










































 
 
 
 

ภาคผนวก ก 
 
 
 
 
 

พจนานุกรม 
 
 
 

สมรรถนะหลัก 
(Core Competency) 

 
 
 

มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ 
 
 

พฤษภาคม 2552 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

พฤษภาคม 2552 

2 

สมรรถนะหลัก(Core Competency) 
มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ 

 
 

ชื่อสมรรถนะ   :  ความเป็นธรรมศาสตร์ (Thammasat Consciousness) 
ค าจ ากัดความ   :   มีจิตส านึกความเป็นธรรมศาสตร์ และสามารถน าไปใช้เป็นหลักใน
การท างาน ตลอดจนส่งเสริมให้เกิดเป็นแนวคิดหรือค่านิยมให้แก่ผู้ร่วมงานและผู้เกี่ยวข้อง  

Code : CC1   

ความหมายของระดับ ค าอธิบายพฤติกรรม 
ระดับ 1 

แสดงออกถึงพฤติกรรม 
ความเป็นธรรมศาสตร์ 

ในระดับพื้นฐาน 

1. รักษาวินัยราชการ มีความซื่อสัตย์สุจริต ตรงต่อเวลา ยึดมั่นในหลักคุณธรรม
และจรรยาบรรณวิชาชีพ หรือจรรยาบรรณในต าแหน่งหน้าที่ 

2. ปฏิบัติงานในหน้าที่อย่างเต็มความสามารถโดยไม่ค านึงว่าจะมีผู้อื่นได้รู้เห็นหรือ
จะได้รับความดีความชอบตอบแทนหรือไม่   

3. ปฏิบัติตนต่อผู้ร่วมงานอย่างเป็นมิตรและมีน้ าใจเพื่อประโยชน์ในการท างาน
ร่วมกันเป็นทีม และการสร้างสังคมการท างานที่เป็นมิตร 

ระดับ 2 
แสดงสมรรถนะในระดับ
ท่ี 1 และแสดงออกถึง

พฤติกรรม 
ความเป็นธรรมศาสตร์ 
ในระดับปานกลาง 

1. ให้คุณค่าความส าคัญแก่บุคคลทุกฝ่ายและทุกระดับอย่างเท่าเทียมกันในการ
ปฏิบัติงาน และการให้บริการ 

2. กล้าที่จะแสดงความคิดเห็นของตนเองอย่างเปิดเผย ตรงไปตรงมา และรับฟัง
ความคิดเห็นของผู้อื่นโดยไม่ค านึงถึงสถานภาพของบุคคล  และไม่ละเมิดสิทธิ
ของผู้อ่ืน 

3. ยึดหลักการท างานแบบมีส่วนร่วมเพื่อให้การท างานมีความรอบคอบและได้รับ
การยอมรับจากผู้ที่มีส่วนได้ส่วนเสีย 

ระดับ 3 
แสดงสมรรถนะในระดับ
ท่ี 2 และแสดงออก

พฤติกรรม 
ความเป็นธรรมศาสตร์ 

ในระดับสูง 

1. แสดงออกถึงจิตส านึกความเป็นธรรมศาสตร์โดยการท างานที่มุ่งเน้นคุณภาพ 
ความเป็นธรรม การค านึงถึงผู้ด้อยโอกาส และค่านิยมที่เกี่ยวข้อง  

2. ประสานกับบุคลากรทุกฝ่ายทุกหน่วยงานในองค์กรอย่างเป็นหนึ่งเดียว เพื่อให้
เกิดความส าเร็จและคุณภาพกับผลงานของมหาวิทยาลัย 

3. ให้ความส าคัญและความร่วมมือในเรื่องที่เป็นประโยชน์ต่อองค์กรและสังคม 
เช่น การรักษาสิ่งแวดล้อม และการประหยัดพลังงาน โดยการปฏิบัติตนให้
สอดคล้องหรือเป็นผลดีต่อเรื่องดังกล่าวให้มากที่สุดเท่าที่จะท าได้  

ระดับ 4 
แสดงสมรรถนะในระดับ

ท่ี 3 และถ่ายทอด
แนวคิดและค่านิยม
ความเป็นธรรมศาสตร์ 

1. อธิบายถึงคุณค่าของความเป็นธรรมศาสตร์ได้อย่างชัดเจน  
2. ยินดีและพร้อมที่จะท างานเพื่อประโยชน์ส่วนรวมในด้านที่ตนมีความถนัด และ

มีความมุ่งมั่นต่อผลสัมฤทธิ์ของงานนั้น 
3. ถ่ายทอดและปลูกฝังความเป็นธรรมศาสตร์ ทั้งในด้านแนวคิด ค่านิยม และ

คุณค่าให้แก่ผู้เกี่ยวข้องและผู้ร่วมงาน 
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ความหมายของระดับ ค าอธิบายพฤติกรรม 
ระดับ 5 

แสดงสมรรถนะในระดับที่ 
4 และเป็นตัวอย่างที่ดีใน

การแสดงออกถึง 
ความเป็นธรรมศาสตร์ 

1. พัฒนาแนวคิดความเป็นธรรมศาสตร์จนสามารถแสดงพฤติกรรมความ
เป็นธรรมศาสตร์ในลักษณะเฉพาะของตนเอง 

2. มีพฤติกรรมการท างานที่แสดงถึงความเป็นธรรมศาสตร์ซึ่งเป็นตัวอย่างที่ดี  
3. แสดงความคิดเห็นและมีบทบาทที่เป็นประโยชน์ต่อชุมชน สังคม 

เศรษฐกิจ การเมือง และสาธารณะ โดยไม่ค านึงถึงผลกระทบที่ตนเองจะ
ได้รับ  
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สมรรถนะหลัก(Core Competency) 
มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ 

 
ชื่อสมรรถนะ   :  การมุ่งมั่นสู่ความส าเร็จ  ( Achievement Orientation) 
ค าจ ากัดความ   :   ความมุ่งมั่นที่จะปฏิบัติงานในความรับผิดชอบให้ดีที่สุด เพื่อให้
เกิดผลส าเร็จของงานที่มีคุณภาพและได้มาตรฐาน  ซึ่งท าให้เกิดการพัฒนางานอย่าง
ต่อเนื่อง และ เกิดประโยชน์สูงสุดต่อภารกิจของหน่วยงานหรือองค์กร 

