
                     
 
 
 

 

แบบใบสมัครเข้ารับการคัดเลือกเพ่ือเลื่อนขึ้นแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งหัวหน้าพยาบาล  
(พยาบาลวิชาชีพชำนาญการพิเศษ) ตำแหน่งเลขท่ี ๕๕๕๒๐ กลุ่มงานการพยาบาล 

โรงพยาบาลคอนสวรรค์  สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดชัยภูมิ 
    ................................................ 

๑. ข้อมูลส่วนบุคคล 
    ชื่อ    สกุล   วัน/เดือน/ปีเกิด     
     อายุตัว  ปี  อายุราชการ  ปี  วันเกษียณอายุ     
     ปัจจุบันดำรงตำแหน่ง     ประเภท   ระดับ   
     สว่นราชการ            
     ตั้งแต ่     อัตราเงินเดือน         บาท 
     ปฏบิัติงานจริง      ตั้งแต่     
     โทรศัพท ์    e-mail        

๒. การดำรงตำแหน่ง 
    ดำรงตำแหน่ง       ..............          ระดับ ๖ เดิม ตั้งแต่       .....      
    ดำรงตำแหน่ง    ................ ระดับ ๗ เดิม ตั้งแต่ ...................... ......... 
    ดำรงตำแหน่ง                 ระดับชำนาญการ  ตั้งแต่ ................................ 
    ตำแหน่งอื่นท่ีได้รับมอบหมายหรือเคยได้รับมอบหมาย       
    ตั้งแต่.................................................ถึง................................................. 
๓. ความผิดทางวินัย  เป็นผู้อยู่ระหว่าง 
   ถูกสอบสวน      เมื่อ     
   ถูกลงโทษ      เมื่อ     
   เคยถูกลงโทษทางวินัย    เมื่อ     
   ไม่มี 

๔. วุฒิการศึกษา (โปรดแนบหลักฐาน) 
   ประกาศนียบัตร    สาขา     
       สถาบัน      เมื่อ พ.ศ.    
   ปริญญาตรี     สาขา     
       สถาบัน      เมื่อ พ.ศ.   
   ปริญญาโท     สาขา     
       สถาบัน      เมื่อ พ.ศ.   
   ปริญญาเอก     สาขา     
       สถาบัน      เมื่อ พ.ศ.    



- ๒ - 
๕. วิสัยทัศน์ / ความคาดหวัง 
                 
                 
๖. แนวทางการดำเนินการและการแก้ปัญหา 
                 
                 
๗. แผนงาน/โครงการที่จะดำเนินการเมื่อดำรงตำแหน่งที่สมัครในอนาคต (ภายใน ๓ ปี) 
                 
                 
๘.  บุคคลอ้างอิง  (จำนวน ๓ ท่าน) 
     ๑.          โทรศัพท์    
     ๒.          โทรศัพท์    
     ๓.          โทรศัพท์    

ข้าพเจ้าขอรับรองว่าข้อความที่แจ้งไว้ในแบบฟอร์มนี้ถูกต้องและเป็นจริงทุกประการ  หาก
ตรวจสอบภายหลังแล้วพบว่าข้อความดังกล่าวเป็นเท็จ หรือไม่ถูกต้องจะถือว่าหมดสิทธิได้รับการคัดเลือก และหาก
ได้รับการพิจารณาคัดเลือกแล้วจะถือว่าเป็นโมฆะ 
 

ลงชื่อ…...........................................ผูส้มัครเข้ารับการคัดเลือก 
       (….................................................) 

    …......../…......../…....... 
๙. คำรับรอง/ความเห็นของผู้บังคับบัญชาระดับต้น 

…...........................................................................................................................................................  
…............................................................................ ............................................................................................... 
 

ลงชื่อ…............................................. 
      (…............................................) 
            …......../…......../…...... 

สถานที่ติดต่อ  ที่อยู่ปัจจุบันสามารถติดต่อได้สะดวก 
บ้านเลขท่ี…....................................ซอย/ตรอก…...................................ถนน…............................................. 
แขวง/ตำบล…..........................................เขต/อำเภอ….............................จังหวัด…..................................... 
รหัสไปรษณีย…์............................โทรศัพท์บ้าน…................................โทรศัพท์มือถือ…............................... 
โทรสาร….............................................e-mail……………………………………………………………………….…………. 

