
 
 

แบบฟอรมการขอประเมินตําแหนงจากพนักงานมหาวิทยาลัย เงินรายได  
เขาสูพนักงานมหาวิทยาลยั เงินงบประมาณ 
มหาวิทยาลยัเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูม ิ

…………………………………………………………………………. 
 

เขียนที่....................................................................... 
วันที่................ เดือน........................... พ.ศ. ............ 

 ขาพเจา นาย/นาง/นางสาว........................................................................................................................ 
ตําแหนง.................................................. เลขที่ตําแหนง....................................สังกัด.........................................  
บรรจุเมื่อ…………………………………มีความประสงคเขารับการประเมินตําแหนงจากพนักงานมหาวิทยาลัย  เงินรายได   
เขาสู ตําแหนงพนักงานมหาวิทยาลัย เงินงบประมาณ ในตําแหนง........................เลขที่ตําแหนง................. 
สังกัด.................................................................................................................... 
 
 

          ลงช่ือ............................................................ 
                                                              (...........................................................) 

                              วันที่...........เดือน..........................พ.ศ. ....... 
 

ความเห็นของผูบังคับบัญชาชั้นตน 
.............................................................................................................................................................................. 
.............................................................................................................................................................................. 
.............................................................................................................................................................................. 
 

 
ลงช่ือ............................................................ผูบงัคับบญัชาช้ันตน 

               (...........................................................) 
    วันที่................เดือน..........................พ.ศ. ...... 

 
ความเห็นของหัวหนาหนวยงาน 
.............................................................................................................................................................................. 
.............................................................................................................................................................................. 
.............................................................................................................................................................................. 
 
      ลงช่ือ............................................................หัวหนวยงาน 
           (...........................................................) 

                                               วันที่................เดือน..........................พ.ศ. ......... 



รายละเอียดแนบทายแบบฟอรมการขอประเมินจากพนักงานมหาวิทยาลัย เงินรายได  
เขาสูพนักงานมหาวิทยาลยั เงินงบประมาณ 
มหาวิทยาลยัเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูม ิ

 
ชื่อ-สกุล................................................................................. ตําแหนง...............................................................  
เลขท่ีตําแหนง................................... สังกัด........................................................................................................  
 
สวนท่ี ๑ ขอมูลเบ้ืองตนของผูรับการประเมิน 
๑. ประวัติสวนตัว 
    ๑.๑  เกิดวันที่...........เดือน...........................พ.ศ. .......... อายุ...............ป 
    ๑.๒  ปจจุบันดํารงตําแหนง...........................................................................................................................  
           อัตราเงินเดือน...............................บาท ไดรับการบรรจเุมื่อ.................................................................. 

๒. การศึกษาระดับอุดมศึกษา (เรียงจากวุฒสิูงสุดตามลําดับ) 
           คุณวุฒ/ิสาขา                            ป พ.ศ. ที่จบ                                 ช่ือสถานศึกษา 
    .........................................                ...........................................               ......................................... 
    .........................................                ...........................................               ......................................... 
    .........................................                ...........................................               ......................................... 

๓.  ประวัติการฝกอบรมหรือดูงาน 
     วัน/เดือน/ป           ระยะเวลา                รายงานฝกอบรม/ดูงาน                      จัดโดย 
    .......................     ............................      .................................................       …………………………………… 
    .......................     ............................      .................................................       …………………………………… 
    .......................     ............................      .................................................       …………………………………… 

๔. ประวัติการทํางานในมหาวิทยาลัย 
               วัน/เดือน/ป                              ตําแหนง                                       สังกัด 
    .........................................                ...........................................               ......................................... 
    .........................................                ...........................................               ......................................... 
    .........................................                ...........................................               ......................................... 
    .........................................                ...........................................               ........................................ 
 

๖. ภาระหนาที่ความรบัผิดชอบและปรมิาณงานยอนหลงั ๒ ป (อธิบายพอสังเขป พรอมแนบเอกสาร  
    ประกอบการพิจารณา) 
.......................................................................................................................................................................... 
........................................................................................................................................................................ 
........................................................................................................................................................................ 
........................................................................................................................................................................ 
........................................................................................................................................................................ 
........................................................................................................................................................................ 
....................................................................................................................................................................... 
 



สวนท่ี ๑ ขอมูลเบ้ืองตนของผูรับการประเมิน (ตอ) 

๕. ประวัติการถูกลงโทษทางวินัย หรือการดําเนินการทางจรรยาบรรณ 
........................................................................................................................................................................ 
........................................................................................................................................................................ 
........................................................................................................................................................................ 
 

 ขาพเจาขอรบัรองวาขอความดังกลาวขางตนเปนจรงิทุกประการ 
 

                                                 ลงช่ือ............................................................ 
                                                  (................................................................) 

                                               วันที่................เดือน..........................พ.ศ.......... 
 
 

สวนท่ี ๒ (สําหรับเจาหนาท่ีกรอก) 
การตรวจสอบคุณสมบัติของบุคคล 
 
สรุปผลการตรวจสอบคุณสมบัติของบุคคล 
(    )  มีคุณสมบัติครบถวนที่จะดําเนินการตอไป 
(    )  ขาดคุณสมบัติ  เน่ืองจาก............................................................................................................................ 
 

