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ตารางแสดงรายละเอียดและค าอธิบายของเกณฑ์และตวัชี้วัดการประเมินในแต่ละระดับ ของสายวิชาการ  
 

เกณฑ์และตัวชี้วัด 
การประเมินในแต่ละระดับ 

ผู ้
บริหาร อจ. อจ. 

สนง (5) (4) (3) (2)  (1) 

1. ภาระงานตามต าแหน่งงาน 50% 60% 50%      
1.1 ภาระงานหลัก  15% 60% 15%      

(1) ภาระการสอน: งานสอน รวมถึง
การเตรียมการสอน หรือการวิจัยค้นคว้า 
เพื่อการสอนที่ก าหนดไว้ส าหรับ
ผู้ปฏิบัติงานที่เป็นอาจารย์และการผลิตผล
งานทางวิชาการของอาจารย์ หากมีภาระ
การสอนไม่ครบตามเกณฑ์ 

หมายเหตุ การคิดภาระการสอนของ
ผู้บริหารมหาวิทยาลัยพายัพและคณาจารย์
ที่ได้รับมอบหมายให้รับผิดชอบงานอื่น ให้
เป็นไปตาม ประกาศสภามหาวิทยาลัย
พายัพ เรื่อง หลักเกณฑ์การคิดภาระงาน
และการเทียบภาระการสอนของผู้บริหาร
มหาวิทยาลัยพายัพและคณาจารย์ที่ได้รับ
มอบหมายให้รับผิดชอบงานอื่น พ.ศ. 
2559 กรณีมีภาระการสอนไม่ครบตาม
หลักเกณฑ์ข้างต้นให้มีการผลิตผลงานทาง
วิขาการตามเกณฑ์และตัวชี้วัดนี้เช่นกัน 

7.5% 30% 7.5% - มีภาระการสอน ครบ 24 
ภารกิจ/สัปดาห์  
และมีผลงานวิชาการ 2 
ชิ้นขั้นไป หรือ มีภาระการ
สอนไม่ต่ ากว่า 18 ภารกิจ/
สัปดาห์ และมีผลงาน
วิชาการตามระดับ (2) 
จ านวน 3 ชิ้นขึ้นไป  
 
- มีผลการประเมินการ
สอนทุกรายวิชาเฉลี่ย ≥ 4  
 

- มีภาระการสอน ครบ 24 
ภารกิจ/สัปดาห์ และมี
ผลงานวิชาการ 1 ชิ้น หรือ 
มีภาระการสอนไม่ต่ ากว่า 
18 ภารกิจ/สัปดาห์ และมี
ผลงานวิชาการตามระดับ 
(2) จ านวน 2 ชิ้น  
 
- มีผลการประเมินการ
สอนทุกรายวิชาเฉลี่ย ≥ 4 
 

- มีภาระการสอน ครบ 
24 ภารกิจ/สัปดาห์ 
หรือ  มีภาระการสอนไม่
ต่ ากว่า 18 ภารกิจ/
สัปดาห์ และ มีผลงาน
วิชาการตามระดับ (2) 
จ านวน 1 ชิ้น 
 
- มีผลการประเมินการ
สอนทุกรายวิชาเฉลี่ย ≥ 
3.51 
 

- มีภาระการสอนไม่ต่ า
กว่า 18 ภารกิจ/สัปดาห์ 
หรือ มีภาระการสอนต่ า
กว่า 18 ภารกิจ/สัปดาห์ 
และ มีผลงานวิชาการ 
ได้แก่ งานวิจัย/งาน
สร้างสรรค์/หนังสือ/
ต ารา/บทความวิจัย/
บทความวิชาการ 1 ชิ้น 
 

มีภาระการสอนต่ ากว่า 
18 ภารกิจ/สัปดาห์ 
และ ไม่มผีลงาน
วิชาการ 
 

 

(2) งานวิจัย งานสร้างสรรค์ และ/
หรือผลงานทางวิชาการอื่น:   

(3) งานบริการวิชาการสู่สังคม :  
(4) งานท านุบ ารุงศิลปวัฒนธรรม

และ/หรืองานพัฒนานักศึกษา: 

7.5% 30% 7.5% ครบ ทุกภารกิจรวมกัน
เกินกว่า 15.00 ภารกิจ/
สัปดาห ์

ครบ ทุกภารกิจรวมกันอยู่
ระหว่าง 11.01-15.00 
ภารกิจ/สัปดาห์ 

ทุกภารกิจรวมกัน 
11.00 ภารกิจ/สัปดาห ์

ทุกภารกิจรวมกันอยู่
ระหว่าง 8.00-10.99 
ภารกิจ/สัปดาห ์

ทุกภารกิจรวมกัน ต่ า
กว่า 8.00 ภารกิจ/
สัปดาห์ 

(2) งานวิจยั งานสร้างสรรค์ และ/หรือผลงานทางวชิาการอื่น: 
งานวจิัย งานสรา้งสรรค์ หมายความว่า ผลงานทางวิชาการท่ีเป็นงานศึกษาหรอืงานค้นควา้อย่างมีระบบดว้ยวิธีวิทยาการวิจัยท่ีเป็นที่ยอมรับในสาขาวิชานั้นๆ และมีวัตถุประสงค์ที่ชัดเจนเพื่อให้ได้มาซึ่งข้อมูล ค าตอบหรือ

