ก.บ.ม. 01
แบบประเมินเพื่อแตงตัง้ ขาราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษา
ใหดํารงตําแหนงในระดับที่สูงขึ้น กรณีตาํ แหนงปฏิบตั กิ ารระดับตนและตําแหนงปฏิบัติการระดับกลาง (ระดับควบ)
สังกัดมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย
สวนที่ 1

ขอมูลเบื้องตนของผูรับการประเมิน (ผูรบั การประเมินเปนผูกรอก)

1) ชื่อ...........................................................................................................
เกิดวันที่..............เดือน.....................................พ.ศ........................... อายุ..........................ป
2) ปจจุบันดํารงตําแหนง ............................................................... ระดับ .................. ตําแหนงเลขที่....................
สังกัด ............................................................. (งาน/กองหรือหนวยงานเทียบเทา/คณะหรือสถาบันหรือสํานัก)
เริ่มรับราชการเมื่อวันที่ ..............................................................รวมอายุราชการ.....................ป ............ เดือน
เริ่มดํารงตําแหนงในสายงานนี้เมื่อ .....................................................................................................................
อัตราเงินเดือนปจจุบัน ..............................................บาท (ปงบประมาณ พ.ศ. .............. )
3) ประวัตกิ ารศึกษา
คุณวุฒ/ิ สาขา
ป พ.ศ.ที่ไดรับ
สถานศึกษาและประเทศ
3.1
.......................................
....................................
.................................................
3.2
.......................................
....................................
................................................
3.3
.......................................
....................................
...............................................
4) ประวัตกิ ารฝกอบรมหรือดูงาน
หลักสูตร/สาขาที่อบรม
จัดโดย
ระยะเวลา
...................................................... .................................................
...........................................
...................................................… .................................................
...........................................
5) ประวัตกิ ารทํางาน (จากเริม่ รับราชการจนถึงปจจุบันการโยกยายตําแหนงการเลื่อนระดับตําแหนง)
วัน/เดือน/ป
ตําแหนง
ระดับ
สังกัด
……………………… ………………………… ………………
……………………………….
……………………… ………………………… ………………
……………………………….
……………………… ………………………… ………………
……………………………….
6) ประสบการณพิเศษในการทํางาน (เคยปฏิบัติงานเกี่ยวกับอะไรบางทีน่ อกเหนือจากขอ 5 เชน หัวหนาโครงการ
หัวหนางาน กรรมการ อนุกรรมการ)
…………………………………………………………………………………………………………………..
…………………………………………………………………………………………………………………...
………………………………………………………………………………………………………………….
…………………………………………………………………………………………………………………..
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7) ผลงานดีเดน/ผลงานที่ภาคภูมิใจ/รางวัล
.................................................................................................................................................................................
....................................................................................................................................................................................
....................................................................................................................................................................................
8) ประวัตกิ ารถูกลงโทษทางวินัย (ถามี)
...............................................................................................................................................................................
...........................................................................................................................................................................
ขอรับรองวาขอความดังกลาวขางตนเปนความจริงทุกประการ
(ลงชื่อ)............................................ (ผูขอรับการประเมิน)
(............................................)
(ตําแหนง)..............................................
(วันที)่ .............../.............../...................
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การตรวจสอบคุณสมบัตขิ องบุคคล
สรุปผลการตรวจสอบคุณสมบัติของบุคคล
( ) มีคุณสมบัติครบถวนที่จะดําเนินการตอไป
โดยมีคณ
ุ สมบัติครบถวนที่จะไดรับการเลื่อนขั้นแตงตั้งใหดาํ รงตําแหนง.....................................................
ไมกอนวันที่................................................................................................
(สําหรับผูที่ไมไดเลื่อนขั้นเงินเดือนเพราะถูกลงโทษทางวินยั จะสามารถเลื่อนระดับไดไมเกินวันที่สามารถ
เลื่อนขั้นเงินเดือนได)
( ) ขาดคุณสมบัติ เนื่องจาก..............................................................................

(ลงชื่อ)............................................ผูตรวจสอบ
(............................................)
(ตําแหนง)..................................................
(วันที)่ .............../.............../...................
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สวนที่ 2

หนาที่ความรับผิดชอบและความรูความสามารถที่ตองการของตําแหนงที่จะประเมิน
( กําหนดโดยหัวหนาหนวยงานทีต่ ําแหนงนั้นสังกัดอยางนอย 2 ระดับ )

