แบบ ก.บ.ม.พนง.14 (กรณีใช้ผลงาน)

แบบคําขอรับการแต่งตั้ง
เพื่อขอรับการแต่งตั้งตําแหน่งประเภททั่วไป { ระดับชํานาญงาน { ระดับชํานาญงานพิเศษ หรือ
ตําแหน่งประเภทวิชาชีพเฉพาะหรือเชีย่ วชาญเฉพาะ { ระดับชํานาญการ { ระดับชํานาญการพิเศษ
{ ระดับเชีย่ วชาญ { ระดับเชี่ยวชาญพิเศษ (กรณีใช้ผลงาน)
ชื่อ-สกุล.........................................................................ตําแหน่ง...............................................................................
สังกัด คณะ/สํานัก.........................................................................................................................................................
ขอกําหนดตําแหน่งระดับ □ ชํานาญงาน □ ชํานาญงานพิเศษ

□ ชํานาญการ □ ชํานาญการพิเศษ
□ เชี่ยวชาญ □ เชี่ยวชาญพิเศษ
ด้วย { วิธีปกติ { วิธพ
ี ิเศษ
ด้านที่มีความเชี่ยวชาญ ...............................................................................................................................
(ระบุเฉพาะกรณีการขอกําหนดตําแหน่งระดับชํานาญงานพิเศษ ระดับชํานาญการพิเศษ ระดับเชี่ยวชาญ ระดับเชี่ยวชาญพิเศษ)

ส่วนที่ 1 ข้อมูลเบื้องต้นของผู้รับการประเมิน (ส่วนที่ 1-6 ผู้ขอกําหนดตําแหน่งกรอก)
1) ประวัติส่วนตัว
1.1 เกิดวันที่...........เดือน.......................................พ.ศ.....................
1.2 อายุ..............ปี
1.3 การศึกษาระดับอุดมศึกษา (เรียงจากวุฒิสูงสุดตามลําดับ)
วุฒิ
ปี พ.ศ. ที่จบ
ชื่อสถานศึกษา
1.3.1........................................................................................................................................
1.3.2........................................................................................................................................
1.4 วิทยานิพนธ์หรือสารนิพนธ์ในระดับบัณฑิตศึกษา
1.4.1.......................................................................................................................................
1.4.2.......................................................................................................................................
2) ประวัติการรับราชการ
2.1 ปัจจุบันดํารงตําแหน่งประเภททั่วไป/ประเภทวิชาชีพเฉพาะหรือเชี่ยวชาญเฉพาะตําแหน่ง …….……….
....................................................................................................................ค่าจ้าง.......................บาท
ได้รับการแต่งตั้งเมื่อวันที่....................................................
2.2 ตําแหน่งประจําอื่นๆ (ระบุชื่อตําแหน่งอื่นๆ นอกเหนือจากตําแหน่งประจํา)
2.2.1 ……………………………..................................................................…………………………………………..
2.2.2 …………………………………………..................................................................……………………………..
2.2.3 ………………………….................................................................……………………………………………..
รวมเวลารับราชการ................................................ปี
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ส่วนที่ 2 ผลสัมฤทธิข์ องงานตามตัวชี้วัดของตําแหน่งที่ครองอยู่
ให้นําข้อมูลตามแบบรายงานภาระงานตามข้อตกลงและแบบประเมินผลการปฏิบัติราชการบุคลากร
ประเภทสายสนับสนุนวิชาการ (แบบ ป.สน.02) ในช่วงปีที่ผ่านมาใช้ประกอบการพิจารณาการประเมินผลสัมฤทธิ์
ของงาน
ส่วนที่ 3 ความรู้ ความสามารถ ทักษะ สมรรถนะหลัก และสมรรถนะทีจ่ ําเป็นสําหรับตําแหน่ง
ให้นําข้อมูลตามแบบรายงานภาระงานตามข้อตกลงและแบบประเมินผลการปฏิบัติราชการบุคลากร
ประเภทสายสนับสนุนวิชาการ (แบบ ป.สน.02) ในช่วงปีที่ผ่านมาใช้ประกอบการพิจารณาการประเมินพฤติกรรม
การปฏิบัติราชการ
ส่วนที่ 4 การใช้ความรู้ความสามารถในงานสนับสนุนงานบริการวิชาการหรืองานวิชาชีพบริการต่อสังคม
เช่น การให้ความคิดเห็น คําแนะนํา หรือเสนอแนะการให้คําปรึกษาแนะนํา การอบรมและเผยแพร่ความรู้เกี่ยวกับหลักการ
แนวทาง ระบบ รูปแบบเทคนิคและวิธีการในการแก้ไขปัญหาหรือการพัฒนางานสนับสนุนงานบริการวิชาการหรืองานวิชาชีพ
นั้นๆ (สําหรับตําแหน่งระดับเชี่ยวชาญ)

การใช้ความรู้ความสามารถในงานสนับสนุน
งานบริการวิชาการหรืองานวิชาชีพบริการต่อสังคม
(ของผู้รับการประเมิน)
1.

2.

3.

4.

5.

ระบุเอกสารหรือกรณีอ้างอิง

-3ส่วนที่ 5 ความเป็นที่ยอมรับในงานด้านนั้นๆ หรือในวงวิชาการหรือวิชาชีพ
หมายถึง ผลงานได้รับการยอมรับ ยกย่อง หรือได้รับรางวัลในระดับชาติ หรือผลการปฏิบัติงานสนับสนุนงานบริการ
วิชาการหรืองานวิชาชีพหรือในงานที่เกี่ยวข้อง ซึ่งเป็นที่ยอมรับอย่างกว้างขวางในระดับชาติหรือระดับนานาชาติ (สําหรับ
ตําแหน่งระดับเชี่ยวชาญพิเศษ)

ความเป็นที่ยอมรับในงานด้านนั้น ๆ
หรือในวงวิชาการหรือวิชาชีพ (ของผูร้ ับการประเมิน)
1.

2.

3.

4.

5.

ระบุเอกสารหรือกรณีอ้างอิง

-4ส่วนที่ 6 ผลงานที่เสนอขอกําหนดตําแหน่ง
คําชี้แจง 1. การเขี ย นผลงานให้ เ ขี ย นตามหลั ก บรรณานุ ก รม อั น ประกอบด้ ว ยชื่ อ ผู้ แ ต่ ง ปี พ.ศ. ชื่ อ เรื่ อ ง
แหล่งพิมพ์ จํานวนหน้าเป็นต้น และระบุสัดส่วนการมีส่วนร่วมในผลงาน
2. ให้ระบุผลงานที่เคยใช้ในการขอกําหนดระดับตําแหน่งต่าง ๆ มาแล้ว เช่น ขอกําหนดตําแหน่งระดับ
ชํานาญการพิเศษ ให้ระบุผลงานที่เคยใช้ขอกําหนดตําแหน่งระดับชํานาญการมาด้วย
6.1 ตําแหน่งประเภททั่วไป
ระดับชํานาญงาน
1)..................................................................................................
2) ................................................................................................
ระดับชํานาญงานพิเศษ
1)..................................................................................................
2)................................................................................................
6.2 ตําแหน่งประเภทวิชาชีพเฉพาะหรือเชี่ยวชาญเฉพาะ
ระดับชํานาญการ
1)..................................................................................................
2) ................................................................................................
ระดับชํานาญการพิเศษ
1)..................................................................................................
2)................................................................................................
ระดับเชี่ยวชาญ
1)..................................................................................................
2)................................................................................................
ระดับเชี่ยวชาญพิเศษ
1)..................................................................................................
2)................................................................................................
ขอรับรองว่าข้อความดังกล่าวเป็นจริงทุกประการ
ลงชื่อ...................................................................ผู้ขอกําหนดตําแหน่ง
(..................................................................)
ตําแหน่ง................................................................

-5ส่วนที่ 7 ความเห็นของผู้บังคับบัญชา
1) ความเห็นของผู้บังคับบัญชาขั้นต้น
1. งานในหน้าที่ความรับผิดชอบ (ให้เสนอความเห็นว่าลักษณะงานที่ผู้ขอทําเป็นประจําเป็นงานที่ต้อง
อาศัยความชํานาญงาน/ชํานาญงานพิเศษ/ชํานาญการ/ชํานาญการพิเศษ/เชี่ยวชาญ/เชี่ยวชาญพิเศษ และต้องใช้
เทคนิควิธีการในการทํางานมากน้อยเพียงไร)
..........................................................................................................................................................................
..........................................................................................................................................................................
..........................................................................................................................................................................
..........................................................................................................................................................................
..........................................................................................................................................................................
..........................................................................................................................................................................
2. ผลงานในสาขาวิชาชีพ (ให้เสนอความคิดเห็นว่างานอะไรบ้างที่แสดงถึงความชํานาญงาน/ชํานาญงาน
พิ เ ศษ/ชํ า นาญการ/ชํ า นาญการพิ เ ศษ/เชี่ ย วชาญ/เชี่ ย วชาญพิ เ ศษในสาขาวิ ช าชี พ นั้ น และเป็ น ประโยชน์ ต่ อ
หน่วยงาน พร้อมทั้งเหตุผล)
..........................................................................................................................................................................
..........................................................................................................................................................................
..........................................................................................................................................................................
..........................................................................................................................................................................
..........................................................................................................................................................................

ลงชื่อ.................................................................ผู้บังคับบัญชาขั้นต้น
(.......................................................................)
ตําแหน่ง................................................................
วัน..............เดือน.....................พ.ศ. ............
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2) ความเห็นของผู้บังคับบัญชาเหนือกว่าผู้บังคับบัญชาขั้นต้น
..........................................................................................................................................................................
..........................................................................................................................................................................
..........................................................................................................................................................................
..........................................................................................................................................................................
..........................................................................................................................................................................
..........................................................................................................................................................................
..........................................................................................................................................................................

ลงชื่อ............................................ผู้บังคับบัญชาเหนือกว่าผู้บังคับบัญชาขั้นต้น
(.................................................................)
ตําแหน่ง......................................................
วัน..............เดือน..................... พ.ศ. ............

-7แบบแสดงหลักฐานการมีส่วนร่วมในผลงาน มีดังนี้
1.
คู่มือปฏิบัติงานหลัก
2.
ผลงานเชิงวิเคราะห์ หรือ
ผลงานสังเคราะห์
3.
ผลงานวิจัย หรือ
ผลงานลักษณะอื่น
เรื่อง..................................................................................................................................................................
ผู้ร่วมงาน จํานวน.................คน แต่ละคนมีส่วนร่วมดังนี้
ชื่อผู้ร่วมงาน

ปริมาณงานร้อยละ
ที่มีส่วนร่วม

หน้าที่ความรับผิดชอบในผลงาน

1.
2.
3.

