คู่มือการจัดทํา
แผนพัฒนารายบุคคล
Individual Development Plan : IDP
กรมวิชาการเกษตร

คํานํา
แผนพัฒนารายบุคคล เป็นเครื่องมือที่สําคัญที่ส่งเสริมให้ข้าราชการมีความรู้ ความสามารถ
ทักษะและสมรรถนะที่เหมาะสมกับการปฏิบัติงาน อีกทั้งเพื่อเป็นการเสริมสร้างแรงจูงใจและสร้างระบบการ
บริหารผลงานให้ได้ตรงตามเป้าหมายและวัตถุประสงค์ขององค์กร กองการเจ้าหน้าที่ ได้ให้ความสําคัญในการ
พัฒนาบุคลากร โดยได้ศึกษาวิเคราะห์และให้ผู้บังคั บบัญชาและผู้ ใต้บังคับบัญชาทุกคน ได้มีการประเมิ น
สมรรถนะขึ้น ซึ่งมีวัตถุประสงค์เพื่อส่งเสริมให้ข้าราชการได้สํารวจและประเมินตนเอง กําหนดความต้องการใน
การพัฒนาด้วยตนเอง อันจะนําไปสู่การพัฒนาศักยภาพของข้าราชการ ให้มีการเตรียมความพร้อมในการ
ปฏิบัติงานให้มีประสิทธิภาพสูงสุด และเป็นส่วนหนึ่งของการจัดทําเส้นทางความก้าวหน้าในสายอาชีพ แผนสืบ
ทอดตําแหน่ง ตลอดจนการนําไปจัดทําข้อตกลงผลการปฏิบัติงานรายปี เพื่อส่งเสริมให้บุคลากรมีศักยภาพต่อ
การดําเนินงานสูงสุด
คู่มือเล่มนี้จะประกอบด้วยคําอธิบายแผนรายบุคคล ขั้นตอนการดําเนินการ แบบฟอร์มการ
ประเมิน รูปแบบวิธีการประเมิน พจนานุกรมรายการสมรรถนะที่ใช้ประกอบการประเมิน ซึ่งผลการประเมิน
ช่องว่างของรายการความรู้ ทักษะ และสมรรถนะที่จําเป็นสําหรับตําแหน่ง (Competencies) ของบุคลากร จะ
สามารถสรุปแผนพัฒนารายบุคคล เพื่อใช้เป็นแผนในการพัฒนาบุคลากรของกรมวิชาการเกษตรต่อไป

กลุ่มพัฒนาบุคคล กองการเจ้าหน้าที่
มกราคม ๒๕๕๕

สารบัญ
เรื่อง

ส่วนที่ ๑
ที่มา
วัตถุประสงค์
ขอบเขต
ระดับสมรรถนะที่คาดหวังจําแนกตามตําแหน่ง
ความหมาย
กระบวนการจัดทําแผนพัฒนารายบุคคล
ขั้นตอนการดําเนินการจัดทําแผนพัฒนารายบุคคล
เครื่องมือในการพัฒนา
ข้อเสนอแนะในการนําไปปฏิบัติ
ส่วนที่ ๒
พจนานุกรมสมรรถนะ (Competency Dictionary)
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ตารางแบบฟอร์ม
หนังสือเวียน
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สวนที่ ๑

ที่มา
ตามที่กรมวิชาการเกษตรได้มีการประเมินผลการปฏิบัติราชการซึ่งมีประเมิน ๒ ส่วน ได้แก่ การ
ประเมินผลสัมฤทธิ์ของงานและการประเมินพฤติกรรมการปฏิบัติราชการ หรือสมรรถนะ (Competency) เพื่อ
นําผลการประเมินของทั้ง ๒ ส่วนนี้มาใช้ประกอบการพิจารณาความดีความชอบของผู้ปฏิบัติราชการ โดยกรม
วิชาการเกษตรได้มีการกําหนดสมรรถนะ และนําสมรรถนะมาใช้ในประเมินพฤติกรรมการปฏิบัติราชการ โดย
กําหนดสมรรถนะหลักของข้าราชการพลเรือนสามัญตามที่ ก.พ. กําหนด ๕ รายการ ประกอบด้วย การมุ่ง
ผลสัมฤทธิ์ บริการที่ดี การสั่งสมความเชี่ยวชาญในงานอาชีพ การยึดมั่นในความถูกต้องชอบธรรมและจริยธรรม
และการทํางานเป็นทีม (ตาม ว.๒๗) และกําหนดสมรรถนะเฉพะตามลักษณะงานที่ปฏิบัติ ๓ รายการ จําแนก
ตามตําแหน่ง
โดยนําผลการประเมินพฤติกรรมการปฏิบัติราชการ หรือสมรรถนะ ในส่วนที่ ๒ ที่เป็นช่องว่าง หรือ
ข้อบกพร่องที่ทําให้เกิดการเสียหายต่อการปฏิบัติงาน
หรือสิ่งจําเป็นที่ต้องพัฒนาเพิ่มเติมเพื่อให้เกิดความรู้
ความสามารถ ทักษะ ประสบการณ์ในการปฏิบัติงาน ซึ่งต้องมีการพัฒนาอยู่ตลอดเวลา มากําหนดเป็น
แผนพัฒนารายบุคคล ซึ่งการพัฒนาตามแผนพัฒนารายบุคคลนี้ ไม่ได้มุ่งเฉพาะการฝึกอบรมเท่านั้น เนื่องจาก
ปัญหาที่พบจากการพัฒนาด้วยวิธีการฝึกอบรมเพียงอย่างเดียว มีดังนี้
๑. การฝึกอบรมเป็นการสื่อสารทางเดียว
๒. ขาดการตกลงร่วมกันระหว่างผู้บังคับบัญชาและผู้ใต้บังคับบัญชา ตลอดจนการติดตามผลหลังจาก
การฝึกอบรม
๓. ผู้บงั คับบัญชายังไม่มีทิศทาง และความเข้าใจในการพัฒนาบุคลากรในหน่วยงานที่ชัดเจน
๔. ไม่มีการพัฒนาให้เป็นไปตามเป้าหมายหรือวัตถุประสงค์ขององค์กรที่ชัดเจน
การพั ฒนาตามแผนพั ฒนารายบุ คคลยังมี เครื่องมือต่ าง ๆ ที่ใ ช้ในการพัฒนา ได้ แ ก่ การสอนงาน
(Coaching) การฝึกอบรมในขณะทํางาน (On the Job Training : OJT) โปรแกรมพี่เลี้ยงสอนงาน
(Mentoring Program) การเพิ่มคุณค่าในงาน (Job Enrichment) การเพิ่มปริมาณงาน (Job Enlargement)
การมอบหมายโครงการ (Project Assignment) การหมุนเวียนงาน (Job Rotation) การให้คําปรึกษาแนะนํา
(Consulting) การติดตาม/สังเกต (Job Shadowing) การทํากิจกรรม (Activity) การเรียนรู้ด้วยตนเอง (Self
Learning) การเป็นวิทยากรภายใน (Internal Trainer) การดูงานนอกสถานที่ (Site Visit) การให้ข้อมูล
ป้อนกลับ (Feedback) การฝึกงานกับผู้เชี่ยวชาญ (Counterpart) การเปรียบเทียบกับคู่แข่ง/คู่เปรียบเทียบ
(Benchmarking) การประชุม/สัมมนา (meeting/Seminar) การให้ทุนการศึกษา (Scholarship)

วัตถุประสงค์
๑. เพื่อให้หน่วยงานมีแนวทางในการพัฒนาบุคลากรที่เป็นระบบที่ชัดเจน ต่อเนื่อง เป็นมาตรฐาน
เดียวกัน และสามารถนําไปใช้ได้จริง
๒. เพื่อพัฒนาบุคลากรให้เป็นไปตามสมรรถนะที่จําเป็นสําหรับตําแหน่ง (Competencies)
๓. เพื่อสร้างประสิทธิภาพและประสิทธิผลในการพัฒนาบุคลากรในองค์กร
๔. เพื่อส่งเสริมให้ให้บุคลากรมีวฒ
ั นธรรมในการพัฒนาตนเองเป็นไปตามเป้าหมายขององค์กร

ขอบเขต
คู่มือการจัดทําแผนพัฒนารายบุคคลเล่มนีใ้ ช้ในการประเมินสมรรถนะเฉพาะข้าราชการกรมวิชาการ
เกษตร ซึ่งครอบคลุมตั้งแต่ข้าราชการประเภทอํานวยการ (ระดับต้น) ประเภทวิชาการ (ระดับปฏิบัติการ ระดับ
ชํานาญการ ระดับชํานาญการพิเศษ และระดับเชี่ยวชาญ) และประเภททัว่ ไป (ระดับปฏิบัติงาน ระดับชํานาญ
งาน และระดับอาวุโส) โดยจะดําเนินการวางพัฒนารายบุคคลตามรอบการประเมินพฤติกรรมการปฏิบัติ
ราชการ หรือสมรรถนะ จํานวน ๒ รอบ ดังนี้
รอบที่ ๑ ตั้งแต่วันที่ ๑ ตุลาคม ถึงวันที่ ๓๑ มีนาคม
รอบที่ ๒ ตั้งแต่วันที่ ๑ เมษายน ถึงวันที่ ๓๐ กันยายน
ในปีงบประมาณ ๒๕๕๕ จะดําเนินการเฉพาะสมรรถนะหลัก ๕ รายการ และสมรรถนะที่จําเป็น
สําหรับตําแหน่ง ๓ รายการ ยกเว้นประเภทอํานวยการ มีสมรรถนะทางการบริหาร ๖ รายการ

๒

ระดับสมรรถนะที่คาดหวังจําแนกตามตําแหน่ง
ประเภท
ตําแหน่ง

อํานวยการ
ผู้อํานวยการ
รายการสมรรถนะ

สมรรถนะหลัก
๑. การมุ่งผลสัมฤทธิ์
๒. บริการที่ดี
๓. การสั่งสมความเชี่ยวชาญในงานอาชีพ
๔. การยึดมั่นในความถูกต้องชอบธรรมและ
จริยธรรม
๕. การทํางานเป็นทีม
สมรรถนะที่จําเป็นสําหรับตําแหน่ง
๑. การคิดวิเคราะห์
๒. การมองภาพองค์รวม
๓. ความเข้าใจองค์กรและระบบราชการ
สมรรถนะทางการบริหาร
๑. สภาวะผู้นํา
๒. วิสัยทัศน์
๓. การวางแผนกลยุทธ์ภาครัฐ
๔. ศักยภาพเพื่อนําการปรับเปลี่ยน
๕. การควบคุมตนเอง
๖. การสอนงานและการมอบหมายงาน

ระดับสมรรถนะที่คาดหวัง
ต้น
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๓

ระดับสมรรถนะที่คาดหวังจําแนกตามตําแหน่ง
ประเภท
ตําแหน่ง

วิชาการ
นักวิเคราะห์นโยบายและแผน
รายการสมรรถนะ

สมรรถนะหลัก
๑. การมุ่งผลสัมฤทธิ์
๒. บริการที่ดี
๓. การสั่งสมความเชี่ยวชาญในงานอาชีพ
๔. การยึดมั่นในความถูกต้องชอบธรรมและ
จริยธรรม
๕. การทํางานเป็นทีม
สมรรถนะที่จําเป็นสําหรับตําแหน่ง
๑. การมองภาพองค์รวม
๒. การคิดวิเคราะห์
๓. ศิลปะการสือ่ สารจูงใจ

ระดับสมรรถนะที่คาดหวัง
ปฏิบัติการ ชํานาญการ ชํานาญการพิเศษ เชี่ยวชาญ
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ระดับสมรรถนะที่คาดหวังจําแนกตามตําแหน่ง
ประเภท
ตําแหน่ง

วิชาการ
นิติกร
รายการสมรรถนะ

สมรรถนะหลัก
๑. การมุ่งผลสัมฤทธิ์
๒. บริการที่ดี
๓. การสั่งสมความเชี่ยวชาญในงานอาชีพ
๔. การยึดมั่นในความถูกต้องชอบธรรมและ
จริยธรรม
๕. การทํางานเป็นทีม
สมรรถนะที่จําเป็นสําหรับตําแหน่ง
๑. การสั่งการตามอํานาจหน้าที่
๒. การคิดวิเคราะห์
๓. การสืบเสาะหาข้อมูล

ระดับสมรรถนะที่คาดหวัง
ปฏิบัติการ ชํานาญการ ชํานาญการพิเศษ เชี่ยวชาญ
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ระดับสมรรถนะที่คาดหวังจําแนกตามตําแหน่ง
ประเภท
ตําแหน่ง

วิชาการ
นักวิชาการเกษตร, นักวิชาการสถิติ, นักวิทยาศาสตร์, นักวิชาการโรคพืช, นักกีฏวิทยา,
นักสัตววิทยา, เศรษฐกร, วิศวกรการเกษตร
รายการสมรรถนะ

สมรรถนะหลัก
๑. การมุ่งผลสัมฤทธิ์
๒. บริการที่ดี
๓. การสั่งสมความเชี่ยวชาญในงานอาชีพ
๔. การยึดมั่นในความถูกต้องชอบธรรมและ
จริยธรรม
๕. การทํางานเป็นทีม
สมรรถนะที่จําเป็นสําหรับตําแหน่ง
๑. การมองภาพองค์รวม
๒. การคิดวิเคราะห์
๓. การสืบเสาะหาข้อมูล

ระดับสมรรถนะที่คาดหวัง
ปฏิบัติการ ชํานาญการ ชํานาญการพิเศษ เชี่ยวชาญ
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๖

ระดับสมรรถนะที่คาดหวังจําแนกตามตําแหน่ง
ประเภท
ตําแหน่ง

วิชาการ
นักวิชาการคอมพิวเตอร์
รายการสมรรถนะ

สมรรถนะหลัก
๑. การมุ่งผลสัมฤทธิ์
๒. บริการที่ดี
๓. การสั่งสมความเชี่ยวชาญในงานอาชีพ
๔. การยึดมั่นในความถูกต้องชอบธรรมและ
จริยธรรม
๕. การทํางานเป็นทีม
สมรรถนะที่จําเป็นสําหรับตําแหน่ง
๑. การคิดวิเคราะห์
๒. การสืบเสาะหาข้อมูล
๓. การตรวจสอบความถูกต้องตาม
กระบวนงาน

ระดับสมรรถนะที่คาดหวัง
ปฏิบัติการ ชํานาญการ ชํานาญการพิเศษ เชี่ยวชาญ
๑
๑
๑
๑

๒
๒
๒
๒

๓
๓
๓
๓

๔
๔
๔
๔

๑

๒

๓

๔

๑
๑
๑

๒
๒
๒

๓
๓
๓

๔
๔
๔

๗

ระดับสมรรถนะที่คาดหวังจําแนกตามตําแหน่ง
ประเภท
ตําแหน่ง

วิชาการ
นักทรัพยากรบุคคล, นักวิชาการเงินและบัญชี, นักจัดการงานทั่วไป, นักวิชาการพัสดุ,
นักวิชาการตรวจสอบภายใน, บรรณารักษ์
รายการสมรรถนะ

สมรรถนะหลัก
๑. การมุ่งผลสัมฤทธิ์
๒. บริการที่ดี
๓. การสั่งสมความเชี่ยวชาญในงานอาชีพ
๔. การยึดมั่นในความถูกต้องชอบธรรมและ
จริยธรรม
๕. การทํางานเป็นทีม
สมรรถนะที่จําเป็นสําหรับตําแหน่ง
๑. การตรวจสอบความถูกต้องตาม
กระบวนงาน
๒. ความยืดหยุ่นผ่อนปรน
๓. การคิดวิเคราะห์

ระดับสมรรถนะที่คาดหวัง
ปฏิบัติการ ชํานาญการ ชํานาญการพิเศษ เชี่ยวชาญ
๑
๑
๑
๑

๒
๒
๒
๒

๓
๓
๓
๓

๔
๔
๔
๔

๑

๒

๓

๔

๑

๒

๓

๔

๑
๑

๒
๒

๓
๓

๔
๔

๘

ระดับสมรรถนะที่คาดหวังจําแนกตามตําแหน่ง
ประเภท
ตําแหน่ง

วิชาการ
นักวิชาการเผยแพร่
รายการสมรรถนะ

สมรรถนะหลัก
๑. การมุ่งผลสัมฤทธิ์
๒. บริการที่ดี
๓. การสั่งสมความเชี่ยวชาญในงานอาชีพ
๔. การยึดมั่นในความถูกต้องชอบธรรมและ
จริยธรรม
๕. การทํางานเป็นทีม
สมรรถนะที่จําเป็นสําหรับตําแหน่ง
๑. ศิลปะการสือ่ สารจูงใจ
๒. การดําเนินการเชิงรุก
๓. ความมั่นใจในตนเอง

ระดับสมรรถนะที่คาดหวัง
ปฏิบัติการ ชํานาญการ ชํานาญการพิเศษ เชี่ยวชาญ
๑
๑
๑
๑

๒
๒
๒
๒

๓
๓
๓
๓

๔
๔
๔
๔

๑

๒

๓

๔

๑
๑
๑

๒
๒
๒

๓
๓
๓

๔
๔
๔

๙

ระดับสมรรถนะที่คาดหวังจําแนกตามตําแหน่ง
ประเภท
ตําแหน่ง

วิชาการ
วิศวกรโยธา, สถาปนิก
รายการสมรรถนะ

สมรรถนะหลัก
๑. การมุ่งผลสัมฤทธิ์
๒. บริการที่ดี
๓. การสั่งสมความเชี่ยวชาญในงานอาชีพ
๔. การยึดมั่นในความถูกต้องชอบธรรมและ
จริยธรรม
๕. การทํางานเป็นทีม
สมรรถนะที่จําเป็นสําหรับตําแหน่ง
๑. การมองภาพองค์รวม
๒. การดําเนินการเชิงรุก
๓. การสืบเสาะหาข้อมูล

ระดับสมรรถนะที่คาดหวัง
ปฏิบัติการ ชํานาญการ ชํานาญการพิเศษ เชี่ยวชาญ
๑
๑
๑
๑

๒
๒
๒
๒

๓
๓
๓
๓

๔
๔
๔
๔

๑

๒

๓

๔

๑
๑
๑

๒
๒
๒

๓
๓
๓

๔
๔
๔

๑๐

ระดับสมรรถนะที่คาดหวังจําแนกตามตําแหน่ง
ประเภท
ตําแหน่ง

ทั่วไป
นายช่างไฟฟ้า, นายช่างเครื่องกล, นายช่างพิมพ์, นายช่างภาพ, นายช่างสํารวจ,
นายช่างโยธา, นายช่างเขียนแบบ, นายช่างเทคนิค, เจ้าพนักงานการเกษตร, นายช่างศิลป์,
เจ้าพนักงานการเงินและบัญชี, เจ้าพนักงานธุรการ, เจ้าพนักงานพัสดุ, เจ้าพนักงานสถิติ
รายการสมรรถนะ

สมรรถนะหลัก
๑. การมุ่งผลสัมฤทธิ์
๒. บริการที่ดี
๓. การสั่งสมความเชี่ยวชาญในงานอาชีพ
๔. การยึดมั่นในความถูกต้องชอบธรรมและ
จริยธรรม
๕. การทํางานเป็นทีม
สมรรถนะที่จําเป็นสําหรับตําแหน่ง
๑. ความยืดหยุ่นผ่อนปรน
๒. การคิดวิเคราะห์
๓. การตรวจสอบความถูกต้องตาม
กระบวนงาน

