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สมรรถนะผู้ปฏิบตัิงานมหาวิทยาลัยสวนดุสติ 
 

 
 

สภามหาวิทยาลัยสวนดุสติได้ให้ความเห็นชอบ  
ในการประชมุครั้งที่ ๑๑/๒๕๖๓ เมื่อวันที ่๒๗ พฤศจกิายน ๒๕๖๓ 

 
 

  มหาวิทยาลัยได้จัดท ามาตรฐานสมรรถนะผู้ปฏิบัติงานมหาวิทยาลัยสวนดุสิต จ านวน ๗ 
สมรรถนะ เพ่ือใช้ในการจัดการคุณภาพผู้ปฏิบัติงานมหาวิทยาลัย  ซึ่งมีส่วนที่เกี่ยวข้องกับการบริหาร
ทรัพยากรบุคคล คือ  การใช้ระบบการบริหารทุนมนุษย์ที่มุ่งผลสัมฤทธิ์ของการปฏิบัติงาน (Performance 
enhancement of human capital management system) และน าระบบสมรรถนะ (Competency-
based management) มาเป็นฐานในการบริหารงานบุคคล  รวมทั้งการประเมินผลการปฏิบัติงาน  
 
  ทั้ง ๗ สมรรถนะ  ได้ก าหนดให้สอดคล้องกับ “ทิศทางของมหาวิทยาลัยสวนดุสิต :        
จิ๋วแต่ แจ๋ว พ.ศ. ๒๕๖๔ – ๒๕๖๗ : SDU Directions : SMALL  but  SMART”  ในจุดมุ่งเน้นเชิง             
กลยุทธ์ “องค์กรที่พร้อมรับการเปลี่ยนแปลง : Adaptive organization ” ส่วนที่เป็น SDU Guiding 
Value “GROW” และ การสร้างและหล่อหลอมคนสวนดุสิต : Reshaping SDU Staff   มหาวิทยาลัย
จึงได้ก าหนดสมรรถนะของผู้ปฏิบัติงาน ดังนี้  
   ๑. ค่านิยมความเป็นสวนดุสิต (SDU Guiding Values “GROW”) 

๒. การเปิดกว้างทางความคิดอย่างอิสระและการคิดสร้างสรรค์ (Empowering Ideas and 
creative thinking) 
   ๓. การปฏิบัติงานและสร้างงานคุณภาพด้วยความมุ่งมั่น ฝักใฝ่ในงาน เพ่ือยกระดับการ
ท างานที่แสดงให้เห็นถึงความประณีตและความเป็นมืออาชีพ (Passion-driven performance) 
   ๔. การคดิเชิงออกแบบเพื่อการสรา้งสรรค์สิ่งใหมแ่ละแก้ปัญหาอย่างเปน็ระบบ 
(Design thinking) 

๕. การตระหนักรู้ถึงการจัดล าดับความส าคัญและการสนองตอบต่อภาวะเร่งด่วนอย่าง
ทันท่วงทีเพื่อความอยู่รอดอย่างยั่งยืน (Sense of priorities and urgency)   
  ๖. การมีทักษะใหม่ที่จ าเป็น (New Skills) 

๗. การสร้างความเชี่ยวชาญในงานด้วยการลงมือปฏิบัติและรู้จริงในสิ่งที่ท า 
(Professional by hands) 
 
  ซึ่ง ๗ สมรรถนะดังกล่าว คือ การสร้างและหล่อหลอมคนสวนดุสิตให้เป็นไปตามทิศทาง 
ของมหาวิทยาลัยสวนดุสิต ปฏิบัติงานสนับสนุนการบริหารงานของมหาวิทยาลัย โดยมีพฤติกรรมที่
คาดหวังก าหนดไว้ให้มหาวิทยาลัยได้ประเมินการปฏิบัติงาน และพัฒนาผู้ปฏิบัติงานต่อไป  
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 การประเมินพฤติกรรม 
  ในการประเมินผลในสมรรถนะต่าง ๆ แต่ละสมรรถนะต้องก าหนดพฤติกรรมที่คาดหวัง 
ให้ชัดเจน สามารถปฏิบัติได้จริงโดยใช้วิธีประเมินสมรรถนะในรูปแบบต่าง ๆ อันได้แก่ การทดสอบหรือ
สอบวัดพฤติกรรม การสังเกตพฤติกรรม และการให้ผู้ถูกประเมินรายงานตนเอง โดยต้องประเมิน             
ทุกพฤติกรรม โดยภาพรวม ก าหนดระดับการประเมินไว้  ดังนี้  
  ระดับที่ ๑ ต่ ากว่าความคาดหวังมากท่ีสุด 

