
 เกณฑ์การประเมินพฤติกรรมบุคคลพนักงาน 
ตามดุลยพินิจของผู้บังคับบัญชา 

มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ 

2560 

CP- ๑๔ เกณฑการประเมินพฤติกรรม

https://aquahrd.wordpress.com/2014/10/20/%E0%B8%81%E0%B8%B2%E0%B8%A3%E0%B8%9B%E0%B8%A3%E0%B8%B0%E0%B9%80%E0%B8%A1%E0%B8%B4%E0%B8%99%E0%B8%A8%E0%B8%B1%E0%B8%81%E0%B8%A2%E0%B8%A0%E0%B8%B2%E0%B8%9E%E0%B8%82%E0%B8%AD%E0%B8%87%E0%B8%9E%E0%B8%99/


เกณฑ์การประเมินพฤติกรรมบุคคลตามดุลยพินิจของผู้บังคับบัญชา 
ต าแหน่งบริหารวิชาการ 

 

1. ภาวะความเป็นผู้น า และความมีวิสัยทัศน์ 
   พิจารณาถึง :  ความสามารถในการบังคับบัญชา การเป็นตัวอย่างท่ีดีแก่ผู้ใต้บังคับบัญชา สามารถกระตุ้น ให้ก าลังใจผู้ใต้บังคับบัญชา  มีศิลปะในการจูงใจ  โน้มน้าวให ้
                      ผู้ใต้บังคับบัญชาท างาน ด้วยความตั้งใจ ท างานเป็นทีม  และเป็นผู้ท่ีมีความสามารถในการมองเห็นโอกาสก าหนดเป้าหมายและทิศทาง ในการบริหารจัดการ 
                      ให้บรรลุผลส าเร็จตามแผนงานได้จริง 

Level 1 (ระดับไม่ผ่าน) Level 2 (ระดับพอใช้) Level 3 (ระดับดี)   Level 4 (ระดับดีมาก) Level 5 (ระดับดีเย่ียม) 
ไม่แสดงสมรรถนะด้านนี้ หรือ
แสดงอย่างไม่ชัดเจน  
☆ ขาดทักษะความเป็นผู้น า 
     ท าให้ผู้ใต้บังคับบัญชา 
     ขาดความเชื่อถือและเชื่อมัน่  
     จนเกิดผลกระทบต่อการ    
     บริหารงาน  
☆ ไม่สามารถมองเห็นภาพ 
     อนาคตเพื่อก าหนดเป้าหมาย 
     ในการบริหารจัดการได้ 

มีลักษณะความเป็นผู้น า 
อยู่ในระดับพอใช้   
☆คุณสมบัติความเป็นผู้น า 
     ยังต้องปรับปรุง 
☆สามารถมองเห็นภาพอนาคต  
     เพื่อก าหนดเป้าหมายในการ 
     บริหารจัดการได้ดีพอสมควร 

แสดงสมรรถนะ Level 2  และ 
มีลักษณะความเป็นผู้น าที่ดี 
☆ มีความเป็นผู้น าที่ดี 
     พอสมควร  สร้างความ 
     เชื่อมั่นได้ ในระดับดี  
☆ สามารถมองเห็นภาพ 
      อนาคต  เพื่อก าหนด  
      เป้าหมายในการ 
      บริหารจัดการได้ดี 

แสดงสมรรถนะ Level 3 และ 
มีลักษณะความเป็นผู้น าดีมาก  
☆เป็นท่ีเชื่อถือและศรัทธา    
     สามารถกระตุ้นจูงใจ   
     โน้มน้าวให้ผู้ใต้บังคับบัญชา   
     คล้อยตามและพร้อมท่ีจะ 
     ปฏิบัติงาน     
☆ สามารถมองเห็นภาพ 
      อนาคต และโอกาส  
      เพื่อก าหนด เป้าหมาย 
      ในการบริหาร 
     จัดการได้ดีมาก 

แสดงสมรรถนะ Level 4 และ 
มีลักษณะความเป็นผู้น า 
เป็นท่ีเชื่อถือและศรัทธา  
☆ สามารถโน้มน้าวจิตใจผู้อื่น 
      และผู้ใต้บังคับบัญชาจน 
      ได้รับความร่วมมือจากผู้อืน่ 
      และผู้ใต้บังคับบัญชาเป็น 
      อย่างดียิ่ง 
☆ สามารถมองเห็นโอกาส 
      ในการท าประโยชน์แก่ 
      มหาวิทยาลัยอย่างถูกต้อง  
      รวดเร็ว และสามารถน า 
      วิสัยทัศน์มาก าหนด 
      แผนงาน ได้อย่างเป็น 
      รูปธรรม ชัดเจน 
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2. ความรู้ ความสามารถ และทักษะในการบริหารงานบุคคล และทรัพยากร 
   พิจารณาถึง :  ความรู้ ความสามารถด้านการบริหารจัดการศึกษา มีความเขา้ใจในกระบวนการท างาน รวมถึงระเบียบ ข้อบังคับท่ีเกี่ยวข้องกับงานในหน้าท่ี 
                      ท่ีผู้ใต้บังคับบัญชาปฏิบัติ และพิจารณาถึงความสามารถในการบริหารจัดการงานบุคคล และทรัพยากรต่าง ๆ   

Level 1 (ระดับไม่ผ่าน) Level 2 (ระดับพอใช้) Level 3 (ระดับดี)   Level 4 (ระดับดีมาก) Level 5 (ระดับดีเย่ียม) 
ไม่แสดงสมรรถนะด้านนี้ หรือ
แสดงอย่างไม่ชัดเจน  
☆ ไม่มีความรู้ ความเข้าใจ  
     เกี่ยวกับงานในหน้าท่ี 
     เท่าที่ควร   
☆ ไม่สามารถวิเคราะห ์ 
     วางแผนด าเนินงาน  
     แผนอัตราก าลัง   
     และบริหารทรัพยากรบุคคล 
     ท่ีเหมาะสม  

มีความรู้ ความเข้าใจในงาน 
ไม่เพียงพอ  
☆ มีความรู้ ความสามารถ 
     ในการบริหารได้ดีพอสมควร 
☆ สามารถวิเคราะห ์วางแผน 
     ด าเนินงาน แผนอัตราก าลัง  
     และการบริหารบุคคลได้ดี 
     พอสมควร 
      

แสดงสมรรถนะ Level 2  และ 
มีความรู้ ความสามารถ เข้าใจ 
ในงานดีพอสมควร   
☆มีความรู้ ความสามารถ 
     เข้าใจกระบวนการท างาน 
     รวมถึงระเบียบท่ีเกี่ยวข้องดี
☆สามารถวิเคราะห์ วางแผน   
    ด าเนินงาน แผนอัตราก าลัง  
    และการบริหารบุคคลท่ี 
    เหมาะสม ค านึงถึงความ 
    ประหยัดในการใช้ทรัพยากร   
    และใช้เวลา ได้เป็นอย่างดี 

แสดงสมรรถนะ Level 3 และมี
ความรู้ ความเขา้ใจในงานเป็น
อย่างดี  
☆ความรอบรู้  แม่นย า 
     ในกระบวนการท างาน 
     รวมถึงระเบียบท่ีเกี่ยวข้อง 
     สามารถให้ค าแนะน า  
     ปรึกษาผู้ใต้บังคับบัญชาได้ 
     อย่างมีประสิทธิภาพ 
☆สามารถวิเคราะห ์วางแผน 
     พัฒนาระบบงาน และ 
     การพฒันาทรัพยากรบุคคล 
     ให้สามารถดึงศักยภาพ 
     มาใช้ให้เกิดประโยชน์สูงสุด 
     ต่อองค์กร   

แสดงสมรรถนะ Level 4  และ 
มีความเชี่ยวชาญในงานบริหาร  
อย่างลึกซึ้ง  
☆ สามารถให้คะแนะน า หรือ 
     สอนงานให้ผู้อื่น และ 
     ผู้ใต้บังคับบัญชาได้เป็น 
     อย่างดี   
☆สามารถวิเคราะห์ วางแผน  
    จัดระบบการปฏิบัติงาน  
    โดยใช้อัตราก าลัง ทรัพยากร  
    ใช้เวลาอย่างมีประสิทธิภาพ   
    เกิดผลส าเร็จท่ีเห็นเป็น 
    รูปธรรมชัดเจน และเกิด 
    ประโยชน์สูงสุดต่อองค์กร 
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3. การควบคุมตนเอง  
   พิจารณาถึง :  ความมั่นคงทางอารมณ์ สามารถเผชิญกับความกดดัน  สามารถในการควบคุมอารมณ์ได้ในสถานการณ์ต่างๆ กับผู้อื่นและผู้ใต้บังคับบัญชา    

Level 1 (ระดับไม่ผ่าน) Level 2 (ระดับพอใช้) Level 3 (ระดับดี)   Level 4 (ระดับดีมาก) Level 5 (ระดับดีเย่ียม) 
ไม่แสดงสมรรถนะด้านนี้ หรือ
แสดงอย่างไม่ชัดเจน  
☆ ไม่สามารถควบคุม 
     ทางอารมณ ์
☆แสดงออกทางอารมณ์ 
    ไม่เหมาะสม เป็นประจ า    

ควบคุมอารมณ์ได้เหมาะสม 
☆ ควบคุมอารมณ์ได้อย่าง 
     เหมาะสม  
☆ สามารถหลีกเลี่ยง  
     สถานการณ์ท่ีเสี่ยงต่อ 
     การเกิดความรุนแรงได้ 
   

แสดงสมรรถนะ Level 2  และ
ควบคุมอารมณ์ได้เป็นอย่างดี 
☆สามารถจัดการความรู้สึก  
    อารมณ์ได้เป็นอย่างดี  
    แม้ว่าจะถูกกดดัน ย่ัวยุ 
    ให้เกิดอารมณ์โกรธ 
☆สามารถเลือกวิธีใช้  
     แสดงออกที่เหมาะสม 
     เพื่อไม่ให้เกิดผล 
     ทางลบท้ังตนเองและผู้อื่น 

แสดงสมรรถนะ Level 3 และ
ควบคุมอารมณ์ แสดงออกทาง
อารมณ์ส่วนใหญ่ได้ดีมาก 
☆สามารถควบคุมอารมณ์ได้ 
     ในสถานการณ์ต่างๆ 
     ได้อย่างมีประสิทธิภาพ 
     และสามารถวางแผน 
     ล่วงหน้าจัดการความเครียด 
     และความกดดันทางอารมณ์ 
     ท่ีจะเกิดขึ้นได้ 
☆บริหารจัดการอารมณ ์
     ของตนได้เป็นอย่างดีแล้ว 
     ยังสามารถลดความเครียด 
     ให้กับบุคคลอื่นได้    

แสดงสมรรถนะ Level 4 และ
เป็นแบบอย่างท่ีดีในการควบคุม
อารมณ์    
☆มีความเข้าใจและสามารถ 
    แก้ไขต้นเหตุปัญหาที่จะ 
    เกิดภาวะอารมณ์ ได้อย่าง 
    ดีเย่ียม 
☆เป็นแบบอย่างท่ีดีในการ 
     ควบคุมอารมณ์ บริหาร 
     ความรู้สึก และสามารถ 
     ถ่ายทอดเทคนิคให้บุคคลอื่น 
     น าไปปรับใช้ได้ 
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4. มีความตั้งใจ ทุ่มเท อุทิศตนให้กบัมหาวิทยาลัยและมุ่งผลสัมฤทธิ์ 
   พิจารณาถึง :  ความมุ่งมั่นต้ังใจ เอาใจใส่ในการปฏิบัติงานให้ประสบผลส าเร็จ มีประสิทธิภาพตรงตามเป้าหมายท่ีมหาวิทยาลัยก าหนด 

Level 1 (ระดับไม่ผ่าน) Level 2 (ระดับพอใช้) Level 3 (ระดับดี)   Level 4 (ระดับดีมาก) Level 5 (ระดับดีเย่ียม) 
ไม่แสดงสมรรถนะด้านนี้ หรือ
แสดงอย่างไม่ชัดเจน   
☆ก าหนดเป้าหมายการท างาน 
    ยังไม่สอดคล้องกับเป้าหมาย 
    หลักของมหาวิทยาลัย 
☆มีความเอาใจใส่ รับผิดชอบ 
    ต่องานในหน้าที่ยังไม่ดีนัก 
    ไม่ค่อยติดตามงานของ 
    ผู้ใต้บังคับบัญชา 

มีความมุ่งมั่น พร้อมปรับปรุง 
การท างานของตนเอง 
☆แสดงความมุ่งมั่นในการ 
    ท างานให้บรรลุเป้าหมาย 
    หลักของมหาวิทยาลัย 
☆มีความพยายามปรับปรุง 
    ขั้นตอนและวิธีการท างาน 
    ให้มีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น 
 

แสดงสมรรถนะ Level 2 และ 
มีความเอาใจใส่ต่องาน พัฒนา 
ปรับปรุงวิธีการท างานใหม่ๆ 
เพื่อให้งานมีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น 
☆มีความพยายามติดตาม 
   ตรวจสอบการปฏิบัติงาน 
   ของผู้ใต้บังคับบัญชา 
   อย่างต่อเนื่อง เพื่อให้งาน 
   บรรลุผลส าเร็จ 
☆มุ่งมั่นพัฒนาปรับปรุงขั้นตอน 
    และวิธีการท างานใหม่ๆ 
    เพื่อยกระดับคุณภาพงาน 
    ให้มีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น    

