
แบบ ก.บ.ม. ๔ ส่วนที่ ๑ (ส ำหรับผู้ขอรับกำรประเมิน) 

แบบขอรับการประเมินเพื่อแต่งตั้งให้ด ารงต าแหน่งสูงข้ึน 
ต าแหน่งประเภทวิชาชีพเฉพาะหรือเชี่ยวชาญเฉพาะ  

ระดับช านาญการ ระดับช านาญการพิเศษ และระดับเชี่ยวชาญ 
กรณีปฏิบัติหน้าที่หัวหน้าหน่วยงาน ที่มีลักษณะใช้วิชาชีพและไม่ได้ใช้วิชาชีพ 

สังกัดมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ 
 

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

หัวหน้ำงำน    ช ำนำญกำร   ช ำนำญกำรพิเศษ   
ระดับท่ีประเมิน  หัวหน้ำงำน    ช ำนำญกำร   ช ำนำญกำรพิเศษ   เชี่ยวชำญ  
 

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                 จัดโดย 

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

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

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

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

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  ได้รับกำรแต่งตั้งให้ปฎิบัติหน้าที ่หัวหน้ำงำน............................................................................................. 

สังกัด.......................................................................  ตั้งแต่วันที่.................................. ถึง......................................... 

รวมเวลำ ............ ปี ................ เดือน 

     ๒.๓  ได้รับกำรแต่งตั้งให้ด ารงต าแหน่ง................................................................... ระดับช ำนำญกำร   

กรณี ปฏิบัติงำนเฉพำะด้ำนเฉพำะทำง / หัวหน้ำงำน ตั้งแต่วันที่.................................. ถึง........................................ 

รวมเวลำ ............ ปี ................ เดือน 

     ๒.๔  ได้รับกำรแต่งตั้งให้ด ารงต าแหน่ง.................................................................... ระดับช ำนำญกำรพิเศษ   

กรณี ปฏิบัติงำนเฉพำะด้ำนเฉพำะทำง / หัวหน้ำงำน ตั้งแต่วันที่.................................. ถึง........................................ 

รวมเวลำ ............ ปี ................ เดือน 
 

๓.  ประสบการณ์พิเศษในการท างาน (เคยปฏิบัติงำนเกี่ยวกับอะไรบ้ำงที่นอกเหนือจำกข้อ ๒ เช่น เป็นหัวหน้ำ

โครงกำร หัวหน้ำงำน กรรมกำร อนุกรรมกำร วิทยำกร เป็นต้น) 

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

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

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

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

๔.  ประวัติการถูกลงโทษทางวินัย (ถ้ำมี) 

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

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

๕.  ผลงานเดิมที่ใช้ในการแต่งตั้งให้ด ารงต าแหน่งที่สูงขึ้น (ถ้ำมี โดยให้ระบุลักษณะของผลงำนและชื่อผลงำน)    

 ระดับช ำนำญกำร 

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

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

ระดับช ำนำญกำรพิเศษ 

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

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

 

 



หน้า ๓ 

ส่วนที่ ๑  ข้อมูลเบื้องต้นของผู้ขอรับการประเมิน (ต่อ) 

๖.  หน้าที่ความรับผิดชอบของต าแหน่งในปัจจุบัน 

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

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

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

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

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

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

     ๖.๒  หนำ้ที่ควำมรับผิดชอบพิเศษท่ีได้รับมอบหมำยอื่น ๆ                

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

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

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

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

 

ส่วนที่ ๒  แนวคิดในการพัฒนาปรับปรุงงานในต าแหน่งใหม่ 

แนวคิดในการพัฒนาปรับปรุงงานในต าแหน่งใหม่ (ให้ระบุชื่อเรื่องที่น ำเสนอแนวคิด ซึ่งจะต้องมีจ ำนวน
เท่ำกับที่ก ำหนดไว้ท้ำยประกำศรับสมัคร ส ำหรับรำยละเอียดให้ใส่ไว้ในภำคผนวก A) 

เรื่อง .......................................................................................................................................................... ..... 
............................................................................................................................. ...........................................      

เรื่อง ...................................................................................................................... ......................................... 
......................................................................................... ...............................................................................      

เรื่อง ...................................................................................................................... ......................................... 
................................................................................................................................. .......................................      

