
ก.บ.ม. 01 

แบบประเมินเพื่อแตงตัง้ขาราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษา 
ใหดํารงตําแหนงในระดบัท่ีสูงขึ้น  กรณตีาํแหนงปฏิบตักิารระดับตนและตําแหนงปฏิบัติการระดบักลาง (ระดับควบ) 

สังกัดมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย 
 

     สวนท่ี 1       ขอมูลเบ้ืองตนของผูรับการประเมิน   (ผูรับการประเมินเปนผูกรอก) 

1) ช่ือ........................................................................................................... 
    เกิดวันท่ี..............เดือน.....................................พ.ศ...........................   อายุ..........................ป 
2) ปจจุบันดํารงตําแหนง ............................................................... ระดับ .................. ตําแหนงเลขท่ี.................... 
    สังกัด ............................................................. (งาน/กองหรือหนวยงานเทียบเทา/คณะหรือสถาบันหรือสํานัก) 
    เร่ิมรับราชการเม่ือวันท่ี ..............................................................รวมอายุราชการ.....................ป ............ เดือน 
    เร่ิมดํารงตําแหนงในสายงานนี้เม่ือ ..................................................................................................................... 
    อัตราเงินเดอืนปจจุบัน ..............................................บาท  (ปงบประมาณ พ.ศ. .............. )     
3) ประวัตกิารศึกษา 
                          คุณวุฒ/ิสาขา                              ป พ.ศ.ท่ีไดรับ                            สถานศึกษาและประเทศ 
     3.1          .......................................             ....................................                   ................................................. 
     3.2          .......................................             ....................................                   ................................................ 
     3.3          .......................................             ....................................                    ............................................... 
4) ประวัตกิารฝกอบรมหรือดูงาน 
       หลักสูตร/สาขาท่ีอบรม                                 จัดโดย                                        ระยะเวลา 
      ......................................................         .................................................           ........................................... 
 ...................................................…        .................................................           ........................................... 
5) ประวัตกิารทํางาน (จากเร่ิมรับราชการจนถึงปจจุบันการโยกยายตําแหนงการเล่ือนระดับตําแหนง) 
       วัน/เดือน/ป                                   ตําแหนง                         ระดับ                                   สังกัด                       
      ………………………       …………………………   ………………             ……………………………….  
      ………………………       …………………………   ………………             ……………………………….      
      ………………………       …………………………   ………………             ……………………………….      
6) ประสบการณพิเศษในการทํางาน (เคยปฏิบัติงานเกี่ยวกับอะไรบางท่ีนอกเหนือจากขอ 5 เชน หัวหนาโครงการ   
    หัวหนางาน กรรมการ อนุกรรมการ) 
     ………………………………………………………………………………………………………………….. 
    …………………………………………………………………………………………………………………... 
     …………………………………………………………………………………………………………………. 
     ………………………………………………………………………………………………………………….. 
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7) ผลงานดีเดน/ผลงานท่ีภาคภูมิใจ/รางวัล 
   ................................................................................................................................................................................. 
.................................................................................................................................................................................... 
.................................................................................................................................................................................... 
8) ประวัตกิารถูกลงโทษทางวินัย (ถามี) 
 ...............................................................................................................................................................................
........................................................................................................................................................................... 
 

ขอรับรองวาขอความดังกลาวขางตนเปนความจริงทุกประการ 
 

                     (ลงช่ือ)............................................ (ผูขอรับการประเมิน) 
(............................................) 

(ตําแหนง).............................................. 
(วันท่ี) .............../.............../................... 
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การตรวจสอบคุณสมบัตขิองบุคคล 
          สรุปผลการตรวจสอบคุณสมบัติของบุคคล 
                      (    )  มีคุณสมบัติครบถวนท่ีจะดําเนินการตอไป 
          โดยมีคุณสมบัติครบถวนท่ีจะไดรับการเล่ือนข้ันแตงต้ังใหดาํรงตําแหนง..................................................... 
          ไมกอนวันท่ี................................................................................................ 
           (สําหรับผูท่ีไมไดเล่ือนข้ันเงินเดือนเพราะถูกลงโทษทางวินยั  จะสามารถเล่ือนระดับไดไมเกินวนัท่ีสามารถ  
           เล่ือนข้ันเงินเดือนได) 
                      (    )  ขาดคุณสมบัติ  เนื่องจาก.............................................................................. 
 
