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การเป็ นผูน้ าในการเปลี่ยนแปลง
(Change Leadership- CL)
คาจากัดความ: ความตั้งใจและความสามารถในการกระตุน้ ผลักดันบุ คลากร กลุ่มคน องค์กร หรือหน่ วยงานต่ างๆ ที่ เกี่ยวข้องให้เกิดความต้องการในการปรั บเปลี่ยน หรื อ
เปลี่ยนแปลงไปในแนวทางที่เป็ นประโยชน์แก่หน่ วยงาน องค์กร ประชาชน สังคม หรือประเทศชาติ รวมถึงความสามารถในการดาเนิ นการถ่ายทอด ชี้ แจง และสื่อสารให้ผูอ้ ื่นรับรู ้
เข้าใจ ยอมรับ และดาเนิ นการให้การปรับเปลี่ยนหรือการเปลี่ยนแปลงนั้นๆ เกิดขึ้ นจริง
ระดับที่ 0: ไม่แสดงสมรรถนะด้านนี้ อย่างชัดเจน
ระดับที่ 1: เห็นความจาเป็ น ความสาคัญ และประโยชน์ของการปรับเปลี่ยน หรือการเปลี่ยนแปลง
• เห็นความจาเป็ น ความสาคัญ และประโยชน์ของการปรับเปลี่ยน และสามารถกาหนดทิศทางและขอบเขตของการปรับเปลี่ยน/การเปลี่ยนแปลงที่ควรเกิดขึ้ นภายในองค์กรได้
• เข้า ใจและยอมรับถึ งความจาเป็ น ทิ ศ ทางและขอบเขตของการปรับ เปลี่ ยน /เปลี่ ยนแปลง และตั้งใจในการเรี ยนรูเ้ พื่อให้ส ามารถปรับ ตัวให้สอดคล้องกับการปรับ เปลี่ ยน/
เปลี่ยนแปลงนั้นได้
• กล้าเสนอความคิดเห็น วิธีการ หรือแนวทางปฏิบต
ั ิที่แตกต่างไปจากวิธีการเดิมขององค์กร เพื่อปรับเปลี่ยนหรือเปลี่ยนแปลงการดาเนิ นงานของหน่ วยงาน หรือองค์กรให้สอดรับ
กับการเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้ น
ระดับที่ 2: แสดงสมรรถนะระดับที่ 1 และช่วยเหลือ สนับสนุนให้ผอู ้ ื่นเข้าใจ และยอมรับการปรับเปลี่ยนหรือการเปลี่ยนแปลงที่จะเกิดขึ้ น
• ช่วยเหลือและสนับสนุ นให้ผอ
ู ้ ื่นเข้าใจถึงการปรับเปลี่ยนที่เกิดขึ้ นทั้งภายในและนอกองค์กร และอธิบายให้เข้าใจถึงความจาเป็ น ความสาคั ญ และประโยชน์ของการปรับเปลี่ยน
นั้นๆ
• หาวิธีการจูงใจให้ผอ
ู ้ ื่นดาเนิ นการเปลี่ยนแปลง หรือปรับเปลี่ยนแนวทางการดาเนิ นงานต่างๆ ของตนเอง เพื่อให้มีผลสัมฤทธิ์ของงานที่สูงขึ้ น
• สนั บ สนุ น ความพยายามในการปรับ เปลี่ ยนหน่ ว ยงาน องค์ก ร หรื อ หน่ ว ยงานต่ า งๆ ที่ เ กี่ ย วข้อ ง พร้อ มทั้งเสนอแนะวิ ธี ก ารที่ จ ะช่ ว ยให้ก ารปรับ เ ปลี่ ย นด าเนิ น ไปอย่ า งมี
ประสิทธิภาพมากขึ้ น
ระดับที่ 3: แสดงสมรรถนะระดับที่ 2 และกระตุน้ และสร้างแรงจูงใจให้ผอู ้ ื่นกล้าเปลี่ยนแปลงเพื่อทาสิ่งใหม่ๆ ให้แก่หน่วยงาน หรือองค์กร
