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มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม
วันที ๙ มิถุนายน ๒๕๖๐
เวลา ๐๙.๐๐ น. - ๑๑๒.๐๐ น.
โดย...นางบุษยมาศ แสงเงิน
ผู้อาํ นวยการกองบริหารงานบุคคล
สังกัดสํานักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม

ภาพรวมทิศทางการบริหารจัดการทรั พยากรบุคคลภาครั ฐแนวใหม่
สมรรถนะ

คุณธรรม

หลักการ

ผลงาน

คุณภาพชีวิต

กระจายอํานาจ
กรอบ
แนวคิดหลัก
ทีสําคัญ

คน
ในฐานะ
ทุน
มนุษย์

หุน้ ส่วน
เชิ ง
ยุทธศาสตร์

ทิศทางการดําเนินการ

(HR

Expert)

eHR

Right
Sizing

HR
Out

กระจาย
อํานาจ

sourcing

• สร้ างสมรรถนะ
และมาตรฐาน
วิชาชีพผู้ปฏิบตั ิ
งานด้ าน HR
• ทํางานเบ็ดเสร็จ
ในตัวเอง (Can do+

ยุทธศาสตร์ปรับขนาดกําลังคนภาครัฐ
1.ทบทวนบทบาทภารกิจ
2.ปรับกระบวนการและวิธีการทํางาน
3.บริหารจัดการ HR เช่น
-แผนยุทธศาสตรด้ าน HR
-แผนการสืบทอดตําแหน่ง
-ระบบฐานข้ อมูลบุคคล
Will do)
-การสรรหาคนในระบบเปิ ด
• เป็ นทีปรึกษาและออกแบบระบบ HR -แผน Rotation ระหว่างส่วนราชการ
-ระบบตรวจสอบการใช้ กําลังคน
-ระบบเกลียกําลังคน
ใช้ เครื องแทนคน
4.พัฒนาคนให้ มีสมรรถนะเหมาะสม
•DPIS
-แผนพฒนากาลงคน
แผนพัฒนากําลังคน
• งั ข้้ อมูลข้้ าราชการ
•คลั
-ระบบการบริหารจัดการความรู้
ทีมีศกั ยภาพ (Talent
-เครื
อข่ายองค์ความรู้
Inventory)
5.การเสริมสร้ างแรงจูงใจ เช่น
• e-Recruitment
-ระบบให้
คา่ ตอบแทนตามผลงานและสมรรถนะของบุคคล
• e-Examination
-ระบบ Hipps
• e-Learning
• e-Training
- เกษี ยณอายุแบบยืดหยุน่

• บริ หารจัดการ
คนในองค์การ
จาก
ปั จจัยการผลิต
สู่ “ทุนมนุษย์”
• ร่วมกําหนด
Strategy
• เชอมโยง
ชื โ HR กบั
กลยุทธ์ องค์กร
• การวางแผนและ
การใช้ กําลังคน
• ภาวะผู้นําและKM
• วัฒนธรรมทีเน้ น
ผลงาน
• กําลังคนคุณภาพ
• การรับผิดชอบ

มื ออาชี พ

• e-Job Evaluation

ใช้

Plan

HR

ระเบี ยบ
กฎหมาย
ที เอื อ

เป็ นธรรม
/โปร่ งใส

• พ.ร.บ.ระเบียบ
ข้ าราชการพลเรื อน
ฉบับใหม่
-ระบบการจําแนก
ตําแหน่งและค่าตอบ
แทนใหม่
ฯลฯ

• การว่าจ้ าง
บุคุ คล หรือ
หน่วยภายนอก
ให้ รับงาน/
ทํางานแทน

คุม้ ค่า/
วัดผลได้

• คณะกรรมการ
พิทกั ษ์ ระบบ
คุณธรรม
• มาตรฐานทาง
คุณธรรมและ
จริ ยธรรม/
จรรยาบรรณ
• ก.พ. มอบอํานาจเพิม
• ใหสวนราชการกาหนด
ให้ สว่ นราชการกําหนด
จํานวนตําแหน่งได้ เอง
ตามกรอบงบประมาณ
และหลักเกณฑ์ ก.พ.
/จัดตําแหน่งได้ ตาม
มาตรฐานฯ ทีกําหนด
• CHRO จังหวัด

HR Scorecard ประเมิน/วัดผลและพัฒนาระบบบริหารจัดการ HR
Do

Check

Action
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หลักการในการออกแบบระบบจําแนกตําแหน่งและค่าตอบแทนใหม่
หลักคุณธรรม
(Merit)

หลักสมรรถนะ
(Competency)

หลักผลงาน
(Performance )

กระจายความรับผิดชอบ
ในการบริหารทรัพยากรบุคคล

โครงสร้างตําแหน่งแบบเดิมและแบบใหม่
เปรียบเทียบโครงสร้างชันงานและประเภทตําแหน่ ง ...
เดิ ม
ใหม่
ระดับ 11

ชํานาญงานพิเศษ

เชียวชาญพิเศษ
เชีียวชาญ
ชํานาญการ
พิเศษ

เชีียวชาญ
ชํานาญการ
พิเศษ

ชํานาญงาน

ชํานาญการ

ชํานาญการ

ระดับ 10
ระดับ 9
ระดับ 8
ระดับ 7
ระดับ 3-5 หรื อ 6
ระดับ 2-4 หรื อ 5
ระดับ 1-3 หรื อ 4

• จําแนกเป็ น 11 ระดับ สําหรับทุกตําแหน่ง
• มีบญั ชีเงินเดือนเดียว

ปฏิบตั ิงาน
ทัวไป

ปฏิบตั กิ าร
วิชาชีพเฉพาะหรื อ
เชียวชาญเฉพาะ

ระดับสูง
ระดับต้ น

หัวหน้ า
หน่วยงาน

ผู้บริ หาร

• จําแนกเป็ น 3 ประเภท
• มีบญั ชีเงินเดือนต่างกัน
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มาตรฐานกําหนดตําแหน่ ง
ส่วนลักษณะงานของตําแหน่ง

ส่วนคุณสมบัติของผู้ดํารงตําแหน่ง

(รหัสมาตรฐานกําหนดตําแหน่ง)
1. ตําแหน่งประเภท เชียวชาญเฉพาะ
6. คุณสมบัตเิ ฉพาะสําหรับตําแหน่ง
2 ชอสายงาน
2.
ชือสายงาน วชาการศกษา
วิชาการศึกษา
1) คุณวุฒกิ ารศึกึ ษา
3. ชือตําแหน่งในสายงาน นักวิชาการศึกษา
2) ระยะเวลาการดํารงตําแหน่ง
4. ระดับตําแหน่ง ปฏิบตั กิ าร
3) ประสบการณ์ปฏิบตั ริ าชการหรือ
5. หน้าทีความรับผิดชอบหลัก
งานทีเกียวข้อง
1) ด้านการปฏิบตั กิ าร
4) ด้านการบริการ
4) คุณสมบัตพิ เิ ศษ (ถ้ามี)
1.1 หน้าทีรับผิดชอบหลัก ก.
4.1 หน้าทีรับผิดชอบหลัก ก.
1.2 หน้าทีรับผิดชอบหลัก ข.

2) ด้านการวางแผน

4 2 หนาทรบผดชอบหลก
4.2
หน้าทีรับผิดชอบหลัก ข.
ข

2.1 หน้าทีรับผิดชอบหลัก ก.
2.2 หน้าทีรับผิดชอบหลัก ข.

3) ด้านการประสานงาน
3.1 หน้าทีรับผิดชอบหลัก ก.
3.2 หน้าทีรับผิดชอบหลัก ข.

77. ความรูค้ วามสามารถ ทักั ษะ และสมรรถนะทีี
จําเป็ นสําหรับ
ความรูค้ วามสามารถ ทักษะและสมรรถนะที
จําเป็ นสําหรับตําแหน่งให้เป็ นไปตามทีสภา
มหาวิทยาลัยกําหนด

การแบ่ งประเภทความรู้ ความสามารถ
ความรู้ ความสามารถทีใช้ ในการปฏิบตั งิ าน

ความรู้ ความสามารถทีจําเป็ น
สําหรั บการปฏิบัตงิ าน
ในตําแหน่ ง

ความรู้ เรื องกฎหมายและกฎระเบียบราชการ
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ความรู้ ทักษะ สมรรถนะ
ของมหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม

การแบ่ งประเภททักษะ
การใช้ คอมพิวเตอร์ มี 5 ระดับ

ทักษะทีจําเป็ นสําหรั บ
การปฏิบัตงิ านในตําแหน่ ง

การใช้ ภาษาอังกฤษ มี 5 ระดับ
การคํานวณ มี 5 ระดับ
การจัดการข้ อมูล มี 5 ระดับ
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ทักษะการใช้ คอมพิวเตอร์
หมายถึง ทักษะในการใช้ โปรแกรมคอมพิวเตอร์ ต่าง ๆ ได้ อย่ างมีประสิทธิภาพ

ระดับสมรรถนะและตัวอย่ างพฤติกรรมบ่ งชี
ระดับที ๑: สามารถใช้ คอมพิวเตอร์ ในระดับเบืองต้ นได้
ระดับที ๒: มีทักษะระดับที ๑ และสามารถใช้ โปรแกรมขันพืนฐานได้ อย่ างคล่ องแคล่ ว
ระดับที ๓: มีทักษะระดับที ๒ และสามารถใช้ โปรแกรมต่ าง ๆ ในการปฏิบัตงิ านได้ อย่ าง
คล่ องแคล่ ว
ระดับที ๔: มทกษะระดบท
ระดบท
มีทักษะระดับที ๓ และมความเชยวชาญในโปรแกรมทใช
และมีความเชียวชาญในโปรแกรมทีใช้ หรื
หรอสามารถแกไขหรอ
อสามารถแก้ ไขหรื อ
ปรั บปรุ งโปรแกรมเพือนํามาพัฒนาระบบการปฏิบัตงิ านได้
ระดับที ๕: มีทักษะระดับที ๔ และมีความเข้ าใจอย่ างลึกซึง เชียวชาญในโปรแกรมต่ าง ๆ
อย่ างกว้ างขวาง หรื อสามารถเขียนโปรแกรมเพือพัฒนาระบบการปฏิบัตงิ านได้