Code : CC2 

ความหมายของระดับ ค าอธิบายพฤติกรรม 
ระดับ 1 

แสดงออกว่าใฝ่รู้และมีความ
พยายามในการท างานให้ดี 

 

1. สอบถามและขวนขวายที่จะศึกษาหาข้อมูลเกี่ยวกับงานที่ปฏิบัติเพื่อให้
สามารถปฏิบัติงานได้อย่างถูกต้อง 

2. มีความมานะอดทน ขยันหมั่นเพียร และตรงต่อเวลาในการท างาน 
3. มีความรับผิดชอบในงาน สามารถส่งงานได้ตามก าหนดเวลา 
4. มีความกระตือรือร้นและแสดงออกถึงความต้องการในการปรับปรุงงานให้

ดีขึ้น 
ระดับ 2 

แสดงสมรรถนะในระดับ 
ท่ี 1 และสามารถท างานให้
ได้ผลงานตามเป้าหมายที่

ก าหนดไว้ 
 

1. ก าหนดมาตรฐาน หรือเป้าหมาย  ในการท างานเพื่อให้ได้ผลงานตาม
มาตรฐาน 

2. วางแผนการท างานอย่างเป็นระบบ รอบคอบ รัดกุม  พยายามท างานให้
ถูกต้องตามขั้นตอน ระเบียบหรือวิธีการที่ก าหนดไว้ 

3. สามารถท างานให้ได้ผลงานตามมาตรฐานหรือเป้าหมายที่ก าหนดไว้ 
4. มีการตรวจสอบและประเมินผลงานของตนเอง ว่าได้มาตรฐาน  และ

สอดคล้องกับเป้าหมายหรือไม่ 
ระดับ 3 

แสดงสมรรถนะในระดับ 2 
และสามารถให้ข้อคิดเห็นใน

การปรับปรุง 
และพัฒนางานได้ 

 

1. เสียสละ อุทิศเวลาให้แก่ราชการ  ท างานโดยมุ่งเน้นผลงานเป็นหลัก 
2. สามารถวิเคราะห์และค้นหาสาเหตุของปัญหาที่เกิดขึ้นในการท างาน เพื่อ

ปรับปรุงพัฒนางานให้ดีขึ้น 
3. เสนอข้อคิดเห็นในการปรับปรุงพัฒนาแก่เพื่อนร่วมงาน เพื่อให้การท างาน

ได้มีประสิทธิภาพกว่าเดิม หรือผลงานมีคุณภาพสูงขึ้น 
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ความหมายของระดับ ค าอธิบายพฤติกรรม 
ระดับ 4 

แสดงสมรรถนะในระดับ 3 
และสามารถพัฒนาวิธีการ
ท างานเพื่อให้ได้ผลงาน 

ที่โดดเด่น 
 

1. พยายามท างานโดยมีการก าหนดมาตรฐานของงานที่รับผิดชอบให้สูงขึ้นกว่า
มาตรฐาน 

2. พัฒนาระบบ ขั้นตอน หรือวิธีการท างาน เพื่อให้ได้ผลงานที่มีประสิทธิภาพ
และประสิทธิผลสูงขึ้นอย่างเห็นได้ชัด 

3. เป็นตัวอย่างที่ดีในด้านการพัฒนางาน และสามารถให้ค าแนะน าแก่
ผู้ปฏิบัติงานที่มีลักษณะงานเกี่ยวข้องได้ 

ระดับ 5 
แสดงสมรรถนะในระดับ 4 
และ สามารถน าการ

เปลี่ยนแปลงเพื่อความเป็น
เลิศของหน่วยงานได้ 

1. สามารถวางแผนและเตรียมการเพื่อให้สามารถสร้างผลงานที่เป็นเลิศตาม
พันธกิจ/ภารกิจของหน่วยงาน 

2. สามารถบริหารจัดการเพื่อให้เกิดผลงานที่เป็นเลิศและเป็นประโยชน์สูงสุด
ต่อภารกิจของหน่วยงานตามที่ได้วางแผนไว้ 

3. สามารถตัดสินใจ โดยการค านวณผลได้ผลเสีย เพื่อด าเนินการให้เกิด
ประโยชน์สูงสุดต่อส่วนรวมและตามภารกิจของหน่วยงาน 
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สมรรถนะหลัก(Core Competency) 
มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ 

 

ชื่อสมรรถนะ   :  ทักษะการสื่อสาร  (Communicative Skill) 
ค าจ ากัดความ   :   ความสามารถในการสื่อสารด้วยวาจา ด้วยลายลักษณ์อักษร 
โดยมีเนื้อหากระชับ ชัดเจน ครบถ้วน เหมาะสมกับกาลเทศะและการเลือกใช้ช่องทาง
ที่เหมาะสม เพื่อให้ผู้อื่นรับทราบในเนื้อหาที่ตรงกับที่ต้องการสื่อสารและทันเวลา 
เพื่อให้งานด าเนินไปอย่างราบรื่น 

Code : CC3 

ความหมายของระดับ ค าอธิบายพฤติกรรม 
ระดับ 1 

เรียนรู้และมีความเข้าใจ
แนวทางการสื่อสาร 

 

1. สบตากับคู่สนทนาและรับฟังด้วยความต้ังใจ และสอบถามคู่สนทนาจนกว่า
จับประเด็นของการสนทนาได ้

2. อ่านค าสั่ง นโยบาย กฎระเบียบ ข้อบังคับ และเอกสารการปฏิบัติงานอย่าง
ต้ังใจ ท าความเข้าใจกับเอกสารที่อ่าน  

3. ชี้แจงข้อมูลรายละเอียดที่ถูกต้องและชัดเจนในเรื่องที่ตนรับผิดชอบแก่ผู้อื่น 
ระดับ 2 

