
 

หลักเกณฑ์การประเมนิพฤตกิรรมการปฏิบัติงาน 

(ด้านสมรรถนะหลัก 20% และด้านสมรรถนะเฉพาะ ตามลักษณะงาน/สมรรถนะทางการบริหาร 30%) 
 

ด้านสมรรถนะหลัก 20% มี 5 ตัว ดังน้ี 

ล1  การบรรลุตามเป้าหมาย 

ระดับ ค าอธิบาย 

1 มีความพยายามในการท างาน 

1.1 พยายามท างานในหน้าที่ให้ดแีละถูกต้อง 

1.2 มีความมานะอดทน ขยันหมั่นเพียรและมีความรับผิดชอบในงานสามารถส่งงานได้ทันตาม

ก าหนดเวลา 

1.3 แสดงออกว่าต้องการท างานให้ดีขึ้น เช่น ถามถึงวิธีการ หรือข้อแนะน าอย่างกระตือรือร้น 

สนใจใคร่รู้ 

2 แสดงสมรรถนะระดับที่ 1 และสามารถท างานได้ผลตามเป้าหมายที่วางไว้ 

2.1 ก าหนดมาตรฐาน หรอืเป้าหมายในการท างานเพื่อให้ได้ผลงานที่ดี 

2.2 หมั่นตดิตามผลงานและประเมินผลงานของตนโดยใช้เกณฑ์ที่ก าหนดขึน้โดยไม่ได้ถูกบังคับ  

2.3 ท างานได้ตามผลงานตามเป้าหมายที่ผู้บังคับบัญชาก าหนด หรือเป้าหมายของหน่วยงานที่

รับผิดชอบ 

3 แสดงสมรรถนะระดับที่ 2  และสามารถท างานได้ผลงานที่มปีระสิทธิภาพมากยิ่งขึน้ 

3.1 มีความละเอียดรอบคอบเอาใจใส่ ตรวจตราความถูกต้องของงานเพื่อให้ได้งานที่มีคุณภาพ 

3.2 ปรับปรุงวิธีการท างานได้ดีขึ้น เร็วขึน้ มีคุณภาพดีขึ้น หรอืมีประสิทธิภาพมากขึ้น 

3.3 เสนอหรือทดลองวิธีการท างานแบบใหม่ที่มีประสิทธิภาพมากกว่าเดิมเพื่อให้ได้ผลงานตาม 

ที่ก าหนดไว้ 

4 แสดงสมรรถนะระดับที่ 3  และสามารถพัฒนาวิธีการท างานเพื่อให้ได้ผลงานที่โดดเด่น 

4.1 ก าหนดเป้าหมายที่ท้าทายและเป็นไปได้ยาก เพื่อให้ได้ผลงานที่ดีกว่าเดิมอย่างเห็นได้ชัด 

4.2 ท าการพัฒนาระบบ ขั้นตอน วิธีการท างาน เพื่อใหไ้ด้ผลงานที่โดดเด่นและแตกต่าง 

4.3 น าเสนอผลงานที่โดดเด่น เพื่อพัฒนาหนว่ยงานและองค์กรในภาพรวม 

5 แสดงสมรรถนะระดับที่ 4 และสามารถตัดสินใจได้ แม้จะมีความเสี่ยงเพื่อใหอ้งค์กรบรรลุเป้าหมาย 

5.1  ตัดสินใจได้ โดยมีการค านวณผลได้ผลเสียอย่างชัดเจน  

5.2  ด าเนินการเพื่อให้หน่วยงาน/องค์กร และประเทศชาติได้ประโยชน์สูงสุด 

5.3  บริหารจัดการและทุ่มเทเวลา ตลอดจนทรัพยากรเพื่อให้ได้ประโยชน์สูงสุดต่อภารกิจของ

หน่วยงาน/องค์กร ตามที่วางแผนไว้ 
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ล2  การปรับปรุงงานและพัฒนางานอย่างต่อเน่ือง 

