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ตําแหนง นักวิเคราะหนโยบายและแผน ระดับปฏิบัติการ 

เพื่อแตงตั้งใหดํารงตําแหนง นักวิเคราะหนโยบายและแผน ระดับชํานาญการ 
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สวนท่ี ๑ ขอมูลเบ้ืองตนของผูรับการประเมิน   ๑ 
 ประวัติสวนตัว ๑ 
 ประวัติการรับราชการ ๑ 
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 (๑.๔)  การยึดม่ันในความถูกตองชอบธรรม และจรยิธรรม 36 
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แบบคําขอรับการกําหนดระดับตําแหนงเพ่ือแตงตั้งบุคคลใหดํารงตําแหนงสูงข้ึน 
 

----------------------- 
 

ของ  นายนเรนทร  อมรจุติ   ตําแหนง  นักวิเคราะหนโยบายและแผน  ระดับ  ระดับปฏิบัติการ 
สังกัด งานนโยบายและแผนยทุธศาสตร กองนโยบายและแผน สํานักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยราชภัฏ
เพชรบุรี 
ขอกําหนดตําแหนงระดับ   

 ชํานาญงาน  ชํานาญงานพิเศษ 
 ชํานาญการ    ชํานาญการ (หัวหนาหนวยงาน) 
 ชํานาญการพิเศษ  ชํานาญการพิเศษ (หัวหนาหนวยงาน)   
 เช่ียวชาญ  เช่ียวชาญพิเศษ 
 ผูอํานวยการกองหรือเทียบเทา    ผูอํานวยการสํานักงานอธิการบดีหรือเทียบเทา 

   
สวนท่ี ๑ ขอมูลเบ้ืองตนของผูรับการประเมิน   
 ประวัติสวนตัว 

๑.๑  เกิดวันท่ี  11   เดือน  มิถุนายน   พ.ศ. 2512 
 ๑.๒  อาย ุ 49  ป  1  เดือน 
 ๑.๓  การศึกษาระดับอุดมศึกษา (เรียงจากวุฒิสูงสุดตามลําดับ) 

                      วุฒิ                     ป พ.ศ. ท่ีจบ ชื่อสถานศึกษา 
๑.๓.๑. วท.บ. (คอมพิวเตอรอุตสาหกรรม) 2548  มรภ.เพชรบุรี 

 ๑.๔  วิทยานิพนธหรือสารนิพนธในระดับบัณฑิตศึกษา (ถามี) 
       ๑.๔.๑....................................................................................................................................... 
       ๑.๔.๒....................................................................................................................................... 

 ประวัติการรับราชการ 
๒.๑  ปจจุบันดํารงตําแหนงประเภท วิชาชีพเฉพาะและเชี่ยวชาญเฉพาะ 
       ตําแหนง  นักวิเคราะหนโยบายและแผน  ระดับ  ระดับปฏิบัติการ  ข้ัน  29,130  บาท 
       ไดรับการแตงตั้งเม่ือวันท่ี  9 มีนาคม 2550 
๒.๒  ตําแหนงประจําอ่ืนๆ (ระบุชื่อตําแหนงอ่ืนๆ นอกเหนือจากตําแหนงประจํา) 
       ๒.๒.๑ รักษาการหัวหนางานนโยบายและยุทธศาสตร ตั้งแต ป 2552 – ป 2561 
       ๒.๒.๒ รักษาการในตําแหนงผูอํานวยการกองนโยบายและแผน ตั้งแตเดือนมกราคม 2561 
– ปจจุบัน 
                รวมเวลารับราชการ   11  ป   3  เดือน 

 

แบบ ปส. 0๑ 
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สวนท่ี ๒  ผลสัมฤทธิ์ของงานตามตัวช้ีวัดของตําแหนงท่ีครองอยูและแนวคิดการพัฒนางาน 
๑) ผลสัมฤทธิ์ของงาน 

(1) ดานการปฏิบัติการ 
ระดับ พฤติกรรมการปฏิบัติงาน  บันทึกผลงานหรือหลักฐานอางอิง 

1 ปฏิบัติงานไดครบถวนสมบูรณตาม
งานในหนาท่ีโดยมีคูมือปฏิบัติงานท่ี
ครบถวน_กรณีปฏิบัติงานในฐานะ
หัวหนางานตองมีหนาท่ีกําหนด
นโยบายการปฏิบัติงานติดตอ
ประสานงานวางแผนมอบหมาย
สงเสริมกํากับควบคุมดูแลและ
ตรวจสอบใหคําปรึกษาแนะนํา
ปรับปรุงแกไขติดตามประเมินผล
และแกไขปญหาในการปฏิบัติงานใน
หนวยงานท่ีรับผิดชอบเพ่ือใหการ
ปฏิบัติงานบรรลุเปาหมายและ
ผลสัมฤทธิ์ท่ีตองการ 

1. วิเคราะหและประสานการจัดทําแผน
ยุทธศาสตรการพัฒนามหาวิทยาลัยฯระยะยาว  

๑) ติดตามประเมินผลการดําเนินงานตามแผน
ยุทธศาสตรการพัฒนาฯมหาวิทยาลัยและ
แผนยุทธศาสตรการพัฒนาหนวยงาน ระยะ 
4 ป ระยะครึ่งแผน 

๒) ทบทวนและปรับปรุงแผนยุทธศาสตรการ
พัฒนามหาวิทยาลัย ใหสอดคลองกับ
สถานการณ 

(เอกสารหมายเลข 1) 
2. วิเคราะหและจัดทําแผนปฏิบัติราชการประจําป
ของมหาวิทยาลัย 

๑) กําหนดแนวทางการดําเนินงานโครงการ/
กิจกรรม ตัวชี้วัด และแนวทางการจัดทํา
แผนปฏิบัติราชการประจําปงบประมาณ ท่ี
สอดคลองกับแผนยุทธศาสตรการพัฒนา
มหาวิทยาลัยฯระยะยาว และแผนปฏิบัติ
ราชการประจําป 

๒) จัดทําคูมือการจัดทําแผนปฏิบัติราชการ
ประจาํปงบประมาณ 

๓) ประชุมชี้แจงหนวยงาน เพ่ือรับทราบแนวทาง
และข้ันตอนการจัดทําแผนปฏิบัติการ
ประจาํปงบประมาณ 

๔) จัดทําสรุปแผนปฏิบัติการ ประจําป
งบประมาณท่ีผานความเห็นชอบจากสภา
มหาวิทยาลัยจําแนกตามภารกิจของ
มหาวิทยาลัย 5 ดาน ประกอบดวย (1) ดาน
การผลิตบัณฑิต (2) ดานการวิจัยและพัฒนา 
(3) ดานการบริการวิชาการแกสังคม (4) ดาน
การสงเสริมทํานุบํารุงศิลปวัฒนธรรม (5) 
ดานการบริหารจัดการ 

๕) จัดทําประกาศตัวชี้วัดและคาเปาหมายตาม
แผนปฏิบัติราชการประจําป 
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ระดับ พฤติกรรมการปฏิบัติงาน บันทึกผลงานหรือหลักฐานอางอิง 
 

 
๖) ติดตามและประเมินผลการดําเนินงานตาม

แผนปฏิบัติราชการ ประจําปงบประมาณ 
(เอกสารหมายเลข 2)  

 

 

3. ควบคุม ดูแลการจัดทําขอมูลพ้ืนฐานท่ีเปน
ประโยชนตอการวางแผนและการตัดสินใจของ
ผูบริหาร 

1) ออกแบบฟอรมความตองการขอมูลพ้ืนฐาน 
2) ขอความอนุเคราะหขอมูลจากหนวยงานท่ี

เก่ียวของ 
3) รวบรวม วิเคราะหขอมูลพ้ืนฐานท่ีหนวยงาน

จัดสงมา (1) จํานวนหลักสูตรและสาขาวิชาท่ี
เปดสอน (2) จํานวนนักศึกษา (จํานวน
ผูสําเร็จการศึกษา (4) ขอมูลบุคลากร (5) 
ขอมูลอาคารสถานท่ี พ้ืนท่ี หองเรียน
หองปฏิบัติการ ระบบสาธารณูปโภค (6) 
ขอมูลดานการวิจัย การบริการวิชาการ แก
สังคม และการทํานุบํารุงศิลปวัฒนธรรม (7) 
ขอมูลความรวมมือกับหนวยงานภายนอก (8) 
ขอมูลทุนสนับสนุนจากหนวยงานภายนอก 
(9) ขอมูลความตองการของผูบริหาร 

4) จัดเก็บขอมูลลงระบบคอมพิวเตอร 
(เอกสารหมายเลข 3) 

4. จัดทําคําขอตั้งงบประมาณแผนดิน  
1) รวบรวมขอมูลพ้ืนฐานท่ีจําเปนตอการจัดตั้ง

งบประมาณ ไดแก ขอมูลบุคลากร 
(ขาราชการ/ลูกจางประจํา/ลูกจางชั่วคราว/
พนักงานราชการ/พนักงานมหาวิทยาลัย/ผู
เกษียณอายุราชการ) 

2) จัดทําแผนความตองการงบลงทุนรายการ
ครุภัณฑและสิ่งกอสราง 

3) จัดทําประมาณการรายจายประจําข้ันต่ําท่ี
จําเปน ดังนี้ (1) งบบุคลากร (เงินเดือน/เงิน
ประจําตําแหนงทางการวิชาการ/เงินประจํา
ตําแหนงผูบริหารไมมีวาระ/เงินชวยเหลือคา
ครองชีพพิเศษขาราชการ/คาตอบแทนราย
เดือนขาราชการ/คาจางประจํา/เงินเพ่ิม 
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ระดับ พฤติกรรมการปฏิบัติงาน บันทึกผลงานหรือหลักฐานอางอิง 
 

 

คาจางประจํา/เงินชวยเหลือคาครองชีพ
พิเศษลูกจางประจํา/คาตอบแทนรายเดือน
ลูกจางประจํา/คาจางชั่วคราว (2) งบ
ดําเนินงาน (คาเชาบาน/เงินประจําตําแหนง
ผูบริหารท่ีมีวาระ/คาตอบแทนพิเศษ
ขาราชการท่ีไดรับเงินเดือนเต็มข้ัน/
คาตอบแทนพิเศษลูกจางประจําท่ีไดรับ
คาจางเต็มข้ัน/คาตอบแทนเหมาจายจัดหา
รถยนตประจําตําแหนง/คาตอบแทนผูบริหาร
ท่ีเกษียณอายุราชการ/คาไฟฟา/ประปา/
โทรศัพท) (3) งบเงินอุดหนุน (อุดหนุน
คาใชจายบุคลากร : ทดแทนอัตราเกษียณ 
และกรอบอัตรากําลังตามมติ ครม. 

4) ปรับปรุงงบประมาณรายการรายจายข้ันต่ําท่ี
จําเปน 

5) บันทึกประมาณการรายจายข้ันต่ําท่ีจําเปน
ในระบบฐานขอมูลรายจายประจําข้ันต่ํา 
(Fixed Cost) 

6) ทบทวนความเหมาะสมของเปาหมาย กล
ยุทธ ผลผลิต กิจกรรมและตัวชี้วัดผลสําเร็จ 

7) ปรับปรุงฐานขอมูลคาเปาหมายของตัวชี้วัด
และงบประมาณรายจายลวงหนาระยะปาน
กลางใหสอดคลองกับแผนงบประมาณ
รายจายของมหาวิทยาลัย 

8) จัดทําแบบสรุปคําของบประมาณรายจาย
ประจําป ตามแบบ ม./ส. สงสาํนักงานคณะ
กรรรมการการอุดมศึกษา 

9) จัดทําขอเสนองบประมาณรายจายประจําป
งบประมาณ สงสํานักงบประมาณ และ
สํานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา 
ประกอบดวย (1) งบรายจายประจําข้ันต่ํา 
(2) รายจายตามนโยบายและภารกิจตอเนื่อง 
(3) รายจายตามนโยบายรัฐ 

10) ปรับรายละเอียดคําขอตั้งงบประมาณ 
งบประมาณรายจายประจําปตาม
งบประมาณท่ีปรับลด 
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ระดับ พฤติกรรมการปฏิบัติงาน บันทึกผลงานหรือหลักฐานอางอิง 
 

 

11) จัดทําเอกสารประกอบการชี้แจงงบประมาณ
รายจายประจําป ดังนี้ (1) ประเด็นปญหาท่ี
สาธารณชนใหความสนใจ (2) เอกสาร
ประกอบการชี้แจงตอคณะกรรมาธิการ
วิสามัญ พิจารณารางพระราชบัญญัติ
งบประมาณรายจาย สภาผูแทนราษฎร (3) 
เอกสารประกอบการชี้แจงคณะกรรมาธิการ
วิสามัญ พิจารณารางพระราชบัญญัติ
งบประมาณรายจายวุฒิสภา (4) ขอมูล
เตรียมชี้แจงงบประมาณรายจายประจําป 
ตามแบบ ทม. (5) เอกสารประกอบการ
ชี้แจงตอคณะอนุกรรมาธิการวิสามัญ 
พิจารณารางพระราชบัญญัติงบประมาณ
รายจาย สภาผูแทนราษฎร ชุดตางๆ เชน 
ดานการศึกษา ดานเทคโนโลยีสารสนเทศ 
ดานสิ่งกอสราง ดานการวิจัย ดานเงิน
อุดหนุน/รายจายอ่ืน (6) เอกสาร
ประกอบการชี้แจงท่ีคณะกรรมาธิการ
วิสามัญ พิจารณารางพระราชบัญญัติ
งบประมาณรายจาย (กรณีใหเพ่ิมเติม
รายละเอียด) 

12) จัดทําคําขอเพ่ิมงบประมาณรายจาย (แปร
ญัตติ) 

13) การชี้แจงงบประมาณรายจายตอ
คณะกรรมาธิการวิสามัญ พิจารณาราง
พระราชบัญญัติงบประมาณรายจายคณะ
ตางๆ 

14) จัดทําแผนการปฏิบัติงานและแผนการใช
จายงบประมาณเปนรายเดือนและรายไตร
มาส 

15) จัดทําเอกสารแผนการปฏิบัติงานและ
แผนการใชจายงบประมาณ ตามแบบ สงป.
301 – 302 เพ่ือขอความเห็นชอบจาก
สํานักงบประมาณ 
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16) จัดทําเอกสารแผนการปฏิบัติงานและ
แผนการใชจายงบประมาณไปพลางกอนตาม
แบบ สงป.301 – 302 เพ่ือขอความ
เห็นชอบจากสํานักงบประมาณ (กรณี พรบ. 
ไมสามารถประกาศใชไดทันภายในวันท่ี 1 
ตุลาคม) 

17) จัดทําสรุปผลการดําเนินงานตามขอสังเกต
คณะกรรมาธิการวิสามัญพิจารณาราง
พระราชบัญญัติงบประมาณรายจายประจําป
งบประมาณของสภาผูแทนราษฎร และ
วุฒิสภา 

18) ประสานงานกับสํานักงบประมาณ 
สํานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา และ
หนวยงานตางๆ ในมหาวิทยาลัย เพ่ือใหการ
ดําเนินการจัดทํางบประมาณเปนไปตาม
เปาหมายและระยะเวลาท่ีกําหนดไวตาม
ปฏิทินงบประมาณท่ีสํานักงบประมาณ
กําหนด 

19) ทบทวนและจัดทําขอมูลขอรับจัดสรร
งบประมาณเพ่ิมตามนโยบายของรัฐบาล 
กระทรวงศึกษาธิการและสํานักงาน
คณะกรรมการการอุดมศึกษา 
(เอกสารหมายเลข 4) 

5. จัดทําคําขอตั้งงบประมาณรายจายเงินรายได   
1) กําหนดปฏิทินการจัดทํางบประมาณรายจาย

ประจําป 
2) รวบรวมขอมูลพ้ืนฐานท่ีมาของรายได เพ่ือ

ประมาณการรายรับของมหาวิทยาลัย 
3) รวบรวมขอมูลคาใชจายกลางของ

มหาวิทยาลัย (รายจายท่ีจําเปน) ดังนี้ (1) 
งบบุคลากร (เงินเดือน/คาจางประจํา/คาจาง
ชั่วคราว/พนักงานราชการ/พนักงาน
มหาวิทยาลัย/คาตอบแทนตามสิทธและ
ตําแหนง) (2) ขอมูลคาตอบแทนการสอน
และคาตอบแทนปฏิบัติงาน  
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(3) รายจายผูกพันตามสัญญา (สวนท่ี
มหาวิทยาลัยสมทบเพ่ิมเติม) 

 

 

4) จัดทําเอกสารประชุมคณะกรรมการบริหาร 
เพ่ือชี้แจงการจัดทําแผนปฏิบัติการและ
งบประมาณรายจายประจําปงบประมาณ 

5) ประชุมเจาหนาท่ีทุกหนวยงานเพ่ือชี้แจง
แนวทางในการจัดทําแผนปฏิบัติการและ
งบประมาณรายจายประจําป 

6) ตรวจสอบและวิเคราะหรายละเอียด
โครงการ/กิจกรรม และวงเงินท่ีหนวยงาน
บรรจุไวในแผนงบประมาณรายจาย 

7) ประชุมคณะกรรมการกลั่นกรองแผนปฏิบัติ
การประจําป เพ่ือพิจารณาโครงการตาม
แผนปฏิบัติการของหนวยงาน 

8) ปรับแกไขแผนปฏิบัติการของหนวยงานตาม
ขอสังเกตและขอเสนอแนะของ
คณะกรรมการกลั่นกรองแผนปฏิบัติการ 

9) ประชุมคณะกรรมบริหารมหาวิทยาลัยเพ่ือ
ขอความเห็นชอบแผนปฏิบัติการและ
งบประมาณรายจายประจําป 

10) ประชุมคณะกรรมการบรหิารการเงินและ
งบประมาณเงินรายได (ก.บ.ง.) ในการ
พิจารณารายละเอียดโครงการตาม
แผนปฏิบัติการและงบประมาณรายจาย
ประจําป 

11) ปรับแกไขแผนปฏิบัติการของหนวยงานตาม
ขอสังเกตและขอเสนอแนะของคณะ
กรรมการบรหิารการเงินและงบประมาณเงิน
รายได (ก.บ.ง.) 

