ประกาศสถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์
เรื่อง รับสมัครสอบคัดเลือกบุคลากรเพื่อแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งประเภทผู้บริหาร
ตำแหน่งหัวหน้าสำนักงานเลขานุการสำนักเทคโนโลยีสารสนเทศ
ตามที่ สถาบันได้ประกาศรับสมัครสอบคัดเลือกบุคลากรให้ดำรงตำแหน่งประเภทผู้บริหาร ตำแหน่ง
หัวหน้าสำนักงานเลขานุการสำนักเทคโนโลยีสารสนเทศ ระหว่างวันที่ ๓-๑๗ เมษายน ๒๕๖๓ และได้ประกาศ
เลื่อนกำหนดการรับสมัครสอบคัดเลือกบุคลากรเพื่อแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งประเภทผู้บริหาร ตำแหน่งหัวหน้า
สำนักงานเลขานุการสำนักเทคโนโลยีสารสนเทศ ออกไปจนกว่าสถาบันจะเปิดที่ ทำการหรือสถานการณ์การ
แพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙ หรือโรคโควิด ๑๙ (Coronavirus Disease 2019 (COVID19)) พ้นไป นั้น
เนื่ อ งจากสถานการณ์ ก ารแพร่ ร ะบาดของโรคติ ด เชื้ อ ไวรั ส โคโรนา ๒๐๑๙ หรื อ โรคโควิ ด ๑๙
(Coronavirus Disease 2019 (COVID-19)) มีแนวโน้มที่ดีขึ้น จึงให้ยกเลิกประกาศสถาบันบัณฑิตพัฒนบริหาร
ศาสตร์ เรื่อง รับสมัครสอบคัดเลือกบุคลากรเพื่อแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งประเภทผู้บริหาร ตำแหน่งหัวหน้า
สำนักงานเลขานุการสำนักเทคโนโลยีสารสนเทศ ฉบับลงวันที่ ๑๙ มีนาคม ๒๕๖๓ และให้ประกาศรับสมัคร
สอบคัดเลือกบุคลากรให้ดำรงตำแหน่งประเภทผู้บริหาร ตำแหน่งหัวหน้าสำนักงานเลขานุการสำนักเทคโนโลยี
สารสนเทศ โดยมีรายละเอียด ดังนี้
คุณสมบัติของผู้สมัคร
๑. เป็ น ข้ า ราชการพลเรื อ นในสถาบั น อุ ด มศึ ก ษาหรื อ พนั ก งานสถาบั น สั ง กั ด สถาบั น
บัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์
๒. มีคุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่งตรงตามมาตรฐานกำหนดตำแหน่งของสายงานตาม
ลักษณะงานของสถาบัน (เอกสารแนบหมายเลข ๑)
๓. ดำรงตำแหน่งใดตำแหน่งหนึ่งมาแล้ว ดังนี้
๓.๑ ประเภทผู้บริหาร ตำแหน่งผู้อำนวยการกองหรือเทียบเท่า
๓.๒ ประเภทเชี่ยวชาญเฉพาะ ระดับชำนาญการพิเศษ ไม่น้อยกว่า ๓ ปี
๓.๓ ประเภทเชี่ยวชาญเฉพาะ ระดับชำนาญการ ไม่น้อยกว่า ๗ ปี
ทั้งนี้ การนับระยะเวลาในการดำรงตำแหน่งของผู้สมัครให้นับถึงวันที่ ๓๐ กันยายน ๒๕๖๓
๔. มีประสบการณ์ในการบริหารงานในฐานะหัวหน้างาน (หัวหน้ากลุ่มงาน) หรือในฐานะ
รักษาการในตำแหน่งหัวหน้างานภายในกองหรือหน่วยงานอื่นที่มี ฐานะเทียบเท่าไม่น้อยกว่า ๑ งาน (กลุ่มงาน)
เป็น ระยะเวลาไม่น้อยกว่า ๑ ปีต่องาน (กลุ่มงาน) หรือในฐานะรักษาการในตำแหน่งผู้อำนวยการกองหรือ
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เที ย บเท่ ามาแล้ ว ไม่ น้ อ ยกว่า ๑ ปี ทั้ งนี้ จะต้ อ งมี ลั ก ษณะงานที่ ป ฏิ บั ติ งานเกี่ ย วข้ องกั บ งานของตำแหน่ ง
ผู้อำนวยการกองหรือเทียบเท่า
การรั ก ษาการในตำแหน่ งตามความในข้อ นี้ จะต้ องเป็ น การรั ก ษาการในตำแหน่ งใด
ตำแหน่งหนึ่งอย่างต่อเนื่องติดต่อกันเป็นระยะเวลาตามที่กำหนดไว้ในวรรคหนึ่งและมีคำสั่งสถาบันแต่งตั้งอย่าง
เป็นทางการ
๕. ผ่ า นการอบรมหลั ก สู ต ร ที่ ก.พ.อ. รั บ รองหรื อ ผ่ า นการอบรมหลั ก สู ต รตามกรอบ
มาตรฐานหลักสูตรการบริหารงานอุดมศึกษาระดับสูง ที่ ก.พ.อ. กำหนด และรับรองเป็นหน่วยจัดฝึกอบรม
ในกรณีที่มีเหตุผลและความจำเป็นอาจแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งไปก่อน โดยต้องเข้ารับ
การอบรมหลักสูตรดังกล่าวภายในระยะเวลา ๒ ปี นับตั้งแต่วันที่ได้รับการแต่งตั้ง
๖. บุคลากรที่เป็นข้าราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษาจะต้องได้รับเงินเดือนไม่ต่ำกว่า
ขั้นต่ำของระดับตำแหน่งผู้อำนวยการกองหรือเทียบเท่า (๒๖,๖๖๐.- บาท)
ระเบียบการรับสมัคร
๑. ผู้ ป ระสงค์ จ ะสมั ค รยื่ น แบบคำขอรั บ การพิ จ ารณาคั ด เลื อ กเพื่ อ แต่ ง ตั้ ง ให้ ด ำรง
ตำแหน่งหัวหน้าสำนักงานเลขานุการสำนักเทคโนโลยีสารสนเทศ สังกัดสำนักเทคโนโลยีสารสนเทศ พร้อม
ด้วยรายละเอียดหน้าที่ความรับ ผิดชอบ จำนวน ๕ ชุด เพื่อสมัครเข้ารับการคัดเลือก ด้วยตนเองได้ที่กอง
