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ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏศรีสะเกษ
เรื่อง การกาหนดสมรรถนะ ความรู้ความสามารถ และทักษะที่จาเป็นในการปฏิบัติงานสาหรับบุคลากร
สายสนับสนุน สังกัดมหาวิทยาลัยราชภัฏศรีสะเกษ พ.ศ. 2565
---------------------------------------ตามที่ ก.พ.อ. กาหนดแนวทางการกาหนดสมรรถนะ ความรู้ความสามารถ และทักษะที่จาเป็นในการ
ปฏิบัติงานสาหรับตาแหน่งข้าราชการและพนักงานมหาวิทยาลัยในสถาบันอุดมศึกษา เพื่อเป็นแนวทางในการ
กาหนดระดับความคาดหวังของสมรรถนะ ความรู้ความสามารถ และทักษะที่จาเป็นในการปฏิบัติงานสาหรับ
ต าแหน่ ง ข้ า ราชการเพื่ อ ให้ ก ารก าหนดกรอบระดั บ ต าแหน่ ง สู ง ขึ้ น ของต าแหน่ ง ประเภทวิ ช าชี พ เฉพาะ
และประเภทเชี่ยวชาญเฉพาะ เป็นไปด้วยความเรียบร้อยและบังเกิดผลดีต่อทางราชการ สอดคล้องกันประกาศ
ก.พ.อ. เรื่อง มาตรฐานกาหนดระดับตาแหน่งและการแต่งตั้งข้าราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษาให้ดารง
ตาแหน่งสูงขึ้น พ.ศ.2553 ก่อนพิจารณาแต่งตั้งข้าราชการและพนักงานมหาวิทยาลัย สังกัด มหาวิทยาลัย
ราชภัฏศรีสะเกษ ให้ดารงตาแหน่งสูงขึ้น
อาศั ย อ านาจตามความในมาตรา 65/1 แห่ ง พระราชบั ญ ญั ติ ร ะเบี ย บข้ า ราชการพลเรื อ น
ในสถาบันอุดมศึกษา พ.ศ. ๒๕๔๗ และที่แก้ไขเพิ่มเติม และมาตรา 31(1) แห่งพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัย
ราชภัฏพ.ศ. ๒๕๔๗ และประกาศ ก.พ.อ. เรื่อง มาตรฐานการกาหนดระดับตาแหน่งและการแต่งตั้งข้าราชการ
พลเรื อ นในสถาบั น อุ ด มศึ ก ษาให้ ด ารงต าแหน่ ง สู ง ขึ้ น พ.ศ. 2553 ประกอบกั บ ข้ อ บั ง คั บ ข้ อ 5 ข้ อ 15
และข้อ 20 ของข้อบังคับมหาวิทยาลัยราชภัฏศรีสะเกษ ว่าด้วย มาตรฐานการกาหนดระดับตาแหน่งและการ
แต่งตั้งข้าราชการและพนักงานในสถาบันอุดมศึกษาให้ดารงตาแหน่งสูงขึ้น พ.ศ. 2556 กอปรกั บ หนังสือ
สานัก งานคณะกรรมการการศึก ษาอุดมศึกษา ที่ ศธ 0509(2)/ว 2 เรื่อง แนวทางการก าหนดสมรรถนะ
ความรู้ความสามารถ และทักษะที่จาเป็นในการปฏิบัติงานสาหรับข้าราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึก ษา
ลงวั น ที่ 24 มกราคม 2554 มติ ที่ ป ระชุ ม คณะกรรมการบริ ห ารงานบุ ค คลประจ ามหาวิ ท ยาลั ย ราชภั ฏ
ศรีสะเกษ ในคราวประชุมครั้งที่ 4/2564 เมื่อวันที่ 22 พฤศจิกายน 2564 และมติที่ประชุมคณะกรรมการ
ประเมินเพื่อแต่งตั้งข้าราชการและพนักงานมหาวิทยาลัยให้ดารงตาแหน่งสูงขึ้น ในคราวประชุมครั้งที่ 1/2565
เมื่อวั นที่ 22 กุ มภาพั นธ์ 2565 จึงให้ก าหนดสมรรถนะ ความรู้ความสามารถ และทัก ษะที่จาเป็นในการ
ปฏิบัติงานสาหรับบุคลากรสายสนับสนุน สังกัดมหาวิทยาลัยราชภัฏศรีสะเกษ ดังต่อไปนี้
ข้อ 1 ในประกาศนี้
“ก.พ.อ.” หมายความว่า คณะกรรมการข้าราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษา
“ก.บ.ม.” หมายความว่า คณะกรรมการบริหารงานบุคคลประจามหาวิทยาลัยราชภัฏศรีสะเกษ
“อธิการบดี” หมายความว่า อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏศรีสะเกษ
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“บุคลากร” หมายความว่า ข้าราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษา และพนักงานมหาวิทยาลัย
สังกัดมหาวิทยาลัยราชภัฏศรีสะเกษ ที่ได้รับเงินเดือน ค่าจ้ าง หรือค่าตอบแทนจากเงินงบประมาณหรือเงิน
รายได้ของมหาวิทยาลัยราชภัฏศรีสะเกษ
“ประเภทผู้บริหาร” หมายความว่า ตาแหน่งผูอ้ านวยการสานักงานอธิการบดีหรือเทียบเท่าและ
ผูอ้ านวยการกองหรือเทียบเท่า
ข้อ 2 การกาหนดสมรรถนะ ความรูค้ วามสามารถ และทักษะที่จาเป็นในการปฏิบัติงานสาหรับบุคลากร
สายสนับสนุน เพื่อประโยชน์ในการนาไปเชื่อมโยงกับระบบอื่นของการบริหารจัดการทรัพยากรบุคคลในเรื่อง
ต่างๆ ดังนี้
(1) การวางแผนกาลังคน
(2) การสรรหาและการคัดเลือก
(3) การบริหารเงินเดือนและค่าตอบแทน
(4) การพัฒนาและเพิ่มพูนประสิทธิภาพการปฏิบัติงาน
(5) การเตรียมบุคลากรเข้าสู่ตาแหน่ง
(6) การเลื่อนตาแหน่งสูงขึ้น การโอน ย้าย และการหมุนเวียนงาน
(7) อื่นๆ ที่ ก.บ.ม. กาหนด
ข้อ 3 การกาหนดสมรรถนะ ความรูค้ วามสามารถ และทักษะที่จาเป็นในการปฏิบัติงานสาหรับบุคลากร
ให้สอดคล้องตามแนวทางการกาหนดสมรรถนะ ความรู้ความสามารถ และทักษะที่จาเป็นในการปฏิบัติงาน
สาหรับตาแหน่ง ที่ ก.พ.อ. กาหนด ดังนี้
(1) สมรรถนะ ประกอบด้วย
(ก) สมรรถนะหลั ก หมายถึ ง คุ ณ ลั ก ษณะเชิ ง พฤติ ก รรมของบุ ค ลากรทุ ก สายงาน ซึ่ ง
มหาวิทยาลัยกาหนดขึ้นเพื่อหล่อหลอมค่านิยมและพฤติกรรมที่พึงประสงค์ร่วมกันในองค์กรให้สอสดคล้องกับ
วิสัยทัศน์ ปรัชญา และพันธกิจของมหาวิทยาลัย ประกอบด้วย 5 สมรรถนะ ได้แก่
1) การบริการที่ดี
2) การสั่งสมความเชี่ยวชาญในงานอาชีพ
3) การมุง่ ผลสัมฤทธิ์
4) การทางานเป็นทีม
5) การยึดมั่นในความถูกต้องชอบธรรม และจริยธรรม
ทั้งนี้ การกาหนดสมรรถนะหลักให้สอดคล้องกับวิสัยทัศน์ ปรัชญา และพันธกิจของมหาวิทยาลัย ทั้ง 5
สมรรถนะ
(ข) สมรรถนะเฉพาะตามลักษณะงานที่ ปฏิบัติ หมายถึง คุณลักษณะเชิงพฤติกรรมที่กาหนด
เฉพาะสาหรับสายงานประเภทผู้บริหาร ประเภทวิชาชีพเฉพาะหรือเชี่ยวชาญเฉพาะ และประเภททั่วไป เพื่อ
สนับสนุนให้แสดงพฤติกรรมที่เหมาะสมกับตาแหน่งหน้าที่ และส่งเสริมให้สามารถปฏิบัติภารกิจในหน้าที่ได้ดี
ยิ่งขึ้น ประกอบด้วย 16 สมรรถนะ ได้แก่
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1) การคิดวิเคราะห์
2) การมองภาพองค์รวม
3) การใส่ใจและพัฒนาผูอ้ ื่น
4) การสั่งการตามอานาจหน้าที่
5) การสืบเสาะหาข้อมูล
6) ความเข้าใจข้อแตกต่างทางวัฒนธรรม
7) ความเข้าใจผูอ้ ื่น
8) ความเข้าใจองค์กรและระบบราชการ
9) ความคิดเชิงสร้างสรรค์ (การดาเนินการเชิงรุก)
10) การตรวจสอบความถูกต้องตามกระบวนงาน
11) ความมั่นใจในตนเอง
12) ความยึดหยุ่นผ่อนปรน
13) ศิลปะการสื่อสารจูงใจ
14) สุนทรียภาพทางศิลปะ
15) ความผูกพันที่มีตอ่ มหาวิทยาลัย
16) การสร้างสัมพันธภาพ
ทั้งนี้ การกาหนดสมรรถนะเฉพาะตามลักษณะงานที่ปฏิบัติ ให้เหมาะสมกับหน้าที่ความรับผิดชอบและ
ระดับตาแหน่งอย่างน้อย 3 สมรรถนะ
(ค) สมรรถนะทางการบริหาร หมายถึง คุณลัก ษณะเชิงพฤติกรรมที่กาหนดเฉพาะสาหรับ
ตาแหน่งประเภทผู้บริหาร เพื่อส่งเสริมและพัฒนาศักยภาพทางการบริหารให้สามารถปฏิบัติภารกิจได้อย่างมี
ประสิทธิภาพและประสิทธิผล ประกอบด้วย 6 สมรรถนะ ได้แก่
1) สภาวะผู้นา
2) วิสัยทัศน์
3) การวางกลยุทธ์ภาครัฐ
4) ศักยภาพเพื่อนาการปรับเปลี่ยน
5) การควบคุมตนเอง
6) การสอนงานและการมอบหมายงาน
ทั้งนี้ การกาหนดสมรรถนะทางการบริหารให้เหมาะสมหน้าที่ความรับผิดชอบทั้ง 6 สมรรถนะ
(2) ความรู้ความสามารถที่จาเป็นสาหรับการปฏิบัติงานในตาแหน่ง หมายถึง องค์ความรู้ต่างๆ ที่ใช้ใน
การปฏิ บั ติ ง านส าหรั บ ประเภทผู้ บ ริ ห าร ประเภทวิ ช าชี พ เฉพาะหรื อ เชี่ ย วชาญเฉพาะ และประเภททั่ ว ไป
ประกอบด้วย ความรู้ความสามารถที่ใช้ในการปฏิบัติงาน และความรู้เรื่องกฎหมายและกฎระเบียบราชการที่
กาหนดในมาตรฐานกาหนดตาแหน่ง
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(3) ทักษะที่จาเป็นสาหรับการปฏิบัติงานในตาแหน่ง หมายถึง การนาความรู้มาใช้ในการปฏิบัติงานจน
เกิดความชานาญ และคล่องแคล่วสาหรับประเภทผู้บริหาร ประเภทวิชาชีพเฉพาะหรือเชี่ยวชาญเฉพาะ และ
ประเภททั่วไปที่กาหนดในมาตรฐานกาหนดตาแหน่ง ได้แก่
1) การใช้คอมพิวเตอร์
2) การใช้ภาษาอังกฤษ
3) การคานวณ
4) การจัดการข้อมูล
ข้อ 4 การกาหนดรายละเอียดและระดับสมรรถนะ ความรู้ความสามารถ และทักษะที่จาเป็นในการ
ปฏิบัติงานและเกณฑ์การประเมินพฤติกรรมในการปฏิบัติงาน ตามเอกสารแนบท้ายประกาศนี้
ข้อ 5 การกาหนดระดับความคาดหวังของสมรรถนะ ความรู้ความสามารถ และทักษะที่จาเป็นในการ
ปฏิบัติงาน ตามเอกสารแนบท้ายประกาศนี้
ข้อ 6 ให้มหาวิทยาลัยกากับ ติด ตาม ประเมินผลในการกาหนดสมรรถนะ ความรู้ความสามารถ และ
ทักษะในการปฏิบัติงาน และพิจารณาปรับปรุงให้เหมาะสมเป็นระยะ
ข้อ 7 ให้อธิการบดีเป็นผู้รักษาการตามประกาศนี้ และมีอานาจออกหลักเกณฑ์ คาสั่งหรือแนวปฏิบัติที่
เกี่ยวข้องกับการดาเนินการ ซึ่งไม่ขัดหรือแย้งกับประกาศนี้
กรณีที่มีปัญหาเกี่ยวกับการตีความ หรือปัญหาในการปฏิบัติตามประกาศนี้ ให้ ก.บ.ม. เป็นผู้วินิจฉัย
และคาวินิจฉัยของ ก.บ.ม. ถือเป็นที่สุด
ทั้งนีใ้ ห้มผี ลบังคับตั้งแต่วันที่ 22 เดือน กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2565
ประกาศ ณ วันที่ ๒๘ เดือน มีนาคม พ.ศ. 2565

(รองศาสตราจารย์ ดร.ประกาศิต อานุภาพแสนยากร)
รักษาราชการแทน
อธิการบดีหาวิทยาลัยราชภัฏศรีสะเกษ

เอกสารแนบท้ายประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏศรีสะเกษ
เรื่อง การกาหนดสมรรถนะ ความรู้ความสามารถ และทักษะที่จาเป็นในการปฏิบัตงิ านสาหรับบุคลากรสายสนับสนุน
สังกัดมหาวิทยาลัยราชภัฏศรีสะเกษ พ.ศ. ๒๕๖๕
รายละเอียดสมรรถนะเฉพาะตามลักษณะงานที่ปฏิบัติ
สาหรับตาแหน่งประเภทวิชาชีพเฉพาะ ประเภทเชี่ยวชาญเฉพาะ และประเภททั่วไป
มี 16 สมรรถนะ ดังนี้
1. การคิดวิเคราะห์ (Analytical Thinking)
2. การมองภาพองค์รวม (Conceptual Thinking)
3. การใส่ใจและพัฒนาผู้อื่น (Caring Others)
4. การสั่งการตามอานาจหน้าที่ (Holding People accountable)
5. การสืบเสาะหาข้อมูล (Information Seeking)
6. ความเข้าใจข้อแตกต่างทางวัฒนธรรม (Cultural Sensitivity)
7. ความเข้าใจผู้อื่น (Interpersonal Understanding)
8. ความเข้าใจองค์กรและระบบราชการ (Organizational Awareness)
9. ความคิดสร้างสรรค์ (การดาเนินงานเชิงรุก) (Proactiveness)
10. การตรวจสอบความถูกต้องตามกระบวนงาน (Concern for Order)
11. ความมั่นใจในตนเอง (Self Confidence)
12. ความยืดหยุ่นผ่อนปรน (Flexibility)
13. ศิลปะการสื่อสารจูงใจ (Communication & Influencing)
14. สุนทรียภาพทางศิลปะ (Aesthetic Quality)
15. ความผูกพันที่มีต่อสถาบันอุดมศึกษา (Organizational Commitment)
16. การสร้างสัมพันธภาพ (Relationship Building)

~๖~
สมรรถนะ (Competency)
นิยามศัพท์สมรรถนะ
(Competency Definition)

1. การคิดวิเคราะห์ (Analytical Thinking)
การทาความเข้าใจและวิเคราะห์สถานการณ์ ประเด็นปัญหา แนวคิดโดยการแยกแยะประเด็นออกเป็นส่วนย่อยๆ หรือทีละขั้นตอน รวมถึงการจัดหมวดหมู่
อย่างเป็นระบบระเบียบเทียบแง่มุมต่างๆ สามารถลาดับความสาคัญ ช่วงเวลา เหตุและผล ที่มาทีไ่ ปของกรณีต่างๆ ได้
รายละเอียดของความสามารถในแต่ละระดับ (Competency Description)
ระดับที่ O ไม่แสดงสมรรถนะด้านนี้ หรือแสดงอย่างไม่ชดั เจน
ระดับที่ 1
ระดับที่ 2
ระดับที่ 3
ระดับที่ 4
ระดับที่ 5
แยกแยะประเด็นปัญหา หรือ
แสดงสมรรถนะระดับที่ 1 และเข้าใจ แสดงสมรรถนะระดับที่ 2 และเข้าใจ แสดงสมรรถนะระดับที่ 3 และ
แสดงสมรรถนะระดับที่ 4 และใช้
งานออกเป็นส่วนย่อยๆ
ความสัมพันธ์ขั้นพื้นฐานของปัญหา ความสัมพันธ์ทซี่ ับซ้อน ของปัญหา
สามารถวิเคราะห์ หรือวางแผนงาน เทคนิคและรูปแบบต่างๆ ในการ
• แยกแยะปัญหาออกเป็นรายการ หรืองาน
หรืองาน
ที่ซับซ้อนได้
กาหนดแผนงานหรือขัน้ ตอนการ
อย่างง่ายๆ ได้โดยไม่เรียงลาดับ
• ระบุเหตุและผลในแต่ละสถานการณ์ • เชื่อมโยงเหตุปัจจัยที่ซับซ้อนของแต่ละ • เข้าใจประเด็นปัญหาในระดับที่
ทางาน เพื่อเตรียมทางเลือกสาหรับ
ความสาคัญ
ต่างๆ ได้
สถานการณ์ หรือเหตุการณ์
สามารถแยกแยะเหตุปัจจัยเชื่อมโยง
การป้องกัน หรือแก้ไขปัญหาที่
• วางแผนงานโดยแตกประเด็น
• ระบุขอ้ ดีข้อเสียของประเด็นต่างๆ ได้ • วางแผนงานโดยกาหนดกิจกรรม
ซับซ้อนในรายละเอียดและสามารถ
เกิดขึ้น
ปัญหาออกเป็นส่วนๆ หรือเป็น
• วางแผนงานโดยจัดเรียงงาน หรือ
ขั้นตอนการดาเนินงานต่างๆ ที่มี
วิเคราะห์ความสัมพันธ์ของปัญหากับ
• ใช้เทคนิคการวิเคราะห์ที่เหมาะสมใน
กิจกรรมต่างๆ ได้
กิจกรรมต่างๆ ตามลาดับความสาคัญ ผู้เกี่ยวข้องหลายฝ่ายได้อย่างมี
สถานการณ์หนึ่งๆ ได้
การแยกแยะประเด็นปัญหาที่ซบั ซ้อน
หรือความเร่งด่วนได้
ประสิทธิภาพ และสามารถคาดการณ์
• วางแผนทีซ่ ับซ้อนโดยกาหนด
เป็นส่วนๆ
เกี่ยวกับปัญหา หรืออุปสรรค์ที่อาจ
กิจกรรมขัน้ ตอนการดาเนินงานต่างๆ ที่ • ใช้เทคนิคการวิเคราะห์หลากหลาย
เกิดขึ้นได้
มีหน่วยงานหรือผู้เกี่ยวข้องหลายฝ่าย รูปแบบเพื่อหาทางเลือกในการ
รวมถึงคาดการณ์ปัญหาอุปสรรคและ แก้ปัญหา รวมถึงพิจารณาข้อดีข้อเสีย
วางแผนทางการป้องกันแก้ไขไว้
ของทางเลือกแต่ละทาง
ล่วงหน้า
• วางแผนงานที่ซับซ้อนโดยกาหนด
กิจกรรมขัน้ ตอนการดาเนินงานต่างๆ ที่
มีหน่วยงานหรือผู้เกี่ยวข้องหลายฝ่าย
คาดการณ์ปัญหาอุปสรรคแนวทางการ

~๗~

เกณฑ์การประเมินพฤติกรรม
ในการปฏิบัตงิ าน ระดับ 1
(ผ่านเกณฑ์การประเมินจานวน
3 ข้อ)
1. จาแนกปัญหาอย่างง่าย
ออกเป็นส่วนย่อยได้
2. จาแนกปัญหาค่อยข้างยาก
ออกเป็นส่วนย่อยได้โดยยังไม่
เรียงลาดับความสาคัญ
3. จาแนกปัญหาค่อนข้างยาก
ออกเป็นส่วนย่อยได้โดย
เรียงลาดับความสาคัญ
4. วางแผนงานแก้ปัญหาออกเป็น
ส่วนๆ หรือเป็นกิจกรรมต่างๆ ได้
5. จัดกิจกรรม โครงการตาม
แผนงานที่มปี ัญหาออกเป็นส่วนๆ
ได้

เกณฑ์การประเมินพฤติกรรมในการ
ปฏิบัติงาน ระดับ 2
1. ผ่านเกณฑ์การประเมินฯ ในระดับ 1
และมีพฤติกรรมในการปฏิบัตงิ าน
ดังต่อไปนี้ จานวน 3 ข้อ
2. วิเคราะห์ปัญหา แนวคิดในแต่ละ
ประเด็นได้
3. เสนอผลการวิเคราะห์โดยระบุเหตุ
และผล ในแต่ละสถานการณ์ต่างๆ ได้
4. เสนอผลการวิเคราะห์โดยระบุข้อดี
ข้อเสียของประเด็นต่างๆ ได้
5. วางแผนงานโดยจัดเรียงงาน หรือ
กิจกรรมต่างๆ ตามลาดับความสาคัญ
หรือความเร่งด่วนได้

เกณฑ์การประเมินพฤติธรรมในการ
ปฏิบัติงาน ระดับ 3
1. ผ่านเกณฑ์การประเมินฯ ในระดับ 2
และมีพฤติกรรม ในการปฏิบัตงิ าน
ดังต่อไปนี้ จานวน 3 ข้อ
2. วิเคราะห์ประเด็นปัญหาที่ซับซ้อนแต่
ละสถานการณ์ หรือเหตุการณ์ได้
3. บูรณาการและเชื่อมโยงเหตุและผล
ของปัญหาที่ผ่านการวิเคราะห์แล้ว จน
เกิดวิธีการ/แนวทางใหม่ (นวัตกรรมใหม่)
4. วางแผนงานโดยกาหนดกิจกรรม
ขั้นตอนการดาเนินงานต่างๆ ที่มี
ผู้เกี่ยวข้องหลายฝ่ายได้อย่างมี
ประสิทธิภาพ และสามารถคาดการณ์
เกี่ยวกับปัญหา หรืออุปสรรคที่อาจ
เกิดขึ้นได้
5. จัดกิจกรรมหรือโครงการตาม
แผนงานได้อย่างมีประสิทธิภาพ

ป้องกันแก้ไข รวมทั้งเสนอแนะ
ทางเลือกและข้อดีขอ้ เสียไว้ให้
เกณฑ์การประเมินพฤติธรรมในการ เกณฑ์การประเมินพฤติธรรมในการ
ปฏิบัติงาน ระดับ 4
ปฏิบัติงาน ระดับ 5
1. ผ่านเกณฑ์การประเมินฯ ในระดับ 3 1. ผ่านเกณฑ์การประเมินฯ ในระดับ 4
และมีพฤติกรรม ในการปฏิบัตงิ าน
และมีพฤติกรรม ในการปฏิบัตงิ าน
ดังต่อไปนี้ จานวน 3 ข้อ
ดังต่อไปนี้ จานวน 3 ข้อ
2. เข้าใจรายละเอียดของประเด็น
2. ใช้เทคนิคการวิเคราะห์ที่เหมาะสม
ปัญหาที่ซับซ้อน แต่ละสถานการณ์หรือ ในการแยกแยะประเด็นปัญหาทีซ่ ับซ้อน
เหตุการณ์ได้
เป็นส่วนๆ โดยรูปแบบเดียว
3. วิเคราะห์ความสัมพันธ์ของประเด็น 3. ใช้เทคนิคการวิเคราะห์หลากหลาย
ปัญหาที่ซับซ้อนกับสถานการณ์ตา่ งๆ รูปแบบเพื่อหาทางเลือก ในการ
ได้
แก้ปัญหารวมถึงการพิจารณาข้อดี
4. จัดกิจกรรมหรือโครงการตาม
ข้อเสียของทางเลือกแต่ละทาง
แผนงานอย่างมีประสิทธิภาพ รวมถึง
4. วางแผนงานที่ซับซ้อนโดยกาหนด
การคาดการณ์ ปัญหา อุปสรรคและ
กิจกรรมหรือโครงการ กระบวนการ
วางแนวทางการป้องกันแก้ไขไว้
ดาเนินงานต่างๆ ระหว่างหน่วยงานหรือ
ล่วงหน้า
ผู้เกี่ยวข้องหลายฝ่าย
5. จัดกิจกรรมหรือโครงการตาม
แผนงานได้อย่างมีประสิทธิภาพ รวมถึง
การคาดการณ์อย่างมีประสิทธิภาพ
รวมถึงการคาดการณ์ปัญหา อุปสรรค
แนวทางการป้องกันแก้ไข และ
เสนอแนะทางเลือกและข้อดีขอ้ เสียได้

~๘~
สมรรถนะ (Competency)
นิยามศัพท์สมรรถนะ
(Competency Definition)

2. การมองภาพองค์รวม (Conceptual Thinking)
การคิดในเชิงสังเคราะห์ มองภาพองค์รวม โดยการจับประเด็น สรุปรูปแบบเชื่อมโยงหรือประยุกต์แนวทางจากสถานการณ์ ข้อมูล หรือทัศนะต่างๆ จนได้เป็น
กรอบความคิดหรือแนวคิดใหม่
รายละเอียดของความสามารถในแต่ละระดับ (Competency Description)
ระดับที่ O ไม่แสดงสมรรถนะด้านนี้ หรือแสดงอย่างไม่ชดั เจน
ระดับที่ 1
ระดับที่ 2
ระดับที่ 3
ระดับที่ 4
ระดับที่ 5
ใช้กฎพืน้ ฐานทัว่ ไป
แสดงสมรรถนะระดับที่ 1 และ
แสดงสมรรถนะระดับที่ 2 และ
แสดงสมรรถนะระดับที่ 3 และ
แสดงสมรรถนะระดับที่ 4 และคิด
• ใช้กฎพื้นฐาน หลักเกณฑ์ หรือ ประยุกต์ใช้ประสบการณ์
ประยุกต์ทฤษฎีหรือแนวคิดซับซ้อน
อธิบายข้อมูลหรือสถานการณ์ที่มี
ริเริ่มสร้างสรรค์องค์ความรูใ้ หม่
สามัญสานึกในการระบุประเด็น • ระบุถึงความเชื่อมโยงของข้อมูล
• ประยุกต์ใช้ทฤษฎี แนวคิดที่ซบั ซ้อน
ความยุ่งยากซับซ้อนให้เข้าใจได้งา่ ย • ริเริ่ม สร้างสรรค์ ประดิษฐ์คิดค้น
ปัญหา หรือแก้ปัญหาในงาน
แนวโน้ม และความไม่ครบถ้วนของ
หรือแนวโน้มในอดีตในการระบุหรือ
รวมถึงสามารถนาเสนอรูปแบบ วิธีการ
• สามารถอธิบายความคิด หรือ
ข้อมูลได้
แก้ปัญหาตามสถานการณ์ แม้ในบาง
หรือองค์ความรู้ใหม่ซึ่งอาจไม่เคย
สถานการณ์ที่ซับซ้อนให้งา่ ยและ
• ประยุกต์ใช้ประสบการณ์ในการระบุ กรณี แนวคิดที่นามาใช้กับสถานการณ์
ปรากฎมาก่อน
สามารถเข้าใจได้
ประเด็นปัญหา หรือแก้ปัญหาในงานได้ อาจไม่มสี ิ่งบ่งบอกถึงความเกี่ยวข้อง
• สามารถสังเคราะห์ข้อมูล สรุปแนวคิด
เชื่อมโยงกันเลยก็ตาม
ทฤษฎีองค์ความรู้ ที่ซับซ้อนให้เข้าใจได้
โดยง่ายและเป็นประโยชน์ตอ่ งาน
เกณฑ์การประเมินพฤติกรรม เกณฑ์การประเมินพฤติกรรมในการ เกณฑ์การประเมินพฤติธรรมในการ
เกณฑ์การประเมินพฤติธรรมในการ เกณฑ์การประเมินพฤติธรรมในการ
ในการปฏิบัตงิ าน ระดับ 1
ปฏิบัติงาน ระดับ 2
ปฏิบัติงาน ระดับ 3
ปฏิบัติงาน ระดับ 4
ปฏิบัติงาน ระดับ 5
(ผ่านเกณฑ์การประเมินจานวน 1. ผ่านเกณฑ์การประเมินฯ ในระดับ 1 1. ผ่านเกณฑ์การประเมินฯ ในระดับ 2 1. ผ่านเกณฑ์การประเมินฯ ในระดับ 3 1. ผ่านเกณฑ์การประเมินฯ ในระดับ 4
และมีพฤติกรรมในการปฏิบัตงิ าน
และมีพฤติกรรม ในการปฏิบัตงิ าน
และมีพฤติกรรม ในการปฏิบัตงิ าน
และมีพฤติกรรม ในการปฏิบัตงิ าน
3 ข้อ)
ดังต่อไปนี้ จานวน 3 ข้อ
ดังต่อไปนี้ จานวน 3 ข้อ
ดังต่อไปนี้ จานวน 3 ข้อ
ดังต่อไปนี้ จานวน 3 ข้อ
1. รูโ้ ครงสร้างองค์กร ระดับ
2. จาแนกปัญหาในภาพรวมของ
2. ศึกษาแนวโน้มในอดีตในการแก้ปัญหา 2. วิเคราะห์สถานการณ์ที่ซับซ้อนให้
2. รับฟังผลสะท้อนจากการายงานผล
หน่วยงานต้นสังกัดและ
องค์กรได้
ขององค์กรในภาพรวมได้
ง่ายและสามารถเข้าใจได้ด้วยรูปแบบที่ การสังเคราะห์ขอ้ มูล สรุปแนวคิด
มหาวิทยาลัย
3. วิเคราะห์ปัญหาในภาพรวมของ
3. มีทฤษฎีหรือแนวคิดที่ซับซ้อนในการ หลากหลาย
ทฤษฎี องค์ความรู้ที่ได้เผยแพร่แล้ว
องค์กรโดยระบุถึงความเชื่อมโยงของ
แก้ปัญหาขององค์กรในภาพรวมได้

~๙~
2. รู้ภาระงานของตนเองและ
ภาระงานในภาพรวมของ
หน่วยงานตนเองและมหาวิทยาลัย
3. รู้วัฒนธรรมองค์กรที่ตนสังกัด
และมหาวิทยาลัย
4. รูก้ ฎ ระเบียบ ข้อบังคับ
วัฒนธรรม ค่านิยม พันธกิจและ
วิสัยทัศน์ของมหาวิทยาลัย
5. มีสามัญสานึกในการคิดเป็น
ทาเป็น และแก้ปัญหาในงานที่
ตนเองรับผิดชอบได้

ข้อมูลแนวโน้ม และความไม่ครบถ้วน
ของข้อมูลได้
4. ใช้ประสบการณ์ในการทางานเพื่อ
นาไปประยุกต์ใช้ในการจาแนกประเด็น
ปัญหาหรือแก้ปัญหาในงานได้
5. บูรณาการและเชื่อมโยงการแก้ไข
ปัญหาจากข้อมูลที่มีเพื่อเป็นแนวทางใน
การแก้ปัญหาขององค์กรในภาพรวมได้

4. ประยุกต์ใช้ทฤษฎีหรือแนวคิดที่
ซับซ้อนในการแก้ปัญหาขององค์กรใน
ภาพรวมได้
5. บูรณาการและเชื่อมโยงการแก้ไข
ปัญหาจากการศึกษาแนวโน้มในอดีต
ทฤษฎีหรือแนวคิดที่ซับซ้อนที่มี เพื่อเป็น
แนวทางในการแก้ปัญหาขององค์กรใน
ภาพรวมได้

3. สังเคราะห์ขอ้ มูล สรุปแนวคิด
ทฤษฎีและเป็นประโยชน์ตอ่ งาน
4. รายงานผลการสังเคราะห์ขอ้ มูล
สรุปเพื่อนาเสนอผู้ทีเกี่ยวข้อง
5. เผยแพร่รายงานผลการสังเคราะห์
ข้อมูลภายในองค์กรด้วยช่องทางต่างๆ

3. พัฒนาและปรับปรุงวิธีการในการ
แก้ปัญหาในภาพรวมขององค์กรได้ตรง
ประเด็น
4. สร้างนวัตกรรมใหม่ที่สามารถนาไป
ปฏิบัตใิ นองค์กรได้จริงและทดลองใช้
นวัตกรรมใหม่
5. ประเมินประสิทธิภาพและ
ประสิทธิผลในการใช้นวัตกรรมที่สร้าง
ขึน้ เพื่อปรับปรุงและพัฒนาต่อไป

~ ๑๐ ~
สมรรถนะ (Competency)
นิยามศัพท์สมรรถนะ
(Competency Definition)

3. การใส่ใจและพัฒนาผู้อื่น (Caring Others-CO)
ความใส่ใจและตั้งใจที่จะส่งเสริม ปรับปรุงและพัฒนาให้ผู้อื่นมีศักยภาพ หรือมีสุขภาวะทัง้ ทางปัญญา ร่างกาย จิตใจ และทัศนคติทดี่ ีอย่างยัง่ ยืนเกิดกว่า
กรอบของการปฏิบัตหิ น้าที่
รายละเอียดของความสามารถในแต่ละระดับ (Competency Description)
ระดับที่ O ไม่แสดงสมรรถนะด้านนี้ หรือแสดงอย่างไม่ชดั เจน
ระดับที่ 1
ระดับที่ 2
ระดับที่ 3
ระดับที่ 4
ระดับที่ 5
ใส่ใจและให้ความสาคัญในการ แสดงสมรรถนะระดับที่ 1 และสอน แสดงสมรรถนะระดับที่ 2 และใส่ใจใน แสดงสมรรถนะระดับที่ 3 และ
แสดงสมรรถนะระดับที่ 4 และ
ส่งเสริมและพัฒนาผู้อื่น
หรือให้คาแนะนาเพื่อพัฒนาให้ผู้อื่น การให้เหตุผลประกอบการแนะนา
ติดตามและให้คาติชมเพื่อส่งเสริม
มุ่งเน้นการพัฒนาจากรากของ
• สนับสนุนให้ผู้อื่นพัฒนา
มีศักยภาพหรือมีสุขภาวะทัง้ ทาง
หรือมีส่วนสนับสนุนในการพัฒนาผู้อื่น การพัฒนาอย่างต่อเนื่อง
ปัญหา หรือความต้องการที่แท้จริง
ศักยภาพหรือสุขภาวะทั้งทาง
• ติดตามผลการพัฒนาของผู้อนื่ รวมทั้ง • พยายามทาความเข้าใจปัญหาหรือ
ปัญญา ร่างกาย จิตใจหรือทัศนคติที่ • ให้แนวทางพร้อมทั้งอธิบายเหตุผล
ปัญญา ร่างกาย จิตใจที่ดี
ประกอบ เพื่อให้ผู้อ่นื มั่นใจว่าสามารถ
ให้คาติชมที่จะส่งเสริมให้เกิดการพัฒนา ความต้องการที่แท้จริงของผู้อื่น เพื่อให้
ดี
• แสดงความเชื่อมั่นว่าผู้อื่นมี
สามารถจัดทาแนวทางในการพัฒนา
• สาธิต หรือให้คาแนะนาเกี่ยวกับการ พัฒนาศักยภาพสุขภาวะหรือทัศนคติที่ดี อย่างต่อเนื่อง
ศักยภาพที่จะพัฒนาตนเองให้ดี
ศักยภาพ สุขภาวะ หรือทัศนคติที่ดี
ปฏิบัตติ นเพื่อพัฒนาศักยภาพสุขภาวะ อย่างยั่งยืนได้สง่ เสริมให้มีการแลกเปลี่ยน • ให้คาแนะนาที่เหมาะสมกับ
ยิ่งขึน้ ได้
การเรียนรู้หรือ
ลักษณะเฉพาะเพื่อพัฒนาศักยภาพ สุข อย่างยั่งยืนได้
หรือทัศนคติที่ดอี ย่างยั่งยืน
• ประสบการณ์ เพื่อให้ผู้อ่นื มีโอกาสได้
ภาวะหรือทัศนคติที่ดขี องแต่ละบุคคล • ค้นคว้า สร้างสรรค์วธิ ีการใหม่ๆ ใน
• มุง่ มั่นที่จะสนับสนุน โดยชีแ้ นะ
การพัฒนาศักยภาพ สุขภาวะหรือ
แหล่งข้อมูลหรือทรัพยากรที่จาเป็นต่อ ถ่ายทอดและเรียนรู้วิธีการพัฒนา
ศักยภาพหรือเสริมสร้างสุขภาวะหรือ
ทัศนคติที่ดี ซึ่งตรงกับปัญหาหรือความ
การพัฒนาของผู้อื่น
ทัศนคติที่ดอี ย่างยั่งยืน
ต้องการที่แท้จริงของผู้อื่น
• สนับสนุนด้วยอุปกรณ์ เครื่องมือ หรือ
วิธีการในภาคปฏิบัตใิ ห้ผู้อื่นมั่นใจว่าตน
สามารถพัฒนาศักยภาพสุขภาวะหรือ
ทัศนคติที่ดอี ย่างยั่งยืนและมี
ประสิทธิภาพสูงสุดได้

