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แบบเสนอขอรับการประเมินเข้าสู่ตาํ แหน่งประเภทวิชาชีพเฉพาะหรือเชี่ยวชาญเฉพาะ
ระดับชํานาญการ/ระดับชํานาญการพิเศษ/ระดับเชี่ยวชาญ/ระดับเชีย่ วชาญพิเศษ
โดย

 วิธีปกติ

 วิธีพิเศษ

ส่วนที่ ๑
ข้อมูลเบื้องต้นและประวัติผขู้ อกําหนดตําแหน่ง
ตอนที่ ๑ ข้อมูลเบื้องต้น
๑) ชื่อ-นามสกุล นาย/นาง/นางสาว
 ข้าราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษา
 ลูกจ้างงบรายได้
 พนักงานมหาวิทยาลัย  งบประมาณแผ่นดิน  งบรายได้
ระดับ
๒) ตําแหน่ง
๓) สังกัด งาน/ฝ่าย/หน่วย
คณะ/สํานัก/สถาบัน
มหาวิทยาลัยรามคําแหง
๔) ขอแต่งตั้งให้ดํารงตําแหน่ง (ใส่เครื่องหมาย  ลงในช่อง )
 ระดับชํานาญการ
 ระดับชํานาญการพิเศษ
 ระดับเชี่ยวชาญ
 ระดับเชี่ยวชาญพิเศษ
ตอนที่ ๒ ประวัติส่วนตัวและการศึกษา
๑) การศึกษา (เรียงจากคุณวุฒิสูงสุดตามลําดับ)
คุณวุฒิ

ปี พ.ศ.
ที่สําเร็จการศึกษา

ชื่อสถานศึกษาและประเทศ

๑)
๒)
๓)
๔)
๕)
๒) วิทยานิพนธ์หรือสารนิพนธ์ในระดับบัณฑิตศึกษา (กรอกข้อมูลตามหลักการเขียนอ้างอิง)
๑)
๒)
๓)
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ตอนที่ ๓ ประวัติการทํางาน
๑) บรรจุหรือได้รับการจ้างครั้งแรก ตําแหน่ง/ระดับ
 ข้าราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษา
 ลูกจ้างงบรายได้
 พนักงานมหาวิทยาลัย  งบประมาณแผ่นดิน  งบรายได้
๒) ได้รับแต่งตั้งให้ดํารงตําแหน่ง (ตําแหน่งปัจจุบัน)
 ระดับปฏิบัติการ  ระดับชํานาญการ  ระดับชํานาญการพิเศษ  ระดับเชี่ยวชาญ
สังกัด
ตั้งแต่วันที่
เดือน
พ.ศ.
ถึงวันที่
เดือน
พ.ศ.
๓) ตําแหน่งหน้าที่อื่นที่มีความสําคัญและสอดคล้องกับงานที่รับผิดชอบ เช่น เป็นกรรมการ/คณะทํางาน
๓.๑
คําสั่งที่
เรื่อง
ลงวันที่
๓.๒
คําสั่งที่
เรื่อง
ลงวันที่
๓.๓
คําสั่งที่
เรื่อง
ลงวันที่
๓.๔
คําสั่งที่
เรื่อง
ลงวันที่
ตอนที่ ๔ หน้าที่ความรับผิดชอบ ลักษณะงานทีป่ ฏิบัติ
๑) หน้าที่ความรับผิดชอบในปัจจุบันตามคําบรรยายลักษณะงานของตําแหน่ง (Job Description) [เขียนให้
สอดคล้องกับมาตรฐานกําหนดตําแหน่ง โดยแบ่งออกเป็น ๔ ด้าน ประกอบด้วย (๑) ด้านการปฏิบัติการ
(๒) ด้านการวางแผนงาน (๓) ด้านการประสานงาน และ (๔) ด้านการบริการ และเขียนให้ละเอียดว่า
ทําอะไร]
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ตอนที่ ๔ หน้าที่ความรับผิดชอบ ลักษณะงานทีป่ ฏิบัติ (ต่อ)
๒) ลักษณะงานที่ปฏิบัติอยู่ในปัจจุบัน (เขียนให้ละเอียดว่า ทําอย่างไร)

ตอนที่ ๕ ผลการปฏิบัติงานย้อนหลัง ๓ ปี (ระบุรายละเอียดงานและปริมาณ)
๑) งานประจําในหน้าที่
รายละเอียดงาน

หน่วยนับ

ผลการปฏิบัตงิ านย้อนหลัง ๓ ปี
ปี พ.ศ.
ปี พ.ศ.
ปี พ.ศ.

๑)
๒)
๓)
๔)
๕)
๖)
๒) งานสนับสนุน/งานบริการวิชาการหรืองานวิชาชีพ
รายละเอียดงาน
๑)
๒)
๓)
๔)
๕)
๖)

หน่วยนับ

ผลการปฏิบัตงิ านย้อนหลัง ๓ ปี
ปี พ.ศ.
ปี พ.ศ.
ปี พ.ศ.
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ตอนที่ ๕ ผลการปฏิบัติงานย้อนหลัง ๓ ปี (ระบุรายละเอียดงานและปริมาณ) (ต่อ)
๓) งานบริหาร (ระบุงานบริหารที่รับผิดชอบ เช่น หัวหน้าหน่วย/หัวหน้างาน/หัวหน้าหน่วย)
รายละเอียดงาน

หน่วยนับ

ผลการปฏิบัตงิ านย้อนหลัง ๓ ปี
ปี พ.ศ.
ปี พ.ศ.
ปี พ.ศ.

๑)
๒)
๓)
๔)
๕)
๖)
๔) งานอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง (งานกิจกรรมของหน่วยงานที่สังกัดและของมหาวิทยาลัย)
รายละเอียดงาน

หน่วยนับ

ผลการปฏิบัตงิ านย้อนหลัง ๓ ปี
ปี พ.ศ.
ปี พ.ศ.
ปี พ.ศ.

๑)
๒)
๓)
๔)
๕)
๖)
หมายเหตุ ให้อ้างอิงคําสั่งของหน่วยงานหรือคําสั่งของมหาวิทยาลัยให้ชัดเจน

5

ม.ร.ประเมิน ๒

ส่วนที่ ๒
ผลสัมฤทธิ์ของงานตามตัวชีว้ ัดของตําแหน่งที่ครองอยู่
๑. คําชี้แจง
ให้ผู้ขอกรอกข้อมูลและผู้รับผิดชอบงานการเจ้าหน้าที่รับรองคะแนนผลการประเมินผลสัมฤทธิ์ของงานตามแบบประเมิน
ผลการปฏิบัติงานเพื่อเลื่อนเงินเดือน/ค่าจ้างย้อนหลัง ๓ ปี (ไม่ต้องแนบแบบ ป.ม.ร.)

ครั้งที/่ ปี

คะแนนเต็ม

คะแนนที่ได้

คิดเป็นร้อยละ
คะแนนที่ได้ X ๑๐๐
คะแนนเต็ม

๑)
๒)
๓)
๔)
๕)
๖)
รวม
๒. สรุปผลการประเมิน (คะแนนเฉลี่ย ๓ ปี)
 ดีเด่น
๑ ๒
 ดีมาก
๑ ๒
 ดี
๑ ๒
 พอใช้
๑ ๒
 ควรปรับปรุง

คะแนน
คะแนน
คะแนน
คะแนน
คะแนนต่ํากว่า ๖๐ คะแนน

ผู้รับรอง
ลงชื่อ
(
)
ตําแหน่ง
(ผู้รับผิดชอบงานการเจ้าหน้าที่)
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๓. เกณฑ์การตัดสิน
 โดยวิธีปกติ
๑. ตําแหน่งระดับชํานาญการ (๗๐ – ๗๔ คะแนน) และระดับชํานาญการพิเศษ (๗๕ – ๗๙ คะแนน) ต้องมี
ผลสัมฤทธิ์ของงานตามตัวชี้วัดของตําแหน่งที่ครองอยู่ในระดับดีขึ้นไป
๒. ตําแหน่งระดับเชี่ยวชาญ (๘๐ – ๘๔ คะแนน) และระดับเชี่ยวชาญพิเศษ (๘๕ – ๘๙ คะแนน) ต้องมี
ผลสัมฤทธิ์ของงานตามตัวชี้วัดของตําแหน่งที่ครองอยู่ในระดับดีมากขึ้นไป
 โดยวิธีพิเศษ
๑. ตําแหน่งระดับชํานาญการ (๘๐ – ๘๔ คะแนน) และระดับชํานาญการพิเศษ (๘๕ – ๘๙ คะแนน) ต้องมี
ผลสัมฤทธิ์ของงานตามตัวชี้วัดของตําแหน่งที่ครองอยู่ในระดับดีมากขึ้นไป
๒. ตําแหน่งระดับเชี่ยวชาญ (๙๐ – ๙๔ คะแนน) และระดับเชี่ยวชาญพิเศษ (๙๕ – ๑๐๐ คะแนน) ต้องมี
ผลสัมฤทธิ์ของงานตามตัวชี้วัดของตําแหน่งที่ครองอยู่ในระดับดีเด่นขึ้นไป
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ส่วนที่ ๓
ความรู้ความสามารถ และทักษะที่จําเป็นสําหรับตําแหน่งที่จะประเมิน
๑. คําชี้แจง
ให้ผู้บังคับบัญชาระดับผู้อํานวยการกองหรือหัวหน้าสํานักงานเลขานุการ ประเมินความรู้ความสามารถ และทักษะ
ที่จําเป็นสําหรับตําแหน่งที่จะประเมินตามองค์ประกอบ ดังนี้

องค์ประกอบการประเมิน
๑. ความรู้ความสามารถที่จําเป็นสําหรับการปฏิบัติงาน
( ) ๑.๑ มี วุ ฒิ ก ารศึ ก ษาระดั บ ปริ ญ ญาตรี และสามารถนํ า
องค์ความรู้ที่ศึกษามาใช้ในการปฏิบัติหน้าที่ราชการได้
(๑ – ๑๐ คะแนน)
( ) ๑.๒ มีความรู้ความสามารถตามที่กําหนดไว้ในระดับที่ ๑.๑
และมีความรู้ความสามารถ ความชํานาญงาน ทักษะ
และประสบการณ์สูงเฉพาะทาง โดยใช้หรือประยุกต์
หลักการ เหตุผล แนวคิด ทฤษฎีของงานในสายอาชีพ
ที่ปฏิบัติหรือพัฒนางานในหน้าที่หรือแก้ไขปัญหาที่มี
ความยุ่งยาก และมีขอบเขตกว้างขวาง
(๑๑ – ๒๐ คะแนน)
( ) ๑.๓ มีความรู้ความสามารถตามที่กําหนดไว้ในระดับที่ ๑.๒
และมี ค วามรู้ ค วามเข้ า ใจอย่ า งถ่ อ งแท้ เ กี่ ย วกั บ
ลักษณะงาน หลักการ เหตุผล แนวคิด ทฤษฎีของงาน
ในสายอาชี พ ที่ ป ฏิ บั ติ จนสามารถนํ า มาประยุ ก ต์
และวิ เ คราะห์ ใ ช้ ใ ห้ เข้ า กั บ สถานการณ์ ต่ า ง ๆ ได้
มี ค วาม คิ ดริ เ ริ่ ม สร้ า งสรรค์ ใน ก ารพั ฒ น างาน
ให้ มี ป ระ สิ ท ธิ ภ าพ เพิ่ ม ขึ้ น ห รื อ แ ก้ ปั ญ ห าที่ มี
ความยุ่งยากมาก และมีขอบเขตกว้างขวาง
(๒๑ – ๓๐ คะแนน)

