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ระเบียบวาระพิเศษ  เรื่อง การทบทวนตัวชี้วัดยอยของการประเมินสมรรถนะหลัก (Core Competency) 

ตามที่ประชุมคณะกรรมการประจําคณะฯ ครั้งที่ ๓/๒๕๕๘ เมื่อวันท่ี ๒๖ มีนาคม ๒๕๕๘ มีมติเห็นชอบให
กําหนดระดับคาคาดหวังของการประเมินสมรรถนะหลัก (Core Competency) ของบุคลากรทุกระดับ/ทุกสาย20 

งานเปนระดับเดียวกัน แตขอใหคณะกรรมการประจําคณะฯ ชวยกันกําหนดตัววัดในแตละดานใหชัดเจนเปน
รูปธรรมและนําไปใชกับบุคลากรรวมกัน และเห็นชอบใหมีการประเมินสมรรถนะทางการบริหาร (Managerial 
Competency) สําหรับผูบริหารท้ัง ๑๐ รายการ แลวน้ัน  

ในการประชุมคณะกรรมการประจําคณะฯ วาระพิเศษครั้งน้ี ที่ประชุมมีมติไมกําหนดระดับคาคาดหวังการ
ประเมินสมรรถนะหลัก (Core Competency) เน่ืองจากเปนสมรรถนะหลักท่ีบุคลากรทุกระดับควรมี จึงเห็นสมควร 25 

พิจารณารายละเอียดพฤติกรรมทั้ง ๕ รายการ สรุปไดดังนี้ 
สมรรถนะ รายละเอียดพฤติกรรม 

๑. ความยดึมัน่ในคุณธรรม 
(Integrity) 

๑) ปฏิบัติหนาทีด่วยความโปรงใส ซือ่สตัยสุจริต มีสัจจะ รักษาคําพูด ถูกตองตามหลักกฎหมาย 
คุณธรรมจริยธรรมและระเบียบวินัย 

๒) แสดงความคิดเห็นของตนตามหลักวิชาชีพอยางเปดเผย ตรงไปตรงมา 
๓) มีความภาคภมูิใจในความเปนบุคลากรคณะเวชศาสตรเขตรอน มหาวิทยาลยัมหิดล 
๔) ชี้แนะ สนับสนุน โนมนาวใหผูอื่นปฏิบตัิตามระเบียบวินยั 
๕) ยืนหยัด พิทักษความถูกตอง และชื่อเสียงของหนวยงานและมหาวิทยาลัยแมอาจทําใหผูเสีย

ประโยชนไมพอใจก็ตาม 
 

๒. การมุงผลสัมฤทธ์ิ
(Achievement 
Motivation) 

๖) ทํางานในหนาทีใ่หด ีถูกตอง และตรงตอเวลา 
๗) หมั่นตดิตามผลงาน ประเมินผลงานของตน และปรับปรุง โดยใชเกณฑที่กําหนดขึ้น เพื่อใหได

งานที่มีคุณภาพ 
๘) บริหารทรัพยากรใหคุมคาเกิดประโยชนสูงสุดตอองคกร และสรางความพึงพอใจแก

ผูรับบริการมากที่สุด 
๓. ความรับผิดชอบในงาน ๙) รับผิดชอบตองานทีไ่ดรับมอบหมายจนงานนั้นๆ สําเร็จ โดยคํานงึถึงประโยชนและความพึง
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สมรรถนะ รายละเอียดพฤติกรรม 
(Responsibility) พอใจของผูรับบริการ 

๑๐) ปฏิบัติงานตามพ้ืนฐานวชิาชพี โดยใชขอมลู ขอเท็จจริงประกอบการทํางาน ไมตดัสินใจหรอื 
แกปญหาโดยปราศจากขอมูล   

๑๑) กําหนดขั้นตอน แผนการทํางานใหรอบรูเทาทันเทคโนโลยี และองคความรูใหมในสาขา
วิชาชีพ และเสนอแนวทางปองกันและปรับปรุงขอผิดพลาดในงานที่ตนรับผิดชอบ 

๔. การทํางานเปนทีม 
(Teamwork) 

๑๒) สามารถปฏิบัติงานใหบรรลุเปาหมายของทีมงานได ตามบทบาทของตนในทมี 
๑๓) สงเสริม/สนับสนุนการทํางานเปนทีมมากกวาการแขงขันกัน ทั้งภายในและภายนอก

หนวยงาน 
๕. การวางแผนการทํางานอยาง

เปนระบบ (Systematic Job 
Planning) 

๑๔) วางแผนการทํางานของตนเองไวลวงหนาเสมอ 
๑๕) กําหนดมาตรฐานหรือแนวทางปฏิบัติในการตรวจสอบรายละเอียด ความถูกตอง ครบถวน 

และเรียบรอยของผลงาน 

 
การใหคะแนนการประเมินสมรรถนะหลัก (Core Competency) ๕ รายการ น้ําหนักเทาๆ กัน รายการ

ละ ๔% (รวม ๒๐%) ผูประเมินจะตองใหคะแนนทุกตัววัดยอยทุกรายการ ทั้ง ๑๕ ตัว โดยแตละรายการตองผาน
จํานวน ๒ ใน ๓ ของรายละเอียดพฤติกรรม จึงจะถือวาผานตัววัดนั้นๆ แลวนํามาคิดคะแนนตามนํ้าหนัก ๔% ของ
แตละรายการ 5 

ท้ังนี้  ใหงานทรัพยากรบุคคลจัดเวทีเพื่อชี้แจงการประเมินและวิธีใหคะแนนสมรรถนะหลัก (Core 
Competency) ที่กําหนดใหมใหบุคลากรรับทราบโดยทั่วกัน และจะนํามาใชในการประเมินผลการปฏิบัติงานของ
บุคลากร ตั้งแตปงบประมาณ ๒๕๕๙ เปนตนไป 

ปดประชุมเวลา ๑๒.๐๐ น. 
 10 

ลงชื่อ      ผูบันทึกรายงาน 
       (นางสาวศิริอรุณ  แซโซว) 
ลงชื่อ      ผูตรวจรายงาน 
             (นางสาววริสรา  ไชยพันธุ) 

 15 


