ตาแหน่งงาน

ศาสตราจารย์
รองศาสตราจารย์
ผู้ช่วยศาสตราจารย์
อาจารย์
การทางานเป็นทีม
การสั่งสมความเชี่ยวชาญในงานอาชีพ
การมุ่งผลสัมฤทธิ์
มีความสามารถด้านการวางแผนการเรียนการสอน
มีความสามารถด้านการจัดการเรียนการสอน
มีความสามารถด้านการประเมินผลการเรียนการสอน
มีความสามารถด้านการติดตามความก้าวหน้า
ทางวิชาการและพัฒนาองค์ความรู้อย่างต่อเนื่อง
การใส่ใจและพัฒนาผู้อื่น
การคิดวิเคราะห์

ศาสตราจารย์
รองศาสตราจารย์
ผู้ช่วยศาสตราจารย์
อาจารย์

การยึดมั่นในความถูกต้องชอบธรรม และจริยธรรม

ระบบแท่ง

บริการที่ดี

11) กลุ่มสายวิชาการ

สมรรถนะหลัก
(Core Competencies)
สมรรถนะเฉพาะตามลักษณะงาน
(Functional Competencies)

5
4
3
2
5
4
4
3
5
4
4
3
5
4
3
2
5
4
3
2
5
4
3
2
5
4
3
2
5
4
3
2
5
4
3
2
5
4
3
2
5
4
3
2

Page 16 / 84

มาตรฐานสมรรถนะทางการบริหาร
สมรรถนะหลัก
(Core Competencies)

3
3
3
3

3
3
3
3

3
3
3
3

3
3
3
3
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การวางกลยุทธ์ภาครัฐ

3
3
3
3

การสอนงานและการมอบหมายงาน

ตาแหน่งบริหารเป็น
ไปตาม พ.ร.บ.

ศักยภาพเพื่อนาการปรับเปลีย่ น

5
4
4
4

การควบคุมตนเอง

5
4
4
4

สภาวะผูน้ า

5
4
4
4

วิสัยทัศน์

การสัง่ สมความเชีย่ วชาญในงานอาชีพ

5
4
4
4

ระบบแท่ง

สมรรถนะทางการบริหาร
(Managerial Competencies)

การมุง่ ผลสัมฤทธิ์

การทางานเป็นทีม

ผูช้ ่วยอธิการบดี
รองคณบดีหรือรองหัวหน้าหน่วยงานที่เรียกชือ่ อืน่ ที่มฐี านะเทียบเท่าคณะ
หัวหน้าหน่วยงานที่เรียกชือ่ อืน่ ที่มฐี านะเทียบเท่ากอง
ประธานสาขาวิชา

การยึดมัน่ ในความถูกต้องชอบธรรม
และจริยธรรม

อธิการบดี
รองอธิการบดี
คณบดี
ผูอ้ านวยการ สานัก สถาบัน หัวหน้าหน่วยงานที่เรียกชือ่ อย่างอืน่
ที่มฐี านะเทียบเท่าคณะ

บริการที่ดี

ตาแหน่งงาน

สมรรถนะเฉพาะตามลักษณะงาน
(Functional Competencies)

