คําอธิบาย สมรรถนะประจํากลุมงาน
Functional Competency
กลุมผูบริหาร ประกอบดวย 3 ระดับ ไดแก
1. ผูบริหารระดับสูง (อธิการบดี รองอธิการบดี ผูชวยอธิการบดี)
2. ผูบริหารระดับกลาง (คณบดี ผูอํานวยการสํานัก สถาบัน หรือเทียบเทา)
3. ผูบริหารระดับตน (รองคณบดี รองผูอํานวยการสํานัก สถาบัน หัวหนาสํานักงานเลขานุการคณะ
หัวหนาสํานักงานผูอํานวยการ ผูอาํ นวยการกอง หรือเทียบเทา หัวหนากลุมงาน หัวหนางานภายในหนวยงาน)
สมรรถนะประจํากลุมงาน (Functional Competency) ของกลุมผูบริหาร ประกอบดวย 4 สมรรถนะ ไดแก
1. วิสัยทัศน (Visioning-VIS)
2. การตัดสินใจ (Decision Making)
3. ความเปนผูนํา (Leadership - LEAD)
4. การคิดเชิงกลยุทธ (Strategic Thinking)

-2คําอธิบายสมรรถนะกลุมผูบริหาร ประกอบดวย 4 สมรรถนะ ไดแก
1. ชื่อ (Competency Name)
คําจํากัดความ (Definition)

ระดับ
(Proficiency Level)

ระดับ 1

ระดับ 2

ระดับ 3

ระดับ 4

: วิสัยทัศน (Visioning-VIS)
: ความสามารถใหทิศทางที่ชดั เจนและกอความรวมแรงรวมใจใน
หมูผูใตบังคับบัญชาเพื่อนําพางานมหาวิทยาลัยไปสูจุดหมายรวมกัน
คําอธิบาย
(Proficiency Description)
เชื่อมโยงงานเขากับบริบทของภาครัฐโดยรวม
 สื่อสารใหผูอื่นเขาใจวาสิ่งที่ทําอยูนั้นมีผลอยางไรตอสาธารณชน
พยายามทําใหภาพรวมชัดเจนและเขาใจงาย ชวยใหผูอื่นเขาใจวา
บทบาทของตนเกี่ยวของกับบริบทโดยรวมอยางไร
 เชื่ อ มโยงวิ สั ย ทั ศ น ข องมหาวิ ท ยาลั ย กั บ เป า หมาย วั ต ถุ ป ระสงค แ ละ
กลยุทธของภาครัฐโดยรวมได
แสดงสมรรถนะระดับที่ 1 และใหผูอื่นไดมีสวนรวมในการกําหนดวิสัยทัศน
 แบงปนความรับผิดชอบในการกําหนดวิสัยทัศนระยะยาวโดยให
ผูอื่นไดมีสวนรวมหรือแสดงความคิดเห็นดวย
แสดงสมรรถนะระดับที่ 2 และทําใหวิสัยทัศนไดรับการยอมรับ
 สรางความนาเชื่อถือใหแกวิสัยทัศนโดยการสื่อสารในวงกวางใน
มหาวิทยาลัยที่ปฏิบัติหนาที่อยู
 แบงปนขอมูลแนวโนมภายในและภายนอกมหาวิทยาลัย ตลอดจนชี้วา
ขอมูลเหลานั้นจะนํามาเปนพื้นฐานในการกําหนดกลยุทธของมหาวิทยาลัย
ไดอยางไร
แสดงสมรรถนะระดับที่ 3 และสื่อสารวิสัยทัศน
 ถายทอดวิสัยทัศนของมหาวิทยาลัยที่ดูแลรับผิดชอบอยูดวยวิธีที่สราง
แรงบันดาลใจ ความกระตือรือรน และความรวมแรงรวมใจให
บรรลุวิสัยทัศนนั้น
 ใชวิสัยทัศนนั้น ในการกําหนดจุดรวมและทิศทางสําหรับผูคนทั้งหลาย
โดยเฉพาะอยางยิ่งในสภาวการณที่กําลังเผชิญการเปลี่ยนแปลง

-3ระดับ
(Proficiency Level)