          ขอรับรองว่ำข้อควำมดังกล่ำวข้ำงต้นเป็นควำมจริงทุกประกำร 

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

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



หน้า ๔ 

ส่วนที่ ๓  ค ารับรองและความเห็นของผู้บังคับบัญชา 

๑. ค ารับรองและความเห็นของผู้บังคับบัญชาขั้นต้น  (รองคณบดี / รองผู้อ ำนวยกำร)  

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

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

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

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

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

ลงชื่อ                                              ผู้บังคับบัญชำ 
                     (.........................................................) 
             ต ำแหน่ง ..................................................... 

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

๒. ค ารับรองและความเห็นของผู้บังคับบัญชาเหนือขึ้นไปอีกชั้นหนึ่ง (คณบดี / ผู้อ ำนวยกำร)  

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

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

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

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

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

 

 
ลงชื่อ                                              ผู้บังคับบัญชำ 

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

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

 

 

 

 



หน้า ๕ 

ส่วนที่ ๔  การตรวจสอบคุณสมบัติของบุคคล 
 
 สรุปผลกำรตรวจสอบคุณสมบัติของบุคคล 
  (   )  มีคุณสมบัติครบถ้วนที่จะด ำเนินกำรต่อไปได้ 
  (   )  ขำดคุณสมบัติ เนื่องจำก ............................................................................................... ........... 
 

 
ลงชื่อ          ประธำนกรรมกำรประเมิน 

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

 
ลงชื่อ          กรรมกำรประเมิน 

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

 
ลงชื่อ          กรรมกำรประเมิน 

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

 
ลงชื่อ          กรรมกำรประเมิน 

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

 
ลงชื่อ          กรรมกำรประเมิน 

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

 
 

 

 

 

 

 

 



หน้า ๖ 

ส่วนที่ ๕  ผลสัมฤทธิ์ของงานตามตัวช้ีวัดของต าแหน่งที่ครองอยู่ 
ภาระงานตามข้อตกลง หลักฐาน 

 

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

 
  ๒. งำนเพ่ือกำรพัฒนำ 
       ...................................................................................................................... .................... 
       ................................................................................. ......................................................... 
 
  ๓.. งำนมอบหมำย  
       ............................................................................................................................ .............. 
       ............................................................................................................................... ........... 
 

ภำคผนวก B 

 
หลักฐานในภาคผนวก B ประกอบด้วย  
๑.  แบบบรรยำยลักษณะงำนของต ำแหน่ง และหนังสือขออนุมัติ 
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 C 

 

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

ภำคผนวก D 

 

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

 

ภำคผนวก E 

 

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

 

ภำคผนวก F 

 

 

หมายเหตุ * ไม่ต้องน ำกฎหมำยหรือระเบียบมำแนบ สิ่งที่ต้องแนบคือผลงำนที่แสดงให้เห็นว่ำได้น ำควำมรู้เรื่อง
กฎหมำยมำใช้ในกำรปฏิบัติงำน 

 

 

 



 

หน้า ๘ 
 

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

 

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

 

ภำคผนวก G 

 

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

ภำคผนวก H 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



หน้า ๙ 

ส่วนที่ ๖  สมรรถนะท่ีจ าเป็นส าหรับต าแหน่งที่จะประเมิน 
สมรรถนะท่ีจ าเป็นส าหรับต าแหน่งที่จะประเมิน หลักฐาน 

 

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

 

ภำคผนวก I 

 

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

 

ภำคผนวก J 

 

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

 

ภำคผนวก K 

 

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

 

ภำคผนวก L 

 

 

 

 

 

 

 



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 M 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



หน้า ๑๑ 

ส่วนที่ ๗  สมรรถนะทางการบริหาร 
สมรรถนะทางการบริหาร หลักฐาน 

 

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

ภำคผนวก N 

 

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

ภำคผนวก O 

 

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

ภำคผนวก P 

 

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

ภำคผนวก Q 

 

 

 

 

 

 

 



หน้า ๑๒ 

ส่วนที่ ๗  สมรรถนะทางการบริหาร (ต่อ) 
สมรรถนะทางการบริหาร หลักฐาน 

 

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

ภำคผนวก R 

 

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

ภำคผนวก S 

 
 
 

 



แบบ ก.บ.ม. ๔ ส่วนที่ ๒ (ส ำหรับคณะกรรมกำรประเมิน) 

แบบสรุปผลการประเมินเพื่อเข้าสู่ระดับต าแหน่งที่สูงขึ้น  
ต าแหน่งประเภทวิชาชีพเฉพาะหรือเชี่ยวชาญเฉพาะ  

