แบบ ก.บ.พ. ๕/๑
แบบขอรับการประเมินเพื่อแต่งตั้งให้ดํารงตําแหน่งสูงขึน้ ตําแหน่งประเภทผูบ้ ริหาร
ระดับผู้อํานวยการสํานักงานอธิการบดีหรือเทียบเท่า
สังกัดมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร
--------------------------------

ส่วนที่ ๑ ข้อมูลเบื้องต้นของผู้ขอรับการประเมิน (ผู้ขอรับการประเมินเป็นผูก้ รอก)
๑. ชื่อ ...........................................................................
๒. ตําแหน่ง .................................................. ระดับ ....... ตําแหน่งเลขที่ ..................
๓. สังกัด ........................................................ (งาน /กองหรือหน่วยงานเทียบเท่า/คณะหรือ
สถาบันหรือสํานัก)
๔. อัตราค่าตอบแทนปัจจุบนั ................................... บาท (ปีงบประมาณ พ.ศ. ......)
๕. เกิดวันที่ .......... เดือน ......................... พ.ศ. ......... อายุ .............. ปี
๖. ประวัติการศึกษา
คุณวุฒิ
............................
............................
............................
............................
............................
............................

(เรียงจากวุฒสิ ูงสุดตามลําดับ)
สาขา
ปี พ.ศ. ที่ได้รับ
......................... ...............................
......................... ...............................
......................... ...............................
......................... ...............................
......................... ...............................
......................... ...............................

๗. ประวัติการฝึกอบรมหรือดูงาน
วันเดือนปี ระยะเวลา
................ .................
................ .................
................ .................
................ .................
................ .................
................ .................

รายการฝึกอบรม/ดูงาน
.....................................
.....................................
.....................................
.....................................
.....................................
.....................................

สถานศึกษาและประเทศ
.........................................
.........................................
.........................................
.........................................
.........................................
.........................................

สถานที่
........................
........................
........................
........................
........................
........................

จัดโดย
………………
………………
………………
………………
………………
………………

แบบ ก.บ.พ. ๕/๒

ส่วนที่ ๑ ข้อมูลเบื้องต้นของผู้ขอรับการประเมิน (ต่อ)
๘. ประวัติการปฏิบัติงาน (เริ่มจากการปฏิบัตหิ น้าที่จนถึงปัจจุบัน/การโยกย้ายตําแหน่ง/
การเลื่อนระดับตําแหน่ง)
วัน เดือน ปี

ตําแหน่ง

ระดับ

สังกัด

(๑) ………………………
(๒) ………………………
(๓) ………………………
(๔) ………………………
(๕) ………………………

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

…………………
…………………
…………………
…………………
…………………

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

๙. ประสบการณ์พิเศษในการปฏิบัติงาน (เคยปฏิบัติงานเกี่ยวกับอะไรบ้างที่นอกเหนือจากข้อ ๘
เช่น เป็นหัวหน้าโครงการ หัวหน้างาน กรรมการ อนุกรรมการ วิทยากร เป็นต้น)
.........................................................................................................................................
.........................................................................................................................................
.........................................................................................................................................
๑๐. ประวัติการถูกลงโทษทางวินยั (ถ้ามี) ..............................................................................
.........................................................................................................................................

ขอรับรองว่าข้อความดังกล่าวข้างต้นเป็นความจริงทุกประการ

(ลงชื่อ) .................................................... ผู้ขอรับการประเมิน
(....................................................)
(ตําแหน่ง) ....................................................
(วันที่) ......... / ....................... / ...................

แบบ ก.บ.พ. ๕/๓
ส่วนที่ ๒ (สําหรับเจ้าหน้าทีก่ รอก)
การตรวจสอบคุณสมบัติของบุคคล
สรุปผลการตรวจสอบคุณสมบัติของบุคคล
( ) มีคณ
ุ สมบัติครบถ้วนที่จะดําเนินการต่อไปได้
( ) ขาดคุณสมบัติ เนือ่ งจาก ...........................................................
(ลงชื่อ) .................................................... ผู้ตรวจสอบ
(....................................................)
(ตําแหน่ง) ....................................................
(วันที่) ............ / ....................... / .................

ส่วนที่ ๓ หน้าที่ความรับผิดชอบของตําแหน่งในปัจจุบัน
๑) หน้าที่ความรับผิดชอบตามที่ปรากฏในโครงสร้าง (ให้เขียนรายละเอียดพร้อมทั้งปริมาณงานย้อนหลัง
๓ ปี) ทั้งนี้ให้แนบรายละเอียดดังนี้
แผนภูมิการแบ่งส่วนราชการและลักษณะงานที่ปฏิบัติอย่างย่อๆ
แผนภูมิอตั รากําลังตามโครงสร้าง (จัดทําเป็นเอกสารแนบท้าย)
๒) หน้าที่ความรับผิดชอบพิเศษที่ได้รับมอบหมายอื่น ๆ

คํารับรองและความเห็นของผู้บังคับบัญชา
........................................................................................................................................................................
......................................................................................................................................................................................
......................................................................................................................................................................................
......................................................................................................................................................................................
......................................................................................................................................................................................
(ลงชื่อ) .................................................... ผู้บังคับบัญชา
(....................................................)
(ตําแหน่ง) ....................................................
(วันที่) ........ / ....................... / ..................

แบบ ก.บ.พ. ๕/๔
ส่วนที่ ๔ สรุปความเห็นของคณะกรรมการ
เหมาะสม เนื่องจาก ..................................................................................................................................
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
ไม่เหมาะสม เนื่องจาก ..............................................................................................................................
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
(ลงชื่อ) .................................................... ประธานกรรมการ
(....................................................)
(ตําแหน่ง) ....................................................
(ลงชื่อ) .................................................... กรรมการ
(....................................................)
(ตําแหน่ง) ....................................................
(ลงชื่อ) .................................................... กรรมการ
(....................................................)
(ตําแหน่ง) ....................................................
(ลงชื่อ) .................................................... เลขานุการ
(....................................................)
(ตําแหน่ง) ....................................................
(วันที่) ........ / ....................... / ..................

แบบประเมินความรู้ความสามารถ และทักษะ
ตําแหน่งประเภทผู้บริหาร ระดับผู้อํานวยการสํานักงานอธิการบดีหรือเทียบเท่า
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร
ชื่อผู้ขอรับการประเมิน (นาย/นาง/นางสาว) ............................................................................ ตําแหน่ง ......................................................... สังกัด ..............................................................................

ความรู้ความสามารถ และทักษะ

(๑)
ระดับความรู้
ความสามารถ
และทักษะ
ที่คาดหวัง

(๒)
ระดับความรู้
ความสามารถ
และทักษะ
ที่แสดงออก

หลักฐาน/
พฤติกรรมบ่งชี้
(ถ้ามี)

๑. ความรู้ความสามารถที่เป็นจําเป็นสําหรับการปฏิบัติงาน

ตําแหน่งประเภทผู้บริหาร
ระดับที่ ๑ มีความรู้ความสามารถตามที่กําหนดไว้ในระดับที่ ๓ ของตําแหน่งประเภทวิชาชีพเฉพาะและเชี่ยวชาญเฉพาะ
ระดับที่ ๒ มีความรู้ความสามารถตามที่กําหนดไว้ในระดับที่ ๔ ของตําแหน่งประเภทวิชาชีพเฉพาะและเชี่ยวชาญเฉพาะ

๒

แบบ ก.บ.พ. ๕/๕

ตําแหน่งประเภทวิชาชีพเฉพาะหรือเชี่ยวชาญเฉพาะ
ระดับที่ ๑ มีวุฒิการศึกษาระดับปริญญา และสามารถนําองค์ความรู้ที่ศกึ ษามาใช้ในการปฏิบัติหน้าที่ราชการได้
ระดับที่ ๒ มีความรู้ความสามารถตามที่กําหนดไว้ในระดับที่ ๑ และมีความรู้ความสามารถ ความชํานาญงาน ทักษะ และประสบการณ์สูงเฉพาะด้านหรือ
เฉพาะทาง โดยใช้หรือประยุกต์หลักการ เหตุผล แนวความคิด วิธีการปฏิบัติงาน หรือพัฒนางานในหน้าที่ หรือแก้ไขปัญหาที่มีความยุ่งยาก
และมีขอบเขตกว้างขวาง
ระดับที่ ๓ มีความรู้ความสามารถตามที่กําหนดไว้ในระดับที่ ๒ และมีความรู้ความสามารถ ความชํานาญงาน ทักษะ และประสบการณ์สูงมากเฉพาะด้าน
หรือเฉพาะทาง โดยใช้หรือประยุกต์หลักการ เหตุผล แนวความคิด วิธีการปฏิบัติงาน หรือพัฒนางานในหน้าที่ หรือแก้ไขปัญหาที่มีความยุ่งยาก
มากและมีขอบเขตกว้างขวาง
ระดับที่ ๔ มีความรู้ความสามารถตามที่กําหนดไว้ในระดับ ๓ และมีความเชียวชาญและประสบการณ์สูงเกี่ยวกับทฤษฎี หลักวิชา หรือหลักการเกี่ยวกับงาน
เฉพาะด้านหรือเฉพาะทาง โดยประยุกต์ทฤษฎี แนวความคิด เพื่อแก้ไขปัญหาที่มีความยุ่งยากและมีขอบเขตกว้างขวาง หรือถ่ายทอดความรู้
ตลอดจนให้คําปรึกษาแนะนําได้
ระดับที่ ๕ มีความรู้ความสามารถตามที่กําหนดไว้ในระดับที่ ๔ และมีความเชี่ยวชาญและประสบการณ์สูงมากเกี่ยวกับทฤษฎี หลักวิชา หรือหลักการ
เกี่ยวกับงานเฉพาะด้านหรือเฉพาะทาง โดยประยุกต์ทฤษฎี แนวความคิด เพื่อแก้ไขปัญหาที่มีความยุ่งยากมากและมีขอบเขตกว้างขวางมาก
หรือถ่ายทอดความรู้ ตลอดจนให้คําปรึกษาแนะนําได้

แบบประเมินความรู้ความสามารถ และทักษะ
ตําแหน่งประเภทผู้บริหาร ระดับผู้อํานวยการสํานักงานอธิการบดีหรือเทียบเท่า
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร

ความรู้ความสามารถ และทักษะ

๒. ความรู้เรื่องกฎหมายและกฎระเบียบราชการ

(๑)
ระดับความรู้
ความสามารถ
และทักษะ
ที่คาดหวัง

(๒)
ระดับความรู้
ความสามารถ
และทักษะ
ที่แสดงออก

หลักฐาน/
พฤติกรรมบ่งชี้
(ถ้ามี)

๓

หมายถึง ความรู้เรื่องกฎหมายตลอดจนกฎระเบียบต่าง ๆ ที่ต้องใช้ในการปฏิบัติหน้าที่ราชการ
ระดับที่ ๑ มีความรู้ความเข้าใจกฎหมาย หรือระเบียบที่เกี่ยวข้องกับการปฏิบัติหน้าที่ราชการงานประจําที่ปฏิบัติอยู่
ระดับที่ ๒ มีความรู้ความเข้าใจตามที่กําหนดไว้ในระดับที่ ๑ และสามารถหาคําตอบในทางกฎหมายได้เมื่อมีข้อสงสัยในการปฏิบัติหน้าที่ราชการ
ระดับที่ ๓ มีความรู้ความเข้าใจตามที่กําหนดไว้ในระดับที่ ๒ และสามารถนําไปประยุกต์เพื่อแก้ปัญหาในทางกฎหมาย หรือตอบคําถามข้อสงสัยในการปฏิบัติ
หน้าที่ราชการให้แก่หน่วยงานหรือบุคคลที่เกี่ยวข้องได้
ระดับที่ ๔ มีความรู้ความเข้าใจตามที่กําหนดไว้ในระดับที่ ๓ และมีความรู้ความเข้าใจกฎหมายหรือระเบียบอื่นที่เกี่ยวข้องกับกฎหมายหรือระเบียบในการปฏิบัติ
หน้าที่ราชการ รวมทั้งสามารถแนะนํา หรือให้คําปรึกษาในภาพรวมได้
ระดับที่ ๕ มีความรู้ความเข้าใจตามที่กําหนดไว้ในระดับที่ ๔ และมีความเชี่ยวชาญทางกฎหมาย สามารถให้คําแนะนําปรึกษา วิเคราะห์เหตุผลและแก้ไขปัญหา
ได้อย่างมีประสิทธิภาพ

๓. ทักษะที่จําเป็นสําหรับการปฏิบัติงาน

๒

๓.๑ ทักษะการใช้คอมพิวเตอร์

แบบ ก.บ.พ. ๕/๖

หมายถึง ทักษะในการใช้โปรแกรมคอมพิวเตอร์ต่าง ๆ ได้อย่างมีประสิทธิภาพ
ระดับที่ ๑ สามารถใช้คอมพิวเตอร์ในระดับเบื้องต้นได้
ระดับที่ ๒ มีทักษะระดับที่ ๑ และสามารถใช้โปรแกรมขั้นพื้นฐานได้อย่างคล่องแคล่ว
ระดับที่ ๓ มีทักษะระดับที่ ๒ และสามารถใช้โปรแกรมต่าง ๆ ในการปฏิบัติงานได้อย่างคล่องแคล่ว
ระดับที่ ๔ มีทักษะระดับที่ ๓ และมีความเชี่ยวชาญในโปรแกรมที่ใช้ หรือสามารถแก้ไขหรือปรับปรุงโปรแกรมเพื่อนํามาพัฒนาระบบการปฏิบัติงานได้
ระดับที่ ๕ มีทักษะระดับที่ ๔ และมีความเข้าใจอย่างลึกซึ้ง เชี่ยวชาญในโปรแกรมต่าง ๆ อย่างกว้างขวาง หรือสามารถเขียนโปรแกรมเพื่อพัฒนาระบบ
การปฏิบัติงานได้

แบบประเมินความรู้ความสามารถ และทักษะ
ตําแหน่งประเภทผู้บริหาร ระดับผู้อํานวยการสํานักงานอธิการบดีหรือเทียบเท่า
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร

ความรู้ความสามารถ และทักษะ

๓.๒ ทักษะการใช้ภาษาอังกฤษ

(๑)
ระดับความรู้
ความสามารถ
และทักษะ
ที่คาดหวัง

(๒)
ระดับความรู้
ความสามารถ
และทักษะ
ที่แสดงออก

หลักฐาน/
พฤติกรรมบ่งชี้
(ถ้ามี)

๒

หมายถึง ทักษะในการนําภาษาอังกฤษมาใช้ในงาน
ระดับที่ ๑ สามารถพูด เขียน อ่าน และฟังภาษาอังกฤษในระดับเบื้องต้น และสื่อสารให้เข้าใจได้
ระดับที่ ๒ มีทักษะระดับที่ ๑ และสามารถพูด เขียน อ่าน และฟังภาษาอังกฤษ และทําความเข้าใจสาระสําคัญของเนื้อหาต่าง ๆ ได้
ระดับที่ ๓ มีทักษะระดับที่ ๒ และสามารถใช้ภาษาอังกฤษเพื่อการติดต่อสัมพันธ์ในการปฏิบัติงานได้โดยถูกหลักไวยากรณ์
ระดับที่ ๔ มีทักษะระดับที่ ๓ และเข้าใจสํานวนภาษาอังกฤษในรูปแบบต่าง ๆ สามารถประยุกต์ใช้ในงานได้อย่างถูกต้อง ทั้งในหลักไวยากรณ์และ
ความเหมาะสมในเชิงเนื้อหา
ระดับที่ ๕ มีทักษะระดับที่ ๔ และมีความเชี่ยวชาญในการใช้ภาษาอังกฤษอย่างลึกซึ้ง ใกล้เคียงกับเจ้าของภาษา สามารถประยุกต์โวหารทุกรูปแบบ
ได้อย่างคล่องแคล่ว ถูกต้อง และสละสวย อีกทั้งมีความเชี่ยวชาญ ศัพท์เฉพาะด้านในสาขาวิชาของตนอย่างลึกซึ้ง
๓.๓ ทักษะการคํานวณ

๒

หมายถึง ทักษะในการทําความเข้าใจและคิดคํานวณข้อมูลต่าง ๆ ได้อย่างถูกต้อง
ระดับที่ ๑ มีทักษะในการคิดคํานวณขั้นพื้นฐานได้อย่างถูกต้องและรวดเร็ว
ระดับที่ ๒ มีทักษะตามที่กําหนดไว้ในระดับที่ ๑ และสามารถทําความเข้าใจข้อมูลด้านตัวเลขได้อย่างถูกต้อง
ระดับที่ ๓ มีทักษะตามที่กําหนดไว้ในระดับที่ ๒ และสามารถใช้สูตรคณิตศาสตร์ หรือเครื่องมือต่าง ๆ ในการคํานวณข้อมูลด้านตัวเลขได้
ระดับที่ ๔ มีทักษะตามที่กําหนดไว้ในระดับที่ ๓ และสามารถวิเคราะห์ข้อมูลทางสถิติ และตัวเลขที่ซับซ้อนได้
ระดับที่ ๕ มีทักษะตามที่กําหนดไว้ในระดับที่ ๔ สามารถแก้ไขข้อผิดพลาดในข้อมูลตัวเลขได้เข้าใจข้อมูลต่าง ๆ ในภาพรวม และอธิบายชี้แจงให้เป็นที่เข้าใจได้
๓.๔ ทักษะการจัดการข้อมูล

แบบ ก.บ.พ. ๕/๗

หมายถึง ทักษะในการบริหารจัดการข้อมูล ตลอดจนวิเคราะห์ข้อมูลเพื่อประโยชน์ในงาน
ระดับที่ ๑ สามารถเก็บรวบรวมข้อมูลได้อย่างเป็นระบบ และพร้อมใช้ รวมถึงสามารถแสดงผลข้อมูลในรูปแบบต่าง ๆ เช่น กราฟ รายงาน เป็นต้น
ระดับที่ ๒ มีทักษะระดับที่ ๑ และสามารถวิเคราะห์ และประเมินผลข้อมูลได้อย่างถูกต้อง
ระดับที่ ๓ มีทักษะระดับที่ ๒ และสามารถสรุปผลการวิเคราะห์ นําเสนอทางเลือก ระบุข้อดีข้อเสีย ฯลฯ โดยอ้างอิงจากข้อมูลที่มีอยู่ได้
ระดับที่ ๔ มีทักษะระดับที่ ๓ และสามารถพยากรณ์ หรือสร้างแบบจําลองเพื่อพยากรณ์ หรือตีความโดยอ้างอิงจากข้อมูลที่มีอยู่
ระดับที่ ๕ มีทักษะระดับที่ ๔ และสามารถออกแบบเลือกใช้หรือประยุกต์วิธีการในการจัดทําแบบจําลองต่าง ๆ ได้อย่างถูกต้องเหมาะสม

๒

แบบประเมินความรู้ความสามารถ และทักษะ
ตําแหน่งประเภทผู้บริหาร ระดับผู้อํานวยการสํานักงานอธิการบดีหรือเทียบเท่า
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร
(๓) การประเมิน
จํานวนความรู้
ความสามารถและทักษะ
ที่จําเป็น

หลักเกณฑ์การประเมิน
จํานวนความรู้ความสามารถและทักษะที่จําเป็น
จํานวนความรู้ความสามารถและทักษะที่จําเป็น
จํานวนความรู้ความสามารถและทักษะที่จําเป็น
จํานวนความรู้ความสามารถและทักษะที่จําเป็น

สูงกว่าหรือเท่ากับ ระดับความรู้ความสามารถและทักษะที่จําเป็นที่คาดหวัง
ต่ํากว่า ระดับความรู้ความสามารถและทักษะที่จําเป็นที่คาดหวัง ๑ ระดับ
ต่ํากว่า ระดับความรู้ความสามารถและทักษะที่จําเป็นที่คาดหวัง ๒ ระดับ
ต่ํากว่า ระดับความรู้ความสามารถและทักษะที่จําเป็นที่คาดหวัง ๓ ระดับ

(๕) สรุปคะแนนความรู้ความสามารถและทักษะที่จําเป็นสําหรับตําแหน่งที่จะประเมิน

=

คูณด้วย

คะแนน

๓
๒
๑
๐
(๔) ผลรวมคะแนน
ผลรวมคะแนน

จํานวนความรู้ความสามารถและทักษะที่จําเป็นที่ใช้ในการประเมิน X ๓ คะแนน

(๖) ความเห็นเพิ่มเติมของผู้ประเมิน

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

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

แบบ ก.บ.พ. ๕/๘

(ลงชื่อ) ……………………………………………………….. ผู้ประเมิน

แบบประเมินสมรรถนะที่จําเป็นสําหรับตําแหน่งที่จะประเมิน
ตําแหน่งประเภทผู้บริหาร ระดับผู้อํานวยการสํานักงานอธิการบดีหรือเทียบเท่า
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร
ชื่อผู้ขอรับการประเมิน (นาย/นาง/นางสาว) ............................................................................ ตําแหน่ง ......................................................... สังกัด ..............................................................................

สมรรถนะที่จําเป็นสําหรับตําแหน่งที่จะประเมิน
๑. การมุ่งผลสัมฤทธิ์ (Achievement Orientation)

(๒)
(๑)
ระดับสมรรถนะ ระดับสมรรถนะ
ที่แสดงออก
ที่คาดหวัง

หลักฐาน/
พฤติกรรมบ่งชี้

๕

ความมุ่งมั่นจะปฏิบัติหน้าที่ราชการให้ดีหรือให้เกินมาตรฐานที่มีอยู่ โดยมาตรฐานนี้อาจเป็นผลการปฏิบัติงานที่ผ่านมาของตนเอง หรือเกณฑ์วัดผลสัมฤทธิ์
ที่ส่วนราชการกําหนดขึ้น อีกทั้งยังหมายรวมถึงการสร้างสรรค์พัฒนาผลงานหรือกระบวนการปฏิบัติงานตามเป้าหมายที่ยากและท้าทายชนิดที่อาจไม่เคยมีผู้ใด
สามารถกระทําได้มาก่อน
ระดับที่ ๐ ไม่แสดงสมรรถนะด้านนี้อย่างชัดเจน
ระดับที่ ๑ มีความรับผิดชอบในงาน สามารถส่งงานได้ตามกําหนดเวลาแสดงออกว่าต้องการทํางานให้ได้ดีขึ้น เช่น ถามถึงวิธีการ หรือ ข้อแนะนําอย่าง
กระตือรือร้น สนใจใคร่รู้
ระดับที่ ๒ แสดงสมรรถนะระดับที่ ๑ และทํางานได้ตามผลงานตามเป้าหมายที่ผู้บังคับบัญชากําหนดหรือเป้าหมายของหน่วยงานที่รับผิดชอบ
ระดับที่ ๓ แสดงสมรรถนะระดับที่ ๒ และปรับปรุงวิธีการที่ทําให้ทํางานได้ดีขึ้น เร็วขึ้นมีคุณภาพดีขึ้นหรือมีประสิทธิภาพมากขึ้น
ระดับที่ ๔ แสดงสมรรถนะระดับที่ ๓ และทําการพัฒนาระบบ ขั้นตอน วิธีการทํางาน เพื่อให้ได้ผลงานที่โดดเด่น และแตกต่างอย่างไม่เคยมีใครได้ทํามาก่อน
ระดับที่ ๕ แสดงสมรรถนะระดับที่ ๔ และบริหารจัดการและทุ่มเทเวลา ตลอดจนทรัพยากร เพื่อให้ได้ประโยชน์สูงสุดต่อภารกิจของหน่วยงานตามที่วางแผนไว้

๒. บริการที่ดี (Service Orientation)

แบบ ก.บ.พ. ๕/๙

ความตั้งใจและความพยายามของข้าราชการในการให้บริการเพื่อสนองความต้องการของประชาชน ตลอดจนของหน่วยงานภาครัฐอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง
ระดับที่ ๐ ไม่แสดงสมรรถนะด้านนี้ หรือแสดงอย่างไม่ชัดเจน
ระดับที่ ๑ ให้การบริการที่เป็นมิตร สุภาพ เต็มใจต้อนรับให้บริการด้วยอัธยาศัยไมตรีอันดี และสร้างความประทับใจแก่ผู้รับบริการ
ระดับที่ ๒ แสดงสมรรถนะระดับที่ ๑ และประสานงานภายในหน่วยงาน และกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเพื่อให้ผู้รับบริการได้รับบริการที่ต่อเนื่องและรวดเร็ว
ระดับที่ ๓ แสดงสมรรถนะระดับที่ ๒ และรับเป็นธุระ ช่วยแก้ปัญหาหรือหาแนวทางแก้ไขปัญหาที่เกิดขึ้นแก่ผู้รับบริการอย่างรวดเร็ว เต็มใจ ไม่บ่ายเบี่ยง
ไม่แก้ตัว หรือปัดภาระ
ระดับที่ ๔ แสดงสมรรถนะระดับที่ ๓ และคอยให้ข้อมูล ข่าวสาร ความรู้ที่เกี่ยวข้องกับงานทีก่ ําลังให้บริการอยู่ ซึ่งเป็นประโยชน์แก่ผู้รับบริการ แม้ว่าผู้รับบริการ
จะไม่ได้ถามถึงหรือไม่ทราบมาก่อน
ระดับที่ ๕ แสดงสมรรถนะระดับที่ ๔ และเข้าใจความจําเป็นหรือความต้องการที่แท้จริงของผู้รับบริการและ / หรือใช้เวลาแสวงหาข้อมูลและ ทําความเข้าใจ
เกี่ยวกับความจําเป็น หรือความต้องการที่แท้จริงของผู้รับบริการ
ระดับที่ ๖ แสดงสมรรถนะระดับที่ ๕ และปฏิบัติตนเป็นที่ปรึกษาที่ผู้รับบริการไว้วางใจ ตลอดจนเป็นส่วนช่วยในการตัดสินใจของผู้รับบริการ

๖

แบบประเมินสมรรถนะที่จําเป็นสําหรับตําแหน่งที่จะประเมิน
ตําแหน่งประเภทผู้บริหาร ระดับผู้อํานวยการสํานักงานอธิการบดีหรือเทียบเท่า
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร
สมรรถนะที่จําเป็นสําหรับตําแหน่งที่จะประเมิน
๓. การสั่งสมความเชี่ยวชาญในงานอาชีพ (Expertise)

(๑)
(๒)
ระดับสมรรถนะ ระดับสมรรถนะ
ที่คาดหวัง
ที่แสดงออก

หลักฐาน/
พฤติกรรมบ่งชี้

๕

ความขวนขวาย สนใจใฝ่รู้เพื่อสั่งสม พัฒนาศักยภาพ ความรู้ความสามารถของตนในการปฏิบัติราชการ ด้วยการศึกษา ค้นคว้าหาความรู้ พัฒนาตนเองอย่าง
ต่อเนื่อง อีกทั้งรู้จักพัฒนาปรับปรุง ประยุกต์ใช้ความรู้เชิงวิชาการและเทคโนโลยีต่าง ๆ เข้ากับการปฏิบัติงานให้เกิดผลสัมฤทธิ์
ระดับที่ ๐ ไม่แสดงสมรรถนะด้านนี้ หรือแสดงอย่างไม่ชัดเจน
ระดับที่ ๑ กระตือรือร้นในการศึกษาหาความรู้ สนใจเทคโนโลยีและองค์ความรู้ใหม่ ๆ ในสาขาอาชีพของตน
ระดับที่ ๒ แสดงสมรรถนะระดับที่ ๑ และรอบรู้เท่าทันเทคโนโลยีหรือองค์ความรู้ใหม่ ๆ ในสาขาอาชีพของตนและที่เกี่ยวข้อง หรืออาจมีผลกระทบต่อ
การปฏิบัติหน้าที่ของตน
ระดับที่ ๓ แสดงสมรรถนะระดับที่ ๒ และสามารถนําวิชาการ ความรู้ หรือเทคโนโลยีใหม่ ๆ มาประยุกต์ใช้ในการปฏิบัติงานได้
ระดับที่ ๔ แสดงสมรรถนะระดับที่ ๓ และมีความรู้ความเชี่ยวชาญในเรื่องที่เกี่ยวกับงานหลายด้าน (สหวิทยาการ) และสามารถนําความรู้ไปปรับใช้ให้ปฏิบัติ
ได้อย่างกว้างขวางครอบคลุม
ระดับที่ ๕ แสดงสมรรถนะระดับที่ ๔ และสนับสนุนให้เกิดบรรยากาศแห่งการพัฒนา ความเชี่ยวชาญในองค์กรด้วยการจัดสรรทรัพยากร เครื่องมือ
อุปกรณ์ที่เอื้อต่อการพัฒนา

๔. จริยธรรม (Integrity)

แบบ ก.บ.พ. ๕/๑๐

การครองตนและการประพฤติปฏิบัติถูกต้องเหมาะสมทั้งตามหลักกฎหมายและคุณธรรมจริยธรรม ตลอดจนหลักแนวทางในวิชาชีพของตน โดยมุ่งประโยชน์ของ
ประเทศชาติมากกว่าประโยชน์ส่วนตน ทั้งนี้เพี่อธํารงรักษาศักดิ์ศรีแห่งอาชีพข้าราชการ อีกทั้งเพื่อเป็นกําลังสําคัญในการสนับสนุนผลักดันให้ภารกิจหลักภาครัฐ
บรรลุเป้าหมายที่กําหนดไว้
ระดับที่ ๐ ไม่แสดงสมรรถนะด้านนี้ หรือแสดงอย่างไม่ชัดเจน
ระดับที่ ๑ ปฏิบัติหน้าที่ด้วยความโปร่งใส ซื่อสัตย์สุจริต ถูกต้อง ทั้งตามหลักกฎหมาย จริยธรรมและระเบียบวินัย
ระดับที่ ๒ แสดงสมรรถนะระดับที่ ๑ และมีจิตสํานึกและความภาคภูมิใจในความเป็นข้าราชการ อุทิศแรงกายแรงใจผลักดันให้ภารกิจหลักของตนและหน่วยงาน
บรรลุผล เพื่อสนับสนุนส่งเสริมการพัฒนาประเทศชาติ และสังคมไทย
ระดับที่ ๓ แสดงสมรรถนะระดับที่ ๒ และยึดมั่นในหลักการและจรรยาบรรณของวิชาชีพ ไม่เบี่ยงเบนด้วยอคติ หรือผลประโยชน์ส่วนตน
ระดับที่ ๔ แสดงสมรรถนะระดับที่ ๓ และตัดสินใจในหน้าที่ ปฏิบัติราชการด้วยความถูกต้อง โปร่งใส เป็นธรรม แม้ผลของการปฏิบัติอาจสร้างศัตรูหรือ
ก่อความไม่พึงพอใจให้แก่ผู้ที่เกี่ยวข้องหรือเสียผลประโยชน์
ระดับที่ ๕ แสดงสมรรถนะระดับที่ ๔ และธํารงความถูกต้อง ยืนหยัดพิทักษ์ผลประโยชน์และชื่อเสียงของประเทศชาติ แม้ในสถานการณ์ที่อาจเสี่ยงต่อ
ความมั่นคงในตําแหน่งหน้าที่การงาน หรืออาจเสี่ยงภัยต่อชีวิต

๕

แบบประเมินสมรรถนะที่จาํ เป็นสําหรับตําแหน่งที่จะประเมิน

ตําแหน่งประเภทผู้บริหาร ระดับผู้อํานวยการสํานักงานอธิการบดีหรือเทียบเท่า
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร

สมรรถนะที่จําเป็นสําหรับตําแหน่งที่จะประเมิน

๕. ความร่วมแรงร่วมใจ (Teamwork)

(๒)
(๑)
ระดับสมรรถนะ ระดับสมรรถนะ
ที่แสดงออก
ที่คาดหวัง

หลักฐาน/
พฤติกรรมบ่งชี้

๕

พฤติกรรมที่แสดง ๑) ความตั้งใจที่จะทํางานร่วมกับผู้อื่น เป็นส่วนหนึ่งในทีมงาน หน่วยงาน หรือ องค์กร โดยผู้ปฏิบัติมีฐานะเป็นสมาชิกในทีม มิใช่ฐานะ
หัวหน้าทีม และ ๒) ความสามารถในการสร้างและธํารงรักษาสัมพันธภาพกับสมาชิกในทีม
ระดับที่ ๐ ไม่แสดงสมรรถนะด้านนี้ หรือแสดงอย่างไม่ชัดเจน
ระดับที่ ๑ รายงานให้สมาชิกทราบความคืบหน้าของการดําเนินงานในกลุ่ม หรือข้อมูลอื่น ๆ ที่เป็นประโยชน์ต่อการทํางานอย่างต่อเนื่อง
ระดับที่ ๒ แสดงสมรรถนะระดับที่ ๑ และสร้างสัมพันธ์ เข้ากับผู้อื่นในกลุ่มได้ดี
ระดับที่ ๓ แสดงสมรรถนะระดับที่ ๒ และประมวลความคิดเห็นต่าง ๆ มาใช้ประกอบการตัดสินใจหรือวางแผนงาน ร่วมกันในทีม
ระดับที่ ๔ แสดงสมรรถนะระดับที่ ๓ และรักษามิตรภาพอันดีกับเพื่อนร่วมงานเพื่อช่วยเหลือกันในวาระต่าง ๆ ให้งานสําเร็จลุล่วงเป็นประโยชน์ต่อส่วนรวม
ระดับที่ ๕ แสดงสมรรถนะระดับที่ ๔ และประสานสัมพันธ์ส่งเสริมขวัญกําลังใจของทีมเพื่อรวมพลังกันในการปฏิบัติภารกิจใหญ่น้อยต่าง ๆ ให้บรรลุผล

แบบ ก.บ.พ. ๕/๑๑

แบบประเมินสมรรถนะที่จําเป็นสําหรับตําแหน่งที่จะประเมิน
ตําแหน่งประเภทผู้บริหาร ระดับผู้อํานวยการสํานักงานอธิการบดีหรือเทียบเท่า
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร
หลักเกณฑ์การประเมิน

จํานวนสมรรถนะ

(๓) การประเมิน
คูณด้วย

จํานวนสมรรถนะหลัก สูงกว่าหรือเท่ากับ ระดับสมรรถนะที่คาดหวัง

๓

จํานวนสมรรถนะหลัก ต่าํ กว่า ระดับสมรรถนะที่คาดหวัง ๑ ระดับ

๒

จํานวนสมรรถนะหลัก ต่าํ กว่า ระดับสมรรถนะที่คาดหวัง ๒ ระดับ

๑

จํานวนสมรรถนะหลัก ต่าํ กว่า ระดับสมรรถนะที่คาดหวัง ๓ ระดับ

๐

คะแนน

(๔) ผลรวมคะแนน
(๕) สรุปคะแนนส่วนพฤติกรรมการปฏิบัติราชการ (สมรรถนะ)

=

ผลรวมคะแนน
จํานวนสมรรถนะที่ใช้ในการประเมิน X ๓ คะแนน

(๖) ความเห็นเพิ่มเติมของผู้ประเมิน

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

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

แบบ ก.บ.พ. ๕/๑๒

(ลงชื่อ) ……………………………………………………….. ผู้ประเมิน

แบบประเมินสมรรถนะทางการบริหาร
ตําแหน่งประเภทผู้บริหาร ระดับผู้อํานวยการสํานักงานอธิการบดีหรือเทียบเท่า
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร
ชื่อผู้ขอรับการประเมิน (นาย/นาง/นางสาว) ............................................................................ ตําแหน่ง ......................................................... สังกัด ..............................................................................

สมรรถนะทางการบริหาร

๑. สภาวะผู้นํา ( Leadership)

(๒)
(๑)
ระดับสมรรถนะ ระดับสมรรถนะ
ที่แสดงออก
ที่คาดหวัง

หลักฐาน/
พฤติกรรมบ่งชี้
(ถ้ามี)

๕

คําจํากัดความ : ความสามารถ หรือความตั้งใจที่จะรับบทในการเป็นผู้นําของกลุ่ม กําหนดทิศทาง เป้าหมาย วิธีการทํางาน ให้ทีมปฏิบัติงานได้อย่างราบรื่น
เต็มประสิทธิภาพและบรรลุวัตถุประสงค์ของส่วนราชการ
ระดับที่ ๐ ไม่แสดงสมรรถนะด้านนี้ หรือแสดงอย่างไม่ชัดเจน
ระดับที่ ๑ ดําเนินการประชุมได้ดีและคอยแจ้งข่าวสารความเป็นไปโดยตลอด
ระดับที่ ๒ แสดงสมรรถนะระดับที่ ๑ และเป็นผู้นําในการทํางานของกลุ่มและใช้อํานาจอย่างยุติธรรม
ระดับที่ ๓ แสดงสมรรถนะระดับที่ ๒ และให้การดูแลและช่วยเหลือทีมงาน
ระดับที่ ๔ แสดงสมรรถนะระดับที่ ๓ และประพฤติตนสมกับเป็นผู้นํา
ระดับที่ ๕ แสดงสมรรถนะระดับที่ ๔ และนําทีมงานให้ก้าวไปสู่พันธกิจระยะยาวขององค์กร

๒. วิสัยทัศน์ (Visioning)

แบบ ก.บ.พ. ๕/๑๓

คําจํากัดความ : ความสามารถในการกําหนดทิศทาง ภารกิจ และเป้าหมายการทํางานที่ชัดเจน และความสามารถในการสร้างความร่วมแรงร่วมใจเพื่อให้
ภารกิจบรรลุวัตถุประสงค์
ระดับที่ ๐ ไม่แสดงสมรรถนะด้านนี้ หรือแสดงอย่างไม่ชัดเจน
ระดับที่ ๑ รู้และเข้าใจวิสัยทัศน์ขององค์กร
ระดับที่ ๒ แสดงสมรรถนะระดับที่ ๑ และช่วยทําให้ผู้อื่นรู้และเข้าใจวิสัยทัศน์ขององค์กร
ระดับที่ ๓ แสดงสมรรถนะระดับที่ ๒ แสดงสมรรถนะระดับที่ ๒ และสร้างแรงจูงใจให้ผู้อื่นเต็มใจที่จะปฏิบัติตามวิสัยทัศน์
ระดับที่ ๔ แสดงสมรรถนะระดับที่ ๓ และกําหนดนโยบายให้สอดคล้องกับวิสัยทัศน์ของส่วนราชการ
ระดับที่ ๕ แสดงสมรรถนะระดับที่ ๔ แสดงสมรรถนะระดับที่ ๔ และกําหนดวิสัยทัศน์ของส่วนราชการให้สอดคล้องกับวิสัยทัศน์ระดับประเทศ

๕

แบบประเมินสมรรถนะทางการบริหาร
ตําแหน่งประเภทผู้บริหาร ระดับผู้อํานวยการสํานักงานอธิการบดีหรือเทียบเท่า
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร
สมรรถนะทางการบริหาร

๓. การวางกลยุทธ์ภาครัฐ (Strategic Orientation)

(๑)
(๒)
ระดับสมรรถนะ ระดับสมรรถนะ
ที่คาดหวัง
ที่แสดงออก

หลักฐาน/
พฤติกรรมบ่งชี้
(ถ้ามี)

๕

คําจํากัดความ : ความเข้าใจวิสัยทัศน์และนโยบายภาครัฐและสามารถนํามาประยุกต์ใช้ในการกําหนดกลยุทธ์ของส่วนราชการได้
ระดับที่ ๐ ไม่แสดงสมรรถนะด้านนี้ หรือแสดงอย่างไม่ชัดเจน
ระดับที่ ๑ รู้และเข้าใจนโยบายรวมทั้งภารกิจภาครัฐ ว่ามีความเกี่ยวโยงกับหน้าที่ ความรับผิดชอบของหน่วยงานอย่างไร
ระดับที่ ๒ แสดงสมรรถนะระดับที่ ๑ และนําประสบการณ์มาประยุกต์ใช้ในการกําหนดกลยุทธ์ได้
ระดับที่ ๓ แสดงสมรรถนะระดับที่ ๒ และนําทฤษฎีหรือแนวคิดซับซ้อนมาใช้ในการกําหนดกลยุทธ์
ระดับที่ ๔ แสดงสมรรถนะระดับที ๓ และกําหนดกลยุทธ์ที่สอดคล้องกับสถานการณ์ต่าง ๆ ที่เกิดขึ้น
ระดับที่ ๕ แสดงสมรรถนะระดับที่ ๔ และบูรณาการองค์ความรู้ใหม่มาใช้ในการกําหนดกลยุทธ์ภาครัฐ

๔. ศักยภาพเพื่อนําการปรับเปลี่ยน (Change Leadership)

แบบ ก.บ.พ. ๕/๑๔

คําจํากัดความ : ความสามารถในการกระตุ้น หรือผลักดันหน่วยงานไปสู่การปรับเปลี่ยนที่เป็นประโยชน์ รวมถึงการสื่อสารให้ผู้อื่นรับรู้ เข้าใจ และดําเนินการ
ให้การปรับเปลี่ยนนั้นเกิดขึ้นจริง
ระดับที่ ๐ ไม่แสดงสมรรถนะด้านนี้ หรือแสดงอย่างไม่ชัดเจน
ระดับที่ ๑ เห็นความจําเป็นของการปรับเปลี่ยน
ระดับที่ ๒ แสดงสมรรถนะระดับที่ ๑ และสามารถทําให้ผู้อื่นเข้าใจการปรับเปลี่ยนที่จะเกิดขึ้น
ระดับที่ ๓ แสดงสมรรถนะระดับที่ ๒ และกระตุ้น และสร้างแรงจูงใจให้ผู้อื่นเห็นความสําคัญของการปรับเปลี่ยน
ระดับที่ ๔ แสดงสมรรถนะระดับที ๓ และวางแผนงานที่ดเี พื่อรับการปรับเปลี่ยนในองค์กร
ระดับที่ ๕ แสดงสมรรถนะระดับที่ ๔ และผลักดันให้เกิดการปรับเปลี่ยนอย่างมีประสิทธิภาพ

๕

แบบประเมินสมรรถนะทางการบริหาร
ตําแหน่งประเภทผู้บริหาร ระดับผู้อํานวยการสํานักงานอธิการบดีหรือเทียบเท่า
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร
สมรรถนะทางการบริหาร

๕. การควบคุมตนเอง (Self Control)

(๑)
(๒)
ระดับสมรรถนะ ระดับสมรรถนะ
ที่คาดหวัง
ที่แสดงออก

หลักฐาน/
พฤติกรรมบ่งชี้
(ถ้ามี)

๕

คําจํากัดความ : ความสามารถในการควบคุมอารมณ์และพฤติกรรมในสถานการณ์ที่อาจจะถูกยั่วยุ หรือเผชิญหน้ากับความไม่เป็นมิตร หรือต้องทํางานภายใต้
สภาวะกดดัน รวมถึงความอดทนอดกลั้นเมื่ออยู่ในสถานการณ์ที่ก่อความเครียดอย่างต่อเนื่อง
ระดับที่ ๐ ไม่แสดงสมรรถนะด้านนี้ หรือแสดงอย่างไม่ชัดเจน
ระดับที่ ๑ ไม่แสดงพฤติกรรมที่ไม่เหมาะสม
ระดับที่ ๒ แสดงสมรรถนะระดับที่ ๑ และควบคุมอารมณ์ในแต่ละสถานการณ์ได้เป็นอย่างดี
ระดับที่ ๓ แสดงสมรรถนะระดับที่ ๒ และสามารถใช้ถ้อยทีวาจา หรือปฏิบัติงานต่อไปได้อย่างสงบ แม้จะอยู่ในภาวะที่ถูกยั่วยุ
ระดับที่ ๔ แสดงสมรรถนะระดับที ๓ และจัดการความเครียดได้อย่างมีประสิทธิภาพ
ระดับที่ ๕ แสดงสมรรถนะระดับที่ ๔ และเอาชนะอารมณ์ด้วยความเข้าใจ

๖. การสอนงานและการมอบหมายงาน (Coaching and Empowering Others)

แบบ ก.บ.พ. ๕/๑๕

คําจํากัดความ : ความตั้งใจที่จะส่งเสริมการเรียนรู้หรือการพัฒนาผู้อื่นในระยะยาวจนถึงระดับที่เชื่อมั่นว่าจะสามารถมอบหมายหน้าที่ความรับผิดชอบให้ผู้นั้นมี
อิสระที่จะตัดสินใจในการปฏิบัติหน้าที่ราชการของตนได้
ระดับที่ ๐ ไม่แสดงสมรรถนะด้านนี้ หรือแสดงอย่างไม่ชัดเจน
ระดับที่ ๑ สอนงานหรือให้คําแนะนําเกี่ยวกับวิธีปฏิบัติงาน
ระดับที่ ๒ แสดงสมรรถนะระดับที่ ๑ และตั้งใจพัฒนาผู้ใต้บังคับบัญชาให้มีศักยภาพ
ระดับที่ ๓ แสดงสมรรถนะระดับที่ ๒ และวางแผน เพื่อให้โอกาสผู้ใต้บังคับบัญชาแสดงความสามารถในการทํางาน
ระดับที่ ๔ แสดงสมรรถนะระดับที ๓ และสามารถช่วยแก้ไขปัญหาที่เป็นอุปสรรคต่อการพัฒนาศักยภาพของผู้ใต้บังคับบัญชา
ระดับที่ ๕ แสดงสมรรถนะระดับที่ ๔ และทําให้ส่วนราชการมีระบบการสอนงานและการมอบหมายหน้าที่ความรับผิดชอบ

๕

แบบประเมินสมรรถนะทางการบริหาร
ตําแหน่งประเภทผู้บริหาร ระดับผู้อํานวยการสํานักงานอธิการบดีหรือเทียบเท่า
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร
(๓) การประเมิน
หลักเกณฑ์การประเมิน
จํานวนสมรรถนะทางการบริหาร
จํานวนสมรรถนะทางการบริหาร
จํานวนสมรรถนะทางการบริหาร
จํานวนสมรรถนะทางการบริหาร

สูงกว่า
ต่ํากว่า
ต่ํากว่า
ต่ํากว่า

(๕) สรุปคะแนนสมรรถนะทางการบริหาร

หรือเท่ากับระดับสมรรถนะทางการบริหารที่คาดหวัง
ระดับสมรรถนะทางการบริหาร ที่คาดหวัง ๑ ระดับ
ระดับสมรรถนะทางการบริหาร ที่คาดหวัง ๒ ระดับ
ระดับสมรรถนะทางการบริหาร ที่คาดหวัง ๓ ระดับ
=

จํานวนสมรรถนะ
ทางการบริหาร

คูณด้วย

คะแนน

๓
๒
๑
๐
(๔) ผลรวมคะแนน

ผลรวมคะแนน
สมรรถนะทางการบริหารที่ใช้ในการประเมิน X ๓ คะแนน

(๖) ความเห็นเพิ่มเติมของผู้ประเมิน

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

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

แบบ ก.บ.พ. ๕/๑๖

(ลงชื่อ) ……………………………………………………….. ผู้ประเมิน

แบบ ก.บ.พ. ๕/๑๗

แบบสรุปผลการประเมิน
ผลสัมฤทธิ์ของงานตามตัวชี้วัดของตําแหน่งทีค่ รองอยู่
ความรู้ ความสามารถ ทักษะ และสมรรถนะที่จาํ เป็นสําหรับตําแหน่งที่จะประเมิน
ตําแหน่งประเภทผู้บริหาร ระดับผู้อํานวยการสํานักงานอธิการบดีหรือเทียบเท่า

ชื่อผู้รับการประเมิน (นาย/นาง/นางสาว) ...................................................... ตําแหน่ง ...............................................
สังกัด ..................................................................
สรุปผลการประเมิน
รายการ

คะแนน (ก)

น้ําหนัก (ข)

๑. ผลสัมฤทธิ์ของงาน

๖๐

๒. ความรู้ ความสามารถ และทักษะ

๑๐

๓. สมรรถนะทีจ่ ําเป็นสําหรับตําแหน่งที่จะประเมิน

๑๐

๔. สมรรถนะทางการบริหาร

๒๐
รวม

รวมคะแนน (ก)x(ข)

๑๐๐%

เกณฑ์การประเมิน เกณฑ์ผา่ นการประเมินไม่ต่ํากว่าร้อยละ ๘๐
ผลการประเมิน
ผ่าน

ไม่ผ่าน

หมายเหตุ คะแนน (ก) ข้อ ๑ ให้ใช้คะแนนจากการประเมินผลสัมฤทธิข์ องงานของข้าราชการ (องค์ประกอบที่ ๑)
ในการเลื่อนเงินเดือน ในรอบการประเมินครั้งล่าสุด ซึ่งเป็นคะแนนก่อนการคํานวณค่าน้ําหนักร้อยละ ๗๐

(ลงชื่อ) ........................................................ ผู้ประเมิน
(.......................................................)
ตําแหน่ง ............................................................
วันที่ ........ เดือน ..................... พ.ศ. ....

