
  
 

         แบบประเมินบุคคล ระดับช ำนำญงำน/ช ำนำญกำร   

แบบพิจำรณำคุณสมบัติของบุคคล 
 

ตอนที่  1  ข้อมูลส่วนบุคคล   (ผู้ขอประเมินเป็นผู้กรอก) 
  
1. ชื่อผู้ขอรับการประเมิน ................................................................................. ..................................... 
2. ต าแหน่งปัจจุบัน ................................................. ระดับ .............. ต าแหน่งเลขท่ี ............. 
ภาควิชา/ฝ่าย/กอง ............................................................................... .................................... 
     คณะ/ส านัก/สถาบัน ..................................................................  
3. ระยะเวลาปฏิบัติงานนับถึงวันที่ยื่นขอประเมิน ...............ปี .............เดือน   
4. ประวัติการศึกษา (ให้เริ่มจากคุณวุฒิการศึกษาสูงสุดจนถึงวุฒิตามกรอบอัตรา) 

คุณวุฒิ วิชาเอก วันเดือนปีที่ส าเร็จการศึกษา สถาบัน 
............................... ..................................... ..................................... ...................................... 
............................... ..................................... ..................................... ...................................... 

5.ประวัติการปฏิบัติงาน (กรณีได้รับการปรับคุณวุฒิ หรือปรับเปลี่ยนต าแหน่ง) 
วัน เดือน ปี ต าแหน่ง ระดับ  สังกัด 
.................... .......................................... ............  .................................................................. 
.................... .......................................... ............  .................................................................. 
6.  ผลการปฏิบัติงานย้อนหลัง  3 ปี  (ให้ระบ ุงาน/โครงการ/กิจกรรม ซึ่งเป็นผลการปฏิบัติงานส าคัญท่ีแสดงถึงความรู้ 
ความสามารถและประสบการณ์การท างาน ย้อนหลังไม่เกิน 3 ปี นับแต่วันที่ขอประเมิน) 

ปี พ.ศ. งาน / โครงการ /กิจกรรม 
.................. ......................................................................................................... ................................ 
.................. ......................................................................................................... ................................. 
.................. ......................................................................................................... ................................. 
.................. .......................................................................................................................................... 
 
7. ประวัติการฝึกอบรมและดูงาน 

ปี ระยะเวลา หลักสูตร สถาบัน 
 
 

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

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

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

 



  
 

 
 
 
8. ประวัติการประเมินผลการปฏิบัติงาน ย้อนหลัง 3 ปี รวม 6 ครั้ง นับแต่วันที่ขอประเมิน 
ปี พ.ศ. ............ ครั้งที่ 1 (ม.ค. – มิ.ย.) ............. คะแนน  ครั้งที่ 2 (ก.ค. – ธ.ค.) .................... คะแนน 
ปี พ.ศ. ............ ครั้งที่ 1 (ม.ค. – มิ.ย.) ............. คะแนน  ครั้งที่ 2 (ก.ค. – ธ.ค.) .................... คะแนน 
ปีงบประมาณ พ.ศ.  ครั้งที ่1 (ม.ค. – มิ.ย.) ............. คะแนน  ครั้งที่ 2 (ก.ค. – ธ.ค.) .................... คะแนน 
 

ข้าพเจ้าขอรับรองว่าข้อความข้างต้นนี้ถูกต้องและเป็นความจริงทุกประการ 
 

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

ประเมิน 
 (.............................................) 

 
 

ต าแหน่ง ................................................. 
 

     
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



  
 

แบบประเมินค่ำงำน 
 

รำยกำรประเมิน คะแนนเต็ม คะแนนที่ได้รับ 

หน้ำที่และควำมรับผิดชอบ 
(    ) ปฏิบัติงานทั่วไป โดยใช้วธิีการหรอืแนวทางปฏิบัติที่มีอยู่ (10 – 15  คะแนน) 
(    )  ปฏิบัติงานที่ค่อนขา้งยาก  โดยตอ้งใช้ความคิดริเริ่มประกอบกับวธิีการหรือแนวทางปฏิบัติที่มีอยู ่(16 – 20  คะแนน) 
(    )  ปฏิบัติงานทีย่ากมาก หรืองานที่มขีอบเขตเน้ือหาค่อนขา้งหลากหลายโดยต้องใช้ความคิดริเริ่มในงานที่มีแนวทางปฏิบัติน้อย (21 
– 25 คะแนน) 
(    )  ปฏิบัติงานที่ค่อนขา้งยากมาก หรอืงานที่มีขอบเขตเน้ือหาหลากหลาย โดยต้องใช้ความริเริ่มในการปรับเปลี่ยนแนวทางปฏิบัติงาน
ให้เหมาะสมกับสภาพการณ์ (26 - 30 คะแนน)   

