
แบบ ก.บ.ม. ๑ ส่วนที่ ๑ (ส ำหรับผู้ขอรับกำรประเมิน) 

แบบขอรับการประเมินเพื่อแต่งตั้งให้ด ารงต าแหน่งสูงข้ึน 
ต าแหน่งประเภทผู้บริหาร  

ระดับผู้อ านวยการกองหรือเทียบเท่า ระดับผู้อ านวยการส านักงานอธิการบดีหรือเทียบเท่า  
สังกัดมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ 

 
ชื่อ-สกุล ผู้ขอรับกำรประเมิน                                       
ต ำแหน่ง              เลขที ่    สังกัด      
ระดับปัจจุบัน  เฉพำะด้ำนเฉพำะทำง   ช ำนำญกำร   ช ำนำญกำรพิเศษ  

หวัหน้ำงำน    ช ำนำญกำร   ช ำนำญกำรพิเศษ   
ระดับท่ีประเมิน   ผู้อ ำนวยกำรกองหรือเทียบเท่ำ    ผู้อ ำนวยกำรส ำนักงำนอธิกำรบดีหรือเทียบเท่ำ  
 
ส่วนที่ ๑  ข้อมูลเบื้องต้นของผู้ขอรับการประเมิน  
 

๑. ประวัติส่วนตัว 
๑.๑  อัตรำเงินเดือนปัจจุบัน.................................... (ปีงบประมำณ พ.ศ. .................) 
๑.๒  เกิดวันที่ ......... เดือน ............................. พ.ศ. ................. อำยุ ................. ปี 
๑.๓  ประวัติกำรศึกษำ  (เรียงจำกระดับปริญญำ ถึงอนุปริญญำ) 

        คุณวุฒิ                 สำขำ                 ปี พ.ศ. ที่ได้รับ           สถำนศึกษำและประเทศ 
……………………….    …………………….…………..   ………………………   ………………………………………………….. 
……………………….    …………………….…………..   ………………………   ………………………………………………….. 
……………………….    …………………….…………..   ………………………   ………………………………………………….. 

๑.๔  ประวัติกำรฝึกอบรม (หมำยถึง หลักสูตรที่ได้รับกำรรับรองหรือระยะยำว)  
   วันเดือนปี        ระยะเวลำ             ชื่อหลักสูตร               สถำนที่                 จดัโดย 
………………….    ……………………   ………………….………………   ………………………  …………………………….. 
………………….    ……………………   ………………….………………   ………………………  …………………………….. 
………………….    ……………………   ………………….………………   ………………………  …………………………….. 
………………….    ……………………   ………………….………………   ………………………  …………………………….. 

๑.๕  ผลงำน (วิทยำนิพนธ์/สำรนิพนธ์) ระหว่ำงกำรศึกษำหรือฝึกอบรม (ถ้ำมี)  
……………………….………………….…………..……………………………………………………………………………………………. 
…………………………………………………………………………………………………………………..………………………………… 
 

 



 