ข้อสรุปรวมทีจ่ะน าไปสู่ความก้าวหนา้ทางวิชาการ หรือเอื้อต่อการน าวิชาการนั้นไปประยุกต์ 
ผลงานทางวิชาการอื่น หมายความวา่ ผลงานทางวิชาการที่นอกเหนือจากงานวิจัย/งานสร้างสรรค์ เช่น เอกสารประกอบการสอน เอกสารค าสอน ต ารา หนังสอื บทความทางวิชาการ งานแปล เปน็ต้น 

(3) งานบริการวิชาการสูส่ังคม: การให้บรกิารทางวชิาการแก่บุคคลหรือหน่วยงานภายนอกและภายในมหาวิทยาลัย โดยอาศัยความรู้และความสามารถทางวิชาการตลอดจนการสร้างเสริมประสบการณ์ในการประยุกต์
วิชาการ อาท ิการเป็นวิทยากร การเป็นผู้บรรยายพิเศษ การอ่านผลงานทางวิชาการในระดับอุดมศึกษา การน าเสนอผลงานทางวิชาการในการประชุมหรือสัมมนาทางวิชาการ การจัดโครงการบรกิารวิชาการ การเป็นกรรมการ
วิชาการ กรรมการวิชาชีพ กรรมการท่ีปรึกษาขององค์การตา่งๆ และงานอื่นๆ ที่มีลักษณะคล้ายคลึงกัน 

(4) งานท านุบ ารุงศิลปวัฒนธรรมและ/หรืองานพัฒนานักศึกษา: 
งานท านุบ ารงุศิลปวัฒนธรรม ไดแ้ก่ งานและ/หรือกิจกรรมอันเกี่ยวเนื่องกับศิลปวัฒนธรรมและประเพณอีันดีงามของชาติ อาทิ การแสดงดนตร ีนาฏศิลป์ นิทรรศการดา้นศิลปะ กิจกรรม ถ่ายทอดหรือเผยแพร่อตัลักษณ์/

เอกลักษณ์วัฒนธรรมที่หลากหลาย กิจกรรมในประเพณีต่างๆ ของชาติ ศาสนา หรือท้องถิน่ กิจกรรมในโอกาสส าคัญทางศาสนา กจิกรรมพัฒนาคุณธรรมจริยธรรม หรือ วันส าคัญที่ราชการก าหนด 
งานพัฒนานกัศึกษา หมายถึง งานที่มีส่วนร่วมในการจัดและด าเนินกจิกรรมของนักศึกษา รวมถึงงานที่ปรกึษา และงานสร้างเสริมศกัยภาพ บคุลิกภาพ ทักษะและประสบการณ์ชีวิตให้แก่นกัศึกษา เพื่อบรรลุความเปน็บัณฑิต

ทีพ่ึงประสงค ์
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เกณฑ์และตัวชี้วัด 
การประเมินในแต่ละระดับ 

ผู ้
บริหาร อจ. อจ. 

สนง (5) (4) (3) (2)  (1) 

1.2 ภาระงานสนับสนุน : การท างาน
ช่วยงานสายสนับสนุนตามภาระงานตามที่
ระบุไว้ในเอกสารก าหนดหน้าที่งาน (Job 
Description) 

- - 35% ผลส าเร็จของงานเป็นไป
ตามเกณฑ์ระดับ (4) และ  
มีส่วนส าคัญในการ
ปรับปรุงและพัฒนางาน
ของหน่วยงานให้มี
ประสิทธิภาพมากขึ้น 

ผลส าเร็จของงานเป็นไป
ตามเกณฑ์ระดับ (3) และ  
มีการแก้ไขปรับปรุงงาน
ของตนเองให้มี
ประสิทธิภาพมากขึ้น 

ผลส าเร็จของงานที่
ปฏิบัติเป็นไปตามภาระ
งานที่ระบุไว้ในเอกสาร
ก าหนดหน้าที่งาน (Job 
Description) หรืองาน
ทีไ่ด้รับมอบหมาย  

ผลส าเร็จของงานที่
ปฏิบัติได้ต่ ากว่าภาระ
งานที่ระบุไว้ในเอกสาร
ก าหนดหน้าที่งาน (Job 
Description) หรืองาน
ทีไ่ด้รับมอบหมาย 

ผลส าเร็จของงานที่
ปฏิบัติได้ต่ ากว่าภาระ
งานที่ระบุไว้ในเอกสาร
ก าหนดหน้าที่งาน (Job 
Description) หรืองาน
ทีไ่ด้รับมอบหมาย หรือ
ก่อให้เกิดความเสียหาย
ต่อหน่วยงาน 

1.3. ภาระงานผู้บริหาร : การท างาน
บริหารงานในสายวิชาการและสาย
สนับสนุนตามภาระงานที่ระบุไว้ในเอกสาร
ก าหนดหน้าที่งาน (Job Description) 
 

35% - - ผลส าเร็จของงานเป็นไป
ตามเกณฑ์ระดับ (4) และ 
มีส่วนส าคัญในการ
ปรับปรุงและพัฒนางาน
ของหน่วยงานให้มี
ประสิทธิภาพมากขึ้น 