ทักษะการใช้ ภาษาอังกฤษ
หมายถึง ทักษะในการนําภาษาอังกฤษมาใช้ ในงาน

ระดับสมรรถนะและตัวอย่ างพฤติกรรมบ่ งชี
ระดับที ๑: สามารถพูด เขียน อ่ านและฟั งภาษาอังกฤษในระดับเบืองต้ นและสือสารให้ เข้ าใจได้
ระดับที ๒: มีทักษะระดับที ๑ และสามารถพูด เขียน อ่ านและฟั งภาษาอังกฤษและทําความเข้ าใจ
สาระสําคัญของเนือหาต่ าง ๆ ได้
ระดับที ๓: มีทักษะระดับที ๒ และสามารถใช้ ภาษาอังกฤษเพือการติดต่ อสัมพันธ์
ในการปฏิบัตงิ านได้ โดยถูกหลักไวยากรณ์
ระดับที ๔: มีทักษะระดับที ๓ และเข้ าใจสํานวนภาษาอังกฤษในรู ปแบบต่ าง ๆ สามารถ
ประยุกต์์ ใช้ ในงานได้ อย่ างถูกต้ อง ทังในหลักไวยากรณ์์ และความเหมาะสม
ในเชิงเนือหา
ระดับที ๕: มีทักษะระดับที ๔ และมีความเชียวชาญในการใช้ ภาษาอังกฤษอย่ างลึกซึง ใกล้ เคียง
กับเจ้ าของภาษา สามารถประยุกต์ โวหารทุกรู ปแบบได้ อย่ างคล่ องแคล่ ว ถูกต้ อง
และสละสลวย อีกทังมีความเชียวชาญ ศัพท์ เฉพาะด้ านในสาขาวิชาของตนอย่ าง
ลึกซึง
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ทักษะการคํานวณ
หมายถึง ทักษะในการคํานวณ

ระดับสมรรถนะและตัวอย่ างพฤติกรรมบ่ งชี
ระดับที ๑: มีทักษะในการคิดคํานวณขันพืนฐานได้ อย่ างถูกต้ องและรวดเร็ว
ระดับที ๒: มีทักษะตามทีกําหนดไว้ ในระดับที ๑ และสามารถทําความเข้ าใจข้ อมูลด้ านตัวเลข
ได้ อย่ างถูกต้ อง
ระดับที ๓: มีทักษะตามทีกําหนดไว้ ในระดับที ๒ และสามารถใช้ สูตรคณิตศาสตร์ หรื อเครื องมือ
ต่ าง ๆ ในการคํานวณข้ อมูลด้ านตัวเลขได้
ระดับที ๔: มีทักษะตามทีกําหนดไว้ ในระดับที ๓ และสามารถวิเคราะห์ ข้อมูลทางสถิตแิ ละตัวเลข
ทีซับซ้ อนได้
ระดับที ๕: มีทักษะตามทีกําหนดไว้ ในระดับที ๔ สามารถแก้ ไขข้ อผิดพลาดในข้ อมูลตัวเลขได้
เข้ าใจข้ อมูลต่ าง ๆ ในภาพรวมและอธิบายชืแจงให้ เป็ นทีเข้ าใจได้

ทักษะการจัดการข้ อมูล
หมายถึง ทักษะในการบริหารจัดการข้ อมูล ตลอดจนวิเคราะห์ ข้ อมูลเพือประโยชน์ ในงาน

ระดับสมรรถนะและตัวอย่ างพฤติกรรมบ่ งชี
ระดับที ๑: สามารถเก็บรวบรวมข้ อมูลได้ อย่ างเป็ นระบบและพร้ อมใช้ รวมถึงสามารถแสดงผล
ข้ อมลในรปแบบต่
ขอมู
ลในรู ปแบบตาง
าง ๆ เชน
เช่ น กราฟ รายงาน เป็
เปนตน
นต้ น
ระดับที ๒: มีทักษะระดับที ๑ และสามารถวิเคราะห์ และประเมินผลข้ อมูลได้ อย่ างถูกต้ อง
ระดับที ๓: มีทักษะระดับที ๒ และสามารถสรุ ปผลการวิเคราะห์ นําเสนอทางเลือก ระบุข้อดี
ข้ อเสีย ฯลฯ โดยอ้ างอิงจากข้ อมูลทีมีอยู่ได้
ระดับที ๔: มีทักษะระดับที ๓ และสามารถพยากรณ์ หรื อสร้ างแบบจําลองเพือพยากรณ์ หรื อ
ตีความโดยอ้ างอิงจากข้ อมูลทีมีอยู่
ระดับที ๕: มีทักษะระดับที ๔ และสามารถออกแบบเลือกใช้ หรื อประยุกต์ วธิ ีการในการจัดทํา
แบบจําลองต่ าง ๆ ได้ อย่ างถูกต้ องเหมาะสม
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การแบ่ งประเภทสมรรถนะ
สมรรถนะหลัก มี 5 สมรรถนะ
(การมุ่งผลสัมฤทธิหรื อแรงจูงใจใฝ่ สัมฤทธิ, บริการทีดี
หรื อจิตในการให้ บริการ การสงสมความเชยวชาญใน
หรอจตในการใหบรการ,
การสังสมความเชียวชาญใน
งานอาชีพหรื อความเชียวชาญในอาชีพ, จริยธรรม, และ
ความร่ วมแรงร่ วมใจหรื อการทํางานเป็ นทีม)

สมรรถนะทีจําเป็ นสําหรั บ
การปฏิบัตงิ านในตําแหน่ ง

สมรรถนะทางการบริหาร มี 5 สมรรถนะ
(สภาวะผู้นํา, วิสัยทัศน์ , การวางกลยุทธ์ ภาครั ฐ,
ศักยภาพเพือนําการปรั บเปลียน, และการสอนงาน
และมอบหมายงาน)

สมรรถนะเฉพาะตามลักษณะงานทีปฏิบตั ิ
ให้ ส่วนราชการกําหนดอย่ างน้ อย
4 สมรรถนะ (การใส่ ใจและพัฒนาผู้อืน,
การดําเนินการเชิงรุ ก, ความยืดหยุ่นผ่ อนปรน,
และศิลปะการสือสารจูงใจ)

ความรู้ ความสามารถ ทักษะ และสมรรถนะ
เชือมโยงกับกระบวนการบริหารทรัพยากรบุคคล
การสรรหา
หรือ
คัดเลือก
คดเลอก
การฝึ กฝน
และการ
พัฒนา

การบรรจุ
และแต่งตัง

การวางแผน
ทางก้าวหน้ า
ทางกาวหนา
ในสายอาชีพ

ความรู้
ทักษะ
สมรรถนะ

การบริ หาร
ผลการ
ป ิ บตั ิ
ปฏิ
ราชการ

การให้
ค่าตอบ
แทน
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แนวคิดเกียวกับสมรรถนะ

โมเดลภูเขานําแข็งกับคุณสมบัตขิ องผู้ดาํ รงตําแหน่ ง
ข้อ้ มูลความรูท้ ีบคุ คลมีี
ในสาขาต่างๆ

บทบาททีบุคคล
แสดงออกต่อผูอ้ ืน

องค์ความรู้
และ
ทักษะต่างๆ

ความเชียวชาญ ชํานาญ
พิเศษในด้านต่างๆ

บทบาททีแสดงออกต่อสังคม (Social Role)

ส่ วนเหนือนํา
เห็นได้ ง่าย
เหนไดงาย
วัดและประเมินได้ ง่าย
ไม่ได้ ทําให้ ผลงานของบุคคลต่างกัน
(Threshold Competencies)
ความรูส้ ึกนึ กคิดเกียวกับ
เอกลักษณ์และคุณค่าของตน

ภาพลักษณ์ภายใน (Self-Image)
ภาพลกษณภายใน
(Self Image)
ความเคยชิน
พฤติกรรมซําๆ ใน
รูปแบบใดรูปแบบ
หนึ ง

อุปนิสยั (Traits)
แรงผลักดันเบืองลึก (Motives)

จินตนาการ แนวโน้ม
วิธีคดิ วิธีปฏิบตั ิตน อัน
เป็ นไปโดยธรรมชาติของ
บุคคล

ส่ วนใต้ นํา
เห็นได้ ยาก
วัดและประเมินได้ ยาก
ทําให้ ผลงานของบุคคลต่างกัน
(Differentiating Competencies)

ความหมายของสมรรถนะในระบบราชการพลเรื อนไทย

ก.พ. ให้ ความหมายว่ า คือ คุณลักษณะเชิงพฤติกรรมที
เป็ นผลมาจากความรู้ ความสามารถ ทักษะและ
คุณลักษณะอืนๆ ทีทําให้ บุคคลสร้ างผลงานได้ โดดเด่ น
ในองค์ การ

คําจํากัดความของ
Competencies คุณลักษณะ
เชิงพฤติกรรมที่ทําให
บุคลากรบางกลุม/บางคนใน
องคกรปฏิบัติงานไดผลงาน
โดดเดนกวาคนอื่นๆ โดย
บุคลากรเหลานี้แสดง
คุณลักษณะเชิงพฤติกรรม
ดังกลาว
 ื่ ร
• มากกวาเพอนรวมงานอนๆ
ื่
• ในสถานการณหลากหลาย
กวาและ
• ไดผลงานดีกวาผูอื่น

