
 
 
 
 

 
 
 
 

คู่มือ การประเมนิสมรรถนะ
ก าลังพล ทบ. 

- ส ำเนำคูฉ่บบั - 



ค ำน ำ 

 การประเมินพฤติกรรมการปฏิบัติราชการหรือสมรรถนะ เป็นองค์ประกอบส าคัญหนึ่งของระบบ                
การประเมินผลการปฏิบัติราชการของก าลังพล เพ่ือใช้ประกอบการพิจารณาบริหารจัดการก าลังพล และเป็น
เครื่องมือส าหรับพัฒนาก าลังพล ภายใต้ระบบการบริหารบุคลากรบนพ้ืนฐานของความสามารถเชิงสมรรถนะ 
(COMPETENCY - BASED HUMAN RESOURCESMANAGEMENT) เพ่ือให้ กองทัพบก ได้ก าลังพลที่มีความรู้  
ความสามารถ และคุณลักษณะเฉพาะที่  ทบ. พึงประสงค์ ทั้งในระยะสั้นและระยะยาว อันจะเอ้ือต่อการบรรลุ
เป้าหมายขององค์กรในที่สุด 
 กองทัพบก ได้ก าหนดสมรรถนะและพฤติกรรมบ่งชี้  ส าหรับใช้ในการประเมินเพ่ือให้ทราบถึง              
ขีดความสามารถ และน าสู่การพัฒนาเพ่ือเพ่ิมศักยภาพของก าลังพล อันจะส่งผลไปสู่การพัฒนากองทัพบก และ
ได้จัดท าเอกสารคู่มือการประเมินพฤติกรรมการปฏิบัติราชการหรือสมรรถะขึ้น เพ่ือให้หน่วยขึ้นตรงต่อ
กองทัพบก ใช้เป็นแนวทางในการด าเนินการประเมินสมรรถนะ รวมทั้งให้เจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงาน ผู้เกี่ยวข้อง 
ได้รับทราบ และได้มีความรู้ ความเข้าใจในกระบวนการประเมินดังกล่าวชัดเจนขึ้น 
 ดังนั้น การประเมินพฤติกรรมการปฏิบัติราชการ ผู้บังคับบัญชา จะต้องพิจารณาตามหลักความโปร่งใส 
ชัดเจน บนพ้ืนฐานของข้อเท็จจริง ปราศจากอคติใด ๆ โดยอาศัยการสังเกตพฤติกรรมของผู้ใต้บังคับบัญชาและ
บันทึกพฤติกรรมที่สังเกตได้อย่างสม่ าเสมอ เพ่ือให้ผลการประเมินมีความเที่ยงตรง เป็นธรรม และสร้างขวัญ
ก าลังใจทีดี่ให้กับผู้ใต้บังคับบัญชา ในการปฏิบัติราชการได้อย่างมีประสิทธิภาพต่อไป 
 
  กรมก าลังพลทหารบก 

       



สารบัญ 

 หน้า 

 การประเมินสมรรถนะก าลังพล ทบ. ๑ – ๘ 
 - ความเป็นมา 
 - ความหมายสมรรถนะ 
 - สมรรถนะที่ประเมิน 
 - การประเมินสมรรถระ 
 - การแปลผลและสรุปผลการประเมิน 
 - การรายงานผลการประเมิน 
 - การแจ้งผลการประเมิน 
 - การพัฒนาสมรรถนะ 
 สมรรถนะหลัก ๙ – ๒๖ 
 - ธ ารงความเป็นทหารมืออาชีพ  
 - เอกภาพและท างานเป็นทีม 
 - เรียนรู้และพัฒนาตนเองและผู้อ่ืนอย่างต่อเนื่อง 
 - มุ่งผลสัมฤทธิ์ด้วยส านึกรับผิดชอบ  
 - พร้อมรับการเปลี่ยนแปลง 
 - แสดงออกถึงวัฒนธรรมดิจิทัล  
 สมรรถนะด้านการบริหาร ๒๗ – ๔๑ 
 - ภาวะผู้น าและการควบคุมตนเอง 
 - วิสัยทัศน์และการมองภาพรวม 
 - การบริหารจัดการเชิงกลยุทธ์ 
 - การสอนงานและการมอบหมายงาน 
 - การบริหารจัดการทรัพยากรอย่างประหยัดและคุ้มค่า 
 ภาคผนวก 
 - ผนวก ก แบบประเมินสมรรถนะหลักแบบสรุปผลการประเมินสมรรถนะรายบุคคล ๔๒ – ๔๗ 
 - ผนวก ข แบบประเมินสมรรถนะด้านการบริหาร ๔๘ – ๕๒ 
 - ผนวก ค แบบสรุปผลการประเมินสมรรถนะรายบุคคล ๕๓ 
 - ผนวก ง แบบสรุปรายงานผลการประเมินสมรรถนะ ๕๔ – ๕๖ 
  



๑ 
 

การประเมินสมรรถนะหรือการประเมินพฤติกรรมการปฏิบัติราชการของก าลังพล ทบ. 

