
 

 
โครงการส่งเสริมบุคลากรที่พร้อมเรียนรู้ (Personal Mastery) เพื่อสร้างวัฒนธรรมองค์กรแห่งการเรียนรู้  

และศึกษาดูงานแนวเส้นทางโครงการระบบขนส่งมวลชน จังหวัดภูเก็ต 
                               กิจกรรมที่ 1 การถ่ายทอดองค์ความรู้เกีย่วกับการด าเนินงานขององค์กร 

                                 กิจกรรมที่ 2 การศึกษาดูงานและแลกเปลี่ยนเรียนรู้แนวเส้นทางโครงการระบบขนส่งมวลชน จังหวัดภูเกต็ 

 
 

วัตถุประสงค์ 1. เพื่อให้บุคลากรเกิดการเรียนรู้ ตระหนักถึงในภารกิจการด าเนินการโครงการระบบรถไฟฟ้าขนส่งมวลชนที่อยู่ในความ
รับผิดชอบของ รฟม. และปลูกจิตส านึกในการสร้างวัฒนธรรมองค์กรแห่งการเรียนรู้  

2. เพื่อให้บุคลากรได้มีการน าความรู้ที่ได้มาแบ่งปันแลกเปลี่ยนเรียนรู้ซึ่งกันและกัน ก่อให้เกิดการพัฒนางานอย่างต่อเนื่อง
และส่งต่อการเป็นองค์กรแห่งการเรียนรู้ (Learning Organization)     

3. เพื่อเป็นการถ่ายทอดองค์ความรู้และแลกเปลี่ยนความรู้ของบุคลากรภายในองค์กร จากผู้บริหารส่งต่อความรู้ให้แก่
บุคลากรรุ่นใหม่ในองค์กร   

4. เพื่อกระตุ้นและส่งเสริมบุคลากรขององค์กรในการสร้างจิตส านึกเป็นส่วนหนึ่งของการด าเนินงานขององค์กร 
 

กลุ่มเป้าหมาย พนักงาน ระดับ 5 – 6 ทุกสังกัด ฝ่าย /ส านัก จ านวน 50 คน 

คุณสมบัติทั่วไป  พนักงาน ระดับ 5 – 6 ทุกสังกัด ฝ่าย /ส านัก 

 มีสุขภาพ รา่งกายแข็งแรง และสามารถเข้าร่วมกิจกรรมได้ครบจนจบหลักสูตร 

 มีอายุงานนับตั้งแต่วันทีเ่ริม่ปฏิบตัิงานไม่น้อยกว่า 1 ปี  (พนักงานทีไ่ดร้ับการบรรจุแต่งตั้งกอ่นวนัที่ 3 กุมภาพันธ์ 2562) 

 ไม่เคยผ่านการฝึกอบรมโครงการถา่ยทอดและแลกเปลี่ยนเรียนรู้ หลกัสูตรส่งเสริมบุคลากรที่พร้อมเรียนรู้ (Personal 
Mastery) และศึกษาดูงานระบบขนส่งมวลชน จังหวัดเชียงใหม่  

คุณสมบัติเฉพาะ  พร้อมเรียนรู้ หมั่นแสวงหาความรู้ใหม่ๆ พร้อมเรียนรู้ สามารถปรับตวัต่อการเปลีย่นแปลงตา่ง ๆ ได้น าความรูม้าปรับปรุง
พัฒนางาน และน าความรู้มาประยุกต์ใช้ให้เกดิประสิทธผิลกับองค์กร 

 มีความริ่เริ่มสร้างสรรค์ มีความคิดริเริ่ม สร้างสรรค์ เพื่อเพิ่มคุณค่าในงานสามารถปรับใช้เทคโนโลยีเพื่อพัฒนางานให้
เกิดประสิทธิผล 

 มีความรู้ ความเช่ียวชาญเพื่อพัฒนางานอย่างต่อเนื่อง ความรู้พื้นฐานเกี่ยวกับองค์กร มีความรู้เช่ียวชาญในงานมีความสามารถ
คิดวิเคราะห์ ประเด็นทีเ่กี่ยวข้องกับการท างานและสามารถตัดสินใจแก้ไขสถานการณ์เฉพาะหน้าได้ 

