
 

 

 
ประกาศคณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล 

เรื่อง รับสมัครบุคคลเพื่อคัดเลือกให้ด ารงต าแหน่งหัวหน้างานรังสีเทคนิค 
สังกัดงานรังสีเทคนิค ศูนย์การแพทย์กาญจนาภิเษก  

คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล 
--------------------------- 

ด้วย ศูนย์การแพทย์กาญจนาภิเษก คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล มีความประสงค์จะรับสมัครบุคคล
เพ่ือคัดเลือกให้ด ารงต าแหน่งหัวหน้างานรังสีเทคนิค มีรายละเอียดดังนี้ 

1. คุณสมบัติของผู้มีสิทธิสมัคร 
เป็นผู้มีคุณสมบัติ เฉพาะส าหรับผู้มีสิทธิสมัครตามที่ระบุไว้ ในรายละเอียดคุณสมบัติของผู้สมัคร                  

ที่แนบท้ายประกาศนี้ 
 2. วัน เวลา และสถานที่รับสมัคร 

ผู้ประสงค์ที่จะสมัครในต าแหน่งที่จะด าเนินการรับสมัครสามารถขอรับใบสมัคร (แบบ ก.บ.ค.06)                        
และยื่นใบสมัคร พร้อมหลักฐานการสมัครได้ที่งานทรัพยากรบุคคล ชั้น 4 ตั้งแต่วันที่ 2 – 6 สิงหาคม 2564                 
เวลา 08.30 – 16.30 น. ในวันและเวลาราชการ 
 3. เอกสารและหลักฐานที่ต้องน ามายื่นในการสมัคร 

1. แบบประเมินผลสัมฤทธิ์ของงาน ความรู้ ความสามารถ ทักษะและสมรรถนะที่จ าเป็นส าหรับต าแหน่ง 
(แบบ ก.บ.ค.06) ที่กรอกข้อมูลครบถ้วน 

  2. ส าเนาใบปริญญาบัตรหรือหนังสือรับรอง ซึ่งได้รับอนุมัติจากผู้มีอ านาจว่าเป็นผู้ส าเร็จการศึกษาครบถ้วน
ตามหลักสูตรแล้ว และ /หรือ TRANSCRIPT จ านวน 1 ฉบับ 

  3. ส าเนาใบอนุญาตเป็นผู้ประกอบวิชาชีพสาขารังสีเทคนิคที่ยังอยู่ในระยะเวลาการรับรองของกระทรวง
สาธารณสุข จ านวน 1 ฉบับ 

  4. ส าเนาผลการประเมินการปฏิบัติงานประจ าปี (2 ปี ย้อนหลัง) รับรองส าเนาถูกต้องทุกแผ่นโดยตนเอง             
และผู้บังคับบัญชา 

 5. หนังสือรับรองการปฏิบัติงานในต าแหน่งหัวหน้างานรังสีเทคนิค หรือรักษาการหัวหน้างานรังสีเทคนิค 
มาแล้วไม่น้อยกว่า 2 ปี หรือ ค าสั่งแต่งตั้งให้ด ารงต าแหน่งหัวหน้างานรังสีเทคนิค หรือรักษาการหัวหน้า                         
งานรังสีเทคนิคมาแล้วไม่น้อยกว่า 2 ปี (สามารถนับรวมเวลาการปฏิบัติงานของทั้งสองต าแหน่งได้) (นับจากวันที่
ได้รับแต่งตั้งจนถึงวันที่ด ารงต าแหน่ง) จ านวน 1 ฉบับ 

6. ส าเนาใบประกาศนียบัตรผู้ผ่านการอบรมหลักสูตรนักบริหารที่มหาวิทยาลัยมหิดลด าเนินการหรือรับรอง (ถ้ามี) 
 4. ประกาศรายช่ือผู้มีสิทธิเข้ารับการสัมภาษณ์ 