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

- 8แบบรับรองจริยธรรมและจรรยาบรรณทางวิชาชีพ
ส่วนที่ 1 สําหรับผูข้ อ
ตามข้อ 9 แห่งประกาศคณะกรรมการบริหารงานบุคคลมหาวิทยาลัยแม่โจ้ เรื่อง การกําหนดระดับ
ตําแหน่งและการแต่งตั้งพนักงานมหาวิทยาลัยให้ดํารงตําแหน่งสูงขึ้น พ.ศ.2555 กําหนดให้ผู้ขอกําหนดตําแหน่ง
ประเภททั่วไป ระดับชํานาญงาน และระดับชํานาญงานพิเศษ หรือตําแหน่งประเภทวิชาชีพเฉพาะหรือเชี่ยวชาญ
เฉพาะ ระดับชํานาญการ ระดับชํานาญการพิเศษ ระดับเชี่ยวชาญ ระดับเชี่ยวชาญพิเศษ ต้องคํานึงถึงจริยธรรม
และจรรยาบรรณทางวิชาชีพ ดังนี้
1. ต้องมีความซื่อสัตย์ทางวิชาชีพ ไม่นําผลงานของผู้อื่นมาเป็นผลงานของตนและไม่ลอกเลียนผลงาน
ของผู้อื่น รวมทั้งไม่นําผลงานของตนเองในเรื่องเดียวกันไปเผยแพร่ในวารสารวิชาการหรือวิชาชีพมากกว่า
หนึ่งฉบับในลักษณะที่จะเข้าใจผิดว่าเป็นผลงานใหม่
2. ต้องให้เกียรติและอ้างถึงบุคคลหรือแหล่งที่มาของข้อมูลที่นํามาใช้ในผลงานทางวิชาชีพของตนเอง
และแสดงหลักฐานของการค้นคว้า
3. ต้ อ งไม่ คํ า นึ ง ถึ ง ผลประโยชน์ ท างวิ ช าชี พ จนละเลยหรื อ ละเมิ ด สิ ท ธิ ส่ ว นบุ ค คลของผู้ อื่ น และสิ ท ธิ
มนุษยชน
4. ผลงานทางวิชาชีพต้องได้มาจากการศึกษาโดยใช้หลักวิชาชีพเป็นเกณฑ์ ไม่มีอคติมาเกี่ยวข้อง และ
เสนอผลงานตามความเป็ น จริ ง ไม่ จ งใจเบี่ ย งเบนผลการศึ ก ษา วิ เ คราะห์ สั ง เคราะห์ หรื อ วิ จั ย โดยหวั ง
ผลประโยชน์ส่วนตัว หรือต้องการสร้างความเสียหายแก่ผู้อื่น และเสนอผลงานตามความเป็นจริง ไม่ขยายข้อ
ค้นพบโดยปราศจากการตรวจสอบยืนยันในทางวิชาชีพ
5. ต้องนําผลงานไปใช้ประโยชน์ในทางที่ชอบธรรมและชอบด้วยกฎหมาย
ข้าพเจ้าขอรับรองว่า ข้าพเจ้าได้ประพฤติและปฏิบัติตามหลักจริยธรรมและจรรยาบรรณทางวิชาชีพที่
กําหนดไว้ข้างต้น และข้าพเจ้าได้รับทราบผลของการละเมิดจริยธรรมและจรรยาบรรณทางวิชาชีพดังกล่าว

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

-9ส่วนที่ 2 สําหรับหน่วยงาน
หน่วยงานได้รับทราบและตรวจสอบในเบื้องต้นแล้ว

ลงชื่อ.................................................................ผู้บังคับบัญชาขั้นต้น
(.......................................................................)
ตําแหน่ง................................................................
วัน..............เดือน.....................พ.ศ. ............

ลงชื่อ..........................................ผู้บังคับบัญชาเหนือกว่าผู้บังคับบัญชาขั้นต้น
(.................................................................)
ตําแหน่ง......................................................
วัน..............เดือน..................... พ.ศ. ............

- 10 สัดส่วนการมีส่วนร่วมในผลงาน
1. ตํ า แหน่ ง ระดั บ ชํ า นาญงาน ระดั บ ชํ า นาญการ ต้ อ งมี สั ด ส่ ว นการมี ส่ ว นร่ ว มในผลงานรวมกั น
ไม่น้อยกว่า 100% โดยผลงานแต่ละเล่ม/เรื่อง/รายการ ต้องมีส่วนร่วมไม่น้อยกว่า 25%
2. ตําแหน่งระดับ ชํานาญงานพิเศษ ระดับชํานาญการพิ เศษ ต้องมี สัดส่วนการมีส่วนร่วมในผลงาน
รวมกั น ไม่ น้ อ ยกว่ า 100% โดยผลงานแต่ ล ะเล่ ม /เรื่ อง/รายการ มี ส่ว นร่ ว มไม่ น้ อ ยกว่ า 25% และมี ผ ลงาน
อย่างน้อย 1 เล่ม/เรื่อง/รายการ มีส่วนร่วมไม่น้อยกว่า 50%
3. ตํ า แหน่ ง ระดั บ เชี่ ย วชาญ ระดั บ เชี่ ย วชาญพิ เ ศษ ต้ อ งมี สั ด ส่ ว นการมี ส่ ว นร่ ว มในผลงานรวมกั น
ไม่น้อยกว่า 100% โดยผลงานแต่ละเล่ม/เรื่อง/รายการต้องมีส่วนร่วมไม่น้อยกว่า 50%
4. การลงนามรับรองการมีส่วนร่วมในผลงาน หากมีการเสนอผลงานที่มีผู้ร่วมงานหลายคนจะต้องให้
ผู้ร่วมงานทุกคนลงนามรับรองว่าแต่ละคนมีส่วนร่วมในผลงานเรื่องนั้นร้อยละเท่าใด รวมทั้งระบุบทบาทหน้าที่
และความรับผิดชอบในผลงานนั้น
5. การลงนามรับรองการมีส่วนร่วมในผลงานแต่ละชิ้น เมื่อได้ลงนามรับรองแล้วจะเปลี่ยนแปลงไม่ได้

- 11 ระดับคุณภาพของผลงาน
ประเภทผลงาน
คู่มือปฏิบัติงานหลัก

ระดับคุณภาพ
ระดับดี เป็นเอกสารแสดงเส้นทางการทํางานในงานหลักของตําแหน่งตั้งแต่
จุ ด เริ่ ม ต้ น จนสิ้ น สุ ด กระบวนการ โดยระบุ ข้ั น ตอนและรายละเอี ย ดของ
กระบวนการต่ า ง ๆ ในการปฏิ บั ติ ง าน กฎ ระเบี ย บที่ เ กี่ ย วข้ อ งในการ
ปฏิ บั ติ ง าน ตลอดจนแนวทางการแก้ ไ ขปั ญ หาและข้ อ เสนอแนะในการ
ปฏิบัติงานดังกล่าวซึ่งต้องใช้ประกอบการปฏิบัติงานมาแล้ว และต้องมีการ
ปรั บ ปรุ ง เปลี่ ย นแปลง หรื อ มี ก ารเปลี่ ย นแปลงการปฏิ บั ติ ง าน ซึ่ ง เป็ น
ประโยชน์ต่อหน่วยงานหรือสถาบันอุดมศึกษาและสามารถนําไปใช้เป็นแหล่ง
อ้างอิง หรือนําไปปฏิบัติได้
ระดับดีมาก ใช้เกณฑ์เดียวกับระดับดีและต้อง
1. ก่อให้เกิดความรู้ใหม่หรือเทคนิควิธีการใหม่
2. เป็นประโยชน์ต่อการพัฒนาระบบหรือมาตรฐานของงาน

ผลงานเชิงวิเคราะห์

ระดับดีเด่น ใช้เกณฑ์เดียวกับระดับดีมากและต้อง
1. มีลักษณะเป็นงานบุกเบิกความรู้ใหม่ในเรื่องใดเรื่องหนึ่ง
2. มีการกระตุ้นให้เกิดความคิดและค้นคว้าอย่างต่อเนื่อง
เป็นที่เชื่อถือและยอมรับในวงวิชาชีพ
ระดับดี เป็นผลงานที่แสดงการแยกแยะองค์ประกอบต่าง ๆ ของเรื่องอย่าง
มีระบบ มีการศึกษาในแต่ละองค์ประกอบและความสัมพันธ์ของ
องค์ประกอบต่าง ๆ เพื่อให้เกิดความรู้ ความเข้าใจในเรื่องนั้น ๆ ซึ่งเป็น
ประโยชน์ต่อหน่วยงานหรือสถาบันอุดมศึกษา และสามารถนําไปใช้เป็นแหล่ง
อ้างอิงหรือนําไปปฏิบัติได้
ระดับดีมาก ใช้เกณฑ์เดียวกับระดับดีและต้อง
1. ก่อให้เกิดความรู้ใหม่หรือเทคนิควิธีการใหม่
2. เป็นประโยชน์ต่อการพัฒนาระบบหรือมาตรฐานของงาน
ระดับดีเด่น ใช้เกณฑ์เดียวกับระดับดีมากและต้อง
1. มีลักษณะเป็นงานบุกเบิกความรู้ใหม่ในเรื่องใดเรื่องหนึ่ง
2. มีการกระตุ้นให้เกิดความคิดและค้นคว้าอย่างต่อเนื่องเป็นที่เชื่อถือ
และยอมรับในวงวิชาชีพ

- 12 ประเภทผลงาน
ผลงานเชิงสังเคราะห์

ระดับคุณภาพ
ระดั บ ดี เป็ น ผลงานที่ แ สดงการรวบรวมเนื้ อ หาสาระต่ า ง ๆ หรื อ
องค์ประกอบต่าง ๆ เข้าด้วยกัน โดยต้ องอาศัยความคิดสร้างสรรค์ในการ
สร้างรูปแบบโครงสร้างเบื้องต้นเพื่อให้เกิดแนวทางหรือเทคนิควิธีการใหม่ใน
เรื่องนั้น ๆ ซึ่งเป็นประโยชน์ต่องานของหน่วยงานหรือสถาบันอุดมศึกษา และ
สามารถนําไปใช้เป็นแหล่งอ้างอิง หรือนําไปปฏิบัติได้
ระดับดีมาก ใช้เกณฑ์เดียวกับระดับดีและต้อง
1. ก่อให้เกิดความรู้ใหม่หรือเทคนิควิธีการใหม่
2. เป็นประโยชน์ต่อการพัฒนาระบบหรือมาตรฐานของงาน
ระดับดีเด่น ใช้เกณฑ์เดียวกับระดับดีมากและต้อง
1. มีลักษณะเป็นงานบุกเบิกความรู้ใหม่ในเรื่องใดเรื่องหนึ่ง
2. มีการกระตุ้นให้เกิดความคิดและค้นคว้าอย่างต่อเนื่องเป็นที่เชื่อถือ
และยอมรับในวงวิชาชีพ

ผลงานวิจัย

ระดับดี เป็นผลงานที่เป็นงานศึกษา หรืองานค้นคว้าอย่างมีระบบด้วยวิ ธี
วิ ท ยาการวิ จัย ที่ เ ป็ น ที่ ย อมรั บ และมี วั ต ถุ ป ระสงค์ ที่ ชั ด เจนเพื่ อ ให้ ไ ด้ ม าซึ่ ง
ข้ อ มู ล คํ า ตอบ หรื อ ข้ อ สรุ ป รวมที่ เ ป็ น ประโยชน์ และนํ า ไปสู่ ก ารปรั บ ปรุ ง
พัฒนา หรือแก้ไขปัญหาในงานของหน่วยงาน หรือสถาบันอุดมศึกษา และ
สามารถนําไปใช้เป็นแหล่งอ้างอิง หรือนําไปปฏิบัติได้
ระดับดีมาก ใช้เกณฑ์เดียวกับระดับดีและต้อง
1. ก่อให้เกิดความรู้ใหม่หรือเทคนิควิธีการใหม่
2. เป็นประโยชน์ต่อการพัฒนาระบบหรือมาตรฐานของงาน
ระดับดีเด่น ใช้เกณฑ์เดียวกับระดับดีมากและต้อง
1. มีลักษณะเป็นงานบุกเบิกความรู้ใหม่ในเรื่องใดเรื่องหนึ่ง
2. มีการกระตุ้นให้เกิดความคิดและค้นคว้าอย่างต่อเนื่องเป็นที่เชื่อถือ
และยอมรับในวงวิชาชีพ
ทั้งนี้ เมื่อได้เผยแพร่ตามลักษณะข้างต้นและได้มีการพิจารณาประเมิน
คุณภาพของ “งานวิจัย” นั้นแล้ว การนํา “งานวิจัย” นั้นมาแก้ไขปรับปรุงหรือ
เพิ่มเติมส่วนใด ส่วนหนึ่ง เพื่อนํามาเสนอขอกําหนดตําแหน่งเป็นระดับสูงขึ้น
และให้มีการประเมินคุณภาพ “งานวิจัย” นั้นอีกครั้งหนึ่งจะกระทําไม่ได้