 
 
 

                                                    (ลงช่ือ)............................................ผูตรวจสอบ 
                                               (............................................) 

                                          (ตําแหนง).................................................. 
                                                                               (วันท่ี) .............../.............../................... 
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สวนท่ี 2       หนาท่ีความรับผิดชอบและความรูความสามารถท่ีตองการของตาํแหนงท่ีจะประเมิน 
                         ( กําหนดโดยหัวหนาหนวยงานท่ีตําแหนงนั้นสังกัดอยางนอย 2 ระดับ ) 

1) หนาท่ีความรับผิดชอบของตําแหนง  (หมายถึง ในแตละตําแหนงใหกําหนดหนาท่ีและความรับผิดชอบ 
ขอบเขตของงานท่ีสําคัญ ท้ังงานซ่ึงเปนงานหลักและงานดานอ่ืนๆ ท่ีเกี่ยวของใหชัดเจน) 
……………………………………………………………………………………………………………………… 
……………………………………………………………………………………………………………………… 
……………………………………………………………………………………………………………………… 
2) ความตองการของตําแหนง  (หมายถึง ตาํแหนงท่ีจะประเมินตองการผูปฏิบัติงานซ่ึงมีคุณสมบัติเฉพาะ 
    สําหรับตําแหนง และคุณสมบัติซ่ึงจําเปนตองใชในการปฏิบัติงานในดานความรูความสามารถ ทักษะ  
    รวมท้ังคุณลักษณะอ่ืนๆ อยางไรบาง) 
    2.1  คุณสมบัติเฉพาะสําหรับตําแหนง 
           2.1.1 ระยะเวลาการดํารงตําแหนง.............................................................................................................. 
           2.1.2 ประสบการณในการทํางาน............................................................................................................. 
                    ......................................................................................................................................................... 
         2.1.3 เง่ือนไขอ่ืนๆ เชน 
                 -   การฝกอบรม 
                     หลักสูตร........................................................................................................................................ 
                     หลักสูตร........................................................................................................................................ 
                 -    คุณสมบัติพิเศษ 
                         .................................................................................................................................................... 
                         ................................................................................................................................................... 
     2.2 ความรูความสามารถท่ีตองการของตําแหนง 
          2.2.1 ความรู  (ระบุความรูในดานตางๆ ท่ีจําเปนตองใชเพื่อการปฏิบัติงานในตําแหนงดังกลาและหรือความรู
พิเศษท่ีจะชวยใหการปฏิบัติงานมีประสิทธิภาพยิ่งข้ึน เชน ความรูเกีย่วกับการใชคอมพิวเตอร ความรูเกี่ยวกับ
ระเบียบท่ีเกี่ยวของในการปฏิบัติงาน ฯลฯ) 
...................................................................................................................................................................................... 
......................................................................................................................................................................................
......................................................................................................................................................................................
...................................................................................................................................................................................... 
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สวนท่ี 2       หนาท่ีความรับผิดชอบและความรูความสามารถท่ีตองการของตาํแหนงท่ีจะประเมิน 
                         ( กําหนดโดยหัวหนาหนวยงานท่ีตําแหนงนั้นสังกัดอยางนอย 2 ระดับ ) 

