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สมรรถนะหลัก (Core competency)
1. การมุง ผลสัมฤทธิ์ : ความมุงที่จะปฏิบัติหนาที่ราชการใหดีหรือใหเกินมาตรฐานที่มีอยู การสรางพัฒนาผลงานหรือกระบวนการปฏิบตั ิงานตามเปาหมายที่ยาก
และทาทาย ชนิดที่อาจไมเคยมีผูใดสามารถกระทําใหมากอน
ระดับสมรรถนะ
ระดับ 0 ไมแสดงสมรรถนะดานนี้ หรืแสดงอยางไมชัดเจน
ระดับ 1
ระดับ 2
ระดับ 3
ระดับ 4
ระดับ 5
แสดงความพยายามในการปฏิบัติ
หนาที่ราชการใหดี โดยมีพฤติกรรม
บงชี้ ดังนี้
 พยายามทํางานในหนาที่ให
ถูกตอง
 พยายามปฏิบัติงานใหแลว
เสร็จตามกําหนดเวลา
 มานะอดทน ขยันหมั่นเพียรใน
การทํางาน
 แสดงออกวาตองการทํางานให
ไดดีขึ้น เชน ถามถึงวิธีการ หรือขอ
คําแนะนําอยางกระตือรือรน
 แสดงความเห็นในเชิงปรับปรุง
พัฒนาเมื่อเห็นความสูญเปลาหรือ
หยอนประสิทธิภาพในงาน

แสดงสมรรถนะระดับที่ 1 และ
สามารถทํางานไดผลงานตาม
เปาหมายที่วางไว โดยมีพฤติกรรม
บงชี้ ดังนี้
 กําหนดมาตรฐานหรือ
เปาหมายในการทํางาน เพื่อใหได
ผลงานที่ดี
 ติดตามและประเมินผลงาน
ของตน โดยเทียบเคียงกับเกณฑ
มาตรฐาน
 ทํางานไดตามเปาหมายที่
ผูบังคับบัญชากําหนดหรือ
เปาหมายของหนวยงานที่
รับผิดชอบ
 มีความละเอียดรอบคอบ เอา
ใจใส ตรวจตราความถูกตอง
เพื่อใหไดงานที่มีคุณภาพ

แสดงสมรรถนะระดับที่ 2 และ
สามารถปรับปรุงวิธีการทํางาน
เพื่อใหไดผลงานที่มีประสิทธิภาพ
มากยิ่งขึ้น โดยมีพฤติกรรมบงชี้
ดังนี้
 ปรับปรุงวิธีการที่ทําใหทํางาน
ไดดีขึ้น เร็วขึ้น มีคุณภาพดีขึ้น มี
ประสิทธิภาพมากขึ้น หรือทําให
ผูรับบริการพึงพอใจมากขึ้น
 เสนอหรือทดลองวิธีการ
ทํางานแบบใหมท่คี าดวาจะทําให
งานมีประสิทธิภาพมากขึ้น

หมายเหตุ เงื่อนไขการผานประเมินในแตละระดับพฤติกรรมบงชี้จะตองผานทุกตัวบงชี้

แสดงสมรรถนะระดับที่ 3 และ
สามารถกําหนดเปาหมาย รวมทั้ง
พัฒนาวิธีการทํางาน เพื่อใหได
ผลงานที่โดดเดน หรือแตกตาง
อยางมีนัยสําคัญ โดยมีพฤติกรรม
บงชี้ ดังนี้
 มีกําหนดเปาหมายที่ทาทาย
และเปนไปไดยาก เพื่อใหไดผลงาน
ที่ดีกวาเดิมอยางเห็นไดชัด
 พัฒนาระบบ ขั้นตอน วิธีการ
ทํางานเพื่อใหไดผลงานที่โดดเดน
หรือแตกตางไมเคยมีใครทําไดมา
กอน

แสดงสมรรถนะระดับที่ 4 และกลา
ตัดสินใจภายใตการบริหารความ
เสี่ยงแมวาการตัดสินใจนั้นจะมี
ความเสี่ยง เพื่อใหบรรลุเปาหมาย
ของหนวยงาน โดยมีพฤติกรรมบงชี้
ดังนี้
 ตัดสินใจได โดยมีการคํานวณ
ผลไดผลเสียอยางชัดเจน และ
ดําเนินการเพื่อใหภาครัฐและ
ประชาชนไดประโยชนสูงสุด
 บริหารจัดการและทุมเทเวลา
ตลอดจนทรัพยากร ใหไดประโยชน
สูงสุดตอภารกิจตามที่วางแผนได
 กระตุนใหผูรวมงานมีแรง
บันดาลใจในการทํางานเพื่อมุง
ผลสัมฤทธิ์องคกร
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2. การบริการที่ดี (service Mind) : ความตั้งใจและความพยายามในการใหบริการแก ผูมสี วนไดสวนเสีย ทีม่ าติดตอ
ระดับสมรรถนะ
ระดับ 0 ไมแสดงสมรรถนะดานนี้ หรืแสดงอยางไมชัดเจน
ระดับ 1
ระดับ 2
ระดับ 3
ระดับ 4
สามารถใหบริการตามที่
ผูรับบริการตองการไดดวยความ
เต็มใจ โดยมีพฤติกรรมบงชี้ ดังนี้
 ใหการบริการที่เปนมิตรภาพ
 ใหขอมูล ขาวสารที่ถูกตอง
ชัดเจนแกผูรับบริการ
 แจงใหผูรับบริการทราบความ
คืบหนาในการดําเนินเรื่อง หรือ
ขั้นตอนงานตาง ๆ ที่ใหบริการอยู
 ประสานงานภายในหนวยงาน
และกับหนวยงานอื่นที่เกี่ยวของ
เพื่อใหผูรับบริการไดรับบริการที่
ตอเนื่องและรวดเร็ว

แสดงสมรรถนะระดับที่ 1 และชวย
แกปญหาใหแกผูบริการโดยมี
พฤติกรรมบงชี้ ดังนี้
 รับเปนธุระชวยแกปญหาหรือ
หาแนวทางแกไขปญหาที่เกิดขึ้นแก
ผูรับบริการอยางรวดเร็ว ไมบาย
เบี่ยง ไมแกตัวหรือปดภาระ
 ดูแลใหผูรับบริการไดรับความ
พึงพอใจ และนําขอขัดของใด ๆ ใน
การใหบริการไปพัฒนาการ
ใหบริการใหดียิ่งขึ้น

แสดงสมรรถนะระดับที่ 2 และ
ใหบริการที่เกินความคาดหวัง แม
ตองใชเวลาหรือความพยายาม
อยางมาก โดยมีพฤติกรรมบงชี้
ดังนี้
 ใหเวลาแกผูรับบริการเปน
พิเศษ เพื่อชวยแกปญหาใหแก
ผูรับบริการ
 ใหขอมูล ขาวสาร ที่เกี่ยวของ
กับงานที่กําลังใหบริการอยู ซึ่งเปน
ประโยชนแกผูรับบริการ แมวารับ
บริการจะไมไดถามถึงหรือไมทราบ
มากอน
 นําเสนอวิธีการในการ
ใหบริการที่ผูรับบริการจะไดรับ
ประโยชนสูงสุด

