
แบบประเมินเพ่ือแต่งตัง้ข้าราชการพลเรือนในสถาบนัอดุมศึกษา 
ให้ด ารงต าแหน่งในระดบัท่ีสงูขึ้น กรณีต าแหน่งระดบัควบ 

     ส่วนท่ี 1          ข้อมูลเบือ้งต้นของผู้รบัการประเมิน      ( ผูร้บัการประเมนิเป็นผูก้รอก ) 

 

1) ชื่อ........................................................................... 
    เกดิวนัที.่......................เดอืน..........................พ.ศ.......................อายุ..........................ปี 
2) ปัจจุบนัด ารงต าแหน่ง ............................................. ระดบั ............. ต าแหน่งเลขที.่........................... 
    สงักดั .................................................. (งาน/กองหรอืหน่วยงานเทยีบเท่า/คณะหรอืสถาบนัหรอืส านกั)  
    เริม่รบัราชการเมื่อวนัที ่....................................................รวมอายุราชการ..............ปี ............ เดอืน 
    เริม่ด ารงต าแหน่งในสายงานนี้เมื่อ .................................................................................................... 
    อตัราเงนิเดอืนปัจจุบนั ............................................... บาท  (ปีงบประมาณ พ.ศ. .............. ) 
3) ประวตักิารศกึษา 
                          คุณวฒุ/ิสาขา                 ปี พ.ศ.ทีไ่ดร้บั                สถานศกึษาและประเทศ 
     3.1          .......................................   ....................................   ................................................. 
     3.2          .......................................   ....................................    ................................................ 
     3.3          .......................................   ....................................    ... ............................................ 
4) ประวตักิารฝึกอบรมหรอืดงูาน 
  วนั/เดอืน/ปี ระยะเวลา รายการฝึกอบรม/ดงูาน สถานที ่ จดัโดย 
          ................. ............... .................................................  ............................... 
  ................. ............... .................................................  ............................... 
  ................. ............... .................................................  ............................... 
  ................. ............... .................................................  ............................... 
5) ประวตักิารท างาน (จากเริม่รบัราชการจนถงึปัจจุบนั/การโยกยา้ยต าแหน่ง/การเลื่อนระดบัต าแหน่ง) 
  วนั/เดอืน/ปี ต าแหน่ง  ระดบั  สงักดั 
  ................ ........................  ............... ................................... 
  ................ ........................  ............... ................................... 
  ................ ........................  ............... ................................... 
  ................ ........................  ............... ................................... 
6) ประสบการณ์พเิศษในการท างาน (เคยปฏบิตังิานเกีย่วกบัอะไรบา้งทีน่อกเหนือจากขอ้ 5 เช่น หวัหน้า
โครงการ หวัหน้างาน กรรมการ อนุกรรมการ) 
 ................................................................................................................................................................
.....................................................................................................................................................................
..................................................................................................................................................................... 
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ส่วนท่ี 1 ข้อมูลเบือ้งต้นของผู้รบัการประเมิน (ต่อ) 
 
7) ภาระหน้าทีค่วามรบัผดิชอบและปรมิาณงานยอ้นหลงั 2 ปี (ตามเอกสารแนบทา้ย)  
8) ผลงานดเีด่น/ผลงานทีภ่าคภูมใิจ/รางวลั 
    ......................................................................................................................................................... 
    ........................................................................................................................................................ 
   ......................................................................................................................................................... 
9) ประวตักิารถูกลงโทษทางวนิยั  (ถา้ม)ี 
    .............................................................................................................................................................................. 
    ............................................................................................................................................................................... 
 

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

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

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

ก่อนวนัทีส่ามารถเลื่อนขัน้เงนิเดอืนได ้) 
        (   )  ขาดคุณสมบตั ิเนื่องจาก ........................................................... 
 
 
          (ลงชื่อ) .................................................. (ผูต้รวจสอบ) 
          ( ............................................... ) 
          (ต าแหน่ง)   หวัหน้างานการเจา้หน้าที ่/ 
                                                                                ผูร้บัผดิชอบงานการเจา้หน้าที่ 
          (วนัที)่ ................./................/................... 
 
