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ความเป็ นมา
เพือให้มหาวิทยาลัยมีการบริ หารจัดการทีมีการพัฒนาบุคลากรทีเหมาะสม ทําให้บุค ลากร
ได้รับการพัฒนาและมีความก้าวหน้าตามลักษณะงานตามสาขาวิชาชีพ การประเมินผลการปฏิบตั ิราชการ
ตามคํารับรองการปฏิบตั ิราชการของสถาบันอุดมศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา จึงมีการ
กําหนดหน้าทีรับผิดชอบและสมรรถนะ (Competency) ทีต้องการของบุคลากรแต่ละตําแหน่ งทีสอดคล้อง
กับภารกิจ ลักษณะงาน รวมถึงจัดทําเส้นทางความก้าวหน้าในสายงาน เพือการพัฒนาของบุคลากรทีจะช่วย
ให้สามารถปฏิบตั ิงานได้บรรลุเป้ าหมายทีกําหนดและมีความก้าวหน้าในวิชาชีพ
สมรรถนะเป็ นความรู้ ทักษะ และพฤติกรรมที จําเป็ นของบุคคลในการทํางานให้ประสบ
ความสําเร็ จ มีผลงานได้ตามเกณฑ์หรื อมาตรฐานทีกําหนดหรื อสูงกว่า สมรรถนะเป็ นปั จจัยช่วยให้มีการ
พัฒนาศักยภาพของบุคลากรเพือส่งผลไปสู่การพัฒนาองค์กรต่อไป โดยสํานักงาน ก.พ. ได้กาํ หนดนิยามของ
สมรรถนะว่าเป็ น “คุณลักษณะเชิงพฤติกรรมทีเป็ นผลมาจากความรู้ ทักษะ/ความสามารถ ทีทําให้บุคคล
สามารถสร้างผลงานได้โดดเด่นกว่าเพือนร่ วมงานอืน ๆ ในองค์กร”
คณะกรรมการพัฒ นาสมรรถนะของมหาวิ ท ยาลัย ได้มีม ติ ใ ห้กาํ หนดสมรรถนะของ
มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา ออกเป็ น ๓ ประเภท คือ
๑. สมรรถนะหลัก (Core Competency) คือ คุณลักษณะหรื อขีดความสามารถร่ วมของ
บุคลากรทุกตําแหน่งในมหาวิทยาลัย เพือหล่อหลอมค่านิ ยมหรื อพฤติกรรมทีพึงประสงค์ร่วมกัน
๒. สมรรถนะประจํากลุ่มสายงาน (Role Competency) คือ คุณลักษณะหรื อขีดความสามารถ
เฉพาะของแต่ละตําแหน่งสายงานในกลุ่มงานนัน ๆ ซึงประกอบด้วยสมรรถนะประจํากลุ่มสายงานวิชาการ
และสายสนับสนุน
๓. สมรรถนะทางการบริ หาร (Management Competency) สําหรับผูบ้ ริ หาร คือ คุณลักษณะ
เชิงพฤติกรรมทีกําหนดเฉพาะสําหรับ ตําแหน่งประเภทบริ หารเพือสนับสนุ นให้ขา้ ราชการผูด้ าํ รงตําแหน่ ง
ประเภทบริ หารแสดงพฤติกรรมทีเหมาะสมแก่หน้าทีความรับผิดชอบและส่ งเสริ มให้สามารถปฏิบตั ิภารกิจ
ในหน้าทีได้ดียงขึ
ิ น
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๑. เพือให้บุค ลากรได้รับทราบสมรรถนะของบุคลากรที พึงประสงค์ของมหาวิทยาลัย
ราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยาและใช้เป็ นแนวทางในการปฏิบตั ิงาน
๒. เพือให้เป็ นเครื องมือในการประเมินตนเองและวิเคราะห์ช่องว่างระหว่างสมรรถนะ
ปัจจุบนั ของตนเปรี ยบเทียบกับสมรรถนะเป้ าหมายทีมหาวิทยาลัยต้องการ
๓. เพือนําผลการประเมินตนเองไปใช้ในการจัดทําแผนพัฒนาความรู้ความสามารถของ
บุคลากรแต่ละคนได้อย่างเหมาะสม

กระบวนการได้ มาซึงสมรรถนะ
๑. การเตรียมการ
มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยาได้แต่งตังคณะกรรมการดําเนินการกําหนดสมรรถนะ
มาตรฐานของตําแหน่ง และคณะกรรมการจัดการความรู้มหาวิทยาลัย เพือร่ วมกันวางแผนการทํางาน ศึกษา
ข้อมูล รายละเอียด ตลอดจนขันตอนเกียวกับการจัดทําสมรรถนะ รวมถึงการประสานงานกับกลุ่มงาน และ
บุคคลทีเกียวข้อง ซึงจะเป็ นหลักในการทํางานด้านนีต่อไป
๒. การวิเคราะห์ องค์กร
คณะกรรมการได้ทาํ การวิเคราะห์วิสยั ทัศน์ พันธกิจ ยุทธศาสตร์และกลยุทธ์ของมหาวิทยาลัย
เพือใช้เป็ นกรอบในการจัดทําสมรรถนะหลัก (Core Competency)
๓. การจัดทําสมรรถนะ ซึงประกอบด้ วย ๓ สมรรถนะ ดังนี
๓.๑ สมรรถนะหลักของมหาวิทยาลัย (Core Competency)
การจัดทําสมรรถนะหลักนันมหาวิทยาลัยใช้ ๕ สมรรถนะหลัก ได้แก่
๑. การมุ่งผลสัมฤทธิ (Achievement Motivation)
๒. บริ การทีดี (Service Mind)
๓. การสังสมความเชียวชาญในงานอาชีพ (Expertise)
๔. การยึดมันในความถูกต้องชอบธรรม และจริ ยธรรม (Integrity)
๕. การทํางานเป็ นทีม (Teamwork)
๓.๒ สมรรถนะประจํากลุ่มสายงาน (Role Competency)
คณะกรรมการได้พิจารณา วิสยั ทัศน์ พันธกิจ จุดเน้นการทํางาน และแนวโน้มการพัฒนา
มหาวิทยาลัยในอนาคต จึงได้กาํ หนดสมรรถนะประจํากลุ่มสายงาน ดังนี
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๑. การคิดวิเคราะห์ (Analytical Thinking)
๒. การมองภาพองค์รวม (Conceptual Thinking)
๓. การใส่ใจและพัฒนาผูอ้ ืน (Caring Others)
กลุ่มสายงานสนับสนุนกําหนด ๓ สมรรถนะ ดังนี
๑. การคิดวิเคราะห์ (Analytical Thinking)
๒. การตรวจสอบความถูกต้องตามกระบวนงาน (Concern for Order)
๓. การสร้างสัมพันธภาพ (Relationship Building)
๓.๓ สมรรถนะทางการบริ หาร (Management Competency)
มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยากําหนดให้ผบู้ ริ หารของมหาวิทยาลัยตังแต่ระดับ
ประธานสาขาวิชา คณะกรรมการบริ หาร คณะกรรมการศูนย์ สํานัก และคณะผูบ้ ริ หารของมหาวิทยาลัย
มีสมรรถนะทางการบริ หาร ๖ ด้าน ได้แก่
๑. สภาวะผูน้ าํ (Leadership)
๒. วิสยั ทัศน์ (Visioning)
๓. การวางกลยุทธ์ภาครัฐ (Strategic Orientation)
๔. ศักยภาพเพือนําการปรับเปลียน (Change Leadership)
๕. การควบคุมตนเอง (Self Control)
๖. การสอนงานและการมอบหมายงาน (Coaching and Empowering Others)
๔. การจัดทํามาตรประเมินสมรรถนะของบุคลากร
เมือได้มีการจัดทําสมรรถนะในส่ ว นของสมรรถนะหลัก สมรรถนะประจํากลุ่มสายงาน
และสมรรถนะทางการบริ หารแล้ว ขันต่อไปทีได้ดาํ เนิ นการ คือ การนิ ยามความหมายและการจัดทํามาตร
ประเมินสมรรถนะของบุคลากร ๕ ระดับ
๕. การจัดทําคู่มอื สมรรถนะ
เมือจัด ทําสมรรถนะ นิ ย าม / ให้ค วามหมายและกําหนดมาตรประเมิน สมรรถนะของ
บุคลากรแล้ว ก็นาํ ข้อมูลไปใช้ในการจัดทําคู่มือสมรรถนะของมหาวิทยาลัย เพือนําไปใช้ในกระบวนบริ หาร
ทรัพยากรมนุษย์ของมหาวิทยาลัยต่อไป
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สมรรถนะ หมายถึง คุณลักษณะเชิงพฤติกรรมทีเป็ นผลมาจาก ความรู้ ทักษะ ความสามารถ
และคุณลักษณะอืน ๆ ทีทําให้บุคคลสามารถสร้างผลงานได้โดดเด่นในองค์กร
สมรรถนะหลัก หมายถึง คุณลักษณะเชิงพฤติกรรมของตําแหน่ ง ของบุคคลทีกําหนดขึน
เพือหล่อหลอมค่านิยมและพฤติกรรมทีพึงประสงค์ร่วมกันให้เป็ นวัฒนธรรมองค์กร
สมรรถนะทางการบริ หาร หมายถึง คุณ ลักษณะเชิ งพฤติกรรมทีกําหนดเฉพาะสําหรั บ
ตําแหน่งประเภทผูบ้ ริ หาร เพือสนับสนุ นให้ขา้ ราชการผูด้ าํ รงตําแหน่ งประเภทผูบ้ ริ หารแสดงพฤติกรรมที
เหมาะสมแก่หน้าทีความรับผิดชอบ และส่งเสริ มให้สามารถปฏิบตั ิภารกิจในหน้าทีได้ดียงขึ
ิ น
สมรรถนะประจํากลุ่มสายงาน หมายถึง คุณลักษณะเชิงพฤติกรรมทีกําหนดเฉพาะสําหรับ
ตําแหน่งในแต่ละสายงาน เพือสนับสนุนให้บุคลากรผูด้ าํ รงตําแหน่ งในสายงานเดียวกันแสดงพฤติกรรมที
เหมาะสมแก่หน้าทีความรับผิดชอบ และส่งเสริ มให้สามารถปฏิบตั ิภารกิจในหน้าทีได้ดียงขึ
ิ น