- 13 ประเภทผลงาน

ระดับคุณภาพ

ผลงานลักษณะอื่น

ระดับดี เป็นผลงานที่แสดงความพยายามของผู้ทําผลงาน มีความคิดริเริ่ม
(ผลงานลักษณะอื่น หมายถึงสิ่งประดิษฐ์ สร้างสรรค์ ซึ่งเป็นประโยชน์ต่อหน่วยงานและนําไปสู่การปรับปรุงพัฒนาหรือ
หรื อ งานสร้ า งสรรค์ หรื อ ผลงานด้ า น แก้ไขปัญหาในงาน และสามารถนําไปใช้เป็นแหล่งอ้างอิงหรือนําไปปฏิบัติได้
ศิ ล ปะ ตกแต่ ง ซ่ อ มบํ า รุ ง ซึ่ ง มิ ใ ช่ มี ระดับดีมาก ใช้เกณฑ์เดียวกับระดับดีและต้อง
ลักษณะเป็นเอกสาร หนังสือ คู่มือ หรือ
1. ก่อให้เกิดความรู้ใหม่หรือเทคนิควิธีการใหม่
งานวิ จั ย โดยผลงานที่ เ สนอจะต้ อ ง
2. เป็นประโยชน์ต่อการพัฒนาระบบหรือมาตรฐานของงาน
ประกอบด้ วยบทวิเคราะห์ที่อธิบายและ
ชี้ให้เห็นว่างานดังกล่าวเป็นประโยชน์และ ระดับดีเด่น ใช้เกณฑ์เดียวกับระดับดีมากและต้อง
1. มีลักษณะเป็นงานบุกเบิกความรู้ใหม่ในเรื่องใดเรื่องหนึ่ง
นําไปสู่การปรับปรุงพัฒนางานหรือแก้ไข
2. มีการกระตุ้นให้เกิดความคิดและค้นคว้า อย่างต่อเนื่องเป็นที่เชื่อถือ
ปัญ หาในงาน ทั้ง นี้ ผ ลงานดั ง กล่ า วต้ อ ง
เป็ น ผลงานที่ ผ่านการพิสู จ น์ ห รือมี และยอมรับในวงวิชาชีพ
หลักฐานที่แสดงถึงคุณค่าของผลงานนั้น)

เงื่อนไขผลงาน
ผลงานทีน่ ําเสนอเพื่อประกอบการพิจารณา อย่างน้อยต้องมีเงื่อนไข ดังต่อไปนี้
(1) ต้องมิใช่ผลงานที่เป็นส่วนหนึ่งของการศึกษาและการฝึกอบรม
(2) ต้องมิใช่ผลงานเดิมที่เคยใช้ในการประเมินแต่งตั้งให้ดํารงตําแหน่งในระดับสูงขึ้นมาแล้ว
(3) กรณีที่เป็นผลงานร่วมต้องระบุการมีส่วนร่วมและมีคํารับรองจากผู้มีส่วนร่วม
ลักษณะการเผยแพร่ผลงาน
ประเภทผลงาน
คู่มือปฏิบัติงานหลัก

ลักษณะการเผยแพร่
1. เผยแพร่ด้วยวิธีการพิมพ์โดยโรงพิมพ์ หรือสํานักพิมพ์ หรือ
2. จัดทําเป็นสําเนาเย็บเล่มและได้ส่งเผยแพร่ภายนอกมหาวิทยาลัยรวมกันไม่น้อยกว่า 5 แห่ง
และภายในมหาวิทยาลัยประกอบด้วย
1) สํานักหอสมุดมหาวิทยาลัยแม่โจ้ อย่างน้อย 1 เล่ม
2) ห้องสมุดมหาวิทยาลัยแม่โจ้-แพร่ฯ อย่างน้อย 1 เล่ม
3) ห้องสมุดมหาวิทยาลัยแม่โจ้-ชุมพร อย่างน้อย 1 เล่ม

- 14 ประเภทผลงาน
ผลงานเชิงวิเคราะห์
ผลงานเชิงสังเคราะห์

ลักษณะการเผยแพร่
1. เผยแพร่ในรูปของบทความในวารสารทางวิชาการ หรือ
2. เผยแพร่ในหนังสือรวมบทความทางวิชาการ หรือ
3. เผยแพร่ในหนังสือประมวลผลการประชุมทางวิชาการ (Proceeding) หรือ
4. จัดทําเป็นสําเนาเย็บเล่มและได้ส่งเผยแพร่ภายนอกมหาวิทยาลัยรวมกันไม่น้อยกว่า 5 แห่ง และ
ภายในมหาวิทยาลัยประกอบด้วย
1) สํานักหอสมุดมหาวิทยาลัยแม่โจ้ อย่างน้อย 1 เล่ม
2) ห้องสมุดมหาวิทยาลัยแม่โจ้-แพร่ฯ อย่างน้อย 1 เล่ม
3) ห้องสมุดมหาวิทยาลัยแม่โจ้-ชุมพร อย่างน้อย 1 เล่ม

งานวิจัย

1. เผยแพร่ในรูปของบทความวิจัยในวารสารทางวิชาการ ทั้งนี้วารสารทางวิชาการนั้นอาจเผยแพร่
เป็นรูปเล่มสิ่งพิมพ์หรือเป็นสื่ออิเลคทรอนิกส์ที่มีกําหนดการเผยแพร่อย่างแน่นอนชัดเจน หรือ
2. เผยแพร่ในหนังสือรวมบทความวิจัยในรูปแบบอื่นที่มีการบรรณาธิการประเมินและตรวจสอบ
คุณภาพ หรือ
3. นําเสนอเป็นบทความวิจัยต่อที่ประชุมทางวิชาการ ซึ่งภายหลังจากการประชุมทางวิชาการได้มี
การบรรณาธิการและนําไปรวมเล่มเผยแพร่ในหนังสือประมวลผลการประชุมทางวิชาการ
(Proceeding) ของการประชุมทางวิชาการระดับชาติหรือนานาชาติ
4. การเผยแพร่รายงานการวิจัยฉบับสมบูรณ์ที่มีรายละเอียดและความยาว ต้องแสดงหลักฐานว่า
ได้ผ่านการประเมินคุณภาพโดยผู้ทรงคุณวุฒิและแสดงหลักฐานว่าได้เผยแพร่ไปยังวงวิชาการและ
วิชาชีพนั้นและสาขาวิชาที่เกี่ยวข้อง อย่างกว้างขวาง
5. จัดทําเป็นรายงานวิจัยฉบับสมบูรณ์ที่มีรายละเอียดและความยาวเป็นเล่มหนังสือ ในการนี้
ก.บ.ม.กําหนดให้เผยแพร่ภายนอกมหาวิทยาลัยรวมกันไม่น้อยกว่า 5 แห่ง และภายใน
มหาวิทยาลัยประกอบด้วย
1) สํานักหอสมุดมหาวิทยาลัยแม่โจ้ อย่างน้อย 1 เล่ม
2) ห้องสมุดมหาวิทยาลัยแม่โจ้-แพร่ฯ อย่างน้อย 1 เล่ม
3) ห้องสมุดมหาวิทยาลัยแม่โจ้-ชุมพร อย่างน้อย 1 เล่ม
หมายเหตุ สําหรับการเผยแพร่งานวิจัยนั้น ระดับเชี่ยวชาญและระดับเชี่ยวชาญพิเศษ ให้
ดําเนินการตามข้อ 1-5 ส่วนระดับชํานาญงานพิเศษและระดับชํานาญการพิเศษ ให้ดําเนินการตาม
ข้อ 1-4 หรือข้อ 5 แล้วแต่กรณี

- 15 ประเภทผลงาน
ผลงานลักษณะอื่น

ลักษณะการเผยแพร่
1. เผยแพร่โดยมีการนําไปใช้ภายในหน่วยงานและหน่วยงานภายนอก
(ผลงานลักษณะอื่น หมายถึง สิ่งประดิษฐ์หรืองาน หรือ
สร้างสรรค์ หรือผลงานด้านศิลปะ ตกแต่ง ซ่อม 2. เผยแพร่ โดยการจัดนิทรรศการหรือการจัดแสดง หรือ
บํารุง ซึ่งมิใช่มีลักษณะเป็นเอกสาร หนังสือ คู่มือ 3. เผยแพร่ด้วยวิธีการพิมพ์โดยโรงพิมพ์หรือสํานักพิมพ์ และ
4. จัดทําเป็นสําเนาเย็บเล่ม และได้ส่งเผยแพร่ภายนอกมหาวิทยาลัย
หรืองานวิจัย โดยผลงานที่เสนอจะต้อง
ประกอบด้วยบทวิเคราะห์ที่อธิบายและชี้ให้เห็นว่า รวมกันไม่น้อยกว่า 5 แห่ง และภายในมหาวิทยาลัยประกอบด้วย
1) สํานักหอสมุดมหาวิทยาลัยแม่โจ้ อย่างน้อย 1 เล่ม
งานดังกล่าวเป็นประโยชน์และนําไปสู่การปรับปรุง
2) ห้องสมุดมหาวิทยาลัยแม่โจ้-แพร่ฯ อย่างน้อย 1 เล่ม
พัฒนางานหรือแก้ไขปัญหาในงาน ทั้งนี้ผลงาน
3) ห้องสมุดมหาวิทยาลัยแม่โจ้-ชุมพร อย่างน้อย 1 เล่ม
ดังกล่าวต้องเป็นผลงานที่ผ่านการพิสูจน์หรือมี
หลักฐานที่แสดงถึงคุณค่าของผลงานนั้น)
หมายเหตุ
1. การเผยแพร่บทความหรืองานวิจัยในวารสารทางวิชาการ หนังสือรวมบทความทางวิชาการ/บทความวิจัย
หรือหนังสือประมวลผลการประชุมทางวิชาการ (Proceeding) ให้ส่งเผยแพร่ในวารสารทางวิชาการ หนังสือรวมบทความ
ทางวิชาการ/บทความวิจัย หรือหนังสือประมวลผลการประชุมทางวิชาการ (Proceeding) ที่มีกระบวนการกลั่นกรองโดย
ผู้ทรงคุณวุฒิ (Peer Review) โดยให้แนบหน้าปกนอกและหน้าปกในของวารสารทางวิชาการ หนังสือรวมบทความทาง
วิชาการ/บทความวิจัย และหนังสือประมวลผลการประชุมทางวิชาการ (Proceeding) ในครั้งนั้น ๆ มาประกอบด้วย
2. บทความหรืองานวิจัยที่เผยแพร่ในหนังสือประมวลผลการประชุมทางวิชาการ (Proceeding) จะต้องเป็นฉบับ
สมบูรณ์ (Full Text)
ตารางสรุปช่วงคะแนนของการประเมินผลการในการขอกําหนดตําแหน่งที่สูงขึ้นระดับต่าง ๆ

กลุ่ม
1
2

ประเภทตําแหน่ง
ระดับชํานาญงาน
ระดับชํานาญการ
ระดับชํานาญงานพิเศษ
ระดับชํานาญการพิเศษ

วิธีการขอ/เกณฑ์ผ่าน
การประเมิน
วิธีปกติ วิธีพิเศษ

ระดับคุณภาพของผลงาน
ดี

ดีมาก

ดีเด่น

≥ 3.00

≥ 3.50

3.00-3.50

3.51-4.00

4.01-5.00

≥ 3.50

≥ 4.00

3.50-3.99

4.00-4.49

4.50-5.00

3

ระดับเชี่ยวชาญ

≥ 4.00

≥ 4.50

4.00-4.49

4.50-4.74

4.75-5.00

4

ระดับเชี่ยวชาญพิเศษ

≥ 4.50

≥ 4.75

4.00-4.49

4.50-4.74

4.75-5.00

แบบ ก.บ.ม.พนง.ชนง.15 (กรณีใช้ผลงาน)

แบบสรุปผลการประเมินการแต่งตัง้
ตําแหน่งประเภททั่วไป { ระดับชํานาญงาน { ระดับชํานาญงานพิเศษ (กรณีใช้ผลงาน)
โดย { วิธีปกติ { วิธีพิเศษ
ชื่อ/สกุล..........................................................................................ตําแหน่ง..........................................................
ขอรับการแต่งตั้งเป็นตําแหน่ง.................................................................................................................................
คําชี้แจง
1. ให้คณะกรรมการประเมินผลสัมฤทธิ์ของงาน ตามตัวชี้วัดของตําแหน่งที่ครองอยู่ ความรู้ ความสามารถ
ทักษะ สมรรถนะหลักและสมรรถนะที่จําเป็นสําหรับตําแหน่งที่จะประเมิน และผลงานตามแบบคําขอรับการแต่งตั้ง
2. เกณฑ์การผ่านประเมิน : ผ่านการประเมินผลสัมฤทธิ์ของงานตามตัวชี้วัดของตําแหน่งที่ครองอยู่ ความรู้
ความสามารถ ทักษะ สมรรถนะหลักและสมรรถนะที่จําเป็นสําหรับตําแหน่ง ได้รับคะแนนรวมกันไม่ต่ํากว่าร้อยละ 70
3. ระดั บ ชํ า นาญงาน: วิ ธี ป กติ ผลงานต้ อ งอยู่ ใ นระดั บ ดี โดยได้ รั บ คะแนนไม่ ต่ํ า กว่ า 3.00 และ ระดั บ
ชํานาญงาน: วิธีพิเศษ ผลงานต้องอยู่ในระดับดี โดยได้รับคะแนนไม่ต่ํากว่า 3.50
4. ระดับชํานาญงานพิเศษ: วิธีปกติ ผลงานต้องอยู่ในระดับดี โดยได้รับคะแนนไม่ต่ํากว่า 3.50 และระดับ
ชํานาญงานพิเศษ: วิธีพิเศษ ผลงานต้องอยู่ในระดับดีมาก โดยได้รับคะแนนไม่ต่ํากว่า 4.00
5. มีจริยธรรมและจรรยาบรรณ อยู่ในเกณฑ์ เหมาะสม เท่านั้น
ส่วนที่ 1 การประเมินผลสัมฤทธิ์ของงานตามตัวชี้วัดของตําแหน่งที่ครองอยู่
(ประเมินจากส่วนที่ 2 ของแบบคําขอรับการแต่งตั้ง)