12) ประสานงานกับหนวยงานตางๆ ใน
มหาวิทยาลัย เพ่ือใหการดําเนินการจัดทํา
งบประมาณเปนไปตามเปาหมายและ
ระยะเวลาท่ีกําหนดไวตามปฏิทิน
งบประมาณ 

13) จัดทําเอกแผนปฏิบัติการและงบประมาณ
รายจายประจําป ขออนุมัติสภามหาวิทยาลัย 
(เอกสารหมายเลข 5) 
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ระดับ พฤติกรรมการปฏิบัติงาน บันทึกผลงานหรือหลักฐานอางอิง 
2 ระดับท่ี 1 + มีการทบทวนคูมือการ

ปฏิบัติงานพัฒนาระบบและ
มาตรฐานของงานในการวิเคราะห
สังเคราะหหรือวิจัยและเกิด
ประสิทธิภาพของงานใหอยูในระดับ
ดี (บรรลุผลสัมฤทธิ์ไมนอยกวารอย
ละ 60) 

พัฒนาระบบงานและทบทวน คูมือท่ีเกี่ยวของ 
ไดแก  
1. งานวิเคราะหนโยบายและแผน ไดนําโปรแกรม
คอมพิวเตอรสําเร็จรูป มาประยุกตใชใหการ
วิเคราะหไดอยางถูกตอง รวดเร็ว 
• วิเคราะหและประสานการจัดทําแผนยุทธศาสตร
การพัฒนามหาวิทยาลัยฯระยะยาว  

1) ติดตามประเมินผลการดําเนินงานตามแผน
ยุทธศาสตรการพัฒนาฯมหาวิทยาลัยและ
แผนยุทธศาสตรการพัฒนาหนวยงาน ระยะ 
4 ป ระยะครึง่แผน 

2) ทบทวนและปรับปรุงแผนยุทธศาสตรการ
พัฒนามหาวิทยาลัย ใหสอดคลองกับ
สถานการณ 

• วิเคราะหและจัดทําแผนปฏิบัติราชการประจําป
ของมหาวิทยาลัย 

๑) กําหนดแนวทางการดําเนินงานโครงการ/
กิจกรรม ตัวชี้วัด และแนวทางการจัดทํา
แผนปฏิบัติราชการประจําปงบประมาณ     
ท่ีสอดคลองกับแผนยุทธศาสตรการพัฒนา
มหาวิทยาลัยฯระยะยาว และแผนปฏิบัติ
ราชการประจําป 

๒) จัดทําคูมือการจัดทําแผนปฏิบัติราชการ
ประจาํปงบประมาณ 

๓) ประชุมชี้แจงหนวยงาน เพ่ือรับทราบแนวทาง
และข้ันตอนการจัดทําแผนปฏิบัติการ
ประจาํปงบประมาณ 

๔) จัดทําสรุปแผนปฏิบัติการ ประจําป
งบประมาณท่ีผานความเห็นชอบจากสภา
มหาวิทยาลัยจําแนกตามภารกิจของ
มหาวิทยาลัย 5 ดาน ประกอบดวย (1) ดาน
การผลิตบัณฑิต (2) ดานการวิจัยและพัฒนา 
(3) ดานการบริการวิชาการแกสังคม (4) 
ดานการสงเสริมทํานุบํารุงศิลปวัฒนธรรม 
(5) ดานการบริหารจัดการ 
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5) จัดทําประกาศตัวชี้วัดและคาเปาหมายตาม
แผนปฏิบัติราชการประจําป 

6) ติดตามและประเมินผลการดําเนินงานตาม
แผนปฏิบัติราชการ ประจําปงบประมาณ 

• ควบคุม ดูแลการจัดทําขอมูลพ้ืนฐานท่ีเปน
ประโยชนตอการวางแผนและการตัดสินใจของ
ผูบริหาร 

1) ออกแบบฟอรมความตองการขอมูลพ้ืนฐาน 
2) ขอความอนุเคราะหขอมูลจากหนวยงานท่ี

เก่ียวของ 
3) รวบรวม วิเคราะหขอมูลพ้ืนฐานท่ีหนวยงาน

จัดสงมา (1) จํานวนหลักสูตรและสาขาวิชาท่ี
เปดสอน (2) จํานวนนักศึกษา (จํานวน
ผูสําเร็จการศึกษา (4) ขอมูลบุคลากร (5) 
ขอมูลอาคารสถานท่ี พ้ืนท่ี หองเรียน
หองปฏิบัติการ ระบบสาธารณูปโภค (6) 
ขอมูลดานการวิจัย การบริการวิชาการ แก
สังคม และการทํานุบํารุงศิลปวัฒนธรรม (7) 
ขอมูลความรวมมือกับหนวยงานภายนอก (8) 
ขอมูลทุนสนับสนุนจากหนวยงานภายนอก 
(9) ขอมูลความตองการของผูบริหาร 

    (เอกสารหมายเลข 6)  
 

 

2. งานวิเคราะหงบประมาณ ไดมีการปรับ
แบบฟอรมตางๆ ท่ีเกี่ยวของใหหนวยงานตางๆ 
สามารถใหขอมูลไดถูกตอง ชัดเจนย่ิงข้ึน 
• จัดทําคําขอตั้งงบประมาณแผนดิน (คําขอตั้ง
งบประมาณ เงินงบประมาณรายจายประจําป) 

1) การทบทวนแผนเปาหมายการใหบริการ
หนวยงาน (เอกสารหมายเลข 7) 

(1) ศึกษา วิเคราะห เปาประสงคและ
ตัวชี้วัดของยุทธศาสตรชาติ เปาหมาย
การใหบริการและตัวชี้วัดของกระทรวง 
และเปาหมายการใหบริการและตัวชี้วัด
ของสํานักงานคณะกรรมการการ
อุดมศึกษา 
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(2) รวบรวม วิเคราะห สังเคราะห ผลการ
ดําเนินงานของมหาวิทยาลัยในรอบปท่ี
ผานมา เปนรายผลผลิต และกิจกรรม 

(3) พิจารณาความสอดคลองของผลผลิต/
กิจกรรม และผลการดําเนินงานในรอบ
งบประมาณท่ีผานมากับเปาประสงคเชิง
ยุทธศาสตรชาติ เปาหมายการใหบริการ
กระทรวง และเปาหมายการใหบริการ
สํานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา 

(4) จัดทําสรุปผลการทบทวนและกําหนด
เปาหมายการใหบริการของ
มหาวิทยาลัยตามแบบสรุปของสํานัก
งบประมาณ 

(5) นําเสนอผูบริหารพิจารณาใหความ
เห็นชอบ 

(6) จัดทําหนังสือสงสํานักงบประมาณตาม
กําหนดเวลาท่ีสํานักงบประมาณกําหนด 

 

 

2) การจัดทํารายจายประจําข้ันต่ํา (เอกสาร
หมายเลข 8) 

(1) จัดทํารายจายประจําข้ันต่ํา หมวด
เงินเดือน และคาจางประจํา โดย
รวบรวมขอมูลเงินเดือน คาจางประจํา 
และคาตอบแทนพนักงานราชการ 
คาจางชั่วคราว คํานวณรายจายตาม
สูตรแบบฟอรมท่ีสํานักงบประมาณ
กําหนด 

(2) จัดทํารายจายประจําข้ันต่ํา งบ
ดําเนินงาน ไดแก เงินประจําตําแหนง
ทางวิชาการ คาตอบแทนพิเศษ
ขาราชการและลูกจางประจําท่ีไดรับ
เงินเดือนเต็มข้ัน เงินประจําตําแหนง
ผูบริหารในมหาวิทยาลัย คาเชาบาน 
คาตอบแทนเหมาจายแทนการจัดหารถ
ประจําตําแหนง คาตอบแทนรายเดือน
ผูบริหารมหาวิทยาลัยท่ีเกษียณอายุ
ราชการ คาสาธารณูปโภค 
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(3) จัดทํารายจายประจําข้ันต่ํา งบเงิน
อุดหนุน ไดแก คาใชจายบุคลากร 
(คาตอบแทนพนักงานมหาวิทยาลัย     
เงินปรับเพ่ิมคุณวุฒิ เงินประจําตําแหนง
ทางวิชาการ 

(4) จัดทํากรอบงบประมาณรายจายลวงหนา
ระยะปานกลาง โดยคํานวณรายจาย
ลวงหนา 5 ป ถัดจากปท่ีขอตั้ง
งบประมาณ 

 

 

3) การจัดทํารายจายงบลงทุน (เอกสาร
หมายเลข 9) 

(1) วิเคราะหแผนความตองการงบลงทุน
เบื้องตน 

(2) จัดทําคูมือการจัดทํา และวิเคราะหแผน
ความตองการงบลงทุน 

(3) ประสานงานหนวยงานจัดทําคําของ  
งบลงทุน ตามแบบฟอรมและคูมือ 

(4) วิเคราะห ตรวจสอบ ความสอดคลอง
กับแผนความตองการงบลงทุน 

(5) รวบรวมขอมูลนําเขา ระบบ e-
Budgeting (ระบบวางแผนงบประมาณ 
(งบลงทุนเบื้องตน/งบประมาณใน
ลักษณะบูรณาการ)) 

(6) ประสานงานและจัดสงสํานัก
งบประมาณตามกรอบเวลาท่ีกําหนด 

(7) สํานักงบประมาณพิจารณาและสรุป
ภาพรวมแผนความตองการ ในแตละ
กระทรวง นําเสนอนายกรัฐมนตรี 

4) การจัดทํางบรายจายอ่ืน 
(1) รวบรวมขอมูลความตองการเบื้องตน

จากหนวยงาน 
(2) วิเคราะหความสอดคลอง และความ

เหมาะสมของงบประมาณ 
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5) การบันทึกคําขอตั้งงบประมาณในระบบ
วางแผน และระบบคําของบประมาณ E-Budgeting 
(เอกสารหมายเลข 10) 

(1) ระบบวางแผนงบประมาณ 
• โยกขอมูลเงินงบประมาณปกอนหนา

ระดับรายการ 
• ทบทวนชื่อทะเบียน ขอมูลหลัก   

การเชื่อมโยงและรายละเอียดคา
เปาหมายตัวชี้วัดระดับกระทรวง 
หนวยงาน ผลผลิต/โครงการ 
กิจกรรม และรายการ 

• พิมพรายงานตรวจสอบสายการ
เชื่อมโยง 

• ทบทวนเงินงบประมาณ ระดับ
รายการตามกิจกรรมและหมวด
รายจาย 

• ทบทวนเงิน MTEF ตามกิจกรรมและ
หมวดรายจาย 

• กระทบยอดเงินจากรายการไป
กิจกรรม 

• พิมพรายงานตรวจสอบความถูกตอง
ครบถวนของขอมูล 

• นําสงขอมูล (Sign Off) 
(2) ระบบจัดทํางบประมาณ 

• โยกขอมูลเงินงบประมาณจากระบบ
วางแผนงบประมาณระดับรายการ 

• โยกขอมูลเงิน MTEF จากระบบ
วางแผน 

• ทบทวนชื่อทะเบียน ขอมูลหลัก การ
เชื่อมโยงและรายละเอียดคา
เปาหมายตัวชี้วัดระดับกระทรวง 
หนวยงาน ผลผลิต/โครงการ 
กิจกรรม และรายการ 

• พิมพรายงานตรวจสอบสายการ
เชื่อมโยง 
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• ทบทวนเงินงบประมาณระดับ
รายการ ตามกิจกรรมและหมวด
รายจาย 

• กระทบยอดเงินงบประมาณจาก
รายการไปกิจกรรม 

• บันทึกรายละเอียดงบลงทุนระดับ
รายการ 

• บันทึกรายละเอียดพิกัดระดับ
รายการ 

• การเชื่อมโยง (Mapping) ผลผลิต/
โครงการ หรือ กิจกรรม หรือรายการ 
กับแผนพัฒนาเศรษฐกิจฯ ฉบับท่ี 
11 แผนบูรณาการ และนโยบาย
รัฐบาล 

• พิมพรายงานตรวจสอบความถูกตอง
ครบถวนของขอมูล 

• นําสงขอมูล (Sign Off) 
 

 

6) การจัดทําขอมูลประกอบการชี้แจง
งบประมาณ 

(1) แบบ มส.1 – มส. 6 
(เอกสารหมายเลข 11) 
• รายงานขอมูลและกรอกแบบสรุปคํา

ของบประมาณรายจาย ในมิติ
รายจาย 

• รายงานขอมูลและสรุปคําขอ
งบประมาณรายจาย จาํแนกตาม
ผลผลิต/โครงการ และภารกิจ
พ้ืนฐาน และภารกิจยุทธศาสตร 

• รายงานขอมูลและสรุปคําขอ
งบประมาณรายจายประจําป 
จําแนกงบรายจาย* 

• รายงานขอมูลและกรอกแบบ
ประมาณการเปาหมาย และตัวชี้วัด
ผลผลิต ประจําป จําแนกตาม
ผลผลิต 
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• รายงานขอมูลและรวบรวมกรอบ
งบประมาณรายจายลวงหนาระยะ
ปานกลาง 

• รายงานขอมูลตามแบบแสดงความ
เชื่อมโยงเปาหมายการใหบริการ
หนวยงาน กับเปาหมายการ
ใหบริการกระทรวง 

(2) แบบ ทม.1 – ทม. 5 
(เอกสารหมายเลข 12) 
• รวบรวมขอมูลจํานวนนักศึกษาเขา

ใหม ท้ังหมด และผูสําเร็จการศึกษา 
จําแนกตามประเภทนักศึกษา ระดับ
การศึกษา และกลุมสาขาวิชา 

• รวบรวมขอมูลจาํนวนหลักสูตร 
จําแนกตามประเภท กลุมสาขา และ
ระดับการศึกษา 

• รวบรวมขอมูลจํานวนบุคลากรท่ีใชจาย
จากเงินงบประมาณแผนดินประจําป 
จําแนกตามสายงาน 

• รวบรวมขอมูลจํานวนบุคลากรท่ีใชจาย
จากเงินนอกงบประมาณ จําแนกตาม
สายงาน 

• รวบรวมขอมูลโครงการวิจัย และสรุป
รายการโครงการวิจัยดีเดน 

7) การจัดทําเอกสารชี้แจงตอคณะกรรมาธิการฯ 
ประกอบดวย (เอกสารหมายเลข 13) 

(1) รายนามผูชี้แจงหัวหนาสวนราชการและ
รัฐวิสาหกิจ 

(2) การนําเสนอขอมูลภาพรวม 
(Presentation ดวย Powerpoint) 

(3) สรุปสาระสําคัญของงบประมาณ
รายจาย 

(4) วิสัยทัศน พันธกิจ ภารกิจตามกฎหมาย
จัดตั้งหนวยงาน และโครงสรางของ
หนวยงาน 
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(5) สรุปผลการดําเนินงานท่ีสําคัญใน
ปงบประมาณท่ีผานมา และสรุปปญหา 
อุปสรรค ในการดําเนินงานและแนว
ทางการแกไข 

(6) แผนและผลการเบิกจายงบประมาณ
รายจายประจําปงบประมาณ จําแนก
ระดับผลผลิต/โครงการ 

(7) แผนการดําเนินงานในปงบประมาณท่ี
สําคัญ 

(8) เอกสารท่ีนําเสนอคณะกรรมาธิการฯ ( 
พรอม CD บันทึกขอมูลเปนไฟล PDF 
และสารบัญเอกสาร ) 

8) การจัดทําเอกสารชี้แจงตอคณะอนุ
กรรมาธิการฯ ประกอบดวย (เอกสารหมายเลข 14) 

(1) จัดทํารายละเอียดคําชี้แจงงบประมาณ
ตามประเภท 
• คาใชจายการสัมมนาและฝกอบรมท้ัง

ในประเทศและตางประเทศ 
• คาใชจายในการโฆษณาและ

ประชาสัมพันธ 
• คาใชจายในการจางท่ีปรึกษาชาวไทย

และชาวตางประเทศ 
• คาใชจายในการเดินทางไปราชการ

ตางประเทศชั่วคราวและคาใชจายใน
การเจรจาและประชุมนานาชาติ 

• งบประมาณรายจายดานเทคโนโลยี
สารสนเทศและการสื่อสาร 

• รายละเอียดคาครุภัณฑ ท่ีดิน และ
สิ่งกอสราง 

• คาจางเหมาบริการ 
(2) รายละเอียดงบเงินอุดหนุน 
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9) การจัดทําแผน/รายงานผลการปฏิบัติงานและ
การใชจายงบประมาณ (เอกสารหมายเลข 15) 

(1) จัดทําแผนการปฏิบัติงานและแผนการใช
จายงบประมาณ แบบ สงป.301 302 
และ 302/1 

(2) จัดทําแผนการปฏิบัติงานและแผนการใช
จายงบประมาณ(IP) แบบ สงป.301(IP 
) และ 302(IP) 

10) การบันทึกแผน/ผลการปฏิบัติงานและการ
ใชจายงบประมาณ ในระบบ BB EvMis (เอกสาร
หมายเลข 16) 

(1) นําเขาขอมูล พรบ.งปม. จากระบบ e-
Budgeting 

(2) จัดทําแผนปฏิบัติงาน/แผนการใชจาย
งบประมาณ (งบประมาณภาพรวม และ
งบประมาณในลักษณะบูรณาการ) 

(3) พิมพรายงานตามแบบ สงป. ตางๆ เพ่ือ
ตรวจสอบความถูกตอง และสงสํานัก
งบประมาณ 

(4) นําสงขอมูล (Sign Off) 
(5) เห็นชอบแผนฯ โดยนําสงขอมูล (Sign 

Off) สํานักงบประมาณ 
(6) นําสงขอมูลแผนปฏิบัติงาน/แผนการใช

จายงบประมาณใหกรมบัญชีกลาง (ระบบ 
GFMIS) 

(7) นําเขาขอมูลผลการเบิก-จายงบประมาณ 
ระดับผลผลิต/โครงการและรายการ จาก
ระบบ GFMIS (ทุกสัปดาห) 

(8) Mapping รายการผลการเบิก-จาย
งบประมาณ กับรายการงบประมาณ 

(9) รายงานผลการปฏิบัติงาน/ผลการใชจาย
งบประมาณ (งบประมาณภาพรวม และ
งบประมาณในลักษณะบูรณาการ) (ราย
ไตรมาส) 
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(10) พิมพรายงานตามแบบ สงป. ตาง ๆ เพ่ือ
ตรวจสอบความถูกตอง และนําสงสํานัก
งบประมาณ 

(11) นําสงขอมูล (Sign Off) (รายไตรมาส) 
• จัดทําคําขอตั้งงบประมาณรายจายเงินรายได 
(คําขอตั้งงบประมาณ เงินรายไดประจําป) (เอกสาร
หมายเลข 17) 

1) การทบทวนงบประมาณ 
(1) เสนอแตงตั้งคณะกรรมการทบทวน

แผนพัฒนาและทบทวนแผนปฏิบัติ
ราชการประจําป 

(2) สรุปผลการทบทวนเสนอท่ีประชุม
คณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัย 

(3) ปรับปรุงแกไขผลทบทวนแผนพัฒนา
มหาวิทยาลัยและแผนปฏิบัติราชการ
ประจําป นําเสนอท่ีประชุมสภา
มหาวิทยาลัย 

2) การวางแผนงบประมาณ 
(1) การกําหนดหลักเกณฑและแนวทางการ

จัดทํางบประมาณรายจายประจําป 
(2) กําหนดจุดเนนของมหาวิทยาลัย 
(3) จําทําคูมือการจัดทําแผนปฏิบัติราชการ

และงบประมาณรายจาย 
3) การจัดทํางบประมาณ 

(1) จัดทําประมาณการรายรับ 
(2) จัดทํางบประมาณรายจายสวนกลางไดแก 

รายจายงบพ้ืนฐาน และรายจายงบพัฒนา
ตามยุทธศาสตรกลาง 

(3) กําหนดกรอบวงเงินข้ันต่ํา 
(4) เสนอท่ีประชุมคณะกรรมการบริหาร

มหาวิทยาลัย 
(5) หนวยงานจัดทําคําของบประมาณไดแก 

งบดําเนินการ และงบพัฒนาตาม
ยุทธศาสตรหนวยงาน 

(6) พิจารณาคําของบประมาณ 
(7) จัดทําเอกสารงบประมาณ 
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  4) การอนุมัติงบประมาณ 

(1) เสนอท่ีประชุมคณะกรรมการบริหาร
มหาวิทยาลัย 

(2) เสนอท่ีประชุมคณะกรรมการบริหาร
การเงินและงบประมาณเงินรายได 
(ก.บ.ง.) 

