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ปฏิบตัิไดม้ากกว่าที�ควรหรือที�องคก์ร ปฏิบตัิไดม้ากกว่าที�ควรหรือที�องคก์ร ปฏิบตัิไดต้ามที�ควรหรือที�องคก์ร ปฏิบตัิไดน้อ้ยกว่าที�ควรหรือที�องคก์ร ปฏิบตัิไดน้อ้ยหรือไม่ไดต้ามที�ควร

คาดหวงั ดว้ยความตั�งใจต่อเนื�อง คาดหวงั คาดหวงั คาดหวงัควรมีความตั�งใจมากขึ�น หรือที�องคก์รคาดหวงัจนอาจกอ่ผล

จนต่อประโยชน์แกอ่งคก์ร เสียหายแกอ่งคก์ร

1 ผลสัมฤทธิ�ของงาน

1.1 ปริมาณงาน

เมื�อเทียบกบัเป้าหมายที�กาํหนดไวต้าม ปฏิบตัิงานไดด้ี  และมีปริมาณงาน ปริมาณงานมากกว่าเป้าหมายที� มีปริมาณงานเป็นไปตามเป้าหมายที� ปริมาณงานตํ�ากว่าเป้าหมายที�กาํหนด ปริมาณงานตํ�ากว่าเป้าหมายกาํหนด

แผนการปฏิบตัิงาน ซึ�งเป็นเป้าหมายที� มากกว่าเป้าหมายที�กาํหนดมาก มี กาํหนด และภาระงานในบางส่วน กาํหนด และเป็นไปตามมาตรฐาน แต่ยงัคงเป็นไปตามมาตรฐานงาน มาก การปฏิบตัิงานไม่เป็นไปตาม

พิจารณาความเหมาะสมของความ ภาระงานสูงกว่ามาตรฐานตาม สูงกว่ามาตรฐานตามตาํแหน่ง งาน ควรมีการปรับปรุงมากขึ�น มาตรฐานงาน กอ่ความเสียหายกบั

ยากง่าย ธรรมชาติของงาน และขอ้ ตาํแหน่ง ปริมาณงานมากกว่า ปริมาณงานมากกว่าเป้าหมายร้อยละ องคก์รเพราะไม่สามารถปฏิบตัิงาน

จาํกดัในการบรรลุผลสําเร็จของงาน เป้าหมาย ร้อยละ 20 10 ถึง 20 ไดต้ามภาระงานที�เหมาะสม

และเทียบกบัมาตรฐานตาํแหน่งและ

ระดบั

1.2 ผลสัมฤทธิ�ตามแผนงาน ผลผลิตที�ไดเ้ป็นไปตามแผนงานที� ผลผลิตที�ไดเ้ป็นไปตามแผนงานที� ผลผลิตที�ไดส่้วนใหญ่เป็นไปตาม มีผลผลิตบางแผนงานไม่เกนิ 25 % ผลผลิตส่วนใหญ่ไม่สําเร็จตามแผนงาน

ผลสัมเร็จหรือผลลพัธ์ของงาน กาํหนดไวทุ้กงาน  เป็นที�ยอมรับ ไดก้าํหนดไวม้ากกว่าร้อยละ 80 แผนงานที�ไดก้าํหนดไว ้เป็นที�ยอม ที�ไม่สําเร็จตามแผนงานที�กาํหนด และไม่สามารถนาํไปใชป้ระโยชน์

เปรียบเทียบกบัแผนงานหรือเป้าหมาย และสามารถนาํไปใชป้ระโยชน์ได้ และสามารถนาํไปใชป้ระโยชน์ รับ และนาํไปใชป้ระโยชน์ไดเ้ป็น และผลผลิตที�ไดเ้ป็นที�ยอมรับและนาํ ไดต้ามวตัถประสงคที์�วางไวท้าํให้

ที�องคก์รไดก้าํหนดไว้ อย่างกวา้งขวาง ไดอ้ย่างกวา้งขวาง ส่วนใหญ่ ไปใชป้ระโยชน์ไดบ้า้ง เกดิความเสียาหายแกอ่งคก์ร

องค์ประกอบ:นิยาม

คํานิยามรายการประเมินผลการปฏิบตัิงานบุคลากรมหาวิทยาลยัเชียงใหม่
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1.3 ภาวะผู้นํา

พิจารณาความสามารถในการชกัจูง พิจารณาความสามารถในการชกัจูง สามารถชกัจูง  โนม้นา้วกลุ่มและ สามารถประสานการทาํงานกลุ่มให้ ไม่สามารถโนม้นา้วและประสานงาน ไม่สามารถประสานการทาํงานกลุ่ม

โนม้นา้วกลุ่มใหย้อมรับ สามารถ โนม้นา้วกลุ่มใหย้อมรับ สามารถ ประสานการทาํงานกลุ่มใหท้าํงานตาม ทาํงานตามแนวทางที�ประสงคไ์ดบ้า้ง การทาํงานกลุ่มใหท้าํตามแนวทางที� หรือโนม้นา้วกลุ่มใหท้าํตามแนวทาง

ประสานงานการทาํงานกลุ่มใหท้าํตาม ประสานงานการทาํงานกลุ่มใหท้าํตาม แนวทางที�ประสงคไ์ด ้แต่มีความขดั แต่มีความขดัแยง้ในความคิดอยู่ใน ประสงคไ์ด ้แต่ไม่มีความขดัแยง้ใน ที�ประสงคไ์ด ้ มีความขดัแยง้ใน

แนวทางที�ประสงค ์จนทาํใหบ้รรลุ แนวทางที�ประสงคไ์ดด้ีเยี�ยม แยง้ในความคิดอยู่ในจาํนวนที�นอ้ย บางกรณี ความคิดอย่างเปิดเผย ความคิดอย่างเปิดเผย

