
                
                 ประกาศมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี  
         เรื่อง  หลักเกณฑ์และวิธีการก าหนดระดับต าแหน่งและการแต่งตั้งบุคคลให้ด ารงต าแหน่งประเภทผู้บริหาร  
                                                         พ.ศ. ๒๕๕๕ 
 

เพ่ือให้การด ารงต าแหน่งประเภทผู้บริหารภายในมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี  เป็นไปด้วยความเรียบร้อย  
มีความโปร่งใส และเกิดประโยชน์สูงสุดต่อทางราชการ 
 อาศัยอ านาจตามความในมาตรา ๑๘ และมาตรา ๒๑  แห่งพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี     
พ.ศ. ๒๕๓๓ ประกอบกับความในข้อ ๕ ข้อ ๗ ข้อ ๘ และข้อ ๙ แห่งข้อบังคับมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ว่าด้วย    
การก าหนดระดับต าแหน่งและการแต่งตั้งบุคคลให้ด ารงต าแหน่งประเภทผู้บริหาร พ.ศ. ๒๕๕๕     และโดยมติ
คณะกรรมการบริหารงานบุคคล ในการประชุมครั้งที่ ๑๑/๒๕๕๕  เมื่อวันที่  ๑๗  กรกฎาคม  ๒๕๕๕  จงึออก
ประกาศไว้ ดังต่อไปนี้ 
  ข้อ ๑  ประกาศนี้ให้ใช้ตั้งแต่วันถัดจากวันประกาศเป็นต้นไป 
  ข้อ ๒  บรรดาประกาศ ค าสั่งหรือมติอ่ืนใดซึ่งขัดหรือแย้งกับประกาศนี้ ให้ใช้ประกาศนี้แทน  
  ข้อ ๓   ในประกาศนี้ 
  “มหาวิทยาลัย”  หมายความว่า มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี 
  “สภามหาวิทยาลัย” หมายความว่า สภามหาวิทยาลัยอุบลราชธานี 
  “อธิการบดี”  หมายความว่า อธิการบดีมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี 
  “ก.พ.อ.”  หมายความว่า  คณะกรรมการข้าราชการพลเรือนในสถาบัน อุดมศึกษา 
  “ก.บ.บ.”  หมายความว่า คณะกรรมการบริหารงานบุคคล ตามข้อบังคับ 

สภามหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ว่าด้วยการบริหาร 
       งานบุคคล พ.ศ. ๒๕๔๘ และแก้ไขเพ่ิมเติม  
  “บุคคล”  หมายความว่า ข้าราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษา และพนักงาน 
       มหาวิทยาลัย สังกัดมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี 
  “ต าแหน่งประเภท หมายความว่า ต าแหน่งตามมาตรา ๑๘ (ข) (๗) แห่งพระราชบัญญัติ 
    ผู้บริหาร”    ระเบียบข้าราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษา  

พ.ศ. ๒๕๔๗ และแก้ไขเพ่ิมเติม (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๕๑ 
และต าแหน่งตามข้อ ๑๐ (ข) (๗ และ (๘) แห่งข้อบังคับ
มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ว่าด้วยการบริหารงานบุคคล 
ส าหรับพนักงานมหาวิทยาลัย พ.ศ. ๒๕๕๔  

  “ต าแหน่ง”  หมายความว่า ต าแหน่งผู้อ านวยการส านักงานอธิการบดีหรือต าแหน่ง
        เทียบเท่า  หรือต าแหน่งผู้อ านวยการกองหรือต าแหน่ง
                                          เทียบเท่า แล้วแต่กรณี 
 
 
 
 



 ๒ 
 
  “หน่วยงาน”  หมายความว่า คณะ วิทยาลัย สถาบัน ส านัก ศูนย์ และส่วนราชการ 
       หรือหน่วยงานที่เรียกชื่ออย่างอ่ืนที่มีฐานะเทียบเท่าคณะ 
       และให้หมายความรวมถึงส่วนงานภายในที่จัดตั้งโดย 
       สภามหาวิทยาลัย 
  “คณะกรรมการ  หมายความว่า คณะกรรมการด าเนินการคัดเลือกและประเมินบุคคล
    ด าเนินการ”             เพ่ือพิจารณาแต่งตั้งให้ด ารงต าแหน่งประเภทผู้บริหาร 
  “คณะกรรมการวิเคราะห์ หมายความว่า คณะกรรมการด าเนินการเกี่ยวกับการวิเคราะห์กรอบ 

 อัตราก าลัง”    อัตราก าลังของมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี 
  ข้อ ๔  ให้อธิการบดีรักษาการตามประกาศนี้  และมีอ านาจออกระเบียบ ประกาศ หรือค าสั่ง  
ตามมต ิก.บ.บ. เพ่ือปฏิบัติให้เป็นตามประกาศนี้  
  หากมีปัญหาในการปฏิบัติตามประกาศนี้ ให้อธิการบดีเสนอ ก.บ.บ. วินิจฉัยชี้ขาด และการวินิจฉัย 
ของ ก.บ.บ. ให้ถือเป็นที่สิ้นสุด 
  ข้อ ๕ ให้คณะกรรมการวิเคราะห์อัตราก าลังของมหาวิทยาลัย เสนอ ก.บ.บ. พิจารณาก าหนด 
ต าแหน่ง และเสนอสภามหาวิทยาลัยพิจารณาคราวละ ๔ ปี 
  ข้อ ๖  ต าแหน่งที่ ก.พ.อ. หรือมหาวิทยาลัยได้ก าหนดต าแหน่งไว้แล้ว ให้ด าเนินการเพ่ือแต่งตั้ง 
บุคคลให้ด ารงต าแหน่งได้  
  ข้อ ๗  ผู้ได้รับการแต่งตั้งให้ด ารงต าแหน่ง ต้องมีคุณสมบัติตามมาตรฐานก าหนดต าแหน่ง และผ่าน 
การประเมิน ตามหลักเกณฑ์ที ่ก.พ.อ. และมหาวิทยาลัยก าหนด 
  ข้อ ๘  ประสบการณ์เก่ียวข้องกับงานและระยะเวลาของต าแหน่งที่จะแต่งตั้งให้เป็นไป ดังนี้ 

(๑) ต าแหน่งผู้อ านวยการส านักงานอธิการบดีหรือต าแหน่งเทียบเท่า 
ด ารงต าแหน่งหรือเคยรักษาการในต าแหน่งผู้อ านวยการกองหรือต าแหน่งซึ่งมีลักษณะงาน 

ที่ปฏิบัติเกี่ยวข้องกับงานของต าแหน่งที่จะแต่งตั้งมาแล้วไม่น้อยกว่า ๒ ปี  หรือ ด ารงต าแหน่งหรือเคยรักษาการใน
ต าแหน่งผู้อ านวยการส านักงานอธิการบดีหรือเทียบเท่า ซึ่งมีลักษณะงานที่ปฏิบัติเกี่ยวข้องกับงานของต าแหน่งที่จะ
แต่งตั้งมาแล้วไม่น้อยกว่า ๑ ปี 

