
 

 

 
ประกาศสถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ 

เรื่อง รับสมัครสอบคัดเลือกบุคลากรเพื่อแต่งตั้งให้ด ารงต ำแหน่งบริหำร 
ต าแหน่งหัวหน้าส านักงานเลขานุการ คณะบริหารธุรกิจ 

    
 

 ด้วยสถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ก าลังด าเนินการสอบคัดเลือกบุคลากรเพ่ือแต่งตั้งให้ด ารง
ต าแหน่งหัวหน้าส านักงานเลขานุการ คณะบริหารธุรกิจ จ านวน ๑ อัตรา จึงขอประกาศรายละเอียดให้ทราบ 
ดังนี้ 

 คุณสมบัติของผู้สมัคร 
  ๑. เป็นข้าราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษาหรือพนักงานสถาบัน สังกัดสถาบัน
บัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ 
  ๒. มีคุณสมบัติเฉพาะส าหรับต าแหน่งตรงตามมาตรฐานก าหนดต าแหน่งของสายงานตาม
ลักษณะงานของสถาบัน (เอกสารแนบหมายเลข ๑) 
  ๓. ด ารงต าแหน่งใดต าแหน่งหนึ่งมาแล้ว ดังนี้ 
   ๓.๑ ประเภทผู้บริหาร ต าแหน่งผู้อ านวยการกองหรือเทียบเท่า 
   ๓.๒ ประเภทเชี่ยวชาญเฉพาะ ระดับช านาญการพิเศษ ไม่น้อยกว่า ๓ ปี  
   ๓.๓ ประเภทวิชาชีพเฉพาะ ระดับช านาญการพิเศษ ไม่น้อยกว่า ๓ ปี 
   ๓.๔ ประเภทเชี่ยวชาญเฉพาะ ระดับช านาญการ ไม่น้อยกว่า ๗ ปี  
   ๓.๕ ประเภทวิชาชีพเฉพาะ ระดับช านาญการ ไม่น้อยกว่า ๗ ปี  
   ทั้งนี้ การนับระยะเวลาในการด ารงต าแหน่งของผู้สมัครให้นับถึงวันที่ ๓๐ กันยายน ๒๕๖๕
  ๔. มีประสบการณ์หลากหลายที่เป็นประโยชน์กับงานของต าแหน่งที่จะแต่งตั้งตามที่สภา
สถาบันอุดมศึกษาก าหนด โดยต้องมีประสบการณ์ในการด ารงต าแหน่งและปฏิบัติหน้าที่ในต าแหน่งหัวหน้างาน
ภายในกองหรือหน่วยงานอื่นที่มีฐานะเทียบเท่า 
   ประสบการณ์หลากหลาย หมายถึง การปฏิบัติงานในต่างสายงาน ต่างหน่วยงาน หรือ
ต่างลักษณะงาน ที่มีระยะเวลาเพียงพอต่อการสั่งสมและพัฒนาความสามารถด้านการบริหาร ความรู้ ความ
ช านาญ และทักษะ ซึ่งจ าเป็นและเป็นประโยชน์ในการปฏิบัติงานของต าแหน่งที่จะแต่งตั้ง ทั้งนี้ อาจนับรวม
ประสบการณ์ในการปฏิบัติงานเฉพาะด้านเฉพาะทางในหน่วยงานด้วยก็ได้ 
  ๕. ผ่านการอบรมหลักสูตรตามกรอบมาตรฐานหลักสูตรการบริหารงานอุดมศึกษาระดับสูง 
ที่ ก.พ.อ. ก าหนด และรับรองหน่วยจัด หรือผ่านการอบรมหลักสูตรใด ๆ ที่ ก.พ.อ. พิจารณาให้เป็นผู้ที่มี
คุณสมบัติเสมือนได้ผ่านการอบรมหลักสูตรตามกรอบมาตรฐานหลักสูตรการบริหารงานอุดมศึกษาระดับสูง     
ที่ ก.พ.อ. ก าหนด 
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   หน่วยจัด หมายถึง สถาบันอุดมศึกษาหรือหน่วยงานอ่ืนนอกเหนือจากส านักงาน
ปลัดกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม ที่มีความพร้อมในการจัดการอบรมหลักสูตร
ตามกรอบมาตรฐานหลักสูตรการบริหารงานอุดมศึกษาระดับสูงที่ ก.พ.อ. ก าหนด 
  ๖. บุคลากรที่เป็นข้าราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษาจะต้องได้รับเงินเดือนไม่ต่ ากว่า
ขั้นต่ าของระดับต าแหน่งผู้อ านวยการกองหรือเทียบเท่า (๒๖,๖๖๐.- บาท) 