1) หนาที่ความรับผิดชอบของตําแหนง (หมายถึง ในแตละตําแหนงใหกําหนดหนาทีแ่ ละความรับผิดชอบ
ขอบเขตของงานที่สําคัญ ทั้งงานซึ่งเปนงานหลักและงานดานอื่นๆ ที่เกี่ยวของใหชดั เจน)
………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………
2) ความตองการของตําแหนง (หมายถึง ตําแหนงทีจ่ ะประเมินตองการผูปฏิบัติงานซึ่งมีคุณสมบัติเฉพาะ
สําหรับตําแหนง และคุณสมบัติซึ่งจําเปนตองใชในการปฏิบัติงานในดานความรูความสามารถ ทักษะ
รวมทั้งคุณลักษณะอื่นๆ อยางไรบาง)
2.1 คุณสมบัติเฉพาะสําหรับตําแหนง
2.1.1 ระยะเวลาการดํารงตําแหนง..............................................................................................................
2.1.2 ประสบการณในการทํางาน.............................................................................................................
.........................................................................................................................................................
2.1.3 เงื่อนไขอื่นๆ เชน
- การฝกอบรม
หลักสูตร........................................................................................................................................
หลักสูตร........................................................................................................................................
- คุณสมบัติพิเศษ
....................................................................................................................................................
...................................................................................................................................................
2.2 ความรูความสามารถที่ตองการของตําแหนง
2.2.1 ความรู (ระบุความรูในดานตางๆ ที่จําเปนตองใชเพื่อการปฏิบัติงานในตําแหนงดังกลาและหรือความรู
พิเศษที่จะชวยใหการปฏิบัติงานมีประสิทธิภาพยิ่งขึน้ เชน ความรูเกีย่ วกับการใชคอมพิวเตอร ความรูเกี่ยวกับ
ระเบียบที่เกี่ยวของในการปฏิบัติงาน ฯลฯ)
......................................................................................................................................................................................
......................................................................................................................................................................................
......................................................................................................................................................................................
......................................................................................................................................................................................
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สวนที่ 2

หนาที่ความรับผิดชอบและความรูความสามารถที่ตองการของตําแหนงที่จะประเมิน
( กําหนดโดยหัวหนาหนวยงานทีต่ ําแหนงนั้นสังกัดอยางนอย 2 ระดับ )

2.2.2 ความสามารถ (ระบุความสามารถที่จําเปนตองใชเพื่อปฏิบัติงานในตําแหนงดังกลาวและหรือ
ความสามารถพิเศษที่จะชวยใหการปฏิบัติงานมีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น เชน ความสามารถในการ
เขียนบันทึก ความสามารถในการเสนอเรื่องที่จะพิจารณาตอที่ประชุม ฯลฯ )
.............................................................................................................................................................
...............................................................................................................................................................................
................................................................................................................................................................................
2.2.3 ทักษะหรือประสบการณที่จําเปน
............................................................................................................................................................
................................................................................................................................................................................
................................................................................................................................................................................
2.2.4 คุณลักษณะอืน่ ๆ ที่จําเปนตอการปฏิบัติงาน (ยกเวนความอุตสาหะ มนุษยสัมพันธ และความ
สามารถในการสื่อความหมาย ซึ่งไดกําหนดไวแลวในแบบประเมิน) เชน ตําแหนงผูปฏิบัติงาน
บริหารซึ่งทําหนาที่เกีย่ วกับการเงิน ตองกําหนดคุณลักษณะทีจ่ ําเปน คือ มีความซื่อสัตย เปนตน
...........................................................................................................................................................
................................................................................................................................................................................
................................................................................................................................................................................
2.2.5 ความเห็นผูบังคับบัญชา
...........................................................................................................................................................
................................................................................................................................................................................
ผูบังคับบัญชาระดับตน

(ลงชื่อ) ...................................................................
(.............................................................)
(ตําแหนง) ..............................................................
( วันที่ ) ............../............./................

ผูบังคับบัญชาระดับถัดไป (ลงชื่อ) ...................................................................
(.............................................................)
(ตําแหนง) ..............................................................
( วันที่ ) ............../............./................
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สวนที่ 3 การประเมินการปฏิบตั ิงาน และคุณลักษณะของบุคคลเพื่อเลื่อนตําแหนง

รายการประเมิน
1. การประเมินการ
ปฏิบัติงาน
1) ความรูความสามารถ
ในการปฏิบัติงานและ
คุณภาพ ของงาน

