คู่มือ
การประเมินสมรรถนะในการปฏิบัติงาน
(Competency)
มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ
2560

การประเมินสมรรถนะในการปฏิบัติงาน เป็นองค์ประกอบหนึ่งของการประเมินผลการปฏิบัตงิ านของ
พนักงานมหาวิทยาลัย สมรรถนะในการปฏิบัติงาน หมายถึง พฤติกรรม ความรู้ ความสามารถ ทักษะ และ
ทัศนคติในการปฏิบัติงาน มี ๔ ประเภทได้แก่ สมรรถนะหลักมหาวิทยาลัย สมรรถนะหลักคณะ สมรรถนะ
ทางการบริหารและสมรรถนะประจาสายงาน โดยแจกแจงรายละเอียดได้ดังต่อไปนี้
สมรรถนะหลักมหาวิทยาลัย (University Core Competency) มี 5 ข้อ
1. S : Social Responsibility ความรับผิดชอบต่อสังคม
2. W : Work Smart การทางานอย่างชาญฉลาด
3. U : Unity ความเป็นหนึง่ เดียวกัน
4. C : Creativity ความคิดสร้างสรรค์
5. M : Morals ความยึดมั่นในคุณธรรม จริยธรรม
สมรรถนะทางการบริหาร (Managerial Competency) มี 6 ข้อ
1. ความเป็นผู้นา (Leadership)
2. การมีวิสัยทัศน์ (Visioning)
3. การวางกลยุทธ์ของหน่วยงาน/มหาวิทยาลัย (Strategic Orientation)
4. ศักยภาพเพื่อนาการเปลี่ยนแปลง (Change Management)
5. การควบคุมตนเอง (Self Control)
6. การสอนงานและมอบหมายงาน (Coaching and Empowering Others)
สมรรถนะประจาสายงาน (Functional Competency) มี 12 ข้อ
1. ทักษะการจัดการเรียนการสอน (Teaching and Learning skill)
2. ทักษะการวิจัย (Researching skill)
3. ทักษะการบริการวิชาการ (Academic service skill)
4. การคิดวิเคราะห์ (Analytical Thinking)
5. การมองภาพองค์รวม (Conceptual thinking)
6. การสืบหาข้อมูล (Information Seeking)
7. การดาเนินการเชิงรุก (Proactiveness)
8. การตรวจสอบความถูกต้องตามกระบวนงาน (Concern for Order)
9. ความยืดหยุ่นผ่อนปรน (Flexibility)
10. ศิลปะการสือ่ สารจูงใจ (Communication & Influencing)
11. การบริการที่ดี (Service mind)
12. สั่งสมความเชี่ยวชาญ (Expertise)
โดยวิธีให้ผลการประเมินทาได้โดยคุณลักษณะของผู้รับการประเมินกับคาจากัดความและรายละเอียด
คุณลักษณะในระดับขั้นความคาดหวังของสมรรถนะต่างๆ มีรายละเอียดดังตาราง นอกจากนี้ยังมี แบบประเมิน
สมรรถนะแนบอยู่ตอนท้ายคาจากัดความและรายละเอียดในแต่ละสมรรถนะ เพื่อช่วยให้การประเมินมีชัดเจน
และง่ายต่อการประเมินยิ่งขึ้น ซึ่งผู้ประเมินอาจนาแบบประเมินนี้ไปใช้ในการประเมินสมรรถนะของพนักงาน
มหาวิทยาลัยได้
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คาจากัดความและรายละเอียดสมรรถนะหลักมหาวิทยาลัย
(University Core Competency)
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สมรรถนะ
ความรับผิดชอบต่อสังคม
(S : Social
Responsibility)
ระดับที่ 1

ระดับที่ 2

ระดับที่ 3

ระดับที่ 4

ระดับที่ 5

คาจากัดความ
มีความเอาใจใส่ ตั้งใจ มุ่งมั่นต่อหน้าที่การงาน มีความรับผิดชอบในหน้าที่ของตนเอง หน้าที่ภายใน
ส่วนงาน หน้าที่ของพนักงานมหาวิทยาลัย ยึดถือประโยชน์ของมหาวิทยาลัยและส่วนรวม ส่งเสริม
และสนับสนุนงานของมหาวิทยาลัย ตอบสนองความต้องการของสังคม สือ่ สารและรับใช้สงั คม
ปฏิบัติตนมีความรับผิดชอบในหน้าที่ของตนเอง มีความรู้สกึ ว่าตนเองเป็นส่วนหนึง่ ของส่วนงานและ
มหาวิทยาลัย
 ใส่ใจในงานของตนเอง
 มุ่งมั่น ตั้งใจปฏิบัตหิ น้าที่ตามความรับผิดชอบของตนเอง
 รับทราบเรือ่ งทีส่ ่วนงานได้มีการประชาสัมพันธ์/การจัดกิจกรรมของส่วนงาน มหาวิทยาลัย
 เคารพและถือปฏิบัติตามแบบแผนและธรรมเนียมปฏิบัติของส่วนงานและมหาวิทยาลัย
แสดงสมรรถนะระดับที่ 1 และส่งเสริม สนับสนุนนกิจกรรมของส่วนงาน มหาวิทยาลัย
 มุ่งมั่นพัฒนางานที่ได้รับมอบหมายให้ดียงิ่ ขึ้น
 แสดงออกถึงความมุ่งมั่นที่จะช่วยเหลือ สนับสนุนกิจกรรมของส่วนงาน มหาวิทยาลัย
 แสดงออกถึงความเต็มใจที่จะสนับสนุนงานของส่วนงาน มหาวิทยาลัย
 แสวงหาโอกาสในการแสดงออกถึงการให้ความร่วมมือ สนับสนุนกิจกรรมทีม่ ีประโยชน์ของส่วน
งาน มหาวิทยาลัย หรือสังคม
แสดงสมรรถนะระดับที่ 2 และสร้างสรรค์ สนับสนุนในการดาเนินการกิจกรรมของส่วนงานและ
มหาวิทยาลัย
 คิดริเริม่ โครงการใหม่ๆ ทีเ่ ป็นประโยชน์ต่องานทีร่ ับผิดชอบ ส่วนงาน มหาวิทยาลัย สังคม
 แสดงความคิดเห็นที่เป็นประโยชน์เพือ่ ปรับปรุงกิจกรรมของส่วนงาน มหาวิทยาลัย สังคม
 มีเทคนิคจูงใจให้บุคลากรให้ความร่วมมือ/ให้ความสาคัญกับกิจกรรมของส่วนงาน มหาวิทยาลัย
แสดงสมรรถนะระดับที่ 3 และสื่อสารถึงกิจกรรมของส่วนงาน มหาวิทยาลัยให้บุคลากรภายในส่วน
งาน มหาวิทยาลัย สังคมรับทราบ
 ให้คาปรึกษา แนะนา มีแนวทางเพื่อปรับปรุงกิจกรรมของบุคลากร ส่วนงาน มหาวิทยาลัยให้ดี
ยิ่งขึ้น
 สื่อสาร ประชาสัมพันธ์กจิ กรรมต่างๆที่มีประโยชน์ของส่วนงาน มหาวิทยาลัยให้บุคคลภายใน
ภายนอกมหาวิทยาลัยรับทราบ
 ผลักดัน/ส่งเสริมให้บุคลากรเข้าร่วมกิจกรรมที่เป็นประโยชน์ของส่วนงาน มหาวิทยาลัย สังคม
แสดงสมรรถนะระดับที่ 4 และสามารถตัดสินใจได้ แม้จะมีความเสี่ยงเพื่อให้มหาวิทยาลัยบรรลุ
เป้าหมาย
 ตัดสินใจได้ โดยมีการคานึงผลได้ผลเสียอย่างชัดเจน และดาเนินการในกิจกรรมที่เป็นประโยชน์
เพื่อให้มหาวิทยาลัยและบุคลากรได้ประโยชน์สงู สุด
 บริหาร จัดการและทุ่มเทเวลา ตลอดจนทรัพยากร เพื่อให้ได้ประโยชน์สูงสุดต่อภารกิจของ
ส่วนงานตามที่วางแผนไว้
 ตอบสนองความต้องการของสังคม รับใช้สงั คม เสียสละหรือโน้มน้าวผู้อื่นให้เสียสละประโยชน์
ส่วนตนเพื่อประโยชน์ของมหาวิทยาลัย
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สมรรถนะ
คาจากัดความ
การทางานอย่างชาญฉลาด มีความรับผิดชอบในงาน มีความคิดริเริม่ กระตือรือร้น ใฝ่รู้ วางแผนการทางานอย่างเป็นระบบ
(W : Work Smart)
พัฒนากระบวนการทางาน ปรับปรุงงาน ทางานเสร็จทันเวลา งานมีคุณภาพ จัดสรรเวลาอย่าง
เหมาะสม แสวงหาโอกาสพัฒนาตนเอง รูจ้ ักการจัดการ หรือบริหารเวลาของตนเอง
ระดับที่ 1
แสดงความพยายามในการทางานที่ดี
 มุ่งมั่น พยายามทางานในหน้าที่ให้ดีและถูกต้อง
 ตรงต่อเวลา กระตือรือร้น ใฝ่เรียนรูส้ ิ่งใหม่ๆ
 มีความรับผิดชอบในงาน สามารถส่งงานได้ตามกาหนดเวลา
 แสดงความเห็นในเชิงปรับปรุงพัฒนาเมือ่ เห็นสิง่ ที่ก่อให้เกิดการสูญเปล่า หรือหย่อน
ประสิทธิภาพในงาน
ระดับที่ 2
แสดงสมรรถนะระดับที่ 1 และวางแผนการทางานของตนเอง สามารถทางานได้ผลงานตาม
เป้าหมายที่วางไว้
 จัดลาดับความสาคัญของงาน วางแผนการทางานประจาวันของตน
 กาหนดมาตรฐานหรือเป้าหมายในการทางานเพือ่ ให้ได้ผลงานที่ดี
 มีความละเอียดรอบคอบเอาใจใส่ ตรวจตราความถูกต้องของงาน เพื่อให้ได้งานที่มีคุณภาพ
 ทางานได้ผลงานตามเป้าหมายทีผ่ ู้บงั คับบัญชากาหนด หรือเป้าหมายของส่วนงาน
ระดับที่ 3
แสดงสมรรถนะระดับที่ 2 และสามารถทาให้ได้ผลงานทีม่ ีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น
 ปรับปรุงวิธีการทีท่ าให้งานดีขึ้น เร็วขึ้น มีคุณภาพดีขึ้น หรือมีประสิทธิภาพมากขึ้น
 ประยุกต์ใช้เทคนิควิธีการต่างๆ เพือ่ ปรับปรุงกระบวนการทางาน
 มีความคิดริเริม่ ขั้นตอน วิธีการทางานใหม่ๆ เสมอ
 แสวงหาโอกาสที่จะเรียนรู้งานใหม่ๆ เพื่อพัฒนาตนเองและความก้าวหน้าในงาน
ระดับที่ 4
แสดงสมรรถนะระดับที่ 3 และให้คาแนะนา ความคิดเห็นทีม่ ีประโยชน์แก่ผู้อื่น
 อธิบายให้เพือ่ นร่วมงานเข้าใจถึงปัญหาและผลกระทบที่อาจเกิดขึ้นจากการทางานทีผ่ ิดพลาด
 แนะนา ถ่ายทอดวิธีการทางานที่มปี ระสิทธิภาพให้เพื่อนร่วมงาน
 สามารถให้คาแนะนา ความคิดเห็นที่มปี ระโยชน์ในการปรับปรุงพัฒนาระบบการทางานของ
เพื่อนร่วมงาน
 เป็นตัวอย่างที่ดีในการทางานและความประพฤติ
ระดับที่ 5
แสดงสมรรถนะที่ 4 และทุม่ เทเวลาและทรัพยากรเพื่อประโยชน์ขององค์กร
 บริหาร จัดการ ปรับปรุงระบบงาน ขั้นตอนการทางาน ทุ่มเทเวลา ทรัพยากรให้คุ้มค่า เกิด
ประโยชน์สูงสุดต่อองค์กร และสร้างความพึงพอใจแก่ผู้รบั บริการมากทีส่ ุด
 ดูแล ปรับปรุง พัฒนา การให้บริการให้เกิดประโยชน์ต่อผู้รบั บริการ สร้างคุณค่าเพิ่มและความ
พึงพอใจ
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สมรรถนะ
ความเป็นหนึ่งเดียวกัน
(U : Unity)

คาจากัดความ
ความเข้าใจบทบาทและหน้าที่ของตนเองในฐานะทีเ่ ป็นสมาชิกหนึ่งของทีม รวมทัง้ การมีส่วนร่วมใน
การทางาน ให้เกียรติ ให้ความร่วมมือ ร่วมใจในการแก้ไขปัญหา แลกเปลี่ยนประสบการณ์และความ
คิดเห็นต่าง ๆ กับสมาชิกในทีม

