
แบบค ำขอรับกำรพิจำรณำแต่งตั้งต ำแหน่งประเภททั่วไป 
ให้ด ำรงต ำแหน่งสูงขึ้น (กชท.๐๒) 

ส่วนที่ ๑ 
ข้อมลูเบื้องต้นและประวัติของผู้ขอ 

ตอนที่ ๑ ข้อมูลเบื้องต้น 

๑.๑.๑ ชื่อ-สกุล           
 ๑.๑.๒ ต ำแหน่ง     ระดับ      
 ๑.๑.๓ สังกัด       สถำบันบัณฑิตพัฒนบริหำรศำสตร์ 
 ๑.๑.๔ ขอแต่งตั้งขึ้นด ำรงต ำแหน่ง 
   ระดับช ำนำญงำน  ระดับช ำนำญงำนพิเศษ 

ตอนที่ ๒ ประวัติส่วนตัวและกำรศึกษำ 

 ๑.๒.๑ กำรศึกษำ (เรียงจากวุฒิสูงสุดตามล าดับ) 
 

คุณวุฒิ 
ปี พ.ศ. ที่ส ำเร็จ

กำรศึกษำ 
ชื่อสถำนศึกษำและประเทศ 

๑) 
 

  

๒) 
 

  

๓) 
 

  

๔) 
 

  

 ๑.๒.๒ วิทยำนิพนธ์หรือสำรนิพนธ์ในระดับบัณฑิตศึกษำ (กรอกข้อมูลตามหลักการเขียนอ้างอิง) 
  (๑)            
  (๒)            

FM- HRM-4-02-02 
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๒ 

  (๓)            
 
 

ตอนที่ ๓ ประวัติกำรท ำงำน 

 ๑.๓.๑ ปัจจุบันเป็น  ข้ำรำชกำร ต ำแหน่ง       
      ระดับ    เงินเดือน       บำท
     พนักงำนสถำบัน ต ำแหน่ง      
      ระดับ    เงินเดือน       บำท 
 ๑.๓.๒ ได้รับแต่งตั้งให้ด ำรงต ำแหน่ง       ระดับปฏิบัติงำน 
  เมื่อวันที่       เดือน   ปี  
 ๑.๓.๓ ได้รับแต่งตั้งให้ด ำรงต ำแหน่ง         ระดับช ำนำญงำนพิเศษ 
  เมื่อวันที่       เดือน   ปี  
 ๑.๓.๔ อำยุกำรท ำงำน          ปี          เดือน          วัน 
 ๑.๓.๕ ต ำแหน่งอื่น (หน้าที่อ่ืนๆ ที่มีความส าคัญ ซึ่งมีความสอดคล้องกับงานที่รับผิดชอบ เช่น เป็น
กรรมการ คณะท างาน) 
  (๑)            
  (๒)            
  (๓)            

ตอนที่ ๔ หน้ำที่ควำมรับผิดชอบ ลักษณะงำนที่ท ำ และผลงำนอ่ืนๆ 

 ๑.๔.๑ หน้ำที่ควำมรับผิดชอบปัจจุบัน (ระบุข้อมูลอย่างละเอียด) 
              
              
              
              
              
              

 ๑.๔.๒ ลักษณะงำนที่ท ำในปัจจุบัน (ระบุข้อมูลอย่างละเอียด) 
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๓ 

              
              

 ๑.๔.๓ ผลงำนอ่ืนๆ (ในกรณีที่เป็นผลงานเชิงวิชาการ ให้กรอกข้อมูลตามหลักการเขียนอ้างอิง) 
              
              
              
              
              

ตอนที่ ๕ ผลกำรปฏิบัติงำนย้อนหลัง ๓ ปี (ระบุปริมาณ คุณภาพ และระยะเวลา) 

 ๑.๕.๑ งำนประจ ำในหน้ำที่ 

รำยละเอียดงำน หน่วยนับ 
ผลกำรปฏิบัติงำนย้อนหลัง ๓ ปี คุณภำพ 

(กำรบรรลุ
เป้ำหมำย) 

ระยะเวลำ 
ปี............ ปี............ ปี............ 

๑)       
๒)       
๓)       
๔)       
๕)       
๖)       
๗)       
๘)       
๙)       
๑๐)       
๑๑)       

 ๑.๕.๒ งำนสนับสนุน งำนบริกำรวิชำกำรหรืองำนวิชำชีพ  

รำยละเอียดงำน หน่วยนับ 
ผลกำรปฏิบัติงำนย้อนหลัง ๓ ปี คุณภำพ 

(กำรบรรลุ
เป้ำหมำย) 

ระยะเวลำ 
ปี............ ปี............ ปี............ 

๑)       
๒)       
๓)       
๔)       
๕)       
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๔ 

๖)       
๗)       

 ๑.๕.๓ งำนอ่ืนๆ ที่เกี่ยวข้อง (ระบุประเภทของงาน ปริมาณงานและคุณภาพของงาน) 

รำยละเอียดงำน หน่วยนับ 
ผลกำรปฏิบัติงำนย้อนหลัง ๓ ปี คุณภำพ 

(กำรบรรลุ
เป้ำหมำย) 

ระยะเวลำ 
ปี............ ปี............ ปี............ 