รายการประเมิน

ผลการประเมิน

ผลสัมฤทธิ์ของงาน (70%)
พิจารณาจากงานที่ปฏิบัติได้ผลผลิตตามเป้าหมาย
ค่าคะแนนตามแบบรายงานภาระงานตามข้อตกลง
และเกิดผลลัพธ์ตรงตามวัตถุประสงค์ตามแบบข้อตกลง และแบบประเมินผลการปฏิบัติราชการ
บุคลากร
และแบบประเมินผลการปฏิบัติราชการ ในช่วงปีที่ผ่านมาใช้ ประเภทสายสนั บ สนุ น วิ ช าการ ในช่ ว งปี ที่ ผ่ า นมาใช้
ประกอบการพิจารณาการประเมินผลสัมฤทธิ์ของงาน
ประกอบการพิจารณาการประเมินผลสัมฤทธิ์ของงาน
ส่วนที่ 2 การประเมินความรู้ ความสามารถ ทักษะ สมรรถนะหลัก และสมรรถนะที่จําเป็นสําหรับตําแหน่ง
(ประเมินจากส่วนที่ 3 ของแบบคําขอรับการแต่งตั้ง)

รายการประเมิน

ผลการประเมิน

สมรรถนะการปฏิบัติงาน ( 30%)
พิ จ ารณาตามพฤติ ก รรมการปฏิ บั ติ ร าชการ เพื่ อ
สนับสนุนผลผลิตตามเป้าหมายทําให้เกิดผลลัพธ์ตรงตาม
วัตถุประสงค์ ตามแบบข้อตกลงและแบบประเมินผลการ
ปฏิบัติราชการ ในช่วงปีที่ผ่านมาใช้ประกอบการพิจารณา
การประเมินผลสัมฤทธิ์ของงาน

ค่ า คะแนนตามแบบรายงานภาระงานตาม
ข้ อ ตกลงและแบบประเมิ น ผลการปฏิ บั ติ ร าชการ
บุคลากรประเภทสายสนับสนุนวิชาการ ในช่วงปีที่ผ่าน
มาใช้ประกอบการพิจารณาการประเมินพฤติกรรมการ
ปฏิบัติราชการ

-2ส่วนที่ 3 การประเมินผลงานที่แสดงความเป็นผู้ชํานาญงาน/ชํานาญงานพิเศษ
ระดับคะแนน
5.00 4.50 4.00 3.50 3.00 2.50 2.00 1.50 1.00

องค์ประกอบ
(ระดับชํานาญงาน)
- คู่มือการปฏิบัติงานหลัก
(ระดับชํานาญงานพิเศษ)
- คู่มือการปฏิบัติงานหลัก และ
- ผลงานเชิงวิเคราะห์ซึ่งแสดงให้เห็นถึงการ
พัฒนางานในหน้าที่

เหมาะสม

ไม่เหมาะสม

- จริยธรรมและจรรยาบรรณทางวิชาชีพ
ได้รับคะแนนเฉลี่ยของผลงาน = ____________ คะแนน
คะแนนที่ได้รับตามองค์ประกอบ ได้แก่
1. ผลสัมฤทธิ์ของงาน (ร้อยละ 70)
2. สมรรถนะการปฏิบัติงาน (ร้อยละ 30)

ร้อยละ = _________
ร้อยละ = _________
สรุปคะแนนร้อยละ (100%) = _________
(ต้องได้รับคะแนนรวมกันแล้วไม่ต่ํากว่าร้อยละ 70 จึงจะถือว่าผ่านการประเมินในองค์ประกอบนี้)
3. คุณภาพผลงานที่แสดงความเป็นผู้ชํานาญงาน/ชํานาญงานพิเศษ
= ________ คะแนน
กลุ่ม

ประเภทตําแหน่ง

วิธีการขอ/เกณฑ์ผ่าน
การประเมิน
วิธีปกติ วิธีพิเศษ

1

ระดับชํานาญงาน

≥ 3.00

≥ 3.50

2

ระดับชํานาญงานพิเศษ

≥ 3.50

≥ 4.00

ระดับคุณภาพของผลงาน
ดี
ดีมาก
ดีเด่น
3.00-3.50 3.51-4.00 4.01-5.00
3.50-3.99 4.00-4.49 4.50-5.00

(เกณฑ์การผ่านการประเมินระดับชํานาญงาน: วิธีปกติ ได้รับค่าคะแนนไม่ต่ํากว่า 3.00, ระดับชํานาญงาน:
วิธีพิเศษ ได้รับค่าคะแนนไม่ต่ํากว่า 3.50 จึงจะถือว่าผ่านการประเมินในองค์ประกอบนี้
เกณฑ์การผ่านการประเมินระดับชํานาญงานพิเศษ: วิธีปกติ ได้รับค่าคะแนนไม่ต่ํากว่า 3.50, ระดับ
ชํานาญงานพิเศษ: วิธีพิเศษ ได้รับค่าคะแนนไม่ต่ํากว่า 4.00 จึงจะถือว่าผ่านการประเมินในองค์ประกอบนี้)
4. จริยธรรมและจรรยาบรรณทางวิชาชีพ

เหมาะสม

ไม่เหมาะสม

-3สรุปผลการประเมิน คณะกรรมการได้พิจารณาทั้งผลสัมฤทธิ์ของงาน ความรู้ความสามารถ ทักษะ สมรรถนะหลัก
และสมรรถนะที่ จํ า เป็ น สํ า หรั บ ตํ า แหน่ ง รวมทั้ ง ผลงานและจริ ย ธรรมและจรรยาบรรณทางวิ ช าชี พ รวมกั น ทุ ก
องค์ประกอบแล้ว จึงมีมติดังนี้
สมควรแต่งตั้งให้ดํารงตําแหน่ง
ไม่สมควรแต่งตั้งให้ดํารงตําแหน่ง เนื่องจาก ........................................................................
.......................................................................................................................................................................
.......................................................................................................................................................................
สรุปความเห็น ..................................................................................................................................
.......................................................................................................................................................................
.......................................................................................................................................................................
.......................................................................................................................................................................
.......................................................................................................................................................................
.......................................................................................................................................................................

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

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

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

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

แบบ ก.บ.ม.พนง.ชนก.16 (กรณีใช้ผลงาน)

แบบสรุปผลการประเมินการแต่งตัง้
ตําแหน่งประเภทวิชาชีพเฉพาะหรือเชีย่ วชาญเฉพาะ { ระดับชํานาญการ { ระดับชํานาญการพิเศษ
(กรณีใช้ผลงาน) โดย { วิธีปกติ { วิธีพิเศษ
ชื่อ/สกุล..........................................................................................ตําแหน่ง..........................................................
ขอรับการแต่งตั้งเป็นตําแหน่ง.................................................................................................................................
คําชี้แจง
1. ให้คณะกรรมการประเมินผลสัมฤทธิ์ของงาน ตามตัวชี้วัดของตําแหน่งที่ครองอยู่ ความรู้ ความสามารถ
ทักษะ สมรรถนะหลักและสมรรถนะที่จําเป็นสําหรับตําแหน่งที่จะประเมิน และผลงานตามแบบคําขอรับการแต่งตั้ง
2. เกณฑ์การผ่านประเมิน ผ่านการประเมินผลสัมฤทธิ์ของงานตามตัวชี้วัดของตําแหน่งที่ครองอยู่ ความรู้
ความสามารถ ทักษะ สมรรถนะหลักและสมรรถนะที่จําเป็น รวมกันไม่ต่ํากว่าร้อยละ 70
3. ระดั บ ชํ า นาญการ: วิ ธี ป กติ ผลงานต้ อ งอยู่ ใ นระดั บ ดี โดยได้ รั บ คะแนนไม่ ต่ํา กว่ า 3.00 และระดั บ
ชํานาญการ: วิธีพิเศษ ผลงานต้องอยู่ในระดับดี โดยได้รับคะแนนไม่ต่ํากว่า 3.50
4. ระดับชํานาญการพิเศษ: วิธีปกติ ผลงานต้องอยู่ในระดับดี โดยได้รับคะแนนไม่ต่ํากว่า 3.50 และระดับ
ชํานาญการพิเศษ: วิธีพิเศษ ผลงานต้องอยู่ในระดับดีมาก โดยได้รับคะแนนไม่ต่ํากว่า 4.00
5. มีจริยธรรมและจรรยาบรรณ อยู่ในเกณฑ์ เหมาะสม เท่านั้น
ส่วนที่ 1 การประเมินผลสัมฤทธิ์ของงานตามตัวชี้วัดของตําแหน่งที่ครองอยู่
(ประเมินจากส่วนที่ 2 ของแบบคําขอรับการแต่งตั้ง)

รายการประเมิน

ผลการประเมิน

ผลสัมฤทธิ์ของงาน (70%)
พิ จารณาจากงานที่ป ฏิ บัติ ได้ผลผลิ ตตามเป้าหมายและ
เกิดผลลัพธ์ตรงตามวัตถุประสงค์ตามแบบรายงานภาระงาน
ตามข้อตกลงและแบบประเมินผลการปฏิบัติราชการบุคลากร
ประเภทสายสนับสนุนวิชาการ (แบบ ป.สน.02) ในช่วงปีที่ผ่าน
มาใช้ประกอบการพิจารณาการประเมินผลสัมฤทธิ์ของงาน

ค่าคะแนนตามแบบรายงานภาระงานตาม
ข้ อ ตกลงและแบบประเมิ น ผลการปฏิ บั ติ
ราชการ
บุคลากรประเภทสายสนับสนุน
วิ ช าการ ในช่ ว งปี ที่ ผ่ า นมาใช้ ป ระกอบการ
พิจารณาการประเมินผลสัมฤทธิ์ของงาน

-2ส่วนที่ 2 การประเมินความรู้ความสามารถ ทักษะ สมรรถนะหลัก และสมรรถนะที่จําเป็นสําหรับตําแหน่ง
(ประเมินจากส่วนที่ 3 ของแบบคําขอรับการแต่งตั้ง)

รายการประเมิน

ผลการประเมิน

สมรรถนะการปฏิบัติงาน (30%)
พิจารณาตามพฤติกรรมการปฏิบัติราชการ เพื่อสนับสนุน
ผลผลิตตามเป้าหมายทําให้เกิดผลลัพธ์ตรงตามวัตถุประสงค์
ตามแบบรายงานภาระงานตามข้อตกลงและแบบประเมินผล
การปฏิ บั ติ ร าชการบุ ค ลากรประเภทสายสนั บ สนุ น วิ ช าการ
(แบบ ป.สน.02) ในช่วงปีที่ผ่านมาใช้ประกอบการพิจารณาการ
ประเมินผลสัมฤทธิ์ของงาน

ค่าคะแนนตามแบบรายงานภาระงานตาม
ข้ อ ตกลงและแบบประเมิ น ผลการปฏิ บั ติ
ราชการ
บุคลากรประเภทสายสนับสนุน
วิ ช าการ ในช่ ว งปี ที่ ผ่ า นมาใช้ ป ระกอบการ
พิ จ ารณาการประเมิ น พฤติ ก รรมการปฏิ บั ติ
ราชการ

ส่วนที่ 3 การประเมินผลงานที่แสดงความเป็นผู้ชํานาญการ/ชํานาญการพิเศษ
ระดับคะแนน
5.00 4.50 4.00 3.50 3.00 2.50 2.00 1.50 1.00