(3) นําเสนอท่ีประชุมสภามหาวิทยาลัย 
3 ระดับท่ี 2 + มีการเผยแพรความรู

ความเขาใจเก่ียวกับหลักการและ
วิธีการของงานในหนาท่ีใหคําปรึกษา
แนะนําตอบปญหาและชี้แจงเรื่อง
ตางๆเก่ียวกับงานในหนาท่ีไดอยาง
ถูกตองมีประสิทธิภาพจนทําใหเกิด
ประสิทธิภาพของงานในระดับดีมาก 
(บรรลุผลสัมฤทธิ์ไมนอยกวารอยละ 
75) 

• ไดมีการเผยแพรขอมูล ความรู ความเขาใจ
เกี่ยวกับงานในความรับผิดชอบอยางสมํ่าเสมอ 
เชน  

1) ชี้แจงการจัดทําคําของบประมาณรายจาย
ประจาํป 

2) ชี้แจงการจัดทําคําของบลงทุน คารุภัณฑ 
ท่ีดินและสิ่งกอสราง 

3) ชี้แจงการบันทึกขอมูลคําของบประมาณใน
ระบบเทคโนโลยีสารสนเทศตางๆ 

4) ชี้แจงหลักเกณฑหมวดคาใชจายตางๆ ท่ี
เก่ียวของ 

4 ระดับท่ี 3 + สามารถสังเคราะหหรือ
สรางนวัตกรรมใหมเพ่ือใชในการ
ปฏิบัติงานในหนาท่ีมีการนํา
นวัตกรรมใหมนั้นไปใชในหนวยงาน
อยางเปนท่ีประจักษเปนท่ียอมรับ
และเกิดประสิทธิภาพของงานใน
ระดับดีเดนบรรลุ (ผลสัมฤทธิ์ไมนอย
กวารอยละ 90) กอใหเกิดการ
เปลี่ยนแปลงพัฒนาเชิงนโยบายใน
ระดับมหาวิทยาลัย 

- 

5 ระดับท่ี 4 + นวัตกรรมท่ีพัฒนา
สามารถนําไปใชเปนตัวอยางและ
สงผลกระทบตอสังคมหรือแวดวง
วิชาการอยางกวางขวางเปนท่ียอมรับ
ระดบัประเทศหรือนานาชาติหรือ
ไดรับรางวัลจากองคกรท่ีไดรับการ
ยอมรับในระดับชาติหรือนานาชาต ิ

- 
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(2) ดานการวางแผน 
ระดับ พฤติกรรมการปฏิบัติงาน  บันทึกผลงานหรือหลักฐานอางอิง 

1 กําหนดหรือไดเขารวมกําหนด
นโยบายแผนงานของงานในหนาท่ี
หรือหนวยงานท่ีสังกัดวางแผนหรือ
รวมวางแผนการทํานโยบายแผนงาน
หรือโครงการของหนวยงานหรืองาน
ในหนาท่ี 

รวมวางแผนงาน โครงการหรือแผนปฏิบัติงาน เพ่ือ
กําหนดเปาหมายและผลสัมฤทธิ์ของหนวยงาน ให
สอดคลองกับนโยบายและแผนกลยุทธของ
มหาวิทยาลัย  
• มีการจัดทําแผนกลยุทธของกองนโยบายและ

แผน โดยดําเนินการตามกระบวนการและข้ันตอน
การจัดทําแผนกลยุทธของกอง ซ่ึงไดวางกระบวนการ
และข้ันตอนการจัดทําแผนกลยุทธ โดยเปดโอกาสให
มีการระดมความคิดอยางกวางขวางจากบุคลากรของ
กองและรับฟงขอเสนอจากรองอธิการบดีฝาย
วางแผนและพัฒนา เพ่ือใหไดแผนท่ีมีความสอดคลอง
กับแผนกลยุทธของมหาวิทยาลัยและภารกิจของกอง 
โดยกําหนดข้ันตอนการจัดทําแผนไว 3 ข้ันตอนหลัก 
คือ 

1) ข้ันตอนการวิเคราะหสภาพแวดลอม 
กําหนดวิสัยทัศน พันธกิจ วัตถุประสงค เนน
การระดมความคิดและการมีสวนรวมของ
บุคลากรทุกฝาย ทุกระดับของกอง 

2) ข้ันตอนการยกรางรายละเอียดของแผน เปน
การวางแผนเชิงกลยุทธและแผนปฏิบัติการ 
สูการปฏิบัติ ท่ีครอบคลุมทุกภารกิจของกอง 

3) ข้ันการอนุมัติแผน เปนการอนุมัติโดยคณะ
กรรมการบริหารกองเพ่ือนําแผนสูการ
ปฏิบัต ิ

  • ผลจากการดําเนินการตามกระบวนการและ
ข้ันตอนขางตน กองนโยบายและแผน ไดกําหนด
วิสัยทัศน “กองนโยบายและแผน เปนกลไกสาํคัญใน
การสนับสนุนการขับเคลื่อนพันธกิจมหาวิทยาลัย” 
โดยมีพันธกิจ คือ “วางแผนพัฒนามหาวิทยาลัย 
จัดทํางบประมาณ ประสานภารกิจ ติดตาม
ประเมินผลการปฏิบัติงาน วิจัยสถาบัน ใหบริการ
สารสนเทศ และงานวิเทศสัมพันธ อยางมี
ประสิทธิภาพ  
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ระดับ พฤติกรรมการปฏิบัติงาน บันทึกผลงานหรือหลักฐานอางอิง 
  (1) มีประเด็นยุทธศาสตร ๕ ยุทธศาสตร ไดแก 

๑) พัฒนาบุคลากรใหมีคุณภาพอยางตอเนื่อง 
๒) พัฒนาระบบและวิธีการบริหารจัดการ  
๓) พัฒนาประสิทธิภาพกระบวนการวางแผน

และจัดสรรทรัพยากร  
๔) พัฒนาศักยภาพดานเทคโนโลยีสารสนเทศ 
๕) สรางความเขมแข็งใหกับงานวิเทศสัมพันธ 

(2)  เปาประสงค ๕ ขอ ไดแก  
๑) บุคลากรกองนโยบายและแผน มีขีด

ความสามารถในการปฏิบัติงานสูง  
๒) ระบบกลไกในการบริหารจัดการตามหลัก

ธรรมาภิบาล  
๓) การวางแผนและบริหารจัดการงบประมาณ

ไดอยางมีประสิทธิภาพ  
๔) มีความพรอมในการใชเทคโนโลยี

สารสนเทศในการปฏิบัติงาน  
๕) กิจการดานวิเทศสัมพันธมีประสิทธิภาพ  

(เอกสารหมายเลข ๑8) 
  รวมการบูรณาการแผนงาน โครงการ กิจกรรม 

เพ่ือใหเปนไปตามเปาหมาย และผลสัมฤทธิ์ของ
หนวยงานตามท่ีกําหนด 
• กองนโยบายและแผน ไดจัดทําแผนปฏิบัติ
ราชการประจําป โดยในปงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๐ 
ไดรับการจัดสรรงบประมาณ จํานวน ๙๔๕,๘๐๐ 
บาท เปนเงินงบประมาณ ๖๕๐,๐๐๐ บาท และเงิน
รายได ๒๙๘,๐๐๐ บาท จัดสรรตามยุทธศาสตรตาง 
ๆ ดังนี้       

๑) ย.๑ พัฒนาบุคลากรใหมีคุณภาพอยางตอเนื่อง 
จํานวน ๘๕,๙๒๐ บาท 

๒) ย. ๒ พัฒนาระบบและวิธีการบริหารจัดการ 
จํานวน ๑๖,๕๓๐ บาท 

๓) ย. ๓ พัฒนาประสิทธิภาพกระบวนการ
วางแผนและจัดสรรทรัพยากร จํานวน 
๖๓,๙๙๐ บาท 

๔) ย. ๔ พัฒนาศักยภาพดานเทคโนโลยี
สารสนเทศ จํานวน ๒๕๘,๕๒๐ บาท 
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ระดับ พฤติกรรมการปฏิบัติงาน บันทึกผลงานหรือหลักฐานอางอิง 
  ๕) ย. ๕ สรางความเขมแข็งใหกับงานวิเทศ

สัมพันธ จํานวน ๕๒๐,๘๔๐๐ บาท 
(เอกสารหมายเลข 19) 

• แผนปฏิบัติราชการประจําป ปงบประมาณ พ.ศ. 
๒๕๖๐ ไดจัดทําโครงการตาง ๆ ท่ีมีความเชื่อมโยง
สอดคลอง และสนับสนุนการบรรลุคาเปาหมายตัว
บงชี้ของกองนโยบายและแผน ดังนี้ 

๑) ย.๑ พัฒนาบุคลากรใหมีคุณภาพอยางตอเนื่อง 
ไดจัดทําโครงการจํานวน ๓ โครงการ 
งบประมาณ จํานวน ๘๕,๙๒๐ บาท 

๒) ย. ๒ พัฒนาระบบและวิธีการบริหารจัดการ 
ไดจัดทําโครงการจํานวน ๒ โครงการ 
งบประมาณ จํานวน ๑๖,๕๓๐ บาท จํานวน 
๖๓,๙๙๐ บาท 

๓) ย. ๓ พัฒนาประสิทธิภาพกระบวนการ
วางแผนและจัดสรรทรัพยากร ไดจัดทํา
โครงการจํานวน ๕ โครงการ งบประมาณ 

๔) ย. ๔ พัฒนาศักยภาพดานเทคโนโลยี
สารสนเทศ ไดจัดทําโครงการจํานวน ๓ 
โครงการ งบประมาณ จํานวน ๒๕๘,๕๒๐ 
บาท 

๕) ย. ๕ สรางความเขมแข็งใหกับงานวิเทศ
สัมพันธ ไดจัดทําโครงการจํานวน ๓ โครงการ 
งบประมาณ จํานวน ๕๒๐,๘๔๐๐ บาท 

(เอกสารหมายเลข 20) 
2 ระดับท่ี 1 + มีการติดตามตรวจสอบ

การปฏิบัติงาน ตามแผนงาน
โครงการของงานในหนาท่ีอยาง
ครบถวนสมบูรณ 

ติดตาม เรงรัด การดําเนินกิจกรรมตาง ๆ ให
เปนไปตามแผนงาน โครงการหรือแผนการ
ปฏิบัติงาน ตลอดจนประเมินผลและรายงานผล
การดําเนินงาน เพ่ือใหเปนไปตามเปาหมายและ
ผลสัมฤทธิ์ของหนวยงานตามท่ีกําหนด 
• ไดจัดทําแผนดําเนินงานประจําปของหนวยงาน
ครอบคลุมทุกภารกิจ และโครงการ/กิจกรรมตาม
แผนปฏิบัติงานประจําปของกอง และมอบหมายให
บุคลากรตามความรูความสามารถเนินการ รานงาน
ผลงานเปนรายไตรมาส (เอกสารหมายเลข 20) 
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ระดับ พฤติกรรมการปฏิบัติงาน บันทึกผลงานหรือหลักฐานอางอิง 
  • ไดรับมอบหมาย ไดมีการจัดทํารายงานผลการ

ดําเนินงานประจําปทุกสิ้นไตรมาส และรายงานให
ผูอํานวยการกองทราบทุก ๑๕ วันหลังสิ้นไตรมาส 
และสามารถดูรายงานผลการดําเนินงานและการใช
จายเงินผานระบบเทคโนโลยีสารสนเทศแบบ
ตลอดเวลา (Real Time) (เอกสารหมายเลข 21) 

3 ระดับท่ี 2 + มีการติดตามตรวจสอบ
การปฏิบัติงานอยางตอเนื่องจนงาน
ในหนาท่ีสําเร็จลุลวงตามระยะเวลาท่ี
กําหนด 

-   

4 ระดับท่ี 3 + มีการติดตาม
ประเมินผลการปฏิบัติงานวางานท่ี
ไดรับมอบหมายบรรลุวัตถุประสงค
หรือไม 

-  

5 ระดับท่ี 4 + มีการพัฒนาปรับปรุง
แกไขปญหาในการปฏิบัติงานเพ่ือให
บรรลุเปาหมายและผลสัมฤทธิ์ท่ี
กําหนด 

- 

   
 3) ดานการประสานงาน 

ระดับ พฤติกรรมการปฏิบัติงาน  บันทึกผลงานหรือหลักฐานอางอิง 
1 มีการประชุมหรือการเขารวมประชุม

บุคลากรในหนวยงานท่ีสังกัดเพ่ือ
ประสานงานการปฏิบัติภารกิจของ
หนวยงานใหครบถวนสมบูรณและมี
ประสิทธิภาพอยางสมํ่าเสมอและมี
การกําหนดระยะเวลาท่ีชัดเจน
แนนอน 

• กองนโยบายและแผนเปนหนวยงานกลางท่ีตอง
ประสานงานกับหนวยงานภายในและภายนอก 
เพ่ือใหการทํางานบรรลุและประสบความสําเร็จตาม
วัตถุประสงคภายในระยะเวลาท่ีกําหนด การ
ประสานงานท่ีดีจะตองจัดใหผูท่ีทํางานรวมกันมี
ความเขาใจในวัตถุประสงคตรงกัน รับผิดชอบตอ
หนาท่ีเพ่ือใหงาสัมฤทธิ์ผลอยางมีคุณภาพ การ
เลือกใชการประสานงานจะตองคํานึงถึง
วัตถุประสงคและสถานการณรวมท้ังแกไขปญหา
อุปสรรค มีการวางแผนปฏิบัติงาน มีระบบการ
รายงาน การเลือกวิธีการสื่อสารท่ีเหมาะสม และ
สงเสริมใหเกิดความสัมพันธท่ีดีระหวางผูปฏิบัติงาน 
รูปแบบท่ีใชในการประสานงานกับหนวยงานตาง ๆ 
ดังนี้ 
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ระดับ พฤติกรรมการปฏิบัติงาน บันทึกผลงานหรือหลักฐานอางอิง 
  1) การประสานงานอยางเปนทางการและไม

เปนทางการ 
2) การประสานงานภายในกองและภายนอก

กอง 
3) การประสานงานในแนวดิ่ง (Top- Down 

Bottom-up) และแนวราบ 
• เครื่องมือท่ีชวยในการติดตอสื่อสารและ
ประสานงาน ไดแก 

1) แบบฟอรมในการปฏิบัติงาน (Working 
Paper) 

2) รายงานเปนหนังสือ (Written Report)          
3) เครื่องมือ เชน โทรศัพท คอมพิวเตอร FAX 

• จัดประชุมชี้แจงหนวยงาน เก่ียวกับแผน
ยุทธศาสตรการพัฒนาประจําป และรับทราบ
แนวทางและข้ันตอนการจัดทําแผนปฏิบัติการ
ประจาํปงบประมาณ ใหกับบุคลากรภายใน
มหาวิทยาลัย โดยมีรองอธิการบดีท่ีรับผิดชอบงาน
นโยบายและแผนเปนประธาน และผูบริหารระดบั
คณะและเจาหนาท่ีคณะ/สํานัก/สถาบันเขารวม
ประชุมเพ่ือขับเคลื่อนยุทธศาสตรของมหาวิทยาลัย 
• เขารวมประชุมกับสํานักงานคณะกรรมการการ
อุดมศึกษา เรื่องการทบทวนแผนเปาหมายการ
ใหบริการหนวยงาน เพ่ือนํามา 

(1) ศึกษา วิเคราะห เปาประสงคและตัวชี้วัด
ของยุ ท ธศาสตร ช าติ  เ ป าหมายการ
ใหบริการและตัวชี้วัดของกระทรวง และ
เปาหมายการใหบริการและตัวชี้วัดของ
สํานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา 

(2) รวบรวม วิเคราะห สังเคราะห ผลการ
ดําเนินงานของมหาวิทยาลัยในรอบปท่ีผาน
มา เปนรายผลผลิต และกิจกรรม 

(3) พิจารณาความสอดคลองของผลผลิต/
กิจกรรม และผลการดําเนินงานในรอบ
งบประมาณท่ีผานมากับเปาประสงคเชิง
ยุทธศาสตรชาติ เปาหมายการใหบริการ 
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ระดับ พฤติกรรมการปฏิบัติงาน บันทึกผลงานหรือหลักฐานอางอิง 
  กระทรวง และเปาหมายการใหบริการ

สํานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา 
  (4) จัดทําสรุปผลการทบทวนและกําหนด

เปาหมายการใหบริการของมหาวิทยาลัย
ตามแบบสรุปของสํานักงบประมาณ 

(5) นําเสนอผูบริหารพิจารณาใหความเห็นชอบ 
• ประชุมคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัยเพ่ือ
พิจารณากรอบวงเงินงบประมาณและโครงการตาม
แผนปฏิบัติการและงบประมาณรายจายประจําป 
• ประชุมชี้แจงหนวยงานเพ่ือรับทราบแนวทาง
และข้ันตอนการจัดสรรงบประมาณ และขอรับ
จัดสรรงบประมาณตามภารกิจหลักและยุทธศาสตร
ของมหาวิทยาลัย ของการจัดทํางบประมาณ
รายจายประจําป  ให กับทุกหนวยงานภายใน
มหาวิทยาลัย โดยมีรองอธิการบดีท่ีกํากับดูแล รอง
คณบดีฝายแผนและนักวิเคราะหนโยบายและแผน
เขารวม ใหเปนไปตามกรอบระยะเวลาท่ีกําหนด 
• ประชุมคณะกรรมการบริหารการเ งินและ
งบประมาณเงินรายได (ก.บ.ง.) ในการพิจารณา
รายละเอียดโครงการ/กิจกรรมตามแผนปฏิบัติการ
และงบประมาณรายจายประจําป 
• ป ร ะ ส า น ง า น กั บ ห น ว ย ง า น ต า ง  ๆ  ใ น
มหาวิทยาลัย ปรับแกแผนปฏิบัติการของหนวยงาน
ต ามข อ สั ง เ กตแล ะ ข อ เ สน อแน ะ ข อ ง ค ณ ะ
กรรมการบริหารการเงินและงบประมาณเงินรายได 
(ก.บ.ง.) เพ่ือใหการดําเนินการจัดทํางบประมาณ
เปนไปตามเปาหมายและระยะเวลาท่ีกําหนดไวตาม
ปฏิทินงบประมาณ 
• รวมประชุมสภามหาวิทยาลัยเพ่ือขออนุ มัติ
งบประมาณรายจายประจําป 
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ระดับ พฤติกรรมการปฏิบัติงาน บันทึกผลงานหรือหลักฐานอางอิง 
2 ระดับท่ี 1 + กําหนดหรือรวม

กําหนดบุคคลผูรับผิดชอบในการ
ประสานการทํางานกับบุคคลหรือ
หนวยงานในสถาบันหรือองคกรอ่ืน
เพ่ือสรางความเขาใจใหเกิดความ
รวมมือและผลสัมฤทธิ์ตามท่ีกําหนด
ไว 

• เม่ือมีการประชุมท่ีเก่ียวของกับแผนพัฒนา
มหาวิทยาลัย และแผนปฏิบัติราชการประจําป ใน
ฐานะกรรมการและเลขานุการหรือผูชวยเลขานุการ
ไดรับมอบหมายใหจัดเตรียมขอมูลตาง ๆ ท่ี
เก่ียวของกับประเด็นท่ีจะประชุม เพ่ือใหท่ีประชุม
ไดพิจารณา หาขอสรุป ผูรับมอบหมาย 
ผูรับผิดชอบ ผูประสานงาน นอกจากนี้หาก
หนวยงานใดท่ีไมไดเขารวมประชุมและไดรับ
มอบหมาย ในฐานะท่ีทําหนาท่ีกรรมการและเลขา
หรือผูชวยเลขานุการจะแจงใหผูรับผิดชอบทราบ 
โดยเปนทางการ (ทําบันทึกขอความ) และไมเปน
ทางการ (โทรศัพทแจง) และติดตามการดําเนินงาน
อยางตอเนื่อง 
• รวมกําหนดผูรับผิดชอบ และรวมประชุมทุกครั้ง 
พรอมเสนอความคิดเห็น 