 
         
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 - 4 - 

 
     ส่วนท่ี 3 *    หน้าท่ีความรบัผิดชอบและความรู้ความสามารถท่ีต้องการของต าแหน่งท่ีจะประเมิน                         
                   (ก าหนดโดยหวัหน้าหน่วยงานทีต่ าแหน่งนัน้สงักดัอย่างน้อย 2 ระดบั) 
 
1) หน้าทีค่วามรบัผดิชอบของต าแหน่ง  (หมายถงึ ในแต่ละต าแหน่งใหก้ าหนดหน้าทีแ่ละความรบัผดิชอบ  
    ขอบเขตของงานทีส่ าคญั ทัง้งานทีเ่ป็นงานหลกัและงานดา้นอื่นๆ ทีเ่กีย่วขอ้งใหช้ดัเจน ) 
    .......................................................................................................................................................... 
    .......................................................................................................................................................... 
    .......................................................................................................................................................... 
2) ความตอ้งการของต าแหน่ง  (หมายถงึ ต าแหน่งทีจ่ะประเมนิตอ้งการผูป้ฏบิตังิานซึง่มคีุณสมบตัเิฉพาะ 
    ส าหรบัต าแหน่ง และคุณสมบตัซิึง่จ าเป็นตอ้งใชใ้นการปฏบิตังิานในดา้นความรูค้วามสามารถ ทกัษะ  
    รวมทัง้คุณลกัษณะอื่นๆ อย่างไรบา้ง) 
    2.1 คุณสมบตัเิฉพาะส าหรบัต าแหน่ง 
         2.1.1 ระยะเวลาการด ารงต าแหน่ง ............................................................................................... 
      2.1.2 ประสบการณ์ในการท างาน ................................................................................................. 
                  ......................................................................................................................................... 
      2.1.3 เงือ่นไขอื่น ๆ เช่น 

-  การฝึกอบรม 
   หลกัสตูร ...................................................................................................................... 
   หลกัสตูร ...................................................................................................................... 
- คุณสมบตัพิเิศษ 

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

 2.2 ความรูค้วามสามารถทีต่อ้งการของต าแหน่ง 
          2.2.1 ความรู้ (ระบุความรูใ้นดา้นต่างๆ ทีจ่ าเป็นตอ้งใชเ้พือ่การปฏบิตังิานในต าแหน่งดงักล่าวและ 
                  หรอืความรูพ้เิศษทีจ่ะช่วยใหก้ารปฏบิตังิานมปีระสทิธภิาพยิง่ขึน้ เช่น ความรูเ้กีย่วกบัการใช้ 
                  คอมพวิเตอร ์ความรูเ้กีย่วกบัระเบยีบทีเ่กีย่วขอ้งในการปฏบิตังิาน ฯลฯ) 
                ................................................................................................................................. 
                  ......................................................................................................................................... 
                  ......................................................................................................................................... 
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     ส่วนท่ี 3 *   หน้าท่ีความรบัผิดชอบและความรู้ความสามารถท่ีต้องการของต าแหน่งท่ีจะประเมิน                         
                    (ก าหนดโดยหวัหน้าหน่วยงานทีต่ าแหน่งนัน้สงักดัอย่างน้อย 2 ระดบั)   (ต่อ) 
           
           2.2.2 ความสามารถ (ระบุความสามารถทีจ่ าเป็นตอ้งใชเ้พือ่ปฏบิตังิานในต าแหน่งดงักล่าวและหรอื  
                   ความสามารถพเิศษทีจ่ะช่วยใหก้ารปฏบิตังิานมปีระสทิธภิาพยิง่ขึน้ เช่น ความสามารถในการ 
                   เขยีนบนัทกึ ความสามารถในการเสนอเรื่องทีจ่ะพจิารณาต่อทีป่ระชุม ฯลฯ) 
   .................................................................................................................................... 
                  ........................................................................................................................................... 
           2.2.3 ทกัษะหรือประสบการณ์ท่ีจ าเป็น 
        …………………………………………………………………………………………....... 
         ………………………………………………………………………………………………..….. 
  . ………………………………………………………………………………………………….. 
 2.2.4 คุณลกัษณะอื่นๆ ทีจ่ าเป็นต่อการปฏบิตังิาน (ยกเวน้ความอุตสาหะ มนุษยสมัพนัธ ์และความ 
                   สามารถในการสือ่ความหมาย ซึง่ไดก้ าหนดไวแ้ลว้ในแบบประเมนิ) เช่น ต าแหน่งผูป้ฏบิตั ิ
                   งานบรหิารซึ่งท าหน้าทีเ่กี่ยวกบัการเงนิ ตอ้งก าหนดคุณลกัษณะทีจ่ าเป็นคอื มคีวามซื่อสตัย ์    
                   เป็นตน้ 
        .................................................................................................................................. 
  .......................................................................................................................................... 
  .......................................................................................................................................... 
 
