
 
ประกาศมหาวิทยาลัยเชียงใหม 

เร่ือง  หลักเกณฑและวิธีการประเมินเพื่อเปล่ียนสถานภาพเปนพนักงานมหาวิทยาลัย 
---------------------------- 

 

 เพื่อใหการประเมินขาราชการหรือลูกจางประจําที่แสดงเจตนาเปลี่ยนสถานภาพเปนพนักงาน
มหาวิทยาลัย เปนไปดวยความเรียบรอย  ฉะนั้น อาศัยอํานาจตามความในมาตรา 25(3) ประกอบกับมาตรา 76 
วรรคสี่ แหงพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยเชียงใหม พ.ศ. 2551 ประกาศมหาวิทยาลัยเชียงใหม เร่ืองหลักเกณฑ
และวิธีการแสดงเจตนาเปลี่ยนสถานภาพ จากขาราชการหรือลูกจางประจําเปนพนักงานมหาวิทยาลัยเชียงใหม 
ลงวันที่ 17 พฤษภาคม 2551 และมติคณะกรรมการบริหารงานบุคคลของมหาวิทยาลัย ในคราวประชุมครั้งที่      
1/2552 เมื่อวันที่ 16 กุมภาพันธ 2552 และครั้งที่ 2/2552 เมื่อวันที่ 5 มีนาคม 2552 จึงกําหนดหลักเกณฑและ
วิธีการประเมินเพื่อเปลี่ยนสถานภาพจากขาราชการและลูกจางประจําไปเปนพนักงานมหาวิทยาลัย ไวดังนี้ 
 ขอ 1. การแสดงเจตนาเปลี่ยนสถานภาพเปนพนักงานมหาวิทยาลัย ใหผูแสดงเจตนาเลือกและยื่น
หนังสือแสดงเจตนา ภายในชวงเวลาตามรอบที่มหาวิทยาลัยกําหนดโดยไมใหยื่นลวงหนาขามรอบ ดังนี้ 
  1.1 รอบที่ 1 วันที่ 2 เมษายน พ.ศ. 2552 (ยื่นตั้งแตวันที่ 7 มีนาคม 2552 - 2 เมษายน 2552)  
  1.2 รอบที่ 2 วันที่ 2 ตุลาคม พ.ศ. 2552 (ยื่นตั้งแตวันที่ 3 เมษายน 2552 - 2 ตุลาคม 2552) 

1.3 รอบที่ 3 วันที่ 2 เมษายน พ.ศ. 2553 (ยื่นตั้งแตวันที่ 3 ตุลาคม 2552 - 2 เมษายน 2553) 
1.4 รอบที่ 4 วันที่ 2 ตุลาคม พ.ศ. 2553 (ยื่นตั้งแตวันที่ 3 เมษายน 2553 - 2 ตุลาคม 2553)  
1.5 รอบที่ 5 วันที่ 7 มีนาคม พ.ศ. 2554 (ยื่นตั้งแตวันที่ 3 ตุลาคม 2553 - 7 มีนาคม 2554) 