3 ระดับท่ี 2 + มีการดําเนินงานในการ
ประสานงานตามแนวปฏิบัติในระดับ 
2 ในระดับบุคคลปละไมนอยกวา 
10 รายและระดับหนวยงานไมนอย
กวา 3 หนวยงาน 

- 

4 ระดับท่ี 3 + มีการพัฒนาปรับปรุง
แกไขการปฏิบัติงานของหนวยงาน
ตามผลท่ีไดจากการประสานงานใน
การดําเนินงานในระดับ 3 

- 

5 ระดับท่ี 4 + มีการใหขอคิด
ขอแนะนําแกหนวยงานภายใน
สถาบันโดยตรงหรือในการประชุม
ของสถาบันเพ่ือประโยชนและเกิด
ความรวมมือในการดําเนินงาน
รวมกัน 
 
 
 
 
 

- 
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 4) ดานการบริการ 
ระดับ พฤติกรรมการปฏิบัติงาน  บันทึกผลงานหรือหลักฐานอางอิง 

1 มีการจัดทําขอมูลระบบสารสนเทศท่ี
เก่ียวของกับงานในหนาท่ีและ
เผยแพรดวยวิธีท่ีเหมาะสมกับ
เทคโนโลยีปจจุบัน 

1) จัดทําคูมือการจัดทําแผนปฏิบัติการประจําป
ของมหาวิทยาลัย 

2) ออกแบบฟอรมความตองการขอมูลพ้ืนฐาน 
3) ขอความอนุเคราะหขอมูลจากหนวยงานท่ี

เก่ียวของ 
4) รวบรวม วิเคราะหขอมูลพ้ืนฐานท่ีหนวยงาน

จัดสงมา 
5) จัดเก็บขอมูลลงระบบคอมพิวเตอร 
6) ควบคุม ดูแลการปรับปรุงและพัฒนาของ    

กองนโยบายและแผน 
7) ควบคุม ดูแลการจัดทําระบบเทคโนโลยี

สารสนเทศท่ีนํามาใชในงานของกองนโยบาย
และแผนใหมีความทันสมัย และตรงตอความ
ตองการ 

8) ควบคุม ดูแลการจัดทําเอกสารเผยแพร ไดแก 
เอกสารสนเทศประจําปการศึกษา และ
เอกสารรายงานประจําปงบประมาณ 

9) เผยแพรผาน  
• Website : http://plan.pbru.ac.th 
• E-mail : plan_pbru@hotmail.co.th 
• Facebook : 

https://www.facebook.com/planpbru 
2 ระดับท่ี 1 + มีการกําหนดข้ันตอน

ของการรับบริการของผูรับบริการใน
ทุกภารกิจของงานในหนาท่ีและมี
การเผยแพรใหผูรับบริการทราบ
อยางท่ัวถึงดวยวิธีการท่ีเหมาะสม 

1) ใหคําปรึกษา แนะนําเบื้องตน เผยแพร ถายทอด

ความรู ดานตาง ๆ รวมท้ังตอบปญหาและชี้แจง

เรื่องตาง ๆ เก่ียวกับงานในหนาท่ี เพ่ือให

ผูรับบริการไดรับทราบขอมูล และความรูตาง ๆ 

ท่ีเปนประโยชน 

2) จัดเก็บขอมูลเบื้องตน และใหบริการขอมูลทาง

วิชาการ เก่ียวกับขอมูลพ้ืนฐานดานตาง ๆ 

เพ่ือใหบุคลากรท้ังภายในและภายนอกหนวยงาน 

นักศึกษา ตลอดจนผูรับบริการไดทราบขอมูล  

และความรูตาง ๆ ท่ีเปนประโยชน สอดคลอง 

และสนับสนุนภารกิจของหนวยงาน และใช 

http://plan.pbru.ac.th/
mailto:plan_pbru@hotmail.co.th
https://www.facebook.com/planpbru
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ระดับ พฤติกรรมการปฏิบัติงาน บันทึกผลงานหรือหลักฐานอางอิง 
  ประกอบการพิจารณากําหนดนโยบาย แผนงาน 

หลักเกณฑ มาตรการตาง ๆ 
  3) ใหคําปรึกษา แนะนํา ฝกอบรม ถายทอดความรู 

ทางดานการบริหารงาน แกผูใตบังคับบัญชา 

นักศึกษา ผูรับบริการท้ังภายในและภายนอก

หนวยงานรวมท้ังตอบปญหาและชี้แจงเรื่องตาง 

ๆ เก่ียวกับงานในหนาท่ี เพ่ือใหมีความรูความ

เขาใจ และสามารถดําเนินงานไดอยางถูกตอง 

4) พัฒนาขอมูล จัดทําเอกสารทางวิชาการ สื่อ

เอกสารเผยแพร ใหบริการวิชาการดานการ

บริหารงานท่ีซับซอน เพ่ือกอใหเกิดการ

แลกเปลี่ยนเรียนรู ท่ีสอดคลอง และสนับสนุน

ภารกิจของหนวยงาน 

3 ระดับท่ี 2 + มีการสํารวจความพึง
พอใจของผูรับ ดวยบริการท่ี
เหมาะสมและเชื่อถือไดและมีคะแนน
ระดับความรูหัวใจไมต่ํากวา 3.50 
จากคะแนนเต็ม 5 

- 

4 ระดับท่ี 3 + มีการดําเนินการตอบ
ปญหาและชี้แจงเรื่องตางๆเก่ียวกับ
งานในหนาท่ีจนผูรับบริการมีความ
เขาใจมากข้ึนจนมีคะแนนระดับ
ความพอใจไมต่ํากวา 4.00 จาก
คะแนนเต็ม 5 

- 

5 ระดับท่ี 4 + มีการนําขอมูลและ
ขอเสนอแนะจากการตอบปญหาและ
ชี้แจงในการปฏิบัติงานระดับ 4 มา
พัฒนากระบวนการใหบริการของ
งานในหนาท่ีจนเกิดประสิทธิภาพมี
คะแนนระดับความพึงพอใจไมต่ํากวา 
4.50 จากคะแนนเต็ม 5 

- 
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ชื่อแนวคิด การพัฒนางานนโยบายและแผน ใชเทคโนโลยีสารสนเทศท่ีทันสมัยเพ่ือเพ่ิม

ประสิทธิภาพในการปฏิบัติงานและการบริการ สูการเปนมหาวิทยาลัยดิจิทัล (Digital University) 
 
(ใหจัดทํารายละเอียดอยางนอยประกอบดวย ผลการศึกษาสภาพแวดลอมของงาน การวิเคราะห SWOT 

การกําหนดกลยุทธในการปรับปรุงพัฒนางาน การจัดทําแผนปรับปรุงและพัฒนางาน และการนําแผนไปสูการปฏิบัติ โดย
สงเปนเอกสารแยกเลม) 

 
สวนท่ี ๓  ความรูความสามารถ ทักษะ และสมรรถนะท่ีจําเปนสําหรับตําแหนงท่ีจะประเมิน  

1)  ความรูความสามารถ  
 ความรูความสามารถท่ีจําเปนสําหรับการปฏิบัติงาน 

ระดับ ลักษณะพฤติกรรม บันทึกผลงานหรือหลักฐานอางอิง 
1 มีวุฒิการศึกษาระดับปริญญา  และสามารถนําองคความรูท่ี

ศึกษามาใชในการปฏิบัติหนาท่ีราชการได 
• สําเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรี 

(วท.บ.) สาขาคอมพิวเตอร
อุตสาหกรรม มหาวิทยาลัยราชภัฏ
เพชรบุรี และไดนําองคความรูท่ีไดจาก
การศึกษามาปฏิบัติหนาท่ีตั้งแตเขามา
ทํางานจนถึงปจจุบัน เชน พัฒนา
ระบบเทคโนโลยีวารสนเทศของ
หนวยงานและของมหาวิทยาลัย และ
พัฒนาตนเองอยูเสมอ ท้ังทางดาน
ความรูและเทคโนโลยีท่ีทันสมัย 
• มีการพัฒนาศักยภาพตนเอง และ

มีสวนรวมการทําวิจัย 
2 ระดับท่ี ๑ + มีความรูความสามารถ  ความชํานาญงาน  

ทักษะ  และประสบการณสูงเฉพาะดานหรือ เฉพาะทาง  
โดยใชหรือประยุกตหลักการ  เหตผุล  แนวความคดิ  วิธีการ
ปฏิบัติงาน  หรือพัฒนางานในหนาท่ี  หรือแกไขปญหาท่ีมี
ความยุงยากและมีขอบเขตกวางขวาง 

• ผ านการอบรมการและการ
พัฒนาตนเองอยางตอเนื่อง 

1) มีความรูความสามารถ ความ
ชํ า น า ญ ง า น  ทั ก ษ ะ  แ ล ะ
ประสบการณสูงเฉพาะดาน
การจัด ทํางบประมาณเ งิน
งบประมาณ (งบแผนดิน) และ
เงินรายได ดานการวางแผน
เชิงกลยุทธ ดานการติดตาม
ประเมินโครงการ ดานการ
จัดการเทคโนโลยีสารสนเทศ 
ดานการวิจัยสถาบัน    

2) แนวคิดในการพัฒนาปรับปรุงงานในตําแหนงใหม  
(กรอกเฉพาะตําแหนงประเภทวิชาชีพเฉพาะท่ีทําหนาท่ีหัวหนางาน และตําแหนงประเภทผูบริหาร) 
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ระดับ ลักษณะพฤติกรรม บันทึกผลงานหรือหลักฐานอางอิง 

2) ส า ม า ร ถ ใ ช ห รื อ ป ร ะ ยุ ก ต
หลักการ เหตุผล  แนวความคิด  
วิธีการปฏิบัติงาน หรือพัฒนา
งานในดานการวางแผนเชิงกล
ยุทธ การบริหารงบประมาณ 
ก า ร จั ด ก า ร เ ท ค โ น โ ล ยี
สารสนเทศ การวิจัยสถาบัน 
หรื อแก ไขปญหา ท่ี มี คว าม
ยุ ง ย า ก แ ล ะ มี ข อ บ เ ข ต
กวางขวางในงานดังกลาวได 

๓ ระดับท่ี ๒ + มคีวามรูความสามารถ  ความชํานาญงาน  
ทักษะ  และประสบการณสูงมากเฉพาะดาน หรือเฉพาะทาง  
โดยใชหรือประยุกตหลักการ  เหตผุล  แนวความคดิ  วิธีการ
ปฏิบัติงาน  หรือพัฒนางานในหนาท่ี  หรือแกไขปญหาท่ีมี
ความยุงยากมากและมีขอบเขตกวางขวาง 

- 

๔ ระดับท่ี ๓ + มคีวามเชียวชาญและประสบการณสูงเก่ียวกับ
ทฤษฎี  หลักวิชา  หรือหลักการเก่ียวกับงานเฉพาะดานหรือ
เฉพาะทาง  โดยประยุกตทฤษฎี  แนวความคิด  เพ่ือแกไข
ปญหาท่ีมีความยุงยากและมีขอบเขตกวางขวาง  หรือ
ถายทอดความรู ตลอดจนใหคําปรกึษาแนะนําได 

- 

๕ ระดับท่ี ๔ + มคีวามเช่ียวชาญและประสบการณสูงมาก
เก่ียวกับทฤษฎี  หลักวิชา  หรือหลกัการ       เก่ียวกับงาน
เฉพาะดานหรือเฉพาะทาง  โดยประยุกตทฤษฎี  
แนวความคิด  เพ่ือแกไขปญหาท่ีมคีวามยุงยากมากและมี
ขอบเขตกวางขวางมาก หรือถายทอดความรู  ตลอดจนให
คําปรึกษาแนะนําได 

- 

 
 ความรูเรื่องกฎหมายและกฎระเบียบราชการ 

ระดับ ลักษณะพฤติกรรม บันทึกผลงานหรือหลักฐานอางอิง 
1 มีความรูความเขาใจกฎหมาย  หรอืระเบียบท่ีเก่ียวของกับ

การปฏิบัตหินาท่ีราชการงานประจําท่ีปฏิบัติอยู 
• มีความรูความเขาใจกฎหมาย หรือ

ระเบียบ หรือขอบังคับ ท่ีเก่ียวของกับ
งานดานนโยบายและแผนหรืองานอ่ืน 
ๆ ท่ีเก่ียวของ เชน 

1) พระราชบัญญัติมหาวิทยาลัย
ราชภัฏ  

2) พระราชบัญญัติระเบียบบริหาร
ราชการแผนดิน  
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ระดับ ลักษณะพฤติกรรม บันทึกผลงานหรือหลักฐานอางอิง 

3) พระราชกฤษฎีกาวาดวย
หลักเกณฑและวิธีบริหาร
กิจการบานเมืองท่ีดี 

4) พระราชบัญญัติวิธีการ
งบประมาณ 

5) ระเบียบวาดวยการบริหาร
งบประมาณ พ.ศ.2548 และ
แกไขเพ่ิมเติม 

6) ขอบังคับมหาวิทยาลัยราชภัฏ
เพชรบุรี วาดวย การบริหาร
การเงินเงินและงบประมาณ
รายได   ฯลฯ 

2 ระดับท่ี ๑ + สามารถหาคําตอบในทางกฎหมายไดเมื่อมีขอ
สงสัยในการปฏิบัติหนาท่ีราชการ 

• สามารถตอบคําถามในทาง
กฎหมายท่ีเก่ียวของกับงาน
งบประมาณและการเงินการคลัง แก
หนวยงานตางๆ ภายในมหาวิทยาลัย 

1) ตอบขอสงสัยเก่ียวกับระเบียบ
กฎหมายท่ีเก่ียวของกับการาจัดทําคํา
ของบประมาณอัตราการตั้ง
งบประมาณหมวดตางๆ  

2) ตอบขอสงสัยเก่ียวกับ
กฎหมายการโอนเปลี่ยนแปลง
งบประมาณในหมวดตางๆ 

3) ตอบขอสงสัยในการบริหาร
งบประมาณ ตามระเบียบวาดวยการ
บริหารงบประมาณ พ.ศ.2548 และ
แกไขเพ่ิมเติม 

๓ ระดับท่ี ๒ + สามารถนําไปประยกุตเพ่ือแกปญหาในทาง
กฎหมาย  หรือตอบคําถามขอสงสยัในการปฏิบัตหินาท่ี
ราชการใหแกหนวยงานหรือบุคคลท่ีเก่ียวของได 

- 

๔ ระดับท่ี ๓ + มคีวามรูความเขาใจกฎหมายหรือระเบียบอ่ืนท่ี
เก่ียวของกับกฎหมายหรือระเบียบในการปฏิบัติหนาท่ี
ราชการ  รวมท้ังสามารถแนะนํา หรือใหคําปรึกษาใน
ภาพรวมได 

- 

๕ ระดับท่ี ๔ + มคีวามเช่ียวชาญทางกฎหมาย  สามารถให
คําแนะนําปรึกษา วิเคราะหเหตผุลและแกไขปญหาไดอยางมี
ประสิทธิภาพ    

- 
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2)  ทักษะ 
 ทักษะการใชคอมพิวเตอร 

• สามารถใชโปรแกรมคอมพิวเตอรสําเร็จรูปตาง ๆ ในการปฏิบัติงานไดอยาง
คลองแคลว เชน Microsoft Word, Microsoft Excel, Microsoft PowerPoint, Ai (Adobe 
Illustrator), Adobe Photoshop, AutoCAD ฯลฯ 

• สามารถพัฒนาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ และเว็บไซคของหนวยงาน  
• การนําเขาขอมูล ระบบ e-Budgeting, ระบบฐานขอมูลแผน/ผลการปฏิบัติงาน

และการใชจายงบประมาณ (BB EvMis), ระบบฐานขอมูลรายจายประจําข้ันต่ํา (Fixed Cost), ระบบ
บันทึกการโอนงบประมาณราย ของสาํนักงบประมาณ และระบบ GFMIS ของกรมบัญชีกลาง 

 ทักษะการใชภาษาอังกฤษ 
• สามารถอาน เขียน พูด และฟงภาษาอังกฤษ ในระดับเบื้องตน และมีการ

เพ่ิมพูนทักษะการใชภาษาอยางตอเนื่อง 
 ทักษะการคํานวณ 

• มีทักษะในการคิดคํานวณข้ันพ้ืนฐานไดอยางถูกตองและรวดเร็ว และสามารถทํา
ความเขาใจขอมูลดานตัวเลขไดอยางถูกตอง และประยุกตใชโปรแกรมคอมพิวเตอรสําเร็จรูปในการ
คํานวณได เชน Microsoft Excel 

 ทักษะการจัดการขอมูล 
• สามารถเก็บรวบรวมขอมูลไดอยางเปนระบบ และพรอมใช รวมถึงสามารถ

แสดงผลขอมูลในรูปแบบตาง ๆ เชน  กราฟ แผนภูมิ รายงาน เปนตน และสามารถวิเคราะห และ
ประเมินผลขอมูลไดอยางถูกตอง และเพ่ือการตัดสินใจของผูบริหาร 

 
(ผูขอรับการประเมินไมตองกรอกขอมูลในสวนนี้  คณะกรรมการ ฯ จะแตงตั้ ง

อนุกรรมการประเมินตามเกณฑการประเมิน หนา ๙๑ – ๙2)  
 

3) สมรรถนะท่ีจําเปนสําหรับตําแหนงท่ีจะประเมิน 
(1) สมรรถนะหลัก  

(1.๑)  การมุงผลสัมฤทธิ์ 
 

ระดับ ลักษณะพฤติกรรม บันทึกผลงานหรือหลักฐานอางอิง 
1 แสดงความพยายามในการปฏิบัติหนาท่ี

ราชการใหดี 
• พยายามทํางานในหนาท่ีใหถูกตอง 
• พยายามปฏิบัติงานใหแลวเสรจ็ตาม

กําหนดเวลา 
• มานะอดทน ขยันหมั่นเพียรในการ

ทํางาน 
• แสดงออกวาตองการทํางานใหไดดี

ข้ึน 

• พยายามทํางานในหนาท่ีของตนเองใหดีและ
ถูกตองโดยวางแผนการดําเนินงานดานแผนงาน งาน
งบประมาณ งานติดตามประเมินผล และงานอ่ืน ๆ ท่ี
ไดรับมอบหมาย 
• ศึกษา เขาใจรายละเอียดของงานในความ

รับผิดชอบและคูมือปฏิบัติงานท่ีไดรับมอบหมาย เขาใจ
แผนงานเฉพาะหนา และบทบาทท่ีถูกตองของตนตาม
แผนนั้น  
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ระดับ ลักษณะพฤติกรรม บันทึกผลงานหรือหลักฐานอางอิง 

• แสดงความเห็นในเชิงปรับปรุง
พัฒนาเมื่อเห็นความสูญเปลาหรือ
หยอนประสิทธิภาพในงาน 

2 ระดับท่ี 1 + สามารถทํางานไดผลงาน
ตามเปาหมายท่ีวางไว 
• กําหนดมาตรฐาน หรือเปาหมายใน