5
4
4
4

5
4
4
4

5
4
4
4

5
4
4
4

5
4
4
4

5
4
4
4

5
4
4
4

3
3
3
2

3
3
3
2

3
3
3
2

3
3
3
2

3
3
3
2

3
3
3
2

ให้ใช้ตามลักษณะงาน
ของตาแหน่งที่ครองอยู่

1. สมรรถนะหลักของมหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร (Core Competency) ประกอบด้วย
5 สมรรถนะ คือ 1) บริการที่ดี (Service Mind) 2) การสั่งสมความเชี่ยวชาญในงานอาชีพ (Expertise)
3) การยึดมั่นในความถูกต้องชอบธรรม และจริยธรรม (Integrity) 4) การทางานเป็นทีม (Teamwork)
5) การมุ่งผลสัมฤทธิ์ (Achievement Motivation)
คาจากัดความและระดับความสามารถ
1) บริการที่ดี (Service Mind)
คาจากัดความ (Definition) ความตั้งใจและความพยายามของข้าราชการในการให้บริการต่อประชาชน
ข้าราชการ หรือหน่วยงานอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง
ระดับ
คาอธิบาย
(Level)
(Description)
ระดับ 0 ไม่แสดงสมรรถนะด้านนี้ หรือแสดงอย่างไม่ชัดเจน
ระดับ 1 สามารถให้บริการที่ผู้รับบริการต้องการได้ด้วยความเต็มใจ
 ให้การบริการที่เป็นมิตร สุภาพ
 ให้ข้อมูล ข่าวสาร ที่ถูกต้อง ชัดเจนแก่ผู้รับบริการ
 แจ้งให้ผู้รับบริการทราบความคืบหน้าในการดาเนินเรื่อง หรือขั้นตอนงานต่างๆ ที่
ให้บริการอยู่
 ประสานงานภายในหน่วยงาน และหน่วยงานอื่นที่เกี่ยวข้อง เพื่อให้ผู้รับบริการได้รับ
บริการที่ต่อเนื่องและรวดเร็ว
ระดับ 2 แสดงสมรรถนะระดับที่ 1 และช่วยแก้ปัญหาให้แก่ผู้รับบริการ
 รับเป็นธุระ ช่วยแก้ปัญหาหรือหาแนวทางแก้ไขปัญหาที่เกิดขึ้นแก่ผู้รับบริการอย่าง
รวดเร็วไม่บ่ายเบี่ยง ไม่แก้ตัว หรือปัดภาระ
 ดูแลให้ผู้รับบริการได้รับความพึงพอใจ และนาข้อขัดข้องใดๆ ในการให้บริการไป
พัฒนาการให้บริการให้ดียิ่งขึ้น
ระดับ 3 แสดงสมรรถนะระดับที่ 2 และให้บริการที่เกินความคาดหวัง แม้ต้องใช้เวลาหรือความ
พยายามอย่างมาก
 ให้เวลาแก่ผู้รับบริการเป็นพิเศษ เพื่อช่วยแก้ปัญหาให้แก่ผู้รับบริการ
 ให้ข้อมูล ข่าวสาร ที่เกี่ยวข้องกับงานที่กาลังให้บริการอยู่ ซึ่งเป็นประโยชน์แก่ผู้รับบริการ
แม้ว่าผู้รับบริการจะไม่ได้ถามถึงหรือไม่ทราบมาก่อนนาเสนอวิธีการในการให้บริการที่
ผู้รับบริการจะได้รับประโยชน์สูงสุด
ระดับ 4 แสดงสมรรถนะระดับที่ 3 และเข้าใจและให้บริการที่ตรงตามความต้องการที่แท้จริงของ
ผู้รับบริการได้
 เข้าใจ หรือพยายามทาความเข้าใจด้วยวิธีการต่างๆ เพื่อให้บริการได้ตรงตามความ
ต้องการที่แท้จริงของผู้รับบริการ
 ให้คาแนะนาที่เป็นประโยชน์แก่ผู้รับบริการ เพื่อตอบสนองความจาเป็นหรือความ
ต้องการที่แท้จริงของผู้รับบริการ
ระดับ 5 แสดงสมรรถนะระดับที่ 4 และให้บริการที่เป็นประโยชน์อย่างแท้จริงให้แก่ผู้รับบริการ
 คิดถึงผลประโยชน์ของผู้รับบริการในระยะยาว และพร้อมที่จะเปลี่ยนวิธีหรือขั้นตอนการ
ให้บริการ เพื่อประโยชน์สูงสุดของผู้รับบริการ
 เป็นที่ปรึกษาที่มีส่วนช่วยในการตัดสินใจที่ผู้รับบริการไว้วางใจ
 สามารถให้ความเห็นที่แตกต่างจากวิธีการ หรือขั้นตอนที่ผู้รับบริการต้องการให้
สอดคล้องกับความจาเป็น ปัญหา โอกาส เพื่อเป็นประโยชน์อย่างแท้จริงของผู้รับบริการ
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2) การสั่งสมความเชี่ยวชาญในงานอาชีพ (Expertise)
คาจากัดความ (Definition) ความสนใจใฝุรู้ สั่งสม ความรู้ความสามารถของตนในการปฏิบัติหน้าที่ราชการ
ด้วยการศึกษา ค้นคว้า และพัฒนาตนเองอย่างต่อเนื่อง จนสามารถประยุกต์ใช้ความรู้เชิง วิชาการและ
เทคโนโลยีต่างๆ เข้ากับการปฏิบัติราชการให้เกิดผลสัมฤทธิ์
ระดับ
คาอธิบาย
(Level)
(Description)
ระดับ 0 ไม่แสดงสมรรถนะด้านนี้ หรือแสดงอย่างไม่ชัดเจน
ระดับ 1 แสดงความสนใจและติดตามความรู้ใหม่ๆ ในสาขาอาชีพของตนหรือที่เกี่ยวข้อง
 ศึกษาหาความรู้ สนใจเทคโนโลยีและองค์ความรู้ใหม่ๆ ในสาขาอาชีพของตน
 พัฒนาความรู้ความสามารถของตนให้ดียิ่งขึ้น
 ติดตามเทคโนโลยี และความรู้ใหม่ๆ อยู่เสมอด้วยการสืบค้นข้อมูลจากแหล่งต่างๆ ที่จะเป็น
ประโยชน์ต่อการปฏิบัติราชการ
ระดับ 2 แสดงสมรรถนะระดับที่ 1 และมีความรู้ในวิชาการและเทคโนโลยีใหม่ๆในสาขาอาชีพของตน
 รอบรู้ในเทคโนโลยีหรือองค์ความรู้ใหม่ๆ ในสาขาอาชีพของตนหรือที่เกี่ยวข้อง ซึ่งอาจมี
ผลกระทบต่อการปฏิบัติหน้าที่ราชการของตน
 รับรู้ถึงแนวโน้มวิทยาการที่ทันสมัย และเกี่ยวข้องกับงานของตนอย่างต่อเนื่อง
ระดับ 3 แสดงสมรรถนะระดับที่ 2 และสามารถนาความรู้ วิทยาการ หรือเทคโนโลยีใหม่ๆ มาปรับใช้
กับการปฏิบัติหน้าที่ราชการ
 สามารถนาวิชาการ ความรู้ หรือเทคโนโลยีใหม่ๆ มาประยุกต์ใช้ในการปฏิบัติหน้าที่ราชการได้
 สามารถแก้ไขปัญหาที่อาจเกิดจากการนาเทคโนโลยีใหม่มาใช้ในการปฏิบัติหน้าที่ราชการได้
ระดับ 4 แสดงสมรรถนะระดับที่ 3 และศึกษา พัฒนาตนเองให้มีความรู้ และความเชี่ยวชาญในงาน
มากขึ้น ทั้งในเชิงลึก และเชิงกว้างอย่างต่อเนื่อง
 มีความรู้ความเชี่ยวชาญในเรื่องที่มีลักษณะเป็นสหวิทยาการ และสามารถนาความรู้ไปปรับ
ใช้ได้อย่างกว้างขวาง
 สามารถนาความรู้เชิงบูรณาการของตนไปใช้ในการสร้างวิสัยทัศน์เพื่อการปฏิบัติงานใน
อนาคต
ระดับ 5 แสดงสมรรถนะระดับที่ 4 และสนับสนุนการทางานของคนในสถาบันอุดมศึกษาที่เน้นความ
เชี่ยวชาญในวิทยาการด้านต่างๆ
 สนับสนุนให้เกิดบรรยากาศแห่งการพัฒนาความเชี่ยวชาญในองค์กรด้วยการจัดสรร
ทรัพยากรเครื่องมือ อุปกรณ์ที่เอื้อต่อการพัฒนา
 บริหารจัดการให้สถาบันอุดมศึกษานาเทคโนโลยี ความรู้ หรือวิทยาการใหม่ๆ มาใช้ในการ
ปฏิบัติหน้าที่ราชการในงานอย่างต่อเนื่อง
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3) การยึดมั่นในความถูกต้องชอบธรรม และจริยธรรม (Integrity)
คาจากัดความ (Definition) การดารงตนและประพฤติปฏิบั ติอย่างถูกต้องเหมาะสมทั้งตามกฎหมาย
คุณธรรม จรรยาบรรณแห่งวิชาชีพ และจรรยาข้าราชการเพื่อรักษาศักดิ์ศรีแห่งความเป็นข้าราชการ
ระดับ
คาอธิบาย
(Level)
(Description)