แสดงสมรรถนะในระดับ 
ท่ี 1 และสามารถสื่อสาร
ขั้นพื้นฐานอย่างเหมาะสม 

1. จับประเด็นและสรุปสาระส าคัญจากการฟังหรือการอ่านได้อย่างถูกต้อง 
2. ตอบข้อซักถามเกี่ยวกับงานที่ปฏิบัติได้อย่างถูกต้องและตรงประเด็น 
3. เขียนบันทึกหรือรายงานเพื่อสื่อสารในเรื่องที่ตนรับผิดชอบ ที่ไม่ซับซ้อน ได้

อย่างถูกต้อง ชัดเจน ครบถ้วน 
ระดับ 3 

แสดงสมรรถนะในระดับ 
ท่ี 2 และน ามาประยุกต์ใช้

อย่างเหมาะสม 
 

1. เขียนหนังสือราชการหรือ เอกสารทางวิชาการ ที่น าเสนอประเด็นต่าง ๆ ที่
ค่อนข้างยุ่งยาก ซับซ้อน ได้อย่างชัดเจนและตรงประเด็น 

2. น านโยบาย แนวคิดและข้อมูลข่าวสารที่ต้องใช้ในการปฏิบัติงานมาถ่ายทอด
ให้แก่ผู้ร่วมงาน/นักศึกษาได้อย่างถูกต้อง และครบถ้วนในประเด็นที่ส าคัญ  

3. น าเสนองานด้วยวาจา ตลอดจนสามารถอภิปรายแสดงความคิดเห็นในการ
ประชุมได้อย่างเหมาะสม โดยผู้อ่ืนสามารถเข้าใจได้ตรงประเด็นที่เสนอ  

4. เลือกใช้ช่องทางการสื่อสารที่เหมาะสมกับเนื้อหา ผู้รับสื่อ และ ทันเวลาที่
ต้องการ 

ระดับ 4 
แสดงสมรรถนะในระดับ 
ท่ี 3  และแนะน า สอนงาน

ให้แก่ผู้ร่วมงานได้ 
 

1. เขียนหนังสือราชการ/เอกสารทางวิชาการ ในเรื่องที่มีเนื้อหาซับซ้อนให้เป็นที่
เข้าใจได้อย่างครบถ้วน และตรงกับวัตถุประสงค์  

2. แนะน าให้ผู้ร่วมงานเข้าใจหลักเทคนิคหรือวิธีการสื่อสารที่มีประสิทธิภาพ 
และการน าไปปฏิบัติให้เกิดประสิทธิผล  

3. ถ่ายทอดเทคนิค การเขียนหนังสือราชการ /เอกสารทางวิชาการ  และการ
น าเสนองานด้วยวาจาที่มีประสิทธิภาพแก่ผู้ร่วมงาน  

4. สามารถแก้ไขปัญหาที่เกิดจากการสื่อสารได้อย่างเหมาะสมและทันเวลา 
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ความหมายของระดับ ค าอธิบายพฤติกรรม 
ระดับ 5 

แสดงสมรรถนะในระดับ 
ท่ี 4 และสามารถปรับปรุง 
ระบบ/วิธีการสื่อสารให้มี
ประสิทธิภาพสูงขึ้นได้ 

1. ปรับปรุงวิธีการสื่อสารและระบบงานที่เกี่ยวข้องในการปฏิบัติงานให้มี 
      ประสิทธิภาพ และสามารถใช้ประโยชน์สูงสุดจากเทคโนโลยีที่มีอยู่  
2. น าแนวคิด วิธีการและเทคนิคที่ทันสมัยมาใช้ในการสื่อสารได้อย่างมี 
      ประสิทธิภาพ  
3. เสนอแนะนโยบายด้านการสื่อสารในหน่วยงานให้มีประสิทธิภาพ  
4. ส่งเสริมให้หน่วยงานมีระบบการสื่อสารที่ดีและเอ้ืออ านวยต่อการปฏิบัติงาน

ตามภารกิจอย่างสูงสุด  
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สมรรถนะหลัก(Core Competency) 
มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ 

 

ชื่อสมรรถนะ   :  การพัฒนาตนเอง  (Self Development) 
ค าจ ากัดความ   :   ความสามารถในการแสวงหาและสั่งสมข้อมูลหรือองค์ความรู้
เพื่อน ามาใช้ในการพัฒนาตนเองจนมีศักยภาพสูงขึ้นและสามารถปฏิบัติงานให้มี
ประสิทธิภาพและคุณภาพสูงขึ้น 

Code : CC4 

ความหมายของระดับ ค าอธิบายพฤติกรรม 
ระดับ 1 

ถือเป็นหน้าที่ที่ต้องพัฒนา
ตนเอง 

 

1. แสดงออกว่าเห็นความจ าเป็นและความส าคัญของการแสวงหาและสร้าง
สมความรู้เพื่อการขยายโลกทัศน์ เช่น ติดตามข้อมูลข่าวสาร 

      ต่าง ๆ ในหน่วยงาน /องค์กร อย่างสม่ าเสมอ 
2. กระตือรือร้นและสนใจในการศึกษาหาข้อมูล  ความรู้ และเทคโนโลยีใหม่ 

ๆ ในสาขาอาชีพของตน 
3. ระบุจุดอ่อนและจุดแข็งของตนเอง และประเด็นที่ควรจะต้องปรับปรุงและ

พัฒนาเพื่อให้ตนเองสามารถปฏิบัติงานในหน้าที่ความรับผิดชอบได้ดีขึ้น 
ระดับ 2 

แสดงสมรรถนะในระดับ 
ท่ี 1  และพร้อมที่จะ 

พัฒนาตนเอง 
เพื่อพัฒนางาน 

 

1. มีการต้ังเป้าหมายให้ตนเองมีความรู้และทักษะเพิ่มขึ้นเพื่อพัฒนา
ศักยภาพตนเอง 

2. ติดตามข้อมูลข่าวสารและกิจกรรมที่เกิดขึ้นในหน่วยงาน องค์กร และ
วงการวิชาชีพหรือสายงานที่ตนปฏิบัติงานเกี่ยวข้อง 