บริหารทรัพยากรบุคคล ชั้น ๗ อาคารนราธิปพงศ์ประพันธ์ สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ ระหว่างวันที่
๑๔-๒๒ พฤษภาคม ๒๕๖๓ ในเวลาราชการ โทร. ๐๙ ๒๒๖๒ ๘๙๐๗ ดาวน์โหลดแบบคำขอฯ ได้ที่เว็บไซต์
กองบริหารทรัพยากรบุคคล สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ http://personnel.nida.ac.th
อนึ่ง ในช่วงระยะเวลาการรับสมัครที่สถาบันปิ ดที่ทำการสถาบัน เนื่องจากสถานการณ์
การระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙ หรือโรคโควิด ๑๙ (Coronavirus Disease 2019 (COVID19)) ขอให้ผู้สมัครประสานงานกับ นางสาวดารินทร์ สุขแก้ว โทร. ๐๙ ๒๒๖๒ ๘๙๐๗ เพื่อนัดวันและเวลา
การยื่นเอกสารการสมัครตามวรรคหนึ่ง ณ กองบริหารทรัพยากรบุคคล โดยขอให้ประสานงานล่วงหน้า ก่อน
วันนัดยื่นเอกสารการสมัคร ไม่น้อยกว่า ๑ วันทำการ ทั้งนี้ การสมัครและการยื่นเอกสารการสมัครจะต้อง
ดำเนินการให้ครบถ้วนและถูกต้องภายในระยะเวลาการรับสมัครเท่านั้น
๒. หลักฐานที่ผู้สมัครจะต้องนำมายื่นในวันสมัครพร้อมด้วยใบสมัคร คือ
๒.๑ ผลสัมฤทธิ์ของงานตามตัวชี้วัดของตำแหน่งที่ครองอยู่ โดยให้จัดส่งสำเนาแบบ
ประเมินผลการปฏิบัติงานเพื่อเลื่อนเงินเดือนย้อนหลัง ๓ ปี จำนวน ๑ ชุด คือ รอบการประเมินเพื่อเลื่อนเงิน
ณ วันที่ ๑ ตุลาคม ๒๕๖๐ วันที่ ๑ เมษายน ๒๕๖๑ วันที่ ๑ ตุลาคม ๒๕๖๑ วันที่ ๑ เมษายน ๒๕๖๒ วันที่ ๑
ตุลาคม ๒๕๖๒ และวันที่ ๑ เมษายน ๒๕๖๓
๒.๒ ข้ อ มู ล เกี่ ย วกั บ สมรรถนะ ได้ แ ก่ สมรรถนะหลั ก (Core Competency)
ส ม ร รถ น ะ ส่ ว น บุ ค ค ล (Personal Competency) แ ล ะ ส ม ร รถ น ะ ท างก ารบ ริ ห าร (Managerial
Competency) รายละเอียดตามเอกสารแนบหมายเลข ๒ จำนวน ๖ ชุด
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๓. ผลงานเชิงวิ เคราะห์ หรือสังเคราะห์ หรืองานวิจั ย ที่ ผู้ สมัครเป็ นเจ้ าของแต่เพี ยงผู้ เดียว
อย่างน้อย ๑ ชิ้น ซึ่งมิใช่ผลงานเดิมที่เคยใช้ในการประเมินแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งในระดับที่สูงขึ้นมาแล้ว และ
ได้รับการเผยแพร่ตามหลั กเกณฑ์ที่ สถาบันกำหนด ทั้งนี้ การส่งผลงานให้ส่งภายหลั งการประกาศผลการสอบ
สัมภาษณ์ภายในระยะเวลาที่คณะกรรมการกำหนด กรณีไม่ส่งผลงานภายในระยะเวลาที่กำหนด จะถือว่าสละสิทธิ์
ในกรณีผู้ผ่านการสอบคัดเลือกดำรงตำแหน่งประเภทผู้บริหาร ระดับผู้อำนวยการกอง
หรือเทียบเท่าไม่ต้องจัดส่งผลงานตามข้อ ๓ ประกอบการพิจารณา
๔. ผู้ส มัครจะต้องจัดส่งแบบคำขอรับการพิจารณาคัดเลื อกเพื่ อแต่งตั้งให้ ดำรงตำแหน่ ง
หัวหน้าสำนักงานเลขานุการสำนักเทคโนโลยีสารสนเทศ สังกัดสำนักเทคโนโลยีสารสนเทศ รายละเอียดหน้าที่
ความรับผิดชอบ ตามข้อ ๑ และเอกสารหลักฐานตามข้อ ๒ อย่างครบถ้วนตามระเบียบการรับสมัคร ในกรณีที่
ผู้สมัครจัดส่งไม่ครบถ้วนภายในระยะเวลาการรับสมัคร จะถือว่าผู้สมัครนั้นไม่มีสิทธิเข้ารับการสอบคัดเลือก
หลักเกณฑ์และวิธีการคัดเลือก
ส่วนที่ ๑
สอบคัดเลือกโดยใช้วิธีการ ดังนี้ (๑๐๐ คะแนน)
๑.๑ นำเสนอแนวคิดในการบริหารสำนักเทคโนโลยีสารสนเทศ ๕๐ คะแนน
ด้วยโปรแกรมงานนำเสนอ (PowerPoint) หรือโปรแกรม
อื่น ๆ ไม่เกิน ๒๐ นาที และเขียนสรุปแนวคิดในการบริหาร
ลงในกระดาษ A4 จำนวน ๑ หน้า
๑.๒ สัมภาษณ์เพื่อวัดทัศนคติ ไหวพริบ
๕๐ คะแนน
ความรู้ความสามารถ การใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ
ทักษะการสื่อสาร การคิดวิเคราะห์ และการใช้ภาษาอังกฤษ
ส่วนที่ ๒
ประเมิ นผลสั มฤทธิ์ ของงานตามตั วชี้ วั ดของตำแหน่ งที่ ครองอยู่ ความรู้ ความสามารถ ทั กษะ
และสมรรถนะที่จำเป็ นสำหรับตำแหน่ งหัวหน้าสำนั กงานเลขานุการสำนั กเทคโนโลยีสารสนเทศ สังกัดสำนั ก
เทคโนโลยีสารสนเทศ (๑๐๐ คะแนน) ดังนี้
๒.๑ ผลสัมฤทธิ์ของงานตามตัวชี้วัดของตำแหน่งที่ครองอยู่
๑๐ คะแนน
๒.๒ ความรู้ความสามารถ และทักษะที่จำเป็น
๓๐ คะแนน
สำหรับตำแหน่งหัวหน้าสำนักงานเลขานุการ
สำนักเทคโนโลยีสารสนเทศ
๒.๓ สมรรถนะที่จำเป็นสำหรับตำแหน่ง
๔๐ คะแนน
หัวหน้าสำนักงานเลขานุการสำนักเทคโนโลยีสารสนเทศ
๒.๔ สมรรถนะทางการบริหาร
๒๐ คะแนน
ส่วนที่ ๓ ผลงาน (ตามระเบียบการรับสมัคร ๓)