ระดับ 5

ระดับ 6

คําอธิบาย
(Proficiency Description)
แสดงสมรรถนะระดับที่ 4 และใชวิสัยทัศนมาชวยกําหนดนโยบายในงาน
 คิดนอกกรอบ นําเสนอความคิดใหมเพื่อใชกําหนดนโยบายในงานเพื่อ
ประโยชนหรือโอกาสของภาครัฐหรือสาธารณชนโดยรวมอยางที่ไมมีผูใด
คิดมากอน
แสดงสมรรถนะระดับที่ 5 และคํานึงถึงวิสัยทัศนระดับโลก
 กําหนดเปาหมายและทิศทาง เพื่องานในภาครัฐดวยความเขาใจอยางแจม
แจงวาเปาหมายเหลานั้นสอดคลองกับบริบทของประเทศไทยในประชาคม
โลกอยางไร
 คาดการณไดวาสถานการณในประเทศอาจไดรับผลกระทบอยางไร จาก
การเปลี่ยนแปลงทุกดานทั้งภายในและภายนอกประเทศ และเสนอกล
ยุทธเพื่อใหประเทศชาติไดรับประโยชนสูงสุดจากการเปลี่ยนแปลงนั้น

-42. ชื่อ (Competency Name)
คําจํากัดความ (Definition)

ระดับ
(Proficiency Level)
ระดับ 1

ระดับ 2

ระดับ 3

ระดับ 4

ระดับ 5

: การตัดสินใจ (Decision Making)
: กระบวนการคัดเลือกแนวทางปฏิบัติจากทางเลือกตาง ๆ เพื่อให
บรรลุวัตถุประสงคที่ตองการ ซึ่งจัดเปนสวนหนึ่งของกระบวนการ
แกไขปญหา
คําอธิบาย
(Proficiency Description)
การใชความคิด ( Inteligent Phase)
 การหาเหตุผลของปญหา
การออกแบบ ( Dessign Phase)
 เปนขั้นตอนการสรางและวิเคราะหทางเลือกในการตัดสินใจทางเลือกที่สราง
ขึ้นตองเปนทางเลือกที่เปนไปไดในการแกปญหาใหไดผลประโยชนสูงสุด
การเลือกทางเลือกที่ดี (( Choice Phase)
 เปนขั้นตอนของการคน และการประเมินทางเลือกตาง ๆ ที่ไดจากขั้นการ
ออกแบบและคั ด เลื อ กให เ หลื อ ทางเลื อ กเดี ย วที่ จ ะนํ า ไปใช จ ริ ง ในการ
แกปญหา
การนําไปใช ( Imprementation Phase)
 เปนขั้นตอนการนําทางเลือกในการแกไขปญหาที่ไดจากขั้นตอนที่ 3 ไปลง
มือปฏิบัติ เพื่อแกไขปญหาจริง ซึ่งอาจจะประสบผลสําเร็จหรือไมก็ได
หากล ม เหลวก็ ย อ นกลั บ ไปยั ง ขั้ น ตอนใด ขั้ น ตอนหนึ่ ง เพื่ อ ทบทวน
กระบวนการใหม
การติดตามผล (( Monitoing Phase)
 เป น ขั้ น ตอนสุ ด ท า ยในขั้ น นี้ ผู ตัด สิ น ใจจะมี ก ารประเมิ น ผลหลั ง จากนํ า
แนวทางที่ไดเลือกแลวไปใชในการแกไขปญหาหากผลลัพธที่ไดไมเปนที่นา
พอใจ จะต อ งพิ จ ารณาถึ ง สาเหตุ ว า เกิ ด ขึ้ น จากขั้ น ตอนใด หรื อ ขาด
สารสนเทศสวนใดบาง เพื่อนําไปปรับปรุงการตัดสินใจแกปญหาใหมอีก
ครั้งหนึ่ง ( Inteligent Phase)

-53. ชื่อ (Competency Name)
คําจํากัดความ (Definition)

ระดับ
(Proficiency Level)

ระดับ 1

ระดับ 2

ระดับ 3

: ความเปนผูนํา (Leadership - LEAD)
: ความตั้งใจหรือความสามารถในการเปนผูนําของกลุมคน ปกครอง รวมถึงกําหนด
ทิศทาง วิสัยทัศน เปาหมาย วิธีการทํางาน ใหผูใตบังคับบัญชาหรือทีมงาน
ปฏิบัติงานไดอยางราบรื่น เต็มประสิทธิภาพและบรรลุวัตถุประสงคขององคกร