          2.2.2 ความสามารถ (ระบุความสามารถท่ีจําเปนตองใชเพื่อปฏิบัติงานในตําแหนงดังกลาวและหรือ 
                   ความสามารถพิเศษท่ีจะชวยใหการปฏิบัติงานมีประสิทธิภาพยิ่งข้ึน เชน ความสามารถในการ     
                   เขียนบันทึก ความสามารถในการเสนอเร่ืองท่ีจะพิจารณาตอที่ประชุม ฯลฯ ) 
                   .............................................................................................................................................................         
...............................................................................................................................................................................          
................................................................................................................................................................................         
           2.2.3 ทักษะหรือประสบการณท่ีจําเปน  
                   ............................................................................................................................................................          
................................................................................................................................................................................         
................................................................................................................................................................................ 
           2.2.4 คุณลักษณะอ่ืนๆ ท่ีจําเปนตอการปฏิบัติงาน (ยกเวนความอุตสาหะ มนษุยสัมพันธ และความ 
                   สามารถในการสื่อความหมาย ซ่ึงไดกําหนดไวแลวในแบบประเมิน) เชน ตําแหนงผูปฏิบัติงาน 
                   บริหารซ่ึงทําหนาท่ีเกีย่วกับการเงิน ตองกําหนดคณุลักษณะท่ีจําเปน คือ มีความซ่ือสัตย เปนตน 
                    ...........................................................................................................................................................          
................................................................................................................................................................................         
................................................................................................................................................................................ 
            2.2.5 ความเหน็ผูบังคับบัญชา 
                    ...........................................................................................................................................................          
................................................................................................................................................................................         
 
                           ผูบังคับบัญชาระดับตน    (ลงช่ือ) ...................................................................  
                                                                                     (.............................................................) 
                    (ตําแหนง) .............................................................. 
                         ( วันท่ี ) ............../............./................ 
 
                                
                            ผูบังคับบัญชาระดับถัดไป    (ลงช่ือ) ...................................................................  
                                                                                     (.............................................................) 
                    (ตําแหนง) .............................................................. 
                         ( วันท่ี ) ............../............./................ 
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สวนท่ี 3     การประเมินการปฏิบตัิงาน และคุณลักษณะของบุคคลเพื่อเล่ือนตําแหนง 

ผลการประเมิน 

รายการประเมิน องคประกอบท่ีใชพิจารณาในการประเมิน 
ดีมาก 

(4) 
ดี 

(3) 
พอใช 

(2) 
ตอง

ปรับปรุง 
(1) 

1. การประเมินการ
ปฏิบัติงาน 

     

   1)  ความรูความสามารถ
ในการปฏิบัติงานและ
คุณภาพ ของงาน 
 

ก. ความรูความสามารถในการปฏิบัติงาน 
    พิจารณาจาก 
    1) ความรอบรู ความชํานาญ ความ สามารถในการ
วิเคราะหงานที่ปฏิบัติ และ 
งานอื่นที่เก่ียวของ  
     2) ความเขาใจในนโยบายและเปาหมายของหนวยงาน 
     3) ความรูความสามารถที่เพ่ิมขึ้นในการปฏิบัติงาน
ปจจุบัน และการพัฒนาปรับปรุงความรูความเขาใจ ความ
สนใจที่จะนําไปใชปฏิบัติงานใหดีขึ้น และเพ่ือที่จะรับงาน
ที่มีคุณภาพสูงขึ้นได ฯลฯ 
     4) ความคิดริเริ่มสรางสรรคงาน  
พัฒนางาน การแกไขปญหาอุปสรรคใน 
การปฏิบัติงาน (เฉพาะกรณีตําแหนงปฏิบัติการระดับกลาง 
ซึ่งเปนสายงานท่ีตอง บรรจุผูมีวุฒิการศึกษาระดับปริญญา
ขึ้นไป) 
ข. คุณภาพของงาน 
    พิจารณาจากความสามารถในการปฏิบัติงานที่ไดรับ
มอบหมาย โดยคํานึงถึง ความสําเร็จในเวลาที่กําหนด ความ
ถูกตอง แมนยํา ความครบถวนสมบูรณ และความ เปน
ระเบียบเรียบรอยของงาน ฯลฯ 
 พิจารณาจากความต้ังใจ ความเต็มใจ และความมุงมั่นที่จะ
ทํางานที่ไดรับมอบหมายใหสําเร็จและเปนผลดีแกทาง
ราชการ 

    

  2)  ความรับผิดชอบตอ    
        หนาที่ 
 

พิจารณาจากความรับผิดชอบตอหนาที่ ตลอดทั้งไมละเลย
ตองานและพรอมที่จะรับผิดชอบตอ ผลของงานที่เกิดขึ้น 
ฯลฯ      