~ ๑๑ ~
เกณฑ์การประเมินพฤติกรรม
ในการปฏิบัตงิ าน ระดับ 1
(ผ่านเกณฑ์การประเมินจานวน
3 ข้อ)
1. เข้าร่วมกิจกรรมทีเกี่ยวข้องใน
ด้านสุขภาวะทั้งทางปัญญา
ร่างกาย จิตใจภายในงานที่ตน
สังกัด
2. เข้าร่วมกิจกรรมที่เกี่ยวข้องใน
ด้านสุขภาวะทั้งทางปัญญา
ร่างกาย จิตใจภายในคณะ/
หน่วยงาน
3. เข้าร่วมกิจกรรมที่เกี่ยวข้องใน
ด้านสุขภาวะทั้งปัญญา ร่างกาย
จิตใจ ของมหาวิทยาลัย
4. ส่งเสริมและสนับสนุนให้ผู้อนื่
เข้าร่วมกิจกรรมที่เกี่ยวข้องในด้าน
สุขภาวะทั้งทางปัญญา ร่างกาย
จิตใจ
5. แสดงความเชื่อมั่นว่าผู้อื่นมี
ศักยภาพที่จะพัฒนาตนเองให้ดี
ยิ่งขึน้ ได้

เกณฑ์การประเมินพฤติกรรมในการ
ปฏิบัติงาน ระดับ 2
1. ผ่านเกณฑ์การประเมินฯ ในระดับ 1
และมีพฤติกรรมในการปฏิบัตงิ าน
ดังต่อไปนี้ จานวน 3 ข้อ
2. เป็นตัวอย่างที่ดีในการดูแลสุขภาวะ
ของตนเอง
3. ให้คาแนะนาเกี่ยวกับการปฏิบัตติ น
แก่เพื่อนร่วมงานและผู้อ่นื
4. ให้คาแนะนาเกี่ยวกับการปฏิบัตติ น
แก่เพื่อร่วมงานและผู้อ่นื อย่างต่อเนื่อง
และสม่าเสมอ
5. มีความมุ่งมั่นที่จะสนับสนุน โดย
ชี้แนะแหล่งข้อมูล หรือทรัพยากรที่
จาเป็นต่อการพัฒนาของผู้อื่น

เกณฑ์การประเมินพฤติธรรมในการ
ปฏิบัติงาน ระดับ 3
1. ผ่านเกณฑ์การประเมินฯ ในระดับ 2
และมีพฤติกรรม ในการปฏิบัตงิ าน
ดังต่อไปนี้ จานวน 3 ข้อ
2. ประมวลและรวบรวมข้อมูลด้านสุข
ภาวะทั้งทางปัญญาร่างกายและจิตใจให้
ทันเหตุการณ์ต่อตนเองและผู้อื่น
3. เผยแพร่ขอ้ มูลที่รวบรวมได้ ให้เพื่อน
ร่วมงานหรือผู้อื่นทราบด้วยช่องทางต่างๆ
4. จัดกิจกรรมที่เกี่ยวข้องในด้านสุขภาวะ
ทั้งทางปัญญา ร่างกาย จิตใจ
5. ติดตามและประเมินผลกิจกรรมที่จัด
กิจกรรมที่เกี่ยวข้องในด้านสุขภาวะทัง้
ทางปัญญาร่างกาย จิตใจ

เกณฑ์การประเมินพฤติธรรมในการ
ปฏิบัติงาน ระดับ 4
1. ผ่านเกณฑ์การประเมินฯ ในระดับ 3
และมีพฤติกรรม ในการปฏิบัตงิ าน
ดังต่อไปนี้ จานวน 3 ข้อ
2. มีการรณรงค์ ประชาสัมพันธ์
กิจกรรมที่เกี่ยวข้องในด้านสุขภาวะทัง้
ทางปัญญา ร่างกาย จิตใจของ
มหาวิทยาลัย
3. สารวจจานวนผู้เข้าร่วมกิจกรรม
ภายหลังการรณรงค์ ประชาสัมพันธ์
กิจกรรม
4. ติดตามผลการพัฒนาของผู้เข้าร่วม
กิจกรรมและให้คาติชมที่จะส่งเสริมให้
เกิดการพัฒนาอย่างต่อเนื่อง
5. ให้คาแนะนาที่เหมาะสมกับลักษณะ
เฉพาะตัวบุคคลเพื่อพัฒนาศักยภาพ
สุขภาวะหรือทัศนคติที่ดตี อ่ ตนเอง

เกณฑ์การประเมินพฤติธรรมในการ
ปฏิบัติงาน ระดับ 5
1. ผ่านเกณฑ์การประเมินฯ ในระดับ 4
และมีพฤติกรรม ในการปฏิบัตงิ าน
ดังต่อไปนี้ จานวน 3 ข้อ
2. วิเคราะห์ปัญหาหรือความต้องการที่
แท้จริงของผู้เข้าร่วมกิจกรรม เพื่อให้
สามารถจัดโครงการกิจกรรม หรือ
แนวทางในการพัฒนาศักยภาพหรือ
ทัศนคติที่ดอี ย่างยั่งยืนได้
3. ศึกษาวิธีการใหม่ในการพัฒนา
ศักยภาพสุขภาวะหรือทัศนคติที่ดี ซึ่ง
ตรงกับปัญหาหรือความต้องการที่
แท้จริงของผู้เข้าร่วมกิจกรรม
4. นาวิธีการใหม่มาใช้ในกิจกรรมครั้ง
ต่อไป
5. ประเมินประสิทธิภาพและ
ประสิทธิผลของวิธีการใหม่เพื่อนามา
พัฒนาและปรับปรุงต่อไป

~ ๑๒ ~
สมรรถนะ (Competency)
นิยามศัพท์สมรรถนะ
(Competency Definition)

4. การสั่งการตามอานาจหน้าที่ (Holding People Accountable-HPA)
การกากับดูแลให้ผู้อนื่ ปฏิบัตติ ามมาตรฐาน กฎ ระเบียบ ข้อบังคับ โดยอาศัยอานาจตามกฎหมาย หรือตามตาแหน่งหน้าที่ การกากับดูแลนี้ หมายรวมถึงการ
ออกคาสั่งโดยปกติทั่วไปจนถึงการใช้อานาจตามกฎหมายกับผู้ฝ่าฝืน
รายละเอียดของความสามารถในแต่ละระดับ (Competency Description)
ระดับที่ O ไม่แสดงสมรรถนะด้านนี้ หรือแสดงอย่างไม่ชดั เจน
ระดับที่ 1
ระดับที่ 2
ระดับที่ 3
ระดับที่ 4
ระดับที่ 5
สั่งให้กระทาการใดๆ ตาม
แสดงสมรรถนะระดับที่ 1 และ
แสดงสมรรถนะระดับที่ 2 และสั่งให้ แสดงสมรรถนะระดับที่ 3 และ
แสดงสมรรถนะระดับที่ 4 และ
มาตรฐาน กฎ ระเบียบ
กาหนดขอบเขตข้อจากัดในการ
ปรับมาตรฐาน หรือปรับปรุงการ
ติดตามควบคุมให้ปฏิบัตติ าม
ดาเนินการในกรณีที่มีการปฏิบัตไิ ม่
ข้อบังคับ
กระทาการใดๆ
ปฏิบัตงิ านให้ดีขึ้น
มาตรฐาน กฎ ระเบียบ ข้อบังคับ
เป็นไปตามมาตรฐาน หรือขัดต่อ
• สั่งให้กระทาการใดๆ ตาม
• ปฏิเสธคาขอของผู้อ่นื ที่ไม่สมเหตุผล • กาหนดมาตรฐานในการปฏิบัตงิ านให้ • ติดตาม ควบคม ตรวจสอบหน่วยงาน กฎหมาย กฎ ระเบียบ ข้อบังคับ
มาตรฐาน กฎ ระเบียบ ข้อบังคับ หรือไม่เป็นไปตามมาตรฐาน กฎ
แตกต่าง หรือสูงขึน้
ภายใต้การกากับดูแลให้ปฏิบัตติ าม
• ใช้วธิ ีเผชิญหน้าอย่างเปิดเผย
• มอบหมายงานในรายละเอียด
ระเบียบ และข้อบังคับ
• สั่งให้ปรับปรุงการปฏิบัตงิ านให้เป็นไป มาตรฐานกฎระเบียบ ข้อบังคับ
ตรงไปตรงมาในกรณีที่มีปัญหา หรือมี
บางส่วนให้ผู้อื่นดาเนินการแทนได้ • กาหนดลักษณะเชิงพฤติกรรมหรือ
ตามมาตรฐาน กฎ ระเบียบ และข้อบังคับ • เตือนให้ทราบล่วงหน้าอย่างชัดเจนถึง การปฏิบัตทิ ี่ไม่เป็นไปตามมาตรฐาน
เพื่อให้ตนเองปฏิบัตงิ านตาม
แนวทางปฏิบัตหิ น้าที่ราชการไว้เป็น
ผลที่จะเกิดขึน้ จากการไม่ปฏิบัตติ าม
หรือขัดต่อกฎหมาย กฎ ระเบียบ และ
ตาแหน่งหน้าที่ได้มากขึ้น
มาตรฐาน
มาตรฐาน กฎ ระเบียบ ข้อบังคับ
ข้องบังคับ
• สร้างเงื่อนไขเพื่อให้ผู้อ่นื ปฏิบตั ติ าม
• ดาเนินการให้เป็นไปตามกฎหมาย
กฎหมายหรือระเบียบ
อย่างเคร่งครัด กรณีที่มีการปฏิบัตไิ ม่
เป็นไปตามมาตรฐานหรือขัดต่อ
กฎหมาย กฎ ระเบียบ ข้อบังคับ
เกณฑ์การประเมินพฤติกรรม เกณฑ์การประเมินพฤติกรรมในการ เกณฑ์ที่การประเมินพฤติกรรมในการ เกณฑ์การประเมินพฤติกรรมในการ เกณฑ์การประเมินพฤติกรรมในการ
งานระดับ 1 (ผ่านเกณฑ์การ
ปฏิบัติงาน ระดับ 2
ปฏิบัติงาน ระดับ 3
ปฏิบัติงาน ระดับ 4
ปฏิบัติงาน ระดับ 5
1. ผ่านเกณฑ์การประเมินฯ ในระดับ 3 1. ผ่านเกณฑ์การประเมินฯ ในระดับ 2 1. ผ่านเกณฑ์การประเมินฯ ในระดับ 3 1. ผ่านเกณฑ์การประเมินฯ ในระดับ 4
ประเมิน จานวน 3 ข้อ)
และมีพฤติกรรมในการปฏิบัตงิ าน
และมีพฤติกรรมในการปฏิบัตงิ าน
และมีพฤติกรรมในการปฏิบัตงิ าน
และมีพฤติกรรมในการปฏิบัตงิ าน ดังนี้
ดังต่อไปนี้ จานวน 3 ข้อ
ดังต่อไปนี้ จานวน 3 ข้อ
ดังต่อไปนี้ จานวน 3 ข้อ
จานวน 3 ข้อ

~ ๑๓ ~
1. รูบ้ ทบาทหน้าที่ ภาระงานของ
ตนในการสั่งการตามอานาจ
หน้าที่
2. รู้โครงสร้างองค์กร โครงสร้าง
งานมาตรฐานการปฏิบัตงิ าน
3. รู้กฎ ระเบียบ ข้อบังคับและมติ
อื่นๆ ที่เกี่ยวข้องในการสังเกต
4. สั่งการตามอานาจหน้าที่และ
มอบหมายงานให้เหมาะสมกับผูท้ ี่
ได้รับมอบหมายดาเนินการแทนได้
เพื่อให้ตนเองปฏิบัตงิ านตาม
ตาแหน่งที่ได้มากขึน้
5. ติดตามและประเมินผลผู้ท่ี
ได้รับมอบหมายว่าดาเนินการ
แทนตนได้หรือไม่เพื่อเป็นข้อมูลใน
การพัฒนาต่อไป

2. ปฏิบัตกิ ารหรือสั่งการตามอานาจ
หน้าที่และถูกต้องตามมาตรฐาน กฎ
ระเบียบ และข้อบังคับ
3. กาหนดมาตรฐานในการปฏิบัตงิ าน
หรือการสัง่ การเพื่อเป็นบรรทัดฐานหรือ
แนวทางในการสั่งการตามอานาจหน้าที่
4. สร้างเงื่อนไขการสั่งการเพื่อให้ผู้อื่น
ปฏิบัตติ ามกฎหมายหรือระเบียบ และ
ข้อบังคับ
5. ปฏิบัตติ ามเงื่อนไขการสั่งการที่สร้าง
ขึน้

2. รับฟังหรือสะท้อนผลการปฏิบัตงิ าน
ตามเงื่อนไขการสั่งการที่สร้างขึน้
3. พัฒนาและปรับปรุงเงื่อนไขการสั่งการ
โดยกาหนดมาตรฐานในการปฏิบัตงิ านให้
แตกต่างจากเดิมหรือสูงขึน้
4. ทดลองใช้เงื่อนไขการสั่งการที่พัฒนา
และปรับปรุงใหม่
5. ติดตามและประเมินผลการใช้เงื่อนไข
การสั่งการเพื่อเป็นข้อมูลในการพัฒนา
และปรับปรุงต่อไป

2. ติดตาม ตรวจสอบผู้ใต้บังคับบัญชา
ภายในการกากับดูแลให้ปฏิบัตติ าม
มาตรฐานกฎ ระเบียบ และข้อบังคับ
3. ติดตาม ตรวจสอบหน่วยงานภายใต้
การกากับดูแลให้ปฏิบัตติ ามมาตรฐาน
กฎ ระเบียบ และข้อบังคับ
4. วิเคราะห์ สังเคราะห์ผลการติดตาม
ตรวจสอบผู้ใต้บังคับบัญชา และ
หน่วยงานภายใต้การกากับดูแล
5. แจ้งเตือนให้ทราบล่วงหน้าอย่าง
ชัดเจนถึงผลที่จะเกิดขึ้นจากการไม่
ปฏิบัตติ ามมาตรฐาน กฎ ระเบียบ และ
ข้อบังคับทุก 6 เดือน

2. มีการกากับดูแลอย่างเป็นทางกร
และไม่เป็นทางการ
3. มีการกากับดูแลอย่างเป็นทางการ
และไม่เป็นทางการในกรณีที่พบปัญหา
หรือมีการปฏิบัตทิ ี่ไม่เป็นไปตาม
มาตรฐาน หรือขัดต่อกฎหมาย กฎ
ระเบียบ ข้อบังคับ โดยใช้วธิ ีเผชิญหน้า
อย่างเปิดเผยตรงไปตรงมา
4. ให้ความรู้แก่ผู้ใต้บังคับบัญชาหรือ
หน่วยงานภายใต้การกากับดูแลในกรณี
ที่พบปัญหา หรือมีการปฏิบัตทิ ี่ไม่
เป็นไปตามมาตรฐาน หรือขัดต่อ
กฎหมาย กฎ ระเบียบ และข้อบังคับ
โดยการส่งเข้าอบรมเพื่อพัฒนา
ศักยภาพต่อไป
5. ในกรณีที่มีการปฏิบัตไิ ม่เป็นไปตาม
มาตรฐานหรือขัดต่อกฎหมาย กฎ
ระเบียบ และข้อบังคับสามารถ
ดาเนินการให้เป็นไปตามกฎหมายอย่าง
เคร่งครัด

~ ๑๔ ~
สมรรถนะ (Competency)
นิยามศัพท์สมรรถนะ
(Competency Definition)

5. การสืบเสาะหาข้อมูล (Information Seeking-INF)
ความใฝ่รู้เชิงลึกที่จะแสวงหาข้อมูลเกี่ยวกับสถานการณ์ ภูมหิ ลัง ประวัตคิ วามเป็นมา ประเด็นปัญหา หรือเรื่องราวต่างๆ ที่เกี่ยวข้องหรือจะเป็นประโยชน์ใน
การปฏิบัติงาน
รายละเอียดของความสามารถในแต่ละระดับ (Competency Description)
ระดับที่ O ไม่แสดงสมรรถนะด้านนี้ หรือแสดงอย่างไม่ชดั เจน
ระดับที่ 1
ระดับที่ 2
ระดับที่ 3
ระดับที่ 4
ระดับที่ 5
หาข้อมูลในเบื้องต้น
แสดงสมรรถนะระดับที่ 1 และ
แสดงสมรรถนะระดับที่ 2 และ
แสดงสมรรถนะระดับที่ 3 และ
แสดงสมรรถนะระดับที่ 4 และวาง
• ใช้ข้อมูลในเบือ้ งต้น
สืบเสาะค้นหาข้อมูล
แสวงหาข้อมูลเชิงลึก
สืบค้นข้อมูลอย่างเป็นระบบ
ระบบการสืบค้น เพื่อหาข้อมูลอย่าง
• ถามผู้ที่เกี่ยวข้องโดยตรงเพื่อให้ • สืบเสาะค้นหาข้อมูลด้วยวิธีการที่
• ตัง้ คาถามเชิงลึกในประเด็นที่เกี่ยวข้อง • วางแผนเก็บข้อมูลอย่างเป็นระบบใน ต่อเนื่อง
ได้ขอ้ มูล
มากกว่าเพียงการตัง้ คาถามพื้นฐาน
อย่างต่อเนื่องจนได้ที่มาของสถานการณ์ ช่วงเวลาที่กาหนด
• วางระบบการสืบค้น รวมทั้งการ
• สืบเสาะค้นหาข้อมูลจากผู้ที่ใกล้ชิดกับ เหตุการณ์ ประเด็นปัญหา หรือค้นพบ
• สืบค้นข้อมูลจากแหล่งข้อมูลที่
มอบหมายให้ผู้อ่นื สืบค้นข้อมูล เพื่อให้
เหตุการณ์หรือเรื่องราวมากที่สุด
โอกาสที่จะเป็นประโยชน์ตอ่ การ
แตกต่างจากกรณีปกติธรรมดา
ได้ขอ้ มูลที่ทันเหตุการณ์อย่างต่อเนื่อง
ปฏิบัตงิ านต่อไป
โดยทั่วไป
• แสวงหาข้อมูลด้วยการสอบถามจากผู้รู้ • ดาเนินการวิจัย หรือมอบหมายให้
อื่นเพิ่มเติม ที่ไม่ได้มีหน้าที่เกี่ยวข้อง
ผู้อื่นเก็บข้อมูลจากหนังสือพิมพ์
โดยตรงในเรื่องนัน้
นิตยสาร ระดับสืบค้นโดยอาศัย
เทคโนโลยีสารสนเทศ ตลอดจน
แหล่งข้อมูลอื่นๆ เพื่อประกอบการทา
วิจัย
เกณฑ์การประเมินพฤติกรรม เกณฑ์การประเมินพฤติกรรมในการ เกณฑ์ที่การประเมินพฤติกรรมในการ เกณฑ์การประเมินพฤติกรรมในการ เกณฑ์การประเมินพฤติกรรมในการ
ในการปฏิบัตงิ านระดับ 1 (ผ่าน ปฏิบัติงาน ระดับ 2
ปฏิบัติงาน ระดับ 3
ปฏิบัติงาน ระดับ 4
ปฏิบัติงาน ระดับ 5
เกณฑ์การประเมิน จานวน 3 1. ผ่านเกณฑ์การประเมินฯ ในระดับ 1 1. ผ่านเกณฑ์การประเมินฯ ในระดับ 2 1. ผ่านเกณฑ์การประเมินฯ ในระดับ 3 1. ผ่านเกณฑ์การประเมินฯ ในระดับ 4
และมีพฤติกรรมในการปฏิบัตงิ าน
และมีพฤติกรรมในการปฏิบัตงิ าน
และมีพฤติกรรมในการปฏิบัตงิ าน
และมีพฤติกรรมในการปฏิบัตงิ าน ดังนี้
ข้อ)
ดังต่อไปนี้ จานวน 3 ข้อ
ดังต่อไปนี้ จานวน 3 ข้อ
ดังต่อไปนี้ จานวน 3 ข้อ
จานวน 3 ข้อ

~ ๑๕ ~
1. ศึกษา รวบรวมแหล่งข้อมูลที่
จะสืบเสาะหาข้อมูลในรูปแบบ
ต่างๆ
2. ทราบแหล่งข้อมูลที่จะสืบ
เสาะหาข้อมูล
3. มีวธิ ีการสืบเสาะหาข้อมูลโดย
การถามผู้ที่เกี่ยวข้องโดยตรง
เพื่อให้ได้ข้อมูล
4. มีกระบวนการกลั่นกรองข้อมูล
ที่ถูกต้องประกอบการตัดสินใจใน
การนาไปใช้ในการปฏิบัตงิ าน
5. มีขอ้ มูลในการนาไปใช้ในการ
ปฏิบัตงิ าน

2. มีวธิ ีการสืบเสาะหาข้อมูลโดยการ
ถามผู้ที่เกี่ยวข้องโดยตรงเพื่อให้ได้
ข้อมูลด้วยคาถามที่คอ่ นข้างยากและ
ซับซ้อน และถามข้อมูลจากผู้ที่ใกล้ชิด
กับเหตุการณ์หรือเรื่องราวมากที่สุด
3. มีเครื่องมือในการสืบเสาะหาข้อมูล
เช่น แบบสัมภาษณ์ แบบสารวจ
แบบสอบถาม เป็นต้น
4. มีอุปกรณ์ในการสืบเสาะหาข้อมูล
เช่น เครื่องบันทึกเสียงเป็นต้น
5. นาข้อมูลที่ผ่านกระบวนการ
กลั่นกรองไปใช้ในการปฏิบัตงิ าน

2. มีทรัพยากรประกอบการสืบเสาะหา
ข้อมูลเชิงลึก
3. สร้างเครื่องมือเชิงลึกในการสืบ
เสาะหาข้อมูล
4. มีวธิ ีการสืบเสาะหาข้อมูลโดยการ
สัมภาษณ์เชิงลึกจากผู้รู้อื่นเพิ่มเติม ที่
ไม่ได้มีหน้าที่เกี่ยวข้องโดยตรงในเรื่องนัน้
5. นาข้อมูลที่ผ่านกระบวนการกลั่นกรอง
ไปใช้ในการปฏิบัตงิ านหรือประกอบการ
ตัดสินใจ

2. มีแผนการเก็บข้อมูลอย่างเป็นระบบ
ตามวิธีการวิจัย
3. ดาเนินการตามแผนโดยแสวงหา
ข้อมูลจากแหล่งข้อมูลที่หลากหลาย
และมีวิธีการสืบค้นข้อมูลในรูปแบบ
อื่นๆ เช่น จากหนังสือพิมพ์ นิตยสาร
ระบบสืบค้นโดยอาศัยเทคโนโลยี
สารสนเทศ เป็นต้น
4. มีรายงานการวิจัยอย่างน้อย 3 เรื่อง
5. เผยแพร่งานการวิจัยในช่องทาง
ต่างๆ

2. กาหนดระบบการสืบค้นที่เป็น
มาตรฐาน
3. มีเครือข่ายวิจัยภายในคณะ/
หน่วยงาน
4. มีเครือข่ายวิจัยภายในมหาวิทยาลัย
5. มีเครือข่ายวิจัยระดับชาติหรือ
นานาชาติ

~ ๑๖ ~
สมรรถนะ (Competency)
นิยามศัพท์สมรรถนะ
(Competency Definition)

6. ความเข้าใจข้อแตกต่างทางวัฒนธรรม (Cultural Sensitivity-CS)
การรับรู้ถึงข้อแตกต่างทางวัฒนธรรม และสามารถประยุกต์ความเข้าใจ เพื่อสร้างสัมพันธภาพระหว่างกัน

รายละเอียดของความสามารถในแต่ละระดับ (Competency Description)
ระดับที่ O ไม่แสดงสมรรถนะด้านนี้ หรือแสดงอย่างไม่ชดั เจน
ระดับที่ 1
ระดับที่ 2
ระดับที่ 3
ระดับที่ 4
เห็นคุณค่าของวัฒนธรรมไทย แสดงสมรรถนะระดับที่ 1 และเข้าใจ แสดงสมรรถนะระดับที่ 2 และเข้าใจ แสดงสมรรถนะระดับที่ 3 และสร้าง
และให้ความสนใจวัฒนธรรม
รวมทั้งปรับตัวให้สอดคล้องกับ
ในวัฒนธรรมต่างๆ อย่างลึกซึง้ รวมทั้ง การยอมรับในความแตกต่างทาง
ของผู้อ่นื
วัฒนธรรมใหม่
แสดงออกได้อย่างเหมาะสมกับ
วัฒนธรรม
• ภาคภูมใิ จในวัฒนธรรมของไทย • เข้าใจมารยาท กาลเทศะ ตลอดจน
• สร้างการยอมรับในหมู่ผู้คนต่าง
สถานการณ์
ขณะที่เห็นคุณค่าและสนใจที่จะ
ธรรมเนียมปฏิบัตขิ องวัฒนธรรมที่
วัฒนธรรมเพื่อสัมพันธไมตรีอันดี
• เข้าใจบริบท และนัยสาคัญของ
เรียนรู้วัฒนธรรมของผู้อื่น
แตกต่าง และพยายามปรับตัวให้
• ริเริ่ม และสนับสนุนการทางานร่วมกัน
วัฒนธรรมต่างๆ
• ปรับเปลี่ยนพฤติกรรมให้
สอดคล้อง
• เข้าใจรากฐานทางวัฒนธรรมที่แตกต่าง เพื่อสร้างสัมพันธภาพระหว่างประเทศ
สอดคล้องกับบริบททาง
• สื่อสารด้วยวิธีการ เนื้อหา และ
หรือระหว่างวัฒนธรรมที่ต่างกัน
อันจะทาให้เข้าใจวิธีคดิ ของผู้อื่น
วัฒนธรรมที่เปลี่ยนไป
ถ้อยคาที่เหมาะสมกับวัฒนธรรมของ
• ไม่ตัดสินผู้อื่นจากความแตกต่างทาง
ผู้อื่น
วัฒนธรรม แต่ต้องพยายามทาความ
เข้าใจเพื่อให้สามารถทางานร่วมกันได้
เกณฑ์การประเมินพฤติกรรม เกณฑ์การประเมินพฤติกรรมในการ เกณฑ์ที่การประเมินพฤติกรรมในการ เกณฑ์การประเมินพฤติกรรมในการ
ในการปฏิบัตงิ านระดับ 1 (ผ่าน ปฏิบัติงาน ระดับ 2
ปฏิบัติงาน ระดับ 3
ปฏิบัติงาน ระดับ 4
เกณฑ์การประเมิน จานวน 3 1. ผ่านเกณฑ์การประเมินฯ ในระดับ 1 1. ผ่านเกณฑ์การประเมินฯ ในระดับ 2 1. ผ่านเกณฑ์การประเมินฯ ในระดับ 3
และมีพฤติกรรมในการปฏิบัติงาน
และมีพฤติกรรมในการปฏิบัตงิ าน
และมีพฤติกรรมในการปฏิบัตงิ าน
ข้อ)
ดังต่อไปนี้ จานวน 3 ข้อ
ดังต่อไปนี้ จานวน 3 ข้อ
ดังต่อไปนี้ จานวน 3 ข้อ
1. รูแ้ ละเข้าใจวัฒนธรรมของ
2. รู้ เข้าใจ และเห็นคุณค่าของ
2. รู้และเข้าใจบริบท และนัยสาคัญของ 2. รู้ เข้าใจ และเห็นคุณค่าของ
หน่วยงานที่ต้นสังกัด
วัฒนธรรมไทย
วัฒนธรรมต่างๆ
วัฒนธรรมระหว่างประเทศ

ระดับที่ 5
แสดงสมรรถนะระดับที่ 4 และปรับ
ท่าทีรวมทั้งวิธีการทางานให้
สอดคล้องกับบริบททางวัฒนธรรม
• หาทางระงับข้อพิพาทระหว่าง
วัฒนธรรมที่แตกต่างโดยพยายาม
ประสานและประนีประนอมด้วยความ
เข้าใจในแต่ละวัฒนธรรมอย่างลึกซึ้ง
• ปรับเปลี่ยนกลยุทธ์ ท่าทีให้เหมาะสม
สอดคล้องกับวัฒนธรรมที่แตกต่าง เพื่อ
ประสานประโยชน์ระหว่างประเทศหรือ
ระหว่างวัฒนธรรมที่ต่างกัน
เกณฑ์การประเมินพฤติกรรมในการ
ปฏิบัติงาน ระดับ 5
1. ผ่านเกณฑ์การประเมินฯ ในระดับ 4
และมีพฤติกรรมในการปฏิบัตงิ าน ดังนี้
จานวน 3 ข้อ
2. ศึกษาข้อมูลระหว่างวัฒนธรรมที่
แตกต่างอย่างลึกซึ้ง

~ ๑๗ ~
2. รู้และเข้าใจวัฒนธรรมของ
มหาวิทยาลัย
3. รู้ เข้าใจ และสนใจวัฒนธรรม
ของหน่วยงานผู้อื่น
4. ไม่ดูถูกวัฒนธรรมที่แตกต่าง
จากตนเองว่าด้วยกว่า
5. ปรับเปลี่ยนพฤติกรรมให้
สอดคล้องกับบริบททาง
วัฒนธรรมที่เปลี่ยนแปลง

3. รู้และเข้าใจมารยาททางสังคม
กาลเทศะตลอดจนธรรมเนียมปฏิบัติ
ของวัฒนธรรมที่แตกต่าง
4. ปรับตัวให้สอดคล้องกับมารยาททาง
สังคม กาลเทศะ ตลอดจนธรรมเนียม
ปฏิบัตขิ องวัฒนธรรมที่แตกต่าง
5. สื่อสารด้วยวิธีการ เนื้อหา และ
ถ้อยคาที่เหมาะสมกับวัฒนธรรมของ
ผู้อื่น เช่น ประชาสัมพันธ์ดว้ ยโปสเตอร์
คาขวัญ เป็นต้น

3. รู้และเข้าใจรากฐานทางวัฒนธรรมที่
แตกต่างอันจะทาให้เข้าใจวิธีคดิ ของผู้อื่น
4. ไม่นาความแตกต่างทางวัฒนธรรมมา
เป็นเหตุในการตัดสินผู้อื่นเพื่อให้เกิด
ความคลาดเคลื่อนได้
5. รูแ้ ละเข้าใจความแตกต่างทาง
วัฒนธรรมเพื่อให้สามารถทางานร่วมกัน
ได้

3. มีแผนการสร้างการยอมรับในความ
แตกต่างทางวัฒนธรรมเพื่อสร้าง
สัมพันธภาพอันดี
4. จัดกิจกรรม โครงการ หรือวิธีการ
สร้างการยอมรับในความแตกต่างทาง
วัฒนธรรม เพื่อสร้างสัมพันธไมตรีอันดี
เช่น การพุดคุย การปฐมนิเทศ การให้
คาแนะนา เป็นต้น
5. ประเมินและติดตามผลกิจกรรม
โครงการหรือวิธีการสร้างการยอมรับ
ในความแตกต่างทางวัฒนธรรม

3. มีวธิ ีการระงับข้อพิพาทระหว่าง
วัฒนธรรมที่แตกต่าง ด้วยการประสาน
และประนีประนอมด้วยความเข้าใจใน
แต่ละวัฒนธรรมอย่างลึกซึ้ง
4. ปรับเปลี่ยนกลยุทธ์ให้เหมาะสม
สอดคล้องกับวัฒนธรรมที่แตกต่างเพื่อ
ประสาน
5. ปรับเปลี่ยนกลยุทธ์ให้เหมาะสม
สอดคล้องกับวัฒนธรรมที่แตกต่าง เพื่อ
ประสานประโยชน์ระหว่างประเทศหรือ
ระหว่างวัฒนธรรมที่ต่างกัน

~ ๑๘ ~
สมรรถนะ (Competency)
นิยามศัพท์สมรรถนะ
(Competency Definition)

7. ความเข้าใจผู้อื่น (Interpersonal Understanding-IU)
ความสามารถในการรับฟังและเข้าใจความหมายตรง ความหมายแฝง ความคิดตลอดจนสภาวะทางอารมณ์ของผูท้ ี่ตดิ ต่อด้วย

รายละเอียดของความสามารถในแต่ละระดับ (Competency Description)
ระดับที่ O ไม่แสดงสมรรถนะด้านนี้ หรือแสดงอย่างไม่ชดั เจน
ระดับที่ 1
ระดับที่ 2
ระดับที่ 3
ระดับที่ 4
เข้าใจความหมายที่ผู้อ่นื
แสดงสมรรถนะระดับที่ 1 และเข้าใจ แสดงสมรรถนะระดับที่ 2 และเข้าใจ แสดงสมรรถนะระดับที่ 3 และ
ต้องการสื่อสาร
อารมณ์ความรูส้ ึกและคาพูด
ความหมายแฝงในกิริยา ท่าทาง
เข้าใจการสื่อสารทั้งที่เป็นคาพูด
• เข้าใจความหมายที่ผู้อ่นื ต้องการ • เข้าใจทั้งความหมายและนัยเชิง
คาพูด หรือน้าเสียง
และความหมายแฝงในการสือ่ สาร
สื่อสาร สามารถจับใจความ สรุป อารมณ์ จากการสังเกต สีหน้า ท่าทาง • เข้าใจความหมายที่ไม่ได้แสดงออก
กับผู้อ่นื ได้
เนื้อหาเรื่องราวได้ถูกต้อง
หรือน้าเสียงของผู้ที่ติดต่อด้วย
อย่างชัดเจนในกิริยา ท่าทาง คาพูด หรือ • เข้าใจนัยของพฤติกรรม อารมณ์ และ
น้าเสียง
ความรู้สกึ ของผู้อ่นื
• เข้าใจความคิด ความกังวล หรือ
• ใช้ความเข้าใจนั้นให้เป็นประโยชน์ใน
ความรู้สกึ ของผู้อ่นื แม้จะแสดงออกเพียง การผูกมิตร ทาความรู้จัก หรือติดต่อ
เล็กน้อย
ประสานงาน
• สามารถระบุลักษณะนิสัยหรือจุดเด่น
อย่างใดอย่างหนึ่งของผู้ที่ติดต่อด้วยได้
เกณฑ์การประเมินพฤติกรรม เกณฑ์การประเมินพฤติกรรมในการ เกณฑ์ที่การประเมินพฤติกรรมในการ เกณฑ์การประเมินพฤติกรรมในการ
ในการปฏิบัตงิ านระดับ 1 (ผ่าน ปฏิบัติงาน ระดับ 2
ปฏิบัติงาน ระดับ 3
ปฏิบัติงาน ระดับ 4
เกณฑ์การประเมิน จานวน 3 1. ผ่านเกณฑ์การประเมินฯ ในระดับ 1 1. ผ่านเกณฑ์การประเมินฯ ในระดับ 2 1. ผ่านเกณฑ์การประเมินฯ ในระดับ 3
และมีพฤติกรรมในการปฏิบัตงิ าน
และมีพฤติกรรมในการปฏิบัตงิ าน
และมีพฤติกรรมในการปฏิบัตงิ าน
ข้อ)
ดังต่อไปนี้ จานวน 3 ข้อ
ดังต่อไปนี้ จานวน 3 ข้อ
1. สามารถเข้าใจการสื่อสารของ ดังต่อไปนี้ จานวน 3 ข้อ
2. เข้าใจการสื่อสารของผู้อื่นจากการ
ผู้อื่นในเบือ้ งต้นได้
สนทนาได้

ระดับที่ 5
แสดงสมรรถนะระดับที่ 4 และเข้าใจ
เหตุของพฤติกรรมผู้อ่นื
• เข้าใจถึงสาเหตุของพฤติกรรม หรือ
ปัญหาตลอดจนที่มาของแรงจูงใจระยะ
ยาวที่ทาให้เกิดพฤติกรรมของผูอ้ ่นื
• เข้าใจพฤติกรรมของผู้อื่น จนสามารถ
บอกถึงจุดอ่อน จุดแข็ง และลักษณะ
นิสัยของผู้นั้นได้อย่างถูกต้อง

เกณฑ์การประเมินพฤติกรรมในการ
ปฏิบัติงาน ระดับ 5
1. ผ่านเกณฑ์การประเมินฯ ในระดับ 4
และมีพฤติกรรมในการปฏิบัตงิ าน ดังนี้
จานวน 3 ข้อ

~ ๑๙ ~
2. มีทักษะด้านการจับใจความ
และสามารถจับใจความในระดับ
ต้นได้
3. มีทักษะด้านการสรุปเนื้อหา
เรื่องราวต่างๆ
4. สามารถสรุปเนื้อหา เรื่องราว
ต่างๆ ได้โดยผ่านการตรวจสอบ
จากผู้บังคับบัญชา
5. สามารถสรุปเนื้อหา เรื่องราว
ต่างๆ ได้ถกู ต้อง

