ข้อบังคับสถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป์
ว่าด้วยการก�ำหนดต�ำแหน่งและการแต่งตั้งบุคคลให้ด�ำรงต�ำแหน่งประเภทผู้บริหาร
ในสถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป์
พ.ศ. ๒๕๕๗
................................................................................
โดยที่เป็นการสมควรให้มีข้อบังคับสถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป์ว่าด้วยการก�ำหนดต�ำแหน่งและการแต่งตั้ง
บุคคลให้ดำ� รงต�ำแหน่งประเภทผูบ้ ริหารในสถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป์ อาศัยอ�ำนาจตามความในมาตรา ๖ มาตรา ๑๗
(๒) แห่งพระราชบัญญัติสถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป์ พ.ศ. ๒๕๕๐ และมาตรา ๓๘ ข วรรคสาม แห่งพระราชบัญญัติ
ระเบียบข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา พ.ศ. ๒๕๔๗ และที่แก้ไขเพิ่มเติม สภาสถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป์
ในคราวประชุมครั้งที่ ๘/๒๕๕๗ เมื่อวันที่ ๒๖ พฤศจิกายน พ.ศ. ๒๕๕๗ จึงมีมติให้ออกข้อบังคับไว้ ดังต่อไปนี้
ข้อ ๑ ข้อบังคับนีเ้ รียกว่า “ข้อบังคับสถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป์ ว่าด้วยการก�ำหนดต�ำแหน่งและการแต่งตัง้
บุคคลให้ด�ำรงต�ำแหน่งประเภทผู้บริหารในสถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป์ พ.ศ. ๒๕๕๗”
ข้อ ๒ ข้อบังคับนี้ให้ใช้บังคับตั้งแต่วันถัดจากวันประกาศเป็นต้นไป
ข้อ ๓ ในข้อบังคับนี้
“สถาบัน หมายความว่า สถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป์”
“สภาสถาบัน หมายความว่า สภาสถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป์”
“อธิการบดี หมายถึง อธิการบดีสถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป์”
“ก.ค.ศ. หมายความว่า คณะกรรมการข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา”
“ก.พ.อ. หมายความว่า คณะกรรมการข้าราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษา”
“หน่วยราชการ หมายความว่า หน่วยราชการตามกฎกระทรวงหรือประกาศกระทรวงว่าด้วยการจัดตั้ง
หรือการแบ่งส่วนราชการในสถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป์”
ข้อ ๔ ให้สภาสถาบันมีอ�ำนาจในการวินิจฉัยตีความปัญหาที่เกิดจากการใช้บังคับตามข้อบังคับนี้
เมื่อสภาสถาบันมีมติเป็นประการใดแล้วให้สถาบันด�ำเนินการให้เป็นไปตามนั้น
ข้อ ๕ ให้อธิการบดีรักษาการตามข้อบังคับนี้ และให้มีอ�ำนาจออกประกาศ หรือค�ำสั่งอื่นใดเพื่อ
ประโยชน์ในการปฏิบัติตามข้อบังคับนี้
ข้อ ๖ การก�ำหนดต�ำแหน่งและการแต่งตั้งบุคคลให้ด�ำรงต�ำแหน่งประเภทผู้บิหารในสถาบันบัณฑิต
พัฒนศิลป์ ต้องด�ำเนินการให้สอดคล้องกับมาตรฐานการก�ำหนดระดับต�ำแหน่งและการแต่งตั้งข้าราชการพลเรือน
ในสถาบันอุดมศึกษาให้ด�ำรงต�ำแหน่งในระดับที่สูงขึ้น ตามที่ ก.พ.อ. ก�ำหนด
ข้อ ๗ ต�ำแหน่งประเภทผู้บริหารในสถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป์นอกจากที่ก�ำหนดไว้ในกฎหมายว่าด้วย
สถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป์ ให้มีดังต่อไปนี้
(๑) ต�ำแหน่งผู้อ�ำนวยการส�ำนักงานอธิการบดี ต�ำแหน่งผู้อ�ำนวยการส�ำนักงานวิทยาเขต
(๒) ต�ำแหน่งหัวหน้าส�ำนักงานคณบดี ต�ำแหน่งหัวหน้าส�ำนักงานผูอ้ ำ� นวยการ ต�ำแหน่งหัวหน้ากอง และ
ต�ำแหน่งหัวหน้าส่วนราชการที่เรียกชื่ออย่างอื่นที่มีฐานะเทียบเท่ากอง
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ต�ำแหน่งผู้บริหารตาม (๑) (๒) ให้อธิการบดีโดยความเห็นชอบของสภาสถาบันเป็นผู้มีอ�ำนาจพิจารณา
ก�ำหนดต�ำแหน่ง
ข้อ ๘ ต�ำแหน่งประเภทผูบ้ ริหารตามข้อ ๗ ให้มจี ำ� นวนตามโครงสร้างของหน่วยงานตามทีส่ ภาสถาบัน
ให้ความเห็นชอบและก�ำหนดในส่วนราชการ ดังต่อไปนี้
(๑) ต�ำแหน่งผู้อ�ำนวยการส�ำนักงานอธิการบดีและต�ำแหน่งผู้อ�ำนวยการส�ำนักงานวิทยาเขต ให้ก�ำหนด
ในส�ำนักงานอธิการบดีหรือส�ำนักงานวิทยาเขตแล้วแต่กรณี
(๒) ต�ำแหน่งหัวหน้าส�ำนักงานคณบดีให้กำ� หนดในส�ำนักงานคณบดีซงึ่ เป็นส่วนราชการในบัณฑิตวิทยาลัย
หรือคณะ
(๓) ต�ำแหน่งหัวหน้าส�ำนักงานผู้อ�ำนวยการให้ก�ำหนดในส�ำนักงานผู้อ�ำนวยการซึ่งเป็นส่วนราชการใน
ส�ำนัก วิทยาลัย ศูนย์ หรือส่วนราชการที่เรียกชื่ออย่างอื่นที่มีฐานะเทียบเท่าคณะ
(๔) ต�ำแหน่งหัวหน้ากองหรือหัวหน้าส่วนราชการทีเ่ รียกชือ่ อย่างอืน่ ทีม่ ฐี านะเทียบเท่ากอง ให้กำ� หนดใน
กอง หรือส่วนราชการทีเ่ รียกชือ่ อย่างอืน่ ทีม่ ฐี านะเทียบเท่ากอง ซึง่ เป็นส่วนราชการในส�ำนักงานอธิการบดี ส�ำนักงาน
วิทยาเขต บัณฑิตวิทยาลัย คณะ ส�ำนัก วิทยาลัย ศูนย์ หรือส่วนราชการที่เรียกชื่ออย่างอื่นที่มีฐานะเทียบเท่าคณะ
