
แบบประเมินเพื่อแต่งตั้งบุคคลให้ด ำรงต ำแหน่งหัวหน้ำหน่วยงำน 
ระดับงำนและระดับฝ่ำยหรือเทียบเท่ำ มหำวิทยำลัยศิลปำกร 

 
ส่วนที่ 1  ข้อมูลเบื้องต้นของผู้รับกำรประเมิน 

1. ชื่อ............................................................................................................................................. 
2. ต ำแหน่ง.............................................................  ระดับ...............  (ต ำแหน่งเลขที่.................) 
3. สังกัด (ภำควชิำ/กอง/คณะ)..................................................................................................... 
4.   อัตรำเงินเดือน...............................................บำท          (ปีงบประมำณ พ.ศ..........................) 
5.   เกิดวันที่..................เดือน.........................................พ.ศ........................  อำยุ....................ปี 
6.   ประวัติกำรศึกษำ 
          

         คุณวุฒิ                       สำขำ             ปี พ.ศ. ที่ไดร้ับ                  สถำนศึกษำ 
..........................................  ....................................  .....................  ....................................................................... 
..........................................  ....................................  .....................  ....................................................................... 
..........................................  ....................................  .....................  ....................................................................... 

 
ฯลฯ 

 

7. ประวัติกำรฝึกอบรมหรือดูงำน 
      

     วัน/เดือน/ปี   ระยะเวลำ             รำยกำรฝึกอบรม/ดูงำน                     สถำนศึกษำ 
     ..................   ...................    ........................................................  ..................................................... 
     ..................   ...................    ........................................................  ..................................................... 
     ..................   ...................    ........................................................  ..................................................... 
     ..................   ...................    ........................................................  ..................................................... 
     ..................   ...................    ........................................................  ..................................................... 

 
ฯลฯ 
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ส่วนที่ 1  (ต่อ) 

8.  ประวัติกำรท ำงำน(จำกเริ่มรับรำชกำรจนถึงปัจจุบนั/กำรโยกย้ำยต ำแหน่ง/กำรเลื่อนระดับต ำแหน่ง) 
         วัน เดือน ปี             ต ำแหน่ง                   อัตรำเงนิเดือน                  สังกัด 
     (1) ...................  ............................................    .............................  .................................................. 
     (2) ...................  ............................................    .............................  .................................................. 
     (3) ...................  ............................................    .............................  .................................................. 
     (4) ...................  ............................................    .............................  .................................................. 

ฯลฯ 
 

9  ประสบกำรณ์พิเศษในกำรท ำงำน (งำนที่เคยปฏิบัตนิอกเหนือจำกข้อ 8 เช่น เป็นหัวหน้ำโครงกำร 
      หัวหน้ำงำน กรรมกำร อนุกรรมกำร วิทยำกร เป็นต้น) 
      ............................................................................................................................................................. 
      ............................................................................................................................................................. 
      ............................................................................................................................................................. 
      ............................................................................................................................................................. 
 

10. ประวัติถูกลงโทษทำงวินยั (ถ้ำม)ี 
      ............................................................................................................................................................. 
      ............................................................................................................................................................. 
 

ส่วนที่ 2  หน้ำที่ควำมรับผิดชอบของต ำแหน่งในปัจจุบัน 
ค ำบรรยำยลักษณะงำนของต ำแหน่งที่ปฏิบตัิอยู่ในปัจจบุัน(ให้เขียนค ำบรรยำยให้สอดคล้องกับองค์ประกอบใน 
ส่วนที่ 4) 
      ............................................................................................................................................................. 
      ............................................................................................................................................................. 
      ............................................................................................................................................................. 
      ............................................................................................................................................................. 
      ............................................................................................................................................................. 
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ส่วนที่ 3  ค ำรับรองของผู้รับกำรประเมินและควำมเห็นของผู้บังคับบัญชำ 
 

1.  ค ำรับรองของผู้รับกำรประเมิน 
                   ขอรับรองว่ำข้อควำมดังกล่ำวข้ำงตน้เป็นควำมจริงทุกประกำร 
 

ลงชื่อ........................................................ ผู้ขอรับกำรประเมิน 
      (.........................................................) 
ต ำแหน่ง......................................................................... 
วันที่..................เดือน...............................พ.ศ. ............. 

 

2. ค ำรับรองและควำมเห็นของผู้บังคับบัญชำ 
      2.1  ควำมเห็นของผู้บังคบับัญชำชัน้ต้น  
      ............................................................................................................................................................. 
      ............................................................................................................................................................. 
      ............................................................................................................................................................. 
      ............................................................................................................................................................. 
      ............................................................................................................................................................. 

