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 [ 1 ] 

เครื่องมือ/วิธีการในการพัฒนาบุคลากรยุคใหม 
เครื่องมือในการเรียนรู (Learning Tool) มี 3 แนวทาง 

     Training  Class 

(การเรยีนในหองเรียน) 
 

Skill Based Practice 

(การฝกปฏิบัติจากประสบการณจริง) 

Self Study 

(การเรียนรูดวยตนเอง) 

    1. Classroom/Lecture    
 

1. Mentoring/Coaching   
 

1. e - Learning 

     (การเรียนในหองเรียน) 
 

     (การสอนงาน)  
 

     (ฝกอบรมผานระบบ อิเล็กโทรนิกส) 

2. Workshop/Brainstorming/ 
 

2. On The Job Training 
 

2. Internet/Intranet 

    Group Discussion 
 

     (การฝกอบรมในขณะทํางาน) 
 

  

3. Case Study   
 

3. Job/Project Assignment    
 

3. VCD  

     (กรณีศึกษา) 
 

    (การมอบหมายงานหรือโครงการ)  
 

  

4. Conference 
 

4. Job Rotation   
 

4. Text Book/Book Briefing 

     (การประชุมอยางเปนพิธีการ)  
 

     (การหมุนเวียนงาน) 
 

     (ศึกษาจากตํารา) 

5. Roles Play  
 

5. Group Activities/ Team based Activities   
 

5. Distance Learning 

     (การแสดงบทบาทสมมุติ)  
 

     (การใหเขาไปรวมทํางานกับคณะทํางานเฉพาะกิจ)  
 

     (เรียนทางไกล) 

6. Experts Briefings    
 

6. Site Visit   
 

6. Work Instruction Manual 

     (การถายทอดสรุปโดยผูเช่ียวชาญเฉพาะดาน)  
 

     (ศึกษาดูงาน) 
 

     (ศึกษาจากคูมือ) 

7. Knowledge/Experience Sharing 
 

7. Work Shadowing   
 

  

     (การแลกเปลี่ยนประสบการณ) 
 

     (เปนผูชวยคอยติดตามหัวหนาหรือผูบริหาร) 
 

  

8. Oversea Training   
 

  
 

  

      (การศึกษาดูงาน อบรมตางประเทศ) 

 

    

 

 



 

----- แนวทางการพัฒนาบุคลากรตามสมรรถนะ  ----- [ 2 ] 
การคิดวิเคราะห (Analytical Thinking) 

แนวทางการพัฒนาบุคลากรตามสมรรถนะ (Competency Development Roadmap : CDR) 

ชื่อสมรรถนะ : การคิดวิเคราะห (Analytical Thinking) 

คําจํากัดความ : การทําความเขาใจและวิเคราะหสถานการณ ประเด็นปญหา แนวคิดโดยการแยกแยะประเด็นออกเปนสวนยอยๆ หรือทีละขั้นตอน  รวมถึงการจัดหมวดหมูอยางเปนระบบระเบียบ  

เปรียบเทียบแงมุมตางๆ  สามารถลําดับความสําคัญ ชวงเวลา เหตุและผล ที่มาที่ไปของกรณีตางๆได 

ระดับ 
ลําดับ

ยอย 
ตัวช้ีวัดเชิงพฤติกรรม รูปแบบการเรียนรู 

เคร่ืองมือ 

ในการเรียนรู 
เนื้อหาโดยยอ พฤติกรรมที่คาดหวัง 

รูปแบบการ

ประเมินผล 

บทบาท

ผูบังคับบัญชา 

1 1.1 แยกแยะปญหาออกเปน

รายการไดโดยไมเรียงลําดับ

ความสําคัญ  

Training Class Classroom / 

Lecture 

หลักสูตร เทคนิคการคิดวิเคราะห

เบื้องตน 

สามารถแยกแยะปญหา

เปนรายการได 

ผานการทดสอบ

หลังจากฝกอบรม 

สงชื่อเขารวมอบรม 

Skill Based 

Practice 

Job Assignment มอบหมายงานใหแยกแยะปญหา 

ในงานที่ตนเองรับผิดชอบหรือ 

ที่ผูรับบริการรองเรียนและจัดทํา

รายงานสงผูบังคับบัญชารับทราบ 

ดูผลงานที่มอบหมาย ใหคําปรึกษา และ

ติดตามผลการ

ดําเนินงาน 

1.2 วางแผนงานโดยแตกประเด็น

ปญหาออกเปนสวนๆหรือ

เปนกิจกรรมได 

Training Class Classroom / 

Lecture 

หลักสูตรทักษะการวางแผนงาน 

และโครงการ 

สามารถแตกประเด็นและ

วิเคราะหประเด็นปญหา

เปนสวนๆ และนํามาใช 

ในการวางแผนงานได 

พิจารณาจากแผนงาน

วาสามารถแตก

ประเด็นปญหา

ออกเปนสวนๆ ได

หรือไม 

สงชื่อเขารวมอบรม 

Skill Based 

Practice 

Coaching สอนงานและใหคําแนะนําในงาน 

ที่รับผิดชอบในเรื่องการวิเคราะห

และวางแผนงาน 

ใหคําแนะนําปรึกษา

และติดตามผลการ

ดําเนินงาน 

Job Assignment มอบหมายใหจัดทําแผนงานโดยแตก

เปนกิจกรรม 

         

         

         

         

 

 

     

 

  



 

----- แนวทางการพัฒนาบุคลากรตามสมรรถนะ  ----- [ 3 ] 
การคิดวิเคราะห (Analytical Thinking) 

 

ช่ือสมรรถนะ : การคิดวิเคราะห (Analytical Thinking) 

ระดับ 
ลําดับ

ยอย 
ตัวช้ีวัดเชิงพฤติกรรม รูปแบบการเรียนรู 

เคร่ืองมือ 

ในการเรียนรู 
เนื้อหาโดยยอ พฤติกรรมที่คาดหวัง 

รูปแบบการ

ประเมินผล 

บทบาท

ผูบังคับบัญชา 

2 2.1 ระบุเหตุและผลในแตละ

สถานการณตางๆได 

Skill Based 

Practice 

Work Shadowing ติดตามผูบังคับบัญชาขณะออก

ปฏิบัติงาน และคอยสังเกตเทคนิค

การวิเคราะหเหตุและผล  

ในสถานการณตางๆ 

สามารถจัดทําแผนงาน 

หรือวางแผนงานภายใน 

หนวยงานได                

รายงานการจัดทํา

แผนงานตามที่ไดรับ

มอบหมาย              

ใหคําปรึกษา แนะนํา 

2.2 ระบุขอดีขอเสียของประเด็น

ตางๆ ได 

  Job Assignment มอบหมายใหวางแผนงานโดยมีการ

จัดเรียงกิจกรรมตามลําดับความ 

สําคัญและความเรงดวน 

สงชื่อเขารวมอบรม 

และติดตามผลการ

มอบหมายงาน    

2.3 วางแผนงานโดยจัดเรียงงาน

หรือกิจกรรมตางๆ ตามลําดับ

ความสําคัญหรือเรงดวนได 

Skill Based 

Practice 

Group Activities การมอบหมายใหเปนคณะทํางาน 

ในการวางแผนงานภายในหนวยงาน 

Training Class Classroom / 

Lecture 

หลักสูตรการจัดการงานประจําวัน 

( Daily Management) 

3 3.1 เชื่อมโยงเหตุปจจัยที่ซับซอน

ของแตละสถานการณ  หรือ

เหตุการณ 

Skill Based 

Practice 

Work Shadowing ติดตามผูบังคับบัญชาขณะออก

ปฏิบัติงาน และคอยสังเกตเทคนิค

การวิเคราะหเหตุและผลใน

สถานการณตางๆ 

สามารถวิเคราะหเชื่อมโยง

เหตุปจจัยในการเกิด

สถานการณตางๆ ที่

ซับซอนได 

รายงานการ 

ติดตามงาน และงาน 

ที่ไดมอบหมายให

วิเคราะหสถานการณ 

ใหคําปรึกษาแนะนํา  

ในการดําเนินงาน 

Skill Based 

Practice 

Job Assignment มอบหมายใหวิเคราะหสถานการณ  

และเชื่อมโยงเหตุปจจัยของ

สถานการณ 

         

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
  

 

  



 

----- แนวทางการพัฒนาบุคลากรตามสมรรถนะ  ----- [ 4 ] 
การคิดวิเคราะห (Analytical Thinking) 

 

ช่ือสมรรถนะ : การคิดวิเคราะห (Analytical Thinking) 

ระดับ 
ลําดับ

ยอย 
ตัวช้ีวัดเชิงพฤติกรรม รูปแบบการเรียนรู 

เคร่ืองมือ 

ในการเรียนรู 
เนื้อหาโดยยอ พฤติกรรมที่คาดหวัง 

รูปแบบการ

ประเมินผล 

บทบาท

ผูบังคับบัญชา 

  3.2 วางแผนงานโดยกําหนด

กิจกรรม  ขั้นตอนการ

ดําเนินงานตางๆ ที่มี

ผูเก่ียวของหลายฝายไดอยาง

มีประสิทธิภาพ และสามารถ

คาดการณเก่ียวกับปญหา 

หรืออุปสรรคที่อาจเกิดขึ้นได 

Skill Based 

Practice 

Job Assignment มอบหมายใหรับผิดชอบการจัดทํา

แผนงานโครงการของหนวยงานที่

ตนเองรับผิดชอบ 

 

สามารถจัดทําแผนงาน 

และกําหนดกิจกรรม

ขั้นตอนการดําเนินงาน 

ที่มีผูเก่ียวของหลายฝาย  

รวมถึงวิเคราะหคาดการณ

ถึงปญหา และอุปสรรค 

ที่จะเกิดขึ้นจากการ

ดําเนินงานได 

รายงานการจัดทํา

แผนงาน / กิจกรรม  

ใหคําปรึกษาแนะนํา  

ในการดําเนินงาน 

Skill Based 

Practice 

Group Activities การมอบหมายใหเปนคณะกรรมการ

รวมกับผูเก่ียวของหลายฝายในการ

จัดทําแผนงาน และกําหนดกิจกรรม

ขั้นตอนการดําเนินงาน 

4 4.1 ระบุประเด็นปญหาในระดับ 

ที่สามารถแยกแยะเหตุปจจัย

เชื่อมโยงซับซอนใน

รายละเอียด และสามารถ

วิเคราะหความสัมพันธของ

ปญหากับสถานการณหน่ึงๆ

ได 

Skill Based 

Practice 

Work Shadowing ติดตามผูบังคับบัญชาขณะออก

ปฏิบัติงาน และคอยสังเกตการณ 

ใชทักษะในการวิเคราะหปญหา  

แยกแยะเหตุปจจัย และเชื่อมโยง

ความสัมพันธของปญหากับ

สถานการณ 

สามารถวิเคราะหปญหา  

แยกแยะเหตุปจจัย และ

เชื่อมโยงความสัมพันธของ

ปญหากับสถานการณได 

รายงานการติดตาม 

ไปปฏิบัติงาน 

ในสถานการณหน่ึง 

ใหคําปรึกษาแนะนํา   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

  



 

----- แนวทางการพัฒนาบุคลากรตามสมรรถนะ  ----- [ 5 ] 
การคิดวิเคราะห (Analytical Thinking) 

 

ช่ือสมรรถนะ : การคิดวิเคราะห (Analytical Thinking) 

ระดับ 
ลําดับ

ยอย 
ตัวช้ีวัดเชิงพฤติกรรม รูปแบบการเรียนรู 

เคร่ืองมือ 

ในการเรียนรู 
เนื้อหาโดยยอ พฤติกรรมที่คาดหวัง 

รูปแบบการ

ประเมินผล 

บทบาท

ผูบังคับบัญชา 

  4.2 วางแผนงานที่ซับซอนโดย

กําหนดกิจกรรม ขั้นตอนการ

ดําเนินงานตางๆ ที่มี

หนวยงานหรือผูเก่ียวของ

หลายฝาย รวมถึงคาดการณ

ปญหา อุปสรรค และ

แนวทางการปองกันแกไข 

ไวลวงหนา 

Skill Based 

Practice 

Project 

Assignment 

มอบหมายงานจัดทําแผนงาน/

โครงการที่จําเปนตองการรวมมือกัน

และมีการบูรณาการรวมกับ

หนวยงานอ่ืนๆที่เก่ียวของ 

สามารถจัดทําแผนงาน

โครงการแบบบูรณาการ

ระหวางหนวยงานที่

เก่ียวของ และกําหนด

กิจกรรมขั้นตอนในการ

ดําเนินงาน  พรอมทั้ง

วิเคราะหคาดการณปญหา 

อุปสรรค และแนวทาง 

การปองกันแกไขได 

แผนงาน/โครงการ 

และกิจกรรมขั้นตอน

การดําเนินงานแบบ

บูรณาการ 

ใหคําปรึกษาแนะนํา  

ในการดําเนินงาน 

Skill Based 

Practice 

Group Activities การมอบหมายใหเปนกรรมการ  

ในการจัดทําแผนงาน/โครงการโดย

ใหกําหนดกิจกรรม ขั้นตอนการ

ดําเนินงาน พรอมทั้งวิเคราะห

คาดการณปญหา อุปสรรค และ

แนวทางการปองกันแกไขไวลวงหนา 

Training Class Classroom / 

Lecture 

หลักสูตรการคิดวิเคราะห 

อยางเปนระบบ 

      

         

         

         

         

         

         

         

         

  

 

    

 

  



 

----- แนวทางการพัฒนาบุคลากรตามสมรรถนะ  ----- [ 6 ] 
การคิดวิเคราะห (Analytical Thinking) 

ช่ือสมรรถนะ : การคิดวิเคราะห (Analytical Thinking) 