แล้วแต่กรณี
ข้อ ๙ การแต่งตั้งบุคคลให้ด�ำรงต�ำแหน่งประเภทผู้บริหารที่มีก�ำหนดหลักเกณฑ์และวิธีการแต่งตั้ง
ไว้ในกฎหมายของสถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป์ ให้เป็นไปตามกฎหมายว่าด้วยการนัน้ บุคคลทีจ่ ะได้รบั การแต่งตัง้ ให้ดำ� รง
ต�ำแหน่งประเภทผู้บริหารตามข้อบังคับนี้ ต้องมีคุณสมบัติเฉพาะส�ำหรับต�ำแหน่งตามมาตรฐานก�ำหนดต�ำแหน่งที่
ก.พ.อ. ก�ำหนด และได้รับเงินเดือนไม่ต�่ำกว่าขั้นต�่ำของระดับที่จะแต่งตั้ง และต้องมีคุณสมบัติดังต่อไปนี้
(๑) เป็นข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาในสถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป์มาแล้วเป็นเวลาไม่นอ้ ยกว่า
๑ ปี
(๒) มีประสบการณ์เกีย่ วข้องกับงานในต�ำแหน่งประเภทผูบ้ ริหารทีจ่ ะได้รบั การแต่งตัง้ นัน้ ไม่นอ้ ยกว่า ๓
ปี หรือรักษาการ / ปฏิบัติหน้าที่ในต�ำแหน่งนั้นมาแล้วเป็นเวลาไม่น้อยกว่า ๑ ปี
ข้อ ๑๐ เพื่อประโยชน์ในการด�ำเนินการตามข้อบังคับนี้ การเทียบต�ำแหน่งระหว่างข้าราชการครูและ
บุคลากรทางการศึกษากับข้าราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษา ให้เป็นไปตามที่ ก.ค.ศ. ก�ำหนด ถ้า ก.ค.ศ. มิได้
ก�ำหนดให้น�ำหลักเกณฑ์ที่ก�ำหนด โดย ก.พ.อ. มาใช้บังคับโดยอนุโลม
ข้อ ๑๑ การแต่งตัง้ บุคคลให้ดำ� รงต�ำแหน่งผูบ้ ริหารในสถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป์ ต้องเป็นต�ำแหน่งทีไ่ ด้รบั
การอนุมัติให้ก�ำหนดต�ำแหน่งแล้ว และได้มีการประเมินบุคคลก่อนแต่งตั้งให้ด�ำรงต�ำแหน่งตามองค์ประกอบดังนี้
(๑) ผลสัมฤทธิ์ของงานตามตัวชี้วัดของต�ำแหน่งที่ครองอยู่
(๒) ความรู้ ความสามารถ ทักษะ และสมรรถนะที่จ�ำเป็นส�ำหรับต�ำแหน่งที่ประเมิน
(๓) สมรรถนะทางการบริหาร
การประเมินตามวรรคหนึ่ง ให้เป็นไปตามแบบประเมินตามภาคผนวก (ก-ง) แนบท้ายข้อบังคับนี้
ผูท้ จี่ ะได้รบั การแต่งตัง้ ให้ดำ� รงต�ำแหน่งประเภทผูบ้ ริหารต้องผ่านการประเมินในแต่ละองค์ประกอบไม่นอ้ ย
กว่าร้อยละ ๘๐
ข้อ ๑๒ เมื่อไม่มีผู้ด�ำรงต�ำแหน่งประเภทผู้บริหารหรือต�ำแหน่งประเภทผู้บริหารว่างลง ให้ด�ำเนินการ
ดังนี้
(๑) ให้อธิการบดีโดยอนุมัติสภาสถาบันออกประกาศรับสมัครและก�ำหนดหลักเกณฑ์เพื่อประกอบการ
พิจารณาคัดเลือก
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(๒) ให้อธิการบดีแต่งตัง้ คณะกรรมการคัดเลือกบุคคลทีเ่ สนอขอรับการประเมินเพือ่ แต่งตัง้ ให้ดำ� รงต�ำแหน่ง
ประเภทผูบ้ ริหาร จ�ำนวนไม่นอ้ ยกว่า ๓ คน เพือ่ ท�ำหน้าทีต่ รวจสอบคุณสมบัตแิ ละพิจารณาคัดเลือกบุคคลผูเ้ ข้ารับการ
ประเมิน
(๓) ให้สภาสถาบันแต่งตั้งคณะอนุกรรมการประเมินเพื่อแต่งตั้งบุคคลให้ด�ำรงต�ำแหน่งประเภทผู้บริหาร
เพื่อท�ำหน้าที่ประเมินบุคคล โดยมีองค์ประกอบดังนี้
		
(ก) อธิการบดีเป็นประธานกรรมการ
(ข) กรรมการสภาสถาบันผู้ทรงคุณวุฒิที่สภาสถาบันมอบหมายจ�ำนวน ๑ คน เป็นกรรมการ
(ค) ผู้ด�ำรงต�ำแหน่งประเภทผู้บริหารซึ่งด�ำรงต�ำแหน่งไม่ต�่ำกว่าหรือเทียบได้ไม่ต�่ำกว่าต�ำแหน่งที่
ประเมิน ซึ่งสภาสถาบันมอบหมาย จ�ำนวน ๑ คน เป็นกรรมการ
ให้หัวหน้ากอง / งานบริหารทรัพยากรบุคคลเป็นเลขานุการ
ข้อ ๑๓ ให้อธิการบดีโดยความเห็นชอบของสภาสถาบันเป็นผู้มีอ�ำนาจพิจารณาสั่งแต่งตั้งบุคคลผู้ผ่าน
การประเมินให้ด�ำรงต�ำแหน่งประเภทผู้บริหาร ทั้งนี้ ไม่ก่อนวันที่ผ่านการประเมิน เว้นแต่ในกรณีที่ได้รับค�ำสั่งให้
รักษาการหรือรักษาการในต�ำแหน่งประเภทผูบ้ ริหารนัน้ อยูก่ อ่ นแล้ว ให้สงั่ แต่งตัง้ ย้อนหลังไปได้ไม่กอ่ นวันทีผ่ นู้ นั้ ได้
เข้าปฏิบัติหน้าที่รักษาการหรือรักษาการในต�ำแหน่งประเภทผู้บริหารนั้นแล้ว และต้องเป็นวันที่มีคุณสมบัติเฉพาะ
ส�ำหรับต�ำแหน่งครบถ้วน ส�ำหรับต�ำแหน่งผู้บริหารนั้น
ข้อ ๑๔ เมื่อแต่งตั้งบุคคลให้ด�ำรงต�ำแหน่งประเภทผู้บริหารแล้ว ให้มีการติดตามและประเมินผลการ
ปฏิบัติหน้าที่ราชการตามลักษณะงาน หน้าที่ความรับผิดชอบ คุณภาพและความยุ่งยากของงาน ของต�ำแหน่ง
ที่ได้รับการแต่งตั้งด้วย
ข้อ ๑๕ การให้ได้รับเงินเดือนและเงินประจ�ำต�ำแหน่งของต�ำแหน่งประเภทผู้บริหารตามข้อบังคับนี้
ให้เป็นไปตามที่ ก.พ.อ. ก�ำหนด
ประกาศ ณ วันที่ ๓ ธันวาคม พ.ศ. ๒๕๕๗
(ศาสตราจารย์ วิษณุ เครืองาม)
นายกสภาสถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป์
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ภาคผนวก ก ค�ำขอรับการประเมิน
แบบขอรับการประเมินเพื่อแต่งตั้งบุคคลให้ด�ำรงต�ำแหน่งประเภทผู้บริหารในสถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป์
ระดับ............................................................