ประโยชน์ จากการนําระบบสมรรถนะมาใช้
๑. บุคลากรผู้ปฏิบัตงิ าน
๑.๑ ทราบถึ งความสามารถที ต้อ งการตามบทบาท หน้าที ความรั บ ผิด ชอบและ
เป้ าหมายในการปฏิบตั ิงานของตน
๑.๒ ทราบถึงความคาดหวังขององค์กรทีต้องการให้ผปู้ ฏิบตั ิงานมีความสามารถทีจะ
ทําให้ปฏิบตั ิงานได้สาํ เร็ จบรรลุตามเป้ าหมายขององค์กร
๑.๓ ทราบถึงความสามารถทีต้องการในตําแหน่ งเป้ าหมายในเส้นทางความก้าวหน้า
ในสายงานของตน
๒. ผู้บังคับบัญชา
ทราบถึงจุดอ่อนจุดแข็งของผูใ้ ต้บงั คับบัญชา ทีควรพัฒนาและเพิมเติมสมรรถนะที
เหมาะสมกับการปฏิบตั ิงาน เพือส่งเสริ มจุดแข็งและแก้ไขจุดอ่อนให้ผใู้ ต้บงั คับบัญชามีความรู้ความสามารถ
สอดคล้องกับความต้องการในงานทีรับผิดชอบ รวมถึงเป้ าหมายและทิศทางขององค์กร
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๓.๑ องค์กรสามารถบรรลุผลตามวิสยั ทัศน์ และพันธกิจขององค์กร
๓.๒ องค์กรมีบุคลากรทีมีความสามารถในการปฏิบตั ิงานได้สอดคล้องกับเป้ าหมาย
ขององค์กร
๓.๓ องค์กรสามารถกําหนดมาตรฐานการปฏิบตั ิ งานของแต่ละตําแหน่ งได้อย่าง
ชัดเจน ส่งผลให้การบริ หารทรัพยากรบุคคลขององค์กรมีประสิทธิภาพมากขึน

การนําสมรรถนะไปใช้ พฒ
ั นาบุคลากร
คู่มือสมรรถนะนีสามารถนําไปใช้ในกระบวนการบริ หารทรัพยากรบุคคลได้ในทุกกระบวน
การ ทังการสรรหา การคัดเลือก การพัฒนาตนเอง การประเมินตนเอง ตลอดจนการให้รางวัลและยกย่อง
โดยมีรายละเอียดดังนี
๑. การสรรหาและคัดเลือกบุคลากรตามคุณสมบัตแิ ละสมรรถนะของตําแหน่งทีต้องการ
(Recruitment and Selection)
ในกระบวนการสรรหาและคัดเลือกบุคคลเข้ามาทํางานในสายงาน หรื อตําแหน่งต่างๆ นัน
สมรรถนะถือเป็ นส่วนหนึงทีจะช่วยพิจารณาได้ว่าบุคคลทีจะเข้ามาทํางาน ควรจะมีคุณสมบัติ ความรู้ ความ
สามารถ และสมรรถนะอย่างไร ระดับไหน ถึงจะเหมาะสมกับตําแหน่งงานนัน ๆ
๒. การวางแผนฝึ กอบรม และพัฒนาบุคลากร (Training Need &Development Plan)
สมรรถนะจะเป็ นเครื องมือช่ ว ยกําหนดทิ ศทางความต้องการในการฝึ กอบรมพัฒ นา
บุคลากรแต่ละคน เพือการทํางานอย่างมีประสิ ทธิภาพ เพราะมีมาตรฐานให้ผบู้ งั คับบัญชาใช้วดั บุคลากร
แต่ละคนว่ามีความสามารถหรื อทักษะทีพึงประสงค์ในด้านใด สมควรได้รับการพัฒนาเพิมเติมในด้านใด
ซึงจะเป็ นการช่วยกําหนดทิศทางการพัฒนาบุคลากรได้ตรงเป้ าหมายมากยิงขึน
๓. การวางแผนความก้าวหน้ าในอาชีพของบุ คลากร และการวางแผนทดแทนตําแหน่ งใน
ระดับบริหาร (Career Plan & Succession Plan)
สมรรถนะจะช่วยทําให้หน่วยงานสามารถทราบถึงจุดแข็ง – จุดอ่อนของบุคลากรทีมีอยู่ และ
สามารถทราบถึงทักษะทีจําเป็ นสําหรับตําแหน่งเป้ าหมายในอนาคตของบุคลากรแต่ละคนทําให้หน่ วยงาน
สามารถพัฒนาหรื อเตรี ยมบุคลากรให้พร้อมสําหรับตําแหน่ งใหม่ โดยการพัฒนาทักษะทียังขาดจะช่วยให้
องค์กรและบุคลากรบรรลุเป้ าหมายร่ วมกันได้

-6๔. การประเมินผลการปฏิบัตงิ านของบุคลากร (Performance Appraisal)
สมรรถนะจะมีความเกียวโยงกับการเลือนตําแหน่ ง การวางตัวตายตัวแทนภายในองค์กร
หรื อการสืบทอดตําแหน่ง ตลอดจนสามารถนําข้อมูลทีได้จากการประเมินไปใช้ประกอบการพัฒนาบุคลากร
โดยผลการประเมินจะเป็ นตัวสะท้อนให้บุคลากรทังองค์กรได้รับทราบถึง สมรรถนะของตัวบุคลากรเอง
และสมรรถนะโดยรวมขององค์กร เพือนําไปใช้วางแผนดําเนินการขององค์กรต่อไปในอนาคต
๕. การให้ รางวัลและยกย่อง (Compensation)
การนําแนวคิดเรื องสมรรถนะมาใช้ในการให้รางวัลและยกย่อง จะช่วยกระตุน้ ให้บุคลากร
มีความกระตือรื อร้นมากขึน ส่งผลต่อประสิทธิภาพของหน่วยงาน เนืองจากผูท้ ีมีสมรรถนะสูงควรจะได้รับ
รางวัลและการยกย่องทีสูงกว่า ซึงจะทําให้บุคลากรเห็นความสําคัญในการพัฒนาสมรรถนะของตนเองให้สูง
ยิงขึน นอกจากนี ยังส่งผลให้องค์กรสามารถบริ หารความสามารถของบุคลากรโดยอาศัยสิ งจูงใจได้มากขึ น
ด้วยดังนัน สามารถสรุ ปได้ว่า เมือมหาวิทยาลัยได้มีการนําระบบสมรรถนะมาใช้แล้ว จะได้ประโยชน์ดงั นี
๑. เป็ นเครื องมือช่วยแปรกลยุทธ์ขององค์กรสู่กระบวนการบริ หารทรัพยากรบุคคล
๒. เป็ นเครื องมือในการพัฒนาสมรรถนะของในองค์กรอย่างมีทิศทางและต่อเนือง
๓. เป็ นมาตรฐานพฤติกรรมทีดีในการทํางาน ซึงจะช่วยส่งเสริ มวัฒนธรรมการพัฒนา
ตนเองของบุคลากร
๔. เป็ นพืนฐานสําคัญของระบบการบริ หารทรัพยากรบุคคลในองค์กร

บทที ๒
สมรรถนะของมหาวิทยาลัยราชภัฏบ้ านสมเด็จเจ้ าพระยา
สมรรถนะหลัก (Core Competency)
๑. การมุ่งผลสัมฤทธิ (Achievement Motivation)
ความหมาย : ความมุ่งมันจะปฏิบตั ิหน้าทีราชการให้ดีหรื อให้เกินมาตรฐานทีมีอยู่ โดย
มาตรฐานนีอาจเป็ นผลการปฏิบตั ิงานทีผ่านมาของตนเอง หรื อเกณฑ์วดั ผลสัมฤทธิทีส่วนราชการกําหนดขึน
อีกทังยังหมายรวมถึงการสร้างสรรค์พฒ
ั นาผลงานหรื อกระบวนการปฏิบัติงานตามเป้ าหมายทียากและ
ท้าทายชนิดทีอาจไม่เคยมีผใู้ ดสามารถกระทําได้มาก่อน
ระดับที ๐ : ไม่แสดงสมรรถนะ
• ไม่แสดงสมรรถนะด้านนี
ด้ านนี หรือแสดงอย่างไม่ชัดเจน
• พยายามทํางานในหน้าทีให้ถกู ต้อง
• พยายามปฏิบตั ิงานให้แล้วเสร็ จตามกําหนดเวลา
ระดับที ๑ : แสดงความพยายาม • มานะอดทน ขยันหมันเพียรในการทํางาน
ในการปฏิบัตหิ น้ าทีราชการให้ดี • แสดงออกว่าต้องการทํางานให้ได้ดีขึน
• แสดงความเห็นในเชิงปรับปรุ งพัฒนาเมือเห็นความสูญเปล่า
หรื อหย่อนประสิทธิภาพในงาน
• กําหนดมาตรฐาน หรื อเป้ าหมายในการทํางานเพือให้ได้ผลงานทีดี
• ติดตาม และประเมินผลงานของตน โดยเทียบเคียงกับเกณฑ์มาตรฐาน
ระดับที ๒ : แสดงสมรรถนะ
• ทํางานได้ตามเป้ าหมายทีผูบ้ งั คับบัญชากําหนด หรื อเป้ าหมาย
ระดับที ๑ และสามารถทํางานได้
ของหน่วยงานทีรับผิดชอบ
ผลงานตามเป้าหมายทีวางไว้
• มีความละเอียดรอบคอบ เอาใจใส่ ตรวจตราความถูกต้อง เพือให้ได้
งานทีมีคุณภาพ
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ระดับที ๒ และสามารถปรับปรุง มีประสิทธิภาพมากขึน หรื อทําให้ผรู้ ับบริ การพึงพอใจมากขึน
วิธีการทํางานเพือให้ ได้ ผลงานทีมี • เสนอหรื อทดลองวิธีการทํางานแบบใหม่ทีคาดว่าจะทําให้งาน
ประสิทธิภาพมากยิงขึน
มีประสิทธิภาพมากขึน
ระดับที ๔ : แสดงสมรรถนะ
ระดับที ๓ และสามารถกําหนด
เป้าหมาย รวมทังพัฒนางาน
เพือให้ ได้ ผลงานทีโดดเด่น หรือ
แตกต่างอย่างมีนัยสําคัญ

• กําหนดเป้ าหมายทีท้าทาย และเป็ นไปได้ยาก เพือให้ได้ผลงานทีดี
กว่าเดิมอย่างเห็นได้ชดั
• พัฒนาระบบ ขันตอน วิธีการทํางาน เพือให้ได้ผลงานทีโดดเด่น
หรื อแตกต่างไม่เคยมีผใู้ ดทําได้มาก่อน

