
(ม.ร. ประเมิน ๑๕) 
 

แบบคาํขอรับการประเมิน 

 
 
เพ่ือแตงตั้ง    ตําแหนงหัวหนางาน  
    ตําแหนงหัวหนาฝายหรือเทียบเทา 
   
ประเภท   ขาราชการ    พนักงานมหาวิทยาลัย    ลูกจางงบรายได 
 
ตอนท่ี 1 ประวัติและการดํารงตําแหนง  

 

สวนท่ี 1.  ขอมูลเบื้องตนของผูรับการประเมิน  
 

1. ชื่อ………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 
2. ตําแหนง.......................................................................................................... (ตําแหนงเลขท่ี.................................) 
3. สังกัด......................................................................................................................................................................... 
4. อัตราเงินเดือน...........................................บาท 
5. เกิดวันท่ี....................เดือน.......................................พ.ศ............................. อายุ.....................ป 
6. ประวัติการศึกษา  
          คุณวุฒิ                                  สาขา                 ป พ.ศ. ท่ีไดรับ              สถานศึกษา 
...........................................    ..................................................   .......................   ...................................................... 
...........................................    ..................................................   .......................   ...................................................... 
...........................................    ..................................................   .......................   ...................................................... 
...........................................    ..................................................   .......................   ...................................................... 
...........................................    ..................................................   .......................   ...................................................... 
7. ประวัติการทํางาน (จากเริ่มรับราชการจนถึงปจจุบัน/การโยกยายตําแหนง/การเล่ือนระดับตําแหนง)  
      วัน เดือน ป                            ตําแหนง                   อัตราเงินเดือน                 สังกัด  
.................................    ...........................................................   .........................   ...................................................... 
.................................    ...........................................................   .........................   ...................................................... 
.................................    ...........................................................   .........................   ..................................................... 
.................................    ...........................................................   .........................   ..................................................... 
.................................    ...........................................................   .........................   ..................................................... 
 
8. หลักสูตรการฝกอบรม (พรอมแนบหลักฐาน)  
      วัน เดือน ป                ระยะเวลา                      หลักสูตร                           สถานท่ีอบรม 
...............................   ........................................   ............................................  .......................................................... 
...............................   ........................................   ............................................  .......................................................... 
...............................   ........................................   ............................................  .......................................................... 
...............................   ........................................   ............................................  .......................................................... 
...............................   ........................................   ............................................  .......................................................... 
...............................   ........................................   ............................................  .......................................................... 
 



  (ม.ร. ประเมิน ๑๕) 
๒ 

 

9.  ประสบการณพิเศษในการทํางาน (การปฏิบัติงานท่ีนอกเหนือจากขอ 7 เชน เปนหัวหนาโครงการ 
       กรรมการ  อนุกรรมการ วิทยากร เปนตน) 

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

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

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

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

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

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

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

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

10. ประวัติถูกลงโทษทางวินัย 
........................................................................................................................................................................................ 
........................................................................................................................................................................................ 
........................................................................................................................................................................................ 
........................................................................................................................................................................................ 

 
 

สวนท่ี 2.  หนาท่ีความรับผิดชอบของตําแหนงในปจจุบันและใหแสดงปริมาณงานยอนหลัง ๑ ป (แนบ)  
 ....................................................................................................................................................................................... 
........................................................................................................................................................................................ 
........................................................................................................................................................................................ 
........................................................................................................................................................................................ 
........................................................................................................................................................................................ 
........................................................................................................................................................................................ 
........................................................................................................................................................................................ 
........................................................................................................................................................................................ 
........................................................................................................................................................................................ 
........................................................................................................................................................................................ 
 
 
 

สวนท่ี 3.  แผนการดําเนินงาน/พัฒนาปรับปรุงของหนวยงาน 
........................................................................................................................................................................................ 
........................................................................................................................................................................................ 
........................................................................................................................................................................................ 
........................................................................................................................................................................................ 
........................................................................................................................................................................................ 
........................................................................................................................................................................................ 
........................................................................................................................................................................................ 
 