แบบ ก.บ.พ. ๖/๑
แบบขอรับการประเมินเพื่อแต่งตั้งให้ดํารงตําแหน่งสูงขึน้ ตําแหน่งประเภทผูบ้ ริหาร
ระดับผู้อํานวยการกองหรือเทียบเท่า
สังกัดมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร
--------------------------------

ส่วนที่ ๑ ข้อมูลเบื้องต้นของผู้ขอรับการประเมิน (ผู้ขอรับการประเมินเป็นผูก้ รอก)
๑. ชื่อ ...........................................................................
๒. ตําแหน่ง .................................................. ระดับ ....... ตําแหน่งเลขที่ ..................
๓. สังกัด ........................................................ (งาน /กองหรือหน่วยงานเทียบเท่า/คณะหรือ
สถาบันหรือสํานัก)
๔. อัตราค่าตอบแทนปัจจุบนั ................................... บาท (ปีงบประมาณ พ.ศ. ......)
๕. เกิดวันที่ .......... เดือน ......................... พ.ศ. ......... อายุ .............. ปี
๖. ประวัติการศึกษา
คุณวุฒิ
............................
............................
............................
............................
............................
............................

(เรียงจากวุฒสิ ูงสุดตามลําดับ)
สาขา
ปี พ.ศ. ที่ได้รับ
......................... ...............................
......................... ...............................
......................... ...............................
......................... ...............................
......................... ...............................
......................... ...............................

๗. ประวัติการฝึกอบรมหรือดูงาน
วันเดือนปี ระยะเวลา
................ .................
................ .................
................ .................
................ .................
................ .................
................ .................

รายการฝึกอบรม/ดูงาน
.....................................
.....................................
.....................................
.....................................
.....................................
.....................................

สถานศึกษาและประเทศ
.........................................
.........................................
.........................................
.........................................
.........................................
.........................................

สถานที่
........................
........................
........................
........................
........................
........................

จัดโดย
………………
………………
………………
………………
………………
………………

แบบ ก.บ.พ. ๖/๒

ส่วนที่ ๑ ข้อมูลเบื้องต้นของผู้ขอรับการประเมิน (ต่อ)
๘. ประวัติการปฏิบัติงาน (เริ่มจากการปฏิบัตหิ น้าที่จนถึงปัจจุบัน/การโยกย้ายตําแหน่ง/
การเลื่อนระดับตําแหน่ง)
วัน เดือน ปี

ตําแหน่ง

ระดับ

สังกัด

(๑) ………………………
(๒) ………………………
(๓) ………………………
(๔) ………………………
(๕) ………………………

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

…………………
…………………
…………………
…………………
…………………

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

๙. ประสบการณ์พิเศษในการปฏิบัติงาน (เคยปฏิบัติงานเกี่ยวกับอะไรบ้างที่นอกเหนือจากข้อ ๘
เช่น เป็นหัวหน้าโครงการ หัวหน้างาน กรรมการ อนุกรรมการ วิทยากร เป็นต้น)
.........................................................................................................................................
.........................................................................................................................................
.........................................................................................................................................
๑๐. ประวัติการถูกลงโทษทางวินยั (ถ้ามี) ..............................................................................
.........................................................................................................................................

ขอรับรองว่าข้อความดังกล่าวข้างต้นเป็นความจริงทุกประการ

(ลงชื่อ) .................................................... ผู้ขอรับการประเมิน
(....................................................)
(ตําแหน่ง) ....................................................
(วันที่) ......... / ....................... / ...................

แบบ ก.บ.พ. ๖/๓
ส่วนที่ ๒ (สําหรับเจ้าหน้าทีก่ รอก)
การตรวจสอบคุณสมบัติของบุคคล
สรุปผลการตรวจสอบคุณสมบัติของบุคคล
( ) มีคณ
ุ สมบัติครบถ้วนที่จะดําเนินการต่อไปได้
( ) ขาดคุณสมบัติ เนือ่ งจาก ...........................................................
(ลงชื่อ) .................................................... ผู้ตรวจสอบ
(....................................................)
(ตําแหน่ง) ....................................................
(วันที่) ............ / ....................... / .................

ส่วนที่ ๓ หน้าที่ความรับผิดชอบของตําแหน่งในปัจจุบัน
๑) หน้าที่ความรับผิดชอบตามที่ปรากฏในโครงสร้าง (ให้เขียนรายละเอียดพร้อมทั้งปริมาณงานย้อนหลัง
๓ ปี) ทั้งนี้ให้แนบรายละเอียดดังนี้
แผนภูมิการแบ่งส่วนราชการและลักษณะงานที่ปฏิบัติอย่างย่อๆ
แผนภูมิอตั รากําลังตามโครงสร้าง (จัดทําเป็นเอกสารแนบท้าย)
๒) หน้าที่ความรับผิดชอบพิเศษที่ได้รับมอบหมายอื่น ๆ

คํารับรองและความเห็นของผู้บังคับบัญชา
........................................................................................................................................................................
......................................................................................................................................................................................
......................................................................................................................................................................................
......................................................................................................................................................................................
......................................................................................................................................................................................
(ลงชื่อ) .................................................... ผู้บังคับบัญชา
(....................................................)
(ตําแหน่ง) ....................................................
(วันที่) ........ / ....................... / ..................

แบบ ก.บ.พ. ๖/๔
ส่วนที่ ๔ สรุปความเห็นของคณะกรรมการ
เหมาะสม เนื่องจาก ..................................................................................................................................
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
ไม่เหมาะสม เนื่องจาก ..............................................................................................................................
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
(ลงชื่อ) .................................................... ประธานกรรมการ
(....................................................)
(ตําแหน่ง) ....................................................
(ลงชื่อ) .................................................... กรรมการ
(....................................................)
(ตําแหน่ง) ....................................................
(ลงชื่อ) .................................................... กรรมการ
(....................................................)
(ตําแหน่ง) ....................................................
(ลงชื่อ) .................................................... เลขานุการ
(....................................................)
(ตําแหน่ง) ....................................................
(วันที่) ........ / ....................... / ..................

แบบประเมินความรู้ความสามารถ และทักษะ
ตําแหน่งประเภทผู้บริหาร ระดับผู้อํานวยการกองหรือเทียบเท่า
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร
ชื่อผู้ขอรับการประเมิน (นาย/นาง/นางสาว) ............................................................................ ตําแหน่ง ......................................................... สังกัด ..............................................................................

ความรู้ความสามารถ และทักษะ

(๑)
ระดับความรู้
ความสามารถ
และทักษะ
ที่คาดหวัง

(๒)
ระดับความรู้
ความสามารถ
และทักษะ
ที่แสดงออก

หลักฐาน/
พฤติกรรมบ่งชี้
(ถ้ามี)

๑. ความรู้ความสามารถที่เป็นจําเป็นสําหรับการปฏิบัติงาน

ตําแหน่งประเภทผู้บริหาร
ระดับที่ ๑ มีความรู้ความสามารถตามที่กําหนดไว้ในระดับที่ ๓ ของตําแหน่งประเภทวิชาชีพเฉพาะและเชี่ยวชาญเฉพาะ
ระดับที่ ๒ มีความรู้ความสามารถตามที่กําหนดไว้ในระดับที่ ๔ ของตําแหน่งประเภทวิชาชีพเฉพาะและเชี่ยวชาญเฉพาะ

๑

แบบ ก.บ.พ. ๖/๕

ตําแหน่งประเภทวิชาชีพเฉพาะหรือเชี่ยวชาญเฉพาะ
ระดับที่ ๑ มีวุฒิการศึกษาระดับปริญญา และสามารถนําองค์ความรู้ที่ศกึ ษามาใช้ในการปฏิบัติหน้าที่ราชการได้
ระดับที่ ๒ มีความรู้ความสามารถตามที่กําหนดไว้ในระดับที่ ๑ และมีความรู้ความสามารถ ความชํานาญงาน ทักษะ และประสบการณ์สูงเฉพาะด้านหรือ
เฉพาะทาง โดยใช้หรือประยุกต์หลักการ เหตุผล แนวความคิด วิธีการปฏิบัติงาน หรือพัฒนางานในหน้าที่ หรือแก้ไขปัญหาที่มีความยุ่งยาก
และมีขอบเขตกว้างขวาง
ระดับที่ ๓ มีความรู้ความสามารถตามที่กําหนดไว้ในระดับที่ ๒ และมีความรู้ความสามารถ ความชํานาญงาน ทักษะ และประสบการณ์สูงมากเฉพาะด้าน
หรือเฉพาะทาง โดยใช้หรือประยุกต์หลักการ เหตุผล แนวความคิด วิธีการปฏิบัติงาน หรือพัฒนางานในหน้าที่ หรือแก้ไขปัญหาที่มีความยุ่งยาก
มากและมีขอบเขตกว้างขวาง
ระดับที่ ๔ มีความรู้ความสามารถตามที่กําหนดไว้ในระดับ ๓ และมีความเชียวชาญและประสบการณ์สูงเกี่ยวกับทฤษฎี หลักวิชา หรือหลักการเกี่ยวกับงาน
เฉพาะด้านหรือเฉพาะทาง โดยประยุกต์ทฤษฎี แนวความคิด เพื่อแก้ไขปัญหาที่มีความยุ่งยากและมีขอบเขตกว้างขวาง หรือถ่ายทอดความรู้
ตลอดจนให้คําปรึกษาแนะนําได้
ระดับที่ ๕ มีความรู้ความสามารถตามที่กําหนดไว้ในระดับที่ ๔ และมีความเชี่ยวชาญและประสบการณ์สูงมากเกี่ยวกับทฤษฎี หลักวิชา หรือหลักการ
เกี่ยวกับงานเฉพาะด้านหรือเฉพาะทาง โดยประยุกต์ทฤษฎี แนวความคิด เพื่อแก้ไขปัญหาที่มีความยุ่งยากมากและมีขอบเขตกว้างขวางมาก
หรือถ่ายทอดความรู้ ตลอดจนให้คําปรึกษาแนะนําได้

แบบประเมินความรู้ความสามารถ และทักษะ
ตําแหน่งประเภทผู้บริหาร ระดับผู้อํานวยการกองหรือเทียบเท่า
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร

ความรู้ความสามารถ และทักษะ

๒. ความรู้เรื่องกฎหมายและกฎระเบียบราชการ

(๑)
ระดับความรู้
ความสามารถ
และทักษะ
ที่คาดหวัง

(๒)
ระดับความรู้
ความสามารถ
และทักษะ
ที่แสดงออก

หลักฐาน/
พฤติกรรมบ่งชี้
(ถ้ามี)

๓

หมายถึง ความรู้เรื่องกฎหมายตลอดจนกฎระเบียบต่าง ๆ ที่ต้องใช้ในการปฏิบัติหน้าที่ราชการ
ระดับที่ ๑ มีความรู้ความเข้าใจกฎหมาย หรือระเบียบที่เกี่ยวข้องกับการปฏิบัติหน้าที่ราชการงานประจําที่ปฏิบัติอยู่
ระดับที่ ๒ มีความรู้ความเข้าใจตามที่กําหนดไว้ในระดับที่ ๑ และสามารถหาคําตอบในทางกฎหมายได้เมื่อมีข้อสงสัยในการปฏิบัติหน้าที่ราชการ
ระดับที่ ๓ มีความรู้ความเข้าใจตามที่กําหนดไว้ในระดับที่ ๒ และสามารถนําไปประยุกต์เพื่อแก้ปัญหาในทางกฎหมาย หรือตอบคําถามข้อสงสัยในการปฏิบัติ
หน้าที่ราชการให้แก่หน่วยงานหรือบุคคลที่เกี่ยวข้องได้
ระดับที่ ๔ มีความรู้ความเข้าใจตามที่กําหนดไว้ในระดับที่ ๓ และมีความรู้ความเข้าใจกฎหมายหรือระเบียบอื่นที่เกี่ยวข้องกับกฎหมายหรือระเบียบในการปฏิบัติ
หน้าที่ราชการ รวมทั้งสามารถแนะนํา หรือให้คําปรึกษาในภาพรวมได้
ระดับที่ ๕ มีความรู้ความเข้าใจตามที่กําหนดไว้ในระดับที่ ๔ และมีความเชี่ยวชาญทางกฎหมาย สามารถให้คําแนะนําปรึกษา วิเคราะห์เหตุผลและแก้ไขปัญหา
ได้อย่างมีประสิทธิภาพ

๓. ทักษะที่จําเป็นสําหรับการปฏิบัติงาน

๒

๓.๑ ทักษะการใช้คอมพิวเตอร์

แบบ ก.บ.พ. ๖/๖

หมายถึง ทักษะในการใช้โปรแกรมคอมพิวเตอร์ต่าง ๆ ได้อย่างมีประสิทธิภาพ
ระดับที่ ๑ สามารถใช้คอมพิวเตอร์ในระดับเบื้องต้นได้
ระดับที่ ๒ มีทักษะระดับที่ ๑ และสามารถใช้โปรแกรมขั้นพื้นฐานได้อย่างคล่องแคล่ว
ระดับที่ ๓ มีทักษะระดับที่ ๒ และสามารถใช้โปรแกรมต่าง ๆ ในการปฏิบัติงานได้อย่างคล่องแคล่ว
ระดับที่ ๔ มีทักษะระดับที่ ๓ และมีความเชี่ยวชาญในโปรแกรมที่ใช้ หรือสามารถแก้ไขหรือปรับปรุงโปรแกรมเพื่อนํามาพัฒนาระบบการปฏิบัติงานได้
ระดับที่ ๕ มีทักษะระดับที่ ๔ และมีความเข้าใจอย่างลึกซึ้ง เชี่ยวชาญในโปรแกรมต่าง ๆ อย่างกว้างขวาง หรือสามารถเขียนโปรแกรมเพื่อพัฒนาระบบ
การปฏิบัติงานได้

แบบประเมินความรู้ความสามารถ และทักษะ
ตําแหน่งประเภทผู้บริหาร ระดับผู้อํานวยการกองหรือเทียบเท่า
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร

ความรู้ความสามารถ และทักษะ

๓.๒ ทักษะการใช้ภาษาอังกฤษ

(๑)
ระดับความรู้
ความสามารถ
และทักษะ
ที่คาดหวัง

(๒)
ระดับความรู้
ความสามารถ
และทักษะ
ที่แสดงออก

หลักฐาน/
พฤติกรรมบ่งชี้
(ถ้ามี)

๒

หมายถึง ทักษะในการนําภาษาอังกฤษมาใช้ในงาน
ระดับที่ ๑ สามารถพูด เขียน อ่าน และฟังภาษาอังกฤษในระดับเบื้องต้น และสื่อสารให้เข้าใจได้
ระดับที่ ๒ มีทักษะระดับที่ ๑ และสามารถพูด เขียน อ่าน และฟังภาษาอังกฤษ และทําความเข้าใจสาระสําคัญของเนื้อหาต่าง ๆ ได้
ระดับที่ ๓ มีทักษะระดับที่ ๒ และสามารถใช้ภาษาอังกฤษเพื่อการติดต่อสัมพันธ์ในการปฏิบัติงานได้โดยถูกหลักไวยากรณ์
ระดับที่ ๔ มีทักษะระดับที่ ๓ และเข้าใจสํานวนภาษาอังกฤษในรูปแบบต่าง ๆ สามารถประยุกต์ใช้ในงานได้อย่างถูกต้อง ทั้งในหลักไวยากรณ์และ
ความเหมาะสมในเชิงเนื้อหา
ระดับที่ ๕ มีทักษะระดับที่ ๔ และมีความเชี่ยวชาญในการใช้ภาษาอังกฤษอย่างลึกซึ้ง ใกล้เคียงกับเจ้าของภาษา สามารถประยุกต์โวหารทุกรูปแบบ
ได้อย่างคล่องแคล่ว ถูกต้อง และสละสวย อีกทั้งมีความเชี่ยวชาญ ศัพท์เฉพาะด้านในสาขาวิชาของตนอย่างลึกซึ้ง
๓.๓ ทักษะการคํานวณ

๒

หมายถึง ทักษะในการทําความเข้าใจและคิดคํานวณข้อมูลต่าง ๆ ได้อย่างถูกต้อง
ระดับที่ ๑ มีทักษะในการคิดคํานวณขั้นพื้นฐานได้อย่างถูกต้องและรวดเร็ว
ระดับที่ ๒ มีทักษะตามที่กําหนดไว้ในระดับที่ ๑ และสามารถทําความเข้าใจข้อมูลด้านตัวเลขได้อย่างถูกต้อง
ระดับที่ ๓ มีทักษะตามที่กําหนดไว้ในระดับที่ ๒ และสามารถใช้สูตรคณิตศาสตร์ หรือเครื่องมือต่าง ๆ ในการคํานวณข้อมูลด้านตัวเลขได้
ระดับที่ ๔ มีทักษะตามที่กําหนดไว้ในระดับที่ ๓ และสามารถวิเคราะห์ข้อมูลทางสถิติ และตัวเลขที่ซับซ้อนได้
ระดับที่ ๕ มีทักษะตามที่กําหนดไว้ในระดับที่ ๔ สามารถแก้ไขข้อผิดพลาดในข้อมูลตัวเลขได้เข้าใจข้อมูลต่าง ๆ ในภาพรวม และอธิบายชี้แจงให้เป็นที่เข้าใจได้
๓.๔ ทักษะการจัดการข้อมูล

แบบ ก.บ.พ. ๖/๗

หมายถึง ทักษะในการบริหารจัดการข้อมูล ตลอดจนวิเคราะห์ข้อมูลเพื่อประโยชน์ในงาน
ระดับที่ ๑ สามารถเก็บรวบรวมข้อมูลได้อย่างเป็นระบบ และพร้อมใช้ รวมถึงสามารถแสดงผลข้อมูลในรูปแบบต่าง ๆ เช่น กราฟ รายงาน เป็นต้น
ระดับที่ ๒ มีทักษะระดับที่ ๑ และสามารถวิเคราะห์ และประเมินผลข้อมูลได้อย่างถูกต้อง
ระดับที่ ๓ มีทักษะระดับที่ ๒ และสามารถสรุปผลการวิเคราะห์ นําเสนอทางเลือก ระบุข้อดีข้อเสีย ฯลฯ โดยอ้างอิงจากข้อมูลที่มีอยู่ได้
ระดับที่ ๔ มีทักษะระดับที่ ๓ และสามารถพยากรณ์ หรือสร้างแบบจําลองเพื่อพยากรณ์ หรือตีความโดยอ้างอิงจากข้อมูลที่มีอยู่
ระดับที่ ๕ มีทักษะระดับที่ ๔ และสามารถออกแบบเลือกใช้หรือประยุกต์วิธีการในการจัดทําแบบจําลองต่าง ๆ ได้อย่างถูกต้องเหมาะสม

๒

แบบประเมินความรู้ความสามารถ และทักษะ
ตําแหน่งประเภทผู้บริหาร ระดับผู้อํานวยการกองหรือเทียบเท่า
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร
(๓) การประเมิน
จํานวนความรู้
ความสามารถและทักษะ
ที่จําเป็น

หลักเกณฑ์การประเมิน
จํานวนความรู้ความสามารถและทักษะที่จําเป็น
จํานวนความรู้ความสามารถและทักษะที่จําเป็น
จํานวนความรู้ความสามารถและทักษะที่จําเป็น
จํานวนความรู้ความสามารถและทักษะที่จําเป็น

สูงกว่าหรือเท่ากับ ระดับความรู้ความสามารถและทักษะที่จําเป็นที่คาดหวัง
ต่ํากว่า ระดับความรู้ความสามารถและทักษะที่จําเป็นที่คาดหวัง ๑ ระดับ
ต่ํากว่า ระดับความรู้ความสามารถและทักษะที่จําเป็นที่คาดหวัง ๒ ระดับ
ต่ํากว่า ระดับความรู้ความสามารถและทักษะที่จําเป็นที่คาดหวัง ๓ ระดับ

(๕) สรุปคะแนนความรู้ความสามารถและทักษะที่จําเป็นสําหรับตําแหน่งที่จะประเมิน

=

คูณด้วย

คะแนน

๓
๒
๑
๐
(๔) ผลรวมคะแนน
ผลรวมคะแนน

จํานวนความรู้ความสามารถและทักษะที่จําเป็นที่ใช้ในการประเมิน X ๓ คะแนน

(๖) ความเห็นเพิ่มเติมของผู้ประเมิน

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

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

แบบ ก.บ.พ. ๖/๘

(ลงชื่อ) ……………………………………………………….. ผู้ประเมิน

แบบประเมินสมรรถนะที่จําเป็นสําหรับตําแหน่งที่จะประเมิน
ตําแหน่งประเภทผู้บริหาร ระดับผู้อํานวยการกองหรือเทียบเท่า
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร
ชื่อผู้ขอรับการประเมิน (นาย/นาง/นางสาว) ............................................................................ ตําแหน่ง ......................................................... สังกัด ..............................................................................

สมรรถนะที่จําเป็นสําหรับตําแหน่งที่จะประเมิน
๑. การมุ่งผลสัมฤทธิ์ (Achievement Orientation)

(๒)
(๑)
ระดับสมรรถนะ ระดับสมรรถนะ
ที่แสดงออก
ที่คาดหวัง

หลักฐาน/
พฤติกรรมบ่งชี้

๔

ความมุ่งมั่นจะปฏิบัติหน้าที่ราชการให้ดีหรือให้เกินมาตรฐานที่มีอยู่ โดยมาตรฐานนี้อาจเป็นผลการปฏิบัติงานที่ผ่านมาของตนเอง หรือเกณฑ์วัดผลสัมฤทธิ์
ที่ส่วนราชการกําหนดขึ้น อีกทั้งยังหมายรวมถึงการสร้างสรรค์พัฒนาผลงานหรือกระบวนการปฏิบัติงานตามเป้าหมายที่ยากและท้าทายชนิดที่อาจไม่เคยมีผู้ใด
สามารถกระทําได้มาก่อน
ระดับที่ ๐ ไม่แสดงสมรรถนะด้านนี้อย่างชัดเจน
ระดับที่ ๑ มีความรับผิดชอบในงาน สามารถส่งงานได้ตามกําหนดเวลาแสดงออกว่าต้องการทํางานให้ได้ดีขึ้น เช่น ถามถึงวิธีการ หรือ ข้อแนะนําอย่าง
กระตือรือร้น สนใจใคร่รู้
ระดับที่ ๒ แสดงสมรรถนะระดับที่ ๑ และทํางานได้ตามผลงานตามเป้าหมายที่ผู้บังคับบัญชากําหนดหรือเป้าหมายของหน่วยงานที่รับผิดชอบ
ระดับที่ ๓ แสดงสมรรถนะระดับที่ ๒ และปรับปรุงวิธีการที่ทําให้ทํางานได้ดีขึ้น เร็วขึ้นมีคุณภาพดีขึ้นหรือมีประสิทธิภาพมากขึ้น
ระดับที่ ๔ แสดงสมรรถนะระดับที่ ๓ และทําการพัฒนาระบบ ขั้นตอน วิธีการทํางาน เพื่อให้ได้ผลงานที่โดดเด่น และแตกต่างอย่างไม่เคยมีใครได้ทํามาก่อน
ระดับที่ ๕ แสดงสมรรถนะระดับที่ ๔ และบริหารจัดการและทุ่มเทเวลา ตลอดจนทรัพยากร เพื่อให้ได้ประโยชน์สูงสุดต่อภารกิจของหน่วยงานตามที่วางแผนไว้

๒. บริการที่ดี (Service Orientation)

แบบ ก.บ.พ. ๖/๙

ความตั้งใจและความพยายามของข้าราชการในการให้บริการเพื่อสนองความต้องการของประชาชน ตลอดจนของหน่วยงานภาครัฐอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง
ระดับที่ ๐ ไม่แสดงสมรรถนะด้านนี้ หรือแสดงอย่างไม่ชัดเจน
ระดับที่ ๑ ให้การบริการที่เป็นมิตร สุภาพ เต็มใจต้อนรับให้บริการด้วยอัธยาศัยไมตรีอันดี และสร้างความประทับใจแก่ผู้รับบริการ
ระดับที่ ๒ แสดงสมรรถนะระดับที่ ๑ และประสานงานภายในหน่วยงาน และกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเพื่อให้ผู้รับบริการได้รับบริการที่ต่อเนื่องและรวดเร็ว
ระดับที่ ๓ แสดงสมรรถนะระดับที่ ๒ และรับเป็นธุระ ช่วยแก้ปัญหาหรือหาแนวทางแก้ไขปัญหาที่เกิดขึ้นแก่ผู้รับบริการอย่างรวดเร็ว เต็มใจ ไม่บ่ายเบี่ยง
ไม่แก้ตัว หรือปัดภาระ
ระดับที่ ๔ แสดงสมรรถนะระดับที่ ๓ และคอยให้ข้อมูล ข่าวสาร ความรู้ที่เกี่ยวข้องกับงานทีก่ ําลังให้บริการอยู่ ซึ่งเป็นประโยชน์แก่ผู้รับบริการ แม้ว่าผู้รับบริการ
จะไม่ได้ถามถึงหรือไม่ทราบมาก่อน
ระดับที่ ๕ แสดงสมรรถนะระดับที่ ๔ และเข้าใจความจําเป็นหรือความต้องการที่แท้จริงของผู้รับบริการและ / หรือใช้เวลาแสวงหาข้อมูลและ ทําความเข้าใจ
เกี่ยวกับความจําเป็น หรือความต้องการที่แท้จริงของผู้รับบริการ
ระดับที่ ๖ แสดงสมรรถนะระดับที่ ๕ และปฏิบัติตนเป็นที่ปรึกษาที่ผู้รับบริการไว้วางใจ ตลอดจนเป็นส่วนช่วยในการตัดสินใจของผู้รับบริการ

๕

แบบประเมินสมรรถนะที่จําเป็นสําหรับตําแหน่งที่จะประเมิน
ตําแหน่งประเภทผู้บริหาร ระดับผู้อํานวยการกองหรือเทียบเท่า
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร
สมรรถนะที่จําเป็นสําหรับตําแหน่งที่จะประเมิน
๓. การสั่งสมความเชี่ยวชาญในงานอาชีพ (Expertise)

(๒)
(๑)
ระดับสมรรถนะ ระดับสมรรถนะ
ที่แสดงออก
ที่คาดหวัง

หลักฐาน/
พฤติกรรมบ่งชี้

๕

ความขวนขวาย สนใจใฝ่รู้เพื่อสั่งสม พัฒนาศักยภาพ ความรู้ความสามารถของตนในการปฏิบัติราชการ ด้วยการศึกษา ค้นคว้าหาความรู้ พัฒนาตนเองอย่าง
ต่อเนื่อง อีกทั้งรู้จักพัฒนาปรับปรุง ประยุกต์ใช้ความรู้เชิงวิชาการและเทคโนโลยีต่าง ๆ เข้ากับการปฏิบัติงานให้เกิดผลสัมฤทธิ์
ระดับที่ ๐ ไม่แสดงสมรรถนะด้านนี้ หรือแสดงอย่างไม่ชัดเจน
ระดับที่ ๑ กระตือรือร้นในการศึกษาหาความรู้ สนใจเทคโนโลยีและองค์ความรู้ใหม่ ๆ ในสาขาอาชีพของตน
ระดับที่ ๒ แสดงสมรรถนะระดับที่ ๑ และรอบรู้เท่าทันเทคโนโลยีหรือองค์ความรู้ใหม่ ๆ ในสาขาอาชีพของตนและที่เกี่ยวข้อง หรืออาจมีผลกระทบต่อ
การปฏิบัติหน้าที่ของตน
ระดับที่ ๓ แสดงสมรรถนะระดับที่ ๒ และสามารถนําวิชาการ ความรู้ หรือเทคโนโลยีใหม่ ๆ มาประยุกต์ใช้ในการปฏิบัติงานได้
ระดับที่ ๔ แสดงสมรรถนะระดับที่ ๓ และมีความรู้ความเชี่ยวชาญในเรื่องที่เกี่ยวกับงานหลายด้าน (สหวิทยาการ) และสามารถนําความรู้ไปปรับใช้ให้ปฏิบัติ
ได้อย่างกว้างขวางครอบคลุม
ระดับที่ ๕ แสดงสมรรถนะระดับที่ ๔ และสนับสนุนให้เกิดบรรยากาศแห่งการพัฒนา ความเชี่ยวชาญในองค์กรด้วยการจัดสรรทรัพยากร เครื่องมือ
อุปกรณ์ที่เอื้อต่อการพัฒนา

๔. จริยธรรม (Integrity)

แบบ ก.บ.พ. ๖/๑๐

การครองตนและการประพฤติปฏิบัติถูกต้องเหมาะสมทั้งตามหลักกฎหมายและคุณธรรมจริยธรรม ตลอดจนหลักแนวทางในวิชาชีพของตน โดยมุ่งประโยชน์ของ
ประเทศชาติมากกว่าประโยชน์ส่วนตน ทั้งนี้เพี่อธํารงรักษาศักดิ์ศรีแห่งอาชีพข้าราชการ อีกทั้งเพื่อเป็นกําลังสําคัญในการสนับสนุนผลักดันให้ภารกิจหลักภาครัฐ
บรรลุเป้าหมายที่กําหนดไว้
ระดับที่ ๐ ไม่แสดงสมรรถนะด้านนี้ หรือแสดงอย่างไม่ชัดเจน
ระดับที่ ๑ ปฏิบัติหน้าที่ด้วยความโปร่งใส ซื่อสัตย์สุจริต ถูกต้อง ทั้งตามหลักกฎหมาย จริยธรรมและระเบียบวินัย
ระดับที่ ๒ แสดงสมรรถนะระดับที่ ๑ และมีจิตสํานึกและความภาคภูมิใจในความเป็นข้าราชการ อุทิศแรงกายแรงใจผลักดันให้ภารกิจหลักของตนและหน่วยงาน
บรรลุผล เพื่อสนับสนุนส่งเสริมการพัฒนาประเทศชาติ และสังคมไทย
ระดับที่ ๓ แสดงสมรรถนะระดับที่ ๒ และยึดมั่นในหลักการและจรรยาบรรณของวิชาชีพ ไม่เบี่ยงเบนด้วยอคติ หรือผลประโยชน์ส่วนตน
ระดับที่ ๔ แสดงสมรรถนะระดับที่ ๓ และตัดสินใจในหน้าที่ ปฏิบัติราชการด้วยความถูกต้อง โปร่งใส เป็นธรรม แม้ผลของการปฏิบัติอาจสร้างศัตรูหรือ
ก่อความไม่พึงพอใจให้แก่ผู้ที่เกี่ยวข้องหรือเสียผลประโยชน์
ระดับที่ ๕ แสดงสมรรถนะระดับที่ ๔ และธํารงความถูกต้อง ยืนหยัดพิทักษ์ผลประโยชน์และชื่อเสียงของประเทศชาติ แม้ในสถานการณ์ที่อาจเสี่ยงต่อ
ความมั่นคงในตําแหน่งหน้าที่การงาน หรืออาจเสี่ยงภัยต่อชีวิต

๕

แบบประเมินสมรรถนะที่จําเป็นสําหรับตําแหน่งที่จะประเมิน
ตําแหน่งประเภทผู้บริหาร ระดับผู้อํานวยการกองหรือเทียบเท่า
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร

สมรรถนะที่จําเป็นสําหรับตําแหน่งที่จะประเมิน

๕. ความร่วมแรงร่วมใจ (Teamwork)

(๑)
(๒)
ระดับสมรรถนะ ระดับสมรรถนะ
ที่คาดหวัง
ที่แสดงออก

หลักฐาน/
พฤติกรรมบ่งชี้

๕

พฤติกรรมที่แสดง ๑) ความตั้งใจที่จะทํางานร่วมกับผู้อื่น เป็นส่วนหนึ่งในทีมงาน หน่วยงาน หรือ องค์กร โดยผู้ปฏิบัติมีฐานะเป็นสมาชิกในทีม มิใช่ฐานะ
หัวหน้าทีม และ ๒) ความสามารถในการสร้างและธํารงรักษาสัมพันธภาพกับสมาชิกในทีม
ระดับที่ ๐ ไม่แสดงสมรรถนะด้านนี้ หรือแสดงอย่างไม่ชัดเจน
ระดับที่ ๑ รายงานให้สมาชิกทราบความคืบหน้าของการดําเนินงานในกลุ่ม หรือข้อมูลอื่น ๆ ที่เป็นประโยชน์ต่อการทํางานอย่างต่อเนื่อง
ระดับที่ ๒ แสดงสมรรถนะระดับที่ ๑ และสร้างสัมพันธ์ เข้ากับผู้อื่นในกลุ่มได้ดี
ระดับที่ ๓ แสดงสมรรถนะระดับที่ ๒ และประมวลความคิดเห็นต่าง ๆ มาใช้ประกอบการตัดสินใจหรือวางแผนงาน ร่วมกันในทีม
ระดับที่ ๔ แสดงสมรรถนะระดับที่ ๓ และรักษามิตรภาพอันดีกับเพื่อนร่วมงานเพื่อช่วยเหลือกันในวาระต่าง ๆ ให้งานสําเร็จลุล่วงเป็นประโยชน์ต่อส่วนรวม
ระดับที่ ๕ แสดงสมรรถนะระดับที่ ๔ และประสานสัมพันธ์ส่งเสริมขวัญกําลังใจของทีมเพื่อรวมพลังกันในการปฏิบัติภารกิจใหญ่น้อยต่าง ๆ ให้บรรลุผล

แบบ ก.บ.พ. ๖/๑๑

แบบประเมินสมรรถนะที่จําเป็นสําหรับตําแหน่งที่จะประเมิน
ตําแหน่งประเภทผู้บริหาร ระดับผู้อํานวยการกองหรือเทียบเท่า
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร
หลักเกณฑ์การประเมิน

จํานวนสมรรถนะ

(๓) การประเมิน
คูณด้วย

จํานวนสมรรถนะหลัก สูงกว่าหรือเท่ากับ ระดับสมรรถนะที่คาดหวัง

๓

จํานวนสมรรถนะหลัก ต่าํ กว่า ระดับสมรรถนะที่คาดหวัง ๑ ระดับ

๒

จํานวนสมรรถนะหลัก ต่าํ กว่า ระดับสมรรถนะที่คาดหวัง ๒ ระดับ

๑

จํานวนสมรรถนะหลัก ต่าํ กว่า ระดับสมรรถนะที่คาดหวัง ๓ ระดับ

๐

คะแนน

(๔) ผลรวมคะแนน
(๕) สรุปคะแนนส่วนพฤติกรรมการปฏิบัติราชการ (สมรรถนะ)

=

ผลรวมคะแนน
จํานวนสมรรถนะที่ใช้ในการประเมิน X ๓ คะแนน

(๖) ความเห็นเพิ่มเติมของผู้ประเมิน

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

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

แบบ ก.บ.พ. ๖/๑๒

(ลงชื่อ) ……………………………………………………….. ผู้ประเมิน

แบบประเมินสมรรถนะทางการบริหาร
ตําแหน่งประเภทผู้บริหาร ระดับผู้อํานวยการกองหรือเทียบเท่า
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร
ชื่อผู้ขอรับการประเมิน (นาย/นาง/นางสาว) ............................................................................ ตําแหน่ง ......................................................... สังกัด ..............................................................................