วตัถุประสงคแ์ละเป้าหมายขององคก์ร จนทาํใหบ้รรลุวตัถุประสงคแ์ละ มาก

ที�ตั�งไว ้ โดยไม่มีความขดัแยง้ เป้าหมายขององคก์รที�ตั�งไว ้โดยไม่มี

ความขดัแยง้ในความคิดอยู่ที�เด่นชดั

1.4 การสร้างทีมงาน

พิจารณาความสามารถในการปรับปรุง สามารถปรับปรุงความสัมพนัธ์ต่าง ๆ สามารถสนบัสนุน  ผลกัดนัใหส้มาชิก สามารถสนบัสนุนส่งเสริมสมาชิกใน สามารถส่งเสริมและสนบัสนุน ไม่สามารถชกัจูง โนม้นา้วกลุ่มให้

ความสัมพนัธ์ต่าง ๆ ในการทาํงานให้ ในการทาํงานใหด้ีขึ�น สมาชิกทุกคน ใหช่้วยเหลือซึ�งกนัและกนั และเตม็ใจ ทีมงานใหช่้วยเหลือซึ�งกนัและกนัได้ สมาชิกไดบ้างกลุ่มใหม้ีความสัมพนัธ์ เป็นนํ� าหนึ�งใจเดียวที�จะสร้างความ

ดีขึ�น ส่งเสริม สนบัสนุนสมาชิกใน เตม็ใจที�จะผูกพนัเพื�อใหเ้กดิความ ที�จะผูกพนัเพื�อใหเ้กดิความสําเร็จตาม พอสมควร  สมาชิกสามารถเขา้ใจ ในการทาํงาน จึงทาํใหเ้กดิความขดั สัมพนัธ์ต่าง ๆ ในการทาํงาน จึงเป็น

ทีมงานไดเ้รียนรู้และรับฟังความคิด สําเร็จตามวตัถุประสงคที์�ตั�งไวร่้วมกนั วตัถุประสงคที์�ตั�งไวร่้วมกนัไดเ้กอืบ ความสัมพนัธ์ระหว่างงานของตนเอง แยง้กบัอีกกลุ่มที�ไม่เห็นดว้ย จนทาํให้ เหตุใหเ้กดิความขดัแยง้อย่างรุนแรง

เห็น ทาํใหเ้กดิความสัมพนัธ์ระหว่าง กลา้เผชิญหนา้เพื�อแกปั้ญหาการ ทุกเรื�อง กบังานของผูอ้ื�นไดบ้า้ง มีความขดั เกดิปัญหากบังานที�ไดรั้บมอบหมาย มีการแบ่งพรรคแบ่งพวกในองคก์ร

บุคคลมากขึ�น เป็นการช่วยลดปัญหา ทาํงานร่วมกนัไดอ้ย่างดีเยี�ยมในทุก ๆ แยง้บา้งเลก็นอ้ย ทาํใหง้านไม่บรรลุวตัถุประสงค์

ความขดัแยง้และสมาชิกทาํให ้สมาชิก เรื�อง

ทุกคนเตม็ใจที�จะผูกพนั เพื�อใหเ้กดิ

ความสําเร็จตามวตัถุประสงคที์�ตั�งไว้

ร่วมกนั
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1.5 การวางแผนและจดัระบบงาน

ความสามารถในการกาํหนดแนวทาง สามารถคิด/กาํหนดวิธีการทาํงาน จดั ตอ้งไดรั้บคาํแนะนาํบา้งเพื�อกาํหนดวิธี ตอ้งไดรั้บคาํแนะนาํเพื�อกาํหนดวิธีการ สามารถกาํหนดวิธีการทาํงานไดบ้า้ง ไม่สามารถกาํหนดวิธีการทาํงาน จดั

การทาํงานโดยมีเป้าหมายและวิธีการ ลาํดบัความสําคญัของงาน กาํหนดขั�น การทาํงาน จดัลาํดบัความสําคญัของ ทาํงาน จดัลาํดบัความสําคญัของงาน บางขั�นตอน  ที�เคยมีประสบการณ์ แต่ ลาํดบัความสําคญัของงาน กาํหนด

ว่าจะทาํอะไร  เมื�อไร  อย่างไร ตอน  เวลา  และเงื�อนไขอื�นดว้ยตนเอง งาน กาํหนดขั�นตอน เวลา และเงื�อนไข กาํหนดขั�นตอน เวลา และเงื�อนไขอื�น ไม่สามารถวางแผนทั�งกระบวนงานได้ ขั�นตอน  เวลา  และเงื�อนไขอื�นของ

อย่างเหมาะสมไดผ้ลงานที�ถูกตอ้ง อื�น  จึงจะไดผ้ลงานที�ถูกตอ้ง แสดง จึงจะไดผ้ลงานที�ถูกตอ้ง แมไ้ดรั้บการแนะนาํ การทาํงานไดเ้ลย แมจ้ะไดรั้บคาํ

แสดงถึงการวางแผนบริหารการ ถึงความพยายามในการวางแผน แนะนาํหรือกาํกบัวิธีการกต็าม

ทาํงานอย่างมีระบบ  จนบรรลุผล บริหารการทาํงานอย่างมีระบบ

สําเร็จในงาน จนบรรลุผลสําเร็จในบางส่วนของงาน

1.6 การมอบหมายงาน

พิจารณาความสามารถในการกาํหนด มีความสามารถในการกาํหนดงาน มีความสามารถในการกาํหนด สามารถกาํหนดงาน วตัถุประสงค์ ความสามารถในการกาํหนดขอบเขต ไม่สามารถที�จะกาํหนดงานขอบเขต

งาน วตัถุประสงค ์ การพิจารณา ขอบเขต หนา้ที�ความรับผิดชอบ วตัถุ ขอบเขตหนา้ที�ความรับผิดชอบ และ และพิจารณาบุคคลที�จะรับมอบงานได้ หนา้ที�ความรับผิดชอบ ยงัไม่สัมพนัธ์ หนา้ที�ความรับผิดชอบ และมอบ

บุคคลที�เหมาะสมจะรับมอบหมาย ประสงคก์ารพิจารณาผูใ้ตบ้งัคบับญัชา พิจารณาเลือกผูที้�จะมารับมอบหมาย บุคคลที�ไดรั้บมอบหมายงานสามารถ กบัผูใ้ตบ้งัคบับญัชาที�จะรับมอบหมาย หมายงานใหผู้ใ้ตบ้งัคบับญัชาทาํได้