ระดับสมรรถนะที่คาดหวัง
ปฏิบัติงาน
ชํานาญงาน
อาวุโส
๑
๑
๑
๑

๑
๑
๑
๑

๒
๒
๒
๒

๑

๑

๒

๑
๑
๑

๑
๑
๑

๒
๒
๒

๑๑

ระดับสมรรถนะที่คาดหวังจําแนกตามตําแหน่ง
ประเภท
ตําแหน่ง

ทั่วไป
เจ้าพนักงานสื่อสาร
รายการสมรรถนะ

สมรรถนะหลัก
๑. การมุ่งผลสัมฤทธิ์
๒. บริการที่ดี
๓. การสั่งสมความเชี่ยวชาญในงานอาชีพ
๔. การยึดมั่นในความถูกต้องชอบธรรมและ
จริยธรรม
๕. การทํางานเป็นทีม
สมรรถนะที่จําเป็นสําหรับตําแหน่ง
๑. ศิลปะการสือ่ สารจูงใจ
๒. การดําเนินการเชิงรุก
๓. ความมั่นใจในตนเอง

ระดับสมรรถนะที่คาดหวัง
ปฏิบัติงาน
ปฏิบัติงาน
อาวุโส
๑
๑
๑
๑

๑
๑
๑
๑

๒
๒
๒
๒

๑

๑

๒

๑
๑
๑

๑
๑
๑

๒
๒
๒

๑๒

ความหมาย
แผนพัฒนารายบุคคล (Individual Development Plan : IDP) คือแผนพัฒนาความรู้ ความสามารถ
ทักษะและสมรรถนะในการทํางานของบุคลากรที่เน้นการสื่อสารแบบสองทางระหว่างผู้บังคับบัญชาและ
ผู้ใต้บังคับบัญชา เป็นเสมือนเข็มทิศหรือทิศทางในการวางแผนการพัฒนารายบุคคล ให้มีความรู้ ความสามารถ
ทักษะ และสมรรถนะที่จําเป็นสําหรับตําแหน่ง (Competencies) ในระดับที่องค์กรคาดหวัง
พจนานุกรมความสามารถเชิงสมรรถนะ Competency Dictionary หมายถึง การรวบรวมคําอธิบาย
เกี่ยวกับพฤติกรรมที่สะท้อนสมรรถนะด้านต่าง ๆ และนําพฤติกรรมที่ระบุนั้นมาใช้เป็นเกณฑ์ประเมินสมรรถนะ
ของบุคลากร โดยรายละเอียดพจนานุกรมสมรรถนะประกอบด้วย คํานิยามและลักษณะพฤติกรรม โดยแต่ละ
สมรรถนะจะแบ่งออกเป็น ๕ ระดับ
ระดับสมรรถนะที่คาดหวัง เป็นระดับสมรรถนะที่กรมวิชาการเกษตรใช้เป็นเกณฑ์ในการประเมิน
สมรรถนะของข้าราชการ จําแนกตามประเภทและระดับตําแหน่งโดยการประเมินสมรรถนะจะประเมิน
เปรียบเทียบระดับสมรรถนะที่คาดหวัง กับระดับสมรรถนะที่เป็นอยู่ เพื่อหาช่องว่างในการพัฒนาบุคลากร
การพัฒนา หมายถึงการพัฒนางานและการพัฒนาผู้ปฏิบัติงาน ซึ่งผู้บังคับบัญชาจะต้องพิจารณาข้อมูล
ทั้งสองส่วนร่วมกัน เพื่อนําไปใช้เป็นหลักในการกําหนดแนวทางการพัฒนาให้เหมาะสมกับสภาพการทํางานและ
ตัวบุคคลผู้ปฏิบัติงาน เพื่อให้ผลสัมฤทธิ์ของงานตามเป้าหมายขององค์กรเกิดขึ้นได้จริง ซึ่งในการพัฒนาสามารถ
เลือกใช้วิธีการพัฒนาให้เหมาะสมกับลักษณะของของแต่ละบุคคลและหน่วยงาน

๑๓

กระบวนการจัดทําแผนพัฒนารายบุคคล
ศึกษาคู่มือการประเมินสมรรถนะ
และการวางแผนพัฒนา
ประเมินสมรรถนะต้นรอบประเมิน
ตามแบบฟอร์ม

กําหนดเครื่องมือในการพัฒนา

ระบุความรู้ ทักษะ และพฤติกรรม
ที่ต้องการพัฒนาและวิธีการพัฒนา
ผู้บังคับบัญชาติดตามการดําเนินการ
ตามแผนพัฒนารายบุคคล

ประเมินสมรรถนะปลายรอบ
พร้อมระบุเหตุการณ์สําคัญ/
ตัวอย่างสนับสนุน

ฝ่ายบริหารทั่วไปของทุกสํานัก/กอง รวบรวมข้อมูลเฉพาะ
การพัฒนาโดยวิธีศึกษา/ฝึกอบรม มายัง กกจ.

กกจ. รวบรวมข้อมูลเสนอผู้บังคับบัญชาทราบ

และนําไปใช้ประกอบการวางแผนพัฒนา
บุคลากรในภาพรวมของกรม

๑๔

ขั้นตอนการดําเนินการจัดทําแผนพัฒนารายบุคคล
ขั้นตอนในการดําเนินการจัดทําแผนพัฒนารายบุคคลของบุคลากรกรมวิชาการเกษตร แบ่งออกเป็น ๖
ขั้นตอน ดังนี้

ขั้นตอนที่ ๑
จัดทําแบบ IDP๐๑ แบบฟอร์มประเมินสมรรถนะรายบุคคล (Individual Development Plan) เพื่อ
การพัฒนาข้าราชการประจําปี……….. โดยให้ข้าราชการประเภทวิชาการ ระดับปฏิบัติการ ระดับชํานาญการ
ระดับชํานาญการพิเศษ และระดับเชี่ยวชาญ ประเภททั่วไป (ระดับปฏิบัติงาน ระดับชํานาญงาน และระดับ
อาวุโส ทุกคนกรอกข้อมูลเบื้องต้นในช่องที่ ๑-๒ ด้วยตนเองพร้อมกับดําเนินการตามคําชี้แจงการกรอกข้อมูลแต่
ละช่อง ดังนี้
ช่องที่ (๑) รายการสมรรถนะ ประกอบด้วยสมรรถนะหลัก ๕ รายการ และสมรรถนะที่จาํ เป็นสําหรับ
ตําแหน่ง ๓ รายการ
ช่องที่ (๒) ระดับสมรรถนะที่องค์กรคาดหวัง ให้ผู้ใต้บังคับบัญชา/ผู้รับการประเมิน กรอกระดับ
สมรรถนะตามประเภทและระดับตําแหน่งของตนเอง โดยใช้เกณฑ์สมรรถนะที่องค์กรคาดหวังตามตารางระดับ
สมรรถนะทีค่ าดหวังจําแนกตามตําแหน่งตั้งแต่หน้า ๕-๑๔
ช่องที่ (๓) ระดับสมรรถนะที่เป็นอยู่ ให้ผู้บังคับบัญชา/ผู้ประเมิน ประเมินสมรรถนะของ
ผู้ใต้บังคับบัญชา/ผู้รับการประเมิน โดยพิจารณาเปรียบเทียบพฤติกรรมหรือสมรรถนะที่ผู้รับการประเมินมีอยู่
จริงกับสมรรถนะตามพจนานุกรมสมรรถนะ (ตามเอกสารส่วนที่ ๒)
ช่องที่ (๔) ช่องว่าง (Gap) นําผลลัพธ์ที่ได้จากประเมินในช่องที่ ๓ ลบกับช่องที่ ๒ เป็นช่องว่าง เช่น
ระดับสมรรถนะที่องค์กรคาดหวังในช่องที่ (๒) เท่ากับ ๓ และระดับสมรรถนะที่เป็นอยู่ (๓) เท่ากับ ๒ ผลต่าง
เท่ากับ -๑
ช่องที่ (๕) ระบุเหตุการณ์/ตัวอย่างสนับสนุน ให้ผู้บังคับบัญชา/ผู้ประเมิน พิจารณาจากพจนานกรม
สมรรถนะว่าให้ผู้ใต้บังคับบัญชา/ผู้ถูกประเมิน มีข้อบกพร่องหรือขาดพฤติกรรมในด้านใด ให้ระบุให้ชัดเจน เช่น
รายการสมรรถนะการสั่งสมความเชี่ยวชาญในงานอาชีพ ขาดการติดตามความรู้หรือเทคโนโลยีสมัยใหม่มาใช้ใน
การปฏิบัติการ เป็นต้น
หากผู้บังคับบัญชา/ผู้ประเมินมีความเห็นเพิ่มเติมในจุดทีต่ ้องการพัฒนาหรือปรับปรุง นอกเหนือจากที่
สมรรถนะกําหนดให้ระบุไว้ท้ายตารางเพื่อเป็นแนวทางในการดําเนินการต่อไป

ขั้นตอนที่ ๒
จัดทําแบบ IDP๐๒ แบบฟอร์มกําหนดเครื่องมือในการพัฒนาผู้ใต้บังคับบัญชา โดยนําข้อมูลรายการ
สมรรถนะช่องที่ ๑ ช่องว่าง (Gap) และช่องที่ ๔ ของฟอร์ม IDP๐๑ มาใส่ในช่องที่ (๑) และช่องที่ (๒)
ตามลําดับ และผู้บังคับบัญชาพิจารณาเหตุการณ์/ตัวอย่างสนับสนุน จากช่องที่ ๕ ฟอร์ม IDP๐๑ มาพิจารณา
เครื่องมือในการพัฒนา
ช่องที่ (๓) หากใช้วิธีการพัฒนาโดยการศึกษาและฝึกอบรม ให้ระบุหลักสูตรที่ชัดเจน
ช่องที่ (๔) เลือกเครื่องมือพัฒนาที่ไม่ใช่การอบรมในห้องเรียน อาจเลือกมากกว่าหนึ่งเครื่องมือได้
ช่องที่ (๕) กําหนดระยะเวลาในการพัฒนาเพื่อเป็นแนวทางให้ผู้บังคับบัญชา/ผู้ประเมินติดตามการ
พัฒนาต่อไป
๑๕

ขั้นตอนที่ ๓
จัดทําแบบ IDP๐๓ แบบฟอร์มรายละเอียดเครื่องมือในการพัฒนา
ช่องที่ (๑) รายการสมรรถนะ เมื่อผู้บังคับบัญชา/ผู้ประเมินกําหนดเครื่องมือที่ใช้ในการพัฒนาจาก
พิจารณาเหตุการณ์/ตัวอย่างสนับสนุน แล้วให้กําหนด ความรู้ ทักษะ และพฤติกรมทีต่ ้องได้รับการพัฒนาจาก
ช่องที่ ๕ ฟอร์ม IDP๐๑ มาใส่ในช่องที่ ๑
การระบุความรู้ ทักษะ และพฤติกรรมที่ตอ้ งการพัฒนาและวิธีการพัฒนา
ให้ผู้ประเมิน/ผูบ้ ังคับบัญชา ร่วมกับผู้ถูกประเมิน/ผู้ใต้บังคับบัญชา ระบุความรู้ ทักษะและพฤติกรรมที่
ต้องการจะพัฒนา ในสมรรถนะที่มีผลการประเมินในต้นรอบการประเมินต่ํากว่าระดับสมรรถนะที่องค์กร
คาดหวัง ตัวอย่างเข่น ได้รับผลการประเมินสมรรถนะการสั่งสมความเชี่ยวชาญในงานอาชีพต่ํากว่าเกณฑ์ที่ที่
คาดหวัง อาจระบุความรู้ ทักษะ และพฤติกรรมที่ต้องการพัฒนาได้แก่
- ความรู้เกี่ยวกับหลักการวิจัย โดยวิธีการค้นว้าหาความรู้ด้วยตนเองจากสื่อและช่องทางการเรียนรู้จาก
แหล่งต่าง ๆ
- ทักษะเกี่ยวกับการวางแผนการปฏิบัติงาน โดยวิธีการสอนงาน/มอบหมายงาน/โครงการให้วาง
แผนการดําเนินงานล่วงหน้า
- ปรับพฤติกรรมตนเองให้มีความกระตือรือร้นในการศึกษาหาความรู้ใหม่ ๆ ในการปฏิบัติงาน โดย
การศึกษาด้วยตนเอง
ช่องที่ (๒) เครื่องมือในการพัฒนา ให้นําข้อมูลในช่องที่ (๓) และช่องที่ (๔) มาใส่ทุกเครื่องมือ เช่น
รายการสมรรถนะการสั่งสมความเชี่ยวชาญในงานอาชีพ โดยเลือกเครื่องมือในพัฒนาด้วยวิธี การศึกษาด้วย
ตนเอง
ช่องที่ (๓) รายละเอียดของเครื่องมือ ให้ระบุขั้นตอน วิธีการ หรือแนวทางในการพัฒนา เช่น ศึกษา
จากหนังสือเกี่ยวกับการนําเทคโนโลยีสมัยใหม่มาใช้ในการปฏิบัติงาน หรือการไปดูงานในหน่วยงานที่มีการ
เทคโนโลยีสมัยใหม่มาใช้ในการปฏิบัติงานจนเกิดประสิทธิภาพและประสิทธิผล
ช่องที่ (๔) ระบุวันเริ่มต้นและวันสิ้นสุดในการพัฒนา
ช่องที่ (๕) ระบุจํานวนงบประมาณที่ต้องใช้ในการพัฒนา
ช่องที่ (๖) หมายเหตุ ให้ระบุสิ่งที่นอกเหนือจากที่กําหนด

ขั้นตอนที่ ๔
จัดทําแบบ IDP๐๔ การติดตามของผู้บังคับบัญชา/ผู้ประเมิน ในการดําเนินการตามแผนพัฒนา
รายบุคคล เมื่อสิ้นรอบการประเมินให้ผู้บังคับบัญชา/ผู้ประเมิน โดยนําข้อมูลจากแบบฟอร์ม IDP๐๓ ช่องที่ (๑)
ช่องที่ (๒) ช่องที่ (๔) มาใส่ในช่องที่ (๑) ช่องที่ (๒) ช่องที่ (๓) ตามลําดับ โดยผู้บังคับใส่ข้อมูลในช่องที่ (๔) โดย
ทําเครื่องหมาย √ ในช่อง Yes หากดําเนินการแล้ว และทําเครื่องหมาย √ ในช่อง No หากยังไม่ได้ดําเนินการ
หลังจากนั้นให้ระบุแผนการดําเนินการในช่องที่ (๕) ต่อไป

ขั้นตอนที่ ๕
ฝ่ายบริหารทั่วไปของทุกสํานัก/กอง รวบรวมข้อมูลเฉพาะการพัฒนาโดยวิธีศึกษา/ฝึกอบรม มายังกอง
การเจ้าหน้าที่

๑๖

ขั้นตอนที่ ๖
กองการเจ้าหน้าที่รวบรวมข้อมูลเสนอผู้บังคับบัญชาทราบและนําไปใช้ประกอบการวางแผนพัฒนา
บุคลากรในภาพรวมของกรม

เครื่องมือในการพัฒนา
โดยเครื่องมือในการพัฒนาบุคลากรของกรมวิชาการเกษตร แบ่งเป็น ๒ กลุ่ม ดังนี้
๑. การฝึกอบรมในห้องเรียน (Classroom Training)
เป็นเครื่องมือการปรับปรุงและพัฒนาความสามารถของบุคลากรที่เน้นให้เกิดความรู้ ความสามารถ
ทักษะ ทัศนคติ แรงจูงใจ และบุคลิกภาพ ที่เปลี่ยนไปจากเดิม พบว่าโดยทั่วไปรูปแบบของการฝึกอบรมนั้นจะ
แบ่งออกเป็น ๒ รูปแบบ ดังนี้
 การฝึกอบรมภายในที่กรมวิชาการเกษตรจัดให้มีขึ้น (In-House Training) : ผู้เข้าร่วม
ฝึกอบรมจะเป็นบุคลากรที่อยู่ภายในกรมวิชาการเกษตร ทั้งนี้วิทยากรสามารถเป็นบุคคลที่รับ
เชิญมาจากภายนอก หรืออาจจะเป็นบุคลากรที่ปฏิบัติงานอยู่ในกรมวิชาการเกษตรที่มีความรู้
ความสามารถในการถ่ายทอดความรู้ในเรื่องนั้น ๆ ให้กับบุคลากรมาเป็นวิทยากรภายใน เพื่อ
ฝึกอบรมในเรื่องต่างๆ ตามที่กรมวิชาการเกษตรมอบหมาย
 การฝึ ก อบรมภายนอกเป็ น การส่ ง บุ ค ลากรไปเข้ า รั บ การฝึ ก อบรมจากสถาบั น หรื อ
หน่วยงานภายนอก (Public Training /Off-House Training) : ผู้เข้าร่วมฝึกอบรมจะ
เป็นบุคคลที่มาจากหลายองค์การที่แตกต่างกัน แต่มีความสนใจในหัวข้อหรือเนื้อหาการอบรม
ที่เหมือนกัน
๒. เครื่องมืออืน่ ทีไ่ ม่ใช้การฝึกอบรมในห้องเรียน (Non-Classroom Training) ได้แก่
๒.๑ การสอนงาน (Coaching)
เป็นเครื่องมือพัฒนาบุคลากรแบบหนึ่งที่นํามาใช้พัฒนาความสามารถของบุคลากร ถือได้ว่าเป็น
กระบวนการที่ผู้สอนงานใช้เพื่อเสริมสร้างและพัฒนาบุคลากรให้มีความรู้ (Knowledge) ทักษะ (Skill) และ
ความสามารถเฉพาะตัว (Personal Attribute) ด้วยวิธีการหรือเทคนิคต่างๆ ที่วางแผนไว้เป็นอย่างดี ทําการ
สอนให้ เป็นไปตามแผนงานที่ กํา หนดขึ้ น จนกระทั่ งสามารถฝึ ก ให้ บุค ลากรปฏิบัติ งานตามที่ส อนให้ บ รรลุ
เป้าหมายตามที่กําหนดไว้ โดยผ่านกระบวนการปฏิสัมพันธ์ (Interactive Process) ระหว่างผู้สอนงานและ
บุคลากร โดยมากการสอนงานมักจะเป็นกลุ่มเล็กหรือรายบุคคลหรือผู้ใต้บังคับบัญชาของตนเอง ซึ่งจะเรียก
ผู้สอนงานว่า “Coach” โดยปกติผู้เป็น Coach สามารถเป็นผู้บริหารระดับสูง (Top Management Level)
เช่น ผู้อํานวยการ ผู้บริหารระดับกลาง ผู้บริหารระดับต้น หรือผู้ที่มีความเชี่ยวชาญในงานนั้น ๆ เป็นต้น และจะ
เรียกผู้ถูกสอนงานโดยปกติจะเป็นผู้ใต้บังคับบัญชาที่อยู่ในกลุ่ม/ฝ่ายเดียวกันที่เรียกว่า “Coachee”