สมรรถนะทางการบริหาร

๑. สภาวะผู้นํา ( Leadership)

(๑)
(๒)
ระดับสมรรถนะ ระดับสมรรถนะ
ที่คาดหวัง
ที่แสดงออก

หลักฐาน/
พฤติกรรมบ่งชี้
(ถ้ามี)

๔

คําจํากัดความ : ความสามารถ หรือความตั้งใจที่จะรับบทในการเป็นผู้นําของกลุ่ม กําหนดทิศทาง เป้าหมาย วิธีการทํางาน ให้ทีมปฏิบัติงานได้อย่างราบรื่น
เต็มประสิทธิภาพและบรรลุวัตถุประสงค์ของส่วนราชการ
ระดับที่ ๐ ไม่แสดงสมรรถนะด้านนี้ หรือแสดงอย่างไม่ชัดเจน
ระดับที่ ๑ ดําเนินการประชุมได้ดีและคอยแจ้งข่าวสารความเป็นไปโดยตลอด
ระดับที่ ๒ แสดงสมรรถนะระดับที่ ๑ และเป็นผู้นําในการทํางานของกลุ่มและใช้อํานาจอย่างยุติธรรม
ระดับที่ ๓ แสดงสมรรถนะระดับที่ ๒ และให้การดูแลและช่วยเหลือทีมงาน
ระดับที่ ๔ แสดงสมรรถนะระดับที่ ๓ และประพฤติตนสมกับเป็นผู้นํา
ระดับที่ ๕ แสดงสมรรถนะระดับที่ ๔ และนําทีมงานให้ก้าวไปสู่พันธกิจระยะยาวขององค์กร

๒. วิสัยทัศน์ (Visioning)

แบบ ก.บ.พ. ๖/๑๓

คําจํากัดความ : ความสามารถในการกําหนดทิศทาง ภารกิจ และเป้าหมายการทํางานที่ชัดเจน และความสามารถในการสร้างความร่วมแรงร่วมใจเพื่อให้
ภารกิจบรรลุวัตถุประสงค์
ระดับที่ ๐ ไม่แสดงสมรรถนะด้านนี้ หรือแสดงอย่างไม่ชัดเจน
ระดับที่ ๑ รู้และเข้าใจวิสัยทัศน์ขององค์กร
ระดับที่ ๒ แสดงสมรรถนะระดับที่ ๑ และช่วยทําให้ผู้อื่นรู้และเข้าใจวิสัยทัศน์ขององค์กร
ระดับที่ ๓ แสดงสมรรถนะระดับที่ ๒ แสดงสมรรถนะระดับที่ ๒ และสร้างแรงจูงใจให้ผู้อื่นเต็มใจที่จะปฏิบัติตามวิสัยทัศน์
ระดับที่ ๔ แสดงสมรรถนะระดับที่ ๓ และกําหนดนโยบายให้สอดคล้องกับวิสัยทัศน์ของส่วนราชการ
ระดับที่ ๕ แสดงสมรรถนะระดับที่ ๔ แสดงสมรรถนะระดับที่ ๔ และกําหนดวิสัยทัศน์ของส่วนราชการให้สอดคล้องกับวิสัยทัศน์ระดับประเทศ

๔

แบบประเมินสมรรถนะทางการบริหาร
ตําแหน่งประเภทผู้บริหาร ระดับผู้อํานวยการกองหรือเทียบเท่า
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร
สมรรถนะทางการบริหาร

๓. การวางกลยุทธ์ภาครัฐ (Strategic Orientation)

(๑)
(๒)
ระดับสมรรถนะ ระดับสมรรถนะ
ที่คาดหวัง
ที่แสดงออก

หลักฐาน/
พฤติกรรมบ่งชี้
(ถ้ามี)

๔

คําจํากัดความ : ความเข้าใจวิสัยทัศน์และนโยบายภาครัฐและสามารถนํามาประยุกต์ใช้ในการกําหนดกลยุทธ์ของส่วนราชการได้
ระดับที่ ๐ ไม่แสดงสมรรถนะด้านนี้ หรือแสดงอย่างไม่ชัดเจน
ระดับที่ ๑ รู้และเข้าใจนโยบายรวมทั้งภารกิจภาครัฐ ว่ามีความเกี่ยวโยงกับหน้าที่ ความรับผิดชอบของหน่วยงานอย่างไร
ระดับที่ ๒ แสดงสมรรถนะระดับที่ ๑ และนําประสบการณ์มาประยุกต์ใช้ในการกําหนดกลยุทธ์ได้
ระดับที่ ๓ แสดงสมรรถนะระดับที่ ๒ และนําทฤษฎีหรือแนวคิดซับซ้อนมาใช้ในการกําหนดกลยุทธ์
ระดับที่ ๔ แสดงสมรรถนะระดับที ๓ และกําหนดกลยุทธ์ที่สอดคล้องกับสถานการณ์ต่าง ๆ ที่เกิดขึ้น
ระดับที่ ๕ แสดงสมรรถนะระดับที่ ๔ และบูรณาการองค์ความรู้ใหม่มาใช้ในการกําหนดกลยุทธ์ภาครัฐ

๔. ศักยภาพเพื่อนําการปรับเปลี่ยน (Change Leadership)

แบบ ก.บ.พ. ๖/๑๔

คําจํากัดความ : ความสามารถในการกระตุ้น หรือผลักดันหน่วยงานไปสู่การปรับเปลี่ยนที่เป็นประโยชน์ รวมถึงการสื่อสารให้ผู้อื่นรับรู้ เข้าใจ และดําเนินการ
ให้การปรับเปลี่ยนนั้นเกิดขึ้นจริง
ระดับที่ ๐ ไม่แสดงสมรรถนะด้านนี้ หรือแสดงอย่างไม่ชัดเจน
ระดับที่ ๑ เห็นความจําเป็นของการปรับเปลี่ยน
ระดับที่ ๒ แสดงสมรรถนะระดับที่ ๑ และสามารถทําให้ผู้อื่นเข้าใจการปรับเปลี่ยนที่จะเกิดขึ้น
ระดับที่ ๓ แสดงสมรรถนะระดับที่ ๒ และกระตุ้น และสร้างแรงจูงใจให้ผู้อื่นเห็นความสําคัญของการปรับเปลี่ยน
ระดับที่ ๔ แสดงสมรรถนะระดับที ๓ และวางแผนงานที่ดเี พื่อรับการปรับเปลี่ยนในองค์กร
ระดับที่ ๕ แสดงสมรรถนะระดับที่ ๔ และผลักดันให้เกิดการปรับเปลี่ยนอย่างมีประสิทธิภาพ

๔

แบบประเมินสมรรถนะทางการบริหาร
ตําแหน่งประเภทผู้บริหาร ระดับผู้อํานวยการกองหรือเทียบเท่า
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร
สมรรถนะทางการบริหาร

๕. การควบคุมตนเอง (Self Control)

(๑)
(๒)
ระดับสมรรถนะ ระดับสมรรถนะ
ที่คาดหวัง
ที่แสดงออก

หลักฐาน/
พฤติกรรมบ่งชี้
(ถ้ามี)

๕

คําจํากัดความ : ความสามารถในการควบคุมอารมณ์และพฤติกรรมในสถานการณ์ที่อาจจะถูกยั่วยุ หรือเผชิญหน้ากับความไม่เป็นมิตร หรือต้องทํางานภายใต้
สภาวะกดดัน รวมถึงความอดทนอดกลั้นเมื่ออยู่ในสถานการณ์ที่ก่อความเครียดอย่างต่อเนื่อง
ระดับที่ ๐ ไม่แสดงสมรรถนะด้านนี้ หรือแสดงอย่างไม่ชัดเจน
ระดับที่ ๑ ไม่แสดงพฤติกรรมที่ไม่เหมาะสม
ระดับที่ ๒ แสดงสมรรถนะระดับที่ ๑ และควบคุมอารมณ์ในแต่ละสถานการณ์ได้เป็นอย่างดี
ระดับที่ ๓ แสดงสมรรถนะระดับที่ ๒ และสามารถใช้ถ้อยทีวาจา หรือปฏิบัติงานต่อไปได้อย่างสงบ แม้จะอยู่ในภาวะที่ถูกยั่วยุ
ระดับที่ ๔ แสดงสมรรถนะระดับที ๓ และจัดการความเครียดได้อย่างมีประสิทธิภาพ
ระดับที่ ๕ แสดงสมรรถนะระดับที่ ๔ และเอาชนะอารมณ์ด้วยความเข้าใจ

๖. การสอนงานและการมอบหมายงาน (Coaching and Empowering Others)

แบบ ก.บ.พ. ๖/๑๕

คําจํากัดความ : ความตั้งใจที่จะส่งเสริมการเรียนรู้หรือการพัฒนาผู้อื่นในระยะยาวจนถึงระดับที่เชื่อมั่นว่าจะสามารถมอบหมายหน้าที่ความรับผิดชอบให้ผู้นั้นมี
อิสระที่จะตัดสินใจในการปฏิบัติหน้าที่ราชการของตนได้
ระดับที่ ๐ ไม่แสดงสมรรถนะด้านนี้ หรือแสดงอย่างไม่ชัดเจน
ระดับที่ ๑ สอนงานหรือให้คําแนะนําเกี่ยวกับวิธีปฏิบัติงาน
ระดับที่ ๒ แสดงสมรรถนะระดับที่ ๑ และตั้งใจพัฒนาผู้ใต้บังคับบัญชาให้มีศักยภาพ
ระดับที่ ๓ แสดงสมรรถนะระดับที่ ๒ และวางแผน เพื่อให้โอกาสผู้ใต้บังคับบัญชาแสดงความสามารถในการทํางาน
ระดับที่ ๔ แสดงสมรรถนะระดับที ๓ และสามารถช่วยแก้ไขปัญหาที่เป็นอุปสรรคต่อการพัฒนาศักยภาพของผู้ใต้บังคับบัญชา
ระดับที่ ๕ แสดงสมรรถนะระดับที่ ๔ และทําให้ส่วนราชการมีระบบการสอนงานและการมอบหมายหน้าที่ความรับผิดชอบ

๔

แบบประเมินสมรรถนะทางการบริหาร
ตําแหน่งประเภทผู้บริหาร ระดับผู้อํานวยการกองหรือเทียบเท่า
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร
(๓) การประเมิน
หลักเกณฑ์การประเมิน
จํานวนสมรรถนะทางการบริหาร
จํานวนสมรรถนะทางการบริหาร
จํานวนสมรรถนะทางการบริหาร
จํานวนสมรรถนะทางการบริหาร

สูงกว่า
ต่ํากว่า
ต่ํากว่า
ต่ํากว่า

(๕) สรุปคะแนนสมรรถนะทางการบริหาร

หรือเท่ากับระดับสมรรถนะทางการบริหารที่คาดหวัง
ระดับสมรรถนะทางการบริหาร ที่คาดหวัง ๑ ระดับ
ระดับสมรรถนะทางการบริหาร ที่คาดหวัง ๒ ระดับ
ระดับสมรรถนะทางการบริหาร ที่คาดหวัง ๓ ระดับ
=

จํานวนสมรรถนะ
ทางการบริหาร

คูณด้วย

คะแนน

๓
๒
๑
๐
(๔) ผลรวมคะแนน

ผลรวมคะแนน
สมรรถนะทางการบริหารที่ใช้ในการประเมิน X ๓ คะแนน

(๖) ความเห็นเพิ่มเติมของผู้ประเมิน

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

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

แบบ ก.บ.พ. ๖/๑๖

(ลงชื่อ) ……………………………………………………….. ผู้ประเมิน

แบบ ก.บ.พ. ๖/๑๗

แบบสรุปผลการประเมิน
ผลสัมฤทธิ์ของงานตามตัวชี้วัดของตําแหน่งทีค่ รองอยู่
ความรู้ ความสามารถ ทักษะ และสมรรถนะที่จาํ เป็นสําหรับตําแหน่งที่จะประเมิน
ตําแหน่งประเภทผู้บริหาร ระดับผู้อํานวยการกองหรือเทียบเท่า

ชื่อผู้รับการประเมิน (นาย/นาง/นางสาว) ...................................................... ตําแหน่ง ...............................................
สังกัด ..................................................................
สรุปผลการประเมิน
รายการ

คะแนน (ก)

น้ําหนัก (ข)

๑. ผลสัมฤทธิ์ของงาน

๖๐

๒. ความรู้ ความสามารถ และทักษะ

๑๐

๓. สมรรถนะทีจ่ ําเป็นสําหรับตําแหน่งที่จะประเมิน

๑๐

๔. สมรรถนะทางการบริหาร

๒๐
รวม

รวมคะแนน (ก)x(ข)

๑๐๐%

เกณฑ์การประเมิน เกณฑ์ผา่ นการประเมินไม่ต่ํากว่าร้อยละ ๘๐
ผลการประเมิน
ผ่าน

ไม่ผ่าน

หมายเหตุ คะแนน (ก) ข้อ ๑ ให้ใช้คะแนนจากการประเมินผลสัมฤทธิข์ องงานของข้าราชการ (องค์ประกอบที่ ๑)
ในการเลื่อนเงินเดือน ในรอบการประเมินครั้งล่าสุด ซึ่งเป็นคะแนนก่อนการคํานวณค่าน้ําหนักร้อยละ ๗๐

(ลงชื่อ) ........................................................ ผู้ประเมิน
(.......................................................)
ตําแหน่ง ............................................................
วันที่ ........ เดือน ..................... พ.ศ. ....

แบบ ก.บ.พ. ๗/๑
แบบขอรับการประเมินเพื่อแต่งตั้งให้ดํารงตําแหน่งสูงขึน้ ตําแหน่งประเภททั่วไป
ระดับชํานาญงาน
สังกัดมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร
--------------------------------

ส่วนที่ ๑ ข้อมูลเบื้องต้นของผู้ขอรับการประเมิน (ผู้ขอรับการประเมินเป็นผูก้ รอก)
๑. ชื่อ ...........................................................................
๒. ตําแหน่ง ............................................................................ ตําแหน่งเลขที่ ..................
๓. สังกัด ........................................................ (งาน /กองหรือหน่วยงานเทียบเท่า/คณะหรือ
สถาบันหรือสํานัก)
๔. อัตราค่าตอบแทนปัจจุบนั ................................... บาท (ปีงบประมาณ พ.ศ. ......)
๕. เกิดวันที่ .......... เดือน ......................... พ.ศ. ......... อายุ .............. ปี
๖. ประวัติการศึกษา
คุณวุฒิ
............................
............................
............................
............................
............................
............................

(เรียงจากวุฒิสูงสุดตามลําดับ)
สาขา
ปี พ.ศ. ที่ได้รับ
......................... ...............................
......................... ...............................
......................... ...............................
......................... ...............................
......................... ...............................
......................... ...............................

๗. ประวัติการฝึกอบรมหรือดูงาน
วันเดือนปี ระยะเวลา
................ .................
................ .................
................ .................
................ .................
................ .................
................ .................

รายการฝึกอบรม/ดูงาน
.....................................
.....................................
.....................................
.....................................
.....................................
.....................................

สถานศึกษาและประเทศ
.........................................
.........................................
.........................................
.........................................
.........................................
.........................................

สถานที่
........................
........................
........................
........................
........................
........................

จัดโดย
………………
………………
………………
………………
………………
………………

แบบ ก.บ.พ. ๗/๒

ส่วนที่ ๑ ข้อมูลเบื้องต้นของผู้ขอรับการประเมิน (ต่อ)
๘. ประวัติการปฏิบัติงาน
๘.๑ ได้รับแต่งตั้งให้ดํารงตําแหน่งระดับปฏิบัติงาน ตําแหน่ง……………………………………......
เมื่อวันที่.....................เดือน................................พ.ศ....................
รวมอายุการปฏิบัติงาน ..................... ปี ........................ เดือน
๘.๒ ตําแหน่งอื่นๆ (เช่น เป็นกรรมการ วิทยากร หรือตําแหน่งอื่นๆ ซึ่งมีความสอดคล้องกับ
งานทีร่ ับผิดชอบ)
๘.๒.๑ ..........................................................................................................................
๘.๒.๒ ..........................................................................................................................
๘.๒.๓ ..........................................................................................................................
๘.๒.๔ ..........................................................................................................................
๘.๒.๕ ..........................................................................................................................

ขอรับรองว่าข้อความดังกล่าวข้างต้นเป็นความจริงทุกประการ

(ลงชื่อ) .................................................... ผู้ขอรับการประเมิน
(....................................................)
(ตําแหน่ง) ....................................................
(วันที่) ......... / ....................... / ...................

แบบ ก.บ.พ. ๗/๓
ส่วนที่ ๒ (สําหรับเจ้าหน้าทีก่ รอก)
การตรวจสอบคุณสมบัติของบุคคล
สรุปผลการตรวจสอบคุณสมบัติของบุคคล
( ) มีคณ
ุ สมบัติครบถ้วนที่จะดําเนินการต่อไป
( ) ขาดคุณสมบัติ เนือ่ งจาก ...........................................................

(ลงชื่อ) .................................................... ผู้ตรวจสอบ
(....................................................)
(ตําแหน่ง) ....................................................
(วันที่) ............ / ....................... / .................

ส่วนที่ ๓ ผลงานที่แสดงความเป็นผูช้ ํานาญงาน
ผลงานที่แสดงความเป็นผู้ชํานาญงาน (ให้ระบุชื่อและ ลักษณะของผลงาน)
…………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………………

ขอรับรองว่าข้อความดังกล่าวข้างต้นเป็นความจริงทุกประการ
(ลงชื่อ) .................................................... ผู้ขอรับการประเมิน
(....................................................)
(ตําแหน่ง) ....................................................
(วันที่) ........ / ....................... / ..................

แบบ ก.บ.พ. ๗/๔
ส่วนที่ ๔ ความเห็นของผู้บงั คับบัญชา
๑) ความเห็นของผู้บงั คับบัญชาชัน้ ต้น
๑) งานในหน้าทีค่ วามรับผิดชอบ (ให้เสนอความเห็นว่าลักษณะงานที่ผู้ขอทําเป็นประจําเป็นงานที่
ต้องอาศัยความชํานาญงาน และต้องใช้เทคนิควิธีการในการทํางานมากน้อยเพียงไร)
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
๒) ผลงานในสาขาวิชาชีพ (ให้เสนอความคิดเห็นว่างานอะไรบ้างที่แสดงถึงความชํานาญงาน
ในสาขาวิชาชีพนั้น และเป็นประโยชน์ต่อหน่วยงาน พร้อมทั้งเหตุผล)
........................................................................................................................................................................................
........................................................................................................................................................................................
........................................................................................................................................................................................
........................................................................................................................................................................................
........................................................................................................................................................................................
๓) อื่นๆ
........................................................................................................................................................................................
........................................................................................................................................................................................
........................................................................................................................................................................................
........................................................................................................................................................................................
(ลงชื่อ) ................................................ ผู้บังคับบัญชาชั้นต้น
(...............................................)
(ตําแหน่ง) ................................................
(วันที)่ ........... / ........................ / ...................
๒) ความเห็นของผู้บังคับบัญชาเหนือขึ้นไป
...........................................................................................................................................
....................................................................................................................................................................
(ลงชื่อ..................................................ผู้บังคับบัญชาเหนือขึ้นไป
(..............................................)
(ตําแหน่ง).................................................
(วันที่) ........... / .......................... / ...................

แบบประเมินความรู้ความสามารถ และทักษะ
ตําแหน่งประเภททั่วไป ระดับชํานาญงาน
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร
ชื่อผู้ขอรับการประเมิน (นาย/นาง/นางสาว) ............................................................................ ตําแหน่ง ......................................................... สังกัด ..............................................................................
ความรู้ความสามารถ และทักษะ

๑. ความรู้ความสามารถที่เป็นจําเป็นสําหรับการปฏิบัติงาน

(๑)
ระดับความรู้
ความสามารถ
และทักษะ
ที่คาดหวัง
๒

(๒)
ระดับความรู้
ความสามารถ
และทักษะ
ที่แสดงออก

หลักฐาน/
พฤติกรรมบ่งชี้
(ถ้ามี)

ระดับที่ ๑ มีความรู้พื้นฐานในการปฏิบัติหน้าที่ราชการ
ระดับที่ ๒ มีความรู้ความสามารถตามที่กําหนดไว้ในระดับที่ ๑ และมีความรู้ความสามารถ ความชํานาญงาน ทักษะหรือประสบการณ์สูงเฉพาะด้าน
หรือเฉพาะทาง
ระดับที่ ๓ มีความรู้ความสามารถตามที่กําหนดไว้ในระดับที่ ๒ และมีความรู้ความสามารถ ความชํานาญงาน ทักษะ หรือประสบการณ์สูงมากเฉพาะด้าน
หรือเฉพาะทาง
๒. ความรู้เรื่องกฎหมายและกฎระเบียบราชการ

๑

หมายถึง ความรู้เรื่องกฎหมายตลอดจนกฎระเบียบต่าง ๆ ที่ต้องใช้ในการปฏิบัติหน้าที่ราชการ
ระดับที่ ๑ มีความรู้ความเข้าใจกฎหมาย หรือระเบียบที่เกี่ยวข้องกับการปฏิบัติหน้าที่ราชการงานประจําที่ปฏิบัติอยู่
ระดับที่ ๒ มีความรู้ความเข้าใจตามที่กําหนดไว้ในระดับที่ ๑ และสามารถหาคําตอบในทางกฎหมายได้เมื่อมีข้อสงสัยในการปฏิบัติหน้าที่ราชการ
ระดับที่ ๓ มีความรู้ความเข้าใจตามที่กําหนดไว้ในระดับที่ ๒ และสามารถนําไปประยุกต์เพื่อแก้ปัญหาในทางกฎหมาย หรือตอบคําถามข้อสงสัยในการปฏิบัติ
หน้าที่ราชการให้แก่หน่วยงานหรือบุคคลที่เกี่ยวข้องได้
ระดับที่ ๔ มีความรู้ความเข้าใจตามที่กําหนดไว้ในระดับที่ ๓ และมีความรู้ความเข้าใจกฎหมายหรือระเบียบอื่นที่เกี่ยวข้องกับกฎหมายหรือระเบียบในการปฏิบัติ
หน้าที่ราชการ รวมทั้งสามารถแนะนํา หรือให้คําปรึกษาในภาพรวมได้
ระดับที่ ๕ มีความรู้ความเข้าใจตามที่กําหนดไว้ในระดับที่ ๔ และมีความเชี่ยวชาญทางกฎหมาย สามารถให้คําแนะนําปรึกษา วิเคราะห์เหตุผลและแก้ไขปัญหา
ได้อย่างมีประสิทธิภาพ
๑

แบบ ก.บ.พ. ๗/๕

๓. ทักษะที่จําเป็นสําหรับการปฏิบัติงาน
๓.๑ ทักษะการใช้คอมพิวเตอร์
หมายถึง ทักษะในการใช้โปรแกรมคอมพิวเตอร์ต่าง ๆ ได้อย่างมีประสิทธิภาพ
ระดับที่ ๑ สามารถใช้คอมพิวเตอร์ในระดับเบื้องต้นได้
ระดับที่ ๒ มีทักษะระดับที่ ๑ และสามารถใช้โปรแกรมขั้นพื้นฐานได้อย่างคล่องแคล่ว
ระดับที่ ๓ มีทักษะระดับที่ ๒ และสามารถใช้โปรแกรมต่าง ๆ ในการปฏิบัติงานได้อย่างคล่องแคล่ว
ระดับที่ ๔ มีทักษะระดับที่ ๓ และมีความเชี่ยวชาญในโปรแกรมที่ใช้ หรือสามารถแก้ไขหรือปรับปรุงโปรแกรมเพื่อนํามาพัฒนาระบบการปฏิบัติงานได้
ระดับที่ ๕ มีทักษะระดับที่ ๔ และมีความเข้าใจอย่างลึกซึ้ง เชี่ยวชาญในโปรแกรมต่าง ๆ อย่างกว้างขวาง หรือสามารถเขียนโปรแกรมเพื่อพัฒนาระบบ
การปฏิบัติงานได้

แบบประเมินความรู้ความสามารถ และทักษะ
ตําแหน่งประเภททั่วไป ระดับชํานาญงาน
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร

ความรู้ความสามารถ และทักษะ

๓.๒ ทักษะการใช้ภาษาอังกฤษ

(๑)
ระดับความรู้
ความสามารถ
และทักษะ
ที่คาดหวัง

(๒)
ระดับความรู้
ความสามารถ
และทักษะ
ที่แสดงออก

หลักฐาน/
พฤติกรรมบ่งชี้
(ถ้ามี)

๑

หมายถึง ทักษะในการนําภาษาอังกฤษมาใช้ในงาน
ระดับที่ ๑ สามารถพูด เขียน อ่าน และฟังภาษาอังกฤษในระดับเบื้องต้น และสื่อสารให้เข้าใจได้
ระดับที่ ๒ มีทักษะระดับที่ ๑ และสามารถพูด เขียน อ่าน และฟังภาษาอังกฤษ และทําความเข้าใจสาระสําคัญของเนื้อหาต่าง ๆ ได้
ระดับที่ ๓ มีทักษะระดับที่ ๒ และสามารถใช้ภาษาอังกฤษเพื่อการติดต่อสัมพันธ์ในการปฏิบัติงานได้โดยถูกหลักไวยากรณ์
ระดับที่ ๔ มีทักษะระดับที่ ๓ และเข้าใจสํานวนภาษาอังกฤษในรูปแบบต่าง ๆ สามารถประยุกต์ใช้ในงานได้อย่างถูกต้อง ทั้งในหลักไวยากรณ์และ
ความเหมาะสมในเชิงเนื้อหา
ระดับที่ ๕ มีทักษะระดับที่ ๔ และมีความเชี่ยวชาญในการใช้ภาษาอังกฤษอย่างลึกซึ้ง ใกล้เคียงกับเจ้าของภาษา สามารถประยุกต์โวหารทุกรูปแบบ
ได้อย่างคล่องแคล่ว ถูกต้อง และสละสวย อีกทั้งมีความเชี่ยวชาญ ศัพท์เฉพาะด้านในสาขาวิชาของตนอย่างลึกซึ้ง
๓.๓ ทักษะการคํานวณ

๑

หมายถึง ทักษะในการทําความเข้าใจและคิดคํานวณข้อมูลต่าง ๆ ได้อย่างถูกต้อง
ระดับที่ ๑ มีทักษะในการคิดคํานวณขั้นพื้นฐานได้อย่างถูกต้องและรวดเร็ว
ระดับที่ ๒ มีทักษะตามที่กําหนดไว้ในระดับที่ ๑ และสามารถทําความเข้าใจข้อมูลด้านตัวเลขได้อย่างถูกต้อง
ระดับที่ ๓ มีทักษะตามที่กําหนดไว้ในระดับที่ ๒ และสามารถใช้สูตรคณิตศาสตร์ หรือเครื่องมือต่าง ๆ ในการคํานวณข้อมูลด้านตัวเลขได้
ระดับที่ ๔ มีทักษะตามที่กําหนดไว้ในระดับที่ ๓ และสามารถวิเคราะห์ข้อมูลทางสถิติ และตัวเลขที่ซับซ้อนได้
ระดับที่ ๕ มีทักษะตามที่กําหนดไว้ในระดับที่ ๔ สามารถแก้ไขข้อผิดพลาดในข้อมูลตัวเลขได้เข้าใจข้อมูลต่าง ๆ ในภาพรวม และอธิบายชี้แจงให้เป็นที่เข้าใจได้
๓.๔ ทักษะการจัดการข้อมูล

แบบ ก.บ.พ. ๗/๖

หมายถึง ทักษะในการบริหารจัดการข้อมูล ตลอดจนวิเคราะห์ข้อมูลเพื่อประโยชน์ในงาน
ระดับที่ ๑ สามารถเก็บรวบรวมข้อมูลได้อย่างเป็นระบบ และพร้อมใช้ รวมถึงสามารถแสดงผลข้อมูลในรูปแบบต่าง ๆ เช่น กราฟ รายงาน เป็นต้น
ระดับที่ ๒ มีทักษะระดับที่ ๑ และสามารถวิเคราะห์ และประเมินผลข้อมูลได้อย่างถูกต้อง
ระดับที่ ๓ มีทักษะระดับที่ ๒ และสามารถสรุปผลการวิเคราะห์ นําเสนอทางเลือก ระบุข้อดีข้อเสีย ฯลฯ โดยอ้างอิงจากข้อมูลที่มีอยู่ได้
ระดับที่ ๔ มีทักษะระดับที่ ๓ และสามารถพยากรณ์ หรือสร้างแบบจําลองเพื่อพยากรณ์ หรือตีความโดยอ้างอิงจากข้อมูลที่มีอยู่
ระดับที่ ๕ มีทักษะระดับที่ ๔ และสามารถออกแบบเลือกใช้หรือประยุกต์วิธีการในการจัดทําแบบจําลองต่าง ๆ ได้อย่างถูกต้องเหมาะสม

๑

แบบประเมินความรู้ความสามารถ และทักษะ
ตําแหน่งประเภททั่วไป ระดับชํานาญงาน
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร
(๓) การประเมิน
หลักเกณฑ์การประเมิน
จํานวนความรู้ความสามารถและทักษะที่จําเป็น
จํานวนความรู้ความสามารถและทักษะที่จําเป็น
จํานวนความรู้ความสามารถและทักษะที่จําเป็น
จํานวนความรู้ความสามารถและทักษะที่จําเป็น

จํานวนความรู้
ความสามารถและทักษะ

สูงกว่าหรือเท่ากับ ระดับความรู้ความสามารถและทักษะที่จําเป็นที่คาดหวัง
ต่ํากว่า ระดับความรู้ความสามารถและทักษะที่จําเป็นที่คาดหวัง ๑ ระดับ
ต่ํากว่า ระดับความรู้ความสามารถและทักษะที่จําเป็นที่คาดหวัง ๒ ระดับ
ต่ํากว่า ระดับความรู้ความสามารถและทักษะที่จําเป็นที่คาดหวัง ๓ ระดับ

(๕) สรุปคะแนนความรู้ความสามารถและทักษะที่จําเป็นสําหรับตําแหน่งที่จะประเมิน

=

คูณด้วย

คะแนน

๓
๒
๑
๐
(๔) ผลรวมคะแนน
ผลรวมคะแนน

จํานวนความรู้ความสามารถและทักษะที่จําเป็นที่ใช้ในการประเมิน X ๓ คะแนน

(๖) ความเห็นเพิ่มเติมของผู้ประเมิน

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

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

แบบ ก.บ.พ. ๗/๗

(ลงชื่อ) ……………………………………………………….. ผู้ประเมิน

แบบประเมินสมรรถนะที่จําเป็นสําหรับตําแหน่งที่จะประเมิน
ตําแหน่งประเภททั่วไป ระดับชํานาญงาน
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร
ชื่อผู้ขอรับการประเมิน (นาย/นาง/นางสาว) ............................................................................ ตําแหน่ง ......................................................... สังกัด ..............................................................................

สมรรถนะที่จําเป็นสําหรับตําแหน่งที่จะประเมิน
๑. การมุ่งผลสัมฤทธิ์ (Achievement Orientation)

(๒)
(๑)
ระดับสมรรถนะ ระดับสมรรถนะ
ที่แสดงออก
ที่คาดหวัง

หลักฐาน/
พฤติกรรมบ่งชี้

๒

ความมุ่งมั่นจะปฏิบัติหน้าที่ราชการให้ดีหรือให้เกินมาตรฐานที่มีอยู่ โดยมาตรฐานนี้อาจเป็นผลการปฏิบัติงานที่ผ่านมาของตนเอง หรือเกณฑ์วัดผลสัมฤทธิ์
ที่ส่วนราชการกําหนดขึ้น อีกทั้งยังหมายรวมถึงการสร้างสรรค์พัฒนาผลงานหรือกระบวนการปฏิบัติงานตามเป้าหมายที่ยากและท้าทายชนิดที่อาจไม่เคยมีผู้ใด
สามารถกระทําได้มาก่อน
ระดับที่ ๐ ไม่แสดงสมรรถนะด้านนี้อย่างชัดเจน
ระดับที่ ๑ มีความรับผิดชอบในงาน สามารถส่งงานได้ตามกําหนดเวลาแสดงออกว่าต้องการทํางานให้ได้ดีขึ้น เช่น ถามถึงวิธีการ หรือ ข้อแนะนําอย่าง
กระตือรือร้น สนใจใคร่รู้
ระดับที่ ๒ แสดงสมรรถนะระดับที่ ๑ และทํางานได้ตามผลงานตามเป้าหมายที่ผู้บังคับบัญชากําหนดหรือเป้าหมายของหน่วยงานที่รับผิดชอบ
ระดับที่ ๓ แสดงสมรรถนะระดับที่ ๒ และปรับปรุงวิธีการที่ทําให้ทํางานได้ดีขึ้น เร็วขึ้นมีคุณภาพดีขึ้นหรือมีประสิทธิภาพมากขึ้น
ระดับที่ ๔ แสดงสมรรถนะระดับที่ ๓ และทําการพัฒนาระบบ ขั้นตอน วิธีการทํางาน เพื่อให้ได้ผลงานที่โดดเด่น และแตกต่างอย่างไม่เคยมีใครได้ทํามาก่อน
ระดับที่ ๕ แสดงสมรรถนะระดับที่ ๔ และบริหารจัดการและทุ่มเทเวลา ตลอดจนทรัพยากร เพื่อให้ได้ประโยชน์สูงสุดต่อภารกิจของหน่วยงานตามที่วางแผนไว้

๒. บริการที่ดี (Service Orientation)

แบบ ก.บ.พ. ๗/๘

ความตั้งใจและความพยายามของข้าราชการในการให้บริการเพื่อสนองความต้องการของประชาชน ตลอดจนของหน่วยงานภาครัฐอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง
ระดับที่ ๐ ไม่แสดงสมรรถนะด้านนี้ หรือแสดงอย่างไม่ชัดเจน
ระดับที่ ๑ ให้การบริการที่เป็นมิตร สุภาพ เต็มใจต้อนรับให้บริการด้วยอัธยาศัยไมตรีอันดี และสร้างความประทับใจแก่ผู้รับบริการ
ระดับที่ ๒ แสดงสมรรถนะระดับที่ ๑ และประสานงานภายในหน่วยงาน และกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเพื่อให้ผู้รับบริการได้รับบริการที่ต่อเนื่องและรวดเร็ว
ระดับที่ ๓ แสดงสมรรถนะระดับที่ ๒ และรับเป็นธุระ ช่วยแก้ปัญหาหรือหาแนวทางแก้ไขปัญหาที่เกิดขึ้นแก่ผู้รับบริการอย่างรวดเร็ว เต็มใจ ไม่บ่ายเบี่ยง
ไม่แก้ตัว หรือปัดภาระ
ระดับที่ ๔ แสดงสมรรถนะระดับที่ ๓ และคอยให้ข้อมูล ข่าวสาร ความรู้ที่เกี่ยวข้องกับงานทีก่ ําลังให้บริการอยู่ ซึ่งเป็นประโยชน์แก่ผู้รับบริการ แม้ว่าผู้รับบริการ
จะไม่ได้ถามถึงหรือไม่ทราบมาก่อน
ระดับที่ ๕ แสดงสมรรถนะระดับที่ ๔ และเข้าใจความจําเป็นหรือความต้องการที่แท้จริงของผู้รับบริการและ / หรือใช้เวลาแสวงหาข้อมูลและ ทําความเข้าใจ
เกี่ยวกับความจําเป็น หรือความต้องการที่แท้จริงของผู้รับบริการ
ระดับที่ ๖ แสดงสมรรถนะระดับที่ ๕ และปฏิบัติตนเป็นที่ปรึกษาที่ผู้รับบริการไว้วางใจ ตลอดจนเป็นส่วนช่วยในการตัดสินใจของผู้รับบริการ

๓

แบบประเมินสมรรถนะที่จําเป็นสําหรับตําแหน่งที่จะประเมิน
ตําแหน่งประเภททั่วไป ระดับชํานาญงาน
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร
สมรรถนะที่จําเป็นสําหรับตําแหน่งที่จะประเมิน
๓. การสั่งสมความเชี่ยวชาญในงานอาชีพ (Expertise)

(๒)
(๑)
ระดับสมรรถนะ ระดับสมรรถนะ
ที่แสดงออก
ที่คาดหวัง

หลักฐาน/
พฤติกรรมบ่งชี้

๒

ความขวนขวาย สนใจใฝ่รู้เพื่อสั่งสม พัฒนาศักยภาพ ความรู้ความสามารถของตนในการปฏิบัติราชการ ด้วยการศึกษา ค้นคว้าหาความรู้ พัฒนาตนเองอย่าง
ต่อเนื่อง อีกทั้งรู้จักพัฒนาปรับปรุง ประยุกต์ใช้ความรู้เชิงวิชาการและเทคโนโลยีต่าง ๆ เข้ากับการปฏิบัติงานให้เกิดผลสัมฤทธิ์
ระดับที่ ๐ ไม่แสดงสมรรถนะด้านนี้ หรือแสดงอย่างไม่ชัดเจน
ระดับที่ ๑ กระตือรือร้นในการศึกษาหาความรู้ สนใจเทคโนโลยีและองค์ความรู้ใหม่ ๆ ในสาขาอาชีพของตน
ระดับที่ ๒ แสดงสมรรถนะระดับที่ ๑ และรอบรู้เท่าทันเทคโนโลยีหรือองค์ความรู้ใหม่ ๆ ในสาขาอาชีพของตนและที่เกี่ยวข้อง หรืออาจมีผลกระทบต่อ
การปฏิบัติหน้าที่ของตน
ระดับที่ ๓ แสดงสมรรถนะระดับที่ ๒ และสามารถนําวิชาการ ความรู้ หรือเทคโนโลยีใหม่ ๆ มาประยุกต์ใช้ในการปฏิบัติงานได้
ระดับที่ ๔ แสดงสมรรถนะระดับที่ ๓ และมีความรู้ความเชี่ยวชาญในเรื่องที่เกี่ยวกับงานหลายด้าน (สหวิทยาการ) และสามารถนําความรู้ไปปรับใช้ให้ปฏิบัติ
ได้อย่างกว้างขวางครอบคลุม
ระดับที่ ๕ แสดงสมรรถนะระดับที่ ๔ และสนับสนุนให้เกิดบรรยากาศแห่งการพัฒนา ความเชี่ยวชาญในองค์กรด้วยการจัดสรรทรัพยากร เครื่องมือ
อุปกรณ์ที่เอื้อต่อการพัฒนา

๔. จริยธรรม (Integrity)

แบบ ก.บ.พ. ๗/๙

การครองตนและการประพฤติปฏิบัติถูกต้องเหมาะสมทั้งตามหลักกฎหมายและคุณธรรมจริยธรรม ตลอดจนหลักแนวทางในวิชาชีพของตน โดยมุ่งประโยชน์ของ
ประเทศชาติมากกว่าประโยชน์ส่วนตน ทั้งนี้เพี่อธํารงรักษาศักดิ์ศรีแห่งอาชีพข้าราชการ อีกทั้งเพื่อเป็นกําลังสําคัญในการสนับสนุนผลักดันให้ภารกิจหลักภาครัฐ
บรรลุเป้าหมายที่กําหนดไว้
ระดับที่ ๐ ไม่แสดงสมรรถนะด้านนี้ หรือแสดงอย่างไม่ชัดเจน
ระดับที่ ๑ ปฏิบัติหน้าที่ด้วยความโปร่งใส ซื่อสัตย์สุจริต ถูกต้อง ทั้งตามหลักกฎหมาย จริยธรรมและระเบียบวินัย
ระดับที่ ๒ แสดงสมรรถนะระดับที่ ๑ และมีจิตสํานึกและความภาคภูมิใจในความเป็นข้าราชการ อุทิศแรงกายแรงใจผลักดันให้ภารกิจหลักของตนและหน่วยงาน
บรรลุผล เพื่อสนับสนุนส่งเสริมการพัฒนาประเทศชาติ และสังคมไทย
ระดับที่ ๓ แสดงสมรรถนะระดับที่ ๒ และยึดมั่นในหลักการและจรรยาบรรณของวิชาชีพ ไม่เบี่ยงเบนด้วยอคติ หรือผลประโยชน์ส่วนตน
ระดับที่ ๔ แสดงสมรรถนะระดับที่ ๓ และตัดสินใจในหน้าที่ ปฏิบัติราชการด้วยความถูกต้อง โปร่งใส เป็นธรรม แม้ผลของการปฏิบัติอาจสร้างศัตรูหรือ
ก่อความไม่พึงพอใจให้แก่ผู้ที่เกี่ยวข้องหรือเสียผลประโยชน์
ระดับที่ ๕ แสดงสมรรถนะระดับที่ ๔ และธํารงความถูกต้อง ยืนหยัดพิทักษ์ผลประโยชน์และชื่อเสียงของประเทศชาติ แม้ในสถานการณ์ที่อาจเสี่ยงต่อ
ความมั่นคงในตําแหน่งหน้าที่การงาน หรืออาจเสี่ยงภัยต่อชีวิต

๒

แบบประเมินสมรรถนะที่จําเป็นสําหรับตําแหน่งที่จะประเมิน
ตําแหน่งประเภททั่วไป ระดับชํานาญงาน
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร

สมรรถนะที่จําเป็นสําหรับตําแหน่งที่จะประเมิน

๕. ความร่วมแรงร่วมใจ (Teamwork)

(๑)
(๒)
ระดับสมรรถนะ ระดับสมรรถนะ
ที่คาดหวัง
ที่แสดงออก

หลักฐาน/
พฤติกรรมบ่งชี้

๓

พฤติกรรมที่แสดง ๑) ความตั้งใจที่จะทํางานร่วมกับผู้อื่น เป็นส่วนหนึ่งในทีมงาน หน่วยงาน หรือ องค์กร โดยผู้ปฏิบัติมีฐานะเป็นสมาชิกในทีม มิใช่ฐานะ
หัวหน้าทีม และ ๒) ความสามารถในการสร้างและธํารงรักษาสัมพันธภาพกับสมาชิกในทีม
ระดับที่ ๐ ไม่แสดงสมรรถนะด้านนี้ หรือแสดงอย่างไม่ชัดเจน
ระดับที่ ๑ รายงานให้สมาชิกทราบความคืบหน้าของการดําเนินงานในกลุ่ม หรือข้อมูลอื่น ๆ ที่เป็นประโยชน์ต่อการทํางานอย่างต่อเนื่อง
ระดับที่ ๒ แสดงสมรรถนะระดับที่ ๑ และสร้างสัมพันธ์ เข้ากับผู้อื่นในกลุ่มได้ดี
ระดับที่ ๓ แสดงสมรรถนะระดับที่ ๒ และประมวลความคิดเห็นต่าง ๆ มาใช้ประกอบการตัดสินใจหรือวางแผนงาน ร่วมกันในทีม
ระดับที่ ๔ แสดงสมรรถนะระดับที่ ๓ และรักษามิตรภาพอันดีกับเพื่อนร่วมงานเพื่อช่วยเหลือกันในวาระต่าง ๆ ให้งานสําเร็จลุล่วงเป็นประโยชน์ต่อส่วนรวม
ระดับที่ ๕ แสดงสมรรถนะระดับที่ ๔ และประสานสัมพันธ์ส่งเสริมขวัญกําลังใจของทีมเพื่อรวมพลังกันในการปฏิบัติภารกิจใหญ่น้อยต่าง ๆ ให้บรรลุผล

แบบ ก.บ.พ. ๗/๑๐

แบบประเมินสมรรถนะที่จําเป็นสําหรับตําแหน่งที่จะประเมิน
ตําแหน่งประเภททั่วไป ระดับชํานาญงาน
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร
หลักเกณฑ์การประเมิน

จํานวนสมรรถนะ

(๓) การประเมิน
คูณด้วย

จํานวนสมรรถนะหลัก สูงกว่าหรือเท่ากับ ระดับสมรรถนะที่คาดหวัง

๓

จํานวนสมรรถนะหลัก ต่าํ กว่า ระดับสมรรถนะที่คาดหวัง ๑ ระดับ

๒

จํานวนสมรรถนะหลัก ต่าํ กว่า ระดับสมรรถนะที่คาดหวัง ๒ ระดับ

๑

จํานวนสมรรถนะหลัก ต่าํ กว่า ระดับสมรรถนะที่คาดหวัง ๓ ระดับ

๐

คะแนน

(๔) ผลรวมคะแนน
(๕) สรุปคะแนนส่วนพฤติกรรมการปฏิบัติราชการ (สมรรถนะ)

=

ผลรวมคะแนน
จํานวนสมรรถนะที่ใช้ในการประเมิน X ๓ คะแนน

(๖) ความเห็นเพิ่มเติมของผู้ประเมิน

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

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

แบบ ก.บ.พ. ๗/๑๑

(ลงชื่อ) ……………………………………………………….. ผู้ประเมิน

แบบ ก.บ.พ. ๗/๑๒

แบบสรุปผลการประเมิน
ผลสัมฤทธิ์ของงานตามตัวชี้วัดของตําแหน่งทีค่ รองอยู่
ความรู้ ความสามารถ ทักษะ และสมรรถนะที่จาํ เป็นสําหรับตําแหน่งที่จะประเมิน
ตําแหน่งประเภททั่วไป ระดับชํานาญงาน

ชื่อผู้รับการประเมิน (นาย/นาง/นางสาว) ...................................................... ตําแหน่ง ...............................................
สังกัด ..................................................................
สรุปผลการประเมิน
รายการ

คะแนน (ก)

น้ําหนัก (ข)

๑. ผลสัมฤทธิ์ของงาน

๖๐

๒. ความรู้ ความสามารถ และทักษะ

๒๐

๓. สมรรถนะทีจ่ ําเป็นสําหรับตําแหน่งที่จะประเมิน

๒๐
รวม

รวมคะแนน (ก)x(ข)

๑๐๐%

เกณฑ์การประเมิน เกณฑ์ผ่านการประเมินไม่ต่ํากว่าร้อยละ ๗๐
ผลการประเมิน
ผ่าน
หมายเหตุ

ไม่ผ่าน

คะแนน (ก) ข้อ ๑ ให้ใช้คะแนนจากการประเมินผลสัมฤทธิ์ของงานของพนักงานมหาวิทยาลัย
(องค์ประกอบที่ ๑) ในการเลื่อนเงินเดือน ในรอบการประเมินครั้งล่าสุด ซึ่งเป็นคะแนนก่อนการคํานวณ
ค่าน้าํ หนักร้อยละ ๗๐

(ลงชื่อ) ........................................................ ผู้ประเมิน
(.......................................................)
ตําแหน่ง ............................................................
วันที่ ........ เดือน ..................... พ.ศ. ....

แบบ ก.บ.พ. ๗/๑๓

แบบรับรองจริยธรรมและจรรยาบรรณทางวิชาชีพ
ของพนักงานมหาวิทยาลัย
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร
----------------------------------ส่วนที่ ๑ สําหรับผูข้ อ
ตามประกาศ ก.พ.อ. เรื่องมาตรฐานกําหนดตําแหน่งและการแต่งตั้งข้าราชการพลเรือนในสถาบัน
อุดมศึกษาให้ดํารงตําแหน่งสูงขึ้น พ.ศ. ๒๕๕๓ กําหนดให้ผขู้ อกําหนดตําแหน่งระดับชํานาญงาน ระดับชํานาญงาน
พิเศษ ระดับชํานาญการ ระดับชํานาญการพิเศษ ระดับเชี่ยวชาญ ระดับเชี่ยวชาญพิเศษ ต้องคํานึงถึงจริยธรรมและ
จรรยาบรรณทางวิชาชีพ ดังนี้
๑. ต้องมีความซื่อสัตย์ทางวิชาชีพ ไม่นําผลงานของผู้อื่นมาเป็นผลงานของตน และไม่
ลอกเลียนผลงานของผู้อื่น รวมทั้งไม่นําผลงานของตนเองในเรื่องเดียวกันไปเผยแพร่ในวารสารวิชาการหรือวิชาชีพ
มากกว่าหนึ่งฉบับ ในลักษณะที่จะเข้าใจผิดว่าเป็นผลงานใหม่
๒. ต้องให้เกียรติและอ้างถึงบุคคลหรือแหล่งที่มาของข้อมูลที่นํามาใช้ในผลงานวิชาชีพ
ของตนเองและแสดงหลักฐานของการค้นคว้า
๓. ต้องไม่คํานึงถึงผลประโยชน์ทางวิชาชีพจนละเลยหรือละเมิดสิทธิส่วนบุคคลของผู้อนื่
และสิทธิมนุษยชน
๔. ผลงานวิชาชีพต้องได้มาจากการศึกษาโดยใช้หลักวิชาชีพเป็นเกณฑ์ ไม่มอี คติมาเกีย่ วข้อง
และเสนอผลงานตามความเป็นจริง ไม่จงใจเบี่ยงเบนผลการศึกษา วิเคราะห์ สังเคราะห์ หรือวิจัย โดยหวังผลประโยชน์
ส่วนตัว หรือต้องการสร้างความเสียหายแก่ผู้อื่น และเสนอผลงานตามความเป็นจริงไม่ขยายข้อค้นพบโดยปราศจาก
การตรวจสอบยืนยันในทางวิชาชีพ
๕. ต้องนําผลงานไปใช้ประโยชน์ในทางที่ชอบธรรมและชอบด้วยกฎหมาย
๖. ได้ปฏิบัติตามจรรยาบรรณทางวิชาชีพที่องค์กรวิชาชีพนั้น ๆ กําหนด
ข้าพเจ้าขอรับรองว่า ข้าพเจ้าได้ประพฤติและปฏิบัติตามหลักจริยธรรมและจรรยาบรรณทางวิชาชีพ
ที่กําหนดไว้ข้างต้น และข้าพเจ้าได้รับทราบผลของการละเมิดจริยธรรมและจรรยาบรรณทางวิชาชีพดังกล่าว
ลงชื่อ......................................................ผู้ขอรับการประเมิน
(..............................................)
วันที่............เดือน.......................พ.ศ. ...
ส่วนที่ ๒ สําหรับหน่วยงาน
หน่วยงานได้รับทราบและตรวจสอบในเบื้องต้นแล้ว
ลงชื่อ......................................................(หัวหน้าหน่วยงาน)
(..............................................)
วันที่............เดือน.......................พ.ศ. ...

