
คําอธิบาย สมรรถนะประจํากลุมงาน 

Functional Competency 

กลุมผูบริหาร  ประกอบดวย  3  ระดับ  ไดแก 

1. ผูบริหารระดับสูง (อธิการบดี รองอธิการบดี ผูชวยอธกิารบดี) 
2. ผูบริหารระดับกลาง (คณบดี ผูอํานวยการสํานัก สถาบัน หรือเทียบเทา) 

3. ผูบริหารระดับตน (รองคณบดี รองผูอํานวยการสํานัก สถาบัน หัวหนาสํานักงานเลขานุการคณะ  

              หัวหนาสํานักงานผูอํานวยการ  ผูอาํนวยการกอง  หรือเทียบเทา หัวหนากลุมงาน หัวหนางานภายในหนวยงาน) 

 

สมรรถนะประจาํกลุมงาน (Functional Competency) ของกลุมผูบริหาร ประกอบดวย 4 สมรรถนะ  ไดแก  

1. วิสัยทัศน (Visioning-VIS) 
2. การตัดสินใจ  (Decision  Making) 
3. ความเปนผูนํา (Leadership  - LEAD) 
4. การคิดเชิงกลยทุธ (Strategic Thinking) 
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คําอธิบายสมรรถนะกลุมผูบริหาร ประกอบดวย 4 สมรรถนะ ไดแก 
  

1. ชื่อ  (Competency  Name)   :    วิสัยทัศน (Visioning-VIS) 

   คําจํากัดความ  (Definition)   :    ความสามารถใหทิศทางที่ชดัเจนและกอความรวมแรงรวมใจใน 

        หมูผูใตบังคับบัญชาเพื่อนําพางานมหาวิทยาลัยไปสูจุดหมายรวมกัน  

 

ระดับ 

(Proficiency  Level) 

คําอธิบาย 

(Proficiency  Description) 

ระดับ 1 

เชื่อมโยงงานเขากับบริบทของภาครัฐโดยรวม 

 สื่อสารใหผูอื่นเขาใจวาสิ่งที่ทําอยูน้ันมีผลอยางไรตอสาธารณชน 

     พยายามทําใหภาพรวมชัดเจนและเขาใจงาย ชวยใหผูอื่นเขาใจวา 

     บทบาทของตนเกี่ยวของกับบริบทโดยรวมอยางไร 

 เชื่อมโยงวิสัยทัศนของมหาวิทยาลัยกับเปาหมาย  วัตถุประสงคและ  

กลยุทธของภาครัฐโดยรวมได 

ระดับ 2 

แสดงสมรรถนะระดับที่ 1  และใหผูอื่นไดมีสวนรวมในการกําหนดวิสัยทัศน 

 แบงปนความรับผิดชอบในการกําหนดวิสัยทัศนระยะยาวโดยให 

     ผูอื่นไดมีสวนรวมหรือแสดงความคิดเห็นดวย   

ระดับ 3 

แสดงสมรรถนะระดับที่  2  และทําใหวิสัยทัศนไดรับการยอมรับ 

 สรางความนาเชื่อถือใหแกวิสัยทัศนโดยการสื่อสารในวงกวางใน 

     มหาวิทยาลัยที่ปฏิบัติหนาท่ีอยู 

 แบงปนขอมูลแนวโนมภายในและภายนอกมหาวิทยาลัย ตลอดจนชี้วา 

    ขอมูลเหลาน้ันจะนํามาเปนพ้ืนฐานในการกําหนดกลยุทธของมหาวิทยาลัย 

    ไดอยางไร 

ระดับ 4 

แสดงสมรรถนะระดับที่  3  และสื่อสารวิสัยทัศน 

 ถายทอดวิสัยทัศนของมหาวิทยาลัยที่ดูแลรับผิดชอบอยูดวยวิธีที่สราง 

     แรงบันดาลใจ  ความกระตือรือรน และความรวมแรงรวมใจให 

     บรรลุวิสัยทัศนน้ัน 

 ใชวิสัยทัศนน้ัน ในการกําหนดจุดรวมและทิศทางสําหรับผูคนท้ังหลาย  

โดยเฉพาะอยางยิ่งในสภาวการณที่กําลังเผชิญการเปลี่ยนแปลง 
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ระดับ 

(Proficiency  Level) 

คําอธิบาย 

(Proficiency  Description) 