หมายเหตุ: อ้างอิงจากแนวคิดเรืองสมรรถนะ (Competencies) อ้างอิงจาก Dr. McClelland ซึงตีพิมพ์บทความสําคัญชือ “Testing for
Competence rather than Intelligence” (American Psychologist 28. 1-14) อันถือเป็ นจุดกําเนิ ดของแนวคิด Competency
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สมรรถนะหลัก
คุณลักษณะเชิงพฤติกรรมทีกําหนดเป็ นคุณลักษณะ
ร่ วมของข้ าราชการพลเรื
ราชการพลเรื อนนฯฯ และบุคลากรภาครัฐทัง
ระบบเพือเป็ นการหล่ อหลอมค่ านิยมและพฤติกรรมที
พึ
พงประสงครวมกน
งประสงค์ ร่วมกัน

การมุ่งผลสัมฤทธิ (Achievement Motivation-ACH)
คําจํากัดความ:
ความ: ความมุ่งมันจะปฏิบัตหิ น้ าทีราชการให้ ดีหรือให้ เกินมาตรฐานทีมีอยู่ โดยมาตรฐานนีอาจเป็ นผลการปฏิบัติงานทีผ่ านมาของตนเอง หรือเกณฑ์
เกณฑ์ ววััด
ผลสัมฤทธิทีส่ วนราชการกําหนดขึน อีกทังยังหมายรวมถึงการสร้ างสรรค์ พัฒนาผลงานหรือกระบวนการปฏิบัติงานตามเป้าหมายทียากและท้ าทายชนิ
ทายชนิดดทีทีอาจไม่ เคยมีผ้ ูใด
สามารถกระทําได้ มาก่ อน
ระดับสมรรถนะและตัวอย่ างพฤติกรรมบ่ งชี
ระดับที ๐ : ไม่ แสดงสมรรถนะด้ านนี หรื อแสดงอย่ างไม่ ชัดเจน
ระดับที ๑ : แสดงความพยายามในการปฏิบัติหน้ าทีราชการให้ ดี ตัวอย่ างเช่ น ....
•พยายามทางานในหนาทใหถู
้
ํ ใ ้ ใี ้ กตอง
•พยายามปฏิบัติงานให้ แล้ วเสร็ จตามกําหนดเวลา
•มานะอดทน ขยันหมันเพียรในการทํางาน
•แสดงออกว่ าต้ องการทํางานให้ ได้ ดีขึน
•แสดงความเห็นในเชิงปรั บปรุ งพัฒนาเมือเห็นความสูญเปล่ า หรื อหย่ อนประสิทธิภาพในงาน
ระดับที ๒ : แสดงสมรรถนะระดับที ๑ และสามารถทํางานได้ ผลงานตามเป้าหมายทีวางไว้ ตัวอย่ างเช่ น .....
•กําหนดมาตรฐาน หรื อเป้าหมายในการทํางานเพือให้ ได้ ผลงานทีดี
•ติดตาม และประเมินผลงานของตน โดยเทียบเคียงกับเกณฑ์ มาตรฐาน
•ทํางานได้ ตามเป้าหมายทีผู้บังคับบัญชากําหนด หรื อเป้าหมายของหน่ วยงานทีรั บผิดชอบ
•มีความละเอียดรอบคอบ เอาใจใส่ ตรวจตราความถูกต้ อง เพือให้ ได้ งานทีมีคุณภาพ
ระดับที ๓ : แสดงสมรรถนะระดับที ๒ และสามารถปรั บปรุ งวิธีการทํางานเพือให้ ได้ ผลงานทีมีประสิทธิภาพมากยิงขึน
•ปรั
ป ั บปรุ
ป งวิธิ ีการทีที าํ ให้
ใ ้ ทาํ งานได้
ไ ้ ดีขึน เร็็ วขึนึ มีคี ุณภาพดีขี ึน มีปี ระสิิทธิิภาพมากขึนึ หรืื อทําํ ให้
ใ ้ ผ้ ูรับบริิ การพึึงพอใจมากขึ
ใ
นึ
•เสนอหรื อทดลองวิธีการทํางานแบบใหม่ ทคาดว่
ี
าจะทําให้ งานมีประสิทธิภาพมากขึน
ระดับที ๔ : แสดงสมรรถนะระดับที ๓ และสามารถกําหนดเป้าหมาย รวมทังพัฒนาวิธีการทํางาน เพือให้ ได้ ผลงานทีโดดเด่ น หรือแตกต่ างอย่ างไม่ เคยมีใครทําได้ มา
ก่ อน ตัวอย่ างเช่ น ......
•กําหนดเป้าหมายทีท้ าทาย และเป็ นไปได้ ยาก เพือให้ ได้ ผลงานทีดีกว่ าเดิมอย่ างเห็นได้ ชัด
•พัฒนาระบบ ขันตอน วิธีการทํางาน เพือให้ ได้ ผลงานทีโดดเด่ น และแตกต่ างไม่ เคยมีใครทําได้ มาก่ อน
ระดับที ๕ : แสดงสมรรถนะระดับที ๔ และกล้ าตัดสินใจ แม้ ว่าการตัดสินใจนันจะมีความเสียง เพือให้ บรรลุเป้าหมายของหน่ วยงาน หรือส่ วนราชการ
•ตัดสินใจได้ โดยมีการคํานวณผลได้ ผลเสียอย่ างชัดเจน และดําเนินการ เพือให้ ภาครั ฐและประชาชนได้ ประโยชน์ สูงสุด
•บริ หารจัดการและทุ่มเทเวลา ตลอดจนทรั พยากร เพือให้ ได้ ประโยชน์ สูงสุดต่ อภารกิจของหน่ วยงานตามทีวางแผนไว้
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บริการทีดี (Service Mind-SERV)
คําจํากัดความ:
ความ: ความตังใจและความพยายามของข้ าราชการในการให้ บริการต่ อประชาชน
ข้ าราชการ หรื อหน่ วยงานอืนๆ ทีเกียวข้ อง
ระดับสมรรถนะและตัวอย่ างพฤติกรรมบ่ งชี
ระดับที ๐ : ไม่ แสดงสมรรถนะด้ านนี หรื อแสดงอย่ างไม่ ชัดเจน
ระดับที ๑ : สามารถให้ บริการทีผู้รับบริการต้ องการได้ ด้วยความเต็มใจ
•ให้ การบริ การทีเป็ นมิตร สุภาพ
•ใหขอมู
ให้ ข้อมลล ขาวสาร
ข่ าวสาร ทถู
ทีถกต้
กตอง
อง ชดเจนแกผู
ชัดเจนแก่ ผ้รั บบรการ
บบริ การ
•แจ้ งให้ ผ้ รู ั บบริ การทราบความคืบหน้ าในการดําเนินเรื อง หรื อขันตอนงานต่ างๆ ทีให้ บริ การอยู่
•ประสานงานภายในหน่ วยงาน และกับหน่ วยงานอืนทีเกียวข้ อง เพือให้ ผ้ รู ั บบริ การได้ รับบริ การทีต่ อเนืองและรวดเร็ ว
ระดับที ๒ : แสดงสมรรถนะระดับที ๑ และช่ วยแก้ ปัญหาให้ แก่ ผ้ รู ั บบริ การ
ช่ วยแก้ ปัญหาหรื อหาแนวทางแก้ ไขปั ญหาทีเกิดขึนแก่ ผ้ รู ั บบริ การอย่ างรวดเร็ ว ไม่ บ่ายเบียง ไม่ แก้ ตัว หรื อปั ดภาระ
•ดูแลให้ ผ้ รู ั บบริ การได้ รับความพึงพอใจ และนําข้ อขัดข้ องใดๆ ในการให้ บริ การไปพัฒนาการให้ บริ การให้ ดียิงขึน
•รั บเป็ นธุระ

ระดับที ๓ : แสดงสมรรถนะระดับที ๒ และให้ บริการทีเกินความคาดหวัง แม้ ต้องใช้ เวลาหรื อความพยายามอย่ างมาก
•ให้ เวลาแก่ ผ้ รู ั บบริ การเป็ นพิเศษ เพือช่ วยแก้ ปัญหาให้ แก่ ผ้ รู ั บบริ การ
•ให้ ข้อมูล ข่ าวสาร ทีเกียวข้ องกับงานทีกําลังให้ บริ การอยู่ ซึงเป็ นประโยชน์ แก่ ผ้ รู ั บบริ การ แม้ ว่าผู้รับบริ การจะไม่ ได้ ถามถึง หรื อไม่ ทราบมาก่ อน
•นําเสนอวิธีการในการให้ บริ การทีผู้รับบริ การจะได้ รับประโยชน์ สูงสุด
ระดบท
ระดั
บที ๔ : แสดงสมรรถนะระดบท
แสดงสมรรถนะระดับที ๓ และเขาใจและใหบรการทตรงตามความตองการทแทจรงของผู
และเข้ าใจและให้ บริ การทีตรงตามความต้ องการทีแท้ จริ งของผ้ รั บบรการได
บบริ การได้
•เข้ าใจ หรื อพยายามทําความเข้ าใจด้ วยวิธีการต่ างๆ เพือให้ บริ การได้ ตรงตามความต้ องการทีแท้ จริ งของผู้รับบริ การ
•ให้ คาํ แนะนําทีเป็ นประโยชน์ แก่ ผ้ รู ั บบริ การ เพือตอบสนองความจําเป็ นหรื อความต้ องการทีแท้ จริ งของผู้รับบริ การ
ระดับที ๕ : แสดงสมรรถนะระดับที ๔ และให้ บริ การทีเป็ นประโยชน์ อย่ างแท้ จริงให้ แก่ ผ้ รู ับบริ การ
•คิดถึงผลประโยชน์ ของผู้รับบริ การในระยะยาว และพร้ อมทีจะเปลียนวิธีหรื อขันตอนการให้ บริ การ เพือประโยชน์ สูงสุดของผู้รับบริ การ
•เป็ นทีปรึ กษาทีมีส่วนช่ วยในการตัดสินใจทีผู้รับบริ การไว้ วางใจ
•สามารถให้ ความเห็นทีแตกต่ างจากวิธีการ หรื อขันตอนทีผู้รับบริ การต้ องการให้ สอดคล้ องกับความจําเป็ น ปั ญหา โอกาส เพือเป็ นประโยชน์ อย่ างแท้ จริ ง
ของผู้รับบริ การ