แสดงสมรรถนะ Level 3 และ 
มีความกระตือรือร้น เอาใจใส่ 
ต่องานท่ีรับผิดชอบอยู่เสมอ 
☆ผลักดันให้ผู้ใต้บังคับบัญชา 
    ปฏิบัติงานให้บรรลุผลส าเร็จ 
☆ก าหนดเป้าหมายงานท่ีมี 
    ความท้าทาย และมีความ 
    มุ่งมั่นในการสนับสนุนและ 
    ส่งเสริมให้ผู้ใต้บังคับบัญชา 
    หรือหน่วยงานท่ีก ากับดูแล 
    ด าเนินงานได้บรรลุผลส าเร็จ 
    ตามเป้าหมาย 
     

แสดงสมรรถนะ Level 4  และ 
มีความมุ่งมั่นท างานเชิงรุก  
เป็นแบบอย่างท่ีดี  
☆กระตุ้น ส่งเสริม และ 
    สนับสนุนให้ผู้ใต้บังคับบัญชา 
    ท างานเชิงรุก 
☆เป็นแบบอย่างท่ีดีในการ 
    ปฏิบัติงานที่มุ่งผลสัมฤทธิ์ 
    และมองประโยชน์ของ 
    มหาวิทยาลัยเป็นส าคัญ 
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5. ยึดมั่นในระบบธรรมาภิบาล 
   พิจารณาถึง :  ความตระหนัก เข้าใจ และยึดมั่นถึงแนวทางและหลักธรรมาภิบาล (Governance) อันประกอบไปด้วยหลักนิติธรรม หลักคุณธรรม  
                      หลักการมีสว่นร่วม  หลักความคุ้มค่า หลักความโปร่งใส และหลักความรบัผิดชอบ  รวมทั้งสามารถปฏิบัติตามแนวทางดังกล่าว และมองเห็นถึงปัญหา 
                      หรืออุปสรรคที่ขัดขวางการปฏิบัติงานตามหลักธรรมาภิบาลในการท างาน เพื่อให้ค าแนะน า หรือค าปรึกษาแก่ผู้ร่วมงานให้ยึดมั่นหลักธรรมาภิบาล                        

Level 1 (ระดับไม่ผ่าน) Level 2 (ระดับพอใช้) Level 3 (ระดับดี)   Level 4 (ระดับดีมาก) Level 5 (ระดับดีเย่ียม) 
ไม่แสดงสมรรถนะด้านนี้ หรือ
แสดงอย่างไม่ชัดเจน   
☆เข้าใจและตระหนักถึง 
    ความความส าคัญของ 
    หลักธรรมาภิบาล 
☆อธิบายถึงความส าคัญของ 
    หลักธรรมาภิบาลได้ 

สามารถระบุถึงแนวทางการ
ท างานตามหลักธรรมาภิบาล 
☆มองเห็นแนวทางการท างาน   
    ตามหลักธรรมาภิบาล 
☆ปฏิบัติตามหลักธรรมาภิบาล 
    
 

แสดงสมรรถนะ Level 2 และ 
สามารถให้ค าแนะน า ปรึกษา 
กับผู้ใต้บังคับบัญชา 
☆ให้ค าแนะน า ปรึกษา 
    เกี่ยวกับหลักธรรมาภิบาล 
    ให้กับผู้ใต้บังคับบัญชา 
☆ส่งเสริมและพัฒนาให้ 
    ผู้ใต้บังคับบัญชายึดมั่น 
    ปฏิบัติตามหลักธรรมาภิบาล    

แสดงสมรรถนะ Level 3 และ 
สามารถวิเคราะห์ปรับปรุง 
แนวทางการท างานตามหลัก 
ธรรมาภิบาล 
☆วิเคราะห์ วางแผน และ 
    พัฒนาให้ผู้ใต้บังคับบัญชา 
    ตระหนักและยึดมั่นตาม 
    หลักธรรมาภิบาล 
☆น าระบบธรรมาภิบาลมาใช้ 
    เป็นแนวทางการท างานให้ 
    เกิดผลสัมฤทธ์ิ 
     

แสดงสมรรถนะ Level 4  และ 
สามารถก าหนดนโยบายหรือ 
กลยุทธ์เพื่อการส่งเสริมการ 
ด าเนินภารกิจของมหาวิทยาลัย 
ตามหลักธรรมาภิบาล 
☆เสริมสร้าง ชักจูง โน้มน้าวให้  
   ผู้ใต้บังคับบัญชาหรือบุคคล 
   อื่นตระหนักและยึดมั่น 
   ระบบธรรมาภิบาล 
☆เป็นแบบอย่างท่ีดีในการ 
    ยึดมั่นและปฏิบัติตามหลัก 
    ธรรมาภิบาล 

 
 
 
 
 
 
 
 

ต าแหน่งบริหารวชิาการ  
(หน้า 5) 



6. มีจริยธรรม ยืนบนฐานความซื่อสัตย์ ถูกต้องและดีงาม 
   พิจารณาถึง :   การด ารงตน ประพฤติปฏิบัติอย่างถูกต้องเหมาะสมท้ังตามกฎหมาย คุณธรรม จรรยาบรรณแห่งวิชาชีพ  วัฒนธรรมองค์กร และ 
                       การเป็นพนักงานมหาวิทยาลัยท่ีดี 

Level 1 (ระดับไม่ผ่าน) Level 2 (ระดับพอใช้) Level 3 (ระดับดี)   Level 4 (ระดับดีมาก) Level 5 (ระดับดีเย่ียม) 
ไม่แสดงสมรรถนะด้านนี้ หรือ
แสดงอย่างไม่ชัดเจน   
ไม่ปฏิบัติตนอยู่ในศีลธรรม
เท่าที่ควร 

ประพฤติตนได้อย่างเหมาะสม
พอสมควร 

แสดงสมรรถนะ Level 2  และ
ประพฤติตนได้อย่างเหมาะสมดี 
 

แสดงสมรรถนะ Level 3  และ
ประพฤติตนเหมาะสม อยู่ใน
ศีลธรรมอันดีสม่ าเสมอ  

แสดงสมรรถนะ Level 4  และ
ประพฤติตนเหมาะสม  อยู่ใน
ศีลธรรมอันดีสม่ าเสมอ   
เป็นแบบอย่างท่ีดี  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ต าแหน่งบริหารวชิาการ  
(หน้า 6) 



เกณฑ์การประเมินพฤติกรรมบุคคลตามดุลยพินิจของผู้บังคับบัญชา 
ต าแหน่งอาจารย์ 

 
 

1. มีความสนใจ ใฝ่รู้ ริเริ่มสร้างสรรค์ และการสั่งสมความเชี่ยวชาญในงานอาชีพ 
   พิจารณาถึง :  ความต้ังใจ ใฝ่รู้ในการพัฒนาตนเอง  สั่งสมความรู้ ความสามารถของตนในการปฏิบัติหน้าท่ีด้วยการศึกษา ค้นคว้าและพัฒนาตนเองอย่างต่อเนื่อง  
                      จนสามารถประยุกต์ใช้ความรู้เชิงวิชาการ  และเทคโนโลยีต่างๆ เข้ากับการปฏิบัติงานให้เกิดผลสัมฤทธ์ิ 

Level 1 (ระดับไม่ผ่าน) Level 2 (ระดับพอใช้) Level 3 (ระดับดี)   Level 4 (ระดับดีมาก) Level 5 (ระดับดีเย่ียม) 
ไม่แสดงสมรรถนะด้านนี้ หรือ
แสดงอย่างไม่ชัดเจน   
☆ไม่มีความต้ังใจ ใฝ่รู้ 
     ในการพัฒนาตนเอง 
☆ศึกษาหาความรู้  
    เพิ่มเติมน้อย 

ต้ังใจ ใฝ่รู้ในการพัฒนาตนเอง  
☆ศึกษาหาความรู้เพิ่มเติม 
    เป็นบางครั้ง  
☆พัฒนาแนวความคิด 
    หรือวิธีการใหม่ๆ แล้วน ามา 
    ประยุกต์ใช้ปรับปรุง 
    การท างานได้ 

แสดงสมรรถนะ Level 2  และ
สามารถน าความรู้ วิทยากรหรอื
เทคโนโลยีใหม่ๆ มาปรับใช้ 
☆พัฒนาปรับปรุงการท างาน 
    อย่างต่อเนื่อง  
☆ถ่ายทอดองค์ความรู้ หรือ 
    เสนอแนะแนวทางการพัฒนา 
    งานให้กับบุคคลอื่นได้  

แสดงสมรรถนะ Level 3  และ
ศึกษาพฒันาตนเองให้มีความรู้ 
และความเชี่ยวชาญในงาน 
มากขึ้น  
☆ศึกษาแนวทางการพัฒนา 
    ความรู้ท้ังในเชิงลึกและ 
    เชิงกว้าง  
☆สามารถบูรณาการและ 
    พัฒนา แนวความคิดใหม่ๆ  
    ในระดับองค์กรได้ 
    ประสบผลส าเร็จ 

แสดงสมรรถนะ Level 4  และ
มีความคิดในเชิงยุทธศาสตร์ 
นโยบาย ประเมินคาดการณ์ 
แนวโน้ม  
☆ คิดสร้างสรรค์นวัตกรรม  
     และถ่ายทอดความรู้  
    ความเชี่ยวชาญให้กับบุคคล 
    อื่นน าไปใช้ 
☆พัฒนางานได้ประสบผล 
     ส าเร็จ หรือเป็นท่ีปรึกษา 
     ด้านนวัตกรรมหรือความ 
     เชี่ยวชาญในวิชาชีพ 
     เป็นท่ียอมรับในวงวิชาการ 
     ท้ังภายในประเทศ และหรือ 
     ระดับนานาชาติ 

 
 
  

ต าแหน่งอาจารย์ 
(หน้า 1) 



 

2. ยึดมั่นในจรรยาบรรณอาจารย์    
   พิจารณาถึง :  การอุทิศเวลา เสียสละให้กับงานสอน สอนศิษย์อย่างเต็มความสามารถด้วยความบริสุทธิ์ใจ ช่วยเหลือและปฏิบัติต่อศิษย์อย่างเป็นธรรม เป็นแบบอย่างท่ีดี 
                      ของศิษย์ หมั่นศึกษาค้นคว้าติดตามความก้าวหน้าทางวิชาการของตนให้ทันต่อเหตุการณ์น ามาถ่ายทอดให้ศิษย์อยู่เสมอ  สร้างเสริมความสามัคคีให้กับศิษย์  
                      และมีส่วนรว่มในการพัฒนามหาวิทยาลัย 

Level 1 (ระดับไม่ผ่าน) Level 2 (ระดับพอใช้) Level 3 (ระดับดี)   Level 4 (ระดับดีมาก) Level 5 (ระดับดีเย่ียม) 
ไม่แสดงสมรรถนะด้านนี้ หรือ
แสดงอย่างไม่ชัดเจน  
☆ ไม่อุทิศเวลา  
☆ ไม่รับผิดชอบต่องานสอน 
     เท่าที่ควร 

ปฏิบัติตนตามจรรยาบรรณ
วิชาชีพอาจารยไ์ด้ดีพอสมควร  
☆อุทิศเวลาเสียสละให้กับงาน  
☆ เป็นที่ปรึกษา ให้ค าแนะน า 
      ให้กับศิษย์ได้   

แสดงสมรรถนะ Level 2  และ
ปฏิบัติตนได้เหมาะสมกับ
ต าแหน่งหน้าที่อาจารย์ 
☆เป็นอาจารย์ท่ีปฏิบัติต่อศิษย์ 
     แบบกัลยาณมิตร   
☆พัฒนาการท างานสอน และ 
    งานวิชาการเพื่อน ามาใช ้
    สอนศิษย ์

แสดงสมรรถนะ Level 3 และ
ปฏิบัติตนเป็นแบบอย่างอาจารย์
ท่ีดีต่อศิษย์   
☆มุ่งสร้างและพัฒนางาน 
    ทางวิชาการ แล้วน ามา 
    ถ่ายทอดให้กับศิษย์  
☆ติดตาม และให้ค าแนะน า 
    แก่ศิษย์ เพื่อปรับปรุง 
    การเรียนการสอนให้ดียิ่งขึ้น 

แสดงสมรรถนะ Level 4 และ
ปฏิบัติตนเป็นแบบอย่างท่ีดี   
☆รักเมตตาต่อศิษย์ ส่งเสริม 
    ความรัก ความสามัคคีให้ 
    กับศิษย์  
☆มีความเป็นครูท่ีดี 
    มุ่งมั่นพัฒนาศาสตร์ของตน 
    อยู่เสมอ แล้วน าความรู้ใหม่ๆ  
    ไปเผยแพร่ท้ังในและ 
    ต่างประเทศ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

ต าแหน่งอาจารย์ 
(หน้า 2) 



3. มีจิตสาธารณะ การให้ความร่วมมือ ประสานงานงาน และท างานเป็นทีม 
   พิจารณาถึง :  ความเต็มใจการให้บริการท่ีดีและมีคุณภาพ  มุ่งมั่นต้ังใจในการช่วยเหลือ และแก้ไขปัญหาให้กับผู้รับบริการ เพื่อสร้างความพึงพอใจ ความไว้วางใจ 
                     ตอบสนองต่อความคาดหวังจากผู้รับบริการ ท าให้ได้รับประโยชน์สูงสุด  และความสามารถท างานร่วมกบับุคคลอื่นภายใต้ระเบียบ กฎเกณฑ์ได้เป็นอย่างดี 
                      ให้ความร่วมมือและยอมรับความคิดเห็นของผู้อื่น แสดงบทบทของตนในสถานการณ์ต่างๆ ในกลุ่มได้อย่างเหมาะสม 