หน้า ๒ 

ส่วนที่ ๑  ข้อมูลเบื้องต้นของผู้ขอรับการประเมิน (ต่อ) 
๒.  ประวัติการท างาน (ค ำสั่งแต่งตั้งให้แนบไว้ท้ำยกับแบบค ำขอ)  
     ๒.๑  ได้รับกำรแต่งตั้งให้ด ารงต าแหน่ง.......................................................... ................... ระดับปฏิบัติกำร  
ตั้งแต่วันที่.................................. ถึง......................................... รวมเวลำ ............ ปี ................ เดือน 
     ๒.๒  ได้รับกำรแต่งตั้งให้ด ารงต าแหน่ง............................................................................. ระดับช ำนำญกำร   
กรณี ปฏิบัติงำนเฉพำะด้ำนเฉพำะทำง / หัวหน้ำงำน ตั้งแต่วันที่.................................. ถึง......................................... 
รวมเวลำ ............ ปี ................ เดือน 
     ๒.๓  ได้รับกำรแต่งตั้งให้ด ารงต าแหน่ง........................................................................... ระดับช ำนำญกำรพิเศษ   
กรณี ปฏิบัติงำนเฉพำะด้ำนเฉพำะทำง / หัวหน้ำงำน ตั้งแต่วันที่.................................. ถึง................................... ...... 
รวมเวลำ ............ ปี ................ เดือน 
     ๒.๔  ได้รับกำรแต่งตั้งให้ด ารงต าแหน่ง............................................................................. ระดับเชี่ยวชำญ   
กรณี ปฏิบัติงำนเฉพำะด้ำนเฉพำะทำง / หัวหน้ำงำน ตั้งแต่วันที่.................................. ถึง......................................... 
รวมเวลำ ............ ปี ................ เดือน 
     ๒.๕  ได้รับกำรแต่งตั้งให้รักษาการแทน ผู้อ ำนวยกำรกอง ………………………………..…………………………………... 
ตั้งแต่วันที่.................................. ถึง......................................... รวมเวลำ ............ ปี ................ เดือน 
     ๒.๖  ได้รับกำรแต่งตั้งให้ด ารงต าแหน่ง ผู้อ ำนวยกำรกอง ……………………………………………………………………... 
ตั้งแต่วันที่.................................. ถึง......................................... รวมเวลำ ............ ปี ................ เดือน  
     ๒.๗  ได้รับกำรแต่งตั้งให้รักษาการแทน ผู้อ ำนวยกำรส ำนักงำนอธิกำรบดี ตั้งแต่วันที่....................................... 
ถึง......................................... รวมเวลำ ............... ปี ...................เดือน  
 

๓.  ประสบการณ์พิเศษในการท างาน (เคยปฏิบัติงำนเกี่ยวกับอะไรบ้ำงที่นอกเหนือจำกข้อ ๒ เช่น เป็นหัวหน้ำ
โครงกำร หัวหน้ำงำน กรรมกำร อนุกรรมกำร วิทยำกร เป็นต้น) 

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

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

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

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

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

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

๔.  ประวัติการถูกลงโทษทางวินัย (ถ้ำมี) 
......................................................................................................... ................................................................
................................................................................................................. ........................................................ 

      
 



 

หน้า ๓ 

ส่วนที่ ๑  ข้อมูลเบื้องต้นของผู้รับการประเมิน (ต่อ) 

๕. ผลงานเดิมที่ใช้ในการแต่งตั้งให้ด ารงต าแหน่งที่สูงขึ้น (ให้ระบุลักษณะของผลงำนและชื่อผลงำน)    

ระดับช ำนำญกำร 

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

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

ระดับช ำนำญกำรพิเศษ 

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

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

๖.  หน้าที่ความรับผิดชอบของต าแหน่งในปัจจุบัน 

     ๖.๑  หน้ำที่ควำมรับผิดชอบตำมที่ปรำกฏในโครงสร้ำง (ให้แนบแผนภูมิโครงสร้ำงกำรแบ่งส่วนรำชกำร
แผนภูมิอัตรำก ำลังตำมโครงสร้ำง ต่อจำกหน้ำนี้ และเขียนอธิบำยรำยละเอียดงำนที่รับผิดชอบพร้อมทั้ง
ปริมำณงำนย้อนหลัง ๓ ปี)   

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

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

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

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

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

     ๖.๒  หน้ำที่ควำมรับผิดชอบพิเศษท่ีได้รับมอบหมำยอื่น ๆ                

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

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

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

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

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

             ขอรับรองว่ำข้อควำมดังกล่ำวข้ำงต้นเป็นควำมจริงทุกประกำร 

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

                                                       วันที่ ................./........................../................... 

 



 

หน้า ๔ 

ส่วนที่ ๒  ค ารับรองและความเห็นของผู้บังคับบัญชา 

๑. ค ารับรองและความเห็นของผู้บังคับบัญชาขั้นต้น (ผู้อ ำนวยกำรส ำนักงำนอธิกำรบดี)  
............................................................................................................................. ............................................
............................................................................................................................. ............................................
..................................................................................... ....................................................................................  

 
ลงชื่อ                                              ผู้บังคับบัญชำ 

                     (.........................................................) 
             ต ำแหน่ง ..................................................... 

              วันที่ ............./............................../................ 