องค์ประกอบ
(ระดับชํานาญการ)
- คู่มือการปฏิบัติงานหลัก และ
- ผลงานเชิงวิเคราะห์ หรือสังเคราะห์ หรืองานวิจัย
ซึ่งแสดงให้เห็นถึงการพัฒนางานในหน้าที่
(ระดับชํานาญการพิเศษ)
- ผลงานเชิงวิเคราะห์หรือสังเคราะห์ ซึ่งแสดงให้
เห็นถึงการพัฒนางานในหน้าที่ และ
- งานวิจัย หรือผลงานลักษณะอื่นอย่างน้อย 1
เรื่อง/รายการ ผลงานต้องสอดคล้องกับภาระงาน
ของผู้เสนอขอกําหนดตําแหน่ง ซึ่งเป็นประโยชน์ต่อ
หน่วยงาน ถ้าเป็นงานวิจัยต้องมีคํารับรอง
โครงการวิจัยหรือสําเนาคํารับรองแนบ
ประกอบด้วย

เหมาะสม

ไม่เหมาะสม

- จริยธรรมและจรรยาบรรณทางวิชาชีพ
ได้รับคะแนนเฉลี่ยของผลงาน = ____________ คะแนน

-3คะแนนที่ได้รับตามองค์ประกอบ ได้แก่
1. ผลสัมฤทธิ์ของงาน (ร้อยละ 70)
2. สมรรถนะการปฏิบัติงาน (ร้อยละ 30)

ร้อยละ = _________
ร้อยละ = _________
สรุปคะแนนร้อยละ (100%) = _________
(ต้องได้รับคะแนนรวมกันแล้วไม่ต่ํากว่าร้อยละ 70 จึงจะถือว่าผ่านการประเมินในองค์ประกอบนี้)
3. คุณภาพผลงานที่แสดงความเป็นผู้ชํานาญการ/ชํานาญการพิเศษ
= ________ คะแนน
กลุ่ม

ประเภทตําแหน่ง

วิธีการขอ/เกณฑ์ผ่าน
การประเมิน
วิธีปกติ วิธีพิเศษ

ระดับคุณภาพของผลงาน

1

ระดับชํานาญการ

≥ 3.00

≥ 3.50

ดี
ดีมาก
3.00-3.50 3.51-4.00

ดีเด่น
4.01-5.00

2

ระดับชํานาญการพิเศษ

≥ 3.50

≥ 4.00

3.50-3.99 4.00-4.49 4.50-5.00

(เกณฑ์การผ่านการประเมินระดับชํานาญการ: วิธีปกติ ได้รับค่าคะแนนไม่ต่ํากว่า 3.00, ระดับชํานาญการ:
วิธีพิเศษ ได้รับค่าคะแนนไม่ต่ํากว่า 3.50 จึงจะถือว่าผ่านการประเมินในองค์ประกอบนี้
เกณฑ์การผ่านการประเมินระดับชํานาญการพิเศษ: วิธีปกติ ได้รับค่าคะแนนไม่ต่ํากว่า 3.50, ระดับ
ชํานาญการพิเศษ: วิธีพิเศษ ได้รับค่าคะแนนไม่ต่ํากว่า 4.00 จึงจะถือว่าผ่านการประเมินในองค์ประกอบนี้)
4. จริยธรรมและจรรยาบรรณทางวิชาชีพ

เหมาะสม

ไม่เหมาะสม

สรุปผลการประเมิน คณะกรรมการได้พิจารณาทั้งผลสัมฤทธิ์ของงาน ความรู้ความสามารถ ทักษะ สมรรถนะหลัก
และสมรรถนะที่ จํ า เป็ น สํ า หรั บ ตํ า แหน่ ง รวมทั้ ง ผลงานและจริ ย ธรรมและจรรยาบรรณทางวิ ช าชี พ รวมกั น ทุ ก
องค์ประกอบแล้ว จึงมีมติดังนี้
สมควรแต่งตั้งให้ดํารงตําแหน่ง
ไม่สมควรแต่งตั้งให้ดํารงตําแหน่ง เนื่องจาก ........................................................................
.......................................................................................................................................................................
.......................................................................................................................................................................
.......................................................................................................................................................................
สรุปความเห็น ..................................................................................................................................
.......................................................................................................................................................................
.......................................................................................................................................................................
.......................................................................................................................................................................
.......................................................................................................................................................................
.......................................................................................................................................................................
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ลงชื่อ......................................................ประธานกรรมการ
(......................................................)

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

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

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

แบบ ก.บ.ม.พนง.ชช.17 (กรณีใช้ผลงาน)

แบบสรุปผลประเมินการแต่งตั้ง
ตําแหน่งประเภทวิชาชีพเฉพาะหรือเชีย่ วชาญเฉพาะระดับเชี่ยวชาญ (กรณีใช้ผลงาน)
โดย { วิธีปกติ { วิธพ
ี เิ ศษ
ชื่อ/สกุล..........................................................................................ตําแหน่ง..........................................................
ขอรับการแต่งตั้งเป็นตําแหน่ง.................................................................................................................................
คําชี้แจง
1. ให้คณะกรรมการประเมินผลสัมฤทธิ์ของงาน ตามตัวชี้วัดของตําแหน่งที่ครองอยู่ ความรู้ ความสามารถ
ทักษะ สมรรถนะหลักและสมรรถนะที่จําเป็นสําหรับตําแหน่ง และการใช้ความรู้ความสามารถในงานสนับสนุนงาน
บริการวิชาการหรืองานวิชาชีพบริการต่อสังคม และผลงานตามแบบคําขอรับการแต่งตั้ง
2. เกณฑ์การผ่านประเมิน ผ่านการประเมินผลสัมฤทธิ์ของงานตามตัวชี้วัดของตําแหน่งที่ครองอยู่ ความรู้
ความสามารถ ทักษะ สมรรถนะหลักและสมรรถนะที่จําเป็นสําหรับตําแหน่ง รวมกันไม่ต่ํากว่าร้อยละ 80
3. ระดับเชี่ยวชาญ: วิธีปกติ ผลงานและการใช้ความรู้ความสามารถในงานสนับสนุนงานบริการวิชาการหรือ
งานวิชาชีพบริการต่อสังคม ต้องอยู่ในระดับดี โดยได้รับคะแนนไม่ต่ํากว่า 4.00 และระดับเชี่ยวชาญ: วิธีพิเศษ
ผลงานและการใช้ความรู้ความสามารถในงานสนับสนุนงานบริการวิชาการหรืองานวิชาชีพบริการต่อสังคม ต้องอยู่ใน
ระดับดีมาก โดยได้รับคะแนนไม่ต่ํากว่า 4.50
4. มีจริยธรรมและจรรยาบรรณ อยู่ในเกณฑ์ เหมาะสม เท่านั้น
ส่วนที่ 1 การประเมินผลสัมฤทธิ์ของงานตามตัวชี้วัดของตําแหน่งที่ครองอยู่
(ประเมินจากส่วนที่ 2 ของแบบคําขอรับการแต่งตั้ง)

รายการประเมิน

ผลการประเมิน

ผลสัมฤทธิ์ของงาน (70%)
พิจารณาจากงานที่ปฏิบัติได้ผลผลิตตามเป้าหมายและ
เกิดผลลัพธ์ตรงตามวัตถุประสงค์ตามแบบรายงานภาระงาน
ตามข้อตกลงและแบบประเมินผลการปฏิบัติราชการบุคลากร
ประเภทสายสนับสนุนวิชาการ (แบบ ป.สน.02) ในช่วงปีที่ผ่าน
มาใช้ประกอบการพิจารณาการประเมินผลสัมฤทธิ์ของงาน

ค่ า คะแนนตามแบบรายงานภาระงานตาม
ข้อตกลงและแบบประเมินผลการปฏิบัติราชการ
บุคลากรประเภทสายสนับสนุนวิชาการ ในช่วงปีที่
ผ่ า นมาใช้ ป ระกอบการพิ จ ารณาการประเมิ น
ผลสัมฤทธิ์ของงาน

-2ส่วนที่ 2 การประเมินความรู้ความสามารถ ทักษะ สมรรถนะหลัก และสมรรถนะที่จําเป็นสําหรับตําแหน่ง
(ประเมินจากส่วนที่ 3 ของแบบคําขอรับการแต่งตั้ง)

รายการประเมิน

ผลการประเมิน

สมรรถนะการปฏิบัติงาน (30%)
พิ จ ารณาตามพฤติ ก รรมการปฏิ บั ติ ร าชการ เพื่ อ
สนับสนุนผลผลิตตามเป้าหมายทําให้เกิดผลลัพธ์ตรงตาม
วัตถุประสงค์ตามแบบรายงานภาระงานตามข้อตกลงและ
แบบประเมิ นผลการปฏิ บัติร าชการบุคลากรประเภทสาย
สนั บ สนุ น วิ ช าการ (แบบ ป.สน.02) ในช่ ว งปี ที่ ผ่ า นมาใช้
ประกอบการพิจารณาการประเมินผลสัมฤทธิ์ของงาน

ค่าคะแนนตามแบบรายงานภาระงานตามข้อตกลง
และแบบประเมินผลการปฏิบัติราชการ บุคลากร
ประเภทสายสนับสนุนวิชาการ ในช่วงปีที่ผ่านมาใช้
ประกอบการพิจารณาการประเมินพฤติ กรรมการ
ปฏิบัติราชการ

ส่วนที่ 3 การประเมินผลงานที่แสดงความเป็นผู้เชี่ยวชาญ
องค์ประกอบ

ระดับคะแนน
5.00 4.50 4.00 3.50 3.00 2.50 2.00 1.50 1.00

- ผลงานเชิงวิเคราะห์หรือสังเคราะห์หรือผลงาน
ลักษณะอื่น ซึ่งแสดงให้เห็นถึงการพัฒนางาน
ของมหาวิทยาลัย และ
- งานวิจัยซึ่งได้รับการตีพิมพ์เผยแพร่ใน
ระดับชาติ หรือระดับนานาชาติอย่างน้อย 1 เรื่อง
ผลงานต้องสอดคล้องกับภาระงานของผู้เสนอขอ
กําหนดตําแหน่ง ซึ่งจะเป็นประโยชน์ต่อ
หน่วยงาน โดยมีคํารับรองโครงการวิจัยหรือ
สําเนาคํารับรองแนบประกอบด้วย
เหมาะสม

ไม่เหมาะสม

- จริยธรรมและจรรยาบรรณทางวิชาชีพ

ได้รับคะแนนเฉลี่ยของผลงาน = ____________ คะแนน

-3ส่วนที่ 4 การใช้ความรู้ความสามารถในงานสนับสนุนงานบริการวิชาการหรืองานวิชาชีพบริการต่อสังคม
เช่น การให้ความคิดเห็น คําแนะนํา หรือเสนอแนะการให้คําปรึกษาแนะนํา การอบรมและเผยแพร่ความรู้เกี่ยวกับ
หลักการ แนวทาง ระบบ รูปแบบเทคนิคและวิธีการในการแก้ไขปัญหาหรือการพัฒนางานสนับสนุนงานบริการ
วิชาการหรืองานวิชาชีพนั้นๆ (ประเมินจากส่วนที่ 4 ของแบบคําขอรับการแต่งตั้ง)
การใช้ความรู้ความสามารถในงานสนับสนุน
ระดับคะแนน
งานบริการวิชาการหรืองานวิชาชีพบริการต่อ 5.00 4.50 4.00 3.50 3.00 2.50 2.00 1.50 1.00
สังคมของผู้รับการประเมิน
1.
2.
3.
4.
5.

