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ความส าคัญ 

 คณะกรรมการข้าราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษา (ก.พ.อ.) ก าหนดหลักเกณฑ์และวิธีการ
ประเมินผลการปฏิบัติราชการ โดยก าหนดสาระส าคัญไว้ในข้อ 11(2) ในแต่ละรอบการประเมินให้ผู้ประเมิน
ซึ่งได้แก่ผู้บังคับบัญชาโดยตรง และผู้รับการประเมินก าหนดข้อตกลงร่วมกันเกี่ยวกับการมอบหมายงานและ
การประเมินผลการปฏิบัติราชการก าหนดตัวชี้วัดหรือหลักฐานบ่งชี้ความส าเร็จของงานอย่างเป็นรูปธรรม
และเหมาะสมกับลักษณะงาน ทั้งนี้ สภาสถาบันอุดมศึกษาอาจก าหนดวิธีการการก าหนดดัชนีชี้วัดวิธีใดวิธี
หนึ่ง หรือหลายวิธี รวมทั้งระบุพฤติกรรมในการปฏิบัติราชการได้ตามความเหมาะสม ข้อ 11(3) ในแต่ละ
รอบการประเมินให้ประเมินผลการปฏิบัติราชการของผู้รับการประเมิน ตามหลักเกณฑ์และวิธีการที่ได้
ประกาศไว้ และตามข้อตกลงที่ได้ท าไว้กับผู ้รับการประเมิน ข้อ 11(4) ในระหว่างรอบการประเมินให้ผู้
ประเมินให้ค าปรึกษา แนะน าผู้รับการประเมินเพื่อปรับปรุง แก้ไข พัฒนาเพื่อน าไปสู่ผลสัมฤทธิ์ของงาน และ
พฤติกรรมการปฏิบัติราชการที่ตรงตามความต้องการของหน่วยงาน เมื่ อสิ้นรอบการประเมินกับผู้รับการ
ประเมิน ควรร่วมกันท าการวิเคราะห์ผลส าเร็จของงานและพฤติกรรมการปฏิบัติราชการ เพื่อความจ าเป็นใน
การพัฒนาเป็นรายบุคคลด้วย 
 

บทน า 
 ผู้ประเมินและผู ้ร ับการประเมิน ควรต้องท าความรู ้ความเข้าใจหลักเกณฑ์ คือ หลักวินิจฉัย  
หลักการ คือ แนวด าเนินการ หลักปฏิบัติ คือ แนวทางให้ยึดถือกระท าตาม วิธี คือ หนทางที่จะท า หรือ
ธรรมเนียม วิธีการ คือ แนวทางปฏิบัติหรือ แบบอย่างที่ท า 
 ปัจจัยแห่งความส าเร็จ คือ ปัจจัยที่ส าคัญยิ่งต่อการบรรลุความส าเร็จตามวิสัยทัศน์ ส่วนราชการมี
ปัจจัยหลักแห่งความส าเร็จเป็นแนวทางที่เป็นรูปธรรมในการยึดโยงการปฏิบัติงานทุกระดับให้มุ่งไปใน
ทิศทางเดียวกัน ท าให้ผู้ปฏิบัติงานและผู้บังคับบัญชา ของส่วนราชการหรือหน่วยงานรู้ว่าต้องท าสิ่งใดบ้าง
เพื่อให้ผลสัมฤทธิ์ของหน่วยงานตอบสนองวิสัยทัศน์ 
 หลักเกณฑ์และวิธ ีการประเมินผลการปฏิบัต ิราชการ ก าหนดว่าให้ประเมินอย่างน้อยสอง
องค์ประกอบคือ ผลสัมฤทธิ์ของงาน และพฤติกรรมการปฏิบัติราชการ 
 โดยหลักการแล้วสภาสถาบันอุดมศึกษาจะต้องวางข้อบังคับเป็นหลักเกณฑ์และวิธีการประเมินผล
การปฏิบัติราชการไว้เป็นแนวทางปฏิบัติกลาง หน่วยงานในสังกัดโดยผู้บังคับบัญชาโดยตรงกับผู้ รับประเมิน 
ต้องไปท าความตกลงร่วมกันตามหลักเกณฑ์ที่สภาก าหนดให้เป็นรูปธรรม หรือแสดงหลักฐานบ่งชี้
ความส าเร็จ ไม่ใช่ไปท าความตกลงก าหนดหลักเกณฑ์ขึ้นมาใหม่ เพียงแต่ไปขยายความ ตีความหลักเกณฑ์ที่
ค่อนข้างเป็นนามธรรมให้เป็นรูปธรรม ให้เหมาะสมกับลักษณะงานของหน่วยงานนั้น ๆ อีกประการหนึ่งที่
เป็นปัญหาเกิดขึ้นบ่อย ๆ คือไม่ได้ปฏิบัติตามข้อ 11(4) คือไม่ได้ร่วมกันท าการวิเคราะห์ผลส าเร็จของงาน
และพฤติกรรมการปฏิบัติราชการ เพื่อความจ าเป็นในการพัฒนาเป็นรายบุคคลด้วย  
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เนื้อหา/วิเคราะห์/วิจารณ์ 
เนื้อหา 

องค์ประกอบด้านผลสัมฤทธิ์ของงาน คือ ความส าเร็จของงานในหน้าที่ที่รับผิดชอบที่เป็นงานหลัก
ของต าแหน่งท่ีครองอยู่ งานรอง หรืองานที่ได้รับมอบหมาย จะต้องมีหลักฐานแสดง อ้างอิง ปริมาณ คุณภาพ 
(ลดค่าใช้จ่าย ความพึงพอใจผู้รับบริการ ความถูกต้อง ความทันเวลา) ข้อมูลตรงส่วนน้ีจะชัดเจนเป็นรูปธรรมที่
สามารถวัดได้ค่อนข้างจะไม่มีปัญหาในทางปฏิบัติ 
 องค์ประกอบด้านพฤติกรรมในการปฏิบัติงาน หรือ สมรรถนะ หมายถึง คุณลักษณะเชิงพฤติกรรมของ
บุคคลที่แสดงพฤติกรรมที่เหมาะสมกับต าแหน่งหน้าที่และส่งเสริมให้สามารถปฏิบัติภารกิจในหน้าที่ได้ดียิ่งขึ้น 
 ส่วนใหญ่ทุกสถาบันอุดมศึกษาจะยึดแนวทางการก าหนดสมรรถนะหลัก  (Competency) ตาม 
หนังสือเวียนของ ก.พ.อ. ลงวันท่ี 24 มกราคม 2554 คือ 
 
มุ่งผลสัมฤทธิ์ (Achievement Motivation) 

ค ำจ ำกัดควำม: ความมุ่งมั่นจะปฏิบัติหน้าที่ราชการให้ดีหรือให้เกินมาตรฐานที่มีอยู่ โดยมาตรฐานนี้
อาจเป็นผลการปฏิบัติงานที่ผ่านมาของตนเอง หรือเกณฑ์วัดผลสัมฤทธิ์ที่ส่วนราชการก าหนดขึ้น  อีกทั้งยัง
หมายรวมถึงการสร้างสรรค์พัฒนาผลงานหรือกระบวนการปฏิบัติงานตามเป้าหมายที่ยากและท้าทายชนิดที่
อาจไม่เคยมีผู้ใดสามารถกระท าได้มาก่อน (ตารางที่ 1) 
 
ตารางที่ 1 เกณฑ์วัดการมุ่งผลสัมฤทธ์ิ ตามการก าหนดสมรรถนะหลัก (Competency) ของ ก.พ.อ.  
ระดับที่ 0 ระดับท่ี 0: ไม่แสดงสมรรถนะด้านน้ี หรือแสดงอย่างไม่ชัดเจน 
ระดับที่ 1 แสดงความพยายามในการปฏิบัติหน้าท่ีราชการให้ดี 