หมายเหตุ เงื่อนไขการผานประเมินในแตละระดับพฤติกรรมบงชี้จะตองผานทุกตัวบงชี้

แสดงสมรรถนะระดับที่ 3 และ
เขาใจและใหบริการที่ตรงตามความ
ตองการที่แทจริงของผูรับบริการได
โดยมีพฤติกรรมบงชี้ ดังนี้
 เขาใจ หรือพยายามทําความ
เขาใจดวยวิธีการตาง ๆ เพื่อ
ใหบริการไดตรงตามความตองการ
ที่แทจริงของผูรับบริการ
 ใหคําแนะนําที่เปนประโยชนแก
ผูรับบริการ เพื่อตอบสนองความ
จําเปนหรือความตองการที่แทจริง
ของผูรับบริการ
 เปนแบบอยางในการใหบริการ
แกผูรับบริการดวยความเต็มใจ

ระดับ 5
แสดงสมรรถนะระดับที่ 4 และ
ใหบริการที่เปนประโยชนอยาง
แทจริงใหแกผูรับบริการโดยมี
พฤติกรรมบงชี้ ดังนี้
 คิดถึงประโยชนของ
ผูรับบริการในระยะยาว และพรอม
ที่จะเปลี่ยนวิธีหรือขั้นตอนการ
ใหบริการเพื่อประโยชนสูงสุดของ
ผูรับบริการ
 เปนที่ปรึกษาที่มสี วนชวยใน
การตัดสินใจที่ผูรับบริการไววางใจ
 สามารถใหความเห็นที่
แตกตางจากวิธีการ/ขั้นตอนที่
ผูรับบริการตองการใหสอดคลอง
กับความจําเปนปญหา โอกาสเพื่อ
ประโยชนอยางแทจริงของผูบริการ
 สรางแรงบันดาลใจในเรื่องการ
บริการแกผูอื่นได
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3. การสั่งสมความเชี่ยวชาญในงานอาชีพ (Expertise) : ความสนใจใฝรู สัง่ สมความรูความสามารถของตนในการปฏิบตั ิหนาที่ดวยการศึกษา คนควาและพัฒนา
ตนเองอยางตอเนื่อง จนสามารถประยุกตใชความรู ประสบการณ เขากับการปฏิบตั ิงานใหเกิดผลสัมฤทธิ์
ระดับสมรรถนะ
ระดับ 0 ไมแสดงสมรรถนะดานนี้ หรืแสดงอยางไมชัดเจน
ระดับ 1
ระดับ 2
ระดับ 3
ระดับ 4
ระดับ 5
แสดงความสนใจและติดตาม
ความรูใหม ๆ ในสาขาอาชีพของตน
หรือที่เกี่ยวของ โดยมีพฤติกรรม
บงชี้ ดังนี้
 ศึกษาหาความรู สนใจ
เทคโนโลยีและองคความรูใหม ๆ
ในสาขาอาชีพของตน
 พัฒนาความรู ความสามารถ
ของตนใหดีย่งิ ขึ้น
 ติดตามเทคโนโลยี และความรู
ใหม ๆ อยูเสมอดวยการสืบคน
ขอมูลจากแหลงตาง ๆ ที่จะเปน
ประโยชนตอการปฏิบัติราชการ

แสดงสมรรถนะระดับที่ 1 และมี
ความรูในวิชาการ และเทคโนโลยี
ใหม ๆ ในสาขาอาชีพของตน โดยมี
พฤติกรรมบงชี้ ดังนี้
 รอบรูในเทคโนโลยีหรือองค
ความรูใหม ๆ ในสาขาอาชีพของตน
หรือที่เกี่ยวของ ซึ่งอาจมีผลกระทบ
ตอการปฏิบัติหนาที่ราชการของตน
 รับรูถึงแนวโนมวิทยาการที่
ทันสมัย และเกี่ยวของกับงานของ
ตนอยางตอเนื่อง

แสดงสมรรถนะระดับที่ 2 และ
สามารถนําความรูวิทยาการ หรือ
เทคโนโลยีใหม ๆ มาปรับใชกับการ
ปฏิบัติหนาที่ราชการ โดยมี
พฤติกรรมบงชี้ ดังนี้
 สามารถนําวิชาการ ความรู
หรือเทคโนโลยีใหม ๆ มา
ประยุกตใชในการปฏิบัติหนาที่
ราชการได
 สามารถแกไขปญหาที่อาจเกิด
จากการนําเทคโนโลยีใหมมาใชใน
การปฏิบัติหนาที่ราชการได

หมายเหตุ เงื่อนไขการผานประเมินในแตละระดับพฤติกรรมบงชี้จะตองผานทุกตัวบงชี้

แสดงสมรรถนะระดับที่ 3 และ
ศึกษา พัฒนาตนเองใหมีความรู
และความเชี่ยวชาญในงานมากขึ้น
ทั้งในเชิงลึกและเชิงกวางอยาง
ตอเนื่อง โดยมีพฤติกรรมบงชี้ ดังนี้
 มีความรู ความเชี่ยวชาญใน
เรื่องที่มีลักษณะเปนสหวิทยาการ
และสามารถนําความรูไปปรับใชได
อยางกวางขวาง
 สามารถนําความรูเชิงบูรณา
การของตนไปใชในการสราง
วิสัยทัศน เพื่อการปฏิบัติงานใน
อนาคต

แสดงสมรรถนะระดับที่ 4 และ
สนับสนุนการทํางานของคนใน
หนวยงานที่เนนความเชี่ยวชาญใน
วิทยาการดานตาง ๆ โดยมี
พฤติกรรมบงชี้ ดังนี้
 สนับสนุนใหเกิดบรรยากาศ
แหงการพัฒนาความเชี่ยวชาญใน
องคกร ดวยการจัดสรรทรัพยากร
เครื่องมือ อุปกรณที่เอื้อตอการ
พัฒนา
 บริหารจัดการใหหนวยงานนํา
เทคโนโลยี ความรู หรือวิทยาการ
ใหม ๆ มาใชในการปฏิบัติหนาที่
ราชการในงานอยางตอเนื่อง
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4.การยึดมั่นในความถูกตองชอบธรรม และจริยธรรม (Integrity) : การดํารงตนและประพฤติปฏิบัติอยางถูกตองเหมาะสมทั้งตามกฎหมาย คุณธรรม
จรรยาบรรณแหงวิชาชีพและจรรยาบรรณบุคลากร มหาวิทยาลัยเชียงใหม
ระดับสมรรถนะ
ระดับ 0 ไมแสดงสมรรถนะดานนี้ หรืแสดงอยางไมชัดเจน
ระดับ 1
ระดับ 2
ระดับ 3
ระดับ 4
ระดับ 5
มีความสุจริต โดยมีพฤติกรรมบงชี้
ดังนี้
 ปฏิบัติหนาที่ดวยความสุจริต
ไมเลือกปฏิบัติ ถูกตองตาม
กฎหมาย และวินัยขาราชการ
 แสดงความคิดเห็นตามหลัก
วิชาชีพอยางสุจริต

แสดงสมรรถนะระดับที่ 1 และมี
สัจจะเชื่อถือได โดยมีพฤติกรรม
บงชี้ ดังนี้
 รักษาคําพูด มีสัจจะ และ
เชื่อถือได
 แสดงใหปรากฏถึงความมี
จิตสํานึกในความเปนขาราชการ

แสดงสมรรถนะระดับที่ 2 และยึด
มั่นในหลักการ โดยมีพฤติกรรมบงชี้
ดังนี้
 ยึดมั่นในหลักการจรรยาบรรณ
แหงวิชาชีพและจรรยาบรรณ
บุคลากรของมหาวิทยาลัยไม
เบี่ยงเบนดวยอคติหรือผลประโยชน
กลารับผิดและรับผิดชอบ
 เสียสละความสุขสวนตน
เพื่อใหเกิดประโยชนแกสถาบัน