 ใหสวนงานสงหนังสือแสดงเจตนาและเอกสารที่เกี่ยวของ ใหกองบริหารงานบุคคล สํานักงาน
มหาวิทยาลัย ภายในรอบระยะเวลาที่ระบุในขอ 1.1-1.5 กอนเวลา 16.30 น. และเมื่อไดมีการลงทะเบียนรับ
หนังสือแสดงเจตนาแลวจะถอนมิได  
 ขอ 2. ใหสวนงานแตงตั้งคณะกรรมการประเมินผูแสดงเจตนาเปลี่ยนสถานภาพเปนพนักงาน
มหาวิทยาลัย โดยใหแตงตั้งผูที่เกี่ยวของจํานวนไมนอยกวา 3 คนเปนคณะกรรมการ และใหหัวหนาสวนงาน
หรือรองหัวหนาสวนงานเปนประธาน ทั้งนี้ จะตองมีผูบังคับบัญชาชั้นตนรวมเปนกรรมการดวย 
 กรณีสํานักงานสภามหาวิทยาลัย สํานักงานมหาวิทยาลัย และสํานักงานการตรวจสอบภายใน ให
แตงตั้งผูที่เกี่ยวของจํานวนไมนอยกวา 3 คนเปนคณะกรรมการ และใหรองอธิการบดีที่อธิการบดีมอบหมายเปน
ประธาน และจะตองมีผูบังคับบัญชาชั้นตนรวมเปนกรรมการดวย 
 ขอ 3. การประเมินเพื่อเปลี่ยนสถานภาพเปนพนักงานมหาวิทยาลัย ใหประเมินตามแบบที่กําหนด
ทายประกาศนี้ ทั้งนี้ การประเมินจะตองยึดถือหลักการถูกตอง เปนธรรม โปรงใส สามารถตรวจสอบได และ
คํานึงถึงประโยชนที่สวนงานและมหาวิทยาลัยจะไดรับ  
 ขอ 4. การประเมินตองผานความเห็นชอบของคณะกรรมการบริหารประจําสวนงาน แลวแจงให
คณะกรรมการอํานวยการประจําสวนงานเพื่อรับทราบ  
 กรณีสํานักงานสภามหาวิทยาลัย สํานักงานมหาวิทยาลัย และสํานักงานการตรวจสอบภายใน การ
ประเมินตองผานความเห็นชอบของคณะกรรมการที่อธิการบดีเปนผูแตงตั้ง 
 

 
 





 
 

แบบประเมิน 
เพื่อเปลี่ยนสถานภาพเปนพนกังานมหาวิทยาลัย สายวิชาการ (คณาจารย) 

(ใชเฉพาะปท่ี 2 ถึงปท่ี 3 ต้ังแตวันที่ 7 มีนาคม 2552 – 7 มีนาคม 2554) 
----------------------- 

 
ช่ือ-สกุล................................................................................ตําแหนง...............................................ระดับ....... 
สังกัด.....................................................................................คณะ..................................................................... 
 
การประเมิน 

1. ใหประเมนิทุกขอ โดยใหทําเครื่องหมาย  ในชองระดับการประเมนิ 
2. ระดับการประเมินมี 2 ระดับ คือ ผาน และไมผาน  
3. เกณฑการประเมิน  

3.1 ดานภารกิจหลัก 
1) การเรียนการสอน ตองผานการประเมิน  
2) งานวิจยั ประเมินตามความเหมาะสม และ 

3.2 ผลรวมของรายการประเมนิตองผานสองในสามของรายการประเมินทัง้หมด 
จึงจะผานการประเมิน 

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 
  
ความเห็นของสวนงาน 

(........) เหน็สมควรใหเปลีย่นสถานภาพเปนพนักงานมหาวิทยาลัย   
(........) ยังไมเห็นสมควรใหเปลี่ยนสถานภาพ เนื่องจากไมผานเกณฑการประเมิน  

ทั้งนี้ ไดผานความเหน็ชอบจากคณะกรรมการบริหารประจําสวนงาน ในคราวประชุมครั้งที่......./.............. เมื่อ
วันที่...................................................แลว  
 
     (ลงชื่อ) ................................................................... 
     ตําแหนง................................................................. 
                                 หัวหนาสวนงาน 

 
 

 
 
 



 
 

รายการประเมินเพื่อเปลี่ยนสถานภาพเปนพนักงานมหาวิทยาลัย สายวิชาการ (คณาจารย) 
ช่ือ-สกุล................................................................................ตําแหนง...............................................ระดับ....... 
สังกัด.....................................................................................คณะ..................................................................... 
 