วันที่ 10 สิงหาคม 2564 ที่  http://www.gj.mahidol.ac.th/ หัวข้อร่วมงานกับเรา 
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5. วิธีการคัดเลือก ประกอบด้วย 
5.1 การสัมภาษณ ์ร่วมกับการน าเสนอแผนพัฒนาหน่วยงาน ประเมินโดยคณะกรรมการด าเนินการคัดเลือก 
5.2 การประเมินสมรรถนะ ดังต่อไปนี้ 
 

ล าดับที่ หัวข้อการประเมิน ผู้ประเมิน 
ร้อยละการ
ให้คะแนน 

รวมคะแนน 

1 ความรู้ ความสามารถท่ีจ าเป็น 

คณะกรรมการสรรหา 100 100 
2 ทักษะที่จ าเป็น 
3 Core Competency 
4 Functional Competency 
5 Managerial Competency 

 
 
 
            ประกาศ   วันที่             กรกฎาคม พ.ศ. 2564 
 
 
                   (ศาสตราจารย์ ดร. นายแพทย์ประสิทธิ์  วัฒนาภา) 
                               คณบดีคณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล       

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

HR/จิรนันท์ 
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เอกสารแนบท้าย 
 

รายละเอียดแนบท้ายประกาศคณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล มหาวิทยาลัยมหิดล 
เรื่อง รับสมัครบุคคลเพื่อคัดเลือกให้ด ารงต าแหน่งหัวหน้างานรังสีเทคนิค 

สังกัดงานรังสีเทคนิค ศูนย์การแพทย์กาญจนาภิเษก  
คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล 

 

ลักษณะงาน  
1. วางแผนอัตราก าลังของบุคลากรในการปฏิบัติงาน ให้สอดคล้องกับนโยบายของศูนย์การแพทย์กาญจนาภิเษก 
2. พัฒนาแนวทางการปฏิบัติงาน ให้ค าปรึกษา แนะน า สอนงาน ติดตาม แก้ไขปัญหา และประเมินผลการ

ปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่ 
3. ให้ค าปรึกษา ถ่ายทอดความรู้แก่บุคลากรในหน่วยงาน เพ่ือให้บุคลากรมีความรู้  ความเข้าใจ                             

สามารถด าเนินงานได้ตามเป้าหมาย 
4. ส่งเสริมและสนับสนุนให้ เจ้าหน้าที่ทุกระดับพัฒนาตนเองให้มีความสามารถและทักษะต่ าง ๆ                            

อย่างต่อเนื่อง 
5. วิเคราะห์ และวางแผนใช้งบประมาณให้เหมาะสมพอเพียงพร้อมใช้ และสอดคล้องกับแผนงานที่ก าหนด 
6. ควบคุมดูแลระบบบริการทางรังสีเทคนิค ให้เป็นไปตามมาตรฐานสากล เพ่ือบรรลุภารกิจ เป้าหมายตาม

นโยบายในภาพรวมของศูนย์การแพทย์กาญจนาภิเษก 
7. ควบคุมงานจัดเตรียมเครื่องมือเครื่องใช้อุปกรณ์และเครื่องอิเล็กทรอนิกส์ทางด้านรังสีวินิจฉัย รังสีรักษา 
8. วางแผนด าเนินการ โดยเชื่อมโยงหรือบูรณาการแผนงาน/โครงการในระดับกลยุทธ์ของศูนย์การแพทย์

กาญจนาภิเษก 
9. ประเมินและหาแนวทางแก้ไขปัญหาในการปฏิบัติงาน เพ่ือให้บรรลุตามเป้าหมายที่ก าหนด 
10. งานอ่ืน ๆ ตามที่ได้รับมอบหมาย 

 

รายละเอียดคุณสมบัติของผู้สมัคร 
1. คุณสมบัติทั่วไป 

  1.1 เป็นบุคลากรภายในคณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล 
1.2 ได้รับคุณวุฒิปริญญาตรีขึ้นไป ทางด้านรังสีเทคนิค 
1.3 ต้องปฏิบัติงานในต าแหน่งหัวหน้างานรังสีเทคนิคหรือรักษาการหัวหน้างานรังสีเทคนิคมาแล้ว

