
การประเมนิสมรรถนะ น ้าหนัก คะแนนเตม็
การประเมนิ

ตนเอง (ระดบั)
ผู้บังคับบัญชา

ประเมนิ (ระดบั)
คะแนนทีไ่ด้

1. การบริการทีดี่ 0.05 3.75

2. การส่ังสมความเชี่ยวชาญในอาชีพ 0.05 3.75

3. การมุ่งผลสัมฤทธิ์ 0.10 7.50

4. ความร่วมแรงร่วมใจ (การท างานเป็นทีม) 0.10 7.50

5. การยึดมั่นในความถูกต้องชอบธรรมและจริยธรรม 0.10 7.50

คะแนนรวม (ร้อยละ 30) 0.40 30.00

รายละเอียดแนบท้ายประกาศส้านักงานอธิการบดี ฉบับลงวันที่ 15 ตุลาคม 2555 (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2556

การประเมินพฤติกรรมการปฏบิัติราชการ จ้านวน 30 คะแนน
สมรรถนะหลัก (Core Competency)  5 ด้าน



 

    ค ำอธิบำยสมรรถนะหลัก              
สมรรถนะ (Competency) ๑. บริกำรที่ด ี (Service Mind : SERV) 

นิยำมศัพท์สมรรถนะ 
(Competency Definition) ควำมตั้งใจและควำมพยำยำมของข้ำรำชกำรในกำรให้บริกำรต่อประชำชน ข้ำรำชกำร หรือหน่วยงำนอ่ืนๆ ที่เกี่ยวข้อง 

รำยละเอียดของควำมสำมำรถในแตล่ะระดับ (Competency  Description) 
ระดับที ่๐  ไม่แสดงสมรรถนะด้ำนน้ี หรือแสดงอย่ำงไม่ชดัเจน 

ระดับที ่๑ ระดับที ่๒ ระดับที ่๓ ระดับที ่๔ ระดับที ่๕ 
สำมำรถใหบ้ริกำรที่ผู้รับบริกำรต้องกำรได้ด้วย
ควำมเต็มใจ 
 ให้การบริการที่เป็นมิตร สุภาพ 
 ให้ข้อมูล ข่าวสาร ที่ถูกต้อง ชัดเจนแก ่
ผู้รับบริการ 
 แจ้งให้ผู้รับบริการทราบความคืบหน้าในการ 
ด าเนินเรื่อง หรือขั้นตอนงานต่างๆ ที่ให้บริการ
อยู ่
 ประสานงานภายในหน่วยงาน และหน่วยงาน
อื่นที่เกี่ยวข้อง เพื่อให้ผู้รับบริการได้รับบริการที่
ต่อเนื่องและรวดเร็ว  

แสดงสมรรถนะระดบัที ่ ๑ และชว่ยแก้ปัญหำ
ให้แก่ผู้รับบริกำร 
 รับเป็นธุระ ช่วยแก้ปัญหาหรือหาแนวทางแก้ไข 
ปัญหาที่เกิดขึ้น แก่ผู้รับบรกิารอย่างรวดเร็วไม่บ่าย
เบี่ยง ไม่แก้ตัว หรือปัดภาระ 
 ดูแลให้ผู้รับบริการได้รับความพึงพอใจ และน า 
ข้อขัดข้องใดๆ ในการให้บริการไปพัฒนาการ
ให้บริการให้ดียิ่งขึ้น 

แสดงสมรรถนะระดบัที ่ ๒ และใหบ้รกิำรที่
เกินควำมคำดหวัง แม้ต้องใชเ้วลำหรือควำม
พยำยำมอย่ำงมำก 
 ให้เวลาแก่ผู้รับบรกิารเป็นพิเศษ เพื่อช่วย 
แก้ปัญหาให้แก่ผู้รับบริการ 
 ให้ข้อมูล ข่าวสาร ที่เกี่ยวข้องกับงานทีก่ าลัง 
ให้บริการอยู ่ซ่ึงเป็นประโยชน์แก่ผู้รับบริการ
แม้ว่าผู้รับบริการจะไม่ได้ถามถึงหรือไมท่ราบมา
ก่อน 
 น าเสนอวิธกีารในการใหบ้ริการที่ผู้รับบริการ 
จะได้รับประโยชน์สูงสุด 

แสดงสมรรถนะระดบัที ่๓ และเขำ้ใจและ
ให้บริกำรทีต่รงตำมควำมต้องกำรที่แทจ้ริง
ของผู้รับบริกำรได ้
 เข้าใจ หรือพยายามท าความเขา้ใจด้วย 
วิธีการต่างๆ เพื่อให้บริการได้ตรงตามความ
ต้องการที่แท้จริงของผู้รับบริการ 
 ให้ค าแนะน าที่เป็นประโยชน์แก่ผู้รับบรกิาร  
เพื่อตอบสนองความจ าเป็นหรือความตอ้งการ 
ที่แท้จริงของผู้รับบริการ 
 

แสดงสมรรถนะระดบัที ่๔ และให้บริกำรที่เป็น
ประโยชน์อย่ำงแท้จรงิให้แก่ผู้รับบริกำร 

 คิดถึงผลประโยชน์ของผู้รับบริการในระยะยาว 
และพร้อมที่จะเปลีย่นวธิีหรือขั้นตอนการ
ให้บริการ เพื่อประโยชน์สูงสุดของผู้รับบริการ 

 เป็นที่ปรึกษาที่มีสว่นช่วยในการตัดสินใจที่
ผู้รับบริการไว้วางใจ 
 สามารถให้ความเห็นทีแ่ตกต่างจากวธิีการ 

   หรือขั้นตอนที่ผู้รับบริการต้องการใหส้อดคล้อง
กับความจ าเป็น ปัญหา โอกาส เพื่อเป็น
ประโยชน์อย่างแท้จริงของผู้รับบริการ 

เกณฑ์กำรประเมินพฤติกรรมในกำรปฏิบัติงำน ระดับ 
๑ (ผ่ำนเกณฑ์กำรประเมินจ ำนวน ๓ ข้อ) 