 
 

                                       ลงชื่อ........................................................ ผู้บังคับบญัชำ 
                                            (.........................................................) 
                                       ต ำแหน่ง......................................................................... 
                                      วันที่..................เดือน...............................พ.ศ. ............. 

2.2  ควำมเห็นของผู้บังคับบัญชำเหนือข้ึนไปอีกชั้นหนึ่ง 
      ............................................................................................................................................................. 
      ............................................................................................................................................................. 
      ............................................................................................................................................................. 
      ............................................................................................................................................................. 
      ............................................................................................................................................................. 

 
 

                                       ลงชื่อ........................................................ ผู้บังคับบญัชำเหนือข้ึนไปอีกชัน้หนึ่ง 
                                            (.........................................................) 
                                       ต ำแหน่ง......................................................................... 
                                      วันที่..................เดือน...............................พ.ศ. ............. 
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ส่วนที่ 4  กำรประเมินค่ำงำน 
 

ค ำอธิบำย กำรประเมินเพื่อแต่งตั้งบุคคลให้ด ำรงต ำแหน่งหัวหน้ำหน่วยงำน ระดับงำนและระดบัฝำ่ยหรือเทียบเท่ำ 
  ต้องผ่ำนกำรประเมินค่ำงำนก่อนแล้ว จึงจะประเมินในส่วนที่ 5 ต่อไป 
 

เกณฑ์ประเมิน 5 คะแนน = ดีเด่น      4 คะแนน = ดีมำก  3 คะแนน = ด ี
  2 คะแนน = พอใช้     1 คะแนน = ต้องปรับปรุง 
 

องค์ประกอบ 
ผลกำรประเมิน 

5 4 3 2 1 

1. หน้ำที่และควำมรับผิดชอบของต ำแหน่ง      

    พิจำรณำจำกจ ำนวนและระดับต ำแหน่งของผู้ใต้บังคับบัญชำซึ่งสะท้อนถึง
ประสิทธิภำพและประสิทธิผลของงำน ระดับควำมรับผิดชอบของต ำแหน่ง 
จ ำนวนเงินงบประมำณและลักษณะของกิจกรรมทำงกำรเงิน และควำมยุติธรรม 
ควำมซื่อสัตย์และกำรรักษำควำมลับของรำชกำร 

     

2. ควำมยุ่งยำกของงำน ควำมสำมำรถที่จ ำเป็นในกำรปฏิบัติงำน       

    พิจำรณำจำกขอบเขตของกำรตัดสินใจ ควำมคิดริเริ่มที่ต้องใช้ในงำน และ
ลักษณะและวัตถุประสงค์ของกำรติดต่อกับผู้อื่นในกำรปฏิบัติงำน 

     

3. กำรควบคุมบังคับบัญชำของต ำแหน่ง      

    พิจำรณำจำกควำมรับผิดชอบในกำรปฏิบัติงำนได้แก่ระดับของกำรควบคุม
บังคับบัญชำตรวจสอบงำน 

     

4. ควำมรู้ที่ต้องกำรในกำรปฏิบัติงำน      

    พิจำรณำจำกควำมรู้ควำมสำมำรถที่ต้องกำรของต ำแหน่ง และควำมรู้ที่
จ ำเป็นในกำรปฏิบัติงำนตำมหน้ำที่และควำมรับผิดชอบในฐำนะผู้บังคับบัญชำ 
ได้แก่ ควำมรู้ขั้นพื้นฐำนเกี่ยวกับขั้นตอนและวิธีกำรปฏิบัติงำน ควำมรู้ในศิลปะ 
กำรบังคับบัญชำ กำรบริหำร และกำรน ำควำมรู้ไปใช้ได้อย่ำงมีประสิทธิภำพ 
ควำมรู้ในทฤษฎี แนวคิดในวิชำชีพ และกำรประยุกต์ใช้เพื่อให้บรรลุผลส ำเร็จ 
ควำมสำมำรถในกำรคิดวิเครำะห์ และกำรตัดสินใจในเรื่องที่ มีควำมส ำคัญ
แตกต่ำงกัน 

     

ค่ำคะแนนเฉลี่ยที่ได้รับ (คะแนนเต็ม 5 คะแนน)      

 
 
 
 
 
 
สรุปผลกำรประเมินค่ำงำน 
 
....................................................................................................................................................................................... 
....................................................................................................................................................................................... 