• กระตุน
้ ผลักดัน และสร้างแรงจูงใจให้ผอู ้ ื่นมีลกั ษณะของความเป็ นผูน้ ากล้าเปลี่ยนแปลงเพื่อทาสิ่งใหม่ๆ ให้เกิดขึ้ นในหน่ วยงาน หรือองค์กร
• กระตุน
้ และสร้างแรงจูงใจให้ผอู ้ ื่นเห็นความสาคัญ และยอมรับของการปรับเปลี่ยนที่เกิดขึ้ น เพื่อให้เกิดความร่วมแรงร่วมใจและดาเนิ นการให้การเปลี่ยนแปลงนั้นๆ เกิดขึ้ นจริง
• เน้นยา้ สื่อสาร และสร้างความชัดเจนโดยการอธิบายสาเหตุ ความจาเป็ น ประโยชน์ ฯลฯ ของการปรับเปลี่ยนที่เกิดขึ้ นอยูเ่ สมอ
ระดับที่ 4: แสดงสมรรถนะระดับที่ 3 และเตรียมแผนการปรับเปลี่ยนอย่างเป็ นระบบ
• เตรียมแผนการที่เป็ นขัน
้ เป็ นตอนที่ชดั เจนและปฏิบตั ิได้จริงให้องค์กร หรือหน่ วยงานต่างๆ ที่เกี่ยวข้องสามารถรับมือกับการเปลี่ยนแปลงนั้นๆ ได้อย่างมีประสิทธิภาพ
• สร้างแรงจูงใจให้ผส
ู ้ นับสนุ นและสร้างการยอมรับจากผูท้ า้ ทายให้เห็นโทษของการนิ่ งเฉยและเห็นถึงประโยชน์ของการเปลี่ยนแปลงจากสภาวการณ์ปัจจุบนั และอยากมีส่วนร่วมใน
การเปลี่ยนแปลงนั้น
ระดับที่ 5: แสดงสมรรถนะระดับที่ 4 และเป็ นผูน้ าการเปลี่ยนแปลงขององค์กร และผลักดันให้เกิดการปรับเปลี่ยนอย่างแท้จริง และมีประสิทธิภาพสูงสุด
• เป็ นผูน
้ าในการปรับเปลี่ยนทั้งขององค์กร และหน่ วยงานต่างๆ ที่เกี่ยวข้อง รวมถึงผลักดันให้การปรับเปลี่ยนดาเนิ นไปได้อย่างราบรื่นและประสบความสาเร็จด้วยวิธีดาเนิ นการที่
เหมาะสม
• วิเคราะห์ทิศทาง กลยุทธ์ นโยบาย และผลกระทบต่างๆ ในภาพรวมทั้งทางสังคม การเมือง เศรษฐกิจ อุตสาหกรรม เป็ นต้น เพื่อกาหนดแผนกลยุทธ์ขององค์กรในการ
ปรับเปลี่ยน หรือการเปลี่ยนแปลงให้สอดคล้องกับสถานการณ์ของประเทศหรือสภาวการณ์ปัจจุบนั
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ความสามารถในการเป็ นผูน้ า
(Leadership- LEAD)
คาจากัดความ: ความตั้งใจหรือความสามารถในการเป็ นผูน้ าของกลุ่มคน หรือทีมงาน ตลอดจนสามารถปกครอง ดูแล และให้ความช่วยเหลือ รวมถึงสามารถกาหนด ทิศทาง
วิสยั ทัศน์ กลยุทธ์ แผนงาน เป้ าหมาย และวิธีการทางานต่างๆ ให้ผใู ้ ต้บงั คับบัญชาหรือทีมงานปฏิบตั ิงานได้อย่างราบรื่น เต็มประสิทธิภ าพและบรรลุวตั ถุประสงค์ขององค์กร
ระดับที่ 0: ไม่แสดงสมรรถนะด้านนี้ อย่างชัดเจน
ระดับที่ 1: บริหารการประชุมได้ดีและคอยแจ้งข่าวสารความเป็ นไปแก่ผทู ้ ี่เกี่ยวข้องอยูเ่ สมอ