ผลส าเร็จของงานเป็นไป
ตามเกณฑ์ระดับ (3) และ  
มีการแก้ไขปรับปรุงงาน
ของตนเองให้มี
ประสิทธิภาพมากขึ้น 

ผลส าเร็จของงานที่
ปฏิบัติเป็นไปตามภาระ
งานที่ระบุไว้ในเอกสาร
ก าหนดหน้าที่งาน (Job 
Description) หรืองาน
ที่ได้รับมอบหมาย  

ผลส าเร็จของงานที่
ปฏิบัติได้ต่ ากว่าภาระ
งานที่ระบุไว้ในเอกสาร
ก าหนดหน้าที่งาน (Job 
Description) หรืองาน
ที่ได้รับมอบหมาย 

ผลส าเร็จของงานที่
ปฏิบัติได้ต่ ากว่าภาระ
งานที่ระบุไว้ในเอกสาร
ก าหนดหน้าที่งาน (Job 
Description) หรืองาน
ที่ได้รับมอบหมาย หรือ
ก่อให้เกิดความเสียหาย
ต่อหน่วยงาน 

2 ภาระงานอื่น 10% 10% 10%      
2.1 ภาระงานอื่นๆ:   
ภาระงานอื่นๆ: ได้แก่ งานอื่นที่ได้รับ
มอบหมายตามหลักเกณฑ์การก าหนด
ภาระงานของอาจารย์มหาวิทยาลัยพายัพ 
อาทิ การอยู่ประจ าสถานที่ท างาน การเข้า
ร่วมการอบรม สัมมนาหรือประชุมวิชาการ 
และงานอื่นใดตามที่ได้รับมอบหมายจาก
มหาวิทยาลัย/ฝ่าย/คณะวิชา 
 

10% 10% 10% - มีผลการด าเนินงานที่
มอบหมายอื่นๆ สูงกว่า
เป้าหมาย ที่ก าหนด โดย
ไม่ส่งผลกระทบต่อภาระ
งานหลัก หรือภาระงาน
ประจ า และ ให้ความ
ช่วยเหลือผู้อื่นหรือ
หน่วยงานอื่นให้ประสบ
ความส าเร็จ 

- มีผลการด าเนินงานที่
มอบหมายอื่นๆ สูงกว่า
เป้าหมาย ที่ก าหนด โดย
ไม่ส่งผลกระทบต่อภาระ
งานหลัก หรือภาระงาน
ประจ า 

- มีผลการด าเนินงานที่
มอบหมายอื่นๆ ตาม
เป้าหมาย ที่ก าหนด 
โดยไม่ส่งผลกระทบต่อ
ภาระงานหลัก หรือ
ภาระงานประจ า 

- มีผลการด าเนินงานที่
มอบหมายอื่นๆ ต่ ากว่า
เป้าหมาย ทีก่ าหนด 
และส่งผลกระทบต่อ
ภาระงานหลัก หรือ
ภาระงานประจ า 

- ไม่มี ภาระงานที่
มอบหมายอื่นๆ 

 
 

3. คุณภาพงาน 20% 10% 20%      
3.1. การวางแผนกระบวนการท างาน 
และ/หรือ การท างานอย่างเป็นระบบ:  
การท างานตามแผนการท างานอย่างเป็น
ระบบ ทั้งด้านการเรียนการสอนและการ
ท างานประจ า โดยท าตามขั้นตอนหรือ
ระเบียบปฏิบัติ และสอดคล้องตาม
แนวทางมาตรฐานคุณภาพของ

10% 5% 10% มีความสามารถตามเกณฑ์
ระดับ (4) และริเริ่มสิ่ง
ใหม่ๆ ก่อให้เกิดมูลค่าเพิ่ม
หรือนวัตกรรมในการ
ท างาน  
 

มีความสามารถตามเกณฑ์
ระดับ (3) และมีการน า
เทคโนโลยีมาใช้เพื่อเป็น
เครื่องมือในการท างาน
หรือพัฒนาปรับปรุง
ขั้นตอนการท างาน   

ปฏิบัติงานตามแผนและ
เป้าหมายของหน่วยงาน
มีการด าเนินการ
สอดคล้องตามแนวทาง
มาตรฐานคุณภาพของ
หน่วยงานอย่างครบถ้วน 

ปฏิบัติงานตามแผนและ
เป้าหมายของหน่วยงาน
มีการด าเนินการ
สอดคล้องตามแนวทาง
มาตรฐานคุณภาพของ
หน่วยงานไม่ครบถ้วน 

ไม่ปฏิบัติงานตามแผน
และเป้าหมายของ
หน่วยงาน  
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บริหาร อจ. อจ. 

