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ตารางแสดงรายละเอียดและค าอธิบายของเกณฑ์และตวัชี้วดัการประเมินในแต่ละระดับ ของบคุลากรสายสนับสนุน 
 

เกณฑ์และตัวชี้วัด 
การประเมินในแต่ละระดับ ผู้บริหาร บุคลากร (5) (4) (3) (2) (1) 

1. ภาระงานตามต าแหน่งงาน 50% 50%      
งานตามต าแหน่งหน้าที่: การท างานตามภาระ
งานตามที่ระบุไว้ในเอกสารก าหนดหน้าที่งาน 
(Job Description) 
ผลส าเร็จของงาน หมายถึง ปฏิบัติตามต าแหน่ง
หน้าที่ได้ครบถ้วน สมบูรณ์ บรรลุเป้าหมายตาม
แผนงานและระยะเวลาที่ก าหนด และ 
ไม่ก่อให้เกิดความเสียหาย 
 

50% 50% ผลส าเร็จของงานเป็นไป
ตามเกณฑ์ระดับ (4) 
และ มีส่วนส าคัญในการ
ปรับปรุงและพัฒนางาน
ของหน่วยงานให้มี
ประสิทธิภาพมากขึ้น 

ผลส าเร็จของงานเป็นไป
ตามเกณฑ์ระดับ (3) 
และ  มีการแก้ไข
ปรับปรุงงานของตนเอง
ให้มีประสิทธิภาพมากขึ้น 

ผลส าเร็จของงานที่
ปฏิบัติเป็นไปตามภาระ
งานที่ระบุไว้ในเอกสาร
ก าหนดหน้าที่งาน (Job 
Description) หรืองานที่
ได้รับมอบหมาย  

ผลส าเร็จของงานที่
ปฏิบัติได้ต่ ากว่าภาระ
งานที่ระบุไว้ในเอกสาร
ก าหนดหน้าที่งาน (Job 
Description) หรืองานที่
ได้รับมอบหมาย 

ผลส าเร็จของงานที่
ปฏิบัติได้ต่ ากว่าภาระ
งานที่ระบุไว้ในเอกสาร
ก าหนดหน้าที่งาน (Job 
Description) หรืองานที่
ได้รับมอบหมาย หรือ
ก่อให้เกิดความเสียหาย
ต่อหน่วยงาน 

2 ภาระงานอื่น 10% 10%      
ภาระงานอื่น : ภาระงานอื่นนอกเหนือจากงานที่
ได้รับมอบหมายโดยตรงจากผู้บังคบับัญชา 

10% 10% มีภาระงานอื่น
นอกเหนือจากงานที่
ได้รับมอบหมายโดยตรง
จากผู้บังคับบัญชา 9 
โครงการ/กิจกรรม/งาน 
ขึ้นไป โดยไม่ส่งผล
กระทบต่องานหลัก 

มีภาระงานอื่น
นอกเหนือจากงานที่
ได้รับมอบหมายโดยตรง
จากผู้บังคับบัญชา 6-8 
โครงการ/กิจกรรม/งาน  
โดยไม่ส่งผลกระทบต่อ
งานหลัก      

มีภาระงานอื่น
นอกเหนือจากงานที่
ได้รับมอบหมายโดยตรง
จากผู้บังคับบัญชา 4-5 
โครงการ/กิจกรรม/งาน  
โดยไม่ส่งผลกระทบต่อ
งานหลัก 

มีภาระงานอื่น
นอกเหนือจากงานที่
ได้รับมอบหมายโดยตรง
จากผู้บังคับบัญชา 1-3 
โครงการ/กิจกรรม/งาน  
โดยไม่ส่งผลกระทบต่อ
งานหลัก 

ไม่มีภาระงานอื่น
นอกเหนือจากงานที่
ได้รับมอบหมายโดยตรง
จากผู้บังคับบัญชา หรือ 
มีภาระงานอื่น
นอกเหนือจากงานที่
ได้รับมอบหมายโดยตรง
จากผู้บังคับบัญชา แต่
งานนั้นส่งผลกระทบต่อ
งานหลัก 