คําอธิบาย
(Proficiency Description)
บริหารการประชุมไดดีและคอยแจงขาวสารความเปนไปอยูเสมอ
 กําหนดประเด็นหัวขอในการประชุม วัตถุประสงค ควบคุมเวลา และแจกแจงหนาที่
รับผิดชอบใหบุคคลในกลุมได
 แจงขาวสารความเปนไปใหผูที่จะไดรับผลกระทบจากการตัดสินใจรับทราบอยูเสมอแมไม
จําเปนตองกระทํา
 อธิบายเหตุผลในการตัดสินใจใหผูอื่นทราบ
แสดงสมรรถนะระดับที่ 1 และเปนผูนาํ ในการทํางานของกลุม
 สงเสริมใหกลุมทํางานอยางมีประสิทธิภาพ
 ลงมือกระทําการเพื่อชวยเหลือใหกลุมปฏิบัติหนาที่ไดอยางเต็มประสิทธิภาพ
 กําหนดเปาหมาย ทิศทางทีช่ ัดเจน ใชโครงสรางที่เหมาะสม เลือกคนใหเหมาะกับงาน หรือใช
วิธีการอื่น ๆ เพือ่ ชวยสรางสภาวะที่จะทําใหกลุม ทํางานไดดีข้นึ
 เปดใจกวางรับฟงความคิดเห็นของผูอื่นเพือ่ สนับสนุนใหกลุมหรือกระบวนการปฏิบตั ิงานมี
ประสิทธิภาพยิง่ ขึ้น
 สรางขวัญกําลังใจ ในการปฏิบัติงาน หรือใหโอกาสผูใตบังคับบัญชาในการแสดงศักยภาพการ
ทํางานอยางเต็มที่ เพื่อเสริมประสิทธิภาพ
แสดงสมรรถนะระดับที่ 2 และใหการดูแลและชวยเหลือผูใตบงั คับบัญชา
 เปนที่ปรึกษาและใหการดูแลผูใ ตบงั คับบัญชา
 ปกปองผูใ ตบังคับบัญชาและชือ่ เสียงขององคกร
 จัดหาบุคลากร ทรัพยากร หรือขอมูลที่สําคัญมาให เมื่อองคกรตองการ เพือ่ ใหการ
สนับสนุนที่จําเปนแกผใู ตบังคับบัญชา
 ชวยเหลือใหผใู ตบังคับบัญชาเขาใจถึงการปรับเปลีย่ นที่เกิดขึ้นภายในองคกรและความจําเปน
ของการปรับเปลีย่ นนั้น
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ระดับ
(Proficiency Level)

ระดับ 4

ระดับ 5

คําอธิบาย
(Proficiency Description)
แสดงสมรรถนะระดับที่ 3 และประพฤติตนสมกับเปนผูน ํา
 กําหนดธรรมเนียมปฏิบัติประจํากลุมและประพฤติตนเปนแบบอยางที่ดีแก
ผูใตบังคับบัญชา
 ยึดหลักธรรมาภิบาล (Good Governance) (นิติธรรม คุณธรรม โปรงใส ความมีสวน
รวม ความรับผิดชอบ ความคุมคา) ในการปกครองผูใ ตบังคับบัญชา
 สนับสนุนการมีสวนรวมของผูใ ตบังคับบัญชาในการอุทิศตนใหกับการปฏิบัติงานเพื่อ
สนองนโยบายประเทศและบรรลุภารกิจภาครัฐ
แสดงสมรรถนะระดับที่ 4 และแสดงวิสัยทัศนที่ชัดเจนตอผูใตบังคับบัญชา
 สื่อสารวิสัยทัศนที่มีพลัง สามารถรวมใจคนและสรางแรงบันดาลใจใหผูใตบังคับบัญชา
สามารถปฏิบัติงานใหภารกิจสําเร็จลุลว งไดจริง
 เปนผูนําในการปรับเปลี่ยนองคกร ผลักดันใหการปรับเปลีย่ นดําเนินไปไดอยางราบรืน่ และ
ประสบผลสําเร็จไดดวยกลยุทธและวิธีดําเนินการที่เหมาะสม
 มีวสิ ัยทัศนในการเล็งเห็นการเปลีย่ นแปลงในอนาคตและเตรียมการสรางกลยุทธใหกบั องคกร
ในการรับมือกับการเปลีย่ นแปลงนัน้ ๆ