ระดับ ค าอธิบาย 

1 พัฒนางานที่ตนรับผิดชอบได้ 

1.1 เข้าใจงานในความรับผิดชอบของตนและชี้แจงขั้นตอนการท างานหลักและผลที่ได้รับใน   

แตล่ะขัน้ตอน 

1.2  ระบุขั้นตอนหรอืขอบเขตงานของตน ที่ตอ้งปรับปรุง และพัฒนา 

1.3  ปรับปรุงขัน้ตอน หรอืวิธีการท างานเบือ้งตน้ในงานที่ตนรับผิดชอบได้ดว้ยตนเอง 

2 แสดงสมรรถนะที่ 1 และเสนอแนะแนวทางการปรับปรุงและพัฒนาคุณภาพงานของตนได้ 

2.1  ระบุกระบวนการและขั้นตอนที่ไม่มีประสิทธิภาพการท างานของตน รวมทั้งผลกระทบที่เกิดขึ้น 

2.2  เสนอแนวคิดสร้างสรรค์ เทคนิคหรือวิธีการใหม่ๆเพื่อใช้ในการพัฒนาคุณภาพงานของ

ตนเองได้ 

2.3  เสนอแนะแนวทางที่มีประโยชน์ในการปรับปรุงและพัฒนาการท างานใหก้ับเพื่อนรว่มงานใน

หนว่ยงานเดียวกันมา 

3 แสดงสมรรถนะที่ 2 และหาแนวทางใหม่ เพื่อปรับปรุงงานให้ดกีว่าเดิม 

เสนอแนะวิธีการแก้ปัญหาหรือปรับปรุงงานที่ดีกว่าเดิม ซึ่งวิธีการดังกล่าวยังไม่เคยใช้ใน

หน่วยงานมาก่อน ด้วยการคิดแตกต่างจากที่เคยท า ประยุกต์แนวคิด ทฤษฎี หรือองค์ความรู้ใหม่ ๆ 

ที่เกี่ยวข้องมาใช้ในการพัฒนาหรือปรับปรุงกระบวนการท างานของตนหรือหน่วยงานของตนให้มี

ประสิทธิภาพมากขึ้น 

3.1 จัดท าแผนปฏิบัติการ (Action plan) ในการปฏิบัติงาน 

4 แสดงสมรรถนะที่ 3 ส่งเสรมิและกระตุ้นให้ผู้อื่นปรับปรุงและพัฒนางานของตน 

4.1  ส่งเสริมและกระตุ้นเพื่อนร่วมงานน าเทคโนโลยี ความรู้ หรือวิทยาการสมัยใหม่มาประยุกต์ใช้ใน

การปรับปรุงและพัฒนางานของแต่ละคนให้ดีขึ้นอย่างต่อเนื่อง 

4.2  ชีแ้จงประโยชนแ์ละผลดทีี่ได้รับจากการปรับปรุงระบบงานได้อย่างชัดเจน 

4.3   วิเคราะหแ์ละก าหนดงบประมาณ และทรัพยากรที่มอียู่ เพื่อการน าระบบงานใหม่มาใช้ 

5 แสดงสมรรถนะที่ 4 และพัฒนาปรับปรุงองค์กรให้มีขดีความสามารถในการแข่งขัน 

5.1  ติดตามประเมินผลการน าระบบงานใหม่ ๆ มาใช้  

5.2  ก าหนดแผนกลยุทธ์ หรือทิศทางในการพัฒนาและปรับปรุงหน่วยงาน เพื่อสร้างความได้เปรียบ

ในการแขง่ขันระยะยาว  

5.3  เป็นผู้น าในการปรับเปลี่ยนและพัฒนาระบบการท างานของหน่วยงานต่าง ๆ ในมหาวิทยาลัย 

ให้มมีาตรฐานจนเป็นที่ยอมรับในระดับชาติ และระดับสากล 
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ล3  การปฏิสัมพันธ์กับผู้อื่น 