จนทาํใหง้านบรรลุวตัถุประสงคแ์ละ ที�จะรับมอบหมายงานไดอ้ย่างดีเยี�ยม งานไดด้ี  มีการติดตามผลงาน  งาน นาํไปปฏิบตัิต่อได ้แต่ยงัไม่สามารถ งาน จึงทาํใหเ้ป็นอุปสรรค และปัญหา และไม่หาทางแกไ้ขปัญหาในองคก์ร

สามารถนาํผลงานไปใชไ้ดก้บัองคก์ร มีการติดตามผล และประเมินผลการ เกอืบทุกชิ�นงานบรรลุวตัถุประสงค์ ทาํไดส้ําเร็จทุก ๆ งานที�มอบหมาย กบัผูป้ฏิบตัิงาน เนื�องจากผูรั้บมอบ จึงทาํใหง้านไม่สําเร็จตามเป้าหมาย

ปฏิบตัิงานจนทาํใหง้านบรรลุวตัถุ ตามที�ตอ้งการ หมายงานไม่สามารถทาํได ้จึงทาํให้ เนื�องจากจะตอ้งเป็นผูรั้บผิดชอบคน

ประสงคจ์นเป็นรูปธรรมทุกสายงาน งานที�ไดรั้บมอบหมายไม่สําเร็จตามที� เดียว

และไดผู้ใ้ตบ้งัคบับญัชาที�จะมาช่วย กาํหนด

งานไดม้ากขึ�น  ซึ� งเป็นการลดงานของ

หวัหนา้
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ปฏิบตัิไดม้ากกว่าที�ควรหรือที�องคก์ร ปฏิบตัิไดม้ากกว่าที�ควรหรือที�องคก์ร ปฏิบตัิไดต้ามที�ควรหรือที�องคก์ร ปฏิบตัิไดน้อ้ยกว่าที�ควรหรือที�องคก์ร ปฏิบตัิไดน้อ้ยหรือไม่ไดต้ามที�ควร

คาดหวงั ดว้ยความตั�งใจต่อเนื�อง คาดหวงั คาดหวงั คาดหวงัควรมีความตั�งใจมากขึ�น หรือที�องคก์รคาดหวงัจนอาจกอ่ผล

จนต่อประโยชน์แกอ่งคก์ร เสียหายแกอ่งคก์ร

องค์ประกอบ:นิยาม

1.7 การตดิตามงาน

พิจารณาการแสดงพฤติกรรมจากการ หมั�นประสานงานตรวจสอบและติด คอยใหค้าํปรึกษาตรวจสอบติดตาม ใหค้าํปรึกษาและติดตามงานที�รับผิด ขาดการติดต่องานอย่างต่อเนื�อง ทาํให้ ไม่พยายามติดตามงานและตรวจ

หมั�นประสานงานตรวจสอบและคิด ตามการปฏิบตัิงานของผูใ้ตบ้งัคบั งานและใหค้วามช่วยเหลือเสนอแนะ ชอบ ทาํใหง้านที�รับมอบหมายค่อน ภาระงานที�มอบหมายใหผู้ใ้ตบ้งัคบั สอบการปฏิบตัิงานของผูใ้ตบ้งัคบั

ตามการปฏิบตัิงานของผูใ้ตบ้งัคบั บญัชาอยู่เป็นประจาํ คอยใหค้าํปรึกษา ผูใ้ตบ้งัคบับญัชา ทาํใหง้านมีประสิทธิ ขา้งที�จะบรรลุวตัถุประสงคที์�กาํหนด บญัชาปฏิบตัิไม่มีประสิทธิภาพ บญัชา จึงทาํใหง้านไม่บรรลุวตัถุ

บญัชา  การใหค้าํปรึกษา และใหข้อ้ และใหข้อ้เสนอแนะ ทาํใหง้านมี ผลและประสิทธิภาพ ไว้ ประสงค ์ กอ่ใหเ้กดิความเสียหายกบั

เสนอแนะ จึงทาํใหง้านบรรลุวตัถุ ประสิทธิผลและประสิทธิภาพอย่าง องคก์ร

ประสงคต์ามเป้าหมายที�กาํหนดไว้ ดีเยี�ยม

อย่างมีประสิทธิภาพ

1.8 การแก้ไขปัญหาและตดัสินใจ

ความสามารถในการวิเคราะห์ สามารถวิเคราะห์ตดัสินทางเลือก สามารถวิเคราะห์ตดัสินทางเลือก สามารถวิเคราะห์ตดัสินทางเลือก ไม่สามารถตดัสินใจได ้ตอ้งรอผูเ้ก ี�ยว ตดัสินใจผิดพลาดในการแกปั้ญหา

ตดัสินทางเลือกในการปฏิบตัิงานใน สําหรับการปฏิบตัิงานดว้ยตนเองอย่าง สําหรับการปฏิบตัิงานดว้ยตนเองอย่าง สําหรับการปฏิบตัิงานดว้ยตนเองอย่าง ขอ้ง  หรือผูบ้งัคบับญัชา เป็นผูต้ดัสินใจ กอ่ใหเ้กดิความเสียหายต่อการทาํงาน

กรณีที�ตอ้งตดัสินใจ และ/หรือแกไ้ข ถูกตอ้ง  ทนัเหตุการณ์  โดยไม่มีปัญหา เหมาะสม ทนัเหตุการณ์ เหมาะสม  แต่ในบางกรณีตอ้งไดรั้บ

ปัญหาที�เกดิขึ�นในงาน ติดตามมาภายหลงั คาํแนะนาํบา้ง

1.9 การพัฒนาและปรับปรุงงาน

พิจารณาความสามารถในการคิดคน้ คิดคน้อยู่ตลอดเวลาที�จะปรับปรุงการ มีความคิดสร้างสรรคที์�ดีในการปรับ มีความพยายามคิดคน้ในการปรับปรุง ไม่มีความพยายามคิดคน้ในการปรับ ไม่ใหค้วามสําคญัในการปรับปรุง