๑)       
๒)       
๓)       
๔)       
๕)       
๖)       
๗)       
๘)       
๙)       

ส่วนที่ ๒ 
ผลสัมฤทธิข์องงำนตำมตวัชี้วัดของต ำแหน่งที่ครองอยู่ 

๒.๑  ค ำชี้แจง 

 ให้ผู้ขอกรอกคะแนนกำรประเมินผลสัมฤทธิ์ของงำนตำมแบบประเมินผลกำรปฏิบัติงำนเพ่ือ
เลื่อนเงินเดือนประจ ำปีย้อนหลัง ๓ ปี  
 

คร้ังที่/ ป ี คะแนนเต็ม คะแนนที่ได ้
คิดเป็นร้อยละ 

คะแนนทีไ่ดx้๑๐๐ 

คะแนนเต็ม 
๑)    
๒)    
๓)    
๔)    
๕)    
๖)    

รวม    
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๕ 

๒.๒  สรุปผลกำรประเมิน (คะแนนเฉลี่ย ๓ ปี) 

  ดีเด่น (ร้อยละ ๙๐.๐๐ ขึ้นไป)  ดีมำก (ร้อยละ ๘๐.๐๐-๘๙.๙๙) 

  ดี (ร้อยละ ๗๐.๐๐-๗๙.๙๙)  พอใช้ (ร้อยละ ๖๐.๐๐-๖๙.๙๙) 

  ควรปรับปรุง (ต่ ำกว่ำร้อยละ ๖๐)  

๒.๓  เกณฑ์กำรตัดสิน 

  โดยวิธีปกต ิ
  ต ำแหน่งระดับช ำนำญงำน และระดับช ำนำญงำนพิเศษจะต้องมีผลสัมฤทธิ์ของงำนตำมตัวชี้วัดของ
ต ำแหน่งที่ครองอยู่ในระดับดีขึ้นไป 
  โดยวิธีพิเศษ 
  ต ำแหน่งระดับช ำนำญงำน และระดับช ำนำญงำนพิเศษจะต้องมีผลสัมฤทธิ์ของงำนตำมตัวชี้วัดของ
ต ำแหน่งที่ครองอยู่ในระดับดีมำกขึ้นไป 

 

 

ส่วนที่ ๓ 
ควำมรู้ควำมสำมำรถ และทักษะที่จ ำเปน็ส ำหรับต ำแหน่งทีจ่ะประเมิน 

๓.๑ กำรประเมินควำมรู้ควำมสำมำรถ และทักษะที่จ ำเป็นส ำหรับต ำแหน่งที่จะประเมิน 

 ให้ผู้บังคับบัญชำประเมินควำมรู้ควำมสำมำรถ และทักษะที่จ ำเป็นส ำหรับต ำแหน่งที่จะประเมิน 
ตำมองค์ประกอบ ดังนี้ 

องค์ประกอบกำรประเมิน 
คะแนน

เต็ม 
คะแนน

ที่ได้ 
เหตุผลในกำร

ประเมิน 
๑. ควำมรู้ควำมสำมำรถที่จ ำเป็นส ำหรับกำรปฏิบัติงำน ๖๐   
(       ) ๑.๑ มีควำมรู้พื้นฐำนในกำรปฏิบตัหิน้ำท่ีรำชกำร  

(๑-๒๐ คะแนน) 
   

(       ) ๑.๒ มีควำมรู้ควำมสำมำรถตำมทีก่ ำหนดไว้ในข้อ ๑ และมี    
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๖ 

องค์ประกอบกำรประเมิน 
คะแนน

เต็ม 
คะแนน

ที่ได้ 
เหตุผลในกำร

ประเมิน 
ควำมรู้ควำมสำมำรถ ควำมช ำนำญงำน ทักษะหรือ
ประสบกำรณ์สูงเฉพำะด้ำนหรือเฉพำะทำง (๒๑-๔๐ คะแนน) 

(       ) ๑.๓ มีควำมรู้ควำมสำมำรถตำมทีก่ ำหนดไว้ในข้อ ๒ และมี
ควำมรู้ควำมสำมำรถควำมช ำนำญงำน ทักษะหรือประสบกำรณ์
สูงมำกเฉพำะด้ำนหรือเฉพำะทำง (๔๑-๖๐ คะแนน) 

   

๒. ควำมรู้เร่ืองกฎหมำยและกฎระเบียบรำชกำร ๑๕   
(       ) ๒.๑ มีควำมรู้ควำมเข้ำใจกฎหมำย หรือระเบยีบที่เกี่ยวข้องกับ

กำรปฏิบัตหิน้ำท่ีรำชกำรงำนประจ ำที่ปฏิบัติอยู ่(๑-๕ คะแนน) 
   

(       ) ๒.๒ มีควำมรู้ควำมเข้ำใจตำมที่ก ำหนดไว้ในข้อ ๒.๑ และ
สำมำรถหำค ำตอบในทำงกฎหมำยได้เมื่อมีข้อสงสัยในกำร
ปฏิบัติหน้ำท่ีรำชกำร (๖-๑๐ คะแนน) 

   

(       ) ๒.๓ มีควำมรู้ควำมเข้ำใจตำมที่ก ำหนดไว้ในข้อ ๒.๒ และ
สำมำรถน ำไปประยุกต์เพื่อแก้ปัญหำในทำงกฎหมำย หรือตอบ
ค ำถำมข้อสงสัยในกำรปฏิบตัิหน้ำที่รำชกำรให้แก่หน่วยงำนหรือ
บุคคลที่เกี่ยวข้องได ้(๑๑-๑๕ คะแนน) 

   

๓. ทักษะกำรใช้คอมพิวเตอร์และสำรสนเทศ ๑๕   
(       ) ๓.๑ สำมำรถใช้คอมพิวเตอร์และสำรสนเทศในระดับเบื้องต้นได้ 

(๑-๕ คะแนน) 
   

(       ) ๓.๒ มีทักษะตำมข้อ ๓.๑ และสำมำรถใช้โปรแกรมขั้นพ้ืนฐำน
ได้อย่ำงคล่องแคล่ว (๖-๑๐ คะแนน) 

   