การทํางานเพ่ือใหไดผลงานท่ีด ี
• ติดตาม และประเมินผลงานของตน 

โดยเทียบเคียงกับเกณฑมาตรฐาน 
• ทํางานไดตามเปาหมายท่ี

ผูบังคับบัญชากําหนด หรือ
เปาหมายของหนวยงานท่ี
รับผิดชอบ 

• มีความละเอียดรอบคอบ เอาใจใส 
ตรวจตราความถูกตอง เพ่ือใหได
งานท่ีมีคุณภาพ 

• งานท่ีปฏิบัติหรือไดรับมอบหมายเปนงานท่ีตอง
ดําเนินการใหแลวเสร็จตามกรอบเวลา เชน งานจัดทํา
แผนยุทธศาสตรของมหาวิทยาลัย มีข้ันตอนการ
ดําเนินการหลายข้ันตอน ในแตละข้ันตอนมีผูรับผิดชอบ
และมีกําหนดเวลาท่ีชัดเจน ตองควบคุม กํากับ และ
จัดทําใหแลวเสร็จตามกําหนด เพ่ือเสนอท่ีประชุมอนุมัติ
จากของคณะกรรมการ/อนุกรรมการท่ีเก่ียวของ ซ่ึงมี
กําหนดการ/ปฏิทินการทํางานไวลวงหนา โดยสวนใหญ
สามารถดําเนินการไดตามเปาหมายท่ีกําหนดไว 
• งานท่ีปฏิบัติเปนงานท่ีตองกําหนดเปาหมายการ

แลวเสร็จท่ีชัดเจนใหทันกําหนดเวลาในปงบประมาณ  
เชน งานการจัดทํางบประมาณท้ังเงินงบประมาณและ
เงินรายได เปนงานท่ีเก่ียวของกับตัวเลข ท่ีซับซอน การ
คิดคํานวณตาง ๆ ตองใชความละเอียดรอบคอบ เอาใจ
ใส ตรวจตราความถูกตอง เพ่ือใหไดงานท่ีมีคุณภาพ 
ตั้งแตข้ันตอนการประมาณการรายรับซ่ึงตองใชขอมูล
นักศึกษา ขอมูลอัตราคาธรรมเนียมการศึกษา นํา
วิเคราะห คํานวณใหไดตัวเลขท่ีเหมาะสมและเปนไปได  
ซ่ึงท่ีผานมาดําเนินงานไมมีขอผิดพลาดรายแรง 

3 ระดับท่ี 2 + สามารถปรับปรุงวิธีการ
ทํางานเพ่ือใหไดผลงานท่ีมี
ประสิทธิภาพมากย่ิงขึ้น 
• ปรับปรุงวิธีการท่ีทําใหทํางานไดดี

ข้ึน เร็วข้ึน มีคุณภาพดีข้ึน มี
ประสิทธิภาพมากข้ึน หรือทําให
ผูรับบริการพึงพอใจมากข้ึน 

• เสนอหรือทดลองวิธีการทํางาน
แบบใหมท่ีคาดวาจะทําใหงานมี
ประสิทธิภาพมากข้ึน 

- 

4 ระดับท่ี 3 + สามารถกําหนดเปาหมาย 
รวมท้ังพัฒนางาน เพ่ือใหไดผลงานท่ี
โดดเดน หรือแตกตางอยางมีนัยสําคัญ 
• กําหนดเปาหมายท่ีทาทาย และเปนไป

ไดยาก เพ่ือใหไดผลงานท่ีดกีวาเดิม
อยางเห็นไดชัด 

- 
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ระดับ ลักษณะพฤติกรรม บันทึกผลงานหรือหลักฐานอางอิง 

• พัฒนาระบบ ข้ันตอน วิธีการทํางาน 
เพ่ือใหไดผลงานท่ีโดดเดน หรือแตกตาง
ไมเคยมผีูใดทําไดมากอน 

5 ระดับท่ี 4 + กลาตัดสินใจ แมวาการ
ตัดสินใจน้ันจะมีความเสี่ยงเพ่ือใหบรรลุ
เปาหมายของหนวยงานหรือสวน
ราชการ 
• ตัดสินใจได โดยมีการคํานวณผลไดผลเสีย

อยางชัดเจน และดําเนินการเพ่ือใหภาครัฐ
และประชาชนไดประโยชนสูงสุด 

• บริหารจดัการและทุมเทเวลา 
ตลอดจนทรัพยากร เพ่ือใหได
ประโยชนสูงสุดตอภารกิจของ
หนวยงานตามท่ีวางแผนไว 

- 

 
(1.2)  บริการท่ีด ี

 

ระดับ ลักษณะพฤติกรรม บันทึกผลงานหรือหลักฐานอางอิง 
1 สามารถใหบริการท่ีผูรับบรกิารตองการ

ไดดวยความเต็มใจ 
• ใหการบริการท่ีเปนมิตร สภุาพ 
• ใหขอมูล ขาวสาร ท่ีถูกตอง ชัดเจน

แกผูรับบริการ 
• แจงใหผูรับบริการทราบความ

คืบหนาในการดําเนินเรื่อง หรือ
ข้ันตอนงานตาง ๆ ท่ีใหบริการอยู 

• ประสานงานภายในหนวยงาน และ
หนวยงานอ่ืนท่ีเก่ียวของเพ่ือให
ผูรับบริการไดรับบริการท่ีตอเน่ือง
และรวดเร็ว 

• ใหการบริการท่ีเปนมิตร สุภาพ แกผูมารับบริการ
ทุกระดับ โดยไมเลือกปฏิบัติ เชน การสอบถามเก่ียวกับ
งานงบประมาณ การจัดสรรงบประมาณ การติดตาม
ประเมินผลการปฏิบัติงาน  
• ใหขอมูล ขาวสาร ในหนาท่ีรับผิดชอบท่ีถูกตอง 

ชัดเจนแกผูรับบริการ และแจงใหผูรับบริการทราบความ
คืบหนาในการดําเนินเรื่อง หรือข้ันตอนงานตาง ๆ ท่ี
ใหบริการอยู เชน การสอบถามปญหาจากการใช
ขอบังคับ ระเบียบ และประกาศตาง ๆ ของมหาวิทยาลัย  
• ประสานงานภายในหนวยงานท้ังงานในหนาท่ีและ

งานท่ีไดรับมอบหมายในฐานะเลขานุการหรือ
ผูชวยเลขานุการ คณะกรรมการตาง ๆ รวมท้ังประสาน
ภารกิจกับหนวยงานอ่ืนท่ีเก่ียวของเพ่ือใหผูรับบริการ
ไดรับบริการท่ีตอเนื่องและรวดเร็ว เชน สํานัก
งบประมาณ สํานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา 
กระทรวงศึกษาธิการ สํานักงานจังหวัดเพชรบุรี   

2 ระดับท่ี 1 + ชวยแกปญหาใหแก
ผูรับบริการ 
• รับเปนธุระ ชวยแกปญหาหรือหา

แนวทางแกไขปญหาท่ีเกิดข้ึนแก

• รับเปนธุระ ชวยแกปญหาหรือหาแนวทางแกไข
ปญหาท่ีเกิดข้ึนแกผูรับบริการอยางรวดเร็วไมบายเบี่ยง 
ไมแกตัว หรือปดภาระ แมไมใชงานในหนาท่ีแตได
ใหบริการ แนะนํา นําไปยังหนวยงานท่ีมีหนาท่ีโดยตรง
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ระดับ ลักษณะพฤติกรรม บันทึกผลงานหรือหลักฐานอางอิง 
ผูรับบริการอยางรวดเร็วไมบายเบ่ียง 
ไมแกตัว หรือปดภาระ 

• ดูแลใหผูรับบริการไดรับความพึง
พอใจ และนําขอขัดของใด ๆ ในการ
ใหบริการไปพัฒนาการใหบริการใหดี
ยิ่งข้ึน 

อยูเสมอ เชน ผูมาติดตองานประสานการจัด
บัณฑิตศึกษา เจาหนาท่ีไมอยูไดแนะนําเทาท่ีผูรับบริการ
ตองการ ใหเบอรโทรศัพทติดตอเจาหนาท่ีหรือ
ผูรับผิดชอบ  
• ปฏิบัติตนใหเปนแบบอยางในดูแลใหผูรับบริการ

ไดรับความพึงพอใจ และนําขอขัดของใด ๆ ในการ
ใหบริการไปพัฒนาการใหบริการใหดียิ่งข้ึน และแนะนํา
ใหผูใตบังคับบัญชา หรือผูรวมกันปฏิบัติตนใหเหมาะสม
ในการใหบริการท่ีดี  

3 ระดับท่ี 2 + ใหบริการท่ีเกินความ
คาดหวัง แมตองใชเวลาหรือความ
พยายามอยางมาก 
• ใหเวลาแกผูรับบริการเปนพิเศษ เพ่ือ

ชวยแกปญหาใหแกผูรับบริการ 
• ใหขอมูล ขาวสาร ท่ีเก่ียวของกับงาน

ท่ีกําลังใหบริการอยู ซึ่งเปน
ประโยชนแกผูรับบริการแมวา
ผูรับบริการจะไมไดถามถึงหรือไม
ทราบมากอน 

• นําเสนอวิธีการในการใหบริการท่ี
ผูรับบริการจะไดรับประโยชนสูงสดุ 

- 

4 ระดับท่ี 3 + เขาใจและใหบริการท่ีตรง
ตามความตองการท่ีแทจริงของ
ผูรับบริการได 
• เขาใจ หรือพยายามทําความ

เขาใจดวยวิธีการตาง ๆ เพ่ือ
ใหบริการไดตรงตามความ
ตองการท่ีแทจริงของผูรับบริการ 

• ใหคําแนะนําท่ีเปนประโยชนแก
ผูรับบริการ เพ่ือตอบสนองความ
จําเปนหรือความตองการท่ีแทจริง
ของผูรับบริการ 

- 

5 ระดับท่ี 4 + ใหบริการท่ีเปนประโยชน
อยางแทจริงใหแกผูรับบรกิาร 
• คิดถึงผลประโยชนของผูรับบริการ

ในระยะยาว และพรอมท่ีจะ
เปลี่ยนวิธีหรือข้ันตอนการ
ใหบริการ เพ่ือประโยชนสูงสุด
ของผูรับบริการ 

- 
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ระดับ ลักษณะพฤติกรรม บันทึกผลงานหรือหลักฐานอางอิง 

• เปนท่ีปรึกษาท่ีมีสวนชวยในการ
ตัดสินใจท่ีผูรับบริการไววางใจ 

• สามารถใหความเห็นท่ีแตกตาง
จากวิธีการ หรือข้ันตอนท่ี
ผูรับบริการตองการใหสอดคลอง
กับความจําเปน ปญหา โอกาส 
เพ่ือประโยชนอยางแทจริงของ
ผูรับบริการ 

 

(1.3)  การส่ังสมความเช่ียวชาญในงานอาชีพ 
 

ระดับ ลักษณะพฤติกรรม บันทึกผลงานหรือหลักฐานอางอิง 
1 สามารถความสนใจและติดตามความรู

ใหม ๆ ในสาขาอาชีพของตนหรือท่ี
เกี่ยวของ 
• ศึกษาหาความรู สนใจเทคโนโลยี

และองคความรูใหม ๆ ในสาขา
อาชีพของตน 

• พัฒนาความรูความสามารถของตน
ใหดียิ่งข้ึน 

• ติดตามเทคโนโลยี และความรูใหม 
ๆ อยูเสมอดวยการสืบคนขอมลูจาก
แหลงตาง ๆ ท่ีจะเปนประโยชนตอ
การปฏิบัตริาชการ 

 

• แสดงความสนใจและติดตามความรูใหม ๆ ใน
สาขาอาชีพหรืองานท่ีรับผิดชอบและหรือท่ีเก่ียวของ 
โดยเขาอบรม การประชุมวิชาการ การอานเอกสาร
วิชาการ การสืบคนขอมูลจากหองสมุดหรือ Internet 
เพ่ือศึกษาหาความรูอยูตลอดเวลา  สนใจเทคโนโลยีท่ี
สามารถนํามาประยุกตในสาขาอาชีพเพ่ือพัฒนางานท่ี
รับผิดชอบอยูเสมอ ๆ 
• พัฒนาความรูความสามารถของตนใหดียิ่งข้ึน โดย

การศึกษาดวยตนเองจากหนังสือตํารา ศึกษาผาน
เครือขายอินเตอรเน็ต เขาฝกอบรมหลักสูตรตาง ๆ 
• ไดติดตามเทคโนโลยี และความรูใหม ๆ อยูเสมอ

ดวยการสืบคนขอมูลจากแหลงตาง ๆ ท่ีจะเปน
ประโยชนตอการปฏิบัติราชการ 

2 ระดับท่ี 1 + มีความรูในวิชาการ และ
เทคโนโลยีใหม ๆ ในสาขาอาชีพของ
ตน 
• รอบรูในเทคโนโลยหีรือองคความรู

ใหม ๆ ในสาขาอาชีพของตน หรือท่ี
เก่ียวของ ซึ่งอาจมีผลกระทบตอ
การปฏิบัตหินาท่ีราชการของตน 

• รับรูถึงแนวโนมวิทยาการท่ีทันสมยั 
และเก่ียวของกับงานของตนอยาง
ตอเน่ือง 

• มีความรอบรูในเทคโนโลยีหรอืองคความรูใหม ๆ 
ในสาขาอาชีพดานนโยบายและแผนหรือท่ีเก่ียวของ ซ่ึง
อาจมีผลกระทบตอการปฏิบัติหนาท่ีราชการรับรูถึง
แนวโนมวิทยาการท่ีทันสมัย และเก่ียวของกับงานดาน
การวางแผนโดยศึกษาเครื่องมือสมัยใหมในการวางแผน 

• ดานงบประมาณไดศึกษาหาความรูเพ่ิมเติม เชน  
การบริหารงบประมาณแบบมุงเนนผลสัมฤทธิ์ การ
ติดตามการใชจายงบประมาณ ฯลฯ อยางตอเนื่อง โดย
ศึกษาดวยตนเองผานเครือขายอินเตอรเน็ต รวมท้ังรวม
ประชุมกับหนวยงานท่ีเก่ียวของ ไดแก สํานัก
งบประมาณ สํานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา 
และกระทรวงศึกษาธิการ 
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ระดับ ลักษณะพฤติกรรม บันทึกผลงานหรือหลักฐานอางอิง 
3 ระดับท่ี 2 + สามารถนําความรู

วิทยาการ หรือเทคโนโลยีใหม ๆ มา
ปรับใชกับการปฏิบัติหนาท่ีราชการ 
• สามารถนําวิชาการ ความรู หรือ

เทคโนโลยีใหม ๆ มาประยุกตใชใน
การปฏิบัตหินาท่ีราชการได 

• สามารถแกไขปญหาท่ีอาจเกิดจาก
การนําเทคโนโลยีใหมมาใชในการ
ปฏิบัติหนาท่ีราชการได 

- 

4 ระดับท่ี 3 + ศึกษา พัฒนาตนเองใหมี
ความรูและความเชี่ยวชาญในงานมาก
ขึ้น ท้ังในเชิงลึก และเชิงกวางอยาง
ตอเน่ือง 
• มีความรูความเช่ียวชาญในเรื่องท่ี

มีลักษณะเปนสหวิทยากร และ
สามารถนําความรูไปปรับใชได
อยางกวางขวาง 

• สามารถนําความรูเชิงบูรณาการของ
ตนไปใชในการสรางวิสยัทัศนเพ่ือ
การปฏิบัติงานในอนาคต 

- 

5 ระดับท่ี 4 + สนับสนุนการทํางานของ
คนในสวนราชการท่ีเนนความ
เชี่ยวชาญในวิทยาการดานตางๆ  
• สนับสนุนใหเกิดบรรยากาศแหง

การพัฒนาความเช่ียวชาญใน
องคกรดวยการจดัสรรทรัพยากร
เครื่องมือ อุปกรณท่ีเอ้ือตอการ
พัฒนา 

• บริหารจดัการใหสวนราชการนํา
เทคโนโลยี ความรู หรือวิทยาการ
ใหม ๆ มาใชในการปฏิบัตหินาท่ี
ราชการในงานอยางตอเน่ือง 

- 

 

(1.4)  การยึดม่ันในความถูกตองชอบธรรม และจริยธรรม 
 

ระดับ ลักษณะพฤติกรรม บันทึกผลงานหรือหลักฐานอางอิง 
1 มีความสุจริต 

• ปฏิบัติหนาท่ีดวยความสุจรติ ไม
เลือกปฏิบัติ ถูกตองตามกฎหมาย 
และวินัยขาราชการ 

• ปฏิบัติหนาท่ีดวยความสุจริต ถูกตองตามกฎหมาย 
และระเบียบตาง ๆ ภายใตระเบียบจรรยาบรรณของ
บุคลากร และดํารงตนและประพฤติปฏิบัติอยางถูกตอง
เหมาะสมท้ังตามกฎหมาย คุณธรรม จรรยาบรรณแหง
วิชาชีพและจรรยาบรรณ  
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ระดับ ลักษณะพฤติกรรม บันทึกผลงานหรือหลักฐานอางอิง 

• แสดงความคดิเห็นตามหลักวิชาชีพ
อยางสุจริต 

2 ระดับท่ี 1 + มสีัจจะเชื่อถือได 
• รักษาคําพูด มสีัจจะ และเช่ือถือได 
• แสดงใหปรากฏถึงความมีจติสํานึก

ในความเปนขาราชการ 

• ยึดม่ันในความถูกตองและจริยธรรม แสดง
พฤติกรรมท่ีสอดคลองกับคําพูด ไมใชหนาท่ีในการ
แสวงหาผลประโยชน รักษาคําพูด มีสัจจะ ผูบริหารให
ความไววางใจในการมอบหมายงานซ่ึงสามารถทําสําเร็จ
ตามท่ีกําหนด และอุทิศตนใหกับประโยชนทางราชการ 
มุงม่ันตั้งใจในการปฏิบัติงานเพ่ือบรรลุจุดมุงหมายสูงสุด
ขององคการ 

3 ระดับท่ี 2 + ยึดมั่นในหลักการ 
• ยึดมั่นในหลักการ จรรยาบรรณแหง

วิชาชีพ และจรรยาขาราชการ ไม
เบ่ียงเบนดวยอคติหรือผลประโยชน 
กลารับผิด และรับผิดชอบ 

• เสียสละความสุขสวนตน เพ่ือใหเกิด
ประโยชนแกทางราชการ 

- 

4 ระดับท่ี 3 + ยืนหยัดเพ่ือความถูกตอง 
• ยืนหยัดเพ่ือความถูกตองโดยมุง

พิทักษผลประโยชนของทาง
ราชการ แมตกอยูในสถานการณท่ี
อาจยากลําบาก 

• กลาตดัสนิใจ ปฏิบัติหนาท่ีราชการ
ดวยความถูกตอง เปนธรรม แมอาจ
กอความไมพึงพอใจใหแกผูเสีย
ประโยชน 

- 

5 ระดับท่ี 4 + อุทิศตนเพ่ือความยุติธรรม 
• ยืนหยัดพิทักษผลประโยชนและ

ช่ือเสียงของประเทศชาติแมใน
สถานการณท่ีอาจเสี่ยงตอความ
มั่นคงในตําแหนงหนาท่ีการงาน 
หรืออาจเสีย่งภัยตอชีวิต 