 ระเบียบการรับสมัคร 
  ๑.   ผู้ประสงค์จะสมัครยื่นแบบค าขอรับการพิจารณาคัดเลือกเพ่ือแต่งตั้ งให้ด ารง   
ต าแหน่งหัวหน้าส านักงานเลขานุการ คณะบริหารธุรกิจ พร้อมด้วยรายละเอียดหน้าที่ความรับผิดชอบ 
จ านวน ๖ ชุด เพื่อสมัครเข้ารับการคัดเลือก ด้วยตนเองได้ที่กองบริหารทรัพยากรบุคคล ชั้น ๗ อาคารนราธิป
พงศ์ประพันธ์ สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ ระหว่างวันที่ ๑๐-๒๐ พฤษภาคม ๒๕๖๕ ในวันและเวลา
ราชการ (ระหว่างเวลา ๐๘.๓๐-๑๖.๓๐ น.) โทร. ๐๙ ๒๒๖๒ ๘๙๐๗ โดยสามารถดาวน์โหลดแบบค าขอฯ  
ได้ที่เว็บไซต์กองบริหารทรัพยากรบุคคล สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ http://personnel.nida.ac.th  
   อนึ่ง ตามมาตรการป้องกันและควบคุมการระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙ 
หรือโรคโควิด ๑๙ (Coronavirus Disease 2019 (COVID-19)) ขอให้ผู้สมัครประสานงานกับ นางสาวดารินทร์    
สุขแก้ว โทร. ๐๙ ๒๒๖๒ ๘๙๐๗ เพ่ือนัดวันและเวลาการยื่นเอกสารการสมัครตามวรรคหนึ่ง ณ กองบริหาร
ทรัพยากรบุคคล ชั้น ๗ อาคารนราธิปพงศ์ประพันธ์ โดยขอให้ประสานงานล่วงหน้าก่อนวันนัดยื่นเอกสาร     
การสมัคร ไม่น้อยกว่า ๑ วันท าการ ทั้งนี้ การสมัครและการยื่นเอกสารการสมัครจะต้องด าเนินการให้ครบถ้วน
และถูกต้องภายในระยะเวลาการรับสมัครเท่านั้น 
  ๒. หลักฐานที่ผู้สมัครจะต้องน ามายื่นในวันสมัครพร้อมด้วยใบสมัคร คือ  
   ๒.๑  ผลสัมฤทธิ์ของงานตามตัวชี้วัดของต าแหน่งที่ครองอยู่ โดยให้จัดส่งส าเนาแบบ
ประเมินผลการปฏิบัติงานเพ่ือเลื่อนเงินเดือนย้อนหลัง ๓ ปี จ านวน ๑ ชุด คือ รอบการประเมินเพ่ือเลื่อนเงิน 
ณ วันที่ ๑ ตุลาคม ๒๕๖๒ วันที่ ๑ เมษายน ๒๕๖๓ วันที่ ๑ ตุลาคม ๒๕๖๓ วันที่ ๑ เมษายน ๒๕๖๔ วันที่ ๑ 
ตุลาคม ๒๕๖๔ และวันที่ ๑ เมษายน ๒๕๖๕ 
   ๒.๒  ข้อมูลเกี่ยวกับสมรรถนะ ได้แก่ สมรรถนะหลัก (Core Competency) สมรรถนะ
ตามต าแหน่ง (Functional Competency) และสมรรถนะทางการบริหาร (Managerial Competency) รายละเอียด
ตามเอกสารแนบหมายเลข ๒ จ านวน ๖ ชุด 
  ๓. ผลงานเชิงวิเคราะห์หรือสังเคราะห์ หรืองานวิจัย ที่ผู้สมัครเป็นเจ้าของแต่เพียงผู้เดียว 
อย่างน้อย ๑ ชิ้น ซึ่งมิใช่ผลงานเดิมที่เคยใช้ในการประเมินแต่งตั้งให้ด ารงต าแหน่งในระดับที่สูงขึ้นมาแล้ว และ
ได้รับการเผยแพร่ตามหลักเกณฑ์ที่สถาบันก าหนด ทั้งนี้ การส่งผลงานให้ส่งภายหลังการประกาศผลการสอบ
สัมภาษณ์ภายในระยะเวลาที่คณะกรรมการก าหนด กรณีไม่ส่งผลงานภายในระยะเวลาทีก่ าหนด จะถือว่าสละสิทธิ์  
   ในกรณีผู้ผ่านการสอบคัดเลือกด ารงต าแหน่งประเภทผู้บริหาร ระดับผู้อ านวยการกอง
หรือเทยีบเท่าไม่ต้องจัดส่งผลงานตามข้อ ๓ ประกอบการพิจารณา  

http://personnel.nida.ac.th/
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  ๔. ผู้สมัครจะต้องจัดส่งแบบค าขอรับการพิจารณาคัดเลือกเพ่ือแต่งตั้งให้ด ารงต าแหน่ง
หัวหน้าส านักงานเลขานุการ คณะบริหารธุรกิจ รายละเอียดหน้าที่ความรับผิดชอบ ตามข้อ ๑ และเอกสาร
หลักฐานตามข้อ ๒ อย่างครบถ้วนตามระเบียบการรับสมัคร ในกรณีที่ผู้สมัครจัดส่งไม่ครบถ้วนภายใน
ระยะเวลาการรับสมัคร จะถือว่าผู้สมัครนั้นไม่มีสิทธิเข้ารับการสอบคัดเลือก  
  ๕. ตามระบบบริหารงานบุคคลพนักงานสถาบันตามข้อบังคับสถาบันบัณฑิตพัฒนบริหาร
ศาสตร์ ว่าด้วยการบริหารงานบุคคลของพนักงานสถาบัน พ.ศ. ๒๕๖๓ ได้ก าหนดโครงสร้างต าแหน่งใหม่เป็น 
ต าแหน่งประเภทวิชาการ ต าแหน่งประเภทวิชาชีพ และต าแหน่งประเภททั่วไป ส่วนต าแหน่งบริหารมิได้อยู่ใน
โครงสร้างประเภทต าแหน่งของพนักงานสถาบันข้างต้น แต่เป็นต าแหน่งที่พนักงานสถาบันซึ่งด ารงต าแหน่ง
ประเภทต่าง ๆ อาจได้รับการแต่งตั้งให้ด ารงต าแหน่งบริหารได้ กล่าวคือ ต าแหน่งหัวหน้าส านักงานเลขานุการ
คณะเป็นต าแหน่งบริหาร กลุ่มอ านวยการระดับกลาง ซึ่งจะมีวาระการด ารงต าแหน่งคราวละ ๓ ปี และอาจ
ได้รับแต่งตั้งใหม่อีกได้ ดังนั้น ในกรณีนี้เมื่อได้ด าเนินการคัดเลือกบุคลากรให้ด ารงต าแหน่งต าแหน่งหัวหน้า
ส านักงานเลขานุการคณะแล้ว สถาบันจะมีค าสั่งแต่งตั้งให้ด ารงต าแหน่งหัวหน้าส านักงานเลขานุการคณะ มีวาระ
การด ารงต าแหน่ง ๓ ปี โดยผู้ได้รับแต่งตั้งให้ด ารงต าแหน่งหัวหน้าส านักงานเลขานุการคณะจะยังคงด ารง
ต าแหน่งในประเภทต าแหน่งและระดับต าแหน่งเดิม 