-74. ชื่อ (Competency Name)
คําจํากัดความ (Definition)

ระดับ
(Proficiency Level)

ระดับ 1

ระดับ 2

ระดับ 3

ระดับ 4

: การคิดเชิงกลยุทธ (Strategic Thinking)
: ความสามารถในการประเมินสถานการณ การกําหนดกลยุทธ
การลดจุดออนและเสริมจุดแข็ง การแปรวิกฤติเปนโอกาส การคิด
เพื่อใหประสบความสําเร็จในทุกสถานการณ

คําอธิบาย
(Proficiency Description)
เขาใจกระบวนการกลยุทธ
 เขาใจกระบวนการกลยุทธ เชน การสรางวิสัยทัศน พันธกิจ เปาประสงค
และการกลยุทธการพัฒนาองคกร
 สามารถวิเคราะห จุดแข็ง จุดออน อุปสรรคหรือโอกาสของหนวยงานใน
การบรรลุผลสัมฤทธิ์ได
แสดงสมรรถนะระดับที่ 1 และประยุกตประสบการณในการกําหนดกลยุทธ
การปฏิบัติงานของหนวยงาน
 ประยุกตประสบการณและบทเรียนในอดีตมาใชกําหนดกลยุทธของหนวยงาน
ใหสอดคลองกับการเปลี่ยนแปลง และสามารถบรรลุภารกิจที่กําหนดไว
 ใชความรูความเขาใจในระบบราชการมาปรับกลยุทธ หรือยุทธวิธีในการ
ปฏิบัติงานของหนวยงานใหเหมาะสม กับสถานการณภายในที่เกิดขึ้นได
แสดงสมรรถนะระดับที่ 2 และประยุกตทฤษฎีหรือแนวคิดใหม ๆ ในการ
กําหนดกลยุทธการปฏิบัติงานในอนาคต
 ประยุกตทฤษฎี หรือแนวคิดใหม ๆ ในการคิดและพัฒนาเปาหมายหรือกล
ยุทธในการปฏิบัติงานของหนวยงานที่ตนรับผิดชอบอยู
 คิดโครงการหรือแผนงานที่ผลสัมฤทธิ์มีประโยชนระยะยาวตองานที่ตน
ดูแลรับผิดชอบอยู
แสดงสมรรถนะระดับที่ 3 และเชื่อมโยงสถานการณในประเทศเพื่อกําหนด
กลยุทธในการปฏิบัติงานทั้งในปจจุบันและอนาคต
 ประเมินและเชื่อมโยงสถานการณ ประเด็น หรือปญหาทางเศรษฐกิจ สังคม
การเมืองภายในประเทศที่ซับซอนดวยกรอบแนวคิดและวิธีพิจารณาแบบมอง
ภาพองครวม เพื่อใชในการกําหนดกลยุทธใหมขององคกร
 คิดแผนหรือกลยุทธเชิงรุกในการปฏิบัติงานของหนวยงาน เพื่อตอบสนอง
โอกาสหรือประเด็นปญหาที่เกิดขึ้นจากสถานการณภายในประเทศที่
เปลี่ยนแปลงไป

-8ระดับ
(Proficiency Level)

ระดับ 5

คําอธิบาย
(Proficiency Description)
แสดงสมรรถนะระดับที่ 4 และเชื่อมโยงสถานการณโลกเพือ่ กําหนดกลยุทธใน
การปฏิบัติงานทัง้ ในปจจุบันและในอนาคต
 ประเมินและเชื่อมโยงสถานการณ ประเด็น หรือปญหาทางเศรษฐกิจ สังคม
การเมืองของโลก เพื่อใชในการกําหนดกลยุทธขององคกรใหสอดคลองกับ
บริบทของประเทศ
 คิดแผนหรือกลยุทธเชิงรุกในการปฏิบัติงานของหนวยงาน เพื่อตอบสนอง
โอกาสหรือประเด็นปญหาที่เกิดขึ้นจากสถานการณตางประเทศที่
เปลี่ยนแปลงไป