ระดับ ค าอธิบาย 

1 สามารถท างานร่วมกับผู้อื่นได้ แตอ่าจมพีฤติกรรมต่อไปนีอ้ยู่บ้าง 

1.1 ขัดแย้งกับหัวหน้าหรอืเพื่อนรว่มงานบ่อยครั้ง 

1.2 ขัดแย้งกับผูอ้ื่นเป็นประจ า บางครัง้โต้แย้งโดยไม่มีเหตุผล 

1.3 แสดงอารมณ์ฉุนเฉียวเมื่อผู้อื่นไม่เห็นด้วยกับความคิดของตน 

1.4 มีเพื่อนร่วมงานที่สนิทน้อยมาก 

2 สามารถท างานร่วมกับผู้อื่นได้พอสมควรแตอ่าจมพีฤติกรรมตอ่ไปนีอ้ยู่บ้าง 

2.1 ยอมรับความคิดเห็นของผู้อื่นที่แตกต่างจากตนน้อยมาก 

2.2 โต้เถียงหรอืโต้แย้งโดยใช้อารมณ์ความรูส้ึกของตนเองเป็นหลัก 

2.3 แสดงสหีน้าบึง้ตึงตลอดเวลา หรอืแสดงอารมณ์โกรธหรือฉุนเฉียวเป็นบางครัง้ 

2.4 มีเพื่อนร่วมงานที่สนิทน้อย 

3 สามารถท างานร่วมกับผู้อื่นได้ดี โดยสังเกตจากพฤติกรรมต่อไปนี้ 

3.1 ยอมรับความคิดเห็นของผู้อื่น ๆ 

3.2 การโต้แย้งหรอืโต้เถียงใชเ้หตุผลมากกว่าความรู้สกึส่วนตัว 

3.3 แสดงสหีน้าเคร่งเครียดเป็นบางครัง้ 

3.4 ไม่แสดงอารมณ์โกรธหรอืฉุนเฉียวในที่ประชุม แตจ่ะแสดงออกในภายหลัง 

4 สามารถท างานร่วมกับผู้อื่นได้ดีมาก โดยสังเกตจากพฤติกรรมตอ่ไปนี้ 

4.1 ช่วยเหลือผู้อื่นเมื่อได้รับการรอ้งขอ 

4.2 หลีกเลี่ยงการโต้แย้ง แต่ถ้าจ าเป็นจะใช้เหตุผลเป็นหลัก 

4.3 อารมณด์ีเป็นประจ า 

4.4 ไม่แสดงอารมณโ์กรธหรอืฉุนเฉียวในที่ประชุม ทั้งในที่ประชุมและลับหลัง 

5 สามารถท างานร่วมกับผู้อื่นได้ดีเยี่ยม โดยสังเกตจากพฤติกรรมตอ่ไปนี้ 

5.1 แมจ้ะไม่มกีารรอ้งขอ แต่ก็ยินดีช่วยเหลือผูอ้ื่นเป็นประจ า 

5.2 อารมณ์ดแีละมีบุคลิกน่าเข้าใกล้ 

5.3 สามารถโน้มน้าวผูอ้ื่นใหม้ีความเห็นคล้อยตามตนได้โดยไม่ขัดแย้ง 

5.4 ยึดถือวัตถุประสงค์และเป้าหมายของสว่นรวมเป็นหลัก 
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ล4  การให้ความส าคัญกับผู้รับบริการ 

ระดับ ค าอธิบาย 

1 ใส่ใจในความต้องการของผู้รับบริการน้อยมาก ซึ่งสังเกตได้จากพฤติกรรมต่อไปนี้ 

1.1 มทีัศนคตเิชิงลบต่องานบริการ 

1.2 ใชค้ าพูดหรอืท่าทางที่สร้างความไม่พอใจตอ่ผูร้ับบริการ 

1.3 ไม่เอาใจใส่ตอ่ค าร้องขอของผู้รับบริการ 

1.4 แสดงกริยาก้าวร้าวหรอืเป็นปฏิปักษ์ตอ่ผูร้ับบริการ 

2 ตอบสนองความต้องการของผู้รับบริการโดยไม่ติดตามผล ซึ่งสังเกตได้จากพฤติกรรมต่อไปนี้ 