3. รู้จักวิธีการที่จะเสาะแสวงหาข้อมูลและองค์ความรู้ใหม่ที่เป็นประโยชน์ต่อ
การพัฒนาตนเองและการปฏิบัติงานในหน้าที่จากแหล่งต่าง ๆ  

4. แลกเปลี่ยนข้อมูลความรู้กับเพื่อนร่วมงานภายใน/ภายนอกหน่วยงาน 
ระดับ 3 

แสดงสมรรถนะในระดับ 
ท่ี 2  และน าองค์ความรู้ 

มาประยุกต์ใช้ 
ในการปฏิบัติงาน 

 

1. เปิดรับความรู้นอกกรอบความรู้เดิม และศึกษาท าความเข้าใจกับข้อมูล 
หรือองค์ความรู้ใหม่ที่เสริมสร้างการพัฒนาตนเอง และหรือเกี่ยวข้องกับ
การปฏิบัติงาน 

2. เลือกใช้หรือประยุกต์วิทยาการหรือองค์ความรู้ใหม่มาใช้ในการพัฒนา
ตนเอง 

3. น าองค์ความรู้ใหม่มาประยุกต์ร่วมกับประสบการณ์เดิมเพื่อพัฒนางาน
หรือทักษะในการปฏิบัติงานของตนเอง 

4. ระบุข้อดีและ/หรือผลข้างเคียงจากการน าหรือประยุกต์องค์ความรู้ใหม่มา
ใช้ในการปฏิบัติงาน 
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ความหมายของระดับ ค าอธิบายพฤติกรรม 
ระดับ 4 

แสดงสมรรถนะในระดับ 
ท่ี 3  และให้ค าแนะน า 
การพัฒนาตนเองแก่ผู้อื่น 

 

1. แลกเปลี่ยนข้อมูลและองค์ความรู้กับเครือข่ายวิชาชีพหรือผู้ที่อยู่ในสาย
งานที่มีลักษณะคล้ายคลึงกันได้ 

2. พยายามจนสามารถท างานที่มีระดับความยากและซับซ้อนสูงขึ้นได้ด้วย
ตนเอง 

3. เป็นตัวอย่างที่ดีในการพัฒนาตนเอง และสามารถให้ค าแนะน าในการ
พัฒนาศักยภาพตนเองแก่ผู้ปฏิบัติงานที่มีลักษณะงานเกี่ยวข้องกันได้ 

ระดับ 5 
แสดงสมรรถนะในระดับ 
ท่ี 4 และบริหารจัดการให้
บุคลากรในหน่วยงาน

สามารถ 
พัฒนาตนเองได้ 

1. ส่งเสริมและสนับสนุนให้บุคลากรในหน่วยงานได้พัฒนาตนเองโดยการ
วางแผนจัดวางระบบ  และสิ่งอ านวยความสะดวกต่าง ๆ  

2. ด าเนินการให้บุคลากรในหน่วยงานน าความรู้และประสบการณ์มา
แลกเปลี่ยนเรียนรู้เพื่อช่วยในการพัฒนาตนเองของบุคลากร 

3. เป็นวิทยากรของหน่วยงานในการถ่ายทอดความรู้  เทคนิค  วิธีการ   
ประสบการณ์ในการพัฒนาตนเองจนสามารถพัฒนาการปฏิบัติงานให้ 

      มีประสิทธิภาพและคุณภาพสูงขึ้น 
 

 



 
 
 
 
 

ภาคผนวก ข 
 
 

พจนานุกรม 
 

สมรรถนะในการเป็นมืออาชีพ  ระดับบริหาร 
(Professional Competency - Managerial Level) 

 
 

มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ 
 
 
 

พฤษภาคม 2552 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

พฤษภาคม 2552 
 

2 

 

 สมรรถนะในการเป็นมืออาชีพ ระดับบริหาร  
(Professional Competency - Managerial Level) 

มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ 
 

ชื่อสมรรถนะ   :  ภาวะผู้น า (Leadership) 
ค าจ ากัดความ   :   มีวิสัยทัศน์ กล้าตัดสินใจด าเนินการได้ถูกต้องและเหมาะสมกับข้อมูลและ
ทางเลือกที่มีอยู่ รับผิดชอบในผลที่เกิดขึ้นจากการตัดสินใจ  สามารถโน้มน้าวและ สร้างแรง จูงใจ 
ให้ผู้อื่นใช้ความสามารถในการปฏิบัติงานเพื่อให้บรรลุ วิสัยทัศน์และเป้าหมายของหน่วยงาน/องค์กร 

Code : PC1   

ความหมายของระดับ ค าอธิบายพฤติกรรม 
ระดับ 1 

เรียนรู้และมีความเข้าใจ 
แนวทางการมีภาวะผู้น า 

1. เรียนรู้และเข้าใจถึงคุณสมบัติการเป็นผู้น าที่ดี 
2. เชื่อมั่นในการแสดงความคิดเห็นของตนเอง และรับฟังความคิดเห็นของผู้อื่น 
3. เรียนรู้ เข้าใจ และเชื่อมั่นใน วิสัยทัศน์ เป้าหมาย ปณิธานของ มธ. 
4. มีวุฒิภาวะทางอารมณ์ที่เหมาะสมต่อการเป็นผู้น าที่ดี 

ระดับ 2 
แสดงสมรรถนะในระดับที่ 1 

และตัดสินใจในการ
ด าเนินงานอย่างเหมาะสม 

1. มอบหมาย กระจายงาน /ความรับผิดชอบ เพื่อสร้างประสิทธิภาพและ
ความส าเร็จของงาน และมีการติดตามงาน 

2. ใส่ใจรวบรวมข้อมูลข่าวสารท่ีทันสมัยเพื่อพัฒนาแนวคิดและเพื่อประกอบการ
ตัดสินใจ 

3. ตัดสินใจโดยวิเคราะห์ตามหลักการ บรรทัดฐาน ข้อมูล ที่เหมาะสม ทันเวลา 
และรับผิดชอบในการตัดสินใจ 

