
New-Generation Technopreneur (T1: Class to Work platform) 
Competency descriptions 

 Level 1 Level 2 Level 3 Level 4 

Creative Thinking  
การคิดอยา่งสร้างสรรค์ 

Proposes familiar 
approaches to address 

workplace challenges or 
complete tasks.  

 
สามารถเสนอแนวทางทั่วๆ 

ไปเพื่อตอบสนองต่อ 
ปัญหาหรือความทา้ทายใน

การท างาน 
หรือจนท างานไดส้ าเร็จ 

Level 1 + Identifies 
alternative solutions and 

ideas to address 
workplace challenges and 

complete tasks.  
 

ระดบัที่ 1 + 
สามารถบ่งชี้ วิธีการแก  ้

ปัญหาหรือแนวคิดใหม่ ๆ 
เพื่อตอบสนองต่อปัญหา 
หรือความทา้ทายในการท า
งาน จนท างานไดส้ าเร็จ 

Level 2 + Creates and 
shares innovative 

solutions to address 
workplace challenges and 
ideas to complete tasks.  

 
ระดบัที่ 2 + 

สามารถสร้างและแบ่งปัน 
วิธีการแก้ปัญหาแบบใหม่ 
เพื่อตอบสนองต่อปัญหา 
หรือความทา้ทายในการท า
งาน จนท างานไดส้ าเร็จ 

Level 3 + Contributes to a 
culture of innovation. Is 

willing to take risks.  
 

ระดบัที่ 3 + 
มีส่วนร่วมในวฒันธรรม 
ของการสร้างนวตักรรม 
พร้อมรับความเส่ียงต่าง ๆ 

Goal setting 
การก าหนดเป้าหมาย 

Sets specific task, project, 
and/or career goal(s).  

 
สามารถก  าหนดงาน 
โครงการ และ / 

หรือเป้าหมายในการ 
ท างานได้ 

Level 1 + Specifies 
timeline to achieve 

goal(s).  
 

ระดบัที่ 1 + 
สามารถก  าหนดระยะเวลา 
ในการบรรลุเป้าหมายได้ 

Level 2 + Outlines steps 
or approaches to achieve 

goal(s).  
 

ระดบัที่ 2 + 
สามารถก  าหนดขั้นตอน 
หรือวิธีการในการบรรลุ 

เป้าหมายได้ 

Level 3 + Identifies 
measures to determine 
success in achieving 

goal(s).  
 

ระดบัที่ 3 + 
สามารถระบุวิธีการวดั 
ความส าเร็จในการบรรลุ 

เป้าหมายได้ 
Goal achieving 
การปฏิบตัิตามแผนเพื่อ 
บรรลุเป้าหมาย 

Acts with relation to 
meeting goal(s).  

 
ปฏิบตัิงานสอดคลอ้งกับ 

แผนที่วางไว  ้

Is commitment to meeting 
goal(s).  

 
ปฏิบตัิงานตามแผนที่วาง 

ไวอ้ย่างมุ่งมัน่ 

Level 2 + Systematically 
analyzes and adjusts plan 
based on suggestions by 

mentors.  
 

ระดบัที่ 2 + 
สามารถวิเคราะห์อย่างเป็น
ระบบเพื่อปรับแผนงาน 

ภายใต้ค  าแนะน าของผูดู้แล 

Level 3 + Systematically 
analyzes and adjusts plan 

by own.  
 

ระดบัที่ 3 + 
สามารถวิเคราะห์อย่างเป็น
ระบบเพื่อปรับแผนงาน 

ไดด้ว้ยตนเอง 

Communication (Verbal) 
การส่ือสารดว้ยค าพูด 

Speaks clearly and 
audibly.  

 
พูดได้อย่างชัดเจน 

Level 1 + Expresses and 
conveys own ideas to 

others.  
 

ระดบัที่ 1 + 
แสดงออกและส่ือสารแนว
ความคิดให้แก่ผูอ้ ื่นได้ 

Level 2 + Uses 
appropriate and 

professional workplace 
language.  

 
ระดบัที่ 2 + 

ส่ือสารโดยใช้ภาษาที่ 
เหมาะสมต่อสายงาน 

Level 3 + Makes self 
understood by all.  