 หมายเหตุ   เอกสารแนบท้ายใบสมัคร ดังนี้ 
 1. สำเนาคำสั่งเป็นกรรมการ ระดับเขต/ระดับจังหวัด/ระดับอำเภอ/ระดับท้องถิ่น ระดับละ 1 คำสั่ง 

2. ใบประกาศนียบัตรได้รับรางวัล (ผลงานเด่นของตนเอง/ของหน่วยงานที่ปฏิบัติงาน)  จำนวน 1 ชุด 



ข้อมูลบุคคลเพ่ือพิจารณาคัดเลือก 
 
1.  ประวัติส่วนตัว 
     ชื่อ…………………………..………………………………………………อายุ………………..…ปี  อายุราชการ…………………ป ี
     ตำแหน่ง………………………………………………………ส่วนราชการ…………………………………….……………………….. 
     บรรจุเข้ารับราชการเมื่อ……………………………….………………..ครบเกษียณอายุ  พ.ศ………………………………… 
     เครื่องราชอิสริยาภรณ์ชั้นสูงสุดที่ได้รับ………………………………….เมื่อ…………………………………………………….. 
     อัตราเงินเดือน…………..…………………บาท 
2.  ประวัติการศึกษา 
        พ.ศ.                  คณุวุฒิ                                สาขา                           สถานศึกษา       
      ……………    ……………………………..…………   …………………………..…….….    ……….…………………………….  
      ……………    …………………………….…………    ……………………………..….….    ………………….…………………. 
      ……………    ……………………………..…………    …………………………….….….    …………………………………..… 
      ……………    ……………………………..…………    …………………………….….….    ……………………………..……… 
3.  ประวัติการรับราชการ 
         วัน เดือน ปี            ตำแหน่ง/ระดับ             
     …………………    ………………………………..    ………………    ……………………………. 
     …………………    ………………………………..    ………………    ……………………………. 
     …………………    ………………………………..    ………………    ……………………………. 
     …………………    ………………………………..    ………………    …………………………….         
4.  การฝึกอบรมและดูงาน 
        วัน เดือน ปี               รายการฝึกอบรม/ดูงาน                           สถานที่ 
     ……………………….    ……………………………………………………………..     ……………………………………..………… 
     ……………………….    ……………………………………………………………..     ……………………………………..……… 
     ……………………….    ……………………………………………………………..     ……………………………………..……… 
     ……………………….    ……………………………………………………………..     ………………………………..…………… 
     ……………………….    ……………………………………………………………..     …………………………………..…………… 
5.  เหตุการณ์สำคัญ ๆ ในชีวิตราชการ  ซึ่งบ่งบอกถึงบุคลิกลักษณะสำคัญของท่าน 
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 
6.  ความสามารถพิเศษ  ความชำนาญพิเศษ และทักษะที่ทำให้ประสบความสำเร็จ  เพ่ือจะได้นำไป 
     พิจารณาว่าความสามารถและทักษะดังกล่าว  จะทำให้ผู้นั้นปฏิบัติงานในหน้าที่ใหม่ได้ผลดีหรือไม่ 
     เพียงใด 
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 
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7.  สุขภาพกายและจิตใจที่เก่ียวข้องกับการดำรงตำแหน่ง 
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 
8.  ประวัติทางวินัยและความประพฤติ 
     (   )  มี  คือ……………………………………………………………………………………………. 
     (   )  ไม่มี 
9.  ข้อมูลเพ่ิมเติมอ่ืน 
     - การเป็นคณะกรรมการต่างๆ ระดับประเทศหรือเขต/จังหวัด/อำเภอ/ท้องถิ่น (แนบสำเนาคำสั่ง) 
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 
     - ผลงานเด่นของตนเอง/ของหน่วยงาน (แบบใบประกาศนียบัตรได้รับรางวัล) 
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



แบบแสดงผลงานทางวิชาการ (โดยย่อ) เพ่ือประกอบการพิจารณาคัดเลือก 
(ผลงานที่จะส่งประเมิน (บทคัดย่อที่จะเผยแพร่/เผยแพร่ในวารสาร)) 

 

ชื่อเจ้าของผลงาน………………………………………………………………………………………………… 
ตำแหน่งทางการบริหาร……………………………………………………………………………………….. 
ตำแหน่งในสายงาน………………………………………………………………………………………..……. 
สังกัด…………………………………………………………………………………………………………….…... 
 
1.  ชื่อและสาระสำคัญของผลงานโดยสรุป 
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 
…………………………………………………………………………………………………………………………………………................ 

2. ประโยชน์ของผลงาน   
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 

3. ความรู้ความสามารถที่ใช้ในการปฏิบัติงานนั้น 
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 
           
              เจ้าของผลงาน                                 ความเห็นผู้บังคับบัญชาชั้นต้น 
 
 
 (ลงชื่อ) …………………………………….     ………………………………………… 
          (……………………………………)    ………………………………………… 
 (ตำแหน่ง)…………………………………. 
 วันที่………………………………………..                        (ลงชื่อ)……………………………….…… 
                         (……………………………………) 
                  (ตำแหน่ง)…………………………………. 
                  วันที่……………………………………….. 
 
 
 
 
 

ผลงานวิชาการโดยย่อ  ทั้งนี้ให้แสดงผลงานนั้นด้วยความยาวไม่เกิน  2  หน้า (กระดาษขนาด A4) 
 