 มีความสามารถถ่ายทอด แบ่งปัน ความรู้ให้แก่เพื่อนร่วมงาน 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
                               หลักเกณฑ์การพิจารณาคัดเลือกผู้เข้าร่วมโครงการฯ 

ส่วนที่ 1 :  การประเมนิพฤตกิรรมการเปน็ผูม้ีความรู้
ความสามารถสูง (Mastery) ตามวฒันธรรม
องค์กร รฟม. นิยามใหม ่

ส่วนท่ี 2 :  การทดสอบความรู้พื้นฐานขององค์กร   

 

ค าช้ีแจง :   1. ผู้สมัครเขียนบรรยายพฤติกรรมที่
แสดงออกถึงการ เป็นผู้ใฝเ่รียนรู้ตาม
พฤติกรรมที่ก าหนด  

       2. ผู้บังคับบัญชาประเมินพฤตกิรรมใน  
             แบบฟอร์มที่ก าหนด     

ค าช้ีแจง :   ผู้สมัครจะต้องผ่านการทดสอบความรู้พื้นฐาน
ขององค์กร การทดสอบความรู้พื้นฐานขององค์กร (ผู้ที่ผ่าน
การทดสอบ ต้องได้คะแนน ไม่ต่ ากว่าร้อยละ 60 ของคะแนน
เต็มทั้งหมด / คะแนนเต็ม 50 คะแนน )  

พฤติกรรม การพิจารณา  หัวข้อ จ านวน 
(ข้อ) 

(1) พร้อมท่ีจะเรียนรู้   
(2) มีความรเิริ่ม

สร้างสรรค์  
(3) มีความรู้ ความ

เชี่ยวชาญเพื่อพัฒนา
งานอย่างต่อเนื่อง    

ผู้บังคับบญัชาประเมิน
พฤติกรรม ตามแบบ
ประเมินพฤติกรรมไม่ต่ า
กว่า ร้อยละ 70  ของ
เกณฑ์การประเมิน 

1 
 ความรู้พื้นฐานขององค์กร วิสัยทัศน์ 

ภารกิจ เป้าประสงค์ และบริบทของ
องค์กร 

20 

2 ภาพรวมการด าเนินงานโครงการรถไฟฟ้า
ที่อยู่ในความรับผดิชอบขององค์กร 

10 

3 ข้อบังคับการรถไฟฟ้าขนส่งมวลชนแห่ง
ประเทศไทย 

5 

4 การบริหารความเสี่ยงขององค์กร   5 
5 ค่านิยม วัฒนธรรมองค์กร นิยามใหม ่รฟม.   10 

รวม 
 
 

50 

ระยะเวลาการส่ง 
แบบประเมิน 

บัดนี้  -  14 กุมภาพันธ์ 2563  
 
 

ประกาศรายชื่อ     
ผู้มีสิทธิ์สอบคัดเลือก 

วันจันทร์ที่ 17 กุมภาพันธ ์2563 

วันที่ทดสอบ  วันพฤหัสบดีที่ 20 กุมภาพันธ์ 2563 
สถานที่ทดสอบ  ห้องประชุม 2 ช้ัน 9 อาคาร 1 รฟม.  
เวลาทดสอบ  09.00 น. – 10.00 น. (60 นาที)   

เกณฑ์ผ่าน 

การคัดเลือก  

ผลการประเมินไม่น้อยกว่า 11 คะแนน  
(ร้อยละ 70 ข้ึนไป)  (คะแนนเตม็ 15 คะแนน) 

มีคะแนนไม่น้อยกว่า 30 คะแนน (ร้อยละ 60) ของจ านวน
คะแนนเตม็ทั้งหมด (50 คะแนน)  

