
 

หลักเกณฑแ์บบประเมินพฤติกรรมการปฏิบัติงาน 

(ด้านสมรรถนะหลัก 10% และ ด้านสมรรถนะเฉพาะตามลักษณะงาน/สมรรถนะทางวชิาชีพ  20%) 

 

ด้านสมรรถนะหลัก 10%  มี   5  ตัว  ดังน้ี 

ล1  การบรรลุตามเป้าหมาย (2%) 

ระดับ ค าอธิบาย 

1 มีความพยายามในการท างาน 

1.1 พยายามท างานในหน้าที่ให้ดีและถูกต้อง 

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 แม้จะมีความเสี่ยงเพื่อให้องค์กรบรรลุ

เป้าหมาย 

5.1 ตัดสินใจได้ โดยมีการค านวณผลได้ผลเสียอย่างชัดเจน  

5.2 ด าเนินการเพื่อให้หน่วยงาน/องค์กร และประเทศชาติได้ประโยชน์สูงสุด 

5.3 บริหารจัดการและทุ่มเทเวลา ตลอดจนทรัพยากรเพื่อให้ได้ประโยชน์สูงสุดต่อภารกิจของ

หน่วยงาน/องค์กร ตามที่วางแผนไว้ 
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ล2  การปรับปรุงงานและพัฒนางานอย่างต่อเน่ือง (2%) 

ระดับ ค าอธิบาย 

1 พัฒนางานที่ตนรับผิดชอบได้ 

1.1 เข้าใจงานในความรับผิดชอบของตนและชี้แจงขั้นตอนการท างานหลัก และผลที่ได้รับใน

แตล่ะขัน้ตอน 

1.2 ระบุขั้นตอนหรอืขอบเขตงานของตน ที่ตอ้งปรับปรุง และพัฒนา 

1.3 ปรับปรุงขัน้ตอน หรอืวิธีการท างานเบือ้งตน้ในงานที่ตนรับผิดชอบได้ดว้ยตนเอง      

2 แสดงสมรรถนะที่ 1 และเสนอแนะแนวทางการปรับปรุงและพัฒนาคุณภาพงานของตนได้ 

2.1 ระบุกระบวนการและขั้นตอที่ไม่มปีระสิทธิภาพการท างานของตน รวมทั้งผลกระทบที่เกิดขึน้ 

2.2 เสนอแนวคิดสร้างสรรค์ เทคนิคหรือวิธีการใหม่ ๆ เพื่อใช้ในการพัฒนาคุณภาพงานของ

ตนเองได้ 

2.3 เสนอแนะแนวทางที่มปีระโยชน์ในการปรับปรุงและพัฒนาการท างานให้กับเพื่อนร่วมงานใน

หนว่ยงานเดียวกันมา 

3 แสดงสมรรถนะที่ 2 และหาแนวทางใหม่ เพื่อปรับปรุงงานให้ดกีว่าเดิม 

เสนอแนะวิธีการแก้ปัญหาหรือปรับปรุงงานที่ดีกว่าเดิม ซึ่งวิธีการดังกล่าวยังไม่เคยใช้ในหน่วยงาน

มาก่อน 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 หรือวิทยาการสมัยใหม่มา

ประยุกต์ใชใ้นการปรับปรุงและพัฒนางานของแต่ละคนใหด้ีขึ้นอย่างต่อเนื่อง 

4.2 ชีแ้จงประโยชนแ์ละผลดทีี่ได้รับจากการปรับปรุงระบบงานได้อย่างชัดเจน 

4.3 วิเคราะหแ์ละก าหนดงบประมาณ และทรัพยากรที่มอียู่ เพื่อการน าระบบงานใหม่มาใช้       

5 แสดงสมรรถนะที่ 4 และพัฒนาปรับปรุงองค์กรให้มีขดีความสามารถในการแข่งขัน 

5.1 ติดตามประเมินผลการน าระบบงานใหม่ๆ มาใช้  

5.2 ก าหนดแผนกลยุทธ์ หรือทิศทางในการพัฒนาและปรับปรุงหน่วยงาน เพื่อสร้างความ

ได้เปรียบในการแขง่ขันระยะยาว  

5.3 เป็นผู้น าในการปรับเปลี่ยนและพัฒนาระบบการท างานของหน่วยงานต่าง ๆ ในมหาวิทยาลัย 

