
แบบประวติัส่วนตวัและผลงาน 
เพื่อขอประเมินก าหนดต าแหน่ง...................................................... 
ระดบัช านาญการ ระดบัเช่ียวชาญ และระดบัเช่ียวชาญพิเศษ 

สงักดั ..................................................... 
มหาวิทยาลยันครพนม 
-------------------------------- 

 

ส่วนท่ี 1  ข้อมูลเบือ้งต้นของผู้ขอประเมิน 
 

 
 

1)  ประวตัสิว่นตวั 
 

     1.1 ชื่อผูข้อรบัการประเมนิ............................................................... 
     1.2 วนั เดอืน ปีเกดิ............................... อายุ ....... ปี 
 
2)  ประวตักิารศกึษา (เรยีงจากวุฒสิงูสุดตามล าดบั) 
 
   คณุวฒิุ /สาขา          ปี พ.ศ. ท่ีได้รบั          สถานศึกษาและประเทศ 
 2.1 ……………… …………… …………………………….. 
 2.2 ……………… …………… …………………………….. 
 2.3  ……………… …………… …………………………….. 
 2.4 ……………… …………… …………………………….. 
 2.5 ……………… …………… …………………………….. 
 
 
3) ประวตักิารรบัราชการ 
 

     3.1 ปัจจุบนัด ารงต าแหน่ง..................................... ระดบั ........ ขัน้ ........................บาท 
     3.2 ไดร้บัแต่งตัง้ใหด้ ารงต าแหน่ง....................................................................(ระดบัปฏบิตักิาร)     
เมื่อวนัที.่......เดอืน..............พ.ศ. ........ รวมอายุราชการ …….. ปี …….. เดือน 
     3.3 ไดร้บัแต่งตัง้ใหด้ ารงต าแหน่งระดบัช านาญการ ต าแหน่ง……………………………………… 
ระดบั ……. เมื่อวนัที.่.......เดอืน..................พ.ศ. .......... 
     3.4 ไดร้บัแต่งตัง้ใหด้ ารงต าแหน่งระดบัเชีย่วชาญ ต าแหน่ง……………………………………… 
ระดบั ……. เมื่อวนัที.่........เดอืน..................พ.ศ. ............      
 
 
 

 



-2- 
 

ส่วนท่ี 1  ข้อมูลเบือ้งต้นของผู้ขอประเมิน (ต่อ) 
 

3.5 ต าแหน่งอื่น ๆ (เช่น เป็นกรรมการ หรือต าแหน่งอ่ืน ๆ ท่ีภาคภมิูใจ ซ่ึงมีความสอดคล้องกบังานท่ี
รบัผิดชอบ) 
      3.5.1   …………………………………………………………………………………… 
 3.5.2   …………………………………………………………………………………… 
 3.5.3   …………………………………………………………………………………… 
 3.5.4   …………………………………………………………………………………… 
 3.5.5   …………………………………………………………………………………… 

 
 

         ขอรบัรองว่าขอ้ความดงักล่าวขา้งตน้เป็นความจรงิทุกประการ 
 
                              (ลงชื่อ) .................................................... ผูข้อรบัการประเมนิ 
                                                        (....................................................) 
                                                (ต าแหน่ง) .................................................... 
                                                (วนัที)่ ......... / ....................... / ................... 
 
ส่วนท่ี 2 (ส าหรบัเจ้าหน้าท่ีกรอก) 
การตรวจสอบคณุสมบติัของบุคคล 
   
  สรุปผลการตรวจสอบคุณสมบตัขิองบุคคล 

     (   )  มคีุณสมบตัคิรบถว้นทีจ่ะด าเนินการต่อไป โดยมคีุณสมบตัคิรบถว้นทีจ่ะไดร้บัการเลื่อนขึน้     
แต่งตัง้ใหด้ ารงต าแหน่ง ................................................... 

                       ไม่ก่อนวนัที ่.................................................. 
                       ( ส าหรบัผูท้ีไ่ม่ไดเ้ลื่อนขัน้เงนิเดอืนเพราะถูกลงโทษทางวนิัย จะสามารถเลื่อนระดบัไดไ้ม่    

ก่อนวนัทีส่ามารถเลื่อนขัน้เงนิเดอืนได ้) 
        (   )  ขาดคุณสมบตั ิเนื่องจาก ........................................................... 
 