แบบ ก.บ.พ. ๗/๑๔

แบบแสดงหลักฐานการมีส่วนร่วมในผลงาน
ชื่อผู้ขอรับการประเมิน (นาย/นาง/นางสาว) .................................................................................................................
ตําแหน่ง ..................................................................... สังกัด .......................................................................................
เรื่อง ...............................................................................................................................................................................
คู่มือปฏิบัติงานหลัก

งานวิจัย

ผลงานในลักษณะอื่น

หนังสือ

ผู้ร่วมงาน จํานวน ....... คน แต่ละคนมีส่วนร่วมดังนี้ :
ชื่อผู้ร่วมงาน

ปริมาณงานร้อยละ และหน้าทีค่ วามรับผิดชอบ

หมายเหตุ

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

แบบ ก.บ.พ. ๘/๑
แบบขอรับการประเมินเพื่อแต่งตั้งให้ดํารงตําแหน่งสูงขึน้ ตําแหน่งประเภททั่วไป
ระดับชํานาญงานพิเศษ
สังกัดมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร
-------------------------------ส่วนที่ ๑ ข้อมูลเบื้องต้นของผู้ขอรับการประเมิน (ผู้ขอรับการประเมินเป็นผูก้ รอก)
๑. ชื่อ ...........................................................................
๒. ตําแหน่ง ............................................................................ ตําแหน่งเลขที่ ..................
๓. สังกัด ........................................................ (งาน /กองหรือหน่วยงานเทียบเท่า/คณะหรือ
สถาบันหรือสํานัก)
๔. อัตราค่าตอบแทนปัจจุบนั ................................... บาท (ปีงบประมาณ พ.ศ. ......)
๕. เกิดวันที่ .......... เดือน ......................... พ.ศ. ......... อายุ .............. ปี
๖. ประวัติการศึกษา
คุณวุฒิ
............................
............................
............................
............................
............................
............................

(เรียงจากวุฒิสูงสุดตามลําดับ)
สาขา
ปี พ.ศ. ที่ได้รับ
......................... ...............................
......................... ...............................
......................... ...............................
......................... ...............................
......................... ...............................
......................... ...............................

๗. ประวัติการฝึกอบรมหรือดูงาน
วันเดือนปี ระยะเวลา
................ .................
................ .................
................ .................
................ .................
................ .................
................ .................

รายการฝึกอบรม/ดูงาน
.....................................
.....................................
.....................................
.....................................
.....................................
.....................................

สถานศึกษาและประเทศ
.........................................
.........................................
.........................................
.........................................
.........................................
.........................................

สถานที่
........................
........................
........................
........................
........................
........................

จัดโดย
………………
………………
………………
………………
………………
………………

แบบ ก.บ.พ. ๘/๒

ส่วนที่ ๑ ข้อมูลเบื้องต้นของผู้ขอรับการประเมิน (ต่อ)
๘. ประวัติการปฏิบัติงาน
๘.๑ ได้รับแต่งตั้งให้ดํารงตําแหน่งระดับปฏิบัติงาน ตําแหน่ง…………………………………………......
เมื่อวันที่.....................เดือน................................พ.ศ....................
๘.๒ ได้รับแต่งตั้งให้ดํารงตําแหน่งระดับชํานาญงาน ตําแหน่ง…………………..………..…………….
เมื่อวันที่.....................เดือน.................................พ.ศ....................
รวมอายุการปฏิบัติงาน ..................................ปี .......................... เดือน
๘.๓ ตําแหน่งอื่นๆ (เช่น เป็นกรรมการ วิทยากร หรือตําแหน่งอื่นๆ ซึ่งมีความสอดคล้องกับ
งานทีร่ ับผิดชอบ)
๘.๓.๑ ...............................................................................................................................
๘.๓.๒ ...............................................................................................................................
๘.๓.๓ ...............................................................................................................................
๘.๓.๔ ...............................................................................................................................
๘.๓.๕ ...............................................................................................................................

ขอรับรองว่าข้อความดังกล่าวข้างต้นเป็นความจริงทุกประการ

(ลงชื่อ) .................................................... ผู้ขอรับการประเมิน
(....................................................)
(ตําแหน่ง) ....................................................
(วันที่) ......... / ....................... / ...................

แบบ ก.บ.พ. ๘/๓
ส่วนที่ ๒ (สําหรับเจ้าหน้าทีก่ รอก)
การตรวจสอบคุณสมบัติของบุคคล
สรุปผลการตรวจสอบคุณสมบัติของบุคคล
( ) มีคณ
ุ สมบัติครบถ้วนที่จะดําเนินการต่อไป
( ) ขาดคุณสมบัติ เนือ่ งจาก ...........................................................
(ลงชื่อ) .................................................... ผู้ตรวจสอบ
(....................................................)
(ตําแหน่ง) ....................................................
(วันที่) ............ / ....................... / .................
ส่วนที่ ๓ ผลงานที่แสดงความเป็นผูช้ ํานาญงานพิเศษ
ให้กรอกผลงานที่ได้เคยใช้เสนอขอประเมินตําแหน่งระดับชํานาญงาน
ผลงานที่แสดงความเป็นผู้ชํานาญงาน (ให้ระบุชื่อและ ลักษณะของผลงาน)
…………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………………
ผลงานทีแ่ สดงความเป็นผู้ชํานาญงานพิเศษ (ให้ระบุชื่อและลักษณะของผลงาน)
…………………………………………………………………………….…………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………..……………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………..……
………………………………………………………………………………………………………………………………………..

ขอรับรองว่าข้อความดังกล่าวข้างต้นเป็นความจริงทุกประการ
(ลงชื่อ) .................................................... ผู้ขอรับการประเมิน
(....................................................)
(ตําแหน่ง) ....................................................
(วันที่) ........ / ....................... / ..................

แบบ ก.บ.พ. ๘/๔
ส่วนที่ ๔ ความเห็นของผู้บงั คับบัญชา
๑) ความเห็นของผู้บงั คับบัญชาชัน้ ต้น
๑) งานในหน้าทีค่ วามรับผิดชอบ (ให้เสนอความเห็นว่าลักษณะงานที่ผู้ขอทําเป็นประจําเป็นงานที่
ต้องอาศัยความชํานาญงานพิเศษ และต้องใช้เทคนิควิธีการในการทํางานมากน้อยเพียงไร)
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
๒) ผลงานในสาขาวิชาชีพ (ให้เสนอความคิดเห็นว่างานอะไรบ้างที่แสดงถึงความชํานาญงานพิเศษ
ในสาขาวิชาชีพนั้น และเป็นประโยชน์ต่อหน่วยงาน พร้อมทั้งเหตุผล)
........................................................................................................................................................................................
........................................................................................................................................................................................
........................................................................................................................................................................................
........................................................................................................................................................................................
........................................................................................................................................................................................
๓) อื่นๆ
........................................................................................................................................................................................
........................................................................................................................................................................................
........................................................................................................................................................................................
........................................................................................................................................................................................
(ลงชื่อ) ................................................ ผู้บังคับบัญชาชั้นต้น
(...............................................)
(ตําแหน่ง) ................................................
(วันที)่ ........... / ........................ / ...................
๒) ความเห็นของผู้บังคับบัญชาเหนือขึ้นไป
...........................................................................................................................................
....................................................................................................................................................................
(ลงชื่อ..................................................ผู้บังคับบัญชาเหนือขึ้นไป
(..............................................)
(ตําแหน่ง).................................................
(วันที่) ........... / .......................... / ...................

แบบประเมินความรู้ความสามารถ และทักษะ
ตําแหน่งประเภททั่วไป ระดับชํานาญงานพิเศษ
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร
ชื่อผู้ขอรับการประเมิน (นาย/นาง/นางสาว) ............................................................................ ตําแหน่ง ......................................................... สังกัด ..............................................................................
ความรู้ความสามารถ และทักษะ

๑. ความรู้ความสามารถที่เป็นจําเป็นสําหรับการปฏิบัติงาน

(๑)
ระดับความรู้
ความสามารถ
และทักษะ
ที่คาดหวัง

(๒)
ระดับความรู้
ความสามารถ
และทักษะ
ที่แสดงออก

หลักฐาน/
พฤติกรรมบ่งชี้
(ถ้ามี)

๓

ระดับที่ ๑ มีความรู้พื้นฐานในการปฏิบัติหน้าที่ราชการ
ระดับที่ ๒ มีความรู้ความสามารถตามที่กําหนดไว้ในระดับที่ ๑ และมีความรู้ความสามารถ ความชํานาญงาน ทักษะหรือประสบการณ์สูงเฉพาะด้าน
หรือเฉพาะทาง
ระดับที่ ๓ มีความรู้ความสามารถตามที่กําหนดไว้ในระดับที่ ๒ และมีความรู้ความสามารถ ความชํานาญงาน ทักษะ หรือประสบการณ์สูงมากเฉพาะด้าน
หรือเฉพาะทาง
๒

๓. ทักษะที่จําเป็นสําหรับการปฏิบัติงาน
๓.๑ ทักษะการใช้คอมพิวเตอร์
หมายถึง ทักษะในการใช้โปรแกรมคอมพิวเตอร์ต่าง ๆ ได้อย่างมีประสิทธิภาพ
ระดับที่ ๑ สามารถใช้คอมพิวเตอร์ในระดับเบื้องต้นได้
ระดับที่ ๒ มีทักษะระดับที่ ๑ และสามารถใช้โปรแกรมขั้นพื้นฐานได้อย่างคล่องแคล่ว
ระดับที่ ๓ มีทักษะระดับที่ ๒ และสามารถใช้โปรแกรมต่าง ๆ ในการปฏิบัติงานได้อย่างคล่องแคล่ว
ระดับที่ ๔ มีทักษะระดับที่ ๓ และมีความเชี่ยวชาญในโปรแกรมที่ใช้ หรือสามารถแก้ไขหรือปรับปรุงโปรแกรมเพื่อนํามาพัฒนาระบบการปฏิบัติงานได้
ระดับที่ ๕ มีทักษะระดับที่ ๔ และมีความเข้าใจอย่างลึกซึ้ง เชี่ยวชาญในโปรแกรมต่าง ๆ อย่างกว้างขวาง หรือสามารถเขียนโปรแกรมเพื่อพัฒนาระบบ
การปฏิบัติงานได้

๒

แบบ ก.บ.พ. ๘/๕

๒. ความรู้เรื่องกฎหมายและกฎระเบียบราชการ
หมายถึง ความรู้เรื่องกฎหมายตลอดจนกฎระเบียบต่าง ๆ ที่ต้องใช้ในการปฏิบัติหน้าที่ราชการ
ระดับที่ ๑ มีความรู้ความเข้าใจกฎหมาย หรือระเบียบที่เกี่ยวข้องกับการปฏิบัติหน้าที่ราชการงานประจําที่ปฏิบัติอยู่
ระดับที่ ๒ มีความรู้ความเข้าใจตามที่กําหนดไว้ในระดับที่ ๑ และสามารถหาคําตอบในทางกฎหมายได้เมื่อมีข้อสงสัยในการปฏิบัติหน้าที่ราชการ
ระดับที่ ๓ มีความรู้ความเข้าใจตามที่กําหนดไว้ในระดับที่ ๒ และสามารถนําไปประยุกต์เพื่อแก้ปัญหาในทางกฎหมาย หรือตอบคําถามข้อสงสัยในการปฏิบัติ
หน้าที่ราชการให้แก่หน่วยงานหรือบุคคลที่เกี่ยวข้องได้
ระดับที่ ๔ มีความรู้ความเข้าใจตามที่กําหนดไว้ในระดับที่ ๓ และมีความรู้ความเข้าใจกฎหมายหรือระเบียบอื่นที่เกี่ยวข้องกับกฎหมายหรือระเบียบในการปฏิบัติ
หน้าที่ราชการ รวมทั้งสามารถแนะนํา หรือให้คําปรึกษาในภาพรวมได้
ระดับที่ ๕ มีความรู้ความเข้าใจตามที่กําหนดไว้ในระดับที่ ๔ และมีความเชี่ยวชาญทางกฎหมาย สามารถให้คําแนะนําปรึกษา วิเคราะห์เหตุผลและแก้ไขปัญหา
ได้อย่างมีประสิทธิภาพ

แบบประเมินความรู้ความสามารถ และทักษะ
ตําแหน่งประเภททั่วไป ระดับชํานาญงานพิเศษ
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร

ความรู้ความสามารถ และทักษะ

๓.๒ ทักษะการใช้ภาษาอังกฤษ

(๑)
ระดับความรู้
ความสามารถ
และทักษะ
ที่คาดหวัง

(๒)
ระดับความรู้
ความสามารถ
และทักษะ
ที่แสดงออก

หลักฐาน/
พฤติกรรมบ่งชี้
(ถ้ามี)

๒

หมายถึง ทักษะในการนําภาษาอังกฤษมาใช้ในงาน
ระดับที่ ๑ สามารถพูด เขียน อ่าน และฟังภาษาอังกฤษในระดับเบื้องต้น และสื่อสารให้เข้าใจได้
ระดับที่ ๒ มีทักษะระดับที่ ๑ และสามารถพูด เขียน อ่าน และฟังภาษาอังกฤษ และทําความเข้าใจสาระสําคัญของเนื้อหาต่าง ๆ ได้
ระดับที่ ๓ มีทักษะระดับที่ ๒ และสามารถใช้ภาษาอังกฤษเพื่อการติดต่อสัมพันธ์ในการปฏิบัติงานได้โดยถูกหลักไวยากรณ์
ระดับที่ ๔ มีทักษะระดับที่ ๓ และเข้าใจสํานวนภาษาอังกฤษในรูปแบบต่าง ๆ สามารถประยุกต์ใช้ในงานได้อย่างถูกต้อง ทั้งในหลักไวยากรณ์และ
ความเหมาะสมในเชิงเนื้อหา
ระดับที่ ๕ มีทักษะระดับที่ ๔ และมีความเชี่ยวชาญในการใช้ภาษาอังกฤษอย่างลึกซึ้ง ใกล้เคียงกับเจ้าของภาษา สามารถประยุกต์โวหารทุกรูปแบบ
ได้อย่างคล่องแคล่ว ถูกต้อง และสละสวย อีกทั้งมีความเชี่ยวชาญ ศัพท์เฉพาะด้านในสาขาวิชาของตนอย่างลึกซึ้ง
๓.๓ ทักษะการคํานวณ

๒

หมายถึง ทักษะในการทําความเข้าใจและคิดคํานวณข้อมูลต่าง ๆ ได้อย่างถูกต้อง
ระดับที่ ๑ มีทักษะในการคิดคํานวณขั้นพื้นฐานได้อย่างถูกต้องและรวดเร็ว
ระดับที่ ๒ มีทักษะตามที่กําหนดไว้ในระดับที่ ๑ และสามารถทําความเข้าใจข้อมูลด้านตัวเลขได้อย่างถูกต้อง
ระดับที่ ๓ มีทักษะตามที่กําหนดไว้ในระดับที่ ๒ และสามารถใช้สูตรคณิตศาสตร์ หรือเครื่องมือต่าง ๆ ในการคํานวณข้อมูลด้านตัวเลขได้
ระดับที่ ๔ มีทักษะตามที่กําหนดไว้ในระดับที่ ๓ และสามารถวิเคราะห์ข้อมูลทางสถิติ และตัวเลขที่ซับซ้อนได้
ระดับที่ ๕ มีทักษะตามที่กําหนดไว้ในระดับที่ ๔ สามารถแก้ไขข้อผิดพลาดในข้อมูลตัวเลขได้เข้าใจข้อมูลต่าง ๆ ในภาพรวม และอธิบายชี้แจงให้เป็นที่เข้าใจได้
๓.๔ ทักษะการจัดการข้อมูล

แบบ ก.บ.พ. ๘/๖

หมายถึง ทักษะในการบริหารจัดการข้อมูล ตลอดจนวิเคราะห์ข้อมูลเพื่อประโยชน์ในงาน
ระดับที่ ๑ สามารถเก็บรวบรวมข้อมูลได้อย่างเป็นระบบ และพร้อมใช้ รวมถึงสามารถแสดงผลข้อมูลในรูปแบบต่าง ๆ เช่น กราฟ รายงาน เป็นต้น
ระดับที่ ๒ มีทักษะระดับที่ ๑ และสามารถวิเคราะห์ และประเมินผลข้อมูลได้อย่างถูกต้อง
ระดับที่ ๓ มีทักษะระดับที่ ๒ และสามารถสรุปผลการวิเคราะห์ นําเสนอทางเลือก ระบุข้อดีข้อเสีย ฯลฯ โดยอ้างอิงจากข้อมูลที่มีอยู่ได้
ระดับที่ ๔ มีทักษะระดับที่ ๓ และสามารถพยากรณ์ หรือสร้างแบบจําลองเพื่อพยากรณ์ หรือตีความโดยอ้างอิงจากข้อมูลที่มีอยู่
ระดับที่ ๕ มีทักษะระดับที่ ๔ และสามารถออกแบบเลือกใช้หรือประยุกต์วิธีการในการจัดทําแบบจําลองต่าง ๆ ได้อย่างถูกต้องเหมาะสม

๒

แบบประเมินความรู้ความสามารถ และทักษะ
ตําแหน่งประเภททั่วไป ระดับชํานาญงานพิเศษ
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร
(๓) การประเมิน
จํานวนความรู้
ความสามารถและทักษะ
ที่จําเป็น

หลักเกณฑ์การประเมิน
จํานวนความรู้ความสามารถและทักษะที่จําเป็น
จํานวนความรู้ความสามารถและทักษะที่จําเป็น
จํานวนความรู้ความสามารถและทักษะที่จําเป็น
จํานวนความรู้ความสามารถและทักษะที่จําเป็น

สูงกว่าหรือเท่ากับ ระดับความรู้ความสามารถและทักษะที่จําเป็นที่คาดหวัง
ต่ํากว่า ระดับความรู้ความสามารถและทักษะที่จําเป็นที่คาดหวัง ๑ ระดับ
ต่ํากว่า ระดับความรู้ความสามารถและทักษะที่จําเป็นที่คาดหวัง ๒ ระดับ
ต่ํากว่า ระดับความรู้ความสามารถและทักษะที่จําเป็นที่คาดหวัง ๓ ระดับ

(๕) สรุปคะแนนความรู้ความสามารถและทักษะที่จําเป็นสําหรับตําแหน่งที่จะประเมิน

=

คูณด้วย

คะแนน

๓
๒
๑
๐
(๔) ผลรวมคะแนน
ผลรวมคะแนน

จํานวนความรู้ความสามารถและทักษะที่จําเป็นที่ใช้ในการประเมิน X ๓ คะแนน

(๖) ความเห็นเพิ่มเติมของผู้ประเมิน

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

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

แบบ ก.บ.พ. ๘/๗

(ลงชื่อ) ……………………………………………………….. ผู้ประเมิน

แบบประเมินสมรรถนะที่จําเป็นสําหรับตําแหน่งที่จะประเมิน
ตําแหน่งประเภททั่วไป ระดับชํานาญงานพิเศษ
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร
ชื่อผู้ขอรับการประเมิน (นาย/นาง/นางสาว) ............................................................................ ตําแหน่ง ......................................................... สังกัด ..............................................................................

สมรรถนะที่จําเป็นสําหรับตําแหน่งที่จะประเมิน

(๒)
(๑)
ระดับสมรรถนะ ระดับสมรรถนะ
ที่แสดงออก
ที่คาดหวัง

หลักฐาน/
พฤติกรรมบ่งชี้

๑. การมุ่งผลสัมฤทธิ์ (Achievement Orientation)
ความมุ่งมั่นจะปฏิบัติหน้าที่ราชการให้ดีหรือให้เกินมาตรฐานที่มีอยู่ โดยมาตรฐานนี้อาจเป็นผลการปฏิบัติงานที่ผ่านมาของตนเอง หรือเกณฑ์วัดผลสัมฤทธิ์
ที่ส่วนราชการกําหนดขึ้น อีกทั้งยังหมายรวมถึงการสร้างสรรค์พัฒนาผลงานหรือกระบวนการปฏิบัติงานตามเป้าหมายที่ยากและท้าทายชนิดที่อาจไม่เคยมีผู้ใด
สามารถกระทําได้มาก่อน
ระดับที่ ๐ ไม่แสดงสมรรถนะด้านนี้อย่างชัดเจน
ระดับที่ ๑ มีความรับผิดชอบในงาน สามารถส่งงานได้ตามกําหนดเวลาแสดงออกว่าต้องการทํางานให้ได้ดีขึ้น เช่น ถามถึงวิธีการ หรือ ข้อแนะนําอย่าง
กระตือรือร้น สนใจใคร่รู้
ระดับที่ ๒ แสดงสมรรถนะระดับที่ ๑ และทํางานได้ตามผลงานตามเป้าหมายที่ผู้บังคับบัญชากําหนดหรือเป้าหมายของหน่วยงานที่รับผิดชอบ
ระดับที่ ๓ แสดงสมรรถนะระดับที่ ๒ และปรับปรุงวิธีการที่ทําให้ทํางานได้ดีขึ้น เร็วขึ้นมีคุณภาพดีขึ้นหรือมีประสิทธิภาพมากขึ้น
ระดับที่ ๔ แสดงสมรรถนะระดับที่ ๓ และทําการพัฒนาระบบ ขั้นตอน วิธีการทํางาน เพื่อให้ได้ผลงานที่โดดเด่น และแตกต่างอย่างไม่เคยมีใครได้ทํามาก่อน
ระดับที่ ๕ แสดงสมรรถนะระดับที่ ๔ และบริหารจัดการและทุ่มเทเวลา ตลอดจนทรัพยากร เพื่อให้ได้ประโยชน์สูงสุดต่อภารกิจของหน่วยงานตามที่วางแผนไว้

๒. บริการที่ดี (Service Orientation)

แบบ ก.บ.พ. ๘/๘

ความตั้งใจและความพยายามของข้าราชการในการให้บริการเพื่อสนองความต้องการของประชาชน ตลอดจนของหน่วยงานภาครัฐอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง
ระดับที่ ๐ ไม่แสดงสมรรถนะด้านนี้ หรือแสดงอย่างไม่ชัดเจน
ระดับที่ ๑ ให้การบริการที่เป็นมิตร สุภาพ เต็มใจต้อนรับให้บริการด้วยอัธยาศัยไมตรีอันดี และสร้างความประทับใจแก่ผู้รับบริการ
ระดับที่ ๒ แสดงสมรรถนะระดับที่ ๑ และประสานงานภายในหน่วยงาน และกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเพื่อให้ผู้รับบริการได้รับบริการที่ต่อเนื่องและรวดเร็ว
ระดับที่ ๓ แสดงสมรรถนะระดับที่ ๒ และรับเป็นธุระ ช่วยแก้ปัญหาหรือหาแนวทางแก้ไขปัญหาที่เกิดขึ้นแก่ผู้รับบริการอย่างรวดเร็ว เต็มใจ ไม่บ่ายเบี่ยง
ไม่แก้ตัว หรือปัดภาระ
ระดับที่ ๔ แสดงสมรรถนะระดับที่ ๓ และคอยให้ข้อมูล ข่าวสาร ความรู้ที่เกี่ยวข้องกับงานทีก่ ําลังให้บริการอยู่ ซึ่งเป็นประโยชน์แก่ผู้รับบริการ แม้ว่าผู้รับบริการ
จะไม่ได้ถามถึงหรือไม่ทราบมาก่อน
ระดับที่ ๕ แสดงสมรรถนะระดับที่ ๔ และเข้าใจความจําเป็นหรือความต้องการที่แท้จริงของผู้รับบริการและ / หรือใช้เวลาแสวงหาข้อมูลและ ทําความเข้าใจ
เกี่ยวกับความจําเป็น หรือความต้องการที่แท้จริงของผู้รับบริการ
ระดับที่ ๖ แสดงสมรรถนะระดับที่ ๕ และปฏิบัติตนเป็นที่ปรึกษาที่ผู้รับบริการไว้วางใจ ตลอดจนเป็นส่วนช่วยในการตัดสินใจของผู้รับบริการ

แบบประเมินสมรรถนะที่จําเป็นสําหรับตําแหน่งที่จะประเมิน
ตําแหน่งประเภททั่วไป ระดับชํานาญงานพิเศษ
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร
สมรรถนะที่จําเป็นสําหรับตําแหน่งที่จะประเมิน

(๒)
(๑)
ระดับสมรรถนะ ระดับสมรรถนะ
ที่แสดงออก
ที่คาดหวัง

หลักฐาน/
พฤติกรรมบ่งชี้

๓. การสั่งสมความเชี่ยวชาญในงานอาชีพ (Expertise)
ความขวนขวาย สนใจใฝ่รู้เพื่อสั่งสม พัฒนาศักยภาพ ความรู้ความสามารถของตนในการปฏิบัติราชการ ด้วยการศึกษา ค้นคว้าหาความรู้ พัฒนาตนเองอย่าง
ต่อเนื่อง อีกทั้งรู้จักพัฒนาปรับปรุง ประยุกต์ใช้ความรู้เชิงวิชาการและเทคโนโลยีต่าง ๆ เข้ากับการปฏิบัติงานให้เกิดผลสัมฤทธิ์
ระดับที่ ๐ ไม่แสดงสมรรถนะด้านนี้ หรือแสดงอย่างไม่ชัดเจน
ระดับที่ ๑ กระตือรือร้นในการศึกษาหาความรู้ สนใจเทคโนโลยีและองค์ความรู้ใหม่ ๆ ในสาขาอาชีพของตน
ระดับที่ ๒ แสดงสมรรถนะระดับที่ ๑ และรอบรู้เท่าทันเทคโนโลยีหรือองค์ความรู้ใหม่ ๆ ในสาขาอาชีพของตนและที่เกี่ยวข้อง หรืออาจมีผลกระทบต่อ
การปฏิบัติหน้าที่ของตน
ระดับที่ ๓ แสดงสมรรถนะระดับที่ ๒ และสามารถนําวิชาการ ความรู้ หรือเทคโนโลยีใหม่ ๆ มาประยุกต์ใช้ในการปฏิบัติงานได้
ระดับที่ ๔ แสดงสมรรถนะระดับที่ ๓ และมีความรู้ความเชี่ยวชาญในเรื่องที่เกี่ยวกับงานหลายด้าน (สหวิทยาการ) และสามารถนําความรู้ไปปรับใช้ให้ปฏิบัติ
ได้อย่างกว้างขวางครอบคลุม
ระดับที่ ๕ แสดงสมรรถนะระดับที่ ๔ และสนับสนุนให้เกิดบรรยากาศแห่งการพัฒนา ความเชี่ยวชาญในองค์กรด้วยการจัดสรรทรัพยากร เครื่องมือ
อุปกรณ์ที่เอื้อต่อการพัฒนา

๔. จริยธรรม (Integrity)

แบบ ก.บ.พ. ๘/๙

การครองตนและการประพฤติปฏิบัติถูกต้องเหมาะสมทั้งตามหลักกฎหมายและคุณธรรมจริยธรรม ตลอดจนหลักแนวทางในวิชาชีพของตน โดยมุ่งประโยชน์ของ
ประเทศชาติมากกว่าประโยชน์ส่วนตน ทั้งนี้เพี่อธํารงรักษาศักดิ์ศรีแห่งอาชีพข้าราชการ อีกทั้งเพื่อเป็นกําลังสําคัญในการสนับสนุนผลักดันให้ภารกิจหลักภาครัฐ
บรรลุเป้าหมายที่กําหนดไว้
ระดับที่ ๐ ไม่แสดงสมรรถนะด้านนี้ หรือแสดงอย่างไม่ชัดเจน
ระดับที่ ๑ ปฏิบัติหน้าที่ด้วยความโปร่งใส ซื่อสัตย์สุจริต ถูกต้อง ทั้งตามหลักกฎหมาย จริยธรรมและระเบียบวินัย
ระดับที่ ๒ แสดงสมรรถนะระดับที่ ๑ และมีจิตสํานึกและความภาคภูมิใจในความเป็นข้าราชการ อุทิศแรงกายแรงใจผลักดันให้ภารกิจหลักของตนและหน่วยงาน
บรรลุผล เพื่อสนับสนุนส่งเสริมการพัฒนาประเทศชาติ และสังคมไทย
ระดับที่ ๓ แสดงสมรรถนะระดับที่ ๒ และยึดมั่นในหลักการและจรรยาบรรณของวิชาชีพ ไม่เบี่ยงเบนด้วยอคติ หรือผลประโยชน์ส่วนตน
ระดับที่ ๔ แสดงสมรรถนะระดับที่ ๓ และตัดสินใจในหน้าที่ ปฏิบัติราชการด้วยความถูกต้อง โปร่งใส เป็นธรรม แม้ผลของการปฏิบัติอาจสร้างศัตรูหรือ
ก่อความไม่พึงพอใจให้แก่ผู้ที่เกี่ยวข้องหรือเสียผลประโยชน์
ระดับที่ ๕ แสดงสมรรถนะระดับที่ ๔ และธํารงความถูกต้อง ยืนหยัดพิทักษ์ผลประโยชน์และชื่อเสียงของประเทศชาติ แม้ในสถานการณ์ที่อาจเสี่ยงต่อ
ความมั่นคงในตําแหน่งหน้าที่การงาน หรืออาจเสี่ยงภัยต่อชีวิต

แบบประเมินสมรรถนะที่จําเป็นสําหรับตําแหน่งที่จะประเมิน
ตําแหน่งประเภททั่วไป ระดับชํานาญงานพิเศษ
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร

สมรรถนะที่จําเป็นสําหรับตําแหน่งที่จะประเมิน

(๑)
(๒)
ระดับสมรรถนะ ระดับสมรรถนะ
ที่คาดหวัง
ที่แสดงออก

หลักฐาน/
พฤติกรรมบ่งชี้

๕. ความร่วมแรงร่วมใจ (Teamwork)
พฤติกรรมที่แสดง ๑) ความตั้งใจที่จะทํางานร่วมกับผู้อื่น เป็นส่วนหนึ่งในทีมงาน หน่วยงาน หรือ องค์กร โดยผู้ปฏิบัติมีฐานะเป็นสมาชิกในทีม มิใช่ฐานะ
หัวหน้าทีม และ ๒) ความสามารถในการสร้างและธํารงรักษาสัมพันธภาพกับสมาชิกในทีม
ระดับที่ ๐ ไม่แสดงสมรรถนะด้านนี้ หรือแสดงอย่างไม่ชัดเจน
ระดับที่ ๑ รายงานให้สมาชิกทราบความคืบหน้าของการดําเนินงานในกลุ่ม หรือข้อมูลอื่น ๆ ที่เป็นประโยชน์ต่อการทํางานอย่างต่อเนื่อง
ระดับที่ ๒ แสดงสมรรถนะระดับที่ ๑ และสร้างสัมพันธ์ เข้ากับผู้อื่นในกลุ่มได้ดี
ระดับที่ ๓ แสดงสมรรถนะระดับที่ ๒ และประมวลความคิดเห็นต่าง ๆ มาใช้ประกอบการตัดสินใจหรือวางแผนงาน ร่วมกันในทีม
ระดับที่ ๔ แสดงสมรรถนะระดับที่ ๓ และรักษามิตรภาพอันดีกับเพื่อนร่วมงานเพื่อช่วยเหลือกันในวาระต่าง ๆ ให้งานสําเร็จลุล่วงเป็นประโยชน์ต่อส่วนรวม
ระดับที่ ๕ แสดงสมรรถนะระดับที่ ๔ และประสานสัมพันธ์ส่งเสริมขวัญกําลังใจของทีมเพื่อรวมพลังกันในการปฏิบัติภารกิจใหญ่น้อยต่าง ๆ ให้บรรลุผล

แบบ ก.บ.พ. ๘/๑๐

แบบประเมินสมรรถนะที่จําเป็นสําหรับตําแหน่งที่จะประเมิน
ตําแหน่งประเภททั่วไป ระดับชํานาญงานพิเศษ
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร
หลักเกณฑ์การประเมิน

จํานวนสมรรถนะ

(๓) การประเมิน
คูณด้วย

จํานวนสมรรถนะหลัก สูงกว่าหรือเท่ากับ ระดับสมรรถนะที่คาดหวัง

๓

จํานวนสมรรถนะหลัก ต่าํ กว่า ระดับสมรรถนะที่คาดหวัง ๑ ระดับ

๒

จํานวนสมรรถนะหลัก ต่าํ กว่า ระดับสมรรถนะที่คาดหวัง ๒ ระดับ

๑

จํานวนสมรรถนะหลัก ต่าํ กว่า ระดับสมรรถนะที่คาดหวัง ๓ ระดับ

๐

คะแนน

(๔) ผลรวมคะแนน
(๕) สรุปคะแนนส่วนพฤติกรรมการปฏิบัติราชการ (สมรรถนะ)

=

ผลรวมคะแนน
จํานวนสมรรถนะที่ใช้ในการประเมิน X ๓ คะแนน

(๖) ความเห็นเพิ่มเติมของผู้ประเมิน

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

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

แบบ ก.บ.พ. ๘/๑๑

(ลงชื่อ) ……………………………………………………….. ผู้ประเมิน

แบบ ก.บ.พ. ๘/๑๒

แบบสรุปผลการประเมิน
ผลสัมฤทธิ์ของงานตามตัวชี้วัดของตําแหน่งทีค่ รองอยู่
ความรู้ ความสามารถ ทักษะ และสมรรถนะที่จาํ เป็นสําหรับตําแหน่งที่จะประเมิน
ตําแหน่งประเภททั่วไป ระดับชํานาญงานพิเศษ

ชื่อผู้รับการประเมิน (นาย/นาง/นางสาว) ...................................................... ตําแหน่ง ...............................................
สังกัด ..................................................................
สรุปผลการประเมิน
รายการ

คะแนน (ก)

น้ําหนัก (ข)

๑. ผลสัมฤทธิ์ของงาน

๖๐

๒. ความรู้ ความสามารถ และทักษะ

๒๐

๓. สมรรถนะทีจ่ ําเป็นสําหรับตําแหน่งที่จะประเมิน

๒๐
รวม

รวมคะแนน (ก)x(ข)

๑๐๐%

เกณฑ์การประเมิน เกณฑ์ผ่านการประเมินไม่ต่ํากว่าร้อยละ ๗๐
ผลการประเมิน
ผ่าน
หมายเหตุ

ไม่ผ่าน

คะแนน (ก) ข้อ ๑ ให้ใช้คะแนนจากการประเมินผลสัมฤทธิ์ของงานของพนักงานมหาวิทยาลัย
(องค์ประกอบที่ ๑) ในการเลือ่ นเงินเดือน ในรอบการประเมินครั้งล่าสุด ซึ่งเป็นคะแนนก่อนการคํานวณ
ค่าน้ําหนักร้อยละ ๗๐

(ลงชื่อ) ........................................................ ผู้ประเมิน
(.......................................................)
ตําแหน่ง ............................................................
วันที่ ........ เดือน ..................... พ.ศ. .......

แบบ ก.บ.พ. ๘/๑๓
แบบรับรองจริยธรรมและจรรยาบรรณทางวิชาชีพ
ของพนักงานมหาวิทยาลัย
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร
----------------------------------ส่วนที่ ๑ สําหรับผูข้ อ
ตามประกาศ ก.พ.อ. เรื่องมาตรฐานกําหนดตําแหน่งและการแต่งตั้งข้าราชการพลเรือนในสถาบัน
อุดมศึกษาให้ดํารงตําแหน่งสูงขึ้น พ.ศ. ๒๕๕๓ กําหนดให้ผขู้ อกําหนดตําแหน่งระดับชํานาญงาน ระดับชํานาญงาน
พิเศษ ระดับชํานาญการ ระดับชํานาญการพิเศษ ระดับเชี่ยวชาญ ระดับเชี่ยวชาญพิเศษ ต้องคํานึงถึงจริยธรรมและ
จรรยาบรรณทางวิชาชีพ ดังนี้
๑. ต้องมีความซื่อสัตย์ทางวิชาชีพ ไม่นําผลงานของผู้อื่นมาเป็นผลงานของตน และไม่
ลอกเลียนผลงานของผู้อื่น รวมทั้งไม่นําผลงานของตนเองในเรื่องเดียวกันไปเผยแพร่ในวารสารวิชาการหรือวิชาชีพ
มากกว่าหนึ่งฉบับ ในลักษณะที่จะเข้าใจผิดว่าเป็นผลงานใหม่
๒. ต้องให้เกียรติและอ้างถึงบุคคลหรือแหล่งที่มาของข้อมูลที่นํามาใช้ในผลงานวิชาชีพ
ของตนเองและแสดงหลักฐานของการค้นคว้า
๓. ต้องไม่คํานึงถึงผลประโยชน์ทางวิชาชีพจนละเลยหรือละเมิดสิทธิส่วนบุคคลของผู้อนื่
และสิทธิมนุษยชน 0
๔. ผลงานวิชาชีพต้องได้มาจากการศึกษาโดยใช้หลักวิชาชีพเป็นเกณฑ์ ไม่มอี คติมาเกีย่ วข้อง
และเสนอผลงานตามความเป็นจริง ไม่จงใจเบี่ยงเบนผลการศึกษา วิเคราะห์ สังเคราะห์ หรือวิจัย โดยหวังผลประโยชน์
ส่วนตัว หรือต้องการสร้างความเสียหายแก่ผู้อื่น และเสนอผลงานตามความเป็นจริงไม่ขยายข้อค้นพบโดยปราศจาก
การตรวจสอบยืนยันในทางวิชาชีพ
๕. ต้องนําผลงานไปใช้ประโยชน์ในทางที่ชอบธรรมและชอบด้วยกฎหมาย
๖. ได้ปฏิบัติตามจรรยาบรรณทางวิชาชีพที่องค์กรวิชาชีพนั้น ๆ กําหนด
ข้าพเจ้าขอรับรองว่า ข้าพเจ้าได้ประพฤติและปฏิบัติตามหลักจริยธรรมและจรรยาบรรณทางวิชาชีพ
ที่กําหนดไว้ข้างต้น และข้าพเจ้าได้รับทราบผลของการละเมิดจริยธรรมและจรรยาบรรณทางวิชาชีพดังกล่าว
ลงชื่อ......................................................ผู้ขอรับการประเมิน
(..............................................)
วันที่............เดือน.......................พ.ศ.....
ส่วนที่ ๒ สําหรับหน่วยงาน
หน่วยงานได้รับทราบและตรวจสอบในเบื้องต้นแล้ว
ลงชื่อ......................................................(หัวหน้าหน่วยงาน)
(..............................................)
วันที่............เดือน.......................พ.ศ.....

แบบ ก.บ.พ. ๘/๑๔

แบบแสดงหลักฐานการมีส่วนร่วมในผลงาน
ชื่อผู้ขอรับการประเมิน (นาย/นาง/นางสาว) .................................................................................................................
ตําแหน่ง ..................................................................... สังกัด .......................................................................................
เรื่อง ...............................................................................................................................................................................
คู่มือปฏิบัติงานหลัก

งานวิจัย

ผลงานในลักษณะอื่น

หนังสือ

ผู้ร่วมงาน จํานวน ....... คน แต่ละคนมีส่วนร่วมดังนี้ :
ชื่อผู้ร่วมงาน

ปริมาณงานร้อยละ และหน้าทีค่ วามรับผิดชอบ

หมายเหตุ

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

แบบ ก.บ.พ. ๙/๑
แบบขอรับการประเมินเพื่อแต่งตั้งให้ดํารงตําแหน่งสูงขึน้
ตําแหน่งประเภทวิชาชีพเฉพาะหรือเชี่ยวชาญเฉพาะ
ระดับชํานาญการ
สังกัดมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร
-------------------------------ส่วนที่ ๑ ข้อมูลเบื้องต้นของผู้ขอรับการประเมิน (ผู้ขอรับการประเมินเป็นผูก้ รอก)
๑. ชื่อ ...........................................................................
๒. ตําแหน่ง ............................................................................. ตําแหน่งเลขที่ ..................
๓. สังกัด ........................................................ (งาน /กองหรือหน่วยงานเทียบเท่า/คณะหรือ
สถาบันหรือสํานัก)
๔. อัตราค่าตอบแทนปัจจุบนั ................................... บาท (ปีงบประมาณ พ.ศ. ......)
๕. เกิดวันที่ .......... เดือน ......................... พ.ศ. ......... อายุ .............. ปี
๖. ประวัติการศึกษา
คุณวุฒิ
............................
............................
............................
............................
............................
............................

(เรียงจากวุฒิสูงสุดตามลําดับ)
สาขา
ปี พ.ศ. ที่ได้รับ
......................... ...............................
......................... ...............................
......................... ...............................
......................... ...............................
......................... ...............................
......................... ...............................

๗. ประวัติการฝึกอบรมหรือดูงาน
วันเดือนปี ระยะเวลา
................ .................
................ .................
................ .................
................ .................
................ .................
................ .................

รายการฝึกอบรม/ดูงาน
.....................................
.....................................
.....................................
.....................................
.....................................
.....................................

สถานศึกษาและประเทศ
.........................................
.........................................
.........................................
.........................................
.........................................
.........................................

สถานที่
........................
........................
........................
........................
........................
........................

จัดโดย
………………
………………
………………
………………
………………
………………

แบบ ก.บ.พ. ๙/๒

ส่วนที่ ๑ ข้อมูลเบื้องต้นของผู้ขอรับการประเมิน (ต่อ)
๘. ประวัติการปฏิบัติงาน
๘.๑ ได้รับแต่งตั้งให้ดํารงตําแหน่งระดับปฏิบัติการ ตําแหน่ง…………………………………………......
เมื่อวันที่.....................เดือน................................พ.ศ....................
รวมอายุการปฏิบัติงาน ..................................ปี .......................... เดือน
๘.๒ ตําแหน่งอื่นๆ (เช่น เป็นกรรมการ วิทยากร หรือตําแหน่งอื่นๆ ซึ่งมีความสอดคล้องกับ
งานทีร่ ับผิดชอบ)
๘.๒.๑ ..........................................................................................................................
๘.๒.๒ ..........................................................................................................................
๘.๒.๓ ..........................................................................................................................
๘.๒.๔ ..........................................................................................................................
๘.๒.๕ ..........................................................................................................................

ขอรับรองว่าข้อความดังกล่าวข้างต้นเป็นความจริงทุกประการ

(ลงชื่อ) .................................................... ผู้ขอรับการประเมิน
(....................................................)
(ตําแหน่ง) ....................................................
(วันที่) ......... / ....................... / ...................

แบบ ก.บ.พ. ๙/๓
ส่วนที่ ๒ (สําหรับเจ้าหน้าทีก่ รอก)
การตรวจสอบคุณสมบัติของบุคคล
สรุปผลการตรวจสอบคุณสมบัติของบุคคล
( ) มีคณ
ุ สมบัติครบถ้วนที่จะดําเนินการต่อไป
( ) ขาดคุณสมบัติ เนือ่ งจาก ...........................................................
(ลงชื่อ) .................................................... ผู้ตรวจสอบ
(....................................................)
(ตําแหน่ง) ....................................................
(วันที่) ............ / ....................... / .................

