
 
(เอกสาร 1) 

แบบประเมินความรู้ความสามารถ ความชํานาญงานในหน้าที ่
และคุณลักษณะเฉพาะบุคคลชองลูกจ้างประจาํ  

 
เพื่อขอปรับระดับชั้นงานในตําแหน่ง..............................................จากระดับ.............เป็นระดับ.............
(กรณีขอปรับระดบัชั้นงานจากระดับ 1 เป็นระดบั 2 หรือจากระดับ 2 เป็นระดบั 3 หรือจากระดับ 3 เป็นระดบั 4) 

-------------------------------- 
 

ตอนที่ ๑ ข้อมูลเบื้องต้นของผู้รับการประเมิน (สําหรับผู้รับการประเมินกรอก) 

๑. ชื่อ – นามสกุล ของผู้รับการประเมิน............................................................................................................................. 
๒. วุฒิการศึกษา.......................................................................สาขา.................................................................................. 
๓. เร่ิมรับราชการในตาํแหน่ง......................................................สังกัด............................................................................... 
    เมื่อวันที.่..........เดือน.............................พ.ศ. ............ ปัจจุบันดํารงตําแหน่ง.......................................ระดับ................ 
    สังกัด...............................................................................รวมระยะเวลาการปฏิบัติงาน...........ปี............เดือน 
๔. ปัจจุบันได้รับค่าจ้างในอัตรา...........................................บาท 
๕. ผ่านการทดสอบมาตรฐานฝีมือแรงงาน ในระดับ (ถ้าม)ี ............................................................................................... 
๖. ประวัติการถูกดําเนินการทางวินัย.................................................................................................................................. 
    ...................................................................................................................................................................................... 
    ...................................................................................................................................................................................... 
 
                      ขอรับรองว่าข้อมูลข้างต้นถูกต้องเป็นจริงทุกประการ 
 
 
                                              (ลงชื่อ).........................................................ผู้ขอรับการประเมิน 
                                                      (........................................................) 
                                                วันที.่........................................................... 
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ตอนที่ ๒ การตรวจสอบคุณสมบัติบุคคล  

๑. คุณวุฒิการศึกษา 
    (    ) ตรงตามคุณสมบัติเฉพาะตําแหน่ง 
    (    ) ไม่ตรงตามคุณสมบัติเฉพาะตาํแหน่ง 
    (    ) กระทรวงการคลังไมไ่ด้กําหนดไว้เป็นคุณสมบัติเฉพาะตําแหน่ง 

๒. ระยะเวลาการดํารงตําแหน่ง 
    (    ) มีระยะเวลาการดํารงตําแหน่งตรงตามคุณสมบัติเฉพาะตําแหน่ง ดังนี ้
          ดาํรงตําแหน่ง..............................................ระดับ...............เป็นเวลาไม่น้อยกว่า...................ปี 
    (    ) มีระยะเวลาการดํารงตําแหน่งไมต่รงตามคุณสมบัติเฉพาะตําแหน่ง คือ  
          ดาํรงตําแหน่ง..............................................ระดับ...............เป็นเวลาไม่น้อยกว่า..................ปี 
 
๓. การทดสอบมาตรฐานฝีมือแรงงาน (ถ้ามี) 
    (    ) เป็นผู้ผ่านการทดสอบมาตรฐานฝีมือแรงงาน ในระดับชั้นที่มีความสัมพันธ์กับลักษณะงานในหน้าที่          
           คือ ผ่านการทดสอบมาตรฐานฝีมือแรงงาน ระดับ............... 
 
๔. อัตราค่าจ้าง 
    (    ) ได้รับอัตราค่าจ้างไม่ต่ํากว่าอัตราค่าจ้างข้ันต่ํา ของตําแหน่งที่ขอปรับระดับชั้นงาน และไม่สูงกว่า 
           อัตราค่าจ้างข้ันสูงของตําแหน่งดังกล่าว 
    (    ) ได้รับอัตราค่าจ้างข้ันสูงของตําแหน่งของตําแหน่งพนักงานพิมพ์ ส 3 แล้ว  
           (เฉพาะการปรับระดับชั้นงานลูกจ้างประจํา ตําแหน่งพนักงานพิมพ์ จากระดับ 3 เป็นระดับ 4) 
 
    
สรุปผลการตรวจสอบคุณสมบัติของบุคคลตามคุณสมบัติเฉพาะตําแหน่งที่กระทรวงการคลังกําหนด 
    (    ) ตรงตามคุณสมบัติเฉพาะตําแหน่ง 
    (    ) ไม่ตรงตามคุณสมบัติเฉพาะตาํแหน่ง 
 
 
                                              (ลงชื่อ).........................................................ผู้ตรวจสอบ 

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

                                           ตําแหน่ง..................................................................... 