ทั้งนี้ ผู้ที่ผ่านการคัดเลือกจะต้องมีผลการประเมิน ส่วนที่ 1 ไม่น้อยกว่า 11 คะแนน (ร้อยละ 70 ข้ึนไป)  
(คะแนนเต็ม 15 คะแนน) และผลการทดสอบส่วนท่ี 2 ไม่น้อยกว่า 30 คะแนน (ร้อยละ 60) โดย ฝทบ. จะพิจารณาผู้ผ่าน
เข้าร่วมโครงการฯ กิจกรรมที่ 1 การถ่ายทอดองค์ความรู้ฯ จากการเรียงล าดับคะแนนของผู้ ที่ได้คะแนนสูงสุดจนครบ 
จ านวน 50 คน    

ประกาศรายชื่อ 

ผู้ผ่านการคัดเลือก 

วันศุกร์ที่ 28 กุมภาพันธ์ 2563  เวลา 09.00 น.  
- เว็บไซต์ HRD MRTA  (หัวข้อข่าวประชาสมัพันธ์)  
- เว็บไซตศ์ูนย์กลางองค์ความรู้ รฟม. (หัวข้อข่าวสารและกิจกรรม)  
- ระบบงานสารสนเทศ (Intranet) รฟม. หัวข้อข่าวทรัพยากรบุคคล 

 



รายละเอียดการด าเนินโครงการถ่ายทอดและแลกเปลี่ยนเรียนรู้ 
          ผู้ที่ผ่านการคัดลือกโครงการถ่ายทอดและแลกเปลีย่นเรียนรู้ จ านวน 50 คน จะต้องเข้าร่วมกิจกรรมจ านวน 2 กิจกรรม  ได้แก ่

กิจกรรมที่ 1 กิจกรรมที่ 2 
กิจกรรมที่ 1 การถ่ายทอดองค์ความรู้เกี่ยวกับการด าเนินงาน
ขององค์กร 

กิจกรรมที่ 2 การศึกษาดูงานและแลกเปลีย่นเรยีนรู้แนวเส้นทาง                  
โครงการระบบขนส่งมวลชน จังหวัดภูเก็ต 

วัตถุประสงค์  - เพื่อให้บุคลากรเกิดการเรียนรู้ ตระหนักถึง
ภารกิจการด าเนนิการโครงการ  
ระบบรถไฟฟ้าขนส่งมวลชนที่อยู่ในความ
รับผิดชอบของ รฟม. และความรู้พื้นฐาน
เกี่ยวกับองค์กร 

- ปลูกจิตส านึกในการสร้างวัฒนธรรมแห่งการ
เรียนรู้ โดยมีการถ่ายทอดองค์ความรู้จาก
ผู้บริหาร รฟม. 

วัตถุประสงค์  - เพื่อกระตุ้นและส่งเสริมบุคลากรในองค์กรสร้างจิตส านึก
เป็นส่วนหน่ึงของการด าเนินงานของภารกิจขององค์กร  

- เสรมิสร้างวิสัยทัศน์และประสบการณ์จากการศึกษาดู
งานโครงการระบบขนส่งมวลชนรถไฟฟ้า และมองเห็น
โอกาสในการเชื่อมโยงหรือขยายตอ่ยอดภารกิจของ
องค์การในอนาคต  

เนื้อหาอบรม  การถ่ายทอดองค์ความรู้เกี่ยวกับการ
ด าเนินงานขององค์กร แบ่งเป็น 4 ด้าน ได้แก่  
1)  การพัฒนาและส่งเสริมบุคลากรใฝ่เรยีนรู้   
2)  โครงการระบบรถไฟฟ้าขนส่งมวลชนท่ีอยู่    

ในความรับผดิชอบ 
3)  การบริหารความเสี่ยงขององค์กร 
4)  การบริหารจัดการความรู้ภายในองค์กร 
หมายเหตุ : รายละเอียดหวัข้อและวิทยากร  
             ปรากฏทา้ยเอกสาร 

เนื้อหาอบรม  ภาคการศึกษาดูงานและแลกเปลี่ยนเรียนรู้  
(ระยะเวลา 3 วัน 2 คืน)   
1) แนวเส้นทางโครงการระบบขนส่งมวลชน จังหวัดภเูก็ต   
2) Phuket Smart City ส านักงานส่งเสริมเศรษฐกิจดิจิทลั 
(DEPA) 
3) ศูนย์การเรียนรู้พิพิธภัณฑ์ภูเกต็มิวเซี่ยม (Phuket 
Museum)   
  