อยู่ในระดับดีขึ้นไป
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เกณฑ์การตัดสิน
ผู้ที่จะได้รับการแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งหัวหน้าสำนักงานเลขานุการสำนักเทคโนโลยีสารสนเทศ
สังกัดสำนักเทคโนโลยีสารสนเทศ จะต้องได้คะแนน ดังนี้
๑. คะแนนจากส่วนที่ ๑ ไม่ต่ำกว่า ร้อยละ ๗๐
๒. คะแนนจากส่วนที่ ๒ ไม่ต่ำกว่า ร้อยละ ๖๐
ผู้ที่ได้คะแนนสอบตามเกณฑ์การตัดสินในส่วนที่ ๑ และส่วนที่ ๒ รวมสูงสุด และผลงานมีผล
การประเมินอยู่ในระดับดีขึ้นไปจะเป็นผู้ที่ได้รับการแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งหัวหน้าสำนักงานเลขานุการสำนัก
เทคโนโลยีสารสนเทศ สังกัดสำนักเทคโนโลยีสารสนเทศ
กำหนดการรับสมัคร
๑. กำหนดการรับสมัคร ระหว่างวันที่ ๑๔ - ๒๒ พฤษภาคม ๒๕๖๓
๒. ประกาศรายชื่อผู้ มีสิท ธิ เข้ารับการคัดเลือก พร้อมด้วยกำหนดวัน เวลา และสถานที่
คัดเลื อกให้ ทราบ ในวัน ที่ ๒๖ พฤษภาคม ๒๕๖๓ โดยผู้ ส มัครสามารถตรวจสอบรายชื่อได้ที่กองบริห าร
ทรัพยากรบุคคล ชั้น ๗ อาคารนราธิปพงศ์ประพันธ์ สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ หรือที่เว็บไซต์กอง
บริหารทรัพยากรบุคคล สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ (http://personnel.nida.ac.th)
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(เอกสารแนบหมายเลข ๒)