(๒) ต าแหน่งผู้อ านวยการกองหรือต าแหน่งเทียบเท่า 
                ด ารงต าแหน่งหรือเคยด ารงต าแหน่งหัวหน้างานหรือรักษาการหัวหน้างาน หรือต าแหน่งที่
เทียบเท่างานภายในกองหรือหน่วยงานเทียบเท่ากอง ซึ่งมีลักษณะงานที่ปฏิบัติเกี่ยวข้องกับงานของต าแหน่งที่จะ
แต่งตั้งมากกว่า ๒ งานรวมกันไม่น้อยกว่า ๒ ปี หรือด ารงต าแหน่งหรือเคยด ารงต าแหน่งรักษาการผู้อ านวยการกอง 
หัวหน้าโครงการจัดตั้งกอง หรือต าแหน่งเทียบเท่า ซึ่งเป็นต าแหน่งที่มีหน้าที่และความรับผิดชอบสูงกว่าหัวหน้างาน  
ซึ่งมีลักษณะงานที่ปฏิบัติเกี่ยวข้องกับงานของต าแหน่งที่จะแต่งตั้งมาแล้วไม่น้อยกว่า ๑ ปี 
  ข้อ ๙  เกณฑ์การประเมิน ต้องมีองค์ประกอบ ดังนี้ 

(๑)  ผลสัมฤทธิ์ของงานตามตัวชี้วัดของต าแหน่งที่ครองอยู่ ตามที่ ก.บ.บ. ก าหนด 
(๒)  ความรู้ความสามารถ ทักษะ และสมรรถนะที่จ าเป็นส าหรับต าแหน่งที่จะประเมิน ตามแนวทาง 

ที่ ก.พ.อ. ก าหนด 
(๓)  สมรรถนะทางการบริหาร ตามแนวทางที่ ก.พ.อ. ก าหนด 
(๔)  ผลงานตามท่ี ก.บ.บ. ก าหนด 

  ข้อ ๑๐  ให้มีคณะกรรมการด าเนินการคัดเลือกและประเมินบุคคล เพื่อพิจารณาแต่งตั้งให้ด ารง
ต าแหน่งประเภทผู้บริหาร ทั้งนี้ การแต่งตั้งและองค์ประกอบของคณะกรรมการด าเนินการ ให้เป็นไป ดังนี้ 

(๑) ต าแหน่งผู้อ านวยการส านักงานอธิการบดีหรือต าแหน่งเทียบเท่า ให้อธิการบดีแต่งตั้ง 
คณะกรรมการด าเนินการ  โดยผ่านการเห็นชอบจาก ก.บ.บ. ดังนี้ 



 ๓ 
 

(ก) อธิการบดีหรือรองอธิการบดีที่อธิการบดีมอบหมาย  เป็นประธานกรรมการ 
(ข) หัวหน้าหน่วยงานที่มีฐานะเทียบเท่าคณะที่ ก.บ.บ. มอบหมายจ านวน ๒ คน  

เป็นกรรมการ 
(ค) ผู้ทรงคุณวุฒิภายนอกมหาวิทยาลัยที ่ก.บ.บ. คัดเลือก ซึ่งด ารงต าแหน่งไม่ต่ ากว่า 

ระดับท่ีท าการประเมิน จ านวน ๒ คน เป็นกรรมการ 
(ง) ผู้อ านวยการกองการเจ้าหน้าที่  เป็นเลขานุการ 
(จ) ผู้ที่ประธานกรรมการมอบหมาย เป็นผู้ช่วยเลขานุการ  

(๒) ต าแหน่งผู้อ านวยการกองในส านักงานอธิการบดี ให้ผู้บังคับบัญชาหน่วยงาน เสนอแต่งตั้ง 
ต่ออธิการบดี โดยผ่านความเห็นชอบจาก ก.บ.บ. ดังนี้ 
.   (ก)  อธิการบดีหรือรองอธิการบดีที่อธิการบดีมอบหมาย  เป็นประธานกรรมการ 
                      (ข)  รองอธิการบดีที่ก ากับดูแลหน่วยงานที่ท าการประเมิน  เป็นกรรมการ 
                               (ค)  หัวหน้าหน่วยงานที่มีฐานะเทียบเท่าคณะที่ ก.บ.บ. มอบหมาย จ านวน ๑ คน เป็น
กรรมการ 
   (ง)  ผู้ทรงคุณวุฒิภายในหรือภายนอกมหาวิทยาลัย ที่คณะกรรมการบริหารส านักงาน
อธิการบดีเป็นผู้คัดเลือก ซึ่งด ารงต าแหน่งไม่ต่ ากว่าระดับที่ท าการประเมิน จ านวน ๒ คน เป็นกรรมการ 
   (จ) ผู้อ านวยการกองการเจ้าหน้าที่  เป็นเลขานุการ 

(ฉ) ผู้ที่ประธานมอบหมาย เป็นผู้ช่วยเลขานุการ 
  (๓) ต าแหน่งหัวหน้าส านักงานเลขานุการคณะ สถาบัน ส านัก ศูนย ์หรือวิทยาลัย ให้ผู้บังคับบัญชา 
หน่วยงาน เสนอแต่งตั้งต่ออธิการบดี โดยผ่านความเห็นชอบของ ก.บ.บ. ดังนี้ 

(ก) คณบดีหรือผู้ทีค่ณบดีมอบหมาย  เป็นประธานกรรมการ 
(ข) รองคณบดีที่คณบดีมอบหมาย จ านวน ๑ คน  เป็นกรรมการ 
(ค) หัวหน้าภาควิชาหรือต าแหน่งที่เรียกชื่ออย่างอ่ืนที่มีฐานะเทียบเท่าภาควิชา  

ที่คณะกรรมการประจ าคณะมอบหมาย จ านวน ๑ คน  เป็นกรรมการ 
(ง) ผู้ทรงคุณวุฒิภายนอกคณะที่คณะกรรมการประจ าคณะ สถาบัน ส านัก ศูนย์ หรือ 

วิทยาลัยเป็นผู้คัดเลือก ซึ่งด ารงต าแหน่งไม่ต่ ากว่าระดับที่ท าการประเมิน จ านวน ๒ คน เป็นกรรมการ 
   (จ)  ผู้ที่ประธานมอบหมายเป็นเลขานุการและผู้ช่วยเลขานุการ 
  ข้อ ๑๑  ให้คณะกรรมการด าเนินการ มีอ านาจหน้าที่ดังนี้ 

(๑)  ประกาศรายละเอียด หลักเกณฑ์ และวิธีการเพ่ือรับสมัครผู้ประสงค์เข้ารับการคัดเลือก  
(๒)  ประกาศรายชื่อผู้ผ่านคัดเลือกเบื้องต้น และเสนอ ก.บ.บ. เพ่ือพิจารณาแต่งตั้งให้ 

รักษาการในต าแหน่งผู้อ านวยการส านักงานอธิการบดีหรือต าแหน่งเทียบเท่า หรือต าแหน่งผู้อ านวยการกองหรือ
ต าแหน่งเทียบเท่า เป็นเวลาหกเดือน 

