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สมรรถนะหลกั (Core competency) 
C1 จริยธรรม : การดาํรงตนและประพฤตปิฏิบัตอิย่างถูกต้องเหมาะสมทั!งตามกฎหมาย คุณธรรม จรรยาบรรณแห่งวชิาชีพและจรรยาบรรณบุคลากร มหาวทิยาลยัสงขลานครินทร์ 

ระดบัสมรรถนะ 

ระดบั 1 ระดบั 2 ระดบั 3 ระดบั 4 ระดบั 5 
มีความสุจริต โดยมีพฤติกรรมบ่งชีL  
เช่น 
� ปฏิบตัิหนา้ที9ดว้ยความสุจริต 
ไม่เลือกปฏิบตัิ ถูกตอ้งตาม
กฎหมาย และวินยัขา้ราชการ 
� แสดงความคิดเห็นตามหลกั
วิชาชีพอยา่งสุจริต 
 
 

แสดงสมรรถนะระดบัที9 1 และมี
สจัจะเชื9อถือได ้โดยมีพฤติกรรม
บ่งชีL  เช่น 
� รักษาคาํพดู มีสจัจะ และ
เชื9อถือได ้
� แสดงใหป้รากฎถึงความมี
จิตสาํนึกในความเป็นขา้ราชการ 

แสดงสมรรถนะระดบัที9 2 และยึด
มั9นในหลกัการ โดยมีพฤติกรรม
บ่งชีL  เช่น 
� ยึดมั9นในหลกัการ 
จรรยาบรรณแห่งวิชาชีพและ
จรรยาบรรณบุคลากรของ
มหาวิทยาลยัไม่เบี9ยงเบนดว้ยอคติ
หรือผลประโยชน ์กลา้รับผิดและ
รับผิดชอบ 
� เสียสละความสุขส่วนตน 
เพื9อใหเ้กิดประโยชนแ์ก่สถาบนั 

แสดงสมรรถนะระดบัที9 3 และยืน
หยดัเพื9อความถูกตอ้ง โดยมี
พฤติกรรมบ่งชีL  เช่น 
� ยืนหยดัเพื9อความถูกตอ้งโดยมุ่ง
พิทกัษผ์ลประโยชนข์องสถาบนั แม้
ตกอยูใ่นสถานการณ์ที9อาจ
ยากลาํบาก 
� กลา้ตดัสินใจ ปฏิบตัิหนา้ที9
ราชการดว้ยความถกูตอ้ง เป็นธรรม
แมอ้าจก่อความไม่พึงพอใจใหแ้ก่ผู ้
เสียประโยชน ์

แสดงสมรรถนะระดบัที9 4 และ
อุทิศตนเพื9อความยตุิธรรมและ
ประโยชนข์องเพื9อนมนุษยเ์ป็นกิจ
ที9หนึ9ง โดยมีพฤติกรรมบ่งชีL  เช่น 
� ยืนหยดัพิทกัษผ์ลประโยชน์
และชื9อเสียงสถาบนัแมใ้น
สถานการณ์ที9อาจเสี9ยงต่อความ
มั9นคงในตาํแหน่งหนา้ที9การงาน
หรืออาจเสี9ยงภยัต่อชีวิต 
� เสียสละ ทุ่มเท เพื9อองคก์ร
และส่วนรวม 
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สมรรถนะหลกั (Core competency) 
C2 มุ่งเน้นผู้รับบริการ  : ความตั!งใจและความพยายามในการให้บริการแก่ ผู้มสี่วนได้ส่วนเสีย ที#มาตดิต่อ 

ระดบัสมรรถนะ 

ระดบั 1 ระดบั 2 ระดบั 3 ระดบั 4 ระดบั 5 
สามารถใหบ้ริการตามที9
ผูร้ับบริการตอ้งการไดด้ว้ยความ
เตม็ใจ โดยมีพฤติกรรมบ่งชีL  เช่น 
� ใหก้ารบริการที9เป็นมิตรสุภาพ 
� ใหข้อ้มูล ข่าวสารที9ถกูตอ้ง 
ชดัเจนแก่ผูร้ับบริการ 
� แจง้ใหผู้ร้ับบริการทราบความ
คืบหนา้ในการดาํเนินเรื9อง หรือ
ขัLนตอนงานต่างๆ ที9ใหบ้ริการอยู ่
� ประสานงานภายในหน่วยงาน
และกบัหน่วยงานอื9นที9เกี9ยวขอ้ง 
เพื9อใหผู้ร้ับบริการไดร้ับบริการที9
ต่อเนื9องและรวดเร็ว 
 