คะแนน
เต็ม
๕๐

คะแนน
ที่ได้

ระบุเหตุผลการประเมิน
และหรือ
หลักฐานประกอบ
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๑. คําชี้แจง (ต่อ)
ให้ผู้บังคับบัญชาระดับผู้อํานวยการกองหรือหัวหน้าสํานักงานเลขานุการ ประเมินความรู้ความสามารถ และทักษะ
ที่จําเป็นสําหรับตําแหน่งที่จะประเมินตามองค์ประกอบ ดังนี้
ระบุเหตุผลการประเมิน
คะแนน คะแนน
องค์ประกอบการประเมิน
และหรือ
เต็ม
ที่ได้
หลักฐานประกอบ
๑. ความรู้ความสามารถที่จําเป็นสําหรับการปฏิบัติงาน (ต่อ)
๕๐
( ) ๑.๔ มีความรู้ความสามารถตามที่กําหนดไว้ในระดับที่ ๑.๓
และมี ค วามเชี่ ย วชาญ และประสบการณ์ สู งเกี่ ย วกั บ
ทฤษฎี หลักวิชาหรือหลักการเกี่ยวกับงานเฉพาะด้าน
หรื อ เฉพาะทาง โดยประยุ ก ต์ ท ฤษฎี แนวคิ ด ใน
สายอาชี พ ที่ ป ฏิ บั ติ ห น้ าที่ ราชการ และสามารถแก้ ไข
ปัญหาที่ยุ่งยากมากและมีขอบเขตกว้างขวาง รวมทั้งให้
คําปรึกษา แนะนําและถ่ายทอดความรู้ได้
(๓๑ – ๔๐ คะแนน)
( ) ๑.๕ มีความรู้ความสามารถตามที่กําหนดไว้ในระดับที่ ๑.๔
และเป็นผู้เชี่ยวชาญ และประสบการณ์สูงมากเกี่ยวกับ
ทฤษฎี หลักวิชาในสายวิชาชีพที่ปฏิบัติหน้าที่ราชการ
เฉพาะด้ า นหรื อ เฉพาะทาง เนื่ อ งจากการสั่ ง สม
ประสบการณ์ แ ละองค์ ค วามรู้ โดยประยุ ก ต์ ท ฤษฎี
แนวความคิด เพื่อปฏิบัติหน้าที่ราชการที่ต้องตัดสินใจ
แก้ปั ญ หาที่ มี ค วามยุ่ งยากมากและซั บ ซ้ อ นเป็ น พิ เศษ
มี ข อบ เขตกว้ า งขวางมากห รื อ ถ่ า ยท อดความ รู้
ให้คําปรึกษา แนะนําได้ (๔๑ – ๕๐ คะแนน)
๒. ความรู้เรื่องกฎหมาย และกฎ ระเบียบราชการ
๓๐
( ) ๒.๑ มี ค วามรู้ ค วามเข้ า ใจกฎหมาย หรื อ กฎ ข้ อ บั ง คั บ
หรือกฎระเบียบที่เกี่ยวข้องกับการปฏิบัติหน้าที่ราชการ
งานประจําที่ปฏิบัติ เช่น พระราชบัญญัติมหาวิทยาลัย
รามคําแหง พระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการพลเรือน
ในสถาบันอุดมศึกษา เป็นต้น (๑ – ๖ คะแนน)
( ) ๒.๒ มี ค วามรู้ค วามเข้ าใจตามที่ กํ าหนดไว้ในระดั บ ที่ ๒.๑
แ ล ะส าม ารถ แ ส วงห าคํ าต อ บ ใน ท างก ฎ ห ม าย
ที่ถูกต้องได้ เมื่อมีข้อสงสัยในการปฏิบัติหน้าที่ราชการ
(๗ – ๑๒ คะแนน)
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๑. คําชี้แจง (ต่อ)
ให้ผู้บังคับบัญชาระดับผู้อํานวยการกองหรือหัวหน้าสํานักงานเลขานุการ ประเมินความรู้ความสามารถ และทักษะ
ที่จําเป็นสําหรับตําแหน่งที่จะประเมินตามองค์ประกอบ ดังนี้
ระบุเหตุผลการประเมิน
คะแนน คะแนน
องค์ประกอบการประเมิน
และหรือ
เต็ม
ที่ได้
หลักฐานประกอบ
๓๐
๒. ความรู้เรื่องกฎหมาย และกฎ ระเบียบราชการ (ต่อ)
( ) ๒.๓ มี ค วามรู้ค วามเข้ าใจตามที่ กํ าหนดไว้ในระดั บ ที่ ๒.๒
และสามารถนํ า มาประยุ ก ต์ เ พื่ อ แก้ ปั ญ หาในทาง
กฎหมายหรือตอบคําถาม ข้อสงสัยในการปฏิบัติหน้าที่
ราชการให้แก่หน่วยงานหรือบุคคลที่เกี่ยวข้องได้
(๑๓ – ๑๘ คะแนน)
( ) ๒.๔ มี ค วามรู้ค วามเข้ าใจตามที่ กํ าหนดไว้ในระดั บ ที่ ๒.๓
และมี ค วามรู้ ค วามใจกฎหมายหรื อ กฎ ข้ อ บั ง คั บ
หรือระเบียบที่เกี่ยวข้องกับกฎหมายหรือระเบียบในการ
ปฏิบัติหน้ าที่ราชการ รวมทั้งสามารถแนะนํ า หรือให้
คําปรึกษาที่ถูกต้องในภาพรวมได้ (๑๙ – ๒๔ คะแนน)
( ) ๒.๕ มี ค วามรู้ค วามเข้ าใจตามที่ กํ าหนดไว้ในระดั บ ที่ ๒.๔
และความเชี่ยวชาญทางกฎหมาย สามารถให้คําแนะนํา
ปรึ ก ษา วิ เคราะห์ เหตุ ผ ลและแก้ ไขปั ญ หาได้ อ ย่ า งมี
ประสิทธิภาพ และถูกต้อง (๒๕ – ๓๐ คะแนน)
๓. ทักษะการใช้คอมพิวเตอร์
๒๐
( ) ๓.๑ มีความสามารถใช้คอมพิวเตอร์ในระดับเบื้องต้นได้ เช่น
การเปิดและปิดคอมพิวเตอร์ตามระบบที่ถูกต้อง และมี
ความเข้าใจในการใช้งานเกี่ยวกับอุปกรณ์คอมพิวเตอร์
ได้อย่างถูกต้อง (๑ – ๔ คะแนน)
( ) ๓.๒ มีทักษะตามที่กําหนดไว้ในระดับที่ ๓.๑ และสามารถใช้
โปรแกรมขั้ น พื้ น ฐานที่ จํ า เป็ น ต่ อ การปฏิ บั ติ ง านตาม
หน้าที่รับผิดชอบอย่างใดอย่างหนึ่งได้อย่างคล่องแคล่ว
เช่น Microsoft Office ระบบสํานักงานอิเล็กทรอนิกส์
จดหมายอิเล็กทรอนิกส์ (E-mail) หรือการใช้งานด้าน
Internet และ Intranet หรือการใช้งาน Application
Line เป็นต้น (๕ – ๘ คะแนน)
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๑. คําชี้แจง (ต่อ)
ให้ผู้บังคับบัญชาระดับผู้อํานวยการกองหรือหัวหน้าสํานักงานเลขานุการ ประเมินความรู้ความสามารถ และทักษะ
ที่จําเป็นสําหรับตําแหน่งที่จะประเมินตามองค์ประกอบ ดังนี้
ระบุเหตุผลการประเมิน
คะแนน คะแนน
องค์ประกอบการประเมิน
และหรือ
เต็ม
ที่ได้
หลักฐานประกอบ
๒๐
๓. ทักษะการใช้คอมพิวเตอร์ (ต่อ)
( ) ๓.๓ มีทักษะตามที่กําหนดไว้ในระดับที่ ๓.๒ และสามารถใช้
โปรแกรมต่าง ๆ ในการปฏิบัติงานได้อย่างคล่องแคล่ว
(๙ – ๑๒ คะแนน)
( ) ๓.๔ มี ทั กษะตามที่ กําหนดไว้ในระดับที่ ๓.๓ และมีค วาม
เชี่ยวชาญในโปรแกรมที่ ใช้ หรือสามารถแก้ ไขปั ญ หา
ห รื อ ป รั บ ป รุ ง โป รแกรมเพื่ อนํ ามาพั ฒ น าระบ บ
การปฏิบัติงานได้ (๑๓ – ๑๖ คะแนน)
( ) ๓.๕ มี ทั กษะตามที่ กําหนดไว้ในระดั บที่ ๓.๔ และมี ค วาม
เข้ า ใจอย่ า งลึ ก ซึ้ ง เชี่ ย วชาญ ในโปรแกรมต่ า ง ๆ
อย่างกว้างขวางหรือสามารถเขียนโปรแกรมเพื่อพัฒนา
ระบบการปฏิบัติงานได้ (๑๗ – ๒๐ คะแนน)
๔. ทักษะการใช้ภาษาอังกฤษหรือภาษาต่างประเทศ
๒๐
( ) ๔.๑ สามารถพูด เขียน อ่าน และฟังภาษาอังกฤษหรือภาษา
ต่างประเทศในระดับเบื้องต้น และสื่อสารเข้าใจได้
(๑ – ๔ คะแนน)
( ) ๔.๒ มีทักษะตามที่กําหนดไว้ในระดับที่ ๔.๑ และสามารถพูด
เขียน อ่าน และฟังภาษาอังกฤษหรือภาษาต่างประเทศ
และทํ าความเข้ าใจสาระสํ าคั ญ ของเนื้ อ หาต่ าง ๆ ได้
(๕ – ๘ คะแนน)
( ) ๔.๓ มีทักษะตามที่กําหนดไว้ในระดับที่ ๔.๒ และสามารถใช้
ภาษาอั งกฤษหรื อ ภาษาต่ า งประเทศ เพื่ อ การติ ด ต่ อ
สั ม พั น ธ์ ใ นการปฏิ บั ติ ง านได้ โ ดยถู ก หลั ก ไวยากรณ์
(๙ – ๑๒ คะแนน)
( ) ๔.๔ มี ทั ก ษะตามที่ กํ าหนดไว้ ในระดั บ ที่ ๔.๓ และเข้ าใจ
สํ าน ว น ภ าษ าอั งก ฤ ษ ห รื อ ภ าษ าต่ างป ระ เท ศ
ในรู ป แบบต่ า ง ๆ สามารถประยุ ก ต์ ใ ช้ ใ นงานได้
อย่างถูกต้องทั้งในหลักไวยากรณ์ และความเหมาะสม
ในเชิงเนื้อหา (๑๓ – ๑๖ คะแนน)
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๑. คําชี้แจง (ต่อ)
ให้ผู้บังคับบัญชาระดับผู้อํานวยการกองหรือหัวหน้าสํานักงานเลขานุการ ประเมินความรู้ความสามารถ และทักษะ
ที่จําเป็นสําหรับตําแหน่งที่จะประเมินตามองค์ประกอบ ดังนี้
ระบุเหตุผลการประเมิน
คะแนน คะแนน
องค์ประกอบการประเมิน
และหรือ
เต็ม
ที่ได้
หลักฐานประกอบ
๒๐
๔. ทักษะการใช้ภาษาอังกฤษหรือภาษาต่างประเทศ (ต่อ)
( ) ๔.๕ มีทั กษะตามที่ กําหนดไว้ในระดับที่ ๔.๔ และมีค วาม
เชี่ยวชาญในการใช้ภาษาอังกฤษหรือภาษาต่างประเทศ
อย่างลึกซึ้ง ใกล้เคียงกับเจ้าของภาษา สามารถประยุกต์
โวหารทุ ก รู ป แบบได้ อ ย่ า งคล่ อ งแคล่ ว ถู ก ต้ อ ง และ
สละสลวย อี ก ทั้ ง มี ค วามเชี่ ย วชาญศั พ ท์ เฉพาะด้ า น
ในสาขาวิชาข้างต้นอย่างลึกซึ้ง (๑๗ – ๒๐ คะแนน)
๒๐
๕. ทักษะการคํานวณ
( ) ๕.๑ มีทกั ษะในการคิดคํานวณขั้นพื้นฐานได้อย่างถูกต้อง
และรวดเร็ว (๑ – ๔ คะแนน)
( ) ๕.๒ มีทักษะตามที่กําหนดไว้ในระดับที่ ๕.๑ และสามารถทํา
ความเข้าใจข้อมูลด้านตัวเลขได้อย่างถูกต้อง
(๕ – ๘ คะแนน)
( ) ๕.๓ มีทักษะตามที่กําหนดไว้ในระดับที่ ๕.๒ และสามารถใช้
สูตรคณิตศาสตร์ หรือเครื่องมือต่าง ๆ หรือสถิติเพื่อใช้
ในการคํานวณข้อมูลด้านตัวเลข รวมทั้งแปลผลข้อมูลได้
(๙ – ๑๒ คะแนน)
( ) ๕.๔ มีทักษะตามที่กําหนดไว้ในระดับที่ ๕.๓ และสามารถ
วิ เ คราะห์ ข้ อ มู ล ทางสถิ ติ แ ละตั ว เลขที่ ซั บ ซ้ อ นได้
(๑๓ – ๑๖ คะแนน)
( ) ๕.๕ มีทักษะตามที่กําหนดไว้ในระดับที่ ๕.๔ และสามารถ
แก้ไขข้อผิดพลาดในข้อมูลตัวเลขได้ เข้าใจข้อมูลต่าง ๆ
ในภาพรวม และอธิบายชี้แจงให้เห็นเกี่ยวกับข้อมูลให้
เป็นที่เข้าใจได้ (๑๗ – ๒๐ คะแนน)
๖. ทักษะการจัดการข้อมูล
๒๐
( ) ๖.๑ สามารถจั ด เก็ บ รวบรวมข้ อ มู ล ได้ อ ย่ า งเป็ น ระบบ
และพร้ อ มใช้ ร วมถึ ง สามารถแสดงผลข้ อ มู ล ใน
รูปแบบต่าง ๆ เช่น กราฟ รายงาน (๑ – ๔ คะแนน)
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๑. คําชี้แจง (ต่อ)
ให้ผู้บังคับบัญชาระดับผู้อํานวยการกองหรือหัวหน้าสํานักงานเลขานุการ ประเมินความรู้ความสามารถ และทักษะ
ที่จําเป็นสําหรับตําแหน่งที่จะประเมินตามองค์ประกอบ ดังนี้
ระบุเหตุผลการประเมิน
คะแนน คะแนน
องค์ประกอบการประเมิน
และหรือ
เต็ม
ที่ได้
หลักฐานประกอบ
๒๐
๖. ทักษะการจัดการข้อมูล (ต่อ)
( ) ๖.๒ มีทักษะตามที่กําหนดไว้ในระดับที่ ๖.๑ และสามารถ
วิ เ คราะห์ แ ละประเมิ น ผลข้ อ มู ล ได้ อ ย่ า งถู ก ต้ อ ง
(๕ – ๘ คะแนน)
( ) ๖.๓ มีทักษะตามที่กําหนดไว้ในระดับที่ ๖.๒ และสามารถ
สรุ ป ผลการวิ เคราะห์ นํ า เสนอทางเลื อ ก ระบุ ข้ อ ดี
ข้อเสีย ฯลฯ โดยอ้างอิงจากข้อมูลที่มีอยู่ได้
(๙ – ๑๒ คะแนน)
( ) ๖.๔ มีทักษะตามที่กําหนดไว้ในระดับที่ ๖.๓ และสามารถ
พยากรณ์หรือสร้างแบบจําลองเพื่อพยากรณ์หรือตีความ
โดยอ้างอิงจากข้อมูลที่มีอยู่ได้ (๑๓ – ๑๖ คะแนน)
( ) ๖.๕ มีทักษะตามที่กําหนดไว้ในระดับที่ ๖.๔ และสามารถ
ออกแบบเลื อ กใช้ ห รื อ ประยุ ก ต์ วิ ธี ก ารในการจั ด ทํ า
แบบจําลองต่าง ๆ ได้อย่างถูกต้อง เหมาะสม
(๑๗ – ๒๐ คะแนน)
คะแนนที่ได้ X ๑๐๐
รวม
๑๖๐
คะแนนเต็ม
๒. สรุปผลการประเมิน ความรู้ความสามารถ และทักษะที่จําเป็นสําหรับตําแหน่ง
 คะแนนประเมิน