ระดับ 5 

แสดงสมรรถนะระดับที่ 4  และใชวิสัยทัศนมาชวยกําหนดนโยบายในงาน 

 คิดนอกกรอบ นําเสนอความคิดใหมเพ่ือใชกําหนดนโยบายในงานเพื่อ

ประโยชนหรือโอกาสของภาครัฐหรือสาธารณชนโดยรวมอยางที่ไมมีผูใด

คิดมากอน 

ระดับ 6 

แสดงสมรรถนะระดับที่ 5 และคํานึงถึงวิสัยทัศนระดับโลก 

 กําหนดเปาหมายและทิศทาง  เพื่องานในภาครัฐดวยความเขาใจอยางแจม

แจงวาเปาหมายเหลาน้ันสอดคลองกับบริบทของประเทศไทยในประชาคม

โลกอยางไร 

 คาดการณไดวาสถานการณในประเทศอาจไดรับผลกระทบอยางไร  จาก

การเปลี่ยนแปลงทุกดานท้ังภายในและภายนอกประเทศ  และเสนอกล

ยุทธเพ่ือใหประเทศชาติไดรับประโยชนสูงสุดจากการเปลี่ยนแปลงนั้น 
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2.  ชื่อ  (Competency  Name)   :    การตัดสินใจ  (Decision  Making) 

    คําจํากัดความ  (Definition)   :    กระบวนการคัดเลือกแนวทางปฏิบัติจากทางเลือกตาง ๆ  เพ่ือให 

                                             บรรลุวัตถุประสงคที่ตองการ  ซึ่งจัดเปนสวนหนึ่งของกระบวนการ 

                                             แกไขปญหา 

 

ระดับ 

(Proficiency  Level) 

คําอธิบาย 

(Proficiency  Description) 

ระดับ 1 
การใชความคิด  ( Inteligent  Phase) 

 การหาเหตุผลของปญหา 

ระดับ 2 

การออกแบบ ( Dessign  Phase) 

 เปนขั้นตอนการสรางและวิเคราะหทางเลือกในการตัดสินใจทางเลือกท่ีสราง
ขึ้นตองเปนทางเลือกที่เปนไปไดในการแกปญหาใหไดผลประโยชนสูงสุด 

ระดับ 3 

การเลือกทางเลือกที่ดี (( Choice  Phase) 

 เปนขั้นตอนของการคน  และการประเมินทางเลือกตาง ๆ ที่ไดจากขั้นการ

ออกแบบและคัดเลือกใหเหลือทางเลือกเดียวที่จะนําไปใชจริงในการ

แกปญหา 

ระดับ 4 

การนําไปใช ( Imprementation  Phase) 

 เปนขั้นตอนการนําทางเลือกในการแกไขปญหาที่ไดจากขั้นตอนที่ 3  ไปลง
มือปฏิบัติ เพ่ือแกไขปญหาจริง  ซึ่งอาจจะประสบผลสําเร็จหรือไมก็ได  

หากลมเหลวก็ยอนกลับไปยังขั้นตอนใด   ขั้นตอนหน่ึงเพื่อทบทวน

กระบวนการใหม  

ระดับ 5 

การติดตามผล  (( Monitoing Phase) 

 เปนขั้นตอนสุดทายในขั้นน้ีผูตัดสินใจจะมีการประเมินผลหลังจากนํา
แนวทางที่ไดเลือกแลวไปใชในการแกไขปญหาหากผลลัพธที่ไดไมเปนท่ีนา

พอใจ  จะตองพิจารณาถึงสาเหตุวาเกิดขึ้นจากขั้นตอนใด  หรือขาด

สารสนเทศสวนใดบาง  เพ่ือนําไปปรับปรุงการตัดสินใจแกปญหาใหมอีก

ครั้งหนึ่ง ( Inteligent  Phase) 
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3. ชื่อ (Competency  Name) :    ความเปนผูนํา (Leadership  - LEAD) 

   คําจํากัดความ (Definition)       : ความตั้งใจหรือความสามารถในการเปนผูนําของกลุมคน  ปกครอง   รวมถึงกําหนด

ทิศทาง  วิสัยทัศน  เปาหมาย  วิธีการทํางาน  ใหผูใตบังคับบัญชาหรือทีมงาน

ปฏิบัติงานไดอยางราบรื่น  เต็มประสิทธิภาพและบรรลุวัตถุประสงคขององคกร 

 