การสังสมความเชียวชาญในงานอาชีพ (Expertise-EXP)
คําจํากัดความ
ความ:: ความสนใจใฝ่ รู้ สังสม ความรู้ ความสามารถของตนในการปฏิบัติหน้ าทีราชการ ด้ วยการศึกษา ค้ นคว้ าและ พัฒนาตนเองอย่ างต่ อเนือง
จนสามารถประยุกต์ ใช้ ความรู้เชิงวิชาการและเทคโนโลยีต่างๆ เข้ ากับการปฏิบัติราชการให้ เกิดผลสัมฤทธิ
ระดับสมรรถนะและตัวอย่ างพฤติกรรมบ่ งชี
ระดับที ๐ : ไม่ แสดงสมรรถนะด้ านนี หรือแสดงอย่ างไม่ ชดั เจน
ระดับที ๑ : แสดงความสนใจและติดตามความรู้ใหม่ ๆ ในสาขาอาชีพของตน หรือทีเกียวข้ อง
•ศึกษาหาความรู้ สนใจเทคโนโลยีและองค์ ความรู้ ใหม่ ๆ ในสาขาอาชีพของตน
•พัฒนาความรู้ ความสามารถของตนให้ ดียงขึ
ิ น
•ติดตามเทคโนโลยี และความรู้ ใหม่ ๆ อยู่เสมอด้ วยการสืบค้ นข้ อมูลจากแหล่ งต่ างๆ ทีจะเป็ นประโยชน์ ต่อการปฏิบัติราชการ
ระดับที ๒ : แสดงสมรรถนะระดับที ๑ และมีความรู้ ในวิชาการ และเทคโนโลยีใหม่ ๆ ในสาขาอาชีพของตน
•รอบรู้ ในเทคโนโลยีหรื อองค์ ความรู้ ใหม่ ๆ ในสาขาอาชีพของตน หรื อทีเกียวข้ อง ซึงอาจมีผลกระทบต่ อการปฏิบัติหน้ าทีราชการของตน
•รั บรู้ ถงึ แนวโน้ มวิทยาการทีทันสมัย และเกียวข้ องกับงานของตน อย่ างต่ อเนือง
ระดับที ๓ : แสดงสมรรถนะระดับที ๒ และสามารถนําความรู้ วิทยาการ หรือเทคโนโลยีใหม่ ๆ มาปรับใช้ กับการปฏิบัตหิ น้ าทีราชการ
•สามารถนําวิชาการ ความรู้ หรื อเทคโนโลยีใหม่ ๆ มาประยุกต์ ใช้ ในการปฏิบัติหน้ าทีราชการได้
•สามารถแก้ ไขปั ญหาทีอาจเกิดจากการนําเทคโนโลยีใหม่ มาใช้ ในการปฏิบัติหน้ าทีราชการได้
ระดับที ๔ : แสดงสมรรถนะระดับที ๓ และศึกษา พัฒนาตนเองให้ มีความรู้ และความเชียวชาญในงานมากขึน ทังในเชิงลึก และเชิงกว้ าง
อย่่ างต่่ อเนืือง
• มีความรู้ ความเชียวชาญในเรื องทีมีลก
ั ษณะเป็ นสหวิทยาการ และสามารถนําความรู้ไปปรั บใช้ ได้ อย่ างกว้ างขวาง
•สามารถนําความรู้ เชิงบูรณาการของตนไปใช้ ในการสร้ างวิสัยทัศน์ เพือการปฏิบัติงานในอนาคต
ระดับที ๕ : แสดงสมรรถนะระดับที ๔ และสนับสนุนการทํางานของคนในส่ วนราชการทีเน้ นความเชียวชาญในวิทยาการด้ านต่ างๆ
•สนับสนุนให้ เกิดบรรยากาศแห่ งการพัฒนาความเชียวชาญในองค์ กร ด้ วยการจัดสรรทรั พยากร เครื องมือ อุปกรณ์ ทีเอือต่ อการพัฒนา
•บริ หารจัดการให้ ส่วนราชการนําเทคโนโลยี ความรู้ หรื อวิทยาการใหม่ ๆ มาใช้ ในการปฏิบัติหน้ าทีราชการในงานอย่ างต่ อเนือง
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จริยธรรม (Integrity – ING)
คําจํากัดความ
ความ:: การดํารงตนและประพฤติปฏิบัติอย่ างถูกต้ องเหมาะสมทังตามกฎหมาย คุณธรรม จรรยาบรรณแห่ งวิชาชีพ และจรรยาข้ าราชการ
เพือรักษาศักดิศรีแห่ งความเป็ นข้ าราชการ
ระดับสมรรถนะและตัวอย่ างพฤติกรรมบ่ งชี
ระดับที ๐ : ไม่ แสดงสมรรถนะด้ านนี หรือแสดงอย่ างไม่ ชดั เจน
ระดับที ๑ : มีความสุจริต
•ปฏิ
ฏบัติหน้ าทีด้ วยความสุุจริต

ไม่ เลือกปฏิฏบัติ ถูกู ต้ องตามกฎหมาย
ฎ
และวินัยข้ าราชการ

•แสดงความคิดเห็นตามหลักวิชาชีพอย่ างสุจริ ต

ระดับที ๒ : แสดงสมรรถนะระดับที ๑ และมีสัจจะเชือถือได้
•รั กษาคําพูด มีสัจจะ และเชือถือได้
•แสดงให้ ปรากฏถึงความมีจต
ิ สํานึกในความเป็ นข้ าราชการ
ระดับที ๓ : แสดงสมรรถนะระดับที ๒ และยึดมันในหลักการ
จรรยาบรรณแห่ งวิชาชีพ และจรรยาข้ าราชการไม่ เบียงเบนด้ วยอคติหรือผลประโยชน์ กล้ ารับผิด และรับผิดชอบ
•เสียสละความสุขส่ วนตน เพือให้ เกิดประโยชน์ แก่ ทางราชการ
•ยึดมันในหลักการ

ระดับที ๔ : แสดงสมรรถนะระดับที ๓ และยืนหยัดเพือความถูกต้ อง
•ยืนหยัดเพือความถูกต้ องโดยมุ่งพิทก
ั ษ์ ผลประโยชน์ ของทางราชการ
•กล้ าตัดสินใจ

แม้ ตกอยู่ในสถานการณ์ ทอาจยากลํ
ี
าบาก
ปฏิบัติหน้ าทีราชการด้ วยความถูกต้ อง เป็ นธรรม แม้ อาจก่ อความไม่ พึงพอใจให้ แก่ ผ้ เู สียประโยชน์

ระดับที ๕ : แสดงสมรรถนะระดับที ๔ และอุทิศตนเพือความยุติธรรม
•ยืนหยัดพิทก
ั ษ์ ผลประโยชน์ และชือเสียงของประเทศชาติแม้ ในสถานการณ์ ทีอาจเสียงต่ อความมันคงในตําแหน่ งหน้ าทีการงาน

หรืออาจ

เสียงภัยต่ อชีวติ

การทํางานเป็ นทีม (Teamwork – TW)
คําจํากัดความ
ความ:: ความตังใจทีจะทํางานร่ วมกับผู้อืน เป็ นส่ วนหนึงของทีม หน่ วยงาน หรือส่ วนราชการ โดยผู้ปฏิบัติมีฐานะเป็ นสมาชิก ไม่ จาํ เป็ นต้ องมี
ฐานะหัวหน้ าทีม รวมทังความสามารถในการสร้ างและรักษาสัมพันธภาพกับสมาชิกในทีม
ระดับสมรรถนะและตัวอย่ างพฤติกรรมบ่ งชี
ระดับที ๐ : ไม่ แสดงสมรรถนะด้ านนี หรือแสดงอย่ างไม่ ชดั เจน
ระดับที ๑ : ทําหน้ าทีของตนในทีมให้ สาํ เร็จ
•สนับสนุนการตัดสินใจของทีม และทํางานในส่ วนทีตนได้ รับมอบหมาย
•รายงานให้ สมาชิกทราบความคืบหน้ าของการดําเนินงานของทีม
•ให้ ข้อมูล ทีเป็ นประโยชน์ ต่อการทํางานของทีม
ระดับที ๒ : แสดงสมรรถนะระดับที ๑ และให้ ความร่ วมมือในการทํางานกับเพือนร่ วมงาน
•สร้ างสัมพันธ์ เข้ ากับผู้อืนในกลุ่มได้ ดี
•ให้ ความร่ วมมือกับผู้อืนในทีมด้ วยดี
•กล่ าวถึงเพือนร่ วมงานในเชิงสร้ างสรรค์ และแสดงความเชือมันในศักยภาพของเพือนร่ วมทีม ทังต่ อหน้ าและลับหลัง
ระดับที ๓ : แสดงสมรรถนะระดับที ๒ และประสานความร่ วมมือของสมาชิกในทีม
•รั บฟั งความเห็นของสมาชิกในทีม และเต็มใจเรี ยนรู้ จากผู้อืน
•ตัดสินใจหรื อวางแผนงานร่ วมกันในทีมจากความคิดเห็นของเพือนร่ วมทีม
•ประสานและส่
ป
่ งเสริิมสััมพันั ธภาพอันั ดีใี นทีมี เพือื สนัับสนุนการทําํ งานร่่ วมกันั ให้
ใ ้ มีประสิิทธิิภาพยิงิ ขึนึ
ระดับที ๔ : แสดงสมรรถนะระดับที ๓ และสนับสนุน ช่ วยเหลือเพือนร่ วมทีม เพือให้ งานประสบความสําเร็จ
•ยกย่ อง และให้ กาํ ลังใจเพือนร่ วมทีมอย่ างจริ งใจ
•ให้ ความช่ วยเหลือเกือกูลแก่ เพือนร่ วมทีม แม้ ไม่ มก
ี ารร้ องขอ
•รั กษามิตรภาพอันดีกับเพือนร่ วมทีม เพือช่ วยเหลือกันในวาระต่ างๆให้ งานสําเร็ จ
ระดับที ๕ : แสดงสมรรถนะระดับที ๔ และสามารถนําทีมให้ ปฏิบัติภารกิจให้ ได้ ผลสําเร็จ
•เสริ มสร้ างความสามัคคีในทีม โดยไม่ คาํ นึงความชอบหรื อไม่ ชอบส่ วนตน
•คลีคลาย หรื อแก้ ไขข้ อขัดแย้ งทีเกิดขึนในทีม
•ประสานสัมพันธ์ สร้ างขวัญกําลังใจของทีมเพือปฏิบัติภารกิจของส่ วนราชการให้ บรรลุผล
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สมรรถนะเฉพาะตามลักษณะงานทีปฏิบัติ
สมรรถนะเฉพาะตามลกษณะงานทปฏบต
หรือสมรรถนะประจํากลุ่มงาน
(Functional Competencies)
Competencies)
มี ๔ สมรรถนะ