Level 1 (ระดับไม่ผ่าน) Level 2 (ระดับพอใช้) Level 3 (ระดับดี)   Level 4 (ระดับดีมาก) Level 5 (ระดับดีเย่ียม) 
รับฟังความต้องการ และแสดง 
ความเต็มใจในการให้บริการ 
และแสดงบทบาทในหน้าท่ี 
ในการเป็นส่วนหนึ่งของทีม 
☆รับฟังความต้องการต่างๆ 
    จากผู้รับบริการ และแสดง 
    ออกถึงความเต็มใจยังไม่ 
    ชัดเจน 
☆ยังมีความบกพร่องในการ 
    ท างานเป็นทีม และได้รับ 
    การสะท้อนปัญหาบ่อยครั้ง 

ให้ข้อมูลที่ถูกต้อง ตรงประเด็น 
อาสาชว่ยเหลือผู้รับบริการ และ 
สามารถแลกเปลี่ยนความคิดเห็น 
ระหว่างสมาชิกภายในทีม 
☆ อาสาช่วยเหลือบุคคลอื่น  
☆ สามารถชักจูงให้สมาชิก 
     ในทีมแลกเปลี่ยนความ 
     คิดเห็นซึ่งกันและกัน   

แสดงสมรรถนะ Level 2  และ
แก้ไขปัญหา ให้ข้อมูล แนะน า 
กับผู้รับบริการ และสามารถ 
ก าหนดวัตถุประสงค์ เป้าหมาย 
ของทีมงาน 
☆แก้ไขปัญหาหรือความไม่พึง 
    พอใจของผู้รับบริการ และ 
    ให้ค าแนะน าที่เป็นประโยชน์ 
    กับผู้รับบริการ   
☆ร่วมก าหนดวัตถุประสงค์ 
    เป้าหมาย และแผนการ 
    ด าเนินงานของทีม   
     

แสดงสมรรถนะ Level 3 และ
สามารถหาวิธีการสรา้งและ 
สัมพันธภาพที่ดีในการให้บริการ 
และติดตาม ประเมินผลการ
ด าเนินงานของทีม และแก้ไข 
ปัญหาท่ีเกิดขึ้นในระหว่างทีม 
☆วิเคราะห์ ปรับปรุงแนวทาง 
    การให้บริการ ให้ผู้รับบริการ 
    มีความพึงพอใจ 
☆ติดตาม ประเมินผลการ 
    ท างานเป็นทีม และแก้ไข 
    ปัญหาของทีมได้อย่างมี 
    ประสิทธิภาพ 

แสดงสมรรถนะ Level 4 และ
พัฒนาขั้นตอนการให้บริการ 
เพื่อการบริการท่ีเป็นเลิศ และ 
มีกลยุทธ์ส่งเสริมการท างาน 
เป็นทีม 
☆ก าหนดกลยุทธ์ แผนพัฒนา 
    จัดระบบการให้บริการ  
    ท่ีท าให้ผู้ใช้บริการมีความ 
    พึงพอใจมากขึ้น 
☆เป็นท่ีปรึกษา ให้ค าแนะน า 
    ส่งเสริมวัฒนธรรมการท างาน 
    เป็นทีมให้เกิดขึ้นภายใน 
    มหาวิทยาลัย 

 
 
 
 
 
 
 
ต าแหน่งอาจารย์ 

(หน้า 3) 



4. มีความตั้งใจ ทุ่มเท อุทิศตนให้กบัมหาวิทยาลัยและมุ่งผลสัมฤทธิ์ 
   พิจารณาถึง :  ความมุ่งมั่น ต้ังใจ เอาใจใส่ในการปฏิบัติงานให้ประสบผลส าเร็จ มีประสิทธิภาพตรงตามเป้าหมายท่ีมหาวิทยาลัยก าหนด  
                     สามารถตรวจสอบได้ และรักษาไว้ซึ่งผลงานท่ีดีอย่างสม่ าเสมอ   โดยใช้ทรัพยากรอย่างคุ้มค่า 

Level 1 (ระดับไม่ผ่าน) Level 2 (ระดับพอใช้) Level 3 (ระดับดี)   Level 4 (ระดับดีมาก) Level 5 (ระดับดีเย่ียม) 
ไม่แสดงสมรรถนะด้านนี้ หรือ
แสดงอย่างไม่ชัดเจน   
☆ก าหนดเป้าหมายการท างาน 
    ยังไม่สอดคล้องกับเป้าหมาย 
    หลักของมหาวิทยาลัย 
☆มีความเอาใจใส่ รับผิดชอบ 
   ต่องานในหน้าท่ียังไม่ดีนัก 
   ไม่ค่อยติดตามงานของ 
   ผู้ใต้บังคับบัญชา 

มีความมุ่งมั่น พร้อมปรับปรุง 
การท างานของตนเอง 
☆แสดงความมุ่งมั่นในการ 
    ท างานให้บรรลุเป้าหมาย 
    หลักของมหาวิทยาลัย 
☆มีความพยายามปรับปรุง 
    ขั้นตอนและวิธีการท างาน 
    ให้มีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น 
 

แสดงสมรรถนะ Level 2 และ 
มีความเอาใจใส่ต่องาน พัฒนา 
ปรับปรุงวิธีการท างานใหม่ๆ 
เพื่อให้งานมีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น 
☆วางแผน ก าหนดเป้าหมาย  
    เพื่อให้งานบรรลุผลส าเร็จ 
☆มุ่งมั่นพัฒนาปรับปรุงขั้นตอน 
    และวิธีการท างานใหม่ๆ 
    เพื่อยกระดับคุณภาพงาน 
    ให้มีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น    

แสดงสมรรถนะ Level 3 และ 
มีความกระตือรือร้น เอาใจใส่ 
ต่องานท่ีรับผิดชอบอยู่เสมอ 
☆สามารถบูรณาการความรู้ 
    งานด้านใดด้านหนึ่งเพื่อให้ 
    งานบรรลุผลส าเร็จดียิ่งขึ้น 
☆ก าหนดเป้าหมายงานท่ีมี 
    ความท้าทาย และมีความ 
    มุ่งมั่นในการสนับสนุนและ 
    ส่งเสริมให้ผู้ใต้บังคับบัญชา 
    หรือหน่วยงานท่ีก ากับดูแล 
    ด าเนินงานได้บรรลุผลส าเร็จ 
    ตามเป้าหมาย 
     

แสดงสมรรถนะ Level 4  และ 
มีความมุ่งมั่นท างานเชิงรุก  
เป็นแบบอย่างท่ีดี  
☆ก าหนดนโยบายหรือกลยุทธ์ 
    การปฏิบัติงานที่สอดคล้อง 
    กับเป้าหมายมหาวิทยาลัย  
    และมุ่งมั่นพัฒนางานเชิง 
    นวัตกรรม เพื่อให้เกิดการ 
    เปลี่ยนแปลงเป็นไปใน 
    ทิศทางที่ดียิ่งขึ้น 
☆เป็นแบบอย่างท่ีดีในการ 
   ปฏิบัติงานที่มุ่งผลสัมฤทธิ์ 
     

 
 
 
 
 
 
 

ต าแหน่งอาจารย์ 
(หน้า 4) 



 
 
 

5. พัฒนาความก้าวหน้าทางวิชาการ ตามนโยบายมหาวิทยาลัย 
   พิจารณาถึง :  ความมุ่งมั่นพัฒนางานทางวิชาการ เพื่อความก้าวหน้าในอาชีพ ตามระดับต าแหน่งทางวิชาการ หรือตามนโยบายท่ีมหาวิทยาลัยก าหนด 

Level 1 (ระดับไม่ผ่าน) Level 2 (ระดับพอใช้) Level 3 (ระดับดี)   Level 4 (ระดับดีมาก) Level 5 (ระดับดีเย่ียม) 
ไม่แสดงสมรรถนะด้านนี้ หรือ
แสดงอย่างไม่ชัดเจน   
 

มีความใฝ่รู้ มุ่งมั่น พัฒนา
งานวิจัยและการพัฒนางาน 
ทางวิชาการ เพื่อความก้าวหน้า 
ทางวิชาการ หรือเส้นทางความ 
ก้าวหน้าในอาชีพ 
☆แสดงความมุ่งมั่นพัฒนางาน 
    ทางวิชาการ 
☆สามารถวิเคราะห์ข้อมูล 
    ท่ีรวบรวมได้ โดยอ้างอิงตาม 
    หลักการหรือแนวคิด 
    ท่ีเกี่ยวข้องกับการท าวิจัย 
      

แสดงสมรรถนะ Level 2 และ 
การปรับปรุงขั้นตอนการท างาน 
วิจัยและพัฒนางานทางวิชาการ 
เพื่อต่อยอดงาน 
☆ปรับปรุงเทคนิค วิธีการ  
     และขั้นตอนการท างานวิจัย 
     ให้มีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น 
☆พัฒนาต่อยอดงานวิจัย  
    เพื่อน าผลงานไปใช้ในการ 
    ขอก าหนดต าแหน่งทาง 
     วิชาการ  

แสดงสมรรถนะ Level 3 และ 
สามารถถ่ายทอดองค์ความรู้ 
และประสบการณ์พัฒนางาน 
ทางวิชาการ 
☆สามารถบูรณาการความรู้ 
    ด้านวิชาการ แล้วน าไป 
    ถ่ายทอดความรู้ เผยแพร่  
    ตีพิมพ์ น าเสนอให้บุคคลอื่น 
☆พัฒนางานทางวิชาการ 
    ออกมาเผยแพร่อย่างต่อเนื่อง 
      
     

แสดงสมรรถนะ Level 4  และ 
มีความสามารถให้ค าปรึกษา 
แนะน าบุคคลอื่นในการพัฒนา 
งานทางวิชาการ 
☆เป็นท่ีปรึกษา ให้ค าแนะน า 
    การพฒันางานทางวิชาการ 
    ให้กับบุคคลอื่น 
☆เป็นแบบอย่างท่ีดีพัฒนางาน 
    ทางวิชาการ และมีการน า 
     ผลงานไปเผยแพร่ในระดับ 
     สากล 
     

 
 
 
 
 
 
 
ต าแหน่งอาจารย์ 

(หน้า 5) 



6. ยึดมั่นในระบบธรรมาภิบาล 
   พิจารณาถึง :  ความตระหนัก เข้าใจ และยึดมั่นถึงแนวทางและหลักธรรมาภิบาล (Governance) อันประกอบไปด้วยหลักนิติธรรม หลักคุณธรรม  
                      หลักการมีสว่นร่วม  หลักความคุ้มค่า หลักความโปร่งใส และหลักความรบัผิดชอบ  รวมทั้งสามารถปฏิบัติตามแนวทางดังกล่าว และมองเห็นถึงปัญหา 
                      หรืออุปสรรคที่ขัดขวางการปฏิบัติงานตามหลักธรรมาภิบาลในการท างาน เพื่อให้ค าแนะน า หรือค าปรึกษาแก่ผู้ร่วมงานให้ยึดมั่นหลักธรรมาภิบาล                        

Level 1 (ระดับไม่ผ่าน) Level 2 (ระดับพอใช้) Level 3 (ระดับดี)   Level 4 (ระดับดีมาก) Level 5 (ระดับดีเย่ียม) 
ไม่แสดงสมรรถนะด้านนี้ หรือ
แสดงอย่างไม่ชัดเจน   
☆ เข้าใจและตระหนักถึง 
    ความความส าคัญของ 
    หลักธรรมาภิบาล 
☆อธิบายถึงความส าคัญของ 
    หลักธรรมาภิบาลได้ 

สามารถระบุถึงแนวทางการ
ท างานตามหลักธรรมาภิบาล 
☆มองเห็นแนวทางการท างาน   
     ตามหลักธรรมาภิบาล 
☆ปฏิบัติตามหลักธรรมาภิบาล 
    
 

แสดงสมรรถนะ Level 2 และ 
สามารถให้ค าแนะน า ปรึกษา 
กับผู้ใต้บังคับบัญชา 
☆ให้ค าแนะน า ปรึกษา 
    เกี่ยวกับหลักธรรมาภิบาล 
    ให้กับผู้ใต้บังคับบัญชา 
☆ส่งเสริมและพัฒนาให้ 
    ผู้ใต้บังคับบัญชายึดมั่น 
    ปฏิบัติตามหลักธรรมาภิบาล    

แสดงสมรรถนะ Level 3 และ 
สามารถวิเคราะห์ปรับปรุง 
แนวทางการท างานตามหลัก 
ธรรมาภิบาล 
☆วิเคราะห์ วางแผน และ 
    พัฒนาให้ผู้ใต้บังคับบัญชา 
    ตระหนักและยึดมั่นตาม 
    หลักธรรมาภิบาล 
☆น าระบบธรรมาภิบาลมาใช้ 
    เป็นแนวทางการท างานให้ 
    เกิดผลสัมฤทธ์ิ 
     

แสดงสมรรถนะ Level 4  และ 
สามารถก าหนดนโยบายหรือ 
กลยุทธ์เพื่อการส่งเสริมการ 
ด าเนินภารกิจของมหาวิทยาลัย 
ตามหลักธรรมาภิบาล 
☆เสริมสร้าง ชักจูง โน้มน้าวให้  
    ผู้ใต้บังคับบัญชาหรือบุคคล 
    อื่นตระหนักและยึดมั่น 
    ระบบธรรมาภิบาล 
☆เป็นแบบอย่างท่ีดีในการ 
    ยึดมั่นและปฏิบัติตามหลัก 
    ธรรมาภิบาล 

