
เกณฑการตัดสินโดยคณะกรรมการ STeP Award of Honor (Staff)

5 4 3 2 1

ตอองคกร 1)  มีความรูความเขาใจเกี่ยวกับตัวองคกร

และบริบทตาง ๆ

เมื่อคุยงาน/มอบหมายกันแลวเขาใจงาย 

ไมผิดพลาด

เขาใจวิสัยทัศน พันธกิจ เปาหมายขององคกร เขาใจวางาน

ที่รับผิดชอบเปนสวนไหน และเกี่ยวของกับ stakeholders

 ภายในและภายนอกใดบาง 

รวมถึงรูขอมูล stakeholders เปนอยางดี

เขาใจวิสัยทัศน พันธกิจ เปาหมายขององคกร เขาใจวางาน

ที่รับผิดชอบเปนสวนไหน และเกี่ยวของกับ stakeholders

 ภายในและภายนอกใดบาง

เขาใจวิสัยทัศน พันธกิจ เปาหมายขององคกร เขาใจวางาน

ที่รับผิดชอบเปนสวนไหน

ตอผูรวมงาน

ภายในฝาย

2)  คํานึงถึงผูรับงานตอในกระบวนการ

เพื่อใหทํางานเร็วขึ้น/ งายขึ้น เชน ทํา

เอกสารถูกตองตามที่กําหนด, มีขอมูล 

reference ประกอบการพิจารณา

การรับสงงานในกระบวนการดวยความเร็ว

และถูกตอง

ผูรับงานตอสามารถนํางานไปใชไดทันที 90-100% ผูรับงานตอสามารถนํางานไปใชไดทันที 70-80% ผูรับงานตอสามารถนํางานไปใชไดทันที 50%

ตอผูใชบริการ 

(ภายในและ

ภายนอก)

3)  เขาใจกระบวนการทํางานโดยละเอียด 

สามารถอธิบายใหแกผูรับบริการใหเขาใจ

ไดโดยงาย

ผูใชบริการพึงพอใจ สามารถอธิบายกระบวนการใหบริการที่รับผิดชอบไดอยาง

ครบถวน รวมถึงสามารถอธิบายความเชื่อมโยงของบริการที่

รับผิดชอบและบริการอื่น ๆ ทั้งภายในและภายนอกองคกร 

และมีทักษะการสื่อสารที่ผูรับบริการเขาใจไดงาย

สามารถอธิบายกระบวนการใหบริการที่รับผิดชอบไดอยาง

ครบถวน รวมถึงสามารถอธิบายความเชื่อมโยงของบริการที่

รับผิดชอบและบริการอื่น ๆ ทั้งภายในและภายนอกองคกร

สามารถอธิบายกระบวนการใหบริการที่รับผิดชอบไดอยาง

ครบถวน

ตอองคกร 4) ใหความรวมมือหรืออาสาทํางานที่  

ไมใชหนาที่โดยตรง ระดับองคกร

ความมีสวนรวม ความผูกพันองคกร ชวยงานเมื่อถูกรองขอ ดวยความเต็มใจ ชวยงานเมื่อถูกรองขอ ชวยงานเมื่อถูกรองขอ ดวยความไมเต็มใจ

ตอผูรวมงาน

ภายในฝาย

5)  สงตองานใหผูรับผิดชอบแทนเมื่อ

ทราบวาจะไมสามารถทํางานได เชน เมื่อ

ลางาน เปนตน

การรักษาวินัยการทํางาน สงตองานใหผูรับผิดชอบแทนเมื่อทราบวาจะไมสามารถ

ทํางานได เชน เมื่อลางาน เปนตน โดยใหรายละเอียด

เพียงพอสําหรับผูรับงานตอ

สงตองานใหผูรับผิดชอบแทนเมื่อทราบวาจะไมสามารถ

ทํางานได เชน เมื่อลางาน เปนตน

ไมสงตองานใหผูรับผิดชอบแทนเมื่อทราบวาจะไมสามารถ

ทํางานได เชน เมื่อลางาน เปนตน

ตอผูใชบริการ

(ภายในและ

ภายนอก)

