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ภาคผนวก ก  รายชือผ้เชียวชาญ ู  
รายชื
อผู้ เชี
ยวชาญ ตรวจสอบคณุภาพแบบประเมิน มีดงันี % 

1.  นายปริญญา ปานทอง     รองอธิการบดีฝ่ายจดัการทรัพย์สิน  
      มหาวิทยาลยันเรศวร 
2.  ดร.พีรธร บณุยรัตพนัธุ์     ผู้ชว่ยอธิการบดีฝ่ายจดัการทรัพย์สิน  
      มหาวิทยาลยันเรศวร 
3.  ผู้ชว่ยศาสตราจารย์ ดร.จกัษ์  พนัธ์ชเูพชร   อาจารย์ประจําภาควิชารัฐศาสตร์และ 

รัฐประศาสนศาสตร์ คณะสงัคมศาสตร์  
มหาวิทยาลยันเรศวร  
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ภาคผนวก ข  ผลการพจิารณาความสอดคล้องของแบบประเมินของผ้เชียวชาญู  

 
คะแนนความคิดเห็นของผู้ เชี
ยวชาญ 

ข้อที
 
1 2 3 

IOC แปลผล 

1. การศกึษา ค้นคว้า หาความรู้ด้วยการเข้า
ประชมุทางวชิาการ อบรม สมัมนา หรือวิธีการ
อื
น ๆ 

+1 +1 +1 1.00 ใช้ได้ 

2. การรวบรวมและประมวลความรู้ในการ
พฒันาองค์กรและวชิาชีพ 

+1 +1 +1 1.00 ใช้ได้ 

3. การแลกเปลี
ยนความคดิเห็นด้านวิชาการ
กบัผู้ใต้บงัคบับญัชา 

+1 +1 +1 1.00 ใช้ได้ 

4. การมีสว่นร่วมในการพฒันาบคุลากร +1 +1 +1 1.00 ใช้ได้ 
5. การให้คําปรึกษา แนะนํา และช่วยแก้ปัญหา
แก่ผู้ใต้บงัคบับญัชาและผู้ เกี
ยวข้อง 

+1 +1 +1 1.00 ใช้ได้ 

6. การสง่เสริม สนบัสนนุและให้โอกาสเพื
อน
ร่วมงานได้พฒันาในรูปแบบตา่ง ๆ 

0 +1 +1 0.67 ใช้ได้ 

7. การใช้กระบวนการมีสว่นร่วมในการพฒันา
องค์กร 

+1 +1 +1 1.00 ใช้ได้ 

8. มีการพฒันาตนเองอยูเ่สมอ +1 +1 +1 1.00 ใช้ได้ 
9. ให้โอกาสในการพฒันาศกัยภาพคน +1 +1 +1 1.00 ใช้ได้ 
10. ความสามารถและทกัษะในการบริหารงาน
วิชาการ 

+1 +1 +1 1.00 ใช้ได้ 

11. ความสามารถและทกัษะในการบริหารงาน
บคุคล 

+1 +1 +1 1.00 ใช้ได้ 

12. ความสามารถและทกัษะในการบริหารงาน
งบประมาณ 

+1 +1 +1 1.00 ใช้ได้ 

13. ความสามารถและทกัษะในการบริหารงาน
บริหารทั
วไป  

+1 +1 +1 1.00 ใช้ได้ 

14. การวิเคราะห์และรายงานผล +1 +1 +1 1.00 ใช้ได้ 
15. ปฏิบตัิงานประสบความสาํเร็จตาม
มาตรฐานอํานาจหน้าที
 

+1 +1 +1 1.00 ใช้ได้ 

16. การแก้ปัญหาและการตดัสนิใจ +1 +1 +1 1.00 ใช้ได้ 
17. ความรู้เชิงวิชาการ +1 +1 +1 1.00 ใช้ได้ 
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ผลการพจิารณาความสอดคล้องของแบบประเมินของผ้เชีู ยวชาญ (ต่อ)  
 

