
การประชุม
ชี้แจงการปฏิบัติในการทดลองใช้แบบประเมินสมรรถนะหลัก

และแนวทางการด าเนินโครงการพัฒนาสมรรถนะปี 2563 -2565

วันที่ ๒๒ ก.ค. ๖๒ ณ ห้องประชุม กพ.ทบ. (๑)



ระเบียบวาระการประชุม
วาระที่ ๑ ประธานกล่าวเปิดการประชุม

วาระที่ ๒ กกศ.สพบ.กพ.ทบ. ช้ีแจง
o ความเป็นมาและวตัถุประสงค์ของโครงการพฒันาระบบสมรรถนะก าลงัพล ทบ.
o การช้ีแจงความก้าวหน้าของการด าเนินโครงการฯ
o การปฏิบัติของหน่วยน าร่องทดลองใช้แบบประเมินสมรรถนะหลกั

วาระที่ ๓ ทีป่ระชุมร่วมพจิารณา
o แผนการด าเนินโครงการฯ ในปีต่อไป
o แนวทางการทดสอบและพฒันาความรู้ตามสมรรถนะทีก่ าหนด และหน่วยรับผดิชอบ

วาระที่ ๔ เร่ืองอ่ืน ๆ

วาระที่ ๕ ประธานกล่าวสรุป และปิดการประชุม



วาระที่ ๑ 
ประธานกลาวเปดการประชุม

พล.ต.วีระกาญจน์  โล่ห์สถาพรพิพิธ
ผอ.สพบ.กพ.ทบ.



วาระที่ ๒ การชี้แจงของฝ่ายเลขาฯ

o ความเป็นมาและวัตถุประสงค์ของโครงการพัฒนาระบบสมรรถนะก าลังพล
ทบ.

o การชีแ้จงความก้าวหน้าของการด าเนินโครงการฯ
o การปฏิบัตขิองหน่วยน าร่องทดลองใช้แบบประเมินสมรรถนะหลัก
o แผนการด าเนินโครงการฯ ในปีต่อไป
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ท่ีมาของสมรรถนะ
• ปี ค.ศ.1970 ศาสตราจารย์ David C. McClelland แห่ง Harvard 

University ได้พัฒนาแนวคิดและเคร่ืองมือวิเคราะห์เปรียบเทยีบ
ระหว่างผู้ปฏบิัตงิานได้ตามมาตรฐาน (Standard) กับ
ผู้ปฏบิัตงิานสูงกว่ามาตรฐาน (Outstanding) พบข้อสรุปที่
น่าสนใจว่า

“ผู้ที่ท างานเก่ง ไม่ได้หมายถงึ ผู้ที่เรียนเก่ง”

• แต่ผู้ที่ประสบความส าเร็จในงาน คือ ผู้ที่สามารถประยุกต์ 
หลักการและส่ิงทีมี่อยู่ในตัวเอง ให้เป็นประโยชน์ต่อการ
ปฏบิัตงิานของตนเรียกได้ว่า ผู้น้ันมีสมรรถนะ (Competency)
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องค์ประกอบ Competency

K: Knowledge 

ความรู้

S: Skill

ทกัษะ

A: Attribute

คณุสมบตัิอ่ืนๆ

สะสมผ่านการเรียนรู้ ศึกษา ค้นคว้า

สะสมผ่านการฝึกฝน การ
ปฏิบตัิซ ้าแล้วซ ้าอกี

สะสมผ่านการหล่อหลอม
กล่อมเกลา จนเคยชินเป็น

นิสัย







หน่วยงานบริหารทรัพยากรบุคคลผู้บริหารระดับสูง

เจ้าหน้าที่/ผู้ปฏบัิตงิาน

ผู้อ านวยการ/หัวหน้างาน

ประโยชน์ของการน า Competency มาใช้บริหารทรพัยากรบคุคลในองคก์ร

• ทราบถงึทักษะ คุณลักษณะ 
(Competencies) ที่ต้องการของบุคลากรใน
ฝ่ายตน
• เป็นข้อมูลพืน้ฐานในการวางแผนการ
พัฒนาบุคลากรในฝ่าย
• ใช้เป็นปัจจัยในการพจิารณาสรรหา 
คัดเลือกบุคลากรให้ตรงกับคุณสมบัติของ
ต าแหน่งงานนัน้ๆ