หมายเหตุ เงื่อนไขการผานประเมินในแตละระดับพฤติกรรมบงชี้จะตองผานทุกตัวบงชี้

แสดงสมรรถนะระดับที่ 3 และยืน
หยัดเพื่อความถูกตอง โดยมี
พฤติกรรมบงชี้ ดังนี้
 ยืนหยัดเพื่อความถูกตองโดย
มุงพิทักษผลประโยชนของสถาบัน
แมตกอยูใ นสถานการณที่อาจ
ยากลําบาก
 กลาตัดสินใจ ปฏิบัติหนาที่
ราชการดวยความถูกตอง เปน
ธรรมแมอาจกอความไมพึงพอใจ
ใหแกผูเสียประโยชน

แสดงสมรรถนะระดับที่ 4 และอุทศิ
ตนเพื่อความยุติธรรมและประโยชน
ของเพื่อนมนุษยเปนกิจที่หนึ่ง โดยมี
พฤติกรรมบงชี้ ดังนี้
 ยืนหยัดพิทักษผลประโยชน
และชื่อเสียงสถาบันแมใน
สถานการณที่อาจเสี่ยงตอความ
มั่นคงในตําแหนงหนาที่การงานหรือ
อาจเสี่ยงภัยตอชีวิต
 เสียสละ ทุมเท เพื่อองคกรและ
สวนรวม
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5. การทํางานเปนทีม (Teamwork) : ความตั้งใจที่จะทํางานรวมกับผูอ่นื เปนสวนหนึง่ ของทีมงาน หนวยงานหรือสถาบัน รวมทั้งความสามารถในการสรางและ
รักษาสัมพันธภาพกับสมาชิกในทีม
ระดับสมรรถนะ
ระดับ 0 ไมแสดงสมรรถนะดานนี้ หรืแสดงอยางไมชัดเจน
ระดับ 1
ระดับ 2
ระดับ 3
ระดับ 4
ระดับ 5
ทําหนาที่ของตนในทีมใหสําเร็จ โดย
มีพฤติกรรมบงชี้ ดังนี้
 สนับสนุนการตัดสินใจของทีม
และทํางานในสวนที่ตนไดรับ
มอบหมาย
 รายงานใหสมาชิกทราบความ
คืบหนาของการดําเนินงานของทีม
 ใหขอมูลที่เปนประโยชนตอ
การทํางานของทีม

แสดงสมรรถนะระดับที่ 1 และให
ความรวมมือในการทํางานกับเพื่อ
รวมงาน โดยมีพฤติกรรมบงชี้ ดังนี้
 สรางสัมพันธ เขากับผูอื่นใน
กลุมไดดี
 ใหความรวมมือกับผูอื่นในทีม
ดวยดี
 กลาวถึงเพื่อนรวมงานในเชิง
สรางสรรคและแสดงความเชื่อมั่น
ในศักยภาพของเพื่อนรวมทีม ทั้งตอ
หนาและลับหลัง

แสดงสมรรถนะระดับที่ 2 และ
ประสานความรวมมือของสมาชิกใน
ทีม โดยมีพฤติกรรมบงชี้ ดังนี้
 รับฟงความเห็นของสมาชิกใน
ทีม และเต็มใจเรียนรูจากผูอื่น
 ตัดสินใจหรือวางแผนรวมกัน
ในทีมจากความคิดเห็นของเพื่อน
รวมทีม
 ประสานและสงเสริม
สัมพันธภาพอันดีในทีม เพื่อ
สนับสนุนการทํางานรวมกันใหมี
ประสิทธิภาพยิ่งขึ้น

หมายเหตุ เงื่อนไขการผานประเมินในแตละระดับพฤติกรรมบงชี้จะตองผานทุกตัวบงชี้

แสดงสมรรถนะระดับที่ 3 และ
สนับสนุนชวยเหลือเพื่อนรวมทีม
เพื่อใหงานประสบความสําเร็จโดยมี
พฤติกรรมบงชี้ ดังนี้
 ยกยอง และใหกําลังใจเพื่อน
รวมทีมอยางจริงใจ
 ใหความชวยเกื้อกูลแกเพื่อน
รวมทีมแมไมมีการรองขอ
 รักษามิตรภาพอันดีระหวาง
เพื่อนรวมทีม เพื่อชวยเหลือกันใน
วาระตาง ๆ ใหงานสําเร็จ

แสดงสมรรถนะระดับที่ 4 และ
สามารถนําทีมใหปฏิบัติภารกิจให
ไดผลสําเร็จ โดยมีพฤติกรรมบงชี้
ดังนี้
 เสริมสรางความสามัคคีในทีม
โดยไมคํานึงความชอบหรือไมชอบ
สวนตน
 คลี่คลาย หรือแกไขขอขัดแยง
ที่เกิดขึ้นในทีม
 ประสานสัมพันธ สรางขวัญ
กําลังใจของทีมเพื่อปฏิบัติภารกิจ
ของสวนราชการใหบรรลุผล
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สมรรถนะเฉพาะตามลักษณะงานที่ปฏิบัติ (Functional Competency)
1. การคิดวิเคราะห (Analytical Thinking): การทําความเขาใจและวิเคราะหสถานการณ ประเด็นปญหา แนวคิดโดยการแยกแยะประเด็นออกเปนสวนยอย ๆ
หรือทีละขั้นตอน รวมถึงการจัดหมวดหมูอยางเปนระบบระเบียบเปรียบเทียบแงมุมตาง ๆ สามารถลําดับความสําคัญ ชวงเวลา เหตุและผล
ที่มาที่ไปของกรณีตาง ๆ ได
ระดับสมรรถนะ
ระดับ 0 ไมแสดงสมรรถนะดานนี้ หรืแสดงอยางไมชัดเจน
ระดับ 1
ระดับ 2
ระดับ 3
ระดับ 4
ระดับ 5
พยายามในการ แยกแยะประเด็น
ปญหา หรืองานออกเปนสวน
ยอย ๆ ดังนี้
 แยกแยะปญหาออกเปน
รายการอยางงาย ๆ ไดโดยไม
เรียงลําดับความสําคัญ
 วางแผนงานโดยแตกประเด็น
ปญหาออกเปนสวน ๆ หรือ
กิจกรรมตาง ๆ ได

แสดงสมรรถนะระดับที่ 1 และ
และเขาใจความสัมพันธขั้นพื้นฐาน
ของปญหาหรืองาน ดังนี้
 ระบุเหตุและผลในแตละ
สถานการณตาง ๆ ได
 ระบุขอดีขอเสียของประเด็น
ตาง ๆ ได
 งานแผนงานโดยจัดเรียงงาน
หรือกิจกรรมตาง ๆ ตามลําดับ
ความสําคัญหรือความเรงดวนได

แสดงสมรรถนะระดับที่ 2 และ
เขาใจความสัมพันธที่ซับซอน ของ
ปญหาหรืองาน ดังนี้
 เชื่อมโยงเหตุปจจัยที่ซับซอน
ของแตละสถานการณ หรือ
เหตุการณ
 วางแผนงานโดยกําหนด
กิจกรรม ขั้นตอนการดําเนินงาน
ตาง ๆ ที่มีผูเกี่ยวของหลายฝายได
อยางมีประสิทธิภาพและสามารถ
คาดการณเกี่ยวกับปญหา หรือ
อุปสรรคที่อาจเกิดขึ้นได