คะแนน

ผู้รับรอง
ลงชื่อ
(
)
ตําแหน่ง
(ผู้อํานวยการกองหรือหัวหน้าสํานักงานเลขานุการ)
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๓. เกณฑ์การตัดสิน
 โดยวิธีปกติ
๑. ตําแหน่งระดับชํานาญการ ต้องมีผลการประเมิน ๗๐ – ๗๔ คะแนน และระดับชํานาญการพิเศษ ต้องมี
ผลการประเมิน ๗๕ – ๗๙ คะแนน หรือมากกว่า
๒. ตําแหน่งระดับเชี่ยวชาญ ต้องมีผลการประเมิน ๘๐ – ๘๔ คะแนน และระดับเชี่ยวชาญพิเศษ ต้องมี
ผลการประเมิน ๘๕ – ๘๙ คะแนน หรือมากกว่า
 โดยวิธีพิเศษ
๑. ตํา แหน่ง ระดับ ชํา นาญการ ต้อ งมีผ ลการประเมิน ๘๐ – ๘๔ คะแนน และระดับ ชํา นาญการพิเศษ
ต้องมีผลการประเมิน ๘๕ – ๘๙ คะแนน หรือมากกว่า
๒. ตําแหน่งระดับเชี่ยวชาญ ต้องมีผลการประเมิน ๙๐ – ๙๔ คะแนน หรือมากกว่า และระดับเชี่ยวชาญพิเศษ
ต้องมีผลการประเมิน ๙๕ – ๑๐๐ คะแนน
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ส่วนที่ ๔
สมรรถนะที่จําเป็นสําหรับตําแหน่งที่จะประเมิน
๑. คําชี้แจง
ให้ผู้ขอกรอกข้อมูลและผู้รับผิดชอบงานการเจ้าหน้าที่รับรองคะแนนผลการประเมิน สมรรถนะตามแบบประเมิน
ผลการปฏิบัติงานเพื่อเลื่อนเงินเดือน/ค่าจ้างย้อนหลัง ๓ ปี (ไม่ต้องแนบแบบ ป.ม.ร.)
คิดเป็นร้อยละ
ครั้งที/่ ปี
คะแนนเต็ม
คะแนนที่ได้
คะแนนที่ได้ X ๑๐๐
คะแนนเต็ม
๑)
๒)
๓)
๔)
๕)
๖)
รวม
๒. สรุปผลการประเมิน (คะแนนเฉลี่ย ๓ ปี)
 คะแนนประเมิน

คะแนน
ลงชื่อ
ผู้รับรอง
(
)
ตําแหน่ง
(ผู้รับผิดชอบงานการเจ้าหน้าที่)

๓. เกณฑ์การตัดสิน
 โดยวิธีปกติ
๑. ตําแหน่งระดับชํานาญการ ต้องมีผลการประเมิน ๗๐ – ๗๔ คะแนน และระดับชํานาญการพิเศษ ต้องมี
ผลการประเมิน ๗๕ – ๗๙ คะแนน หรือมากกว่า
๒. ตําแหน่งระดับเชี่ยวชาญ ต้องมีผลการประเมิน ๘๐ – ๘๔ คะแนน และระดับเชี่ยวชาญพิเศษ ต้องมี
ผลการประเมิน ๘๕ – ๘๙ คะแนน หรือมากกว่า
 โดยวิธีพิเศษ
๑. ตํา แหน่ง ระดับ ชํา นาญการ ต้อ งมีผ ลการประเมิน ๘๐ – ๘๔ คะแนน และระดับ ชํา นาญการพิเศษ
ต้องมีผลการประเมิน ๘๕ – ๘๙ คะแนน หรือมากกว่า
๒. ตําแหน่งระดับเชี่ยวชาญ ต้องมีผลการประเมิน ๙๐ – ๙๔ คะแนน หรือมากกว่า และระดับเชี่ยวชาญพิเศษ
ต้องมีผลการประเมิน ๙๕ – ๑๐๐ คะแนน
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ส่วนที่ ๕
การประเมินคุณลักษณะของบุคคล
๑. คําชี้แจง
ให้ผู้บังคับบัญชาระดับผู้อํานวยการกองหรือหัวหน้าสํานักงานเลขานุการ ประเมินคุณลักษณะของบุคคลเพื่อประกอบ
การพิจารณาเลื่อนตําแหน่งให้สูงขึ้น
คุณลักษณะของบุคคล
๕.๑ ความอุตสาหะ
พิจารณาความมีมานะ อดทน และเอาใจใส่ในหน้าที่การงาน กระตือรือร้น
ในการปฏิบัติงาน อุทิศเวลาให้ทางราชการ และมีความขยันหมั่นเพียร
๕.๒ ความประพฤติ
พิจารณาจากอุปนิสัย ความประพฤติทั้งในด้านส่วนตัวและการรักษาวินัย
ข้าราชการ ทั้ งนี้ ให้พิจารณาจากประวัติส่วนตัว ประวัติการทํางาน พฤติกรรม
ที่ปรากฏ และการมีจรรยาบรรณสําหรับวิชาชีพหรือตําแหน่งหน้าที่ราชการ
๕.๓ มนุษยสัมพันธ์
พิจารณาจากความสามารถในการปฏิบัติงานร่วมกับผู้อื่นอย่างมีประสิทธิภาพ
ยอมรับ ฟั งความเห็ นของผู้อื่น ยอมรับในความสามารถของผู้ร่วมงานทุ กระดั บ
แก้ไขและลดข้อขัดแย้ง อันอาจจะเป็นอุปสรรคต่องานราชการและความสามารถ
ในการสร้างความสัมพันธ์อันดีกับประชาชนหรือผู้มาติดต่อ รวมทั้งเต็มใจให้ความ
ช่วยเหลือหรือให้บริการผู้มาติดต่อ
๕.๔ ความสามารถในการสื่อความหมาย
พิ จ ารณาจากความสามารถในการแสดงความคิ ด เห็ น ที่ เ กี่ ย วข้ อ งกั บ
การปฏิบัติงาน การสื่อสารกับผู้บังคับบัญชา ผู้ใต้บังคับบัญชา และเพื่อนร่วมงาน
ทั้งด้วยวาจา หรือลายลักษณ์อักษร ความสามารถในการใช้ภาษาอย่างเหมาะสม
เกี่ยวกับการให้ข้อมูลข่าวสาร การบันทึกหรือการรายงานต่าง ๆ
รวม

คะแนนเต็ม
๒๕

๒๕

๒๕

๒๕

๑๐๐

คะแนนที่ได้
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๒. สรุปผลการประเมิน (การประเมินคุณลักษณะของบุคคล)
 คะแนนประเมิน

คะแนน

ผู้รับรอง
ลงชื่อ
(
)
ตําแหน่ง
(ผู้อํานวยการกองหรือหัวหน้าสํานักงานเลขานุการ)