ระดับที่ 1

ทาหน้าที่ของตนในทีมให้สาเร็จ
 รับรู้และเข้าใจบทบาทและหน้าที่ของตนเอง
 เข้าร่วมประชุมกับทีมงานเพือ่ รับรู้ถึงเป้าหมาย และความคืบหน้าของงาน
 ให้ข้อมูลรายละเอียดต่าง ๆ ได้ครบถ้วนตามที่สมาชิกในทีมร้องขอ
 สามารถปฏิบัติงานให้บรรลุเป้าหมายของทีมงานได้
แสดงพฤติกรรมและสมรรถนะระดับที่ 1 และมีส่วนร่วมในการกาหนดภารกิจและเป้าหมาย
ของทีม
 มีเป้าหมายของการทางานร่วมกันและช่วยสมาชิกในการทางานให้บรรลุเป้าหมายของทีม
 กระตุ้นจูงใจให้สมาชิกในทีมแลกเปลี่ยนความคิดเห็นซึง่ กันและกัน
 ชี้ให้สมาชิกเห็นถึงอุปสรรคหรือปัญหาที่คาดว่าจะเกิดขึ้นของทีมงาน
 นาเสนอแนวทางเลือกในการแก้ไขปัญหาที่เกิดขึ้นของสมาชิกในทีม
แสดงพฤติกรรมและสมรรถนะระดับที่ 2 และกระตุ้นให้สมาชิกมีส่วนร่วมในการตัดสินใจของทีม
 เห็นคุณค่าและความสาคัญถึงความหลากหลายของทัศนคติ ความสามารถของสมาชิก
 ส่งเสริมบรรยากาศของการสนับสนุน การยอมรับและเปิดเผยข้อมูลซึง่ กันและกันภายในทีม
 แก้ไขปัญหาความขัดแย้งทีเ่ กิดขึ้นของสมาชิกในทีม
 สนับสนุนความเป็นหนึ่งเดียวกันมากกว่าการแข่งขันกัน
แสดงพฤติกรรมและสมรรถนะระดับที่ 3 และกาหนดบทบาทและหน้าที่ของสมาชิกในทีม
 วิเคราะห์ วิจารณ์และให้ข้อเสนอแนะขั้นตอนการทางานที่ไม่มีประสิทธิภาพ และเสนอแนะ
วิธีการปรับปรุงอย่างสร้างสรรค์ สุภาพและให้เกียรติ
 ส่งเสริมบรรยากาศของการมีส่วนร่วม และความผูกพันต่อเป้าหมายของทีม
 วิเคราะห์หาข้อสรุปและนาความคิดเห็นของทีมงานไปปฏิบตั ิ
 สอนสมาชิกในการทางานเป็นทีมให้บรรลุผลสาเร็จ
แสดงพฤติกรรมและสมรรถนะระดับที่ 4 และสามารถนาทีมให้ปฏิบัติภารกิจให้ได้ผลสาเร็จ
 กาหนดกลยุทธ์และทิศทางของทีมงานโดยเชื่อมโยงกับเป้าหมายของส่วนงาน
 ติดตามและประเมินผลการทางานของสมาชิกในทีมอย่างต่อเนื่อง
 ให้คาปรึกษาแนะนาแก่สมาชิกในทีมถึงแนวทางและวิธีการทางานให้มปี ระสิทธิภาพ
 สนับสนุนให้สมาชิกในทีมทางานร่วมกับทีมงานอื่น ทั้งภายในและภายนอกส่วนงาน

ระดับที่ 2

ระดับที่ 3

ระดับที่ 4

ระดับที่ 5
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สมรรถนะ
ความคิดสร้างสรรค์
(C : Creativity)
ระดับที่ 1

ระดับที่ 2

ระดับที่ 3

ระดับที่ 4

ระดับที่ 5

คาจากัดความ
ความสามารถในการคิดริเริ่ม สร้างสรรค์ นาเสนอแนวคิดใหม่ๆ ในการปรับปรุงและพัฒนา
ประสิทธิภาพในการทางานทัง้ ในระดับบุคคล ส่วนงาน และระดับมหาวิทยาลัย
พยายามใช้วิธีการใหม่ๆ ทีส่ ร้างสรรค์ในการทางานเพื่อมาทดแทนวิธีการที่ใช้อยู่เดิมในการ
ปฏิบัติงานอย่างเต็มใจ
 ใฝ่รู้ กระตือรือร้น มีความพร้อมรับการเปลี่ยนแปลงสิง่ ใหม่เพื่อเติมเต็มความรู้ ความสามารถ
ของตนเอง
 กล้าคิดกล้าแสดงออก มีความคิด มุมมองแบบกว้างและยืดหยุ่น มีทักษะการฟังที่ดี
 แสดงออกถึงความเต็มใจขอคาแนะนาจากผู้อื่นและรับฟังความคิดเห็นทีห่ ลากหลายในการ
พัฒนาความคิดริเริ่ม สร้างสรรค์ในการทางาน
 สามารถประยุกต์ใช้วิธีการต่างๆ เพื่อพัฒนา ปรับปรุงการทางานของตนเอง
แสดงสมรรถนะระดับที่ 1 และสร้างสรรค์หมั่นปรับปรุงกระบวนการทางานของตนอย่างสม่าเสมอ
 นาขั้นตอนการทางานใหม่ๆ มาทดลองใช้ปฏิบัติ
 แสดงความคิดริเริ่ม สร้างสรรค์ในการแก้ไขปัญหาที่เกิดขึ้นในงานของตนเอง/ส่วนงาน
/ในที่ประชุม
 คิดริเริม่ สร้างสรรค์ขั้นตอนการทางานใหม่ๆ จากความผิดพลาดและความสาเร็จในงานที่
เกิดขึ้น
 แสวงหาโอกาสที่จะเรียนรู้และพัฒนาตนเองให้มีความคิดริเริม่ สร้างสรรค์ในการทางานอยู่เสมอ
แสดงสมรรถนะระดับที่ 2 และคิดนอกกรอบ มีมุมมองที่แตกต่างเพื่อปรับเปลี่ยนการดาเนินงาน
ใหม่ในส่วนงานเพื่อให้งานมีประสิทธิภาพ
 ให้อิสระในความคิดของตนเอง เพื่อคิดริเริ่ม สร้างสรรค์ขั้นตอนหรือวิธีการทางานใหม่ๆให้กบั
ส่วนงาน
 มีการประเมินประสิทธิภาพของผลงานทีเ่ กิดขึ้นจากความคิดริเริ่มสร้างสรรค์ของตน
 มีเทคนิคในการจูงใจ/ถ่ายทอดมุมมองความคิด/แสดงความคิดเห็นให้สมาชิกในทีมให้
ความสาคัญกับความคิดริเริม่ สร้างสรรค์มีประโยชน์ในการทางาน
 แสวงหาทางออกของปัญหาหรืออุปสรรคที่เกิดขึ้นในการทางานจากการระดมสมองของ
ทีมงาน
แสดงสมรรถนะระดับที่ 3 และสร้างสรรค์สิ่งใหม่ๆ ในส่วนงาน มหาวิทยาลัย
 สามารถคิดหาแนวทางแก้ไขปัญหา และตัดสินใจตามสภาพแวดล้อมของปัญหาได้ ภายใต้
อุปสรรคและความจากัดของทรัพยากรต่างๆ
 คิดริเริม่ โครงการหรือกิจกรรมใหม่ๆ ทีม่ ีผลเกี่ยวเนื่องกับส่วนงานต่างๆ ในมหาวิทยาลัย
 นาเสนอแนวทางใหม่ๆ ในการลดขั้นตอนการทางานที่ไม่มปี ระสิทธิภาพ
 คิดหาวิธีการใหม่ๆ ทีจ่ ะลดค่าใช้จ่ายและต้นทุนที่เกิดขึ้นของส่วนงาน
แสดงสมรรถนะระดับที่ 4 และและสร้างนวัตกรรมในมหาวิทยาลัย
 นาเสนอแนวคิดใหม่ๆ ที่ใช้ในการปรับเปลี่ยนระบบงานทั่วทัง้ มหาวิทยาลัย
 หาวิธีการที่แตกต่างไปจากเดิมทีเ่ คยปฏิบัติในการแก้ไขปัญหาในสถานการณ์ที่มีความเสี่ยงสูง
 คิดริเริม่ โครงการใหม่ๆ ทีม่ ีผลต่อภาพลักษณ์หรือผู้ใช้บริการของมหาวิทยาลัย
 แสดงความคิดเห็นของตนเองที่แตกต่างไปจากบุคคลในระดับที่สงู กว่า
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สมรรถนะ
คาจากัดความ
ความยึดมั่นในคุณธรรม มีคุณธรรม จริยธรรม ซื่อสัตย์สจุ ริต ปฏิบัตงิ านด้วยความโปร่งใส มีวินัยในตนเอง ยึดมั่นในหลัก
จริยธรรม (M : Morals) คุณธรรม จริยธรรมในวิชาชีพ รักษาวาจา เชื่อถือและไว้วางใจได้เสมอ
ระดับที่ 1

ระดับที่ 2

ระดับที่ 3

ระดับที่ 4

ระดับที่ 5

ปฏิบัติหน้าที่ด้วยความสุจริต
 ปฏิบัติหน้าที่ด้วยความโปร่งใส ซื่อสัตย์สจุ ริต ถูกต้องตามหลักกฎหมาย จริยธรรมและระเบียบ
วินัย
 ซื่อตรง ไม่คดโกง ไม่ใช้เวลาและทรัพย์สินของส่วนงานเพื่อประโยชน์ของตนเอง
 แสดงออกถึงการยอมรับผิดในงานที่ตนรับผิดชอบโดยไม่กล่าวโทษผู้อื่น
 รักษาความลับของส่วนงาน โดยไม่นาไปบอกกล่าวให้ผู้อื่นรับรู้
แสดงสมรรถนะระดับที่ 1 และเชื่อถือได้
 รักษาวาจา พูดความจริง ตรงไปตรงมา ไม่บิดเบือนอ้างข้อยกเว้นให้ตนเอง
 ตักเตือนสมาชิกในทีม เมื่อทาผิดระเบียบหรือกฎของมหาวิทยาลัย
 รักษาคุณความดี ละเว้นความชั่ว ตามค่านิยมที่ดีของศาสนาและสังคม
 มีจิตสานึกและความภาคภูมิใจในความเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย อุทิศแรงกายแรงใจผลักดันให้
ภารกิจหลักของตนและส่วนงานบรรลุผล
แสดงสมรรถนะระดับที่ 2 และยึดมั่นในหลักการ
 มีสัจจะ รักษาคาพูด คามั่นสัญญา และสุจริตโปร่งใสอย่างเสมอต้นเสมอปลาย
 กระตุ้นจูงใจให้สมาชิกในทีมรักษาจรรยาบรรณ ปฏิบัติตามระเบียบวินัย มีความซื่อสัตย์ในการ
ทางาน
 อดทน อดกลั้นต่อสิ่งไม่ดงี าม สิง่ ล่อตาล่อใจ ทีจ่ ะนาไปสู่ความไม่เหมาะสม
 หนักแน่น สงบ สุภาพ ในสถานการณ์สับสน ตึงเครียด หรือยั่วยุ รวมถึงยืนหยัดบนความถูกต้อง
ไม่แสดงความท้อถอยต่ออุปสรรคและความยากลาบาก
แสดงสมรรถนะระดับที่ 3 และธารงความถูกต้อง
 เป็นตัวอย่างที่ดีของพนักงานมหาวิทยาลัยในการยึดมั่นคุณธรรม จริยธรรม และจรรยาบรรณ
ของวิชาชีพ
 ถ่ายทอดหลักจรรยาบรรณของมหาวิทยาลัยให้กับบุคคลภายนอกรับรู้ได้
 เข้มงวดในการรักษาระเบียบ วินัย และความเรียบร้อย ถูกต้องในการปฏิบัติงานอย่างสม่าเสมอ
 พัฒนาระบบงานเพือ่ ให้พนักงานมหาวิทยาลัยปฏิบัติได้ด้วยความเปิดเผย โปร่งใส สามารถ
ตรวจสอบถ่วงดุลกันได้
แสดงสมรรถนะระดับที่ 4 และอุทิศตนเพื่อความยุติธรรม
 กล้าตัดสินใจ ปฏิบัติงานด้วยความถูกต้อง โปร่งใส เป็นธรรม แม้ผลของการปฏิบัติอาจสร้างศัตรู
หรือก่อความไม่พอใจให้แก่ผู้ที่เกี่ยวข้องหรือเสียประโยชน์
 ยืนหยัดเพื่อพิทักษ์ความถูกต้อง ชื่อเสียงของส่วนงานและมหาวิทยาลัย แม้อาจทาให้มีผเู้ สีย
ประโยชน์หรือเกิดความไม่พอใจก็ตาม
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คาจากัดความและรายละเอียดเกี่ยวกับสมรรถนะทางการบริหาร
(Managerial Competency)
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สมรรถนะ
ความเป็นผู้นา
(Leadership)
ระดับที่ 1