๒. ค ารับรองและความเห็นของผู้บังคับบัญชาเหนือขึ้นไปอีกชั้นหนึ่ง (อธิกำรบดี)  
............................................................................................................................. ............................................
............................................................................................................................. ............................................
.........................................................................................................................................................................  

 
ลงชื่อ                                              ผู้บังคับบัญชำ 

                     (.........................................................) 
             ต ำแหน่ง ..................................................... 

              วันที่ ............./............................../................ 
 
 

 

 

 

 

 

 



 

หน้า ๕ 

ส่วนที่ ๓  การตรวจสอบคุณสมบัติของบุคคล 
 
 สรุปผลกำรตรวจสอบคุณสมบัติของบุคคล 
  (   )  มีคุณสมบัติครบถ้วนที่จะด ำเนินกำรต่อไปได้ 
  (   )  ขำดคุณสมบัติ เนื่องจำก .......................................................................................................... 
 

 
ลงชื่อ          ประธำนกรรมกำรประเมิน 

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

 
ลงชื่อ          กรรมกำรประเมิน 

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

 
ลงชื่อ          กรรมกำรประเมิน 

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

 
ลงชื่อ          กรรมกำรประเมิน 

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

 
ลงชื่อ          กรรมกำรประเมิน 

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

 
 

 

 

 

 

 



 

หน้า ๖ 

ส่วนที่ ๔  ผลสัมฤทธิ์ของงานตามตัวช้ีวัดของต าแหน่งที่ครองอยู่ 
ภาระงานตามข้อตกลง หลกัฐาน 

 

๑. งำนหลัก  
๑.๑ .......................................................................................................................... ......... 
....................................................................................................... .................................... 
............................................................................................................................. .............. 
 
๑.๒ .......................................................................... ......................................................... 
............................................................................................................................. .............. 
................................................................................................................................ ........... 
๑.๓ ..................................................................................... ..............................................       
.................................................................................................................. ......................... 
............................................................................................................................. .............. 

 
  ๒. งำนเพ่ือกำรพัฒนำ 

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

............................................................................................ .............................................. 
 
  ๓.. งำนมอบหมำย  

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

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

ภำคผนวก A 

 
หลักฐานในภาคผนวก A ประกอบด้วย  
๑.  แบบบรรยำยลักษณะงำนของต ำแหน่ง และหนังสือท่ีได้รับอนุมัติ 
๒.  ข้อตกลงในกำรปฏิบัติรำชกำร ๒ รอบกำรประเมิน  
๓.  สรุปผลกำรประเมินกำรปฏิบัติรำชกำร ๒ รอบกำรประเมิน  

 

 

 



 

หน้า ๗ 

ส่วนที่ ๕  ความรู้ความสามารถ และทักษะท่ีจ าเป็นส าหรับต าแหน่ง 
ความรู้ความสามารถ ทักษะ หลักฐาน 

 

๑. ควำมรู้ควำมสำมำรถท่ีจ ำเป็นส ำหรับกำรปฏิบัติงำน 
ระดับท่ี ๑ .............................................................................................. ............................... 
ระดับท่ี ๒ ................................................................................................... .......................... 
ระดับท่ี ๓ .................................................................................................. .......................... 
ระดับท่ี ๔ ..................................................................................................... ........................ 
ระดับท่ี ๕ ..................................................................................................................... ........ 
 

ภำคผนวก B 

 

๒. ควำมรู้เรื่องกฎหมำยและกฎระเบียบรำชกำร * 
ระดับท่ี ๑ .............................................................................................. ............................... 
ระดับท่ี ๒ ............................................................................................................................. 
ระดับท่ี ๓ .................................................................................................. .......................... 
ระดับท่ี ๔ ..................................................................................................... ........................ 
ระดับท่ี ๕ ........................................................................................................................... .. 
 

ภำคผนวก C 

 

๓. ทักษะกำรใช้คอมพิวเตอร์ 
ระดับท่ี ๑ .............................................................................................. ............................... 
ระดับท่ี ๒ ............................................................................................ ................................. 
ระดับท่ี ๓ .................................................................................................. .......................... 
ระดับท่ี ๔ ........................................................................... .................................................. 
ระดับท่ี ๕ ........................................................................................................................... .. 