ส่วนที่ ๑
ข้อมูลเบื้องต้นของผู้ขอรับการประเมิน (ผู้ขอรับการประเมินเป็นผู้กรอก)
ชือ่ .....................................สกุล...........................................ต�ำแหน่ง...........................................
ระดับ ...........................................ต�ำแหน่งเลขที.่ ......................สังกัด.............................................................................
อัตราเงินเดือนปัจจุบัน.....................................................บาท
(ให้แนบส�ำเนาวุฒิการศึกษา/การฝึกอบรม)
การศึกษาสูงสุด...............................................................................................................................
(ให้แนบส�ำเนาวุฒิการศึกษา/การฝึกอบรม)
คุณวุฒกิ ารศึกษาอืน่ ...................................................................................................................
ให้แนบส�ำเนา ก.พ.๗/ก.ค.ศ.๑๖ และหนังสือรับรองจากผู้บังคับบัญชา
ประวัตกิ ารท�ำงาน ......................................................................................................................
และให้
จัดท�ำผลงานในต�ำแหน่งหน้าที่ปัจจุบันย้อนหลัง ๓ ปีแนบมาด้วย
..................................................................................................................................................................................
..................................................................................................................................................................................
...................................................................................................................................................................................
ประวัติการถูกลงโทษทางวินัย (ถ้ามี) .........................................................................................
...................................................................................................................................................................................
...................................................................................................................................................................................
..................................................................................................................................................................................
ขอรับรองว่าข้อความดังกล่าวข้างต้นเป็นความจริงทุกประการ
(ลงชื่อ) ...................................................................................ผู้ขอรับการประเมิน
(...................................................................................)
(ต�ำแหน่ง) .................................................................................
(วันที่)............./................................................./........................
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ภาคผนวก ข ส�ำหรับกรรมการประเมิน
แบบประเมินเพื่อแต่งตั้งบุคคลให้ด�ำรงต�ำแหน่งประเภทผู้บริหารในสถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป์
ต�ำแหน่ง........................................................
ผู้รับการประเมิน ชื่อ .................................................................ต�ำแหน่ง.......................................ระดับ....................
ต�ำแหน่งเลขที่ ...........................................................สังกัด.........................................................................................
ระดับที่ ผลการ
หลักฐาน/พฤติกรรมบ่งชี้
คาดหวัง ประเมิน

รายการประเมิน
๑. ด้านผลสัมฤทธิข์ องงานตามตัวชีว้ ดั ของต�ำแหน่งทีค่ รองอยู่
๒. ความรู้ ความสามารถ ทักษะ และ สมรรถนะที่จ�ำเป็น
ส�ำหรับต�ำแหน่งที่จะประเมิน
๒.๑ ความรู้ ความสามารถ ทักษะ
๒.๑.๑ ความรู้ ความสามารถที่จ�ำเป็นส�ำหรับการปฏิบัติงาน
๒.๑.๒ ความรู้เรื่องกฎหมายและระเบียบของทางราชการ
๒.๑.๓ ทักษะที่จ�ำเป็นส�ำหรับการปฏิบัติงาน
๒.๑.๓.๑ ทักษะการใช้คอมพิวเตอร์
๒.๑.๓.๒ ทักษะการใช้ภาษาอังกฤษ
๒.๑.๓.๓ ทักษะการค�ำนวณ
๒.๑.๓.๔ ทักษะการจัดการข้อมูล
๒.๒ สมรรถนะที่จ�ำเป็นส�ำหรับต�ำแหน่งผู้บริหาร
๒.๒.๑ สมรรถนะหลัก
๒.๒.๑.๑ การมุ่งผลสัมฤทธิ์
๒.๒.๑.๒ บริการที่ดี
๒.๒.๑.๓ การพัฒนาตนเอง
๒.๒.๑.๔ การท�ำงานเป็นทีม
๒.๒.๒ สมรรถนะประจ�ำสายงานบุคลากรทางการศึกษา
๒.๒.๒.๑ สมรรถนะด้านการวิเคราะห์ สังเคราะห์และการวิจยั
๒.๒.๒.๒ สมรรถนะด้านการสื่อสารและการจูงใจ
๒.๒.๒.๓ สมรรถนะด้านการพัฒนาศักยภาพบุคคล
๒.๒.๒.๔ สมรรถนะด้านคุณธรรมและจริยธรรม
๒.๒.๒.๕ สมรรถนะด้านการมองภาพองค์รวม
๒.๒.๒.๖ สมรรถนะด้านการสั่งการตามอ�ำนาจหน้าที่
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ระดับที่ ผลการ
หลักฐาน/พฤติกรรมบ่งชี้
คาดหวัง ประเมิน

รายการประเมิน
๓.สมรรถนะทางการบริหาร
๓.๑ สภาวะผู้น�ำ
๓.๒ วิสัยทัศน์
๓.๓ การวางแผนกลยุทธ์ภาครัฐ
๓.๔ ศักยภาพเพื่อน�ำการเปลี่ยนแปลง
๓.๕ การควบคุมตนเอง
๓.๖ การสอนและมอบหมายงาน

ลงชื่อ.........................................................ผู้ประเมิน
(..........................................................)
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ภาคผนวก ค แบบสรุปผลการประเมิน
แบบสรุปผลการประเมิน
การประเมินเพื่อแต่งตั้งบุคคลให้ด�ำรงต�ำแหน่งประเภทผู้บริหารในสถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป์
ระดับ.................................................................
ชือ่ (ผูร้ บั การประเมิน)..........................................................................ต�ำแหน่ง................................................................
ระดับ...........................................................ต�ำแหน่งเลขที.่ ..............................................สังกัด.......................................
ประเมินเมือ่ วันที่ ...............................เดือน........................................พ.ศ. .....................................................................
คะแนนที่ได้ (กรรมการคนที่) คะแนนเฉลี่ย
รายการประเมิน
หมายเหตุ
คนที่ ๑ คนที่ ๒ คนที่ ๓
๑. ด้านผลสัมฤทธิ์ของงานตามตัวชี้วัด
ต้องผ่านการ
ของต�ำแหน่งที่ครองอยู่
ประเมินในแต่ละ
๒. ความรู้ ความสามารถ ทักษะ และสมรรถนะ
ด้านไม่น้อยกว่า
ที่จ�ำเป็นส�ำหรับต�ำแหน่งที่จะประเมิน
ร้อยละ ๘๐
๓. สมรรถนะทางการบริหาร

ความเห็นของคณะกรรมการ..........................................................................................................................................
......................................................................................................................................................................................
......................................................................................................................................................................................
.....................................................................................................................................................................................
(ลงชื่อ)..............................................................ประธานกรรมการ
(.........................................................................)