รายการประเมิน ผาน ไมผาน หมายเหต ุ
ก. ดานภารกิจหลัก    
   1.  การเรียนการสอน    

   2.  งานวิจัย    

ข. ดานภารกิจรอง    
   1.  งานพัฒนานักศึกษา    

   2.  งานบริการวิชาการ    

   3.  งานบริหาร    

   4.  งานอื่นๆ ที่ไดรับมอบหมาย    

ค. ดานพฤติกรรมการทํางาน/คุณลักษณะสวนบุคคล      
   1.  ความมีวินัย คุณธรรม จริยธรรม    

   2.  มีความสนใจใฝรูแสวงหาความรูเพิ่มเติม    

   3.  มีความกระตือรือรนและมีความตั้งใจในการทํางาน    

   4.  มีความเสียสละและอุทิศเวลาในการทํางาน    

   5.  การใหความรวมมือกับงานสวนงาน และการทํางานรวมกับผูอื่น    

   6.  มีมนุษยสัมพันธที่ดี    

รวม    

 
 

                                ลงช่ือ ……………………………………………….…… ประธานกรรมการ 
  (..................................................................................) 
                                ลงช่ือ ……………………………………………….…… กรรมการ 
  (..................................................................................) 
                                ลงช่ือ ……………………………………………….…… กรรมการ 
  (..................................................................................) 
          วันที่...........เดือน.......................พ.ศ........... 

 
 
 
 
 

 



 
แบบประเมิน 

เพ่ือเปลี่ยนสถานภาพเปนพนักงานมหาวิทยาลัย สายวิชาการ (นักวิจัย) 
(ใชเฉพาะปท่ี 2 ถึงปท่ี 3 ต้ังแตวันที่ 7 มีนาคม 2552 – 7 มีนาคม 2554) 

 
--------------------- 

 
ช่ือ-สกุล................................................................................ตําแหนง...............................................ระดับ....... 
สังกัด................................................................................................................................................................. 
การประเมิน 

1. ใหประเมนิทุกขอ โดยใหทําเครื่องหมาย  ในชองระดับการประเมนิ 
2. ระดับการประเมินมี 2 ระดับ คือ ผาน และไมผาน  
3. เกณฑการประเมิน  

3.1 ดานภารกิจหลักตองผานทุกรายการประเมนิ และ 
3.2 ผลรวมของรายการประเมนิตองผานสองในสามของรายการประเมินทัง้หมด 
จึงจะผานการประเมิน 

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 
  
ความเห็นของสวนงาน 

(........) เหน็สมควรใหเปลีย่นสถานภาพเปนพนักงานมหาวิทยาลัย   
(........) ยังไมเห็นสมควรใหเปลี่ยนสถานภาพ เนื่องจากไมผานเกณฑการประเมิน  

ทั้งนี้ ไดผานความเหน็ชอบจากคณะกรรมการบริหารประจําสวนงาน ในคราวประชุมครั้งที่........../...............เมื่อ
วันที่.....................................................แลว 
 
     (ลงชื่อ) ................................................................... 
     ตําแหนง................................................................. 
                                 หัวหนาสวนงาน 

 
 

 
 
 
 
 



 
 

รายการประเมินเพื่อเปลี่ยนสถานภาพเปนพนักงานมหาวิทยาลัย สายวิชาการ (นักวิจัย) 
ช่ือ-สกุล................................................................................ตําแหนง...............................................ระดับ....... 
สังกัด.....................................................................................คณะ..................................................................... 

รายการประเมิน ผาน ไมผาน หมายเหตุ 
ก. ดานภารกิจหลัก    
   1.  งานวิจัย (ใหพิจารณางบประมาณ  จํานวนโครงการ   

   หัวหนาโครงการ การตีพิมพ) 
   

ข. ดานภารกิจรอง    
   1.  การพัฒนางาน    

   2.  งานบริการวิชาการ    

   3.  การเรียนการสอน(ชวยสอน)    

   4.  งานอื่น ๆ ที่ไดรับมอบหมาย    

ค. ดานพฤติกรรมการทํางาน/คุณลักษณะสวนบุคคล      
   1.  ความมีวินัย คุณธรรม จริยธรรม    

   2.  มีความสนใจใฝรูแสวงหาความรูเพิ่มเติม    

   3.  มีความกระตือรือรนและมีความตั้งใจในการทํางาน    

   4.  มีความเสียสละและอุทิศเวลาในการทํางาน    

   5.  การใหความรวมมือกับงานสวนงาน และการทํางานรวมกับผูอื่น    

   6.  มีมนุษยสัมพันธที่ดี    

รวม    

 
 

                                ลงช่ือ ……………………………………………….…… ประธานกรรมการ 
  (..................................................................................) 
                                ลงช่ือ ……………………………………………….…… กรรมการ 
  (..................................................................................) 
                                ลงช่ือ ……………………………………………….…… กรรมการ 
  (..................................................................................) 
          วันที่...........เดือน.......................พ.ศ........... 