การใส่ ใจและพัฒนาผู้อืน (Caring – Others)
คําจํากัดความ
ความ:: ความใส่ ใจและตังใจทีจะส่ งเสริม ปรับปรุ งและพัฒนาให้ ผ้ อู นมี
ื ศักยภาพ หรือมีสุขภาวะทังทางปั ญญา ร่ างกาย จิตใจและทัศนคติทดีี
อย่ างยังยืนเกินกว่ ากรอบของการปฏิบัติหน้ าที
ระดับสมรรถนะและตัวอย่ างพฤติกรรมบ่ งชี
ระดับที ๐ : ไม่ แสดงสมรรถนะด้ านนี หรือแสดงอย่ างไม่ ชดั เจน
ระดับที ๑ : ใส่ ใจและให้ ความสําคัญในการส่ งเสริมและพัฒนาผู้อนื
•สนับสนุนให้ ผ้ อ
ื ฒนาศักยภาพหรือสุขภาวะทังทางปั ญญา ร่ างกาย จิตใจทีดี
ู นพั
•แสดงความเชือมันว่ าผู้อนมี
ื ศกั ยภาพทีจะพัฒนาตนเองให้ ดยี งขึ
ิ นได้
ระดับที ๒ : แสดงสมรรถนะระดับที ๑ และสอนหรือให้ คาํ แนะนําเพือพัฒนาให้ ผ้ อู นมี
ื ศกั ยภาพหรือมีสุขภาวะทังทางปั ญญา ร่ างกาย จิตใจ
หรือทัศนคติทดีี
•สาธิตหรื อให้ คาํ แนะนําเกียวกับการปฏิบัติตน เพือพัฒนาศักยภาพสุขภาวะหรื อทัศนคติทดี
ี อย่ างยังยืน
•มุ่งมันทีจะสนับสนุน โดยชีแนะแหล่ งข้ อมูลหรื อทรั พยากรทีจําเป็ นต่ อการพัฒนาของผู้อน
ื
ระดับที ๓: แสดงสมรรถนะระดับที ๒ และใส่ ใจในการให้ เหตุผลประกอบการแนะนําหรือมีส่วนสนับสนุนในการพัฒนาผู้อืน
•ให้ แนวทางพร้ อมทังอธิบายเหตุผลประกอบ เพือให้ ผ้ อ
ู ืนมันใจว่ าสามารถพัฒนาศักยภาพสุขภาวะหรือทัศนคติทดีี อย่ างยังยืนได้
•ส่ งเสริ มให้ มีการแลกเปลียนการเรี ยนรู้ หรื อประสบการณ์ เพือให้ ผ้ อ
ู ืนมีโอกาสได้ ถ่ายทอดและเรียนรู้วิธีการพัฒนาศักยภาพหรือเสริมสร้ าง
สุขภาวะหรือทัศนคติทดีี อย่ างยังยืน
•สนัับสนุนด้้ วยอุปกรณ์์ เครืื องมือ
ื หรืือวิิธีการในภาคปฏิ
ใ
ป ิบัติเพืือให้
ใ ้ ผ้ อู ืนมันั ใจว่
ใ ่ าตนสามารถพัฒ
ั นาศักั ยภาพ สุขภาวะหรืือทัศั นคติทิ ดี ีอย่่ าง
ยังยืนและมีประสิทธิภาพสูงสุดได้
ระดับที ๔ : แสดงสมรรถนะระดับที ๓ และติดตามและให้ คาํ ติชมเพือส่ งเสริมการพัฒนาอย่ างต่ อเนือง
•ติดตามผลการพัฒนาของผู้อนรวมทั
ื
งให้ คาํ ติชมทีจะส่ งเสริมให้ เกิดการพัฒนาอย่ างต่ อเนือง
•ให้ คาํ แนะนําทีเหมาะสมกับลักษณะเฉพาะ เพือพัฒนาศักยภาพ สุขภาวะหรื อทัศนคติทดี
ี ของแต่ ละบุคคล
ระดับที ๕ : แสดงสมรรถนะระดับที ๔ และมุ่งเน้ นการพัฒนาจากรากของปั ญหา หรือความต้ องการทีแท้ จริง
•พยายามทําความเข้ าใจปั ญหาหรื อความต้ องการทีแท้ จริ งของผู้อืน เพือให้ สามารถจัดทําแนวทางในการพัฒนาศักยภาพ สุขภาวะ หรื อ
ทัศนคติทดีี อย่ างยังยืนได้
• ค้ นคว้ า สร้ างสรรค์ วิธีการใหม่ ๆ ในการพัฒนาศักยภาพ สุขภาวะหรื อทัศนคติทดี
ี ซึงตรงกับปั ญหาหรือความต้ องการทีแท้ จริงของผู้อืน

12

กองบริ หารงานบุคคล มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม

05/06/60

การดําเนินการเชิงรุ ก (Proactiveness)
คําจํากัดความ
ความ:: การเล็งเห็นปั ญหาหรือโอกาสพร้ อมทังจัดการเชิงรุ กกับปั ญหานัน โดยอาจไม่ มีใครร้ องขอและอย่ างไม่ ย่อท้ อ หรือใช้ โอกาสนัน
ให้ เกิดประโยชน์ ต่องานตลอดจนการคิดริเริมสร้ างสรรค์ ใหม่ ๆ เกียวกับงานด้ วย เพือแก้ ปัญหา ป้องกันปั ญหาหรือสร้
สร้ างโอกาสด้ วย
ระดับสมรรถนะและตัวอย่ างพฤติกรรมบ่ งชี
ระดับที ๐ : ไม่ แสดงสมรรถนะด้ านนี หรือแสดงอย่ างไม่ ชดั เจน
ระดับที ๑ : เห็นปั ญหาหรือโอกาสระยะสันและลงมือดําเนินการ
•เล็งเห็นปั ญหา อุปสรรคและหาวิธีแก้ ไขโดยไม่ รอช้ า
•เล็งเห็นโอกาสและไม่ รีรอทีจะนําโอกาสนันมาใช้ ประโยชน์ ในงาน
ระดับที ๒ : แสดงสมรรถนะระดับที ๑ และจัดการปั ญหาเฉพาะหน้ าหรือเหตุวกิ ฤติ
•ลงมือทันทีเมือเกิดปั ญหาเฉพาะหน้ าหรื อในเวลาวิกฤติ โดยอาจไม่ มีใครร้ องขอและไม่ ย่อท้ อ
•แก้ ไขปั ญหาอย่ างเร่ งด่ วน ในขณะทีคนส่ วนใหญ่ จะวิเคราะห์ สถานการณ์ และรอให้ ปัญหาคลีคลายไปเอง
ระดับที ๓ : แสดงสมรรถนะระดับที ๒ และเตรียมการล่ วงหน้ า เพือสร้ างโอกาสหรือหลีกเลียงปั ญหาระยะสัน
•คาดการณ์ และเตรี ยมการล่ วงหน้ าเพือสร้ างโอกาสหรื อหลีกเลียงปั ญหาทีอาจเกิดขึนได้ ในระยะสัน
•ทดลองใช้ วิธีการทีแปลกใหม่ ในการแก้ ไขปั ญหาหรื อสร้ างสรรค์ สิงใหม่ ให้ เกิดขึนในวงราชการ
ระดับที ๔ : แสดงสมรรถนะระดับที ๓ และเตรียมการล่ วงหน้ า เพือสร้ างโอกาสหรือหลีกเลียงปั ญหาทีอาจเกิดขึนในระยะปานกลาง
•คาดการณ์ และเตรี ยมการล่ วงหน้ าเพือสร้ างโอกาส หรื อหลีกเลียงปั ญหาทีอาจเกิดขึนได้ ในระยะปานกลาง
•คิด
ิ นอกกรอบเพือื หาวิธิ ีการทีแี ปลกใหม่
ป ใ ่ และสร้้ างสรรค์์ ในการแก้้ ไขปัปั ญหาทีีคาดว่่ าจะเกิดิ ขึึนใในอนาคต
ระดับที ๕ : แสดงสมรรถนะระดับที ๔ และเตรียมการล่ วงหน้ า เพือสร้ างโอกาส หรือหลีกเลียงปั ญหาทีอาจเกิดขึนในระยะยาว
•คาดการณ์ และเตรี ยมการล่ วงหน้ าเพือสร้ างโอกาสหรื อหลีกเลียงปั ญหาทีอาจเกิดขึนได้ ในอนาคต
•สร้ างบรรยากาศของการคิดริ เริ มให้ เกิดขึนในหน่ วยงานและกระตุ้นให้ เพือนร่ วมงานเสนอความคิดใหม่ ๆ ในการทํางาน เพือแก้ ปัญหา
หรือสร้ างโอกาสในระยะยาว

