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ประเด็นการแลกเปลีย่นความรู.้.. 

1. การบรหิารทรพัยากรมนษุยใ์นยคุของการแขง่ขนั 
2. แนวคดิเรือ่งสมรรถนะ (Competency) กบัการพฒันาทรพัยากรมนษุย ์
3. แบบจ าลองภเูขาน า้แข็ง (The Iceberg Model) กบัการพฒันาสมรรถนะ

ของทรพัยากรมนษุย ์
4. สมรรถนะและตวัแบบของสมรรถนะ (Competency model) 

 สมรรถนะหลกั (Core competency) 
 สมรรถนะประจ ากลุม่งาน (Functional competency) 

5.  มาตรฐานการก าหนดต าแหน่ง กบัการพฒันาระบบสมรรถนะของ
ขา้ราชการไทย 

6. ตวัอยา่งแบบการประเมนิสมรรถนะ 
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การบรหิารทรพัยากรมนษุยใ์นยคุของการแขง่ขนั 

 การปรับปรุงระบบจ าแนกต าแหน่งและค่าตอบแทนเน้นการท างานโดยยึด ผลลัพธ์ ความคุ้มค่า ความรับ
ผิดอบ และการตอบสนอบต่อความต้องการของสังคมและประชาชนผู้รับบริการ ซ่ึงได้น าสมรรถนะมา
ใช้ในการบริหารงานบุคคล เพือ่ให้การบริการงานบุคคลภาครัฐมปีระสิทธิภาพมากยิง่ขึน้  

 การพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ จะต้องสอดคล้องกับการที่จะท าให้มีระดับเพิ่มขึ้นของศักยภาพและขีด
ความสามารถซ่ึงเรียกกันว่า Competency Based Training หรือองค์กรอาจมีการสร้างมาตรฐานของ
การพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ในลักษณะของ Training Map ใช้ส าหรับเป็นแนวทางในการพัฒนา
ทรัพยากรมนุษย์ให้มีขีดความสามารถและศักยภาพทีต้องการได้ ซ่ึงจะต้องเปลี่ยนจากแนวคิด วิธีการ
ปฏิบตัิแบบเดมิๆ จากในอดีตที่มุ่งพฒันาทรัพยากรมนุษย์แบบไร้ทิศทาง โดยที่มีความพงึพอใจหลักสูตร
ใด เร่ืองใดก็ส่งบุคลากรเข้ารับการฝึกอบรมโดยหาได้ค านึงไม่ว่าในบางคร้ังเป็นการลงทุนในสินทรัพย์ที่
มองไม่เห็นแบบสูญเปล่า เพราะไม่ตรงกบัความต้องการทีจ่ะต้องพฒันา  

Competency กบัการบรหิารจดัการทรพัยากรมนษุย ์

Competency กบัการบรหิารจัดการทรัพยากรมนุษย ์: รศ.ดร.สรุพล เศรษฐบตุร  รองคณบดฝ่ีายบรหิารและพัฒนา คณะเกษตรศาสตร ์มหาวทิยาลยัเชยีงใหม ่



4 

การบรหิารทรพัยากรมนษุยใ์นยคุของการแขง่ขนั 

 การสร้างรากฐานองค์กรให้มีความมั่นคงด้วยที่สอดคล้องกับขีดความสามารถหลักขององค์กร [Core 
Competency]  โดยการที่องค์กรจะต้องมีการทบทวนเกี่ยวกับการวิเคราะห์งาน [Job Analysis] การ
ก าหนดคุณสมบัติบุคลากรผู้ปฏิบัติงาน [Job Specification] และการก าหนดหน้าที่งาน [Job 
Description] ให้สอดคล้องกับกลยุทธ์ขององค์กรและสถานการณ์การเปลี่ยนแปลง โดยเฉพาะอย่างยิ่ง
แล้วในปัจจุบันจะต้องน าเร่ืองของขีดความสามารถ [Competency] เข้ามาประกอบการด าเนินการให้
ครบถ้วนซ่ึงเกีย่วข้องกบั ความรู้ ทกัษะ และความสามารถ ทีส่่งผลให้สามารถปฏิบตัิงานได้เป็นอย่างด ี 

 ในปัจจุบนัยงัมหีลายองค์กรทีม่สีภาพของลกัษณะงานทีซ่ ้าซ้อนกันเกิดขึน้มากมาย และไม่รู้ว่าจะก าหนด
ดัชนีช้ีวัดผลงานระดับหน่วยงานหรือระดับบุคคลได้อย่างไร ตลอดจนไม่รู้ว่าทรัพยากรมนุษย์ที่จะ
ปฏิบตัิงานให้บรรลุซ่ึงกลยุทธ์ขององค์กรจะต้องมขีดีความสามารถอะไรจึงจะสามารถปฏิบตัิงานได้ และ
จะต้องเป็นขดีความสามารถทีส่ามารถแข่งขนัได้ [Competitive]  
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การบรหิารทรพัยากรมนุษยใ์นยคุของการแขง่ขนั 
 สมรรถนะเป็นการศึกษาเปรียบเทียบผู้ที่มีผลงานโดดเด่นในองค์การ กับผู้ที่มีผลงานปานกลางว่าทั้งสอง

กลุ่มนี้มีความแตกต่างกันในเร่ืองใด โดยทั่วไปการคัดเลือกบุคลากรจะท าให้ผู้ด ารงต าแหน่งมีความรู้ 
ทักษะ ความสามารถ และคุณลักษณะอื่น ๆ ที่ก าหนดส าหรับต าแหน่งคล้าย ๆ กัน ส่ิงเหล่านี้จึงไม่ใช่
สมรรถนะที่แยกความแตกต่างระหว่างผู้ที่มีผลงานโดดเด่นกับผู้ที่มีผลงานปานกลาง (Differentiating 
Competency) แต่เป็นคุณสมบตัิพืน้ฐานของผู้ทีด่ ารงต าแหน่งม ีคล้าย ๆ กนั 

 ถ้าพบว่าบุคลากรมกีารท างานแบบมุ่งผลสัมฤทธ์ิเป็นความแตกต่างระหว่างผู้ที่มีผลงานโดดเด่น กับผู้ที่มี
ผลงานปานกลาง องค์กรก็ท าให้พนักงานทุกคนรู้ว่าองค์กรคาดหวังการท างานแบบมุ่งผลสัมฤทธ์ิ และ
เพื่อประเมินผลการปฏิบัติงานองค์กรก็ควรท าให้เห็นชัดเจนว่าผู้ที่มีการท างานแบบมุ่งผลสัมฤทธ์ิได้รับ
ค่าตอบแทน หรือรางวัลที่มากกว่าผู้ที่ไม่มีพฤติกรรมการท างานแบบมุ่งผลสัมฤทธ์ิ (โดยหลักของทฤษฎี
การเรียนรู้ ส่ิงมชีีวติจะเรียนรู้ทีจ่ะมพีฤติกรรมใด ๆ เพือ่ให้ได้รางวลั และหลกีเลีย่งจากการลงโทษ)  
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แนวคดิเรือ่งสมรรถนะ (Competency) กบัการพฒันาทรพัยากรมนษุย ์

 แนวคิดเกี่ยวกับสมรรถนะหรือขีดความสามารถในการท างาน  (Competency) เกิดขึ้นในช่วงต้นของ
ศตวรรษที ่1970 โดยนักวชิาการช่ือ David McClelland ซ่ึงได้ท าการศึกษาวิจัยว่าท าไมบุคลากรที่ท างาน
ในต าแหน่งเดียวกันจึงมีผลงานที่แตกต่างกัน McClelland จึงท าการศึกษาวิจัยโดยแยกบุคลากรที่มีผล
การปฏิบตัิงานดอีอกจากบุคลากรทีม่ผีลการปฏิบตัิงานพอใช้ แล้วจึงศึกษาว่าบุคลากรทั้ง 2 กลุ่ม มีผลการ
ท างานทีแ่ตกต่างกนัอย่างไร  

 ผลก า ร ศึ กษ าท า ใ ห้ ส รุ ป ไ ด้ ว่ า  บุ ค ล า ก รที่ มี ผ ล ก า รปฏิ บั ติ ง า นดี จ ะมี ส่ิ ง ห น่ึ งที่ เ รี ย ก ว่ า
สมรรถนะ (Competency)  และในปี ค.ศ. 1973 McClelland ได้เขียนบทความวิชาการเร่ือง “Testing 
for Competence rather than Intelligence” ซ่ึงถือเป็นจุดก าเนิดของแนวคิดเร่ืองสมรรถนะที่สามารถ
อธิบายบุคลกิลกัษณะของคนว่าเปรียบเสมอืนกบัภูเขาน า้แขง็ (Iceberg) 
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แนวคดิเรือ่งสมรรถนะ (Competency) กบัการพฒันาทรพัยากรมนษุย ์

 คุณลกัษณะของบุคคลน้ันเปรียบเสมือนภูเขาน ้าแข็งที่ลอยอยู่ในน ้า โดยมีส่วนหน่ึงที่เป็นส่วนน้อยลอยอยู่เหนือน ้า
ซ่ึงสามารถสังเกตและวัดได้ง่ายได้แก่ ความรู้สาขาต่างๆ ที่ได้เรียนมา (Knowledge)  และส่วนของทักษะ ได้แก่ 
ความเช่ียวชาญ ความช านาญพเิศษด้านต่างๆ (Skill)  

 ส่วนของภูเขาน า้แข็งที่จมอยู่ใต้น า้ซ่ึงเป็นส่วนที่มีปริมาณมากกว่าน้ัน เป็นส่วนที่ไม่อาจสังเกตได้ชัดเจนและวัดได้
ยากกว่า และเป็นส่วนที่มีอิทธิพลต่อพฤติกรรมของบุคคลมากกว่า ได้แก่ บทบาทที่แสดงออกต่อสังคม (Social 
role) ภาพลกัษณ์ของบุคคลที่มีต่อตนเอง (Self image) คุณลกัษณะส่วนบุคคล (Trait) และแรงจูงใจ (Motive) 

