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ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม 

เรื่อง   เกณฑ์การตัดสินผลสัมฤทธิ์ของงาน ความรู้ความสามารถ ทักษะ สมรรถนะท่ีจ าเป็นส าหรับต าแหน่ง 

สมรรถนะทางการบริหาร และเกณฑ์การตัดสินระดับคุณภาพของผลงานตามประเภทต าแหน่ง  

รวมทั้งแบบประเมินบุคคล เพื่อแต่งตั้งบุคคลให้ด ารงต าแหน่งสูงขึ้น พ.ศ. ๒๕๖๒  (เอกสารแนบ  ๓) 

ป. ๐๑ 

แบบค าขอรับการก าหนดระดับต าแหน่งประเภททัว่ไป  
ต าแหน่งประเภทวิชาชีพเฉพาะและเชี่ยวชาญเฉพาะ และต าแหน่งประเภทผู้บริหาร 
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ส่วนที่ ๒  ผลสัมฤทธิ์ของงานตามตัวชี้วัดของต าแหน่งที่ครองอยู่ 

  ผลสัมฤทธิ์ของงานตามตัวชี้วัด 
ภาระงานตามข้อตกลง บันทึกผลงานหรือหลักฐานอ้างอิง 

๑. ด้าน  
  
  
๒. ด้าน  
  
  
๓. ด้าน  
  
  
๔. ด้าน  
  
  

  แนวคิดในการพัฒนาปรับปรุงในต าแหน่งใหม่ (เฉพาะต าแหน่งประเภทวิชาชีพเฉพาะ      
ที่ท าหน้าที่หัวหน้างาน) 



๓ 
 

ส่วนที่ ๓ ความรู้ความสามารถ และทักษะจ าเป็นที่ใช้ในการปฏิบัติงาน  
  ความรู้ความสามารถที่จ าเป็นส าหรับการปฏิบัติงานในต าแหน่งประเภทท่ัวไป 

 

ระดับ ลักษณะความรูค้วามสามารถ บันทึกผลงานหรือหลักฐานอ้างอิง 
ระดับที่ ๑ มีความรู้พื้นฐานในการปฏิบัตหิน้าที่ราชการ  
ระดับที่ ๒ ระดับที่ ๑ + มีความช านาญงาน ทักษะหรือ

ประสบการณ์สูงเฉพาะด้านหรือเฉพาะทาง 
 

ระดับที่ ๓ ระดับที่ ๒ + มีความช านาญงาน ทักษะหรือ
ประสบการณ์สูงมากเฉพาะด้านหรือเฉพาะทาง  

 

 
  ความรู้ความสามารถที่จ าเป็นส าหรับการปฏิบัติงานในต าแหน่งประเภทวิชาชีพเฉพาะหรือ

เชี่ยวชาญเฉพาะ และต าแหน่งประเภทผู้บริหาร 
 

ระดับ ลักษณะความรูค้วามสามารถ บันทึกผลงานหรือหลักฐานอ้างอิง 
ระดับที ่๑ มีวุฒิการศึกษาระดับปริญญา และสามารถน า 

องค์ความรู้ที่ศึกษามาใช้ในการปฏิบัติหน้าที่ราชการได้ 
 

ระดับที่ ๒ ระดับที่ ๑ + มีความรูค้วามสามารถ  ความช านาญงาน  
ทักษะ และประสบการณส์ูง เฉพาะด้านหรือเฉพาะทาง  
โดยใช้หรือประยุกต์หลักการ เหตผุล แนวความคดิ  
วิธีการปฏิบัติงาน หรือพัฒนางานในหน้าท่ี หรือแก้ไข
ปัญหาที่มีความยุ่งยาก และมีขอบเขตกว้างขวาง 

 

ระดับที่ ๓ ระดับที่ ๒ + มีความรูค้วามสามารถ ความช านาญงาน 
ทักษะ และประสบการณส์ูงมาก เฉพาะด้านหรือเฉพาะ
ทาง โดยใช้หรือประยุกต์หลักการ เหตุผล แนวความคดิ  
วิธีการปฏิบัติงาน หรือพัฒนางานในหน้าท่ี หรือแก้ไข
ปัญหาที่มีความยุ่งยากมาก และมขีอบเขตกว้างขวาง 

 

ระดับที่ ๔ ระดับที่ ๓ + มีความเชียวชาญและประสบการณส์ูง
เกี่ยวกับทฤษฎี หลักวิชา หรือหลักการเกี่ยวกับงานเฉพาะ
ด้านหรือเฉพาะทาง โดยประยุกตท์ฤษฎี แนวความคิด 
เพื่อแก้ไขปัญหาที่มคีวามยุ่งยาก และ 
มีขอบเขตกว้างขวาง หรือถ่ายทอดความรู้ ตลอดจน  
ให้ค าปรึกษาแนะน าได ้

 

ระดับที่ ๕ ระดับที่ ๔ + มีความเช่ียวชาญและประสบการณส์ูงมาก
เกี่ยวกับทฤษฎี หลักวิชา หรือหลักการ เกี่ยวกับงาน
เฉพาะด้านหรือเฉพาะทาง โดยประยุกต์ทฤษฎี 
แนวความคิด  
เพื่อแก้ไขปัญหาที่มคีวามยุ่งยากมาก 
และมีขอบเขตกว้างขวางมาก หรอืถ่ายทอดความรู้  
ตลอดจนให้ค าปรึกษาแนะน าได ้

 



๔ 
 

  ความรู้เรื่องกฎหมายและกฎระเบียบราชการ 
 

ระดับ ลักษณะความรูค้วามสามารถ บันทึกผลงานหรือหลักฐานอ้างอิง 
ระดับที่ ๑ มีความรู้ความเข้าใจกฎหมาย หรอืระเบียบที่เกีย่วข้องกับ

การปฏิบัตหิน้าท่ีราชการงานประจ าที่ปฏิบัติอยู ่
 

ระดับที่ ๒ ระดับที่ ๑ + สามารถหาค าตอบในทางกฎหมายได้เมื่อมี
ข้อสงสัยในการปฏิบัติหน้าท่ีราชการ 

 

ระดับที่ ๓ ระดับที่ ๒ + สามารถน าไปประยกุต์เพื่อแก้ปัญหาในทาง
กฎหมาย หรือตอบค าถามข้อสงสยัในการปฏิบัตหิน้าท่ี
ราชการให้แก่หน่วยงานหรือบคุคลที่เกี่ยวข้องได ้

 

ระดับที่ ๔ ระดับที่ ๓ + มีความรูค้วามเข้าใจกฎหมายหรือระเบียบ
อื่นที่เกี่ยวข้องกับกฎหมายหรือระเบียบในการปฏิบตัิ
หน้าท่ีราชการ รวมทั้งสามารถแนะน า หรือให้ค าปรึกษา
ในภาพรวมได ้

 

ระดับที่ ๕ ระดับที่ ๔ + มีความเช่ียวชาญทางกฎหมาย สามารถให้
ค าแนะน าปรึกษา วิเคราะห์เหตผุลและแกไ้ขปัญหาได้
อย่างมีประสิทธิภาพ 

 

 
  ระดับทักษะท่ีจ าเป็นส าหรับการปฏิบัติงาน 

 ๑)  ทักษะการใช้คอมพิวเตอร์ 
ระดับ ลักษณะความรูค้วามสามารถ บันทึกผลงานหรือหลักฐานอ้างอิง 

ระดับที่ ๑ สามารถใช้คอมพิวเตอร์ในระดับเบื้องต้นได ้  
ระดับที่ ๒ ระดับที่ ๑ + สามารถใช้โปรแกรมขั้นพื้นฐานได ้

อย่างคล่องแคล่ว 
 

ระดับที่ ๓ ระดับที่ ๒ + สามารถใช้โปรแกรมต่าง ๆ 
ในการปฏิบัติงานได้อย่างคล่องแคล่ว 

 

ระดับที่ ๔ ระดับที่ ๓ + มีความเช่ียวชาญในโปรแกรมที่ใช้ หรือ
สามารถแก้ไขหรือปรับปรุงโปรแกรมเพื่อน ามาพัฒนา
ระบบการปฏิบัติงานได ้

 

ระดับที่ ๕ ระดับที่ ๔ + มีความเข้าใจอย่างลกึซึ้ง เช่ียวชาญใน
โปรแกรมต่าง ๆ อย่างกว้างขวาง หรือสามารถเขียน
โปรแกรมเพื่อพัฒนาระบบการปฏบิัติงานได ้

 

 
 
 
 
 
 
 
 

 



๕ 
 

 ๒)  ทักษะการใช้ภาษาอังกฤษ 
ระดับ ลักษณะความรูค้วามสามารถ บันทึกผลงานหรือหลักฐานอ้างอิง 

ระดับที่ ๑ สามารถพูด เขียน อ่าน และฟังภาษาอังกฤษในระดับ
เบื้องต้น และสื่อสารให้เข้าใจได ้

 

ระดับที่ ๒ ระดับที่ ๑ + สามารถพูด เขียน อา่น และฟังภาษาอังกฤษ  
และท าความเข้าใจสาระส าคัญของเนื้อหาต่างๆ ได ้

 

ระดับที่ ๓ ระดับที่ ๒ + สามารถใช้ภาษาอังกฤษเพื่อการติดต่อ
สัมพันธ์ในการปฏิบตัิงานได้โดยถูกหลักไวยากรณ์ 

 

ระดับที่ ๔ ระดับที่ ๓ + เข้าใจส านวนภาษาอังกฤษในรูปแบบต่างๆ 
สามารถประยุกต์ใช้ในงานได้อย่างถูกต้องทั้งในหลัก
ไวยากรณ์และความเหมาะสมในเชิงเนื้อหา 

 

ระดับที่ ๕ ระดับที่ ๔ + มีความเช่ียวชาญในการใช้ภาษาอังกฤษอย่าง
ลึกซึ้ง ใกล้เคียงกับเจา้ของภาษา สามารถประยุกต์โวหาร
ทุกรูปแบบได้อยา่งคล่องแคล่ว ถูกต้อง และสละสวย อีก
ทั้งมีความเช่ียวชาญ ศัพท์เฉพาะดา้นในสาขาวิชาของตน
อย่างลึกซึ้ง 

 

 

 ๓)  ทักษะในการค านวณ 
ระดับ ลักษณะความรูค้วามสามารถ บันทึกผลงานหรือหลักฐานอ้างอิง 

ระดับที่ ๑ มีทักษะในการคิดค านวณขั้นพื้นฐานได้อย่างถูกต้องและ
รวดเร็ว 

 

ระดับที่ ๒ ระดับที่ ๑ + สามารถท าความเข้าใจข้อมูลด้านตัวเลขได้
อย่างถูกต้อง  

 

ระดับที่ ๓ ระดับที่ ๒ + สามารถใช้สูตรคณติศาสตร์ หรือเครื่องมือ
ต่าง ๆ ในการค านวณข้อมลูดา้นตวัเลขได ้

 

ระดับที่ ๔ ระดับที่ ๓ + สามารถวิเคราะห์ข้อมูลทางสถิติ และตัวเลข
ที่ซับซ้อนได ้

 

ระดับที่ ๕ ระดับที่ ๔ + สามารถแก้ไขข้อผดิพลาดในข้อมูลตัวเลขได้
เข้าใจข้อมูลต่าง ๆ ในภาพรวม และอธิบายช้ีแจงให้เป็นท่ี
เข้าใจได ้

 

 

๔)  ทักษะการจัดการข้อมูล 
ระดับ ลักษณะความรูค้วามสามารถ บันทึกผลงานหรือหลักฐานอ้างอิง 

ระดับที่ ๑ สามารถเก็บรวบรวมข้อมลูได้อย่างเป็นระบบ และพร้อมใช้ 
รวมถึงสามารถแสดงผลข้อมูลในรปูแบบ 
ต่าง ๆ เช่น กราฟ รายงาน เป็นตน้ 

 

ระดับที่ ๒ ระดับที่ ๑ + สามารถวิเคราะห์ และประเมินผลข้อมูลได้
อย่างถูกต้อง 

 

ระดับที่ ๓ ระดับที่ ๒ + สามารถสรุปผลการวิเคราะห์ น าเสนอ  



๖ 
 

ระดับ ลักษณะความรูค้วามสามารถ บันทึกผลงานหรือหลักฐานอ้างอิง 
ทางเลือก ระบุข้อดีข้อเสีย ฯลฯ โดยอ้างอิงจากข้อมูลที่มีอยู่
ได ้

ระดับที่ ๔ ระดับที่ ๓ + สามารถพยากรณ์ หรือสร้างแบบจ าลองเพื่อ
พยากรณ์ หรือตีความโดยอ้างอิงจากข้อมูลที่มีอยู ่

 

ระดับที่ ๕ ระดับที่ ๔ + สามารถออกแบบเลอืกใช้หรือประยุกต์วิธีการ
ในการจัดท าแบบจ าลองต่าง ๆ ไดอ้ย่างถูกต้องเหมาะสม 

 

 

ส่วนที่ ๔ สมรรถนะหลัก 
๑) การมุ่งผลสัมฤทธิ์  (Achievement Motivation) 

ระดับ ลักษณะพฤติกรรม บันทึกผลงานหรือ 
หลักฐานอ้างอิง 

ระดับที่ ๑ แสดงความพยายามในการปฏิบัตหิน้าท่ีราชการให้ดี 

 พยายามท างานในหน้าท่ีให้ถูกต้อง 

 พยายามปฏิบตัิงานให้แล้วเสรจ็ตามก าหนดเวลา 

 มานะอดทน ขยันหมั่นเพียรในการท างาน 

 แสดงออกว่าต้องการท างานให้ไดด้ีขึ้น 

 แสดงความเห็นในเชิงปรับปรุงพัฒนาเมื่อเห็นความสญูเปล่าหรือหยอ่น
ประสิทธิภาพในงาน 

 

ระดับที่ ๒ ระดับที่ ๑ + สามารถท างานไดผ้ลงานตามเป้าหมายที่วางไว ้

 ก าหนดมาตรฐานหรือเป้าหมายในการท างานเพื่อให้ไดผ้ลงานท่ีด ี

 ติดตาม และประเมินผลงานของตน โดยเทียบเคียงกับเกณฑ์มาตรฐาน 

 ท างานได้ตามเป้าหมายที่ผู้บังคับบญัชาก าหนด หรือเป้าหมายของ
หน่วยงานท่ีรับผิดชอบ 

 มีความละเอียดรอบคอบ เอาใจใส ่ตรวจตราความถูกต้อง เพื่อให้ไดง้านท่ีมี
คุณภาพ 

 

ระดับที่ ๓ ระดับที่ ๒ + สามารถปรับปรุงวิธีการท างานเพื่อให้ไดผ้ลงานท่ีมีประสิทธิภาพ
มากยิ่งข้ึน 

 ปรับปรุงวิธีการที่ท าให้ท างานได้ดขีึ้น เร็วขึ้น มีคุณภาพดีขึ้น                   
มีประสิทธิภาพมากขึ้น หรือท าให้ผู้รับบริการพึงพอใจมากข้ึน 

 เสนอหรือทดลองวิธีการท างานแบบใหม่ที่คาดว่าจะท าให้งาน                   
มีประสิทธิภาพมากขึ้น 