ข้อมูลเกี่ยวกับสมรรถนะ
สมรรถนะหลัก (Core Competency)
สมรรถนะ
๑. การพัฒนาตนเองเพื่อการเป็นมหาวิทยาลัยระดับสากล
๒. การมีนวัตกรรมในการปฏิบัติงาน
๓. การรับผิดชอบต่อสังคม
๔. การมีระเบียบวินัย
๕. การเปิดใจมีส่วนร่วม
๖. คุณธรรมจริยธรรมในการปฏิบัติงาน

ข้อมูล

สมรรถนะตามตาแหน่ง (Functional Competency)
สมรรถนะ
๑. ความเชี่ยวชาญในงาน (บริหารงานทั่วไป)
๒. การสื่อสารอย่างมีประสิทธิภาพ
๓. การใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ

ข้อมูล

สมรรถนะทางการบริหาร (Managerial Competency)
สมรรถนะ
๑. การบริหารเชิงกลยุทธ์
๒. การสร้างเครือข่าย
๓. การนาและบริหารการเปลี่ยนแปลง
๔. การบริหารงานแบบมีส่วนร่วม

ข้อมูล

หมายเหตุ กรุณากรอกรายละเอียดอย่างครบถ้วน และสามารถแนบเอกสารประกอบการพิจารณาได้

สมรรถนะหลัก (Core Competency)
สมรรถนะการพัฒนาตนเองเพือ่ สนับสนุนการเป็ นมหาวิทยาลัยระดับสากล

สมรรถนะหลัก (C1)

การพัฒนาตนเองในการปฏิบตั ิงานอย่างเป็ นคุณภาพ เพื่อสนับสนุน และสนองตอบต่อเป้ าหมายการเป็ นมหาวิทยาลัยระดับสากล
(World Class University)
รายละเอียดพฤติกรรม
ระดับ
1 1) แสวงหาความรู ้ และทักษะที่จาเป็ นในการปฏิบตั ิงานของตนเพือ่ สนับสนุนการเป็ นมหาวิทยาลัยระดับสากลอย่างต่อเนื่อง
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(เช่น เกณฑ์คุณภาพต่างๆ ที่เกี่ยวข้อง)
1) บูรณาการความรู ้ ทักษะที่ได้จากการเรี ยนรู ้พฒั นาตนเองมาใช้ในการสนับสนุนการเป็ นมหาวิทยาลัยระดับสากล และ
2) ถ่ายทอด แลกเปลี่ยนความรู ้ ประสบการณ์แก่เพื่อนร่ วมงาน (เป็ นทางการ หรื อไม่เป็ นทางการ)

1) รับผิดชอบงาน และร่ วมผลักดันงานตามยุทธศาสตร์ของหน่วยงานหรื อสถาบันให้สาเร็ จตามเป้ าหมายการเป็ นมหาวิทยาลัย
ระดับสากล
1) มีบทบาทสาคัญในโครงการ กิจกรรม หรื องานที่ทาให้สถาบันบรรลุตามวิสยั ทัศน์ ยุทธศาสตร์ หรื อเป็ นที่รู้จกั และยอมรับ
จากสังคมในระดับชาติ และระดับนานาชาติ

สมรรถนะการมีนวัตกรรมในการปฏิบัตงิ าน

สมรรถนะหลัก (C2)

การปรับปรุ ง ยกระดับ พัฒนา หรื อคิดค้นการปฏิบตั ิงาน เพื่อก่อให้เกิดวิธีการ แนวทาง หรื อเครื่ องมือใหม่ในการปฏิบตั ิงาน การ
ให้บริ การที่มีประสิทธิภาพ ประสิ ทธิผล และสร้างคุณค่าแก่หน่วยงาน สถาบัน และสังคม ที่สอดคล้องกับสภาพแวดล้อมที่มีการ
เปลี่ยนแปลง (งานเชิงนวัตกรรมของสถาบัน เช่น งานวิจยั งานวิเคราะห์ งานสังเคราะห์ ตารา หนังสื อ การวิจยั กรณี ศึกษา สิ่ งประดิษฐ์
โปรแกรม ระบบสารสนเทศต่าง ๆ กระบวนงาน แนวปฏิบตั ิที่ดี เป็ นต้น)
รายละเอียดพฤติกรรม
ระดับ
1 1) สนับสนุน ปรับตัวให้เข้ากับการเปลี่ยนแปลงในสถาบันให้ถูกต้องตามกฎ ระเบียบ ข้อบังคับ และนโยบายของสถาบัน
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1) กระตือรื อร้นปรับปรุ ง หรื อยกระดับการปฏิบตั ิงานที่ตนรับผิดชอบอย่างต่อเนื่อง
1) มีส่วนร่ วมคิดค้น พัฒนาวิธีการ แนวทาง เครื่ องมือในการปฏิบตั ิงาน หรื อการบริ การใหม่ หรื อ
2) มีส่วนร่ วมคิดค้นองค์ความรู ้ที่เป็ นประโยชน์แก่บุคลากรของหน่วยงาน หรื อสถาบัน (เช่น งานวิจยั วิเคราะห์ สังเคราะห์
ตารา หนังสื อ การวิจยั กรณี ศึกษา เป็ นต้น)
1) มีส่วนร่ วมหลักในการคิดค้น พัฒนาวิธีการ แนวทาง เครื่ องมือในการปฏิบตั ิงาน หรื อการบริ การใหม่ หรื อองค์ความรู ้
ใหม่ ที่ได้รับการยอมรับจากหน่วยงาน องค์กรระดับชาติ หรื อระดับนานาชาติ หรื อ
2) สามารถกาหนดนโยบาย ยุทธศาสตร์ในการส่งเสริ มการคิดค้นพัฒนาหรื อประยุกต์นวัตกรรมมาใช้ หรื อ
3) ส่งเสริ ม สนับสนุนบรรยากาศการนานวัตกรรมการประยุกต์มาใช้ในหน่วยงาน