ระดับ 
ลําดับ

ยอย 
ตัวช้ีวัดเชิงพฤติกรรม รูปแบบการเรียนรู 

เคร่ืองมือ 

ในการเรียนรู 
เนื้อหาโดยยอ พฤติกรรมที่คาดหวัง 

รูปแบบการ

ประเมินผล 

บทบาท

ผูบังคับบัญชา 

5 5.1 ใชเทคนิคการวิเคราะหที่

เหมาะสมในการแยกแยะ

ประเด็นปญหาที่ซับซอนเปน

สวนๆ 

Skill Based 

Practice 

Site Visit ศึกษาดูงานในหนวยงานหรือองคกร

ที่ประสบความสําเร็จในการวิเคราะห

ประเด็นปญหาและพัฒนาองคกรได

เปนที่ยอมรับ 

สามารถกํากับดูแล

โครงการขนาดใหญที่มี

หนวยงานที่เก่ียวของ

หลายฝายมีการคาดการณ  

ถึงปญหา อุปสรรค  

แนวทางการปองกันแกไข

พรอมทั้งเสนอแนะ

ทางเลือกสําหรับการ

ดําเนินงานในขั้นตอน

ตางๆ 

การจัดทําโครงการ

ขนาดใหญที่มีหลาย

หนวยงานเก่ียวของ

รวมบูรณาการ 

ใหคําปรึกษา แนะนํา  

ในการดําเนินงาน 

5.2 ใชเทคนิคการวิเคราะห

หลากหลายรูปแบบเพื่อ

หาทางเลือก ในการแกปญหา 

รวมถึงพิจารณาขอดีขอเสีย

ของทางเลือกแตละทาง 

Training Class Oversea Training ศึกษาดูงานหนวยงานหรือองคกรใน

ตางประเทศที่ประสบความสําเร็จใน

การใชเทคนิคการวิเคราะห

หลากหลายรูปแบบในการแกไข

ปญหา 

5.3 วางแผนงานที่ซํบซอนโดย

กําหนดกิจกรรม  ขั้นตอนการ

ดําเนินงานตางๆ ที่มี

หนวยงานหรือผูเก่ียวของ

หลายฝาย  คาดการณปญหา  

อุปสรรค  แนวทางการ

ปองกันแกไข  รวมทั้ง

เสนอแนะทางเลือกและขอดี

ขอเสียใหได 

Self Study Textbook มอบหมายใหอานหนังสือเก่ียวกับ

การคิดวิเคราะหเชิงระบบ  การ

จัดการเชิงกลยุทธ  และการวางแผน

เชิงกลยุทธ  และนํามาถายทอด

แลกเปล่ียนความรู 

         

         
 

 

 



 

----- แนวทางการพัฒนาบุคลากรตามสมรรถนะ  ----- [ 7 ] 
การมองภาพองครวม (Conceptual Thinking) 

ชื่อสมรรถนะ : การมองภาพองครวม (Conceptual Thinking) 

คําจํากัดความ : การคิดในเชิงสังเคราะห มองภาพองครวม โดยการจับประเด็น สรุปรูปแบบเชื่อมโยงหรือประยุกตแนวทางจากสถานการณ ขอมูล หรือทัศนะตางๆ จนไดเปนกรอบความคิดหรือแนวคิดใหม                                                          

ระดับ 
ลําดับ

ยอย 
ตัวช้ีวัดเชิงพฤติกรรม 

รูปแบบ 

การเรียนรู 

เคร่ืองมือ 

ในการเรียนรู 
เนื้อหาโดยยอ พฤติกรรมที่คาดหวัง 

รูปแบบการ

ประเมินผล 

บทบาท

ผูบังคับบัญชา 

1 1.1 ใชกฎพื้นฐาน หลักเกณฑ 

หรือสามัญสํานึกในการระบุ

ประเด็นปญหาหรือแกไข

ปญหาในงาน 

Self-Study Internet/Intranet มอบหมายใหอานหนังสือหรือคนควา

หาขอมูล ดานกฎพื้นฐาน หลักเกณฑ 

และสรุปประเด็นสําคัญในงานที่

ปฎิบัติ 

นําเสนอ ถายทอดแบงปน

ความรูที่ไดรับใหเพื่อน

รวมงานได 

พิจารณาจากผลงาน 

ที่ไดรับมอบหมาย 

รับฟงการสรุปความรู 

ท่ีไดรับจากการอาน

และจัดใหมีการ

ถายทอดแบงปน 

ใหเพื่อนรวมงาน 

Skill Based 

Practice 

Coaching หัวหนา/ผูบังคับบัญชาใหคําปรึกษา

แนะนําเก่ียวกับการปฏิบัติงานใน

เบื้องตน 

ระบุประเด็นปญหาหรือ

สามารถแกไขปญหาของ

งานในเบื้องตนได 

สังเกตจากผล และ

ความกาวหนาของ 

การปฎิบัติงาน 

สอนงานใหคําแนะนํา 

และให Feedback 

พฤติกรรมที่เหมาะสม 

2 2.1 ระบุถึงความเชื่อมโยงของ

ขอมูล แนวโนม และความไม

ครบถวนของขอมูล 

Skill Based 

Practice 

Job Assignment มอบหมายใหวิเคราะหขอมูล สรุป

ประเด็นปญหา และแนวทางในการ

แกไขปญหาในงานที่รับผิดชอบ 

นําเสนอและอภิปรายสรุป

ไดถูกตองตรงกับ

วัตถุประสงค 

ตรวจสอบความถูกตอง

ของการวิเคราะหงาน

ที่ไดรับมอบหมาย 

รับฟงผลการวิเคราะห 

และใหคําปรึกษา 

แนะนํา 

2.2 ประยุกตใชประสบการณ 

ในการระบุประเด็นปญหา

หรือแกไขปญหาในงานได 

Skill Based 

Practice 

Job Assignment มอบหมายใหไปศึกษาวิเคราะห

ประเด็น วิธีการ และแนวทางในการ

แกไขปญหาในงานที่ปฎิบัติได 

เสนอแนะแนวทาง เพื่อ

เอาไปปรับปรุงในการ

แกไขปญหาในการ

ปฏิบัติงานไดอยางถูกตอง 

ติดตามการปฏิบัติงาน

ที่ไดรับมอบหมาย 

มอบหมายให

คําแนะนําปรึกษา และ

ติดตามผลงาน 

Training Class Classroom / 

Lecture 

หลักสูตรเทคนิคในการวิเคราะห

ปญหา และการแกไขปญหา 

ผูปฏิบัติงานสามารถ 

วิเคราะห ประยุกตใช

ประสบการณในการระบุ

ประเด็นปญหา หรือแกไข

ปญหาในงานได 

พิจารณาจากผลการ

ทดสอบตามหลักสูตร 

ที่เขารวม 

แจงขอมูลดานการ

อบรม และสงชื่อเขา

รวมอบรม 

   

 

   
 

  



 

----- แนวทางการพัฒนาบุคลากรตามสมรรถนะ  ----- [ 8 ] 
การมองภาพองครวม (Conceptual Thinking) 

ช่ือสมรรถนะ : การมองภาพองครวม (Conceptual Thinking) 

ระดับ 
ลําดับ

ยอย 
ตัวช้ีวัดเชิงพฤติกรรม รูปแบบการเรียนรู 

เคร่ืองมือ 

ในการเรียนรู 
เนื้อหาโดยยอ พฤติกรรมที่คาดหวัง 

รูปแบบการ

ประเมินผล 

บทบาท

ผูบังคับบัญชา 

3 3.1 ประยุกตใชทฤษฏี แนวคิด 

ที่ซับซอน หรือแนวโนม 

ในอดีต ในการระบุหรือแกไข

ปญหาตามสถานการณ แม 

ในบางกรณีแนวคิดที่นํากลับ 

มาใชกับสถานการณอาจไมมี

ส่ิงบงบอกถึงความเก่ียวของ

เชื่อมโยงกันเลยก็ตาม 

Training Class Conference ผูปฎิบัติงานไดเขาไปมีสวนรวม หรือ

เปนตัวแทนของหนวยงานในการ

แลกเปล่ียนแนวคิดประสบการณกับ

ทั้งภายในและภายนอกองคกร 

ผูปฏิบัติงานไดแนวทาง 

ในการประยุกตใชทฤษฏี

และแนวคิดที่ซับซอน 

ในการปฎิบัติงาน และ 

ใชปรับปรุงเสนอแนวทาง 

แกไขปญหาในงานได 

ประเมินผลจากระดับ

ความสําเร็จในการ

จัดการปญหาของ

ผูปฎิบัติงานได 

ผูบังคับบัญชา 

ติดตามผลงาน และ 

ใหคําปรึกษา 

Skill Based 

Practice 

Site Visit ศึกษาดูงานในองคกรภายนอก หรือ 

มีกิจกรรมรวมกับเครือขายองคกร 

ที่เก่ียวของในงาน 

4 4.1 สามารถอธิบายความคิด หรือ

สถานการณที่ซับซอนใหงาย 

และสามารถเขาใจได 

Skill Based 

Practice 

Job Assignment มอบหมายใหเปนคณะทํางาน หรือ

หัวหนาโครงการในการแกไขปญหา

หนวยงาน วิเคราะหสาเหตุ แนวทาง 

การแกปญหา ระหวางหนวยงาน  

ปฏิบัติหนาที่ที่ไดรับ

มอบหมายไดเปนที่พึง

พอใจ ของผูบังคับบัญชา 

ผลงาน ผลการ

นําเสนอโครงการ หรือ

งานที่ไดรับมอบหมาย 

มอบหมายติดตาม

ผลงาน และคอย 

ใหคําแนะนํา 

เปนวิทยากรบรรยายในงานที่ปฏิบัติ 

เม่ือมีบุคคลหรือหนวยงาน 

ภายนอกมาศึกษาดูงาน 

สามารถนําเสนอ 

แนวความคิดและถายทอด

ถึงส่ิงที่ซับซอนแกผูที่มา

ศึกษาดูงานใหเขาใจได 

    

    Self-Study Textbook/ 

Book Briefing 

มอบหมายใหอานหนังสือที่เก่ียวกับ

การวิเคราะหเชิงระบบ การจัดการ

เชิงกลยุทธ และนํามาถายทอด

แลกเปล่ียนความรูที่ไดจากการอาน

ใหเพื่อนรวมงานฟง 

นําเสนอ ถายทอด แนวคิด

ใหผูอ่ืนรับรูและเขาใจได 

ผลงาน ผลการ

นําเสนอโครงการ หรือ

งานที่ไดรับมอบหมาย 

รับฟงการนําเสนอและ

ใหขอเสนอแนะตางๆ 

 

 

     
 

  



 

----- แนวทางการพัฒนาบุคลากรตามสมรรถนะ  ----- [ 9 ] 
การมองภาพองครวม (Conceptual Thinking) 

ช่ือสมรรถนะ : การมองภาพองครวม (Conceptual Thinking) 

ระดับ 
ลําดับ

ยอย 
ตัวช้ีวัดเชิงพฤติกรรม รูปแบบการเรียนรู 

เคร่ืองมือ 

ในการเรียนรู 
เนื้อหาโดยยอ พฤติกรรมที่คาดหวัง 

รูปแบบการ

ประเมินผล 

บทบาท

ผูบังคับบัญชา 

 

4.2 สามารถสังเคราะหขอมูล 

สรุปแนวคิด ทฤษฏีองค

ความรู ที่ซับซอนใหเขาใจ 

ไดโดยงายและเปนประโยชน

ตองาน 

Training Class Case Study รวมกันวิเคราะห ประเมิน

สถานการณ และผลกระทบตางๆ 

จากกรณีศึกษา และกําหนดรูปแบบ

แนวทางแกไขปญหา และปองกัน

ปญหาของการปฏิบัติงาน 

สรุปและนําเสนอขอมูลที่

ไดจากการวิเคราะห

กรณีศึกษา 

จัดทําคูมือการ

ปฎิบัติงานไดอยาง

ถูกตอง 

รับฟงการนําเสนอและ

ใหขอเสนอแนะตางๆ 

Classroom / 

Lecture 

หลักสูตร การคิดเชิงกลยุทธ และ 

การบริหารจัดการเพื่อสรางความ

ไดเปรียบเชิงการแขงขัน 

      

5 5.1 ริเริ่ม สรางสรรค ประดิษฐ

คิดคน รวมถึงนําเสนอ

รูปแบบ วิธีการหรือองค

ความรูไหมๆ ซ่ึงอาจไมเคย

ปรากฏมากอน 

Skill Based 

Practice 

Job Assignment/ 

Project 

Assignment 

มอบหมายใหมีการประดิษฐ คิดคน 

หรือนําเสนอรูปแบบ หรือองคความรู

ใหมเพื่อนํามาใชในการปรับปรุงและ

พัฒนาการปฏิบัติงาน 

ผูปฏิบัติสามารถประดิษฐ

คิดคน หรือนําเสนอ

รูปแบบหรือองคความรู

ไหมเพื่อนํามาใชในการ

ปรับปรุงและพัฒนาการ

ปฏิบัติงานได 

ผลการปฎิบัติงาน และ

นําเสนอผลงาน 

รับฟงการนําเสนอและ

ใหขอเสนอแนะตางๆ 

         

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
   

 

  



 

----- แนวทางการพัฒนาบุคลากรตามสมรรถนะ  ----- [ 10 ] 
การใสใจและพัฒนาผูอ่ืน (Caring Others) 

ชื่อสมรรถนะ : การใสใจและพัฒนาผูอื่น (Caring Others) 

คําจํากัดความ :  ความใสใจและตั้งใจที่จะสงเสริม ปรับปรุงและพัฒนาใหผูอ่ืนมีศักยภาพ หรือมีสุขภาวะทั้งทางปญญา รางกาย จิตใจ และทัศนคติที่ดีอยางยั่งยืนเกินกวากรอบของการปฎิบัติหนาที่ 

ระดับ 
ระดับ

ยอย 
ตัวช้ีวัดเชิงพฤติกรรม รูปแบบการเรียนรู 

เคร่ืองมือ 

ในการเรียนรู 
เนื้อหาโดยยอ พฤติกรรมที่คาดหวัง 

รูปแบบการ

ประเมินผล 

บทบาท

ผูบังคับบัญชา 

1 1.1 สนุนสนุนใหผูอ่ืนพัฒนา

ศักยภาพหรือสุขภาพทาง

ปญญา รางกาย จิตใจที่ดี 

Self - Study Internet มอบหมายใหอานหนังสือหรือคนควา

หาขอมูลที่เก่ียวของกับงานในหนาที่

สรุปประเด็นสําคัญในงานที่ปฎิบัติ 

นําเสนอขอคิดเห็นหรือ

ถายทอดองคความรูที่ได

คนควาใหผูบังคับบัญชา 

ทราบ หรือแบงปนความรู

เพื่อนรวมงานได 

ผูบังคับบัญชาพิจารณา

จากผลงานที่ได

มอบหมาย 

รับฟงสรุปการเสนอ

ขอคิดเห็นโดยอิงหลัก

วิชาการ จากความรู 

ที่ไดรับจากการอาน 

Training Class Classroom   - อบรมดานคุณธรรม จริยธรรมและ

จรรยาบรรณ ขาราชการ 

 - การฝกสมาธิ 

 - การบริหารรางกายโยคะ 

จิตใจดีงาม สุขุม รอบคอบ 

มีเหตุมีผล 

ผูบังคับบัญชาสังเกต

พฤติกรรม และการ

ยอมรับของเพื่อน

รวมงาน 

1.2 แสดงความเชื่อม่ันวาผูอ่ืนมี

ศักยภาพที่จะพัฒนาตนเองให

ดียิ่งขึ้นได 

Training Class           

Self - Study 

Classroom          

Textbook 

 - อบรมหลักสูตร Positive Thinking 

(การคิดเชิงบวก) 