• เช่ือมโยงกลยุทธ์กับรูปแบบการ
พัฒนาบุคลากร
• ช่วยให้องค์กรสามารถประเมินจุด
แขง็และจุดอ่อนของศักยภาพของ
ทรัพยากรในองค์กร เพื่อใช้ในการ
ก าหนดแผนเชงิกลยุทธ์ทัง้ในระยะ
สัน้และระยะยาว
• สามารถวัดผลได้ชัดเจน

• ระบุจุดแข็ง จุดอ่อนของตน ตลอดจนแผนการฝึกอบรม
และพัฒนาของตนได้อย่างชัดเจน

• ช่วยให้พนักงานเข้าใจถงึเส้นทางความก้าวหน้าสายอาชีพ
และการพัฒนาศักยภาพของตนเอง เพื่อให้ไปบรรลุ
เป้าหมายได้อย่างชัดเจน

• มีกรอบมาตรฐานในการวัดผลทกัษะความสามารถได้
อย่างชัดเจน

• ภาพรวมของ Competencies ของทัง้
องค์กร

• สามารถวิเคราะห์ความจ าเป็นในการ
ฝึกอบรมและพัฒนาบุคลากรใน
องค์กร ได้อย่างมีประสิทธิภาพ

• เพิ่มประสิทธิภาพของกระบวนการ
บริหารทรัพยากรบุคคลต่างๆ อาทิ
การสรรหา คัดเลือก การประเมิน
ทกัษะ การวางแผนความก้าวหน้าใน
สายอาชีพ เป็นต้น



สรุปความส าคัญของสมรรถนะกับการบริหารจัดการทรัพยากรบุคคลขององค์กร



ประเภทสมรรถนะ

Core Competency 
สมรรถนะหลัก

Managerial Competency 
สมรรถนะทางการบริหาร

Functional Competency 
สมรรถนะในการ

ปฏิบัตงิาน

คุณลักษณะเชิงพฤตกิรรมที่ทุกคนในองค์กรจ าเป็นต้องมี 
เป็นพืน้ฐานที่จะช่วยสนับสนุนให้องค์การบรรลุเป้าหมาย 
ตามวสัิยทัศน์ได้ที่ก าหนดไว้ 

คุณลักษณะเชิงพฤตกิรรมด้านการบริหารจัดการที่
จ าเป็นส าหรับบุคลากรที่มีหน้าที่ในระดับบริหาร 
จัดการ เพื่อให้งานบรรลุเป้าหมายที่ก าหนดไว้

คุณลักษณะเชิงพฤตกิรรมที่บุคลากรแต่ละต าแหน่งหน้าที่
จ าเป็นต้องมี เพื่อใช้ในการปฏบิัตหิน้าที่บรรลุเป้าหมายที่ 
วางไว้ 
* แต่ละต าแหน่งหน้าที่จะแตกต่างกัน



สาระส าคญัของหมวด ๕ คือ
o หน่วยงานภาครัฐต้อง

วางแผนบริหารจัดการ และ
พฒันาก าลงัพลให้สอดคล้อง
กบัสมรรถนะที่องค์กร
ต้องการในการปฏิบัติงาน 











ระบบสมรรถนะของ ทร.
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ผู้บังคับบัญชา
เป็นผู้ประเมิน 

ผู้บังคับบัญชาและเพื่อนร่วมงาน
เป็นผู้ประเมิน 
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ระบบการประเมินสมรรถนะก าลงัพล ทอ.







ระบบการประเมินสมรรถนะก าลงัพล ทอ.





ความเป็นของโครงการพัฒนาระบบสมรรถนะก าลังพล ทบ.



ยุทธศาสตร์ชาติ ๒๐ ปี
(๖ ยุทธศาสตร์)

โครงการพัฒนา
สมรรถนะก าลังพล ทบ.