                                                วันที.่........................................................... 

 
 
 



-๓- 
 
 

ตอนที่ ๓ การประเมินความรู้ความสามารถ ความชํานาญในหน้าที่ และคุณลักษณะเฉพาะบุคคล 
คําชี้แจง : โปรดทําเครื่องหมาย √ ลงในช่องระดับการประเมินว่า “เหมาะสม” หรือ “ต้องแก้ไข” 

รายการประเมิน 
ระดับการประเมิน 

เหมาะสม ต้องแก้ไข 
ก. การประเมินความรู้ความสามารถ ความชํานาญในหน้าที ่
    ๑. ความรู้ความสามารถในการปฏิบัติ พิจารณาจาก 
        ๑.๑ ความรอบรู้ ความชํานาญ ความสามารถในงานที่ปฏิบัติ และงานอ่ืนที่
เก่ียวข้อง 
        ๑.๒ ความเข้าใจในนโยบาย และเป้าหมายของหน่วยงาน 
        ๑.๓ ความรู้ ความสามารถท่ีเพิ่มข้ึนในการปฏิบัติงานในปัจจุบัน และ       
การพัฒนาความรู้ความเข้าใจที่จะนําไปใช้ในการปฏิบัติงานให้ดีข้ึน 
    ๒. คุณภาพของงาน พิจารณาจาก 
        ความสามารถในการปฏิบัติงานตามท่ีได้มอบหมาย โดยคํานึงถึงความสําเร็จ
ในเวลาท่ีกําหนด ความถูกต้องแม่นยํา ความสมบูรณ์ครบถ้วน และความเป็น
ระเบียบเรียบร้อยของงาน ฯลฯ 

 
 
......................... 
 
 
 
 
 
……………………. 

 
 
………………….. 
 
 
 
 
 
…………………… 

ข. การประเมินคุณลักษณะเฉพาะบุคคล 
    ๑. ความประพฤต ิ
        เป็นการประเมินอุปนิสัยและความประพฤติส่วนตัว ตลอดจนการปฏิบัต ิ  
ตามนโยบายและระเบียบแบบแผน และข้อบังคับของส่วนราชการ การรักษาวินัย
ข้าราชการ โดยพิจารณาจากประวัติส่วนตัว ประวัติการทํางานและพฤติกรรม       
ทีป่รากฏทางอ่ืน 

 
 
 
……………………. 

 
 
 
…………………… 

    ๒. ความรับผิดชอบต่อหน้าท่ี 
        เป็นการพิจารณาความต้ังใจในการทํางาน ความมุ่งม่ันที่จะทํางานท่ีได้รับ
มอบหมายให้สําเร็จเป็นผลดี และกล้าที่จะรับผิดชอบต่อผลเสียหายที่อาจเกิดข้ึน 
และความต้ังใจที่จะพัฒนาหรือปรับปรุงตนเองให้ดีข้ึน 

 
 
……………………. 

 
 
…………………… 

    ๓. ความอุตสาหะ 
        เป็นการพิจารณาความมีมานะ อดทน และเอาใจใส่ในหน้าที่การงาน ความ
กระตือรือร้นในการปฏิบัติงาน ความขยันหม่ันเพียร และการอุทิศเวลาให้กับทาง
ราชการ  

 
…………………….. 

 
…………………… 

    ๔. ความสามารถในการปฏิบัติงานร่วมกับผู้อ่ืนอย่างมีประสิทธิภาพ 
        เป็นการพิจารณาความสามารถในการทํางานร่วมกับผู้ร่วมงาน การยอมรับฟัง
ความคิดเห็นผู้อ่ืน และยอมรับในความสามารถของผู้ร่วมงานทุกระดับ 

 
…………………….. 

 
………………….. 
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รายการประเมิน 
ระดับการประเมิน 

เหมาะสม ต้องแก้ไข 
    ๕. ความละเอียดถ่ีถ้วนและรอบคอบ 
        เป็นการพิจารณาความสามารถในการปฏิบัติงานด้วยความละเอียดรอบคอบ 
และไม่ประมาทเลินเล่อจนเปน็เหตุให้เกิดความเสียหายต่อทางราชการ 

 
……………………. 