 



  (ม.ร. ประเมิน ๑๕) 
๓ 

 

สวนท่ี 4.  คํารับรองของผูรับการประเมินและความเห็นของผูบังคับบัญชา 
1. คํารับรองของผูรับการประเมิน  
    ขอรับรองวาขอความดังกลาวขางตนเปนความจริงทุกประการ  
 
                                                          ลงชื่อ ...........................................................ผูขอรับการประเมิน 
                                                                (............................................................) 
                                                           ตําแหนง.................................................... 
                                                           วันท่ี............เดือน...........................พ.ศ. ............... 
 
2. คํารับรองและความเห็นของผูบังคับบัญชาช้ันตน  
................................................................................................................................................................................... 
................................................................................................................................................................................... 
................................................................................................................................................................................... 
................................................................................................................................................................................... 
................................................................................................................................................................................... 
................................................................................................................................................................................... 
................................................................................................................................................................................... 
 
                                                          ลงชื่อ .....................................................ผูบังคับบัญชาชั้นตน 
                                                                (.....................................................) 
                                                           ตําแหนง.................................................... 
                                                           วันท่ี............เดือน...........................พ.ศ. ............... 
 
3. ความเห็นของผูบังคับบัญชาเหนือข้ึนไป  
................................................................................................................................................................................... 
................................................................................................................................................................................... 
................................................................................................................................................................................... 
................................................................................................................................................................................... 
................................................................................................................................................................................... 
................................................................................................................................................................................... 
.................................................................................................................................................................................. 
 
                                                          ลงชื่อ .....................................................ผูบังคับบัญชาเหนือข้ึนไป 
                                                                (.....................................................) 
                                                           ตําแหนง.................................................... 
                                                           วันท่ี............เดือน...........................พ.ศ. ............... 
 
 
 



  (ม.ร. ประเมิน ๑๕) 
๔ 

 
ตอนท่ี 2 การประเมินเพ่ือแตงตั้งใหดํารงตําแหนงหัวหนางาน หัวหนาฝายหรือเทียบเทา  
 
สวนท่ี 1   ผลสัมฤทธิ์ของงานตามตัวชี้วัดของตําแหนงท่ีครองอยู  
     (ผลการประเมินจะตองไดคะแนนผลสัมฤทธิ์ของงานไมนอยกวารอยละ 80) 
 

งานท่ีไดรับมอบหมายตาม 
ตําแหนงหนาท่ี 

(1) 

น้ําหนัก 
(รอยละ) 

(2) 

ดีเดน 
 

(5) 

ดีมาก 
 

(4) 

ด ี
 

(3) 

พอใช 
 

(2) 

ตอง
ปรับปรุง 

(1) 

คะแนน
ท่ีไดรับ  

1. ดานแผนงาน 
    (วางแผน บูรณาการ แผนงาน ติดตาม  
     เรงรัดงานใหเปนไปตามแผน) 
2. ดานบริหารงาน 
     (จัดระบบงาน มอบหมาย กํากับดูแล  
     ตรวจสอบ ใหคําแนะนํา ประสานงาน) 
3. ดานบริหารทรัพยากรบุคคล 
    (จัดระบบงานและอัตรากําลัง ติดตามและ 
    ประเมินผลงานของผูใตบังคับบัญชา) 
4. ดานบริหารทรัพยากรและงบประมาณ  
    (วางแผน ติดตาม ตรวจสอบการใชทรัพยากร 
    และงบประมาณของหนวยงาน) 
 

30 
 
 

30 
 
 

25 
 
 

15 

      

 
รวม 

   

 
100 

      

 
 
คะแนนท่ีไดรับ    ........................... x 100      = ………………….. คะแน  
                              300 
คะแนนผลรวมการประเมินสวนท่ี 1 และสวนท่ี 2 ได...................คะแนน   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



  (ม.ร. ประเมิน ๑๕) 
๕ 

 
 
สวนท่ี 2  การประเมินความรู ความสามารถ ทักษะ และสมรรถนะท่ีจําเปนสําหรับตําแหนงท่ีจะประเมิน  
(ผูผานการประเมินตองไดรับคะแนนตามหลักเกณฑท่ีกําหนด รายละเอียดตามเกณฑการผานประเมินท่ีแนบ) 
 