 

ระดับที่ ๔ ระดับที่ ๓ + สามารถก าหนดเป้าหมาย รวมทั้งพัฒนางาน เพื่อให้ได้ผลงานท่ี
โดดเด่น หรือแตกต่างอย่างมีนัยส าคัญ 

 ก าหนดเป้าหมายที่ท้าทาย และเปน็ไปได้ยาก เพื่อให้ได้ผลงานที่ดีกว่าเดิม
อย่างเห็นได้ชัด 

 พัฒนาระบบ ขั้นตอน วิธีการท างาน เพื่อให้ได้ผลงานที่โดดเด่น หรือ
แตกต่างไมเ่คยมผีู้ใดท าได้มาก่อน 

 



๗ 
 

ระดับ ลักษณะพฤติกรรม บันทึกผลงานหรือ 
หลักฐานอ้างอิง 

ระดับที่ ๕ ระดับที่ ๔ + กล้าตดัสินใจ แม้ว่าการตัดสินใจนั้นจะมีความเสี่ยงเพื่อให้บรรลุ
เป้าหมายของหน่วยงานหรือส่วนราชการ 

 ตัดสินใจได้ โดยมีการค านวณผลได้ผลเสยีอย่างชัดเจน และด าเนินการ
เพื่อให้ภาครัฐและประชาชนได้ประโยชน์สูงสดุ 

 บริหารจดัการและทุ่มเทเวลา ตลอดจนทรัพยากร เพื่อใหไ้ด้ประโยชน์สูงสุด
ต่อภารกิจของหน่วยงานตามที่วางแผนไว ้

 

 

 ๒) บริการที่ด ี(Service Mind) 

ระดับ ลักษณะพฤติกรรม บันทึกผลงานหรือ 
หลักฐานอ้างอิง 

ระดับที่ ๑ สามารถให้บริการทีผู่้รับบริการต้องการไดด้้วยความเต็มใจ 

 ให้การบริการทีเ่ป็นมิตร สภุาพ 

 ให้ข้อมูล ข่าวสาร ท่ีถูกต้อง ชัดเจนแก่ผู้รับบริการ 

 แจ้งให้ผู้รับบริการทราบความคืบหน้าในการด าเนินเรื่อง หรือข้ันตอนงาน
ต่างๆ ที่ให้บริการอยู ่

 ประสานงานภายในหน่วยงาน และหน่วยงานอื่นที่เกี่ยวข้องเพื่อให้
ผู้รับบริการได้รับบริการทีต่่อเนื่องและรวดเร็ว 

 

ระดับที่ ๒ ระดับที่ ๑ + ช่วยแก้ปัญหาให้แก่ผู้รับบริการ 

 รับเป็นธุระ ช่วยแก้ปัญหาหรือหาแนวทางแก้ไขปัญหาที่เกิดขึ้นแก่
ผู้รับบริการอย่างรวดเร็วไม่บ่ายเบีย่ง ไม่แก้ตัว หรือปดัภาระ 

 ดูแลให้ผูร้ับบริการได้รับความพึงพอใจ และน าข้อขัดข้องใดๆ ในการ
ให้บริการไปพัฒนาการให้บริการให้ดียิ่งขึ้น 

 

ระดับที่ ๓ ระดับที่ ๒ + ให้บริการที่เกินความคาดหวัง แม้ต้องใช้เวลาหรือความพยายาม
อย่างมาก 

 ให้เวลาแก่ผูร้ับบริการเป็นพิเศษ เพื่อช่วยแก้ปัญหาให้แก่ผู้รับบริการ 

 ให้ข้อมูล ข่าวสาร ท่ีเกีย่วข้องกับงานท่ีก าลังให้บริการอยูซ่ึ่งเป็นประโยชน์
แก่ผู้รับบริการแม้ว่าผู้รับบริการจะไม่ได้ถามถึงหรือไม่ทราบมาก่อน 

 น าเสนอวิธีการในการให้บริการทีผู่ร้ับบริการจะได้รับประโยชน์สูงสดุ 

 

ระดับที่ ๔ ระดับที่ ๓ + เข้าใจและให้บริการที่ตรงตามความต้องการที่แท้จริงของ
ผู้รับบริการได ้

 เข้าใจ หรือพยายามท าความเข้าใจด้วยวิธีการตา่งๆ เพื่อให้บริการได้
ตรงตามความต้องการที่แท้จริงของผู้รับบริการ 

 ให้ค าแนะน าที่เป็นประโยชน์แกผู่้รบับริการ เพื่อตอบสนองความจ าเป็น
หรือความต้องการที่แท้จริงของผู้รบับริการ 
 

 



๘ 
 

ระดับ ลักษณะพฤติกรรม บันทึกผลงานหรือ 
หลักฐานอ้างอิง 

ระดับที่ ๕ ระดับที่ ๔ + ให้บริการที่เป็นประโยชน์อย่างแท้จริงให้แก่ผู้รับบริการ 

 คิดถึงผลประโยชน์ของผู้รับบริการในระยะยาว และพร้อมที่จะเปลี่ยน
วิธีหรือข้ันตอนการให้บริการ เพื่อประโยชนส์ูงสุดของผูร้ับบริการ 

 เป็นที่ปรึกษาท่ีมีส่วนช่วยในการตดัสินใจที่ผูร้ับบริการไว้วางใจ 

 สามารถให้ความเห็นที่แตกต่างจากวีการ หรือขั้นตอนท่ีผูร้ับบริการ
ต้องการให้สอดคล้องกับความจ าเป็น ปัญหา โอกาส เพื่อประโยชน์
อย่างแท้จริงของผู้รับบริการ 

 

 
๓) การสั่งสมความเชี่ยวชาญในงานอาชีพ  (Expertise) 

ระดับ ลักษณะพฤติกรรม บันทึกผลงานหรือ 
หลักฐานอ้างอิง 

ระดับที่ ๑ สามารถความสนใจและติดตามความรู้ใหม่ๆ  ในสาขาอาชีพของตนหรือท่ี
เกี่ยวข้อง 

 ศึกษาหาความรู้ สนใจเทคโนโลยีและองค์ความรู้ใหม่ๆ ในสาขาอาชีพ 
ของตน 

 พัฒนาความรู้ความสามารถของตนให้ดียิ่งขึ้น 

 ติดตามเทคโนโลยี และความรู้ใหม่ๆ  อยู่เสมอด้วยการสืบค้นข้อมลูจาก
แหล่งต่างๆ ที่จะเป็นประโยชน์ต่อการปฏิบัตริาชการ 

 

ระดับที่ ๒ ระดับที่ ๑ + มคีวามรู้ในวิชาการ และเทคโนโลยีใหม่ๆ ในสาขาอาชีพของตน 

 รอบรู้ในเทคโนโลยหีรือองค์ความรู้ใหม่ๆ ในสาขาอาชีพของตน หรอืท่ี
เกี่ยวข้อง ซึ่งอาจมีผลกระทบต่อการปฏิบัตหิน้าท่ีราชการของตน 

 รับรู้ถึงแนวโน้มวิทยาการที่ทันสมยั และเกี่ยวข้องกับงานของตนอยา่ง
ต่อเนื่อง 

 

ระดับที่ ๓ ระดับที่ ๒ + สามารถน าความรู้วทิยาการ หรือเทคโนโลยีใหม่ๆ  มาปรับใช้กับ
การปฏิบัตหิน้าท่ีราชการ 

 สามารถน าวิชาการ ความรู้ หรือเทคโนโลยีใหม่ๆ มาประยุกต์ใช้ในการ
ปฏิบัติหน้าท่ีราชการได ้
 

 สามารถแก้ไขปัญหาที่อาจเกิดจากการน าเทคโนโลยีใหม่มาใช้ในการ
ปฏิบัติหน้าท่ีราชการได ้

 

ระดับที่ ๔ ระดับที่ ๓ + ศึกษา พัฒนาตนเองให้มีความรู้และ 
ความเชี่ยวชาญในงานมากขึ้น ท้ังในเชิงลึก และเชิงกว้างอย่างต่อเนื่อง 

 มีความรู้ความเช่ียวชาญในเรื่องที่มีลักษณะเป็นสหวิทยากร และ
สามารถน าความรู้ไปปรับใช้ได้อยา่งกว้างขวาง 

 สามารถน าความรู้เชิงบูรณาการของตนไปใช้ในการสร้างวสิัยทัศน์เพ่ือ
การปฏิบัติงานในอนาคต 

 



๙ 
 

ระดับ ลักษณะพฤติกรรม บันทึกผลงานหรือ 
หลักฐานอ้างอิง 

ระดับที่ ๕ ระดับที่ ๔ + สนับสนุนการท างานของคนในส่วนราชการที่เน้นความเชี่ยวชาญ
ในวิทยาการด้านต่างๆ  

 สนับสนุนให้เกดิบรรยากาศแห่งการพัฒนาความเชี่ยวชาญในองค์กร
ด้วยการจดัสรรทรัพยากรเครื่องมอื อุปกรณ์ที่เอื้อต่อการพัฒนา 

 บริหารจดัการใหส้่วนราชการน าเทคโนโลยี ความรู้หรือวิทยาการใหม่ๆ 
มาใช้ในการปฏิบัติหน้าทีร่าชการในงานอย่างต่อเนื่อง 

 

 
๔) การยึดม่ันในความถูกต้องชอบธรรม และจริยธรรม (Integrity) 

ระดับ ลักษณะพฤติกรรม บันทึกผลงานหรือหลักฐาน
อ้างอิง 

ระดับที่ ๑ มีความสจุริต 

 ปฏิบัติหน้าท่ีด้วยความสุจรติ ไมเ่ลอืกปฏิบัติ ถูกต้องตามกฎหมาย และ
วินัยข้าราชการ 

 แสดงความคดิเห็นตามหลักวิชาชีพอย่างสุจริต 

 

ระดับที่ ๒ ระดับที่ ๑ + มสีัจจะเช่ือถือได ้

 รักษาค าพูด มสีัจจะ และเช่ือถือได้ 

 แสดงให้ปรากฏถึงความมีจติส านึกในความเป็นข้าราชการ 

 

ระดับที่ ๓ ระดับที่ ๒ + ยดึมั่นในหลักการ 

 ยึดมั่นในหลักการ จรรยาบรรณแห่งวิชาชีพ และจรรยาข้าราชการ ไม่
เบี่ยงเบนด้วยอคติหรือผลประโยชน์ กล้ารับผดิ และรับผิดชอบ 

 เสียสละความสุขส่วนตน เพื่อให้เกดิประโยชน์แก่ทางราชการ 

 

ระดับที่ ๔ ระดับที่ ๓ + ยืนหยัดเพื่อความถูกต้อง 

 ยืนหยัดเพื่อความถูกต้องโดยมุ่งพิทักษ์ผลประโยชน์ของทางราชการ แม้
ตกอยู่ในสถานการณ์ที่อาจยากล าบาก 

 กล้าตัดสินใจ ปฏิบตัิหน้าที่ราชการด้วยความถูกต้อเป็นธรรม แม้อาจก่อ
ความไม่พึงพอใจให้แก่ผู้เสียประโยชน์ 
 

 

ระดับที่ ๕ ระดับที่ ๔ + อุทิศตนเพื่อความยุตธิรรม 

 ยืนหยัดพิทักษ์ผลประโยชน์และชื่อเสียงของประเทศชาติ แม้ใน
สถานการณ์ที่อาจเสี่ยงต่อความมัน่คงในต าแหน่งหน้าที่การงาน หรอื
อาจเสี่ยงภยัต่อชีวิต 

 

 
 
 
 



๑๐ 
 

๕) การท างานเป็นทีม (Teamwork)   
ระดับ ลักษณะพฤติกรรม บันทึกผลงานหรือหลักฐาน

อ้างอิง 
ระดับที่ ๑ ท าหน้าที่ของตนในทีมให้ส าเร็จ 

 สนับสนุนการตัดสินใจของทีม และท างานในส่วนท่ีตนไดร้ับมอบหมาย 

 รายงานให้สมาชิกทราบความคืบหน้าของการด าเนินงานของตนในทีม 

 ให้ข้อมูลที่เป็นประโยชน์ต่อการท างานเป็นทีม 

 

ระดับที่ ๒ ระดับที่ ๑ + ให้ความร่วมมือในการท างานกับเพ่ือนร่วมงาน 

 สร้างสมัพันธ์ เข้ากับผู้อื่นในกลุม่ได้ด ี

 ให้ความร่วมมือกับผู้อื่นในทีมด้วยดี 

 กล่าวถึงเพื่อนร่วมงานในเชิงสร้างสรรค์และแสดงความเช่ือมั่นในศักยภาพ
ของเพื่อนร่วมทีมทั้งต่อหน้าและลบัหลัง 

 

ระดับที่ ๓ ระดับที่ ๒ + ประสานความร่วมมอืของสมาชิกในทีม 

 รับฟังความเห็นของสมาชิกในทีม และเต็มใจเรียนรู้จากผู้อื่น 

 ตัดสินใจหรือวางแผนงานร่วมกันในทีมจากความคิดเห็นของเพื่อนร่วมทีม 

 ประสานและส่งเสริมสัมพันธภาพอันดีในทีม เพื่อสนับสนุนการท างาน
ร่วมกันให้มีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น 

 

ระดับที่ ๔ ระดับที่ ๓ + สนับสนุน ช่วยเหลือเพื่อนร่วมทีม เพื่อให้งานประสบความส าเร็จ 

 ยกย่อง และให้ก าลังใจเพื่อนร่วมทีมอย่างจริงใจ 

 ให้ความช่วยเหลือเกื้อกูลแก่เพื่อนร่วมทีม แมไ้ม่มีการร้องขอ 

 รักษามิตรภาพอันดีกับเพื่อนร่วมทมี เพื่อช่วยเหลือกันในวาระต่าง ๆ ให้
งานส าเร็จ 

 

ระดับที่ ๕ ระดับที่ ๔ + สามารถน าทีมให้ปฏบิัติภารกจิให้ไดผ้ลส าเร็จ 

 เสรมิสร้างความสามัคคีในทีม โดยไม่ค านึงถึงความชอบหรือ 
ไม่ชอบส่วนตน 

 คลี่คลาย หรือแกไ้ขข้อขัดแย้งท่ีเกดิขึ้นในทีม 

 ประสานสัมพันธ์ สร้างขวัญก าลังใจของทีมเพื่อปฏิบัติภารกิจของส่วน
ราชการให้บรรลผุล 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 



๑๑ 
 

ส่วนที่ ๕ สมรรถนะท่ีจ าเป็นส าหรับต าแหน่ง (Functional Competency) (๕ สมรรถนะ) 
๑) ................................................................................. 

 

ระดับ ลักษณะพฤติกรรม บันทึกผลงานหรือหลักฐานอ้างอิง 
ระดับที่ ๑  

 
 

 

ระดับที่ ๒  
 
 

 

ระดับที่ ๓  
 

 

 

ระดับที่ ๔  
 
 

 

ระดับที่ ๕  
 
 

 

 
๒) ................................................................................. 

