
คําอธิบาย สมรรถนะประจํากลุมงาน 

 (Functional Competency) 
 

 กลุมสายสนับสนุน  คือ  ผูปฏิบัติงานทุกระดับในหนวยงานภายในมหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร  

ที่ไมไดดํารงตําแหนงผูบังคับบัญชา 

 
สมรรถนะประจาํกลุมงาน (Functional Competency) ของกลุมสายสนับสนุน  ประกอบดวย   

5  สมรรถนะ  ไดแก  

1. การพัฒนาศักยภาพคน (Caring & Developing Others-DEVX) 

2. ความถูกตองของงาน (Concern for Order-CO) 

3. การมองภาพองครวม (Conceptual Thinking-CT) 

4. ความเขาใจองคกรและระบบราชการ ( Organizational  Awareness – OA) 

5. การควบคุมตนเอง (Self Control-SCT) 
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คําอธิบายสมรรถนะกลุมสายสนับสนุน ประกอบดวย 5 สมรรถนะ ไดแก 

 

1. ชื่อ (Competency  Name) :    การพัฒนาศักยภาพคน (Caring & Developing Others-DEVX) 
   คําจํากัดความ (Definition)       : ความตั้งใจจะสงเสริมการเรียนรูหรือการพัฒนาผูอื่นในระยะยาวโดยมุงเนนท่ี

เจตนาที่จะพัฒนาผูอื่นและผลที่เกิดขึ้นมากกวาเพียงปฏิบัติไปตามหนาท่ี 

 

ระดับ 

(Proficiency  Level) 

คําอธิบาย 

(Proficiency  Description) 

ระดับ 1 

ใหความสําคัญของการพัฒนาศักยภาพ 

 ขวนขวายหาโอกาสพัฒนาตนเอง และสนับสนุนชักชวนใหผูอื่นเขารวม

กิจกรรมพัฒนาความรู ศักยภาพ ฯลฯ ในเรื่องที่ เกี่ยวกับภารกิจที่ตน

รับผิดชอบอยู 

 เชื่อม่ันวาผูอื่นมีความประสงค และมีความสามารถที่จะเรียนรูและปรับปรุง

พัฒนาตนเองใหดียิ่งๆ ขึ้นไป 

ระดับ 2 

แสดงสมรรถนะระดับที่ 1 และสอนงานและใหคําแนะนําเกี่ยวกับวิธีปฏิบัติงาน 

 ใหคําแนะนําอยางละเอียด และ/หรือสาธิตวิธีปฏิบัติงาน เพ่ือเปนตัวอยาง 

 สอนงาน หรือใหคําแนะนําท่ีเฉพาะเจาะจงเกี่ยวกับการพัฒนางานหรือการ

ปฏิบัติงาน 

 ชี้แนะแหลงขอมูล และทรัพยากรอื่นๆ เพ่ือใชในการพัฒนาของผูอื่น 

ระดับ 3 

แสดงสมรรถนะระดับที่ 2 และใหเหตุผลประกอบการสอน/แนะนํา และใหการ

สนับสนุนอื่นๆ เกี่ยวกับการปฏิบัติงาน พรอมทั้งตรวจสอบวาผูรับการสอนมีความ

เขาใจ 

 ใหแนวทาง หรือสาธิตการปฏิบัติงาน เพ่ือเปนตัวอยาง พรอมท้ังอธิบาย

เหตุผลประกอบ 

 ใหการสนับสนุน หรือการชวยเหลือในภาคปฏิบัติ เพ่ือใหผูอื่นปฏิบัติงาน/

ปฏิบัติตนไดอยางมีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น (เชน สนับสนุนทรัพยากร อุปกรณ 

ขอมูล ขอแนะนาํ ในฐานผูมีประสบการณมากอน ฯลฯ) ที่เหมาะสมแกการ

ปฏิบัติ 

 ถามคําถาม ทดสอบ หรือใชวิธกีารอื่นๆ เพ่ือตรวจสอบวาผูอื่นเขาใจ

คําอธิบายหรือไม 
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ระดับ 

(Proficiency  Level) 

คําอธิบาย 

(Proficiency  Description) 