30  
  

ควำมยุ่งยำกของงำน 30  
(    )  เป็นงานที่ไม่ค่อยยุ่งยากซับซ้อน และมีความหลากหลายในวธิีการและแนวทางด าเนินงาน (10 – 15  คะแนน) 
(    )  เป็นงานที่เริ่มมีความยุ่งยากซับซ้อน มีความหลากหลายและมีขั้นตอนวิธกีารที่ยุ่งยากในการด าเนินงาน (16 – 20 คะแนน)   
(    )  เป็นงานที่ค่อนขา้งยุ่งยากซับซ้อนมากต้องประยกุต์ใช้ความรู้และประสบการณ์ในการปรับเปลี่ยนแนวทางปฏิบัตงิานให้เหมาะสม
กับสภาพการณ์ (21 – 25 คะแนน) 
(    )  เป็นงานที่มีความยุ่งยากซับซ้อนตอ้งประยุกต์ใช้ความรู้และประสบการณ์ในการก าหนดหรือปรับเปลี่ยนแนวทางปฏิบัติงานให้
เหมาะสมสอดคล้องกับสภาพการณ์ (26 – 30 คะแนน) 

  

กำรก ำกับตรวจสอบ 20  
(    ) ได้รับการก ากับ แนะน า ตรวจสอบ เร่ืองส่วนใหญ่ที่ก าลังด าเนินการ (1 – 5 คะแนน) 
(    ) ได้รับการก ากับ แนะน า ตรวจสอบเฉพาะบางเร่ืองที่ส าคัญ  (6 – 10 คะแนน) 
(    ) ได้รับการตรวจสอบติดตามความกา้วหนา้และผลการปฏิบัติงานเป็นระยะตามที่ก าหนดในแผนปฏิบัติงาน (11 – 15 คะแนน) 
(    ) ได้รับการตรวจสอบติดตามผลสัมฤทธิ์ของการปฏิบัติงานตามแผนงาน/โครงการบ้างเป็นครั้งคราว (16 – 20 คะแนน) 

   

กำรตัดสินใจ 20  
(    ) ได้รับการมอบอ านาจในการตัดสินใจค่อนข้างน้อย จ าเป็นต้องผ่านการกลั่นกรองจากผู้บังคับบัญชาก่อน(1 – 5 คะแนน) 
(    ) ได้รับมอบอ านาจในการตัดสินใจค่อนข้างมากโดยจะมีการกลั่นกรองในบางเร่ืองที่ส าคัญ(6 – 10  คะแนน) 
(    ) ได้รับมอบอ านาจในการตัดสินใจค่อนข้างมากสามารถวางแผนและก าหนดการท างานและแก้ปัญหาในงานที่รับผิดชอบด้วยตนเอง 
(11 – 15  คะแนน) 
(    ) ได้รับมอบอ านาจในการตัดสินใจอย่างอิสระสามารถปรับเปลี่ยนแนวทางและแก้ไขปัญหาในการปฏิบัติงานที่รับผิดชอบด้วยตนเอง
ค่อนข้างมาก(16 – 20 คะแนน) 

  

รวม 100  

 
ตอนที่ 2  สรุปควำมเห็นของคณะกรรมกำรประเมิน 
ควำมเห็นของคณะกรรมกำรประเมิน 
(    )  ผา่นการประเมนิ (ได้คะแนนไมต่่ ากว่าร้อยละ 60) (    ) ไม่ผ่านการประเมิน (ได้คะแนนไม่ถึงร้อยละ 60) 
ระบุเหตุผล………………………………………………………………………………………………………………….… 

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

 (ลงชื่อผูป้ระเมิน)  ………………………………… (ลงชื่อผูป้ระเมิน)       …………………………  

(…………………………………)   (…………………………………) 

       ประธานกรรมการ       กรรมการล าดับที่ 2 
(ลงชื่อผูป้ระเมิน)  ………………………………… 

(…………………………………) 

        กรรมการล าดับที่ 3 



  
 

แบบประเมินคุณลักษณะของบุคคล 
 

รำยกำรประเมิน คะแนนเต็ม คะแนนที่ได้รับ 

ควำมรับผิดชอบ  พิจารณาจากพฤติกรรม เช่น 
- เอาใจใส่ในการท างานที่ได้รับมอบหมายและหรืองานที่เกี่ยวข้องอย่างมีประสิทธิภาพ 

15  

- พัฒนาและปรับปรุงงานในหน้าที่ให้ดยีิง่ขึ้นและหรือแก้ไขปัญหาหรอืข้อผิดพลาดที่เกิดขึ้น    
ควำมประพฤต ิ  พิจารณาจากพฤติกรรม  เช่น 15  
        - การรักษาวินัย – ความเป็นผู้น า -ให้ความร่วมมือกับเพื่อนรว่มงาน- ปฏิบัติงานอยู่ในกรอบของข้อบังคับว่าด้วย

จรรยาบรรณและค่านิยมสร้างสรรค์ของข้าราชการพลเรือน /มาตรฐานคุณธรรมและจริยธรรมของ ปค.  
  