3. คุณภาพงาน 20% 20%      
3.1. การวางแผนกระบวนการท างาน และ/
หรือ การท างานอย่างเป็นระบบ:  
การท างานตามแผนการท างานอย่างเป็นระบบ 
ทั้งด้านการเรียนการสอนและการท างานประจ า 
โดยท าตามขั้นตอนหรือระเบียบปฏิบัติ และ
สอดคล้องตามแนวทางมาตรฐานคุณภาพของ
มหาวิทยาลัยอย่างครบถ้วน ตลอดจนการริเริ่ม
ท าสิ่งใหม่ๆ เพื่อสร้างมูลค่าเพิ่มให้กับการท างาน 
 

10% 10% มีความสามารถตาม
เกณฑ์ระดับ (4) และ
ริเริ่มสิ่งใหม่ๆ ก่อให้เกิด
มูลค่าเพิ่มหรือนวัตกรรม
ในการท างาน  
 

มีความสามารถตาม
เกณฑ์ระดับ (3) และมี
การน าเทคโนโลยีมาใช้
เพื่อเป็นเครื่องมือในการ
ท างานหรือพัฒนา
ปรับปรุงขั้นตอนการ
ท างาน   

ปฏิบัติงานตามแผนและ
เป้าหมายของหน่วยงาน
มีการด าเนินการ
สอดคล้องตามแนวทาง
มาตรฐานคุณภาพของ
หน่วยงานอย่างครบถ้วน 
และท างานเป็นระบบ 
ตามขั้นตอนการท างาน  

ปฏิบัติงานตามแผนและ
เป้าหมายของหน่วยงาน
มีการด าเนินการ
สอดคล้องตามแนวทาง
มาตรฐานคุณภาพของ
หน่วยงานไม่ครบถ้วน 
หรือท างานไมเ่ป็นระบบ
ตามขั้นตอนการท างาน 

ไม่ปฏิบัติงานตามแผน
และเป้าหมายของ
หน่วยงาน  
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เกณฑ์และตัวชี้วัด 
การประเมินในแต่ละระดับ ผู้บริหาร บุคลากร (5) (4) (3) (2) (1) 

3.2 ความละเอียดรอบคอบ และความถูกต้อง: 
ผลส าเร็จของงานมีความถูกต้องแม่นย า มีการ
ตรวจสอบหรือตรวจทานการท างานของตนอย่าง
สม่ าเสมอ ท าให้งานมีคุณภาพเปน็ไปตาม
มาตรฐานที่ก าหนด 
 

10% 10% มีความสามารถตาม
เกณฑ์ระดับ (4) และ
สามารถให้ค าแนะน าแก่
ผู้อื่นได้ 
 

มีความสามารถตาม
เกณฑ์ระดับ (3) และ มี
ความแม่นย าในระเบียบ
และหลักเกณฑ์ที่
เกี่ยวข้องกับการท างาน 
 

มีความละเอียดรอบคอบ
ในการท างาน ท าให้งาน
มีคุณภาพเป็นไปตาม
มาตรฐานที่ก าหนด 
 

มีความละเอียดรอบคอบ
ในการท างานน้อย ท าให้
งานไม่ได้มาตรฐานที่
ก าหนด ส่งผลกระทบต่อ
หน่วยงาน    

ขาดความละเอียด
รอบคอบในการท างาน 
ท าให้งานไมม่ีคุณภาพ
ตามมาตรฐานที่ก าหนด 
ส่งผลกระทบต่อ
หน่วยงาน    

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

4.1.1 การมุ่งเน้นที่ผู้รับบริการ: ความตั้งใจ
และความพยายามในการให้บริการเพื่อ
ตอบสนองความต้องการและความพึงพอใจของ
ผู้รับบริการด้วยความเต็มใจ 
 