(       ) ๓.๓ มีทักษะตำมข้อ ๓.๒ และใช้โปรแกรมต่ำงๆ ในกำร
ปฏิบัติงำนได้อย่ำงคล่องแคล่ว (๑๑-๑๕ คะแนน) 

   

๔. ทักษะกำรใช้ภำษำอังกฤษ ๑๕   
(       ) ๔.๑ สำมำรถพูด เขียน อ่ำน และฟังภำษำอังกฤษในระดับ

เบื้องต้น และสื่อสำรให้เข้ำใจได้ (๑-๕ คะแนน) 
   

(       ) ๔.๒ มีทักษะตำมข้อ ๔.๑ และสำมำรถพูด เขียน อ่ำน และฟัง
ภำษำอังกฤษ และท ำควำมเข้ำใจสำระส ำคญัของเนื้อหำต่ำงๆ 
ได้ (๖-๑๐ คะแนน) 

   

(       ) ๔.๓ มีทักษะตำมข้อ ๔.๒ และสำมำรถใช้ภำษำอังกฤษเพื่อกำร
ติดต่อสัมพันธ์ในกำรปฏิบตัิงำนไดโ้ดยถูกหลักไวยำกรณ์  
(๑๑-๑๕ คะแนน) 

   

๕. ทักษะกำรค ำนวณ ๑๕   
(       ) ๕.๑ มีทักษะในกำรคิดค ำนวณขั้นพื้นฐำนได้อย่ำงถูกต้องและ

รวดเร็ว (๑-๕ คะแนน) 
   

(       ) ๕.๒ มีทักษะตำมข้อ ๕.๑ และสำมำรถท ำควำมเข้ำใจข้อมูล
ตัวเลขได้อย่ำงถูกต้อง (๖-๑๐ คะแนน) 
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๗ 

องค์ประกอบกำรประเมิน 
คะแนน

เต็ม 
คะแนน

ที่ได้ 
เหตุผลในกำร

ประเมิน 
(       ) ๕.๓ มีทักษะตำมข้อ ๕.๒ และสำมำรถใช้สูตรคณติศำสตร์ หรือ

เครื่องมือต่ำงๆ ในกำรค ำนวณข้อมูลด้ำนตัวเลขได้  
(๑๑-๑๕ คะแนน) 

   

๖. ทักษะกำรจัดกำรข้อมูล ๑๕   
(       ) ๖.๑ สำมำรถเก็บรวบรวมข้อมลูไดอ้ย่ำงเป็นระบบ และพร้อมใช้ 

รวมถึงสำมำรถแสดงผลข้อมูลในรปูแบบต่ำงๆ เช่น กรำฟ 
รำยงำน เป็นต้น (๑-๕ คะแนน) 

   

(       ) ๖.๒ มีทักษะตำมข้อ ๖.๑ และสำมำรถวิเครำะห์ และ
ประเมินผลข้อมูลได้อย่ำงถูกต้อง (๖-๑๐ คะแนน) 

   

(       ) ๖.๓ มีทักษะตำมข้อ ๖.๒ และสำมำรถสรุปผลกำรวเิครำะห์ 
น ำเสนอทำงเลือก ระบุข้อดีข้อเสีย ฯลฯ โดยอ้ำงอิงจำกข้อมูลที่
มอียู่ได้ (๑๑-๑๕ คะแนน) 

   

รวม 

๑๓๕   
 คะแนนท่ีไดx้๑๐๐ 

คะแนนเตม็ 

๓.๒  สรุปผลกำรประเมิน 

  ดีเด่น (ร้อยละ ๙๐.๐๐ ขึ้นไป)  ดีมำก (ร้อยละ ๘๐.๐๐-๘๙.๙๙) 

  ดี (ร้อยละ ๗๐.๐๐-๗๙.๙๙)  พอใช้ (ร้อยละ ๖๐.๐๐-๖๙.๙๙) 

  ควรปรับปรุง (ต่ ำกว่ำร้อยละ ๖๐)  

๓.๓  เกณฑ์กำรตัดสิน 

  โดยวิธีปกต ิ
  ต ำแหน่งระดับช ำนำญงำน และระดับช ำนำญงำนพิเศษจะต้องมีผลกำรประเมินควำมรู้
ควำมสำมำรถ และทักษะที่จ ำเป็นส ำหรับต ำแหน่งอยู่ในระดับดีขึ้นไป 
  โดยวิธีพิเศษ 
  ต ำแหน่งระดับช ำนำญงำน และระดับช ำนำญงำนพิเศษจะต้องมีผลกำรประเมินควำมรู้
ควำมสำมำรถ และทักษะที่จ ำเป็นส ำหรับต ำแหน่งอยู่ในระดับดีมำกขึ้นไป 
 

ส่วนที่ ๔ 
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๘ 

สมรรถนะท่ีจ ำเป็นส ำหรับต ำแหน่งที่จะประเมิน 

๔.๑ ค ำชี้แจง 

 ให้ผู้ขอกรอกคะแนนกำรประเมินควำมรู้ควำมสำมำรถ ทักษะ และสมรรถนะตำมแบบ
ประเมินผลกำรปฏิบัติงำนเพื่อเลื่อนเงินเดือนประจ ำปีย้อนหลัง ๓ ปี 
 

คร้ังที่/ ป ี คะแนนเต็ม คะแนนที่ได ้
คิดเป็นร้อยละ 

คะแนนทีไ่ดx้๑๐๐ 

คะแนนเต็ม 
๑)    
๒)   
๓)   
๔)   
๕)   
๖)   

รวม    

๔.๒  สรุปผลกำรประเมิน (คะแนนเฉลี่ย ๓ ปี) 

  ดีเด่น (ร้อยละ ๙๐.๐๐ ขึ้นไป)  ดีมำก (ร้อยละ ๘๐.๐๐-๘๙.๙๙) 