 - หลักการวิเคราะหเบื้องตน 

 - มองผูอ่ืนในแงดีมากขึ้น 

 - มอบหมายงานใหทํา

โดยมีการวิเคราะห

ความสําคัญของเรื่องและ

ประเด็นปญหาตางๆ 

ดูผลงานที่มอบหมาย ติดตามผลการประเมิน

และใหคําแนะนํา 

2 2.1 สาธิตหรือใหคําแนะนํา

เก่ียวกับการปฎิบัติงานเพื่อ

พัฒนาศักยภาพ สุขภาวะ 

หรือทัศนคติที่มีอยางยั่งยืน 

Skill Based 

Practice  

Coaching  ผูบังคับบัญชามอบหมายงานใหทํา

และสอนงานใหคําปรึกษา แนะนํา

เก่ียวกับเปาหมาย วัตถุประสงค และ

ขั้นตอนการปฎิบัติงานในเบื้องตน 

ระบุเปาหมายที่ชัดเจน

สามารถปฎิบัติงานที่

มอบหมายสําเร็จได 

ผูบังคับบัญชาพิจารณา

ผลงานความกาวหนา

ของการปฎิบัติงาน 

สอนงานใหคําปรึกษา

แนะนําและให 

Feedback เพื่อ 

พัฒนางานใหดีขึ้น 

   Training Class Conference ประชุมสัมมนาของหนวยงาน 

การดําเนินงานขององคกร

ความกาวหนาการดําเนินงานตาม

แผนองคกร 

 - เปนแบบอยางที่ดี

เก่ียวกับการปฎิบัติงาน 

 - จํานวนครั้งที่มีการจัด

ประชุมชี้แจงใหความรู 

แบบสอบถามความ

คิดเห็นเก่ียวกับความรู 

ความสามารถ และ

ทัศนคติตองาน 

ติดตามผลการ

เปลี่ยนแปลงพฤติกรรม

และนําไปกําหนดเปน 

KPI รายบุคคล 



 

----- แนวทางการพัฒนาบุคลากรตามสมรรถนะ  ----- [ 11 ] 
การใสใจและพัฒนาผูอ่ืน (Caring Others) 

ช่ือสมรรถนะ : การใสใจและพัฒนาผูอ่ืน (Caring Others) 

ระดับ 
ระดับ

ยอย 
ตัวช้ีวัดเชิงพฤติกรรม รูปแบบการเรียนรู 

เคร่ืองมือ 

ในการเรียนรู 
เนื้อหาโดยยอ พฤติกรรมที่คาดหวัง 

รูปแบบการ

ประเมินผล 

บทบาท

ผูบังคับบัญชา 

 

2.2 มุงม่ันที่จะสนับสนุน 

โดยชี้แนะแหลงขอมูลหรือ

ทรัพยากรที่จําเปนตอการ

พัฒนาผูอ่ืน 

Training Class           

Self - Study 

Workshop 

Internet 

Book Briefing 

 - การพัฒนาทรัพยากรบุคคล 

 - ความกาวหนาทางดานเทคโนโลยี

สมัยใหม 

มีแหลงขอมูลหรือ

ทรัพยากรที่จําเปนตอการ

พัฒนาผูอ่ืนไดมากขึ้น 

สังเกต เก็บรวบรวม

ขอมูล 

ใหการสนับสนุน

ทรัพยากรที่จําเปน 

ตอการพัฒนา 

3 

  

3.1 ใหแนวทางพรอมทั้งอธิบาย

เหตุผลประกอบ เพื่อใหผูอ่ืน

ม่ันใจวาสามารถพัฒนา

ศักยภาพสุขภาวะ หรือ

ทัศนคติที่ดีอยางยั่งยืนได 

Self - Study Textbook การพัฒนาทรัพยากรบุคคล                มีแนวทาง วิธีการสําหรับ

ใหผูอ่ืนปฎิบัติตามได 

มีคูมือประกอบการ

ปฎิบัติงาน 

ประเมินผลการ

ปฎิบัติงานตามคูมือ

และใหคําแนะนํา 

ติดตามผล 

3.2 สงเสริมใหมีการแลกเปล่ียน

การเรียนรูหรือประสบการณ 

เพื่อใหผูอ่ืนมีโอกาสได

ถายทอดและเรียนรูวิธีการ

พัฒนาศักยภาพหรือ

เสริมสรางสุขภาพหรือ

ทัศนคติที่ดีอยางยั่งยืน 

Training Class    

Skill Based 

Practice  

Group Discussion 

Work Shadowing 

การทํา CoP ไดองคความรูเชิงลึก 

อยางยั่งยืน 

รายงานผลการจัดทํา 

CoP 

สงเสริม/ใหความ 

สําคัญใหมีกิจกรรม

การจัดทํา CoP เกิดขึ้น 

และติดตามผล พรอม

ทั้งเผยแพรขอมูล 

จากการทํา CoP 

3.3 สนับสนุนดวยอุปกรณ 

เครื่องมือหรือวิธีการในภาค

ปฎิบัติ เพื่อใหผูอ่ืนม่ันใจวา 

ตนสามารถพัฒนาศักยภาพ  

สุขภาวะหรือทัศนคติที่ดีอยาง

ยั่งยืนและมีประสิทธิภาพ 

สูงสุดได 

Self - Study VCD 

Book Briefing 

การพัฒนาศักยภาพสุขภาวะหรือ

ทัศนคติที่ดี 

เปนส่ือที่มีคุณภาพเขาใจ

ไดงายนําไปปฎิบัติตาม 

ไดจริงเปนส่ือที่ตอบสนอง

ความตองการของ

ผูใตบังคับบัญชาและ

ผูเก่ียวของ 

ประเมินผลการ

ปฎิบัติงานของ

ผูใตบังคับบัญชา 

มอบหมายงานให

ผูใตบังคับบัญชา 

และติดตามผลงาน 



 

----- แนวทางการพัฒนาบุคลากรตามสมรรถนะ  ----- [ 12 ] 
การใสใจและพัฒนาผูอ่ืน (Caring Others) 

ช่ือสมรรถนะ : การใสใจและพัฒนาผูอ่ืน (Caring Others) 

ระดับ 
ระดับ

ยอย 
ตัวช้ีวัดเชิงพฤติกรรม รูปแบบการเรียนรู 

เคร่ืองมือ 

ในการเรียนรู 
เนื้อหาโดยยอ พฤติกรรมที่คาดหวัง 

รูปแบบการ

ประเมินผล 

บทบาท

ผูบังคับบัญชา 

4 4.1 ติดตามผลชการพัฒนาของ

ผูอ่ืน รวมทั้งใหคําติชมที่จะ

สงเสริมเกิดการพัฒนาอยาง

ตอเน่ือง 

Training Class   Knowledge / 

Experience 

Sharing Expert 

Briefing 

 - การติดตามประเมินผล 

 - การสรางแรงจูงใจ 

เกิดการพัฒนาอยาง

ตอเน่ือง 

 - แบบสอบถามความ

พึงพอใจ 

 - ความตองการ

พัฒนารายบุคคล 

อยางตอเน่ือง 

ติดตามผลการพัฒนา

และใหคําติชม/แนะนํา 

4.2 ใหคําแนะนําที่เหมาะสมกับ

ลักษณะเฉพาะเพื่อพัฒนา

ศักยภาพ สุขภาวะหรือ

ทัศนคติที่ดีของแตละ 

บุคคล 

Skill Based 

Practice 

Coaching / 

Mentoring 

 - การพัฒนาผูบังคับบัญชา               

 - การพัฒนานักบริหารระดับกลาง 

สามารถใหคําแนะนํา 

ที่เฉพาะเจาะจง และ 

มีการสอนงานเปนขั้น 

เปนตอน อยางมีระบบ 

แบบสอบถามผูถูก 

Coaching 

มอบหมายและติดตาม

ผลงานรวมทั้งให

ขอคิดเห็น 

(Feedback) 

5 

  

5.1 พยายามทําความเขาใจ

ปญหาหรือความตองการ 

ที่แทจริงของผูอ่ืนเพื่อให

สามารถจัดทําแนวทางในการ

พัฒนาศักยภาพ สุขภาวะ

หรือทัศนคติที่ดีอยางยั่งยืนได 

Training Class   Group Discussion        

Case Study 

 - การแกปญหาและการตัดสินใจ   

 - การทํางานเปนทีม                        

 - การพัฒนานักบริหารระดับสูง    

 - เขาใจปญหาและวิธีการ

แกไขปญหา 

 - ทีมมีความเขมแข็ง

สามัคคี                               

แบบสอบถามความ 

พึงพอใจวิธีการที่ใช 

ในการแกปญหา 

รับฟงผลการวิเคราะห

ปญหา ความตองการ

และใหคําปรึกษา

แนะนํา 

5.2 คนควาสรางสรรควิธีการ

ใหมๆในการพัฒนาศักยภาพ 

สุขภาวะ หรือทัศนคติที่ดี  

ซ่ึงตรงกับปญหาหรือความ

ตองการที่แทจริงของผูอ่ืน 

Skill Based 

Practice/  

Self - Study 

On The Job 

Site Visit 

Internet 

 - การสรางนวัตกรรมใหมในการ 

พัฒนาศักยภาพ สุขภาวะ หรือ

ทัศนคติ                                 

 - ดูงานเอกชนภายในประเทศ 

จํานวนเทคโนโลยีและ

วิธีการใหมๆ ที่เกิดขึ้น

ภายในองคกร 

การนํานวัตกรรมใหม 

มาใช 

สนับสนุนใหทดลอง

และนํานวัตกรรมมาใช 

      
 

  



 

----- แนวทางการพัฒนาบุคลากรตามสมรรถนะ  ----- [ 13 ] 

การสืบเสาะหาขอมูล (Information Seeking) 

ชื่อสมรรถนะ : การสืบเสาะหาขอมูล (Information Seeking) 

คําจํากัดความ : ความใฝรูเชิงลึกที่จะแสวงหาความรูเก่ียวกับสถานการณ ภูมิหลัง ประวัติความเปนมา ประเด็นปญหา หรือเรื่องราวตางๆ ที่เก่ียวของหรือจะเปนประโยชนในการปฏิบัติงาน                                                         

ระดับ 
ลําดับ

ยอย 
ตัวช้ีวัดเชิงพฤติกรรม รูปแบบการเรียนรู 

เคร่ืองมือ 

ในการเรียนรู 
เนื้อหาโดยยอ พฤติกรรมที่คาดหวัง 

รูปแบบการ

ประเมินผล 

บทบาท

ผูบังคับบัญชา 

1 1.1 ใชขอมูลที่มีอยู หรือหาจาก

แหลงขอมูลที่มีอยู 

 Skill Based 

Practice Training 

Class 

Self - Study 

Mentoring / 

Coaching  

Internet/Intranet 

 - หัวหนางานใหคําแนะนํา โดย

ใกลชิด และให Feedback เก่ียวกับ

ขอมูลที่พนักงานหาได 

 - พนักงานคนหาขอมูลผานทาง 

Internet/Intranet ตามที่ 

ผูบังคับบัญชามอบหมาย และเม่ือ 

ไดขอมูลมาแลว ก็สรุปทํารายงาน

เสนอผูบังคับบัญชา 

ใหขอมูลตรงตามความ

ตองการ ครบถวน และ

ถูกตองสามารถนําขอมูล

ไปใชประโยชนได 

รายงาน 1 เลม เปนที่ปรึกษาและ 

ใหคําแนะนําตางๆ 

และติดตามผลงาน 

1.2 ถามผูเก่ียวของโดยตรงเพื่อให

ไดขอมูล 

Skill Based 

Practice 

Mentoring / 

Coaching   

ผูเก่ียวของกับขอมูลใหคําแนะนํา

เก่ียวกับแหลงและวิธีการคนหา

ขอมูล 

ไดขอมูลตรงตามความ

ตองการและทราบ

แนวทางในการคนหา

ขอมูลดวยตนเอง 

ในอนาคต 

ประเมินผลการ

ปฏิบัติงานจากขอมูล 

ที่ไดรับ 

ใหคําแนะนําและ

ตรวจสอบขอมูล และ

ให Feedback แก

ผูใตบังคับบัญชา 

2 2.1 สืบเสาะคนหาขอมูลดวย

วิธีการที่มากกวาเพียงการตั้ง

คําถามพื้นฐาน 

Skill Based 

Practice 

Coaching ผูบังคับบัญชาการแนะนําในการ

สืบคนขอมูล 

ไดขอมูลตรงตามความ

ตองการ ครบถวน และ

ถูกตอง สามารถนําขอมูล

ไปใชประโยชนได 

รายงาน 1 เลม ใหคําแนะนําและ

ตรวจสอบขอมูล  

Training Class       Classroom / 

Lecture 

จัดฝกอบรมหลักสูตรเทคนิคการ

สืบคนขอมูล 

ผานการทดสอบ 

         

         

         

 



 

----- แนวทางการพัฒนาบุคลากรตามสมรรถนะ  ----- [ 14 ] 
การสืบเสาะหาขอมูล (Information Seeking) 

ช่ือสมรรถนะ : การสืบเสาะหาขอมูล (Information Seeking) 