ระดับที่ 2

ระดับที่ 3

ระดับที่ 4

ระดับที่ 5

คาจากัดความ
ความสามารถในการวางตนและเป็นตัวอย่างที่ดี การมีศลิ ปะในการโน้มน้าว จูงใจ กระตุ้นและให้
กาลังใจแก่ผรู้ ่วมงานเพื่อให้เกิดความร่วมมือในการปฏิบัตงิ านเต็มประสิทธิภาพและบรรลุ
วัตถุประสงค์ของมหาวิทยาลัย
บริหารการประชุมได้ดีและคอยชี้แจงข่าวสารความเป็นไปอยู่เสมอ
 กาหนดประเด็นหัวข้อในการประชุม วัตถุประสงค์ ควบคุมเวลา และแจกแจงหน้าที่รบั ผิดชอบ
ให้แก่บุคคลในกลุ่มได้
 แจ้งข่าวสารให้ผทู้ ี่จะได้รับผลกระทบจากการตัดสินใจรับทราบอยู่เสมอ แม้ไม่ได้ถูกกาหนดให้
ต้องกระทา
 อธิบายเหตุผลในการตัดสินใจให้ผู้ทเี่ กี่ยวข้องทราบ
 ปฏิบัติต่อสมาชิกในทีมด้วยความยุติธรรม
แสดงสมรรถนะระดับที่ 1 และเป็นผู้นาในการทางานของกลุม่
 ลงมือกระทาการเพื่อช่วยให้กลุ่มปฏิบัตหิ น้าที่ได้อย่างเต็มประสิทธิภาพ
 กาหนดเป้าหมายทิศทางที่ชัดเจน ใช้โครงสร้างทีเ่ หมาะสม เลือกคนให้เหมาะกับงาน หรือใช้
วิธีการอื่นๆเพือ่ ช่วยสร้างสภาวะที่จะทาให้กลุ่มทางานได้ดีขนึ้
 เปิดใจกว้างรับฟังความคิดเห็นของผู้อื่นเพื่อสนับสนุนให้กลุ่มหรือกระบวนการปฏิบัติงานมี
ประสิทธิภาพยิ่งขึ้น
 สร้างขวัญกาลังใจในการปฏิบัตงิ าน หรือให้โอกาสผู้ใต้บังคับบัญชาในการแสดงศักยภาพการ
ทางานอย่างเต็มที่ เพื่อเสริมประสิทธิภาพ
แสดงสมรรถนะระดับที่ 2 และให้การดูแลและช่วยเหลือทีมงาน
 เป็นทีป่ รึกษาและช่วยเหลือทีมงาน
 ปกป้องทีมงาน และชื่อเสียงของส่วนงาน มหาวิทยาลัย
 จัดหาบุคลากร ทรัพยากร หรือข้อมูลทีส่ าคัญมาให้ทีมงาน
 ช่วยเหลือให้ทีมงานเข้าใจถึงการปรับเปลี่ยนที่เกิดขึ้นภายในองค์กรและความจาเป็นในการ
ปรับเปลี่ยนนั้น ๆ
แสดงสมรรถนะระดับที่ 3 และประพฤติตนเหมาะสมกับการเป็นผู้นา
 กาหนดธรรมเนียมปฏิบัตปิ ระจากลุ่มและประพฤติตนเป็นแบบอย่างที่ดีแก่ทมี งาน
 ยึดหลักธรรมาภิบาล ( Good Governance) (นิติธรรม คุณธรรม โปร่งใส การมีส่วนร่วม ความ
รับผิดชอบ ความคุ้มค่า) ในการปกครองทีมงาน และผู้ใต้บังคับบัญชา
 สนับสนุนการมีส่วนร่วมของทีมงาน ผู้ใต้บังคับบัญชาในการอุทิศตนให้กับการปฏิบัติงานเพื่อ
สนองนโยบายขององค์กร
แสดงสมรรถนะระดับที่ 4 และแสดงวิสัยทัศน์ที่ชัดเจนต่อทีมงาน และผู้ใต้บังคับบัญชา
 สื่อสารวิสัยทัศน์ที่มีพลัง สามารถรวมใจคนและสร้างแรงบันดาลใจให้ผู้ใต้บงั คับบัญชาสามารถ
ปฏิบัติงานให้ภารกิจสาเร็จลุล่วงได้จริง
 เป็นผู้นาในการปรับเปลี่ยนขององค์กร ผลักดันให้การปรับเปลี่ยนดาเนินไปได้อย่างราบรื่นและ
ประสบความสาเร็จได้ด้วยกลยุทธ์และวิธีการดาเนินการที่เหมาะสม
 มีวิสัยทัศน์ในการเล็งเห็นการเปลี่ยนแปลงในอนาคต และเตรียมการสร้างกลยุทธ์ให้กับองค์กร
ในการรับมือกับการเปลี่ยนแปลงนั้น ๆ
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สมรรถนะ
การมีวิสัยทัศน์
(Visioning)
ระดับที่ 1

ระดับที่ 2

ระดับที่ 3

ระดับที่ 4

ระดับที่ 5

คาจากัดความ
ความสามารถในการกาหนดวิสัยทัศน์ ภารกิจ และเป้าหมายการทางานของหน่วยงานที่ชัดเจนให้
ตอบสนองต่อวิสัยทัศน์และเป้าหมายของมหาวิทยาลัย และสามารถผลักดันและกระตุ้นให้ผู้อื่น
ความร่วมแรงร่วมใจเพื่อให้ภารกิจบรรลุวัตถุประสงค์
รู้และเข้าใจวิสัยทัศน์ขององค์กร
 รู้เข้าใจและสามารถอธิบายให้ผู้อนื่ เข้าใจได้ว่างานที่ทาอยู่นั้นเกี่ยวข้องหรือตอบสนองต่อ
วิสัยทัศน์ของมหาวิทยาลัยอย่างไร
 เชื่อมโยงวิสัยทัศน์ของหน่วยงานกับเป้าหมาย วัตถุประสงค์และกลยุทธ์ขององค์กรโดยรวมได้
แสดงสมรรถนะระดับที่ 1 และให้ผู้อื่นได้มสี ่วนร่วมในการกาหนดวิสัยทัศน์
 อธิบายให้ผอู้ ื่นรู้และเข้าใจวิสัยทัศน์และเป้าหมายการทางานของหน่วยงานภายใต้ภาพรวม
ของมหาวิทยาลัยได้
 แลกเปลี่ยนข้อมูลรวมถึงรับฟังความคิดเห็นของผู้อื่นเพื่อประกอบการกาหนดวิสัยทัศน์
 แบ่งปันความรับผิดชอบในการกาหนดวิสัยทัศน์ระยะยาวโดยให้ผู้อื่นได้มสี ่วนร่วมหรือแสดง
ความคิดเห็นด้วย
แสดงสมรรถนะระดับที่ 2 และสร้างแรงจูงใจให้ผู้อื่นเต็มใจทีจ่ ะปฏิบัติตามวิสัยทัศน์
 โน้มน้าวให้สมาชิกในทีมเกิดความเต็มใจและกระตือรือร้นทีจ่ ะปฏิบัตหิ น้าที่ของตนเองเพื่อ
ตอบสนองต่อวิสัยทัศน์
 ให้คาปรึกษาแนะนาแก่สมาชิกในทีมถึงแนวทางในการทางานโดยยึดถือวิสัยทัศน์และเป้าหมาย
ขององค์กรเป็นสาคัญ
 สามารถสอนงานและการปฏิบัตงิ านของสมาชิกในทีมบรรลุเป้าหมายตามวิสัยทัศน์ได้
 ถ่ายทอดวิสัยทัศน์ของหน่วยงานที่ดูแลรับผิดชอบอยู่ด้วยวิธีสร้างแรงบันดาลใจ
ความกระตือรือร้นและความร่วมแรงร่วมใจให้บรรลุวสิ ัยทัศน์นั้น
แสดงสมรรถนะระดับที่ 3 และใช้วิสัยทัศน์มาช่วยกาหนดนโยบายในงาน
 มีการพัฒนาปรับปรุงนโยบายใหม่ๆ เพื่อตอบสนองต่อการนาวิสัยทัศน์
 คิดนอกกรอบ นาเสนอความคิดใหม่เพือ่ ใช้กาหนดนโยบายในงานเพื่อประโยชน์หรือโอกาสของ
องค์กรโดยรวมอย่างที่ไม่มีผู้ใดคิดมาก่อน
แสดงสมรรถนะระดับที่ 4 และกาหนดนโยบายให้สอดคล้องกับวิสัยทัศน์ของมหาวิทยาลัย
 กาหนดเป้าหมาย และทิศทางงานในมหาวิทยาลัยด้วยความเข้าใจอย่างแจ่มแจ้งว่า เป้าหมาย
เหล่านั้นสอดคล้องเพื่อให้บรรลุวิสัยทัศน์ ภารกิจ มหาวิทยาลัย
 คาดการณ์ได้ว่าสถานการณ์ในมหาวิทยาลัยอาจได้รับผลกระทบอย่างไรจากกการเปลี่ยนแปลง
ทุกด้านทั้งภายในและภายนอกประเทศ และเสนอกลยุทธ์เพือ่ ให้มหาวิทยาลัยได้รบั ประโยชน์
สูงสุดจากการเปลี่ยนแปลง
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สมรรถนะ
การวางกลยุทธ์ของ
หน่วยงาน
(Strategic
Orientation)
ระดับที่ 1

ระดับที่ 2

ระดับที่ 3

ระดับที่ 4

ระดับที่ 5

คาจากัดความ
ความเข้าใจวิสัยทัศน์และนโยบาย และสามารถนามาประยุกต์ใช้ในการกาหนด
กลยุทธ์ของหน่วยงานภายในมหาวิทยาลัยได้
รู้และเข้าใจนโยบายของมหาวิทยาลัย ว่ามีความเกี่ยวโยงกับหน้าที่ความรับผิดชอบของหน่วยงาน
 เข้าใจนโยบาย ภารกิจ รวมทัง้ กลยุทธ์ของมหาวิทยาลัย ว่าสัมพันธ์เชื่อมโยงกับภารกิจของ
หน่วยงานที่ตนดูแลรับผิดชอบอย่างไร
 สามารถวิเคราะห์ปัญหา อุปสรรคหรือโอกาสของหน่วยงานได้
 สามารถอธิบายความเกี่ยวโยงของนโยบายมหาวิทยาลัย ภารกิจของหน่วยงานได้อย่างถูกต้องเป็น
รูปธรรม
แสดงสมรรถนะระดับที่ 1 และนาประสบการณ์มาประยุกต์ใช้ในการกาหนดกลยุทธ์ของหน่วยงานได้
 ประยุกต์ใช้ประสบการณ์ในการกาหนดกลยุทธ์ของหน่วยงานที่ตนดูแลรับผิดชอบให้สอดคล้องกับ
กลยุทธ์ของมหาวิทยาลัยและสามารถบรรลุภารกิจที่กาหนดไว้ได้
 ใช้ความรู้ความเข้าใจด้านการบริหารมาปรับกลยุทธ์ให้เหมาะสมกับสถานการณ์ทเี่ ปลี่ยนแปลงได้
 สามารถกาหนดกลยุทธ์ของหน่วยงานทีส่ อดคล้องกับกลยุทธ์ของมหาวิทยาลัย
แสดงสมรรถนะระดับที่ 2 และประยุกต์ทฤษฎีหรือแนวคิดซับซ้อนมาใช้ในการกาหนดกลยุทธ์ในการ
ปฏิบัติงานในอนาคต
 ประยุกต์ทฤษฎีหรือแนวคิดซับซ้อน ในการคิดและพัฒนาเป้าหมายหรือกลยุทธ์ของหน่วยงานที่ตน
ดูแลรับผิดชอบ
 คิดโครงการ แผนงานทีผ่ ลสัมฤทธิม์ ีประโยชน์ระยะยาว หรือประยุกต์แนวทางปฏิบัตทิ ี่ประสบ
ความสาเร็จ (Best Practice) หรือผลการวิจัยต่าง ๆ มากาหนดแผนงานเชิงกลยุทธ์ในหน่วยงานที่
ตนดูแลรับผิดชอบ
แสดงสมรรถนะระดับที่ 3 และเชื่อมโยงสถานการณ์ในประเทศเพื่อกาหนดกลยุทธ์ในการปฏิบัติงาน
ทั้งในปัจจุบันและอนาคต
 ประเมินและเชื่อมโยงสถานการณ์ ประเด็น หรือปัญหาทางเศรษฐกิจ สังคม การเมือง
ภายในประเทศที่ซบั ซ้อนโดยมองภาพในลักษณะองค์รวมเพือ่ ใช้ในการกาหนดกลยุทธ์
 คิดแผนหรือกลยุทธ์เชิงรุกในการปฏิบัติงานของหน่วยงาน เพื่อตอบสนองโอกาสหรือประเด็น
ปัญหาที่เกิดขึ้นจากสถานการณ์ของหน่วยงานทีเ่ ปลี่ยนแปลงไป
แสดงสมรรถนะระดับที่ 4 และปรับเปลี่ยนทิศทางกลยุทธ์ให้สอดคล้องกับบริบทที่เปลี่ยนแปลง
 มีการปรับเปลี่ยนแผนกลยุทธ์ให้สอดคล้องกับบริบทที่เปลี่ยนแปลงและมีการประเมินความเสี่ยง
อย่างต่อเนื่อง
 สรรค์สร้างและบูรณาการองค์ความรู้ใหม่มาใช้ในมหาวิทยาลัย โดยพิจารณาจากบริบทของ
มหาวิทยาลัยในภาพรวมและปรับให้เหมาะสม ปฏิบัติได้จริง
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สมรรถนะ
ศักยภาพเพื่อนาการ
เปลี่ยนแปลง
(Change Management)
ระดับที่ 1