ระดับช านาญการ ระดับช านาญการพิเศษ และระดับเชี่ยวชาญ 
กรณีปฏิบัติหน้าที่หัวหน้าหน่วยงานที่มีลักษณะใช้วิชาชีพและไม่ได้ใช้วิชาชีพ 

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

หัวหน้ำงำน    ช ำนำญกำร   ช ำนำญกำรพิเศษ   
ระดับท่ีประเมิน  หัวหน้ำงำน    ช ำนำญกำร   ช ำนำญกำรพิเศษ   เชี่ยวชำญ  
 
๒. ผลการประเมินในแต่ละองค์ประกอบ 

องค์ประกอบในการประเมิน 
คะแนน

เต็ม 
กรรมการ คะแนน

ที่ได ้๑  ๒ ๓  ๔ ๕ 
๑. ผลสัมฤทธิ์ของงำนตำมตวัชี้วดัของต ำแหน่งที่ครองอยู่   ๔๐  - - - - -  
๒. แนวคิดในกำรพัฒนำปรบัปรงุงำนในต ำแหนง่ใหม่  ๒๐       
๓. ควำมรู้ควำมสำมำรถ ทักษะ  ๑๐       
๔. สมรรถนะที่จ ำเป็นส ำหรับต ำแหน่งที่จะประเมิน   ๑๐       
๕. สมรรถนะทำงกำรบริหำร ๒๐       

รวม ๑๐๐       

หมายเหตุ เกณฑ์ผ่ำน  ระดับช ำนำญกำร   ไม่ต่ ำกว่ำร้อยละ ๗๐   
 ระดับช ำนำญกำรพิเศษ  ไม่ต่ ำกว่ำร้อยละ ๗๕  

 ระดับเชี่ยวชำญ   ไม่ต่ ำกว่ำร้อยละ ๘๐  

๓. สรุปผลการประเมิน  
 ผ่ำน  ไม่ผ่ำน 

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

 
ลงชื่อ                          ผู้ประเมิน 
         (                 ) 



แบบ ก.บ.ม. ๔ ส่วนที่ ๒ (ส ำหรับคณะกรรมกำรประเมิน)  

แบบประเมินผลสัมฤทธิ์ของงานตามตัวชี้วัดของต าแหน่งที่ครองอยู่ แนวคิดในการพัฒนาปรับปรุงงานในต าแหน่งใหม่ 
ความรู้ความสามารถ ทักษะ สมรรถนะที่จ าเป็นส าหรับต าแหน่งที่จะประเมิน และสมรรถนะทางการบริหาร 

ต าแหน่งประเภทวิชาชีพเฉพาะหรือเชี่ยวชาญเฉพาะ 
ระดับช านาญการ ระดับช านาญการพิเศษ และระดับเชี่ยวชาญ 

กรณีปฏิบัติหน้าทีห่ัวหน้าหน่วยงานที่มีลักษณะใช้วิชาชีพและไม่ได้ใช้วิชาชีพ 

--------------------------------- 
ข้อมูลเบื้องต้น 
ชื่อ-สกุล ผู้ขอรับกำรประเมิน                                                    
ต ำแหน่ง              เลขที่     สังกัด                     
ระดับปัจจบุัน   เฉพำะด้ำนเฉพำะทำง   ปฏิบัติกำร   ช ำนำญกำร         ช ำนำญกำรพิเศษ  

หัวหน้ำงำน    ช ำนำญกำร   ช ำนำญกำรพิเศษ   
ระดับที่ประเมิน  หัวหน้ำงำน    ช ำนำญกำร   ช ำนำญกำรพิเศษ   เชี่ยวชำญ  

ค าชี้แจง    ๑. ให้คณะกรรมกำรประเมินบุคคลเพื่อแต่งตั้งให้ด ำรงต ำแหน่งสูงขึ้นประเมินผลสมัฤทธิ์ของงำนตำมตัวชี้วดัของ
ต ำแหน่งที่ครองอยู่จำกองค์ประกอบที่ ๑ องค์ประกอบที่ ๒ และองค์ประกอบที่ ๓ ในข้อตกลงในกำรปฏิบัติรำชกำร และ
สรุปผลกำรประเมินกำรปฏิบัติรำชกำร ๒ รอบกำรประเมินล่ำสดุ  