 หลักเกณฑ์และวิธีการคัดเลือก  
  ส่วนที่ ๑  
  สอบคัดเลือกโดยใช้วิธีการ ดังนี้ (๑๐๐ คะแนน)  
   ๑.๑ น าเสนอแนวทางการบริหารและพัฒนางาน ๕๐ คะแนน  
    ของส านักงานเลขานุการ คณะบริหารธุรกิจ 
    ด้วยโปรแกรมงานน าเสนอ (PowerPoint)  
    หรือโปรแกรมอ่ืน ๆ ไม่เกิน ๒๐ นาที 
   ๑.๒ สัมภาษณ์เพ่ือวัดทัศนคติ ไหวพริบ ๕๐ คะแนน  
    ความรู้ความสามารถ ทักษะการสื่อสาร 
    การคิดวิเคราะห์ และการใช้ภาษาอังกฤษ 
  ส่วนที่ ๒ 
  ประเมินผลสัมฤทธิ์ของงานตามตัวชี้วัดของต าแหน่งที่ครองอยู่ ความรู้ความสามารถ ทักษะ         
และสมรรถนะที่จ าเป็นส าหรับต าแหน่งหัวหน้าส านักงานเลขานุการ คณะบริหารธุรกิจ (๑๐๐ คะแนน) ดังนี้ 
   ๒.๑ ผลสัมฤทธิ์ของงานตามตัวชี้วัดของต าแหน่งที่ครองอยู่  ๑๐   คะแนน 
   ๒.๒ ความรู้ความสามารถ และทักษะที่จ าเป็น ๓๐   คะแนน 
    ส าหรับต าแหน่งหัวหน้าส านักงานเลขานุการ 
    คณะบริหารธุรกิจ 
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   ๒.๓ สมรรถนะที่จ าเป็นส าหรับต าแหน่ง ๓๐   คะแนน 
    หัวหน้าส านักงานเลขานุการ คณะบริหารธุรกิจ 
   ๒.๔ สมรรถนะทางการบริหาร ๓๐ คะแนน 

  ส่วนที่ ๓ ผลงาน (ตามระเบียบการรับสมัคร ๓) อยู่ในระดับดีข้ึนไป 

 เกณฑ์การตัดสิน 
  ผู้ที่จะได้รับการแต่งตั้งให้ด ารงต าแหน่งหัวหน้าส านักงานเลขานุการ คณะบริหารธุรกิจ จะต้อง
ได้คะแนน ดังนี้    
   ๑. คะแนนจากส่วนที่ ๑ ไม่ต่ ากว่า ร้อยละ ๗๐ 
   ๒. คะแนนจากส่วนที่ ๒ ไม่ต่ ากว่า ร้อยละ ๖๐  
  ผู้ที่ได้คะแนนสอบตามเกณฑ์การตัดสินในส่วนที่ ๑ และส่วนที่ ๒ รวมสูงสุด และผลงานมี  
ผลการประเมินอยู่ในระดับดีขึ้นไปจะเป็นผู้ที่ได้รับการแต่งตั้งให้ด ารงต าแหน่งหัวหน้าส านักงานเลขานุการ 
คณะบริหารธุรกิจ  

 ก าหนดการรับสมัคร 
  ๑. ก าหนดการรับสมัคร ระหว่างวันที่ ๑๐-๒๐ พฤษภาคม ๒๕๖๕ ในวันและเวลาราชการ 
(ระหว่างเวลา ๐๘.๓๐-๑๖.๓๐ น.) 
  ๒. ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการคัดเลือก พร้อมด้วยก าหนดวัน เวลา และสถานที่
คัดเลือกให้ทราบ ในวันที่ ๒๕ พฤษภาคม ๒๕๖๕ โดยผู้สมัครสามารถตรวจสอบรายชื่อได้ที่เว็บไซต์กอง
บริหารทรัพยากรบุคคล สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ http://personnel.nida.ac.th 

 ก าหนดการอาจเปลี่ยนแปลงได้ตามความเหมาะสม 

 จึงขอประกาศให้ทราบโดยทั่วกัน 

ประกาศ ณ วันที่ ๒๕ เมษายน พ.ศ. ๒๕๖๕ 

(ศาสตราจารย์ ดร.ทิพวรรณ หล่อสุวรรณรัตน์) 
อธิการบดีสถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ 

 

http://personnel.nida.ac.th/


HP
Typewriter
(เอกสารหมายเลข ๑)











 

(เอกสารแนบหมายเลข ๒) 

ข้อมูลเกี่ยวกับสมรรถนะ 
 
  

สมรรถนะหลัก (Core Competency)  