คะแนนความคิดเห็นของผู้ เชี
ยวชาญ 
ข้อที
 

1 2 3 
IOC แปลผล 

18. ความเชี
ยวชาญในงาน +1 +1 +1 1.00 ใช้ได้ 
19. คณุภาพในการให้บริการ +1 +1 +1 1.00 ใช้ได้ 
20. การให้ความร่วมมือ ช่วยเหลอื สนบัสนนุ
ผู้ใต้บงัคบับญัชา 

-1 +1 +1 0.33 ตดัทิ %ง 

21. การปรับตวัเข้ากบัสถานการณ์และกลุม่คน
ที
หลากหลาย 

+1 +1 +1 1.00 ใช้ได้ 

22. ทกัษะความสามารถในการบริหารจดัการ +1 +1 +1 1.00 ใช้ได้ 
23. ทกัษะการคิดเชิงระบบ +1 +1 +1 1.00 ใช้ได้ 
24. มีทกัษะการเป็นผู้ นํา +1 +1 +1 1.00 ใช้ได้ 
25. ความสามารถในการนําทีม +1 +1 +1 1.00 ใช้ได้ 
26. ความสามารถด้านคอมพิวเตอร์ +1 +1 +1 1.00 ใช้ได้ 
27. ความคิดริเริ
มสร้างสรรค์ +1 +1 +1 1.00 ใช้ได้ 
28. มีแนวคิดเชิงบวก +1 +1 +1 1.00 ใช้ได้ 
29. การมีวิสยัทศัน์ +1 +1 +1 1.00 ใช้ได้ 
30. ความรับผิดชอบ +1 +1 +1 1.00 ใช้ได้ 
31. ความสามารถในการพดู และเขียนใน
โอกาสตา่งๆ 

+1 +1 +1 1.00 ใช้ได้ 

32. ความสามารถในการสื
อสารผา่นสื
อ
เทคโนโลยี 

0 +1 +1 0.67 ใช้ได้ 

33. ความสามารถในการจงูใจ โน้มน้าวให้ผู้ อื
น
เห็นด้วย ยอมรับ คล้อยตามเพื
อบรรลุ
จดุมุง่หมายของการสื
อสาร 

+1 +1 +1 1.00 ใช้ได้ 

34. ทกัษะในการประสานงาน +1 +1 +1 1.00 ใช้ได้ 
35. ความสามารถในการทํางานร่วมกบัผู้ อื
น +1 +1 +1 1.00 ใช้ได้ 
36. อาสางานโดยไมห่วงัผลตอบแทน +1 +1 +1 1.00 ใช้ได้ 
37. การให้บริการด้วยนํ %าใจไมตรี อยา่งเท่าเทีย
กนั 

+1 +1 +1 1.00 ใช้ได้ 

38. การเสริมแรง ให้กําลงัใจ สง่เสริม 
สนบัสนนุผู้ใต้บงัคบับญัชาในการปฏิบตัิงาน 

+1 +1 +1 1.00 ใช้ได้ 
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ผลการพจิารณาความสอดคล้องของแบบประเมินของผ้เชียวชาญู  (ต่อ)  
 

คะแนนความคิดเห็นของผู้ เชี
ยวชาญ 
ข้อที
 

1 2 3 
IOC แปลผล 

39. ไมใ่ช้อํานาจหน้าที
ในการแสวงหา
ผลประโยชน์ 

+1 +1 +1 1.00 ใช้ได้ 

40. ประพฤติตนตามนโยบายโดยคํานงึถึงการ
อนรัุกษ์พลงังานและสิ
งแวดล้อม 

+1 +1 +1 1.00 ใช้ได้ 

41. ความหนกัแนน่ รักษาชื
อเสยีงของตนเอง 
เพื
อนร่วมงานผู้ใต้บงัคบับญัชา และหนว่ยงาน 