 

กลุ่มเป้าหมาย  พนักงานระดับ 5 – 6 ที่ผ่าน เกณฑ์                  
การคัดเลือกเข้าร่วมโครงการ จ านวน 50 คน  

กลุ่มเป้าหมาย ผู้เข้ารับการฝึกอบรมที่ผา่นเกณฑก์ิจกรรมที่ 1  
การถ่ายทอดองค์ความรู้เกี่ยวกับการด าเนินงานขององค์กร 
 

วันท่ีอบรม  วันท่ี 12 - 13  และ 17 – 18 มีนาคม 2563  
 

วันท่ีอบรม  รุ่น 1 ระหว่างวันท่ี 25 – 27 มีนาคม 2563 
รุ่น 2 ระหว่างวันท่ี 1 – 3 เมษายน 2563 
(ระยะเวลาการศึกษาดูงาน สามารถเปลี่ยนแปลงได้ตาม
ความเหมาะสม) 

เวลา  09.00 น. – 16.00 น.  เวลา ห้องประชุม 2  
ช้ัน 9  
อาคาร 1  
รฟม.   
 

สถานท่ีอบรม 1) แนวเส้นทางโครงการระบบขนส่งมวลชน จังหวัดภูเก็ต   
2) Phuket Smart City ส านักงานส่งเสริมเศรษฐกิจดิจิทัล 
(DEPA) 
3) ศูนย์การเรียนรู้พิพิธภัณฑ์ภูเก็ตมิวเซี่ยม (Phuket Museum)   

เกณฑ์การผ่าน
กิจกรรมที่ 1  

- มีผลการทดสอบความรู้ Post-test                      
ไม่ต่่ากว่า ร้อยละ 70  

- มีระยะเวลาเข้ารับการถ่ายทอดความรู้               
ไม่น้อยกว่า ร้อยละ 70   

 

เกณฑ์การผ่าน

กิจกรรมที่ 2 

- ต้องมีระยะเวลาเข้ารับการฝึกอบรมและศึกษาดูงาน 
ไม่ต่่ากว่าร้อยละ 80 

- เป็นผู้มีความตั้งใจในการเข้ารับการฝึกอบรมและให้ความร่วมมือ
ในการเข้าร่วมกิจกรรมทุกกิจกรรมตามที่ก าหนดในหลักสูตร 

- จัดส่งรายงานสรุปการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ ตามระยะเวลาที่ก าหนด 



 
หมายเหต ุ ทั้งนี้  ผู้เข้ารับการฝึกอบรมที่ผ่านเกณฑ์

กิจกรรมที่ 1 จะไดเ้ข้าร่วมในกิจกรรมที่ 2 
การศึกษาดูงานและแลกเปลี่ยนเรยีนรู้ระบบ
ขนส่งมวลชน จังหวัดภูเกต็ 
 

  

ด าเนินการโดย   แผนกบริหารจัดการความรู้  
กองพัฒนาบุคลากรและระบบงาน  
ฝ่ายทรัพยากรบุคคล   
 

ด าเนินการโดย   แผนกบริหารจัดการความรู้  
กองพัฒนาบุคลากรและระบบงาน  
ฝ่ายทรัพยากรบุคคล   

สอบถาม
ข้อมูล  

โทร 0 2746 4000 ต่อ 1272 (คุณจิรฎัฐ์ฯ)  / 1253 คุณพิชชาภรณ์    

สิทธิประโยชน์ 
ที่ได้รับ  

ผู้ที่ผ่านกิจกรรมที่ 1 การถ่ายทอดองค์ความรู้เกี่ยวกับการด าเนินงานขององค์กร และกิจกรรมที่ 2 การศึกษาดูงานและ
แลกเปลี่ยนเรียนรู้แนวเส้นทางโครงการระบบขนส่งมวลชน จังหวัดภูเก็ต จะถือว่าผ่านตัวช้ีวัดระดับการพัฒนาตนเองและ               
การแลกเปลี่ยนเรียนรู้ ตามเป้าประสงค์สร้างวัฒนธรรมแห่งการเรียนรู้ในองค์กรตามแผนวิสาหกิจปีงบประมาณ 2560 – 2565 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

