
 
 
 
 
 

ประกาศคณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล 
เรื่อง  รับสมัครบุคคลเพื่อคัดเลือกให้ด ารงต าแหน่งรองหัวหน้าฝ่ายการพยาบาล ดา้นบริการพยาบาลและพัฒนาคุณภาพ  

สังกัด ฝ่ายการพยาบาล ศูนย์การแพทย์กาญจนาภิเษก  
คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล 
--------------------------------------- 

        ด้วย ศูนย์การแพทย์กาญจนาภิเษก คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล มีความประสงค์จะรับสมัครบุคคลเพ่ือ
คั ด เลื อก ให้ ด า ร งต าแหน่ ง รองหั วหน้ าฝ่ ายการพยาบาล  ด้ านบริ การพยาบาลและพัฒนาคุณภาพ                                  
สังกัดฝ่ายการพยาบาล โดยมีรายละเอียดดังนี้ 

1. คุณสมบัติของผู้มีสิทธิสมัคร 
เป็นผู้มีคุณสมบัติเฉพาะส าหรับผู้มีสิทธิสมัครตามที่ระบุไว้ในรายละเอียดคุณสมบัติของผู้สมัครที่แนบ

ท้ายประกาศนี ้

2. วัน เวลา  และสถานที่รับสมัคร 
ผู้ประสงค์จะสมัครในต าแหน่งที่จะด าเนินการรับสมัครสามารถขอรับใบสมัคร (แบบ ก.บ.ค.06) และ

ยื่นใบสมัคร พร้อมหลักฐานการสมัครได้ที่งานทรัพยากรบุคคล ชั้น 4  ตั้งแต่วันที่ ๑๐ - ๑๗ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๕            
เวลา 08.30 – 16.30 น. ในวันและเวลาราชการ  

3.   เอกสารและหลักฐานที่ต้องน ามายื่นในการสมัคร 

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

2. ส าเนาใบปริญญาบัตรหรือหนังสือรับรอง ซึ่งได้รับอนุมัติจากผู้มีอ านาจว่าเป็นผู้ส าเร็จการศึกษา
ครบถ้วนตามหลักสูตรแล้ว และ/หรือ TRANSCRIPT จ านวน 1 ฉบับ 

3. ส าเนาใบอนุญาตประกอบวิชาชีพการพยาบาลและการผดุงครรภ์ที่ยังอยู่ในระยะเวลาการรับรอง
ของสภาการพยาบาล จ านวน 1 ฉบับ 

4. ค าสั่งแต่งตั้งให้ด ารงต าแหน่งหัวหน้างานการพยาบาลหรือรักษาการหัวหน้างานการพยาบาล
มาแล้วไม่น้อยกว่า 2 ปี หรือหนังสือรับรองให้ด ารงต าแหน่งผู้ตรวจการพยาบาลมาแล้วไม่น้อยกว่า 4 ปี                         
จากฝ่ายการพยาบาล (นับจากวันที่ได้รับแต่งตั้งถึงวันที่ด ารงต าแหน่ง) จ านวน 1 ฉบับ  

5. ส าเนาผลการประเมินการปฏิบัติงานประจ าปี (2 ปี ย้อนหลัง) รับรองส าเนาถูกต้องทุกแผ่นโดย
ตนเองและผู้บังคับบัญชา 

6. ส าเนาใบประกาศนียบัตรผู้ผ่านการอบรมหลักสูตรนักบริหารที่มหาวิทยาลัยมหิดลด าเนินการหรือ
รับรอง (ถ้ามี) 
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 4.   ประกาศรายช่ือผู้มีสิทธิเข้ารับการสัมภาษณ์ 
 วันที่ ๒๑ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๕ ที่ http://www.gj.mahidol.ac.th/ หัวข้อร่วมงานกับเรา 

5.   วิธีการคัดเลือก ประกอบด้วย 
        5.1 การสัมภาษณ์ ร่วมกับการน าเสนอแผนพัฒนาหน่วยงาน ประเมินโดยคณะกรรมการด าเนินการ

คัดเลือก 
         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  ณ  วันที่                กุมภาพันธ์  พ.ศ. 256๕ 

 
 

 (ศาสตราจารย์ ดร. นายแพทย์ประสิทธิ์   วัฒนาภา) 
                               คณบดี คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล           
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เอกสารแนบท้าย 
รายละเอียดแนบท้ายประกาศคณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล มหาวิทยาลัยมหิดล 