สนง (5) (4) (3) (2)  (1) 

มหาวิทยาลัยอย่างครบถ้วน ตลอดจนการ
ริเริ่มท าสิ่งใหม่ๆ เพื่อสร้างมูลค่าเพิ่มให้กับ
การท างาน 
 

และท างานเป็นระบบ 
ตามขั้นตอนการท างาน  

หรือท างานไม่เป็นระบบ
ตามขั้นตอนการท างาน 

3.2 ความละเอียดรอบคอบและความ
ถูกต้อง: ผลส าเร็จของงานมีความถูกต้อง
แม่นย า มีการตรวจสอบหรือตรวจทาน
การท างานของตนอย่างสม่ าเสมอ ท าให้
งานมีคุณภาพเปน็ไปตามมาตรฐานที่
ก าหนด 
 

10% 5% 10% มีความสามารถตามเกณฑ์
ระดับ (4) และสามารถให้
ค าแนะน าแก่ผู้อื่นได้ 
 

มีความสามารถตามเกณฑ์
ระดับ (3) และ มีความ
แม่นย าในระเบียบและ
หลักเกณฑ์ที่เกี่ยวข้องกับ
การท างาน 
 

มีความละเอียดรอบคอบ
ในการท างาน ท าให้งาน
มีคุณภาพเป็นไปตาม
มาตรฐานที่ก าหนด 
 

มีความละเอียดรอบคอบ
ในการท างานน้อย ท าให้
งานไม่ได้มาตรฐานที่
ก าหนด ส่งผลกระทบต่อ
หน่วยงาน    

ขาดความละเอียด
รอบคอบในการท างาน 
ท าให้งานไม่มีคุณภาพ
ตามมาตรฐานที่ก าหนด 
ส่งผลกระทบต่อ
หน่วยงาน    

4 ความสามารถเชิงสมรรถนะ 20% 20% 20%      
4.1 ความสามารถเชิงสมรรถนะหลัก   8% 12% 12%      

4.1.1 การมุ่งเน้นที่ผู้รับบริการ: ความ
ตั้งใจและความพยายามในการให้บริการ
เพื่อตอบสนองความต้องการและความพึง
พอใจของผู้รับบริการด้วยความเต็มใจ 
 
ผู้รับบริการ หมายถึง นักศึกษา ผู้ปกครอง 
บุคลากรภายในมหาวิทยาลัย ตลอดจน
บุคคลภายนอก 
 

1.5% 2.3% 2.3% สามารถพัฒนาวิธีการ
ปฏิบัติหรือ ขั้นตอนการ
ให้บริการที่มีประสิทธิภาพ
แก่หน่วยงานได้และ 
กระตุ้นจูงใจทีมงานให้มี
ความต้องการที่จะท าให้
ผู้รับบริการพึงพอใจ 

ให้บริการเพื่อตอบสนอง
ความต้องการแก่
ผู้รับบริการด้วยความ
รวดเร็ว เต็มใจ เป็นมิตร 
และสามารถให้
ข้อเสนอแนะเพื่อปรับปรุง
การให้บริการของ
หน่วยงานให้เกิด
ประสิทธิภาพได้ 

ให้บริการเพื่อตอบสนอง
ความต้องการแก่
ผู้รับบริการตามขั้นตอน
การปฏิบัติที่หน่วยงาน
ก าหนดขึ้น และสามารถ
แก้ไขปัญหาเบื้องต้นแก่
ผู้รับบริการได้อย่าง
เหมาะสม ด้วยความเต็ม
ใจ 
 

ให้บริการเพื่อตอบสนอง
ความต้องการตาม
ขั้นตอนการปฏิบัติที่
หน่วยงานก าหนดขึ้นได้
อย่างเหมาะสม 

พบข้อร้องเรียน
เกี่ยวกับการให้บริการ 

4.1.2 ความซ่ือสัตย์ คุณธรรมและ
จริยธรรม: การแสดงออกถึงความซื่อสัตย์ 
สุจริตในการท างาน โดยประพฤติตนตาม
จรรยาบรรณแห่งวิชาชีพ ได้แก่ การ
ประพฤติปฏิบัติถูกต้องเหมาะสมทั้งตาม
หลักกฎหมายคุณธรรม จริยธรรม 
ตลอดจนหลักแนวทางในวิชาชีพของตน 
โดยมุ่งประโยชน์ของมหาวิทยาลัยมากกว่า
ประโยชน์ส่วนตน 

1.5% 2.3% 2.3% ปฏิบัติตนเป็นแบบอย่างที่
ดีเย่ียมในด้านความ
ซื่อสัตย์คุณธรรมและ
จริยธรรมและ ส่งเสริมให้
เพื่อนร่วมงานเคร่งครัด
และมีความซื่อสัตย์ 
คุณธรรมและจริยธรรม
โดยประพฤติตนตาม
จรรยาบรรณแห่งวิชาชีพ 
 

ได้รับการยกย่องในด้าน
ความซื่อสัตย์คุณธรรมและ
จริยธรรมหรือ
จรรยาบรรณวิชาชีพใน
ระดับหน่วยงาน / คณะ
วิชา  
 

มีความประพฤติส่วนตัว
เหมาะสม ไม่เคยมีข้อ
ร้องเรียนที่เกี่ยวข้องกับ 
ความซื่อสัตย์คุณธรรม
และจริยธรรมหรือ
จรรยาบรรณวิชาชีพ 

พบข้อร้องเรียนที่เป็น
จริงเกี่ยวกับความ
ซื่อสัตย์ คุณธรรมและ
จริยธรรม หรือ
จรรยาบรรณวิชาชีพ แต่
มีการปรับปรุงตนเอง
อย่างเป็นรูปธรรม  
 