2.1 ท าตามหน้าที่เท่านัน้ 

2.2 รับปากหรือไม่เอาใจใส่ต่อค าร้องขอของผูร้ับบริการ เพียงปัดใหพ้้นตัวโดยไม่ติดตามผล 

2.3 มีค าร้องเรียนเกี่ยวกับพฤติกรรมในการให้บริการจากผูร้ับบริการบ่อยครั้ง 

3 พยายามตอบสนองความต้องการของผู้รับบรกิาร ซึ่งสังเกตได้จากพฤติกรรมต่อไปนี้ 

3.1 พยายามที่จะตอบสนองความตอ้งการของผู้รับบริการ และติดตามผลให้ผูร้ับบริการ 

3.2 พยายามเข้าใจความรู้สึกของผู้รับบริการแต่ไม่สามารถลดความรุนแรงของความรู้สึกของ

ผูร้ับบริการทางจิตวทิยาได้ 

4 ตอบสนองความต้องการของผู้รับบริการได้ดี ซึ่งสังเกตได้จากพฤติกรรมต่อไปนี้ 

4.1 ตั้งใจท างานบริการผูร้ับบริการด้วยดี 

4.2 พยายามรักษาความพึงพอใจของผู้รับบริการ และพยายามแก้ไขความไม่พึงพอใจของ

ผูร้ับบริการ 

4.3 ตอบสนองความต้องการและความรูส้ึกของผู้รับบริการได้ดี 

5 ตอบสนองความต้องการของผู้รับบริการได้ดีเยี่ยม ซึ่งสังเกตได้จากพฤติกรรมต่อไปนี้ 

5.1 ตั้งใจท างานบริการผูร้ับบริการได้ดีเยี่ยมและสร้างสรรค์งานบริการแก่ผูร้ับบริการตลอดเวลา 

5.2 พยายามเพิ่มหรอือย่างน้อยรักษาระดับความพึงพอใจของผู้รับบริการ 

5.3 สามารถแก้ไขความขัดแย้งหรอืความไม่พึงพอใจของผู้รับบริการได้ส าเร็จ 

5.4 พัฒนาและสร้างสรรคก์ระบวนการท างานเพื่อบริการที่ดีตอ่ผูร้ับบริการ 
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ล5  ทักษะความรู้/ความสามารถในการเรียนรู้  

ระดับ ค าอธิบาย 

1 มีความรู้พื้นฐานในงานที่ปฏิบัติน้อยมากและขาดความกระตือรือร้นในการแสวงหาความรู้ 

1.1 มีความรูพ้ืน้ฐานน้อยมาก จนไม่สามารถท างานได้ ต้องสอนกันใหมทุ่กเรื่อง 

1.2 ไม่ชอบการขวนขวายหาความรู้ 

1.3 หลีกเลี่ยงการไปฝึกอบรมตามหลักสูตรที่องค์กรจัดให้ 

2 มีความรู้พื้นฐานน้อย แต่ปฏิบัติงานได้  

2.1 มีความรูพ้ื้นฐานน้อย แต่พอจะเริ่มปฏิบัติงานได้ 

2.2 สามารถปฏิบัติงานได้เท่าที่สอนงานไม่มีการเรียนรู้เพิ่มเติม และไม่สามารถแก้ปัญหางานได้ 