    

  3)  ความประพฤติ 
 

พิจารณาจากอุปนิสัย   บุคลิกลักษณะ  ทวงที วาจา                 
การวางตัว รวมท้ังคุณธรรม จริยธรรมดานตางๆ ที่จําเปน
สําหรับตําแหนง ตลอดจนการปฏิบัติตามระเบียบ ของทาง
ราชการและหนวยงาน ฯลฯ 
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     สวนท่ี 3     การประเมินการปฏิบตัิงาน และคุณลักษณะของบุคคลเพือ่เล่ือนตําแหนง  (ตอ) 

ผลการประเมิน 

รายการประเมิน องคประกอบท่ีใชพิจารณาในการประเมิน 
ดีมาก 

(4) 
ดี 

(3) 
พอใช 

(2) 
ตอง

ปรับปรุง 
(1) 

2.  การประเมินคุณลักษณะ 
ของบุคคลที่จําเปนสําหรับ
ตําแหนง 

 
 

 

    

 1) ความอุตสาหะ พิจารณาจากความมีมานะ อดทน และเอาใจใสในหนาที่
การงาน กระตือรือรนในการปฏิบัติงานอุทิศเวลาใหกับ
ทางราชการและมีความขยันหมั่นเพียรฯลฯ    

    

 2) มนุษยสัมพันธ 
 

พิจารณาจากความสามารถในการปฏิบัติงานรวมกับผูอื่น
อยางมีประสิทธิภาพ ยอมรับฟงความคิดเห็นของผูอื่น 
ยอมรับในความสามารถของผูรวมงานทุกระดับ แกไข 
และลดขอขัดแยงอันอาจจะเปนอุปสรรคตองานราชการ 
และหรือความสามารถในการสรางความสัมพันธอันดีกับ
ประชาชน หรือ ผูมาติดตอ รวมท้ังเต็มใจในการใหความ
ชวยเหลือและบริการผูมาติดตอ ฯลฯ 

    

 3) ความสามารถใน    
      การสื่อความหมาย 

พิจารณาจากความสามารถในการแสดงความคิดเห็นที่
เก่ียวของกับการปฏิบัติงาน การสื่อสารกับผูบังคับบัญชา 
ผูใตบังคับบัญชาและเพื่อนรวมงาน    ทั้งดวยวาจา หรือ  
ลายลักษณอักษร ความสามารถในการใชภาษาอยาง
เหมาะสม เก่ียวกับการใหขอมูลขาวสาร การบันทึก หรือ
การรายงานตางๆ ฯลฯ 

    

 4)  อื่น ๆ  
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     สวนท่ี 4      สรุปความเห็นในการประเมิน  

ความเห็นของคณะกรรมการ 
 
   ผานการประเมิน สมควรเล่ือนขึ้นแตงต้ังใหดํารงตําแหนงในระดับที่สูงขึ้น 
   ไมผานการประเมิน ตองประเมินใหม 
        เหตุผลเพราะ................................................................................................................................................. 
สรุปความเห็นทั่วไปและขอสังเกตอื่นๆ 
     ......................................................................................................................................................................... 
     ........................................................................................................................................................................ 
 
          (ลงช่ือ).........................................ประธานกรรมการ 
                (.................................................) 
                                                                                                  ตําแหนง......................................... 
      
 
                                                                                               (ลงช่ือ).........................................กรรมการ 
               (.................................................) 
                                                                                               ตําแหนง........................................... 
                                                                      
 
                                                                                                (ลงช่ือ).........................................กรรมการ 
               (.................................................) 
                                                                                                ตําแหนง........................................... 
 
                                                                  
                                                                                                (ลงช่ือ).........................................กรรมการ 
               (.................................................) 
                                                                                                ตําแหนง........................................... 
 
 
                                                                                                 (ลงช่ือ)....................................กรรมการและเลขานุการ 
               (.................................................) 
                                                                                                 ตําแหนง......................................... 
                            วันที่ .............................................  
 

 