เรื่อง  รับสมัครบุคคลเพื่อคัดเลือกให้ด ารงต าแหน่งรองหัวหน้าฝ่ายการพยาบาล ดา้นบริการพยาบาลและพัฒนาคุณภาพ  
สังกัด ฝ่ายการพยาบาล ศูนย์การแพทย์กาญจนาภิเษก  

คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล 
 
รายละเอียดต าแหน่งที่จะด าเนินการรับสมัคร 

➢ ต าแหน่งรองหัวหน้าฝ่ายการพยาบาล ด้านบริการพยาบาลและพัฒนาคุณภาพ สังกัด ฝ่ายการพยาบาล 
 

ลักษณะงาน 

ปฏิบัติงานในฐานะรองหัวหน้าฝ่ายการพยาบาลด้านบริการพยาบาลและพัฒนาคุณภาพ 
รับผิดชอบงานด้านการบริการ และงานพัฒนาคุณภาพการพยาบาล ตลอดจนกิจกรรมพิเศษต่างๆ                            
ของคณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล ซึ่งฝ่ายการพยาบาลฯ มุ่งมั่นในด้านการสร้างวิสัยทัศน์ ก าหนดปรัชญา 
นโยบาย พันธกิจ ทิศทางในการบริหารงานของฝ่ายการพยาบาล ให้สอดคล้องกับนโยบายและทิศทางการ
บริหารงานของศูนย์การแพทย์กาญจนาภิเษก ส่งเสริมผลักดันให้เกิดการปฏิบัติพยาบาลและการพัฒนาคุณภาพ            
การพยาบาลอย่างเป็นระบบและต่อเนื่อง มีการจัดการความรู้ด้านคุณภาพ  ส่งเสริมด้านบริหารความเสี่ยงในการ
ก าหนดเป้ าหมายนโยบายและวางแผนด า เนินการพัฒนาระบบด้านความปลอดภัยการบริการของ                              
หอผู้ป่วย หน่วยงาน ศึกษาวิเคราะห์ปัญหา ให้ข้อเสนอแนะในการก าหนดแนวทางการปฏิบัติที่เกี่ยวข้องกับความ
ปลอดภัยด้านการบริการพยาบาล รวมทั้งประสานงานกับรองหัวหน้าฝ่ายการพยาบาล ด้านวิชาการและสารสนเทศ
และรองหัวหน้าฝ่ายการพยาบาล ด้านบริหารจัดการ ช่วยในการพิจารณาปัญหาการบริการ ปัญหาบุคลากร                 
พร้อมหาแนวทางแก้ไขประสานงานกับหน่วยงานต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องกับการบริการ ผู้ป่วย ตลอดจนใช้เครื่องมือ
อุปกรณ์ที่จ าเป็นให้มีคุณภาพและเพียงพอรับผิดชอบงานกิจกรรมพิเศษ  ตามวาระต่าง ๆ ของมหาวิทยาลัยมหิดล 
คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล ฝ่ายการพยาบาล ศูนย์การแพทย์กาญจนาภิเษก สถาบันวิชาชีพ เช่น                        
สภาการพยาบาล สมาคมพยาบาลแห่งประเทศไทย สมาคมศิษย์เก่าพยาบาลศิริราช แทนหัวหน้าฝ่ายการพยาบาล 
ตามท่ีได้รับมอบหมาย โดยปฏิบัติงานภายใต้การก ากับดูแลของหัวหน้าฝ่ายการพยาบาล ศูนย์การแพทย์กาญจนาภิเษก 

รายละเอียดคุณสมบัติของผู้สมัคร 

1. เป็นบุคลากรภายในคณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล 
2. ส าเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรีขึ้นไปทางการพยาบาล 
3. มีใบอนุญาตประกอบวิชาชีพการพยาบาลและการผดุงครรภ์ที่ยังอยู่ในระยะเวลาการรับรองของ                     

 สภาการพยาบาล 
4. ต้องปฏิบัติงานในต าแหน่งด้านการบริหารทางการพยาบาลมาแล้วไม่น้อยกว่า 2 ปีติดต่อกัน (นับถึงวันสมัคร) 



 

2 

5. อายุไม่เกิน 60 ปี นับถึงวันที่ 30 กันยายน 256๕ 
6. เป็นสมาชิกสภาการพยาบาลและสมาคมพยาบาลแห่งประเทศไทย 
7. เป็นผู้มีความรู้ ความสามารถ โดยมีผลการปฏิบัติงานย้อนหลังติดต่อกัน 2 ปี ในระดับดีมาก                        

          (ผลการประเมินการปฏิบัติงานไม่น้อยกว่าร้อยละ 80) 
8. ผ่านการอบรมหลักสูตรนักบริหารที่มหาวิทยาลัยมหิดลก าหนด หรือกรณีไม่ผ่านการอบรมเมื่อได้รับการ 