ระดับที่ ๒ ต่ ากว่าความคาดหวังมาก 
ระดับที่ ๓ ตามความคาดหวัง 
ระดับที่ ๔ สูงกว่าความคาดหวังมาก 
ระดับที่ ๕  สูงกว่าความคาดหวังมากท่ีสุด 

 
  พฤติกรรมที่คาดหวังของ “สมรรถนะผู้ปฏิบัติงานมหาวิทยาลัยสวนดุสิต” มีดังนี ้
 

สมรรถนะ พฤตกิรรมที่คาดหวัง 
๑. ค่านิยมความเป็นสวนดุสิต  

(SDU Guiding Values “GROW”) 
 
 

๑. มีกรอบความคิดที่เปิดกว้าง ยอมรับการเปลี่ยนแปลง 
ปรับเปลี่ยนสิ่งเดิม คิดริเริ่มสร้างสรรค์ คิดเชิงบวก เพื่อพัฒนา
ตนเองอย่างต่อเนื่อง เพ่ือเข้าสู่วิถีใหม่ โดยมุ่งผลสัมฤทธิ์ของ
มหาวิทยาลัยโดยภาพรวม 

๒. มี วั ต รปฏิบั ติ ที่ ดี ง ามแบบสวนดุ สิ ต  ด้ ว ย  การมี
บุคลิกลักษณะที่โดดเดน่ อันแสดงถึงเอกลักษณ์เฉพาะ ของแต่
ละสายงาน นอบน้อมถ่อมตน พิถีพิถัน รู้กาลเทศะ ใส่ใจต่อ 
สิ่งรอบข้าง เปิดรับสิ่งใหม่ ๆ เพื่อการเรียนรู้ 

๓. อุทิศตนเพ่ือมหาวิทยาลัย ท างานแบบมีส่วนร่วม 
เสียสละ เอื้ออาทร รักและศรัทธาในมหาวิทยาลัย มีคุณธรรม
และความโปร่งใส พร้อมรับทั้งผิดและรับชอบ 

๔. ท างานทุกอย่างด้วยความประณีต มีคุณภาพ และมี
ความเป็นสากลบนพ้ืนฐานของความเป็นไทย 

๒. การเปิดกว้างทางความคิดอย่าง
อิ ส ร ะ แ ล ะ ก า ร คิ ด ส ร้ า ง ส ร ร ค์
(Empowering Ideas and creative  
thinking) 
 
 

สร้างแนวความคิดที่ทรงพลัง คิดนอกกรอบ คิดในมุมมอง
ใหม่ ๆ คิดสร้างสรรค์สิ่งใหม่ ๆ และ น าความคิดดังกล่าวไปสู่
ปฏิบัติจริงจนเป็นผลส าเร็จ 
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สมรรถนะ พฤตกิรรมที่คาดหวัง 
๓. การปฏิบตัิงานและสร้างงาน
คุณภาพด้วยความมุ่งมั่น ฝกัใฝ่ในงาน 
เพ่ือยกระดับการท างานที่แสดงให้เห็น
ถึงความประณีตและความเป็นมือ
อาชีพ (Passion-driven 
Performance) 
 
 

  ๑. การมีความมุ่งมั่นในการปฏิบัติงาน และสร้างงาน
คุณภาพ ยกระดับการปฏิบัติงานที่แสดงให้เห็นถึงความ
ประณีตและความเป็นมืออาชีพ 
  ๒. ก าหนดเป้าหมายของผลงานไว้ใหสู้งกวา่เกณฑ์มาตรฐาน
ปกติ วางแผนการด าเนินงานอย่างเป็นระบบ และพยายาม
ด าเนินการตามแผนที่ก าหนดไว้ด้วยความเสียสละ อดทน 
และมุ่งมั่นด้วยจิตส านึกแห่งคุณภาพและความรับผิดชอบ 

๓. ตรวจสอบและประเมินผลการปฏิบัติงานอย่างต่อเนื่อง
และเป็นระบบเพ่ือน าผลการประเมินมาพัฒนากระบวนการ
ด าเนินงานให้ดียิ่งขึ้นจนเกิดผลงานที่เป็นเลิศตามที่ก าหนดไว้ 