ยุทธศาสตร์ปรับสมดุลและพัฒนาระบบ
การบริหารจัดการภาครัฐ

มั่นคง, มั่งคั่ง, ยั่งยืน

- ปรับปรุงโครงสร้าง บทบาท ภารกิจ
- พัฒนาระบบบริหารจัดการก าลังพล

และระบบการให้บริการฯ
- ต่อต้านการทุจริตและประพฤติมิชอบ

รูปแบบสมรรถนะ 
[Knowledge, Skills, Attributes]

(Core Competency, 
Managerial Competency, 
Function Competency)

พัฒนาและเสริมศักยภาพก าลังพล

นโยบาย THAILAND ๔.๐

ยุทธศาสตร์ด้านความมั่นคง

แผนแม่บทปฏิรูป กห. ๖๐-๖๕

แผนยุทธศาสตร์การ
พัฒนาระบบราชไทย/

PMQA

ก.พ.ร.

แผนพัฒนาฯ ฉบับ ๑๒

- การเสริมสร้างความมั่นคงแห่งชาติ
เพื่อการพัฒนาประเทศ สู่ความมั่นคง
และยั่งยืน

- การบริหารจัดการในภาครฐั การป้องกัน
การทุจริตประพฤติมชิอบและธรรมาภิบาล
ในสังคมไทย

Smart Soldier

นโยบาย ผบ.ทบ.๖๐

วิสัยทัศน์ ทบ. (๖ ยุทธศาสตร์)
มีศักยภาพ มีความทันสมัย เป็นที่เช่ือมั่นของประชาชน

เป็นหนึ่งใน ทบ.ช้ันน าของภูมิภาค

แผนกลยุทธ์การพัฒนาและบริหารก าลังพล ทบ.๖๐-๖๔

พ.ร.ฎ.ว่าด้วยการบริหาร
กิจการบ้านเมืองท่ีดี

๒๕๔๖ ม.๙

พ.ร.บ.ระเบียบราชการแผ่นดิน

ก าเนิด

ก าเหนด

ก าเนิด

สอดคล้อง

สอดคล้อง

ก าเนิด

สอดคล้อง

เป็นส่วนหน่ึง

ก าเนิด

อ้างถึง

ใช้กรอบแนวทาง

ปฏิบัติตาม

ก าเนิด

ก าเนิด

แผนผังยุทธศาสตร์การขับเคลื่อน
โครงการพัฒนาสมรรถนะก าลงัพล ทบ.

ก าเหนด



ความเป็นของโครงการพัฒนาระบบสมรรถนะก าลังพล ทบ.

❑ ผบ.ทบ. (ผช.ผบ.ทบ.(1) รับค าสั่ง ฯ) ได้กรุณาอนุมัติโครงการพัฒนาระบบสมรรถนะก าลังพล ทบ. 
ระยะเวลาด าเนินโครงการฯ 3 ปี ตั้งแต่ปี พ.ศ. 2560 – 2562
o วัตถุประสงค์โครงการฯ

1. เพื่อศึกษารูปแบบสมรรถนะ (Competency Model) หรือพฤติกรรมการปฏิบัติงานที่
แสดงให้เห็นว่าก าลังพลมีความรู้ (Knowledge) ทักษะ (Skills) และคุณลักษณะ 
(Attributes) ตามต าแหน่งหน้าที่ 

2. เพื่อสร้างเครื่องมือที่มีมาตรฐาน เชื่อถือได้ ส าหรับใช้ในการประเมินสมรรถนะก าลังพล 
ทบ. ตามต าแหน่งหน้าที่

3. เพื่อก าหนดกรอบแนวทางการน าระบบสมรรถนะไปใช้ในการบริหารจัดการและพัฒนา
ก าลังพลของ ทบ. ให้มีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น 



ความเป็นของโครงการพัฒนาระบบสมรรถนะก าลังพล ทบ.

การด าเนินการ 
1. สมรรถนะหลัก (Core Competency : CC)
2. สมรรถนะด้านการบริหาร (Managerial Competency : MC)
3. สมรรถนะในงาน (Functional Competency : FC)

• สมรรถนะหลักและสมรรถนะด้านการบริหาร ด าเนินการโดยคณะอนุกรรมการพัฒนาระบบสมรรถนะ ทบ.
• สมรรถนะในงาน ด าเนินการโดย คณะท างานจัดท าสมรรถนะในงานของ เหล่า/หน่วย สายวิทยาการ



แนวทางของ ทบ. ในการน าระบบสมรรถนะไปใช้
➢ มุ่งเนน้ใชใ้นการพฒันาก าลงัพลใหมี้ขีดสมรรถนะตามเกณฑท่ี์ ทบ. คาดหวงัหรือสูงกวา่