3. เข้าใจการสื่อสารของผู้อื่นจากการ
สังเกตสีหน้า ท่าทาง หรือน้าเสียงของผู้
ที่ติดต่อด้วยได้
4. สามารถตอบกลับการสื่อสารของผู้
ที่ติดต่อด้วยได้อย่างถูกต้อง
5. สามารถตอบกลับการสื่อสารของผู้
ที่ติดต่อด้วยได้อย่างถูกต้องและด้วย
อารมณ์ที่มั่นคงและหนักแน่น

2. เข้าใจการสื่อสารของผู้อืน่ ที่ไม่ได้
แสดงออกอย่างชัดเจนในกิริยา ท่าทาง
คาพูด หรือน้าเสียง
3. เข้าใจการสื่อสารของผู้อื่นจาก
ความคิดความกังวล หรือความรู้สกึ แม้
จะแสดงออกเพียงเล็กน้อย
4. สามารถระบุลักษณะนิสัยหรือจุดเด่า
นอย่างใดอย่างหนึ่งของผู้ที่ติดต่อด้วยได้
5. สามารถตอบกลับการสื่อสารของผู้ที่
ติดต่อด้วยได้อย่างถูกต้องโดยใช้ลักษณะ
นิสัยหรือจุดเด่นอย่างใดอย่างหนึ่งของผู้ที่
ติดต่อด้วยความเข้าใจผู้อื่นอย่างถ่องแท้

2. เข้าใจการสื่อสารของผู้อื่นจากนัย
ของพฤติกรรม อารมณ์ และความรู้สกึ
ของผู้อื่น
3. สามารถตอบกลับการสื่อสารของผู้
ที่ติดต่อด้วยได้อย่างถูกต้องโดยใช้จาก
นัยของพฤติกรรม อารมณ์ และ
ความรู้สกึ ของผู้อ่นื ด้วยความเข้าใจ
อย่างถ่องแท้
4. สามารถใช้ความเข้าใจจากนัยของ
พฤติกรรม อารมณ์ และความรู้สกึ ของ
ผู้อื่นให้เป็นประโยชน์ในการผูกมิตร
และสร้างความสัมพันธ์
5. สามารถใช้ความเข้าใจจากนัยของ
พฤติกรรม อารมณ์ และความรู้สกึ ของ
ผู้อื่นให้เป็นประโยชน์ในการติดต่อ
ประสานงาน

2. ศึกษาสาเหตุของพฤติกรรม หรือ
ปัญหาตลอดจนที่มาของแรงจูงใจระยะ
ยาวที่ทาให้เกิดพฤติกรรมของผูอ้ ่นื
3. เข้าใจและยอมรับถึงสาเหตุของ
พฤติกรรมหรือปัญหา ตลอดจนที่มา
ของแรงจูงใจระยะยาวที่ทาให้เกิด
พฤติกรรมของผู้อื่น
4. เข้าใจพฤติกรรมของผู้อื่น จน
สามารถบอกถึงจุดอ่อน จุดแข็ง และ
ลักษณะนิสัยของผู้นนั้ ได้อย่างถูกต้อง
5. สามารถใช้ความเข้าใจจากจุดอ่อน
จุดแข็งและลักษณะนิสัยของผู้นนั้ ได้
อย่างถูกต้องให้เป็นประโยชน์ในเรื่อง
ต่างๆ ได้

~ ๒๐ ~
สมรรถนะ (Competency)
นิยามศัพท์สมรรถนะ
(Competency Definition)

8. ความเข้าใจองค์กรและระบบราชการ (Organizational Awareness-OA)
ความสามารถในการเข้าใจความสัมพันธ์เชิงอานาจตามกฎหมาย และอานาจที่ไม่เป็นทางการ ในองค์กรของตนและองค์กรอื่นที่เกี่ยวข้องเพื่อประโยชน์ใน
การปฏิบัตหิ น้าทีใ่ ห้บรรลุเป้าหมายรวมทั้งความสามารถทีจ่ ะคาดการณ์ได้วา่ นโยบายภาครัฐ แนวโน้มทางการเมือง เศรษฐกิจ สังคม เทคโนโลยี ตลอดจน
เหตุการณ์ที่จะเกิดขึ้นจะมีผลต่อองค์กรอย่างไร
รายละเอียดของความสามารถในแต่ละระดับ (Competency Description)
ระดับที่ O ไม่แสดงสมรรถนะด้านนี้ หรือแสดงอย่างไม่ชดั เจน
ระดับที่ 1
ระดับที่ 2
ระดับที่ 3
ระดับที่ 4
ระดับที่ 5
เข้าใจโครงสร้างองค์กร
แสดงสมรรถนะระดับที่ 1 และเข้าใจ แสดงสมรรถนะระดับที่ 2 และเข้าใจ แสดงสมรรถนะระดับที่ 3 และ
แสดงสมรรถนะระดับที่ 4 และเข้าใจ
• เข้าใจโครงสร้างองค์กร สาย
ความสัมพันธ์เชิงอานาจทีไ่ ม่เป็น
วัฒนธรรมองค์กร
เข้าใจความสัมพันธ์ของผู้มีบทบาท สาเหตุพื้นฐานของพฤติรกรมองค์กร
การบังคับบัญชา กฎ ระเบียบ
• เข้าใจประเพณีปฏิบัติ ค่านิยม และ
• เข้าใจสาเหตุพนื้ ฐานของพฤติกรรม
ทางการ
สาคัญในองค์กร
นโยบายและขั้นตอนการ
วัฒนธรรมของแต่ละองค์กรที่เกี่ยวข้อง
• เข้าใจสัมพันธภาพอย่างไม่เป็น
• รับรู้ถึงความสัมพันธ์เชิงอานาจของผู้ องค์กรในหน่วยงานของตนและของ
ปฏิบัตงิ านเพื่อประโยชน์ในการ
ภาครัฐโดยรวมตลอดจนปัญหา และ
ทางการระหว่างบุคคลในองค์กร รับรู้ รวมทั้งเข้าใจวิธีการสื่อสารให้มี
มีบทบาทสาคัญในองค์กร เพื่อ
ปฏิบัตหิ น้าที่ราชการได้อย่าง
ประสิทธิภาพ เพื่อประโยชน์ในการปฏิบัติ ประโยชน์ในการผลักดินภารกิจตาม
โอกาสที่มีอยูแ่ ละนาความเข้าใจนี้มา
ว่าผู้ใดมีอานาจตัดสินใจหรือผูใ้ ดมี
ถูกต้อง
ขับเคลื่อนการปฏิบัตงิ านในส่วนที่ตน
อิทธิพลต่อการตัดสินใจในระดับต่างๆ หน้าที่ราชการ
หน้าที่รับผิดชอบให้เกิดประสิทธิภาพ
ดูแลรับผิดชอบอยู่อย่างเป็นระบบ
และนาความเข้าใจนีม้ าใช้ประโยชน์โดย • เข้าใจข้อจากัดขององค์กร รูว้ า่ สิ่งใด
อาจกระทาได้หรือไม่อาจกระทาให้
• เข้าใจประเด็นปัญหาทางการเมือง
มุง่ ผลสัมฤทธิ์ขององค์กรเป็นสาคัญ
บรรลุผลได้
เศรษฐกิจ สังคม ทั้งภายในและ
ภายนอกประเทศที่มีผลกระทบต่อ
นโยบายภาครัฐและภารกิจขององค์กร
เพื่อแปลงวิกฤติเป็นโอกาสกาหนด
จุดยืนและท่าทีตามภารกิจในหน้าที่ได้
อย่างสอดคล้องเหมาะสมโดยมุง่
ประโยชน์ของชาติเป็นสาคัญ

~ ๒๑ ~
เกณฑ์การประเมินพฤติกรรม
ในการปฏิบัตงิ านระดับ 1 (ผ่าน
เกณฑ์การประเมิน จานวน 3
ข้อ)
1. รูแ้ ละเข้าใจโครงสร้างองค์กร
และสายการบังคับบัญชาของ
หน่วยงานที่ตนสังกัด
2. รู้และเข้าใจวิสัยทัศน์ พันธกิจ
วัฒนธรรม ค่านิยม กฎ ระเบียบ
นโยบาย ขั้นตอนการปฏิบัตงิ าน
ของหน่วยงานตนสังกัด
3. รู้และเข้าใจโครงสร้างองค์กร
และสายการบังคับบัญชาของมหา
วิทยาลับ
4. รูแ้ ละเข้าใจวิสัยทัศน์ พันธกิจ
วัฒนธรรม ค่านิยม กฎ ระเบียบ
นโยบาย ขั้นตอนการปฏิบัตงิ าน
ของมหาวิทยาลัย
5. นาความรูแ้ ละความเข้าใจใน
ข้อ 1-4 (ในระดับ 1) เพื่อ
นาไปใช้ประโยชน์ในการปฏิบัติ
หน้าที่ราชการได้อย่างถูกต้อง

เกณฑ์การประเมินพฤติกรรมในการ
ปฏิบัติงาน ระดับ 2
1. ผ่านเกณฑ์การประเมินฯ ในระดับ 1
และมีพฤติกรรมในการปฏิบัตงิ าน
ดังต่อไปนี้ จานวน 3 ข้อ
2. รู้และเข้าใจสัมพันธภาพอย่างไม่เป็น
ทางการระหว่างบุคคลในองค์กร
3. รู้และเข้าใจอานาจในการสั่งการและ
การตัดสินใจอย่างไม่เป็นทางการ
ระหว่างบุคคลในองค์กร
4. รูแ้ ละเข้าใจอานาจในการสั่งการและ
ตัดสินใจในองค์กรในระดับต่างๆ ได้
5. นาความรูแ้ ละความเข้าใจมาใช้
ประโยชน์โดยมุ่งผลสัมฤทธิ์ขององค์กร
เป็นสาคัญ

เกณฑ์ที่การประเมินพฤติกรรมในการ
ปฏิบัติงาน ระดับ 3
1. ผ่านเกณฑ์การประเมินฯ ในระดับ 2
และมีพฤติกรรมในการปฏิบัตงิ าน
ดังต่อไปนี้ จานวน 3 ข้อ
2. รู้และเข้าใจประเพณีปฏิบัติ ค่านิยม
และวัฒนธรรมของแต่ละองค์กรที่
เกี่ยวข้อง
3. ศึกษาวิธีการสื่อสารเพื่อให้บุคลากร
เข้าใจองค์กรและระบบราชการอย่างมี
ประสิทธิภาพเพื่อประโยชน์ในการปฏิบัติ
หน้าที่ราชการ
4. มีวิธีการหรือแนวทางในการสื่อสารให้
เพื่อให้บุคลากรเข้าใจองค์กรและระบบ
ราชการอย่างมีประสิทธิภาพ เพื่อ
ประโยชน์ในการปฏิบัตหิ น้าที่ราชการ
5. ส่งเสริมและสนับสนุนให้บุคลากรรู้
ปฏิบัตติ นและปฏิบัตงิ านให้ถูกต้องตาม
ระเบียบของระบบราชการ

เกณฑ์การประเมินพฤติกรรมในการ
ปฏิบัติงาน ระดับ 4
1. ผ่านเกณฑ์การประเมินฯ ในระดับ 3
และมีพฤติกรรมในการปฏิบัตงิ าน
ดังต่อไปนี้ จานวน 3 ข้อ
2. รู้และเข้าใจความสัมพันธ์ระหว่าง
โครงสร้างองค์กรและผู้มีอานาจในการ
สั่งการและการตัดสินใจในองค์กร
3. รู้และเข้าใจบทบาทหน้าที่รับผิดชอบ
ตามโครงสร้างองค์กร
4. สามารถรับรู้ความสัมพันธ์ระหว่าง
องค์กรและอานาจหน้าที่ที่รับผิดชอบใน
ระบบราชการ
5. ผลักดัน และสนับสนุนให้บุคลากรรู้
และเข้าใจองค์กรและระบบราชการ
ทราบข้อจากัดขององค์กร ให้
รับผิดชอบต่อหน้าที่และกระทาในสิ่งที่
ถูกต้องทาให้บรรลุผลได้

เกณฑ์การประเมินพฤติกรรมในการ
ปฏิบัติงาน ระดับ 5
1. ผ่านเกณฑ์การประเมินฯ ในระดับ 4
และมีพฤติกรรมในการปฏิบัตงิ าน ดังนี้
จานวน 3 ข้อ
2. มีส่วนร่วมในการขับเคลื่อน
ยุทธศาสตร์ขององค์กรอย่างเป็นระบบ
ในส่วนงานที่ตนรับผิดชอบและในระดับ
มหาวิทยาลัย
3. มีส่วนร่วมในการขับเคลื่อน
ยุทธศาสตร์ขององค์กรอย่างเป็นระบบ
ในระดับมหาวิทยาลัย
4. ศึกษาและวิเคราะห์บริบทและ
สิ่งแวดล้อมที่เป็นปัจจัยภายในภายนอก
ที่สง่ ผลกระทบต่อปัญหาและอุปสรรค์
ในการปฏิบัตงิ านราชการ
5. มีส่วนร่วมในการจัดทาแผน
ยุทธศาสตร์ขององค์กร

~ ๒๒ ~
สมรรถนะ (Competency)
นิยามศัพท์สมรรถนะ
(Competency Definition)

๙. ความคิดสร้างสรรค์ (การดาเนินการเชิงรุก) (Proactiveness-PROAC)
การเล็งเห็นปัญหาหรือโอกาสพร้อมทั้งจัดการเชิงรุกกับปัญหานั้นโดยอาจไม่มีใครร้องขอ และอย่างไม่ย่อท้อ หรือใช้โอกาสนัน้ ให้เกิดประโยชน์ต่องาน
ตลอดจนการคิดริเริ่มสร้างสรรค์ใหม่ๆ เกี่ยวกับงานด้วย เพือ่ แก้ปัญหา ป้องกันปัญหา หรือสร้างโอกาสด้วย
รายละเอียดของความสามารถในแต่ละระดับ (Competency Definition)
ระดับที่ ๐ ไม่แสดงสมรรถนะด้านนี้ หรือแสดงอย่างไม่ชดั เจน
ระดับที่ ๑
ระดับที่ ๒
ระดับที่ ๓
ระดับที่ ๔
ระดับที่ ๕
เห็นปัญหาหรือโอกาสระยะสัน้ และ แสดงสมรรถนะระดับที่ ๑ และ
แสดงสมรรถนะระดับที่ ๒ และ
แสดงสมรรถนะระดับที่ ๓ และ
แสดงสมรรถนะระดับที่ ๔ และ
ลงมือดาเนินการ
จัดการปัญหาเฉพาะหน้าหรือ
เตรียมการล่วงหน้า เพื่อสร้าง
เตรียมการล่วงหน้า เพื่อสร้างโอกาส เตรียมการล่วงหน้า เพื่อสร้างโอกาส
• เล็งเห็นปัญหา อุปสรรค และหา
เหตุวิกฤต
โอกาส หรือหลีกเลี่ยงปัญหาระยะ หรือหลีกเลี่ยงปัญหาที่อาจเกิดขึ้นใน หรือหลีกเลี่ยงปัญหาที่อาจเกิดขึ้นใน
วิธีแก้ไขโดยไม่รอช้า
• ลงมือทีนทีเมื่อเกิดปัญหาเฉพาะ สั้น
ระยะปานกลาง
ระยะยาว
• เล็งเห็นโอกาสและไม่รีรอที่จะนา
หน้าหรือในเวลาวิกฤต โดยอาจไม่มี • คาดการณ์และเตรียมการล่วงหน้า • คาดการณ์และเตรียมการล่วงหน้า
• คาดการณ์และเตรียมการล่วงหน้าเพื่อ
โอกาสนัน้ มาใช้ประโยชน์ในงาน
ใครร้องขอ และไม่ยอ่ ท้อ
เพื่อสร้างโอกาส หรือหลีกเลี่ยง
เพื่อสร้างโอกาส หรือหลีกเลี่ยงปัญหาที่ สร้างโอกาส หรือหลีกเลี่ยงปัญหาที่อาจ
• แก้ไขปัญหาอย่างเร่งด่วน ในขณะ ปัญหาที่อาจเกิดขึน้ ได้ในระยะสัน้
อาจเกิดขึน้ ได้ในระยะปานกลาง
เกิดขึ้นได้ในอนาคต
ที่คนส่วนใหญ่จะวิเคราะห์
• ทดลองใช้วธิ ีการที่แปลกใหม่ในการ • คิดนอกกรอบเพื่อหาวิธีการที่แปลก • สร้างบรรยากาศของการคิดริเริ่มให้
สถานการณ์และรอให้ปัญหา
แก้ไขปัญหาหรือสร้างสรรค์ส่งิ ใหม่ให้ ใหม่และสร้างสรรค์ในการแก้ไขปัญหา เกิดขึ้นในหน่วยงานและกระตุน้ ให้เพื่อ
คลี่คลายไปเอง
เกิดขึ้นในวงราชการ
ที่คาดว่าจะเกิดขึน้ ในอนาคต
ร่วมงานเสนอความคิดใหม่ๆในการทางาน
เพื่อแก้ไขปัญหาหรือสร้างโอกาสในระยะ
ยาว
เกณฑ์การประเมินพฤติกรรมใน
เกณฑ์การประเมินพฤติกรรมใน เกณฑ์การประเมินพฤติกรรมใน
เกณฑ์การประเมินพฤติกรรมในการ เกณฑ์การประเมินพฤติกรรมในการ
การปฏิบัติงาน ระดับ ๑ (ผ่าน
การปฏิบัติงาน ระดับ ๒
การปฏิบัติงาน ระดับ ๓
ปฏิบัติงาน ระดับ ๔
ปฏิบัติงาน ระดับ ๕
๑. ผ่านเกณฑ์การประเมินฯ ในระดับ ๑. ผ่านเกณฑ์การประเมินฯ ในระดับ ๓ ๑. ผ่านเกณฑ์การประเมินฯ ในระดับ ๔
เกณฑ์การประเมินจานวน ๓ ข้อ) ๑. ผ่านเกณฑ์การประเมินฯ ใน
ระดับ ๑ และมีพฤติกรรมในการ
๒และมีพฤติกรรมในการปฏิบัตงิ าน และมีพฤติกรรมในการปฏิบัตงิ าน
และมีพฤติกรรมในการปฏิบัตงิ าน
๑. พบปัญหา อุปสรรคในการ
ปฏิบัตงิ าน ดังต่อไปนี้ จานวน ๓ ข้อ ดังต่อไปนี้ จานวน ๓ ข้อ
ดังต่อไปนี้ จานวน ๓ ข้อ
ดังต่อไปนี้ จานวน ๓ ข้อ
ปฏิบัตงิ านของตนโดยไม่รีบแก้ไข
ปัญหา ปล่อยปัญหาเรือ้ รัง

~ ๒๓ ~
๒. พบปัญหา อุปสรรคในการ
ปฏิบัตงิ านของตนรีบขอคาแนะนาจาก
ผู้บังคับบัญชาทันที
๓. เล็งเห็นปัญหา อุปสรรคของ
หน่วยงานไม่รีบแก้ไข
๔. เล็งเห็นปัญหา อุปสรรคของ
หน่วยงาน รีบปรึกษาหารือ
ผู้บังคับบัญชาเพื่อร่วมกันแก้ไขปัญหา
๕. เล็งเห็นโอกาสและไม่รอรีที่จะนา
โอกาสนัน้ มาใช้เป็นประโยชน์ตอ่ การ
ปฏิบัตงิ าน

๒. จัดการปัญหาเฉพาะหน้าหรือ
เหตุวิกฤตตามที่ได้รับมอบหมาย
๓. ลงมือแก้ไขปัญหาทันทีเมื่อเกิด
ปัญหาเฉพาะหน้าหรือในเวลาวิกฤต
โดยอาจไม่มใี ครร้องขอและไม่ยอ่
ท้อต่อปัญหาที่เกิดขึ้น
๔.แก้ไขปัญหาอย่างเร่งด่วน โดยไม่
รอให้ปัญหาคลี่คลายไปเอง
๕. แก้ไขปัญหาอย่างเร่งด่วน โดยใช้
วิธีการแก้ไขปัญหาที่ถกู วิธีและเกิด
ประโยชน์ตอ่ องค์กร

๒. วิเคราะห์สถานการณ์ที่อาจเกิดขึ้น
ล่วงหน้าในระยะสั้น
๓. วางระบบป้องกันปัญหาเพื่อ
รองรับสถานการณ์ที่อาจเกิดขึ้น
ล่วงหน้าในระยะสั้น
๔. ทดลองใช้ระบบป้องกันปัญหาที่
วางไว้ในการแก้ไขปัญหาในระยะสั้น
หรือสร้างสรรค์ส่งิ ใหม่ให้เกิดขึ้นในวง
ราชการ
๕. ประเมินระบบป้องกันปัญหาที่วาง
ไว้ในการแก้ไขปัญหาในระยะสั้นหรือ
สร้างสรรค์ส่งิ ใหม่ให้เกิดขึ้นในวง
ราชการ

๒. วิเคราะห์สถานการณ์ที่อาจเกิดขึ้น
ล่วงหน้าในระยะปานกลาง
๓. วางระบบป้องกันปัญหาเพื่อรองรับ
สถานการณ์ที่อาจเกิดขึ้นล่วงหน้าใน
ระยะปานกลาง
๔. ทดลองใช้ระบบป้องกันปัญหาที่วาง
ไว้ในการแก้ไขปัญหาในระยะปานกลาง
หรือสร้างสรรค์ส่งิ ใหม่ให้เกิดขึ้นในวง
ราชการ
๕. ประเมินระบบป้องกันปัญหาที่วางไว้
ในการแก้ไขปัญหาในระยะปานกลาง
หรือสร้างสรรค์ส่งิ ใหม่ให้เกิดขึ้นในวง
ราชการ

๒. วิเคราะห์สถานการณ์ที่อาจเกิดขึ้น
ล่วงหน้าในอนาคต
๓. วางระบบป้องกันปัญหาเพื่อรองรับ
สถานการณ์ที่อาจเกิดขึ้นลาวงหน้าใน
อนาคต
๔. ประเมินระบบป้องกันปัญหาที่วางไว้ใน
การแก้ไขปัญหาในระยะปานกลางหรือ
สร้างสรรค์ส่งิ ใหม่ให้เกิดขึ้นในวงราชการ
๕. สนับสนุน ส่งเสริม และสร้างบรรยากาศ
ในการคิดริเริ่มสร้างสรรค์การดาเนินการ
เชิงรุกให้เกิดขึ้นในหน่วยงานและกระตุน้ ให้
เพื่อนร่วมงานเสนอความคิดใหม่ๆในการ
ทางาน เพื่อแก้ปัญหาหรือสร้างโอกาสใน
ระยะยาว

~ ๒๔ ~
สมรรถนะ (Competency)
นิยามศัพท์สมรรถนะ
(Competency Definition)

๑๐. การตรวจสอบความถูกต้องตามกระบวนงาน (Concern for Order-CO)
ความใส่ใจที่จะปฏิบัติงานให้ถกู ต้อง ครบถ้วน มุ่งเน้นความชัดเจนของบทบาทหน้าที่ และลดข้อบกพร่องที่อาจเกิดจากสภาพแวดล้อม โดยติดตาม
ตรวจสอบการทางานหรือข้อมูลตลอดจนพัฒนาระบบการตรวจสอบเพื่อความถูกต้องของกระบวนงาน
รายละเอียดของความสามารถในแต่ละระดับ (Competency Definition)
ระดับที่ ๐ ไม่แสดงสมรรถนะด้านนี้ หรือแสดงอย่างไม่ชดั เจน
ระดับที่ ๑
ระดับที่ ๒
ระดับที่ ๓
ระดับที่ ๔
ระดับที่ ๕
ต้องการความถูกต้อง ชัดเจนใน
แสดงสมรรถนะระดับที่ ๑ และ
แสดงสมรรถนะระดับที่ ๒ และ
แสดงสมรรถนะระดับที่ ๓และ
แสดงสมรรถนะระดับที่ ๔ และพัฒนา
งาน และรักษากฎระเบียบ
ตรวจทานความถูกต้องของงานที่ ดูแลความถูกต้องของงานทัง้ ของ ตรวจสอบความถูกต้องรวมถึง
ระบบการตรวจสอบความถูกต้องของ
• ต้องการให้ขอ้ มูล และบทบาทใน
ตนรับผิดชอบ
ตนและผู้อื่นที่อยู่ในความ
คุณภาพของข้อมูลหรือโครงการ
กระบวนงาน
การปฏิบัตงิ านมีความถูกต้องชัดเจน • ตรวจทานงานในหน้าที่ ความ
รับผิดชอบของตน
• ตรวจสอบรายละเอียดความคืบหน้า • พัฒนาระบบการตรวจสอบ เพื่อความ
• ดูแลให้เกิดความเป็นระเบียบใน
รับผิดชอบอย่างละเอียด เพื่อความ • ตรวจสอบความถูกต้องของงานใน ของโครงการตามกาหนดเวลา
ถูกต้องตามขัน้ ตอน และเพิ่มคุณภาพของ
สภาพแวดล้อมของการทางาน
ถูกต้อง
• ตรวจสอบความถูกต้อง ครบถ้วนและ ข้อมูล
หน้าที่ ความรับผิดชอบของตนเอง
• ปฏิบัตติ ามกฎ ระเบียบ และขัน้ ตอน
คุณภาพของข้อมูล
• ตรวจสอบความถูกต้องงานของ
ที่กาหนดอย่างเคร่งครัด
ผู้อื่น ตามอานาจหน้าที่ที่กาหนดตาม • สามารถระบุขอ้ บกพร่องหรือข้อมูลที่
กฎหมาย กฎระเบียบ และข้อบังคับ ที่ หายไปและเพิ่มเติมให้ครบถ้วน เพื่อ
ความถูกต้องของงาน
เกี่ยวข้อง
• ตรวจสอบความถูกต้องตามขัน้ ตอน
และกระบวนงานทั้งของตนเองและ
ผู้อื่น ตามอานาจหน้าที่
• บันทึกรายละเอียดของกิจกรรมใน
งานทั้งของตนเองและผู้อื่น เพื่อความ
ถูกต้องของงาน

~ ๒๕ ~
เกณฑ์การประเมินพฤติกรรมใน
การปฏิบัตงิ าน ระดับ ๑ (ผ่าน
เกณฑ์การประเมินจานวน ๓ ข้อ)
๑. รู้และเข้าใจบทบาทหน้าที่ในการ
ปฏิบัตงิ านของตนเองได้ อย่างถูกต้อง
และชัดเจน
๒. รู้และเข้าใจกฎ ระเบียบ ข้อบังคับ
ที่เกี่ยวข้องในการปฏิบัตงิ านของ
ตนเองได้
๓. การดูแลสภาพแวดล้อมการ
ทางานให้เป็นระเบียบ
๔. ปฏิบัตติ ามบทบาทหน้าที่ กฎ
ระเบียบ และข้อบังคับที่เกี่ยวข้องใน
การปฏิบัตงิ านของตนเองได้
๕. ปฏิบัตติ ามบทบาทหน้าที่ กฎ
ระเบียบและข้อบังคับที่เกี่ยวข้องใน
การปฏิบัตงิ านของตนเองได้อย่าง
เคร่งครัด

เกณฑ์การประเมินพฤติกรรมใน
การปฏิบัติงาน ระดับ ๒
๑. ผ่านเกณฑ์การประเมินฯ ใน
ระดับ ๑ และมีพฤติกรรมในการ
ปฏิบัตงิ าน ดังต่อไปนี้ จานวน ๓ ข้อ
๒. เสนองานที่รับผิดชอบทุกชิ้นงาน
โดยผ่านการตรวจทานจาก
ผู้บังคับบัญชาเบือ้ งต้น
๓. เสนองานที่รับผิดชอบบาง
ชิ้นงานโดยผ่านการตรวจทานจาก
ผู้บังคับบัญชาเบือ้ งต้น
๔. การตรวจทานงานในหน้าที่ความ
รับผิดชอบอย่างละเอียดเพื่อความ
ถูกต้องก่อนเสนอผู้บังคับบัญชา

เกณฑ์การประเมินพฤติกรรมใน
การปฏิบัติงาน ระดับ ๓
๑. ผ่านเกณฑ์การประเมินฯ ในระดับ
๒และมีพฤติกรรมในการปฏิบัตงิ าน
ดังต่อไปนี้ จานวน ๓ ข้อ
๒. ตรวจสอบความถูกต้องงานของ
งานในหน้าที่ความรับผิดชอบของ
ตนเอง
๓. ตรวจสอบความถูกต้องของผู้อื่น
ตามอานาจหน้าที่ที่กาหนดโดย
กฎหมาย กฎ ระเบียบ และข้อบังคับที่
เกี่ยวข้อง
๔. ตรวจสอบความถูกต้องตาม
ขั้นตอนและกระบวนงานทั้งของ
ตนเองและผู้อื่นตามอานาจหน้าที่
๕. บันทึกรายละเอียดของกิจกรรมใน
งานทั้งของตนเองและของผู้อ่นื เพื่อ
ความถูกต้องของงาน

เกณฑ์การประเมินพฤติกรรมในการ
ปฏิบัติงาน ระดับ ๔
๑. ผ่านเกณฑ์การประเมินฯ ในระดับ ๓
และมีพฤติกรรมในการปฏิบัตงิ าน
ดังต่อไปนี้ จานวน ๓ ข้อ
๒. ตรวจสอบความถูกต้อง ครบถ้วน
และคุณภาพตามกระบวนงาน
๓. ตรวจสอบความถูกต้อง ครบถ้วน
และคุณภาพตามกระบวนงาน ให้
สอดคล้องตามยุทธศาสตร์ขององค์กร
๔. ตรวจสอบความถูกต้อง ครบถ้วน
และคุณภาพของข้อมูลตาม
กระบวนงาน ให้สอดคล้องตาม
ยุทธศาสตร์ขององค์กร
๕. สามารถระบุขอ้ บกพร่องหรือข้อมูล
ที่หายไปและเพิ่มเติมให้ครบถ้วน เพือ่
ความถูกต้องของงาน

เกณฑ์การประเมินพฤติกรรมในการ
ปฏิบัติงาน ระดับ ๕
๑. ผ่านเกณฑ์การประเมินฯ ในระดับ ๔
และมีพฤติกรรมในการปฏิบัตงิ าน
ดังต่อไปนี้ จานวน ๓ ข้อ
๒. มีวธิ ีการตรวจสอบ เพื่อความถูกต้อง
ตามขัน้ ตอนและเพิ่มคุณภาพของข้อมูล
๓. ทดลองใช้วธิ ีการตรวจสอบข้อมูลเพื่อ
ความถูกต้องตามขัน้ ตอน และเพิ่มคุณภาพ
ของข้อมูล
๔. ประเมินวิธีการตรวจสอบข้อมูล
ประกอบการพัฒนาระบบการตรวจสอบ
๕. พัฒนาระบบการตรวจสอบ เพื่อความ
ถูกต้องตามขัน้ ตอน และเพิ่มคุณภาพของ
ข้อมูล

~ ๒๖ ~
สมรรถนะ (Competency)
นิยามศัพท์สมรรถนะ
(Competency Definition)

๑๑. ความมั่นใจในตนเอง (Self Confidence-SCF)
ความมั่นใจในความสามารถ ศักยภาพ และการตัดสินใจของตนที่ปฏิบัตงิ านให้บรรลุ หรือเลือกวิธที ี่มีประสิทธิภาพในการปฏิบัตงิ าน หรือแก้ไ ขปัญหาให้
สาเร็จลุล่วง
รายละเอียดของความสามารถในแต่ละระดับ (Competency Definition)
ระดับที่ ๐ ไม่แสดงสมรรถนะด้านนี้ หรือแสดงอย่างไม่ชดั เจน
ระดับที่ ๑
ระดับที่ ๒
ระดับที่ ๓
ระดับที่ ๔
ระดับที่ ๕
ปฏิบัติงานได้ตามอานาจหน้าที่โดย แสดงสมรรถนะระดับที่ ๑ และ
แสดงสมรรถนะระดับที่ ๒ และ
แสดงสมรรถนะระดับที่ ๓ และมั่นใจ แสดงสมรรถนะระดับที่ ๔ และเต็มใจ
ไม่ต้องมีการกากับดูแล
ปฏิบัติงานในหน้าที่อย่างมั่นใจ
มั่นใจในความสามารถของตน
ในการทางานทีท่ า้ ทาย
ทางานทีท่ ้าทายมากและกล้าแสดง
• ปฏิบัตงิ านได้โดยอาจไม่ตอ้ งมีการ • กล้าตัดสินใจเรื่องที่เห็นว่าถูกต้อง • เชื่อมั่นในความรู้ความสามารถ
• ชอบงานที่ท้าทายความสามารถ
จุดยืนของตน
กากับดูแลใกล้ชิด
แล้วในหน้าที่ แม้จะมีผไู้ ม่เห็นด้วย และศักยภาพของตนว่าจะสามารถ
• แสดงความคิดเห็นของตนเมื่อไม่เห็น • เต็มใจและรับอาสาปฏิบัตงิ านที่ท้าทาย
• ตัดสินใจเองได้ในภารกิจภายใต้
บ้างก็ตาม
ปฏิบัตหิ น้าที่ให้ประสบผลสาเร็จได้
ด้วยกับผู้บังคับบัญชา หรือผู้มีอานาจ หรือมีความเสี่ยงสูง
ขอบเขตอานาจหน้าที่รับผิดชอบของ • แสดงออกอย่างมั่นใจในการ
• แสดงความมั่นใจอย่างเปิดเผยใน
หรือในสถานการณ์ที่ขัดแย้ง
• กล้ายื่นหยัดเผชิญหน้ากับผู้บงั คับบัญชา
ตน
ปฏิบัตหิ น้าที่แม้อยู่ในสถานการณ์ที่ การตัดสินใจหรือความสามารถของ
หรือผู้มีอานาจ
มีความไม่แน่นอน
ตน
• กล้าแสดงจุดยืนของตนอย่างตรงไปตรา
มาในประเด็นที่เป็นสาระสาคัญ
เกณฑ์การประเมินพฤติกรรมใน
การปฏิบัตงิ าน ระดับ ๑ (ผ่าน
เกณฑ์การประเมินจานวน ๓ ข้อ)
๑. ปฏิบัตงิ านได้โดยต้องมีการกากับ
ดูแลใกล้ชิดจากผู้บังคับบัญชา
๒. ปฏิบัตงิ านได้โดยต้องมีการกากับ
ดูแลใกล้ชิดจากผู้บังคับบัญชาบ้าง
เป็นครั้งคราว

เกณฑ์การประเมินพฤติกรรมใน
การปฏิบัติงาน ระดับ ๒
๑. ผ่านเกณฑ์การประเมินฯ ใน
ระดับ ๑ และมีพฤติกรรมในการ
ปฏิบัตงิ าน ดังต่อไปนี้ จานวน ๓ ข้อ
๒. กล้าตัดสินใจในภาระงานของ
ตนเองที่เห็นว่าถูกต้องแล้วโดยมีผู้
เห็นด้วยและสนับสนุน

เกณฑ์การประเมินพฤติกรรมใน
การปฏิบัติงาน ระดับ ๓
๑. ผ่านเกณฑ์การประเมินฯ ในระดับ
๒และมีพฤติกรรมในการปฏิบัตงิ าน
ดังต่อไปนี้ จานวน ๓ ข้อ
๒. เชื่อมั่นในความรู้ความสามารถ
และทักษะในการปฏิบัตงิ านให้ประสบ
ผลสาเร็จได้

เกณฑ์การประเมินพฤติกรรมในการ
ปฏิบัติงาน ระดับ ๔
๑. ผ่านเกณฑ์การประเมินฯ ในระดับ ๓
และมีพฤติกรรมในการปฏิบัตงิ าน
ดังต่อไปนี้ จานวน ๓ ข้อ
๒. กล้าตัดสินใจและมีความมั่นใจใน
การปฏิบัตงิ านค่อนข้างยาก

เกณฑ์การประเมินพฤติกรรมในการ
ปฏิบัติงาน ระดับ ๕
๑. ผ่านเกณฑ์การประเมินฯ ในระดับ ๔
และมีพฤติกรรมในการปฏิบัตงิ าน
ดังต่อไปนี้ จานวน ๓ ข้อ
๒. รับอาสาและเต็มใจปฏิบัตงิ านที่ท้าทาย
หรือมีความเสี่ยง

~ ๒๗ ~
๓. ปฏิบัตงิ านได้โดยไม่ต้องมีการ
กากับดูแลจากผู้บังคับบัญชา
๔. ตัดสินใจเองได้ในภารกิจภายใต้
ขอบเขตอานาจหน้าที่รับผิดชอบของ
ตน
๕. ตัดสินใจเองได้ในภารกิจภายใต้
ขอบเขตอานาจหน้าที่รับผิดชอบของ
ตน และเป็นประโยชน์ตอ่ หน่วยงาน