  ดี (ร้อยละ ๗๐.๐๐-๗๙.๙๙)  พอใช้ (ร้อยละ ๖๐.๐๐-๖๙.๙๙) 

  ควรปรับปรุง (ต่ ำกว่ำร้อยละ ๖๐)  

๔.๓  เกณฑ์กำรตัดสิน 

  โดยวิธีปกต ิ
  ต ำแหน่งระดับช ำนำญงำน และระดับช ำนำญงำนพิเศษจะต้องมีผลสัมฤทธิ์ของงำนตำมตัวชี้วัดของ
ต ำแหน่งที่ครองอยู่ในระดับดีขึ้นไป 
  โดยวิธีพิเศษ 
  ต ำแหน่งระดับช ำนำญงำน และระดับช ำนำญงำนพิเศษจะต้องมีผลสัมฤทธิ์ของงำนตำมตัวชี้วัดของ
ต ำแหน่งที่ครองอยู่ในระดับดีมำกขึ้นไป 
 
 
 
 



กชท.๐๒ 

 

๙ 

 

ส่วนที่ ๕ 
ผลงำน 

ค ำชี้แจง 

 ๑. กำรเสนอผลงำนเพ่ือประกอบกำรพิจำรณำ ให้เขียนตำมหลักของกำรเขียนเอกสำรอ้ำงอิง                  
ซึ่งประกอบด้วย ชื่อผู้แต่ง/ผู้วิจัย ปี พ.ศ. ชื่อเรื่อง แหล่งพิมพ์ จ ำนวนหน้ำ เป็นต้น  
 ๒. ให้กรอกข้อมูลเกี่ยวกับผลงำนตำมรำยละเอียดที่ก ำหนดอย่ำงครบถ้วนและสมบูรณ์ทุกรำยกำร 
โดยเฉพำะสัดส่วนกำรมีส่วนร่วมในผลงำน วิธีกำรและรำยละเอียดกำรเผยแพร่ 
 ๓. ในกรณีที่ผลงำนซึ่งเสนอประกอบกำรพิจำรณำมิได้เป็นผลงำนของผู้ขอแต่เพียงผู้เดียว ให้แนบ
แบบแสดงหลักฐำนกำรมีส่วนร่วมในผลงำนซึ่งระบุบทบำทหน้ำที่ควำมรับผิดชอบของผู้มีส่วนร่วมในผลงำน
ชิ้นนั้นท้ำยแบบค ำขอนี้ 
 ๔.  ให้ระบุผลงำนที่เคยใช้ในกำรขอก ำหนดระดับต ำแหน่งต่ำง ๆ มำแล้วด้วย เช่น ขอก ำหนด
ต ำแหน่งระดับช ำนำญกำรพิเศษให้ระบุผลงำนที่เคยใช้ขอก ำหนดต ำแหน่งระดับช ำนำญกำรด้วย 

ตอนที่ ๑ ผลงำนท่ีเสนอประกอบกำรพิจำรณำแต่งตั้งขึ้นด ำรงต ำแหน่งระดับช ำนำญงำน 

 ๕.๑.๑ คู่มือปฏิบัติงำน 

  ๕.๑.๑.๑           
              
   (ก)  สัดส่วนกำรมีส่วนร่วมในผลงำน (%)      
   (ข) คู่มือปฏิบัติงำนนี้เคยใช้ส ำหรับกำรขอแต่งตั้งขึ้นด ำรงต ำแหน่งระดับช ำนำญ-
งำนมำแล้วหรือไม ่
       ไม่เคยใช้ 
       เคยใช้ เมื่อ พ.ศ. และผลกำรประเมินอยู่ในระดับ   
   (ค) วิธีกำรเผยแพร่ 
       เผยแพร่ด้วยวิธีกำรพิมพ์โดยโรงพิมพ์หรือส ำนักพิมพ์ 
       จัดท ำเป็นส ำเนำเย็บเล่มและส่งเผยแพร่ให้หน่วยงำนภำยในสถำบัน 
และหรือภำยนอกสถำบันรวมกันไม่น้อยกว่ำ ๕ แห่ง ซึ่งก่อนเผยแพร่ได้ผ่ำนกระบวนกำรกลั่นกรองและ
รับรองโดยผู้ทรงคุณวุฒิหรือผู้บังคับบัญชำแล้ว 



กชท.๐๒ 

 

๑๐ 

       จัดท ำเป็นส ำเนำเย็บเล่มและเผยแพร่โดยกำรส่งให้ห้องสมุดของ
สถำบันอุดมศึกษำอย่ำงน้อย ๓ แห่ง ซึ่งก่อนเผยแพร่ได้ผ่ำนกระบวนกำรกลั่นกรองและรับรองโดย
ผู้ทรงคุณวุฒิหรือผู้บังคับบัญชำแล้ว 
      เผยแพร่คู่มือทั้งเล่มทำงเว็บไซต์ของหน่วยงำนต่ำงๆ ตำมที่ กชท. 
รับรอง ซึ่งก่อนเผยแพร่ได้ผ่ำนกระบวนกำรกลั่นกรองและรับรองโดยผู้ทรงคุณวุฒิหรือผู้บังคับบัญชำแล้ว 
   (ง) ระบุรำยละเอียดกำรเผยแพร่ตำมวิธีกำรเผยแพร่ (ค) 
               
               