สมรรถนะหลัก

สมรรถนะในงาน

สมรรถนะด้านการ
บริหาร

ประเมิน

- ใช้แบบประเมินสมรรถนะ
- สอบวัดความรู้

จุดแขง็ /เสริมจุดแขง็

จุดอ่อน /ลดจุดอ่อน

แผนพัฒนารายบุคคล



ความก้าวหน้าของการด าเนินโครงการฯ

๑. สมรรถนะหลกั
• จัดท าแบบประเมิน
• จัดท าข้อสอบวดั

ความรู้
• ก าหนดกรอบแนว

ทางการพฒันา

๒. สมรรถนะด้าน
การบริหาร

• จัดท าแบบประเมิน
• จัดท าข้อสอบวัด

ความรู้
• ก าหนดกรอบแนว

ทางการพฒันา

๓. สมรรถนะในงาน
• จัดท าแบบประเมิน
• จัดท าข้อสอบวัด

ความรู้
• ก าหนดกรอบแนว

ทางการพฒันา

๔. จัดท าระบบ
โปรแกรมประเมนิ

สมรรถนะ
ออนไลน์ 

งานที่ต้องด าเนินการ ประกอบด้วย 4 ส่วนงาน



ส่วนงานที ่๑ สมรรถนะหลกั จ านวน ๔ หน่วยสมรรถนะ ๑๒ สมรรถนะย่อย
หน่วยสมรรถนะ สมรรถนะย่อย

๑. ธ ารงความเป็นทหาร       
มืออาชีพ

๑.๑ ปฏิบตัิตนตามกรอบคุณลกัษณะผู้น าทางทหาร 
๑.๒ เอกภาพและท างานเป็นทมี 
๑.๓ เรียนรู้และพฒันาตนเองและผู้อ่ืนอย่างต่อเน่ือง 

๒. มุ่งผลสัมฤทธ์ิด้วยส านึก
รับผดิชอบ 

๒.๑ ปฏิบตัิงานโดยมุ่งเน้นผลลพัธ์ด้วยความรับผดิชอบสูง 
๒.๒ บริหารทรัพยากรอย่างประหยดัและคุ้มค่าด้วยความรับผดิชอบสูง 
๒.๓ ริเร่ิม สร้างสรรค์ปรับปรุงพฒันาและยกระดบัมาตรฐานการท างานอย่างต่อเน่ือง 

๓. พร้อมรับการ
เปลีย่นแปลง 

๓.๑ ความยืดหยุ่นผ่อนปรน 
๓.๒ การแก้ปัญหาและการตัดสินใจ 
๓.๓ การด าเนินงานเชิงรุก 

๔. แสดงออกถึงวฒันธรรม
ดจิิทลั 

๔.๑ รู้เท่าทนัและตระหนักในความมัน่คงการใช้เทคโนโลยดีจิิทลั 
๔.๒ มทีกัษะด้านความคดิเชิงวพิากษ์และเชิงนวตักรรม 
๔.๓ มทีกัษะในการใช้เทคโนโลยดีจิิทลัจัดการความรู้และสร้างสังคมแห่งการเรียนรู้ 

✓แบบประเมนิ
✓กรอบแนวทาง

การพฒันา
✓ข้อสอบวดัความรู้
o ทดลองใช้แบบ

ประเมิน

เอกสารหมายเลข ๒ 



การแบ่งระดบัพฤติกรรม แบ่งเป็น 
5 ระดบั
o ระดบั 1 ขั้นเรียนรู้
o ระดบั 2 ขั้นปฏิบัติ
o ระดบั 3 ขั้นพฒันา
o ระดบั 4 ขั้นก้าวหน้า
o ระดบั 5 ขั้นเช่ียวชาญ

เอกสารหมายเลข ๒ 



ระดบั ๑ ขั้นเรียนรู้/ผู้ฝึกหัด – มีความเข้าใจในงาน สามารถปฏิบัติงานได้ โดยมี
ผู้รู้ให้ค าแนะน าปรึกษา

ระดบั ๒ ขั้นปฏิบัต/ิผู้เร่ิมต้น – มีประสบการณ์บ้างแล้ว สามารถท างานได้ด้วย
ตนเองโดยไม่ต้องขอค าปรึกษาจากผู้อ่ืน