ระดับ 
ลําดับ

ยอย 
ตัวช้ีวัดเชิงพฤติกรรม รูปแบบการเรียนรู 

เคร่ืองมือ 

ในการเรียนรู 
เนื้อหาโดยยอ พฤติกรรมที่คาดหวัง 

รูปแบบการ

ประเมินผล 

บทบาท

ผูบงัคับบัญชา 

  2.2 สืบเสาะคนหาขอมูลจาก 

ผูที่ใกลชิดกับเหตุการณหรือ

เรื่องราวมากที่สุด 

Skill Based 

Practice 

Site visit ศึกษาดูงานนอกสถานที/่สวน

ราชการอ่ืน ที่มีผลงานดีเดน และ

กลับมาแบงปนประสบการณที่ได 

มีมุมมอง มีประสบการณ 

มีแนวคิดใหมๆ สามารถ 

กลับมาพฒันาหนวยงาน

ของตนเองใหดียิ่งขึ้น  

โครงการพัฒนา

ประสิทธิภาพของ

หนวยงาน 1 โครงการ 

ติดตามการทํางาน 

ของผูใตบังคับบัญชา

และคอยใหคําแนะนํา

ตาง ๆ Training Class Expert Briefing สงบุคคลที่จะพัฒนาเขารวมรับฟง 

ในการฝกอบรม 

3 3.1 ตั้งคําถามเชิงลึกในประเด็นที่

เก่ียวของอยางตอเน่ืองจนได

ที่มาของสถานการณ 

เหตุการณประเด็นปญหาหรือ

คนพบโอกาสที่จะเปน

ประโยชนตอการปฏิบัติงาน

ตอไป 

Training Class Expert Briefing สงเจาหนาที่รับฟงผูเชี่ยวชาญที่มี

ประสบการณในการตั้งคําถามเชิงลึก

มาถายทอดและสรุปแนวทางให

บุคลากรในหนวยงาน ฟงและ

บุคลากรจดบันทึกไวเพื่อนํามาทํา

เปนคูมือการปฏิบัติงานเรื่องดังกลาว 

บุคลากรในหนวยงาน 

มีความรูความเขาใจและ 

มีทักษะในการตั้งคําถาม

เชิงลึก และสามารถนํา

คําตอบที่ไดรับไปประยุกต

เปนแนวทางการปฏิบัติงาน

ตอไป 

บุคลากรสามารถ 

จัดทําคูมือการปฏิบัติ

เก่ียวกับการตั้งคําถาม

เชิงลึกได 1 คูมือ 

ติดตามการทํางาน 

ของผูใตบังคับบัญชา

และคอยใหคําแนะนํา

และแลกเปล่ียน

ประสบการณ กับ

ผูใตบังคับบัญชา 

Training Class Classroom / 

Lecture 

สงบุคลลเขารับการฝกอบรม

หลักสูตรเทคนิคการตั้งคําถามเชิงลึก

และมีบททดสอบใหปฏิบัติ 

บุคลากรที่เขาฝกอบรม

ผานการทดสอบใน

ระดับคะแนน 60% 

ขึ้นไป 

เขาสังเกตการณ 

ในการฝกอบรม 

3.2 แสวงหาขอมูลดวยการ

สอบถามจากผูรูขึ้นเพิ่มเติม  

ที่ไมไดมีหนาที่เก่ียวของ

โดยตรงในเรื่องน้ัน 

Training Class Expert Briefing สงเขารวมฟง Experience  Sharing 

ที่หนวยงานจัด 

มีการระดมสมองเพื่อ 

ไดขอมูลเชิงลึกที่สอดคลอง

และตรงตามความตองการ

ของหนวยงานอยางแทจริง 

ประเมินผลบุคลากร

จากการใช

แบบสอบถามหลัง

เสร็จส้ินการฝกอบรม

เชิงปฏิบัติการ 

เขาสังเกตการณใน

ระหวางการฝกอบรม

และวัดผลสําเร็จของ

การฝกอบรมโดย

มอบหมายใหปฏิบัติงาน

ในโอกาสตอไป 

   

 

    

 

  



 

----- แนวทางการพัฒนาบุคลากรตามสมรรถนะ  ----- [ 15 ] 
การสืบเสาะหาขอมูล (Information Seeking) 

ช่ือสมรรถนะ : การสืบเสาะหาขอมูล (Information Seeking) 

ระดับ 
ลําดับ

ยอย 
ตัวช้ีวัดเชิงพฤติกรรม รูปแบบการเรียนรู 

เคร่ืองมือ 

ในการเรียนรู 
เนื้อหาโดยยอ พฤติกรรมที่คาดหวัง 

รูปแบบการ

ประเมินผล 

บทบาท

ผูบังคับบัญชา 

4 4.1 วางแผนเก็บขอมูลอยางเปน

ระบบในชวงเวลาที่กําหนด 

Skill Based 

Practice 

Job/Project 

Assignment 

หัวหนามอบหมายงานใหพนักงาน 

ฝกวางแผนเก็บขอมูลอยางเปนระบบ

และจัดเปนระบบจัดเก็บขอมูล 

จัดเก็บขอมูลไดอยาง 

เปนระบบ 

ระบบการจัดเก็บขอมูล

ที่มีประสิทธิภาพ  

1 ระบบ 

รับฟง รับทราบระบบ

การจัดเก็บขอมูลอยาง

มีประสิทธิภาพและ

ถายทอดความรูไปยัง 

กลุมอ่ืนๆ 

      Training Class Expert Briefing เขาพบผูเชี่ยวชาญรับฟงการบรรยาย

การวางแผนเก็บขอมูลอยางเปน

ระบบ 

ไดรับความรูเก่ียวกับการ

จัดเก็บอยางเปนระบบ 

สามารถฝกปฏิบัติ 

ในการเขียนโปรแกรม

จัดเก็บขอมูลไดโดย

วัดผลจากผลการ

ทดสอบหลังจบ

หลักสูตร 

เผยแพร โปรแกรม 

การใชงานใหเพื่อน

รวมงานไดรับทราบ

และสามารถนําไป

ปฏิบัติได 

  4.2 สืบคนจากแหลงขอมูล 

ที่แตกตางจากกรณีปกติ

ธรรมดาโดยทั่วไป 

Training Class/ 

 Self – Study/ 

 Skill Based 

Practice 

Case Study 

Textbook  

Briefing 

Site Visit 

Coaching 

 - ศึกษาแนวทางการวางแผนเก็บ 

ขอมูลจากกรณีศึกษาที่หนวยงาน 

เห็นวาเหมาะสม 

- ศึกษาคนควาเพิ่มเติมจากเอกสาร/

หนังสือตางๆ ที่เก่ียวของ 

สรุปและนําเสนอขอมูล 

ที่ไดจากการวิเคราะห

กรณีศึกษา 

รายงาน 1 เลม แลกเปล่ียน

ประสบการณ 

ใหคําปรึกษาและ

ประเมินผลจาก

รายงานที่ทําขึ้น 

  4.3 ดําเนินการวิจัยพรอม

มอบหมายใหผูอ่ืนเก็บขอมูล

จากหนังสือพิมพ นิตยาสาร 

ระบบสืบคนโดยอาศัย

เทคโนโลยีสารสนเทศ 

ตลอดจนแหลงขอมูลอ่ืนๆ 

เพื่อประกอบการวิจัย 

Skill Based 

Practice Training 

Class        

Project 

Assignment 

Workshop/ 

Group Discussion 

มอบหมายคณะทํางานจัดเก็บขอมูล

เขารับการอบรมหลักสูตรการวิจัย 
 

มีขอมูลนําเสนอหนวยงาน

รายงานสรุปผลการประชุม 

รายงานผลการวิจัย  

1 เลม 

ติดตามการดําเนินงาน

ของผูใตบังคับบัญชา

และใหคําแนะนําตางๆ 



 

----- แนวทางการพัฒนาบุคลากรตามสมรรถนะ  ----- [ 16 ] 
การสืบเสาะหาขอมูล (Information Seeking) 

ช่ือสมรรถนะ : การสืบเสาะหาขอมูล (Information Seeking) 

ระดับ 
ลําดับ

ยอย 
ตัวช้ีวัดเชิงพฤติกรรม รูปแบบการเรียนรู 

เคร่ืองมือ 

ในการเรียนรู 
เนื้อหาโดยยอ พฤติกรรมที่คาดหวัง 

รูปแบบการ

ประเมินผล 

บทบาท

ผูบังคับบัญชา 

5 5.1 วางระบบการสืบคน รวมทั้ง

การมอบหมายใหผูอ่ืนคน

ขอมูลเพื่อใหไดขอมูลที่ทัน

เหตุการณอยางตอเน่ือง 

Skill Based 

Practice 

 Self Study   

Job Assignment/ 

Textbook/ 

Book Briefing 

มอบหมายใหเปนคณะทํางานจัดทํา

การวางระบบสืบคนของหนวยงาน

มอบหมายใหอานหนังสือเก่ียวกับ

วิธีการสืบคนขอมูล 

สามารถสรางระบบสืบคน

ที่สอดคลองกับความ

ตองการของหนวยงาน

และสามารถนําไปใช

ประโยชนไดจริง 

มีระบบการสืบคนขอมูล 

จํานวน 1 ระบบ 

สนับสนุนงบประมาณ

ในการจัดทําระบบ

สืบคนขอมูลให

คําแนะนําปรึกษาและ

ติดตามผลงาน 

         

         

         

         

         

         

         

         

         

         

         

         

         

         

    

 

  
 

  



 

----- แนวทางการพัฒนาบุคลากรตามสมรรถนะ  ----- [ 17 ] 
ความเขาใจผูอ่ืน (Interpersonal understanding) 

ชื่อสมรรถนะ : ความเขาใจผูอื่น (Interpersonal understanding) 

คําจํากัดความ : ความสามารถในการรับฟงและเขาใจความหมายตรง ความหมายแฝง ความคิด ตลอดจนสภาวะทางอารมยของผูที่ติดตอดวย                                                          

ระดับ 
ระดับ

ยอย 
ตัวช้ีวัดเชิงพฤติกรรม รูปแบบการเรียนรู 

เคร่ืองมือ 

ในการเรียนรู 
เนื้อหาโดยยอ พฤติกรรมที่คาดหวัง 

รูปแบบการ

ประเมินผล 

บทบาท

ผูบังคับบัญชา 

1 1.1 เขาใจความหมายที่ผูอ่ืน

ตองการส่ือสาร สามารถ 

จับใจความ สรุปเน้ือหา

เรื่องราวไดถูกตอง 

Training Class Workshop โดยเนน 

Class Study 

เทคนิคการฟงและการจับใจความ 

หลักสูตรการสรางสัมพันธภาพในงาน 

สามารถสรุปเน้ือหา

สาระสําคัญไดถูกตอง 

ครบถวน 

ประเมินจากการ

ปฏิบัติงานในหนาที่ 

สงใหไปเขารับการ

ฝกอบรม 

2 2.1 เขาใจทั้งความหมายและนัย

เชิงอารมณจากการสังเกต สี

หนา ทาทางหรือนํ้าเสียงของ

ผูที่ติดตอดวย 

Training Class  Role Play            

Group Discussion 

รวมกันวิเคราะหและประเมิน

ความรูสึกของตัวละครสมมุติ 

สามารถเขาใจความหมาย

ในทางอารมณ หรือความ

พึงพอใจของผูที่ส่ือสาร 

ประเมินจาการผล 

การแกไขปญหา 

เฉพาะหนาเม่ืออยู 

ตอหนาผูอ่ืน 

เปนที่ปรึกษาให

คําแนะนํา สอนเทคนิค

วิธีการในการจูงใจ 

3 3.1 เขาใจความหมายที่ไมได

แสดงออกอยางชัดเจนใน

กิริยา ทาทาง คําพูด หรือ

นํ้าเสียง 

Training Class Classroom  

Role Play 

การบรรยายใหความรูเก่ียวกับ

จิตวิทยา และฝกการวิเคราะหกิริยา 

ทาทาง คําพูด และนํ้าเสียง 

มีมนุษยสัมพันธสามารถ

ประสานงานกับผูอ่ืนได

อยางมีประสิทธิภาพ 

ประเมินผลจาก 

การปฏิบัติงานที่ไดรับ

มอบหมายไดเปน

ผลสําเร็จไมเกิดขอ

ขัดแยง 

เปนที่ปรึกษาให

คําแนะนํา กํากับดูแล 

3.2 เขาใจความคิด ความกังวล

หรือความรูสึกของผูอ่ืน แม

จะแสดงออกเพียงเล็กนอย 

3.3 สามารถระบุลักษณะนิสัย

หรือจุดเดนอยางใดอยางหน่ึง

ของผูที่ติดตอดวยได 

Training Class Classroom หลักสูตรการพัฒนาบุคลิกภาพ

หลักสูตรจิตวิทยา บุคลิกภาพและ

การพัฒนาบุคลิกภาพ 

มีบุคลิกภาพที่ดีขึ้น

สามารถส่ือสารกับผูอ่ืน 

ไดดี 

ประเมินผลจากการ

สังเกตพฤติกรรม 

สงเขารับการอบรม 

ใหคําแนะนําให  

Feed back 

พฤติกรรมที่เหมาะสม 

           

   

 

     
 

  



 

----- แนวทางการพัฒนาบุคลากรตามสมรรถนะ  ----- [ 18 ] 

ความเขาใจผูอ่ืน (Interpersonal understanding) 

ช่ือสมรรถนะ : ความเขาใจผูอ่ืน (Interpersonal understanding) 

ระดับ 
ลําดับ

ยอย 
ตัวช้ีวัดเชิงพฤติกรรม รูปแบบการเรียนรู 

เคร่ืองมือ 

ในการเรียนรู 
เนื้อหาโดยยอ พฤติกรรมที่คาดหวัง 

รูปแบบการ

ประเมินผล 

บทบาท

ผูบังคับบัญชา 

4 4.1 เขาใจนัยพฤติกรรมอารมณ

และความรูสึกของผูอ่ืน 

Training Class Classroom หลักสูตร การพัฒนาบุคลิกภาพ เขาใจอารมณและ

ความรูสึกของผูอ่ืน 

ประเมินผลจากการ

สังเกตพฤติกรรม 

สงเขารับการอบรม 

ใหคําแนะนํา 

ให Feed back 

พฤติกรรมที่เหมาะสม 

  4.2 ใชความเขาใจน้ันใหเปน

ประโยชนในการผูกมิตร  

นําความรูจักหรือติดตอ

ประสานงาน 

Skill Based 

Practice 

Coaching              

On The Job 

Training 

สนับสนุนใหมีการปฏิบัติงานที่ตอง

ติดตอประสานงานกับผูอ่ืนโดยมี

ผูบังคับบัญชาคอยแนะนําใกลชิด 

ประสานงานปฏิสัมพันธ

กับผูอ่ืนไดดี 

5 5.1 เขาใจถึงสาเหตุของ

พฤติกรรมหรือปญหา

ตลอดจนที่มาของแรงจูงใจ

ระยะยาวที่ทําใหเกิด

พฤติกรรมของผูอ่ืน 

Training Class Classroom  - หลักสูตรเทคนิคการประสานงาน

อยางมืออาชีพ 

 - กลยุทธในการสรางแรงจูงใจ 

สามารถเขาใจความหมาย

ตรง ความหมายแฝง 

ความคิดสภาวะทาง

อารมณของผูที่ติดตอดวย 

ประเมินจากผลการ

ปฏิบัติงาน 

สงใหไปเขารับการ

ฝกอบรม 

  5.2 เขาใจพฤติกรรมของผูอ่ืน 

จนสามารถบอกถึงจุดออน 

จุดแข็งและลักษณะนิสัย 

ของผูน้ันไดอยางถูกตอง 

         

