ์ในการทํางาน จํานวน ๒ เรื่อง ต่อไปนี้ (ไม่เกิน ๑ หน้ากระดาษ A๔ ต่อ ๑ เรื่องประสบการณ์)
๑. ประสบการณ์ในการทํางานที่ประสบความสําเร็จหรือภาคภูมิใจกับผลลัพธ์ที่เกิดขึ้น
๒. ประสบการณ์ในการทํางานที่คุณคิดว่าคุณจะย้อนกลับไปทําให้ดีขึ้นกว่าเดิมได้
โดยแต่ละเรื่องให้ครอบคลุมประเด็นดังต่อไปนี้
• เหตุการณ์นั้นเกิดขึ้นเมื่อไร
• ท่านมีบทบาทอย่างไรในเหตุการณ์นั้นๆ
• ท่านรู้สึกอย่างไรกับผลที่เกิดขึ้น
• ท่านมีวิธีการคิดและทําอย่างไรในเหตุการณ์นั้นๆ
ความสามารถพิเศษ
• ผลงานทางวิชาการ (ระบุชื่อเรื่อง / การเผยแพร่หรือนําไปใช้)
ชื่อเรื่อง

ปี

ประโยชน์ที่มีต่อสาธารณะ

ประโยชน์ที่มีต่อตนเอง

• กิจกรรมทางสังคม อาทิ การเข้าร่วมชมรม อาสาสมัคร สมาคม หรือกิจกรรมสาธารณะ
ปี

กิจกรรม

บทบาทที่มีส่วนร่วมในกิจกรรม

ประโยชน์ที่มีต่อสาธารณะ

ประโยชน์ที่มีต่อตนเอง

www.ocsc.go.th

เอกสารแนบท้าย ๑

ใบสมัครเข้าสู่ระบบข้าราชการผู้มีผลสัมฤทธิ์สูง รุ่นที่ ๘ ประจําปี พ.ศ. ๒๕๕๕

ความคิดเห็นเกี่ยวกับตนเองและระบบราชการไทย
ข้อ ๑. โปรดระบุคุณลักษณะที่โดดเด่นของตัวท่าน ๓ ประการ และสิ่งที่ต้องการการพัฒนาเพิ่มเติม ๓ ประการ
คุณลักษณะที่โดดเด่น

สิ่งที่ต้องการการพัฒนา

๑

๑

๒

๒

๓

๓

ตอนที่ ๔

ข้อ ๒. ท่านมีเป้าหมายในชีวิตอย่างไร และท่านใช้หลักการหรือแนวคิดใดในการปฏิบัติให้บรรลุสู่เป้าหมาย

ตอนที่ ๕

ข้อ ๓. ท่านมีความคิดเห็นต่อราชการไทยในปัจจุบันอย่างไร ควรมีการพัฒนาอย่างไรและตัวท่านเองจะมีส่วนในการผลักดันการ
พัฒนานี้ได้อย่างไร

ความคิดเห็นต่อโครงการ (ไม่เกิน ๑ หน้ากระดาษA๔ ต่อ ๑ ข้อ)
ข้อ ๑. ความคาดหวังในการเข้าระบบข้าราชการผู้มีผลสัมฤทธิ์สูง
ข้อ ๒. เป้าหมายในชีวิตและการทํางาน
ข้าพเจ้าขอรับรองว่าข้อความที่แจ้งไว้ในใบสมัครนี้ ถูกต้องและเป็นความจริงทุกประการ

(ลงชื่อ)

..........................................
(.........................................)

ผู้สมัคร

www.ocsc.go.th

เอกสารแนบท้าย ๑

ใบสมัครเข้าสู่ระบบข้าราชการผู้มีผลสัมฤทธิ์สูง รุ่นที่ ๘ ประจําปี พ.ศ. ๒๕๕๕
ตําแหน่ง......................................................