- พยายามท างานในหน้าท่ีให้ถูกต้อง  
- พยายามปฏิบัติงานให้แล้วเสร็จตามก าหนดเวลา  
- มานะอดทน ขยันหมั่นเพียรในการท างาน  
- แสดงออกว่าต้องการท างานให้ได้ดีขึ้น เช่น ถามถึงวิธีการ หรือขอค าแนะน าอย่างกระตือรือร้น   
- แสดงความเห็นในเชิงปรับปรุงพัฒนาเมื่อเห็นความสูญเปล่า หรือหย่อนประสิทธิภาพในงาน 

ระดับที่ 2 แสดงสมรรถนะระดับท่ี 1 และสามารถท างานได้ผลงานตามเป้าหมายท่ีวางไว้  
- ก าหนดมาตรฐาน หรือเป้าหมายในการท างานเพื่อให้ได้ผลงานท่ีดี  
- ติดตาม และประเมินผลงานของตน โดยเทียบเคียงกับเกณฑ์มาตรฐาน  
- ท างานได้ตามเป้าหมายท่ีผู้บังคับบัญชาก าหนด หรือเป้าหมายของหน่วยงานท่ีรับผิดชอบ  
- มีความละเอียดรอบคอบ เอาใจใส่ ตรวจตราความถูกต้อง เพื่อให้ได้งานท่ีมีคุณภาพ 

ระดับที่ 3 มีทักษะระดับท่ี 2 และสามารถสรุปผลการวิเคราะห์ น าเสนอทางเลือก ระบุข้อดีข้อเสีย ฯลฯ โดยอ้างอิงจากข้อมูล
ท่ีมีอยู่ แสดงสมรรถนะระดับท่ี 2 และสามารถปรับปรุงวิธีการท างานเพื่อให้ได้ผลงานท่ีมีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น  
- ปรับปรุงวิธีการท่ีท าให้ท างานได้ดีขึ้น เร็วขึ้น มีคุณภาพดีขึ้น มีประสิทธิภาพมากขึ้น หรือท าให้ผู้รับบริการ

พึงพอใจมากขึ้น 
- เสนอหรือทดลองวิธีการท างานแบบใหม่ท่ีคาดว่าจะท าให้งานมีประสิทธิภาพมากกว่าเดิม 

ระดับที่ 4 แสดงสมรรถนะระดับท่ี 3 และสามารถก าหนดเป้าหมาย รวมท้ังพัฒนาวิธีการท างาน เพื่อให้ได้ผลงานท่ีโดดเด่น 
หรือแตกต่างอย่างไม่เคยมีใครท าได้มาก่อน  
- ก าหนดเป้าหมายท่ีท้าทาย และเป็นไปได้ยาก เพื่อให้ได้ผลงานท่ีดีกว่าเดิมอย่างเห็นได้ชัด 
- พัฒนาระบบ ขั้นตอน วิธีการท างาน เพื่อให้ได้ผลงานท่ีโดดเด่น หรือแตกต่างไม่เคยมีใครท าได้มาก่อน 

ระดับที่ 5 แสดงสมรรถนะระดับท่ี 4 และกล้าตัดสินใจ แม้ว่าการตัดสินใจน้ันจะมีความเสี่ยง เพื่อให้บรรลุเป้าหมายของ
หน่วยงาน หรือส่วนราชการ  
- ตัดสินใจได้ โดยมีการค านวณผลได้ผลเสียอย่างชัดเจน และด าเนินการ เพื่อให้ภาครัฐและประชาชนได้

ประโยชน์สูงสุด 
- บริหารจัดการและทุ่มเทเวลา ตลอดจนทรัพยากร เพื่อให้ได้ประโยชน์สูงสุดต่อภารกิจของหน่วยงานตามท่ี

วางแผนไว้ 
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บริการที่ดี (Service Mind) 
ค ำจ ำกัดควำม: ความตั้งใจและความพยายามของข้าราชการในการให้บริการต่อประชาชน 

ข้าราชการ หรือหน่วยงานอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง (ตารางที่ 2) 
 
ตารางที่ 2 เกณฑ์การวัดการบริการที่ดี ตามการก าหนดสมรรถนะหลัก (Competency) ของ ก.พ.อ. 
ระดับที่ 0 ระดับท่ี 0: ไม่แสดงสมรรถนะด้านน้ี หรือแสดงอย่างไม่ชัดเจน 
ระดับที่ 1 ระดับท่ี 1: สามารถให้บริการที่ผู้รับบริการต้องการได้ด้วยความเต็มใจ 

- ให้การบริการที่เป็นมิตร สุภาพ  
- ให้ข้อมูล ข่าวสาร ท่ีถูกต้อง ชัดเจนแก่ผู้รับบริการ 
- แจ้งให้ผู้รับบริการทราบความคืบหน้าในการด าเนินเรื่อง หรือขั้นตอนงานต่างๆ ท่ีให้บริการอยู่  
- ประสานงานภายในหน่วยงาน และกับหน่วยงานอื่นท่ีเกี่ยวข้อง เพื่อให้ผู้รับบริการได้รับบริการท่ีต่อเน่ือง

และรวดเร็ว 
ระดับที่ 2 ระดบัท่ี2: แสดงสมรรถนะระดับท่ี 1 และช่วยแก้ปัญหาให้แก่ผู้รับบริการ 

- รับเป็นธุระ ช่วยแก้ปัญหาหรือหาแนวทางแก้ไขปัญหาท่ีเกิดขึ้นแก่ผู้รับบริการอย่างรวดเร็ว  ไม่บ่ายเบี่ยง 
ไม่แก้ตัว หรือปัดภาระ 
- ดูแลให้ผู้รับบริการได้รับความพึงพอใจ และน าข้อขัดข้องใดๆ ในการให้บริการ  

(ถ้ามี) ไปพัฒนาการให้บริการให้ดียิ่งขึ้น 
ระดับที่ 3 ระดับท่ี 3: แสดงสมรรถนะระดับท่ี 2 และให้บริการท่ีเกินความคาดหวัง แม้ต้องใช้เวลาหรือความพยายาม

อย่างมาก  
- ให้เวลาแก่ผู้รับบริการเป็นพิเศษ เพื่อช่วยแก้ปัญหาให้แก่ผู้รับบริการ 
- ให้ข้อมูล ข่าวสาร ท่ีเกี่ยวข้องกับงานท่ีก าลังให้บริการอยู่ ซ่ึงเป็นประโยชน์แก่ผู้รับบริการ แม้ว่า

ผู้รับบริการจะไม่ได้ถามถึง หรือไม่ทราบมาก่อน 
- น าเสนอวิธีการในการให้บริการที่ผู้รับบริการจะได้รับประโยชน์สูงสุด 

ระดับที่ 4 ระดับท่ี 4: แสดงสมรรถนะระดับท่ี 3 และเข้าใจและให้บริการท่ีตรงตามความต้องการท่ีแท้จริงของ
ผู้รับบริการได้  
- เข้าใจ หรือพยายามท าความเข้าใจด้วยวิธีการต่างๆ เพื่อให้บริการได้ตรงตามความต้องการท่ีแท้จริงของ

ผู้รับบริการ 
- ให้ค าแนะน าท่ีเป็นประโยชน์แก่ผู้รับบริการ เพื่อตอบสนองความจ าเป็นหรือความต้องการที่แท้จริงของ

ผู้รับบริการ  
ระดับที่ 5 ระดับท่ี 5: แสดงสมรรถนะระดับท่ี 4 และให้บริการท่ีเป็นประโยชน์อย่างแท้จริงให้แก่ผู้รับบริการ 

- คิดถึงผลประโยชน์ของผู้รับบริการในระยะยาว และพร้อมท่ีจะเปลี่ยนวิธีหรือขั้นตอนการให้บริการ เพื่อ
ประโยชน์สูงสุดของผู้รับบริการ 
- เป็นท่ีปรึกษาท่ีมีส่วนช่วยในการตัดสินใจท่ีผู้รับบริการไว้วางใจ 
- สามารถให้ความเห็นท่ีแตกต่างจากวิธีการ หรือขั้นตอนท่ีผู้รับบริการต้องการให้สอดคล้องกับความจ าเป็น 

ปัญหา โอกาส เพื่อเป็นประโยชน์อย่างแท้จริงของผู้รับบริการ 
 

การสั่งสมความเชี่ยวชาญในงานอาชีพ (Expertise-EXP) 
ค ำจ ำกัดควำม: ความสนใจใฝ่รู้ สัง่สม ความรู้ความสามารถของตนในการปฏิบัตหิน้าท่ีราชการ ด้วย

การศึกษา ค้นคว้าและพัฒนาตนเองอย่างต่อเนื่อง จนสามารถประยกุต์ใช้ความรู้เชิงวิชาการและเทคโนโลยี
ต่างๆ เข้ากับการปฏิบัตริาชการใหเ้กิดผลสมัฤทธ์ิ (ตารางที่ 3) 
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ตารางที่ 3 เกณฑก์ารวัดการสั่งสมความเช่ียวชาญในงานอาชีพ ตามการก าหนดสมรรถนะหลัก (Competency) 
ของ ก.พ.อ. 