ความยืดหยุ่นผ่ อนปรน (Flexibility)
คําจํากัดความ
ความ:: ความสามารถในการปรับตัวและปฏิบัติงานได้ อย่ างมีประสิทธิภาพในสถานการณ์ และกลุ่มคนทีหลากหลาย หมายความรวมถึงการยอมรับ
ความเห็นทีแตกต่ างและปรั บเปลียนวิธีการเมือสถานการณ์ เปลียนไป
ระดับสมรรถนะและตัวอย่ างพฤติกรรมบ่ งชี
ระดับที ๐ : ไม่ แสดงสมรรถนะด้ านนี หรือแสดงอย่ างไม่ ชดั เจน
ระดับที ๑ : มีความคล่ องตัวในการปฏิบัติงาน
•ปรั บตัวเข้ ากับสภาพการทํางานทียากลําบากหรื อไม่ เอืออํานวยต่ อการปฏิบัติงาน
ระดับที ๒ : แสดงสมรรถนะระดับที ๑ และยอมรั บความจําเป็ นทีจะต้ องปรับเปลียน
•ยอมรั บและเข้ าใจความเห็นของผู้อืน
•เต็มใจทีจะเปลียนความคิด ทัศนคติ เมือได้ รับข้ อมูลใหม่
ระดับที ๓ : แสดงสมรรถนะระดับที ๒ และมีวิจารณญาณในการปรับใช้ กฎระเบียบ
•มีวิจารณญาณในการปรั บใช้ กฎระเบียบให้ เหมาะสมกับสถานการณ์ เพือผลสําเร็ จของงานและวัตถุประสงค์ ของหน่ วยงาน
ระดับที ๔ : แสดงสมรรถนะระดับที ๓ และปรั บเปลียนวิธีการดําเนินงาน
หรือบุคคลแต่ ยงั คงเป้าหมายเดิมไว้
•ปรั บขันตอนการทํางาน เพือเพิมประสิทธิภาพของหน่ วยงาน
ระดับที ๕ : แสดงสมรรถนะระดับที ๔ และปรับเปลียนแผนกลยุทธ์
•ปรั บแผนงาน เป้าหมายหรื อโครงการ เพือให้ เหมาะสมกับสถานการณ์ เฉพาะหน้ า
•ปรั บเปลียนโครงสร้ างหรื อกระบวนงาน เป็ นการเฉพาะกาล เพือให้ รับกับสถานการณ์ เฉพาะหน้ า
•ปรั บเปลียนวิธีการปฏิบัติงาน ให้ เข้ ากับสถานการณ์์
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ศิลปะการสือสารการจูงใจ (Communication & Influencing)
คําจํากัดความ:
ความ: ความสามารถทีจะสือความด้ วยการเขียน พูด โดยใช้ สือต่ าง ๆ เพือให้ ผ้ ูอืนเข้ าใจยอมรั บและสนับสนุนความคิดของตน
ระดับสมรรถนะและตัวอย่ างพฤติกรรมบ่ งชี
ระดับที ๐ : ไม่ แสดงสมรรถนะด้ านนี หรือแสดงอย่ างไม่ ชดั เจน
ระดับที ๑ : นําเสนอข้ อมูล หรือความเห็นอย่ างตรงไปตรงมา
• นําเสนอข้ อมูลหรื อความเห็นอย่ างตรงไปตรงมา โดยยังมิได้ ปรั บรู ปแบบการนําเสนอตามความสนใจและระดับของผู้ฟัง
ระดับที ๒ : แสดงสมรรถนะระดับที ๑ และใช้ ความพยายามขันต้ นในการจูงใจ
•นําเสนอข้ อมูล ความเห็น ประเด็น หรื อตัวอย่ างประกอบทีมีการเตรี ยมอย่ างรอบคอบ เพือให้ ผ้ อ
ู ืนเข้ าใจ ยอมรับและสนับสนุน
ความคิดของตน
ระดับที ๓ : แสดงสมรรถนะระดับที ๒ และปรับรูปแบบการนําเสนอเพือจูงใจ
•ปรั บรู ปแบบการนําเสนอให้ เหมาะสมกับความสนใจและระดับของผู้ฟัง
•คาดการณ์ ถงึ ผลของการนําเสนอและคํานึงถึงภาพลักษณ์ ของตนเอง
ระดับที ๔ : แสดงสมรรถนะระดับที ๓ และการใช้ ศิลปะการจูงใจ
•วางแผนการนําเสนอโดยคาดหวังว่ าจะสามารถจูงใจให้ ผ้ อ
ื อยตาม
ู นคล้
•ปรั บแต่ ละขันตอนของการสือสาร นําเสนอและจูงใจให้ เหมาะสมกับผู้ฟังแต่ ละกลุ่มหรื อแต่ ละราย
•คาดการณ์ และพร้ อมทีจะรั บมือกับปฏิกิริยาทุกรู ปแบบของผู้ฟังทีอาจเกิดขึน
ระดับที ๕ : แสดงสมรรถนะระดับที ๔ และใช้ กลยุทธ์ ซับซ้ อนในการจูงใจ
•แสวงหาผู้สนับสนุ น เพือเป็ นแนวร่ วมในการผลักดันแนวคิด แผนงาน โครงการ ให้ สัมฤทธิผล
•ใช้ ความรู้ เกียวกับจิตวิทยามวลชน ให้ เป็ นประโยชน์ ในการสือสารจูงใจ

สมรรถนะทางการบริหาร
(Managerial Competencies)
มี ๕ สมรรถนะ
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สภาวะผู้นํา (Leadership)
คําจํากัดความ:
ความ: ความสามารถหรื อความตังใจทีจะรั บบทในการเป็ นผู้นําของกลุ่ม กําหนดทิศทาง เป้าหมาย วิธีการทํางาน
ให้ ทีมปฏิบัตงิ านได้ อย่ างราบรื น เต็มประสิทธิภาพและบรรลุวัตถุประสงค์ ของส่ วนราชการ
ระดับสมรรถนะและตัวอย่ างพฤติกรรมบ่ งชี
ระดับที ๐ : ไม่ แสดงสมรรถนะด้ านนี หรือแสดงอย่ างไม่ ชดั เจน
ระดับที ๑ : ดําเนินการประชุมได้ ดีและคอยแจ้ งข่ าวสารความเป็ นไปโดยตลอด
•ดําเนินการประชุมให้ เป็ นไปตามระเบียบ วาระ วัตถุประสงค์ และเวลา ตลอดจนมอบหมายงานให้ แก่ บุคคลในกลุ่มได้
•แจ้ งข่ าวสารให้ ผ้ ท
ู ีจะได้ รับผลกระทบจาการตัดสินใจรับทราบอยู่เสมอ แม้ ไม่ ได้ ถกู กําหนดให้ ต้องกระทํา
•อธิบายเหตุผลในการตัดสินใจให้ ผ้ ท
ู ีเกียวข้ องทราบ
ระดับที ๒ : แสดงสมรรถนะระดับที ๑ และเป็ นผู้นําในการทํางานของกลุ่มและใช้ อาํ นาจอย่ างยุติธรรม
•ส่ งเสริ มและกระทําการเพือให้ กลุ่มปฏิบัติหน้ าทีได้ อย่ างเต็มประสิทธิภาพ
•กําหนดเป้าหมาย ทิศทางทีชัดเจน จัดกลุ่มงานและเลือกคนให้ เหมาะสมกับงานหรื อกําหนดวิธีการทีจะทําให้ กลุ่มทํางานได้ ดีขน
ึ
•รั บฟั งความคิดเห็นของผู้อืน
•สร้ างขวัญกําลังใจในการปฏิบัติงาน
•ปฏิบัติต่อสมาชิกในทีมด้ วยความยุติธรรม
ระดับที ๓ : แสดงสมรรถนะระดับที ๒ และให้
ใ ้ การดูแลและช่ วยเหลือทีมงาน
•เป็ นทีปรึ กษาและช่ วยเหลือทีมงาน
•ปกป้องทีมงานและชือเสียงของส่ วนราชการ
•จัดหาบุคลากร ทรั พยากร หรื อข้ อมูลทีสําคัญมาให้ ทีมงาน
ระดับที ๔ : แสดงสมรรถนะระดับที ๓ และประพฤติตนสมกับเป็ นผู้นํา
•กําหนดธรรมเนียมปฏิบัติประจํากลุ่มและประพฤติตนอยู่ในกรอบของธรรมเนียมปฏิบัตินัน
•ประพฤติปฏิบัตต
ิ นเป็ นแบบอย่ างทีดี
•ยึดหลักธรรมาภิบาลในการปกครองผู้ใต้ บังคับบัญชา