พบข้อร้องเรียนที่เป็น
จริงเกี่ยวกับความ
ซื่อสัตย์ คุณธรรมและ
จริยธรรม หรือ
จรรยาบรรณวิชาชีพ
และ ไม่มกีารปรับปรุง
ตนเองอย่างเป็น
รูปธรรม  
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4.1.3 การมุ่งมั่นเพื่อบรรลุ
ความส าเร็จ: ความมุ่งมั่นที่จะท างานให้
เกิดผลดีหรือได้ผลเกินกว่ามาตรฐานที่มีอยู่ 
โดยมาตรฐานนี้อาจเป็นผลการท างานที่
ผ่านมาของตนเอง หรือเกณฑ์วัด
ผลสัมฤทธิ์ที่มหาวิทยาลัยก าหนดขึ้น อีก
ทั้งยังรวมถึงมีการสร้างสรรค์พัฒนาผลงาน
หรือกระบวนการท างานตามเป้าหมายที่
ยาก โดดเด่น และท้าทาย 

1.0% 1.8% 1.8% แสวงหางานที่ท้าทายมาก
ยิ่งขึ้นและมุ่งมั่นให้งาน
ประสบผลส าเร็จอย่างมี
คุณภาพและสูงกว่า
มาตรฐานมากและเรียนรู้
สิ่งใหม่ๆ อยู่ตลอดเวลา 
กระตุ้นให้ทีมงานเกิด
แรงจูงใจ ในการท างาน
เพื่อไปสู่ความส าเร็จ 
 

มุ่งมั่นให้งานประสบ
ผลส าเร็จอย่างมีคุณภาพ
และสูงกว่ามาตรฐาน โดย
พยายามหาแนวทางใน
การพัฒนาตนเองหรืองาน
ที่รับผิดชอบอย่างต่อเนื่อง 

มีความมุ่งมั่นที่จะท างาน
ที่รับมอบหมายให้
ประสบความส าเร็จ และ
สามารถ แก้ไขปัญหา
ด้วยตนเองได้อย่าง
เหมาะสม 

ไม่สามารถรับผิดชอบ
งานที่ได้รับมอบหมายได้ 
เมื่อเจออุปสรรค ไมค่่อย
แก้ไขปัญหาด้วยตนเอง 
 

ไม่สามารถปฏิบัติงานที่
ได้รับมอบหมายให้
ประสบความส าเร็จตาม
เป้าหมาย  
และก่อให้เกิดความ
เสียหายต่อหน่วยงาน 

4.1.4 ใฝ่เรียนรู้และพัฒนาอย่าง
ต่อเนื่อง: การพัฒนาตนเองในด้านความรู้ 
ทักษะ ความสามารถ บุคลิกภาพและอื่นๆ 
รวมทั้งการแสวงหาความรู้อย่างต่อเนื่อง
เพื่อปรับปรุงตนเองและประสิทธิภาพใน
การท างาน เพื่อให้เกิดประโยชน์ต่อตนเอง 
หน่วยงาน และมหาวิทยาลัย 

 
 
 
 

 
 

1.0% 1.8% 1.8% มีความสามารถตามเกณฑ์
ระดับ (4) และ สามารถ
สร้างองค์ความรูใ้หม่หรือ
นวัตกรรมที่เกี่ยวข้องกับ
การพัฒนางานของ
หน่วยงานและ
มหาวิทยาลัยได้อย่างมี
ประสิทธิภาพ 

มีความสามารถตามเกณฑ์
ระดับ (3) และสามารถน า
ความรู้มาใช้พัฒนางาน
ของหน่วยงานและ
มหาวิทยาลัยได้อย่างมี
ประสิทธิภาพ 

แสวงหาโอกาสที่จะ
เรียนรู้หรือหาความรู้
อย่างต่อเนื่องเพื่อ
ปรับปรุงตนเองและ
ประสิทธิภาพในการ
ท างาน หรือเสนอตนเอง
เพื่อเข้าร่วมโครงการที่
เกี่ยวข้องกับการเรียนรู้
และการพัฒนางานอยู่
เสมอ และ มีการเพิ่มพูน
ความรู้/ประสบการณ์ 
อย่างน้อย 30 ชั่วโมงต่อ
ปีการศึกษา 
 

มีการแสวงหาแนวทาง
ในการพัฒนาตนเอง 
หรือเข้าร่วมโครงการที่
เกี่ยวข้องกับการเรียนรู้
และการพัฒนางานอยู่
บ้างเป็นบางครั้ง 

ไม่เรียนรู้งานใหม่ๆ 
หรือไม่เข้าร่วมใน
กิจกรรมหรือโครงการ
อบรมต่างๆ ที่
มหาวิทยาลัยจัดขึ้น  

4.1.5 การท างานเป็นทีม: ความตั้งใจ
ที่จะท างานร่วมกับผู้อื่น เป็นส่วนหนึ่งใน
ทีมงาน หน่วยงาน หรือมหาวิทยาลัย โดย
ผู้ปฏิบัติมีฐานะเป็นสมาชิกในทีม มิใช่ใน
ฐานะหัวหน้าทีม และมีความสามารถใน
การสร้างและธ ารงรักษา สัมพันธภาพที่ดี
กับสมาชิกในทีม 