- 

 

(1.5)  การทํางานเปนทีม 
 

ระดับ ลักษณะพฤติกรรม บันทึกผลงานหรือหลักฐานอางอิง 
1 ทําหนาท่ีของตนในทีมใหสําเร็จ 

• สนับสนุนการตัดสินใจของทีม และ
ทํางานในสวนท่ีตนไดรับมอบหมาย 

• ปฏิบัติงานรวมกับทีม และรับผิดชอบงานท่ีตนเอง
ไดรับมอบหมายจากทีมไดสําเร็จลุลวง มีความ
กระตือรือรนการรวมงานกับกลุม ไมวาไดรับมอบหมาย
งานแบบใดก็มีความตั้งใจท่ีจะปฏิบัติงานใหบรรลุและ
เสร็จตามระยะเวลาท่ีกําหนด 
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ระดับ ลักษณะพฤติกรรม บันทึกผลงานหรือหลักฐานอางอิง 

• รายงานใหสมาชิกทราบความ
คืบหนาของการดําเนินงานของตนใน
ทีม 

• ใหขอมูลท่ีเปนประโยชนตอการ
ทํางานเปนทีม 

2 ระดับท่ี 1 + ใหความรวมมือในการ
ทํางานกับเพ่ือนรวมงาน 
• สรางสมัพันธ เขากับผูอ่ืนในกลุมไดด ี
• ใหความรวมมือกับผูอ่ืนในทีมดวยดี 
• กลาวถึงเพ่ือนรวมงานในเชิง

สรางสรรคและแสดงความเช่ือมั่นใน
ศักยภาพของเพ่ือนรวมทีมท้ังตอหนา
และลบัหลัง 

• ปฏิบัติงานรวมกับทีม ซ่ึงอาจจะเปนแบบทางการ
และไมเปนทางการ เชน ในรูปของคณะกรรมการ  
เลขานุการ (แบบทางการ) และในรูปแบบการรวมกลุม
ของเพ่ือนรวมงาน ก็สามารถทํางานท่ีไดรับมอบหมาย
จากลุมไดสําเร็จไปไดดวยดี หากมีปญหา อุปสรรค ก็
ชวยทีมแกไขปญหา ไมปดความรับผิดชอบ 

3 ระดับท่ี 2 + ประสานความรวมมือของ
สมาชกิในทีม 
• รับฟงความเห็นของสมาชิกในทีม 

และเต็มใจเรียนรูจากผูอ่ืน 
• ตัดสินใจหรือวางแผนงานรวมกันใน

ทีมจากความคิดเห็นของเพ่ือนรวม
ทีม 

• ประสานและสงเสริมสัมพันธภาพอัน
ดีในทีม เพ่ือสนับสนุนการทํางาน
รวมกันใหมีประสิทธิภาพยิ่งข้ึน 

- 

4 ระดับท่ี 3 + สนับสนุน ชวยเหลือเพ่ือน
รวมทีม เพ่ือใหงานประสบความสําเร็จ 
• ยกยอง และใหกําลังใจเพ่ือนรวม

ทีมอยางจริงใจ 
• ใหความชวยเหลือเก้ือกูลแกเพ่ือน

รวมทีม แมไมมีการรองขอ 
• รักษามิตรภาพอันดีกับเพ่ือนรวม

ทีม เพ่ือชวยเหลือกันในวาระตาง 
ๆ ใหงานสําเรจ็ 

- 

5 ระดับท่ี 4 + สามารถนําทีมใหปฏิบัติ
ภารกจิใหไดผลสําเร็จ 
• เสรมิสรางความสามัคคีในทีม โดย

ไมคํานึงถึงความชอบหรือไมชอบ
สวนตน 

• คลี่คลาย หรือแกไขขอขัดแยงท่ี
เกิดข้ึนในทีม 

- 
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ระดับ ลักษณะพฤติกรรม บันทึกผลงานหรือหลักฐานอางอิง 

• ประสานสัมพันธ สรางขวัญ
กําลังใจของทีมเพ่ือปฏิบัติภารกิจ
ของสวนราชการใหบรรลผุล 

 

(2) สมรรถนะประจําตําแหนง  
(2.๑)  การคิดวิเคราะห 

 

ระดับ ลักษณะพฤติกรรม บันทึกผลงานหรือหลักฐานอางอิง 
1 แยกแยะประเด็นปญหา หรืองาน

ออกเปนสวนยอย ๆ 
• แยกแยะปญหาออกเปนรายการอยาง

งายๆ ไดโดยไมเรียงลําดับความสําคัญ 
• วางแผนงานโดยแตกประเด็นปญหา

ออกเปนสวน ๆ หรือเปนกิจกรรม   
ตาง ๆ ได 

• เม่ือพบปญหาจากการปฏิบัติงาน นําปญหานั้นมา
วิเคราะหถึงสาเหตุของปญหา และหาแนวทางการแกไข 
พรอมท้ังนําปญหาท่ีไดตกผลึกแลวนําไปปรึกษา
ผูบังคับบัญชา เพ่ือวางแผนจัดกิจกรรม เพ่ือขจัดปญหา
ดังกลาวใหแลวเสร็จ โดยกําหนดกรอบการดําเนินงานไว
อยางชัดเจน เชน หลังจากการจัดทําแผนปฏิบัติราชการ
ประจาํป ก็จะพบปญหา อุปสรรคในการทํางาน ก็ไดนํา
ปญหาดังกลาวมาวิเคราะห และหาแนวทางแกไข 
หลังจากนั้นนําไปเสนอผูอํานวยการฯ เพ่ือขจัดปญหา
ดังกลาว มีการเสนอความคิดเห็นท่ีเปนประโยชนในการ
ปรับปรุงการทํางาน และนําไปทดลองใชเพ่ือแกไข
ปญหาใหรวดเร็ว และดีท่ีสุด 

2 ระดับท่ี 1+ เขาใจความสัมพันธขั้น
พ้ืนฐานของปญหาหรืองาน 
• ระบุเหตุและผล ในแตละสถานการณ

ตาง ๆ ได 
• ระบุขอดีขอเสียของประเด็นตาง ๆ ได 
• วางแผนงานโดยจดัเรยีงงาน หรือ

กิจกรรมตาง ๆ ตามลําดบัความสาํคัญ
หรือความเรงดวนได 

• เม่ือทราบปญหา และสาเหตุของปญหาแลว ก็
นํามาวิเคราะหหาแนวทางแกไข โดยใหสอดคลองกับ
สถานการณปจจุบัน วิเคราะหหาขอดี ขอเสียของแนว
ทางการแกไขแตละวิธีท่ีกําหนด วางแผนการแกไข โดย
จัดลําดับความสําคัญ กําหนดเปาหมายไวอยางชัดเจน 
เชน มีการคิดตนทุนตอหนวยตอหลักสูตรของ
มหาวิทยาลัยแตละคณะคํานวณไมเหมือนกัน ซ่ึง
คณะกรรมการประเมินมีขอแนะนํามาวาควรใชวิธีคิด
เดียวกัน ซ่ึงก็นําปญหาดังกลาวมาวิเคราะหวาจะแกไข
อยางไร เม่ือหาแนวทางแกไขไดแลว ก็นําวิธีแกไขไป
ปรึกษาหาขอดีขอเสียของประเด็นตาง ๆ ตอ
ผูบังคับบัญชา และวางแผนการแกไขเปนลําดับตอไป   

3 ระดับท่ี 2+ เขาใจความสัมพันธท่ี
ซับซอนของปญหาหรืองาน 
• เช่ือมโยงเหตุปจจัยท่ีซับซอนของแต

ละสถานการณหรือเหตุการณ 
• วางแผนงานโดยกําหนดกิจกรรม 

ข้ันตอนการดําเนินงานตาง ๆท่ีมี

- 
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ระดับ ลักษณะพฤติกรรม บันทึกผลงานหรือหลักฐานอางอิง 
ผูเก่ียวของหลายฝายไดอยางมี
ประสิทธิภาพ และสามารถคาดการณ
เก่ียวกับปญหา หรืออุปสรรคท่ีอาจ
เกิดข้ึนได 

4 ระดับท่ี 3+ สามารถวิเคราะห หรือวางแผน
งานท่ีซับซอนได 
• เขาใจประเด็นปญหาในระดับท่ีสามารถ

แยกแยะเหตุปจจัยเช่ือมโยงซับซอนใน
รายละเอียดและสามารถวิเคราะห
ความสัมพันธของปญหากับสถานการณ
หน่ึง ๆ  ได 

• วางแผนงานท่ีซับซอนโดยกําหนดกิจกรรม 
ข้ันตอนการดําเนินงานตาง ๆ  ท่ีมี
หนวยงานหรือผูเก่ียวของหลายฝาย 
รวมถึงคาดการณปญหา อุปสรรค และวาง
แนวทางการปองกันแกไขไวลวงหนา 

- 

5 ระดับท่ี 4+ใชเทคนิค และรูปแบบตาง 
ๆ ในการกําหนดแผนงานหรือขั้นตอน
การทํางาน เพ่ือเตรียมทางเลือกสําหรับ
การปองกัน หรือแกไขปญหาท่ีเกดิขึ้น 
• ใชเทคนิคการวิเคราะหท่ีเหมาะสมใน

การแยกแยะประเด็นปญหาท่ีซับซอน
เปนสวน ๆ 

• ใชเทคนิคการวิเคราะหหลากหลาย
รูปแบบเพ่ือหาทางเลือกในการ
แกปญหา รวมถึงพิจารณาขอดี 
ขอเสียของทางเลือกแตละทาง 

• วางแผนงานท่ีซับซอนโดยกําหนด
กิจกรรม ข้ันตอนการดําเนินงานตาง 
ๆท่ีมีหนวยงานหรือผูเก่ียวของหลาย
ฝาย คาดการณปญหา อุปสรรค แนว
ทางการปองกันแกไข รวมท้ัง
เสนอแนะทางเลือกและขอดีขอเสยีไว
ให 

 
 
 
 
 
 
 

- 
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(๒.๒) การมองภาพองครวม   
 

ระดับ ตัวบงช้ี พฤติกรรมท่ีบงช้ีถึงระดับสมรรถนะ 

๑ ใชกฎพ้ืนฐานท่ัวไป 
ใชกฎพ้ืนฐาน หลกัเกณฑ หรือสามญั
สํานึกในการระบุประเด็นปญหาหรือ
แกปญหาในงาน 

• สามารถใชกฎพ้ืนฐาน หลักเกณฑ หรือสามัญสํานึกในการ

ระบุประเด็นปญหาหรือแกปญหาในงานท่ีรับผิดชอบและ

ไดรับมอบหมายอ่ืน ๆ เชน งานการจัดทํางบประมาณ ท่ี

ตองประสานกับหนวยงานหลายหนวยงานในการอธบิาย

ชี้แจงหลักเกณฑการจัดสรรงบประมาณ ประเด็นปญหา

ตาง ๆ ตอหนวยงานโดยใชหลักเกณฑในการจัดสรร

งบประมาณ 

๒ ระดับท่ี 1 + ประยุกตใช
ประสบการณ 
• ระบุถึงความเช่ือมโยงของขอมูล 

แนวโนม และความไมครบถวนของ
ขอมูลได 

• ประยุกตใชประสบการณในการระบุ
ประเด็นปญหาหรือแกปญหาในงาน
ได 

• สามารถประยุกตใชประสบการณ ระบุถึงความเชื่อมโยง

ของขอมูล แนวโนม และความไมครบถวนของขอมูลได 

โดยนําประสบการณจากการทํางานรวมกับหนวยงาน

ภายนอก เชน สํานักงบประมาณ สํานักงาน

คณะกรรมการการอุดมศึกษา มาประยุกตในการ

กําหนดวิธีการจัดทํางบประมาณของมหาวิทยาลัย   

• สามารถประยุกตใชประสบการณในการระบุประเด็น

ปญหาหรือแกปญหาในงานได จากการไดรับมอบหมาย

ใหเปนกรรมการตรวจรับการจางซ่ึงมีขอปญหาในการ

ลาชาในการทํางานหรือเบิกจายงบประมาณ มา

ประยุกตใชในการจัดทําแผนการเรงรัดการทํางานใน

หนวยงาน 

๓ ระดับท่ี 2 + ประยุกตทฤษฎีหรือ
แนวคิดซับซอน 
• ประยุกตใชทฤษฎี แนวคิดท่ี

ซับซอน หรือแนวโนมในอดตีใน
การระบุหรือแกปญหาตาม
สถานการณ แมในบางกรณี 
แนวคิดท่ีนํามาใชกับสถานการณ
อาจไมมสีิ่งบงบอกถึงความ
เก่ียวของเช่ือมโยงกันเลยก็ตาม 

• สามารถประยุกตใชทฤษฎี แนวคิดท่ีซับซอน หรือ

แนวโนมในอดีตในการระบุหรือแกปญหาตาม

สถานการณ แมในบางกรณี แนวคิดท่ีนํามาใชกับ

สถานการณอาจไมมีสิ่งบงบอกถึงความเก่ียวของ

เชื่อมโยงกันเลยก็ตาม มาใชในวิเคราะห วิจัยตางๆ 

รวมท้ังการจัดทํานโยบายและแผนพัฒนาของ

มหาวิทยาลัย 

๔ ระดับท่ี 3 + อธิบายขอมูล หรือ
สถานการณท่ีมีความยุงยากซับซอน
ใหเขาใจไดงาย 

- 
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ระดับ ตัวบงช้ี พฤติกรรมท่ีบงช้ีถึงระดับสมรรถนะ 

• สามารถอธิบายความคิด หรือ
สถานการณท่ีซับซอนใหงายและ
สามารถเขาใจได 

• สามารถสงัเคราะหขอมลู สรุป
แนวคิด ทฤษฎี องคความรู ท่ี
ซับซอนใหเขาใจไดโดยงายและเปน
ประโยชนตองาน 

๕ ระดับท่ี 4 + คิดริเริ่ม สรางสรรคองค
ความรูใหม 
• ริเริม่ สรางสรรค ประดิษฐคิดคน 

รวมถึงสามารถนําเสนอรูปแบบ 
วิธีการหรือองคความรูใหม ซึ่งอาจ
ไมเคยปรากฏมากอน 

- 

 

(2.3)  การสืบเสาะหาขอมูล 
 

ระดับ ลักษณะพฤติกรรม บันทึกผลงานหรือหลักฐานอางอิง 
1 หาขอมูลในเบ้ืองตน 

• ใชขอมูลท่ีมีอยู หรือหาจากแหลงขอมูล
ท่ีมีอยูแลว 

• ถามผูท่ีเก่ียวของโดยตรงเพ่ือใหได
ขอมูล 

• สามารถนําขอมูลพ้ืนฐานตางๆ ท่ีไดเก็บรวบ
รวบรวมอยู พรอมท้ังแสวงหาขอมูลจากแหลงตางๆ ท้ัง
ภายในและภายนอก เชน หนวยงานภายในท่ีเก่ียวของ 
ท่ีมีความจําเปนในการดําเนินงาน พรอมท้ังไดสอบถาม
ขอมูลโดยตรงกับผูบังคับบัญชา หรือขอมูลท่ีเก่ียวของ
กับขอมูลนั้นๆ มาประกอบกัน พรอมท้ังทําความเขาใจ
ในขอมูลตางๆ มาประกอบการปฏิบัติงาน 

2 ระดับท่ี 1 + สืบเสาะคนหาขอมลู 
• สืบเสาะคนหาขอมลูดวยวิธีการท่ี

มากกวาเพียงการตั้งคําถามพ้ืนฐาน 
• สืบเสาะคนหาขอมลูจากผูท่ีใกลชิดกับ

เหตุการณหรือเรื่องราวมากท่ีสุด 

• มีการสืบคนหาขอมูลทางอินเทอรเน็ต หรือขอมูล
จากขาวสารตางๆ เชน เก่ียวกับยุทธศาสตรชาติ แผน
แมบท ยุทธศาสตรกระทรวง แนวทางการจัดสรร
งบประมาณรายจายประจําปของรฐับาล ฯลฯ นํามา
ประกอบการจัดทํางบประมาณรายจายประจําป และ
จักทํายุทธศาสตรของมหาวิทยาลัย รวมท้ังสอบถาม
ขอมูลจากผูบังคับบัญชาข้ันตน รวมท้ังสืบคนหาขอมูล
ภายในระบบระบบบริหารจัดการขอมูลของ
มหาวิทยาลัยมาเปนแนวทางในการตัดสินใจ 

3 ระดับท่ี 2 + แสวงหาขอมูลเชิงลกึ 
• ตั้งคําถามเชิงลึกในประเด็นท่ีเก่ียวของ

อยางตอเน่ืองจนไดท่ีมาของสถานการณ 
เหตุการณ ประเด็นปญหา หรือคนพบ
โอกาสท่ีจะเปนประโยชนตอการ
ปฏิบัติงานตอไป 

• แสดงหาขอมูลท่ีเปนปจจุบันประเด็นเก่ียวกับการ
ยุทธศาสตรของชาติ แผนชาติ ยุทธศาสตรกระทรวง ซ่ึง
มีการทบทวนอยูตลอดเพ่ือใหทันกับสถานการของโลก
ปจจุบัน เพ่ือนําขอมูลท่ีไดมาจัดทําแผนปฏิบัติราชการ
ประจําป และจัดทํางบประมาณรายจายประจําป 
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ระดับ ลักษณะพฤติกรรม บันทึกผลงานหรือหลักฐานอางอิง 

• แสวงหาขอมูลดวยการสอบถามจาก
ผูรูอ่ืนเพ่ิมเติม ท่ีไมไดมีหนาท่ี
เก่ียวของโดยตรงในเรื่องน้ัน 

พรอมนําขอมูลตางๆ มาใชในการทบทวนแผน
ยุทธศาสตรของมหาวิทยาลัย พรอมท้ังสอบถามขอมูลท่ี
ไมเปดเผยตอสาธารณชน จะตองมีการผสานงานสวน
ตัวเพ่ือจะไดมาซ่ึงขอมูลท่ีเก่ียวของหรือจําเปนตองมา
ประกอบการพิจารณาตางๆ  

4 ระดับท่ี 3 + สืบคนขอมูลอยางเปน
ระบบ 
• วางแผนเก็บขอมูลอยางเปนระบบ 

ในชวงเวลาท่ีกําหนด 
• สืบคนขอมูลจากแหลงขอมูลท่ี

แตกตางจากกรณีปกติธรรมดา
โดยท่ัวไป 

• ดําเนินการวิจัย หรือมอบหมายใหผูอ่ืน
เก็บขอมูลจากหนังสือพิมพ นิตยสาร 
ระบบสืบคนโดยอาศัยเทคโนโลยี
สารสนเทศ ตลอดจนแหลงขอมูลอ่ืน ๆ 
เพ่ือประกอบการทําวิจัย 

- 

5 ระดับท่ี 4 + วางระบบการสืบคน เพ่ือ
หาขอมูลอยางตอเน่ือง 
• วางระบบการสืบคน รวมท้ังการ

มอบหมายใหผูอ่ืนสืบคนขอมลู เพ่ือให
ไดขอมลูท่ีทันเหตุการณอยางตอเน่ือง 

- 

 
(2.4)  ความเขาใจองคกรและระบบราชการ 

 