 

แสดงสมรรถนะระดบัที9 1 และ
ช่วยแกป้ัญหาใหแ้ก่ผูร้ับบริการ 
โดยมีพฤติกรรมบ่งชีL  เช่น 
� รับเป็นธุระช่วยแกป้ัญหาหรือ
หาแนวทางแกไ้ขปัญหาที9เกิดขึLน
แก่ผูร้ับบริการ อยา่งรวดเร็ว ไม่
บ่ายเบี9ยง ไม่แกต้วัหรือปัดภาระ 
� ดูแลใหผู้ร้ับบริการไดร้ับ
ความพึงพอใจ และนาํขอ้ขดัขอ้ง
ใดๆ ในการใหบ้ริการไป
พฒันาการใหบ้ริการใหด้ียิ9งขึLน 

แสดงสมรรถนะระดบัที9 2 และ
ใหบ้ริการที9เกินความคาดหวงั แม้
ตอ้งใชเ้วลาหรือความพยายาม
อยา่งมาก โดยมีพฤติกรรมบ่งชีL  
เช่น 
� ใหเ้วลาแก่ผูร้ับบริการเป็น
พิเศษ เพื9อช่วยแกป้ัญหาใหแ้ก่
ผูร้ับบริการ 
� ใหข้อ้มูล ข่าวสาร ที9เกี9ยวขอ้ง
กบังานที9กาํลงัใหบ้ริการอยู ่ซึ9 ง
เป็นประโยชน ์แก่ผูร้ับบริการ 
แมว้า่รับบริการจะไม่ไดถ้ามถึง 
หรือไม่ทราบมาก่อน 
� นาํเสนอวิธีการในการ
ใหบ้ริการที9ผูร้ับบริการจะไดร้ับ
ประโยชนส์ูงสุด 

แสดงสมรรถนะระดบัที9 3 
และเขา้ใจและใหบ้ริการที9
ตรงตามความตอ้งการที9
แทจ้ริงของผูร้ับบริการได ้
โดยมีพฤติกรรมบ่งชีL  เช่น 
� เขา้ใจ หรือพยายามทาํ
ความเขา้ใจดว้ยวิธีการต่างๆ 
เพื9อใหบ้ริการไดต้รงตาม
ความตอ้งการที9แทจ้ริงของ
ผูร้ับบริการ 
� ใหค้าํแนะนาํที9เป็น
ประโยชนแ์ก่ผูร้ับบริการ เพื9อ
ตอบสนองความจาํเป็นหรือ
ความตอ้งการที9แทจ้ริงของ
ผูร้ับบริการ 
� เป็นแบบอยา่งในการ
ใหบ้ริการแก่ผูร้ับบริการดว้ย
ความเตม็ใจ 

แสดงสมรรถนะระดบัที9 4 และใหบ้ริการ
ที9เป็นประโยชนอ์ยา่งแทจ้ริงใหแ้ก่
ผูร้ับบริการโดยมีพฤติกรรมบ่งชีL  เช่น 
� คิดถึงผลประโยชนข์องผูร้ับบริการใน
ระยะยาว และพร้อมที9จะเปลี9ยนวิธีหรือ
ขัLนตอนการใหบ้ริการเพื9อประโยชนส์ูงสุด
ของผูร้ับบริการ 
� เป็นที9ปรึกษาที9มีส่วนช่วยในการ
ตดัสินใจที9ผูร้ับบริการไวว้างใจ 
� สามารถใหค้วามเห็นที9แตกต่างจาก
วิธีการ/ขัLนตอนที9ผูร้ับบริการตอ้งการให้
สอดคลอ้งกบัความจาํเป็นปัญหา โอกาส 
เพื9อเป็นประโยชนอ์ยา่งแทจ้ริงของ
ผูร้ับบริการ 
� สร้างแรงบนัดาลใจในเรื9องการบริการ
แก่ผูอ้ื9นได ้
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สมรรถนะหลกั (Core competency) 
C3 การทํางานเป็นทีม :ความตั!งใจที#จะทํางาร่วมกบัผู้อื#นเป็นส่วนหนึ#งของทีมงาน หน่วยงานหรือสถาบัน รวมทั!งความสามารถในการสร้างและรักษาสัมพันธ์ภาพกบัสมาชิกในทีม  