 ส่วนที่อยู่เหนือน ้าเป็นส่วนที่มีความสัมพันธ์กับเชาวน์ปัญญาของบุคคล ซ่ึงการที่บุคคลมีความฉลาดสามารถ
เรียนรู้องค์ความรู้ต่างๆ และทักษะได้น้ัน ยังไม่เพียงพอที่จะท าให้มีผลการปฏิบัติงานที่โดดเด่น จึงจ าเป็นต้องมี
แรงผลกัดนัเบือ้งลกึ(ส่วนที่อยู่ใต้น า้) คอื คุณลกัษณะส่วนบุคคล ภาพลักษณ์ของบุคคลที่มีต่อตนเอง และบทบาทที่
แสดงออกต่อสังคมอย่างเหมาะสมด้วย จึงจะท าให้บุคคลกลายเป็นผู้ที่มีผลงานโดดเด่นได้ 
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David McClelland ได้เปรียบเทียบความหมายของสมรรถนะไว้ในหนังสือ The Competency Foundation โดยอธิบายบุคลิกลกัษณะ 
(Characteristic) ของคนเปรียบเสมอืนภูเขาน า้แขง็ 
ส่วนที่อยู่เหนือน า้ สามารถสังเกตเห็นได้ง่าย  
1. ทกัษะ (Skills) หมายถึง ส่ิงทีบุ่คคลรู้และสามารถท าได้เป็นอย่างดี เช่น ทกัษะการอ่าน ทกัษะการฟัง ทกัษะในการขบัรถ เป็นต้น  
2. ความรู้ (Knowledge) หมายถึง ส่ิงที่บุคคลรู้และเข้าใจในหลักการ แนวคิดเฉพาะด้าน เช่น มีความรู้ ด้านบัญชี มีความรู้ด้านการตลาด 

การเมอืง เป็นต้น 
ส่วนที่อยู่ใต้น า้ สังเกตเห็นได้ยาก  
3.  บทบาททางสังคม (Social Role) หมายถึง ส่ิงที่บุคคลต้องการส่ือให้บุคคลอื่นในสังคมเห็นว่าตัวเขามีบทบาทอย่างไรต่อสังคม เช่น ชอบ

ช่วยเหลอืผู้อืน่  
4.  ภาพพจน์ทีรั่บรู้ตัวเอง (Self Image) หมายถึง ภาพพจน์ทีบุ่คคลสมองตัวเองว่าเป็นอย่างไร เช่น เป็นผู้น า เป็นผู้เช่ียวชาญ เป็นศิลปิน เป็นต้น  
5.  อุปนิสัย (Traits) หมายถึง ลกัษณะนิสัยใจคอของบุคคลที่เป็นพฤติกรรมถาวร เช่น เป็นนักกฬีาที่ดี เป็นคนใจเย็น เป็นคนอ่อนน้อมถ่อมตน 

เป็นต้น  
6.  แรงกระตุ้น (Motive) หมายถึง พลังขับเคลื่อนที่เกิดจากภายในจิตใจของบุคคล ที่จะส่งผลกระทบต่อการกระท า เช่น เป็นคนที่มีความ

ต้องการผลส าเร็จ การกระท าส่ิงต่างๆ จึงออกมาในลกัษณะของการมุ่งไปสู่ความส าเร็จตลอดเวลา  
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แบบจ าลองภเูขาน า้แข็ง (The Iceberg Model) กบัการพฒันาสมรรถนะของทรพัยากรมนษุย ์
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1.องค์ความรู ้: ขอ้มูลความรูท้ีบุ่คลากรมีในสาขาตา่งๆ 

2.ทกัษะ : ความเชีย่วชาญ ช านาญพเิศษในดา้นตา่งๆ 

3. บทบาททีแ่สดงออกตอ่สงัคม/คา่นิยม : บทบาททีบุ่คลากร

แสดงออกตอ่ผูอ้ืน่ 

4. ภาพลกัษณ์ภายใน : ความรูส้กึนึกคดิของบุคลากรเกีย่วกบั

เอกลกัษณ์และคณุคา่ของตน 

5.อุปนิสยั : ความเคยชนิ พฤตกิรรมซ า้ๆ ในรูปแบบใดรูปแบบ 

 หน่ึง 

6. แรงผลกัดนัเบื้องลกึ : จนิตนาการ แนวโน้ม วธิีคดิ วธิีปฏบิตัติน

อนัเป็นไปโดยธรรมชาตขิองบุคคล 

ส่ว
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หนื
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 า้ 

ส่ว
นใ
ต้น

 า้ 

Skills 
Knowledge 

Social Role/Value 

Self-Image 

Traits 

Motives 
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สมรรถนะ (Competency) 
 สมรรถนะตามค าจ ากัดความของส านักงาน ก.พ. หมายถึง คุณลักษณะเชิงพฤติกรรมที่เป็นผลมาจาก

ความรู้ ทกัษะ ความสามารถ และคุณลักษณะอื่น ๆที่ท าให้บุคคลสร้างผลงานที่โดดเด่นในองค์กร ด้วยค า
จ ากดัความนีส้มรรถนะจึงเป็นคุณลกัษณะเชิงพฤติกรรมทีอ่งค์การต้องการ 

 ความรู้ (Knowledge) ทักษะ (Skill) และคุณลักษณะของบุคคล (Attributes) ซ่ึงบุคคลน้ันจะแสดง
ออกเป็นวิธีคิดและพฤติกรรมในการท างานที่จะส่งผลต่อการปฏิบัติงานของแต่ละบุคคล และมีการ
พฒันาตนเองอย่างต่อเน่ือง อนัจะส่งผลให้เกดิความส าเร็จตามมาตรฐานหรือสูงกว่ามาตรฐานที่องค์การ
ได้ก าหนดเอาไว้ 

 Competency สามารถน ามาใช้ในการวิเคราะห์เพื่อให้เห็นว่าพนักงานในแต่ละระดับและในแต่ละ
ต าแหน่งงานในองค์การ ต้องการบุคลากรทีม่ศัีกยภาพในด้านใดบ้าง  
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สมรรถนะ (Competency) 
 ในการคัดเลือกพนักงานเบื้องต้นน้ัน องค์กรต้องเน้นการวัดที่ตัวแปรท านาย ซ่ึงโดยทั่วไปคือการวัด

ความรู้ ทกัษะ ความสามารถ และคุณลกัษณะอืน่ ๆ ซ่ึงเป็นคุณสมบตัิพืน้ฐานของผู้ด ารงต าแหน่ง    
 และใช้หลักการค้นหาพฤติกรรมในอดีตของผู้สมัครที่สอดคล้องกับพฤติกรรมในโมเดลสมรรถนะ

เพิม่เติมขึน้ เพือ่ให้การคดัเลอืกได้ผู้ทีม่คีวามน่าจะเป็นผู้ทีม่ผีลงานโดดเด่นมากทีสุ่ด  
 ส าหรับตัวแปรเกณฑ์ (หรือสมรรถนะ) ที่เป็นคุณลักษณะเชิงพฤติกรรมที่องค์การต้องการน้ันใช้วัดใน

การประเมนิผลการปฏิบตัิงาน  และจะต้องท าการส่ือสารกบัพนักงานถึงพฤติกรรมที่องค์กรต้องการ  
 โดยมีการบริหารจัดการเร่ืองค่าตอบแทนต่าง ๆ เพื่อท าให้พนักงานมีพฤติกรรมที่องค์กรต้องการตามที่

ก าหนดไว้ในโมเดลสมรรถนะดังกล่าว ตลอดจนการวางแผนการพัฒนาให้พนักงานมีพฤติกรรมตามที่
องค์การต้องการด้วย 

Competency กบัการบรหิารจดัการทรพัยากรมนษุย ์
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ตวัแบบของสมรรถนะ (Competency model)  
 ส านักงาน  ก.พ.  ร่วมกับบริษัทเฮย์กรุปได้จัดท า  Competency  Model ของระบบราชการไทย  จาก
ข้อมูลหลายแหล่งด้วยกัน  กล่าวคือ  (1)  การจัดท า  Competency Expert Panel Workshops  จ านวน 16  
คร้ัง  โดยผู้เช่ียวชาญในแต่ละกลุ่มงานได้มาร่วมประชุมและให้ความเห็นเกี่ยวกับ  Competency  ที่จ าเป็นใน
แต่ละกลุ่มงาน  นอกจากนีย้ังมีการเก็บข้อมูลาจากประสบการณ์จริงในการท างานของข้าราชการแต่ละท่าน
ที่เข้าร่วมประชุมในคร้ังน้ันด้วยการใช้เทคนิคการวิเคราะห์งานที่เรียกว่า  Critical Incident  (2)  ข้อมูลจาก
แบบส ารวจลักษณะงานที่ส่งออกไปให้ข้าราชการตอบ  จ านวนกว่า 60,000 ชุดทั่วประเทศ  และ (3)  ข้อมูล
จาก  Hay’s Worldwide Competency Database  ของบริษัทเฮย์กรุป  ซ่ึงเป็นข้อมูล  Competency Best 
Practice  ขององค์การภาครัฐในต่างประเทศ  ข้อมูลทั้งสามส่วนนีเ้ป็นที่มาของต้นแบบสมรรถนะ  หรือ  
Competency Model  ส าหรับระบบราชการไทย 

Competency กบัการบรหิารจดัการทรพัยากรมนษุย ์
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ตวัแบบของสมรรถนะ (Competency model)  
 วัตถุประสงค์ของการก าหนดต้นแบบสมรรถนะ  (Competency Model) ส าหรับระบบราชการ        
ไทย เพื่อสร้างแบบสมรรถนะ (Competency) ให้ภาคราชการโดยเฉพาะส าหรับใช้ในการบริหารและ
ประเมินผลงานตลอดจนพัฒนาศักยภาพในระยะยาว   ซ่ึงในด้านแบบสมรรถนะประกอบไปด้วย  
สมรรถนะ 2 ส่วน  คอื  

1. สมรรถนะหลัก (Core competency) ส าหรับต าแหน่งข้าราชการทุกกลุ่มงาน คือ คุณลักษณะร่วมของ
ข้าราชการไทยทั้งระบบ เพื่อหล่อหลอมค่านิยมและพฤติกรรมที่พึงประสงค์ร่วมกัน ประกอบด้วย
สมรรถนะ 5 สมรรถนะ 