(๓)  ประเมินการปฏิบัติราชการของผู้ผ่านการคัดเลือกเบื้องต้น  
(๔)  รายงานผลการประเมินการปฏิบัติราชการต่อ ก.บ.บ. เพ่ือพิจารณา 
ข้อ ๑๒  ให้คณะกรรมการด าเนินการ ด าเนินการตามหลักเกณฑ์และวิธีการ ดังต่อไปนี้ 
(๑)  การคัดเลือกเบื้องต้น   

(ก) คัดเลือกผู้ที่มีความเหมาะสมที่สุด จ านวน ๑ คน โดยพิจารณาจากประวัติการรับ 
ราชการ ผลสัมฤทธิ์ของงานของต าแหน่งที่ครองอยู่ แผนการบริหารและพัฒนาหน่วยงาน และการสัมภาษณ์ 

(ข) แบบประเมิน ค่าคะแนน และเกณฑ์ผ่านการคัดเลือกเบื้องต้น  ให้เป็นไปตามเอกสาร 
๑ และเอกสาร ๒ แนบท้ายประกาศ 
 



 ๔ 
 

(ค) แจ้งผลการพิจารณาและเหตุผลประกอบการพิจารณาให้ผู้สมัครทุกรายทราบเป็น 
ลายลักษณ์อักษร ภายหลังจากท่ี ก.บ.บ. ให้ความเห็นชอบกับผลการคัดเลือกเบื้องต้นแล้ว 

(๒)  การประเมินการปฏิบัติราชการของผู้ผ่านการคัดเลือกเบื้องต้น 
(ก) ประเมินความรู้ความสามารถ ทักษะ และสมรรถนะที่จ าเป็นส าหรับต าแหน่งที่ท าการ 

ประเมิน และสมรรถนะทางการบริหาร 
(ข) ก าหนดหลักเกณฑ์ วิธีการ และระยะเวลาในการประเมิน โดยแจ้งให้ผู้รับการประเมิน 

ทราบล่วงหน้า ทั้งนี้ ผลการประเมินตาม (ก) ทุกรายการต้องไม่ต่ ากว่าระดับตามแนวทางที่ ก.พ.อ. ก าหนด 
(ค) แจ้งผลการพิจารณาและเหตุผลประกอบการพิจารณาให้ผู้รับการประเมินทราบเป็น 

ลายลักษณ์อักษร ภายหลังจากท่ี ก.บ.บ. ให้ความเห็นชอบกับผลการประเมินการปฏิบัติราชการแล้ว ยกเว้น ต าแหน่ง
ผู้อ านวยการส านักงานอธิการบดีหรือต าแหน่งเทียบเท่า ให้แจ้งเมื่อสภามหาวิทยาลัยได้ให้ความเห็นชอบแล้ว 

(ง) แบบประเมิน ให้เป็นไปตามเอกสาร ๓ และเอกสาร ๔ แนบท้ายประกาศ 
ข้อ ๑๓  ให้อธิการบดีแต่งตั้งบุคคลให้ด ารงต าแหน่งผู้อ านวยการกองหรือต าแหน่งเทียบเท่า  

ตามความเห็นของ ก.บ.บ.  
  ต าแหน่งผู้อ านวยการส านักงานอธิการบดีหรือต าแหน่งเทียบเท่า ให้อธิการบดีแต่งตั้งตามความเห็น
ของสภามหาวิทยาลัย 
  วันแต่งตั้งให้ด ารงต าแหน่ง ต้องไม่ก่อนวันที่ครบก าหนดระยะเวลาการประเมินการปฏิบัติราชการ 

ข้อ ๑๔  ต าแหน่งผู้อ านวยการกองของหน่วยงานที่จัดตั้งโดยสภามหาวิทยาลัย และต าแหน่งหัวหน้า
ส านักงานเลขานุการคณะของส่วนงานภายในที่มีสถานะเทียบเท่าคณะ ให้มีวาระการด ารงต าแหน่ง ๔ ปี และอาจ
ได้รับการแต่งตั้งใหม่อีกได้หากผ่านการคัดเลือกเบื้องต้นตามหลักเกณฑ์และวิธีการในข้อ ๑๒ (๑ ) แล้ว โดยมิต้องท า
การประเมินการปฏิบัติราชการตามความในข้อ ๑๒ (๒) อีก 
  ข้อ ๑๕  ในกรณีที่ไม่ผ่านการประเมินการปฏิบัติราชการ ผู้รับการประเมินมีสิทธิขอให้ ก.บ.บ. หรือ
สภามหาวิทยาลัย แล้วแต่กรณี พิจารณาทบทวนได้ไม่เกินสองครั้ง โดยในค าขอทบทวนนั้นต้องแสดงข้อเท็จจริง  
ข้ออ้าง และเหตุผลที่สนับสนุนค าขอ และจะต้องยื่นเรื่องขอทบทวนภายในเวลาเก้าสิบวันนับแต่วันรับทราบมติ ดังนี้ 

(๑) ต าแหน่งผู้อ านวยการส านักงานอธิการบดีหรือต าแหน่งเทียบเท่า ให้ยื่นเรื่องต่อสภามหาวิทยาลัย 
เมือ่สภามหาวิทยาลัยได้รับเรื่องค าขอให้ทบทวนผลการพิจารณาการประเมินการปฏิบัติราชการแล้ว ให้ส่งค าขอนั้นแก่
คณะกรรมการด าเนินการตามข้อ ๑๐ หากคณะกรรมการดังกล่าวมีความเห็นประการใดให้เสนอต่อสภามหาวิทยาลัย
พิจารณา ผลการพิจารณาของสภามหาวิทยาลัยให้ถือเป็นที่สุด 

(๒) ต าแหน่งผู้อ านวยการกองหรือต าแหน่งเทียบเท่า ให้ยื่นเรื่องต่อ ก.บ.บ. เมื่อ ก.บ.บ.รับเรื่อง 
ค าขอให้ทบทวนผลการพิจารณาการประเมินการปฏิบัติราชการแล้ว ให้ส่งค าขอนั้นแก่คณะกรรมการด าเนินการตาม
ข้อ ๑๐ หากคณะกรรมการดังกล่าวมีความเห็นประการใดให้เสนอต่อ ก.บ.บ.  ผลการพิจารณาของ ก.บ.บ. ให้ถือเป็น
ที่สุด 

ข้อ ๑๖  ให้คณะกรรมการบริหารงานบุคคลแต่งตั้งคณะกรรมการติดตามประเมินผลการปฏิบัติงาน 
ตามลักษณะงาน หน้าที่และความรับผิดชอบ คุณภาพและความยุ่งยากของงานของต าแหน่งที่ได้รับแต่งตั้ง เป็นประจ า 
ทุกปี ดังนี้ 

(๑) ให้ต้นสังกัดเสนอรายชื่อคณะกรรมการติดตามประเมินผลการปฏิบัติราชการจ านวน ๓ - ๕ คน  
ต่อคณะกรรมการบริหารงานบุคคลเพ่ือพิจารณาแต่งตั้ง 