๑๗

การสอนงานเป็นเครื่องมือการออกแบบพัฒนาความสามารถเฉพาะบุคคล มีการกําหนดเป้าหมาย
หรือผลงานที่ผู้สอนงานต้องการหรือคาดหวังให้เกิดขึ้น (Result-Oriented) ระหว่างผู้สอนงานและบุคลากรที่
จะต้องตกลงและยอมรับร่วมกัน (Collaborative) เป็นกระบวนการที่ทําให้เกิดการเปลี่ยนแปลงในทางที่ดีหรือ
ทางบวก (Positive Change) โดยอาศัยกระบวนการให้ข้อมูลป้อนกลับ (Feedback) ที่ปราศจากอคติ มีการ
ติดตามและประเมินผล เพื่อให้บุคลากรสามารถนําสิ่งที่สอนไปใช้ต่อได้จริง ฝึกให้บุคลากรคิดเป็น ทําเป็น และ
แก้ปัญหาได้
๒.๒ การฝึกอบรมในขณะทํางาน (On the Job Training : OJT)
การฝึกอบรมในขณะปฏิบัติงาน เป็นเครือ่ งมือการพัฒนาบุคลากรด้วยการฝึกปฏิบัติจริง จาก
สถานที่จริง เป็นการให้คําแนะนําเชิงปฏิบัติในลักษณะตัวต่อตัว (One-on-One) หรือเป็นกลุ่มเล็กๆ ในพื้นที่
การทํางาน ในช่วงเวลาการทํางานปกติ ซึ่ง OJT นั้นจะออกแบบเพื่อเน้นประสิทธิภาพการทํางานในลักษณะ
การพัฒนาทักษะเป็นพื้นฐาน (Skill-Based) ให้บุคลากรเข้าใจและสามารถปฏิบัติงานได้ด้วยตนเอง อีกทั้ง
องค์การสมัยใหม่มักจะใช้เครื่องมือ OJT ในการสร้างบรรยากาศการถ่ายทอด และแลกเปลี่ยนความรู้ หรือที่
เรียกว่า Knowledge Sharing เพื่อลงช่องว่างความรู้ของคนในองค์การให้มากที่สุด
๒.๓ โปรแกรมพี่เลี้ยงสอนงาน (Mentoring Program)
เป็นอีกเครื่องมือหนึ่งของการพัฒนาบุคลากรในองค์การที่ได้รับความสนใจจากผู้บริหารและมีการ
นํามาใช้ปฏิบัติแล้วในหลายๆ องค์การ ซึ่งโปรแกรมดังกล่าวนี้เน้นการพัฒนาแบบมีส่วนร่วม (Developmental
Partnership) จากบุคคลทีต่ ้องทําหน้าที่แลกเปลี่ยนความรู้ประสบการณ์ข้อมูลต่างๆ และมุมมองส่วนบุคคล
เพื่อส่งเสริม สนับสนุน และผลักดันให้อีกฝ่ายมีความพร้อมในการทํางาน พร้อมที่จะเจริญเติบโตและมี
ความก้าวหน้าในสายอาชีพ โปรแกรมการเป็นพี่เลี้ยงจึงเป็นรูปแบบของการมองจากคนภายนอกต่อการดําเนิน
ชีวิตปกติและประสบการณ์ในการทํางานของอีกฝ่าย
โปรแกรมพี่เลีย้ งจึงเป็นรูปแบบการพัฒนาที่เน้นให้เกิดการสร้างโอกาสในการมีส่วนร่วม การแก้ไข
ปัญหาและการกําหนดเป้าหมายเพื่อให้งานบรรลุผลสําเร็จตามที่ผู้บังคับบัญชาต้องการ ซึ่ง John C.Crosby ได้
กล่าวว่า “โปรแกรมการเป็นพี่เลี้ยงหมายถึงโปรแกรมทีต่ ้องใช้ความคิดในการวิเคราะห์ ใช้หูในการรับฟัง และ
การนําเสนอทิศทางที่ถูกต้องให้กับอีกฝ่าย”
ดังนั้นรูปแบบของการเป็นพี่เลี้ยงจึงเป็นกระบวนการของการ
แลกเปลี่ยนประสบการณ์ของผู้ที่มีความรูแ้ ละความชํานาญในงานหรือที่เรียกว่า Mentor ให้กบั ผู้ที่ไม่มี
ประสบการณ์หรือมีประสบการณ์ไม่มากนัก หรือที่เรียกว่า Mentee นอกจากนี้ Nigel Mac Lennan ได้ให้คํา
นิยามของ Mentor และ Mentoring ไว้ว่า Mentor คือผู้ที่พร้อมช่วยให้ผู้ปฏิบัติได้เกิดการเรียนรู้ และ
Mentoring หมายถึงกระบวนการให้ความช่วยเหลือแก่บุคคลที่ได้รับการมอบหมายให้พัฒนาผ่านเครื่องมือนี้
ลักษณะพิเศษของโปรแกรมพี่เลี้ยงสอนงาน
การเป็นพี่เลี้ยงสอนงานสามารถเป็นบุคคลอืน่ ได้โดยไม่จําเป็นจะต้องเป็นผู้บังคับบัญชาหรือ
หัวหน้าโดยตรง ซึ่งความหมายของกการเป็นพี่เลี้ยงนั้นรวมถึง การเป็นผู้สนับสนุน (Advocate) คือเป็นผู้ให้
กําลังใจและให้ความช่วยเหลือ การเป็นผู้สอนงาน (Coach) คือเป็นผูท้ ําหน้าที่ในบทบาทผู้สอนงาน และการ
เป็นผู้ให้คําปรึกษา (Consultant) โดยทําหน้าที่ให้คําแนะนํา ดูแลทั้งการทํางาน การวางแผนเป้าหมายในอาชีพ
ให้กับบุคลากร เพื่อให้บุคลากรมีความสามารถที่สูงขึ้น และการใช้ชวี ิตส่วนตัว ทั้งที่เป็นทางการและไม่เป็น
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ทางการ โดยบางองค์การเรียกโปรแกรมเป็นพี่เลี้ยงนี้ว่า Mentoring Program หรือบางองค์การ เรียกว่า
Buddy System เป็นต้น
๒.๔ การเพิ่มคุณค่าในงาน (Job Enrichment)
เป็นเครื่องมือหนึ่งในการพัฒนาศักยภาพของบุคลากรที่มพี ื้นฐานสําคัญมาจากแนวคิดของ
Frederick Herzberb ในปี ๑๙๕๐ และ ๑๙๖๐ ผู้ศึกษาเกี่ยวกับความพึงพอใจในงาน (Job Satisfaction)
ต่อมา Hackman และ Oldham ได้นํามาศึกษาต่อ มุ่งเน้นไปที่คุณลักษณะของงาน (Job Characteristics
Model) ซึ่งเป็นกรอบแนวคิดพื้นฐานที่สาํ คัญของ Job Enrichment ดังนั้นแนวคิดของเครื่องมือการพัฒนา
บุคลากร “Job Enrichment” จึงเป็นกิจกรรมด้านการบริหารจัดการที่เน้นการออกแบบลักษณะงาน เป็นงาน
ที่แตกต่างจากเดิมที่เคยปฏิบัติเน้นให้บุคลากรเกิดความชํานาญในงานที่หลากหลายขึ้น (Skill Variety) เกิด
ความรับผิดชอบในงานของตน (Task Identity) เป็นลักษณะงานที่มีความสําคัญ (Task Significance) มีอิสระ
สามารถบริหารจัดการงานนั้นด้วยตนเอง (Autonomy) และการได้รับข้อมูลป้อนกลับจากผู้บังคับบัญชา
(Feedback) เป็นระยะอย่างต่อเนื่องการได้รับข้อมูลป้อนกลับจากผู้บังคับบัญชา (Feedback) เป็นระยะอย่าง
ต่อเนื่อง
ถึงแม้ว่าการออกแบบงานในลักษณะของ Job Enrichment จะมีประโยชน์กับบุคลากร แต่มี
บุคลากรบางกลุ่มที่ต่อต้าน ปฏิเสธไม่ยอมรับงานที่ต้องเพิ่มมากขึ้น พวกเขาจะมองว่าเป็นการสูญเสียเวลาที่
จะต้องบริหารจัดการงานที่เพิ่มมากขึ้น ดังนั้นหากผู้บังคับบัญชาต้องการที่จะมอบหมายงานที่ยากและท้าทาย
มากขึ้น จะต้องชี้แจงวัตถุประสงค์ที่ชัดเจน (Clarity) เชื่อมโยงกับความก้าวหน้าและเป้าหมายในอาชีพ โดยให้
คําแนะนํา /กรอบแนวทางปฏิบัติ ทําหน้าที่เป็นพี่เลี้ยงแก่บุคลากรในการบริหารจัดการกับงานที่เพิ่มมากขึ้น
(Introduction) เพื่อช่วยสร้างความมั่นใจในตัวบุคลากรว่าพวกเขาสามารถบริหารงานที่ก่อให้เกิดมูลค่าในงาน
(Job Value Added) ทีม่ ากขึ้นและยากกว่าเดิมได้ พบว่าเครื่องมือการออกแบบงานที่เน้นการเพิ่มคุณค่าใน
งานหรือ Job Enrichment จึงเหมาะกับการเตรียมความพร้อมในสายอาชีพ (Career Path) ให้กบั บุคลากร
เพื่อช่วยเตรียมบุคลากรให้สามารถรับผิดชอบงานที่เพิ่มขึ้นในตําแหน่งงานที่สูงขึ้น
๒.๕ การเพิ่มปริมาณงาน (Job Enlargement)
การเพิ่มปริมาณงาน เป็นเครื่องมือการพัฒนาขีดความสามารถของบุคลากรอีกเครื่องมือหนึ่งที่
น่าสนใจ เน้นการมอบหมายปริมาณงานที่เพิ่มมากขึ้นด้วยลักษณะงานที่มีมูลค่างาน (Job Value) ไม่แตกต่าง
ไปจากขอบเขตงานที่รับผิดชอบในปัจจุบัน เพียงแต่ปริมาณของงานที่ต้องรับผิดชอบจะเพิ่มหรือขยายขอบเขต
งานขึ้น
วัตถุประสงค์หลักของ Job Enlargement เพื่อเป็นการเพิ่มทักษะการทํางานให้กับบุคลากร
โดยเฉพาะทักษะในด้านการบริหารจัดการ (Managerial Competency) ที่เพิ่มขึ้นจากการบริหารงานที่มี
ปริมาณที่มากขึ้นกว่าเดิมที่เคยปฏิบัติ ได้แก่ ทักษะการวางแผนงาน ทักษะการบริหารเวลา ทักษะการแก้ไข
ปัญหาและตัดสินใจ การบริหารทีมงาน การสอนและพัฒนาทีมงาน พบว่าเมื่อบุคลากรได้รับมอบหมายงานที่มี
ปริมาเพิ่มขึ้น ย่อมทําให้บุคลากรต้องพยายามที่จะทํางานที่ได้รับมอบหมายนั้นให้บรรลุผลสําเร็จ ดังนั้นการเพิ่ม
ปริมาณงานจึงเป็นอีกเครื่องมือหนึ่งที่ทําให้บุคลากรต้องกระตือรือร้น ต้องปรับตัวในการทํางานอยู่เสมอ อัน
ส่งผลให้บคุ ลากรเกิดความรู้สึกไม่เบื่อหน่าย หรือซ้ําซากจําเจกับงานที่ได้รับมอบหมาย
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Job Enlargement และ Job Enrichment – พบว่าแนวคิดของเครื่องมือการพัฒนาบุคลากร
๒ เครื่องมือนี้ มักมีการพูดถึงพร้อมกันและเกิดความสับสนกันอยู่บ่อยครั้ง เนื่องจากเป็นเครื่องมือการพัฒนาที่
เน้นการมอบหมายงานที่เหมือนกัน อย่างไรก็ตามนัยความแตกต่างของทั้งสองเครื่องมือนี้ก็คือ กระบวนการ
หรือหลักปฏิบัติของทั้งสองเครื่องมือนี้ที่มีแนวทางตรงกันข้าม จะเห็นได้ว่า Job Enlargement เป็นการเพิ่ม
งานในระดับแนวนอน หรือแนวนาบ (Horizontal Job Enlargement) ซึ่งเป็นการขยายงานออกด้านข้าง เช่น
เมื่อก่อนเคยทํางานเพียง ๑,๒,๓ หน้าที่ แต่ตอนนี้เพิ่มเป็น ๔,๕,๖ หน้าที่ เป็นต้น สําหรับ Job Enrichment
เป็นการเพิ่มคุณค่างาน เป็นกระบวนการแนวตั้ง (Vertical Job Enrichment) เป็นการเพิ่มงานชนิดเดียวกันให้
มีคุณค่างานมากขึ้น เป็นงานที่ยากและท้าทายมากขึ้น โดยผู้ปฏิบัติงานจะต้องใช้ความคิดวิเคราะห์ ความคิด
ริเริ่มสร้างสรรค์สิ่งใหม่ๆ ความคิดอย่างเป็นระบบในการทํางานมากขึ้น
๒.๖ การมอบหมายโครงการ (Project Assignment)
การมอบหมายโครงการเป็นรูปแบบการพัฒนาความสามารถของบุคลากรอีกรูปแบบหนึ่งที่ทําได้
ทั้งในลักษณะเป็นกลุ่มหรือเป็นเดี่ยว ซึ่งการมอบหมายโครงการรายบุคคล เป็นการมอบหมายโครงการให้
บุคลากรคนใดคนหนึ่งดําเนินการจัดทําเป็นโครงการที่มีขอบเขตไม่กว้างมาก ระยะเวลาในการดําเนินงานสั้น
และใช้ทรัพยากรไม่มากนัก
แตกต่างกับการมอบหมายโครงการเป็นกลุ่มเป็นการมอบหมายโครงการให้กับ
บุคลากรหลายคนที่อยู่ในหน่วยงานเดียวกันหรือต่างหน่วยงานกันร่วมกันจัดทําโครงการที่มีขอบเขตโครงการที่
กว้างมีงานที่ต้องรับผิดชอบมาก รวมถึงเป็นโครงการที่ต้องอาศัยบุคลากรที่มีความเชี่ยวชาญที่หลากหลาย
ทั้งนี้การมอบหมายโครงการไม่ว่าจะเป็นแบบกลุ่มหรือแบบเดี่ยว ผู้บังคับบัญชาจะต้องกําหนด
ช่วงเวลาที่ชัดเจนในการบริหารโครงการที่กําหนดขึ้นให้ประสบความสําเร็จ โดยมีการติดตาม ตรวจสอบ และ
ประเมินผลความสําเร็จของโครงการเป็นระยะ การมอบหมายโครงการจะไม่เกิดประโยชน์หากผู้บังคับบัญชา
ขาดการให้ข้อมูลป้อนกลับ (Feedback) การพูดคุยกับบุคลากรเป็นระยะถึงจุดแข็งและจุดอ่อนของผู้รับผิดชอบ
โครงการ รวมถึงแผนการดําเนินงาน (Action Plan) เพื่อให้โครงการที่มอบหมายให้กับบุคลากรประสบ
ความสําเร็จ
วัตถุประสงค์หลักของ Project Assignment ก็คือ ใช้เป็นเครื่องมือในการวิเคราะห์หาจุดแข็ง
และจุดอ่อนของบุคลากรจากโครงการที่มอบหมายให้บุคลากรไปปฏิบัติ
ซึ่งเครื่องมือดังกล่าวนี้ถือได้ว่าเป็น
เครื่องมือในการฝึกทักษะในการทํางาน (Skill-based) โดยเฉพาะทักษะเฉพาะด้านที่เกี่ยวข้องในงานนั้น เช่น
ทักษะการวิเคราะห์ ทักษะการเก็บรวบรวมข้อมูล ทักษะการตรวจสอบ เป็นต้น นอกเหนือจากทักษะทางด้าน
เทคนิคในงานแล้ว การมอบหมายโครงการสามารถใช้เป็นเครื่องมือในการพัฒนาทักษะการบริหารจัดการ เช่น
การวางแผนงาน การบริหารงบประมาณ การบริหารทรัพยากร การแก้ไขปัญหาและตัดสินใจ การบริหารความ
ขัดแย้ง การสร้างทีมงาน ความเป็นผู้นํา วิสัยทัศน์เชิงกลยุทธ์ เป็นต้น พบว่านอกเหนือจากการมอบหมาย
โครงการจะถูกนํามาใช้ในการพัฒนาทักษะของบุคลากรแล้ว มีองค์การหลายแห่งที่นําเครื่องมือดังกล่าวนี้มาใช้
ในการเลื่อนระดับตําแหน่งงาน การคัดเลือกหาบุคลากรดาวเด่น (Talented People) และการหาผู้สืบทอด
ทายาทตําแหน่งงาน (Successors)
Project Assignment และ Job Assignment - มีนักพัฒนาทรัพยากรบุคคลหลายคนตั้งข้อ
สงสัยว่าการมอบหมายโครงการและการมอบหมายงานนั้นมีความแตกต่างกันอย่างไรบ้าง จะเห็นได้ว่าเครื่องมือ
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ทั้งสองนี้เน้นการพัฒนาความสามารถของบุคลากรเหมือนกัน
ต่างกันตรงที่การมอบหมายโครงการนั้นจะมี
ช่วงเวลาที่นานกว่าการมอบหมายงาน
เนื่องจากการมอบหมายโครงการจะต้องมองเป็นระบบมีขั้นตอน
กระบวนการตั้งแต่เริ่มต้นโครงการไปจนกระทั่งโครงการเสร็จสิ้นลงไป มีการกําหนดช่วงเวลาในแต่ละกิจกรรม
หรือขั้นตอนการทํางานกําหนดผู้รับผิดชอบ งบประมาณดําเนินการ ผลลัพธ์ที่คาดหวังในแต่ละช่วงเวลา โดยจะ
มีขอบข่ายที่กว้างกว่าการมอบหมายงาน จะเห็นได้ว่าการมอบหมายงานจะเน้นไปที่ลักษณะของกิจกรรมหรือ
ขั้นตอนงานให้เสร็จสิ้นเป็นงานๆ ไป อย่างไรก็ตาม ไม่ว่าจะเป็นเครื่องมือการพัฒนาด้วยการมอบหมายโครงการ
หรือการมอบหมายงาน พบว่าสองเครื่องมือนี้จะช่วยกระตุ้นให้บุคลากรไม่เกิดความเบื่อหน่ายในการทํางาน
เพราะไม่ต้องทํางานที่ซ้ําซาก จําเจ เป็นงานประจําที่มีขั้นตอนงานที่เหมือนๆ เดิม เป็นการเปลี่ยนลักษณะงาน
จากงานประจําเป็นงานโครงการหรืองานพิเศษที่เพิ่มขึ้นมา
๒.๗ การหมุนเวียนงาน (Job Rotation)
การหมุนเวียนงาน เป็นอีกเครื่องมือหนึ่งในการพัฒนาขีดความสามารถในการทํางานของบุคลากร
ถือได้ว่าเป็นเครื่องมือที่ก่อให้เกิดทักษะการทํางานที่หลากหลายด้าน (Multi-Skill) ที่เน้นการสลับเปลี่ยนงานใน
แนวนอน (Lateral Move) จากงานหนึ่งไปยังอีกงานหนึ่งมากกว่าการเลื่อนตําแหน่งงานที่เน้นการทํางานสูงขึ้น
ตามตําแหน่งงานที่สูงขึ้น (Vertical Move) การหมุนเวียนงานนั้นสามารถเกิดขึ้นได้ทั้งการเปลี่ยนตําแหน่งงาน
และการเปลี่ยนหน่วยงานภายใต้ระยะเวลาที่กําหนด ทั้งนี้เครื่องมือการพัฒนาบุคลากรด้วยการหมุนเวียนงานนั้น