ไม่น้อยกว่า 2 ปี (สามารถนับรวมเวลาการปฏิบัติงานของทั้งสองต าแหน่งได้  นับจากวันที่ได้รับแต่งตั้งจนถึงวันที่ด ารง
ต าแหน่ง) 

1.4 อายุไม่เกิน 60 ปี นับถึงวันที่ 30 กันยายน 2564 
  1.5 เป็นผู้มีความรู้ความสามารถ โดยมีผลการปฏิบัติงานย้อนหลังติดต่อกัน 2 ปี ในระดับดีมาก    
(ผลการประเมินการปฏิบัติงานไม่น้อยกว่าร้อยละ 80) 
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1.6 ผ่านการอบรมหลักสูตรนักบริหารที่มหาวิทยาลัยมหิดลก าหนด หรือกรณีไม่ผ่านการอบรมเมื่อ
ได้รับการคัดเลือกคณะฯ จะแต่งตั้งเป็นรักษาการแทนในต าแหน่งที่ได้รับการคัดเลือกและจะต้องเข้ารับการอบรม
หลักสูตรดังกล่าวข้างต้นภายในระยะเวลา 1 ปี นับจากวันที่ได้รับการแต่งตั้ง 

   
เกณฑ์การประเมินความรู้ความสามารถและทักษะที่จ าเป็น 
 

1. ความรู้ความสามารถที่จ าเป็น 
ความรู้ความสามารถที่จ าเป็น ระดับที่ต้องการ 

ความรู้ความสามารถท่ีจ าเป็น เช่น  
- มีความสามารถในการควบคุมงาน ก ากับหน่วยงานให้ได้ตามพันธกิจ 
- การบริหารงบประมาณ 
- การบริหารทรัพยากรบุคคล 
- การบริหารการเปลี่ยนแปลงเพ่ือพัฒนางาน 
- การบริหารจัดการความเสี่ยง และแก้ไขปัญหา 

สามารถให้ข้อมูลได้ตามที่
คณะกรรมการต้องการ 

 

 

2. ทักษะท่ีจ าเป็น  
ทักษะที่จ าเป็น ระดับที่ต้องการ 

ทักษะที่จ าเป็น เช่น 
- การจัดการและบริหารข้อมูล 
- ทักษะการน าประชุม 
- การประเมินวิเคราะห์และวางแผนติดตาม  
- การเจรจาต่อรอง 
- การแนะน า การสอนงาน (Coaching) 
- การให้และรับข้อมูลป้อนกลับ (Feedback) 
- การจัดการข้อขัดแย้ง (Conflict Management) 
 

 
 
 

สามารถให้ข้อมูลได้ตามที่
คณะกรรมการต้องการ  

 

 
เกณฑ์การประเมินสมรรถนะ 

1. สมรรถนะหลัก (Core Competency) 

ล าดับที่ สมรรถนะหลัก (core competency) 
ระดับคะแนน 
(0-10 คะแนน) 

1 Mastery มีสติ เป็นเลิศในงานที่รับผิดชอบ 
สามารถให้ข้อมูลได้ตามที่
คณะกรรมการต้องการ 

2 Altruism ท าเพ่ือผู้อื่น 
3 Harmony  ประสานความต่าง เพื่อเกิดพลัง มุ่งสู่เป้าหมายเดียวกัน 
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ล าดับที่ สมรรถนะหลัก (core competency) 
ระดับคะแนน   

(0 – 10 คะแนน) 
4 Integrity ซื่อสัตย์ สุจริต มีคุณธรรม รักษาค าพูด 

สามารถให้ข้อมูลได้ตามที่

คณะกรรมการต้องการ 
5 Determination มุ่งม่ัน ฝ่าฟัน จนส าเร็จ 
6 Originality คิดและท าสิ่งใหม่ 
7 Leadership กล้าคิด กล้าน า กล้าท า กล้าเปลี่ยนแปลง 

2. สมรรถนะประจ าต าแหน่ง/กลุ่มงาน (Functional Competency) 
 