    รายชื่อผู้บริหารและพนักงานถ่ายทอดองค์ความรู้    
กิจกรรมที่ 1 การถ่ายทอดองค์ความรู้เกี่ยวกับการด าเนินงานขององค์กร 

ด้าน หัวข้อ วิทยากร ต าแหน่ง 
1.การพัฒนาและส่งเสริม
บุคลากรใฝ่เรียนรู้   

ก้าวอย่างไรให้ก้าวหน้าไปพร้อมกับองค์กร นายภคพงศ์ ศิริกันทรมาศ    
 

ผวก.     

2.โครงการระบบรถไฟฟ้าขนส่ง
มวลชนที่อยู่ในความรับผิดชอบ 

โครงการระบบรถไฟฟ้าขนส่งมวลชนที่อยู่ใน
ความรับผิดชอบของ รฟม. และรูปแบบการ
ด าเนินการลงทุนโครงการรถไฟฟ้า 

นายกาจผจญ อุดมธรรมภักดี ผอ.ฝพค. 

 ภาพรวมการก่อสร้างโครงการรถไฟฟ้า  นายสุรเชษฐ์ เหล่าพูลสุข รผว. 
 การด าเนินโครงการระบบรถไฟฟ้าขนส่ง

มวลชน จังหวัดภูเก็ต 
นายธีรพันธ์  เตชะศิรินุกูล รผก. 

 
 ความปลอดภัยในระบบรถไฟฟ้า 

(General Safety)   
ทีมวิทยากรศูนย์ฝึกอบรม            
ในระบบราง รฟม.  

ฝปก. 

3.การบริหารความเสี่ยง                
การด าเนินงานขององค์กร 

การบริหารความเสี่ยงองค์กร  นายฤทธิกา  สุภารัตน์ รผบ. 

4.การบริหารจัดการความรู้
ภายในองค์กร  

การบริหารจัดการความรู้ภายในองค์กร นายจิรัฎฐ์     สีขาว หน.บร. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

  
 
 
 
 
 

แบบประเมินพฤติกรรมด้านใฝ่เรียนรู้ 
 โครงการส่งเสริมบุคลากรที่พร้อมเรียนรู้ (Personal Mastery)  

เพ่ือสร้างวัฒนธรรมองค์กรแห่งการเรียนรู้ และศึกษาดูงานแนวเส้นทางโครงการระบบขนส่งมวลชน จังหวัดภูเก็ต 
 

   กิจกรรมที่ 1 : การถ่ายทอดองค์ความรู้เกี่ยวกับการถ่ายทอดองค์ความรู้เกี่ยวกับการด าเนินงานขององค์กร                 
   กิจกรรมที่ 2 :  การศึกษาดูงานแนวเส้นทางโครงการระบบขนส่งมวลชน จังหวัดภูเก็ต 
  

 
 
ที่...........................                                                                                           ลงวันท่ี............................................               
เรียน  ผอ.ฝทบ. 
 
                            ฝ่าย/ส านัก                            ขอส่งแบบประเมินพฤติกรรมใฝ่เรียนรู้ของ (นาย /นางสาว นาง).............................................................                                                            
ต าแหน่ง............................................สังกัด............................เพื่อเข้ารับการสอบคัดเลือก เข้ารับการฝึกอบรมโครงการส่งเสรมิบุคลากรที่
พร้อมเรียนรู้ (Personal Mastery) เพื่อสร้างวัฒนธรรมองค์กรแห่งการเรยีนรู้ และศึกษาดูงานแนวเส้นทางโครงการระบบขนส่งมวลชน 
จังหวัดภูเก็ต 
 
                      จึงเรียนมาเพื่อโปรดด าเนินการ 
 
 
 
 
 
                                                                                               
 
 
 