มักจะถูกนํามาใช้ในการพัฒนาผู้บริหารระดับต้น โดยเฉพาะกับบุคลากรใหม่ทจี่ ําเป็นต้องพัฒนาความรู้ในแต่ละ
ด้านของงานในองค์การ วิธีการนี้จะทําให้ผู้บริหารรับผิดชอบบทบาทการทํางานทีห่ ลากหลายขึ้นอันนําไปสูค่ วาม
เข้าใจในงานนัน้ ได้อย่างลึกซึ้ง
Job Rotation และ Job Enlargement – ดูเหมือนว่าแนวคิดของ Job Rotation จะ
คล้ายคลึงกับการเพิ่มปริมาณงาน (Job Enlargement) พบว่าหลายคนกําลังสับสนอยู่กับแนวคิดของสองเรื่อง
นี้ ซึ่งทีจ่ ริงแล้ว Job Rotation เป็นเรื่องของการเคลื่อนย้ายบุคคลหนึ่งไปทํางานของอีกคนหนึ่ง เงื่อนไขก็คือ
ต้องมีการสับเปลี่ยนหมุนเวียนงานระหว่างบุคลากรในช่วงเวลาที่กําหนดขึ้น สําหรับ Job Enlargement ถือได้
ว่าเป็นเครื่องการพัฒนาขีดความสามารถของบุคลากรคนนั้นที่เน้นการเพิ่มความหลากหลายของงาน
เพิ่ม
บทบาทความรับผิดชอบในงานของบุคลากรมากขึ้นโดยไม่ถือว่าเป็นการเปลี่ยนงาน เนื่องจากยังคงรับผิดชอบ
งานเหมือนเดิมแต่ปริมาณทีร่ ับผิดชอบเพิ่มขึ้นกว่าเดิมเท่านั้น ดังนั้นการทํา Job Rotation จึงต้องอาศัยความ
ร่วมมือของทีมงาน การวางแผนและมอบหมายงานที่ดี เพื่อที่ว่าจะได้ไม่เกิดปัญหาในช่วงที่มีการสับเปลี่ยน
หมุนเวียนงานเกิดขึ้น
๒.๘ การให้คาํ ปรึกษาแนะนํา (Consulting)
เป็นเครื่องมือการพัฒนาบุคลากรอีกรูปแบบหนึ่งที่มักถูกนําไปใช้ในการแก้ปัญหาที่เกิดขึ้นกับ
บุคลากร ด้วยการวิเคราะห์ปัญหาที่เกิดขึ้นในการทํางาน และนํามากําหนดแนวทางในการแก้ไขปัญหาร่วมกัน
ระหว่างผู้บังคับบัญชากับผู้ใต้บังคับบัญชา ซึ่งผู้บังคับบัญชาจะต้องนําเสนอแนวทางในการแก้ไขปัญหาที่เกิด
ขึ้นกับตนเองได้
การให้คําปรึกษาแนะนําที่มปี ระสิทธิภาพนั้นจะขึ้นอยู่กับผู้ที่ดําเนินการให้คําปรึกษาแนะนํา พบว่า
โดยส่วนใหญ่มกั จะเป็นผู้บังคับบัญชาภายในหน่วยงานหรืออาจเป็นผู้เชี่ยวชาญที่มีความรู้ ประสบการณ์ และ
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ความชํานาญเป็นพิเศษในเรื่องนั้นๆ จากภายในหรือภายนอกองค์การ ทั้งนี้ผู้ที่ดําเนินการให้คําปรึกษาแนะนํา
จะต้องมีคุณสมบัติที่เหมาะสม
๒.๙ การติดตาม/สังเกต (Job Shadowing)
เป็นเครื่องมือพัฒนาบุคลากรอีกรูปแบบหนึ่งที่เปิดโอกาสให้บุคลากรได้เรียนรู้ผ่านการติดตามการ
ทํางานกับผู้บริหารหรือผู้เชี่ยวชาญเป็นรายบุคคล เป็นเทคนิคการสร้างและทําตามอย่างแม่บทหรือ Role
Model ที่เน้นกิจกรรมการเรียนรู้ระยะสั้นโดยไม่ต้องลงทุนมากนัก เพียงแค่อาศัยแม่แบบที่ดีที่สามารถแสดง
ตัวอย่างให้บุคลากรผู้ติดตามรับรู้และเลียนแบบได้ในระยะเวลาการทํางานปกติ
เพื่อให้บุคลากรได้เห็น
สภาพแวดล้อม ทักษะที่จาํ เป็นต้องใช้ในการทํางาน ขอบเขตงานที่รับผิดชอบ การจัดการงานที่เกิดขึ้นจริง
รวมถึงการแสดงออกและทัศนคติของแม่แบบภายในระยะเวลาสั้นๆ (Shot-Term Experienced) ระยะเวลา
ตั้งแต่หนึ่งวันไปจนถึงเป็นเดือนหรือเป็นปี ทั้งนี้การติดตาม /เฝ้าสังเกตพฤติกรรมจากแม่แบบนั้นจะเกิดขึ้นจาก
ความสนใจของบุคลากรเอง หรือจะเป็นการมอบหมายงานอย่างหนึ่งของผู้บังคับบัญชาที่ให้บุคลากรติดตามและ
สังเกตพฤติกรรมของแม่แบบ
พบว่าเทคนิคดังกล่าวนี้มักจะถูกนํามาใช้ในการพัฒนาบุคลากรที่มีศักยภาพสูง
(Talent) หรือการพัฒนาคนเก่งให้มีโอกาสติดตามผู้บริหารระหว่างปฏิบัติงาน เพื่อให้มีโอกาสศึกษาพฤติกรรม
และวิธีการทํางานของผู้บริหารที่ควรนํามาเป็นแบบอย่าง นอกจากนี้ Job Shadowing ยังนํามาใช้เพื่อให้
บุคลากรทั่วไปได้เรียนรู้วิธีการทํางานของผู้อื่น เพื่อนํามาปรับปรุงงานของตนเองให้ดีขึ้น และ Job Shadowing
ยังใช้เป็นเครื่องมือในการพัฒนาความก้าวหน้าในสายอาชีพของบุคลากร (Career Path) ได้อีกด้วย
๒.๑๐ การทํากิจกรรม (Activity)
เป็นเครื่องมือการพัฒนาบุคลากรที่มุ่งเน้นให้บุคลากรได้ปฏิบัติจริงจากกิจกรรมต่างๆ ที่กําหนดขึ้น
ซึ่งผู้บังคับบัญชาจะมอบหมายให้บุคลากรรับผิดชอบกิจกรรมที่แตกต่างกันไป เช่น กิจกรรม ๕ ส กิจกรรม
ข้อเสนอแนะ หรือกิจกรรมแลกเปลี่ยนประสบการณ์ เป็นต้น โดยมอบหมายให้บุคลากรมีบทบาทหน้าที่ในการ
ดําเนินกิจกรรมให้ประสบผลสําเร็จตามความสามารถที่ไม่เหมือนกันของบุคลากรแต่ละคน
วัตถุประสงค์ของการทํากิจกรรมเพื่อให้บุคลากรเกิดความร่วมมือสามัคคีกัน เกิดการแลกเปลี่ยน
ความคิดเห็นและมุมมองซึ่งกันและกัน ทําให้เกิดการเรียนรู้ร่วมกัน รวมถึงยังใช้เป็นเครื่องมือที่ช่วยสร้าง
บรรยากาศและสร้างขวัญกําลังใจที่ดีในการทํางาน ทําให้บุคลากรเกิดความรู้สึกสนุกสนานในระหว่างวันทํางาน
อันส่งผลผลิตหรือผลการปฏิบัตงิ านเพิ่มสูงขึ้น และมีประสิทธิภาพเป็นไปตามเป้าหมายที่ผู้บังคับบัญชากําหนด
ขึ้น นอกจากนี้การจัดกิจกรรมในองค์การยังเป็นเครื่องมือช่วยลดอัตราการลาออกของบุคลากร เนื่องจาก
บุคลากรเกิดความผูกพันต่อองค์การและต่อเพื่อนสมาชิกที่ทํากิจกรรมร่วมกัน
๒.๑๑ การเรียนรู้ด้วยตนเอง (Self Learning)
เป็นเทคนิควิธีการพัฒนาบุคลากรขององค์การที่เน้นให้บคุ ลากรมีความรับผิดชอบในการเรียนรู้
และพัฒนาตนเองโดยไม่จําเป็นต้องใช้เวลาในการปฏิบัติงานเท่านั้น บุคลากรสามารถแสวงหาโอกาสเรียนรู้ได้
ด้วยตนเองผ่านช่องทางการเรียนรู้และสื่อต่างๆ ที่ต้องการได้ซึ่งวิธีการนี้เหมาะกับบุคลากรที่ชอบเรียนรู้และ
พัฒนาตนเองอยู่เสมอ (Self Development) โดยเฉพาะกับบุคลากรทีม่ ีผลการปฏิบตั ิงานดี และมีศักยภาพใน
การทํางานสูง (Talented People)
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รูปแบบของ Self Learning – การเรียนรู้ด้วยตนเองแบ่งออกเป็น ๒ รูปแบบ ดังนี้
1. การเรียนรู้ด้วยตนเองผ่านระบบคอมพิวเตอร์ (Computer-based Learning)
หมายถึง การเรียนรู้ด้วยตนเองโดยผ่านการใช้สื่อผ่านระบบคอมพิวเตอร์ เช่น การดู
VCD หรือการค้าคว้าผ่าน Internet หรือการเรียนแบบ E-Learning หรือการเรียน
ทางไกลผ่านดาวเทียม เป็นต้น ซึ่งจะทําให้บุคลากรสามารถเรียนรู้ได้ทุกที่ สะดวกใน
การจัดสรรเวลาผ่านการเรียนรู้ที่ทันสมัย
2. การเรียนรู้โดยสื่ออื่นไม่ผา่ นระบบคอมพิวเตอร์ (Non Computer-based
Learning) หมายถึง การเรียนรู้ผ่านสื่อการเรียนรู้ที่ไม่ต้องเรียนผ่านระบบ
คอมพิวเตอร์ เช่น หนังสือ วารสาร หนังสือพิมพ์ ตําราเรียน เป็นต้น ซึ่งบุคลากร
สามารถศึกษาค้นคว้าได้ด้วยตนเองแม้ไม่มีเครื่องคอมพิวเตอร์ เป็นการเรียนรู้ที่ง่าย
สะดวก และสามารถเรียนได้ทกุ หนทุกแห่ง
๒.๑๒ การเป็นวิทยากรภายใน (Internal Trainer)
วิทยากรหมายถึงผู้ที่มีความรู้ ทักษะ ความชํานาญ รวมทัง้ ประสบการณ์ในเรื่องใดเรื่องหนึ่ง และ
พร้อมที่จะถ่ายทอดให้กับบุคคลต่างๆ ฟังได้ ทั้งนี้ในรูปแบบของการเป็นวิทยากรจะแบ่งออกเป็น ๒ รูปแบบ
กล่าวคือ
วิทยากรภายในหน่วยงาน (Internal Instructor) นั่นก็คือเป็นผู้ที่มีความรู้และสามารถ
ถ่ายทอดความรู้นั้นให้กับคนในหน่วยงานหรือองค์การเข้าใจได้ ซึ่งค่าใช้จา่ ยที่เกิดขึ้นจากการบรรยายโดย
วิทยากรภายในจะใช้งบประมาณไม่มากนัก เนื่องจากมอบหมายให้บุคลากรที่เป็นบุคลากรภายในสอนกันเอง
วิทยากรภายนอกหน่วยงาน (External Instructor) นั่นก็คือเป็นผู้ที่มีความรู้ ประสบการณ์
และความชํานาญในการทํางานจนสามารถถ่ายทอดความรู้ และประสบการณ์ต่างๆ ให้กับผู้ฟังที่มาจากต่าง
องค์การกันซึ่งมีความประสงค์ที่จะเข้ารับการอบรมเพื่อแลกเปลี่ยนและรับรู้ประสบการณ์ใหม่ๆ จากวิทยากร
ภายนอก ซึ่งองค์การจะต้องจัดสรรงบประมาณค่าใช้จ่ายต่อคนสําหรับการอบรมในแต่ละครั้ง
อย่างไรก็ตามการฝึกบุคลากรให้เป็นวิทยากรภายในนั้นถือได้ว่าเป็นอีกรูปแบบหนึ่งของการพัฒนา
บุคลากรที่ผู้บังคับบัญชาสามารถเลือกใช้รูปแบบดังกล่าวนี้ฝึกทักษะความสามารถของบุคลากรได้
โดย
ผู้บังคับบัญชามอบหมายให้บคุ ลากรที่มีความเชี่ยวชาญทําหน้าที่เป็นวิทยากรภายในสอนให้กับบุคลากรด้วยกัน
เอง โดยมีกระบวนการจัดการเรียนรู้อย่างเป็นระบบ เพื่อเพิ่มพูนสร้างความรู้ (Knowledge) ทักษะ (Skill) และ
คุณสมบัติพิเศษส่วนบุคคลหรือนิสัย (Attribute) ให้กับบุคลากร ทั้งนี้บุคลากรจะได้พัฒนาทักษะตนเองให้มี
ความเชี่ยวชาญมากยิ่งขึ้น เกิดการถ่ายทอดความรู้ระหว่างบุคลากรด้วยตนเอง ทําให้องค์การมีบุคลากรทีม่ ี
ความรู้ และความเชี่ยวชาญในงานด้านต่างๆ (Trainers Pool) ทําให้ความรู้ที่มอี ยู่ในตัวบุคลากรคงอยู่กับ
องค์การต่อไป อันเป็นการแปลงความรู้ที่อยู่ในตัวบุคคล (Tacit Knowledge) ให้เป็นความรู้ภายนอก (Explicit
Knowledge) มีการจัดทําเป็นสื่อการสอน การทําเอกสารประกอบการบรรยาย ทําให้เกิดการบริหารจัดการ
ความรู้ในองค์การ (Knowledge Management - KM) ขึ้นซึ่งจะเป็นประโยชน์กับองค์การทั้งในภาวะปกติ
และภาวะที่องค์การประสบปัญหาสมองไหล สภาวะเศรษฐกิจไม่ดีต้องประหยัดงบประมาณรายจ่าย ดังนั้น การ
เป็นวิทยากรภายในจึงเป็นการพัฒนาตัวบุคลากรเอง และรักษาองค์ความรู้ในองค์การ ซึ่งวิทยากรภายในเหล่านี้
จะสร้างให้เกิดองค์การแห่งการเรียนรู้ (Learning Organization) ต่อไป
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๒.๑๓ การดูงานนอกสถานที่ (Site Visit)
เป็นเครื่องมือการพัฒนาบุคลากรรูปแบบหนึ่ง โดยมอบหมายให้บุคลากรไปสังเกตเหตุการณ์ การ
กระทําหรือบุคคลที่ต้องการ ในสถานที่เฉพาะแห่งใดแห่งหนึ่ง เพื่อวัตถุประสงค์ใดวัตถุประสงค์หนึ่ง ในช่วงเวลา
สั้นๆ ซึ่งการดูงานนอกสถานที่มักนิยมใช้กับบุคลากรในระดับบริหารจัดการ (Management Level) ขึ้นไป
เป็นการดูงานที่มีขอบเขตงานที่รับผิดชอบเหมือนกัน หรือเป็นการดูงานจากลักษณะงานที่ต้องทํางานร่วมด้วย
การดูงานนอกสถานที่มีวัตถุประสงค์เพื่อให้บุคลากรได้เห็นประสบการณ์ใหม่ๆ การได้เห็นรูปแบบ
การทํางานที่มีวิธีปฏิบัติที่เป็นเลิศ (Best Practice) เพื่อให้ผู้รับการพัฒนาได้เรียนรู้เรื่องใหม่ๆ ที่ดีจากองค์การ
ภายนอก
ซึ่งวิธีการดังกล่าวนี้จะทําให้บุคลากรสามารถนําแนวคิดที่ได้รับจากการดูงานนอกสถานที่ไป
ประยุกต์ใช้ในการปรับปรุง
และพัฒนาความสามารถของตน
อีกทั้งบุคลากรยังสามารถนําความรู้และ
ประสบการณ์ใหม่ๆ ที่ได้รับรู้มาใช้เพิ่มประสิทธิภาพในการทํางานให้ดีขึ้น ทั้งนี้การดูงานนอกสถานที่โดยทั่วไป
จะประกอบไปด้วยการดูงานภายในประเทศและการดูงานในต่างประเทศ
๒.๑๔ การให้ข้อมูลป้อนกลับ (Feedback)
เป็นกระบวนการหรือเครื่องมือการพัฒนาบุคลากรอย่างหนึ่งที่เกิดขึ้นจากการรับฟังข้อมูลต่างๆ ไม่
ว่าจะเป็นเรื่องการทํางานหรือเรื่องทั่วๆ ไปที่เกิดขึ้นของตัวบุคคลหรือกลุ่มคน พบว่าการให้ข้อมูลป้อนกลับนั้น
สามารถทําได้ตลอดทั้งปี รวมถึงในช่วงหลังการประเมินผลการปฏิบัติงานด้วย ซึ่งจะเรียกผู้ที่ให้ข้อมูลว่า “ผู้ส่ง
สาร” หรือ “ผู้ให้ข้อมูลป้อนกลับ” และจะเรียกผูท้ ี่รับฟังข้อมูลว่า “ผู้รับสาร” หรือ “ผูร้ ับฟังข้อมูล
ป้อนกลับ”
การให้ข้อมูลป้อนกลับนั้นสามารถเกิดขึ้นได้ในสถานการณ์ที่ไม่เป็นทางการ
(Informal
Feedback)
ซึ่งผูใ้ ห้ขอ้ มูลป้อนกลับสามารถพูดคุยกับผู้รับฟังข้อมูลป้อนกลับในเวลาใดก็ได้
เกิดขึ้นได้
ตลอดเวลา ถือว่าเป็นการสื่อสารสองทางระหว่างผู้บังคับบัญชาและผู้ใต้บังคับบัญชา เช่น ผู้บังคับบัญชาคุยกับ
ผู้ใต้บังคับบัญชาถึงปัญหาที่เกิดขึ้นจากการทํางาน
หรือผูใ้ ต้บังคับบัญชามาขอคําปรึกษาเรื่องส่วนตัวจาก
ผู้บังคับบัญชา เป็นต้น และการให้ข้อมูลป้อนกลับอาจเกิดขึ้นได้ใน สถานการณ์ที่เป็นทางการ (Formal
Feedback) ซึง่ ถูกจัดขึ้นภายในช่วงระยะเวลาที่กําหนด เช่น หลังการประเมินเสร็จสิ้น ส่วนใหญ่จะจัดขึ้นปีละ
หนึ่งหรือสองครั้ง เพื่อแจ้งผลการปฏิบัติงานว่าผลงานของบุคลากรเป็นไปตาม เกินกว่า หรือต่ํากว่ามาตรฐานที่
กําหนดไว้หรือไม่
๒.๑๕ การฝึกงานกับผู้เชี่ยวชาญ (Counterpart)
การฝึกงานและทํางานร่วมกับผู้เชี่ยวชาญหรือผู้ที่มีชํานาญ เป็นเครื่องมือพัฒนาบุคลากรแบบหนึ่ง
ที่เน้นให้บุคลากรได้ร่วมฝึกงาน และทํางานกับผู้เชี่ยวชาญที่ได้รับมอบหมาย ซึ่งเครื่องมือนี้ในบางองค์การอาจ
เรียกว่า การพบผู้เชี่ยวชาญ (Expert Briefing) โดยผู้เชี่ยวชาญที่ได้รับการมอบหมายให้เป็นผู้ฝึกงานนั้น คือ
ผู้เชี่ยวชาญในวิชาชีพที่ทํางานอยู่ หรือเป็นผู้เชี่ยวชาญในทักษะหลายๆ ด้าน และในที่นี้ยังรวมถึงผู้บังคับบัญชา
หรือผู้บริหารได้อีกด้วย
พบว่าการพัฒนาโดยการฝึกงานและทํางานร่วมกับผู้เชี่ยวชาญนี้เป็นการพัฒนาบุคลากรให้มี
ความรู้ ความเชี่ยวชาญเจาะลึกในเรื่องใดเรื่องหนึ่งโดยตรง ทั้งนี้องค์การอาจจะนําวิธีการพัฒนาบุคลากรโดย
มอบหมายให้บคุ ลากรทํางานประกบร่วมกับผู้เชี่ยวชาญซึ่งอาจจะเป็นภายในประเทศหรือต่างประเทศ เพื่อให้
เรียนรู้ถึงเทคนิคและวิธีการจากผู้เชี่ยวชาญนั้น เช่น พัฒนาบุคลากรของกลุ่มงานวิเคราะห์ศัตรูพืช โดย
๒๔