 

(ลงชื่อ) .................................................... ผูต้รวจสอบ 
                                       (....................................................) 
                             (ต าแหน่ง) หวัหน้างานการเจา้หน้าที ่/ 
          ผูร้บัผดิชอบงานการเจา้หน้าที่ 
                             (วนัที)่ ............ / ....................... / ................. 
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ส่วนท่ี 3  ปริมาณและคณุภาพงานย้อนหลงั 3 ปี (เป็นภาระงานท่ีท าโดยความเหน็ชอบจากเจ้าสงักดั) 
 

 

    1)  งานสนบัสนุน งานบรกิารวชิาการหรอืงานวชิาชพี (ระบุรายละเอยีดและลกัษณะหน้าทีข่องงานที่
ปฏบิตั ิความมากน้อยของงาน ความยากง่าย การอาศยัเทคนิค วธิกีารในงานทีป่ฏบิตั ิรวมทัง้หน่วยงาน
ทีป่ฏบิตัอิยู่ดว้ย) 

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

     2)  งานอื่นๆทีเ่กีย่วขอ้ง(ระบุประเภทของงาน ปรมิาณเวลาทีใ่ชต้่อสปัดาห ์สรุปลกัษณะหน้าทีข่อง
งาน และเทคนิควธิกีารทีใ่ชใ้นการปฏบิตังิานดงักล่าว) 

…………………………………………………………………………………………………….... 
……………………………………………………………………………………………………… 
………………………………………………………………………………………………………             
………………………………………………………………………………………………........... 
……………………………………………………………………………………………………… 
……………………………………………………………………………………………………… 
……………………………………………………………………………………………………… 
.……………………………………………………………………………………………………... 
……………………………………………………………………………………………………… 
……………………………………………………………………………………………………… 
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ส่วนท่ี 3  ปริมาณและคณุภาพงานย้อนหลงั 3 ปี (เป็นภาระงานท่ีท าโดยความเหน็ชอบจากเจ้าสงักดั) 
               (ต่อ) 
 

3). งานบรหิาร (ระบุงานบรหิารทีม่สีว่นรบัผดิชอบโดยตรง และปรมิาณเวลาทีใ่ชต้่อสปัดาห์) 
............................................................................................................................................. 
............................................................................................................................................. 
............................................................................................................................................. 
............................................................................................................................................. 
............................................................................................................................................. 
............................................................................................................................................. 
............................................................................................................................................. 
............................................................................................................................................. 

 
 
 

             ขอรบัรองว่าขอ้ความดงักล่าวขา้งตน้เป็นความจรงิทุกประการ 
 
 
        (ลงชื่อ) .................................................... ผูข้อรบัการประเมนิ 
                                    (....................................................) 
                          (ต าแหน่ง) .................................................... 
                          (วนัที)่ ........ / ....................... / .................. 
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ส่วนท่ี 4  ผลงานท่ีแสดงความเป็นผู้ช านาญการ ผู้เช่ียวชาญและผู้เช่ียวชาญพิเศษ  
              (ให้กรอกผลงานท่ีได้เคยใช้เสนอขอประเมินต าแหน่งในระดบัต า่กว่าระดบัท่ีเสนอ      
               ขอประเมินด้วย) 
   

 

   ผลงานดา้นงานสนบัสนุน งานบรกิารวชิาการ หรอืงานวชิาชพี 
    1)  ผลงานทีเ่สนอเพือ่ประกอบการพจิารณาแต่งตัง้ใหด้ ารงต าแหน่งระดบัช านาญการ (ใหร้ะบุชื่อและ
ลกัษณะของผลงาน) 
              ………………………………………………………………………………………………… 
              ………………………………………………………………………………………………… 
              ………………………………………………………………………………………………… 
              ………………………………………………………………………………………………… 
              ………………………………………………………………………………………………… 
   2)  ผลงานทีเ่สนอเพือ่ประกอบการพจิารณาแต่งตัง้ใหด้ ารงต าแหน่งระดบัเช่ียวชาญ 
         2.1 ผลงานดา้นงานสนบัสนุน งานบรกิารวชิาการ หรอืงานวชิาชพี (ใหร้ะบุชื่อและลกัษณะของ
ผลงาน) 
               ………………………………………………………………………………………………… 
               ………………………………………………………………………………………………… 
               ………………………………………………………………………………………………… 
               ………………………………………………………………………………………………… 
         2.2  การใชค้วามรูค้วามสามารถบรกิารต่อสงัคม 
                ………………………………………………………………………………………………… 
 ………………………………………………………………………………………………… 
 ………………………………………………………………………………………………… 
 ………………………………………………………………………………………………… 
   3)  ผลงานทีเ่สนอเพือ่ประกอบการพจิารณาแต่งตัง้ใหด้ ารงต าแหน่งระดบัเช่ียวชาญพิเศษ 
         3.1  ผลงานดา้นงานสนบัสนุน งานบรกิารวชิาการหรอืงานวชิาชพี (ใหร้ะบุชื่อและลกัษณะของ
ผลงาน) 
  ………………………………………………………………………………………………… 
 ………………………………………………………………………………………………… 
 ………………………………………………………………………………………………… 
 ………………………………………………………………………………………………… 
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ส่วนท่ี 4  ผลงานท่ีแสดงความเป็นผู้ช านาญการ ผู้เช่ียวชาญและผู้เช่ียวชาญพิเศษ (ต่อ) 
  