ระดบัสมรรถนะ 

ระดบั 1 ระดบั 2 ระดบั 3 ระดบั 4 ระดบั 5 
ทาํหนา้ที9ของตนในทีมใหส้าํเร็จ 
โดยมีพฤติกรรมบ่งชีL  เช่น 
� สนบัสนุนการตดัสินใจของทีม 
และทาํงานในส่วนที9ตนไดร้ับ
มอบหมาย 
� รายงานใหส้มาชิกทราบความ
คืบหนา้ของการดาํเนินงานของทีม 
� ใหข้อ้มูลที9เป็นประโยชนต์่อ
การทาํงานของทีม 
�  

แสดงสมรรถนะระดบัที9 1 และให้
ความร่วมมือในการทาํงานกบั
เพื9อนร่วมงาน โดยมีพฤติกรรม
บ่งชีL  เช่น 
� สร้างสมัพนัธ์ เขา้กบัผูอ้ื9นใน
กลุ่มไดด้ี 
� ใหค้วามร่วมมือกบัผูอ้ื9นใน
ทีมดว้ยดี 
� กล่าวถึงเพื9อนร่วมงานในเชิง
สร้างสรรคแ์ละแสดงความเชื9อมั9น
ในศกัยภาพของเพื9อนร่วมทีม ทัLง
ต่อหนา้และลบัหลงั 
 
 
 

แสดงสมรรถนะระดบัที9 2 และ
ประสานความร่วมมือของสมาชิก
ในทีม โดยมีพฤติกรรมบ่งชีL  เช่น 
� รับฟังความเห็นของสมาชิก
ในทีม และเตม็ใจเรียนรู้จากผูอ้ื9น 
� ตดัสินใจหรือวางแผนร่วมกนั
ในทีมจากความคิดเห็นของเพื9อน
ร่วมทีม 
� ประสานและส่งเสริม
สมัพนัธภาพอนัดีในทีม เพื9อ
สนบัสนุนการทาํงานร่วมกนัใหม้ี
ประสิทธิภาพยิ9งขึLน 
 

แสดงสมรรถนะระดบัที9 3 และ
สนบัสนุนช่วยเหลือเพื9อนร่วมทีม 
เพื9อใหง้านประสบความสาํเร็จ โดย
มีพฤติกรรมบ่งชีL  เช่น 
� ยกยอ่ง และใหก้าํลงัใจเพื9อน
ร่วมทีมอยา่งจริงใจ 
� ใหค้วามช่วยเหลือเกืLอกลูแก่
เพื9อนร่วมทีมแมไ้ม่มีการร้องขอ 
� รักษามิตรภาพอนัดีระหวา่ง
เพื9อนร่วมทีม เพื9อช่วยเหลือกนัใน
วาระต่างๆ ใหง้านสาํเร็จ 

แสดงสมรรถนะระดบัที9 4 และ
สามารถนาํทีมใหป้ฏิบตัิภารกิจให้
ไดผ้ลสาํเร็จ โดยมีพฤติกรรมบ่งชีL  
เช่น 
� เสริมสร้างความสามคัคีในทีม 
โดยไม่คาํนึงความขอบหรือไม่
ชอบส่วนตน 
� คลี9คลาย หรือแกไ้ขขอ้ขดัแยง้
ที9เกิดขึLนในทีม 
� ประสานสมัพนัธ์ สร้างขวญั
กาํลงัใจของทีมเพื9อปฏิบตัิภารกิจ
ของส่วนราชการใหบ้รรลุผล 
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สมรรถนะหลกั (Core competency) 
C4 ความเชี#ยวชาญในงานอาชีพ : ความสนใจใฝ่รู้ สั#งสมความรู้ความสามารถของตนในการปฏิบัตหิน้าที#ด้วยการศึกษา ค้นคว้าและพฒันาตนเองอย่างต่อเนื#อง จนสามารถประยุกต์ใช้
ความรู้ ประสบการณ์ เข้ากบัการปฏิบัตงิานให้เกดิผลสัมฤทธิQ 
 