ระดับ 0 ไม่แสดงสมรรถนะด้านนี้ หรือแสดงอย่างไม่ชัดเจน
ระดับ 1 มีความสุจริต
 ปฏิบัติหน้าที่ด้วยความสุจริต ไม่เลือกปฏิบัติ ถูกต้องตามกฎหมาย และวินัยข้าราชการ
 แสดงความคิดเห็นตามหลักวิชาชีพอย่างสุจริต
ระดับ 2 แสดงสมรรถนะระดับที่ 1 และมีสัจจะเชื่อถือได้
 รักษาคาพูด มีสัจจะ และเชื่อถือได้
 แสดงให้ปรากฏถึงความมีจิตสานึกในความเป็นข้าราชการ
ระดับ 3 แสดงสมรรถนะระดับที่ 2 และยึดมั่นในหลักการ
 ยึดมั่นในหลักการ จรรยาบรรณแห่งวิชาชีพ และจรรยาข้าราชการไม่เบี่ยงเบนด้วยอคติหรือ
ผลประโยชน์ กล้ารับผิด และรับผิดชอบ
 เสียสละความสุขส่วนตน เพื่อให้เกิดประโยชน์แก่ทางราชการ
ระดับ 4 แสดงสมรรถนะระดับที่ 3 และยืนหยัดเพื่อความถูกต้อง
 ยืนหยัดเพื่อความถูกต้องโดยมุ่งพิทักษ์ผลประโยชน์ของทางราชการแม้ตกอยู่ในสถานการณ์ที่
อาจยากลาบาก
 กล้าตัดสินใจ ปฏิบัติหน้าที่ราชการด้วยความถูกต้อง เป็นธรรม แม้อาจก่อความไม่พึงพอใจ
ให้แก่ผู้เสียประโยชน์
ระดับ 5 แสดงสมรรถนะระดับที่ 4 และอุทิศตนเพื่อความยุติธรรม
 ยืนหยัดพิทักษ์ผลประโยชน์และชื่อเสียงของประเทศชาติแม้ในสถานการณ์ที่อาจเสี่ยงต่อความ
มั่นคงในตาแหน่งหน้าที่การงาน หรืออาจเสี่ยงภัยต่อชีวิต
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4) การทางานเป็นทีม (Teamwork)
คาจากัดความ (Definition) ความตั้งใจที่จะทางานร่วมกับผู้อื่น เป็นส่วนหนึ่งของทีม หน่วยงาน หรือ
สถาบันอุดมศึกษา โดยผู้ปฏิบัติมีฐานะเป็นสมาชิก ไม่จาเป็นต้องมีฐานะหัวหน้าทีม รวมทั้งความสามารถใน
การสร้างและรักษาสัมพันธภาพกับสมาชิกในทีม
ระดับ
คาอธิบาย
(Level)
(Description)
ระดับ 0 ไม่แสดงสมรรถนะด้านนี้ หรือแสดงอย่างไม่ชัดเจน
ระดับ 1 ทาหน้าที่ของตนในทีมให้สาเร็จ
 สนับสนุนการตัดสินใจของทีม และทางานในส่วนที่ตนได้รับมอบหมาย
 รายงานให้สมาชิกทราบความคืบหน้าของการดาเนินงานของตนในทีม
 ให้ข้อมูล ที่เป็นประโยชน์ต่อการทางานของทีม
ระดับ 2 แสดงสมรรถนะระดับที่ 1 และให้ความร่วมมือในการทางานกับเพื่อนร่วมงาน
 สร้างสัมพันธ์ เข้ากับผู้อื่นในกลุ่มได้ดี
 ให้ความร่วมมือกับผู้อื่นในทีมด้วยดี
 กล่าวถึงเพื่อนร่วมงานในเชิงสร้างสรรค์และแสดงความเชื่อมั่นในศักยภาพของเพื่อนร่วมทีม
ทั้งต่อหน้าและลับหลัง
ระดับ 3 แสดงสมรรถนะระดับที่ 2 และประสานความร่วมมือของสมาชิกในทีม
 รับฟังความเห็นของสมาชิกในทีม และเต็มใจเรียนรู้จากผู้อื่น
 ตัดสินใจหรือวางแผนงานร่วมกันในทีมจากความคิดเห็นของเพื่อนร่วมทีม
 ประสานและส่งเสริมสัมพันธภาพอันดีในทีม เพื่อสนับสนุนการทางานร่วมกันให้มี
ประสิทธิภาพยิ่งขึ้น
ระดับ 4 แสดงสมรรถนะระดับที่ 3 และสนับสนุน ช่วยเหลือเพื่อนร่วมทีม เพื่อให้งานประสบ
ความสาเร็จ
 ยกย่อง และให้กาลังใจเพื่อนร่วมทีมอย่างจริงใจ
 ให้ความช่วยเหลือเกื้อกูลแก่เพื่อนร่วมทีม แม้ไม่มีการร้องขอ
 รักษามิตรภาพอันดีกับเพื่อนร่วมทีม เพื่อช่วยเหลือกันในวาระต่างๆ ให้งานสาเร็จ
ระดับ 5 แสดงสมรรถนะระดับที่ 4 และสามารถนาทีมให้ปฏิบัติภารกิจให้ได้ผลสาเร็จ
 เสริมสร้างความสามัคคีในทีม โดยไม่คานึงความชอบหรือไม่ชอบส่วนตน
 คลี่คลาย หรือแก้ไขข้อขัดแย้งที่เกิดขึ้นในทีม
 ประสานสัมพันธ์ สร้างขวัญกาลังใจของทีมเพื่อปฏิบัติภารกิจขอสถาบันอุดมศึกษาให้บรรลุผล
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5) การมุ่งผลสัมฤทธิ์ (Achievement Motivation)
คาจากัดความ (Definition) ความมุ่งมั่นจะปฏิบัติหน้าที่ราชการให้ดีหรือให้เกินมาตรฐานที่มีอยู่ โดย
มาตรฐานนี้อาจเป็นผลการปฏิบัติงานที่ผ่านมาของตนเอง หรือเกณฑ์วัดผลสัมฤทธิ์ที่สถาบันอุดมศึกษา
กาหนดขึ้น อีกทั้งยังหมายรวมถึงการสร้างสรรค์พัฒนาผลงานหรือกระบวนการปฏิบัติงานตามเปูาหมายที่
ยากและท้าทายชนิดที่อาจไม่เคยมีผู้ใดสามารถกระทาได้มาก่อน
ระดับ
คาอธิบาย
(Level)
(Description)
ระดับ 0 ไม่แสดงสมรรถนะด้านนี้ หรือแสดงอย่างไม่ชัดเจน
ระดับ 1 แสดงความพยายามในการปฏิบัติหน้าที่ราชการให้ดี
 พยายามทางานในหน้าที่ให้ถูกต้อง
 พยายามปฏิบัติงานให้แล้วเสร็จตามกาหนดเวลา
 มานะอดทน ขยันหมั่นเพียรในการทางาน
 แสดงออกว่าต้องการทางานให้ได้ดีขึ้น
 แสดงความเห็นในเชิงปรับปรุงพัฒนาเมื่อเห็นความสูญเปล่าหรือหย่อนประสิทธิภาพในงาน
ระดับ 2 แสดงสมรรถนะระดับที่ 1 และสามารถทางานได้ผลงานตามเป้าหมายที่วางไว้
 กาหนดมาตรฐาน หรือเปูาหมายในการทางานเพื่อให้ได้ผลงานที่ดี
 ติดตาม และประเมินผลงานของตน โดยเทียบเคียงกับเกณฑ์มาตรฐาน
 ทางานได้ตามเปูาหมายที่ผู้บังคับบัญชากาหนด หรือเปูาหมายของหน่วยงานที่รับผิดชอบ
 มีความละเอียดรอบคอบ เอาใจใส่ ตรวจตราความถูกต้อง เพื่อให้ได้งานที่มีคุณภาพ
ระดับ 3 แสดงสมรรถนะระดับที่ 2 และสามารถปรับปรุงวิธีการทางานเพื่อให้ได้ผลงานที่มี
ประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น
 ปรับปรุงวิธีการที่ทาให้ทางานได้ดีขึ้น เร็วขึ้น มีคุณภาพดีขึ้นมีประสิทธิภาพมากขึ้น หรือทา
ให้ผู้รับบริการพึงพอใจมากขึ้น
 เสนอหรือทดลองวิธีการทางานแบบใหม่ที่คาดว่าจะทาให้งานมีประสิทธิภาพมากขึ้น
ระดับ 4 แสดงสมรรถนะระดับที่ 3 และสามารถกาหนดเป้าหมาย รวมทั้งพัฒนางาน เพื่อให้ได้ผลงาน
ที่โดดเด่น หรือแตกต่างอย่างมีนัยสาคัญ
 กาหนดเปูาหมายที่ท้าทาย และเป็นไปได้ยาก เพื่อให้ได้ผลงานที่ดีกว่าเดิมอย่างเห็นได้ชัด
 พัฒนาระบบ ขั้นตอน วิธีการทางาน เพื่อให้ได้ผลงานที่โดดเด่นหรือแตกต่างไม่เคยมีผู้ใดทา
ได้มาก่อน
ระดับ 5 แสดงสมรรถนะระดับที่ 4 และกล้าตัดสินใจ แม้ว่าการตัดสินใจนั้นจะมีความเสี่ยง เพื่อให้
บรรลุเป้าหมายของหน่วยงานหรือสถาบันอุดมศึกษา
 ตัดสินใจได้ โดยมีการคานวณผลได้ผลเสียอย่างชัดเจน และดาเนินการเพื่อให้ภาครัฐและ
ประชาชนได้ประโยชน์สูงสุด
 บริหารจัดการและทุ่มเทเวลา ตลอดจนทรัพยากร เพื่อให้ได้ประโยชน์สูงสุดต่อภารกิจของ
หน่วยงานตามที่วางแผนไว้