 
ลงช่ือ.....................................................................ผูตรวจสอบ 

                                                   (................................................................) 
                                           ตําแหนง................................................................. 
                                                วันที่................เดือน........................พ.ศ. ......... 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



สวนท่ี ๓ แบบประเมินความเหมาะสมกับตําแหนงพนักงานมหาวิทยาลัย เงินงบประมาณ 
องคประกอบในการพิจารณาในการประเมิน คะแนน  (๑๐๐) หมายเหตุ 

องคประกอบท่ี ๑ (๒๐ คะแนน) ความรูความสามารถ  
๑. พิจารณาความรู ประสบการณจากการทํางานที่เปนประโยชน 
ตอการปฏิบัติงานในหนาที ่
 
องคประกอบท่ี ๒ (๖๐ คะแนน) สมรรถนะ 
พิจารณาจากสมรรถนะในดานตางๆ ดังน้ี 
๒.๑  นํามาจากทักษะในการประเมินตําแหนงที่สงูข้ึน มี ๔ ดาน (๓๐ คะแนน) 
 

๒.๒  สมรรถนะหลัก (๓๐ คะแนน) 
 ๒.๒.๑ ใฝรู 
 ๒.๒.๒ มีความคิดเชิงระบบ 
 ๒.๒.๓ สื่อสารอยางมีประสิทธิภาพ 
 ๒.๒.๔ เปนมืออาชีพ 
 ๒.๒.๕ จิตสาธารณะ 

องคประกอบที่ ๓ (๒๐ คะแนน) คุณลักษณะของบุคคลที่เหมาะสมกับ 
ตําแหนงงาน พิจารณาจากประวัติสวนตัว บุคลิกลกัษณะสวนบุคคล ทั้งทาง
รางกายและจิตใจในดานตางๆ ดังน้ี 
๑. บุคลิกภาพ ทวงทีวาจา และวุฒิภาวะทางอารมณ 
๒. ความประพฤติและอุปนิสัย 
๓. การปรับตัวและมนุษยสัมพันธ 
๔. ทัศนคติและแรงจูงใจ (ความตองการและแรงจูงใจในการทํางานความ
กระตือรืนรน อุดมคติ จรรยาบรรณ) 
๕. ความคิดริเริ่ม สรางสรรค เชาวปญญา ความคลองแคลว วองไวในการตอบ
ปญหา แกปญหา 

   

สรุปผลประเมิน   

 

 

                                                                          ลงช่ือ.............................................................กรรมการ 

                                                             (...........................................................) 
                                             วันที่.............................................. 
 
 
 
 
 
 
 



สวนท่ี ๔ สรุปความเห็นในการประเมิน 
ความเห็นของคณะกรรมการ 
 
(    ) ผานการประเมิน สมควรใหเปลี่ยนตําแหนง 
(    ) ไมผานการประเมิน ตองประเมินใหม 
 
สรปุความเห็นทั่วไปและขอสังเกตอื่น ๆ 
.........................................................................................................................................................................................
.........................................................................................................................................................................................
........................................................................................................................................................ 
 
เกณฑการผาน ตองไดรับคะแนนแตละองคประกอบไมตํ่ากวารอยละ  ๗๐ 
 
 

    ลงช่ือ.............................................................ประธานกรรมการ 
                                               (...........................................................) 
                                                  วันที่.............................................. 
 
 

    ลงช่ือ.............................................................รองประธาน 
                                               (...........................................................) 
                                                  วันที่.............................................. 

 
 

    ลงช่ือ.............................................................กรรมการและเลขานุการ 
 
                                               (...........................................................) 
                                                  วันที่.............................................. 
 
 
 

    ลงช่ือ.............................................................กรรมการและผูชวยเลขานุการ 
                                               (...........................................................) 
                                                  วันที่.............................................. 
 
 

      
 
 
 
 
 



 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 

 
 
 
 

 

องคประกอบท่ีใชพิจารณา คะแนน 
องคประกอบท่ี ๑ (๒๐ คะแนน) ความรูความสามารถ  
๑. พิจารณาความรู ประสบการณจากการทํางานที่เปนประโยชน 
ตอการปฏิบัติงานในหนาที ่

๒๐ 

องคประกอบท่ี ๒ (๖๐ คะแนน) สมรรถนะ 
๒.๑  นํามาจากทักษะในการประเมินตําแหนงที่สงูข้ึน มี ๔ ดาน (๓๐ คะแนน) 
 

๒.๒  สมรรถนะหลัก (๓๐ คะแนน) 
 ๒.๒.๑ ใฝรู 
 ๒.๒.๒ มีความคิดเชิงระบบ 
 ๒.๒.๓ สื่อสารอยางมีประสิทธิภาพ 
 ๒.๒.๔ เปนมืออาชีพ 
 ๒.๒.๕  จิตสาธารณะ 

ซึ่งนํามาจากสมรรถนะหลัก (Core competency) ในการประเมิน 
ในระบบ HRDrmutsb 

 
๓๐ 

 
๖ 

๖ 

๖ 

๖ 

๖ 
 
 
 

องคประกอบท่ี ๓ (๒๐ คะแนน) คุณลักษณะของบุคคลทีเ่หมาะสมกับ
ตําแหนงงาน พิจารณาจากประวัติสวนตัว บุคลิกลกัษณะสวนบุคคล ทั้งทาง
รางกายและจิตใจในดานตางๆ ดังน้ี 
๑. บุคลิกภาพ ทวงทีวาจา และวุฒิภาวะทางอารมณ 
๒. ความประพฤติและอุปนิสัย 
๓. การปรับตัวและมนุษยสัมพันธ 
๔. ทัศนคติและแรงจูงใจ (ความตองการและแรงจูงใจในการทํางาน 
ความกระตือรืนรน อุดมคติ จรรยาบรรณ) 
๕. ความคิดริเริ่ม สรางสรรค เชาวปญญา ความคลองแคลว วองไวในการตอบ
ปญหา แกปญหา 

 
 
 

๔ 
๔ 
๔ 
๔ 
 

๔ 