ระดับที ๕ : แสดงสมรรถนะ
ระดับที ๔ และกล้าตัดสินใจ แม้ว่า • ตัดสินใจได้ โดยมีการคํานวณผลได้ผลเสียอย่างชัดเจน และ
ดําเนินการเพือให้ภาครัฐและประชาชนได้ประโยชน์สูงสุด
การตัดสินใจนันจะมีความเสียง
• บริ หารจัดการและทุ่มเทเวลา ตลอดจนทรัพยากร เพือให้ได้ประโยชน์
เพือให้ บรรลุเป้าหมายของ
สูงสุดต่อภารกิจของหน่วยงานตามทีวางแผนไว้
หน่ วยงานหรือส่ วนราชการ
๒. บริการทีดี (Service Mind)
ความหมาย : ความตังใจและความพยายามของข้าราชการในการให้บริ การต่อประชาชน
ข้าราชการ หรื อหน่วยงานอืนๆ ทีเกียวข้อง
ระดับที ๐ : ไม่แสดงสมรรถนะ
• ไม่แสดงสมรรถนะด้านนี
ด้ านนี หรือแสดงอย่างไม่ชัดเจน

ระดับที ๑ : สามารถให้บริการ
ทีผู้รับบริการต้องการได้ด้วย
ความเต็มใจ

• ให้การบริ การทีเป็ นมิตร สุภาพ
• ให้ขอ้ มูล ข่าวสาร ทีถูกต้อง ชัดเจนแก่ผรู้ ับบริ การ
• แจ้งให้ผรู้ ับบริ การทราบความคืบหน้าในการดําเนินเรื อง หรื อ
ขันตอนงานต่างๆ ทีให้บริ การอยู่
• ประสานงานภายในหน่วยงาน และหน่วยงานอืนทีเกียวข้อง
เพือให้ผรู้ ับบริ การได้รับบริ การทีต่อเนืองและรวดเร็ว
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• รับเป็ นธุระ ช่วยแก้ปัญหาหรื อหาแนวทางแก้ไขปัญหาทีเกิดขึน
ระดับที ๒ : แสดงสมรรถนะ
แก่ผรู้ ับบริ การอย่างรวดเร็วไม่บ่ายเบียง ไม่แก้ตวั หรื อปัดภาระ
ระดับที ๑ และช่ วยแก้ปัญหาให้ แก่
• ดูแลให้ผรู้ ับบริ การได้รับความพึงพอใจ และนําข้อขัดข้องใดๆ ใน
ผู้รับบริการ
การให้บริ การไปพัฒนาการให้บริ การให้ดียงขึ
ิ น
• ให้เวลาแก่ผรู้ ับบริ การเป็ นพิเศษ เพือช่วยแก้ปัญหาให้แก่ผรู้ ับบริ การ
ระดับที ๓ : แสดงสมรรถนะ • ให้ขอ้ มูล ข่าวสาร ทีเกียวข้องกับงานทีกําลังให้บริ การอยู่ ซึงเป็ น
ประโยชน์แก่ผรู้ ับบริ การแม้ว่าผูร้ ับบริ การจะไม่ได้ถามถึง หรื อไม่
ระดับที ๒ และให้ บริการทีเกิน
ความคาดหวัง แม้ต้องใช้ เวลาหรือ ทราบมาก่อน
• นําเสนอวิธีการในการให้บริ การทีผูร้ ับบริ การจะได้รับประโยชน์
ความพยายามอย่างมาก
สูงสุด
ระดับที ๔ : แสดงสมรรถนะ • เข้าใจ หรื อพยายามทําความเข้าใจด้วยวิธีการต่างๆ เพือให้บริ การ
ได้ตรงตามความต้องการทีแท้จริ งของผูร้ ับบริ การ
ระดับที ๓ และเข้ าใจและ
ให้ บริการทีตรงตามความต้องการ • ให้คาํ แนะนําทีเป็ นประโยชน์แก่ผรู้ ับบริ การ เพือตอบสนองความ
จําเป็ นหรื อความต้องการทีแท้จริ งของผูร้ ับบริ การ
ทีแท้ จริงของผู้รับบริการได้

ระดับที ๕ : แสดงสมรรถนะ
ระดับที ๔ และให้ บริการทีเป็ น
ประโยชน์ อย่างแท้ จริงให้ แก่
ผู้รับบริการ

• คิดถึงผลประโยชน์ของผูร้ ับบริ การในระยะยาว และพร้อมทีจะ
เปลียนวิธีหรื อขันตอนการให้บริ การ เพือประโยชน์สูงสุดของ
ผูร้ ับบริ การ
• เป็ นทีปรึ กษาทีมีส่วนช่วยในการตัดสินใจทีผูร้ ับบริ การไว้วางใจ
• สามารถให้ความเห็นทีแตกต่างจากวิธีการ หรื อขันตอนทีผูร้ ับ
บริ การต้องการให้สอดคล้องกับความจําเป็ น ปัญหา โอกาส เพือ
เป็ นประโยชน์อย่างแท้จริ งของผูร้ ับบริ การ

๓. การสังสมความเชียวชาญในงานอาชีพ (Expertise)
ความหมาย : ความสนใจใฝ่ รู้ สังสม ความรู้ความสามารถของตนในการปฏิบตั ิหน้าที
ราชการด้วยการศึกษา ค้นคว้า และพัฒนาตนเองอย่างต่อเนือง จนสามารถประยุกต์ใช้ความรู้เชิงวิชาการและ
เทคโนโลยีต่างๆ เข้ากับการปฏิบตั ิราชการให้เกิดผลสัมฤทธิ
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ระดับที ๐ : ไม่แสดงสมรรถนะ
• ไม่แสดงสมรรถนะด้านนี
ด้ านนี หรือแสดงอย่างไม่ชัดเจน
• ศึกษาหาความรู้ สนใจเทคโนโลยีและองค์ความรู้ใหม่ๆ ในสาขา
ระดับที ๑ : แสดงความสนใจและ อาชีพของตน
ิ น
ติดตามความรู้ใหม่ๆ ในสาขา • พัฒนาความรู้ความสามารถของตนให้ดียงขึ
อาชีพของตนหรือทีเกียวข้ อง • ติดตามเทคโนโลยี และความรู้ใหม่ๆ อยูเ่ สมอด้วยการสืบค้นข้อมูล
จากแหล่งต่างๆ ทีจะเป็ นประโยชน์ต่อการปฏิบตั ิราชการ
• รอบรู้ในเทคโนโลยีหรื อองค์ความรู้ใหม่ๆ ในสาขาอาชีพของตน
ระดับที ๒ : แสดงสมรรถนะ
หรื อทีเกียวข้อง ซึงอาจมีผลกระทบต่อการปฏิบตั ิหน้าทีราชการ
ระดับที ๑ และมีความรู้ในวิชาการ
ของตน
และเทคโนโลยีใหม่ๆ ในสาขา
• รับรู้ถึงแนวโน้มวิทยาการทีทันสมัย และเกียวข้องกับงานของตน
อาชีพของตน
อย่างต่อเนือง
ระดับที ๓ : แสดงสมรรถนะ
• สามารถนําวิชาการ ความรู้ หรื อเทคโนโลยีใหม่ๆ มาประยุกต์ใช้
ระดับที ๒ และสามารถนําความรู้
ในการปฏิบตั ิหน้าทีราชการได้
วิทยาการ หรือเทคโนโลยีใหม่ๆ
• สามารถแก้ไขปัญหาทีอาจเกิดจากการนําเทคโนโลยีใหม่มาใช้ใน
มาปรับใช้ กบั การปฏิบัตหิ น้ าที
การปฏิบตั ิหน้าทีราชการได้
ราชการ
ระดับที ๔ : แสดงสมรรถนะ
• มีความรู้ความเชียวชาญในเรื องทีมีลกั ษณะเป็ นสหวิทยาการ และ
ระดับที ๓ และศึกษา พัฒนา
สามารถนําความรู้ไปปรับใช้ได้อย่างกว้างขวาง
ตนเองให้ มคี วามรู้ และความ
• สามารถนําความรู้เชิงบูรณาการของตนไปใช้ในการสร้างวิสยั ทัศน์
เชียวชาญในงานมากขึน ทังในเชิง
เพือการปฏิบตั ิงานในอนาคต
ลึก และเชิงกว้างอย่างต่อเนือง
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ระดับที ๕ : แสดงสมรรถนะ
ระดับที ๔ และสนับสนุนการ
ทํางานของคนในส่ วนราชการ
ทีเน้ นความเชียวชาญใน
วิทยาการด้านต่างๆ

• สนับสนุนให้เกิดบรรยากาศแห่งการพัฒนาความเชียวชาญในองค์กร
ด้วยการจัดสรรทรัพยากรเครื องมือ อุปกรณ์ทีเอือต่อการพัฒนา
• บริ หารจัดการให้ส่วนราชการนําเทคโนโลยี ความรู้ หรื อวิทยาการ
ใหม่ๆ มาใช้ในการปฏิบตั ิหน้าทีราชการในงานอย่างต่อเนือง

๔. การยึดมันในความถูกต้องชอบธรรม และจริยธรรม (Integrity)
ความหมาย : การดํารงตนและประพฤติปฏิบตั ิ อย่างถูกต้องเหมาะสมทังตามกฎหมาย
คุณธรรม จรรยาบรรณแห่งวิชาชีพ และจรรยาข้าราชการเพือรักษาศักดิศรี แห่งความเป็ นข้าราชการ
ระดับที ๐ : ไม่แสดงสมรรถนะ
• ไม่แสดงสมรรถนะด้านนี
ด้ านนี หรือแสดงอย่างไม่ชัดเจน

ระดับที ๑ : มีความสุ จริต

• ปฏิบตั ิหน้าทีด้วยความสุจริ ต ไม่เลือกปฏิบตั ิ ถูกต้องตามกฎหมาย
และวินยั ข้าราชการ
• แสดงความคิดเห็นตามหลักวิชาชีพอย่างสุจริ ต

ระดับที ๒ : แสดงสมรรถนะ
ระดับที ๑ และมีสัจจะเชือถือได้

• รักษาคําพูด มีสจั จะ และเชือถือได้
• แสดงให้ปรากฏถึงความมีจิตสํานึกในความเป็ นข้าราชการ

ระดับที ๓ : แสดงสมรรถนะ
ระดับที ๒ และยึดมันในหลักการ

• ยึดมันในหลักการ จรรยาบรรณแห่งวิชาชีพ และจรรยาข้าราชการ
ไม่เบียงเบนด้วยอคติหรื อผลประโยชน์ กล้ารับผิด และรับผิดชอบ
• เสียสละความสุขส่วนตน เพือให้เกิดประโยชน์แก่ทางราชการ