(ลงชื่อ)..............................................................กรรมการ
(.........................................................................)
(ลงชื่อ)..............................................................กรรมการ
(.........................................................................)
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ภาคผนวก ง แนวทางการประเมิน
แนวทางการประเมินเพื่อแต่งตั้งบุคคลให้ด�ำรงต�ำแหน่งประเภทผู้บริหารในสถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป์
แนบท้ายข้อบังคับสถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป์ว่าด้วยการแต่งตั้งบุคคลให้ด�ำรงต�ำแหน่งประเภทผู้บริหาร
๑. การประเมินผลสัมฤทธิ์ของงานตามตัวชี้วัดของต�ำแหน่งที่ครองอยู่ ให้ประเมินตามหลักเกณฑ์และ
วิธกี ารและใช้แบบประเมินผลการปฏิบตั ริ าชการโดยอนุโลม ผูท้ จี่ ะด�ำรงต�ำแหน่งประเภทผูบ้ ริหารจะต้องได้คะแนน
ในองค์ประกอบนี้ไม่ต�่ำกว่าร้อยละ ๘๐
๒. การประเมินความรู้ ความสามารถ ทักษะที่จ�ำเป็นในการปฏิบัติงานในต�ำแหน่งประเภทผู้บริหาร
ผูจ้ ะด�ำรงต�ำแหน่งในความในข้อ ๖ (๑) ต้องมีความรู้ ความสามารถ และทักษะ อยูใ่ นระดับ ๕ และผูจ้ ะด�ำรงต�ำแหน่ง
ตามความในข้อ ๖ (๒) ต้องมีความรู้ ความสามารถ และทักษะ อยู่ในระดับ ๔
๒.๑ ความรู้ความสามารถที่จ�ำเป็นส�ำหรับการปฏิบัติงาน หมายถึง ความรู้ความสามารถทั่วไป
ที่จ�ำเป็นต้องมีในการปฏิบัติงาน มี ๕ ระดับดังนี้
ระดับที่ ๑ มีวฒ
ุ กิ ารศึกษาระดับปริญญา และสามารถน�ำองค์ความรูท้ ศี่ กึ ษามาใช้ในการปฏิบตั หิ น้าที่
ราชการได้
ระดับที่ ๒ มีความรู้ความสามารถตามที่ก�ำหนดไว้ในระดับที่ ๑ และมีความรู้ความสามารถ
ความช�ำนาญงาน ทักษะ และประสบการณ์สงู เฉพาะด้านหรือเฉพาะทาง โดยใช้หรือประยุกต์หลักการ เหตุผล แนวคิด
วิธีการปฏิบัติงาน หรือพัฒนางานในหน้าที่ หรือแก้ไขปัญหาที่มีความยุ่งยาก และมีขอบเขตกว้างขวาง
ระดับที่ ๓ มีความรู้ความสามารถตามที่ก�ำหนดไว้ในระดับที่ ๒ และมีความรู้ความสามารถ ช�ำนาญ
งาน ทักษะ และประสบการณ์สูงมากเฉพาะด้านหรือเฉพาะทาง โดยใช้หรือประยุกต์หลักการ เหตุผล แนวความคิด
วิธีการปฏิบัติงาน หรือ พัฒนางานในหน้าที่ หรือ แก้ไขปัญหาที่มีความยุ่งยากมากและมีขอบเขตกว้างขวาง
ระดับที่ ๔ มีความรูค้ วามสามารถตามทีก่ ำ� หนดไว้ในระดับที่ ๓ และมีความเชีย่ วชาญและประสบการณ์
สูงเกี่ยวกับทฤษฎีหลักวิชา หรือหลักการเกี่ยวกับงานเฉพาะด้านหรือเฉพาะทาง โดยประยุกต์ทฤษฎี แนวความคิด
เพือ่ แก้ไขปัญหาทีม่ คี วามยุง่ ยากมากและมีขอบเขตกว้างขวาง หรือถ่ายทอดความรูต้ ลอดจนให้คำ� ปรึกษาแนะน�ำได้
ระดับที่ ๕ มีความรู้ความสามารถตามที่ก�ำหนดไว้ในระดับที่ ๔ และมีความเชี่ยวชาญประยุกต์ทฤษฎี
แนวความคิด เพื่อแก้ไขปัญหาที่มีความยุ่งยากมากและมีขอบเขตกว้างขวาง หรือถ่ายทอดความรู้ตลอดจนให้คำ�
ปรึกษาแนะน�ำได้
๒.๒ ความรู้เกี่ยวกับกฎหมายและระเบียบราชการ หมายถึง ความรู้เรื่องกฎหมายตลอดจน
กฎระเบียบต่าง ๆ ที่ต้องใช้ในการปฏิบัติหน้าที่ราชการ มี ๕ ระดับดังนี้
ระดับที่ ๑ มีความรูค้ วามเข้าใจกฎหมาย หรือระเบียบทีเ่ กีย่ วข้องกับการปฏิบตั หิ น้าทีร่ าชการประจ�ำ
ที่ปฏิบัติอยู่
ระดับที่ ๒ มีความรู้ความเข้าใจตามที่ก�ำหนดไว้ในระดับที่ ๑ และสามารถหาค�ำตอบในทางกฎหมาย
ได้เมื่อมีข้อสงสัยในการปฏิบัติหน้าที่ราชการ
ระดับที่ ๓ มีความรูค้ วามเข้าใจตามทีก่ ำ� หนดไว้ในระดับที่ ๒ และสามารถน�ำไปประยุกต์เพือ่ แก้ปญ
ั หา
ในทางกฎหมาย หรือตอบค�ำถามข้อสงสัยในการปฏิบัติหน้าที่ราชการให้แก่หน่วยงานหรือบุคคลที่เกี่ยวข้องได้
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ระดับที่ ๔ มีความรู้ความเข้าใจตามที่ก�ำหนดไว้ในระดับที่ ๓ และมีความรู้ความเข้าใจกฎหมาย
หรือระเบียบอื่นที่เกี่ยวข้องกับกฎหมายหรือระเบียบในการปฏิบัติหน้าที่ราชการรวมทั้งสามารถแนะน�ำหรือ
ให้ค�ำปรึกษาในภาพรวมได้