ให้มมีาตรฐานจนเป็นที่ยอมรับในระดับชาติ และระดับสากล      
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ล3  การปฏิสัมพันธ์กับผู้อื่น (2%) 

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 สามารถโน้มน้าวผูอ้ื่นให้มีความเห็นคล้อยตามตนได้โดยไม่ขัดแย้ง 

5.4 ยึดถือวัตถุประสงค์และเป้าหมายของสว่นรวมเป็นหลัก 
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ล4  การให้ความส าคัญกับผู้รับบริการ (2%) 

ระดับ ค าอธิบาย 

1 ใส่ใจในความต้องการของผู้รับบรกิารน้อยมาก ซึ่งสังเกตได้จากพฤติกรรมต่อไปนี้ 

1.1  มีทัศนคติเชิงลบต่องานบริการ 

1.2  ใช้ค าพูดหรอืท่าทางที่สร้างความไม่พอใจตอ่ผูร้ับบริการ 

1.3  ไม่เอาใจใส่ตอ่ค ารอ้งขอของผูร้ับบริการ 

1.4  แสดงกริยาก้าวร้าวหรอืเป็นปฏิปักษ์ตอ่ผูร้ับบริการ 

2 ตอบสนองความต้องการของผู้รับบริการโดยไม่ติดตามผล  ซึ่งสังเกตได้จากพฤติกรรม

ต่อไปนี ้

2.1 ท าตามหนา้ที่เท่านัน้ 

2.2 รับปากหรือไม่เอาใจใส่ตอ่ค ารอ้งขอของผูร้ับบริการ เพียงปัดใหพ้้นตัวโดยไม่ติดตามผล      

2.3 มีค าร้องเรียนเกี่ยวกับพฤติกรรมในการให้บริการจากผู้รับบริการบ่อยครั้ง 

3 พยายามตอบสนองความต้องการของผู้รับบรกิาร ซึ่งสังเกตได้จากพฤติกรรมต่อไปนี้ 

3.1 พยายามที่จะตอบสนองความตอ้งการของผูร้ับบริการ และติดตามผลใหผู้ร้ับบริการ      

3.2 พยายามเข้าใจความรู้สึกของผู้รับบริการแต่ไม่สามารถลดความรุนแรงของความรู้สึกของ

ผูร้ับบริการทางจิตวทิยาได้ 

4 ตอบสนองความต้องการของผู้รับบรกิารได้ดี ซึ่งสังเกตได้จากพฤติกรรมต่อไปนี ้

4.1 ตั้งใจท างานบริการผู้รับบริการด้วยดี 

4.2 พยายามรักษาความพึงพอใจของผู้รับบริการ และพยายามแก้ไขความไม่พึงพอใจของ 

ผูร้ับบริการ 

4.3 ตอบสนองความตอ้งการและความรูส้ึกของผูร้ับบริการได้ดี 

5 ตอบสนองความต้องการของผู้รับบรกิารได้ดีเยี่ยม ซึ่งสังเกตได้จากพฤติกรรมต่อไปนี ้

5.1 ตั้งใจท างานบริการผูร้ับบริการได้ดีเยี่ยมและสร้างสรรค์งานบริการแก่ผูร้ับบริการตลอดเวลา 

5.2 พยายามเพิ่มหรอือย่างนอ้ยรักษาระดับความพึงพอใจของผู้รับบริการ 

5.3 สามารถแก้ไขความขัดแย้งหรอืความไม่พงึพอใจของผูร้ับบริการได้ส าเร็จ 

5.4 พัฒนาและสรา้งสรรค์กระบวนการท างานเพื่อบริการที่ดีต่อผูร้ับบริการ 
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ล5  ทักษะความรู้/ความสามารถในการเรียนรู้ (2%) 