 

 
 

รายการ ผลการประเมิน 
คะแนนเต็ม คะแนนท่ีไดรับ 

การประเมินการปฏิบัติงาน 
        1. ความรูความสามารถในการปฏิบัติงาน  
            1.1 ความรูและประสบการณทางวิชาชีพ  

 
 

10 

 

            1.2 ความสามารถในการบริหารงาน  ๑๐  
            1.3 ความสามารถปฏิบัติงานใหสําเร็จตามงบประมาณ เวลา และ  
                  กําลังคนท่ีมีอยู  

๑๐  

           ๑.๔ ความสามรถในการตัดสินใจและความคิดริเริ่ม ๕  
        ๒. ความรับผิดชอบตอหนาท่ี 
            ๒.๑ ความตระหนักในหนาท่ีของภาระงานท่ีไดรับมอบหมาย      

 
๑๐ 

 

            ๒.๒ มุงม่ันท่ีจะปฏิบัติงานใหสําเร็จตามเปาหมายของงานอยาง    
                   สมํ่าเสมอและตอเนื่อง             

10  

            ๒.๓ ยอมรับปญหาท่ีเกิดจากการทํางานและพยายามท่ีจะแกไขปญหา   
                  อยางเต็มความสามารถ 

5  

        ๓. การวางแผน การติดตามผลการปฏิบัติงาน 
            ๓.๑ มีการวางแผนการปฏิบัติงาน                           

 
๑๐ 

 

            ๓.๒ พัฒนางาน ควบคุมดูแลการปฏิบัติใหเปนไปตามแผน           ๕  
            ๓.๓  ติดตาม ประเมินผลงานของหนวยงานและการปฏิบัติงานของ  
                     ผูใตบังคับบัญชา 

 ๕  

 ๔. การแนะนํา สอนงานและพัฒนาผูใตบังคับบัญชา   
           ๔.๑ ใหคําปรึกษา แนะนํา สอนงานและพัฒนาผูใตบังคับบัญชา 

๑๐  

            ๔.๒ กํากับ ดูแล และพัฒนาผูใตบังคับบัญชาใหสามารถพัฒนาตนเอง  
                  ใหมีสมรรถนะดานตาง ๆ ใหสูงข้ึน 

๑๐  

                                          รวม ๑๐๐  
        
 
 
 
 
 
 
 
 
 



  (ม.ร. ประเมิน ๑๕) 
๖ 

 
 

 

 
 

รายการ ผลการประเมิน 
คะแนนเต็ม คะแนนท่ีไดรับ 

การประเมินคุณลักษณะของบุคคล  
1. ความประพฤติ  
    1.1 การปฏิบัติตนใหเหมาะสมกับตําแหนง   

 
๒0 

 

    1.2 การมีคุณธรรม จริยธรรมและจรรยาบรรณสําหรบัวิชาชีพและตําแหนง ๒0  
    ๑.๓ การปฏิบัติตามระเบียบของทางราชการและการรักษาวินัยขาราชการ ๓๐  
๒.  ความมีมนุษยสัมพันธ 
     ๒.๑ การใหความรวมมือในสวนท่ีเก่ียวกับราชการ ท้ังหนวยงานภายใน  
           และภายนอกท่ีตองปฏิบัติงานเก่ียวของกัน อันจะกอใหเกิด  
           ประโยชนแกมหาวิทยาลัยหรือหนวยงานและสวนราชการอ่ืนๆ  
 

 
๓๐ 

 
 

 

                                            รวม 100  
 
              

สวนท่ี 3 การประเมินสมรรถนะ  
(ผูผานการประเมินตองไดรับคะแนนตามหลักเกณฑท่ีกําหนด รายละเอียดตามเกณฑการผานการประเมินท่ีแนบ) 

 
 ลําดับท่ี                    สมรรถนะหลัก ระดบัสมรรถนะ 

   ท่ีตองการ 
ระดบัสมรรถนะ 
   ท่ีมีอยูจริง 

     ผลการประเมิน 
    ผาน ไมผาน 

  1. การมุงผลสัมฤทธิ์        2    
  2. บริการดี        2    
  3. การสั่งสมความเชี่ยวชาญในงานอาชีพ        2    
  4. การยึดม่ันในความถูกตองชอบธรรมและจริยธรรม        2    
  5. การทํางานเปนทีม        2    