๔. เพ่ิมระดับมาตรฐานของคุณภาพของผลงานอย่างเป็น
พลวัตร และพัฒนากระบวนการด าเนินงานให้เหมาะสมอยา่ง
ต่อเนื่อง เพ่ือให้เกิดผลงานที่เป็นเลิศ ตามพลวัตรที่เปลี่ยนไป 

๕. เรียนรู้และพัฒนาตนเองอย่างต่อเนื่องทั้งในศาสตร์ที่
เป็นวิชาชีพของตนและศาสตร์อื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง จนมีความ
เชี่ยวชาญเป็นมืออาชีพ และมีความก้าวหน้าในต าแหน่ง
หน้าที่ตามสายงาน 

 
๔.  การคิ ด เชิ งออกแบบเ พ่ือการ
สร้างสรรค์สิ่งใหม่และแก้ปัญหาอย่าง
เป็นระบบ (Design thinking)     
 
 

สามารถจัดการความรู้จากหลาย ๆ สาขาจนเกิดองค์ความรู้ 
แล้ วน า เอาองค์ความรู้ ดั งกล่ าวไปสร้ างความคิดเชิ ง
จินตนาการ และน าเอาความคิดเชิงจินตนาการดังกล่าวลงสู่
การปฏิบัติงานจริงอย่างเป็นระบบจนเกิดเป็นนวัตกรรม หรือ
วิธีการแก้ไขปัญหาที่สามารถน าไปใช้ประโยชน์ได้จริง      
 

๕. การตระหนักรู้ถึงการจัดล าดับ
ความส าคัญและการสนองตอบต่อ
ภาวะเร่งด่วนอย่างทันท่วงทีเพ่ือความ
อ ยู่ ร อ ด อ ย่ า ง ยั่ ง ยื น  ( Sense of 
priorities and urgency)   
 
 
 
 
 

ตระหนกัรูถ้ึงความส าคัญและภาวะความเรง่ดว่นของแตล่ะ
ภารกิจ ทีไ่ดร้ับมอบหมาย และ สามารถปฏิบตัิภารกิจทีอ่ยู่ใน
ความรับผดิชอบให้ ส าเร็จบนพื้นฐานของความส าคัญและ
ความเร่งดว่นของแต่ละภารกิจ เพื่อความอยูร่อดอย่างยัง่ยืน 
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สมรรถนะ พฤตกิรรมที่คาดหวัง 
๖. การมีทักษะใหม่ที่จ าเป็น (New 
Skills) 
 
     

๑. สามารถประมวลผลข้อมูล ด้วยการวิเคราะห์  แปล
ความหมาย และจัดให้เป็นชุดข้อมูลซึ่งพร้อมที่จะน าไปใช้
ประโยชน์ได้จริง  
๒. สามารถจัดการความคิดในการรับรู้ข้อมูล  ด้วยการ

จัดล าดับ เลือกสรรข้อมูลหรือสารสนเทศที่มีความส าคัญ
ออกมาจากข้อมูลจ านวนมาก และสามารถเชื่อมโยงข้อมูล
ดังกล่าวกับข้อมูลสารสนเทศเดิมให้เกิดความรู้ใหม่ให้เป็น
ประโยชน์ได้จริง 
๓. ความสามารถในการเรียนรู้ข้ามศาสตร์ เข้าใจในเนื้อหา

และเชื่อมโยง ไปสู่การสร้างองค์ความรู้ใหม่ที่ที่สามารถใช้
ประโยชน์ได้จริง โดยไม่ติดยึดอยู่กับศาสตร์หนึ่งศาสตร์ใด
โดยเฉพาะ 
๔. พัฒนาทักษะภาษาอังกฤษ เพ่ือใช้ในการปฏิบัติงานได้

อย่างคล่องแคล่ว 
๕.  มีทักษะการบริหารจัดการแก้ไขปัญหาในงานได้อย่าง

รวดเร็ว และมีประสิทธิภาพ  
 

๗. การสร้างความเชี่ยวชาญในงาน
ด้วยการลงมือปฏิบัติและรู้จริงในสิ่งที่
ท า (Professional by hands) 
 

พัฒนาตนเองให้มีความเชี่ยวชาญในการปฏิบัติงานแบบมือ
อาชีพด้วยการลงมือปฏิบัติจริงและรู้จริงในสิ่งที่ท า 

 
มหาวิทยาลัยสวนดสุิต   

๒๗ พฤศจิกายน ๒๕๖๓ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