 
 
 
 
 
 
 



 

แบบประเมิน 
เพ่ือเปลี่ยนสถานภาพเปนพนักงานมหาวิทยาลัย สายปฏิบัติการ  

(กลุมบรหิารจัดการ)  
(ใชเฉพาะปท่ี 2 ถึงปท่ี 3 ต้ังแตวันที่ 7 มีนาคม 2552 – 7 มีนาคม 2554) 

 
---------------- 

 
ช่ือ-สกุล................................................................................ตําแหนง...............................................ระดับ....... 
สังกัด................................................................................................................................................................. 
การประเมิน 

1. ใหประเมนิทุกขอ โดยใหทําเครื่องหมาย  ในชองระดับการประเมนิ 
2. ระดับการประเมินมี 2 ระดับ คือ ผาน และไมผาน  
3. เกณฑการประเมิน  

3.1 ดานภารกิจหลักตองผานทุกรายการประเมนิ และ 
3.2 ผลรวมของรายการประเมนิตองผานสองในสามของรายการประเมินทัง้หมด 
จึงจะผานการประเมิน 

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 
  
ความเห็นของสวนงาน 

(........) เหน็สมควรใหเปลีย่นสถานภาพเปนพนักงานมหาวิทยาลัย   
(........) ยังไมเห็นสมควรใหเปลี่ยนสถานภาพ เนื่องจากไมผานเกณฑการประเมิน  

ทั้งนี้ ไดผานความเหน็ชอบจากคณะกรรมการบริหารประจําสวนงาน หรือคณะกรรมการที่อธิการบดีเปนผู
แตงตั้ง ในคราวประชุมครั้งที.่........./.................... เมือวันที.่...................................................แลว  
 
     (ลงชื่อ) ................................................................... 
     ตําแหนง................................................................. 
                                 หัวหนาสวนงาน 

 

 
 
 
 
 



 
รายการประเมินเพื่อเปลี่ยนสถานภาพเปนพนักงานมหาวิทยาลัย สายปฏิบัติการ (กลุมบรหิารจัดการ) 
ช่ือ-สกุล................................................................................ตําแหนง...............................................ระดับ....... 
สังกัด.....................................................................................คณะ..................................................................... 

รายการประเมิน ผาน ไมผาน หมายเหตุ 
ก. ดานภารกิจหลัก    
   1.  งานบริหาร    
   2.  งานตามมาตรฐานกําหนดตําแหนง    

ข. ดานภารกิจรอง    
   1.  งานพัฒนา/งานบริการวิชาการ    
   2.  งานอื่น ๆ ที่ไดรับมอบหมาย    

ค. ดานพฤติกรรมการทํางาน/คุณลักษณะสวนบุคคล      
   1.  ความมีวินัย คุณธรรม จริยธรรม    
   2.  ภาวะผูนํา    
   3.  การพัฒนาผูใตบังคับบัญชา    

   4.  การนิเทศงานผูอื่น    

   5.  มีความสนใจใฝรูแสวงหาความรูเพิ่มเติม    

   6.  มีความกระตือรือรนและมีความตั้งใจในการทํางาน    

   7.  มีความเสียสละและอุทิศเวลาในการทํางาน    

   8.  การใหความรวมมือกับงานสวนงาน และการทํางานรวมกับผูอื่น    

   9.  มีมนุษยสัมพันธที่ดี    

รวม    

 
 

                                ลงช่ือ ……………………………………………….…… ประธานกรรมการ 
  (..................................................................................) 
                                ลงช่ือ ……………………………………………….…… กรรมการ 
  (..................................................................................) 
                                ลงช่ือ ……………………………………………….…… กรรมการ 
  (..................................................................................) 
          วันที่...........เดือน.......................พ.ศ........... 