ล าดับที่ สมรรถนะประจ าต าแหน่ง/กลุ่มงาน (Functional Competency) ระดับความคาดหวังที่ก าหนด 

1 การตัดสินใจแก้ไขปัญหา 3 
2 การบริหารความขัดแย้ง 3 
3 การสื่อความหมาย 3 
 

3. สมรรถนะทางการบริหาร (Managerial Competency) 

ล าดับที่ สมรรถนะทางการบริหาร (Managerial Competency) 
ระดับคะแนน    

 (0 – 10คะแนน) 

1 การมีวิสัยทัศน์ (Visioning) 

สามารถให้ข้อมูลได้ตามที่
คณะกรรมการต้องการ 

2 ความเป็นผู้น า(Leadership) 
3 ศักยภาพเพ่ือน าการปรับเปลี่ยน (Change Management) 
4 การคิดเชิงกลยุทธ์ (Strategic Thinking) 
5 การควบคุมตนเอง (Self Control) 
6 การให้อ านาจแก่ผู้อ่ืน (Empowering Others) 
7 การมองภาพองค์รวม (Conceptual Thinking) 
8 การพัฒนาศักยภาพคน (Caring & Developing Others) 
9 การด าเนินการเชิงรุก (Proactiveness) 
10 ศิลปะการสื่อสารจูงใจ(Communication & Influencing) 
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หมายเหตุ : ค าจ ากัดความและรายละเอียดเกี่ยวกับสมรรถนะหลัก (Core Competency) และสมรรถนะ
ทางการบริหาร (Managerial Competency) สามารถดูรายละเอียดได้จาก คู่มือระบบการประเมินผลการ
ปฏิบัติงาน มหาวิทยาลัยมหิดล 



 

 
 

 
 

แบบประเมินผลสมัฤทธิข์องงาน ความรู้ ความสามารถ ทักษะและสมรรถนะที่จ าเป็นส าหรับต าแหน่ง 

กรณีต าแหน่งประเภทผู้บริหาร และหัวหน้าหน่วยงานที่มลีักษณะใช้วิชาชีพและไม่ได้ใช้วิชาชีพ 
แบบ 

ก.บ.ค. ๐๖ 
ส่วนที่ ๑ : ข้อมูลเบ้ืองต้นของผู้รับการประเมิน                                                     (ผู้รับการประเมินเป็นผู้กรอก) 
๑.ชื่อ-สกุล..................................................................................................................... อายุ ......................  ปี ……….........……เดือน 
๒.ต าแหน่ง ………………………………………………………………….........…………………………..     ต าแหน่งเลขที ่…….......................................….........…… 
   ระดับ  .................…..............   ประเมินเพื่อปรับเป็นระดับ..................................  
๓.สังกัดงาน/ภาควชิา .................................................................................................. กอง/ฝ่าย ......................................................................... 
   คณะ/สถาบัน/วิทยาลัย/ศูนย์/ส านัก ............................................................................................................................. 
๔.อัตราเงินเดือนปัจจุบัน ................................................. บาท  
๕.ประวัติการศึกษา  

คุณวุฒิ สาขา ปี พ.ศ. สถานศึกษาและประเทศ 
.................................................... 
.................................................... 

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

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

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

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

๖.ประวัติการท างาน (ตั้งแตเ่ริ่มรบัราชการจนถึงปัจจบุัน /การเลื่อนระดับ/ การโยกย้าย/  การเปลี่ยนต าแหน่ง) 
วัน/เดือน/ป ี ต าแหน่ง ระดับ สังกัด 

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

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

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

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

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

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

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

............................. ................................................................ ............... ………………........................…………………………………. 
๗.ประวัติการฝึกอบรม/ดูงาน 

ระยะเวลา วัน/เดือน/ป ี หลักสูตรการฝึกอบรม/ดูงาน ทุน / จดัโดย 
…………………… ………………………. ……………………………………………………….. …………………………………. 
…………………… ………………………. ……………………………………………………….. …………………………………. 
…………………… ………………………. ……………………………………………………….. …………………………………. 