 

ภำคผนวก D 

 

๔. ทักษะกำรใช้ภำษำอังกฤษ  
ระดับท่ี ๑ .............................................................................................. ............................... 
ระดับท่ี ๒ ................................................................................................... .......................... 
ระดับท่ี ๓ .................................................................................................. .......................... 
ระดับท่ี ๔ ..................................................................................................... ........................ 
ระดับท่ี ๕ ........................................................................................................................... .. 

 

ภำคผนวก E 

หมายเหตุ * ไม่ต้องน ำกฎหมำยหรือระเบียบมำแนบ สิ่งที่ต้องแนบคือผลงำนที่แสดงให้เห็นว่ำได้น ำควำมรู้เรื่อง
กฎหมำยมำใช้ในกำรปฏิบัติงำน 



 

หน้า ๘ 
 

ส่วนที่ ๕  ความรู้ความสามารถ และทักษะท่ีจ าเป็นส าหรับต าแหน่ง (ต่อ)  
ความรู้ความสามารถ ทักษะ หลักฐาน 

 

  ๕. ทักษะกำรค ำนวณ 
ระดับท่ี ๑ .......................................................................................... ................................... 
ระดับท่ี ๒ ................................................................................................... .......................... 
ระดับท่ี ๓ ........................................................................ .................................................... 
ระดับท่ี ๔ ..................................................................................................... ........................ 
ระดับท่ี ๕ ....................................................... ...................................................................... 

 

ภำคผนวก F 

 

๖. ทักษะกำรจัดกำรข้อมูล 
ระดับท่ี ๑ .............................................................................................. ............................... 
ระดับท่ี ๒ ................................................................................................... .......................... 
ระดับท่ี ๓ .................................................................................................. .......................... 
ระดับท่ี ๔ ..................................................................................................... ........................ 
ระดับท่ี ๕ ...................................................................................................... ....................... 
 

ภำคผนวก G 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

หน้า ๙ 

ส่วนที่ ๖  สมรรถนะท่ีจ าเป็นส าหรับต าแหน่งท่ีจะประเมิน 
สมรรถนะท่ีจ าเป็นส าหรับต าแหน่งที่จะประเมิน หลักฐาน 

 

๑. กำรคิดวิเครำะห์ 
ระดับท่ี ๑ ............................................................................................................................. 
ระดับท่ี ๒ ................................................................................................... .......................... 
ระดับท่ี ๓ ............................................................................................................................ 
ระดับท่ี ๔ ..................................................................................................... ........................ 
ระดับท่ี ๕ .............................................................................................................................  

 

ภำคผนวก H 

 

   ๒. กำรมองภำพองค์รวม 
ระดับท่ี ๑ .............................................................................................. ............................... 
ระดับท่ี ๒ ................................................................................................... .......................... 
ระดับท่ี ๓ ...................................................................................... ...................................... 
ระดับท่ี ๔ ..................................................................................................... ........................ 
ระดับท่ี ๕ ..................................................................... ........................................................ 

 

ภำคผนวก I 

 

  ๓. กำรสืบเสำะหำข้อมูล 
ระดับท่ี ๑ .............................................................................................. ............................... 
ระดับท่ี ๒ ................................................................................................... .......................... 
ระดับท่ี ๓ .................................................................................................. .......................... 
ระดับท่ี ๔ ..................................................................................................... ........................ 
ระดับท่ี ๕ .................................................................................................................... ......... 

 

ภำคผนวก J 

 

   ๔. ควำมเข้ำใจองค์กร 
ระดับท่ี ๑ .............................................................................................. ............................... 
ระดับท่ี ๒ .............................................................. ............................................................... 
ระดับท่ี ๓ .................................................................................................. .......................... 
ระดับท่ี ๔ ............................................................................................................................. 
ระดับท่ี ๕ ........................................................................................................................... .. 

 

ภำคผนวก K 

 

 



 

หน้า ๑๐ 

ส่วนที่ ๖  สมรรถนะท่ีจ าเป็นส าหรับต าแหน่งที่จะประเมิน (ต่อ) 
สมรรถนะท่ีจ าเป็นส าหรับต าแหน่งที่จะประเมิน หลักฐาน 

 

  ๕. กำรตรวจสอบควำมถูกต้องของกระบวนงำน 
ระดับท่ี ๑ .............................................................................................. ............................... 
ระดับท่ี ๒ ................................................................................................... .......................... 
ระดับท่ี ๓ ............................................................................................ ................................ 
ระดับท่ี ๔ ..................................................................................................... ........................ 
ระดับท่ี ๕ ........................................................................... .................................................. 