• กาหนดประเด็นหัวข้อการปะชุม วัตถุประสงค์ ตลอดจนควบคุมเวลาและแจกแจงหน้าที่รบ
ั ผิดชอบให้แก่บุคคลในกลุ่มได้อย่างมีประสิทธิภาพ โดยการประชุมในที่นี้อาจเป็ นการ
ประชุมอย่างเป็ นทางการ หรือไม่เป็ นทางการก็ได้
• หมัน
่ แจ้งข่าวสารความเป็ นไปรวมทั้งเหตุผลให้ผบู ้ งั คับบัญชารับทราบอยูเ่ สมอแม้ไม่จาเป็ นต้องกระทา เพื่อให้มีความเข้าใจตรงกันนาไปสู่ การปฏิบตั ิงานในทิศทางเดียวกัน
• แจ้งให้สมาชิกในกลุ่มทราบข่าวสารความเป็ นไป ตลอดจนผลกระทบที่อาจได้รบ
ั เหตุผลการตัดสินใจ แม้จะไม่จาเป็ นต้องแจ้งให้ทราบก็ได้
ระดับที่ 2: แสดงสมรรถนะระดับที่ 1 และเป็ นผูน้ าในการทางานของกลุ่มและสร้างเสริมประสิทธิภาพ และประสิทธิผลในการปฏิบตั ิงานของกลุ่ม
• ก าหนดเป้ า หมาย ทิ ศ ทางที่ ชัดเจน เลื อ กใช้ค นให้เหมาะกับ งานหรื อ ใช้วิ ธี ก ารอื่ น ๆ เพื่ อ สร้า งสภาพแวดล้อ มในการทางานที่ ส่ งเสริ ม ให้ก ระบวน การปฏิบัติงานในกลุ่ ม มี
ประสิทธิภาพหรือประสิทธิผลยิง่ ขึ้ น
• กล่าวคาชมเชย หรือให้ขอ้ คิดเห็นติชมที่สร้างสรรค์ เพื่อส่งเสริมให้กลุ่มทางานอย่างมีประสิทธิภาพ
• ลงมือกระทาการเป็ นตัวอย่างเพื่อช่วยให้กลุ่มปฏิบต
ั ิหน้าที่ได้อย่างเต็มประสิทธิภาพ
• เลือกคนให้เหมาะกับงาน และกาหนดผลลัพธ์ที่ชด
ั เจนในแต่ละงานที่มอบหมาย เพื่อช่วยสร้างเสริมให้กลุ่มทางานได้ดีขนหรื
ึ้ อมีประสิทธิภาพขึ้ น
• สร้างขวัญกาลังใจในการปฏิบต
ั ิงาน หรือให้โอกาสผูใ้ ต้บงั คับบัญชาในการแสดงศักยภาพการทางานอย่างเต็มที่ เพื่อเสริมประสิทธิภาพ
ระดับที่ 3: แสดงสมรรถนะระดับที่ 2 และเป็ นที่ปรึกษาและให้การดูแลช่วยเหลือผูใ้ ต้บงั คับบัญชา หรือสมาชิกในกลุ่ม
• ปกป้ องชื่อเสียงของกลุ่ม สมาชิกในกลุ่ม หรือบุคลากรในความดูแล
• ดูแล และช่วยเหลือให้ผใู ้ ต้บงั คับบัญชา สมาชิกในกลุ่ม หรือบุคลากรในความดูแลเข้าใจและปรับตัวรับการปรับเปลี่ยนที่จาเป็ นภายในองค์ก รได้
• รับฟั งประเด็นปั ญหา และรับเป็ นที่ปรึกษาในการดูแลผูใ้ ต้บงั คับบัญชา สมาชิกในกลุ่ม หรือบุคลากรในความดูแลให้สามารถปฏิบต
ั ิงานด้วยความสุขและมีประสิทธิภาพสูงสุด
• จัดหาบุคลากร ทรัพยากร หรือข้อมูลที่สาคัญต่างๆ มาให้ในการปฏิบต
ั ิงานให้บรรลุตามเป้ าหมายเพื่อให้การสนับสนุ นที่จาเป็ นและเป็ นประโยชน์แก่ผูใ้ ต้บงั คับบัญชา สมาชิกใน