๘.ประวัติการถูกลงโทษทางวินัย (ถ้าม)ี 
   …….................................................................................................................. 
๙. ภาระหน้าที่ความรับผิดชอบของต าแหน่งที่จะประเมิน (๒ ปี ย้อนหลัง)                               (ใชเ้อกสารแนบตามแบบที่ก าหนด) 
๑๐. ผลงานดเีด่น/ผลงานที่ภาคภูมิใจ/การได้รับรางวัล (๒ ป ีย้อนหลัง)                                  (ใชเ้อกสารแนบตามแบบที่ก าหนด)    
๑๑. แนวคิดในการพัฒนาปรบัปรุงงาน 

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

ใบสมัครต าแหน่งหัวหน้างานรังสีเทคนิค 

สังกัด งานรังสีเทคนิค   

ศูนย์การแพทย์กาญจนาภิเษก คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล 
 



 

๒ 

ขอรับรองว่าข้อความขา้งต้นและรายละเอียดในเอกสารแนบเป็นความจรงิทกุประการ 
ผู้รับการประเมิน ผู้บังคับบัญชาชั้นต้น 

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

 (                                                      ) 
ต าแหน่ง …………....................................………… 

       วันที่ ……… /………....../ ……… 

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

 (                                                      ) 
ต าแหน่ง …………....................................………… 

       วันที่ ……… /………....../ ……… 
 

 

เอกสารแนบแบบประเมินเพือ่แต่งตั้งใหด้ ารงต าแหน่งสูงข้ึน 

 

๙. ภาระหน้าที่ความรับผิดชอบและปรมิาณงานของต าแหน่งที่จะประเมิน (๒ ปี ย้อนหลัง)                (เอกสารแนบแบบประเมิน) 
 

รายการ 
ปีงบประมาณ………๖๓……………. ปีงบประมาณ………๖๔……………. 

จ านวน % 
ของงานท่ีท า 

ค่าน้ าหนัก 
ของ 

ปริมาณงาน 

จ านวน %  
ของงานท่ีท า 

ค่าน้ าหนัก 
ของ 

ปริมาณงาน หน่วยงาน ผู้เสนอขอ หน่วยงาน ผู้เสนอขอ 

๑ ...........................................................................................         
         
๒ ...........................................................................................         
         
๓ ...........................................................................................         
         
๔ ...........................................................................................         
         
๕ ...........................................................................................         
         
๖. ..........................................................................................         
         
๗ ..........................................................................................         
         
๘. ..........................................................................................         
         
๙ ..........................................................................................         
         
๑๐.........................................................................................         

 

 

๑๐. ผลงานดเีด่น/ผลงานที่ภาคภูมิใจ/การได้รับรางวัล (๒ ป ีย้อนหลัง)   
รายการ รายละเอียด วัน/เดือน/ป ี การใช้ประโยชน์ / การได้รับรางวัล 

๑๐.๑ .......................................................................    
๑๐.๒ ......................................................................    
๑๐.๓ ......................................................................    
๑๐.๔ .......................................................................    
๑๐.๕ .......................................................................    

 

 



 

๓ 

๑๑. การประเมินผลสัมฤทธิ์ของงาน 
      ให้ประเมินผลสัมฤทธิ์ของงานตามหลักภารกิจของต าแหน่ง ภายในระยะเวลา ๒ ป ีโดยต้องสอดคล้องกับงานที่ก าหนดไว้ใน PA 
(Performance Agreement) 
 

ล าดับที ่ งานที่ปฏบิัต ิ
ตัวชี้วดัที่ก าหนด 

(ระดับดี) 
ผลการประเมิน 

ผ่าน  ไม่ผ่าน  
๑ ........................................................................................... ....................................................   
๒ ........................................................................................... ....................................................   
๓ .......................................................................................... ....................................................   
๔ ......................................................................................... ....................................................   
๕ ......................................................................................... ....................................................   
๖ ........................................................................................ ....................................................   
๗ ........................................................................................ ....................................................   
๘ ........................................................................................ ....................................................   
๙. ........................................................................................ ....................................................   