+1 +1 +1 1.00 ใช้ได้ 

42. เคารพในสทิธิและความคิดเห็นของผู้ อื
น +1 +1 +1 1.00 ใช้ได้ 
43. ความรัก ความสามคัคี ในหมูค่ณะ +1 +1 +1 1.00 ใช้ได้ 
44. ความประหยดั และดําเนินชีวิตตามหลกั
เศรษฐกิจพอเพียง 

+1 +1 +1 1.00 ใช้ได้ 

45. ยดึผลประโยชน์ของสว่นรวมเป็นหลกั +1 +1 +1 1.00 ใช้ได้ 
46. ความซื
อสตัย์สจุริต +1 +1 +1 1.00 ใช้ได้ 
47. ความเอื %ออาทร โอบอ้อมอารี +1 +1 +1 1.00 ใช้ได้ 
48. คณุธรรม จริยธรรม +1 +1 +1 1.00 ใช้ได้ 
49. จิตสาํนกึโปร่งใสในการบริหารงาน +1 +1 +1 1.00 ใช้ได้ 
50. จิตสาํนกึของความจงรักภกัดแีละความ
ผกูพนัตอ่องค์กร 

+1 +1 +1 1.00 ใช้ได้ 

51. ความมั
นคงทางอารมณ์ +1 +1 +1 1.00 ใช้ได้ 
52. ความอดทนอดกลั %น +1 +1 +1 1.00 ใช้ได้ 
53. ความแคลว่คลอ่งวอ่งไว +1 +1 -1 0.33 ตดัทิ %ง 
54. ความมุง่มั
นในความสาํเร็จของงาน +1 +1 +1 1.00 ใช้ได้ 
55. ความเชื
อมั
นในตนเอง +1 +1 +1 1.00 ใช้ได้ 
56. ความนา่เชื
อถือ +1 +1 0 0.67 ใช้ได้ 
57. ความละเอียดรอบคอบ +1 +1 +1 1.00 ใช้ได้ 
58. ความเข้าใจผู้ อื
น +1 +1 +1 1.00 ใช้ได้ 
59. ความขยนัหมั
นเพียร +1 +1 +1 1.00 ใช้ได้ 
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ภาคผนวก ค  ตัวอย่างแบบประเมินคุณลักษณะผ้นําทีพงึประสงค์ของผ้ดาํรงตาํแหน่งู ู  
        ทางบริหาร สายสนับสนุนวิชาการ มหาวิทยาลัยนเรศวร  

 
ตอนที 1   ข้อมลทัวไปของผ้ตอบแบู ู บประเมิน 
 
คาํชี 1แจง   ให้ทา่นทําเครื
องหมาย  � ลงในชอ่งแสดงสถานภาพผู้ตอบแบบประเมิน 
 
1. เพศ 
 1.1 (     )   ชาย    1.2 (      ) หญิง 

2. อาย ุ
 2.1   (     )    ตํ
ากวา่ 31 ปี   2.2    (     )    31 - 40 ปี 
 2.3   (     )    41 - 50 ปี   2.4    (     )     อายสุงูกวา่ 51 ปี 

3. วฒุิการศกึษา 
 3.1   (     )  ปริญญาตรี   3.2   (     )   ปริญญาโท 
 3.3   (     )  ปริญญาเอก 

4. ตําแหนง่ 
 4.1   (     )   ผู้ อํานวยการ/รองผู้ อํานวยการ   
 4.2   (     )   หวัหน้าสํานกังานเลขานกุารคณะ/หนว่ยงาน 
 4.3   (     )   หวัหน้าฝ่ายหรือตําแหนง่เทียบเทา่    
 4.4   (     )   หวัหน้างานหรือตําแหนง่เทียบเทา่ 
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ตอนที 2    แบบประเมินเกียวกับคุณลักษณะผ้นําทีพงึประสงค์ของผ้ดาํรงตาํแหน่งู ู  
       ทางบริหารสายสนับสนุนวิชาการ มหาวิทยาลัยนเรศวร 
 