ระดับที่ 2

ระดับที่ 3

ระดับที่ 4

ระดับที่ 5

คาจากัดความ
ความตั้งใจและความสามารถในการกระตุ้นผลักดันสมาชิกในองค์กรให้เกิดความต้องการจะ
ปรับเปลี่ยนไปในแนวทางการทีเ่ ป็นประโยชน์ต่อองค์กร รวมถึงการสื่อสารให้ผู้อื่นรับรู้ เข้าใจ และ
ดาเนินการให้การเปลี่ยนแปลงนั้นเกิดขึ้นจริง
เห็นความจาเป็นของการปรับเปลี่ยน
 เห็นความจาเป็นของการปรับเปลี่ยน สามารถกาหนดทิศทางและขอบเขตของการปรับเปลี่ยน
ที่ควรเกิดขึ้นภายในองค์กรได้
 เข้าใจถึงความจาเป็นในการปรับเปลี่ยน และปรับพฤติกรรมให้สอดคล้องกับการปรับเปลี่ยน
นั้น
แสดงสมรรถนะระดับที่ 1 และสนับสนุนให้ผู้อื่นเข้าใจการปรับเปลี่ยนที่จะเกิดขึ้น
 ช่วยเหลือให้ผู้อื่นเข้าใจถึงความจาเป็นและประโยชน์ของการเปลี่ยนแปลงนั้น
 สนับสนุนความพยายามในการปรับเปลี่ยนองค์กร พร้อมทั้งเสนอแนะวิธีการและมีส่วนร่วมใน
การปรับเปลี่ยนดังกล่าว
แสดงสมรรถนะระดับที่ 2 และกระตุ้น และสร้างแรงจูงใจให้ผู้อื่นเห็นความสาคัญของการ
ปรับเปลี่ยนทีเ่ กิดขึ้น
 กระตุ้น สร้างแรงจูงใจให้ผู้อื่นเห็นความสาคัญของการปรับเปลี่ยน เพือ่ ให้เกิดความร่วมแรง
ร่วมใจ
 เปรียบเทียบให้เห็นว่าสิ่งที่ปฏิบัติอยู่ในปัจจุบันกับสิ่งทีจ่ ะเปลี่ยนแปลงไปนั้นแตกต่างกันใน
สาระสาคัญอย่างไร
 สร้างความเข้าใจให้เกิดขึ้นแก่ผทู้ ี่ยังไม่ยอมรับการเปลี่ยนแปลงนั้น
แสดงสมรรถนะระดับที่ 3 และวางแผนงานที่ดเี พื่อรับการปรับเปลี่ยนในองค์กร
 สร้างวิสัยทัศน์และชี้ให้เห็นผลสัมฤทธิ์จากความพยายามในการปรับเปลีย่ นองค์กรที่กาลังจะ
ดาเนินการ
 วางแผนอย่างเป็นระบบและชี้ให้เห็นประโยชน์ของการปรับเปลี่ยน
 เตรียมแผน และติดตามการบริหารการเปลี่ยนแปลงอย่างสม่าเสมอ
แสดงสมรรถนะระดับที่ 4 และดาเนินการตามแผนให้เกิดการเปลี่ยนแปลงอย่างมีประสิทธิภาพ
 เป็นผู้นาในการปรับเปลี่ยนขององค์กร ผลักดันให้การปรับเปลี่ยนสามารถดาเนินไปได้อย่าง
ราบรื่นและประสบความสาเร็จ
 สร้างขวัญกาลังใจ และความเชื่อมั่นในการขับเคลือ่ นให้เกิดการปรับเปลี่ยน
อย่างมีประสิทธิภาพ
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สมรรถนะ
การควบคุมตนเอง
(Self Control)
ระดับที่ 1

ระดับที่ 2

ระดับที่ 3

ระดับที่ 4

ระดับที่ 5

คาจากัดความ
ความสามารถในการควบคุมอารมณ์ และพฤติกรรมในสถานการณ์ที่อาจถูกยั่วยุหรือเผชิญหน้ากับ
ความไม่เป็นมิตร หรือต้องทางานภายใต้สภาวะกดดัน รวมถึงความอดทนอดกลั้น เมื่ออยู่ใน
สถานการณ์ทกี่ ่อความเครียดอย่างต่อเนือ่ ง
ไม่แสดงพฤติกรรมที่ไม่เหมาะสม
 ไม่แสดงพฤติกรรมที่ไม่สุภาพหรือไม่เหมาะสมในทุกสถานการณ์
 อดกลั้นไม่แสดงพฤติกรรมหุนหันพลันแล่น
แสดงสมรรถนะระดับที่ 1 และหลีกเลี่ยงหรือเบี่ยงเบนสถานการณ์ที่ทาให้เกิดความรุนแรงทาง
อารมณ์
 รู้เท่าทันอารมณ์ของตนเองและควบคุมได้อย่างเหมาะสม อาจหลีกเลี่ยงจากสถานการณ์
(ที่ทาให้เกิดความรุนแรงทางอารมณ์) ชั่วคราวหากกระทาได้ หรืออาจเปลี่ยนหัวข้อสนทนา
หรือ หยุดพักชั่วคราวเพื่อสงบสติอารมณ์
แสดงสมรรถนะระดับที่ 2 และมีพฤติกรรมตอบโต้ได้อย่างสงบ แม้จะถูกยั่วยุจากฝ่ายตรงข้าม
 รู้สึกได้ถึงความรุนแรงทางอารมณ์ในระหว่างการสนทนา หรือการปฏิบัติงาน เช่น ความโกรธ
ความผิดหวังหรือความกดดัน แต่ไม่แสดงออกและไม่โต้ตอบรุนแรงแม้จะถูกยั่วยุจากฝ่ายตรงข้าม
และยังครองสติปฏิบัติตนต่อไปได้อย่างสงบ
 สามารถเลือกใช้วิธีการแสดงออกทีเ่ หมาะสมเพื่อไม่ให้เกิดผลในเชิงลบทัง้ ต่อตนเองและผู้อื่น
แสดงสมรรถนะระดับที่ 3 และมีพฤติกรรมตอบโต้ได้อย่างสร้างสรรค์ เพื่อแก้ไขสถานการณ์ที่ทาให้
เกิดความรุนแรงทางอารมณ์
 รู้สึกถึงความรุนแรงทางอารมณ์ในระหว่างการสนทนา หรือการปฏิบัตงิ าน แต่สามารถเลือก
วิธีการแสดงออกในทางสร้างสรรค์เพื่อแก้ไขสถานการณ์ให้ดขี ึ้น
 สามารถจัดการกับความเครียดหรือผลทีอ่ าจเกิดขึ้นจากภาวะกดดันทางอารมณ์ได้อย่างมี
ประสิทธิภาพ
 ประยุกต์ใช้วิธีการเฉพาะตน หรือวางแผนล่วงหน้าเพื่อจัดการกับความเครียดและความกดดัน
ทางอารมณ์ที่คาดหมายได้ว่าจะเกิดขึ้น
 บริหารจัดการอารมณ์ของตนได้อย่างมีประสิทธิภาพเพือ่ ลดความเครียดของตนเองหรือ
ผู้ร่วมงาน
แสดงสมรรถนะระดับที่ 4 และเอาชนะอารมณ์ด้วยความเข้าใจ
 ละวางอารมณ์ ระงับอารมณ์รุนแรง โดยการพยายามทาความเข้าใจต้นเหตุ เข้าใจตนเอง เข้าใจ
สถานการณ์ เข้าใจคู่กรณี ตลอดจนบริบทและปัจจัยแวดล้อมต่าง ๆ อาจให้อภัยหรือปล่อยวาง
ได้ตามแต่กรณี สามารถแก้ไขที่ต้นเหตุของปัญหา รวมทัง้ บริบทและปัจจัยแวดล้อมต่างๆ
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สมรรถนะ
การสอนงานและ
มอบหมายงาน
(Coaching and
Empowering Others)
ระดับที่ 1

ระดับที่ 2

ระดับที่ 3

ระดับที่ 4

ระดับที่ 5

คาจากัดความ
ความตั้งใจที่จะส่งเสริมการเรียนรู้หรือการพัฒนาผู้อื่นในระยะยาวจนถึงระดับทีเ่ ชื่อมั่นว่าจะสามารถ
มอบหมายหน้าที่ความรับผิดชอบให้ผู้นั้นมีอิสระที่จะตัดสินใจในการปฏิบัติหน้าที่ของตนได้
สอนงานหรือให้คาแนะนาเกี่ยวกับวิธีปฏิบัติงาน
 สอนงานด้วยการให้คาแนะนาอย่างละเอียด หรือด้วยการสาธิตวิธีปฏิบัติงาน
 ชี้แนะแหล่งข้อมูล หรือแหล่งทรัพยากรอื่นๆ เพื่อใช้ในการพัฒนาการปฏิบัติงาน
 มีการใช้เทคนิคการสอนงานที่ดี
แสดงสมรรถนะระดับที่ 1 และทาให้ผู้ใต้บังคับบัญชารูส้ ึกว่าตนมีศักยภาพ
 เข้าใจข้อดีและข้อด้อยของผู้ใต้บังคับบัญชา และสามารถให้คาปรึกษาชี้แนะหนทางเพือ่
สนับสนุนส่งเสริมข้อดีให้โดดเด่นและปรับปรุงข้อด้อยให้ลดลง
 ให้โอกาสผู้ใต้บังคับบัญชาได้แสดงศักยภาพด้านดีของตนเพือ่ เสริมสร้างความมั่นใจในการ
ปฏิบัตงิ าน
แสดงสมรรถนะระดับที่ 2 และวางแผนเพื่อให้โอกาสผู้ใต้บังคับบัญชาแสดงความสามารถในการ
ทางาน
 วางแผนในการพัฒนาผู้ใต้บังคับบัญชาทัง้ ในระยะสั้นและระยะยาว
 มอบหมายงานที่เหมาะสม ตลอดจนทรัพยากรที่จาเป็น คาชี้แนะและการสนับสนุนต่าง ๆ
เพื่อให้งานสาเร็จ รวมทัง้ ให้โอกาสผู้ใต้บงั คับบัญชาที่จะได้รบั การฝึกอบรม หรือพัฒนา
อย่างสม่าเสมอเพื่อสนับสนุนการเรียนรู้
 มอบหมายหน้าที่ความรับผิดชอบในระดับตัดสินใจให้ผู้ใต้บังคับบัญชาเป็นบางเรื่องเพื่อให้มี
โอกาสริเริ่มสิ่งใหม่ๆ หรือบริหารจัดการด้วยตนเอง
 พร้อมจะยอมเสี่ยง โดยยอมให้ผอู้ ื่นตัดสินใจในบางเรื่อง
แสดงสมรรถนะระดับที่ 3 และสามารถช่วยแก้ไขปัญหาที่เป็นอุปสรรคต่อการพัฒนาศักยภาพของ
ผู้ใต้บังคับบัญชา
 ช่วยปรับเปลี่ยนทัศนคติเดิมทีเ่ ป็นปัจจัยขัดขวางการพัฒนาศักยภาพของผู้ใต้บงั คับบัญชา
 มีจิตวิทยาในการเข้าถึงจิตใจและเหตุผลเบือ้ งหลังพฤติกรรมของแต่ละบุคคล เพื่อนามา
สนับสนุนในการล้มล้างความเชื่อ และค่านิยมเชิงลบและพัฒนาศักยภาพในการทางานให้ดีขึ้น
 เปิดโอกาสให้ผู้ใต้บงั คับบัญชาได้ริเริ่มสิ่งใหม่ด้วยตนเองโดยการมอบหมายอานาจตัดสินใจให้
แสดงสมรรถนะระดับที่ 4 และสร้างวัฒนธรรมการทางานที่ให้อานาจและสอนงาน
 สนับสนุนส่งเสริมวัฒนธรรมการทางานที่ให้อานาจและมีการสอนงานกันเองเพื่อพัฒนาการ
ร่วมกันของบุคลากรภายในองค์กร
 สร้างบรรยากาศการทางานที่เอือ้ ต่อวัฒนธรรมการทางาน ตลอดจนจัดหาทรัพยากรและการ
สนับสนุนต่าง ๆ ที่จาเป็นให้
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คำจำกัดควำมและรำยละเอียดเกี่ยวกับสมรรถนะประจำสำยงำน
(Functional Competency)
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สมรรถนะ
ทักษะการจัดการเรียน
การสอน (Teaching
and Learning skill)
ระดับที่ 1