 

ระดับ ลักษณะพฤติกรรม บันทึกผลงานหรือหลักฐานอ้างอิง 
ระดับที่ ๑  

 
 

 

ระดับที่ ๒  
 
 

 

ระดับที่ ๓  
 
 

 

ระดับที่ ๔  
 
 

 

ระดับที่ ๕  
 
 

 

 

 



๑๒ 
 

๓) ................................................................................. 
ระดับ ลักษณะพฤติกรรม บันทึกผลงานหรือหลักฐานอ้างอิง 

ระดับที่ ๑  
 
 

 

ระดับที่ ๒  
 
 

 

ระดับที่ ๓  
 

 

 

ระดับที่ ๔  
 
 

 

ระดับที่ ๕  
 
 

 

 
๔) ................................................................................. 

ระดับ ลักษณะพฤติกรรม บันทึกผลงานหรือหลักฐานอ้างอิง 
ระดับที่ ๑  

 
 

 

ระดับที่ ๒  
 
 

 

ระดับที่ ๓  
 
 

 

ระดับที่ ๔  
 
 

 

ระดับที่ ๕  
 
 

 

 
 
 



๑๓ 
 

๕) ................................................................................. 
ระดับ ลักษณะพฤติกรรม บันทึกผลงานหรือหลักฐาน

อ้างอิง 
ระดับที่ ๑  

 
 

 

ระดับที่ ๒  
 
 

 

ระดับที่ ๓  
 
 

 

ระดับที่ ๔  
 
 

 

ระดับที่ ๕  
 
 

 

 
ส่วนที่ ๖ สมรรถนะทางการบริหาร (Managerial Competency) 

 

๑) สภาวะผู้น า (Leadership) 
ระดับ ลักษณะพฤติกรรม บันทึกผลงานหรือ 

หลักฐานอ้างอิง 
ระดับที่ ๑ ด าเนินการประชุมได้ดแีละคอยแจง้ข่าวสารความเป็นไปโดยตลอด 

 ด าเนินการประชุมให้เป็นไปตามระเบียบ วาระ วัตถุประสงค์ และเวลา 
ตลอดจนมอบหมายงานให้แก่บุคคลในกลุ่มได ้

 แจ้งข่าวสารให้ผู้ที่จะได้รับผลกระทบจากการตัดสินใจรับทราบอยู่เสมอ 
แม้ไมไ่ด้ถูกก าหนดให้ต้องกระท า 

 อธิบายเหตผุลในการตัดสินใจให้ผูท้ี่เกี่ยวข้อทราบ 

 

ระดับที่ ๒ ระดับที่ ๑ + เป็นผู้น าในการท างานของกลุ่มและใช้อ านาจอย่างยุติธรรม 

 ส่งเสริมและกระท าการเพื่อให้กลุม่ปฏิบัติหนา้ที่ได้อยา่งเต็มประสิทธิภาพ 

 ก าหนดเป้าหมาย ทิศทางที่ชัดเจน จัดกลุ่มงานและเลือกคนให้เหมาะสม
กับงาน หรือก าหนดวิธีการที่จะท าให้กลุ่มท างานไดด้ีขึ้น 

 รับฟังความคิดเห็นของผู้อื่น 

 สร้างขวัญก าลังใจในการปฏิบตัิงาน 

 ปฏิบัติต่อสมาชิกในทีมีด้วยความยตุิธรรม 
 

 



๑๔ 
 

ระดับ ลักษณะพฤติกรรม บันทึกผลงานหรือ 
หลักฐานอ้างอิง 

ระดับที่ ๓ ระดับที่ ๒ + ให้การดูแลและช่วยเหลือทีมงาน 

 เป็นที่ปรึกษาและช่วยเหลือทีมงาน 

 ปกป้องทีมงาน และช่ือเสียงของสว่นราชการ 

 จัดหาบุคลากร ทรัพยากร หรือข้อมูลที่ส าคัญมาให้ทีมงาน 

 

ระดับที่ ๔ ระดับที่ ๓ + ประพฤติตนสมกับเป็นผู้น า 

 ก าหนดธรรมเนียมปฏิบตัิประจ ากลุ่มและประพฤติตนอยู่ในกรอบของธรรม
เนียมปฏิบตัินั้น 

 ประพฤติปฏบิัติตนเป็นแบบอย่างที่ดี 

 ยึดหลักธรรมมาภิบาลในการปกครองผู้ใต้บังคับบัญชา 

 

ระดับที่ ๕ ระดับที่ ๔ + น าทีมงานให้ก้าวไปสู่พันธกิจระยะยาวขององค์กร 

 สามารถรวมใจคนและสร้างแรงบนัดาลใจให้ทีมงานเกดิความมั่นใจในการ
ปฏิบัติภารกิจใหส้ าเรจ็ลลุ่วง 

 เล็งเห็นการเปลี่ยนแปลงในอนาคต และมีวสิัยทัศน์ในการสรา้งกลยทุธ์ 
เพื่อรับมือกับการเปลี่ยนแปลงนั้น 

 

 
๒) วิสัยทัศน์ (Visioning) 

ระดับ ลักษณะพฤติกรรม บันทึกผลงานหรือ 

หลักฐานอ้างอิง 
ระดับที่ ๑ รู้และเข้าใจวิสัยทัศน์ขององค์กร 

 รู้ เข้าใจ และสามารถอธิบายให้ผู้อืน่เข้าใจได้ว่างานที่ท าอยู่นั้นเกี่ยวขอ้ง
หรือตอบสนองต่อวสิัยทัศน์ของส่วนราชการอย่างไร 

 

ระดับที่ ๒ ระดับที่ ๑ + ช่วยท าให้ผู้อื่นรู้และเข้าใจวิสัยทัศน์ขององค์กร 

 อธิบายให้ผู้อื่นรู้และเข้าใจวสิัยทัศน์และเป้าหมายการท างานของ
หน่วยงานภายใตภ้าพรวมของส่วนราชการได ้

 แลกเปลีย่นข้อมูลรวมถึงรับฟังความคิดเห็นของผู้อื่นเพื่อประกอบการ
ก าหนดวิสัยทัศน์ 

 

ระดับที่ ๓ ระดับที ่๒ + สร้างแรงจูงใจให้ผู้อืน่เต็มใจท่ีจะปฏิบัตติามวสิัยทัศน ์

 โน้มน้าวให้สมาชิกในทีมเกิดความเต็มใจและกระตือรือร้นที่จะปฏิบตัิหน้าที่
ราชการเพื่อตอบสนองต่อวิสัยทัศน์ 

 ให้ค าปรึกษาแนะน าแก่สมาชิกในทีมถึงแนวทางในการท างานโดยยดึถือ
วิสัยทัศน์และเป้าหมายขององค์กรเป็นส าคญั 

 

ระดับที่ ๔ ระดับที่ ๓ + ก าหนดนโยบายให้สดคล้องกับวิสัยทัศน์ของส่วนราชการ 

 ริเริม่และก าหนดนโยบายใหม่ ๆ เพื่อตอบสนองต่อการน าวิสยัทัศน์ไปสู่
ความส าเร็จ 
 

 



๑๕ 
 

ระดับ ลักษณะพฤติกรรม บันทึกผลงานหรือ 

หลักฐานอ้างอิง 
ระดับท่ี ๕ ระดับท่ี ๔ + ก าหนดวิสัยทัศน์ของส่วนราชการให้สอดคล้องกับวิสยัทัศน์

ระดับประเทศ 

 ก าหนดวิสัยทัศน์ เป้าหมาย และทศิทางในการปฏิบัติหน้าที่ของส่วน
ราชการเพื่อให้บรรลุวสิัยทัศน์ซึ่งสอดคล้องกับวิสัยทัศนร์ะดับประเทศ 

 คาดการณ์ได้ว่าประเทศจะไดร้ับผลกระทบอย่างไรการเปลี่ยนแปลงทั้ง
ภายในและภายนอก 

 

 
๓) การวางกลยุทธ์ภาครัฐ (Strategic Orientation) 

ระดับ ลักษณะพฤติกรรม บันทึกผลงานหรือหลักฐาน
อ้างอิง 

ระดับที่ ๑ รู้และเข้าใจนโยบายรวมทั้งภารกิจภาครัฐ ว่ามีความเกี่ยวโยงกับหน้าที่ความ
รับผิดชอบของหน่วยงานอย่างไร 

 เข้าใจนโยบาย ภารกิจ รวมทั้งกลยุทธ์ของภาครัฐและส่วนราชการวา่
สัมพันธ์ เช่ือมโยงกับภารกิจของหน่วยงานท่ีตนดูแลรับผดิชอบอย่างไร 

 สามารถวิเคราะห์ปัญหา อุปสรรคหรือโอกาสของหน่วยงานได้ 

 

ระดับที่ ๒ ระดับที่ ๑ + น าประสบการณ์มาประยุกต์ใช้ในการก าหนดกลยุทธ์ได้ 

 ประยุกต์ใช้ประสบการณ์ในการก าหนดกลยุทธ์ของหน่วยงานท่ีตนดแูล
รับผิดชอบให้สอดคล้องกับกลยุทธ์ภาครัฐได้ 

 ใช้ความรู้ความเข้าใจในระบบราชการมาปรบักลยุทธ์ให้เหมาะสมกบั
สถานการณ์ที่เปลี่ยนแปลงไปได ้

 

ระดับที่ ๓ ระดับที่ ๒ + น าทฤษฎีหรือแนวคดิซับซ้อมาใช้ในการก าหนดกลยุทธ์ 

 ประยุกต์ใช้ทฤษฎี หรือแนวคดิซับซ้อน ในการคิดและพัฒนาเป้าหมาย
หรือกลยุทธ์ของหน่วยงานท่ีตนดูแลรับผิดชอบ 

 ประยุกต์แนวทางปฏบิัติที่ประสบความส าเร็จ (Best Practice) หรอื
ผลการวิจัยต่าง ๆ มาก าหนดแผนงานเชิงกลยุทธ์ในหน่วยงานท่ีตนดแูล
รับผิดชอบ 

 
 

ระดับที่ ๔ ระดับที่ ๓ + ก าหนดกลยุทธ์ที่สอดคล้องกับสถานการณต์่าง ๆ ที่เกดิขึ้น 

 ประเมินและสังเคราะหส์ถานการณ์ ประเด็น หรือปัญหาทางเศรษฐกิจ 
สังคม การเมืองภายในประเทศ หรือของโลกโดยมองภาพในลักษณะองค์
รวม เพื่อใช้ในการก าหนดกลยุทธ์ภาครัฐหรือส่วนราชการ 

 คาดการณ์สถานการณ์ในอนาคต และก าหนดกลยุทธ์ใหส้อดคล้องกบั
สถานการณ์ ต่าง ๆ ท่ีจะเกดิขึ้นเพือ่ให้บรรลุพันธกิจของส่วนราชการ 

 

ระดับที่ ๕ ระดับที่ ๔ + บูรณาการองค์ความรู้ใหม่มาใช้ในการก าหนดกลยุทธ์ภาครัฐ 

 ริเริม่ สร้างสรรค์ และบรูณาการองค์ความรู้ใหม่ในการก าหนดกลยุทธ์
ภาครัฐ โดยพิจารณาจากบริบทในภาพรวม 

 ปรับเปลีย่นทิศทางของกลยุทธ์ในการพัฒนาประเทศอย่างต่อเนื่อง 

 



๑๖ 
 

๔) การควบคุมตนเอง (Self Control) 
ระดับ ลักษณะพฤติกรรม บันทึกผลงานหรือหลักฐาน

อ้างอิง 
ระดับที่ ๑ ไม่แสดงพฤติกรรมที่ไมเ่หมาะสม 

 ไม่แสดงพฤติกรรมที่ไมสุ่ภาพหรือไม่เหมาะสมในทุกสถานการณ ์

 

ระดับที่ ๒ ระดับที่ ๑ + ควบคุมอารมณ์ในแต่ละสถานการณไ์ด้เป็นอยา่งด ี

 รู้เท่าทันอารมณ์ของตนเองและควบคุมได้อย่างเหมาะสม   โดยอาจ
หลีกเลี่ยงจากสถานการณ์ที่เสียงตอ่การเกิด        ความรุนแรงข้ึน หรือาจ
เปลี่ยนหัวข้อสนทนาหรือหยดุพักช่ัวคราวเพื่อสงบสติอารมณ ์

 

ระดับที่ ๓ ระดับที่ ๒ + สามารถใช้ถ้อยทีวาจา หรือปฏิบัติงานต่อไปได้อย่างสงบ แม้จะอยู่
ในภาวะที่ถูกยั่วย ุ

 รู้สึกได้ถึงความรุนแรงทางอารมณใ์นระหว่างการสนทนา หรือการ
ปฏิบัติงาน เช่น ความโกรธ ความผิดหวัง หรือ  ความกดดัน แตไ่ม่
แสดงออกแม้จะถูกยั่วยุ โดยยังคงสามารถปฏิบัติงานต่อไปได้อย่างสงบ 

 สามารถเลือกใช้วิธีการแสดงออกที่เหมาะสมเพื่อไม่ให้เกดิผลในเชิงลบท้ัง
ต่อตนเองและผู้อื่น 

 

ระดับที่ ๔ ระดับที่ ๓ + จัดการความเครียดได้อย่างมีประสิทธิภาพ 

 สามารถจัดการกับความเครียดหรอืผลที่เกิดขึ้นจากภาวะกดดันทาง
อารมณไ์ด้อยา่งมีประสิทธิภาพ 

 ประยุกต์ใช้วิธีการเฉพาะตน หรือวางแผนล่วงหน้าเพื่อจัดการกับ
ความเครยีดและความกดดันทางอารมณ์ที่คาดหมายได้ว่าจะเกิดขึ้น 

 บริหารจดัการอารมณ์ของตนได้อย่างมีประสิทธิภาพเพื่อลด
ความเครยีดของตนเองหรือผู้ร่วมงาน 

 

ระดับที่ ๕ ระดับที่ ๔ + เอาชนะอารมณ์ด้วยความเข้าใจ 

 ระงับอารมณ์รุนแรง ด้วยการพยายามท าความเข้าใจและแกไ้ขท่ี
ต้นเหตุของปัญหา รวมทั้งบริบทและปัจจยัแวดล้อมต่าง ๆ  

 ในสถานการณ์ที่ตึงเครยีดมากกย็ังสามารถควบคุมอารมณ์ของตนเองได้ 
รวมถึงท าให้คนอื่น  ๆ มีอารมณ์สงบลงได ้

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 



๑๗ 
 

๕) การสอนงานและการมอบหมายงาน (Coaching and Empowering Others) 
ระดับ ลักษณะพฤติกรรม บันทึกผลงานหรือ 

หลักฐานอ้างอิง 
ระดับที่ ๑ สอนงานหรือให้ค าแนะน าเกี่ยวกับวิธีปฏิบัติงาน 

 สอนงานด้วยการให้ค าแนะน าอย่างละเอียด หรือด้วยการสาธติวิธี
ปฏิบัติงาน 

 ช้ีแนะแหล่งข้อมูล หรือแหล่งทรัยพากรอื่นๆ เพื่อใช้ในการพัฒนาการ
ปฏิบัติงาน 

 