ส่วนที่ ๓ ผลงานที่แสดงความเป็นผูช้ ํานาญการ
ผลงานที่แสดงความเป็นผู้ชํานาญการ (ให้ระบุชื่อและ ลักษณะของผลงาน)
…………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………………

ขอรับรองว่าข้อความดังกล่าวข้างต้นเป็นความจริงทุกประการ
(ลงชื่อ) .................................................... ผู้ขอรับการประเมิน
(....................................................)
(ตําแหน่ง) ....................................................
(วันที่) ........ / ....................... / ..................

แบบ ก.บ.พ. ๙/๔
ส่วนที่ ๔ ความเห็นของผู้บงั คับบัญชา
๑) ความเห็นของผู้บงั คับบัญชาชัน้ ต้น
๑) งานในหน้าทีค่ วามรับผิดชอบ (ให้เสนอความเห็นว่าลักษณะงานที่ผู้ขอทําเป็นประจําเป็นงานที่
ต้องอาศัยความชํานาญการ และต้องใช้เทคนิควิธีการในการทํางานมากน้อยเพียงไร)
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
๒) ผลงานในสาขาวิชาชีพ (ให้เสนอความคิดเห็นว่างานอะไรบ้างที่แสดงถึงความชํานาญการ ในสาขา
วิชาชีพนั้น และเป็นประโยชน์ต่อหน่วยงาน พร้อมทั้งเหตุผล)
........................................................................................................................................................................................
........................................................................................................................................................................................
........................................................................................................................................................................................
........................................................................................................................................................................................
........................................................................................................................................................................................
๓) อื่นๆ
........................................................................................................................................................................................
........................................................................................................................................................................................
........................................................................................................................................................................................
........................................................................................................................................................................................
(ลงชื่อ) ................................................ ผู้บังคับบัญชาชั้นต้น
(...............................................)
(ตําแหน่ง) ................................................
(วันที)่ ........... / ........................ / ...................
๒) ความเห็นของผู้บังคับบัญชาเหนือขึ้นไป
...........................................................................................................................................
....................................................................................................................................................................
(ลงชื่อ..................................................ผู้บังคับบัญชาเหนือขึ้นไป
(..............................................)
(ตําแหน่ง).................................................
(วันที่) ........... / .......................... / ...................

แบบประเมินความรู้ความสามารถ และทักษะ
ตําแหน่งประเภทวิชาชีพเฉพาะหรือเชี่ยวชาญเฉพาะ ระดับชํานาญการ
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร
ชื่อผู้ขอรับการประเมิน (นาย/นาง/นางสาว) ............................................................................ ตําแหน่ง ......................................................... สังกัด ..............................................................................

ความรู้ความสามารถ และทักษะ

๑. ความรู้ความสามารถที่เป็นจําเป็นสําหรับการปฏิบัติงาน

(๑)
ระดับความรู้
ความสามารถ
และทักษะ
ที่คาดหวัง

(๒)
ระดับความรู้
ความสามารถ
และทักษะ
ที่แสดงออก

หลักฐาน/
พฤติกรรมบ่งชี้
(ถ้ามี)

๒

ระดับที่ ๑ มีวุฒิการศึกษาระดับปริญญา และสามารถนําองค์ความรู้ที่ศกึ ษามาใช้ในการปฏิบัติหน้าที่ราชการได้
ระดับที่ ๒ มีความรู้ความสามารถตามที่กําหนดไว้ในระดับที่ ๑ และมีความรู้ความสามารถ ความชํานาญงาน ทักษะ และประสบการณ์สูงเฉพาะด้านหรือ
เฉพาะทาง โดยใช้หรือประยุกต์หลักการ เหตุผล แนวความคิด วิธีการปฏิบัติงาน หรือพัฒนางานในหน้าที่ หรือแก้ไขปัญหาที่มีความยุ่งยาก
และมีขอบเขตกว้างขวาง
ระดับที่ ๓ มีความรู้ความสามารถตามที่กําหนดไว้ในระดับที่ ๒ และมีความรู้ความสามารถ ความชํานาญงาน ทักษะ และประสบการณ์สูงมากเฉพาะด้าน
หรือเฉพาะทาง โดยใช้หรือประยุกต์หลักการ เหตุผล แนวความคิด วิธีการปฏิบัติงาน หรือพัฒนางานในหน้าที่ หรือแก้ไขปัญหาที่มีความยุ่งยาก
มากและมีขอบเขตกว้างขวาง
ระดับที่ ๔ มีความรู้ความสามารถตามที่กําหนดไว้ในระดับ ๓ และมีความเชียวชาญและประสบการณ์สูงเกี่ยวกับทฤษฎี หลักวิชา หรือหลักการเกี่ยวกับงาน
เฉพาะด้านหรือเฉพาะทาง โดยประยุกต์ทฤษฎี แนวความคิด เพื่อแก้ไขปัญหาที่มีความยุ่งยากและมีขอบเขตกว้างขวาง หรือถ่ายทอดความรู้
ตลอดจนให้คําปรึกษาแนะนําได้
ระดับที่ ๕ มีความรู้ความสามารถตามที่กําหนดไว้ในระดับที่ ๔ และมีความเชี่ยวชาญและประสบการณ์สูงมากเกี่ยวกับทฤษฎี หลักวิชา หรือหลักการ
เกี่ยวกับงานเฉพาะด้านหรือเฉพาะทาง โดยประยุกต์ทฤษฎี แนวความคิด เพื่อแก้ไขปัญหาที่มีความยุ่งยากมากและมีขอบเขตกว้างขวางมาก
หรือถ่ายทอดความรู้ ตลอดจนให้คําปรึกษาแนะนําได้

แบบ ก.บ.พ. ๙/๕

แบบประเมินความรู้ความสามารถ และทักษะ
ตําแหน่งประเภทวิชาชีพเฉพาะหรือเชี่ยวชาญเฉพาะ ระดับชํานาญการ
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร

ความรู้ความสามารถ และทักษะ

๒. ความรู้เรื่องกฎหมายและกฎระเบียบราชการ

(๑)
ระดับความรู้
ความสามารถ
และทักษะ
ที่คาดหวัง

(๒)
ระดับความรู้
ความสามารถ
และทักษะ
ที่แสดงออก

หลักฐาน/
พฤติกรรมบ่งชี้
(ถ้ามี)

๒

หมายถึง ความรู้เรื่องกฎหมายตลอดจนกฎระเบียบต่าง ๆ ที่ต้องใช้ในการปฏิบัติหน้าที่ราชการ
ระดับที่ ๑ มีความรู้ความเข้าใจกฎหมาย หรือระเบียบที่เกี่ยวข้องกับการปฏิบัติหน้าที่ราชการงานประจําที่ปฏิบัติอยู่
ระดับที่ ๒ มีความรู้ความเข้าใจตามที่กําหนดไว้ในระดับที่ ๑ และสามารถหาคําตอบในทางกฎหมายได้เมื่อมีข้อสงสัยในการปฏิบัติหน้าที่ราชการ
ระดับที่ ๓ มีความรู้ความเข้าใจตามที่กําหนดไว้ในระดับที่ ๒ และสามารถนําไปประยุกต์เพื่อแก้ปัญหาในทางกฎหมาย หรือตอบคําถามข้อสงสัยในการปฏิบัติ
หน้าที่ราชการให้แก่หน่วยงานหรือบุคคลที่เกี่ยวข้องได้
ระดับที่ ๔ มีความรู้ความเข้าใจตามที่กําหนดไว้ในระดับที่ ๓ และมีความรู้ความเข้าใจกฎหมายหรือระเบียบอื่นที่เกี่ยวข้องกับกฎหมายหรือระเบียบในการปฏิบัติ
หน้าที่ราชการ รวมทั้งสามารถแนะนํา หรือให้คําปรึกษาในภาพรวมได้
ระดับที่ ๕ มีความรู้ความเข้าใจตามที่กําหนดไว้ในระดับที่ ๔ และมีความเชี่ยวชาญทางกฎหมาย สามารถให้คําแนะนําปรึกษา วิเคราะห์เหตุผลและแก้ไขปัญหา
ได้อย่างมีประสิทธิภาพ

๓. ทักษะที่จําเป็นสําหรับการปฏิบัติงาน

๒

๓.๑ ทักษะการใช้คอมพิวเตอร์

แบบ ก.บ.พ. ๙/๖

หมายถึง ทักษะในการใช้โปรแกรมคอมพิวเตอร์ต่าง ๆ ได้อย่างมีประสิทธิภาพ
ระดับที่ ๑ สามารถใช้คอมพิวเตอร์ในระดับเบื้องต้นได้
ระดับที่ ๒ มีทักษะระดับที่ ๑ และสามารถใช้โปรแกรมขั้นพื้นฐานได้อย่างคล่องแคล่ว
ระดับที่ ๓ มีทักษะระดับที่ ๒ และสามารถใช้โปรแกรมต่าง ๆ ในการปฏิบัติงานได้อย่างคล่องแคล่ว
ระดับที่ ๔ มีทักษะระดับที่ ๓ และมีความเชี่ยวชาญในโปรแกรมที่ใช้ หรือสามารถแก้ไขหรือปรับปรุงโปรแกรมเพื่อนํามาพัฒนาระบบการปฏิบัติงานได้
ระดับที่ ๕ มีทักษะระดับที่ ๔ และมีความเข้าใจอย่างลึกซึ้ง เชี่ยวชาญในโปรแกรมต่าง ๆ อย่างกว้างขวาง หรือสามารถเขียนโปรแกรมเพื่อพัฒนาระบบ
การปฏิบัติงานได้

แบบประเมินความรู้ความสามารถ และทักษะ
ตําแหน่งประเภทวิชาชีพเฉพาะหรือเชี่ยวชาญเฉพาะ ระดับชํานาญการ
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร

ความรู้ความสามารถ และทักษะ

๓.๒ ทักษะการใช้ภาษาอังกฤษ

(๑)
ระดับความรู้
ความสามารถ
และทักษะ
ที่คาดหวัง

(๒)
ระดับความรู้
ความสามารถ
และทักษะ
ที่แสดงออก

หลักฐาน/
พฤติกรรมบ่งชี้
(ถ้ามี)

๒

หมายถึง ทักษะในการนําภาษาอังกฤษมาใช้ในงาน
ระดับที่ ๑ สามารถพูด เขียน อ่าน และฟังภาษาอังกฤษในระดับเบื้องต้น และสื่อสารให้เข้าใจได้
ระดับที่ ๒ มีทักษะระดับที่ ๑ และสามารถพูด เขียน อ่าน และฟังภาษาอังกฤษ และทําความเข้าใจสาระสําคัญของเนื้อหาต่าง ๆ ได้
ระดับที่ ๓ มีทักษะระดับที่ ๒ และสามารถใช้ภาษาอังกฤษเพื่อการติดต่อสัมพันธ์ในการปฏิบัติงานได้โดยถูกหลักไวยากรณ์
ระดับที่ ๔ มีทักษะระดับที่ ๓ และเข้าใจสํานวนภาษาอังกฤษในรูปแบบต่าง ๆ สามารถประยุกต์ใช้ในงานได้อย่างถูกต้อง ทั้งในหลักไวยากรณ์และ
ความเหมาะสมในเชิงเนื้อหา
ระดับที่ ๕ มีทักษะระดับที่ ๔ และมีความเชี่ยวชาญในการใช้ภาษาอังกฤษอย่างลึกซึ้ง ใกล้เคียงกับเจ้าของภาษา สามารถประยุกต์โวหารทุกรูปแบบ
ได้อย่างคล่องแคล่ว ถูกต้อง และสละสวย อีกทั้งมีความเชี่ยวชาญ ศัพท์เฉพาะด้านในสาขาวิชาของตนอย่างลึกซึ้ง
๓.๓ ทักษะการคํานวณ

๒

หมายถึง ทักษะในการทําความเข้าใจและคิดคํานวณข้อมูลต่าง ๆ ได้อย่างถูกต้อง
ระดับที่ ๑ มีทักษะในการคิดคํานวณขั้นพื้นฐานได้อย่างถูกต้องและรวดเร็ว
ระดับที่ ๒ มีทักษะตามที่กําหนดไว้ในระดับที่ ๑ และสามารถทําความเข้าใจข้อมูลด้านตัวเลขได้อย่างถูกต้อง
ระดับที่ ๓ มีทักษะตามที่กําหนดไว้ในระดับที่ ๒ และสามารถใช้สูตรคณิตศาสตร์ หรือเครื่องมือต่าง ๆ ในการคํานวณข้อมูลด้านตัวเลขได้
ระดับที่ ๔ มีทักษะตามที่กําหนดไว้ในระดับที่ ๓ และสามารถวิเคราะห์ข้อมูลทางสถิติ และตัวเลขที่ซับซ้อนได้
ระดับที่ ๕ มีทักษะตามที่กําหนดไว้ในระดับที่ ๔ สามารถแก้ไขข้อผิดพลาดในข้อมูลตัวเลขได้เข้าใจข้อมูลต่าง ๆ ในภาพรวม และอธิบายชี้แจงให้เป็นที่เข้าใจได้
๓.๔ ทักษะการจัดการข้อมูล

แบบ ก.บ.พ. ๙/๗

หมายถึง ทักษะในการบริหารจัดการข้อมูล ตลอดจนวิเคราะห์ข้อมูลเพื่อประโยชน์ในงาน
ระดับที่ ๑ สามารถเก็บรวบรวมข้อมูลได้อย่างเป็นระบบ และพร้อมใช้ รวมถึงสามารถแสดงผลข้อมูลในรูปแบบต่าง ๆ เช่น กราฟ รายงาน เป็นต้น
ระดับที่ ๒ มีทักษะระดับที่ ๑ และสามารถวิเคราะห์ และประเมินผลข้อมูลได้อย่างถูกต้อง
ระดับที่ ๓ มีทักษะระดับที่ ๒ และสามารถสรุปผลการวิเคราะห์ นําเสนอทางเลือก ระบุข้อดีข้อเสีย ฯลฯ โดยอ้างอิงจากข้อมูลที่มีอยู่ได้
ระดับที่ ๔ มีทักษะระดับที่ ๓ และสามารถพยากรณ์ หรือสร้างแบบจําลองเพื่อพยากรณ์ หรือตีความโดยอ้างอิงจากข้อมูลที่มีอยู่
ระดับที่ ๕ มีทักษะระดับที่ ๔ และสามารถออกแบบเลือกใช้หรือประยุกต์วิธีการในการจัดทําแบบจําลองต่าง ๆ ได้อย่างถูกต้องเหมาะสม

๒

แบบประเมินความรู้ความสามารถ และทักษะ
ตําแหน่งประเภทวิชาชีพเฉพาะหรือเชี่ยวชาญเฉพาะ ระดับชํานาญการ
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร
(๓) การประเมิน
จํานวนความรู้
ความสามารถและทักษะ
ที่จําเป็น

หลักเกณฑ์การประเมิน
จํานวนความรู้ความสามารถและทักษะที่จําเป็น
จํานวนความรู้ความสามารถและทักษะที่จําเป็น
จํานวนความรู้ความสามารถและทักษะที่จําเป็น
จํานวนความรู้ความสามารถและทักษะที่จําเป็น

สูงกว่าหรือเท่ากับ ระดับความรู้ความสามารถและทักษะที่จําเป็นที่คาดหวัง
ต่ํากว่า ระดับความรู้ความสามารถและทักษะที่จําเป็นที่คาดหวัง ๑ ระดับ
ต่ํากว่า ระดับความรู้ความสามารถและทักษะที่จําเป็นที่คาดหวัง ๒ ระดับ
ต่ํากว่า ระดับความรู้ความสามารถและทักษะที่จําเป็นที่คาดหวัง ๓ ระดับ

(๕) สรุปคะแนนความรู้ความสามารถและทักษะที่จําเป็นสําหรับตําแหน่งที่จะประเมิน

=

คูณด้วย

คะแนน

๓
๒
๑
๐
(๔) ผลรวมคะแนน
ผลรวมคะแนน

จํานวนความรู้ความสามารถและทักษะที่จําเป็นที่ใช้ในการประเมิน X ๓ คะแนน

(๖) ความเห็นเพิ่มเติมของผู้ประเมิน

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

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

แบบ ก.บ.พ. ๙/๘

(ลงชื่อ) ……………………………………………………….. ผู้ประเมิน

แบบประเมินสมรรถนะที่จําเป็นสําหรับตําแหน่งที่จะประเมิน
ตําแหน่งประเภทวิชาชีพเฉพาะหรือเชี่ยวชาญเฉพาะ ระดับชํานาญการ
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร
ชื่อผู้ขอรับการประเมิน (นาย/นาง/นางสาว) ............................................................................ ตําแหน่ง ......................................................... สังกัด ..............................................................................

สมรรถนะที่จําเป็นสําหรับตําแหน่งที่จะประเมิน
๑. การมุ่งผลสัมฤทธิ์ (Achievement Orientation)

(๒)
(๑)
ระดับสมรรถนะ ระดับสมรรถนะ
ที่แสดงออก
ที่คาดหวัง

หลักฐาน/
พฤติกรรมบ่งชี้

๓

ความมุ่งมั่นจะปฏิบัติหน้าที่ราชการให้ดีหรือให้เกินมาตรฐานที่มีอยู่ โดยมาตรฐานนี้อาจเป็นผลการปฏิบัติงานที่ผ่านมาของตนเอง หรือเกณฑ์วัดผลสัมฤทธิ์
ที่ส่วนราชการกําหนดขึ้น อีกทั้งยังหมายรวมถึงการสร้างสรรค์พัฒนาผลงานหรือกระบวนการปฏิบัติงานตามเป้าหมายที่ยากและท้าทายชนิดที่อาจไม่เคยมีผู้ใด
สามารถกระทําได้มาก่อน
ระดับที่ ๐ ไม่แสดงสมรรถนะด้านนี้อย่างชัดเจน
ระดับที่ ๑ มีความรับผิดชอบในงาน สามารถส่งงานได้ตามกําหนดเวลาแสดงออกว่าต้องการทํางานให้ได้ดีขึ้น เช่น ถามถึงวิธีการ หรือ ข้อแนะนําอย่าง
กระตือรือร้น สนใจใคร่รู้
ระดับที่ ๒ แสดงสมรรถนะระดับที่ ๑ และทํางานได้ตามผลงานตามเป้าหมายที่ผู้บังคับบัญชากําหนดหรือเป้าหมายของหน่วยงานที่รับผิดชอบ
ระดับที่ ๓ แสดงสมรรถนะระดับที่ ๒ และปรับปรุงวิธีการที่ทําให้ทํางานได้ดีขึ้น เร็วขึ้นมีคุณภาพดีขึ้นหรือมีประสิทธิภาพมากขึ้น
ระดับที่ ๔ แสดงสมรรถนะระดับที่ ๓ และทําการพัฒนาระบบ ขั้นตอน วิธีการทํางาน เพื่อให้ได้ผลงานที่โดดเด่น และแตกต่างอย่างไม่เคยมีใครได้ทํามาก่อน
ระดับที่ ๕ แสดงสมรรถนะระดับที่ ๔ และบริหารจัดการและทุ่มเทเวลา ตลอดจนทรัพยากร เพื่อให้ได้ประโยชน์สูงสุดต่อภารกิจของหน่วยงานตามที่วางแผนไว้

๒. บริการที่ดี (Service Orientation)

แบบ ก.บ.พ. ๙/๙

ความตั้งใจและความพยายามของข้าราชการในการให้บริการเพื่อสนองความต้องการของประชาชน ตลอดจนของหน่วยงานภาครัฐอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง
ระดับที่ ๐ ไม่แสดงสมรรถนะด้านนี้ หรือแสดงอย่างไม่ชัดเจน
ระดับที่ ๑ ให้การบริการที่เป็นมิตร สุภาพ เต็มใจต้อนรับให้บริการด้วยอัธยาศัยไมตรีอันดี และสร้างความประทับใจแก่ผู้รับบริการ
ระดับที่ ๒ แสดงสมรรถนะระดับที่ ๑ และประสานงานภายในหน่วยงาน และกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเพื่อให้ผู้รับบริการได้รับบริการที่ต่อเนื่องและรวดเร็ว
ระดับที่ ๓ แสดงสมรรถนะระดับที่ ๒ และรับเป็นธุระ ช่วยแก้ปัญหาหรือหาแนวทางแก้ไขปัญหาที่เกิดขึ้นแก่ผู้รับบริการอย่างรวดเร็ว เต็มใจ ไม่บ่ายเบี่ยง
ไม่แก้ตัว หรือปัดภาระ
ระดับที่ ๔ แสดงสมรรถนะระดับที่ ๓ และคอยให้ข้อมูล ข่าวสาร ความรู้ที่เกี่ยวข้องกับงานทีก่ ําลังให้บริการอยู่ ซึ่งเป็นประโยชน์แก่ผู้รับบริการ แม้ว่าผู้รับบริการ
จะไม่ได้ถามถึงหรือไม่ทราบมาก่อน
ระดับที่ ๕ แสดงสมรรถนะระดับที่ ๔ และเข้าใจความจําเป็นหรือความต้องการที่แท้จริงของผู้รับบริการและ / หรือใช้เวลาแสวงหาข้อมูลและ ทําความเข้าใจ
เกี่ยวกับความจําเป็น หรือความต้องการที่แท้จริงของผู้รับบริการ
ระดับที่ ๖ แสดงสมรรถนะระดับที่ ๕ และปฏิบัติตนเป็นที่ปรึกษาที่ผู้รับบริการไว้วางใจ ตลอดจนเป็นส่วนช่วยในการตัดสินใจของผู้รับบริการ

๔

แบบประเมินสมรรถนะที่จําเป็นสําหรับตําแหน่งที่จะประเมิน
ตําแหน่งประเภทวิชาชีพเฉพาะหรือเชี่ยวชาญเฉพาะ ระดับชํานาญการ
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร

สมรรถนะที่จําเป็นสําหรับตําแหน่งที่จะประเมิน
๓. การสั่งสมความเชี่ยวชาญในงานอาชีพ (Expertise)

(๑)
(๒)
ระดับสมรรถนะ ระดับสมรรถนะ
ที่คาดหวัง
ที่แสดงออก

หลักฐาน/
พฤติกรรมบ่งชี้

๓

ความขวนขวาย สนใจใฝ่รู้เพื่อสั่งสม พัฒนาศักยภาพ ความรู้ความสามารถของตนในการปฏิบัติราชการ ด้วยการศึกษา ค้นคว้าหาความรู้ พัฒนาตนเองอย่าง
ต่อเนื่อง อีกทั้งรู้จักพัฒนาปรับปรุง ประยุกต์ใช้ความรู้เชิงวิชาการและเทคโนโลยีต่าง ๆ เข้ากับการปฏิบัติงานให้เกิดผลสัมฤทธิ์
ระดับที่ ๐ ไม่แสดงสมรรถนะด้านนี้ หรือแสดงอย่างไม่ชัดเจน
ระดับที่ ๑ กระตือรือร้นในการศึกษาหาความรู้ สนใจเทคโนโลยีและองค์ความรู้ใหม่ ๆ ในสาขาอาชีพของตน
ระดับที่ ๒ แสดงสมรรถนะระดับที่ ๑ และรอบรู้เท่าทันเทคโนโลยีหรือองค์ความรู้ใหม่ ๆ ในสาขาอาชีพของตนและที่เกี่ยวข้อง หรืออาจมีผลกระทบต่อ
การปฏิบัติหน้าที่ของตน
ระดับที่ ๓ แสดงสมรรถนะระดับที่ ๒ และสามารถนําวิชาการ ความรู้ หรือเทคโนโลยีใหม่ ๆ มาประยุกต์ใช้ในการปฏิบัติงานได้
ระดับที่ ๔ แสดงสมรรถนะระดับที่ ๓ และมีความรู้ความเชี่ยวชาญในเรื่องที่เกี่ยวกับงานหลายด้าน (สหวิทยาการ) และสามารถนําความรู้ไปปรับใช้ให้ปฏิบัติ
ได้อย่างกว้างขวางครอบคลุม
ระดับที่ ๕ แสดงสมรรถนะระดับที่ ๔ และสนับสนุนให้เกิดบรรยากาศแห่งการพัฒนา ความเชี่ยวชาญในองค์กรด้วยการจัดสรรทรัพยากร เครื่องมือ
อุปกรณ์ที่เอื้อต่อการพัฒนา

๔. จริยธรรม (Integrity)

แบบ ก.บ.พ. ๙/๑๐

การครองตนและการประพฤติปฏิบัติถูกต้องเหมาะสมทั้งตามหลักกฎหมายและคุณธรรมจริยธรรม ตลอดจนหลักแนวทางในวิชาชีพของตน โดยมุ่งประโยชน์ของ
ประเทศชาติมากกว่าประโยชน์ส่วนตน ทั้งนี้เพี่อธํารงรักษาศักดิ์ศรีแห่งอาชีพข้าราชการ อีกทั้งเพื่อเป็นกําลังสําคัญในการสนับสนุนผลักดันให้ภารกิจหลักภาครัฐ
บรรลุเป้าหมายที่กําหนดไว้
ระดับที่ ๐ ไม่แสดงสมรรถนะด้านนี้ หรือแสดงอย่างไม่ชัดเจน
ระดับที่ ๑ ปฏิบัติหน้าที่ด้วยความโปร่งใส ซื่อสัตย์สุจริต ถูกต้อง ทั้งตามหลักกฎหมาย จริยธรรมและระเบียบวินัย
ระดับที่ ๒ แสดงสมรรถนะระดับที่ ๑ และมีจิตสํานึกและความภาคภูมิใจในความเป็นข้าราชการ อุทิศแรงกายแรงใจผลักดันให้ภารกิจหลักของตนและหน่วยงาน
บรรลุผล เพื่อสนับสนุนส่งเสริมการพัฒนาประเทศชาติ และสังคมไทย
ระดับที่ ๓ แสดงสมรรถนะระดับที่ ๒ และยึดมั่นในหลักการและจรรยาบรรณของวิชาชีพ ไม่เบี่ยงเบนด้วยอคติ หรือผลประโยชน์ส่วนตน
ระดับที่ ๔ แสดงสมรรถนะระดับที่ ๓ และตัดสินใจในหน้าที่ ปฏิบัติราชการด้วยความถูกต้อง โปร่งใส เป็นธรรม แม้ผลของการปฏิบัติอาจสร้างศัตรูหรือ
ก่อความไม่พึงพอใจให้แก่ผู้ที่เกี่ยวข้องหรือเสียผลประโยชน์
ระดับที่ ๕ แสดงสมรรถนะระดับที่ ๔ และธํารงความถูกต้อง ยืนหยัดพิทักษ์ผลประโยชน์และชื่อเสียงของประเทศชาติ แม้ในสถานการณ์ที่อาจเสี่ยงต่อ
ความมั่นคงในตําแหน่งหน้าที่การงาน หรืออาจเสี่ยงภัยต่อชีวิต

๓

แบบประเมินสมรรถนะที่จําเป็นสําหรับตําแหน่งที่จะประเมิน
ตําแหน่งประเภทวิชาชีพเฉพาะหรือเชี่ยวชาญเฉพาะ ระดับชํานาญการ
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร

สมรรถนะที่จําเป็นสําหรับตําแหน่งที่จะประเมิน

๕. ความร่วมแรงร่วมใจ (Teamwork)

(๒)
(๑)
ระดับสมรรถนะ ระดับสมรรถนะ
ที่แสดงออก
ที่คาดหวัง

หลักฐาน/
พฤติกรรมบ่งชี้

๔

พฤติกรรมที่แสดง ๑) ความตั้งใจที่จะทํางานร่วมกับผู้อื่น เป็นส่วนหนึ่งในทีมงาน หน่วยงาน หรือ องค์กร โดยผู้ปฏิบัติมีฐานะเป็นสมาชิกในทีม มิใช่ฐานะ
หัวหน้าทีม และ ๒) ความสามารถในการสร้างและธํารงรักษาสัมพันธภาพกับสมาชิกในทีม
ระดับที่ ๐ ไม่แสดงสมรรถนะด้านนี้ หรือแสดงอย่างไม่ชัดเจน
ระดับที่ ๑ รายงานให้สมาชิกทราบความคืบหน้าของการดําเนินงานในกลุ่ม หรือข้อมูลอื่น ๆ ที่เป็นประโยชน์ต่อการทํางานอย่างต่อเนื่อง
ระดับที่ ๒ แสดงสมรรถนะระดับที่ ๑ และสร้างสัมพันธ์ เข้ากับผู้อื่นในกลุ่มได้ดี
ระดับที่ ๓ แสดงสมรรถนะระดับที่ ๒ และประมวลความคิดเห็นต่าง ๆ มาใช้ประกอบการตัดสินใจหรือวางแผนงาน ร่วมกันในทีม
ระดับที่ ๔ แสดงสมรรถนะระดับที่ ๓ และรักษามิตรภาพอันดีกับเพื่อนร่วมงานเพื่อช่วยเหลือกันในวาระต่าง ๆ ให้งานสําเร็จลุล่วงเป็นประโยชน์ต่อส่วนรวม
ระดับที่ ๕ แสดงสมรรถนะระดับที่ ๔ และประสานสัมพันธ์ส่งเสริมขวัญกําลังใจของทีมเพื่อรวมพลังกันในการปฏิบัติภารกิจใหญ่น้อยต่าง ๆ ให้บรรลุผล

แบบ ก.บ.พ. ๙/๑๑

แบบประเมินสมรรถนะที่จําเป็นสําหรับตําแหน่งที่จะประเมิน
ตําแหน่งประเภทวิชาชีพเฉพาะหรือเชี่ยวชาญเฉพาะ ระดับชํานาญการ
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร

หลักเกณฑ์การประเมิน

จํานวนสมรรถนะ

(๓) การประเมิน
คูณด้วย

จํานวนสมรรถนะหลัก สูงกว่าหรือเท่ากับ ระดับสมรรถนะที่คาดหวัง

๓

จํานวนสมรรถนะหลัก ต่าํ กว่า ระดับสมรรถนะที่คาดหวัง ๑ ระดับ

๒

จํานวนสมรรถนะหลัก ต่าํ กว่า ระดับสมรรถนะที่คาดหวัง ๒ ระดับ

๑

จํานวนสมรรถนะหลัก ต่าํ กว่า ระดับสมรรถนะที่คาดหวัง ๓ ระดับ

๐

คะแนน

(๔) ผลรวมคะแนน
(๕) สรุปคะแนนส่วนพฤติกรรมการปฏิบัติราชการ (สมรรถนะ)

=

ผลรวมคะแนน
จํานวนสมรรถนะที่ใช้ในการประเมิน X ๓ คะแนน

(๖) ความเห็นเพิ่มเติมของผู้ประเมิน

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

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

แบบ ก.บ.พ. ๙/๑๒

(ลงชื่อ) ……………………………………………………….. ผู้ประเมิน

แบบ ก.บ.พ. ๙/๑๓

แบบสรุปผลการประเมิน
ผลสัมฤทธิ์ของงานตามตัวชี้วัดของตําแหน่งทีค่ รองอยู่
ความรู้ ความสามารถ และทักษะ และสมรรถนะที่จาํ เป็นสําหรับตําแหน่งที่จะประเมิน
ตําแหน่งประเภทวิชาชีพเฉพาะหรือเชี่ยวชาญเฉพาะ ระดับชํานาญการ
ชื่อผู้รับการประเมิน (นาย/นาง/นางสาว) ...................................................... ตําแหน่ง ...............................................
สังกัด ..................................................................
สรุปผลการประเมิน
รายการ

คะแนน (ก)

น้ําหนัก (ข)

๑. ผลสัมฤทธิ์ของงาน

๖๐

๒. ความรู้ ความสามารถ และทักษะ

๒๐

๓. สมรรถนะทีจ่ ําเป็นสําหรับตําแหน่งที่จะประเมิน

๒๐
รวม

รวมคะแนน (ก)x(ข)

๑๐๐%

เกณฑ์การประเมิน เกณฑ์ผ่านการประเมินไม่ต่ํากว่าร้อยละ ๗๐
ผลการประเมิน
ผ่าน
หมายเหตุ

ไม่ผ่าน

คะแนน (ก) ข้อ ๑ ให้ใช้คะแนนจากการประเมินผลสัมฤทธิ์ของงานของพนักงานมหาวิทยาลัย
(องค์ประกอบที่ ๑) ในการเลือ่ นเงินเดือน ในรอบการประเมินครั้งล่าสุด ซึ่งเป็นคะแนนก่อนการคํานวณ
ค่าน้ําหนักร้อยละ ๗๐

(ลงชื่อ) ........................................................ ผู้ประเมิน
(.......................................................)
ตําแหน่ง ............................................................
วันที่ ........ เดือน ..................... พ.ศ. ....

แบบ ก.บ.พ. ๙/๑๔
แบบรับรองจริยธรรมและจรรยาบรรณทางวิชาชีพ
ของพนักงานมหาวิทยาลัย
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร
----------------------------------ส่วนที่ ๑ สําหรับผูข้ อ
ตามประกาศ ก.พ.อ. เรื่องมาตรฐานกําหนดตําแหน่งและการแต่งตั้งข้าราชการพลเรือนในสถาบัน
อุดมศึกษาให้ดํารงตําแหน่งสูงขึ้น พ.ศ. ๒๕๕๓ กําหนดให้ผขู้ อกําหนดตําแหน่งระดับชํานาญงาน ระดับชํานาญงาน
พิเศษ ระดับชํานาญการ ระดับชํานาญการพิเศษ ระดับเชี่ยวชาญ ระดับเชี่ยวชาญพิเศษ ต้องคํานึงถึงจริยธรรมและ
จรรยาบรรณทางวิชาชีพ ดังนี้
๑. ต้องมีความซื่อสัตย์ทางวิชาชีพ ไม่นําผลงานของผู้อื่นมาเป็นผลงานของตน และไม่
ลอกเลียนผลงานของผู้อื่น รวมทั้งไม่นําผลงานของตนเองในเรื่องเดียวกันไปเผยแพร่ในวารสารวิชาการหรือวิชาชีพ
มากกว่าหนึ่งฉบับ ในลักษณะที่จะเข้าใจผิดว่าเป็นผลงานใหม่
๒. ต้องให้เกียรติและอ้างถึงบุคคลหรือแหล่งที่มาของข้อมูลที่นํามาใช้ในผลงานวิชาชีพ
ของตนเองและแสดงหลักฐานของการค้นคว้า
๓. ต้องไม่คํานึงถึงผลประโยชน์ทางวิชาชีพจนละเลยหรือละเมิดสิทธิส่วนบุคคลของผู้อนื่
และสิทธิมนุษยชน
๔. ผลงานวิชาชีพต้องได้มาจากการศึกษาโดยใช้หลักวิชาชีพเป็นเกณฑ์ ไม่มอี คติมาเกีย่ วข้อง
และเสนอผลงานตามความเป็นจริง ไม่จงใจเบี่ยงเบนผลการศึกษา วิเคราะห์ สังเคราะห์ หรือวิจัย โดยหวังผลประโยชน์
ส่วนตัว หรือต้องการสร้างความเสียหายแก่ผู้อื่น และเสนอผลงานตามความเป็นจริงไม่ขยายข้อค้นพบโดยปราศจาก
การตรวจสอบยืนยันในทางวิชาชีพ
๕. ต้องนําผลงานไปใช้ประโยชน์ในทางที่ชอบธรรมและชอบด้วยกฎหมาย
๖. ได้ปฏิบัติตามจรรยาบรรณทางวิชาชีพที่องค์กรวิชาชีพนั้น ๆ กําหนด
ข้าพเจ้าขอรับรองว่า ข้าพเจ้าได้ประพฤติและปฏิบัติตามหลักจริยธรรมและจรรยาบรรณทางวิชาชีพ
ที่กําหนดไว้ข้างต้น และข้าพเจ้าได้รับทราบผลของการละเมิดจริยธรรมและจรรยาบรรณทางวิชาชีพดังกล่าว
ลงชื่อ......................................................ผู้ขอรับการประเมิน
(..............................................)
วันที่............เดือน.......................พ.ศ.....
ส่วนที่ ๒ สําหรับหน่วยงาน
หน่วยงานได้รับทราบและตรวจสอบในเบื้องต้นแล้ว
ลงชื่อ......................................................(หัวหน้าหน่วยงาน)
(..............................................)
วันที่............เดือน.......................พ.ศ.....

แบบ ก.บ.พ. ๙/๑๕

แบบแสดงหลักฐานการมีส่วนร่วมในผลงาน
ชื่อผู้ขอรับการประเมิน (นาย/นาง/นางสาว) .................................................................................................................
ตําแหน่ง ..................................................................... สังกัด .......................................................................................
เรื่อง ...............................................................................................................................................................................
คูม่ ือปฏิบัติงานหลัก

งานวิจัย

ผลงานในลักษณะอื่น

หนังสือ

ผู้ร่วมงาน จํานวน ....... คน แต่ละคนมีส่วนร่วมดังนี้ :
ชื่อผู้ร่วมงาน

ปริมาณงานร้อยละ และหน้าทีค่ วามรับผิดชอบ

หมายเหตุ

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

แบบ ก.บ.พ. ๑๐/๑
แบบขอรับการประเมินเพื่อแต่งตั้งให้ดํารงตําแหน่งสูงขึน้
ตําแหน่งประเภทวิชาชีพเฉพาะหรือเชี่ยวชาญเฉพาะ
ระดับชํานาญการพิเศษ
สังกัดมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร
-------------------------------ส่วนที่ ๑ ข้อมูลเบื้องต้นของผู้ขอรับการประเมิน (ผู้ขอรับการประเมินเป็นผูก้ รอก)
๑. ชื่อ ...........................................................................
๒. ตําแหน่ง ............................................................................ ตําแหน่งเลขที่ ..................
๓. สังกัด ........................................................ (งาน /กองหรือหน่วยงานเทียบเท่า/คณะหรือ
สถาบันหรือสํานัก)
๔. อัตราค่าตอบแทนปัจจุบนั ................................... บาท (ปีงบประมาณ พ.ศ. ......)
๕. เกิดวันที่ .......... เดือน ......................... พ.ศ. ......... อายุ .............. ปี
๖. ประวัติการศึกษา
คุณวุฒิ
............................
............................
............................
............................
............................
............................

(เรียงจากวุฒิสูงสุดตามลําดับ)
สาขา
ปี พ.ศ. ที่ได้รับ
......................... ...............................
......................... ...............................
......................... ...............................
......................... ...............................
......................... ...............................
......................... ...............................

๗. ประวัติการฝึกอบรมหรือดูงาน
วันเดือนปี ระยะเวลา
................ .................
................ .................
................ .................
................ .................
................ .................
................ .................

รายการฝึกอบรม/ดูงาน
.....................................
.....................................
.....................................
.....................................
.....................................
.....................................

สถานศึกษาและประเทศ
.........................................
.........................................
.........................................
.........................................
.........................................
.........................................

สถานที่
........................
........................
........................
........................
........................
........................

จัดโดย
………………
………………
………………
………………
………………
………………

แบบ ก.บ.พ. ๑๐/๒

ส่วนที่ ๑ ข้อมูลเบื้องต้นของผู้ขอรับการประเมิน (ต่อ)
๘. ประวัติการปฏิบัติงาน
๘.๑ ได้รับแต่งตั้งให้ดํารงตําแหน่งระดับปฏิบัติการ ตําแหน่ง……………………….…………......
เมื่อวันที่.....................เดือน................................พ.ศ....................
๘.๒ ได้รับแต่งตั้งให้ดํารงตําแหน่งระดับชํานาญการ ตําแหน่ง……………………………………….
เมื่อวันที่.....................เดือน.................................พ.ศ....................
รวมอายุการปฏิบัติงาน ..................................ปี .......................... เดือน
๘.๓ ตําแหน่งอื่นๆ (เช่น เป็นกรรมการ วิทยากร หรือตําแหน่งอื่นๆ ซึ่งมีความสอดคล้องกับ
งานทีร่ ับผิดชอบ)
๘.๓.๑ ..........................................................................................................................
๘.๓.๒ ..........................................................................................................................
๘.๓.๓ ..........................................................................................................................
๘.๓.๔ ..........................................................................................................................
๘.๓.๕ ..........................................................................................................................

ขอรับรองว่าข้อความดังกล่าวข้างต้นเป็นความจริงทุกประการ

(ลงชื่อ) .................................................... ผู้ขอรับการประเมิน
(....................................................)
(ตําแหน่ง) ....................................................
(วันที่) ......... / ....................... / ...................

แบบ ก.บ.พ. ๑๐/๓
ส่วนที่ ๒ (สําหรับเจ้าหน้าทีก่ รอก)
การตรวจสอบคุณสมบัติของบุคคล
สรุปผลการตรวจสอบคุณสมบัติของบุคคล
( ) มีคณ
ุ สมบัติครบถ้วนที่จะดําเนินการต่อไป
( ) ขาดคุณสมบัติ เนือ่ งจาก ...........................................................
(ลงชื่อ) .................................................... ผู้ตรวจสอบ
(....................................................)
(ตําแหน่ง) ....................................................
(วันที่) ............ / ....................... / .................

ส่วนที่ ๓ ผลงานที่แสดงความเป็นผูช้ ํานาญการพิเศษ
ผลงานที่แสดงความเป็นผู้ชํานาญการ (ให้ระบุชื่อและลักษณะของผลงาน)
…………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………………
ผลงานที่แสดงความเป็นผู้ชํานาญการพิเศษ (ให้ระบุชื่อและลักษณะของผลงาน)
…………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………………

ขอรับรองว่าข้อความดังกล่าวข้างต้นเป็นความจริงทุกประการ
(ลงชื่อ) .................................................... ผู้ขอรับการประเมิน
(....................................................)
(ตําแหน่ง) ....................................................
(วันที่) ........ / ....................... / ..................

แบบ ก.บ.พ. ๑๐/๔
ส่วนที่ ๔ ความเห็นของผู้บงั คับบัญชา
๑) ความเห็นของผู้บงั คับบัญชาชัน้ ต้น
๑) งานในหน้าทีค่ วามรับผิดชอบ (ให้เสนอความเห็นว่าลักษณะงานที่ผู้ขอทําเป็นประจําเป็นงานที่
ต้องอาศัยความชํานาญการพิเศษ และต้องใช้เทคนิควิธีการในการทํางานมากน้อยเพียงไร)
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
๒) ผลงานในสาขาวิชาชีพ (ให้เสนอความคิดเห็นว่างานอะไรบ้างที่แสดงถึงความชํานาญการพิเศษ
ในสาขาวิชาชีพนั้น และเป็นประโยชน์ต่อหน่วยงาน พร้อมทั้งเหตุผล)
........................................................................................................................................................................................
........................................................................................................................................................................................
........................................................................................................................................................................................
........................................................................................................................................................................................
........................................................................................................................................................................................
๓) อื่นๆ
........................................................................................................................................................................................
........................................................................................................................................................................................
........................................................................................................................................................................................
........................................................................................................................................................................................
(ลงชื่อ) ................................................ ผู้บังคับบัญชาชั้นต้น
(...............................................)
(ตําแหน่ง) ................................................
(วันที)่ ........... / ........................ / ...................
๒) ความเห็นของผู้บังคับบัญชาเหนือขึ้นไป
...........................................................................................................................................
....................................................................................................................................................................
(ลงชื่อ..................................................ผู้บังคับบัญชาเหนือขึ้นไป
(..............................................)
(ตําแหน่ง).................................................
(วันที่) ........... / .......................... / ...................

แบบประเมินความรู้ความสามารถ และทักษะ
ตําแหน่งประเภทวิชาชีพเฉพาะหรือเชี่ยวชาญเฉพาะ ระดับชํานาญการพิเศษ
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร
ชื่อผู้ขอรับการประเมิน (นาย/นาง/นางสาว) ............................................................................ ตําแหน่ง ......................................................... สังกัด ..............................................................................

