คานิยามรายการประเมินผลการปฏิบัติงานบุคลากร
ศูนย์ศรีพัฒน์ คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
1=ต้องปรับปรุง
องค์ประกอบ:นิยาม

2=พอใช้

ปฏิบตั ไิ ด้นอ้ ยหรือไม่ได้ตามที่ควร หรือที่ ปฏิบตั ไิ ด้นอ้ ยกว่าที่ควรหรือที่องค์กร
องค์กรคาดหวังจนอาจก่อผลเสียหายแก่ คาดหวังควรมีความตั้งใจมากขึ้น
องค์กร

3=ดี

4=ดีมาก

5= ดีเยี่ยม

ปฏิบตั ไิ ด้ตามที่ควรหรือที่องค์กรคาดหวัง

ปฏิบตั ไิ ด้มากกว่าที่ควรหรือที่องค์กร
คาดหวัง

ปฏิบตั ไิ ด้มากกว่าที่ควรหรือที่องค์กรคาดหวัง
ด้วยความตั้งใจต่อเนื่องต่อประโยชน์แก่
องค์กร

รู้จกั ลูกค้าภายนอก/ภายใน ครบถ้วน
ถูกต้องลาดับความสาคัญได้ถกู ต้อง
เหมาะสม

รู้จกั ลูกค้าภายนอก/ภายใน ครบถ้วน
รู้จกั ลูกค้าภายนอก/ภายใน ครบถ้วน ถูกต้อง
ถูกต้องลาดับความสาคัญได้ถกู ต้อง และ ลาดับความสาคัญได้ถกู ต้อง เหมาะสม และ
เป็นแบบอย่างที่ดเี หมาะสม
เป็นแบบอย่างที่ดสี อน /ชี้แนะ ผู้อื่นได้ /โน้มน้าว

หมวดที่ 1 ทักษะความรู้ และความสามารถหลัก (Core Competency)
1.1 C - Customer Focus (ม่งเน้นลูกค้า)
1.1.1 รู้จกั ลูกค้าสามารถลาดับความสาคัญ
ของลูกค้าได้ถกู ต้อง(หมายถึง รู้ว่าลูกค้า
หรือผู้รับผลงานของตนเองคือใครบ้าง
ภายนอก/ลูกค้าภายใน) เช่น ผู้รับบริการ

รู้จกั ลูกค้าภายนอก/ภายใน ครบถ้วน
ถูกต้องลาดับความสาคัญได้ถกู ต้อง
เหมาะสม เป็นส่วนน้อย

รู้จกั ลูกค้าภายนอก/ภายใน ครบถ้วน
ถูกต้องลาดับความ สาคัญได้ถกู ต้อง
เหมาะสม เป็นส่วนใหญ่

1.1.2 มีวิธกี ารและสามารถ ค้นหา ความ
ต้องการ ความคาดหวัง และปัญหาของ
ลูกค้า /สามารถสือสารให้ทมี ร่วมรับรู้

มีวิธกี ารและสามารถ ค้นหา ความ
คาดหวังและปัญหาของลูกค้าทั้งภายใน
ต้องการ ความคาดหวัง และภายนอกได้
ครบถ้วน ถูกต้อง รวดเร็ว เป็นส่วนน้อย
สามารถ สือสารให้ทมี ร่วมรู้ เหมาะสม
ถูกต้อง รวดเร็วเป็นส่วนน้อย

มีวิธกี ารและสามารถ ค้นหา ความ
มีวิธกี ารและสามารถ ค้นหา ความต้องการ
ต้องการ ความคาดหวัง คาดหวังและ
ความคาดหวัง คาดหวังและปัญหาของ
ปัญหาของลูกค้าทั้งภายในและภายนอก ลูกค้าทั้งภายในและภายนอกได้ ครบถ้วน
ได้ ครบถ้วน ถูกต้อง รวดเร็ว ส่วนใหญ่ ถูกต้อง รวดเร็ว สามารถ สือสารให้ทมี ร่วมรู้
สามารถ สือสารให้ทมี ร่วมรู้ เหมาะสม
เหมาะสม ถูกต้อง รวดเร็ว
ถูกต้อง รวดเร็วเป็นส่วนใหญ่

มีวิธกี ารและสามารถ ค้นหา ความ
ต้องการ ความคาดหวัง คาดหวังและ
ปัญหาของลูกค้าทั้งภายในและภายนอกได้
ครบถ้วน ถูกต้อง รวดเร็ว สามารถ
สือสารให้ทมี ร่วมรู้ เหมาะสม ถูกต้อง
รวดเร็ว และเป็นแบบอย่างที่ดี

มีวิธกี ารและสามารถ ค้นหา ความต้องการ
ความคาดหวัง คาดหวังและปัญหาของลูกค้า
ทั้งภายในและภายนอกได้ ครบถ้วน ถูกต้อง
รวดเร็ว สามารถ สือสารให้ทมี ร่วมรู้
เหมาะสม ถูกต้อง รวดเร็ว และเป็น
แบบอย่างที่ดี สอน /ชี้แนะ /โน้มน้าว ผู้อื่นได้

1.1.3 หาวิธี / ตอบสนอง ด้วยความ
แสดงออกถึงความกระตือรือล้นและเต็ม
กระตือรือล้นและเต็มใจ เพื่อให้ลกู ค้าได้รับ ใจที่จะหาวิธี /ตอบสนองความต้องการ
ของลูกค้ารายบุคคล และส่งมอบสิ่งที่
สิ่งที่คาดหวังและสิ่งที่ควรจะได้รับ
ลูกค้าควรจะได้รับได้เท่ากับที่คาดหวัง
เป็นส่วนน้อย

แสดงออกถึงความกระตือรือล้นและเต็ม
ใจที่จะหาวิธี /ตอบสนองความต้องการ
ของลูกค้ารายบุคคล และส่งมอบสิ่งที่
ลูกค้าควรจะได้รับได้เท่ากับที่คาดหวัง
เป็นส่วนใหญ่

แสดงออกถึงความกระตือรือล้นและเต็มใจ
ที่จะหาวิธี /ตอบสนองความต้องการของ
ลูกค้ารายบุคคล และส่งมอบสิ่งที่ลกู ค้าควร
จะได้รับได้เท่ากับที่คาดหวัง

แสดงออกถึงความกระตือรือล้นและเต็ม
ใจที่จะหาวิธี /ตอบสนองความต้องการ
ของลูกค้ารายบุคคล และส่งมอบสิ่งที่
ลูกค้าควรจะได้รับได้เท่ากับที่คาดหวัง
และเป็นแบบอย่างที่ดี