(๒) ให้คณะกรรมการติดตามประเมินผลการปฏิบัติราชการ ก าหนดหลักเกณฑ์และวิธีการติดตาม 
ประเมินผลการปฏิบัติราชการ และรายงานต่อคณะกรรมการบริหารงานบุคคล อย่างน้อยปีละครั้ง 
 
 



 ๕ 
 

 
ประกาศ ณ วันที่    ๓   สิงหาคม   พ.ศ.   ๒๕๕๕ 

 
 

                                          
   (รองศาสตราจารย์นงนิตย์  ธีระวัฒนสุข) 
                            อธิการบดีมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
                               เอกสาร 1 แนบท้ายประกาศมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี  
เรื่อง  หลักเกณฑ์และวิธีการการก าหนดระดับต าแหน่งและการแต่งตั้งบุคคลให้ด ารงต าแหน่งประเภทผู้บริหาร  
                                                        พ.ศ. 2555 
 

                                       แบบประเมินคัดเลือกบุคคลเบื้องต้น 
                         เพื่อพิจารณาแต่งตั้งให้ด ารงต าแหน่งประเภทผู้บริหาร  
                   ต าแหน่งผู้อ านวยการส านักงานอธิการบดีหรือต าแหน่งเทียบเท่า 
 

ส่วนที่  1  ข้อมลูเบื้องต้นของผูส้มัคร 
1.1  ข้อมูลส่วนบุคคล 

       ข้าราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษา       พนักงานมหาวิทยาลัย 

ช่ือ...............      นามสกลุ.............. 

ต าแหน่งประเภท...............     สายงาน............... 

ต าแหน่งในสายงาน...............     ระดับต าแหน่ง...............   

สังกัด...............      อัตราเงินเดือนปจัจุบัน...............       

วัน/เดือน/ปีเกิด............... 
 

1.2  ประวัติการศึกษา  (เรียงล าดับจากคุณวุฒิสูงสุด) 

คุณวุฒิ สาขา ปีที่ส าเร็จการศึกษา สถานศึกษา 

    

    

    

    

 
 

1.3  ประวัติการรับราชการย้อนหลัง 3 ปี (เรียงล าดับจากปัจจุบันลงไป) 

วัน/เดือน/ปี ต าแหน่ง/สังกัด อัตราเงินเดือน 
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1.4  ประวัติการอบรม  สัมมนา  และการศึกษาดูงานย้อนหลัง 3 ปี  (เรียงล าดับจากปัจจุบันลงไป) 

วัน/เดือน/ปี หลักสูตร/หัวข้อ จัดโดย 

   

   

   

   

   

 
 

 1.5  ประสบการณ์ที่เกี่ยวข้องกับงานของต าแหน่งที่ท าการประเมินตามที่ ก.บ.บ. ก าหนด 

ต าแหน่ง หน้าที่และความรับผิดชอบ ระยะเวลาปฏิบัติหน้าที่ เอกสารอ้างอิง 

    

    

    

    

    

 

 

 1.6  หน้าที่พิเศษท่ีได้รับแต่งตั้งหรือมอบหมาย  เช่น  การเป็นหัวหน้าโครงการ  กรรมการ  อนุกรรมการ  
คณะท างาน  วิทยากร  การได้รับรางวัล เป็นต้น  ย้อนหลัง 3 ปี (เรียงล าดับจากปัจจุบันลงไป)   

หน้าที่พิเศษ/ต าแหน่ง ระยะเวลาปฏิบัติหน้าที่ เอกสารอ้างอิง 
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ส่วนที่ 2  ขอบเขตภาระงานและหน้าที่ความรับผิดชอบของต าแหน่งในปัจจุบัน 
ให้น าเสนอข้อมูลตามหัวข้อดังต่อไปนี้ 

2.1  แผนภูมิการแบ่งส่วนราชการ/ส่วนงานของหน่วยงานต้นสังกัด 

2.2  แผนภูมิอัตราก าลังโดยละเอียดของหน่วยงานต้นสังกัด  

      -ให้น าเสนอจ านวน  ต าแหน่ง  ระดับ  และประเภทของบุคลากรภายในหน่วยงานต้นสังกัด   

2.3  ขอบเขตภาระงานและหน้าที่ความรับผิดชอบของผู้รับการประเมิน 

       -ให้น าเสนอข้อมูลโดยเทียบเคียงขอบเขตภาระงานและหน้าที่ความรับผิดชอบกับลักษณะงานตาม
มาตรฐานก าหนดต าแหน่ง 

2.4  สถิติปริมาณงานย้อนหลัง 2 ปี 

      -ให้น าเสนอข้อมูลตามลักษณะงานด้านต่าง ๆ ที่ก าหนดไว้ในมาตรฐานก าหนดต าแหน่ง 

 

ส่วนที่ 3  ผลสัมฤทธิ์ของงานตามตัวชี้วัดของต าแหน่งที่ครองอยู่ ย้อนหลัง 1 ป ี(สองรอบการประเมิน) 

ปีงบประมาณ 

พ.ศ............. 

ข้อตกลง/ดัชนีชี้วัด 

 

ผลการปฏิบัติงาน คะแนนที่ได้ ผู้ประเมิน ลายมือชื่อ 
ผู้ประเมิน 

รอบท่ีหนึ่ง 

(1 ต.ค. – 31 มี.ค.) 

 

 

 

 

    

รอบท่ีสอง 

(1 เม.ย. – 30 ก.ย.) 

 

 

     

หมายเหตุ ผู้สมัครต้องมีผลการประเมินการปฏิบัติราชการ องค์ประกอบที่ ๑ (ผลสัมฤทธิ์ของงาน) ในปีก่อนการสมัคร  
ไมน่้อยกว่ารอบละ 65 คะแนนจากคะแนนเต็ม 70 คะแนน  
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ส่วนที่  4  ค ารับรองและความเห็นของผู้บังคับบัญชา 
4.1  ค ารับรองของผู้รับการประเมิน 

 ข้าพเจ้าขอรับรองว่าข้อความข้างต้นเป็นความจริงทุกประการ 

 

       ลงชื่อ.................................................... 

       (...........................................................) 

       ต าแหน่ง................................................. 

       วัน/เดือน/ปี........................................... 

 

4.2  ค ารับรองและความเห็นของผู้บังคับบัญชาชั้นเหนือขึ้นไป 

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

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

 และเหน็ชอบให้เข้ารับการสมัครได้ 

       ลงชื่อ.................................................... 

       (...........................................................) 

       ต าแหน่ง................................................. 

       วัน/เดือน/ปี........................................... 

 

 

4.3  ค ารับรองและความเห็นของผู้บังคับบัญชาชั้นสูงสุดของหน่วยงาน 

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

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

 และอนุญาตให้สมัคร พร้อมทั้งยินดีให้เข้ารับการประเมินการปฏิบัติราชการ และย้ายไปด ารงต าแหน่ง 
         ทีส่มัคร หากผ่านการคัดเลือกเบื้องต้นและการประเมินการปฏิบัติราชการ 

 

 

       ลงชื่อ.................................................... 