6)  ใชวิธีการสื่อสารกับผูใชบริการแบบที่

ทําใหงานเปนไปอยางราบรื่น

ผูใชบริการมีความสัมพันธที่ดีกับองคกร 

กลับมาใชซ้ํา

มีทักษะการสื่อสารที่ดีมาก เปนผูฟงที่ดีและสามารถโตตอบ

สนทนาไดตรงประเด็น และอยางราบรื่น ผูรับบริการพึง

พอใจมาก และ/หรือกลับมาใชซ้ํา

มีทักษะการสื่อสารที่ดี เปนผูฟงที่ดีและสามารถโตตอบ

สนทนาไดตรงประเด็น ผูรับบริการพึงพอใจระดับปานกลาง

ไมมีทักษะการสื่อสารที่ดี ไมสามารถโตตอบสนทนาไดตรง

ประเด็น

ตอองคกร 7)  แกปญหาหรือบอกผูรับผิดชอบเมื่อเห็น

วาเปนผลเสียตอองคกร

ความเปนเจาของ ความเปนตัวแทนองคกร ลงมือแกไขปญหา และ/หรือแจงผูรับผิดชอบเมื่อทราบ

ขอมูลที่มีโอกาสสงผลกระทบเชิงลบแกองคกร พรอมเสนอ

ความคิดเห็นในการแกไข/ปองกันปญหา

แจงผูรับผิดชอบเมื่อทราบขอมูลที่มีโอกาสสงผลกระทบเชิง

ลบแกองคกร

ไมใสใจขอมูลที่มีโอกาสสงผลกระทบเชิงลบแกองคกร

ตอผูรวมงาน

ภายในฝาย

8)  ปฏิบัติงานเต็มความสามารถ การรักษาวินัยการทํางาน ความซื่อสัตย ปฏิบัติงานเต็มความสามารถ แสดงความคิดเห็นอยาง

ตรงไปตรงมา และยอมรับความคิดเห็นของผูอื่นอยางจริงใจ

ปฏิบัติงานเต็มความสามารถ แสดงความคิดเห็นบาง ปฏิบัติงานเต็มความสามารถ

ตอผูใชบริการ

(ภายในและ

ภายนอก)

9) อธิบายและตอบคําถามผูใชบริการดวย

ขอเท็จจริง

ความซื่อสัตย ความใสใจ มีขอมูลอางอิงในการตอบคําถามแกผูใชบริการโดยละเอียด ไมมีขอมูลอางอิงในการตอบคําถาม แตทราบวาตองไปหา

ขอมูลจากแหลงไหน

ไมมีขอมูลอางอิงในการตอบคําถาม และไมทราบวาตองไป

หาขอมูลจากแหลงไหน

คะแนน

Simple

คานิยม มุมมอง ขอกําหนด ผลลัพธ

Service

Sincere



เกณฑการตัดสินเพิ่มเติมสําหรับ STeP Award of Honor 2021 (MMT)

ขอกําหนด ผลลัพธ 5 4 3 2 1

1. รวมแกไขปญหาที่หนางานกับทีมงาน

ออกหนารับผิดชอบกอนทีมงาน 

ทีมงานไดเรียนรู กลาลงมือทําดวยความ

มั่นใจ 

แกไขปญหา สอนทีมงานหรือใหขอมูลที่มีประโยชน ณ หนา

งาน ซึ่งทีมงานอาจจะมีประสบการณไมสูงเทา

ออกหนารับผิดชอบในฐานะหัวหนาทีมงานซึ่งเปนผูตัดสินใจ

แกไขปญหา สอนทีมงานหรือใหขอมูลที่มีประโยชน ณ หนา

งาน ซึ่งทีมงานอาจจะมีประสบการณไมสูงเทา

แกไขปญหาเฉพาะหนาดวยตัวเอง แตไมสอนทีมงาน

2. แกปญหาขอผิดพลาดรวมกับทีมงาน ปญหาไดรับการแกไขและปองกัน นําปญหามาหารือถึงวิธีการแกไขและปองกันไมใหเกิดซ้ํา

ทําการออก NCR เมื่อพบขอผิดพลาดเพื่อปองกันไมใหเกิดอีก

นําปญหามาหารือถึงวิธีการแกไขและปองกันไมใหเกิดซ้ํา

ไมออก NCR เมื่อพบขอผิดพลาดเพื่อปองกันไมใหเกิดอีก

ไมคิดวิธีแกไขปญหาระยะยาว

3. มาทํางานตรงเวลา/กอนเวลา ทีมงานมาทํางานตรงตอเวลา ใชเวลางาน

คุมคา

พรอมทํางานกอนเวลา มีการเตรียมตัวกอนทํางานทุกวัน พรอมทํางานตรงเวลา ไมพรอมทํางานตรงเวลา