แสดงออกถึงความกระตือรือล้นและเต็มใจที่
จะหาวิธี /ตอบสนองความต้องการของลูกค้า
รายบุคคล และส่งมอบสิ่งที่ลกู ค้าควรจะได้รับ
ได้เท่ากับที่คาดหวัง และเป็นแบบอย่างที่ดี
สอน /ชี้แนะ /โน้มน้าว ผู้อื่นได้

1.1.4 1.4 ผลักดันให้ทมี มีสว่ นร่วมในการสร้าง
ความสัมพันธ์และความประทับใจให้กบั
ลูกค้าทุกครั้งที่มโี อกาส และตอบสนอง
ความต้องการของลูกค้าให้สมั ฤทธิ์ผล

ผลักดันให้ทมี มีสว่ นร่วมในการสร้าง
ความสัมพันธ์และความประทับใจให้กบั
ลูกค้าทุกครั้งที่มโี อกาส และตอบสนอง
ความต้องการของลูกค้าให้สมั ฤทธิ์ผลได้
เป็นส่วนใหญ่

ผลักดันให้ทมี มีสว่ นร่วมในการสร้าง
ความสัมพันธ์และความประทับใจให้กบั
ลูกค้าทุกครั้ง ที่มโี อกาส และตอบสนอง
ความต้องการของลูกค้าให้สมั ฤทธิ์ผลได้ดี

ผลักดันให้ทมี มีสว่ นร่วมในการสร้าง
ความสัมพันธ์และความประทับใจให้กบั
ลูกค้าทุกครั้ง ที่มโี อกาส และตอบสนอง
ความต้องการของลูกค้าให้สมั ฤทธิ์ผล
และเป็นแบบอย่างได้

ผลักดันให้ทมี มีสว่ นร่วมในการสร้าง
ความสัมพันธ์และความประทับใจให้กบั
ลูกค้าทุกครั้ง ที่มโี อกาส และตอบสนอง
ความต้องการของลูกค้าให้สมั ฤทธิ์ผล และ
เป็นแบบอย่างที่ดเี ยี่ยม

ผลักดันให้ทมี มีสว่ นร่วมในการสร้าง
ความสัมพันธ์และความประทับใจให้กบั
ลูกค้าทุกครั้งที่มโี อกาส และตอบสนอง
ความต้องการของลูกค้าให้สมั ฤทธิ์ผลได้
เป็นส่วนน้อย

คานิยามรายการประเมินผลการปฏิบัติงานบุคลากร
ศูนย์ศรีพัฒน์ คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
1=ต้องปรับปรุง

2=พอใช้

4=ดีมาก

5= ดีเยี่ยม

ปฏิบตั ไิ ด้ตามที่ควรหรือที่องค์กรคาดหวัง

ปฏิบตั ไิ ด้มากกว่าที่ควรหรือที่องค์กร
คาดหวัง

ปฏิบตั ไิ ด้มากกว่าที่ควรหรือที่องค์กรคาดหวัง
ด้วยความตั้งใจต่อเนื่องต่อประโยชน์แก่
องค์กร

รู้จดุ อ่อนและข้อบกพร่องของตนเองเป็น
อย่างดี / รู้โอกาสในการพัฒนา
พยายามที่จะปรับปรุงและพัฒนาตนเอง
อยู่เสมอ ได้อย่างรวดเร็วทันสถานะการณ์
เป็นส่วนใหญ่

รู้จดุ อ่อนและข้อบกพร่องของตนเองเป็น
อย่างดี / รู้โอกาสในการพัฒนา พยายามที่
จะปรับปรุงและพัฒนาตนเองอยู่เสมอ ได้
อย่างรวดเร็ว ทันสถานะการณ์

รู้จดุ อ่อนและข้อบกพร่องของตนเองเป็น
อย่างดี / รู้โอกาสในการพัฒนา พยายาม
ที่จะปรับปรุงและพัฒนาตนเองอยู่เสมอ
ได้อย่างรวดเร็ว ทันสถานะการณ์ และ
เป็นแบบอย่างที่ดี

รู้จดุ อ่อนและข้อบกพร่องของตนเองเป็น
อย่างดี / รู้โอกาสในการพัฒนา พยายามที่
จะปรับปรุงและพัฒนาตนเองอยู่เสมอ ได้
อย่างรวดเร็ว ทันสถานะการณ์ และเป็น
แบบอย่างที่ดี สอน /ชี้แนะ /โน้มน้าว ผู้อื่นได้

ขวนขวาย กระตือรือล้นที่จะเรียนรู้สิ่ง
ใหม่ ๆจากหลายๆวิธกี าร และจาก
แหล่งข้อมูลต่างๆ ด้วยตนเอง/นามาใช้ใน
การพัมนาการปฏิบตั งิ านของตนเองได้
อย่างรวดเร็ว ทันสถานะการณ์ เป็นส่วน
น้อย

ขวนขวาย กระตือรือล้นที่จะเรียนรู้สิ่ง
ใหม่ ๆจากหลายๆวิธกี าร และจาก
แหล่งข้อมูลต่างๆ ด้วยตนเอง/นามาใช้ใน
การพัมนาการปฏิบตั งิ านของตนเองได้
อย่างรวดเร็ว ทันสถานะการณ์ เป็นส่วน
ใหญ่

ขวนขวาย กระตือรือล้นที่จะเรียนรู้สิ่งใหม่ ๆ
จากหลายๆวิธกี าร และจากแหล่งข้อมูล
ต่างๆ ด้วยตนเอง /นามาใช้ในการพัมนา
การปฏิบตั งิ านของตนเองได้อย่างรวดเร็ว
ทันสถานะการณ์

ขวนขวาย กระตือรือล้นที่จะเรียนรู้สิ่ง
ใหม่ ๆจากหลายๆวิธกี าร และจาก
แหล่งข้อมูลต่างๆ ด้วยตนเอง /นามาใช้ใน
การพัมนาการปฏิบตั งิ านของตนเองได้
อย่างรวดเร็ว ทันสถานะการณ์ และเป็น
แบบอย่างที่ดี

ขวนขวาย กระตือรือล้นที่จะเรียนรู้สิ่งใหม่ ๆ
จากหลายๆวิธกี าร และจากแหล่งข้อมูลต่างๆ
ด้วยตนเอง/นามาใช้ในการพัมนาการ
ปฏิบตั งิ านของตนเองได้อย่างรวดเร็ว ทัน
สถานะการณ์ และเป็นแบบอย่างที่ดสี อน /
ชี้แนะ /โน้มน้าว ผู้อื่นได้