ระดับ ค าอธิบาย 

1 มีความรู้พื้นฐานในงานที่ปฏิบัติน้อยมากและขาดความกระตือรอืร้นในการแสวงหาความรู้ 

1.1 มีความรูพ้ืน้ฐานน้อยมาก จนไม่สามารถท างานได้ ต้องสอนกันใหมทุ่กเรื่อง 

1.2 ไม่ชอบการขวนขวายหาความรู้ 

1.3 หลีกเลี่ยงการไปฝกึอบรมตามหลักสูตรที่องค์กรจัดให้ 

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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ด้านสมรรถนะทางวชิาชีพ  20% มี  4 ตัว ดังน้ี 

ช1  ความเอาใจใส่ต่อการพัฒนานักศกึษา (5%) 

ระดับ ค าอธิบาย 

0 ความเอาใจใส่ต่อการพัฒนานักศกึษาในระดับปรับปรุง 

สังเกตจาก  การไม่เข้าสอนนักศึกษาตามเวลาที่ก าหนด/ละทิง้ห้องเรียน 

1 ความเอาใจใส่ต่อการพัฒนานักศกึษาในระดับพอใช้ 

สังเกตจาก  การเข้าสอนนักศึกษาตามเวลาที่ก าหนด 

2 ความเอาใจใส่ต่อการพัฒนานักศกึษาในระดับดี    สังเกตจาก   

2.1 เข้าสอนนักศึกษาตามเวลาที่ก าหนด 

2.2 มีการเตรียมการการสอน  

2.3 มคีวามขยันหมั่นเพียรและมคีวามรับผดิชอบต่อภาระงานสอนฯ 

3 ความเอาใจใส่ต่อการพัฒนานักศกึษาในระดับดีมาก  สังเกตจาก   

3.1 เข้าสอนนักศึกษาตามเวลาที่ก าหนด 

3.2 มกีารเตรียมการการสอน  

3.3 มีความขยันหมั่นเพียรและมีความรับผดิชอบต่อภาระงานสอนฯ  

3.4 มีความละเอียดรอบคอบเอาใจใส่ และตรวจตราความถูกต้องในการปฏิบัติหนา้ที่อยู่เสมอ   

4 ความเอาใจใส่ต่อการพัฒนานักศกึษาในระดับดีเยี่ยม    สังเกตจาก   

4.1 เข้าสอนนักศึกษาตามเวลาที่ก าหนด 

4.2 มกีารเตรียมการการสอน  

4.3 มีความขยันหมั่นเพียรและมีความรับผดิชอบต่อภาระงานสอนฯ  

4.4 มีความละเอียดรอบคอบเอาใจใส่ และตรวจตราความถูกต้องในการปฏิบัติหนา้ที่อยู่เสมอ   

4.5 การตักเตือน/อบรมหรือให้ข้อคิดที่เป็นประโยชน์ต่อการพัฒนาตนเองแก่นักศึกษาโดยนักศึกษา

ยอมรับ ฯ            

5 ความเอาใจใส่ต่อการพัฒนานักศกึษาในระดับสังคมยอมรับ  สังเกตจาก   

5.1 เข้าสอนนักศึกษาตามเวลาที่ก าหนด 

5.2 มกีารเตรียมการการสอน  

5.3 มีความขยันหมั่นเพียรและมคีวามรับผดิชอบต่อภาระงานสอนฯ  

5.4 มีความละเอียดรอบคอบเอาใจใส่ และตรวจตราความถูกต้องในการปฏิบัติหนา้ที่อยู่เสมอ   

5.5 การตักเตือน/อบรมหรือให้ข้อคิดที่เป็นประโยชน์ต่อการพัฒนาตนเองแก่นักศึกษา โดยนักศึกษา

ยอมรับ ฯ    

5.6 ผลประเมินความคิดเห็นของนักศึกษาในประเด็นของความเอาใจใส่ต่อการพัฒนา  นักศึกษา

อยู่ในระดับดีเยี่ยม  

5.7 ความทุ่มเทเวลาและทรัพยากรเพื่อให้เกิดประโยชน์สูงสุดต่อการพัฒนานักศึกษา ฯ 
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ช2  การเป็นตัวอย่างท่ีดีในความรับผิดชอบต่อวิชาชีพ (5%) 