ระดับที่ 2

ระดับที่ 3

ระดับที่ 4

ระดับที่ 5

คาจากัดความ
ความสามารถในการบูรณาการวิชาการ และความรู้ที่เกี่ยวข้องมาใช้ในการถ่ายทอดเนื้อหา
การจัดเตรียมแผนการสอน การเลือกใช้ทรัพยากรประกอบการเรียนการสอนที่เหมาะสม รวมทั้ง
การกระตุ้น ส่งเสริมให้นิสิตมีส่วนร่วมในชั้นเรียน รวมทัง้ ปรับปรุงและพัฒนาการจัดการเรียนการ
สอนให้เหมาะสมอย่างต่อเนื่อง
สอนนิสิตให้ครบตามตารางเวลาการสอนที่กาหนด
 จัดเตรียมแผนการสอนและทรัพยากรประกอบการเรียนการสอนให้เหมาะสมกับเนื้อหาที่จะ
สอน
 ถ่ายทอดเนื้อหา และตอบข้อซักถามของนิสิตได้ครบถ้วน ชัดเจน
 สร้างบรรยากาศการเรียนรู้ เพื่อให้เกิดการมีส่วนร่วมในชั้นเรียน
 ใช้วิธีการวัดผลการเรียนรู้ได้อย่างเหมาะสม สอดคล้องกับเนือ้ หารายวิชา
แสดงสมรรถนะระดับที่ 1 และ
 ปรับปรุงวิธีการและทรัพยากรประกอบการเรียนการสอนให้เหมาะสมกับเนื้อหาวิชาและกลุ่ม
ผู้เรียน
 ยกตัวอย่างและกรณีศึกษาประกอบการสอนได้อย่างชัดเจน
 กระตุ้นจูงใจให้นิสิตมีส่วนร่วมในกระบวนการเรียนการสอน
 กระตุ้นให้นสิ ิตเกิดการแสวงหาความรู้เพิม่ เติมนอกชั้นเรียน
 ประเมิน/ตรวจสอบวิธีการจัดการเรียนการสอนของตนเองอย่างสม่าเสมอ
แสดงสมรรถนะระดับที่ 2 และ
 เลือกใช้กระบวนการจัดการเรียนการสอน และทรัพยากรทีเ่ หมาะสมกับเนื้อหาวิชาและศักยภาพ
ของผู้เรียน
 บูรณาการความรู้และประสบการณ์ที่เกี่ยวข้อง เพื่อนามาใช้ในกระบวนการเรียนการสอน
 พัฒนาแนวทางการเรียนการสอนให้สอดคล้องเหมาะสมกับสถานการณ์ทเี่ ปลี่ยนแปลงอยูเ่ สมอ
 วิเคราะห์/วิพากษ์ และให้คาแนะนาผูเ้ รียน ในเรื่อง/ประเด็นต้องพัฒนาเพิ่มเติม
แสดงสมรรถนะระดับที่ 3 และ
 เป็นทีป่ รึกษา/ให้คาแนะนาในเรือ่ งการจัดการเรียนการสอนให้แก่อาจารย์ผอู้ ื่นภายในส่วนงานได้
 แลกเปลี่ยนประสบการณ์ในการจัดการเรียนการสอนกับอาจารย์ภายในมหาวิทยาลัยได้
 ร่วมวางแผน/ให้ความคิดเห็นเกี่ยวกับการจัดการเรียนการสอนของภาควิชา/ส่วนงานได้
แสดงสมรรถนะระดับที่ 4 และ
 สอนและถ่ายทอดความรู้เชิงวิชาการให้เกิดประโยชน์ต่อสังคมส่วนรวมได้
 สนับสนุนและส่งเสริมอาจารย์/นิสิตเข้าร่วมกิจกรรมทางวิชาการภายนอกมหาวิทยาลัย
 สนับสนุนและส่งเสริมให้อาจารย์สร้างผลงานวิจัยทีเ่ กี่ยวข้องกับการจัดการเรียนการสอน
 สร้างเครือข่ายผู้เชี่ยวชาญในศาสตร์ที่เกี่ยวข้อง เพื่อพัฒนากระบวนการจัดการเรียนการสอนให้
เกิดประโยชน์ต่อสังคมส่วนรวม
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สมรรถนะ
ทักษะการวิจัย
(Research skill)
ระดับที่ 1

ระดับที่ 2

ระดับที่ 3

ระดับที่ 4

ระดับที่ 5

คาจากัดความ
ความสามารถในการดาเนินงานวิจัย ตั้งแต่การกาหนดประเด็นปัญหา/หัวข้อวิจัย เครื่องมือและ
วิธีการเก็บข้อมูล การวิเคราะห์และสรุปผล การนาเสนอผลงาน การเผยแพร่และการนาไปใช้
ประโยชน์ ตลอดจนการส่งเสริมให้เกิดการเรียนรู้และพัฒนางานด้านการวิจัยอย่างต่อเนือ่ ง
กาหนดประเด็นปัญหาหรือหัวข้อวิจัยได้
 เขียนข้อเสนองานวิจัย (Research Proposal) ได้ถูกต้อง ครบถ้วนและน่าสนใจ
 อธิบายรายละเอียดเกี่ยวกับงานวิจัยทีร่ ับผิดชอบได้
 สามารถสืบค้นหาแหล่งข้อมูลสารสนเทศสาหรับการทาวิจัยได้
 ร่วม/ดาเนินการวิจัยตามขอบเขตที่ได้รบั มอบหมายได้
แสดงสมรรถนะระดับที่ 1 และ
 กาหนดกรอบและแนวทางในการทาวิจัยได้ถูกต้อง ตรงตามหลักการวิจัย
 ออกแบบกระบวนการวิจัยให้เหมาะสมกับประเด็นปัญหาหรือหัวข้อวิจัยได้
 วิเคราะห์ข้อมูลโดยเลือกใช้เทคนิควิธีการได้อย่างถูกต้อง และเหมาะสม
 เขียนอภิปรายผลการวิจัยในส่วนที่ได้รับมอบหมายได้
แสดงสมรรถนะระดับที่ 2 และ
 สามารถทาวิจัยและพัฒนาชุมชนท้องถิ่น วิจัยเชิงพาณิชย์ วิจัยการพัฒนาองค์กรหรือวิจัยการ
จัดการเรียนรู้เพือ่ ชิวิตและชุมชน
 ริเริ่ม/ต่อยอดโครงการวิจัยได้ด้วยตนเอง
 นาเสนอ/เผยแพร่ผลงานวิจัยในรูปแบบ/แหล่งต่างๆ ที่ได้รับการยอมรับในศาสตร์ของตนได้
 ให้คาแนะนาปรึกษาผู้อื่นเกี่ยวกับรูปแบบและกระบวนการวิจัยในสาขาที่ตนเองมีความเชี่ยวชาญ
ได้
แสดงสมรรถนะระดับที่ 3 และ
 พัฒนาและดาเนินงานโครงการวิจัยอย่างต่อเนื่อง
 นาเสนอ/เผยแพร่ผลงานวิจัยในวารสารวิชาการ หรือเวทีระดับนานาชาติได้
 เป็นทีป่ รึกษา/นักวิจัยพี่เลี้ยงให้แก่อาจารย์รุ่นน้อง เกี่ยวกับการดาเนินโครงการวิจัยในสาขาที่
ตนเองมีความเชี่ยวชาญได้
 สนับสนุนให้มกี ารนาผลการวิจัยไปใช้ให้เกิดประโยชน์ต่อชุมชน สังคม และประเทศชาติ
แสดงสมรรถนะระดับที่ 4 และ
 เป็นวิทยากรผูท้ รงคุณวุฒิในการถ่ายทอดองค์ความรู้ด้านการวิจัยให้แก่หน่วยงานทัง้ ภายในและ
ภายนอกได้
 สร้าง/เข้าร่วม/พัฒนาเครือข่ายการวิจัยในศาสตร์ที่ตนเองมีความเชี่ยวชาญ
 ส่งเสริม และสนับสนุนให้มีการพัฒนางานวิจัยในส่วนงานอย่างต่อเนื่อง
 มีส่วนร่วมกาหนดแผนกลยุทธ์เกี่ยวกับงานวิจัยในระดับส่วนงาน/มหาวิทยาลัยได้
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สมรรถนะ
คาจากัดความ
ทักษะการบริการวิชาการ ความสามารถในการนาเสนอแนวคิดในรูปเอกสาร บทความ หลักสูตรฝึกอบรม สื่ออิเล็คทรอนิคส์
(Academic service
การเป็นวิทยากรเพื่อผลิตผลงานบริการทางวิชาการแก่สงั คม
skill)
ระดับที่ 1
แสดงออกถึงความสนใจทีจ่ ะเรียนรูง้ านในหน้าที่ความรับผิดชอบ
 ยินดีเข้าร่วมกิจกรรมหรือโครงการพัฒนาความรู้ตามที่หน่วยงานมอบหมาย
 รับฟังคาแนะนาและข้อเสนอแนะจากผู้อื่นเพื่อนามาพัฒนาตนเองให้บริการทางวิชาการแก่สังคม
ตามความเชี่ยวชาญในสาขาวิชาของตน เพื่อสร้างประโยชน์แก่ส่วนรวม
ระดับที่ 2
แสดงสมรรถนะระดับที่ 1 และ
 สามารถนาเสนอแนวคิดในรูปเอกสารบทความ หลักสูตรฝึกอบรม สื่ออิเล็คทรอนิคส์
 สามารถเป็นวิทยากร เพื่อผลิตผลงานบริการทางวิชาการแก่สังคม
 มีความรู้เนื้อหาและติดตามความก้าวหน้าในศาสตร์ของตนเองเพื่อนามาใช้ในการให้บริการ
วิชาการแก่สังคม
ระดับที่ 3
แสดงสมรรถนะระดับที่ 2 และ
 มีส่วนร่วมในกิจกรรมด้านศิลปวัฒนธรรมของมหาวิทยาลัย/ชุมชน
 สารวจความต้องการของผูร้ ับบริการ เพือ่ นามาออกแบบเนื้อหาและรูปแบบการให้บริการ
วิชาการแก่สังคมที่สอดคล้องตรงตามความต้องการ และเหมาะสมกับกลุ่มเป้าหมายผูร้ ับบริการ
 สามารถนาสื่ออิเล็คทรอนิคส์มาใช้ในการให้บริการวิชาการแก่สังคม เพื่อสนับสนุนต่อระบบ
การศึกษาที่เน้นเทคโนโลยีทที่ ันสมัย
ระดับที่ 4
แสดงสมรรถนะระดับที่ 3 และ
 นาผลการให้บริการวิชาการแก่สังคมมาใช้ในการปรับปรุงและพัฒนาหลักสูตร การเรียนการสอน
และการวิจัย
 สามารถถ่ายทอดความรู้เนื้อหาในศาสตร์ของตนเองเพื่อให้บริการวิชาการแก่สังคม รวมทั้ง
สามารถสารวจความพึงพอใจของผู้รบั บริการและนามาปรับปรุงได้
 ให้คาปรึกษา แนะนาการจัดทาโครงการบริการวิชาการทีเ่ ป็นประโยชน์ต่อส่วนงานแก่สังคมได้
 ริเริ่มโครงการบริการวิชาการที่สนับสนุนผลงานวิจัยของมหาวิทยาลัยสูร่ ะดับประเทศ ระดับชาติ
ระดับที่ 5
แสดงสมรรถนะระดับที่ 4 และ
 ส่งเสริม และสนับสนุนให้มีการบริการวิชาการแก่สังคม เพื่อพัฒนาบุคลากรของมหาวิทยาลัย
และผูท้ ี่เกี่ยวข้องอยู่เสมอ
 มีส่วนร่วมกาหนดแผนกลยุทธ์เกี่ยวกับการบริการวิชาการแก่ชุมชนสังคมในระดับส่วนงาน/
มหาวิทยาลัยได้
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สมรรถนะ
การคิดวิเคราะห์
(Analytical Thinking)
ระดับที่ 1