๑๐. ........................................................................................ ....................................................   
     

สรุปผลการประเมินผลสัมฤทธิ์ของงาน 
                  ผ่าน.........................................                  ไม่ผ่าน............................................ 
ความเห็นเพิ่มเติมของคณะกรรมการ 
............................................................................................................................................................................................................................................ 
............................................................................................................................................................................................................................................ 
............................................................................................................................................................................................................................................ 

 

๑๒.ความรู้ความสามารถที่จ าเป็น (ซึ่งจ าเป็นส าหรับผู้ด ารงต าแหน่งในระดับต่างๆ) 
     ๑๒.๑ ความรู้ความสามารถที่จ าเป็น (เช่น ความรู้เกี่ยวกบักฎ ระเบยีบ ที่เกี่ยวข้องกับการปฏิบตัิงาน  ความรู้เฉพาะดา้นตามวิชาชีพการใช้
โปรแกรมคอมพิวเตอร์ ฯลฯ ) 

ล าดับที ่ ความรู้ความสามารถที่จ าเป็น 
 

ระดับทีต่้องการ 
 

ผลการประเมิน 

ผ่าน  ไม่ผ่าน  

๑ มีความสามารถในการควบคุมงาน ก ากบัหน่วยงานให้ได้ตามพันธกิจ 
สามารถให้ข้อมูลได้
ตามที่คณะกรรมการ

ต้องการ 
 

  
๒ การบริหารงบประมาณ   
๓ การบริหารทรัพยากรบุคคล   
๔ การบริหารการเปลี่ยนแปลงเพื่อพัฒนางาน   
๕ การบริหารจัดการความเส่ียง แก้ไขปัญหา   

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

๔ 

 ๑๒.๒ ทักษะที่จ าเป็น (ระบุความสามารถที่จ าเป็นต้องใช้เพื่อปฏิบตัิงานในต าแหน่งตา่งๆและ/หรือความสามารถพเิศษที่จะช่วยให้การปฏิบตัิงาน 
              มีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น เช่น การวิเคราะหแ์ละสรุปประเด็นส าคัญ การเขียนโครงการ  การน าเสนอด้วยวาจาและลายลักษณ์อักษร ฯลฯ) 

ล าดับที ่ ทักษะที่จ าเป็น 
 

ระดับทีต่้องการ 
 

ผลการประเมิน 

ผ่าน  ไม่ผ่าน  

๑ การจัดการและบริหารข้อมูล 

สามารถให้ข้อมูลได้ตามที่
คณะกรรมการต้องการ 

 

  
๒ ทักษะการน าประชุม   
๓ การประเมินวิเคราะหแ์ละวางแผนติดตาม   
๔ การเจรจาต่อรอง   
๕ การแนะน า การสอนงาน (Coaching)   
๖ การให้และรับขอ้มูลป้อนกลบั (Feedback)    
๗ การจัดการข้อขัดแย้ง (Conflict Management)    
๘ ทักษะการน าประชุม    

สรุปการประเมินความรู้ความสามารถและทักษะที่ต้องการ 
                  ผ่าน.........................................                  ไม่ผ่าน............................................ 

ความเห็นเพิ่มเติมของคณะกรรมการ 
............................................................................................................................................................................................................................................ 
............................................................................................................................................................................................................................................ 
........................................................................................................................................................................................................................................... 