1.0% 1.8% 1.8% มีความสามารถตามเกณฑ์
ระดับ (4) และมีส่วน
ส าคัญท าให้ผู้อื่นสามารถ
ท างานร่วมกันได้อย่างดี 
สามารถสร้างและธ ารง
รักษาสัมพันธภาพที่ดีกับ
สมาชิก 
 

มีความสามารถตามเกณฑ์
ระดับ (3) และสามารถให้
ความช่วยเหลือในฐานะ
เป็นสมาชิกในทีมได้อย่าง
เหมาะสม 

ท างานร่วมกับผู้อื่นได้ดี ท างานร่วมกับผู้อื่นได้
เฉพาะบางกลุ่ม  

ไม่สามารถท างาน
ร่วมกับผู้อื่นได้ 
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4.1.6 ความเป็นนานาชาติ: ความรู้ 
ทักษะทางด้านภาษาต่างประเทศ หรือ
ภาษาที่สอง และสามารถใช้
ภาษาต่างประเทศในการปฏิบัติงานได้ 
รวมทั้งเข้าร่วมกิจกรรมที่ส่งเสริม
เอกลักษณ์ความเป็นนานาชาติของ
มหาวิทยาลัย 

2.0% 2.0% 2.0% มีความสามารถตามเกณฑ์
ระดับ (4) และสามารถ
ประสานงาน/จัดกิจกรรม
ร่วมกับหน่วยงาน องค์การ
ในต่างประเทศ เพื่อ
ส่งเสริมความเป็น
นานาชาติ   
 

มีความสามารถตามเกณฑ์
ระดับ (3) และ สามารถใช้
ภาษาต่างประเทศในการ
ปฏิบัติงานหรือการสอนได้ 

เข้าร่วมกิจกรรมที่
เกี่ยวข้องกับความเป็น
นานาชาติ และ ผ่านการ
ทดสอบทางด้านภาษา 
หรือ ผ่านการอบรม
ภาษาอังกฤษ หรือ
ภาษาต่างประเทศอื่นๆ  

เข้าร่วมกิจกรรมที่
เกี่ยวข้องกับความเป็น
นานาชาติ   

ไม่เคยเข้าร่วมกิจกรรม
ที่เกี่ยวข้องกับความ
เป็นนานาชาติ 

4.2 ความสามารถเชิงสมรรถนะในหน้าที่งาน   6% 8% 8%      
4.2.1 ความรู้ ความเข้าใจและทักษะ

ในงานที่รับผิดชอบ: มีความรู้ ความเข้าใจ
และทักษะในระบบและขั้นตอนการท างาน 
รวมทั้งสามารถประยุกต์ใช้ความรู้ และ
ทักษะต่างๆในการท างานให้เกิดผลส าเร็จ
ได้ 
 

2.5% 3.3% 3.3% มีความสามารถตามเกณฑ์
ระดับ (4) และสามารถ
ถ่ายทอด สอนแนะ ให้
ค าปรึกษาในองค์ความรู้
และประสบการณ์ที่มี
ให้กับบุคคลและหน่วยงาน
ต่างๆทั้ง ภายในและ
ภายนอกได้  
 

มีความสามารถตามเกณฑ์
ระดับ (3) และ สามารถ
พัฒนางานให้มี
ประสิทธิภาพยิ่งขึ้นได้ 

มีความรู้ความเข้าใจและ
มีทักษะในงานที่ได้รับ
มอบหมาย และสามารถ
แก้ไขปัญหาเฉพาะหน้า
หรืองานประจ าได้อย่าง
เหมาะสม 

มีความรู้ความเข้าใจและ
มีทักษะในงานที่ได้รับ
มอบหมาย แต่ไม่
สามารถแก้ไขปัญหา
เฉพาะหน้าหรืองาน
ประจ าได้ 

ขาดความรู้ความเข้าใจ
และทักษะในงานที่
ได้รับมอบหมาย  

4.2.2 พฤติกรรม ความมีวินัยและ
ความรับผิดชอบในการท างาน: การแสดง
ด้วยการกระท าหรือคุณลักษณะที่จ าเป็น
ต่อการท างานในงานที่รับผิดชอบและการ
ปฏิบัติตนตามกฏ ระเบียบ ข้อบังคับ หรือ
หลักเกณฑ์ของมหาวิทยาลัย 
 

2.0% 2.7% 2.7% มีความสามารถตามเกณฑ์
ระดับ (4) และกระตุ้นให้
เพื่อนร่วมงานปฏิบัติตน
ตามกฎ ระเบียบ ข้อบังคับ 
หรือหลักเกณฑ์ของ
มหาวิทยาลัย 

มีความสามารถตามเกณฑ์
ระดับ (3) และสามารถ
เป็นแบบอย่างที่ดีให้แก่
ผู้ร่วมงานได้ 

ปฏิบัติตนตามกฎ 
ระเบียบ ข้อบังคับ หรือ
หลักเกณฑ์ของ
มหาวิทยาลัย และ มี
ความรับผิดชอบดี 

ปฏิบัติตนตามกฎ 
ระเบียบ ข้อบังคับ หรือ
หลักเกณฑ์ของ
มหาวิทยาลัยบ้าง และมี
ความรับผิดชอบบ้าง 