สภาวะผู้นํา (Leadership) ต่ อ...
คําจํากัดความ:
ความ: ความสามารถหรื อความตังใจทีจะรั บบทในการเป็ นผู้นําของกลุ่ม กําหนดทิศทาง เป้าหมาย วิธีการทํางาน
ให้ ทีมปฏิบัตงิ านได้ อย่ างราบรื น เต็มประสิทธิภาพและบรรลุวัตถุประสงค์ ของส่ วนราชการ
ระดับสมรรถนะและตัวอย่ างพฤติกรรมบ่ งชี
ระดับที ๕: แสดงสมรรถนะระดับที ๔ และนําทีมงานให้ ก้าวไปสู่พนั ธกิจระยะยาวขององค์ กร
•สามารถรวมใจคนและสร้ างแรงบันดาลใจให้ ทีมงานเกิดความมันใจในการปฏิบัติภารกิจให้ สาํ เร็ จลุล่วง
•เล็งเห็นการเปลียนแปลงในอนาคต และมีวิสัยทัศน์ ในการสร้ างกลยุทธ์ เพือรั บมือกับการเปลียนแปลงนัน
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วิสัยทัศน์ (Visioning)
คําจํากัดความ:
ความ: ความสามารถในการกําหนดทิศทาง ภารกิจและเป้าหมายการทํางานทีชัดเจนและความสามารถในการสร้ าง
ความร่ วมแรงร่ วมใจเพือให้ ภารกิจบรรลุวัตถุประสงค์
ระดับสมรรถนะและตัวอย่ างพฤติกรรมบ่ งชี
ระดับที ๐ : ไม่ แสดงสมรรถนะด้ านนี หรือแสดงอย่ างไม่ ชดั เจน
ระดับที ๑ : รู้และเข้ าใจวิสัยทัศน์ ขององค์ กร
• รู้ เข้ าใจและสามารถอธิบายให้ ผ้ อ
ู ืนเข้ าใจได้ ว่างานทีทําอยู่นันเกียวข้ องหรือตอบสนองต่ อวิสัยทัศน์ ของส่ วนราชการอย่ างไร
ระดับที ๒ : แสดงสมรรถนะระดับที ๑ และช่ วยทําให้ ผ้ อู นรู
ื ้ และเข้ าใจวิสัยทัศน์ ขององค์ กร
•อธิบายให้ ผ้ อ
ู ืนรู้และเข้ าใจวิสัยทัศน์ และเป้าหมายการทํางานของหน่ วยงานภายใต้ ภาพรวมของส่ วนราชการได้
•แลกเปลียนข้ อมูลรวมถึงรั บฟั งความคิดเห็นของผู้อนเพื
ื อประกอบการกําหนดวิสัยทัศน์
ระดับที ๓ : แสดงสมรรถนะระดับที ๒ และสร้ างแรงจูงใจให้ ผ้ อู ืนเต็มใจทีจะปฏิบัติตามวิสัยทัศน์
•โน้ มน้ าวให้ สมาชิกในทีมเกิดความเต็มใจและกระตือรื อร้ นทีจะปฏิบัติหน้ าทีราชการเพือตอบสนองต่ อวิสัยทัศน์
•ให้ คาํ ปรึ กษาแนะนําแก่ สมาชิกในทีมถึงแนวทางในการทํางานโดยยึดถือวิสัยทัศน์ และเป้าหมายขององค์ กรเป็ นสําคัญ
ระดับที ๔ : แสดงสมรรถนะระดับที ๓ และกําหนดนโยบายให้ สอดคล้ องกับวิสัยทัศน์ ของส่ วนราชการ
•ริ เริ มและกําหนดนโยบายใหม่ ๆ เพือตอบสนองต่ อการนําวิสัยทัศน์์ ไปสู่ความสําเร็็ จ
ระดับที ๕ : แสดงสมรรถนะระดับที ๔ และกําหนดวิสัยทัศน์ ของส่ วนราชการให้ สอดคล้ องกับวิสัยทัศน์ ระดับประเทศ
เป้าหมายและทิศทางในการปฏิบัติหน้ าทีของส่ วนราชการเพือให้ บรรลุวิสัยทัศน์ ซึงสอดคล้ องกับวิสัยทัศน์ ระดับประเทศ
•คาดการณ์ ได้ ว่าประเทศจะได้ รับผลกระทบอย่ างไรจากการเปลียนแปลงทังภายในและภายนอก
•กําหนดวิสัยทัศน์

การวางกลยุทธ์ ภาครัฐ (Strategic Orientation)
คําจํากัดความ:
ความ: ความเข้ าใจวิสัยทัศน์ และนโยบายภาครั ฐและสามารถนํามาประยุกต์ ใช้ ในการกําหนดกลยุทธ์ ของส่ วนราชการได้
ระดับสมรรถนะและตัวอย่ างพฤติกรรมบ่ งชี
ระดับที ๐ : ไม่ แสดงสมรรถนะด้ านนี หรือแสดงอย่ างไม่ ชดั เจน
ระดับที ๑ : รู้และเข้ าใจนโยบายรวมทังภารกิจภาครัฐ ว่ ามีความเกียวโยงกับหน้ าทีความรับผิดชอบของหน่ วยงานอย่ างไร
• เขาใจนโยบาย
เข้ าใจนโยบาย ภารกจ
ภารกิจ รวมทงกลยุ
รวมทังกลยทธ์
ทธของภาครฐและสวนราชการวาสมพนธ
ของภาครัฐและส่ วนราชการว่ าสัมพันธ์ เชอมโยงกบภารกจของหนวยงานทตนดู
เชือมโยงกับภารกิจของหน่ วยงานทีตนดแลรั
แลรบผดชอบอยางไร
บผิดชอบอย่ างไร
•สามารถวิเคราะห์ ปัญหา อุปสรรคหรื อโอกาสของหน่ วยงานได้
ระดับที ๒ : แสดงสมรรถนะระดับที ๑ และนําประสบการณ์ มาประยุกต์ ใช้ ในการกําหนดกลยุทธ์ ได้
•ประยุกต์ ใช้ ประสบการณ์ ในการกําหนดกลยุทธ์ ของหน่ วยงานทีตนดูแลรั บผิดชอบให้ สอดคล้ องกับกลยุทธ์ ภาครั ฐได้
•ใช้ ความรู้ ความเข้ าใจในระบบราชการมาปรั บกลยุทธ์ ให้ เหมาะสมกับสถานการณ์ ทีเปลียนแปลงไปได้
ระดับที ๓ : แสดงสมรรถนะระดับที ๒ และนําทฤษฎีหรือแนวคิดซับซ้ อนมาใช้ ในการกําหนดกลยุทธ์
•ประยุกต์ ใช้ ทฤษฎีหรื อแนวคิดซับซ้ อนในการคิดและพัฒนาเป้าหมายหรื อกลยุทธ์ ของหน่ วยงานทีตนดูแลรั บผิดชอบ
•ประยุกต์ แนวทางปฏิบัติทีประสบความสําเร็ จ

(Best Practice) หรือ ผลการวิจัยต่ าง ๆ มากําหนดแผนงานเชิงกลยุทธ์ ในหน่ วยงานทีตนดูแล
รับผิดชอบ
ระดับที ๔ : แสดงสมรรถนะระดับที ๓ และกําหนดกลยุทธ์ ทสอดคล้
ี
องกับสถานการณ์ ต่าง ๆ ทีเกิดขึน
•ประเมินและสังเคราะห์ สถานการณ์ ประเด็นหรื อปั ญหาทางเศรษฐกิจ สังคม การเมืองภายในประเทศ หรื อของโลกโดยมองภาพในลักษณะ
องค์ รวม เพือใช้ ในการกําหนดกลยุทธ์ ภาครัฐหรือส่ วนราชการ
•คาดการณ์ สถานการณ์ ในอนาคตและกําหนดกลยุทธ์ ให้ สอดคล้ องกับสถานการณ์ ต่าง ๆ ทีจะเกิดขึนเพือให้ บรรลุพันธกิจของส่ วนราชการ
ระดับที ๕ : แสดงสมรรถนะระดับที ๔ และบูรณาการองค์ ความรู้ใหม่ มาใช้ ในการกําหนดกลยุทธ์ ภาครัฐ
•ริ เริ ม สร้ างสรรค์ และบูรณาการองค์ ความรู้ ใหม่ ในการกําหนดกลยุทธ์ ภาครั ฐ โดยพิจารณาจากบริ บทในภาพรวม
•ปรั บเปลียนทิศทางของกลยุทธ์ ในการพัฒนาประเทศอย่ างต่ อเนือง
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ศักยภาพเพือนําการปรั บเปลียน (Change Leadership)
คําจํากัดความ:
ความ: ความสามารถในการกระตุ้น หรื อผลักดันหน่ วยงานไปสู่การปรับเปลียนทีเป็ นประโยชน์ รวมถึงการสือสารให้ ผ้ ูอืนรั บรู้
เข้ าใจและดําเนินการให้ การปรั บเปลียนนันเกิดขึนจริง
ระดับสมรรถนะและตัวอย่ างพฤติกรรมบ่ งชี
ระดับที ๐ : ไม่ แสดงสมรรถนะด้ านนี หรือแสดงอย่ างไม่ ชดั เจน
ระดับที ๑ : เห็นความจําเป็ นของการปรับเปลียน
• เหนความจาเปนของการปรบเปลยนและปรบพฤตกรรมหรอแผนการทางานใหสอดคลองกบการเปลยนแปลงนน
เห็นความจําเป็ นของการปรั บเปลียนและปรับพฤติกรรมหรือแผนการทํางานให้ สอดคล้ องกับการเปลียนแปลงนัน
•เข้ าใจและยอมรั บถึงความจําเป็ นของการปรั บเปลียน และเรี ยนรู้ เพือให้ สามารถปรั บตัวรั บการเปลียนแปลงนันได้
ระดับที ๒ : แสดงสมรรถนะระดับที ๑ และสามารถทําให้ ผ้ อู ืนเข้ าใจการปรับเปลียนทีจะเกิดขึน
•ช่ วยเหลือให้ ผ้ อ
ู ืนเข้ าใจถึงความจําเป็ นและประโยชน์ ของการเปลียนแปลงนัน
•สนับสนุนความพยายามในการปรั บเปลียนองค์ กร พร้ อมทังเสนอแนะ วิธีการและมีส่วนร่ วมในการปรั บเปลียนดังกล่ าว