 
 หมายเหตุ : แบบประเมินพฤติกรรมด้านใฝ่เรยีนรู้  อยู่ในส่วนหน้าท่ี 2 และ 3  
 
 
 
 

          ลงช่ือ ....................................................... 
                 (.......................................................) 
       ต าแหน่ง ...................................................... 
                  (ส าหรับผู้บังคับบญัชาระดับ 12 ข้ึนไป 

           สังกัด สปอ. ให้ ผอ.สปอ. เป็นผู้ประเมินโดยตรง)   
   
 

 

 

 

 

 

 



 

 

 ส่วนที่ 1 :  แบบประเมินพฤติกรรรมด้านใฝ่เรียนรู้ 
 
ค าชี้แจง 

1) ผู้เข้าร่วมโครงการเขียนบรรยายพฤติกรรม สถานการณ์ หรือเหตุการณ์ ที่แสดงถึงการเป็นผู้ใฝเ่รียนรู้ (Mastery)  

ลงในช่องบ่งช้ีพฤติกรรม  

2) เขียนพฤติกรรมตัวอย่างพฤติกรรม สถานการณ์หรือเหตุการณ์ ที่แสดงถึงพฤติกรรมที่ท่านเลือก  

3) ผู้บังคับบัญชาระดับ 12 ขึ้นไป เป็นผู้ประเมินพฤติกรรมตามคะแนนระดับค่าเป้าหมาย  

(สังกัด สปอ. ผอ.สปอ. เป็นผู้ประเมิน) 
 
โปรดพิจารณาแล้วขีดเครื่องหมาย  ลงในช่องว่างที่ตรงกับความคดิเหน็ที่มีต่อผูร้ับการประเมิน ตรงตามความเปน็จริงในช่องผลการประเมนิ ดังนี ้

5 หมายถึง แสดงพฤติกรรมนี้อย่างชัดเจนมาก      
                 4    หมายถึง พฤติกรรมนี้แสดงให้เห็นเป็นที่น่าพอใจ  

3     หมายถึง  แสดงพฤติกรรมนี้ให้เห็นบ้างพอสมควร       
2     หมายถึง  พฤติกรรมนี้แสดงให้เห็นน้อยมาก   

                    1     หมายถึง  ไม่แสดงพฤติกรรมนี้ใหเ้ห็นเลย 

แบบประเมินพฤติกรรรมด้านใฝ่เรียนรู้ 

 
ผลการประเมินพฤติกรรม              

(ประเมินโดยผู้บังคับบัญชาระดบั 

12 ขึ้นไป ) 

คะแนนตามระดับค่า
เป้าหมาย 

น้อย                           มาก            

ที ่

พฤติกรรมด้านใฝ่เรียนรู ้

                   
พฤติกรรมบ่งชี้พฤติกรรมสนับสนุน 

ผลการประเมิน 
1 2 3 4 5 

1. พฤติกรรมพร้อมเรียนรู้    ตัวอย่าง : มีการจัดท ากระบวนการขั้นตอน          
ในการท างาน เพื่อปรับปรุงและพัฒนางาน เป็น
แนวทางปฏิบัต ิ
 
...…………………………………………………………………
…………………………………………………………………
…………………………………………………………………
…………………………………………………………………
………………………………………………………………... 

     

- หมั่นแสวงหาความรู้ใหม่ๆ 

- พร้อมเรียนรู้และสามารถปรับตัวต่อ

การเปลี่ยนแปลงได้ 

- น าความรู้มาปรับปรุง พัฒนางาน 

และน าความรู้มาประยุกต์ใช้ให้เกิด

ประสิทธิผลกับองค์กร 

 

    



 

 

 

 

 

 

ที ่

พฤติกรรมด้านใฝ่เรียนรู ้

                   
พฤติกรรมบ่งชี้พฤติกรรมสนับสนุน 

ผลการประเมิน 
1 2 3 4 5 

2. พฤติกรรมมีความคิดริเริ่มสร้างสรรค์ ตัวอย่าง: มีการปรับปรุงกระบวนการท างาน 
โดยใช้ เทคโนโลยี การเก็บข้อมู ลไฟล์ งาน               
โดยแสกน QR Code เพื่อสะดวกในการจัดเก็บ
ฐานข้อมูลและง่ายต่อการสืบค้นข้อมูล   

