
(สําเนา) 

ที่ ทม 0202/16250         ทบวงมหาวิทยาลัย 

 

20 กรกฎาคม   2526 

 

เรื่อง การประเมินการเลื่อนระดับตําแหนงใหสูงขึ้นและการกําหนดตําแหนงชํานาญการ  เชี่ยวชาญ  และ 

 เชี่ยวชาญพิเศษ 

เรียน (เวียน) 
อางถึง (1)  หนังสือทบวงมหาวิทยาลัย ที่ ทม 0202/ว 4  ลงวันที่ 29 มีนาคม 2526 

(2) หนังสือทบวงมหาวิทยาลัย ที่ ทม 0202/ว 5  ลงวันที่ 29 มีนาคม 2526 

ส่ิงที่สงมาดวย      1.  แบบประเมินการเลื่อนระดับตําแหนงใหสูงขึ้น 

2. แบบเสนอแตงตั้งตําแหนงชํานาญการ  เชี่ยวชาญ  และเชี่ยวชาญพิเศษ 

   ตามหนังสือที่อางถึง  (1)  ก.ม.ไดกําหนดหลักเกณฑการกําหนดตําแหนงขาราชการ 

พลเรือนในมหาวิทยาลัย  ตามขอ 11 (ข)  แหงกฎทบวงฉบับที่ 2 (พ.ศ.2519)  และตามหนังสือที่อางถึง (2) 
ไดกําหนดหลักเกณฑและวิธีการเลื่อนขาราชการพลเรือนในมหาวิทยาลัย  ตามขอ 11 (ข) (พ.ศ.2519) 
ขึ้นแตงตั้งใหดํารงตําแหนงในระดับที่สูงขึ้น  แต ก.ม.มิไดสงแบบประเมินการเล่ือนระดับตําแหนงใหสูงขึ้น 

และแบบเสนอแตงตั้งตําแหนง  ชํานาญการ  เชี่ยวชาญ  และเชี่ยวชาญพิเศษมายังมหาวิทยาลัย / สถาบัน 

เพื่อดําเนินการตอไป  ความละเอียดแจงแลว  นั้น 

   บัดนี้  ก.ม.ไดกําหนดแบบประเมินดังกลาวเสร็จเรียบรอยแลว  จึงสงมาเพื่อให 
มหาวิทยาลัย / สถาบัน  ดําเนินการตอไป 

   จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ 

       ขอแสดงความนับถือ 

         อาทร  ชนเห็นชอบ 

                  (นายอาทร  ชนเห็นชอบ) 
                  ปลัดทบวงมหาวิทยาลัย 

              กรรมการและเลขานุการ ก.ม. 

 

กองการเจาหนาที่ 
โทร. 2825826 , 2818261 
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แบบหมายเลข 1 

แบบประเมินบุคคลและประเมินผลงาน 

สําหรับประกอบการพิจารณาเพื่อเล่ือนขาราชการขึ้นดํารงตําแหนงในระดับที่สูงขึ้นตามขอ 2.1 

ตามหนังสือทบวงมหาวิทยาลัย ที่ ทม 0202/ว 5  ลงวันที่ 29 มีนาคม 2526 

(สงพรอมหนังสือทบวงมหาวิทยาลัย ที่ ทม 0202/ว 5  ลงวันที่ 29 มีนาคม 2526) 