ระดับที่ 2

ระดับที่ 3

ระดับที่ 4

ระดับที่ 5

คาจากัดความ
การทาความเข้าใจสถานการณ์ อธิบายประเด็น สถานการณ์ ปัญหาโดยการแยกข้อมูลที่ได้รบั
ออกเป็นประเด็นย่อยๆ หรือการกาหนดกรอบแนวคิด ประเด็นหลัก โดยการเชื่อมต่อความสัมพันธ์
ระหว่างส่วนต่างๆ ทีเ่ กี่ยวข้องกัน อย่างเป็นระบบ เพือ่ ให้ได้ข้อสรุปในการปฏิบัติงานทีม่ ี
ประสิทธิภาพและประสบผลสาเร็จ
มีความเข้าใจสถานการณ์ ประเด็นปัญหา โดยสามารถวิเคราะห์สถานการณ์หรือแตกประเด็น
ปัญหาออกเป็นส่วนย่อยๆ ได้
 รู้ขอบเขต เข้าใจสถานการณ์ ผลที่ต้องการจากข้อมูลที่วิเคราะห์
 ระบุประเด็นย่อยๆ ของข้อมูล ปัญหา สถานการณ์ได้
แสดงสมรรถนะระดับที่ 1 และเข้าใจความสัมพันธ์ขั้นพื้นฐานของปัญหา หรืองานโดยสามารถระบุ
เหตุและผล ข้อดี ข้อเสียในประเด็นต่างๆ และวางแผนงานตามลาดับความสาคัญ
 รวบรวมข้อมูลที่เกี่ยวข้องมาประกอบการวิเคราะห์
 จัดลาดับความสาคัญ/เร่งด่วน ความเป็นเหตุเป็นผล
 แยกข้อดีข้อเสียของประเด็นต่างๆ ได้
 วิเคราะห์ความสัมพันธ์และแตกประเด็นปัญหาของงาน ที่ตนเองรับผิดชอบ กับงานที่เกี่ยวข้อง
ในกระบวนงานเดียวกันได้
แสดงสมรรถนะระดับที่ 2 และเข้าใจความสัมพันธ์ที่ซับซ้อนของปัญหาหรืองาน
 เชื่อมโยงเหตุปัจจัยทีซ่ ับซ้อนของเหตุการณ์ ประเด็นต่างๆ ได้
 กาหนดขั้นตอนการดาเนินงานออกเป็นรายละเอียดที่มผี ู้เกี่ยวข้องหลายฝ่ายได้อย่าง
มีประสิทธิภาพ
 วางแผนขั้นตอนการดาเนินงานทีม่ ีผเู้ กี่ยวข้องหลายฝ่ายได้อย่างมีประสิทธิภาพ
แสดงสมรรถนะระดับที่ 3 และสามารถวิเคราะห์ วางแผน และคาดการณ์ปัญหา พร้อมวาง
แนวทางป้องกันปัญหาล่วงหน้าในงานที่ซบั ซ้อนได้
 แยกประเด็นปัญหาทีเ่ ชื่อมโยงซับซ้อนออกเป็นส่วนๆ
 หาแนวทางเลือกที่ดีที่สุดเพื่อการแก้ปัญหา
 กาหนดขั้นตอนการดาเนินงานต่างๆ ของงานทีซ่ ับซ้อน และหาทางป้องกันปัญหาไว้ล่วงหน้า
แสดงสมรรถนะระดับที่ 4 และสามารถใช้เทคนิคและรูปแบบต่างๆ ในการกาหนดแผนงานการ
ทางาน และหาทางเลือกสาหรับป้องกัน หรือแก้ไขปัญหาทีเ่ กิดขึ้น
 ใช้วิธีวิเคราะห์ด้วยเทคนิคที่เหมาะสม เป็นระบบ หลากหลายรูปแบบ ในการแยกประเด็น
ปัญหาที่สลับซับซ้อนออกเป็นส่วนๆ เพือ่ หาทางเลือกในการแก้ปัญหาและการพิจารณาข้อดี
ข้อเสียของทางเลือกแต่ละทาง
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สมรรถนะ
คาจากัดความ
การมองภาพองค์รวม
การคิดในเชิงสังเคราะห์ มองภาพองค์รวมจนได้เป็นกรอบความคิดหรือแนวคิดใหม่ อันเป็นผลมา
(Conceptual Thinking) จากการสรุปรูปแบบ ประยุกต์แนวทางต่าง ๆ จากสถานการณ์หรือข้อมูลหลากหลาย และนานา
ทัศนะ
ระดับที่ 1
ใช้กฎพื้นฐานทั่วไป
 ใช้กฎพื้นฐาน หลักเกณฑ์ ตลอดจนหลักสามัญสานึกทั่วไปในการปฏิบัตหิ น้าที่ ระบุประเด็น
ปัญหาหรือแก้ปญ
ั หาในงาน
ระดับที่ 2
แสดงสมรรถนะระดับที่ 1 และประยุกต์ประสบการณ์
 พิจารณารูปแบบของข้อมูลแล้วสามารถระบุแนวโน้ม หรือระบุข้อมูลที่ขาดหายไปได้
 ประยุกต์ประสบการณ์และบทเรียนในอดีตมาใช้ในการปฏิบตั ิหน้าที่ ระบุประเด็นปัญหา หรือ
แก้ปัญหาในงาน
ระดับที่ 3
แสดงสมรรถนะระดับที่ 2 และประยุกต์ทฤษฎีหรือแนวคิดซับซ้อน
 ประยุกต์ทฤษฎีหรือแนวคิดที่ซบั ซ้อนมาใช้ในการพิจารณาสถานการณ์ปัจจุบัน ระบุประเด็น
ปัญหาในงานได้อย่างลึกซึ้ง แยบคาย แม้ในบางกรณี แนวคิดที่นามาใช้และสถานการณ์ที่
ประสบอยู่ดเู หมือนจะไม่มีความเกี่ยวข้องเชื่อมโยงกันเลยก็ตาม
ระดับที่ 4
แสดงสมรรถนะระดับที่ 3 และอธิบายปัญหา/งานในภาพองค์รวม
 พิจารณาสถานการณ์ ประเด็น หรือปัญหาซับซ้อนด้วยกรอบแนวคิดและวิธีพิจารณาแบบมอง
ภาพองค์รวม และอธิบายให้ผอู้ ื่นเข้าใจได้โดยง่าย
 จัดการสังเคราะห์ข้อมูล สรุปแนวคิด ทฤษฎี องค์ความรู้ ฯลฯ ที่ซับซ้อนเป็นคาอธิบายที่
สามารถเข้าใจได้โดยง่าย และเป็นประโยชน์ต่องาน
ระดับที่ 5
แสดงสมรรถนะระดับที่ 4 และคิดนอกกรอบเพือ่ สร้างสรรค์องค์ความรู้ใหม่
 คิดนอกกรอบ พิจารณาสิ่งต่าง ๆ ในงานด้วยมุมมองที่แตกต่าง อันนาไปสู่การประดิษฐ์คิดค้น
การสร้างสรรค์และการนาเสนอรูปแบบ วิธี ตลอดจนองค์ความรู้ใหม่ที่ไม่เคยปรากฏมาก่อน
และเป็นประโยชน์ต่องาน และมหาวิทยาลัย
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สมรรถนะ
การสืบหาข้อมูล
(Information Seeking)
ระดับที่ 1

ระดับที่ 2

ระดับที่ 3

ระดับที่ 4

ระดับที่ 5

คาจากัดความ
ความสนใจใฝ่รู้เชิงลึกที่จะแสวงหาข้อมูลเกี่ยวกับสถานการณ์ ภูมิหลัง ประวัตคิ วามเป็นมา
ประเด็นปัญหา หรือเรื่องราวต่างๆ ทีเ่ กี่ยวข้องหรือจะเป็นประโยชน์ในการทางาน
สามารถใช้ข้อมูลที่มอี ยู่หรือหาข้อมูลเพื่อนามาใช้ในการปฏิบัติงาน
 สามารถนาข้อมูลทีม่ ีอยู่มาปรับปรุง แก้ไขเพื่อใช้ในการปฏิบตั ิงานได้
 หาข้อมูลโดยซักถามผู้ทเี่ กี่ยวข้องโดยตรง
 สามารถจัดเก็บข้อมูลที่ใช้ในการปฏิบัติงานอย่างเป็นระบบได้
แสดงสมรรถนะระดับที่ 1 และสืบเสาะค้นหาข้อมูลจากแหล่งข้อมูลที่น่าเชื่อถือและอ้างอิงได้มาใช้
ในการปฏิบัตงิ าน
 สามารถพิจารณาและตัดสินใจเลือกใช้ข้อมูลจากแหล่งทีม่ าของข้อมูลที่น่าเชื่อถือ
 สามารถใช้วิธีการที่เหมาะสมในการค้นหาข้อมูลในการปฏิบตั ิงานได้
 สืบเสาะปัญหาหรือสถานการณ์ จากผู้ที่ใกล้ชิดกับเหตุการณ์ หรือประเด็นปัญหามากที่สุด
 ใช้เทคนิคใหม่ๆ ในการสืบเสาะค้นหาข้อมูลในการปฏิบัติงานได้
แสดงสมรรถนะระดับที่ 2 และแสวงหาข้อมูลเชิงลึกจากผู้รทู้ ี่ไม่ได้มีหน้าทีเ่ กี่ยวข้องโดยตรงในเรื่อง
นั้น
 ตั้งใจสืบเสาะ แสวงหาแหล่งของข้อมูลเชิงลึกจากบริบท สถานการณ์ที่เกี่ยวข้องกับการทางาน
และผูร้ ู้ที่ไม่ได้มหี น้าทีเ่ กี่ยวข้องโดยตรงเรื่องนั้น
 มีจิตวิทยาในการสื่อสารและสร้างความสัมพันธ์กบั แหล่งข้อมูลเชิงลึกเพื่อให้ได้มาซึ่ง
ข้อมูลทีม่ ีประโยชน์ให้ได้มากที่สุด
 ซักถามคาถามอย่างเจาะลึกต่อเนื่อง เพื่อหาต้นตอของสถานการณ์ ปัญหา หรือโอกาสที่
อาจจะเกิดขึ้น
แสดงสมรรถนะระดับที่ 3 และสืบค้นข้อมูลจากแหล่งข้อมูลที่น่าเชื่อถืออย่างเป็นระบบ ด้วยวิธีการ
ต่างๆ รวมทัง้ การใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ หรือการวิจัย
 ดาเนินการเก็บข้อมูลที่จาป็นอย่างเป็นระบบ
 สืบค้น/วิจัยข้อมูลจากแหล่งข้อมูลต่างๆ
 ใช้เทคโนโลยี การสื่อสารที่เหมาะสมเพื่อให้ได้ข้อมูลเชิงลึกทีน่ ่าเชื่อถืออย่างเป็นระบบ
ในการทางานได้
แสดงสมรรถนะระดับที่ 4 และวางระบบการสืบค้นเพื่อหาข้อมูลให้เป็นปัจจุบันที่ทันเหตุการณ์
อย่างต่อเนื่อง
 วางระบบการสืบค้น เพื่อให้มีข้อมูลที่ทันเหตุการณ์ป้อนเข้ามาอย่างต่อเนือ่ ง
 กาหนดมอบหมายให้ผู้อื่นทาการสืบค้นข้อมูลให้อย่างสม่าเสมอ
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สมรรถนะ
การดาเนินการเชิงรุก
(Proactiveness)

คาจากัดความ
การเล็งเห็นปัญหาหรือโอกาสพร้อมทั้งลงมือจัดการกับปัญหานั้น ๆ หรือใช้โอกาสที่เกิดขึ้นให้เป็น
ประโยชน์ต่องาน ด้วยวิธีการที่สร้างสรรค์และแปลกใหม่

ระดับที่ 1

เห็นโอกาสหรือปัญหาระยะสั้นและลงมือดาเนินการ
 เล็งเห็นโอกาสในขณะนั้นและไม่รีรอที่จะนาโอกาสนั้นมาใช้ประโยชน์ในงาน
 เล็งเห็นปัญหา อุปสรรคและลงมือหาวิธีแก้ไขโดยไม่รอช้า
แสดงสมรรถนะระดับที่ 1 และจัดการปัญหาเฉพาะหน้าหรือเหตุการณ์วิกฤต
 ลงมืออย่างฉับไวเมื่อเกิดปัญหาหรือในเวลาวิกฤติ
 กระทาการแก้ไขปัญหาอย่างเร่งด่วนในขณะที่คนส่วนใหญ่จะวิเคราะห์สถานการณ์ก่อน
และรอให้ปญ
ั หาคลี่คลายไปเอง
 รู้จักพลิกแพลง ยืดหยุ่น ประนีประนอมเมื่อเผชิญอุปสรรค
 มีใจเปิดกว้าง ยอมรับความคิดแปลกใหม่และแหวกแนวที่อาจเป็นประโยชน์ต่อการแก้ไข
ปัญหา
แสดงสมรรถนะระดับที่ 2 และลงมือกระทาการล่วงหน้า เพีอ่ สร้างโอกาส หรือหลีกเลี่ยงปัญหา
ระยะสั้น
 คาดการณ์และลงมือกระทาการล่วงหน้าเพือ่ สร้างโอกาส หรือหลีกเลี่ยงปัญหาที่อาจเกิดขึ้นได้
ในระยะเวลา 3 เดือนข้างหน้า
 ทดลองใช้วิธีการที่แปลกใหม่ในการแก้ปัญหาหรือสร้างสรรค์สิ่งใหม่ให้เกิดขึ้นในองค์กร
แสดงสมรรถนะระดับที่ 3 และเตรียมการล่วงหน้า เพื่อสร้างโอกาส หรือหลีกเลี่ยงปัญหาในระยะ
ยาว
 คาดการณ์และลงมือกระทาการล่วงหน้าเพือ่ สร้างโอกาส หรือหลีกเลี่ยงปัญหาที่อาจเกิดขึ้นได้
ในระยะเวลา 4 – 12 เดือนข้างหน้า
 คิดนอกกรอบเพือ่ หาวิธีการที่แปลกใหม่และสร้างสรรค์ในการแก้ปญ
ั หาที่คาดว่าจะเกิดขึ้นใน
อนาคต
แสดงสมรรถนะระดับที่ 4 และเตรียมการณ์ล่วงหน้า เพือ่ สร้างโอกาส หรือหลีกเลี่ยงปัญหาอย่าง
ยัง่ ยืน
 คาดการณ์และลงมือกระทาการล่วงหน้าเพือ่ สร้างโอกาส หรือหลีกเลี่ยงปัญหาที่อาจเกิดขึ้นได้
ในระยะเวลา 12 เดือนข้างหน้า
 สร้างบรรยากาศของการคิดริเริม่ ให้เกิดขึ้นในหน่วยงานและกระตุ้นให้เพื่อนร่วมงานเสนอ
ความคิดใหม่ๆ ในการทางาน เพื่อแก้ปัญหาหรือสร้างโอกาสในระยะยาว