4. คาดการณ์ปัญหาและอุปสรรคท่ีอาจเกิดขึ้นของงาน และเตรียมการรองรับได้อย่าง
ถูกต้อง 

ระดับ 3 
แสดงสมรรถนะในระดับที่ 2 
และโน้มน้าวน าพาให้เกิด

การปฏิบัติงานตาม
เป้าหมายได้ 

1. เชื่อมั่นในการตัดสินใจริเริ่มการด าเนินงานใหม่ๆ เพื่อขับเคลื่อนงาน 
2. วางเป้าหมายของงานที่ตอบสนองและส่งเสริมเป้าหมายของหน่วยงาน 
3. โน้มน้าวสร้างแรงจูงใจให้ผู้ปฏิบัติงาน ปฏิบัติงานด้วยความเต็มใจ และมี

ความร่วมมือร่วมใจกัน 
4. ยุติปัญหา หรือความขัดแย้งในการปฏิบัติงานได้ 

ระดับ 4 
แสดงสมรรถนะในระดับที่ 3 
และให้ค าแนะน าการสร้าง

ภาวะผู้น าแก่ผู้อ่ืน 

1. กล้าตัดสินใจและรับผิดชอบผลของการตัดสินใจในสถานการณ์ที่ซับซ้อน 
ขัดแย้ง หรือมีข้อจ ากัด 

2. โน้มน้าวสร้างแรงจูงใจให้ผู้ปฏิบัติงานแสดงศักยภาพที่แฝงอยู่ในตัวในการ
ปฏิบัติงาน 

3. สนับสนุน ส่งเสริมให้ผู้ปฏิบัติงานพัฒนาความเชื่อมั่นและสร้างภาวะผู้น าที่ดี 
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ความหมายของระดับ ค าอธิบายพฤติกรรม 

ระดับ 5 
แสดงสมรรถนะในระดับที่ 4 
และผลักดันให้เกิดการ
ขับเคลื่อนหน่วยงานได้ 

1. เป็นผู้น าในการปรับเปลี่ยนของหน่วยงาน /องค์กร ผลักดันให้การปรับเปลี่ยน
ด าเนินการไปได้อย่างราบรื่นและประสบความส าเร็จได้ด้วยกลยุทธ์และ
วิธีการด าเนินการที่เหมาะสม 

2. วิเคราะห์ วางแผน และด าเนินการเพื่อให้บรรลุวิสัยทัศน์ของหน่วยงาน /
องค์กร 

3. สามารถเป็นตัวอย่างและสร้างค่านิยมที่จะโน้มน้าวและผลักดันให้หน่วยงาน /
องค์กรขับเคลื่อนไปในทิศทางที่เป็นวิสัยทัศน์ของหน่วยงาน 
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สมรรถนะในการเป็นมืออาชีพ ระดับบริหาร 
 (Professional Competency - Managerial Level) 

มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ 
 

ชื่อสมรรถนะ: ทักษะการบริหาร (Managerial Skill)  
ค าจ ากัดความ   :   มีความรู้ความเข้าใจด้านหลัก เทคนิค แนวคิดและเครื่องมือการบริหาร 
และสามารถน าความรู้มาประยุกต์ใช้ในการบริหารงานในความรับผิดชอบ ได้อย่างเหมาะสม
สอดคล้องกับภารกิจ ลักษณะเฉพาะ บริบทของหน่วยงาน และระเบียบ หลักเกณฑ์                  
ที่เกี่ยวข้อง จนท าให้หน่วยงานสามารถผลิตผลงานได้บรรลุวัตถุประสงค์ของหน่วยงาน 

Code : PC2   

ความหมายของระดับ ค าอธิบายพฤติกรรม 
ระดับ 1 

เรียนรู้และมีความเข้าใจหลัก 
เทคนิคการบริหาร 

1. สนใจที่จะเรียนรู้และเข้าใจหลัก เทคนิค และเครื่องมือการบริหารทั้งจาก
การแสวงหาความรู้ด้วยตนเองจากสื่อต่างๆ และจากการฝึกอบรม  

2. ศึกษาและท าความเข้าใจกรณีตัวอย่างการบริหารหรือกลยุทธ์ที่ประสบ
ความส าเร็จของหน่วยงานอ่ืนๆ  

ระดับ 2 
แสดงสมรรถนะในระดับที่ 1 

และอธิบายหลักการ/
เครื่องมือที่ใช้ในการ

บริหารงานได้ 

1. อธิบายถึงหลักการและเครื่องมือการบริหารที่น ามาใช้ในการด าเนินงาน
หรือเป็นนโยบายท่ีได้รับมอบหมายได้ 

2. แสวงหาข้อมูล /แนวทางการบริหารงานที่จะสร้างผลผลิตและผลลัพธ์จาก
การด าเนินงานเพิ่มขึ้น และการท างานมีประสิทธิภาพสูงขึ้น 

ระดับ 3 
แสดงสมรรถนะในระดับที่ 2 
และประยุกต์ใช้ความรู้ด้าน
การบริหารเพื่อให้เกิดการ
ปฏิบัติงานตามเป้าหมายได้ 

1. มีความสามารถในการวางแผนงาน ก าหนดขั้นตอนการด าเนินงาน การ
แบ่งงาน และการจัดล าดับความส าคัญของงาน จนท าให้เกิดผลงานตาม
เป้าหมายได้อย่างมีประสิทธิภาพและมีประสิทธิผล 

2. กระตุ้นให้มีการปฏิบัติงานตามกลยุทธ์หรือแนวทางการบริหารที่เป็น
นโยบายของหน่วยงาน/องค์กร 

ระดับ 4 
แสดงสมรรถนะในระดับที่ 3 
และให้ค าแนะน าด้านการ

บริหารแก่ผู้ร่วมงาน 

1. ให้ค าปรึกษาแนะน าเกี่ยวกับเทคนิค /การใช้เครื่องมือในการบริหารงาน                
แก่ผู้ร่วมงานเพื่อให้สามารถบริหารงานอย่างมีประสิทธิภาพสูงขึ้น 