 
………………….. 

    ๖. ความสามารถในการรักษาความลับของทางราชการ 
        เป็นการพิจารณาความระมัดระวังในการเก็บรักษาความลับของทางราชการ
ไม่ให้ร่ัวไหล อันจะทําให้เกิดผลเสียหายต่อบุคคลหรือหน่วยงาน 

 
……………………. 

 
………………….. 
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ตอนที่ ๔ สรุปความเห็นในการประเมิน 

 
๔.๑ ความเห็นของผู้บังคับบัญชาท่ีควบคุมดูแลการปฏิบัติงาน 
      (    ) ผา่นการประเมิน สมควรเปลี่ยนระดับชั้นงานได้ เน่ืองจากไม่มีรายการท่ีต้องแก้ไข 
      (    ) ไม่ผา่นการประเมิน ยังไม่สมควรปรับระดับชั้นงาน เนื่องจากมีรายการที่ต้องแก้ไข ดังนี้ 
             ...................................................................................................................................................................... 
             ...................................................................................................................................................................... 
             ...................................................................................................................................................................... 
 
 
                                              (ลงชื่อ).........................................................ผูป้ระเมิน 
                                                      (........................................................) 
                                             ตําแหน่ง.............................................................. 
                                                วันที.่........................................................... 
 
๔.๒ ความเห็นของผู้บังคับบัญชาเหนือข้ึนไป ๑ ระดับ 
      (    ) เห็นด้วยกับการประเมินข้างต้น สมควรได้รับการปรับระดับช้ันงาน เพราะ.................................................. 
             ..................................................................................................................................................................... 
             ..................................................................................................................................................................... 
      (    ) ไม่เห็นด้วยกับการประเมินข้างต้น ยังไม่สมควรได้รับการปรับระดับชั้นงาน เพราะ...................................... 
             ...................................................................................................................................................................... 
             ...................................................................................................................................................................... 
 
 
                                              (ลงชื่อ).........................................................ผู้ประเมิน 
                                                      (........................................................) 
                                             ตําแหน่ง.............................................................. 
                                                วันที.่........................................................... 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
(เอกสาร 2) 

แบบประเมินบุคคล 
เพ่ือพิจารณาปรับระดบัชั้นของลูกจ้างประจําให้เป็นระดบัช้ันที่สูงข้ึน 

ตําแหน่งพนักงานพิมพ์ระดับ...............เป็นระดบั............... 
 

ตอนที่ ๑ ข้อมูลเบื้องต้นของผู้รับการประเมิน (สําหรับผู้รับการประเมินกรอก) 

 

๑. ชื่อ – นามสกุล ของผู้รับการประเมิน............................................................................................................................. 
๒. วุฒิการศึกษา..................................................................สาขา....................................................................................... 
๓. เร่ิมรับราชการเมื่อวนัท่ี..............เดือน.............................พ.ศ. ...............รวม...............ปี................เดือน 
๔. ปัจจุบันตําแหน่ง............................................ระดับ............สังกัดฝ่าย/กลุ่มงาน............................................................. 
     กอง/สํานัก............................................................................ 
๕. ดํารงตําแหน่งพนักงานพิมพ์ดีด ชั้น.............. ซึ่งปฏิบัติงานมาแลว้เป็นเวลา.................ป.ี...............เดือน  
๖. มีความสามารถในการพิมพ์ดีดภาษาไทย       นาทีละ.......................คํา 
                                        ภาษาอังกฤษ   นาทีละ.......................คํา 
    (ให้กรอกความสามารถในการพิมพ์ดีดท่ีผ่านการทดสอบว่าผา่นตามเกณฑ์ที่กําหนดในคุณสมบัต ิ                           
     เฉพาะสําหรับตําแหน่ง) 
๗. ลักษณะงานงานที่ปฏิบัติย้อนหลัง ๓ ปี 
    ปี พ.ศ................ 
    ..................................................................................................................................................................................... 
    ปี พ.ศ................ 
    .................................................................................................................................................................................... 
    ปี พ.ศ................ 
    .................................................................................................................................................................................... 
    (ในกรณีที่ท่ีไม่เพียงพอ ให้เขียนในกระดาษบันทึกข้อความ แล้วแนบมาพร้อมแบบประเมนิ) 
๘. ปัจจุบันได้รับค่าจ้าง ข้ัน.............................บาท 
๙. ประวัติการถูกดําเนินการทางวินัย............................................................................................................................... 
    .................................................................................................................................................................................... 
    .................................................................................................................................................................................... 
 