ผู้รับบริการ หมายถึง นักศึกษา ผู้ปกครอง 
บุคลากรภายในมหาวิทยาลัย ตลอดจน
บุคคลภายนอก 

1.5% 2.3% สามารถพัฒนาวิธีการ
ปฏิบัติหรือ ขั้นตอนการ
ให้บริการที่มี
ประสิทธิภาพแก่
หน่วยงานได้และ 
กระตุ้นจูงใจทีมงานให้มี
ความต้องการที่จะท าให้
ผู้รับบริการพึงพอใจ 

ให้บริการเพื่อตอบสนอง
ความต้องการแก่
ผู้รับบริการด้วยความ
รวดเร็ว เต็มใจ เป็นมิตร 
และสามารถให้
ข้อเสนอแนะเพื่อ
ปรับปรุงการให้บริการ
ของหน่วยงานให้เกิด
ประสิทธิภาพได้ 

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

ให้บริการเพื่อตอบสนอง
ความต้องการตาม
ขั้นตอนการปฏิบัติที่
หน่วยงานก าหนดขึ้นได้
อย่างเหมาะสม 

พบข้อร้องเรียนเกี่ยวกับ
การให้บริการ 

4.1.2 ความซ่ือสัตย์ คุณธรรมและ
จริยธรรม: การแสดงออกถึงความซื่อสัตย์ สุจริต
ในการท างาน โดยประพฤติตนตามจรรยาบรรณ
แห่งวิชาชีพ ได้แก่ การประพฤติปฏิบัติถูกต้อง
เหมาะสมทั้งตามหลักกฎหมายคุณธรรม 
จริยธรรม ตลอดจนหลักแนวทางในวิชาชีพของ
ตน โดยมุ่งประโยชน์ของมหาวิทยาลัยมากกว่า
ประโยชน์ส่วนตน 

1.5% 2.3% ปฏิบัติตนเป็นแบบอย่าง
ที่ดีเย่ียมในด้านความ
ซื่อสัตย์คุณธรรมและ
จริยธรรมและ ส่งเสริมให้
เพื่อนร่วมงานเคร่งครัด
และมีความซื่อสัตย์ 
คุณธรรมและจริยธรรม
โดยประพฤติตนตาม
จรรยาบรรณแห่งวิชาชีพ 

ได้รับการยกย่องในด้าน
ความซื่อสัตย์คุณธรรม
และจริยธรรมหรือ
จรรยาบรรณวิชาชีพใน
ระดับหน่วยงาน  
 

มีความประพฤติส่วนตัว
เหมาะสม ไม่เคยมีข้อ
ร้องเรียนที่เกี่ยวข้องกับ 
ความซื่อสัตย์คุณธรรม
และจริยธรรมหรือ
จรรยาบรรณวิชาชีพ 

พบข้อร้องเรียนที่เป็นจริง
เกี่ยวกับความซื่อสัตย์ 
คุณธรรมและจริยธรรม 
หรือจรรยาบรรณวิชาชีพ 
แต่มีการปรับปรุงตนเอง
อย่างเป็นรูปธรรม  
 

พบข้อร้องเรียนที่เป็นจริง
เกี่ยวกับความซื่อสัตย์ 
คุณธรรมและจริยธรรม 
หรือจรรยาบรรณวิชาชีพ
และ ไม่มกีารปรับปรุง
ตนเองอย่างเป็นรูปธรรม  
  

4.1.3 การมุ่งมั่นเพื่อบรรลุความส าเร็จ: 
ความมุ่งมั่นที่จะท างานให้เกิดผลดีหรือได้ผลเกิน
กว่ามาตรฐานที่มีอยู่ โดยมาตรฐานนี้อาจเป็นผล
การท างานที่ผ่านมาของตนเอง หรือเกณฑ์วัด
ผลสัมฤทธิ์ที่มหาวิทยาลัยก าหนดขึ้น อีกทั้งยัง
รวมถึงมีการสร้างสรรค์พัฒนาผลงานหรือ
กระบวนการท างานตามเป้าหมายที่ 