2. สมรรถนะประจ ากลุ่มงาน ( Functional competency) ซ่ึงแตกต่างกนัในแต่ละกลุ่มงาน คือ สมรรถนะ
ที่ก าหนดเฉพาะส าหรับกลุ่มงาน เพื่อสนับสนุนให้ข้าราชการแสดงพฤติกรรมที่เหมาะสมแก่หน้าที ่
และส่งเสริมให้ปฏิบตัิภารกจิในหน้าทีไ่ด้ดยีิง่ขึน้ 
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 สมรรถนะหลัก  คือ  คุณลักษณะเชิงพฤติกรรมของต าแหน่งข้าราชการทุก
ต าแหน่ง  ก าหนดขึ้นเพื่อหล่อหลอมค่านิยมและพฤติกรรมที่พึงประสงค์ร่วมกัน  
ประกอบด้วยสมรรถนะหลกั 5 ด้าน  คอื 
 1.1  การมุ่งผลสัมฤทธ์ิ  (Achievement Motivation) 
 1.2  การบริการทีด่ ี (Service Mind) 
 1.3  การส่ังสมความเช่ียวชาญในงานอาชีพ  (Expertise) 
 1.4  จริยธรรม  (Integrity) 
 1.5  ความร่วมแรงร่วมใจ  (Teamwork) 
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     1.1 การมุ่งผลสัมฤทธ์ิ (Achievement Motivation) 
  เป็นความมุ่งมัน่จะปฏิบัติราชการให้หรือให้เกนิมาตรฐานที่มีอยู่ โดยมาตรฐานนีอ้าจ
เป็นผลการปฏิบัติงานที่ผ่านมาของตนเอง หรือเกณฑ์วัดผลสัมฤทธ์ิที่ส่วนราชการก าหนด
ขึ้น อีกทั้งยังหมายรวมถึงการสร้างสรรค์พัฒนาผลงานหรือกระบวนการปฏิบัติงานตาม
เป้าหมายที่ยากและท้าทายชนิดที่อาจไม่เคยมีผู้ใดสามารถกระท าได้มาก่อน โดยเฉพาะการ
บริหารงานภาครัฐในปัจจุบันเน้นผลสัมฤทธ์ิของการปฏิบัติงานเป็นส าคัญ โดยในบางคร้ังก็
จะต้องพิจารณาตัดขั้นตอนบางอย่างที่ไม่จ าเป็นทิง้ไปบ้าง เพื่อรังสรรค์งานที่มีคุณค่าและ
คุณประโยชน์อย่างแท้จริง 
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ค ำจ ำกัดควำม: ควำมมุ่งม่ันจะปฏิบัตหิน้ำท่ีรำชกำรให้ดีหรือให้เกินมำตรฐำนท่ีมีอยู่ โดยมำตรฐำนนีอ้ำจเป็นผลกำรปฏิบัตงิำนท่ีผ่ำนมำของตนเอง 
หรือเกณฑ์วัดผลสัมฤทธ์ิท่ีส่วนรำชกำรก ำหนดขึน้ อีกทัง้ยังหมำยรวมถงึกำรสร้ำงสรรค์พัฒนำผลงำนหรือกระบวนกำรปฏิบัติงำน
ตำมเป้ำหมำย ท่ียำกและท้ำทำยชนิดท่ีอำจไม่เคยมีผู้ใดสำมำรถกระท ำได้มำก่อน 
 ระดับสมรรถนะและตัวอย่ำงพฤตกิรรมบ่งชี ้

ระดับท่ี 0: ไม่แสดงสมรรถนะด้ำนนี ้หรือแสดงอย่ำงไม่ชัดเจน 

ระดับท่ี 1: แสดงควำมพยำยำมในกำรปฏิบัตหิน้ำท่ีรำชกำรให้ดี   ตัวอย่ำงเช่น .... 

พยำยำมท ำงำนในหน้ำท่ีให้ถูกต้อง       

พยำยำมปฏิบัตงิำนให้แล้วเสร็จตำมก ำหนดเวลำ  

มำนะอดทน ขยันหม่ันเพียรในกำรท ำงำน     

แสดงออกว่ำต้องกำรท ำงำนให้ได้ดีขึน้ 

แสดงควำมเหน็ในเชิงปรับปรุงพัฒนำเม่ือเหน็ควำมสูญเปล่ำ หรือหย่อนประสิทธิภำพในงำน 

ระดับท่ี 2: แสดงสมรรถนะระดับท่ี 1 และสำมำรถท ำงำนได้ผลงำนตำมเป้ำหมำยท่ีวำงไว้  ตัวอย่ำงเช่น ..... 

ก ำหนดมำตรฐำน หรือเป้ำหมำยในกำรท ำงำนเพื่อให้ได้ผลงำนท่ีดี  

ตดิตำม และประเมนิผลงำนของตน โดยเทียบเคียงกับเกณฑ์มำตรฐำน  
ท ำงำนได้ตำมเป้ำหมำยท่ีผู้บังคับบัญชำก ำหนด หรือเป้ำหมำยของหน่วยงำนท่ีรับผิดชอบ  

 มีควำมละเอียดรอบคอบ เอำใจใส่ ตรวจตรำควำมถูกต้อง เพื่อให้ได้งำนท่ีมีคุณภำพ  

  ระดับท่ี 3: แสดงสมรรถนะระดับท่ี 2 และสำมำรถปรับปรุงวธีิกำรท ำงำนเพื่อให้ได้ผลงำนท่ีมีประสิทธิภำพมำกยิ่งขึน้   ตัวอย่ำงเช่น ...... 
ปรับปรุงวธีิกำรท่ีท ำให้ท ำงำนได้ดีขึน้ เร็วขึน้ มีคุณภำพดีขึน้ มีประสิทธิภำพมำกขึน้ หรือท ำให้ผู้รับบริกำรพงึพอใจมำกขึน้ 

 เสนอหรือทดลองวธีิกำรท ำงำนแบบใหม่ท่ีคำดว่ำจะท ำให้งำนมีประสิทธิภำพมำกขึน้  

ระดับท่ี 4: แสดงสมรรถนะระดับท่ี 3 และสำมำรถก ำหนดเป้ำหมำย รวมทัง้พัฒนำวธีิกำรท ำงำน เพื่อให้ได้ผลงำนท่ีโดดเด่น หรือแตกต่ำงอย่ำงไม่เคยมีใครท ำได้มำก่อน  ตัวอย่ำงเช่น ...... 

ก ำหนดเป้ำหมำยท่ีท้ำทำย และเป็นไปได้ยำก เพื่อให้ได้ผลงำนท่ีดีกว่ำเดมิอย่ำงเหน็ได้ชัด 

พัฒนำระบบ ขัน้ตอน วธีิกำรท ำงำน เพื่อให้ได้ผลงำนท่ีโดดเด่น และแตกต่ำงไม่เคยมีใครท ำได้มำก่อน  

ระดับท่ี 5: แสดงสมรรถนะระดับท่ี 4 และกล้ำตัดสินใจ แม้ว่ำกำรตัดสินใจนัน้จะมีควำมเส่ียง เพื่อให้บรรลุเป้ำหมำยของหน่วยงำน หรือส่วนรำชกำร   ตัวอย่ำงเช่น ...... 

 ตัดสินใจได้ โดยมีกำรค ำนวณผลได้ผลเสียอย่ำงชัดเจน และด ำเนินกำร เพื่อให้ภำครัฐและประชำชนได้ประโยชน์สูงสุด 

บริหำรจัดกำรและทุ่มเทเวลำ ตลอดจนทรัพยำกร เพื่อให้ได้ประโยชน์สูงสุดต่อภำรกิจของหน่วยงำนตำมท่ีวำงแผนไว้  

1.1กำรมุ่งผลสัมฤทธ์ิ  (Achievement Motivation-ACH) 

สงวนลขิสทิธ์ ส ำนกังำน ก.พ. 
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1.2 การบริการที่ด ี(Service Mind) 
 เป็นสมรรถนะที่เน้นความตั้งใจและความพยายามของข้าราชการในการ
ให้บริการเพื่อสนองความต้องการของประชาชนตลอดจนของหน่วยงานภาครัฐ
อื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง ทั้งนี้ ในสภาวการณ์ปัจจุบันประชาชนคาดหวังที่จะได้รับการ
บริการที่ดี มีมาตรฐานจากภาครัฐมากยิ่งขึ้น รวมทั้งข้าราชการเองก็จ าเป็นที่
จะต้องปรับบทบาทของตนเองให้เป็นผู้บริการประชาชนมากยิง่ขึน้ 

Competency กบัการบรหิารจดัการทรพัยากรมนษุย ์

Competency กบัการบรหิารจัดการทรัพยากรมนุษย ์: รศ.ดร.สรุพล เศรษฐบตุร  รองคณบดฝ่ีายบรหิารและพัฒนา คณะเกษตรศาสตร ์มหาวทิยาลยัเชยีงใหม ่



ค ำจ ำกัดควำม: ควำมตัง้ใจและควำมพยำยำมของข้ำรำชกำรในกำรให้บริกำรต่อประชำชน ข้ำรำชกำร หรือหน่วยงำนอ่ืนๆ ที่
เกี่ยวข้อง 

ระดับสมรรถนะและตัวอย่ำงพฤติกรรมบ่งชี ้

ระดับที่ 0: ไม่แสดงสมรรถนะด้ำนนี ้หรือแสดงอย่ำงไม่ชัดเจน 

ระดับที่ 1: สำมำรถให้บริกำรที่ผู้ รับบริกำรต้องกำรได้ด้วยควำมเต็มใจ 

 ให้กำรบริกำรที่เป็นมิตร สุภำพ  

 ให้ข้อมูล ข่ำวสำร ที่ถูกต้อง ชัดเจนแก่ผู้ รับบริกำร 

แจ้งให้ผู้รับบริกำรทรำบควำมคืบหน้ำในกำรด ำเนินเร่ือง หรือขัน้ตอนงำนต่ำงๆ ที่ให้บริกำรอยู่  