1.2.3 รู้จกั เรียนรู้ความสาเร็จ/ความล้มเหลวของ เรียนรู้ความสาเร็จ /ความล้มเหลวของ
ตนเอง และผู้อื่น เพื่อนามาพัฒนาตนเอง ตนเอง และผู้อื่น เพื่อนามาพัฒนาตนเอง
และสร้าง/ปรับปรุงผลงานให้ดยี ิ่งขึ้น ได้
และสร้างผลงานที่ดยี ิ่งขึ้น
อย่างถูกต้อง เหมาะสม เป็นส่วนน้อย

เรียนรู้ความสาเร็จ /ความล้มเหลวของ
ตนเอง และผู้อื่น เพื่อนามาพัฒนาตนเอง
และสร้าง/ปรับปรุงผลงานให้ดยี ิ่งขึ้น ได้
อย่างถูกต้อง เหมาะสม เป็นส่วนใหญ่

เรียนรู้ความสาเร็จ /ความล้มเหลวของ
ตนเอง และผู้อื่น เพื่อนามาพัฒนาตนเอง
และสร้าง/ปรับปรุงผลงานให้ดยี ิ่งขึ้น ได้
อย่างถูกต้อง เหมาะสม

เรียนรู้ความสาเร็จ /ความล้มเหลวของ
เรียนรู้ความสาเร็จ /ความล้มเหลวของตนเอง
ตนเอง และผู้อื่น เพื่อนามาพัฒนาตนเอง และผู้อื่น เพื่อนามาพัฒนาตนเองและสร้าง/
และสร้าง/ปรับปรุงผลงานให้ดยี ิ่งขึ้น ได้ ปรับปรุงผลงานให้ดยี ิ่งขึ้น ได้อย่างถูกต้อง
อย่างถูกต้อง เหมาะสม และเป็น
เหมาะสม และเป็นแบบอย่างที่ดี สอน /ชี้แนะ
แบบอย่างที่ดี
/โน้มน้าว ผู้อื่นได้

องค์ประกอบ:นิยาม

ปฏิบตั ไิ ด้นอ้ ยหรือไม่ได้ตามที่ควร หรือที่ ปฏิบตั ไิ ด้นอ้ ยกว่าที่ควรหรือที่องค์กร
องค์กรคาดหวังจนอาจก่อผลเสียหายแก่ คาดหวังควรมีความตั้งใจมากขึ้น
องค์กร

3=ดี

1.2 S-Self Development (การพัฒนาตนเอง)
1.2.1 เห็นจุดอ่อนและโอกาสในการพัฒนา
รู้จดุ อ่อนและข้อบกพร่องของตนเองเป็น
อย่างดี / รู้โอกาสในการพัฒนา
ตนเอง
พยายามที่จะปรับปรุงและพัฒนาตนเอง
อยู่เสมอ ได้อย่างรวดเร็ว ทัน
สถานะการณ์ เป็นส่วนนน้อย
1.2.2 มีความกระตือรือล้นที่จะเรียนรู้สิ่งใหม่จาก
หลายๆวิธกี าร และจากแหล่งข้อมูลต่างๆ
ด้วยตนเอง เช่น อ่านจากหนังสือ/Website,
คุยกับผู้รู้, อบรม

1.2.4 การปรับปรุงการทางานของตนเองอย่าง
ต่อเนื่องสามารถพัฒนางานของตนเองที่
รับผิดชอบให้สมั ฤทธิ์ผล

ปรับปรุงการทางานของตนเองอย่าง
ปรับปรุงการทางานของตนเองอย่าง
ปรับปรุงการทางานของตนเองอย่างต่อเนื่อง
ต่อเนื่อง และสามารถพัฒนางานของ
ต่อเนื่องและสามารถพัฒนางานของ
และสามารถพัฒนางานของตนเองที่
ตนเองที่รับผิดชอบให้สมั ฤทธิ์ผล ถูกต้อง ตนเองทีร่ ับผิดชอบให้สมั ฤทธิ์ผล ถูกต้อง รับผิดชอบให้สมั ฤทธิ์ผล ถูกต้อง ครบถ้วน
ครบถ้วน รวดเร็ว เป็นส่วนน้อย
ครบถ้วน รวดเร็ว เป็นส่วนใหย่
รวดเร็ว

ปรับปรุงการทางานของตนเองอย่าง
ต่อเนื่อง และสามารถพัฒนางานของ
ตนเองที่รับผิดชอบให้สมั ฤทธิ์ผล ถูกต้อง
ครบถ้วน รวดเร็ว และเป็นแบบอย่างที่ดี

ปรับปรุงการทางานของตนเองอย่างต่อเนื่อง
และสามารถพัฒนางานของตนเองที่
รับผิดชอบให้สมั ฤทธิ์ผล ถูกต้อง ครบถ้วน
รวดเร็ว และเป็นแบบอย่างที่ดี สอน /ชี้แนะ /
โน้มน้าว ผู้อื่นได้

คานิยามรายการประเมินผลการปฏิบัติงานบุคลากร
ศูนย์ศรีพัฒน์ คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
1=ต้องปรับปรุง
องค์ประกอบ:นิยาม

1.3 T-TeamWork (การทางานเป็นทีม)
1.3.1 รู้และเข้าใจ วัตถุประสงค์/เป้าหมายร่วม
ของทีม

2=พอใช้

3=ดี

4=ดีมาก

ปฏิบตั ไิ ด้นอ้ ยหรือไม่ได้ตามที่ควร หรือที่ ปฏิบตั ไิ ด้นอ้ ยกว่าที่ควรหรือที่องค์กร
องค์กรคาดหวังจนอาจก่อผลเสียหายแก่ คาดหวังควรมีความตั้งใจมากขึ้น
องค์กร

ปฏิบตั ไิ ด้ตามที่ควรหรือที่องค์กรคาดหวัง

ปฏิบตั ไิ ด้มากกว่าที่ควรหรือที่องค์กร
คาดหวัง

ปฏิบตั ไิ ด้มากกว่าที่ควรหรือที่องค์กรคาดหวัง
ด้วยความตั้งใจต่อเนื่องต่อประโยชน์แก่
องค์กร

รู้และเข้าใจ วัตถุประสงค์ / เป้าหมาย
ร่วมของทีม ได้อย่างครบถ้วน ถูกต้อง
ชัดเจน เป็นส่วนน้อย