1.0% 1.8% แสวงหางานที่ท้าทาย
มากยิ่งขึ้นและมุ่งมั่นให้
งานประสบผลส าเร็จ
อย่างมีคุณภาพและสูง
กว่ามาตรฐานมากและ
เรียนรู้สิ่งใหม่ๆ อยู่
ตลอดเวลา กระตุ้นให้

มุ่งมั่นให้งานประสบ
ผลส าเร็จอย่างมีคุณภาพ
และสูงกว่ามาตรฐาน 
โดยพยายามหาแนวทาง
ในการพัฒนาตนเองหรือ
งานที่รับผิดชอบอย่าง
ต่อเนื่อง 

มีความมุ่งมั่นที่จะท างาน
ที่รับมอบหมายให้
ประสบความส าเร็จ และ
สามารถ แก้ไขปัญหา
ด้วยตนเองได้อย่าง
เหมาะสม 

ไมส่ามารถรับผิดชอบ
งานที่ได้รับมอบหมายได้ 
เมื่อเจออุปสรรค ไมค่่อย
แก้ไขปัญหาด้วยตนเอง 
 

ไม่สามารถปฏิบัติงานที่
ได้รับมอบหมายให้
ประสบความส าเร็จตาม
เป้าหมาย  
และก่อให้เกิดความ
เสียหายต่อหน่วยงาน 
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ยาก โดดเด่น และท้าทาย ทีมงานเกิดแรงจูงใจ ใน
การท างานเพื่อไปสู่
ความส าเร็จ 

4.1.4 ใฝ่เรียนรู้และพัฒนาอย่างต่อเนื่อง: 
การพัฒนาตนเองในด้านความรู้ ทักษะ 
ความสามารถ บุคลิกภาพและอื่นๆ รวมทั้งการ
แสวงหาความรู้อย่างต่อเนื่องเพื่อปรับปรุงตนเอง
และประสิทธิภาพในการท างาน เพื่อให้เกิด
ประโยชน์ต่อตนเอง หน่วยงาน และ
มหาวิทยาลัย 

1.0% 1.8% มีความสามารถตาม
เกณฑ์ระดับ (4) และ 
สามารถสร้างองค์ความรู้
ใหม่หรือนวัตกรรมที่
เกี่ยวข้องกับการพัฒนา
งานของหน่วยงานและ
มหาวิทยาลัยได้อย่างมี
ประสิทธิภาพ 

มีความสามารถตาม
เกณฑ์ระดับ (3) และ
สามารถน าความรู้มาใช้
พัฒนางานของหน่วยงาน
และมหาวิทยาลัยได้
อย่างมีประสิทธิภาพ 

แสวงหาโอกาสที่จะ
เรียนรู้หรือหาความรู้
อย่างต่อเนื่องเพื่อ
ปรับปรุงตนเองและ
ประสิทธิภาพในการ
ท างาน หรือเสนอตนเอง
เพื่อเข้าร่วมโครงการที่
เกี่ยวข้องกับการเรียนรู้
และการพัฒนางานอยู่
เสมอ  

มีการแสวงหาแนวทางใน
การพัฒนาตนเอง หรือ
เข้าร่วมโครงการที่
เกี่ยวข้องกับการเรียนรู้
และการพัฒนางานอยู่
บ้างเป็นบางครั้ง 

ไมเ่รียนรู้งานใหม่ๆ 
หรือไม่เข้าร่วมใน
กิจกรรมหรือโครงการ
อบรมต่างๆ ที่
มหาวิทยาลัยจัดขึ้น  