 
 
  

 ลําดับท่ี               สมรรถนะทางการบริหาร ระดบัสมรรถนะ 
   ท่ีตองการ 

ระดบัสมรรถนะ 
   ท่ีมีอยูจริง 

    ผลการประเมิน 
    ผาน ไมผาน 

  1. สภาวะผูนํา        2    
  2. วิสัยทัศน         2    
  3. ศักยภาพเพ่ือนําการปรับเปลี่ยน        2    
  4. การควบคุมตนเอง        2    
  5. การสอนงานและการมอบหมายงาน        2    

 
 
 



  (ม.ร. ประเมิน ๑๕) 
๗ 

 
สวนท่ี 4 สรุปผลการประเมินผลสัมฤทธิ์ของงาน ความรูความสามารถ ทักษะ และสมรรถนะ 
 
ผลการประเมิน สวนท่ี 1 :  
1. การประเมินผลสัมฤทธิ์ของงาน 

 
 ผาน 

 
 ไมผาน  

ผลการประเมิน สวนท่ี 2 : 
2. การประเมินความรู ความสามารถ ทักษะ และ 
    สมรรถนะท่ีจําเปน สําหรบัตําแหนงท่ีจะประเมิน  

 
 
 ผาน 

 
 
 ไมผาน  

ผลการประเมิน สวนท่ี 3 :  
3. การประเมินสมรรถนะ  

 
 ผาน 

 
 ไมผาน  

 
 
ตอนท่ี 3  สรุปผลการประเมิน  

 
  คณะกรรมการไดพิจารณาผลสัมฤทธิ์ของงาน ความรูความสามารถ ทักษะ ผลการปฏิบัติงาน 
คุณลักษณะของบุคคล ผลงานท่ีแสดงแนวคิดแผนงาน การพัฒนา ปรังปรุงงาน สมรรถนะการ  

  
   สมควรแตงตั้งใหดํารงตําแหนง ...................................................................................................... 
            สมควรใหรักษาราชการแทนในตําแหนง ....................................เดือน 
       เนื่องจาก ........................................................................................................................................ 
   อ่ืน ๆ  ............................................................................................................................................ 
 
 
 

(ลงชื่อ) .................................................................... ประธานกรรมการ 
          (..................................................................) 
 
(ลงชื่อ) .................................................................... กรรมการ 
          (..................................................................) 
 
(ลงชื่อ) .................................................................... กรรมการ 
          (..................................................................) 
 
(ลงชื่อ) .................................................................... กรรมการ 
          (..................................................................) 
 
(ลงชื่อ) .................................................................... กรรมการ 
          (..................................................................) 
 

 



  (ม.ร. ประเมิน ๑๕) 
๘ 

 
สรุปเกณฑการผานการประเมิน  
 
 1.  การประเมินเขาสูตําแหนงหัวหนางาน หัวหนาฝายหรือเทียบเทา 
      -  ไดคะแนนผลสัมฤทธิ์ของงานไมนอยกวารอยละ 80  
      -  ไดคะแนนการประเมินการปฏิบัติงาน ไมนอยกวารอยละ 70 
      -  ไดคะแนนการประเมินคุณลักษณะของบุคคล ไมนอยกวารอยละ 70 
      -  แสดงรายการสมรรถนะหลัก ในระดับท่ีกําหนดไมนอยกวา 3 ใน ๕ รายการ  
      -  แสดงรายการสมรรถนะทางการบริหาร ในระดับท่ีกําหนดไมนอยกวา 3 ใน 5 รายการ  
 
 
คําอธิบาย  
 1. เกณฑการใหคะแนน 
                  ดีเดน (๕)    =    ๑๐๐  คะแนน 
                 ดีมาก  (๔)    =    ๘๐  คะแนน 
                      ดี  (๓)    =    ๗๐  คะแนน 
                 พอใช  (๒)    =    ๖๐  คะแนน 
               ปรับปรุง (๑)    =    ๕๐  คะแนน 