2.3 ค้นหาความรูเ้พิ่มเติมเมื่อได้รับการแนะน า 

3 มีความรู้พื้นฐานปานกลาง และปฏิบัติงานได้ 

3.1 มีความรูพ้ืน้ฐานปานกลาง และสามารถเริ่มต้นปฏิบัติงานได้เลย 

3.2 สามารถแก้ไขปัญหาจากการท างานได้บ้าง 

3.3 สามารถค้นหาความรูไ้ด้ด้วยตนเอง 

4 มีความรู้พื้นฐานมากและแก้ไขปัญหาจากการปฏิบัติงานได้ 

4.1 มีความรูพ้ืน้ฐานมาก และสามารถแก้ไขปัญหาจากการปฏิบัติงานได้เลย 

4.2 สามารถปรับปรุงหรอืดัดแปลงการปฏิบัติงานได้ด้วยตนเอง 

4.3 กระตอืรอืร้นและค้นคว้าหาความรูใ้หม่ ๆ อยู่เสมอ 

5 มีความรู้พื้นฐานดีเยี่ยม และสอนงานผู้อื่นได้ 

5.1 มีความรูพ้ืน้ฐานมาก และสามารถสอนงานผู้อื่นจนเข้าใจได้ 

5.2 สามารถวางแผนงานหรอืป้องกันปัญหาก่อนที่จะเกิดปัญหาได้ 

5.3 กระตอืรอืร้นและค้นคว้าหาความรู้ใหม่ ๆ อยู่เสมอและสามารถน ามาประยุกต์ใช้ในการท างาน 
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ด้านสมรรถนะทางการบริหาร 30% มี  6 ตัว ดังน้ี 

บ1  การบรหิารงานเชิงกลยุทธ์   

ระดับ ค าอธิบาย 

1 สามารถจัดล าดับความส าคัญและความเร่งด่วนของงานที่ได้รับมอบหมาย 

เพื่อให้งานส าเร็จได้ทันตามเวลาและสถานการณ์ 

2 แสดงสมรรถนะระดับที่ 1 และสามารถจัดล าดับขั้นตอนการปฏิบัติงานได้อย่างเป็นระบบ 

3 แสดงสมรรถนะระดับที่ 2 และสามารถวางแผนงาน การบริหารก าลังคน   

การกระจายงานแก่บุคลากร และผูท้ี่เกี่ยวข้องได้เหมาะสม ตามความรู้ ความสามารถ และ

ควบคุมดูแลการปฏิบัติงาน ให้เป็นไปตามแผนที่ก าหนดไว้ 

4 แสดงสมรรถนะระดับที่ 3 และสามารถก ากับดูแลแผนงานให้บรรลุเป้าหมายที่ก าหนด  และ

ประสานแผนงานใหส้อดคล้องกับงานอื่นที่เกี่ยวข้อง รวมทั้งผลักดันให้มกีารน าแผนงานดังกล่าว

ไปปฏิบัติให้เกิดผลสูงสุดเป็นรูปธรรมตามเป้าหมายที่ก าหนดไว้ 

5 แสดงสมรรถนะระดับที่ 4 และแสดงถึงการมกีลยุทธ์ที่ดใีนการบริหารแผนงานโดยสามารถ

ปรับปรุงพัฒนาแผนงานและการใชท้รัพยากรทุกประเภท เพื่อตอบสนอง หรอืรองรับ

สถานการณท์ี่เปลี่ยนแปลงไปได้อย่างมปีระสิทธิภาพ 

 

บ2 การแก้ปัญหาและการตัดสินใจเชิงกลยุทธ์  

ระดับ ค าอธิบาย 

1 สามารถระบุปัญหาและจ าแนกประเด็นที่เกิดจากการปฏิบัติงานได้ 

2 แสดงสมรรถนะระดับที่ 1 และวิเคราะห์ปัญหาอย่างรอบคอบ พร้อมใช้ประสบการณ์ ความรู้  

เทคนิควิธีที่ทันสมัยและข้อมูลต่าง ๆ ที่จ าเป็นเพื่อหาทางแก้ไขปัญหาที่ซับซ้อนได้อย่างมี

ประสิทธิภาพ 

3 แสดงสมรรถนะระดับที่ 2 และ กลั่นกรอง ตรวจสอบข้อมูล เพื่อการตัดสินใจ และแก้ปัญหา  

พร้อมทั้งระบุข้อดี  ข้อเสียของแต่ละแนวทางแก้ไขปัญหา เพื่อพิจารณาตัดสินใจได้อย่างละเอียด