๑. ความเป็นมา 
 พระราชกฤษฎีกาว่าด้วย การบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี พ.ศ. ๒๕๔๖ มาตรา ๙ ซึ่งมุ่งเน้นพัฒนาระบบ
ราชการ โดยให้หน่วยงานภาครัฐปรับปรุงและพัฒนาการบริหารราชการ เพ่ือให้เกิดประโยชน์สุขต่อประชาชน 
และเกิดผลสัมฤทธิ์ต่อภารกิจของรัฐอย่างมีประสิทธิภาพและคุ้มค่า และในการประเมินผลการปฏิบัติงานของ    
ส่วนราชการ ส านักงานคณะกรรมการพัฒนาระบบราชการ (ก.พ.ร.) ได้ก าหนดเกณฑ์คุณภาพการบริหารจัดการ
ภาครัฐ (PMQA) มาใช้เป็นตัวชี้วัดการด าเนินงานโดยก าหนดแนวทางให้หน่วยงานภาครัฐวิเคราะห์องค์กร 
วิเคราะห์งาน เพ่ือก าหนดขีดสมรรถนะหลัก ขีดสมรรถนะในการปฏิบัติงานแต่ละกลุ่มสายงาน ต าแหน่งหน้าที่
ให้สอดคล้องกับยุทธศาสตร์ ภารกิจ และบทบาทหน้าที่ในงานต่างๆ ขององค์กร และจัดท าเครื่องมือส าหรับ
ประเมินสมรรถนะ เพ่ือน าไปใช้ในการจ าแนกระดับสมรรถนะของบุคลากรแต่ละกลุ่มสายงาน และคัดเลือก   
แนวทางการพัฒนาที่เหมาะสมกับแต่ละบุคคล รวมถึงน าผลการประเมินไปใช้ในการบริหารจัดการบุคลากร   
ด้านอื่นๆ ให้เหมาะสมกับสมรรถนะ  
 ต่อมาในปี ๒๕๖๐ ผบ.ทบ. (ผช.ผบ.ทบ.(๑) รับค าสั่งฯ) ได้กรุณาอนุมัติโครงการพัฒนาระบบสมรรถนะ
ก าลังพล ทบ. โดยมีวัตถุประสงค์เพ่ือสร้างเครื่องมือที่มีมาตรฐานเชื่อถือได้ ส าหรับใช้ประเมินพฤติกรรม        
การปฏิบัติงานที่แสดงให้เห็นว่า ก าลังพลมีความรู้ (Knowledge) ทักษะ (Skills) และคุณลักษณะ (Attributes) 
ตามต าแหน่งหน้าที่  อันจะส่งผลต่อความส าเร็จในการปฏิบัติราชการของ หน่วยและ ทบ. และน าผล            
การประเมินมาใช้ในการบริหารจัดการ และพัฒนาก าลังพลของ ทบ. ให้มีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น 
๒. ความหมายสมรรถนะ 
 สมรรถนะ ประกอบด้วย ๓ องค์ประกอบ คือ ความรู้ (Knowledge) ทักษะ (Skills) และคุณสมบัติอ่ืน ๆ อันพึง
ประสงค์ (Attributes) 
 การประเมินพฤติกรรมการปฏิบัติราชการหรือสมรรถนะ คือ การพิจารณาว่าในระหว่างปฏิบัติงาน 
ผู้ปฏิบัติงานแสดงพฤติกรรมที่ส่งผลให้การปฏิบัติงานในหน้าที่ความรับผิดชอบส าเร็จอย่างไร  โดยสมรรถนะ
แบ่งเป็น ๓ ประเภทหลัก ได้แก่ สมรรถนะหลัก สมรรถนะทางการบริหาร และสมรรถนะในการปฏิบัติงานตาม
สายงาน ซึ่งผู้ปฏิบัติงานในแต่ละประเภทและระดับต าแหน่งต้องมีระดับของพฤติกรรมหรือสมรรถนะที่
เหมาะสมตามประเภทและระดับต าแหน่งของตน ซึ่งองค์กรจะเป็นผู้ก าหนดจ านวนและระดับสมรรถนะที่
เหมาะสมดังกล่าว ผลการประเมินพฤติกรรมการปฏิบัติราชการหรือสมรรถนะสามารถน าไปใช้เชื่อมโยงกับ
ระบบการพัฒนาบุคลากรได้ต่อไป  
 สมรรถนะหลัก (Core Competency : CC) หมายถึง หมายถึง ความรู้ ทักษะ คุณลักษณะพ้ืนฐานที่
ก าลังพล ทบ. ทุกนายต้องมี เป็นสมรรถนะที่ก าหนดโดยการวิเคราะห์ค่านิยม วัฒนธรรมองค์กร วิสัยทัศน์       
พันธกิจของ ทบ. และใช้เป็นแนวทางในการพัฒนาก าลังพลของ ทบ. ให้เป็นไปในทิศทางที่จะท าให้ ทบ. บรรลุ
เป้าหมายการด าเนินงาน 
 สมรรถนะด้านการบริหาร (Managerial Competency : MC) หมายถึง คุณสมบัติด้านการบริหารที่
ก าลังพลซึ่งด ารงต าแหน่ง และ/หรือปฏิบัติหน้าที่ระดับบริหารทุกนายต้องมี โดยมีระดับความเชี่ยวชาญ ช านาญ
แตกต่างกันตามหน้าที่รับผิดชอบ 
 สมร ร ถน ะ ใ น ก า ร ปฏิ บั ติ ง า น  (Functional Competency : FC) หมายถึ ง  คุณสมบั ติ ด้ า น                
ความเชี่ยวชาญ ช านาญ ในสายงาน (เหล่า) ที่ก าลังพลทุกนายต้องมี ซึ่งแตกต่างกันตามหน่วย/เหล่า โดยมี
ระดับความเชี่ยวชาญ ช านาญแตกต่างกันในแต่ละหน้าที่รับผิดชอบตาม ชกท.(ฉบับปรับปรุงใหม่)  