๓. เกณฑ์การตัดสิน
 โดยวิธีปกติ
๑. ตําแหน่งระดับชํานาญการ ต้องมีผลการประเมิน ๗๐ – ๗๔ คะแนน และระดับชํานาญการพิเศษ ต้องมี
ผลการประเมิน ๗๕ – ๗๙ คะแนน หรือมากกว่า
๒. ตําแหน่งระดับเชี่ยวชาญ ต้องมีผลการประเมิน ๘๐ – ๘๔ คะแนน และระดับเชี่ยวชาญพิเศษ ต้องมี
ผลการประเมิน ๘๕ – ๘๙ คะแนน หรือมากกว่า
 โดยวิธีพิเศษ
๑. ตําแหน่งระดับชํานาญการ ต้องมีผลการประเมิน ๘๐ – ๘๔ คะแนน และระดับชํานาญการพิเศษ ต้องมี
ผลการประเมิน ๘๕ – ๘๙ คะแนน หรือมากกว่า
๒. ตําแหน่งระดับเชี่ยวชาญ ต้องมีผลการประเมิน ๙๐ – ๙๔ คะแนน หรือมากกว่า และระดับเชี่ยวชาญพิเศษ
ต้องมีผลการประเมิน ๙๕ – ๑๐๐ คะแนน
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ส่วนที่ ๖
การใช้ความรูค้ วามสามารถในงานสนับสนุนงานบริการวิชาการหรืองานวิชาชีพบริการต่อสังคม
(เฉพาะการขอแต่งตั้งระดับเชี่ยวชาญและระดับเชี่ยวชาญพิเศษ)
๑. คําชี้แจง
ให้ระบุรายละเอียดอย่างครบถ้วนและสมบูรณ์ พร้อมทั้งแนบเอกสารอ้างอิงท้ายแบบคําขอนี้ เพื่อประโยชน์ในการประเมิน
(อย่างน้อย ๕ รายการ)
การใช้ความรูค้ วามสามารถในงานสนับสนุนงานบริการวิชาการ
หรืองานวิชาชีพบริการต่อสังคม

ระบุเอกสารหรือกรณีอ้างอิง
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ส่วนที่ ๗
ความเป็นที่ยอมรับในงานด้านต่าง ๆ หรือในวงวิชาการหรือวิชาชีพ
(เฉพาะการขอกําหนดตําแหน่งระดับเชี่ยวชาญพิเศษ)
๑. คําชี้แจง
ให้ระบุรายละเอียดอย่างครบถ้วนและสมบูรณ์ พร้อมทั้งแนบเอกสารอ้างอิงท้ายแบบคําขอนี้ เพื่อประโยชน์ในการประเมิน
(อย่างน้อย ๕ รายการ)
ความเป็นที่ยอมรับในงานด้านต่าง ๆ หรือในวงวิชาการหรือวิชาชีพ

ระบุเอกสารหรือกรณีอ้างอิง
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ส่วนที่ ๘
ผลงาน
๑. คําชี้แจง
๑) การเสนอผลงานเพื่อประกอบการพิจารณา ให้เขียนตามหลักของการเขียนเอกสารอ้างอิง ซึ่งประกอบด้วย ชื่อผู้แต่ง/
ผู้วิจัย ปี พ.ศ. ชื่อเรื่อง แหล่งพิมพ์ จํานวนหน้า เป็นต้น
๒) ให้กรอกข้อมูลเกี่ยวกับผลงานตามรายละเอียดที่กําหนดอย่างครบถ้วนและสมบูรณ์ทุกรายการ โดยเฉพาะ
สัดส่วนการมีส่วนร่วมในผลงาน วิธีการและรายละเอียดการเผยแพร่ และให้แนบเอกสารอนุมัติให้เผยแพร่ และแบบรับรอง
จริยธรรมและจรรยาบรรณวิชาชีพ
๓) ในกรณีที่ผลงานซึ่งเสนอประกอบการพิจารณามิได้เป็นผลงานของผู้ขอแต่เพียงผู้เดียว ให้แนบแบบแสดงหลักฐาน
การมีส่วนร่วมในผลงานซึ่งระบุบทบาทหน้าที่ความรับผิดชอบของผู้มีส่วนร่วมในผลงานชิ้นนั้นท้ายแบบคําขอนี้
๔) ให้ระบุผลงานที่เคยใช้ในการขอกําหนดระดับตําแหน่งต่าง ๆ มาแล้วด้วย เช่น ขอกําหนดตําแหน่งระดับชํานาญการ
พิเศษ ให้ระบุผลงานที่เคยใช้ขอกําหนดระดับตําแหน่งระดับชํานาญการด้วย
๕) ตอนที่ ๑ ผลงานที่เสนอประกอบการพิจารณาแต่งตั้งขึ้นดํารงตําแหน่งระดับชํานาญการ ประกอบด้วย (๑) คู่มือ
ปฏิบัติงานหลักอย่างน้อย ๑ เล่ม และ (๒) ผลงานเชิงวิเคราะห์ หรือสังเคราะห์ หรืองานวิจัย ซึ่งแสดงให้เห็นถึง
การพัฒนางานในหน้าที่อย่างน้อย ๑ เรื่อง
๖) ตอนที่ ๒ ผลงานที่เสนอประกอบการพิจารณาแต่งตั้งขึ้นดํารงตําแหน่งระดับชํานาญการพิเศษ ประกอบด้วย
(๑) ผลงานเชิง วิเ คราะห์ หรือ สัง เคราะห์ ซึ่ง แสดงให้เ ห็น ถึง การพัฒ นางานของหน่ว ยงานอย่า งน้อ ย ๑ เรื่อ ง
และ (๒) งานวิจัย หรือผลงานลักษณะอื่นที่เป็นประโยชน์ต่อหน่วยงานอย่างน้อย ๑ เรื่อง/รายการ
๗) ตอนที่ ๓ ผลงานที่เสนอประกอบการพิจารณาแต่งตั้งขึ้นดํารงตําแหน่งระดับเชี่ยวชาญ ประกอบด้วย (๑) ผลงาน
เชิงวิเคราะห์ หรือสังเคราะห์ หรือผลงานลักษณะอื่น ซึ่งแสดงให้เห็นถึงการพัฒนางานของสถาบันอุดมศึกษาอย่างน้อย
๑ เรื่อง/รายการ การใช้ความรู้ความสามารถในงานสนับสนุนงานบริการวิชาการหรืองานวิชาชีพบริการต่อสังคม
และ (๒) งานวิจัย ซึ่งได้รับการตีพิมพ์เผยแพร่ในระดับชาติหรือระดับนานาชาติอย่างน้อย ๑ เรื่อง/รายการ
๘) ตอนที่ ๔ ผลงานที่เสนอประกอบการพิจารณาแต่งตั้งขึ้นดํารงตําแหน่งระดับเชี่ยวชาญพิเศษ ประกอบด้วย
(๑) ผลงานเชิ งวิ เคราะห์ หรื อ สั งเคราะห์ หรือ ผลงานลั ก ษณะอื่ น ซึ่ งแสดงให้ เห็ น ถึ งการพั ฒ นางานของสถาบั น
อุดมศึกษาอย่างน้อย ๑ เรื่อง/รายการ การใช้ความรู้ความสามารถในงานสนับสนุนงานบริการ และ (๒) งานวิจัย
ซึ่งได้รับการตีพิมพ์เผยแพร่ในระดับชาติหรือระดับนานาชาติอย่างน้อย ๑ เรื่อง/รายการ
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ตอนที่ ๑ ผลงานทีเ่ สนอประกอบการพิจารณาแต่งตั้งขึน้ ดํารงตําแหน่งระดับชํานาญการ
๑. คู่มือการปฏิบัติงาน
เรื่อง
(ก) สัดส่วนการมีส่วนร่วมในผลงาน (%)
(ข) คูม่ ือการปฏิบัติงานนี้เคยใช้สําหรับการขอแต่งตั้งขึ้นดํารงตําแหน่งระดับชํานาญการ มาแล้วหรือไม่
 ไม่เคยใช้
และผลการประเมินอยู่ในระดับ
 เคยใช้ เมือ่ ปี พ.ศ.
(ค) วิธีการการเผยแพร่
 เผยแพร่ด้วยวิธีการพิมพ์โดยโรงพิมพ์หรือสํานักพิมพ์
 จัดทําเป็นสําเนาเย็บเล่มและส่งเผยแพร่ โดยการส่งให้ห้องสมุดมหาวิทยาลัย ซึ่งก่อนเผยแพร่
ได้ผ่านกระบวนการกลั่นกรองและรับรองโดยผู้ทรงคุณวุฒหิ รือผู้บังคับบัญชาแล้ว
(ง) ระบุรายละเอียดการเผยแพร่ตามวิธีการเผยแพร่ (ค)

๒. ผลงานเชิงวิเคราะห์ หรือสังเคราะห์ หรืองานวิจัย
๒.๑ ผลงานเชิงวิเคราะห์
เรื่อง
(ก) สัดส่วนการมีส่วนร่วมในผลงาน (%)
(ข) ผลงานเชิงวิเคราะห์นี้เคยใช้สําหรับการขอแต่งตั้งขึ้นดํารงตําแหน่งระดับชํานาญการ มาแล้วหรือไม่
 ไม่เคยใช้
และผลการประเมินอยู่ในระดับ
 เคยใช้ เมือ่ ปี พ.ศ.
(ค) วิธีการการเผยแพร่
 เผยแพร่ด้วยวิธีการพิมพ์โดยโรงพิมพ์หรือสํานักพิมพ์
 จัดทําเป็นสําเนาเย็บเล่มและส่งเผยแพร่ โดยการส่งให้ห้องสมุดมหาวิทยาลัย ซึ่งก่อน
เผยแพร่ได้ผ่านกระบวนการกลั่นกรองและรับรองโดยผู้ทรงคุณวุฒิหรือผู้บังคับบัญชาแล้ว
 เผยแพร่ในรูปของบทความในวารสารทางวิชาการ ซึ่งก่อนเผยแพร่ได้ผ่านกระบวน
การกลั่นกรองและรับรองโดยผู้ทรงคุณวุฒิหรือผู้บังคับบัญชาแล้ว
 เผยแพร่ในหนังสือรวมบทความทางวิชาการ ซึ่งก่อนเผยแพร่ได้ผ่านกระบวนการกลั่นกรอง
และรับรองโดยผู้ทรงคุณวุฒิหรือผู้บังคับบัญชาแล้ว
 เผยแพร่เป็นบทความในหนังสือประมวลผลการประชุมวิชาการ (Proceedings)
(ง) ระบุรายละเอียดการเผยแพร่ตามวิธีการเผยแพร่ (ค)
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๒.๒ ผลงานเชิงสังเคราะห์
เรื่อง
(ก) สัดส่วนการมีส่วนร่วมในผลงาน (%)
(ข) ผลงานเชิงสังเคราะห์นี้เคยใช้สําหรับการขอแต่งตั้งขึ้นดํารงตําแหน่งระดับชํานาญการ มาแล้วหรือไม่
 ไม่เคยใช้
และผลการประเมินอยู่ในระดับ
 เคยใช้ เมือ่ ปี พ.ศ.
(ค) วิธีการการเผยแพร่
 เผยแพร่ด้วยวิธีการพิมพ์โดยโรงพิมพ์หรือสํานักพิมพ์
 จัดทําเป็นสําเนาเย็บเล่มและส่งเผยแพร่ โดยการส่งให้ห้องสมุดมหาวิทยาลัย ซึ่งก่อนเผยแพร่
ได้ผ่านกระบวนการกลั่นกรองและรับรองโดยผู้ทรงคุณวุฒหิ รือผู้บังคับบัญชาแล้ว
 เผยแพร่ในรูป ของบทความในวารสารทางวิชาการ ซึ่ งก่อนเผยแพร่ได้ผ่ านกระบวนการ
กลั่นกรองและรับรองโดยผู้ทรงคุณวุฒิหรือผู้บังคับบัญชาแล้ว
 เผยแพร่ในหนังสือรวมบทความทางวิชาการ ซึ่งก่อนเผยแพร่ได้ผ่านกระบวนการกลั่นกรอง
และรับรองโดยผู้ทรงคุณวุฒิหรือผู้บังคับบัญชาแล้ว
 เผยแพร่เป็นบทความในหนังสือประมวลผลการประชุมวิชาการ (Proceedings)
(ง) ระบุรายละเอียดการเผยแพร่ตามวิธีการเผยแพร่ (ค)