          
       3.2  การใชค้วามรูค้วามสามารถบรกิารต่อสงัคม 
               ................................................................................................................................... 
                 ................................................................................................................................... 
                 ................................................................................................................................... 
                 ................................................................................................................................... 
                 ...................................................................................................................................  
                 ...................................................................................................................................  
                 ................................................................................................................................... 
                 
        3.3  ความเป็นทีย่อมรบันบัถอืในงานดา้นนัน้ ๆ หรอืในวงวชิาการหรอืวชิาชพีนัน้ ๆ   
                 ................................................................................................................................... 
                 ................................................................................................................................... 
                 ................................................................................................................................... 
                 ................................................................................................................................... 
                 ................................................................................................................................... 
                 ................................................................................................................................... 
                 ................................................................................................................................... 
(กรณีทีเ่ป็นผลงานร่วมกนัของบุคคลหลายคน  จะตอ้งระบุว่าผูเ้สนอผลงานไดม้สีว่นร่วมในการจดัท าหรอื
ผลติผลงานในสว่นใด หรอืเป็นสดัสว่นเท่าใด และตอ้งมคี ารบัรองจากผูม้สีว่นร่วมในผลงานนัน้ และจาก
ผูบ้งัคบับญัชาดว้ย) 
 
 ขอรบัรองว่าขอ้ความดงักล่าวขา้งตน้เป็นความจรงิทุกประการ 
 
 
 
        (ลงชื่อ) .................................................... ผูข้อรบัการประเมนิ 
                                    (....................................................) 
                          (ต าแหน่ง) .................................................... 
                          (วนัที)่ ......... / ....................... /.................... 
 
   หมายเหตุ   ตวัอย่างแบบรายละเอยีดผลงานตามเอกสารแนบ 
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ส่วนท่ี 5  ความเหน็ของผู้บงัคบับญัชา 
 

1) งานในหน้าท่ีความรบัผิดชอบ  (ใหเ้สนอความเหน็เกีย่วกบัขอบขา่ยงานและลกัษณะงานทีผู่ข้อ
รบัผดิชอบว่ามขีอบข่ายงานอย่างไรเป็นงานทีม่ลีกัษณะยุ่งยาก ซบัซอ้น ตอ้งอาศยัความรู ้ความช านาญหรอื
ความเชีย่วชาญ และตอ้งใชเ้ทคนิควธิกีารในสาขาวชิาชพีในการท างานมากน้อยเพยีงใด) 
………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………..  
   
 2)  คณุภาพของผลงาน (ใหเ้สนอความเหน็ว่ามผีลงานของผูเ้สนอขอสว่นใดบา้งที่แสดงถงึความ
ช านาญการความเชีย่วชาญของตวัผูเ้สนอขออนัจะเป็นประโยชน์ต่อหน่วยงานและผูอ้ื่น) 
....................................................................................................................................................................
....................................................................................................................................................................
....................................................................................................................................................................
....................................................................................................................................................................
................................................................................................................................................................... 

3) คณุสมบติัของผู้เสนอขอ (ใหเ้สนอความเหน็ว่าผูเ้สนอขอมคีวามรู ้ความสามารถ ประสบการณ์ 
และคุณลกัษณะพเิศษเฉพาะตวั ในงานดา้นต่างๆ ทีร่บัผดิชอบอย่างไร) 
....................................................................................................................................................................
....................................................................................................................................................................
....................................................................................................................................................................
....................................................................................................................................................................
................................................................................................................................................................... 
 
 
 
  (ลงชื่อ) ................................................ ผูบ้งัคบับญัชา 
   (...............................................) 
  (ต าแหน่ง) ................................... 
  (วนัที)่ ........... / ........................ / ................... 
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ส่วนท่ี 6        แบบประเมินคณุลกัษณะของบุคคลท่ีจ าเป็นส าหรบัต าแหน่ง 

กรณีต าแหน่งระดบัช านาญการ ระดบัเช่ียวชาญและระดบัเช่ียวชาญพิเศษ 
 

ชื่อผูข้อรบัการประเมนิ............................................................................................................................... 
เพือ่แต่งตัง้ใหด้ ารงต าแหน่ง………………………………………………………………………………………. 
 