แสดงสมรรถนะระดับที่ 3 และ
สามารถวิเคราะห หรือวางแผนงาน
ที่ซักซอนได ดังนี้
 เขาใจประเด็นและปญหาใน
ระดับที่สามารถแยกแยะเหตุผล
ปจจัยเชื่อมโยงซับซอนใน
รายละเอียดและสามารถวิเคราะห
ความสัมพันธของปญหากับ
สถานการณหนึ่ง ๆ ได
 วางแผนงานที่ซับซอนโดย
กําหนดกิจกรรม ขั้นตอนการ
ดําเนินงานตาง ๆ ที่มีหนวยงานหรือ
ผูเกี่ยวของหลายฝาย รวมถึง
คาดการณปญหา อุปสรรค และ
วางแนวทางการปองกันแกไขไว
ลวงหนา

แสดงสมรรถนะระดับที่ 4 และใช
เทคนิค และรูปแบบตาง ๆ ในการ
กําหนดแผนงานหรือขั้นตอนการ
ทํางาน เพื่อเตรียมทางเลือกสําหรับ
การปองกัน หรือแกไขปญหาที่
เกิดขึ้น ดังนี้
 ใชเทคนิคการวิเคราะหที่
เหมาะสมในการแยกแยะประเด็น
ปญหาที่ซับซอนเปนสวน ๆ
 ใชเทคนิคการวิเคราะห
หลากหลายรูปแบบเพื่อหาทาง
เลือกในการแกปญหา รวมถึง
พิจารณาขอดีขอเสียของทางเลือก
แตละทาง
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ระดับสมรรถนะ
ระดับ 0 ไมแสดงสมรรถนะดานนี้ หรืแสดงอยางไมชัดเจน
ระดับ 1
ระดับ 2

ระดับ 3

ระดับ 4

ระดับ 5
 วางแผนงานที่ซับซอนโดย
กําหนดกิจกรรม ขั้นตอนการ
ดําเนินงานตาง ๆ ที่มีหนวยงานหรือ
ผูที่เกี่ยวของหลายฝายคาดการณ
ปญหา อุปสรรค แนวทางการ
ปองกันแกไข รวมทั้งเสนอแนะ
ทางเลือกและขอดีขอเสียไวให

หมายเหตุ เงื่อนไขการผานประเมินในแตละระดับพฤติกรรมบงชี้จะตองผานทุกตัวบงชี้
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2. การตรวจสอบความถูกตองตามกระบวนการ (Concern for Order) : ความใสใจที่จะปฏิบัตงิ านใหถูกตอง ครบถวน มุงเนนความชัดเจนของบทบาทหนาที่
และลดขอบกพรองที่อาจเกิดจากสภาพแวดลอม โดยติดตาม ตรวจสอบการทํางานหรือขอมูลตลอดจนพัฒนาระบบการตรวจสอบเพื่อความถูกตองของกระบวนการ
ระดับสมรรถนะ
ระดับ 0 ไมแสดงสมรรถนะดานนี้ หรืแสดงอยางไมชัดเจน
ระดับ 1
ระดับ 2
ระดับ 3
ระดับ 4
ระดับ 5
ตองการความถูกตอง ชัดเจนในงาน
และรักษากฎ ระเบียบ ดังนี้
 ตองการใหขอมูล และบทบาท
ในการปฏิบัติงาน มีความถูกตอง
ชัดเจน
 ดูแลใหเกิดความเปนระเบียบ
ในสภาพแวดลอมของการทํางาน
 ปฏิบัติตามกฎ ระเบียบ และ
ขั้นตอนที่กําหนดอยางเครงครัด

แสดงสมรรถนะระดับที่ 1 และ
ตรวจทานความถูกตองของงานที่
ตนรับผิดชอบ ดังนี้
 ตรวจทานงานในหนาที่ ความ
รับผิดชอบอยางละเอียด เพื่อความ
ถูกตอง

แสดงสมรรถนะระดับที่ 2 และดูแล
ความถูกตองของงานทั้งของตนเอง
และผูอื่นที่อยูในความรับผิดชอบ
ของตน ดังนี้
 ตรวจสอบความถูกตองของ
งานในหนาที่ความรับผิดชอบของ
ตนเอง
 ตรวจสอบความถูกตองงาน
ของคนอื่น ตามอํานาจหนาที่ที่
กําหนดโดยกฎหมาย กฎ ระเบียบ
ขอบังคับ ที่เกี่ยวของ
 ตรวจสอบความถูกตองตาม
ขั้นตอนและกระบวนการทั้งของ
ตนเองและผูอ่นื ตามอํานาจหนาที่
 บันทึกรายละเอียดของ
กิจกรรมในทั้งของตนเองและของ
ผูอื่น เพื่อความถูกตอง

หมายเหตุ เงื่อนไขการผานประเมินในแตละระดับพฤติกรรมบงชี้จะตองผานทุกตัวบงชี้

แสดงสมรรถนะระดับที่ 3 และ
ตรวจสอบความถูกตองรวมถึง
คุณภาพของขอมูลหรือโครงการ
ดังนี้
 ตรวจสอบรายละเอียดความ
คืบหนาของโครงการตาม
กําหนดเวลา
 ตรวจสอบความถูกตอง
ครบถวน และคุณภาพของขอมูล
 สามารถระบุขอบกพรองหรือ
ขอมูลที่หายไป และเพิ่มเติมให
ครบถวนเพื่อความถูกตองของงาน

แสดงสมรรถนะระดับที่ 4 และ
พัฒนาระบบการตรวจสอบความ
ถูกตองของกระบวนการ ดังนี้
 พัฒนาระบบการตรวจสอบ
เพื่อความถูกตองตามขั้นตอน และ
เพิ่มคุณภาพของขอมูล
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3. การสืบเสาะหาขอมูล (Information Seeking) : ความใฝรูเชิงลึกทีจ่ ะแสดงหาขอมูลเกี่ยวกับสถานการณ ภูมิหลัง ประวัติความเปนมา ประเด็นปญหา หรือ
เรื่องราวตาง ๆ ที่เกีย่ วของหรือจะเปนประโยชนในการปฏิบัติงาน
ระดับสมรรถนะ
ระดับ 0 ไมแสดงสมรรถนะดานนี้ หรืแสดงอยางไมชัดเจน
ระดับ 1
ระดับ 2
ระดับ 3
ระดับ 4
ระดับ 5
หาขอมูลในเบื้องตน ดังนี้
 ใชขอมูลที่มีอยู หรือหาจาก
แหลงขอมูลที่มีอยูแลว
 ถามผูเกี่ยวของโดยตรงเพื่อให
ไดขอมูล

แสดงสมรรถนะระดับที่ 1 และ
สืบเสาะคนหาขอมูล ดังนี้
 สืบเสาะคนหาขอมูลดวย
วิธีการที่มากกวาเพียงการตั้ง
คําถามพื้นฐาน
 สืบเสาะคนหาขอมูลจากผูที่
ใกลชิดกับเหตุการณหรือเรื่องราว
มากที่สุด

แสดงสมรรถนะระดับที่ 2 และ
แสวงหาขอมูลเชิงลึก ดังนี้
 ตั้งคําถามเชิงลึกในประเด็นที่
เกี่ยวของอยางตอเนื่องจนไดที่มา
ของสถานการณ เหตุการณประเด็น
ปญหา หรือคนพบโอกาสที่จะเปน
ประโยชนตอการปฏิบัติงานตอไป
 แสวงหาขอมูลดวยการ
สอบถามจากผูรูอื่นเพิ่มเติม ที่ไมได
มีหนาที่เกี่ยวของโดยตรงในเรื่องนั้น