๒ 
 

๓. สมรรถนะที่ประเมิน ทบ. ก าหนดให้มีการจัดท าแบบประเมินสมรรถนะ ๓ ประเภท ได้แก่ สมรรถนะหลัก 
สมรรถนะด้านการบริหาร สมรรถนะในการปฏิบัติงาน โดยในระยะเริ่มต้นโครงการฯ ก าหนดให้น าแบบประเมิน
สมรรถนะหลัก และสมรรถนะด้านการบริหาร มาทดลองใช้ก่อน ส าหรับแบบสมรรถนะในการปฏิบัติ งานยัง
ไม่ได้ก าหนดให้น ามาใช้ (อยู่ระหว่างการด าเนินการจัดท า) ทั้งนี้สมรรถนะหลักและสมรรถนะด้านการบริหาร มี
รายละเอียดตามผนวก ก และ ข สรุปได้ดังนี้ 
 ๓.๑ สมรรถนะหลัก ประกอบด้วย ๖ สมรรถนะ (ผนวก ก) ได้แก่  
  ๓.๑.๑ ธ ารงความเป็นทหารมืออาชีพ  
  ๓.๑.๒ เอกภาพและท างานเป็นทีม  
  ๓.๑.๓ เรียนรู้และพัฒนาตนเองและผู้อ่ืนอย่างต่อเนื่อง 
  ๓.๑.๔ มุ่งผลสัมฤทธิ์ด้วยส านึกรับผิดชอบ  
  ๓.๑.๕ พร้อมรับการเปลี่ยนแปลง  
  ๓.๑.๖ แสดงออกถึงวัฒนธรรมดิจิทัล  
 ๓.๒ สมรรถนะด้านการบริหาร ประกอบด้วย ๕ สมรรถนะ (ผนวก ข) ได้แก่  
  ๓.๒.๑ ภาวะผู้น าและการควบคุมตนเอง 
  ๓.๒.๒ วิสัยทัศน์และการมองภาพรวม 
  ๓.๒.๓ การบริหารจัดการเชิงกลยุทธ์ 
  ๓.๒.๔ การสอนงานและการมอบหมายงาน 
  ๓.๒.๕ การบริหารจัดการทรัพยากรอย่างประหยัดและคุ้มค่า 
๔. การประเมินพฤติกรรมการปฏิบัติราชการหรือสมรรถนะของ ทบ. 
 ๔.๑ ผู้รับการประเมิน ได้แก่ ข้าราชการทหารตั้งแต่ระดับพลอาสาสมัคร จนถึงระดับชั้นยศ พ.อ.(พ) 
ข้าราชการกลาโหมพลเรือน ข้าราชการพลเรือนกลาโหม ลูกจ้างประจ า ก าลังส ารองท าหน้าที่ทหารเป็นการชั่วคราว 
(ทหารอาสา) และก าลังพลอื่นๆ ที่ ทบ. ก าหนด ยกเว้น 
  ๔.๑.๑ ผู้ที่อยู่ในต าแหน่งประจ าหน่วยเพื่อรอเกษียณอายุราชการ 
  ๔.๑.๒ ผู้ที่อยู่ในต าแหน่งส ารองราชการและถูกสั่งพักราชการ 
  ๔.๑.๓ ผู้ที่ไปรับราชการหรือศึกษาในต่างประเทศ หรือลาไปศึกษาในเวลาราชการ หรือ โอน ย้าย 
บรรจุ เข้ารับราชการใน ทบ. และมีเวลาการปฏิบัติงานน้อยกว่า ๑ เดือน ในวงรอบการประเมิน 
 ๔.๒ ผู้ประเมิน ได้แก่ ผู้บังคับบัญชาโดยตรงหรือผู้ก ากับดูแลผู้รับการประเมินโดยใกล้ชิดเพียงผู้เดียว ซึ่ง
เป็นนายทหารสัญญาบัตรที่มีชั้นยศตั้งแต่ร้อยตรี หรือผู้ปฏิบัติหน้าที่ ผบ.หน่วย ตั้งแต่ระดับ หมวด หรือ
เทียบเท่าข้ึนไป 
 ๔.๓ การประเมินสมรรถนะหลัก ส าหรับข้าราชการทหารตั้งแต่ระดับพลอาสาสมัคร จนถึงระดับชั้นยศ 
พ.อ.(พ) ข้าราชการกลาโหมพลเรือน ข้าราชการพลเรือนกลาโหม ลูกจ้างประจ า ก าลังส ารองท าหน้าที่ทหาร
เป็นการชั่วคราว และก าลังพลอื่นๆ ที่ ทบ.ก าหนด 
 ๔.๔ การประเมินสมรรถนะด้านการบริหาร ส าหรับข้าราชการทหารระดับ ชั้นยศ พ.ท. – พ.อ.(พ) 
ต าแหน่งหัวหน้าแผนกขึ้นไป หรือเทียบเท่า  
 ๔.๕ วงรอบการประเมิน  ปีละ ๑ ครั้ง ตั้งแต่ ต.ค. ถึง ก.ย. ของปีถัดไป หากมีผู้ไม่ผ่านการประเมิน ให้
ผู้บังคับบัญชาโดยตรงและผู้รับการประเมิน ร่วมกันวางแผนพัฒนาตามความเหมาะสม เพ่ือให้ผู้รับการประเมิน
มีสมรรถนะตามแกณฑ์ที่คาดหวัง และรับการประเมินใหม่อีกครั้งในวงรอบปีถัดไป 
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 ๔.๖ วิธีการประเมิน  
  ๔.๖.๑ หน่วยแต่งตั้งหรือก าหนดให้ผู้บังคับบัญชาโดยตรงหรือผู้ก ากับดูแลผู้รับการประเมินโดย
ใกล้ชิด จ านวน ๑ นาย ท าหน้าที่ผู้ประเมิน   
  ๔.๖.๒ การประเมิน ใช้แบบประเมินพฤติกรรมการปฏิบัติราชการหรือสมรรถนะตามท่ี ทบ. ก าหนด 
ตามผนวก ก ถึง ค  
  ๔.๖.๓ ขั้นตอนการประเมิน ดังนี้ 
   ๔.๖.๓.๑ ให้เจ้าหน้าที่ก าลังพลตรวจสอบผู้ที่ต้องได้รับการประเมินในหน่วย โดยใช้รายชื่อ
ก าลังพลของหน่วย ณ วันที่ ๑ ม.ค. ของทุกปี  
   ๔.๖.๓.๒ ให้ผู้รับการประเมินกรอกข้อมูลส่วนบุคคลของผู้รับการประเมิน ในแบบประเมิน 
พร้อมทั้งจัดเตรียมเอกสารหลักฐานเชิงประจักษ์ (ถ้ามี) ที่แสดงให้เห็นว่า ผู้รับการประเมินมีสมรรถนะตาม
รายการที่ต้องรับการประเมิน 
   ๔.๖.๓.๓ ให้เจ้าหน้าที่ก าลังพลของหน่วยน าส่งแบบประเมินให้ผู้ประเมินทราบและ
ด าเนินการประเมิน 
   ๔.๖.๓.๔ ผู้ประเมิน  
    (๑) ศึกษาระดับสมรรถนะที่คาดหวังตามมาตรฐานที่ ทบ. ก าหนด และท าการ
ประเมินพฤติกรรมการปฏิบัติราชการหรือสมรรถนะของผู้รับการประเมินตามความเป็นจริง โดยในการประเมิน
สมรรถนะตัวหนึ่ง ๆ ให้พิจารณารายละเอียดพฤติกรรมที่ระบุในสมรรถนะแต่ละระดับ โดยไล่จากระดับที่ ๑ เป็นต้นไป 
พิจารณาว่าผู้รับการประเมินแสดงพฤติกรรมในสมรรถนะระดับดังกล่าวหรือไม่ ถ้ามีให้พิจารณาไล่ไปยังระดับ
สมรรถนะที่สูงกว่า โดยหยุดที่ระดับสมรรถนะในระดับสูงที่สุดที่ผู้รับการประเมินแสดงออกซึ่งพฤติกรรมใน
ระดับสมรรถนะนั้น ได้อย่างครบถ้วน สมบูรณ์ และสม่ าเสมอ  
    (๒) ด าเนินการประเมินสมรรถนะจนครบทุกตัว จากนั้นสรุปผลการประเมินสมรรถนะ 
โดยใช้แบบฟอร์มสรุปผลการประเมินสมรรถนะรายบุคคล ตามผนวก ค  
   ๔.๖.๓.๕ ให้เจ้าหน้าที่ก าลังพลของหน่วยรวบรวมแบบประเมินพฤติกรรมการปฏิบัติราชการ
หรือสมรรถนะจากผู้ประเมิน และด าเนินการสรุปผลการประเมินและจัดท ารายงานสรุปในภาพรวมของหน่วย 
โดยใช้แบบฟอร์มตาม ผนวก ง เสนอ ผบ.หน่วย ลงนามรับรอง  
๕. การแปลผลและสรุปผลการประเมิน 
 ๕.๑ ผู้รับการประเมินต้องแสดงพฤติกรรมในแต่ละระดับครบทุกข้อ จึงจะถือว่ามีสมรรถนะที่เป็นจริงในระดับนั้น  
  ตัวอย่างภาพที่ ๑  ผลการประเมินสมรรถนะหลักที่ ๑ ธ ารงความเป็นทหารมืออาชีพของ ส.ท.จิตดี 
ใจซื่อ จากภาพ ส.ท.จิตดีฯ แสดงพฤติกรรมระดับที่ ๑ ครบทุกข้อ คือ ข้อ ๑.๑ – ๑.๒ และแสดงพฤติกรรม
ระดับท่ี ๒  เพียง ๑ ข้อ ดังนั้น ระดับสมรรถนะท่ีเป็นจริงในสมรรถนะหลักท่ี ๑ ส.ท.จิตดีฯ  จึงเท่ากับ ระดับ ๑   
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ภาพที่ ๑ ตัวอย่างผลการประเมินสมรรถนะหลักท่ี ๑ ของ ส.ท.จิตดี ใจซื่อ 