ระดับที ๔ : แสดงสมรรถนะ
ระดับที ๓ และยืนหยัดเพือ
ความถูกต้อง

• ยืนหยัดเพือความถูกต้องโดยมุ่งพิทกั ษ์ผลประโยชน์ของทางราชการ
แม้ตกอยูใ่ นสถานการณ์ทีอาจยากลําบาก
• กล้าตัดสินใจ ปฏิบตั ิหน้าทีราชการด้วยความถูกต้อง เป็ นธรรม แม้
อาจก่อความไม่พึงพอใจให้แก่ผเู้ สียประโยชน์

- 12 ระดับที ๕ : แสดงสมรรถนะ • ยืนหยัดพิทกั ษ์ผลประโยชน์และชือเสียงของประเทศชาติแม้ใน
ระดับที ๔ และอุทิศตนเพือความ สถานการณ์ทีอาจเสียงต่อความมันคงในตําแหน่งหน้าทีการงาน
หรื ออาจเสียงภัยต่อชีวิต
ยุตธิ รรม
๕. การทํางานเป็ นทีม (Teamwork)
ความหมาย : ความตังใจทีจะทํางานร่ วมกับผูอ้ ืน เป็ นส่ วนหนึ งของทีม หน่ วยงาน หรื อ
ส่วนราชการ โดยผูป้ ฏิบตั ิมีฐานะเป็ นสมาชิก ไม่จาํ เป็ นต้องมีฐานะหัวหน้าทีม รวมทังความสามารถในการ
สร้างและรักษาสัมพันธภาพกับสมาชิกในทีม
ระดับที ๐ : ไม่แสดงสมรรถนะ
• ไม่แสดงสมรรถนะด้านนี
ด้ านนี หรือแสดงอย่างไม่ชัดเจน

ระดับที ๑ : ทําหน้ าทีของตน
ในทีมให้ สําเร็จ

• สนับสนุนการตัดสินใจของทีม และทํางานในส่วนทีตนได้รับ
มอบหมาย
• รายงานให้สมาชิกทราบความคืบหน้าของการดําเนินงานของตน
ในทีม
• ให้ขอ้ มูล ทีเป็ นประโยชน์ต่อการทํางานของทีม

• สร้างสัมพันธ์ เข้ากับผูอ้ ืนในกลุ่มได้ดี
ระดับที ๒ : แสดงสมรรถนะ
• ให้ความร่ วมมือกับผูอ้ ืนในทีมด้วยดี
ระดับที ๑ และให้ ความร่ วมมือใน
• กล่าวถึงเพือนร่ วมงานในเชิงสร้างสรรค์และแสดงความเชือมันใน
การทํางานกับเพือนร่ วมงาน
ศักยภาพ ของเพือนร่ วมทีมทังต่อหน้าและลับหลัง

ระดับที ๓ : แสดงสมรรถนะ
ระดับที ๒ และประสานความ
ร่ วมมือของสมาชิกในทีม

• รับฟังความเห็นของสมาชิกในทีม และเต็มใจเรี ยนรู้จากผูอ้ ืน
• ตัดสินใจหรื อวางแผนงานร่ วมกันในทีมจากความคิดเห็นของเพือน
ร่ วมทีม
• ประสานและส่งเสริ มสัมพันธภาพอันดีในทีม เพือสนับสนุนการ
ทํางานร่ วมกันให้มีประสิทธิภาพยิงขึน

- 13 ระดับที ๔ : แสดงสมรรถนะ
ระดับที ๓ และสนับสนุน
ช่ วยเหลือเพือนร่ วมทีม เพือให้
งานประสบความสําเร็จ

• ยกย่อง และให้กาํ ลังใจเพือนร่ วมทีมอย่างจริ งใจ
• ให้ความช่วยเหลือเกือกูลแก่เพือนร่ วมทีม แม้ไม่มีการร้องขอ
• รักษามิตรภาพอันดีกบั เพือนร่ วมทีม เพือช่วยเหลือกันในวาระต่างๆ
ให้งานสําเร็ จ

• เสริ มสร้างความสามัคคีในทีม โดยไม่คาํ นึงความชอบหรื อไม่ชอบ
ระดับที ๕ : แสดงสมรรถนะ
ส่วนตน
ระดับที ๔ และสามารถนําทีมให้ • คลีคลาย หรื อแก้ไขข้อขัดแย้งทีเกิดขึนในทีม
ปฏิบัตภิ ารกิจให้ได้ผลสําเร็จ • ประสานสัมพันธ์ สร้างขวัญกําลังใจของทีมเพือปฏิบตั ิภารกิจของ
ส่วนราชการให้บรรลุผล

สมรรถนะประจํากลุ่มสายงาน (Role Competency)
 สมรรถนะเฉพาะตามกลุ่มงานสายวิชาการ 
๑. การคิดวิเคราะห์ (Analytical Thinking)
ความหมาย : การทําความเข้าใจและวิเคราะห์สถานการณ์ ประเด็นปัญหา แนวคิดโดยการ
แยกแยะประเด็นออกเป็ นส่ ว นย่อยๆ หรื อที ละขันตอน รวมถึงการจัดหมวดหมู่อย่างเป็ นระบบระเบีย บ
เปรี ยบเทียบแง่มุมต่างๆ สามารถลําดับความสําคัญ ช่วงเวลา เหตุและผล ทีมาทีไปของกรณี ต่างๆได้
ระดับที ๐ : ไม่แสดงสมรรถนะ
• ไม่แสดงสมรรถนะด้านนี
ด้ านนี หรือแสดงอย่างไม่ชัดเจน
ระดับที ๑ : แยกแยะประเด็น
ปัญหา หรืองานออกเป็ น
ส่ วนย่อยๆ

• แยกแยะปัญหาออกเป็ นรายการอย่างง่ายๆได้โดยไม่เรี ยงลําดับ
ความสําคัญ
• วางแผนงานโดยแตกประเด็นปัญหาออกเป็ นส่วนๆ หรื อเป็ น
กิจกรรมต่างๆ ได้

- 14 ระดับที ๒ : แสดงสมรรถนะ • ระบุเหตุและผล ในแต่ละสถานการณ์ต่างๆ ได้
ระดับที ๑ และเข้ าใจความสัมพันธ์ • ระบุขอ้ ดีขอ้ เสียของประเด็นต่างๆได้
ขันพืนฐานของปัญหาหรืองาน • วางแผนงานโดยจัดเรี ยงงาน หรื อกิจกรรมต่างๆตามลําดับความ
สําคัญหรื อความเร่ งด่วนได้
ระดับที ๓ : แสดงสมรรถนะ
ระดับที ๒ และเข้ าใจ
ความสัมพันธ์ ทีซับซ้ อน ของ
ปัญหาหรืองาน

• เชือมโยงเหตุปัจจัยทีซับซ้อนของแต่ละสถานการณ์ หรื อเหตุการณ์
• วางแผนงานโดยกําหนดกิจกรรม ขันตอนการดําเนินงานต่างๆ
ทีมีผเู้ กียวข้องหลายฝ่ ายได้อย่างมีประสิทธิภาพ และสามารถ
คาดการณ์เกียวกับปัญหา หรื ออุปสรรคทีอาจเกิดขึนได้

• เข้าใจประเด็นปัญหาในระดับทีสามารถแยกแยะเหตุปัจจัยเชือมโยง
ซับซ้อนในรายละเอียดและสามารถวิเคราะห์ความสัมพันธ์ของ
ระดับที ๔ : แสดงสมรรถนะ
ปัญหากับสถานการณ์หนึงๆ ได้
ระดับที ๓ และสามารถวิเคราะห์
• วางแผนงานทีซับซ้อนโดยกําหนดกิจกรรม ขันตอนการดําเนินงาน
หรือวางแผนงานทีซับซ้ อนได้
ต่างๆทีมีหน่วยงานหรื อผูเ้ กียวข้องหลายฝ่ าย รวมถึงคาดการณ์
ปัญหา อุปสรรค และวางแนวทางการป้ องกันแก้ไขไว้ล่วงหน้า
• ใช้เทคนิคการวิเคราะห์ทีเหมาะสมในการแยกแยะประเด็นปัญหาที
ระดับที ๕ : แสดงสมรรถนะ
ซับซ้อนเป็ นส่วนๆ
ระดับที ๔ และใช้ เทคนิค และ • ใช้เทคนิคการวิเคราะห์หลากหลายรู ปแบบเพือหาทางเลือก ในการ
รู ปแบบต่างๆ ในการกําหนด
แก้ปัญหา รวมถึงพิจารณาข้อดีขอ้ เสียของทางเลือกแต่ละทาง
แผนงานหรือขันตอนการทํางาน • วางแผนงานทีซับซ้อนโดยกําหนดกิจกรรม ขันตอนการดําเนินงาน
เพือเตรียมทางเลือกสําหรับการ ต่างๆ ทีมีหน่วยงานหรื อผูเ้ กียวข้องหลายฝ่ าย คาดการณ์ปัญหา
ป้องกัน หรือแก้ไขปัญหาทีเกิดขึน อุปสรรค แนวทางการป้ องกันแก้ไข รวมทังเสนอแนะทางเลือก
และข้อดีขอ้ เสียไว้ให้
๒. การมองภาพองค์รวม (Conceptual Thinking)
ความหมาย : การคิดในเชิงสังเคราะห์ มองภาพองค์รวม โดยการจับประเด็น สรุ ปรู ปแบบ
เชือมโยงหรื อประยุกต์แนวทางจากสถานการณ์ ข้อมูล หรื อทัศนะต่าง ๆ จนได้เป็ นกรอบความคิดหรื อ
แนวคิดใหม่

- 15 ระดับที ๐ : ไม่แสดงสมรรถนะ
• ไม่แสดงสมรรถนะด้านนี
ด้ านนี หรือแสดงอย่างไม่ชัดเจน

ระดับที ๑ : ใช้ กฎพืนฐานทัวไป

• ใช้กฎพืนฐาน หลักเกณฑ์ หรื อสามัญสํานึกในการระบุประเด็น
ปัญหา หรื อแก้ปัญหาในงาน

ระดับที ๒ : แสดงสมรรถนะ
ระดับที ๑ และประยุกต์ใช้
ประสบการณ์

• ระบุถึงความเชือมโยงของข้อมูล แนวโน้ม และความไม่ครบถ้วน
ของข้อมูลได้
• ประยุกต์ใช้ประสบการณ์ในการระบุประเด็นปัญหาหรื อแก้ปัญหา
ในงานได้