หมายเหตุ เงื่อนไขการผานประเมินในแตละระดับพฤติกรรมบงชี้จะตองผานทุกตัวบงชี้

แสดงสมรรถนะระดับที่ 3 และ
สืบเสาะคนขอมูลอยางเปนระบบ
ดังนี้
 วางแผนเก็บขอมูลอยางเปน
ระบบ ในชวงเวลาที่กําหนด
 สืบคนขอมูลจากแหลงขอมูลที่
แตกตางจากกรณีปกติธรรมดา
โดยทั่วไป
 ดําเนินการวิจัย หรือ
มอบหมายใหผูอื่นเก็บขอมูลจาก
หนังสือพิมพ นิตยสาร ระบบสืบคน
โดยอาศัยเทคโนโลยีสารสนเทศ
ตลอดจนแหลงขอมูลอื่น ๆ เพื่อ
ประกอบการวิจัย

แสดงสมรรถนะระดับที่ 4 และ
วางแผนระบบการสืบคน เพื่อหา
ขอมูลอยางตอเนื่อง ดังนี้
 วางระบบการสืบคน รวมทั้ง
การมอบหมายใหผูอื่นสืบคน
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4.การมองภาพองครวม (Conceptual Thinking) : การคิดในเชิงสังเคราะห มองภาพองครวม โดยการจัดประเด็น สรุปรูปแบบเชื่อมโยงหรือประยุกตแนวทางจาก
สถานการณ ขอมูล หรือทัศนะตาง ๆ จนไดเปนกรอบความคิดหรือแนวทางคิดใหม
ระดับสมรรถนะ
ระดับ 0 ไมแสดงสมรรถนะดานนี้ หรืแสดงอยางไมชัดเจน
ระดับ 1
ระดับ 2
ระดับ 3
ระดับ 4
ระดับ 5
ใชกฎพื้นฐานทั่วไป ดังนี้
 ใชกฎพื้นฐาน หลักเกณฑ หรือ
สามัญสํานึกในการระบุประเด็น
ปญหา หรือแกปญหาในงาน

แสดงสมรรถนะระดับที่ 1 และ
ประยุกตใชประสบการณ ดังนี้
 ระบุถึงความเชื่อมโยงของ
ขอมูล แนวโนม และความไม
ครบถวนของขอมูลได
 ประยุกตใชประสบการณในกา
ระบุประเด็นปญหาหรือแกปญหา
ในงานได

แสดงสมรรถนะระดับที่ 2 และ
ประยุกตทฤษฎีหรือแนวคิดซับซอน
ดังนี้
 ประยุกตใชทฤษฎี แนวคิดที่
ซับซอน หรือแนวโนมในอดีตในการ
ระบุหรือแกปญหาตามสถานการณ
แมในบางกรณีแนวคิดที่นํามาใชกับ
สถานการณอาจไมมสี ิ่งบงบอกถึง
ความเกี่ยวของเชื่อมโยงกันเลยก็
ตาม

หมายเหตุ เงื่อนไขการผานประเมินในแตละระดับพฤติกรรมบงชี้จะตองผานทุกตัวบงชี้

แสดงสมรรถนะระดับที่ 3 และอธิ
อบายขอมูล หรือสถานการณที่มี
ความยุงยากซับซอนใหเขาใจงาย
ดังนี้
 สามารถอธิบายความคิด หรือ
สถานการณที่ซับซอนใหงายและ
สามารถเขาใจได
 สามารถสังเคราะหขอมูล สรุป
แนวคิด ทฤษฎี องคความรู ที่
ซับซอนใหเขาใจไดโดยงายและเปน
ประโยชนตอไป

แสดงสมรรถนะระดับที่ 4 และคิด
ริเริ่ม สรางสรรคองคความรูใหม
ดังนี้
 ริเริ่ม สรางสรรค ประดิษฐ
คิดคน รวมถึงสามารถนําเสนอ
รูปแบบ วิธีการหรือองคความรูใหม
ซึ่งอาจไมเคยปรากฏมากอน
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5. การดําเนินการเชิงรุก (Reactiveness) : การเล็งเห็นปญหาหรือโอกาสพรอมทั้งจัดการเชิงรุกกับปญหานัน้ โดยอาจไมมใี ครรองขอ และอยางไมยอทอ หรือใช
โอกาสนัน้ เกิดประโยชนตองาน ตลอดจนการคิดริเริ่มสรางสรรคใหม ๆ เกี่ยวกับงานดวย เพื่อแกปญหา ปองกันปญหาหรือสรางโอกาสดวย
ระดับสมรรถนะ
ระดับ 0 ไมแสดงสมรรถนะดานนี้ หรืแสดงอยางไมชัดเจน
ระดับ 1
ระดับ 2
ระดับ 3
ระดับ 4
ระดับ 5
เห็นปญหาหรือโอกาสระยะสั้นและ
ลงมือดําเนินการ ดังนี้
 เล็งเห็นปญหา อุปสรรค และ
หาวิธีแกไขโดยไมรอชา
 เล็งเห็นโอกาสและไมรีรอที่จะ
นําโอกาสนั้นมาใชประโยชนในงาน

แสดงสมรรถนะระดับที่ 1 และ
จัดการปญหาเฉพาะหนาหรือเหตุ
วิกฤติ ดังนี้
 ลงมือทันทีเมื่อเกิดปญหา
เฉพาะหนาหรือในเวลาวิกฤติ โดย
อาจไมมีใครรองขอ และไมยอทอ
 แกไขปญหาอยางเรงดวน
ในขณะที่คนสวนใหญจะวิเคราะห
สถานการณและรอใหปญหา
คลี่คลาย

แสดงสมรรถนะระดับที่ 2 และ
เตรียมการลวงหนา เพื่อสราง
โอกาส หรือหลีกเลี่ยงปญหาระยะ
สั้น ดังนี้
 คาดการณและเตรียมการ
ลวงหนาเพื่อสรางโอกาส หรือ
หลีกเลี่ยงปญหาที่อาจเกิดขึ้นไดใน
ระยะสั้น
 ทดลองใชวิธีการที่แปลกใหม
ในการแกไขปญหาหรือสรางสรรค
สิ่งใหมใหเกิดขึ้นในอนาคต

แสดงสมรรถนะระดับที่ 3 และ
เตรียมการลวงหนา เพื่อสราง
โอกาส หรือหลีกเลี่ยงปญหาที่อาจ
เกิดขึ้นในระยะปานกลาง ดังนี้
 คาดการณและเตรียมการ
ลวงหนาเพื่อสรางโอกาส หรือ
หลีกเลี่ยงปญหาที่อาจเกิดขึ้นไดใน
ระยะปานกลาง
 คิดนอกกรอบเพื่อหาวิธีการที่
แปลกใหมและสรางสรรคในการ
แกไขปญหาที่คาดวาจะเกิดขึ้นใน
อนาคต