๒.๓ งานวิจัย
เรื่อง
(ก) สัดส่วนการมีส่วนร่วมในผลงาน (%)
(ข) งานวิจัยนี้เคยใช้สําหรับการขอแต่งตั้งขึ้นดํารงตําแหน่งระดับชํานาญการ มาแล้วหรือไม่
 ไม่เคยใช้
และผลการประเมินอยู่ในระดับ
 เคยใช้ เมือ่ ปี พ.ศ.
(ค) วิธีการการเผยแพร่
 เผยแพร่ในรูปของบทความวิจัยในวารสารทางวิชาการ ทั้งนี้ วารสารทางวิชาการนั้น อาจเผยแพร่
เป็นรูปเล่ม สิ่งพิมพ์ หรือเป็นสื่ออิเล็กทรอนิกส์ที่มีกําหนดการเผยแพร่อย่างแน่นอนชัดเจน
 เผยแพร่ในหนังสือรวบรวมบทความวิจัยในรูปแบบอื่นที่มีบรรณาธิการประเมินและตรวจสอบ
คุณภาพ
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(ค) วิธีการการเผยแพร่ (ต่อ)
 เผยแพร่รายงานการวิจัยสมบูรณ์ที่มีรายละเอียดและความยาวเป็นเล่มหนังสือต้องแสดง
หลักฐานว่าได้ผ่านการประเมินคุณภาพโดยผู้ทรงคุณวุฒิและแสดงหลักฐานว่าได้เผยแพร่ไปยังวงวิชาการและวิชาชีพ
ในสาขาวิชานั้น และสาขาวิชาที่เกี่ยวข้องอย่างกว้างขวาง
 นําเสนอเป็นบทความวิจัยต่อที่ประชุมทางวิชาการ ซึ่งภายหลังจากการประชุมทางวิชาการ
ได้มีบ รรณาธิก ารและนํา ไปรวมเล่ม เผยแพร่ใ นหนัง สือ ประมวลผลการประชุม ทางวิช าการ (Proceedings)
ของการประชุมทางวิชาการระดับชาติหรือนานาชาติ
(ง) ระบุรายละเอียดการเผยแพร่ตามวิธีการเผยแพร่ (ค)

ตอนที่ ๒ ผลงานที่เสนอประกอบการพิจารณาแต่งตั้งขึ้นดํารงตําแหน่งระดับชํานาญการพิเศษ
๑. ผลงานเชิงวิเคราะห์ หรือสังเคราะห์
๑.๑ ผลงานเชิงวิเคราะห์
เรื่อง
(ก) สัดส่วนการมีส่วนร่วมในผลงาน (%)
(ข) ผลงานเชิงวิเคราะห์นี้เคยใช้สําหรับการขอแต่งตั้งขึ้นดํารงตําแหน่งระดับชํานาญการหรือระดับ
ชํานาญการพิเศษ มาแล้วหรือไม่
 ไม่เคยใช้
และผลการประเมินอยู่ในระดับ
 เคยใช้ เมื่อ ปี พ.ศ.
(ค) วิธีการการเผยแพร่
 เผยแพร่ด้วยวิธีการพิมพ์โดยโรงพิมพ์หรือสํานักพิมพ์
 จัดทําเป็นสําเนาเย็บเล่มและส่งเผยแพร่ โดยการส่งให้ห้องสมุดมหาวิทยาลัย ซึ่งก่อน
เผยแพร่ได้ผ่านกระบวนการกลั่นกรองและรับรองโดยผู้ทรงคุณวุฒิหรือผู้บังคับบัญชาแล้ว
 เผยแพร่ในรูปของบทความในวารสารทางวิชาการ ซึ่งก่อนเผยแพร่ได้ผ่านกระบวนการ
กลั่นกรองและรับรองโดยผู้ทรงคุณวุฒิหรือผู้บังคับบัญชาแล้ว
 เผยแพร่ ในหนั งสื อ รวมบทความทางวิ ช าการ ซึ่ งก่ อ นเผยแพร่ ได้ ผ่ า นกระบวนการ
กลั่นกรองและรับรองโดยผู้ทรงคุณวุฒิหรือผู้บังคับบัญชาแล้ว
 เผยแพร่เป็นบทความในหนังสือประมวลผลการประชุมวิชาการ (Proceedings)
(ง) ระบุรายละเอียดการเผยแพร่ตามวิธีการเผยแพร่ (ค)
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๑.๒ ผลงานเชิงสังเคราะห์
เรื่อง
(ก) สัดส่วนการมีส่วนร่วมในผลงาน (%)
(ข) ผลงานเชิงสังเคราะห์นี้เคยใช้สําหรับการขอแต่งตั้งขึ้นดํารงตําแหน่งระดับชํานาญการหรือระดับ
ชํานาญการพิเศษ มาแล้วหรือไม่
 ไม่เคยใช้
และผลการประเมินอยู่ในระดับ
 เคยใช้ เมื่อ ปี พ.ศ.
(ค) วิธีการการเผยแพร่
 เผยแพร่ด้วยวิธีการพิมพ์โดยโรงพิมพ์หรือสํานักพิมพ์
 จัดทํ าเป็นสําเนาเย็บเล่มและส่งเผยแพร่ โดยการส่งให้ห้องสมุดมหาวิทยาลัย ซึ่งก่อน
เผยแพร่ได้ผ่านกระบวนการกลั่นกรองและรับรองโดยผู้ทรงคุณวุฒิหรือผู้บังคับบัญชาแล้ว
 เผยแพร่ในรูปของบทความในวารสารทางวิชาการ ซึ่งก่อนเผยแพร่ได้ผ่านกระบวนการ
กลั่นกรองและรับรองโดยผู้ทรงคุณวุฒิหรือผู้บังคับบัญชาแล้ว
 เผยแพร่ในหนั งสื อ รวมบทความทางวิช าการ ซึ่ งก่ อ นเผยแพร่ได้ ผ่ า นกระบวนการ
กลั่นกรองและรับรองโดยผู้ทรงคุณวุฒิหรือผู้บังคับบัญชาแล้ว
 เผยแพร่เป็นบทความในหนังสือประมวลผลการประชุมวิชาการ (Proceedings)
(ง) ระบุรายละเอียดการเผยแพร่ตามวิธีการเผยแพร่ (ค)

๒. งานวิจัย หรือผลงานลักษณะงานอื่น
๒.๑ งานวิจัย
เรื่อง
(ก) สัดส่วนการมีส่วนร่วมในผลงาน (%)
(ข) ผลงานวิจัยนี้ เคยใช้สําหรับการขอแต่งตั้งขึ้น ดํารงตําแหน่งระดั บชํ านาญการหรือระดั บ
ชํานาญการพิเศษ มาแล้วหรือไม่
 ไม่เคยใช้
และผลการประเมินอยู่ในระดับ
 เคยใช้ เมือ่ ปี พ.ศ.
(ค) วิธีการการเผยแพร่
 เผยแพร่ในรูปของบทความวิจัยในวารสารทางวิชาการ ทั้งนี้ วารสารทางวิชาการนั้น
อาจเผยแพร่เป็นรูปเล่ม สิ่งพิมพ์ หรือเป็นสื่ออิเล็กทรอนิกส์ที่มีกําหนดการเผยแพร่อย่างแน่นอนชัดเจน
 เผยแพร่ใ นหนัง สือ รวบรวมบทความวิจัย ในรูป แบบอื่น ที่มีบ รรณาธิก ารประเมิน
และตรวจสอบคุณภาพ
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(ค) วิธีการการเผยแพร่ (ต่อ)
 นํา เสนอเป็น บทความวิจัย ต่อ ที่ป ระชุม ทางวิช าการ ซึ่ง ภายหลัง จากการประชุม
ทางวิชาการได้มีบรรณาธิการและนําไปรวมเล่มเผยแพร่ในหนังสือประมวลผลการประชุมทางวิชาการ (Proceedings)
ของการประชุมทางวิชาการระดับชาติหรือนานาชาติ
 เผยแพร่รายงานการวิจัยสมบูรณ์ที่มีรายละเอียดและความยาวเป็นเล่มหนังสือต้องแสดง
หลักฐานว่าได้ผ่านการประเมินคุณภาพโดยผู้ทรงคุณวุฒิและแสดงหลักฐานว่าได้เผยแพร่ไปยังวงวิชาการและวิชาชีพ
ในสาขาวิชานั้น และสาขาวิชาที่เกี่ยวข้องอย่างกว้างขวาง
(ง) ระบุรายละเอียดการเผยแพร่ตามวิธีการเผยแพร่ (ค)

๒.๒ ผลงานลักษณะอื่น
เรื่อง
(ก) ประเภทผลงาน
 สิ่งประดิษฐ์หรืองานสร้างสรรค์
 ผลงานด้านศิลปะ ตกแต่ง ซ่อมบํารุง
 โปรแกรมคอมพิวเตอร์ (Software)
 อื่น ๆ (ระบุ)
(ข) สัดส่วนการมีส่วนร่วมในผลงาน (%)
(ค) ผลงานวิจัยนี้เคยใช้สําหรับการขอแต่งตั้งขึ้นดํารงตําแหน่งระดับชํานาญการหรือระดับ
ชํานาญการพิเศษ มาแล้วหรือไม่
 ไม่เคยใช้
และผลการประเมินอยู่ในระดับ
 เคยใช้ เมือ่ ปี พ.ศ.
(ง) วิธีการการเผยแพร่
 เผยแพร่ด้วยวิธีการพิมพ์โดยโรงพิมพ์หรือสํานักพิมพ์
 เผยแพร่ด้วยการจัดทําเป็นเย็บเล่มและส่งเผยแพร่ โดยการส่งให้ห้องสมุดมหาวิทยาลัย
ซึ่งก่อนเผยแพร่ได้ผ่านกระบวนการกลั่นกรองและรับรองโดยผู้ทรงคุณวุฒิหรือผู้บังคับบัญชาแล้ว
 เผยแพร่โดยมีหลักฐานการนําไปใช้งาน
 เผยแพร่โดยมีการนําไปใช้ภายในหน่วยงานและภายนอกหน่วยงาน
 เผยแพร่โดยการจัดนิทรรศการหรือการจัดแสดง
(จ) ระบุรายละเอียดการเผยแพร่ตามวิธีการเผยแพร่ (ค)
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ตอนที่ ๓ ผลงานที่เสนอประกอบการพิจารณาแต่งตั้งขึ้นดํารงตําแหน่งระดับเชี่ยวชาญ
๑. ผลงานเชิงวิเคราะห์ หรือผลงานเชิงสังเคราะห์ หรือผลงานลักษณะอื่น
๑.๑ ผลงานเชิงวิเคราะห์
เรื่อง
(ก) สัดส่วนการมีส่วนร่วมในผลงาน (%)
(ข) ผลงานเชิงวิเคราะห์นี้เคยใช้สําหรับการขอแต่งตั้งขึ้นดํารงตําแหน่งระดับชํานาญการหรือระดับ
ชํานาญการพิเศษ หรือระดับเชี่ยวชาญ มาแล้วหรือไม่
 ไม่เคยใช้
และผลการประเมินอยู่ในระดับ
 เคยใช้ เมือ่ ปี พ.ศ.
(ค) วิธีการการเผยแพร่
 เผยแพร่ด้วยวิธีการพิมพ์โดยโรงพิมพ์หรือสํานักพิมพ์
 จัดทําเป็นสําเนาเย็บเล่มและส่งเผยแพร่ โดยการส่งให้ห้องสมุดมหาวิทยาลัย ซึ่งก่อน
เผยแพร่ได้ผ่านกระบวนการกลั่นกรองและรับรองโดยผู้ทรงคุณวุฒิหรือผู้บังคับบัญชาแล้ว
 เผยแพร่ในรูปของบทความในวารสารทางวิชาการ ซึ่งก่อนเผยแพร่ได้ผ่านกระบวนการ
กลั่นกรองและรับรองโดยผู้ทรงคุณวุฒิหรือผู้บังคับบัญชาแล้ว
 เผยแพร่ในหนั งสือ รวมบทความทางวิชาการ ซึ่งก่อนเผยแพร่ได้ ผ่านกระบวนการ
กลั่นกรองและรับรองโดยผู้ทรงคุณวุฒิหรือผู้บังคับบัญชาแล้ว
 เผยแพร่เป็นบทความในหนังสือประมวลผลการประชุมวิชาการ (Proceedings)
(ง) ระบุรายละเอียดการเผยแพร่ตามวิธีการเผยแพร่ (ค)