       (...........................................................) 

       ต าแหน่ง................................................. 

       วัน/เดือน/ปี........................................... 
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ส่วนที่  5  ผลการประเมิน  
5.1  ประวัติและผลงานย้อนหลัง 2 ปี  คะแนนเต็ม  25 คะแนน 

       ให้คณะกรรมการ  ประเมินความรู้ ความสามารถ ประสบการณ์ และของผู้สมัคร จากประวัติการรับราชการ 
และผลงานย้อนหลัง 2 ปี  และผลสัมฤทธิ์ของงานในปีที่ผ่านมา   

รายการ คะแนนที่ก าหนด คะแนนที่ได ้

1. ประวัติการรับราชการ 5 คะแนน  

2. ประวัติการอบรม สัมมนา 5 คะแนน  

3. หน้าที่พิเศษ 5 คะแนน  

4. สถิติปริมาณงานย้อนหลัง 5 คะแนน  

5. ผลสัมฤทธิ์ของงานในปีที่ผ่านมา 5 คะแนน  

คะแนนรวม 25 คะแนน  

 

5.2  แผนการบริหารและพัฒนาหน่วยงาน  คะแนนเต็ม  50 คะแนน 

      แผนการบริหารและพัฒนาหน่วยงาน ต้องประกอบด้วย   
ก) แผนงาน โครงการ หรือแผนการปฏิบัติงาน เพื่อก าหนดเป้าหมายและผลสัมฤทธ์ิของหน่วยงานให้สอดคล้องกับนโยบายและ

แผนกลยุทธ์ของมหาวิทยาลัย 
ข) แผนพัฒนาระบบงานและวิธีการปฏิบัติงานของหน่วยงาน เพื่อเป็นแนวทางการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่ในหน่วยงานใน

ความรับผิดชอบ 
ค) แผนการจดัระบบงานและอตัราก าลังในหน่วยงาน ให้สอดคล้องกับภารกิจ เพื่อให้การปฏิบัติงานเกิดประสิทธิภาพ และ

ความคุ้มค่า 
ง) แผนการใช้ทรัพยากรและงบประมาณของหน่วยงานในความรับผิดชอบ เพื่อให้สอดคล้องกับนโยบาย พันธกิจ 

และเป็นไปตามเป้าหมายของมหาวิทยาลัย 

หัวข้อการประเมิน คะแนนที่ก าหนด คะแนนที่ได ้
ก) ก)  ความเหมาะสม ครบถ้วน สมบูรณ์ของข้อมูล

ประกอบการจัดท าแผน  และการวิเคราะห์ข้อมูล 
10 คะแนน  

ข)  ความสอดคล้องกับกลยุทธ์ของมหาวิทยาลัยและ  
     หน่วยงาน แนวโน้มการเปลี่ยนแปลง ตลอดจน 

ข้อก าหนดหรือกฎหมายในระดับต่าง ๆ 

10 คะแนน  

ค)  ความเป็นไปได้ของแผน 10 คะแนน  
ง)  ความครบถ้วนของแผน เช่น เป้าประสงค์ ตัวชี้วัด   
    และค่าเป้าหมาย เป็นต้น 

10 คะแนน  

จ)  แนวทางการน าแผนไปสู่การปฏิบัติและการ  
    ติดตามประเมินผล   

10 คะแนน  

คะแนนรวม 50 คะแนน  
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5.3  การสัมภาษณ์  คะแนนเต็ม  25 คะแนน 

      ให้คณะกรรมการประเมิน  ก าหนดหัวข้อและคะแนนการสัมภาษณ์  

หัวข้อในการสัมภาษณ์ คะแนนที่ก าหนด คะแนนที่ได ้

   

   

   

คะแนนรวม 25 คะแนน  

 

 

5.4  สรุปคะแนน 

รายการ คะแนนที่ก าหนด คะแนนที่ได้ ร้อยละ 

1.ประวัติและผลงานย้อนหลัง 2 ปี   25   

2.แผนการบริหารและพัฒนาหน่วยงาน 50   

3.การสัมภาษณ์ 25   

คะแนนรวม 100   

           หมายเหตุ  ผู้ผ่านการคัดเลือกเบื้องต้น ต้องได้คะแนนรวมทุกด้านไม่น้อยกว่าร้อยละ 80 โดย 
คะแนนแผนการบริหารและพัฒนาหน่วยงาน ให้ใช้เสียงข้างมากและต้องได้คะแนนไม่น้อยกว่า 45 คะแนน 

  

ส่วนที่  6  ความเห็นของคณะกรรมการประเมิน 
            สมควรเป็นผู้ผ่านการคัดเลือกเบื้องต้น เนื่องจาก.................................................................. 

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

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

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

 

            ไม่ผ่านการคัดเลือกเบื้องต้น  เนื่องจาก..................................................................................  

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

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

และมีค าแนะน าดังนี้............................................................................................................................................  

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



 

                                                 -7- 

 

 

 

      ลงชื่อ.................................................. 

               (                                            ) 

                                  ประธานกรรมการ  

 

      ลงชื่อ.................................................. 

               (                                            ) 

                                       กรรมการ 

  

      ลงชื่อ.................................................. 

               (                                            ) 

                                        กรรมการ  

 

      ลงชื่อ.................................................. 

               (                                            ) 

                                        กรรมการ  

 

      ลงชื่อ.................................................. 

               (                                            ) 

                                        กรรมการ  

      วันที่.................................................... 

       

 

 

 

 

 

 



 
                                  เอกสาร 2 แนบท้ายประกาศมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี  
เรื่อง  หลักเกณฑ์และวิธีการการก าหนดระดับต าแหน่งและการแต่งตั้งบุคคลให้ด ารงต าแหน่งประเภทผู้บริหาร  
                                                        พ.ศ. 2555 
 

                                       แบบประเมินคัดเลือกบุคคลเบื้องต้น 
                     เพื่อพิจารณาแต่งตั้งให้ด ารงต าแหน่งประเภทผู้บริหาร ต าแหน่งผู้อ านวยการกอง  
                           หัวหน้าส านักงานเลขานุการคณะ สถาบัน ส านัก ศูนย์ วิทยาลัย 
 

ส่วนที่  1  ข้อมลูเบื้องต้นของผูส้มัคร 
1.1  ข้อมูลส่วนบุคคล 

       ข้าราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษา       พนักงานมหาวิทยาลัย 

ช่ือ...............      นามสกลุ.............. 

ต าแหน่งประเภท...............     สายงาน............... 

ต าแหน่งในสายงาน...............     ระดับต าแหน่ง...............   

สังกัด...............      อัตราเงินเดือนปจัจุบัน...............       

วัน/เดือน/ปีเกิด............... 
 