  ๕.๑.๑.๒           
              
   (ก)  สัดส่วนกำรมีส่วนร่วมในผลงำน (%)      
   (ข) คู่มือปฏิบัติงำนนี้เคยใช้ส ำหรับกำรขอแต่งตั้งขึ้นด ำรงต ำแหน่งระดับช ำนำญ -
งำนมำแล้วหรือไม ่
       ไม่เคยใช้ 
       เคยใช้ เมื่อ พ.ศ. และผลกำรประเมินอยู่ในระดับ   
   (ค) วิธีกำรเผยแพร่ 
       เผยแพร่ด้วยวิธีกำรพิมพ์โดยโรงพิมพ์หรือส ำนักพิมพ์ 
       จัดท ำเป็นส ำเนำเย็บเล่มและส่งเผยแพร่ให้หน่วยงำนภำยในสถำบัน 
และหรือภำยนอกสถำบันรวมกันไม่น้อยกว่ำ ๕ แห่ง ซึ่งก่อนเผยแพร่ได้ผ่ำนกระบวนกำรกลั่นกรองและ
รับรองโดยผู้ทรงคุณวุฒิหรือผู้บังคับบัญชำแล้ว 
       จัดท ำเป็นส ำเนำเย็บเล่มและเผยแพร่โดยกำรส่งให้ห้องสมุดของ
สถำบันอุดมศึกษำอย่ำงน้อย ๓ แห่ง ซึ่งก่อนเผยแพร่ได้ผ่ำนกระบวนกำรกลั่นกรองและรับรองโดย
ผู้ทรงคุณวุฒิหรือผู้บังคับบัญชำแล้ว 
      เผยแพร่คู่มือทั้งเล่มทำงเว็บไซต์ของหน่วยงำนต่ำงๆ ตำมที่ กชท. 
รับรอง ซึ่งก่อนเผยแพร่ได้ผ่ำนกระบวนกำรกลั่นกรองและรับรองโดยผู้ทรงคุณวุฒิหรือผู้บังคับบัญชำแล้ว 
   (ง) ระบุรำยละเอียดกำรเผยแพร่ตำมวิธีกำรเผยแพร่ (ค) 
               
               

ตอนที่ ๒ ผลงำนท่ีเสนอประกอบกำรพิจำรณำแต่งตั้งขึ้นด ำรงต ำแหน่งระดับช ำนำญงำนพิเศษ 

 ๕.๒.๑ คู่มือปฏิบัติงำน 



กชท.๐๒ 

 

๑๑ 

  ๕.๒.๑.๑           
              
   (ก)  สัดส่วนกำรมีส่วนร่วมในผลงำน (%)      
   (ข) คู่มือปฏิบัติงำนนี้เคยใช้ส ำหรับกำรขอแต่งตั้งขึ้นด ำรงต ำแหน่งระดับช ำนำญ -
งำนหรือระดับช ำนำญงำนพิเศษมำแล้วหรือไม ่
       ไม่เคยใช้ 
       เคยใช้ เมื่อ พ.ศ. และผลกำรประเมินอยู่ในระดับ   
   (ค) วิธีกำรเผยแพร่ 
       เผยแพร่ด้วยวิธีกำรพิมพ์โดยโรงพิมพ์หรือส ำนักพิมพ์ 
       จัดท ำเป็นส ำเนำเย็บเล่มและส่งเผยแพร่ให้หน่วยงำนภำยในสถำบัน 
และหรือภำยนอกสถำบันรวมกันไม่น้อยกว่ำ ๕ แห่ง ซึ่งก่อนเผยแพร่ได้ผ่ำนกระบวนกำรกลั่นกรองและ
รับรองโดยผู้ทรงคุณวุฒิหรือผู้บังคับบัญชำแล้ว 
       จัดท ำเป็นส ำเนำเย็บเล่มและเผยแพร่โดยกำรส่งให้ห้องสมุดของ
สถำบันอุดมศึกษำอย่ำงน้อย ๓ แห่ง ซึ่งก่อนเผยแพร่ได้ผ่ำนกระบวนกำรกลั่นกรองและรับรองโดย
ผู้ทรงคุณวุฒิหรือผู้บังคับบัญชำแล้ว 
      เผยแพร่คู่มือทั้งเล่มทำงเว็บไซต์ของหน่วยงำนต่ำงๆ ตำมที่ กชท. 
รับรอง ซึ่งก่อนเผยแพร่ได้ผ่ำนกระบวนกำรกลั่นกรองและรับรองโดยผู้ทรงคุณวุฒิหรือผู้บังคับบัญชำแล้ว 
   (ง) ระบุรำยละเอียดกำรเผยแพร่ตำมวิธีกำรเผยแพร่ (ค) 
               
               

 ๕.๒.๒ ผลงำนเชิงวิเครำะห์ หรือผลงำนเชิงสังเครำะห์ 

  (๑) ผลงำนเชิงวิเครำะห์ 

  ๕.๒.๒.๑ (๑)           
              
   (ก)  สัดส่วนกำรมีส่วนร่วมในผลงำน (%)      
   (ข) ผลงำนเชิงวิเครำะห์นี้เคยใช้ส ำหรับกำรขอแต่งตั้งขึ้นด ำรงต ำแหน่งระดับ
ช ำนำญงำนหรือระดับช ำนำญงำนพิเศษมำแล้วหรือไม ่
       ไม่เคยใช้ 
       เคยใช้ เมื่อ พ.ศ. และผลกำรประเมินอยู่ในระดับ   
   (ค) วิธีกำรเผยแพร่ 
       เผยแพร่ด้วยวิธีกำรพิมพ์โดยโรงพิมพ์หรือส ำนักพิมพ์ 



กชท.๐๒ 

 