                      ขอรับรองว่าข้อมูลข้างต้นถูกต้องเป็นจริงทุกประการ 
 
 
                                              (ลงชื่อ).........................................................ผู้ขอรับการประเมิน 
                                                      (........................................................) 
                                                วันที.่........................................................... 
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ตอนที่ 2 การประเมินผลงานและประเมินบุคคล (สําหรับผู้ประเมิน) 

รายการประเมิน 
ระดับการประเมิน 

เหมาะสม ต้องแก้ไข 
ก. ผลการทดสอบการพิมพ์* 
    ๑. คุณภาพ  
        เป็นการพิจารณาความสามารถในการพิมพ์ ความสะอาด ถูกต้อง ประณีต 
การจัดรูปแบบและวรรคตอนอันสวยงาม และคุณภาพของงาน 
    ๒. ปริมาณ 
         เป็นการพิจารณาจากจํานวนคําในการพิมพ ์ 

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

 
………………….. 
 
 
………………….. 

ข. การประเมินความรู้ความสามารถ ความชํานาญในหน้าที ่
    ๑. ความรู้ความสามารถในการปฏิบัติ พิจารณาจาก 
        ๑.๑ ความรอบรู้ ความชํานาญ ความสามารถในงานที่ปฏิบัติ และงานอ่ืน     
ที่เก่ียวข้อง 
        ๑.๒ ความเข้าใจในนโยบาย และเป้าหมายของหน่วยงาน 
        ๑.๓ ความรู้ ความสามารถท่ีเพิ่มข้ึนในการปฏิบัติงานในปัจจุบัน และ      
การพัฒนาความรู้ความเข้าใจที่จะนําไปใช้ในการปฏิบัติงานให้ดีข้ึน 
    ๒. คุณภาพของงาน พิจารณาจาก 
        ความสามารถในการปฏิบัติงานตามท่ีได้มอบหมาย โดยคํานึงถึงความสําเร็จ
ในเวลาท่ีกําหนด ความถูกต้องแม่นยํา ความสมบูรณ์ครบถ้วน และความเป็น
ระเบียบเรียบร้อยของงาน ฯลฯ 

 
 
......................... 
 
 
 
 
 
……………………. 

 
 
………………….. 
 
 
 
 
 
…………………… 

ค. การประเมินคุณลักษณะเฉพาะบุคคล 
    ๑. ความประพฤต ิ
        เป็นการประเมินอุปนิสัยและความประพฤติส่วนตัว ตลอดจนการปฏิบัต ิ  
ตามนโยบายและระเบียบแบบแผน และข้อบังคับของส่วนราชการ การรักษาวินัย
ข้าราชการ โดยพิจารณาจากประวัติส่วนตัว ประวัติการทํางานและพฤติกรรม        
ที่ปรากฏทางอ่ืน 

 
 
 
……………………. 

 
 
 
…………………… 

    ๒. ความรับผิดชอบต่อหน้าท่ี 
        เป็นการพิจารณาความต้ังใจในการทํางาน ความมุ่งม่ันที่จะทํางานท่ีได้รับ
มอบหมายให้สําเร็จเป็นผลดี และกล้าที่จะรับผิดชอบต่อผลเสียหายที่อาจเกิดข้ึน 
และความต้ังใจที่จะพัฒนาหรือปรับปรุงตนเองให้ดีข้ึน 

 
 
……………………. 

 
 
…………………… 

    ๓. ความอุตสาหะ 
        เป็นการพิจารณาความมีมานะ อดทน และเอาใจใส่ในหน้าที่การงาน      
ความกระตือรือร้นในการปฏิบัติงาน ความขยันหมั่นเพียร และการอุทิศเวลา    
ให้กับทางราชการ  

 
…………………….. 

 
…………………… 

 
 



-๓- 
 
 

รายการประเมิน 
ระดับการประเมิน 

เหมาะสม ต้องแก้ไข 
    ๔. ความสามารถในการปฏิบัติงานร่วมกับผู้อ่ืนอย่างมีประสิทธิภาพ 
        เป็นการพิจารณาความสามารถในการทํางานร่วมกับผู้ร่วมงาน การยอมรับฟัง
ความคิดเห็นผู้อ่ืน และยอมรับในความสามารถของผู้ร่วมงานทุกระดับ 

 
…………………….. 