1.2  ประวัติการศึกษา  (เรียงล าดับจากคุณวุฒิสูงสุด) 

คุณวุฒิ สาขา ปีที่ส าเร็จการศึกษา สถานศึกษา 

    

    

    

    

 
 

1.3  ประวัติการรับราชการย้อนหลัง 3 ปี (เรียงล าดับจากปัจจุบันลงไป) 

วัน/เดือน/ปี ต าแหน่ง/สังกัด อัตราเงินเดือน 
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1.4  ประวัติการอบรม  สัมมนา  และการศึกษาดูงานย้อนหลัง 3 ปี  (เรียงล าดับจากปัจจุบันลงไป) 

วัน/เดือน/ปี หลักสูตร/หัวข้อ จัดโดย 

   

   

   

   

   

 

  1.5  ประสบการณ์ที่เกี่ยวข้องกับงานของต าแหน่งที่ท าการประเมินตามที่ ก.บ.บ. ก าหนด 

ต าแหน่ง หน้าที่และความรับผิดชอบ ระยะเวลาปฏิบัติหน้าที่ เอกสารอ้างอิง 

    

    

    

    

    
 

  

 1.6  หน้าที่พิเศษท่ีได้รับแต่งตั้งหรือมอบหมาย  เช่น  การเป็นหัวหน้าโครงการ  กรรมการ  อนุกรรมการ  
คณะท างาน  วิทยากร  ผู้ทรงคุณวุฒิ การได้รับรางวัล ฯลฯ  ย้อนหลัง 3 ปี (เรียงล าดับจากปัจจุบันลงไป)   

หน้าที่พิเศษ/ต าแหน่ง ระยะเวลาปฏิบัติหน้าที่ เอกสารอ้างอิง 
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ส่วนที่ 2  ขอบเขตภาระงานและหน้าที่ความรับผิดชอบของต าแหน่งในปัจจุบัน 
ให้น าเสนอข้อมูลตามหัวข้อดังต่อไปนี้ 

2.1  แผนภูมิการแบ่งส่วนราชการ/ส่วนงานของหน่วยงานต้นสังกัด 

2.2  แผนภูมิอัตราก าลังโดยละเอียดของหน่วยงานต้นสังกัด  

      -ให้น าเสนอจ านวน  ต าแหน่ง  ระดับ  และประเภทของบุคลากรภายในหน่วยงานต้นสังกัด   

2.3  ขอบเขตภาระงานและหน้าที่ความรับผิดชอบของผู้รับการประเมิน 

       -ให้น าเสนอข้อมูลโดยเทียบเคียงขอบเขตภาระงานและหน้าที่ความรับผิดชอบกับลักษณะงานตาม 
        มาตรฐานก าหนดต าแหน่ง 

2.4  สถิติปริมาณงานย้อนหลัง 2 ปี 

      -ให้น าเสนอข้อมูลตามลักษณะงานด้านต่าง ๆ ที่ก าหนดไว้ในมาตรฐานก าหนดต าแหน่ง และงาน 

 

ส่วนที่ 3  ผลสัมฤทธิ์ของงานตามตัวชี้วัดของต าแหน่งที่ครองอยู่ ย้อนหลัง 1 ป ี(สองรอบการประเมิน) 

ปีงบประมาณ 

พ.ศ............. 

ข้อตกลง/ดัชนีชี้วัด 

 

ผลการปฏิบัติงาน คะแนนที่ได้ ผู้ประเมิน ลายมือชื่อ 
ผู้ประเมิน 

รอบท่ีหนึ่ง 

(1 ต.ค. – 31 มี.ค.) 

 

 

 

 

    

รอบท่ีสอง 

(1 เม.ย. – 30 ก.ย.) 

 

 

     

 
              หมายเหตุ ผู้สมัครต้องมีผลการประเมินการปฏิบัติราชการ องค์ประกอบที่ ๑ (ผลสัมฤทธิ์ของงาน) 
ในปีก่อนการสมัคร ไมน่้อยกว่ารอบละ 60 คะแนนจากคะแนนเต็ม 70 คะแนน  
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ส่วนที่  4  ค ารับรองและความเห็นของผู้บังคับบัญชา 
4.1  ค ารับรองของผู้รับการประเมิน 

 ข้าพเจ้าขอรับรองว่าข้อความข้างต้นเป็นความจริงทุกประการ 

 

       ลงชื่อ.................................................... 

       (...........................................................) 

       ต าแหน่ง................................................. 

       วัน/เดือน/ปี........................................... 

 

4.2  ค ารับรองและความเห็นของผู้บังคับบัญชาชั้นเหนือขึ้นไป 

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

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

 และเห็นชอบให้เข้ารับการสมัครได้ 

 

       ลงชื่อ.................................................... 

       (...........................................................) 

       ต าแหน่ง................................................. 

       วัน/เดือน/ปี........................................... 

 

 

4.3  ค ารับรองและความเห็นของผู้บังคับบัญชาชั้นสูงสุดของหน่วยงาน 

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

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

 และอนุญาตให้สมัคร พร้อมทั้งยินดีให้เข้ารับการประเมินการปฏิบัติราชการ และย้ายไปด ารงต าแหน่ง 
          ที่สมัคร หากผ่านการคัดเลือกเบื้องต้นและการประเมินการปฏิบัติราชการ 

 

       ลงชื่อ.................................................... 

       (...........................................................) 

       ต าแหน่ง................................................. 

       วัน/เดือน/ปี........................................... 
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ส่วนที่  5  ผลการประเมิน  
5.1  ประวัติและผลงานย้อนหลัง 2 ปี  คะแนนเต็ม  25 คะแนน 

       ให้คณะกรรมการ  ประเมินความรู้ ความสามารถ ประสบการณ์ และของผู้สมัคร จากประวัติการรับราชการ 
และผลงานย้อนหลัง 2 ปี  และผลสัมฤทธิ์ของงานในปีที่ผ่านมา   

รายการ คะแนนที่ก าหนด คะแนนที่ได ้

1. ประวัติการรับราชการ 5 คะแนน  

2. ประวัติการอบรม สัมมนา 5 คะแนน  

3. หน้าที่พิเศษ 5 คะแนน  

4. สถิติปริมาณงานย้อนหลัง 5 คะแนน  

5. ผลสัมฤทธิ์ของงานในปีที่ผ่านมา 5 คะแนน  

คะแนนรวม 25 คะแนน  

 

5.2  แผนการบริหารและพัฒนาหน่วยงาน  คะแนนเต็ม  50 คะแนน 

      แผนการบริหารและพัฒนาหน่วยงาน ต้องประกอบด้วย   

ก) แผนงาน โครงการ หรือแผนการปฏิบัติงาน เพื่อก าหนดเป้าหมายและผลสัมฤทธ์ิของหน่วยงานให้สอดคล้องกับนโยบายและ
แผนกลยุทธ์ของมหาวิทยาลัย 

ข) แผนพัฒนาระบบงานและวิธีการปฏิบัติงานของหน่วยงาน เพื่อเป็นแนวทางการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่ในหน่วยงานใน
ความรับผิดชอบ 

ค) แผนการจดัระบบงานและอตัราก าลังในหน่วยงาน ให้สอดคล้องกับภารกิจ เพื่อให้การปฏบิัติงานเกิดประสิทธิภาพ และ
ความคุ้มค่า 