ระดับ ค าอธิบาย 

0 มีความรับผิดชอบต่อวิชาชีพในระดับปรับปรุง 

สังเกตจาก  การไม่ปฏิบัติหน้าที่ตามค าสั่ง 

1 มีความรับผิดชอบต่อวิชาชีพในระดับพอใช้ 

สังเกตจาก  การปฏิบัติหน้าที่เฉพาะที่ระบุในค าสั่งเท่านั้น 

2 มีความรับผิดชอบต่อวิชาชีพในระดับดี 

สังเกตจาก  การปฏิบัติหน้าที่ดว้ยความรับผิดชอบ มากกว่าการปฏิบัติตามค าสั่ง 

3 มีความรับผิดชอบต่อวิชาชีพในระดับดีมาก 

สังเกตจาก  การปฏิบัติหนา้ที่ดว้ยความรับผิดชอบ มากกว่าการปฏิบัติตามค าสั่งและมีจิตวิญาณ

ของความเป็นครู    

4 มีความรับผิดชอบต่อวิชาชีพในระดับดีเยี่ยม 

 สังเกตจาก  การปฏิบัติหน้าที่ด้วยความรับผิดชอบ มากกว่าการปฏิบัติตามค าสั่งมีจิตวิญาณ

ของความเป็นครู และ มีการพัฒนาความรูอ้ยู่เสมอ เพื่อประโยชน์ของศษิย์ 

5 มีความรับผิดชอบต่อวิชาชีพในระดับที่สังคมยอมรับ 

สังเกตจาก     

5.1 มจีติวิญาณของความเป็นครู 

5.2 ปฏิบัติหนา้ที่ดว้ยความรับผิดชอบ มากกว่าการปฏิบัติตามค าสั่ง 

5.3 มกีารพัฒนาความรู้อยู่เสมอ เพื่อประโยชน์ของศษิย์ 

5.4 เป็นแบบอย่างที่ดีแก่ผูอ้ื่น และสังคมส่วนใหญ่ให้การยอมรับนับถือ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



8 

ช3  ความสามารถในการสื่อสาร/จูงใจ (5%) 