4.1.5 การท างานเป็นทีม: ความตั้งใจที่จะ
ท างานร่วมกับผู้อื่น เป็นส่วนหนึ่งในทีมงาน 
หน่วยงาน หรือมหาวิทยาลัยโดยผู้ปฏิบัติมีฐานะ
เป็นสมาชิกในทีม มิใช่ในฐานะหัวหน้าทีม และมี
ความสามารถในการสร้างและธ ารงรักษา 
สัมพันธภาพที่ดีกับสมาชิกในทีม 
 

1.0% 1.8% มีความสามารถตาม
เกณฑ์ระดับ (4) และมี
ส่วนส าคัญท าให้ผู้อื่น
สามารถท างานร่วมกันได้
อย่างดี สามารถสร้าง
และธ ารงรักษา
สัมพันธภาพที่ดีกับ
สมาชิก 

มีความสามารถตาม
เกณฑ์ระดับ (3) และ
สามารถให้ความ
ช่วยเหลือในฐานะเป็น
สมาชิกในทีมได้อย่าง
เหมาะสม 

ท างานร่วมกับผู้อื่นได้ดี ท างานร่วมกับผู้อื่นได้
เฉพาะบางกลุ่ม  

ไม่สามารถท างานร่วมกับ
ผู้อื่นได้ 

4.1.6 ความเป็นนานาชาติ: ความรู้ ทักษะ
ทางด้านภาษาต่างประเทศ หรือภาษาที่สอง 
และสามารถใช้ภาษาต่างประเทศในการ
ปฏิบัติงานได้ รวมทั้งเข้าร่วมกิจกรรมที่ส่งเสริม
เอกลักษณ์ความเป็นนานาชาติของมหาวิทยาลัย 
 

2.0% 2.0% มีความสามารถตาม
เกณฑ์ระดับ (4) และ
สามารถประสานงาน/จัด
กิจกรรมร่วมกับ
หน่วยงาน องค์การใน
ต่างประเทศ เพ่ือส่งเสริม
ความเป็นนานาชาติ   

มีความสามารถตาม
เกณฑ์ระดับ (3) และ 
สามารถใช้
ภาษาต่างประเทศในการ
ปฏิบัติงานหรือการสอน
ได้ 

เข้าร่วมกิจกรรมที่
เกี่ยวข้องกับความเป็น
นานาชาติ และ ผ่านการ
ทดสอบทางด้านภาษา 
หรือ ผ่านการอบรม
ภาษาอังกฤษ หรือ
ภาษาต่างประเทศอื่นๆ  

เข้าร่วมกิจกรรมที่
เกี่ยวข้องกับความเป็น
นานาชาติ   

ไม่เคยเข้าร่วมกิจกรรมที่
เกี่ยวข้องกับความเป็น
นานาชาต ิ

4.2. ความสามารถเชิงสมรรถนะในหน้าที่งาน   6% 8%      
4.2.1 ความรู้ ความเข้าใจและทักษะในงาน

ที่รับผิดชอบ: มีความรู้ ความเข้าใจและทักษะใน
ระบบและขั้นตอนการท างาน รวมทั้งสามารถ

2.5% 3.3% มีความสามารถตาม
เกณฑ์ระดับ (4) และ
สามารถถ่ายทอด สอน
แนะ ให้ค าปรึกษาในองค์
ความรู้และประสบการณ์

มีความสามารถตาม
เกณฑ์ระดับ (3) และ 
สามารถพัฒนางานให้มี
ประสิทธิภาพยิ่งขึ้นได้ 

มีความรู้ความเข้าใจและ
มีทักษะในงานที่ได้รับ
มอบหมาย และสามารถ
แก้ไขปัญหาเฉพาะหน้า

มีความรู้ความเข้าใจและ
มีทักษะในงานที่ได้รับ
มอบหมาย แต่ไม่
สามารถแก้ไขปัญหา

ขาดความรู้ความเข้าใจ
และทักษะในงานที่ได้รับ
มอบหมาย  
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เกณฑ์และตัวชี้วัด 
การประเมินในแต่ละระดับ ผู้บริหาร บุคลากร (5) (4) (3) (2) (1) 