 

ภำคผนวก L 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

หน้า ๑๑ 

ส่วนที่ ๗  สมรรถนะทางการบริหาร 
สมรรถนะทางการบริหาร หลักฐาน 

 

๑. สภำวะผู้น ำ  
ระดับท่ี ๑ ..................................................................................... ........................................ 
ระดับท่ี ๒ ................................................................................................... .......................... 
ระดับท่ี ๓ ................................................................... ......................................................... 
ระดับท่ี ๔ ..................................................................................................... ........................ 
ระดับท่ี ๕ ............................................................................................................................. 
 

ภำคผนวก M 

 

๒. วิสัยทัศน์  
ระดับท่ี ๑ .............................................................................................. ............................... 
ระดับท่ี ๒ ................................................................................................... .......................... 
ระดับท่ี ๓ .................................................................................................. .......................... 
ระดับที่ ๔ ..................................................................................................... ........................ 
ระดับท่ี ๕ ............................................................................................................. ................ 
 

ภำคผนวก N 

 

๓. กำรวำงกลยุทธ์ภำครัฐ  
ระดับท่ี ๑ .............................................................................................. ............................... 
ระดับท่ี ๒ ......................................................... .................................................................... 
ระดับท่ี ๓ .................................................................................................. .......................... 
ระดับท่ี ๔ ............................................................................................................................. 
ระดับท่ี ๕ ........................................................................................................................... .. 
 

ภำคผนวก O 

 

๔. ศักยภำพเพ่ือน ำกำรปรับเปลี่ยน  
ระดับท่ี ๑ .............................................................................................. ............................... 
ระดับท่ี ๒ .................................................................................................. ........................... 
ระดับท่ี ๓ .................................................................................................. .......................... 
ระดับท่ี ๔ ................................................................................. ............................................ 
ระดับท่ี ๕ ........................................................................................................................... .. 
 

ภำคผนวก P 

 

 



 

หน้า ๑๒ 

ส่วนที่ ๗  สมรรถนะทางการบริหาร 
สมรรถนะทางการบริหาร หลักฐาน 

 

๕.  กำรควบคุมตนเอง  
ระดับท่ี ๑ .............................................................................................. ............................... 
ระดับท่ี ๒ ................................................................................. ............................................ 
ระดับท่ี ๓ .................................................................................................. .......................... 
ระดับท่ี ๔ ................................................................ ............................................................. 
ระดับท่ี ๕ ........................................................................................................................... .. 
 

ภำคผนวก Q 

 

๖. กำรสอนงำนและกำรมอบหมำยงำน  
ระดับท่ี ๑ .............................................................................................. ............................... 
ระดับท่ี ๒ ................................................................................................... .......................... 
ระดับท่ี ๓ .................................................................................................. .......................... 
ระดับท่ี ๔ ..................................................................................................... ........................ 
ระดับท่ี ๕ ........................................................................................................................... .. 
 

ภำคผนวก R 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

แบบ ก.บ.ม. ๑ ส่วนที่ ๒ (ส ำหรับคณะกรรมกำรประเมิน) 

แบบสรุปผลการประเมินผลสัมฤทธิ์ตามตัวชี้วัดของต าแหน่งที่ครองอยู่  
ความรู้ความสามารถ ทักษะ สมรรถนะที่จ าเป็นส าหรับต าแหน่งที่จะประเมิน และสมรรถนะทางการบริหาร 

ต าแหน่งประเภทผูบ้ริหาร  
ระดับผู้อ านวยการกองหรือเทยีบเท่า ระดับผู้อ านวยการส านักงานอธิการบดีหรือเทียบเท่า  

--------------------------------- 
๑. ข้อมูลเบื้องต้น 
ชื่อ-สกุล ผู้ขอรับกำรประเมิน                                       
ต ำแหน่ง              เลขที ่    สังกัด      
ระดับปัจจุบัน  เฉพำะด้ำนเฉพำะทำง   ช ำนำญกำร   ช ำนำญกำรพิเศษ  