รู้และเข้าใจ วัตถุประสงค์ / เป้าหมาย ร่วม
ของทีม ได้อย่างครบถ้วน ถูกต้อง ชัดเจน

รู้และเข้าใจ วัตถุประสงค์ / เป้าหมาย
ร่วมของทีม ได้อย่างครบถ้วน ถูกต้อง
ชัดเจนและเป็นแบบอย่างที่ดี

รู้และเข้าใจ วัตถุประสงค์ / เป้าหมาย ร่วม
ของทีม ได้อย่างครบถ้วน ถูกต้อง ชัดเจนและ
เป็นแบบอย่างที่ดี สอน /ชี้แนะ /โน้มน้าว ผู้อื่น
ได้

ตระหนัก/รู้บทบาทหน้าที่ และพั ฒนา
ตนเองเพื่อให้เป็นส่วนที่สร้างความสาเร็จ
ให้กบั ทีม ไม่เป็นภาระของทีมและเกิดผล
สัมฤทธิ์ และเป็นแบบอย่างที่ดี

ตระหนัก/รู้บทบาทหน้าที่ และพั ฒนาตนเอง
เพื่อให้เป็นส่วนที่สร้างความสาเร็จให้กบั ทีม
ไม่เป็นภาระของทีมและเกิดผลสัมฤทธิ์ และ
เป็นแบบอย่างที่ดสี อน /ชี้แนะ /โน้มน้าว ผู้อื่นได้

ตระหนัก/รู้บทบาทหน้าที่ และพั ฒนา
เพื่อให้เป็นส่วนที่สร้างความสาเร็จให้กบั ทีม ตนเองเพื่อให้เป็นส่วนที่สร้างความสาเร็จ
ให้กบั ทีม ไม่เป็นภาระของทีมและเกิดผล
ไม่เป็นภาระของทีม
สัมฤทธิ์ เป็นส่วนนน้อย

รู้และเข้าใจ วัตถุประสงค์ / เป้าหมาย
ร่วมของทีม ได้อย่างครบถ้วน ถูกต้อง
ชัดเจน เป็นส่วนใหญ่

1.3.2 เข้าใจบทบาทหน้าที่และพัฒนาตนเอง

ตระหนัก/รู้บทบาทหน้าที่ และพั ฒนา
ตระหนัก/รู้บทบาทหน้าที่ และพั ฒนาตนเอง
ตนเองเพื่อให้เป็นส่วนที่สร้างความสาเร็จ เพื่อให้เป็นส่วนที่สร้างความสาเร็จให้กบั ทีม
ให้กบั ทีม ไม่เป็นภาระของทีมและเกิดผล ไม่เป็นภาระของทีมและเกิดผลสัมฤทธิ์
สัมฤทธิ์ เป็นส่วนมาก

1.3.3 มีความรับผิดชอบ มุ่งมั่น ตั้งใจในการ

รับผิดชอบ มุ่งมั่น ตั้งใจในการทางาน ให้ รับผิดชอบ มุ่งมั่น ตั้งใจในการทางาน ให้ รับผิดชอบ มุ่งมั่น ตั้งใจในการทางาน ให้
รับผิดชอบ มุ่งมั่น ตั้งใจในการทางาน ให้
สาเร็จเพื่อเป็นส่วนหนึ่งในความสาเร็จ สาเร็จเพื่อเป็นส่วนหนึ่งในความสาเร็จ สาเร็จเพื่อเป็นส่วนหนึ่งในความสาเร็จ ของ สาเร็จเพื่อเป็นส่วนหนึ่งในความสาเร็จ
ของทีมเป็นส่วนน้อย
ของทีมเป็นส่วนใหญ่
ทีมได้อย่างเหมาะสม
ของทีมได้อย่างเหมาะสม และเป็น
แบบอย่างที่ดี

ทางาน เพื่อเป็นส่วนหนึ่งในความสาเร็จ
ของทีม
1.3.4 มีสว่ นร่วม/ เสียสละ ให้ความช่วยเหลือ
และให้ความร่วมมือทั้ง ภายในหน่วยงาน
และภายนอกหน่วยงาน

5= ดีเยี่ยม

มีสว่ นร่วม / เสียสละ ให้ความช่วยเหลือ
และให้ความร่วมมือทั้งภายในหน่วยงาน /
ภายนอกหน่วยงาน อย่างเต็มที่ และทีม
ประสบความสาเร็จเป็นส่วนน้อย

มีสว่ นร่วม / เสียสละ ให้ความช่วยเหลือ
และให้ความร่วมมือทั้งภายในหน่วยงาน /
ภายนอกหน่วยงาน อย่างเต็มที่ และทีม
ประสบความสาเร็จเป็นส่วนใหญ่

มีสว่ นร่วม / เสียสละ ให้ความช่วยเหลือ
และให้ความร่วมมือทั้งภายในหน่วยงาน /
ภายนอกหน่วยงาน อย่างเต็มที่ และทีม
ประสบความสาเร็จ

รับผิดชอบ มุ่งมั่น ตั้งใจในการทางาน ให้
สาเร็จเพื่อเป็นส่วนหนึ่งในความสาเร็จ ของ
ทีมได้อย่างเหมาะสม และเป็นแบบอย่างที่ดี
สอน /ชี้แนะ /โน้มน้าว ผู้อื่นได้

มีสว่ นร่วม / เสียสละ ให้ความช่วยเหลือ มีสว่ นร่วม / เสียสละ ให้ความช่วยเหลือและ
และให้ความร่วมมือทั้งภายในหน่วยงาน / ให้ความร่วมมือทั้งภายในหน่วยงาน /
ภายนอกหน่วยงาน อย่างเต็มที่ และทีม ภายนอกหน่วยงาน อย่างเต็มที่ และทีม
ประสบความสาเร็จและเป็นแบบอย่างที่ดี ประสบความสาเร็จและเป็นแบบอย่างที่ดี
สอน /ชี้แนะ /โน้มน้าว ผู้อื่นได้

คานิยามรายการประเมินผลการปฏิบัติงานบุคลากร
ศูนย์ศรีพัฒน์ คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
1=ต้องปรับปรุง
องค์ประกอบ:นิยาม

1.3.5 แสดงความคิดเห็นอย่างเปิดเผยและ
ยอมรับความคิดเห็นที่แตกต่าง

2=พอใช้

3=ดี

4=ดีมาก

5= ดีเยี่ยม

ปฏิบตั ไิ ด้นอ้ ยหรือไม่ได้ตามที่ควร หรือที่ ปฏิบตั ไิ ด้นอ้ ยกว่าที่ควรหรือที่องค์กร
องค์กรคาดหวังจนอาจก่อผลเสียหายแก่ คาดหวังควรมีความตั้งใจมากขึ้น
องค์กร