แสดงสมรรถนะระดับที่ 4 และ
เตรียมการลวงหนา เพื่อสราง
โอกาส หรือหลีกเลี่ยงปญหาที่อาจ
เกิดขึ้นในระยะยาว ดังนี้
 คาดการณและเตรียมการ
ลวงหนาเพื่อสรางโอกาส หรือ
หลีกเลี่ยงปญหาที่อาจเกิดขึ้นไดใน
อนาคต
 สรางบรรยากาศของการคิด
ริเริ่มใหเกิดขึ้นในหนวยงานและ
กระตุนใหเพื่อนรวมงานเสนอ
ความคิดใหม ๆ ในการทํางานเพื่อ
แกไขปญหาหรือสรางโอกาสใน
ระยะยาว
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สมรรถนะทางการบริหาร (Managerial competency) (ผูบริหาร)
1.สภาวะผูนาํ (Leadership) ความสามารถหรือความตั้งใจทีจ่ ะรับบทผูนําของกลุม กําหนดทิศทางเปาหมายวิธีการทํางานไดอยางราบรื่นเต็มประสิทธิภาพและ
บรรลุวตั ถุประสงคของสถาบัน
ระดับสมรรถนะ
ระดับ 0 ไมแสดงสมรรถนะดานนี้ หรืแสดงอยางไมชัดเจน
ระดับ 1
ระดับ 2
ระดับ 3
ระดับ 4
ระดับ 5
ดําเนินการประชุมไดดีและคอยแจง
ขาวสารความเปนไปโดยตลอด ดังนี้
 ดําเนินการประชุมใหเปนไป
ตามระเบียบ วาระ วัตถุประสงค
และเวลาตลอดจนมอบหมายงาน
ใหแกบุคคลในกลุมได
 แจงขาวสารใหผูที่จะไดรับ
ผลกระทบจาการตัดสินใจรับทราบ
อยูเสมอ
 อธิบายเหตุผลในการตัดสินใจ
ใหผูที่เกี่ยวของทราบ

แสดงสมรรถนะระดับที่ 1 และเปน
ผูนําในการทํางานของกลุมและใช
อํานาจอยางยุติธรรม โดยมี
พฤติกรรมบงชี้ ดังนี้
 สงเสริมและกระทําการเพื่อให
กลุมปฏิบัติหนาที่ไดอยางเต็ม
ประสิทธิภาพ
 กําหนดเปาหมาย ทิศทางที่
ชัดเจน จัดกลุมงานและเลือกคนให
เหมาะสมกับงาน หรือกําหนด
วิธีการที่จะทําใหกลุมทํางานไดดีขึ้น
 รับฟงความคิดเห็นของผูอ่นื
 สรางขวัญกําลังใจในการ
ปฏิบัติงาน
 ปฏิบัติตอสมาชิกในทีมดวย
ยุติธรรม

แสดงสมรรถนะระดับที่ 2 และให
ดูแลและชวยเหลือทีมงาน โดยมี
พฤติกรรมบงชี้ ดังนี้
 เปนที่ปรึกษาและชวยเหลือ
ทีมงาน
 ปกปองทีมงาน และชื่อเสียง
ของสถาบัน
 จัดหาบุคลากร ทรัพยากร
หรือขอมูลที่สําคัญมาใหทีมงาน

หมายเหตุ เงื่อนไขการผานประเมินในแตละระดับพฤติกรรมบงชี้จะตองผานทุกตัวบงชี้

แสดงสมรรถนะระดับที่ 3 และ
ประพฤติตนสมกับเปนผูนํา โดยมี
พฤติกรรมบงชี้ ดังนี้
 กําหนดธรรมเนียมปฏิบัติ
ประจํากลุมและประพฤติตนอยูใ น
กรอบของธรรมเนียมปฏิบัตินั้น
 ประพฤติปฏิบัติตนเปน
แบบอยางที่ดี
 ยึดหลักธรรมาภิบาล ในการ
ปกครองผูใตบังคับบัญชา

แสดงสมรรถนะระดับที่ 4 และนํา
ทีมงานใหกาวไปสูพันธกิจระยะยาว
ของสถาบันโดยมีพฤติกรรมบงชี้
ดังนี้
 สามารถรวมใจคนและสราง
แรงบันดาลใจใหทีมงานเกิดความ
มั่นใจในการปฏิบัติภารกิจใหสําเร็จ
ลุลวง
 เล็งเห็นการเปลี่ยนแปลงใน
อนาคต และมีวิสัยทัศนในการสราง
กลยุทธเพื่อรับมือกับการ
เปลี่ยนแปลงนั้น
 วางแผนงานที่ซับซอนโดย
กําหนดกิจกรรม ขั้นตอนหรือ
ผูเกี่ยวของหลายฝายคาดการณ
ปญหา อุปสรรค แนวทางการ
ปองกันแกไข รวมทั้งเสนอแนะ
ทางเลือกและขอดีขอเสียไวให
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2.วิสัยทัศน (Visioning) ความสามารถในการกําหนดทิศทาง ภารกิจ และเปาหมายการทํางานที่ชัดเจนและความสามารถในการสรางความรวมแรงรวมใจเพื่อให
ภารกิจบรรลุวตั ถุประสงค
ระดับสมรรถนะ
ระดับ 0 ไมแสดงสมรรถนะดานนี้ หรืแสดงอยางไมชัดเจน
ระดับ 1
ระดับ 2
ระดับ 3
ระดับ 4
ระดับ 5
รูและเขาใจวิสัยทัศนขององคกร
ดังนี้
 รู เขาใจและสามารถอธิบายให
ผูอื่นเขาใจไดวางานที่ทําอยูนั้น
เกี่ยวของหรือตอบสนองตอ
วิสัยทัศนของสวนราชการอยางไร

แสดงสมรรถนะระดับที่ 1 และชวย
ทําใหผูอื่นรูและเขาใจวิสัยทัศนของ
องคกร ดังนี้
 อธิบายใหผูอื่นรูและเขาใจ
วิสัยทัศนและเปาหมายการทํางาน
ของหนวยงานภายใตภาพรวมของ
สวนราชการได
 และเปลี่ยนขอมูลรวมถึงรับฟง
ความคิดเห็นของผูอ่นื เพื่อ
ประกอบการกําหนดวิสัยทัศน

แสดงสมรรถนะระดับที่ 2 และ
สรางแรงจูงใจใหผูอื่นเต็มใจที่จะ
ปฏิบัติตามวิสัยทัศน ดังนี้
 โนมนาวใหสมาชิกในทีมเกิด
ความเต็มใจและกระตือรือรนที่จะ
ปฏิบัติหนาที่ราชการเพื่อตอบสนอง
ตอวิสัยทัศน
 ใหคําปรึกษาแนะนําแกสมาชิก
ในทีมถึงแนวทางในการทํางานโดย
ยึดถือวิสัยทัศนและเปาหมายของ
องคกรเปนสําคัญ

หมายเหตุ เงื่อนไขการผานประเมินในแตละระดับพฤติกรรมบงชี้จะตองผานทุกตัวบงชี้

แสดงสมรรถนะระดับที่ 3 และ
กําหนดนโยบายใหสอดคลองกับ
วิสัยทัศนของสวนราชการ ดังนี้
 ริเริ่มและกําหนดนโยบายใหม
ๆ เพื่อตอบสนองตอการนํา
วิสัยทัศนไปสูความสําเร็จ

แสดงสมรรถนะระดับที่ 4 และ
กําหนดวิสัยทัศนของสวนราชการ
ใหสอดคลองกับวิสัยทัศน
ระดับประเทศดังนี้
 กําหนดวิสัยทัศน เปาหมาย
และทิศทางในการปฏิบัติหนาที่ของ
สวนราชการเพื่อใหบรรลุวิสัยทัศน
ซึ่งสอดคลองกับวิสัยทัศน
ระดับประเทศ
 คาดการณไดวาประเทศจะ
ไดรับผลกระทบอยางไรจากการ
เปลี่ยนแปลงทั้งภายในและภายนอก
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3. การวางแผนกลยุทธ (Strategic Orientation) ความเขาใจในวิสยั ทัศนและนโยบายสถาบันและสามารถนํามาประยุกตใชในการกําหนดกลยุทธของสวนราชการได
ระดับสมรรถนะ
ระดับ 0 ไมแสดงสมรรถนะดานนี้ หรืแสดงอยางไมชัดเจน
ระดับ 1
ระดับ 2
ระดับ 3
ระดับ 4
ระดับ 5
รูและเขาใจนโยบายรวมทั้งภารกิจ
ขององคกร วามีความเกี่ยวโยงกับ
หนาที่ความรับผิดชอบของ
หนวยงานอยางไร โดยมีพฤติกรรม
บงชี้ ดังนี้
 เขาใจนโยบาย ภารกิจ รวมทั้ง
กลยุทธของมหาวิทยาลัย วา
สัมพันธ เชื่อมโยงกับภารกิจของ
หนวยงานที่ตนดูแลรับผิดชอบ
อยางไร
 เขาใจนโยบาย ภารกิจ รวมทั้ง
กลยุทธของมหาวิทยาลัย วา
สัมพันธ เชื่อมโยงกับภารกิจของ
หนวยงานที่ตนดูแลรับผิดชอบ
อยางไร
 สามารถวิเคราะหปญหา