๑.๒ ผลงานเชิงสังเคราะห์
เรื่อง
(ก) สัดส่วนการมีส่วนร่วมในผลงาน (%)
(ข) ผลงานเชิงสังเคราะห์นี้เคยใช้สําหรับการขอแต่งตั้งขึ้นดํารงตําแหน่งระดับชํานาญการหรือระดับ
ชํานาญการพิเศษ หรือระดับเชี่ยวชาญ มาแล้วหรือไม่
 ไม่เคยใช้
และผลการประเมินอยู่ในระดับ
 เคยใช้ เมือ่ ปี พ.ศ.
(ค) วิธีการการเผยแพร่
 เผยแพร่ด้วยวิธีการพิมพ์โดยโรงพิมพ์หรือสํานักพิมพ์
 จัดทําเป็นสําเนาเย็บเล่มและส่งเผยแพร่ โดยการส่งให้ห้องสมุดมหาวิทยาลัย ซึ่งก่อน
เผยแพร่ได้ผ่านกระบวนการกลั่นกรองและรับรองโดยผู้ทรงคุณวุฒิหรือผู้บังคับบัญชาแล้ว
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(ค) วิธีการการเผยแพร่ (ต่อ)
 เผยแพร่ในรูปของบทความในวารสารทางวิชาการ ซึ่งก่อนเผยแพร่ได้ผ่านกระบวนการ
กลั่นกรองและรับรองโดยผู้ทรงคุณวุฒิหรือผู้บังคับบัญชาแล้ว
 เผยแพร่ในหนั งสื อ รวมบทความทางวิช าการ ซึ่ งก่ อ นเผยแพร่ ได้ ผ่ า นกระบวนการ
กลั่นกรองและรับรองโดยผู้ทรงคุณวุฒิหรือผู้บังคับบัญชาแล้ว
 เผยแพร่เป็นบทความในหนังสือประมวลผลการประชุมวิชาการ (Proceedings)
(ง) ระบุรายละเอียดการเผยแพร่ตามวิธีการเผยแพร่ (ค)

๑.๓ ผลงานลักษณะอื่น
เรื่อง
(ก) ประเภทผลงาน
 สิ่งประดิษฐ์หรืองานสร้างสรรค์
 ผลงานด้านศิลปะ ตกแต่ง ซ่อมบํารุง
 โปรแกรมคอมพิวเตอร์ (Software)
 อื่น ๆ (ระบุ)
(ข) สัดส่วนการมีส่วนร่วมในผลงาน (%)
(ค) ผลงานลักษณะอื่นนี้เคยใช้สําหรับการขอแต่งตั้งขึ้นดํารงตําแหน่งระดับชํานาญการ หรือระดับ
ชํานาญการพิเศษ หรือระดับเชี่ยวชาญ มาแล้วหรือไม่
 ไม่เคยใช้
และผลการประเมินอยู่ในระดับ
 เคยใช้ เมื่อ ปี พ.ศ.
(ง) วิธีการการเผยแพร่
 เผยแพร่ด้วยวิธีการพิมพ์โดยโรงพิมพ์หรือสํานักพิมพ์
 เผยแพร่ด้วยการจัดทําเป็นเย็บเล่มและส่งเผยแพร่ โดยการส่งให้ห้องสมุดมหาวิทยาลัย
ซึ่งก่อนเผยแพร่ได้ผ่านกระบวนการกลั่นกรองและรับรองโดยผู้ทรงคุณวุฒิหรือผู้บังคับบัญชาแล้ว
 เผยแพร่โดยมีหลักฐานการนําไปใช้งาน
 เผยแพร่โดยมีการนําไปใช้ภายในหน่วยงานและภายนอกหน่วยงาน
 เผยแพร่โดยการจัดนิทรรศการหรือการจัดแสดง
(จ) ระบุรายละเอียดการเผยแพร่ตามวิธีการเผยแพร่ (ค)
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๒. งานวิจัย
เรื่อง
(ก) สัดส่วนการมีส่วนร่วมในผลงาน (%)
(ข) ผลงานวิจัยนี้เคยใช้สําหรับการขอแต่งตั้งขึ้นดํารงตําแหน่งระดับชํานาญการหรือระดับชํานาญการ
หรือระดับชํานาญการพิเศษ หรือระดับเชี่ยวชาญ มาแล้วหรือไม่
 ไม่เคยใช้
และผลการประเมินอยู่ในระดับ
 เคยใช้ เมือ่ ปี พ.ศ.
(ค) วิธีการการเผยแพร่
 เผยแพร่ในรูปของบทความวิจัยในวารสารทางวิชาการ ทั้งนี้ วารสารทางวิชาการนั้น อาจเผยแพร่
เป็นรูปเล่ม สิ่งพิมพ์ หรือเป็นสื่ออิเล็กทรอนิกส์ที่มีกําหนดการเผยแพร่อย่างแน่นอนชัดเจน
 เผยแพร่ในหนังสือรวบรวมบทความวิจัยในรูปแบบอื่นที่มีบรรณาธิการประเมินและตรวจสอบ
คุณภาพ
 นําเสนอเป็นบทความวิจัยต่อที่ประชุมทางวิชาการ ซึ่งภายหลังจากการประชุมทางวิชาการ
ได้มีบ รรณาธิก ารและนํา ไปรวมเล่ม เผยแพร่ใ นหนัง สือ ประมวลผลการประชุม ทางวิช าการ (Proceedings)
ของการประชุมทางวิชาการระดับชาติหรือนานาชาติ
 เผยแพร่รายงานการวิจัยสมบูรณ์ที่มีรายละเอียดและความยาวเป็นเล่มหนังสือต้องแสดง
หลักฐานว่าได้ผ่านการประเมินคุณภาพโดยผู้ทรงคุณวุฒิและแสดงหลักฐานว่าได้เผยแพร่ไปยังวงวิชาการและวิชาชีพ
ในสาขาวิชานั้น และสาขาวิชาที่เกี่ยวข้องอย่างกว้างขวาง
(ง) ระบุรายละเอียดการเผยแพร่ตามวิธีการเผยแพร่ (ค)

ตอนที่ ๔ ผลงานที่เสนอประกอบการพิจารณาแต่งตั้งขึ้นดํารงตําแหน่งระดับเชี่ยวชาญพิเศษ
๑. ผลงานเชิงวิเคราะห์ หรือผลงานเชิงสังเคราะห์ หรือผลงานลักษณะอื่น
๑.๑ ผลงานเชิงวิเคราะห์
เรื่อง
(ก) สัดส่วนการมีส่วนร่วมในผลงาน (%)
(ข) ผลงานเชิงวิเคราะห์นี้เคยใช้สําหรับการขอแต่งตั้งขึ้นดํารงตําแหน่งระดับชํานาญการหรือระดับ
ชํานาญการพิเศษ หรือระดับเชี่ยวชาญ หรือระดับเชี่ยวชาญพิเศษ มาแล้วหรือไม่
 ไม่เคยใช้
และผลการประเมินอยู่ในระดับ
 เคยใช้ เมือ่ ปี พ.ศ.
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(ค) วิธีการการเผยแพร่
 เผยแพร่ด้วยวิธีการพิมพ์โดยโรงพิมพ์หรือสํานักพิมพ์
 จัดทํ าเป็นสําเนาเย็บเล่มและส่งเผยแพร่ โดยการส่งให้ห้องสมุดมหาวิทยาลัย ซึ่งก่อน
เผยแพร่ได้ผ่านกระบวนการกลั่นกรองและรับรองโดยผู้ทรงคุณวุฒิหรือผู้บังคับบัญชาแล้ว
 เผยแพร่ในรูปของบทความในวารสารทางวิชาการ ซึ่งก่อนเผยแพร่ได้ผ่านกระบวนการ
กลั่นกรองและรับรองโดยผู้ทรงคุณวุฒิหรือผู้บังคับบัญชาแล้ว
 เผยแพร่ในหนังสือรวมบทความทางวิชาการ ซึ่งก่อนเผยแพร่ได้ผ่านกระบวนการกลั่นกรอง
และรับรองโดยผู้ทรงคุณวุฒิหรือผู้บังคับบัญชาแล้ว
 เผยแพร่เป็นบทความในหนังสือประมวลผลการประชุมวิชาการ (Proceedings)
(ง) ระบุรายละเอียดการเผยแพร่ตามวิธีการเผยแพร่ (ค)