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สมรรถนะเฉพาะตามลักษณะงานที่ปฏิบัติ (Functional Competency) แบ่งออกเป็น 11 กลุ่มงาน ได้แก่
1) กลุ่มงานนโยบายและแผน 2) กลุ่มงานบริหารทั่วไป 3) กลุ่มงานการเจ้าหน้าที่ 4) กลุ่มงานคลังและพัสดุ
5) กลุ่มงานบรรณารักษ์ 6) กลุม่ งานเทคโนโลยีสารสนเทศ 7) กลุ่มงานบริการการศึกษา 8) กลุ่มงานอาคาร
สถานที่และสวัสดิการ 9) กลุ่มงานช่วยวิชาการ 10) กลุ่มงานประชาสัมพันธ์ 11) กลุ่มสายวิชาการ โดยแต่
ละกลุ่มงานจะมีจานวนและรายละเอียดสมรรถนะของแต่ละกลุ่มงานแตกต่างกันออกไป
11) กลุ่มสายวิชาการ ประกอบด้วย 6 สมรรถนะ ได้แก่ 1) มีความสามารถด้านการวางแผน
การเรียนการสอน (Teaching & Course Planning Skills - TCPS) 2) มีความสามารถด้านการจัดการ
เรียนการสอน (Teaching & Course Design Skills – TCDS) 3) มีความสามารถด้านการประเมินผล
การเรียนการสอน (Teaching & Course Evaluation Skills–TCES 4) มีความสามารถด้านการติดตาม
ความก้าวหน้าทางวิชาการและการพัฒนาองค์ความรู้อย่างต่อเนื่อง (Academic Advancement Updating
Skills – AAUS) 5) การคิดวิเคราะห์ (Analytical Thinking – AT) 6) การใส่ใจและพัฒนาผู้อื่น (Caring Others)
1) มีความสามารถด้านการวางแผนการเรียนการสอน (Teaching & Course Planning Skills - TCPS)
คาจากัดความ (Definition) มีความสามารถในการวางแผนการเรียนการสอนทั้งระยะสั้นและระยะยาว โดยเน้น
ผู้เรียนเป็นศูนย์กลาง มีการติดตามและประเมินผลเพื่อการปรับปรุงแผนการเรียนการสอน มีการประยุกต์ใช้
เทคโนโลยีสารสนเทศ และมีการวิจัยในชั้นเรียนเพื่อพัฒนาการวางแผนการเรียนการสอนอย่างเป็นระบบและมี
ประสิทธิภาพ
ระดับ
คาอธิบาย
(Level)
(Description)
ระดับ 1 ไม่แสดงสมรรถนะด้านนี้อย่างชัดเจน
ระดับ 2 จัดทาประมวลรายวิชา (Course Syllabus) หรือเอกสารในรูปแบบอื่น ซึ่งแสดงให้เห็นการกระทา
ดังต่อไปนี้
 มีการวางแผนการสอนระยะยาวและระยะสั้น โดยเน้นผู้เรียนเป็นศูนย์กลาง
 มีการกาหนดเปูาหมายและวัตถุประสงค์การสอนในแต่ละวิชาที่สอดคล้องกับเปูาหมายของหลักสูตร
และการเปลี่ยนแปลงทางสังคมและเทคโนโลยี
 มีการวิเคราะห์วัตถุประสงค์การสอนรายวิชา กาหนดเนื้อหา ประสบการณ์เรียนรู้และเวลาเรียนให้
สอดคล้องกับวัตถุประสงค์ รวมทั้งการจัดลาดับและโยงความสัมพันธ์ของเนื้อหา
 มีการวางแผนการจัดหา กาหนด และการใช้แหล่งทรัพยากรความรู้ทั้งที่เป็นเอกสาร วัตถุและ
ทรัพยากรบุคคลที่เกี่ยวข้องกับการเรียนการสอน
 มีการวางแผนการประเมินและติดตามผลการเรียนการสอน
ระดับ 3 แสดงสมรรถนะระดับที่ 2 และมีการกระทา หรือมีกระบวนการ หรือขั้นตอนที่ชี้บ่งว่าได้มีการ
ปรับปรุงการวางแผนการเรียนการสอนให้ดีขึ้นในแต่ละภาคเรียน
ระดับ 4 แสดงสมรรถนะระดับที่ 3 และมีการประยุกต์ใช้เทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อพัฒนาประสิทธิภาพการ
วางแผนการเรียนการสอน
ระดับ 5 แสดงสมรรถนะระดับที่ 4 และมีการวิจัยในชั้นเรียนเพื่อพัฒนาการวางแผนการเรียนการสอนอย่าง
เป็นระบบ
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2) มีความสามารถด้านการจัดการเรียนการสอน (Teaching & Course Design Skills –
TCDS)
คาจากัดความ (Definition) มีความสามารถในการจัดการเรียนการสอนด้วยรูปแบบ วิธีการและ
เครื่องมือที่เหมาะสมกับผู้เรียน มีการติดตาม และประเมินผลเพื่อการปรับปรุงการจัดประสบการณ์การ
เรียนรู้หรือพัฒนารูปแบบการเรียนการสอนให้ดียิ่งขึ้น มีการประยุกต์ใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ และมีการ
วิจัยในชั้นเรียนเพื่อพัฒนาการจัดประสบการณ์การเรียนรู้อย่างเป็นระบบและมีประสิทธิภาพ
ระดับ
คาอธิบาย
(Level)
(Description)
ระดับ 1 ไม่แสดงสมรรถนะด้านนี้อย่างชัดเจน
ระดับ 2 จัดทาเอกสารประกอบการสอนหรือสื่อการเรียนการสอนในรูปแบบอื่น ซึ่งแสดงให้เห็นการกระทา
ดังต่อไปนี้
 มีการกาหนดความรู้พื้นฐานและวัตถุประสงค์การเรียนการสอนในแต่ละคาบอย่างเหมาะสมให้
ครอบคลุมและสัมพันธ์กับเปูาหมายของหลักสูตร
 มีการจัดทาเอกสารประกอบการสอนซึ่งแสดงถึงความรู้ ความเข้าใจในเนื้อหาที่สอนเป็นอย่างดี
เป็นระบบและเป็นปัจจุบัน
 มีการกาหนดประสบการณ์การเรียนรู้เพื่อให้บรรลุตามวัตถุประสงค์และประสบการณ์การเรียนรู้
โดยคานึงถึงหลักการที่เน้นให้ผู้เรียนได้ใช้ Information Literacy Skills ในการค้นคว้า รวบรวม
วิเคราะห์ สังเคราะห์ข้อมูลและสร้างองค์ความรู้ด้วยตนเอง
 มีการผลิตและการใช้สื่อการเรียนการสอนที่เหมาะสมกับความรู้ความสามารถ ความสนใจ และเอื้อ
ต่อการสร้างความรู้ ความเข้าใจด้วยตนเองของผู้เรียน
ระดับ 3 แสดงสมรรถนะระดับที่ 2 และมีการกระทา หรือมีกระบวนการ หรือขั้นตอนที่ชี้บ่งว่าได้มีการ
ปรับปรุงการจัดประสบการณ์การเรียนรู้หรือพัฒนารูปแบบการเรียนการสอนให้ดีขึ้น เช่น การ
พัฒนาการเรียนการสอนที่เน้นการพัฒนาทักษะการคิดอย่างมีวิจารณญาณของผู้เรียน หรือการ
พัฒนากิจกรรมการเรียนการสอนที่เน้นการพัฒนาความคิดสร้างสรรค์ของผู้เรียน หรือการพัฒนา
กิจกรรมการเรียนการสอนที่เน้นการพัฒนาทักษะการเรียนรู้ด้วยตนเองของผู้เรียน เป็นต้น
ระดับ 4 แสดงสมรรถนะระดับที่ 3 และมีการประยุกต์ใช้หรือบูรณาการเทคโนโลยีสารสนเทศในการจัด
กิจกรรมการเรียนการสอนเพื่อพัฒนาประสิทธิภาพการจัดประสบการณ์ เช่น การผนวกเทคโนโลยี
สารสนเทศเพื่อพัฒนาทักษะการคิดอย่างมีวิจารณญาณ พัฒนาความคิดสร้างสรรค์ และเพื่อพัฒนา
ทักษะการเรียนรู้ เป็นต้น
ระดับ 5 แสดงสมรรถนะระดับที่ 4 และมีการวิจัยในชั้นเรียนเพื่อพัฒนาการจัดประสบการณ์การเรียนรู้
อย่างเป็นระบบและมีประสิทธิภาพ หรือมีการวิจัยเพื่อสร้างรูปแบบการเรียนการสอนเพื่อพัฒนา
คุณลักษณะที่พึงประสงค์ของนักศึกษา เช่น การคิดอย่างมีวิจารณญาณ การคิดอย่างสร้างสรรค์
การเรียนรู้ด้วยตนเอง คุณธรรมและจริยธรรม ความมีวินัยในตนเอง รวมทั้งการวิจัยเพื่อประยุกต์ใช้
เทคโนโลยีเพื่อพัฒนาการเรียนการสอน เป็นต้น