 
………………….. 

    ๕. ความละเอียดถ่ีถ้วนและรอบคอบ 
        เป็นการพิจารณาความสามารถในการปฏิบัติงานด้วยความละเอียดรอบคอบ 
และไม่ประมาทเลินเล่อจนเปน็เหตุให้เกิดความเสียหายต่อทางราชการ 

 
……………………. 

 
………………….. 

    ๖. ความสามารถในการรักษาความลับของทางราชการ 
        เป็นการพิจารณาความระมัดระวังในการเก็บรักษาความลับของทางราชการ
ไม่ให้ร่ัวไหล อันจะทําให้เกิดผลเสียหายต่อบุคคลหรือหน่วยงาน 

 
……………………. 

 
………………….. 

 
* การทดสอบการพิมพ์ให้พิจารณาคุณสมบัติเฉพาะตําแหน่งของตําแหน่งพนักงานพิมพ์ประกอบด้วย 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



-๔- 
 
 

ตอนที่ ๓ สรุปผลการประเมิน 

 
การประเมินในส่วน    ก. ผลการทดสอบการพิมพ์  
                              - จํานวน.................คํา                       

                                    (     )  ผา่นการประเมิน 

                                    (     )  ไม่ผา่นการประเมิน 
 
                              - คุณภาพของงานพิมพ์ (พิจารณาจากความสะอาด ถูกต้อง ประณีต การจัดรูปแบบและ      
วรรคตอนอันสวยงาม เป็นต้น) 

                                    (     )  ผา่นการประเมิน 

                                    (     )  ไม่ผา่นการประเมิน 
                         ข. การประเมินความรู้ความสามารถ ความชํานาญในหน้าที ่

                                    (     )  ผา่นการประเมิน 

                                    (     )  ไม่ผา่นการประเมิน 

                           ค. คุณลักษณะเฉพาะบุคคล 

                                    (     )  ผา่นการประเมิน 

                                    (     )  ไม่ผา่นการประเมิน 
 
สรุปผลการประเมิน 
   (    ) สมควรได้รับการปรับระดบชั้นงาน เน่ืองจากผา่นการประเมินทั้งในส่วน ก. , ข. และ ค. 
   (    ) ยังไม่สมควรได้รับการปรับระดบชั้นงาน เนื่องจากไม่ผ่านการประเมินท้ังในส่วน ก. , ข. และ ค. หรือข้อใดข้อหนึ่ง 
 
 
 
 
                                              (ลงชื่อ).........................................................ผูป้ระเมิน 
                                                      (........................................................) 
                                                วันที.่........................................................... 
 
 
 
 

 



-๕- 
 

 

ตอนที่ 4 สรุปความเหน็ในการประเมิน 

 
๔.๑ ความเห็นของผู้บังคับบญัชาที่ควบคุมดูแลการปฏิบัติงาน 
      (    ) ผา่นการประเมิน สมควรปรับระดับชั้นงานได้ เน่ืองจากไม่มีรายการท่ีต้องแก้ไข 
      (    ) ไม่ผา่นการประเมิน ยังไม่สมควรปรับระดับชั้นงาน เนื่องจากมีรายการที่ต้องแก้ไข ดังนี้ 
             ...................................................................................................................................................................... 
             ...................................................................................................................................................................... 
             ...................................................................................................................................................................... 
 
 
                                              (ลงชื่อ).........................................................ผู้ประเมิน 
                                                      (........................................................) 
                                             ตําแหน่ง.............................................................. 
                                                วันที.่........................................................... 
 
๔.๒ ความเห็นของผู้บังคับบญัชาเหนือข้ึนไป ๑ ระดับ 
      (    ) เห็นด้วยกับการประเมินข้างต้น สมควรได้รับการปรับระดับช้ันงาน เพราะ.................................................. 
             ..................................................................................................................................................................... 
             ..................................................................................................................................................................... 
      (    ) ไม่เห็นด้วยกับการประเมินข้างต้น ยังไม่สมควรได้รับการปรับระดับชั้นงาน เพราะ...................................... 
             ...................................................................................................................................................................... 
             ...................................................................................................................................................................... 
 
 
                                              (ลงชื่อ).........................................................ผู้ประเมิน 
                                                      (........................................................) 
                                             ตําแหน่ง.............................................................. 
                                                วันที.่........................................................... 
 
 
 
 
 
 
 

 