๒. ให้คณะกรรมกำรประเมินบุคคลเพื่อแต่งตั้งให้ด ำรงต ำแหน่งสูงขึ้นประเมินแนวคิดในกำรพัฒนำปรับปรุงงำน
ในต ำแหน่งใหม่ ควำมรู้ควำมสำมำรถ ทักษะ สมรรถนะที่จ ำเป็นส ำหรับต ำแหน่งที่จะประเมิน และสมรรถนะทำงกำรบริหำร 
โดยพิจำรณำจำกแบบค 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.  แนวคิดในการพัฒนาปรับปรุงงานในต าแหน่งใหม่ (๒๐ คแนน)  
ตัวชี้วัดในการประเมิน คะแนนเต็ม คะแนนทีได ้

๑. ครอบคลุมหน้ำที่ควำมรับผิดชอบทุกด้ำนตำมท้ำยประกำศรับสมัคร  ๑๐  
๒. มีหลักกำรและทฤษฎีรองรับในกำรวิเครำะห์ปัญหำ ๑๐  
๓. เป็นแนวคิดที่เปน็ประโยชน์และส่งผลต่อกำรพัฒนำงำนหรือระบบงำนของหน่วยงำน ๒๐  
๔. เป็นรูปธรรม สำมำรถด ำเนินกำรได้จริง  ๓๐  
๕. ตัวชี้วัดควำมส ำเร็จและค่ำเปำ้หมำยชัดเจน สำมำรถติดตำมผลกำรปฏบิัติได้ ๓๐  

คะแนนรวม ๑๐๐  
คะแนนที่ได้รับ = (คะแนนรวม x ๒๐) / ๑๐๐    

 
 

 



หน้า ๒ 

๓. ความรู้ความสามารถ ทักษะ (๑๐ คะแนน)  

ตัวชี้วัดในการประเมิน 
ระดับ 

ที่คาดหวัง 
ระดับ 

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

สรุปผลคะแนน  

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

คะแนนที่ได้รับ = ร้อยละของคะแนนที่ได้รับ x ๑๐  

๔. สมรรถนะท่ีจ าเป็นส าหรับต าแหน่งที่จะประเมิน  (๑๐ คะแนน) 

ตัวชี้วัดในการประเมิน 
ระดับ 

ที่คาดหวัง 
ระดับ 

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

สรุปผลคะแนน  

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

คะแนนที่ได้รับ = ร้อยละของคะแนนที่ได้รับ x ๑๐  

๕. สมรรถนะทางการบริหาร  (๒๐ คะแนน) 

ตัวชี้วัดสมรรถนะทางการบริหาร 
ระดับ 

ที่คาดหวัง 
ระดับ 

ที่แสดงออก 
๑. สภำวะผูน้ ำ   
๒. วิสัยทัศน์    
๓. กำรวำงกลยุทธ์ภำครัฐ   
๔. ศักยภำพเพื่อน ำกำรปรับเปลีย่น    
๕. กำรควบคุมตนเอง    
๖. กำรสอนงำนและกำรมอบหมำยงำน   

 



หน้า ๓ 

สรุปผลคะแนน  

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

คะแนนที่ได้รับ = ร้อยละของคะแนนที่ได้รับ x ๒๐  

   ลงชื่อ                  ผู้ประเมิน 
(    ) 

วันที่       เดือน                  พ.ศ.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



แบบ ก.บ.ม. ๔ ส่วนที่ ๓  

แนวทางการเขียนแนวคิดในการพัฒนาปรับปรุงงาน  
เพื่อขอก าหนดต าแหน่งที่สูงขึ้น ประเภทหัวหน้าหน่วยงาน 

งาน .........................................................  หน่วยงาน......................................................  
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ 

 
๑. เรื่อง ............................................................................................................................................................ 

๒. หลักการและเหตุผล  

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

๓. วัตถุประสงค์  
๑. ...................................................................................................................... ......................................... 
๒. ............................................................................................................................. .................................. 

๔. บทวิเคราะห์ และแนวคิด/วิธีการ/ข้อเสนอในการปรับปรุงพัฒนางาน 

๔.๑ บทวิเคราะห์
........................................................................................................................................ .............................. 

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

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

๔.๒ แนวคิด/วิธีการ/ข้อเสนอในการปรับปรุงพัฒนางาน 

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

๕. แผนการด าเนนิงานตามแนวคิด/วิธีการ/ข้อเสนอในการปรับปรุงพัฒนางาน 
กิจกรรม ระยะเวลา ผู้รับผิดชอบ 

   
   
   
   
 
 

 



-๒- 

๖. ผลที่คาดว่าจะได้รับ 
๑. ...................................................................................................................... ......................................... 
๒. ............................................................................................................................. .................................. 