ระดับที่ 2

ระดับที่ 3

ระดับที่ 4

ระดับที่ 5
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สมรรถนะ
คาจากัดความ
การตรวจสอบความถูกต้อง ความใส่ใจทีจ่ ะปฏิบัตงิ านให้ถูกต้อง ครบถ้วน มุ่งเน้นความชัดเจนของบทบาท หน้าที่
ตามกระบวนงาน
และลดข้อบกพร่องที่อาจเกิดจากสภาพแวดล้อม สามารถวางแผน ติดตาม ตรวจสอบการทางาน
(Concern for Order)
และการวิเคราะห์ถึงปัญหาและอุปสรรคทีอ่ าจเกิดขึ้น ตลอดจนพัฒนาระบบการตรวจสอบข้อมูล
และรายละเอียดต่าง ๆ เพื่อความถูกต้องของกระบวนงาน
ระดับที่ 1
ปฏิบัติงานได้ถูกต้อง ครบถ้วนโดยสามารถอธิบายข้อผิดพลาดได้
 รู้และเข้าใจประเด็นที่จะต้องตรวจสอบของงานที่ได้รบั มอบหมาย
 อธิบายได้ถึงผลกระทบที่เกิดขึ้นจากการทางานทีผ่ ิดพลาด
 สามารถตรวจสอบความถูกต้องของข้อมูลได้ตามมาตรฐานทีก่ าหนด
ระดับที่ 2
แสดงพฤติกรรมและสมรรถนะระดับที่ 1 และคานึงถึงมาตรฐานผลงาน
 สามารถตั้งข้อสงสัยกับข้อมูลที่ไม่ชัดเจน และหาข้อมูลเพิม่ เติมเพื่อให้ข้อมูลมีความชัดเจน
ยิ่งขึ้น
 มีการตรวจสอบ ตั้งคาถามหรือข้อสงสัยถึงความถูกต้องในมาตรฐานผลงาน
 ติดตามความคืบหน้าของงานไว้ก่อนล่วงหน้าเสมอ
ระดับที่ 3
แสดงพฤติกรรมและสมรรถนะระดับที่ 2 และวางแผนป้องกันลดข้อผิดพลาด
 สามารถค้นพบข้อผิดพลาดของข้อมูลหรือผลงานทีป่ ฏิบัติได้ด้วยตนเอง
 สามารถค้นหาสาเหตุของข้อผิดพลาดในงานทีเ่ กิดขึ้น และวางแผนป้องกันลดข้อผิดพลาดใน
งานที่อาจเกิดขึ้น
 วางแผนการทางานของตนเองไว้ล่วงหน้าเสมอ
ระดับที่ 4
แสดงพฤติกรรมและสมรรถนะระดับที่ 3 และให้คาแนะนาผูอ้ ื่นถึงวิธีการป้องกันข้อผิดพลาดใน
งานที่อาจเกิดขึ้น
 สามารถให้คาแนะนาแก่เพื่อนร่วมงานถึงประเด็นหรือจุดทีจ่ ะต้องตรวจสอบข้อมูลใน
รายละเอียด
 อธิบายให้เพือ่ นร่วมงานเข้าใจถึงปัญหาและผลกระทบที่อาจเกิดขึ้นจากการทางานทีผ่ ิดพลาด
 สามารถกาหนดมาตรฐานผลงานแบบใหม่ แตกต่าง หรือสูงขึ้น
ระดับที่ 5
แสดงพฤติกรรมและสมรรถนะระดับที่ 4 และกาหนดมาตรฐานหรือแนวทางในการแก้ปัญหา
 กาหนดมาตรฐานหรือแนวทางปฏิบัติในการตรวจสอบรายละเอียด ความถูกต้อง ครบถ้วน
และเรียบร้อยของผลงาน
 กาหนดทางเลือกในการแก้ปญ
ั หาทีอ่ าจจะเกิดขึ้นกับหน่วยงานหรือองค์กร
 ให้คาปรึกษาหรือคาแนะนาแก่ผู้อื่นถึงเทคนิคและวิธีการวิเคราะห์และกาหนดทางเลือกเพือ่
การแก้ปญ
ั หาไว้ล่วงหน้า
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สมรรถนะ
ความยืดหยุ่นผ่อนปรน
(Flexibility)
ระดับที่ 1
ระดับที่ 2

ระดับที่ 3

ระดับที่ 4

ระดับที่ 5

คาจากัดความ
ความสามารถในการปรับตัวและปฏิบัติงานได้อย่างมีประสิทธิภาพในสถานการณ์และกลุ่มคนที่
หลากหลาย หมายความรวมถึงการยอมรับความเห็นที่แตกต่าง และปรับเปลี่ยนวิธีการเมื่อ
สถานการณ์เปลี่ยนไป
มีความคล่องตัวและสามารถปรับตัวได้แม้ประสบความยากลาบากในการปฏิบัตงิ าน
 สามารถปรับตัว และยอมรับและเข้าใจความคิดเห็นของผู้อนื่ ในการปฏิบัตงิ าน
แสดงสมรรถนะระดับที่ 1 และยอมรับ เข้าใจความเห็นของผู้อื่นหรือเต็มใจที่จะเปลี่ยนความคิด
ทัศนคติ เมื่อได้รับข้อมูลใหม่ๆ ทีท่ ันสมัย และถูกต้อง
 เต็มใจทีจ่ ะยอมรับการปรับเปลี่ยนทัศนคติของตนเอง
 สามารถปรับเปลี่ยนความคิด ทัศนคติเมื่อได้รบั ข้อมูลใหม่ๆ ที่ทันสมัย และถูกต้อง
แสดงสมรรถนะระดับที่ 2 และมีวจิ ารณญาณในการปรับใช้กฎระเบียบให้เหมาะสมกับสถานการณ์
เพื่อผลสาเร็จของงานและองค์กร
 มีความคล่องตัวในการปฏิบัติหน้าที่ ใช้กฎเกณฑ์ กระบวนการปฏิบัติงานอย่างยืดหยุ่น
 มีการปรับตัวให้เข้ากับสถานการณ์เฉพาะหน้าเพื่อให้เกิดผลสัมฤทธิ์ในการปฏิบัติงานหรือ
เพื่อให้บรรลุวัตถุประสงค์ขององค์กร
แสดงสมรรถนะระดับที่ 3 และสามารถปรับเปลี่ยนวิธีการหรือขั้นตอนการทางานเพื่อเพิ่ม
ประสิทธิภาพของหน่วยงานได้
 ปรับเปลี่ยนวิธีการหรือขั้นตอนการทางานให้เข้ากับสถานการณ์แต่ยังคงเป้าหมายเดิมไว้
 ปรับแก้ไขกฎ ระเบียบ ขั้นตอนการทางานทีล่ ้าสมัยเพื่อเพิม่ ประสิทธิภาพของหน่วยงาน
แสดงสมรรถนะระดับที่ 4 และสามารถปรับเปลี่ยนโครงสร้างหรือกระบวนงานเพื่อให้สอดรับกับ
สถานการณ์เฉพาะหน้าได้อย่างเหมาะสม
 ปรับแผนกลยุทธ์เพื่อให้เหมาะสมกับสถานการณ์เฉพาะหน้า
 ทบทวน กฎระเบียบและวิธีการทางานของหน่วยงานที่ดูแลรับผิดชอบเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพ
ของหน่วยงาน
 ปรับเปลี่ยนโครงสร้าง กระบวนการทางาน สายการบังคับบัญชาเป็นการเฉพาะกิจ เพือ่ ให้
สามารถตอบสนองต่อสถานการณ์เฉพาะหน้าได้อย่างเหมาะสม
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สมรรถนะ
ศิลปะการสื่อสารจูงใจ
(Communication
& Influencing)
ระดับที่ 1

ระดับที่ 2

ระดับที่ 3

ระดับที่ 4

ระดับที่ 5

คาจากัดความ
ความตั้งใจที่จะสื่อสารด้วยการเขียน พูด โดยใช้สื่อต่าง ๆ ตลอดจนการชักจูง หว่านล้อม โน้มน้าว
บุคคลอื่น และทาให้ผอู้ ื่นประทับใจ หรือเพื่อให้สนับสนุนความคิดของตน
นาเสนออย่างตรงไปตรงมา
 นาเสนอความเห็นอย่างตรงไปตรงมาในการอภิปรายหรือนาเสนอผลงาน อาจยกเหตุผลความ
เป็นมา ข้อมูล หรือความสนใจของผูฟ้ ังมาประกอบการพูดหรือการนาเสนอ หรือยกตัวอย่าง
อย่างเป็นรูปธรรมมาประกอบการนาเสนอ เช่น ภาพประกอบหรือการสาธิต เป็นต้น แต่ยังมิได้
ปรับรูปแบบการนาเสนอตามความสนใจและระดับของผู้ฟงั
แสดงสมรรถนะระดับที่ 1 และใช้ความพยายามขั้นต้นในการจูงใจ
 มีการเตรียมข้อมูลที่ใช้ในการนาเสนออย่างรอบคอบละเอียดถี่ถ้วนอาจมีการนาเสนอประเด็น
ข้อคิดเห็นที่แตกต่างกันในการบรรยายหรืออภิปราย เพื่อความกระจ่างหรือเพื่อจูงใจให้
เห็นด้วย
แสดงสมรรถนะระดับที่ 2 และใช้ศิลปะการจูงใจ
 ปรับรูปแบบการนาเสนอและอภิปรายให้เหมาะสมกับความสนใจและระดับของผู้ฟัง
คาดการณ์ถึงผลกระทบของสิง่ ทีจ่ ะนาเสนอและภาพพจน์ของผู้พูดทีจ่ ะมีต่อผูฟ้ ัง
 ใช้รูปแบบการนาเสนอที่วางแผนไว้ล่วงหน้ามาอย่างดี ตื่นตาตื่นใจและแปลกใหม่ เพื่อให้
เกิดผลกระทบต่อผูฟ้ ังในทิศทางที่ตนต้องการ อีกทั้งคาดการณ์และเตรียมการไว้ล่วงหน้าเพื่อ
รับมือกับปฏิกิริยาของผู้ฟงั ที่อาจเกิดขึ้น
แสดงสมรรถนะระดับที่ 3 และใช้อิทธิพลทางอ้อมในการจูงใจ
 โน้มน้าวใจผู้ฟงั ทางอ้อมด้วยการชักจูงเป็นลูกโซ่ เช่น ให้ คุณ A แสดงให้คุณ B เห็น
เพื่อให้คุณ B ไปบอกคุณ C ต่อไปอีกทอดหนึ่ง เป็นต้น มีการปรับแต่ละขั้นตอนในการสื่อสาร
นาเสนอ และจูงใจให้เหมาะสมกับผู้ฟงั แต่ละกลุ่มหรือแต่ละราย
 ให้ผู้เชี่ยวชาญในด้านนั้น ๆ มาช่วยให้การสื่อสารจูงใจได้ผลดียิ่งขึ้น
แสดงสมรรถนะระดับที่ 4 และใช้กลยุทธ์ซับซ้อนในการจูงใจ
 สร้างกลุม่ ผูส้ นับสนุนอยูเ่ บื้องหลังหรือสร้างกลุ่มแนวร่วม เพือ่ ช่วยสนับสนุนผลักดันแนวคิด
แผนงาน โครงการ ฯลฯ ให้สัมฤทธิผ์ ล
 ใช้ความเข้าใจอย่างถ่องแท้เกี่ยวกับปฏิกิริยาของผูร้ ับสาร พฤติกรรมกลุม่ จิตวิทยามวลชน ฯ
ให้เป็นประโยชน์ในการสื่อสารจูงใจ
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สมรรถนะ
การบริการที่ดี
(Service Mind)
ระดับที่ 1

ระดับที่ 2

ระดับที่ 3

ระดับที่ 4

ระดับที่ 5

คาจากัดความ
ความตั้งใจ และความพยายามของบุคลากร ในการให้บริการเพื่อตอบสนองความต้องการของ
พนักงานมหาวิทยาลัย ข้าราชการ ข้าราชการบานาญ ลูกจ้าง ประชาชนทั่วไป
ให้บริการที่เป็นมิตร
 ให้บริการที่เป็นมิตร สุภาพ เต็มใจต้อนรับ
 ให้คาแนะนา ให้ข้อมูลข่าวสารที่ถูกต้อง
แสดงสมรรถนะระดับที่ 1 และช่วยแก้ปัญหาหรือหาแนวทางแก้ไขปัญหาที่เกิดขึ้น
 ช่วยแก้ปัญหาหรือหาแนวทางแก้ไขปัญหาทีเ่ กิดขึ้นแก่ผรู้ ับบริการอย่างรวดเร็วไม่บ่ายเบี่ยง
ไม่แก้ตัว หรือปัดภาระ
 คอยติดตามเรื่องและแจ้งให้ผรู้ ับบริการทราบความคืบหน้าในการดาเนินเรื่องหรือขั้นตอนเรื่อง
ต่างๆที่ให้บริการ
แสดงสมรรถนะระดับที่ 2 และให้ขอ้ มูลข่าวสารทีเ่ กี่ยวข้องกับงานที่กาลังให้บริการ
 ช่วยประสานงานภายในหน่วยงาน และกับหน่วยงานทีเ่ กี่ยวข้อง เพื่อแก้ไขปัญหาหรือหาแนว
ทางแก้ไขปัญหาทีเ่ กิดขึ้นแก่ผรู้ ับบริการอย่างรวดเร็ว เต็มใจ
 คอยดูแลให้ผรู้ ับบริการได้รบั ความพึงพอใจ และเมื่อพบข้อบกพร่องให้นาไปปรับปรุงบริการให้
ดีขึ้น
แสดงสมรรถนะระดับที่ 3 และให้คาแนะนาที่มีประโยชน์
 ให้คาแนะนาที่เป็นประโยชน์แก่ผรู้ ับบริการ เพือ่ ตอบสนองความจาเป็นหรือความต้องการที่
แท้จริงแก่ผรู้ ับบริการ
 กาหนดกรอบแนวทางการให้บริการเพื่อให้ผรู้ ับบริการได้รบั ตามสิ่งที่ผรู้ ับบริการต้องการ
และสามารถช่วยผู้รบั บริการแก้ปญ
ั หาต่างๆ
แสดงสมรรถนะระดับที่ 4 และเข้าใจความจาเป็น หรือความต้องการที่แท้จริงของผูร้ ับบริการ
 พยายามทาความเข้าใจเกี่ยวกับความจาเป็น หรือความต้องการที่แท้จริงของผู้รบั บริการ
 คานึงถึงผลประโยชน์ของผู้รบั บริการในระยะยาว และพร้อมที่จะเปลี่ยนวิธีหรือขั้นตอนการ
ให้บริการ เพือ่ ประโยชน์สงู สุดของผูร้ ับบริการ
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สมรรถนะ
สั่งสมความเชี่ยวชาญ
(Expertise)
ระดับที่ 1