 ๕.๒ การแปลผลการประเมินสมรรถนะ โดยพิจารณาจากระดับสมรรถนะที่เป็นจริง เปรียบเทียบกับ 
ระดับสมรรถนะท่ีคาดหวัง  
  เนื่องจากแนวคิดการประเมินสมรรถนะก าลังพล มุ่งเน้นประเมินให้ทราบถึงระดับสมรรถนะที่เป็น
จริงของผู้รับการประเมินว่าอยู่ในระดับใด แตกต่างจากระดับพฤติกรรมที่ ทบ. คาดหวังไว้หรือไม่ อย่างไร และน าผล
การประเมินนั้นมาใช้ในการวางแผนพัฒนาก าลังพล เพ่ือให้มีระดับสมรรถนะที่ ทบ. คาดหวัง  อันจะส่งผลต่อ
ความส าเร็จในการปฏิบัติราชการของ หน่วยและ ทบ. ดังนั้น เกณฑ์การประเมินจึงมีเพียง ผ่าน และ ไม่ผ่าน 
ดังนี้ 
  - กรณีผลการประเมินระดับสมรรถนะที่เป็นจริงเท่ากับ หรือ สูงกว่าระดับความคาดหวัง ถือว่าผ่าน
เกณฑ์การประเมินสมรรถนะนั้น 

  - กรณีมีผลการประเมินระดับสมรรถนะที่เป็นจริงต่ ากว่าระดับสมรรถนะที่คาดหวัง ถือว่าไม่ผ่าน
เกณฑ์การประเมินสมรรถนะนั้น  
 ๕.๓ การสรุปผลการประเมินสมรรถนะ 
  ๕.๓.๑ การสรุปผลการประเมินสมรรถนะหลัก  
   สมรรถนะหลัก มีจ านวนสมรรถนะที่ต้องประเมิน จ านวน ๖ ข้อ ผู้รับการประเมินต้องผ่าน
การประเมินครบทุกข้อ จึงจะถือว่า ผ่านเกณฑ์การประเมินสมรรถนะหลัก กรณีไม่ผ่านการประเมินแม้เพียงข้อ
ใดข้อหนึ่ง ถือว่า ไม่ผ่านเกณฑ์การประเมิน และต้องปรับปรุงพัฒนาตามแนวทางท่ี ทบ. ก าหนด 
   ตัวอย่างภาพที่ ๒ สรุปผลการประเมินสมรรถนะหลักของ ส.ท.จิตดี ใจซื่อ มีระดับสมรรถนะที่
เป็นจริงต่ ากว่า ระดับสมรรถนะที่คาดหวัง จ านวน ๓ ข้อ (CC 01, CC 02, CC 04) และมีระดับสมรรถนะที่เป็นจริงสูง
กว่าหรือเท่ากับระดับสมรรถนะที่คาดหวัง จ านวน ๓ ข้อ (CC 03, CC 05, CC 06)  จากภาพดังกล่าว จึงสรุปได้ว่า 
ส.ท.จิตดีฯ ไม่ผ่านเกณฑ์การประเมินสมรรถนะหลัก และต้องได้รับปรับปรุงพัฒนาสมรรถนะข้อที่ ไม่ผ่านการ
ประเมินตามแนวทางที่ ทบ. ก าหนด 
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ภาพที่ ๒ ผลการประเมินสมรรถนะหลัก ส.ท.จิตดี ใจซื่อ 

  ๕.๓.๒ การสรุปผลการประเมินสมรรถนะด้านการบริหาร  
   สมรรถนะด้านการบริหาร มีจ านวนสมรรถนะที่ต้องประเมิน จ านวน ๕ ข้อ ผู้รับการประเมิน
ต้องผ่านการประเมินครบทุกข้อ จึงจะถือว่า ผ่านเกณฑ์การประเมินสมรรถนะด้านการบริหาร กรณีไม่ผ่านการประเมิน
แม้เพียงข้อใดข้อหนึ่ง ถือว่า ไม่ผ่านเกณฑ์การประเมิน และต้องปรับปรุงพัฒนาตามแนวทางท่ี ทบ. ก าหนด  
  ตัวอย่างภาพที่ ๓ สรุปผลการประเมินสมรรถนะของ พ.อ.ใจกล้า ชาตินักรบ ต าแหน่ง รอง ผอ.กอง รับ  
การประเมินสมรรถนะ ๒ ประเภท คือ สมรระถนะหลักและสมรรถนะด้านการบริหาร 
   - ผลการประเมินสมรรถนะหลัก พ.อ.ใจกล้าฯ มีระดับสมรรถนะที่เป็นจริงเท่ากับระดับ
สมรรถนะที่คาดหวัง ครบทั้ง ๖ ข้อ จึงสรุปได้ว่า พ.อ.ใจกล้าฯ ผ่านเกณฑ์การประเมินสมรรถนะหลัก  
   - ผลการประเมินสมรรถนะด้านการบริหาร พ.อ.ใจกล้าฯ  มีระดับสมรรถนะที่เป็นจริงเท่ากับ
ระดับสมรรถนะที่คาดหวัง ครบทั้ง ๕ ข้อ จึงสรุปได้ว่า พ.อ.ใจกล้าฯ ผ่านเกณฑ์การประเมินสมรรถนะด้านการบริหาร  