ระดับ 

(Proficiency  Level) 

คําอธิบาย 

(Proficiency  Description) 

ระดับ 1 

บริหารการประชุมไดดีและคอยแจงขาวสารความเปนไปอยูเสมอ 

 กําหนดประเด็นหัวขอในการประชุม  วัตถุประสงค  ควบคุมเวลา  และแจกแจงหนาท่ี

รับผิดชอบใหบุคคลในกลุมได 

 แจงขาวสารความเปนไปใหผูที่จะไดรับผลกระทบจากการตัดสินใจรับทราบอยูเสมอแมไม

จําเปนตองกระทํา 

 อธิบายเหตุผลในการตัดสินใจใหผูอื่นทราบ 

ระดับ 2 

แสดงสมรรถนะระดับที่ 1  และเปนผูนาํในการทํางานของกลุม   

 สงเสริมใหกลุมทํางานอยางมีประสทิธิภาพ 

 ลงมือกระทําการเพื่อชวยเหลอืใหกลุมปฏิบัติหนาท่ีไดอยางเต็มประสทิธิภาพ 

 กําหนดเปาหมาย  ทิศทางทีช่ัดเจน  ใชโครงสรางที่เหมาะสม เลอืกคนใหเหมาะกับงาน  หรือใช

วิธีการอื่น ๆ เพ่ือชวยสรางสภาวะที่จะทําใหกลุมทํางานไดดีขึ้น 

 เปดใจกวางรับฟงความคิดเห็นของผูอื่นเพือ่สนับสนุนใหกลุมหรือกระบวนการปฏิบตัิงานมี

ประสทิธิภาพยิง่ขึ้น 

 สรางขวัญกําลงัใจ ในการปฏิบัติงาน หรือใหโอกาสผูใตบังคับบัญชาในการแสดงศกัยภาพการ

ทํางานอยางเต็มที่  เพ่ือเสรมิประสิทธิภาพ 

ระดับ 3 

แสดงสมรรถนะระดับที่ 2  และใหการดูแลและชวยเหลือผูใตบงัคับบัญชา 

 เปนท่ีปรึกษาและใหการดูแลผูใตบงัคับบัญชา 

 ปกปองผูใตบังคับบัญชาและชือ่เสยีงขององคกร 

 จัดหาบุคลากร ทรัพยากร  หรือขอมูลท่ีสําคัญมาให เม่ือองคกรตองการ  เพ่ือใหการ

สนับสนุนท่ีจําเปนแกผูใตบังคับบญัชา 

 ชวยเหลือใหผูใตบังคับบัญชาเขาใจถงึการปรับเปลีย่นที่เกิดขึ้นภายในองคกรและความจําเปน

ของการปรับเปลีย่นน้ัน 
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ระดับ 

(Proficiency  Level) 

คําอธิบาย 

(Proficiency  Description) 

ระดับ 4 

แสดงสมรรถนะระดับที่ 3  และประพฤติตนสมกับเปนผูนํา 

 กําหนดธรรมเนียมปฏิบัติประจํากลุมและประพฤติตนเปนแบบอยางที่ดีแก

ผูใตบังคับบัญชา 

 ยึดหลักธรรมาภิบาล (Good  Governance) (นิติธรรม คุณธรรม โปรงใส ความมีสวน

รวม  ความรับผดิชอบ  ความคุมคา)  ในการปกครองผูใตบังคับบญัชา 

 สนับสนุนการมีสวนรวมของผูใตบังคับบัญชาในการอุทิศตนใหกับการปฏบิัติงานเพื่อ

สนองนโยบายประเทศและบรรลุภารกิจภาครัฐ 

ระดับ 5 

แสดงสมรรถนะระดับที่ 4  และแสดงวิสัยทัศนที่ชัดเจนตอผูใตบังคับบัญชา 

 สื่อสารวิสัยทัศนที่มีพลัง  สามารถรวมใจคนและสรางแรงบันดาลใจใหผูใตบังคับบัญชา

สามารถปฏิบัติงานใหภารกิจสําเร็จลุลวงไดจริง 

 เปนผูนําในการปรับเปลี่ยนองคกร  ผลกัดันใหการปรับเปลีย่นดําเนินไปไดอยางราบรืน่และ

ประสบผลสําเร็จไดดวยกลยุทธและวิธีดําเนินการที่เหมาะสม 

 มีวสิัยทัศนในการเลง็เห็นการเปลีย่นแปลงในอนาคตและเตรยีมการสรางกลยุทธใหกบัองคกร

ในการรับมือกับการเปลีย่นแปลงนัน้ ๆ   
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4. ชื่อ  (Competency  Name)   :    การคิดเชิงกลยุทธ (Strategic Thinking) 