สมรรถนะ ข้อมูล 
๑. การพัฒนาตนเองเพ่ือการเป็นมหาวิทยาลัยระดับสากล     
๒. การมนีวัตกรรมในการปฏิบัติงาน     
๓. การรับผิดชอบต่อสังคม                 
๔. การมีระเบียบวินัย        
๕. การเปิดใจมีส่วนร่วม          
๖. คุณธรรมจริยธรรมในการปฏิบัติงาน  

 

สมรรถนะตามตำแหน่ง (Functional Competency)  
 

สมรรถนะ ข้อมูล 
๑. ความเชี่ยวชาญในงาน (บริหารงานทั่วไป)  
๒. การสื่อสารอย่างมีประสิทธิภาพ  
๓. การใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ  

 

สมรรถนะทางการบริหาร (Managerial Competency)  
 

สมรรถนะ ข้อมูล 
๑. การบริหารเชิงกลยุทธ์  
๒. การสร้างเครือข่าย  
๓. การนำและบริหารการเปลี่ยนแปลง    
๔. การบริหารงานแบบมีส่วนร่วม    

 
 
หมายเหตุ กรุณากรอกรายละเอียดอย่างครบถ้วน และสามารถแนบเอกสารประกอบการพิจารณาได้ 
 
 

 

 

 

 

 



 

สมรรถนะหลกั (Core Competency) 

สมรรถนะการพฒันาตนเองเพ่ือสนับสนุนการเป็นมหาวิทยาลัยระดับสากล                                                          สมรรถนะหลกั    (C1)        

     การพฒันาตนเองในการปฏิบติังานอยา่งเป็นคุณภาพ เพื่อสนบัสนุน และสนองตอบต่อเป้าหมายการเป็นมหาวิทยาลยัระดบัสากล 

 (World  Class University) 

ระดับ รายละเอียดพฤติกรรม 

1 1) แสวงหาความรู้ และทกัษะท่ีจ าเป็นในการปฏิบติังานของตนเพือ่สนบัสนุนการเป็นมหาวิทยาลยัระดบัสากลอยา่งต่อเน่ือง 
(เช่น เกณฑค์ุณภาพต่างๆ  ท่ีเก่ียวขอ้ง) 

2 1) บูรณาการความรู้ ทกัษะท่ีไดจ้ากการเรียนรู้พฒันาตนเองมาใชใ้นการสนบัสนุนการเป็นมหาวิทยาลยัระดบัสากล และ   
 2) ถ่ายทอด แลกเปล่ียนความรู้  ประสบการณ์แก่เพ่ือนร่วมงาน (เป็นทางการ หรือไม่เป็นทางการ) 
 

3 1) รับผิดชอบงาน และร่วมผลกัดนังานตามยทุธศาสตร์ของหน่วยงานหรือสถาบนัให้ส าเร็จตามเป้าหมายการเป็นมหาวิทยาลยั
ระดบัสากล 

4 1) มีบทบาทส าคญัในโครงการ กิจกรรม หรืองานท่ีท าให้สถาบนับรรลุตามวิสัยทศัน์ ยทุธศาสตร์ หรือเป็นท่ีรู้จกั  และยอมรับ
จากสังคมในระดบัชาติ และระดบันานาชาติ 

 
  



 

สมรรถนะการมีนวัตกรรมในการปฏิบัตงิาน                                                                                                   สมรรถนะหลกั    (C2)        

     การปรับปรุง ยกระดบั พฒันา  หรือคิดคน้การปฏิบติังาน  เพ่ือก่อให้เกิดวิธีการ  แนวทาง  หรือเคร่ืองมือใหมใ่นการปฏิบติังาน การ
ให้บริการท่ีมีประสิทธิภาพ ประสิทธิผล และสร้างคุณค่าแก่หน่วยงาน  สถาบนั และสังคม ท่ีสอดคลอ้งกบัสภาพแวดลอ้มท่ีมีการ
เปล่ียนแปลง  (งานเชิงนวตักรรมของสถาบนั เช่น งานวิจยั งานวิเคราะห์ งานสังเคราะห์ ต ารา หนงัสือ  การวิจยักรณีศึกษา ส่ิงประดิษฐ์  
โปรแกรม ระบบสารสนเทศต่าง ๆ  กระบวนงาน  แนวปฏิบติัท่ีดี เป็นตน้) 

ระดับ รายละเอียดพฤติกรรม 

1 1) สนบัสนุน ปรับตวัให้เขา้กบัการเปล่ียนแปลงในสถาบนัให้ถูกตอ้งตามกฎ  ระเบียบ ขอ้บงัคบั และนโยบายของสถาบนั 
 

2 1) กระตือรือร้นปรับปรุง  หรือยกระดบัการปฏิบติังานท่ีตนรับผิดชอบอยา่งต่อเน่ือง 

3 1) มีส่วนร่วมคิดคน้ พฒันาวิธีการ  แนวทาง  เคร่ืองมือในการปฏิบติังาน หรือการบริการใหม่  หรือ 
 2) มีส่วนร่วมคิดคน้องคค์วามรู้ท่ีเป็นประโยชน์แก่บุคลากรของหน่วยงาน หรือสถาบนั (เช่น งานวิจยั วิเคราะห์ สังเคราะห์ 
ต ารา หนงัสือ  การวิจยักรณีศึกษา เป็นตน้) 