ระดบั ๓ ขั้นพฒันา/ผู้รู้ – สามารถประยุกต์เคร่ืองมือต่างๆ เพ่ือช่วยในการท างาน
ให้ดขีึน้

ระดบั ๔ ขั้นก้าวหน้า/ผู้มปีระสบการณ์ – สามารถน าสมรรถนะมาปรับปรุงการ
ท างาน และถ่ายทอดให้ผู้อ่ืน เพ่ือไปประยุกต์ให้เกดิประโยชน์ได้

ระดบั ๕ ขั้นเช่ียวชาญ/ผู้เช่ียวชาญ – สามารถต่อยอด ขยายความคดิ หาความรู้ใหม่มา
ปรับปรุงการท างาน และกระตุ้นความสามารถในการแข่งขันขององค์การ

การแบ่งระดบัพฤติกรรม แบ่งเป็น ๕ ระดบั



เกณฑ์ระดบัความคาดหวงัในแต่ละกลุ่มเป้าหมาย



กรอบแนวทางการพฒันาสมรรถนะหลกั



ส่วนงานที ่๒ สมรรถนะด้านการบริหาร จ านวน ๕ สมรรถนะ

• กลุ่มเป้าหมายในการประเมินฯ  ก าลงัพล ทบ. ช้ันยศ พ.ท. – พ.อ.(พ) เว้น ช้ันยศ พล.ต. ขึน้ไป

การด าเนินการ
✓แบบประเมิน  อยู่ระหว่างผู้เช่ียวชาญ
ให้ข้อคดิเห็น

o ก าหนดกรอบแนวทางการพฒันาสมรรถนะ
o จัดท าข้อสอบวดัความรู้
o ทดลองใช้

1. ภาวะผู้น าและการควบคุมตนเอง
2. วสัิยทศัน์และการมองภาพรวม
3. การบริหารจัดการเชิงกลยุทธ์
4. การสอนงานและการมอบหมายงาน
5. การบริหารทรัพยากรและการตัดสินใจ



ส่วนงานที ่๓ สมรรถนะในงาน 

อยู่ระหว่าง      
การจดักลุ่มงาน   
(Job Family) 
และการก าหนด
สมรรถนะร่วม
ในงาน

กลุ่มงาน
๑. ด้านการบริหารจัดการก าลังพล
๒. ด้านการศึกษาและวิทยาการ
๓. ด้านการเงิน การบัญชี การงบประมาณ การตรวจสอบภายใน
๔. ด้านการส่งก าลังบ ารุง
๕. ด้านสารบรรณและธุรการด้านเอกสาร
๖. ด้านการข่าว
๗. ด้านการยุทธการ นโยบาย และยุทธศาสตร์
๘. ด้านการประชาสัมพันธ์ การเลขานุการ และการกิจการพลเรือน
๙. ด้านกฏหมาย/กฎระเบียบ
๑๐. ด้านเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร
๑๑. ด้านการแพทย์ พยาบาล สาธารณะสุขและสวัสดิการ



ตัวอย่างสมรรถนะร่วมในงานกลุม่งานด้านการบรหิารจัดการก าลังพล

หมายถงึ สมรรถนะทีผู้่ปฏบิตังิาน ชกท. ๒๒๖๐  ด้านบริหารจัดการก าลงัพล งาน จัดการก าลงัพล ต้องท าได้

สมรรถนะร่วมในงาน 
➢ เช่ือมโยงกบั ชกท.
➢ ชกท. นั้น มีบรรจุในหน่วย

หลายระดบั 



ส่วนงานที่ ๔ จัดท าระบบโปรแกรมประเมนิสมรรถนะออนไลน์ 

รพ.ค่ายสมเด็จพระพุทธยอดฟ้าจุฬาโลกมหาราช สนับสนุนการจัดท าระบบโปรแกรมประเมินฯ   
จะแล้วเสร็จใน ต.ค. ๖๒ และสามารถทดลองใช้ระบบโปรแกรมประเมินฯ ใน ม.ค. – มี.ค. ๖๓