ระดับที่ ๒ ระดับที่ ๑ + ตั้งใจพัฒนาผู้ใต้บังคบับัญชาให้มีศักยภาพ 

 สามารถให้ค าปรึกษาช้ีแนะแนวทางในการพัฒนาหรือส่งเสริมข้อดีและ
ปรับปรุงข้อด้อยให้ลดลง 

 ให้ปฏิบัติผู้ใต้บังคับบัญชาได้แสดงศักยภาพเพื่อสร้างความมั่นใจในการ
ปฏิบัติงาน 

 

ระดับที่ ๓ ระดับที่ ๒ + วางแผนเพื่อให้โอกาสผู้ใต้บังคับบญัชาแสดงความสามารถในการ
ท างาน 

 วางแผนในการพัฒนาผู้ใต้บังคับบัญชาท้ังในระยะสั้นและระยะยาว 

 มอบหมายงานท่ีเหมาะสม รวมทั้งให้โอกาสผู้ใตบ้ังคับชาที่จะได้รับการ
ฝึกอบรม หรือพัฒนาอย่างสม่ าเสมอเพื่อสนับสนุน การเรยีนรู ้

 มอบหมายหน้าที่ความรับผิดชอบในระดับตัดสินใจผู้ใต้บังคับบญัชาเป็น
บางเรื่องเพื่อให้มีโอกาสริเริม่สิ่งใหม่ๆ หรือบริหารจดัการด้วยตนเอง 

 

ระดับที่ ๔ ระดับที่ ๓ + สามารถช่วยแก้ไขปญัหาที่เป็นอุปสรรคต่อการพัฒนาศักยภาพของ
ผู้ใต้บังคับบัญชา 

 สามารถปรับเปลี่ยนทัศนคติเตม็ที่เป็นปัจจัยขัดขวางการพัฒนาศักยภาพ
ของผู้ใต้บังคับบัญชา 

 สามารถเข้าใจถึงสาเหตุ แห่งพฤตกิรรมของแตล่ะบุคคล เพื่อน ามาเป็น
ปัจจัยในการพัฒนาศักยภาพของผูใ้ต้บังคับบัญชาได ้

 

ระดับที่ ๕ ระดับที่ ๔ + ท าให้ส่วนราชการมีระบบการสอนงานและการมอบหมายหน้าที่
ความรับผิดชอบ 

 สร้าง และสนับสนุนให้มีการสอนงานและมีการมอบหมายหน้าท่ีความ
รับผิดชอบอย่างเป็นระบบในส่วนราชการ 

 สร้าง และสนับสนุนให้มีวัฒนธรรมแห่งการเรียนรู้อย่างต่อเนื่องในส่วน
ราชการ 

 

 
 
 
 
 



๑๘ 
 

ส่วนที่ ๗  ผลงานที่เสนอขอก าหนดต าแหน่ง  
ค าชี้แจง  ๑. การเขียนผลงานให้เขียนตามวิธเีขียนคู่มือปฏิบัติงานที่มหาวิทยาลัยก าหนด 
 ๒. ให้ระบุผลงานที่เคยใช้ในการขอก าหนดระดับต าแหน่งต่าง ๆ มาแล้วด้วย เช่น ขอก าหนด 

ต าแหน่งระดบัช านาญงานพิเศษให้ระบุผลงานที่เคยใช้ขอก าหนดต าแหน่งระดบัช านาญงาน
ด้วย 

๗.๑ ผลงานระดับช านาญงาน/ช านาญการ 
  ๑) ................................................................................................................................................. 
 ๒) ................................................................................................................................................. 
๗.๒ ผลงานระดับช านาญงานพิเศษ/ช านาญการพิเศษ/เชี่ยวชาญ 
 ๑) ................................................................................................................................................. 
  ๒) ................................................................................................................................................. 

 
ขอรับรองว่าข้อความดังกล่าวเป็นจริงทุกประการ 

 
                                    ลงชื่อ...................................................................ผู้ขอก าหนดต าแหน่ง  

      (................................................................) 
        ต าแหน่ง......................................................... 
    วันที่.................เดือน...................................พ.ศ.  ........ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



๑๙ 
 

ส่วนที่ ๘ ความเห็นของผู้บังคับบัญชา 
๘.๑  ความเห็นของผู้บังคับบัญชาขั้นต้น 
 ๘.๑.๑ งานในหน้าที่ความรับผิดชอบ (ให้เสนอความเห็นว่าลักษณะงานที่ผู้ขอท าเป็นประจ า

เป็นงานที่ต้องอาศัยความช านาญงาน/ช านาญงานพิเศษ และต้องใช้เทคนิควิธีการในการท างานมากน้อยเพียงไร) 
................................................................................................................. ................................................................
............................................................................................................................. ....................................................
............................................................................................................................................ .....................................
.............................................................................................. ...................................................................................
............................................................................................................................. ....................................................
............................................................................................................................. ................................................. 
............................................................................. .................................................................................................. .. 
............................................................................................................................. .................................................. 
............................................................................................................................. .................................................. 

 ๘.๑.๒ ผลงานในสาขาวิชาชีพ  (ให้เสนอความคิดเห็นว่างานอะไรบ้างที่แสดงถึงความช านาญ
งาน/ช านาญงานพิเศษในสาขาวิชาชีพนั้น และเป็นประโยชน์ต่อหน่วยงาน พร้อมทั้งเหตุผล) 
............................................................................................................................. ....................................................
............................................................................................................................. ....................................................
........................................................................................................................................................ .........................
.......................................................................................................... .......................................................................
............................................................................................................................. ....................................................
..................................................................................................................................... ................................ 
.................................................................................................. ............................................................................. 
............................................................................................................................. .................................................. 
............................................................................................................................... ................................................ 
 

                ลงชื่อ........................................................... ......ผู้บังคับบัญชาชั้นต้น 
(.......................................................................) 
ต าแหน่ง...........................................................  
  วันที่..............เดือน.........................พ.ศ. .......... 
 
 
 
 
 
 



๒๐ 
 

๘.๒ ความเห็นของผู้บังคับบัญชาเหนือกว่าผู้บังคับบัญชาชั้นต้น 
............................................................................................................................. ....................................................
.................................................................................................................................................... .............................
...................................................................................................... ...........................................................................
............................................................................................................................. ....................................................
................................................................................................................................. ................................................
................................................................................... ..............................................................................................
............................................................................................................................. ....................................................
............................................................................................................................. ....................................................
................................................................ ...............................................................................................  
 
 

ลงชื่อ...........................................................ผู้บังคับบัญชาเหนือกว่า 
บังคับบัญชาชั้นต้น 

(.............................................................) 
                                 ต าแหน่ง ......................................................... 
 
                                 วนัที่ ........ เดือน ............................พ.ศ. ....... 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



๒๑ 
 

ป. ๐๒ 

แบบประเมินการแต่งตั้งต าแหน่งประเภททั่วไป  
ต าแหน่งประเภทวิชาชีพเฉพาะและเชี่ยวชาญเฉพาะ และต าแหน่งประเภทผู้บริหาร 

 
ชื่อ ..............................................................................  ต าแหน่ง .......................................ระดับ.......................... 
สังกัด....................................................................................................................... ............................................... 
ขอก าหนดต าแหน่ง..........................................................................ระดับ................................... .......................... 

ค าชี้แจง 
 ๑. ให้คณะกรรมการประเมินเพ่ือแต่งตั้งบุคคลให้ด ารงต าแหน่งสูงขึ้น ประเมินผลสัมฤทธิ์ของงานตาม
ตัวชี้วัดของต าแหน่งที่ครองอยู่ ความรู้ ความสามารถ ทักษะ สมรรถนะที่จ าเป็นส าหรับของต าแหน่งหรือ
สมรรถนะทางการบริหาร ที่ผู้ขอก าหนดต าแหน่งกรอกในแบบค าขอรับการก าหนดต าแหน่ง 
 ๒. เกณฑ์การผ่าน ต้องผ่านการประเมินทุกองค์ประกอบ 
 

ส่วนที่ ๑  การประเมินผลสัมฤทธิ์ของงานตามตัวชี้วัดของต าแหน่งที่ครองอยู่และแนวคิดในการพัฒนา
ปรับปรุงในต าแหน่งใหม่ 
            (ประเมินจากส่วนที่ ๒ ของแบบค าขอรับการก าหนดระดับต าแหน่ง) 

 
ส่วนที่ ๒  การประเมินความรู้ ความสามารถ ทักษะและสมรรถนะท่ีจ าเป็นส าหรับต าแหน่ง 
            (ประเมินจากส่วนที่ ๓ – ๕ ของแบบค าขอรับการก าหนดระดับต าแหน่ง) 

 
 
 
 

รายการประเมิน ผลการประเมิน 
ผลสัมฤทธิ์ของงานตามตัวชี้วัดที่ครองอยู่ 
(พิจารณาจากผลการประเมินประสิทธิภาพและประสิทธิผลการปฏิบัติงาน ๓ 
รอบการประเมิน จากเอกสารอ่ืนและผู้เกี่ยวข้อง) 

  ผ่านเกณฑ์    
  ไม่ผ่านเกณฑ์ 

แนวคิดในการพัฒนาปรับปรุงในต าแหน่งใหม่ (เฉพาะต าแหน่งประเภทวิชาชีพ
เฉพาะที่ท าหน้าที่หัวหน้างาน) 

  ผ่านเกณฑ์    
  ไม่ผ่านเกณฑ์ 

รายการประเมิน ผลการประเมิน 
ความรู้ ความสามารถ ทักษะ และสมรรถนะที่จ าเป็นส าหรับต าแหน่ง หรือ
สมรรถนะทางการบริหาร 
(พิจารณาจากผลการประเมินประสิทธิภาพและประสิทธิผลการปฏิบัติงาน
ประจ าปี จากเอกสารอ่ืนและผู้เกี่ยวข้อง) 

  ผ่านเกณฑ์    
  ไม่ผ่านเกณฑ์ 



๒๒ 
 

ส่วนที่ ๓  สรุปผลการประเมิน 
  ผ่านเกณฑ์   ไม่ผ่านเกณฑ์ 

ส่วนที่ ๔  ข้อเสนอแนะเพิ่มเติม 
............................................................................................................................. ....................................................
............................................................................... ..................................................................................................
............................................................................................................................. ....................................................
............................................................................................................................. ....................................................
.................................................................................................................................................................................
............................................................................................................................. ....................................................
............................................................................................................................. ...................................... 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

 
 



๒๓ 
 

 ป. ๐๓ 

แบบรับรองจริยธรรมและจรรยาบรรณทางวิชาการ/วิชาชีพ 
____________________ 

ส่วนที่ ๑ ส าหรับผู้ขอ 
ตามประกาศ ก.พ.อ .เรื่ องมาตรฐานก าหนดระดับต าแหน่งและการแต่งตั้ งข้ าราชการพลเรือน                          

ในสถาบันอุดมศึกษาให้ด ารงต าแหน่งสูงขึ้น พ.ศ. ๒๕๕๓ ก าหนดให้ผู้ขอก าหนดต าแหน่ง ต้องค านึงถึงจริยธรรมและ
จรรยาบรรณทางวิชาการ/วิชาชีพ ดังนี้ 

๑. ต้องมีความซื่อสัตย์ทางวิชาการ/วิชาชีพ ไม่น าผลงานของผู้อื่นมาเป็นผลงานของตน และไม่ลอกเลียน
ผลงานของผู้อื่น รวมทั้งไม่น าผลงานของตนเองในเร่ืองเดียวกันไปเผยแพร่ในวารสารวิชาการหรือวิชาชีพมากกว่า   หนึ่ง
ฉบับ ในลักษณะที่จะเข้าใจผิดว่าเป็นผลงานใหม่ 

๒. ต้องให้เกียรติและอ้างถึงบุคคลหรือแหล่งที่มาของข้อมูลที่น ามาใช้ในผลงานทางวิชาการ/วิชาชีพของ
ตนเอง และแสดงหลักฐานของการค้นคว้า 

๓. ต้องไม่ค านึงถึงผลประโยชน์ทางวิชาการ/วิชาชีพจนละเลยหรือละเมิดสิทธิส่วนบุคคลของผู้อื่น และ สิทธิ
มนุษยชน 

๔. ผลงานทางวิชาการ/วิชาชีพต้องได้มาจากการศึกษาโดยใช้หลักวิชาการ/วิชาชีพเป็นเกณฑ์  ไม่มีอคติมา
เกี่ยวข้อง และเสนอผลงานตามความเป็นจริง ไม่จงใจเบี่ยงเบนผลการศึกษา วิเคราะห์ สังเคราะห์ หรือวิจัย โดยหวัง
ผลประโยชน์ส่วนตัว หรือต้องการสร้างความเสียหายแก่ผู้อื่น และเสนอผลงานตามความเป็นจริงไม่ขยายข้อค้นพบ        
โดยปราศจากการตรวจสอบยืนยันในทางวิชาการ/วิชาชีพ 

๕. ต้องน าผลงานไปใช้ประโยชน์ในทางที่ชอบธรรมและชอบด้วยกฎหมาย 
๖. ได้ปฏิบัติตามจรรยาบรรณทางวิชาการ/วิชาชีพที่องค์กรวิชาชีพนั้น ๆ ก าหนด 
ข้าพเจ้าขอรับรองว่า ข้าพเจ้าได้ประพฤติและปฏิบัติตามหลักจริยธรรมและจรรยาบรรณทางวิชาการ/วิชาชีพ

ที่ก าหนดไว้ข้างต้น และข้าพเจ้ามิได้ละเมิดจริยธรรมและจรรยาบรรณทางวิชาการ/วิชาชีพดังกล่าว 

 
                                                                  ลงชื่อ............................................................... 
                                                                          (.............................................................) 
                                                                 วันที.่..........เดือน..............................พ.ศ. .......... 
ส่วนที่ ๒  ส าหรับหน่วยงาน  หน่วยงานได้รับทราบและตรวจสอบในเบื้องต้นแล้ว 

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

ต าแหน่ง..................................................................  
                        วันที่..............เดือน............................พ.ศ. ............  

 
 



๒๔ 
 

 ป. ๐๔ 
แบบประเมินผลงานบุคลากรสายสนับสนุนให้ด ารงต าแหน่งสูงขึ้น 

ประเภท คู่มือปฏิบัติงานหลัก 
 

คู่มือปฏิบัติงานหลัก  หมายถึง  เอกสารแสดงเส้นทางการท างานในงานหลักของต าแหน่งตั้งแต่
จุดเริ่มต้นจนสิ้นสุดกระบวนการ  โดยระบุขั้นตอนและรายละเอียดของกระบวนการต่าง ๆ ในการปฏิบัติงาน กฎ 
ระเบียบ ที่เกี่ยวข้องในการปฏิบัติงาน  ตลอดจนแนวทางแก้ไขปัญหาและข้อเสนอแนะในการปฏิบัติงานดังกล่าว  
ซึ่งต้องใช้ประกอบการปฏิบัติงานมาแล้ว  และต้องมีการปรับปรุงเปลี่ยนแปลงเมื่อมีการเปลี่ยนแปลงการ
ปฏิบัติงาน 

 

๑.  ข้อมูลเกี่ยวกับผลงาน 
 ๑.๑  ชื่อผู้ท าคู่มือปฏิบัติงานหลัก.......................................................................................................... ...... 
 ๑.๒  ชื่อผลงาน …………………………………………………………………………………………………………..................... 
  ๑.๓  การใช้คู่มือปฏิบัติงานในขอบข่ายของงาน..................................................................................... ......
 ๑.๔  การมีส่วนร่วมในผลงาน (ร้อยละ)................................................................................................ ........ 
 