 
ภาพที่ ๓ สรปุผลการประเมินสมรรถนะของ พ.อ.ใจกล้า ชาตินกัรบ 

 กล่าวโดยสรุปก็คือ ผู้รับการประเมินจะต้องผ่านเกณฑ์ระดับความคาดหวังของสมรรถนะทุกข้อ จึงจะ
สามารถผ่านเกณฑ์การประเมิน ส าหรับผู้รับการประเมินที่ไม่ผ่านเกณฑ์ ต้องปรับปรุงแก้ไขในรายละเอียดของ
สมรรถนะข้อที่ไม่ผ่าน ตามแนวทางการพัฒนาที่ ทบ. ก าหนด ในแต่ละสมรรถนะ 
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๖. การรายงานผลการประเมิน  
 ๖.๑ แบบรายงานผลการประเมินต่อ ทบ.  ใช้แบบรายงานการประเมินผล ตามผนวก ง  โดยให้เรียงล าดับผู้รับการ
ประเมินตามชั้นยศ และในแต่ละชั้นยศเรียงจากผู้มีคะแนนมากไปหาคะแนนน้อย ทั้งนี้หน่วยที่มีหน่วยย่อยใน
โครงสร้างหน่วย หรือมีก าลังพลจ านวนมากสามารถแยกเป็นหน่วยย่อย แล้วเรียงล าดับผู้รับการประเมินตามชั้นยศและ
ในแต่ละชั้นยศเรียงจากผู้มีคะแนนมากไปหาคะแนนน้อยในแต่ละหน่วยย่อยได้  
 ๖.๒ การรายงานผลการประเมิน ให้หน่วยรายงานผลโดยใช้แบบรายงานตามที่ ทบ. ก าหนด ตามสาย          
การบังคับบัญชา ไปยัง กพ.ทบ. ภายในวันที่ ๓๑ ต.ค. ของทุกปี 
๗. การแจ้งผลการประเมิน 
 เมื่อ ผบ.หน่วยของหน่วยระดับกองพลหรือเทียบเท่าขึ้นไป ให้ความเห็นชอบต่อผลการประเมินพฤติกรรม     
การปฏิบัติราชการหรือสมรรถนะแล้ว ให้เจ้าหน้าที่ก าลังพลรวบรวมรายชื่อผู้ที่มีผลการประเมินอยู่ในเกณฑ์ต้อง
ปรับปรุง แล้วแจ้งให้ผู้บังคับบัญชาโดยตรงหรือผู้ประเมิน แจ้งผลให้ผู้รับการประเมินทราบเป็นลายลักษณ์อักษร 
พร้อมทั้งให้ค าแนะน า และร่วมวางแผนเพ่ือพัฒนาพฤติกรรมที่เกี่ยวกับการปฏิบัติงานหรือสมรรถนะของผู้รับการ
ประเมิน เพ่ือให้ผู้รับการประเมินมีพฤติกรรมที่เกี่ยวกับการปฏิบัติงานหรือสมรรถนะที่ดียิ่งขึ้น โดยกรณีนี้ผู้รับการ
ประเมินต้องลงนามรับทราบด้วย หากผู้รับการประเมินไม่ยินยอมลงลายมือชื่อรับทราบผลการประเมิน ให้นายทหาร
สัญญาบัตรอย่างน้อยหนึ่งคนลงลายมือชื่อเป็นพยานว่าได้มีการแจ้งผลการประเมินดังกล่าวแล้ว 
๘. การพัฒนาสมรรถนะ 
 ๘.๑ กระบวนการพัฒนา : เป็นการพัฒนาและส่งเสริมศักยภาพให้ก าลังพลมีความรู้ ความสามารถ ความ
เข้าใจ มีทักษะในการปฏิบัติงานตลอดจนมีทัศนคติและพฤติกรรมที่ดี เพ่ือให้มีประสิทธิภาพในการท างานที่ดีข้ึน  
 ๘.๒ เครื่องมือพัฒนาสมรรถนะ 
  ผู้บังคับบัญชาโดยตรง และผู้รับการประเมินร่วมกันวางแผนพัฒนา โดยสามารถพิจารณาใช้เครื่องมือ           
การพัฒนาบุคลากร ๗๐ : ๒๐ : ๑๐ Learning Model (ดร.อาภรณ์ ภู่วิทยพันธุ์, ๒๕๖๐) ดังต่อไปนี้   

   ตัวอย่างเคร่ืองมือการพัฒนา รายละเอียดเคร่ืองมือการพัฒนา 
 ตัวอย่างเคร่ืองมือการพัฒนาแบบ ๗๐ Learning by Experience 
๑. Job Shadowing การติดตามแม่แบบ การติดตามแม่แบบที่เป็นบุคคลที่ได้รับการยอมรับ หรือเป็น  Role 

Model ในเรื่องที่ต้องการให้ติดตามหรือสังเกตพฤติกรรมการท างานของ
แม่แบบ 

๒. Job Enlargement การเพิ่มปริมาณงาน เน้นการมอบหมายปริมาณงานที่เพิ่มมากขึ้นด้วยลักษณะงานที่มีค่างาน
ไม่แตกต่างไปจากขอบเขตงานที่รับผิดชอบ เพียงแต่จะเพิ่มหรือขยาย
ขอบเขตงานมากข้ึน 

๓. Job Enrichment การเพิ่มค่างาน การพัฒนาท่ีเน้นการออกแบบลักษณะงาน โดยให้เป็นงานที่แตกต่างจาก
เดิมที่เคยปฏิบัติ เน้นการมอบหมายงานที่ยาก หรือท้าทายมากขึ้น ต้อง
ใช้ความคิดริเริ่ม   การคิดเชิงวิเคราะห์ การวางแผนงานมากกว่าเดิมที่
เ คยปฏิบั ติ  เ น้น ให้ เ กิ ดความช านาญในงานที่ หลากหลายขึ้ น               
(Skill variety) และเกิดความรับผิดชอบในงานของตน (Task Identify) 

๔ .  Project Assignment ก า ร ม อบ ห ม า ย
โครงการ 

เน้นการเรียนรู้จากการฝึกปฏิบัติจริง การเรียนรู้จะเกิดขึ้นจากการมี
ปฏิสัมพันธ์ระหว่างสมาชิกในกลุ่ม เน้นการมอบหมายให้บุคลากร
รับผิดชอบโครงการระยะยาว ไม่สามารถท าให้เสร็จภายในวันหรือ      
สองวัน เป็นโครงการพิเศษท่ีบุคลากรจะต้องแยกตัวจากเดิมที่เคยปฏิบัติ
หรือเป็นโครงการที่เพิ่มขึ้นจากงานประจ าที่รับผิดชอบ 



๗ 
 

   ตัวอย่างเคร่ืองมือการพัฒนา รายละเอียดเคร่ืองมือการพัฒนา 
๕. Job Rotation การหมุนเวียนงาน การพัฒนาบุคลากรก่อให้เกิดทักษะการท างานที่หลากหลาย (Multi 

Skill) เน้นการสลับเปลี่ยนงานในเชิงแนวนอน จากงานหนึ่งไปยังอีกงาน
หนึ่ง มากกว่าการเลื่อนต าแหน่งงานที่เน้นการท างานที่สูงขึ้นตาม
ต าแหน่งท่ีสูงขึ้น 

๖. Site Visit การดูงานนอกสถานท่ี การให้บุคลากรไปดูระบบงานและขั้นตอนการปฏิบัติงานของสถานที่
เฉพาะแห่งใดแห่งหนึ่ง เพื่อวัตถุประสงค์ใดวัตถุประสงค์หนึ่ง ในช่วงเวลา
สั้นๆ 

๗. On the Job Learning การเรียนรู้จากการ
ปฏิบัติจริง 

การพัฒนาบุคลากรด้วยการฝึกปฏิบัติจริง จากสถานที่จริง เป็นการให้
ค าแนะน าเชิงปฏิบัติในลักษณะตัวต่อตัว (One – on –One) หรือเป็น
กลุ่มเล็กๆ ในพ้ืนท่ีการท างาน ในช่วงเวลาการท างานปกติ 

 ตัวอย่างเคร่ืองมือการพัฒนาแบบ ๒๐ Learning by Exchange 
๑. Coaching การสอนงาน การพัฒนาพนักงานให้มีความรู้  (Knowledge) ทักษะ (Skill) และ