ระดับที ๓: แสดงสมรรถนะ
ระดับที ๒ และประยุกต์ทฤษฎี
หรือแนวคิดซับซ้ อน

• ประยุกต์ใช้ทฤษฎี แนวคิดทีซับซ้อน หรื อแนวโน้มในอดีตในการ
ระบุหรื อแก้ปัญหาตามสถานการณ์ แม้ในบางกรณี แนวคิดทีนํามา
ใช้กบั สถานการณ์อาจไม่มีสิงบ่งบอกถึงความเกียวข้องเชือมโยงกัน
เลยก็ตาม

ระดับที ๔ : แสดงสมรรถนะ • สามารถอธิบายความคิด หรื อสถานการณ์ทีซับซ้อนให้ง่ายและ
ระดับที ๓ และอธิบายข้อมูล หรือ สามารถเข้าใจได้
• สามารถสังเคราะห์ขอ้ มูล สรุ ปแนวคิด ทฤษฎี องค์ความรู้ ทีซับซ้อน
สถานการณ์ทีมีความยุ่งยาก
ให้เข้าใจได้โดยง่ายและเป็ นประโยชน์ต่องาน
ซับซ้ อนให้เข้ าใจได้ ง่าย
ระดับที ๕ : แสดงสมรรถนะ
ระดับที ๔ และคิดริเริม
สร้ างสรรค์องค์ความรู้ใหม่

• ริ เริ ม สร้างสรรค์ ประดิษฐ์คิดค้น รวมถึงสามารถนําเสนอรู ปแบบ
วิธีการหรื อองค์ความรู้ใหม่ซึงอาจไม่เคยปรากฏมาก่อน

๓. การใส่ ใจและพัฒนาผู้อนื (Caring Others)
ความหมาย : ความใส่ ใจและตังใจทีจะส่ งเสริ ม ปรับปรุ งและพัฒนาให้ผอู้ ืนมีศกั ยภาพ
หรื อมีสุขภาวะทังทางปัญญา ร่ างกาย จิตใจ และทัศนคติทีดีอย่างยังยืนเกินกว่ากรอบของการปฏิบตั ิหน้าที

- 16 ระดับที ๐ : ไม่แสดงสมรรถนะ
• ไม่แสดงสมรรถนะด้านนี
ด้ านนี หรือแสดงอย่างไม่ชัดเจน
ระดับที ๑ : ใส่ ใจและให้
ความสําคัญในการส่ งเสริม
และพัฒนาผู้อนื

• สนับสนุนให้ผอู้ ืนพัฒนาศักยภาพหรื อสุขภาวะทังทางปัญญา ร่ างกาย
จิตใจทีดี
• แสดงความเชือมันว่าผูอ้ ืนมีศกั ยภาพทีจะพัฒนาตนเองให้ดียงขึ
ิ นได้

ระดับที ๒ : แสดงสมรรถนะ
ระดับที ๑ และสอนหรือให้
คําแนะนําเพือพัฒนาให้ ผ้อู นมี
ื
ศักยภาพหรือมีสุขภาวะทังทาง
ปัญญา ร่ างกาย จิตใจหรือ
ทัศนคติทดีี

• สาธิต หรื อให้คาํ แนะนําเกียวกับการปฏิบตั ิตน เพือพัฒนาศักยภาพ
สุขภาวะหรื อทัศนคติทีดีอย่างยังยืน
• มุ่งมันทีจะสนับสนุน โดยชีแนะแหล่งข้อมูล หรื อทรัพยากรทีจําเป็ น
ต่อการพัฒนาของผูอ้ ืน

ระดับที ๓ : แสดงสมรรถนะ
ระดับที ๒ และใส่ ใจในการให้
เหตุผลประกอบการแนะนํา
หรือมีส่วนสนับสนุนในการ
พัฒนาผู้อนื

• ให้แนวทางพร้อมทังอธิบายเหตุผลประกอบ เพือให้ผอู้ ืนมันใจว่า
สามารถพัฒนาศักยภาพสุขภาวะหรื อทัศนคติทีดีอย่างยังยืนได้
• ส่งเสริ มให้มีการแลกเปลียนการเรี ยนรู้หรื อประสบการณ์ เพือให้
ผูอ้ ืนมีโอกาสได้ถ่ายทอดและเรี ยนรู้วิธีการพัฒนาศักยภาพหรื อ
เสริ มสร้างสุขภาวะ หรื อทัศนคติทีดีอย่างยังยืน
• สนับสนุนด้วยอุปกรณ์ เครื องมือ หรื อวิธีการในภาคปฏิบตั ิเพือให้
ผูอ้ ืนมันใจว่าตนสามารถพัฒนาศักยภาพ สุขภาวะหรื อทัศนคติทีดี
อย่างยังยืนและมีประสิทธิภาพสูงสุดได้

ระดับที ๔ : แสดงสมรรถนะ • ติดตามผลการพัฒนาของผูอ้ ืนรวมทังให้คาํ ติชมทีจะส่งเสริ มให้เกิด
การพัฒนาอย่างต่อเนือง
ระดับที ๓ และติดตามและให้ คาํ
• ให้คาํ แนะนําทีเหมาะสมกับลักษณะเฉพาะ เพือพัฒนาศักยภาพ
ติชมเพือส่ งเสริมการพัฒนา
สุขภาวะ หรื อทัศนคติทีดีของแต่ละบุคคล
อย่างต่อเนือง

- 17 • พยายามทําความเข้าใจปัญหาหรื อความต้องการทีแท้จริ งของผูอ้ ืน
เพือให้สามารถจัดทําแนวทางในการพัฒนาศักยภาพ สุขภาวะ หรื อ
ระดับที ๕ : แสดงสมรรถนะ
ระดับที ๔ และมุ่งเน้นการพัฒนา ทัศนคติทีดีอย่างยังยืนได้
จากรากของปัญหา หรือความ • ค้นคว้า สร้างสรรค์วิธีการใหม่ๆ ในการพัฒนาศักยภาพ สุขภาวะ
หรื อทัศนคติทีดี ซึงตรงกับปัญหาหรื อความต้องการทีแท้จริ งของ
ต้องการทีแท้ จริง
ผูอ้ ืน

 สมรรถนะเฉพาะตามกลุ่มงานสายสนับสนุน 
๑. การคิดวิเคราะห์ (Analytical Thinking)
ความหมาย : การทําความเข้าใจและวิเคราะห์สถานการณ์ ประเด็นปัญหา แนวคิดโดยการ
แยกแยะประเด็นออกเป็ นส่ ว นย่อยๆ หรื อที ละขันตอน รวมถึงการจัดหมวดหมู่อย่างเป็ นระบบระเบีย บ
เปรี ยบเทียบแง่มุมต่างๆ สามารถลําดับความสําคัญ ช่วงเวลา เหตุและผล ทีมาทีไปของกรณี ต่างๆได้
ระดับที ๐ : ไม่แสดงสมรรถนะ
• ไม่แสดงสมรรถนะด้านนี
ด้ านนี หรือแสดงอย่างไม่ชัดเจน
ระดับที ๑ : แยกแยะประเด็น
ปัญหา หรืองานออกเป็ น
ส่ วนย่อยๆ

• แยกแยะปัญหาออกเป็ นรายการอย่างง่ายๆได้โดยไม่เรี ยงลําดับ
ความสําคัญ
• วางแผนงานโดยแตกประเด็นปัญหาออกเป็ นส่วนๆ หรื อเป็ น
กิจกรรมต่างๆ ได้

ระดับที ๒ : แสดงสมรรถนะ • ระบุเหตุและผล ในแต่ละสถานการณ์ต่างๆ ได้
ระดับที ๑ และเข้ าใจความสัมพันธ์ • ระบุขอ้ ดีขอ้ เสียของประเด็นต่างๆได้
ขันพืนฐานของปัญหาหรืองาน • วางแผนงานโดยจัดเรี ยงงาน หรื อกิจกรรมต่างๆตามลําดับความ
สําคัญหรื อความเร่ งด่วนได้

- 18 ระดับที ๓ : แสดงสมรรถนะ
ระดับที ๒ และเข้ าใจ
ความสัมพันธ์ ทีซับซ้ อน ของ
ปัญหาหรืองาน

• เชือมโยงเหตุปัจจัยทีซับซ้อนของแต่ละสถานการณ์ หรื อเหตุการณ์
• วางแผนงานโดยกําหนดกิจกรรม ขันตอนการดําเนินงานต่างๆ
ทีมีผเู้ กียวข้องหลายฝ่ ายได้อย่างมีประสิทธิภาพ และสามารถ
คาดการณ์เกียวกับปัญหา หรื ออุปสรรคทีอาจเกิดขึนได้

• เข้าใจประเด็นปัญหาในระดับทีสามารถแยกแยะเหตุปัจจัยเชือมโยง
ซับซ้อนในรายละเอียดและสามารถวิเคราะห์ความสัมพันธ์ของ
ระดับที ๔ : แสดงสมรรถนะ
ปัญหากับสถานการณ์หนึงๆ ได้
ระดับที ๓ และสามารถวิเคราะห์
• วางแผนงานทีซับซ้อนโดยกําหนดกิจกรรม ขันตอนการดําเนินงาน
หรือวางแผนงานทีซับซ้ อนได้
ต่างๆทีมีหน่วยงานหรื อผูเ้ กียวข้องหลายฝ่ าย รวมถึงคาดการณ์
ปัญหา อุปสรรค และวางแนวทางการป้ องกันแก้ไขไว้ล่วงหน้า
• ใช้เทคนิคการวิเคราะห์ทีเหมาะสมในการแยกแยะประเด็นปัญหาที
ระดับที ๕ : แสดงสมรรถนะ
ซับซ้อนเป็ นส่วนๆ
ระดับที ๔ และใช้ เทคนิค และ • ใช้เทคนิคการวิเคราะห์หลากหลายรู ปแบบเพือหาทางเลือก ในการ
รู ปแบบต่างๆ ในการกําหนด
แก้ปัญหา รวมถึงพิจารณาข้อดีขอ้ เสียของทางเลือกแต่ละทาง
แผนงานหรือขันตอนการทํางาน • วางแผนงานทีซับซ้อนโดยกําหนดกิจกรรม ขันตอนการดําเนินงาน
เพือเตรียมทางเลือกสําหรับการ ต่างๆ ทีมีหน่วยงานหรื อผูเ้ กียวข้องหลายฝ่ าย คาดการณ์ปัญหา
ป้องกัน หรือแก้ไขปัญหาทีเกิดขึน อุปสรรค แนวทางการป้ องกันแก้ไข รวมทังเสนอแนะทางเลือก
และข้อดีขอ้ เสียไว้ให้
๒. การตรวจสอบความถูกต้องตามกระบวนงาน (Concern for Order)
ความหมาย : ความใส่ ใจทีจะปฏิบตั ิงานให้ถูกต้อง ครบถ้วน มุ่งเน้นความชัดเจนของ
บทบาทหน้าที และลดข้อบกพร่ องทีอาจเกิดจากสภาพแวดล้อม โดยติดตาม ตรวจสอบการทํางานหรื อข้อมูล
ตลอดจนพัฒนาระบบการตรวจสอบเพือความถูกต้องของกระบวนงาน
ระดับที ๐ : ไม่แสดงสมรรถนะ
• ไม่แสดงสมรรถนะด้านนี
ด้ านนี หรือแสดงอย่างไม่ชัดเจน