๓. กล้าตัดสินใจในภาระงานของ
ตนเองที่เห็นว่าถูกต้องแล้วถึงแม้ว่า
จะมีผไู้ ม่เห็นด้วยอยู่บ้าง
๔. แสดงออกอย่างมั่นใจในการ
ปฏิบัตหิ น้าที่แม้อยู่ในสถานการณ์ที่
มีความแน่นอน
๕. แสดงออกอย่างมั่นใจในการ
ปฏิบัตหิ น้าที่แม้อยู่ในสถานการณ์ที่
มีความไม่แน่นอน

๓. พัฒนาความรูค้ วามสามารถ และ
ทักษะในการปฏิบัตงิ านค่อนข้างสูงให้
ประสบผลสาเร็จได้
๔. พัฒนาความรูค้ วามสามารถ และ
ทักษะในการปฏิบัตงิ านขั้นสูงให้
ประสบผลสาเร็จได้
๕. แสดงความมั่นใจอย่างเปิดเผยใน
การตัดสินใจหรือความสามารถของ
ตนเองได้อย่างภูมใิ จ

๓. กล้าตัดสินใจและมีความมั่นใจใน
การปฏิบัตงิ านที่ยาก
๔. อาสาปฏิบัตงิ านที่ท้าทาย
ความสามารถของตนเอง
๕. แสดงความคิดเห็นของตนเมื่อไม่เห็น
ด้วยกับผู้บังคับบัญชา หรือผู้มีอานาจ
หรือในสถานการณ์ที่ขัดแย้ง

๓. รับอาสาและเต็มใจปฏิบัตงิ านที่ท้าทาย
หรือมีความเสี่ยงสูง
๔. กล้าแสดงจุดยืนของตนในการ
ปฏิบัตงิ านที่ท้าทายและมีความเสี่ยงสูงกับ
ผู้บังคับบัญชาหรือผู้มอี านาจ
๕. กล้าแสดงจุดยืนของตนอย่าง
ตรงไปตรงมาในประเด็นที่เป็นสาระสาคัญ

~ ๒๘ ~
สมรรถนะ (Competency)
นิยามศัพท์สมรรถนะ
(Competency Definition)

๑๒. ความยืดหยุ่นผ่อนปรน (Flexibility-FLX)
ความสามารถในการปรับตัว และปฏิบัตงิ านได้อย่างมีประสิทธิภาพในสถานการณ์และกลุ่มคนที่หลากหลาย หมายความถึงการยอมรับความเห็นที่
แตกต่าง และปรับเปลี่ยนวิธกี ารเมื่อสถานการณ์เปลี่ยนไป
รายละเอียดของความสามารถในแต่ละระดับ (Competency Definition)
ระดับที่ ๐ ไม่แสดงสมรรถนะด้านนี้ หรือแสดงอย่างไม่ชดั เจน
ระดับที่ ๑
ระดับที่ ๒
ระดับที่ ๓
ระดับที่ ๔
ระดับที่ ๕
มีความคล่องตัวในการปฏิบัตงิ าน แสดงสมรรถนะระดับที่ ๑ และ
แสดงสมรรถนะระดับที่ ๒ และมี
แสดงสมรรถนะระดับที่ ๓ และ
แสดงสมรรถนะระดับที่ ๔ และ
• ปรับตัวเข้ากับสภาพการทางานที่
ยอมรับความจาเป็นที่จะต้อง
วิจารณญานในการปรับใช้
ปรับเปลี่ยนวิธกี ารดาเนินงาน
เตรียมการล่วงหน้า เพื่อสร้างโอกาส
ยากลาบาก หรือไม่เอื้ออานวยต่อการ ปรับเปลี่ยน
กฎระเบียบ
• ปรับเปลี่ยนวิธีการปฏิบัตงิ านให้เข้า
หรือหลีกเลี่ยงปัญหาที่อาจเกิดขึ้นใน
ปฏิบัตงิ าน
กับสถานการณ์ หรือบุคคลแต่ยงั คง
• ยอมรับและเข้าใจความเห็นของ • มีวจิ ารณญานในการปรับใช้
ระยะยาว
เป้าหมายเดิมไว้
ผู้อื่น
กฎระเบียบให้เหมาะสมกับ
• ปรับแผนงาน เป้าหมาย หรือโครงการ
• ปรับขั้นตอนการทางานเพื่อเพิ่ม
สถานการณ์ เพื่อผลสาเร็จของงาน
• เต็มใจที่จะเปลี่ยนความคิด
เพื่อให้เหมาะสมกับสถานการณ์เฉพาะหน้า
และวัตถุประสงค์ของหน่วยงาน
ประสิทธิภาพของหน่วยงาน
ทัศนคติ เมื่อได้รับข้อมูลใหม่
• ปรับเปลี่ยนโครงสร้าง หรือกระบวนงาน
เป็นการเฉพาะกาล เพื่อให้รับกับ
สถานการณ์เฉพาะหน้า
เกณฑ์การประเมินพฤติกรรมใน
เกณฑ์การประเมินพฤติกรรมใน เกณฑ์การประเมินพฤติกรรมใน
เกณฑ์การประเมินพฤติกรรมในการ เกณฑ์การประเมินพฤติกรรมในการ
การปฏิบัติงาน ระดับ ๑ (ผ่าน
การปฏิบัติงาน ระดับ ๒
การปฏิบัติงาน ระดับ ๓
ปฏิบัติงาน ระดับ ๔
ปฏิบัติงาน ระดับ ๕
๑. ผ่านเกณฑ์การประเมินฯ ในระดับ ๑. ผ่านเกณฑ์การประเมินฯ ในระดับ ๓ ๑. ผ่านเกณฑ์การประเมินฯ ในระดับ ๔
เกณฑ์การประเมินจานวน ๓ ข้อ) ๑. ผ่านเกณฑ์การประเมินฯ ใน
๒และมีพฤติกรรมในการปฏิบัตงิ าน และมีพฤติกรรมในการปฏิบัตงิ าน
และมีพฤติกรรมในการปฏิบัตงิ าน
๑. รู้และเข้าใจวัฒนธรรมหน่วยงาน ระดับ ๑ และมีพฤติกรรมในการ
ปฏิบัตงิ าน ดังต่อไปนี้ จานวน ๓ ข้อ ดังต่อไปนี้ จานวน ๓ ข้อ
ดังต่อไปนี้ จานวน ๓ ข้อ
ดังต่อไปนี้ จานวน ๓ ข้อ
๒. สามารถปรับตัวเข้ากับ
๒. ยอมรับและเข้าใจความเห็นของ ๒. รู้และเข้าใจกฎ ระเบียบและ
๒. วิเคราะห์การปฏิบัตงิ านและสร้าง
๒. วางแผนงาน เป้าหมาย หรือโครงการ
สภาพแวดล้อมและวัฒนธรรมการ
ผู้อื่น
ข้อบังคับในภาระหน้าที่ที่ตนเองได้
วิธีการให้เข้ากับสถานการณ์ หรือ
เพื่อให้เหมาะสมกับสถานการณ์เฉพาะหน้า
ทางาน ที่เอื้ออานวยต่อการ
รับผิดชอบ
บุคคลแต่ยังคงเป้าหมายเดิมไว้
๓. ประเมินแผนงาน เป้าหมาย หรือ
ปฏิบัตงิ าน
โครงการที่วางแผนไว้

~ ๒๙ ~
๓. สามารถปรับตัวเข้ากับ
สภาพแวดล้อมและวัฒนธรรมการ
ทางาน ที่เอื้อยอานวยต่อการ
ปฏิบัตงิ าน
๔. สามารถปรับตัวเข้ากับ
สภาพแวดล้อมและวัฒนธรรมการ
ทางานที่ยากลาบาก
๕. สามารถปรับตัวเข้ากับ
สภาพแวดล้อมและวัฒนธรรมการ
ทางานที่ยากลาบาก และไม่เอื้อย
อานวยต่อการปฏิบัตงิ าน

๓. เต็มใจที่จะเปลี่ยนความคิด
ทัศนคติของตนเองต่อความเห็นของ
ผู้อื่น
๔. เต็มใจที่จะเปลี่ยนความคิด
ทัศนคติของตนเองต่อเมื่อได้รับ
ข้อมูลใหม่
๕. เต็มใจที่จะเปลี่ยนความคิด
ทัศนคติของตนเองต่อเมื่อได้รับ
ข้อมูลใหม่และท้าทาย

๓. รู้และเข้าใจกฎ ระเบียบ และ
ข้อบังคับของหน่วยงานตนเอง
๔. รู้และเข้าใจกฎ ระเบียบ และ
ข้อบังคับมหาวิทยาลัย
๕. คิด วิเคราะห์ ใช้วจิ ารณญาณใน
การปรับใช้กฎระเบียบให้เหมาะสมกับ
สถานการณ์ เพื่อผลสาเร็จของงาน
และวัตถุประสงค์ของหน่วยงาน

๓. ประเมินวิธีการปฏิบัตงิ าน ให้เข้ากับ
สถานการณ์ หรือบุคคลแต่ยังคง
เป้าหมายเดิมไว้
๔. ปรับเปลี่ยนวิธีการปฏิบัตงิ าน ให้เข้า
กับสถานการณ์ หรือบุคคลแต่ยงั คง
เป้าหมายเดิมไว้
๕. ปรับขั้นตอนการทางานเพื่อเพิ่ม
ประสิทธิภาพของหน่วยงาน

๔. ปรับแผนงาน เป้าหมาย หรือโครงการ
เพื่อให้เหมาะสมกับสถานการณ์เฉพาะหน้า
๕. ปรับเปลี่ยนโครงสร้าง หรือกระบวนงาน
เป็นการเฉพาะกาล เพื่อให้รับกับ
สถานการณ์เฉพาะหน้า

~ ๓๐ ~
สมรรถนะ (Competency)
นิยามศัพท์สมรรถนะ
(Competency Definition)

๑๓. ศิลปะการสื่อสารจูงใจ (Communication & Influencing-CI)
ความสามารถที่จะสื่อความด้วยการเขียน พูด โดยใช้สื่อต่างๆ เพื่อให้ผู้อื่นเข้าใจยอมรับ และสนับสนุนความคิดของตน

รายละเอียดของความสามารถในแต่ละระดับ (Competency Definition)
ระดับที่ ๐ ไม่แสดงสมรรถนะด้านนี้ หรือแสดงอย่างไม่ชดั เจน
ระดับที่ ๑
ระดับที่ ๒
ระดับที่ ๓
ระดับที่ ๔
นาเสนอข้อมูล หรือความเห็นอย่าง แสดงสมรรถนะระดับที่ ๑ และใช้ แสดงสมรรถนะระดับที่ ๒ และ
แสดงสมรรถนะระดับที่ ๓ และใช้
ตรงไปตรงมา
ความพยายามขั้นต้นในการจูงใจ ปรับรูปแบบการนาเสนอเพื่อจูงใจ ศิลปะการจูงใจ
• นาเสนอ ข้อมูล หรือความเห็นอย่าง • นาเสนอข้อมูล ความเห็น ประเด็น • ปรับรูปแบบการนาเสนอให้
• วางแผนการนาเสนอโดยคาดหวังว่า
ตรงไป ตรงมา โดยยังมิได้ปรับ
หรือตัวอย่างประกอบที่มีการเตรียม เหมาะสมกับความสนใจและระดับ
จะสามารถจูงใจให้ผู้อื่นคล้อยตาม
รูปแบบการนาเสนอตามความสนใจ อย่างรอบคอบเพื่อให้ผู้อ่นื เข้าใจ
ของผู้ฟัง
• ปรับแต่ขั้นตอนการสื่อสาร นาเสนอ
และระดับของผู้ฟัง
ยอมรับและสนับสนุนความคิดของ
และจูงใจให้เหมาะสมกับผู้ฟัง แต่ละ
ตน
กลุ่ม หรือแต่ละราย
• คาดการณ์และพร้อมที่จะรับมือ
ปฏิกิริยาทุกรูปแบบของผู้ฟังที่อาจ
เกิดขึ้น
เกณฑ์การประเมินพฤติกรรมใน
เกณฑ์การประเมินพฤติกรรมใน เกณฑ์การประเมินพฤติกรรมใน
เกณฑ์การประเมินพฤติกรรมในการ
การปฏิบัติงาน ระดับ ๑ (ผ่าน
การปฏิบัติงาน ระดับ ๒
การปฏิบัติงาน ระดับ ๓
ปฏิบัติงาน ระดับ ๔
๑. ผ่านเกณฑ์การประเมินฯ ในระดับ ๑. ผ่านเกณฑ์การประเมินฯ ในระดับ ๓
เกณฑ์การประเมินจานวน ๓ ข้อ) ๑. ผ่านเกณฑ์การประเมินฯ ใน
ระดับ ๑ และมีพฤติกรรมในการ
๒และมีพฤติกรรมในการปฏิบัตงิ าน และมีพฤติกรรมในการปฏิบัตงิ าน
๑. นาเสนอ ข้อมูล หรือความเห็น
ปฏิบัตงิ าน ดังต่อไปนี้ จานวน ๓ ข้อ ดังต่อไปนี้ จานวน ๓ ข้อ
ดังต่อไปนี้ จานวน ๓ ข้อ
อย่างตรงไปตรงมา โดยยังมิได้ปรับ
๒. นาเสนอข้อมูล ความเห็น
๒. ปรับรูปแบบการนาเสนอให้
๒. วางแผนการนาเสนอโดยคาดหวังว่า
รูปแบบการนาเสนอ
ประเด็น หรือตัวอย่างประกอบที่มี เหมาะสมกับความสนใจและระดับ
จะสามารถจูงใจให้ผู้อื่นคล้อยตามได้
๒. นาเสนอ ข้อมูล หรือความเห็น
ของผู้ฟัง
อย่างตรงไปตรงมา โดยยังมิได้ปรับ

ระดับที่ ๕
แสดงสมรรถนะระดับที่ ๔ และใช้กล
ยุทธ์ซับซ้อนในการจูงใจ
• แสวงหาผู้สนับสนุน เพื่อเป็นแนวร่วมใน
การผลักดันแนวคิด แผนงาน โครงการให้
สัมฤทธิ์ผล
• ใช้ความรู้เกี่ยวกับจิตวิทยามวลชน ให้เป็น
ประโยชน์ในการสื่อสารจูงใจ

เกณฑ์การประเมินพฤติกรรมในการ
ปฏิบัติงาน ระดับ ๕
๑. ผ่านเกณฑ์การประเมินฯ ในระดับ ๔
และมีพฤติกรรมในการปฏิบัตงิ าน
ดังต่อไปนี้ จานวน ๓ ข้อ
๒. ศึกษาหาข้อมูลประกอบการวางแผน

~ ๓๑ ~
รูปแบบการนาเสนอตามความสนใจ
และระดับของผู้ฟัง
๓. นาเสนอ ข้อมูล หรือความเห็น
อย่างตรงไปตรงมา โดยปรับรูปแบบ
การนาเสนอ
๔. นาเสนอ ข้อมูล หรือความเห็น
อย่างตรงไปตรงมา โดยปรับรูปแบบ
การนาเสนอตามความสนใจและ
ระดับของผู้ฟัง
๕. ประเมินผลการนาเสนอข้อมูล
หรือความเห็นอย่างตรงไปตรงมาจาก
ผู้ฟัง

การเตรียมอย่างรอบคอบตาม
วิธีการของตนเอง
๓. นาเสนอข้อมูล ความเห็น
ประเด็น หรือตัวอย่างประกอบที่มี
การเตรียมการอย่างรอบคอบตาม
ความสนใจและระดับของผู้ฟัง
๔. นาเสนอข้อมูล ความเห็น
ประเด็น หรือตัวอย่างประกอบมี
การเตรียมอย่างรอบคอบจากผู้ฟัง
๕. ปรับการนาเสนอข้อมูล
ความเห็น ประเด็นหรือตัวอย่าง
ประกอบให้เหมาะสมตามความ
สนใจและระดับของผู้ฟัง

๓. คานึงถึงผลของการนาเสนอ และ
คานึงถึงภาพลักษณ์ของตนเอง
๔. คานึงถึงผลของการนาเสนอ และ
คานึงถึงภาพลักษณ์ของตนเองและ
หน่วยงาน
๕. คานึงถึงผลของการนาเสนอ และ
ภาพลักษณ์ของหน่วยงาน พร้อม
ผลกระทบที่อาจเกิดขึ้นได้

๓. ปรับวิธีการ ขั้นตอนของการสื่อสาร
นาเสนอ และจูงใจให้เหมาะสมกับผู้ฟัง
แต่ละกลุ่ม หรือแต่ละราย
๔. มีความพร้อมในการแก้ไขปัญหากับ
ปฏิกิริยาทุกรูปแบบของผู้ฟังที่อาจ
เกิดขึ้นได้
๕. มีความพร้อมในการแก้ไขปัญหา
เฉพาะหน้ากับปฏิกิริยาทุกรูปแบบของ
ผู้ฟังที่เกิดขึน้ ได้อย่างฉับไว

๓. วิเคราะห์ขอ้ มูลเพื่อเป็นแนวทางในการ
ผลักดันแนวคิด แผนงาน โครงการ ให้
สัมฤทธิ์ผล
๔. ใช้ความรู้เกี่ยวกับจิตวิทยา ให้เป็น
ประโยชน์ในการสื่อสารจูงใจ
๕. ประเมินผลการสื่อสารจูงใจ เพื่อนา
ข้อมูลไปพัฒนาและปรับปรุงต่อไป

~ ๓๒ ~
สมรรถนะ (Competency)
นิยามศัพท์สมรรถนะ
(Competency Definition)

๑๔. สุนทรียภาพทางศิลปะ (Aesthetic Quality-AQ)
ความซาบซึ้งในอรรถรสและเห็นคุณค่าของงานศิลปะที่ เป็นเอกลักษณ์และมรดกของชาติ รวมถึงงานศิลปะอื่นๆ และนามาประยุกต์ในการสร้างสรรค์งาน
ศิลปะของตนได้
รายละเอียดของความสามารถในแต่ละระดับ (Competency Definition)
ระดับที่ ๐ ไม่แสดงสมรรถนะด้านนี้ หรือแสดงอย่างไม่ชดั เจน
ระดับที่ ๑
ระดับที่ ๒
ระดับที่ ๓
ระดับที่ ๔
ระดับที่ ๕
ซาบซึ้งในงานศิลปะ
แสดงสมรรถนะระดับที่ ๑ และ
แสดงสมรรถนะระดับที่ ๒ และ
แสดงสมรรถนะระดับที่ ๓ และสร้าง แสดงสมรรถนะระดับที่ ๔ และ
• เห็นคุณค่าในงานศิลปะของชาติ
เข้าใจรูปแบต่างๆของงานศิลปะ ประยุกต์ในการสร้างสรรค์งาน
แรงบันดาลใจให้แก่ตนเองและผู้อื่น สร้างสรรค์งานศิลปะที่เป็นเอกลักษณ์
และศิลปะอื่นๆ โดยแสดงความรักละ • แยกแยะความแตกต่างของงาน
ศิลปะ
ได้
เฉพาะตน
หวงแหนในงานศิลปะ
ศิลปะรูปแบบต่างๆ และอธิบายให้ • นาอิทธิของงานศิลปะยุคสมัยต่างๆ • ประยุกต์คุณค่าและลักษณะเด่นของ • สร้างสรรค์งานศิลปะที่เป็นเอกลักษณ์
• สนใจทีจ่ ะมีส่วนร่วมในการเรียนรู้ ผู้อื่นรับรู้ถึงคุณค่าของงานศิลปะ
มาเป็นแรงบันดาลในการสร้างสรรค์ งานศิลปะประยุคต่างๆ มาใช้ในงาน
เฉพาะตนที่เป็นที่ยอมรับ ไม่วา่ จะเป็นการ
ติดตาม หรือสร้างงานศิลปะแขนง
เหล่านั้นได้
งานศิลปะของตน
สร้างสรรค์ผลงานและเป็นแรงบันดาล สร้างสรรค์ งานแนวใหม่ หรืออนุรักษ์ไว้ซึ่ง
ต่างๆ
• เข้าใจรูปแบบและจุดเด่นของงาน • ประยุกต์ความรู้และประสบการณ์ ใจให้ผู้อื่นเกิดจิตสานึกในการอนุรักษ์
งานศิลปะดั้งเดิม
• ฝึกฝนเพื่อสร้างความชานาญในงาน ศิลปะของตนได้
ในงานศิลปะมาใช้ในการสร้างสรรค์ งานศิลปะ
ศิลปะงานตนอย่างสม่าเสมอ
• สามารถถ่ายทอดคุณค่าในเชิง
• นาศาสตร์ทางศิลปะหลายแขนงมา
งานศิลปะของตน
ศิลปะเพื่อให้เกิดการอนุรักษ์ในวง
ผสมผสานเพื่อสร้างสรรค์ผลงานที่
กว้าง
แตกต่าง
เกณฑ์การประเมินพฤติกรรมใน
เกณฑ์การประเมินพฤติกรรมใน เกณฑ์การประเมินพฤติกรรมใน
เกณฑ์การประเมินพฤติกรรมในการ เกณฑ์การประเมินพฤติกรรมในการ
การปฏิบัติงาน ระดับ ๑ (ผ่าน
การปฏิบัติงาน ระดับ ๒
การปฏิบัติงาน ระดับ ๓
ปฏิบัติงาน ระดับ ๔
ปฏิบัติงาน ระดับ ๕
๑. ผ่านเกณฑ์การประเมินฯ ในระดับ ๑. ผ่านเกณฑ์การประเมินฯ ในระดับ ๓ ๑. ผ่านเกณฑ์การประเมินฯ ในระดับ ๔
เกณฑ์การประเมินจานวน ๓ ข้อ) ๑. ผ่านเกณฑ์การประเมินฯ ใน
ระดับ ๑ และมีพฤติกรรมในการ
๒และมีพฤติกรรมในการปฏิบัตงิ าน และมีพฤติกรรมในการปฏิบัตงิ าน
และมีพฤติกรรมในการปฏิบัตงิ าน
๑. รู้เละเข้าใจในงานศิลปะที่ตนเอง
ปฏิบัตงิ าน ดังต่อไปนี้ จานวน ๓ ข้อ ดังต่อไปนี้ จานวน ๓ ข้อ
ดังต่อไปนี้ จานวน ๓ ข้อ
ดังต่อไปนี้ จานวน ๓ ข้อ
รับผิดชอบได้
๒. รู้และเข้าใจในงานศิลปะที่ตนเอง ๒. รู้และเข้าใจในงานศิลปะสมัยต่างๆ ๒. วิเคราะห์คุณค่าและลักษณะเด่นของ ๒. มีศลิ ปะที่เป็นเอกลักษณ์เฉพาะตน
รับผิดชอบงานศิลปะงานศิลปะของ ได้
งานศิลปะสมัตต่างๆได้

~ ๓๓ ~
๒. รู้และเข้าใจในงานศิลปะที่ตนเอง
รับผิดชอบและงานศิลปะ ของ
หน่วยงานได้
๓. รู้และเข้าใจในงานศิลปะที่ตนเอง
รับผิดชอบ งานศิลปะของหน่วยงาน
และงานศิลปะของชาติและศิลปะอื่นๆ
ได้
๔. สนใจที่จะมีส่วนร่วมในการเรียนรู้
ติดตาม หรือสร้างงานศิลปะแขนง
ต่างๆ
๕. ฝึกฝนเพื่อสร้างความชานาญใน
งานศิลปะของตนอย่างสม่าเสมอ

หน่วยงานและงานศิลปะของชาติ
และศิลปะอื่นๆได้ในระดับชานาญ
งาน
๓. แยกแยะความแตกต่างของงาน
ศิลปะรูปแบบต่างๆ และอธิบายให้
ผู้อื่นรับรู้ถึงคุณค่าของงานศิลปะ
เหล่านั้นได้
๔. เข้าใจรูปแบบและจุดเด่นของงาน
ศิลปะรูปแบบต่างๆและนาไปใช้ใน
งานศิลปะของตนได้
๕. สามารถถ่ายทอดคุณค่าในเชิง
ศิลปะเพื่อให้เกิดการอนุรักษ์ในวง
กว้าง

๓. นางานศิลปะสมัยต่างๆมาบูรณา
การในการสร้างสรรค์งานศิลปะของ
ตน
๔. นาประสบการณ์ในงานศิลปะมาใช้
ในการสร้างสรรค์ในงานศิลปะของตน
๕. ประยุกต์ความรู้จากทฤษฎีและ
ประสบการณ์ในงานศิลปะมาใช้ใน
การสร้างสรรค์งานศิลปะของตน

๓. นาผลการวิเคราะห์คุณค่าและ
ลักษณะเด่นของงานศิลปะสมัยต่างๆมา
ใช้ในการสร้างสรรค์ผลงาน
๔. สร้างผลงานและนาผลงานที่
สร้างสรรค์ข้ึนใหม่มาบูรณาการเพื่อให้
ผู้อื่นเกิดจิตสานึกในการอนุรักษ์ศลิ ปะ
๕. นาศาสตร์ทางศิลปะหลายแขนงมา
ผสมผสานเพื่อสร้างสรรค์ผลงานที่
แตกต่าง

๓. มีงานศิลปะที่เป็นเอกลักษณ์เฉพาะตน
และเป็นที่ยอมรับในกลุ่มวิชาชีพ
๔. งานศิลปะที่เป็นเอกลักษณ์เฉพาะตน
และเป็นที่ยอมรับในระดับชาติ
๕. งานศิลปะที่เป็นเอกลักษณ์เฉพาะตน
และเป็นที่ยอมรับในระดับนานาชาติ

~ ๓๔ ~
สมรรถนะ (Competency)
นิยามศัพท์สมรรถนะ
(Competency Definition)

๑๕. ความผูกพันที่มีต่อสถาบันอุดมศึกษา ( Organizational Commitment-OC)
จิตสานึกหรือความตั้งใจที่จะแสดงออกซึ่งพฤติกรรมทีส่ อดคล้องกับความต้องการและเป้าหมายของสถาบันอุดมศึกษา ยึดถือประโยชน์ของ
สถาบันอุดมศึกษาเป็นที่ตั้งก่อประโยชน์ส่วนตัว
รายละเอียดของความสามารถในแต่ละระดับ (Competency Definition)
ระดับที่ ๐ ไม่แสดงสมรรถนะด้านนี้ หรือแสดงอย่างไม่ชดั เจน
ระดับที่ ๑
ระดับที่ ๒
ระดับที่ ๓
ระดับที่ ๔
ระดับที่ ๕
ปฏิบัติตนเป็นส่วนหนึ่งของ
แสดงสมรรถนะระดับที่ ๑ และ
แสดงสมรรถนะระดับที่ ๒ และมี
แสดงสมรรถนะระดับที่ ๓ ยึดหลัก แสดงสมรรถนะระดับที่ ๔ และเสียสละ
สถาบันอุดมศึกษา
แสดงความภักดีต่อ
ส่วนร่วมในการผลักดันพันธกิจ
ประโยชน์ของสถาบันอุดมศึกษาเป็น เพื่อประโยชน์ของสถาบันอุดมศึกษา
• เคารพและถือปฏิบัตติ ามแบบแผน สถาบันอุดมศึกษา
ของสถาบันอุดมศึกษา
ที่ตั้ง
• เสียสละประโยชน์ระยะสั้นของหน่วยงาน
และธรรมเนียมปฏิบัตขิ อง
ที่ตนรับผิดชอบ เพื่อประโยชน์ระยะยาวของ
• แสดงความพึงพอใจและความ
• มีส่วนร่วมในการสนับสนุนพันธกิจ • ยึดถือประโยชน์ของ
สถาบันอุดมศึกษา
สถาบันอุดมศึกษาโดยรวม
ภาคภูมใิ จที่เป็นส่วนหนึ่งของ
ของสถาบันอุดมศึกษาจนบรรลุ
สถาบันอุดมศึกษาหรือหน่วยงานเป็น
• เสียสละหรือโน้มนาวผู้อื่นให้เสียสละ
สถาบันอุดมศึกษา
เป้าหมาย
ที่ตั้ง ก่อนที่จะคิดถึงประโยชน์ของ
บุคคลหรือความต้องการของตนเอง
ประโยชน์ส่วนตนเพื่อประโยชน์ของ
• มีส่วนสร้างภาพลักษณ์และชื่อ
• จัดลาดับความเร่งด่วนหรือ
สถาบันอุดมศึกษา
• ยืนหยัดในการตัดสินใจที่เป็น
เสียยงให้แก่สถาบันอุดมศึกษา
ความสาคัญของงานเพื่อให้พันธกิจ
ของสถาบันอุดมศึกษาจนบรรลุ
ประโยชน์ตอ่ สถาบันอุดมศึกษา แม้วา่
เป้าหมาย
การตัดสินใจนั้นอาจจะมีผู้ต่อต้านหรือ
แสดงความไม่เห็นด้วยก็ตาม
เกณฑ์การประเมินพฤติกรรมใน
เกณฑ์การประเมินพฤติกรรมใน เกณฑ์การประเมินพฤติกรรมใน
เกณฑ์การประเมินพฤติกรรมในการ เกณฑ์การประเมินพฤติกรรมในการ
การปฏิบัติงาน ระดับ ๑ (ผ่าน
การปฏิบัติงาน ระดับ ๒
การปฏิบัติงาน ระดับ ๓
ปฏิบัติงาน ระดับ ๔
ปฏิบัติงาน ระดับ ๕
๑. ผ่านเกณฑ์การประเมินฯ ในระดับ ๑. ผ่านเกณฑ์การประเมินฯ ในระดับ ๓ ๑. ผ่านเกณฑ์การประเมินฯ ในระดับ ๔
เกณฑ์การประเมินจานวน ๓ ข้อ) ๑. ผ่านเกณฑ์การประเมินฯ ใน
ระดับ ๑ และมีพฤติกรรมในการ
๒และมีพฤติกรรมในการปฏิบัตงิ าน และมีพฤติกรรมในการปฏิบัตงิ าน
และมีพฤติกรรมในการปฏิบัตงิ าน
๑. รู้เละเข้าใจแบบแผนและธรรม
ปฏิบัตงิ าน ดังต่อไปนี้ จานวน ๓ ข้อ ดังต่อไปนี้ จานวน ๓ ข้อ
ดังต่อไปนี้ จานวน ๓ ข้อ
ดังต่อไปนี้ จานวน ๓ ข้อ
เนียมปฏิบัตขิ องหน่วยงานตนเอง
๒. ยึดถือประโยชน์ของหน่วยงานของ
๒. รู้และเข้าใจแบบแผนธรรมเนียม
ตนเองเป็นที่ตั้งก่อนที่จะคิดถึงประโยชน์
ปฏิบัตริ ะดับ มหาวิทยาลัย

~ ๓๕ ~
๓. เคารพและยอมรับแบบแผนและ
ธรรมเนียมปฏิบัตริ ะดับ หน่วยงาน
ตนเอง
๔. เคาระและยอมรับแผนและธรรม
เนียมปฏิบัตริ ะดับมหาวิทยาลัย
๕. ถือปฏิบัตติ ามแบบแผนธรรมเนียม
ปฏิบัตริ ะดับหน่วยงานและ
มหาวิทยาลัยอย่างเคร่งครัด

๒. มีความภาคภูมใิ จที่เป็นส่วนหนึ่ง
ในการปฏิบัตงิ านระดับหน่วยงาน
ตนเอง
๓. มีความภาคภูมใิ จที่เป็นส่วนหนึ่ง
ในการปฏิบัตงิ านระดับหน่วยงาน
ของมหาวิทยาลัย
๔. มีส่วนสร้างภาพลักษณ์และ
ชื่อเสียงให้แก่หน่วยงานตนเอง
๕. ส่วนสร้างภาพลักษณ์และ
ชื่อเสียงให้แก่มหาวิทยาลัย

๒. รู้และเข้าใจพันธกิจระดับ
หน่วยงานตนเอง และระดับ
มหาวิทยาลัย
๓. มีส่วนร่วม และสนับสนุนภารกิจ
ระดับหน่วยงานตนเองและระดับ
มหาวิทยาลัย
๔. สามารถจาแนกความเร่งด่วนหรือ
ความสาคัญในงานของตนและของ
มหาวิทยาลัยได้
๕. จัดลาดับความเร่งด่วนหรือ
ความสาคัญองงานเพื่อให้พันธกิจของ
ตนและของมหาวิทยาลัยบรรลุ
เป้าหมาย

ของบุคคลหรือความต้องการของ
ตนเอง
๓. ยึดถือประโยชน์ของมหาวิทยาลัย
เป็นที่ตั้งก่อนที่จะคิดถึงประโยชน์ของ
บุคคลหรือความต้องการของตนเอง
๔. มีจุดยืนในการตัดสินใจที่เป็น
ประโยชน์ตอ่ มหาวิทยาลัย โดยมีผู้ร่วม
ให้การสนับสนุน
๕. มีจุดยืนในการตัดสินใจที่เป็น
ประโยชน์ตอ่ มหาวิทยาลัย ถึงแม้วา่ การ
ตัดสินใจนัน้ อาจไม่ได้รับการสนับสนุน

๒. เป็นตัวอย่างในการยึดถือประโยชน์ของ
หน่วยงานและประโยชน์ของมหาวิทยาลัย
โดยรวม
๓. ส่งเสริม สนับสนุน และรณรงค์ให้
บุคลากรยึดถือ ประโยชน์ของหน่วยงาน
หรือประโยชน์ของมหาวิทยาลัยโดยรวม
๔. โน้มนาวผู้อื่นให้เสียสละประโยชน์ส่วน
ตนเพื่อประโยชน์ของมหาวิทยาลัย
๕. อุทิศเวลาและประโยชน์ส่วนตนด้วยจืต
อาสาเพื่อประโยชน์ส่วนรวม

~ ๓๖ ~
สมรรถนะ (Competency)
นิยามศัพท์สมรรถนะ
(Competency Definition)

๑๖. การสร้างสัมพันธภาพ (Relationship Buitding-RB)
สร้างและรักษาสัมพันธภาพฉันมิตร เพื่อความสัมพันธ์ทดี่ ีระหว่างผูเ้ กี่ยวข้องกับงาน

รายละเอียดของความสามารถในแต่ละระดับ (Competency Definition)
ระดับที่ ๐ ไม่แสดงสมรรถนะด้านนี้ หรือแสดงอย่างไม่ชดั เจน
ระดับที่ ๑
ระดับที่ ๒
ระดับที่ ๓
ระดับที่ ๔
สร้างหรือรักษาติดต่อกับผูท้ ี่ตอ้ ง
แสดงสมรรถนะระดับที่ ๑ และ
แสดงสมรรถนะระดับที่ ๒ และ
แสดงสมรรถนะระดับที่ ๓ สร้างหรือ
เกี่ยวข้องกับงาน
สร้างหรือรักษาความสัมพันธ์ที่ดี สร้างหรือรักษาการติดต่อสัมพันธ์ รักษาความสัมพันธ์ฉันมิตร
• สร้างหรือรักษาติดต่อกับผู้ที่ต้อง
กับผู้ต้องเกี่ยวข้องกับงานอย่าง ทางสังคม
• สร้างหรือรักษามิตรภาพโดยมี
เกี่ยวข้องกับงานเพื่อประโยชน์ในงาน ใกล้ชดิ
ลักษณะเป็นความสัมพันธ์ในทาง
• เข้าร่วมกิจกรรมทางสังคมในวง
ส่วนตัวมากขึน้
• สร้างหรือรักษาความสัมพันธ์ที่ดี กว้างเพื่อประโยชน์ในงาน
กับผู้ที่ต้องเกี่ยวข้องกับงานอย่าง
ใกล้ชิด
• เสริมสร้างมิตรภาพกับเพื่อน
ร่วมงานผู้รับบริการ หรือผู้อื่น
เกณฑ์การประเมินพฤติกรรมใน
เกณฑ์การประเมินพฤติกรรมใน เกณฑ์การประเมินพฤติกรรมใน
เกณฑ์การประเมินพฤติกรรมในการ
การปฏิบัติงาน ระดับ ๑ (ผ่าน
การปฏิบัติงาน ระดับ ๒
การปฏิบัติงาน ระดับ ๓
ปฏิบัตงิ าน ระดับ ๔
๑. ผ่านเกณฑ์การประเมินฯ ในระดับ ๑. ผ่านเกณฑ์การประเมินฯ ในระดับ ๓
เกณฑ์การประเมินจานวน ๓ ข้อ) ๑. ผ่านเกณฑ์การประเมินฯ ใน
ระดับ ๑ และมีพฤติกรรมในการ
๒และมีพฤติกรรมในการปฏิบัตงิ าน และมีพฤติกรรมในการปฏิบัตงิ าน
๑. เข้าใจการติดต่อสื่อสารกับงาน
ปฏิบัตงิ าน ดังต่อไปนี้ จานวน ๓ ข้อ ดังต่อไปนี้ จานวน ๓ ข้อ
ดังต่อไปนี้ จานวน ๓ ข้อ
ของตนได้
๒. สร้างวิธีการติดต่อกับผู้ที่ต้อง
๒. สร้างสัมพันธภาพกับเพื่อร่วมงาน ๒. สร้างวิธีการติดต่อกับผู้อื่นที่
๒. ให้ขอ้ มูลที่เป็นประโยชน์ตอ่ ผู้
เกี่ยวข้องกับงานอย่างใกล้ชิด
ได้เป็นอย่างดี
เกี่ยวข้องกับงานโดยมีลักษณะเป็น
ติดต่อ
ความสัมพันธ์ในทางส่วนตัวมากขึน้
๓. ค้นความหาวิธีการที่จะ
ประสานงานที่ดกี ับผู้ที่มาติดต่อ