สมรรถนะการรับผิดชอบต่ อสังคม

สมรรถนะหลัก (C3)

การตระหนัก และรับผิดชอบต่อบทบาทหน้าที่ที่ได้รับมอบหมาย รวมถึงการรักษาผลประโยชน์ของ หน่วยงาน สถาบัน
ผูร้ ับบริ การ ผูม้ ีส่วนได้ส่วนเสี ย และประเทศชาติ
รายละเอียดพฤติกรรม
ระดับ
1 1) ปฏิบตั ิงานที่รับผิดชอบ หรื อที่ได้รับมอบหมายจากผูบ้ งั คับบัญชาได้ตามกาหนด
2 1) ร่ วมกิจกรรม /โครงการของหน่วยงาน หรื อสถาบันอย่างสม่าเสมอ หรื อ
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2) รับผิดชอบงาน ภารกิจที่ได้รับมอบหมายระดับสถาบันได้สาเร็ จตามที่กาหนด
1) มีบทบาท หรื อร่ วมกิจกรรมที่เป็ นประโยชน์ สร้างคุณค่าแก่สถาบัน ผูร้ ับบริ การ หรื อผูม้ ีส่วนได้ส่วนเสี ยของสถาบัน

1)มีบทบาทหลัก หรื อร่ วมกิจกรรมที่เป็ นประโยชน์ สร้างคุณค่าแก่สงั คมในระดับชาติ หรื อระดับนานาชาติ หรื อ
2) สร้าง ส่งเสริ ม สนับสนุนในการปลูกฝังจิตสานึก และดาเนินกิจกรรมที่สร้างคุณค่าแก่สงั คม

สมรรถนะการมีระเบียบวินัย

สมรรถนะหลัก (C4)

การประพฤติตนอยูใ่ นกฎ ระเบียบ วินยั ราชการ กติกาของสถาบัน และสังคม รวมถึงหน้าที่ความรับผิดชอบต่อหน้าที่ของตนเอง
เพื่อประสิ ทธิผล ประสิ ทธิภาพในการปฏิบตั ิงาน การให้บริ การ และการทางานร่ วมกับผูอ้ ื่น
รายละเอียดพฤติกรรม
ระดับ
1 1) ประพฤติตนตามระเบียบวินยั วิชาชีพทางการศึกษา และระบบราชการ
2 1) ปฏิบตั ิงานเต็มกาลังความสามารถ ตรงต่อเวลา และ
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2) ดูแลรักษาผลประโยชน์และทรัพย์สินของสถาบัน
1) ประพฤติตนเป็ นแบบอย่างที่ดีดา้ นความมีระเบียบวินยั ต่อเพื่อนร่ วมงาน ผูใ้ ต้บงั คับบัญชา ผูร้ ับบริ การ และผูม้ ีส่วนได้
ส่วนเสี ย
1) แนะนา ถ่ายทอด ให้คาปรึ กษาผูอ้ ื่น ในการประพฤติตนตามวินยั ระบบราชการ หรื อวิชาชีพทางการศึกษา หรื อ
2) ส่งเสริ ม สนับสนุนในการปลูกฝังจิตสานึก ของความมีระเบียบวินยั แก่ผอู ้ ื่น

สมรรถนะการเปิ ดใจมีส่วนร่ วม

สมรรถนะหลัก (C5)

การเปิ ดใจกว้างในความร่ วมมือ มีส่วนร่ วมในงาน โครงการ กิจกรรมกับผูอ้ ื่นทั้งภายใน และภายนอกสถาบัน รวมถึงการพร้อม
เรี ยนรู ้ประสบการณ์ใหม่ดว้ ยการทางานร่ วมกับหน่วยงานอื่น
รายละเอียดพฤติกรรม
ระดับ
1 1) รับฟังความคิดเห็น ข้อเสนอแนะของผูอ้ ื่น ในการปฏิบตั ิงานอย่างเป็ นกลาง ปราศจากอคติ หรื อ
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2) มีส่วนร่ วมในการให้ความคิดเห็น ข้อเสนอแนะในการปฏิบตั ิงานที่เป็ นประโยชน์อย่างเป็ นกลาง ปราศจากอคติ
1) มีส่วนร่ วมในกิจกรรม หรื อโครงการกับเพื่อนร่ วมงานได้สาเร็ จบรรลุตามเป้ าหมายที่กาหนด
1) มีส่วนร่ วมในกิจกรรม หรื อ โครงการกับหน่วยงานอื่นภายในสถาบันได้สาเร็ จบรรลุตามเป้ าหมายที่กาหนด
1) มีส่วนร่ วมในกิจกรรม หรื อ โครงการที่เป็ นประโยชน์กบั สถาบัน เครื อข่ายภายนอกสถาบันได้สาเร็ จบรรลุตามเป้ าหมายที่
กาหนด หรื อ
2) สร้าง ส่งเสริ ม สนับสนุนในการปลูกฝังจิตสานึก และดาเนินกิจกรรมที่สร้างคุณค่าแก่สงั คม