ง) แผนการใช้ทรัพยากรและงบประมาณของหน่วยงานในความรับผิดชอบ เพื่อให้สอดคล้องกับนโยบาย พันธกิจ 
และเป็นไปตามเป้าหมายของมหาวิทยาลัย 

หัวข้อการประเมิน คะแนนที่ก าหนด คะแนนที่ได ้
ก) ความเหมาะสม ครบถ้วน สมบูรณ์ของข้อมูล

ประกอบการจัดท าแผน  และการวิเคราะห์ข้อมูล 
10 คะแนน  

ข) ความสอดคล้องกับกลยุทธ์ของมหาวิทยาลัยและ
หน่วยงาน แนวโน้มการเปลี่ยนแปลง ตลอดจน 
ข้อก าหนดหรือกฎหมายในระดับต่าง ๆ 

10 คะแนน  

ค) ความเป็นไปได้ของแผน 10 คะแนน  
ง) ความครบถ้วนของแผน เช่น เป้าประสงค์  

ตัวชี้วัด และค่าเป้าหมาย เป็นต้น 
10 คะแนน  

จ) แนบทางในการการน าแผนไปสู่การปฏิบัติและการ
ติดตามประเมินผล   

10 คะแนน  

คะแนนรวม 50 คะแนน  
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5.3  การสัมภาษณ์  คะแนนเต็ม  25 คะแนน 

      ให้คณะกรรมการประเมิน  ก าหนดหัวข้อและคะแนนการสัมภาษณ์  

หัวข้อในการสัมภาษณ์ คะแนนที่ก าหนด คะแนนที่ได ้

   

   

   

คะแนนรวม 25 คะแนน  

 

 

5.4  สรุปคะแนน 

รายการ คะแนนที่ก าหนด คะแนนที่ได้ ร้อยละ 

1.ประวัติและผลงานย้อนหลัง 2 ปี   25   

2.แผนการบริหารและพัฒนาหน่วยงาน 50   

3.การสัมภาษณ์ 25   

คะแนนรวม 100   

           หมายเหตุ  ผู้ผ่านการคัดเลือกเบื้องต้น ต้องได้คะแนนรวมทุกด้านไม่น้อยกว่าร้อยละ 80 โดย 
คะแนนแผนการบริหารและพัฒนาหน่วยงาน ให้ใช้เสียงข้างมากและต้องได้คะแนนไม่น้อยกว่า 40 คะแนน 

  

ส่วนที่  6  ความเห็นของคณะกรรมการประเมิน 
            สมควรเป็นผู้ผ่านการคัดเลือกเบื้องต้น เนื่องจาก.................................................................. 

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

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

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

 

            ไม่ผ่านการคัดเลือกเบื้องต้น  เนื่องจาก..................................................................................  

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

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

และมีค าแนะน าดังนี้............................................................................................................................. ............... 

............................................................................................................................................................................  
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      ลงชื่อ.................................................. 

               (                                            ) 

                                  ประธานกรรมการ  

 

      ลงชื่อ.................................................. 

               (                                            ) 

                                       กรรมการ 

  

      ลงชื่อ.................................................. 

               (                                            ) 

                                        กรรมการ  

 

      ลงชื่อ.................................................. 

               (                                            ) 

                                        กรรมการ  

 

      ลงชื่อ.................................................. 

               (                                            ) 

                                        กรรมการ  

      วันที่.................................................... 

 

 

 

 

 

 

 

 



                                 เอกสาร 3 แนบท้ายประกาศมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี  
 เรื่อง  หลักเกณฑ์และวิธีการก าหนดระดับต าแหน่งและการแต่งตั้งบุคคลให้ด ารงต าแหน่งประเภทผู้บริหาร  
                                                         พ.ศ. 2555 
 

                  แบบประเมินเพ่ือพิจารณาแต่งตั้งให้ด ารงต าแหน่งประเภทผู้บริหาร 
     ต าแหน่งผู้อ านวยการส านักงานอธิการบดีหรือต าแหน่งเทียบเท่า 

 

ส่วนที่  1  ข้อมลูเบื้องต้น 
1.1  ข้อมูลส่วนบุคคลของผู้รับการประเมิน 
       ข้าราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษา       พนักงานมหาวิทยาลัย 

ช่ือ...............      นามสกลุ.............. 
ต าแหน่งประเภท...............     สายงาน............... 
ต าแหน่งในสายงาน...............     ระดับต าแหน่ง...............   
สังกัด...............      อัตราเงินเดือนปจัจุบัน...............       
วัน/เดือน/ปีเกิด............... 

 เป็นผู้ผ่านการคัดเลือกเบื้องต้นและเข้ารับการประเมินผลการปฏิบัติราชการ ในต าแหน่งรักษาการ
................................................เป็นเวลาหกเดือน  นับตั้งแต่วันที่.........................ถึงวันที่............................... 
  
 1.2 รายการประเมิน วิธีการประเมิน และเกณฑ์ตัดสิน  
        1.2.1  รายการประเมิน 
      1) การประเมินความรู้ความสามารถ และทักษะที่จ าเป็นส าหรับต าแหน่งท่ีจะประเมิน   
      2) การประเมินสมรรถนะหลัก สมรรถนะประจ าต าแหน่ง  และสมรรถนะทางการบริหาร 
        1.2.2  วิธีการประเมิน 
                     1)  ให้คณะกรรมการประเมินผลการปฏิบตัิราชการ เป็นผู้ก าหนด  โดยแจ้งให้ผูร้ับการประเมินทราบ
ล่วงหน้าเป็นลายลักษณ์อักษร   
      2)  ให้มีการประเมินอย่างน้อยสองครั้ง และแจ้งผลการประเมินให้ผู้รับการประเมินทราบเป็นลาย
ลักษณ์อักษร 
       1.2.3  เกณฑ์ตัดสิน 
     ผู้ผา่นการประเมิน  ต้องมีความรู้ความสามารถ ทักษะ และสมรรถนะ ไม่ต่ ากว่าระดับที่มหาวิทยาลยั
ก าหนด 

  
 1.3  รายช่ือคณะกรรมการประเมินผลการปฏิบัติราชการ 

 1)       ประธานกรรมการ 
 2)       กรรมการ 
 3)       กรรมการ 
 4)       กรรมการ 
 5)       กรรมการ 
 6)       เลขานุการ 
 7)       ผู้ช่วยเลขานุการ 
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ส่วนที่  5  ผลการประเมิน 
 

ล าดับ รายการ ระดับตาม
แนวทางท่ี 

ก.พ.อ.ก าหนด 

ระดับ 
ผลการ
ประเมิน 

1 ความรู้ความสามารถท่ีใช้ในการปฏิบัติงาน 2  
2 ความรู้เรื่องกฎหมายและกฎระเบยีบราชการ 3  
3 ทักษะการใช้คอมพิวเตอร ์ 2  
4 ทักษะการใช้ภาษาอังกฤษ 2  
5 ทักษะการค านวณ 2  
6 ทักษะการจัดการข้อมูล 2  
7 สมรรถนะหลักและสมรรถนะเฉพาะตามลักษณะ

งานท่ีปฏิบัติซึ่งจ าเป็นส าหรบัการปฏิบัติงาน 
4  

8 สมรรถนะทางการบริหาร 2  
 
 

ส่วนที่  6  ความเห็นของคณะกรรมการประเมิน 
            ผลการประเมินเป็นไปตามเกณฑ์ที่ก าหนดและสมควรได้รับการพิจารณาแต่งตั้งให้ด ารง
ต าแหน่ง...................................................ตั้งแต่วันที่..................................... 
   ความเห็น/ข้อแนะน า............................................................................................................. 
............................................................................................................................. ............................................... 
........................................................................................................................................................ .................... 
.............................................................................................................. .............................................................. 
............................................................................................................................. ............................................... 
 