รอบคอบ และสมเหตุสมผล 

4 แสดงสมรรถนะระดับที่ 3 และ มีความตั้งใจแก้ปัญหาใช้ดุลยพินิจอย่างรอบคอบในการ

ตัดสินใจแก้ปัญหาเปรียบเทียบกับทางเลือกอื่น ประเมินความเสี่ยงและผลกระทบที่อาจเกิดขึ้น

จากการตัดสินใจ  เพื่อเตรียมแผนรองรับ  หรอืป้องกันมิให้เกิดปัญหา 

5 แสดงสมรรถนะระดับที่ 4 และ แสดงการตัดสินใจที่ชัดเจนและมั่นใจในการตัดสินใจสั่งการ 

รวมถึงกล้าตัดสินใจท่ามกลางความคิดเห็นที่แตกต่าง ทันสถานการณ์ ลดข้อขัดแย้ง และค านึง
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ผลประโยชน์ของส่วนรวมเป็นส าคัญที่ส าคัญ แสดงความรับผิดชอบต่อความล้มเหลว หรือความ

ผดิพลาดที่เกิดขึ้นจากการตัดสินใจ และพยายามหาแนวทางแก้ไข 

 

 

 

บ3 ความสามารถในการสื่อสาร  

ระดับ ค าอธิบาย 

1 สามารถฟัง อ่าน เข้าใจค าสั่ง หรืองานที่ได้รับมอบหมาย และตอบสนองได้อย่างถูกต้อง รวมทั้ง

สามารถสื่อสาร โดยการพูดและเขยีนใหผู้อ้ื่นเข้าใจได้อย่างชัดเจน และใช้ภาษาได้อย่างเหมาะสม 

2 แสดงสมรรถนะระดับที่ 1 และ แสดงทักษะในการน าเสนอข้อมูล ความคิด/การเขียนบันทึก 

รายงานได้อย่างชัดเจนตรงตามวัตถุประสงค์และง่ายต่อการท าความเข้าใจ  หรือพิจารณา

ตัดสินใจ สามารถถ่ายทอด แลกเปลี่ยนข้อมูลข่าวสารกับผู้ร่วมงาน หรือผู้ที่เกี่ยวข้องได้อย่าง

ถูกต้องเหมาะสม และโปร่งใส 

3 แสดงสมรรถนะระดับที่ 2 และ อธิบายค าสั่ง/เนื้องาน สั่งการ ตอบข้อซักถาม หรือชี้แจงท า

ความเข้าใจกับผูท้ี่เกี่ยวข้องให้เข้าใจในประเด็นปัญหา และการปฏิบัติตนได้อย่างถูกต้อง มีทักษะ

ในการใช้อุปกรณ์และเครื่องมือในการสื่อสารความ เพื่อน าเสนอข้อมูล  ความคิดได้อย่างมี

ประสิทธิภาพ 

4 แสดงสมรรถนะระดับที่ 3 และ น าเสนอข้อมูล ความคิดเห็นที่มีความยุ่งยากซับซ้อนให้เข้าใจ

งา่ย ชัดเจน รัดกุม เป็นรูปธรรม เหมาะสมกับความตอ้งการของผู้ฟัง และเนื้อหาสาระของเรื่องที่

จะสื่อความหมาย เปิดใจรับฟังความคดิเห็น หรอืข้อโต้แย้งของผู้อื่น สรุปความคิดเห็น เพื่อน ามา

ปฏิบัติและสามารถสื่อสารจูงใจใหผู้อ้ื่นเห็นคล้อยตามความคิดเห็นที่ถูกต้อง เพื่อป้องกัน หรือลด

ปัญหาข้อขัดแย้ง 

5 แสดงสมรรถนะระดับที่ 4 และ น าเสนอหรือชี้แจงข้อมูลข่าวสารให้ผู้ที่เกี่ยวข้องในวงกว้าง  