ระดับ ค าอธิบาย 

1 ความสามารถในการสื่อสาร/จูงใจในระดับพอใช้ 

สังเกตจาก    การน าเสนอข้อมูลหรือความเห็นอย่างตรงไปตรงมา ไม่เสแสร้งหรอืบิดเบือน

ข้อเท็จจริง 

2 ความสามารถในการสื่อสาร/จูงใจในระดับดี  

สังเกตจาก     

2.1 น าเสนอข้อมูลหรอืความเห็นอย่างตรงไปตรงมา ไม่เสแสร้งหรือบิดเบือน ข้อเท็จจริง 

2.2 สามารถอธิบายเรื่องต่าง ๆใหผู้อ้ื่นเข้าใจได้ 

2.3 รับฟังความคิดเห็นของผูท้ี่ความเห็นตรงข้ามกับตน 

3 ความสามารถในการสื่อสาร/จูงใจในระดับดีมาก 

สังเกตจาก     

3.1 น าเสนอข้อมูลหรอืความเห็นอย่างตรงไปตรงมา ไม่เสแสร้งหรือบิดเบือน ขอ้เท็จจริง 

3.2 สามารถอธิบายเรื่องต่าง ๆใหผู้อ้ื่นเข้าใจได้ดี 

3.3 รับฟังความคิดเห็นของผูท้ี่ความเห็นตรงข้ามกับตน 

3.4 ไม่แสดงอารมณ์โกรธหรอืฉุนเฉียวทันที เมื่ออยู่ในสถานการณท์ี่ไม่พงึประสงค์ 

4 ความสามารถในการสื่อสาร/จูงใจในระดับดีเยี่ยม 

สังเกตจาก     

4.1 น าเสนอข้อมูลหรอืความเห็นอย่างตรงไปตรงมา ไม่เสแสร้งหรือบิดเบือน ข้อเท็จจริง 

4.2 สามารถอธิบายเรื่องต่าง ๆใหผู้อ้ื่นเข้าใจได้ดีมาก 

4.3 รับฟังความคิดเห็นของผูท้ี่ความเห็นตรงข้ามกับตน 

4.4 อารมณด์ีและมีบุคลิกภาพที่ดเีสมอ 

4.5 สามารถสื่อสารโน้มน้าวใหผู้อ้ื่นเห็นคล้อยตามความเห็นของตน 

5 ความสามารถในการสื่อสาร/จูงใจในระดับที่สังคมยอมรับ 

สังเกตจาก     

5.1 น าเสนอข้อมูลหรอืความเห็นอย่างตรงไปตรงมา ไม่เสแสร้งหรือบิดเบือน ข้อเท็จจริง 

5.2 สามารถอธิบายเรื่องที่ยากๆ ผูอ้ื่นเข้าใจได้ดีมาก 

5.3 รับฟังความคิดเห็นของผูท้ี่ความเห็นตรงข้ามกับตน 

5.4 อารมณด์ีและมีบุคลิกภาพที่ดเีสมอ 

5.5 สามารถโน้มน้าวให้ผูอ้ื่นซึ่งมีความเห็นตรงข้ามให้เข้าใจในหลักการเหตุผลของตนได้ 

 

 

 

 



9 

ช4  คุณธรรม จริยธรรมและธรรมาภิบาล (5%) 

ระดับ ค าอธิบาย 

1 คุณธรรม จริยธรรมและธรรมาภิบาลที่อยู่ในระดับพอใช้  

สังเกตจาก  ไม่ปรากฏหลักฐานว่าได้รับการตักเตือนจากผูบ้ังคับบัญชา 

2 คุณธรรม จริยธรรมและธรรมาภิบาลที่อยู่ในระดับดี 

สังเกตจาก  ปฏิบัติหน้าที่ดว้ยความโปร่งใส ซื่อสัตย์สุจริตถูกต้องทั้งตามหลักกฎหมาย 

               และระเบียบวินัย 

3 คุณธรรม จริยธรรมและธรรมาภิบาลที่อยู่ในระดับดี   สังเกตจาก     

3.1  ปฏิบัติหน้าที่ดว้ยความโปร่งใส ซื่อสัตย์สุจริตถูกต้องทั้งตามหลักกฎหมายและระเบียบวินัย            

3.2  มีจิตส านึก ความภาคภูมิใจในความเป็นข้าราชการ อุทิศแรงกาย แรงใจ ผลักดันภารกิจ

หลักของตนและหนว่ยงานใหบ้รรลุผล 

4 คุณธรรม จริยธรรมและธรรมาภิบาลที่อยู่ในระดับเยี่ยม 

สังเกตจาก     

4.1  ปฏิบัติหน้าที่ดว้ยความโปร่งใส ซื่อสัตย์สุจริตถูกต้องทั้งตามหลักกฎหมายและระเบียบวินัย           

4.2  มีจิตส านึก ความภาคภูมิใจในความเป็นข้าราชการ อุทิศแรงกาย แรงใจ ผลักดันภารกิจ

หลักของตนและหนว่ยงานใหบ้รรลุผล           

4.3  แสดงความคิดเห็นของตนตามหลักวิชาอย่างตรงไปตรงมา มีสัจจะเชื่อถือได้ 

4.4  ประพฤติตนเป็นแบบอย่างตามหลักการ และจรรยาบรรณวิชาชีพ  

5 คุณธรรม จริยธรรมและธรรมาภิบาลที่อยู่ในระดับที่สังคมยอมรับ 

สังเกตจาก     

5.1  ปฏิบัติหน้าที่ดว้ยความโปร่งใส ซื่อสัตย์สุจริตถูกต้องทั้งตามหลักกฎหมายและระเบียบวินัย           

5.2  มีจิตส านึก ความภาคภูมิใจในความเป็นข้าราชการ อุทิศแรงกาย แรงใจ ผลักดันภารกิจ

หลักของตนและหนว่ยงานใหบ้รรลุผล           

5.3  แสดงความคิดเห็นของตนตามหลักวิชาอย่างตรงไปตรงมา มีสัจจะเชื่อถือได้ 

5.4  ประพฤติตนเป็นแบบอย่างตามหลักการ และจรรยาบรรณวิชาชีพเป็นที่ยอมรับของสังคม            

5.5  ธ ารงความถูกต้อง ยึดหยัด พิทักษ์ผลประโยชน์ และชื่อเสียงของหน่วยงาน หรือมหาวิทยาลัย 

แมใ้นสถานการณท์ี่อาจสรา้งความล าบากใจ 

 

 