4 1) มีส่วนร่วมหลกัในการคดิคน้  พฒันาวิธีการ  แนวทาง เคร่ืองมือในการปฏิบติังาน หรือการบริการใหม่ หรือองคค์วามรู้
ใหม่  ท่ีไดรั้บการยอมรับจากหน่วยงาน องคก์รระดบัชาติ หรือระดบันานาชาติ  หรือ 
2) สามารถก าหนดนโยบาย ยทุธศาสตร์ในการส่งเสริมการคิดคน้พฒันาหรือประยกุตน์วตักรรมมาใช ้ หรือ 
3) ส่งเสริม สนบัสนุนบรรยากาศการน านวตักรรมการประยกุต์มาใชใ้นหน่วยงาน 

 
  



 

สมรรถนะการรับผิดชอบต่อสังคม                                                                                                                      สมรรถนะหลกั    (C3)        

     การตระหนกั  และรับผดิชอบต่อบทบาทหนา้ท่ีท่ีไดรั้บมอบหมาย รวมถึงการรักษาผลประโยชนข์อง หน่วยงาน  สถาบนั  
ผูรั้บบริการ  ผูมี้ส่วนไดส่้วนเสีย และประเทศชาติ 

ระดับ รายละเอียดพฤติกรรม 

1 1) ปฏิบติังานท่ีรับผิดชอบ หรือท่ีไดรั้บมอบหมายจากผูบ้งัคบับญัชาไดต้ามก าหนด 

2 1) ร่วมกิจกรรม /โครงการของหน่วยงาน หรือสถาบนัอยา่งสม ่าเสมอ หรือ   
 2) รับผิดชอบงาน ภารกิจท่ีไดรั้บมอบหมายระดบัสถาบนัไดส้ าเร็จตามท่ีก าหนด 

3 1) มีบทบาท หรือร่วมกิจกรรมท่ีเป็นประโยชน์  สร้างคุณค่าแก่สถาบนั  ผูรั้บบริการ  หรือผูมี้ส่วนไดส่้วนเสียของสถาบนั 

4 1)มีบทบาทหลกั หรือร่วมกิจกรรมท่ีเป็นประโยชน์ สร้างคุณค่าแก่สังคมในระดบัชาติ หรือระดบันานาชาติ  หรือ 
2) สร้าง ส่งเสริม สนบัสนุนในการปลูกฝังจิตส านึก และด าเนินกิจกรรมท่ีสร้างคุณค่าแก่สังคม 

 
  



 

สมรรถนะการมีระเบียบวนิัย                                                                                                                            สมรรถนะหลกั    (C4)        

     การประพฤติตนอยูใ่นกฎ  ระเบียบ  วินยัราชการ  กติกาของสถาบนั และสังคม รวมถึงหนา้ท่ีความรับผิดชอบต่อหนา้ท่ีของตนเอง  
เพื่อประสิทธิผล ประสิทธิภาพในการปฏิบติังาน  การให้บริการ  และการท างานร่วมกบัผูอ้ื่น 

ระดับ รายละเอียดพฤติกรรม 

1 1) ประพฤติตนตามระเบียบวินยัวิชาชีพทางการศึกษา และระบบราชการ 

2 1) ปฏิบติังานเตม็ก าลงัความสามารถ  ตรงต่อเวลา  และ  
2) ดูแลรักษาผลประโยชน์และทรัพยสิ์นของสถาบนั 

3 1) ประพฤติตนเป็นแบบอยา่งท่ีดีดา้นความมีระเบียบวินยัต่อเพื่อนร่วมงาน  ผูใ้ตบ้งัคบับญัชา  ผูรั้บบริการ  และผูมี้ส่วนได้
ส่วนเสีย 

4 1) แนะน า ถ่ายทอด ใหค้  าปรึกษาผูอ้ื่น ในการประพฤติตนตามวินยั ระบบราชการ หรือวิชาชีพทางการศึกษา  หรือ 
2) ส่งเสริม สนบัสนุนในการปลูกฝังจิตส านึก ของความมีระเบียบวินยัแก่ผูอ่ื้น 

 
  



 

สมรรถนะการเปิดใจมีส่วนร่วม                                                                                                                         สมรรถนะหลกั    (C5)        

     การเปิดใจกวา้งในความร่วมมือ  มีส่วนร่วมในงาน  โครงการ  กิจกรรมกบัผูอ่ื้นทั้งภายใน และภายนอกสถาบนั รวมถึงการพร้อม
เรียนรู้ประสบการณ์ใหม่ดว้ยการท างานร่วมกบัหน่วยงานอื่น 

ระดับ รายละเอียดพฤติกรรม 

1 1) รับฟังความคิดเห็น ขอ้เสนอแนะของผูอ้ื่น ในการปฏิบติังานอยา่งเป็นกลาง ปราศจากอคติ  หรือ 
 2) มีส่วนร่วมในการใหค้วามคิดเห็น ขอ้เสนอแนะในการปฏิบติังานท่ีเป็นประโยชน์อยา่งเป็นกลาง ปราศจากอคติ 

2 1) มีส่วนร่วมในกิจกรรม หรือโครงการกบัเพื่อนร่วมงานไดส้ าเร็จบรรลุตามเป้าหมายท่ีก าหนด 

3 1) มีส่วนร่วมในกิจกรรม หรือ  โครงการกบัหน่วยงานอื่นภายในสถาบนัไดส้ าเร็จบรรลุตามเป้าหมายท่ีก าหนด 

4 1) มีส่วนร่วมในกิจกรรม หรือ โครงการท่ีเป็นประโยชน์กบัสถาบนั เครือข่ายภายนอกสถาบนัไดส้ าเร็จบรรลุตามเป้าหมายท่ี
ก าหนด  หรือ 
2) สร้าง ส่งเสริม สนบัสนุนในการปลูกฝังจิตส านึก และด าเนินกิจกรรมท่ีสร้างคุณค่าแก่สังคม 