4. สราง/พัฒนาทีมงาน ทีมงานไดรับการพัฒนา และสามารถ

พัฒนาตอเปนทอด ๆ

ทีมงานไดรับการ feedback

มอบหมายงานใหพนักงานรับผิดชอบงานอยางชัดเจน

ปลูกฝงใหมีการสอนงานตอ

ใหความรู เทคนิค สอนงานแกทีมงานอยางสม่ําเสมอ

ประเมินและ Feedback ทีมงานอยางสม่ําเสมอ

มอบหมายงานใหพนักงานรับผิดชอบงานอยางชัดเจน

ปลูกฝงใหมีการสอนงานตอ

ใหความรู เทคนิค สอนงานแกทีมงานอยางสม่ําเสมอ

มอบหมายงานใหพนักงานรับผิดชอบงานอยางชัดเจน

5. รับฟงความคิดเห็นของทีมงาน ทีมงานกลาแสดงความเห็น มีสวนในการ

เปนเจาของงาน

เปดโอกาสแสดงใหทีมงานแสดงความคิดเห็น และรับฟง

ทีมงานสม่ําเสมอ 

feedback ความคิดเห็นของทีมงานแบบถอยทีถอยอาศัย

เปดโอกาสแสดงใหทีมงานแสดงความคิดเห็น และรับฟง

ทีมงานบาง 

feedback ความคิดเห็นของทีมงานแบบยังไมถอยทีถอย

อาศัย

ไมรับฟงทีมงาน นําความคิดเห็นของตนเปนที่ตั้ง

6. ใหความดีความชอบแกทีมงาน ทีมงานภาคภูมิใจในงานและมีกําลังใจ

ั  ื่

ใหเครดิตแกทีมงานสม่ําเสมอในรูปแบบที่เหมาะสม ใหเครดิตแกทีมงานเปนครั้งคราว แทบไมใหเครดิตทีมงาน

7. มีความยุติธรรม ทีมงานรูสึกถึงความยุติธรรม มีความหวัง

แบบสอดคลองกับความจริง

แบงเนื้องานแกทีมงานอยางเทาเทียม

ปฏิบัติตอทีมงานอยางเทาเทียม ไมเลือกที่รักมักที่ชัง

ประเมินผลการปฏิบัติงานของพนักงานดวยเกณฑเดียวกัน

แบงเนื้องานแกทีมงานอยางเทาเทียม

ปฏิบัติตอทีมงานอยางเทาเทียม ไมเลือกที่รักมักที่ชัง

แบงเนื้องานแกทีมงานอยางเทาเทียม

8. ใชเหตุผล ไมใชอารมณ การมุงความสําเร็จของงานเปนหลัก

การไมใหคาความ dramatic

ใชเหตุผลในการทํางานเสมอ และสามารถควบคุมอารมณ

ในการทํางานไดดีมาก

ใชเหตุผลในการทํางานเสมอ แตยังไมสามารถควบคุม

อารมณในการทํางานไดดีนัก

ใชอารมณเปนหลักในการทํางาน

9. ใสใจความรูสึกทีมงาน ทีมงานรูสึกดี ถูกเห็นความสําคัญ รูจักลักษณะและ background ของทีมงานแตละคนเปน

อยางดี 

สามารถพูดคุยหารือกับทีมงานตามลักษณะของแตละคน 

และไดผลลัพธตามที่ตองการ

ใสใจ(แตไมกาวกาย)เรื่องสวนตัวของพนักงานเพื่อประโยชน

ในการทํางาน

รูจักลักษณะและ background ของทีมงานแตละคนเปน

อยางดี 

สามารถพูดคุยหารือกับทีมงานตามลักษณะของแตละคน 

และไดผลลัพธตามที่ตองการ

ไมรูจักพนักงานทั้งลักษณะและ background

ใชวิธีสื่อสารกับทีมงานทุกคนแบบเดียวกัน ไดผลบางไม

ไดผลบาง

3. ดูแลและสราง

ความสัมพันธกับทีมงาน

คุณสมบัติ

1. มีความรับผิดชอบ

2. สราง สนับสนุน และ

พัฒนาทีมงาน
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