๑๒ 

       จัดท ำเป็นส ำเนำเย็บเล่มและส่งเผยแพร่หน่วยงำนภำยในสถำบัน 
และหรือภำยนอกสถำบันรวมกันไม่น้อยกว่ำ ๕ แห่ง ซึ่งก่อนเผยแพร่ได้ผ่ำนกระบวนกำรกลั่นกรองและ
รับรองโดยผู้ทรงคุณวุฒิหรือผู้บังคับบัญชำแล้ว 
       จัดท ำเป็นส ำเนำเย็บเล่มและเผยแพร่โดยกำรส่งให้ห้องสมุดของ
สถำบันอุดมศึกษำอย่ำงน้อย ๓ แห่ง ซึ่งก่อนเผยแพร่ได้ผ่ำนกระบวนกำรกลั่นกรองและรับรองโดย
ผู้ทรงคุณวุฒิหรือผู้บังคับบัญชำแล้ว 
      เผยแพร่ทำงเว็บไซต์ของหน่วยงำนต่ำงๆ ตำมที่ กชท. รับรอง ซึ่ง
ก่อนเผยแพร่ได้ผ่ำนกระบวนกำรกลั่นกรองและรับรองโดยผู้ทรงคุณวุฒิหรือผู้บังคับบัญชำแล้ว 
      เผยแพร่เป็นบทควำมในหนังสือประมวลผลกำรประชุมวิชำกำร 
(Proceedings) วำรสำรทำงวิชำกำร หนังสือรวมบทควำม จุลสำร หรือเอกสำรอิเล็กทรอนิกส์ซึ่ง
ประมวลผลกำรประชุมวิชำกำร (E-Proceedings) 
   (ง) ระบุรำยละเอียดกำรเผยแพร่ตำมวิธีกำรเผยแพร่ (ค) 
               
               
 
 
 

  (๒) ผลงำนเชิงสังเครำะห์ 

  ๕.๒.๒.๑ (๒)           
              
   (ก)  สัดส่วนกำรมีส่วนร่วมในผลงำน (%)      
   (ข) ผลงำนเชิงสังเครำะห์นี้เคยใช้ส ำหรับกำรขอแต่งตั้งขึ้นด ำรงต ำแหน่งระดับ
ช ำนำญงำนหรือระดับช ำนำญงำนพิเศษมำแล้วหรือไม ่
       ไม่เคยใช้ 
       เคยใช้ เมื่อ พ.ศ. และผลกำรประเมินอยู่ในระดับ   
   (ค) วิธีกำรเผยแพร่ 
       เผยแพร่ด้วยวิธีกำรพิมพ์โดยโรงพิมพ์หรือส ำนักพิมพ์ 
       จัดท ำเป็นส ำเนำเย็บเล่มและส่งเผยแพร่หน่วยงำนภำยในสถำบัน 
และหรือภำยนอกสถำบันรวมกันไม่น้อยกว่ำ ๕ แห่ง ซึ่งก่อนเผยแพร่ได้ผ่ำนกระบวนกำรกลั่นกรองและ
รับรองโดยผู้ทรงคุณวุฒิหรือผู้บังคับบัญชำแล้ว 



กชท.๐๒ 

 

๑๓ 

       จัดท ำเป็นส ำเนำเย็บเล่มและเผยแพร่โดยกำรส่งให้ห้องสมุดของ
สถำบันอุดมศึกษำอย่ำงน้อย ๓ แห่ง ซึ่งก่อนเผยแพร่ได้ผ่ำนกระบวนกำรกลั่นกรองและรับรองโดย
ผู้ทรงคุณวุฒิหรือผู้บังคับบัญชำแล้ว 
      เผยแพร่ทำงเว็บไซต์ของหน่วยงำนต่ำงๆ ตำมที่ กชท. รับรอง ซึ่ง
ก่อนเผยแพร่ได้ผ่ำนกระบวนกำรกลั่นกรองและรับรองโดยผู้ทรงคุณวุฒิหรือผู้บังคับบัญชำแล้ว 
      เผยแพร่เป็นบทควำมในหนังสือประมวลผลกำรประชุมวิชำกำร 
(Proceedings) วำรสำรทำงวิชำกำร หนังสือรวมบทควำม จุลสำร หรือเอกสำรอิเล็กทรอนิกส์ซึ่ง
ประมวลผลกำรประชุมวิชำกำร (E-Proceedings) 
   (ง) ระบุรำยละเอียดกำรเผยแพร่ตำมวิธีกำรเผยแพร่ (ค) 
               
               

 ขอรับรองว่ำข้อควำมดังกล่ำวข้ำงต้นเป็นควำมจริงทุกประกำร 

           ลงชื่อ     เจ้ำของประวัติ 
(      ) 

วันที่      เดือน   พ.ศ.   
 
 
 
 
 
 
 

ส่วนที่ ๖ 
ควำมเห็นของผู้บังคับบัญชำ 

ตอนที่ ๑ ควำมเห็นของผู้บังคับบัญชำระดับต้น 

 ๖.๑.๑ ผลงำนมีประโยชน์ต่อหน่วยงำน สถำบัน วงวิชำกำรหรือวิชำชีพ 



กชท.๐๒ 

 

๑๔ 

   มำก     ค่อนข้ำงมำก  
   ปำนกลำง       ค่อนข้ำงน้อย  
   น้อย 

  กรุณำแสดงควำมคิดเห็นว่ำผลงำนของผู้ขอที่เสนอประกอบกำรพิจำรณำเพ่ือแต่งตั้งขึ้น
ด ำรงต ำแหน่งระดับช ำนำญงำน หรือระดับช ำนำญงำนพิเศษ เป็นผลงำนที่มีประโยชน์ต่อหน่วยงำน 
สถำบัน วงวิชำกำรหรือวิชำชีพอย่ำงไร 
               
              
              
              
              
              
              
               
              
              
               
              
               
              
              
               
              
              
               
              
               
 
 
 
 



กชท.๐๒ 

 