2. ก ากับดูแลให้มีการบริหารงานหรือโครงการให้บรรลุเป้าหมายของ
หน่วยงานโดยใช้หลักการบริหารงาน บริหารคนและบริหารทรัพยากรอย่าง
เหมาะสม 

ระดับ 5 
แสดงสมรรถนะในระดับที่ 4 
และแก้ปัญหาหรือจุดอ่อนที่
เกิดขึ้นในหน่วยงานได้ 

1. สร้างและพัฒนาระบบการบริหารที่จ าเป็นต้องประสานหรือเชื่อมโยง                  
กับหน่วยงานต่าง ๆ ได ้

2. เสนอแนะหรือก าหนดนโยบาย /แนวทาง /เทคนิคการบริหารที่ช่วยในการ
แก้ปัญหาหรือจุดอ่อนในการบริหารของหน่วยงาน/องค์กรได ้
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สมรรถนะในการเป็นมืออาชีพ ระดับบริหาร 
 (Professional Competency - Managerial Level) 

มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ 
ชื่อสมรรถนะ: การบริหารและพัฒนาบุคลากร (Personnel Management & 
                  Development) 
ค าจ ากัดความ :  ความสามารถในการท าหน้าที่ของผู้บังคับบัญชาในด้านการบริหารและ
พัฒนาบุคลากร ให้มีศักยภาพเพิ่มสูงขึ้น สามารถรองรับการเปลี่ยนแปลงในการพัฒนางาน 
ท างานอย่างมีคุณภาพและมีความสุข 

Code : PC3 

ความหมายของระดับ ค าอธิบายพฤติกรรม 
ระดับ 1 

เรียนรู้และมีความเข้าใจ
บทบาทหน้าที่ในการบริหาร

และพัฒนาบุคลากร 

1. เข้าใจถึงความส าคัญในการท าหน้าที่ของผู้บังคับบัญชาในการบริหารและ
พัฒนาบุคลากร 

2. สนใจ และเรียนรู้กฎหมาย ข้อบังคับ ระเบียบหรือหลักเกณฑ์ด้านการ
บริหารบุคคลที่ผู้บังคับบัญชาควรรู ้

ระดับ 2 
แสดงสมรรถนะในระดับที่ 1 
และน ามาประยุกต์ใช้ในงาน

อย่างเหมาะสม 

1. ปฏิบัติตามกฎหมาย  ข้อบังคับ ระเบียบหรือหลักเกณฑ์ด้านการบริหาร
บุคคล  

2. สอนงานอย่างเป็นระบบ และ/หรือสาธิตวิธีการปฏิบัติงาน 
3. ให้ค าแนะน าและเสนอแนะแนวทางการแก้ปัญหาท่ีเป็นรายบุคคลเกี่ยวกับการ

พัฒนางาน 
4. ให้ค าปรึกษา แนะน าเป็นรายบุคคลเกี่ยวกับพฤติกรรมในการปฏิบัติงานที่

เหมาะสม 
ระดับ 3 

แสดงสมรรถนะในระดับที่ 2 
และส่งเสริมและสนับสนุนให้

บุคลากรพัฒนาตนเอง 

1. ติดตามผลการปฏิบัติงาน และให้ค าติชม เพื่อส่งเสริมการพัฒนาอย่าง
ต่อเนื่อง 

2. ส่งเสริม ให้โอกาสผู้ปฏิบัติงานแสดงความคิดเห็นและความสามารถด้วย
วิธีการต่าง ๆ ที่เหมาะสม 

3. มอบหมายงานเพื่อขยายโอกาสการเรียนรู้งานของผู้ปฏิบัติงาน 
ระดับ 4 

แสดงสมรรถนะในระดับที่ 3 
และวิเคราะห์เพื่อพัฒนา
บุคลากรเป็นรายบุคคล 

1. วิเคราะห์และเข้าใจจุดอ่อน จุดแข็งของผู้ปฏิบัติงาน 
2. มอบหมายงานเพื่อขยายโอกาสการเรียนรู้งานของผู้ปฏิบัติงาน 
3. สามารถระบุความจ าเป็นในการฝึกอบรม (training needs) ที่จะช่วย

พัฒนาผู้ปฏิบัติงานเป็นรายบุคคล 
4. สนับสนุน แสวงหาช่องทาง โอกาส และทรัพยากร เพื่อพัฒนาผู้ปฏิบัติงาน 

โดยการส่งไปอบรม/ฝึกงาน/ดูงาน เพิ่มเติม 
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ความหมายของระดับ ค าอธิบายพฤติกรรม 
ระดับ 5 

แสดงสมรรถนะในระดับที่ 4 
และวางแผนเพื่อพัฒนา
ศักยภาพบุคลากรใน

ภาพรวม 

1. สนับสนุนให้มีการเรียนรู้และการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ในงานที่มีความ
รับผิดชอบใกล้เคียงกันหรือเชื่อมโยงกันเพื่อพัฒนาความสามารถและ
ประสบการณ์ของบุคลากรในภาพรวม 

2. วางแผนพัฒนาบุคลากรอย่างเป็นระบบโดยมีเป้าหมายการพัฒนา
ศักยภาพบุคลากรให้สอดคล้องกับนโยบายและวิสัยทัศน์ขององค์กร 

3. ผลักดันให้ผู้ปฏิบัติงานที่มีศักยภาพได้ปฏิบัติหน้าที่ในฐานะผู้บริหารใน
โอกาสที่เหมาะสม 
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สมรรถนะในการเป็นมืออาชีพ ระดับบริหาร 
 (Professional Competency - Managerial Level) 

มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ 
 

ชื่อสมรรถนะ   :   การตัดสินใจแก้ไขปัญหา  (Decision Making & Problem Solving) 
ค าจ ากัดความ   :   ความสามารถในการประเมินสถานการณ์และข้อมูลที่เกี่ยวข้อง 
วิเคราะห์ปัญหา ก าหนดและตัดสินใจเลือกแนวทางการแก้ไขปัญหา ได้อย่างเหมาะสมและ
ทันต่อเหตุการณ ์