ระดับ ลักษณะพฤติกรรม บันทึกผลงานหรือหลักฐานอางอิง 
1 เขาใจโครงสรางองคกร 

• เขาใจโครงสรางองคกร สายการบังคับ
บัญชา กฎ ระเบียบ นโยบาย และ
ข้ันตอนการปฏิบัติงานเพ่ือประโยชน
ในการปฏิบัติหนาท่ีราชการไดอยาง
ถูกตอง 

• มีความเขาใจในโครงสรางหนวยงานอยางชัดเจน 
มีการเสนองานตามสายบังคับบัญชา ดําเนินงานตาม
ระเบียบ นโยบาย และข้ันตอนการปฏิบัติงาน และ
คํานึงถึงประโยชนราชการเปนหลักสําคัญ เชน เม่ือจะ
เสนอโครงการใหผูบริหารสูงสุดพิจารณาลงนาม ก็จะนํา
เรื่องไปเสนอผูบริหารตามลําดับชั้น โดยมีผูอํานวยการ
กองนโยบายและแผน และรองอธิการบดีท่ีรับผิดชอบ 
พิจารณาและอนุมัติตามลําดับ 

2 ระดับท่ี 1 + เขาใจความสมัพันธเชิง
อํานาจท่ีไมเปนทางการ 
• เขาใจสัมพันธภาพอยางไมเปนทางการ

ระหวางบุคคลในองคกร รับรูวาผูใดมี
อํานาจตัดสินใจหรือผูใดมีอิทธิพลตอ

• มีความเขาใจในโครงสรางหนวยงานและมีความ
เขาใจความสัมพันธเชิงอํานาจท่ีไมเปนทางการ โดยมุง
ผลสัมฤทธิ์ขององคกรเปนสําคัญ เชน มีโครงการท่ีตอง
เก่ียวของกับหนวยงานอ่ืน จึงตองอาศัยความ
สัมพันธภาพสวนตัวในการประสานงานเพ่ือใหเกิดความ
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ระดับ ลักษณะพฤติกรรม บันทึกผลงานหรือหลักฐานอางอิง 
การตัดสินใจในระดับตาง ๆ และนํา
ความเขาใจน้ีมาใชประโยชนโดยมุง
ผลสัมฤทธ์ิขององคกรเปนสําคญั 

รวดเร็วยิ่งข้ึน และมุงประโยชนขององคกรเปนหลัก  
และยึดหลักความคุมคา 

3 ระดับท่ี 2 + เขาใจวัฒนธรรมองคกร 

• เขาใจประเพณีปฏิบัติ คานิยม และ
วัฒนธรรมของแตละองคกรท่ีเก่ียวของ 
รวมท้ังเขาใจวิธีการสื่อสารใหมี
ประสิทธิภาพ เพ่ือประโยชนในการ
ปฏิบัติหนาท่ีราชการ 

• เขาใจขอจํากัดขององคกร รูวาสิ่งใด
อาจกระทําไดหรือไมอาจกระทําให
บรรลผุลได 

- 

4 ระดับท่ี 3 + เขาใจความสมัพันธของผู
มีบทบาทสําคัญในองคกร 

• รับรูถึงความสัมพันธเชิงอํานาจของผูมี
บทบาทสําคัญในองคกร เพ่ือ
ประโยชนในการผลักดันภารกิจตาม
หนาท่ีรับผดิชอบใหเกิดประสิทธิผล 

- 

5 ระดับท่ี 4 + เขาใจสาเหตุพ้ืนฐานของ
พฤติกรรมองคกร 

• เขาใจสาเหตุพ้ืนฐานของพฤติกรรม
องคกรในหนวยงานของตนและของ
ภาครัฐโดยรวมตลอดจนปญหา และ
โอกาสท่ีมีอยู และนําความเขาใจน้ีมา
ขับเคลื่อนการปฏิบัติงานในสวนท่ีตน
ดูแลรับผิดชอบอยูอยางเปนระบบ 

• เขาใจประเด็นปญหาทางการเมือง 
เศรษฐกิจ สังคม ท้ังภายในและ
ภายนอกประเทศท่ีมีผลกระทบตอ
นโยบายภาครัฐและภารกิจขององคกร 
เพ่ือแปลงวิกฤติเปนโอกาส กําหนด
จุดยืนและทาทีตามภารกิจในหนาท่ีได
อยางสอดคลองเหมาะสมโดยมุง
ประโยชนของชาติเปนสําคัญ 

 
 
 
 
 
 
 

- 
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(๒.๕) การดําเนินการเชิงรุก   
 

ระดับ ตัวบงช้ี พฤติกรรมท่ีบงช้ีถึงระดับสมรรถนะ 

๑ เห็นปญหาหรือโอกาสระยะสั้นและลง
มือดําเนินการ 
• เล็งเห็นปญหา อุปสรรค และหา

วิธีแกไขโดยไมรอชา 
• เล็งเห็นโอกาสและไมรรีอท่ีจะนํา

โอกาสน้ันมาใชประโยชนในงาน 

• เล็งเห็นปญหา อุปสรรค และหาวิธีแกไขโดยไมรอชา 

และเล็งเห็นโอกาสและไมรีรอท่ีจะนําโอกาสนั้นมาใช

ประโยชนในงาน โดยการวางแผนเตรียมการณท่ีดี เพ่ือ

รองรับเหตุการณตางๆ ท่ีคาดวาจะเกิดข้ึนในอนาคต 

หรือปองกันปญหาท่ีเคยเกิดข้ึนในอดีต เพ่ือหวังผล

ความเปนเลิศในงานของตนเอง โดยท่ีไมจําเปนตองรอ 

ใหผูอ่ืนมาบอกในสิ่งท่ีเราควรทํา หรือไมตองรอ

จนกระท่ังเกิดความเสียหายข้ึนกอน 

๒ ระดับท่ี 1 และจัดการปญหาเฉพาะ
หนาหรือเหตุวิกฤติ 
• ลงมือทันทีเมื่อเกิดปญหาเฉพาะ

หนาหรือในเวลาวิกฤติ โดยอาจไมมี
ใครรองขอ และไมยอทอ 

• แกไขปญหาอยางเรงดวน ในขณะท่ี
คนสวนใหญจะวิเคราะห
สถานการณและรอใหปญหา
คลี่คลายไปเอง 

• ลงมือทันทีเม่ือเกิดปญหาเฉพาะหนาหรือในเวลาวิกฤติ 

โดยอาจไมมีใครรองขอ และไมยอทอ แกไขปญหาอยาง

เรงดวน ในขณะท่ีคนสวนใหญจะวิเคราะหสถานการณ

และรอใหปญหาคลี่คลายไปเอง เชน การซองราคาการ

จัดหาครุภัณฑ เม่ือมีปญหาราคาท่ีผูเสนอสูงกวาราคา

กลางจะประสานงานกับหนวยงานท่ีเก่ียวของทันท่ีได

คําตอบ และแกไขปญหาใหไดอยางทันที 

๓ ระดับท่ี 2 + เตรียมการลวงหนา 
เพ่ือสรางโอกาส หรือหลีกเลี่ยง
ปญหาระยะสั้น 
• คาดการณและเตรียมการลวงหนา

เพ่ือสรางโอกาส หรือหลีกเลีย่ง
ปญหาท่ีอาจเกิดข้ึนไดในระยะสั้น 

• ทดลองใชวิธีการท่ีแปลกใหมในการ
แกไขปญหาหรือสรางสรรคสิ่งใหม
ใหเกิดข้ึนในวงราชการ 

• การทํางานตาง ๆ ตองคาดการณและเตรียมการ

ลวงหนาเพ่ือสรางโอกาส หรือหลีกเลี่ยงปญหาท่ีอาจ

เกิดข้ึนไดในระยะสั้น  

• ทดลองใชวิธกีารท่ีแปลกใหมในการแกไขปญหาหรือ

สรางสรรคสิ่งใหมใหเกิดข้ึนในวงราชการ  

๔ ระดับท่ี 3 + เตรียมการลวงหนา 
เพ่ือสรางโอกาส หรือหลีกเลี่ยง
ปญหาท่ีอาจเกิดขึ้นในระยะปาน
กลาง 
• คาดการณและเตรียมการลวงหนา

เพ่ือสรางโอกาส หรือหลีกเลีย่ง
ปญหาท่ีอาจเกิดข้ึนไดในระยะ
ปานกลาง 

• คิดนอกกรอบเพ่ือหาวิธีการท่ี
แปลกใหมและสรางสรรคในการ

- 
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ระดับ ตัวบงช้ี พฤติกรรมท่ีบงช้ีถึงระดับสมรรถนะ 

แกไขปญหาท่ีคาดวาจะเกิดข้ึนใน
อนาคต 

๕ ระดับท่ี 4 + เตรียมการลวงหนา 
เพ่ือสรางโอกาส หรือหลีกเลี่ยง
ปญหาท่ีอาจเกิดขึ้นในระยะยาว 
• คาดการณและเตรียมการลวงหนา

เพ่ือสรางโอกาส หรือหลีกเลีย่ง
ปญหาท่ีอาจเกิดข้ึนไดในอนาคต 

• สรางบรรยากาศของการคดิรเิริ่ม
ใหเกิดข้ึนในหนวยงานและกระตุน
ใหเพ่ือนรวมงานเสนอความคิด
ใหม ๆ ในการทํางาน เพ่ือ
แกปญหาหรือสรางโอกาสในระยะ
ยาว 

- 

 

(3) สมรรถนะทางการบริหาร (กรอกขอมูลเฉพาะผูขอกําหนดตําแหนงประเภทผูบริหาร 
และตําแหนงระดับชํานาญการ ชํานาญการพิเศษ และระดับเชี่ยวชาญท่ีปฏิบัติหนาท่ีหัวหนาหนวยงาน)  

(3.๑)  สภาวะผูนํา 
 

ระดับ ลักษณะพฤติกรรม บันทึกผลงานหรือหลักฐานอางอิง 
1 ดําเนินการประชุมไดดีและคอยแจง

ขาวสารความเปนไปโดยตลอด 
• ดําเนินการประชุมใหเปนไปตาม

ระเบียบ วาระ วัตถุประสงค และ
เวลา ตลอดจนมอบหมายงานใหแก
บุคคลในกลุมได 

• แจงขาวสารใหผูท่ีจะไดรับ
ผลกระทบจากการตัดสินใจรับทราบ
อยูเสมอ แมไมไดถูกกําหนดใหตอง
กระทํา 

• อธิบายเหตผุลในการตัดสินใจใหผูท่ี
เก่ียวของทราบ 

• ดําเนินการประชุมใหเปนไปตามระเบียบ วาระ 
วัตถุประสงค และเวลา ตลอดจนมอบหมายงานใหแก
บุคคลในกลุมไดในฐานประธานการประชุม และ
เลขานุการท่ีประชุม 
• แจงขาวสารใหผูท่ีจะไดรับผลกระทบจากการ
ตัดสินใจรับทราบอยูเสมอ แมไมไดถูกกําหนดใหตอง
กระทํา ท้ังนี้เพ่ือสรางความเขาใจแกผูไดรับผลกระทบ
ไดทราบเหตุผลและเขาใจในการตัดสินใจแตละครั้งซ่ึง
เปนการัดสินใจเพ่ือสวนรวม  
• อธิบายเหตุผลในการตัดสินใจใหผูท่ีเก่ียวของทราบ 
โดยมีขอมูลประกอบอยางชัดเจน 

2 ระดับท่ี 1 + เปนผูนําในการทํางานของ
กลุมและใชอํานาจอยางยุติธรรม 
• สงเสริมและกระทําการเพ่ือใหกลุม

ปฏิบัติหนาท่ีไดอยางเต็ม
ประสิทธิภาพ 

• กําหนดเปาหมาย ทิศทางท่ีชัดเจน 
จัดกลุมงานและเลือกคนให

• สงเสริมและกระทําการเพ่ือใหกลุมปฏิบัติหนาท่ีได
อยางเต็มประสิทธิภาพ 
• กําหนดเปาหมาย ทิศทางท่ีชัดเจน จัดกลุมงานและ
เลือกคนใหเหมาะสมกับงาน หรือกําหนดวิธีการท่ีจะทํา
ใหกลุมทํางานไดดีข้ึน 
• รับฟงความคิดเห็นของผูอ่ืน 
• สรางขวัญกําลังใจในการปฏิบัติงาน 
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ระดับ ลักษณะพฤติกรรม บันทึกผลงานหรือหลักฐานอางอิง 
เหมาะสมกับงาน หรือกําหนด
วิธีการท่ีจะทําใหกลุมทํางานไดดีข้ึน 

• รับฟงความคิดเห็นของผูอ่ืน 
• สรางขวัญกําลังใจในการปฏิบัติงาน 
• ปฏิบัติตอสมาชิกในทีมีดวยความ

ยุติธรรม 

• ปฏิบัติตอสมาชิกในทีมีดวยความยุติธรรม 

3 ระดับท่ี 2 + ใหการดูแลและชวยเหลือ
ทีมงาน 
• เปนท่ีปรึกษาและชวยเหลือทีมงาน 
• ปกปองทีมงาน และช่ือเสียงของ

สวนราชการ 
• จัดหาบุคลากร ทรัพยากร หรือ

ขอมูลท่ีสําคญัมาใหทีมงาน 

- 

4 ระดับท่ี 3 + ประพฤติตนสมกับเปนผูนํา 
• กําหนดธรรมเนียมปฏิบัติประจํา

กลุมและประพฤติตนอยูในกรอบ
ของธรรมเนียมปฏิบัติน้ัน 

• ประพฤติปฏบัิติตนเปนแบบอยางท่ี
ดี 

• ยึดหลักธรรมาภิบาลในการปกครอง
ผูใตบังคับบัญชา 

- 

5 ระดับท่ี 4 + นําทีมงานใหกาวไปสูพันธ
กิจระยะยาวขององคกร 
• สามารถรวมใจคนและสรางแรง

บันดาลใจใหทีมงานเกิดความมั่นใจ
ในการปฏิบัตภิารกิจใหสําเร็จลลุวง 

• เล็งเห็นการเปลี่ยนแปลงในอนาคต 
และมีวิสัยทัศนในการสรางกลยุทธ 
เพ่ือรับมือกับการเปลี่ยนแปลงน้ัน 

- 

 
(3.2)  วิสัยทัศน 

 

ระดับ ลักษณะพฤติกรรม บันทึกผลงานหรือหลักฐานอางอิง 
1 รูและเขาใจวิสัยทัศนขององคกร 

• รู เขาใจ และสามารถอธิบายให
ผูอ่ืนเขาใจไดวางานท่ีทําอยูน้ัน
เก่ียวของหรอืตอบสนองตอ
วิสัยทัศนของสวนราชการอยางไร 

• รูและเขาใจวิสัยทัศนของมหาวิทยาลัยเปนอยางดี 
““ภายในป 2562 จะเปนมหาวิทยาลัยชั้นนํา  ท่ีมี
ความโดดเดนดานอาหารและการทองเท่ียว” โดยมี
เปาหมาย “จะเปน  1 ใน 5 ของประเทศดานอาหาร
และการทองเท่ียว” และเปนมหาวิทยาลัยชั้นนํา ซ่ึง
หมายถึง มหาวิทยาลัยท่ีผลิตบัณฑิตทีมีคุณภาพเปนท่ี
ยอมรับของสังคม มีความพรอมของคณาจารยท้ังดาน
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ระดับ ลักษณะพฤติกรรม บันทึกผลงานหรือหลักฐานอางอิง 

คุณวุฒิและตําแหนงทางวิชาการ มีสิ่งอํานวยความ
สะดวก ท่ีครบครันสนับสนุนการเรียนรูท่ีทัดเทียมกับ
มหาวิทยาลัยชั้นนําในประเทศและตางประเทศ จึงได
นํามาประกอบการจัดทํางบประมาณเสนอตอคณะ
ผูบริหารใหเปนไปในทิศทางท่ีมหาวิทยาลัยกําหนด 

2 ระดับท่ี 1 + ชวยทําใหผูอ่ืนรูและเขาใจ
วิสัยทัศนขององคกร 
• อธิบายใหผูอ่ืนรูและเขาใจ

วิสัยทัศนและเปาหมายการ
ทํางานของหนวยงานภายใต
ภาพรวมของสวนราชการได 

• แลกเปลีย่นขอมูลรวมถึงรับฟง
ความคิดเห็นของผูอ่ืนเพ่ือ
ประกอบการกําหนดวิสยัทัศน 

• เปนผูนําเสนอแผนยุทธศาสตรมหาวิทยาลัย ฉบับ
ปจจุบัน ตอคณะกรรมการบริหาร และหนวยงาน
ระดับคณะเพ่ือถายทอดแผนไปสูปฏิบัติ จึงเปนเครื่อง
ยืนยันวา สามารถอธิบายใหผูอ่ืนรูและเขาใจวิสัยทัศน
และเปาหมายการทํางานของหนวยงานภายใต
ภาพรวมของมหาวิทยาลัยได 
• นอกจากนั้นยังไดแลกเปลี่ยนขอมูลรวมถึงรับฟง
ความคิดเห็นของผูมีสวนไดสวนเสียในการรับฟงความ
คิดเห็นจากผูทรงคุณวุฒิ ผูปกครอง ผูใชบัณฑิต เพ่ือ
ประกอบการจัดทําแผนของมหาวิทยาลัย 
• นอกจากจะทําความเขาใจ กองนโยบายและแผน
รวมการขับเคลื่อนวิสัยทัศนของมหาวิทยาลัย ใหเปนท่ี
รูจัก ยังไดเผยแพรใหผูอ่ืนทราบดวยการ เผยแพรใน
เว็บไซต เผยแพรในคูมือ ในเอกสารตางๆ 

3 ระดับท่ี 2 + สรางแรงจูงใจใหผูอ่ืนเต็ม
ใจท่ีจะปฏิบัติตามวิสัยทัศน 
• โนมนาวใหสมาชิกในทีมเกิดความ

เต็มใจและกระตือรือรนท่ีจะปฏิบัติ
หนาท่ีราชการเพ่ือตอบสนองตอ
วิสัยทัศน 

• ใหคําปรึกษาแนะนําแกสมาชิกในทีม
ถึงแนวทางในการทํางานโดยยึดถือ
วิสัยทัศนและเปาหมายขององคกร
เปนสําคญั 

- 

4 ระดับท่ี 3 + กําหนดนโยบายใหสดคลอง
กับวิสัยทัศนของสวนราชการ 
• ริเริม่และกําหนดนโยบายใหม ๆ 

เพ่ือตอบสนองตอการนําวิสัยทัศน
ไปสูความสําเร็จ 

- 

5 ระดับท่ี 4 + กําหนดวิสัยทัศนของสวน
ราชการใหสอดคลองกับวิสัยทัศน
ระดับประเทศ 
• กําหนดวิสัยทัศน เปาหมาย และ

ทิศทางในการปฏิบัติหนาท่ีของ

- 
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ระดับ ลักษณะพฤติกรรม บันทึกผลงานหรือหลักฐานอางอิง 
สวนราชการเพ่ือใหบรรลุวิสัยทัศน
ซึ่งสอดคลองกับวิสยัทัศน
ระดับประเทศ 

• คาดการณไดวาประเทศจะไดรับ
ผลกระทบอยางไรการ
เปลี่ยนแปลงท้ังภายในและ
ภายนอก 

 
(3.3)  วางแผนการวางกลยุทธภาครัฐ 

 

ระดับ ลักษณะพฤติกรรม บันทึกผลงานหรือหลักฐานอางอิง 
1 รูและเขาใจนโยบายรวมท้ังภารกจิภาครฐั วา