กลุ่ม หรือบุคลากรในความดูแล
ระดับที่ 4: แสดงสมรรถนะระดับที่ 3 และประพฤติตนสมกับเป็ นผูน้ า และเป็ นแบบอย่างที่ดี (Role Model) แก่ผใู ้ ต้บงั คับบัญชา หรือสมาชิกในกลุ่ม
• สร้างค่านิ ยม ธรรมเนี ยมปฏิบต
ั ิที่ดีประจากลุ่ม หน่ วยงาน หรือองค์กร และประพฤติตนเป็ นแบบอย่างที่ดีแก่ผใู ้ ต้บงั คับบัญชา
• บริหารจัดการหน่ วยงาน หรือองค์กรด้วยความเป็ นธรรม และยึดหลักธรรมาภิบาล (Good Governance) (นิ ติธรรม คุณธรรม โปร่งใส ความมีส่วนร่วม ความรับผิดชอบ ความ
คุม้ ค่า) ในการปกครองผูใ้ ต้บงั คับบัญชา
• กล้าคิด และกล้าที่จะตัดสินใจในการดาเนิ นงานต่างๆ โดยอยูบ
่ นพื้ นฐานของข้อมูลที่เหมาะสมและรับผิดชอบกับสิ่งต่างๆ ที่เกิดขึ้ น
ระดับที่ 5: แสดงสมรรถนะระดับที่ 4 และสื่อสารวิสยั ทัศน์ที่มีพลังเพื่อนาผูใ้ ต้บงั คับบัญชาและองค์กรให้ประสบความสาเร็จในระยะยาว
• สื่อสารวิสย
ั ทัศน์ที่มีพลัง สามารถรวมใจคนและสร้างแรงบันดาลใจให้ผใู ้ ต้บงั คับบัญชาสามารถปฏิบตั ิงานให้ภารกิจสาเร็จลุล่วงไปได้จริง
• เป็ นผูน
้ าในการปรับเปลี่ยน พัฒนา หรือสร้างสรรค์สิ่งใหม่ๆ ให้องค์กร และผลักดันให้องค์กรก้าวไปสู่การเปลี่ ยนแปลงที่ ราบรื่ นและประส บความสาเร็ จด้วยกลยุทธ์และ
วิธีดาเนิ นการที่เหมาะสมกับวัฒนธรรมและบริบทขององค์กร
• เล็งเห็นความเปลี่ยนแปลงที่จะเกิดขึ้ นในอนาคต มีวิสย
ั ทัศน์และเตรียมกลยุทธ์ให้องค์กรไว้รบั มือการเปลี่ยนแปลงเหล่านั้น
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ความสามารถในการพัฒนาคน
(Developing and Coaching- DC)
คาจากัดความ: ความตั้งใจหรือความสามารถในการส่งเสริม สนับสนุ น และการพัฒนาความรูค้ วามสามารถผูอ้ นื่ โดยมีเจตนามุ่งเน้นพัฒนาศักยภาพของบุคลากร ทั้งเพื่อ
ประโยชน์ของหน่ วยงาน องค์กร หรือประโยชน์ในงานของบุคคลเหล่านั้น
ระดับที่ 0: ไม่แสดงสมรรถนะด้านนี้ อย่างชัดเจน
ระดับที่ 1: เชื่อมั ่นว่าผูอ้ ื่นสามารถพัฒนาความรู ้ ความสามารถได้ หรือเปิ ดโอกาสให้ผอู ้ ื่นได้รบั การพัฒนา
• เปิ ดโอกาสและสนับสนุ นให้ผอ
ู ้ นื่ ได้พฒ
ั นาตนเองตามความประสงค์ เพื่อให้เกิดการเรียนรู ้ และพัฒนาความรู ้ ความสามารถของตนเอง
• แสดงความเชื่อมัน
่ ว่าผูอ้ ื่นสามารถจะเรียนรู ้ ปรับปรุงผลงาน และพัฒนาศักยภาพตนเองได้

ระดับที่ 2: แสดงสมรรถนะระดับที่ 1 และสอนงาน และให้คาแนะนาเกี่ยวกับวิธีปฏิบตั ิงาน