Code : PC4   

ความหมายของระดับ ค าอธิบายพฤติกรรม 
ระดับ 1 

เรียนรู้และมีความเข้าใจแนว
ทางการตัดสินใจ แก้ไขปัญหา 

1. เข้าใจถึงความส าคัญในการท าหน้าที่ของผู้บังคับบัญชาในการแก้ปัญหา
และการตัดสินใจ 

2. เรียนรู้ เข้าใจ วิธีการ เทคนิคในการแก้ปัญหาและการตัดสินใจ  
3. สามารถจัดล าดับความส าคัญของปัญหา 

ระดับ 2 
แสดงสมรรถนะในระดับที่ 1 
และตัดสินใจในการด าเนินงาน

อย่างเหมาะสม 

1. เข้าใจผลกระทบของปัญหา 
2. ตัดสินใจแก้ไขปัญหาเฉพาะหน้าที่ไม่ซับซ้อนด้วยตนเอง 
3. ค้นหาสาเหตุของปัญหาและรวบรวมข้อมูลข่าวสาร กฎหมาย ระเบียบ

หลักเกณฑ์ที่เกี่ยวข้องประกอบการแก้ปัญหา 
4. รายงานเมื่อพบปัญหาที่ไม่สามารถแก้ได้ด้วยตนเอง 

ระดับ 3 
แสดงสมรรถนะในระดับที่ 2 
และ แนะน าให้ผู้อื่นสามารถ
แก้ปัญหาด้วยตนเองได้ 

1. ให้ค าแนะน าเกี่ยวกับขั้นตอน วิธีการในการแก้ปัญหาเฉพาะหน้าด้วย
ตนเอง 

2. มอบหมายความรับผิดชอบในการตัดสินใจแก้ปัญหาได้อย่างเหมาะสม 

ระดับ 4 
แสดงสมรรถนะในระดับที่ 3 
และแก้ไขปัญหาท่ีซับซ้อน 

1. ประเมินสถานการณ์และวิเคราะห์ข้อมูล  ก าหนดแนวทางในการ
แก้ปัญหาที่ซับซ้อนได้อย่างเหมาะสม 

2. เป็นแหล่งข้อมูล ถ่ายทอดประสบการณ์ และให้ค าปรึกษาในการ
แก้ปัญหา 

ระดับ 5 
แสดงสมรรถนะในระดับที่ 4 
และก าหนดแนวทางการ

ป้องกันปัญหา 

1. วิเคราะห์ ก าหนดกลยุทธ์ วิธีการ และแนวทางการบริหารความเสี่ยงเพื่อ
ป้องกันปัญหาของหน่วยงาน/องค์กร 

2. ก าหนดมาตรการ/แนวทางการป้องกันปัญหาในระยะยาวได้ 
3. ส่งเสริมสนับสนุนการให้อ านาจตัดสินใจในกรณีเผชิญปัญหาเฉพาะหน้า 
      ที่มีความจ าเป็นเร่งด่วน 
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สมรรถนะในการเป็นมืออาชีพ ระดับบริหาร 
 (Professional Competency - Managerial Level) 

มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ 

 

ชื่อสมรรถนะ   :  การมุ่งเน้นกระบวนการท างาน (Process Oriented) 
ค าจ ากัดความ   :   ความเข้าใจถึงความส าคัญของเป้าหมายและผลส าเร็จแบบองค์รวมของ
กระบวนการท างาน  พัฒนาและส่งเสริมการออกแบบการปรับปรุงการท างานใหม่ รวมทั้ง
ปรับปรุงขั้นตอนการท างานแต่ละขั้นตอน โดยมุ่งเน้นที่ประสิทธิภาพและผลส าเร็จ 

Code : PC5   

ความหมายของระดับ ค าอธิบายพฤติกรรม 
ระดับ 1 

เรียนรู้และมีความเข้าใจเกี่ยวกับ
การท างานแบบมุ่งเน้น

กระบวนการ 

1. ระบุกระบวนการท างานที่อยู่ในความรับผิดชอบหรือเกี่ยวข้อง 
2. ระบุถึงขั้นตอนแต่ละขั้นตอนของกระบวนการ ทั้งที่อยู่ในรับผิดชอบของ

หน่วยงานของตนหรือของหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง  
3. เข้าใจแนวคิดและเห็นความส าคัญของการท างานแบบมุ่งเน้น

กระบวนการท างาน 
ระดับ 2 

แสดงสมรรถนะในระดับที่ 1 
และสามารถปฏิบัติงานตาม
กระบวนการท างานโดยมุ่งเน้น
เป้าหมายหรือผลส าเร็จของ

กระบวนการ 

1. ปฏิบัติงานตามขั้นตอนของกระบวนการท างานโดยมุ่งเน้นเป้าหมายหรือ
ผลส าเร็จ(Goals) ของกระบวนการท างานทั้งกระบวนการเป็นส าคัญ 

2. รับผิดชอบต่อผลสัมฤทธิ์ที่เกิดขึ้นจากกระบวนการท างานว่า เป็นผลงาน
ของทั้งทีม  

3. ช่วยเหลือเก้ือกูลกันกับผู้ปฏิบัติงานที่อยู่ในกระบวนการท างานโดยไม่
เกี่ยงความรับผิดชอบ 

ระดับ 3 
แสดงสมรรถนะในระดับที่ 2 

และให้ค าแนะน า ในการท างาน
แบบมุ่งเน้นกระบวนการ 

1. ถ่ายทอดเป้าหมายในการด าเนินงานและขั้นตอนทั้งหมดในแต่ละ
กระบวนการให้ผู้ปฏิบัติงานในแต่ละขั้นตอนได้เข้าใจ 

2. ระบุความรู้ ความสามารถและทักษะที่ต้องการในการปฏิบัติงานตาม
กระบวนการท างาน 

3. รู้จุดอ่อนของผู้ปฏิบัติงานในกระบวนการท างาน และพัฒนาผู้ปฏิบัติงาน
เพื่อแก้ไขจุดอ่อนนั้น 