แสดงสมรรถนะระดับที่ 1 และนํา
ความรูและประสบการณมา
ประยุกตใชในการกําหนดกลยุทธได
โดยมีพฤติกรรมบงชี้ ดังนี้
 ประยุกตใชประสบการณใน
การกําหนดกลยุทธของหนวยงานที่
ตนดูแลรับผิดชอบใหสอดคลองกับ
กลยุทธสถาบันได
 ใชความรูความเขาใจในระบบ
ราชการมาปรับกลยุทธใหเหมาะสม
กับสถานการณที่เปลี่ยนแปลงไปได
 สามารถกําหนดนโยบาย
ภารกิจ รวมทั้งกลยุทธของ
หนวยงานยอยได

แสดงสมรรถนะระดับที่ 2 และนํา
ทฤษฎีหรือแนวคิดซับซอนมาใชใน
การกําหนดกลยุทธ โดยมี
พฤติกรรมบงชี้ ดังนี้
 ประยุกตใชทฤษฎี หรือแนวคิด
ซับซอนในการคิดและพัฒนา
เปาหมายหรือกลยุทธของ
หนวยงานที่ตนดูแลรับผิดชอบ
 ประยุกตแนวทางปฏิบัติท่ี
ประสบความสําเร็จ (Best Practice)
หรือผลการวิจัยตาง ๆ มากําหนด
แผนงานเชิงกลยุทธในหนวยงานที่
ตนดูแลรับผิดชอบ

อุปสรรค หรือโอกาสของหนวยงานได

 เชื่อมโยงความสัมพันธระหวาง
กลยุทธภาครัฐ และมหาวิทยาลัย
กับภารกิจของหนวยงานได

หมายเหตุ เงื่อนไขการผานประเมินในแตละระดับพฤติกรรมบงชี้จะตองผานทุกตัวบงชี้

แสดงสมรรถนะระดับที่ 3 และ
กําหนดกลยุทธที่สอดคลองกับ
สถานการณตาง ๆ ที่เกิดขึ้น โดยมี
พฤติกรรมบงชี้ ดังนี้
 ประเมินและสังเคราะห
สถานการณประเด็น หรือปญหา
ทางเศรษฐกิจ สังคม การเมือง
ภายในประเทศ หรือของโลกโดย
มองภาพในลักษณองครวม เพื่อใช
ในการกําหนดกลยุทธของ
มหาวิทยาลัย
 คาดการณสถานการณใน
อนาคต และกําหนดสถานการณ
ตาง ๆ ที่จะเกิดขึ้นเพื่อใหบรรลุพันธุ
กิจของมหาวิทยาลัย

แสดงสมรรถนะระดับที่ 4 และ
บูรณาการองคความรูใหมมาใชใน
การกําหนดกลยุทธสถาบันโดยมี
พฤติกรรมบงชี้ ดังนี้
 ริเริ่ม สรางสรรค และบูรณา
การองคความรูใหมในการกําหนด
กลยุทธสถาบัน โดยพิจารณาจาก
บริบทในภาพรวม
 ปรับเปลี่ยนทิศทางของกลยุทธ
ในการพัฒนาประเทศอยางตอเนื่อง
 สามารถ Alignment สราง
ระบบการวางแผนกลยุทธให
สอดคลองกับวิสัยทัศนและนโยบาย
ของมหาวิทยาลัยได
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4. ศักยภาพเพื่อนําการปรับเปลี่ยน (Change Leadership) ความสามารถในการกระตุน หรือผลักดันหนวยงานไปสูก ารปรับเปลี่ยนที่เปนประโยชน รวมถึงการ
สื่อสารใหผูอนื่ รับรู เขาใจ และดําเนินการใหการปรับเปลี่ยนนัน้ เกิดขึ้นจริง
ระดับสมรรถนะ
ระดับ 0 ไมแสดงสมรรถนะดานนี้ หรืแสดงอยางไมชัดเจน
ระดับ 1
ระดับ 2
ระดับ 3
ระดับ 4
ระดับ 5
รูเห็นความจําเปนของการ
ปรับเปลี่ยน โดยมีพฤติกรรมบงชี้
ดังนี้
 เห็นความจําเปนของการ
ปรับเปลี่ยนและปรับพฤติกรรมหรือ
แผนการทํางานใหสอดคลองกับ
การเปลี่ยนแปลงนั้น
 เขาใจและยอมรับถึงความ
จําเปนของการปรับเปลี่ยน และ
เรียนรูเพื่อใหสามารถปรับตัวรับ
การเปลี่ยนแปลงนั้นได

แสดงสมรรถนะระดับที่ 1 และ
สามารถทําใหผูอื่นเขาใจการ
ปรับเปลี่ยนที่จะเกิดขึ้น โดยมี
พฤติกรรมบงชี้ ดังนี้
 ชวยเหลือใหผูอื่นเขาใจถึง
ความจําเปนและประโยชนของการ
เปลี่ยนแปลงนั้น
 สนับสนุนความพยายามในการ
ปรับเปลี่ยนองคกร พรอมทั้ง
เสนอแนะวิธีการและมีสวนรวมใน
การปรับเปลี่ยนดังกลาว

แสดงสมรรถนะระดับที่ 2 และ
กระตุนและสรางแรงจูงใจใหผูอื่น
เห็นความสําคัญของการ
ปรับเปลี่ยน โดยมีพฤติกรรมบงชี้
ดังนี้
 กระตุน และสรางแรงจูงใจให
ผูอื่นเห็นความสําคัญของการ
ปรับเปลี่ยน เพื่อใหเกิดความรวม
แรงรวมใจ
 เปรียบเทียบใหเห็นวาสิ่งที่
ปฏิบัติอยูในปจจุบันกับสิ่งที่จะ
เปลี่ยนแปลงไปนั้นแตกตางใน
สาระสําคัญอยางไร
 สรางความเขาใจใหเกิดขึ้นแกผู
ที่ยังไมยอมรับการเปลี่ยนแปลงนั้น

หมายเหตุ เงื่อนไขการผานประเมินในแตละระดับพฤติกรรมบงชี้จะตองผานทุกตัวบงชี้

แสดงสมรรถนะระดับที่ 3 และ
วางแผนงานที่ดีเพื่อรับการ
ปรับเปลี่ยนในองคกร โดยมี
พฤติกรรมบงชี้ ดังนี้
 วางแผนอยางเปนระบบและ
ชี้ใหเห็นประโยชนของการ
ปรับเปลี่ยน
 เตรียมแผน และติดตามการ
บริหารการเปลี่ยนแปลงอยาง
สม่ําเสมอ