คะแนนที่ได้รับตามองค์ประกอบ ได้แก่
1. ผลสัมฤทธิ์ของงาน (ร้อยละ 70)
2. สมรรถนะการปฏิบัติงาน (ร้อยละ 30)

ร้อยละ = _________
ร้อยละ = _________
สรุปคะแนนร้อยละ (100%) = _________
(ต้องได้รับคะแนนรวมกันแล้วไม่ต่ํากว่าร้อยละ 80 จึงจะถือว่าผ่านการประเมินในองค์ประกอบนี้)
3. คุณภาพผลงานที่แสดงความเป็นผู้เชี่ยวชาญ
กลุ่ม
1

ประเภทตําแหน่ง
ระดับเชี่ยวชาญ

= ________ คะแนน

วิธีการขอ/เกณฑ์ผ่าน
การประเมิน
วิธีปกติ

วิธีพิเศษ

≥ 4.00

≥ 4.50

ระดับคุณภาพของผลงาน
ดี
4.00-4.49

ดีมาก
ดีเด่น
4.50-4.74 4.75-5.00

(เกณฑ์การผ่านการประเมินระดับเชี่ยวชาญ: วิธีปกติ ได้รับค่าคะแนนไม่ต่ํากว่า 4.00, ระดับเชี่ยวชาญ:
วิธีพิเศษ ได้รับค่าคะแนนไม่ต่ํากว่า 4.50 จึงจะถือว่าผ่านการประเมินในองค์ประกอบนี้)
4. การใช้ความรู้ความสามารถในงานสนับสนุนงานบริการวิชาการหรือ
งานวิชาชีพบริการต่อสังคม (5 คะแนน)
5. จริยธรรมและจรรยาบรรณทางวิชาชีพ □ เหมาะสม □ ไม่เหมาะสม

= ________ คะแนน

-4สรุปผลการประเมิน คณะกรรมการได้พิจารณาทั้งผลสัมฤทธิ์ของงาน ความรู้ความสามารถ ทักษะ สมรรถนะหลัก
และสมรรถนะที่จําเป็นสําหรับตําแหน่ง และการใช้ความรู้ความสามารถในงานสนับสนุนงานบริการวิชาการหรืองาน
วิชาชีพบริการต่อสังคม รวมทั้งผลงานและจริยธรรมและจรรยาบรรณทางวิชาชีพรวมกันทุกองค์ประกอบแล้ว จึงมี
มติดังนี้
สมควรแต่งตั้งให้ดํารงตําแหน่ง
ไม่สมควรแต่งตั้งให้ดํารงตําแหน่ง เนื่องจาก ........................................................................
.......................................................................................................................................................................
.......................................................................................................................................................................
.......................................................................................................................................................................
สรุปความเห็น ..................................................................................................................................
.......................................................................................................................................................................
.......................................................................................................................................................................
.......................................................................................................................................................................
.......................................................................................................................................................................

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

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

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

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

แบบ ก.บ.ม.พนง.ชชพ.18 (กรณีใช้ผลงาน)

แบบสรุปผลประเมินการแต่งตั้ง
ตําแหน่งประเภทวิชาชีพเฉพาะหรือเชีย่ วชาญเฉพาะระดับเชี่ยวชาญพิเศษ (กรณีใช้ผลงาน)
โดย { วิธีปกติ { วิธพ
ี เิ ศษ
ชื่อ/สกุล..........................................................................................ตําแหน่ง..........................................................
ขอรับการแต่งตั้งเป็นตําแหน่ง.................................................................................................................................
คําชี้แจง
1. ให้คณะกรรมการประเมินผลสัมฤทธิ์ของงาน ตามตัวชี้วัดของตําแหน่งที่ครองอยู่ ความรู้ ความสามารถ
ทักษะ สมรรถนะหลักและสมรรถนะที่จําเป็นสําหรับตําแหน่ง และการใช้ความรู้ความสามารถในงานสนับสนุนงาน
บริการวิชาการหรืองานวิชาชีพบริการต่อสังคม ความเป็นที่ยอมรับในงานด้านนั้นๆ หรือในวงวิชาการหรือวิชาชีพ และ
ผลงานตามแบบคําขอรับการแต่งตั้ง
2. เกณฑ์การผ่านประเมิน ผ่านการประเมินผลสัมฤทธิ์ของงานตามตัวชี้วัดของตําแหน่งที่ครองอยู่ ความรู้
ความสามารถ ทักษะ สมรรถนะหลักและสมรรถนะที่จําเป็นสําหรับตําแหน่ง รวมกันไม่ต่ํากว่าร้อยละ 90
3. ระดับเชี่ยวชาญพิเศษ: วิธีปกติ ผลงานและการใช้ความรู้ความสามารถในงานสนับสนุนงานบริ การ
วิชาการหรืองานวิชาชีพบริการต่อสังคม และความเป็นที่ยอมรับในด้านนั้นๆ หรือในวงวิชาการหรือวิชาชีพ ต้องอยู่ใน
ระดับ ดี ม าก โดยได้ รับ คะแนนไม่ ต่ํา กว่ า 4.50 และระดับ เชี่ย วชาญพิ เ ศษ: วิ ธีพิ เ ศษ ผลงานและการใช้ ค วามรู้
ความสามารถในงานสนับสนุนงานบริการวิชาการหรืองานวิชาชีพบริการต่อสังคม และความเป็นที่ยอมรับในด้านนั้นๆ
หรือในวงวิชาการหรือวิชาชีพ ต้องอยู่ในระดับดีเด่น โดยได้รับคะแนนไม่ต่ํากว่า 4.75
4. มีจริยธรรมและจรรยาบรรณ อยู่ในเกณฑ์ เหมาะสม เท่านั้น
ส่วนที่ 1 การประเมินผลสัมฤทธิ์ของงานตามตัวชี้วัดของตําแหน่งที่ครองอยู่
(ประเมินจากส่วนที่ 2 ของแบบคําขอรับการแต่งตั้ง)

รายการประเมิน

ผลการประเมิน

ผลสัมฤทธิ์ของงาน (70%)
พิจารณาจากงานที่ปฏิบัติได้ผลผลิตตามเป้าหมายและ
เกิดผลลัพธ์ตรงตามวัตถุประสงค์ตามแบบรายงานภาระงาน
ตามข้อตกลงและแบบประเมินผลการปฏิบัติราชการบุคลากร
ประเภทสายสนับสนุนวิชาการ (แบบ ป.สน.02) ในช่วงปีที่ผ่าน
มาใช้ประกอบการพิจารณาการประเมินผลสัมฤทธิ์ของงาน

ค่ า คะแนนตามแบบรายงานภาระงานตาม
ข้อตกลงและแบบประเมินผลการปฏิบัติราชการ
บุคลากรประเภทสายสนับสนุนวิชาการ ในช่วงปีที่
ผ่ า นมาใช้ ป ระกอบการพิ จ ารณาการประเมิ น
ผลสัมฤทธิ์ของงาน

-2ส่วนที่ 2 การประเมินความรู้ความสามารถ ทักษะ สมรรถนะหลัก และสมรรถนะที่จําเป็นสําหรับตําแหน่ง
(ประเมินจากส่วนที่ 3 ของแบบคําขอรับการแต่งตั้ง)

รายการประเมิน

ผลการประเมิน

สมรรถนะการปฏิบัติงาน (30%)
พิ จ ารณาตามพฤติ ก รรมการปฏิ บั ติ ร าชการ เพื่ อ
สนับสนุนผลผลิตตามเป้าหมายทําให้เกิดผลลัพธ์ตรงตาม
วัตถุประสงค์ตามแบบรายงานภาระงานตามข้อตกลงและ
แบบประเมิ นผลการปฏิ บัติร าชการบุคลากรประเภทสาย
สนั บ สนุ น วิ ช าการ (แบบ ป.สน.02) ในช่ ว งปี ที่ ผ่ า นมาใช้
ประกอบการพิจารณาการประเมินผลสัมฤทธิ์ของงาน

ค่าคะแนนตามแบบรายงานภาระงานตามข้อตกลง
และแบบประเมินผลการปฏิบัติราชการ บุคลากร
ประเภทสายสนับสนุนวิชาการ ในช่วงปีที่ผ่านมาใช้
ประกอบการพิจารณาการประเมินพฤติ กรรมการ
ปฏิบัติราชการ

ส่วนที่ 3 การประเมินผลงานที่แสดงความเป็นผู้เชี่ยวชาญพิเศษ
องค์ประกอบ

ระดับคะแนน
5.00 4.50 4.00 3.50 3.00 2.50 2.00 1.50 1.00

- ผลงานเชิงวิเคราะห์หรือสังเคราะห์หรือผลงาน
ลักษณะอื่นซึ่งแสดงให้เห็นถึงการพัฒนางานของ
มหาวิทยาลัย และ
- งานวิจัยซึ่งได้รับการตีพิมพ์เผยแพร่ใน
ระดับชาติ หรือระดับนานาชาติอย่างน้อย 1 เรื่อง
ผลงานต้องสอดคล้องกับภาระงานของผู้เสนอขอ
กําหนดตําแหน่ง ซึ่งจะเป็นประโยชน์ต่อ
หน่วยงาน โดยมีคํารับรองโครงการวิจัยหรือ
สําเนาคํารับรองแนบประกอบด้วย
เหมาะสม

ไม่เหมาะสม

- จริยธรรมและจรรยาบรรณทางวิชาชีพ
ได้รับคะแนนเฉลี่ยของผลงาน = ____________ คะแนน

-3ส่วนที่ 4 การใช้ความรู้ความสามารถในงานสนับสนุนงานบริการวิชาการหรืองานวิชาชีพบริการต่อสังคม
เช่น การให้ความคิดเห็น คําแนะนํา หรือเสนอแนะการให้คําปรึกษาแนะนํา การอบรมและเผยแพร่ความรู้เกี่ยวกับ
หลักการ แนวทาง ระบบ รูปแบบเทคนิคและวิธีการในการแก้ไขปัญหาหรือการพัฒนางานสนับสนุนงานบริการ
วิชาการหรืองานวิชาชีพนั้นๆ (ประเมินจากส่วนที่ 4 ของแบบคําขอรับการแต่งตั้ง)
การใช้ความรู้ความสามารถในงานสนับสนุน
ระดับคะแนน
งานบริการวิชาการหรืองานวิชาชีพบริการ 5.00 4.50 4.00 3.50 3.00 2.50 2.00 1.50 1.00
ต่อสังคมของผู้รับการประเมิน
1.
2.
3.
4.
5.

ส่วนที่ 5 ความเป็นที่ยอมรับในงานด้านนั้น ๆ หรือในวงวิชาการหรือวิชาชีพ
หมายถึง ผลงานได้รับการยอมรับ ยกย่อง หรือได้รับรางวัลในระดับชาติ หรือผลการปฏิบัติงานสนับสนุนงานบริการ
วิชาการหรืองานวิชาชีพหรือในงานที่เกี่ยวข้อง ซึ่งเป็นที่ยอมรับอย่างกว้างขวางในระดับชาติหรือระดับนานาชาติ
(ประเมินจากส่วนที่ 5 ของแบบคําขอรับการแต่งตั้ง)
ระดับคะแนน
ความเป็นที่ยอมรับในงานด้านนั้น ๆ
หรือในวงวิชาการหรือวิชาชีพของผู้รบั การประเมิน 5.00 4.50 4.00 3.50 3.00 2.50 2.00 1.50 1.00
1.
2.
3.
4.
5.