สมรรถนะคุณธรรม จริยธรรมในการปฏิบัตงิ าน

สมรรถนะหลัก (C6)

การปฏิบตั ิงานด้วยความซื่อสัตย์สุจริ ต ปราศจากอคติ สร้าง ส่งเสริ ม และรักษาความสามัคคีในการปฏิบตั ิหน้าที่ ประพฤติตนเป็ น
แบบอย่างที่ดีงามแก่เพื่อนร่ วมงาน ผูใ้ ต้บงั คับบัญชา ผูร้ ับบริ การ และผูม้ ีส่วนได้ส่วนเสี ย เพื่อประสิทธิผล ประสิ ทธิภาพในการ
ปฏิบตั ิงาน และภาพลักษณ์ของสถาบัน

ระดับ
มี /ไม่มี

รายละเอียดพฤติกรรม
- ปฏิบตั ิงานด้วยความซื่อสัตย์สุจริ ตต่อตนเอง และวิชาชีพ
- ละเว้นการนาผลงานผูอ้ ื่นมาเป็ นของตน
- ปฏิบตั ิงาน หรื อให้บริ การผูอ้ ื่นด้วยความเสมอภาค ปราศจากอคติ
- สร้าง ส่งเสริ ม และรักษาความสามัคคีในการปฏิบตั ิหน้าที่
- ละเว้นการรับทรัพย์สินหรื อประโยชน์อื่นใดซึ่งมีมูลค่าเกินปกติวสิ ยั
- ประพฤติตนเป็ นแบบอย่างที่ดีต่อเพื่อนร่ วมงาน ผูใ้ ต้บงั คับบัญชา ผูร้ ับบริ การ และผูม้ ีส่วนได้ส่วนเสี ย ตามวินยั ระบบ
ราชการ วิชาชีพทางการศึกษา และวัฒนธรรมอันดีงามของสังคมไทย

สมรรถนะตามตาแหน่ ง (Functional Competency)
สมรรถนะความเชี่ยวชาญในงาน (บริหารงานทัว่ ไป)

สมรรถนะตามตาแหน่ง (F1 P13)

สามารถปฏิบตั ิงานได้อย่างถูกต้องตามระเบียบ ข้อบังคับ และมาตรฐานการปฏิบตั ิงานที่เกี่ยวข้อง สามารถให้คาปรึ กษา แนว
ปฏิบตั ิงานต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้อง รวมถึงกระตือรื อร้นในการปรับปรุ ง พัฒนา ยกระดับการปฏิบตั ิงานอย่างต่อเนื่อง
รายละเอียดพฤติกรรม
ระดับ
1 1) ปฏิบตั ิงานที่รับผิดชอบได้อย่างถูกต้องตามระเบียบ ข้อบังคับ ข้อกาหนด และมาตรฐานการทางาน
2 1) ปฏิบตั ิงานที่รับผิดชอบได้ตามเป้ าหมาย มาตรฐานการปฏิบตั ิงานที่กาหนด และสามารถแก้ไขปั ญหาในการปฏิบตั ิงานได้
ด้วยตนเอง
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1) ให้คาปรึ กษา เป็ นพีเ่ ลี้ยงสอนงาน หรื อเป็ นวิทยากรในงานที่รับผิดชอบหรื อเกี่ยวข้องแก่หน่วยงานภายใน หรื อภายนอก
สถาบัน
1) ปรับปรุ งงานพัฒนางานที่รับผิดชอบให้ตอบสนองต่อสภาพการณ์ที่เปลี่ยนแปลงได้อย่างมีประสิทธิภาพ หรื อ
2) ถ่ายทอดความรู ้ ความชานาญในการปฏิบตั ิงานแก่เพื่อนร่ วมงาน

สมรรถนะการสื่อสารอย่ างมีประสิทธิภาพ

สมรรถนะตามตาแหน่ง (F2)

