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สมรรถนะของบุคลากรมหาวิทยาลัยราชภัฏสวนดุสิต 
 

สภามหาวิทยาลัยราชภัฏสวนดุสิตให้ความเห็นชอบในการประชุม 
 ครั้งที่ 2(10)/2556  วันที่ 22 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2556 

 
 
 มหาวิทยาลัยได้จัดทําสมรรถนะบุคลากรมหาวิทยาลัยราชภัฏสวนดุสิต จํานวน ๙ สมรรถนะ 
ตามนโยบายของมหาวิทยาลัยราชภัฏสวนดุสิต (พ.ศ. ๒๕๕๖-๒๕๕๙) ซ่ึงมีส่วนที่ เก่ียวข้องกับการ
บริหารงานบุคคล คือ การใช้ระบบการบริหารทุนมนุษย์ที่มุ่งผลสัมฤทธ์ิของการปฏิบัติงาน (Performance 
Enhancement of Human Capital Management System) และนําระบบสมรรถนะ (Competency-
based Management) มาเป็นฐานในการบริหารงานบุคคล   

  ทั้งน้ี 9 สมรรถนะ ซึ่งอยู่ในรูปของ “SUANDUSIT”  ซ่ึงมี 6 สมรรถนะแรกเป็น Core 
Competency และ 3 สมรรถนะหลัง เป็น Functional Competency ดังน้ี  
 

๑. ความเป็นสวนดุสิต (SuanDusit Spirit)  
๒. ความมุ่งม่ันสู่ความสําเร็จ (Utmost)  
๓. การส่ังสมความเช่ียวชาญในวิชาชีพ (Accumulation of Professional  

Expertise) 
๔. การสร้างเครือข่ายพันธมิตรและทีมงาน (Networking and Teamwork) 
๕. การดํารงตนบนฐานของวินัย คุณธรรม จริยธรรม และจรรยาบรรณวิชาชีพ 

(Discipline and Ethics)  
๖. ความเข้าใจมหาวิทยาลัย (Understanding of the University) 
๗. ความรู้และทักษะที่จําเป็นสําหรับการปฏิบัติงานตามหน้าที่รับผิดชอบ 

(Specific Knowledge and Skills for job) 
๘. การพัฒนานวัตกรรมจากฐานความรู้ (Innovative Thinking) 
๙. การประยุกต์ใช้เทคโนโลยีในการปฏิบัติงาน (Technology Application) 

 
 ในการประเมินสมรรถนะต่างๆ แต่ละสมรรถนะต้องมีคํานิยามและประพฤติที่คาดหวังให้ชัดเจน 
สามารถปฏิบัติได้จริงโดยใช้วิธีประเมินสมรรถนะในรูปแบบต่างๆ อันได้แก่ การทดสอบหรือสอบวัด

เอกสารหมายเลข ๒ 
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พฤติกรรม การสังเกตพฤติกรรมและการให้ผู้ถูกประเมินรายงานตนเอง โดยต้องประเมินทุกพฤติกรรมโดย
ภาพรวม มีระดับการประเมิน ดังน้ี  
  ระดับที่ 1 ต่ํากว่าความคาดหวังมาก 

ระดับที่ 2 ต่ํากว่าความคาดหวัง 
ระดับที่ 3 ตามความคาดหวัง 
ระดับที่ 4  สูงกว่าความคาดหวัง 
ระดับที่ 5  เป็นแบบอย่างที่ดี(Good Practice) 

 
 

นิยามและพฤติกรรมท่ีคาดหวังของแต่ละสมรรถนะ (Competency) 

นิยาม พฤติกรรมที่คาดหวัง 
1.ความเป็นสวนดุสิต (SuanDusit Spirit) 
 
      เป็น คุณลักษณะของบุคลากรทุกคนของ
มหาวิทยาลัยอันเกิดจากการส่ังสมและสืบทอดมา
ยาวนานจนกลายเป็นวัฒนธรรมของสวนดุสิต ได้แก่ 
การมีบุคลิกภาพที่ดี  มีสัมมาคาราวะ ดํารงตนอย่าง
มีศักด์ิศรีและมีคุณค่าต่อสังคม มีความเป็นระเบียบ 
ประณีต  รู้จริงในส่ิงที่ทํา มีความเป็นผู้นํา เสียสละ 
เอ้ืออาทร และ ร่วมแรงร่วมใจเพื่อมหาวิทยาลัย 