 
 
 
 
 
 
 
 
ต าแหน่งอาจารย์ 

(หน้า 6) 



7. มีจริยธรรม ยืนบนฐานความซื่อสัตย์ ถูกต้องและดีงาม 
   พิจารณาถึง :   การด ารงตน ประพฤติปฏิบัติอย่างถูกต้องเหมาะสมท้ังตามกฎหมาย คุณธรรม จรรยาบรรณแห่งวิชาชีพ  วัฒนธรรมองค์กร และ 
                       การเป็นพนักงานมหาวิทยาลัยท่ีดี 

Level 1 (ระดับไม่ผ่าน) Level 2 (ระดับพอใช้) Level 3 (ระดับดี)   Level 4 (ระดับดีมาก) Level 5 (ระดับดีเย่ียม) 
ไม่แสดงสมรรถนะด้านนี้ หรือ
แสดงอย่างไม่ชัดเจน   
ไม่ปฏิบัติตนอยู่ในศีลธรรม
เท่าที่ควร 

ประพฤติตนได้อย่างเหมาะสม
พอสมควร 

แสดงสมรรถนะ Level 2  และ
ประพฤติตนได้อย่างเหมาะสมดี 
 

แสดงสมรรถนะ Level 3  และ
ประพฤติตนเหมาะสม  
อยู่ในศีลธรรมอันดีสม่ าเสมอ  

แสดงสมรรถนะ Level 4  และ
ประพฤติตนเหมาะสม   
อยู่ในศีลธรรมอันดีสม่ าเสมอ   
เป็นแบบอย่างท่ีดี  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ต าแหน่งอาจารย์ 

(หน้า 7) 



เกณฑ์การประเมินพฤติกรรมบุคคลตามดุลยพินิจของผู้บังคับบัญชา 
ต าแหน่งนักวิจัย 

 
 

1. มีความสนใจ ใฝ่รู้ ริเริ่มสร้างสรรค์ และการสั่งสมความเชี่ยวชาญในงานอาชีพ 
   พิจารณาถึง :  ความต้ังใจ ใฝ่รู้ในการพัฒนาตนเอง  สั่งสมความรู้ ความสามารถของตนในการปฏิบัติหน้าท่ีด้วยการศึกษา ค้นคว้าและพัฒนาตนเองอย่างต่อเนื่อง  
                      จนสามารถประยุกต์ใช้ความรู้เชิงวิชาการ  และเทคโนโลยีต่างๆ เข้ากับการปฏิบัติงานให้เกิดผลสัมฤทธ์ิ 

Level 1 (ระดับไม่ผ่าน) Level 2 (ระดับพอใช้) Level 3 (ระดับดี)   Level 4 (ระดับดีมาก) Level 5 (ระดับดีเย่ียม) 
ไม่แสดงสมรรถนะด้านนี้ หรือ
แสดงอย่างไม่ชัดเจน   
☆ไม่มีความต้ังใจ ใฝ่รู้ 
    ในการพัฒนาตนเอง 
☆ ศึกษาหาความรู้  
     เพิ่มเติมน้อย 

ต้ังใจ ใฝ่รู้ในการพัฒนาตนเอง  
☆ศึกษาหาความรู้เพิ่มเติม 
    เป็นบางครั้ง  
☆พัฒนาแนวความคิด 
    หรือวิธีการใหม่ๆ แล้วน ามา 
    ประยุกต์ใช้ปรับปรุง 
    การท างานได้ 

แสดงสมรรถนะ Level 2  และ
สามารถน าความรู้ วิทยากรหรอื
เทคโนโลยีใหม่ๆ มาปรับใช้ 
☆ พัฒนาปรับปรุงการท างาน 
      อย่างต่อเนื่อง  
☆ ถ่ายทอดองค์ความรู้ หรือ 
     เสนอแนะแนวทาง 
     การพฒันางานให้กับ 
     บุคคลอื่นได้  

แสดงสมรรถนะ Level 3  และ
ศึกษาพฒันาตนเองให้มีความรู้ 
และความเชี่ยวชาญในงาน 
มากขึ้น  
☆ศึกษาแนวทางการพัฒนา 
    ความรู้ท้ังในเชิงลึกและ 
    เชิงกว้าง  
☆สามารถบูรณาการและ 
     พัฒนาแนวความคิดใหม่ๆ  
     ในระดับองค์กรได้ 
     ประสบผลส าเร็จ 

แสดงสมรรถนะ Level 4  และ
มีความคิดในเชิงยุทธศาสตร์ 
นโยบาย ประเมินคาดการณ์ 
แนวโน้ม  
☆คิดสร้างสรรค์นวัตกรรม  
     และถ่ายทอดความรู้  
    ความเชี่ยวชาญให้กับบุคคล 
    อื่นน าไปใช้ 
☆พัฒนางานได้ประสบผล 
    ส าเร็จ หรือเป็นท่ีปรึกษา 
    ด้านนวัตกรรมหรือความ 
    เชี่ยวชาญในวิชาชีพ 
    เป็นท่ียอมรับในวงวิชาการ 
    ท้ังภายในประเทศ และหรือ 
    ระดับนานาชาติ 

 
 
 

ต าแหน่งนักวิจัย 
(หน้า 1) 



2. ยึดมั่นในจรรยาบรรณนักวิจัย    
   พิจารณาถึง :  ความประพฤติ ปฏิบัติตนเป็นนักวิจัยที่ดี อยู่บนพื้นฐานของจริยธรรมและหลักวิชาการท่ีเหมาะสม ตลอดจนปฏิบัติตนท่ีดีตามศักด์ิศรีและเกียรติภูมิ 
                      ของนักวิจัย 

Level 1 (ระดับไม่ผ่าน) Level 2 (ระดับพอใช้) Level 3 (ระดับดี)   Level 4 (ระดับดีมาก) Level 5 (ระดับดีเย่ียม) 
ไม่แสดงสมรรถนะด้านนี้ หรือ
แสดงอย่างไม่ชัดเจน  
 

ปฏิบัติตนตามจรรยาบรรณ 
นักวิจัย 
☆ มีความซื่อสัตย ์
☆ มีคุณธรรมในทางวิชาการ   
    และการจัดการกับแหล่งทนุ 
    การจัดสรรประโยชน ์
    งานวิจยั 

แสดงสมรรถนะ Level 2  และ
ปฏิบัติตนได้เหมาะสมกับ
ต าแหน่งหน้าที่นักวิจัย 
☆ มีความมุ่งมั่น พัฒนางาน 
     วิจัย และการพัฒนางาน 
     ทางวิชาการ   
☆ มีความตระหนัก 
     ในพันธกรณี 
     การท างานวิจัย 

แสดงสมรรถนะ Level 3 และ
สามารถถ่ายทอดความรู้ และ 
ประสบการณ์ให้กับบุคคลอื่น 
☆มุ่งสร้างและพัฒนางาน 
    โครงการวิจัยและผลงาน 
    ทางวิชาการ แล้วน ามา 
    ถ่ายทอดให้กับบุคคลอื่น 
☆ให้ค าแนะน า ปรึกษากับ 
    บุคคลอื่นเพื่อการพัฒนา 
    งานวิจัย 

แสดงสมรรถนะ Level 4 และ
ปฏิบัติตนเป็นแบบอย่างท่ีดี   
☆มุ่งมั่นพัฒนาศาสตร์ของตน 
   อยู่เสมอ แล้วน าความรู้ใหม่ๆ  
    ไปเผยแพร่ท้ังในและ 
    ต่างประเทศ 
☆เป็นแบบอย่างนักวิจัยท่ีดี  
    เป็นท่ียอมรับในวงวิชาการ 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ต าแหน่งนักวิจัย 
(หน้า 2) 



3. มีจิตสาธารณะ การให้ความร่วมมือ ประสานงานงาน และท างานเป็นทีม 
   พิจารณาถึง :  ความเต็มใจการให้บริการท่ีดีและมีคุณภาพ  มุ่งมั่นต้ังใจในการช่วยเหลือ และแก้ไขปัญหาให้กับผู้รับบริการ เพื่อสร้างความพึงพอใจ ความไว้วางใจ 
                     ตอบสนองต่อความคาดหวังจากผู้รับบริการ ท าให้ได้รับประโยชน์สูงสุด  และความสามารถท างานร่วมกบับุคคลอื่นภายใต้ระเบียบ กฎเกณฑ์ได้เป็นอย่างดี 
                      ให้ความร่วมมือและยอมรับความคิดเห็นของผู้อื่น แสดงบทบทของตนในสถานการณ์ต่างๆ ในกลุ่มได้อย่างเหมาะสม 

Level 1 (ระดับไม่ผ่าน) Level 2 (ระดับพอใช้) Level 3 (ระดับดี)   Level 4 (ระดับดีมาก) Level 5 (ระดับดีเย่ียม) 
รับฟังความต้องการ และแสดง 
ความเต็มใจในการให้บริการ 
และแสดงบทบาทในหน้าท่ี 
ในการเป็นส่วนหนึ่งของทีม 
☆รับฟังความต้องการต่างๆ 
    จากผู้รับบริการ และแสดง 
    ออกถึงความเต็มใจยังไม่ 
    ชัดเจน 
☆ยังมีความบกพร่องในการ 
    ท างานเป็นทีม และได้รับ 
    การสะท้อนปัญหาบ่อยครั้ง 

ให้ข้อมูลที่ถูกต้อง ตรงประเด็น 
อาสาชว่ยเหลือผู้รับบริการ และ 
สามารถแลกเปลี่ยนความคิดเห็น 
ระหว่างสมาชิกภายในทีม 
☆ อาสาช่วยเหลือบุคคลอื่น  
☆ สามารถชักจูงให้สมาชิก 
      ในทีมแลกเปลี่ยนความ 
      คิดเห็นซึ่งกันและกัน   

แสดงสมรรถนะ Level 2  และ
แก้ไขปัญหา ให้ข้อมูล แนะน า 
กับผู้รับบริการ และสามารถ 
ก าหนดวัตถุประสงค์ เป้าหมาย 
ของทีมงาน 
☆แก้ไขปัญหาหรือความไม่พึง 
    พอใจของผู้รับบริการ และ 
    ให้ค าแนะน าที่เป็นประโยชน์ 
    กับผู้รับบริการ   
☆ร่วมก าหนดวัตถุประสงค์ 
    เป้าหมาย และแผนการ 
    ด าเนินงานของทีม   
     

แสดงสมรรถนะ Level 3 และ
สามารถหาวิธีการสรา้งและ 
สัมพันธภาพที่ดีในการให้บริการ 
และติดตาม ประเมินผลการ
ด าเนินงานของทีม และแก้ไข 
ปัญหาท่ีเกิดขึ้นในระหว่างทีม 
☆วิเคราะห์ ปรับปรุงแนวทาง 
    การให้บริการ ให้ผู้รับบริการ 
    มีความพึงพอใจ 
☆ติดตาม ประเมินผลการ 
    ท างานเป็นทีม และแก้ไข 
    ปัญหาของทีมได้อย่างมี 
    ประสิทธิภาพ 

แสดงสมรรถนะ Level 4 และ
พัฒนาขั้นตอนการให้บริการ 
เพื่อการบริการท่ีเป็นเลิศ และ 
มีกลยุทธ์ส่งเสริมการท างาน 
เป็นทีม 
☆ก าหนดกลยุทธ์ แผนพัฒนา 
    จัดระบบการให้บริการ  
    ท่ีท าให้ผู้ใช้บริการมีความ 
    พึงพอใจมากขึ้น 
☆เป็นท่ีปรึกษา ให้ค าแนะน า 
    ส่งเสริมวัฒนธรรมการท างาน 
    เป็นทีมใหเ้กิดขึ้นภายใน 
    มหาวิทยาลัย 

 
 
 
 
 
 
 

ต าแหน่งนักวิจัย 
(หน้า 3) 



4. มีความตั้งใจ ทุ่มเท อุทิศตนให้กบัมหาวิทยาลัยและมุ่งผลสัมฤทธิ์ 
   พิจารณาถึง :  ความมุ่งมั่น ต้ังใจ เอาใจใส่ในการปฏิบัติงานให้ประสบผลส าเร็จ มีประสิทธิภาพตรงตามเป้าหมายท่ีมหาวิทยาลัยก าหนด  
                     สามารถตรวจสอบได้ และรักษาไว้ซึ่งผลงานท่ีดีอย่างสม่ าเสมอ   โดยใช้ทรัพยากรอย่างคุ้มค่า 

Level 1 (ระดับไม่ผ่าน) Level 2 (ระดับพอใช้) Level 3 (ระดับดี)   Level 4 (ระดับดีมาก) Level 5 (ระดับดีเย่ียม) 
ไม่แสดงสมรรถนะด้านนี้ หรือ
แสดงอย่างไม่ชัดเจน   
☆ก าหนดเป้าหมายการท างาน 
    ยังไม่สอดคล้องกับเป้าหมาย 
    หลักของมหาวิทยาลัย 
☆มีความเอาใจใส่ รับผิดชอบ 
   ต่องานในหน้าท่ียังไม่ดีนัก 
   ไม่ค่อยติดตามงานของ 
   ผู้ใต้บังคับบัญชา 

มีความมุ่งมั่น พร้อมปรับปรุง 
การท างานของตนเอง 
☆แสดงความมุ่งมั่นในการ 
    ท างานให้บรรลุเป้าหมาย 
    หลักของมหาวิทยาลัย 
☆มีความพยายามปรับปรุง 
    ขั้นตอนและวิธีการท างาน 
    ให้มีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น 
 