ประสำนงำนภำยในหน่วยงำน และกับหน่วยงำนอ่ืนที่เก่ียวข้อง เพื่อให้ผู้ รับบริกำรได้รับบริกำรที่ต่อเน่ืองและรวดเร็ว  

ระดับที่2: แสดงสมรรถนะระดับที่ 1 และช่วยแก้ปัญหำให้แก่ผู้ รับบริกำร 

รับเป็นธุระ ช่วยแก้ปัญหำหรือหำแนวทำงแก้ไขปัญหำที่เกิดขึน้แก่ผู้ รับบริกำรอย่ำงรวดเร็ว  ไม่บ่ำยเบี่ยง ไม่แก้ตัว หรือปัดภำระ 

ดูแลให้ผู้ รับบริกำรได้รับควำมพึงพอใจ และน ำข้อขัดข้องใดๆ ในกำรให้บริกำรไปพัฒนำกำรให้บริกำรให้ดียิ่งขึน้  

ระดับที่ 3: แสดงสมรรถนะระดับที่ 2 และให้บริกำรที่เกินควำมคำดหวัง แม้ต้องใช้เวลำหรือควำมพยำยำมอย่ำงมำก  

ให้เวลำแก่ผู้ รับบริกำรเป็นพิเศษ เพื่อช่วยแก้ปัญหำให้แก่ผู้ รับบริกำร 

ให้ข้อมูล ข่ำวสำร ที่เก่ียวข้องกับงำนที่ก ำลังให้บริกำรอยู่  ซึ่งเป็นประโยชน์แก่ผู้ รับบริกำร แม้ว่ำผู้ รับบริกำรจะไม่ได้ถำมถึง หรือไม่ทรำบมำก่อน 

น ำเสนอวิธีกำรในกำรให้บริกำรที่ผู้ รับบริกำรจะได้รับประโยชน์สูงสุด 

ระดับที่ 4: แสดงสมรรถนะระดับที่ 3 และเข้ำใจและให้บริกำรที่ตรงตำมควำมต้องกำรที่แท้จริงของผู้ รับบริกำรได้  

เข้ำใจ หรือพยำยำมท ำควำมเข้ำใจด้วยวิธีกำรต่ำงๆ เพ่ือให้บริกำรได้ตรงตำมควำมต้องกำรที่แท้จริงของผู้รับบริกำร 

ให้ค ำแนะน ำที่เป็นประโยชน์แก่ผู้ รับบริกำร เพื่อตอบสนองควำมจ ำเป็นหรือควำมต้องกำรที่แท้จริงของผู้ รับบริกำร  

ระดับที่ 5: แสดงสมรรถนะระดับที่ 4 และให้บริกำรที่เป็นประโยชน์อย่ำงแท้จริงให้แก่ผู้ รับบริกำร 

คิดถึงผลประโยชน์ของผู้ รับบริกำรในระยะยำว และพร้อมที่จะเปล่ียนวิธีหรือขัน้ตอนกำรให้บริกำร เพื่อประโยชน์สูงสุดของผู้ รับบริกำร 

เป็นที่ปรึกษำที่มีส่วนช่วยในกำรตัดสินใจที่ผู้ รับบริกำรไว้วำงใจ 

สำมำรถให้ควำมเหน็ที่แตกต่ำงจำกวิธีกำร หรือขัน้ตอนที่ผู้ รับบริกำรต้องกำรให้สอดคล้องกับควำมจ ำเป็น ปัญหำ โอกำส เพื่อเป็นประโยชน์อย่ำงแท้จริงของผู้ รับบริกำร 

1.2 บริกำรที่ดี (Service Mind-SERV) 

สงวนลขิสทิธ์ ส ำนกังำน ก.พ. 
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 1.3 การส่ังสมความเช่ียวชาญในงาน (Expertise) 
 เป็นความขวนขวาย สนใจใฝ่รู้ เพือ่ส่ังสมศักยภาพ ความรู้ความสามารถของตนในการ
ปฏิบัติราชการ ด้วยการศึกษา ค้นคว้าความรู้ พัฒนาตนเองอย่างต่อเน่ืองอีกทั้งรู้จักพัฒนา 
ปรับปรุง ประยุกต์ใช้ความรู้  เชิงวิชาการและเทคโนโลยต่ีางๆ เข้ากบัการปฏิบัติงานให้เกดิผล
สัมฤทธ์ิ ด้วยเพราะปัจจุบันระบบการส่ือสารของโลก (WORLD NET) มีประสิทธิภาพท าให้
ประชาชนในทุกส่วนของโลกได้รับรู้ข่าวสารความเคลือ่นไหวทั่วถึงกนัหมด  การท างานของ
ข้าราชการจะต้องปรับการท างานและวิธีการท างานให้เหมาะสมกับสถานการณ์ โดยเฉพาะ
อย่างยิ่งต้องมองเห็นความส าคัญของวัสดุ อุปกรณ์ เคร่ืองมือเคร่ืองใช้ที่ทันสมัย และน ามา
ประยุกต์ใช้ให้เกดิประโยชน์กบัการท างานของตนให้มากทีสุ่ด 

Competency กบัการบรหิารจดัการทรพัยากรมนษุย ์

Competency กบัการบรหิารจัดการทรัพยากรมนุษย ์: รศ.ดร.สรุพล เศรษฐบตุร  รองคณบดฝ่ีายบรหิารและพัฒนา คณะเกษตรศาสตร ์มหาวทิยาลยัเชยีงใหม ่



ค ำจ ำกัดควำม: ควำมสนใจใฝ่รู้ ส่ังสม ควำมรู้ควำมสำมำรถของตนในกำรปฏิบัตหิน้ำท่ีรำชกำร ด้วยกำรศึกษำ ค้นคว้ำและ พัฒนำตนเองอย่ำง
ต่อเน่ืองจนสำมำรถประยุกต์ใช้ควำมรู้เชิงวิชำกำรและเทคโนโลยีต่ำงๆ เข้ำกับกำรปฏิบัตริำชกำรให้เกิดผลสัมฤทธ์ิ 

ระดับสมรรถนะและตัวอย่ำงพฤติกรรมบ่งชี ้

ระดับที่ 0: ไม่แสดงสมรรถนะด้ำนนี ้หรือแสดงอย่ำงไม่ชัดเจน 

ระดับที่ 1: แสดงควำมสนใจและติดตำมควำมรู้ใหม่ๆ ในสำขำอำชีพของตน หรือที่เก่ียวข้อง  

ศึกษำหำควำมรู้ สนใจเทคโนโลยีและองค์ควำมรู้ใหม่ๆ ในสำขำอำชีพของตน  

พัฒนำควำมรู้ควำมสำมำรถของตนให้ดียิ่งขึน้  

ติดตำมเทคโนโลยี และควำมรู้ใหม่ๆ อยู่เสมอด้วยกำรสืบค้นข้อมูลจำกแหล่งต่ำงๆ ที่จะเป็นประโยชน์ต่อกำรปฏิบัติรำชกำร 

ระดับที่ 2: แสดงสมรรถนะระดับที่ 1 และมีควำมรู้ในวิชำกำร และเทคโนโลยีใหม่ๆ  ในสำขำอำชีพของตน  

รอบรู้ในเทคโนโลยีหรือองค์ควำมรู้ใหม่ๆ ในสำขำอำชีพของตน หรือที่เก่ียวข้อง ซึ่งอำจมีผลกระทบต่อกำรปฏิบัติหน้ำที่รำชกำรของตน  

รับรู้ถึงแนวโน้มวิทยำกำรที่ทนัสมัย และเก่ียวข้องกับงำนของตน อย่ำงต่อเน่ือง  

ระดับที่ 3: แสดงสมรรถนะระดับที่ 2 และสำมำรถน ำควำมรู้ วิทยำกำร หรือเทคโนโลยีใหม่ๆ มำปรับใช้กับกำรปฏิบัติหน้ำที่รำชกำร 

สำมำรถน ำวิชำกำร ควำมรู้ หรือเทคโนโลยีใหม่ๆ มำประยุกต์ใช้ในกำรปฏิบัติหน้ำที่รำชกำรได้  

สำมำรถแก้ไขปัญหำที่อำจเกิดจำกกำรน ำเทคโนโลยีใหม่มำใช้ในกำรปฏิบัติหน้ำที่รำชกำรได้ 

             ระดับที่ 4: แสดงสมรรถนะระดับที่ 3 และศึกษำ พัฒนำตนเองให้มีควำมรู้ และควำมเช่ียวชำญในงำนมำกขึน้ ทัง้ในเชิงลึก และเชิงกว้ำงอย่ำงต่อเน่ือง  

 มีควำมรู้ควำมเช่ียวชำญในเร่ืองที่มีลักษณะเป็นสหวิทยำกำร และสำมำรถน ำควำมรู้ไปปรับใช้ได้อย่ำงกว้ำงขวำง  

สำมำรถน ำควำมรู้เชิงบูรณำกำรของตนไปใช้ในกำรสร้ำงวิสัยทศัน์ เพื่อกำรปฏิบัติงำนในอนำคต  

ระดับที่ 5: แสดงสมรรถนะระดับที่ 4 และสนับสนุนกำรท ำงำนของคนในส่วนรำชกำรที่เน้นควำมเช่ียวชำญในวิทยำกำรด้ำนต่ำงๆ 

สนับสนุนให้เกิดบรรยำกำศแห่งกำรพัฒนำควำมเชี่ยวชำญในองค์กร ด้วยกำรจัดสรรทรัพยำกร เคร่ืองมือ อุปกรณ์ที่เอือ้ต่อกำรพัฒนำ 

บริหำรจัดกำรให้ส่วนรำชกำรน ำเทคโนโลยี ควำมรู้ หรือวิทยำกำรใหม่ๆ มำใช้ในกำรปฏิบัติหน้ำที่รำชกำรในงำนอย่ำงต่อเน่ือง 

1.3 กำรส่ังสมควำมเช่ียวชำญในงำนอำชีพ (Expertise-EXP) 