ปัญหาข้อขดัข้องในการด าเนินโครงการ

ปัญหา
o การจัดท าแบบประเมินสมรรถนะในงานยงัไม่ถูกต้องตามมาตรฐานทีก่ าหนด
o รายละเอยีดการปฏิบัติในงานเดียวกนัยงัมีความแตกต่างไม่เป็นมาตรฐาน

แนวทางการแก้ไข
o จัดแบ่งกลุ่มงาน (Job Family) ที่มีหน้าทีค่วามรับผดิชอบ และงานเหมือนกัน/ใกล้เคียงกนั

ให้อยู่ในกลุ่มเดียวกนั
o ก าหนดผู้รับผดิชอบประจ ากลุ่มงาน ท าหน้าทีก่ าหนดสมรรถนะร่วมของกลุ่มงานน้ัน
o เชิญผู้เช่ียวชาญทีป่ฏิบัติงานในกลุ่ม หรือ ชกท. น้ันร่วมก าหนดและให้ข้อคดิเห็น



การทดลองใชแ้บบประเมินสมรรถนะหลกั

รายละเอยีดตาม
o เอกสารหมายเลข ๓ “ระเบียบปฏิบัติในการประเมินสมรรถนะหลกั” หน้า ๔๕ – ๕๐
o เอกสารหมายเลข ๔ “แบบประเมินสมรรถนะหลกั” หน้า ๕๑ - ๖๗



การทดลองใชแ้บบประเมินสมรรถนะหลกั
หน่วยน าร่องทดลองใช้แบบประเมิน จ านวน 22 หน่วย

1. กพ.ทบ. 2. กบ.ทบ. 3. กร.ทบ. 4. กง.ทบ.
5.สบ.ทบ. 6. นรด. 7. กช. 8. สส.
9. วศ.ทบ. 10. ทภ.1 11. ร.9 12. นสศ.
13. นปอ. 14. พล.ป. 15. พบ. 16. กส.ทบ.
17. มทบ.17 18. ยศ.ทบ. 19. ศบบ. 20. ศร.
21. ศป. 22. พล.พฒันาท่ี 1

วตัถุประสงค์
1. เพ่ือทดสอบความเข้าใจของก าลงัพลเกีย่วกบั
ขั้นตอน วิธีการประเมิน และรายการพฤติกรรม
บ่งช้ีที่ใช้เป็นตัวช้ีวดัในการประเมิน
2. ให้ทราบถึงระดับสมรรถนะหลกัที่เป็นจริง
ของก าลงัพลกลุ่มเป้าหมาย เพ่ือน ามาใช้เป็น
ข้อมูล  ในการก าหนดเกณฑ์ระดับความ
คาดหวงั

หมายเหตุ ยงัใชไ้ม่เตม็ระบบ คือ ยงัไม่มีการทดสอบวดัความรู้



การปฏิบติัในการทดลองใชแ้บบประเมินสมรรถนะหลกั

กลุ่มเป้าหมายในการประเมิน 
• จ านวน 55 นาย/หน่วย  
• ประกอบด้วย 

1. นายทหารสัญญาบัตร 25 นาย
2. นายทหารประทวน 25 นาย
3. ลูกจ้าง/พนักงานราชการ 5 นาย

ขั้นตอนการปฏิบัติ
(เอกสารหมายเลข 3 หน้า 46 เฉพาะขั้นตอนที่ 1 - 3)
1 . น.ธุรการก าลงัพล หรือ จนท.ก าลงัพลของหน่วย หรือเจ้าหน้าทีท่ีไ่ด้รับ
มอบหมาย ก าหนด ผู้ท าหน้าทีป่ระเมนิ และ ผู้รับการประเมนิ ตาม
จ านวนทีก่ าหนด รวมถึงก าหนดใคร ประเมินใคร 

ผู้ท ำหน้ำทีป่ระเมิน คอื ผู้บังคบับัญชำโดยตรงของก ำลังพล หรือ
ผู้บังคบับัญชำทีมี่ต ำแหน่งสูงกว่ำผู้บังคบับัญชำโดยตรง ๑ ล ำดับช้ัน 