คาํชี 1แจง 
  1. แบบประเมินตอนนี % มีจํานวน 57 ข้อ 
 2. โปรดพิจารณาข้อความในแบบประเมินทีละข้อ แล้วพิจารณาวา่ท่านมีคณุลกัษณะผู้ นํา
ตรงตามข้อใด โดยขอให้ท่านทําเครื
องหมาย � ลงในชอ่งระดบัคณุลกัษณะผู้ นําที
ตรงกบัสภาพ 
ที
เป็นจริงมากที
สดุ 
 ระดบัคณุลกัษณะผู้ นําที
พงึประสงค์ของผู้ ดํารงตําแหนง่ทางบริหาร สายสนบัสนนุวิชาการ 
  4  หมายถึง  มีคณุลกัษณะตามข้อคําถามในระดบั มากที
สดุ 
  3  หมายถึง  มีคณุลกัษณะตามข้อคําถามในระดบั มาก 
  2  หมายถึง  มีคณุลกัษณะตามข้อคําถามในระดบั น้อย 
  1  หมายถึง  มีคณุลกัษณะตามข้อคําถามในระดบั น้อยที
สดุ 
 
ตัวอย่าง 
 

ที คุณลักษณะผ้นําู  ระดับ คาํอธิบาย 

4 ปฏิบตัิตนเป็นแบบอยา่งที
ดี และมีมาตรการในการ
กํากบั ควบคมุ ที
เป็นระบบไมไ่ห้มีสิ
งเสพติดและ
อบายมขุในองค์กร  

�3 ปฏิบตัิตนเป็นแบบอยา่งที
ดี และไมม่ีสิ
งเสพติด 
อบายมขุในองค์กร 

2 ปฏิบตัิตนเป็นแบบอยา่งที
ดี  ไมเ่กี
ยวข้องกบัสิ
งเสพติด
และอบายมขุ   

0 ห่างไกลจากสิงเสพตดิ และ
อบายมุข 

1 ไมเ่กี
ยวข้องกบัสิ
งเสพตดิและอบายมขุ   
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ที คุณลักษณะผ้นําู  ระดับ คาํอธิบาย 

4 ร่วมคิด ร่วมทํา และร่วมตดัสนิใจในกระบวนการพฒันา
บคุลากรของหนว่ยงานอยา่งตอ่เนื
อง 

3 ร่วมคิด ร่วมทํา ในการพฒันาบคุลากรของหนว่ยงาน 

2 ร่วมปฏิบตัิในการพฒันาบคุลากร 

1 การมีส่วน ร่วมในการพัฒนา
บคุลากร 

1 ร่วมรับรู้ ให้ความร่วมมือภายใต้เงื
อนไขข้อตกลงของ
หนว่ยงาน 

4 รับฟังปัญหา ให้คาํแนะนํา พร้อมเสนอทางเลอืกในการแก้ไข
ปัญหาที
สมเหตสุมผลเป็นไปได้ จนสามารถแก้ปัญหาได้และ
เป็นที
พึ
งของผู้ใต้บงัคบับญัชา  

3 รับฟังปัญหา ให้คาํแนะนํา พร้อมเสนอทางเลอืกในการ
แก้ปัญหาที
สมเหตสุมผลเป็นไปได้ จนสามารถแก้ปัญหาได้ 

2 รับฟังปัญหา ให้คาํแนะนําถึงแนวทางในการแก้ไขปัญหา
หรือจดัการกบัสถานการณ์ในเบื %องต้นได้ 