๒.  เกณฑ์การประเมินและความเห็นของผู้ประเมิน 
ล าดับ รายการประเมิน คะแนน

เต็ม 
คะแนน   

ที่ได้ 
๑. ความถูกต้องและความทันสมัยของเนื้อหา (เนื้อหาถูกต้องตามหลัก

วิชาการ   เป็นที่ยอมรับกันว่าถูกต้องในปัจจุบัน เช่น ทฤษฎี สูตร กฎ 
การทดลอง ข้อมูล)  

๑๐  

๒. ความครอบคลุมขอบข่ายของงานที่ปฏิบัติ (คู่มือการปฏิบัติงานที่
ครอบคลุมทุกหัวข้อเรื่องที่เป็นสาระส าคัญของงานที่ปฏิบัติ) 

๑๐  

๓. การจัดเรียงล าดับเนื้อหา  (ล าดับขั้นตอนในการเสนอเรื่องราว และ
การเรียบเรียงเพ่ือความเข้าใจง่ายของผู้ปฏิบัติหรือผู้อ่าน) 

๑๐  

๔. รูปแบบในการเขียน (ระบุความคิดรวบยอดของเรื่องชัดเจน และมีการ
อธิบายขยายความคิดรวบยอดนั้น ๆ สื่อความหมายได้ดี เพ่ือความ
เข้าใจและให้น่าสนใจ มีความประณีตในการพิมพ์) 

๑๐  

๕. การศึกษาค้นคว้าเพื่อสนับสนุนการเขียนคู่มือการปฏิบัติงาน (ปริมาณ
การศึกษาค้นคว้าต ารา เอกสาร และ/หรือรายงานการวิจัยที่จะช่วยให้
ผู้อ่านมีความรู้ในเรื่องนั้น หรือให้ผู้อ่านสามารถสืบค้นเพ่ิมเติมได้อย่าง
กว้างขวาง) 
 
 

๑๐  



๒๕ 
 

ล าดับ รายการประเมิน คะแนน
เต็ม 

คะแนน   
ที่ได้ 

๖.  ความเหมาะสมและความถูกต้องในการใช้ภาษา (การใช้ส านวนในการ
เขียนเป็นแบบแผนของภาษาไทย  ใช้ศัพท์บัญญัติ  ศัพท์ทางเทคนิค
ถูกต้องตามแบบฉบับ) 

๑๐  

๗. การเสนอแนวคิดของตนเอง (การสอดแทรกความคิด ความเห็น
เพ่ิมเติมในตอนต่างๆ ของเรื่องอาจจะเป็นข้อวิพากษ์วิจารณ์ ค าสรุป 
ข้อเสนอแนะการประยุกต์เนื้อหาสาระต่าง ๆ รวมทั้งแนวคิดและ
ความรู้ใหม่ที่เกิดจากการวิเคราะห์และสังเคราะห์) 

๑๐  

๘. การอ้างอิง (มีแบบแผนการอ้างอิงในเนื้อหาและแบบแผนการเขียน
บรรณานุกรมที่ถูกต้อง เพ่ือเป็นหลักฐานการค้นคว้า) 

๑๐  

๙. การน าเสนอสาระ (เขียนลักษณะกระชับ เข้าใจง่าย มีผังงาน 
(Flowchart) ชัดเจน เพ่ือล าดับขั้นตอนการปฏิบัติงาน อาจมีภาพ
ตาราง แผนภูมิ อ่ืน ๆ ประกอบ 

๑๐  

๑๐. คุณค่าของคู่มือปฏิบัติงาน (ประโยชน์ ความส าคัญและความเชื่อถือได้ 
ในการน าคู่มือการปฏิบัติงานไปใช้ประกอบการปฏิบัติงาน หรือใช้
สื่อการศึกษาค้นคว้าเพ่ิมเติม และใช้อ้างอิง) 

๑๐  

รวมคะแนน ๑๐๐  
 
ระดับการให้คะแนน 
 

เกณฑ์การประเมินเต็ม ๑๐๐ คะแนน ระดับคุณภาพ 
๘๐ - ๑๐๐ ดีเด่น 
๗๐ - ๗๙ ดีมาก 
๖๐ - ๖๙ ดี 
๕๐ - ๕๙ พอใช้ 
๐ - ๔๙ ต้องปรับปรุง 

 

การค านึงถึงจริยธรรมและจรรยาบรรณทางวิชาชีพ  
      ผ่าน          ไม่ผ่าน 
 
 
 
 
 



๒๖ 
 

สรุปผลการประเมิน 

  ผ่านเกณฑ์ในระดับ         ดีเด่น   ดีมาก   ดี  ทั้งนี้ 
    .....ไม่มีข้อเสนอแนะให้แก้ไขผลงาน 
    .....มีข้อเสนอแนะให้แก้ไขผลงาน และส่งกลับเพ่ือตรวจแก้ไข 
    .....มีข้อเสนอแนะให้แก้ไขผลงาน และมอบเลขานุการตรวจการแก้ไข 
  
ข้อเสนอแนะ การปรับปรุงแก้ไข 

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

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

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

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

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

  ไม่ผ่านเกณฑ์ในระดับ       พอใช้  ต้องปรับปรุง   

 
     ลงชื่อ ..................…………..........................  กรรมการ 
             (......................................…………......) 

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

 
 

 
 
 



๒๗ 
 

 ป. ๐๕ 
แบบประเมินผลงานบุคลากรสายสนับสนุนให้ด ารงต าแหน่งสูงขึ้น 

ประเภท ผลงานเชิงวิเคราะห์ หรือสังเคราะห์ วิจัย หรือผลงานลักษณะอ่ืน  
  

ผลงานเชิงวิเคราะห์  หมายถึง  ผลงานที่แสดงการแยกแยะองค์ประกอบต่าง ๆ ของเรื่องอย่างมีระบบ
มีการศึกษาในแต่ละองค์ประกอบและความสัมพันธ์ขององค์ประกอบต่าง ๆ เพ่ือให้เกิดความรู้ความเข้าใจในเรื่อง
นั้น ๆ ซึ่งเป็นประโยชน์ต่องานของหน่วยงานหรือสถาบันอุดมศึกษา 

ผลงานเชิงสังเคราะห์ หมายถึง  ผลงานที่แสดงการรวบรวมเนื้อหาสาระต่าง ๆ หรือองค์ประกอบต่าง 
ๆ เข้าด้วยกันโดยต้องอาศัยความคิดสร้างสรรค์ในการสร้างรูปแบบหรือโครงสร้างเบื้องต้น  เพ่ือให้เกิดแนวทาง
หรือเทคนิควิธีการใหม่ในเรื่องนั้น ๆ ซึ่งเป็นประโยชน์ต่องานของหน่วยงานหรือสถาบันอุดมศึกษา 

ผลงานวิจัย  หมายถึง ผลงานที่เป็นงานศึกษาหรืองานค้นคว้าอย่างมีระบบด้วยวิทยาการวิจัยที่เป็นที่
ยอมรับและมีวัตถุประสงค์ที่ชัดเจนเพ่ือให้ได้มาซึ่งข้อมูลค าตอบหรือข้อสรุปรวบรวมที่เป็นประโยชน์และน าไปสู่
การปรับปรุงพัฒนาหรือแก้ไขปัญหาในงานของหน่วยงานหรือสถาบันอุดมศึกษา 

ผลงานในลักษณะอ่ืน หมายถึง สิ่งประดิษฐ์หรืองานสร้างสรรค์ หรือผลงานด้านศิลปะ ตกแต่ง     
ซ่อมบ ารุง  ซึ่งมิใช่ลักษณะเป็นเอกสาร หนังสือ คู่มือ หรืองานวิจัย  โดยผลงานที่เสนอจะต้องประกอบด้วย    บท
วิเคราะห์ที่อธิบายและชี้ให้เห็นว่างานดังกล่าวเป็นประโยชน์และน าไปสู่การปรับปรุงพัฒนางานหรือแก้ไขปัญหา
ในงาน ทั้งนี้  ผลงานดังกล่าวต้องเป็นผลงานที่ผ่านการพิสูจน์หรือมีหลักฐานที่แสดงถึงคุณค่าของผลงานนั้น 
๑.  ข้อมูลเกี่ยวกับผลงาน 
 ๑.๑   ชื่อผู้วิเคราะห์ /สังเคราะห์ /วิจัย/ ผลงานลักษณะอ่ืน........................................................................ 

๑.๒ ชื่อผลงาน.................................................................................................................... ....................... 
๑.๓ การมีส่วนร่วมในผลงาน (ร้อยละ) ......................................................................... ............................ 
 

๒. เกณฑ์การประเมินและความเห็นของผู้ประเมิน 
ล าดับ รายการประเมิน คะแนน

เต็ม 
คะแนน

ที่ได้ 
๑.  ความส าคัญและความชัดเจนของปัญหาการวิจัย ๑๐  

๒. การศึกษาเอกสารและผลงานวิจัยที่เกี่ยวข้อง ๑๐  
๓. การออกแบบวิจัยมีความเหมาะสมกับงานในหน้าที่ และมีความเหมาะสม

เพ่ือการพัฒนางานในหน้าที่ หน่วยงาน 
๑๐  

๔. ประชากรและกลุ่มตัวอย่างมีความเหมาะสม ถูกต้องตามหลักวิธีวิจัย ๑๐  
๕. คุณภาพของเครื่องมือวิจัยถูกต้องเหมาะสมกับงานในหน้าที่ ๑๐  
๖.  ความถูกต้องในการวิเคราะห์ข้อมูล ครอบคลุมตามวัตถุประสงค์ ๑๐  
๗. สรุปผลการวิจัย อภิปรายผล และข้อเสนอแนะ ถูกต้อง ชัดเจน ๑๐  
๘. ผลงานได้สะท้อนให้เห็นถึงความคิดริเริ่มสร้างสรรค์  (ศักยภาพในการ

สร้างผลงานที่แปลกใหม่ไม่ซ้ ากับผู้อ่ืน) 
๑๐  



๒๘ 
 

๙. การเป็นที่ยอมรับในเชิงวิชาการ  (เคยเผยแพร่  หรือเคยได้รับรางวัลจาก
การประกวด  หรือเคยได้รับการคัดเลือกให้น าเสนอผลงานต่อสาธารณะ) 

๑๐  

๑๐. คุณค่าของผลงาน (ประโยชน์ และความเชื่อถือได้ในการที่จะน าผลงานที่
ใช้มีรูปแบบการพิมพ์สวยงาม เป็นระเบียบ มีการอ้างอิงและบรรณานุกรม
ถูกต้อง) 

๑๐  

รวมคะแนน ๑๐๐  
 
ระดับการให้คะแนน 

เกณฑ์การประเมินเต็ม ๑๐๐ คะแนน ระดับคุณภาพ 
๘๐ - ๑๐๐ ดีเด่น 
๗๐ - ๗๙ ดีมาก 
๖๐ - ๖๙ ดี 
๕๐ - ๕๙ พอใช้ 
๐ - ๔๙ ต้องปรับปรุง 

 
สรุปผลการประเมิน 
  ผ่านเกณฑ์ในระดับ          ดีเด่น   ดีมาก   ดี  ทั้งนี้ 
    .....ไม่มีข้อเสนอแนะให้แก้ไขผลงาน 
    .....มีข้อเสนอแนะให้แก้ไขผลงาน และส่งกลับเพ่ือตรวจการแก้ไข 
    .....มีข้อเสนอแนะให้แก้ไขผลงาน และมอบเลขานุการตรวจการแก้ไข 
ข้อเสนอแนะ การปรับปรุงแก้ไข 

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

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

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

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

............................................................................................................................. ............................................ 
 
  ไม่ผ่านเกณฑ์ในระดับ      พอใช้     ต้องปรับปรุง   

 
     ลงชื่อ ..................…………..........................  กรรมการ 
             (......................................…………......) 

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



๒๙ 
 

ปอ. ๐๑ 
แบบประเมินความรู้ความสามารถที่จ าเป็นส าหรับการปฏิบัติงาน ความรู้ความสามารถท่ีจ าเป็นส าหรับการปฏิบัติงานในต าแหน่ง 

๑. ช่ือผู้รับการประเมิน................................................................................................................................................. 
๒. ต าแหน่งท่ีขอ.............................................................................ต าแหน่งปัจจุบัน.................................................... 
๓. งาน................................................................................หน่วยงาน.......................................................................... 
๔. ผลการประเมิน 

๔.๑ ความรู้ความสามารถท่ีจ าเป็นส าหรับการปฏิบัติงาน 
 

ความรู้ความสามารถท่ีจ าเป็นส าหรับการปฏิบัติงาน 
เกณฑผ์่าน ระดับคะแนน 

๔.๑.๑ ความรู้ความสามารถท่ีจ าเป็นส าหรับการปฏิบัติงานในต าแหน่ง   

ระดับที่ ๑ มีวุฒิการศึกษาระดับปริญญาตรี และสามารถน าองค์ความรู้ที่ปรึกษามาใช้ในการปฏิบัติหน้าที่ราชการได้ 

ระดับที ่๒ มีความรู้ความสามารถตามที่ก าหนดไว้ในระดับที่ ๑ และมีความรู้ความสามารถ ความช านาญงาน ทักษะ 

และประสบการณ์สูงเฉพาะด้าน หรือเฉพาะทาง โดยใช้หรือประยุกต์หลักการ เหตุผล แนวความคิด 

วิธีการปฏิบัติงาน หรือพัฒนางานในหน้าท่ี หรือแก้ไขปัญหาที่มีความยุ่งยากและมีขอบเขตกว้างขวาง 

ระดับที่ ๓ มีความรู้ความสามารถที่ก าหนดไว้ในระดับที่ ๒ และมีความรู้ความสามารถ ความช านาญงาน ทักษะ 

และประสบการณ์สูงเฉพาะด้าน หรือเฉพาะทาง โดยใช้หรือประยุกต์หลักการ เหตุผล แนวความคิด 

วิธีการปฏิบัติงาน หรือพัฒนางานในหน้าท่ี หรือแก้ไขปัญหาที่มีความยุ่งยากและมีขอบเขตกว้างขวาง 

ระดับที่ ๔ มีความรู้ความสามารถที่ก าหนดไว้ในระดับที่ ๓ และมีความเช่ียวชาญและประสบการณ์สูงเกี่ยวกับ

ทฤษฎี หลักวิชา หรือหลักการเกี่ยวกับงานเฉพาะด้านหรือเฉพาะทาง โดยประยุกต์ทฤษฎี แนวความคิด 

เพื่อแก้ไขปัญหาที่มีความยุ่งยากและมีขอบเขตกว้างขวาง หรือถ่ายทอดความรู้ ตลอดจนให้ค าปรึกษา

แนะน าได้ 

ระดับที่ ๕ มีความรู้ความสามารถตามที่ก าหนดไว้ในระดับที่ ๔ และมีความเช่ียวชาญและประสบการณ์สูงมาก

เกี่ยวกับทฤษฎี หลักวิชา หรือหลักการเกี่ยวกับงานเฉพาะด้านหรือเฉพาะทาง โดยประยุกต์ทฤษฎี 

แนวความคิด เพื่อแก้ไขปัญหาที่มีความยุ่งยากและมีขอบเขตกว้างขวางมาก หรือถ่ายทอดความรู้ 

ตลอดจนให้ค าปรึกษาแนะน าได้ 
   

 สรุปความเห็นของผู้ประเมิน   ผ่านการประเมิน    ไม่ผ่านการประเมิน 
     
          ลายมือช่ือ..................................................ประธานกรรมการ  ลายมือช่ือ..........................................................กรรมการ 

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

ลายมือช่ือ......................................................................กรรมการ 

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

     วันท่ี...............เดือน.................พ.ศ............ 