ความสามารถเฉพาะตัว (personal Attribute) ด้วยวิธีการหรือเทคนิค
ต่างๆ ที่วางแผนไว้เป็นอย่างดี ท าการสอนให้เป็นไปตามแผนงานที่
ก าหนดขึ้น จนกระทั่งสามารถฝึกให้พนักงานปฏิบัติงานตามที่ สอนให้
บรรลุเป้าหมายตามที่ก าหนดไว้ โดยผ่านกระบวนการปฏิสัมพันธ์ 
(Interactive Process) ระหว่างผู้สอนงานและพนักงาน โดยมากการ
สอนงานมักจะเป็นกลุ่มเล็กหรือรายบุคคล  

๒. Mentoring การเป็นพ่ีเลี้ยง การพัฒนาแบบมีส่วนร่วม (Developmental Partnership) จากบุคคล
ที่ต้องท าหน้าที่แลกเปลี่ยนความรู้ ประสบการณ์ ข้อมูลต่างๆ และ
มุมมองส่วนบุคคลเพื่อส่งเสริม สนับสนุน และผลักดันให้อีกฝ่ายมีความ
พร้อมในการท างาน พร้อมที่จะเจริญเติบโตและมีความก้าวหน้าในสาย
อาชีพ โดยมุ่งเน้นการให้ก าลังใจ เน้นเรื่องอารมณ์ ความรู้สึกของบุคคลที่
ต้องดูแล ซึ่งองค์กรบางแห่งเรียกแนวทางการพัฒนาแบบนี้ว่า “Buddy”  

๓. Meeting การประชุม การเรียนรู้จากการรับฟังแนวคิดหรือผลงานใหม่ๆ รวมถึงการหารือหรือ
ระดมความคิดเห็นกันในหัวข้อใดหัวข้อหนึ่งจากผู้อื่น ทั้งภายในและ
ภายนอกองค์กร เช่น การเข้าร่วมประชุมสัมมนา เพื่อก าหนดบทบาท
และทิศทางของสายทรัพยากรบุคคลตามแผนธุรกิจโดยประชุมร่วมกับ
ผู้บริหาร และผู้แทนฝ่ายทรัพยากรบุคคล 

๔. Counselling การให้ค าปรึกษา  การให้ค าแนะน าเมื่อเกิดปัญหาขึ้นจากการท างานในองค์กร โดยผู้ให้
ค าปรึกษาจะท าหน้าที่วิเคราะห์สาเหตุของปัญหาที่เกิดขึ้น และหาทาง
เลือกวิธีการและแนวทางในการแก้ไขปัญหาให้เหมาะสม 

 ตัวอย่างเคร่ืองมือการพัฒนาแบบ ๑๐ Learning by Education 
๑. Training การฝึกอบรม กระบวนการที่ จะช่วยส่งเสริมและเพิ่มพูนความรู้  ทักษะ และ

ความสามารถในการท างานของผู้ปฏิบัติงานให้สามารถปฏิบัติงานใน
หน้าท่ีความรับผิดชอบได้อย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผลมากยิ่งขึ้น 
ซึ่งการฝึกอบรมจะเน้นให้เกิดการเรียนรู้ระยะสั้นภายในระยะเวลาและ
สถานที่ที่จ ากัด โดยทั่วไปรูปแบบของการฝึกอบรมจะแบ่งออกเป็น ๒ 
รูปแบบ คือ 

๑. การฝึกอบรมภายในท่ีองค์กร/หน่วยงาน จัดมีขึ้น (In-House- 
Training) 

๒. การฝึกอบรมภายนอกที่หัวหน้างาน/องค์กร/หน่วยงาน จัดส่ง
พนักงานเข้ารับการฝึกอบรม หรือตัวพนักงานขอเข้ารับการ



๘ 
 

   ตัวอย่างเคร่ืองมือการพัฒนา รายละเอียดเคร่ืองมือการพัฒนา 
ฝึกอบรมจากสถาบันหรือหน่วยงานภายนอก (Public-
House- Training) 

๒. Self – Learning การเรียนรู้ด้วยตนเอง การเน้นให้พนักงานมีความรับผิดชอบในการแสวงหา เรียนรู้ และพัฒนา
ตนเองผ่านช่องทางการเรียนรู้และสื่อต่างๆ ที่ต้องการได้ตลอดเวลา 

 
๙. การเก็บรักษา  
 ให้ทุกหน่วยเก็บรักษาแบบประเมินพฤติกรรมการปฏิบัติราชการหรือสมรรถนะ รวมทั้งแบบรายงานผล        
การประเมิน ไว้เป็นเวลา ๕ ปี เมื่อครบก าหนดจึงท าลายได้ 
   
   
   



  

RTA COMPETENCY ๙ 
 

สมรรถนะหลัก (Core Competency : CC) 
๑. รหัสหน่วยสมรรถนะ    CC ๐๑  
๒. ชื่อหน่วยสมรรถนะ ธ ำรงควำมเป็นทหำรมืออำชีพ (Professional Soldier) 
๓. ทบทวนครั้งที่  
๔. สร้ำงใหม่      ( ) 
๕. ค ำอธิบำยหน่วยสมรรถนะ (Description of Unit of Competency) 
 หมายถึง ประพฤติปฏิบัติตนตามแบบอย่างผู้น าทางทหาร ๑๔ ประการ และมีหลักการปกครอง กล้าตัดสินใจ  
มีเหตุมีผล กล้ารับผิดชอบในสิ่งที่ปฏิบัติไป มีความรอบคอบ วางตัวได้ถูกกาลเทศะ มีเกียรติ เชื่อถือได้ มีความรักชาติ 
ศาสน์ กษัตริย์ สามารถอุทิศตนเพ่ือพิทักษ์สถาบันหลักของชาติด้วยชีวิต ยึดมั่นในเกียรติยศและศักดิ์ศรีของทหาร 
ปฏิบัติงานด้วยความรับผิดชอบในหน้าที่ ทุ่มเท กล้าหาญ อดทน เสียสละ ปฏิบัติตนตามกฎ ระเบียบแบบธรรมเนียมทหาร 
และกฎหมายบ้านเมือง ให้ความเคารพและปฏิบัติตามค าสั่งของผู้บังคับบัญชาอย่างเคร่งครัด รวมถึงมีสมรรถภาพ
ร่างกายแข็งแรง เป็นไปตามมาตรฐานที่ ทบ. ก าหนด 
๖. เกณฑ์กำรปฏิบัติงำน (Elements and Performance Criteria) 

ระดับ (LEVEL) พฤติกรรมบ่งชี้ 
ไม่สำมำรถระบุได้ ไม่สำมำรถแสดงสมรรถนะด้ำนนี้ หรือแสดงอย่ำงไม่ชัดเจน 

Level ๑ 
Beginner  
ขั้นเรียนรู ้

มีระเบียบวินัย  จงรักภักดีต่อสถำบันชำติ ศำสนำ พระมหำกษัตริย์ 
๑.๑ ปฏิบัติตนถูกต้องตาม กฎระเบียบ ธรรมเนียมทหาร และวินัยทหาร 
๑.๒ ยกย่อง  เชิดชู และมีส่วนร่วมในกิจกรรมที่เกี่ยวข้องกับสถาบันชาติ ศาสนา พระมหากษัตริย์  