ประยุกต์ใช้ความรู้ และทักษะต่างๆในการ
ท างานให้เกิดผลส าเร็จได้ 

ที่มีให้กับบุคคลและ
หน่วยงานต่างๆทั้ง 
ภายในและภายนอกได้  

หรืองานประจ าได้อย่าง
เหมาะสม 

เฉพาะหน้าหรืองาน
ประจ าได้ 

4.2.2 พฤติกรรม ความมีวินัยและความ
รับผิดชอบในการท างาน: การแสดงด้วยการ
กระท าหรือคุณลักษณะที่จ าเป็นต่อการท างานใน
งานที่รับผิดชอบและการปฏิบัติตนตามกฎ 
ระเบียบ ข้อบังคับ หรือหลักเกณฑ์ของ
มหาวิทยาลัย 
 

2.0% 2.7% มีความสามารถตาม
เกณฑ์ระดับ (4) และ
กระตุ้นให้เพื่อนร่วมงาน
ปฏิบัติตนตามกฎ 
ระเบียบ ข้อบังคับ หรือ
หลักเกณฑ์ของ
มหาวิทยาลัย 

มีความสามารถตาม
เกณฑ์ระดับ (3) และ
สามารถเป็นแบบอย่างที่
ดีให้แก่ผู้ร่วมงานได้ 

ปฏิบัติตนตามกฎ 
ระเบียบ ข้อบังคับ หรือ
หลักเกณฑ์ของ
มหาวิทยาลัย และ มี
ความรับผิดชอบดี 

ปฏิบัติตนตามกฎ 
ระเบียบ ข้อบังคับ หรือ
หลักเกณฑ์ของ
มหาวิทยาลัยบ้าง และมี
ความรับผิดชอบบ้าง 

ไมป่ฏิบัติตนตามกฎ 
ระเบียบ ข้อบังคับ หรือ
หลักเกณฑ์ของ
มหาวิทยาลัย และ/
หรือไม่มีความรับผิดชอบ 

4.2.3 การใช้ทรัพยากรอย่างคุ้มค่า 
ประหยัดและมีประสิทธิภาพ: แสดงออกถึงการ
บริหารจัดการโดยค านึงถึงการใชท้รัพยากรที่มี
อยู่อย่างคุ้มค่าประหยัด และได้ประโยชน์สูงสุด 

1.5% 2.0% มีความสามารถตาม
เกณฑ์ระดับ (4) และ 
ริเริ่มโครงการ/กิจกรรม
ใหม่ๆ ที่เกี่ยวข้องกับการ
ประหยัดทรัพยากรและ
เกิดผลอย่างเป็นรูปธรรม 

มีความสามารถตาม
เกณฑ์ระดับ (3) และ มี
ส่วนร่วมในโครงการ/
กิจกรรม ที่เกี่ยวข้องกับ
การประหยัดทรัพยากร  

ท างานโดยใช้ทรัพยากร
ที่มีอยู่อย่างคุ้มค่า 
ประหยัด และได้
ประโยชน์สูงสุด 

ท างานโดยประหยัด
ทรัพยากรบ้าง  

ท างานโดยไมป่ระหยัด
ทรัพยากร 

4.3 ความสามารถเชิงสมรรถนะส าหรับผู้บริหาร 6%       
4.3.1 การวางแผน/การจัดการเชิงกลยุทธ์ 

และการถ่ายทอดแผนสู่การปฏิบัติ: รู้และเข้าใจ
เกี่ยวกับประเภทและระดับของแผนงาน 
สามารถประเมินสภาพแวดล้อมของหน่วยงานได้ 
สามารถจัดท าแผน/โครงการที่มีองค์ประกอบที่
ส าคัญ สามารถประสานงานผู้เกี่ยวข้องกับแผน/
โครงการและก ากับให้แผนกลยุทธ์ของหน่วยงาน
ประสบผลส าเร็จ  
 
 