1. มีบุคลิกภาพดี มีความเป็นระเบียบ และประพฤติ
ตนเหมาะสมตามแบบอย่างคนสวนดุสิต   

2. มีสัมมาคาราวะ และนอบน้อมถ่อมตน  
3. ดํารงตนอย่างมีศักด์ิศรี และมีคุณค่าทั้งต่อสังคม

ภายในมหาวิทยาลัย และสังคมภายนอก  
4. ทํางานทุกอย่างด้วยความประณีต มีมาตรฐาน 

และรู้จริงในส่ิงที่ทํา  
5. แสดงความเป็นผู้นําได้อย่างเหมาะสมในทุก

สถานการณ์  
6. เสียสละ เอ้ืออาทร ใส่ใจและห่วงใยเพื่อนร่วมงาน

และบุคคลอ่ืนๆ  
7. มีความรัก ความเข้าใจ เช่ือมั่นและศรัทธาใน

มหาวิทยาลัย  ไม่กระทําการใดๆ อันนํามาซึ่ง
ความเส่ือมเสียต่อภาพลักษณ์ของมหาวิทยาลัย  

8. มีส่วนร่วมในการดําเนินงานของมหาวิทยาลัยตาม
ภาระหน้าที่แห่งตนเต็มศักยภาพ มุ่งม่ัน ทุ่มเท 
และร่วมแรงร่วมใจเป็นหน่ึงเดียว  

9. แสดงความเป็นสวนดุสิตให้ปรากฏต่อสาธารณะ
ทั้งภายในและภายนอกมหาวิทยาลัยจนเป็นที่
ประจักษ์ 
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นิยาม พฤติกรรมที่คาดหวัง 
2.ความมุ่งม่ันสู่ความสําเร็จที่เป็นเลิศ ( Utmost ) 
 
     เป็นแรงจูงใจภายในตัวบุคคลที่มุ่งมั่นปฏิบัติงาน
ในความรับผิดชอบให้ดีที่สุด เพื่อให้เกิดผลสําเร็จของ
งานที่มีคุณภาพ เกินกว่ามาตรฐานที่กําหนดไว้ ด้วย
การปฏิบัติงานอย่างเป็นระบบ และลงมือปฏิบัติงาน
ที่ กํ าหนดไ ว้ด้ วยจิ ต สํ า นึก คุณภาพและความ
รับผิดชอบ  มีการประเมินผลการปฏิบัติงานและนํา
ผลการประเมินมาพัฒนากระบวนการทํางานอย่าง
ต่อเน่ือง  จนเกิดผลงานที่สูงกว่ามาตรฐาน และเกิด
ประโยชน์สูงสุดอย่างเป็นพลวัตร  
 

1. กํ าหนดเป้ าหมายผลการปฏิบั ติ งานไ ว้ สูงกว่า
มาตรฐานปกติ วางแผนการดําเนินงานอย่างเป็น
ระบบ รอบคอบ รัดกุม และพยายามดําเนินตาม
ข้ันตอนที่กําหนดไว้ ด้วยความเสียสละ อดทน มุ่งม่ัน 
ด้วยจิตสํานึกแห่งคุณภาพและความรับผิดชอบ จน
เกิดผลสําเร็จตามมาตรฐานที่กําหนดเพื่อผลงานที่
เป็นเลิศ 

2. ตรวจสอบและประเมินผลการปฏิบัติงานอย่าง
ต่อเน่ืองเป็นระบบและนําผลมาพัฒนากระบวนการ
ดําเนินงานให้ดียิ่งข้ึน  

3. เพิ่มระดับมาตรฐานผลการปฏิบัติงานอย่างเป็น พล
วัตร และพัฒนากระบวนการดําเนินงานให้เหมาะสม
อยู่ตลอดเวลา เพื่อผลงานที่เป็นเลิศตามพลวัตรที่
เปล่ียนไป  

4. สนใจใฝ่ศึกษาหาความรู้ และเทคโนโลยีใหม่ๆ มาใช้
ในการดําเนินงานอยู่เสมอ 
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นิยาม พฤติกรรมที่คาดหวัง 
  3. การส่ังสมความเชี่ยวชาญในวิชาชีพ  
(Accumulation of Professional  Expertise) 
 