ตอนที่ 1                  ขอมูลเบ้ืองตน 

1.  ชื่อผูรับการประเมิน ....................................................................................................................................... 
2.  ปจจุบันดํารงตําแหนง ........................................................... ระดับ ............. กอง ......................................... 
      รับเงินเดือนขั้น .......................................... บาท  ปที่แลวรับเงินเดือนขั้น ................................................บาท 
      ดํารงตําแหนงระดับนี้เมื่อ ............................................................................................................................. 
      ................................................................................................................................................................... 
3.  เริ่มรับราชการเมื่อวันที่ ............... เดือน .................................... พ.ศ. ................ รวม ........... ป ............ เดือน 
4.  วุฒิการศึกษา ............................................................................................................................................... 
5.  การฝกอบรม 
               หลักสูตร / สาขาที่ฝกอบรม                                  จัดโดย                                    ระยะเวลา 
    ................................................................        .........................................      .............................................. 
    ................................................................        .........................................      .............................................. 
    ................................................................        .........................................      .............................................. 
    ................................................................        .........................................      .............................................. 
6.  หนาที่ความรับผิดชอบ ................................................................................................................................... 
    .....................................................................................................................................................................   
    ..................................................................................................................................................................... 
    ..................................................................................................................................................................... 
7.  ประวัติการถูกลงโทษทางวินัย (ถามี) .............................................................................................................. 
    ..................................................................................................................................................................... 
    ..................................................................................................................................................................... 
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ตอนที่ 2    การประเมินการปฏบิัติงานและคุณลักษณะเฉพาะบุคคลที่จําเปนและสําคัญสําหรับการปฏบิัติงาน 

ระดับการประเมินและคะแนนที่ได รายการประเมิน องคประกอบที่ใช
ในการประเมิน ดีมาก ดี พอใช ตองแกไข 

 
 
 
 
ความรูความ 
สามารถที่นําไป 
ปรับใชในการ 
ปฏิบัติงาน 

    

 
ผลของงานในแง 
คุณภาพและความ 
รวดเร็วในการ 
ปฏิบัติงาน 

    

 
 
ความรูความ 
สามารถที่นําไป 
ปรับใชในการ 
ปฏิบัติงาน 

    

1.  งานที่ปฏิบัติ (เรียงตามลําดับ 

     ความสําคัญ) 
     (คะแนนเต็ม 100 คะแนน) 
ก.  งาน .......................................... 
     (คะแนน ..................................) 
...................................................... 
...................................................... 
...................................................... 
...................................................... 
...................................................... 
...................................................... 
...................................................... 
...................................................... 
ข.  งาน .......................................... 
     (คะแนน ..................................) 
...................................................... 
...................................................... 
...................................................... 
...................................................... 
...................................................... 
...................................................... 
...................................................... 
...................................................... 

 

 
ผลของงานในแง 
คุณภาพและความ 
รวดเร็วในการ 
ปฏิบัติงาน 
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ระดับการประเมินและคะแนนที่ได รายการประเมิน องคประกอบที่ใช
ในการประเมิน ดีมาก ดี พอใช ตองแกไข 

 
ความรูความ 
สามารถที่นําไป 
ปรับใชในการ 
ปฏิบัติงาน 

    

 
ผลของงานในแง 
คุณภาพและความ 
รวดเร็วในการ 
ปฏิบัติงาน 

    

 
 
ความรูความ 
สามารถที่นําไป 
ปรับใชในการ 
ปฏิบัติงาน 

    

ค.  งาน .......................................... 
     (คะแนน ..................................) 
...................................................... 
...................................................... 
...................................................... 
...................................................... 
...................................................... 
...................................................... 
...................................................... 
...................................................... 
ง.  งาน .......................................... 
     (คะแนน ..................................) 
...................................................... 
...................................................... 
...................................................... 
...................................................... 
...................................................... 
...................................................... 
...................................................... 
...................................................... 

 

 
ผลของงานในแง 
คุณภาพและความ 
รวดเร็วในการ 
ปฏิบัติงาน 

    

              คะแนนรวมสําหรับงานที่ปฏิบัติ 
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ระดับการประเมินและคะแนนที่ได รายการประเมิน 

ดีมาก ดี พอใช ตองแกไข 

2.  คุณลักษณะเฉพาะบุคคลที่จําเปนและสําคัญ 

     สําหรับการปฏิบัติงานในตําแหนงที่ประเมิน 

     (คะแนนเต็ม 100) 
ก.  ความประพฤติ                                 (คะแนน            ) 

    

ข.  ความรับผิดชอบตอหนาที่                 (คะแนน             )      

ค.  การตัดสินใจ                                   (คะแนน             )     

ง.  ความอุตสาหะ                                (คะแนน              )     

จ.  มนุษยสัมพันธ                                (คะแนน              )     

ฉ.  ความสามารถในการสื่อความหมาย (คะแนน              )     