         

         

         

         

         

      

 

  



 

----- แนวทางการพัฒนาบุคลากรตามสมรรถนะ  ----- [ 19 ] 
ความเขาใจองคกรและระบบราชการ 

ชื่อสมรรถนะ : ความเขาใจองคกรและระบบราชการ 

คําจํากัดความ : ความสามารถในการเขาใจความสัมพันธเชิงอํานาจตามกฎหมาย และอํานาจที่ไมเปนทางการ ในองคกรของตนและองคกรอ่ืนที่เก่ียวของเพื่อประโยชนในการปฎิบัติหนาที่ใหบรรลุเปาหมาย 

รวมทั้งความสามารถที่จะคาดการณไดวานโยบายภาครัฐ แนวโนมทางการเมือง เศรษฐกิจ สังคม เทคโนโลยี ตลอดจนเหตุการณ จะมีผลตอองคกรอยางไร 

ระดับ 
ระดับ

ยอย 
ตัวชี้วัดเชิงพฤติกรรม รูปแบบการเรียนรู 

เคร่ืองมือ 

ในการเรียนรู 
เนื้อหาโดยยอ พฤติกรรมที่คาดหวัง 

รูปแบบการ

ประเมินผล 

บทบาท

ผูบังคับบัญชา 

1 1.1 เขาใจโครงสรางองคกร  

สายการบังคับบัญชา กฎ 

ระเบียบ นโยบาย และ

ขั้นตอนการปฏิบัติงาน เพื่อ

ประโยชนในการปฎิบัติงาน

เพื่อประโยชนในการปฎิบัติ

หนาที่ราชการไดอยางถูกตอง 

Training Class 

Skill Based 

Practice 

Self - Study 

Classroom / 

Lecture 

Mentoring / 

Coaching 

Job Assignment     

e-Learning, 

Internet/Intranet 

 - หลักสูตร ปฐมนิเทศขาราชการ

ใหม  

 - มอบหมายใหไปศึกษาโครงสราง 

องคกร กฎ ระเบียบตางๆ 

 - มอบหมายใหไปศึกษาโครงสราง

องคกรภารกิจ บทบาทหนาที่ จาก

เวปไซต  

 

เขาใจโครงสรางองคกร

สายการบังคับบัญชา  

กฎ ระเบียบ และขั้นตอน

การปฎิบัติงานติดตอ

ประสานงานกับหนวยงาน 

ตางๆไดอยางถุกตอง 

 - ผลการปฎิบัติงาน 

 - ทําแบบทดสอบตอบ

คําถามไดอยางถูกตอง

ตามหลักเกณฑ 

มอบหมายให

คําแนะนํา และติดตาม

ผลการปฎิบัติงาน 

2 2.1 เขาใจสัมพันธภาพอยางไม

เปนทางการระหวางบุคคลใน

องคกร รับรูวาผูใดมีอํานาจ

ตัดสินใจหรือผูใดมีอิทธิพลตอ

การตัดสินใจในระดับตางๆ 

และนําความเขาใจน้ีมาใช

ประโยชนโดยมุงผลสัมฤทธ์ิ

ขององคกรเปนสําคัญ 

Skill Based 

Practice     

Work 

ShadowingMentor

ing/ Coaching               

 - ติดตามผูบังคับบัญชา คอยสังเกต

เทคนิค วิธีการตาง ๆ ที่ผูบังคับ 

บัญชาใชในการติดตอกับบุคคลอ่ืนๆ  

 - ผูบังคับบัญชา สอน ใหคําแนะนํา 

เปนพี่เล้ียง  

ขาใจสัมพันธภาพอยาง 

ไมเปนทางการระหวาง

บุคคลในองคกร รับรูวา

ผูใดมีอํานาจตัดสินใจหรือ

ผูใดมีอิทธิพลตอการ

ตัดสินใจในระดับตางๆ 

และนําความเขาใจน้ี 

มาใชประโยชนโดยมุง

ผลสัมฤทธ์ิขององคกร 

เปนสําคัญ 

สังเกตการณ ผูบังคับบัญชาให

คําปรึกษาและติดตาม

ผลงาน สอนงานให

คําแนะนํา 

    

 

 

  
 

  



 

----- แนวทางการพัฒนาบุคลากรตามสมรรถนะ  ----- [ 20 ] 
ความเขาใจองคกรและระบบราชการ 

ช่ือสมรรถนะ : ความเขาใจองคกรและระบบราชการ 

ระดับ 
ระดับ

ยอย 
ตัวช้ีวัดเชิงพฤติกรรม รูปแบบการเรียนรู 

เคร่ืองมือ 

ในการเรียนรู 
เนื้อหาโดยยอ พฤติกรรมที่คาดหวัง 

รูปแบบการ

ประเมินผล 

บทบาท

ผูบังคับบัญชา 

3 3.1 เขาใจประเพณีปฎิบัติ คานิยม 

และวัฒนธรรมของแตละ

องคกรที่เก่ียวของ รวมทั้ง

เขาใจวิธีการส่ือสารใหมี

ประสิทธิภาพ เพื่อประโยชน

ในการปฎิบัติหนาที่ราชการ  

 

Training Class 

Skill Based 

Practice  

Classroom / 

Lecture             

Site Visit     

หลักสูตรนักบริหารระดับกลาง 

ศึกษาดูงาน เรียนรูวัฒธรรมของ 

แตละองคกร รวมททั้งการส่ือสาร 

เพื่อประโยชนืในการปฎิบัติงาน 

เขาใจประเพณีปฎิบัติ 

คานิยม และวัฒนธรรม

ของแตละองคกรที่

เก่ียวของ รวมทั้งเขาใจ

วิธีการส่ือสารใหมี

ประสิทธิภาพ  

ผลการปฎิบัติงาน  - สงเขารับการอบรม

และติดตามผลงาน         

 - สงไปศึกษา ดูงาน 

องคกรอ่ืน และติดตาม

ผลงาน 

3.2 เขาใจขอจํากัดขององคกร  

รูวาส่ิงใดอาจกระทําไดหรือ 

ไมอาจกระทําใหบรรลุผลได 

Training ClassSkill 

Based Practice  

Brain Storming    

Group Activities/ 

Team Based 

Activities 

 - หลักสูตรการวิเคราะห

สภาพแวดลอมขององคกร  

 - มอบหมายใหเปนคระทํางาน 

ในการจัดทําแผน ของหนวยงาน

วิเคราะหจุดแข็ง จุดออน โอกาส 

ปญหา อุปสรรค ขององคกร 

 

สามารถวิเคราะห

สภาพแวดลอมองคกรได 

รายงานผลการ

วิเคราะห 

 - สงรายชื่อเขารับการ

อบรมและติดตาม

ผลงาน  

 - มอบหมายแตงตั้ง

เปนคณะทํางานและ

ติดตามผลงาน 

4 4.1 รับรูถึงความสัมพันธเชิง

อํานาจของผูมีบทบาทสําคัญ

ในองคกร เพื่อประโยชนใน

การผลักดันภารกิจตามหนาที่

รับผิดชอบใหเกิดประสิทธิผล 

Skill Based 

Practice  

Work Shadowing ติดตามผูบริหาร ผูบังคับบัญชาใน

การประชุมรวมกับหนวยงานตาง ๆ 

รับรูถึงความสัมพันธเชิง

อํานาจของผูมีบทบาท

สําคัญในองคกร เพื่อ

ประโยชนในการผลักดัน

ภารกิจตามหนาที่

รับผิดชอบใหเกิด

ประสิทธิผล 

ผลการปฎิบัติงาน มอบหมาย ติดตาม

แนะนํา 

 
     

 

  



 

----- แนวทางการพัฒนาบุคลากรตามสมรรถนะ  ----- [ 21 ] 
ความเขาใจองคกรและระบบราชการ 

ช่ือสมรรถนะ : ความเขาใจองคกรและระบบราชการ 

ระดับ 
ระดับ

ยอย 
ตัวช้ีวัดเชิงพฤติกรรม รูปแบบการเรียนรู 

เคร่ืองมือ 

ในการเรียนรู 
เนื้อหาโดยยอ พฤติกรรมที่คาดหวัง 

รูปแบบการ

ประเมินผล 

บทบาท

ผูบังคับบัญชา 

5 5.1 เขาใจสาเหตุพื้นฐานของ

พฤติกรรมองคกรใน

หนวยงานของตนและของ

ภาครัฐ โดยรวมตลอดจน

ปญหา และโอกาสที่มีอยู 

และนําความเขาใจน้ีมา

ขับเคล่ือนการปฎิบัติงานใน

สวนที่ตนดูแลรับผิดชอบอยู

อยางเปนระบบ 

 

Skill Based 

Practice  

Site Visit เขารวมรับฟง เปนตัวแทนของ 

สป.ก.ษ ในการแลกเปล่ียน

ประสบการณ กับหนวยงานอ่ืน 

สามารถขับเคล่ือนการ

ปฎิบัติงานขององคกรได

อยางสําเร็จอยางเปน

ระบบ 

ผลสําเร็จขององคกร

เปนไปตามตัวชี้วัดของ

คํารับรองการ

ปฎิบัติงาน 

มอบหมาย ติดตาม

แนะนํา 

  5.2 เขาใจประเด็นปญหาทาง

การเมืองเศรฐกิจ สังคมทั้ง

ภายในและภายนอกประเทศ

ที่มีผลกระทบตอนโยบาย

ภาครัฐและภารกิจขององคกร

เพื่อแปลงวิกฤติเปนโอกาส

กําหนดจุดยืนและทาทีตาม

ภารกิจในหนาที่ไดอยาง

สอดคลองเหมาะสมโดยมุง

ประโยชนของชาติเปนสําคัญ 

 

Training Class    Overseas Training หลักสูตร นักบริหารระดับสูงของ 

วปอ./สํานักงาน ก.พ. 

สามรถวางแผนบริหาร

จัดการองคกรปองกัน

ผลกระทบที่เกิดจาก

ปญหาทางการเมือง  

เศรฐกิจ สังคม ทั้งภายใน

และภายนอกประเทศ 

องคกรดําเนินการได

บรรลุเปาหมาย 

กํากับ ดูแล ปรึกษา

แนะนํา 

         

      
 

  



 

----- แนวทางการพัฒนาบุคลากรตามสมรรถนะ  ----- [ 22 ] 
การดําเนินการเชิงรุก (Proactiveness) 

ชื่อสมรรถนะ : การดําเนินการเชิงรุก (Proactiveness) 

คําจํากัดความ : การเล็งเห็นปญหาหรือโอกาสพรอมทั้งจัดการเชิงรุกกับปญหาน้ันโดยอาจไมมีใครรองขอ และอยางไมยอทอหรือใชโอกาสน้ันใหเกิดประโยชนตองาน ตลอดจนการคิดริเริ่มสรางสรรคใหม ๆ 

เก่ียวกับงานดวยเพื่อแกปญหา ปองกันปญหา หรือสรางโอกาสดวย                                                  

ระดับ 
ระดับ

ยอย 
ตัวช้ีวัดเชิงพฤติกรรม รูปแบบการเรียนรู 

เคร่ืองมือ 

ในการเรียนรู 
เนื้อหาโดยยอ พฤติกรรมที่คาดหวัง 

รูปแบบการ

ประเมินผล 

บทบาท

ผูบังคับบัญชา 

1 1.1 เล็งเห็นปญหา อุปสรรค และ

หาวิธีแกไขโดยไมรอชา 

Training Class      

Skill Based 

Practice 

Classroom         

Workshop            

Work Shadowing 

Coaching 

 - หลักสูตร Positive Thinking  

(คิดเชิงบวก) 

 - หลักสูตร การแกไขปญหาเฉพาะ

หนา 

สามารถเล็งเห็นปญหา

อุปสรรค และหาวิธีแกไข

ได                                        

 - สังเกตพฤติกรรม

การปฏิบัติงาน 

 - แบบประเมิน

พฤติกรรมเชิงบวก 

ใหขอมูลการอบรม

และสงชื่อเขารวม

กิจกรรม/อบรม 

1.2 เล็งเห็นโอกาสและไมรีรอที่

จะนําโอกาสน้ันมาใช

ประโยชนในงาน 

เห็นโอกาสและนําโอกาสน้ี 

มาใชประโยชนในงาน 

2 2.1 ลงมือทันทีเม่ือเกิดปญหา

เฉพาะหนาหรือในเวลาวิกฤต 

โดยอาจไมมีใครรองขอและ

ไมยอทอ 

 

Training Class    

Skill Based 

Practice 

  

Classroom          

Workshop            

Experience 

Sharing 

Feedback and 

Coaching 

  

หลักสูตร การแกไขปญหาเฉพาะหนา 

  

สามารถแกไขปญหา

เฉพาะหนาไดอยาง 

ทันการณ 

  

สังเกตพฤติกรรมแกไข

ปญหาเฉพาะหนาใน 

หนางาน ติดตามผล

การปฏิบัติงาน 

  

ใหขอมูลการอบรม

และสงชื่อเขารวม

กิจกรรม/ศึกษาอบรม 

  

  2.2 แกไขปญหาอยางเรงดวน 

ในขณะที่คนสวนใหญจะ

วิเคราะหสถานการณและ 

รอใหปญหาคล่ีคลายไปเอง 

 

         

         

 

 

 

 

 
    

 

  



 

----- แนวทางการพัฒนาบุคลากรตามสมรรถนะ  ----- [ 23 ] 
การดําเนินการเชิงรุก (Proactiveness) 

ช่ือสมรรถนะ : การดําเนินการเชิงรุก (Proactiveness) 