๑๕ 

 ๖.๑.๒ ควำมถูกต้องสมบูรณ์ของวิธีกำร ขั้นตอน กระบวนกำร คุณสมบัติและผลงำนตำม
หลักเกณฑ์ 
  (๑) กรอบต ำแหน่งที่เสนอขอของหน่วยงำน 
    ได้รับอนุมัติให้มีได ้  ยังไม่ได้รับอนุมัต ิ
  (๒) คุณสมบัติเฉพำะส ำหรับต ำแหน่งที่เสนอขอ  
    คุณสมบัติเฉพำะส ำหรับต ำแหน่งครบถ้วนตำมมำตรฐำนก ำหนดต ำแหน่ง  
    คุณสมบัติเฉพำะส ำหรับต ำแหน่งไม่ครบถ้วนตำมมำตรฐำนก ำหนดต ำแหน่ง                            
  (๓) ควำมเหมำะสมของงำนกับต ำแหน่งที่จะเสนอขอ (ผลกำรประเมินค่ำงำน) 
   คะแนนประเมิน  คะแนน 
   ผลกำรประเมิน    
    ผ่ำน    ไม่ผ่ำน 
  (๔) ผลสัมฤทธิ์ของงำนตำมตัวชี้วัดของต ำแหน่งที่ครองอยู่  (ตำมข้อมูลส่วนที่ ๒ และ
แบบประเมินผลกำรปฏิบัติงำนเพื่อเลื่อนเงินเดือนย้อนหลัง ๓ ปี) 
   อยู่ในระดับ    
   ผลกำรประเมิน     
    ผ่ำน    ไม่ผ่ำน 
  (๕) ควำมรู้ควำมสำมำรถ และทักษะที่จ ำเป็นส ำหรับต ำแหน่งที่จะประเมิน 
   อยู่ในระดับ    
   ผลกำรประเมิน     
    ผ่ำน    ไม่ผ่ำน 
  (๖) สมรรถนะที่จ ำเป็นส ำหรับต ำแหน่งที่จะประเมิน (ตำมข้อมูลส่วนที่ ๔ และแบบ
ประเมินผลกำรปฏิบัติงำนเพื่อเลื่อนเงินเดือนย้อนหลัง ๓ ปี) 
   อยู่ในระดับ    
   ผลกำรประเมิน     
    ผ่ำน    ไม่ผ่ำน 
  (๗) จ ำนวน ปริมำณ รูปแบบ และกำรเผยแพร่ผลงำน 
    เป็นไปตำมหลักเกณฑ์  ไม่เป็นไปตำมหลักเกณฑ ์
  (๘) ควำมสอดคล้องของผลงำนที่เสนอขอแต่งตั้งกับภำระหน้ำที่ที่รับผิดชอบ 
    สอดคล้อง    ไมส่อดคล้อง 

                ลงชื่อ                   ผู้บังคับบัญชำชั้นต้น                   
 (     ) 



กชท.๐๒ 

 

๑๖ 

ต ำแหน่ง      
วันที่      เดือน   พ.ศ.   

 
 

ตอนที่ ๒ ควำมเห็นของผู้บังคับบัญชำเหนือกว่ำผู้บังคับบัญชำชั้นต้น 

               
              
              
              
              
              
              
              
              
              
              
               

 จำกกำรตรวจสอบและพิจำรณำในเบื้องต้นมีควำมเห็นว่ำ             
ซึ่งเป็น   (ข้าราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษา/ พนักงานสถาบัน)    ต ำแหน่ง             
ระดับ       มีคุณสมบัติ ลักษณะงำนในหน้ำที่ควำมรับผิดชอบ ควำมรู้
ควำมสำมำรถ ทักษะ สมรรถนะ และมีผลกำรปฏิบัติงำนในหน้ำที่ควำมรับผิดชอบ   (เข้าข่าย/ ไม่เข้าข่าย)     
ที่จะเสนอให้พิจำรณำเพื่อแต่งตั้งข้ึนด ำรงต ำแหน่ง    ระดับ           
ได ้และเห็นสมควรให้น ำเสนอ กชท. เพ่ือพิจำรณำด ำเนินกำรต่อไป  

ลงชื่อ                        
 (     ) 

ต ำแหน่ง      
วันที่      เดือน   พ.ศ.   



กชท.๐๒ 

 

๑๗ 

 

 

 

ส่วนที่ ๗ 
ผลกำรพจิำรณำประเมินคุณภำพผลงำน 

ของคณะอนุกรรมกำรผู้ทรงคุณวุฒิเพื่อท ำหน้ำที่ประเมินผลงำน  
และจริยธรรมและจรรยำบรรณทำงวิชำชีพ 

 คณะอนุกรรมกำรผู้ทรงคุณวุฒิเพ่ือท ำหน้ำที่ประเมินผลงำน และจริยธรรมและจรรยำบรรณทำง
วิชำชีพ ของ           ตำมค ำสั่งสถำบันบัณฑิตพัฒนบริหำรศำสตร์ ที่          
ในกำรประชุมครั้งที ่  เมื่อวันที่           ได้พิจำรณำผลกำรประเมินคุณภำพ
ผลงำนที่เสนอประกอบกำรพิจำรณำเพ่ือแต่งตั้งขึ้นด ำรงต ำแหน่ง          
ระดับ     โดยวิธี   ของ                      
แล้ว เห็นว่ำ 

 ๑. คู่มือปฏิบัติงำน จ ำนวน        เรื่อง มีคุณภำพอยู่ในเกณฑ์ที่ก ำหนด จ ำนวน        เรื่อง ได้แก ่