            ผลการประเมินไม่เป็นไปตามเกณฑ์ที่ก าหนด  ดังนี้ 
  ความเห็น/ข้อแนะน า..............................................................................................................  
............................................................................................................................. ............................................... 
................................................................................... .........................................................................................  
............................................................................................................................. ............................................... 
............................................................................................................................. ............................................... 
............................................................................ ................................................................................................  
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      ลงชื่อ.................................................. 
               (                                            ) 
                                  ประธานกรรมการ  
 
      ลงชื่อ.................................................. 
               (                                            ) 
                                       กรรมการ 
  
      ลงชื่อ.................................................. 
               (                                            ) 
                                        กรรมการ  
 
      ลงชื่อ.................................................. 
               (                                            ) 
                                        กรรมการ  
 
      ลงชื่อ.................................................. 
               (                                            ) 
                                        กรรมการ  
      วันที่.................................................... 
       
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



                                 เอกสาร 4 แนบท้ายประกาศมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี  
เรื่อง  หลักเกณฑ์และวิธีการก าหนดระดับต าแหน่งและการแต่งตั้งบุคคลให้ด ารงต าแหน่งประเภทผู้บริหาร  
                                                         พ.ศ. 2555 
 

                  แบบประเมินเพ่ือพิจารณาแต่งตั้งให้ด ารงต าแหน่งประเภทผู้บริหาร 
     ต าแหน่งผู้อ านวยการกอง หัวหน้าส านักงานเลขานุการคณะ สถาบัน ส านัก ศูนย์ วิทยาลัย 
 

ส่วนที่  1  ข้อมลูเบื้องต้น 
1.1  ข้อมูลส่วนบุคคลของผู้รับการประเมิน 
       ข้าราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษา       พนักงานมหาวิทยาลัย 

ช่ือ...............      นามสกลุ.............. 
ต าแหน่งประเภท...............     สายงาน............... 
ต าแหน่งในสายงาน...............     ระดับต าแหน่ง...............   
สังกัด...............      อัตราเงินเดือนปจัจุบัน...............       
วัน/เดือน/ปีเกิด............... 

 เป็นผู้ผ่านการคัดเลือกเบื้องต้นและเข้ารับการประเมินผลการปฏิบัติราชการ ในต าแหน่งรักษาการ
................................................เป็นเวลาหกเดือน  นับตั้งแต่วันที่.........................ถึงวันที่............................... 
 
 1.2 รายการประเมิน วิธีการประเมิน และเกณฑ์ตัดสิน  
       1.2.1  รายการประเมิน 
     1) การประเมินความรู้ความสามารถ และทักษะที่จ าเป็นส าหรับต าแหน่งท่ีจะประเมิน   
     2) การประเมินสมรรถนะหลัก สมรรถนะประจ าต าแหน่ง  และสมรรถนะทางการบริหาร 
       1.2.2  วิธีการประเมิน 
                    1)  ให้คณะกรรมการประเมินผลการปฏิบัติราชการ เป็นผู้ก าหนด  โดยแจ้งให้ผู้รับการประเมินทราบ
ล่วงหน้าเป็นลายลักษณ์อักษร   
     2)  ให้มีการประเมินอย่างน้อยสองครั้ง และแจ้งผลการประเมินให้ผู้รับการประเมินทราบเป็นลายลกัษณ์
อักษร 
      1.2.3  เกณฑ์ตัดสิน 
    ผู้ผ่านการประเมิน  ต้องมีความรูค้วามสามารถ ทักษะ และสมรรถนะ ไม่ต่ ากว่าระดับที่มหาวิทยาลัย
ก าหนด 
 

 1.3  รายช่ือคณะกรรมการประเมินผลการปฏิบัติราชการ 
 1)       ประธานกรรมการ 
 2)       กรรมการ 
 3)       กรรมการ 
 4)       กรรมการ 
 5)       กรรมการ 
 6)       เลขานุการ 
 7)       ผู้ช่วยเลขานุการ 
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ส่วนที่  5  ผลการประเมิน 
 

ล าดับ รายการ ระดับตาม
แนวทางท่ี 

ก.พ.อ.ก าหนด 

ระดับ 
ผลการ
ประเมิน 

1 ความรู้ความสามารถท่ีใช้ในการปฏิบัติงาน 1  
2 ความรู้เรื่องกฎหมายและกฎระเบยีบราชการ 3  
3 ทักษะการใช้คอมพิวเตอร ์ 2  
4 ทักษะการใช้ภาษาอังกฤษ 2  
5 ทักษะการค านวณ 2  
6 ทักษะการจัดการข้อมูล 2  
7 สมรรถนะหลักและสมรรถนะเฉพาะตามลักษณะ

งานท่ีปฏิบัติซึ่งจ าเป็นส าหรบัการปฏิบัติงาน 
3  

8 สมรรถนะทางการบริหาร 1  
 
 

ส่วนที่  6  ความเห็นของคณะกรรมการประเมิน 
            ผลการประเมินเป็นไปตามเกณฑ์ที่ก าหนดและสมควรได้รับการพิจารณาแต่งตั้งให้ด ารง
ต าแหน่ง...................................................ตั้งแต่วันที่..................................... 
   ความเห็น/ข้อแนะน า............................................................................................................. 
............................................................................................................................. ............................................... 
............................................................................................................................................ ................................ 
.................................................................................................. .......................................................................... 
............................................................................................................................. ............................................... 
 
            ผลการประเมินไม่เป็นไปตามเกณฑ์ที่ก าหนด  ดังนี้ 
  ความเห็น/ข้อแนะน า..............................................................................................................  
............................................................................................................................. ............................................... 
............................................................................................................................. ............................................... 
................................................................................... .........................................................................................  
............................................................................................................................. ............................................... 
............................................................................................................................. ............................................... 
 
 
 



 
                                       -3- 
 
 
 
      ลงชื่อ.................................................. 
               (                                            ) 
                                  ประธานกรรมการ  
 
      ลงชื่อ.................................................. 
               (                                            ) 
                                       กรรมการ 
  
      ลงชื่อ.................................................. 
               (                                            ) 
                                        กรรมการ  
 
      ลงชื่อ.................................................. 
               (                                            ) 
                                        กรรมการ  
 
      ลงชื่อ.................................................. 
               (                                            ) 
                                        กรรมการ  
      วันที่.................................................... 
       
 
 