ช.  อื่น ๆ                                              (คะแนน              )     

       คะแนนรวมสําหรับคุณลักษณะเฉพาะบุคคล 

        คะแนนรวมทั้งส้ิน 

         ตอนที่ 3        สรุปความเห็นในการประเมิน 

          สรุปความเห็น  และ / หรือ  ขอชี้แจงในกรณีประเมินหัวขอใดหัวขอหนึ่งวา  “ตองแกไข”  พรอมทั้งระบุแนวทาง 

          ในการพัฒนา  และระยะเวลาที่ควรจะตองใชในการพัฒนา 

……………………………………………………………………………………………........................................... 
…………………………………………………………………………………………………………………………… 
…………………………………………………………………………………………………………………………… 
…………………………………………………………………………………………………………………………… 
…………………………………………………………………………………………………………………………… 
…………………………………………………………………………………………………………………………… 
…………………………………………………………………………………………………………………………… 
…………………………………………………………………………………………………………………………… 
…………………………………………………………………………………………………………………………… 
…………………………………………………………………………………………………………………………… 
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                              ตอนที่ 4           สรุปผลการประเมิน 

(       )    สมควรเลื่อนตําแหนงไดเพราะเปนผูมีความรูความสามารถ  ความประพฤติ  และประวัติการรับราชการ 
              อันเหมาะสม 

(       )    ยังไมควรเลื่อนตําแหนง  เพราะ ............................................................................................................. 
             ............................................................................................................................................................ 
             นาย / นาง/ นางสาว  .....................................................................  ไดปฏิบัติงานอยูภายใตบังคับบัญชา    
             ของขาพเจามาแลว  เปนเวลา ........................ ป ...........................  เดือน 

                                                                                         ลงชื่อ ................................................... (ผูประเมิน) 
                                                                                                                   (.................................................) 
                                                                                         ตําแหนง ............................................... 
                                                                                         วันที่............ เดือน ......................... พ.ศ. ............ 

                                                                                         ลงชื่อ ................................................... (ผูประเมิน) 
                                                                                                                   (.................................................) 
                                                                                         ตําแหนง ............................................... 
                                                                                         วันที่............ เดือน ......................... พ.ศ. ............ 

                                                                                         ลงชื่อ ................................................... (ผูประเมิน) 
                                                                                                                   (.................................................) 
                                                                                         ตําแหนง ............................................... 
                                                                                         วันที่............ เดือน ......................... พ.ศ. ............ 

              ความเห็นของผูบังคับบัญชาหรือหัวหนางาน 

(         )     เห็นดวยกับการประเมินขางตน 
(         )     มีความเห็นแตกตางจากการประเมินขางตน  ดังตอไปนี้ 
                 ........................................................................................................................................................ 
                 ........................................................................................................................................................ 

                                                                                         ลงชื่อ ...................................................  
                                                                                                                   (.................................................) 
                                                                                         วันที่............ เดือน ......................... พ.ศ. ............ 
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ตอนที่ 5   ความเห็น / ขอสังเกตของผูบังคับบัญชาเหนือขึ้นไปตามลําดับ 

                  ความเห็น / ขอสังเกตของผูบังคับบัญชาเหนือขึ้นไปตามลําดับเพื่อประกอบการพิจารณาของผูมีอํานาจ 

ตามขอ 24  ในการพิจารณาเลื่อนและแตงตั้งผูรับการประเมินใหดํารงตําแหนงในระดับที่สูงขึ้น 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

 

 

ขอเสนอของกองการเจาหนาที่ 

 ผูรับการประเมินมีคุณสมบัติตรงตามคุณสมบัติเฉพาะสําหรับตําแหนง  และอยูในเกณฑที่อาจเลื่อนขึ้น
แตงตั้งใหดํารงตําแหนงที่สูงขึ้นไดไมกอนวันที่ ................ เดือน .............................. พ.ศ. ..................... 

 

 

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

                    (...................................................) 
                     ตําแหนง .................................................... 
                        วันที่.......... เดือน ..................... พ.ศ. .......... 

    

 