ระดับที่ ๕ มีความรู้ความเข้าใจตามที่ก�ำหนดไว้ในระดับที่ ๔ และมีความเชี่ยวชาญทางกฎหมาย
สามารถให้ค�ำแนะน�ำปรึกษา วิเคราะห์เหตุผลและแก้ไขปัญหาได้อย่างมีประสิทธิภาพ
๒.๓ ทักษะที่จ�ำเป็นส�ำหรับการปฏิบัติงาน
๒.๓.๑ ทักษะการใช้คอมพิวเตอร์ หมายถึง ทักษะในการใช้โปรแกรมคอมพิวเตอร์ตา่ งๆ อย่าง
มีประสิทธิภาพ มี ๕ ระดับดังนี้
ระดับที่ ๑ สามารถใช้คอมพิวเตอร์ในระดับเบื้องต้นได้
ระดับที่ ๒ มีทักษะระดับที่ ๑ และสามารถใช้โปรแกรมขั้นพื้นฐานได้อย่างคล่องแคล่ว
			 ระดับที่ ๓ มีทกั ษะระดับที่ ๒ และสามารถใช้โปรแกรมต่าง ๆ ในการปฏิบตั งิ านได้อย่างคล่องแคล่ว
ระดับที่ ๔ มีทักษะระดับที่ ๓ และมีความเชี่ยวชาญในโปรแกรมที่ใช้หรือสามารถแก้ไขหรือ
ปรับปรุงโปรแกรมเพื่อน�ำมาพัฒนาระบบการปฏิบัติงานได้
ระดับที่ ๕ มีทักษะระดับที่ ๔ และมีความเข้าใจอย่างลึกซึ้ง เชี่ยวชาญในโปรแกรมต่างๆอย่าง
กว้างขวาง หรือสามารถเขียนโปรแกรมเพื่อน�ำมาพัฒนาระบบการปฏิบัติงานได้
๒.๓.๒ ทักษะการใช้ภาษาอังกฤษ หมายถึง ทักษะในการน�ำภาษาอังกฤษมาใช้ในงานมี
๕ ระดับดังนี้
ระดับที่ ๑ สามารถพูด เขียน อ่าน และฟังภาษาอังกฤษในระดับเบื้องต้น และสื่อสารให้เข้าใจได้
ระดับที่ ๒ มีทักษะระดับที่ ๑ และสามารถพูด เขียน อ่าน และฟังภาษาอังกฤษและท�ำความ
เข้าใจสาระส�ำคัญของเนื้อหาต่างๆได้
ระดับที่ ๓ มีทักษะระดับที่ ๒ และสามารถใช้ภาษาอังกฤษเพื่อการติดต่อสัมพันธ์ในการปฏิบัติ
งานได้โดยถูกหลักไวยากรณ์
ระดับที่ ๔ มีทกั ษะระดับที่ ๓ และเข้าใจส�ำนวนภาษาอังกฤษในรูปแบบต่างๆ สามารถประยุกต์
ใช้ในงานได้อย่างถูกต้องทั้งในหลักไวยากรณ์และความเหมาะสมในเชิงเนื้อหา
ระดับที่ ๕ มีทักษะระดับที่ ๔ และมีความเชี่ยวชาญในการใช้ภาษาอังกฤษอย่างลึกซึ้ง
ใกล้เคียงกับเจ้าของภาษา สามารถประยุกต์โวหารทุกรูปแบบได้อย่างคล่องแคล่ว ถูกต้อง และสละสลวย อีกทั้งมี
ความเชี่ยวชาญ ศัพท์เฉพาะด้านในสาขาของตนเองได้อย่างลึกซึ้ง
๒.๓.๓ ทักษะในการคิดค�ำนวณ หมายถึง ทักษะในการท�ำความเข้าใจและคิดค�ำนวณข้อมูล
ต่างๆ ได้อย่างถูกต้องมี ๕ ระดับดังนี้
ระดับที่ ๑ มีทักษะในการคิดค�ำนวณขั้นพื้นฐานได้อย่างถูกต้องและรวดเร็ว
ระดับที่ ๒ มีทักษะตามที่ก�ำหนดไว้ในระดับที่ ๑ และสามารถท�ำความเข้าใจข้อมูลด้านตัวเลข
ได้อย่างถูกต้อง
ระดับที่ ๓ มีทกั ษะตามทีก่ ำ� หนดไว้ในระดับที่ ๒ และสามารถใช้สตู รคณิตศาสตร์ หรือเครือ่ งมือ
ต่างๆ ในการค�ำนวณข้อมูลด้านตัวเลขได้
ระดับที่ ๔ มีทักษะตามที่ก�ำหนดไว้ในระดับที่ ๓ และสามารถวิเคราะห์ข้อมูลสถิติและตัวเลข
ที่ซับซ้อนได้
ระดับที่ ๕ แสดงสมรรถนะระดับที่ ๔ และประสานสัมพันธ์ส่งเสริมขวัญก�ำลังใจของทีมเพื่อ
รวมพลังกันในการปฏิบัติภารกิจใหญ่น้อยต่างๆ ให้บรรลุผล
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๓.๒ สมรรถนะประจ�ำสายงานบุคลากรทางการศึกษาหมายถึง สมรรถนะที่ก�ำหนดเฉพาะส�ำหรับ
ต�ำแหน่งบุคลากรทางการศึกษา เพื่อสนับสนุนให้บุคลากรที่ด�ำรงต�ำแหน่งนั้นแสดงพฤติกรรมที่เหมาะสมกับหน้าที่
และส่งเสริมให้สามารถปฏิบัติภารกิจในหน้าที่ได้ดียิ่งขึ้น
๓.๒.๑ สมรรถนะด้านการวิเคราะห์ สังเคราะห์และการวิจยั หมายถึง การท�ำความเข้าใจและ
วิเคราะห์สถานการณ์ ประเด็นปัญหา แนวคิด โดยการแยกแยะประเด็นออกเป็นส่วนย่อยๆ หรือทีละขัน้ ตอน รวมถึง
การจัดหมวดหมู่อย่างเป็นระบบระเบียบเปรียบเทียบแง่มุมต่างๆ สามารถล�ำดับความส�ำคัญช่วงเวลา เหตุและผล
ของเหตุการณ์ได้ รวมถึงการรูจ้ กั สังเกต ตัง้ สมมุตฐิ านเพือ่ การวิจยั เพือ่ การพัฒนาและการแก้ปญ
ั หาได้มี ๖ ระดับดังนี้
ระดับที่ ๐ ไม่แสดงสมรรถนะด้านนี้ หรือแสดงอย่างไม่ชัดเจน
ระดับที่ ๑ แยกแยะประเด็นปัญหาหรืองานออกเป็นส่วนๆ หรือรวบรวมปัญหาได้
ระดับที่ ๒ แสดงสมรรถนะระดับที่ ๑ และสร้างสัมพันธ์ของปัญหาหรือของงาน
ระดับที่ ๓ แสดงสมรรถนะระดับที่ ๒ และเข้าใจความสัมพันธ์ที่ซับซ้อนของปัญหา รู้จัก
ตั้งสมมุติฐานวิเคราะห์ สังเคราะห์ แปลผลข้อมูลเพื่อหาทางแก้ปัญหาได้
ระดับที่ ๔ แสดงสมรรถนะระดับที่ ๓ รู้จักตั้งสมมุติฐานวิเคราะห์ สังเคราะห์ แปลผลข้อมูล