ระดบัสมรรถนะ 

ระดบั 1 ระดบั 2 ระดบั 3 ระดบั 4 ระดบั 5 
แสดงความสนใจและ
ติดตามความรู้ใหม่ๆ ใน
สาขาอาชีพของตน หรือที9
เกี9ยวขอ้ง โดยมีพฤติกรรม
บ่งชีL  เช่น 
� ศึกษาหาความรู้ สนใจ
เทคโนโลยีและองคค์วามรู้
ใหม่ๆ ในสาขาอาชีพของตน 
� พฒันาความรู้ ความ 
สามารถของตนใหด้ียิ9งขึLน 
� ติดตามเทคโนโลยี และ
ความรู้ใหม่ๆ อยูเ่สมอดว้ย
การสืบคน้ขอ้มลูจากแหล่ง
ต่างๆ ที9จะเป็นประโยชนต์่อ
การปฏิบตัิราชการ 

แสดงสมรรถนะระดบัที9 1 และมี
ความรู้ในวิชาการ และเทคโนโลยี
ใหม่ๆ ในสาขาอาชีพของตนเอง โดย
มีพฤติกรรมบ่งชีL  เช่น 
� รอบรู้ในเทคโนโลยีหรือองค์
ความรู้ใหม่ๆ ในสาขาอาชีพของตน
หรือที9เกี9ยวขอ้ง ซึ9 งอาจมีผลกระทบ
ต่อการปฏิบตัิหนา้ที9ราชการของตน 
� รับรู้ถึงแนวโนม้วิทยาการที9
ทนัสมยั และเกี9ยวขอ้งกบังานของตน
อยา่งต่อเนื9อง 

แสดงสมรรถนะระดบัที9 2 และสามารถ
นาํความรู้วิทยาการ หรือเทคโนโลยี
ใหม่ๆ มาปรับใชก้บัการปฏิบตัิหนา้ที9
ราชการ โดยมีพฤติกรรมบ่งชีL  เช่น 
� สามารถนาํวิชาการ ความรู้ หรือ
เทคโนโลยีใหม่ๆ มาประยกุตใ์ชใ้นการ
ปฏิบตัิหนา้ที9ราชการได ้
� สามารถแกไ้ขปัญหาที9อาจเกิดจาก
การนาํเทคโนโลยีใหม่มาใชใ้นการ
ปฏิบตัิหนา้ที9ราชการได ้
 

แสดงสมรรถนะระดบัที9 3 และ
ศึกษา พฒันาตนเองใหม้ีความรู้ 
และความเชี9ยวชาญในงานมากขึLน 
ทัLงในเชิงลึก และเชิงกวา้งอยา่ง
ต่อเนื9อง โดยมีพฤติกรรมบ่งชีL  เช่น 
� มีความรู้ ความเชี9ยวชาญใน
เรื9องที9มีลกัษณะเป็นสหวิทยาการ
และสามารถนาํความรู้ไปปรับ
ใชไ้ดอ้ยา่งกวา้งขวาง 
� สามารถนาํความรู้เชิงบูรณา
การของตนไปใชใ้นการสร้าง
วิสยัทศัน ์เพื9อการปฏิบตัิงานใน
อนาคต 

แสดงสมรรถนะระดบัที9 4 และ
สนบัสนุนการทาํงานของคนใน
หน่วยงานที9เนน้ความเชี9ยวชาญ
ในวิทยาการดา้นต่างๆ โดยมี
พฤติกรรมบ่งชีL  เช่น 
� สนบัสนุนใหเ้กิดบรรยากาศ
แห่งการพฒันาความเชี9ยวชาญ
ในองคก์ร ดว้ยการจดัสรร
ทรัพยากร เครื9องมือ อุปกรณ์ที9
เอืLอต่อการพฒันา 
� บริหารจดัการใหห้น่วยงาน
นาํเทคโนโลยี ความรู้ หรือ
วิทยาการใหม่ๆ มาใชใ้นการ
ปฏิบตัิหนา้ที9ราชการในงาน
อยา่งต่อเนื9อง 
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สมรรถนะหลกั (Core competency) 
C5 การมุ่งผลสัมฤทธิQ : ความมุ่งมั#นที#จะปฏิบัตหิน้าที#ราชการให้ดหีรือให้เกนิมาตรฐานที#มอียู่ การสร้างพฒันาผลงานหรือกระบวนการปฏิบัตงิานตามเป้าหมายที#ยาก และท้าทาย ชนิดที#
อาจไม่เคยมผีู้ใดสามารถกระทาํได้มาก่อน 