Page 74 / 84

3) มีความสามารถด้านการประเมินผลการเรียนการสอน (Teaching & Course
Evaluation Skills – TCES)
คาจากัดความ (Definition) มีความสามารถในการกาหนดและใช้เกณฑ์การประเมินผลให้เหมาะสมกับ
วัตถุประสงค์ของการเรียนการสอน มีการปรับปรุงเกณฑ์และวิธีการประเมินอย่างต่อเนื่องและเหมาะสมมี
การประยุกต์ใช้เทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อพัฒนาประสิทธิภาพการประเมินผลการเรียนการสอน และมีการ
วิจัยในชั้นเรียนเพื่อพัฒนาการประเมินผลการเรียนการสอนอย่างเป็นระบบและมีประสิทธิภาพ
ระดับ
คาอธิบาย
(Level)
(Description)
ระดับ 1 ไม่แสดงสมรรถนะด้านนี้อย่างชัดเจน
ระดับ 2 มีการกาหนดและใช้เกณฑ์การประเมินและวิธีการประเมินที่เชื่อถือได้และเหมาะสมกับ
วัตถุประสงค์ของการเรียนการสอน
ระดับ 3 แสดงสมรรถนะระดับที่ 2 และมีการกระทา หรือมีกระบวนการ หรือขั้นตอนที่ชี้บ่งว่าได้มีการ
ปรับปรุงการกาหนดและใช้เกณฑ์การประเมินและวิธีการประเมินให้ดีขึ้นและสอดคล้องกับ
กระบวนการเรียนการสอนในแต่ละภาคเรียน เช่น การประเมินตามสภาพจริง (Authentic
Assessment) เป็นต้น
ระดับ 4 แสดงสมรรถนะระดับที่ 3 และมีการประยุกต์ใช้เทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อพัฒนาประสิทธิภาพการ
ประเมินผลการเรียนการสอนให้ดียิ่งขึ้น เช่น การวิเคราะห์คุณภาพของเครื่องมือวัดผล เป็นต้น
ระดับ 5 แสดงสมรรถนะระดับที่ 4 และมีการวิจัยในชั้นเรียนเพื่อพัฒนาการประเมินผลการเรียนการสอน
อย่างเป็นระบบและมีประสิทธิภาพ
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4) มีความสามารถด้านการติดตามความก้าวหน้าทางวิชาการและการพัฒนาองค์ความรู้
อย่างต่อเนื่อง (Academic Advancement Updating Skills – AAUS)
คาจากัดความ (Definition) มีความสามารถในการเข้าถึงแหล่งข้อมูลเพื่อพัฒนาความก้าวหน้าขององค์
ความรู้ในวิชาชีพด้วยวิธีการและรูปแบบต่างๆ อย่างมีประสิทธิภาพ รวมทั้งมีการพัฒนาความรู้ ทักษะ
และความเข้าใจในเนื้อหาและนวัตกรรมการเรียนการสอนในสาขาที่รับผิดชอบอย่างต่อเนื่อง
ระดับ
คาอธิบาย
(Level)
(Description)
ระดับ 1 ไม่แสดงสมรรถนะด้านนี้อย่างชัดเจน
ระดับ 2  มีหลักฐานแสดงได้ว่ามีความสามารถในการใช้คอมพิวเตอร์และใช้ Information Literacy Skills ใน
การเข้าถึงแหล่งข้อมูล ประเมินข้อมูล และใช้ข้อมูลเพื่อพัฒนาความ ก้าวหน้าขององค์ความรู้ใน
วิชาชีพอย่างมีประสิทธิภาพ
 มีหลักฐานแสดงได้ว่ามีการพัฒนาความรู้ ความเข้าใจ และทักษะในด้านความรู้ในเนื้อหาและ
นวัตกรรมการเรียนการสอนในสาขาที่ตนเองรับผิดชอบอย่างต่อเนื่องในรูปแบบต่างๆ เช่น การวิจัย
บทความทางวิชาการ การฝึกอบรม การศึกษาดูงาน หรือการศึกษาด้วยตนเอง เป็นต้น
ระดับ 3 แสดงสมรรถนะระดับที่ 2 และ
 ผลิตและปรับปรุงเอกสารประกอบการสอนในรายวิชาที่รับผิดชอบทุกปี
 เขียนบทความทางวิชาการและเผยแพร่ในวารสารที่เชื่อถือได้ของศาสตร์นั้นๆ อย่างน้อยปีละ 1 เรื่อง
ระดับ 4 แสดงสมรรถนะระดับที่ 3 และ
 ผลิตและปรับปรุงเอกสารคาสอนในรายวิชาที่รับผิดชอบทุกปี
 เขียนบทความทางวิชาการและเผยแพร่ในวารสารที่เชื่อถือได้ของศาสตร์นั้นๆ อย่างน้อยปีละ 2 เรื่อง
ระดับ 5 แสดงสมรรถนะระดับที่ 4 และ
 ผลิตและปรับปรุงตาราสาหรับรายวิชาที่รับผิดชอบ
 เขียนบทความทางวิชาการและเผยแพร่ในวารสารที่เชื่อถือได้ของศาสตร์นั้นๆ อย่างต่อเนื่องสม่าเสมอ
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5) การคิดวิเคราะห์ (Analytical Thinking – AT)
คาจากัดความ (Definition) การทาความเข้าใจและวิเคราะห์สถานการณ์ ประเด็นปัญหา แนวคิดโดย
การแยกแยะประเด็นออกเป็นส่วนย่อยๆ หรือทีละขั้นตอน รวมถึงการจัดหมวดหมู่อย่างเป็นระบบระเบียบ
เปรียบเทียบแง่มุมต่างๆ สามารถลาดับความสาคัญ ช่วงเวลา เหตุและผล ที่มาที่ไปของกรณีต่างๆได้
ระดับ
คาอธิบาย
(Level)
(Description)
ระดับ 0 ไม่แสดงสมรรถนะด้านนี้ หรือแสดงอย่างไม่ชัดเจน
ระดับ 1 แยกแยะประเด็นปัญหา หรืองานออกเป็นส่วนย่อยๆ
 แยกแยะปัญหาออกเป็นรายการอย่างง่ายๆได้โดยไม่เรียงลาดับความสาคัญ
 วางแผนงานโดยแตกประเด็นปัญหาออกเป็นส่วนๆ หรือเป็นกิจกรรมต่างๆ ได้
ระดับ 2 แสดงสมรรถนะระดับที่ 1 และเข้าใจความสัมพันธ์ขั้นพื้นฐานของปัญหาหรืองาน
 ระบุเหตุและผล ในแต่ละสถานการณ์ต่างๆ ได้
 ระบุข้อดีข้อเสียของประเด็นต่างๆได้
 วางแผนงานโดยจัดเรียงงาน หรือกิจกรรมต่างๆตามลาดับความสาคัญหรือความเร่งด่วนได้
ระดับ 3 แสดงสมรรถนะระดับที่ 2 และเข้าใจความสัมพันธ์ที่ซับซ้อน ของปัญหาหรืองาน
 เชื่อมโยงเหตุปัจจัยที่ซับซ้อนของแต่ละสถานการณ์ หรือเหตุการณ์
 วางแผนงานโดยกาหนดกิจกรรม ขั้นตอนการดาเนินงานต่างๆ ที่มีผู้เกี่ยวข้องหลายฝุายได้
อย่างมีประสิทธิภาพ และสามารถคาดการณ์เกี่ยวกับปัญหา หรืออุปสรรคที่อาจเกิดขึ้นได้
ระดับ 4 แสดงสมรรถนะระดับที่ 3 และสามารถวิเคราะห์ หรือวางแผนงานที่ซับซ้อนได้
 เข้าใจประเด็นปัญหาในระดับที่สามารถแยกแยะเหตุปัจจัยเชื่อมโยงซับซ้อนในรายละเอียด
และสามารถวิเคราะห์ความสัมพันธ์ของปัญหากับสถานการณ์หนึ่งๆ ได้
 วางแผนงานที่ซับซ้อนโดยกาหนดกิจกรรม ขั้นตอนการดาเนินงานต่างๆที่มีหน่วยงานหรือ
ผู้เกี่ยวข้องหลายฝุาย รวมถึงคาดการณ์ปัญหา อุปสรรค และวางแนวทางการปูองกันแก้ไข
ไว้ล่วงหน้า
ระดับ 5 แสดงสมรรถนะระดับที่ 4 และใช้เทคนิค และรูปแบบต่างๆ ในการกาหนดแผนงานหรือ