หน่วยงานส่งให้บุคลากรเข้าร่วมฝึกงานกับผู้เชี่ยวชาญด้านการวิเคราะห์
ที่หน่วยงานที่เป็นผู้นําในการ
วิเคราะห์ศูตรูพืชในต่างประเทศ เป็นต้น
นอกจากนี้การฝึกงานและทํางานร่วมกับผู้เชี่ยวชาญสามารถนําไปใช้เพื่อพัฒนาบุคลากรในระดับ
ผู้บริหารระดับต้น (Low Management Level) ขึ้นไป เช่น ผู้อํานวยการกลุ่ม หัวหน้างาน บุคลากรที่มี
ศักยภาพสูง (Talent) และบุคลากรใหม่ในโครงการ Management Trainee เป็นต้น
๒.๑๖ การเปรียบเทียบกับคูแ่ ข่ง/คูเ่ ปรียบเทียบ (Benchmarking)
การเปรียบเทียบกับคู่แข่ง หรือคู่เปรียบเทียบ เป็นเครื่องมือพัฒนาบุคลากรแบบหนึ่ง โดยใช้วิธี
การศึกษาดูงานของผู้อื่น
แล้วนําวิธีการมาเปรียบเทียบกับกระบวนการทํางานหรือวิธีการปฏิบัติงานที่เป็น
ปัจจุบัน เพื่อหาวิธีการปฏิบัติต่างๆ ที่ดีที่สุด (Best Practices) นํามาใช้ในการปรับปรุงกระบวนการ และวิธีการ
ปฏิบัติต่างๆ ของผู้ใต้บังคับบัญชา เพื่อให้ได้เทียบเท่าหรือดีกว่า ซึ่งการเปรียบเทียบนี้จะเป็นแนวทางในการ
พัฒนาตนเองอย่างเป็นระบบต่อเนื่องและเป็นรูปธรรมที่สามารถวัดและตรวจสอบได้
ซึ่งถือได้ว่าเป็นการ
ปรับปรุงแบบก้าวกระโดด โดยไม่ต้องเสียเวลากับความผิดพลาด และการเปรียบเทียบระหว่างกันจะทําให้เห็น
จุดแตกต่างหรือช่องว่าง (Gap) ระหว่างความสามารถของบุคลากรกับผู้ที่นํามาเปรียบเทียบ แต่ทั้งนี้การ
ปรับปรุงตนเองที่เกิดขึ้นนั้นจะต้องเกิดขึ้นโดยการเรียนรู้ไม่ใช่การลอกเลียนแบบ เนื่องจากแต่ละหน่วยงานหรือ
องค์การมีสภาพแวดล้อม วัฒนธรรม และปัจจัยภายในองค์การที่แตกต่างกัน
การทํา Benchmarking จะต้องมีการกําหนดตัวชี้วัด หรือที่เรียกว่า Key Performance
Indicators (KPIs) ว่าจะเปรียบเทียบกับใคร ในเรื่องใด และเข้าไปเรียนรู้วิธีการปฏิบัติที่ทําให้ประสบ
ความสําเร็จ เพื่อนํามาใช้ปรับปรุงทีมงาน ทั้งนี้การทํา Benchmarking ไม่ได้อยู่ที่การรับรู้ว่าตนเองมีจุดด้อย
หรือข้อที่ผู้ใต้บงั คับบัญชาจะต้องพัฒนาอย่างไร
หรือมีความสามารถห่างจากคู่แข่งอย่างไร
ซึ่งการทํา
Benchmarking ทําขึ้นเพื่อให้รู้ว่าคู่แข่งเหล่านั้นมีวิธีการปฏิบัติอย่างไร จึงประสบความสําเร็จในงานและมี
ผลงานจนเป็นที่ยอมรับ การเรียนรู้และพัฒนาจากคู่แข่งเช่นนี้จะทําให้บุคลากรมีเป้าหมายที่ท้าทาย อันนําไปสู่
การพัฒนาตนเองเพื่อให้เป้าหมายที่กําหนดขึ้นบรรลุวัตถุประสงค์
๒.๑๗ การประชุม/สัมมนา (meeting/Seminar)
การประชุมหรือสัมมนาเป็นการพัฒนาบุคลากรเพื่อให้เกิดความรู้และประสบการณ์ใหม่ๆ จาก
ผู้อื่นทั้งภายในและภายนอกองค์การ เป็นการเรียนรู้จากการับฟังแนวคิดหรือผลงานใหม่ๆ รวมถึงการหารือหรือ
ระดมความคิดเห็นร่วมกันในหัวข้อใดหัวข้อหนึ่ง เช่น การเข้าร่วมประชุมสัมมนาเพื่อกําหนดยุทธศาสตร์
วิสัยทัศน์ พันธกิจขององค์กร หรือการเข้าร่วมประชุมและสัมมนาในหัวข้อที่เป็นประโยชน์ต่อองค์การที่สถาบัน
ภายนอกจัดให้มีขึ้น เป็นต้น
อย่างไรก็ตามพบว่าการประชุม /สัมมนาทีม่ ีประสิทธิภาพและก่อให้เกิดประโยชน์สูงสุดต่อ
ผู้เข้าร่วมประชุม /สัมมนานั้น ควรเน้นการจัดประชุม /สัมมนาเชิงปฏิบตั ิการเป็นการสัมมนาโดยจัดให้มี
กิจกรรมกลุม่ (Workshop) ระดมสมอง (Brainstorming) หรือหารือเกี่ยวกับกรณีศึกษาต่างๆ (Case Study)
ที่เป็นเหตุการณ์ ซึ่งเกิดขึ้นจริงในองค์การ เพื่อให้ผู้เข้าร่วมนําเสนอความคิดของตน พร้อมทั้งได้เห็นมุมมองที่
หลากหลายจากสมาชิกที่เข้าร่วมประชุม

๒๕

๒.๑๘ การให้ทุนการศึกษา (Scholarship)
การให้ทุนการศึกษาเป็นการพัฒนาบุคลากรให้บุคลากรได้ใช้ช่วงเวลาทํางานปกติ หรือนอกเวลา
ทํางานในการศึกษาหาความรู้เพิ่มเติมในระดับที่สูงขึ้น โดยศึกษาต่อในหลักสูตรที่เป็นประโยชน์ต่อการทํางาน
ปัจจุบันของบุคลากร หรือการทํางานในอนาคต หรือเป็นประโยชน์ต่อการเลื่อนระดับหรือตําแหน่งงานที่สูงขึ้น
ต่อไปในอนาคต พบว่าการให้ทุนการศึกษาอาจเป็นการให้ทุนการศึกษาหลักสูตรระยะสั้น เช่น หลักสูตร
ประกาศนียบัตรระยะเวลาเรียน ๖ เดือน หรือ ๑ ปี เป็นต้น หรือหลักสูตรระยะยาว เช่น หลักสูตรระดับ
ปริญญาโท หรือปริญญาเอก เป็นต้น โดยศึกษากับมหาวิทยาลัย วิทยาลัย หรือสถาบันภายในประเทศหรือ
ต่างประเทศ
การให้ทุนการศึกษาในบางองค์การเป็นการให้ทุนการศึกษาแบบให้เปล่าไม่ต้องชดใช้เงินทุน แต่
สําหรับข้าราชการต้องกลับมารับราชการชดใช้ทุนตามระยะเวลาที่ลาไปศึกษา เป็นระยะเวลา ๑-๓ เท่า ของ
ระยะเวลาที่ศึกษา หากบุคลากรมีความประสงค์ไม่ต้องการกลับมาทํางานชดใช้ทุนที่ได้รับจากองค์การ บุคลากร
สามารถเลือกที่จะจ่ายเงินชดเชยทุนการศึกษาที่ได้รับพร้อมเบี้ยปรับ อย่างไรก็ดีการให้ทุนการศึกษาถือได้ว่า
เป็นเครื่องมือหนึ่งที่สําคัญในการส่งเสริมและพัฒนาความสามารถของบุคลากรให้มคี วามรู้ในการทํางานเพิ่มขึ้น
ซึ่งจะเป็นประโยชน์ต่อการพัฒนาความสามารถของบุคลากร และองค์การได้ประโยชน์ในแง่ที่มีบคุ ลากรที่มี
ความเชี่ยวชาญในหน้าที่งานที่รับผิดชอบเพิ่มขึ้น

ข้อเสนอแนะในการนําไปปฏิบัติ
๑. ผู้บริหารกรมวิชาการเกษตร ควรกําหนดแนวทางปฏิบัติการพัฒนาข้าราชการและบุคลากรเป็น
นโยบายที่หน่วยงานรัฐต้องนําปฏิบัติ ควบคู่กับการบริหารงานบุคคล เพื่อให้เกิดความสอดคล้องกับยุทธศาสตร์
การพัฒนาข้าราชการพลเรือน พ.ศ. ๒๕๕๔-๒๕๕๖
๒. การกําหนดเกณฑ์ในการพัฒนาบุคลากรกับเกณฑ์ในการประเมินผลงาน การเลื่อน บรรจุแต่งตั้ง
และการสรรหา โยกย้าย ฯลฯ ควรกําหนดเกณฑ์ที่มีความแตกต่างกัน
๓. ควรสร้างความเข้าใจในการนําสมรรถนะ (Competency) ไปปฏิบัติในแต่ละครั้ง
๔. ควรมีการสร้างกระบวนการเรียนรู้ด้วยวิธีการต่าง ๆ ที่หลากหลายเพื่อให้เกิดสมรรถนะ และการ
เรียนรู้ทั่วทั้งองค์กร
๕. ควรมีการแต่งตั้งคณะกรรมการติดตามประเมินการพัฒนาบุคลากร
๖. ควรกําหนดนโยบายในการนําสมรรถนะไปใช้ควบคู่กับการบริหารงานบุคคล
๗. การจัดทําแผนพัฒนารายบุคคล ควรดําเนินการต่อเนื่อง และดําเนินการควบคู่กับการบริหารผลการ
ปฏิบัติงาน เพื่อนําไปประกอบผลการพิจารณาผลการปฏิบัติงานรายปี
๘. ควรมีการนําหลักสูตรการพัฒนาสมรรถนะหลักไปอบรม เป็นหลักสูตรนําร่อง และในปีต่อไปควรนํา
แผนงานการพัฒนาบุคลากรไปปฏิบัติรายปี เพื่อให้การดําเนินงานตามยุทธศาสตร์เกิดการนําไปปฏิบัติอย่างเป็น
รูปธรรม
๙. ยุทธศาสตร์การพัฒนาบุคลากร แผนงาน เนื้อหาการพัฒนาในแต่ละสมรรถนะสามารถเพิ่ม และลด
ได้ตามความเหมาะสมต่อการปฏิบัติงานเพื่อให้บรรลุเป้าหมายสูงสุด
๑๐. ควรมีการรณรงค์ส่งเสริม การสร้างวัฒนธรรมแห่งการเรียนรู้และการจัดการความรู้ควบคู่กัน

๒๖

สารบัญรายการสมรรถนะ
รายการสมรรถนะ

หน้า

สมรรถนะหลัก สํานักงาน ก.พ.
การมุ่งผลสัมฤทธิ์
บริการที่ดี
การสั่งสมความเชี่ยวชาญในงานอาชีพ
การยึดมั่นในความถูกต้องชอบธรรมและจริยธรรม
การทํางานเป็นทีม

๒
๓
๔
๕
๖

สมรรถนะทางการบริหาร
สภาวะผู้นํา
วิสัยทัศน์
การวางแผนกลยุทธ์ภาครัฐ
ศักยภาพเพื่อนําการปรับเปลี่ยน
การควบคุมตนเอง
การสอนงานและการมอบหมายงาน

๗
๘
๙
๑๐
๑๑
๑๒

สมรรถนะที่จําเป็นสําหรับตําแหน่ง
การคิดวิเคราะห์
การดําเนินการเชิงรุก
การตรวจสอบความถูกต้องตามกระบวนงาน
การมองภาพองค์รวม
การสืบเสาะหาข้อมูล
ความเข้าใจองค์กรและระบบราชการ
ความมั่นใจในตนเอง
ความยืดหยุ่นผ่อนปรน
ศิลปะการสื่อสารจูงใจ

๑๓
๑๔
๑๕
๑๖
๑๗
๑๘
๑๙
๒๐
๒๑

สมรรถนะหลัก สํานักงาน ก.พ.
สมรรถนะ : การมุงผลสัมฤทธิ์
Competency : Achievement Motivation – ACH

คําจํากัดความ
(Definition)

ระดับ
0
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4

5

รหัส :
กลุมงาน : ทุกกลุมงาน
ตําแหนง : ทุกตําแหนง

ความมุงมั่นจะปฏิบัติหนาที่ราชการใหดีหรือใหเกินมาตรฐานที่มีอยู โดยมาตรฐานนี้อาจเปนผล
การปฏิบัติงานที่ผานมาของตนเอง หรือเกณฑวัดผลสัมฤทธิ์ที่สวนราชการกําหนดขึ้น อีกทั้งยัง
หมายรวมถึงการสรางสรรคพัฒนาผลงานหรือกระบวนการปฏิบัติงานตามเปาหมายที่ยากและ
ทาทายชนิดที่อาจ ไมเคยมีผูใดสามารถกระทําไดมากอน
ลักษณะพฤติกรรม

ไมแสดงสมรรถนะดานนี้อยางชัดเจน
แสดงความพยายามในการปฏิบัติหนาที่ราชการใหดี
 พยายามทํางานในหนาที่ใหถูกตอง
 พยายามปฏิบัติงานใหแลวเสร็จตามกําหนดเวลา
 มานะอดทน ขยันหมั่นเพียรในการทํางาน
 แสดงออกวาตองการทํางานใหไดดีขึ้น
 แสดงความเห็นในเชิงปรับปรุงพัฒนาเมื่อเห็นความสูญเปลา หรือหยอนประสิทธิภาพ ในงาน
แสดงสมรรถนะระดับที่ 1 และสามารถทํางานไดผลงานตามเปาหมายที่วางไว
 กําหนดมาตรฐาน หรือเปาหมายในการทํางานเพื่อใหไดผลงานที่ดี
 ติดตาม และประเมินผลงานของตน โดยเทียบเคียงกับเกณฑมาตรฐาน
 ทํางานไดตามเปาหมายที่ผูบังคับบัญชากําหนด หรือเปาหมายของหนวยงานที่รับผิดชอบ
 มีความละเอียดรอบคอบ เอาใจใส ตรวจตราความถูกตอง เพื่อใหไดงานที่มีคุณภาพ
แสดงสมรรถนะระดับที่ 2 และสามารถปรับปรุงวิธีการทํางานเพื่อใหไดผลงานที่มีประสิทธิภาพมาก
ยิ่งขึ้น
 ปรับปรุงวิธีการที่ทําใหทํางานไดดีขึ้น เร็วขึ้น มีคุณภาพดีขึ้น มีประสิทธิภาพมากขึ้น หรือทําให
ผูรับบริการพึงพอใจมากขึ้น
 เสนอหรือทดลองวิธีการทํางานแบบใหมที่คาดวาจะทําใหงานมีประสิทธิภาพมากขึ้น
แสดงสมรรถนะระดับที่ 3 และสามารถกําหนดเปาหมาย รวมทั้งพัฒนางาน เพื่อใหไดผลงาน
ที่โดดเดน หรือแตกตางอยางมีนัยสําคัญ
 กําหนดเปาหมายที่ทาทาย และเปนไปไดยาก เพื่อใหไดผลงานที่ดีกวาเดิมอยางเห็นไดชัด
 พัฒนาระบบ ขั้นตอน วิธีการทํางาน เพื่อใหไดผลงานที่โดดเดน หรือแตกตางไมเคยมีผูใดทําไดมากอน
แสดงสมรรถนะระดับที่ 4 และกลาตัดสินใจ แมวาการตัดสินใจนั้นจะมีความเสี่ยงเพื่อใหบรรลุ
เปาหมายของหนวยงาน หรือสวนราชการ
 ตัดสินใจได โดยมีการคํานวณผลไดผลเสียอยางชัดเจน และดําเนินการ เพื่อใหภาครัฐและประชาชนได
ประโยชนสูงสุด
 บริหารจัดการและทุมเทเวลา ตลอดจนทรัพยากร เพื่อใหไดประโยชนสูงสุดตอภารกิจของหนวยงาน
ตามที่วางแผนไว

๒

สมรรถนะหลัก สํานักงาน ก.พ.
สมรรถนะ : บริการที่ดี
Competency : Service Mind – SERV

คําจํากัดความ
(Definition)

ระดับ
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รหัส :
กลุมงาน : ทุกกลุมงาน
ตําแหนง : ทุกตําแหนง

ความตั้งใจและความพยายามของขาราชการในการใหบริการตอประชาชนขาราชการหรือ
หนวยงานอื่นๆ ที่เกี่ยวของ