ระดับที่ ๕
แสดงสมรรถนะระดับที่ ๔ และรักษา
ความสัมพันธ์ฉันมิตรในระยะยาว
• รักษาความสัมพันธ์ฉันมิตรไว้ได้อย่าง
ต่อเนื่องแม้อาจจะไม่มกี ารตอดต่อ สัมพันธ์
ในงานกันแล้วก็ตาม แต่ยังมีโอกาสที่จะ
ติดต่อสัมพันธ์ในงานได้อกี ในอนาคต

เกณฑ์การประเมินพฤติกรรมในการ
ปฏิบัติงาน ระดับ ๕
๑. ผ่านเกณฑ์การประเมินฯ ในระดับ ๔
และมีพฤติกรรมในการปฏิบัตงิ าน
ดังต่อไปนี้ จานวน ๓ ข้อ
๒. สร้างวิธีการติดต่อกับผู้ที่เกี่ยวข้องกับ
งานอย่างต่อเนื่อง
๓. สร้างมิตรภาพกับผู้ที่เกี่ยวข้องกับงาน
อย่างต่อเนื่อง

~ ๓๗ ~
๔. สร้างวิธีการติดต่อหรือการ
ประสานงานที่ดกี ับผู้ที่ต้องเกี่ยวข้อง
กับงานเพื่อประโยชน์ในงาน
๕. รักษาสัมพันธภาพกับผู้ที่ต้อง
เกี่ยวข้องกับงานเพื่อประโยชน์ในงาน

๓. รักษาสัมพันธภาพกับผู้ที่ต้อง
เกี่ยวข้องกับงานเพื่อประโยชน์ใน
งานอย่างใกล้ชิดและสม่าเสมอ
๔.สร้างมิตรภาพกับเพื่อนร่วมงาน
ผู้รับบริการ หรือผู้อื่นไว้อย่างมัน่ คง
๕. เสริมสร้าง และสนับสนุน
มิตรภาพกับเพื่อนร่วมงาน
ผู้รับบริการ หรือผู้อื่นอย่างมั่งคง
และต่อเนื่อง

๓. เข้าร่วมกิจกรรมของหน่วยงานทึก
ครัง้ เพื่อประโยชน์ในการสร้าง
สัมพันธภาพที่ดี
๔. ริเริ่มกิจกรรมเพื่อให้มกี ารติดต่อ
สัมพันธ์ทางสังคมกับผู้ที่ต้องเกี่ยวข้อง
กับงานเข้าร่วมกิจกรรมทางสังคมใน
วงกว้างเพื่อประโยชน์งาน

๓. สร้างมิตรภาพกับผู้ที่เกี่ยวข้องกับ
งานโดยมีลักษณะเป็นความสัมพันธ์
ในทางส่วนตัวมากขึ้น
๔. รักษาสัมพันธภาพกับผู้ที่เกี่ยวข้อง
กับงานโดยมีลักษณะเป็นความสัมพันธ์
ในทางส่วนตัวมากขึ้น
๕. เสริมสร้าง และสนับสนุนมิตรภาพ
กับผู้ที่เกี่ยวข้องกับงานโดยมีลักษณะ
เป็นความสัมพันธ์ในทางส่วนตัวมากขึ้น

๔. รักษากับผู้ที่เกี่ยวข้องกับงานอย่าง
ต่อเนื่อง
๕. เสริมสร้าง และสนับสนุนมิตรภาพกับผู้
ที่เกี่ยวข้องกับงานอย่างต่อเนื่อง

~ ๓๘ ~
สมรรถนะหลักและรายละเอียดสมรรถนะหลักในการปฏิบตั งิ านสาหรับตาแหน่ง
๑. ประเภทผู้บริหาร (ผู้อานวยการสานักงานอธิการบดีหรือเทียบเท่า และ ผู้อานวยการกองหรือเทียบเท่า)
๒. ประเภทวิชาชีพเฉพาะ
๓. ประเภทเชี่ยวชาญเฉพาะ
๔.ประเภททั่วไป
มี ๕ สมรรถนะ ดังนี้
๑. การบริการที่ดี (Service Mind : SERV)
๒. การสั่งสมความเชียวชาญในงานอาชีพ (Expertise-EXP)
๓. การมุง่ ผลสัมฤทธิ์ (Achievement Motivation-ACH)
๔. ความร่วมแรงร่วมใจ กาทางานเป็นทีม) (Teamwork-TW)
๕. การยึดมั่นในความถูกต้องชอบธรรม และจริยธรรม (Integrity-ING)

~ ๓๙ ~
สมรรถนะ (Competency)
นิยามศัพท์สมรรถนะ
(Competency Definition)

๑. บริการทีด่ ี (Service Mind : SERV)
ความตั้งใจและความพยายามของข้าราชการในการให้บริการต่อประชาชน ข้าราชการ หรือหน่วยงานอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง

รายละเอียดของความสามารถในแต่ละระดับ (Competency Definition)
ระดับที่ ๐ ไม่แสดงสมรรถนะด้านนี้ หรือแสดงอย่างไม่ชดั เจน
ระดับที่ ๑
ระดับที่ ๒
ระดับที่ ๓
ระดับที่ ๔
สามารถให้บริการที่ผู้รบั บริการ
แสดงสมรรถนะระดับที่ ๑ และช่วย แสดงสมรรถนะระดับที่ ๒ และ
แสดงสมรรถนะระดับที่ ๓ และ
ต้องการได้ดว้ ยความเต็มใจ
แก้ปัญหาให้แก่ผู้รับบริการ
ให้บริการทีเ่ กินความคาดหวัง แม้ เข้าใจและให้บริการที่ตรงตาม
• ให้การบริการที่เป็นมิตร สุภาพ
• รับเป็นธุระ ช่วยแก้ปัญหาหรือหา
ต้องใช้เวลาหรือความพยายาม
ความต้องการที่แท้จริงของ
• ให้ขอ้ มูล ข่าวสาร ที่ถกู ต้อง ชัดเจน แนวทางแก้ไขปัญหาที่เกิดขึ้น แก่
อย่างมาก
ผู้รับบริการได้
แก่ผู้รับบริการ
ผู้รับบริการอย่างรวดเร็วไม่บ่ายเบี่ยง • ให้เวลาแก่ผู้รับบริการเป็นพิเศษ
• เข้าใจ หรือพยายามทาความ
• แจ้งให้ผู้รับบริการทราบความ
ไม่แก้ตัว หรือปัดภาระ
เพื่อช่วยแก้ปัญหาให้แก่ผู้รับบริการ
เข้าใจด้วยวิธีการต่างๆ เพื่อ
คืบหน้าในการดาเนินเรื่อง หรือ
• ดูแลให้ผู้รับบริการได้รับความพึง
• ให้ขอ้ มูล ข่าวสาร ที่เกี่ยวข้องกับ
ให้บริการได้ตรงตามความ
ขั้นตอนงานต่างๆ ที่ให้บริการอยู่
พอใจ และนาข้อขัดข้องใดๆ ในการ
งานที่กาลังให้บริการอยู่ ซึ่งเป็น
ต้องการที่แท้จริงของผู้รับบริการ
• ประสานงานภายในหน่วยงาน และ ให้บริการไปพัฒนาการให้บริการให้ดี ประโยชน์แก่ผู้รับบริการแม้วา่
• ให้คาแนะนาที่เป็นประโยชน์แก่
หน่วยงานอื่นที่เกี่ยวข้อง เพื่อให้
ยิ่งขึน้
ผู้รับบริการจะไม่ได้ถามถึงหรือไม่
ผู้รับบริการเพื่อตอบสนองความ
ผู้รับบริการได้รับบริการที่ต่อเนื่อง
ทราบมาก่อน
จาเป็นหรือความต้องการที่แท้จริง
และรวดเร็ว
• นาเสนอวิธีการในการให้บริการที่
ของผู้รับบริการ
ผู้รับบริการจะได้รับประโยชน์สูงสุด
เกณฑ์การประเมินพฤติกรรมใน
เกณฑ์การประเมินพฤติกรรมใน
เกณฑ์การประเมินพฤติกรรมใน
เกณฑ์การประเมินพฤติกรรม
การปฏิบัติงาน ระดับ ๑ (ผ่าน
การปฏิบัติงาน ระดับ ๒
การปฏิบัติงาน ระดับ ๓
ในการปฏิบัตงิ าน ระดับ ๔
ผ่านเกณฑ์การประเมินฯ ระดับ ๒
ผ่านเกณฑ์การประเมินฯ ระดับ ๓
เกณฑ์การประเมินจานวน ๓ ข้อ) ผ่านเกณฑ์การประเมินฯ ระดับ ๑
๑. สุภาพยิม้ แย้ม แจ่มใส จริงใจและ และมีพฤติกรรมในการปฏิบัตงิ าน ดัง และมีพฤติกรรมในการปฏิบัตงิ าน ดัง และมีพฤติกรรมในการปฏิบัตงิ าน
ต้อไปนีจ้ านวน ๓ ข้อ
ต้อไปนีจ้ านวน ๓ ข้อ
ดังต้อไปนีจ้ านวน ๓ ข้อ
ให้บริการที่เป็นมิตร

ระดับที่ ๕
แสดงสมรรถนะระดับที่ ๔ และ
ให้บริการทีเ่ ป็นประโยชน์อย่าง
แท้จริงให้แก่ผู้รับบริการ
• คิดถึงผลประโยชน์ของผู้รับบริการใน
ระยะยาว และพร้อมที่จะเปลี่ยนวิธีหรือ
ขั้นตอนการให้บริการ เพื่อประโยชน์
สูงสุดของผู้รับบริการ
• สามารถให้ความเห็นที่แตกต่างจาก
วิธีการหรือขั้นตอนที่ผู้รับบริการ
ต้องการให้สอดคล้องกับความจาเป็น
ปัญหา โอกาส เพื่อเป็นประโยชน์อย่าง
แท้จริงของผู้รับบริการ
เกณฑ์การประเมินพฤติกรรมในการ
ปฏิบัติงาน ระดับ ๕
๑. ผ่านเกณฑ์การประเมินฯ ในระดับ ๔
และมีพฤติกรรม ในการปฏิบัตงิ าน
ดังต่อไปนี้ จานวน ๓ ข้อ

~ ๔๐ ~
๒. การให้ข้อมูลข่าวสารที่ถูกต้อง
ให้กับผู้มารับบริการ
๓. แจ้งผู้รับบริการทราบความ
คืบหน้าในการดาเนินการเรื่องหรือ
ขั้นตอนงานต่างๆที่ให้บริการโดยไม่
เลือกปฏิบัติ
๔. การรับฟังปัญหาหรือประเด็น
ข้อขัดข้องและความไม่เข้าใจของ
ผู้รับบริการโดยไม่แสดงอารมณ์
โต้ตอบ
๕. ประสานงานทั้งภายในและ
ภายนอกเพื่อให้ผู้รับบริการได้รับการ
บริการอย่างต่อเนื่อง

๑. มีความกระตือรือร้น และความ
พร้อมในการให้บริการ
๒. แนะนาบุคคลที่เกี่ยวข้องในงานที่
อยู่นอกเหนือจากที่ตนรับผิดชอบ
ให้แก่ผู้รับบริการ
๓. รับเป็นธุระ ช่วยแก้ปัญหาหรือหา
แนวทางแก้ไขปัญหาที่เกิดขึ้น แก่
ผู้รับบริการ
๔. ดูแลให้ผู้บริการได้รับความพึง
พอใจ พร้อมทั้งนา ข้อเสนอแนะ
ปัญหาอุปสรรค ในการให้บริการไป
พัฒนาการให้การบริการให้ดยี ่งิ ขึน้

๑. สามารถตอบปัญหาและข้อมูลทั้ง
ภายในและภายนอกหน่วยงานให้แก่
ผู้รับบริการได้
๒. สามารถจัดทามาตรฐานการ
ปฏิบัตงิ านที่มีประสิทธิภาพได้
๓. สามารถเชื่อมโยงถึงประโยชน์และ
ความสาคัญในการให้บริการที่ดใี ห้แก่
ทีมงานหรือเครือข่าย
๔. นาเสนอวิธีการในการให้บริการที่
ผู้รับบริการจะได้รับประโยชน์สูงสุด

๑. มีคู่มอื การปฏิบัตงิ านที่
รับผิดชอบให้บริการแก่
ผู้รับบริการ
๒. สามารถชีแ้ นะ ให้คาปรึกษาแก่
เพื่อนร่วมงานใน การบริการที่ดี
และมีคุณค่าต่อหน่วยงาน
๓. สามารถสอนงานแก่เพื่อน
ร่วมงานในการบริการที่ดี และ
แลกเปลี่ยนเรียนรู้ ทักษะ
ประสบการณ์ในการทางาน
๔. สามารถสอนงานแก่เพื่อน
ร่วมงานและบุคคลอื่น นอก
หน่วยงานในการบริการที่ดตี อ่
หน่วยงานและมหาวิทยาลัย

๒. พัฒนากลยุทธ์และวิธีการในการ
ให้บริการเชิงรุกแก่ทีมงานและ
หน่วยงาน
๓. วิจัยสถาบันเกี่ยวกับการให้บริการ
และนาผลมาพัฒนาและปรับปรุงการ
ให้บริการด้วยวิธีการแบบใหม่
๔. เป็นที่ปรึกษาและมีสว่ นช่วยในการ
ตัดสินใจที่ผู้รับบริการไว้วางใจและ
ประทับใจ
๕. สามารถถ่ายทอดประสบการณ๋ใน
การบริการที่ผู้รับบริการมีความพึง
พอใจมากที่สุด

~ ๔๑ ~
สมรรถนะ (Competency)
นิยามศัพท์สมรรถนะ
(Competency Definition)

๒. การสั่งสมความเชียวชาญในงานอาชีพ (Expertise-EXP)
ความสนใจใฝ่รู้ สั่งสม ความรูค้ วามสามารถของตนในการปฏิบัติหน้าที่ราชการด้วยการศึกษา ค้นคว้า และพัฒนาตนเองอย่างต่อเนื่อง จนสามารถ
ประยุกต์ใช้ความรู้เชิงวิชาการและเทคโนโลยีต่างๆ เข้ากับการปฏิบัติราชการให้เกิดผลสัมฤทธิ์
รายละเอียดของความสามารถในแต่ละระดับ (Competency Definition)
ระดับที่ ๐ ไม่แสดงสมรรถนะด้านนี้ หรือแสดงอย่างไม่ชดั เจน
ระดับที่ ๑
ระดับที่ ๒
ระดับที่ ๓
ระดับที่ ๔
ระดับที่ ๕
แสดงความสนใจและติดตาม
แสดงสมรรถนะระดับที่ ๑ และมี
แสดงสมรรถนะระดับที่ ๒ และ
แสดงสมรรถนะระดับที่ ๓ และ แสดงสมรรถนะระดับที่ ๔ และ
ความรูใ้ หม่ๆในสาขาอาชีพของตน ความรูใ้ นวิชาการ และเทคโนโลยี สามารถนาความรู้ วิทยาการ หรือ ศึกษา พัฒนาตนเองให้มคี วามรู้ สนับสนุนการทางานของตนใน
หรือทีเ่ กี่ยวข้อง
ใหม่ๆในสาขาอาชีพของตน
เทคโนโลยีใหม่ๆมาปรับใช้กับการ และความเชี่ยวชาญในงานมาก สถาบันอุดาศึกษาทีเ่ น้นความ
• ศึกษาหาความรู้ สนใจเทคโนโลยี
• รอบรู้ในเทคโนโลยีหรือองค์ความรู้ ปฏิบัติหน้าที่ราชการ
ขึ้น ทั้งในเชิงลึก และเชิงกว้าง เชี่ยวชาญในวิทยาการด้านต่างๆ
และองค์ความรู้ใหม่ๆในสาขาอาชีพ
ใหม่ๆ ในสาขาอาชีพของตนหรือที่
• สามารถนาวิชาการ ความรู้ หรือ
• สนับสนุนให้เกิดบรรยากาศแห่งการ
อย่างกว้างขวาง
ของตน
เกี่ยวข้อง ซึ่งอาจมีผลกระทบต่อการ เทคโนโลยีใหม่ๆ มาประยุกต์ใช้ในการ • มีความรู้ความเชี่ยวชาญในเรือ่ ง พัฒนาความเชี่ยวชาญในองค์กรด้าน
• พัฒนาความรูค้ วามสามารถของตน ปฏิบัตหิ น้าที่ราชการของตน
ปฏิบัตหิ น้าที่ราชการได้
ที่มีลักษณะเป็นสหวิทยาการ และ การจัดสรรทรัพยากรเครื่องมือ
ให้ดียิ่งขึ้น
• รับรู้ถึงแนวโน้มวิทยาการที่ทันสมัย • สามารถแก้ไขปัญหาที่อาจเกิดจาก สามารถนาความรูไ้ ปปรับใช้ได้
อุปกรณ์ที่เอื้อต่อการพัฒนา
• ติดตามเทคโนโลยี และความรูใ้ หม่ๆ และเกี่ยวข้องกับงานของตนอย่าง
การนาเทคโนโลยีใหม่มาใช้ในการ
• บริหารจัดการให้สถาบันอุดมศึกษา
อย่างกว้างขวาง
อยู่เสมอด้วยการสืบค้นข้อมูลจากแห ต่อเนื่อง
ปฏิบัตหิ น้าที่ราชการได้
• สามรถนาความรู้เชิงบูรณาการ นาเทคโนโลยี ความรู้ หรือวิทยาการ
ล่างต่างๆที่จะเป็นประโยชน์ตอ่ การ
ของตนไปใช้ในการสร้างวิสัยทัศน์ ใหม่ๆมาใช้ในการปฏิบัตหิ น้าที่ราชการ
ปฏิบัตริ าชการ
ในงานอย่างต่อเนื่อง
เพื่อการปฏิบัตงิ านในอนาคต
เกณฑ์การประเมินพฤติกรรมใน
เกณฑ์การประเมินพฤติกรรมใน
เกณฑ์การประเมินพฤติกรรมใน
เกณฑ์การประเมินพฤติกรรม เกณฑ์การประเมินพฤติกรรมในการ
การปฏิบัติงาน ระดับ ๑ (ผ่าน
การปฏิบัติงาน ระดับ ๒
การปฏิบัติงาน ระดับ ๓
ในการปฏิบัตงิ าน ระดับ ๔
ปฏิบัติงาน ระดับ ๕
๑. เกณฑ์การประเมินพฤติกรรม ๑. เกณฑ์การประเมินพฤติกรรมในการ
เกณฑ์การประเมินจานวน ๓ ข้อ) ๑. ผ่านเกณฑ์การประเมินฯในระดับ ๑. เกณฑ์การประเมินพฤติกรรมใน
ในการปฏิบัติงาน ระดับ ๓ และมี ปฏิบัตงิ าน ระดับ ๓ และมีพฤติกรรมใน
๑. ปฏิบัตงิ านที่ไม่ตอ้ งวิเคราะห์ขอ้ มูล ๑ และมีพฤติกรรมในการปฏิบัตงิ าน การปฏิบัตงิ าน ระดับ ๒ และมี
พฤติกรรมในการปฏิบัตงิ าน
พฤติกรรมในการปฏิบัตงิ าน
การปฏิบัตงิ าน ดังต่อไปนีจ้ านวน ๓ ข้อ
หรือศึกษา ค้นคว้า เพิ่มเติม หรือเป็น ดังต่อไปนี้ จานวน ๓ ข้อ
ดังต่อไปนีจ้ านวน ๓ ข้อ
ดังต่อไปนีจ้ านวน ๓ ข้อ
ลักษณะงานแบบเดิมที่เคยปฏิบัติ

~ ๔๒ ~
๒. ศึกษาหาความรู้ตามที่หัวหน้างาน
หรือผู้บริหารสั่งการ หรือชี้แนะเรื่องที่
จะต้องศึกษาหาความรู้เพิ่มเติม
๓. ให้ความสาคัญกับเทคโนโลยี และ
ศึกษาความรู้ใหม่ทีเกี่ยวข้องกับภาระ
งานของตนที่รับผิดชอบ
๔. สามารถนาเทคโนโลยีขั้นพื้นฐาน
เสนอเพื่ออธิบายงานของตนได้
๕. การประยุกต์ใช้เทคโนโลยี และ
ความรู้ใหม่มาใช้ในการพัฒนาของตน

๒. ติดตามเทคโนโลยีหรือองค์ความรู้
ใหม่ๆที่เกี่ยวข้องกับงานของตนที่
รับผิดชอบเพื่อนามาปรับปรุงพัฒนา
งานของตนเอง
๓. ใช้องค์ความรู้ของตนเพท่อให้
คาปรึกษา แนะนาสอนชีแ้ นะแนวทาง
แก่เพื่อนร่วมงานหรือผู้เกี่ยวข้องไป
ประยุกต์ใช้ในการปฏิบัตงิ าน
๔. สามารถประยุกต์ใช้ความรู้
เทคนิค แนวทางวิธีการของเพื่อ
ร่วมงาน หรือบุคคลอื่นมาพัฒนาและ
ปรับปรุงที่คนได้
๕. พัฒนาตนเองอยูเ่ สมอเพื่อให้เกิด
ความชานาญงานในสายวิชาชีพของ
ตน

๒. มีส่วนร่วมในการพัฒนาและ
ปรับปรุงการทางาน หรือช่วยแก้ไข
ปัญหาของทีมงาน
๓. นาเสนอโครงการใหม่ที่เป็น
ประโยชน์ตอ่ งานและหน่วยงาน
๔. นาความรู้ที่ตนชานาญงาน
ประกอบการพัฒนางาน หรทอคูม่ อื
การปฏิบัตงิ านหรือประกอบการ
ทางานวิจัย
๕. เสนอผลงานที่ได้จากการศึกษา
หรือวิจัยเพื่อพัฒนาและปรับปรุงงาน
ของตนหน่วยงานและผู้บริหารใช้
ข้อมูลประกอบการตัดสินใจ

๒. ใช้ประสบการณ์และความ
เชี่ยวชาญของตนสอนงาน ให้
คาปรึกษาแนะนาแก่บุคลากรและ
หน่วยงานภายในองค์กร
๓. มีผลงานวิจัย หรือนวัตกรรมที่
เป็นประโยชน์ตอ่ การปรับปรุง
ระบบงาน
๔. เป็นวิทยากร และหรือตัวแทน
ของงาน หรือหน่วยงานในการ
นาเสนองานในภาพร่วมของ
หน่วยงาน
๕. เป็นวิทยากร และหรือตัวแทน
ของหน่วยงาน ในการ
ประชุมสัมมนาภายในองค์กรและ
ระดับชาติ

๒. ส่งเสริมให้เกิดการพัฒนา
ความสามารถและความเชี่ยวชาญของ
บุคลากรในระดับต่างๆ
๓. ส่งเสริมและสนับสนุนการพัฒนา
ความเชี่ยวชาญแก่บุคลากรภายใน
องค์กร
๔. ผลัดดันให้เกิดการพัฒนาความรู้
ความเชี่ยวชาญที่สามารถเป็นแนว
ทางการปฏิบัตงิ านที่ดขี องหน่วยงาน
๕. ผลัดดันให้เกิดการพัฒนาความรู้
ความเชี่ยวชาญที่สามารถเป็นแนว
ทางการปฏิบัตงิ านที่ดขี องหน่วยงาน
และมหาวิทยาลัย

~ ๔๓ ~
สมรรถนะ (Competency)
นิยามศัพท์สมรรถนะ
(Competency Definition)

๓. การมุ่งผลสัมฤทธิ์ (Achievement Motivation-ACH)
ความมุ่งมั่นจะปฏิบัตหิ น้าที่ราชการให้ดหี รือเกิดมาตรฐานที่มีอยู่ โดยมาตรฐานนี้อาจเป็นผลการปฏิบัติงานที่ผา่ นมาของตนเอง หรือเกณฑ์วดั
ผลสัมฤทธิท์ ี่สถาบันอุดมศึกษากาหนดขึ้น อีกทั้งยังหมายรวมถึงการสร้างสรรค์พัฒนาผลงานหรือกระบวนการปฏิบัตงิ านตามเป้าหมายที่ยากและ
ท้าทายชนิดที่อาจไม่เคยมีผใู้ ดสามารถกระทาได้มาก่อน
รายละเอียดของความสามารถในแต่ละระดับ (Competency Definition)
ระดับที่ ๐ ไม่แสดงสมรรถนะด้านนี้ หรือแสดงอย่างไม่ชดั เจน
ระดับที่ ๑
ระดับที่ ๒
ระดับที่ ๓
ระดับที่ ๔
ระดับที่ ๕
แสดงความพยายามในการทางาน แสดงสมรรถนะระดับที่ ๑ และ
แสดงสมรรถนะระดับที่ ๒ และ
แสดงสมรรถนะระดับที่ ๓ และ แสดงสมรรถนะระดับที่ ๔ และกล้า
ได้ดี
สามารถทางานได้ผลงานตาม
สามารถปรับปรุงวิธีการทางาน
สามารถกาหนดเป้าหมาย
ตัดสินใจ แม้วา่ การตัดสินใจนัน้ จะมร
• พยายามทางานในหน้าที่ให้ถกู ต้อง เป้าหมายที่วางไว้
เพื่อให้ได้ผลงานที่มปี ระสิทธิภาพ รวมทั้งพัฒนางาน เพื่อให้ได้
ความเสี่ยง เพื่อให้บรรลุเป้าหมาย
• พยายามปฏิบัตงิ านให้แล้วเสร็จตาม • กาหนดมาตรฐาน หรือเป้าหมายใน มากยิ่งขั้น
ผลงานทีโ่ ดเด่น หรือแตกต่าง
ของหน่วยงานหรือ
กาหนดเวลา
การทางานเพื่อให้ได้ผลงานที่ดี
• ปรับปรุงวิธีการที่ทาให้ทางานได้ดี อย่างนัยสาคัญ
สถาบันอุดมศึกษา
• มานะอดทน ขยันหมั่นเพียรในการ • ติดตามและประเมินผลงานของตน ขึน้ เร็วขึน้ มีคุณภาพดีขนึ้ หรือมี
• กาหนดเป้าหมายที่ท้าทายและ • ตัดสินใจได้ โดยมีการคานวณผลได้
ทางาน
โดยเทียบเคียงกับเกณฑ์มาตรฐาน
ประสิทธิภาพมากขึ้น หรือทาให้
เป็นไปได้ยาก เพื่อให้ได้ผลงานทีด่ ี ผลเสียอย่างชัดเจน และดาเนินการ
• แสดงออกว่าต้องการทางานให้ได้ดี • ทางานได้ตามเป้าหมายที่
ผู้รับบริการพึงพอใจมากขึน้
กว่าเดิมอย่างเห็นได้ชัด พัฒนา
เพื่อให้ภาครัฐและประชาชนได้
ขึน้ แสดงความเห็นในเชิงปรับปรุง
ผู้บังคับบัญชากาหนดหรือเป้าหมาย • เสนอหรือทดลองวิธีการทางานแบบ ระบบขั้นตอน วิธีการทางาน
ประโยชน์สูงสุด
พัฒนาเมื่อเห็นความสูญเปล่า หรือ
ของหน่วยงานที่รับผิดชอบ
ใหม่ที่คาดว่าจะทาให้งานมี
เพื่อให้ได้ผลงานที่โดดเด่น หรือ
• บริหารจัดการและทุมเทเวลา
หย่อนประสิทธิภาพในงาน
• มีความละเอียดรอบคอบ เอาใจใส่ ประสิทธิภาพมากขึ้น
แตกต่างไม่เคยมีผใู้ ดทาได้มาก่อน ตลอดจนทรัพยากร เพื่อให้ได้ประโยชน์
ตรวจตราความถูกต้องเพื่อให้ได้งานที่
สูงสุดต่อภารกิจของหน่วยงานตามที่
มีคุณภาพ
วางแผนไว้
เกณฑ์การประเมินพฤติกรรมใน
เกณฑ์การประเมินพฤติกรรมใน
เกณฑ์การประเมินพฤติกรรมใน
เกณฑ์การประเมินพฤติกรรม เกณฑ์การประเมินพฤติกรรมในการ
การปฏิบัติงาน ระดับ ๑ (ผ่าน
การปฏิบัติงาน ระดับ ๒
การปฏิบัติงาน ระดับ ๓
ในการปฏิบัตงิ าน ระดับ ๔
ปฏิบัติงาน ระดับ ๕
๑. ผ่านเกณฑ์การประเมินฯใน
เกณฑ์การประเมินจานวน ๓ ข้อ)
ระดับ ๓ และมีพฤติกรรมในการ

~ ๔๔ ~
๑. พยายามทางานที่ได้รับมอบหมาย
ให้ถูกต้อง
๒. มานะ อดทน ขยัน หมั่นเพียรใน
การทางานให้แล้วเสร็จตามมาตรฐาน
การปฏิบัตงิ าน
๓. รับผิดชอบและส่งงานได้ตามเวลา
ที่กาหนด
๔.ทางานได้ดีข้นึ ถามถึงวิธีการ หรือ
ขอคาแนะนาอย่างกระตือรือร้น และ
สนใจใฝ่รู้
๕. แสดงความเห็นในเชิงปรับปรุง
พัฒนาเมื่อเห็นถึงสิ่งที่ก่อให้เกิดความ
สูญเปล่า หรือหย่อนประสิทธิภาพใน
การทางาน

๑. ผ่านเกณฑ์การประเมินฯ ในระดับ
๑ และมีพฤติกรรมในการปฏิบัตงิ าน
ดังต่อไปนี้ จานวน ๓ ข้อ
๒. ติดตามและประเมินผลงานของตน
ตามเกณฑ์มาตรฐานการปฏิบัตงิ าน
๓. ร้อยละความสาเร็จของชิน้ งานที่
ได้รับมอบหมาย
๔. ร้อยละความสาเร็จของชิน้ งานที่
ได้รับมอบหมายที่ถูกต้อง
๕. ร้อยละความสาเร็จของชิน้ งานที่
ได้รับมอบหมายที่ถูกต้อง รวดเร็ว
ประหยัดทรัพยากรและสอดคล้องกับ
เป้าหมายของหน่วยงาน

๑. ผ่านเกณฑ์การประเมินฯในระดับ
๒ และมีพฤติกรรมในการปฏิบัตงิ าน
ดังต่อไปนี้ จานวน ๓ ข้อ
๒. มีแผนงานปรับปรุงผลการ
ดาเนินงาน
๓. ปรับปรุงวิธีการทางานได้ดีขนั้
อย่างมีประสิทธิภาพ
๔. จานวนผลงานที่มีการปรับปรุง
วิธีการทางานได้ดีข้นึ
๕. จานวนวิธีการทางานแบบใหม่ที่
คาดว่าจะทาให้งานมีประสิทธิภาพ
มากกว่าเดิมเพื่อให้ได้ผลงานตามที่
กาหนดไว้

ปฏิบัตงิ าน ดังต่อไปนี้ จานวน ๓
ข้อ
๒. จานวนวิธีการทางานแบบใหม่
ที่ทาให้งานมีประสิทธิภาพ
มากกว่าเดิมเพื่อให้ได้ผลงาน
ตามที่กาหนดไว้ และบรรลุ
เป้าหมายของงาน
๓. จานวนวิธีการทางานแบบใหม่
ที่ทาให้งานมีประสิทธิภาพ
มากกว่าเดิมเพื่อให้ได้ผลงาน
ตามที่กาหนดและบรรลุเป้าหมาย
ของหน่วยงาน
๔. จานวนผลงานที่มีการกาหนด
เป้าหมายที่ท้าทายและเป็นไปได้
ยาก เพื่อให้ได้ผลงานที่ดกี ว่าเดิม
อย่างเห็นได้ชัด
๕. จานวนผลงานที่มีการพัฒนา
ระบบ ขั้นตอนวิธีการ ทางาน
เพื่อให้ได้ผลงานที่โดดเด่น หรือ
แตกต่างไม่เคยมีผใู้ ดทาได้มาก่อน

๑. ผ่านเกณฑ์การประเมินฯในระดับ ๔
และมีพฤติกรรมในการปฏิบัตงิ าน
ดังต่อไปนี้ จานวน ๓ ข้อ
๒. จานวนผลงานที่โดดเด่น หรือ
แตกต่างไม่เคยมีผใู้ ดทาได้มาก่อนอย่าง
น้อย ๑ กระบวนงาน
๓. จานวนผลงานที่โดดเด่น เด่น หรือ
แตกต่างไม่เคยมีผใู้ ดทาได้มาก่อนอย่าง
น้อย ๒ กระบวนงาน
๔. ตัดสินใจได้ โดยมีการคานึงถึงผลได้
ผลเสียอย่างชัดเจน และดาเนินการ
เพื่อให้ภาครัฐและประชาชนได้
ประโยชน์สูงสุด
๕. บริหารจัดการและทุ่มเทเวลา
ตลอดจนทรัพยากร เพื่อให้ได้ประโยชน์
สูงสุดต่อภารกิจของหน่วยงานตามที่
วางแผนไว้

~ ๔๕ ~
สมรรถนะ (Competency)
นิยามศัพท์สมรรถนะ
(Competency Definition)

๔. การทางานเป็นทีม (Teamwork-TW)

ความตั้งใจที่จะทางานร่วมกับผู้อื่น เป็นส่วนหนึง่ ของทีม หน่วยงาน หรือสถาบันอุดมศึกษา โดยผู้ปฏิบัตมิ ฐี านะเป็นสมาชิก ไม่จาเป็นต้องมีฐานะ
หัวหน้าทีม รวมทั้งความสามารถในการสร้างและรักษาความสัมพันธภาพกับสมาชิกในทีม
รายละเอียดของความสามารถในแต่ละระดับ (Competency Definition)
ระดับที่ ๐ ไม่แสดงสมรรถนะด้านนี้ หรือแสดงอย่างไม่ชดั เจน
ระดับที่ ๑
ระดับที่ ๒
ระดับที่ ๓
ระดับที่ ๔
ระดับที่ ๕
ทาหน้าที่ของตนในทีมให้สาเร็จ
แสดงสมรรถนะระดับที่ ๑ และให้ แสดงสมรรถนะระดับที่ ๒ และ
แสดงสมรรถนะระดับที่ ๓ และ แสดงสมรรถนะระดับที่ ๔ และ
• สนับสนุนการตัดสินใจของทีม และ ความร่วมมือในการทางานกับเพื่อ ประสานความร่วมมือของสมาชิก สนับสนุนช่วยเหลือเพื่อนร่วม สามารถนาทีมให้ปฏิบัติภารกิจให้
ทางานในส่วนที่ตนได้รับมอบหมาย
ร่วมงาน
ในทีม
ทีม เพื่อให้งานประสบ
ได้ผลสาเร็จ
• รายงานให้สมาชิกทราบความ
• สร้างสัมพันธ์ เข้ากับผู้อื่นในกลุ่มได้ • รับฟังความเห็นของสมาชิกในทีม
• เสริมสร้างความสามัคคีในทีม โดยไม่
ความสาเร็จ
คืบหน้าของการดาเนินงานของตนใน ดี
และเต็มใจเรียนรู้จากผู้อื่น
คานึงความชอบหรือไม่ชอบส่วนตน
• ยกย่อง และให้กาลังใจเพื่อน
ทีม
• ให้ความร่วมมือกับผู้อื่นในทีมด้วยดี • ตัดสินใจหรือวางแผนงานร่วมกันใน ร่วมทีมอย่างจริงใจ
• คลี่คลาย หรือแก้ไขขัดแย้งที่เกิดขึ้นใน
• ให้ขอ้ มูล ที่เป็นประโยชน์ตอ่ การ
• กล่าวถึงเพื่อร่วมงานในเชิง
ทีมจากความคิดเห็นของเพื่อนร่วมทีม • ให้ความช่วยเหลือเกือ้ กูลแก่
ทีม
ทางานของทีม
สร้างสรรค์และแสดงความเชื่อมั่นใน • ประสานและส่งเสริมสัมพันธภาพ
• ประสานสัมพันธ์ สร้างขวัญกาลังใจ
เพื่อนร่วมทีมแม้มมี กี ารร้องขอ
ศักยภาพของเพื่อนร่วมทีมทั้งต่อหน้า อันดีในทีมเพื่อสนับสนุนการทางาน
ของทีมเพื่อปฏิบัตภิ ารกิจของ
• รักษามิตรภาพอันดีกับเพื่อน
และลับหลัง
ร่วมกันให้มปี ระสิทธิภาพยิ่งขึน้
ร่วมทีม เพื่อช่วยเหลือกันในวาระ สถาบันอุดมศึกษาให้บรรลุผล
ต่างๆให้งานสาเร็จ
เกณฑ์การประเมินพฤติกรรมใน
เกณฑ์การประเมินพฤติกรรมใน
เกณฑ์การประเมินพฤติกรรมใน
เกณฑ์การประเมินพฤติกรรม เกณฑ์การประเมินพฤติกรรมในการ
การปฏิบัติงาน ระดับ ๑ (ผ่าน
การปฏิบัติงาน ระดับ ๒
การปฏิบัติงาน ระดับ ๓
ในการปฏิบัตงิ าน ระดับ ๔
ปฏิบัติงาน ระดับ ๕
๑. ผ่านเกณฑ์การประเมินฯ ในระดับ ๔
เกณฑ์การประเมินจานวน ๓ ข้อ) ๑. ผ่านเกณฑ์การประเมินฯ ในระดับ ๑. ผ่านเกณฑ์การประเมินฯ ในระดับ ๑. ผ่านเกณฑ์การประเมินฯ ใน
๑. ปฏิบัตงิ านที่ได้รับมอบหมายจาก ๑ และมีพฤติกรรมในการปฏิบัตงิ าน ๒ และมีพฤติกรรมในการปฏิบัตงิ าน ระดับ ๓ และมีพฤติกรรมในการ และมีพฤติกรรมในการปฏิบัตงิ าน
ดังต่อไปนี้ จานวน ๓ ข้อ
ดังต่อไปนี้ จานวน ๓ ข้อ
ปฏิบัตงิ าน ดังต่อไปนี้ จานวน ๓ ดังต่อไปนี้ จานวน ๓ ข้อ
หัวหน้าหรือทีมงานให้สาเร็จได้ด้วย
ข้อ
ตนเอง