• สอนงานในรายละเอียด และให้คาแนะนาที่เฉพาะเจาะจงที่เกี่ยวกับวิธีการปฏิบต
ั ิงานโดยมุ่งพัฒนาขีดความสามารถของบุคคลนั้น
ระดับที่ 3: แสดงสมรรถนะระดับที่ 2 และให้เหตุผลประกอบการสอนและคาแนะนา และให้ความสนันสนุนในด้านต่างๆ เพื่อให้ปฏิบตั ิงานได้ง่ายขึ้ น
• ให้แนวทางที่เป็ นประโยขน์ หรือสาธิตวิธีปฏิบต
ั ิงานเพื่อเป็ นตัวอย่างในการปฏิบตั ิงานจริง พร้อมทั้งอธิบายเหตุผลประกอบการสอนและการพัฒนาบุคลากร
• ให้การสนับสนุ นและช่วยเหลือผูอ้ ื่นเพื่อให้งานง่ายขึ้ น โดยการสนับสนุ นด้านทรัพยากร อุปกรณ์ ข้อมูล หรือให้คาแนะนาในฐานะที่เป็ นผู เ้ ชี่ยวชาญในงานนั้นๆ
• จัดหาอุปกรณ์ เครื่องมือ และทรัพยากรต่างๆ ที่จาเป็ นและเป็ นประโยชน์ในการปฎิบต
ั ิงานของผูอ้ ื่น เพื่อส่งเสริมและสนับสนุ นให้ผอู ้ ื่น สามารถปฏิบตั ิงานในหน้าที่ได้ง่าย และดี
ขึ้ น
• ส่งเสริมให้มีการแลกเปลี่ยนเรียนรู ้ เพื่อให้โอกาสผูอ้ ื่นเสนอแนะวิธีการพัฒนาศักยภาพหรือความสามารถที่มีประสิทธิภาพมากขึ้ น
• เต็มใจให้การสนับสนุ น หรือการช่วยเหลือในภาคปฏิบต
ั ิ เพื่อให้มนั ่ ใจว่าผูอ้ ื่นสามารถพัฒนาความสามารถหรือศักยภาพของตนได้อย่างยัง่ ยื นและมีประสิทธิภาพสูงสุด
ระดับที่ 4: แสดงสมรรถนะระดับที่ 3 และให้คาติชมเรื่องผลงานอย่างตรงไปตรงมาและสร้างสรรค์เพื่อการพัฒนาที่ตอ่ เนื่อง
• ติชมผลการปฏิบต
ั ิงานอย่างตรงไปตรงมาและสร้างสรรค์ (Constructive Feedback) ทั้งด้านบวกและด้านลบโดยปราศจากอคติส่วนตัว เพื่อส่งเสริมให้มีการพัฒนาความรู ้
ความสามารถและปรับปรุงผลงานอย่างต่อเนื่ อง
• แสดงความคาดหวังในด้านบวกว่าบุคคลนั้นๆ จะสามารถพัฒนาตนเองให้ดีขนได้
ึ้ และให้คาแนะนาที่เฉพาะเจาะจง สอดคล้องกับบุคลิก ความสนใจ และความสามารถเฉพาะ
บุคคล เพื่อปรับปรุงพัฒนาความรูแ้ ละความสามารถได้อย่างเหมาะสม
• วางแผนการพัฒนาที่สอดคล้องกับจุดแข็ง และข้อจากัดของผูอ้ ื่นรวมทั้งดาเนิ นการติดตามผลอย่างสมา่ เสมอ เพื่อส่งเสริมการพัฒนาและปรับปรุ งในทางที่ดีขนอย่
ึ้ างต่อเนื่ อง
ระดับที่ 5: แสดงสมรรถนะระดับที่ 4 และการพัฒนาศักยภาพบุคลากรในระยะยาวเพื่อเพิ่มผลงานที่มีประสิทธิภาพต่อองค์กร
• มอบหมายงานที่เหมาะสม มีประโยชน์ และท้าทายความสามารถ มองหาโอกาสในการพัฒนาขีดความสามารถและประสบการณ์อื่นๆ เพื่อสนับสนุ นให้บุคลากรสามารถเรียนรู ้