 
  



 

สมรรถนะคุณธรรม  จริยธรรมในการปฏิบัติงาน                                                                                                  สมรรถนะหลกั    (C6)        

     การปฏิบติังานดว้ยความซ่ือสัตยสุ์จริต  ปราศจากอคติ  สร้าง ส่งเสริม และรักษาความสามคัคีในการปฏิบติัหนา้ท่ี ประพฤติตนเป็น
แบบอยา่งท่ีดีงามแก่เพ่ือนร่วมงาน ผูใ้ตบ้งัคบับญัชา ผูรั้บบริการ และผูมี้ส่วนไดส่้วนเสีย เพื่อประสิทธิผล ประสิทธิภาพในการ
ปฏิบติังาน และภาพลกัษณ์ของสถาบนั 

ระดับ รายละเอียดพฤติกรรม 

มี /ไม่มี   - ปฏิบติังานดว้ยความซ่ือสัตยสุ์จริตต่อตนเอง และวิชาชีพ 
  - ละเวน้การน าผลงานผูอ้ื่นมาเป็นของตน 

  - ปฏิบติังาน หรือให้บริการผูอ้ืน่ดว้ยความเสมอภาค ปราศจากอคติ 

  - สร้าง ส่งเสริม และรักษาความสามคัคีในการปฏิบติัหนา้ท่ี 

  - ละเวน้การรับทรัพยสิ์นหรือประโยชน์อื่นใดซ่ึงมีมูลค่าเกินปกติวิสัย 

  - ประพฤติตนเป็นแบบอยา่งท่ีดีต่อเพื่อนร่วมงาน  ผูใ้ตบ้งัคบับญัชา  ผูรั้บบริการ  และผูมี้ส่วนไดส่้วนเสีย ตามวินยัระบบ
ราชการ วิชาชีพทางการศึกษา และวฒันธรรมอนัดีงามของสังคมไทย 
 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

สมรรถนะตามต าแหน่ง (Functional Competency) 
สมรรถนะความเช่ียวชาญในงาน  (บริหารงานท่ัวไป)                                                                        สมรรถนะตามต าแหน่ง   (F1 P13) 

     สามารถปฏิบติังานไดอ้ยา่งถูกตอ้งตามระเบียบ ขอ้บงัคบั และมาตรฐานการปฏิบติังานท่ีเก่ียวขอ้ง สามารถให้ค  าปรึกษา  แนว
ปฏิบติังานต่าง ๆ ท่ีเก่ียวขอ้ง รวมถึงกระตือรือร้นในการปรับปรุง พฒันา ยกระดบัการปฏิบติังานอยา่งต่อเน่ือง    

ระดับ รายละเอียดพฤติกรรม 

1 1) ปฏิบติังานท่ีรับผิดชอบไดอ้ยา่งถูกตอ้งตามระเบียบ ขอ้บงัคบั ขอ้ก าหนด และมาตรฐานการท างาน 

2 1) ปฏิบติังานท่ีรับผิดชอบไดต้ามเป้าหมาย  มาตรฐานการปฏิบติังานท่ีก าหนด และสามารถแกไ้ขปัญหาในการปฏิบติังานได้
ดว้ยตนเอง 
 

3 1) ใหค้  าปรึกษา เป็นพ่ีเล้ียงสอนงาน หรือเป็นวิทยากรในงานท่ีรับผิดชอบหรือเก่ียวขอ้งแก่หน่วยงานภายใน หรือภายนอก
สถาบนั 

4 1) ปรับปรุงงานพฒันางานท่ีรับผดิชอบใหต้อบสนองต่อสภาพการณ์ท่ีเปล่ียนแปลงไดอ้ยา่งมีประสิทธิภาพ  หรือ 
 2) ถ่ายทอดความรู้ ความช านาญในการปฏิบติังานแก่เพ่ือนร่วมงาน 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

สมรรถนะการส่ือสารอย่างมีประสิทธิภาพ                                                                                                สมรรถนะตามต าแหน่ง    (F2)        

     สามารถพูด  น าเสนอ  เขียน  ฟัง  อ่านไดอ้ยา่งถูกตอ้ง เหมาะสมตรงตามวตัถุประสงคข์องการส่ือสารท่ีตอ้งการ  รวมถึง
ความสามารถส่ือสารภาษาท่ีสองตามความจ าเป็นในหนา้ท่ีความรับผิดชอบ 

ระดับ รายละเอียดพฤติกรรม 

1 1) ใหข้อ้มูลท่ีเก่ียวขอ้งในงานท่ีรับผิดชอบแก่ผูรั้บบริการไดอ้ยา่งถูกตอ้ง  และ 
 2) รับฟังความคิดเห็น และมีส่วนร่วมในการเสนอขอ้คิดเห็นอยา่งมีประสิทธิผล 

2 1) ท าบนัทึก  หนังสือราชการ หรือการส่ือสารอื่นท่ีเป็นลายลกัษณ์อกัษรเพื่อติดต่อประสานงานกบัหน่วยงานอื่นได้อย่าง
ถูกตอ้งตามระเบียบ หรือตามวตัถุประสงคข์องการส่ือสาร 