มีความสนใจใฝ่เรียนรู้  และติดตามความรู้  และ
เทคโนโลยีใหม่ๆ ในสาขาวิชาชีพ ของตนเองหรือที่
เก่ียวข้อง มีความรู้เชิงวิชาการและเทคโนโลยี ใหม่ๆ 
ในสาขาวิชาชีพของตนเอง และสามารถนําความรู้
และวิทยาการหรือเทคโนโลยีใหม่ๆ มาปรับใช้กับ
การปฏิบัติ งาน และ มีการพัฒนาตนเองใ ห้ มี
ความก้าวหน้าในวิชาชีพจนเป็นผู้ที่มีความเช่ียวชาญ
ทั้งเชิงลึกและเชิงกว้าง    
 
 
 

1. ศึกษาพัฒนาตนเองให้มีความรู้และความเช่ียวชาญ
ในวิทยาการและ เทคโนโลยีต่างๆ ที่ เ ก่ียวกับ
วิชาชีพและที่เก่ียวข้องอย่างต่อเน่ือง ในรูปแบบที่
หลากหลาย อาทิ การฝึกอบรม การศึกษาต่อการ
ศึกษาวิจัย หรือการค้นคว้าด้วยตนเอง เป็นต้น 

2. สามารถประยุกต์ใช้องค์ความรู้และเทคโนโลยี
ใหม่ๆ ในการปฏิบัติงานในหน้าที่ และสามารถ
แก้ปัญหาที่อาจเกิดข้ึน 

3. แสดงความรอบรู้ในองค์ความรู้ และเทคโนโลยี
ใหม่ๆ ที่มีผลกระทบต่อการปฏิบัติงานในหน้าที่
ของตน 

4. พัฒนาตนเองให้มีความก้าวหน้า ในตําแหน่งตาม
สาขาวิชาชีพ (Career Path)อย่างต่อเน่ืองจน
สามารถเป็นแบบอย่างที่ดีแก่บุคคล อ่ืนได้  

5. สนับสนุนให้คนอ่ืนๆ ได้รับความรู้  และความ
เช่ียวชาญ ในสาขาวิชาชีพที่ตนเช่ียวชาญ อาจจะ
เป็นลักษณะของการเป็นพี่เล้ียงสอนงาน หรือเป็น
วิทยากร หรืออ่ืนๆ  

  4. การสร้างเครือข่ายพันธมิตรและทีมงาน 
    ( Networking and Teamwork ) 
 
บุคลากรของมหาวิทยาลัยราชภัฏสวนดุสิตทุกคนมี
ความสามารถในการสร้างเครือข่ายพันธมิตร และ
การทํางานแบบร่วมแรงร่วมใจกัน ในลักษณะ
ทีมงานโดยใช้ทักษะความเป็นผู้นํา ทักษะด้านการ
ส่ือสาร และทักษะด้านความสัมพันธ์ระหว่างบุคคล
เป็นเครื่ อง มือสําคัญ เพื่อให้บรรลุภารกิจของ
มหาวิทยาลัย 
 

1. ประสานบุคคลหน่วยงาน หรือองค์กรทั้งภายใน
และภายนอกมหาวิทยาลัย และบุคคลหน่วยงาน 
หรือองค์กรระหว่างประเทศ เพื่อปฏิบัติงานตาม
ภารกิจของมหาวิทยาลัยให้สําเร็จลุล่วงอย่างมี
ประสิทธิภาพและประสิทธิผล 

2. ทํางานร่วมกันในลักษณะทีมงาน มีการกําหนด
เป้าหมายของทีม และแบ่งภาระหน้าที่รับผิดชอบที่
ชัดเจนของสมาชิกแต่ละคน ร่วมแรงร่วมใจกัน
ดําเนินงานตามภาระหน้าที่รับผิดชอบอย่างเต็มที่ 
มีการติดตามตรวจสอบประเมินผลการดําเนินงาน 
และพัฒนากระบวนการทํางาน จนภารกิจสําเร็จ
ลุล่วงตามเป้าหมาย 
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นิยาม พฤติกรรมที่คาดหวัง 
  5.การดํารงตนบนฐานของวินัย คุณธรรม 
จริยธรรม และจรรยาบรรณวิชาชีพ  
  (Discipline and Ethic) 
 
     การครองตนและปฏิ บัติตนตามกฎหมาย
กฎระเ บียบต่ างๆ มี คุณธรรมจริ ยธรรม และ
จรรยาบรรณ ในวิชาชีพแห่งตน มุ่งผลประโยชน์ โดย
ส่วนรวมมากกว่าส่วนตน ทั้งน้ีเพื่อรักษาเกียรติ และ
ศักดิ์ศรี แห่งวิชาชีพของตนและเป็นแบบอย่างแก่
บุคคลอ่ืนโดยทั่วไป 