ระดับ 4 

แสดงสมรรถนะระดับที่ 3 และใหโอกาสผูอื่นไดพัฒนาตนเอง 

 ให โ อกาสผู อื่ น เสนอแนะวิ ธี ก าร เ รี ยนรู  และพัฒนาผลการปฏิบั ติ

นอกเหนือไปจากวิธีปฏิบัติตามปกติ 

 สนับสนุนใหมีการเรียนรูและแลกเปลี่ยนความรูในงานที่มีหนาท่ีความ

รับผิดชอบใกลเคียงหรือเชื่อมโยงกัน เพ่ือพัฒนาความสามารถ และ

ประสบการณในการมองภาพรวมของบุคลากร 

ระดับ 5 

แสดงสมรรถนะระดับที่ 4 และใหคําติชมผลการปฏิบัติเพ่ือสงเสริมการพัฒนา

อยางตอเนื่อง 

 ใหคําติชมผลการปฏิบัติงาน/ปฏิบัติตนของผูอื่นเพื่อสงเสริมการพัฒนาการ

ปฏิบัติที่ตอเน่ือง 

 ติติงพฤติกรรมที่ไมเหมาะสม โดยเฉพาะเจาะจงเปนกรณีไป โดยปราศจาก

อคติตอตัวบุคคล 

 เม่ือใหความเห็นตอผลการปฏิบัติปจจุบันก็แสดงความคาดหวังในเชิงบวกวาผู

ไดรับคําติชมมีศักยภาพและจะพัฒนาไปไดดีในทางใด 

 ใหคําแนะนําท่ีเหมาะสมกับบุคลิก ความสนใจ ความสามารถเฉพาะบุคคล 

ฯลฯ เพ่ือการปรบัปรุงพัฒนาที่เหมาะสม 

ระดับ 6 

แสดงสมรรถนะระดับที่ 5 และการพัฒนาศักยภาพของบุคลากรในองคกร

โดยรวม 

 มอบหมายงานที่เหมาะสมและมีประโยชน คอยมองหาโอกาสในการฝกอบรม 

พัฒนาหรือประสบการณอื่นๆ เพ่ือสนับสนุนการเรียนรูและการพัฒนาของผูอื่น 

 เขาใจและสามารถระบุความจําเปนหรือความตองการในการฝกอบรมหรือ

พัฒนา ที่เปนประโยชนตองาน และเปนประโยชนตอศักยภาพ บุคลิกภาพ 

ทัศนคติการใชชวีิต และพัฒนาการสวนบุคคลของผูใตบังคับบัญชาหรือ

ผูรับบริการ และกําหนดแผนงาน โครงการ หรือโอกาสการเรียนรูอื่นๆ เพ่ือ

สนับสนุนการพัฒนาน้ัน 

 ดําเนินการอยางเปนรูปธรรม เพ่ือรณรงค สงเสรมิ ผลักดัน แผนการพัฒนา

ทรัพยากรบุคคลในหนวยงานของตนอยางเปนระบบ โดยตระหนักถึง

ความสําคัญของพลังศักยภาพของคนในการพฒันาสังคมและประเทศชาติ 
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2. ชื่อ (Competency  Name)     :    ความถูกตองของงาน (Concern for Order-CO) 

   คําจํากัดความ (Definition)       :    ความพยายามที่จะปฏิบัติงานใหถูกตองครบถวนตลอดจนลดขอบกพรองที่

อาจจะเกิดขึ้น รวมทั้งความพยายามใหเกิดความชัดเจนขึ้นในบทบาทหนาที่

กฎหมาย ระเบียบขอบังคับ ขั้นตอนปฏิบัติตางๆ 

 

ระดับ 

(Proficiency  Level) 

คําอธิบาย 

(Proficiency  Description) 

ระดับ 1 

ตองการทํางานใหถูกตองและชัดเจน รักษาระเบียบ 

 ตั้งใจทํางานใหถูกตอง สะอาดเรียบรอย 

 ดูแลใหเกิดความเปนระเบียบเรียบรอยในสภาพแวดลอมการทํางาน ปฏิบัติตาม

หลัก 5 ส. 

 ปฏิบัติตามขั้นตอนการปฏิบัติงาน กฎ ระเบียบที่วางไว 

ระดับ 2 

แสดงสมรรถนะระดับที่ 1 และตรวจทานความถูกตองของงานที่ตนรับผิดชอบ 

 ตรวจทานความถูกตองของงานอยางละเอียดรอบคอบเพื่อใหงานมีคุณภาพดี 

 ตองการทราบมาตรฐานของผลงานในรายละเอยีดเพื่อจะไดปฏิบัติไดถูกตอง 

 ตระหนักถึงผลเสียที่อาจจะเกิดขึ้นกับตนเองหรือหนวยงาน จากความผิดพลาดใน

การปฏิบัติของตน 

ระดับ 3 

แสดงสมรรถนะระดับที่ 2 และดูแลความถูกตองของงานทั้งของตนและผูอื่น (ที่อยูใน

ความรับผิดชอบของตน) 