กำรแก้ไขปัญหำและกำรตดัสินใจ  พิจารณาจากพฤติกรรม เช่น 15  
        - การวิเคราะห์สาเหตุและเช่ือมโยงปัญหา – วิเคราะห์ทางแก้ปญัหาโดยมีทางเลือกปฏิบัติได้หลายวธิี  - ใช้ขอ้มลู

ประกอบในการตัดสินใจแก้ปัญหา  
   

กำรพัฒนำตนเอง  พิจารณาจากพฤติกรรม  เช่น 15  
       - ติดตาม ศึกษา ค้นคว้าหาความรูใ้หม่ ๆ หรือสิ่งที่เป็นความก้าวหน้าทางวชิาการ/วิชาชีพอยู่เสมอ - สนใจและปรบั

ตนเองให้ก้าวหนา้ทันวิทยาการใหม่ ๆ ตลอดเวลา - น าความรู้และวิทยาการใหม่ ๆ มาประยุกต์ใช้ในการปฏิบัติงานได้อย่าง
มีประสิทธิภาพ 

  

ควำมเสียสละ  พิจารณาจากพฤติกรรม เช่น 
     -  การอุทิศเวลาให้งาน  
     -  สามารถช่วยเหลือหนว่ยงานขององค์กรอื่น ๆ ทั้งภายในและภายนอก 

15  

ควำมคิดริเริ่ม   พิจารณาจากพฤติกรรม เช่น 
        - คิดค้นและปรับปรุงระบบงาน แนวทาง และวธิีด าเนินการใหม่ ๆ เพือ่เพิ่มประสิทธิภาพและประสิทธิผลของงาน 
        - แสดงความคิดเห็น ใหข้้อเสนอแนะอยา่งสมเหตุสมผลและสามารถปฏบิัติได้จริง 
        - แสวงหาความรู้  น ามาใช้ประโยชน์ และเป็นผู้น าการเปลี่ยนแปลงภายในหน่วยงาน 
        - ตรวจสอบ ปรับปรุง แก้ไข หรือดัดแปลงวิธีท างานให้มีประสิทธิภาพและก้าวหน้าอยู่ตลอดเวลา 

- สนใจและมีความสามารถในการจัดการงานที่ยุ่งยากซับซ้อน 

15  

ควำมสำมำรถในกำรสื่อสำร  พิจารณาจากพฤติกรรม เช่น 
- สื่อสารกับบุคคลต่าง ๆ ได้ด ีเข้าใจถูกต้องตรงกัน เช่น ผู้บังคับบัญชา เพื่อนร่วมงาน ผู้รับบริการ และผู้ที่เกี่ยวข้อง  

- ถ่ายทอดและเผยแพร่ความรู้ทางวิชาการให้ผู้อื่นเข้าใจได้อย่างชัดเจนโดยใช้ภาษาอย่างถูกต้องเหมาะสม 

10  

รวม 100  

 
ตอนที่ 2  สรุปควำมเห็นของคณะกรรมกำรประเมิน 
ควำมเห็นของคณะกรรมกำรประเมิน 
(    )  ผ่านการประเมนิ (ได้คะแนนรวมไม่ต่ ากว่าร้อยละ 60) (    ) ไม่ผา่นการประเมิน (ได้คะแนนรวมไม่ถึงร้อยละ 60) 
ระบุเหตุผล………………………………………………………………………………………………………………….… 

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

 (ลงชื่อผูป้ระเมิน)  ………………………………… (ลงชื่อผูป้ระเมิน)       …………………………  

(…………………………………)   (…………………………………) 
       ประธานกรรมการ       กรรมการล าดับที่ 2 
(ลงชื่อผูป้ระเมิน)  ………………………………… 

(…………………………………) 

        กรรมการล าดับที่ 3 
 
 



  
 