ระดับท่ี 0 ระดับท่ี 0: ไม่แสดงสมรรถนะด้านน้ี หรือแสดงอย่างไม่ชัดเจน 
ระดับท่ี 1 ระดับท่ี 1: แสดงความสนใจและติดตามความรู้ใหม่ๆ ในสาขาอาชีพของตน หรือที่เกี่ยวข้อง  

- ศึกษาหาความรู้ สนใจเทคโนโลยีและองค์ความรู้ใหม่ๆ ในสาขาอาชีพของตน  
- พัฒนาความรู้ความสามารถของตนให้ดียิ่งขึ้น  
- ติดตามเทคโนโลยี และความรู้ใหม่ๆ อยู่เสมอด้วยการสืบค้นข้อมูลจากแหล่งต่างๆ ท่ีจะเป็นประโยชน์ต่อ

การปฏิบัติราชการ 
ระดับท่ี 2 ระดับท่ี 2: แสดงสมรรถนะระดับท่ี 1 และมีความรู้ในวิชาการ และเทคโนโลยีใหม่ๆ  ในสาขาอาชีพของตน  

- รอบรู้ในเทคโนโลยีหรือองค์ความรู้ใหม่ๆ ในสาขาอาชีพของตน หรือท่ีเกี่ยวข้อง ซ่ึงอาจมีผลกระทบต่อ
การปฏิบัติหน้าท่ีราชการของตน  
- รับรู้ถึงแนวโน้มวิทยาการที่ทันสมัย และเกี่ยวข้องกับงานของตน อย่างต่อเน่ือง 

ระดับท่ี 3 ระดับท่ี 3: แสดงสมรรถนะระดับท่ี 2 และสามารถน าความรู้ วิทยาการ หรือเทคโนโลยีใหม่ๆ มาปรับใช้กับ
การปฏิบัติหน้าท่ีราชการ 
- สามารถน าวิชาการ ความรู้ หรือเทคโนโลยีใหม่ๆ มาประยุกต์ใช้ในการปฏิบัติหน้าท่ีราชการได้  
- สามารถแก้ไขปัญหาท่ีอาจเกิดจากการน าเทคโนโลยีใหม่มาใช้ในการปฏิบัติหน้าท่ีราชการได้ 

ระดับท่ี 4 ระดับท่ี 4: แสดงสมรรถนะระดับท่ี 3 และศึกษา พัฒนาตนเองให้มีความรู้ และความเชี่ยวชาญในงานมาก
ขึ้น ท้ังในเชิงลึก และเชิงกว้างอย่างต่อเนื่อง  
- มีความรู้ความเชี่ยวชาญในเรือ่งท่ีมีลักษณะเป็นสหวิทยาการ และสามารถน าความรู้ไปปรับใช้ได้อย่างกว้างขวาง  
- สามารถน าความรู้เชิงบูรณาการของตนไปใช้ในการสร้างวิสัยทัศน์ เพื่อการปฏิบัติงานในอนาคต 

ระดับท่ี 5 ระดับท่ี 5: แสดงสมรรถนะระดับท่ี 4 และสนับสนุนการท างานของคนในส่วนราชการท่ีเน้นความเชี่ยวชาญ
ในวิทยาการด้านต่างๆ 
- สนับสนุนให้เกิดบรรยากาศแห่งการพัฒนาความเชี่ยวชาญในองค์กร ด้วยการจัดสรรทรัพยากร เครื่องมือ 

อุปกรณ์ท่ีเอื้อต่อการพัฒนา 
- บริหารจัดการให้ส่วนราชการน าเทคโนโลยี ความรู้ หรือวิทยาการใหม่ๆ มาใช้ในการปฏิบัติหน้าท่ี

ราชการในงานอย่างต่อเนื่อง 
 
การยึดมั่นในความถูกต้องชอบธรรม และจริยธรรม (Integrity) 

ค ำจ ำกัดควำม: การด ารงตนและประพฤติปฏบิัติอย่างถูกต้องเหมาะสมทั้งตามกฎหมาย คุณธรรม 
จรรยาบรรณแห่งวิชาชีพ และจรรยาข้าราชการเพื่อรักษาศักดิ์ศรีแหง่ความเป็นข้าราชการ (ตารางที่ 4) 
 
ตารางที่ 4 เกณฑก์ารวัดการยึดมั่นในความถูกต้องชอบธรรม และจริยธรรม ตามการก าหนดสมรรถนะหลัก 

(Competency) ของ ก.พ.อ. 
ระดับที่ 0 ระดับท่ี 0: ไม่แสดงสมรรถนะด้านน้ี หรือแสดงอย่างไม่ชัดเจน 
ระดับที่ 1 ระดับท่ี 1: มีความสุจริต 

- ปฏิบัติหน้าท่ีด้วยความสุจริต ไม่เลือกปฏิบัติ ถูกต้องตามกฎหมาย และวินัยข้าราชการ 
- แสดงความคิดเห็นตามหลักวิชาชีพอย่างสุจริต 

ระดับที่ 2 ระดับท่ี 2: แสดงสมรรถนะระดับท่ี 1 และมีสัจจะเชื่อถือได้ 
- รักษาค าพูด มีสัจจะ และเชื่อถือได้  
- แสดงให้ปรากฏถึงความมีจิตส านึกในความเป็นข้าราชการ 
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ตารางที่ 4 (ต่อ) 
ระดับที่ 3 ระดับท่ี 3: แสดงสมรรถนะระดับท่ี 2 และยึดม่ันในหลักการ 

- ยึดม่ันในหลักการ จรรยาบรรณแห่งวิชาชีพ และจรรยาข้าราชการไม่เบ่ียงเบนด้วยอคติหรือผลประโยชน์ 
กล้ารับผิด และรับผิดชอบ 
- เสียสละความสุขส่วนตน เพื่อให้เกิดประโยชน์แก่ทางราชการ 

ระดับที่ 4 ระดับท่ี 4: แสดงสมรรถนะระดับท่ี 3 และยืนหยัดเพ่ือความถูกต้อง 
- ยืนหยัดเพ่ือความถูกต้องโดยมุ่งพิทักษ์ผลประโยชน์ของทางราชการ แม้ตกอยู่ในสถานการณ์ท่ีอาจ

ยากล าบาก 
- กล้าตัดสินใจ ปฏิบัติหน้าท่ีราชการด้วยความถูกต้อง เป็นธรรม แม้อาจก่อความไม่พึงพอใจให้แก่ผู้เสีย

ประโยชน์ 
ระดับที่ 5 ระดับท่ี 5: แสดงสมรรถนะระดับท่ี 4 และอุทิศตนเพื่อความยุติธรรม 

- ยืนหยัดพิทักษ์ผลประโยชน์และชื่อเสียงของประเทศชาติแม้ในสถานการณ์ท่ีอาจเสี่ยงต่อความม่ันคงใน
ต าแหน่งหน้าท่ีการงาน หรืออาจเสี่ยงภัยต่อชีวิต  

 
การท างานเป็นทีม (Teamwork) 