2. ผู้ท าหน้าทีป่ระเมนิ และ ผู้รับการประเมนิ ศึกษารายละเอยีดสมรรถนะ
หลกัและเกณฑ์การประเมิน (เอกสารหมายเลข 2)
3. ผู้รับการประเมนิ ประเมนิตนเอง โดยใช้แบบประเมนิออนไลน์
4. ผู้ท าหน้าทีป่ระเมนิ ประเมนิผู้ใต้บังคบับัญชา โดยใช้แบบประเมิน
ออนไลน์

❖ ห้วงเวลาการทดลองใช้แบบประเมินฯ 
๒๓ ก.ค. – ๓๐ ส.ค. ๖๒



ช่องทางการเขา้ถึงแบบประเมินสมรรถนะหลกั ออนไลน์



วาระที่ ๓
ทีป่ระชุมร่วมพจิารณา

o แผนการด าเนินโครงการฯ ในปีต่อไป
o แนวทางการทดสอบและพฒันาความรู้ตามสมรรถนะที่ก าหนด 

และหน่วยรับผิดชอบ



แผนการด าเนินโครงการปีงบประมาณ ๒๕๖๓ – ๒๕๖๕ 

รายละเอยีดตามเอกสารหมายเลข ๑
หน้า ๔ - ๗



แผนการด าเนินโครงการปีงบประมาณ ๒๕๖๓
งานทดสอบและพฒันาความรู้

๑. ออกข้อสอบวดัความรู้สมรรถนะด้าน
การบริหาร

ต.ค. ๖๒ กพ.ทบ.
ยศ.ทบ., รร.สธ.ทบ., วทบ., 
รร.จปร.

๒. จดัท ากรอบแนวทางการพฒันา/
รวบรวมส่ือความรู้/ช่องทางการเรียนรู้ 
เพ่ือพฒันาสมรรถนะหลกั และ
สมรรถนะด้านการบริหาร 

ต.ค. – ธ.ค. ๖๒ กพ.ทบ.
ยศ.ทบ.
รร.เหล่าสายวทิยาการ



แผนการด าเนินโครงการปีงบประมาณ ๒๕๖๓
งานจัดท าแบบประเมินสมรรถนะในการปฏิบัติงาน 

๑.ท าแบบประเมินสมรรถนะร่วมในงาน  และข้อสอบวัด
ความรู้ กลุ่มงาน

๑. ด้านการบริหารจัดการก าลังพล
๒. ด้านการศึกษาและวิทยาการ
๓. ด้านการเงิน การบัญชี การงบประมาณ การตรวจสอบภายใน
๔. ด้านการส่งก าลังบ ารุง
๕. ด้านสารบรรณและธุรการด้านเอกสาร

๒. จัดท ากรอบแนวทางการพฒันา/รวบรวมส่ือความรู้/ช่อง
ทางการเรียนรู้ เพ่ือพฒันาสมรรถนะ

ต.ค. ๖๒ – ส.ค. ๖๓ กพ.ทบ.
เหล่า หน่วย/
สายวทิยาการ



แผนการด าเนินโครงการปีงบประมาณ ๒๕๖๔
งานจัดท าแบบประเมินสมรรถนะในการปฏิบัติงาน 

๑.ท าแบบประเมินสมรรถนะร่วมในงาน  และ
ข้อสอบวดัความรู้ กลุ่มงาน

๗. ด้านการยุทธการ นโยบาย และยุทธศาสตร์
๘. ด้านการประชาสัมพันธ์ การเลขานุการ และ
การกิจการพลเรือน
๑๐. ด้านเทคโนโลยสีารสนเทศและการส่ือสาร

๒. จัดท ากรอบแนวทางการพฒันา/รวบรวมส่ือ
ความรู้/ช่องทางการเรียนรู้ เพ่ือพฒันาสมรรถนะ

ต.ค. ๖๓ – ส.ค. ๖๔ กพ.ทบ.
เหล่า หน่วย/สาย
วทิยาการ



แผนการด าเนินโครงการปีงบประมาณ ๒๕๖๕
งานจัดท าแบบประเมินสมรรถนะในการปฏิบัติงาน 

๑.ท าแบบประเมินสมรรถนะร่วมในงาน  และ
ข้อสอบวดัความรู้ กลุ่มงาน

๖. ด้านการข่าว
๙. ด้านกฏหมาย/กฎระเบียบ
๑๑. ด้านการแพทย์ พยาบาล สาธารณะสุขและสวัสดิการ