สามารถพูด นาเสนอ เขียน ฟัง อ่านได้อย่างถูกต้อง เหมาะสมตรงตามวัตถุประสงค์ของการสื่ อสารที่ตอ้ งการ รวมถึง
ความสามารถสื่ อสารภาษาที่สองตามความจาเป็ นในหน้าที่ความรับผิดชอบ
รายละเอียดพฤติกรรม
ระดับ
1 1) ให้ขอ้ มูลที่เกี่ยวข้องในงานที่รับผิดชอบแก่ผรู ้ ับบริ การได้อย่างถูกต้อง และ
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2) รับฟังความคิดเห็น และมีส่วนร่ วมในการเสนอข้อคิดเห็นอย่างมีประสิ ทธิผล
1) ทาบันทึ ก หนังสื อราชการ หรื อการสื่ อสารอื่นที่ เป็ นลายลักษณ์อกั ษรเพื่อติดต่อประสานงานกับหน่ วยงานอื่นได้อย่าง
ถูกต้องตามระเบียบ หรื อตามวัตถุประสงค์ของการสื่ อสาร
1) วิเคราะห์ สังเคราะห์ขอ้ มูลสารสนเทศ เพื่อนาเสนอ ถ่ายทอดในที่ประชุม หรื อต่อที่สาธารณะได้อย่างถูกต้องเหมาะสม
ตามวัตถุประสงค์ หรื อ
2) ให้ขอ้ มูล หรื อติดต่อสื่ อสาร หรื อประสานงานกับบุคคล หรื อหน่วยงานอื่นเป็ นภาษาที่สองได้อย่างถูกต้องตาม
วัตถุประสงค์
1) ให้คาปรึ กษา แนะนา ถ่ายทอดความรู ้ ประสบการณ์ เป็ นวิทยากรด้านการสื่ อสารแก่ผอู ้ ื่น หรื อ
2) กาหนดนโยบายหรื อแผนการสื่ อสาร ประชาสัมพันธ์ของหน่วยงาน หรื อสถาบันได้อย่างมีประสิ ทธิภาพ

สมรรถนะการใช้ เทคโนโลยีสารสนเทศ

สมรรถนะตามตาแหน่ง (F3)

ความสามารถประยุกต์ใช้คอมพิวเตอร์และโปรแกรมประยุกต์ในการสร้างเอกสาร แบบฟอร์ม คานวณ ออกแบบ และรายงานต่าง ๆ
รวมถึงการใช้ประโยชน์จากฐานข้อมูลสารสนเทศทั้งภายใน และภายนอกสถาบัน เพื่อประสิ ทธิภาพ ประสิ ทธิผลในการปฏิบตั ิงานที่
รับผิดชอบ หรื อได้รับมอบหมาย
รายละเอียดพฤติกรรม
ระดับ
1 1) เลือกใช้อุปกรณ์คอมพิวเตอร์ได้อย่างถูกต้องตามวัตถุประสงค์ของงาน และ

2

3

4

2) ดูแลรักษาอุปกรณ์ต่าง ๆ ที่ใช้ในการปฏิบตั ิงานได้เบื้องต้น
1) สร้างเอกสาร หรื อแบบฟอร์ม หรื อตาราง หรื อรายงาน โดยใช้โปรแกรมคอมพิวเตอร์ ที่เหมาะสมกับวัตถุประสงค์ของงาน
ได้อย่างมีประสิ ทธิผล หรื อ
2) รับ ส่งจดหมายอิเล็กทรอนิกส์ได้ (E-mail) อย่างถูกต้องตามวัตถุประสงค์
1) ประยุกต์ใช้โปรแกรม เพื่อการคานวณ วิเคราะห์ สังเคราะห์ หรื อการพยากรณ์ขอ้ มูล สารสนเทศที่สาคัญในการ
ปฏิบตั ิงานได้ หรื อ
2) ใช้ระบบสารสนเทศภายในสถาบันที่สาคัญ จาเป็ นในการปฏิบตั ิงานได้อย่างมีประสิ ทธิภาพ เช่น QAIS ERS E-Doc ICS
HRIS เป็ นต้น
1) วิเคราะห์ บริ หาร พัฒนา หรื อออกแบบระบบสารสนเทศ เว็บไซต์ หรื อโปรแกรมประยุกต์ที่เป็ นประโยชน์ต่อการ
ปฏิบตั ิงานของหน่วยงาน สถาบัน หรื อสังคมได้ หรื อ
2) กาหนดแผน หรื อนโยบายการบริ หารเทคโนโลยีสารสนเทศของหน่วยงาน หรื อสถาบันได้อย่างมีประสิ ทธิภาพ

สมรรถนะทางการบริหาร (Managerial Competency)
สมรรถนะการบริหารเชิงกลยุทธ์

สมรรถนะทางการบริ หาร (M1)

ความเข้าใจในทิศทาง เป้ าหมาย และกลยุทธ์ของหน่วยงาน และองค์การอย่างเป็ นระบบ สามารถวางแผนการดาเนินงานที่
สนับสนุน ตอบสนองต่อยุทธศาสตร์ของสถาบัน ซึ่งมีผลการดาเนินงานเป็ นที่รับรู ้ และยอมรับในระดับชาติ หรื อนานาชาติ
รายละเอียดพฤติกรรม
ระดับ
1 1) ถ่ายทอดทิศทาง ยุทธศาสตร์ เป้ าหมายของสถาบันแก่ผใู ้ ต้บงั คับบัญชาได้
2 1) กาหนดแนวทางการปฏิบตั ิงาน หรื อกิจกรรม โครงการตามแผนของหน่วยงาน ที่สนับสนุนกับยุทธศาสตร์ เป้ าหมายของ

3
4

สถาบันอย่างเป็ นระบบ
1) บริ หารการดาเนินงานให้บรรลุตามเป้ าหมายของหน่วยงานและสถาบัน และ
2) บริ หารจัดการทรัพยากรที่ได้รับให้สามารถดาเนินงานให้บรรลุตามวัตถุประสงค์ และเป้ าหมายที่กาหนด
1) บริ หารการดาเนินงานให้บรรลุตามเป้ าหมายและผลการดาเนินงานนั้นเป็ นที่รับรู ้ และยอมรับแก่สาธารณะในระดับชาติ
หรื อระดับนานาชาติ