ปฏิบตั ไิ ด้ตามที่ควรหรือที่องค์กรคาดหวัง

ปฏิบตั ไิ ด้มากกว่าที่ควรหรือที่องค์กร
คาดหวัง

ปฏิบตั ไิ ด้มากกว่าที่ควรหรือที่องค์กรคาดหวัง
ด้วยความตั้งใจต่อเนื่องต่อประโยชน์แก่
องค์กร

แสดงความคิดเห็นอย่างเหมาะสม และ
ยอมรับความคิดเห็นที่แตกต่างของผู้อื่น
โดยพิจารณาด้วยเหตุและผลอย่าง
รอบคอบ ถูกคต้อง ครบถ้วน เป็นส่วน
น้อย

แสดงความคิดเห็นอย่างเหมาะสม และ
ยอมรับความคิดเห็นที่แตกต่างของผู้อื่น
โดยพิจารณาด้วยเหตุและผลอย่างรอบคอบ
ถูกคต้อง ครบถ้วน

แสดงความคิดเห็นอย่างเหมาะสม และ
ยอมรับความคิดเห็นที่แตกต่างของผู้อื่น
โดยพิจารณาด้วยเหตุและผลอย่าง
รอบคอบเสมอ และถูกคต้อง ครบถ้วน
และเป็นแบบอย่างที่ดี

แสดงความคิดเห็นอย่างเหมาะสม และ
ยอมรับความคิดเห็นที่แตกต่างของผู้อื่น โดย
พิจารณาด้วยเหตุและผลอย่างรอบคอบเสมอ
และถูกคต้อง ครบถ้วนและเป็นแบบอย่างที่ดี
สอน /ชี้แนะ /โน้มน้าว ผู้อื่นได้

แสดงความคิดเห็นอย่างเหมาะสม และ
ยอมรับความคิดเห็นที่แตกต่างของผู้อื่น
โดยพิจารณาด้วยเหตุและผลอย่าง
รอบคอบ ถูกคต้อง ครบถ้วน เป็นส่วน
ใหญ่

คานิยามรายการประเมินผลการปฏิบัติงานบุคลากร
ศูนย์ศรีพัฒน์ คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
1=ต้องปรับปรุง

2=พอใช้

3=ดี

4=ดีมาก

5= ดีเยี่ยม

ปฏิบตั ไิ ด้นอ้ ยหรือไม่ได้ตามที่ควร หรือที่ ปฏิบตั ไิ ด้นอ้ ยกว่าที่ควรหรือที่องค์กร
องค์กรคาดหวังจนอาจก่อผลเสียหายแก่ คาดหวังควรมีความตั้งใจมากขึ้น
องค์กร

ปฏิบตั ไิ ด้ตามที่ควรหรือที่องค์กรคาดหวัง

ปฏิบตั ไิ ด้มากกว่าที่ควรหรือที่องค์กร
คาดหวัง

ปฏิบตั ไิ ด้มากกว่าที่ควรหรือที่องค์กรคาดหวัง
ด้วยความตั้งใจต่อเนื่องต่อประโยชน์แก่
องค์กร

รู้และเข้าใจบทบาทหน้าที่และความ
รับผิดชอบของตนเองได้นอ้ ย

รู้และเข้าใจบทบาทหน้าที่และความ
รับผิดชอบของตนเองได้อย่างชัดเจน
ครบถ้วน ถูกต้อง

รู้และเข้าใจบทบาทหน้าที่และความ
รับผิดชอบของตนเองได้อย่างชัดเจน
ครบถ้วน ถูกต้อง และเป็นแบบอย่างที่ดี

รู้และเข้าใจบทบาทหน้าที่และความ
รับผิดชอบของตนเองได้อย่างชัดเจน ครบถ้วน
ถูกต้อง และเป็นแบบอย่างที่ดี สอน /ชี้แนะ /
โน้มน้าว ผู้อื่นได้

1.4.2 รู/้ เข้าใจ เป้าหมายและความสาเร็จของ
รู้เป้าหมายของงานที่ตนรับผิดชอบและรู้ รู้เป้าหมายของงานที่ตนรับผิดชอบและรู้ รู้เป้าหมายของงานที่ตนรับผิดชอบและรู้วิธี รู้เป้าหมายของงานที่ตนรับผิดชอบและรู้
งานที่รับผิดชอบและวีธวี ัดความสัมฤทธิ์ผล วิธวี ัดความสัมฤทธิ์ผลของงาน ได้อย่าง วิธวี ัดความสัมฤทธิ์ผลของงาน ได้อย่าง วัดความสัมฤทธิ์ผลของงาน ได้อย่าง ชัดเจน วิธวี ัดความสัมฤทธิ์ผลของงาน ได้อย่าง
ชัดเจนครบถ้วน ถูกต้อง เป็นส่วนน้อย
ชัดเจน ครบถ้วน ถูกต้อง ได้เป็นส่วนใหญ่ ครบถ้วน ถูกต้อง
ชัดเจน ครบถ้วน ถูกต้อง และเป็น
แบบอย่างที่ดี

รู้เป้าหมายของงานที่ตนรับผิดชอบและรู้วิธี
วัดความสัมฤทธิ์ผลของงาน ได้อย่าง ชัดเจน
ครบถ้วน ถูกต้อง และเป็นแบบอย่างที่ดสี อน
/ชี้แนะ /โน้มน้าว ผู้อื่นได้

1.4.3 รู้วิธที ี่จะทาให้สมั ฤทธิ์ผล และ ลงมือทา
อย่างมุ่งมั่น ทุ่มเท เพื่อให้เกิดความสาเร็จ

องค์ประกอบ:นิยาม

1.4 A-Accountability (ความรับผิดชอบ)
1.4.1 รู/้ เข้าใจ งานในความรับผิดชอบ

รู้วิธที ี่จะทาให้สมั ฤทธิ์ผล และ ลงมือทา
อย่างมุ่งมั่น ทุ่มเท เพื่อให้เกิดความสาเร็จ
ได้ตรงตามกาหนดเวลา รวดเร็วเป็น
ส่วนน้อย

1.4.4 รีบดาเนินการแก้ไขหรือหาผู้ที่ช่วยเหลือ รีบดาเนินการแก้ไขหรือหาผู้ที่ช่วยเหลือ
ให้เกิดความสาเร็จ ทันที่ที่รู้ว่าผลลัพธ์ไม่
ให้ เกิดความสาเร็จทันที่ที่รู้ว่าผลลัพธ์ไม่
เป็นไปตามเป้าหมายโดยไม่กอ่ ให้เกิดความ เป็นไปตามเป้าหมายโดยไม่กอ่ ให้เกิด
ความเสียหายและเสียโอกาส อย่าง
เสียหายและเสียโอกาส
ครบถ้วนกับงานที่รับผิดชอบ เป็นส่วนน้อย