แสดงสมรรถนะ Level 2 และ 
มีความเอาใจใส่ต่องาน พัฒนา 
ปรับปรุงวิธีการท างานใหม่ๆ 
เพื่อให้งานมีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น 
☆วางแผน ก าหนดเป้าหมาย  
    เพื่อให้งานบรรลุผลส าเร็จ 
☆มุ่งมั่นพัฒนาปรับปรุงขั้นตอน 
    และวิธีการท างานใหม่ๆ 
    เพื่อยกระดับคุณภาพงาน 
    ให้มีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น    

แสดงสมรรถนะ Level 3 และ 
มีความกระตือรือร้น เอาใจใส่ 
ต่องานท่ีรับผิดชอบอยู่เสมอ 
☆สามารถบูรณาการความรู้ 
    งานด้านใดด้านหนึ่งเพื่อให้ 
    งานบรรลุผลส าเร็จดียิ่งขึ้น 
☆หนดเป้าหมายงานท่ีมี 
    ความท้าทาย และมีความ 
    มุ่งมั่นในการสนับสนุนและ 
    ส่งเสริมให้ผู้ใต้บังคับบัญชา 
    หรือหน่วยงานท่ีก ากับดูแล 
    ด าเนินงานได้บรรลุผลส าเร็จ 
    ตามเป้าหมาย 
     

แสดงสมรรถนะ Level 4  และ 
มีความมุ่งมั่นท างานเชิงรุก  
เป็นแบบอย่างท่ีดี  
☆ก าหนดนโยบายหรือกลยุทธ์ 
    การปฏิบัติงานที่สอดคล้อง 
    กับเป้าหมายมหาวิทยาลัย  
    และมุ่งมั่นพัฒนางานเชิง 
    นวัตกรรม เพื่อให้เกิดการ 
    เปลี่ยนแปลงเป็นไปใน 
    ทิศทางที่ดียิ่งขึ้น 
☆เป็นแบบอย่างท่ีดีในการ 
    ปฏิบัติงานที่มุ่งผลสัมฤทธิ์ 
     

 
 
 
 
 
 
 

ต าแหน่งนักวิจัย 
(หน้า 4) 



5. พัฒนาความก้าวหน้าทางวิชาการ ตามนโยบายมหาวิทยาลัย 
   พิจารณาถึง :  ความมุ่งมั่นพัฒนางานทางวิชาการ เพื่อความก้าวหน้าในอาชีพ ตามระดับต าแหน่งทางวิชาการ หรือตามนโยบายท่ีมหาวิทยาลัยก าหนด 

Level 1 (ระดับไม่ผ่าน) Level 2 (ระดับพอใช้) Level 3 (ระดับดี)   Level 4 (ระดับดีมาก) Level 5 (ระดับดีเย่ียม) 
ไม่แสดงสมรรถนะด้านนี้ หรือ
แสดงอย่างไม่ชัดเจน   
 

มีความใฝ่รู้ มุ่งมั่น พัฒนา
งานวิจัยและการพัฒนางาน 
ทางวิชาการ เพื่อความก้าวหน้า 
ทางวิชาการ หรือเส้นทางความ 
ก้าวหน้าในอาชีพ 
☆ แสดงความมุ่งมั่นพัฒนางาน 
    ทางวิชาการ 
☆สามารถวิเคราะห์ข้อมูล 
    ท่ีรวบรวมได้ โดยอ้างอิงตาม 
    หลักการหรือแนวคิด 
    ท่ีเกี่ยวข้องกับการท าวิจัย 
      

แสดงสมรรถนะ Level 2 และ 
การปรับปรุงขั้นตอนการท างาน 
วิจัยและพัฒนางานทางวิชาการ 
เพื่อต่อยอดงาน 
☆ปรับปรุงเทคนิค วิธีการ และ 
    ขั้นตอนการท างานวิจัย 
    ให้มีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น 
☆พัฒนาต่อยอดงานวิจัย  
    เพื่อน าผลงานไปใช้ในการ 
    ขอก าหนดต าแหน่งทาง 
     วิชาการ  

แสดงสมรรถนะ Level 3 และ 
สามารถถ่ายทอดองค์ความรู้ 
และประสบการณ์พัฒนางาน 
ทางวิชาการ 
☆สามารถบูรณาการความรู้ 
    ด้านวิชาการ แล้วน าไป 
    ถ่ายทอดความรู้ เผยแพร่  
    ตีพิมพ์ น าเสนอให้บุคคลอื่น 
☆พัฒนางานทางวิชาการ 
    ออกมาเผยแพร่อย่างต่อเนื่อง 
      
     

แสดงสมรรถนะ Level 4  และ 
มีความสามารถให้ค าปรึกษา 
แนะน าบุคคลอื่นในการพัฒนา 
งานทางวิชาการ 
☆เป็นท่ีปรึกษา ให้ค าแนะน า 
    การพฒันางานทางวิชาการ 
    ให้กับบุคคลอื่น 
☆เป็นแบบอย่างท่ีดีพัฒนางาน 
    ทางวิชาการ และมีการน า 
     ผลงานไปเผยแพร่ในระดับ 
     สากล 
     

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ต าแหน่งนักวิจัย 
(หน้า 5) 



6. ยึดมั่นในระบบธรรมาภิบาล 
   พิจารณาถึง :  ความตระหนัก เข้าใจ และยึดมั่นถึงแนวทางและหลักธรรมาภิบาล (Governance) อันประกอบไปด้วยหลักนิติธรรม หลักคุณธรรม  
                      หลักการมีสว่นร่วม  หลักความคุ้มค่า หลักความโปร่งใส และหลักความรบัผิดชอบ  รวมทั้งสามารถปฏิบัติตามแนวทางดังกล่าว และมองเห็นถึงปัญหา 
                      หรืออุปสรรคที่ขัดขวางการปฏิบัติงานตามหลักธรรมาภิบาลในการท างาน เพื่อให้ค าแนะน า หรือค าปรึกษาแก่ผู้ร่วมงานให้ยึดมั่นหลักธรรมาภิบาล                        

Level 1 (ระดับไม่ผ่าน) Level 2 (ระดับพอใช้) Level 3 (ระดับดี)   Level 4 (ระดับดีมาก) Level 5 (ระดับดีเย่ียม) 
ไม่แสดงสมรรถนะด้านนี้ หรือ
แสดงอย่างไม่ชัดเจน   
☆ เข้าใจและตระหนักถึง 
    ความความส าคัญของ 
    หลักธรรมาภิบาล 
☆อธิบายถึงความส าคัญของ 
    หลักธรรมาภิบาลได้ 

สามารถระบุถึงแนวทางการ
ท างานตามหลักธรรมาภิบาล 
☆มองเห็นแนวทางการท างาน   
    ตามหลักธรรมาภิบาล 
☆ปฏิบัติตามหลักธรรมาภิบาล 
    
 

แสดงสมรรถนะ Level 2 และ 
สามารถให้ค าแนะน า ปรึกษา 
กับผู้ใต้บังคับบัญชา 
☆ให้ค าแนะน า ปรึกษา 
    เกี่ยวกับหลักธรรมาภิบาล 
    ให้กับผู้ใต้บังคับบัญชา 
☆ส่งเสริมและพัฒนาให้ 
    ผู้ใต้บังคับบัญชายึดมั่น 
    ปฏิบัติตามหลักธรรมาภิบาล    

แสดงสมรรถนะ Level 3 และ 
สามารถวิเคราะห์ปรับปรุง 
แนวทางการท างานตามหลัก 
ธรรมาภิบาล 
☆วิเคราะห์ วางแผน และ 
    พัฒนาให้ผู้ใต้บังคับบัญชา 
    ตระหนักและยึดมั่นตาม 
    หลักธรรมาภิบาล 
☆น าระบบธรรมาภิบาลมาใช้ 
    เป็นแนวทางการท างานให้ 
    เกิดผลสัมฤทธ์ิ 
     

แสดงสมรรถนะ Level 4  และ 
สามารถก าหนดนโยบายหรือ 
กลยุทธ์เพื่อการส่งเสริมการ 
ด าเนินภารกิจของมหาวิทยาลัย 
ตามหลักธรรมาภิบาล 
☆เสริมสร้าง ชักจูง โน้มน้าวให้  
    ผู้ใต้บังคับบัญชาหรือบุคคล 
    อื่นตระหนักและยึดมั่น 
    ระบบธรรมาภิบาล 
☆เป็นแบบอย่างท่ีดีในการ 
    ยึดมั่นและปฏิบัติตามหลัก 
    ธรรมาภิบาล 

 
 
 
 
 
 
 
 

ต าแหน่งนักวิจัย 
(หน้า 6) 



7. มีจริยธรรม ยืนบนฐานความซื่อสัตย์ ถูกต้องและดีงาม 
   พิจารณาถึง :   การด ารงตน ประพฤติปฏิบัติอย่างถูกต้องเหมาะสมท้ังตามกฎหมาย คุณธรรม จรรยาบรรณแห่งวิชาชีพ  วัฒนธรรมองค์กร และ 
                       การเป็นพนักงานมหาวิทยาลัยท่ีดี 

Level 1 (ระดับไม่ผ่าน) Level 2 (ระดับพอใช้) Level 3 (ระดับดี)   Level 4 (ระดับดีมาก) Level 5 (ระดับดีเย่ียม) 
ไม่แสดงสมรรถนะด้านนี้ หรือ
แสดงอย่างไม่ชัดเจน   
ไม่ปฏิบัติตนอยู่ในศีลธรรม
เท่าที่ควร 

ประพฤติตนได้อย่างเหมาะสม
พอสมควร 

แสดงสมรรถนะ Level 2  และ
ประพฤติตนได้อย่างเหมาะสมดี 
 

แสดงสมรรถนะ Level 3  และ
ประพฤติตนเหมาะสม  
อยู่ในศีลธรรมอันดีสม่ าเสมอ  

แสดงสมรรถนะ Level 4  และ
ประพฤติตนเหมาะสม   
อยู่ในศีลธรรมอันดีสม่ าเสมอ   
เป็นแบบอย่างท่ีดี  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ต าแหน่งนักวิจัย 
(หน้า 7) 



เกณฑ์การประเมินพฤติกรรมบุคคลตามดุลยพินิจของผู้บังคับบัญชา 
ต าแหน่งบริหารจัดการ 

 

1. ภาวะความเป็นผู้น า และความมีวิสัยทัศน์ 
   พิจารณาถึง :  ความสามารถในการบังคับบัญชา การเป็นตัวอย่างท่ีดีแก่ผู้ใต้บังคับบัญชา สามารถกระตุ้น ให้ก าลังใจผู้ใต้บังคับบัญชา  มีศิลปะในการจูงใจ  โน้มน้าวให ้
                      ผู้ใต้บังคับบัญชาท างาน ด้วยความตั้งใจ ท างานเป็นทีม  และเป็นผู้ท่ีมีความสามารถในการมองเห็นโอกาสก าหนดเป้าหมายและทิศทาง ในการบริหารจัดการ 
                      ให้บรรลุผลส าเร็จตามแผนงานได้จริง 

Level 1 (ระดับไม่ผ่าน) Level 2 (ระดับพอใช้) Level 3 (ระดับดี)   Level 4 (ระดับดีมาก) Level 5 (ระดับดีเย่ียม) 
ไม่แสดงสมรรถนะด้านนี้ หรือ
แสดงอย่างไม่ชัดเจน  
☆ ขาดทักษะความเป็นผู้น า 
     ท าให้ผู้ใต้บังคับบัญชา 
     ขาดความเชื่อถือและเชื่อมัน่  
     จนเกิดผลกระทบต่อการ    
     บริหารงาน  
☆ ไม่สามารถมองเห็นภาพ 
     อนาคตเพื่อก าหนดเป้าหมาย 
     ในการบริหารจัดการได้ 

มีลักษณะความเป็นผู้น า 
อยู่ในระดับพอใช้   
☆คุณสมบัติความเป็นผู้น า 
     ยังต้องปรับปรุง 
☆สามารถมองเห็นภาพอนาคต  
    เพื่อก าหนดเป้าหมายในการ 
    บริหารจัดการได้ดีพอสมควร 

แสดงสมรรถนะ Level 2  และ 
มีลักษณะความเป็นผู้น าที่ดี 
☆มีความเป็นผู้น าที่ดี 
     พอสมควร สร้างความ 
     เชื่อมั่นได้ ในระดับดี  
☆ สามารถมองเห็นภาพ 
     อนาคตเพื่อก าหนดเป้าหมาย 
     ในการบริหารจัดการได้ดี 

แสดงสมรรถนะ Level 3 และ 
มีลักษณะความเป็นผู้น าดีมาก  
☆ เป็นท่ีเชื่อถือและศรัทธา    
    สามารถกระตุ้นจูงใจ   
    โน้มน้าวให้ผู้ใต้บังคับบัญชา   
    คล้อยตามและพร้อมท่ีจะ 
    ปฏิบัติงาน     
☆สามารถมองเห็นภาพอนาคต 
    และโอกาส เพื่อก าหนด 
    เป้าหมายในการบริหาร 
    จัดการได้ดีมาก 