ค ำจ ำกัดควำม: ความตั้งใจที่จะท างานร่วมกับผู้อื่น เป็นส่วนหน่ึงของทีม หน่วยงาน หรือส่วน
ราชการ โดยผู้ปฏิบัติมีฐานะเป็นสมาชิก ไม่จ าเป็นต้องมีฐานะหัวหนา้ทีม รวมทั้งความสามารถในการสร้างและ
รักษาสัมพันธภาพกับสมาชิกในทีม (ตารางที่ 5) 
 
ตารางที่ 5 เกณฑ์การวัดการท างานเป็นทีม ตามการก าหนดสมรรถนะหลัก (Competency) ของ ก.พ.อ. 
ระดับที่ 0 ระดับท่ี 0: ไม่แสดงสมรรถนะด้านน้ี หรือแสดงอย่างไม่ชัดเจน 
ระดับที่ 1 ระดับท่ี 1: ท าหน้าท่ีของตนในทีมให้ส าเร็จ 

- สนับสนุนการตัดสินใจของทีม และท างานในส่วนท่ีตนได้รับมอบหมาย  
- รายงานให้สมาชิกทราบความคืบหน้าของการด าเนินงานของทีม 
 ให้ข้อมูลท่ีเป็นประโยชน์ต่อการท างานของทีม 

ระดับที่ 2 ระดับท่ี 2: แสดงสมรรถนะระดับท่ี 1 และให้ความร่วมมือในการท างานกับเพื่อนร่วมงาน  
- สร้างสัมพันธ์  เข้ากับผู้อื่นในกลุ่มได้ดี 
- ให้ความร่วมมือกับผู้อื่นในทีมด้วยดี 
- กล่าวถึงเพื่อนร่วมงานในเชิงสร้างสรรค์และแสดงความเชื่อมั่นในศักยภาพของเพื่อนร่วมทีม ท้ังต่อหน้าและ

ลับหลัง 
ระดับที่ 3 ระดับท่ี 3: แสดงสมรรถนะระดับท่ี 2 และประสานความร่วมมือของสมาชิกในทีม 

- รับฟังความเห็นของสมาชิกในทีม และเต็มใจเรียนรู้จากผู้อื่น  
- ตัดสินใจหรือวางแผนงานร่วมกันในทีมจากความคิดเห็นของเพื่อนร่วมทีม 
- ประสานและส่งเสริมสัมพันธภาพอันดีในทีม เพื่อสนับสนุนการท างานร่วมกันให้มีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น 

ระดับที่ 4 ระดับท่ี 4: แสดงสมรรถนะระดับท่ี 3 และสนับสนุน ช่วยเหลือเพื่อนร่วมทีม เพื่อให้งานประสบความส าเร็จ 
- ยกย่อง และให้ก าลังใจเพื่อนร่วมทีมอย่างจริงใจ  
- ให้ความช่วยเหลือเกื้อกูลแก่เพื่อนร่วมทีม แม้ไม่มีการร้องขอ 
- รักษามิตรภาพอันดีกับเพื่อนร่วมทีม เพื่อช่วยเหลือกันในวาระต่างๆ ให้งานส าเร็จ 

ระดับที่ 5 ระดับท่ี 5: แสดงสมรรถนะระดับท่ี 4 และสามารถน าทีมให้ปฏิบัติภารกิจให้ได้ผลส าเร็จ 
- เสริมสร้างความสามัคคีในทีม โดยไม่ค านึงความชอบหรือไม่ชอบส่วนตน  
- คลี่คลาย หรือแก้ไขข้อขัดแย้งท่ีเกิดขึ้นในทีม 
- ประสานสัมพันธ์ สร้างขวัญก าลังใจของทีมเพื่อปฏิบัติภารกิจของส่วนราชการให้บรรลุผล 
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วิเคราะห์/วิจารณ์ 
จากค านิยามและระดับตัวช้ีวัดที่ก าหนดจะเป็นลักษณะที่เป็นนามธรรมเสียส่วนใหญ่ ในทางปฏิบัติ

จึงต้องใช้ 3 แนวทางประกอบกันคือ ใช้ดุลพินิจของผู้ประเมิน  ใช้การสังเกตและสอบถามจากผู้ใกล้ชิดแบบ 
360 องศา  ก าหนดตัวช้ีวัดให้เป็นรูปธรรมที่แสดงหลักฐานได้ “กฎหมายจึงก าหนดว่าก่อนการประเมินให้ผู้
ประเมินและผู้รับการประเมินต้องไปท าความตกลงร่วมกันตามหลักเกณฑ์ที่สภาก าหนดให้เป็นรูปธรรม หรือ
แสดงหลักฐานบ่งช้ีความส าเร็จ” แต่ไม่ใช้ผู้ประเมินไปก าหนดเกณฑ์ขึ้นมาใหม่ ท าเป็นเรื่องปกปิด หรือเรื่อง
ลับเฉพาะกรรมการประเมิน 
 การท าความตกลงร่วมกัน นี้ สามารถก าหนดตัวช้ีวัดแต่ละระดับให้เป็นรูปธรรมได้โดยเฉพาะของ
สายสนับสนุนวิชาการ ดังตัวอย่างต่อไปนี้ 
 

พฤติกรรมมุ่งผลสัมฤทธิ์  
เกณฑ์ระดับที ่ 1 ก าหนดว่าต้องแสดงความพยายามแสดงความพยายามในการปฏิบัติหน้าที่

ราชการให้ดี พยายามท างานในหน้าที่ให้ถูกต้อง พยายามปฏิบัติงานให้แล้วเสร็จตามก าหนดเวลา มานะ
อดทน ขยันหมั่นเพียรในการท างาน แสดงออกว่าต้องการท างานให้ได้ดีขึ้น เช่น ถามถึงวิธีการ หรือขอ
ค าแนะน าอย่างกระตือรือร้น แสดงความเห็นในเชิงปรับปรุงพัฒนาเมื่อเห็นความสูญเปล่า หรือหย่อน
ประสิทธิภาพในงาน (ค าว่าพยายาม เป็นนามธรรม ต้องท าความตกลงร่วมกันให้เป็นรูปธรรม  จะเห็นได้
ว่าการจะแสดงพฤติกรรมถึงความพยายามจะต้องท าอย่างไร ถ้าไม่ใช้ดุลยพินิจ การสังเกต ถามผู้ใกล้ชิด 360 
องศา หากจะใช้เป็นหลักฐานยืนยันการแสดงพฤติกรรม ก็จะต้องมีการจดบันทึกการปฏิบัติงานทุกอย่างไว้ว่า
ท างานถูกต้องร้อยละเท่าไรในรอบการประเมิน มีหนังสือร้องเรียนในเรื ่องการท างานหรือไม่ มีการ
ปรับเปลี่ยนวิธีการหรือพัฒนาการท างานอย่างไรบ้างหรือไม่ มาปฏิบัติงานก่อนเวลาปฏิบัติงานอย่างไร และ
เลิกท างานเวลาใด มีการท างานล่วงเวลาหรือไม่อย่างไร  (จะแสดงถึงการขยันมั่นเพียร มานะอดทน) ต้องมี
การท าข้อตกลงว่าความถี่จะเอาอย่างไร กี่ช้ิน กี่ครั้ง กี่วิธี ฯลฯ ส่วนมากก าหนดเป็นช่วง เช่นถูกต้องร้อยละ 
85-100 หรือ ปรับเปลี่ยนวิธีการท างานหรือพัฒนางานอย่างน้อย 1 ครั้ง หรือ มาท างานก่อนเวลา และกลับ
หลังเวลาปฏิบัติงาน ไม่น้อยกว่ากี่ครั้ง หรือมีการท างานนอกเวลาราชการกี่ครั้ง มีการแก้ไขข้อบกพร่องของ
งานกี่ครั้ง หรือมีการแนบระเบียบปฏิบัติงานที่ใช้อ้างอิงกี่ครั้ง เป็นต้น 