~ ๔๖ ~
๒. รับผิดชอบภาระงานของตน และ
สามารถปฏิบัตงิ านได้สาเร็จตาม
มอบหมาย
๓. สามารถรายงานผลการ
ดาเนินงาน หรือความก้าวหน้าของ
งานให้สมาชิกในทีมทราบ
๔. สนับสนุนแนวคิด โครงการ
กิจกรรม หรือกระบานการทางานของ
ทีม และยอมปฏิบัตติ ามมติของทีม
๕. เมื่อได้รับข้อมูลข่าวสาร
เทคโนโลยีใหม่หรืองค์ความรู้ใหม่ที่
เห็นว่าจะเป็นประโยชน์ตอ่ การทางาน
ของทีมจะนามาถ่ายทอดให้สมาชิกใน
ทีมทราบ

๒. ช่วยเหลือทีมงานในเรื่องที่
เกี่ยวข้องกับภาระงานที่รับผิดชอบ
ร่วมถึงเรื่องที่เกี่ยวเนื่อง
๓. ร่วมยินดี และสนับสนุนในทาง
สร้างสรรค์ เมื่อมีผู้กล่าวชื่นชม
สมาชิกในทีมในทางสร้างสรรค์
๔. ชื่นชมหรือชมเชยกับบุคคลอื่นถึง
สมาชิกในทีมในทางสร้างสรรค์ทุก
ครัง้ ที่มีโอกาส
๕. แสดงความชื่นชมสมาชิกเมื่อทราบ
ข่างว่าสมาชิกได้ทาสิ่งที่เป็นประโยชน์
ต่อส่วนร่วม หรือต่อองค์กร

๒. รับฟังความคิดเห็นที่แตกต่างของ
สมาชิกในทีมและตัดสินใจตาม
ความเห็นส่วนใหญ่ของทีม
๓. สนับสนุนให้การทางานของทีม
บรรลุเป้าหมายโดยการเข้าไป
ช่วยเหลือสมาชิกแก้ไขปัญหาเมือ่ ที่
ได้รับการขอร้องจากสมาชิกในทีม
๔. การเปิดโอกาสให้สมาชิกในทีม
นาเสนอและแลกเปลี่ยนความคิดเห็น
องค์ความรู้ ประสบการณ์ซึ่งกันและ
กันเพื่อให้เกิดองค์ความรู้ใหม่
๕. ประชุม สัมมนาเพื่อรับฟังความ
คิดเห็นที่หลากหลายของสมาชิกใน
ทีมทุกคนที่จะตัดสอนใจ และวางแผน
งานโครงการกิจกรรมต่อไป

๒. สร้างขวัญและกาลังใจให้แก่
สมาชิกในทีมด้วยการยกย่อง
ชมเชยเมื่อสมาชิกสร้างงานหรือ
ประโยชน์ให้แก่ทีม
๓. ให้ความช่วยเหลือเกือ้ กูลแก่
เพื่อนร่วมทีม แม้ไม่มกี ารร้องขอ
๔. กระตุน้ และส่งเสริมให้สมาชิก
ในทีมมีขวัญและกาลังใจในการ
สร้างประโยชน์แก่ทีม
๕. สนับสนุนด้านทรัพยากร เช่น
เครื่องคอมพิวเตอร์ โทรศัพท์ และ
บุคลากรเป็นต้นเพื่อช่วยกิจกรรม
โครงการให้สาเร็จ

๒. ส่งเสริมและสนับสนุนให้สมาชิกใน
ทีมสร้างสัมพันธภาพกับบุคลากร
หน่วยงานอื่น ทัง้ ภายในและภายนอก
หน่วยงาน เพื่อให้เกิดเครือข่ายวิชาชีพ
๓. สนับสนุนในการสร้างกิจกรรม/
โครงการที่จะส่งเสริมให้สมาชิกทุกคน
ในทีมตระหนักถึงการร่วมแรงร่วมใจกัน
ในรูปแบบต่างๆ
๔. สนับสนุนให้เกิดวัฒนธรรมการ
ทางานเป็นทีมในหน่วยงาน
๕. ให้ความสาคัญในการสร้างเครือข่าย
ระหว่างสาขาวิชาชีพทั้งในหน่วยงาน
และนอกหน่วยงาน

~ ๔๗ ~
สมรรถนะ (Competency)
นิยามศัพท์สมรรถนะ
(Competency Definition)

๕. การยึดมั่นในความถูกต้องชอบธรรม และจริยธรรม (Integrity-ING)

ความตั้งใจที่จะทางานร่วมกับผู้อื่น เป็นส่วนหนึง่ ของทีม หน่วยงาน หรือสถาบันอุดมศึกษา โดยผู้ปฏิบัตมิ ฐี านะเป็นสมาชิก ไม่จาเป็นต้องมีฐานะ
หัวหน้าทีม รวมทั้งความสามารถในการสร้างและรักษาความสัมพันธภาพกับสมาชิกในทีม
รายละเอียดของความสามารถในแต่ละระดับ (Competency Definition)
ระดับที่ ๐ ไม่แสดงสมรรถนะด้านนี้ หรือแสดงอย่างไม่ชดั เจน
ระดับที่ ๑
ระดับที่ ๒
ระดับที่ ๓
ระดับที่ ๔
ระดับที่ ๕
มีความสุจริต
แสดงสมรรถนะระดับที่ ๑ และมี
แสดงสมรรถนะระดับที่ ๒ และยึด แสดงสมรรถนะระดับที่ ๓ และ แสดงสมรรถนะระดับที่ ๔ และอุทิศ
• ปฏิบัตหิ น้าที่ด้วยความสุจริต ไม่
สัจจะเชื่อถือได้
มั่นในหลักการ
ยืนหยัดเพื่อความถูกต้อง
ตนเพื่อความยุตธิ รรม
เลือกปฏิบัตถิ ูกต้องตามกฎหมาย และ • รักษาพูด มีสัจจะ และเชื่อถือได้
• ยึดมั่นในหลักการ จรรยาบรรณ
• ยืนหยัดเพื่อความถูกต้องโดยมุง่ • ยืนหยัดพิทักษ์ผลประโยชน์และ
วินัยข้าราชการ
• แสดงให้ปรากฏถึงความจิตสานึกใน วิชาชีพและจรรยาบรรณวิชาการไม่ พิทักษ์ผลประโยชน์ของทาง
ชื่อเสียงของประเทศชาติแม้ใน
• แสดงความคิดเห็นตามหลักวิชาชีพ ความเป็นข้าราชการ
เบี่ยงเบนด้วยอคติหรือผลประโยชน์
ราชการ แม้ตกอยู่ในสถานการณ์ สถานการณ์ที่อาจเสี่ยงต่อความมั่นคง
อย่างสุจริต
กล้ารับผิด และรับผิดชอบ
ที่อาจยากลาบาก
ในตาแหน่งหน้าที่การงาน หรืออาจ
• เสียสละความสุขส่วนตนเพื่อให้เกิด • กล้าตัดสินใจ ปฏิบัตหิ น้าที่
เสี่ยงภัยต่อชีวิต
ประโยชน์แก่ทาวงราชการ
ราชการด้วยความถูกต้อง เป็น
ธรรม แม้อาจก่อความไม่พึงพอใจ
ให้แก่ผู้เสียประโยชน์
เกณฑ์การประเมินพฤติกรรมใน
เกณฑ์การประเมินพฤติกรรมใน
เกณฑ์การประเมินพฤติกรรมใน
เกณฑ์การประเมินพฤติกรรม เกณฑ์การประเมินพฤติกรรมในการ
การปฏิบัติงาน ระดับ ๑ (ผ่าน
การปฏิบัติงาน ระดับ ๒
การปฏิบตั งิ าน ระดับ ๓
ในการปฏิบัตงิ าน ระดับ ๔
ปฏิบัตงิ าน ระดับ ๕
๑. ผ่านเกณฑ์การประเมินฯ ในระดับ ๔
เกณฑ์การประเมินจานวน ๓ ข้อ) ๑. ผ่านเกณฑ์การประเมินฯ ในระดับ ๑. ผ่านเกณฑ์การประเมินฯ ในระดับ ๑. ผ่านเกณฑ์การประเมินฯ ใน
๑. การทางานตามที่ได้รับมอบหมาย ๑ และมีพฤติกรรมในการปฏิบัตงิ าน ๒ และมีพฤติกรรมในการปฏิบัตงิ าน ระดับ ๓ และมีพฤติกรรมในการ และมีพฤติกรรมในการปฏิบัตงิ าน
ดังต่อไปนี้ จานวน ๓ ข้อ
ดังต่อไปนี้ จานวน ๓ ข้อ
ปฏิบัตงิ าน ดังต่อไปนี้ จานวน ๓ ดังต่อไปนี้ จานวน ๓ ข้อ
ให้ปฏิบัติ โดยไม่ฝ่าฝืนกฎ ระเบียบ
๒. ปฏิบัตงิ านตามที่ได้รับมอบหมาย
ข้อ
๒. ประพฤติ ปฏิบัตติ ัวด้วยศักดิ์ศรีของ
วินัยขององค์กร
กับหัวหน้างานหรือหัวหน้าหน่วยงาน
ความเป็นข้าราชการไทย

~ ๔๘ ~
๒. ไม่เบียดบังเวลาราชการไปทาธุระ
ส่วนตัวจนทาให้ราชการเสียหาย
๓. ปฏิบัตงิ านด้วยความซื่อสัตย์ใน
วิชาชีพของตนอย่างตรงไปตรงมาจน
เป็นที่ยอมรับ
๔. โต้แย้งอย่างมีเหตุผล หรือแสดง
ความคิดเห็นที่แตกต่างในสิ่งที่ตนเห็น
ว่าไม่ถูกต้องกับเพื่อร่วมงานหรือ
หัวหน้างาน หรืผู้บริหาร

ให้สาเร็จ โดยคานึงถึงประโยชน์ที่
หน่วยงานจะได้รับเป็นนัยสาคัญ
๓. ปฏิบัตงิ านอย่างตรงไปตรงมา และ
กล้ายอมรับผิดเมื่อตนเองทาผิดพลาด
๔. อาสาทางานนอกเหนือจากทีไ่ ด้รับ
มอบหมายด้วยความเต็มใจแม้วา่ จะมี
ภาระงานมาก
๕. ปฏิบัตงิ านด้วยความพยายาม มุ
มานะทางานให้สาเร็จ ตลอดจนการ
ให้กาลังใจเพื่อนร่วมงาน

๒. ครองตน ครองคน ครองงานตาม
หลักการของจรรยาบรรณของ
ข้าราชการและเป็นแบบอย่างที่ดี
๓. เป็นแบบอย่างที่ดใี นการเสียสละ
เวลาที่เป็นความสุขส่วยตัว เพ่อให้เกิด
ผลผลิตที่เป็นประโยชน์ตอ่ หน่วยงาน
๔. กล้าแสดงออกในมุมมองที่เห็น
แตกต่างอย่างตรงไปตรงมาตามหลัก
วิชาชีพของตน
๕. กล้าปฏิเสธ หรือไม่ปฏิบัตติ ามใน
กรณีที่ถูกผลักดันให้ปฏิบัตงิ านที่ตน
เห็นว่าไม่ถูกต้องตามหลักวิชาชีพ
หรือตามระเบียบราชการ หรือไม่มั่ง
คงต่อหน้าที่ราชการ

๒. ปฏิบัตงิ านด้วยความถูกต้อง
ตามหลักกฎหมาย และ
จรรยาบรรณวิชาชีพ
๓. มุง่ มั่นในการปฏิบัตงิ านโดยมุง่
พิทักษ์ผลประโยชน์ของทาง
ราชการเป็นหลัก
๔. กล้าตัดสินใจและแก้ไขปัญหา
ได้อย่างถูกต้องเป็นธรรมและ
โปร่งใส
๕. กล้าตัดสินใจและแก้ปัญหาได้
อย่างถูกต้องเป็นธรรม โปร่งใส
โดยคานึงถึงประโยชน์จ่อราชการ
เป็นหลัก ถึงแม้วา่ จะก่อให้เกิด
ความไม่พงึ พอใจให้แก่ผู้มีส่วยได้
ส่วนเสีย

๓. ยืนหยัด พิทักษ์ผลประโยชน์และ
ชื่อเสียงของคณะ/หน่วยงานจนเป็น
เอกลักษณ์และอัตลักษณ์ของ คณะ/
หน่วยงาน
๔. ยืนหยัด พิทักษ์ผลประโยชน์และ
ชื่อเสียงของมหาวิทยาลัยจนเป็น
เอกลักษณ์และอัตลักษณ์ของของ
มหาวิทยาลัย
๕. ยืนหยัด พิทักษ์ผลประโยชน์และ
ชื่อเสียงของมหาวิทยาลัยจนเป็น
เอกลักษณ์และอัตลักษณ์ของของ
มหาวิทยาลัย แม้จะอยู่บนพืน้ ฐานความ
เสี่ยงต่อความมั่นคงในตาแหน่งหน้าที่
ราชการ และความปลอดภัยชีวติ และ
ทรัพย์สนิ

~ ๔๙ ~

สมรรถนะทางการบริหาร สาหรับประเภทผู้บริหาร
(ผู้อานวยการสานักงานอธิการบดีหรือเทียบเท่าและผู้อานวยการกองหรือเทียบเท่า)
มี ๖ สมรรถนะ ดังนี้
๑. สภาวะผู้นา (Leadership)
๒. วิสัยทัศน์ (Visioning)
๓. การวางกลยุทธ์ภาครัฐ (Strategic Orientation)
๔. ศักยภาพเพื่อนาการปรับเปลี่ยน (Change Leadership)
๕. การควบคุมตนเอง (Self Control)
๖. การสอนงานและการมอบหมายงาน (Coaching and Empowering Others)

~ ๕๐ ~
สมรรถนะ (Competency)
นิยามศัพท์สมรรถนะ
(Competency Definition)

1. สภาวะผู้นา (Leadership-LEAD)
ความสามารถ หรือความตั้งใจที่จะรับบทบาทในการเป็นผูน้ าของกลุ่ม กาหนดทิศทาง เป้าหมาย วิธีการทางาน ให้ทมี ปฏิบัตงิ านได้อย่างราบรื่น เต็ม
ประสิทธิภาพ และบรรลุวัตถุประสงค์ของสถาบันอุดมศึกษา
รายละเอียดของความสามารถในแต่ละระดับ (Competency Definition)
ระดับที่ O ไม่แสดงสมรรถนะด้านนี้ หรือแสดงอย่างไม่ชดั เจน
ระดับที่ 1
ระดับที่ 2
ระดับที่ 3
ระดับที่ 4
ระดับที่ 5
ดาเนินการประชุมได้ดีและคอย แสดงสมรรถนะระดับที่ 1 และเป็น แสดงสมรรถนะระดับที่ 2 และให้ แสดงสมรรถนะระดับที่ 3 และ
แสดงสมรรถนะระดับที่ 4 และนา
แจ้งข่าวสารความเป็นไปโดย
ผู้นาในการทางานของกลุ่มและใช้ การดูแลและช่วยเหลือทีมงาน
ประพฤติตนสมกับเป็นผูน้ า
ทีมงานให้ก้าวไปสู่พนั ธกิจระยะ
•เป็นที่ปรึกษาและช่วยเหลือทีมงาน
•กาหนดธรรมเนียมปฏิบัตปิ ระจากลุ่ม ยาวขององค์กร
ตลอด
อานาจอย่างยุตธิ รรม
และประพฤติตนอยูใ่ นกรอบของธรรม • สามารถรวมใจคนแลละสร้างแรง
• ดาเนินการประชุมให้เป็นไปตาม • ส่งเสริมและกระทาการเพื่อให้กลุ่ม • ปกป้องทีมงาน และชื่อเสียงของ
สถาบันอุดมศึกษา
เนียมปฏิบัตนิ นั้
ระเบียบ วาระ วัตถุประสงค์ และ
ปฏิบัตหิ น้าที่ได้อย่างเต็ม
บันบาลใจให้ทีมงานเกิดความมัน่ ใจใน
• จัดหาบุคลากร ทรัพยากร หรือ
•ประพฤติปฏิบัตติ นเป็นแบบอย่างที่ดี การปฏิบัตภิ ารกิจให้สาเร็จลุล่วง
เวลาตลอดจนมอบหมายงานให้แก่ ประสิทธิภาพ
ข้อมูลที่สาคัญมาให้ทีมงาน
• ยึดหลักธรรมาภิบาลในการ
บุคคลในกลุ่มได้
•กาหนดเป้าหมาย ทิศทางที่ชัดเจน
• เล็งเห็นการเปลี่ยนแปลงในอนาคต
ปกครองผู้ใต้บังคับบัญชา
• แจ้งข่าวสารให้ผู้ที่จะได้รับ
จัดกลุ่มงานและเลือกคนให้เหมาะสม
และมีวิสัยทัศน์ในการสร้างกลยุทธ์
ผลกระทบจากการ
กับงาน หรือกาหนดวิธีการที่จะทาให้
เพื่อรับมือการเปลี่ยนแปลงนัน้
•ตัดสินใจรับทราบอยูเ่ สมอ แม้ไม่ได้ กลุ่มทางานได้ดีข้นึ
ถูกกาหนดให้ต้องกระทา
•รับฟังความคิดเห็นของผู้อื่น
• อธิบายเหตุผลในการตัดสินใจให้ผู้ • สร้างขวัญกาลังใจในการปฏิบัตงิ าน
ที่เกี่ยวข้องทราบ
•ปฏิบัตติ อ่ สมาชิกในทีมด้วยความ
ยุติธรรม
เกณฑ์การประเมินพฤติกรรมใน เกณฑ์การประเมินพฤติกรรมใน
เกณฑ์การประเมินพฤติธรรมใน
เกณฑ์การประเมินพฤติธรรมใน
เกณฑ์การประเมินพฤติธรรมใน
การปฏิบัติงาน ระดับ 1 (ผ่าน
การปฏิบัติงาน ระดับ 2
การปฏิบัติงาน ระดับ 3
การปฏิบัติงาน ระดับ 4
การปฏิบัติงาน ระดับ 5
เกณฑ์การประเมินจานวน 3 ข้อ)
1. วางแผนการประชุม

~ ๕๑ ~
2. ดาเนินการประชุมให้เป็นไปตาม
ระเบียบ วาระ วัตถุประสงค์ และ
เวลาตลอดจนมอบหมายงาน ให้แก่
บุคคลในกลุ่มได้
3. แจ้งข่าวสารให้ผู้ที่จะได้รับ
ผลกระทบจากการตัดสินใจ
รับทราบอยู่เสมอ แม้ไม่ได้ถูก
กาหนดให้ต้องกระทา
4. อธิบายเหตุผลในการตัดสินใจให้
ผู้ที่เกี่ยวข้องทราบ
5. ติดตามผลการมอบหมายงาน

1. ผ่านเกณฑ์การประเมินฯ ในระดับ
1 และมีพฤติกรรมในการปฏิบัตงิ าน
ดังต่อไปนี้ จานวน 3 ข้อ
2. ส่งเสริมและกระทาการเพื่อให้
กลุ่มงานปฏิบัตหิ น้าที่ได้อย่างเต็ม
ประสิทธิภาพ
3. กาหนดเป้าหมาย ทิศทางที่ชัดเจน
จัดกลุ่มงานและ เลือกคนให้เหมาะกับ
งาน หรือกาหนดวิธีการทีจ่ ะทาให้
กลุ่มทางานได้ดีข้นึ
4. รับฟังความคิดเห็นของผู้อื่น
5. สร้างขวัญกาลังใจในการ
ปฏิบัตงิ านและปฏิบัตติ อ่ ผู้เข้าร่วม
ประชุมด้วยความยุตธิ รรม

1. ผ่านเกณฑ์การประเมินฯ ในระดับ
2 และมีพฤติกรรมในการปฏิบัตงิ าน
ดังต่อไปนีจ้ านวน 3 ข้อ
2. เป็นที่ปรึกษาและช่วยเหลือทีมงาน
3. ปกป้องทีมงาน และชื่อเสียงของ
มหาวิทยาลัย
4. รับฟังปัญหาของทีมงาน
5. จัดหาบุคลากร ทรัพยากร หรือ
ข้อมูลที่สาคัญให้ทีมงาน

1. ผ่านเกณฑ์การประเมินฯ ในระดับ
3 และมีพฤติกรรม ในการปฏิบัตงิ าน
ดังต่อไปนี้ จานวน 3 ข้อ
1. ผ่านเกณฑ์การประเมินฯ ในระดับ
3 และมีพฤติกรรม ในการปฏิบัตงิ าน
ดังต่อไปนี้ จานวน 3 ข้อ
2. กาหนดแนวทางหรือหลักการเพื่อ
เป็นกรอบปฏิบัตงิ านของทีมงาน
3. ประพฤติตนอยูใ่ นกรอบของ
แนวทางหรือหลักการ ปฏิบัตนิ ั้น
4. ประพฤติปฏิบัตติ นเป็นแบบอย่างที่
ดี
5. การบังคับบัญชาและสั่งการตาม
หลักธรรมาภิบาล

1. ผ่านเกณฑ์การประเมินฯ ในระดับ
4 และมีพฤติกรรม ในการปฏิบัตงิ าน
ดังต่อไปนี้ จานวน 3 ข้อ
2. มีระบบการสร้างแรงจูงใจให้
ทีมงานเกิดความมั่นใจในการปฏิบัติ
ภารกิจให้สาเร็จลุล่วง
3.สามารถรวมใจคนและสร้างแรง
บันดาลใจให้ทีมงานได้
4. มีวิสัยทัศน์ในการสร้างกลยุทธ์เพื่อ
รับมือกับการเปลี่ยนแปลง
5. ให้ทีมงานมีส่วนร่วมในการร่วมกัน
คิดวิสัยทัศน์ในการสร้างกลยุทธ์เพื่อ
รับมือกับการเปลี่ยนแปลงในอนาคต

~ ๕๒ ~
สมรรถนะ (Competency)
นิยามศัพท์สมรรถนะ
(Competency Definition)

2. วิสัยทัศน์ (Vision - VIS)
ความสามารถในการกาหนดทิศทาง ภารกิจ และเป้าหมายการทางานที่ชดั เจนและความสามารถในการสร้างความร่วมแรงร่วมใจเพื่อให้ภารกิจ
บรรลุวัตถุประสงค์
รายละเอียดของความสามารถในแต่ละระดับ (Competency Description)
ระดับที่ O ไม่แสดงสมรรถนะด้านนี้ หรือแสดงอย่างไม่ชดั เจน
ระดับที่ 1
ระดับที่ 2
ระดับที่ 3
ระดับที่ 4
ระดับที่ 5
รู้และเข้าใจวิสัยทัศน์ขององค์กร แสดงสมรรถนะระดับที่ 1 และช่วย แสดงสมรรถนะระดับที่ 2 และ
แสดงสมรรถนะระดับที่ 3 และ
แสดงสมรรถนะระดับที่ 4 และ
• รู้ เข้าใจและสามารถอธิบายให้
ทาให้ผู้อนื่ รู้และเข้าใจวิสัยทัศน์
สร้างแรงจูงใจให้ผู้อื่นเต็มใจทีจ่ ะ
กาหนดนโยบายให้สอดคล้องกับ
กาหนดวิสัยทัศน์ของ
ผู้อื่นเข้าใจได้ว่างานที่ทาอยู่นั้น
ขององค์กร
ปฏิบัติตามวิสัยทัศน์
วิสัยทัศน์ของสถาบันอุดมศึกษา
สถาบันอุดมศึกษาให้สอดคล้องกับ
เกี่ยวข้องหรือตอบสนองต่อ
• อธิบายให้ผู้อื่นรู้และเข้าใจวิสัยทัศน์ • โน้มน้าวให้สมาชิกในทีมเกิดความ • ริเริ่มและกาหนดนโยบายใหม่ๆเพื่อ วิสัยทัศน์ระดับประเทศ
วิสัยทัศน์ของสถาบันอุดมศึกษา
และเป้าหมายการทางานของ
เต็มใจและกระตือรือร้นที่จะปฏิบัติ
ตอบสนองต่อการนาวิสัยทัศน์ไปสู่
• กาหนดวิสัยทัศน์ เป้าหมาย และ
อย่างไร
หน่วยงานภายใต้ภาพรวมของ
หน้าที่ราชการเพื่อตอบสนองต่อ
ความสาเร็จ
ทิศทางในการปฏิบัตหิ น้าที่ของ
สถาบันอุดมศึกษาได้
วิสัยทัศน์
สถาบันอุดมศึกษาเพื่อให้บรรลุ
• แลกเปลี่ยนข้อมูลรวมถึงรับฟัง
• ให้คาปรึกษาแนะนาแก่สมาชิกในทีม
วิสัยทัศน์ซึ่งสอดคล้องกับวิสัยทัศน์
ความคิดเห็นของผู้อื่นเพื่อ
ถึงแนวทางในการทางานโดยยึดถือ
ระดับประเทศ
ประกอบการกาหนดวิสัยทัศน์
วิสัยทัศน์และเป้าหมายขององค์กร
•คาดการณ์ได้ว่าประเทศจะได้รบั
เป็นสาคัญ
ผลกระทบอย่างไรจากการ
เปลี่ยนแปลงทั้งภายในและภายนอก
เกณฑ์การประเมินพฤติกรรมใน เกณฑ์การประเมินพฤติกรรมใน
เกณฑ์การประเมินพฤติธรรมใน
เกณฑ์การประเมินพฤติธรรมใน
เกณฑ์การประเมินพฤติธรรมใน
การปฏิบัติงาน ระดับ 1 (ผ่าน
การปฏิบัติงาน ระดับ 2
การปฏิบัติงาน ระดับ 3
การปฏิบัติงาน ระดับ 4
การปฏิบัติงาน ระดับ 5
เกณฑ์การประเมินจานวน 3 ข้อ) 1. ผ่านเกณฑ์การประเมินฯ ในระดับ 1. ผ่านเกณฑ์การประเมินฯ ในระดับ 1. ผ่านเกณฑ์การประเมินฯ ในระดับ 1. ผ่านเกณฑ์การประเมินฯ ในระดับ
1 และมีพฤติกรรมในการปฏิบัตงิ าน 2 และมีพฤติกรรมในการปฏิบัตงิ าน 3 และมีพฤติกรรม ในการปฏิบัตงิ าน 4 และมีพฤติกรรม ในการปฏิบัตงิ าน
1. รูแ้ ละเข้าใจวิสัยทัศน์ของ
ดังต่อไปนี้ จานวน 3 ข้อ
ดังต่อไปนีจ้ านวน 3 ข้อ
ดังต่อไปนี้ จานวน 3 ข้อ
ดังต่อไปนี้ จานวน 3 ข้อ
มหาวิทยาลัย
2. รู้และเข้าใจวิสัยทัศน์ระดับประเทศ

~ ๕๓ ~
2. สามารถสื่อสารวิสัยทัศน์สู่
ผู้ใต้บังคับบัญชาให้เกิดความเข้าใจ
ได้อย่างทั่วถึง
3. สามารถสร้างกลยุทธ์และ
มาตรการในการปฏิบัตงิ านเพื่อให้
วิสัยทัศน์บรรลุตามเป้าหมาย
4. สามารถเชื่อมโยงและบูรณาการ
งานประจาและงานเชิงยุทธศาสตร์
เพื่อตอบสนองวิสัยทัศน์ของ
มหาวิทยาลัย
5. เพื่อเป็นข้อมูลต่อการพัฒนา
วิสัยทัศน์ต่อไป

2. สามารถอธิบายให้
ผู้ใต้บังคับบัญชารู้และเข้าใจวิสยั ทัศน์
และเป้าหมายการทางานของ
หน่วยงานของตนได้
3. สามารถอธิบายให้
ผู้ใต้บังคับบัญชาเข้าใจและ เชื่อมโยง
วิสัยทัศน์และเป้าหมายการทางาน
ของมหาวิทยาลัยได้
4. แลกเปลี่ยนข้อมูลรวมถึงรับฟัง
ความคิดเห็นของผู้อื่นเพื่อ
ประกอบการกาหนดวิสัยทัศน์ของ
หน่วยงานในอนาคต
5. มีส่วนรวมในการกาหนดวิสยั ทัศน์
ของมหาวิทยาลัยในอนาคต

2. เป็นที่ปรึกษาในการทางานให้
บรรลุวสิ ัยทัศน์ให้แก่ผู้ใต้บังคับบัญชา
3. ส่งเสริมและสนับสนุนให้
ผู้ใต้บังคับบัญชาเกิดความเต็มใจและ
กระตือรือร้นที่จะปฏิบัตงิ านเพื่อ
ตอบสนองต่อวิสัยทัศน์
4. เป็นที่ปรึกษาแนะนาในการทางาน
ให้บรรลุวสิ ัยทัศน์ระหว่างหน่วยงาน
5. ส่งเสริมและสนับสนุนให้
ผู้ใต้บังคับบัญชามีความเต็มใจและ
กระตือรือร้นที่จะปฏิบัตงิ านเพื่อ
ตอบสนองต่อวิสัยทัศน์และเป้าหมาย
ขององค์กรเป็นสาคัญ

2. ศึกษาวิเคราะห์นโยบายใหม่ๆเพื่อ
ตอบสนองต่อการนาวิสัยทัศน์ไปสู่
ความสาเร็จ
3. กาหนดนโยบายและนานโยบายที่
กาหนดขึน้ ใหม่มาใช้ในการปฏิบัตงิ าน
4. ประเมินและติดตามผลการ
ปฏิบัตงิ านที่นานโยบายที่กาหนดขึ้น
ใหม่มาใช้
5. วิเคราะห์ สังเคราะห์ผลการ
ประเมินและติดตามผลการนา
นโยบายไปสูก่ ารปฏิบัติ

3.ศึกษา วิเคราะห์ขอ้ มูลเพื่อนามา
กาหนดวิสัยทัศน์ของมหาวิทยาลัยให้
สอดคล้องกับวิสัยทัศน์ระดับประเทศ
4. กาหนดวิสัยทัศน์ เป้าหมาย และ
ทิศทางในการปฏิบัตหิ น้าที่ของ
มหาวิทยาลัยเพื่อให้บรรลุวสิ ัยทัศน์ซึ่ง
สอดคล้องกับวิสัยทัศน์ระดับประเทศ
5. สามารถคาดคะเนถึงผลกระทบที่
เกิดจากการเปลี่ยนแปลงทั้งภายใน
และภายนอกของประเทศได้

~ ๕๔ ~
สมรรถนะ (Competency)
นิยามศัพท์สมรรถนะ
(Competency Definition)

3. การวางกลยุทธ์ภาครัฐ (Strategic Orientations-SO)
ความเข้าใจวิสัยทัศน์และนโยบายภาครัฐและสามารถนามาประยุกต์ใช้ในการกาหนดกลยุทธ์ของสถาบันอุดมศึกษาได้

รายละเอียดของความสามารถในแต่ละระดับ (Competency Description)
ระดับที่ O ไม่แสดงสมรรถนะด้านนี้ หรือแสดงอย่างไม่ชดั เจน
ระดับที่ 1
ระดับที่ 2
ระดับที่ 3
ระดับที่ 4
รู้และเข้าใจนโยบายรวมทั้ง
แสดงสมรรถนะระดับที่ 1 และนา แสดงสมรรถนะระดับที่ 2 และนา แสดงสมรรถนะระดับที่ 3 และ
ภารกิจภาครัฐ ว่ามีความเกี่ยว
ประสบการณ์มาประยุกต์ใช้ในการ ทฤษฎีหรือแนวคิดซับซ้อนมาใช้ใน กาหนดกลยุทธ์ทสี่ อดคล้องกับ
โยงกับหน้าที่ความรับผิดชอบ
กาหนดกลยุทธ์ได้
การกาหนดกลยุทธ์
สถานการณ์ต่างๆ ทีเ่ กิดขึ้น
• ประยุกต์ใช้ประสบการณ์ในการ
• ประยุกต์ใช้ทฤษฎีหรือแนวคิด
• ประเมินและสังเคราะห์
ของหน่วยงานอย่างไร
ซับซ้อนในการคิดและพัฒนา
สถานการณ์ประเด็นหรือปัญหาทาง
• เข้าใจนโยบาย ภารกิจ รวมทั้งกล กาหนดกลยุทธ์ของหน่วยงานที่ตน
ดูแลรับผิดชอบให้สอดคล้องกับกล
เป้าหมายหรือกลยุทธ์ของหน่วยงานที่ เศรษฐกิจ สังคม การเมือง
ยุทธ์ของภาครัฐและ
ยุทธ์ภาครัฐได้
ตนดูแลรับผิดชอบ
ภายในประเทศ หรือของโลกโดย
สถาบันอุดมศึกษา ว่าสัมพันธ์
• ประยุกต์แนวทางปฏิบัตทิ ี่ประสบ
มองภาพในลักษณะองค์รวมเพือ่ ใช้
เชื่อมโยงกับภารกิจของหน่วยงานที่ •ใช้ความรู้ความเข้าใจในระบบ
ราชการมาปรับกลยุทธ์ให้เหมาะสม ความสาเร็จ (Best Practice) หรือ
ในการกาหนดกลยุทธ์ภาครัฐหรือ
ตนดูแลรับผิดชอบอย่างไร
ผลการวิจัยต่างๆมากาหนดแผนงาน สถาบันอุดมศึกษา
• สามารถวิเคราะห์ปัญหา อุปสรรค กับสถานการณ์ที่เปลี่ยนแปลงไปได้
เชิงกลยุทธ์ในหน่วยงานที่ตนดู
•คาดการณ์สถานการณ์ในอนาคต
หรือโอกาสของหน่วยงานได้
รับผิดชอบ
และกาหนดกลยุทธ์ให้สอดคล้องกับ
สถานการณ์ต่างๆที่จะเกิดขึน้ เพื่อให้
บรรลุพันธกิจของสถาบันอุดมศึกษา
เกณฑ์การประเมินพฤติกรรมใน เกณฑ์การประเมินพฤติกรรมใน
เกณฑ์การประเมินพฤติธรรมใน
เกณฑ์การประเมินพฤติธรรมใน
การปฏิบัติงาน ระดับ 1 (ผ่าน
การปฏิบัติงาน ระดับ 2
การปฏิบัติงาน ระดับ 3
การปฏิบัติงาน ระดับ 4
เกณฑ์การประเมินจานวน 3 ข้อ)

ระดับที่ 5
แสดงสมรรถนะระดับที่ 4 และ
บูรณาการองค์ความรูใ้ หม่มาใช้ใน
การกาหนดกลยุทธ์ภาครัฐ
• ริเริ่ม สร้างสรรค์ และบูรณาการ
องค์ความรู้ใหม่ในการกาหนดกลยุทธ์
ภาครัฐโดยพิจารณาจากบริบทใน
ภาพรวม
• ปรับเปลี่ยนทิศทางของกลยุทธ์ใน
การพัฒนาประเทศอย่างต่อเนื่อง

เกณฑ์การประเมินพฤติธรรมใน
การปฏิบัติงาน ระดับ 5

~ ๕๕ ~
1. รูแ้ ละเข้าใจนโยบาย ภารกิจ
รวมทั้งกลยุทธ์ของภาครัฐและ
มหาวิทยาลัย
2. เชื่อมโยงความสัมพันธ์ระหว่าง
กลยุทธ์ของภาครัฐและ
มหาวิทยาลัยกับภารกิจของ
หน่วยงานที่ตนดูแลรับผิดชอบ
3. สามารถวิเคราะห์ปัญหา
อุปสรรคหรือโอกาสของหน่วยงาน
ของตนเองได้
4. สามารถวิเคราะห์ปัญหา
อุปสรรคหรือโอกาสของ
มหาวิทยาลัยได้
5. สามารถกาหนดนโยบาย ภารกิจ
รวมทั้งกลยุทธ์ของหน่วยงานของ
ตนได้