2 การให้คําปรึกษา แนะนํา และ
ช่วยแก้ปัญหาแก่ใต้บงัคบับญัชา
และผู้ เกี
ยวข้อง 

1 รับฟังปัญหา พดูปลอบโยน แตไ่มไ่ด้เสนอแนวทางในการ
แก้ไขปัญหาหรือสถานการณ์นั %นๆ 

4 คิดและพฒันาระบบการบริหารงานบคุคลที
เป็นประโยชน์ตอ่
หนว่ยงาน  

3 ให้คําแนะนําและถา่ยทอดความรู้การบริหารงานบคุคลไปสู่
ผู้ อื
นได้ 

2 มีการวางแผน ดําเนินงาน ควบคมุ กํากบั ดแูล และ
ประเมินผลการปฏิบตัิงาน 

3 ความสามารถและทกัษะในการ
บริหารงานบคุคล 

1 มีความรู้และเข้าใจกระบวนการบริหารงานบคุคลแตย่งัไม่
นํามาปฏิบตั ิ

4 สามารถวิเคราะห์ประเด็นปัญหาและประเมินทางเลอืกใน
การแก้ปัญหาอยา่งเป็นระบบ กล้าตดัสนิใจ และพร้อมรับผล
จากการตดัสนิใจ 

3 สามารถวิเคราะห์ประเด็นปัญหาและประเมินทางเลอืกใน
การแก้ปัญหาอยา่งเป็นระบบ 

2 เข้าใจปัญหา ตดัสนิใจได้ดี และทนัเวลา มกีารวางแนวคิด
อยา่งมีระบบ 

4 การแก้ปัญหาและการตดัสนิใจ 

1 เข้าใจปัญหาในบางครั %ง ตดัสนิใจช้า และการวางความคิด
ยงัไมค่อ่ยมีระบบ 
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4 รู้และเข้าใจบทบาทหน้าที
ขั %นตอนการทํางานที
ได้รับ
มอบหมาย ตามขั %นตอนหรือแนวทางที
กําหนด และสามารถ
วางแผนแก้ไขปัญหาในการทํางานได้อยา่งมีประสทิธิภาพ 
และเป็นรูปธรรม 

3 สามารถถ่ายทอดขั %นตอนการทํางานที
ได้รับมอบหมาย ตาม
ขั %นตอนหรือแนวทางที
กําหนดแกเ่พื
อนร่วมงานได้ 

2 สามารถปฏิบตัิหน้าที
ตามขั %นตอนการทํางานที
ได้รับ
มอบหมาย ตามขั %นตอนหรือแนวทางที
กําหนดได้ 

5 ความเชี
ยวชาญในงาน 

1 รู้และเข้าใจบทบาทหน้าที
ขั %นตอนการทํางานที
ได้รับ
มอบหมาย ตามขั %นตอนหรือแนวทางที
กําหนด 

4 สามารถสบืค้นข้อมลูผา่นเครือขา่ยอินเตอร์เน็ต นําเสนอ 
และจดัทําสรุปผลงานโดยใช้สื
อเทคโนโลยีคอมพิวเตอร์ได้
ด้วยตนเอง  

3 สามารถสบืค้นข้อมลูผา่นสื
อเทคโนโลยีคอมพิวเตอร์ และ
นําเสนอผลงานโดยใช้สื
อเทคโนโลยีคอมพิวเตอร์ได้ 

2 สามารถสบืค้นข้อมลูผา่นสื
อเทคโนโลยีคอมพิวเตอร์ได้ 

6 ความสามารถในการสื
อสารผา่น
สื
อเทคโนโลย ี

1 ใช้สื
อเทคโนโลยีคอมพิวเตอร์ได้ไมค่ลอ่ง หรือต้องมีผู้ช่วย
เหลอื 

4 วางนโยบายและกําหนดกลยทุธ์ในการประสานงานกบั
หนว่ยงานที
เกี
ยวข้องทั %งภายในและภายนอกองค์กร  