 
 
 
 

 
 



 
 

แบบประเมิน 
เพ่ือเปลี่ยนสถานภาพเปนพนักงานมหาวิทยาลัย สายปฏิบัติการ  

(กลุมปฏิบัติการและวิชาชีพ) 
(ใชเฉพาะปท่ี 2 ถึงปท่ี 3 ต้ังแตวันที่ 7 มีนาคม 2552 – 7 มีนาคม 2554) 

---------------- 
 
ช่ือ-สกุล................................................................................ตําแหนง...............................................ระดับ....... 
สังกัด................................................................................................................................................................. 
การประเมิน 

1. ใหประเมนิทุกขอ โดยใหทําเครื่องหมาย  ในชองระดับการประเมนิ 
2. ระดับการประเมินมี 2 ระดับ คือ ผาน และไมผาน  
3. เกณฑการประเมิน 

3.1 ดานภารกิจหลักตองผานทุกรายการประเมนิ และ 
3.2 ผลรวมของรายการประเมนิตองผานสองในสามของรายการประเมินทัง้หมด 
จึงจะผานการประเมิน 

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 
  
ความเห็นของสวนงาน 

(........) เหน็สมควรใหเปลีย่นสถานภาพเปนพนักงานมหาวิทยาลัย   
(........) ยังไมเห็นสมควรใหเปลี่ยนสถานภาพ เนื่องจากไมผานเกณฑการประเมิน  

ทั้งนี้ ไดผานความเหน็ชอบจากคณะกรรมการบริหารประจําสวนงาน หรือคณะกรรมการที่อธิการบดีเปนผู
แตงตั้ง ในคราวประชุมครั้งที.่........./.................... เมือวันที.่...................................................แลว  
 
     (ลงชื่อ) ................................................................... 
     ตําแหนง................................................................. 
                                 หัวหนาสวนงาน 

 

 
 

 
 
 



 
 

รายการประเมินเพื่อเปลี่ยนสถานภาพเปนพนักงานมหาวิทยาลัย สายปฏิบัติการ (กลุมปฏบิัติการและวิชาชีพ) 
ช่ือ-สกุล................................................................................ตําแหนง...............................................ระดับ....... 
สังกัด.....................................................................................คณะ..................................................................... 
 

รายการประเมิน ผาน ไมผาน หมายเหตุ 
ก. ดานภารกิจหลัก    
   1.  งานตามมาตรฐานกําหนดตําแหนง    

ข. ดานภารกิจรอง    
   1.  การพัฒนางาน    
   2.  งานบริการวิชาการ    
   3.  งานอื่นๆ ที่ไดรับมอบหมาย     

ค. ดานพฤติกรรมการทํางาน/คุณลักษณะสวนบุคคล      
   1.  ความมีวินัย คุณธรรม จริยธรรม    
   2.  การพัฒนาตนเอง    
   3.  มีความกระตือรือลน และความตั้งใจในการทํางาน    
   4.  มีความรับผิดชอบ    

   5.  มีความเสียสละและอุทิศเวลาในการทํางาน    
   6.  มีมนุษยสัมพันธที่ดี    
   7. การใหความรวมมือกับงานสวนงานและทํางานรวมกับผูอื่น    

รวม    

 
 

                                ลงช่ือ ……………………………………………….…… ประธานกรรมการ 
  (..................................................................................) 
                                ลงช่ือ ……………………………………………….…… กรรมการ 
  (..................................................................................) 
                                ลงช่ือ ……………………………………………….…… กรรมการ 
  (..................................................................................) 
          วันที่...........เดือน.......................พ.ศ........... 
 