ไม่ปฏิบัติตนตามกฏ 
ระเบียบ ข้อบังคับ หรือ
หลักเกณฑ์ของ
มหาวิทยาลัย และ/
หรือไม่มีความ
รับผิดชอบ 

4.2.3 การใช้ทรัพยากรอย่างคุ้มค่า 
ประหยัดและมีประสิทธิภาพ: แสดงออก
ถึงการบริหารจัดการโดยค านึงถึงการใช้
ทรัพยากรที่มีอยู่อย่างคุ้มค่าประหยัด และ
ได้ประโยชน์สูงสุด 

1.5% 2.0% 2.0% มีความสามารถตามเกณฑ์
ระดับ (4) และ ริเริ่ม
โครงการ/กิจกรรมใหม่ๆ 
ที่เกี่ยวข้องกับการ
ประหยัดทรัพยากรและ
เกิดผลอย่างเป็นรูปธรรม 
 
 

มีความสามารถตามเกณฑ์
ระดับ (3) และ มีส่วนร่วม
ในโครงการ/กิจกรรม ที่
เกี่ยวข้องกับการประหยัด
ทรัพยากร  

ท างานโดยใช้ทรัพยากร
ที่มีอยู่อย่างคุ้มค่า 
ประหยัด และได้
ประโยชน์สูงสุด 

ท างานโดยประหยัด
ทรัพยากรบ้าง  

ท างานโดยไมป่ระหยัด
ทรัพยากร 
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เกณฑ์และตัวชี้วัด 
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4.3 ความสามารถเชิงสมรรถนะส าหรับ
ผู้บริหาร 

6%        

4.3.1 การวางแผน/การจัดการเชิง 
กลยุทธ์ และการถ่ายทอดแผนสู่การ
ปฏิบัติ:  
รู้และเข้าใจเกี่ยวกับประเภทและระดับ
ของแผนงาน สามารถประเมิน
สภาพแวดล้อมของหน่วยงานได้ สามารถ
จัดท าแผน/โครงการที่มีองค์ประกอบที่
ส าคัญ สามารถประสานงานผู้เกี่ยวข้องกับ
แผน/โครงการและก ากับให้แผนกลยุทธ์
ของหน่วยงานประสบผลส าเร็จ  

1.5% - - มีความสามารถตามเกณฑ์
ระดับ (4) และสามารถ
เสนอวิธีการหรือกลยุทธ์ใน
การปรับแผนกลยุทธ์/
แผนปฏิบัติการของ
หน่วยงานที่มีความ
เหมาะสมกับ
สภาพแวดล้อมเพื่อให้แผน
กลยุทธ์ของหน่วยงาน
ประสบความส าเร็จ 

มีความสามารถตามเกณฑ์
ระดับ (3) และควบคุม 
ก ากับดูแล ด าเนินการให้
แผนงาน/โครงการแล้ว
เสร็จ บรรลุวัตถุประสงค์ที่
ต้องการ ภายใต้ระยะเวลา
ที่ก าหนด 

สามารถจัดท าแผนงาน/
โครงการที่สนองตอบ
แผนกลยุทธ์ของ
หน่วยงาน ก าหนด
วัตถุประสงค์ ตัวบ่งชี้ ค่า
เป้าหมาย ขั้นตอน
กิจกรรมด าเนินงานของ
แผนงาน/โครงการได้ 

มีความรู้ความเข้าใจ
พื้นฐานเกี่ยวกับแผนงาน
ทั้งระดับแผนกลยุทธ์
และแผนปฏิบัติการ 
สามารถวิเคระห์จุดแข็ง 
จุดอ่อน โอกาส และ
อุปสรรคของหน่วยงาน
ได้ 

ไม่สามารถจัดอันดับ
ความส าคัญของานได้ 
ไม่มีความรู้ ความเข้าใจ
เกี่ยวกับแผนงานและ
โครงการ 

4.3.2 ความรับผิดและรับชอบ: 
ความสามารถในการตอบค าถาม หรือ
อธิบายเกี่ยวกับการงานที่รับผิดชอบ การ
ปฏิบัติหน้าที่ให้บรรลุผลตามเป้าหมายที่
ก าหนดไว้ ความรับผิดชอบในผลงานที่
เกิดขึ้น รวมทั้งการสนองต่อความคาดหวัง
ของสาธารณะ การรับฟังความคิดเห็น 
การให้ข้อมูล และการมีส่วนร่วมตัดสินใจ 

1.5% - - มีความสามารถตามเกณฑ์
ระดับ (4) และสามารถ
เสนอแนวทางที่มี
ประสิทธิภาพ ในการ
บริหารเพื่อสนองความ
ความคาดหวังของผู้อื่น 