ขั้นตอนการทางาน เพื่อเตรียมทางเลือกสาหรับการป้องกัน หรือแก้ไขปัญหาที่เกิดขึ้น
 ใช้เทคนิคการวิเคราะห์ที่เหมาะสมในการแยกแยะประเด็นปัญหาที่ซับซ้อนเป็นส่วนๆ
 ใช้เทคนิคการวิเคราะห์หลากหลายรูปแบบเพื่อหาทางเลือก ในการแก้ปัญหา รวมถึง
พิจารณาข้อดีข้อเสียของทางเลือกแต่ละทาง
 วางแผนงานที่ซับซ้อนโดยกาหนดกิจกรรม ขั้นตอนการดาเนินงานต่างๆ ที่มีหน่วยงานหรือ
ผู้เกี่ยวข้องหลายฝุาย คาดการณ์ปัญหา อุปสรรค แนวทางการปูองกันแก้ไข รวมทั้ง
เสนอแนะทางเลือกและข้อดีข้อเสียไว้ให้
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6) การใส่ใจและพัฒนาผู้อื่น (Caring Others)
คาจากัดความ (Definition) ความใส่ใจและตั้งใจที่จะส่งเสริม ปรับปรุงและพัฒนาให้ผู้อื่นมีศักยภาพ
หรือมีสุขภาวะทั้งทางปัญญา ร่างกาย จิตใจ และทัศนคติที่ดีอย่างยั่งยืนเกินกว่ากรอบของการปฏิบัติหน้าที่
ระดับ
คาอธิบาย
(Level)
(Description)
ระดับ 0 ไม่แสดงสมรรถนะด้านนี้ หรือแสดงอย่างไม่ชัดเจน
ระดับ 1 ใส่ใจและให้ความสาคัญในการส่งเสริมและพัฒนาผู้อื่น
 สนับสนุนให้ผู้อื่นพัฒนาศักยภาพหรือสุขภาวะทั้งทางปัญญา ร่างกาย จิตใจที่ดี
 แสดงความเชื่อมั่นว่าผู้อื่นมีศักยภาพที่จะพัฒนาตนเองให้ดียิ่งขึ้นได้
ระดับ 2 แสดงสมรรถนะระดับที่ 1 และสอนหรือให้คาแนะนาเพื่อพัฒนาให้ผู้อื่นมีศักยภาพหรือมีสุข
ภาวะทั้งทางปัญญา ร่างกาย จิตใจหรือทัศนคติที่ดี
 สาธิต หรือให้คาแนะนาเกี่ยวกับการปฏิบัติตน เพื่อพัฒนาศักยภาพ สุขภาวะหรือทัศนคติ
ที่ดีอย่างยั่งยืน
 มุ่งมั่นที่จะสนับสนุน โดยชี้แนะแหล่งข้อมูล หรือทรัพยากรที่จาเป็นต่อการพัฒนาของผู้อื่น
ระดับ 3 แสดงสมรรถนะที่ 2 และใส่ใจในการให้เหตุผลประกอบการแนะนา หรือมีส่วนสนับสนุนใน
การพัฒนาผู้อื่น
 ให้แนวทางพร้อมทั้งอธิบายเหตุผลประกอบ เพื่อให้ผู้อื่นมั่นใจว่าสามารถพัฒนาศักยภาพ
สุขภาวะหรือทัศนคติที่ดีอย่างยั่งยืนได้
 ส่งเสริมให้มีการแลกเปลี่ยนการเรียนรู้หรือประสบการณ์ เพื่อให้ผู้อื่นมีโอกาสได้ถ่ายทอด
และเรียนรู้วิธีการพัฒนาศักยภาพหรือเสริมสร้างสุขภาวะ หรือทัศนคติที่ดีอย่างยั่งยืน
 สนับสนุนด้วยอุปกรณ์ เครื่องมือ หรือวิธีการในภาคปฏิบัติเพื่อให้ผู้อื่นมั่นใจว่าตนสามารถ
พัฒนาศักยภาพ สุขภาวะหรือทัศนคติที่ดีอย่างยั่งยืนและมีประสิทธิภาพสูงสุดได้
ระดับ 4 แสดงสมรรถนะระดับที่ 3 และติดตามและให้คาติชมเพื่อส่งเสริมการพัฒนาอย่างต่อเนื่อง
 ติดตามผลการพัฒนาของผู้อื่นรวมทั้งให้คาติชมที่จะส่งเสริมให้เกิดการพัฒนาอย่างต่อเนื่อง
 ให้คาแนะนาที่เหมาะสมกับลักษณะเฉพาะ เพื่อพัฒนาศักยภาพ สุขภาวะหรือทัศนคติที่ดี
ของแต่ละบุคคล
ระดับ 5 แสดงสมรรถนะระดับที่ 4 และมุ่งเน้นการพัฒนาจากรากของปัญหา หรือความต้องการที่แท้จริง
 พยายามทาความเข้าใจปัญหาหรือความต้องการที่แท้จริงของผู้อื่น เพื่อให้สามารถจัดทา
แนวทางในการพัฒนาศักยภาพ สุขภาวะ หรือทัศนคติที่ดีอย่างยั่งยืนได้
 ค้นคว้า สร้างสรรค์วิธีการใหม่ๆ ในการพัฒนาศักยภาพ สุขภาวะหรือทัศนคติที่ดี ซึ่งตรง
กับปัญหาหรือความต้องการที่แท้จริงของผู้อื่น
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1. สมรรถนะทางการบริหาร (Managerial Competency) ประกอบด้วย 6 สมรรถนะ ได้แก่
1) วิสัยทัศน์ (Visioning) 2) สภาวะผู้นา (Leadership)3) ศักยภาพเพื่อนาการปรับเปลี่ยน (Change Leadership)
4) การสอนงานและการมอบหมายงาน (Coaching and Empowering Others) 5) การควบคุมตนเอง
(Self Control) 6) การวางกลยุทธ์ภาครัฐ (Strategic Orientation)
คาจากัดความและระดับความสามารถ
1) วิสัยทัศน์ (Visioning)
คาจากัดความ (Definition) ความสามารถในการกาหนดทิศทาง ภารกิจ และเปูาหมายการทางานที่
ชัดเจนและความสามารถในการสร้างความร่วมแรงร่วมใจเพื่อให้ภารกิจบรรลุวัตถุประสงค์
ระดับ
คาอธิบาย
(Level)
(Description)
ระดับ 0 ไม่แสดงสมรรถนะด้านนี้ หรือแสดงอย่างไม่ชัดเจน
ระดับ 1 รู้และเข้าใจวิสัยทัศน์ขององค์กร
• รู้ เข้าใจและสามารถอธิบายให้ผู้อื่นเข้าใจได้ว่างานที่ทาอยู่นั้นเกี่ยวข้องหรือตอบสนองต่อ
วิสัยทัศน์ของสถาบันอุดมศึกษาอย่างไร
ระดับ 2 แสดงสมรรถนะระดับที่ 1 และช่วยทาให้ผู้อื่นรู้และเข้าใจวิสัยทัศน์ขององค์กร
 อธิบายให้ผู้อื่นรู้และเข้าใจวิสัยทัศน์และเปูาหมายการทางานของหน่วยงานภายใต้ภาพรวม
ของสถาบันอุดมศึกษาได้
 แลกเปลี่ยนข้อมูลรวมถึงรับฟังความคิดเห็นของผู้อื่นเพื่อประกอบการกาหนดวิสัยทัศน์
ระดับ 3 แสดงสมรรถนะระดับที่ 2 และ สร้างแรงจูงใจให้ผู้อื่นเต็มใจที่จะปฏิบัติตามวิสัยทัศน์
 โน้มน้าวให้สมาชิกในทีมเกิดความเต็มใจและกระตือรือร้นที่จะปฏิบัติหน้าที่ราชการเพื่อ
ตอบสนองต่อวิสัยทัศน์
 ให้คาปรึกษาแนะนาแก่สมาชิกในทีมถึงแนวทางในการทางานโดยยึดถือวิสัยทัศน์และ
เปูาหมายขององค์กรเป็นสาคัญ
ระดับ 4 แสดงสมรรถนะระดับที่ 3 และกาหนดนโยบายให้สอดคล้องกับวิสัยทัศน์ของ
สถาบันอุดมศึกษา
• ริเริ่มและกาหนดนโยบายใหม่ๆ เพื่อตอบสนองต่อการนาวิสัยทัศน์ไปสู่ความสาเร็จ
ระดับ 5 แสดงสมรรถนะระดับที่ 4 และกาหนดวิสัยทัศน์ของสถาบันอุดมศึกษาให้สอดคล้องกับ
วิสัยทัศน์ระดับประเทศ
• กาหนดวิสัยทัศน์ เปูาหมาย และทิศทางในการปฏิบัติหน้าที่ของสถาบันอุดมศึกษาเพื่อให้
บรรลุวิสัยทัศน์ซึ่งสอดคล้องกับวิสัยทัศน์ระดับประเทศ
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2) สภาวะผู้นา (Leadership)