ความรู้ความสามารถ และทักษะ

๑. ความรู้ความสามารถที่เป็นจําเป็นสําหรับการปฏิบัติงาน

(๑)
ระดับความรู้
ความสามารถ
และทักษะ
ที่คาดหวัง

(๒)
ระดับความรู้
ความสามารถ
และทักษะ
ที่แสดงออก

หลักฐาน/
พฤติกรรมบ่งชี้
(ถ้ามี)

๓

ระดับที่ ๑ มีวุฒิการศึกษาระดับปริญญา และสามารถนําองค์ความรู้ที่ศกึ ษามาใช้ในการปฏิบัติหน้าที่ราชการได้
ระดับที่ ๒ มีความรู้ความสามารถตามที่กําหนดไว้ในระดับที่ ๑ และมีความรู้ความสามารถ ความชํานาญงาน ทักษะ และประสบการณ์สูงเฉพาะด้านหรือ
เฉพาะทาง โดยใช้หรือประยุกต์หลักการ เหตุผล แนวความคิด วิธีการปฏิบัติงาน หรือพัฒนางานในหน้าที่ หรือแก้ไขปัญหาที่มีความยุ่งยาก
และมีขอบเขตกว้างขวาง
ระดับที่ ๓ มีความรู้ความสามารถตามที่กําหนดไว้ในระดับที่ ๒ และมีความรู้ความสามารถ ความชํานาญงาน ทักษะ และประสบการณ์สูงมากเฉพาะด้าน
หรือเฉพาะทาง โดยใช้หรือประยุกต์หลักการ เหตุผล แนวความคิด วิธีการปฏิบัติงาน หรือพัฒนางานในหน้าที่ หรือแก้ไขปัญหาที่มีความยุ่งยาก
มากและมีขอบเขตกว้างขวาง
ระดับที่ ๔ มีความรู้ความสามารถตามที่กําหนดไว้ในระดับ ๓ และมีความเชียวชาญและประสบการณ์สูงเกี่ยวกับทฤษฎี หลักวิชา หรือหลักการเกี่ยวกับงาน
เฉพาะด้านหรือเฉพาะทาง โดยประยุกต์ทฤษฎี แนวความคิด เพื่อแก้ไขปัญหาที่มีความยุ่งยากและมีขอบเขตกว้างขวาง หรือถ่ายทอดความรู้
ตลอดจนให้คําปรึกษาแนะนําได้
ระดับที่ ๕ มีความรู้ความสามารถตามที่กําหนดไว้ในระดับที่ ๔ และมีความเชี่ยวชาญและประสบการณ์สูงมากเกี่ยวกับทฤษฎี หลักวิชา หรือหลักการ
เกี่ยวกับงานเฉพาะด้านหรือเฉพาะทาง โดยประยุกต์ทฤษฎี แนวความคิด เพื่อแก้ไขปัญหาที่มีความยุ่งยากมากและมีขอบเขตกว้างขวางมาก
หรือถ่ายทอดความรู้ ตลอดจนให้คําปรึกษาแนะนําได้

แบบ ก.บ.พ. ๑๐/๕

แบบประเมินความรู้ความสามารถ และทักษะ
ตําแหน่งประเภทวิชาชีพเฉพาะหรือเชี่ยวชาญเฉพาะ ระดับชํานาญการพิเศษ
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร

ความรู้ความสามารถ และทักษะ

๒. ความรู้เรื่องกฎหมายและกฎระเบียบราชการ

(๑)
ระดับความรู้
ความสามารถ
และทักษะ
ที่คาดหวัง

(๒)
ระดับความรู้
ความสามารถ
และทักษะ
ที่แสดงออก

หลักฐาน/
พฤติกรรมบ่งชี้
(ถ้ามี)

๓

หมายถึง ความรู้เรื่องกฎหมายตลอดจนกฎระเบียบต่าง ๆ ที่ต้องใช้ในการปฏิบัติหน้าที่ราชการ
ระดับที่ ๑ มีความรู้ความเข้าใจกฎหมาย หรือระเบียบที่เกี่ยวข้องกับการปฏิบัติหน้าที่ราชการงานประจําที่ปฏิบัติอยู่
ระดับที่ ๒ มีความรู้ความเข้าใจตามที่กําหนดไว้ในระดับที่ ๑ และสามารถหาคําตอบในทางกฎหมายได้เมื่อมีข้อสงสัยในการปฏิบัติหน้าที่ราชการ
ระดับที่ ๓ มีความรู้ความเข้าใจตามที่กําหนดไว้ในระดับที่ ๒ และสามารถนําไปประยุกต์เพื่อแก้ปัญหาในทางกฎหมาย หรือตอบคําถามข้อสงสัยในการปฏิบัติ
หน้าที่ราชการให้แก่หน่วยงานหรือบุคคลที่เกี่ยวข้องได้
ระดับที่ ๔ มีความรู้ความเข้าใจตามที่กําหนดไว้ในระดับที่ ๓ และมีความรู้ความเข้าใจกฎหมายหรือระเบียบอื่นที่เกี่ยวข้องกับกฎหมายหรือระเบียบในการปฏิบัติ
หน้าที่ราชการ รวมทั้งสามารถแนะนํา หรือให้คําปรึกษาในภาพรวมได้
ระดับที่ ๕ มีความรู้ความเข้าใจตามที่กําหนดไว้ในระดับที่ ๔ และมีความเชี่ยวชาญทางกฎหมาย สามารถให้คําแนะนําปรึกษา วิเคราะห์เหตุผลและแก้ไขปัญหา
ได้อย่างมีประสิทธิภาพ

๓. ทักษะที่จําเป็นสําหรับการปฏิบัติงาน

๒

๓.๑ ทักษะการใช้คอมพิวเตอร์

แบบ ก.บ.พ. ๑๐/๖

หมายถึง ทักษะในการใช้โปรแกรมคอมพิวเตอร์ต่าง ๆ ได้อย่างมีประสิทธิภาพ
ระดับที่ ๑ สามารถใช้คอมพิวเตอร์ในระดับเบื้องต้นได้
ระดับที่ ๒ มีทักษะระดับที่ ๑ และสามารถใช้โปรแกรมขั้นพื้นฐานได้อย่างคล่องแคล่ว
ระดับที่ ๓ มีทักษะระดับที่ ๒ และสามารถใช้โปรแกรมต่าง ๆ ในการปฏิบัติงานได้อย่างคล่องแคล่ว
ระดับที่ ๔ มีทักษะระดับที่ ๓ และมีความเชี่ยวชาญในโปรแกรมที่ใช้ หรือสามารถแก้ไขหรือปรับปรุงโปรแกรมเพื่อนํามาพัฒนาระบบการปฏิบัติงานได้
ระดับที่ ๕ มีทักษะระดับที่ ๔ และมีความเข้าใจอย่างลึกซึ้ง เชี่ยวชาญในโปรแกรมต่าง ๆ อย่างกว้างขวาง หรือสามารถเขียนโปรแกรมเพื่อพัฒนาระบบ
การปฏิบัติงานได้

แบบประเมินความรู้ความสามารถ และทักษะ
ตําแหน่งประเภทวิชาชีพเฉพาะหรือเชี่ยวชาญเฉพาะ ระดับชํานาญการพิเศษ
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร

ความรู้ความสามารถ และทักษะ

๓.๒ ทักษะการใช้ภาษาอังกฤษ

(๑)
ระดับความรู้
ความสามารถ
และทักษะ
ที่คาดหวัง

(๒)
ระดับความรู้
ความสามารถ
และทักษะ
ที่แสดงออก

หลักฐาน/
พฤติกรรมบ่งชี้
(ถ้ามี)

๒

หมายถึง ทักษะในการนําภาษาอังกฤษมาใช้ในงาน
ระดับที่ ๑ สามารถพูด เขียน อ่าน และฟังภาษาอังกฤษในระดับเบื้องต้น และสื่อสารให้เข้าใจได้
ระดับที่ ๒ มีทักษะระดับที่ ๑ และสามารถพูด เขียน อ่าน และฟังภาษาอังกฤษ และทําความเข้าใจสาระสําคัญของเนื้อหาต่าง ๆ ได้
ระดับที่ ๓ มีทักษะระดับที่ ๒ และสามารถใช้ภาษาอังกฤษเพื่อการติดต่อสัมพันธ์ในการปฏิบัติงานได้โดยถูกหลักไวยากรณ์
ระดับที่ ๔ มีทักษะระดับที่ ๓ และเข้าใจสํานวนภาษาอังกฤษในรูปแบบต่าง ๆ สามารถประยุกต์ใช้ในงานได้อย่างถูกต้อง ทั้งในหลักไวยากรณ์และ
ความเหมาะสมในเชิงเนื้อหา
ระดับที่ ๕ มีทักษะระดับที่ ๔ และมีความเชี่ยวชาญในการใช้ภาษาอังกฤษอย่างลึกซึ้ง ใกล้เคียงกับเจ้าของภาษา สามารถประยุกต์โวหารทุกรูปแบบ
ได้อย่างคล่องแคล่ว ถูกต้อง และสละสวย อีกทั้งมีความเชี่ยวชาญ ศัพท์เฉพาะด้านในสาขาวิชาของตนอย่างลึกซึ้ง
๓.๓ ทักษะการคํานวณ

๒

หมายถึง ทักษะในการทําความเข้าใจและคิดคํานวณข้อมูลต่าง ๆ ได้อย่างถูกต้อง
ระดับที่ ๑ มีทักษะในการคิดคํานวณขั้นพื้นฐานได้อย่างถูกต้องและรวดเร็ว
ระดับที่ ๒ มีทักษะตามที่กําหนดไว้ในระดับที่ ๑ และสามารถทําความเข้าใจข้อมูลด้านตัวเลขได้อย่างถูกต้อง
ระดับที่ ๓ มีทักษะตามที่กําหนดไว้ในระดับที่ ๒ และสามารถใช้สูตรคณิตศาสตร์ หรือเครื่องมือต่าง ๆ ในการคํานวณข้อมูลด้านตัวเลขได้
ระดับที่ ๔ มีทักษะตามที่กําหนดไว้ในระดับที่ ๓ และสามารถวิเคราะห์ข้อมูลทางสถิติ และตัวเลขที่ซับซ้อนได้
ระดับที่ ๕ มีทักษะตามที่กําหนดไว้ในระดับที่ ๔ สามารถแก้ไขข้อผิดพลาดในข้อมูลตัวเลขได้เข้าใจข้อมูลต่าง ๆ ในภาพรวม และอธิบายชี้แจงให้เป็นที่เข้าใจได้
๓.๔ ทักษะการจัดการข้อมูล

แบบ ก.บ.พ. ๑๐/๗

หมายถึง ทักษะในการบริหารจัดการข้อมูล ตลอดจนวิเคราะห์ข้อมูลเพื่อประโยชน์ในงาน
ระดับที่ ๑ สามารถเก็บรวบรวมข้อมูลได้อย่างเป็นระบบ และพร้อมใช้ รวมถึงสามารถแสดงผลข้อมูลในรูปแบบต่าง ๆ เช่น กราฟ รายงาน เป็นต้น
ระดับที่ ๒ มีทักษะระดับที่ ๑ และสามารถวิเคราะห์ และประเมินผลข้อมูลได้อย่างถูกต้อง
ระดับที่ ๓ มีทักษะระดับที่ ๒ และสามารถสรุปผลการวิเคราะห์ นําเสนอทางเลือก ระบุข้อดีข้อเสีย ฯลฯ โดยอ้างอิงจากข้อมูลที่มีอยู่ได้
ระดับที่ ๔ มีทักษะระดับที่ ๓ และสามารถพยากรณ์ หรือสร้างแบบจําลองเพื่อพยากรณ์ หรือตีความโดยอ้างอิงจากข้อมูลที่มีอยู่
ระดับที่ ๕ มีทักษะระดับที่ ๔ และสามารถออกแบบเลือกใช้หรือประยุกต์วิธีการในการจัดทําแบบจําลองต่าง ๆ ได้อย่างถูกต้องเหมาะสม

๒

แบบประเมินความรู้ความสามารถ และทักษะ
ตําแหน่งประเภทวิชาชีพเฉพาะหรือเชี่ยวชาญเฉพาะ ระดับชํานาญการพิเศษ
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร
(๓) การประเมิน
จํานวนความรู้
ความสามารถและทักษะ
ที่จําเป็น

หลักเกณฑ์การประเมิน
จํานวนความรู้ความสามารถและทักษะที่จําเป็น
จํานวนความรู้ความสามารถและทักษะที่จําเป็น
จํานวนความรู้ความสามารถและทักษะที่จําเป็น
จํานวนความรู้ความสามารถและทักษะที่จําเป็น

สูงกว่าหรือเท่ากับ ระดับความรู้ความสามารถและทักษะที่จําเป็นที่คาดหวัง
ต่ํากว่า ระดับความรู้ความสามารถและทักษะที่จําเป็นที่คาดหวัง ๑ ระดับ
ต่ํากว่า ระดับความรู้ความสามารถและทักษะที่จําเป็นที่คาดหวัง ๒ ระดับ
ต่ํากว่า ระดับความรู้ความสามารถและทักษะที่จําเป็นที่คาดหวัง ๓ ระดับ

(๕) สรุปคะแนนความรู้ความสามารถและทักษะที่จําเป็นสําหรับตําแหน่งที่จะประเมิน

=

คูณด้วย

คะแนน

๓
๒
๑
๐
(๔) ผลรวมคะแนน
ผลรวมคะแนน

จํานวนความรู้ความสามารถและทักษะที่จําเป็นที่ใช้ในการประเมิน X ๓ คะแนน

(๖) ความเห็นเพิ่มเติมของผู้ประเมิน

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

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

แบบ ก.บ.พ. ๑๐/๘

(ลงชื่อ) ……………………………………………………….. ผู้ประเมิน

แบบประเมินสมรรถนะที่จําเป็นสําหรับตําแหน่งที่จะประเมิน
ตําแหน่งประเภทวิชาชีพเฉพาะหรือเชี่ยวชาญเฉพาะ ระดับชํานาญการพิเศษ
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร
ชื่อผู้ขอรับการประเมิน (นาย/นาง/นางสาว) ............................................................................ ตําแหน่ง ......................................................... สังกัด ..............................................................................

สมรรถนะที่จําเป็นสําหรับตําแหน่งที่จะประเมิน
๑. การมุ่งผลสัมฤทธิ์ (Achievement Orientation)

(๒)
(๑)
ระดับสมรรถนะ ระดับสมรรถนะ
ที่แสดงออก
ที่คาดหวัง

หลักฐาน/
พฤติกรรมบ่งชี้

๔

ความมุ่งมั่นจะปฏิบัติหน้าที่ราชการให้ดีหรือให้เกินมาตรฐานที่มีอยู่ โดยมาตรฐานนี้อาจเป็นผลการปฏิบัติงานที่ผ่านมาของตนเอง หรือเกณฑ์วัดผลสัมฤทธิ์
ที่ส่วนราชการกําหนดขึ้น อีกทั้งยังหมายรวมถึงการสร้างสรรค์พัฒนาผลงานหรือกระบวนการปฏิบัติงานตามเป้าหมายที่ยากและท้าทายชนิดที่อาจไม่เคยมีผู้ใด
สามารถกระทําได้มาก่อน
ระดับที่ ๐ ไม่แสดงสมรรถนะด้านนี้อย่างชัดเจน
ระดับที่ ๑ มีความรับผิดชอบในงาน สามารถส่งงานได้ตามกําหนดเวลาแสดงออกว่าต้องการทํางานให้ได้ดีขึ้น เช่น ถามถึงวิธีการ หรือ ข้อแนะนําอย่าง
กระตือรือร้น สนใจใคร่รู้
ระดับที่ ๒ แสดงสมรรถนะระดับที่ ๑ และทํางานได้ตามผลงานตามเป้าหมายที่ผู้บังคับบัญชากําหนดหรือเป้าหมายของหน่วยงานที่รับผิดชอบ
ระดับที่ ๓ แสดงสมรรถนะระดับที่ ๒ และปรับปรุงวิธีการที่ทําให้ทํางานได้ดีขึ้น เร็วขึ้นมีคุณภาพดีขึ้นหรือมีประสิทธิภาพมากขึ้น
ระดับที่ ๔ แสดงสมรรถนะระดับที่ ๓ และทําการพัฒนาระบบ ขั้นตอน วิธีการทํางาน เพื่อให้ได้ผลงานที่โดดเด่น และแตกต่างอย่างไม่เคยมีใครได้ทํามาก่อน
ระดับที่ ๕ แสดงสมรรถนะระดับที่ ๔ และบริหารจัดการและทุ่มเทเวลา ตลอดจนทรัพยากร เพื่อให้ได้ประโยชน์สูงสุดต่อภารกิจของหน่วยงานตามที่วางแผนไว้

๒. บริการที่ดี (Service Orientation)

แบบ ก.บ.พ. ๑๐/๙

ความตั้งใจและความพยายามของข้าราชการในการให้บริการเพื่อสนองความต้องการของประชาชน ตลอดจนของหน่วยงานภาครัฐอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง
ระดับที่ ๐ ไม่แสดงสมรรถนะด้านนี้ หรือแสดงอย่างไม่ชัดเจน
ระดับที่ ๑ ให้การบริการที่เป็นมิตร สุภาพ เต็มใจต้อนรับให้บริการด้วยอัธยาศัยไมตรีอันดี และสร้างความประทับใจแก่ผู้รับบริการ
ระดับที่ ๒ แสดงสมรรถนะระดับที่ ๑ และประสานงานภายในหน่วยงาน และกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเพื่อให้ผู้รับบริการได้รับบริการที่ต่อเนื่องและรวดเร็ว
ระดับที่ ๓ แสดงสมรรถนะระดับที่ ๒ และรับเป็นธุระ ช่วยแก้ปัญหาหรือหาแนวทางแก้ไขปัญหาที่เกิดขึ้นแก่ผู้รับบริการอย่างรวดเร็ว เต็มใจ ไม่บ่ายเบี่ยง
ไม่แก้ตัว หรือปัดภาระ
ระดับที่ ๔ แสดงสมรรถนะระดับที่ ๓ และคอยให้ข้อมูล ข่าวสาร ความรู้ที่เกี่ยวข้องกับงานทีก่ ําลังให้บริการอยู่ ซึ่งเป็นประโยชน์แก่ผู้รับบริการ แม้ว่าผู้รับบริการ
จะไม่ได้ถามถึงหรือไม่ทราบมาก่อน
ระดับที่ ๕ แสดงสมรรถนะระดับที่ ๔ และเข้าใจความจําเป็นหรือความต้องการที่แท้จริงของผู้รับบริการและ / หรือใช้เวลาแสวงหาข้อมูลและ ทําความเข้าใจ
เกี่ยวกับความจําเป็น หรือความต้องการที่แท้จริงของผู้รับบริการ
ระดับที่ ๖ แสดงสมรรถนะระดับที่ ๕ และปฏิบัติตนเป็นที่ปรึกษาที่ผู้รับบริการไว้วางใจ ตลอดจนเป็นส่วนช่วยในการตัดสินใจของผู้รับบริการ

๕

แบบประเมินสมรรถนะที่จําเป็นสําหรับตําแหน่งที่จะประเมิน
ตําแหน่งประเภทวิชาชีพเฉพาะหรือเชี่ยวชาญเฉพาะ ระดับชํานาญการพิเศษ
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร
สมรรถนะที่จําเป็นสําหรับตําแหน่งที่จะประเมิน
๓. การสั่งสมความเชี่ยวชาญในงานอาชีพ (Expertise)

(๒)
(๑)
ระดับสมรรถนะ ระดับสมรรถนะ
ที่แสดงออก
ที่คาดหวัง

หลักฐาน/
พฤติกรรมบ่งชี้

๔

ความขวนขวาย สนใจใฝ่รู้เพื่อสั่งสม พัฒนาศักยภาพ ความรู้ความสามารถของตนในการปฏิบัติราชการ ด้วยการศึกษา ค้นคว้าหาความรู้ พัฒนาตนเองอย่าง
ต่อเนื่อง อีกทั้งรู้จักพัฒนาปรับปรุง ประยุกต์ใช้ความรู้เชิงวิชาการและเทคโนโลยีต่าง ๆ เข้ากับการปฏิบัติงานให้เกิดผลสัมฤทธิ์
ระดับที่ ๐ ไม่แสดงสมรรถนะด้านนี้ หรือแสดงอย่างไม่ชัดเจน
ระดับที่ ๑ กระตือรือร้นในการศึกษาหาความรู้ สนใจเทคโนโลยีและองค์ความรู้ใหม่ ๆ ในสาขาอาชีพของตน
ระดับที่ ๒ แสดงสมรรถนะระดับที่ ๑ และรอบรู้เท่าทันเทคโนโลยีหรือองค์ความรู้ใหม่ ๆ ในสาขาอาชีพของตนและที่เกี่ยวข้อง หรืออาจมีผลกระทบต่อ
การปฏิบัติหน้าที่ของตน
ระดับที่ ๓ แสดงสมรรถนะระดับที่ ๒ และสามารถนําวิชาการ ความรู้ หรือเทคโนโลยีใหม่ ๆ มาประยุกต์ใช้ในการปฏิบัติงานได้
ระดับที่ ๔ แสดงสมรรถนะระดับที่ ๓ และมีความรู้ความเชี่ยวชาญในเรื่องที่เกี่ยวกับงานหลายด้าน (สหวิทยาการ) และสามารถนําความรู้ไปปรับใช้ให้ปฏิบัติ
ได้อย่างกว้างขวางครอบคลุม
ระดับที่ ๕ แสดงสมรรถนะระดับที่ ๔ และสนับสนุนให้เกิดบรรยากาศแห่งการพัฒนา ความเชี่ยวชาญในองค์กรด้วยการจัดสรรทรัพยากร เครื่องมือ
อุปกรณ์ที่เอื้อต่อการพัฒนา

๔. จริยธรรม (Integrity)

แบบ ก.บ.พ. ๑๐/๑๐

การครองตนและการประพฤติปฏิบัติถูกต้องเหมาะสมทั้งตามหลักกฎหมายและคุณธรรมจริยธรรม ตลอดจนหลักแนวทางในวิชาชีพของตน โดยมุ่งประโยชน์ของ
ประเทศชาติมากกว่าประโยชน์ส่วนตน ทั้งนี้เพี่อธํารงรักษาศักดิ์ศรีแห่งอาชีพข้าราชการ อีกทั้งเพื่อเป็นกําลังสําคัญในการสนับสนุนผลักดันให้ภารกิจหลักภาครัฐ
บรรลุเป้าหมายที่กําหนดไว้
ระดับที่ ๐ ไม่แสดงสมรรถนะด้านนี้ หรือแสดงอย่างไม่ชัดเจน
ระดับที่ ๑ ปฏิบัติหน้าที่ด้วยความโปร่งใส ซื่อสัตย์สุจริต ถูกต้อง ทั้งตามหลักกฎหมาย จริยธรรมและระเบียบวินัย
ระดับที่ ๒ แสดงสมรรถนะระดับที่ ๑ และมีจิตสํานึกและความภาคภูมิใจในความเป็นข้าราชการ อุทิศแรงกายแรงใจผลักดันให้ภารกิจหลักของตนและหน่วยงาน
บรรลุผล เพื่อสนับสนุนส่งเสริมการพัฒนาประเทศชาติ และสังคมไทย
ระดับที่ ๓ แสดงสมรรถนะระดับที่ ๒ และยึดมั่นในหลักการและจรรยาบรรณของวิชาชีพ ไม่เบี่ยงเบนด้วยอคติ หรือผลประโยชน์ส่วนตน
ระดับที่ ๔ แสดงสมรรถนะระดับที่ ๓ และตัดสินใจในหน้าที่ ปฏิบัติราชการด้วยความถูกต้อง โปร่งใส เป็นธรรม แม้ผลของการปฏิบัติอาจสร้างศัตรูหรือ
ก่อความไม่พึงพอใจให้แก่ผู้ที่เกี่ยวข้องหรือเสียผลประโยชน์
ระดับที่ ๕ แสดงสมรรถนะระดับที่ ๔ และธํารงความถูกต้อง ยืนหยัดพิทักษ์ผลประโยชน์และชื่อเสียงของประเทศชาติ แม้ในสถานการณ์ที่อาจเสี่ยงต่อ
ความมั่นคงในตําแหน่งหน้าที่การงาน หรืออาจเสี่ยงภัยต่อชีวิต

๔

แบบประเมินสมรรถนะที่จําเป็นสําหรับตําแหน่งที่จะประเมิน
ตําแหน่งประเภทวิชาชีพเฉพาะหรือเชี่ยวชาญเฉพาะ ระดับชํานาญการพิเศษ
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร

สมรรถนะที่จําเป็นสําหรับตําแหน่งที่จะประเมิน

๕. ความร่วมแรงร่วมใจ (Teamwork)

(๑)
(๒)
ระดับสมรรถนะ ระดับสมรรถนะ
ที่คาดหวัง
ที่แสดงออก

หลักฐาน/
พฤติกรรมบ่งชี้

๕

พฤติกรรมที่แสดง ๑) ความตั้งใจที่จะทํางานร่วมกับผู้อื่น เป็นส่วนหนึ่งในทีมงาน หน่วยงาน หรือ องค์กร โดยผู้ปฏิบัติมีฐานะเป็นสมาชิกในทีม มิใช่ฐานะ
หัวหน้าทีม และ ๒) ความสามารถในการสร้างและธํารงรักษาสัมพันธภาพกับสมาชิกในทีม
ระดับที่ ๐ ไม่แสดงสมรรถนะด้านนี้ หรือแสดงอย่างไม่ชัดเจน
ระดับที่ ๑ รายงานให้สมาชิกทราบความคืบหน้าของการดําเนินงานในกลุ่ม หรือข้อมูลอื่น ๆ ที่เป็นประโยชน์ต่อการทํางานอย่างต่อเนื่อง
ระดับที่ ๒ แสดงสมรรถนะระดับที่ ๑ และสร้างสัมพันธ์ เข้ากับผู้อื่นในกลุ่มได้ดี
ระดับที่ ๓ แสดงสมรรถนะระดับที่ ๒ และประมวลความคิดเห็นต่าง ๆ มาใช้ประกอบการตัดสินใจหรือวางแผนงาน ร่วมกันในทีม
ระดับที่ ๔ แสดงสมรรถนะระดับที่ ๓ และรักษามิตรภาพอันดีกับเพื่อนร่วมงานเพื่อช่วยเหลือกันในวาระต่าง ๆ ให้งานสําเร็จลุล่วงเป็นประโยชน์ต่อส่วนรวม
ระดับที่ ๕ แสดงสมรรถนะระดับที่ ๔ และประสานสัมพันธ์ส่งเสริมขวัญกําลังใจของทีมเพื่อรวมพลังกันในการปฏิบัติภารกิจใหญ่น้อยต่าง ๆ ให้บรรลุผล

แบบ ก.บ.พ. ๑๐/๑๑

แบบประเมินสมรรถนะที่จําเป็นสําหรับตําแหน่งที่จะประเมิน
ตําแหน่งประเภทวิชาชีพเฉพาะหรือเชี่ยวชาญเฉพาะ ระดับชํานาญการพิเศษ
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร
หลักเกณฑ์การประเมิน

จํานวนสมรรถนะ

(๓) การประเมิน
คูณด้วย

จํานวนสมรรถนะหลัก สูงกว่าหรือเท่ากับ ระดับสมรรถนะที่คาดหวัง

๓

จํานวนสมรรถนะหลัก ต่าํ กว่า ระดับสมรรถนะที่คาดหวัง ๑ ระดับ

๒

จํานวนสมรรถนะหลัก ต่าํ กว่า ระดับสมรรถนะที่คาดหวัง ๒ ระดับ

๑

จํานวนสมรรถนะหลัก ต่าํ กว่า ระดับสมรรถนะที่คาดหวัง ๓ ระดับ

๐

คะแนน

(๔) ผลรวมคะแนน
(๕) สรุปคะแนนส่วนพฤติกรรมการปฏิบัติราชการ (สมรรถนะ)

=

ผลรวมคะแนน
จํานวนสมรรถนะที่ใช้ในการประเมิน X ๓ คะแนน

(๖) ความเห็นเพิ่มเติมของผู้ประเมิน

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

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

แบบ ก.บ.พ. ๑๐/๑๒

(ลงชื่อ) ……………………………………………………….. ผู้ประเมิน

แบบ ก.บ.พ. ๑๐/๑๓

แบบสรุปผลการประเมิน
ผลสัมฤทธิ์ของงานตามตัวชี้วัดของตําแหน่งทีค่ รองอยู่
ความรู้ ความสามารถ ทักษะ และสมรรถนะที่จาํ เป็นสําหรับตําแหน่งที่จะประเมิน
ตําแหน่งประเภทวิชาชีพเฉพาะหรือเชี่ยวชาญเฉพาะ ระดับชํานาญการพิเศษ

ชื่อผู้รับการประเมิน (นาย/นาง/นางสาว) ...................................................... ตําแหน่ง ...............................................
สังกัด ..................................................................
สรุปผลการประเมิน
รายการ

คะแนน (ก)

น้ําหนัก (ข)

๑. ผลสัมฤทธิ์ของงาน

๖๐

๒. ความรู้ ความสามารถ และทักษะ

๒๐

๓. สมรรถนะทีจ่ ําเป็นสําหรับตําแหน่งที่จะประเมิน

๒๐
รวม

รวมคะแนน (ก)x(ข)

๑๐๐%

เกณฑ์การประเมิน เกณฑ์ผ่านการประเมินไม่ต่ํากว่าร้อยละ ๗๐
ผลการประเมิน
ผ่าน
หมายเหตุ

ไม่ผ่าน

คะแนน (ก) ข้อ ๑ ให้ใช้คะแนนจากการประเมินผลสัมฤทธิ์ของงานของพนักงานมหาวิทยาลัย
(องค์ประกอบที่ ๑) ในการเลือ่ นเงินเดือน ในรอบการประเมินครั้งล่าสุด ซึ่งเป็นคะแนนก่อนการคํานวณ
ค่าน้ําหนักร้อยละ ๗๐

(ลงชื่อ) ........................................................ ผู้ประเมิน
(.......................................................)
ตําแหน่ง ............................................................
วันที่ ........ เดือน ..................... พ.ศ. ....

แบบ ก.บ.พ. ๑๐/๑๔
แบบรับรองจริยธรรมและจรรยาบรรณทางวิชาชีพ
ของพนักงานมหาวิทยาลัย
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร
----------------------------------ส่วนที่ ๑ สําหรับผูข้ อ
ตามประกาศ ก.พ.อ. เรื่องมาตรฐานกําหนดตําแหน่งและการแต่งตั้งข้าราชการพลเรือนในสถาบัน
อุดมศึกษาให้ดํารงตําแหน่งสูงขึ้น พ.ศ. ๒๕๕๓ กําหนดให้ผขู้ อกําหนดตําแหน่งระดับชํานาญงาน ระดับชํานาญงาน
พิเศษ ระดับชํานาญการ ระดับชํานาญการพิเศษ ระดับเชี่ยวชาญ ระดับเชี่ยวชาญพิเศษ ต้องคํานึงถึงจริยธรรมและ
จรรยาบรรณทางวิชาชีพ ดังนี้
๑. ต้องมีความซื่อสัตย์ทางวิชาชีพ ไม่นําผลงานของผู้อื่นมาเป็นผลงานของตน และไม่
ลอกเลียนผลงานของผู้อื่น รวมทั้งไม่นําผลงานของตนเองในเรื่องเดียวกันไปเผยแพร่ในวารสารวิชาการหรือวิชาชีพ
มากกว่าหนึ่งฉบับ ในลักษณะที่จะเข้าใจผิดว่าเป็นผลงานใหม่
๒. ต้องให้เกียรติและอ้างถึงบุคคลหรือแหล่งที่มาของข้อมูลที่นํามาใช้ในผลงานวิชาชีพ
ของตนเองและแสดงหลักฐานของการค้นคว้า
๓. ต้องไม่คํานึงถึงผลประโยชน์ทางวิชาชีพจนละเลยหรือละเมิดสิทธิส่วนบุคคลของผู้อนื่
และสิทธิมนุษยชน
๔. ผลงานวิชาชีพต้องได้มาจากการศึกษาโดยใช้หลักวิชาชีพเป็นเกณฑ์ ไม่มอี คติมาเกีย่ วข้อง
และเสนอผลงานตามความเป็นจริง ไม่จงใจเบี่ยงเบนผลการศึกษา วิเคราะห์ สังเคราะห์ หรือวิจัย โดยหวังผลประโยชน์
ส่วนตัว หรือต้องการสร้างความเสียหายแก่ผู้อื่น และเสนอผลงานตามความเป็นจริงไม่ขยายข้อค้นพบโดยปราศจาก
การตรวจสอบยืนยันในทางวิชาชีพ
๕. ต้องนําผลงานไปใช้ประโยชน์ในทางที่ชอบธรรมและชอบด้วยกฎหมาย
๖. ได้ปฏิบัติตามจรรยาบรรณทางวิชาชีพที่องค์กรวิชาชีพนั้น ๆ กําหนด
ข้าพเจ้าขอรับรองว่า ข้าพเจ้าได้ประพฤติและปฏิบัติตามหลักจริยธรรมและจรรยาบรรณทางวิชาชีพ
ที่กําหนดไว้ข้างต้น และข้าพเจ้าได้รับทราบผลของการละเมิดจริยธรรมและจรรยาบรรณทางวิชาชีพดังกล่าว
ลงชื่อ......................................................ผู้ขอรับการประเมิน
(..............................................)
วันที่............เดือน.......................พ.ศ.....
ส่วนที่ ๒ สําหรับหน่วยงาน
หน่วยงานได้รับทราบและตรวจสอบในเบื้องต้นแล้ว
ลงชื่อ......................................................(หัวหน้าหน่วยงาน)
(..............................................)
วันที่............เดือน.......................พ.ศ.....

แบบ ก.บ.พ. ๑๐/๑๕

แบบแสดงหลักฐานการมีส่วนร่วมในผลงาน
ชื่อผู้ขอรับการประเมิน (นาย/นาง/นางสาว) .................................................................................................................
ตําแหน่ง ..................................................................... สังกัด .......................................................................................
เรื่อง ...............................................................................................................................................................................
คูม่ ือปฏิบัติงานหลัก

งานวิจัย

ผลงานในลักษณะอื่น

หนังสือ

ผู้ร่วมงาน จํานวน ....... คน แต่ละคนมีส่วนร่วมดังนี้ :
ชื่อผู้ร่วมงาน

ปริมาณงานร้อยละ และหน้าทีค่ วามรับผิดชอบ

หมายเหตุ

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

แบบ ก.บ.พ. ๑๑/๑
แบบขอรับการประเมินเพื่อแต่งตั้งให้ดํารงตําแหน่งสูงขึน้
ตําแหน่งประเภทวิชาชีพเฉพาะหรือเชี่ยวชาญเฉพาะ
ระดับเชี่ยวชาญ
สังกัดมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร
--------------------------------

ส่วนที่ ๑ ข้อมูลเบื้องต้นของผู้ขอรับการประเมิน (ผู้ขอรับการประเมินเป็นผูก้ รอก)
๑. ชื่อ ...........................................................................
๒. ตําแหน่ง ............................................................................ ตําแหน่งเลขที่ ..................
๓. สังกัด ........................................................ (งาน /กองหรือหน่วยงานเทียบเท่า/คณะหรือ
สถาบันหรือสํานัก)
๔. อัตราค่าตอบแทนปัจจุบนั ................................... บาท (ปีงบประมาณ พ.ศ. ......)
๕. เกิดวันที่ .......... เดือน ......................... พ.ศ. ......... อายุ .............. ปี
๖. ประวัติการศึกษา
คุณวุฒิ
............................
............................
............................
............................
............................
............................

(เรียงจากวุฒิสูงสุดตามลําดับ)
สาขา
ปี พ.ศ. ที่ได้รับ
......................... ...............................
......................... ...............................
......................... ...............................
......................... ...............................
......................... ...............................
......................... ...............................

๗. ประวัติการฝึกอบรมหรือดูงาน
วันเดือนปี ระยะเวลา
................ .................
................ .................
................ .................
................ .................
................ .................
................ .................

รายการฝึกอบรม/ดูงาน
.....................................
.....................................
.....................................
.....................................
.....................................
.....................................

สถานศึกษาและประเทศ
.........................................
.........................................
.........................................
.........................................
.........................................
.........................................

สถานที่
........................
........................
........................
........................
........................
........................

จัดโดย
………………
………………
………………
………………
………………
………………

แบบ ก.บ.พ. ๑๑/๒
ส่วนที่ ๑ ข้อมูลเบื้องต้นของผู้ขอรับการประเมิน (ต่อ)
๘. ประวัติการปฏิบัติงาน
๘.๑ ได้รับแต่งตั้งให้ดํารงตําแหน่งระดับปฏิบัติการ ตําแหน่ง…………………………………………......
เมื่อวันที่.....................เดือน................................พ.ศ....................
๘.๒ ได้รับแต่งตั้งให้ดํารงตําแหน่งระดับชํานาญการ ตําแหน่ง…………………..………..……………….
เมื่อวันที่.....................เดือน.................................พ.ศ....................
๘.๓ ได้รับแต่งตั้งให้ดํารงตําแหน่งระดับชํานาญการพิเศษ ตําแหน่ง………….……….………………..
เมื่อวันที่..................... เดือน.................................พ.ศ....................
รวมอายุการปฏิบัติงาน ..................................ปี .......................... เดือน
๘.๔ ตําแหน่งอื่นๆ (เช่น เป็นกรรมการ วิทยากร หรือตําแหน่งอื่นๆ ซึ่งมีความสอดคล้องกับ
งานทีร่ ับผิดชอบ)
๘.๔.๑ ..........................................................................................................................
๘.๔.๒ ..........................................................................................................................
๘.๔.๓ ..........................................................................................................................
๘.๔.๔ ..........................................................................................................................
๘.๔.๕ ..........................................................................................................................

ขอรับรองว่าข้อความดังกล่าวข้างต้นเป็นความจริงทุกประการ

(ลงชื่อ) .................................................... ผู้ขอรับการประเมิน
(....................................................)
(ตําแหน่ง) ....................................................
(วันที่) ......... / ....................... / ...................

แบบ ก.บ.พ. ๑๑/๓
ส่วนที่ ๒ (สําหรับเจ้าหน้าทีก่ รอก)
การตรวจสอบคุณสมบัติของบุคคล
สรุปผลการตรวจสอบคุณสมบัติของบุคคล
( ) มีคณ
ุ สมบัติครบถ้วนที่จะดําเนินการต่อไป
( ) ขาดคุณสมบัติ เนือ่ งจาก ...........................................................
(ลงชื่อ) .................................................... ผู้ตรวจสอบ
(....................................................)
(ตําแหน่ง) ....................................................
(วันที่) ............ / ....................... / .................

ส่วนที่ ๓ ปริมาณและคุณภาพงานย้อนหลัง ๓ ปี (เป็นภาระงานที่ทาํ โดยความเห็นชอบจากเจ้าสังกัด)
๑) การใช้ความรู้ ความสามารถในงานสนับสนุน งานบริการวิชาการหรืองานวิชาชีพบริการต่อสังคม เช่น
การให้ความเห็น คําแนะนํา หรือเสนอแนะ การให้คําปรึกษาแนะนํา การอบรมและเผยแพร่ความรู้เกี่ยวกับ
หลักการ แนวทาง ระบบ รูปแบบ เทคนิคและวิธีการในการแก้ไขปัญหาหรือการพัฒนางานสนับสนุน
งานบริการวิชาการหรืองานวิชาชีพนั้นๆ
………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………

แบบ ก.บ.พ. ๑๑/๔
ส่วนที่ ๓ ปริมาณและคุณภาพงานย้อนหลัง ๓ ปี (ต่อ)

๒) งานอื่นๆที่เกี่ยวข้อง(ระบุประเภทของงาน ปริมาณเวลาที่ใช้ต่อสัปดาห์ สรุปลักษณะหน้าที่ของงาน
และเทคนิควิธกี ารที่ใช้ในการปฏิบัติงานดังกล่าว)
……………………………………………………………………………………………………………………………...……………....
……………………………………………………………………………………………………………………………...……………....
……………………………………………………………………………………………………………………………...……………....
……………………………………………………………………………………………………………………………...……………....
……………………………………………………………………………………………………………………………...……………....
……………………………………………………………………………………………………………………………...……………....
……………………………………………………………………………………………………………………………...……………....
……………………………………………………………………………………………………………………………...……………....
……………………………………………………………………………………………………………………………...……………....
……………………………………………………………………………………………………………………………...……………....
……………………………………………………………………………………………………………………………...……………....
……………………………………………………………………………………………………………………………...……………....

ขอรับรองว่าข้อความดังกล่าวข้างต้นเป็นความจริงทุกประการ
(ลงชื่อ) .................................................... ผู้ขอรับการประเมิน
(....................................................)
(ตําแหน่ง) ....................................................
(วันที่) ........ / ....................... / ..................

แบบ ก.บ.พ. ๑๑/๕

ส่วนที่ ๔ ผลงานที่แสดงความเป็นผูเ้ ชี่ยวชาญ
ผลงานที่แสดงความเป็นผู้ชํานาญการพิเศษ (ให้ระบุชื่อและ ลักษณะของผลงาน)
…………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………………
ผลงานทีแ่ สดงความเป็นผู้เชี่ยวชาญ ด้านการใช้ความรู้ความสามารถในงานสนับสนุน งานบริการวิชาการ
หรืองานวิชาชีพบริการต่อสังคม (ให้ระบุชื่อและลักษณะของผลงาน)
…………………………………………………………………………….…………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………..……………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………..……
………………………………………………………………………………………………………………………………………..
………………………………………………………………………………………………………………………………………..
…………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………………

ขอรับรองว่าข้อความดังกล่าวข้างต้นเป็นความจริงทุกประการ
(ลงชื่อ) .................................................... ผู้ขอรับการประเมิน
(....................................................)
(ตําแหน่ง) ....................................................
(วันที่) ........ / ....................... / ..................

แบบ ก.บ.พ. ๑๑/๖
ส่วนที่ ๕ ความเห็นของผู้บงั คับบัญชา
๑) ความเห็นของผู้บงั คับบัญชาชัน้ ต้น
๑) งานในหน้าทีค่ วามรับผิดชอบ (ให้เสนอความเห็นว่าลักษณะงานที่ผู้ขอทําเป็นประจําเป็นงานที่
ต้องอาศัยความเชี่ยวชาญ และต้องใช้เทคนิควิธีการในการทํางานมากน้อยเพียงไร)
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
๒) ผลงานในสาขาวิชาชีพ (ให้เสนอความคิดเห็นว่างานอะไรบ้างที่แสดงถึงความเชี่ยวชาญ ในสาขา
วิชาชีพนั้น และเป็นประโยชน์ต่อหน่วยงาน พร้อมทั้งเหตุผล)
........................................................................................................................................................................................
........................................................................................................................................................................................
........................................................................................................................................................................................
........................................................................................................................................................................................
........................................................................................................................................................................................
๓) อื่นๆ
........................................................................................................................................................................................
........................................................................................................................................................................................
........................................................................................................................................................................................
(ลงชื่อ) ................................................ ผู้บังคับบัญชาชั้นต้น
(...............................................)
(ตําแหน่ง) ................................................
(วันที)่ ........... / ........................ / ...................
๒) ความเห็นของผู้บังคับบัญชาเหนือขึ้นไป
...........................................................................................................................................
....................................................................................................................................................................
....................................................................................................................................................................
(ลงชื่อ..................................................ผู้บังคับบัญชาเหนือขึ้นไป
(..............................................)
(ตําแหน่ง).................................................
(วันที่) ........... / .......................... / ...................

แบบประเมินความรู้ความสามารถ และทักษะ
ตําแหน่งประเภทวิชาชีพเฉพาะหรือเชี่ยวชาญเฉพาะ ระดับเชี่ยวชาญ
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร
ชื่อผู้ขอรับการประเมิน (นาย/นาง/นางสาว) ............................................................................ ตําแหน่ง ......................................................... สังกัด ..............................................................................