ลักษณะพฤติกรรม
ไมแสดงสมรรถนะดานนี้อยางชัดเจน
สามารถใหบริการที่ผูรับบริการตองการไดดวยความเต็มใจ
 ใหการบริการที่เปนมิตร สุภาพ
 ใหขอมูล ขาวสาร ที่ถูกตอง ชัดเจนแกผูรับบริการ
 แจงใหผูรับบริการทราบความคืบหนาในการดําเนินเรื่อง หรือขั้นตอนงานตางๆ ที่ใหบริการอยู
 ประสานงานภายในหนวยงาน และหนวยงานอื่นที่เกี่ยวของ เพื่อใหผูรับบริการไดรับบริการที่ตอเนื่อง
และรวดเร็ว
แสดงสมรรถนะระดับที่ 1 และชวยแกปญหาใหแกผูรับบริการ
 รับเปนธุระ ชวยแกปญหาหรือหาแนวทางแกไขปญหาที่เกิดขึ้นแกผูรับบริการอยางรวดเร็ว ไมบายเบี่ยง
ไมแกตัว หรือปดภาระ
 ดูแลใหผูรับบริการไดรับความพึงพอใจ และนําขอขัดของใดๆ ในการใหบริการไปพัฒนาการใหบริการใหดียิ่งขึ้น
แสดงสมรรถนะระดับที่ 2 และใหบริการที่เกินความคาดหวัง แมตองใชเวลาหรือความพยายามอยางมาก
 ใหเวลาแกผูรับบริการเปนพิเศษ เพื่อชวยแกปญหาใหแกผูรับบริการ
 ใหขอมูล ขาวสาร ที่เกี่ยวของกับงานที่กําลังใหบริการอยู ซึ่งเปนประโยชนแกผูรับบริการ แมวาผูรับ
บริการจะไมไดถามถึง หรือไมทราบมากอน
 นําเสนอวิธีการในการใหบริการที่ผูรับบริการจะไดรับประโยชนสูงสุด
แสดงสมรรถนะระดับที่ 3 และเขาใจและใหบริการที่ตรงตามความตองการที่แทจริงของ
ผูรับบริการได
 เขาใจ หรือพยายามทําความเขาใจดวยวิธีการตางๆ เพื่อใหบริการไดตรงตามความตองการที่แทจริง
ของผูรับบริการ
 ใหคําแนะนําที่เปนประโยชนแกผูรับบริการ เพื่อตอบสนองความจําเปนหรือความตองการที่แทจริงของ
ผูรับบริการ
แสดงสมรรถนะระดับที่ 4 และใหบริการที่เปนประโยชนอยางแทจริงใหแกผูรับบริการ
 คิดถึงผลประโยชนของผูรับบริการในระยะยาว และพรอมที่จะเปลี่ยนวิธีหรือขั้นตอนการใหบริการ
เพื่อประโยชนสูงสุดของผูรับบริการ
 เปนที่ปรึกษาที่มีสวนชวยในการตัดสินใจที่ผูรับบริการไววางใจ
 สามารถใหความเห็นที่แตกตางจากวิธีการ หรือขั้นตอนที่ผูรบ
ั บริการตองการใหสอดคลองกับความจําเปน
ปญหา โอกาส เพื่อเปนประโยชนอยางแทจริงของผูรับบริการ

๓

สมรรถนะหลัก สํานักงาน ก.พ.
สมรรถนะ : การสั่งสมความเชี่ยวชาญในงานอาชีพ
Competency : Expertise-EXP

คําจํากัดความ
(Definition)

ระดับ
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รหัส :
กลุมงาน : ทุกกลุมงาน
ตําแหนง : ทุกตําแหนง

ความสนใจใฝรู สั่งสม ความรูความสามารถของตนในการปฏิบัติหนาที่ราชการดวยการศึกษา
คนควา และพัฒนาตนเองอยางตอเนื่อง จนสามารถประยุกตใชความรูเชิงวิชาการและเทคโนโลยี
ตางๆ เขากับการปฏิบัติราชการใหเกิดผลสัมฤทธิ์
ลักษณะพฤติกรรม

ไมแสดงสมรรถนะดานนี้อยางชัดเจน
แสดงความสนใจและติดตามความรูใหมๆ ในสาขาอาชีพของตนหรือที่เกี่ยวของ
 ศึกษาหาความรู สนใจเทคโนโลยีและองคความรูใหมๆ ในสาขาอาชีพของตน
 พัฒนาความรูความสามารถของตนใหดียิ่งขึ้น
 ติดตามเทคโนโลยี และความรูใหมๆ อยูเสมอดวยการสืบคนขอมูลจากแหลงตางๆ ที่จะเปนประโยชน
ตอการปฏิบัติราชการ
แสดงสมรรถนะระดับที่ 1 และมีความรูในวิชาการ และเทคโนโลยีใหมๆ ในสาขาอาชีพของตน
 รอบรูในเทคโนโลยีหรือองคความรูใหมๆ ในสาขาอาชีพของตน หรือที่เกี่ยวของ ซึ่งอาจมีผลกระทบตอ
การปฏิบัติหนาที่ราชการของตน
 รับรูถึงแนวโนมวิทยาการที่ทันสมัย และเกี่ยวของกับงานของตน อยางตอเนื่อง
แสดงสมรรถนะระดับที่ 2 และสามารถนําความรู วิทยาการ หรือเทคโนโลยีใหมๆมาปรับใชกับ
การปฏิบัติหนาที่ราชการ
 สามารถนําวิชาการ ความรู หรือเทคโนโลยีใหมๆ มาประยุกตใชในการปฏิบัติหนาที่ราชการได 
 สามารถแกไขปญหาที่อาจเกิดจากการนําเทคโนโลยีใหมมาใชในการปฏิบัติหนาที่ราชการได
แสดงสมรรถนะระดับที่ 3 และศึกษา พัฒนาตนเองใหมีความรู และความเชี่ยวชาญในงานมากขึ้น
ทั้งในเชิงลึก และเชิงกวางอยางตอเนื่อง
 มีความรูความเชี่ยวชาญในเรื่องที่มีลักษณะเปนสหวิทยาการ และสามารถนําความรูไปปรับใชไดอยาง
กวางขวาง
 สามารถนําความรูเชิงบูรณาการของตนไปใชในการสรางวิสัยทัศน เพื่อการปฏิบัติงานในอนาคต
แสดงสมรรถนะระดับที่ 4 และสนับสนุนการทํางานของคนในสวนราชการที่เนนความเชี่ยวชาญ
ในวิทยาการดานตางๆ
 สนับสนุนใหเกิดบรรยากาศแหงการพัฒนาความเชี่ยวชาญในองคกร ดวยการจัดสรรทรัพยากร
เครื่องมือ อุปกรณที่เอื้อตอการพัฒนา
 บริหารจัดการใหสวนราชการนําเทคโนโลยี ความรู หรือวิทยาการใหมๆ มาใชในการปฏิบัติหนาที่
ราชการในงานอยางตอเนื่อง

๔

รหัส :
สมรรถนะหลัก สํานักงาน ก.พ.
สมรรถนะ :การยึดมั่นในความถูกตองชอบธรรม และ กลุมงาน : ทุกกลุมงาน
ตําแหนง : ทุกตําแหนง
จริยธรรม
Competency : Integrity

คําจํากัดความ
(Definition)
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การดํารงตนและประพฤติปฏิบัติอยางถูกตองเหมาะสมทั้งตามกฎหมายคุณธรรม จรรยาบรรณ
แหงวิชาชีพ และจรรยาขาราชการเพื่อรักษาศักดิ์ศรีแหงความเปนขาราชการ

ลักษณะพฤติกรรม
ไมแสดงสมรรถนะดานนี้อยางชัดเจน
มีความสุจริต
 ปฏิบัติหนาที่ดวยความสุจริต ไมเลือกปฏิบัติ ถูกตองตามกฎหมาย และวินัยขาราชการ
 แสดงความคิดเห็นตามหลักวิชาชีพอยางสุจริต
แสดงสมรรถนะระดับที่ 1 และมีสัจจะเชื่อถือได
 รักษาคําพูด มีสัจจะ และเชื่อถือได
 แสดงใหปรากฏถึงความมีจิตสํานึกในความเปนขาราชการ
แสดงสมรรถนะระดับที่ 2 และยึดมั่นในหลักการ
 ยึดมั่นในหลักการ จรรยาบรรณแหงวิชาชีพ และจรรยาขาราชการไมเบี่ยงเบนดวยอคติหรือผลประโยชน
กลารับผิด และรับผิดชอบ
 เสียสละความสุขสวนตน เพื่อใหเกิดประโยชนแกทางราชการ
แสดงสมรรถนะระดับที่ 3 และยืนหยัดเพื่อความถูกตอง
 ยืนหยัดเพื่อความถูกตองโดยมุงพิทักษผลประโยชนของทางราชการ แมตกอยูในสถานการณที่อาจ
ยากลําบาก
 กลาตัดสินใจ ปฏิบัติหนาที่ราชการดวยความถูกตอง เปนธรรม แมอาจกอความไมพึงพอใจใหแกผูเสีย
ประโยชน
แสดงสมรรถนะระดับที่ 4 และอุทิศตนเพื่อความยุติธรรม
 ยืนหยัดพิทักษผลประโยชนและชื่อเสียงของประเทศชาติแมในสถานการณที่อาจเสี่ยงตอความมั่นคงใน
ตําแหนงหนาที่การงาน หรืออาจเสี่ยงภัยตอชีวิต

๕

สมรรถนะหลัก สํานักงาน ก.พ.
สมรรถนะ : การทํางานเปนทีม
Competency : Teamwork

คําจํากัดความ
(Definition)

ระดับ
0
1

2

3

4

5

รหัส :
กลุมงาน : ทุกกลุมงาน
ตําแหนง : ทุกตําแหนง

ความตั้งใจที่จะทํางานรวมกับผูอ ื่น เปนสวนหนึ่งของทีม หนวยงาน หรือสวนราชการ โดยผูป ฏิบัติ
มีฐานะเปนสมาชิก ไมจําเปนตองมีฐานะหัวหนาทีม รวมทั้งความสามารถในการสรางและรักษา
สัมพันธภาพกับสมาชิกในทีม
ลักษณะพฤติกรรม

ไมแสดงสมรรถนะดานนี้อยางชัดเจน
ทําหนาที่ของตนในทีมใหสําเร็จ
 สนับสนุนการตัดสินใจของทีม และทํางานในสวนที่ตนไดรับมอบหมาย
 รายงานใหสมาชิกทราบความคืบหนาของการดําเนินงานของตนในทีม
 ใหขอมูล ที่เปนประโยชนตอการทํางานของทีม
แสดงสมรรถนะระดับที่ 1 และใหความรวมมือในการทํางานกับเพื่อนรวมงาน
 สรางสัมพันธ เขากับผูอื่นในกลุมไดดี
 ใหความรวมมือกับผูอื่นในทีมดวยดี
 กลาวถึงเพื่อนรวมงานในเชิงสรางสรรคและแสดงความเชื่อมั่นในศักยภาพของเพื่อนรวมทีมทั้งตอหนา
และลับหลัง
แสดงสมรรถนะระดับที่ 2 และประสานความรวมมือของสมาชิกในทีม
 รับฟงความเห็นของสมาชิกในทีม และเต็มใจเรียนรูจากผูอื่น
 ตัดสินใจหรือวางแผนงานรวมกันในทีมจากความคิดเห็นของเพื่อนรวมทีม
 ประสานและสงเสริมสัมพันธภาพอันดีในทีม เพื่อสนับสนุนการทํางานรวมกันใหมีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น
แสดงสมรรถนะระดับที่ 3 และสนับสนุน ชวยเหลือเพื่อนรวมทีม เพื่อใหงานประสบความสําเร็จ
 ยกยอง และใหกําลังใจเพื่อนรวมทีมอยางจริงใจ
 ใหความชวยเหลือเกื้อกูลแกเพื่อนรวมทีม แมไมมีการรองขอ
 รักษามิตรภาพอันดีกับเพื่อนรวมทีม เพื่อชวยเหลือกันในวาระตางๆใหงานสําเร็จ
แสดงสมรรถนะระดับที่ 4 และสามารถนําทีมใหปฏิบัติภารกิจใหไดผลสําเร็จ
 เสริมสรางความสามัคคีในทีม โดยไมคํานึงความชอบหรือไมชอบสวนตน
 คลี่คลาย หรือแกไขขอขัดแยงที่เกิดขึ้นในทีม
 ประสานสัมพันธ สรางขวัญกําลังใจของทีมเพื่อปฏิบัติภารกิจของสวนราชการใหบรรลุผล

๖

สมรรถนะทางการบริหาร
สมรรถนะ : สภาวะผูนํา
Competency: Leadership

คําจํากัดความ
(Definition)

ระดับ
0
1

2

3

4

5

รหัส : กวก.
กลุมงาน :
ตําแหนง :

ความสามารถ หรือความตั้งใจที่จะรับบทในการเปนผูนําของกลุม กําหนดทิศทาง เปาหมาย
วิธีการทํางาน ใหทีมปฏิบัติงานไดอยางราบรื่น เต็มประสิทธิภาพและบรรลุวัตถุประสงคของ
สวนราชการ
ลักษณะพฤติกรรม

ไมแสดงสมรรถนะดานนี้อยางชัดเจน
ดําเนินการประชุมไดดีและคอยแจงขาวสารความเปนไปโดยตลอด
 ดําเนินการประชุมใหเปนไปตามระเบียบ วาระ วัตถุประสงค และเวลาตลอดจนมอบหมายงานใหแก
บุคคลในกลุมได
 แจงขาวสารใหผูที่จะไดรับผลกระทบจากการตัดสินใจรับทราบอยูเสมอ แมไมไดถูกกําหนดใหตอง
กระทํา
 อธิบายเหตุผลในการตัดสินใจใหผูที่เกี่ยวของทราบ
แสดงสมรรถนะระดับที่ 1 และเปนผูนําในการทํางานของกลุมและใชอํานาจอยางยุติธรรม
 สงเสริมและกระทําการเพื่อใหกลุมปฏิบัติหนาที่ไดอยางเต็มประสิทธิภาพ
 กําหนดเปาหมาย ทิศทางที่ชัดเจน จัดกลุมงานและเลือกคนใหเหมาะกับงาน หรือกําหนดวิธีการที่จะทํา
ใหกลุมทํางานไดดีขึ้น
 รับฟงความคิดเห็นของผูอื่น
 สรางขวัญกําลังใจในการปฏิบัติงาน
 ปฏิบัติตอสมาชิกในทีมดวยความยุติธรรม
แสดงสมรรถนะระดับที่ 2 และใหการดูแลและชวยเหลือทีมงาน
 เปนที่ปรึกษาและชวยเหลือทีมงาน
 ปกปองทีมงาน และชื่อเสียงของสวนราชการ
 จัดหาบุคลากร ทรัพยากร หรือขอมูลที่สําคัญมาใหทีมงาน
แสดงสมรรถนะระดับที่ 3 และประพฤติตนสมกับเปนผูนํา
 กําหนดธรรมเนียมปฏิบัติประจํากลุมและประพฤติตนอยูในกรอบของธรรมเนียมปฏิบัตินั้น
 ประพฤติปฏิบัติตนเปนแบบอยางที่ดี
 ยึดหลักธรรมาภิบาลในการปกครองผูใตบังคับบัญชา
แสดงสมรรถนะระดับที่ 4 และนําทีมงานใหกาวไปสูพันธกิจระยะยาวขององคกร
 สามารถรวมใจคนและสรางแรงบันดาลใจใหทีมงานเกิดความมั่นใจในการปฏิบัติภารกิจใหสําเร็จลุลวง
 เล็งเห็นการเปลี่ยนแปลงในอนาคต และมีวิสัยทัศนในการสรางกลยุทธเพื่อรับมือกับการเปลี่ยนแปลงนั้น

๗

สมรรถนะทางการบริหาร
สมรรถนะ : วิสัยทัศน
Competency: Visioning

คําจํากัดความ
(Definition)

ระดับ
0
1

2

3

4
5

รหัส : กวก.
กลุมงาน :
ตําแหนง :

ความสามารถในการกําหนดทิศทาง ภารกิจ และเปาหมายการทํางานที่ชัดเจนและความสามารถ
ในการสรางความรวมแรงรวมใจเพื่อใหภารกิจบรรลุวัตถุประสงค

ลักษณะพฤติกรรม
ไมแสดงสมรรถนะดานนี้อยางชัดเจน
รูและเขาใจวิสัยทัศนขององคกร
 รู เขาใจและสามารถอธิบายใหผูอื่นเขาใจไดวางานที่ทําอยูนั้นเกี่ยวของหรือตอบสนองตอวิสัยทัศนของ
สวนราชการอยางไร
แสดงสมรรถนะระดับที่ 1 และชวยทําใหผูอื่นรูและเขาใจวิสัยทัศนขององคกร
 อธิบายใหผูอื่นรูและเขาใจวิสัยทัศนและเปาหมายการทํางานของหนวยงานภายใตภาพรวมของ
สวนราชการได
 แลกเปลี่ยนขอมูลรวมถึงรับฟงความคิดเห็นของผูอื่นเพื่อประกอบการกําหนดวิสัยทัศน
แสดงสมรรถนะระดับที่ 2 และ สรางแรงจูงใจใหผูอื่นเต็มใจที่จะปฏิบัติตามวิสัยทัศน
 โนมนาวใหสมาชิกในทีมเกิดความเต็มใจและกระตือรือรนที่จะปฏิบัติหนาที่ราชการเพื่อตอบสนองตอ
วิสัยทัศน
 ใหคําปรึกษาแนะนําแกสมาชิกในทีมถึงแนวทางในการทํางานโดยยึดถือวิสัยทัศนและเปาหมายของ
องคกรเปนสําคัญ
แสดงสมรรถนะระดับที่ 3 และกําหนดนโยบายใหสอดคลองกับวิสัยทัศนของสวนราชการ
 ริเริ่มและกําหนดนโยบายใหมๆ เพื่อตอบสนองตอการนําวิสัยทัศนไปสูความสําเร็จ
แสดงสมรรถนะระดับที่ 4 และกําหนดวิสัยทัศนของสวนราชการใหสอดคลองกับวิสัยทัศน
ระดับประเทศ
 กําหนดวิสัยทัศน เปาหมาย และทิศทางในการปฏิบัติหนาที่ของสวนราชการเพื่อใหบรรลุวิสัยทัศนซึ่ง
สอดคลองกับวิสัยทัศนระดับประเทศ
 คาดการณไดวาประเทศจะไดรับผลกระทบอยางไรจากการเปลี่ยนแปลงทั้งภายในและภายนอก

๘

สมรรถนะทางการบริหาร
สมรรถนะ : การวางกลยุทธภาครัฐ
Competency: Strategic Orientation

คําจํากัดความ
(Definition)

ระดับ
0
1

2

3

4

5

รหัส : กวก.
กลุมงาน :
ตําแหนง :

ความเขาใจวิสัยทัศนและนโยบายภาครัฐและสามารถนํามาประยุกตใชในการกําหนดกลยุทธของ
สวนราชการได