และเสนอวิธีการปรับปรุงแกไ้ข ทาํงานพร้อมกาํหนดตวัชี�วดั  แสดง ปรุงงานพร้อมกาํหนดตวัชี�วดั ดาํเนิน งานพร้อมกาํหนดตวัชี�วดั ดาํเนินการ ปรุงงานพร้อมทั�งไม่กาํหนดตวัชี�วดั งานพร้อมกาํหนดตวัชี�วดั  หลีกเลี�ยง

กระบวนการทาํงานเพื�อใหเ้กดิผลงาน ความรู้ความชาํนาญในการปรับปรุง การปรับปรุงแกไ้ขงาน และกระตุน้ ปรับปรุงแกไ้ขงานตามคะแนะนาํหรือ ไม่ใหค้วามร่วมมือเท่าที�ควรในการ การดาํเนินการปรับปรุงแกไ้ขงาน

ที�ดีที�สุดและมีการกระตุน้ใหผู้อ้ื�นมี แกไ้ขงาน และกระตุน้ใหม้ีการนาํมา ใหม้ีการนาํมาปฏิบตัิในหน่วยงาน นโยบาย  และใหค้วามร่วมมือในการ ดาํเนินงานปรับปรุงแกไ้ขงานตามคาํ และไม่ใหค้วามร่วมมือในการปฏิบตัิ

การปรับปรุงงาน ปฏิบตัิใหห้น่วยงาน ปรับปรุงงานในหน่วยงาน แนะนาํหรือนโยบาย ใด ๆ 
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ปฏิบตัิไดม้ากกว่าที�ควรหรือที�องคก์ร ปฏิบตัิไดม้ากกว่าที�ควรหรือที�องคก์ร ปฏิบตัิไดต้ามที�ควรหรือที�องคก์ร ปฏิบตัิไดน้อ้ยกว่าที�ควรหรือที�องคก์ร ปฏิบตัิไดน้อ้ยหรือไม่ไดต้ามที�ควร

คาดหวงั ดว้ยความตั�งใจต่อเนื�อง คาดหวงั คาดหวงั คาดหวงัควรมีความตั�งใจมากขึ�น หรือที�องคก์รคาดหวงัจนอาจกอ่ผล

จนต่อประโยชน์แกอ่งคก์ร เสียหายแกอ่งคก์ร

องค์ประกอบ:นิยาม

1.10 ความรู้เกี�ยวกับงานในหน้าที�

พิจารณาความรู้ความเขา้ใจในงานของ มีความรู้ความเขา้ใจในงานของตนเอง มีความรู้ความเขา้ใจในงานของตนเอง มีความรู้ความเขา้ใจในงานของตนเอง มีความความเขา้ใจงานของตนเอง ขาดความรู้ความเขา้ใจในงานของ

ตนและงานที�เก ี�ยวขอ้งอื�น ๆ อนัมีผล และงานที�เก ี�ยวขอ้งอื�น ๆ อย่างดียิ�ง อย่างดีและงานที�เก ี�ยวขอ้งอื�น ๆ พอสม และงานที�เก ี�ยวขอ้งอื�น ๆ พอสมควร พอสมควร แต่ขาดความชาํนาญใน ตนเอง  ตอ้งไดรั้บการแกไ้ขปรับปรุง

ต่องาน  ความสามารถในการปรับพฤติ สามารถปรับพฤติกรรมการปฏิบตัิงาน ควร สามารถปฏิบตัิงานไดโ้ดยไม่เกดิ แต่ไม่กอ่ใหเ้กดิปัญหาใด ๆ บางจุดตอ้งไดรั้บการแกไ้ขปรับปรุง อยู่เสมอ  จนกอ่ใหเ้กดิผลเสียหายแก่

กรรมการปฏิบตัิงานใหบ้รรลุผลสําเร็จ ใหส้อดคลอ้ง จนทาํใหบ้รรลุผลสําเร็จ ปัญหา มีผลสําเร็จในงานอย่างดี องคก์ร

ในงาน ในงานไดอ้ย่างดียิ�ง สามารถสร้างคู่มือ

การปฏิบตัิงาน (Working instruction)

 ของงานที�รับผิดชอบไดอ้ย่างถูกตอ้ง

1.11 ความรวดเร็วในการปฏิบตังิาน

ระยะเวลาที�ใชใ้นการปฏิบตัิงานแต่ละ ปฏิบตัิงานไดอ้ย่างรวดเร็วมาก มาก ปฏิบตัิงานไดอ้ย่างรวดเร็ว ร้อยละ 80 ใชเ้วลาปฏิบตัิงานไดเ้หมาะสม ปฏิบตัิงานล่าชา้  งานมีคุณภาพ ปฏิบตัิงานล่าชา้มาก ร้อยละ 40 ของ

ชิ�น ซึ� งมีความสัมพนัธ์กบัคุณภาพงาน กว่าร้อยละ 80 ของผลงานที�ถูกตอ้ง ของผลงานที�สําเร็จมีความถูกตอ้ง ร้อยละ 20 ของผลงานที�สําเร็จมีความ ปานกลางหรือดี  ร้อยละ 25 ของผล ผลงานที�สําเร็จใชเ้วลามากกว่าที�

ทาํใหน้าํผลงานไปใชไ้ดท้นัเวลาตามที� สมบูรณ์ ใชเ้วลานอ้ยกว่าที�กาํหนด นาํ สมบูรณ์ใชเ้วลาตามที�กาํหนด นาํผล ถูกตอ้งสมบูรณ์ใชเ้วลามากกว่าที� งานที�สําเร็จใชเ้วลามากกว่าที�กาํหนด กาํหนด  จนกอ่ความเสียหายในการ

ตอ้งการ ผลงานไปใชไ้ดท้นัเวลา ไม่มีผลงาน งานไปใชไ้ดท้นัเวลา กาํหนด นาํผลงานไปใชไ้ดท้นัเวลา จึงอาจมีผลทาํใหน้าํผลงานไปใชไ้ดไ้ม่ นาํผลงานไปใชไ้ดไ้ม่ทนัเวลา