                 ผูบ้งัคบับญัชาระดบัตน้    (ลงชื่อ) .............................................  
                                                                                  (.............................................) 
           (ต าแหน่ง) ......................................... 
           ( วนัที ่) ............../............./................ 
                                  ผูบ้งัคบับญัชาระดบัถดัไป        (ลงชื่อ) ............................................... 
                                                                                  ( ............................................. ) 
                                                                         (ต าแหน่ง) ............................................ 
                                                                         ( วนัที ่) ............../............../................. 
 
 
 
 
หมายเหตุ  ส่วนท่ี 3* อาจใช้ Job Assignment มาใช้แทนได้ 
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     ส่วนท่ี 4      การประเมินการปฏิบติังานและคณุลกัษณะของบุคคลเพื่อเล่ือนต าแหน่ง 

รายการประเมนิ องคป์ระกอบทีใ่ชพ้จิารณาในการประเมนิ 
ผลการประเมนิ 

ดมีาก ด ี พอใช ้
ตอ้ง

ปรบัปรุง 
1.  การประเมินการปฏิบติังาน 

1.1. งานทีป่ฏบิตัแิต่ละงาน  
     หลกั 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
1.2. ความรบัผดิชอบต่อ   
    หน้าที ่
 
 
 
 

 
ก. ความรูค้วามสามารถในการปฏบิตังิาน 
    พจิารณาจาก 
    1) ความรอบรู ้ความช านาญ ความ 
สามารถในการวเิคราะหง์านทีป่ฏบิตั ิและ 
งานอื่นทีเ่กีย่วขอ้ง  
     2) ความเขา้ใจในนโยบายและ
เป้าหมายของหน่วยงาน 
     3) ความรูค้วามสามารถทีเ่พิม่ขึน้ใน
การปฏบิตังิานปัจจุบนั และการพฒันา
ปรบัปรุงความรูค้วามเขา้ใจ ความสนใจทีจ่ะ
น าไปใชป้ฏบิตังิานใหด้ขีึน้ และเพือ่ทีจ่ะรบั
งานทีม่คีุณภาพสงูขึน้ได ้ฯลฯ 
     4) ความคดิรเิริม่สรา้งสรรคง์าน  
พฒันางาน การแกไ้ขปัญหาอุปสรรคใน 
การปฏบิตังิาน (เฉพาะกรณีต าแหน่ง
ปฏบิตักิารระดบักลาง ซึง่เป็นสายงานทีต่อ้ง 
บรรจุผูม้วีุฒกิารศกึษาระดบัปรญิญาขึน้ไป) 
ข. คุณภาพของงาน 
    พจิารณาจากความสามารถในการ
ปฏบิตังิานทีไ่ดร้บัมอบหมาย โดยค านึงถงึ 
ความส าเรจ็ในเวลาทีก่ าหนด ความถูกตอ้ง 
แม่นย า ความครบถว้นสมบูรณ์ และความ 
เป็นระเบยีบเรยีบรอ้ยของงาน ฯลฯ 
  
พจิารณาจากความตัง้ใจ ความเตม็ใจ และ
ความมุ่งมัน่ทีจ่ะท างานทีไ่ดร้บัมอบหมาย
ใหส้ าเรจ็และเป็นผลดแีก่ทางราชการ 
มคีวามรบัผดิชอบต่อหน้าที ่ตลอดทัง้ไม่
ละเลยต่องานและพรอ้มทีจ่ะรบัผดิชอบต่อ 
ผลของงานทีเ่กดิขึน้ ฯลฯ      
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     ส่วนท่ี 4      การประเมินการปฏิบติังานและคณุลกัษณะของบุคคลเพื่อเล่ือนต าแหน่ง (ต่อ) 