ลักษณะพฤติกรรม
ไมแสดงสมรรถนะดานนี้อยางชัดเจน
รูและเขาใจนโยบายรวมทั้งภารกิจภาครัฐ วามีความเกี่ยวโยงกับหนาที่ความรับผิดชอบของ
หนวยงานอยางไร
 เขาใจนโยบาย ภารกิจ รวมทั้งกลยุทธของภาครัฐและสวนราชการ วาสัมพันธ เชื่อมโยงกับภารกิจของ
หนวยงานที่ตนดูแลรับผิดชอบอยางไร
 สามารถวิเคราะหปญหา อุปสรรคหรือโอกาสของหนวยงานได
แสดงสมรรถนะระดับที่ 1 และนําประสบการณมาประยุกตใชในการกําหนดกลยุทธได
 ประยุกตใชประสบการณในการกําหนดกลยุทธของหนวยงานที่ตนดูแลรับผิดชอบใหสอดคลองกับ
กลยุทธภาครัฐได
 ใชความรูความเขาใจในระบบราชการมาปรับกลยุทธใหเหมาะสมกับสถานการณที่เปลี่ยนแปลงไปได
แสดงสมรรถนะระดับที่ 2 และนําทฤษฎีหรือแนวคิดซับซอนมาใชในการกําหนดกลยุทธ
 ประยุกตใชทฤษฎี หรือแนวคิดซับซอน ในการคิดและพัฒนาเปาหมายหรือกลยุทธของหนวยงานที่ตน
ดูแลรับผิดชอบ
 ประยุกตแนวทางปฏิบัติที่ประสบความสําเร็จ (Best Practice) หรือผลการวิจัยตางๆมากําหนดแผนงาน
เชิงกลยุทธในหนวยงานที่ตนดูแลรับผิดชอบ
แสดงสมรรถนะระดับที่ 3 และ กําหนดกลยุทธที่สอดคลองกับสถานการณตางๆที่เกิดขึ้น
 ประเมินและสังเคราะหสถานการณ ประเด็น หรือปญหาทางเศรษฐกิจ สังคม การเมืองภายในประเทศ
หรือของโลกโดยมองภาพในลักษณะองครวม เพื่อใชในการกําหนด กลยุทธภาครัฐหรือสวนราชการ
 คาดการณสถานการณในอนาคต และกําหนดกลยุทธใหสอดคลองกับสถานการณตางๆ ที่จะเกิดขึ้น
เพื่อใหบรรลุพันธกิจของสวนราชการ
แสดงสมรรถนะระดับที่ 4 และบูรณาการองคความรูใหมมาใชในการกําหนดกลยุทธภาครัฐ
 ริเริ่ม สรางสรรค และบูรณาการองคความรูใหมในการกําหนดกลยุทธภาครัฐ โดยพิจารณาจากบริบทใน
ภาพรวม
 ปรับเปลี่ยนทิศทางของกลยุทธในการพัฒนาประเทศอยางตอเนื่อง

๙

สมรรถนะทางการบริหาร
สมรรถนะ : ศักยภาพเพื่อนําการปรับเปลี่ยน
Competency: Change Leadership

คําจํากัดความ
(Definition)

ระดับ
0
1

2

3

4

5

รหัส : กวก.
กลุมงาน :
ตําแหนง :

ความสามารถในการกระตุน หรือผลักดันหนวยงานไปสูการปรับเปลี่ยนที่เปนประโยชน รวมถึง
การสื่อสารใหผูอื่นรับรู เขาใจ และดําเนินการใหการปรับเปลี่ยนนั้นเกิดขึ้นจริง

ลักษณะพฤติกรรม
ไมแสดงสมรรถนะดานนี้อยางชัดเจน
เห็นความจําเปนของการปรับเปลี่ยน
 เห็นความจําเปนของการปรับเปลี่ยน และปรับพฤติกรรมหรือแผนการทํางานใหสอดคลองกับ
การเปลี่ยนแปลงนั้น
 เขาใจและยอมรับถึงความจําเปนของการปรับเปลี่ยน และเรียนรูเพื่อใหสามารถปรับตัวรับการเปลี่ยนแปลง
นั้นได
แสดงสมรรถนะระดับที่ 1 และสามารถทําใหผูอื่นเขาใจการปรับเปลี่ยนที่จะเกิดขึ้น
 ชวยเหลือใหผูอื่นเขาใจถึงความจําเปนและประโยชนของการเปลี่ยนแปลงนั้น
 สนับสนุนความพยายามในการปรับเปลี่ยนองคกร พรอมทั้งเสนอแนะวิธีการและมีสวนรวมในการ
ปรับเปลี่ยนดังกลาว
แสดงสมรรถนะระดับที่ 2 และกระตุน และสรางแรงจูงใจใหผูอื่นเห็นความสําคัญของการปรับเปลี่ยน
 กระตุน และสรางแรงจูงใจใหผูอื่นเห็นความสําคัญของการปรับเปลี่ยน เพื่อใหเกิดความรวมแรงรวมใจ
 เปรียบเทียบใหเห็นวาสิ่งที่ปฏิบัติอยูในปจจุบันกับสิ่งที่จะเปลี่ยนแปลงไปนั้นแตกตางกันในสาระสําคัญ
อยางไร
 สรางความเขาใจใหเกิดขึ้นแกผูที่ยังไมยอมรับการเปลี่ยนแปลงนั้น
แสดงสมรรถนะระดับที่ 3 และวางแผนงานที่ดีเพื่อรับการปรับเปลี่ยนในองคกร
 วางแผนอยางเปนระบบและชี้ใหเห็นประโยชนของการปรับเปลี่ยน
 เตรียมแผน และติดตามการบริหารการเปลี่ยนแปลงอยางสม่ําเสมอ
แสดงสมรรถนะระดับที่ 4 และผลักดันใหเกิดการปรับเปลี่ยนอยางมีประสิทธิภาพ
 ผลักดันใหการปรับเปลี่ยนสามารถดําเนินไปไดอยางราบรื่นและประสบความสําเร็จ
 สรางขวัญกําลังใจ และความเชื่อมั่นในการขับเคลื่อนใหเกิดการปรับเปลี่ยนอยางมีประสิทธิภาพ

๑๐

สมรรถนะทางการบริหาร
สมรรถนะ : การควบคุมตนเอง
Competency: Self Control

คําจํากัดความ
(Definition)

ระดับ
0
1
2

3

4

5

รหัส : กวก.
กลุมงาน :
ตําแหนง :

ความสามารถในการควบคุมอารมณและพฤติกรรมในสถานการณที่อาจจะถูกยั่วยุ หรือเผชิญหนา
กับความไมเปนมิตร หรือตองทํางานภายใตสภาวะกดดัน รวมถึงความอดทนอดกลั้น เมื่ออยูใน
สถานการณที่กอความเครียดอยางตอเนื่อง
ลักษณะพฤติกรรม

ไมแสดงสมรรถนะดานนี้อยางชัดเจน
ไมแสดงพฤติกรรมที่ไมเหมาะสม
 ไมแสดงพฤติกรรมที่ไมสุภาพหรือไมเหมาะสมในทุกสถานการณ
แสดงสมรรถนะระดับที่ 1 และควบคุมอารมณในแตละสถานการณไดเปนอยางดี
 รูเทาทันอารมณของตนเองและควบคุมไดอยางเหมาะสม โดยอาจหลีกเลี่ยงจากสถานการณที่เสี่ยงตอ
การเกิดความรุนแรงขึ้น หรืออาจเปลี่ยนหัวขอสนทนา หรือหยุดพักชั่วคราวเพื่อสงบสติอารมณ
แสดงสมรรถนะระดับที่ 2 และสามารถใชถอยทีวาจา หรือปฏิบัติงานตอไปไดอยางสงบ แมจะอยู
ในภาวะที่ถูกยั่วยุ
 รูสึกไดถึงความรุนแรงทางอารมณในระหวางการสนทนา หรือการปฏิบัติงาน เชน ความโกรธ ความ
ผิดหวัง หรือความกดดัน แตไมแสดงออกแมจะถูกยั่วยุ โดยยังคงสามารถปฏิบัติงานตอไปไดอยางสงบ
 สามารถเลือกใชวิธีการแสดงออกที่เหมาะสมเพื่อไมใหเกิดผลในเชิงลบทั้งตอตนเองและผูอื่น
แสดงสมรรถนะระดับที่ 3 และจัดการความเครียดไดอยางมีประสิทธิภาพ
 สามารถจัดการกับความเครียดหรือผลที่อาจเกิดขึ้นจากภาวะกดดันทางอารมณไดอยางมีประสิทธิภาพ
 ประยุกตใชวิธีการเฉพาะตน หรือวางแผนลวงหนาเพื่อจัดการกับความเครียดและความกดดันทาง
อารมณที่คาดหมายไดวาจะเกิดขึ้น
 บริหารจัดการอารมณของตนไดอยางมีประสิทธิภาพเพื่อลดความเครียดของตนเองหรือผูรวมงาน
แสดงสมรรถนะระดับที่ 4 และเอาชนะอารมณดวยความเขาใจ
 ระงับอารมณรุนแรง ดวยการพยายามทําความเขาใจและแกไขที่ตนเหตุของปญหา รวมทั้งบริบทและ
ปจจัยแวดลอมตางๆ
 ในสถานการณที่ตึงเครียดมากก็ยังสามารถควบคุมอารมณของตนเองได รวมถึงทําใหคนอื่นๆ มีอารมณ
ที่สงบลงได

๑๑

สมรรถนะทางการบริหาร
สมรรถนะ : การสอนงานและการมอบหมายงาน
Competency: Coaching and Empowering Others

คําจํากัดความ
(Definition)

ระดับ
0
1

2

3

4

5

รหัส : กวก.
กลุมงาน :
ตําแหนง :

ความตั้งใจที่จะสงเสริมการเรียนรูหรือการพัฒนาผูอื่นในระยะยาวจนถึงระดับที่เชื่อมั่นวาจะ
สามารถมอบหมายหนาที่ความรับผิดชอบใหผูนั้นมีอิสระที่จะตัดสินใจในการปฏิบัติหนาที่ราชการ
ของตนได
ลักษณะพฤติกรรม

ไมแสดงสมรรถนะดานนี้อยางชัดเจน
สอนงานหรือใหคําแนะนําเกี่ยวกับวิธีปฏิบัติงาน
 สอนงานดวยการใหคําแนะนําอยางละเอียด หรือดวยการสาธิตวิธีปฏิบัติงาน
 ชี้แนะแหลงขอมูล หรือแหลงทรัพยากรอื่นๆ เพื่อใชในการพัฒนาการปฏิบัติงาน
แสดงสมรรถนะระดับที่ 1 และตั้งใจพัฒนาผูใตบังคับบัญชาใหมีศักยภาพ
 สามารถใหคําปรึกษาชี้แนะแนวทางในการพัฒนาหรือสงเสริมขอดีและปรับปรุงขอดอยใหลดลง
 ใหโอกาสผูใตบังคับบัญชาไดแสดงศักยภาพเพื่อสรางความมั่นใจในการปฏิบัติงาน
แสดงสมรรถนะระดับที่ 2 และวางแผนเพื่อใหโอกาสผูใตบังคับบัญชาแสดงความสามารถในการ
ทํางาน
 วางแผนในการพัฒนาผูใตบังคับบัญชาทั้งในระยะสั้นและระยะยาว
 มอบหมายงานที่เหมาะสม รวมทั้งใหโอกาสผูใตบังคับบัญชาที่จะไดรับการฝกอบรม หรือพัฒนาอยาง
สม่ําเสมอเพื่อสนับสนุนการเรียนรู
 มอบหมายหนาที่ความรับผิดชอบในระดับตัดสินใจใหผูใตบังคับบัญชาเปนบางเรื่องเพื่อใหมีโอกาสริเริ่ม
สิ่งใหมๆ หรือบริหารจัดการดวยตนเอง
แสดงสมรรถนะระดับที่ 3 และสามารถชวยแกไขปญหาที่เปนอุปสรรคตอการพัฒนาศักยภาพของ
ผูใตบังคับบัญชา
 สามารถปรับเปลี่ยนทัศนคติเดิมที่เปนปจจัยขัดขวางการพัฒนาศักยภาพของผูใตบังคับบัญชา
 สามารถเขาใจถึงสาเหตุแหงพฤติกรรมของแตละบุคคล เพื่อนํามาเปนปจจัยในการพัฒนาศักยภาพของ
ผูใตบังคับบัญชาได
แสดงสมรรถนะระดับที่ 4 และทําใหสวนราชการมีระบบการสอนงานและการมอบหมายหนาที่
ความรับผิดชอบ
 สราง และสนับสนุนใหมีการสอนงานและมีการมอบหมายหนาที่ความรับผิดชอบอยางเปนระบบในสวน
ราชการ
 สราง และสนับสนุนใหมีวัฒนธรรมแหงการเรียนรูอยางตอเนื่องในสวนราชการ

๑๒

สมรรถนะที่จําเปนสําหรับตําแหนง
สมรรถนะ : การคิดวิเคราะห
Competency: Analytical Thinking

คําจํากัดความ
(Definition)

ระดับ
0
1

2

3

4

5

รหัส : กวก.
กลุมงาน :
ตําแหนง :

การทําความเขาใจและวิเคราะหสถานการณ ประเด็นปญหา แนวคิดโดยการแยกแยะประเด็น
ออกเปนสวนยอยๆ หรือทีละขั้นตอน รวมถึงการจัดหมวดหมูอยางเปนระบบระเบียบเปรียบเทียบ
แงมุมตางๆ สามารถลําดับความสําคัญ ชวงเวลา เหตุและผล ที่มาที่ไปของกรณีตางๆได
ลักษณะพฤติกรรม

ไมแสดงสมรรถนะดานนี้อยางชัดเจน
แยกแยะประเด็นปญหา หรืองานออกเปนสวนยอยๆ
 แยกแยะปญหาออกเปนรายการอยางงายๆไดโดยไมเรียงลําดับความสําคัญ
 วางแผนงานโดยแตกประเด็นปญหาออกเปนสวนๆ หรือเปนกิจกรรมตางๆ ได
แสดงสมรรถนะระดับที่ 1 และเขาใจความสัมพันธขั้นพื้นฐานของปญหาหรืองาน
 ระบุเหตุและผล ในแตละสถานการณตางๆ ได
 ระบุขอดีขอเสียของประเด็นตางๆได
 วางแผนงานโดยจัดเรียงงาน หรือกิจกรรมตางๆตามลําดับความสําคัญหรือความเรงดวนได
แสดงสมรรถนะระดับที่ 2 และเขาใจความสัมพันธที่ซับซอน ของปญหาหรืองาน
 เชื่อมโยงเหตุปจจัยที่ซับซอนของแตละสถานการณ หรือเหตุการณ
 วางแผนงานโดยกําหนดกิจกรรม ขั้นตอนการดําเนินงานตางๆ ที่มีผูเกี่ยวของหลายฝายไดอยางมี
ประสิทธิภาพ และสามารถคาดการณเกี่ยวกับปญหา หรืออุปสรรคที่อาจเกิดขึ้นได
แสดงสมรรถนะระดับที่ 3 และสามารถวิเคราะห หรือวางแผนงานที่ซับซอนได
 เขาใจประเด็นปญหาในระดับที่สามารถแยกแยะเหตุปจจัยเชื่อมโยงซับซอนในรายละเอียดและสามารถ
วิเคราะหความสัมพันธของปญหากับสถานการณหนึ่งๆ ได
 วางแผนงานที่ซับซอนโดยกําหนดกิจกรรม ขั้นตอนการดําเนินงานตางๆที่มีหนวยงานหรือผูเกี่ยวของ
หลายฝาย รวมถึงคาดการณปญหา อุปสรรค และวางแนวทางการปองกันแกไขไวลวงหนา
แสดงสมรรถนะระดับที่ 4 และใชเทคนิค และรูปแบบตางๆ ในการกําหนดแผนงานหรือขั้นตอน
การทํางาน เพื่อเตรียมทางเลือกสําหรับการปองกัน หรือแกไขปญหา ที่เกิดขึ้น
 ใชเทคนิคการวิเคราะหที่เหมาะสมในการแยกแยะประเด็นปญหาที่ซับซอนเปนสวนๆ
 ใชเทคนิคการวิเคราะหหลากหลายรูปแบบเพื่อหาทางเลือก ในการแกปญหา รวมถึงพิจารณาขอดี
ขอเสียของทางเลือกแตละทาง
 วางแผนงานที่ซับซอนโดยกําหนดกิจกรรม ขั้นตอนการดําเนินงานตางๆ ที่มีหนวยงานหรือผูเกี่ยวของ
หลายฝาย คาดการณปญหา อุปสรรค แนวทางการปองกันแกไข รวมทั้งเสนอแนะทางเลือกและขอดี
ขอเสียไวให

๑๓

สมรรถนะที่จําเปนสําหรับตําแหนง
สมรรถนะ : การมองภาพองครวม
Competency: Conceptual Thinking

คําจํากัดความ
(Definition)

ระดับ
0
1
2

3

4

5

รหัส : กวก.
กลุมงาน :
ตําแหนง :

การคิดในเชิงสังเคราะห มองภาพองครวม โดยการจับประเด็น สรุปรูปแบบเชื่อมโยงหรือประยุกต
แนวทางจากสถานการณ ขอมูล หรือทัศนะตาง ๆ จนไดเปนกรอบความคิดหรือแนวคิดใหม

ลักษณะพฤติกรรม
ไมแสดงสมรรถนะดานนี้อยางชัดเจน
ใชกฎพื้นฐานทั่วไป
 ใชกฎพื้นฐาน หลักเกณฑ หรือสามัญสํานึกในการระบุประเด็นปญหา หรือแกปญหาในงาน
แสดงสมรรถนะระดับที่ 1 และประยุกตใชประสบการณ
 ระบุถึงความเชื่อมโยงของขอมูล แนวโนม และความไมครบถวนของขอมูลได
 ประยุกตใชประสบการณในการระบุประเด็นปญหาหรือแกปญหาในงานได
แสดงสมรรถนะระดับที่ 2 และประยุกตทฤษฎีหรือแนวคิดซับซอน
 ประยุกตใชทฤษฎี แนวคิดที่ซับซอน หรือแนวโนมในอดีตในการระบุหรือแกปญหาตามสถานการณ แม
ในบางกรณี แนวคิดที่นํามาใชกับสถานการณอาจไมมีสิ่งบงบอกถึงความเกีย่ วของเชื่อมโยงกันเลยก็ตาม
แสดงสมรรถนะระดับที่ 3 และอธิบายขอมูล หรือสถานการณที่มีความยุงยากซับซอนใหเขาใจไดงาย
 สามารถอธิบายความคิด หรือสถานการณที่ซับซอนใหงายและสามารถเขาใจได
 สามารถสังเคราะหขอมูล สรุปแนวคิด ทฤษฎี องคความรู ที่ซับซอนใหเขาใจไดโดยงายและเปนประโยชน
ตองาน
แสดงสมรรถนะระดับที่ 4 และคิดริเริ่ม สรางสรรคองคความรูใหม
 ริเริ่ม สรางสรรค ประดิษฐคิดคน รวมถึงสามารถนําเสนอรูปแบบ วิธีการหรือองคความรูใหมซึ่งอาจไม
เคยปรากฏมากอน

๑๔

สมรรถนะที่จําเปนสําหรับตําแหนง
สมรรถนะ : การสืบเสาะหาขอมูล
Competency: Information Seeking

คําจํากัดความ
(Definition)

ระดับ
0
1

2

3

4

5

รหัส : กวก.
กลุมงาน :
ตําแหนง :

ความใฝรูเชิงลึกที่จะแสวงหาขอมูลเกี่ยวกับสถานการณ ภูมิหลัง ประวัติความเปนมา ประเด็น
ปญหา หรือเรื่องราวตางๆ ที่เกี่ยวของหรือจะเปนประโยชนในการปฏิบัติงาน