สงวนลขิสทิธ์ ส ำนกังำน ก.พ. 
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1.4 จริยธรรม  (Integrity) 
 เป็นการครองตนและประพฤติปฏิบัติถูกต้องเหมาะสมทั้งตามหลักกฎหมายและ
คุณธรรม จริยธรรม ตลอดจนหลักแนวทางในวิชาชีพข้าราชการ อีกทั้งเพื่อเป็นก าลังส าคัญ
ในการสนับสนุนผลักดันให้ภารกิจหลักภาครัฐบรรลุเป้าหมายที่ก าหนดไว้ มหาตมะ  คานธี 
รัฐบุรุษของโลกชาวอินเดียได้กล่าวไว้ว่า “คุณธรรม คือ คุณงามความดี ซ่ึงจะมียืนยงและ
ยิง่ใหญ่อยู่ในประวตับุิคคลกต่็อเมือ่กาลเวลาเป็นเคร่ืองพสูิจน์ คุณธรรมของคนดีที่ต้องมีกค็ือ 
เป็นผู้สร้าง มิใช่เป็นผู้ท าลาย และเป็นผู้สนับสนุน มิใช่ผู้ขัดขวาง ผู้ขาดคุณธรรมพืน้ฐาน
ดังกล่าวนี้หาใช่คนดีที่สังคมต้องการไม่ ผู้ใดได้ผ่านการพิสูจน์มาดีแล้ว ผู้น้ันได้ช่ือว่าเป็น
รัฐบุรุษเอกของโลก” คุณธรรม จริยธรรม จึงเป็นส่ิงส าคัญและจ าเป็นในการท าหน้าที่ของ
ข้าราชการทีด่ ี
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ค ำจ ำกัดควำม: กำรด ำรงตนและประพฤตปิฏบัิตอิย่ำงถูกต้องเหมำะสมทัง้ตำมกฎหมำย คุณธรรม จรรยำบรรณแห่งวิชำชีพ และ
จรรยำข้ำรำชกำรเพ่ือรักษำศักดิ์ศรีแห่งควำมเป็นข้ำรำชกำร 

ระดับสมรรถนะและตัวอย่ำงพฤติกรรมบ่งชี ้

ระดับที่ 0: ไม่แสดงสมรรถนะด้ำนนี ้หรือแสดงอย่ำงไม่ชัดเจน 

ระดับที่ 1: มีควำมสุจริต 

ปฏิบัติหน้ำที่ด้วยควำมสุจริต ไม่เลือกปฏิบัติ ถกูต้องตำมกฎหมำย และวินัยข้ำรำชกำร 

แสดงควำมคิดเห็นตำมหลักวชิำชีพอย่ำงสุจริต 

ระดับที่ 2: แสดงสมรรถนะระดับที่ 1 และมีสัจจะเชื่อถอืได้ 

รักษำค ำพูด มีสัจจะ และเชื่อถอืได้  

แสดงให้ปรำกฎถงึควำมมีจิตส ำนึกในควำมเป็นข้ำรำชกำร  

ระดับที่ 3: แสดงสมรรถนะระดับที่ 2 และยดึมั่นในหลักกำร 

ยดึมั่นในหลักกำร จรรยำบรรณแห่งวิชำชีพ และจรรยำข้ำรำชกำรไม่เบี่ยงเบนด้วยอคติหรือผลประโยชน์ กล้ำรับผิด และรับผิดชอบ 

เสียสละควำมสุขส่วนตน เพื่อให้เกิดประโยชน์แก่ทำงรำชกำร  

ระดับที่ 4: แสดงสมรรถนะระดับที่ 3 และยนืหยดัเพื่อควำมถกูต้อง 

ยนืหยดัเพื่อควำมถกูต้องโดยมุ่งพิทกัษ์ผลประโยชน์ของทำงรำชกำร แม้ตกอยู่ในสถำนกำรณ์ที่อำจยำกล ำบำก 

กล้ำตัดสินใจ ปฏิบัติหน้ำที่รำชกำรด้วยควำมถกูต้อง เป็นธรรม แม้อำจก่อควำมไม่พึงพอใจให้แก่ผู้เสียประโยชน์  

ระดับที่ 5: แสดงสมรรถนะระดับที่ 4 และอุทิศตนเพื่อควำมยุติธรรม 

ยนืหยดัพิทกัษ์ผลประโยชน์และชื่อเสียงของประเทศชำติแม้ในสถำนกำรณ์ที่อำจเสี่ยงต่อควำมม่ันคงในต ำแหน่งหน้ำที่กำรงำน หรืออำจเสี่ยงภัยต่อชีวิต  

1.4 กำรยดึม่ันในควำมถูกต้องชอบธรรม และจริยธรรม (Integrity – ING) 

สงวนลขิสทิธ์ ส ำนกังำน ก.พ. 
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1.5 ความร่วมแรงร่วมใจ (Teamwork) 
 เป็นความตั้ งใจที่จะท างานร่วมกับผู้อื่น การเป็นส่วนหน่ึงในทีมงาน 
หน่วยงาน หรือองค์กร ในฐานะเป็นสมาชิกในทีม  ในการแข่งขันฟุตบอลโลกที่
ผ่านมา ทีมฟุตบอลทีมชาติบราซิลได้ช่ือว่าเป็นทีมที่เล่นเกมรุกได้ดีเลิศ แต่พลัง
ของทีมที่ประสบความส าเร็จคือเป็นทีมที่ตั้งอยู่บนพื้นฐานการเล่นที่เป็นกลุ่ม
ก้อน แข็งแกร่งทั้งในด้านการรับและการรุก หากเปรียบเทียบกบัการท างานแล้วก็
คือ “การท างานร่วมกันเป็นทีม” รับผิดชอบงานให้บรรลุเป้าหมายร่วมกันด้วย
ทีมงานน่ันเอง  

Competency กบัการบรหิารจดัการทรพัยากรมนษุย ์

Competency กบัการบรหิารจัดการทรัพยากรมนุษย ์: รศ.ดร.สรุพล เศรษฐบตุร  รองคณบดฝ่ีายบรหิารและพัฒนา คณะเกษตรศาสตร ์มหาวทิยาลยัเชยีงใหม ่



ค ำจ ำกัดควำม: ควำมตัง้ใจท่ีจะท ำงำนร่วมกับผู้อ่ืน เป็นส่วนหน่ึงของทีม หน่วยงำน หรือส่วนรำชกำร  โดยผู้ปฏิบัตมีิฐำนะเป็นสมำชิก ไม่จ ำเป็นต้อง
มีฐำนะหัวหน้ำทีม รวมทัง้ควำมสำมำรถในกำรสร้ำงและรักษำสัมพันธภำพกับสมำชิกในทีม 

ระดับสมรรถนะและตัวอย่ำงพฤตกิรรมบ่งชี ้

ระดับท่ี 0: ไม่แสดงสมรรถนะด้ำนนี ้หรือแสดงอย่ำงไม่ชัดเจน 

ระดับท่ี 1: ท ำหน้ำท่ีของตนในทีมให้ส ำเร็จ 

สนับสนุนกำรตัดสินใจของทีม และท ำงำนในส่วนท่ีตนได้รับมอบหมำย  

รำยงำนให้สมำชิกทรำบควำมคืบหน้ำของกำรด ำเนินงำนของทีม 

ให้ข้อมูล ท่ีเป็นประโยชน์ต่อกำรท ำงำนของทีม 

ระดับท่ี 2: แสดงสมรรถนะระดับท่ี 1 และให้ควำมร่วมมือในกำรท ำงำนกับเพื่อนร่วมงำน  

สร้ำงสัมพันธ์  เข้ำกับผู้อ่ืนในกลุ่มได้ดี 

ให้ควำมร่วมมือกับผู้อ่ืนในทีมด้วยดี 

กล่ำวถงึเพื่อนร่วมงำนในเชิงสร้ำงสรรค์และแสดงควำมเช่ือม่ันในศักยภำพของเพื่อนร่วมทีม ทัง้ต่อหน้ำและลับหลัง  

ระดับท่ี 3: แสดงสมรรถนะระดับท่ี 2 และประสำนควำมร่วมมือของสมำชิกในทีม 

รับฟังควำมเหน็ของสมำชิกในทีม และเตม็ใจเรียนรู้จำกผู้อ่ืน  

ตัดสินใจหรือวำงแผนงำนร่วมกันในทีมจำกควำมคดิเหน็ของเพื่อนร่วมทีม 

ประสำนและส่งเสริมสัมพันธภำพอันดีในทีม เพื่อสนับสนุนกำรท ำงำนร่วมกันให้มีประสิทธิภำพยิ่งขึน้ 

ระดับท่ี 4: แสดงสมรรถนะระดับท่ี 3 และสนับสนุน ช่วยเหลือเพื่อนร่วมทีม เพื่อให้งำนประสบควำมส ำเร็จ 
ยกย่อง และให้ก ำลังใจเพื่อนร่วมทีมอย่ำงจริงใจ  

ให้ควำมช่วยเหลือเกือ้กูลแก่เพื่อนร่วมทีม แม้ไม่มีกำรร้องขอ 

รักษำมติรภำพอันดีกับเพื่อนร่วมทีม เพื่อช่วยเหลือกันในวำระต่ำงๆให้งำนส ำเร็จ 

ระดับท่ี 5: แสดงสมรรถนะระดับท่ี 4 และสำมำรถน ำทีมให้ปฏิบัตภิำรกิจให้ได้ผลส ำเร็จ 

เสริมสร้ำงควำมสำมัคคีในทีม โดยไม่ค ำนึงควำมชอบหรือไม่ชอบส่วนตน  

คล่ีคลำย หรือแก้ไขข้อขัดแย้งท่ีเกิดขึน้ในทีม 

ประสำนสัมพันธ์ สร้ำงขวัญก ำลังใจของทีมเพื่อปฏิบัตภิำรกิจของส่วนรำชกำรให้บรรลุผล 

1.5 กำรท ำงำนเป็นทมี (Teamwork – TW) 