ความรู้ความสามารถ และทักษะ
๑. ความรู้ความสามารถที่เป็นจําเป็นสําหรับการปฏิบัติงาน

(๑)
ระดับความรู้
ความสามารถ
และทักษะ
ที่คาดหวัง

(๒)
ระดับความรู้
ความสามารถ
และทักษะ
ที่แสดงออก

หลักฐาน/
พฤติกรรมบ่งชี้
(ถ้ามี)

๔

ระดับที่ ๑ มีวุฒิการศึกษาระดับปริญญา และสามารถนําองค์ความรู้ที่ศกึ ษามาใช้ในการปฏิบัติหน้าที่ราชการได้
ระดับที่ ๒ มีความรู้ความสามารถตามที่กําหนดไว้ในระดับที่ ๑ และมีความรู้ความสามารถ ความชํานาญงาน ทักษะ และประสบการณ์สูงเฉพาะด้านหรือ
เฉพาะทาง โดยใช้หรือประยุกต์หลักการ เหตุผล แนวความคิด วิธีการปฏิบัติงาน หรือพัฒนางานในหน้าที่ หรือแก้ไขปัญหาที่มีความยุ่งยาก
และมีขอบเขตกว้างขวาง
ระดับที่ ๓ มีความรู้ความสามารถตามที่กําหนดไว้ในระดับที่ ๒ และมีความรู้ความสามารถ ความชํานาญงาน ทักษะ และประสบการณ์สูงมากเฉพาะด้าน
หรือเฉพาะทาง โดยใช้หรือประยุกต์หลักการ เหตุผล แนวความคิด วิธีการปฏิบัติงาน หรือพัฒนางานในหน้าที่ หรือแก้ไขปัญหาที่มีความยุ่งยาก
มากและมีขอบเขตกว้างขวาง
ระดับที่ ๔ มีความรู้ความสามารถตามที่กําหนดไว้ในระดับ ๓ และมีความเชียวชาญและประสบการณ์สูงเกี่ยวกับทฤษฎี หลักวิชา หรือหลักการเกี่ยวกับงาน
เฉพาะด้านหรือเฉพาะทาง โดยประยุกต์ทฤษฎี แนวความคิด เพื่อแก้ไขปัญหาที่มีความยุ่งยากและมีขอบเขตกว้างขวาง หรือถ่ายทอดความรู้
ตลอดจนให้คําปรึกษาแนะนําได้
ระดับที่ ๕ มีความรู้ความสามารถตามที่กําหนดไว้ในระดับที่ ๔ และมีความเชี่ยวชาญและประสบการณ์สูงมากเกี่ยวกับทฤษฎี หลักวิชา หรือหลักการ
เกี่ยวกับงานเฉพาะด้านหรือเฉพาะทาง โดยประยุกต์ทฤษฎี แนวความคิด เพื่อแก้ไขปัญหาที่มีความยุ่งยากมากและมีขอบเขตกว้างขวางมาก
หรือถ่ายทอดความรู้ ตลอดจนให้คําปรึกษาแนะนําได้

แบบ ก.บ.พ. ๑๑/๗

แบบประเมินความรู้ความสามารถ และทักษะ
ตําแหน่งประเภทวิชาชีพเฉพาะหรือเชี่ยวชาญเฉพาะ ระดับเชี่ยวชาญ
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร

ความรู้ความสามารถ และทักษะ

๒. ความรู้เรื่องกฎหมายและกฎระเบียบราชการ

(๑)
ระดับความรู้
ความสามารถ
และทักษะ
ที่คาดหวัง

(๒)
ระดับความรู้
ความสามารถ
และทักษะ
ที่แสดงออก

หลักฐาน/
พฤติกรรมบ่งชี้
(ถ้ามี)

๓

หมายถึง ความรู้เรื่องกฎหมายตลอดจนกฎระเบียบต่าง ๆ ที่ต้องใช้ในการปฏิบัติหน้าที่ราชการ
ระดับที่ ๑ มีความรู้ความเข้าใจกฎหมาย หรือระเบียบที่เกี่ยวข้องกับการปฏิบัติหน้าที่ราชการงานประจําที่ปฏิบัติอยู่
ระดับที่ ๒ มีความรู้ความเข้าใจตามที่กําหนดไว้ในระดับที่ ๑ และสามารถหาคําตอบในทางกฎหมายได้เมื่อมีข้อสงสัยในการปฏิบัติหน้าที่ราชการ
ระดับที่ ๓ มีความรู้ความเข้าใจตามที่กําหนดไว้ในระดับที่ ๒ และสามารถนําไปประยุกต์เพื่อแก้ปัญหาในทางกฎหมาย หรือตอบคําถามข้อสงสัยในการปฏิบัติ
หน้าที่ราชการให้แก่หน่วยงานหรือบุคคลที่เกี่ยวข้องได้
ระดับที่ ๔ มีความรู้ความเข้าใจตามที่กําหนดไว้ในระดับที่ ๓ และมีความรู้ความเข้าใจกฎหมายหรือระเบียบอื่นที่เกี่ยวข้องกับกฎหมายหรือระเบียบในการปฏิบัติ
หน้าที่ราชการ รวมทั้งสามารถแนะนํา หรือให้คําปรึกษาในภาพรวมได้
ระดับที่ ๕ มีความรู้ความเข้าใจตามที่กําหนดไว้ในระดับที่ ๔ และมีความเชี่ยวชาญทางกฎหมาย สามารถให้คําแนะนําปรึกษา วิเคราะห์เหตุผลและแก้ไขปัญหา
ได้อย่างมีประสิทธิภาพ

๓. ทักษะที่จําเป็นสําหรับการปฏิบัติงาน

๒

๓.๑ ทักษะการใช้คอมพิวเตอร์

แบบ ก.บ.พ. ๑๑/๘

หมายถึง ทักษะในการใช้โปรแกรมคอมพิวเตอร์ต่าง ๆ ได้อย่างมีประสิทธิภาพ
ระดับที่ ๑ สามารถใช้คอมพิวเตอร์ในระดับเบื้องต้นได้
ระดับที่ ๒ มีทักษะระดับที่ ๑ และสามารถใช้โปรแกรมขั้นพื้นฐานได้อย่างคล่องแคล่ว
ระดับที่ ๓ มีทักษะระดับที่ ๒ และสามารถใช้โปรแกรมต่าง ๆ ในการปฏิบัติงานได้อย่างคล่องแคล่ว
ระดับที่ ๔ มีทักษะระดับที่ ๓ และมีความเชี่ยวชาญในโปรแกรมที่ใช้ หรือสามารถแก้ไขหรือปรับปรุงโปรแกรมเพื่อนํามาพัฒนาระบบการปฏิบัติงานได้
ระดับที่ ๕ มีทักษะระดับที่ ๔ และมีความเข้าใจอย่างลึกซึ้ง เชี่ยวชาญในโปรแกรมต่าง ๆ อย่างกว้างขวาง หรือสามารถเขียนโปรแกรมเพื่อพัฒนาระบบ
การปฏิบัติงานได้

แบบประเมินความรู้ความสามารถ และทักษะ
ตําแหน่งประเภทวิชาชีพเฉพาะหรือเชี่ยวชาญเฉพาะ ระดับเชี่ยวชาญ
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร

ความรู้ความสามารถ และทักษะ

๓.๒ ทักษะการใช้ภาษาอังกฤษ

(๑)
ระดับความรู้
ความสามารถ
และทักษะ
ที่คาดหวัง

(๒)
ระดับความรู้
ความสามารถ
และทักษะ
ที่แสดงออก

หลักฐาน/
พฤติกรรมบ่งชี้
(ถ้ามี)

๒

หมายถึง ทักษะในการนําภาษาอังกฤษมาใช้ในงาน
ระดับที่ ๑ สามารถพูด เขียน อ่าน และฟังภาษาอังกฤษในระดับเบื้องต้น และสื่อสารให้เข้าใจได้
ระดับที่ ๒ มีทักษะระดับที่ ๑ และสามารถพูด เขียน อ่าน และฟังภาษาอังกฤษ และทําความเข้าใจสาระสําคัญของเนื้อหาต่าง ๆ ได้
ระดับที่ ๓ มีทักษะระดับที่ ๒ และสามารถใช้ภาษาอังกฤษเพื่อการติดต่อสัมพันธ์ในการปฏิบัติงานได้โดยถูกหลักไวยากรณ์
ระดับที่ ๔ มีทักษะระดับที่ ๓ และเข้าใจสํานวนภาษาอังกฤษในรูปแบบต่าง ๆ สามารถประยุกต์ใช้ในงานได้อย่างถูกต้อง ทั้งในหลักไวยากรณ์และ
ความเหมาะสมในเชิงเนื้อหา
ระดับที่ ๕ มีทักษะระดับที่ ๔ และมีความเชี่ยวชาญในการใช้ภาษาอังกฤษอย่างลึกซึ้ง ใกล้เคียงกับเจ้าของภาษา สามารถประยุกต์โวหารทุกรูปแบบ
ได้อย่างคล่องแคล่ว ถูกต้อง และสละสวย อีกทั้งมีความเชี่ยวชาญ ศัพท์เฉพาะด้านในสาขาวิชาของตนอย่างลึกซึ้ง
๓.๓ ทักษะการคํานวณ

๒

หมายถึง ทักษะในการทําความเข้าใจและคิดคํานวณข้อมูลต่าง ๆ ได้อย่างถูกต้อง
ระดับที่ ๑ มีทักษะในการคิดคํานวณขั้นพื้นฐานได้อย่างถูกต้องและรวดเร็ว
ระดับที่ ๒ มีทักษะตามที่กําหนดไว้ในระดับที่ ๑ และสามารถทําความเข้าใจข้อมูลด้านตัวเลขได้อย่างถูกต้อง
ระดับที่ ๓ มีทักษะตามที่กําหนดไว้ในระดับที่ ๒ และสามารถใช้สูตรคณิตศาสตร์ หรือเครื่องมือต่าง ๆ ในการคํานวณข้อมูลด้านตัวเลขได้
ระดับที่ ๔ มีทักษะตามที่กําหนดไว้ในระดับที่ ๓ และสามารถวิเคราะห์ข้อมูลทางสถิติ และตัวเลขที่ซับซ้อนได้
ระดับที่ ๕ มีทักษะตามที่กําหนดไว้ในระดับที่ ๔ สามารถแก้ไขข้อผิดพลาดในข้อมูลตัวเลขได้เข้าใจข้อมูลต่าง ๆ ในภาพรวม และอธิบายชี้แจงให้เป็นที่เข้าใจได้
๓.๔ ทักษะการจัดการข้อมูล

แบบ ก.บ.พ. ๑๑/๙

หมายถึง ทักษะในการบริหารจัดการข้อมูล ตลอดจนวิเคราะห์ข้อมูลเพื่อประโยชน์ในงาน
ระดับที่ ๑ สามารถเก็บรวบรวมข้อมูลได้อย่างเป็นระบบ และพร้อมใช้ รวมถึงสามารถแสดงผลข้อมูลในรูปแบบต่าง ๆ เช่น กราฟ รายงาน เป็นต้น
ระดับที่ ๒ มีทักษะระดับที่ ๑ และสามารถวิเคราะห์ และประเมินผลข้อมูลได้อย่างถูกต้อง
ระดับที่ ๓ มีทักษะระดับที่ ๒ และสามารถสรุปผลการวิเคราะห์ นําเสนอทางเลือก ระบุข้อดีข้อเสีย ฯลฯ โดยอ้างอิงจากข้อมูลที่มีอยู่ได้
ระดับที่ ๔ มีทักษะระดับที่ ๓ และสามารถพยากรณ์ หรือสร้างแบบจําลองเพื่อพยากรณ์ หรือตีความโดยอ้างอิงจากข้อมูลที่มีอยู่
ระดับที่ ๕ มีทักษะระดับที่ ๔ และสามารถออกแบบเลือกใช้หรือประยุกต์วิธีการในการจัดทําแบบจําลองต่าง ๆ ได้อย่างถูกต้องเหมาะสม

๒

แบบประเมินความรู้ความสามารถ และทักษะ
ตําแหน่งประเภทวิชาชีพเฉพาะหรือเชี่ยวชาญเฉพาะ ระดับเชี่ยวชาญ
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร
(๓) การประเมิน
จํานวนความรู้
ความสามารถและทักษะ
ที่จําเป็น

หลักเกณฑ์การประเมิน
จํานวนความรู้ความสามารถและทักษะที่จําเป็น
จํานวนความรู้ความสามารถและทักษะที่จําเป็น
จํานวนความรู้ความสามารถและทักษะที่จําเป็น
จํานวนความรู้ความสามารถและทักษะที่จําเป็น

สูงกว่าหรือเท่ากับ ระดับความรู้ความสามารถและทักษะที่จําเป็นที่คาดหวัง
ต่ํากว่า ระดับความรู้ความสามารถและทักษะที่จําเป็นที่คาดหวัง ๑ ระดับ
ต่ํากว่า ระดับความรู้ความสามารถและทักษะที่จําเป็นที่คาดหวัง ๒ ระดับ
ต่ํากว่า ระดับความรู้ความสามารถและทักษะที่จําเป็นที่คาดหวัง ๓ ระดับ

(๕) สรุปคะแนนความรู้ความสามารถและทักษะที่จําเป็นสําหรับตําแหน่งที่จะประเมิน

=

คูณด้วย

คะแนน

๓
๒
๑
๐
(๔) ผลรวมคะแนน
ผลรวมคะแนน

จํานวนความรู้ความสามารถและทักษะที่จําเป็นที่ใช้ในการประเมิน X ๓ คะแนน

(๖) ความเห็นเพิ่มเติมของผู้ประเมิน

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

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

แบบ ก.บ.พ. ๑๑/๑๐

(ลงชื่อ) ……………………………………………………….. ผู้ประเมิน

แบบประเมินสมรรถนะที่จําเป็นสําหรับตําแหน่งที่จะประเมิน
ตําแหน่งประเภทวิชาชีพเฉพาะหรือเชี่ยวชาญเฉพาะ ระดับเชี่ยวชาญ
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร
ชื่อผู้ขอรับการประเมิน (นาย/นาง/นางสาว) ............................................................................ ตําแหน่ง ......................................................... สังกัด ..............................................................................

สมรรถนะที่จําเป็นสําหรับตําแหน่งที่จะประเมิน

(๒)
(๑)
ระดับสมรรถนะ ระดับสมรรถนะ
ที่แสดงออก
ที่คาดหวัง

หลักฐาน/
พฤติกรรมบ่งชี้

๑. การมุ่งผลสัมฤทธิ์ (Achievement Orientation)
ความมุ่งมั่นจะปฏิบัติหน้าที่ราชการให้ดีหรือให้เกินมาตรฐานที่มีอยู่ โดยมาตรฐานนี้อาจเป็นผลการปฏิบัติงานที่ผ่านมาของตนเอง หรือเกณฑ์วัดผลสัมฤทธิ์
ที่ส่วนราชการกําหนดขึ้น อีกทั้งยังหมายรวมถึงการสร้างสรรค์พัฒนาผลงานหรือกระบวนการปฏิบัติงานตามเป้าหมายที่ยากและท้าทายชนิดที่อาจไม่เคยมีผู้ใด
สามารถกระทําได้มาก่อน
ระดับที่ ๐ ไม่แสดงสมรรถนะด้านนี้อย่างชัดเจน
ระดับที่ ๑ มีความรับผิดชอบในงาน สามารถส่งงานได้ตามกําหนดเวลาแสดงออกว่าต้องการทํางานให้ได้ดีขึ้น เช่น ถามถึงวิธีการ หรือ ข้อแนะนําอย่าง
กระตือรือร้น สนใจใคร่รู้
ระดับที่ ๒ แสดงสมรรถนะระดับที่ ๑ และทํางานได้ตามผลงานตามเป้าหมายที่ผู้บังคับบัญชากําหนดหรือเป้าหมายของหน่วยงานที่รับผิดชอบ
ระดับที่ ๓ แสดงสมรรถนะระดับที่ ๒ และปรับปรุงวิธีการที่ทําให้ทํางานได้ดีขึ้น เร็วขึ้นมีคุณภาพดีขึ้นหรือมีประสิทธิภาพมากขึ้น
ระดับที่ ๔ แสดงสมรรถนะระดับที่ ๓ และทําการพัฒนาระบบ ขั้นตอน วิธีการทํางาน เพื่อให้ได้ผลงานที่โดดเด่น และแตกต่างอย่างไม่เคยมีใครได้ทํามาก่อน
ระดับที่ ๕ แสดงสมรรถนะระดับที่ ๔ และบริหารจัดการและทุ่มเทเวลา ตลอดจนทรัพยากร เพื่อให้ได้ประโยชน์สูงสุดต่อภารกิจของหน่วยงานตามที่วางแผนไว้

๒. บริการที่ดี (Service Orientation)

แบบ ก.บ.พ. ๑๑/๑๑

ความตั้งใจและความพยายามของข้าราชการในการให้บริการเพื่อสนองความต้องการของประชาชน ตลอดจนของหน่วยงานภาครัฐอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง
ระดับที่ ๐ ไม่แสดงสมรรถนะด้านนี้ หรือแสดงอย่างไม่ชัดเจน
ระดับที่ ๑ ให้การบริการที่เป็นมิตร สุภาพ เต็มใจต้อนรับให้บริการด้วยอัธยาศัยไมตรีอันดี และสร้างความประทับใจแก่ผู้รับบริการ
ระดับที่ ๒ แสดงสมรรถนะระดับที่ ๑ และประสานงานภายในหน่วยงาน และกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเพื่อให้ผู้รับบริการได้รับบริการที่ต่อเนื่องและรวดเร็ว
ระดับที่ ๓ แสดงสมรรถนะระดับที่ ๒ และรับเป็นธุระ ช่วยแก้ปัญหาหรือหาแนวทางแก้ไขปัญหาที่เกิดขึ้นแก่ผู้รับบริการอย่างรวดเร็ว เต็มใจ ไม่บ่ายเบี่ยง
ไม่แก้ตัว หรือปัดภาระ
ระดับที่ ๔ แสดงสมรรถนะระดับที่ ๓ และคอยให้ข้อมูล ข่าวสาร ความรู้ที่เกี่ยวข้องกับงานทีก่ ําลังให้บริการอยู่ ซึ่งเป็นประโยชน์แก่ผู้รับบริการ แม้ว่าผู้รับบริการ
จะไม่ได้ถามถึงหรือไม่ทราบมาก่อน
ระดับที่ ๕ แสดงสมรรถนะระดับที่ ๔ และเข้าใจความจําเป็นหรือความต้องการที่แท้จริงของผู้รับบริการและ / หรือใช้เวลาแสวงหาข้อมูลและ ทําความเข้าใจ
เกี่ยวกับความจําเป็น หรือความต้องการที่แท้จริงของผู้รับบริการ
ระดับที่ ๖ แสดงสมรรถนะระดับที่ ๕ และปฏิบัติตนเป็นที่ปรึกษาที่ผู้รับบริการไว้วางใจ ตลอดจนเป็นส่วนช่วยในการตัดสินใจของผู้รับบริการ

แบบประเมินสมรรถนะที่จําเป็นสําหรับตําแหน่งที่จะประเมิน
ตําแหน่งประเภทวิชาชีพเฉพาะหรือเชี่ยวชาญเฉพาะ ระดับเชี่ยวชาญ
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร
สมรรถนะที่จําเป็นสําหรับตําแหน่งที่จะประเมิน

(๒)
(๑)
ระดับสมรรถนะ ระดับสมรรถนะ
ที่แสดงออก
ที่คาดหวัง

หลักฐาน/
พฤติกรรมบ่งชี้

๓. การสั่งสมความเชี่ยวชาญในงานอาชีพ (Expertise)
ความขวนขวาย สนใจใฝ่รู้เพื่อสั่งสม พัฒนาศักยภาพ ความรู้ความสามารถของตนในการปฏิบัติราชการ ด้วยการศึกษา ค้นคว้าหาความรู้ พัฒนาตนเองอย่าง
ต่อเนื่อง อีกทั้งรู้จักพัฒนาปรับปรุง ประยุกต์ใช้ความรู้เชิงวิชาการและเทคโนโลยีต่าง ๆ เข้ากับการปฏิบัติงานให้เกิดผลสัมฤทธิ์
ระดับที่ ๐ ไม่แสดงสมรรถนะด้านนี้ หรือแสดงอย่างไม่ชัดเจน
ระดับที่ ๑ กระตือรือร้นในการศึกษาหาความรู้ สนใจเทคโนโลยีและองค์ความรู้ใหม่ ๆ ในสาขาอาชีพของตน
ระดับที่ ๒ แสดงสมรรถนะระดับที่ ๑ และรอบรู้เท่าทันเทคโนโลยีหรือองค์ความรู้ใหม่ ๆ ในสาขาอาชีพของตนและที่เกี่ยวข้อง หรืออาจมีผลกระทบต่อ
การปฏิบัติหน้าที่ของตน
ระดับที่ ๓ แสดงสมรรถนะระดับที่ ๒ และสามารถนําวิชาการ ความรู้ หรือเทคโนโลยีใหม่ ๆ มาประยุกต์ใช้ในการปฏิบัติงานได้
ระดับที่ ๔ แสดงสมรรถนะระดับที่ ๓ และมีความรู้ความเชี่ยวชาญในเรื่องที่เกี่ยวกับงานหลายด้าน (สหวิทยาการ) และสามารถนําความรู้ไปปรับใช้ให้ปฏิบัติ
ได้อย่างกว้างขวางครอบคลุม
ระดับที่ ๕ แสดงสมรรถนะระดับที่ ๔ และสนับสนุนให้เกิดบรรยากาศแห่งการพัฒนา ความเชี่ยวชาญในองค์กรด้วยการจัดสรรทรัพยากร เครื่องมือ
อุปกรณ์ที่เอื้อต่อการพัฒนา

๔. จริยธรรม (Integrity)

แบบ ก.บ.พ. ๑๑/๑๒

การครองตนและการประพฤติปฏิบัติถูกต้องเหมาะสมทั้งตามหลักกฎหมายและคุณธรรมจริยธรรม ตลอดจนหลักแนวทางในวิชาชีพของตน โดยมุ่งประโยชน์ของ
ประเทศชาติมากกว่าประโยชน์ส่วนตน ทั้งนี้เพี่อธํารงรักษาศักดิ์ศรีแห่งอาชีพข้าราชการ อีกทั้งเพื่อเป็นกําลังสําคัญในการสนับสนุนผลักดันให้ภารกิจหลักภาครัฐ
บรรลุเป้าหมายที่กําหนดไว้
ระดับที่ ๐ ไม่แสดงสมรรถนะด้านนี้ หรือแสดงอย่างไม่ชัดเจน
ระดับที่ ๑ ปฏิบัติหน้าที่ด้วยความโปร่งใส ซื่อสัตย์สุจริต ถูกต้อง ทั้งตามหลักกฎหมาย จริยธรรมและระเบียบวินัย
ระดับที่ ๒ แสดงสมรรถนะระดับที่ ๑ และมีจิตสํานึกและความภาคภูมิใจในความเป็นข้าราชการ อุทิศแรงกายแรงใจผลักดันให้ภารกิจหลักของตนและหน่วยงาน
บรรลุผล เพื่อสนับสนุนส่งเสริมการพัฒนาประเทศชาติ และสังคมไทย
ระดับที่ ๓ แสดงสมรรถนะระดับที่ ๒ และยึดมั่นในหลักการและจรรยาบรรณของวิชาชีพ ไม่เบี่ยงเบนด้วยอคติ หรือผลประโยชน์ส่วนตน
ระดับที่ ๔ แสดงสมรรถนะระดับที่ ๓ และตัดสินใจในหน้าที่ ปฏิบัติราชการด้วยความถูกต้อง โปร่งใส เป็นธรรม แม้ผลของการปฏิบัติอาจสร้างศัตรูหรือ
ก่อความไม่พึงพอใจให้แก่ผู้ที่เกี่ยวข้องหรือเสียผลประโยชน์
ระดับที่ ๕ แสดงสมรรถนะระดับที่ ๔ และธํารงความถูกต้อง ยืนหยัดพิทักษ์ผลประโยชน์และชื่อเสียงของประเทศชาติ แม้ในสถานการณ์ที่อาจเสี่ยงต่อ
ความมั่นคงในตําแหน่งหน้าที่การงาน หรืออาจเสี่ยงภัยต่อชีวิต

แบบประเมินสมรรถนะที่จําเป็นสําหรับตําแหน่งที่จะประเมิน
ตําแหน่งประเภทวิชาชีพเฉพาะหรือเชี่ยวชาญเฉพาะ ระดับเชี่ยวชาญ
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร

สมรรถนะที่จําเป็นสําหรับตําแหน่งที่จะประเมิน

(๑)
(๒)
ระดับสมรรถนะ ระดับสมรรถนะ
ที่คาดหวัง
ที่แสดงออก

หลักฐาน/
พฤติกรรมบ่งชี้

๕. ความร่วมแรงร่วมใจ (Teamwork)
พฤติกรรมที่แสดง ๑) ความตั้งใจที่จะทํางานร่วมกับผู้อื่น เป็นส่วนหนึ่งในทีมงาน หน่วยงาน หรือ องค์กร โดยผู้ปฏิบัติมีฐานะเป็นสมาชิกในทีม มิใช่ฐานะ
หัวหน้าทีม และ ๒) ความสามารถในการสร้างและธํารงรักษาสัมพันธภาพกับสมาชิกในทีม
ระดับที่ ๐ ไม่แสดงสมรรถนะด้านนี้ หรือแสดงอย่างไม่ชัดเจน
ระดับที่ ๑ รายงานให้สมาชิกทราบความคืบหน้าของการดําเนินงานในกลุ่ม หรือข้อมูลอื่น ๆ ที่เป็นประโยชน์ต่อการทํางานอย่างต่อเนื่อง
ระดับที่ ๒ แสดงสมรรถนะระดับที่ ๑ และสร้างสัมพันธ์ เข้ากับผู้อื่นในกลุ่มได้ดี
ระดับที่ ๓ แสดงสมรรถนะระดับที่ ๒ และประมวลความคิดเห็นต่าง ๆ มาใช้ประกอบการตัดสินใจหรือวางแผนงาน ร่วมกันในทีม
ระดับที่ ๔ แสดงสมรรถนะระดับที่ ๓ และรักษามิตรภาพอันดีกับเพื่อนร่วมงานเพื่อช่วยเหลือกันในวาระต่าง ๆ ให้งานสําเร็จลุล่วงเป็นประโยชน์ต่อส่วนรวม
ระดับที่ ๕ แสดงสมรรถนะระดับที่ ๔ และประสานสัมพันธ์ส่งเสริมขวัญกําลังใจของทีมเพื่อรวมพลังกันในการปฏิบัติภารกิจใหญ่น้อยต่าง ๆ ให้บรรลุผล

แบบ ก.บ.พ. ๑๑/๑๓

แบบประเมินสมรรถนะที่จําเป็นสําหรับตําแหน่งที่จะประเมิน
ตําแหน่งประเภทวิชาชีพเฉพาะหรือเชี่ยวชาญเฉพาะ ระดับเชี่ยวชาญ
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร
หลักเกณฑ์การประเมิน

จํานวนสมรรถนะ

(๓) การประเมิน
คูณด้วย

จํานวนสมรรถนะหลัก สูงกว่าหรือเท่ากับ ระดับสมรรถนะที่คาดหวัง

๓

จํานวนสมรรถนะหลัก ต่าํ กว่า ระดับสมรรถนะที่คาดหวัง ๑ ระดับ

๒

จํานวนสมรรถนะหลัก ต่าํ กว่า ระดับสมรรถนะที่คาดหวัง ๒ ระดับ

๑

จํานวนสมรรถนะหลัก ต่าํ กว่า ระดับสมรรถนะที่คาดหวัง ๓ ระดับ

๐

คะแนน

(๔) ผลรวมคะแนน
(๕) สรุปคะแนนส่วนพฤติกรรมการปฏิบัติราชการ (สมรรถนะ)

=

ผลรวมคะแนน
จํานวนสมรรถนะที่ใช้ในการประเมิน X ๓ คะแนน

(๖) ความเห็นเพิ่มเติมของผู้ประเมิน

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

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

แบบ ก.บ.พ. ๑๑/๑๔

(ลงชื่อ) ……………………………………………………….. ผู้ประเมิน

แบบ ก.บ.พ. ๑๑/๑๕

แบบสรุปผลการประเมิน
ผลสัมฤทธิ์ของงานตามตัวชี้วัดของตําแหน่งทีค่ รองอยู่
ความรู้ ความสามารถ ทักษะ และสมรรถนะที่จาํ เป็นสําหรับตําแหน่งที่จะประเมิน
ตําแหน่งประเภทวิชาชีพเฉพาะหรือเชี่ยวชาญเฉพาะ ระดับเชี่ยวชาญ

ชื่อผู้รับการประเมิน (นาย/นาง/นางสาว) ...................................................... ตําแหน่ง ...............................................
สังกัด ..................................................................
สรุปผลการประเมิน
รายการ

คะแนน (ก)

น้ําหนัก (ข)

๑. ผลสัมฤทธิ์ของงาน

๖๐

๒. ความรู้ ความสามารถ และทักษะ

๒๐

๓. สมรรถนะทีจ่ ําเป็นสําหรับตําแหน่งที่จะประเมิน

๒๐
รวม

รวมคะแนน (ก)x(ข)

๑๐๐%

เกณฑ์การประเมิน เกณฑ์ผ่านการประเมินไม่ต่ํากว่าร้อยละ ๘๐
ผลการประเมิน
ผ่าน
หมายเหตุ

ไม่ผ่าน

คะแนน (ก) ข้อ ๑ ให้ใช้คะแนนจากการประเมินผลสัมฤทธิ์ของงานของพนักงานมหาวิทยาลัย
(องค์ประกอบที่ ๑) ในการเลือ่ นเงินเดือน ในรอบการประเมินครั้งล่าสุด ซึ่งเป็นคะแนนก่อนการคํานวณ
ค่าน้ําหนักร้อยละ ๗๐

(ลงชื่อ) ........................................................ ผู้ประเมิน
(.......................................................)
ตําแหน่ง ............................................................
วันที่ ........ เดือน ..................... พ.ศ. ....

แบบ ก.บ.พ. ๑๑/๑๖
แบบรับรองจริยธรรมและจรรยาบรรณทางวิชาชีพ
ของพนักงานมหาวิทยาลัย
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร
----------------------------------ส่วนที่ ๑ สําหรับผูข้ อ
ตามประกาศ ก.พ.อ. เรื่องมาตรฐานกําหนดตําแหน่งและการแต่งตั้งข้าราชการพลเรือนในสถาบัน
อุดมศึกษาให้ดํารงตําแหน่งสูงขึ้น พ.ศ. ๒๕๕๓ กําหนดให้ผขู้ อกําหนดตําแหน่งระดับชํานาญงาน ระดับชํานาญงาน
พิเศษ ระดับชํานาญการ ระดับชํานาญการพิเศษ ระดับเชี่ยวชาญ ระดับเชี่ยวชาญพิเศษ ต้องคํานึงถึงจริยธรรมและ
จรรยาบรรณทางวิชาชีพ ดังนี้
๑. ต้องมีความซื่อสัตย์ทางวิชาชีพ ไม่นําผลงานของผู้อื่นมาเป็นผลงานของตน และไม่
ลอกเลียนผลงานของผู้อื่น รวมทั้งไม่นําผลงานของตนเองในเรื่องเดียวกันไปเผยแพร่ในวารสารวิชาการหรือวิชาชีพ
มากกว่าหนึ่งฉบับ ในลักษณะที่จะเข้าใจผิดว่าเป็นผลงานใหม่
๒. ต้องให้เกียรติและอ้างถึงบุคคลหรือแหล่งที่มาของข้อมูลที่นํามาใช้ในผลงานวิชาชีพ
ของตนเองและแสดงหลักฐานของการค้นคว้า
๓. ต้องไม่คํานึงถึงผลประโยชน์ทางวิชาชีพจนละเลยหรือละเมิดสิทธิส่วนบุคคลของผู้อนื่
และสิทธิมนุษยชน
๔. ผลงานวิชาชีพต้องได้มาจากการศึกษาโดยใช้หลักวิชาชีพเป็นเกณฑ์ ไม่มอี คติมาเกีย่ วข้อง
และเสนอผลงานตามความเป็นจริง ไม่จงใจเบี่ยงเบนผลการศึกษา วิเคราะห์ สังเคราะห์ หรือวิจัย โดยหวังผลประโยชน์
ส่วนตัว หรือต้องการสร้างความเสียหายแก่ผู้อื่น และเสนอผลงานตามความเป็นจริงไม่ขยายข้อค้นพบโดยปราศจาก
การตรวจสอบยืนยันในทางวิชาชีพ
๕. ต้องนําผลงานไปใช้ประโยชน์ในทางที่ชอบธรรมและชอบด้วยกฎหมาย
๖. ได้ปฏิบัติตามจรรยาบรรณทางวิชาชีพที่องค์กรวิชาชีพนั้น ๆ กําหนด
ข้าพเจ้าขอรับรองว่า ข้าพเจ้าได้ประพฤติและปฏิบัติตามหลักจริยธรรมและจรรยาบรรณทางวิชาชีพ
ที่กําหนดไว้ข้างต้น และข้าพเจ้าได้รับทราบผลของการละเมิดจริยธรรมและจรรยาบรรณทางวิชาชีพดังกล่าว
ลงชื่อ......................................................ผู้ขอรับการประเมิน
(..............................................)
วันที่............เดือน.......................พ.ศ.....
ส่วนที่ ๒ สําหรับหน่วยงาน
หน่วยงานได้รับทราบและตรวจสอบในเบื้องต้นแล้ว
ลงชื่อ......................................................(หัวหน้าหน่วยงาน)
(..............................................)
วันที่............เดือน.......................พ.ศ.....

แบบ ก.บ.พ. ๑๑/๑๗

แบบแสดงหลักฐานการมีส่วนร่วมในผลงาน
ชื่อผู้ขอรับการประเมิน (นาย/นาง/นางสาว) .................................................................................................................
ตําแหน่ง ..................................................................... สังกัด .......................................................................................
เรื่อง ...............................................................................................................................................................................
คูม่ ือปฏิบัติงานหลัก

งานวิจัย

ผลงานในลักษณะอื่น

หนังสือ

ผู้ร่วมงาน จํานวน ....... คน แต่ละคนมีส่วนร่วมดังนี้ :
ชื่อผู้ร่วมงาน

ปริมาณงานร้อยละ และหน้าทีค่ วามรับผิดชอบ

หมายเหตุ

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

แบบ ก.บ.พ. ๑๒/๑
แบบขอรับการประเมินเพื่อแต่งตั้งให้ดํารงตําแหน่งสูงขึน้
ตําแหน่งประเภทวิชาชีพเฉพาะหรือเชี่ยวชาญเฉพาะ
ระดับชํานาญการ ระดับชํานาญการพิเศษ และระดับเชีย่ วชาญ
ที่ปฏิบัติหน้าทีห่ ัวหน้าหน่วยงาน ที่มลี ักษณะใช้วชิ าชีพและไม่ได้ใช้วชิ าชีพ
สังกัดมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร
--------------------------------

ส่วนที่ ๑ ข้อมูลเบื้องต้นของผู้ขอรับการประเมิน (ผู้ขอรับการประเมินเป็นผูก้ รอก)
๑. ชื่อ ...........................................................................
๒. ตําแหน่ง ................................................................... ....... ตําแหน่งเลขที่ ..................
๓. สังกัด ........................................................ (งาน /กองหรือหน่วยงานเทียบเท่า/คณะหรือ
สถาบันหรือสํานัก)
๔. อัตราค่าตอบแทนปัจจุบนั ................................... บาท (ปีงบประมาณ พ.ศ. ......)
๕. เกิดวันที่ .......... เดือน ......................... พ.ศ. ......... อายุ .............. ปี
๖. ประวัติการศึกษา
คุณวุฒิ
............................
............................
............................
............................
............................
............................

(เรียงจากวุฒิสูงสุดตามลําดับ)
สาขา
ปี พ.ศ. ที่ได้รับ
......................... ...............................
......................... ...............................
......................... ...............................
......................... ...............................
......................... ...............................
......................... ...............................

๗. ประวัติการฝึกอบรมหรือดูงาน
วันเดือนปี ระยะเวลา
................ .................
................ .................
................ .................
................ .................
................ .................
................ .................

รายการฝึกอบรม/ดูงาน
.....................................
.....................................
.....................................
.....................................
.....................................
.....................................

สถานศึกษาและประเทศ
.........................................
.........................................
.........................................
.........................................
.........................................
.........................................

สถานที่
........................
........................
........................
........................
........................
........................

จัดโดย
………………
………………
………………
………………
………………
………………

แบบ ก.บ.พ. ๑๒/๒

ส่วนที่ ๑ ข้อมูลเบื้องต้นของผู้ขอรับการประเมิน (ต่อ)
๘. ประวัติการทํางาน (จากเริม่ รับราชการจนถึงปัจจุบนั /การโยกย้ายตําแหน่ง/
การเลื่อนระดับตําแหน่ง)
วัน เดือน ปี

ตําแหน่ง

ระดับ

สังกัด

(๑) ………………………
(๒) ………………………
(๓) ………………………
(๔) ………………………
(๕) ………………………

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

…………………
…………………
…………………
…………………
…………………

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

๙. ประสบการณ์พิเศษในการทํางาน (เคยปฏิบัติงานเกี่ยวกับอะไรบ้างที่นอกเหนือจากข้อ ๘
เช่น เป็นหัวหน้าโครงการ หัวหน้างาน กรรมการ อนุกรรมการ วิทยากร เป็นต้น)
.........................................................................................................................................
.........................................................................................................................................
.........................................................................................................................................
๑๐. ประวัติการถูกลงโทษทางวินยั (ถ้ามี) ..............................................................................
.........................................................................................................................................

ขอรับรองว่าข้อความดังกล่าวข้างต้นเป็นความจริงทุกประการ

(ลงชื่อ) .................................................... ผู้ขอรับการประเมิน
(....................................................)
(ตําแหน่ง) ....................................................
(วันที่) ......... / ....................... / ...................

แบบ ก.บ.พ. ๑๒/๓
ส่วนที่ ๒ (สําหรับเจ้าหน้าทีก่ รอก)
การตรวจสอบคุณสมบัติของบุคคล
สรุปผลการตรวจสอบคุณสมบัติของบุคคล
( ) มีคณ
ุ สมบัติครบถ้วนที่จะดําเนินการต่อไปได้
( ) ขาดคุณสมบัติ เนือ่ งจาก ...........................................................
(ลงชื่อ) .................................................... ผู้ตรวจสอบ
(....................................................)
(ตําแหน่ง) ....................................................
(วันที่) ............ / ....................... / .................
ส่วนที่ ๓ หน้าที่ความรับผิดชอบของตําแหน่งในปัจจุบัน
๑) หน้าที่ความรับผิดชอบ (ให้เขียนรายละเอียดพร้อมทั้งปริมาณงานย้อนหลัง ๓ ปี) ทั้งนี้ให้แนบ
รายละเอียดดังนี้
แผนภูมิการแบ่งส่วนราชการและลักษณะงานที่ปฏิบัติอย่างย่อๆ
แผนภูมิอตั รากําลังตามโครงสร้าง
๒) หน้าที่ความรับผิดชอบพิเศษที่ได้รับมอบหมายอื่น ๆ
ส่วนที่ ๔ แนวคิดในการพัฒนาปรับปรุงงานในตําแหน่งใหม่
(ให้เขียนรายละเอียดแนวคิดในการพัฒนาปรับปรุงงานในตําแหน่งใหม่)

คํารับรองและความเห็นของผู้บังคับบัญชา
........................................................................................................................................................................
......................................................................................................................................................................................
......................................................................................................................................................................................
(ลงชื่อ) .................................................... ผู้บังคับบัญชา
(....................................................)
(ตําแหน่ง) ....................................................
(วันที่) ........ / ....................... / ..................

แบบ ก.บ.พ. ๑๒/๔
ส่วนที่ ๕ สรุปความเห็นของคณะกรรมการ
เหมาะสม เนื่องจาก ..................................................................................................................................
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
ไม่เหมาะสม เนื่องจาก ..............................................................................................................................
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
(ลงชื่อ) .................................................... ประธานกรรมการ
(....................................................)
(ตําแหน่ง) ....................................................
(ลงชื่อ) .................................................... กรรมการ
(....................................................)
(ตําแหน่ง) ....................................................
(ลงชื่อ) .................................................... กรรมการ
(....................................................)
(ตําแหน่ง) ....................................................
(ลงชื่อ) .................................................... เลขานุการ
(....................................................)
(ตําแหน่ง) ....................................................
(วันที่) ........ / ....................... / ..................

แบบประเมินความรู้ความสามารถ และทักษะ
ตําแหน่งประเภทวิชาชีพเฉพาะหรือเชี่ยวชาญเฉพาะ
ระดับชํานาญการ ระดับชํานาญการพิเศษ และระดับเชี่ยวชาญ ที่ปฏิบัติหน้าทีห่ ัวหน้าหน่วยงาน ที่มีลักษณะใช้วิชาชีพและไม่ได้ใช้วิชาชีพ
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร
ชื่อผู้ขอรับการประเมิน (นาย/นาง/นางสาว) ............................................................................ ตําแหน่ง ......................................................... สังกัด ..............................................................................