เกณฑ์กำรประเมินพฤติกรรมในกำรปฏิบัตงิำน 
ระดับ ๒   

เกณฑ์กำรประเมินพฤติกรรมในกำรปฏิบัตงิำน 
ระดับ ๓  

เ กณฑ์ ก ำ รป ร ะ เ มิ นพฤติ ก ร รม ในก ำ ร
ปฏิบัติงำน ระดับ ๔  

เกณฑ์กำรประเมินพฤติกรรมในกำรปฏิบัติงำน 
ระดับ ๕  

๑.สุภาพ ยิ้มแย้มแจ่มใส จริงใจและให้บริการที่เป็นมิตร 
๒.การให้ข้อมูลข่าวสารที่ถูกต้องให้กับผู้มารับบริการ 
๓.แจ้งผู้รับบริการทราบความคืบหน้าในการด าเนินการ
เรื่องหรือขั้นตอนงานต่างๆ  ที่ให้บริการโดยไม่เลือก
ปฏิบัต ิ
๔.การรับฟังปัญหาหรือประเด็นข้อขัดข้องและความไม่
เข้าใจของผู้รับบริการโดยไม่แสดงอารมณ์โต้ตอบ 
๕.ประสานงานทั้ งภายในและภายนอกเพื่ อให้
ผู้รับบริการได้รับบริการอย่างต่อเนื่อง 

ผ่านเกณฑ์การประเมินฯ ในระดับ  ๑ และมี
พฤติกรรมในการปฏิบัติงาน ดังต่อไปนี้ จ านวน ๓ 
ข้อ 
 ๑.มีความกระตอืรือร้น และมีความพรอ้มในการ
ให้บริการ  
๒.แนะน าบุคคลที่เกี่ยวข้องในงานที่อยู่
นอกเหนือจากที่ตนรับผิดชอบใหแ้ก่ผู้รับบริการ 
๓.รับเป็นธุระ ช่วยแกป้ัญหาหรือหาแนวทางแก้ไข
ปัญหาที่เกิดขึ้น แก่ผู้รับบรกิาร 
๔.ดูแลให้ผู้รับบริการได้รับความพึงพอใจ พร้อมทั้ง
น า  ขอ้เสนอแนะ ปัญหาอุปสรรค ในการให้บริการ
ไปพัฒนาการ ใหบ้ริการให้ดียิ่งขึ้น 

ผ่านเกณฑ์การประเมินฯ ในระดับ ๒ และมี
พฤติกรรมในการปฏิบัติงาน ดังต่อไปนี้ จ านวน 
๓ ข้อ  
๑. สามารถตอบปัญหาและให้ข้อมูลทั้งภายใน
และภายนอกหน่วยงานให้แก่ผู้รับบริการได้  
๒. สามารถจัดท ามาตรฐานการปฏิบัติงานที่มี
ประสิทธิภาพได้ 
๓. สามารถเชื่อมโยงถึงประโยชน์และ 
ความส าคัญในการให้บริการที่ดีให้แก่ทีมงาน
หรือเครือข่าย 
๔.น าเสนอวิธกีารในการให้บรกิารที่ผู้รับบริการ
จะได้รับประโยชน์สูงสุด 

ผ่านเกณฑ์การประเมินฯ ในระดับ ๓และมี
พฤติกรรมในการปฏิบัติงาน ดังต่อไปนี้ จ านวน 
๓ ข้อ  
๑. มีคู่มือการปฏิบัติงานที่รับผิดชอบใหบ้ริการ
แก่ผูร้ับบริการ 
๒. สามารถชี้แนะ ให้ค าปรกึษาแก่เพื่อน
ร่วมงานใน การบริการที่ดีและมีคุณค่าต่อ
หน่วยงาน 
๓. สามารถสอนงานแก่เพื่อนร่วมงานในการ
บริการที่ดี และแลกเปลี่ยนเรียนรู้ ทกัษะ 
ประสบการณ์ในการท างาน 
๔. สามารถสอนงานแก่เพื่อนร่วมงานและ
บุคคลอื่น นอกหนว่ยงานในการบริการที่ดีต่อ 
หน่วยงานและมหาวิทยาลัย 

๑. ผ่านเกณฑ์การประเมินฯ ในระดับ ๔ และมี
พฤติกรรม ในการปฏิบัติงาน ดังต่อไปนี ้จ านวน 
๓ ข้อ  
๒. พัฒนากลยุทธ์และวธิีการในการให้บริการเชิง
รุกแก่ทีมงานและหน่วยงาน 
๓.วิจัยสถาบันเกี่ยวกบัการให้บรกิารและน าผลมา
พัฒนาและปรับปรุงการให้บริการด้วยวธิีการแบบ
ใหม่ 
๔. เป็นที่ปรึกษาและมีส่วนชว่ยในการตัดสินใจที่
ผู้รับบริการไว้วางใจและประทับใจ 
๕.สามารถถ่ายทอดประสบการณ์ในการบริการที่
ผู้รับบริการมีความพึงพอใจมากที่สุด 

 



 
 

สมรรถนะ (Competency) ๒.  กำรสัง่สมควำมเชีย่วชำญในงำนอำชีพ (Expertise-EXP) 
นิยำมศัพท์สมรรถนะ 

(Competency Definition) 
ควำมสนใจใฝ่รู้ สั่งสม ควำมรู้ควำมสำมำรถของตนในกำรปฏิบตัิหน้ำที่รำชกำรด้วยกำรศึกษำ ค้นคว้ำ และพัฒนำตนเองอย่ำงต่อเนื่อง จนสำมำรถประยุกต์ใช้ควำมรู้เชิงวิชำกำรและเทคโนโลยีต่ำงๆ 
เข้ำกับกำรปฏิบตัิรำชกำรให้เกิดผลสัมฤทธิ์ 

รำยละเอียดของควำมสำมำรถในแตล่ะระดับ (Competency  Description) 
ระดับที ่๐ : ไม่แสดงสมรรถนะด้ำนน้ี หรือแสดงอยำ่งไม่ชดัเจน 

ระดับที ่๑ ระดับที ่๒ ระดับที ่๓ ระดับที ่๔ ระดับที ่๕ 
แสดงควำมสนใจและติดตำมควำมรู้ใหม่ๆ ใน
สำขำอำชีพของตนหรือที่เกีย่วข้อง 
 ศึกษาหาความรู ้สนใจเทคโนโลยีและองค์ 
ความรู้ใหม่ๆ ในสาขาอาชพีของตน 
 พัฒนาความรู้ความสามารถของตนให้ดียิ่งขึ้น 
 ติดตามเทคโนโลยี และความรู้ใหม่ๆ อยูเ่สมอ 
ด้วยการสืบค้นข้อมูลจากแหล่งต่างๆ ที่จะเป็น
ประโยชน์ต่อการปฏิบัติราชการ 
 