ระดับ 4 
แสดงสมรรถนะในระดับที่ 3 
และออกแบบปรับปรุง

กระบวนการท างานเพื่อเพิ่ม
ประสิทธิภาพ 

1. จัดให้มีการวัดผลการด าเนินงานในแต่ละกระบวนการอย่างเป็นรูปธรรม
และปราศจากอคติ(objectively) 

2. แสวงหาวิธีการ ความร่วมมือ และการมีส่วนร่วมจากผู้เกี่ยวข้องกับ
กระบวนการท างาน เพื่อปรับปรุงกระบวนการท างานให้ดีขึ้นอย่าง
ต่อเนื่อง 

3. วิเคราะห์และออกแบบกระบวนการท างานในความรับผิดชอบได้อย่าง
เหมาะสม โดยมีเป้าหมายเป็นผลงานที่มีคุณภาพหรือการให้บริการที่น่า
พึงพอใจ 
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ความหมายของระดับ ค าอธิบายพฤติกรรม 
ระดับ 5 

แสดงสมรรถนะในระดับที่ 4 และ
พัฒนากระบวนการท างานที่ต้อง
เชื่อมโยงกับหน่วยงานอื่นๆ 

1. สร้างกระบวนการท างานต้นแบบซึ่งมีขั้นตอนการท างานที่เหมาะสม
เพื่อให้บรรลุเป้าหมายของงานอย่างมีประสิทธิภาพและได้ผลงานที่มี
คุณภาพ 

2. ประสานงานเพื่อร่วมก าหนดหรือปรับปรุงกระบวนการที่ซับซ้อนและมี
ขั้นตอนการท างานร่วมกันหลายหน่วยงาน 



สมรรถนะประจ าต าแหน่งงาน(Functional Competency) 
สายงาน วิชาการ    

ต าแหน่ง อาจารย์ / ผู้ช่วยศาสตราจารย์ / รองศาสตราจารย์ / ศาสตราจารย์ 
มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ 

ชื่อสมรรถนะ   :  ความเป็นอาจารย์ธรรมศาสตร์  
 จ ากัดความ   :   เข้าใจถึงการมีจิตส านึกความเป็นธรรมศาสตร์ มีพฤติกรรมที่เหมาะสมกับ
บทบาทหน้าที่ความเป็นอาจารย์ ทั้งในด้านการปฏิบัติตน ด้านวิชาการ ด้านการวิจัย  และ
ด้านการดูแลนักศึกษา ตลอดจนด้านบริการวิชาการแก่สังคม และท านุบ ารุงศิลปวัฒนธรรม 

Code : FC 101 

ความหมายของระดับ ค าอธิบายพฤติกรรม 
ระดับ 1 

เข้าใจถึงความเป็นธรรมศาสตร์ 
และมพีฤติกรรม 

ความเป็นอาจารยใ์น
ระดับพื้นฐาน 

1. เข้าใจความหมายและสาระส าคัญของค าว่า “จิตส านึกความเป็น
ธรรมศาสตร์”  

2. เข้าใจและปฏิบัติงานโดยยึดหลักธรรมาภิบาลอย่างเคร่งครัด 
3. มีความรู้ ความเชี่ยวชาญในสาขาวิชาที่รับผิดชอบ 
4. มีความสามารถในการถ่ายทอดความรู้ให้นักศึกษาเข้าใจได้ง่าย และ

สอดคล้องกับศักยภาพของผู้เรียน 
ระดับ 2 

แสดงสมรรถนะในระดับที่ 1 
และมีพฤติกรรม 
ความเป็นอาจารย์ 
ในระดับกลาง 

1. ติดตามพัฒนาการของความรู้ใหม่ ๆ ทีเกิดขึ้นอยู่เสมอ 
2. รู้จักใช้เทคโนโลยี และพัฒนาเทคนิคการสอนให้ดีขึ้นอยู่เสมอ 
3. รู้จักเอาใจใส่ ติดตามดูแลนักศึกษาในที่ปรึกษา และนักศึกษาที่เรียนในวิชาที่

ตนเองสอน 
4. ท าตนเป็นตัวอย่างที่ดีส าหรับนักศึกษาในเรื่องคุณธรรมและจริยธรรม 
5. มีส่วนร่วมและสนับสนุนกิจกรรมด้านศิลปวัฒนธรรม 

ระดับ 3 
แสดงสมรรถนะในระดับที่ 2 

และมีพฤติกรรม 
ความเป็นอาจารย์ในระดับสูง 

1. มีความรู้พื้นฐานเรื่อง ระเบียบวิธีวิจัยเป็นอย่างดี 
2. ให้ความส าคัญกับการให้บริการทางวิชาการแก่สังคม 
3. มีทักษะในการเขียนทีเ่ข้าใจง่ายส าหรับผู้อ่าน 
4. ให้ความส าคัญเรื่องก าหนดเวลา(deadline) และปฏิบัติตามอย่างเคร่งครัด 

ระดับ 4 
แสดงสมรรถนะในระดับที่ 3
และมีความสามารถทาง
วิชาการในระดับสูง 

1. มีความกระตือรือร้นที่จะท าวิจัย เพื่อประโยชน์ทางวิชาการ 
2. รู้จักประยุกต์ผลการวิจัย ให้เป็นประโยชน์ในการเรียนการสอน 
สามารถเขียนต าราเพื่อใช้ในการเรียนการสอน 

ระดับ 5 
แสดงสมรรถนะในระดับที่ 4 
และสามารถสอนและเป็นพี่
เลี้ยงอาจารย์รุ่นใหม่ได้ 

1. สามารถสร้างองค์ความรู้ใหม่ทีเป็นประโยชน์ต่อสังคมและประเทศชาติ 
2. สามารถสอนและเป็นพี่เลี้ยงให้กับอาจารย์รุ่นใหม่ให้มีสมรรถนะที่ต้องการได้ 
3. เป็นแบบอย่างที่ดีในการเป็นอาจารย์ 

 