 ตรวจสอบความถูกตองโดยรวมของงานของตนเอง 

 ตรวจสอบความถูกตองโดยรวมของงานผูอื่นตามอํานาจหนาท่ี โดยอิงมาตรฐาน

การปฏิบัติงาน หรือกฎหมาย ขอบังคับ กฎระเบียบที่เกี่ยวของ 

ระดับ 4 

แสดงสมรรถนะระดับที่ 3 และตรวจสอบขั้นตอนการปฏิบัติงาน 

 ตรวจสอบวาผูอื่นปฏิบัติตามขั้นตอนการทํางานที่วางไวหรือไม 

 ใหความเห็นและชี้แนะใหผูอื่นปฏิบัติตามขั้นตอนการทํางานที่วางไว เพ่ือความ

ถูกตองของงาน 

ระดับ 5 

แสดงสมรรถนะระดับที่ 4 และกํากับตรวจสอบความถูกตองและคุณภาพของขอมูล

หรือโครงการ และการปฏิบัติงานโดยละเอียด 

 ตรวจสอบความกาวหนาของโครงการตามกําหนดเวลาที่วางไว 

 ตรวจสอบความถูกตองและคุณภาพของขอมูล หรือการปฏิบัติงาน โดยละเอียด 

 ระบุขอบกพรองหรือขอมูลท่ีขาดหายไป และกํากับดูแลใหหาขอมูลเพ่ิมเติมเพื่อให

ไดผลลัพธหรือผลงานที่มีคุณภาพตามเกณฑที่กําหนด 
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3. ชื่อ (Competency  Name)     :   การมองภาพองครวม (Conceptual Thinking-CT) 

   คําจํากัดความ (Definition)         :  การคิดเชิงสังเคราะห มองภาพองครวมจนไดเปนกรอบความคิดหรือแนวคิด

ใหม อันเปนผลมาจากการสรุปรูปแบบ ประยุกตแนวทางตางๆ จาก

สถานการณหรือขอมูลหลากหลาย และนานาทัศนะ 

 

ระดับ 

(Proficiency  Level) 

คําอธิบาย 

(Proficiency  Description) 

ระดับ 1 

ใชกฎพ้ืนฐานทั่วไป 

 ใชกฎพื้นฐาน หลักเกณฑ ตลอดจนหลักสามัญสํานึกท่ัวไปในการปฏิบัติหนาท่ี  

ระบุประเด็นปญหา หรือแกปญหาในงาน 

ระดับ 2 

แสดงสมรรถนะระดับที่ 1 และประยุกตประสบการณ 

 พิจารณารูปแบบของขอมูลแลวสามารถระบุแนวโนม หรือระบุขอมูลท่ีขาดหายไปได 

 ประยุกตประสบการณและบทเรียนในอดีตมาใชในการปฏิบัติหนาท่ี ระบุประเด็น

ปญหา หรือแกปญหาในงาน 

ระดับ 3 

แสดงสมรรถนะระดับที่ 2 และประยุกตทฤษฎีหรือแนวคิดซับซอน 

 ประยุกตทฤษฎีหรือแนวคิดซับซอนมาใชพิจารณาสถานการณปจจุบัน  

ระบุประเด็นปญหาหรือแกปญหาในงานไดอยางลึกซึ้ง แยบคาย แมในบางกรณี 

แนวคิดท่ีนํามาใชและสถานการณที่ประสบอยูดูเหมือนจะไมมีความเกี่ยวของ

เชื่อมโยงกันเลยก็ตาม 

ระดับ 4 

แสดงสมรรถนะระดับที่ 3 และอธิบายปญหา/งานในภาพองครวม 

 พิจารณาสถานการณ ประเด็น หรือปญหาซับซอนดวยกรอบแนวคิดและวิธี

พิจารณาแบบมองภาพองครวม และอธิบายใหผูอื่นเขาใจไดโดยงาย 

 จัดการสังเคราะหขอมูล สรุปแนวคิด ทฤษฎี องคความรู ฯลฯ ที่ซับซอนเปน

คําอธิบายท่ีสามารถเขาใจไดโดยงายและเปนประโยชนตองาน 

ระดับ 5 

แสดงสมรรถนะระดับที่ 4 และคิดนอกกรอบเพื่อสรางสรรคองคความรูใหม 

 คิดนอกกรอบ พิจารณาสิ่งตางๆ ในงานดวยมุมมองท่ีแตกตาง อันนําไปสูการ

ประดิษฐคิดคน การสรางสรรคและนําเสนอรูปแบบ วิธี ตลอดจนองคความรูใหม

ที่ไมเคยปรากฏมากอนและเปนประโยชนตองาน ภาคราชการ หรือสังคมและ

ประเทศชาติโดยรวม 
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4. ชื่อ (Competency  Name)     :    ความเขาใจองคกรและระบบราชการ  