          คัดเลือกคณะจะแต่งตั้งเป็นรักษาการแทนในต าแหน่งที่ได้รับการคัดเลือกและจะต้องเข้ารับการอบรม  
          หลักสูตรดังกล่าวข้างต้นภายในระยะเวลา 1 ปี นับจากวันที่ได้รับการแต่งตั้ง 

 
เกณฑ์การประเมินความรู้ความสามารถและทักษะที่จ าเป็น 

1. ความรู้ความสามารถที่จ าเป็น 

 

ความรู้ความสามารถท่ีจ าเป็น ระดับท่ีต้องการ 
ความรู้ความสามารถท่ีจ าเป็น  เช่น  
  - นโยบายและแผนพัฒนาระบบสุขภาพแห่งชาติและคณะ  
  - การบริหารจัดการด้านบริการพยาบาล/บริการวิชาการ/บริหารการพยาบาล  
  - การบริหารงบประมาณ  
  - การบริหารการเปลี่ยนแปลง  
  - การบริหารข้อมูลและสารสนเทศ  
  - การบริหารทรัพยากรบุคคล  
  - การประกันและการรับรองคุณภาพโรงพยาบาลตามมาตรฐาน  

สามารถให้ข้อมูลได้ตามที่
คณะกรรมการต้องการ 
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2. ทักษะท่ีจ าเป็น  

ทักษะที่จ าเป็น ระดับท่ีต้องการ 
ทักษะที่จ าเป็น  เช่น  
  - การเจรจาต่อรอง  
  - การแนะน า การสอนงาน (Coaching)  
  - การให้และรับข้อมูลป้อนกลับ (Feedback)  
  - การจัดการข้อขัดแย้ง (Conflict Management)  
  - ทักษะในการน าประชุม  

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 
4 Integrity ซื่อสัตย์ สุจริต มีคุณธรรม รักษาค าพูด 
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) 
ระดับความคาดหวังที่

ก าหนด 

1 การตัดสินใจแก้ไขปัญหา 4 
2 การบริหารความขัดแย้ง 4 
3 การสื่อความหมาย 4 
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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) 
 

 หมายเหตุ : ค าจ ากัดความและรายละเอียดเกี่ยวกับสมรรถนะหลัก (Core Competency) และ สมรรถนะ
ทางการบริหาร  (Managerial Competency)  สามารถดูรายละเอียดได้จากคู่มือระบบการประเมินผลการ
ปฏิบัติงาน มหาวิทยาลัยมหิดล 



 

 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

แบบประเมินผลสมัฤทธิข์องงาน ความรู้ ความสามารถ ทักษะและสมรรถนะที่จ าเป็นส าหรับต าแหน่ง 
กรณีต าแหน่งประเภทผู้บริหาร และหัวหน้าหน่วยงานที่มีลักษณะใช้วิชาชีพและไม่ได้ใช้วิชาชีพ 

แบบ 
ก.บ.ค. ๐๖ 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

ระยะเวลา วัน/เดือน/ปี หลักสูตรการฝึกอบรม/ดูงาน ทุน / จัดโดย 
…………………… ………………………. ……………………………………………………….. …………………………………. 
…………………… ………………………. ……………………………………………………….. …………………………………. 
…………………… ………………………. ……………………………………………………….. …………………………………. 

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

ขอรับรองว่าข้อความขา้งต้นและรายละเอียดในเอกสารแนบเป็นความจริงทุกประการ 
ผู้รับการประเมิน ผู้บังคับบัญชาชั้นต้น 

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

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

       วันที่ ……… /………....../ ……… 

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

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

       วันที่ ……… /………....../ ……… 

ใบสมัครต ำแหน่ง ต ำแหน่งรองหัวหน้ำฝ่ำยกำรพยำบำล ด้ำนบริกำรพยำบำลและพัฒนำคุณภำพ  

สังกัด ฝ่ำยกำรพยำบำล ศูนย์กำรแพทย์กำญจนำภิเษก  

คณะแพทยศำสตร์ศิริรำชพยำบำล 
 



 

๒ 

เอกสารแนบแบบประเมินเพื่อแต่งตั้งให้ด ารงต าแหน่งสูงขึ้น 
 

๙. ภาระหน้าที่ความรับผิดชอบและปริมาณงานของต 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. ผลงานดีเด่น/ผลงานที่ภาคภูมิใจ/การได้รับรางวัล (๒ ปี ย้อนหลัง)   
รายการ รายละเอียด วัน/เดือน/ปี การใช้ประโยชน์ / การได้รับรางวัล 