ระดับ 
ระดับ

ยอย 
ตัวช้ีวัดเชิงพฤติกรรม รูปแบบการเรียนรู 

เคร่ืองมือ 

ในการเรียนรู 
เนื้อหาโดยยอ พฤติกรรมที่คาดหวัง 

รูปแบบการ

ประเมินผล 

บทบาท

ผูบังคับบัญชา 

3 3.1 คาดการณและเตรียมการ

ลวงหนาเพื่อสรางโอกาสหรือ

หลีกเล่ียงปญหาที่อาจเกิดขึ้น

ไดในระยะส้ัน 

Training Class    

Skill Based 

Practice 

Classroom         

Workshop 

Site Visit 

Job/Project 

Assignment 

 - หลักสูตร การพัฒนาความคิด

สรางสรรค และการสรางนวัตกรรม 

 - Site Visit อยางนอย 1 ครั้ง 

สามารถคาดการณและ

เตรียมการลวงหนาเพื่อ

สรางโอกาส หรือ

หลีกเล่ียงปญหาที่อาจ

เกิดขึ้นในระยะส้ัน     

นําเสนอและถายทอด

การนําความคิด

สรางสรรคและการ

สรางนวัตกรรมเพื่อ

นํามาประยุกตใชใน

การสรางโอกาสหรือ

หลีกเล่ียงปญหาที่อาจ

เกิดขึ้นไดในระยะส้ัน 

แจงขอมูลดานการ

อบรมและสงรายชื่อ

เขารวมกิจกรรม/

ศึกษาอบรม 

3.2 ทดลองใชวิธีการที่แปลกใหม 

ในการแกไขปญหาหรือ

สรางสรรคส่ิงใหมใหเกิดขึ้น

ในวงราชการ 

สามารถใชวิธีการใหม 

ในการแกไขปญหาหรือ

สรางสรรคส่ิงใหมให

เกิดขึ้นในวงราชการ 

 

4 4.1 คาดการณและเตรียมการ

ลวงหนาเพื่อสรางโอกาสหรือ

หลีกเล่ียงปญหาที่อาจเกิดขึ้น

ไดในระยะปานกลาง 

Training Class/     

 Skill Based 

Practice 

Classroom         

Workshop           

Oversea Training 

Site Visit              

Coaching           

Book Briefing 

 - หลักสูตร ความคิดสรางสรรคและ

การสรางนวัตกรรม 

 - Site Visit อยางนอย 2 ครั้ง 

สามารถคาดการณและ

เตรียมการลวงหนาเพื่อ

สรางโอกาส หรือ

หลีกเล่ียงปญหาที่อาจ

เกิดขึ้นในระยะปานกลาง 

ทบทวนรูปแบบการ

ประเมินในระดับ 3 

เพื่อปรับปรุงและ

พัฒนาใหมี

ประสิทธิภาพมากขึ้น

หรือสรางสรรควิธีการ

ใหมในการแกไขปญหา 

แจงขอมูลดานการ

อบรมและสงรายชื่อ

เขารวมกิจกรรม/

ศึกษาอบรม 

4.2 คิดนอกระบบเพื่อหาวิธีการที่

แปลกใหมและสรางสรรคใน

การแกไขปญหาที่คาดวาจะ

เกิดขึ้นในอนาคต 

สามารถหาวีธีการที่แปลก

ใหมและสรางสรรคในการ

แกไขปญหาที่คาดวาจะ

เกิดขึ้น 

 

    

 

      
 

 

 

 

 



 

----- แนวทางการพัฒนาบุคลากรตามสมรรถนะ  ----- [ 24 ] 
การดําเนินการเชิงรุก (Proactiveness) 

ช่ือสมรรถนะ : การดําเนินการเชิงรุก (Proactiveness) 

ระดับ 
ระดับ

ยอย 
ตัวช้ีวัดเชิงพฤติกรรม รูปแบบการเรียนรู 

เคร่ืองมือ 

ในการเรียนรู 
เนื้อหาโดยยอ พฤติกรรมที่คาดหวัง 

รูปแบบการ

ประเมินผล 

บทบาท

ผูบังคับบัญชา 

5 5.1 คาดการณและเตรียมการ

ลวงหนาเพื่อสรางโอกาสหรือ

หลีกเล่ียงปญหาที่อาจเกิดขึ้น

ไดในอนาคต 

Self Study              

Skill Based 

Practice 

VCD                  

Textbook            

Project 

Assignment          

Job Rotation 

 - หนังสือการแกไขปญหาหรือสราง

โอกาสในระยะยาว 

 - VCD สามกก ฉบับผูบริหาร        

เปนคณะทํางานที่เก่ียวของกับ "การ

ดําเนินการเชิงรุก" 

สามารถคาดการณและ

เตรียมการลวงหนา เพื่อ

สรางโอกาสหรือหลีกเล่ียง

ปญหาที่อาจเกิดขึ้นได 

ในอนาคต           

 

แผนการปองกัน 

แกปญหาในอนาคต 

 - สอบถามแผนการ

ปองกัน/แกปญหา 

 - ใหคําปรึกษาแนะนํา 

  5.2 สรางบรรยากาศของการคิด

ริเริ่มใหเกิดขึ้นในหนวยงาน

และกระตุนใหเพื่อนรวมงาน

เสนอความคิดใหม ๆ ในการ

ทํางานเพื่อแกปญหาหรือ

สรางโอกาสในระยะยาว 

 สามารถสรางบรรยากาศ

ของการคิดริเริ่มใหเกิดขึ้น

ในหนวยงานและกระตุน

ใหเพื่อนรวมงานเสนอ

ความคิดใหมๆ ในการ

ทํางานเพื่อแกไขปญหา

หรือสรางโอกาสในระยะ

ยาว 

 

พฤติกรรมที่แสดง 

ใหเห็นถึงการสราง

บรรยากาศของการ

ริเริ่มใหเกิดขึ้นใน

หนวยงาน 

 - ประเมินผลโดยการ

สังเกตพฤติกรรม 

 - ใหคําปรึกษาแนะนํา 

                  

         

         

         

         

         

      

 

  



 

----- แนวทางการพัฒนาบุคลากรตามสมรรถนะ  ----- [ 25 ] 
การตรวจสอบความถูกตองตามกระบวนงาน 

ชื่อสมรรถนะ : การตรวจสอบความถูกตองตามกระบวนงาน 

คําจํากัดความ : ความใสใจที่จะปฎิบัติงานใหถูกตอง ครบถวน มุงเนนความชัดเจนของบทบาทหนาที่และลดขอบกพรองที่อาจเกิดจากสภาพแวดลอม โดยติดตาม ตรวจสอบการ ทํางานหรือขอมูลตลอดจน

พัฒนาระบบการตรวจสอบเพื่อความถูกตอง 

ระดับ 
ระดับ

ยอย 
ตัวช้ีวัดเชิงพฤติกรรม รูปแบบการเรียนรู 

เคร่ืองมือ 

ในการเรียนรู 
เนื้อหาโดยยอ พฤติกรรมที่คาดหวัง 

รูปแบบการ

ประเมินผล 

บทบาท

ผูบังคับบัญชา 

1 1.1 การใหขอมูลและบทบาทใน

การปฎิบัติงานมีความถูกตอง

ชัดเจน 

Skill Based 

Practice  

Feedback ปฐมนิเทศขาราชการใหมอบรม   

คอมพิวเตอรพื้นฐานดาน Word, 

Excel 

เขาใจความถูกตอง 

ของงาน 

แบบประเมินความรู

ความเขาใจในการ

ฝกอบรม 

Feedback/ 

Coaching 

1.2 ดูแลใหเกิดความเปนระเบียบ

ในสภาพแวดลอมการทํางาน 

 

1.3 ปฎิบัติตามกฎ ระเบียบและ

ขั้นตอนที่กําหนดอยาง

เครงครัด 

2 2.1 ตรวจทานงานในหนาที่ความ

รับผิดชอบอยางละเอียดเพื่อ

ความถูกตอง 

Skill Based 

Practice  

Feedback / 

Coaching 

 - มีการตรวจทานงาน  

 - มีพี่เล้ียงคอยดูแล 

ความถูกตองของงาน ดูแลการปฎิบัติงาน ใหคําแนะนํา 

3 3.1 ตรวจสอบความถูกตองของ

งานในหนาที่ความรับผิดชอบ

ของตนเอง 

Skill Based 

Practice  

Feedback / 

Coaching 

Mentoring 

 - มีการตรวจทานงาน 

 - มีพี่เล้ียงคอยดูแลใหคําแนะนํา 

ความถูกตองของงาน ดูแลการปฎิบัติงาน ใหคําแนะนํา 

3.2 ตรวจสอบความถูกตองของ

งานผูอ่ืนตามอํานาจหนาที่ที่

กําหนดโดย กฎหมาย กฎ 

ระเบียบ ขอบังคับที่เก่ียวของ 

 

 



 

----- แนวทางการพัฒนาบุคลากรตามสมรรถนะ  ----- [ 26 ] 
การตรวจสอบความถูกตองตามกระบวนงาน 

ช่ือสมรรถนะ : การตรวจสอบความถูกตองตามกระบวนงาน 

ระดับ 
ระดับ

ยอย 
ตัวช้ีวัดเชิงพฤติกรรม รูปแบบการเรียนรู 

เคร่ืองมือ 

ในการเรียนรู 
เนื้อหาโดยยอ พฤติกรรมที่คาดหวัง 

รูปแบบการ

ประเมินผล 

บทบาท

ผูบังคับบัญชา 

  3.3 ตรวจสอบความถูกตองตาม

ขั้นตอนและกระบวนงานทั้ง

ของตนเองและผูอ่ืนตาม

หนาที่ 

Skill Based 

Practice  

Feedback / 

Coaching 

Mentoring 

 - มีการตรวจทานงาน 

 - มีพี่เล้ียงคอยดูแลใหคําแนะนํา 

ความถูกตองของงาน 

 

ดูแลการปฎิบัติงาน 

 

ใหคําแนะนํา 

3.4 บันทึกรายละเอียดของ

กิจกรรมทั้งของตนเองและ

ผูอ่ืนเพื่อความถูกตอง 

Coaching  มีพี่เล้ียงคอยแนะนําดูแล ใหคําแนะนําปรึกษา

ติดตามผลงาน 

4 4.1 ตรวจสอบรายละเอียดความ

คืบหนาของโครงการตาม

กําหนดเวลา 

Skill Based 

Practice 

Feedback / 

Coaching 

มีการสอนงาน มีความถูกตองของงาน ดูแลการปฎิบัติงาน Coaching 

4.2 ตรวจสอบความถูกตอง

ครบถวนและคุณภาพของ

ขอมูล 

4.3 สามารถระบุขอบกพรองหรือ

ขอมูลที่หายไปและเพิ่มเติม

ใหครบถวนเพื่อความถูกตอง

ของงาน 

5 5.1 พัฒนาระบบการตรวจสอบ

เพื่อความถูกตองตามขั้นตอน

และเพิ่มคุณภาพของขอมูล 

Skill Based 

Practice 

Feedback / 

Coaching          

Job Assignment     

Project 

Assignment      

 - มีการตรวจทานงาน 

 - การสอนงาน 

 - มอบหมายงานเฉพาะตัวบุคคล 

 - มอบหมายโครงการงาน 

 - ความถูกตองของงาน 

 - การเขาใจงาน 

 - สามารถทํางานบรรลุ

ตามวัตถุประสงคที่วางไว 

ผลการปฎิบัติงาน ใหคําแนะนําและ

กํากับดูแล 

      
 

  



 

----- แนวทางการพัฒนาบุคลากรตามสมรรถนะ  ----- [ 27 ] 
ความยืดหยุนผอนปรน (Flexibility) 

ชื่อสมรรถนะ : ความยืดหยุนผอนปรน (Flexibility) 

     คําจํากัดความ : ความสามารถในการปรับตัวและปฎิบัติงานไดอยางมีประสิทธิภาพในสถานการณและกลุมคนที่หลากหลาย หมายความรวมถึงการยอมรับความเห็นที่แตกตางและปรับเปล่ียนวิธีการ  

เม่ือสถานการณเปล่ียนไป 

ระดับ 
ระดับ

ยอย 
ตัวช้ีวัดเชิงพฤติกรรม รูปแบบการเรียนรู 

เคร่ืองมือ 

ในการเรียนรู 
เนื้อหาโดยยอ พฤติกรรมที่คาดหวัง 

รูปแบบการ

ประเมินผล 

บทบาท

ผูบังคับบัญชา 

1 1.1 ปรับตัวเชากับสภาพการ

ทํางานที่ยากลําบากหรือไม

เอ้ืออํานวยตอการปฏิบัติงาน 

Training Class  Coaching ปฐมนิเทศขาราชการใหมเพื่อให

ความระเบียบของทางราชการความ

รับผิดชอบบทบาทหนาที่ของ

ขาราชการ ฯลฯ ใหความรูบทบาท

หนาที่เพิ่มเติม ทําความเขาใจและ

ปรับเปล่ียนแนวคิดที่ถูกตอง 

 ไดรับทราบบทบาทหนาที่

การเตรียมงานพรอม

ปฏิบัติราชการ  สามารถ

ปรับเปล่ียนแนวคิดเดิม 

ปรับปรุงแนวทางการ

ปฏิบัติงาน 

สังเกตพฤติกรรม 

สอบถามผูรวมงาน 

ใหคําแนะนํา 

2 2.1 ยอมรับและเขาใจความเห็น

ของผูอ่ืน 

Skill Based 

Practice  Training 

Class 

Group Activity/ 

Team Base 

Activity                

Workshop/ 

Brain Storming/ 

Group discussion 

มอบใหรวมเปนคณะทํางานโครงการ เพื่อใหมีความยอมรับ

ความคิดเห็น มติของกลุม 

ซ่ึงเปนรูปแบบของการ

ทํางานรวมกันมาใชปฏิบัติ 

สังเกตพฤติกรรม ใหคําแนะนํา 

2.2 เต็มใจที่จะเปล่ียนความคิด 

ทัศนคติเม่ือไดรับขอมูลใหม 

Training Class Classroom / 

Lecture 

หลักสูตรปรับทัศนคติในการ

ปฏิบัติงาน 

เพื่อใหมีความรูความ

ชํานาญงานในระดับที่

สูงขึ้น มีทัศนคติที่ดีและ 

มีความเชื่อม่ันในการ

ปฏิบัติงาน 

 

สังเกตพฤติกรรม 

สอบถามผูเก่ียวของ 

สงเขาอบรม  

ใหคําแนะนํา และ

ประเมินผล 

  