๑.๒ ผลงานเชิงสังเคราะห์
เรื่อง
(ก) สัดส่วนการมีส่วนร่วมในผลงาน (%)
(ข) ผลงานเชิงสังเคราะห์นี้เคยใช้สําหรับการขอแต่งตั้งขึ้นดํารงตําแหน่งระดับชํานาญการหรือระดับ
ชํานาญการพิเศษ หรือระดับเชี่ยวชาญ หรือระดับเชี่ยวชาญพิเศษ มาแล้วหรือไม่
 ไม่เคยใช้
และผลการประเมินอยู่ในระดับ
 เคยใช้ เมือ่ ปี พ.ศ.
(ค) วิธีการการเผยแพร่
 เผยแพร่ด้วยวิธีการพิมพ์โดยโรงพิมพ์หรือสํานักพิมพ์
 จัดทํ าเป็นสําเนาเย็บเล่มและส่งเผยแพร่ โดยการส่งให้ห้องสมุดมหาวิทยาลัย ซึ่งก่อน
เผยแพร่ได้ผ่านกระบวนการกลั่นกรองและรับรองโดยผู้ทรงคุณวุฒิหรือผู้บังคับบัญชาแล้ว
 เผยแพร่ในรูปของบทความในวารสารทางวิชาการ ซึ่งก่อนเผยแพร่ได้ผ่านกระบวนการ
กลั่นกรองและรับรองโดยผู้ทรงคุณวุฒิหรือผู้บังคับบัญชาแล้ว
 เผยแพร่ในหนั งสื อ รวมบทความทางวิช าการ ซึ่ งก่ อ นเผยแพร่ได้ ผ่ า นกระบวนการ
กลั่นกรองและรับรองโดยผู้ทรงคุณวุฒิหรือผู้บังคับบัญชาแล้ว
 เผยแพร่เป็นบทความในหนังสือประมวลผลการประชุมวิชาการ (Proceedings)
(ง) ระบุรายละเอียดการเผยแพร่ตามวิธีการเผยแพร่ (ค)
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๑.๓ ผลงานลักษณะงานอื่น
เรื่อง
(ก) ประเภทผลงาน
 สิ่งประดิษฐ์หรืองานสร้างสรรค์
 ผลงานด้านศิลปะ ตกแต่ง ซ่อมบํารุง
 โปรแกรมคอมพิวเตอร์ (Software)
 อื่น ๆ (ระบุ)
(ข) สัดส่วนการมีส่วนร่วมในผลงาน (%)
(ค) ผลงานลักษณะอื่นนี้เคยใช้สําหรับการขอแต่งตั้งขึ้นดํารงตําแหน่งระดับชํานาญการหรือระดับ
ชํานาญการพิเศษ หรือระดับเชี่ยวชาญ มาแล้วหรือไม่
 ไม่เคยใช้
และผลการประเมินอยู่ในระดับ
 เคยใช้ เมือ่ ปี พ.ศ.
(ง) วิธีการการเผยแพร่
 เผยแพร่ด้วยวิธีการพิมพ์โดยโรงพิมพ์หรือสํานักพิมพ์
 เผยแพร่ด้วยการจัดทําเป็นเย็บเล่มและส่งเผยแพร่ โดยการส่งให้ห้องสมุดมหาวิทยาลัย
ซึ่งก่อนเผยแพร่ได้ผ่านกระบวนการกลั่นกรองและรับรองโดยผู้ทรงคุณวุฒิหรือผู้บังคับบัญชาแล้ว
 เผยแพร่โดยมีหลักฐานการนําไปใช้งาน
 เผยแพร่โดยมีการนําไปใช้ภายในหน่วยงานและภายนอกหน่วยงาน
 เผยแพร่โดยการจัดนิทรรศการหรือการจัดแสดง
(จ) ระบุรายละเอียดการเผยแพร่ตามวิธีการเผยแพร่ (ค)

๒. งานวิจัย
เรื่อง
(ก) สัดส่วนการมีส่วนร่วมในผลงาน (%)
(ข) ผลงานเชิงสังเคราะห์นี้เคยใช้สําหรับการขอแต่งตั้งขึ้นดํารงตําแหน่งระดับชํานาญการหรือระดับ
ชํานาญการพิเศษ หรือระดับเชี่ยวชาญ หรือระดับเชี่ยวชาญพิเศษ มาแล้วหรือไม่
 ไม่เคยใช้
และผลการประเมินอยู่ในระดับ
 เคยใช้ เมือ่ ปี พ.ศ.
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(ค) วิธีการการเผยแพร่
 เผยแพร่ในรูปของบทความวิจัยในวารสารทางวิชาการ ทั้งนี้ วารสารทางวิชาการนั้น อาจเผยแพร่
เป็นรูปเล่ม สิ่งพิมพ์ หรือเป็นสื่ออิเล็กทรอนิกส์ที่มีกําหนดการเผยแพร่อย่างแน่นอนชัดเจน
 เผยแพร่ในหนังสือรวบรวมบทความวิจัยในรูปแบบอื่นที่มีบรรณาธิการประเมินและตรวจสอบ
คุณภาพ
 นําเสนอเป็นบทความวิจัยต่อที่ประชุมทางวิชาการ ซึ่งภายหลังจากการประชุมทางวิชาการ
ได้มีบรรณาธิการและนําไปรวมเล่มเผยแพร่ในหนังสือประมวลผลการประชุมทางวิชาการ (Proceedings) ของการประชุม
ทางวิชาการระดับชาติหรือนานาชาติ
 เผยแพร่รายงานการวิจัยสมบูรณ์ ที่มีรายละเอียดและความยาวเป็นเล่มหนังสือต้องแสดง
หลักฐานว่าได้ผ่านการประเมินคุณภาพโดยผู้ทรงคุณวุฒิและแสดงหลักฐานว่าได้เผยแพร่ไปยังวงวิชาการและวิชาชีพ
ในสาขาวิชานั้น และสาขาวิชาที่เกี่ยวข้องอย่างกว้างขวาง
(ง) ระบุรายละเอียดการเผยแพร่ตามวิธีการเผยแพร่ (ค)

ลงชื่อ
(
ตําแหน่ง
วัน
เดือน

เจ้าของประวัติ/ผู้ขอ
)
พ.ศ.
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ส่วนที่ ๙
ความเห็นของผู้บังคับบัญชา
๑. ความเห็นของผู้บงั คับบัญชาชัน้ ต้น
๑.๑ ผลงานมีประโยชน์ต่อหน่วยงาน มหาวิทยาลัย วงวิชาการหรือวิชาชีพ
 มาก
 ค่อนข้างมาก
 ปานกลาง
 ค่อนข้างน้อย
 น้อย
ให้ แสดงความคิดเห็นว่าผลงานของผู้ขอที่เสนอประกอบการพิจารณาเพื่อแต่งตั้งขึ้นดํารงตําแหน่ งระดับ
ชํานาญการระดับชํานาญการพิเศษ ระดับเชี่ยวชาญ หรือระดับเชี่ยวชาญพิเศษ เป็นผลงานที่มีประโยชน์ต่อหน่วยงาน
มหาวิทยาลัย วงวิชาการหรือวิชาชีพอย่างไร
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๑. ความเห็นของผู้บงั คับบัญชาชัน้ ต้น (ต่อ)
๑.๒ ความถูกต้องสมบูรณ์ของวิธีการ ขั้นตอน กระบวนการ คุณสมบูรณ์และผลงานตามเกณฑ์
(๑) กรอบตําแหน่งที่เสนอขอของหน่วยงาน
 ได้รับอนุมัติให้มีได้
 ยังไม่ได้รับอนุมัติ
(๒) คุณสมบัติเฉพาะสําหรับตําแหน่งของผู้ขอ
 คุณสมบัติเฉพาะสําหรับตําแหน่งครบถ้วนตรงตามมาตรฐานกําหนดตําแหน่ง
 คุณสมบัติเฉพาะสําหรับตําแหน่งไม่ครบถ้วนตามมาตรฐานกําหนดตําแหน่ง
(๓) ความเหมาะสมของงานกับตําแหน่งที่จะเสนอขอ (ผลการประเมินค่างาน)
คะแนนประเมิน
คะแนน
ผลการประเมิน
 ผ่าน
 ไม่ผ่าน
(๔) หน้าที่ความรับผิดชอบ คุณภาพงานและปริมาณงานย้อนหลัง ๓ ปี ผลสัมฤทธิ์ของงานตามตัวชี้วัดของ
ตําแหน่งที่ครองอยู่ (ตามข้อมูลส่วนที่ ๑ และส่วนที่ ๒ และแบบประเมินผลการปฏิบัติงานเพื่อเลื่อนเงินเดือน/ค่าจ้าง
ย้อนหลัง ๓ ปี)
อยู่ในระดับ
ผลการประเมิน
 ผ่าน
 ไม่ผ่าน
(๕) ความรู้ความสามารถ และทักษะที่จําเป็นสําหรับตําแหน่งที่จะประเมินและของผู้เสนอขอ
อยู่ในระดับ
ผลการประเมิน
 ผ่าน
 ไม่ผ่าน
(๖) สมรรถนะที่ จํ าเป็ น สํ าหรับ ตํ าแหน่ งที่ จะประเมิ น และของผู้ เสนอขอ (ตามข้อ มู ล ส่ว นที่ ๔ และแบบ
ประเมินผลการปฏิบัติงานเพื่อเลื่อนเงินเดือน/ค่าจ้างย้อนหลัง ๓ ปี)
อยู่ในระดับ
ผลการประเมิน
 ผ่าน
 ไม่ผ่าน
(๗) จํานวน ปริมาณ รูปแบบ และการเผยแพร่ผลงาน
 เป็นไปตามหลักเกณฑ์  ไม่เป็นไปตามหลักเกณฑ์
(๘) ความสอดคล้องของผลงานที่เสนอขอแต่งตั้งกับภาระหน้าที่ที่รับผิดชอบ
 สอดคล้อง
 ไม่สอดคล้อง
ลงชื่อ
(
ตําแหน่ง
วัน
เดือน

ผู้บังคับบัญชาชั้นต้น
)
พ.ศ.
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๒. ความเห็นของผู้บงั คับบัญชาเหนือกว่าผู้บงั คับบัญชาชั้นต้น

จากการตรวจสอบและพิจารณาในเบื้องต้นมีความเห็นว่า
นาย/นาง/นางสาว
 ข้าราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษา  ลูกจ้างงบรายได้
 พนักงานมหาวิทยาลัย  งบประมาณแผ่นดิน  งบรายได้
ระดับ
ตําแหน่ง
มีคุณสมบัติ ลักษณะงานในหน้าที่ความรับผิดชอบ ความรู้ความสามารถ ทักษะ และสมรรถนะ และมีผลการปฏิบัติงาน
ในหน้าที่ความรับผิดชอบ  เข้าข่าย  ไม่ เข้ าข่ าย ที่ จ ะเสนอให้ พิ จารณาเพื่ อ แต่ งตั้ งให้ ดํ ารงตํ าแหน่ ง
ได้ และเห็นสมควรให้นําเสนอคณะกรรมการประเมิน
ระดับ
เพื่อแต่งตั้งบุคคลให้ดํารงตําแหน่งสูงขึ้นเพื่อพิจารณาดําเนินการต่อไป

ลงชื่อ
(
ตําแหน่ง
วัน
เดือน

ผู้บังคับบัญชาเหนือกว่าชั้นต้น
)
พ.ศ.
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ส่วนที่ ๑๐
ความเห็นของคณะกรรมการประเมินเพื่อแต่งตั้งบุคคลให้ดํารงตําแหน่งสูงขึน้
คณะกรรมการประเมินเพื่อแต่งตั้งฯ ได้พิจารณาความเห็นของผู้บังคับบัญ ชาชั้นต้น และความเห็นของ
ผู้บังคับบัญชาเหนือกว่าผู้บังคับบัญชาชั้นต้น (ส่วนที่ ๙) รวมทั้งความเห็นของคณะอนุกรรมการฯ (ถ้ามี) แล้วเห็นว่า
 ให้แต่งตั้งคณะกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิเพื่อทําหน้าที่ประเมินผลงานและจริยธรรมธรรมและจรรยาบรรณ
ทางวิชาชีพ
 ไม่ส มควรแต่ง ตั้ง คณะกรรมการผู้ท รงคุณ วุฒิเ พื่อ ทํา หน้า ที่ป ระเมิน ผลงานและจริย ธรรมธรรม
และจรรยาบรรณทางวิชาชีพ เนื่องจาก