มีความเกี่ยวโยงกับหนาท่ีความรับผิดชอบของ
หนวยงานอยางไร 
• เขาใจนโยบาย ภารกิจ รวมท้ังกลยุทธของ

ภาครัฐและสวนราชการวาสัมพันธ 
เช่ือมโยงกับภารกิจของหนวยงานท่ีตน
ดูแลรับผิดชอบอยางไร 

• สามารถวิเคราะหปญหา อุปสรรคหรือ
โอกาสของหนวยงานได 

• มีความเขาใจนโยบาย ภารกิจ รวมท้ังกลยุทธ
มหาวิทยาลัย วาสัมพันธ เชื่อมโยงกับภารกิจของ
กองนโยบายและแผน ท่ีตนดูแลรับผิดชอบ โดย
แผนกลยุทธของกองนโยบายและแผนมีความ
เชื่อมโยงกับแผนยุทธศาสตรของมหาวิทยาลัยขอ 
๖ “ปรับปรุงระบบบริหารจัดการสูองคการเรียนรู
ท่ีมีประสิทธิภาพสูง” กลยุทธท่ี ๑๙. “พัฒนา
คุณภาพการบริหารจัดการตามหลักธรรมาภิบาล
และปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง โดยใชกลยุทธสู
การปฏิบัติท่ีเปนเลิศ (Advanced Execution 
Premium) ซ่ึงมีระบบการประกันคุณภาพเปน
สวนหนึ่งของการบรหิารจัดการ” กลยุทธท่ี ๒๐ 
“เพ่ิมขีดสมรรถนะของบุคลากรดวยกระบวนการ
จัดการความรู” และกลยุทธท่ี ๒๑ “พัฒนาระบบ
ฐานขอมูลพ้ืนฐาน (Common Data Set) และ
เทคโนโลยีสารสนเทศ มุงสูสังคมดิจิทัล (Digital 
Economy) และ E-University” 
• สามารถวิเคราะหปญหา อุปสรรคหรือโอกาส
ของหนวยงานได จากการวิเคราะหอุปสรรคหรือ
โอกาสของกองนโยบายและแผน พบอุปสรรคและ
โอกาสท่ีสําคัญ 

2 ระดับท่ี 1 + นําประสบการณมาประยุกตใช
ในการกําหนดกลยุทธได 
• ประยุกตใชประสบการณในการกําหนด

กลยุทธของหนวยงานท่ีตนดูแล
รับผิดชอบใหสอดคลองกับกลยุทธ
ภาครัฐได 

• จากประสบการณการทํางานดานนโยบายและ
แผนของมหาวิทยาลัย สามารนํามาประยุกตใชใน
การกําหนดกลยุทธของและใหสอดคลองกับกับกล
ยุทธมหาวิทยาลัยได เนื่องจากทราบถึง
กระบวนการวางแผนกลยุทธ และวิธีการกําหนด
วิสัยทัศน พันธกิจ ประเด็นยุทธศาสตร 
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ระดับ ลักษณะพฤติกรรม บันทึกผลงานหรือหลักฐานอางอิง 

• ใชความรูความเขาใจในระบบราชการมา
ปรับกลยุทธใหเหมาะสมกับสถานการณ
ท่ีเปลี่ยนแปลงไปได 

เปาประสงค ตัวชี้วัด กลยุทธและโครงการ การนํา
แผนกลยุทธสูกรปฏิบัติ ตลอดจนวิธีการจัดสรร
งบประมาณเพ่ือขับเคลื่อนยุทธศาสตรสู
ความสําเร็จ จึงสามารถนํากระบวนการจัดทําแผน
กลยุทธระดับมหาวิทยาลัยมาประยุกตในการจัดทํา
แผนกลยุทธของกองนโยบายและแผน และ
สามารถวิเคราะหความเชื่อมโยงของแผนกลยุทธ
ของกองและมหาวิทยาลัยไดชัดเจนยิ่งข้ึน 
นอกจากใชประสบการณในการจัดทําแผนของ
มหาวิทยาลัยมาประยุกตใชในการจัดทําของกอง
แลว ยังใชความรูความเขาใจในระบบราชการท่ีตอง
มีกฎ ระเบียบปฏิบัติคอนขางมาก และมีสายบังคับ
บัญชาหลายชั้น ทําใหเปนอุปสรรคในการ
ดําเนินงานตามกลยุทธได จึงด้ําขอจํากัดเหลานั้นมา
ปรับกลยุทธใหเหมาะสมกับสถานการณท่ี
เปลี่ยนแปลงไปได  

3 ระดับท่ี 2 + นําทฤษฎีหรือแนวคิดซับซอมา
ใชในการกําหนดกลยุทธ 
• ประยุกตใชทฤษฎี หรือแนวคดิซับซอน ใน

การคิดและพัฒนาเปาหมายหรือกลยุทธ
ของหนวยงานท่ีตนดูแลรับผิดชอบ 

• ประยุกตแนวทางปฏบัิติท่ีประสบ
ความสําเร็จ (Best Practice) หรอื
ผลการวิจัยตาง ๆ มากําหนดแผนงาน
เชิงกลยุทธในหนวยงานท่ีตนดูแล
รับผิดชอบ 

- 

4 ระดับท่ี 3 + กําหนดกลยุทธท่ีสอดคลองกับ
สถานการณตาง ๆ ท่ีเกิดขึ้น 
• ประเมินและสังเคราะหสถานการณ 

ประเด็น หรือปญหาทางเศรษฐกิจ สังคม 
การเมืองภายในประเทศ หรือของโลกโดย
มองภาพในลักษณะองครวม เพ่ือใชในการ
กําหนดกลยุทธภาครัฐหรือสวนราชการ 

• คาดการณสถานการณในอนาคต และ
กําหนดกลยุทธใหสอดคลองกับ
สถานการณ ตาง ๆ ท่ีจะเกิดข้ึนเพ่ือให
บรรลุพันธกิจของสวนราชการ 

 
 

- 
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ระดับ ลักษณะพฤติกรรม บันทึกผลงานหรือหลักฐานอางอิง 
5 ระดับท่ี 4 + บูรณาการองคความรูใหมมาใช

ในการกําหนดกลยุทธภาครฐั 
• ริเริม่ สรางสรรค และบูรณาการองค

ความรูใหมในการกําหนดกลยุทธภาครัฐ 
โดยพิจารณาจากบริบทในภาพรวม 

• ปรับเปลีย่นทิศทางของกลยุทธในการ
พัฒนาประเทศอยางตอเน่ือง 

- 

 

(3.4)  การควบคุมตนเอง 
 

ระดับ ลักษณะพฤติกรรม บันทึกผลงานหรือหลักฐานอางอิง 
1 ไมแสดงพฤติกรรมท่ีไมเหมาะสม 

• ไมแสดงพฤติกรรมท่ีไมสุภาพหรือไม
เหมาะสมในทุกสถานการณ 

• การปฏิบัติงานจะปฏิบัติตัวเปนแบบอยางท่ีดีแก
เพ่ือนรวมงาน ใชคําพูดท่ีสุภาพ จริงใจ ใหความ
เคารพผูอ่ืน และผูบังคับบัญชา ใหขอมูลดวยความ
ถูกตอง เชื่อถือได แตงกายสุภาพเรียบรอย ใหความ
ชวยเหลือเพ่ือนรวมงานอยูเสมอๆ  

2 ระดับท่ี 1 + ควบคุมอารมณในแตละ
สถานการณไดเปนอยางดี 
• รูเทาทันอารมณของตนเองและควบคุม

ไดอยางเหมาะสม โดยอาจหลีกเลีย่ง
จากสถานการณท่ีเสียงตอการเกิดความ
รุนแรงข้ึน หรือาจเปลี่ยนหัวขอสนทนา
หรือหยุดพักช่ัวคราวเพ่ือสงบสติอารมณ 

• เม่ือมีบุคคลทําใหอารมณไมดี หงุดหงิดใน
สถานการณตางๆ เชน ในการประชุมรวมกันผูอ่ืน ก็
จะระงับอารมณ ไมเอาอารมณเปนท่ีตั้ง ไมแสดงสี
หนา ไมโตเถียง แตอาจจะชี้แจง อธิบายเพ่ิมเติม ใน
กรณีท่ีขอมูลนั้นไมถูกตอง 

3 ระดับท่ี 2 + สามารถใชถอยทีวาจา หรือ
ปฏิบัติงานตอไปไดอยางสงบ แมจะอยูในภาวะ
ท่ีถูกย่ัวยุ 
• รูสึกไดถึงความรุนแรงทางอารมณใน

ระหวางการสนทนา หรือการปฏิบัติงาน 
เชน ความโกรธ ความผิดหวัง หรอืความ
กดดัน แตไมแสดงออกแมจะถูกยัว่ยุ โดย
ยังคงสามารถปฏิบัติงานตอไปไดอยาง
สงบ 

• สามารถเลือกใชวิธีการแสดงออกท่ี
เหมาะสมเพ่ือไมใหเกิดผลในเชิงลบท้ังตอ
ตนเองและผูอ่ืน 

- 

4 ระดับท่ี 3 + จัดการความเครียดไดอยามี
ประสิทธิภาพ 
• สามารถจัดการกับความเครียดหรอืผลท่ี

เกิดข้ึนจากภาวะกดดันทางอารมณไดอยาง
มีประสิทธิภาพ 

- 
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ระดับ ลักษณะพฤติกรรม บันทึกผลงานหรือหลักฐานอางอิง 

• ประยุกตใชวิธีการเฉพาะตน หรือ
วางแผนลวงหนาเพ่ือจัดการกับ
ความเครยีดและความกดดันทาง
อารมณท่ีคาดหมายไดวาจะเกิดข้ึน 

• บริหารจดัการอารมณของตนไดอยางมี
ประสิทธิภาพเพ่ือลดความเครียดของ
ตนเองหรือผูรวมงาน 

5 ระดับท่ี 4 + เอาชนะอารมณดวยความเขาใจ 
• ระงับอารมณรุนแรง ดวยการพยายาม

ทําความเขาใจและแกไขท่ีตนเหตขุอง
ปญหา รวมท้ังบริบทและปจจัย
แวดลอมตาง ๆ  

• ในสถานการณท่ีตึงเครยีดมากก็ยัง
สามารถควบคุมอารมณของตนเองได 
รวมถึงทําใหคนอ่ืน  ๆ มีอารมณสงบลง
ได 

- 

 
(3.4)  การสอนงานและการมอบหมายงาน  

 

ระดับ ลักษณะพฤติกรรม บันทึกผลงานหรือหลักฐานอางอิง 
1 สอนงานหรือใหคําแนะนําเกี่ยวกับวิธี

ปฏิบัติงาน 
• สอนงานดวยการใหคาํแนะนําอยาง

ละเอียด หรือดวยการสาธิตวิธีการ
ปฏิบัติงาน 

• ช้ีแนะแหลงขอมูล หรือแหลงทรัพยากรอ่ืน 
ๆ เพ่ือใชในการพัฒนาการปฏิบัติงาน 

• เม่ือมีเพ่ือนรวมงานมาชวยงานก็จะใหคําแนะนํา
เก่ียวกับการปฏิบัติงาน สอนงานตาง ๆ และปฏิบัติ
ใหดูเปนตัวอยางจนกวาเพ่ือนรวมงานจะสามารถทํา
เองได และสามารถทําแทนกันได เขน สามารถใช
โปรแกรมคอมพิวเตอรตางๆ แกเพ่ือนรวมงาน 
รวมท้ังการกรอกขอมูลในระบบ online ตามท่ี
หนวยงานภายนอกกําหนด 

2 ระดับท่ี 1 + ต้ังใจพัฒนาผูใตบังคับบัญชาใหมี
ศักยภาพ 
• สามารถใหคําปรึกษาช้ีแนะแนวทางในการ

พัฒนาหรือสงเสริมขอดีและปรับปรุง
ขอดอยใหลดลง 

• ใหปฏิบัติผูใตบังคับบัญชาไดแสดง
ศักยภาพเพ่ือสรางความมั่นใจในการ
ปฏิบัติงาน 

• เม่ือไดแนะนําเก่ียวกับการปฏิบัติงานใหกับเพ่ือน
รวมงาน นอกจากนั้นยังชักชวนใหเพ่ือนรวมงานทํา
ผลงานเพ่ือแสดงศักยภาพใหเปนท่ีรูจักแก
สาธารณชน และชักชวนใหทําผลงานเพ่ือเขาสู
ตําแหนงท่ีสูงข้ึน 

3 ระดับท่ี 2 + วางแผนเพ่ือใหโอกาส
ผูใตบังคับบัญชาแสดงความสามารถในการ
ทํางาน 
• วางแผนในการพัฒนาผูใตบังคับบัญชาท้ัง

ในระยะสั้นและระยะยาว 

- 
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ระดับ ลักษณะพฤติกรรม บันทึกผลงานหรือหลักฐานอางอิง 

• มอบหมายงานท่ีเหมาะสม รวมท้ังให
โอกาสผูใตบังคับชาท่ีจะไดรับการฝกอบรม 
หรือพัฒนาอยางสม่ําเสมอเพ่ือสนับสนุน
การเรยีนรู 

• มอบหมายหนาท่ีความรับผิดชอบในระดับ
ตัดสินใจผูใตบังคับบัญชาเปนบางเรื่อง
เพ่ือใหมีโอกาสริเริม่สิ่งใหม ๆ หรือบริหาร
จัดการดวยตนเอง 

4 ระดับท่ี 3 + สามารถชวยแกไขปญหาท่ีเปน
อุปสรรคตอการพัฒนาศักยภาพของ
ผูใตบังคับบัญชา 
• สามารถปรับเปลี่ยนทัศนคติเตม็ท่ีเปน

ปจจัยขัดขวางการพัฒนาศักยภาพของ
ผูใตบังคับบัญชา 

• สามารถเขาใจถึงสาเหตุ แหงพฤตกิรรม
ของแตละบุคคล เพ่ือนํามาเปนปจจัยใน
การพัฒนาศักยภาพของผูใตบังคับบัญชา
ได 

- 

5 ระดับท่ี 4 + ทําใหสวนราชการมรีะบบการ
สอนงานและการมอบหมายหนาท่ีความ
รับผิดชอบ 
• สราง และสนับสนุนใหมีการสอนงาน

และมีการมอบหมายหนาท่ีความ
รับผิดชอบอยางเปนระบบในสวน
ราชการ 

• สราง และสนับสนุนใหมีวัฒนธรรมแหง
การเรยีนรูอยางตอเน่ืองในสวนราชการ 

- 

 
สวนท่ี 4  ผลงานท่ีเสนอขอกําหนดตําแหนง  

คําชี้แจง  ๑) การเขียนผลงานใหเขียนตามคูมอืการจัดทําคูมือปฏิบัติงานที่มหาวิทยาลัยกําหนด และ
สงแยกเลม 

 ๒) ใหระบผุลงานที่เคยใชในการขอกําหนดระดับตําแหนงตาง ๆ มาแลวดวย เชน ขอกําหนด 
ตําแหนงระดบัชาํนาญงานพิเศษใหระบุผลงานที่เคยใชขอกําหนดตําแหนงระดบั
ชํานาญงาน ดวย 

 3) ผูขอกําหนดตําแหนงประเภทผูบริหารและตําแหนงระดับชํานาญการ ชํานาญการ
พิเศษ และระดับเชี่ยวชาญท่ีปฏิบัติหนาท่ีหัวหนาหนวยงาน ไมตองกรอกแบบ
ประเมินในสวนนี้) 

4.๑ ผลงานระดับชํานาญงาน/ชํานาญการ 
 ๑) ................................................................................................................................................. 
 ๒) ................................................................................................................................................. 
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4.๒ ผลงานระดับชํานาญงานพิเศษ/ชํานาญการพิเศษ/เชี่ยวชาญ 
 ๑) ................................................................................................................................................. 
  ๒) ................................................................................................................................................. 
  3) ................................................................................................................................................. 

 
 
 
ขอรับรองวาขอความดังกลาวเปนจริงทุกประการ 

 
 
 
 
                                    ลงชื่อ...................................................................ผูขอกําหนดตําแหนง 

      (             นายนเรนทร  อมรจุติ           ) 
      ตําแหนง นักวิเคราะหนโยบายและแผน ระดับปฏิบัติการ 
          วันท่ี  30  เดือน  สิงหาคม   พ.ศ. 2561 
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สวนท่ี 5 ความเห็นของผูบังคับบัญชา 
5.1  ความเห็นของผูบังคับบัญชาข้ันตน 
 5.๑.๑ งานในหนาท่ีความรับผิดชอบ (ใหเสนอความเห็นวาลักษณะงานท่ีผูขอทําเปน

ประจําเปนงานท่ีตองอาศัยความชํานาญหรือเชี่ยวชาญหรือการบริหาร และตองใชเทคนิควิธีการในการ
ทํางานมากนอยเพียงไร) 
.........................................................................................................................................................................
.........................................................................................................................................................................
.........................................................................................................................................................................
......................................................................................................................................................................... 
......................................................................................................................................................................... 
......................................................................................................................................................................... 
.........................................................................................................................................................................
.........................................................................................................................................................................
.........................................................................................................................................................................
......................................................................................................................................................................... 
......................................................................................................................................................................... 
 

 5.๑.๒ ผลงานในสาขาวิชาชีพ  (ใหเสนอความคิดเห็นวางานอะไรบางท่ีแสดงถึงความ
ชํานาญ/เชี่ยวชาญ ในสาขาวิชาชีพนั้น และเปนประโยชนตอหนวยงาน พรอมท้ังเหตุผล) 
.........................................................................................................................................................................
.........................................................................................................................................................................
......................................................................................................................................................................... 
......................................................................................................................................................................... 
......................................................................................................................................................................... 
......................................................................................................................................................................... 
.........................................................................................................................................................................
.........................................................................................................................................................................
.........................................................................................................................................................................
......................................................................................................................................................................... 
......................................................................................................................................................................... 
 
 

                ลงชื่อ................................................................. ผูบังคับบัญชาชั้นตน 
(.......................................................................) 
ตําแหนง........................................................... 
  วันท่ี..............เดือน.........................พ.ศ. .......... 
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5.๒ ความเห็นของผูบังคับบัญชาเหนือกวาผูบังคับบัญชาช้ันตน 
.........................................................................................................................................................................
.........................................................................................................................................................................
.........................................................................................................................................................................
.........................................................................................................................................................................
.........................................................................................................................................................................
.........................................................................................................................................................................
.........................................................................................................................................................................
.........................................................................................................................................................................
.........................................................................................................................................................................
......................................................................................................................................................................... 
......................................................................................................................................................................... 
......................................................................................................................................................................... 
......................................................................................................................................................................... 
......................................................................................................................................................................... 
......................................................................................................................................................................... 
......................................................................................................................................................................... 
......................................................................................................................................................................... 
......................................................................................................................................................................... 
......................................................................................................................................................................... 
......................................................................................................................................................................... 
......................................................................................................................................................................... 
......................................................................................................................................................................... 
......................................................................................................................................................................... 
......................................................................................................................................................................... 
......................................................................................................................................................................... 
......................................................................................................................................................................... 
......................................................................................................................................................................... 
......................................................................................................................................................................... 
......................................................................................................................................................................... 

 
 

ลงชือ่........................................................... ผูบังคับบัญชาเหนือกวา 
  บังคับบัญชาชั้นตน 

(.............................................................) 
                                 ตําแหนง ........................................................... 
                                 วนัท่ี ........ เดือน ............................พ.ศ. ........  
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