แสดงสมรรถนะระดบัที ่๑ และมีควำมรู้ใน
วิชำกำร และเทคโนโลยีใหม่ๆ ในสำขำอำชีพของ
ตน 
 รอบรู้ในเทคโนโลยีหรือองค์ความรู้ใหม่ๆ ในสาขา
อาชีพของตนหรือที่เกีย่วข้อง ซ่ึงอาจมีผลกระทบต่อ
การปฏิบัตหิน้าที่ราชการของตน 
 รับรู้ถึงแนวโน้มวิทยาการที่ทันสมัย และเกี่ยวขอ้ง
กับงานของตนอยา่งต่อเนื่อง 

 

แสดงสมรรถนะระดบัที ่๒ และสำมำรถน ำ
ควำมรู ้วิทยำกำร หรือเทคโนโลยีใหม่ๆ มำ
ปรับใช้กับกำรปฏบิัตหิน้ำที่รำชกำร 
 สามารถน าวิชาการ ความรู้ หรือเทคโนโลยี
ใหม่ๆ มาประยุกต์ใช้ในการปฏิบัติหนา้ที่
ราชการได้ 
 สามารถแก้ไขปัญหาที่อาจเกิดจากการน า
เทคโนโลยีใหม่มาใช้ในการปฏิบัติหนา้ทีร่าชการ
ได้ 
 

แสดงสมรรถนะระดบัที ่๓ และศึกษำ พัฒนำ
ตนเองให้มีควำมรู ้และควำมเชี่ยวชำญใน
งำนมำกขึ้น ทั้งในเชงิลึก และเชิงกวำ้งอย่ำง
ต่อเนื่อง 
 มีความรู้ความเชี่ยวชาญในเรื่องที่มีลักษณะ
เป็นสหวิทยาการ และสามารถน าความรู้ไป
ปรับใช้ได้อย่างกวา้งขวาง 
 สามารถน าความรู้เชิงบูรณาการของตนไปใช้
ในการสร้างวิสัยทัศน์เพื่อการปฏิบัติงานใน
อนาคต 

แสดงสมรรถนะระดบัที ่๔ และสนับสนุนกำร
ท ำงำนของคนในสถำบันอุดมศึกษำทีเ่น้นควำม
เชี่ยวชำญในวิทยำกำรดำ้นต่ำงๆ 
 สนับสนุนให้เกิดบรรยากาศแห่งการพฒันา
ความเชี่ยวชาญในองค์กรด้วยการจัดสรร
ทรัพยากรเครื่องมือ อุปกรณ์ที่เอื้อต่อการพัฒนา 
 บริหารจัดการให้สถาบันอุดมศึกษาน า
เทคโนโลยี ความรู้ หรือวิทยาการใหม่ๆ มาใช้ใน
การปฏิบัตหิน้าที่ราชการในงานอยา่งต่อเนื่อง 

เกณฑ์กำรประเมินพฤติกรรมในกำรปฏิบัติงำน ระดับ 
๑ (ผ่ำนเกณฑ์กำรประเมินจ ำนวน ๓ ข้อ)  

เกณฑ์กำรประเมินพฤติกรรมในกำรปฏิบัตงิำน 
ระดับ ๒  

เกณฑ์กำรประเมินพฤติกรรมในกำร
ปฏิบตัิงำน ระดบั ๓  

เ กณฑ์ ก ำ รป ร ะ เ มิ นพฤติ ก ร รม ในก ำ ร
ปฏิบัติงำน ระดับ ๔  

เกณฑ์กำรประเมินพฤติกรรมในกำรปฏิบัติงำน 
ระดับ ๕  

๑. ปฏิบัติงานที่ไม่ต้องวิเคราะห์ขอ้มูล หรือศึกษา
ค้นคว้า เพิ่มเติม หรือเป็นลักษณะงานแบบเดิมที่
เคยปฏิบัต ิ
๒. ศึกษาหาความรู้ตามทีห่ัวหนา้งาน หรือ
ผู้บริหารส่ังการ หรือชีแ้นะเร่ืองที่จะต้องศึกษาหา
ความรู้เพิ่มเติม 
๓. ให้ความส าคัญกบัเทคโนโลยี และศึกษา
ความรู้ใหม่ที่เกี่ยวข้องกับภาระงานที่ตน
รับผิดชอบ  
๔. สามารถน าเทคโนโลยีขั้นพื้นฐานเสนอเพื่อ
อธิบายงานของตนได้ 
๕. การประยุกต์ใช้เทคโนโลย ีและความรู้ใหม่มา
ใช้ในการพัฒนางานของตน  

๑. ผ่านเกณฑ์การประเมินฯ ในระดับ ๑ และมี
พฤติกรรมในการปฏบิัติงาน ดังต่อไปนี้ จ านวน ๓ 
ข้อ  
๒.ติดตามเทคโนโลยีหรือองค์ความรู้ใหม่ๆ  ที่
เกี่ยวขอ้งกับงานของตนที่รับผิดชอบเพือ่น ามา
ปรับปรุงพัฒนางานของตนเอง 
๓. ใช้องค์ความรู้ของตนเพื่อให้ค าปรึกษา แนะน า 
สอนชี้แนะแนวทางแก่เพือ่นร่วมงานหรอืผู้ที่
เกี่ยวขอ้งไปประยุกต์ใช้ในการปฏิบัติงาน 
๔. สามารถประยุกต์ใช้ความรู ้เทคนิค แนวทาง 
วิธีการของเพื่อนร่วมงาน หรือบุคคลอื่นมาพัฒนา
และปรับปรุงงานที่ตนได้ 
๕.  พัฒนาตนเองอยู่เสมอเพือ่ให้เกิดความช านาญ
งานในสายวิชาชพีของตน 

๑. ผ่านเกณฑ์การประเมินฯ ในระดับ ๒ และมี
พฤติกรรมในการปฏบิัติงาน ดังต่อไปนี้ จ านวน 
๓ ข้อ  
๒.มีส่วนร่วมในการพัฒนาและปรับปรุงการ
ท างาน หรือชว่ยแก้ไขปัญหาของทีมงาน 
๓. น าเสนอโครงการใหม่ที่เป็นประโยชน์ต่อ
งานและหน่วยงาน 
๔.น าความรู้ที่ตนเองช านาญงานประกอบการ
พัฒนางาน หรือคู่มือการปฏิบัติงานหรือ
ประกอบการท างานวิจัย 
๕. เสนอผลงานที่ได้จากการศึกษา หรือวิจัย
เพื่อพัฒนาและปรับปรุงงานของตน หนว่ยงาน 
และผู้บริหารใช้ข้อมูลประกอบการตัดสนิใจ 