มีความสามารถตามเกณฑ์
ระดับ (3) และมีการ
ปรับปรุงพัฒนาการ
บริหารงานของตนเอง  

ยอมรับผลจากการ
ท างานของตนและรับฟัง
ความคิดเห็นของผู้อื่น
เสมอ 

ยอมรับผลจากการ
ท างานของตน และ รับ
ฟังความคิดเห็นของผู้อื่น
บ้าง 

ไม่ยอมรับผลจากการ
ท างานของตน และ ไม่
รับฟังความคิดเห็นของ
ผู้อื่น 

4.3.3 การสื่อสารและการสร้าง
ทีมงาน: ทักษะและความสามารถในการ
ติดต่อสื่อสารอย่างมีประสิทธิภาพ มี
ความสามารถในการท างานร่วมกับผู้อื่น 
และมีความสามารถในการสร้างทีมงาน
เพื่อเอื้อประโยชน์ต่อการท างานของ
หน่วยงานและมหาวิทยาลัย 

 
 

1.0% - - มีความสามารถตามเกณฑ์
ระดับ (4) และสร้าง
ทีมงานที่เป็นแบบอย่าง
ให้กับหน่วยงานอื่นได้ 

มีความสามารถตามเกณฑ์
ระดับ (3) และสนับสนุน
มหาวิทยาลัยให้บรรลุ
เป้าหมายตามแผนกลยุทธ์
ได้ 

มีทักษะในการ
ติดต่อสื่อสาร และ
สามารถสร้างทีมงาน
เพื่อสนับสนุนการท างาน
ของหน่วยงานและ
มหาวิทยาลัย 

มีทักษะในการ
ติดต่อสื่อสาร แต่ไม่
สามารถสร้างทีมงาน
เพื่อสนับสนุนการท างาน
ของหน่วยงานและ
มหาวิทยาลัย 

ขาดทักษะในการ
ติดต่อสื่อสาร มีปัญหา
ในการท างานร่วมกับ
ผู้อื่น และไมส่ามารถ
สร้างทีมงานเพื่อ
สนับสนุนการท างาน
ของหน่วยงานและ
มหาวิทยาลัย 

4.3.4 การคิดเชิงวิเคราะห์ การแก้ไข
ปัญหา และการตัดสินใจ: ความเข้าใจ
ที่มา สาเหตุ และผลกระทบที่เกิดขึ้นของ
ข้อมูลหรือสถานการณ์ต่างๆได้อย่างเป็น
ระบบ รวมทั้งการเชื่อมโยงบุคคล เวลา 

1.0% - - มีความสามารถตามเกณฑ์
ระดับ (4) และสามารถ
สนับสนุนและให้
ค าแนะน าแก่ผู้อื่นในการ

มีความสามารถตามเกณฑ์
ระดับ (3) และ สามารถ
คาดการณ์ปัญหา และมี
แนวทางการป้องกันปัญหา
ที่อาจเกิดขึ้นในอนาคตได้ 

รวบรวมข้อมูล และ
สามารถระบุประเด็น 
ปัญหาหรือค าถาม และ
สามารถแยกแยะ 
จัดล าดับ เชื่อมโยง และ

รวบรวมข้อมูลและ
สามารถระบุประเด็น 
ปัญหา หรือค าถาม
ส าหรับการแก้ปัญหา

รวบรวมข้อมูลพื้นฐาน
เกี่ยวกับประเด็น 
ปัญหา หรือค าถาม
ต่างๆ ได้ 
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สถานที่ และเหตุการณ์ต่างๆ ที่เกี่ยวข้อง
ได้อย่างถูกต้อง โดยสามารถแยกออกเป็น
ส่วนเล็กๆหรือส่วนย่อยๆ หรือติดตาม
สถานการณ์ที่ปรากฏไปทีละขั้น 
ความสามารถในการวิเคราะห์และแจก
แจงประเด็นของปัญหาเพื่อหาแนว
ทางแก้ไขปัญหาที่เกิดขึ้นในสถานการณ์
หนึ่งๆ หรือปัญหาที่อาจเกิดขึ้นในอนาคต
รวมถึงจัดล าดับความส าคัญและการแก้ไข
ในเวลาที่เหมาะสม 

 

ตัดสินใจ เพื่อแก้ไขปัญหา
ได้อย่างเหมาะสม 

วิเคราะห์ข้อมูล เพื่อ
แก้ไขปัญหาและ
ตัดสินใจได้อย่าง
เหมาะสม 

เพื่อประกอบการ
ตัดสินใจได้ 

4.3.5 ความคิดริเริ่มสร้างสรรค์: 
ตลอดจนความสามารถในการน าเสนอ
แนวคิดใหม่ๆ ในการปรับปรุงและพัฒนา
ประสิทธิภาพในการท างานทั้งในระดับ
บุคคล หน่วยงาน และมหาวิทยาลัย 

1.0% - - มีความสามารถตามเกณฑ์
ระดับ (4) และ ก่อให้เกิด
นวัตกรรมในการ
บริหารงาน  

มีความสามารถตามเกณฑ์
ระดับ (3) และ น าเสนอ
แนวคิดใหม่ที่เป็น
ประโยชน์ต่อการพัฒนา
หน่วยงานอื่นได้ 

คิดริเริ่ม พัฒนางานของ
หน่วยงานตนเอง  

ยอมรับวิธีการท างาน
ใหม่ๆ และน ามา
ประยุกต์ใช้เพื่อปรับปรุง
วิธีการท างานของตนเอง 

ท างานตามที่เคยปฏิบัติ 
โดยไม่มีการปรับปรุง
วิธีการท างานของ
ตนเอง 

รวม 1+2+3+4 100% 100% 100%      
 