 คําจํากัดความ  (Definition)   :    ความสามารถในการประเมินสถานการณ การกําหนดกลยุทธ  

                                             การลดจุดออนและเสริมจุดแข็ง การแปรวิกฤติเปนโอกาส การคิด 

                                             เพื่อใหประสบความสําเร็จในทุกสถานการณ  

 

 

ระดับ 

(Proficiency  Level) 

คําอธิบาย 

(Proficiency  Description) 

ระดับ 1 

เขาใจกระบวนการกลยุทธ 

 เขาใจกระบวนการกลยุทธ เชน การสรางวิสัยทศัน พันธกิจ เปาประสงค  

และการกลยุทธการพัฒนาองคกร  

 สามารถวิเคราะห จุดแข็ง  จุดออน  อุปสรรคหรือโอกาสของหนวยงานใน

การบรรลุผลสัมฤทธิ์ได 

ระดับ 2 

แสดงสมรรถนะระดับที่ 1 และประยุกตประสบการณในการกาํหนดกลยุทธ

การปฏิบัติงานของหนวยงาน 

 ประยุกตประสบการณและบทเรียนในอดีตมาใชกําหนดกลยุทธของหนวยงาน
ใหสอดคลองกับการเปลี่ยนแปลง และสามารถบรรลุภารกิจที่กําหนดไว 

 ใชความรูความเขาใจในระบบราชการมาปรับกลยุทธ หรือยุทธวิธีในการ
ปฏิบัติงานของหนวยงานใหเหมาะสม กับสถานการณภายในที่เกิดขึ้นได 

ระดับ 3 

แสดงสมรรถนะระดับที่ 2 และประยุกตทฤษฎหีรือแนวคิดใหม ๆ  ในการ

กําหนดกลยุทธการปฏิบัติงานในอนาคต 

 ประยุกตทฤษฎี หรือแนวคิดใหม ๆ ในการคิดและพัฒนาเปาหมายหรือกล
ยุทธในการปฏิบัติงานของหนวยงานที่ตนรับผิดชอบอยู 

 คิดโครงการหรือแผนงานที่ผลสัมฤทธิ์มีประโยชนระยะยาวตองานที่ตน
ดูแลรับผิดชอบอยู 

ระดับ 4 

แสดงสมรรถนะระดับที่ 3 และเชื่อมโยงสถานการณในประเทศเพื่อกําหนด 

กลยุทธในการปฏิบัติงานทั้งในปจจุบันและอนาคต 

 ประเมินและเชื่อมโยงสถานการณ ประเด็น หรือปญหาทางเศรษฐกิจ สังคม 

การเมืองภายในประเทศที่ซับซอนดวยกรอบแนวคิดและวิธีพิจารณาแบบมอง

ภาพองครวม เพ่ือใชในการกําหนดกลยุทธใหมขององคกร 

 คิดแผนหรือกลยุทธเชิงรุกในการปฏิบัติงานของหนวยงาน เพ่ือตอบสนอง

โอกาสหรือประเด็นปญหาที่เกิดขึ้นจากสถานการณภายในประเทศที่

เปลี่ยนแปลงไป 
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ระดับ 

(Proficiency  Level) 

คําอธิบาย 

(Proficiency  Description) 

ระดับ 5 

แสดงสมรรถนะระดับที่ 4 และเชื่อมโยงสถานการณโลกเพือ่กาํหนดกลยุทธใน

การปฏิบัติงานทัง้ในปจจุบันและในอนาคต 

 ประเมินและเชื่อมโยงสถานการณ ประเด็น หรือปญหาทางเศรษฐกิจ สังคม 

การเมืองของโลก เพ่ือใชในการกําหนดกลยุทธขององคกรใหสอดคลองกับ

บริบทของประเทศ 

 คิดแผนหรือกลยุทธเชิงรุกในการปฏิบัติงานของหนวยงาน เพ่ือตอบสนอง

โอกาสหรือประเด็นปญหาที่เกิดขึ้นจากสถานการณตางประเทศที่

เปลี่ยนแปลงไป 
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