 
 
 

 
 



 
แบบประเมิน 

เพ่ือเปลี่ยนสถานภาพเปนพนักงานมหาวิทยาลัย สายปฏิบัติการ  
(กลุมบรกิาร) 

(ใชเฉพาะปท่ี 2 ถึงปท่ี 3 ต้ังแตวันที่ 7 มีนาคม 2552 – 7 มีนาคม 2554) 
---------------- 

 
ช่ือ-สกุล................................................................................ตําแหนง...............................................ระดับ....... 
สังกัด................................................................................................................................................................. 
การประเมิน 

1. ใหประเมนิทุกขอ โดยใหทําเครื่องหมาย  ในชองระดับการประเมนิ 
2. ระดับการประเมินมี 2 ระดับ คือ ผาน และไมผาน  
3. เกณฑการประเมิน 

3.1 ดานภารกิจหลักตองผานทุกรายการประเมนิ และ 
3.2 ผลรวมของรายการประเมนิตองผานสองในสามของรายการประเมินทัง้หมด 
จึงจะผานการประเมิน 

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 
  
ความเห็นของสวนงาน 

(........) เหน็สมควรใหเปลีย่นสถานภาพเปนพนักงานมหาวิทยาลัย   
(........) ยังไมเห็นสมควรใหเปลี่ยนสถานภาพ เนื่องจากไมผานเกณฑการประเมิน  

ทั้งนี้ ไดผานความเหน็ชอบจากคณะกรรมการบริหารประจําสวนงาน หรือคณะกรรมการที่อธิการบดีเปนผู
แตงตั้ง ในคราวประชุมครั้งที.่........./................. เมื่อวันที่.........................................แลว  
 
     (ลงชื่อ) ................................................................... 
     ตําแหนง................................................................. 
                                 หัวหนาสวนงาน 
 
 

 
 
 
 
 



 
 

รายการประเมินเพื่อเปลี่ยนสถานภาพเปนพนักงานมหาวิทยาลัย สายปฏิบัติการ (กลุมบริการ) 
ช่ือ-สกุล......................................................................ลูกจางประจํา ตําแหนง................................................... 
สังกัด.....................................................................................คณะ..................................................................... 
 

รายการประเมิน ผาน ไมผาน หมายเหตุ 
ก. ดานภารกิจหลัก    
   1.  งานตามมาตรฐานกําหนดตําแหนง    

ข. ดานภารกิจรอง    
   1.  งานอื่นๆ ตามที่ไดรับมอบหมาย     

ค. ดานพฤติกรรมการทํางาน/คุณลักษณะสวนบุคคล      
   1.  ความมีวินัย คุณธรรม จริยธรรม    
   2.  การพัฒนาตนเอง    
   3.  มีความกระตือรือลน และความตั้งใจในการทํางาน    
   4.  มีความรับผิดชอบ    

   5.  มีความเสียสละและอุทิศเวลาในการทํางาน    
   6.  มีมนุษยสัมพันธที่ดี    
   7. การใหความรวมมือกับงานสวนงานและทํางานรวมกับผูอื่น    

รวม    

 
                                ลงช่ือ ……………………………………………….…… ประธานกรรมการ 
  (..................................................................................) 
                                ลงช่ือ ……………………………………………….…… กรรมการ 
  (..................................................................................) 
                                ลงช่ือ ……………………………………………….…… กรรมการ 
  (..................................................................................) 
          วันที่...........เดือน.......................พ.ศ........... 
 

 
 
 

 
 
 
 

 



 
คํานิยามรายการประเมินเพื่อเปลี่ยนสถานภาพเปนพนักงานมหาวทิยาลัย 

(แนบทายประกาศมหาวิทยาลัยเชียงใหม เรื่อง หลักเกณฑและวิธีการประเมินเพื่อเปลี่ยนสถานภาพเปนพนักงานมหาวิทยาลัย ลงวันที่ 20 มี.ค.52) 
 

 

รายการประเมิน  
 

พิจารณาจาก 

1 ดานภารกิจ   
 1.1 ปริมาณงาน   

       เมื่อเทียบกับเปาหมายที่กําหนดไวตามแผนการปฏิบัติงาน ซึ่ง
เปนเปาหมายที่พิจารณาความเหมาะสมของความยากงาย ธรรมชาติ
ของงาน และขอจํากัดในการบรรลุผลสําเร็จของงานและเทียบกับ
มาตรฐานตําแหนง 