1. บุคลากรของมหาวิทยาลัยราชภัฏสวนดุสิตทุกคน
ทุกระดับต้องมี วินัยในตนเอง และรับผิดชอบ
ตน เ อ ง ใ ห้ อยู่ ใ น ก ร อบ ข อ งก ฎ ห ม า ย  แ ละ
กฎระเบียบต่างๆ ที่เก่ียวข้อง กับการปฏิบัติหน้าที่
ตามสาขาวิชาชีพของตนอย่างเคร่งครัด และ
ประพฤติปฏิ บัติตนอยู่ ในกรอบของคุณธรรม
จริยธรรมที่ดีงาม ตลอดจนการดําเนินตามกรอบ
ของจรรยาบรรณในวิชาชีพแห่งตน  จนสามารถ
เป็นแบบอย่างได้ 

2. รักษาเกียรติและศักดิ์ศรีแห่งวิชาชีพของตน ไม่
ประพฤติปฏิบัติตนให้เป็นที่เส่ือมเสีย หรือ เกิด
ความด่างพร้อยซ่ึงส่งผลกระทบต่อวิชาชีพ และ 
มหาวิทยาลัยโดยส่วนรวม 

6.ความเข้าใจมหาวิทยาลัย 
(Understanding of the University) 
 
เรียนรู้และทําความเข้าใจมหาวิทยาลัยทั้งระบบอัน
ประกอบด้วย ปรัชญา วิสัยทัศน์ พันธกิจและกล
ยุ ท ธ์  ต ลอด จ นร ะ บ บ ก า ร ดํ า เ นิ น ง า นข อ ง
มหาวิทยาลัยในทุกระบบในฐานะที่เป็นหน่วยที่
ดําเนินการจัดการศึกษาในระดับอุดมศึกษา เรียนรู้ 
เข้าใจ วัฒนธรรมองค์กรของมหาวิทยาลัย และ
ปรับตัวเข้ากับวัฒนธรรมองค์กร เพื่อนําไปสู่การ
ปฏิบัติงานที่มีประสิทธิภาพ และการอยู่ ร่วมกัน
อย่างมีความสุข  

 

1. เรียนรู้และทําความเข้าใจในประวัติความเป็นมา
ปรัชญา วิ สัยทัศน์ พันธกิจ  และกลยุท ธ์ของ
มหาวิทยาลัย  

2. เข้าใจโครงสร้างของมหาวิทยาลัย และมองเห็น
ความสัมพันธ์ระหว่างงานในหน้าที่ของตนและ
หน่วยงานที่ตนสังกัดกับงาน และหน่วยงานอ่ืนๆ 
ของมหาวิทยาลัย จนสามารถประสานเช่ือมโยง 
และทํางานร่วมกันได้เป็นอย่างดี ซึ่งจะทําให้เกิดผล
ดีต่อการปฏิบัติงานของมหาวิทยาลัยโดยภาพรวม 

3. เรียนรู้และทําความเข้าใจ กฎระเบียบต่างๆ อัน
จําเป็นที่แต่ละคนต้องปฏิบัติ   อีกทั้ งสามารถ
ปรับตั วใ ห้ เ ข้ า กับ สังคม และ วัฒนธรรมของ
มหาวิทยาลัย เพื่อความถูกต้องต่องาน และเพื่อ
การอยู่ร่วมกันอย่างมีความสุข 

4. ติดตามความ เค ล่ือนไหวในด้ าน ต่ างๆ  ของ
มหาวิทยาลัยตลอดเวลา และสามารถตอบคําถาม 
หรือให้ข้อมูลต่อสาธารณะเก่ียวกับมหาวิทยาลัยได้
อย่างถูกต้อง  
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7. ความรู้และทักษะที่จําเป็นสําหรับการ
ปฏบิัติงานตามหน้าที่รับผิดชอบ (Specific 
Knowledge and Skills for Job) 

 
    เป็นความรู้และทักษะเฉพาะที่บุคลากรที่กระทํา
หน้าที่รับผิดชอบตามสายวิชาชีพของตน อันได้แก่
บุคลากรสายบริหาร สายวิชาการ และสายสนับสนุน
วิชาการจําเป็นต้องมี หรือพัฒนาให้มีข้ึนเพื่อจะได้
สามารถปฏิบัติหน้าที่ได้อย่างมีประสิทธิภาพสูงสุด   
 