เกณฑ์ระดับที่ 2 ก าหนดว่าต้องท างานตามเป้าหมายที่วางไว้ ก าหนดมาตรฐานหรือเป้าหมายใน
การท างานเพื่อให้ได้ผลงานที่ดี ติดตาม และประเมินผลงานของตน โดยเทียบเคียงกับเกณฑ์มาตรฐาน 
ท างานได้ตามเป้าหมายที่ผู้บังคับบัญชาก าหนด หรือเป้าหมายของหน่วยงานที่รับผิดชอบ มีความละเอียด
รอบคอบ เอาใจใส่ ตรวจตราความถูกต้อง เพื่อให้ได้งานที่มีคุณภาพ เป็นเกณฑ์ที่ค่อนข้างเป็นนามธรรม (ค า
ว่าตามเป้าหมาย และมาตรฐาน เป็นนามธรรม ต้องท าความตกลงร่วมกันให้เป็นรูปธรรม  ส่วนใหญ่
เป้าหมายนอกจากวัดที่ปริมาณมากน้อยแล้ว จะต้องวัดเป็นคุณภาพ ถูกต้องอย่างไร เสร็จท าเวลาอย่างไร 
เสียค่าใช้จ่ายอย่างไร ได้รับความพึงพอใจอย่างไร หรืออย่างใดอย่างหนึ่งเป็นต้น เมื่อมีหลักฐานแสดงก็ได้รับ
คะแนนตามเกณฑ์นี้ 
 เกณฑ์ระดับที่ 3  ให้บริการที่เกินความคาดหวัง แม้ต้องใช้เวลาหรือความพยายามอย่างมาก  ให้
เวลาแก่ผู้รับบริการเป็นพิเศษ เพื่อช่วยแก้ปัญหาให้แก่ผู้รับบริการ ให้ข้อมูล ข่าวสาร ที่เกี่ยวข้องกับงานที่
ก าลังให้บริการอยู่ ซึ่งเป็นประโยชน์แก่ผู้รับบริการ แม้ว่าผู้รับบริการจะไม่ได้ถามถึง หรือไม่ทราบมาก่อน 
น าเสนอวิธีการในการให้บริการที่ผู้รับบริการจะได้รับประโยชน์สูงสุด  (ค าว่าเกินความคาดหวัง/พยายาม
อย่างมาก  เป็นนามธรรม ต้องท าความตกลงร่วมกันให้เป็นรูปธรรม  คาดหวังอะไรที่ผู ้บังคับบัญชา
มอบหมายภาระหน้าที่ให้ปฏิบัติงาน เช่น ท างานทันเวลา ท างานถูกต้องร้อยละเท่าไร หรือต้องได้รับความพึง
พอใจจากลูกค้าเท่าไร หรือลดค่าใช้จ่ายไปอย่างไร หรือพยายามอย่ากมาก หมายถึงต้องท าอย่างไร เช่น 
ท างานเป็นทีมระดมสมองแก้ปัญหา ท างานวิจัย ท างานวิเคราะห์ หรือพัฒนางานในหน้าที่ หรือจัดท าคู่มือ
การปฏิบัติงาน ท าใบเช็คขั้นตอนการท างาน ท าใบแนะน าการท างานแต่ละขั้นตอน เป็นต้น 
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 เกณฑ์ระดับท่ี 4  สามารถก าหนดเป้าหมาย รวมทั้งพัฒนาวิธีการท างาน เพื่อให้ได้ผลงานที่โดดเด่น 
หรือแตกต่างอย่างไม่เคยมีใครท าได้มาก่อน ก าหนดเป้าหมายที่ท้าทาย และเป็นไปได้ยาก เพื่อให้ได้ผลงานที่
ดีกว่าเดิมอย่างเห็นได้ชัด พัฒนาระบบ ขั้นตอน วิธีการท างาน เพื่อให้ได้ผลงานที่โดดเด่น หรือแตกต่าง ไม่
เคยมีใครท าได้มาก่อน (ค าว่าสามารถก าหนดเป้าหมายการท างาน/พัฒนาวิธีการท างาน/ผลงานโดดเด่น/
ผลงานไม่มีใครท ามาก่อน เป็นนามธรรม ต้องท าความตกลงร่วมกันให้เป็นรูปธรรม  เช่นสามารถก าหนด
เป้าหมายการท างาน อาจจะก าหนดว่ามีแผนการท างาน พัฒนาวิธีการท างานอย่างน้อย 1 วิธีการ ส่วน
ผลงานโดดเด่น ควรต้องก าหนดว่างานที่ได้รับรางวัล ได้รับค ายกย่อง ได้รับการแต่งตั้ง หรือใช้ประกอบการ
แต่งตั้ง หรืออาจจะแยกว่าภายในหน่วยงาน ภายนอกหน่วยงาน ภายนอกมหาวิทยาลัย เป็นต้น 
 เกณฑ์ระดับที่ 5 กล้าตัดสินใจ แม้ว่าการตัดสินใจนั้นจะมีความเสี่ยง เพื่อให้บรรลุเป้าหมายของ
หน่วยงาน หรือส่วนราชการ ตัดสินใจได้ โดยมีการค านวณผลได้ผลเสียอย่างชัดเจน และด าเนินการ เพื่อให้
ภาครัฐและประชาชนได้ประโยชน์สูงสุด บริหารจัดการและทุ่มเทเวลา  ตลอดจนทรัพยากร เพื่อให้ได้
ประโยชน์สูงสุดต่อภารกิจของหน่วยงานตามที่วางแผนไว้ (ค าว่ากล้าตัดสินใจ/มีความเสี่ยง เป็นนามธรรม 
ต้องท าความตกลงร่วมกันให้เป็นรูปธรรม  เช่น กล้าตัดสินใจ ต้องท าอะไรบ้าง กล้าตัดสินใจในการ
แก้ปัญหาในการท างานอะไรบ้าง งานอะไร ท างานที่เสี่ยง ท างานอะไรบ้าง เสี่ยงต่อการติดคุก เสี่ยงต่อชีวิต 
เสี ่ยงต่อการท าผิดกฎหมาย งานอะไรที ่ต้องบริหารความเสี ่ยง เช่นการจ่ายเงิน การ X-Ray การใช้
เครื่องจักรกล งานถ่ายเอกสาร งานการเก็บขยะสิ่งปฏิกูล งานรักษาความปลอดภัย งานจราจร งานไฟฟ้า 
เป็นต้น 
 