เพื่อหาทางแก้ปัญหา รวมถึงการท�ำวิจัยเพื่อพัฒนาหรือแก้ปัญหาได้
ระดับที่ ๕ แสดงสมรรถนะระดับที่ ๔ และใช้เทคนิคและแปรรูปแบบต่างๆ ในการก�ำหนด
แผนงานหรือขัน้ ตอนการท�ำงาน หรือการวิจยั เพือ่ พัฒนา เพือ่ เตรียมทางเลือกส�ำหรับป้องกันหรือแก้ไขปัญหาทีเ่ กิดขึน้
๓.๒.๒ สมรถนะด้านการสื่อสารและการจูงใจ หมายถึง ความสามารถสื่อสารด้วยการเขียน
การพูด โดยใช้สื่อต่างๆ เพื่อให้ผู้อื่นเข้าใจยอมรับ และสนับสนุนความคิดของตน มี ๖ ระดับดังนี้
ระดับที่ ๐ ไม่แสดงสมรรถนะด้านนี้ หรือแสดงอย่างไม่ชัดเจน
ระดับที่ ๑ น�ำเสนอข้อมูลหรือความเห็นอย่างตรงไปตรงมา
ระดับที่ ๒ แสดงสมรรถนะระดับที่ ๑ และใช้ความพยายามขั้นต้นในการจูงใจ
ระดับที่ ๓ แสดงสมรรถนะระดับที่ ๒ และปรับรูปแบบการน�ำเสนอเพื่อการจูงใจ
ระดับที่ ๔ แสดงสมรรถนะระดับที่ ๓ และใช้ศิลปะในการจูงใจ
ระดับที่ ๕ แสดงสมรรถนะระดับที่ ๔ และใช้กลยุทธ์ซับซ้อนในการจูงใจ
๓.๒.๓ สมรรถนะด้านการพัฒนาศักยภาพของบุคคล หมายถึง ความใส่ใจหรือตั้งใจที่จะ
ส่งเสริมปรับปรุงและพัฒนาให้ผู้อื่นมีศักยภาพหรือมีสุขภาวะทั้งทางปัญญา ร่างกาย จิตใจ และทัศนคติที่ดีอย่าง
ยั่งยืนเกินกว่ากรอบของการปฏิบัติหน้าที่ มี ๖ ระดับดังนี้
ระดับที่ ๐ ไม่แสดงสมรรถนะด้านนี้ หรือแสดงอย่างไม่ชัดเจน
ระดับที่ ๑ ใส่ใจและให้ความส�ำคัญในการส่งเสริมและพัฒนาผู้อื่น
ระดับที่ ๒ แสดงสมรรถนะระดับที่ ๑ และสอนหรือให้ค�ำแนะน�ำผู้อื่นเพื่อพัฒนาผู้อื่นให้มี
ศักยภาพหรือมีสุขภาวะทั้งทางปัญญา ร่างกาย จิตใจ
ระดับที่ ๓ แสดงสมรรถนะระดับที่ ๒ และใส่ใจในการให้เหตุผลประกอบการแนะน�ำ  หรือมี
ส่วนสนับสนุนในการพัฒนาผู้อื่น
ระดับที่ ๔ แสดงสมรรถนะระดับที่ ๓ และติดตามและให้ค�ำติชมเพื่อส่งเสริมการพัฒนาอย่าง
ต่อเนื่อง
ระดับที่ ๕ แสดงสมรรถนะระดับที่ ๔ และมุ่งเน้นการพัฒนาจากรากของปัญหา หรือความ
ต้องการที่แท้จริง
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๓.๒.๔ สมรรถนะด้านคุณธรรมและจริยธรรม หมายถึง การครองตนและการประพฤติ
ปฏิบัติถูกต้องเหมาะสมทั้งตามหลักกฎหมายและคุณธรรมจริยธรรม ตลอดจนหลักแนวทางในวิชาชีพของตน
โดยมุ่งประโยชน์ของประเทศชาติมากกว่าประโยชน์ส่วนตน ทั้งนี้ เพื่อธ�ำรงรักษาศักดิ์ศรีแห่งอาชีพข้าราชการ
อีกทัง้ เพือ่ เป็นก�ำลังส�ำคัญในการสนับสนุนผลักดันให้ภารกิจหลักภาครัฐบรรลุเป้าหมายทีก่ ำ� หนดไว้ มี ๖ ระดับ ดังนี้
ระดับที่ ๐ ไม่แสดงสมรรถนะด้านนี้ หรือแสดงอย่างไม่ชัดเจน
ระดับที่ ๑ ปฏิบตั หิ น้าทีด่ ว้ ยความโปร่งใส ซือ่ สัตย์สจุ ริต ถูกต้อง ทัง้ ตามหลักกฎหมาย จริยธรรม
และระเบียบวินัย
ระดับที่ ๒ แสดงสมรรถนะระดับที่ ๑ และมีจิตส�ำนึกและความภูมิใจในการเป็นข้าราชการ
อุทิศแรงกายแรงใจผลักดันให้ภารกิจหลักของตนและหน่วยงานบรรลุผล เพื่อสนับสนุนส่งเสริมการพัฒนาประเทศ
ชาติและสังคมไทย
ระดับที่ ๓ แสดงสมรรถนะระดับที่ ๒ และยึดมั่นในหลักการและจรรยาบรรณและวิชาชีพ
ไม่เบี่ยงเบนด้วยอคติ หรือผลประโยชน์ส่วนตน
ระดับที่ ๔ แสดงสมรรถนะระดับที่ ๓ และตัดสินใจในหน้าที่ ปฏิบัติราชการด้วยความถูกต้อง
โปร่งใส เป็นธรรม แม้ผลของการปฏิบตั อิ าจสร้างศัตรูหรือก่อความไม่พงึ พอใจให้แก่ผทู้ เี่ กีย่ วข้องหรือเสียผลประโยชน์
ระดับที่ ๕ แสดงสมรรถนะระดับที่ ๔ และธ�ำรงความถูกต้อง ยืนหยัดพิทักษ์ผลประโยชน์และ
ชื่อเสียงของประเทศชาติ แม้ในสถานการณ์ที่อาจเสี่ยงต่อความมั่งคงในต�ำแหน่งหน้าที่การงาน หรืออาจเสี่ยงภัย
ต่อชีวิต
๓.๒.๕ สมรรถนะด้านการมองภาพองค์รวมหมายถึง ความคิดในเชิงสังเคราะห์ มองภาพ
องค์รวม โดยการจับประเด็น สรุปแบบเชือ่ มโยงหรือประยุกต์แนวทางจากสถานการณ์ ข้อมูลหรือทัศนะต่างๆ จนได้
เป็นกรอบความคิดหรือแนวคิดใหม่มี ๖ ระดับดังนี้
ระดับที่ ๐ ไม่แสดงสมรรถนะด้านนี้ หรือแสดงอย่างไม่ชัดเจน
ระดับที่ ๑ ใช้กฎพื้นฐานทั่วไป
ระดับที่ ๒ แสดงสมรรถนะระดับที่ ๑ และประยุกต์ใช้ประสบการณ์
ระดับที่ ๓ แสดงสมรรถนะระดับที่ ๒ และประยุกต์ใช้ทฤษฎีหรือแนวคิดที่ซับซ้อน