๗. ตัวช้ีวัดความส าเร็จตามวัตถุประสงค์และค่าเป้าหมาย 
วัตถุประสงค์ตามข้อ ๓ ตัวช้ีวัดความส าเร็จ ค่าเป้าหมาย 

ปี ............ ปี .............  ปี ............. 
๑.     
๒.     

 
๘. เอกสารอ้างอิง/บรรณานุกรม  

๑. ............................................................................................................... ................................................ 
๒. ............................................................................................................................. .................................. 

๙. ภาคผนวก  
๑. ............................................................................................................... ................................................ 
๒. .................................................................................................................................. ............................. 

   
       ลงชื่อ 
                 (....................................................) 
                   ผู้เสนอแนวคิด 
               ........./........../......... 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



ค าอธิบายส่วนประกอบในการน าเสนอแนวคิดในการพัฒนาปรับปรุงงานเพื่อขอก าหนดต าแหน่งที่สูงขึ้น 

๑. เรื่อง  ต้องตรงกับหน้ำที่ควำมรับผิดชอบของต ำแหน่งที่ แนบท้ำยประกำศรับสมัคร โดยต้องเขียนให้ครบ
ทุกหัวข้อ  

๒. หลักการและเหตุผล เป็นกำรอธิบำยว่ำงำนที่เสนอแนวคิดในกำรพัฒนำปรับปรุงงำนมีควำมส ำคัญ
อย่ำงไร มีเหตุผลควำมจ ำเป็นหรือปัญหำในกำรปฏิบัติงำนอะไร หำกไม่มีกำรจัดท ำคู่มือนี้จะมีผลกระทบต่อนักศึกษำ 
ผู้บริหำร คณำจำรย์ ผู้มำรับบริกำรอย่ำงไร จึงท ำให้ต้องมีน ำเสนอแนวคิดในกำรพัฒนำปรับปรุงงำนนี้ กำรน ำเสนอ
ควรอ้ำงอิงกฎ ระเบียบ ผลกำรปฏิบัติงำนที่ผ่ำนมำหรือข้อมูลสถิติท่ีเกี่ยวข้องที่ท ำให้เห็นประเด็นปัญหำด้วย  

๓. วัตถุประสงค์ เป็นกำรบอกให้ทรำบจุดมุ่งหมำยของกำรน ำเสนอแนวคิดในกำรพัฒนำปรับปรุงใน
ประเด็นที่น ำเสนอนี้ โดยวัตถุประสงค์ต้องมีควำมชัดเจน เป็นรูปธรรมและสำมำรถประเมินผลควำมส ำเร็จได้  

ในหนังสือแนวทำงกำรจัดท ำรำยละเอียดตัวชี้วัด KPI Template ของส ำนักงำน ก.พ. (2556) ได้ก ำหนด
คุณลักษณะของวัตถุประสงค์ที่ดี ซึ่งจะต้องมีลักษณะที่เรียกว่ำ SMART Objective ไว้คือ 

S (Specific)  มีควำมเฉพำะเจำะจงและชัดเจนว่ำต้องกำรวัดอะไร  
M (Measurable) สำมำรถวัดได้จริง  
A (Agree Upon)  ผู้ประเมินและผู้รับกำรประเมินเห็นชอบร่วมกัน  
R (Realistic)  มีควำมเป็นไปได้ที่จะท ำให้ส ำเร็จได้จริง ซึ่งเกี่ยวข้องกับงำนหรือหน้ำที่ของผู้รับ 

กำรประเมินและไม่อยู่นอกเหนือกำรควบคุม  
T (Time Bound)  อยู่ในกรอบระยะเวลำที่เหมำะสม มีระยะเวลำเริ่มต้นและสิ้นสุดที่แน่นอน  

๔. บทวิเคราะห์ และแนวคิด/วิธีการ/ข้อเสนอในการปรับปรุงพัฒนางาน 

 ๔.๑ บทวิเคราะห์ หลังจำกได้อธิบำยเหลักกำรและเหตุผลแล้ว ให้วิเครำะห์ว่ำปัญหำนั้นเกิดขึ้นได้
อย่ำงไร มีปัจจัยมำจำกอะไร โดยอำจใช้เครื่องมือในกำรวิเครำะห์อย่ำงใดอย่ำงหนึ่งก็ได้ เช่น SWOT Analysis 
แผนภูมิเหตุและผล (แผนภูมิก้ำงปลำ) เป็นต้น   