องคป์ระกอบในการประเมิน 
เกณฑค์วามเหมาะสม 

เหมาะสม ไม่เหมาะสม 

1) ความคิดริเร่ิม 
พจิารณาจากการคดิคน้ระบบ แนวทาง 
วธิดี าเนินการใหม่ๆ เพือ่ประสทิธผิลของงาน    
การแสดงความคดิเหน็ ใหข้อ้เสนอแนะอย่าง
สมเหตุสมผลและสามารถปฏบิตัไิด ้การแสวงหา
ความรูใ้หม่ๆ เพิม่เตมิอยู่เสมอโดยเฉพาะ
สาขาวชิา/งานของตน/งานของหน่วยงาน        
การตรวจสอบ ปรบัปรุง แก้ไข หรอืดดัแปลงวธิี
ท างานใหม้ปีระสทิธภิาพและกา้วหน้าอยู่
ตลอดเวลา การสนใจในงานทียุ่่งยากซบัซอ้น ความ
ไวต่อสถานการณ์หรอืความฉบัไวในการรบัรูส้ ิง่เรา้
ภายนอก 
2) การตดัสินใจและการแก้ปัญหา 
พจิารณาจากการวเิคราะหห์าสาเหตุก่อนเสมอเมื่อ
ประสบปัญหา การวเิคราะหแ์นวทางแกปั้ญหาโดย
มทีางเลอืกปฏบิตัไิดห้ลายวธิ ีการเลอืกทางปฏบิตัิ
ในการแก้ปัญหาไดอ้ย่างถูกตอ้งเหมาะสม การใช้
ขอ้มลูประกอบในการตดัสนิใจและแกปั้ญหา 
3) การพฒันาตนเอง 
พจิารณาจากการตดิตาม ศกึษา คน้ควา้หาความรู้
ใหม่ๆ หรอืสิง่ทีเ่ป็นความกา้วหน้าทางวชิาการ/
วชิาชพีอยู่เสมอ การสนใจและปรบัตนเองใหก้า้ว
ทนัวทิยาการใหม่ๆ ตลอดเวลา การน าความรูแ้ละ
วทิยาการใหม่ๆ มาประยุกตใ์ชใ้นการปฏบิตังิานได้
อย่างมปีระสทิธภิาพ 

[     ] 
(ระบุรายละเอยีด) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

[     ] 
(ระบุรายละเอยีด) 

 
 
 
 

[     ] 
(ระบุรายละเอยีด) 

 

[     ]                 
(ระบุรายละเอยีด) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

[     ] 
(ระบุรายละเอยีด) 

 
 
 
 

[     ] 
(ระบุรายละเอยีด) 
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ส่วนท่ี 6        แบบประเมินคณุลกัษณะของบุคคลท่ีจ าเป็นส าหรบัต าแหน่ง 

กรณีต าแหน่งระดบัช านาญการ ระดบัเช่ียวชาญและระดบัเช่ียวชาญพิเศษ (ต่อ) 
 
 

องคป์ระกอบในการประเมิน 
เกณฑค์วามเหมาะสม 

เหมาะสม ไมเ่หมาะสม 
    4). อ่ืนๆ 
     ........................................................................... 

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

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

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

[     ] 
(ระบุรายละเอยีด) 

 

[     ] 
(ระบุรายละเอยีด) 

 

 
 

(ลงชื่อ) ................................................ ผูบ้งัคบับญัชา 
   (...............................................) 
  (ต าแหน่ง) ................................... 
  (วนัที)่ ........... / ........................ / ................... 
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มติสภาสถาบนัอดุมศึกษา  (มหาวทิยาลยั/สถาบนั............................................................) 
 
 
 คณะกรรมการพจิารณา..............................................................................   (มหาวทิยาลยั/
สถาบนั)..................................................................ในการประชุมครัง้ที.่........เมื่อวนัที.่......................... 
พจิารณาเหน็ว่า นาย/นาง/นางสาว....................................................เป็นผูม้คีุณสมบตัเิขา้ขา่ยทีจ่ะไดร้บัการ
แต่งตัง้ใหด้ ารงต าแหน่งระดบัช านาญการ/ระดบัเชีย่วชาญ/ระดบัเชีย่วชาญพเิศษ  
 

          ในการประชุมสภามหาวิทยาลยันครพนม   ครัง้ท่ี........./...........เมื่อวนัท่ี .........เดือน
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