-4คะแนนที่ได้รับตามองค์ประกอบ ได้แก่
1. ผลสัมฤทธิ์ของงาน (ร้อยละ 70)
2. สมรรถนะการปฏิบัติงาน (ร้อยละ 30)

ร้อยละ = _________
ร้อยละ = _________
สรุปคะแนนร้อยละ (100%) = _________
(ต้องได้รับคะแนนรวมกันแล้วไม่ต่ํากว่าร้อยละ 90 จึงจะถือว่าผ่านการประเมินในองค์ประกอบนี้)
3. คุณภาพผลงานที่แสดงความเป็นผู้เชี่ยวชาญพิเศษ
= ________ คะแนน
กลุ่ม
1

ประเภทตําแหน่ง
ระดับเชี่ยวชาญพิเศษ

วิธีการขอ/เกณฑ์ผ่าน
การประเมิน
วิธีปกติ

วิธีพิเศษ

≥ 4.50

≥ 4.75

ระดับคุณภาพของผลงาน
ดี
4.00-4.49

ดีมาก
ดีเด่น
4.50-4.74 4.75-5.00

(เกณฑ์การผ่านการประเมินระดับเชี่ยวชาญพิเศษ: วิธีปกติ ได้รับค่าคะแนนไม่ต่ํากว่า 4.50, ระดับ
เชี่ยวชาญพิเศษ: วิธีพิเศษ ได้รับค่าคะแนนไม่ต่ํากว่า 4.75 จึงจะถือว่าผ่านการประเมินในองค์ประกอบนี้)
4. การใช้ความรู้ความสามารถในงานสนับสนุนงานบริการวิชาการหรือ
งานวิชาชีพบริการต่อสังคม (5 คะแนน)

= _________ คะแนน

5. ความเป็นที่ยอมรับในด้านนั้นๆ หรือในวงวิชาการหรือ วิชาชีพ (5 คะแนน) = _________ คะแนน
6. จริยธรรมและจรรยาบรรณทางวิชาชีพ □ เหมาะสม □ ไม่เหมาะสม
สรุปผลการประเมิน คณะกรรมการได้พิจารณาทั้งผลสัมฤทธิ์ของงาน ความรู้ความสามารถ ทักษะ สมรรถนะหลัก
และสมรรถนะที่จําเป็นสําหรับตําแหน่ง และการใช้ความรู้ความสามารถในงานสนับสนุนงานบริการวิชาการหรืองาน
วิชาชีพบริการต่อสังคม รวมทั้งความเป็นที่ยอมรับในงานด้านนั้น ๆ หรือในวงวิชาการหรือวิชาชีพ ตลอดจนผลงาน
และจริยธรรมและจรรยาบรรณทางวิชาชีพรวมกันทุกองค์ประกอบแล้ว จึงมีมติดังนี้
สมควรแต่งตั้งให้ดํารงตําแหน่ง
ไม่สมควรแต่งตั้งให้ดํารงตําแหน่ง เนื่องจาก ........................................................................
.......................................................................................................................................................................
.......................................................................................................................................................................
.......................................................................................................................................................................
.......................................................................................................................................................................
สรุปความเห็น ..................................................................................................................................
.......................................................................................................................................................................
.......................................................................................................................................................................
.......................................................................................................................................................................
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ลงชื่อ......................................................ประธานกรรมการ
(......................................................)
ลงชื่อ......................................................กรรมการ
(......................................................)
ลงชื่อ......................................................กรรมการ
(......................................................)
ลงชื่อ)....................................................เลขานุการ
(......................................................)

แบบ ก.บ.ม.พนง.ชนง.19 (กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิกรณีใช้ผลงาน)

แบบประเมินผลงานตําแหน่งประเภททั่วไป ระดับชํานาญงาน (กรณีใช้ผลงาน)
โดย { วิธีปกติ { วิธีพเิ ศษ
ตําแหน่งที่ขอกําหนด .............................................................................................
ชื่อผู้ขอรับการประเมิน .......................................................
ตําแหน่ง
....................................... ระดับ ................................ ประเภท ............................
สังกัด
................................................................................................................................
ระดับคะแนนและเกณฑ์การผ่านประเมิน
กลุ่ม
1

ประเภทตําแหน่ง
ระดับชํานาญงาน

วิธีการขอ/เกณฑ์ผ่าน
การประเมิน
วิธีปกติ วิธีพิเศษ
≥ 3.00

≥ 3.50

ระดับคุณภาพของผลงาน
ดี
3.00-3.50

ดีมาก
3.51-4.00

ดีเด่น
4.01-5.00

การประเมิน กรุณาทําเครือ่ งหมาย ( / ) ในช่ององค์ประกอบ
องค์ประกอบ

ระดับคะแนน
5.00 4.50 4.00 3.50 3.00 2.50 2.00 1.50 1.00

1. ผลงานที่แสดงความเป็นผู้ชํานาญงาน
1.1 ......................................
1.2 ......................................
เหมาะสม

ไม่เหมาะสม

2. จริยธรรมและจรรยาบรรณทางวิชาชีพ

ข้อคิดเห็น ข้อเสนอแนะ ...........................................................................................................
...............................................................................................................................................................
...............................................................................................................................................................
......................................................................................................................................................

-2-

สรุป ค่าคะแนนเฉลี่ยในส่วนของผลงานที่แสดงความเป็นผู้ชํานาญงาน ได้ .............. คะแนน

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

หมายเหตุ:เกณฑ์ผ่านการประเมินให้ดํารงตําแหน่งผู้ชํานาญงาน
1. ได้ค่าคะแนนในส่วนของผลงานที่แสดงความเป็นผู้ชํานาญงาน ตามที่กําหนดดังนี้
2. วิธีปกติ มีกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิไม่ต่ํากว่า 3 คน ซึ่งต้องได้ค่าคะแนนในส่วนของผลงานที่แสดง
ความเป็นผู้ชํานาญงาน ไม่น้อยกว่า 3.00 คะแนน ด้วยคะแนนเสียงข้างมาก (2 ใน 3 )
3. วิธีพิเศษ มีกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิไม่ต่ํากว่า 5 คน ซึ่งต้องได้ค่าคะแนนในส่วนของผลงานที่แสดง
ความเป็นผู้ชํานาญงาน ไม่น้อยกว่า 3.50 คะแนน ด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสี่ในห้าเสียงของที่ประชุม
คณะกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ
4. ได้ รั บ การประเมิ น ผลสั ม ฤทธิ์ ข องงานตามตั ว ชี้ วั ด ของตํ า แหน่ ง ที่ ค รองอยู่ (ร้ อ ยละ 70) ความรู้
ความสามารถ ทักษะ สมรรถนะหลักและสมรรถนะที่จําเป็นสําหรับตําแหน่ง (ร้อยละ 30) รวมกันแล้วไม่ต่ํากว่า
ร้อยละ 70
5. ผู้ที่จะผ่านการประเมิน จะต้องมีจริยธรรมและจรรยาบรรณอยู่ในเกณฑ์เหมาะสมเท่านั้น

แบบ ก.บ.ม.พนง.ชนงพ.20 (กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิกรณีใช้ผลงาน)

แบบประเมินผลงานตําแหน่งประเภททั่วไป ระดับชํานาญงานพิเศษ (กรณีใช้ผลงาน)
โดย { วิธีปกติ { วิธีพเิ ศษ
ตําแหน่งที่ขอกําหนด .............................................................................................
ชื่อผู้ขอรับการประเมิน .......................................................
ตําแหน่ง
....................................... ระดับ ................................ ประเภท ............................
สังกัด
................................................................................................................................
ระดับคะแนนและเกณฑ์การผ่านประเมิน
กลุ่ม
2

ประเภทตําแหน่ง
ระดับชํานาญงานพิเศษ

วิธีการขอ/เกณฑ์ผ่าน
การประเมิน
วิธีปกติ วิธีพิเศษ
≥ 3.50

ระดับคุณภาพของผลงาน
ดี
3.50-3.99

≥ 4.00

ดีมาก
4.00-4.49

ดีเด่น
4.50-5.00

การประเมิน กรุณาทําเครือ่ งหมาย ( / ) ในช่ององค์ประกอบ
องค์ประกอบ

ระดับคะแนน
5.00 4.50 4.00 3.50 3.00 2.50 2.00 1.50 1.00

1. ผลงานที่แสดงความเป็นผู้ชํานาญงานพิเศษ
1.1 ......................................
1.2 ......................................
เหมาะสม

ไม่เหมาะสม

2. จริยธรรมและจรรยาบรรณทางวิชาชีพ

ข้อคิดเห็น ข้อเสนอแนะ ...........................................................................................................
...............................................................................................................................................................
...............................................................................................................................................................
......................................................................................................................................................

-2-

สรุป ค่าคะแนนเฉลี่ยในส่วนของผลงานที่แสดงความเป็นผู้ชํานาญงานพิเศษ ได้ .............. คะแนน

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

หมายเหตุ:เกณฑ์ผ่านการประเมินให้ดํารงตําแหน่งผู้ชํานาญงานพิเศษ
1. ได้ค่าคะแนนในส่วนของผลงานที่แสดงความเป็นผู้ชํานาญงานพิเศษ ตามที่กําหนดดังนี้
2. วิธีปกติ มีกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิไม่ต่ํากว่า 3 คน ซึ่งต้องได้ค่าคะแนนในส่วนของผลงานที่แสดง
ความเป็นผู้ชํานาญงานพิเศษ ไม่น้อยกว่า 3.50 คะแนน ด้วยคะแนนเสียงข้างมาก (2 ใน 3 )
3. วิธีพิเศษ มีกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิไม่ต่ํากว่า 5 คน ซึ่งต้องได้ค่าคะแนนในส่วนของผลงานที่แสดง
ความเป็นผู้ชํานาญงานพิเศษ ไม่น้อยกว่า 4.00 คะแนน ด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสี่ในห้าเสียงของที่ประชุม
คณะกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ
4. ได้ รั บ การประเมิ น ผลสั ม ฤทธิ์ ข องงานตามตั ว ชี้ วั ด ของตํ า แหน่ ง ที่ ค รองอยู่ (ร้ อ ยละ 70) ความรู้
ความสามารถ ทักษะ สมรรถนะหลักและสมรรถนะที่จําเป็นสําหรับตําแหน่ง (ร้อยละ 30) รวมกันแล้วไม่ต่ํากว่า
ร้อยละ 70
5. ผู้ที่จะผ่านการประเมิน จะต้องมีจริยธรรมและจรรยาบรรณอยู่ในเกณฑ์เหมาะสมเท่านั้น

แบบ ก.บ.ม.พนง.ชนก.21 (กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิกรณีใช้ผลงาน)

แบบประเมินผลงานตําแหน่งประเภทวิชาชีพเฉพาะหรือเชี่ยวชาญเฉพาะ
กรณีปฏิบัติงานเฉพาะด้านหรือเฉพาะงาน ระดับชํานาญการ (กรณีใช้ผลงาน)
โดย { วิธีปกติ { วิธีพเิ ศษ
ตําแหน่งที่ขอกําหนด .............................................................................................
ชื่อผู้ขอรับการประเมิน .......................................................
ตําแหน่ง
....................................... ระดับ ................................ ประเภท ............................
สังกัด
................................................................................................................................
ระดับคะแนนและเกณฑ์การผ่านประเมิน
กลุ่ม
1

ประเภทตําแหน่ง
ระดับชํานาญการ

วิธีการขอ/เกณฑ์ผ่าน
การประเมิน
วิธีปกติ วิธีพิเศษ
≥ 3.00

≥ 3.50

ระดับคุณภาพของผลงาน
ดี
3.00-3.50

ดีมาก
3.51-4.00

ดีเด่น
4.01-5.00

การประเมิน กรุณาทําเครื่องหมาย ( / ) ในช่ององค์ประกอบ
องค์ประกอบ

ระดับคะแนน
5.00 4.50 4.00 3.50 3.00 2.50 2.00 1.50 1.00

1. ผลงานที่แสดงความเป็นผู้ชํานาญการ
1.1 ......................................
1.2 ......................................
เหมาะสม

ไม่เหมาะสม

2. จริยธรรมและจรรยาบรรณทางวิชาชีพ

ข้อคิดเห็น ข้อเสนอแนะ ...........................................................................................................
...............................................................................................................................................................
...............................................................................................................................................................
......................................................................................................................................................