๑. ผ่านเกณฑ์การประเมินฯ ในระดับ ๓ และมี
พฤติกรรม ในการปฏิบัติงาน ดังต่อไปนี ้จ านวน 
๓ ข้อ  
๒. ใช้ประสบการณ์และความเชี่ยวชาญของตน
สอนงาน  ให้ค าปรกึษาแนะน าแก่บุคลากร 
และหน่วยงานภายในองค์กร 
๓. มีผลงานวิจัย หรือนวัตกรรมที่เป็นประโยชน์
ต่อการปรับปรุงระบบงาน 
๔. เป็นวิทยากร และหรือตัวแทนของงาน หรือ 
หน่วยงาน ในการน าเสนองานในภาพรวมของ 
หน่วยงาน 
๕  เป็นวิทยากร และหรือตัวแทนของ
หน่วยงาน  ในการประชุมสัมมนาภายในองค์กร 
และระดับชาต ิ
 
 

๑. ผ่านเกณฑ์การประเมินฯ ในระดับ ๔ และมี
พฤติกรรมในการปฏบิัติงาน ดังต่อไปนี้ จ านวน ๓ 
ข้อ 

  ๒. ส่งเสริมให้เกิดการพัฒนาความสามารถและ
ความเชี่ยวชาญของบุคลากรในระดับตา่งๆ 
๓. ส่งเสริมและสนับสนุนการพัฒนาความ
เช่ียวชาญแก่บุคลากรภายในองค์กร 
๔.ผลักดันให้เกิดการพัฒนาความรู้ ความ
เช่ียวชาญที่สามารถเป็นแนวทางการปฏบิัติงานที่
ดีของหน่วยงาน 
๕. ผลักดันให้เกิดการพัฒนาความรู้ ความ
เช่ียวชาญที ่สามารถเป็นแนวทางการปฏิบัติงาน
ที่ดีของหน่วยงานและมหาวิทยาลัย 

 
 
 



 
 

สมรรถนะ (Competency) ๓. กำรมุ่งผลสมัฤทธิ์ (Achievement Motivation-ACH) 
นิยำมศัพท์สมรรถนะ 

(Competency Definition) 
ควำมมุ่งมั่นจะปฏิบตัิหน้ำทีร่ำชกำรใหด้ีหรือให้เกินมำตรฐำนที่มีอยู ่โดยมำตรฐำนน้ีอำจเป็นผลกำรปฏบิัติงำนที่ผ่ำนมำของตนเอง หรือเกณฑ์วัดผลสัมฤทธิ์ที่สถำบันอุดมศึกษำก ำหนดขึ้น อีกทั้งยัง
หมำยรวมถึงกำรสรำ้งสรรค์พัฒนำผลงำนหรือกระบวนกำรปฏิบตัิงำนตำมเป้ำหมำยทีย่ำกและท้ำทำยชนิดที่อำจไม่เคยมีผู้ใดสำมำรถกระท ำได้มำก่อน 

รำยละเอียดของควำมสำมำรถในแตล่ะระดับ (Competency  Description) 
ระดับที ่๐  ไม่แสดงสมรรถนะด้ำนน้ี หรือแสดงอย่ำงไม่ชดัเจน 

ระดับที ่๑ ระดับที ่๒ ระดับที ่๓ ระดับที ่๔ ระดับที ่๕ 
แสดงควำมพยำยำมในกำรท ำงำนให้ดี 
 พยายามท างานในหน้าที่ให้ถกูต้อง 
  พยายามปฏิบัติงานใหแ้ล้วเสร็จตาม 
ก าหนดเวลา 
 มานะอดทน ขยันหมั่นเพยีรในการท างาน 
  แสดงออกว่าต้องการท างานให้ได้ดีขึ้น 
แสดงความเห็นในเชิงปรับปรุงพัฒนาเมื่อเห็น
ความสูญเปล่า หรอืหยอ่นประสิทธภิาพในงาน 

แสดงสมรรถนะระดบัที่ ๑ และสำมำรถท ำงำนได้
ผลงำนตำมเป้ำหมำยที่วำงไว้ 
 ก าหนดมาตรฐาน  หรือเปา้หมายในการท างาน 
เพื่อให้ได้ผลงานที่ดี 
 ติดตามและประเมินผลงานของตน โดย 
เทียบเคียงกับเกณฑ์มาตรฐาน 
 ท างานได้ตามเป้าหมายที่ผู้บังคับบัญชาก าหนด  
หรือเป้าหมายของหนว่ยงานที่รับผิดชอบ 
 มีความละเอียดรอบคอบ เอาใจใส่ ตรวจตรา 
ความถูกต้องเพื่อให้ได้งานที่มีคุณภาพ 

แสดงสมรรถนะระดับที่  ๒ และสำมำรถ
ปรับปรุงวิธีกำรท ำงำนเพื่อให้ได้ผลงำนที่มี
ประสิทธิภำพมำกยิ่งขึ้น 
 ปรับปรุงวิธีการที่ท าให้ท างานได้ดีขึ้น เร็วขึ้น   
มีคุณภาพดีขึ้น หรือมีประสิทธิภาพมากขึ้น หรือ
ท าให้ผู้รับบริการพึงพอใจมากขึ้น 
 เสนอหรือทดลองวิธีการท างานแบบใหม่ที่
คาดว่าจะท าให้งานมีประสิทธิภาพมากขึ้น 

แสดงสมรรถนะระดับที่  ๓ และสำมำรถ
ก ำหนดเป้ำหมำย รวมทั้งพัฒนำงำน เพื่อให้
ได้ผลงำนที่โดดเด่น หรือแตกต่ำงอย่ำงมี
นัยส ำคัญ 
 ก าหนดเป้าหมายที่ท้าทายและเป็นไปได้ 
ยาก เพื่อให้ได้ผลงานที่ดีกว่าเดิมอย่างเห็นได้
ชัด พัฒนาระบบ ขั้นตอน วิธีการท างาน 
เพื่อให้ได้ผลงานที่โดดเด่น หรือแตกต่างไม่เคย
มีผู้ใดท าได้มาก่อน 