- 19 • ต้องการให้ขอ้ มูล และบทบาทในการปฏิบตั ิงาน มีความถูกต้อง
ระดับที ๑ : ต้องการความ
ชัดเจน
ถูกต้อง ชัดเจนในงาน และรักษา
• ดูแลให้เกิดความเป็ นระเบียบในสภาพแวดล้อมของการทํางาน
กฎ ระเบียบ
• ปฏิบตั ิตามกฎ ระเบียบ และขันตอน ทีกําหนด อย่างเคร่ งครัด
ระดับที ๒ : แสดงสมรรถนะ
ระดับที ๑ และตรวจทานความ
ถูกต้องของงานทีตนรับผิดชอบ

• ตรวจทานงานในหน้าที ความรับผิดชอบอย่างละเอียด เพือความ
ถูกต้อง

• ตรวจสอบความถูกต้องของงานในหน้าทีความรับผิดชอบของตนเอง
• ตรวจสอบความถูกต้องงานของผูอ้ ืน ตามอํานาจหน้าทีทีกําหนดโดย
ระดับที ๓ : แสดงสมรรถนะ
กฎหมาย กฎ ระเบียบ ข้อบังคับ ทีเกียวข้อง
ระดับที ๒ และดูแลความถูกต้อง
• ตรวจความถูกต้องตามขันตอนและกระบวนงานทังของตนเองและ
ของงานทังของตนและผู้อนที
ื อยู่
ผูอ้ ืนตามอํานาจหน้าที
ในความรับผิดชอบของตน
• บันทึกรายละเอียดของกิจกรรมในงานทังของตนเองและของผูอ้ ืน
เพือความถูกต้องของงาน
ระดับที ๔ : แสดงสมรรถนะ • ตรวจสอบรายละเอียดความคืบหน้าของโครงการตามกําหนดเวลา
ระดับที ๓ และตรวจสอบความ • ตรวจสอบความถูกต้อง ครบถ้วน และคุณภาพของข้อมูล
ถูกต้องรวมถึงคุณภาพของข้อมูล • สามารถระบุขอ้ บกพร่ องหรื อข้อมูลทีหายไป และเพิมเติมให้ครบถ้วน
หรือโครงการ
เพือความถูกต้องของงาน
ระดับที ๕ : แสดงสมรรถนะ
ระดับที ๔ และพัฒนาระบบการ • พัฒนาระบบการตรวจสอบ เพือความถูกต้องตามขันตอน และเพิม
คุณภาพของข้อมูล
ตรวจสอบความถูกต้องของ
กระบวนงาน
๓. การสร้ างสัมพันธภาพ (Relationship Building)
ความหมาย : สร้ างหรื อรั ก ษาสัมพัน ธภาพฉัน มิต ร เพือความสัมพัน ธ์ทีดี ร ะหว่ าง
ผูเ้ กียวข้องกับงาน

- 20 ระดับที ๐ : ไม่แสดงสมรรถนะ
• ไม่แสดงสมรรถนะด้านนี
ด้ านนี หรือแสดงอย่างไม่ชัดเจน
ระดับที ๑ : สร้ างหรือรักษา
การติดต่อกับผู้ทีต้องเกียวข้ อง
กับงาน

• สร้างหรื อรักษาการติดต่อกับผูท้ ีต้องเกียวข้องกับงานเพือประโยชน์
ในงาน

ระดับที ๒ : แสดงสมรรถนะ
ระดับที ๑ และสร้ างหรือรักษา
ความสัมพันธ์ ทดีี กบั ผู้ทต้ี อง
เกียวข้ องกับงานอย่างใกล้ชิด

• สร้างหรื อรักษาความสัมพันธ์ทีดีกบั ผูท้ ีต้องเกียวข้องกับงานอย่าง
ใกล้ชิด
• เสริ มสร้างมิตรภาพกับเพือนร่ วมงาน ผูร้ ับบริ การ หรื อผูอ้ ืน

ระดับที ๓ : แสดงสมรรถนะ
ระดับที ๒ และสร้ างหรือรักษา
การติดต่อสัมพันธ์ ทางสังคม

• ริ เริ มกิจกรรมเพือให้มีการติดต่อสัมพันธ์ทางสังคมกับผูท้ ีต้องเกียวข้อง
กับงาน
• เข้าร่ วมกิจกรรมทางสังคมในวงกว้างเพือประโยชน์ในงาน

ระดับที ๔ : แสดงสมรรถนะ
ระดับที ๓ และสร้ างหรือรักษา
ความสัมพันธ์ฉันมิตร

• สร้างหรื อรักษามิตรภาพโดยมีลกั ษณะเป็ นความสัมพันธ์ในทาง
ส่วนตัวมากขึน

ระดับที ๕ : แสดงสมรรถนะ
ระดับที ๔ และรักษาความ
สัมพันธ์ ฉันมิตรในระยะยาว

• รักษาความสัมพันธ์ฉนั มิตรไว้ได้อย่างต่อเนือง แม้อาจจะไม่ได้มี
การติดต่อสัมพันธ์ในงานกันแล้วก็ตาม แต่ยงั อาจมีโอกาสทีจะติดต่อ
สัมพันธ์ในงานได้อีกในอนาคต

- 21 สมรรถนะทางการบริหาร (Management Competency)
๑. สภาวะผู้นํา (Leadership)
ความหมาย : ความสามารถ หรื อความตังใจทีจะรับบทในการเป็ นผูน้ าํ ของกลุ่ม กําหนด
ทิศทาง เป้ าหมาย วิธีการทํางาน ให้ทีมปฏิบตั ิงานได้อย่างราบรื น เต็มประสิทธิภาพและบรรลุวตั ถุประสงค์
ของส่วนราชการ
ระดับที ๐ : ไม่แสดงสมรรถนะ
ด้ านนี หรือแสดงอย่างไม่ชัดเจน • ไม่แสดงสมรรถนะด้านนี

ระดับที ๑ : ดําเนินการประชุ ม
ได้ดีและคอยแจ้งข่ าวสารความ
เป็ นไปโดยตลอด

• ดําเนินการประชุมให้เป็ นไปตามระเบียบ วาระ วัตถุประสงค์ และ
เวลาตลอดจนมอบหมายงานให้แก่บุคคลในกลุ่มได้
• แจ้งข่าวสารให้ผทู้ ีจะได้รับผลกระทบจากการตัดสินใจรับทราบอยู่
เสมอ แม้ไม่ได้ถกู กําหนดให้ตอ้ งกระทํา
• อธิบายเหตุผลในการตัดสินใจให้ผทู้ ีเกียวข้องทราบ

ระดับที ๒ : แสดงสมรรถนะ
ระดับที ๑ และเป็ นผู้นําในการ
ทํางานของกลุ่มและใช้ อาํ นาจ
อย่างยุตธิ รรม

• ส่งเสริ มและกระทําการเพือให้กลุ่มปฏิบตั ิหน้าทีได้อย่างเต็ม
ประสิทธิภาพ
• กําหนดเป้ าหมาย ทิศทางทีชัดเจน จัดกลุ่มงานและเลือกคนให้เหมาะ
กับงาน หรื อกําหนดวิธีการทีจะทําให้กลุ่มทํางานได้ดีขึน
• รับฟังความคิดเห็นของผูอ้ ืน
• สร้างขวัญกําลังใจในการปฏิบตั ิงาน
• ปฏิบตั ิต่อสมาชิกในทีมด้วยความยุติธรรม

ระดับที ๓ : แสดงสมรรถนะ
ระดับที ๒ และให้ การดูแลและ
ช่ วยเหลือทีมงาน

• เป็ นทีปรึ กษาและช่วยเหลือทีมงาน
• ปกป้ องทีมงาน และชือเสียงของส่วนราชการ
• จัดหาบุคลากร ทรัพยากร หรื อข้อมูลทีสําคัญมาให้ทีมงาน

- 22 ระดับที ๔ : แสดงสมรรถนะ
ระดับที ๓ และประพฤติตน
สมกับเป็ นผู้นํา

• กําหนดธรรมเนียมปฏิบตั ิประจํากลุ่มและประพฤติตนอยูใ่ น
กรอบของธรรมเนียมปฏิบตั ินนั
• ประพฤติปฏิบตั ิตนเป็ นแบบอย่างทีดี
• ยึดหลักธรรมาภิบาลในการปกครองผูใ้ ต้บงั คับบัญชา

ระดับที ๕ : แสดงสมรรถนะ
ระดับที ๔ และนําทีมงานให้
ก้าวไปสู่ พนั ธกิจระยะยาว
ขององค์กร

• สามารถรวมใจคนและสร้างแรงบันดาลใจให้ทีมงานเกิดความ
มันใจในการปฏิบตั ิภารกิจให้สาํ เร็ จลุล่วง
• เล็งเห็นการเปลียนแปลงในอนาคต และมีวิสยั ทัศน์ในการสร้าง
กลยุทธ์ เพือรับมือกับการเปลียนแปลงนัน

๒. วิสัยทัศน์ (Visioning)
ความหมาย : ความสามารถในการกําหนดทิศทาง ภารกิจ และเป้ าหมายการทํางานที
ชัดเจนและความสามารถในการสร้างความร่ วมแรงร่ วมใจเพือให้ภารกิจบรรลุวตั ถุประสงค์
ระดับที ๐ : ไม่แสดงสมรรถนะ
ด้ านนี หรือแสดงอย่างไม่ชัดเจน • ไม่แสดงสมรรถนะด้านนี
ั ยว
ระดับที ๑ : รู้และเข้ าใจวิสัยทัศน์ • รู้ เข้าใจและสามารถอธิบายให้ผอู้ ืนเข้าใจได้ว่างานทีทําอยูน่ นเกี
ข้องหรื อตอบสนองต่อวิสยั ทัศน์ของส่วนราชการอย่างไร
ขององค์กร
ระดับที ๒ : แสดงสมรรถนะ
ระดับที ๑ และช่ วยทําให้ ผ้อู นรู
ื ้
และเข้ าใจวิสัยทัศน์ ขององค์กร