1.5% - มีความสามารถตาม
เกณฑ์ระดับ (4) และ
สามารถเสนอวิธีการหรือ
กลยุทธ์ในการปรับแผน
กลยุทธ์/แผนปฏิบัติการ
ของหน่วยงานที่มีความ
เหมาะสมกับ
สภาพแวดล้อมเพื่อให้
แผนกลยุทธ์ของ
หน่วยงานประสบ
ความส าเร็จ 

มีความสามารถตาม
เกณฑ์ระดับ (3) และ
ควบคุม ก ากับดูแล 
ด าเนินการให้แผนงาน/
โครงการแล้วเสร็จ บรรลุ
วัตถุประสงค์ที่ต้องการ 
ภายใต้ระยะเวลาที่
ก าหนด 

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

มีความรู้ความเข้าใจ
พื้นฐานเกี่ยวกับแผนงาน
ทั้งระดับแผนกลยุทธ์และ
แผนปฏิบัติการ สามารถ
วิเคระห์จุดแข็ง จุดอ่อน 
โอกาส และอุปสรรคของ
หน่วยงานได้ 

ไมส่ามารถจัดอันดับ
ความส าคัญของานได้ ไม่
มีความรู้ ความเข้าใจ
เกี่ยวกับแผนงานและ
โครงการ 

4.3.2 ความรับผิดและรับชอบ: 
ความสามารถในการตอบค าถาม หรืออธิบาย
เกี่ยวกับการงานที่รับผิดชอบ การปฏิบัติหน้าที่
ให้บรรลุผลตามเป้าหมายที่ก าหนดไว ้ความ
รับผิดชอบในผลงานที่เกิดขึ้น รวมทั้งการสนอง

1.5% - มีความสามารถตาม
เกณฑ์ระดับ (4) และ
สามารถเสนอแนวทางที่
มีประสิทธิภาพ ในการ

มีความสามารถตาม
เกณฑ์ระดับ (3) และมี
การปรับปรุงพัฒนาการ
บริหารงานของตนเอง  

ยอมรับผลจากการ
ท างานของตนและรับฟัง
ความคิดเห็นของผู้อื่น
เสมอ 

ยอมรับผลจากการท างาน
ของตน และ รับฟังความ
คิดเห็นของผู้อื่นบ้าง 

ไมย่อมรับผลจากการ
ท างานของตน และ ไม่
รับฟังความคิดเห็นของ
ผู้อื่น 
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การประเมินในแต่ละระดับ ผู้บริหาร บุคลากร (5) (4) (3) (2) (1) 

ต่อความคาดหวังของสาธารณะ การรับฟังความ
คิดเห็น การให้ข้อมูล และการมีส่วนร่วม
ตัดสินใจ 

บริหารเพื่อสนองความ
ความคาดหวังของผู้อื่น 

4.3.3 การสื่อสารและการสร้างทีมงาน: 
ทักษะและความสามารถในการติดต่อสื่อสาร
อย่างมีประสิทธิภาพ มีความสามารถในการ
ท างานร่วมกับผู้อื่น และมีความสามารถในการ
สร้างทีมงานเพื่อเอื้อประโยชน์ต่อการท างานของ
หน่วยงานและมหาวิทยาลัย 

1.0% - มีความสามารถตาม
เกณฑ์ระดับ (4) และ
สร้างทีมงานที่เป็น
แบบอย่างให้กับ
หน่วยงานอื่นได้ 

มีความสามารถตาม
เกณฑ์ระดับ (3) และ
สนับสนุนมหาวิทยาลัย
ให้บรรลุเป้าหมายตาม
แผนกลยุทธ์ได้ 

มีทักษะในการ
ติดต่อสื่อสาร และ
สามารถสร้างทีมงานเพื่อ
สนับสนุนการท างานของ
หน่วยงานและ
มหาวิทยาลัย 

มีทักษะในการ
ติดต่อสื่อสาร แต่ไม่
สามารถสร้างทีมงานเพื่อ
สนับสนุนการท างานของ
หน่วยงานและ
มหาวิทยาลัย 