ปริมาณงานเปนไปตามเปาหมายที่กําหนด และเปนไปตามมาตรฐาน
กําหนดตําแหนง 
  

  
  
  

1.2 ผลสัมฤทธ์ิตามแผนงาน 
      ผลสัมฤทธิ์หรือผลลัพธของงานเปรียบเทียบกับแผนงานหรือ
เปาหมายที่สวนงานไดกําหนดไว 

 
ผลผลิตที่ไดสวนใหญเปนไปตามแผนงานที่ไดกําหนดไว เปนที่
ยอมรับ และนําไปใชประโยชนไดเปนสวนใหญ 

2 ดานพฤติกรรมการทํางาน/คณุลักษณะสวนบุคคล   

 2.1 ความมีวินัย คุณธรรม จริยธรรม  
 

การครองตนและประพฤติปฏิบั ติ ถูกตองเหมาะสมทั้งตามหลัก
กฎหมายและวิชาชีพ และมีความตรงตอเวลา 

 2.2 มีความสนใจใฝรูแสวงหาความรูเพิ่มเติม การแสวงหาความรู ทักษะ และวิชาการที่ทันสมัย เพื่อเพิ่มศักยภาพของ
ตนเองอยูเสมอๆ 

 2.3 มีความกระตือรือลนและความตั้งใจในการทํางาน การเอาใจใส  รับผิดชอบงาน  เปนผูมีความเอาใจใสและความ
รับผิดชอบสูง งานที่อยูในความรับผิดชอบสวนใหญมีความสําเร็จและ
ถูกตองสมบูรณ  

 2.4 มีความเสียสละและอุทิศเวลาในการทํางาน  ใหความทุมเท กําลังกาย เวลา ในการปฏิบัติหนาที่เพื่อใหงานสําเร็จอยู
เสมอ 

 2.5 การใหความรวมมือกับงานสวนงานและการทํางานรวมกับผูอื่น การใหความรวมมือในกิจกรรมของสวนรวมตามวาระโอกาสสําคัญที่
สวนงานหรือมหาวิทยาวิทยาลัยจัดขึ้นอยางสม่ําเสมอ และทํางาน
รวมกับผูอื่นไดอยางดีไมกอใหเกิดปญหากับกลุม 

 2.6 มีมนุษยสัมพันธที่ดี พฤติกรรมแสดงออก เมื่ออยูรวมกับผูอื่นดวยมิตรไมตรีอันดี สามารถ
ติดตอสื่ อสารและทํ างานรวมกับผู อื่ นไดทุกกลุ ม  ตลอดจนมี
ความสามารถในการติดตอและประสานงานไดเปนอยางดี 

 2.8 ความรับผิดชอบ 
 

ความตั้งใจที่จะทํางาน ความมุงมั่นที่จะทํางานที่ไดรับมอบหมายให
สําเร็จ และเปนผลดีแกสวนงาน รวมถึงความพอใจและยินดีที่จะ
รับผิดชอบในหนาที่ และเปนที่ไววางใจได    

 2.9 การพัฒนาตนเอง 
 

การแสวงหาวิชาความรูที่ทันสมัยและเพิ่มศักยภาพทักษะดวยตัวเอง 
เพื่อเพิ่มศักยภาพและความสามารถในการพัฒนางานดวยตนเอง  

 2.10 การนิเทศงานผูอื่น 
 

ความสามารถในการสอนงานโดยการแนะนําวิธีปฏิบัติใหกับผูอื่นตาม
สายวิชาชีพไดอยางดีและถูกตอง 

 2.11 ภาวะผูนํา 
 

สามารถประสานการทํางานกลุมใหทํางานตามแนวทางที่ประสงคได 
ตลอดจนความสามารถในการตัดสินใจ การใหคําแนะนํา การปกครอง
บังคับบัญชา การวางแผน การจัดการ  การควบคุมงาน และการติดตาม
งาน เพื่อใหงานสําเร็จลุลวงไดดวยดี 
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