รู้และเข้าใจบทบาทหน้าที่และความ
รับผิดชอบของตนเองได้เป็นส่วนใหญ่

รู้วิธที ี่จะทาให้สมั ฤทธิ์ผล และ ลงมือทา รู้วิธที ี่จะทาให้สมั ฤทธิ์ผล และ ลงมือทา
อย่างมุ่งมั่น ทุ่มเท เพื่อให้เกิดความสาเร็จ อย่างมุ่งมั่น ทุ่มเท เพื่อให้เกิดความสาเร็จ
ได้ตรงตามกาหนดเวลา รวดเร็วเป็นส่วน ได้ตรงตาม กาหนดเวลา รวดเร็ว
ใหญ่

รู้วิธที ี่จะทาให้สมั ฤทธิ์ผล และ ลงมือทา
อย่างมุ่งมั่น ทุ่มเท เพื่อให้เกิดความสาเร็จ
ได้ตรงตาม กาหนดเวลา รวดเร็ว และ
เป็นแบบอย่างที่ดี

รู้วิธที ี่จะทาให้สมั ฤทธิ์ผล และ ลงมือทาอย่าง
มุ่งมั่น ทุ่มเท เพื่อให้เกิดความสาเร็จ ได้ตรง
ตาม กาหนดเวลา รวดเร็ว และเป็น
แบบอย่างที่ดสี อน /ชี้แนะ /โน้มน้าว ผู้อื่นได้

รีบดาเนินการแก้ไขหรือหาผู้ที่ช่วยเหลือ รีบดาเนินการแก้ไขหรือหาผู้ที่ช่วยเหลือให้
ให้เกิดความสาเร็จ ทันที่ที่รู้ว่าผลลัพธ์ไม่ เกิดความสาเร็จ ทันที่ที่รู้ว่าผลลัพธ์ไม่
เป็นไปตามเป้าหมายโดยไม่กอ่ ให้เกิด
เป็นไปตามเป้าหมายโดยไม่กอ่ ให้เกิดความ
ความเสียหายและเสียโอกาส อย่าง
เสียหายและเสียโอกาส อย่างครบถ้วน กับ
ครบถ้วนกับงานที่รับผิดชอบ เป็นส่วนใหญ่ งานที่รับผิดชอบ

รีบดาเนินการแก้ไขหรือหาผู้ที่ช่วยเหลือ
ให้เกิดความสาเร็จ ทันที่ที่รู้ว่าผลลัพธ์ไม่
เป็นไปตามเป้าหมายโดยไม่กอ่ ให้เกิด
ความเสียหายและเสียโอกาส อย่าง
ครบถ้วน กับงานที่รับผิดชอบ และเป็น
แบบอย่างที่ดี

รีบดาเนินการแก้ไขหรือหาผู้ที่ช่วยเหลือให้
เกิดความสาเร็จ ทันที่ที่รู้ว่าผลลัพธ์ไม่เป็นไป
ตามเป้าหมายโดยไม่กอ่ ให้เกิดความเสียหาย
และเสียโอกาส อย่างครบถ้วน กับงานที่
รับผิดชอบ และเป็นแบบอย่างที่ดี สอน /
ชี้แนะ /โน้มน้าว ผู้อื่นได้

คานิยามรายการประเมินผลการปฏิบัติงานบุคลากร
ศูนย์ศรีพัฒน์ คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
1=ต้องปรับปรุง

2=พอใช้

4=ดีมาก

5= ดีเยี่ยม

ปฏิบตั ไิ ด้ตามที่ควรหรือที่องค์กรคาดหวัง

ปฏิบตั ไิ ด้มากกว่าที่ควรหรือที่องค์กร
คาดหวัง

ปฏิบตั ไิ ด้มากกว่าที่ควรหรือที่องค์กรคาดหวัง
ด้วยความตั้งใจต่อเนื่องต่อประโยชน์แก่
องค์กร

รู้เป้าหมาย และความสาเร็จของงานที่
รับผิดชอบที่สง่ ผลต่อความสาเร็จของ
หน่วยงานและองค์กรได้อย่างถูกต้อง
ครบถ้วน เป็นส่วนใหญ่

รู้เป้าหมาย และความสาเร็จของงานที่
รับผิดชอบที่สง่ ผลต่อความสาเร็จของ
หน่วยงานและองค์กรได้อย่างสัมฤทธิ์ผล
ถูกต้อง ครบถ้วน

รู้เป้าหมาย และความสาเร็จของงานที่
รับผิดชอบที่สง่ ผลต่อความสาเร็จของ
หน่วยงานและองค์กรได้อย่างสัมฤทธิ์ผล
ถูกต้อง ครบถ้วน และเป็นแบบอย่างที่ดี

รู้เป้าหมาย และความสาเร็จของงานที่
รับผิดชอบที่สง่ ผลต่อความสาเร็จของ
หน่วยงานและองค์กรได้อย่างสัมฤทธิ์ผล
ถูกต้อง ครบถ้วน และเป็นแบบอย่างที่ดสี อน
/ชี้แนะ /โน้มน้าว ผู้อื่นได้

รู้ผู้ที่เกี่ยวข้องหรือผู้ที่มสี ว่ นร่วมต่อ
ความสาเร็จของงานและมีการ
ประสานงานผู้ที่เกี่ยวข้องเป็นอย่างดี
เพื่อให้งานที่รับผิดชอบสัมฤทธิ์ผล ได้
อย่างรวดเร็วเป็นส่วนใหญ่

รู้ผู้ที่เกี่ยวข้องหรือผู้ที่มสี ว่ นร่วมต่อ
ความสาเร็จของงาน และมีการ
ประสานงานผู้ที่เกี่ยวข้องเป็นอย่างดี เพื่อให้
งานที่รับผิดชอบสัมฤทธิ์ผล ได้อย่างรวดเร็ว

รู้ผู้ที่เกี่ยวข้องหรือผู้ที่มสี ว่ นร่วมต่อ
ความสาเร็จของงาน และมีการ
ประสานงานผู้ที่เกี่ยวข้องเป็นอย่างดี
เพื่อให้งานที่รับผิดชอบสัมฤทธิ์ผล ได้
อย่างรวดเร็วและเป็นแบบอย่างที่ดี