แสดงสมรรถนะระดับที่ 4 และ
ผลักดันใหเกิดการปรับเปลี่ยนอยาง
มีประสิทธิภาพ โดยมีพฤติกรรม
บงชี้ ดังนี้
 ผลักดันใหการปรับเปลี่ยน
สามารถดําเนินไปไดอยางราบรื่น
และและประสบความสําเร็จ
 สรางขวัญกําลังใจ และความ
เชื่อมั่นในการขับเคลื่อนใหเกิดการ
ปรับเปลี่ยนอยางมีประสิทธิภาพ
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5. การควบคุมตนเอง (Self Control) ความสามารถในการควบคุมอารมณและพฤติกรรมในสถานการณที่อาจจะถูกยั่วยุ หรือเผชิญหนากับความไมเปนมิตร หรือ
ตองทํางานภายใตสภาวะกดดันรวมถึงความอดทนอดกลั้นเมื่ออยูในสถานการณที่กอความเครียดอยางตอเนื่อง
ระดับสมรรถนะ
ระดับ 0 ไมแสดงสมรรถนะดานนี้ หรืแสดงอยางไมชัดเจน
ระดับ 1
ระดับ 2
ระดับ 3
ระดับ 4
ระดับ 5
ไมแสดงพฤติกรรมที่ไมเหมาะสม
ดังนี้
 ไมแสดงพฤติกรรมที่ไมสุภาพ
หรือไมเหมาะสมในทุกสถานการณ

แสดงสมรรถนะระดับที่ 1 และ
ควบคุมอารมณในแตละ
สถานการณไดเปนอยางดี ดังนี้
 รูเทาทันอารมณของตนเอง
และควบคุมไดอยางเหมาะสม โดย
อาจหลีกเลี่ยงจากสถานการณที่
เสี่ยงตอการเกิดความรุนแรงขึ้น
หรืออาจเปลี่ยนหัวขอสนทนา หรือ
หยุดพักชั่วคราวเพื่อสงบสติอารมณ

แสดงสมรรถนะระดับที่ 2 และ
สามารถใชถอยทีวาจา หรือ
ปฏิบัติงานตอไปไดอยางสงบ แมจะ
อยูในภาวะที่ถูกยั่วยุ ดังนี้
 รูสึกไดความรุนแรงทาง
อารมณในระหวางการสนทนา หรือ
ปฏิบัติงาน เชน ความโกรธ ความ
ผิดหวัง หรือความกดดัน แตไม
แสดงออกแมจะถูกยั่วยุ โดยยังคง
สามารถปฏิบัติงานตอไปไดอยาง
สงบ
 สามารถเลือกใชวิธีการ
แสดงออกที่เหมาะสมเพื่อไมให
เกิดผลในเชิงลบทั้งตอตนเองและ
ผูอื่น

หมายเหตุ เงื่อนไขการผานประเมินในแตละระดับพฤติกรรมบงชี้จะตองผานทุกตัวบงชี้

แสดงสมรรถนะระดับที่ 3 และ
จัดการความเครียดไดอยางมี
ประสิทธิภาพ ดังนี้
 สามารถจัดการกับ
ความเครียดหรือผลที่อาจเกิดขึ้น
จากภาวะกดดันทางอารมณได
อยางมีประสิทธิภาพ
 ประยุกตใชวิธีการเฉพาะตน
หรือวางแผนลวงหนาเพื่อจัดการกับ
ความเครียดและความกดดันทาง
อารมณที่คาดหมายไดวาจะเกิดขึ้น
 บริหารจัดการอารมณของตน
ไดอยางมีประสิทธิภาพเพื่อลด
ความเครียดของตนเองหรือ
ผูรวมงาน

แสดงสมรรถนะระดับที่ 4 และ
เอาชนะอารมณดวยความเขาใจ
ดังนี้
 ระงับอารมณรุนแรง ดวยการ
พยายามทําความเขาใจและแกไขที่
ตนเหตุของปญหา รวมทั้งบริบท
และปจจัยแวดลอมตาง ๆ
 ในสถานการณที่ตึงเครียดมาก
ก็ยังสามารถควบคุมอารมณของ
ตนเองไดรวมถึงทําใหคนอื่น ๆ มี
อารมณที่สงบลงได
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6. การสอนงานและการมอบหมายงาน (Coaching and Empowering Others) ความตั้งใจที่จะสงเสริมการเรียนรูห รือการพัฒนาผูอ่นื ในระยะยาวจนถึงระดับที่
เชื่อมั่นวาจะสามารถมอบหมายหนาที่ความรับผิดชอบใหผูนั้นมีอิสระที่จะตัดสินใจในการปฏิบตั ิหนาทีร่ าชการของตนเองได
ระดับสมรรถนะ
ระดับ 0 ไมแสดงสมรรถนะดานนี้ หรืแสดงอยางไมชัดเจน
ระดับ 1
ระดับ 2
ระดับ 3
ระดับ 4
ระดับ 5
รูสอนงานหรือใหคําแนะนําเกี่ยวกับ
วิธีปฏิบัติงาน โดยมีพฤติกรรมบงชี้
ดังนี้
 สอนงานดวยการใหคําแนะนํา
อยางละเอียด หรือดวยการสาธิต
วิธีปฏิบัติงาน
 ชี้แนะแหลงขอมูล หรือแหลง
ทรัพยากรอื่น ๆ เพื่อใชในการ
พัฒนาการปฏิบัติงาน

แสดงสมรรถนะระดับที่ 1 และ
ตั้งใจพัฒนาผูใตบังคับบัญชาใหมี
ศักยภาพ โดยมีพฤติกรรมบงชี้ ดังนี้
 สามารถใหคําปรึกษาชี้แนะ
แนวทางในการพัฒนาหรือสงเสริม
ขอดีและปรับปรุงขอดวยใหลดลง
 ใหโอกาสผูใตบังคับบัญชาได
แสดงศักยภาพเพื่อสรางความมั่นใจ
ในการปฏิบัติงาน

แสดงสมรรถนะระดับที่ 2 และ
วางแผนเพื่อใหโอกาส
ผูใตบังคับบัญชาแสดง
ความสามารถในการทํางาน โดยมี
พฤติกรรมบงชี้ ดังนี้
 วางแผนในการพัฒนา
ผูใตบังคับบัญชาทั้งในระยะสั้นและ
ระยะยาว

หมายเหตุ เงื่อนไขการผานประเมินในแตละระดับพฤติกรรมบงชี้จะตองผานทุกตัวบงชี้

แสดงสมรรถนะระดับที่ 3 และ
สามารถชวยแกไขปญหาที่เปน
อุปสรรคตอการพัฒนาศักยภาพ
ของผูใตบังคับบัญชา โดยมี
พฤติกรรมบงชี้ ดังนี้
 สามารถปรับเปลี่ยนทัศนคติ
เดิมที่เปนปจจัยขัดขวางการพัฒนา
ศักยภาพของผูใตบังคับบัญชา
 สามารถเขาใจถึงสาเหตุที่เปน
ปญหาของแตละบุคคล เพื่อนํามา
เปนปจจัยในการพัฒนาศักยภาพ
ของผูใตบังคับบัญชาได

แสดงสมรรถนะระดับที่ 4 และทํา
ใหสวนราชการมีระบบการสอนงาน
และการมอบหมายหนาที่ความ
รับผิดชอบ โดยมีพฤติกรรมบงชี้
ดังนี้
 สราง และสนับสนุนใหมีการ
สอนงาน และมีการมอบหมาย
หนาที่ความรับผิดชอบอยางเปน
ระบบในหนวยงาน
 สรางใหมีวัฒนธรรมแหงการ
เรียนรูอยางตอเนื่องในหนวยงาน