๒. จัดท ากรอบแนวทางการพฒันา/รวบรวมส่ือ
ความรู้/ช่องทางการเรียนรู้ เพ่ือพฒันาสมรรถนะ

ต.ค. ๖๔ – ส.ค. ๖๕ กพ.ทบ.
เหล่า หน่วย/สาย
วทิยาการ



ประเด็นหารือ

๑. หน่วยร่วมด าเนินการออกข้อสอบวดัความรู้สมรรถนะด้านการบริหาร
ผู้รับผดิชอบหลกั ยศ.ทบ., รร.สธ.ทบ., วทบ., รร.จปร. , สปช.ทบ.
ห้วงด าเนินการ (ในขั้นต้น) ต.ค. ๖๒

๒.  รวบรวม/จดัท า ส่ือความรู้/ช่องทางการเรียนรู้ เพ่ือพฒันาสมรรถนะหลกั และ
สมรรถนะด้านการบริหาร  รวมถงึช่ือหลกัสูตร รูปแบบการพฒันาก าลงัพลต่างๆ ที่
หน่วยได้ด าเนินการ

ผู้รับผดิชอบหลกั ยศ.ทบ., รร.เหล่า/สายวทิยาการ
หน่วยจดัส่งข้อมูลให้ กพ.ทบ. ภายใน ๓๐ ส.ค. ๖๒



ประเด็นหารือ (ต่อ)
๓. ความเร่งด่วนในการแบ่งกลุ่มงานในการจัดท าสมรรถนะร่วมในงาน

ปีงบประมาณ ๒๕๖๓
๑. ด้านการบริหารจัดการก าลังพล   
๒. ด้านการศึกษาและวิทยาการ
๓. ด้านการเงิน การบัญชี การงบประมาณ การตรวจสอบภายใน
๔. ด้านการส่งก าลังบ ารุง
๕. ด้านสารบรรณและธุรการด้านเอกสาร

ปีงบประมาณ ๒๕๖๓
๗. ด้านการยุทธการ นโยบาย และยุทธศาสตร์
๘. ด้านการประชาสัมพันธ์ การเลขานุการ และการกิจการพลเรือน
๑๐. ด้านเทคโนโลยสีารสนเทศและการส่ือสาร

ปีงบประมาณ ๒๕๖๓
๖. ด้านการข่าว
๙. ด้านกฏหมาย/กฎระเบียบ
๑๑. ด้านการแพทย์ พยาบาล สาธารณะสุขและสวัสดิการ

ส่ิงที ่เหล่า หน่วย/สายวทิยาการ ในแต่ละกลุ่มงาน 
ต้องด าเนินการ คือ
๑. ตรวจสอบหมายเลข ชกท. ท่ีแต่ละหน่วย

รับผดิชอบ
๒. ตรวจสอบผลการวเิคราะห์สมรรถนะในงาน

ท่ีวเิคราะห์ไวเ้ดิม และคดัเลือกหน่วย
สมรรถนะ (UOC) เฉพาะ ชกท. ท่ีหน่วย
รับผดิชอบ

๓. ทบทวนงานตามบทบาทหนา้ท่ีท่ีรับผดิชอบ
ของ ชกท. นั้น

๔. ตรวจสอบวา่ UOC ท่ีคดัเลือกไว ้ตรงกบั
งานในบทบาทหนา้ท่ีตาม ชกท. หรือไม่

๕. ปรับปรุงแกไ้ขรายละเอียด UOC ใหถุ้กตอ้ง
ตามมาตรฐานการจดัท าสมรรถนะ



ประเด็นชวนคิด
เหล่าทัพ สมรรถนะหลกั สมรรถนะด้านการบริหาร สมรรถนะในงาน

บก.ทท.
เร่ิมตั้งแต่ ๒๕๕๔

  

ทอ.
เร่ิมตั้งแต่ ๒๕๔๔

  

ทอ.
เร่ิมตั้งแต่ ๒๕๔๙

  

ทบ.
เร่ิม ๒๕๖๐



วาระที่ ๔
เร่ืองอ่ืน ๆ



วาระที่ ๕ 
ประธานกลาวสรุปและปดการประชุม

พล.ต.วีระกาญจน์  โล่ห์สถาพรพิพิธ
ผอ.สพบ.กพ.ทบ.