สมรรถนะการสร้ างเครือข่ าย

สมรรถนะทางการบริ หาร (M2)

การประสานงาน สร้างความร่ วมมือกับหน่วยงานอื่น ภายใน และภายนอกสถาบัน ในการดาเนินกิจกรรม โครงการที่สร้าง
ประโยชน์แก่สถาบัน องค์กรเครื อข่าย หรื อประเทศชาติ
รายละเอียดพฤติกรรม
ระดับ
1 1) ติดต่อประสานงาน หาความร่ วมมือกับหน่วยงานภายใน หรื อภายนอกสถาบัน
2 1) ร่ วมกิจกรรมของเครื อข่ายที่สร้างประโยชน์ต่อสถาบัน หรื อองค์การเครื อข่ายทั้งภายใน และภายนอกสถาบัน

3
4

1) เผยแพร่ ประชาสัมพันธ์ความรู ้ที่ได้จากกิจกรรมเครื อข่ายแก่บุคลากรภายใน หรื อบุคลากรภายนอกสถาบัน หรื อ
2) สนับสนุน ส่งเสริ มผูใ้ ต้บงั คับบัญชาในการร่ วมกิจกรรมเครื อข่าย
1) ดาเนินกิจกรรมเครื อข่ายที่สร้างประโยชน์ต่อสถาบัน หรื อองค์การเครื อข่าย หรื อ
2) พัฒนาการดาเนินกิจกรรมเครื อข่ายให้สอดรับกับสภาพการณ์ปัจจุบนั และประโยชน์ในการนาไปใช้

สมรรถนะการนาและบริหารการเปลีย่ นแปลง

สมรรถนะทางการบริ หาร (M3)

การเปิ ดใจกว้างรับการเปลี่ยนแปลง ปรับตัวต่อวิธีการ แนวทาง เครื่ องมือใหม่ เข้าใจความจาเป็ น และยอมรับในการเปลี่ยนแปลง
ให้ขอ้ เสนอแนะที่เป็ นระบบเกี่ยวกับแนวทางปฏิบตั ิแก่ผใู ้ ต้บงั คับบัญชา เพื่อประโยชน์ต่อหน่วยงาน สถาบัน ผูม้ ีส่วนได้ส่วนเสี ย และ
สังคม
รายละเอียดพฤติกรรม
ระดับ
1 1) ปรับตัวให้สามารถดาเนินงานตามนโยบายที่สถาบันกาหนดอย่างสอดคล้อง เหมาะสม
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1) สร้างความเข้าใจ ความจาเป็ นในการเปลี่ยนแปลงแก่ ผูใ้ ต้บงั คับบัญชา เพื่อปรับการดาเนินงานให้สอดคล้องตามนโยบายที่
สถาบันกาหนด
1) แสวงหา พัฒนาวิธีการ กระบวนการต่าง ๆ ที่เป็ นทางเลือกที่เหมาะสมต่อหน่วยงาน หรื อสถาบัน เพื่อรับมือกับ
สภาพการณ์ที่เปลี่ยนแปลงอย่างทันต่อเวลา
1) ดาเนินงานตามแนวปฏิบตั ิที่กาหนดไว้ เพื่อรับมือกับการเปลี่ยนแปลงอย่างมีประสิ ทธิผล และ
2) วิเคราะห์และเรี ยนรู ้ผลจากการดาเนินงานเพื่อการปรับปรุ งการดาเนินงานอย่างต่อเนื่อง

สมรรถนะการบริหารงานแบบมีส่วนร่ วม

สมรรถนะทางการบริ หาร (M4)

ความสามารถร่ วมงานกับผูใ้ ต้บงั คับบัญชา หรื อหน่วยงานอื่นด้วยทัศนคติในแง่ดี โดยรับฟังความคิดเห็น เสนอแนะและเปิ ดโอกาส
แก่ผรู ้ ่ วมงานได้มีส่วนร่ วมในการตัดสิ นใจทั้งทางตรง หรื อทางอ้อม อย่างมีเหตุผล เพื่อให้บรรลุเป้ าหมายร่ วมกัน

ระดับ
1
2
3
4

รายละเอียดพฤติกรรม
1) เปิ ดโอกาสให้ผใู ้ ต้บงั คับบัญชาเสนอแนะแนวทางการดาเนินงานที่เกี่ยวข้อง
1) ถ่ายทอด แลกเปลี่ยน /สร้างความเข้าใจให้แก่ผใู ้ ต้บงั คับบัญชาถึงเป้ าหมายของหน่วยงาน และสถาบัน
1) วางแผนการปฏิบตั ิงาน โครงการ กิจกรรม โดยอาศัยการมีส่วนร่ วมกับผูใ้ ต้บงั คับบัญชา
1) สนับสนุน ส่งเสริ ม กระตุน้ จูงใจผูใ้ ต้บงั คับบัญชาให้สามารถปฏิบตั ิงานแบบมีส่วนร่ วมกับผูอ้ ื่นได้ตามเป้ าหมายที่กาหนด