 

 

 

 

 

     
 

  



 

----- แนวทางการพัฒนาบุคลากรตามสมรรถนะ  ----- [ 28 ] 
ความยืดหยุนผอนปรน (Flexibility) 

ช่ือสมรรถนะ : ความยืดหยุนผอนปรน (Flexibility) 

     
ระดับ 

ระดับ

ยอย 
ตัวช้ีวัดเชิงพฤติกรรม รูปแบบการเรียนรู 

เคร่ืองมือ 

ในการเรียนรู 
เนื้อหาโดยยอ พฤติกรรมที่คาดหวัง 

รูปแบบการ

ประเมินผล 

บทบาท

ผูบังคับบัญชา 

3 3.1 มีวิจารณญาณในการใชกฎ 

ระเบียบ 

Training Class Classroom หลักสูตร เทคนิคและวิธีการปรับใช

กฎหมายการเกษตร- มอบหมายให

ศึกษาระเบียบกฎหมายดาน

การเกษตร 

รูระเบียบขอกฎหมาย 

ที่เก่ียวของดานการเกษตร

จนสามารถนําไป

ปฏิบัติงานอยางมี

ประสิทธิภาพ 

จากรายงานผลการ

ปฏิบัติงานและ  

Feedback ของ

เกษตรกร 

สงเขาอบรม  

ใหคําแนะนํา และ

ประเมินผล 

4 4.1 ปรับเปล่ียนวิธีการทํางาน Skill Based 

Practice   

Training Class 

Job Assignment เปนการมอบหมายใหผูรับผิดชอบ

ดําเนินงานภายใตการใหคําแนะนํา 

สอนงานของผูบังคับบัญชา 

 

ปรับเปล่ียนวิธีปฏิบัติงาน จากรายงานผล 

การปฏิบัติงาน 

ติดตาม 

ใหขอเสนอแนะ

มอบหมายงาน 

  4.2 ปรับขั้นตอนการทํางานเพื่อ

เพิ่มประสิทธิภาพของ

หนวยงาน 

Training Class Knowledge 

Experience 

Sharing 

Job Rotation 

Site Visit 

เปนการเพิ่มพูนความรูจากผูมี

ประสบการณที่ประเมินความสําเร็จ

เพื่อนํามาปรับใช 

เพื่อปรับเปล่ียนวิธี

ปฏิบัติงานหรือลดขั้นตอน

การปฏิบัติงาน 

จากผลการปฏิบัติงาน ใหคําแนะนํา  

สงเขาอบรม 

  5.1 ปรับแผนงานเปาหมายหรือ

โครงการเพื่อใหเหมาะสมกับ

สถานการณเฉพาะหนา 

Skill Based 

Practice   

Project 

Assignment 

Mentoring / 

Coaching  

Site Visit 

เปนการมอบหมายโครงการ  

การแนะนํา การติดตามตรวจเยี่ยม 

สอนงานของผูบังคับบัญชา 

ใหมีการปรับเปล่ียนวิธี

ปฏิบัติงาน เพื่อใหสอดรับ 

กับสถานการณที่เกิดขึ้น 

รายงานผลการ

ปฏิบัติงาน 

ใหคําแนะนํา  

สอนงาน  

มอบหมายงาน 

            

    

 

     
 

  



 

----- แนวทางการพัฒนาบุคลากรตามสมรรถนะ  ----- [ 29 ] 
ความยืดหยุนผอนปรน (Flexibility) 

ช่ือสมรรถนะ : ความยืดหยุนผอนปรน (Flexibility) 

     
ระดับ 

ระดับ

ยอย 
ตัวช้ีวัดเชิงพฤติกรรม รูปแบบการเรียนรู 

เคร่ืองมือ 

ในการเรียนรู 
เนื้อหาโดยยอ พฤติกรรมที่คาดหวัง 

รูปแบบการ

ประเมินผล 

บทบาท

ผูบังคับบัญชา 

  5.2 ปรับเปล่ียนโครงสรางหรือ

กระบวนงานเปนการเฉพาะ

กาล เพื่อใหรับกับ

สถานการณเฉพาะหนา 

Training Class Workshop/ 

Brain Storming 

Group Discussion 

Oversea Visit 

Training Project 

Assignment 

เปนการเรียนรูการมอบหมายงาน /

โครงการตองมีการระดมความคิด

รวมกันพิจารณา/ศึกษาดูงาน 

เพื่อใหสามารถ

ปรับเปล่ียนการบริหาร

จัดการของโครงการ 

ใหสอดคลองกับเหตุการณ

ที่เกิดขึ้น 

รายงานผลการ

ปฏิบัติงาน 

Feedback 

Coaching 

 

         

         

         

         

         

         

 

 

 

 

 

 

    

 

  



 

----- แนวทางการพัฒนาบุคลากรตามสมรรถนะ  ----- [ 30 ] 
ศิลปะการส่ือสารจูงใจ (Communication & Influencing) 

ชื่อสมรรถนะ : ศิลปะการสื่อสารจูงใจ (Communication & Influencing) 

คําจํากัดความ :  ความสามารถที่จะส่ือความดวยการเขียน พูด โดยใชส่ือตางๆ เพื่อใหผูอ่ืนเขาใจ ยอมรับ และสนับสนุนความคิดของตน 

ระดับ 
ระดับ

ยอย 
ตัวช้ีวัดเชิงพฤติกรรม รูปแบบการเรียนรู 

เคร่ืองมือ 

ในการเรียนรู 
เนื้อหาโดยยอ พฤติกรรมที่คาดหวัง  

รูปแบบการ

ประเมินผล 

บทบาท

ผูบังคับบัญชา 

1 1.1 นําเสนอขอมูลหรือความเห็น

อยางตรงไปตรงมา โดยยัง

มิไดปรับรูปแบบการนําเสนอ

ตามความสนใจและระดับ

ของผูฟง 

Self-Study Textbook มอบหมายใหศึกษา คูมือ/หนังสือ 

เรื่อง การติดตอส่ือสารตางๆ 

สรุปประเด็นหรือ

สาระสําคัญ และนําเสนอ

ความคิดเห็นอยาง

ตรงไปตรงมาใหกับ

ผูบังคับบัญชาและเพื่อน

รวมงานฟงไดดวยทาที 

ที่สุภาพ 

ประเมินพฤติกรรม

กอนและหลังการ

พัฒนาโดยการสังเกต 

ใหคําแนะนํา และ 

Feedback พฤติกรรม

ที่เหมาะสมในการ

ส่ือสาร 

Training Class Classroom หลักสูตร การส่ือสารที่มี

ประสิทธิภาพ 

ใหขอมูลดานการ

อบรม ใหคําแนะนํา

ตางๆ และสงเขารับ

การอบรม 

Skill Based 

Practice 

On The Job 

Training  

มอบหมาย  

ติดตามผลงาน และ

คอยใหคําแนะนํา 

 

2 2.1 นําเสนอขอมูล ความเห็น

ประเด็น หรือตัวอยาง

ประกอบที่มีการเตรียมการ

อยางรอบคอบ เพื่อใหผูอ่ืน

เขาใจ ยอมรับ และสนับสนุน

ความคิดของตน 

Skill Based 

Practice 

 

Job Assignment มอบหมายใหรับผิดชอบในการ

เตรียมขอมูล ขาวสารที่จะนําเสนอ 

งานในหนาที่รับผิดชอบของตนเอง 

ทํารายงานผลขอมูล และ

นําเสนอขอมูลไดอยาง

ครบถวน ชัดเจน เปนที่

เชื่อถือและยอมรับจาก

ผูฟง 

ประเมินผลจาก 

การปฏิบัติงาน 

มอบหมาย  

ติดตามผลงาน และ

คอยใหคําแนะนํา 

Self-Study 

 

 

Internet / Intranet 

         

         

         

      
 

  



 

----- แนวทางการพัฒนาบุคลากรตามสมรรถนะ  ----- [ 31 ] 
ศิลปะการส่ือสารจูงใจ (Communication & Influencing) 

ช่ือสมรรถนะ : ศิลปะการส่ือสารจูงใจ (Communication & Influencing) 

ระดับ 
ระดับ

ยอย 
ตัวช้ีวัดเชิงพฤติกรรม รูปแบบการเรียนรู 

เคร่ืองมือ 

ในการเรียนรู 
เนื้อหาโดยยอ พฤติกรรมที่คาดหวัง  

รูปแบบการ

ประเมินผล 

บทบาท

ผูบังคับบัญชา 

3 3.1 ปรับรูปแบบการนําเสนอให

เหมาะสมกับความสนใจและ

ระดับของผูฟง 

Skill Based 

Practice 

Mentoring / 

Coaching 

ผูบังคับบัญชาสอนงานและให

คําแนะนํา หาเอกสารประกอบ  

เพื่อเปนแนวทางในการจัดทําส่ือ

ประกอบการถายทอดความรู 

แบบตางๆ 

นําเสนอขอมูลกระชับ  

ไดใจความ และเลือกส่ือ

ใหเหมาะสมในการ

นําเสนอ 

ประเมินผลจากผูฟง

ดวยแบบสอบถาม 

มอบหมาย  

ติดตามผลงานและ

คอยใหคําแนะนํา 

Training Class Workshop/  

Brain Storming/ 

Group Discussion 

หลักสูตร เทคนิคการนําเสนออยาง

มืออาชีพ 

ประเมินจากผลงาน  

การนําเสนอขอมูล 

สงเขารับการอบรม

ติดตามผลงานและ 

ใหคําแนะนํา 

 

3.2 คาดการณถึงผลการนําเสนอ 

และคํานึงถึงภาพลักษณของ

ตนเอง 

Skill Based 

Practice 

Job Assignment มอบหมายใหทําหนาที่นําเสนองาน

ของหนวยงาน 

นําเสนอขอมูลได

เหมาะสมและเกิดความ

ประทับใจตอผูฟง 

 

ประเมินจากผลงาน  

การนําเสนอขอมูล 

สงเขารับการอบรม

ติดตามผลงานและ 

ใหคําแนะนํา 

4 4.1 วางแผนการนําเสนอโดย

คาดหวังวาจะสามารถจูงใจ

ใหผูอ่ืนคลอยตาม 

Skill Based 

Practice 

Job Assignment มอบหมายใหเปนผูนําเสนอในงานที่

รับผิดชอบของหนวยงาน 

 

มีแผนการนําเสนอและมี

การเตรียมการ ซักซอม

เทคนิคการจูงใจผูฟง 

ภายใตสถานการณจําลอง 

เชน เพื่อนรวมงาน หรือ 

ตอหนาผูบังคับบัญชา 

ประเมินผลจากผูฟง

ดวยแบบสอบถาม 

ติดตามผลงานและ 

ใหคําแนะนํา 

Training Class Workshop/  

Brain Storming/ 

Group Discussion 

หลักสูตร เทคนิคการนําเสนออยาง

มืออาชีพ 

         

    

 

 

  
 

  



 

----- แนวทางการพัฒนาบุคลากรตามสมรรถนะ  ----- [ 32 ] 
ศิลปะการส่ือสารจูงใจ (Communication & Influencing) 

ช่ือสมรรถนะ : ศิลปะการส่ือสารจูงใจ (Communication & Influencing) 

ระดับ 
ระดับ

ยอย 
ตัวช้ีวัดเชิงพฤติกรรม รูปแบบการเรียนรู 

เคร่ืองมือ 

ในการเรียนรู 
เนื้อหาโดยยอ พฤติกรรมที่คาดหวัง 

รูปแบบการ

ประเมินผล 

บทบาท

ผูบังคับบัญชา 

  4.2 ปรับแตละขั้นตอนของการ

ส่ือสาร นําเสนอ และจูงใจให

เหมาะสมกับผูฟงแตละกลุม 

หรือแตละราย 

Skill Based 

Practice 

Work Shadowing ติดตามผูบังคับบัญชาหรือวิทยากรที่

มีความสามารถในการนําเสนอไดดี 

เพื่อเรียนรูเทคนิคการนําเสนอ 

ปรับขั้นตอนการนําเสนอ

โดยการสรางรูปแบบ  

การนําเสนอที่ แปลกใหม 

และดึงดูดความสนใจของ

ผูฟงแตละกลุม 

สรุปประเมินผล 

การเปล่ียนแปลง

พฤติกรรมหลังจาก 

การพัฒนา 

สงเขารับการฝกอบรม

และติดตามผลงาน 

Self-Study VCD ศึกษา VCD ขั้นตอนการนําเสนอที่มี

ประสิทธิภาพ 

  4.3 คาดการณและพรอมที่จะ

รับมือกับปฏิกิริยาทุกรูปแบบ

ของผูฟงที่อาจเกิดขึ้น 

Skill Based 

Practice Self-

Study 

Work Shadowing 

VCD 

 - ติดตามผูบังคับบัญชาหรือวิทยากร

ที่มีความสามารถในการนําเสนอไดดี 

เพื่อเรียนรูเทคนิคการนําเสนอศึกษา 

 - VCD ขั้นตอนการนําเสนอที่มี

ประสิทธิภาพ 

คาดการณ และเตรียมการ

รับมือกับปฏิกิริยาของ

ผูฟงพลิกแพลงรูปแบบ

การนําเสนอไดตาม

สถานการณและภาวะ

อารมณของผูฟง 

สรุปประเมินผล 

การเปล่ียนแปลง

พฤติกรรมหลังจาก 

การพัฒนา 

มอบหมาย  

ติดตามผลงาน  

และใหคําแนะนํา  

5 5.1 แสวงหาผูสนับสนุน เพื่อเปน 

แนวรวม ในการผลักดัน

แนวคิด แผนงาน โครงการ 

ใหสัมฤทธ์ิผล 

Training Class Classroom หลักสูตร จิตวิทยามวลชน 

(ศิลปะการโนมนาวใจมวลชน) 

ใชทักษะการโนมนาวใจ

มวลชนเพื่อผลักดันใหเกิด

เปนแนวคิดโครงการตางๆ 

รายงานสรุปผล สงเขารับการฝกอบรม

และติดตามผลงาน 

5.2 ใชความรูเก่ียวกับจิตวิทยา

มวลชน ใหเปนประโยชน 

ในการส่ือสารจูงใจ 

Skill Based 

Practice 

Site Visit ศึกษาดูงานในหนวยงานตนแบบของ

ภาครัฐหรือเอกชน 

เกิดมุมมองดานจิตวิทยา

มวลชนในหลากหลายมิติ

และนําไปประยุกตใชใน

การปฏิบัติงานไดดียิ่งขึ้น 

ประเมินพฤติกรรม 

หลังการอบรมและ

ศึกษาดูงาน 

สงไปศึกษาดูงาน 

Project 

Assignment 

ประเมินผลงาน 

โดยผูบังคับบัญชา 

มอบหมาย 

และติดตามงาน 

Job Assignment การพูดโดยใชจิตวิทยา 

 