ลักษณะพฤติกรรม
ไมแสดงสมรรถนะดานนี้อยางชัดเจน
หาขอมูลในเบื้องตน
 ใชขอมูลที่มีอยู หรือหาจากแหลงขอมูลที่มีอยูแลว
 ถามผูที่เกี่ยวของโดยตรงเพื่อใหไดขอมูล
แสดงสมรรถนะระดับที่ 1 และสืบเสาะคนหาขอมูล
 สืบเสาะคนหาขอมูลดวยวิธีการที่มากกวาเพียงการตั้งคําถามพื้นฐาน
 สืบเสาะคนหาขอมูลจากผูที่ใกลชิดกับเหตุการณหรือเรื่องราวมากที่สุด
แสดงสมรรถนะระดับที่ 2 และแสวงหาขอมูลเชิงลึก
 ตั้งคําถามเชิงลึกในประเด็นที่เกี่ยวของอยางตอเนื่องจนไดที่มาของสถานการณ เหตุการณ ประเด็น
ปญหา หรือคนพบโอกาสที่จะเปนประโยชนตอการปฏิบัติงานตอไป
 แสวงหาขอมูลดวยการสอบถามจากผูรูอื่นเพิ่มเติม ที่ไมไดมีหนาที่เกี่ยวของโดยตรงในเรื่องนั้น
แสดงสมรรถนะระดับที่ 3 และสืบคนขอมูลอยางเปนระบบ
 วางแผนเก็บขอมูลอยางเปนระบบ ในชวงเวลาที่กําหนด
 สืบคนขอมูลจากแหลงขอมูลที่แตกตางจากกรณีปกติธรรมดาโดยทั่วไป
 ดําเนินการวิจัย หรือมอบหมายใหผูอื่นเก็บขอมูลจากหนังสือพิมพ นิตยสาร ระบบสืบคนโดยอาศัย
เทคโนโลยีสารสนเทศ ตลอดจนแหลงขอมูลอื่นๆ เพื่อประกอบการทําวิจัย
แสดงสมรรถนะระดับที่ 4 และวางระบบการสืบคน เพื่อหาขอมูลอยางตอเนื่อง
 วางระบบการสืบคน รวมทั้งการมอบหมายใหผูอื่นสืบคนขอมูล เพื่อใหไดขอมูลที่ทันเหตุการณ
อยางตอเนื่อง

๑๕

สมรรถนะที่จําเปนสําหรับตําแหนง
สมรรถนะ : ความเขาใจองคกรและระบบราชการ
Competency: Organizational Awareness

คําจํากัดความ
(Definition)

ระดับ
0
1

2

3

4

5

รหัส : กวก.
กลุมงาน :
ตําแหนง :

ความสามารถในการเขาใจความสัมพันธเชิงอํานาจตามกฎหมาย และอํานาจที่ไมเปนทางการ
ในองคกรของตนและองคกรอื่นที่เกี่ยวของเพื่อประโยชนในการปฏิบัติหนาที่ใหบรรลุเปาหมาย
รวมทั้งความสามารถ ที่จะคาดการณไดวานโยบายภาครัฐ แนวโนมทางการเมือง เศรษฐกิจสังคม
เทคโนโลยี ตลอดจนเหตุการณ ที่จะเกิดขึ้นจะมีผลตอองคกรอยางไร
ลักษณะพฤติกรรม

ไมแสดงสมรรถนะดานนี้อยางชัดเจน
เขาใจโครงสรางองคกร
 เขาใจโครงสรางองคกร สายการบังคับบัญชา กฎ ระเบียบ นโยบาย และขั้นตอนการปฏิบัติงาน
เพื่อประโยชนในการปฏิบัติหนาที่ราชการไดอยางถูกตอง
แสดงสมรรถนะระดับที่ 1 และเขาใจความสัมพันธเชิงอํานาจที่ไมเปนทางการ
 เขาใจสัมพันธภาพอยางไมเปนทางการระหวางบุคคลในองคกร รับรูวาผูใดมีอํานาจตัดสินใจหรือผูใดมี
อิทธิพลตอการตัดสินใจในระดับตางๆ และนําความเขาใจนี้มาใชประโยชนโดยมุงผลสัมฤทธิ์ขององคกร
เปนสําคัญ
แสดงสมรรถนะระดับที่ 2 และเขาใจวัฒนธรรมองคกร
 เขาใจประเพณีปฏิบัติ คานิยม และวัฒนธรรมของแตละองคกรที่เกี่ยวของ รวมทั้งเขาใจวิธีการสื่อสารให
มีประสิทธิภาพ เพื่อประโยชนในการปฏิบัติหนาที่ราชการ
 เขาใจขอจํากัดขององคกร รูวาสิ่งใดอาจกระทําไดหรือไมอาจกระทําใหบรรลุผลได
แสดงสมรรถนะระดับที่ 3 และเขาใจความสัมพันธของผูมีบทบาทสําคัญในองคกร
 รับรูถึงความสัมพันธเชิงอํานาจของผูมีบทบาทสําคัญในองคกร เพื่อประโยชนในการผลักดันภารกิจตาม
หนาที่รับผิดชอบใหเกิดประสิทธิผล
แสดงสมรรถนะระดับที่ 4 และเขาใจสาเหตุพื้นฐานของพฤติกรรมองคกร
 เขาใจสาเหตุพื้นฐานของพฤติกรรมองคกรในหนวยงานของตนและของภาครัฐโดยรวมตลอดจนปญหา
และโอกาสที่มีอยู และนําความเขาใจนี้มาขับเคลื่อนการปฏิบัติงานในสวนที่ตนดูแลรับผิดชอบอยูอยาง
เปนระบบ
 เขาใจประเด็นปญหาทางการเมือง เศรษฐกิจ สังคม ทั้งภายในและภายนอกประเทศที่มีผลกระทบตอ
นโยบายภาครัฐและภารกิจขององคกร เพื่อแปลงวิกฤติเปนโอกาส กําหนด

๑๖

สมรรถนะที่จําเปนสําหรับตําแหนง
สมรรถนะ : การดําเนินการเชิงรุก
Competency: Proactiveness

คําจํากัดความ
(Definition)

ระดับ
0
1

2

3

4

5

รหัส : กวก.
กลุมงาน :
ตําแหนง :

การเล็งเห็นปญหาหรือโอกาสพรอมทั้งจัดการเชิงรุกกับปญหานั้นโดยอาจไมมีใครรองขอ และ
อยางไมยอทอ หรือใชโอกาสนั้นใหเกิดประโยชนตองาน ตลอดจนการคิดริเริ่มสรางสรรคใหมๆ
เกี่ยวกับงานดวย เพื่อแกปญหา ปองกันปญหา หรือสรางโอกาสดวย
ลักษณะพฤติกรรม

ไมแสดงสมรรถนะดานนี้อยางชัดเจน
เห็นปญหาหรือโอกาสระยะสั้นและลงมือดําเนินการ
 เล็งเห็นปญหา อุปสรรค และหาวิธีแกไขโดยไมรอชา
 เล็งเห็นโอกาสและไมรีรอที่จะนําโอกาสนั้นมาใชประโยชนในงาน
แสดงสมรรถนะระดับที่ 1 และจัดการปญหาเฉพาะหนาหรือเหตุวิกฤติ
 ลงมือทันทีเมื่อเกิดปญหาเฉพาะหนาหรือในเวลาวิกฤติ โดยอาจไมมีใครรองขอ และไมยอทอ
 แกไขปญหาอยางเรงดวน ในขณะที่คนสวนใหญจะวิเคราะหสถานการณและรอใหปญหาคลี่คลายไปเอง
แสดงสมรรถนะระดับที่ 2 และเตรียมการลวงหนา เพื่อสรางโอกาส หรือหลีกเลี่ยงปญหาระยะสั้น
 คาดการณและเตรียมการลวงหนาเพื่อสรางโอกาส หรือหลีกเลี่ยงปญหาที่อาจเกิดขึ้นไดในระยะสั้น
 ทดลองใชวิธีการที่แปลกใหมในการแกไขปญหาหรือสรางสรรคสิ่งใหมใหเกิดขึ้นในวงราชการ
แสดงสมรรถนะระดับที่ 3 และเตรียมการลวงหนา เพื่อสรางโอกาส หรือหลีกเลี่ยงปญหาที่อาจ
เกิดขึ้นในระยะปานกลาง
 คาดการณและเตรียมการลวงหนาเพื่อสรางโอกาส หรือหลีกเลี่ยงปญหาที่อาจเกิดขึ้นไดในระยะปานกลาง
 คิดนอกกรอบเพื่อหาวิธีการที่แปลกใหมและสรางสรรคในการแกไขปญหาที่คาดวาจะเกิดขึ้นในอนาคต
แสดงสมรรถนะระดับที่ 4 และเตรียมการลวงหนา เพื่อสรางโอกาส หรือหลีกเลี่ยงปญหาที่อาจ
เกิดขึ้นในระยะยาว
 คาดการณและเตรียมการลวงหนาเพื่อสรางโอกาสหรือหลีกเลี่ยงปญหาที่อาจเกิดขึ้นไดในอนาคต
 สรางบรรยากาศของการคิดริเริ่มใหเกิดขึ้นในหนวยงานและกระตุนใหเพื่อนรวมงานเสนอความคิดใหมๆ
ในการทํางาน เพื่อแกปญหาหรือสรางโอกาสในระยะยาว

๑๗

สมรรถนะที่จําเปนสําหรับตําแหนง
รหัส : กวก.
สมรรถนะ : การตรวจสอบความถูกตองตามกระบวนงาน กลุม งาน :
Competency : Concern for Order
ตําแหนง :

คําจํากัดความ
(Definition)

ระดับ
0
1

2
3

4

5

ความใสใจที่จะปฏิบัติงานใหถูกตอง ครบถวน มุงเนนความชัดเจนของบทบาทหนาที่ และลด
ขอบกพรองที่อาจเกิดจากสภาพแวดลอม โดยติดตาม ตรวจสอบการทํางานหรือขอมูลตลอดจน
พัฒนาระบบการตรวจสอบเพื่อความถูกตองของกระบวนงาน
ลักษณะพฤติกรรม

ไมแสดงสมรรถนะดานนี้อยางชัดเจน
ตองการความถูกตอง ชัดเจนในงาน และรักษากฎ ระเบียบ
 ตองการใหขอมูล และบทบาทในการปฏิบัติงาน มีความถูกตอง ชัดเจน
 ดูแลใหเกิดความเปนระเบียบในสภาพแวดลอมของการทํางาน
 ปฏิบัติตามกฎ ระเบียบ และขั้นตอน ที่กําหนด อยางเครงครัด
แสดงสมรรถนะระดับที่ 1 และตรวจทานความถูกตองของงานที่ตนรับผิดชอบ
 ตรวจทานงานในหนาที่ ความรับผิดชอบอยางละเอียด เพื่อความถูกตอง
แสดงสมรรถนะระดับที่ 2 และดูแลความถูกตองของงานทั้งของตนและผูอื่นที่อยูในความรับผิดชอบ
ของตน
 ตรวจสอบความถูกตองของงานในหนาที่ความรับผิดชอบของตนเอง
 ตรวจสอบความถูกตองงานของผูอื่น ตามอํานาจหนาที่ที่กําหนดโดยกฎหมาย กฎ ระเบียบขอบังคับ
ที่เกี่ยวของ
 ตรวจความถูกตองตามขั้นตอนและกระบวนงานทั้งของตนเองและผูอื่น ตามอํานาจหนาที่
 บันทึกรายละเอียดของกิจกรรมในงานทั้งของตนเองและของผูอื่น เพื่อความถูกตองของงาน
แสดงสมรรถนะระดับที่ 3 และตรวจสอบความถูกตองรวมถึงคุณภาพของขอมูลหรือโครงการ
 ตรวจสอบรายละเอียดความคืบหนาของโครงการตามกําหนดเวลา
 ตรวจสอบความถูกตอง ครบถวน และคุณภาพของขอมูล
 สามารถระบุขอบกพรองหรือขอมูลที่หายไป และเพิ่มเติมใหครบถวนเพื่อความถูกตองของงาน
แสดงสมรรถนะระดับที่ 4 และพัฒนาระบบการตรวจสอบความถูกตองของกระบวนงาน
 พัฒนาระบบการตรวจสอบ เพื่อความถูกตองตามขั้นตอน และเพิ่มคุณภาพของขอมูล

๑๘

สมรรถนะที่จําเปนสําหรับตําแหนง
สมรรถนะ : ความมั่นใจในตนเอง
Competency: Self Confidence

คําจํากัดความ
(Definition)

ระดับ
0
1

2

3

4

5

รหัส : กวก.
กลุมงาน :
ตําแหนง :

ความมั่นใจในความสามารถ ศักยภาพ และการตัดสินใจของตนที่จะปฏิบัติงานใหบรรลุผล หรือ
เลือกวิธีที่มีประสิทธิภาพในการปฏิบัติงาน หรือแกไขปญหาใหสําเร็จลุลวง

ลักษณะพฤติกรรม
ไมแสดงสมรรถนะดานนี้อยางชัดเจน
ปฏิบัติงานไดตามอํานาจหนาที่โดยไมตองมีการกํากับดูแล
 ปฏิบัติงานไดโดยอาจไมตองมีการกํากับดูแลใกลชิด
 ตัดสินใจเองไดในภารกิจภายใตขอบเขตอํานาจหนาที่รับผิดชอบของตน
แสดงสมรรถนะระดับที่ 1 และปฏิบัติงานในหนาที่อยางมั่นใจ
 กลาตัดสินใจเรื่องที่เห็นวาถูกตองแลวในหนาที่ แมจะมีผูไมเห็นดวยอยูบางก็ตาม
 แสดงออกอยางมั่นใจในการปฏิบัติหนาที่แมอยูในสถานการณที่มีความไมแนนอน
แสดงสมรรถนะระดับที่ 2 และมั่นใจในความสามารถของตน
 เชื่อมั่นในความรูความสามารถ และศักยภาพของตนวาจะสามารถปฏิบัติหนาที่ใหประสบผลสําเร็จได
 แสดงความมั่นใจอยางเปดเผยในการตัดสินใจหรือความสามารถของตน
แสดงสมรรถนะระดับที่ 3 และมั่นใจในการทํางานที่ทาทาย
 ชอบงานที่ทาทายความสามารถ
 แสดงความคิดเห็นของตนเมื่อไมเห็นดวยกับผูบังคับบัญชา หรือผูมีอํานาจ หรือในสถานการณที่ขัดแยง
แสดงสมรรถนะระดับที่ 4 และเต็มใจทํางานที่ทาทายมากและกลาแสดงจุดยืนของตน
 เต็มใจและรับอาสาปฏิบัติงานที่ทาทาย หรือมีความเสี่ยงสูง
 กลายืนหยัดเผชิญหนากับผูบังคับบัญชาหรือผูมีอํานาจ
 กลาแสดงจุดยืนของตนอยางตรงไปตรงมาในประเด็นที่เปนสาระสําคัญ

๑๙

สมรรถนะที่จําเปนสําหรับตําแหนง
สมรรถนะ : ความยืดหยุนผอนปรน
Competency: Flexibility

คําจํากัดความ
(Definition)

ระดับ
0
1
2

3

4

5

รหัส : กวก.
กลุมงาน :
ตําแหนง :

ความสามารถในการปรับตัว และปฏิบัติงานไดอยางมีประสิทธิภาพในสถานการณและกลุมคนที่
หลากหลาย หมายความรวมถึงการยอมรับความเห็นที่แตกตาง และปรับเปลี่ยนวิธีการเมื่อ
สถานการณเปลี่ยนไป
ลักษณะพฤติกรรม

ไมแสดงสมรรถนะดานนี้อยางชัดเจน
มีความคลองตัวในการปฏิบัติงาน
 ปรับตัวเขากับสภาพการทํางานที่ยากลําบาก หรือไมเอื้ออํานวยตอการปฏิบัติงาน
แสดงสมรรถนะระดับที่ 1 และยอมรับความจําเปนที่จะตองปรับเปลี่ยน
 ยอมรับและเขาใจความเห็นของผูอื่น
 เต็มใจที่จะเปลี่ยนความคิด ทัศนคติ เมื่อไดรับขอมูลใหม
แสดงสมรรถนะระดับที่ 2 และมีวิจารณญาณในการปรับใชกฎระเบียบ
 มีวิจารณญาณในการปรับใชกฎระเบียบใหเหมาะสมกับสถานการณ เพื่อผลสําเร็จของงานและ
วัตถุประสงคของหนวยงาน
แสดงสมรรถนะระดับที่ 3 และปรับเปลี่ยนวิธีการดําเนินงาน
 ปรับเปลี่ยนวิธีการปฏิบัติงาน ใหเขากับสถานการณ หรือบุคคลแตยังคงเปาหมายเดิมไว
 ปรับขั้นตอนการทํางาน เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพของหนวยงาน
แสดงสมรรถนะระดับที่ 4 และปรับเปลี่ยนแผนกลยุทธ
 ปรับแผนงาน เปาหมาย หรือโครงการ เพื่อใหเหมาะสมกับสถานการณเฉพาะหนา
 ปรับเปลี่ยนโครงสราง หรือกระบวนงาน เปนการเฉพาะกาล เพื่อใหรับกับสถานการณเฉพาะหนา

๒๐

สมรรถนะที่จําเปนสําหรับตําแหนง
สมรรถนะ : ศิลปะการสื่อสารจูงใจ
Competency: Communication & Influencing

คําจํากัดความ
(Definition)

ระดับ
0
1

2

3

4

5

รหัส : กวก.
กลุมงาน :
ตําแหนง :

ความสามารถที่จะสื่อความดวยการเขียน พูด โดยใชสื่อตางๆ เพื่อใหผูอื่นเขาใจยอมรับ และ
สนับสนุนความคิดของตน

ลักษณะพฤติกรรม
ไมแสดงสมรรถนะดานนี้อยางชัดเจน
นําเสนอขอมูล หรือความเห็นอยางตรงไปตรงมา
 นําเสนอ ขอมูล หรือความเห็นอยางตรงไปตรงมา โดยยังมิไดปรับรูปแบบการนําเสนอตามความสนใจ
และระดับของผูฟง
แสดงสมรรถนะระดับที่ 1 และใชความพยายามขั้นตนในการจูงใจ
 นําเสนอขอมูล ความเห็น ประเด็น หรือตัวอยางประกอบที่มีการเตรียมอยางรอบคอบ เพื่อใหผูอื่นเขาใจ
ยอมรับ และสนับสนุนความคิดของตน
แสดงสมรรถนะระดับที่ 2 และปรับรูปแบบการนําเสนอเพื่อจูงใจ
 ปรับรูปแบบการนําเสนอใหเหมาะสมกับความสนใจและระดับของผูฟง
 คาดการณถึงผลของการนําเสนอ และคํานึงถึงภาพลักษณของตนเอง
แสดงสมรรถนะระดับที่ 3 และใชศิลปะการจูงใจ
 วางแผนการนําเสนอโดยคาดหวังวาจะสามารถจูงใจใหผูอื่นคลอยตาม
 ปรับแตละขั้นตอนของการสื่อสาร นําเสนอ และจูงใจใหเหมาะสมกับผูฟงแตละกลุม หรือแตละราย
 คาดการณและพรอมที่จะรับมือกับปฏิกิริยาทุกรูปแบบของผูฟงที่อาจเกิดขึ้น
แสดงสมรรถนะระดับที่ 4 และใชกลยุทธซับซอนในการจูงใจ
 แสวงหาผูสนับสนุน เพื่อเปนแนวรวมในการผลักดันแนวคิด แผนงานโครงการ ใหสัมฤทธิ์ผล
 ใชความรูเกี่ยวกับจิตวิทยามวลชน ใหเปนประโยชนในการสื่อสารจูงใจ

๒๑

สวนที่ ๒

พจนานุกรมสมรรถนะ

(Competency Dictionary)

สวนที่ ๓

ภาคผนวก