๔.๒ แนวคิด/วิธีการ/ข้อเสนอในการปรับปรุงพัฒนางาน เป็นกำรน ำเสนอแนวคิด /แนวทำง/
วิธีกำร/แผนงำน/ ข้อเสนอในกำรแก้ไขปัญหำ พัฒนำหรือปรับปรุงงำน ซึ่งเป็นสิ่งที่ผู้น าเสนอสามารถน าไปปฏิบัติ
ได้ด้วยตนเองอย่ำงเป็นรูปธรรมในอนำคตเมื่อได้รับกำรแต่งตั้งในด ำรงต ำแหน่งที่สูงขึ้น โดยในกำรน ำเสนอในหัวข้อนี้
จะต้องเป็นผลมำจำกกำรวิเครำะห์และมีควำมสัมพันธ์หรือสอดคล้องกับหัวข้อก่อนหน้ำนี้ เนื่องจำกจะต้องมีกำร
ติดตำมภำยหลังกำรได้รับกำรแต่งตั้ง และไม่ควรเป็นข้อเสนอที่ผูกพันกับปัจจัยภำยนอก ซึ่งอำจท ำให้ไม่สำมำรถ
น ำไปปฏิบัติให้เกิดผลส ำเร็จได้  

 ๕. แผนการด าเนินงานตามแนวคิด/วิธีการ/ข้อเสนอในการปรับปรุงพัฒนางาน  ระบุกิจกรรมที่จะ
ด ำเนินกำร ระยะเวลำด ำเนินกำร และผู้รับผิดชอบในแต่ละกิจกรรม เพ่ือให้แนวคิด/วิธีกำร/ข้อเสนอในกำรปรับปรุง
พัฒนำงำนไปสู่กำรปฏิบัติได้อย่ำงชัดเจน 

๖. ผลที่คาดว่าจะได้รับ  ระบุบุคคลหรือหน่วยงำนและประโยชน์ที่คำดว่ำจะได้รับ ซึ่งเป็นผลลัพธ์ 
(Outcome) และผลกระทบ (Impact) หำกน ำแนวคิดในกำรพัฒนำปรับปรุงงำนมำใช้ในกำรปฏิบัติจริง  

 



๗. ตัวชี้วัดความส าเร็จตามวัตถุประสงค์และค่าเป้าหมาย วัตถุประสงค์และตัวชี้วัดควำมส ำเร็จต้องมี
ควำมสอดคล้องกัน โดยตัวชี้วัดควำมส ำเร็จควรมีทั้งเชิงปริมำณและเชิงคุณภำพ (ควำมถูกต้อง ครบถ้วน สมบูรณ์) 
เพ่ือใช้ในกำรตรวจสอบควำมส ำเร็จจำกกำรน ำแนวคิดในกำรพัฒนำปรับปรุงงำนมำใช้ในกำรปฏิบัติจริง พร้อมทั้งต้อง
ก ำหนดค่ำเป้ำหมำยเพ่ือใช้ในกำรเปรียบเทียบกับผลกำรปฏิบัติงำนจริงในอนำคตไว้ด้วย  โดยกองบริหำรงำนบุคคล 
จะติดตำมผลกำรด ำเนินงำนตำมแนวคิดในกำรพัฒนำและปรับปรุงงำนที่ผู้รับกำรประเมินให้ไว้หลังจำกที่เข้ำ          
สู่ต ำแหน่งที่สูงขึ้นแล้ว 

๘. เอกสารอ้างอิง/บรรณานุกรม  ระบุชื่อหนังสือ เอกสำรตลอดจนแหล่งข้อมูลอ่ืน ๆ ที่ใช้ประกอบในกำรเขียน
ผลงำนเพ่ือให้ผู้อ่ำนทรำบแหล่งที่มำ โดยใช้หลักกำรเขียนบรรณำนุกรม APA (ไม่ควรมำจำกเวปไซต์เพียงอย่ำงเดียว)   

๙. ภาคผนวก (ถ้ามี) ผู้เสนอผลงำนอำจน ำข้อมูลรำยละเอียดประกอบกำรน ำเสนอแสดงไว้ในภำคผนวก  
 
 



 