 
ระดบัที่ 3 + 

สามารถส่ือสารให้ทุกคน 
เขา้ใจได้ตรงกนัได้ 

Teamwork 
การท างานเป็นทีม 

Works as part of team. 
Follows team norms. 

Gives feedback to 
teammates.  

 
ท างานเป็นส่วนหน่ึงของ 
ทีม ปฏิบัติตามกฏของทีม 
และให้ค  าแนะน าเพื่อน 

ร่วมทีมได้ 

Level 1 + Respects 
individual differences. 

Responds well to 
feedback.  

 
ระดบัที่ 1 + 

ให้เกียรติเพื่อนร่วมทีม 
และตอบสนองต่อค าแนะ
น าจากเพื่อนร่วมทีม 

Level 2 + Solicits ideas 
and feedback from 

teammates.  
 

ระดบัที่ 2 + 
รับฟังและปฏิบัติตามแนว
คิดและขอ้เสนอแนะจาก 

เพื่อนร่วมทีม 

Level 3 + Exercises 
leadership within a team. 

Resolves conflicts.  
 

ระดบัที่ 3 + 
แสดงออกถึงความเป็นผู ้

น า 
สามารถแก้ปัญหาความขดั
แยง้ต่าง ๆ ภายในทีมได้ 



 Level 1 Level 2 Level 3 Level 4 

Entrepreneurial mindset 
การแสดงออกซ่ึงแนวคิด 
ของการเป็นผูป้ระกอบการ 

Understands 
characteristics of 
entrepreneur or 

understands key traits of 
entrepreneurial mindset.  

 
เขา้ใจถึงคุณลกัษณะของ 
การเป็นผูป้ระกอบการ 

หรือมีแนวคิดของการเป็น
ผูป้ระกอบการ 

Develops basic skills such 
as having clear goals, 

focus, time management, 
outcome oriented and 

provides value and 
service.  

 
มีทักษะพื้นฐานในการ 

ก าหนดเป้าหมายที่ชดัเจน 
การบริหารจดัการเวลา 
และการวางแผนที่มุ่งถึง 

ผลลพัธ์ 

Demonstrates all 
characteristics in Level 1 

& 2 often.  
 

แสดงออกถึงทกัษะใน 
ระดบัคะแนนที่ 1 และ 2 

อย่างสม ่าเสมอ 

Able to deliver 
assignment/project 

through entrepreneurial 
characteristics.  

 
แสดงให้เห็นถึงคุณ 
ลกัษณะต่าง ๆ 

ของการเป็นผูป้ระกอบการ 
ที่น าไปสู่การส่งมอบชิ้น 

งาน 
หรืองานที่ได้รับมอบหมาย 

Research 
Commercialization 
การเชื่อมโยงงานวิจยัสู่งาน
เชิงพาณิชย ์

Understands principle of 
business & technology 

feasibility.  
 

เขา้ใจถึงหลกัการทางธุรกิจ
และความเป็นไปไดเ้ชิงพา

ณิชย์ของเทคโนโลยี 

Level 1 + Learns and 
understands tools and 

gathers needed 
information for 

preliminary feasibility 
studies.  

 
ระดบัที่ 1 + 

สามารถรวบรวมเคร่ืองมือ
และขอ้มูลต่าง ๆ 

ที่เกี่ยวข้องเพื่อการศึกษา 
ความเป็นไปไดเ้ชิงพาณิชย์

ของเทคโนโลยี 

Level 2 + Able to 
generate financial data for 

preliminary feasibility 
studies.  

 
ระดบัที่ 2 + 

สามารถสร้างขอ้มูลทาง 
การเงินเพื่อการศึกษาความ
เป็นไปไดเ้ชิงพาณิชย์ของ 

เทคโนโลยี 

Level 3 + Able to conduct 
basic feasibility studies 

with support from mentor.  
 

ระดบัที่ 3 + 
สามารถด าเนินการตามขั้น

ตอนต่าง ๆ 
ของการศึกษาความเป็นไป

ไดเ้ชิงพาณิชยข์อง 
เทคโนโลยี 

โดยไดค้  าแนะน าจากผูดู้แล  

 
 