• อธิบายให้ผอู้ ืนรู้และเข้าใจวิสยั ทัศน์และเป้ าหมายการทํางานของ
หน่วยงานภายใต้ภาพรวมของส่วนราชการได้
• แลกเปลียนข้อมูลรวมถึงรับฟังความคิดเห็นของผูอ้ ืนเพือประกอบ
การกําหนดวิสยั ทัศน์

ระดับที ๓ : แสดงสมรรถนะ • โน้มน้าวให้สมาชิกในทีมเกิดความเต็มใจและกระตือรื อร้นทีจะ
ระดับที ๒ และ สร้ างแรงจูงใจให้ ปฏิบตั ิหน้าทีราชการเพือตอบสนองต่อวิสยั ทัศน์
• ให้คาํ ปรึ กษาแนะนําแก่สมาชิกในทีมถึงแนวทางในการทํางานโดย
ผู้อนเต็
ื มใจทีจะปฏิบัตติ าม
ยึดถือวิสยั ทัศน์และเป้ าหมายขององค์กรเป็ นสําคัญ
วิสัยทัศน์

- 23 ระดับที ๔ : แสดงสมรรถนะ
ระดับที ๓ และกําหนดนโยบายให้ • ริ เริ มและกําหนดนโยบายใหม่ๆ เพือตอบสนองต่อการนําวิสยั ทัศน์
สอดคล้องกับวิสัยทัศน์ ของ
ไปสู่ความสําเร็ จ
ส่ วนราชการ
ระดับที ๕ : แสดงสมรรถนะ
ระดับที ๔ และกําหนดวิสัยทัศน์
ของส่ วนราชการให้ สอดคล้อง
กับวิสัยทัศน์ ระดับประเทศ

• กําหนดวิสยั ทัศน์ เป้ าหมาย และทิศทางในการปฏิบตั ิหน้าทีของ
ส่วนราชการเพือให้บรรลุวิสยั ทัศน์ซึงสอดคล้องกับวิสยั ทัศน์
ระดับประเทศ
• คาดการณ์ได้ว่าประเทศจะได้รับผลกระทบอย่างไรจากการ
เปลียนแปลงทังภายในและภายนอก

๓. การวางกลยุทธ์ภาครัฐ (Strategic Orientation)
ความหมาย : ความเข้าใจวิสัยทัศน์และนโยบายภาครัฐและสามารถนํามาประยุกต์ใช้ใน
การกําหนดกลยุทธ์ของส่วนราชการได้
ระดับที ๐ : ไม่แสดงสมรรถนะ
ด้ านนี หรือแสดงอย่างไม่ชัดเจน • ไม่แสดงสมรรถนะด้านนี
ระดับที ๑ : รู้และเข้ าใจนโยบาย
• เข้าใจนโยบาย ภารกิจ รวมทังกลยุทธ์ของภาครัฐและส่วนราชการ
รวมทังภารกิจภาครัฐ ว่ามีความ
ว่าสัมพันธ์ เชือมโยงกับภารกิจของหน่วยงานทีตนดูแลรับผิดชอบ
เกียวโยงกับหน้ าทีความรับ
อย่างไร
ผิดชอบของหน่ วยงานอย่างไร
• สามารถวิเคราะห์ปัญหา อุปสรรคหรื อโอกาสของหน่วยงานได้
ระดับที ๒ : แสดงสมรรถนะ
ระดับที ๑ และนําประสบการณ์
มาประยุกต์ใช้ ในการกําหนด
กลยุทธ์ได้

• ประยุกต์ใช้ประสบการณ์ในการกําหนดกลยุทธ์ของหน่วยงานทีตน
ดูแลรับผิดชอบให้สอดคล้องกับกลยุทธ์ภาครัฐได้
• ใช้ความรู้ความเข้าใจในระบบราชการมาปรับกลยุทธ์ให้เหมาะสม
กับสถานการณ์ทีเปลียนแปลงไปได้

- 24 ระดับที ๓ : แสดงสมรรถนะ
ระดับที ๒ และนําทฤษฎีหรือ
แนวคิดซับซ้ อนมาใช้ ในการ
กําหนดกลยุทธ์

• ประยุกต์ใช้ทฤษฎี หรื อแนวคิดซับซ้อน ในการคิดและพัฒนา
เป้ าหมายหรื อกลยุทธ์ของหน่วยงานทีตนดูแลรับผิดชอบ
• ประยุกต์แนวทางปฏิบตั ิทีประสบความสําเร็ จ (Best Practice)
หรื อ ผลการวิจยั ต่างๆ มากําหนดแผนงานเชิงกลยุทธ์ในหน่วยงาน
ทีตนดูแลรับผิดชอบ

ระดับที ๔ : แสดงสมรรถนะ
ระดับที ๓ และ กําหนดกลยุทธ์
ทีสอดคล้องกับสถานการณ์
ต่างๆ ทีเกิดขึน

• ประเมินและสังเคราะห์สถานการณ์ ประเด็น หรื อปัญหาทาง
เศรษฐกิจ สังคม การเมืองภายในประเทศ หรื อของโลกโดยมอง
ภาพในลักษณะองค์รวม เพือใช้ในการกําหนดกลยุทธ์ภาครัฐ
หรื อส่วนราชการ
• คาดการณ์สถานการณ์ในอนาคต และกําหนดกลยุทธ์ให้สอด
คล้องกับสถานการณ์ต่างๆ ทีจะเกิดขึนเพือให้บรรลุพนั ธกิจของ
ส่วนราชการ

ระดับที ๕ : แสดงสมรรถนะ
ระดับที ๔ และบูรณาการองค์
ความรู้ใหม่มาใช้ ในการกําหนด
กลยุทธ์ ภาครัฐ

• ริ เริ ม สร้างสรรค์ และบูรณาการองค์ความรู้ใหม่ในการกําหนด
กลยุทธ์ภาครัฐ โดยพิจารณาจากบริ บทในภาพรวม
• ปรับเปลียนทิศทางของกลยุทธ์ในการพัฒนาประเทศอย่างต่อเนือง

๔. ศักยภาพเพือนําการปรับเปลียน (Change Leadership)
ความหมาย : ความสามารถในการกระตุน้ หรื อผลักดันหน่ วยงานไปสู่การปรับเปลียนที
เป็ นประโยชน์ รวมถึงการสือสารให้ผอู้ ืนรับรู้ เข้าใจ และดําเนินการให้การปรับเปลียนนันเกิดขึนจริ ง
ระดับที ๐ : ไม่แสดงสมรรถนะ
ด้ านนี หรือแสดงอย่างไม่ชัดเจน • ไม่แสดงสมรรถนะด้านนี

ระดับที ๑ : เห็นความจําเป็ น
ของการปรับเปลียน

• เห็นความจําเป็ นของการปรับเปลียน และปรับพฤติกรรมหรื อแผน
การทํางานให้สอดคล้องกับการเปลียนแปลงนัน
• เข้าใจและยอมรับถึงความจําเป็ นของการปรับเปลียน และเรี ยนรู้
เพือให้สามารถปรับตัวรับการเปลียนแปลงนันได้

- 25 • ช่วยเหลือให้ผอู้ ืนเข้าใจถึงความจําเป็ นและประโยชน์ของการ
ระดับที ๒ : แสดงสมรรถนะ
เปลียนแปลงนัน
ระดับที ๑ และสามารถทําให้ ผ้อู นื • สนับสนุนความพยายามในการปรับเปลียนองค์กร พร้อมทัง
เข้ าใจการปรับเปลียนทีจะเกิดขึน เสนอแนะวิธีการและมีส่วนร่ วมในการปรับเปลียนดังกล่าว
• กระตุน้ และสร้างแรงจูงใจให้ผอู้ ืนเห็นความสําคัญของการ
ระดับที ๓ : แสดงสมรรถนะ
ปรับเปลียน เพือให้เกิดความร่ วมแรงร่ วมใจ
ระดับที ๒ และกระตุ้น และสร้ าง • เปรี ยบเทียบให้เห็นว่าสิ งทีปฏิบตั ิอยูใ่ นปัจจุบนั กับสิ งทีจะ
แรงจูงใจให้ผ้อู นเห็
ื นความสําคัญ เปลียนแปลงไปนันแตกต่างกันในสาระสําคัญอย่างไร
ของการปรับเปลียน
• สร้างความเข้าใจให้เกิดขึนแก่ผทู้ ียังไม่ยอมรับการเปลียนแปลงนัน
ระดับที ๔ : แสดงสมรรถนะ
• วางแผนอย่างเป็ นระบบและชีให้เห็นประโยชน์ของการปรับเปลียน
ระดับที ๓ และวางแผนงานทีดี
• เตรี ยมแผน และติดตามการบริ หารการเปลียนแปลงอย่างสมําเสมอ
เพือรับการปรับเปลียนในองค์กร
• ผลักดันให้การปรับเปลียนสามารถดําเนินไปได้อย่างราบรื นและ
ระดับที ๕ : แสดงสมรรถนะ
ประสบความสําเร็ จ
ระดับที ๔ และผลักดันให้เกิดการ
• สร้างขวัญกําลังใจ และความเชือมันในการขับเคลือนให้เกิดการ
ปรับเปลียนอย่างมีประสิทธิภาพ
ปรับเปลียนอย่างมีประสิทธิภาพ
๕. การควบคุมตนเอง (Self Control)
ความหมาย : ความสามารถในการควบคุมอารมณ์และพฤติกรรมในสถานการณ์ทีอาจจะ
ถูกยัวยุ หรื อเผชิญหน้ากับความไม่เป็ นมิตร หรื อต้องทํางานภายใต้สภาวะกดดัน รวมถึงความอดทนอดกลัน
เมืออยูใ่ นสถานการณ์ทีก่อความเครี ยดอย่างต่อเนือง
ระดับที ๐ : ไม่แสดงสมรรถนะ
ด้ านนี หรือแสดงอย่างไม่ชัดเจน • ไม่แสดงสมรรถนะด้านนี
ระดับที ๑ : ไม่แสดงพฤติกรรม
ทีไม่เหมาะสม