แสดงสมรรถนะระดบัที่ ๔ และกล้ำตดัสินใจ  
แม้ว่ำกำรตดัสินใจน้ันจะมีควำมเสี่ยง เพื่อให้
บรรลุเปำ้หมำยของหน่วยงำนหรือ
สถำบันอุดมศึกษำ 
 ตัดสินใจได้ โดยมีการค านวณผลได้ผลเสีย 
อย่างชัดเจน และด าเนินการ เพื่อให้ภาครัฐและ
ประชาชนได้ประโยชน์สูงสุด 
 บริหารจัดการและทุ่มเทเวลา  ตลอดจน
ทรัพยากร เพื่อให้ได้ประโยชน์สูงสุดต่อภารกิจ
ของหน่วยงานตามที่วางแผนไว้ 

เกณฑ์กำรประเมินพฤติกรรมในกำรปฏิบัติงำน ระดับ 
๑ (ผ่ำนเกณฑ์กำรประเมินจ ำนวน ๓ ข้อ) 
๑.พยายามท างานที่ได้รับมอบหมายให้  ถูกต้อง 
๒. มานะ อดทน ขยัน หมั่นเพยีรในการ 
ท างานให้แล้วเสร็จตามมาตรฐานการปฏิบัติงาน 
๓.รับผิดชอบและส่งงานได้ตามเวลาที่ก าหนด 
๔. ท างานได้ดีขึ้น ถามถึงวิธีการ หรือขอ 
ค าแนะน าอย่างกระตอืรือร้น และสนใจใฝ่รู้ 
๕.แสดงความเห็นในเชิงปรับปรุงพัฒนาเมื่อ 
เห็นถึงส่ิงที่ก่อให้เกิดการสูญเปล่า หรือหย่อน 
ประสิทธิภาพในการท างาน 

 

เกณฑ์กำรประเมินพฤติกรรมในกำรปฏิบัตงิำน 
ระดับ ๒  
๑. ผ่านเกณฑ์การประเมินฯ ในระดับ ๑ และมี
พฤติกรรม ในการปฏิบัติงาน ดังต่อไปนี ้จ านวน ๓ 
ข้อ  
๒..ติดตามและประเมินผลงานของตนตามเกณฑ์
มาตรฐานการปฏบิัติงาน 
๓.ร้อยละความส าเร็จของชิ้นงานที่ได้รับมอบหมาย 
๔.ร้อยละความส าเร็จของชิ้นงานที่ได้รับมอบหมาย
ที่ถูกต้อง 
๕.ร้อยละความส าเร็จของชิ้นงานที่ได้รับมอบหมาย
ที่ถูกต้อง  รวดเร็ว ประหยัดทรัพยากร และ
สอดคล้องกับเป้าหมายของหนว่ยงาน 
 

เกณฑ์กำรประเมินพฤติกรรมในกำรปฏิบัตงิำน 
ระดับ ๓  
๑. ผ่านเกณฑ์การประเมินฯ ในระดับ ๒ และมี
พฤติกรรมในการปฏบิัติงาน ดังต่อไปนี้ จ านวน 
๓ ข้อ  
๒. มีแผนงานปรับปรุงผลการด าเนินงาน 
๓.ปรับปรุงวิธีการท างานได้ดีขึ้นอย่างมี
ประสิทธิภาพ 
๔.จ านวนผลงานที่มีการปรับปรุงวิธกีารท างาน
ได้ดีขึ้น 
๕. จ านวนวิธกีารท างานแบบใหม่ที่คาดว่าจะท า
ให้งานมีประสิทธิภาพมากกว่าเดิมเพื่อให้ได้
ผลงานตามที่ก าหนดไว ้

เกณฑ์กำรประเมินพฤติกรรมในกำร
ปฏิบตัิงำน ระดบั ๔  
๑. ผ่านเกณฑ์การประเมินฯ ในระดับ ๓ และมี
พฤติกรรมในการปฏบิัติงาน ดังต่อไปนี้ จ านวน 
๓ ข้อ  
๒. จ านวนวิธกีารท างานแบบใหม่ที่ท าให้งานมี
ประสิทธิภาพมากกว่าเดิมเพื่อให้ได้ผลงาน
ตามที่ก าหนดไว ้และบรรลุเป้าหมายของงาน 
๓.จ านวนวิธีการท างานแบบใหม่ที่ท าใหง้านมี
ประสิทธิภาพมากกว่าเดิมเพื่อให้ได้ผลงาน
ตามที่ ก าหนดไว้ และบรรลุเป้าหมายของ
หน่วยงาน 
๔.จ านวนผลงานที่มีการก าหนดเป้าหมายที่ท้า
ทายและเป็นไปได้ยาก เพือ่ให้ได้ผลงานที่ดี
กว่าเดิมอย่างเห็นได้ชัด 
๕. จ านวนผลงานที่มกีารพัฒนาระบบ ขัน้ตอน 
วิธีการ ท างาน เพื่อให้ได้ผลงานที่โดดเด่น หรือ
แตกต่างไม่เคยมีผู้ใดท าได้มาก่อน 
 

เกณฑ์กำรประเมินพฤติกรรมในกำรปฏิบัตงิำน 
ระดับ ๕  
๑. ผ่านเกณฑ์การประเมินฯ ในระดับ ๔ และมี
พฤติกรรมในการปฏบิัติงาน ดังต่อไปนี้ จ านวน ๓ 
ข้อ  
๒.จ านวนผลงานที่โดดเด่น หรือแตกต่างไม่เคยมี
ผู้ใดท าได้มาก่อนอยา่งน้อย  ๑ กระบวนงาน 
๓.จ านวนผลงานที่โดดเด่น หรือแตกต่างไม่เคยมี
ผู้ใดท าได้มาก่อนอยา่งน้อย  ๒ กระบวนงาน 
๔.ตัดสินใจได้ โดยมีการค านึงถึงผลได้ผลเสียอย่าง
ชัดเจน และด าเนินการ เพื่อใหภ้าครัฐและ
ประชาชนได้ประโยชน์สูงสุด 
๕.บริหารจัดการและทุ่มเทเวลา  ตลอดจน
ทรัพยากร  เพื่อให้ได้ประโยชน์สูงสุดต่อภารกิจ
ของ  หนว่ยงาน  ตามที่วางแผนไว ้

 
 



 
 

สมรรถนะ (Competency) ๔. ควำมร่วมแรงรว่มใจ (กำรท ำงำนเป็นทีม) (Teamwork-TW) 
นิยำมศัพท์สมรรถนะ 