 

๑๓. การประเมินสมรรถนะ 
  ให้ประเมินสมรรถนะหลัก (Core Competency)  สมรรถนะประจ าต าแหน่ง/กลุ่มงาน (Functional  Competency) และสมรรถนะทางการ
บริหาร (Managerial Competency) (ส าหรับต าแหน่งหัวหน้าหน่วยงาน) ตามที่สว่นงานก าหนด 
 

ล าดบัท่ี สมรรถนะหลกั (core competency) 

 

ระดบัความคาดหวงัท่ี

ก าหนด 

 

ผลการประเมิน 

ผ่าน  ไม่ผ่าน  

๑ Mastery มีสติ เป็นเลิศในงานที่รับผิดชอบ  

สามารถให้ข้อมูลได้ตามที่

คณะกรรมการต้องการ 

 

  

๒ Altruism ท าเพื่อผู้อื่น   

๓ Harmony  ประสานความต่าง เพือ่เกิดพลัง มุ่งสู่เป้าหมายเดียวกัน   

๔ Integrity ซ่ือสัตย์ สจุริต มีคุณธรรม รักษาค าพูด   

๕ Determination มุ่งมั่น ฝ่าฟัน จนส าเร็จ   

๖ Originality คิดและท าสิ่งใหม่   

๗ Leadership กล้าคิด กล้าน า กล้าท า กล้าเปลี่ยนแปลง   

 

 

ล าดบัท่ี สมรรถนะประจ าต าแหน่ง/กลุ่มงาน (Functional  Competency) 

 

ระดบัความคาดหวงัท่ี

ก าหนด 

 

ผลการประเมิน 

ผ่าน  ไม่ผ่าน  

๑ การตัดสินใจแก้ไขปัญหา ๓   
๒ การบริหารความขัดแย้ง ๓   
๓ การสื่อความหมาย ๓   

 



 

๕ 

 

 
 

ล าดับที ่ สมรรถนะทางการบริหาร (Managerial Competency) 

 
ระดับความคาดหวงัที่

ก าหนด 
 

ผลการประเมิน 

ผ่าน  ไม่ผ่าน  

๑ การมีการมวีิสัยทัศน์ (Visioning) 

สามารถให้ข้อมูลได้ตามที่

คณะกรรมการต้องการ 

 

  
๒ ความเป็นผู้น า (Leadership)   
๓ ศักยภาพเพื่อน าการปรับเปลีย่น (Change Management)   
๔ การคิดเชิงกลยุทธ์ (Strategic Thinking)   
๕ การควบคุมตนเอง (Self Control)   
๖ การให้อ านาจแก่ผู้อื่น (Empowering Others)   
๗ การมองภาพองค์รวม (Conceptual Thinking)   
๘ การพัฒนาศักยภาพคน (Caring & Developing Others)   
๙ การด าเนินการเชิงรุก (Proactiveness)   

๑๐ ศิลปะการสื่อสารจูงใจ (Communication & Influencing)   
สรุปผลการประเมินสมรรถนะ 
                  ผ่าน.........................................                  ไม่ผ่าน............................................ 
ความเห็นเพิ่มเติมของคณะกรรมการ 
.............................................................................................................................................................................................. 
.............................................................................................................................................................................................. 
.............................................................................................................................................................................................. 

 
 

สรุปผลการประเมินผลสมัฤทธ์ิของงาน ความรูค้วามสามารถ ทกัษะและสมรรถนะที่จ าเป็นส าหรบัต าแหน่ง 

 

๑. การประเมินผลสัมฤทธิข์องงาน 
 

     ผ่าน                  ไม่ผ่าน 
 

 
๒. การประเมินความรู ้ความสามารถและทักษะที่ต้องการ 

 

 
     ผ่าน                  ไม่ผ่าน 

 

๓. การประเมินสมรรถนะ 
 

     ผ่าน                  ไม่ผ่าน 
 

๔. แนวคิดในการพัฒนาปรับปรุงงานในต าแหน่งใหม่ 
(คณะกรรมการก าหนด) 

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

 

 

 

 

 

 

 



 

๖ 

 

 

คณะกรรมการประเมินลงนาม 

 
 

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

ต าแหน่ง…………………………………… 
(ประธานกรรมการ) 

วันที่………/……………/………….. 

 
 

(ลงชื่อ)……………………………………… 
(…………………………………… ) 

ต าแหน่ง……………………………………… 
(กรรมการ) 

วันที…่……/……………/………….. 

 
 

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

ต าแหน่ง…………………………………. 
(กรรมการ) 

วันที่…………/………………/………….. 

 

 

 
 
 
 