คาจากัดความ (Definition) ความสามารถ หรือความตั้งใจที่จะรับบทในการเป็นผู้นาของกลุ่ม กาหนด
ทิศทาง เปูาหมาย วิธีการทางาน ให้ทีมปฏิบัติงานได้อย่างราบรื่น เต็มประสิทธิภาพและบรรลุวัตถุประสงค์
ของสถาบันอุดมศึกษา
ระดับ
คาอธิบาย
(Level)
(Description)
ระดับ 0 ไม่แสดงสมรรถนะด้านนี้ หรือแสดงอย่างไม่ชัดเจน
ระดับ 1 ดาเนินการประชุมได้ดีและคอยแจ้งข่าวสารความเป็นไปโดยตลอด
 ดาเนินการประชุมให้เป็นไปตามระเบียบ วาระ วัตถุประสงค์ และเวลาตลอดจนมอบหมายงาน
 ให้แก่บุคคลในกลุ่มได้
 แจ้งข่าวสารให้ผู้ที่จะได้รับผลกระทบจากการตัดสินใจรับทราบอยู่เสมอ แม้ไม่ได้ถูกกาหนดให้
 ต้องกระทาอธิบายเหตุผลในการตัดสินใจให้ผู้ที่เกี่ยวข้องทราบ
ระดับ 2 แสดงสมรรถนะระดับที่ 1 และเป็นผู้นาในการทางานของกลุ่มและใช้อานาจอย่างยุติธรรม
 ส่งเสริมและกระทาการเพื่อให้กลุ่มปฏิบัติหน้าที่ได้อย่างเต็มประสิทธิภาพ
 กาหนดเปูาหมาย ทิศทางทีช่ ัดเจน จัดกลุ่มงานและเลือกคนให้เหมาะกับงาน หรือกาหนด
วิธีการที่จะทาให้กลุ่มทางานได้ดีขึ้น
 รับฟังความคิดเห็นของผู้อื่น
 สร้างขวัญกาลังใจในการปฏิบัติงาน
 ปฏิบัติต่อสมาชิกในทีมด้วยความยุติธรรม
ระดับ 3 แสดงสมรรถนะระดับที่ 2 และให้การดูแลและช่วยเหลือทีมงาน
 เป็นที่ปรึกษาและช่วยเหลือทีมงาน
 ปกปูองทีมงาน และชื่อเสียงของสถาบันอุดมศึกษา
 จัดหาบุคลากร ทรัพยากร หรือข้อมูลที่สาคัญมาให้ทีมงาน
ระดับ 4 แสดงสมรรถนะระดับที่ 3 และประพฤติตนสมกับเป็นผู้นา
 กาหนดธรรมเนียมปฏิบัติประจากลุ่มและประพฤติตนอยู่ในกรอบของธรรมเนียมปฏิบัตินั้น
 ประพฤติปฏิบัติตนเป็นแบบอย่างที่ดี
 ยึดหลักธรรมาภิบาลในการปกครองผู้ใต้บังคับบัญชา
ระดับ 5 แสดงสมรรถนะระดับที่ 4 และนาทีมงานให้ก้าวไปสู่พันธกิจระยะยาวขององค์กร
 สามารถรวมใจคนและสร้างแรงบันดาลใจให้ทีมงานเกิดความมั่นใจในการปฏิบัติภารกิจให้
สาเร็จลุล่วง
 เล็งเห็นการเปลี่ยนแปลงในอนาคต และมีวิสัยทัศน์ในการสร้างกลยุทธ์เพื่อรับมือกับการ
เปลี่ยนแปลงนั้น
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3) ศักยภาพเพื่อนาการปรับเปลี่ยน (Change Leadership)
คาจากัดความ (Definition) ความสามารถในการกระตุ้น หรือผลักดันหน่วยงานไปสู่การปรับเปลี่ยนที่
เป็นประโยชน์ รวมถึงการสื่อสารให้ผู้อื่นรับรู้ เข้าใจ และดาเนินการให้การปรับเปลี่ยนนั้นเกิดขึ้นจริง
ระดับ
คาอธิบาย
(Level)
(Description)
ระดับ 0 ไม่แสดงสมรรถนะด้านนี้ หรือแสดงอย่างไม่ชัดเจน
ระดับ 1 เห็นความจาเป็นของการปรับเปลี่ยน
 เห็นความจาเป็นของการปรับเปลี่ยน และปรับพฤติกรรมหรือแผนการทางานให้สอดคล้อง
กับการเปลี่ยนแปลงนั้น
 เข้าใจและยอมรับถึงความจาเป็นของการปรับเปลี่ยน และเรียนรู้เพื่อให้สามารถปรับตัวรับ
การเปลี่ยนแปลงนั้นได้
ระดับ 2 แสดงสมรรถนะระดับที่ 1 และสามารถทาให้ผู้อื่นเข้าใจการปรับเปลี่ยนที่จะเกิดขึ้น
 ช่วยเหลือให้ผู้อื่นเข้าใจถึงความจาเป็นและประโยชน์ของการเปลี่ยนแปลงนั้น
 สนับสนุนความพยายามในการปรับเปลี่ยนองค์กร พร้อมทั้งเสนอแนะวิธีการและมีส่วนร่วม
ในการปรับเปลี่ยนดังกล่าว
ระดับ 3 แสดงสมรรถนะระดับที่ 2 และกระตุ้น และสร้างแรงจูงใจให้ผู้อื่นเห็นความสาคัญของการ
ปรับเปลี่ยน
 กระตุ้น และสร้างแรงจูงใจให้ผู้อื่นเห็นความสาคัญของการปรับเปลี่ยน เพื่อให้เกิดความร่วม
แรงร่วมใจ
 เปรียบเทียบให้เห็นว่าสิ่งที่ปฏิบัติอยู่ในปัจจุบันกับสิ่งที่จะเปลี่ยนแปลง ไปนั้นแตกต่างกันใน
สาระสาคัญอย่างไร
 สร้างความเข้าใจให้เกิดขึ้นแก่ผู้ที่ยังไม่ยอมรับการเปลี่ยนแปลงนั้น
ระดับ 4 แสดงสมรรถนะระดับที่ 3 และวางแผนงานที่ดีเพื่อรับการปรับเปลี่ยนในองค์กร
 วางแผนอย่างเป็นระบบและชี้ให้เห็นประโยชน์ของการปรับเปลี่ยน
 เตรียมแผน และติดตามการบริหารการเปลี่ยนแปลงอย่างสม่าเสมอ
ระดับ 5 แสดงสมรรถนะระดับที่ 4 และบูรณาการองค์ความรู้ใหม่มาใช้ในการกาหนดกลยุทธ์ภาครัฐ
 ผลักดันให้การปรับเปลี่ยนสามารถดาเนินไปได้อย่างราบรื่นและประสบความสาเร็จ
 สร้างขวัญกาลังใจ และความเชื่อมั่นในการขับเคลื่อนให้เกิดการปรับเปลี่ยนอย่างมี
ประสิทธิภาพ
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4) การสอนงานและการมอบหมายงาน (Coaching and Empowering Others)
คาจากัดความ (Definition) ความตั้งใจที่จะส่งเสริมการเรียนรู้หรือการพัฒนาผู้อื่นในระยะยาวจนถึง
ระดับที่เชื่อมั่นว่าจะ สามารถมอบหมายหน้าที่ความรับผิดชอบให้ผู้นั้นมีอิสระที่จะตัดสินใจในการปฏิบัติ
หน้าที่ราชการของตนได้
ระดับ
คาอธิบาย
(Level)
(Description)
ระดับ 0 ไม่แสดงสมรรถนะด้านนี้ หรือแสดงอย่างไม่ชัดเจน
ระดับ 1 สอนงานหรือให้คาแนะนาเกีย่ วกับวิธีปฏิบัติงาน
 สอนงานด้วยการให้คาแนะนาอย่างละเอียด หรือด้วยการสาธิตวิธีปฏิบัติงาน
 ชี้แนะแหล่งข้อมูล หรือแหล่งทรัพยากรอื่นๆ เพื่อใช้ในการพัฒนาการปฏิบัติงาน
ระดับ 2 แสดงสมรรถนะระดับที่ 1 และตั้งใจพัฒนาผู้ใต้บังคับบัญชาให้มีศักยภาพ
 สามารถให้คาปรึกษาชี้แนะแนวทางในการพัฒนาหรือส่งเสริมข้อดีและปรับปรุงข้อด้อยให้ลดลง
 ให้โอกาสผู้ใต้บังคับบัญชาได้แสดงศักยภาพเพื่อสร้างความมั่นใจในการปฏิบัติงาน
ระดับ 3 แสดงสมรรถนะระดับที่ 2 และวางแผนเพื่อให้โอกาสผู้ใต้บังคับบัญชาแสดงความสามารถ
ในการทางาน
 วางแผนในการพัฒนาผู้ใต้บังคับบัญชาทั้งในระยะสั้นและระยะยาว
 มอบหมายงานที่เหมาะสม รวมทั้งให้โอกาสผู้ใต้บังคับบัญชาที่จะได้รับการฝึกอบรม หรือ