 

    บุคลากรในแต่ละสายวิชาชีพ มีความรู้ และทักษะ 
ตลอดจนประสบการณ์ต่างๆ มากเพียงพอที่จะสามารถ
ปฏิบัติภาระหน้าที่ของตน ได้อย่างมี ประสิทธิภาพสูงสุด  
 

•••• ในการปฏิบัติจริง หน่วยงานแต่ละหน่วยอัน
ได้แก่ หลักสูตร/ส่วนงานและหน่วยงานต่างๆ
จะต้องไปกําหนดพฤติกรรมที่คาดหวัง ที่เป็น
รายละเอียดของแต่ละวิชาชีพ ให้ชัดเจนตามแต่
ละสายงาน  

 
ตัวอย่าง  

1. ความรู้และทักษะเฉพาะสําหรับบุคลากรสาย
บริหาร ได้แก่  

1.1 ความเป็นผู้นํา  
1.2 การบริหารการเปล่ียนแปลง  
1.3 การพัฒนาบคุลากร  
1.4 การตัดสินใจและแก้ปัญหา  

ฯลฯ 
2. ความรู้และทักษะเฉพาะสําหรับบุคลากรสาย

วิชาการ  
2.1 กระบวนการจดัการเรียนรู ้ 
2.2 กระบวนการจดัและประเมินผลการ

เรียนรู ้ 
2.3 การวิจัยช้ันเรยีน 
2.4 นวัตกรรมการเรียนรู ้ 

ฯลฯ 
3. ความรู้และทักษะสําหรับบุคลากรสายสนับสนุน

วิชาการ (สําหรับนักวิชาการคอมพิวเตอร)์  
3.1  การควบคุมคณุภาพ  
3.2  การบํารุงรักษาระบบสารสนเทศ  
3.3  การวิเคราะห์และพฒันาสารสนเทศ
และ การใช้งาน  
3.4  บริการท่ีด ี 

ฯลฯ 
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8. การพัฒนานวัตกรรมจากฐานความรู้ 
   (Innovative Thinking) 
 
      จัดการความรู้และนําความรู้ที่ได้มาเป็นพื้นฐาน
ของความคิดเชิงจินตนาการ แล้วนําเอาความคิด
ดังกล่าวสู่การปฏิบัติจริงจนเกิดเป็นผลผลิตที่เป็น
นวัตกรรมสามารถนําไปใช้ประโยชน์ได้อย่างแท้จริง 
ในสายวิชาชีพ ของตน  
 
 

      บุคลากรของมหาวิทยาลัยทุกคน สามารถใช้
กระบวนการจัดการความรู้ในสายวิชาชีพของตน จนเกิด
องค์ความรู้ที่สามารถนําไปใช้เป็นฐานในการคิดเชิง
จินตนาการ เพื่อนําไปสู่การปฏิบัติจริงจนเกิดผลผลิตเชิง
นวัตกรรมอันเป็นองค์ความรู้ ใหม่ที่ใ ช้ได้ผลจริง ซึ่ง
สามารถสร้างความก้าวหน้าในวิชาชีพของตนอย่าง
ต่อเน่ือง 

  9. การประยุกต์ใช้เทคโนโลยีในการปฏิบัติงาน 
   (Technology Application) 
 
       ความสามา รถ ในการ นํ า เท ค โนโ ลยี ม า
ประยุกต์ใช้เพื่อพัฒนางานในหน้าที่ของตนให้มี
ประสิทธิภาพและเกิดประโยชน์สูงสุดต่อผู้รับบริการ 

1. บุคลากรของมหาวิทยาลัยสามารถปฏิบัติตนเองให้
ส อด ค ล้ อ ง กั บ ร ะ บ บ เ ท ค โ น โ ลยี ต่ า ง ๆ  ข อ ง
มหาวิทยาลัยเพื่อประโยชน์ต่อตัวบุคลากรเอง และ
การปฏิ บั ติงานในหน้าที่  เ ช่น ระบบ e-Office,           
e-Profile ระบบการเรียนการสอนโดยการใช้ส่ืออี
เล็กโทรนิกส์ เป็นต้น 

2. พัฒนาระบบ หรือเครื่องมือที่เป็นส่ืออีเล็กโทรนิกส์ 
เพื่อใช้ในการปฏิบัติงานในหน้าที่ของตน   

    เช่น e-Book เป็นต้น 
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