Level ๒ 
Well-trained  
ขั้นปฏิบัต ิ

แสดงสมรรถนะระดับที่ ๑ และมรัีบผิดชอบต่อหน้ำท่ี กล้ำหำญ อดทน เสียสละ 
๒.๑ ปฏิบัติงานบรรลตุามเปา้หมายที่ก าหนด และถูกต้อง  
๒.๒ ท างานด้วยความเสียสละทุม่เท  

Level ๓ 
Experienced 
ขั้นพัฒนำ 

 

แสดงสมรรถนะระดับที่ ๒ และสำมำรถก ำกับดูแล ปกครองบังคับบัญชำ ผู้ใต้บังคับบัญชำให้
ประพฤตปิฏิบัติตนอยู่ในระเบียบวินัยได้ 
๓.๑ ประพฤติปฏบิัติตนเป็นแบบอย่างที่ดีและร่วมทุกข์ร่วมสุขกับผู้ใต้บังคับบัญชาเมื่อมโีอกาส 
๓.๒ สามารถอบรม ช้ีแนะ ตักเตือน มิให้ผู้ใต้บังคับบัญชากระท าผิด และลงโทษผู้ใต้บังคับบัญชาที่
กระท าผิดได้ถูกต้องตามบทลงโทษที่ก าหนดตามกฎระเบียบ ธรรมเนียมทหาร และวินัยทหาร    

Level ๔  
Advanced 
ขั้นก้ำวหน้ำ 

แสดงสมรรถนะระดับที่ ๓ และยึดมั่นในอุดมกำรณ์ทหำร ธ ำรงควำมถูกต้อง และรักษำเกียรติภูมิทหำร 
๔.๑ ปฏิบัติงานด้วยความซื่อสัตย์สุจริตไม่แสวงหาผลประโยชน์ใส่ตนหรือพวกพ้อง  
๔.๒ ไม่รับผลประโยชน์อันมิชอบด้วยกฎหมายและจรรยาบรรณวิชาชีพ 

Level ๕ 
Expert 

ขั้นเชี่ยวชำญ 
 

แสดงสมรรถนะระดับที่ ๔ และสำมำรถก ำหนดกลยุทธ์/แนวทำงกำรปลูกฝังอุดมกำรณ์ทหำร และ
เสริมสร้ำงควำมเป็นทหำรมืออำชีพได้ 
๕.๑ ก าหนดกลยุทธ์/แนวทางการปลูกฝังอุดมการณ์ทหาร และเสริมสร้างความเป็นทหารมืออาชีพ
ของก าลังพลภายในหน่วยไดส้อดคล้องกับนโยบาย และทิศทางของ ทบ.  

 ๕.๒ ถ่ายทอดและจูงใจใหผู้้ร่วมงานและผู้ใต้บังคับบญัชายึดมั่นในอุดมการณ์ทหาร/จรรยาบรรณ
วิชาชีพ ตามแนวทางการปลูกฝังและเสรมิสรา้งอุดมการณ์ทหารที่ ทบ. ก าหนด 

 

 



  

RTA COMPETENCY ๑๐ 
 

๗. เกณฑ์ระดับควำมคำดหวังในแต่ละกลุ่มเป้ำหมำย 

 กลุ่มเป้ำหมำย 
ระดับควำมคำดหวัง 

๑ ๒ ๓ ๔ ๕ 
กลุ่มที่ ๑ ก ำลังพลประเภทชั้นยศต่ ำกว่ำสัญญำบัตร 

๑.๑ ลูกจ้าง พนักงานราชการ /     
๑.๒ อาสาสมัครทหารพราน  /    
๑.๓ ทหารอาสา ท าหน้าที่นายทหารประทวน  /    
๑.๔ นายทหารประทวน ช้ันยศ ส.ต. - ส.อ.  /    
๑.๕ นายทหารประทวน ช้ันยศ จ.ส.ต. - จ.ส.อ.  /    

กลุ่มที่ ๒ ก ำลังพลประเภทชั้นยศสัญญำบัตร 
๒.๑ นายทหารสัญญาบัตร ช้ันยศ ร.ต. - ร.ท.  /    
๒.๒ นายทหารสัญญาบัตร ช้ันยศ ร.อ. - พ.ต.   /   
๒.๓ นายทหารสัญญาบัตร ช้ันยศ พ.ท. - พ.อ.    /  
๒.๔ นายทหารสัญญาบัตร ช้ันยศ พ.อ. (พ.) ข้ึนไป     / 

๘. ทักษะและควำมรู้ที่ต้องกำร (Required Skills and Knowledge) 
 (ก) ควำมต้องกำรด้ำนควำมรู้  
  ๑. มีความรู้เกี่ยวกับกฎหมายทหาร กฎระเบียบทางทหาร แบบธรรมเนียมทหาร และประมวลวินัยทหาร 
  ๒. มีความรู้เกี่ยวกับคุณธรรม จริยธรรม และจรรยาบรรณในอาชีพทหาร 
  ๓. มีความรู้เกี่ยวกับหลักการปกครองบังคับบัญชา 
  ๔. มีความรู้เกี่ยวกับการสร้างแรงจูงใจ 
  ๕. มีความรู้เกี่ยวกับภาวะผู้น าและผู้น าทางทหาร 
  ๖. มีความรู้เกี่ยวกับอุดมการณ์ทหาร 
  ๗. มีความรู้เกี่ยวกับการสื่อสารที่มีประสิทธิภาพ 
  ๘. มีความรู้เกี่ยวกับการเป็นพ่ีเลี้ยง 
  ๙. มีความรู้เกี่ยวกับการเป็นโค้ช การให้ค าปรึกษา 
  ๑๐. มีความรู้เกี่ยวกับการคิดวิเคราะห์ และวางแผน 
  ๑๑. มีความรู้เกี่ยวกับสถาบันชาติ ศาสนา พระมหากษัตริย์ 
  ๑๒. มีความรู้เกี่ยวกับบทบาทหน้าที่พลเมืองตามรัฐธรรมนูญไทย 
 (ข) ควำมต้องกำรด้ำนทักษะ 
  ๑. มีทักษะในการสื่อสารและประสานงานที่ด ี
  ๒. การคิดวิเคราะห์ และวางแผน 
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๙. หลักสูตร เรื่อง และ/หรือหัวข้อที่ใช้ในกำรพัฒนำสมรรถนะแต่ละระดับ 

ระดับสมรรถนะ หลักสูตร/เร่ือง/หัวข้อ 
ระดับ ๑  ความรู้เกี่ยวกับสถาบันชาติ ศาสนา พระมหากษัตริย์ 

 บทบาทหน้าท่ีพลเมืองตามรัฐธรรมนูญไทย 
 กฎหมายทหาร กฎระเบียบทางทหาร แบบธรรมเนียมทหาร และประมวลวินัยทหาร 

ระดับ ๒ 

ระดับ ๓  การสื่อสารที่มีประสิทธิภาพ 
 บทลงโทษท่ีก าหนดตามกฎระเบียบ ธรรมเนียมทหาร และวินัยทหาร 
 การเป็นพ่ีเลี้ยง 
 การเป็นโค้ช การให้ค าปรึกษา 
 หลักการปกครองบังคับบัญชา 