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

๔
ความเห็นของผู้บังคับบัญชาระดับต้น
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
(ลงชื่อ) …………………………………..................
(………………..……………………………….…)
ตําแหน่ง …………………..………………………………
….………/…….……/……...….
ความเห็นของผู้บังคับบัญชาระดับเหนือขึ้นไป (ผู้อํานวยการกอง/สํานัก)
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
(ลงชื่อ) …………………………………..................
(………………..……………………………….…)
ตําแหน่ง …………………..………………………………
….………/…….……/……...….
* กรณีส่วนราชการมีข้อมูลมากและแบบฟอร์มที่กําหนดไม่เพียงพอ ส่วนราชการสามารถเพิ่มเติมข้อมูลได้ตามความเหมาะสม

www.ocsc.go.th

เอกสารแนบท้าย ๒

เอกสารการรับรองคุณสมบัตขิ องผู้ผ่านการคัดเลือกข้าราชการพลเรือนสามัญ
เข้าสู่ระบบข้าราชการผู้มผี ลสัมฤทธิ์สูง รุ่นที่ ๘ ขั้นตอนที่ ๑
ของ – ส่วนราชการระดับกรม - ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๕
(๑) ข้อมูลข้าราชการผู้มีผลสัมฤทธิ์สูงของส่วนราชการ

ปัจจุบนั มีขา้ ราชการผู้มีผลสัมฤทธิ์สงู จํานวน ....... คน
มีข้าราชการผู้มีผลสัมฤทธิ์สูง ระดับชํานาญการพิเศษ (ตาม ว๔๐/๒๕๕๓) ..... คน
จํานวนตําแหน่งประเภทบริหาร ......... ตําแหน่ง
จํานวนตําแหน่งประเภทอํานวยการระดับสูง ......... ตําแหน่ง
จํานวนตําแหน่งประเภทวิชาการระดับเชีย่ วชาญและทรงคุณวุฒิ .......... ตําแหน่ง

รวมทั้งหมดมีจํานวน ....….. ตําแหน่ง
(๒) **รายชื่ อข้ าราชการพ ลเรื อ น สามั ญ ผู้ ผ่ าน การคั ดเลื อกเข้ าสู่ ระบ บ ข้ าราชการ
ผู้มีผลสัมฤทธิ์สูง รุ่นที่ ๘ ขั้นตอนที่ ๑ ของ – ส่วนราชการระดับกรม –
มีจํานวนทั้งหมด ........ คน ได้แก่
๑. นางสาว .......................................................... ตําแหน่ง .............................................
๒. นาย ................................................................. ตําแหน่ง .............................................

(๓) ส่วนราชการระดับกรม – ขอนําส่งเอกสารดังต่อไปนี้
๓.๑ สําเนาประกาศรับสมัครของส่วนราชการ
๓.๒ เอกสารตรวจสอบคุณสมบัตขิ องผู้สมัคร (ตามแบบฟอร์มที่สํานักงาน ก.พ. กําหนด)
๓.๓ สําเนาประกาศรายชื่อข้าราชการพลเรือนสามัญผู้ผ่านการคัดเลือกของส่วนราชการ
๓.๔ แผนพัฒนาบุคลากร (Human Resource Development Plan) และกรอบการสั่งสมประสบการณ์
ของส่วนราชการ (ภาพรวมระดับกรม)

ผู้รับผิดชอบระบบฯ ของส่วนราชการ หรือ ผู้ประสานงานระบบฯ ของส่วนราชการ
นาย/นาง/นางสาว .................................................
หรือ นาย/นาง/นางสาว .................................................
หมายเลขโทรศัพท์ .................................................
หมายเลขโทรสาร ....................................................

E-mail ……………………………………………………………
กรณีไม่มีผู้ผ่านการคัดเลือก ขอให้ส่วนราชการกรอกข้อมูลในข้อ (๑) และส่งไปยังสํานักงาน ก.พ. ด้วย
๒