รู้ผู้ที่เกี่ยวข้องหรือผู้ที่มสี ว่ นร่วมต่อ
ความสาเร็จของงาน และมีการประสานงาน
ผู้ที่เกี่ยวข้องเป็นอย่างดี เพื่อให้งานที่
รับผิดชอบสัมฤทธิ์ผล ได้อย่างรวดเร็วและ
เป็นแบบอย่างที่ดี สอน /ชี้แนะ /โน้มน้าว ผู้อื่น
ได้

1.5.3 หาวิธแี ละให้ความร่วมมือที่จะพัฒนางาน หาวิธแี ละให้ความร่วมมือที่จะพัฒนา
งานทีร่ ับผิดชอบ สัมฤทธิ์ผล ได้อย่าง
เพื่อให้งานที่รับผิดชอบสัมฤทธิ์ผล
รวดเร็ว ถูกต้อง ครบถ้วนเป็นส่วนน้อย

หาวิธแี ละให้ความร่วมมือที่จะพัฒนา
งานที่รับผิดชอบ สัมฤทธิ์ผล ได้อย่าง
รวดเร็ว ถูกต้อง ครบถ้วนเป็นส่วนใหญ่

หาวิธแี ละให้ความร่วมมือที่จะพัฒนางานที่ หาวิธแี ละให้ความร่วมมือที่จะพัฒนางาน หาวิธแี ละให้ความร่วมมือที่จะพัฒนางานที่
รับผิดชอบ สัมฤทธิ์ผล ได้อย่างรวดเร็ว
ที่รับผิดชอบ สัมฤทธิ์ผล ได้อย่างรวดเร็ว รับผิดชอบ สัมฤทธิ์ผล ได้อย่างรวดเร็ว
ถูกต้อง ครบถ้วน
ถูกต้อง ครบถ้วนและเป็นแบบอย่างที่ดี ถูกต้อง ครบถ้วนและเป็นแบบอย่างที่ดี สอน
/ชี้แนะ /โน้มน้าว ผู้อื่นได้

1.5.4 รู้ เข้าใจ ความเสี่ยง/ปัญหาใน
กระบวนการที่รับผิดชอบ/ ควบคุมความ
เสี่ยงที่อาจเกิดขึ้นและร่วมมืออย่างเต็มที่ใน
การแก้ไขปัญหา

รู้ เข้าใจ ความเสี่ยง/ปัญหาใน
กระบวนการที่รับผิดชอบ/ ควบคุมความ
เสี่ยงที่อาจเกิดขึ้นร่วมมืออย่างเต็มที่ใน
การแก้ไขปัญหาเพื่อให้เกิดผลสัมฤทธิ์ ได้
อย่างถูกต้อง เหมาะสม เป็นส่วนมาก

รู้ เข้าใจ ความเสี่ยง/ปัญหาในกระบวนการที่
รับผิดชอบ/ ควบคุมความเสี่ยงที่อาจเกิดขึ้น
ร่วมมืออย่างเต็มที่ในการแก้ไขปัญหาเพื่อให้
เกิดผลสัมฤทธิ์ ได้อย่างถูกต้อง เหมาะสม

องค์ประกอบ:นิยาม

ปฏิบตั ไิ ด้นอ้ ยหรือไม่ได้ตามที่ควร หรือที่ ปฏิบตั ไิ ด้นอ้ ยกว่าที่ควรหรือที่องค์กร
องค์กรคาดหวังจนอาจก่อผลเสียหายแก่ คาดหวังควรมีความตั้งใจมากขึ้น
องค์กร

3=ดี

1.5 R-Result Oriented (การมุ่งเน้นผลสัมฤทธิ์)
1.5.1 รู้เป้าหมาย/ความสาเร็จ และ ความเสี่ยง รู้เป้าหมาย และความสาเร็จของงานที่
รับผิดชอบที่สง่ ผลต่อความสาเร็จของ
ที่สง่ ผลต่อความสาเร็จของงาน /
หน่วยงานและองค์กรได้อย่างถูกต้อง
หน่วยงาน / องค์กร
ครบถ้วน เป็นส่วนน้อย

1.5.2 รู้ผู้ที่เกี่ยวข้องและมีสว่ นร่วมต่อ
ความสาเร็จในงานเพื่อให้งานที่รับผิดชอบ
สัมฤทธิ์ผล

รู้ผู้ที่เกี่ยวข้องหรือผู้ที่มสี ว่ นร่วมต่อ
ความสาเร็จของงาน และมีการ
ประสานงานผู้ที่เกี่ยวข้องเป็นอย่างดี
เพื่อให้งานที่รับผิดชอบสัมฤทธิ์ผล ได้
อย่างรวดเร็วเป็นส่วนน้อย

รู้ เข้าใจ ความเสี่ยง/ปัญหาใน
กระบวนการที่รับผิดชอบ/ ควบคุมความ
เสี่ยงที่อาจเกิดขึ้นร่วมมืออย่างเต็มที่ใน
การแก้ไขปัญหาเพื่อให้เกิดผลสัมฤทธิ์ ได้
อย่างถูกต้อง เหมาะสม เป็นส่วนน้อย

รู้ เข้าใจ ความเสี่ยง/ปัญหาใน
กระบวนการที่รับผิดชอบ/ ควบคุมความ
เสี่ยงที่อาจเกิดขึ้นร่วมมืออย่างเต็มที่ใน
การแก้ไขปัญหาเพื่อให้เกิดผลสัมฤทธิ์ ได้
อย่างถูกต้อง เหมาะสม และเป็น
แบบอย่างที่ดี

รู้ เข้าใจ ความเสี่ยง/ปัญหาในกระบวนการที่
รับผิดชอบ/ ควบคุมความเสี่ยงที่อาจเกิดขึ้น
ร่วมมืออย่างเต็มที่ในการแก้ไขปัญหาเพื่อให้
เกิดผลสัมฤทธิ์ ได้อย่างถูกต้อง เหมาะสม
และเป็นแบบอย่างที่ดสี อน /ชี้แนะ /โน้มน้าว
ผู้อื่นได้

คานิยามรายการประเมินผลการปฏิบัติงานบุคลากร
ศูนย์ศรีพัฒน์ คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
1=ต้องปรับปรุง
องค์ประกอบ:นิยาม

1.5.5 ปฏิบัติหน้าที่ที่รับผิดชอบ ให้บรรลุ
เป้าหมาย และ สัมฤทธิ์ผล

2=พอใช้

3=ดี

4=ดีมาก

ปฏิบตั ไิ ด้นอ้ ยหรือไม่ได้ตามที่ควร หรือที่ ปฏิบตั ไิ ด้นอ้ ยกว่าที่ควรหรือที่องค์กร
องค์กรคาดหวังจนอาจก่อผลเสียหายแก่ คาดหวังควรมีความตั้งใจมากขึ้น
องค์กร