หวัหน้ำงำน    ช ำนำญกำร   ช ำนำญกำรพิเศษ   
ระดับท่ีประเมิน   ผู้อ ำนวยกำรกองหรือเทียบเท่ำ    ผู้อ ำนวยกำรส ำนักงำนอธิกำรบดีหรือเทียบเท่ำ  

๒. ผลการประเมินในแต่ละองค์ประกอบ 

องค์ประกอบในการประเมิน 
คะแนน

เต็ม 
กรรมการ คะแนน 

ที่ได ้๑  ๒ ๓  ๔ ๕ 
๑. ผลสัมฤทธิ์ของงำนตำมตวัชี้วดัของต ำแหน่งที่ครองอยู่   ๔๐  - - - - -  
๒. ควำมรู้ควำมสำมำรถ ทักษะ  ๒๐       
๓. สมรรถนะที่จ ำเป็นส ำหรับต ำแหน่งที่จะประเมิน   ๒๐       
๔. สมรรถนะทำงกำรบริหำร ๒๐       

รวม ๑๐๐       

หมายเหตุ เกณฑ์ผ่ำน  ผู้อ ำนวยกำรกองหรือเทียบเท่ำ    ไม่ต่ ำกว่ำร้อยละ ๘๐   
 ผู้อ ำนวยกำรส ำนักงำนอธิกำรบดีหรือเทียบเท่ำ ไม่ต่ ำกว่ำร้อยละ ๘๕   

๓. สรุปผลการประเมิน  
 ผ่ำน  ไม่ผ่ำน 

 
   ลงชื่อ                           ผู้ประเมิน ลงชื่อ                          ผู้ประเมิน 
         (                 )        (                ) 
   
 ลงชื่อ                           ผู้ประเมิน ลงชื่อ                          ผู้ประเมิน 
         (                 )        (                ) 
 

ลงชื่อ                             ผู้ประเมิน 
         (                 ) 



 

แบบ ก.บ.ม. ๑ ส่วนที่ ๒ (ส ำหรับคณะกรรมกำรประเมิน) 

แบบประเมินความรู้ความสามารถ ทักษะ สมรรถนะที่จ าเป็นส าหรับต าแหน่งที่จะประเมิน และสมรรถนะทางการบริหาร 
ต าแหน่งประเภทผู้บริหาร  

ระดับผู้อ านวยการกองหรือเทียบเท่า ระดับผู้อ านวยการส านักงานอธิการบดีหรือเทียบเท่า  
--------------------------------- 

ข้อมูลเบื้องต้น 
ชื่อ-สกุล ผู้ขอรับกำรประเมิน                                           
ต ำแหน่ง                          เลขที ่    สังกัด     
ระดับปัจจุบัน  เฉพำะด้ำนเฉพำะทำง   ช ำนำญกำร   ช ำนำญกำรพิเศษ  

หัวหน้ำงำน    ช ำนำญกำร   ช ำนำญกำรพิเศษ   
ระดับท่ีประเมิน   ผู้อ ำนวยกำรกองหรือเทียบเท่ำ    ผู้อ ำนวยกำรส ำนักงำนอธิกำรบดีหรือเทียบเท่ำ  

ค าชี้แจง    ๑. ให้คณะกรรมกำรประเมินบุคคลเพ่ือแต่งตั้งให้ด ำรงต ำแหน่งสูงขึ้นประเมินผลสัมฤทธิ์ของงำนตำม
ตัวชี้วัดของต ำแหน่งที่ครองอยู่จำกองค์ประกอบที่ ๑ และองค์ประกอบที่ ๒ ในข้อตกลงในกำรปฏิบัติรำชกำร และ
สรุปผลกำรประเมนิกำรปฏิบัติรำชกำร ๒ รอบกำรประเมินล่ำสุด  

๒. ให้คณะกรรมกำรประเมินบุคคลเพ่ือแต่งตั้งให้ด ำรงต ำแหน่งสูงขึ้นประเมิน ควำมรู้ควำมสำมำรถ 
ทักษะ สมรรถนะที่จ ำเป็นส ำหรับต ำแหน่งที่จะประเมิน และสมรรถนะทำงกำรบริหำร โดยพิจำรณำจำก           
แบบค ำขอรับกำรก ำหนดต ำแหน่งและหลักฐำนประกอบกำรประเมิน  