(ตัวอย่าง - แบบฟอร์มสรุปคุณสมบัติรายบุคคล)
นาย / นาง / นางสาว …………………………………………………………………………………………………………..
ตําแหน่ง ..................................................................... สังกัด .......................................................
ตรวจสอบคุณสมบัติผู้มสี ิทธิสมัครคัดเลือก
๑. เป็นข้าราชการพลเรือนสามัญตําแหน่งประเภทวิชาการระดับปฏิบตั ิการ หรือ
เป็นข้าราชการพลเรือนสามัญตําแหน่งประเภทวิชาการระดับชํานาญการ
๒. บรรจุและแต่งตั้งด้วยคุณวุฒิปริญญาตรี หรือคุณวุฒิอย่างอื่นทีเ่ ทียบได้ในระดับเดียวกัน
ต้องมีอายุราชการไม่น้อยกว่า ๒ ปี หรือ
บรรจุและแต่งตั้งด้วยคุณวุฒิปริญญาโทหรือปริญญาเอก หรือ คุณวุฒิ
อย่างอื่นที่เทียบได้ในระดับเดียวกัน ต้องมีอายุราชการไม่น้อยกว่า ๑ ปี
๓. ปฏิบัติหน้าที่ราชการในส่วนราชการเจ้าสังกัดอย่างน้อย ๑ ปี (นับถึงวันที่ยนื่ ใบสมัคร)
๔. มีผลงานโดดเด่นเป็นที่ประจักษ์และมีผลการปฏิบัติราชการในรอบปีที่ผา่ นมา
โดยเฉลี่ยอยู่ในระดับดีมากขึ้นไป
๕. มีผลคะแนนภาษาอังกฤษ :
๕.๑ ผลคะแนน CU-TEP ที่ยื่น = ............ คะแนน หรือ
๕.๒ ผลคะแนน TOEFL ที่ยื่น = ............. คะแนน หรือ
๕.๓ ผลคะแนน IELTS ที่ยื่น = ระดับที่ ............. หรือ
๕.๔ ผลคะแนนของสถาบันการต่างประเทศเทวะวงศ์วโรปการ ที่ยื่น = ร้อยละ ............. คะแนน
ทั้งนี้ ผลคะแนนที่มีอายุไม่เกิน ๒ ปี นับถึงวันที่ ๑๘ มิถุนายน ๒๕๕๕
๖. สามารถโยกย้ายสถานที่ทาํ งานไปในต่างจังหวัดได้ หรือ ต่างประเทศได้











๗. เป็นข้าราชการที่สําเร็จการศึกษาหลักสูตรโครงการพัฒนานักบริหารการเปลี่ยนแปลง
รุ่นใหม่ (นปร.) รุ่นที่
๘. เป็นผู้ผ่านการฝึกอบรมหลักสูตรผู้นําคลื่นลูกใหม่ในราชการไทย รุ่นที่



๙. เป็นนักเรียนทุนรัฐบาล (ทุนบุคคลทั่วไประดับปริญญา) ..................................... ปี พ.ศ. ............



ลงชื่อ) …………………………………
(………………..………………)
- ผูส้ มัคร –



ข้าพเจ้าขอรับรองว่านาย/นาง/นางสาว................................
เป็ น ผู้ มี สิ ท ธิ ส มั ค รคั ด เลื อ กโดยมี คุ ณ สมบั ติ ถู ก ต้ อ งและครบถ้ ว น
เป็นไปตามประกาศสํานักงาน ก.พ. เรื่อง รับสมัครคัดเลือกข้าราชการ
พลเรื อ นสามั ญ เข้ า สู่ ร ะบบข้ า ราชการผู้ มี ผ ลสั ม ฤทธิ์ สู ง รุ่ น ที่ ๘
ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๕
รับรอง ณ วันที่ ...... เดือน ............... พ.ศ. ...........
(ลงชื่อ) …………………………………...............

แผนที่ตั้ง สถาบันการตางประเทศเทวะวงศวโรปการ ศูนยราชการเฉลิมพระเกียรติ ๘๐ พรรษาฯ อาคารรัฐประศาสนภักดี ชั้น ๗
ดานทิศตะวันออก (E ๒) ถนนแจงวัฒนะ แขวงทุงสองหอง เขตหลักสี่ กรุงเทพฯ ๑๐๒๑๐

ศูนยราชการเฉลิมพระเกียรติฯ
อาคารรัฐประศาสนภักดี ชั้น ๗
ดานทิศตะวันออก
(ใชลิฟท E ๒ - กรมที่ดิน)

รถประจําทาง

ผานศูนยราชการฯ เชน

๕๒
ปากเกร็ด - บางซื่อ
สาย ๑๕๐ ปากเกร็ด - บางกะป
สาย ๑๓๗ รามคําแหง
สาย ๑๖๖ อนุสาวรีย – ศูนยราชการฯ
สาย ๓๕๖ ปากเกร็ด – รังสิต
สาย

รถตูปรับอากาศ ( จากรามคําแหง / จากสวนจตุจักร / จากมีนบุรี )

สอบทุนศึกษาตอ ดูงาน อบรม และ
สอบวัดระดับ
โทรศัพท
๐ ๒๒๐๓ ๕๐๐๐ ตอ ๔๗๐๐๙
โทรสาร
๐ ๒๑๔๓ ๙๓๒๖ ตอ ๔๗๐๐๐