-2-

สรุป ค่าคะแนนเฉลี่ยในส่วนของผลงานที่แสดงความเป็นผู้ชํานาญการ ได้ .............. คะแนน

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

หมายเหตุ:เกณฑ์ผ่านการประเมินให้ดํารงตําแหน่งผู้ชํานาญการ
1. ได้ค่าคะแนนในส่วนของผลงานที่แสดงความเป็นผู้ชํานาญการ ตามที่กําหนดดังนี้
2. วิธีปกติ มีกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิไม่ต่ํากว่า 3 คน ซึ่งต้องได้ค่าคะแนนในส่วนของผลงานที่แสดง
ความเป็นผู้ชํานาญการ ไม่น้อยกว่า 3.00 คะแนน ด้วยคะแนนเสียงข้างมาก (2 ใน 3 )
3. วิธีพิเศษ มีกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิไม่ต่ํากว่า 5 คน ซึ่งต้องได้ค่าคะแนนในส่วนของผลงานที่แสดง
ความเป็นผู้ชํานาญการ ไม่น้อยกว่า 3.50 คะแนน ด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสี่ในห้าเสียงของที่ประชุม
คณะกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ
4. ได้ รั บ การประเมิ น ผลสั ม ฤทธิ์ ข องงานตามตั ว ชี้ วั ด ของตํ า แหน่ ง ที่ ค รองอยู่ (ร้ อ ยละ 70) ความรู้
ความสามารถ ทักษะ สมรรถนะหลักและสมรรถนะที่จําเป็นสําหรับตําแหน่ง (ร้อยละ 30) รวมกันแล้วไม่ต่ํากว่า
ร้อยละ 70
5. ผู้ที่จะผ่านการประเมิน จะต้องมีจริยธรรมและจรรยาบรรณอยู่ในเกณฑ์เหมาะสมเท่านั้น

แบบ ก.บ.ม.พนง.ชนกพ.22 (กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิกรณีใช้ผลงาน)

แบบประเมินผลงานตําแหน่งประเภทวิชาชีพเฉพาะหรือเชี่ยวชาญเฉพาะ
กรณีปฏิบัติงานเฉพาะด้านหรือเฉพาะงาน ระดับชํานาญการพิเศษ (กรณีใช้ผลงาน)
โดย { วิธีปกติ { วิธีพเิ ศษ
ตําแหน่งที่ขอกําหนด .............................................................................................
ชื่อผู้ขอรับการประเมิน .......................................................
ตําแหน่ง
....................................... ระดับ ................................ ประเภท ............................
สังกัด
................................................................................................................................
ระดับคะแนนและเกณฑ์การผ่านประเมิน
กลุ่ม
2

ประเภทตําแหน่ง
ระดับชํานาญการพิเศษ

วิธีการขอ/เกณฑ์ผ่าน
การประเมิน
วิธีปกติ วิธีพิเศษ
≥ 3.50

≥ 4.00

ระดับคุณภาพของผลงาน
ดี
3.50-3.99

ดีมาก
4.00-4.49

ดีเด่น
4.50-5.00

การประเมิน กรุณาทําเครื่องหมาย ( / ) ในช่ององค์ประกอบ
องค์ประกอบ

ระดับคะแนน
5.00 4.50 4.00 3.50 3.00 2.50 2.00 1.50 1.00

1. ผลงานที่แสดงความเป็นผู้ชํานาญการพิเศษ
1.1 ......................................
1.2 ......................................
เหมาะสม

ไม่เหมาะสม

2. จริยธรรมและจรรยาบรรณทางวิชาชีพ

ข้อคิดเห็น ข้อเสนอแนะ ...........................................................................................................
...............................................................................................................................................................
...............................................................................................................................................................

-2-

สรุป ค่าคะแนนเฉลี่ยในส่วนของผลงานที่แสดงความเป็นผู้ชํานาญการพิเศษ ได้ .............. คะแนน

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

หมายเหตุ:เกณฑ์ผ่านการประเมินให้ดํารงตําแหน่งผู้ชํานาญการพิเศษ
1. ได้ค่าคะแนนในส่วนของผลงานที่แสดงความเป็นผู้ชํานาญการพิเศษ ตามที่กําหนดดังนี้
2. วิธีปกติ มีกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิไม่ต่ํากว่า 3 คน ซึ่งต้องได้ค่าคะแนนในส่วนของผลงานที่แสดง
ความเป็นผู้ชํานาญการพิเศษ ไม่น้อยกว่า 3.50 คะแนน ด้วยคะแนนเสียงข้างมาก (2 ใน 3 )
3. วิธีพิเศษ มีกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิไม่ต่ํากว่า 5 คน ซึ่งต้องได้ค่าคะแนนในส่วนของผลงานที่แสดง
ความเป็นผู้ชํานาญการพิเศษ ไม่น้อยกว่า 4.00 คะแนน ด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสี่ในห้าเสียงของที่ประชุม
คณะกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ
4. ได้ รั บ การประเมิ น ผลสั ม ฤทธิ์ ข องงานตามตั ว ชี้ วั ด ของตํ า แหน่ ง ที่ ค รองอยู่ (ร้ อ ยละ 70) ความรู้
ความสามารถ ทักษะ สมรรถนะหลักและสมรรถนะที่จําเป็นสําหรับตําแหน่ง (ร้อยละ 30) รวมกันแล้วไม่ต่ํากว่า
ร้อยละ 70
5. ผู้ที่จะผ่านการประเมิน จะต้องมีจริยธรรมและจรรยาบรรณอยู่ในเกณฑ์เหมาะสมเท่านั้น

แบบ ก.บ.ม.พนง.ชช.23 (กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิกรณีใช้ผลงาน)

แบบประเมินผลงานตําแหน่งประเภทวิชาชีพเฉพาะหรือเชี่ยวชาญเฉพาะ
กรณีปฏิบัติงานเฉพาะด้านหรือเฉพาะงาน ระดับเชีย่ วชาญ (กรณีใช้ผลงาน)
โดย { วิธีปกติ { วิธีพเิ ศษ
ตําแหน่งที่ขอกําหนด .............................................................................................
ชื่อผู้ขอรับการประเมิน .......................................................
ตําแหน่ง
....................................... ระดับ ................................ ประเภท ............................
สังกัด
................................................................................................................................
ระดับคะแนนและเกณฑ์การผ่านประเมิน
กลุ่ม
3

ประเภทตําแหน่ง
ระดับเชี่ยวชาญ

วิธีการขอ/เกณฑ์ผ่าน
การประเมิน
วิธีปกติ วิธีพิเศษ
≥ 4.00

≥ 4.50

ระดับคุณภาพของผลงาน
ดี

ดีมาก

ดีเด่น

4.00-4.49

4.50-4.74

4.75-5.00

การประเมิน กรุณาทําเครื่องหมาย ( / ) ในช่ององค์ประกอบ
องค์ประกอบ

ระดับคะแนน
5.00 4.50 4.00 3.50 3.00 2.50 2.00 1.50 1.00

1. ผลงานที่แสดงความเป็นผู้เชี่ยวชาญ
1.1 ......................................
1.2 ......................................
2. การใช้ความรู้ความสามารถในงานสนับสนุน
งานบริการวิชาการหรืองานวิชาชีพบริการต่อ
สังคม
เหมาะสม

3. จริยธรรมและจรรยาบรรณทางวิชาชีพ

ไม่เหมาะสม

-2ข้อคิดเห็น ข้อเสนอแนะ ...........................................................................................................
...............................................................................................................................................................
...............................................................................................................................................................
......................................................................................................................................................
สรุป ค่าคะแนนเฉลี่ยในส่วนของผลงานที่แสดงความเป็นผู้เชี่ยวชาญ ได้ .............. คะแนน

(ลงชื่อ)............................................ผู้ประเมิน
(......................................................)
หมายเหตุ:เกณฑ์ผ่านการประเมินให้ดํารงตําแหน่งผู้เชี่ยวชาญ
1. ได้ค่าคะแนนในส่วนของผลงานที่แสดงความเป็นผู้เชี่ยวชาญ การใช้ความรู้ ความสามารถในงาน
สนับสนุนงานบริการวิชาการหรืองานวิชาชีพบริการต่อสังคม ตามที่กําหนดไว้ดังนี้
2. วิธีปกติ มีกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิไม่ต่ํากว่า 3 คน ซึ่งต้องได้ค่าคะแนนตามข้อ 1 ข้างต้น ไม่น้อยกว่า
4.00 คะแนน ด้วยคะแนนเสียงข้างมาก (2 ใน 3)
3. วิธีพิเศษ มีกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิไม่ต่ํากว่า 5 คน ซึ่งต้องได้ค่าคะแนนตามข้อ 1 ข้างต้น ไม่น้อย
กว่า 4.50 คะแนน ด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสี่ในห้าเสียงของที่ประชุมคณะกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ
4. ได้ รั บ การประเมิ น ผลสั ม ฤทธิ์ ข องงานตามตั ว ชี้ วั ด ของตํ า แหน่ ง ที่ ค รองอยู่ (ร้ อ ยละ 70) ความรู้
ความสามารถ ทักษะ สมรรถนะหลักและสมรรถนะที่จําเป็นสําหรับตําแหน่ง (ร้อยละ 30) รวมกันแล้วไม่ต่ํากว่า
ร้อยละ 80
5. ผู้ที่จะผ่านการประเมิน จะต้องมีจริยธรรมและจรรยาบรรณอยู่ในเกณฑ์เหมาะสมเท่านั้น

แบบ ก.บ.ม.พนง.ชชพ.24 (กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิกรณีใช้ผลงาน)

แบบประเมินผลงานตําแหน่งประเภทวิชาชีพเฉพาะหรือเชี่ยวชาญเฉพาะ
กรณีปฏิบัติงานเฉพาะด้านหรือเฉพาะงาน ระดับเชีย่ วชาญพิเศษ (กรณีใช้ผลงาน)
โดย { วิธีปกติ { วิธีพเิ ศษ
ตําแหน่งที่ขอกําหนด .............................................................................................
ชื่อผู้ขอรับการประเมิน .......................................................
ตําแหน่ง
....................................... ระดับ ................................ ประเภท ............................
สังกัด
................................................................................................................................
ระดับคะแนนและเกณฑ์การผ่านประเมิน
กลุ่ม
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ประเภทตําแหน่ง
ระดับเชี่ยวชาญพิเศษ

วิธีการขอ/เกณฑ์ผ่าน
การประเมิน
วิธีปกติ วิธีพิเศษ
≥ 4.50

≥ 4.75

ระดับคุณภาพของผลงาน
ดี

ดีมาก

ดีเด่น

4.00-4.49

4.50-4.74

4.75-5.00

การประเมิน กรุณาทําเครื่องหมาย ( / ) ในช่ององค์ประกอบ
องค์ประกอบ

ระดับคะแนน
5.00 4.50 4.00 3.50 3.00 2.50 2.00 1.50 1.00

1. ผลงานที่แสดงความเป็นผู้เชี่ยวชาญพิเศษ
1.1 ......................................
1.2 ......................................
2. การใช้ความรู้ความสามารถในงานสนับสนุน
งานบริการวิชาการหรืองานวิชาชีพบริการต่อ
สังคม
3. ความเป็นที่ยอมรับในด้านนั้นๆ หรือในวง
วิชาการหรือวิชาชีพ
เหมาะสม

2. จริยธรรมและจรรยาบรรณทางวิชาชีพ

ไม่เหมาะสม
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ข้อคิดเห็น ข้อเสนอแนะ ...........................................................................................................
...............................................................................................................................................................
...............................................................................................................................................................
......................................................................................................................................................
สรุป ค่าคะแนนเฉลี่ยในส่วนของผลงานที่แสดงความเป็นผู้เชี่ยวชาญพิเศษ ได้ .............. คะแนน

(ลงชื่อ)............................................ผู้ประเมิน
(......................................................)
หมายเหตุ:เกณฑ์ผ่านการประเมินให้ดํารงตําแหน่งผู้เชี่ยวชาญพิเศษ
1. ได้ค่าคะแนนในส่วนของผลงานที่แสดงความเป็นผู้เชี่ยวชาญพิเศษ การใช้ความรู้ความสามารถในงาน
สนับ สนุ นงานบริการหรืองานวิชาชีพบริการต่ อสังคม รวมทั้งความเป็น ที่ย อมรับในงานด้ านนั้นๆ หรือในวง
วิชาการหรือวิชาชีพ ตามที่กําหนดดังนี้
2. วิธีปกติ มีกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิไม่ต่ํากว่า 3 คน ซึ่งต้องได้ค่าคะแนนตามข้อ 1 ข้างต้น ไม่น้อยกว่า
4.50 คะแนน ด้วยคะแนนเสียงข้างมาก (2 ใน 3)
3. วิ ธี พิ เ ศษ มี ก รรมการผู้ ท รงคุ ณ วุ ฒิ ไ ม่ ต่ํ า กว่ า 5 คน ซึ่ ง ต้ อ งได้ ค่ า คะแนนตามข้ อ 1 ข้ า งต้ น ไม่
น้อยกว่า 4.75 คะแนน ด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสี่ในห้าเสียงของที่ประชุมคณะกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ
4. ได้ รั บ การประเมิ น ผลสั ม ฤทธิ์ ข องงานตามตั ว ชี้ วั ด ของตํ า แหน่ ง ที่ ค รองอยู่ (ร้ อ ยละ 70) ความรู้
ความสามารถ ทักษะ สมรรถนะหลักและสมรรถนะที่ จําเป็นสําหรับตําแหน่ง (ร้อยละ 30) ซึ่งรวมกันแล้ ว
ไม่ต่ํากว่า ร้อยละ 90
5. ผู้ที่จะผ่านการประเมิน จะต้องมีจริยธรรมและจรรยาบรรณอยู่ในเกณฑ์เหมาะสมเท่านั้น