แบบเสนอผลงำนและกำรรับรอง 
 

ชื่อผู้ขอรับกำรประเมิน   ……………………………………………………………………………………………………………………………… 
ขอประเมินเพื่อแตง่ตั้งให้ด ำรงต ำแหนง่   ………………..................................................……………….  ระดับ  ……….…… 

 

ตอนที่ 1  หน้ำที่ควำมรับผิดชอบ (ให้ระบุหน้าที่ความรับผิดชอบของต าแหน่งหรือที่ได้รับมอบหมายในปจัจุบนั) 
............................................................................................................................................................................. 
............................................................................................................................................................................. 
............................................................................................................................................................................. 
............................................................................................................................................................................. 
............................................................................................................................................................................. 
ตอนที่ 2  ผลงำนหรือผลกำรปฏิบัติงำน และข้อเสนอกำรพัฒนำงำน 
 1) ผลงำนหรือผลกำรปฏิบตัิงำน 
 ชื่อผลงาน ................................................................................................................................. 
 ช่วงเวลาที่ท า

ผลงาน 
................................................................................................................................. 

 ขณะด ารงต าแหนง่ ...................... ระดับ ..... สังกัด ............................................................... 
 สัดส่วนในการปฏบิัติงาน (กรณีเป็นผลการปฏิบัติงานร่วมกันหลายคน) 
 เป็นผลการปฏิบัตงิานของผู้ขอรับการประเมินร้อยละ ..........................  (ต้องไม่น้อยกว่า 30 %) 
 ผลสัมฤทธิ์ของงาน (ระบุความส าเร็จเป็นผลผลิต ผลลัพธ์ หรือประโยชน์ที่ได้รบัในเชิงปริมาณหรือคุณภาพ)  
............................................................................................................................................................................ 
............................................................................................................................................................................ 
 2) ข้อเสนอกำรพัฒนำงำนในต ำแหน่งที่ขอประเมิน (ข้อเสนอแนวคิด แนวทาง และวิธีการพฒันางานหรือ

ปรับปรุงงาน) 
 ชื่อข้อเสนอ .......................................................................................................................................... 
 วัตถุประสงค์หรือเป้าหมาย (ระบุวัตถุประสงค์ ผลลัพธ์ หรือผลสัมฤทธิ์ที่ได้รบัจากการปฏบิัติตามข้อเสนอฯ) 
 .............................................................................................................................................................. 
 .............................................................................................................................................................. 

รำยละเอียดปรำกฏตำมเอกสำรผลงำนแนบท้ำยค ำขอประเมินนี้ 
ตอนที่ 3  กำรรับรองผลงำน 
1. ค ำรับรองของผู้ขอรับกำรประเมิน 
                 ขอรับรองว่าผลงานดังกลา่วข้างต้นเปน็ความจริงทุกประการ 
 
    ........................................    ลงชื่อผู้ขอรับการประเมิน       
     
    (...........................................) 
 
 
   ต าแหน่ง..............................................                    
                                     
  วันที่              (.....................................................) 
 
 



  
 

2. ค ำรับรองของผู้ร่วมจัดท ำผลงำน (กรณีเป็นผลงานร่วมกันหลายคน) 
 ขอรับรองว่าสัดส่วนและลักษณะงานของผู้ขอรับการประเมินที่เสนอไว้ข้างต้น ถูกต้องตรงตามความเป็นจริงทุกประการ 
 
                                               ลงชื่อ                                                            ....................................................... ผู้ร่วมปฏิบัติงาน 
                                            ต าแหน่ง (.........................................)  
                                                        .......................................................  
   
                                               ลงชื่อ                                                            ....................................................... ผู้ร่วมปฏิบัติงาน 
 (........................................)  
                                            ต าแหน่ง                                                        .......................................................  
3. ค ำรับรองของผู้บังคับบัญชำ  

                 -  ได้ตรวจสอบผลงานที่เสนอให้ประเมินแล้ว เห็นว่าถูกต้องตรงตามความเป็นจริงทุกประการ 
                 -  ได้พิจารณาข้อเสนอการพัฒนางานแล้ว เห็นวา่ เป็นประโยชน์กับส่วนงานและเป็นไปได้ในทางปฏบิัติ 
                 ความเห็นอ่ืน ๆ (ถ้ามี) ............................................................................................................................. 
 
 
                                               ลงชื่อ                                                            .......................................................  
 (..........................................)  
                                            ต าแหน่ง                                                        ....................................................... 
                                               วันที่                                                              .......................................................  
   