 



๓๐ 
 

ปค.๐๒ 

 แบบประเมินความรู้ความสามารถที่จ าเป็นส าหรับการปฏิบัติงาน ความรู้กฎหมายและระเบียบราชการ 

๑. ช่ือผู้รับประเมิน...................................................................................................................................................... 

๒. ต าแหน่งท่ีขอ........................................................................ต าแหน่งปัจจุบัน......................................................... 

๓. งาน................................................................................หน่วยงาน......................................................................... 

๔. ผลการประเมิน 

๔.๑ ความรู้ความสามารถท่ีจ าเป็นส าหรับการปฏิบัติงาน 
 

ความรู้ความสามารถท่ีจ าเป็นส าหรับการปฏิบัติงาน 
เกณฑผ์่าน ระดับคะแนน 

๔.๑.๒ ความรู้กฎหมายและระเบียบราชการ   
ระดับที่ ๑ มีความรู้ความเข้าใจกฎหมาย หรือระเบียบที่เกี่ยวข้องกับการปฏิบัติหน้าที่ราชการงานประจ าที่

ปฏิบัติอยู ่

ระดับที ่๒ มีความรู้ความสามารถตามที่ก าหนดไว้ในระดับที่ ๑ และสามารถหาค าตอบในทางกฎหมายได้เมื่อมี

ข้อสงสัยในการปฏิบัติหน้าท่ีราชการ 

ระดับที่ ๓ มีความรู้ความสามารถท่ีก าหนดไว้ในระดับที่ ๒ สามารถน าไปประยุกต์เพื่อแก้ปัญหาในทางกฎหมาย 

หรือตอบค าถามข้อสงสัยในการปฏิบัติหน้าท่ีราชการให้แก่หน่วยงานหรือบุคคลที่เกี่ยวข้องได้ 

ระดับที่ ๔ มีความรู้ความสามารถท่ีก าหนดไว้ในระดับที่ ๓ และมีความรู้ความเข้าใจกฎหมายหรือระเบียบอื่นที่

เกี่ยวข้องกับกฎหมายหรือระเบียบในการปฏิบัติหน้าที่ราชการ รวมทั้งสามารถแนะน า หรือให้

ค าปรึกษาในภาพรวมได้ 

ระดับที่ ๕ มีความรู้ความสามารถตามที่ก าหนดไว้ในระดับที่ ๔ และมีความเช่ียวชาญทางกฎหมายให้ค าปรึกษา 

วิเคราะห์เหตุผลและแก้ไขปัญหาได้อย่างมีประสิทธิภาพ 

 
             สรุปความเห็นของผู้ประเมิน        ผ่านการประเมิน     ไม่ผ่านการประเมิน 
            

ลายมือช่ือ...............................................ประธานกรรมการ   ลายมือช่ือ......................................................กรรมการ 

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

 

    ลายมือช่ือ......................................................................กรรมการ 

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

     วันท่ี...............เดือน.................พ.ศ............. 

 
 



๓๑ 
 

ปค.๐๓ 

 แบบประเมินทักษะที่จ าเป็นส าหรบัการปฏิบตัิงาน 

 ทักษะการใช้คอมพิวเตอร ์

๑. ช่ือผู้รับประเมิน ..................................................................................................................................................... 

๒. ต าแหน่งท่ีขอ..............................................................ต าแหน่งปัจจุบัน.................................................................... 

๓. งาน...........................................................................หน่วยงาน................................................................................. 

๔. ผลการประเมิน 

๔.๒ ทักษะที่จ าเป็นส าหรับการปฏิบัติงานในต าแหน่ง 
 

ทักษะที่จ าเป็นส าหรับการปฏิบัติงาน 
เกณฑผ์่าน ระดับคะแนน 

๔.๒.๑ ทักษะการใช้คอมพิวเตอร์   
ระดับที่ ๑ สามารถใช้คอมพิวเตอร์ในระดับเบื้องต้น 

ระดับที ่๒ มีทักษะระดับท่ี ๑ และสามารถใช้โปรแกรมพื้นฐานได้อย่างคล่องแคล่ว 

ระดับที่ ๓ มีทักษะระดับท่ี ๒ และสามารถใช้โปรแกรมต่างๆ ในการปฏิบัติงานได้อย่างคล่องแคล่ว 

ระดับที่ ๔ มีทักษะระดับท่ี ๓ และมีความเช่ียวชาญในโปรแกรมที่ใช้ หรือสามารถแก้ไขหรือปรับปรุงโปรแกรม

เพื่อน ามาพัฒนาระบบการปฏิบัติงาน 

ระดับที่ ๕ มีทักษะระดับที่ ๔ และมีความเข้าใจอย่างลึกซึ้ง เช่ียวชาญในโปรแกรมต่างๆ อย่างกว้างขวาง หรือ

สามารถเขียนโปรแกรมเพื่อการพัฒนาระบบการปฏิบัติงานได้ 

 
             สรุปความเห็นของผู้ประเมิน    ผ่านการประเมิน    ไม่ผ่านการประเมิน 
          

ลายมือช่ือ................................................ประธานกรรมการ  ลายมือช่ือ........................................................กรรมการ 

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

 

    ลายมือช่ือ......................................................................กรรมการ 

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

     วันท่ี...............เดือน.................พ.ศ. ............ 

 
 

 

 

 
 



๓๒ 
 

ปค.๐๔ 

 แบบประเมินทักษะที่จ าเป็นส าหรบัการปฏิบตัิงาน 

 ทักษะการใช้ภาษาอังกฤษ 

๑. ช่ือผู้รับประเมิน ........................................................................................................................................................ 

๒. ต าแหน่งท่ีขอ......................................ต าแหน่งปัจจุบัน.............................................................................................. 

๓. งาน...................................................................หน่วยงาน......................................................................................... 

๔. ผลการประเมิน 

๔.๒ ทักษะที่จ าเป็นส าหรับการปฏิบัติงานในต าแหน่ง 
ทักษะที่จ าเป็นส าหรับการปฏิบัติงาน เกณฑผ์่าน ระดับคะแนน 

๔.๒.๒ ทักษะการใช้ภาษาอังกฤษ   
ระดับที่ ๑ สามารถพูด เขียน อ่าน และฟังภาษาอังกฤษในระดับเบื้องต้น และสื่อสารให้เข้าใจได้ 
ระดับที ่๒ มีทักษะระดับท่ี ๑ และสามารถ พูด เขียน อ่าน และฟังภาษาอังกฤษ และท าความเข้าใจสาระส าคัญของ

เนื้อหาต่างๆ ได้ 
ระดับที่ ๓ มีทักษะระดับที่ ๒ และสามารถใช้ภาษาอังกฤษเพื่อการติดต่อสัมพันธ์ในการปฏิบัติงานได้อย่างถูกหลัก

ไวยากรณ์ 
ระดับที่ ๔ มีทักษะระดับที่ ๓ และเข้าใจส านวนภาษาอังกฤษในรูปแบบต่างๆ สามารถประยุกต์ใช้ในงานได้อย่าง

ถูกต้อง ท้ังในหลักไวยากรณ์และความเหมาะสมในเชิงเนื้อหา 
ระดับที่ ๕ มีทักษะระดับที่ ๔ และมีความเช่ียวชาญในการใช้ภาษาอังกฤษอย่างลึกซึ้งใกล้เคียงกับเจ้าของภาษา 

สามารถประยุกต์โวหารทุกรูปแบบได้อย่างคล่องแคล่ว ถูกต้อง และสละสลวย อีกทั้งมีความเช่ียวชาญ 
ศัพท์เฉพาะด้านในสาขาของตนอย่างลึกซึ้ง 

 
สรุปความเห็นของผู้ประเมิน    ผ่านการประเมิน      ไม่ผ่านการประเมิน 

          

ลายมือช่ือ.................................................ประธานกรรมการ  ลายมอืช่ือ...................................................กรรมการ 

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

 

    ลายมือช่ือ......................................................................กรรมการ 

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

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

 
 

 
 



๓๓ 
 

ปค.๐๕ 

 แบบประเมินทักษะที่จ าเป็นส าหรบัการปฏิบตัิงาน 

 ทักษะการค านวณ  

๑. ช่ือผู้รับประเมิน .................................................................................................................................................. 

๒. ต าแหน่งท่ีขอ...................................................ต าแหน่งปัจจุบัน............................................................................ 

 ๓. งาน................................................................หน่วยงาน...................................................................................... 

๔. ผลการประเมิน 

๔.๒.๑ ทักษะที่จ าเป็นส าหรับการปฏิบัติงานในต าแหน่ง 
ทักษะที่จ าเป็นส าหรับการปฏิบัติงาน เกณฑผ์่าน ระดับคะแนน 

๔.๒.๓ ทักษะการค านวณ   
ระดับที่ ๑ มีทักษะในการคิดค านวณขั้นพื้นฐานได้อย่างถูกต้องและรวดเร็ว 

ระดับที ่๒ มีทักษะระดับท่ี ๑ และสามารถท าความเข้าใจข้อมูลด้านตัวเลขได้อย่างถูกต้อง 

ระดับที่ ๓ มีทักษะตามที่ก าหนดไว้ในระดับที่ ๒ และสามารถใช้สูตรค านวณคณิตศาสตร์ หรือเครื่องมือต่าง ๆ 

ในการค านวณข้อมูลด้านตัวเลขได้ 

ระดับที่ ๔ มีทักษะตามที่ก าหนดไว้ในระดับที่ ๓ และสามารถวิเคราะห์ข้อมูลทางสถิติ และตัวเลขท่ีซับซ้อนได้ 

ระดับที่ ๕ มีทักษะตามที่ก าหนดไว้ในระดับที่ ๔ สามารถแก้ไขข้อผิดพลาดในข้อมูลตัวเลขได้ เข้าใจข้อมูลต่าง 

ๆ ในภาพรวม และอธิบายช้ีแจงให้เป็นท่ีเข้าใจได้ 

 
สรุปความเห็นของผู้ประเมิน  ผ่านการประเมิน      ไม่ผ่านการประเมิน 

            

ลายมือช่ือ................................................ประธานกรรมการ  ลายมือช่ือ.............................................................

กรรมการ 

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

 

    ลายมือช่ือ......................................................................กรรมการ 

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

     วันท่ี...............เดือน.................พ.ศ............. 

 

 
 

 



๓๔ 
 

ปค.๐๖ 

 แบบประเมินทักษะที่จ าเป็นส าหรบัการปฏิบตัิงาน 

 ทักษะการจัดการข้อมูล  

๑. ช่ือผู้รับประเมิน............................................................................................................................................................ 

๒. ต าแหน่งท่ีขอ...............................................................ต าแหน่งปัจจุบัน........................................................................ 

๓. งาน........................................................................หน่วยงาน....................................................................................... 

๔. ผลการประเมิน 

๔.๒ ทักษะที่จ าเป็นส าหรับการปฏิบัติงานในต าแหน่ง 
 

ทักษะที่จ าเป็นส าหรับการปฏิบัติงาน 
เกณฑผ์่าน ระดับคะแนน 

๔.๒.๔ ทักษะการจัดการข้อมูล   
ระดับที่ ๑ สามารถเก็บรวบรวมข้อมูลได้อย่างเป็นระบบ และพร้อมใช้ รวมถึงสามารถแสดงผลข้อมูลในรูปแบบ

ต่างๆ เช่น กราฟ รายงาน เป็นต้น 
ระดับที ่๒ มีทักษะระดับท่ี ๑ และสามารถวิเคราะห์ และประเมินผลข้อมูลได้อย่างถูกต้อง 

ระดับที่ ๓ มีทักษะระดับที่ ๒ และสามารถสรุปผลการวิเคราะห์ น าเสนอทางเลือก ระบุข้อดีข้อเสีย ฯลฯ โดย

อ้างอิงข้อมูลที่มีอยู่ได้ 

ระดับที่ ๔ มีทักษะระดับที่ ๓ และสามารถพยากรณ์ หรือสร้างแบบจ าลองเพื่อพยากรณ์ หรือตีความโดยอ้างอิง
จากข้อมูลที่มีอยู่ 

ระดับที่ ๕ มีทักษะระดับที่ ๔ และสามารถออกแบบเลือกใช้หรือประยุกต์วิธีการในการจัดท าแบบจ าลองต่าง ๆ 

ได้อย่างถูกต้องเหมาะสม 

  
สรุปความเห็นของผู้ประเมิน  ผ่านการประเมิน  ไม่ผ่านการประเมิน 

 

ลายมือช่ือ.........................................ประธานกรรมการ   ลายมือช่ือ....................................................กรรมการ 

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

 

    ลายมือช่ือ......................................................................กรรมการ 

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

     วันท่ี...............เดือน.................พ.ศ............ 

 

 
 

 



๓๕ 
 

ส.๐๑ 

แบบสรุปคะแนนประเมินความรู้ความสามารถและทักษะที่จ าเป็นส าหรับการปฏิบัติงาน 
 

๑. ชื่อผู้รับประเมิน ............................................................................................................................................................................................................ 

๒. ต าแหน่งที่ขอ....................................................................................................ต าแหน่งปัจจุบัน................................................................................... 

๓. งาน................................................................................................................................หน่วยงาน................................................................................ 