ระดบัสมรรถนะ 

ระดบั 1 ระดบั 2 ระดบั 3 ระดบั 4 ระดบั 5 
แสดงความพยายามในการปฏิบตัิ
หนา้ที9ราชการใหด้ี โดยมี
พฤติกรรมบ่งชีL  เช่น 
� พยายามทาํงานในหนา้ที9ให้ถูกตอ้ง 

� พยายามปฏิบตัิงานใหแ้ลว้เสร็จ
ตามกาํหนดเวลา 
� มานะอดทน ขยนัหมั9นเพียรใน
การทาํงาน 
� แสดงออกวา่ตอ้งการทาํงานให้
ไดด้ีขึLน เช่น ถามถึงวิธีการ หรือขอ
คาํแนะนาํอยา่งกระตือรือร้น 
� แสดงความเห็นในเชิงปรับปรุง
พฒันาเมื9อเห็นความสูญเปล่าหรือ
หยอ่นประสิทธิภาพในงาน 
 

แสดงสมรรถนะระดบัที9 1 และ
สามารถทาํงานไดผ้ลงานตาม
เป้าหมายที9วางไว ้โดยมี
พฤติกรรมบ่งชีL  เช่น 
� กาํหนดมาตรฐานหรือ
เป้าหมายในการทาํงาน เพื9อใหไ้ด้
ผลงานที9ดี 
� ติดตามและประเมินผลงาน
ของตน โดยเทียบเคียงกบัเกณฑ์
มาตรฐาน 
� ทาํงานไดต้ามเป้าหมายที9
ผูบ้งัคบับญัชากาํหนดหรือเป้าหมาย
ของหน่วยงานที9รับผดิชอบ 
� มีความละเอียดรอบคอบ เอาใจ

ใส่ ตรวจตราความถูกตอ้ง เพื9อให้
ไดง้านที9มีคุณภาพ 

แสดงสมรรถนะระดบัที9 2 และ
สามารถปรับปรุงวิธีการทาํงาน
เพื9อใหไ้ดผ้ลงานที9มีประสิทธิภาพ
มากยิ9งขึLน โดยมีพฤติกรรมบ่งชีL  
เช่น 
� ปรับปรุงวิธีการที9ทาํให้
ทาํงานไดด้ีขึLน เร็วขึLน มีคุณภาพดี
ขึLน มีประสิทธิภาพมากขึLน หรือ
ทาํใหผู้ร้ับบริการพึงพอใจมากขึLน 
� เสนอหรือทดลองวิธีการ
ทาํงานแบบใหม่ที9คาดวา่จะทาํให้
งานมีประสิทธิภาพมากขึLน 

แสดงสมรรถนะระดบัที9 3 และ
สามารถกาํหนดเป้าหมาย รวมทัLง
พฒันาวิธีการทาํงาน เพื9อใหไ้ด้
ผลงานที9โดดเด่น หรือแตกต่างอยา่ง
มีนยัสาํคญั โดยมีพฤติกรรมบ่งชีL  
เช่น 
� กาํหนดเป้าหมายที9ทา้ทาย และ
เป็นไปไดย้าก เพื9อใหไ้ดผ้ลงานที9ดี
กวา่เดิมอยา่งเห็นไดช้ดั 
� พฒันาระบบ ขัLนตอน วิธีการ
ทาํงาน เพื9อใหไ้ดผ้ลงานที9โดดเด่น 
หรือแตกต่างไม่เคยมีใครทาํไดม้า
ก่อน 
 

แสดงสมรรถนะระดบัที9 4  
และกลา้ตดัสินใจภายใตก้ารบริหาร
ความเสี9ยงแมว้า่การตดัสินใจนัLนจะ
มีความเสี9ยง เพื9อใหบ้รรลุเป้าหมาย
ของหน่วยงาน โดยมีพฤติกรรมบ่งชีL  
เช่น 
� ตดัสินใจได ้โดยมีการคาํนวณ
ผลไดผ้ลเสียอยา่งชดัเจน และ
ดาํเนินการเพื9อใหภ้าครัฐและ
ประชาชนไดป้ระโยชน์สูงสุด 
� บริหารจดัการและทุ่มเทเวลา 
ตลอดจนทรัพยากร ใหไ้ดป้ระโยชน์
สูงสุดต่อภารกิจตามที9วางแผนไว ้
� กระตุน้ใหผู้ร้่วมงานมีแรง
บนัดาลใจในการทาํงานเพื9อมุ่ง
ผลสมัฤทธิB องคก์ร 

 