(Competency Definition) 
ควำมตั้งใจที่จะท ำงำนร่วมกับผู้อ่ืน เป็นส่วนหนึ่งของทีม หน่วยงำน หรือสถำบันอุดมศึกษำ โดยผู้ปฏิบตัิมีฐำนะเปน็สมำชิก ไม่จ ำเป็นต้องมีฐำนะหัวหน้ำทีม รวมทั้งควำมสำมำรถในกำรสร้ำงและ
รักษำสัมพันธภำพกับสมำชิกในทีม 

รำยละเอียดของควำมสำมำรถในแตล่ะระดับ (Competency Description) 
ระดับที ่๐ : ไม่แสดงสมรรถนะด้ำนน้ี หรือแสดงอยำ่งไม่ชดัเจน 

ระดับที ่๑ ระดับที ่๒ ระดับที ่๓ ระดับที ่๔ ระดับที ่๕ 
ท ำหน้ำทีข่องตนในทีมให้ส ำเร็จ 
 สนับสนุนการตัดสินใจของทีม และท างานใน
ส่วนที่ตนได้รับมอบหมาย 
 รายงานให้สมาชิกทราบความคืบหนา้ของ
การด าเนินงานของตนในทีม 
 ให้ข้อมูล ที่เป็นประโยชน์ต่อการท างานของ

ทีม 
 

แสดงสมรรถนะระดบัที ่๑ และให้ควำมร่วมมือ
ในกำรท ำงำนกับเพื่อนร่วมงำน 
 สร้างสัมพันธ์ เข้ากับผู้อื่นในกลุ่มได้ดี 
 ให้ความร่วมมือกับผู้อื่นในทีมด้วยด ี
 กล่าวถึงเพื่อนรว่มงานในเชิงสร้างสรรค์และ 
แสดงความเชื่อมั่นในศักยภาพของเพื่อนร่วมทีม
ทั้งต่อหน้าและลับหลัง 

แสดงสมรรถนะระดบัที ่๒  และประสำน
ควำมร่วมมือของสมำชิกในทมี 
 รับฟังความเห็นของสมาชิกในทีม และเต็มใจ
เรียนรู้จากผู้อื่น 
 ตัดสินใจหรือวางแผนงานร่วมกันในทมีจาก
ความคิดเห็นของเพื่อนร่วมทีม 
 ประสานและส่งเสริมสัมพันธภาพอันดีในทีม
เพื่อสนับสนุนการท างานรว่มกันให้มี
ประสิทธิภาพยิ่งขึ้น 

แสดงสมรรถนะระดบัที ่๓  และสนับสนุน 
ช่วยเหลือเพื่อนร่วมทีม เพื่อให้งำนประสบ
ควำมส ำเร็จ 
 ยกย่อง และให้ก าลังใจเพื่อนร่วมทีมอย่าง
จริงใจ 
 ให้ความช่วยเหลือเกื้อกูลแก่เพื่อนร่วมทีม 
แม้ไม่มีการร้องขอ 
 รักษามิตรภาพอันดีกับเพื่อนรว่มทีม เพื่อ
ช่วยเหลือกันในวาระตา่งๆให้งานส าเร็จ 

แสดงสมรรถนะระดบัที ่๔  และสำมำรถน ำทีม
ให้ปฏบิัตภิำรกิจให้ได้ผลส ำเร็จ 
 เสริมสร้างความสามัคคีในทีม โดยไม่ค านึง
ความชอบหรือไม่ชอบส่วนตน 
 คลี่คลาย หรือแก้ไขข้อขัดแย้งที่เกิดขึ้นในทีม 
 ประสานสัมพันธ ์สร้างขวัญก าลังใจของทีมเพื่อ
ปฏิบัติภารกิจของสถาบันอุดมศึกษาใหบ้รรลุผล   

เกณฑ์กำรประเมินพฤติกรรมในกำรปฏิบัติงำน ระดับ ๑ 
(ผ่ำนเกณฑ์กำรประเมินจ ำนวน ๓ ข้อ)  

เกณฑ์กำรประเมินพฤติกรรมในกำรปฏิบัตงิำน 
ระดับ ๒  

เกณฑ์กำรประเมินพฤติกรรมในกำร
ปฏิบตัิงำน ระดบั ๓  

เ กณฑ์ ก ำ รป ร ะ เ มิ นพฤติ ก ร รม ในก ำ ร
ปฏิบัติงำน ระดับ ๔  

เกณฑ์กำรประเมินพฤติกรรมในกำรปฏิบัติงำน 
ระดับ ๕  

๑. ปฏิบัติงานที่ได้รับมอบหมายจากหัวหน้า
หรือทีมงานให้ส าเร็จได้ด้วยตนเอง 
๒. รับผิดชอบภาระงานของตน และสามารถ
ปฏิบัติงาน ได้ส าเร็จตามมอบหมาย 
๓. สามารถรายงานผลการด าเนินงาน หรือ
ความก้าวหนา้ ของงานให้สมาชกิในทีมทราบ 
๔. สนับสนุนแนวคิด โครงการ กิจกรรม หรือ
กระบวนการท างานของทีม และยอมปฏิบัติ
ตามมติของทีม 
๕. เมื่อได้รับข้อมูล ข่าวสาร เทคโนโลยีใหม่ 
หรือองค์ความรู้ใหม่ที่เห็นว่าจะเป็นประโยชน์
ต่อการท างานของทีมจะน ามาถ่ายทอดให้
สมาชิกในทีมทราบ  
 
 

๑. ผ่านเกณฑ์การประเมินฯ ในระดับ ๑ และมี
พฤติกรรม ในการปฏิบัติงาน ดังต่อไปนี ้จ านวน 
๓ ข้อ  
๒.ช่วยเหลือทีมงานในเร่ืองที่เกี่ยวข้องกบัภาระ
งานที่รับผิดชอบรวมถึงเรื่องที่เกี่ยวเนื่อง 
๓.ร่วมยินดี และสนบัสนุนในทางสร้างสรรค์ เมื่อมี
ผู้กล่าวชื่นชมสมาชกิในทีมในทางสร้างสรรค์ 
๔. ชื่นชมหรือชมเชยกับบุคคลอื่นถึงสมาชิกในทีม
ในทางสร้างสรรค์ทุกครั้งที่มีโอกาส 
๕.แสดงความชื่นชมสมาชิกเมื่อทราบขา่วว่า 
สมาชิกได้ท าสิ่งที่เป็นประโยชน์ต่อสว่นรวม หรือ
ต่อองค์กร 