พฤติกรรมบริกำรที่ดี  
 เกณฑ์ระดับที่ 1 สามารถให้บริการที่ผู้รับบริการต้องการได้ด้วยความเต็มใจ ให้การบริการที่เป็น
มิตร สุภาพ ให้ข้อมูล ข่าวสาร ที่ถูกต้อง ชัดเจนแก่ผู้รับบริการ แจ้งให้ผู้รับบริการทราบความคืบหน้าในการ
ด าเนินเรื่อง หรือขั้นตอนงานต่างๆ ที่ให้บริการอยู่ ประสานงานภายในหน่วยงาน และกับหน่วยงานอื่นที่
เกี่ยวข้อง เพื่อให้ผู ้รับบริการได้รับบริการที่ต่อเนื่องและรวดเร็ว (ค าว่าด้วยความเต็มใจ/สุภาพ/ข้อมูล
ชัดเจน/ประสานกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เป็นนามธรรม ต้องท าความตกลงร่วมกันให้เป็นรูปธรรม  เต็ม
ใจต้องท าอย่างไร ไม่ให้ลูกค้ารอนาน ไม่เกินเวลาเท่าไร ต้องเชิญนั่งที่รับรอง มีเอกสารเกี่ยวกับงาน มีเอกสาร
รวบรวมข้อหาร ือต ่างๆ ม ีวารสารทางวิชาการ ให้อ ่านคอย ข้อม ูลชัดเจน ม ีการแสดงกราฟ สถิติ 
ประกอบการเสนองานหรือประกอบการอธิบายความ ประสานกับหน่วยงานภายในกี่หน่วยงาน ประสานกับ
หน่วยงานภายนอกกี่หน่วยงาน หน่วยงานอะไรบ้าง 
 เกณฑ์ระดับที่ 2 ช่วยแก้ปัญหาให้แก่ผู้รับบริการ รับเป็นธุระ ช่วยแก้ปัญหาหรือหาแนวทางแก้ไข
ปัญหาที่เกิดขึ้นแก่ผู้รับบริการอย่างรวดเร็ว ไม่บ่ายเบี่ยง ไม่แก้ตัว หรือปัดภาระดูแลให้ผู้รับบริการได้รับ
ความพึงพอใจ และน าข้อขัดข้องใดๆ ในการให้บริการ (ถ้ามี) ไปพัฒนาการให้บริการให้ดียิ่งขึ้น (ค าว่าช่วย
แก้ปัญหาให้ผู้รับบริการ/ความพึงพอใจ เป็นนามธรรม ต้องท าความตกลงร่วมกันให้เป็นรูปธรรม  ต้อง
ก าหนดว่าช่วยแก้ปัญหาต้องท าอย่างไร เช่นให้ค าแนะน า ให้ค าปรึกษาข้อกฎหมาย ระเบียบปฏิบัติ อธิบาย
ชี้แจง ช่วยร่างบันทึก/หนังสือราชการ ส่วนความพึงพอใจจากผู ้รับบริการ ต้องก าหนดว่าช่วงรอบการ
ประเมินนี้จะต้องได้รับความพึงพอใจจากผู้รับบริการร้อยละเท่าไร เช่น ร้อยละ 85 – 90 /91 -100 เป็นต้น  
 เกณฑ์ระดับที่ 3 ให้บริการที่เกินความคาดหวัง แม้ต้องใช้เวลาหรือความพยายามอย่างมาก  ให้
เวลาแก่ผู้รับบริการเป็นพิเศษ เพื่อช่วยแก้ปัญหาให้แก่ผู้รับบริการ ให้ข้อมูล ข่าวสาร ที่เกี่ยวข้องกับงานที่
ก าลังให้บริการอยู่ ซึ่งเป็นประโยชน์แก่ผู้รับบริการ แม้ว่าผู้รับบริการจะไม่ได้ถามถึง หรือไม่ทราบมาก่อน 
น าเสนอวิธีการในการให้บริการที่ผู้รับบริการจะได้รับประโยชน์สูงสุด  (ค าว่าบริการเกินคาดหวัง/ความ
พยายามอย่างมาก/บริการเป็นพิเศษ/น าวิธีการให้บริการมาปรับใช้ เป็นนามธรรม ต้องท าความตกลงให้
เป็นรูปธรรม  เช่นคาดหวังว่าได้รับความพึงพอใจจากผู้รับบริการร้อยละ 80 -85 ถ้าได้เกินนี้ก็คือเกินความ
คาดหวัง  ความพยายามอย่างมาก อาจจะก าหนดว่าใช้เวลาอธิบายชี้แจง ให้ค าปรึกษาให้ข้อมูล เป็นเวลา
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เท่าไรเป็นวัน/ชั่วโมง/สัปดาห์ บริการเป็นพิเศษ คือท าอะไรให้บ้างนอกจากที่บริการปกติ  เช่น น าไปพบผู้
บริการระดับสูงขึ้นไป น าวิธีการบริการมาปรับใช้คือ น าเทคโนโลยีสมัยใหม่มาใช้ในการปฏิบัติงาน 
 เกณฑ์ระดับที่ 4 เข้าใจและให้บริการที่ตรงตามความต้องการที่แท้จริงของผู้รับบริการได้  เข้าใจ 
หรือพยายามท าความเข้าใจด้วยวิธีการต่างๆ เพื่อให้บริการได้ตรงตามความต้องการที่แท้จริงของผู้รับบริการ
ให้ค าแนะน าที่เป็นประโยชน์แก่ผู ้รับบริการ เพื่อตอบสนองความจ าเป็นหรือความต้องการที่แท้ จริงของ
ผู้ร ับบริการ (ค าว่าให้บริการตรงความต้องการที่แท้จริง  เป็นนามธรรม ต้องท าความตกลงให้เป็น
รูปธรรม  อาจจะตกลงว่าไม่มีหนังสือร้องเรียน เป็นต้น 
 เกณฑ์ระดับที่ 5 ให้บริการที่เป็นประโยชน์อย่างแท้จริงให้แก่ผู้รับบริการ คิดถึงผลประโยชน์ของ
ผู้รับบริการในระยะยาว และพร้อมที ่จะเปลี่ยนวิธีหรือขั ้นตอนการให้บริการ เพื ่อประโยชน์สูงสุดของ
ผู้รับบริการ เป็นที่ปรึกษาที่มีส่วนช่วยในการตัดสินใจที่ผู้รับบริการไว้วางใจสามารถให้ความเห็นที่แตกต่าง
จากวิธีการ หรือขั้นตอนที่ผู้รับบริการต้องการให้สอดคล้องกับความจ าเป็น ปัญหา โอกาส เพื่ อเป็นประโยชน์
อย่างแท้จริงของผู้รับบริการ (ค าว่าประโยชน์ที่แท้จริง/ประโยชน์สูงสุด เป็นนามธรรม ต้องท าความตกลง
ให้เป็นรูปธรรม  น าวิธีการให้บริการสมัยใหม่อะไรมาใช้ ประโยชน์ต่อผู้รับบริการ/ประโยชน์ต่อหน่วยงาน/
ประโยชน์ต่อสถาบัน มีหนังสือยกย่อง ชมเชยการปฏิบัติงานจากผู้รับบริการ การได้รับรางวัล การเป็น
ตัวแทนหน่วยงาน การได้รับเลือกเป็นผู้แทนหน่วยงาน เป็นต้น 
 