แสดงสมรรถนะ Level 4 และ 
มีลักษณะความเป็นผู้น า 
เป็นท่ีเชื่อถือและศรัทธา  
☆สามารถโน้มน้าวจิตใจผู้อื่น 
   และผู้ใต้บังคับบัญชาจนได้รับ 
   ความร่วมมือจากผู้อื่นและ 
   ผู้ใต้บังคับบัญชาเป็นอย่างดียิ่ง 
☆สามารถมองเห็นโอกาส 
    ในการท าประโยชน์แก่ 
    มหาวิทยาลัยอย่างถูกต้อง  
    รวดเร็ว และสามารถน า 
    วิสัยทัศน์มาก าหนดแผนงาน 
    ในการบริหารจัดการ 
    หน่วยงานหรือโครงการ 
  ได้อย่างเป็นรูปธรรม ชัดเจน 

 
 
 

ต าแหน่งบริหารจัดการ 
(หน้า 1) 



 
 

2. ความรู้ ความสามารถ และทักษะในการบริหารงานบุคคล และทรัพยากร 
   พิจารณาถึง :  ความรู้ ความสามารถด้านการบริหารจัดการศึกษา มีความเขา้ใจในกระบวนการท างาน รวมถึงระเบียบ ข้อบังคับท่ีเกี่ยวข้องกับงานในหน้าท่ี 
                      ท่ีผู้ใต้บังคับบัญชาปฏิบัติ และพิจารณาถึงความสามารถในการบริหารจัดการงานบุคคล และทรัพยากรต่าง ๆ   

Level 1 (ระดับไม่ผ่าน) Level 2 (ระดับพอใช้) Level 3 (ระดับดี)   Level 4 (ระดับดีมาก) Level 5 (ระดับดีเย่ียม) 
ไม่แสดงสมรรถนะด้านนี้ หรือ
แสดงอย่างไม่ชัดเจน  
☆ ไม่มีความรู้ ความเข้าใจ  
    เกี่ยวกับงานในหน้าท่ี 
    เท่าที่ควร   
☆ไม่สามารถวิเคราะห ์ 
     วางแผนด าเนินงาน แผน 
     อัตราก าลัง และบริหาร 
     ทรัพยากรบุคคล 
     ท่ีเหมาะสม  

มีความรู้ ความเข้าใจในงาน 
ไม่เพียงพอ  
☆มีความรู้ ความสามารถ 
    ในการบริหารได้ดีพอสมควร 
☆สามารถวิเคราะห ์วางแผน 
    ด าเนินงาน แผนอัตราก าลัง  
    และการบริหารบุคคลได้ดี 
    พอสมควร 
      

แสดงสมรรถนะ Level 2  และ 
มีความรู้ ความสามารถ เข้าใจ 
ในงานดีพอสมควร   
☆มีความรู้ ความสามารถ 
    เข้าใจกระบวนการท างาน 
    รวมถึงระเบียบท่ีเกี่ยวข้องดี
☆สามารถวิเคราะห์ วางแผน   
   ด าเนินงาน แผนอัตราก าลัง  
   และการบริหารบุคคลท่ี 
   เหมาะสม ค านึงถึงความ 
   ประหยัดในการใช้ทรัพยากร   
   และใช้เวลา ได้เป็นอย่างดี 

แสดงสมรรถนะ Level 3 และมี
ความรู้ ความเขา้ใจในงานเป็น
อย่างดี  
☆ความรอบรู้  แม่นย า 
    ในกระบวนการท างาน 
    รวมถึงระเบียบท่ีเกี่ยวข้อง 
    สามารถให้ค าแนะน า ปรึกษา 
    ผู้ใต้บังคับบัญชาได้อย่างมี 
    ประสิทธิภาพ 
☆สามารถวิเคราะห ์วางแผน 
    พัฒนาระบบงาน และ 
    การพฒันาทรัพยากรบุคคล 
    ให้สามารถดึงศักยภาพ 
    มาใช้ให้เกิดประโยชน์สูงสุด 
    ต่อองค์กร   

แสดงสมรรถนะ Level 4  และ 
มีความเชี่ยวชาญในงานบริหาร  
อย่างลึกซึ้ง  
☆สามารถให้คะแนะน า หรือ 
    สอนงานให้ผู้อื่น และ 
    ผู้ใต้บังคับบัญชาได้เป็น 
    อย่างดี   
☆สามารถวิเคราะห์ วางแผน  
    จัดระบบการปฏิบัติงาน  
    โดยใช้อัตราก าลัง ทรัพยากร  
    ใช้เวลาอย่างมีประสิทธิภาพ   
    เกิดผลส าเร็จท่ีเห็นเป็น 
    รูปธรรมชัดเจน และเกิด 
    ประโยชน์สูงสุดต่อองค์กร 

 
 
 
 

ต าแหน่งบริหารจัดการ 
(หน้า 2) 



3. การควบคุมตนเอง  
   พิจารณาถึง :  ความมั่นคงทางอารมณ์ สามารถเผชิญกับความกดดัน  สามารถในการควบคุมอารมณ์ได้ในสถานการณ์ต่างๆ กับผู้อื่นและผู้ใต้บังคับบัญชา    

Level 1 (ระดับไม่ผ่าน) Level 2 (ระดับพอใช้) Level 3 (ระดับดี)   Level 4 (ระดับดีมาก) Level 5 (ระดับดีเย่ียม) 
ไม่แสดงสมรรถนะด้านนี้ หรือ
แสดงอย่างไม่ชัดเจน  
☆ไม่สามารถควบคุม 
   ทางอารมณ ์
☆แสดงออกทางอารมณ์ 
    ไม่เหมาะสม เป็นประจ า    

ควบคุมอารมณ์ได้เหมาะสม 
☆ควบคุมอารมณ์ได้อย่าง 
    เหมาะสม  
☆สามารถหลีกเลี่ยง  
    สถานการณ์ท่ีเสี่ยงต่อ 
    การเกิดความรุนแรงได้ 
   

แสดงสมรรถนะ Level 2  และ
ควบคุมอารมณ์ได้เป็นอย่างดี 
☆สามารถจัดการความรู้สึก  
    อารมณ์ได้เป็นอย่างดี  
    แม้ว่าจะถูกกดดัน ย่ัวยุ 
    ให้เกิดอารมณ์โกรธ 
☆สามารถเลือกวิธีใช้แสดงออก 
    ท่ีเหมาะสมเพื่อไม่ให้เกิดผล 
    ทางลบท้ังตนเองและผู้อื่น 

แสดงสมรรถนะ Level 3 และ
ควบคุมอารมณ์ แสดงออกทาง
อารมณ์ส่วนใหญ่ได้ดีมาก 
☆ สามารถควบคุมอารมณ์ได้ 
     ในสถานการณ์ต่างๆ 
     ได้อย่างมีประสิทธิภาพ 
     และสามารถวางแผน 
     ล่วงหน้าจัดการความเครียด 
     และความกดดันทางอารมณ์ 
     ท่ีจะเกิดขึ้นได้ 
☆บริหารจัดการอารมณ ์
    ของตนได้เป็นอย่างดีแล้ว 
    ยังสามารถลดความเครียด 
    ให้กับบุคคลอื่นได้    

แสดงสมรรถนะ Level 4 และ
เป็นแบบอย่างท่ีดีในการควบคุม
อารมณ์    
☆มีความเข้าใจและสามารถ 
    แก้ไขต้นเหตุปัญหาที่จะ 
    เกิดภาวะอารมณ์ ได้อย่าง 
    ดีเย่ียม 
☆เป็นแบบอย่างท่ีดีในการ 
    ควบคุมอารมณ์ บริหาร 
    ความรู้สึก และสามารถ 
    ถ่ายทอดเทคนิคให้บุคคลอื่น 
    น าไปปรับใช้ได้ 

 
 
 
 
 
 
 
 

ต าแหน่งบริหารจัดการ 
(หน้า 3) 



4. มีความตั้งใจ ทุ่มเท อุทิศตนให้กบัมหาวิทยาลัยและมุ่งผลสัมฤทธิ์ 
   พิจารณาถึง :  ความมุ่งมั่นต้ังใจ เอาใจใส่ในการปฏิบัติงานให้ประสบผลส าเร็จ มีประสิทธิภาพตรงตามเป้าหมายท่ีมหาวิทยาลัยก าหนด 

Level 1 (ระดับไม่ผ่าน) Level 2 (ระดับพอใช้) Level 3 (ระดับดี)   Level 4 (ระดับดีมาก) Level 5 (ระดับดีเย่ียม) 
ไม่แสดงสมรรถนะด้านนี้ หรือ
แสดงอย่างไม่ชัดเจน   
☆ก าหนดเป้าหมายการท างาน 
    ยังไม่สอดคล้องกับเป้าหมาย 
    หลักของมหาวิทยาลัย 
☆มีความเอาใจใส่ รับผิดชอบ 
   ต่องานในหน้าท่ียังไม่ดีนัก 
   ไม่ค่อยติดตามงานของ 
   ผู้ใต้บังคับบัญชา 

มีความมุ่งมั่น พร้อมปรับปรุง 
การท างานของตนเอง 
☆แสดงความมุ่งมั่นในการ 
    ท างานให้บรรลุเป้าหมาย 
    หลักของมหาวิทยาลัย 
☆มีความพยายามปรับปรุง 
    ขั้นตอนและวิธีการท างาน 
    ให้มีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น 
 

แสดงสมรรถนะ Level 2 และ 
มีความเอาใจใส่ต่องาน พัฒนา 
ปรับปรุงวิธีการท างานใหม่ๆ 
เพื่อให้งานมีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น 
☆มีความพยายามติดตาม 
   ตรวจสอบการปฏิบัติงาน 
   ของผู้ใต้บังคับบัญชา 
   อย่างต่อเนื่อง เพื่อให้งาน 
   บรรลุผลส าเร็จ 
☆มุ่งมั่นพัฒนาปรับปรุงขั้นตอน 
    และวิธีการท างานใหม่ๆ 
    เพื่อยกระดับคุณภาพงาน 
    ให้มีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น    

แสดงสมรรถนะ Level 3 และ 
มีความกระตือรือร้น เอาใจใส่ 
ต่องานท่ีรับผิดชอบอยู่เสมอ 
☆ผลักดันให้ผู้ใต้บังคับบัญชา 
    ปฏิบัติงานให้บรรลุผลส าเร็จ 
☆ก าหนดเป้าหมายงานท่ีมี 
     ความท้าทาย และมีความ 
     มุ่งมั่นในการสนับสนุนและ 
     ส่งเสริมให้ผู้ใต้บังคับบัญชา 
     หรือหน่วยงานท่ีก ากับดูแล 
     ด าเนินงานได้บรรลุผลส าเร็จ 
     ตามเป้าหมาย 
     

แสดงสมรรถนะ Level 4  และ 
มีความมุ่งมั่นท างานเชิงรุก  
เป็นแบบอย่างท่ีดี  
☆กระตุ้น ส่งเสริม และ 
    สนับสนุนให้ผู้ใต้บังคับบัญชา 
    ท างานเชิงรุก 
☆เป็นแบบอย่างท่ีดีในการ 
   ปฏิบัติงานที่มุ่งผลสัมฤทธิ์ 
   และมองประโยชน์ของ 
   มหาวิทยาลัยเป็นส าคัญ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

ต าแหน่งบริหารจัดการ 
(หน้า 4) 



5. พัฒนาระบบบริหารภายในให้มีประสิทธิภาพ 
   พิจารณาถึง :   ความสามารถในการพัฒนา ปรับปรุง เปลี่ยนแปลง ปฏิรูปโครงสร้าง กระบวนการ (รวมถึงเทคโนโลยี) ท้ังระบบงาน บุคลากร เพื่อรองรับนโยบาย 
                       แผนงาน และยุทธศาสตร์ของมหาวิทยาลัย เพื่อให้หน่วยงานด าเนินงานได้บรรลุผลส าเร็จมากยิ่งขึ้น 

Level 1 (ระดับไม่ผ่าน) Level 2 (ระดับพอใช้) Level 3 (ระดับดี)   Level 4 (ระดับดีมาก) Level 5 (ระดับดีเย่ียม) 
ไม่แสดงสมรรถนะด้านนี้ หรือ
แสดงอย่างไม่ชัดเจน   
☆รู้และเข้าใจแนวทาง  
    การบริหารงาน 
☆ทราบแนวทางการพัฒนา 
    ระบบงาน 

มีแนวคิด ริเริ่มวางแผน พัฒนา
ระบบบริหารภายในหน่วยงาน 
☆มีแนวคิดในการก าหนด 
   เป้าหมาย วางแผน 
   และพัฒนาหน่วยงาน     
☆ริเริ่มวางแผนพัฒนาระบบ 
    บริหารภายในให้เป็นไปตาม 
    นโยบายท่ีได้รับมอบหมาย 
 

แสดงสมรรถนะ Level 2 และ 
ด าเนินการปรับปรุงระบบบริหาร 
ภายใน 
☆ปรับปรุงโครงสร้าง และ 
    ระบบการบริหารจัดการ 
    ภายในให้มีความเหมาะสม 
    และสอดคล้องกับนโยบาย 
    ของมหาวิทยาลัย 
☆ค านึงถึงหลักการคล่องตัว 
    กระชับ รวดเร็ว และ 
    มีประสิทธิภาพ    

แสดงสมรรถนะ Level 3 และ 
สามารถให้ค าแนะน า ปรึกษา 
แนวทางการพัฒนาระบบบริหาร 
ภายในให้กับบุคคลหรือ
หน่วยงานอื่น 
☆ให้ค าแนะน าปรึกษาแนวทาง 
    การพฒันาระบบงาน 
    การบริหารงานบุคคล 
    และอื่นๆ กับผู้ใต้บังคับบัญชา 
    และผู้ท่ีเกี่ยวข้อง 
☆ปรับปรุงกระบวนการ 
    ขั้นตอนการปฏิบัติงาน 
    และน าระบบเทคโนโลยี 
    สารสนเทศมาใช้ด าเนินการ 
    ท าให้ผลการปฏิบัติงาน 
    มีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น 
     