2) ความรับผิดชอบตอ
หนาที่
3) ความประพฤติ

องคประกอบที่ใชพิจารณาในการประเมิน

ก. ความรูความสามารถในการปฏิบัติงาน
พิจารณาจาก
1) ความรอบรู ความชํานาญ ความ สามารถในการ
วิเคราะหงานที่ปฏิบัติ และ
งานอื่นที่เกี่ยวของ
2) ความเขาใจในนโยบายและเปาหมายของหนวยงาน
3) ความรูความสามารถที่เพิ่มขึ้นในการปฏิบัติงาน
ปจจุบัน และการพัฒนาปรับปรุงความรูความเขาใจ ความ
สนใจที่จะนําไปใชปฏิบัติงานใหดีขึ้น และเพื่อที่จะรับงาน
ที่มีคุณภาพสูงขึ้นได ฯลฯ
4) ความคิดริเริ่มสรางสรรคงาน
พัฒนางาน การแกไขปญหาอุปสรรคใน
การปฏิบัติงาน (เฉพาะกรณีตําแหนงปฏิบัติการระดับกลาง
ซึ่งเปนสายงานที่ตอง บรรจุผูมีวุฒิการศึกษาระดับปริญญา
ขึ้นไป)
ข. คุณภาพของงาน
พิจารณาจากความสามารถในการปฏิบัติงานที่ไดรับ
มอบหมาย โดยคํานึงถึง ความสําเร็จในเวลาที่กําหนดความ
ถูกตอง แมนยํา ความครบถวนสมบูรณ และความ เปน
ระเบียบเรียบรอยของงาน ฯลฯ
พิจารณาจากความตั้งใจ ความเต็มใจ และความมุงมั่นที่จะ
ทํางานที่ไดรับมอบหมายใหสําเร็จและเปนผลดีแกทาง
ราชการ
พิจารณาจากความรับผิดชอบตอหนาที่ ตลอดทั้งไมละเลย
ตองานและพรอมที่จะรับผิดชอบตอ ผลของงานที่เกิดขึ้น
ฯลฯ
พิจารณาจากอุปนิสัย บุคลิกลักษณะ ทวงที วาจา
การวางตัว รวมทั้งคุณธรรม จริยธรรมดานตางๆ ที่จําเปน
สําหรับตําแหนง ตลอดจนการปฏิบัติตามระเบียบ ของทาง
ราชการและหนวยงาน ฯลฯ

ดีมาก
(4)

ผลการประเมิน
ดี พอใช
ตอง
ปรับปรุง
(3) (2)
(1)
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สวนที่ 3 การประเมินการปฏิบตั ิงาน และคุณลักษณะของบุคคลเพือ่ เลื่อนตําแหนง (ตอ)

รายการประเมิน
2. การประเมินคุณลักษณะ
ของบุคคลที่จําเปนสําหรับ
ตําแหนง
1) ความอุตสาหะ

2) มนุษยสัมพันธ

3) ความสามารถใน
การสื่อความหมาย

4) อื่น ๆ

องคประกอบที่ใชพิจารณาในการประเมิน

พิจารณาจากความมีมานะ อดทน และเอาใจใสในหนาที่
การงาน กระตือรือรนในการปฏิบัติงานอุทิศเวลาใหกับ
ทางราชการและมีความขยันหมั่นเพียรฯลฯ
พิจารณาจากความสามารถในการปฏิบัติงานรวมกับผูอื่น
อยางมีประสิทธิภาพ ยอมรับฟงความคิดเห็นของผูอื่น
ยอมรับในความสามารถของผูรวมงานทุกระดับ แกไข
และลดขอขัดแยงอันอาจจะเปนอุปสรรคตองานราชการ
และหรือความสามารถในการสรางความสัมพันธอันดีกับ
ประชาชน หรือ ผูมาติดตอ รวมทั้งเต็มใจในการใหความ
ชวยเหลือและบริการผูมาติดตอ ฯลฯ
พิจารณาจากความสามารถในการแสดงความคิดเห็นที่
เกี่ยวของกับการปฏิบัติงาน การสื่อสารกับผูบังคับบัญชา
ผูใตบังคับบัญชาและเพื่อนรวมงาน ทั้งดวยวาจา หรือ
ลายลักษณอักษร ความสามารถในการใชภาษาอยาง
เหมาะสม เกี่ยวกับการใหขอมูลขาวสาร การบันทึก หรือ
การรายงานตางๆ ฯลฯ

ดีมาก
(4)

ผลการประเมิน
ดี พอใช
ตอง
ปรับปรุง
(3) (2)
(1)
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สวนที่ 4 สรุปความเห็นในการประเมิน
ความเห็นของคณะกรรมการ
c ผานการประเมิน สมควรเลื่อนขึ้นแตงตั้งใหดํารงตําแหนงในระดับที่สูงขึ้น
c ไมผานการประเมิน ตองประเมินใหม
เหตุผลเพราะ.................................................................................................................................................
สรุปความเห็นทั่วไปและขอสังเกตอื่นๆ
.........................................................................................................................................................................
........................................................................................................................................................................
(ลงชื่อ).........................................ประธานกรรมการ
(.................................................)
ตําแหนง.........................................

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

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

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

(ลงชื่อ)....................................กรรมการและเลขานุการ
(.................................................)
ตําแหนง.........................................
วันที่ .............................................