หรือสาธารณชน เข้าใจได้อย่างมีประสิทธิภาพ เพื่อให้เกิดการยอมรับความเชื่อถือไว้วางใจ 

ความร่วมมือ และก่อให้เกิดผลดีต่อภาพลักษณ์และงาน รวมถึงการส่งเสริมและสนับสนุน

สภาพแวดล้อมให้มกีารตดิต่อสื่อสารอย่างเปิดเผย และสม่ าเสมอในองค์กร 
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บ4 ความคิดรเิริ่มสร้างสรรค์  

ระดับ ค าอธิบาย 

1 เข้าใจปัญหาและอุปสรรคในการปฏิบัติงานที่ได้รับมอบหมาย 

2 แสดงสมรรถนะระดับที่ 1 และ เสนอความเห็น มุมมองที่แปลกใหม่และข้อวิจารณ์เชิง

สร้างสรรค์ในการปฏิบัติงาน หรือแก้ไขปัญหาเพื่อให้งานบรรลุผลส าเร็จได้ตามเป้าหมายที่

ก าหนดไว้ 

3 แสดงสมรรถนะระดับที่ 2 และ น าประสบการณ์ในอดีต ความรู้และวิทยาการทันสมัยมา

ปรับใช้ เพื่อปรับปรุงและพัฒนางานที่ได้รับมอบหมายให้บรรลุผลส าเร็จตามเป้าหมายอย่างมี

ประสิทธิภาพ 

4 แสดงสมรรถนะระดับที่ 3 และ ริเริ่มงานใหม่ เพื่อเพิ่มคุณค่าในงานปัจจุบัน หรือแสวงหา 

วิธีการปฏิบัติงานใหม่เพื่อพัฒนาประสิทธิภาพงานในขอบเขตความรับผิดชอบ ช่วยเหลือและ

สนับสนุนผู้ร่วมงานหรือผู้ที่เกี่ยวข้องให้สามารถแสดงความคิดริเริ่มในการปฏิบัติงาน และ

ประยุกต์ใชค้วามคิดริเริ่มให้เกิดผลอย่างเป็นรูปธรรมได้ 

5 แสดงสมรรถนะระดับที่ 4 และ ริเริ่มนโยบาย/มาตรการใหม่ ๆ ที่น ามาใช้ในการปฏิบัติงาน

ขององค์กรให้สามารถตอบสนองต่อสถานการณ์ในระยะยาว  ส่งเสริมวัฒนธรรมของการมี

และแสดงความคิดริเริ่มสร้างสรรค์ ตลอดจนกระบวนการพัฒนาความคิดริเริ่มสร้างสรรค์

อย่างตอ่เนื่อง เพื่อเป็นปัจจัยส่งเสริมใหเ้กิดองค์กรแหง่การเรยีนรู้ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



9 

 

 

 

 

 

 

 

บ5 การบรหิารการเปลี่ยนแปลง  

ระดับ ค าอธิบาย 

1 ให้ความร่วมมอื เมื่อมีการเปลี่ยนแปลงในสิ่งใหม่ที่เป็นประโยชน์ต่อมหาวิทยาลัย และสามารถ

ปรับตัว หรือวิธีการท างานให้เข้ากับการเปลี่ยนแปลงนั้นได้  ปฏิบัติงานร่วมกับบุคคลที่มี

ความคิดแตกต่าง หรือสถานการณ์ที่ไม่แน่นอน โดยสามารถรักษาประสิทธิภาพของงานได้

อย่างตอ่เนื่อง 

2 แสดงสมรรถนะระดับที่ 1 และ แสดงการมีความยืดหยุ่นในการท างาน โดยเปิดรับข้อมูล    

มุมมองความคิดเห็นใหม่ ๆ อยู่ตลอดเวลา เพื่อน ามาประยุกต์ หรือปรับใช้กับงานในหน้าที่ได้