๔. ผลการประเมิน 

ล าดับ

ที่ 

 

ความรู้ความสามารถและทกัษะที่จ าเป็น 

เกณฑ์

ผ่าน 

คะแนนอนุกรรมการทา่นที ่ สรุป

ระดับ 

ผ่าน/ 

ไม่ผ่าน ๑ ๒ ๓ ๔ ๕ 

 ความรู้ความสามารถที่จ าเป็นส าหรับการปฏิบัติงาน         

๑ ความรู้ความสามารถที่จ าเป็นส าหรับการปฏิบัติงานใน         

๒ ความรู้กฎหมายและระเบียบราชการ         

 ทักษะที่จ าเป็นส าหรับการปฏิบัติงานในต าแหน่ง         

๑ ทักษะการใช้คอมพิวเตอร์         

๒ ทักษะการใช้ภาษาอังกฤษ         

๓ ทักษะการค านวณ         

๔ ทักษะในการจัดการข้อมูล         
 

๕. สรุปความเห็นของคณะอนุกรรมการประเมิน 

     ผ่านความรู้ความสามารถที่จ าเป็นส าหรับการปฏิบัติงาน 

     ไม่ผ่านความรู้ความสามารถที่จ าเป็นส าหรับการปฏิบัติงาน  

๖. ทักษะที่จ าเป็นส าหรับการปฏิบัติงานในต าแหน่ง 

      ผ่านทักษะที่จ าเป็นส าหรับการปฏิบัติงานในต าแหน่ง 

     ไม่ผ่านทักษะที่จ าเป็นส าหรับการปฏิบัติงานในต าแหน่ง 

 

ลายมือชื่อ......................................................................ประธานอนุกรรมการ   ลายมือชื่อ......................................................................อนุกรรมการ 

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

 

    ลายมือชื่อ......................................................................อนุกรรมการ 

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

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

             

 

 
 
 
 



๓๖ 
 

ปส.๐๑ 

แบบประเมินสมรรถนะหลัก สมรรถนะเฉพาะส าหรับต าแหน่งและสมรรถนะทางการบริหารเพื่อเลื่อนต าแหน่งสูงขึ้น 

ของข้าราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษา/พนกังานมหาวิทยาลัย 

๑. ชื่อผู้รับประเมิน .................................................................................................................................................................................................................. 
๒. ต าแหน่งที่ขอ..........................................................................................ต าแหน่งปัจจุบัน.............................................................................................. 
๓. งาน...................................................................................................................หน่วยงาน.............................................................................................. 
๔. ผลการประเมิน 

กิจกรรม/โครงการและตวัชี้วัด/เกณฑ์ ผลการประเมิน 
สมรรถนะหลัก (ทุกคน)  

๑. การมุ่งผลสัมฤทธิ ์  

          ระดับที ่๑ แสดงความพยายามในการปฏิบัติหนา้ที่ให้ดี  

          ระดับที ่๒ มีระดับที ่๑ และสามารถท างานได้ผลงานตามเป้าหมายที่วางไว้ ตรงเวลา  

          ระดับที ่๓ มีระดับที ่๒ และสามารถปรับปรุงวิธกีารท างานเพื่อให้ได้ผลงานที่มีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น  

          ระดับที ่๔ มีระดับที ่๓และสามารถก าหนดเปา้หมายรวมทั้งพัฒนางานเพื่อให้ได้ผลงานที่โดเด่นหรือแตกต่างอยา่งมีนัยส าคัญ             

          ระดับที่ ๕ มีระดับที ่๔ และกลา้ตัดสินใจ แม่วา่การตัดสินใจนั้นจะมีความเส่ียงเพื่อให้บรรลุเป้าหมายของหนว่ยงาน 
                       หรอืส่วนราชการ 

 

๒. บริการที่ดี  

          ระดับที ่๑ สามารถให้บริการที่ผู้รับบริการต้องการได้ด้วยความเต็มใจ  

          ระดับที ่๒ มีระดับที ่๑ และช่วยแก้ปัญหาใหแ้ก้ผู้รับบริการ  

          ระดับที ่๓ มีระดับที ่๒ และใหบ้ริการที่เกินความคาดหวัง แม้ตอ้งใช้เวลาหรือความพยายามอยา่งมาก  

          ระดับที ่๔ มีระดับที ่๓ และเข้าใจและให้บริการที่ตรงตามความตอ้งการที่แท้จริงของผู้รับบริการได้  

          ระดับที่ ๕ มีระดับที ่๔ และใหบ้ริการที่เป็นประโยชน์อยา่งแท้จริงให้แก่ผู้รับบริการ  

๓. การส่ังสมความเชี่ยวชาญในงานอาชพี  

          ระดับที ่๑ แสดงความสนใจและติดตามความรู้ใหม่ๆในสาขาอาชพีของตนหรือที่เกี่ยวข้อง  

          ระดับที ่๒ มีระดับที ่๑ และมีความรู้ในวิชาการและเทคโนโลยีใหม่ๆในสาขาอาชีพของตน  

          ระดับที ่๓ มีระดับที ่๒ และสามารถน าความรู ้วิทยากรหรอืเทคโนโลยใีหม่ๆ มาปรับใช้กบัการปฏิบัติหนา้ที่ราชการ  

          ระดับที ่๔ มีระดับที ่๓ และศึกษาพัฒนาตนเองให้มีความรู้และความเชีย่วชาญในงานมากขึ้นทั้งในเชิงลึก 
                        และเชิงกวา้งอย่างต่อเนื่อง 

 

          ระดับที่ ๕ มีระดับที ่๔ และสนบัสนุนการท างานของคนในส่วนราชการที่เน้นความเชี่ยวชาญ ในวิทยากรด้านต่างๆ  

๔. การยึดมั่นในความถูกต้องชอบธรรมและจริยธรรม  

          ระดับที ่๑ มีความสุจริต ซื่อสัตย์  

          ระดับที ่๒ มีระดับที ่๑ และมีสจัจะเช่ือถือได้ ปฏิบัติตนอยู่ในระเบียบวนิัย  

          ระดับที ่๓ มีระดับที ่๒ และยึดมั่นในหลักการ มจีรรยาบรรณ กลา้รับผดิ  

          ระดับที ่๔ มีระดับที ่๓ และยืนหยัดเพื่อความถูกต้อง  

          ระดับที่ ๕ มีระดับที ่๔ และอุทศิตนเพื่อความยุติธรรม พิทักษ์ผลประโยชน์ของราชการ  

๕. การท างานเป็นทีม  

          ระดับที ่๑ ท าหน้าที่ของตนในทีมให้ส าเร็จ  

          ระดับที ่๒ มีระดับที ่๑ และใหค้วามร่วมมือในการท างานกบัเพื่อร่วมงาน  

          ระดับที ่๓ มีระดับที ่๒ และประสานความร่วมมอืของสมาชกิในทีม  

          ระดับที ่๔ มีระดับที ่๓ และสนบัสนุนช่วยเหลือเพือ่นร่วมทีม เพือ่ให้งานประสบความส าเร็จ  

          ระดับที่ ๕ มีระดับที ่๔ และสามารถน าทีมให้ปฏิบัติภารกิจให้ได้ผลส าเร็จ  

 

๕. สรุปความเห็นของผู้ประเมิน     ผ่านการประเมิน  ไม่ผ่านการประเมิน 

 ลายมือชื่อ.....................................................................กรรมการ   วันที่...............เดือน.................พ.ศ............ 



๓๗ 
 

        ปส.๐๒ 

แบบประเมินผลสัมฤทธิ์ของงาน ประเภทผู้บริหาร ต าแหน่งผู้อ านวยการส านักงานอธกิารบดีหรือ 

ผู้อ านวยการกองหรือเทียบเท่า ของข้าราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษา/พนักงานมหาวิทยาลยั 

๑. ชื่อผู้รับประเมิน .................................................................................................................................................................................................. 
๒. ต าแหน่งที่ขอ....................................................................................................ต าแหน่งปัจจุบัน.......................................................................... 
๓. งาน................................................................................................................................หน่วยงาน...................................................................... 
๔. ผลการประเมิน 

กิจกรรม/โครงการ และตัวชี้วัด/เกณฑ์ ผลการประเมิน 
ผลสัมฤทธิ์ของงานตามข้อตกลงของผู้บังคับบัญชา  
๑. ด้านแผนงาน  
      ๑.๑ วางแผนงาน โครงการ หรือแผนการปฏิบัติงาน เพื่อก าหนดกลุ่มเปา้หมายและผลสัมฤทธิ์ของหน่วยงาน  
            ให้สอดคล้องกับนโยบาย และแผนกลยุทธข์องมหาวิทยาลัย 

 

      ๑.๒ บูรณาการแผนงานโครงการ กิจกรรม เพื่อให้เป็นตามเป้าหมายและผลสัมฤทธิ์ของหน่วยงานตามทีก่ าหนด  
      ๑.๓ ติดตาม เร่งรัด การด าเนินกจิกรรมต่างๆ ให้เป็นไปตามแผนงานโครงการหรือแผนการปฏบิัติงาน ตลอดจน 
           ประเมินผลและรายงานผลการด าเนินงาน เพื่อให้เป็นไปตามเป้าหมายและผลสัมฤทธิ์ของหนว่ยงานตามที่ก าหนด 

 

๒. ด้านบริหาร   
      ๒.๑ จัดระบบงาน และวิธปีฏิบัติงานของหน่วยงานเพือ่ให้เป็นแนวทางการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่  
      ๒.๒ มอบหมาย ก ากับ ดูแล ตรวจสอบ ติดตาม ให้ค าแนะน า ปรับปรุงแก้ไขในเร่ืองต่างๆ ที่เกี่ยวข้องกบัภารกิจของ 
            หนว่ยงานเพื่อใหป้ฏิบัติงานบรรลุเป้าหมายและผลสัมฤทธิ์ตามทีก่ าหนด 

 

      ๒.๓ ให้ความเห็นเพือ่ประกอบการพิจารณาอนุมัติการด าเนินการต่างๆ ตามภารกิจทีห่น่วยงานรับผิดชอบ  
            เพื่อให้บรรลุเป้าหมายและผลสัมฤทธิ์ตามที่ก าหนด 

 

      ๒.๔ ติดต่อประสานงานกับหนว่ยงานหรือองค์กรภาครัฐ เอกชน และบุคคลที่เกี่ยวข้อง เพือ่ให้เกิดความรว่มมือหรอื 
            บูรณาการงานให้เกิดผลสัมฤทธิ์และเป็นประโยชน์ต่อผู้บริหาร 

 

      ๔.๕ ชี้แจงข้อเท็จจริง พิจารณาใหค้วามเห็นข้อเสนอแนะในที่ประชุมคณะกรรมการและคณะท างานต่างๆ 
            ที่ได้รับแต่งตั้งหรือเวทีเจรจาตา่งๆ ในฐานะผู้มีบทบาทหน้าที่หลกั 

 

๓.ด้านบริหารทรัพยากรบุคคล  
      ๓.๑ จัดระบบงานและอัตราก าลังเจ้าหน้าที่ในหนว่ยงานให้สอดคล้องกับภารกิจเพื่อการปฏบิัติงานเกิดประสิทธภิาพ  
      ๓.๒ ติดตามและประเมินผลของเจ้าหน้าที่ในบังคับบัญชา เพื่อให้ปฏิบัติงานสอดคล้องกับวัตถุประสงค์ของหน่วยงาน 
            และบรรลุเป้าหมายและผลสัมฤทธิ์ตามที่ก าหนด 

 

      ๓.๓ ให้ค าปรึกษาแนะน า ปรับปรุง และพัฒนางานของเจ้าหนา้ที่ในบังคับบัญชา เพื่อให้เกิดความสามารถและ 
            สมรรถนะ ที่เหมาะสมกับงานที่ปฏิบัต ิ

 

๔. ด้านบริหารทรัพยากรและงบประมาณ  
      ๔.๑ วางแผนการใช้ทรัพยากรและงบประมาณของหน่วยงาน เพื่อให้สอดคล้องกับ นโยบาย พันธกจิและเป็นไปตาม 
            เป้าหมายของสถาบันอุดมศึกษา 

 

      ๔.๒ ติดตาม ตรวจสอบการใช้ทรัพยากรและงบประมาณ เพื่อให้เกิดประสทิธิภาพความคุ้มค่าและเป็นไปตามเป้าหมาย 
            และผลสัมฤทธิ์ ตามทีก่ าหนด 

 

 

๕. สรุปความเห็นของผู้ประเมิน      ผ่านการประเมิน   ไม่ผ่านการประเมิน 

 ลายมือชื่อ.....................................................................กรรมการ   วันที่.............เดือน...................พ.ศ. .......... 

     

  

 



๓๘ 
 

ปส.๐๓ 

แบบประเมินสมรรถนะหลัก สมรรถนะเฉพาะส าหรับต าแหน่ง และสมรรถนะทางการบริหารเพื่อเลื่อนต าแหน่งสูงขึ้น 
ของข้าราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษา/พนกังานมหาวิทยาลัย 

๑. ชื่อผู้รับประเมิน .................................................................................................................................................................................................. 
๒. ต าแหน่งที่ขอ....................................................................................................ต าแหน่งปัจจุบัน.......................................................................... 
๓. งาน................................................................................................................................หน่วยงาน...................................................................... 
๔. ผลการประเมิน 
 กิจกรรม/โครงการ และตัวชี้วัด/เกณฑ์ ผลการประเมิน 
สมรรถนะทางการบริหาร(เฉพาะผู้บริหาร)  
๑. สภาวะผู้น า  
          ระดับที ่๑ ด าเนินการประชุมได้ดีและคอยแจ้งขา่วสารความเป็นไปโดยตลอด  
          ระดับที ่๒ มีระดับที ่๑ และเปน็ผู้น าในการท างานของกลุ่มและใช้อ านาจอยา่งยุติธรรม  
          ระดับที ่๓ มีระดับที ่๒ และใหก้ารดูแลและชว่ยเหลือทีมงาน  
          ระดับที ่๔ มีระดับที ่๓ และประพฤติตนสมกับเป็นผู้น า  
          ระดับที่ ๕ มีระดับที ่๔ และน าทีมงานให้ก้าวหน้าไปสู่พันธกิจระยะยาวขององค์กร  
๒. วิสัยทัศน์และการวางกลยุทธ์ของหนว่ยงาน  
          ระดับที ่๑ รู้และเขา้ใจวิสยัทัศน์และนโยบายของมหาวิทยาลัย ว่ามีความเกี่ยวโยงกับหน้าที่ความรับผิดชอบ 
                       ของหน่วยงานอยา่งไร 

 

          ระดับที ่๒ มีระดับที ่๑ และช่วยท าให้ผู้อื่นรู้และเขา้ใจวิสยัทัศน์ของหนว่ยงาน  
          ระดับที ่๓ มีระดับที ่๒ และท าให้ผู้อื่นปฏิบัติตามวิทัศน์และกลยุทธข์องหน่วยงาน  
          ระดับที ่๔ มีระดับที ่๓ และก าหนดวิทัศน์และกลยุทธ์หนว่ยงานให้สอดคล้องกับของมหาวิทยาลยั  
          ระดับที่ ๕ มีระดับที ่๔ และด าเนินตามกลยุทธ์ที่วางไว้และมีการติดตามการด าเนินการให้บรรลุวัตถุประสงค์  
๓. ศักยภาพเพื่อน าการปรับเปลี่ยน  
          ระดับที ่๑ เห็นความจ าเป็นของการปรับเปลี่ยน  
          ระดับที ่๒ มีระดับที ่๑ และสามารถท าให้ผู้อื่นเข้าใจการปรับเปลีย่นทีจ่ะเกิดขึ้น  
          ระดับที ่๓ มีระดับที ่๒ และกระตุ้น และสร้างแรงจูงใจให้ผู้อื่นเห็นความส าคัญของการปรับเปลี่ยน  
          ระดับที ่๔ มีระดับที ่๓ วางแผนที่ดีเพื่อรับการปรับเปลี่ยนในองค์กร  
          ระดับที่ ๕ มีระดับที ่๔ และผลักดันให้เกิดการปรับเปลี่ยนอยา่งมีประสิทธิภาพ  
๔. การควบคุมตนเอง  
          ระดับที ่๑ ไม่แสดงพฤติกรรมทีไ่ม่เหมาะสม  
          ระดับที ่๒ มีระดับที ่๑ และควบคุมอารมณ์ในแต่ละสถานการณ์ได้เป็นอย่างด ี  
          ระดับที ่๓ มีระดับที ่๒ และสามารถใช้ถ้อยทวีาจาหรือปฏิบัติงานต่อไปได้อย่างสงบ แม้จะอยู่ในภาวะที่ถูกยั่วยุ  
          ระดับที ่๔ มีระดับที ่๓ และจัดการความเครียดได้อย่างมีประสิทธิภาพ  
          ระดับที่ ๕ มีระดับที ่๔ และเอาชนะอารมณ์ด้วยความเข้าใจ  
๕. การสอนงานและมอบหมายงาน  
          ระดับที ่๑ สอนงานหรือให้ค าแนะน าเกี่ยวกับวิธปีฏิบัติงาน  
          ระดับที ่๒ มีระดับที ่๑ และตั้งใจพัฒนาผู้ใต้บังคับบัญชาให้มีศักยภาพ  
          ระดับที ่๓ มีระดับที ่๒ และวางแผนเพื่อให้โอกาสผู้ใต้บังคับบัญชาแสดงความสามารถในการท างาน  
          ระดับที ่๔ มีระดับที ่๓ และสามารถช่วยแก้ไขปัญหาที่เป็นอุปสรรคต่อการพัฒนาศักยภาพของผู้ใต้บังคับบัญชา  
          ระดับที่ ๕ มีระดับที ่๔ และท าให้ส่วนราชการมีระบบการสอนงานและการมอบหมายหน้าที่ ความรับผิดชอบ  

 

๕. สรุปความเห็นของผู้ประเมิน  ผ่านการประเมิน  ไม่ผ่านการประเมิน 

 ลายมือชื่อ.....................................................................กรรมการ    วันที่.............เดือน...................พ.ศ............ 