ระดับที่ ๔ แสดงสมรรถนะระดับที่ ๓ และอธิบายข้อมูล หรือสถานการณ์ที่มีความยุ่งยาก
ซับซ้อนให้เข้าใจได้ง่าย
ระดับที่ ๕ แสดงสมรรถนะระดับที่ ๔ และคิดริเริ่มสร้างสรรค์องค์ความรู้ใหม่
๓.๒.๖ สมรรถนะด้านการสั่งการตามอ�ำนาจหน้าที่ หมายถึง การก�ำกับดูแลให้ผู้อื่นปฏิบัติ
ตามมาตรฐาน กฎ ระเบียบ ข้อบังคับ โดยอาศัยอ�ำนาจตามกฎหมาย หรือตามต�ำแหน่งหน้าที่ การก�ำกับดูแลนี้
หมายความรวมถึงการออกค�ำสั่งโดยปกติทั่วไปจนถึงการใช้อ�ำนาจตามกฎหมายกับผู้ฝ่าฝืน มี ๖ ระดับดังนี้
ระดับที่ ๐ ไม่แสดงสมรรถนะด้านนี้ หรือแสดงอย่างไม่ชัดเจน
ระดับที่ ๑ สั่งให้กระท�ำการใดๆ ตามมาตรฐาน กฎ ระเบียบ ข้อบังคับ
ระดับที่ ๒ แสดงสมรรถนะระดับที่ ๑ และก�ำหนดขอบเขตข้อจ�ำกัดในการกระท�ำการใดๆ
ระดับที่ ๓ แสดงสมรรถนะระดับที่ ๒ และสั่งปรับมาตรฐาน หรือปรับปรุงการปฏิบัติงานให้ดีขึ้น
ระดับที่ ๔ แสดงสมรรถนะระดับที่ ๓ ติดตามและควบคุมการปฏิบตั ติ ามมาตรฐาน กฎ ระเบียบ
ข้อบังคับ
ระดับที่ ๕ แสดงสมรรถนะระดับที่ ๔ และด�ำเนินการในกรณีที่มีการไม่ปฏิบัติให้เป็นไปตาม
มาตรฐาน หรือขัดต่อกฎหมาย กฎ ระเบียบ ข้อบังคับ
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๔. การประเมินสมรรถนะทางการบริหาร หมายถึง คุณลักษณะเชิงพฤติกรรมที่ก�ำหนดเฉพาะส�ำหรับ
ต�ำแหน่งประเภทผู้บริหาร เพื่อส่งเสริมและพัฒนาศักยภาพทางการบริหารให้สามารถปฏิบัติภารกิจได้อย่างมี
ประสิทธิภาพและประสิทธิผล ผู้จะด�ำรงต�ำแหน่งตามความในข้อ ๖ (๑) ต้องมีระดับสมรรถนะอยู่ในระดับ ๕ และ
ผู้จะด�ำรงต�ำแหน่งตามความในข้อ ๖ (๒) ต้องมีระดับสมรรถนะอยู่ในระดับ ๔
๔.๑ ภาวะผูน้ ำ 
� หมายถึง ความสามารถ หรือความตัง้ ใจทีจ่ ะรับบทเป็นผูน้ ำ� ของกลุม่ ก�ำหนดทิศทาง
เป้าหมาย วิธกี ารท�ำงาน ให้ทมี ปฏิบตั งิ านได้อย่างราบรืน่ เต็มประสิทธิภาพและบรรลุวตั ถุประสงค์ของส่วนราชการ
มี ๖ ระดับ ดังนี้
ระดับที่ ๐ ไม่แสดงสมรรถนะด้านนี้ หรือแสดงอย่างไม่ชัดเจน
ระดับที่ ๑ ด�ำเนินการประชุมได้ดีและคอยแจ้งข่าวสารความเป็นไปโดยตลอด
ระดับที่ ๒ แสดงสมรรถนะระดับที่ ๑ และเป็นผูน้ ำ� ในการท�ำงานของกลุม่ และใช้อำ� นาจอย่างยุตธิ รรม
ระดับที่ ๓ แสดงสมรรถนะระดับที่ ๒ และให้การดูแลและช่วยเหลือทีมงาน
ระดับที่ ๔ แสดงสมรรถนะระดับที่ ๓ และประพฤติตนสมกับเป็นผู้น�ำ
ระดับที่ ๕ แสดงสมรรถนะระดับที่ ๔ และน�ำทีมงานให้ก้าวไปสู่พันธกิจระยะยาวขององค์กร
๔.๒ วิสยั ทัศน์ หมายถึง ความสามารถในการก�ำหนดทิศทาง ภารกิจ และเป้าหมายการท�ำงานอย่าง
ชัดเจน และความสามารถในการสร้างความร่วมแรงร่วมใจเพื่อให้ภารกิจบรรลุวัตถุประสงค์ มี ๖ ระดับ ดังนี้
ระดับที่ ๐ ไม่แสดงสมรรถนะด้านนี้ หรือแสดงอย่างไม่ชัดเจน
ระดับที่ ๑ รู้และเข้าใจวิสัยทัศน์ขององค์กร
ระดับที่ ๒ แสดงสมรรถนะระดับที่ ๑ และช่วยท�ำให้ผู้อื่นเข้าใจวิสัยทัศน์ขององค์กร
ระดับที่ ๓ แสดงสมรรถนะระดับที่ ๒ และสร้างแรงจูงใจให้ผู้อื่นเต็มใจที่จะปฏิบัติตามวิสัยทัศน์
ระดับที่ ๔ แสดงสมรรถนะระดับที่ ๓ และก�ำหนดนโยบายให้สอดคล้องกับวิสยั ทัศน์ของส่วนราชการ
ระดับที่ ๕ แสดงสมรรถนะระดับที่ ๔ และก�ำหนดวิสยั ทัศน์ของส่วนราชการให้สอดคล้องกับวิสยั ทัศน์
ระดับประเทศ
๔.๓ การวางแผนกลยุทธ์ภาครัฐ หมายถึง ความเข้าใจวิสยั ทัศน์และนโยบายภาครัฐและสามารถน�ำ
มาประยุกต์ใช้ในการก�ำหนดกลยุทธ์ของส่วนราชการได้มี ๖ ระดับ ดังนี้
ระดับที่ ๐ ไม่แสดงสมรรถนะด้านนี้ หรือแสดงอย่างไม่ชัดเจน
ระดับที่ ๑ รู้และเข้าใจนโยบายรวมทั้งภารกิจภาครัฐ ว่ามีความเกี่ยวโยงกับหน้าที่ ความรับผิดชอบ
ของหน่วยงานอย่างไร
ระดับที่ ๒ แสดงสมรรถนะระดับที่ ๑ และน�ำประสบการณ์มาประยุกต์ใช้ในการก�ำหนดกลยุทธ์ได้
ระดับที่ ๓ แสดงสมรรถนะระดับที่ ๒ และน�ำทฤษฎีหรือแนวคิดซับซ้อนมาใช้ในการก�ำหนดกลยุทธ์
ระดับที่ ๔ แสดงสมรรถนะระดับที่ ๓ และก�ำหนดกลยุทธ์ที่สอดคล้องกับสถานการณ์ต่างๆ ที่เกิดขึ้น
ระดับที่ ๕ แสดงสมรรถนะระดับที่ ๔ และบูรณาการองค์ความรู้ใหม่มาใช้ในการก�ำหนดกลยุทธ์