ปฏิบตั ไิ ด้ตามที่ควรหรือที่องค์กรคาดหวัง

ปฏิบตั หิ น้าที่ที่รับผิดชอบ ให้บรรลุ
เป้าหมาย และ สัมฤทธิ์ผลได้เหมาะสม
ถูกต้อง ครบถ้วน เป็นส่วนน้อย

ปฏิบตั หิ น้าที่ที่รับผิดชอบ ให้บรรลุเป้าหมาย ปฏิบตั หิ น้าที่ที่รับผิดชอบ ให้บรรลุ
และ สัมฤทธิ์ผลได้เหมาะสม ถูกต้อง
เป้าหมาย และ สัมฤทธิ์ผลได้เหมาะสม
ครบถ้วน
ถูกต้อง ครบถ้วน และเป็นแบบอย่างที่ดี

ปฏิบตั หิ น้าที่ที่รับผิดชอบ ให้บรรลุ
เป้าหมาย และ สัมฤทธิ์ผลได้เหมาะสม
ถูกต้อง ครบถ้วน เป็นส่วนใหญ่

ปฏิบตั ไิ ด้มากกว่าที่ควรหรือที่องค์กร
คาดหวัง

5= ดีเยี่ยม
ปฏิบตั ไิ ด้มากกว่าที่ควรหรือที่องค์กรคาดหวัง
ด้วยความตั้งใจต่อเนื่องต่อประโยชน์แก่
องค์กร
ปฏิบตั หิ น้าที่ที่รับผิดชอบ ให้บรรลุเป้าหมาย
และ สัมฤทธิ์ผลได้เหมาะสม ถูกต้อง
ครบถ้วน และเป็นแบบอย่างที่ดี สอน /ชี้แนะ /
โน้มน้าว ผู้อื่นได้

คานิยามรายการประเมินผลการปฏิบัติงานบุคลากร
ศูนย์ศรีพัฒน์ คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
1=ต้องปรับปรุง
องค์ประกอบ:นิยาม

ปฏิบตั ไิ ด้นอ้ ยหรือไม่ได้ตามที่ควร หรือที่ ปฏิบตั ไิ ด้นอ้ ยกว่าที่ควรหรือที่องค์กร
องค์กรคาดหวังจนอาจก่อผลเสียหายแก่ คาดหวังควรมีความตั้งใจมากขึ้น
องค์กร

1.6 การรักษาระเบียบวินัย
1.6.1 ปฏิบัตติ นตามระเบียบวินัยข้อบังคับของ ดารงตนตามเจตนารมย์ของระเบียบวินยั
หน่วยงานและเป็นแบบอย่างให้ผู้อื่นศรัทธา และกฎเกณฑ์การทางานที่กาหนดไว้
อย่างเต็มที่ เป็นตัวอย่างที่ดเี ยี่ยมในการ
ยึดมั่น และปฏิบตั ติ ามได้
ปฏิบตั ติ นจนเป็นแรงบันดาลใจให้ผู้อื่น
ปฏิบตั ติ าม

1.7 การร่วมมือในกิจกรรมของส่วนงาน
1.7.1 พิจารณาถึงพฤติกรรมส่วนบุคคลการมี
นาใจ การให้ความช่วยเหลือ ที่ให้
ความสาคัญกับกิจกรรมของส่วนรวม
ขององค์กร

2=พอใช้

ประพฤติตนตามระเบียบวินยั และ
กฎเกณฑ์ในการทางานอย่างดีไม่ฝ่าฝืน
ระเบียบวินยั และกฎเกณฑ์ในการทางาน
อย่างเด็ดขาด สามารถให้คาแนะนาที่
ถูกต้องในการปฏิบตั ติ นแก่ผู้อื่นได้

ให้ความร่วมมืออย่างดีมากในกิจกรรม ให้ความร่วมมือในกิจกรรมของส่วนรวม
ของส่วนรวมทุก ๆ กิจกรรมที่องค์กรจัด ที่จดั ขึ้นอย่างสม่าเสมอ
ขึ้น นอกจากนั้นยังมีความพยายาม
ช่วยเหลืองานของกิจกรรมให้สาเร็จลุลว่ ง
ได้อย่างดีมาก

3=ดี

4=ดีมาก

5= ดีเยี่ยม

ปฏิบตั ไิ ด้ตามที่ควรหรือที่องค์กรคาดหวัง

ปฏิบตั ไิ ด้มากกว่าที่ควรหรือที่องค์กร
คาดหวัง

ปฏิบตั ไิ ด้มากกว่าที่ควรหรือที่องค์กรคาดหวัง
ด้วยความตั้งใจต่อเนื่องต่อประโยชน์แก่
องค์กร

ประพฤติตนตามระเบียบวินยั และกฎเกณฑ์
ในการทางานอย่างเหมาะสมหากเรื่องใดที่
ประสงค์จะดาเนินการและไม่แน่ใจว่าจะขัด
ต่อระเบียบวินยั และกฏเกณฑ์ในการทางาน
หรือไม่ ก็จะศึกษาให้ตนเองเข้าใจอย่างถ่อง
แท้

ประพฤติตนตามระเบียบวินยั และ
กฎเกณฑ์ในการทางานอย่างดี หากเคย
ฝ่าฝืนบ้างเป็นบางครั้ง เมื่อได้รับการ
ตักเตือนแนะนา เพียงครั้งเดียวก็
ปรับปรุงแก้ไขข้อบกพร่องของตนเองได้

ฝ่าฝืนระเบียบวินยั และกฎเกณฑ์ในการทางาน
เป็นประจา แม้เคยตักเตือนแล้วก็ไม่สนใจ
แก้ไข

ให้ความร่วมมือในกิจกรรมของส่วนรวม
ตามวาระโอกาสสาคัญที่องค์กรหรือมหา
วิทยาวิทยาลัยจัดขึ้น เช่น วันสถาปนา
มหาวิทยาลัย วันปีใหม่

ให้ความร่วมมือในกิจกรรมของส่วนรวม ไม่ให้ความร่วมมือในกิจกรรมของส่วนรวม
ตามวาระโอกาสที่สาคัญหรือต้องขอร้อง ทุก ๆ กิจกรรมที่องค์กรจัดขึ้น
ให้อยู่ร่วมกิจกรรม