และพัฒนาความสามารถได้อย่างต่อเนื่ องและในระยะยาว
• รณรงค์ ส่งเสริม และผลักดันให้มีแผนหรือโครงการพัฒนาความรูค
้ วามสามารถของบุคลากรอย่างเป็ นรูปธรรม เพื่อสร้างวัฒนธรรมองค์กรให้มีการส่งเสริมการเรียนรู ้ (Learning
Organization) อย่างเป็ นระบบ
• สร้างสรรค์ทางออก แนวทาง หรือสิ่งใหม่ๆ จากความเข้าใจในปั ญหาหรือความต้องการเบื้ องลึกของผูอ้ ื่น เพื่อให้การส่งเสริม พัฒนา หรือปรับปรุงศักยภาพหรือความสามารถของ
ผูอ้ ื่นอย่างแท้จริงในระยะยาว
• ผลักดันและสร้างเสริมให้เกิดบรรยากาศแห่งการเรียนรู ้ รวมถึงดาเนิ นการอย่างเป็ นรูปธรรม เพื่อรณรงค์ ส่งเสริม ผลักดัน แผนการพัฒนาทรั พยากรบุคคลในหน่ วยงานหรือ
องค์กรอย่างเป็ นระบบ
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การคิดเชิงกลยุทธ์
(Strategic Thinking- ST)
คาจากัดความ: ความสามารถในการคิด การทาความเข้าใจในเชิงสังเคราะห์ รวมถึงการมองภาพในเชิงกลยุทธ์หรือยุทธศาสตร์และการเชื่อมโยงวิสยั ทัศน์ในระยะยาวรวมถึงทฤษฎี
และแนวคิดต่างๆ ให้เข้ากับการปฏิบตั ิงานในชีวิตประจาวัน หรือให้ได้มาซึ่งกรอบความคิดหรือแนวความคิดใหม่ๆ อันเป็ นผลมาจากการสรุปรูป แบบ ประยุกต์แนวทางต่างๆ จาก
สถานการณ์หรือข้อมูลหลากหลาย และนานาทัศนะ ในระดับสูงยังรวมถึงความเข้าใจอย่างลึกซึ้ งถึงผลกระทบของปั จจัยภายนอกที่มีต่อกลยุทธ์และนโยบายขององค์กร
ระดับที่ 0: ไม่แสดงสมรรถนะด้านนี้ อย่างชัดเจน
ระดับที่ 1: เข้าใจและปรับตัวให้สอดคล้องกับกลยุทธ์ของงานของตน
• เข้าใจและปฏิบต
ั ิตนให้เหมาะสมสอดคล้องกับกลยุทธ์ วัตถุประสงค์ หรือเป้ าหมายของในการปฏิบตั ิภารกิจในงานของตนได้
• จัดลาดับความสาคัญของงานประจาวันของตนให้สอดคล้องกับเป้ าหมายของหน่ วยงานของตนได้
ระดับที่ 2: แสดงสมรรถนะระดับที่ 1 และประยุกต์ความเข้าใจและเชื่อมโยงสิ่งที่ตนปฏิบตั ิอยูใ่ นงานเข้ากับเป้ าหมายใหญ่ของหน่วยงานที่ตนรับผิดชอบหรือขององค์กร
• ประเมินและเชื่อมโยงการปฏิบต
ั ิภารกิจประจาวันให้เข้ากับบริบทของกลยุทธ์ของหน่ วยงาน โดยพิจารณาว่า กิจกรรมงานหรือวัตถุประสงค์ในเป้ าหมายระยะสั้นนั้นสามารถจะ
ช่วยให้บรรลุเป้ าหมายของหน่ วยงานได้ดว้ ยหรือไม่
• สามารถประยุกต์ความเข้าใจ รูปแบบ ประสบการณ์และบทเรียนต่างๆ มาใช้กาหนดข้อเสนอหรือแนวทาง (Implication) เชิงกลยุทธ์ที่สนับสนุ นให้หน่ วยงานที่รบ