ระดับที ๓ : แสดงสมรรถนะระดับที ๒ และกระตุ้นและสร้ างแรงจูงใจให้ ผ้ อู ืนเห็นความสําคัญของการปรับเปลียน
•กระตุ้นและสร้ างแรงจูงใจให้ ผ้ อ
ู ืนเห็นความสําคัญของการปรับเปลียนเพือให้ เกิดความร่ วมแรงร่ วมใจ
•เปรี ยบเทียบให้ เห็นว่ าสิงทีปฏิบัติอยู่ในปั จจุบันกับสิงทีจะเปลียนแปลงไปนันแตกต่ างกันในสาระสําคัญอย่ างไร
•สร้ างความเข้ าใจให้ เกิดขึนแก่ ผ้ ท
ู ียังไม่ ยอมรับการเปลียนแปลงนัน

ระดับที ๔ : แสดงสมรรถนะระดับที ๓ และวางแผนงานทีดีเพือรับการปรับเปลียนในองค์ กร
•วางแผนอย่ างเป็ นระบบและชีให้ เห็นประโยชน์ ของการปรั บเปลียน
•เตรี ยมแผนและติดตามการบริ หารการเปลียนแปลงอย่ างสมําเสมอ
ระดับที ๕ : แสดงสมรรถนะระดับที ๔ และผลักดันให้ เกิดการปรั บเปลียนอย่ างมีประสิทธิภาพ
•ผลักดันให้ การปรั บเปลียนสามารถดําเนินไปได้ อย่ างราบรื นและประสบความสําเร็ จ
•สร้ างขวัญกําลังใจ และความเชือมันในการขับเคลือนให้ เกิดการปรั บเปลียนอย่ างมีประสิทธิภาพ

การสอนงานและการมอบหมายงาน (Coaching and Empowering Others)
คําจํากัดความ:
ความ: ความตังใจทีจะส่ งเสริมการเรี ยนรู้ หรื อการพัฒนาผู้อืนในระยะยาวจนถึงระดับทีเชือมันว่ าจะสามารถมอบหมายหน้ าที
ความรั บผิดชอบให้ ผ้ ูนันมีอิสระทีจะตัดสินใจในการปฏิบัตหิ น้ าทีราชการของตนได้
ระดับสมรรถนะและตัวอย่ างพฤติกรรมบ่ งชี
ระดับที ๐ : ไม่ แสดงสมรรถนะด้ านนี หรือแสดงอย่ างไม่ ชดั เจน
ระดับที ๑ : สอนงานหรือให้ คาํ แนะนําเกียวกับวิธีปฏิบัตงิ าน
• สอนงานดวยการใหคาแนะนาอยางละเอยด
สอนงานด้ วยการให้ คาํ แนะนําอย่ างละเอียด หรื
หรอดวยการสาธตวธปฏบตงาน
อด้ วยการสาธิตวิธีปฏิบัติงาน
•ชีแนะแหล่ งข้ อมูล หรื อแหล่ งทรั พยากรอืน ๆ เพือใช้ ในการพัฒนาการปฏิบัติงาน
ระดับที ๒ : แสดงสมรรถนะระดับที ๑ และตังใจพัฒนาผู้ใต้ บังคับบัญชาให้ มีศักยภาพ
•สามารถให้ คาํ ปรึ กษาชีแนะแนวทางในการพัฒนาหรื อส่ งเสริ มข้ อดีและปรั บปรุ งข้ อด้ อยให้ ลดลง
•ให้ โอกาสผู้ใต้ บงั คับบัญชาได้ แสดงศักยภาพเพือสร้ างความมันใจในการปฏิบัติงาน
ระดับที ๓ : แสดงสมรรถนะระดับที ๒ และวางแผนเพือให้ โอกาสผู้ใต้ บงั คับบัญชาแสดงความสามารถในการทํางาน
•วางแผนในการพัฒนาผู้ใต้ บังคับบัญชาทังในระยะสันและระยะยาว
•มอบหมายงานทีเหมาะสม รวมทังให้ โอกาสผู้ใต้ บงั คับบัญชาทีจะได้ รับการฝึ กอบรม หรื อพัฒนาอย่ างสมําเสมอเพือสนับสนุ นการเรี ยนรู้
•มอบหมายหน้ าทีความรั บผิดชอบในระดับตัดสินใจให้ ผ้ ใู ต้ บังคับบัญชาเป็ นบางเรื องเพือให้ มีโอกาสริ เริ มสิงใหม่

ๆ หรือบริหารจัดการด้ วยตนเอง
ระดับที ๔ : แสดงสมรรถนะระดับที ๓ และสามารถช่ วยแก้ ไขปั ญหาทีเป็็ นอุปสรรคต่ อการพัฒนาศักยภาพของผู้ใต้ บังคับบัญชา
•สามารถปรั บเปลียนทัศนคติเดิมทีเป็ นปั จจัยขัดขวางการพัฒนาศักยภาพของผู้ใต้ บงั คับบัญชา
•สามารถเข้ าใจถึงสาเหตุแห่ งพฤติกรรมของแต่ ละบุคคล เพือนํามาเป็ นปั จจัยในการพัฒนาศักยภาพของผู้ใต้ บังคับบัญชาได้
ระดับที ๕ : แสดงสมรรถนะระดับที ๔ และทําให้ ส่วนราชการมีระบบการสอนงานและการมอบหมายหน้ าทีความรับผิดชอบ
•สร้ าง และสนับสนุ นให้ มก
ี ารสอนงานและมีการมอบหมายหน้ าทีความรับผิดชอบอย่ างเป็ นระบบในส่ วนราชการ
•สร้ าง และสนับสนุ นให้ มีวัฒนธรรมแห่ งการเรี ยนรู้ อย่ างต่ อเนืองในส่ วนราชการ
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การนําสมรรถนะไปใช้ ในการสรรหาและเลือกสรร

การคัดเลือกแบบอิงสมรรถนะ

องค์ความรู ้
และ
ทักษะต่างๆ
บทบาททีแสดงออกต่อสังคม (Social Role)
ภาพลักษณ์ภายใน (Self-Image)
g
อุปนิ สยั (Traits)

- การทดสอบความสามารถทัวไป
- การทดสอบความสามารถเฉพาะตําแหน่ง
- การทดสอบ/ประเมินทักษะต่าง ๆ
- การสัมภาษณ์มงุ่ ค้ นหาพฤติกรรม
- แบบประเมินบุคลิกภาพ
- การทดสอบด้ วยสถานการณ์จําลอง
- แบบประเมินชีวประวัติ

แรงผลักดันเบืองลึก (Motives)

แนวคิดเกียวกับการคัดเลือกบุคลากร : Put the right person to the right job

การนําสมรรถนะไปใช้ ในการพัฒนา

การพัฒนาควรมององค์รวม
องค์ความรู ้
และ
ทักษะต่างๆ
บทบาททีแสดงออกต่อสังคม (Social Role)
ภาพลักษณ์ภายใน (Self
ภาพลกษณภายใน
(Self-Image)
Image)
อุปนิ สยั (Traits)

- องคความรู
์
้ และทกษะ
ั
ตาง
่ ๆ
ทีทําให้ พนักงานทํางานได้ ผลดี
- พฤติกรรมในการทํางานที
พนักงานทีมีผลงานโดดเด่ น
กระทํา

แรงผลักดันเบืองลึก (Motives)
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การฝึ กอบรมแบบอิงสมรรถนะ
วงจรของการพัฒนา
การเรียนรู้

การประเมิ
ป นิ

การนํําไปใ
ไปใช้้

การประเมินและการนําสมรรถนะไปใช้ ในการ
เลือนตําแหน่ งและแต่ งตัง

จุดมุงหมาย เพอหาผู
จดม่
เพือหาผ้ ทจะทางานไดดในตาแหนง
จะทํ
ี างานได้ ดีในตําแหน่ ง
ทีจะไปครอง
• ประเมินผลงานในอดีต (ถ้ าลักษณะงานคล้ ายกัน
มีแนวโน้ มว่ าจะทําได้ คล้ ายกับทีเคยทํามาแล้ ว)
• ประเมินิ ความรู้ , ทักั ษะ
• ประเมินสมรรถนะ (พฤติกรรม)
•
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ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏพิบลู สงคราม
เรื อง การกําหนดมาตรฐานสมรรถนะ
ของบุคลากรมหาวิทยาลัยราชภัฏพิบลู สงคราม
ประกาศ ณ วันที ๖ ธันวาคม พ.ศ. ๒๕๕๔

ระดับสมรรถนะทีมหาวิทยาลัย ฯ กําหนดเป้าหมาย...
เชียวชาญ = ๙ สมรรถนะ ระดับ ๕
ผู้บริหาร = ๑๔ สมรรถนะ ระดับ ๔ (ยกเว้ น บริการทีดี = ๕)
ชํานาญการพิเศษ = ๙ สมรรถนะ ระดับ ๔
ชํานาญการ = ๑๔ สมรรถนะ ระดับ ๓
(หัวหน้ างาน)
ปฏิบัตกิ าร = ๙ สมรรถนะ ระดับ ๓
(ยกเว้ นความเชียวชาญในงานอาชีพ = ๒)
ปฏิบัตงิ าน = ๙ สมรรถนะ ระดับ ๒
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ขอบคุณค่ ะ
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