ใดที�ใชเ้วลาเกนิกาํหนด ทนัเวลา

1.12 ความคิดริเริ�มสร้างสรรค์

พิจารณาการแสดงพฤติกรรมเก ี�ยวขอ้ง ปรับลด/สร้างงานใหม่/ โดยมีผลโดย สร้างวิธีทาํงานใหม่ ที�มีผลใหเ้พิ�มประ ปรับลด/ขั�นตอนการทาํงานเดิมที�ซํ� า เสนอภาระงานใหม่/วิธีการทาํงานใหม่ ปฏิบตัิงานเช่นเดิมตามที�ปฏิบตัิมา

กบัการพยายามปรับปรุงขั�นตอนการ ตรงกบัภาระงานของหน่วยงานตน้ สิทธิภาพของกระบวนการทาํงานตาม ซอ้นโดยมีผลใหห้น่วยงานตน้สังกดั แต่หน่วยงานยงัไม่ไดก้าํหนดเป็น

ปฏิบตัิงาน ปรับเพิ�มประสิทธิภาพ สังกดัและสามารถเห็นผลของการ ภาระงานของหน่วยงานทั�งในระยะสั�น ปรับ/ลดขั�นตอนดงักล่าวในคู่มือการ ภาระงานจริง หรือยงัไม่เห็นผลของ

ของงาน ผูป้ฏิบตัิงานและองคก์ร เพิ�มประสิทธิภาพจริง และระยะยาว ปฏิบตัิงาน การเพิ�มประสิทธิภาพจริง
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คาดหวงั ดว้ยความตั�งใจต่อเนื�อง คาดหวงั คาดหวงั คาดหวงัควรมีความตั�งใจมากขึ�น หรือที�องคก์รคาดหวงัจนอาจกอ่ผล

จนต่อประโยชน์แกอ่งคก์ร เสียหายแกอ่งคก์ร

องค์ประกอบ:นิยาม

1.13 การตดิต่อประสานงาน

พิจารณาการใชท้กัษะการสื�อสารและ มีทกัษะทางภาษาและการสื�อสารที�ดี มทักัษะการสื�อสารที�ดี  ทั�งการพูด การ ไม่เคยมีปัญหาที�เกดจาการติดต่อ เคยมีปัญหาที�เกดิจากการติดต่อสื�อสาร มีปัญหาที�เกดิจาการติดต่อสื�อสาร

การเลือกใชว้ิธีการและอุปกรณ์ เยี�ยม  ทั�งการพูด การเขียนบนัทึก/ราย เขียนบนัทึก/รายงาน การชี�แจงใช้ ประสานงาน  มีวิธีการสื�อสารดว้ยการ และการประสานงานบา้ง ในลกัษณะ การประสานงานการทาํงานอยู่เสมอ

เทคโนโลยีที�เหมาะสมมีประสิทธิภาพ งานการชี�แจง การนาํเสนอ เลือกใช้ อุปกรณ์เทคโนโลยีการสื�อสารที� พูดการชี�แจงที�ไพเราะ มนุษยสัมพนัธ์ ของความไม่ชดัเจนหรือล่าชา้ แต่ไม่ จนเป็นเหตุใหเ้กดิความเสียหายต่อ

ตอบสนองต่อวตัถุประสงคใ์นการ อุปกรณ์เทคโนโลยีการสื�อสารที� เหมาะสมทาํใหเ้กดิความเขา้ใจตรงกนั ดี ใชอุ้ปกรณ์การสื�อสารพื�นฐานได้ เป็นเหตุใหเ้กดิความเสียหายต่องาน งานอยู่เสมอ

ประสานงาน  ทาํใหเ้กดิความเขา้ใจที� เหมาะสมจนเกดิประสิทธิภาพการสื�อ ทั�วถึง และรวดเร็วทนัเวลา เป็นผูฟั้งที� เป็นอย่างดี เกดิความเขา้ใจตรงกนั มากนกั ในการแกไ้ขปัญหายงัตอ้งได้

ทั�วถึง  ตรงกนั  รวดเร็วทนัเวลา และ สารสูงสุด เพื�อบรรลุผลสําเร็จของงาน ดีสามารถใหข้อ้คิดเห็นทั�งแง่บวกและ ทั�วถึง และรวดเร็วทนัเวลา ในกรณีที� รับคาํแนะนาํ

ประหยดั  อนัเป็นผลต่อความสําเร็จ เกดิความเขา้ใจชดัเจนตรงกนั ทั�วถึง แง่ลบได้ มีปัญหาในการประสานงาน สามารถ

ของงาน และรวดเร็วทนัเวลา เป็นผูฟั้งที�ดี แกไ้ขปัญหาใหลุ้ล่วงไปดว้ยดีโดยไม่

สามารถใหข้อ้คิดเห็นทั�งแง่บวกและ กอ่ความเสียหายใด ๆ 

แง่ลบที�ดี

1.14 ความรู้เกี�ยวกับระเบยีบและขั�นตอนในการทํางาน

มีความรู้เก ี�ยวกบัระเบียบและขั�นตอน มีความรู้เป็นอย่างดี สามารถใชใ้ห้ มีความรู้เป็นอย่างดี  เป็นประโยชน์ต่อ มีความรู้พอประมาณ  แต่ยงัไม่เป็น มีความรู้นอ้ย  จนเป็นอุปสรรคต่อการ ขาดความรู้จนเป็นเหตุใหเ้กดิความ

ที�เป็นประโยชน์และใชอ้า้งอิงในการ เกดิประโยชน์ต่องานในหนา้ที� และ การปฏิบตัิงานที�ไดรั้บมอบหมาย อุปสรรคต่อการปฏิบตัิงานในความ ปฏิบตัิงานในความรับผิดชอบ เสียหายต่อการปฏิบตัิงานในความ

ทาํงาน เป็นที�อา้งอิงในความสามารถดา้น รับผิดชอบ (ยงัไม่ถึงกบัสร้างความ รับผิดชอบ หรือเป็นอุปสรรคต่อการ

ระเบียบและขั�นตอนการทาํงาน เสียหายต่องาน) มอบหมายงาน
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1.15 ความถูกต้องในการทํางาน