สงวนลขิสทิธ์ ส ำนกังำน ก.พ. 
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 (มีการจดั
ต าแหน่งงาน ออกเป็น 18 กลุ่มงาน)  
 คือ  สมรรถนะที่ก าหนดเฉพาะส าหรับแต่ละกลุ่มงานเพื่อสนับสนุนให้ข้าราชการแสดงพฤติกรรมที่

เหมาะสมแก่หน้าทีแ่ละส่งเสริมให้สามารถปฏิบตัิภารกจิในหน้าทีไ่ด้ดยีิง่ขึน้ 
 ในระบบจ าแนกต าแหน่งและค่าตอบแทนใหม่นีม้กีารจัดต าแหน่งงานทุกต าแหน่งให้อยู่ในกลุ่มงานต่างๆ  

มทีั้งหมด 18 กลุ่มงาน   
  ด้วยเหตุนี้  ผู้ที่ด ารงต าแหน่งในกลุ่มงานเดียวกันไม่ว่าจะเป็นต าแหน่งใดก็ควรจะมีสมรรถนะ  

(คุณลักษณะเชิงพฤติกรรมประจ างาน)  เช่นเดียวกัน  เพื่อให้ได้ผลการปฏิบัติงานที่ดีเลิศ  มุ่งไปใน
ทิศทางเดียวกันการจัดกลุ่มงานเป็นวิธีการจ าแนกประเภทของงาน  โดยการจัดงานที่มีลักษณะ
คล้ายคลงึกนัเข้าไว้ในกลุ่มเดยีวกนั  โดยพจิารณาจากเกณฑ์ดงัต่อไปนีค้อื 

Competency กบัการบรหิารจดัการทรพัยากรมนษุย ์
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1. กลุ่มงานสนับสนุนทัว่ไป  (General Support)   
2. กลุ่มงานสนับสนุนงานหลกัทางเทคนิคเฉพาะด้าน  

(Technical Support)   
3. กลุ่มงานให้ค าปรึกษา  (Advisory)  
4. กลุ่มงานบริหาร  (Executive)   
5. กลุ่มงานนโยบายและวางแผน  (Policy and Planning)   
6. กลุ่มงานศึกษาวจัิยและพฒันา  (Study and Research) 
7. กลุ่มงานข่าวกรองและสืบสวน  (Intelligence and 

Investigation) 
8. กลุ่มงานออกแบบเพือ่พฒันา  (Development Design)   
9. กลุ่มงานความสัมพนัธ์ระหว่างประเทศ  (International 

Relations)  
10. กลุ่มงานบังคบัใช้กฎหมาย  (Law Enforcement) 

11. กลุ่มงานเผยแพร่ประชาสัมพนัธ์  (Public Communication 
and Promotion)   

12. กลุ่มงานส่งเสริมความรู้  (Public Education and 
Development)   

13. กลุ่มงานบริการประชาชนด้านสุขภาพและสวสัดิภาพ  (Caring 
Services)   

14. กลุ่มงานบริการประชาชนทางศิลปวฒันธรรม  (Cultural land 
Artistic Vocational Skill Services)   

15.กลุ่มงานบริการประชาชนทางเทคนิคเฉพาะด้าน  (Technical 
Services)   

16. กลุ่มงานเอกสารราชการและทะเบียน  (Registration and 
Record)  

17. กลุ่มงานการปกครอง  (Public Governance)  
18.  กลุ่มงานอนุรักษ์  (Conservation) 

(ต าแหน่งงาน 18 กลุ่มงาน)  

Competency กบัการบรหิารจดัการทรพัยากรมนษุย ์
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(มีทั้งหมด 20 สมรรถนะ) 
 โมเดลสมรรถนะก ำหนดใหแ้ต่ละกลุ่มงำนมีสมรรถนะประจ ำกลุ่มงานละ 3 
สมรรถนะ (หรืออาจมากกว่าก็ได้)  (ยกเว้นกลุ่มงานนักบริหารระดับสูงมี 5 
สมรรถนะ) 
  สรุป... 
1. กลุ่มงานบริหาร ม ี5 สมรรถนะหลกั +5 สมรรถนะประจ ากลุ่มงาน= 10 สมรรถนะ 
2. กลุ่มงานอืน่ๆ     ม ี5 สมรรถนะหลกั + สมรรถนะประจ ากลุ่มงานๆ ละ 3 สมรรถนะ  

  (หรืออาจมากกว่ากไ็ด้) = 8 สมรรถนะ 
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Competency กบัการบรหิารจัดการทรัพยากรมนุษย ์: รศ.ดร.สรุพล เศรษฐบตุร  รองคณบดฝ่ีายบรหิารและพัฒนา คณะเกษตรศาสตร ์มหาวทิยาลยัเชยีงใหม ่



28 

1. การคดิวเิคราะห์ (Analytical Thinking 
2. การมองภาพองค์รวม (Conceptual Thinking) 
3. การพฒันาศักยภาพคน (Caring & Developing Others) 
4. การส่ังการตามอ านาจหน้าที่ (Holding People Accountable) 
5. การสืบเสาะหาข้อมูล (Information Seeking) 
6. ความเข้าใจข้อแตกต่างทางวฒันธรรม (Cultural Sensitivity) 
7. ความเข้าใจผู้อืน่ (Interpersonal Understanding) 
 8. ความเข้าใจองค์กรและระบบราชการ (Organizational 

Awareness) 
 9. การด าเนินการเชิงรุก (Proactiveness) 
 10. ความถูกต้องของงาน (Concern for Order) 

                    

11. ความมั่นใจในตนเอง (Self Confidence) 
 12. ความยดืหย่อนผ่อนปรน (flexibility) 
 13. ศิลปะการส่ือสารจูงใจ (Communication & Influencing) 
 14. สภาวะผู้น า (Leadership) 
 15. สุนทรียภาพทางศิลปะ (Aesthetic Quality) 
 16. วสัิยทัศน์ (Visioning) 
 17. การวางกลยุทธ์ภาครัฐ (Strategic Orientation) 
 18. ศักยภาพเพือ่น าการปรับเปลีย่น (Change Leadership) 
 19. การควบคุมตนเอง (Self Control) 
 20. การให้อ านาจแก่ผู้อืน่ (Empowering Others 

มีทั้งหมด 20 ด้าน  ประกอบด้วย   

16-20 ก าหนดให้เป็นสมรรถนะประจ ากลุ่มงานบริหาร  
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ต.ย. สมรรถนะหลกั และ สมรรถนะประจ ากลุม่งาน 18 กลุม่ 

Competency กบัการบรหิารจดัการทรพัยากรมนษุย ์

Competency กบัการบรหิารจัดการทรัพยากรมนุษย ์: รศ.ดร.สรุพล เศรษฐบตุร  รองคณบดฝ่ีายบรหิารและพัฒนา คณะเกษตรศาสตร ์มหาวทิยาลยัเชยีงใหม ่
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Competency กบัการบรหิารจัดการทรัพยากรมนุษย ์: รศ.ดร.สรุพล เศรษฐบตุร  รองคณบดฝ่ีายบรหิารและพัฒนา คณะเกษตรศาสตร ์มหาวทิยาลยัเชยีงใหม ่

ต.ย. สมรรถนะหลกั และ สมรรถนะประจ ากลุม่งาน 18 กลุม่ 

Competency กบัการบรหิารจดัการทรพัยากรมนษุย ์



31 
สมรรถนะหลัก สมรรถนะประจ ากลุ่มงาน 

กำรด ำเนินงำนเชิงรุก (Proactive-PROAC) 

สมรรถนะหลกั 

(บริหาร  สมรรถนะประจ ากลุ่มงาน 

สรปุสมรรถนะตา่งๆ ในแตล่ะกลุม่งาน 18 กลุม่ 

สมรรถนะประจ ากลุ่มงาน 



ความรู้ 
(Knowledge) 

ความรู้ที่
จ าเป็นในงาน 

ความรู้ด้าน
กฎหมาย 

ทกัษะ (Skill) 

คอมพิวเตอร ์

ภาษาองักฤษ 

การค านวณ 

การจดัการขอ้มูล 

สมรรถนะหลกั  
(Core competency) 

1.มุ่งผลสมัฤทธ์ิ 

2.บรกิารท่ีดี 

3.สัง่สมความเช่ียวชาญใน

งานอาชีพ 

4.ยดึมัน่ในความถูกตอ้ง

ชอบธรรมและจรยิธรรม 

5.การท างานเป็นทีม 

สมรรถนะประจ ากลุ่มงาน 
(Functional competency) 

1. กลุ่มงานบริหาร 
 มี 5 สมรรถนะหลกั 
 +5 สมรรถนะประจ ากลุ่มงาน 
 รวมเป็น 10 สมรรถนะ 
2.   กลุ่มงานอืน่ๆ   
 มี 5 สมรรถนะหลกั  
 + สมรรถนะประจ ากลุ่มงานๆ ละ 
 3 สมรรถนะ (หรืออาจมากกว่าก็
 ได้)  
  รวมเป็น 8> สมรรถนะ 

ต ามก า ร ก า ห นดม าต ร ฐ า น

คุณสมบัติของ ผู้ด า ร งต า แห น่ ง                  
ว 27/2552 มำตรฐำนและแนว
ท ำ ง ก ำ ร ก ำ ห น ด ค ว ำ ม รู้
ค ว ำมส ำมำ รถ  ทั กษ ะ  แล ะ
สม รรถน ะที่ จ ำ เ ป็ น ส ำ ห รั บ
ต ำแหน่งข้ำรำชกำรพลเรือน
สำมัญ/ และ ว 7/2553 ต ำแหน่ง
ประเภทบริหำร 
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Competency กบัการบรหิารจัดการทรัพยากรมนุษย ์: รศ.ดร.สรุพล เศรษฐบตุร  รองคณบดฝ่ีายบรหิารและพัฒนา คณะเกษตรศาสตร ์มหาวทิยาลยัเชยีงใหม ่



ระดบัที่ 1 มีความรู้พืน้ฐานในการปฏิบัตหิน้าที่ราชการ 
ระดบัที่ 2 มีความรู้ความสามารถตามที่ก าหนดไว้ในระดบัที่ 1 และมีความรู้ความสามารถ 