ั ผิดชอบบรรลุ
ภารกิจที่กาหนดไว้
ระดับที่ 3: แสดงสมรรถนะระดับที่ 2 และประยุกต์ประสบการณ์ ทฤษฎี หรือแนวคิดซับซ้อนมาปรับหรือกาหนดกลยุทธ์ในหน่วยงานที่ตนรับผิดชอบหรือองค์กร
• ประยุกต์ทฤษฎี หรือแนวคิดซับซ้อนที่มีฐานมาจากองค์ความรูห
้ รือข้อมูลเชิงประจักษ์ ในการคิดและพัฒนาเป้ าหมายหรือกลยุทธ์ในการปฏิบตั ิ งานขององค์กรหรือหน่ วยงานที่
ตนดูแลรับผิดชอบอยู่
• ประยุกต์ Best Practice หรือผลการวิจยั ต่างๆ มากาหนดโครงการหรือแผนงานที่มีผลสัมฤทธิ์และมีประโยชน์ต่อองค์กรหรือหน่ วยงานที่ตนดูแลรับผิดชอบอยู่
• กาหนดประเด็นต่างๆ ปั ญหาอุปสรรค หรือโอกาสต่างๆ ที่เกี่ยวข้องกับงาน แล้วประยุกต์ประสบการณ์ บทเรียนในอดีต ฯลฯ มาปรับกลยุทธ์และวิ ธีการทางานของตนหรือ
หน่ วยงานเพื่อให้บรรลุเป้ าหมายที่กาหนดไว้
ระดับที่ 4: เข้าใจถึงผลกระทบต่างๆ ที่ผลต่อหน่วยงาน หรือองค์กร และเตรียมการรองรับ
• คาดการณ์ถึงทิศทาง แนวโน้มในอนาคต และผลกระทบต่างๆ ตลอดจนการเปลี่ยนแปลงต่างๆ ที่อาจส่งผลกระทบต่อหน่ วยงาน หรือองค์กรและกาหนดแผนกลยุทธ์ไว้รองรับ
• ประเมินและสังเคราะห์สถานการณ์ ประเด็น หรือปั ญหาทางเศรษฐกิจ สังคม การเมืองภายในประเทศและต่างประเทศที่ซบ
ั ซ้อนด้วยกรอบแนวคิดและวิ ธพี ิจารณาแบบมองภาพ
องค์รวม เพื่อใช้ในการกาหนดกลยุทธ์ แผนหรือนโยบายขององค์กรหรือหน่ วยงานที่ตนดูแลรับผิดชอบอยูใ่ ห้ตอบสนองการเปลี่ยนแปลงดังกล่าวได้อย่างมีประสิทธิภาพสูงสุด
ระดับที่ 5: กาหนดกลยุทธ์ระยะยาวให้สอดคล้องกับวิสยั ทัศน์ขององค์กรและสภาพแวดล้อมภายนอก
• ศึกษาศักยภาพขององค์กรในปั จจุบน
ั และดาเนิ นการปรับเปลี่ยนที่สาคัญเพื่อเสริมศักยภาพในการบรรลุวสิ ยั ทัศน์และพันธกิจระยะยาว
• ประเมินและเชื่อมโยงสถานการณ์ ประเด็นต่างๆ และปั ญหาทางเศรษฐกิจ สังคม การเมือง กฎหมาย ฯลฯ ที่เกี่ยวข้องกับองค์กรมาใช้กาหนดแผนกลยุทธ์องค์กรในระยะยาว
• สรรสร้างและบูรณาการองค์ความรูใ้ หม่มาใช้ในงานกลยุทธ์ โดยพิจารณาจากบริบทประเทศไทย ระบบการเมือง เศรษฐกิจ และสังคมในภาพรวม เพื่อให้ได้กลยุทธ์ที่แตกต่าง
และสร้างประโยชน์สงู สุดกับองค์กร
• คิดและปรับเปลี่ยนทิศทางของกลยุทธ์การพัฒนาองค์กรในภาพรวม ให้เป็ นกลยุทธ์ใหม่ที่ช่วยผลักดันให้เกิดการพัฒนาอย่างต่อเนื่ องและยัง่ ยื นขึ้ นได้