๑. ผ่านเกณฑ์การประเมินฯ ในระดับ ๒ และมี
พฤติกรรม ในการปฏิบัติงาน ดังต่อไปนี ้จ านวน 
๓ ข้อ  
๒.รับฟังความคิดเห็นที่แตกต่างของสมาชิกใน
ทีมและตัดสินใจตามความเห็นสว่นใหญข่องทีม 
๓. สนับสนุนให้การท างานของทีมบรรลุ 
เป้าหมายโดยการเข้าไปช่วยเหลือสมาชกิแก้ไข 
ปัญหาเมื่อที่ได้รับการขอร้องจากสมาชิกในทีม 
๔.การเปิดโอกาสให้สมาชิกในทีม 
น าเสนอและแลกเปลีย่นความคิดเห็น 
องค์ความรู้ ประสบการณ์ซ่ึงกันและกัน 
เพื่อให้เกิดองค์ความรู้ใหม่ 
๕. ประชุม สัมมนาเพือ่รับฟังความคิดเหน็ที่ 
หลากหลายของสมาชิกในทีมทุกคนที่จะ 
ตัดสินใจ และวางแผนงานโครงการกิจกรรม 
ต่อไป 

๑. ผ่านเกณฑ์การประเมินฯ ในระดับ ๓ และมี
พฤติกรรม ในการปฏิบัติงาน ดังต่อไปนี ้
จ านวน ๓ ขอ้  
๒. สร้างขวัญและก าลังใจให้แก่สมาชิกในทีม 
ด้วยการยกย่อง ชมเชยเมื่อสมาชิกสร้างงาน
หรือประโยชน์ให้แก่ทีม 
๓.ให้ความช่วยเหลือเกื้อกูลแก่เพื่อนรว่มทีม แม ้
ไม่มีการร้องขอ 
๔.กระตุ้นและส่งเสริมให้สมาชิกในทีมมีขวัญ 
และก าลังใจในการสร้างประโยชน์แก่ทีม 
๕.สนับสนุนด้านทรัพยากร เช่น เครื่อง 
คอมพิวเตอร์ โทรศัพท์ และบุคลากรเปน็ต้น 
เพื่อช่วยกิจกรรม โครงการให้ส าเร็จ  
 
 

๑. ผ่านเกณฑ์การประเมินฯ ในระดับ ๔ และมี
พฤติกรรม ในการปฏิบัติงาน ดังต่อไปนี ้จ านวน 
๓ ข้อ  
๒. ส่งเสริมและสนับสนุนให้สมาชิกในทีมสร้าง
สัมพันธภาพกับบุคลากรหนว่ยงานอื่นทัง้ภายใน
และภายนอกหน่วยงาน เพือ่ให้เกิดเครือข่าย
วิชาชีพ 
๓. สนับสนุนในการสร้างกิจกรรม /โครงการที่จะ 
ส่งเสริมให้สมาชิกทุกคนในทีมตระหนักถึงการ 
ร่วมแรงร่วมใจกันในรูปแบบตา่งๆ 
๔.สนับสนุนให้เกิดวัฒนธรรมการท างานเป็นทีม
ในหน่วยงาน 
๕.ให้ความส าคัญในการสร้างเครือข่าย 
ระหว่างสาขาวิชาชีพทั้งในหน่วยงานและ 
นอกหน่วยงาน 
 
 

 

 

 



 

 

สมรรถนะ (Competency) ๕. กำรยดึมั่นในควำมถูกต้องชอบธรรม และจรยิธรรม (Integrity-ING) 
นิยำมศัพท์สมรรถนะ 

(Competency Definition) 
กำรด ำรงตนและประพฤตปิฏบิัติอยำ่งถูกต้องเหมำะสมทั้งตำมกฎหมำยคุณธรรม จรรยำบรรณแห่งวิชำชีพ และจรรยำบรรณขำ้รำชกำรเพื่อรักษำศักดิ์ศรแีห่งควำมเป็นขำ้รำชกำร 

รำยละเอียดของควำมสำมำรถในแตล่ะระดับ (Competency  Description) 
ระดับที ่๐  ไม่แสดงสมรรถนะด้ำนน้ี หรือแสดงอย่ำงไม่ชดัเจน 

ระดับที ่๑ ระดับที ่๒ ระดับที ่๓ ระดับที ่๔ ระดับที ่๕ 
มีควำมสุจริต 
 ปฏิบัติหน้าที่ดว้ยความสุจริต ไม่เลือกปฏิบัต ิ

ถูกต้องตามกฎหมาย และวินยัข้าราชการ 
 แสดงความคิดเห็นตามหลักวิชาชีพอย่างสุจริต 
 

แสดงสมรรถนะระดบัที ่๑ และมีสัจจะเชื่อถือได้ 
 รักษาค าพูด มีสัจจะ และเช่ือถือได้ 
 แสดงให้ปรากฏถึงความมจีิตส านึกในความเป็น

ข้าราชการ 
 

แสดงสมรรถนะระดบัที ่๒ และยึดมั่นใน
หลักกำร 
 ยึดมั่นในหลักการ จรรยาบรรณแห่งวชิาชีพ 
และจรรยาบรรณข้าราชการไม่เบี่ยงเบนด้วย
อคติหรือผลประโยชน ์กล้ารับผิด และ
รับผิดชอบ 
 เสียสละความสุขส่วนตนเพื่อให้เกิดประโยชน์

แก่ทางราชการ 

แสดงสมรรถนะระดบัที ่๓ และยืนหยดัเพื่อ
ควำมถูกต้อง 
 ยืนหยัดเพื่อความถูกต้องโดยมุ่งพิทักษ์ 
ผลประโยชน์ของทางราชการ แม้ตกอยู่ใน 
สถานการณ์ที่อาจยากล าบาก 
 กล้าตัดสินใจ ปฏิบัติหน้าที่ราชการด้วย 
ความถูกต้อง เป็นธรรม แม้อาจกอ่ความไม่พึง 
พอใจให้แก่ผู้เสียประโยชน ์

แสดงสมรรถนะระดบัที ่๔ และอุทิศตนเพื่อ
ควำมยุตธิรรม 
 ยืนหยัดพิทักษ์ผลประโยชน์และชื่อเสียง 
ของประเทศชาติแม้ในสถานการณ์ที่อาจ
เส่ียงต่อความมั่นคงในต าแหน่งหน้าที่การ
งาน หรืออาจเสี่ยงภัยตอ่ชีวิต 
       