อย่างเหมาะสมกับสถานการณ์ 

3 แสดงสมรรถนะระดับที่ 2 และ รู้และเข้าใจถึงผลกระทบของความเปลี่ยนแปลงต่างๆ ที่

เกิดขึ้นต่องานในขอบเขตความรับผิดชอบ และสามารถเสนอแนะ/ด าเนินการปรับปรุงและ

พัฒนาวิธีการท างาน กฎระเบียบต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องให้สอดคล้องกับสถานการณ์ได้ รวมทั้งใช้ 

ดุลยพินจิในการตคีวามกฎระเบียบตามแนวทางที่ถูกต้อง เพื่อความส าเร็จของงาน 

4 แสดงสมรรถนะระดับที่ 3 และ สนับสนุนและแนะน าบุคลากรในสังกัดให้เข้าใจ ยอมรับ และ

ปรับตัวใหเ้ข้ากับการเปลี่ยนแปลง 

5 แสดงสมรรถนะระดับที่ 4 และ เป็นผู้น าการเปลี่ยนแปลง โดยสามารถผลักดันการ

เปลี่ยนแปลงในนโยบาย กลยุทธ์ให้สอดคล้องกับทิศทางเชิงกลยุทธ์ของมหาวิทยาลัย เพื่อให้

เกิดผลเป็นรูปธรรม และพร้อมรองรับสถานการณท์ี่เปลี่ยนไป 
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บ6  ความสามารถด้านการบริหารที่มีคุณธรรม จริยธรรมและธรรมาภิบาล 

ระดับ ค าอธิบาย 

1 ไม่ได้รับการรอ้งเรียนจากนักศึกษาหรอืผู้รับบริการ 

2 ผ่านสมรรถนะระดับที่ 1 และไม่ปรากฏหลักฐานว่าได้รับการตักเตือนจากผูบ้ังคับบัญชา 

3 แสดงสมรรถนะระดับที่ 2 และมีความซื่อสัตย์สุจรติ 

- ปฏิบัติหน้าที่ด้วยความโปร่งใส ซื่อสัตย์สุจริตถูกต้องทั้งตามหลักกฎหมายและระเบียบวินัย 

- แสดงความคิดเห็นของตนตามหลักวิชาอย่างตรงไปตรงมา 

มีสัจจะเชื่อถอืได้ 

- รักษาวาจา มีสัจจะเชื่อถือได้ พูดอย่างไรท าอย่างนั้น ไม่บิดเบือนอ้างขอ้ยกเว้นใหต้นเอง 

- มีจิตส านึก ความภาคภูมิใจในความเป็นข้าราชการ อุทิศแรงกาย แรงใจผลักดันภารกิจ

หลักของตนและหน่วยงานให้บรรลุผล เพื่อสนับสนุนส่งเสริมการพัฒนามหาวิทยาลัย

และสังคมไทย 

4 แสดงสมรรถนะระดับที่ 3 และ ยึดมั่นในหลักการ 

- ยึดมั่นในหลักการและจรรยาบรรณวิชาชีพ ไม่เบี่ยงเบนด้วยอคติ หรอืประโยชน์สว่นตน 

- เสียสละความสุขส่วนตน ตลอดจนความพึงพอใจส่วนตน หรือครอบครัว โดยมุ่งให้

ภารกิจในหนา้ที่สัมฤทธิ์ผลเป็นส าคัญ 

5 แสดงสมรรถนะระดับที่ 4 และ ธ ารงความถูกต้อง 

- ธ ารงความถูกต้อง ยึดหยัด พิทักษ์ผลประโยชน์ และชื่อเสียงของหน่วยงาน หรือ

มหาวิทยาลัย แมใ้นสถานการณท์ี่อาจสรา้งความล าบากใจ 

- ตัดสินใจในหน้าที่ด้วยความถูกต้องโปร่งใส เป็นธรรมแม้ผลปฏิบัติอาจสร้างศัตรู  หรือ

ก่อใหเ้กิดความไม่พอใจ 

 