พฤติกรรมกำรสั่งสมควำมเชี่ยวชำญในงำนอำชีพ 
 เกณฑ์ระดับที่ 1 แสดงความสนใจและติดตามความรู้ใหม่ๆ ในสาขาอาชีพของตน หรือที่เกี่ยวข้อง
ศึกษาหาความรู้ สนใจเทคโนโลยีและองค์ความรู้ใหม่ๆ ในสาขาอาชีพของตน พัฒนาความรู้ความสามารถ
ของตนให้ดียิ่งขึ้น ติดตามเทคโนโลยี และความรู้ใหม่ๆ อยู่เสมอด้วยการสืบค้นข้อมูลจากแหล่งต่างๆ ที่จะ
เป็นประโยชน์ต่อการปฏิบัติราชการ (ค าว่าแสดงความสนใจ/ติดตามความรู้ใหม่ๆ /พัฒนา/สืบหาข้อมูล 
เป็นนามธรรม ต้องท าความตกลงให้เป็นรูปธรรม  ไปอบรม สัมมนา ศึกษา ค้นคว้า เขียนผลงานทาง
วิชาการ ไปเป็นวิทยากรต่าง ๆ ไปเป็นกรรมการในวิชาชีพ 
 เกณฑ์ระดับที ่ 2 มีความรู ้ในวิชาการ และเทคโนโลยีใหม่ๆ ในสาขาอาชีพของตน รอบรู ้ใน
เทคโนโลยีหรือองค์ความรู้ใหม่ๆ ในสาขาอาชีพของตน หรือที่เกี่ยวข้อง ซึ่งอาจมีผลกระทบต่อการปฏิบัติ
หน้าที่ราชการของตน รับรู้ถึงแนวโน้มวิทยาการที่ทันสมัย และเกี่ยวข้องกับงานของตน อย่างต่อเนื่อง (ค าว่า
มีความรู้ที ่ทันสมัย เป็นนามธรรม ต้องท าความตกลงให้เป็นรูปธรรม  ได้ต าแหน่งเป็นผู้ช านาญงาน 
ช านาญงานพิเศษ ช านาญการ ช านาญการพิเศษ เชี่ยวชาญ เชี่ยวชาญพิเศษ เป็นวิทยากรภายใน/ภายนอก 
มีใบประกาศผ่านการอบรม ศึกษาหาความรู้ เขียนบทความทางวิชาการ ท างานวิจัย ท างานวิเคราะห์ ท างาน
สังเคราะห์ มีผลงานลักษณะอื่น ได้รับเชิญเป็นกรรมการตักสินต่างๆ ในวงวิชาชีพ 
 เกณฑ์ระดับท่ี 3 สามารถน าความรู้ วิทยาการ หรือเทคโนโลยีใหม่ๆ มาปรับใช้กับการปฏิบัติหน้าที่
ราชการ สามารถน าวิชาการ ความรู้ หรือเทคโนโลยีใหม่ๆ มาประยุกต์ใช้ในการปฏิบัติหน้าที่ราชการได้ 
สามารถแก้ไขปัญหาที่อาจเกิดจากการน าเทคโนโลยีใหม่มาใช้ในการปฏิบัติหน้าที่ราชการได้ (ค าว่า สามารถ
น าความรู้ วิทยากรใหม่ ๆ เป็นนามธรรม ต้องท าความตกลงให้เป็นรูปธรรม  ศึกษาหาความรู ้ เขียน
บทความทางวิชาการ ท างานวิจัย ท างานวิเคราะห์ ท างานสังเคราะห์ มีผลงานลักษณะอื่น ได้รับเชิญเป็น
กรรมการตัดสินต่างๆ ในวงวิชาชีพ 
 เกณฑ์ระดับที่ 4 ศึกษา พัฒนาตนเองให้มีความรู้  และความเชี่ยวชาญในงานมากขึ้น ทั้งในเชิงลึก 
และเชิงกว้างอย่างต่อเนื่อง มีความรู้ความเชี่ยวชาญในเรื่องที่มีลักษณะเป็นสหวิทยาการ  และสามารถน า
ความรู้ไปปรับใช้ได้อย่างกว้างขวาง  สามารถน าความรู้เชิงบูรณาการของตนไปใช้ในการสร้างวิสัยทัศน์ เพื่อ
การปฏิบัติงานในอนาคต (ค าว่าศึกษา พัฒนาความรู้ความเชี่ยวชาญ สหวิทยาการ บูรณาการ สร้าง
วิสัยทัศน์ เป็นนามธรรม ต้องท าความตกลงให้เป็นรูปธรรม   ได้ต าแหน่งเป็นผู้ช านาญงาน ช านาญงาน
พิเศษ ช านาญการ ช านาญการพิเศษ เช่ียวชาญ เช่ียวชาญพิเศษ เป็นวิทยากรภายใน/ภายนอก มีใบประกาศ
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ผ่านการอบรม ศึกษาหาความรู้ เขียนบทความทางวิชาการ ท างานวิจัย ท างานวิเคราะห์ ท างานสังเคราะห์ 
มีผลงานลักษณะอื่น ได้รับเชิญเป็นกรรมการตัดสินต่างๆ ในวงวิชาชีพและวิชาการ การได้รับยกย่องเชิดชู
เกียรติจากภายในและภายนอก 
 เกณฑ์ระดับที่ 5  สนับสนุนการท างานของคนในส่วนราชการที่เน้นความ เชี่ยวชาญในวิทยาการ
ด้านต่างๆ สนับสนุนให้เกิดบรรยากาศแห่งการพัฒนาความเชี่ยวชาญในองค์กร ด้วยการจัดสรรทรัพยากร 
เครื่องมือ อุปกรณ์ที่เอื้อต่อการพัฒนา บริหารจัดการให้ส่วนราชการน าเทคโนโลยี  ความรู้ หรือวิทยาการ
ใหม่ๆ มาใช้ในการปฏิบัติหน้าที่ราชการในงานอย่างต่อเนื่อง (ค าว่าสนับสนุนการท างาน เน้นความ
เชี่ยวชาญ วิทยาการใหม่ๆ มาใช้อย่างต่อเนื่อง เป็นนามธรรม ต้องท าความตกลงให้เป็นรูปธรรม  เป็น
ประธาน คณะกรรมการท างานก าหนดตัวชี้วัด/สมรรถนะ การท างาน บริหารความเสี่ยง ประกันคุณภาพ
การศึกษา  ลดขั้นตอนการท างาน วิธีการให้บริการ ปรับปรุงประสิทธิภาพการท างาน การจัดเก็บเอกสาร 
จัดเตรียมเอกสารรองรับการตรวจประกัน การแก้ไขปัญหาหนังสือร้องเรียน SWOT 
 