 

     
 

  



 

----- แนวทางการพัฒนาบุคลากรตามสมรรถนะ  ----- [ 33 ] 
สุนทรีภาพทางศิลปะ (Aesthetic Quality) 

ชื่อสมรรถนะ : สุนทรีภาพทางศิลปะ (Aesthetic Quality) 

คําจํากัดความ : ความซาบซ้ึงในอรรครสและเห็นคุณคาของงานศิลปะที่เปนเอกลักษณและมรดกของชาติ รวมถึงงานศิลปอ่ืนๆ และนํามาประยุกตในการสรางสรรคงานศิลปะของตนได 

ระดับ 
ระดับ

ยอย 
ตัวช้ีวัดเชิงพฤติกรรม รูปแบบการเรียนรู 

เคร่ืองมือ 

ในการเรียนรู 
เนื้อหาโดยยอ พฤติกรรมที่คาดหวัง 

รูปแบบการ

ประเมินผล 

บทบาท

ผูบังคับบัญชา 

1 1.1 เห็นคุณคาในงานศิลปะ 

ของชาติและศิลปะอ่ืน ๆ  

โดยแสดงความรักและ 

หวงแหนในงานศิลป 

Skill Based 

Practice   

Site Visit 

Work Shadow 

มอบหมายใหศึกษาดูงานในสถานที่

ตางๆ พิพิธภัณฑ หอศิลป 

จํานวนครั้งที่ไปดูงาน ความสําเร็จของงาน

เปนไปตามหลักเกณฑ

ที่หนวยงานกําหนด 

มอบหมาย สงใหไป

ศึกษาดูงาน 

1.2 สนใจที่จะมีสวนรวมในการ

เรียนรูติดตามหรือสราง 

งานศิลปะแขนงตาง ๆ 

Job Assignment มอบหมายใหคนหางานศิลปะทาง

อินเตอรเน็ต 

รายงานผลความกาวหนา

จากการคนหา 

สังเกตพฤติกรรม มอบหมายงาน ติดตาม

และประเมินผลงาน 

1.3 ฝกฝนเพื่อสรางความชํานาญ

ในงานศิลปะของตนอยาง

สมํ่าเสมอ 

Job Assignment มอบหมายใหทํางานศิลปะตามหนาที่

ที่ไดรับผิดชอบ 

สามารถสรางสรรคผลงาน

ได 

สังเกตพฤติกรรมดูจาก

ผลงานที่ไดสรางสรรค 

มอบหมายงาน ติดตาม

และประเมินผลงาน 

2 2.1 แยกแยะความแตกตางของ

งานศิลปะรูปแบบตางๆ และ

อธิบายใหผูอ่ืนรับรูถึงคุณคา

ของงานศิลปะเหลาน้ันได 

Skill Based 

Practice   

Job Assignment มอบหมายใหเปนวิทยากรโดยสอน

งานดานศิลปะจากประสบการณการ

ทํางานจริง ๆ ใหกับเพื่อนรวมงาน 

จํานวนครั้งที่ใหความรู 

เพื่อนรวมงาน 

ประเมินผล 

แบบสอบถาม 

มอบหมายงาน 

ติดตาม/ ประเมินผล 

2.2 เขาใจรูปแบบและจุดเดน 

ของงานศิลปะรูปแบบตางๆ 

และนําไปใชในงานศิลปะ 

ของตนได 

Skill Based 

Practice   

Job Assignment มอบหมายใหวิเคราะหจุดเดนของ

ศิลปะรูปแบบตาง ๆ สรุปเปน

สาระสําคัญเพื่อสรางผลงานของ

ตนเอง 

ผลงานศิลปะอยางนอย  

3 ชิ้น 

จากผลงานที่ได

สรางสรรค 

มอบหมายงานและ 

ใหคําแนะนําอยาง

เหมาะสม 

2.3 สามารถายทอดคุณคาในเชิง

ศิลปะเพื่อใหเกิดการอนุรักษ

ในวงกวาง 

Training Class Experience 

Sharing 

จัดเวทีสําหรับแลกเปล่ียนเรียนรู 

ใหทันเพื่อนรวมงาน 

สรุปผลการแลกเปล่ียน

เรียนรูคูมือการปฏิบัติงาน 

สําหรับองคกร 

ประเมินผลความ 

พึงพอใจ 

รับฟงการสรุปความรู 

 
     

 
  



 

----- แนวทางการพัฒนาบุคลากรตามสมรรถนะ  ----- [ 34 ] 
สุนทรีภาพทางศิลปะ (Aesthetic Quality) 

ช่ือสมรรถนะ : สุนทรีภาพทางศิลปะ (Aesthetic Quality) 

ระดับ 
ระดับ

ยอย 
ตัวช้ีวัดเชิงพฤติกรรม รูปแบบการเรียนรู 

เคร่ืองมือ 

ในการเรียนรู 
เนื้อหาโดยยอ พฤติกรรมที่คาดหวัง 

รูปแบบการ

ประเมินผล 

บทบาท

ผูบังคับบัญชา 

3 3.1 นําอิทธิพลของงานศิลปะยุค

สมัยตางๆ มาเปนแรง 

บันดาลใจในการสรางสรรค

งานศิลปะของตน 

Skill Based 

Practice   

Job Assignment มอบหมายใหศึกษาคนควางานศิลปะ

ในยคุตางๆ เพื่อรังสรรคงานศิลปะ 

ในแบบของตน 

คนหาผลงานศิลปะ 

อยางนอย 2 ยุคสมัย 

สรุปรายงานผล

การศึกษาคนควา 

สอนงานใหคําแนะนํา

อยางเหมาะสม 

3.2 ประยุกตความรูและ

ประสบการณในงานศิลปะมา

ใชในการสรางสรรค 

งานศิลปะของตน 

Skill Based 

Practice   

Job Assignment 

Textbook  

Internet /Intranet 

มอบหมายใหผลิตผลงานทีไ่ดจาก

การคนควาในยุคสมัยตางๆ มาผลิต

เปนผลงานศิลปะในแบบของตน 

ผลิตผลงานศิลปะอยาง

นอย 1 ชิ้น 

ประเมินจากผลงานที่

ไดสรางสรรค 

ใหคําแนะนํา

ขอเสนอแนะ 

อยางเหมาะสม 

4 4.1 ประยุกตคุณคาและลักษณะ

เดนของงานศิลปะยุคตางๆ 

มาใชในการรังสรรคผลงาน 

และเปนแรงบันดาลใจใหผูอ่ืน

เกิดจิตสํานึกในการอนุรักษ

งานศิลปะ 

Training Class Expert Briefing  - มอบหมายใหเขารวม CoP ทั้ง

ภายใน/ภายนอกหนวยงานเพื่อ

ถายทอดแลกเปล่ียนเรียนรู

ประสบการณ 

 - เขียนแรงบันดาลใจเปนบทความ

ลงนิตยาสาร/ หนังสือพิมพ 

CoP อยางนอย 2 ครั้ง ประเมินผลงาน มอบหมาย 

และติดตามผลงาน 

4.2 นําศาสตรทางศิลปะหลาย

แขนง มาผสมผสานเพื่อ

สรางสรรคผลงานที่แตกตาง 

Self - Study Internet/Intranet มอบหมายใหคนหาทาง Internet  

ในชั้นสูงขึ้น 

สรุปรายงานผล 

การคนควา 

 ประเมินผลงาน รับฟงสรุปความรู 

ที่ไดจากการคนควา 

5   รังสรรคงานศิลปะที่มี

เอกลักษณเฉพาะตนที่เปน 

ที่ยอมรับไมวาจะเปนการ

รังสรรคงานแนวใหมหรือ

อนุรักษไวซ่ึงงานศิลปะดั้งเดิม 

Skill Based 

Practice   

Job Assignment มอบหมายใหผลิตผลงานที่บงบอก

ความเปนเอกลักษณเฉพาะของตน 

จัดนิทรรศการหรือรวม

แสดงผลงานไปหอศิลป

อยางนอย 1 ครั้ง 

ประเมินจากผลงานที่

รวมจัดนิทรรศการ 

มอบหมาย 

และติดตามผลงาน 

      

 

  



 

----- แนวทางการพัฒนาบุคลากรตามสมรรถนะ  ----- [ 35 ] 

ความม่ันใจในตนเอง (Self Confidence) 

ชื่อสมรรถนะ : ความมั่นใจในตนเอง (Self Confidence) 

คําจํากัดความ :  ความม่ันใจในความม่ันใจในความสามารถ ศักยภาพและการตัดสินใจของตนที่จะปฏิบัติงานใหผลหรือเลือกวิธีที่ทีประสิทธิภาพในการปฏิบัติงานหรือแกไขปญหาสําเร็จลุลวง 

ระดับ 
ระดับ

ยอย 
ตัวช้ีวัดเชิงพฤติกรรม รูปแบบการเรียนรู 

เคร่ืองมือ 

ในการเรียนรู 
เนื้อหาโดยยอ พฤติกรรมที่คาดหวัง 

รูปแบบการ

ประเมินผล 

บทบาท

ผูบังคับบัญชา 

1 1.1 ปฏิบัติงานไดโดย อาจไมตอง

มีการกับกับดูแลใกลชิด 

Self Study คูมือการปฏิบัติงาน ศึกษาคูมือการปฏิบัติงาน ความถูกตองของงาน   ผลการปฏิบัติงาน  ติดตามผลงาน  

ใหคําแนะนํา  

1.2 ตัดสินใจเองไดในภารกิจ

ภายใตขอบเขตอํานาจหนาที่

รับผิดชอบของงาน 

2 2.1 กลาตดัสินใจในเรื่องที่เห็นวา

ถูกตองแลวในหนาที่แมจะมีผู

ไมเห็นดวยอยูบางก็ตาม 

Training Class      Classroom  หลักสูตร การทํางานเปนทีม สามารถทํางานรวมกับ

ผูอ่ืนได 

สังเกตุพฤติกรรม สงชื่อเขารวมอบรม 

2.2 แสดงออกอยางม่ันใจในการ

ปฏิบัติหนาที่ แมอยูใน

สถานการณที่มีความไม

แนนอน 

หลักสูตร มุงผลสัมฤทธ์ิ กลาตัดสินใจในการ

ปฏิบัติงานโดยไมลังเล 

ผลการปฏิบัติงาน สังเกตและ 

ใหคําแนะนําติดตาม 

3 3.1 เชื่อม่ันในความรูความ 

สามารถและศักยภาพของตน

วาจะสามารถปฏิบัติหนาที่ 

ใหประสบผลสําเร็จได 

Skill Based 

Practice 

มอบหมายงาน ผูบังคับบัญชามอบหมายงาน 

ที่มีความยุงยาก ซบซอนมากขึ้น 

สามารถทํางานไดสําเร็จ

ตามที่ไดรับมอบหมาย 

ผลการปฏิบัติงาน ใหคําแนะนํา  

Feedback 

3.2 แสดงความม่ันใจอยาง

เปดเผยในการตัดสินใจหรือ

ความสามารถของตน 

Skill Based 

Practice 

Work Shadowing ติดตามผูบังคับบัญชาที่มี

ความสามารถเพื่อเรียนรู 

แสดงความม่ันใจในการ

ตัดสินใจ 

สังเกตุพฤติกรรม 

        

 

 

      
 

  



 

----- แนวทางการพัฒนาบุคลากรตามสมรรถนะ  ----- [ 36 ] 
ความม่ันใจในตนเอง (Self Confidence) 

ช่ือสมรรถนะ : ความม่ันใจในตนเอง (Self Confidence) 

ระดับ 
ระดับ

ยอย 
ตัวช้ีวัดเชิงพฤติกรรม รูปแบบการเรียนรู 

เคร่ืองมือ 

ในการเรียนรู 
เนื้อหาโดยยอ พฤติกรรมที่คาดหวัง 

รูปแบบการ

ประเมินผล 

บทบาท

ผูบังคับบัญชา 

4 4.1 ชอบงานที่ทายความสามรถ Skill Based 

Practice 

มอบหมายงาน มอบหมายงานใหมๆ ที่ทาทาย สามารถทํางานไดสําเร็จ ติดตามผลการ

ปฏิบัติงาน 

ใหคําแนะนําและ

ติดตามงาน 

4.2 แสดงความคิดเห็นของตน

เม่ือไมเห็นดวยกับ

ผูบังคบับัญชาหรือผูมีอํานาจ

หรือในสถานการณที่ขัดแยง 

Skill Based 

Practice 

Work Shadowing ติดตามผูบริหาร ผูบังคับบัญชา  

เพื่อศึกษาวิธีการแสดงความคิดเห็น

ตอผูอ่ืน 

กลาแสดงความคิดเห็น

อยางมีเหตุผล 

ประเมินจากพฤติกรรม ใหคําปรึกษา แนะนํา

และสอบถาม 

5 5.1 เต็มใจและรับอาสาปฏิบัติงาน

ที่ทาทายหรือมีความเส่ียงสูง 

Skill Based 

Practice 

Site Visit ศึกษาดูงานนอกสถานที่ที่มีผลงาน

ดีเดน 

มีมุมมองและ

ประสบการณใหมๆ ที่จะ

นํามาประยุกตใชในการ

ปฏิบัติงานที่ทาทาย 

ประเมินผลงาน สงไปศึกษาดูงาน 

5.2 กลายืนหยัดเผชิญหนากับ

ผูบังคับบัญชาหรือผูมีอํานาจ 

 

Self Study 

      

หนังสือ หลักสูตรหรือหนังสือเรื่องการส่ือสาร

โนมนาวจูงใจ 

กลาแสดงออกโนมนาว  

ใหผูอ่ืนเห็นดวยกับตน 

ประเมินจากพฤติกรรม ใหคําปรึกษาแนะนํา 

5.3 กลาแสดงจุดยืนของตนอยาง

ตรงไปตรงมาในประเด็นที่

เนนสาระสําคัญ 

Training Class Classroom  หลักสูตรหรือหนังสือเทคนิคการ

ประสานงานอยางมืออาชีพ 

 