3 วิเคราะห์ และพิจารณาลาํดบัความสาํคญั รวมถงึนําเสนอ
แนวทางการแก้ไขปัญหาของการสื
อสารและการ
ประสานงาน 

2 รู้และเข้าใจเป้าหมาย ผลลพัธ์ที
ต้องการจากการประสาน 
งาน และประสานงานได้อยา่งมปีระสทิธิภาพ ไมซ่ํ %าซ้อน 

7 ทกัษะในการประสานงาน 

1 เข้าใจความต้องการและความคาดหวงัของผู้ ที
เกี
ยวข้อง 
4 จดัระบบในหนว่ยงานให้มีการบริการที
ดีแก่ผู้มาตดิตอ่ ด้วย

ไมตรี  อยา่งเทา่เทียมกนั โดยไมเ่ลอืกปฏิบตัิ  ในทกุสว่นของ
องค์กร 

3 มีการบริการที
ดีแก่ผู้มาตดิตอ่ ด้วยไมตรี  อยา่งเทา่เทียมกนั  
2 มีการบริการที
ดีแก่ผู้มาตดิตอ่ ด้วยไมตรี   

8 การให้บริการด้วยนํ %าใจไมตรี
อยา่งเทา่เทียมกนั 

1 มีการให้บริการแก่ผู้มาติดตอ่ 
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4 กําหนดแผนกลยทุธ์ ถ่ายทอด จงูใจ เพื
อสร้างความ
กระตือรือร้น และความไว้วางใจในการทํางาน 

3 เป็นต้นแบบที
ดใีนการทํางาน และมีพฤตกิรรมที
เหมาะสม 

2 สง่เสริม กระตุ้น จงูใจ และจดัหาเครื
องมือที
จําเป็นตอ่การ
ทํางาน 

9 มีทกัษะการเป็นผู้ นํา 

1 อธิบายทิศทางในการทํางานและสร้างความเชื
อมั
นในองค์กร 

4 ปฏิบตัิตนให้เป็นตวัอยา่งในการทํางานเพื
อสร้างความคารพ
และยอมรับ ตลอดจนมกีารริเริ
มพฒันาปรับปรุงกระบวนการ
ทํางาน 

3 เสนอแนวทางการพฒันาทีม ตดัสนิใจร่วมกบัสมาชิก และ
สอนแนะสมาชิกในทีมถงึแนวทางการทํางานให้ประสบ
ผลสาํเร็จร่วมกนั 

2 พดู กระตุ้น จงูใจให้สมาชิกเสนอความคิดเห็นแก้ไขปัญหา
การทํางานร่วมกนั 

10 ความสามารถในการนําทีม 

1 รู้และเข้าใจหน้าที
ความรับผิดชอบ และเป้าหมายของ
เจ้าหน้าที
ในองค์กร 

4 ประสานสมัพนัธ์สง่เสริมความสามคัคีเป็นนํ %าหนึ
งใจเดียวกนั 
ในทีมเพื
อรวมพลงักนัในการปฏิบตัิภารกิจตา่งๆ ให้บรรลผุล 

3 ประสานและสง่เสริมสมัพนัธภาพอนัดีในทีม เพื
อสนบัสนนุ
การทํางานร่วมกนัให้มีประสทิธิภาพยิ
งขึ %น 

2 สร้างสมัพนัธ์ เอื %อเฟื%อเผื
อแผ ่ให้ความร่วมมือกบัผู้ อื
นในทีม
ด้วยด ี

11 ความสามารถในการทํางาน
ร่วมกบัผู้ อื
น 

1 ทํางานในสว่นที
ตนได้รับมอบหมายได้สาํเร็จ สนบัสนนุการ
ตดัสนิใจในกลุม่ 

4 ตรวจสอบ แก้ไขปัญหา วางแผนการดาํเนินการ รวมถึงการ
กําหนดนโยบายและชี %แจงผลการดําเนินงานได้อยา่งชดัเจน 