ผลกำรประเมินค่ำงำน 
 สมควรเข้ำสู่ต ำแหน่งหัวหน้ำหน่วยงำน ระดับงำนและระดับฝ่ำยหรือเทียบเท่ำ (ผลกำรประเมิน 3 ขึ้นไป) 
 ไม่สมควรเข้ำสู่ต ำแหน่งหัวหน้ำหน่วยงำน ระดับงำนและระดับฝ่ำยหรือเทียบเท่ำ (ผลกำรประเมินต่ ำกว่ำ 3) 
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ส่วนที่ 5  กำรประเมินผลกำรปฏิบัติงำน 
 

ค ำอธิบำย ผลกำรประเมิน หมำยถึง กำรประเมินกำรปฏิบัติงำนในแต่ละองค์ประกอบซึ่งมี 5 ระดับ ดงันี ้
  5 หมำยถึง มำกที่สุด     4 หมำยถึง มำก 3 หมำยถึง เพียงพอกับต ำแหน่งหน้ำที่ 
  2 หมำยถึง ไม่เพียงพอกับต ำแหน่งหน้ำที่  1 หมำยถึง ไม่เพียงพอและต้องปรับปรุงอีกมำก 
 

เกณฑ์ประเมิน 
(1)  เกณฑ์คะแนน ดีเด่น = ร้อยละ 90 – 100 ดีมำก = ร้อยละ 80 – 89 ดี = ร้อยละ 70 – 79 
 พอใช้ = ร้อยละ 60 – 69 ควรปรับปรุง = ต่ ำกว่ำร้อยละ 60 
(2)  ค่ำคะแนนกำรประเมินส่วนที่ 4 ต้องได้รับค่ำคะแนนเฉลี่ยในแต่ละองค์ประกอบในกำรแต่งตั้งให้ด ำรงต ำแหน่ง

หัวหน้ำหน่วยงำน ระดับงำนและระดับฝ่ำยหรือเทียบเท่ำ ตั้งแต่ 70 คะแนนขึ้นไปจำกคะแนนเต็ม 100 คะแนน 
 

 

 
 
 

 
 
 
 
 

องค์ประกอบ 
ผลกำรประเมิน  คะแนน

ถ่วง
น้ ำหนัก 

คะแนน 
ที่ได้ 5 4 3 2 1 

1. ผลสัมฤทธิ์ของงำนตำมตัวชี้วัดของต ำแหน่งที่ครองอยู่ 
หมำยถึง งำนที่ปฏิบัติได้ผลผลิตตำมตัวชี้วัด เป้ำหมำยและเกิด 
ผลลัพธ์ตรงตำมวัตถุประสงค์ โดยให้พิจำรณำจำก 
 ผลกำรประเมินกำรปฏิบัติงำนในช่วงเวลำที่ผ่ำนมำ 
 ปริมำณงำนและควำมรับผิดชอบต่อหน้ำที่ 
 กำรวำงแผน ควบคุม ติดตำมผลกำรปฏิบัติงำนและพัฒนำ

งำน 
 กำรแนะน ำ สอนงำน และพัฒนำงำน 
 ผลกำรประเมินผลงำนที่แสดงแนวคิดในกำรพัฒนำ

ปรับปรุงงำนในต ำแหน่งใหม่ 

     20  

2. ควำมรู้ควำมสำมำรถ ทักษะและสมรรถนะที่จ ำเป็นส ำหรับ
ต ำแหน่งที่จะประเมิน 
 ควำมรู้ควำมสำมำรถและทักษะในกำรปฏิบัติงำน 
 สมรรถนะที่จ ำเป็นส ำหรับต ำแหน่งที่จะประเมิน 

     20  

3. สมรรถนะทำงกำรบริหำร      20  
ให้แต่ละองค์ประกอบมีคะแนนเต็ม 100 คะแนน เมื่อได้
คะแนนกำรประเมินทั้ง 3 องค์ประกอบแล้ว จึงเฉลี่ยคะแนนทั้ง 
3 องค์ประกอบให้เหลือ 100 คะแนน 

       

ผลกำรประเมินอยู่ในระดับ        

ผลกำรประเมินกำรปฏิบตัิงำน 
   สมควรแต่งตั้งให้ด ำรงต ำแหน่งหัวหน้ำหน่วยงำน ระดับงำนและระดับฝ่ำยหรือเทียบเท่ำ 
  ไมส่มควรแต่งตั้งให้ด ำรงต ำแหน่งหัวหน้ำหน่วยงำน ระดับงำนและระดับฝ่ำยหรือเทียบเท่ำ 
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ส่วนที่ 6  สรุปควำมเห็นของคณะกรรมกำร 
 
 เหมำะสม.......................................................................................................................................... 
............................................................................................................................................................................ 
............................................................................................................................................................................ 
............................................................................................................................................................................ 
............................................................................................................................................................................ 
 
 ไม่เหมำะสม...................................................................................................................................... 
............................................................................................................................................................................ 
............................................................................................................................................................................ 
............................................................................................................................................................................ 
............................................................................................................................................................................ 
 
 
 

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

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

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

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

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

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