พัฒนาอย่างสม่าเสมอเพื่อสนับสนุนการเรียนรู้
 มอบหมายหน้าที่ความรับผิดชอบในระดับตัดสินใจให้ผู้ใต้บังคับบัญชาเป็นบางเรื่องเพื่อให้มี
โอกาสริเริ่มสิ่งใหม่ๆ หรือบริหารจัดการด้วยตนเอง
ระดับ 4 แสดงสมรรถนะระดับที่ 3 และสามารถช่วยแก้ไขปัญหาที่เป็นอุปสรรคต่อการพัฒนา
ศักยภาพของผู้ใต้บังคับบัญชา
 สามารถปรับเปลี่ยนทัศนคติเดิมที่เป็นปัจจัยขัดขวางการพัฒนาศักยภาพของผู้ใต้บังคับบัญชา
 สามารถเข้าใจถึงสาเหตุแห่งพฤติกรรมของแต่ละบุคคล เพื่อนามาเป็นปัจจัยในการพัฒนา
ศักยภาพของผู้ใต้บังคับบัญชาได้
ระดับ 5 แสดงสมรรถนะระดับที่ 4 และทาให้สถาบันอุดมศึกษามีระบบการสอนงานและการ
มอบหมายหน้าที่ความรับผิดชอบ
 สร้าง และสนับสนุนให้มีการสอนงานและมีการมอบหมายหน้าที่ความรับผิดชอบอย่างเป็น
ระบบในสถาบันอุดมศึกษา
 สร้าง และสนับสนุนให้มีวัฒนธรรมแห่งการเรียนรู้อย่างต่อเนื่องในสถาบันอุดมศึกษา
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5) การควบคุมตนเอง (Self Control)
คาจากัดความ (Definition) ความสามารถในการควบคุมอารมณ์และพฤติกรรมในสถานการณ์ที่อาจจะ
ถูกยั่วยุ หรือเผชิญหน้ากับความไม่เป็นมิตร หรือต้องทางานภายใต้สภาวะกดดัน รวมถึงความอดทนอด
กลั้นเมื่ออยู่ในสถานการณ์ที่ก่อความเครียดอย่างต่อเนื่อง
ระดับ
คาอธิบาย
(Level)
(Description)
ระดับ 0 ไม่แสดงสมรรถนะด้านนี้ หรือแสดงอย่างไม่ชัดเจน
ระดับ 1 ไม่แสดงพฤติกรรมที่ไม่เหมาะสม
• ไม่แสดงพฤติกรรมที่ไม่สุภาพหรือไม่เหมาะสมในทุกสถานการณ์
ระดับ 2 แสดงสมรรถนะระดับที่ 1 และควบคุมอารมณ์ในแต่ละสถานการณ์ได้เป็นอย่างดี
 รู้เท่าทันอารมณ์ของตนเองและควบคุมได้อย่างเหมาะสม โดยอาจหลีกเลี่ยงจากสถานการณ์
ที่เสี่ยงต่อการเกิดความรุนแรงขึ้น หรืออาจเปลี่ยนหัวข้อสนทนา หรือหยุดพักชั่วคราวเพื่อ
สงบสติอารมณ์
ระดับ 3 แสดงสมรรถนะระดับที่ 2 และสามารถใช้ถ้อยทีวาจา หรือปฏิบัติงานต่อไปได้อย่างสงบ แม้
จะอยู่ในภาวะที่ถูกยั่วยุ
 รู้สึกได้ถึงความรุนแรงทางอารมณ์ในระหว่างการสนทนา หรือการปฏิบัติงาน เช่น ความ
โกรธ ความผิดหวัง หรือความกดดัน แต่ไม่แสดงออกแม้จะถูกยั่วยุ โดยยังคงสามารถ
ปฏิบัติงานต่อไปได้อย่างสงบ
 สามารถเลือกใช้วิธีการแสดงออกที่เหมาะสมเพื่อไม่ให้เกิดผลในเชิงลบทั้งต่อตนเองและผู้อื่น
ระดับ 4 แสดงสมรรถนะระดับที่ 3 และจัดการความเครียดได้อย่างมีประสิทธิภาพ
 สามารถจัดการกับความเครียดหรือผลที่อาจเกิดขึ้นจากภาวะกดดันทางอารมณ์ได้อย่างมี
ประสิทธิภาพ
 ประยุกต์ใช้วิธีการเฉพาะตน หรือวางแผนล่วงหน้าเพื่อจัดการกับความเครียดและความ
กดดันทางอารมณ์ที่คาดหมายได้ว่าจะเกิดขึ้น
 บริหารจัดการอารมณ์ของตนได้อย่างมีประสิทธิภาพเพื่อลดความเครียดของตนเองหรือ
ผู้ร่วมงาน
ระดับ 5 แสดงสมรรถนะระดับที่ 4 และเอาชนะอารมณ์ด้วยความเข้าใจ
 ระงับอารมณ์รุนแรง ด้วยการพยายามทาความเข้าใจและแก้ไขที่ต้นเหตุของปัญหา รวมทั้ง
บริบทและปัจจัยแวดล้อมต่างๆ
 ในสถานการณ์ที่ตึงเครียดมากก็ยังสามารถควบคุมอารมณ์ของตนเองได้ รวมถึงทาให้คน
อื่นๆ มีอารมณ์ที่สงบลงได้
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6) การวางกลยุทธ์ภาครัฐ (Strategic Orientation)
คาจากัดความ (Definition) ความเข้าใจวิสัยทัศน์และนโยบายภาครัฐและสามารถนามาประยุกต์ใช้ใน
การกาหนดกลยุทธ์ของสถาบันอุดมศึกษาได้
ระดับ
คาอธิบาย
(Level)
(Description)
ระดับ 0 ไม่แสดงสมรรถนะด้านนี้ หรือแสดงอย่างไม่ชัดเจน
ระดับ 1 รู้และเข้าใจนโยบายรวมทั้งภารกิจภาครัฐ ว่ามีความเกี่ยวโยงกับหน้าที่ความรับผิดชอบ
ของหน่วยงานอย่างไร
 เข้าใจนโยบาย ภารกิจ รวมทั้งกลยุทธ์ของภาครัฐและสถาบันอุดมศึกษา ว่าสัมพันธ์
เชื่อมโยงกับภารกิจของหน่วยงานที่ตนดูแลรับผิดชอบอย่างไร
 สามารถวิเคราะห์ปัญหา อุปสรรคหรือโอกาสของหน่วยงานได้
ระดับ 2 แสดงสมรรถนะระดับที่ 1 และนาประสบการณ์มาประยุกต์ใช้ในการกาหนดกลยุทธ์ได้
 ประยุกต์ใช้ประสบการณ์ในการกาหนดกลยุทธ์ของหน่วยงานที่ตนดูแลรับผิดชอบให้
สอดคล้องกับกลยุทธ์ภาครัฐได้
 ใช้ความรู้ความเข้าใจในระบบราชการมาปรับกลยุทธ์ให้เหมาะสมกับสถานการณ์ที่
เปลี่ยนแปลงไปได้
ระดับ 3 แสดงสมรรถนะระดับที่ 2 และนาทฤษฎีหรือแนวคิดซับซ้อนมาใช้ในการกาหนดกลยุทธ์
 ประยุกต์ใช้ทฤษฎี หรือแนวคิดซับซ้อน ในการคิดและพัฒนาเปูาหมายหรือกลยุทธ์ของ
หน่วยงานที่ตนดูแลรับผิดชอบ
 ประยุกต์แนวทางปฏิบัติที่ประสบความสาเร็จ (Best Practice) หรือ ผลการวิจัยต่างๆ มา
กาหนดแผนงานเชิงกลยุทธ์ในหน่วยงานที่ตนดูแลรับผิดชอบ
ระดับ 4 แสดงสมรรถนะระดับที่ 3 และ กาหนดกลยุทธ์ที่สอดคล้องกับสถานการณ์ต่างๆ ที่เกิดขึ้น
 ประเมินและสังเคราะห์สถานการณ์ ประเด็น หรือปัญหาทางเศรษฐกิจ สังคม การเมือง
ภายในประเทศ หรือของโลกโดยมองภาพในลักษณะองค์รวม เพื่อใช้ในการกาหนดกลยุทธ์
ภาครัฐหรือสถาบันอุดมศึกษา
 คาดการณ์สถานการณ์ในอนาคต และกาหนดกลยุทธ์ให้สอดคล้องกับสถานการณ์ต่างๆ ที่จะ
เกิดขึ้นเพื่อให้บรรลุพันธกิจของสถาบันอุดมศึกษา
ระดับ 5 แสดงสมรรถนะระดับที่ 4 และบูรณาการองค์ความรู้ใหม่มาใช้ในการกาหนดกลยุทธ์ภาครัฐ
 ริเริ่ม สร้างสรรค์ และบูรณาการองค์ความรู้ใหม่ในการกาหนดกลยุทธ์ภาครัฐ โดยพิจารณา
จากบริบทในภาพรวม
 ปรับเปลี่ยนทิศทางของกลยุทธ์ในการพัฒนาประเทศอย่างต่อเนื่อง
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