แสดงสมรรถนะ Level 4  และ 
เป็นหน่วยงานต้นแบบด้านการ 
บริหารจัดการองค์กร  
☆เป็นหน่วยงานต้นแบบ 
    ท่ีมีประสิทธิภาพด้าน 
    การบริหารจัดการ และ 
    ผลการด าเนินการท่ีเป็นเลิศ 
☆เป็นท่ีปรึกษาให้กับบุคคล 
    หรือหน่วยงานอื่นท่ีจะน าไป 
    ขยายผลต่อต่อยอดการ    
    พัฒนาระบบบริหารภายใน 

 
 
 
 

ต าแหน่งบริหารจัดการ 
(หน้า 5) 



6. ยึดมั่นในระบบธรรมาภิบาล 
   พิจารณาถึง :  ความตระหนัก เข้าใจ และยึดมั่นถึงแนวทางและหลักธรรมาภิบาล (Governance) อันประกอบไปด้วยหลักนิติธรรม หลักคุณธรรม  
                      หลักการมีสว่นร่วม  หลักความคุ้มค่า หลักความโปร่งใส และหลักความรบัผิดชอบ  รวมทั้งสามารถปฏิบัติตามแนวทางดังกล่าว และมองเห็นถึงปัญหา 
                      หรืออุปสรรคที่ขัดขวางการปฏิบัติงานตามหลักธรรมาภิบาลในการท างาน เพื่อให้ค าแนะน า หรือค าปรึกษาแก่ผู้ร่วมงานให้ยึดมั่นหลักธรรมาภิบาล                        

Level 1 (ระดับไม่ผ่าน) Level 2 (ระดับพอใช้) Level 3 (ระดับดี)   Level 4 (ระดับดีมาก) Level 5 (ระดับดีเย่ียม) 
ไม่แสดงสมรรถนะด้านนี้ หรือ
แสดงอย่างไม่ชัดเจน   
☆ เข้าใจและตระหนักถึง 
    ความความส าคัญของ 
    หลักธรรมาภิบาล 
☆อธิบายถึงความส าคัญของ 
    หลักธรรมาภิบาลได้ 

สามารถระบุถึงแนวทางการ
ท างานตามหลักธรรมาภิบาล 
☆มองเห็นแนวทางการท างาน   
    ตามหลักธรรมาภิบาล 
☆ปฏิบัติตามหลักธรรมาภิบาล 
    
 

แสดงสมรรถนะ Level 2 และ 
สามารถให้ค าแนะน า ปรึกษา 
กับผู้ใต้บังคับบัญชา 
☆ให้ค าแนะน า ปรึกษา 
    เกี่ยวกับหลักธรรมาภิบาล 
    ให้กับผู้ใต้บังคับบัญชา 
☆ส่งเสริมและพัฒนาให้ 
    ผู้ใต้บังคับบัญชายึดมั่น 
    ปฏิบัติตามหลักธรรมาภิบาล    

แสดงสมรรถนะ Level 3 และ 
สามารถวิเคราะห์ปรับปรุง 
แนวทางการท างานตามหลัก 
ธรรมาภิบาล 
☆วิเคราะห์ วางแผน และ 
    พัฒนาให้ผู้ใต้บังคับบัญชา 
    ตระหนักและยึดมั่นตาม 
    หลักธรรมาภิบาล 
☆น าระบบธรรมาภิบาลมาใช้ 
    เป็นแนวทางการท างานให้ 
    เกิดผลสัมฤทธ์ิ 
     

แสดงสมรรถนะ Level 4  และ 
สามารถก าหนดนโยบายหรือ 
กลยุทธ์เพื่อการส่งเสริมการ 
ด าเนินภารกิจของมหาวิทยาลัย 
ตามหลักธรรมาภิบาล 
☆เสริมสร้าง ชักจูง โน้มน้าวให้  
   ผู้ใต้บังคับบัญชาหรือบุคคล 
   อื่นตระหนักและยึดมั่น 
   ระบบธรรมาภิบาล 
☆เป็นแบบอย่างท่ีดีในการ 
    ยึดมั่นและปฏิบัติตามหลัก 
    ธรรมาภิบาล 

 
 
 
 
 
 
 
 
ต าแหน่งบริหารจัดการ 

(หน้า 6) 



7. มีจริยธรรม ยืนบนฐานความซื่อสัตย์ ถูกต้องและดีงาม 
   พิจารณาถึง :   การด ารงตน ประพฤติปฏิบัติอย่างถูกต้องเหมาะสมท้ังตามกฎหมาย คุณธรรม จรรยาบรรณแห่งวิชาชีพ  วัฒนธรรมองค์กร และ 
                       การเป็นพนักงานมหาวิทยาลัยท่ีดี 

Level 1 (ระดับไม่ผ่าน) Level 2 (ระดับพอใช้) Level 3 (ระดับดี)   Level 4 (ระดับดีมาก) Level 5 (ระดับดีเย่ียม) 
ไม่แสดงสมรรถนะด้านนี้ หรือ
แสดงอย่างไม่ชัดเจน   
ไม่ปฏิบัติตนอยู่ในศีลธรรม
เท่าที่ควร 

ประพฤติตนได้อย่างเหมาะสม
พอสมควร 

แสดงสมรรถนะ Level 2  และ
ประพฤติตนได้อย่างเหมาะสมดี 
 

แสดงสมรรถนะ Level 3  และ
ประพฤติตนเหมาะสม  
อยู่ในศีลธรรมอันดีสม่ าเสมอ  

แสดงสมรรถนะ Level 4  และ
ประพฤติตนเหมาะสม   
อยู่ในศีลธรรมอันดีสม่ าเสมอ   
เป็นแบบอย่างท่ีดี  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ต าแหน่งบริหารจัดการ 
(หน้า 7) 



เกณฑ์การประเมินพฤติกรรมบุคคลตามดุลยพินิจของผู้บังคับบัญชา 
ต าแหน่งปฏิบัติการวิชาชีพและบริหารทั่วไป 

 
 

1. มีความสนใจ ใฝ่รู้ ริเริ่มสร้างสรรค์ และการสั่งสมความเชี่ยวชาญในงานอาชีพ 
   พิจารณาถึง :  ความต้ังใจ ใฝ่รู้ในการพัฒนาตนเอง  สั่งสมความรู้ ความสามารถของตนในการปฏิบัติหน้าท่ีด้วยการศึกษา ค้นคว้าและพัฒนาตนเองอย่างต่อเนื่อง  
                      จนสามารถประยุกต์ใช้ความรู้เชิงวิชาการ  และเทคโนโลยีต่างๆ เข้ากับการปฏิบัติงานให้เกิดผลสัมฤทธ์ิ 

Level 1 (ระดับไม่ผ่าน) Level 2 (ระดับพอใช้) Level 3 (ระดับดี)   Level 4 (ระดับดีมาก) Level 5 (ระดับดีเย่ียม) 
ไม่แสดงสมรรถนะด้านนี้ หรือ
แสดงอย่างไม่ชัดเจน   
☆ ไม่มีความต้ังใจ ใฝ่รู้ 
     ในการพัฒนาตนเอง 
☆ ศึกษาหาความรู้  
     เพิ่มเติมน้อย 

ต้ังใจ ใฝ่รู้ในการพัฒนาตนเอง  
☆ศึกษาหาความรู้เพิ่มเติม 
    เป็นบางครั้ง  
☆พัฒนาแนวความคิด 
    หรือวิธีการใหม่ๆ แล้วน ามา 
    ประยุกต์ใช้ปรับปรุง 
    การท างานได้ 

แสดงสมรรถนะ Level 2  และ
สามารถน าความรู้ วิทยากรหรอื
เทคโนโลยีใหม่ๆ มาปรับใช้ 
☆ พัฒนาปรับปรุงการท างาน 
     อย่างต่อเนื่อง  
☆ ถ่ายทอดองค์ความรู้ หรือ 
     เสนอแนะแนวทาง 
     การพฒันางานให้กับ 
     บุคคลอื่นได้  

แสดงสมรรถนะ Level 3  และ
ศึกษาพฒันาตนเองให้มีความรู้ 
และความเชี่ยวชาญในงาน 
มากขึ้น  
☆ศึกษาแนวทางการพัฒนา 
    ความรู้ท้ังในเชิงลึกและ 
    เชิงกว้าง  
☆สามารถบูรณาการและ 
     พัฒนาแนวความคิดใหม่ๆ  
     ในระดับองค์กรได้ 
     ประสบผลส าเร็จ 

แสดงสมรรถนะ Level 4  และ
มีความคิดในเชิงยุทธศาสตร์ 
นโยบาย ประเมินคาดการณ์ 
แนวโน้ม  
☆คิดสร้างสรรค์นวัตกรรม และ 
    ถ่ายทอดความรู้  
    ความเชี่ยวชาญให้กับบุคคล 
    อื่นน าไปใช้ 
☆พัฒนางานได้ประสบผล 
    ส าเร็จ หรือเป็นท่ีปรึกษา 
    ด้านนวัตกรรมหรือความ 
    เชี่ยวชาญในวิชาชีพ 
    เป็นท่ียอมรับในวงวิชาการ 
    ท้ังภายในประเทศ และหรือ 
    ระดับนานาชาติ 

 
 
 

ต าแหน่งปฏบิัติการวิชาชพีและบริหารทั่วไป 
(หน้า 1) 



2. มีจิตสาธารณะ การให้ความร่วมมือ ประสานงานงาน และท างานเป็นทีม 
   พิจารณาถึง :  ความเต็มใจการให้บริการท่ีดีและมีคุณภาพ  มุ่งมั่นต้ังใจในการช่วยเหลือ และแก้ไขปัญหาให้กับผู้รับบริการ เพื่อสร้างความพึงพอใจ ความไว้วางใจ 
                     ตอบสนองต่อความคาดหวังจากผู้รับบริการ ท าให้ได้รับประโยชน์สูงสุด  และความสามารถท างานร่วมกบับุคคลอื่นภายใต้ระเบียบ กฎเกณฑ์ได้เป็นอย่างดี 
                      ให้ความร่วมมือและยอมรับความคิดเห็นของผู้อื่น แสดงบทบทของตนในสถานการณ์ต่างๆ ในกลุ่มได้อย่างเหมาะสม 

Level 1 (ระดับไม่ผ่าน) Level 2 (ระดับพอใช้) Level 3 (ระดับดี)   Level 4 (ระดับดีมาก) Level 5 (ระดับดีเย่ียม) 
รับฟังความต้องการ และแสดง 
ความเต็มใจในการให้บริการ 
และแสดงบทบาทในหน้าท่ี 
ในการเป็นส่วนหนึ่งของทีม 
☆รับฟังความต้องการต่างๆ 
    จากผู้รับบริการ และแสดง 
    ออกถึงความเต็มใจยังไม่ 
    ชัดเจน 
☆ยังมีความบกพร่องในการ 
    ท างานเป็นทีม และได้รับ 
    การสะท้อนปัญหาบ่อยครั้ง 

ให้ข้อมูลที่ถูกต้อง ตรงประเด็น 
อาสาชว่ยเหลือผู้รับบริการ และ 
สามารถแลกเปลี่ยนความคิดเห็น 
ระหว่างสมาชิกภายในทีม 
☆ อาสาช่วยเหลือบุคคลอื่น  
☆ สามารถชักจูงให้สมาชิก 
      ในทีมแลกเปลี่ยนความ 
      คิดเห็น ซึ่งกันและกัน   

แสดงสมรรถนะ Level 2  และ
แก้ไขปัญหา ให้ข้อมูล แนะน า 
กับผู้รับบริการ และสามารถ 
ก าหนดวัตถุประสงค์ เป้าหมาย 
ของทีมงาน 
☆แก้ไขปัญหาหรือความไม่พึง 
   พอใจของผู้รับบริการ และ 
    ให้ค าแนะน าที่เป็นประโยชน์ 
    กับผู้รับบริการ   
☆ร่วมก าหนดวัตถุประสงค์ 
    เป้าหมาย และแผนการ 
    ด าเนินงานของทีม   
     

แสดงสมรรถนะ Level 3 และ
สามารถหาวิธีการสรา้งและ 
สัมพันธภาพที่ดีในการให้บริการ 
และติดตาม ประเมินผลการ
ด าเนินงานของทีม และแก้ไข 
ปัญหาท่ีเกิดขึ้นในระหว่างทีม 
☆วิเคราะห์ ปรับปรุงแนวทาง 
    การให้บริการ ให้ผู้รับบริการ 
    มีความพึงพอใจ 
☆ติดตาม ประเมินผลการ 
    ท างานเป็นทีม และแก้ไข 
    ปัญหาของทีมได้อย่างมี 
    ประสิทธิภาพ 

แสดงสมรรถนะ Level 4 และ
พัฒนาขั้นตอนการให้บริการ 
เพื่อการบริการท่ีเป็นเลิศ และ 
มีกลยุทธ์ส่งเสริมการท างาน 
เป็นทีม 
☆ก าหนดกลยุทธ์ แผนพัฒนา 
    จัดระบบการให้บริการ  
    ท่ีท าให้ผู้ใช้บริการมีความ 
    พึงพอใจมากขึ้น 
☆เป็นท่ีปรึกษา ให้ค าแนะน า 
    ส่งเสริมวัฒนธรรมการท างาน 
    เป็นทีมให้เกิดขึ้นภายใน 
    มหาวิทยาลัย 