ประสบการณ์ และความช านาญงานหรือมีทักษะเฉพาะทาง 
ระดบัที่ 3 มีความรู้ความสามารถตามที่ก าหนดไว้ในระดบัที่ 2 และมีความรู้ความสามารถ 

ประสบการณ์ และความช านาญงาน หรือมีทักษะในงานเชิงเทคนิค หรืองานฝีมือ
เฉพาะทาง ระดบัสูง 

ระดบัที่ 4 มีความรู้ความสามารถตามที่ก าหนดไว้ในระดบัที่ 3 และมีความรู้ความสามารถ 
ประสบการณ์ และความช านาญงาน หรือมีทักษะในงานเชิงเทคนิค หรืองานฝีมือ
เฉพาะทาง ระดบัสูงมาก จนได้รับการยอมรับในระดบัชาต ิ

ความรู้ความสามารถทีจ่ าเป็นส าหรับการปฏิบัติงาน...ต าแหน่งประเภททั่วไป   

มาตรฐานการก าหนดต าแหนง่ กบั  
การพฒันาระบบสมรรถนะของขา้ราชการพลเรอืนไทย 

ความรู้ 
(Knowledge) 

Competency กบัการบรหิารจัดการทรัพยากรมนุษย ์: รศ.ดร.สรุพล เศรษฐบตุร  รองคณบดฝ่ีายบรหิารและพัฒนา คณะเกษตรศาสตร ์มหาวทิยาลยัเชยีงใหม ่



ระดบัที่ 1 มวีุฒิการศึกษาระดับปริญญา และสามารถประยกุต์องค์ความรู้ทีศึ่กษามาใช้ในการปฏบัิติหน้าทีร่าชการ
ได้ 

ระดบัที่ 2 มคีวามรู้ความสามารถตามทีก่ าหนดไว้ในระดับที ่1 และ มคีวามรู้ความเข้าใจในหลกัการ แนวคดิ ทฤษฎี
ของงานในสายอาชีพทีป่ฏบัิติอยู่ รวมทั้งสามารถถ่ายทอดได้ 

ระดบัที่ 3 มคีวามรู้ความสามารถตามทีก่ าหนดไว้ในระดับที ่2 และ มคีวามรู้ความเข้าใจอย่างถ่องแท้เกีย่วกบั
ลกัษณะงาน หลกัการ แนวคดิ ทฤษฎขีองงานในสายอาชีพทีป่ฏบัิติอยู่ จนสามารถน ามาประยกุต์ใช้ให้เข้า
กบัสถานการณ์ต่างๆ ได้ 

ระดบัที่ 4 มคีวามรู้ความสามารถตามทีก่ าหนดไว้ในระดับที ่3 และ มคีวามเช่ียวชาญในสายอาชีพทีป่ฏบิัติหน้าที่
ราชการอยู่ และสามารถแก้ไขปัญหาทียุ่่งยากซับซ้อน รวมทั้งให้ค าปรึกษาแนะน าได้ 

ระดบัที่ 5 มคีวามรู้ความสามารถตามทีก่ าหนดไว้ในระดับที ่4 และเป็นผู้เช่ียวชาญในสายอาชีพทีป่ฏบัิติหน้าที่
ราชการอยู่ เน่ืองจากการส่ังสมประสบการณ์และองค์ความรู้ รวมทั้งเป็นทีป่รึกษาระดับบริหาร หรือ
ปฏบิัติหน้าทีร่าชการทีต้่องตัดสินใจแก้ไขปัญหาทางวชิาการทีย่ากและซับซ้อนเป็นพเิศษ  

ความรู้ความสามารถทีจ่ าเป็นส าหรับการปฏิบัติงาน..ต าแหน่งประเภทวชิาการ  

ความรู้ 
(Knowledge) 

มาตรฐานการก าหนดต าแหนง่ กบั  
การพฒันาระบบสมรรถนะของขา้ราชการพลเรอืนไทย 

Competency กบัการบรหิารจัดการทรัพยากรมนุษย ์: รศ.ดร.สรุพล เศรษฐบตุร  รองคณบดฝ่ีายบรหิารและพัฒนา คณะเกษตรศาสตร ์มหาวทิยาลยัเชยีงใหม ่



ระดบัที่ 1 มคีวามรู้ความสามารถตามที่ก าหนดไว้ในระดบัที ่3 ของต าแหน่ง
ประเภทวชิาการ  หรือ ของต าแหน่งประเภททั่วไป  

ระดบัที ่2 มคีวามรู้ความสามารถตามที่ก าหนดไว้ในระดบัที ่4 ของต าแหน่ง
ประเภทวชิาการ  หรือ ของต าแหน่งประเภททั่วไป 

ระดบัที ่3 มคีวามรู้ความสามารถตามที่ก าหนดไว้ในระดบัที ่5 ของต าแหน่ง
ประเภทวชิาการ 

ความรู้ความสามารถทีจ่ าเป็นส าหรับการปฏิบัติงาน... 
ต าแหน่งประเภทอ านวยการ และประเภทบริหาร  

ความรู้ 
(Knowledge) 

มาตรฐานการก าหนดต าแหนง่ กบั  
การพฒันาระบบสมรรถนะของขา้ราชการพลเรอืนไทย 

Competency กบัการบรหิารจัดการทรัพยากรมนุษย ์: รศ.ดร.สรุพล เศรษฐบตุร  รองคณบดฝ่ีายบรหิารและพัฒนา คณะเกษตรศาสตร ์มหาวทิยาลยัเชยีงใหม ่



ระดับที ่1 มคีวามรู้ความเข้าใจกฎหมาย หรือระเบียบทีเ่กีย่วข้องกบัการปฏบัิติหน้าทีร่าชการงานประจ าทีป่ฏบัิติอยู่ 

ระดับที ่2 มคีวามรู้ความเข้าใจตามทีก่ าหนดไว้ในระดับที ่1 และสามารถหาค าตอบในทางกฎหมายได้เมือ่มข้ีอสงสัยใน
การปฏบิัติหน้าทีร่าชการ 

ระดับที ่3 มคีวามรู้ความเข้าใจตามทีก่ าหนดไว้ในระดับที ่2 และสามารถน าไปประยกุต์เพือ่แก้ปัญหาในทางกฎหมาย 
หรือตอบค าถามข้อสงสัยในการปฏบัิติหน้าทีร่าชการให้แก่หน่วยงานหรือบุคคลทีเ่กีย่วข้องได้ 

ระดับที ่4 มคีวามรู้ความเข้าใจตามทีก่ าหนดไว้ในระดับที ่3 และ มคีวามรู้ความเข้าใจกฎหมายหรือระเบียบอืน่ที่
เกีย่วข้องกบักฎหมายหรือระเบียบในการปฏบิัติหน้าทีร่าชการ รวมทั้งสามารถแนะน า หรือให้ค าปรึกษาใน
ภาพรวมได้  

ระดับที ่5 มคีวามรู้ความเข้าใจตามทีก่ าหนดไว้ในระดับที ่4 และมคีวามเช่ียวชาญทางกฎหมาย สามารถให้ค าแนะน า
ปรึกษา วเิคราะห์เหตุผลและแก้ไขปัญหาได้อย่างมปีระสิทธิภาพ  

ความรู้เร่ืองกฎหมายและกฎระเบยีบราชการ 
               หมายถึง ความรู้เร่ืองกฎหมายตลอดจนกฎระเบยีบต่างๆ ทีต้่องใช้ในการปฏิบตัิหน้าทีร่าชการ  

ความรู้ 
(Knowledge) 

มาตรฐานการก าหนดต าแหนง่ กบั  
การพฒันาระบบสมรรถนะของขา้ราชการพลเรอืนไทย 

Competency กบัการบรหิารจัดการทรัพยากรมนุษย ์: รศ.ดร.สรุพล เศรษฐบตุร  รองคณบดฝ่ีายบรหิารและพัฒนา คณะเกษตรศาสตร ์มหาวทิยาลยัเชยีงใหม ่



ระดบัที่ 1 สามารถใช้คอมพวิเตอร์ในระดบัเบือ้งต้นได้ 

ระดบัที่ 2 มีทักษะระดบัที่ 1 และสามารถใช้โปรแกรมขั้นพืน้ฐานได้อย่างคล่องแคล่ว 

ระดบัที่ 3 มีทักษะระดบัที่ 2 และสามารถใช้โปรแกรมต่างๆ ในการปฏิบัตงิานได้อย่างคล่องแคล่ว 

ระดบัที่ 4 มีทักษะระดบัที่ 3 และมีความเช่ียวชาญในโปรแกรมที่ใช้ หรือสามารถแก้ไขหรือปรับปรุง
โปรแกรมเพือ่น ามาพฒันาระบบการปฏิบัตงิานได้ 

ระดบัที่ 5  มีทักษะระดบัที่ 4 และมีความเข้าใจอย่างลกึซ้ึง เช่ียวชาญในโปรแกรมต่างๆ อย่างกว้างขวาง หรือ
สามารถเขยีนโปรแกรมเพือ่พฒันาระบบการปฏิบัตงิานได้  

 

ทกัษะคอมพวิเตอร์ 
หมายถึง ทกัษะในการใช้โปรแกรมคอมพวิเตอร์ต่างๆ ได้อย่างมปีระสิทธิภาพ 

 

  ทกัษะ  (Skill) 
มาตรฐานการก าหนดต าแหนง่ กบั  

การพฒันาระบบสมรรถนะของขา้ราชการพลเรอืนไทย 

Competency กบัการบรหิารจัดการทรัพยากรมนุษย ์: รศ.ดร.สรุพล เศรษฐบตุร  รองคณบดฝ่ีายบรหิารและพัฒนา คณะเกษตรศาสตร ์มหาวทิยาลยัเชยีงใหม ่



ระดบัที่ 1 สามารถพูด เขยีน อ่าน และฟังภาษาองักฤษในระดบัเบือ้งต้น และส่ือสารให้เข้าใจได้ 

ระดบัที่ 2  มีทักษะระดบัที่ 1 และสามารถพูด เขยีน อ่าน และฟังภาษาองักฤษ และท าความเข้าใจสาระส าคญั
ของเนือ้หาต่างๆ ได้ 