ภาครัฐวิสัยทัศน์ระดับประเทศ
๔.๔ ศักยภาพเพือ่ น�ำการเปลีย่ นแปลง หมายถึง ความสามารถในการกระตุน้ หรือผลักดันหน่วยงาน
ไปสู่การปรับเปลี่ยนที่เป็นประโยชน์ รวมถึงการสื่อสารให้ผู้อื่นรับรู้ เข้าใจ และด�ำเนินการให้การปรับเปลี่ยนนั้น
เกิดขึ้นจริงมี ๖ ระดับ ดังนี้
ระดับที่ ๐ ไม่แสดงสมรรถนะด้านนี้ หรือแสดงอย่างไม่ชัดเจน
ระดับที่ ๑ เห็นความจ�ำเป็นของการปรับเปลี่ยน
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ระดับที่ ๒ แสดงสมรรถนะระดับที่ ๑ และสามารถท�ำให้ผู้อื่นเข้าใจการปรับเปลี่ยนที่จะเกิดขึ้น
ระดับที่ ๓ แสดงสมรรถนะระดับที่ ๒ และกระตุน้ และสร้างแรงจูงใจให้ผอู้ นื่ เห็นความส�ำคัญของการ

ระดับที่ ๔ แสดงสมรรถนะระดับที่ ๓ และวางแผนงานที่ดีเพื่อรับการเปลี่ยนแปลงในองค์กร
ระดับที่ ๕ แสดงสมรรถนะระดับที่ ๔ และผลักดันให้เกิดการปรับเปลี่ยนอย่างมีประสิทธิภาพ
๔.๕ การควบคุมตนเอง หมายถึง ความสามารถในการควบคุมอารมณ์และพฤติกรรมในสถานการณ์
ทีอ่ าจจะถูกยัว่ ยุ หรือเผชิญหน้ากับความไม่เป็นมิตร หรือต้องท�ำงานภายใต้สภาวะกดดัน รวมถึงความอดทนอดกลัน้
เมื่ออยู่ในสถานการณ์ที่ก่อความเครียดอย่างต่อเนื่อง มี ๖ ระดับ ดังนี้
ระดับที่ ๐ ไม่แสดงสมรรถนะด้านนี้ หรือแสดงอย่างไม่ชัดเจน
ระดับที่ ๑ ไม่แสดงพฤติกรรมที่ไม่เหมาะสม
ระดับที่ ๒ แสดงสมรรถนะระดับที่ ๑ และควบคุมอารมณ์ในแต่ละสถานการณ์ได้เป็นอย่างดี
ระดับที่ ๓ แสดงสมรรถนะระดับที่ ๒ และสามารถใช้ถ้อยทีวาจา หรือปฏิบัติงานต่อไปได้อย่างสงบ
แม้จะอยู่ในภาวะที่ถูกยั่วยุ
ระดับที่ ๔ แสดงสมรรถนะระดับที่ ๓ และจัดการความเครียดได้อย่างมีประสิทธิภาพ
ระดับที่ ๕ แสดงสมรรถนะระดับที่ ๔ และเอาชนะอารมณ์ด้วยความเข้าใจ
๔.๖ การสอนงานและการมอบหมายงาน หมายถึง ความตัง้ ใจทีจ่ ะส่งเสริมการเรียนรูห้ รือการพัฒนา
ผู้อื่นในระยะยาวจนถึงระดับที่เชื่อมั่นว่าจะสามารถมอบหมายหน้าที่ความรับผิดชอบให้ผู้นั้นมีอิสระที่จะตัดสินใจ
ในการปฏิบัติหน้าที่ราชการของตนได้มี ๖ ระดับ ดังนี้
ระดับที่ ๐ ไม่แสดงสมรรถนะด้านนี้ หรือแสดงอย่างไม่ชัดเจน
ระดับที่ ๑ สอนงานหรือให้ค�ำแนะน�ำเกี่ยวกับวิธีปฏิบัติงาน
ระดับที่ ๒ แสดงสมรรถนะระดับที่ ๑ และตั้งใจพัฒนาผู้ใต้บังคับบัญชาให้มีศักยภาพ
ระดับที่ ๓ แสดงสมรรถนะระดับที่ ๒ และวางแผน เพือ่ ให้โอกาสผูใ้ ต้บงั คับบัญชาแสดงความสามารถ
ในการท�ำงาน
ระดับที่ ๔ แสดงสมรรถนะระดับที่ ๓ และสามารถช่วยแก้ปญ
ั หาทีเ่ ป็นอุปสรรคต่อการพัฒนาศักยภาพ
ของผู้ใต้บังคับบัญชา
ระดับที่ ๕ แสดงสมรรถนะระดับที่ ๔ และท�ำให้ส่วนราชการมีระบบการสอนงานและการมอบหมาย
หน้าที่ความรับผิดชอบ
๕. การกรอกข้อมูลในภาคผนวก ข แบบสรุปผลการประเมิน
๕.๑ ด้านผลสัมฤทธิ์ของงานตามตัวชี้วัดของต�ำแหน่งที่ครองอยู่ ให้น�ำคะแนนของกรรมการแต่ละ
คนมากรอกโดยแปลงตัวเลขให้เป็นร้อยละ
๕.๒ ด้านความรู้ ความสามารถ ทักษะ และสมรรถนะที่จ�ำเป็นส�ำหรับต�ำแหน่งที่จะประเมิน และ
ด้านสมรรถนะทางการบริหารให้แปลงข้อมูลเป็นร้อยละดังนี้
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การประเมิน
จ�ำนวน
สมรรถนะ /
หัวข้อที่ประเมิน

หลักเกณฑ์การประเมิน

คูณด้วย

๑. จ�ำนวนสมรรถนะทางการบริหาร สูงกว่า หรือเท่ากับระดับ
สมรรถนะทางการบริหารที่คาดหวัง
๒. จ�ำนวนสมรรถนะทางการบริหาร ต�่ำกว่า ระดับสมรรถนะ
ทางการบริหาร ที่คาดหวัง ๑ ระดับ
๓. จ�ำนวนสมรรถนะทางการบริหาร ต�่ำกว่า ระดับสมรรถนะ
ทางการบริหาร ที่คาดหวัง ๒ ระดับ
๔. จ�ำนวนสมรรถนะทางการบริหาร ต�่ำกว่า ระดับสมรรถนะ
ทางการบริหาร ที่คาดหวัง ๓ ระดับ
๕. ผลรวมคะแนน
๖. สรุปคะแนนสมรรถนะ=                             ผลรวมคะแนน

คะแนน

๓
๒
๑
๐

                                   สมรรถนะทางการบริหารที่ใช้ในการประเมิน x ๓ คะแนน
๖. หากกรรมการคนใดมีความเห็นแย้งหรือประสงค์จะแสดงความคิดเห็นอื่นใด ให้ท�ำเป็นบันทึกแนบ
ผลการประเมินเพื่อเสนอพร้อมผลการประเมินต่อไป
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