• ไม่แสดงพฤติกรรมทีไม่สุภาพหรื อไม่เหมาะสมในทุกสถานการณ์

- 26 ระดับที ๒ : แสดงสมรรถนะ • รู้เท่าทันอารมณ์ของตนเองและควบคุมได้อย่างเหมาะสม โดยอาจ
ระดับที ๑ และควบคุมอารมณ์ใน หลีกเลียงจากสถานการณ์ทีเสียงต่อการเกิดความรุ นแรงขึน หรื อ
แต่ละสถานการณ์ได้ เป็ นอย่างดี อาจเปลียนหัวข้อสนทนา หรื อหยุดพักชัวคราวเพือสงบสติอารมณ์
• รู้สึกได้ถึงความรุ นแรงทางอารมณ์ในระหว่างการสนทนา หรื อ
ระดับที ๓ : แสดงสมรรถนะ
การปฏิบตั ิงาน เช่น ความโกรธ ความผิดหวัง หรื อความกดดัน
ระดับที ๒ และสามารถใช้ ถ้อยที แต่ไม่แสดงออกแม้จะถูกยัวยุ โดยยังคงสามารถปฏิบตั ิงานต่อไป
วาจา หรือปฏิบัตงิ านต่อไปได้
ได้อย่างสงบ
อย่างสงบ แม้จะอยู่ใน
• สามารถเลือกใช้วิธีการแสดงออกทีเหมาะสมเพือไม่ให้เกิดผลใน
ภาวะทีถูกยัวยุ
เชิงลบทังต่อตนเองและผูอ้ ืน
• สามารถจัดการกับความเครี ยดหรื อผลทีอาจเกิดขึนจากภาวะกดดัน
ทางอารมณ์ได้อย่างมีประสิทธิภาพ
ระดับที ๔: แสดงสมรรถนะ • ประยุกต์ใช้วิธีการเฉพาะตน หรื อวางแผนล่วงหน้าเพือจัดการกับ
ระดับที ๓ และจัดการความเครียด ความเครี ยดและความกดดันทางอารมณ์ทีคาดหมายได้ว่าจะเกิดขึน
ได้อย่างมีประสิทธิภาพ
• บริ หารจัดการอารมณ์ของตนได้อย่างมีประสิทธิภาพเพือลดความ
เครี ยดของตนเองหรื อผูร้ ่ วมงาน
• ระงับอารมณ์รุนแรง ด้วยการพยายามทําความเข้าใจและแก้ไขที
ระดับที ๕: แสดงสมรรถนะระดับ
ต้นเหตุของปัญหา รวมทังบริ บทและปัจจัยแวดล้อมต่างๆ
ที ๔ และเอาชนะอารมณ์ด้วย • ในสถานการณ์ทีตึงเครี ยดมากก็ยงั สามารถควบคุมอารมณ์ของ
ความเข้ าใจ
ตนเองได้ รวมถึงทําให้คนอืนๆ มีอารมณ์ทีสงบลงได้
๖. การสอนงานและการมอบหมายงาน (Coaching and Empowering Others)
ความหมาย : ความตังใจทีจะส่ งเสริ มการเรี ยนรู้หรื อการพัฒนาผูอ้ ืนในระยะยาวจนถึง
ระดับทีเชือมันว่าจะ สามารถมอบหมายหน้าทีความรับผิดชอบให้ผนู้ ันมีอิสระทีจะตัดสิ นใจในการปฏิบตั ิ
หน้าทีราชการของตนได้
ระดับที ๐ : ไม่แสดงสมรรถนะ
ด้ านนี หรือแสดงอย่างไม่ชัดเจน • ไม่แสดงสมรรถนะด้านนี

- 27 ระดับที ๑ : สอนงานหรือ
ให้ คาํ แนะนําเกียวกับวิธี
ปฏิบัตงิ าน

• สอนงานด้วยการให้คาํ แนะนําอย่างละเอียด หรื อด้วยการสาธิตวิธี
ปฏิบตั ิงาน
• ชีแนะแหล่งข้อมูล หรื อแหล่งทรัพยากรอืนๆ เพือใช้ในการพัฒนา
การปฏิบตั ิงาน

ระดับที ๒ : แสดงสมรรถนะ
ระดับที ๑ และตังใจพัฒนา
ผู้ใต้บังคับบัญชาให้ มศี ักยภาพ

• สามารถให้คาํ ปรึ กษาชีแนะแนวทางในการพัฒนาหรื อส่งเสริ มข้อดี
และปรับปรุ งข้อด้อยให้ลดลง
• ให้โอกาสผูใ้ ต้บงั คับบัญชาได้แสดงศักยภาพเพือสร้างความมันใจ
ในการปฏิบตั ิงาน

ระดับที ๓ : แสดงสมรรถนะ
ระดับที ๒ และวางแผนเพือให้
โอกาสผู้ใต้บังคับบัญชาแสดง
ความสามารถในการทํางาน

• วางแผนในการพัฒนาผูใ้ ต้บงั คับบัญชาทังในระยะสันและระยะยาว
• มอบหมายงานทีเหมาะสม รวมทังให้โอกาสผูใ้ ต้บงั คับบัญชาทีจะ
ได้รับการฝึ กอบรม หรื อพัฒนาอย่างสมําเสมอเพือสนับสนุนการ
เรี ยนรู้
• มอบหมายหน้าทีความรับผิดชอบในระดับตัดสินใจให้ผใู้ ต้บงั คับ
บัญชา เป็ นบางเรื องเพือให้มีโอกาสริ เริ มสิ งใหม่ๆ หรื อบริ หาร
จัดการด้วยตนเอง

ระดับที ๔ : แสดงสมรรถนะ
ระดับที ๓ และสามารถช่ วยแก้ไข • สามารถปรับเปลียนทัศนคติเดิมทีเป็ นปัจจัยขัดขวางการพัฒนา
ศักยภาพของผูใ้ ต้บงั คับบัญชา
ปัญหาทีเป็ นอุปสรรคต่อการ
• สามารถเข้าใจถึงสาเหตุแห่งพฤติกรรมของแต่ละบุคคล เพือนํามา
พัฒนาศักยภาพของ
เป็ นปัจจัยในการพัฒนาศักยภาพของผูใ้ ต้บงั คับบัญชาได้
ผู้ใต้บังคับบัญชา
ระดับที ๕ : แสดงสมรรถนะ
• สร้าง และสนับสนุนให้มีการสอนงานและมีการมอบหมายหน้าที
ระดับที ๔ และทําให้ ส่วนราชการ
ความรับผิดชอบอย่างเป็ นระบบในส่วนราชการ
มีระบบการสอนงานและการ
• สร้าง และสนับสนุนให้มีวฒั นธรรมแห่งการเรี ยนรู้อย่างต่อเนือง
มอบหมายหน้ าทีความรับผิดชอบ
ในส่วนราชการ

บทที ๓
การประเมินสมรรถนะ
วัตถุประสงค์ของการประเมินสมรรถนะ
๑. เพือให้ทราบระดับความสามารถของบุคลากรเมือเทียบกับมาตรฐานทีมหาวิทยาลัยกําหนด
๒. เพือเป็ นแนวทางในการบริ หารผลการปฏิบตั ิงานของบุคลากรของมหาวิทยาลัย
๓. เพือนําผลการประเมินมาใช้ในการพัฒนาบุคลากรให้เหมาะสมกับแผนพัฒนาตนเอง
และแผนพัฒนาทรัพยากรบุคคลของมหาวิทยาลัยต่อไป
๔. เพือเพิมประสิทธิภาพในการปฏิบตั ิงานของบุคลากรของมหาวิทยาลัย

ประเภทของการประเมินสมรรถนะ
การประเมินสมรรถนะแบ่ งออกเป็ น ๓ ประเภท ดังนี
๑. การประเมินตนเอง
เป็ นการประเมินทีบุคลากรแต่ละคนจะทําการประเมินตนเองในส่ วนของสมรรถนะหลัก
ของมหาวิทยาลัย และในส่วนของสมรรถนะประจํากลุ่มสายงานตามทีได้กาํ หนดไว้
๒. การให้ ผ้บู ังคับบัญชาเป็ นผู้ประเมิน
เป็ นการประเมินโดยให้ผบู้ งั คับบัญชามีส่วนร่ วมในการประเมิน หลังจากประเมินแล้วหาก
ผูบ้ งั คับบัญชามีความคิดเห็นทีแตกต่างจากการประเมินตนเอง จะนํามาพูดคุยระหว่างผูป้ ระเมินตนเองกับ
ผูบ้ งั คับบัญชาเพือหาข้อสรุ ป และพิจารณาว่าสมรรถนะของบุคคลนันควรอยูใ่ นระดับใด เพือนําผลไปพัฒนา
ศักยภาพของบุคคลต่อไป
๓. การประเมินแบบ ๓๖๐ องศา
เป็ นการประเมินทีครบวงจร โดยอาศัยผูเ้ กี ยวข้องรู้เห็นในการปฏิบตั ิงานของบุคคลตาม
ตําแหน่งเป้ าหมาย เป็ นการประเมินทีให้ความสําคัญกับการประเมินทังจากล่างขึ นบน (upward appraisal)
บนลงล่าง (downward appraisal) และการประเมินจากกลุ่มเพือน (peers review)

- 29 วิธีการประเมินตนเอง
บุคลากรทุกคนใช้ แบบประเมินตนเองตามแบบทีมหาวิทยาลัยกําหนด
โดยการประเมินควรอยู่บนพืนฐานของข้อเท็จจริ ง ปราศจากอคติใด ๆ และอาศัยข้อมูล
หลายด้านประกอบกัน เพือให้ผลการประเมิน ใกล้เคียงกับความเป็ นจริ งมากทีสุ ด สามารถนําไปกําหนด
แผนพัฒนาตนเองและแผนพัฒนาทรัพยากรบุคคลของมหาวิทยาลัยได้อย่างมีประสิทธิภาพ
ก่อนการประเมิน บุคลากรควรศึกษารายละเอียดของคําจํากัดความและระดับความสามารถ
ก่อนการประเมิน เพือให้การประเมินได้ตรงตามเกณฑ์ทีมหาวิทยาลัยกําหนด

วิธีการประเมินสมรรถนะ
๑. บุคลากรพิจารณา มาตรการประเมิน และประเมินตนเองตามแบบประเมิน
๒. ผูบ้ งั คับบัญชาระดับหัวหน้างานหรื อผูไ้ ด้รับการแต่งตัง ประเมินสมรรถนะของบุคลากร
พร้อมให้คาํ แนะนําในการพัฒนาตน
๓. บุ ค ลากรผูร้ ั บการประเมิน และผูป้ ระเมิ น ร่ ว มพูด คุ ย รั บทราบผล การประเมิน และ
แนวทางในการพัฒนาตนเอง
๔. ประมวลผลการประเมินสมรรถนะเพือจัดทําโครงการ ๑ กิจกรรม พัฒนาบุคลากร ดังนี
- กิจกรรม / โครงการพัฒนาให้เป็ นไปตามมาตรฐาน / สมรรถนะ
- กิจกรรม / โครงการเสริ มศักยภาพเด่น
- กิจกรรม / โครงการเผยแพร่ ความรู้และแนวปฏิบตั ิทีดี (Best Practice)
ของการทํางาน