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

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

๓ 

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

ล าดับ
ที่ 

งานที่ปฏิบัติ 
ตัวชี้วัดที่ก 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 ความรู้เกี่ยวกับกฎ ระเบียบ ที่เกี่ยวข้องกับการปฏิบัติงาน  ความรู้เฉพาะด้านตามวิชาชีพการใช้
โปรแกรมคอมพิวเตอร์ ฯลฯ ) 

ล าดับที่ ความรู้ความสามารถที่จ าเป็น 
 

ระดับที่ต้องการ 
 

ผลการประเมิน 

ผ่าน  ไม่ผ่าน  

๑ นโยบายและแผนพัฒนาระบบสุขภาพแห่งชาติและคณะ  

สามารถให้ข้อมูลได้ตามที่
คณะกรรมการต้องการ 

 

  
๒ การบริหารจัดการด้านบรกิารพยาบาล/บริการวิชาการ/บริหารการพยาบาล    
๓ การบริหารงบประมาณ    
๔ การบริหารการเปลี่ยนแปลง    
๕ การบริหารขอ้มูลและสารสนเทศ    
๖ การบริหารทรัพยากรบุคคล    
๗ การประกันและการรับรองคุณภาพโรงพยาบาลตามมาตรฐาน    

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

๔ 

 ๑๒.๒ ทักษะที่จ าเป็น (ระบุความสามารถที่จ าเป็นต้องใช้เพื่อปฏิบัติงานในต าแหน่งต่างๆและ/หรือความสามารถพเิศษที่จะช่วยให้การปฏิบัติงาน 
              มีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น เช่น การวิเคราะหแ์ละสรุปประเด็นส าคัญ การเขียนโครงการ  การน าเสนอด้วยวาจาและลายลักษณ์อักษร ฯลฯ) 
 

ล าดับที่ ทักษะที่จ าเป็น 
 

ระดับที่ต้องการ 
 

ผลการประเมิน 

ผ่าน  ไม่ผ่าน  

๑ การเจรจาต่อรอง  

สามารถให้ข้อมูลได้ตามที่
คณะกรรมการต้องการ 

 

  
๒ การแนะน า การสอนงาน (Coaching)    
๓ การให้และรับขอ้มูลป้อนกลบั (Feedback)    
๔ การจัดการข้อขัดแย้ง (Conflict Management)   
๕ ทักษะในการน าประชุม   
๖ การเจรจาต่อรอง   

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

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

ล าดับที่ สมรรถนะหลัก (core competency) 

 
ระดับความคาดหวังที่

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 าดับที่ สมรรถนะประจ าต าแหน่ง/กลุ่มงาน (Functional  Competency) 

 
ระดับความคาดหวังที่

ก าหนด 
 

ผลการประเมิน 

ผ่าน  ไม่ผ่าน  

๑ การตัดสินใจแก้ไขปัญหา ๔   
๒ การบริหารความขัดแย้ง ๔   
๓ การสื่อความหมาย ๔   

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

๕ 

ล าดับที่ สมรรถนะทางการบริหาร (Managerial Competency) 

 
ระดับความคาดหวังที่

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

 
 

สรุปผลการประเมินผลสัมฤทธิ์ของงาน ความรู้ความสามารถ ทักษะและสมรรถนะที่จ าเป็นส าหรับต าแหน่ง 
 

๑. การประเมินผลสัมฤทธิข์องงาน 
 

     ผ่าน                  ไม่ผ่าน 
 

 
๒. การประเมินความรู ้ความสามารถและทักษะ
ที่ต้องการ 

 

 
     ผ่าน                  ไม่ผ่าน 

 

๓. การประเมินสมรรถนะ 
 

     ผ่าน                  ไม่ผ่าน 
 

๔. แนวคิดในการพัฒนาปรับปรุงงานใน
ต าแหน่งใหม่ (คณะกรรมการก าหนด) 

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

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

๖ 

คณะกรรมการประเมินลงนาม 
 
 

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

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

วันที่………/……………/………….. 

 
 

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

ต าแหน่ง……………………………………… 
(กรรมการ) 

วันที…่……/……………/………….. 

 
 

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

ต าแหน่ง…………………………………. 
(กรรมการ) 

วันที…่………/………………/………….. 
 

 
 

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

ต าแหน่ง…………………………………… 
(กรรมการ) 

วันที่………/……………/………….. 

 
 

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

ต าแหน่ง……………………………………… 
(กรรมการ) 

วันที…่……/……………/………….. 

 
 
  
 

 

 

 
 
 
 