 



๓๙ 
 

 
ปส.๐๔ 

แบบประเมินสมรรถนะหลัก สมรรถนะเฉพาะส าหรับต าแหน่ง และสมรรถนะทางการบริหารเพื่อเลื่อนต าแหน่งสูงขึ้น 
ของข้าราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษา/พนกังานมหาวิทยาลัย 

๑. ชื่อผู้รับประเมิน .................................................................................................................................................................................................. 
๒. ต าแหน่งที่ขอ....................................................................................................ต าแหน่งปัจจุบัน.......................................................................... 
๓. งาน................................................................................................................................หน่วยงาน...................................................................... 
๔. ผลการประเมิน 
 กิจกรรม/โครงการและตวัชี้วัด/เกณฑ์ ผลการประเมิน 
สมรรถนะเฉพาะตามลกัษณะงานที่ปฏบิตัิ  
๑. การวิเคราะห ์  
          ระดับที ่๑ แยะแยะประเด็นปัญหา หรอืงานออกเป็นส่วนยอ่ยๆ  
          ระดับที ่๒ มีระดับที ่๑ และเข้าใจความสัมพันธข์ั้นพื้นฐานของปัญหาหรืองาน  
          ระดับที ่๓ มีระดับที ่๒ และเข้าใจความสัมพันธ์ที่ซับซ้อนของปัญหาหรอืงาน  
          ระดับที ่๔ มีระดับที ่๓ และสามารถวิเคราะห์ หรือวางแผนงานที่ซับซ้อนได้  
          ระดับที่ ๕ มีระดับที ่๔ และใช้เทคนิค และรูปแบบต่างๆ ในการก าหนดแผนงานหรือขั้นตอน การท างาน 
                       เพื่อเตรียมทางเลือกส าหรับการปอ้งกัน หรือแก้ไขปัญหาที่เกิดขึ้น 

 

๒. การด าเนินการเชิงรุก  
          ระดับที ่๑ เห็นปัญหาหรือโอกาสระยะสั้นและลงมือด าเนินการ  
          ระดับที ่๒ มีระดับที ่๑ และจัดการปัญหาเฉพาะหน้าหรือเหตุวิกฤติ  
          ระดับที ่๓ มีระดับที ่๒ และเตรียมการล่วงหนา้ เพื่อสร้าง หรือหลกีเล่ียงปัญหาระยะสั้น  
          ระดับที ่๔ มีระดับที ่๓ และเตรียมการล่วงหนา้เพื่อสร้างโอกาสหรือหลกีเล่ียงปัญหาที่อาจเกิดขึ้นในระยะปานกลาง  
          ระดับที่ ๕ มีระดับที ่๔ และเตรียมการล่วงหนา้ เพื่อสร้างโอกาส หรือหลีกเลี่ยงปัญหาที่อาจเกิดขึ้นในระยะยาว  
๓. การตรวจสอบความถูกต้องตามกระบวนงาน  
          ระดับที ่๑ ต้องการความถกูต้อง ชัดเจนในงาน และรักษากฎ ระเบียบ  
          ระดับที ่๒ มีระดับที ่๑ และตรวจทานความถูกตอ้งของงานที่ตนรับผิดชอบ  
          ระดับที ่๓ มีระดับที ่๒ และดูแลความถูกต้องของงานทั้งของตนและผู้อืน่ที่อยู่ในความรับผิดชอบของตน  
          ระดับที ่๔ มีระดับที ่๓ และตรวจสอบความถูกตอ้ง รวมถึงคุณภาพของข้อมูลหรือโครงการ  
          ระดับที่ ๕ มีระดับที ่๔ และพฒันาระบบการตรวจสอบความถูกตอ้งของกระบวนงาน  
๔. ความยืดหยุ่นผ่อนปรน  
          ระดับที ่๑ มีความคล่องตัวในการปฏิบัติงาน  
          ระดับที ่๒ มีระดับที ่๑ และยอมรับความจ าเป็นที่จะต้องเปลี่ยน  
          ระดับที ่๓ มีระดับที ่๒ และมีวจิารญาณในการปรับใช้กฎระเบียบ  
          ระดับที ่๔ มีระดับที ่๓ และปรบัเปลี่ยนวิธกีารด าเนินงาน  
          ระดับที่ ๕ มีระดับที ่๔ และปรบัเปลี่ยนแผนกลยุทธ์ให้เหมาะสมกับสถานการณ์เฉพาะหน้า  
๕. ศิลปะการส่ือสารจูงใจ  
          ระดับที ่๑ น าเสนอข้อมูล หรอืความเห็นอยา่งตรงไปตรงมา  
          ระดับที ่๒ มีระดับที ่๑ และใช้ความพยายามขั้นต้นในการจูงใจ  
          ระดับที ่๓ มีระดับที ่๒ และปรบัปรุงแบบการน าเสนอเพือ่จูงใจ  
          ระดับที ่๔ มีระดับที ่๓ และใช้ศิลปะการจูงใจ  
          ระดับที่ ๕ มีระดับที ่๔ และใช้กลยุทธ์ซับซ้อนในการจูงใจ  

 

๕. สรุปความเห็นของผู้ประเมิน  ผ่านการประเมิน  ไม่ผ่านการประเมิน 

 ลายมือชื่อ.....................................................................กรรมการ   วันที่.............เดือน...................พ.ศ........... 



๔๐ 
 

ปส.๐๕ 

แบบประเมินผลสัมฤทธิ์ของงานตามตัวชี้วัดของต าแหน่งที่ครองอยู่และแนวคิดในการพัฒนาปรับปรุงงานในต าแหน่งใหม่ 

ต าแหน่งวิชาชพีเฉพาะหรือเช่ียวชาญเฉพาะของขา้ราชการพลเรือนในสถาบันอดุมศึกษา/พนักงานมหาวิทยาลยั 

๑. ชื่อผู้รับประเมิน......................................................................................................................................................................................... 
๒. ต าแหน่งที่ขอ.....................................................................................ต าแหน่งปัจจุบัน.............................................................................. 
๓. งาน.......................................................................................................................หน่วยงาน...................................................................... 
๔. ผลการประเมิน 

กิจกรรม/โครงการและตวัชี้วัด/เกณฑ์ ผลการประเมิน 

๑. ด้านปฏิบัตกิาร  

๒. ด้านวางแผน  

๓. ด้านประสานงาน  

๔. ด้านบริการ  

๕. แนวทางในการพัฒนาปรับปรุงงานในต าแหน่งใหม่ (เฉพาะหวัหน้างานเท่านัน้)  

 

๕. สรุปความเห็นของผู้ประเมิน   ผ่านการประเมิน       ไม่ผ่านการประเมิน 

 

ลายมือชื่อ....................................................กรรมการ 

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

 

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

 

 

      

       

      

       

 
 

 
 

 
 
 



๔๑ 
 

 
ปส.๐๖ 

แบบประเมินสมรรถนะหลัก สมรรถนะเฉพาะส าหรับต าแหน่ง และสมรรถนะทางการบริหาร 
เพื่อเล่ือนต าแหน่งสูงขึ้นมหาวิทยาลยัราชภัฏนครปฐมของข้าราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษา/พนักงานมหาวิทยาลยั 

๑. ชื่อผู้รับประเมิน .................................................................................................................................................................................................. 
๒. ต าแหน่งที่ขอ....................................................................................................ต าแหน่งปัจจุบัน.......................................................................... 
๓. งาน................................................................................................................................หน่วยงาน...................................................................... 
๔. ผลการประเมิน 
  

กิจกรรม/โครงการ และตัวช้ีวัด/เกณฑ์ 
ระดับ
เต็ม 

เกณฑ์
ผ่าน 

ระดับจากกรมการท่านท่ี สรุป
ระดับ 

ผ่าน/ 
ไม่ผ่าน ๑ ๒ ๓ ๔ ๕ 

สมรรถนะเฉพาะตามลักษณะงานท่ีปฏิบัติ          
๑. การคิดวิเคราะห์          
          ระดับท่ี ๑ แยกแยะประเด็นปัญหา หรืองานออกเป็นส่วนย่อยๆ          
          ระดับท่ี ๒ มีระดับท่ี ๑ และเข้าใจความส าคัญข้ันพื้นฐานของปัญหาหรืองาน          
          ระดับท่ี ๓ มีระดับท่ี ๒ และเข้าใจความสัมพนัธ์ท่ีซับซ้อนของปัญหาหรืองาน          
          ระดับท่ี ๔ มีระดับท่ี ๓ และสามารถวิเคราะห์ หรือวางแผนงานท่ีซับซ้อนได้          
          การท างาน เพื่อเตรียมทางเลือกส าหรับการป้องกันหรือแก้ไขปัญหาท่ีเกิดข้ึน          
๒. การด าเนินการเชิงรุก          
          ระดับท่ี ๑ เห็นปัญหาหรือโฮกาสระยะสั้นและลงมือด าเนินการ          
          ระดับท่ี ๒ มีระดับท่ี ๑ และจัดการปัญหาเฉพาะหน้าหรือเหตุวิกฤต          
          ระดับท่ี ๓ มีระดับท่ี ๒ และเตรียมการล่วงหน้า เพื่อสร้างโอกาส หรือหลีกเลี่ยงปัญหาระยะสั้น          
          ระดับท่ี ๔ มีระดับท่ี ๓ และเตรียมการล่วงหน้า เพื่อสร้างโอกาส หรือหลีกเลี่ยงปัญหาท่ีอาจเกิดข้ึน 
                       ในระยะปานกลาง 

         

          ระดับท่ี ๕ มีระดับท่ี ๔ และเตรียมการล่วงหน้า เพื่อสร้างโอกาส หรือหลีกเลี่ยงปัญหาท่ีอาจเกิดข้ึน 
                      ในระยะยาว 

         

๓. ตรวจสอบความถูกต้องตามกระบวนงาน          
          ระดับท่ี ๑ ต้องการความถูกต้อง ชัดเจนในงาน และรักษากฎ ระเบียบ          
          ระดับท่ี ๒ มีระดับท่ี ๑ และตรวจทานความถูกต้องของงานท่ีตนรับผิดชอบ          
          ระดับท่ี ๓ มีระดับท่ี ๒ และดูแลความถูกต้องของงานท้ังของตนและผู้อื่นท่ีอยู่ในความรับผิดชอบของตน          
          ระดับท่ี ๔ มีระดับท่ี ๓ และตรวจสอบความถูกต้อง รวมถึงคุณภาพของข้อมูลหรือโครงการ          
          ระดับท่ี ๕ มีระดับท่ี ๔ และพัฒนาระบบการตรวจสอบความถูกต้องของกระบวนงาน          
๔. การยึดมั่นในความถูกต้องชอบธรรมและจริยธรรม          
          ระดับท่ี ๑ มีความคล่องตัวในการปฏิบัติงาน          
          ระดับท่ี ๒ มีระดับท่ี ๑ และยอมรับความจ าเป็นท่ีจะต้องปรับเปลี่ยน          
          ระดับท่ี ๓ มีระดับท่ี ๒ และมีวิจารญาณในการปรับใช้กฎระเบียบ          
          ระดับท่ี ๔ มีระดับท่ี ๓ และปรับเปลี่ยนวิธีการด าเนินนาน          
          ระดับท่ี ๕ มีระดับท่ี ๔ และปรับเปลี่ยนแผนกลยุทธ์ให้เหมาะสมสถานการณ์เฉพาะหน้า          
๕. ศิลปะการสื่อสารจูงใจ          
          ระดับท่ี ๑ น าเสนอข้อมูล หรือความเห็นอย่างตรงไปตรงมา          
          ระดับท่ี ๒ มีระดับท่ี ๑ และใช้ความพยายามข้ันต้นในการจูงใจ          
          ระดับท่ี ๓ มีระดับท่ี ๒ และปรับปรุงรูปแบบการน าเสนอเพื่อจูงใจ          
          ระดับท่ี ๔ มีระดับท่ี ๓ และใช้ศิลปะการจู.ใจ          
          ระดับท่ี ๕ มีระดับท่ี ๔ และใช้กลยุทธ์ซับซ้อนในการจูงใจ          

         

๕. สรุปความเห็นของผู้ประเมิน     ผ่านการประเมิน       ไม่ผ่านการประเมิน 

ลายมือชื่อ....................................................ประธานกรรมการ  ลายมือชื่อ....................................................กรรมการ  ลายมือชื่อ....................................................กรรมการ  

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

 

ลายมือชื่อ....................................................กรรมการ    ลายมือชื่อ....................................................กรรมการ 

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

  

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



๔๒ 
 

ปส.๐๗ 

แบบสรุปผลการประเมินผลงาน 

ผลงานท่ีนาย/นาง/นางสาว.................................................................................................................. 

สังกัด..............................................................................เสนอขอก าหนดต าแหน่ง............................................ 

ระดับ......................................................สรุปผลการประเมินโดยพิจารณาทั้งปริมาณและคุณภาพ 

  สมควรแต่งตั้งให้ด ารงต าแหน่ง 

  ไม่สมควรแต่งตั้งให้ด ารงต าแหน่ง 

สรุปความเห็น 

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

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

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

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

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

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

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

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

 

       ลงช่ือ....................................................ผู้ประเมิน 

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

       วันท่ี ........ เดือน ............................พ.ศ. ....... 

 

 
 
 

 
 
 