3 1) วิเคราะห์ สังเคราะหข์อ้มูลสารสนเทศ เพื่อน าเสนอ  ถ่ายทอดในท่ีประชุม หรือต่อท่ีสาธารณะไดอ้ยา่งถูกตอ้งเหมาะสม
ตามวตัถุประสงค ์ หรือ 
2) ใหข้อ้มูล  หรือติดต่อส่ือสาร หรือประสานงานกบับุคคล หรือหน่วยงานอื่นเป็นภาษาท่ีสองไดอ้ยา่งถูกตอ้งตาม
วตัถุประสงค ์

4 1) ใหค้  าปรึกษา แนะน า ถ่ายทอดความรู้ ประสบการณ์ เป็นวิทยากรดา้นการส่ือสารแก่ผูอ่ื้น  หรือ 
2) ก าหนดนโยบายหรือแผนการส่ือสาร ประชาสัมพนัธ์ของหน่วยงาน หรือสถาบนัไดอ้ยา่งมีประสิทธิภาพ 

 
  



 

สมรรถนะการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ                                                                                                 สมรรถนะตามต าแหน่ง    (F3)        

     ความสามารถประยกุตใ์ชค้อมพิวเตอร์และโปรแกรมประยกุตใ์นการสร้างเอกสาร แบบฟอร์ม ค านวณ ออกแบบ  และรายงานตา่ง ๆ 
รวมถึงการใชป้ระโยชน์จากฐานขอ้มูลสารสนเทศทั้งภายใน และภายนอกสถาบนั เพ่ือประสิทธิภาพ ประสิทธิผลในการปฏิบติังานท่ี
รับผิดชอบ หรือไดรั้บมอบหมาย 

ระดับ รายละเอียดพฤติกรรม 

1 1) เลือกใชอุ้ปกรณ์คอมพิวเตอร์ไดอ้ยา่งถูกตอ้งตามวตัถุประสงคข์องงาน  และ 
 2) ดูแลรักษาอุปกรณ์ต่าง ๆ ท่ีใชใ้นการปฏิบติังานไดเ้บ้ืองตน้ 

2 1) สร้างเอกสาร หรือแบบฟอร์ม หรือตาราง หรือรายงาน โดยใชโ้ปรแกรมคอมพิวเตอร์ท่ีเหมาะสมกบัวตัถุประสงคข์องงาน
ไดอ้ยา่งมีประสิทธิผล  หรือ 
 2) รับ  ส่งจดหมายอิเลก็ทรอนิกส์ได ้(E-mail) อยา่งถูกตอ้งตามวตัถุประสงค ์

3 1) ประยกุตใ์ชโ้ปรแกรม เพื่อการค านวณ  วิเคราะห์  สังเคราะห์  หรือการพยากรณ์ขอ้มูล สารสนเทศท่ีส าคญัในการ
ปฏิบติังานได ้ หรือ 
 2) ใชร้ะบบสารสนเทศภายในสถาบนัท่ีส าคญั จ าเป็นในการปฏิบติังานไดอ้ยา่งมีประสิทธิภาพ เช่น QAIS  ERS  E-Doc ICS 
HRIS เป็นตน้ 

4 1) วิเคราะห์ บริหาร  พฒันา หรือออกแบบระบบสารสนเทศ เวบ็ไซต ์หรือโปรแกรมประยกุตท่ี์เป็นประโยชน์ต่อการ
ปฏิบติังานของหน่วยงาน สถาบนั หรือสังคมได ้หรือ   
 2) ก าหนดแผน หรือนโยบายการบริหารเทคโนโลยีสารสนเทศของหน่วยงาน หรือสถาบนัไดอ้ยา่งมีประสิทธิภาพ 

 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

สมรรถนะทางการบริหาร (Managerial Competency) 

สมรรถนะการบริหารเชิงกลยุทธ์                                                                                                        สมรรถนะทางการบริหาร    (M1)        

     ความเขา้ใจในทิศทาง  เป้าหมาย และกลยทุธ์ของหน่วยงาน และองคก์ารอยา่งเป็นระบบ  สามารถวางแผนการด าเนินงานท่ี
สนบัสนุน ตอบสนองต่อยทุธศาสตร์ของสถาบนั ซ่ึงมีผลการด าเนินงานเป็นท่ีรับรู้ และยอมรับในระดบัชาติ หรือนานาชาติ 

ระดับ รายละเอียดพฤติกรรม 

1 1) ถ่ายทอดทิศทาง  ยทุธศาสตร์ เป้าหมายของสถาบนัแก่ผูใ้ตบ้งัคบับญัชาได ้

2 1) ก าหนดแนวทางการปฏิบติังาน หรือกิจกรรม  โครงการตามแผนของหน่วยงาน  ท่ีสนบัสนุนกบัยทุธศาสตร์ เป้าหมายของ
สถาบนัอยา่งเป็นระบบ 

3 1) บริหารการด าเนินงานให้บรรลตุามเป้าหมายของหน่วยงานและสถาบนั  และ 
 2) บริหารจดัการทรัพยากรท่ีไดรั้บให้สามารถด าเนินงานให้บรรลุตามวตัถุประสงค ์และเป้าหมายท่ีก าหนด 

4 1) บริหารการด าเนินงานให้บรรลุตามเป้าหมายและผลการด าเนินงานนั้นเป็นท่ีรับรู้ และยอมรับแก่สาธารณะในระดบัชาติ 
หรือระดบันานาชาติ 

 
  



 

สมรรถนะการสร้างเครือข่าย                                                                                                               สมรรถนะทางการบริหาร    (M2)        

     การประสานงาน  สร้างความร่วมมือกบัหน่วยงานอื่น ภายใน และภายนอกสถาบนั ในการด าเนินกิจกรรม  โครงการท่ีสร้าง
ประโยชน์แก่สถาบนั  องคก์รเครือข่าย หรือประเทศชาติ 