                                           (Organizational  Awareness – OA) 

   คําจํากัดความ (Definition)      :     ความเขาใจและสามารถประยุกตใชความสัมพันธเชื่อมโยงของกระแสอํานาจทั้ง

ที่เปนทางการและไมเปนทางการในองคกรของตนและองคกรอื่น ๆ ที่เกี่ยวของ

เ พ่ือประโยชนในการปฏิบัติหน า ท่ี ใหบรรลุผล  ความเข าใจนี้ รวมถึง

ความสามารถคาดการณไดวานโยบายภาครัฐ  แนวคิดใหม ๆ  ทางการเมือง  

เศรษฐกิจ สังคม เทคโนโลยี ฯลฯ ตลอดจนเหตุการณหรือสถานการณตาง ๆ  

ที่อุบัติขึ้นจะมีผลตอองคกรและภารกิจที่ตนปฏิบัติอยูอยางไร  

 

ระดับ 

(Proficiency  Level) 

คําอธิบาย 

(Proficiency  Description) 

ระดับ 1 

เขาใจโครงสรางอยางเปนทางการขององคกร 

 เขาใจสายการบังคับบัญชาและโครงสรางองคกรของหนวยงานที่ตนสังกัดอยู  

กฎระเบียบ ตลอดจนขั้นตอนกระบวนการปฏิบัติงานตาง ๆ และนําความเขาใจน้ีมาใช

ในการติดตอประสานงาน  รายงานผล ฯลฯ  ในหนาท่ีไดถูกตอง 

ระดับ 2 

แสดงสมรรถนะระดับที่  1  และเขาใจโครงสรางอยางไมเปนทางการขององคกร 

 เขาใจสัมพันธภาพอยางไมเปนทางการระหวางบุคคลในองคกร  ตลอดจนผูมีอํานาจ

ตัดสินใจและผูมีอิทธิพลตอการตัดสินใจในระดับตาง ๆ และนําความเขาใจนี้มาใช

ประโยชนโดยมุงผลสัมฤทธิ์และประโยชนของภาคราชการเปนสําคัญ 

ระดับ 3 

แสดงสมรรถนะระดับที่  2  และเขาใจวัฒนธรรมองคกรและในภาครัฐโดยรวม 

 เขาใจวัฒนธรรม ประเพณีปฏิบัติ  คานิยมขององคกร ภาครัฐ โดยรวม  วิธีการ 

สื่อสารใหมีประสิทธิภาพ  ฯลฯ และนําความเขาใจนี้มาใชประโยชนในงาน 

 เขาใจขอจํากัดขององคกร  รูวาสิ่งใดอาจกระทําไดหรือไมอาจกระทําใหบรรลุผลไดใน

สถานการณตาง ๆ  เพ่ือใชพิจารณาดําเนินการตาง ๆ ในงานตามกาละเทศะที่เหมาะสม 
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ระดับ 

(Proficiency  Level) 

คําอธิบาย 

(Proficiency  Description) 

ระดับ 4 

แสดงสมรรถนะระดับที่  3  และเขาใจกระแสการเมืองในองคกรและในภาครฐัโดยรวม 

 เขาใจนโยบายภาครัฐในภาพรวม อีกทั้งเขาใจผลที่จะมีตอหนวยงานและบทบาทหนาท่ี

ของตนทั้งในภาคนโยบายและภาคปฏิบัติ 

 เขาใจกลไกและสัมพันธภาพระหวางภาคการเมืองและระบบราชการ  เพ่ือใชในการ

ผลักดันภารกิจในหนาท่ีรับผิดชอบไดอยางมีประสิทธิภาพในจังหวะโอกาสที่เหมาะสม

ใหบรรลุผลประโยชนตอสวนรวมตามแผนงานที่กําหนดไว 

ระดับ 5 

แสดงสมรรถนะระดับที่  4  และเขาใจมูลเหตพ้ืุนฐานของพฤติกรรมองคกร 

 เขาใจมูลเหตุพื้นฐานของพฤตกิรรมองคกรในหนวยงานของตนและของภาครัฐโดยรวม  

ตลอดจนปญหาและโอกาสที่มีอยูและนําความเขาใจนี้มาขับเคลื่อนการปฏิบัติงานใน

สวนที่ตนดูแลรบัผิดชอบอยูอยางเปนระบบ 

 เขาใจประเด็นปญหาทางการเมือง  เศรษฐกิจ  สังคม  ฯลฯ  ทั้งภายในและภายนอก

ประเทศที่มีผลกระทบตอนโยบายภาครัฐและภารกิจของหนวยของตน  เพ่ือใชแปลง

วิกฤติใหเปนโอกาส  กําหนดจุดยืนและทาทีตามภารกิจในหนาท่ีไดอยางสอดคลอง

เหมาะสมโดยมุงประโยชนของชาติเปนสําคัญ 
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5. ชื่อ (Competency  Name)     :   การควบคุมตนเอง (Self Control-SCT) 