3 นําเสนอรายงานการดาํเนินงาน และจงูใจให้ผู้ อื
นปฏิบตัิ
หน้าที
ตามกฎระเบียบข้อบงัคบัขององค์กร 

2 เก็บข้อมลู จดัทํารายงาน และให้คําแนะนําการปฏิบตังิาน
ตามกฎระเบียบข้อบงัคบัขององค์กร 

12 จิตสาํนกึโปร่งใสในการ
บริหารงาน 

1 สามารถอธิบายหลกัการและปฏิบตัิหน้าที
ตามกฎระเบียบ
ขององค์กร 
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4 เคารพเหตผุล ยอมรับความคิดเห็น และชมเชยความคิดของ
ผู้ อื
นทั %งตอ่หน้าและลบัหลงั 

3 เคารพเหตผุล ยอมรับความคิดเห็น และชมเชยความคิดของ
ผู้ อื
น 

2 เคารพเหตผุล และยอมรับความคิดเห็นของผู้ อื
น  

13 เคารพในสทิธิและความคิดเห็น
ของผู้ อื
น 

1 ยอมรับฟังความคิดเห็นของผู้ อื
น   
4 สนใจ เป็นหว่งเป็นใย และแสดงความกระตือรือร้นในการให้

ความชว่ยเหลอืแก่ทกุๆ คน ด้วยความตั %งใจดีอยา่งตอ่เนื
อง 
3 มีพฤติกรรมที
แสดงออกให้เห็นถึงความใสใ่จ  สนใจผู้ อื
นทั %ง

ในยามเดือดร้อน ทกุครั %งที
มีโอกาส 
2 มีพฤติกรรมที
แสดงออกให้เห็นถึงความใสใ่จ  สนใจผู้ อื
นทั %ง

ในยามเดือดร้อนเฉพาะเมื
อถกูร้องขอ 

14 ความเอื %ออาทร โอบอ้อมอารี 

1 ไมม่ีพฤติกรรมที
แสดงความกระตือรือร้น จะให้ความ
ช่วยเหลอืแก่ผู้ เหลอือื
น แม้กระทั
งเมื
อมีการร้องขอ 

4 รับฟังข้อตําหนิโดยไมแ่สดงออกทางสหีน้าและควบคมุทา่ทาง 
ที
ไมพ่อใจได้ดี และสอนแนะให้ผู้ อื
นเข้าใจการแสดงออกทาง
อารมณ์ได้อยา่งเหมาะสม  

3 รับฟังข้อตําหนิโดยไมแ่สดงออกทางสหีน้าและควบคมุ
ทา่ทางที
ไมพ่อใจได้ดี  

2 รับฟังข้อตําหนิโดยไมแ่สดงออกทางสหีน้าและทา่ทางที
ไม่
พอใจได้เกือบทกุครั %ง 

15 ความมั
นคงทางอารมณ์ 

1 รับฟังข้อตําหนิโดยไมแ่สดงออกทางสหีน้าและทา่ทางที
ไม่
พอใจเป็นบางครั %ง 

4 สนบัสนนุและนําเสนอหลกัความซื
อสตัย์ในการทํางานแก่
หนว่ยงานตนเอง 

3 สอนแนะ ให้คําปรึกษา และยอมรับข้อผิดพลาดที
เกิดขึ %น 
โดยไมโ่ทษผู้ อื
น และดําเนินการแก้ไขข้อผิดพลาดอยา่งเป็น
รูปธรรม 

2 พดูเตือนผู้ อื
นให้ปฏิบตัตินให้ถกูต้องตามระเบียบ หรือ
ข้อบงัคบัที
เกี
ยวข้องกบัการปฏิบตัิงานได้ 

16 ความซื
อสตัย์สจุริต 

1 สามารถปฏิบตัตินตามระเบียบหรือข้อบงัคบัที
เกี
ยวข้องกบั
การปฏิบตัิงาน 

 