รายการประเมนิ องคป์ระกอบทีใ่ชพ้จิารณาในการประเมนิ 
ผลการประเมนิ 

ดมีาก ด ี พอใช ้
ตอ้ง

ปรบัปรุง 
1.3 ความประพฤต ิ
 
 
 
 
 
2.  การประเมินคณุลกัษณะของ 
   บคุคล ท่ีจ าเป็นส าหรบัต าแหน่ง 

  2.1. ความอุตสาหะ 
 
 
 
  2.2. มนุษยสมัพนัธ์ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  2.3. ความสามารถในการ  
    สือ่ความหมาย 
 
 
 
 
 
 
   
   

    พจิารณาจากอุปนิสยั บุคลกิลกัษณะ 
ท่วงท ีวาจา การวางตวั รวมทัง้คุณธรรม 
จรยิธรรมดา้นต่างๆ ทีจ่ าเป็นส าหรบั
ต าแหน่ง ตลอดจนการปฏบิตัติามระเบยีบ 
ของทางราชการและหน่วยงาน ฯลฯ 
 
 
    พจิารณาจากความมมีานะ อดทน และ 
เอาใจใสใ่นหน้าทีก่ารงาน กระตอืรอืรน้ใน 
การปฏบิตังิาน อุทศิเวลาใหก้บัทางราชการ 
และมคีวามขยนัหมัน่เพยีร ฯลฯ 
    พจิารณาจากความสามารถในการ
ปฏบิตังิานร่วมกบัผูอ้ื่นอย่างมี
ประสทิธภิาพ ยอมรบัฟังความคดิเหน็
ของผูอ้ื่น ยอมรบัในความสามารถของ
ผูร้่วมงานทุกระดบั แกไ้ข และลดขอ้
ขดัแยง้อนัอาจจะเป็นอุปสรรคต่องาน
ราชการ และหรอืความสามารถในการ
สรา้งความสมัพนัธอ์นัดกีบัประชาชน หรอื 
ผูม้าตดิต่อ รวมทัง้เตม็ใจในการใหค้วาม
ช่วยเหลอืและบรกิารผูม้าตดิต่อ ฯลฯ 
    พจิารณาจากความสามารถในการ
แสดงความคดิเหน็ทีเ่กีย่วขอ้งกบัการ
ปฏบิตังิาน การสือ่สารกบัผูบ้งัคบับญัชา 
ผูใ้ตบ้งัคบับญัชาและเพือ่นร่วมงาน  
ทัง้ดว้ยวาจา หรอืลายลกัษณ์อกัษร ความ 
สามารถในการใชภ้าษาอย่างเหมาะสม 
เกีย่วกบัการใหข้อ้มลูขา่วสาร การบนัทกึ 
หรอืการรายงานต่างๆ ฯลฯ 
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รายการประเมนิ องคป์ระกอบทีใ่ชพ้จิารณาในการประเมนิ 
ผลการประเมนิ 

ดมีาก ด ี พอใช ้ ตอ้ง
ปรบัปรุง 

2.4. อื่นๆ      
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 ส่วนท่ี 5      สรปุความเหน็ในการประเมิน 
ความเหน็ของคณะกรรมการ 
 
    ผ่านการประเมนิ สมควรเลื่อนขึน้แต่งตัง้ใหด้ ารงต าแหน่งในระดบัทีส่งูขึน้ 
               ไม่ผ่านการประเมนิ ตอ้งประเมนิใหม่ 
     เหตุผลเพราะ ................................................................................................................... 
                 สมควรไดร้บัการพฒันาทางดา้น......................................................................................... 
                 ระยะเวลาทีส่มควรขอเสนอประเมนิใหม่ไม่น้อยกว่า...............................เดอืน 
 

สรุปความเหน็ทัว่ไปและขอ้สงัเกตอื่นๆ 
     ........................................................................................................................................ 
     ........................................................................................................................................ 
 
          (ลงชื่อ).........................................ประธานกรรมการ 
               (.................................................) 
                                                                 ต าแหน่ง......................................... 
             

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