ลงชื่อ
(
ลงชื่อ
(
ลงชื่อ
(
ลงชื่อ
(
ลงชื่อ
(
ลงชื่อ
(

ประธานกรรมการ
)
กรรมการ
)
กรรมการ
)
กรรมการ
)
กรรมการ
)
เลขานุการ
)
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ส่วนที่ ๑๑
ผลการพิจารณาประเมินคุณภาพผลงานของคณะกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ
เพื่อทําหน้าทีป่ ระเมินผลงานและจริยธรรมและจรรยาบรรณทางวิชาชีพ
คณะกรรมการผู้ทรงวุฒิเพื่อทําหน้าที่ประเมินผลงาน และจริยธรรมและจรรยาบรรณวิชาชีพ ของ
นาย/นาง/นางสาว
 ข้าราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษา
 ลูกจ้างงบรายได้
 พนักงานมหาวิทยาลัย
 งบประมาณแผ่นดิน  งบรายได้
ตําแหน่ง
ระดับ
สังกัด
ตามคําสั่งคณะกรรมการประเมินเพื่อแต่งตั้งบุค คล
ให้ดํารงตําแหน่งสูงขึ้น ที่
ลงวันที่
ใน ก า ร ป ร ะ ช ุม
ครั้งที่
เมื่อวันที่
ได้พิจารณาผลการประเมินคุณภาพผลงานที่เสนอประกอบการ
พิจารณาเพื่อแต่งตั้งดํารงตําแหน่ง
ระดับ
โดย  วิธีปกติ  วิธีพิเศษ ของ นาย/นาง/นางสาว
แล้วเห็นว่า
เรื่อง
๑. คู่มือปฏิบัตงิ าน จํานวน
 มีคุณภาพอยู่ในเกณฑ์ที่กาํ หนด จํานวน
เรื่อง
๑.๑ เรื่อง
ผู้ขอมีส่วนร่วมในผลงาน ร้อยละ
 ไม่มีคุณภาพอยู่ในเกณฑ์ที่กําหนด จํานวน
๑.๑ เรื่อง

มีคุณภาพอยู่ในระดับ
เรื่อง

ผู้ขอมีส่วนร่วมในผลงาน ร้อยละ
๒. ผลงานเชิงวิเคราะห์ จํานวน
เรื่อง
 มีคุณภาพอยู่ในเกณฑ์ที่กาํ หนด จํานวน
๒.๑ เรื่อง

มีคุณภาพอยู่ในระดับ

ผู้ขอมีส่วนร่วมในผลงาน ร้อยละ
 ไม่มีคุณภาพอยู่ในเกณฑ์ที่กําหนด จํานวน
๒.๑ เรื่อง

มีคุณภาพอยู่ในระดับ
เรื่อง

ผู้ขอมีส่วนร่วมในผลงาน ร้อยละ

เรื่อง

มีคุณภาพอยู่ในระดับ
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๓. ผลงานเชิงสังเคราะห์ จํานวน
เรื่อง
 มีคุณภาพอยู่ในเกณฑ์ที่กาํ หนด จํานวน
๓.๑ เรื่อง
ผู้ขอมีส่วนร่วมในผลงาน ร้อยละ
 ไม่มีคุณภาพอยู่ในเกณฑ์ที่กําหนด จํานวน
๓.๑ เรื่อง
ผู้ขอมีส่วนร่วมในผลงาน ร้อยละ
๔. งานวิจัย จํานวน
เรื่อง
 มีคุณภาพอยู่ในเกณฑ์ที่กาํ หนด จํานวน
๔.๑ เรื่อง
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เรื่อง

มีคุณภาพอยู่ในระดับ
เรื่อง

มีคุณภาพอยู่ในระดับ
เรื่อง

ผู้ขอมีส่วนร่วมในผลงาน ร้อยละ
 ไม่มีคุณภาพอยู่ในเกณฑ์ที่กําหนด จํานวน
๔.๑ เรื่อง

มีคุณภาพอยู่ในระดับ
เรื่อง

ผู้ขอมีส่วนร่วมในผลงาน ร้อยละ
๕. ผลงานลักษณะอื่น จํานวน
เรื่อง
 มีคุณภาพอยู่ในเกณฑ์ที่กาํ หนด จํานวน
๕.๑ เรื่อง

มีคุณภาพอยู่ในระดับ

ผู้ขอมีส่วนร่วมในผลงาน ร้อยละ
 ไม่มีคุณภาพไม่อยู่ในเกณฑ์ที่กําหนด จํานวน
๕.๒ เรื่อง
ผู้ขอมีส่วนร่วมในผลงาน ร้อยละ

เรื่อง ได้แก่

มีคุณภาพอยู่ในระดับ
เรื่อง ได้แก่

มีคุณภาพอยู่ในระดับ
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โดยสรุปกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิเพื่อทําหน้าที่ประเมินผลงาน และจริยธรรมและจรรยาบรรณทางวิชาชีพ
ของ นาย/นาง/นางสาว
 ข้าราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษา
 ลูกจ้างงบรายได้
 พนักงานมหาวิทยาลัย
 งบประมาณแผ่นดิน  งบรายได้
ขอแต่งตั้งให้ดํารงตําแหน่ง
สังกัด
จํานวนเสียง
เห็นว่า
 สมควรได้รับการแต่งตั้งให้ดํารงตําแหน่ง
ระดับ
สังกัด
โดยสรุปผลการประเมินผลงาน (ประกอบด้วย : ผลงานมีเนื้อหาเกี่ยวกับเรื่องอะไร การนําไปใช้ประโยชน์ และแสดงให้เห็น
ถึงความเชี่ยวชาญอย่างไร) ดังนี้

 ไม่สมควรได้รับการแต่งตั้งให้ดํารงตําแหน่ง
ระดับ
โดยมีสรุปผลการประเมินผลงาน ดังนี้

สังกัด

 ขอให้แก้ไขปรับปรุงผลงานเดิมเพื่อพิจารณาใหม่ ดังนี้

ลงชื่อ
(
ลงชื่อ
(
ลงชื่อ
(
ลงชื่อ
(
ลงชื่อ
(

กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ
)
กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ
)
กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ
)
กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ
)
กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ
)
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ส่วนที่ ๑๒
ผลการพิจารณาของคณะกรรมการประเมินเพื่อแต่งตั้งบุคคลให้ดํารงตําแหน่งสูงขึน้
คณะกรรมการประเมินเพื่อแต่งตั้งบุคคลให้ดํารงตําแหน่งสูงขึ้น มหาวิทยาลัยรามคําแหง ในการประชุม
เมื่อวันที่
พิจารณาผลการประเมินคุณภาพผลงานของ
ครั้งที่
นาย/นาง/นางสาว
 ข้าราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษา
 ลูกจ้างงบรายได้
 พนักงานมหาวิทยาลัย
 งบประมาณแผ่นดิน  งบรายได้
ระดับ
ตําแหน่ง
สังกัด
ตามที่คณะกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิเพื่อทําหน้าที่
ประเมินผลงาน และจริยธรรมและจรรยาบรรณทางวิชาชีพเสนอแล้ว เห็นว่า
เรื่อง
 คู่มือการปฏิบัติงาน จํานวน
 ผลงานเชิงวิเคราะห์ จํานวน
เรื่อง
 ผลงานเชิงสังเคราะห์ จํานวน
เรื่อง
 ผลงานลักษณะอื่น จํานวน
เรื่อง
 งานวิจัย จํานวน
เรื่อง
 มีคุณภาพตรงตามที่กําหนด และเป็นผูม้ ีจริยธรรมและจรรยาบรรณวิชาชีพตามที่ ก.บ.ม. กําหนด
 สมควรได้รับแต่งตั้งให้ดํารงตําแหน่ง
ระดับ
สังกัด
ตั้งแต่วันที่
 มีคุณภาพไม่ตรงตามที่กําหนด
 ไม่สมควรได้รับแต่งตั้งให้ดํารงตําแหน่ง
ระดับ
สังกัด
และให้นําเสนอคณะกรรมการบริหารงานบุคคลมหาวิทยาลัยรามคําแหง เพื่อพิจารณาต่อไป

ลงชื่อ
(
)
ประธานคณะกรรมการประเมินเพื่อแต่งตั้งบุคคลให้ดํารงตําแหน่งสูงขึ้น
พ.ศ.
วัน เดือน
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ส่วนที่ ๑๓
มติคณะกรรมการบริหารงานบุคคลมหาวิทยาลัยรามคําแหง
คณะกรรมการบริหารงานบุคคลมหาวิทยาลัยรามคําแหง ในการประชุมครั้งที่
เมื่อวันที่
พิจารณาแล้วมีมติ
 อนุมัติแต่งตั้ง นาย/นาง/นางสาว
 ข้าราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษา  ลูกจ้างงบรายได้
 พนักงานมหาวิทยาลัย  งบประมาณแผ่นดิน  งบรายได้
ให้ดํารงตําแหน่ง
ระดับ
สังกัด
ตั้งแต่วันที่
 ไม่อนุมัติแต่งตั้ง นาย/นาง/นางสาว
 ข้าราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษา  ลูกจ้างงบรายได้
 พนักงานมหาวิทยาลัย  งบประมาณแผ่นดิน  งบรายได้
เพราะ

 ระดับชํานาญการ  ระดับชํานาญการพิเศษ  ระดับเชี่ยวชาญ เห็นควรเสนออธิการบดีแต่งตั้ง
บุคคลดังกล่าวข้างต้น
 ระดับเชี่ยวชาญพิเศษ เห็นควรเสนอสภามหาวิทยาลัยรามคําแหงพิจารณาให้เห็นความเห็นชอบก่อนเสนอ
ก.พ.อ. ให้ความเห็นต่อรัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการเพื่อนําเสนอนายกรัฐมนตรีนําความกราบบังคมทูล
เพื่อทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ (กรณีพนักงานมหาวิทยาลัยให้มหาวิทยาลัยรามคําแหงเสนอรัฐมนตรีฯ)
แต่งตั้งนาย/นาง/นางสาว
 ข้าราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษา  ลูกจ้างงบรายได้
 พนักงานมหาวิทยาลัย  งบประมาณแผ่นดิน  งบรายได้
ระดับเชี่ยวชาญพิเศษ
ให้ดํารงตําแหน่ง
ตั้งแต่วันที่
พร้ อ มส่ ง สํ า เนาคํ า สั่ ง แต่ ง ตั้ ง คณะกรรมการ
ผู้ทรงคุณวุฒิเพื่อทําหน้าที่ประเมินผลงาน และจริยธรรมและจรรยาบรรณทางวิชาการ ผลการประเมินคุณภาพ
ผลงาน ผลงาน และแบบคําขอรับการพิจารณาแต่งตั้งตําแหน่งประเภทวิชาชีพเฉพาะหรือเชี่ยวชาญเฉพาะให้ดํารง
ตําแหน่งสูงขึ้น
ลงชื่อ
(
)
ประธาน/เลขานุการคณะกรรมการประเมินเพื่อแต่งตั้งบุคคลให้ดํารงตําแหน่งสูงขึ้น
พ.ศ.
วัน เดือน

40

ม.ร.ประเมิน ๒

ส่วนที่ ๑๔
มติสภามหาวิทยาลัยรามคําแหง
เมื่อวันที่
สภามหาวิทยาลัยรามคําแหง ในการประชุมครั้งที่
พิจารณาแล้วมีมติ
 ให้เสนอ ก.พ.อ. ให้ความเห็นต่อรัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ
 ให้เสนอรัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ
เพื่อนําเสนอนายกรัฐมนตรีนาํ ความกราบบังคมทูล เพื่อทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ แต่งตั้ง
นาย/นาง/นางสาว
 ข้าราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษา  ลูกจ้างงบรายได้
 พนักงานมหาวิทยาลัย  งบประมาณแผ่นดิน  งบรายได้
ให้ดํารงตําแหน่ง
ระดับ
สังกัด
ตั้งแต่วันที่
พร้อมส่งสําเนาคําสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิเพื่อทําหน้าที่ประเมินผลงาน จริยธรรมและจรรยาบรรณ
ทางวิชาการ ผลการประเมินคุณภาพผลงาน ผลงานและแบบคําขอรับการพิจารณาแต่งตั้งตําแหน่งประเภทวิชาชีพเฉพาะ
หรือเชี่ยวชาญเฉพาะให้ดํารงตําแหน่งสูงขึ้น

วัน

ลงชื่อ
(
)
เลขานุการสภามหาวิทยาลัย
เดือน
พ.ศ.