   คําจํากัดความ (Definition)      :   การระงับอารมณและพฤติกรรมอันไมเหมาะสมเมื่อถูกยั่วยุ หรือเผชิญหนาที่กับ

ฝายตรงขาม เผชิญความไมเปนมิตร หรือทํางานภายใตสภาวะความกดดัน

รวมถึงความอดทนอดกลั้นเม่ือตองอยูภายใตสถานการณที่กอความเครียดอยาง

ตอเน่ือง 

 

ระดับ 

(Proficiency  Level) 

คําอธิบาย 

(Proficiency  Description) 

ระดับ 1 

ไมแสดงพฤติกรรมอันไมเหมาะสม 

 ไมแสดงพฤติกรรมไมสุภาพหรือไมเหมาะสม แมจะรูสึกวาถูกกระตุนทางอารมณ 

แตสามารถระงับการกระทําน้ันไวได 

 อดกลั้นไมแสดงพฤติกรรมหุนหันพลันแลน 

ระดับ 2 

แสดงสมรรถนะระดับที่ 1 และหลีกเลี่ยงหรือเบี่ยงเบนสถานการณที่ทําใหเกิดความ

รุนแรงทางอารมณ 

 อาจเลี่ยงออกไปจากสถานการณ (ที่ทําใหเกิดความรุนแรงทางอารมณ) ชั่วคราว

หากกระทําได หรืออาจเปลี่ยนหัวขอสนทนา หรือหยุดพักชั่วคราวเพื่อสงบสติอารมณ 

ระดับ 3 

แสดงสมรรถนะระดับที่ 2 และมีพฤติกรรมตอบโตไดอยางสงบ แมจะถูกยั่วยุจากฝาย

ตรงขาม 

 รูสึกถึงความรุนแรงทางอารมณในระหวางการสนทนา หรือการปฏิบัติงาน เชน 

ความโกรธ ความผิดหวัง หรือความกดดัน แตไมไดแสดงออกมา ไมโตตอบ

รุนแรงแมจะถูกยั่วยุจากฝายตรงขาม และยังคงครองสติปฏิบัติตนตอไปไดอยางสงบ 

ระดับ 4 

แสดงสมรรถนะระดับที่ 3 และมีพฤติกรรมตอบโตไดอยางสรางสรรค เพ่ือแกไข

สถานการณที่ทําใหเกิดความรุนแรงทางอารมณ 

 รูสึกถงึความรุนแรงทางอารมณในระหวางการสนทนา หรือการปฏิบัติงาน       

แตสามารถเลือกวิธีการแสดงออกในทางสรางสรรคเพ่ือแกไขสถานการณใหดีขึน้ 
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ระดับ 

(Proficiency  Level) 

คําอธิบาย 

(Proficiency  Description) 

ระดับ 5 

แสดงสมรรถนะระดับที่ 4 และจัดการความเครียดอยางมีประสิทธิภาพ 

 สามารถปฏิบัติงานหรือตอบสนองอยางสรางสรรคในสภาวะความกดดันตอเน่ือง 

 สามารถจัดการกับความเครียดหรือผลกระทบที่อาจจะเกิดขึ้นจากความรุนแรงทาง

อารมณไดอยางมีประสิทธิภาพ 

 อาจประยุกตใชวิธีการเฉพาะตน หรือวางแผนลวงหนาเพ่ือจัดการกับอารมณและ

ความเครียดที่อาจจะเกิดขึ้น 

ระดับ 6 

แสดงสมรรถนะระดับที่ 5 และเอาชนะอารมณดวยความเขาใจ 

 ละวางอารมณรุนแรงทั้งปวง โดยการพยายามทาํความเขาใจตนเหตุ เขาใจตนเอง 

เขาใจสถานการณ และเขาใจคูกรณี ตลอดจนบริบทและปจจัยแวดลอมตางๆ อาจ

ใหอภัยหรือปลอยวางไดตามแกกรณ ี
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