 

เกณฑก์ำรประเมินพฤติกรรมในกำรปฏิบตัิงำน ระดบั ๑ (ผ่ำน
เกณฑก์ำรประเมินจ ำนวน ๓ ข้อ) 

เกณฑ์กำรประเมินพฤติกรรมในกำรปฏิบัตงิำน 
ระดับ ๒  

เกณฑ์กำรประเมินพฤติกรรมในกำรปฏิบัตงิำน 
ระดับ ๓  

เกณฑ์กำรประเมินพฤติกรรมในกำร
ปฏิบตัิงำน ระดบั ๔  

เกณฑ์กำรประเมินพฤติกรรมในกำร
ปฏิบตัิงำน ระดบั ๕  

๑. การท างานตามที่ได้รับมอบหมายให้ ปฏิบัติ โดย
ไม่ฝ่าฝืนกฎ ระเบยีบวินยัขององค์กร 
๒. ไม่เบียดบังเวลาราชการไปท าธุระส่วนตัวจนท าให้
ราชการเสียหาย 
๓. ปฏิบัติงานด้วยความซ่ือสัตย์ในวิชาชพีของตน
อย่างตรงไปตรงมาจนเป็นที่ยอมรับ 
๔. โต้แย้งอย่างมีเหตุผล หรือแสดงความคิดเห็นที่
แตกต่างในสิ่งที่ตนเห็นว่าไม่ถูกต้องกับเพื่อนร่วมงาน 
หรือหัวหนา้งาน หรือผู้บริหาร  
๕. กล้าแสดงความคิดเห็นของตนอย่างมีเหตุผลและ
ความเป็นไปได้ต่อหัวหน้างาน และหรือที่ประชุม  

๑. ผ่านเกณฑ์การประเมินฯ ในระดับ ๑ และมี
พฤติกรรม ในการปฏิบัติงาน ดังต่อไปนี ้จ านวน ๓ 
ข้อ  
๒. ปฏิบัติงานตามที่ได้รับมอบหมายกับหัวหน้างาน 
หรือหัวหนา้หนว่ยงานให้ส าเร็จ โดยค านึงถึง
ประโยชน์ที่หนว่ยงานจะได้รับเป็นส าคัญ 
๓. ปฏิบัติงานอย่างตรงไปตรงมา และกล้ายอมรับ
ผิดเมื่อตนเองท าผิดพลาด 
๔. อาสาท างานนอกเหนอืจากที่ได้รับมอบหมาย
ด้วยความเต็มใจแมว้่าจะมีภาระงานมาก 
๕.ปฏิบัติงานด้วยความ พยายาม มุมานะท างานให้
ส าเร็จ ตลอดจนการให้ก าลังใจเพื่อนร่วมงาน  

๑. ผ่านเกณฑ์การประเมินฯ ในระดับ ๒ และมี
พฤติกรรม ในการปฏิบัติงาน ดังต่อไปนี ้จ านวน 
๓ ข้อ  
๒. ครองตน ครองคน ครองงานตามหลักการ
ของจรรยาบรรณของข้าราชการและเปน็
แบบอยา่งที่ดี  
๓. เป็นแบบอย่างที่ดีในการเสียสละเวลาที่เป็น
ความสุขส่วนตัว เพื่อให้เกิดผลผลิตที่เปน็
ประโยชน์ต่อหน่วยงาน 
๔.กล้าแสดงออกในมุมมองที่เห็นแตกต่างอย่าง
ตรงไปตรงมาตามหลักวิชาชีพของตน 
๕.กล้าปฏิเสธ หรือไม่ปฏบิัติตามในกรณีที่ถูก
ผลักดันให้ ปฏิบัติงานที่ตนเห็นว่าไม่ถูกต้องตาม
หลักวิชาชพี หรอืตามระเบียบราชการ หรือไม่
มั่นคงต่อหน้าที่ราชการ 
 

๑. ผ่านเกณฑ์การประเมินฯ ในระดับ ๓ และ
มีพฤติกรรม ในการปฏิบัติงาน ดังต่อไปนี้ 
จ านวน ๓ ขอ้  
๒. ปฏิบัติงานด้วยความถูกต้องตามหลัก
กฎหมาย และจรรยาบรรณวิชาชีพ  
๓. มุ่งมั่นในการปฏิบัติงานโดยมุ่งพิทักษ์
ผลประโยชน์ของทางราชการเป็นหลัก  
๔. กล้าตัดสินใจและแก้ปัญหาได้อยา่งถูกต้อง 
เป็นธรรมและโปร่งใส 
๕. กล้าตัดสินใจและแก้ปัญหาได้อยา่งถูกต้อง 
เป็นธรรม  โปร่งใส โดยค านึงถึงประโยชน์ต่อ
ราชการเป็นหลัก ถึงแม้วา่จะก่อให้เกิดความไม่
พึงพอใจให้แก่ผู้มีสว่นได้ส่วนเสีย    
 
 
 

๑.ผ่านเกณฑ์การประเมินฯ ในระดับ ๔ และ
มีพฤติกรรม ในการปฏิบัติงาน ดังต่อไปนี้ 
จ านวน ๓ ขอ้  
๒. ประพฤติ ปฏิบัติตวัด้วยศักดิ์ศรีของความ
เป็นข้าราชการไทย 
๓. ยืนหยัด พิทกัษ์ผลประโยชน์และชื่อเสียง
ของคณะ/หน่วยงานจนเป็นเอกลักษณ์ 
และอัตลักษณ์ของ คณะ/หนว่ยงาน 
๔. ยืนหยัด พิทกัษ์ผลประโยชน์และชื่อ 
เสียงของมหาวิทยาลัยจนเป็นเอกลักษณ ์
และอัตลักษณ์ของมหาวิทยาลัย  
๕.ยืนหยัด พิทักษ์ผลประโยชนแ์ละชื่อ 
เสียงของมหาวิทยาลัยจนเป็นเอกลักษณ ์
และอัตลักษณ์ของมหาวิทยาลัย แม้จะอยู่
บนพื้นฐานความเส่ียงต่อ ความมั่นคงใน
ต าแหน่งหน้าที่ราชการ และความปลอดภัย
ชีวิตและทรัพย์สิน 

 
 