ความรู้ความสามารถ และทักษะ

(๑)
ระดับความรู้
ความสามารถ
และทักษะ
ที่คาดหวัง

(๒)
ระดับความรู้
ความสามารถ
และทักษะ
ที่แสดงออก

หลักฐาน/
พฤติกรรมบ่งชี้
(ถ้ามี)

๑. ความรู้ความสามารถที่เป็นจําเป็นสําหรับการปฏิบัติงาน

ตําแหน่งประเภทผู้บริหาร
ระดับที่ ๑ มีความรู้ความสามารถตามที่กําหนดไว้ในระดับที่ ๓ ของตําแหน่งประเภทวิชาชีพเฉพาะและเชี่ยวชาญเฉพาะ
ระดับที่ ๒ มีความรู้ความสามารถตามที่กําหนดไว้ในระดับที่ ๔ ของตําแหน่งประเภทวิชาชีพเฉพาะและเชี่ยวชาญเฉพาะ

๑

แบบ ก.บ.พ. ๑๒/๕

ตําแหน่งประเภทวิชาชีพเฉพาะหรือเชี่ยวชาญเฉพาะ
ระดับที่ ๑ มีวุฒิการศึกษาระดับปริญญา และสามารถนําองค์ความรู้ที่ศกึ ษามาใช้ในการปฏิบัติหน้าที่ราชการได้
ระดับที่ ๒ มีความรู้ความสามารถตามที่กําหนดไว้ในระดับที่ ๑ และมีความรู้ความสามารถ ความชํานาญงาน ทักษะ และประสบการณ์สูงเฉพาะด้านหรือ
เฉพาะทาง โดยใช้หรือประยุกต์หลักการ เหตุผล แนวความคิด วิธีการปฏิบัติงาน หรือพัฒนางานในหน้าที่ หรือแก้ไขปัญหาที่มีความยุ่งยาก
และมีขอบเขตกว้างขวาง
ระดับที่ ๓ มีความรู้ความสามารถตามที่กําหนดไว้ในระดับที่ ๒ และมีความรู้ความสามารถ ความชํานาญงาน ทักษะ และประสบการณ์สูงมากเฉพาะด้าน
หรือเฉพาะทาง โดยใช้หรือประยุกต์หลักการ เหตุผล แนวความคิด วิธีการปฏิบัติงาน หรือพัฒนางานในหน้าที่ หรือแก้ไขปัญหาที่มีความยุ่งยาก
มากและมีขอบเขตกว้างขวาง
ระดับที่ ๔ มีความรู้ความสามารถตามที่กําหนดไว้ในระดับ ๓ และมีความเชียวชาญและประสบการณ์สูงเกี่ยวกับทฤษฎี หลักวิชา หรือหลักการเกี่ยวกับงาน
เฉพาะด้านหรือเฉพาะทาง โดยประยุกต์ทฤษฎี แนวความคิด เพื่อแก้ไขปัญหาที่มีความยุ่งยากและมีขอบเขตกว้างขวาง หรือถ่ายทอดความรู้
ตลอดจนให้คําปรึกษาแนะนําได้
ระดับที่ ๕ มีความรู้ความสามารถตามที่กําหนดไว้ในระดับที่ ๔ และมีความเชี่ยวชาญและประสบการณ์สูงมากเกี่ยวกับทฤษฎี หลักวิชา หรือหลักการ
เกี่ยวกับงานเฉพาะด้านหรือเฉพาะทาง โดยประยุกต์ทฤษฎี แนวความคิด เพื่อแก้ไขปัญหาที่มีความยุ่งยากมากและมีขอบเขตกว้างขวางมาก
หรือถ่ายทอดความรู้ ตลอดจนให้คําปรึกษาแนะนําได้

แบบประเมินความรู้ความสามารถ และทักษะ
ตําแหน่งประเภทวิชาชีพเฉพาะหรือเชี่ยวชาญเฉพาะ
ระดับชํานาญการ ระดับชํานาญการพิเศษ และระดับเชี่ยวชาญ ที่ปฏิบัติหน้าทีห่ ัวหน้าหน่วยงาน ที่มีลักษณะใช้วิชาชีพและไม่ได้ใช้วิชาชีพ
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร
ความรู้ความสามารถ และทักษะ

๒. ความรู้เรื่องกฎหมายและกฎระเบียบราชการ

(๑)
ระดับความรู้
ความสามารถ
และทักษะ
ที่คาดหวัง

(๒)
ระดับความรู้
ความสามารถ
และทักษะ
ที่แสดงออก

หลักฐาน/
พฤติกรรมบ่งชี้
(ถ้ามี)

๓

หมายถึง ความรู้เรื่องกฎหมายตลอดจนกฎระเบียบต่าง ๆ ที่ต้องใช้ในการปฏิบัติหน้าที่ราชการ
ระดับที่ ๑ มีความรู้ความเข้าใจกฎหมาย หรือระเบียบที่เกี่ยวข้องกับการปฏิบัติหน้าที่ราชการงานประจําที่ปฏิบัติอยู่
ระดับที่ ๒ มีความรู้ความเข้าใจตามที่กําหนดไว้ในระดับที่ ๑ และสามารถหาคําตอบในทางกฎหมายได้เมื่อมีข้อสงสัยในการปฏิบัติหน้าที่ราชการ
ระดับที่ ๓ มีความรู้ความเข้าใจตามที่กําหนดไว้ในระดับที่ ๒ และสามารถนําไปประยุกต์เพื่อแก้ปัญหาในทางกฎหมาย หรือตอบคําถามข้อสงสัยในการปฏิบัติ
หน้าที่ราชการให้แก่หน่วยงานหรือบุคคลที่เกี่ยวข้องได้
ระดับที่ ๔ มีความรู้ความเข้าใจตามที่กําหนดไว้ในระดับที่ ๓ และมีความรู้ความเข้าใจกฎหมายหรือระเบียบอื่นที่เกี่ยวข้องกับกฎหมายหรือระเบียบในการปฏิบัติ
หน้าที่ราชการ รวมทั้งสามารถแนะนํา หรือให้คําปรึกษาในภาพรวมได้
ระดับที่ ๕ มีความรู้ความเข้าใจตามที่กําหนดไว้ในระดับที่ ๔ และมีความเชี่ยวชาญทางกฎหมาย สามารถให้คําแนะนําปรึกษา วิเคราะห์เหตุผลและแก้ไขปัญหา
ได้อย่างมีประสิทธิภาพ

๓. ทักษะที่จําเป็นสําหรับการปฏิบัติงาน

๒

๓.๑ ทักษะการใช้คอมพิวเตอร์

แบบ ก.บ.พ. ๑๒/๖

หมายถึง ทักษะในการใช้โปรแกรมคอมพิวเตอร์ต่าง ๆ ได้อย่างมีประสิทธิภาพ
ระดับที่ ๑ สามารถใช้คอมพิวเตอร์ในระดับเบื้องต้นได้
ระดับที่ ๒ มีทักษะระดับที่ ๑ และสามารถใช้โปรแกรมขั้นพื้นฐานได้อย่างคล่องแคล่ว
ระดับที่ ๓ มีทักษะระดับที่ ๒ และสามารถใช้โปรแกรมต่าง ๆ ในการปฏิบัติงานได้อย่างคล่องแคล่ว
ระดับที่ ๔ มีทักษะระดับที่ ๓ และมีความเชี่ยวชาญในโปรแกรมที่ใช้ หรือสามารถแก้ไขหรือปรับปรุงโปรแกรมเพื่อนํามาพัฒนาระบบการปฏิบัติงานได้
ระดับที่ ๕ มีทักษะระดับที่ ๔ และมีความเข้าใจอย่างลึกซึ้ง เชี่ยวชาญในโปรแกรมต่าง ๆ อย่างกว้างขวาง หรือสามารถเขียนโปรแกรมเพื่อพัฒนาระบบ
การปฏิบัติงานได้

แบบประเมินความรู้ความสามารถ และทักษะ
ตําแหน่งประเภทวิชาชีพเฉพาะหรือเชี่ยวชาญเฉพาะ
ระดับชํานาญการ ระดับชํานาญการพิเศษ และระดับเชี่ยวชาญ ที่ปฏิบัติหน้าทีห่ ัวหน้าหน่วยงาน ที่มีลักษณะใช้วิชาชีพและไม่ได้ใช้วิชาชีพ
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร
ความรู้ความสามารถ และทักษะ

๓.๒ ทักษะการใช้ภาษาอังกฤษ

(๑)
ระดับความรู้
ความสามารถ
และทักษะ
ที่คาดหวัง

(๒)
ระดับความรู้
ความสามารถ
และทักษะ
ที่แสดงออก

หลักฐาน/
พฤติกรรมบ่งชี้
(ถ้ามี)

๒

หมายถึง ทักษะในการนําภาษาอังกฤษมาใช้ในงาน
ระดับที่ ๑ สามารถพูด เขียน อ่าน และฟังภาษาอังกฤษในระดับเบื้องต้น และสื่อสารให้เข้าใจได้
ระดับที่ ๒ มีทักษะระดับที่ ๑ และสามารถพูด เขียน อ่าน และฟังภาษาอังกฤษ และทําความเข้าใจสาระสําคัญของเนื้อหาต่าง ๆ ได้
ระดับที่ ๓ มีทักษะระดับที่ ๒ และสามารถใช้ภาษาอังกฤษเพื่อการติดต่อสัมพันธ์ในการปฏิบัติงานได้โดยถูกหลักไวยากรณ์
ระดับที่ ๔ มีทักษะระดับที่ ๓ และเข้าใจสํานวนภาษาอังกฤษในรูปแบบต่าง ๆ สามารถประยุกต์ใช้ในงานได้อย่างถูกต้อง ทั้งในหลักไวยากรณ์และ
ความเหมาะสมในเชิงเนื้อหา
ระดับที่ ๕ มีทักษะระดับที่ ๔ และมีความเชี่ยวชาญในการใช้ภาษาอังกฤษอย่างลึกซึ้ง ใกล้เคียงกับเจ้าของภาษา สามารถประยุกต์โวหารทุกรูปแบบ
ได้อย่างคล่องแคล่ว ถูกต้อง และสละสวย อีกทั้งมีความเชี่ยวชาญ ศัพท์เฉพาะด้านในสาขาวิชาของตนอย่างลึกซึ้ง
๓.๓ ทักษะการคํานวณ

๒

หมายถึง ทักษะในการทําความเข้าใจและคิดคํานวณข้อมูลต่าง ๆ ได้อย่างถูกต้อง
ระดับที่ ๑ มีทักษะในการคิดคํานวณขั้นพื้นฐานได้อย่างถูกต้องและรวดเร็ว
ระดับที่ ๒ มีทักษะตามที่กําหนดไว้ในระดับที่ ๑ และสามารถทําความเข้าใจข้อมูลด้านตัวเลขได้อย่างถูกต้อง
ระดับที่ ๓ มีทักษะตามที่กําหนดไว้ในระดับที่ ๒ และสามารถใช้สูตรคณิตศาสตร์ หรือเครื่องมือต่าง ๆ ในการคํานวณข้อมูลด้านตัวเลขได้
ระดับที่ ๔ มีทักษะตามที่กําหนดไว้ในระดับที่ ๓ และสามารถวิเคราะห์ข้อมูลทางสถิติ และตัวเลขที่ซับซ้อนได้
ระดับที่ ๕ มีทักษะตามที่กําหนดไว้ในระดับที่ ๔ สามารถแก้ไขข้อผิดพลาดในข้อมูลตัวเลขได้เข้าใจข้อมูลต่าง ๆ ในภาพรวม และอธิบายชี้แจงให้เป็นที่เข้าใจได้
๓.๔ ทักษะการจัดการข้อมูล

แบบ ก.บ.พ. ๑๒/๗

หมายถึง ทักษะในการบริหารจัดการข้อมูล ตลอดจนวิเคราะห์ข้อมูลเพื่อประโยชน์ในงาน
ระดับที่ ๑ สามารถเก็บรวบรวมข้อมูลได้อย่างเป็นระบบ และพร้อมใช้ รวมถึงสามารถแสดงผลข้อมูลในรูปแบบต่าง ๆ เช่น กราฟ รายงาน เป็นต้น
ระดับที่ ๒ มีทักษะระดับที่ ๑ และสามารถวิเคราะห์ และประเมินผลข้อมูลได้อย่างถูกต้อง
ระดับที่ ๓ มีทักษะระดับที่ ๒ และสามารถสรุปผลการวิเคราะห์ นําเสนอทางเลือก ระบุข้อดีข้อเสีย ฯลฯ โดยอ้างอิงจากข้อมูลที่มีอยู่ได้
ระดับที่ ๔ มีทักษะระดับที่ ๓ และสามารถพยากรณ์ หรือสร้างแบบจําลองเพื่อพยากรณ์ หรือตีความโดยอ้างอิงจากข้อมูลที่มีอยู่
ระดับที่ ๕ มีทักษะระดับที่ ๔ และสามารถออกแบบเลือกใช้หรือประยุกต์วิธีการในการจัดทําแบบจําลองต่าง ๆ ได้อย่างถูกต้องเหมาะสม

๒

แบบประเมินความรู้ความสามารถ และทักษะ
ตําแหน่งประเภทวิชาชีพเฉพาะหรือเชี่ยวชาญเฉพาะ
ระดับชํานาญการ ระดับชํานาญการพิเศษ และระดับเชี่ยวชาญ ที่ปฏิบัติหน้าทีห่ ัวหน้าหน่วยงาน ที่มีลักษณะใช้วิชาชีพและไม่ได้ใช้วิชาชีพ
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร
(๓) การประเมิน
จํานวนความรู้
ความสามารถและทักษะ
ที่จําเป็น

หลักเกณฑ์การประเมิน
จํานวนความรู้ความสามารถและทักษะที่จําเป็น
จํานวนความรู้ความสามารถและทักษะที่จําเป็น
จํานวนความรู้ความสามารถและทักษะที่จําเป็น
จํานวนความรู้ความสามารถและทักษะที่จําเป็น

สูงกว่าหรือเท่ากับ ระดับความรู้ความสามารถและทักษะที่จําเป็นที่คาดหวัง
ต่ํากว่า ระดับความรู้ความสามารถและทักษะที่จําเป็นที่คาดหวัง ๑ ระดับ
ต่ํากว่า ระดับความรู้ความสามารถและทักษะที่จําเป็นที่คาดหวัง ๒ ระดับ
ต่ํากว่า ระดับความรู้ความสามารถและทักษะที่จําเป็นที่คาดหวัง ๓ ระดับ

(๕) สรุปคะแนนความรู้ความสามารถและทักษะที่จําเป็นสําหรับตําแหน่งที่จะประเมิน

=

คูณด้วย

คะแนน

๓
๒
๑
๐
(๔) ผลรวมคะแนน
ผลรวมคะแนน

จํานวนความรู้ความสามารถและทักษะที่จําเป็นที่ใช้ในการประเมิน X ๓ คะแนน

(๖) ความเห็นเพิ่มเติมของผู้ประเมิน

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

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

แบบ ก.บ.พ. ๑๒/๘

(ลงชื่อ) ……………………………………………………….. ผู้ประเมิน

แบบประเมินสมรรถนะที่จําเป็นสําหรับตําแหน่งที่จะประเมิน
ตําแหน่งประเภทวิชาชีพเฉพาะหรือเชี่ยวชาญเฉพาะ ระดับเชี่ยวชาญพิเศษ
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร
ชื่อผู้ขอรับการประเมิน (นาย/นาง/นางสาว) ............................................................................ ตําแหน่ง ......................................................... สังกัด ..............................................................................

สมรรถนะที่จําเป็นสําหรับตําแหน่งที่จะประเมิน

(๒)
(๑)
ระดับสมรรถนะ ระดับสมรรถนะ
ที่แสดงออก
ที่คาดหวัง

หลักฐาน/
พฤติกรรมบ่งชี้

๑. การมุ่งผลสัมฤทธิ์ (Achievement Orientation)
ความมุ่งมั่นจะปฏิบัติหน้าที่ราชการให้ดีหรือให้เกินมาตรฐานที่มีอยู่ โดยมาตรฐานนี้อาจเป็นผลการปฏิบัติงานที่ผ่านมาของตนเอง หรือเกณฑ์วัดผลสัมฤทธิ์
ที่ส่วนราชการกําหนดขึ้น อีกทั้งยังหมายรวมถึงการสร้างสรรค์พัฒนาผลงานหรือกระบวนการปฏิบัติงานตามเป้าหมายที่ยากและท้าทายชนิดที่อาจไม่เคยมีผู้ใด
สามารถกระทําได้มาก่อน
ระดับที่ ๐ ไม่แสดงสมรรถนะด้านนี้อย่างชัดเจน
ระดับที่ ๑ มีความรับผิดชอบในงาน สามารถส่งงานได้ตามกําหนดเวลาแสดงออกว่าต้องการทํางานให้ได้ดีขึ้น เช่น ถามถึงวิธีการ หรือ ข้อแนะนําอย่าง
กระตือรือร้น สนใจใคร่รู้
ระดับที่ ๒ แสดงสมรรถนะระดับที่ ๑ และทํางานได้ตามผลงานตามเป้าหมายที่ผู้บังคับบัญชากําหนดหรือเป้าหมายของหน่วยงานที่รับผิดชอบ
ระดับที่ ๓ แสดงสมรรถนะระดับที่ ๒ และปรับปรุงวิธีการที่ทําให้ทํางานได้ดีขึ้น เร็วขึ้นมีคุณภาพดีขึ้นหรือมีประสิทธิภาพมากขึ้น
ระดับที่ ๔ แสดงสมรรถนะระดับที่ ๓ และทําการพัฒนาระบบ ขั้นตอน วิธีการทํางาน เพื่อให้ได้ผลงานที่โดดเด่น และแตกต่างอย่างไม่เคยมีใครได้ทํามาก่อน
ระดับที่ ๕ แสดงสมรรถนะระดับที่ ๔ และบริหารจัดการและทุ่มเทเวลา ตลอดจนทรัพยากร เพื่อให้ได้ประโยชน์สูงสุดต่อภารกิจของหน่วยงานตามที่วางแผนไว้

๒. บริการที่ดี (Service Orientation)

แบบ ก.บ.พ. ๑๒/๙

ความตั้งใจและความพยายามของข้าราชการในการให้บริการเพื่อสนองความต้องการของประชาชน ตลอดจนของหน่วยงานภาครัฐอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง
ระดับที่ ๐ ไม่แสดงสมรรถนะด้านนี้ หรือแสดงอย่างไม่ชัดเจน
ระดับที่ ๑ ให้การบริการที่เป็นมิตร สุภาพ เต็มใจต้อนรับให้บริการด้วยอัธยาศัยไมตรีอันดี และสร้างความประทับใจแก่ผู้รับบริการ
ระดับที่ ๒ แสดงสมรรถนะระดับที่ ๑ และประสานงานภายในหน่วยงาน และกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเพื่อให้ผู้รับบริการได้รับบริการที่ต่อเนื่องและรวดเร็ว
ระดับที่ ๓ แสดงสมรรถนะระดับที่ ๒ และรับเป็นธุระ ช่วยแก้ปัญหาหรือหาแนวทางแก้ไขปัญหาที่เกิดขึ้นแก่ผู้รับบริการอย่างรวดเร็ว เต็มใจ ไม่บ่ายเบี่ยง
ไม่แก้ตัว หรือปัดภาระ
ระดับที่ ๔ แสดงสมรรถนะระดับที่ ๓ และคอยให้ข้อมูล ข่าวสาร ความรู้ที่เกี่ยวข้องกับงานทีก่ ําลังให้บริการอยู่ ซึ่งเป็นประโยชน์แก่ผู้รับบริการ แม้ว่าผู้รับบริการ
จะไม่ได้ถามถึงหรือไม่ทราบมาก่อน
ระดับที่ ๕ แสดงสมรรถนะระดับที่ ๔ และเข้าใจความจําเป็นหรือความต้องการที่แท้จริงของผู้รับบริการและ / หรือใช้เวลาแสวงหาข้อมูลและ ทําความเข้าใจ
เกี่ยวกับความจําเป็น หรือความต้องการที่แท้จริงของผู้รับบริการ
ระดับที่ ๖ แสดงสมรรถนะระดับที่ ๕ และปฏิบัติตนเป็นที่ปรึกษาที่ผู้รับบริการไว้วางใจ ตลอดจนเป็นส่วนช่วยในการตัดสินใจของผู้รับบริการ

แบบประเมินสมรรถนะที่จําเป็นสําหรับตําแหน่งที่จะประเมิน
ตําแหน่งประเภทวิชาชีพเฉพาะหรือเชี่ยวชาญเฉพาะ ระดับเชี่ยวชาญพิเศษ
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร
สมรรถนะที่จําเป็นสําหรับตําแหน่งที่จะประเมิน

(๒)
(๑)
ระดับสมรรถนะ ระดับสมรรถนะ
ที่แสดงออก
ที่คาดหวัง

หลักฐาน/
พฤติกรรมบ่งชี้

๓. การสั่งสมความเชี่ยวชาญในงานอาชีพ (Expertise)
ความขวนขวาย สนใจใฝ่รู้เพื่อสั่งสม พัฒนาศักยภาพ ความรู้ความสามารถของตนในการปฏิบัติราชการ ด้วยการศึกษา ค้นคว้าหาความรู้ พัฒนาตนเองอย่าง
ต่อเนื่อง อีกทั้งรู้จักพัฒนาปรับปรุง ประยุกต์ใช้ความรู้เชิงวิชาการและเทคโนโลยีต่าง ๆ เข้ากับการปฏิบัติงานให้เกิดผลสัมฤทธิ์
ระดับที่ ๐ ไม่แสดงสมรรถนะด้านนี้ หรือแสดงอย่างไม่ชัดเจน
ระดับที่ ๑ กระตือรือร้นในการศึกษาหาความรู้ สนใจเทคโนโลยีและองค์ความรู้ใหม่ ๆ ในสาขาอาชีพของตน
ระดับที่ ๒ แสดงสมรรถนะระดับที่ ๑ และรอบรู้เท่าทันเทคโนโลยีหรือองค์ความรู้ใหม่ ๆ ในสาขาอาชีพของตนและที่เกี่ยวข้อง หรืออาจมีผลกระทบต่อ
การปฏิบัติหน้าที่ของตน
ระดับที่ ๓ แสดงสมรรถนะระดับที่ ๒ และสามารถนําวิชาการ ความรู้ หรือเทคโนโลยีใหม่ ๆ มาประยุกต์ใช้ในการปฏิบัติงานได้
ระดับที่ ๔ แสดงสมรรถนะระดับที่ ๓ และมีความรู้ความเชี่ยวชาญในเรื่องที่เกี่ยวกับงานหลายด้าน (สหวิทยาการ) และสามารถนําความรู้ไปปรับใช้ให้ปฏิบัติ
ได้อย่างกว้างขวางครอบคลุม
ระดับที่ ๕ แสดงสมรรถนะระดับที่ ๔ และสนับสนุนให้เกิดบรรยากาศแห่งการพัฒนา ความเชี่ยวชาญในองค์กรด้วยการจัดสรรทรัพยากร เครื่องมือ
อุปกรณ์ที่เอื้อต่อการพัฒนา

๔. จริยธรรม (Integrity)

แบบ ก.บ.พ. ๑๒/๑๐

การครองตนและการประพฤติปฏิบัติถูกต้องเหมาะสมทั้งตามหลักกฎหมายและคุณธรรมจริยธรรม ตลอดจนหลักแนวทางในวิชาชีพของตน โดยมุ่งประโยชน์ของ
ประเทศชาติมากกว่าประโยชน์ส่วนตน ทั้งนี้เพี่อธํารงรักษาศักดิ์ศรีแห่งอาชีพข้าราชการ อีกทั้งเพื่อเป็นกําลังสําคัญในการสนับสนุนผลักดันให้ภารกิจหลักภาครัฐ
บรรลุเป้าหมายที่กําหนดไว้
ระดับที่ ๐ ไม่แสดงสมรรถนะด้านนี้ หรือแสดงอย่างไม่ชัดเจน
ระดับที่ ๑ ปฏิบัติหน้าที่ด้วยความโปร่งใส ซื่อสัตย์สุจริต ถูกต้อง ทั้งตามหลักกฎหมาย จริยธรรมและระเบียบวินัย
ระดับที่ ๒ แสดงสมรรถนะระดับที่ ๑ และมีจิตสํานึกและความภาคภูมิใจในความเป็นข้าราชการ อุทิศแรงกายแรงใจผลักดันให้ภารกิจหลักของตนและหน่วยงาน
บรรลุผล เพื่อสนับสนุนส่งเสริมการพัฒนาประเทศชาติ และสังคมไทย
ระดับที่ ๓ แสดงสมรรถนะระดับที่ ๒ และยึดมั่นในหลักการและจรรยาบรรณของวิชาชีพ ไม่เบี่ยงเบนด้วยอคติ หรือผลประโยชน์ส่วนตน
ระดับที่ ๔ แสดงสมรรถนะระดับที่ ๓ และตัดสินใจในหน้าที่ ปฏิบัติราชการด้วยความถูกต้อง โปร่งใส เป็นธรรม แม้ผลของการปฏิบัติอาจสร้างศัตรูหรือ
ก่อความไม่พึงพอใจให้แก่ผู้ที่เกี่ยวข้องหรือเสียผลประโยชน์
ระดับที่ ๕ แสดงสมรรถนะระดับที่ ๔ และธํารงความถูกต้อง ยืนหยัดพิทักษ์ผลประโยชน์และชื่อเสียงของประเทศชาติ แม้ในสถานการณ์ที่อาจเสี่ยงต่อ
ความมั่นคงในตําแหน่งหน้าที่การงาน หรืออาจเสี่ยงภัยต่อชีวิต

แบบประเมินสมรรถนะที่จําเป็นสําหรับตําแหน่งที่จะประเมิน
ตําแหน่งประเภทวิชาชีพเฉพาะหรือเชี่ยวชาญเฉพาะ ระดับเชี่ยวชาญพิเศษ
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร

สมรรถนะที่จําเป็นสําหรับตําแหน่งที่จะประเมิน

(๑)
(๒)
ระดับสมรรถนะ ระดับสมรรถนะ
ที่คาดหวัง
ที่แสดงออก

หลักฐาน/
พฤติกรรมบ่งชี้

๕. ความร่วมแรงร่วมใจ (Teamwork)
พฤติกรรมที่แสดง ๑) ความตั้งใจที่จะทํางานร่วมกับผู้อื่น เป็นส่วนหนึ่งในทีมงาน หน่วยงาน หรือ องค์กร โดยผู้ปฏิบัติมีฐานะเป็นสมาชิกในทีม มิใช่ฐานะ
หัวหน้าทีม และ ๒) ความสามารถในการสร้างและธํารงรักษาสัมพันธภาพกับสมาชิกในทีม
ระดับที่ ๐ ไม่แสดงสมรรถนะด้านนี้ หรือแสดงอย่างไม่ชัดเจน
ระดับที่ ๑ รายงานให้สมาชิกทราบความคืบหน้าของการดําเนินงานในกลุ่ม หรือข้อมูลอื่น ๆ ที่เป็นประโยชน์ต่อการทํางานอย่างต่อเนื่อง
ระดับที่ ๒ แสดงสมรรถนะระดับที่ ๑ และสร้างสัมพันธ์ เข้ากับผู้อื่นในกลุ่มได้ดี
ระดับที่ ๓ แสดงสมรรถนะระดับที่ ๒ และประมวลความคิดเห็นต่าง ๆ มาใช้ประกอบการตัดสินใจหรือวางแผนงาน ร่วมกันในทีม
ระดับที่ ๔ แสดงสมรรถนะระดับที่ ๓ และรักษามิตรภาพอันดีกับเพื่อนร่วมงานเพื่อช่วยเหลือกันในวาระต่าง ๆ ให้งานสําเร็จลุล่วงเป็นประโยชน์ต่อส่วนรวม
ระดับที่ ๕ แสดงสมรรถนะระดับที่ ๔ และประสานสัมพันธ์ส่งเสริมขวัญกําลังใจของทีมเพื่อรวมพลังกันในการปฏิบัติภารกิจใหญ่น้อยต่าง ๆ ให้บรรลุผล

แบบ ก.บ.พ. ๑๒/๑๑

แบบประเมินสมรรถนะที่จําเป็นสําหรับตําแหน่งที่จะประเมิน
ตําแหน่งประเภทวิชาชีพเฉพาะหรือเชี่ยวชาญเฉพาะ ระดับเชี่ยวชาญพิเศษ
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร
หลักเกณฑ์การประเมิน

จํานวนสมรรถนะ

(๓) การประเมิน
คูณด้วย

จํานวนสมรรถนะหลัก สูงกว่าหรือเท่ากับ ระดับสมรรถนะที่คาดหวัง

๓

จํานวนสมรรถนะหลัก ต่าํ กว่า ระดับสมรรถนะที่คาดหวัง ๑ ระดับ

๒

จํานวนสมรรถนะหลัก ต่าํ กว่า ระดับสมรรถนะที่คาดหวัง ๒ ระดับ

๑

จํานวนสมรรถนะหลัก ต่าํ กว่า ระดับสมรรถนะที่คาดหวัง ๓ ระดับ

๐

คะแนน

(๔) ผลรวมคะแนน
(๕) สรุปคะแนนส่วนพฤติกรรมการปฏิบัติราชการ (สมรรถนะ)

=

ผลรวมคะแนน
จํานวนสมรรถนะที่ใช้ในการประเมิน X ๓ คะแนน

(๖) ความเห็นเพิ่มเติมของผู้ประเมิน

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

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

แบบ ก.บ.พ. ๑๒/๑๒

(ลงชื่อ) ……………………………………………………….. ผู้ประเมิน

แบบประเมินสมรรถนะทางการบริหาร
ตําแหน่งประเภทวิชาชีพเฉพาะหรือเชี่ยวชาญเฉพาะ
ระดับชํานาญการ ระดับชํานาญการพิเศษ และระดับเชี่ยวชาญ ที่ปฏิบัติหน้าทีห่ ัวหน้าหน่วยงาน ที่มีลักษณะใช้วิชาชีพและไม่ได้ใช้วิชาชีพ
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร
ชื่อผู้ขอรับการประเมิน (นาย/นาง/นางสาว) ............................................................................ ตําแหน่ง ......................................................... สังกัด ..............................................................................

สมรรถนะทางการบริหาร

๑. สภาวะผู้นํา ( Leadership)

(๒)
(๑)
ระดับสมรรถนะ ระดับสมรรถนะ
ที่แสดงออก
ที่คาดหวัง

หลักฐาน/
พฤติกรรมบ่งชี้
(ถ้ามี)

๔

คําจํากัดความ : ความสามารถ หรือความตั้งใจที่จะรับบทในการเป็นผู้นําของกลุ่ม กําหนดทิศทาง เป้าหมาย วิธีการทํางาน ให้ทีมปฏิบัติงานได้อย่างราบรื่น
เต็มประสิทธิภาพและบรรลุวัตถุประสงค์ของส่วนราชการ
ระดับที่ ๐ ไม่แสดงสมรรถนะด้านนี้ หรือแสดงอย่างไม่ชัดเจน
ระดับที่ ๑ ดําเนินการประชุมได้ดีและคอยแจ้งข่าวสารความเป็นไปโดยตลอด
ระดับที่ ๒ แสดงสมรรถนะระดับที่ ๑ และเป็นผู้นําในการทํางานของกลุ่มและใช้อํานาจอย่างยุติธรรม
ระดับที่ ๓ แสดงสมรรถนะระดับที่ ๒ และให้การดูแลและช่วยเหลือทีมงาน
ระดับที่ ๔ แสดงสมรรถนะระดับที่ ๓ และประพฤติตนสมกับเป็นผู้นํา
ระดับที่ ๕ แสดงสมรรถนะระดับที่ ๔ และนําทีมงานให้ก้าวไปสู่พันธกิจระยะยาวขององค์กร

๒. วิสัยทัศน์ (Visioning)

แบบ ก.บ.พ. ๑๒/๑๓

คําจํากัดความ : ความสามารถในการกําหนดทิศทาง ภารกิจ และเป้าหมายการทํางานที่ชัดเจน และความสามารถในการสร้างความร่วมแรงร่วมใจเพื่อให้
ภารกิจบรรลุวัตถุประสงค์
ระดับที่ ๐ ไม่แสดงสมรรถนะด้านนี้ หรือแสดงอย่างไม่ชัดเจน
ระดับที่ ๑ รู้และเข้าใจวิสัยทัศน์ขององค์กร
ระดับที่ ๒ แสดงสมรรถนะระดับที่ ๑ และช่วยทําให้ผู้อื่นรู้และเข้าใจวิสัยทัศน์ขององค์กร
ระดับที่ ๓ แสดงสมรรถนะระดับที่ ๒ แสดงสมรรถนะระดับที่ ๒ และสร้างแรงจูงใจให้ผู้อื่นเต็มใจที่จะปฏิบัติตามวิสัยทัศน์
ระดับที่ ๔ แสดงสมรรถนะระดับที่ ๓ และกําหนดนโยบายให้สอดคล้องกับวิสัยทัศน์ของส่วนราชการ
ระดับที่ ๕ แสดงสมรรถนะระดับที่ ๔ แสดงสมรรถนะระดับที่ ๔ และกําหนดวิสัยทัศน์ของส่วนราชการให้สอดคล้องกับวิสัยทัศน์ระดับประเทศ

๔

แบบประเมินสมรรถนะทางการบริหาร
ตําแหน่งประเภทวิชาชีพเฉพาะหรือเชี่ยวชาญเฉพาะ
ระดับชํานาญการ ระดับชํานาญการพิเศษ และระดับเชี่ยวชาญ ที่ปฏิบัติหน้าทีห่ ัวหน้าหน่วยงาน ที่มีลักษณะใช้วิชาชีพและไม่ได้ใช้วิชาชีพ
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร
สมรรถนะทางการบริหาร

๓. การวางกลยุทธ์ภาครัฐ (Strategic Orientation)

(๑)
(๒)
ระดับสมรรถนะ ระดับสมรรถนะ
ที่คาดหวัง
ที่แสดงออก

หลักฐาน/
พฤติกรรมบ่งชี้
(ถ้ามี)

๔

คําจํากัดความ : ความเข้าใจวิสัยทัศน์และนโยบายภาครัฐและสามารถนํามาประยุกต์ใช้ในการกําหนดกลยุทธ์ของส่วนราชการได้
ระดับที่ ๐ ไม่แสดงสมรรถนะด้านนี้ หรือแสดงอย่างไม่ชัดเจน
ระดับที่ ๑ รู้และเข้าใจนโยบายรวมทั้งภารกิจภาครัฐ ว่ามีความเกี่ยวโยงกับหน้าที่ ความรับผิดชอบของหน่วยงานอย่างไร
ระดับที่ ๒ แสดงสมรรถนะระดับที่ ๑ และนําประสบการณ์มาประยุกต์ใช้ในการกําหนดกลยุทธ์ได้
ระดับที่ ๓ แสดงสมรรถนะระดับที่ ๒ และนําทฤษฎีหรือแนวคิดซับซ้อนมาใช้ในการกําหนดกลยุทธ์
ระดับที่ ๔ แสดงสมรรถนะระดับที ๓ และกําหนดกลยุทธ์ที่สอดคล้องกับสถานการณ์ต่าง ๆ ที่เกิดขึ้น
ระดับที่ ๕ แสดงสมรรถนะระดับที่ ๔ และบูรณาการองค์ความรู้ใหม่มาใช้ในการกําหนดกลยุทธ์ภาครัฐ

๔. ศักยภาพเพื่อนําการปรับเปลี่ยน (Change Leadership)

แบบ ก.บ.พ. ๑๒/๑๔

คําจํากัดความ : ความสามารถในการกระตุ้น หรือผลักดันหน่วยงานไปสู่การปรับเปลี่ยนที่เป็นประโยชน์ รวมถึงการสื่อสารให้ผู้อื่นรับรู้ เข้าใจ และดําเนินการ
ให้การปรับเปลี่ยนนั้นเกิดขึ้นจริง
ระดับที่ ๐ ไม่แสดงสมรรถนะด้านนี้ หรือแสดงอย่างไม่ชัดเจน
ระดับที่ ๑ เห็นความจําเป็นของการปรับเปลี่ยน
ระดับที่ ๒ แสดงสมรรถนะระดับที่ ๑ และสามารถทําให้ผู้อื่นเข้าใจการปรับเปลี่ยนที่จะเกิดขึ้น
ระดับที่ ๓ แสดงสมรรถนะระดับที่ ๒ และกระตุ้น และสร้างแรงจูงใจให้ผู้อื่นเห็นความสําคัญของการปรับเปลี่ยน
ระดับที่ ๔ แสดงสมรรถนะระดับที ๓ และวางแผนงานที่ดเี พื่อรับการปรับเปลี่ยนในองค์กร
ระดับที่ ๕ แสดงสมรรถนะระดับที่ ๔ และผลักดันให้เกิดการปรับเปลี่ยนอย่างมีประสิทธิภาพ

๔

แบบประเมินสมรรถนะทางการบริหาร
ตําแหน่งประเภทวิชาชีพเฉพาะหรือเชี่ยวชาญเฉพาะ
ระดับชํานาญการ ระดับชํานาญการพิเศษ และระดับเชี่ยวชาญ ที่ปฏิบัติหน้าทีห่ ัวหน้าหน่วยงาน ที่มีลักษณะใช้วิชาชีพและไม่ได้ใช้วิชาชีพ
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร
สมรรถนะทางการบริหาร

๕. การควบคุมตนเอง (Self Control)

(๑)
(๒)
ระดับสมรรถนะ ระดับสมรรถนะ
ที่คาดหวัง
ที่แสดงออก

หลักฐาน/
พฤติกรรมบ่งชี้
(ถ้ามี)

๕

คําจํากัดความ : ความสามารถในการควบคุมอารมณ์และพฤติกรรมในสถานการณ์ที่อาจจะถูกยั่วยุ หรือเผชิญหน้ากับความไม่เป็นมิตร หรือต้องทํางานภายใต้
สภาวะกดดัน รวมถึงความอดทนอดกลั้นเมื่ออยู่ในสถานการณ์ที่ก่อความเครียดอย่างต่อเนื่อง
ระดับที่ ๐ ไม่แสดงสมรรถนะด้านนี้ หรือแสดงอย่างไม่ชัดเจน
ระดับที่ ๑ ไม่แสดงพฤติกรรมที่ไม่เหมาะสม
ระดับที่ ๒ แสดงสมรรถนะระดับที่ ๑ และควบคุมอารมณ์ในแต่ละสถานการณ์ได้เป็นอย่างดี
ระดับที่ ๓ แสดงสมรรถนะระดับที่ ๒ และสามารถใช้ถ้อยทีวาจา หรือปฏิบัติงานต่อไปได้อย่างสงบ แม้จะอยู่ในภาวะที่ถูกยั่วยุ
ระดับที่ ๔ แสดงสมรรถนะระดับที ๓ และจัดการความเครียดได้อย่างมีประสิทธิภาพ
ระดับที่ ๕ แสดงสมรรถนะระดับที่ ๔ และเอาชนะอารมณ์ด้วยความเข้าใจ

๖. การสอนงานและการมอบหมายงาน (Coaching and Empowering Others)

แบบ ก.บ.พ. ๑๒/๑๕

คําจํากัดความ : ความตั้งใจที่จะส่งเสริมการเรียนรู้หรือการพัฒนาผู้อื่นในระยะยาวจนถึงระดับที่เชื่อมั่นว่าจะสามารถมอบหมายหน้าที่ความรับผิดชอบให้ผู้นั้นมี
อิสระที่จะตัดสินใจในการปฏิบัติหน้าที่ราชการของตนได้
ระดับที่ ๐ ไม่แสดงสมรรถนะด้านนี้ หรือแสดงอย่างไม่ชัดเจน
ระดับที่ ๑ สอนงานหรือให้คําแนะนําเกี่ยวกับวิธีปฏิบัติงาน
ระดับที่ ๒ แสดงสมรรถนะระดับที่ ๑ และตั้งใจพัฒนาผู้ใต้บังคับบัญชาให้มีศักยภาพ
ระดับที่ ๓ แสดงสมรรถนะระดับที่ ๒ และวางแผน เพื่อให้โอกาสผู้ใต้บังคับบัญชาแสดงความสามารถในการทํางาน
ระดับที่ ๔ แสดงสมรรถนะระดับที ๓ และสามารถช่วยแก้ไขปัญหาที่เป็นอุปสรรคต่อการพัฒนาศักยภาพของผู้ใต้บังคับบัญชา
ระดับที่ ๕ แสดงสมรรถนะระดับที่ ๔ และทําให้ส่วนราชการมีระบบการสอนงานและการมอบหมายหน้าที่ความรับผิดชอบ

๔

แบบประเมินสมรรถนะทางการบริหาร
ตําแหน่งประเภทวิชาชีพเฉพาะหรือเชี่ยวชาญเฉพาะ
ระดับชํานาญการ ระดับชํานาญการพิเศษ และระดับเชี่ยวชาญ ที่ปฏิบัติหน้าทีห่ ัวหน้าหน่วยงาน ที่มีลักษณะใช้วิชาชีพและไม่ได้ใช้วิชาชีพ
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร
(๓) การประเมิน
หลักเกณฑ์การประเมิน
จํานวนสมรรถนะทางการบริหาร
จํานวนสมรรถนะทางการบริหาร
จํานวนสมรรถนะทางการบริหาร
จํานวนสมรรถนะทางการบริหาร

สูงกว่า
ต่ํากว่า
ต่ํากว่า
ต่ํากว่า

(๕) สรุปคะแนนสมรรถนะทางการบริหาร

หรือเท่ากับระดับสมรรถนะทางการบริหารที่คาดหวัง
ระดับสมรรถนะทางการบริหาร ที่คาดหวัง ๑ ระดับ
ระดับสมรรถนะทางการบริหาร ที่คาดหวัง ๒ ระดับ
ระดับสมรรถนะทางการบริหาร ที่คาดหวัง ๓ ระดับ
=

จํานวนสมรรถนะ
ทางการบริหาร

คูณด้วย

คะแนน

๓
๒
๑
๐
(๔) ผลรวมคะแนน

ผลรวมคะแนน
สมรรถนะทางการบริหารที่ใช้ในการประเมิน X ๓ คะแนน

(๖) ความเห็นเพิ่มเติมของผู้ประเมิน

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

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

แบบ ก.บ.พ. ๑๒/๑๖

(ลงชื่อ) ……………………………………………………….. ผู้ประเมิน

แบบ ก.บ.พ. ๑๒/๑๗

แบบสรุปผลการประเมิน
ผลสัมฤทธิ์ของงานตามตัวชี้วัดของตําแหน่งทีค่ รองอยู่
ความรู้ ความสามารถ ทักษะ และสมรรถนะที่จาํ เป็นสําหรับตําแหน่งที่จะประเมิน
ตําแหน่งประเภทวิชาชีพเฉพาะหรือเชี่ยวชาญเฉพาะ
ระดับชํานาญการ ระดับชํานาญการพิเศษ และระดับเชี่ยวชาญ ที่ปฏิบัติหน้าทีห่ ัวหน้าหน่วยงาน
ที่มีลักษณะใช้วิชาชีพและไม่ได้ใช้วิชาชีพ

ชื่อผู้รับการประเมิน (นาย/นาง/นางสาว) ...................................................... ตําแหน่ง ...............................................
สังกัด ..................................................................
สรุปผลการประเมิน
รายการ

คะแนน (ก)

น้ําหนัก (ข)

๑. ผลสัมฤทธิ์ของงาน

๖๐

๒. ความรู้ ความสามารถ และทักษะ

๑๐

๓. สมรรถนะทีจ่ ําเป็นสําหรับตําแหน่งที่จะประเมิน

๑๐

๔. สมรรถนะทางการบริหาร

๒๐
รวม

รวมคะแนน (ก)x(ข)

๑๐๐%

เกณฑ์การประเมิน เกณฑ์ผา่ นการประเมินไม่ต่ํากว่าร้อยละ ๘๐
ผลการประเมิน
ผ่าน

ไม่ผ่าน

หมายเหตุ คะแนน (ก) ข้อ ๑ ให้ใช้คะแนนจากการประเมินผลสัมฤทธิข์ องงานของพนักงานมหาวิทยาลัย
(องค์ประกอบที่ ๑) ในการเลื่อนเงินเดือน ในรอบการประเมินครั้งล่าสุด ซึ่งเป็นคะแนนก่อนการคํานวณ
ค่าน้ําหนักร้อยละ ๗๐

(ลงชื่อ) ........................................................ ผู้ประเมิน
(.......................................................)
ตําแหน่ง ............................................................
วันที่ ........ เดือน ..................... พ.ศ. ....

แบบ ก.บ.พ. ๑๒/๑๘

แบบแสดงหลักฐานการมีส่วนร่วมในผลงาน
ชื่อผู้ขอรับการประเมิน (นาย/นาง/นางสาว) .................................................................................................................
ตําแหน่ง ..................................................................... สังกัด .......................................................................................
เรื่อง ...............................................................................................................................................................................
คูม่ ือปฏิบัติงานหลัก

งานวิจัย

ผลงานในลักษณะอื่น

หนังสือ

ผู้ร่วมงาน จํานวน ....... คน แต่ละคนมีส่วนร่วมดังนี้ :
ชื่อผู้ร่วมงาน

ปริมาณงานร้อยละ และหน้าทีค่ วามรับผิดชอบ

หมายเหตุ

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

(เอกสารแนบท้ายประกาศคณะกรรมการบริหารงานบุคคลสาหรับพนักงานมหาวิทยาลัย มหาวิทยาลัยเทคโนโลยี
ราชมงคลพระนคร ฉบับที่ ๓/๒๕๕๗ เรื่อง หลักเกณฑ์และวิธีการประเมินเพื่อแต่งตั้งพนักงานมหาวิทยาลัยให้ดารง
ตาแหน่งประเภทผู้บริหาร ตาแหน่งประเภททั่วไป และตาแหน่งประเภทวิชาชีพเฉพาะหรือเชี่ยวชาญเฉพาะ)
ขั้นตอนการปฏิบัติงาน
-------------------------------------------------------เริ่มต้น
รับเรื่องจากหน่วยงานเพื่อขอรับการประเมิน (ผ่านการประเมินค่างานแล้ว)
มหาวิทยาลัยออกประกาศรับสมัคร

มหาวิทยาลัยแต่งตั้งคณะกรรมการคัดเลือกบุคคล

รับสมัครบุคคลผู้มีคุณสมบัติครบถ้วน

เอกสาร/คุณสมบัติ
ไม่ครบถ้วน
กองบริหารงานบุคคลตรวจสอบเอกสารและคุณสมบัติ

คณะกรรมการคัดเลือกบุคคลประชุมพิจารณา
คัดเลือกคัดเลือก
ประกาศผลการคัดเลือกบุคคล
ผู้ได้รับการคัดเลือกส่งแบบประเมินและหรือผลงานแล้วแต่กรณี

* ประเภทผู้บริหารไม่ต้องส่งผลงาน

มหาวิทยาลัยแต่งตั้งคณะกรรมการประเมินเพื่อแต่งตั้งบุคคล
คณะกรรมการประเมินบุคคลประชุมเพื่อพิจารณาแต่งตั้งคณะกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิประเมินผลงาน

คณะกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิพิจารณาประเมินผลงาน

กองบริหารงานบุคคลสรุปผลเสนอคณะกรรมการเพื่อแต่งตั้งบุคคลและ ก.บ.พ.
ปรับปรุง/ไม่ผ่าน
ก.บ.พ. พิจารณาผลการประเมิน
ผ่าน
อธิการบดีลงนามคาสั่งแต่งตั้ง
กองบริหารงานบุคคลส่งคาสั่งถึงหน่วยงานที่เกีย่ วข้อง
จบ

มหาวิทยาลัยแจ้งหน่วยงาน
และผู้ขอรับการประเมิน
ทราบผลการพิจารณา