ระดับ รายละเอียดพฤติกรรม 

1 1) ติดต่อประสานงาน หาความร่วมมือกบัหน่วยงานภายใน หรือภายนอกสถาบนั 

2 1) ร่วมกิจกรรมของเครือข่ายท่ีสร้างประโยชน์ต่อสถาบนั หรือองคก์ารเครือข่ายทั้งภายใน และภายนอกสถาบนั 
 

3 1) เผยแพร่ ประชาสัมพนัธ์ความรู้ท่ีไดจ้ากกิจกรรมเครือข่ายแก่บุคลากรภายใน หรือบุคลากรภายนอกสถาบนั  หรือ 
  2) สนบัสนุน  ส่งเสริมผูใ้ตบ้งัคบับญัชาในการร่วมกิจกรรมเครือข่าย   

4 1) ด าเนินกิจกรรมเครือข่ายท่ีสร้างประโยชน์ต่อสถาบนั หรือองคก์ารเครือข่าย  หรือ 
  2) พฒันาการด าเนินกิจกรรมเครือข่ายให้สอดรับกบัสภาพการณ์ปัจจบุนั และประโยชน์ในการน าไปใช ้
 

 
  



 

สมรรถนะการน าและบริหารการเปลี่ยนแปลง                                                                                        สมรรถนะทางการบริหาร    (M3)        

     การเปิดใจกวา้งรับการเปล่ียนแปลง ปรับตวัต่อวิธีการ  แนวทาง เคร่ืองมือใหม่  เขา้ใจความจ าเป็น และยอมรับในการเปล่ียนแปลง  
ให้ขอ้เสนอแนะท่ีเป็นระบบเก่ียวกบัแนวทางปฏิบติัแก่ผูใ้ตบ้งัคบับญัชา  เพ่ือประโยชน์ต่อหน่วยงาน  สถาบนั ผูมี้ส่วนไดส่้วนเสีย และ
สังคม 

ระดับ รายละเอียดพฤติกรรม 

1 1) ปรับตวัให้สามารถด าเนินงานตามนโยบายท่ีสถาบนัก าหนดอยา่งสอดคลอ้ง เหมาะสม 
 

2 1) สร้างความเขา้ใจ  ความจ าเป็นในการเปล่ียนแปลงแก่ ผูใ้ตบ้งัคบับญัชา เพื่อปรับการด าเนินงานให้สอดคลอ้งตามนโยบายท่ี
สถาบนัก าหนด 

3 1) แสวงหา พฒันาวิธีการ  กระบวนการต่าง ๆ ท่ีเป็นทางเลือกท่ีเหมาะสมต่อหน่วยงาน หรือสถาบนั เพื่อรับมือกบั
สภาพการณ์ท่ีเปล่ียนแปลงอยา่งทนัต่อเวลา 

4 1) ด าเนินงานตามแนวปฏิบติัท่ีก าหนดไว ้เพื่อรับมือกบัการเปล่ียนแปลงอยา่งมีประสิทธิผล  และ 
 2) วิเคราะห์และเรียนรู้ผลจากการด าเนินงานเพื่อการปรับปรุงการด าเนินงานอยา่งต่อเน่ือง 
 

 
  



 

สมรรถนะการบริหารงานแบบมส่ีวนร่วม                                                                                             สมรรถนะทางการบริหาร    (M4)        

     ความสามารถร่วมงานกบัผูใ้ตบ้งัคบับญัชา หรือหน่วยงานอืน่ดว้ยทศันคติในแง่ดี โดยรับฟังความคิดเห็น  เสนอแนะและเปิดโอกาส
แก่ผูร่้วมงานไดมี้ส่วนร่วมในการตดัสินใจทั้งทางตรง หรือทางออ้ม อยา่งมีเหตุผล เพ่ือใหบ้รรลุเป้าหมายร่วมกนั 

ระดับ รายละเอียดพฤติกรรม 

1 1) เปิดโอกาสให้ผูใ้ตบ้งัคบับญัชาเสนอแนะแนวทางการด าเนินงานท่ีเก่ียวขอ้ง 

2 1) ถ่ายทอด  แลกเปล่ียน /สร้างความเขา้ใจให้แก่ผูใ้ตบ้งัคบับญัชาถึงเป้าหมายของหน่วยงาน และสถาบนั 

3 1) วางแผนการปฏิบติังาน โครงการ กิจกรรม โดยอาศยัการมีส่วนร่วมกบัผูใ้ตบ้งัคบับญัชา 

4 1) สนบัสนุน ส่งเสริม  กระตุน้จูงใจผูใ้ตบ้งัคบับญัชาให้สามารถปฏิบติังานแบบมีส่วนร่วมกบัผูอ้ื่นไดต้ามเป้าหมายท่ีก าหนด 

 
 



แบบฟอร์ม 

รายละเอียดหน้าที่ความรับผิดชอบ 

ของ        

สังกัด       

คำชี้แจง 

 กรุณาระบุรายละเอียดหน้าท่ีความรับผิดชอบหลักให้ครบถ้วนและสมบูรณ์ พร้อมท้ังแนบเอกสารหลักฐาน   

(ถ้ามี) เพื่อประโยชน์ในการประเมิน  

ลำดับ
ท่ี 

หน้าท่ีท่ีรับผิดชอบ 
(ระบุงานท่ีทำ) 

ลักษณะงานท่ีทำ หมายเหตุ 

1  
 
 

  

2  
 
 

  

3  
 
 

  

4  
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