พิจารณาความถูกตอ้งเรียบร้อยของ ผลงานมีคุณภาพดีเยี�ยม มีความถูกตอ้ง ผลงานมีคุณภาพดีมาก มีความถูกตอ้ง ผลงานมีคุณภาพดี มีความถูกตอ้ง ผลงานมีคุณภาพพอสมควร ตอ้งตรวจ ผลงานมีคุณภาพไม่ดีพอ ตอ้งแกไ้ข

ผลงาน  จาํนวนครั� งการแกไ้ขปรับปรุง เรียบร้อย ประณีต ละเอียดละออ เรียบร้อย ตอ้งแกไ้ขเพียงเลก็นอ้ยมาก เรียบร้อย  ตอ้งแกไ้ขบา้งแต่ไม่กอ่ความ แกไ้ขมีความถูกตอ้งเรียบร้อย และมี ทาํใหม่อยู่เป็นประจาํ ทาํใหสิ้�น

โดยสัมพนัธ์กบัปริมาณและความยาก มีความสมบูรณ์  ไม่มีความบกพร่อง มีความบกพร่องบา้ง ไม่เกนิร้อยละ เสียหายใด ๆ การแกไ้ขทาํใหม่อยู่เสมอ เปลืองทรัพยากร ไม่ทนัเวลาและมี

ง่ายของงาน ผิดพลาดแมแ้ต่นอ้ย 10 ส่วนทาํใหผู้อ้ื�นเสียเวลาตรวจแก ้

1.16 การประหยัดทรัพยากรหรืออุปกรณ์ในการปฏิบตังิาน

พิจารณาความประหยดัเมื�อเปรียบ มีพฤติกรรมการประหยดัพลงังานและ ปฏิบตัิตนตามนโยบายความประหยดั ประหยดัทรัพยากรปกติ ปฏิบตัิตน ไม่ระมดัระวงัในการใชว้สัดุอุปกรณ์ ไม่ระมดัระวงัในการใชว้สัดุอุปกรณ์

เทียบกบัผลงานต่อชิ�นที�ไดรั้บความ วสัดุอุปกรณ์อย่างมาก  หาทางนาํวสัดุ ขององคก์รและหาทางในการลดความ ตามที�องคก์รมีนโยบายอย่างเหมาะสม จึงเป็นผลใหค้่อนขา้งสิ�นเปลือง มี จึงเป็นผลใหสิ้�นเปลืองมาก ไม่คาํนึง

คุม้ค่าของการนาํผลงานนั�นไปใชแ้ละ อุปกรณ์มาใชใ้หเ้กดิประโยชน์อีกครั� ง สิ�นเปลือง มีพฤติกรรมการประหยดั เช่น ดาํเนินการนาํทรัพยากรที�ใชแ้ลว้ จาํนวนงานที�ตอ้งแกไ้ขค่อนขา้งมาก ถึงความประหยดัวสัดุอุปกรณ์ไม่

พิจารณา  การแสดงออกถึงความ เสมอ (recycle) อีกทั�งพยายามชกัจูงให้ พลงังานและระมดัระวงัการใชว้สัดุ กลบัมาใชใ้หม่อีกครั� ง (recycle) อาทิ จนกอ่ใหเ้กดิการสิ�นเปลืองวสัดุ แสดงพฤติกรรมประหยดัในการใช้

พยายามในการประหยดัทรัพยากรใน ผูอ้ื�นแสดงพฤติกรรมประหยดัในการ อุปกรณ์อย่างมาก หาทางนาํวสัดุ การใชก้ระดาษ 2 หนา้ ประหยดัพลงั อุปกรณ์อยู่บา้ง  แต่ยงัคงร่วมมือตาม พลงังาน ไม่ปฏิบตัิตามนโยบายของ

ดา้นพลงังาน, การใชว้สัดุอุปกรณ์, ต่าง ๆ ปฏิบตัิงานดว้ยความถูกตอ้ง อุปกรณ์มาใชใ้หเ้กดิประโยชน์อีกครั� ง งานไฟฟ้ามีงานตอ้งแกไ้ขบา้งเลก็นอ้ย นโยบายประหยดัขององคก์รในการ องคก์ร และมหาวิทยาลยั รวมถึงมี

การนาํทรัพยากรกลบัมาใชใ้หม่ รอบคอบ เพื�อการประหยดัทรัพยากร เสมอ (recycle) ปฏิบตัิงานดว้ยความ recycle และการใชพ้ลงังาน จาํนวนงานที�ตอ้งแกไ้ขอยู่มาก จึงมี

(recycle) รวมทั�งความถูกตอ้งของ ในการแกไ้ขงาน เป็นที�ยอมรับของ ถูกตอ้งรอบคอบเพื�อการประหยดั ผลทาํใหต้อ้งสิ�นเปลืองทรัพยากร

การทาํงานที�มีผลใหป้ระหยดั เพื�อนร่วมงานในเรื�องความประหยดั ทรัพยากร  มีการแกไ้ขงานเลก็นอ้ย อยู่เสมอ

ทรัพยากรตามจาํนวนครั� งของการ ทรัพยากรในการปฏิบตัิงาน มาก

แกไ้ข
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2 คุณลักษณะส่วนบุคคล

2.1 ความมุ่งมั�นและเอาใจใสในการทํางาน

พิจารณาถึงความเอาใจใส่ ความรับผิด มีความเอาใจใส่ ความรับผิดชอบใน เป็นผูม้ีความเอาใจใส่และมีความรับ เป็นผูม้ีความเอาใจใส่และความรับผิด ผูบ้งัคบับญัชาตอ้งควบคุมการปฏิบตัิ ขาดความเอาใจใส่และความผิด

ชอบในการปฏิบตัิงานเพื�อใหง้าน การปฏิบตัิงานสูงมาก งานที�ไดรั้บ ผิดชอบสูง งานที�อยู่ในความรับผิด ชอบพอเหมาะสม แต่กไ็ม่ไดท้าํให้ งานและตอ้งพยายามติดตามผลการ ชอบสูงมาก ถึงแมจ้ะไดรั้บคาํ

สําเร็จ มอบหมายสําเร็จทุกชิ�นงานและไดคุ้ณ ชอบจะสําเร็จทุกชิ�นงานและถูกตอ้ง งานที�อยู่ในความรับผิดชอบเสียหาย ปฏิบตัิงานอย่างใกลชิ้ด แต่ผลงานกย็งั ตดัเตือนกไ็ม่ปฏิบตัิตามกอ่ใหเ้กดิ