พฤติกรรมกำรยึดมั่นในควำมถูกต้องชอบธรรม และจริยธรรม 
 เกณฑ์ระดับที่ 1 มีความสุจริต ปฏิบัติหน้าที่ด้วยความสุจริต ไม่เลือกปฏิบัติ ถูกต้องตามกฎหมาย 
และวินัยข้าราชการ แสดงความคิดเห็นตามหลักวิชาชีพอย่างสุจริต 
 เกณฑ์ระดับที่ 2 มีสัจจะเชื่อถือได้ รักษาค าพูด มีสัจจะและเชื่อถือได้  แสดงให้ปรากฏถึงความมี
จิตส านึกในความเป็นข้าราชการ 
 เกณฑ์ระดับที ่ 3 ยึดมั ่นในหลักการ ยึดมั ่นในหลักการ จรรยาบรรณแห่งวิชาชีพ และจรรยา
ข้าราชการไม่เบี่ยงเบนด้วยอคติหรือผลประโยชน์ กล้ารับผิด และรับผิดชอบเสียสละความสุขส่วนตน เพื่อให้
เกิดประโยชน์แก่ทางราชการ 
 เกณฑ์ระดับที่ 4 ยืนหยัดเพื่อความถูกต้อง   ยืนหยัดเพื่อความถูกต้องโดยมุ่งพิทักษ์ผลประโยชน์
ของทางราชการ แม้ตกอยู่ในสถานการณ์ที่อาจยากล าบาก กล้าตัดสินใจ ปฏิบัติหน้าที่ราชการด้วยความ
ถูกต้อง เป็นธรรม แม้อาจก่อความไม่พึงพอใจให้แก่ผู้เสียประโยชน์ 
 เกณฑ์ระดับที ่ 5 อุทิศตนเพื ่อความยุต ิธรรม ยืนหยัดพิทักษ์ผลประโยชน์และชื่อเสียงของ
ประเทศชาติแม้ในสถานการณ์ที่อาจเสี่ยงต่อความมั่นคงในต าแหน่งหน้าที่การงาน หรืออาจเสี่ยงภัยต่อชีวิต  
 ผู้รับการประเมินจะได้ถึงระดับที่ 5 คือยืนหยัดพิทักษ์ผลประโยชน์และชื่อเสียงประเทศชาติ หรือ
เสี่ยงต่อความมั่นคง หรือเสี่ยงต่อชีวิต จะต้องแสดงพฤติกรรมให้ครบ ความเป็นไปได้น้อยมาก อาจจะท า
เพียงข้อใดข้อหนึ่งหรือส่วนใดส่วนหนึ่งเท่านั้น ก็คงเพียงพอกับการแสดงพฤติกรรมการยึดมั่นในความ
ถูกต้องชอบธรรม และจริยธรรมแล้ว เพราะบางช่วงการประเมินอาจจะไม่มีลักษณะเสี่ยงภัยต่อชีวิต แต่อาจ
มีพฤติกรรมอย่างอื่น เช่น การบันทึกแย้งการตรวจรับในสาขาวิชาชีพ การไม่รับสินจ้างรางวัล การเก็บสิ่งของ
ได้แล้วส่งคืน การใช้ความรู้ทางวิชาชีพเป็นกรรมการตรวจรับ เป็นกรรมการในสาขาวิชาชีพท าการอย่างหนึ่ง
อย่างใด เป็นกรรมการสายวิชาชีพสอบหาข้อเท็จจริง  ได้รับเลือกเป็นตัวแทนวิชาชีพในกรรมการชุดต่างๆ 
อย่างใดอย่างหนึ่งหรือหลายอย่างก็สามารถได้คะแนนในส่วนการยึดมั่นในความถูกต้องชอบธรรม และ
จริยธรรม แทบทุกคนจะบอกว่าตนเองยึดมั่นในหลักการความถูกต้อง มีความสุจริต  เพราะช่วงเวลานั้นๆ 
ไม่ได้ถูกสอบสวนผิดวินัย หรือช่วงเวลาการประเมินนั้นตนมีสัจจะที่เชื่อถือได้ มีความซื่อสัตย์  มีความ
เสียสละ มีจรรยาบรรณในวิชาชีพ อ้างรับราชการมาเป็นเวลานาน ในส่วนการแสดงพฤติกรรมการยึดมั่นใน
ความถูกต้องชอบธรรม และจริยธรรม  ถ้าไม่ม ีข ้อบกพร่องแล้วพวกเขาควรจะได้คะแนนเต็ม ถ้ามี
ข้อบกพร่องควรหักคะแนนออก 
พฤติกรรมการท างานเป็นทีม 
 เกณฑ์ระดับที่ 1 ท าหน้าที่ของตนในทีมให้ส าเร็จ สนับสนุนการตัดสินใจของทีม และท างานในส่วน
ที่ตนได้รับมอบหมาย  รายงานให้สมาชิกทราบความคืบหน้าของการด าเนินงานของทีม  ให้ข้อมูล ที่เป็น
ประโยชน์ต่อการท างานของทีม 
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 เกณฑ์ระดับท่ี 2 ให้ความร่วมมือในการท างานกับเพื่อนร่วมงาน สร้างสัมพันธ์เข้ากับผู้อื่นในกลุ่มได้
ดี ให้ความร่วมมือกับผู้อื่นในทีมด้วยดี กล่าวถึงเพื่อนร่วมงานในเชิงสร้างสรรค์และแสดงความเชื่อมั่นใน
ศักยภาพของเพื่อนร่วมทีม ทั้งต่อหน้าและลับหลัง 
 เกณฑ์ระดับที่ 3 ประสานความร่วมมือของสมาชิกในทีม รับฟังความเห็นของสมาชิกในทีม และ
เต็มใจเรียนรู้จากผู้อื่น ตัดสินใจหรือวางแผนงานร่วมกันในทีมจากความคิดเห็นของเพื่อนร่วมทีม ประสาน
และส่งเสริมสัมพันธภาพอันดีในทีม เพื่อสนับสนุนการท างานร่วมกันให้มีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น  
 เกณฑ์ระดับที่ 4 สนับสนุน ช่วยเหลือเพื่อนร่วมทีม เพื่อให้งานประสบความส าเร็จ ยกย่อง และให้
ก าลังใจเพื่อนร่วมทีมอย่างจริงใจ ให้ความช่วยเหลือเกื ้อกูลแก่เพื่อนร่วมทีม แม้ไม่มีการร้องขอ รักษา
มิตรภาพอันดีกับเพื่อนร่วมทีม เพื่อช่วยเหลือกันในวาระต่างๆ ให้งานส าเร็จ 
 เกณฑ์ระดับที่ 5 สามารถน าทีมให้ปฏิบัติภารกิจให้ได้ผลส าเร็จ เสริมสร้างความสามัคคีในทีม โดย
ไม่ค านึงความชอบหรือไม่ชอบส่วนตน  คลี่คลาย หรือแก้ไขข้อขัดแย้งที่เกิดขึ้นในทีม ประสานสัมพันธ์  สร้าง
ขวัญก าลังใจของทีมเพื่อปฏิบัติภารกิจของส่วนราชการให้บรรลุผล 
 การประเมินตรงส่วนนี้ เมื่อรับราชการมานาน มักอ้างว่าได้ท างานในส่วนช่วยเหลือสถาบันหรือ
หน่วยงาน มีความสัมพันธ์อันดีกับผู้ร่วมงาน ประสานสัมพันธ์กับผู้อื่น เช่นเข้าร่วมวันเกิดสถาบัน วันไหว้ครู 
วันซ้อมรับปริญญา วันรับปริญญา วันชมรมผู้สูงอายุ วันศิษย์เก่า งานบ ารุงศิลปวัฒนธรรม วันส าคัญๆ ทาง
ศาสนา เข้าร่วมประชุมสัมมนา ฝึกอบรมประจ าปี ฯลฯ ฉะนั้นตรงส่วนนี้พวกเขาควรจะได้คะแนนเต็ม หากมี
ข้อบกพร่องก็ควรจะหักคะแนนออกไป แต่ต้องก าหนดปริมาณที่ชัดเจนมีหลักฐานอ้างอิงได้  
 

บทสรุป 
 ผู้บังคับบัญชาทุกหน่วยงานในสถาบันอุดมศึกษาต้องยึดปฏิบัติตามหลักเกณฑ์และวิ ธีปฏิบัติโดย
เคร่งครัด โดยเฉพาะข้อ 11(3) ในแต่ละรอบการประเมิน  ให้ประเมินผลการปฏิบัติราชการของผู้รับการ
ประเมิน ตามหลักเกณฑ์และวิธีการที่ได้ประกาศไว้ และตามข้อตกลงที่ได้ท าไว้กับผู ้รับการประเมิน ข้อ 
11(4) ในระหว่างรอบการประเมินให้ผู้ประเมินให้ค าปรึกษา แนะน าผู้ รับการประเมินเพื่อปรับปรุง แก้ไข 
พัฒนาเพื ่อน าไปสู ่ผลสัมฤทธิ ์ของงาน และพฤติกรรมการปฏิบัติราชการที ่ตรงตามความต้องการของ
หน่วยงาน เมื่อสิ้นรอบการประเมินกับผู้รับการประเมิน ควรร่วมกันท าการวิเคราะห์ผลส าเร็จของงานและ
พฤติกรรมการปฏิบัติราชการ เพื่อความจ าเป็นในการพัฒนาเป็นรายบุคคลด้วย เมื่อท าความตกลงร่วมกัน
แล้วต้องมีความชัดเจนในเรื่องการก าหนดจ านวนหรือปริมาณที่วัดได้ และต้องประเมินตามนั้นในรอบการ
ประเมินนั้น สิ่งส าคัญจะต้องมีหลักฐานแนบประกอบการประเมินทุกครั้งจ านวนเท่าที่ก าหนด ส่วนในรอบ
การประเมินใหม่ก็ต้องท าความตกลงกันใหม่ จะใช้ของเดิมหรือปรับปรุงแก้ไขให้ชัดเจน จะเพิ่ม จะลด จะ
ก าหนดตกลงเป็นผลงานอื่น ๆ ก็ได้ตามที่จะตกลงร่วมกัน แต่ต้องประกาศให้ทราบโดยทั่วกันทุกครั้งก่อนการ
ประเมิน และต้องร่วมกันท าการวิเคราะห์ผลส าเร็จของงานและพฤติกรรมการปฏิบัติราชการ เพื่อความ
จ าเป็นในการพัฒนาเป็นรายบุคคลด้วย (พฤติกรรมการปฏิบัติงาน Competency มีอีกหลายตัวแล้วแต่
สถาบันอุดมศึกษาจะก าหนดและหรือมอบให้หน่วยงานก าหนด จะต้องมาแปลงท าข้อตกลงร่วมกันก าหนด
ตัวชี้วัดหรือหลักฐานบ่งชี้ความส าเร็จอย่างเป็นรูปธรรม  ที่เรียกว่า SMART (Specific เฉพาะเจาะจง 
Measurable สามารถวัดได้ Achievable สามารถบรรลุได้ Realistic สอดคล้องกับความเป็นจริง เก็บ
ข้อมูลได้ Timely วัดได้เหมาะสมกับช่วงเวลาที่ก าหนด) ตามลักษณะดังกล่าวข้างต้นให้เหมาะสมกับ
เอกลักษณ์และอนันตลักษณ์ของแต่ละสถาบัน)  ส่วนการให้คะแนนตามการแสดงพฤติกรรมมีการให้  2 แบบ
คือให้คะแนนแบบบวก ตามหลักฐานที่เสนอเป็นปริมาณ มีมากให้มาก มีน้อยให้น้อย หรือให้คะแนนแบบลบ 
ให้คะแนนเต็มก่อนแล้วหักคะแนนออกถ้าไม่มีหลักฐาน ทั้งหมดดังกล่าวนี้สามารถปรับเปลี่ยน ประยุกต์ตาม
สถานการณ์ที่เป็นจริงได้แต่ละรอบการประเมิน 
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