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

     

- มีความริเริ่ม สร้างสรรค์ เพื่อเพิ่มคุณค่าในงาน 

- สามารถปรับตัวใช้เทคโนโลยี เพื่อพัฒนางาน

ให้เกิดประสิทธิผล  

 

    

3. พฤติกรรมมีความรู้ ความเชี่ยวชาญ
พัฒนางานอย่างต่อเนื่อง  

ตัวอย่าง : มีความรู้พื้นฐานเกี่ยวกับองค์กรและ  

มีความรู้  ความเชี่ ยวชาญในงานจนได้ รับ     

ความไว้วางใจจากบุคคลอื่น  
 

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

1 2 3 4 5 

- ความรู้พ้ืนฐานเกี่ยวกับองค์กร  

- มีความรู้เชี่ยวชาญในงานจนได้รับความ

ไว้วางใจจากคนภายในองค์กรและ

ภายนอกองค์กร  

- มีความสามารถคิดวิเคราะห์ ประเด็นที่

เกี่ยวข้องกับการท างานและสามารถ

ตัดสินใจแก้ไขสถานการณ์เฉพาะหน้า 

     

คะแนนประเมินพฤติกรรม รวม  
คะแนน  

ร้อยละ  

 

หมายเหตุ : บุคลากรที่ได้รับการคัดเลือก ต้องมีคะแนนประเมนิผลของผู้บังคับบัญชาระดับ 12 ขึน้ไป ไม่ต่ ากว่า ร้อยละ 70  

              (คะแนนรวม 11 คะแนนขึน้ไป)  

 

 



 

 

ส่วนที๋ 2 :  ให้ท่านแสดงแนวคิดว่าจะสามารถน าประโยชน์จากการอบรมโครงการนี้น ามาใช้ในการปฏิบัติงานให้แก่ รฟม. อย่างไร 
(ส าหรับพนักงานท่ีสมัครเข้าร่วมโครงการ)      
..................................................................................................................................................................................................................................................................... 
..................................................................................................................................................................................................................................................................... 
..................................................................................................................................................................................................................................................................... 
..................................................................................................................................................................................................................................................................... 
..................................................................................................................................................................................................................................................................... 
..................................................................................................................................................................................................................................................................... 
..................................................................................................................................................................................................................................................................... 
..................................................................................................................................................................................................................................................................... 
..................................................................................................................................................................................................................................................................... 
..................................................................................................................................................................................................................................................................... 
..................................................................................................................................................................................................................................................................... 
..................................................................................................................................................................................................................................................................... 
..................................................................................................................................................................................................................................................................... 
..................................................................................................................................................................................................................................................................... 
................................................................................................................................................................................................................................................................ 
 

 

 

 

 

          

 

 

เห็นชอบ    ให้สมัครเข้าร่วมโครงการถ่ายทอดและแลกเปลี่ยนเรียนรู้ 

ไม่เห็นชอบ เนื่องจาก.................................................................... 

 

 

 

 

 

 

 

    ลงช่ือ............................................................ 
           (...........................................................) 
ต าแหน่ง  ....................................................... 

(ส าหรับผู้บังคับบัญชาระดับ 12 ข้ึนไป)  
 (สังกัด สปอ. ให้ ผอ. สปอ. เป็นผูป้ระเมินพฤติกรรม) 

ความเห็นของผู้บังคับบัญชาระดบั 12 ข้ึนไป 

สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ : แผนกบริหารจดัการความรู้ กองพัฒนาบุคลากรและระบบงาน ฝ่ายทรัพยากรบุคคล โทร 1253 และ 1272   

ลงช่ือ............................................................ 
      (...........................................................) 
ต าแหน่ง...................................................... 
              (ส าหรับผู้เข้าร่วมโครงการ)   

ลงช่ือ............................................................ 
      (...........................................................) 
ต าแหน่ง...................................................... 
              (ส าหรับผู้บังคับบัญชาโดยตรง)    