ระดับที่ 2
ระดับที่ 3

ระดับที่ 4

ระดับที่ 5

คาจากัดความ
สนใจใฝ่รู้ สั่งสมความรู้ ความสามารถของตนในการปฏิบัติงาน ด้วยการศึกษา ค้นคว้า และ
พัฒนาตนเองอย่างต่อเนื่องจนสามารถประยุกต์ใช้ความรู้เชิงวิชาการและเทคโนโลยีต่างๆ เข้า
กับการปฏิบัติงานให้เกิดผลสัมฤทธิ์
ศึกษาหาความรู้ สนใจเทคโนโลยี และองค์ความรู้ใหม่ๆในสาขาอาชีพของตน
 ติดตามเทคโนโลยี องค์ความรู้ใหม่ๆจากแหล่งต่างๆทีจ่ ะเป็นประโยชน์ต่อการปฏิบัติงาน
 ทดลองวิธีการทางานแบบใหม่ เพื่อพัฒนาประสิทธิภาพ และความรู้ ความสามารถของตนใน
การปฏิบัตงิ านให้ดียิ่งขึ้น
แสดงสมรรถนะระดับที่ 1 และความรอบรู้ในเทคโนโลยี
 รอบรู้เท่าทันเทคโนโลยี หรือองค์ความรู้ใหม่ๆ แนวโน้มวิทยาการที่ทันสมัยในสาขาของตน
และที่เกี่ยวข้องหรืออาจมีผลกระทบต่อการปฏิบัติงานของตน
แสดงสมรรถนะระดับที่ 2 และสามารถนาวิชาการ องค์ความรู้ หรือเทคโนโลยีใหม่ๆ มา
ประยุกต์ใช้ในการปฏิบัตงิ านได้
 ประยุกต์ใช้หลักวิชาการที่ต้องใช้ความชานาญในการปฏิบัติงาน
 นาวิชาการความรู้ หรือเทคโนโลยีใหม่ๆมาประยุกต์ใช้ในการพัฒนาแนวทางปฏิบัติ ระบบงาน
กลวิธีการให้บริการที่ตอ้ งมีความชานาญให้มีคุณภาพอยู่เสมอ
 สั่งสมความรู้ วิทยาการใหม่ๆ นามาแลกเปลี่ยนเรียนรูก้ ับผู้มคี วามรู้อยู่เสมอ
แสดงสมรรถนะระดับที่ 3 และและมีความรอบรู้ความเชี่ยวชาญในการปฏิบัตงิ านและสามารถนา
ความรู้ไปบูรณาการและปรับใช้ได้
 มีความรู้ เชี่ยวชาญในงานหลายด้าน และสามารถนาความรูไ้ ปปรับใช้กับการปฏิบัตงิ านได้
อย่างครอบคลุม
 นาความรู้เชิงบูรณาการของตนไปใช้ในการสร้างวิสัยทัศน์ เพื่อการปฏิบัติงานในอนาคต
 หาความรู้ทเี่ กี่ยวข้องกับงานทัง้ เชิงลึก และเชิงกว้างอย่างต่อเนื่อง
แสดงสมรรถนะระดับที่ 4 และสนับสนุนความเชี่ยวชาญในหน่วยงาน
 สนับสนุนให้เกิดบรรยากาศการเรียนรู้ และการพัฒนาความเชี่ยวชาญในหน่วยงาน
มหาวิทยาลัย
 ให้การสนับสนุน ชมเชย เมื่อมีผู้แสดงออกถึงความตั้งใจที่จะพัฒนาความเชี่ยวชาญในงาน
 มีวิสัยทัศน์ในการเล็งเห็นประโยชน์ของเทคโนโลยี องค์ความรู้ หรือวิทยาการใหม่ๆต่อการ
ปฏิบัติงานในอนาคต และสนับสนุน ส่งเสริมให้มีการนามาประยุกต์ใช้อย่างต่อเนื่อง
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พจนานุกรมสมรรถนะของพนักงานมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ
ความหมายของสมรรถนะ Competency หมายถึง ขีดความสามารถ ศัก ยภาพ ความรู้ ทั ก ษะ
คุณลักษณะส่วนบุคคลหรือพฤติกรรมที่พึงประสงค์ เป็นการกระทาหรือการแสดงออกของพนักงาน ที่องค์กร
คาดหวังหรือต้องการ เพื่อการขับเคลื่อนองค์กรสู่เป้าหมายที่ตั้งไว้
มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒได้มีนโยบายกาหนดสมรรถนะ โดยแบ่งประเภทของสมรรถนะออกเป็น
4 ประเภทหลัก ได้แก่
1. สมรรถนะหลั ก มหาวิ ท ยาลั ย (University Core Competency) หมายถึ ง ความสามารถ
ศัก ยภาพ ความรู้ ทั ก ษะ คุณลัก ษณะส่วนบุคคล หรือพฤติก รรมที่ พึง ประสงค์ห ลัก ที่ จ าเป็นสาหรับ การ
ปฏิบัติงานในองค์กร ซึ่งองค์กรคาดหวังให้พนักงานทุกคนจาเป็นต้องมี โดยมหาวิทยาลัยได้กาหนดสมรรถนะ
หลักไว้ 5 ตัว ได้แก่ S-W-U-C-M (SWU ComMunity) ดังนี้
สมรรถนะหลักมหาวิทยาลัย
สาย
สาย
ผู้บริหาร
ผู้บริหาร
(University Core Competency)
วิชาการ ปฏิบัติการ ปฏิบัติการ
1. S : Social Responsibility ความรับผิดชอบต่อสังคม




2. W : Work Smart การทางานอย่างชาญฉลาด




3. U : Unity ความเป็นหนึ่งเดียวกัน




4. C : Creativity ความคิดสร้างสรรค์




5. M : Morals ความยึดมั่นในคุณธรรม จริยธรรม




2. สมรรถนะหลักคณะหรือส่วนงาน (Faculty Core Competency) หมายถึง ความสามารถ
ศัก ยภาพ ความรู้ ทั ก ษะ คุณลัก ษณะส่วนบุคคล หรือพฤติก รรมที่ พึง ประสงค์ห ลัก ที่ จ าเป็นส าหรับ การ
ปฏิบัติงานในระดับคณะ/ส่วนงาน ซึ่งส่วนงานคาดหวังให้พนักงานภายในคณะ/ส่วนงานจาเป็นต้องมี
3. สมรรถนะทางการบริหาร (Managerial Competency) หมายถึง ความสามารถ ศัก ยภาพ
ความรู้ ทั ก ษะคุณลัก ษณะส่วนบุคคล หรือพฤติก รรมที่ พึง ประสงค์ท างการบริห าร ที่ จ าเป็นส าหรับ การ
ปฏิบัติงานด้านการบริหารจัดการงานในองค์กร ซึ่งองค์กรคาดหวังให้พนักงานในระดับบริหารหรือหัวหน้างาน
ขึ้นไปจาเป็นต้องมี โดยมหาวิทยาลัยได้กาหนดสมรรถนะทางการบริหารได้ 6 ตัว ดังนี้
ผู้บริหาร ผู้บริหาร
สมรรถนะทางการบริหาร (Managerial Competency)
ปฏิบัติการ
1. ความเป็นผู้นา (Leadership)


2. การมีวิสัยทัศน์ (Visioning)


3. การวางกลยุทธ์ของหน่วยงาน/มหาวิทยาลัย (Strategic Orientation)


4. ศักยภาพเพื่อนาการเปลี่ยนแปลง (Change Management)


5. การควบคุมตนเอง (Self Control)


6. การสอนงานและมอบหมายงาน (Coaching and Empowering Others)


4. สมรรถนะประจาสายงาน (Functional Competency) หมายถึง ความสามารถ ศัก ยภาพ
ความรู้ ทักษะคุณลักษณะส่วนบุคคล หรือพฤติกรรมที่พึงประสงค์ ที่จาเป็นสาหรับการปฏิบัติงานในองค์กร ซึ่ง
องค์ก รคาดหวัง ให้พ นัก งานในสายงานที่จ าเป็นต้องมี ตามตาแหน่งที่ ก าหนด โดยมหาวิท ยาลัยได้ก าหนด
สมรรถนะประจาสายงาน ไว้ 12 ตัว โดยคณะ/ส่วนงาน สามารถเลือกสมรรถนะประจาสายงานที่เหมาะสมใน
แต่ละตาแหน่งได้ ตาแหน่งละ 5 ตัว
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ตารางแสดงระดับความสามารถที่คาดหวังแบ่งตามประเภทตาแหน่งงาน
ของพนักงานมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ (Competency Mapping)
ระดับความสามารถที่คาดหวัง
สมรรถนะ สมรรถนะ สมรรถนะ สมรรถนะ
หลัก
ทางการ ประจาสาย ประจา
บริหาร
วิชาการ
สาย
ปฏิบัติการ

กลุ่มตาแหน่ง

กลุ่มบริหาร
- ผู้บริหารระดับสูงได้แก่ ผู้บริหารที่กาหนดวาระการดารงตาแหน่ง
ระดับ 5
ระดับ 5
(รองอธิการบดี คณบดี ผอ.สถาบัน/สานัก ผอ.โรงเรียนสาธิต
หรือเทียบเท่า)
และผูบ้ ริหารปฏิบัติการ (ผอ.สานักงาน หรือเทียบเท่า)
- ผู้บริหาร ได้แก่ ผู้บริหารที่กาหนดวาระการดารงตาแหน่ง
ระดับ 4
ระดับ 4
(ผู้ช่วยอธิการบดี รองคณบดี รองผอ.สถาบัน/สานัก หัวหน้าภาควิชา
หรือเทียบเท่า) และผู้บริหารปฏิบัติการ (ผอ.ส่วนงาน ผอ.สานักงาน
หรือเทียบเท่า)
- ผู้บังคับบัญชา ได้แก่ ผู้ปฏิบัติงานหัวหน้าฝ่าย หัวหน้าหน่วยหรือ
ระดับ 3
ระดับ 3
เทียบเท่า
- ผู้บังคับบัญชา ได้แก่ ผู้ปฏิบัตงิ านหัวหน้างาน หรือเทียบเท่า
กลุ่มวิชาการ
- ศาสตราจารย์/รองศาสตราจารย์/อาจารย์สาธิตเชี่ยวชาญพิเศษ/
ระดับ 5
อาจารย์สาธิตเชี่ยวชาญ/นักวิจัยเชี่ยวชาญพิเศษ/นักวิจัยเชี่ยวชาญ
- ผู้ช่วยศาสตราจารย์/อาจารย์สาธิตชานาญการ/อาจารย์สาธิต
ระดับ 4
ชานาญการพิเศษ/นักวิจัยชานาญการ/นักวิจัยชานาญการพิเศษ
- อาจารย์/อาจารย์สาธิต/นักวิจัย
ระดับ 3
- พนักงานใหม่ (อายุงานน้อยกว่า 1 ปี)
ระดับ 1
กลุ่มวิชาชีพเฉพาะหรือเชีย่ วชาญเฉพาะ
- เชี่ยวชาญพิเศษ/เชี่ยวชาญ
ระดับ 5
- ชานาญการพิเศษ
ระดับ 4
- ชานาญการ
ระดับ 3
- ปฏิบัติการ
ระดับ 2
- พนักงานใหม่ (อายุงานน้อยกว่า 1 ปี)
ระดับ 1
กลุ่มทั่วไป
- ชานาญงานพิเศษ
ระดับ 3
- ชานาญงาน
ระดับ 3
- ปฏิบัติงาน
ระดับ 2
- บุคลากรประเภทลูกจ้างประจา
ระดับ 2
- พนักงานใหม่ (อายุงานน้อยกว่า 1 ปี)
ระดับ 1
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ระดับ 5

-

ระดับ 4

-

-

-

ระดับ 5

-

ระดับ 4

-

ระดับ 3
ระดับ 1

-

-

ระดับ 5
ระดับ 4
ระดับ 3
ระดับ 2
ระดับ 1

-

ระดับ 3
ระดับ 3
ระดับ 2
ระดับ 2
ระดับ 1