ภาพที�ถูกตอ้ง สมบูรณ์ทุกชิ�นงาน ซึ�ง สมบูรณ์ ยกเวน้เฉพาะกจิมีผิด ผลงานไม่โดนเด่น ไม่ไดต้ามมาตรฐานที�กาํหนด ความเสียหายกบัองคก์รอย่างร้ายแรง

รวมถึงงานอื�น ๆ ที�ไดรั้บมอบหมาย พลาดบา้งเลก็นอ้ย

เฉพาะกจิ

2.2 ความรับผดิชอบ การรักษาระเบยีบวินัยและตรงต่อเวลา

เป็นการรับรู้และตระหนกัถึงภาระ ดาํรงตนตามเจตนารมยข์องระเบียบ ประพฤติตนตามระเบียบวินยัและกฎ ประพฤติตนตามระเบียบวินยัและกฎ ประพฤติตนตามระเบียบวินยัและกฎ ฝ่าฝืนระเบียบวินยัและกฎเกณฑใ์น

งานตามระเบียบวินยัขอ้บงัคบัของ วินยัและกฎเกณฑก์ารทาํงานที� เกณฑใ์นการทาํงานอย่างดีไม่ฝ่าฝืน เกณฑใ์นการทาํงานอย่างเหมาะสม เกณฑใ์นการทาํงานอย่างดี  หากเคย การทาํงานเป็นประจาํ  แมเ้คย

หน่วยงานและเป็นแบบอย่างใหผู้ ้ กาํหนดไวอ้ย่างเตม็ที� เป็นตวัอย่าง ระเบียบวินยัและกฎเกณฑใ์นการ หากเรื�องใดที�ประสงคจ์ะดาํเนินการ ฝ่าฝืนบา้งเป็นบางครั� ง  เมื�อไดรั้บการ ตกัเตือนแลว้กไ็ม่สนใจแกไ้ข

อื�นศรัทธายึดมั�น และปฏิบตัิตามได้ ที�ดีเยี�ยมในการปฏิบตัิตนจนเป็น ทาํงานอย่างเดด็ขาด  สามารถให้ และไม่แน่ใจว่าจะขดัต่อระเบียบวินยั ตกัเตือนแนะนาํ  เพียงครั� งเดียวกป็รับ มีงานคั�งคา้งเสมอ  มกัทาํงานเสร็จ

ตามที�ไดรั้บมอบหมายใหแ้ลว้เสร็จ แรงบนัดาลใจใหผู้อ้ื�นปฏิบตัิตาม คาํแนะนาํที�ถูกตอ้งในการปฏิบตัิตน และกฏเกณฑใ์นการทาํงานหรือไม่ ก ็ ปรุงแกไ้ขขอ้บกพร่องของตนเองได้ หลงักาํหนดเวลา และตอ้งทวงถาม

ตามเวลาที�กาํหนดโดยไม่ตอ้งใหม้ีการ งานไม่คา้ง  แลว้เสร็จทนัเวลาและมี แกผู่อ้ื�นได ้ งานไม่คา้ง  แลว้เสร็จ จะศึกษาใหต้นเองเขา้ใจอย่างถ่องแท้ มีงานคา้งบา้ง (ไม่เกนิ 25% ของ เสมอ หรือมกัทาํงานที�มอบหมายไม่

ติดตามทวงถามจากผูม้อบหมาย/ คุณภาพงานไม่ตํ�ากว่าที�กาํหนดทุก ทนัเวลาทุกชิ�นงานทุกครั� ง งานส่วนมาก (เกนิ 80% ของปริมาณ ปริมาณงานที�กาํหนด) แลว้เสร็จไม่ สําเร็จ  ตอ้งมอบหมายผูอ้ื�นทาํแทน

ผูรั้บบริการ  ทั�งนี�หากเป็นงานที�จาํเป็น ชิ�นงาน  ไม่มีความบกพร่องผิดพลาด   โดยมีคุณภาพงานไม่ตํ�ากว่า งานที�กาํหนด) แลว้เสร็จทนัเวลาและ ทนัเวลา  โดยทุกงานมีคุณภาพงานไม่ หรือช่วยทาํ

ตอ้งมีการกาํกบัอย่างใกลชิ้ดแลว้ แมแ้ต่นอ้ย  ร้อยละ 80 ของคุณภาพงานที� ทุกงานมีคุณภาพไม่ตํ�ากว่า ร้อยละ 80 ตํ�ากว่า ร้อยละ 80 ของคุณภาพงานที�

 ตอ้งพิสูจน์ใหไ้ดว้่าความสําเร็จ กาํหนด และพร้อมรับผลผิดพลาดที� ของคุณภาพที�กาํหนด  และพร้อม กาํหนด และพร้อมรับผลผิดพลาดที�

ของงานนั�น ๆ เกดิจากการกาํกบั เกดิขึ�น  กรณีบางผลงานไม่ไดคุ้ณภาพ รับผลผิดพลาดที�เกดิขึ�น  กรณีบางผล เกดิขึ�น กรณีบางผลงานไม่ไดคุ้ณภาพ

ติดตามของผูที้�เก ี�ยวขอ้ง หรือ ตามที�กาํหนด งานไม่ไดคุ้ณภาพตามที�กาํหนดหรือ ตามที�กาํหนด

เกดิจากตวัผูรั้บการประเมิน  กรณีเป็น เสร็จไม่ทนัเวลา
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งานประจาํ  เช่น งานรับหนงัสือ/งาน

สารบรรณ งานรับ-จ่าย ความรับผิด

ชอบ  จะรวมถึงการติดตามเอกสารที�

ไดรั้บ-จ่าย การตรงเวลาในกจิกรรม

ตามรอบเวลาต่าง ๆ ที�กาํหนดไวใ้นคู่

มือการปฏิบตัิงาน

2.3 มีคุณธรรมและจริยธรรม

สุจริต  ปฏิบตัิงานดว้ยความโปร่งใส ครองตนและประพฤติปฏิบตัิถูกตอ้ง ครองตนและประพฤติปฏิบตัิถูกตอ้ง ส่วนใหญ่จะมีการครองตนและ ส่วนใหญ่จะมีการครองตนและ ส่วนใหญ่จะมีการครองตนและ