ขาดทักษะในการ
ติดต่อสื่อสาร มีปัญหาใน
การท างานร่วมกับผู้อื่น 
และไมส่ามารถสร้าง
ทีมงานเพื่อสนับสนุนการ
ท างานของหน่วยงาน
และมหาวิทยาลัย 

4.3.4 การคิดเชิงวิเคราะห์ การแก้ไขปัญหา 
และการตัดสินใจ: ความเข้าใจที่มา สาเหตุ และ
ผลกระทบที่เกิดขึ้นของข้อมูลหรือสถานการณ์
ต่างๆได้อย่างเป็นระบบ รวมทั้งการเชื่อมโยง
บุคคล เวลา สถานที่ และเหตุการณ์ต่างๆ ที่
เกี่ยวข้องได้อย่างถูกต้อง โดยสามารถแยก
ออกเป็นส่วนเล็กๆหรือสว่นย่อยๆหรือติดตาม
สถานการณ์ที่ปรากฏไปทีละขั้น ความสามารถ
ในการวิเคราะห์และแจกแจงประเด็นของปัญหา
เพื่อหาแนวทางแก้ไขปัญหาที่เกิดขึ้นใน
สถานการณ์หนึ่งๆ หรือปัญหาที่อาจเกิดขึ้นใน
อนาคตรวมถึงจัดล าดับความส าคัญและการ
แก้ไขในเวลาที่เหมาะสม 

1.0% - มีความสามารถตาม
เกณฑ์ระดับ (4) และ
สามารถสนับสนุนและให้
ค าแนะน าแก่ผู้อื่นในการ
ตัดสินใจ เพื่อแก้ไข
ปัญหาได้อย่างเหมาะสม 

มีความสามารถตาม
เกณฑ์ระดับ (3) และ 
สามารถคาดการณ์
ปัญหา และมีแนว
ทางการป้องกันปัญหาที่
อาจเกิดขึ้นในอนาคตได้ 

รวบรวมข้อมูล และ
สามารถระบุประเด็น 
ปญัหาหรือค าถาม และ
สามารถแยกแยะ 
จัดล าดับ เชื่อมโยง และ
วิเคราะห์ข้อมูล เพื่อ
แก้ไขปัญหาและตัดสินใจ
ได้อย่างเหมาะสม 

รวบรวมข้อมูลและ
สามารถระบุประเด็น 
ปัญหา หรือค าถาม
ส าหรับการแก้ปัญหาเพื่อ
ประกอบการตัดสินใจได้ 

รวบรวมข้อมูลพื้นฐาน
เกี่ยวกับประเด็น ปัญหา 
หรือค าถามต่างๆ ได้ 

4.3.5 ความคิดริเริ่มสร้างสรรค์: 
ตลอดจนความสามารถในการน าเสนอ

แนวคิดใหม่ๆ ในการปรับปรุงและพัฒนา
ประสิทธิภาพในการท างานทั้งในระดับบุคคล 
หน่วยงาน และมหาวิทยาลัย 

1.0% - มีความสามารถตาม
เกณฑ์ระดับ (4) และ 
ก่อให้เกิดนวัตกรรมใน
การบริหารงาน  

มีความสามารถตาม
เกณฑ์ระดับ (3) และ 
น าเสนอแนวคิดใหม่ท่ี
เป็นประโยชน์ต่อการ
พัฒนาหน่วยงานอื่นได้ 

คิดริเริ่ม พัฒนางานของ
หน่วยงานตนเอง  

ยอมรับวิธีการท างาน
ใหม่ๆ และน ามา
ประยุกต์ใช้เพื่อปรับปรุง
วิธีการท างานของตนเอง 

ท างานตามที่เคยปฏิบัติ 
โดยไม่มีการปรับปรุง
วิธีการท างานของตนเอง 

รวม 1+2+3+4 100% 100%      
 
 
 