ระดบัที่ 3 มีทักษะระดบัที่ 2 และ สามารถใช้ภาษาองักฤษเพือ่การตดิต่อสัมพนัธ์ในการปฏิบัตงิานได้โดยถูก
หลกัไวยากรณ์ 

ระดบัที่ 4 มีทักษะระดบัที่ 3 และเข้าใจส านวนภาษาองักฤษในรูปแบบต่างๆ สามารถประยุกต์ใช้      ในงานได้
อย่างถูกต้อง ทั้งในหลกัไวยากรณ์และความเหมาะสมในเชิงเนือ้หา 

ระดบัที่ 5  มีทักษะระดบัที่ 4 และมีความเช่ียวชาญในการใช้ภาษาองักฤษอย่างลกึซ้ึง ใกล้เคยีงกบัเจ้าของภาษา 
สามารถประยุกต์โวหารทุกรูปแบบได้อย่างคล่องแคล่ว ถูกต้อง และสละสลวย อกีทั้งมีความ
เช่ียวชาญ ศัพท์เฉพาะด้านในสาขาวชิาของตนอย่างลกึซ้ึง  

ทกัษะภาษาองักฤษ 
หมายถึง ทกัษะในการน าภาษาองักฤษมาใช้ในงาน 

มาตรฐานการก าหนดต าแหนง่ กบั  
การพฒันาระบบสมรรถนะของขา้ราชการพลเรอืนไทย 

  ทกัษะ  (Skill) 

Competency กบัการบรหิารจัดการทรัพยากรมนุษย ์: รศ.ดร.สรุพล เศรษฐบตุร  รองคณบดฝ่ีายบรหิารและพัฒนา คณะเกษตรศาสตร ์มหาวทิยาลยัเชยีงใหม ่



ระดบัที่ 1 มีทักษะในการคดิค านวณขั้นพืน้ฐานได้อย่างถูกต้องและรวดเร็ว 

ระดบัที่ 2 มีทักษะตามที่ก าหนดไว้ในระดบัที่ 1 และสามารถท าความเข้าใจข้อมูลด้านตวัเลขได้อย่างถูกต้อง 

ระดบัที่ 3 มีทักษะตามที่ก าหนดไว้ในระดบัที่ 2 และสามารถใช้สูตรคณติศาสตร์ หรือเคร่ืองมือต่างๆ ในการ
ค านวณข้อมูลด้านตวัเลขได้ 

ระดบัที่ 4 มีทักษะตามที่ก าหนดไว้ในระดบัที่ 3 และสามารถวเิคราะห์ข้อมูลทางสถติ ิและตวัเลข  ที่ซับซ้อนได้ 

ระดบัที่ 5 มีทักษะตามที่ก าหนดไว้ในระดบัที่ 4 สามารถแก้ไขข้อผดิพลาดในข้อมูลตวัเลขได้ เข้าใจข้อมูลต่างๆ 
ในภาพรวม และอธิบายช้ีแจงให้เป็นที่เข้าใจได้  

ทกัษะการค านวณ 
หมายถึง ทกัษะในการท าความเข้าใจและคดิค านวณข้อมูลต่างๆ ได้อย่างถูกต้อง  

มาตรฐานการก าหนดต าแหนง่ กบั  
การพฒันาระบบสมรรถนะของขา้ราชการพลเรอืนไทย 

  ทกัษะ  (Skill) 
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ระดบัที่ 1   สามารถเกบ็รวบรวมข้อมูลได้อย่างเป็นระบบ และพร้อมใช้ รวมถงึสามารถแสดงผลข้อมูลใน
รูปแบบต่างๆ เช่น กราฟ รายงาน เป็นต้น 

ระดบัที่ 2 มีทักษะระดบัที่ 1 และสามารถวเิคราะห์ และประเมินผลข้อมูลได้อย่างถูกต้องแม่นย า 

ระดบัที่ 3 มีทักษะระดบัที่ 2 และ สามารถสรุปผลการวเิคราะห์ น าเสนอทางเลอืก ระบุข้อดข้ีอเสีย ฯลฯ 
โดยอ้างองิจากข้อมูลที่มีอยู่ได้ 

ระดบัที่ 4 มีทักษะระดบัที่ 3 และ สามารถพยากรณ์ หรือสร้างแบบจ าลองเพือ่พยากรณ์ หรือตคีวามโดย
อ้างองิจากข้อมูลที่มีอยู่ 

ระดบัที่ 5 มีทักษะระดบัที่ 4 และสามารถออกแบบเลอืกใช้หรือประยุกต์วธีิการในการจดัท าแบบจ าลอง
ต่างๆ ได้อย่างถูกต้องเหมาะสม 

ทกัษะการจัดการข้อมูล 
หมายถึง ทกัษะในการบริหารจัดการข้อมูล ตลอดจนวเิคราะห์ข้อมูลเพือ่ประโยชน์ในงาน  

มาตรฐานการก าหนดต าแหนง่ กบั  
การพฒันาระบบสมรรถนะของขา้ราชการพลเรอืนไทย 

  ทกัษะ  (Skill) 
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ตัวอย่างที ่1 การประเมนิสมรรถนะ 
ช่ือผูรั้บกำรประเมิน. นำยสุรพล เศรษฐบุตร..ต ำแหน่ง.......................................................... 

สมรรถนะ สมรรถนะทีก่ าหนดเฉพาะส าหรับกลุ่มงาน  ระดบัที ่ 0 
ไม่แสดง 

ระดบัที ่1 
น้อยมาก 

ระดบัที ่2 
น้อย 

ระดบัที ่3 
ปานกลาง 

ระดบัที ่4 
มาก 

ระดบัที ่5 
มากทีสุ่ด 

1.ด้านความรู้ 1.1 ความรู้ทีจ่ าเป็นในงาน 

1.2 ความรู้ด้านกฎหมาย 

2. ทกัษะ 2.1 คอมพวิเตอร์ 

2.2 ภาษาองักฤษ 

2.3 การค านวณ 

3.สมรรถนะหลกั 3.1 มุ่งผลสัมฤทธ์ิ 

3.2 บริการทีด่ ี

3.3 ส่ังสมความเช่ียวชาญในงานอาชีพ 

3.4 ยดึมัน่ในความถูกต้องชอบธรรมและจริยธรรม 

3.5 การท างานเป็นทมี 

4..สมรรถนะประจ ากลุ่มงาน 4.1 วสัิยทศัน์ 

ต.ย. ของ กลุ่มงานบริหาร ม ี5 สมรรถนะประจ ากลุ่มงาน 4.2 การวางกลยุทธ์ภาครัฐ 

4.3.ศักยภาพเพือ่น าการปรับเปลีย่น 

4.4 การควบคุมตนเอง 

4.5 การให้อ านาจแก่ผู้อืน่ 

ปรับปรุงรูปแบบตารางตามความเหมาะสม 
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ตัวอย่างที ่1 การประเมนิสมรรถนะ  
ช่ือผูรั้บกำรประเมิน. นำยสุรพล เศรษฐบุตร..ต ำแหน่ง.......................................................... 

สมรรถนะ สมรรถนะทีก่ าหนดเฉพาะ 
ส าหรับกลุ่มงาน  

ระดบัที ่ 0 
ไม่แสดง 

ระดบัที ่1 
น้อยมาก 

ระดบัที ่2 
น้อย 

ระดบัที ่3 
ปานกลาง 

ระดบัที ่4 
มาก 

ระดบัที ่5 
มากทีสุ่ด 

4..สมรรถนะประจ ากลุ่มงาน 
 
ต.ย. กลุ่มงานอืน่ . 3- 5 สมรรถนะประจ ากลุ่มงาน 
 

4.1 การคดิวเิคราะห์  
4.2 การมองภาพองค์รวม  
4.3 การพฒันาศักยภาพคน  
4.4 การส่ังการตามอ านาจหน้าที ่ 
4.5 การสืบเสาะหาข้อมูล 

ปรับปรุงรูปแบบตารางตามความเหมาะสม 
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คะแนนรวม  ?? 



ตัวอย่างที ่2 การประเมินสมรรถนะ 1.1การมุ่งผลสัมฤทธ์ิ  (Achievement Motivation-ACH) 
 

ช่ือผูรั้บกำรประเมิน. นำยสุรพล เศรษฐบุตร..ต ำแหน่ง.......................................................... 

ปรับปรุงรูปแบบตารางตามความเหมาะสม 
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พฤติกรรมในการท างาน 
(ใช้ข้อรายการจาก 

ระดับสมรรถนะและตัวอย่างพฤติกรรมบ่งช้ี 1.1) 

ระดับสมรรถนะในการท างาน 

ไม่แสดง 
(0) 

น้อยมาก 
(1) 

น้อย 
(2) 

ปานกลาง 
(3) 

มาก 
(4) 

มากทีสุ่ด 
(5) 

1. แสดงควำมพยำยำมในกำรปฏิบติัหนำ้ท่ีรำชกำรใหดี้ และ
ถูกตอ้ง 

/ 

2. สำมำรถท ำงำนไดผ้ลงำนตำมเป้ำหมำยท่ีวำงไว ้ 

3. สำมำรถปรับปรุงวธีิกำรท ำงำนเพื่อใหไ้ดผ้ลงำนท่ีมี
ประสิทธิภำพมำกยิง่ข้ึน  

4. สำมำรถก ำหนดเป้ำหมำย รวมทั้งพฒันำวธีิกำรท ำงำน เพื่อให้
ไดผ้ลงำนท่ีโดดเด่น หรือแตกต่ำงอยำ่งไม่เคยมีใครท ำไดม้ำก่อน  

5. กลำ้ตดัสินใจ แมว้ำ่กำรตดัสินใจนั้นจะมีควำมเส่ียง เพื่อให้
บรรลุเป้ำหมำยของหน่วยงำน หรือส่วนรำชกำร  

ให้ท าตารางการประเมนิสมรรถนะ ในด้านทีเ่หลอืต่อไป 

ข้อนีถ้้าไม่แสดงพฤติกรรมในการท างาน จะไม่ประเมนิข้อ 2-5 
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