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



  
 

รูปแบบที่ 1 เอกสำรผลงำนระดับช ำนำญงำน/ช ำนำญกำร 
 
ผลงำนชิ้นที่ 1 ผลงำนหรือผลส ำเร็จของงำน 
 1. ชื่อของผลงานหรืองานที่ปฏิบัติ.......................................................... 
 2. ช่วงเวลาที่กระท าผลงาน...... (ต าแหน่ง และสังกัด ขณะที่กระท าผลงานในขณะนั้น) 
 3. ที่มา/ความเป็นมา/สภาพปัญหา/หลักการและเหตุผล        
.......................................................................................................... .........................................................     
.......................................................................................................... .........................................................     
.......................................................................................................... ......................................................... 
 4. รายละเอียดการปฏิบัติงานหรือขั้นตอนการปฏิบัติงาน      
................................................................................ ...................................................................................     
.......................................................................................................... .........................................................     
.......................................................................................................... .........................................................     
........................................................................................ ...........................................................................     
.......................................................................................................... .........................................................     
.......................................................................................................... ......................................................... 
 5. ความรู้ความสามารถหรือความช านาญที่ต้องใช้ในการปฏิบัติงาน     
.......................................................................................................... .........................................................     
.......................................................................................................... .......................................................     
.......................................................................................................... ......................................................... 
 6. ผลส าเร็จของผลสัมฤทธิ์ของงาน     
.......................................................................................................... .........................................................     
...................................................................................................... .............................................................     
.......................................................................................................... ......................................................... 
 7. ปัญหาอุปสรรค และแนวทางแก้ไข     
.......................................................................................................... .........................................................     
.............................................................................. .....................................................................................     
.......................................................................................................... ......................................................... 
 8. เอกสารอ้างถึงประกอบแนบท้ายเนื้อหาผลงาน (ถ้ามี)     
.......................................................................................................... .........................................................     
.......................................................................................................... ......................................................... 
    (หมำยเหตุ ผลงานชิ้นที่ 1 ต้องมีองค์ประกอบทุกหัวข้อ (ยกเว้นข้อ 8) โดยเฉพาะเนื้อหาหัวข้อ 4. 
ต้องมีรายละเอียดหรือขั้นตอนปฏิบัติงานที่ชัดเจน โดยผลงานต้องมีเนื้อหาผลงานไม่น้อยกว่า 3 หน้ากระดาษ A 
4) 
 
 
 
 
 



  
 

 
รูปแบบท่ี 2 ข้อเสนอกำรพัฒนำงำนในต ำแหน่งที่ขอประเมิน (ระดับช านาญงาน/ช านาญการ) 

 1. ชื่อข้อเสนอ..................................................... 
 2. ต าแหน่งและสังกัด ของต าแหน่งที่ขอประเมิน................................................. 
 3. สภาพปัญหา ความเป็นมา หรือกรอบแนวความคิด        
             
.......................................................................................................... ...................................................... 
.......................................................................................................... ...................................................... 
................................................................... ............................................................................................. 
 
 4. วัตถุประสงค์และเป้าหมาย 
             
.......................................................................................................... ...................................................... 
.......................................................................................................... ...................................................... 
................................................................................................................................................................ 
.......................................................................................................... ................................................... 
 
 5. ขั้นตอนและวิธีการด าเนินงาน  
             
.......................................................................................................... ...................................................... 
.......................................................................................................... ...................................................... 
.......................................................................................................... ...................................................... 
.......................................................................................................... ....................................................................
........................................................ ......................................................................................................................
.......................................................................................................... ....................... 

6.  ระยะเวลาที่จะด าเนินการ         
.......................................................................................................... ...................................................... 
.................................................................... ............................................................................................ 
.......................................................................................................... ...................................................... 

7. ผลที่คาดว่าจะได้รับ       
           ............................................................................................... ................................................................. 
......................................................... .....................................................................................................................
.......................................................................................................... ..................................... 
.......................................................................................................... ................................................... 
   (หมำยเหตุ ข้อเสนอเพ่ือการพัฒนางาน เป็นข้อเสนอแนวคิดเพ่ือพัฒนางานในต าแหน่งที่
จะได้รับการแตง่ตั้ง ซึ่งเป็นข้อเสนอที่จะกระท าในอนาคตหากว่าได้รับการแต่งตั้งให้ด ารงต าแหน่งในระดับที่
สูงขึ้น ซึ่งเป็นประโยชน์ต่อการปฏิบัติงาน หรือต่อความก้าวหน้าทางการปฏิบัติงานที่เก่ียวข้อง สามารถช่วย
เสริมบทบาทภารกิจ ยุทธศาสตร์ของส่วนงาน และมหาวิทยาลัย ไม่ต่ ากว่า 3 หน้ากระดาษ) 