 
๑. ผลสัมฤทธิ์ของงานตามตัวชี้วัดของต าแหน่งที่ครองอยู่ (๔๐ คะแนน) 

คะแนนผลสัมฤทธิ์ของงานในระบบ HRD ผลการประเมิน 
เฉพาะที่เป็นไปตามข้อตกลงในการปฏิบัติงาน 

รวม 

รอบท่ี ......./............. (วันที.่.......เดือน..............พ.ศ. ........... ถึง วันที่........เดือน............พ.ศ. ........)        
รอบท่ี ......./............. (วันที.่.......เดือน..............พ.ศ. ........... ถึง วันที่........เดือน............พ.ศ. ........)        

ผลรวมคะแนนบ (เต็ม ๒๐๐ คะแนน)  
คะแนนที่ได้รับ = (ผลรวมคะแนน x ๔๐) / ๒๐๐   

๒. ความรู้ความสามารถ ทักษะ (๒๐ คะแนน) 
ตัวช้ีวัดในการประเมิน ระดับที่คาดหวัง ระดับที่แสดงออก 

๑. ควำมรู้ควำมสำมำรถที่จ ำเป็นส ำหรับกำรปฏิบัติงำน   
๒. ควำมรู้เรื่องกฎหมำยและกฎระเบียบรำชกำร   
๓. ทักษะกำรใช้คอมพิวเตอร์   
๔. ทักษะกำรใช้ภำษำอังกฤษ    
๕. ทักษะกำรค ำนวณ   
๖. ทักษะกำรจัดกำรข้อมูล    



 

หน้า ๒  

สรุปผลคะแนน  
ผลรวมระดับท่ีแสดงออก  

ร้อยละของคะแนนที่ได้ = (ผลรวมระดับท่ีแสดงออก x ๑๐๐) / จ ำนวนตัวชี้วัด x ๕  
คะแนนที่ได้รับ = ร้อยละของคะแนนที่ได้รับ x ๒๐  

๓. สมรรถนะท่ีจ าเป็นส าหรับต าแหน่งที่จะประเมิน (๒๐ คะแนน) 
ตัวช้ีวัดในการประเมิน ระดับที่คาดหวัง ระดับที่แสดงออก 

๑. กำรคิดวิเครำะห์   
๒. กำรมองภำพองค์รวม    
๓. กำรสืบเสำะหำข้อมูล   
๔. ควำมเข้ำใจองค์กรและระบบรำชกำร    
๕. กำรตรวจสอบควำมถูกต้องตำมกระบวนงำน    
 
สรุปผลคะแนน  

ผลรวมระดับที่แสดงออก  
ร้อยละของคะแนนที่ได้ = (ผลรวมระดับที่แสดงออก x ๑๐๐) / จ ำนวนตัวชี้วัด x ๕  

คะแนนที่ได้รับ = ร้อยละของคะแนนที่ได้รับ x ๒๐  

๔. สมรรถนะทางการบริหาร (๒๐ คะแนน) 
ตัวช้ีวัดสมรรถนะทางการบริหาร ระดับที่คาดหวัง ระดับที่แสดงออก 

๑. สภำวะผู้น ำ   
๒. วิสัยทัศน์    
๓. กำรวำงกลยุทธ์ภำครัฐ   
๔. ศักยภำพเพ่ือน ำกำรปรับเปลี่ยน    
๕. กำรควบคุมตนเอง    
๖. กำรสอนงำนและกำรมอบหมำยงำน   

สรุปผลคะแนน  
ผลรวมระดับที่แสดงออก  

ร้อยละของคะแนนที่ได้ = (ผลรวมระดับที่แสดงออก x ๑๐๐) / จ ำนวนตัวชี้วัด x ๕  
คะแนนที่ได้รับ = ร้อยละของคะแนนที่ได้รับ x ๒๐  

 
ลงชื่อ          ผู้ประเมิน 

(  ) 
วันที่            เดือน                  พ.ศ.  