  ๑.๑            
               

  ผู้ขอมีส่วนร่วมในผลงำน ร้อยละ   มีคุณภำพอยู่ในระดับ    

  ๑.๒            
               

  ผู้ขอมีส่วนร่วมในผลงำน ร้อยละ   มีคุณภำพอยู่ในระดับ    

 ๒. ผลงำนเชิงวิเครำะห์ หรือผลงำนเชิงสังเครำะห์ จ ำนวน       เรื่อง มีคุณภำพอยู่ในเกณฑ์ที่
ก ำหนด จ ำนวน        เรื่อง ได้แก่ 



กชท.๐๒ 

 

๑๘ 

  ๒.๑            
               

  ผู้ขอมีส่วนร่วมในผลงำน ร้อยละ   มีคุณภำพอยู่ในระดับ    

  ๒.๒            
               

  ผู้ขอมีส่วนร่วมในผลงำน ร้อยละ   มีคุณภำพอยู่ในระดับ    

  ๒.๓            
               

  ผู้ขอมีส่วนร่วมในผลงำน ร้อยละ   มีคุณภำพอยู่ในระดับ    

 

 โดยสรุปที่ประชุมคณะอนุกรรมกำรผู้ทรงคุณวุฒิเพ่ือท ำหน้ำที่ประเมินผลงำน และจริยธรรมและ
จรรยำบรรณทำงวิชำชีพ ของ                         ซึ่งขอแต่งตั้งขึ้น
ด ำรงต ำแหน่ง          ระดับ                มีมติด้วย
คะแนนเสียง    เห็นว่ำ         

   สมควรได้รับกำรแต่งตั้งขึ้นด ำรงต ำแหน่ง       ระดับ   
โดยมีสรุปผลกำรประเมินผลงำน (ประกอบด้วย: ผลงำนมีเนื้อหำเกี่ยวกับเรื่องอะไร ผลที่ได้รับกำรน ำไปใช้
ประโยชน์ และแสดงให้เห็นถึงควำมเชี่ยวชำญอย่ำงไร) ดังนี้       
              

   ไม่สมควรได้รับกำรแต่งตั้งขึ้นด ำรงต ำแหน่ง       ระดับ   
โดยมีสรุปผลกำรประเมินผลงำน ดังนี้          
              

   ขอให้ส่งผลงำนเพิ่มเติม ดังนี้         
               

   ขอให้แก้ไขปรับปรุงผลงำนเดิมเพื่อพิจำรณำใหม่ ดังนี้     
               

ลงชื่อ    ประธำนอนุกรรมกำร 
      (    ) 



กชท.๐๒ 

 

๑๙ 

ลงชื่อ    อนุกรรมกำรผู้ทรงคุณวุฒิ 
     (    ) 

ลงชื่อ    อนุกรรมกำรผู้ทรงคุณวุฒิ 
     (    ) 

ลงชื่อ    อนุกรรมกำรผู้ทรงคุณวุฒิ 
     (    ) 

ลงชื่อ    เลขำนุกำร 
     (    ) 
 
 
 
 

ส่วนที่ ๘ 
ผลกำรพจิำรณำของ กชท. 

 คณะกรรมกำรพิจำรณำแต่งตั้งต ำแหน่งประเภทวิชำชีพเฉพำะหรือเชี่ยวชำญเฉพำะ และต ำแหน่ง
ประเภททั่วไป สถำบันบัณฑิตพัฒนบริหำรศำสตร์ หรือ กชท. ในกำรประชุมครั้งที่          /         
เมื่อวันที่    พิจำรณำผลกำรประเมินคุณภำพผลงำนของ          
ตำมที่คณะอนุกรรมกำรผู้ทรงคุณวุฒิเพ่ือท ำหน้ำที่ประเมินผลงำน และจริยธรรมและจรรยำบรรณทำง
วิชำชีพเสนอแล้วเห็นว่ำ   (คู่มือปฏิบัติงาน/  ผลงานเชิงวิเคราะห์/ ผลงานเชิงสังเคราะห์)  มีคุณภำพ     
(อยู่/ ไม่อยู่)    ในเกณฑ์ท่ีก ำหนด และเป็นผู้มีจริยธรรมและจรรยำบรรณทำงวิชำชีพตำมท่ี ก.พ.อ. ก ำหนด 
จึงเห็น    (สมควร/ ไม่สมควร)    ให้แต่งตั้ง       ขึ้นด ำรงต ำแหน่ง      
ระดับ        ตั้งแต่วันที่                   และให้น ำเสนอคณะกรรมกำร
บริหำรงำนบุคคลเพ่ือพิจำรณำอนุมัติต่อไป  

ลงชื่อ                        
 (     ) 



กชท.๐๒ 

 

๒๐ 

ประธำน/ เลขำนุกำร กชท. 
วันที่      เดือน   พ.ศ.   

 
 
 
 
     
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ส่วนที่ ๙ 
มติคณะกรรมกำรบริหำรงำนบุคคล สถำบันบัณฑิตพฒันบริหำรศำสตร ์

 คณะกรรมกำรบริหำรงำนบุคคล สถำบันบัณฑิตพัฒนบริหำรศำสตร์ ในกำรประชุมครั้งที่    /       
เมื่อวันที่    พิจำรณำแล้วมีมต ิ    (อนุมัติ/ ไม่อนุมัติ)  

  ๑. ให้แต่งตั้ง    ซึ่งเป็น     (ข้าราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษา/ 
พนักงานสถาบัน)     ให้ด ำรงต ำแหน่ง     ระดับ             
ได้ตั้งแต่วันที ่       

  ๒. ให้อธิกำรบดีออกค ำสั่งแต่งตั้งบุคลำกรตำมข้อ ๑ 



กชท.๐๒ 

 

๒๑ 

ลงชื่อ                        
 (     ) 

ประธำน/ เลขำนุกำรคณะกรรมกำรบริหำรงำนบุคคล 
วันที่      เดือน   พ.ศ.   

 
 
 
 
     
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