มีวินยัในตนเอง  ยึดมั�นในหลกัคุณธรรม เหมาะสมทั�งตามหลกักฎหมายและ เหมาะสมทั�งตามหลกักฎหมายและ ประพฤติปฏิบตัิถูกตอ้งเหมาะสม ประพฤติปฏิบตัิถูกตอ้งเหมาะสมทั�ง ไดรั้บคาํตกัเตือนการประพฤติปฏิบตัิ

จริยธรรมในวิชาชีพ  รักษาวาจาเชื�อถือ วิชาชีพเป็นตวัอย่างที�ดีใหแ้กผู่อ้ื�น วิชาชีพเป็นตวัอย่างที�ดีใหแ้กผู่อ้ื�น ทั�งตามหลกักฎหมายและวิชาชีพ ตามหลกักฎหมายและวิชาชีพ ใหถู้กตอ้งเหมาะสมทั�งตามหลกั

และไวว้างใจไดเ้สมอ อยู่อย่างสมํ�าเสมอตลอดเวลาจน โดยไม่ตอ้งใหค้าํแนะนาํ กฎหมายและวิชาชีพ

เป็นที�ยอมรับและยกย่อง

2.4 การทํางานร่วมกับผู้อื�น

พิจารณาพฤติกรรมที�แสดงออกกบั มีพฤติกรรมการแสดงออก การติดต่อ มีพฤติกรรมการแสดงออก เมื�ออยู่ร่วม มีพฤติกรรมการแสดงออก เจรจา ต่อ มีพฤติกรรมการแสดงออก การติดต่อ มีพฤติกรรมที�ไม่เป็นมิตรต่อผูอ้ื�น ไม่

เพื�อนร่วมงาน ผูบ้งัคบับญัชาและ เจรจาต่อผูอ้ื�นดว้ยมิตรสัมพนัธ์อนัดี กบัผูอ้ื�นดว้ยมิตรสัมพนัธ์อนัดี ผูอ้ื�นไดด้ีพอสมควร สามารถติดต่อ เจรจาและร่วมงานกบัผูอ้ื�นไดด้ีเฉพาะ สามารถใหต้ิดต่องานหรือร่วมงาน

บุคคลอื�นๆ เพื�อใหไ้ดม้าซึ�งความ เยี�ยมอยู่เป็นประจาํ และสามารถเขา้ได้ สามารถติดต่อเจรจากบัผูอ้ื�นไดทุ้ก และร่วมงานกบัผูอ้ื�นไดเ้ป็นบางกลุ่ม บางคนมกัมีขอ้ขดัแยง้ใน ระหว่างบุคคลไดไ้ม่ใหค้วามร่วมมือ 

สัมพนัธ์อนัดีระหว่างบุคคล โดย กบัทุกกลุ่มคนและทุกระดบั ยอมรับ กลุ่มคนมีบุคลิกภาพที�ผูอ้ื�นปรารถนา สมาชิกกลุ่มมอบหมายงานใหท้าํได้ การทาํงานกลุ่มทาํงานส่วนตวัไดด้ี  มีแนวโนม้จะสร้างความแตกแยก

สามารถประสานสัมพนัธ์และสร้าง ฟังความคิดเห็นของผูอ้ื�น เป็นที�ไดรั้บ ที�จะทาํงานกลุ่มดว้ย  เป็นผูต้าม เป็นผูต้ามในกลุ่มที�ดี  นาํความคิด  บางครั� งกอ่ใหเ้กดิปัญหากบักลุ่ม ในกลุ่มทาํงานผูร่้วมงาน

ความเขา้ใจอนัดีกบับุคคลอื�นได้ การกล่าวขวญัชมเชยมีบุคลิกภาพ ในกลุ่มที�ดีนาํความคิดกลุ่มได ้ กลุ่มไม่ได ้แต่ทาํงานร่วมกบัผูอ้ื�นได้ ไม่ประสงคท์าํงานดว้ย

พิจารณาการปรับตวัแสดงบุคลิกภาพ ที�ผูอ้ื�นปรารถนาที�จะทาํงานกลุ่มดว้ย ทาํงานร่วมกบัผูอ้ื�นไดอ้ย่างดี อย่างดี  ไม่กอ่ใหเ้กดิปัญหากบักลุ่ม

ที�ปรารถนาจะทาํงานร่วมกบัผูอ้ื�น ทาํหนา้ที�ผูน้าํกลุ่มหรือสมาชิกกลุ่ม  มีความพยายามในการปรับตวั
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ปฏิบตัิไดม้ากกว่าที�ควรหรือที�องคก์ร ปฏิบตัิไดม้ากกว่าที�ควรหรือที�องคก์ร ปฏิบตัิไดต้ามที�ควรหรือที�องคก์ร ปฏิบตัิไดน้อ้ยกว่าที�ควรหรือที�องคก์ร ปฏิบตัิไดน้อ้ยหรือไม่ไดต้ามที�ควร

คาดหวงั ดว้ยความตั�งใจต่อเนื�อง คาดหวงั คาดหวงั คาดหวงัควรมีความตั�งใจมากขึ�น หรือที�องคก์รคาดหวงัจนอาจกอ่ผล

จนต่อประโยชน์แกอ่งคก์ร เสียหายแกอ่งคก์ร

องค์ประกอบ:นิยาม

การใหค้วามร่วมมือกบักลุ่ม  จนถึง ที�ดีไดทุ้กโอกาสทาํงานร่วมกบัผูอ้ื�น ใหค้วามร่วมมือ

การแสดงความคิดเห็นที�เป็น ไดอ้ย่างดีเยี�ยมแสวงหาความร่วมมือ

ประโยชน์ และแสดงบทบาทที�เหมาะ ในการทาํงาน

สมของการเป็นสมาชิกกลุ่มและ/หรือ

ผูน้าํกลุ่ม
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