 
 
 
 
 
 
 

ต าแหน่งปฏบิัติการวิชาชพีและบริหารทั่วไป 
(หน้า 2) 



3. มีความสามารถในการส่ือสารที่ดี 
   พิจารณาถึง :  ความสามารถในการสื่อความ หรือถ่ายทอดความคิดและข้อมูล โดยการพดู การเขียน ตลอดจนการใช้เครื่องมือในการสื่อสารต่างๆ ได้อย่างเหมาะสม 
                     และสร้างสรรค์ ก่อให้เกิดความเข้าใจตรงกัน บรรลุวัตถุประสงค์และเป้าหมายงานท่ีต้องการ 

Level 1 (ระดับไม่ผ่าน) Level 2 (ระดับพอใช้) Level 3 (ระดับดี)   Level 4 (ระดับดีมาก) Level 5 (ระดับดีเย่ียม) 
สื่อสารได้อย่างถูกต้อง  
ตรงประเด็น และเหมาะสม 
☆สามารถฟัง อ่าน เข้าใจค าสั่ง 
    หรืองานที่ได้รับมอบหมาย 
    และตอบสนองได้อย่าง 
    ถูกต้อง 
☆สื่อสารได้อย่างเหมาะสม 
    กับบทบาท หน้าท่ี บุคคล  
    และกาละเทศะ 

จับประเด็นส าคัญได้ และเลือกใช้ 
ภาษาได้อย่างถูกต้อง 
☆จับประเด็นส าคัญในการ 
    สื่อสารได้ และสามารถเลือก 
    ใช้ภาษาทั้งในการพูดและ 
    การเขียนงานประเภทต่างๆ 
    ได้อย่างถูกต้อง ชัดเจน  
    ตรงตามวัตถุประสงค์และ 
    ง่ายต่อการท าความเข้าใจ 
☆ถ่ายทอด แลกเปลี่ยนข้อมูล 
    ข่าวสารกับผู้ร่วมงานหรือ 
    ผู้ที่เก่ียวข้องได้อย่างถูกต้อง 
    เหมาะสม   

แสดงสมรรถนะ Level 2  และ
วางแผนและจัดการสื่อสาร 
ท่ีมีประสิทธิภาพและเกิด 
ประสิทธิผล 
☆วางแผนการสื่อสารและ 
    เลือกใช้ช่องทางและ 
    เทคโนโลยีสารสนเทศ 
    ในการสื่อสารได้อย่าง 
    เหมาะสม 
☆แสดงความคิดเห็นและ 
    ให้ข้อเสนอแนะในสิ่งท่ีเป็น 
    ประโยชน์ในการปฏิบัติงาน 
    ได้ตามบรรลุวัตถุประสงค์ 
     

แสดงสมรรถนะ Level 3  และ
เจรจาต่อรอง โน้มน้าวใจ 
แลกเปลี่ยนความคิดเห็น 
แก้ไขปัญหา ให้ค าปรึกษา 
ได้อย่างมีประสิทธิภาพ 
☆น าเสนอข้อมูล ความคิด 
    ในประเด็นท่ีมีความยุ่งยาก 
    ซับซ้อนให้เข้าใจได้ง่าย 
    ชัดเจนรัดกุม เป็นรูปธรรม 
    เหมาะสมกับความต้องการ 
    ของผู้ฟังหรือผู้รับสาร   
☆ให้ค าแนะน าผู้อื่นในเรื่องการ 
   สื่อสารท่ีมีประสิทธิภาพให้แก่ 
   บุคคลท้ังภายในและภายนอก 
   หน่วยงาน 

แสดงสมรรถนะ Level 4 และ
ก าหนดกลยุทธ์ในเรื่องของการ 
สื่อสารท่ีกว้างไกล เพื่อขับเคลื่อน 
และน าพาองค์กรไปสู่ความ 
ส าเร็จ 
☆สื่อสารท าความเข้าใจเกี่ยวกับ 
   นโยบาย กลยุทธ์ แผนงาน 
   เพื่อให้เกิดการปฏิบัติงาน 
   ในทิศทางเดียวกัน 
☆น าเสนอหรือชี้แจงข้อมูล 
    ข่าวสารให้ผู้ท่ีเกี่ยวข้อง 
    ท้ังภายในและภายนอก 
    มหาวิทยาลัยเข้าใจใน 
    ประเด็นท่ีมีความส าคัญ 
    เพื่อให้เกิดการยอมรับ 
    ความเชื่อถือไว้วางใจ 
    ความร่วมมือ และก่อให้เกิด 
    ผลดีต่อภาพลักษณ์และงาน 
    ของมหาวิทยาลัย 

 
 

ต าแหน่งปฏบิัติการวิชาชพีและบริหารทั่วไป 
(หน้า 3) 



4. มีความตั้งใจ ทุ่มเท อุทิศตนให้กบัมหาวิทยาลัยและมุ่งผลสัมฤทธิ์ 
   พิจารณาถึง :  ความมุ่งมั่นต้ังใจ เอาใจใส่ในการปฏิบัติงานให้ประสบผลส าเร็จ มีประสิทธิภาพตรงตามเป้าหมายท่ีมหาวิทยาลัยก าหนด 

Level 1 (ระดับไม่ผ่าน) Level 2 (ระดับพอใช้) Level 3 (ระดับดี)   Level 4 (ระดับดีมาก) Level 5 (ระดับดีเย่ียม) 
ไม่แสดงสมรรถนะด้านนี้ หรือ
แสดงอย่างไม่ชัดเจน   
☆ก าหนดเป้าหมายการท างาน 
    ยังไม่สอดคล้องกับเป้าหมาย 
    หลักของมหาวิทยาลัย 
☆มีความเอาใจใส่ รับผิดชอบ 
   ต่องานในหน้าท่ียังไม่ดีนัก 
   ไม่ค่อยติดตามงานของ 
   ผู้ใต้บังคับบัญชา 

มีความมุ่งมั่น พร้อมปรับปรุง 
การท างานของตนเอง 
☆แสดงความมุ่งมั่นในการ 
    ท างานให้บรรลุเป้าหมาย 
    หลักของมหาวิทยาลัย 
☆มีความพยายามปรับปรุง 
    ขั้นตอนและวิธีการท างาน 
    ให้มีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น 
 

แสดงสมรรถนะ Level 2 และ 
มีความเอาใจใส่ต่องาน พัฒนา 
ปรับปรุงวิธีการท างานใหม่ๆ 
เพื่อให้งานมีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น 
☆มีความพยายามติดตาม 
   ตรวจสอบการปฏิบัติงาน 
   ของผู้ใต้บังคับบัญชา 
   อย่างต่อเนื่อง เพื่อให้งาน 
   บรรลุผลส าเร็จ 
☆มุ่งมั่นพัฒนาปรับปรุงขั้นตอน 
    และวิธีการท างานใหม่ๆ 
    เพื่อยกระดับคุณภาพงาน 
    ให้มีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น    

แสดงสมรรถนะ Level 3 และ 
มีความกระตือรือร้น เอาใจใส่ 
ต่องานท่ีรับผิดชอบอยู่เสมอ 
☆ผลักดันให้ผู้ใต้บังคับบัญชา 
   ปฏิบัติงานให้บรรลุผลส าเร็จ 
☆ก าหนดเป้าหมายงานท่ีมี 
    ความท้าทาย และมีความ 
    มุ่งมั่นในการสนับสนุนและ 
    ส่งเสริมให้ผู้ใต้บังคับบัญชา 
    หรือหน่วยงานท่ีก ากับดูแล 
    ด าเนินงานได้บรรลุผลส าเร็จ 
    ตามเป้าหมาย 
     

แสดงสมรรถนะ Level 4  และ 
มีความมุ่งมั่นท างานเชิงรุก  
เป็นแบบอย่างท่ีดี  
☆กระตุ้น ส่งเสริม และ 
    สนับสนุนให้ผู้ใต้บังคับบัญชา 
    ท างานเชิงรุก 
☆เป็นแบบอย่างท่ีดีในการ 
   ปฏิบัติงานที่มุ่งผลสัมฤทธิ์ 
   และมองประโยชน์ของ 
   มหาวิทยาลัยเป็นส าคัญ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

ต าแหน่งปฏบิัติการวิชาชพีและบริหารทั่วไป 
(หน้า 4) 



5. ยึดมั่นในระบบธรรมาภิบาล 
   พิจารณาถึง :  ความตระหนัก เข้าใจ และยึดมั่นถึงแนวทางและหลักธรรมาภิบาล (Governance) อันประกอบไปด้วยหลักนิติธรรม หลักคุณธรรม  
                      หลักการมีสว่นร่วม  หลักความคุ้มค่า หลักความโปร่งใส และหลักความรบัผิดชอบ  รวมทั้งสามารถปฏิบัติตามแนวทางดังกล่าว และมองเห็นถึงปัญหา 
                      หรืออุปสรรคที่ขัดขวางการปฏิบัติงานตามหลักธรรมาภิบาลในการท างาน เพื่อให้ค าแนะน า หรือค าปรึกษาแก่ผู้ร่วมงานให้ยึดมั่นหลักธรรมาภิบาล                        

Level 1 (ระดับไม่ผ่าน) Level 2 (ระดับพอใช้) Level 3 (ระดับดี)   Level 4 (ระดับดีมาก) Level 5 (ระดับดีเย่ียม) 
ไม่แสดงสมรรถนะด้านนี้ หรือ
แสดงอย่างไม่ชัดเจน   
☆เข้าใจและตระหนักถึง 
    ความความส าคัญของ 
    หลักธรรมาภิบาล 
☆อธิบายถึงความส าคัญของ 
    หลักธรรมาภิบาลได้ 

สามารถระบุถึงแนวทางการ
ท างานตามหลักธรรมาภิบาล 
☆มองเห็นแนวทางการท างาน   
     ตามหลักธรรมาภิบาล 
☆ปฏิบัติตามหลักธรรมาภิบาล 
    
 

แสดงสมรรถนะ Level 2 และ 
สามารถให้ค าแนะน า ปรึกษา 
กับผู้ใต้บังคับบัญชา 
☆ให้ค าแนะน า ปรึกษา 
    เกี่ยวกับหลักธรรมาภิบาล 
    ให้กับผู้ใต้บังคับบัญชา 
☆ส่งเสริมและพัฒนาให้ 
    ผู้ใต้บังคับบัญชายึดมั่น 
    ปฏิบัติตามหลักธรรมาภิบาล    

แสดงสมรรถนะ Level 3 และ 
สามารถวิเคราะห์ปรับปรุง 
แนวทางการท างานตามหลัก 
ธรรมาภิบาล 
☆วิเคราะห์ วางแผน และ 
    พัฒนาให้ผู้ใต้บังคับบัญชา 
    ตระหนักและยึดมั่นตาม 
    หลักธรรมาภิบาล 
☆น าระบบธรรมาภิบาลมาใช้ 
    เป็นแนวทางการท างานให้ 
    เกิดผลสัมฤทธ์ิ 
     

แสดงสมรรถนะ Level 4  และ 
สามารถก าหนดนโยบายหรือ 
กลยุทธ์เพื่อการส่งเสริมการ 
ด าเนินภารกิจของมหาวิทยาลัย 
ตามหลักธรรมาภิบาล 
☆เสริมสร้าง ชักจูง โน้มน้าวให้  
   ผู้ใต้บังคับบัญชาหรือบุคคล 
   อื่นตระหนักและยึดมั่น 
   ระบบธรรมาภิบาล 
☆ เป็นแบบอย่างท่ีดีในการ 
    ยึดมั่นและปฏิบัติตามหลัก 
    ธรรมาภิบาล 

 
 
 
 
 
 
 
 

ต าแหน่งปฏบิัติการวิชาชพีและบริหารทั่วไป 
(หน้า 5) 



6. มีจริยธรรม ยืนบนฐานความซื่อสัตย์ ถูกต้องและดีงาม 
   พิจารณาถึง :   การด ารงตน ประพฤติปฏิบัติอย่างถูกต้องเหมาะสมท้ังตามกฎหมาย คุณธรรม จรรยาบรรณแห่งวิชาชีพ  วัฒนธรรมองค์กร และ 
                       การเป็นพนักงานมหาวิทยาลัยท่ีดี 

Level 1 (ระดับไม่ผ่าน) Level 2 (ระดับพอใช้) Level 3 (ระดับดี)   Level 4 (ระดับดีมาก) Level 5 (ระดับดีเย่ียม) 
ไม่แสดงสมรรถนะด้านนี้ หรือ
แสดงอย่างไม่ชัดเจน   
ไม่ปฏิบัติตนอยู่ในศีลธรรม
เท่าที่ควร 

ประพฤติตนได้อย่างเหมาะสม
พอสมควร 

แสดงสมรรถนะ Level 2  และ
ประพฤติตนได้อย่างเหมาะสมดี 
 

แสดงสมรรถนะ Level 3  และ
ประพฤติตนเหมาะสม  
อยู่ในศีลธรรมอันดีสม่ าเสมอ  

แสดงสมรรถนะ Level 4  และ
ประพฤติตนเหมาะสม   
อยู่ในศีลธรรมอันดีสม่ าเสมอ   
เป็นแบบอย่างท่ีดี  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ต าแหน่งปฏบิัติการวิชาชพีและบริหารทั่วไป 
(หน้า 6) 