1. ผ่านเกณฑ์การประเมินฯ ในระดับ
1 และมีพฤติกรรมในการปฏิบัตงิ าน
ดังต่อไปนี้ จานวน 3 ข้อ
2. นาประสบการณ์มาใช้ในการ
กาหนดกลยุทธ์ของหน่วยงานของตน
ให้สอดคล้องกับกลยุทธ์มหาวิทยาลัย
ได้
3. นาประสบการณ์มาใช้ในการ
กาหนดกลยุทธ์ของหน่วยงานและ
มหาวิทยาลัยให้สอดคล้องกับกลยุทธ์
ภาครัฐได้
4. ใช้ความรู้ ความเข้าใจในระบบ
ราชการมาปรับกลยุทธ์ให้เหมาะสม
กับสถานการณ์ที่เปลี่ยนแปลงได้
5. มีประเมินและติดตามผลการนา
กลยุทธ์ที่กาหนดขึ้นมาใช้ในการ
ปฏิบัตงิ าน

1. ผ่านเกณฑ์การประเมินฯ ในระดับ
2 และมีพฤติกรรมในการปฏิบัตงิ าน
ดังต่อไปนีจ้ านวน 3 ข้อ
2. ศึกษาทฤษฎีหรือแนวคิดที่ซับซ้อน
ในการคิดและพัฒนาเป้าหมายหรือ
กลยุทธ์ของหน่วยงานของตน
3. นาทฤษฎีหรือแนวคิดที่ซับซ้อนใน
การคิดและพัฒนาเป้าหมายหรือกล
ยุทธ์ของหน่วยงานของตน
4. ศึกษาแนวทางปฏิบัตทิ ี่ประสบ
ความสาเร็จ (Best Practice) หรือ
ผลงานวิจัยต่างๆมากาหนดแผนงาน
เชิงกลยุทธ์ในหน่วยงานของตน
5. นาแนวทางปฏิบัตทิ ี่ประสบ
ความสาเร็จ (Best Practice) หรือ
ผลการวิจัยต่างๆมากาหนดแผนงาน
เชิงกลยุทธ์ในหน่วยงานของตน

1. ผ่านเกณฑ์การประเมินฯ ใน
ระดับ 3 และมีพฤติกรรม ในการ
ปฏิบัตงิ าน ดังต่อไปนี้ จานวน 3 ข้อ
2. วิเคราะห์และสังเคราะห์
สถานการณ์ประเด็นหรือปัญหาทาง
เศรษฐกิจ สังคม การเมือง
ภายในประเทศ หรือของโลกโดย
มองภาพในลักษณะองค์รวมได้
3. ประเมินสถานการณ์ ประเด็น
หรือปัญหาทางเศรษฐกิจ สังคม
การเมืองภายในประเทศหรือของ
โลกโดยมองภาพในลักษณะองค์
รวม เพื่อใช้ในการกาหนดกลยุทธ์
ภาครัฐ หรือมหาวิทยาลัย
4. คาดการณ์สถานการณ์ใน
อนาคตได้
5. สามารถกาหนดกลยุทธ์ให้
สอดคล้องกับสถานการณ์ตา่ งๆที่จะ
เกิดขึ้นเพื่อให้บรรลุพันธกิจของ
มหาวิทยาลัย

1. ผ่านเกณฑ์การประเมินฯ ในระดับ
4 และมีพฤติกรรม ในการปฏิบัตงิ าน
ดังต่อไปนี้ จานวน 3 ข้อ
2. ศึกษาองค์ความรู้ใหม่ในการ
กาหนดกลยุทธ์ภาครัฐโดยพิจารณา
จากบริบทในภาพรวม
3.ริเริ่ม สร้างสรรค์และบูรณาการ
องค์ความรู้ใหม่ในการกาหนดกลยุทธ์
ภาครัฐ
4. ปรับเปลี่ยนทิศทางของกลยุทธ์ใน
การพัฒนาประเทศในระยะสั้น
5. ปรับเปลี่ยนทิศทางของกลยุทธ์ใน
การพัฒนาประเทศอย่างต่อเนื่อง

~ ๕๖ ~
สมรรถนะ (Competency)
นิยามศัพท์สมรรถนะ
(Competency Definition)

๔. ศักยภาพเพื่อนาการปรับเปลี่ยน (Change Leadership-CL)
ความสามารถในการกระตุ้น หรือผลักดันหน่วยงานไปสู่การปรับเปลี่ยนที่เป็นประโยชน์ รวมถึงการสื่อสารให้ผู้อื่นรับรู้ เข้าใจ และดาเนินการ
ปรับเปลี่ยนนัน้ เกิดขึน้ จริง
รายละเอียดของความสามารถในแต่ละระดับ (Competency Definition)
ระดับที่ ๐ ไม่แสดงสมรรถนะด้านนี้ หรือแสดงอย่างไม่ชดั เจน
ระดับที่ ๑
ระดับที่ ๒
ระดับที่ ๓
ระดับที่ ๔
ระดับที่ ๕
เห็นความจาเป็นของการ
แสดงสมรรถนะระดับที่ ๑ และ
แสดงสมรรถนะระดับที่ ๒ และ
แสดงสมรรถนะระดับที่ ๓ และ
แสดงสมรรถนะระดับที่ ๔ และ
ปรับเปลี่ยน
สามารถทาให้ผู้อนื่ เข้าใจการ
กระตุ้น และสร้างแรงจูงใจให้ผู้อื่น วางแผนงานทีด่ ีเพื่อรับการ
ผลักดันให้เกิดการปรับเปลี่ยน
• เห็นความจาเป็นของการ
ปรับเปลี่ยนที่จะเกิดขึ้น
เห็นความสาคัญของการ
ปรับเปลี่ยนในองค์กร
อย่างมีประสิทธิภาพ
ปรับเปลี่ยนและปรับพฤติกรรมหรือ • ช่วยเหลือให้ผู้อ่นื เข้าใจถึงความ
• วางแผนอย่างเป็นระบบและ
• ผลักดันให้เกิดการปรับเปลี่ยน
ปรับเปลี่ยน
แผนการทางานให้สอดคล้องกับการ จาเป็นและประโยชน์ของการเปลี่ยน • กระตุน้ และสร้างแรงจูงใจให้ผู้อื่น ชี้ให้เห็นประโยชน์ของการ
สามารถดาเนินไปได้อย่างราบรืน่ และ
เปลี่ยนแปลงนัน้
แปลนัน้
ประสบความสาเร็จ
เห็นความสาคัญของการปรับเปลี่ยน ปรับเปลี่ยน
• เข้าใจและยอมรับถึงความจาเป็น
• สนับสนุนความพยายามในการ
• เตรียมแผนและติดตามการบริหาร • สร้างขวัญกาลังใจ และความเชื่อมั่น
เพื่อให้เกิดความร่วมแรงร่วมใจ
ของการปรับเปลี่ยน และเรียนรู้เพื่อให้ ปรับเปลี่ยนองค์กร พร้อมทั้ง
ในการขับเคลื่อนให้เกิดการ
• เปรียบเทียบให้เห็นว่าสิ่งที่ปฏิบัตอิ ยู่ การเปลี่ยนแปลงอย่างสม่าเสมอ
สามารถปรับตัวรับการเปลี่ยนแปลง เสนอแนะวิธีการและมีสว่ นร่วมใน ในปัจจุบันกับสิ่งที่จะเปลี่ยนแปลงไป
ปรับเปลี่ยนอย่างมีประสิทธิภาพ
นัน้ ได้
การปรับเปลี่ยนดังกล่าว
นัน้ แตกต่างกันในสาระสาคัญอย่างไร
• สร้างความเข้าใจให้เกิดขึ้นแก่ผู้ที่ยัง
ไม่ยอมรับการเปลี่ยนแปลงนัน้
เกณฑ์การประเมินพฤติกรรมใน
เกณฑ์การประเมินพฤติกรรมใน เกณฑ์การประเมินพฤติกรรมใน
เกณฑ์การประเมินพฤติกรรมใน เกณฑ์การประเมินพฤติกรรมใน
การปฏิบัติงาน ระดับ ๑ (ผ่าน
การปฏิบัติงาน ระดับ ๒
การปฏิบัติงาน ระดับ ๓
การปฏิบัติงาน ระดับ ๔
การปฏิบัติงาน ระดับ ๕
๑. ผ่านเกณฑ์การประเมินฯ ในระดับ ๑. ผ่านเกณฑ์การประเมินฯ ใน
๑. ผ่านเกณฑ์การประเมินฯ ในระดับ
เกณฑ์การประเมินจานวน ๓ ข้อ) ๑. ผ่านเกณฑ์การประเมินฯ ใน
๒ และมีพฤติกรรมในการปฏิบัตงิ าน ระดับ ๓ และมีพฤติกรรมในการ
๔ และมีพฤติกรรมในการปฏิบัตงิ าน
๑. มีความเข้าใจในการเปลี่ยนแปลง ระดับ ๑ และมีพฤติกรรมในการ
ปฏิบัตงิ าน ดังต่อไปนี้ จานวน ๓ ข้อ ดังต่อไปนี้ จานวน ๓ ข้อ
และพร้อมที่จะปรับเปลี่ยนพฤติกรรม ปฏิบัตงิ าน ดังต่อไปนี้ จานวน ๓ ข้อ ดังต่อไปนี้ จานวน ๓ ข้อ

~ ๕๗ ~
ในการปฏิบัตงิ านให้สอดคล้องกับการ
เปลี่ยนแปลงของหน่วยงาน
๒. แสดงพฤติกรรมในการปฏิบตั งิ าน
ให้สอดคล้องกับการเปลี่ยนแปลงของ
หน่วยงานด้วยความเต็มใจ
๓. ศึกษาถึงผลกระทบในการ
ปฏิบัตงิ าน และการพัฒนาตนเองให้มี
ศักยภาพเพื่อนาการเปลี่ยนแปลงได้
๔. ปรับแผนการปฏิบัตงิ านให้
สอดคล้องกับการเปลี่ยนแปลงของ
หน่วยงาน
๕. สามารถปฏิบัตงิ านได้อย่างมี
ศักยภาพและมีความสุขในการ
เปลี่ยนแปลง ส่งผลต่อผลงงานที่
เพิ่มขึ้น

๒. มีความพร้อมที่จะช่วยเหลือ
เพื่อนร่วมงานหรือทีมงานให้
ตระหนักและเข้าใจถึงความจาเป็น
ในการเปลี่ยนแปลงของหน่วยงาน
๓. กระตุน้ ให้เพื่อร่วมงาน หรือ
ทีมงานเล็งเห็นโอกาส และ
ประโยชน์ของหน่วยงานและตนเอง
ที่จะได้รับในการเปลี่ยนแปลง
๔. ส่งเสริมและสนับสนุนให้เพื่อน
ร่วมงานหรือทีมงาน ให้มีศักยภาพ
ทั้งร่างกายและจิตใจ และความ
ความพร้อมในด้านความรู้
ความสามารถ และทักษะที่จาเป็น
ในการปฏิบัตงิ าน

๒.รับฟังความคิดเห็นที่แตกต่างของ
เพื่อนร่วมงานหรือทีมงานที่ยังมองไม่
เห็นความสาคัญของการเปลี่ยนแปลง
ตนเอง พร้อมทั้งเปรียบเทียบความ
แตกต่างในสาระสาคัญในสิ่งที่ปฏิบัติ
ในปัจจุบันและสิ่งที่จะปฏิบัตใิ นการ
เปลี่ยนแปลง
๓. มีวธิ ีการที่โน้มน้าวให้เพื่อน
ร่วมงาน หรือทีมงานนาเสนอและ
แลกเปลี่ยนความคิดเห็นองค์ความรู้
ประสบการณ์ซึ่งกันและกันเพื่อให้เกิด
องค์ความรู้ใหม่ในการเปลี่ยนแปลง
๔. การเปิดโอกาสให้เพื่อร่วมงาน
หรือทีมงานนาเสนอและแลกเปลี่ยน
ความคิดเห็นองค์ความรู้ใหม่ในการ
เปลีย่ นแปลง
๕. ประชุม สัมมนาเพื่อรับฟังความ
คิดเห็นที่หลากหลายจากเพื่อน
ร่วมงาน หรือทีมงานที่ยังไม่ยองรับ
การเปลี่ยนแปลง และกระตุ้นทุกคน
ยอกรับในปรับเปลี่ยนตนเอง และให้มี
ส่วนร่วมในการกาหนดแผนงาน
โครงการกิจกรรมต่อไป

๒. นาผล หรือแนวทาง ทีไ่ ด้จาก
การประชุมสัมมนามาปรับแผนงาน
โครงการและกิจกรรมที่รองรับการ
เปลี่ยนแปลงระยะสั้นได้เพื่อให้เป็น
ประโยชน์ตอ่ หน่วยงาน
๓. ศึกษาปัจจัยที่สง่ ผลกระทบจาก
การปฏิบัตงิ านในการเปลี่ยนแปลง
๔. มีวธิ ีการ หรือแนวทางการ
ปฏิบัตงิ าน รูปแบบใหม่ที่
หลากหลายในการบริหารจัดการใน
การเปลี่ยนแปลง
๕. ติดตามและประเมินผลการ
บริหารจัดการในการเปลี่ยนแปลง
เพื่อนาไปพัฒนาศักยภาพเพื่อนา
การปรับเปลี่ยนต่อไป

๒. เป็นตัวอย่าง หรือแบบอย่างที่ดใี น
การบริหารจัดการเปลี่ยนแปลงของ
หน่วยงาน
๓. สร้างแรงจูงใจ สร้างขวัญและ
กาลังใจแก่บุคลากรให้มคี วามศรัทธา
และมีความเชื่อมั่นในการขับเคลือ่ นให้
เกิดการเปลี่ยนแลงอย่างมี
ประสิทธิภาพ
๔. มีแผนงาน กลยุทธ์ มาตรการ เพื่อ
ผลักดันให้บุคลากรในหน่วยงาน
ยอมรับ และสามารถปฏิบัตงิ านได้
อย่างราบรื่น และประสบผลสาเร็จ
๕. ติดตามปละประเมินผลการ
ดาเนินการแผนงานที่กาหนดไว้ เพื่อ
นาข้อมูลไปพัฒนาในการกาหนด
แผนงานต่อไป

~ ๕๘ ~
สมรรถนะ (Competency)
นิยามศัพท์สมรรถนะ
(Competency Definition)

๕. การควบคุมตนเอง (Self Control-SC)
ความสามารถในการควบคุมอารมณ์และพฤติกรรมในสถานการณ์ที่อาจจะถูกยัว่ ยุ หรือเผชิญหน้ากับความไม่เป็นมิตร หรือต้องทางนใต้สภาวะกดดัน รวมถึง
ความอดทนอดกลัน้ เมื่ออยู่ในสถานการณ์ที่ก่อความเครียดอย่างต่อเนื่อง
รายละเอียดของความสามารถในแต่ละระดับ (Competency Definition)
ระดับที่ ๐ ไม่แสดงสมรรถนะด้านนี้ หรือแสดงอย่างไม่ชดั เจน
ระดับที่ ๑
ระดับที่ ๒
ระดับที่ ๓
ระดับที่ ๔
ระดับที่ ๕
ไม่แสดงพฤติกรรมทีไ่ ม่
แสดงสมรรถนะระดับที่ ๑ และ
แสดงสมรรถนะระดับที่ ๒ และ
แสดงสมรรถนะระดับที่ ๓ และ
แสดงสมรรถนะระดับที่ ๔ และ
เหมาะสม
ควบคุมอารมณ์ในแต่ละสถานการณ์ สามารถใช้ถ้อยทีวาจา หรือปฏิบัตงิ าน จัดการความเครียดได้อย่างมี
เอาชนะอารมณ์ดว้ ยความเข้าใจ
• ไม่แสดงพฤติกรรมที่ไม่สุภาพ
• ระงับอารมณ์รุนแรง ด้วยการ
ได้เป็นอย่างดี
ต่อไปได้อย่างสงบ แม้จะอยู่ในภาวะที่ ประสิทธิภาพ
หรือไม่เหมาะสมในทุก
• รู้เท่าทันอารมณ์ของตนเองและ
• สามารถจัดการกับความเครียดหรือ พยายามทาความเข้าใจและแก้ไขที่
ถูกยั่วยุ
สถานการณ์
ต้นเหตุของปัญหา รวมทั้งบริบทและ
ควบคุมได้อย่างเหมาะสม โดยอาจ
ผลที่อาจเกิดขึ้นจากภาวะกดดันทาง
• รู้สกึ ได้ถงึ ความรุนแรงทางอารมณ์ใน
ปัจจัยแวดล้อมต่างๆ
หลีกเลี่ยงจากสถานการณ์ที่เสี่ยงต่อ
ระหว่างการสนทนา หรือการปฏิบัตงิ าน อารมณ์ได้อย่างมีประสิทธิภาพ
• ในสถานการณ์ที่ตึงเครียดมากก็ยัง
การเกิดความรุนแรงขึน้ หรืออาจเปลี่ยน เช่น ความโกรธ ความผิดหวัง ความ
• ประยุกต์ใช้วธิ ีการเฉพาะคน หรือ
สามารถควบคุมอารมณ์ของตนเองได้
หัวข้อสนทนา หรือหยุดพักชั่วคราวเพื่อ กดดัน แต่ไม่แสดงออกแม้จะถูกยั่วยุ โดย วางแผนล่วงหน้าเพื่อจัดการกับ
รวมถึงทาให้คนอื่นๆมีอารมณ์ที่สงบลง
สงบสติอารมณ์
ความเครียดและความกดดันทาง
ยังคงสามารถปฏิบัตงิ านต่อไปได้อย่าง
ได้
อารมณ์ที่คาดหมายได้ว่าจะเกิดขึน้
สงบ
• บริหารจัดการอารมณ์ของตนได้อย่าง
• สามารถเลือกใช้วิธีการแสดงออกที่
เหมาะสมเพื่อไม่ให้เกิดผลในเชิงลบทั้งต่อ มีประสิทธิภาพเพื่อลดความเครียดของ
ตนเองหรือผู้ร่วมงาน
ตนเองและผู้อื่น
เกณฑ์การประเมินพฤติกรรม
ในการปฏิบัตงิ าน ระดับ ๑
(ผ่านเกณฑ์การประเมินจานวน
๓ ข้อ)

เกณฑ์การประเมินพฤติกรรมในการ
ปฏิบัติงาน ระดับ ๒
๑. ผ่านเกณฑ์การประเมินฯ ในระดับ ๑
และมีพฤติกรรมในการปฏิบัตงิ าน
ดังต่อไปนี้ จานวน ๓ ข้อ

เกณฑ์การประเมินพฤติกรรมในการ
ปฏิบัติงาน ระดับ ๓
๑. ผ่านเกณฑ์การประเมินฯ ในระดับ ๒
และมีพฤติกรรมในการปฏิบัตงิ าน
ดังต่อไปนี้ จานวน ๓ ข้อ

เกณฑ์การประเมินพฤติกรรมในการ
ปฏิบัติงาน ระดับ ๔
๑. ผ่านเกณฑ์การประเมินฯ ในระดับ ๓
และมีพฤติกรรมในการปฏิบัตงิ าน
ดังต่อไปนี้ จานวน ๓ ข้อ

เกณฑ์การประเมินพฤติกรรมในการ
ปฏิบัติงาน ระดับ ๕
๑. ผ่านเกณฑ์การประเมินฯ ในระดับ ๔
และมีพฤติกรรมในการปฏิบัตงิ าน
ดังต่อไปนี้ จานวน ๓ ข้อ

~ ๕๙ ~
๑. การแสดงความตรงต่อเวลา
ไม่โต้เถียงผู้บังคับบัญชา เพื่อ
ร่วมงานหรือทีมงานโดยไม่มี
เหตุผล และแก้ไขปัญหาต่างๆได้
๒. นั่งฟังการประชุมอย่างตั้งใจ
ไม่แสดงอารมณ์โกรธ โมโห และ
แสดงความเห็นอย่าง
ตรงไปตรงมามีเหตุผล
๓. ไม่เล่นเกมส์ในที่ทางานหรือ
พูดคุยกันเสียงดัง นอนหลับในที่
ประชุมไม่มีความรับผิดชอบและ
ไม่ตรงต่อเวลา
๔. ไม่แสดงอารมณ์ที่ดูถูก ดูหมิน่
คนอื่น ไม่เอาเปรียบเพื่อร่วมงาน
ในทุกเรื่องหรือแสดงสีหน้าไม่
พอใจผู้บังคับบัญชา เมื่อ
ผู้บังคับบัญชาใช้อารมณ์กับตน
๕. ไม่แสดงกิริยายกตนข่มท่าน ไม่
ฟ้องนายขายเพื่อนในเรื่องที่เพื่อน
ร่วมงานหรือลูกน้องทาผิดพลาด
บางเรื่องกลับต้องออกรับหน้า
แทนด้วย ไม่เห็นแก่ตัวเอาความดี
ใส่ตัวเพียงคนเดียว หรือโย
ความผิดให้ผู้อื่น

๒. ไม่ก้าวก่ายเรื่องส่วนตัวของเพื่อน
ร่วมงานหรือทีมงาน
๓. ไม่ทาหรือส่งเสริม หรือสนับสนุนให้
ผู้บังคับบัญชาทาในสิ่งที่ผิดศีลธรรม
คุณธรรม จริยธรรม ระเบียบ ข้อบังคับ
ตลอดจนกฎหมาย
๔. ไม่แสดงความรู้สกึ ที่รุนแรงที่ทาให้
เพื่อร่วมงาน หรือทีมงานมีจิตใจปั่นป่วน
๕. หลีกเลี่ยงจากสถานการณ์ทเี่ สี่ยงต่อ
การเกิดความรุนแรงขึน้ หรือาจเปลี่ยน
หัวข้อสนทนาหรือหยุดพักชั่วคราวเพื่อ
สงบสติอารมณ์
๖. ไม่แสดงอารมณ์ที่รุนแรง หรือ
เปลี่ยนแปลงอารมณ์ที่ไม่พึงประสงค์จะ
ส่งผลต่อการประสานงานที่สะดวก
รวดเร็ว มีความเป็นมิตร และมิตร
ต้องการประสานติดต่องานด้วย

๒. มีความรู้ที่มั่นคง ถึงแม้จะอยูใ่ น
สภาวการณ์ที่กดดันจนเกิดความเครียด
๓. มีความอดทนต่อการยั่วยุทางอารมณ์
จากผู้รับบริการทั้งภายในและภายนอก
หน่วยงานสามารถปฏิบัตงิ าน หรือ
ให้บริการได้อย่างสงบ
๔. ให้ความรู้แก่เพื่อนร่วมงาน หรือ
ทีมงานทั้งเป็นทางการและไม่เป็นทางการ
ในการควบคุมอารมณ์ตนเองซึ่งจะส่งผล
ต่อบุคลิกภาพที่สง่างาม
๕. มีวธิ ีการแสดงออกที่เหมาะสมในแต่
ละสถานการณ์ และเป็นแบบอย่างที่ดใี น
การรักษาอารมณ์

๒. ไม่แสดงความเครียด หรือความ
กดดันเมื่อเพื่อนร่วมงาน หรือทีมงาน
ปฏิบัตงิ านไม่ถูกไม่เหมาะสมด้วยเรื่อง
ใด
๓. ไม่โทษผูใ้ ต้บังคับบัญชาเมื่อผู้บริหาร
ตาหนิ ไม่ตอ่ ว่าทันที ดูที่ตัวเราก่อนว่า
สั่งผิดหรือไม่ พูดหรือเขียนไม่ชัดเจน
หรือไม่ ถ้าตรวจสอบแล้วไม่ผิด จะใช้วธิ ี
สอนและอธิบายในสิ่งที่ถูกให้ฟัง
๔. ประยุกต์ใช้วธิ ีการเฉพาะตน หรือ
วางแผนล่วงหน้าเพื่อจัดการกับ
ความเครียดและความกดดันทาง
อารมณ์ที่คาดหมายได้ว่าจะเกิดขึน้
๕. บริหารจัดการอารมณ์ของตนได้
อย่างมีประสิทธิภาพเพื่อลด
ความเครียดของตนเองหรือผู้ร่วมงาน

๒. สามารถควบคุม และระงับอารมณ์
ของตนได้อย่างสง่างาม และ
เพียบพร้อมในการเป็นผู้บริหาร
๓. เข้าใจต้นเหตุของปัญหา รวมถึง
บริบทและสภาพแวดล้อมต่างๆที่เกิด
ผลกระทบต่อการควบคุมอารมณ์ได้
๔. ระงับอารมณ์รุนแรง ด้วยการ
พยายามทาความเข้าใจและแกไขที่
ต้นเหตุของปัญหา รวมทั้งบริบทและ
ปัจจัยแวดล้อมต่างๆได้เป็นอย่างดี
๕.สามารถควบคุมอารมณ์ของตนเอง
ได้รวมถึงการทาให้คนอื่นๆมีอารมณ์ที่
สงบลงได้ในสถานการณ์ที่ตึงเครียด
มาก ถือว่าเป็นตัวอย่างทีดีในการ
ควบคุมอารมณ์

~ ๖๐ ~
สมรรถนะ (Competency)
นิยามศัพท์สมรรถนะ
(Competency Definition)

6. การสอนงานและการมอบหมายงาน (Coaching and Empowering Others-CEO)
ความตั้งใจที่จะส่งเสริมการเรียนรู้หรือการพัฒนาผู้อื่นในระยะยาวจนถึงระดับที่เชื่อมั่นว่าจะสามารถมอบหมายหน้าทีค่ วามรับผิดชอบให้ผู้นนั้ มีอิสระที่จะ
ตัดสินใจในการปฏิบัตหิ น้าที่ราชการของตนได้
รายละเอียดของความสามารถในแต่ละระดับ (Competency Description)
ระดับที่ O ไม่แสดงสมรรถนะด้านนี้ หรือแสดงอย่างไม่ชดั เจน
ระดับที่ 1
ระดับที่ 2
ระดับที่ 3
ระดับที่ 4
ระดับที่ 5
สอนงานหรือให้คาแนะนา
แสดงสมรรถนะระดับที่ 1 และตั้งใจ แสดงสมรรถนะระดับที่ 2 และ
แสดงสมรรถนะระดับที่ 3 และ
แสดงสมรรถนะระดับที่ 4 และทาให้
เกี่ยวกับวิธีปฏิบัตงิ าน
พัฒนาผู้ใต้บังคับบัญชาให้มี
วางแผนเพื่อให้โอกาส
สามารถช่วยแก้ปัญหาทีเ่ ป็น
สถาบันอุดมศึกษามีระบบการสอน
• สอนงานด้วยการให้คาแนะนา
ศักยภาพ
ผู้ใต้บังคับบัญชาแสดงความสามารถ อุปสรรคต่อการพัฒนาศักยภาพของ งานและการมอบหมายหน้าทีค่ วาม
อย่างละเอียดหรือด้วยการสาธิต • สามารถให้คาปรึกษาชี้แนะแนวทางใน ในการทางาน
ผู้ใต้บังคับบัญชา
รับผิดชอบ
วิธีปฏิบัตงิ าน
การพัฒนาหรือส่งเสริมข้อดีและ
• วางแผนในการพัฒนาผู้ใต้บังคับบัญชา • สามารถปรับเปลี่ยนทัศนคติเดิมที่เป็น • สร้างและสนับสนุนให้มกี ารสอนงาน
• ชี้แนะแหล่งข้อมูลหรือแหล่ง
ปรับปรุงข้อด้อยให้ลดลง
ทั้งในระยะสั้นและระยะยาว
ปัจจัยขัดขวางการพัฒนาศักยภาพของ และมีการมอบหมายหน้าที่ความ
ทรัพยากรอื่นๆ เพื่อใช้ในการ
•ให้โอกาสผูใ้ ต้บังคับบัญชาได้แสดง
• มอบหมายงานที่เหมาะสม รวมทั้งให้
ผู้ใต้บังคับบัญชา
รับผิดชอบอย่างเป็นระบบใน
พัฒนาการปฏิบัตงิ าน
ศักยภาพเพื่อสร้างความมั่นใจในการ
โอกาสผู้ใต้บังคับบัญชาที่จะได้รับการ
• สามารถเข้าใจถึงสาเหตุแห่ง
สถาบันอุดมศึกษา
ปฏิบัตงิ าน
ฝึกอบรมหรือพัฒนาอย่างสม่าเสมอเพื่อ พฤติกรรมของแต่ละบุคคล เพื่อนามา • สร้างและสนับสนุนให้มีวัฒนธรรม
สนับสนุนการเรียนรู้
เป็นปัจจัยในการพัฒนาศักยภาพของ
แห่งการเรียนรู้อย่างต่อเนื่องใน
• มอบหมายหน้าที่ความรับผิดชอบใน
ผู้ใต้บังคับบัญชาได้
สถาบันอุดมศึกษา
ระดับตัดสินใจให้ผู้ใต้บังคับบัญชาเป็น
บางเรื่องเพื่อให้มโี อกาสริเริ่มสิ่งใหม่ๆ
หรือบริหารจัดการด้วยตนเอง
เกณฑ์การประเมินพฤติกรรม เกณฑ์การประเมินพฤติกรรมในการ เกณฑ์การประเมินพฤติธรรมในการ
เกณฑ์การประเมินพฤติธรรมในการ เกณฑ์การประเมินพฤติธรรมในการ
ในการปฏิบัตงิ าน ระดับ 1
ปฏิบัติงาน ระดับ 2
ปฏิบัติงาน ระดับ 3
ปฏิบัติงาน ระดับ 4
ปฏิบัติงาน ระดับ 5
(ผ่านเกณฑ์การประเมินจานวน
3 ข้อ)

~ ๖๑ ~
1. มีการวางแผนผลการปฏิบัติ
ราชการในหน่วยงาน
2. วิเคราะห์ภาระงาน กาหนด
ตัวชีว้ ัด และกาหนดเป้าหมาย
พร้อมทั้งสมรรถนะในการ
ปฏิบัตงิ านในหน่วยงานได้อย่าง
ชัดเจน
3. มอบหมายภาระงาน ตัวชีว้ ัด
เป้าหมาย และสมรรถนะในการ
ปฏิบัตงิ านให้ผู้รับผิดชอบได้
4. ติดตามผลการดาเนินงานโดย
การให้คาปรึกษาหารือการแนะนา
การสอนงาน และการลงมือ
ปฏิบัตใิ ห้เป็นแนวทางหรือตัวอย่าง
เพื่อผู้รับมอบหมายงานสามารถ
ปฏิบัตงิ านต่อไปได้
5. ชี้แนะวิธีการค้นหาความรู้จาก
แหล่งข้อมูล หรือแหล่งทรัพยากร
อื่นๆเพื่อใช้ในการพัฒนาผลการ
ปฏิบัตริ าชการ เช่นการค้นหา
ความรู้จากสื่ออิเล็กทรอนิกส์จาก
ผู้มีประสบการณ์ สาขาวิชาชีพที่
เกี่ยวข้องในสืบเสาะหาข้อมูล เป็น
ต้น

1. ผ่านเกณฑ์การประเมินฯ ในระดับ 1
และมีพฤติกรรมในการปฏิบัตงิ าน
ดังต่อไปนี้ จานวน 3 ข้อ
2. สามารถนาผลการดาเนินการที่พบ
จากการให้คาปรึกษา หารือ การ
แนะนา การสอนงาน ปัญหาและ
อุปสรรคในการดาเนินการที่ไม่สาเร็จ
ของผู้ได้รับมอบหมายมาจัดทาแผนงาน
โครงการและกิจกรรมประกอบการ
พัฒนาวิธีการปฏิบัตงิ าน
3. สรุปผลการให้คาปรึกษา หารือ
คาแนะนารวมถึงการสอนงานทั้งที่เป็น
ทางการและไม่เป็นทางการพร้อมทั้ง
การส่งเสริมข้อดีและปรับปรุงข้อด้อยให้
ลดลง
4. ติดตามและประเมินผลการปฏิบัติ
ราชการแล้วสรุปผลการประเมินการ
ปฏิบัตริ าชการรายบุคคลเพื่อจัดทา
แผนพัฒนารายบุคคลต่อไป
5. การให้โอกาสผูไ้ ด้รับมอบหมายหรือ
ผู้ใต้บังคับบัญชาได้แสดงศักยภาพเพื่อ
สร้างความมั่นใจในการปฏิบัตงิ านส่งผล
ต่อผลงานที่มีคุณภาพสูงขึน้

1. ผ่านเกณฑ์การประเมินฯ ในระดับ 2
และมีพฤติกรรมในการปฏิบัตงิ าน
ดังต่อไปนีจ้ านวน 3 ข้อ
2. จัดทาแผนพัฒนาผู้ใต้บังคับบัญชาทั้ง
ในระยะ 6 เดือนและ 12 เดือน
3. พิจารณาผู้ใต้บังคับบัญชาให้เข้ารับ
การพัฒนาให้สอดคล้องกับผลการ
ประเมิน
4. มอบหมายหน้าที่ความรับผิดชอบใน
ระดับตัดสินใจให้ผู้ใต้บังคับบัญชาเป็น
บางเรื่องเพื่อให้มโี อกาสริเริ่มสิ่งใหม่ๆ
หรือบริหารจัดการด้วยตนเอง
5. ติดตามและประเมินผลการปฏิบัติ
ราชการที่ได้มอบหมายหน้าที่ความ
รับผิดชอบในระดับการตัดสินใจ 3 เดือน/
ครัง้ หรือ 6 เดือน/ครัง้ และนาผลไป
ปรับปรุงและพัฒนาในการมอบหมาย
หน้าที่ความรับผิดชอบในครั้งต่อไป

1. ผ่านเกณฑ์การประเมินฯ ในระดับ 3
และมีพฤติกรรม ในการปฏิบัตงิ าน
ดังต่อไปนี้ จานวน 3 ข้อ
2. ศึกษาปัจจัยที่เป็นผลกระทบต่อการ
ปรับเปลี่ยนทัศนคติในการพัฒนา
ศักยภาพของผู้ใต้บังคับบัญชา
3. วิเคราะห์เพื่อวิธีการ หรือแนวทางใน
การพัฒนาศักยภาพของ
ผู้ใต้บังคับบัญชาให้สามารถให้
คาปรึกษา หารือ การแนะนา และการ
สอนงานแก่เพื่อนร่วมงาน และทีมงาน
ได้หลากหลายรูปแบบ
4. มอบหมายให้ผู้ใต้บังคับบัญชา
ทดลองใช้วธิ ีการใดวิธีการหนึ่งในการให้
คาปรึกษา หารือ การแนะนา และการ
สอนงานให้เพื่อนร่วมงานและทีมงาน
5. ติดตามและประเมินผลการทดลอง
ใช้วธิ ีการใดวิธีการหนึ่งในการให้
คาปรึกษา หารือ การแนะนาและการ
สอนงานของผู้ใต้บังคับบัญชาเพือ่ นา
ข้อมูลไปพัฒนาศักยภาพของ
ผู้ใต้บังคับบัญชา

1. ผ่านเกณฑ์การประเมินฯ ในระดับ 4
และมีพฤติกรรม ในการปฏิบัตงิ าน
ดังต่อไปนี้ จานวน 3 ข้อ
2. มีระบบการบริหารผลการปฏิบัติ
ราชการไว้อย่างชัดเจน (PMS) ใน
หน่วยงาน
3.มีคมู่ อื การใช้ระบบการบริหารผลการ
ปฏิบัตริ าชการให้หน่วยงานถือปฏิบัติ
4. ให้ความรู้ในการใช้ระบบการบริหาร
ผลการปฏิบัตริ าชการตามหน่วยงานให้
ครบทุกหน่วยงาน
5. ติดตามและประเมินผลการใช้ระบบ
การบริหารผลการปฏิบัตริ าชการตาม
หน่วยงานทุกหน่วยงานเพื่อนาข้อมูล
เสนอมหาวิทยาลัยต่อไป

~ ๖๒ ~
ทักษะที่จาเป็นสาหรับการปฏิบัตงิ านสาหรับ
ตาแหน่งประเภทผู้บริหาร วิชาชีพเฉพาะ เชี่ยวชาญเฉพาะ และประเภททั่วไป
มี 4 ทักษะ ดังนี้
1. ทักษะการใช้คอมพิวเตอร์
2. ทักษะการใช้ภาษาอังกฤษ
3. ทักษะการคานวณ
4. ทักษะการจัดการข้อมูล

~ ๖๓ ~

ทักษะที่จาเป็นสาหรับการ
ปฏิบัติงาน
นิยามศัพท์
ระดับที่ 1
สามารถใช้คอมพิวเตอร์ในระดับ
เบือ้ งต้นได้

ทักษะที่จาเป็นสาหรับการ
ปฏิบัติงาน
นิยามศัพท์
ระดับที่ 1
สามารถพูด เขียน อ่าน และฟัง
ภาษาอังกฤษในระดับเบือ้ งต้น
และสื่อสารให้เข้าใจได้

ทักษะที่จาเป็นสาหรับการปฏิบัตงิ าน
1. ทักษะการใช้คอมพิวเตอร์
ทักษะในการใช้โปรแกรมคอมพิวเตอร์ตา่ งๆ ได้อย่างมีประสิทธิภาพ
รายละเอียดของทักษะการใช้คอมพิวเตอร์ในแต่ละระดับ
ระดับที่ 2
ระดับที่ 3
ระดับที่ 4
มีทักษะระดับที่ 1 และสามารถใช้
มีทักษะระดับที่ 2 และสามารถใช้
มีทักษะระดับที่ 3 และมีความ
โปรแกรมชัน้ พืน้ ฐานได้อย่าง
โปรแกรมต่างๆ ในการปฏิบัตงิ านได้อย่าง เชี่ยวชาญในโปรแกรมที่ใช้ หรือ
คล่องแคล่ว
คล่องแคล่ว
สามารถแก้ไขหรือปรับปรุงโปรแกรม
เพื่อนามาพัฒนาระบบการปฏิบัตงิ านได้

ระดับที่ 5
มีทักษะระดับที่ 4 และมีความเข้าใจ
อย่างลึกซึง้ เชี่ยวชาญในโปรแกรมต่างๆ
อย่างกว้างขวางหรือสามารถเขียน
โปรแกรมเพื่อพัฒนาระบบการ
ปฏิบัตงิ านได้

2. ทักษะการใช้ภาษาอังกฤษ
ทักษะในการนาภาษาอังกฤษมาใช้ในงาน
รายละเอียดของทักษะในการนาภาษาอังกฤษในแต่ละระดับ
ระดับที่ 2
ระดับที่ 3
ระดับที่ 4
มีทักษะระดับที่ 1 และสามารถพูด
มีทักษะระดับที่ 2 และสามารถใช้
มีทักษะระดับที่ 3 และเข้าใจสานวน
เขียน อ่าน และฟังภาษาอังกฤษ และทา ภาษาอังกฤษเพื่อการติดต่อสัมพันธ์ใน
ภาษาอังกฤษในรูปแบบต่างๆ สามารถ
ความเข้าใจสาระสาคัญของเนื้อหา
การปฏิบัตงิ านได้โดยถูกหลักไวยากรณ์ ประยุกต์ใช้ในงานได้อย่างถูกต้อง ทัง้ ใน
ต่างๆ ได้
หลักไวยากรณ์และความเหมาะสมใน
เชิงเนื้อหา

ระดับที่ 5
มีทักษะระดับที่ 4 และมีความ
เชี่ยวชาญในการใช้ภาษาอังกฤษอย่าง
ลึกซึ้ง ใกล้เคียงกับเจ้าของภาษา
สามารถประยุกต์โวหารทุกรูปแบบได้
อย่างคล่องแคล่ว ถูกต้อง และ
สละสลวย อีกทั้งมีความเชี่ยวชาญ
ศัพท์เฉพาะด้านในสาขาวิชาของตน
อย่างลึกซึง้

~ ๖๔ ~
ทักษะที่จาเป็นสาหรับการ
ปฏิบัติงาน
นิยามศัพท์
ระดับที่ 1
มีทักษะในการคิดคานวณชั้น
พื้นฐานได้อย่างถูกต้องและ
รวดเร็ว
ทักษะที่จาเป็นสาหรับการ
ปฏิบัติงาน
นิยามศัพท์
ระดับที่ 1
สามารถเก็บรวบรวมข้อมูลได้
อย่างเป็นระบบและพร้อมใช้
รวมถึงสามารถแสดงผลข้อมูลใน
รูปแบบต่างๆ เช่น กราฟ รายงาน
เป็นต้น

3. ทักษะการคานวณ
ทักษะในการทาความเข้าใจและคิดคานวณข้อมูลต่างๆ ได้อย่างถูกต้อง
รายละเอียดของทักษะการคานวณในแต่ละระดับ
ระดับที่ 2
ระดับที่ 3
ระดับที่ 4
มีทักษะตามที่กาหนดไว้ในระดับที่ 1
มีทักษะตามที่กาหนดไว้ในระดับที่ 2 และ มีทักษะตามที่กาหนดไว้ในระดับที่ 3
และสามารถทาความเข้าใจข้อมูลด้าน สามารถใช้สูตรคณิตศาสตร์ หรือ
และสามารถวิเคราะห์ขอ้ มูลทางสถิติ
ตัวเลขได้อย่างถูกต้อง
เครื่องมือต่างๆ ในการคานวณข้อมูลด้าน และตัวเลขที่ซับซ้อนได้
ตัวเลขได้
4. ทักษะการจัดการข้อมูล
ทักษะในการบริหารจัดการข้อมูล ตลอดจนวิเคราะห์ข้อมูลเพื่อประโยชน์ในงาน
รายละเอียดของทักษะการจัดการข้อมูลในแต่ละระดับ
ระดับที่ 2
ระดับที่ 3
ระดับที่ 4
มีทักษะระดับที่ 1 และสามารถ
มีทักษะระดับที่ 2 และสามารถสรุปผล มีทักษะระดับที่ 3 และ สามารถ
วิเคราะห์และประเมินผลข้อมูลได้อย่าง การวิเคราะห์ นาเสนอทางเลือก ระบุขอ้ ดี พยากรณ์หรือสร้างแบบจาลองเพื่อ
ถูกต้อง
ข้อเสีย ฯลฯ โดยอ้างอิงจากข้อมูลที่มีอยู่ พยากรณ์ หรือตีความโดยอ้างอิงจาก
ได้
ข้อมูลที่มีอยู่

ระดับที่ 5
มีทักษะตามที่กาหนดไว้ในระดับที่ 4
สามารถแก้ไขข้อผิดพลาดในข้อมูล
ตัวเลขได้เข้าใจข้อมูลต่างๆ ในภาพรวม
และอธิบายชีแ้ จงให้เป็นที่เข้าใจได้

ระดับที่ 5
มีทักษะระดับที่ 4 และสามารถ
ออกแบบมีทักษะระดับที่ 4 และ
สามารถออกแบบเลือกใช้หรือประยุกต์
วิธีการในการจัดทาแบบจาลองต่างๆ
ได้อย่างถูกต้องเหมาะสม

ระดับความคาดหวัง
สมรรถนะ ความรู้ ความสามารถ และทักษะทีจ่ าเป็นในการปฏิบัติงาน
1. ประเภทผู้อานวยการสานักงานอธิการบดีหรือเทียบเท่าผู้อานวยการกองหรือเทียบเท่า
สมรรถนะหลัก
การสั่งสมความ
ความร่วมแรง
การมุ่ง
ระดับตาแหน่ง
บริการที่ดี เชี่ยวชาญในงาน
ร่วมใจ (การ
ผลสัมฤทธิ์
อาชีพ
ทางานเป็นทีม)
ผู้อำนวยกำรสำนักงำน
4
4
4
4
อธิกำรบดี
ผู้อำนวยกำรกองหรือเทียบเท่ำ
3
4
3
3

การยึดมั่นในความ
ถูกต้องชอบธรรมและ
จริยธรรม
4
3

สมรรถนะทางการบริหาร
ระดับตาแหน่ง
ผู้อำนวยกำรสำนักงำน
อธิกำรบดี
ผู้อำนวยกำรกองหรือเทียบเท่ำ

4

4

4

4

4

การสอนงาน
และการ
มอบหมายงาน
4

3

3

3

3

3

3

สภาวะ
ผู้นา

การวางกล ศักยภาพเพื่อนา การควบคุม
วิสัยทัศน์
ยุทธ์ภาครัฐ การปรับเปลี่ยน ตนเอง

ความรู้ ความสามารถและทักษะที่จาเป็นในการปฏิบัติงาน
ความรู้
ความสามารถที่ เรื่องกฎหมาย
ระดับตาแหน่ง
จาเป็นสาหรับ และกฎระเบียบ
การปฏิบัติงาน
ราชการ
ผู้อำนวยกำรสำนักงำน
2
4
อธิกำรบดี
ผู้อำนวยกำรกองหรือ
1
3
เทียบเท่ำ

ทักษะ
การใช้
คอมพิวเตอร์

การใช้
ภาษาอังกฤษ

การ
คานวณ

การจัดการ
ข้อมูล

2

2

2

3

2

2

2

3

~ ๖๖ ~
2. ตาแหน่งประเภทวิชาชีพเฉพาะ (ได้แก่ นักวิชาการคอมพิวเตอร์ วิศวกร)
สมรรถนะหลัก
การสั่งสมความ
การมุ่ง
ระดับตาแหน่ง
บริการที่ดี เชี่ยวชาญในงาน
ผลสัมฤทธิ์
อาชีพ
เชี่ยวชำญ
4
4
4
ชำนำญกำรพิเศษ
3
3
3
ชำนำญกำร
2
2
2
ปฏิบัติกำร
1
1
1
2.1 ตาแหน่งนักวิชาการคอมพิวเตอร์
สมรรถนะเฉพาะตามลักษณะงานที่ปฏิบัติ
ระดับตาแหน่ง
การวิเคราะห์
เชี่ยวชำญ
4
ชำนำญกำรพิเศษ
3
ชำนำญกำร
2
ปฏิบัติกำร
1

การมองภาพองค์รวม
4
3
2
1

ความรู้ความสามารถ และทักษะที่จาเป็นในการปฏิบัติงาน
ความรู้
ความสามารถที่ เรื่องกฎหมาย
ระดับตาแหน่ง
จาเป็นสาหรับ และกฎระเบียบ
การปฏิบัติงาน
ราชการ
เชี่ยวชำญ
4
4
ชำนำญกำรพิเศษ
3
3
ชำนำญกำร
2
2
ปฏิบัติกำร
1
1

ความร่วมแรง
ร่วมใจ (การ
ทางานเป็นทีม)
4
3
2
1

การยึดมั่นในความ
ถูกต้องชอบธรรมและ
จริยธรรม
4
3
2
1

การตรวจสอบความถูกต้องตามกระบวนงาน
4
3
2
1
ทักษะ

การใช้
คอมพิวเตอร์

การใช้
ภาษาอังกฤษ

การ
คานวณ

การจัดการ
ข้อมูล

5
4
4
3

3
2
1
1

5
4
3
3

5
4
3
2

~ ๖๗ ~
2.2 ตาแหน่งวิศวกร
สมรรถนะเฉพาะตามลักษณะงานที่ปฏิบัติ
ระดับตาแหน่ง
การวิเคราะห์
เชี่ยวชำญ
4
ชำนำญกำรพิเศษ
3
ชำนำญกำร
2
ปฏิบัติกำร
1
ความรู้ความสามารถ และทักษะที่จาเป็นในการปฏิบัติงาน
ความรู้
ความสามารถที่ เรื่องกฎหมาย
ระดับตาแหน่ง
จาเป็นสาหรับ และกฎระเบียบ
การปฏิบัติงาน
ราชการ
เชี่ยวชำญ
4
4
ชำนำญกำรพิเศษ
3
3
ชำนำญกำร
2
2
ปฏิบัติกำร
1
1

การมองภาพองค์รวม
4
3
2
1

ความมั่นใจในตนเอง
4
3
2
1
ทักษะ

การใช้
คอมพิวเตอร์

การใช้
ภาษาอังกฤษ

การ
คานวณ

การจัดการ
ข้อมูล

4
4
3
3

2
1
1
1

5
4
4
3

2
2
1
1

~ ๖๘ ~
3. ตาแหน่งประเภทเชี่ยวชาญเฉพาะ (14 ตาแหน่ง ได้แก่ นักวิเคราะห์นโยบายและแผน บุคลากร เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป
นักวิชาการพัสดุ นักวิชาการเงินและบัญชี นักตรวจสอบภายใน นักวิชาการโสตทัศนศึกษา นักประชาสัมพันธ์ นักวิชาการเกษตร
นักวิชาการศึกษา บรรณารักษ์ นิติกร นักวิเทศสัมพันธ์ นักวิจัย)
สมรรถนะหลัก
การสั่งสมความ
ความร่วมแรง
การยึดมั่นในความ
การมุ่ง
ระดับตาแหน่ง
บริการที่ดี เชี่ยวชาญในงาน
ร่วมใจ (การ
ถูกต้องชอบธรรมและ
ผลสัมฤทธิ์
อาชีพ
ทางานเป็นทีม)
จริยธรรม
เชี่ยวชำญ
4
4
4
4
4
ชำนำญกำรพิเศษ
3
3
3
3
3
ชำนำญกำร
2
2
2
2
2
ปฏิบัติกำร
1
1
1
1
1
3.1 ตาแหน่งนักวิเคราะห์นโยบายและแผน
สมรรถนะเฉพาะตามลักษณะงานที่ปฏิบัติ
ระดับตาแหน่ง
เชี่ยวชำญ
ชำนำญกำรพิเศษ
ชำนำญกำร
ปฏิบัติกำร

การวิเคราะห์
4
3
2
1

การมองภาพองค์
รวม
4
3
2
1

ความรู้ความสามารถ และทักษะที่จาเป็นในการปฏิบัติงาน
ความรู้
ความสามารถที่ เรื่องกฎหมาย
ระดับตาแหน่ง
จาเป็นสาหรับ และกฎระเบียบ
การปฏิบัติงาน
ราชการ
เชี่ยวชำญ
4
4
ชำนำญกำรพิเศษ
3
3
ชำนำญกำร
2
2
ปฏิบัติกำร
1
1

ความคิดสร้างสรรค์
(การดาเนินการเชิงรุก)
4
3
2
1

ศิลปะ
การสื่อสารจูงใจ
4
3
2
1

ทักษะ
การใช้
คอมพิวเตอร์

การใช้
ภาษาอังกฤษ

การ
คานวณ

การจัดการ
ข้อมูล

4
3
2
1

4
3
2
1

4
3
2
1

4
3
2
1

~ ๖๙ ~
3.2 ตาแหน่งบุคลากร
สมรรถนะเฉพาะตามลักษณะงานที่ปฏิบัติงาน
ระดับตาแหน่ง
เชี่ยวชำญ
ชำนำญกำรพิเศษ
ชำนำญกำร
ปฏิบัติกำร

การวิเคราะห์

การสืบเสาะหาข้อมูล

4
3
2
1

4
3
2
1

ความรู้ความสามารถ และทักษะที่จาเป็นในการปฏิบัติงาน
ความรู้
ความสามารถที่ เรื่องกฎหมาย
ระดับตาแหน่ง
จาเป็นสาหรับ และกฎระเบียบ
การปฏิบัติงาน
ราชการ
เชี่ยวชำญ
4
4
ชำนำญกำรพิเศษ
3
3
ชำนำญกำร
2
2
ปฏิบัติกำร
1
1
3.3 ตาแหน่งเจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป
สมรรถนะเฉพาะตามลักษณะงานที่ปฏิบัติ
ความเข้าใจองค์กร
ระดับตาแหน่ง
และระบบราชการ
เชี่ยวชำญ
4
ชำนำญกำรพิเศษ
3
ชำนำญกำร
2
ปฏิบัติกำร
1
ความรู้ความสามารถ และทักษะที่จาเป็นในการปฏิบัติงาน
ความรู้
ความสามารถที่ เรื่องกฎหมาย
ระดับตาแหน่ง
จาเป็นสาหรับ และกฎระเบียบ
การปฏิบัติงาน
ราชการ
เชี่ยวชำญ
4
4
ชำนำญกำรพิเศษ
3
3
ชำนำญกำร
2
2
ปฏิบัติกำร
1
1

การตรวจสอบความถูกต้อง
ตามกระบวนการงาน
4
3
2
1
ทักษะ

การใช้
คอมพิวเตอร์

การใช้
ภาษาอังกฤษ

การ
คานวณ

การจัดการ
ข้อมูล

2
2
2
2

2
2
2
2

2
2
2
2

2
2
2
2

การตรวจสอบความถูกต้อง
ตามกระบวนงาน
4
3
2
1

การสร้างสัมพันธภาพ
4
3
2
1

ทักษะ
การใช้
คอมพิวเตอร์

การใช้
ภาษาอังกฤษ

การ
คานวณ

การจัดการ
ข้อมูล

2
2
2
2

2
2
2
2

4
3
2
1

4
3
2
1

~ ๗๐ ~
3.4 ตาแหน่งนักวิชาการพัสดุ
สมรรถนะเฉพาะตามลักษณะงานที่ปฏิบัติ
ระดับตาแหน่ง
เชี่ยวชำญ
ชำนำญกำรพิเศษ
ชำนำญกำร
ปฏิบัติกำร

การวิเคราะห์

การสืบเสาะหาข้อมูล

4
3
2
1

4
3
2
1

ความรู้ความสามารถ และทักษะที่จาเป็นในการปฏิบัติงาน
ความรู้
ความสามารถที่ เรื่องกฎหมาย
ระดับตาแหน่ง
จาเป็นสาหรับ และกฎระเบียบ
การปฏิบัติงาน
ราชการ
เชี่ยวชำญ
4
4
ชำนำญกำรพิเศษ
3
3
ชำนำญกำร
2
2
ปฏิบัติกำร
1
1

การตรวจสอบความถูกต้อง
ตามกระบวนการงาน
4
3
2
1
ทักษะ

การใช้
คอมพิวเตอร์

การใช้
ภาษาอังกฤษ

การ
คานวณ

การจัดการ
ข้อมูล

2
2
2
2

2
2
2
2

2
2
2
2

2
2
2
2

3.5 ตาแหน่งนักวิชาการเงินและบัญชี
สมรรถนะเฉพาะตามลักษณะงานที่ปฏิบัติ
ระดับตาแหน่ง
เชี่ยวชำญ
ชำนำญกำรพิเศษ
ชำนำญกำร
ปฏิบัติกำร

การวิเคราะห์
4
3
2
1

ความรู้ความสามารถ และทักษะที่จาเป็นในการปฏิบัติงาน
ความรู้
ความสามารถที่ เรื่องกฎหมาย
ระดับตาแหน่ง
จาเป็นสาหรับ และกฎระเบียบ
การปฏิบัติงาน
ราชการ
เชี่ยวชำญ
4
4
ชำนำญกำรพิเศษ
3
3
ชำนำญกำร
2
2
ปฏิบัติกำร
1
1

การตรวจสอบความถูกต้อง
ตามกระบวนการงาน
4
3
2
1

ความยืดหยุ่นผ่อนปรน
4
3
2
1

ทักษะ
การใช้
คอมพิวเตอร์

การใช้
ภาษาอังกฤษ

การ
คานวณ

การจัดการ
ข้อมูล

2
2
2
2

2
2
2
2

5
5
4
2

2
2
2
2

~ ๗๑ ~
3.6 ตาแหน่งนักตรวจสอบภายใน
สมรรถนะเฉพาะตามลักษณะงานที่ปฏิบัติ
ระดับตาแหน่ง
เชี่ยวชำญ
ชำนำญกำรพิเศษ
ชำนำญกำร
ปฏิบัติกำร

การวิเคราะห์
3
3
2
2

ความรู้ความสามารถ และทักษะที่จาเป็นในการปฏิบัติงาน
ความรู้
ความสามารถที่ เรื่องกฎหมาย
ระดับตาแหน่ง
จาเป็นสาหรับ และกฎระเบียบ
การปฏิบัติงาน
ราชการ
เชี่ยวชำญ
4
4
ชำนำญกำรพิเศษ
3
3
ชำนำญกำร
2
2
ปฏิบัติกำร
1
1

ความเข้าใจองค์กร
และระบบราชการ
3
3
2
1

การตรวจสอบความถูกต้อง
ตามกระบวนการงาน
4
3
2
1
ทักษะ

การใช้
คอมพิวเตอร์

การใช้
ภาษาอังกฤษ

การ
คานวณ

การจัดการ
ข้อมูล

3
3
2
2

2
2
1
1

4
3
2
1

4
3
2
1

3.7 ตาแหน่งนักวิชาการโสตทัศนศึกษา
สมรรถนะเฉพาะตามลักษณะงานที่ปฏิบัติ
ระดับตาแหน่ง
เชี่ยวชำญ
ชำนำญกำรพิเศษ
ชำนำญกำร
ปฏิบัติกำร

ความเข้าใจผู้อื่น
4
3
2
1

ความรู้ความสามารถ และทักษะที่จาเป็นในการปฏิบัติงาน
ความรู้
ความสามารถที่ เรื่องกฎหมาย
ระดับตาแหน่ง
จาเป็นสาหรับ และกฎระเบียบ
การปฏิบัติงาน
ราชการ
เชี่ยวชำญ
4
4
ชำนำญกำรพิเศษ
3
3
ชำนำญกำร
2
2
ปฏิบัติกำร
1
1

ความคิดสร้างสรรค์
(การดาเนินการเชิงรุก)
4
3
2
1

สุนทรียภาพทางศิลปะ
4
3
2
1
ทักษะ

การใช้
คอมพิวเตอร์

การใช้
ภาษาอังกฤษ

การ
คานวณ

การจัดการ
ข้อมูล

2
2
2
2

2
2
2
2

2
2
2
2

2
2
2
2

~ ๗๒ ~
3.8 ตาแหน่งนักประชาสัมพันธ์
สมรรถนะเฉพาะตามลักษณะงานที่ปฏิบัติ
ระดับตาแหน่ง
เชี่ยวชำญ
ชำนำญกำรพิเศษ
ชำนำญกำร
ปฏิบัติกำร

การมองภาพองค์รวม

การใส่ใจและพัฒนา
ผู้อื่น

4
3
2
1

4
3
2
1

ความรู้ความสามารถ และทักษะที่จาเป็นในการปฏิบัติงาน
ความรู้
ความสามารถที่ เรื่องกฎหมาย
ระดับตาแหน่ง
จาเป็นสาหรับ และกฎระเบียบ
การปฏิบัติงาน
ราชการ
เชี่ยวชำญ
3
3
ชำนำญกำรพิเศษ
3
3
ชำนำญกำร
2
2
ปฏิบัติกำร
1
1

ความคิดสร้างสรรค์
(การดาเนินการเชิง
รุก)
4
3
2
1

ศิลปะ
การสื่อสารจูงใจ
4
3
2
1

ทักษะ
การใช้
คอมพิวเตอร์

การใช้
ภาษาอังกฤษ

การ
คานวณ

การจัดการ
ข้อมูล

3
3
2
1

3
2
2
1

3
2
1
1

4
3
2
1

3.9 ตาแหน่งนักวิชาการเกษตร
สมรรถนะเฉพาะตามลักษณะงานที่ปฏิบัติ
ระดับตาแหน่ง
เชี่ยวชำญ
ชำนำญกำรพิเศษ
ชำนำญกำร
ปฏิบัติกำร

การวิเคราะห์

การสืบเสาะหาข้อมูล

4
3
2
1

4
3
2
1

ความรู้ความสามารถ และทักษะที่จาเป็นในการปฏิบัติงาน
ความรู้
ความสามารถที่ เรื่องกฎหมาย
ระดับตาแหน่ง
จาเป็นสาหรับ และกฎระเบียบ
การปฏิบัติงาน
ราชการ
เชี่ยวชำญ
4
4
ชำนำญกำรพิเศษ
3
3
ชำนำญกำร
2
2
ปฏิบัติกำร
1
2

ความคิดสร้างสรรค์
(การดาเนินการเชิงรุก)
4
3
2
1
ทักษะ

การใช้
คอมพิวเตอร์

การใช้
ภาษาอังกฤษ

การ
คานวณ

การจัดการ
ข้อมูล

2
2
2
2

2
2
2
2

2
2
2
2

2
2
2
2

~ ๗๓ ~
3.10 ตาแหน่งนักวิชาการศึกษา
สมรรถนะเฉพาะตามลักษณะงานที่ปฏิบัติ
ระดับตาแหน่ง

การตรวจสอบความถูกต้อง
ตามกระบวนการงาน
4
3
2
1

การวิเคราะห์

เชี่ยวชำญ
ชำนำญกำรพิเศษ
ชำนำญกำร
ปฏิบัติกำร

4
3
2
1

ความรู้ความสามารถ และทักษะที่จาเป็นในการปฏิบัติงาน
ความรู้
ความสามารถที่ เรื่องกฎหมาย
ระดับตาแหน่ง
จาเป็นสาหรับ และกฎระเบียบ
การปฏิบัติงาน
ราชการ
เชี่ยวชำญ
4
4
ชำนำญกำรพิเศษ
3
3
ชำนำญกำร
2
2
ปฏิบัติกำร
1
1

ความยืดหยุ่นผ่อนปรน
4
3
2
1

ทักษะ
การใช้
คอมพิวเตอร์

การใช้
ภาษาอังกฤษ

การ
คานวณ

การจัดการ
ข้อมูล

4
3
2
1

4
3
2
1

4
3
2
1

4
3
2
1

3.11 ตาแหน่งบรรณารักษ์
สมรรถนะเฉพาะตามลักษณะงานที่ปฏิบัติ
ระดับตาแหน่ง
เชี่ยวชำญ
ชำนำญกำรพิเศษ
ชำนำญกำร
ปฏิบัติกำร

การวิเคราะห์
4
3
2
1

การสืบเสาะหา
ข้อมูล
4
3
2
1

ความรู้ความสามารถ และทักษะที่จาเป็นในการปฏิบัติงาน
ความรู้
ความสามารถที่ เรื่องกฎหมาย
ระดับตาแหน่ง
จาเป็นสาหรับ และกฎระเบียบ
การปฏิบัติงาน
ราชการ
เชี่ยวชำญ
3
4
ชำนำญกำรพิเศษ
2
3
ชำนำญกำร
2
2
ปฏิบัติกำร
1
2

ความเข้าใจผู้อื่น
4
3
2
1

การตรวจสอบความถูกต้อง
ตามกระบวนการงาน
4
3
2
1

ทักษะ
การใช้
คอมพิวเตอร์

การใช้
ภาษาอังกฤษ

การ
คานวณ

การจัดการ
ข้อมูล

2
2
2
2

2
2
2
2

2
2
2
2

5
3
2
2

~ ๗๔ ~
3.12 ตาแหน่งนิติกร
สมรรถนะเฉพาะตามลักษณะงานที่ปฏิบัติ
ระดับตาแหน่ง
เชี่ยวชำญ
ชำนำญกำรพิเศษ
ชำนำญกำร
ปฏิบัติกำร

การวิเคราะห์

การสืบเสาะหาข้อมูล

4
3
2
1

4
3
2
1

ความรู้ความสามารถ และทักษะที่จาเป็นในการปฏิบัติงาน
ความรู้
ความสามารถที่ เรื่องกฎหมาย
ระดับตาแหน่ง
จาเป็นสาหรับ และกฎระเบียบ
การปฏิบัติงาน
ราชการ
เชี่ยวชำญ
4
4
ชำนำญกำรพิเศษ
3
3
ชำนำญกำร
2
2
ปฏิบัติกำร
1
1
3.13 ตาแหน่งนักวิเทศสัมพันธ์
สมรรถนะเฉพาะตามลักษณะงานที่ปฏิบัติ
ความเข้าใจข้อ
ระดับตาแหน่ง
แตกต่างทางวัฒนธรรม
เชี่ยวชำญ
4
ชำนำญกำรพิเศษ
3
ชำนำญกำร
2
ปฏิบัติกำร
1

ทักษะ
การใช้
คอมพิวเตอร์

การใช้
ภาษาอังกฤษ

การ
คานวณ

การจัดการ
ข้อมูล

2
2
2
2

2
2
2
2

2
2
2
2

2
2
2
2

ความคิดสร้างสรรค์
(การดาเนินเชิงรุก)
4
3
2
1

ความรู้ความสามารถ และทักษะที่จาเป็นในการปฏิบัติงาน
ความรู้
ความสามารถที่ เรื่องกฎหมาย
ระดับตาแหน่ง
จาเป็นสาหรับ และกฎระเบียบ
การปฏิบัติงาน
ราชการ
เชี่ยวชำญ
4
4
ชำนำญกำรพิเศษ
3
3
ชำนำญกำร
2
2
ปฏิบัติกำร
1
1

การตรวจสอบความถูกต้อง
ตามกระบวนการงาน
4
3
2
1

ความยืดหยุ่นผ่อนปรน

การสร้างสัมพันธภาพ

4
3
2
1

4
3
2
1
ทักษะ

การใช้
คอมพิวเตอร์

การใช้
ภาษาอังกฤษ

การ
คานวณ

การจัดการ
ข้อมูล

2
2
2
2

5
4
3
3

2
2
2
2

4
3
2
1

~ ๗๕ ~
3.14 ตาแหน่งนักวิจัย
สมรรถนะเฉพาะตามลักษณะงานที่ปฏิบัติ
ระดับตาแหน่ง
เชี่ยวชำญ
ชำนำญกำรพิเศษ
ชำนำญกำร
ปฏิบัติกำร

การวิเคราะห์
4
3
2
1

การสืบเสาะหา
ข้อมูล
4
3
2
1

ความรู้ความสามารถ และทักษะที่จาเป็นในการปฏิบัติงาน
ความรู้
ความสามารถที่ เรื่องกฎหมาย
ระดับตาแหน่ง
จาเป็นสาหรับ และกฎระเบียบ
การปฏิบัติงาน
ราชการ
เชี่ยวชำญ
4
4
ชำนำญกำรพิเศษ
3
3
ชำนำญกำร
2
2
ปฏิบัติกำร
1
1

การคิดสร้างสรรค์
(การดาเนินการเชิงรุก)
4
3
2
1

การตรวจสอบความถูกต้อง
ตามกระบวนการงาน
4
3
2
1

ทักษะ
การใช้
คอมพิวเตอร์

การใช้
ภาษาอังกฤษ

การ
คานวณ

การจัดการ
ข้อมูล

2
2
2
2

2
2
2
2

2
2
2
2

2
2
2
2
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4. ตาแหน่งประเภททั่วไป (6 ตาแหน่ง ได้แก่ ผู้ปฏิบัติงานโสตทัศนศึกษา ช่างพิมพ์ ช่างเทคนิค ช่างไฟฟ้า ช่างเครื่องยนต์
ผู้ปฏิบัติงานเกษตร)
สมรรถนะหลัก
การสั่งสมความ
ความร่วมแรง
การยึดมั่นในความ
การมุ่ง
ระดับตาแหน่ง
บริการที่ดี เชี่ยวชาญในงาน
ร่วมใจ (การ
ถูกต้องชอบธรรมและ
ผลสัมฤทธิ์
อาชีพ
ทางานเป็นทีม)
จริยธรรม
ชำนำญงำนพิเศษ
3
3
3
3
3
ชำนำญงำน
2
2
2
2
2
ปฏิบัติงำน
1
1
1
1
1
4.1 ผู้ปฏิบัติงานโสตทัศนศึกษา
สมรรถนะเฉพาะตามลักษณะงานที่ปฏิบัติ
ระดับตาแหน่ง
ชำนำญงำนพิเศษ
ชำนำญงำน
ปฏิบัติงำน

การสืบเสาะหาข้อมูล

ความเข้าใจผู้อื่น

3
2
1

ความรู้ความสามารถ และทักษะที่จาเป็นในการปฏิบัติงาน
ความรู้
ความสามารถที่ เรื่องกฎหมาย
ระดับตาแหน่ง
จาเป็นสาหรับ และกฎระเบียบ
การปฏิบัติงาน
ราชการ
ชำนำญงำนพิเศษ
3
2
ชำนำญงำน
2
1
ปฏิบัติงำน
1
1

3
2
1

การตรวจสอบความ
ความยืดหยุ่นผ่อนปรน
ถูกต้องตามกระบวนงาน
3
3
2
2
1
1
ทักษะ

การใช้
คอมพิวเตอร์

การใช้
ภาษาอังกฤษ

การ
คานวณ

การจัดการ
ข้อมูล

2
1
1

2
1
1

2
1
1

2
1
1
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4.2 ช่างพิมพ์
สมรรถนะเฉพาะตามลักษณะงานที่ปฏิบัติ
ความเข้าใจผู้อื่น
ระดับตาแหน่ง
ชำนำญงำนพิเศษ
ชำนำญงำน
ปฏิบัติงำน

การตรวจสอบความถูกต้องตาม
กระบวนงาน
3
2
1

3
2
1

ความรู้ความสามารถ และทักษะที่จาเป็นในการปฏิบัติงาน
ความรู้
ความสามารถที่ เรื่องกฎหมาย
ระดับตาแหน่ง
จาเป็นสาหรับ และกฎระเบียบ
การปฏิบัติงาน
ราชการ
ชำนำญงำนพิเศษ
3
2
ชำนำญงำน
2
1
ปฏิบัติงำน
1
1

ความผูกพันธ์ที่มีต่อส่วน
ราชการ
3
2
1

ทักษะ
การใช้
คอมพิวเตอร์

การใช้
ภาษาอังกฤษ

การ
คานวณ

การจัดการ
ข้อมูล

2
1
1

2
1
1

2
1
1

2
1
1

4.3 ช่างเทคนิค
สมรรถนะเฉพาะตามลักษณะงานที่ปฏิบัติ
ระดับตาแหน่ง
ชำนำญงำนพิเศษ
ชำนำญงำน
ปฏิบัติงำน

การคิดวิเคราะห์

การสืบเสาะหาข้อมูล

3
2
1

3
2
1

ความรู้ความสามารถ และทักษะที่จาเป็นในการปฏิบัติงาน
ความรู้
ความสามารถที่ เรื่องกฎหมาย
ระดับตาแหน่ง
จาเป็นสาหรับ และกฎระเบียบ
การปฏิบัติงาน
ราชการ
ชำนำญงำนพิเศษ
3
2
ชำนำญงำน
2
1
ปฏิบัติงำน
1
1

ความเข้าใจข้อแตกต่าง
ทางวัฒนธรรม
3
2
1

ความมั่นใจตนเอง
3
2
1

ทักษะ
การใช้
คอมพิวเตอร์

การใช้
ภาษาอังกฤษ

การ
คานวณ

การจัดการ
ข้อมูล

2
1
1

2
1
1

2
1
1

2
1
1
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4.4 ช่างไฟฟ้า
สมรรถนะเฉพาะตามลักษณะงานที่ปฏิบัติ
ระดับตาแหน่ง
ชำนำญงำนพิเศษ
ชำนำญงำน
ปฏิบัติงำน

การมุ่งความปลอดภัย
และการระวังภัย

การยึดมั่นใน
หลักเกณฑ์

3
2
1

3
2
1

ความรู้ความสามารถ และทักษะที่จาเป็นในการปฏิบัติงาน
ความรู้
ความสามารถที่ เรื่องกฎหมาย
ระดับตาแหน่ง
จาเป็นสาหรับ และกฎระเบียบ
การปฏิบัติงาน
ราชการ
ชำนำญงำนพิเศษ
3
2
ชำนำญงำน
2
1
ปฏิบัติงำน
1
1

กากรสั่งสมความรู้และ
ความเชี่ยวชาญในสาย
อาชีพ
3
2
1

ความละเอียด
รอบคอบและความ
ถูกต้อง
3
2
1

ทักษะ
การใช้
คอมพิวเตอร์
2
2
1

การ
การเขียน
ประสานงาน หนังสือราชการ
2
2
1

การบริหาร
ข้อมูล

2
2
1

2
2
1

4.5 ช่างเครื่องยนต์
สมรรถนะเฉพาะตามลักษณะงานที่ปฏิบัติ
ระดับตาแหน่ง
ชำนำญงำนพิเศษ
ชำนำญงำน
ปฏิบัติงำน

การมุ่งความปลอดภัย
และการระวังภัย

การยึดมั่นใน
หลักเกณฑ์

3
2
1

ความรู้ความสามารถ และทักษะที่จาเป็นในการปฏิบัติงาน
ความรู้
ความสามารถที่ เรื่องกฎหมาย
ระดับตาแหน่ง
จาเป็นสาหรับ และกฎระเบียบ
การปฏิบัติงาน
ราชการ
ชำนำญงำนพิเศษ
3
2
ชำนำญงำน
2
1
ปฏิบัติงำน
1
1

3
2
1

กากรสั่งสมความรู้และ
ความเชี่ยวชาญในสาย
อาชีพ
3
2
1

ความละเอียด
รอบคอบและความ
ถูกต้อง
3
2
1

ทักษะ
การใช้
คอมพิวเตอร์

การใช้
ภาษาอังกฤษ

การ
คานวณ

การจัดการ
ข้อมูล

2
1
1

2
1
1

2
1
1

2
1
1
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4.6 ผู้ปฏิบัติงานเกษตร
สมรรถนะเฉพาะตามลักษณะงานที่ปฏิบัติ
ระดับตาแหน่ง
ชำนำญงำนพิเศษ
ชำนำญงำน
ปฏิบัติงำน

การยึดมั่นใน
หลักเกณฑ์
3
2
1

การสั่งสมความรู้และ
ความเชี่ยวชาญใน
สายอาชีพ
3
2
1

ความรู้ความสามารถ และทักษะที่จาเป็นในการปฏิบัติงาน
ความรู้
ความสามารถที่ เรื่องกฎหมาย
ระดับตาแหน่ง
จาเป็นสาหรับ และกฎระเบียบ
การปฏิบัติงาน
ราชการ
ชำนำญงำนพิเศษ
3
2
ชำนำญงำน
2
1
ปฏิบัติงำน
1
1

ความละเอียดรอบคอบ
และความถูกต้องของ
งาน
3
2
1

จิตสานึกและ
รับผิดชอบต่อ
สิ่งแวดล้อม
3
2
1

ทักษะ
การใช้
คอมพิวเตอร์

การใช้
ภาษาอังกฤษ

การ
คานวณ

การจัดการ
ข้อมูล

2
1
1

2
1
1

2
1
1

2
1
1