ระดับ ๔  อุดมการณ์ทหาร 
 กฎหมายและจรรยาบรรณวิชาชีพ 

ระดับ ๕  อุดมการณ์ทหาร 
 การสร้างแรงจูงใจ 
 การคิดวิเคราะห์ และวางแผน 

 
๑๐. หลักฐำนที่ต้องกำร (Evidence Guide) 
 (ก) หลักฐำนกำรปฏิบัติงำน (Performance Evidence) (ถ้ำมี) 
  หลักฐานการปฏิบัติงานหรือการเข้าร่วมกิจกรรมที่เกี่ยวข้องหรือสอดคล้องกับสมรรถนะที่ก าหนด เช่น 
หลักฐานการเข้าร่วมกิจกรรมที่เกี่ยวข้องกับสถาบันชาติ ศาสนา พระมหากษัตริย์ , หลักฐานการได้รับรางวัลยกย่อง
ชมเชย, หลักฐานค าสั่งการเข้าร่วมภารกิจที่มีความเสี่ยงสูง 
 (ข) หลักฐำนควำมรู้ (Knowledge Evidence) (ถ้ำมี) 
  หลักฐานการผ่านการอบรม หรือผ่านการทดสอบความรู้ ตามข้อ ๘ (ก) 
๑๑. รำยละเอียดกระบวนกำรและวิธีกำรประเมิน (Assessment Description and Procedure) 
 (๑) การสังเกตพฤติกรรม 
 (๒) พิจารณาจากหลักฐานเชิงประจักษ์ เช่น หลักฐานการผ่านการอบรม หรือผ่านการทดสอบความรู้, หลักฐาน
การปฏิบัติงานหรือการเข้าร่วมกิจกรรมที่เก่ียวข้องหรือสอดคล้อง 



  

RTA COMPETENCY ๑๒ 
 

สมรรถนะหลัก (Core Competency : CC) 
๑. รหัสหน่วยสมรรถนะ    CC ๐๒  
๒. ชื่อหน่วยสมรรถนะ เอกภาพและท างานเป็นทีม (Unity and Teamwork)   
๓. ทบทวนครั้งที่  
๔. สร้างใหม่       ( ) 
๕. ค าอธิบายหน่วยสมรรถนะ (Description of Unit of Competency) 
 หมายถึง สามารถท างานร่วมกับผู้อ่ืนได้ มีการยอมรับความคิดเห็น ข้อโต้แย้งของบุคคลในกลุ่ม หรือการสร้าง
สัมพันธภาพที่ดี มีการประสานสอดคล้องเพ่ือให้การช่วยเหลือ และสนับสนุนการท างานร่วมกันด้วยความเต็มใจ 
เพ่ือให้บรรลุเป้าหมายและวัตถุประสงค์ของหน่วย 
๖. เกณฑ์การปฏิบัติงาน (Elements and Performance Criteria) 

ระดับ (LEVEL) พฤติกรรมบ่งชี้ 
ไม่สามารถระบุได้ ไม่สามารถแสดงสมรรถนะด้านนี ้หรือแสดงอย่างไม่ชัดเจน 

Level ๑ 
Beginner  
ขั้นเรียนรู ้

ท าหน้าท่ีของตนในทีมให้ส าเร็จ 
๑.๑ ปฏิบัติงานตามบทบาทหน้าท่ีที่ไดร้ับมอบหมายร่วมกับเพื่อนร่วมงานได้ส าเรจ็ตามเป้าหมาย 
๑.๒  เข้าร่วมโครงการหรือกิจกรรมทีห่น่วยงานจัดขึ้น 

Level ๒  
Well-trained  
ขั้นปฏิบัต ิ

แสดงสมรรถนะระดับที่ ๑ และให้ความร่วมมือกับเพ่ือนร่วมงาน 
๒.๑ ช่วยเหลือสมาชิกในการท างานให้บรรลเุป้าหมายของทีม 
๒.๒  น าเสนอแนวทางในการแก้ปญัหาที่เกิดขึ้นของสมาชิกในทีม 

Level ๓ 
Experienced 
ขั้นพัฒนา 

แสดงสมรรถนะระดับที่ ๒ และประสานความร่วมมือของสมาชกิในทีม 
๓.๑ จัดการปญัหาความขดัแย้งท่ีเกิดขึน้ของสมาชิกในทีม และ/หรืออุปสรรคที่เกิดขึ้นของการท างานเปน็
ทีมได ้
๓.๒ กระตุ้นใหส้มาชิกมสี่วนร่วมในการตัดสินใจร่วมกันของทีม 

Level ๔ 
Advanced 
ขั้นก้าวหน้า 

แสดงสมรรถนะระดับที่ ๓ และสามารถก าหนดบทบาทหน้าที่ วางแผนการท างานของทีมได้ 
๔.๑ ตกลงใจและวางแผนก าหนดบทบาทและหน้าที่ของสมาชิกในทีมได ้
๔.๒ วิเคราะห์กระบวนการท างานท่ีไมม่ีประสิทธิภาพ และเสนอแนวทางการปรับปรุงแก้ไขได ้

Level ๕ 
Expert 

ขั้นเชี่ยวชาญ 
 

แสดงสมรรถนะระดับที่ ๔ และสามารถน าทีมให้ปฏิบัติภารกิจส าเรจ็ได้ 
๕.๑ ก าหนดกลยุทธ์และทิศทางการท างานของทีมให้ประสบความส าเร็จ โดยเช่ือมโยงกับเป้าหมาย 
ของหน่วยเหนือได ้
๕.๒ ให้ค าปรึกษา และติดตามประเมินผลการท างานของสมาชิกในทีมอยา่งต่อเนื่อง  
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๗. เกณฑ์ระดับความคาดหวัง 

 กลุ่มเป้าหมาย 
ระดับความคาดหวัง 

๑ ๒ ๓ ๔ ๕ 
กลุ่มที่ ๑ ก าลังพลประเภทชั้นยศต่ ากว่าสัญญาบัตร 

๑.๑ ลูกจ้าง พนักงานราชการ /     
๑.๒ อาสาสมัครทหารพราน  /    
๑.๓ ทหารอาสา ท าหน้าที่นายทหารประทวน  /    
๑.๔ นายทหารประทวน ช้ันยศ ส.ต. - ส.อ.  /    
๑.๕ นายทหารประทวน ช้ันยศ จ.ส.ต. - จ.ส.อ.  /    

กลุ่มที่ ๒ ก าลังพลประเภทชั้นยศสัญญาบัตร 
๒.๑ นายทหารสัญญาบัตร ช้ันยศ ร.ต. - ร.ท.  /    
๒.๒ นายทหารสัญญาบัตร ช้ันยศ ร.อ. - พ.ต.   /   
๒.๓ นายทหารสัญญาบัตร ช้ันยศ พ.ท. - พ.อ.    /  
๒.๔ นายทหารสัญญาบัตร ช้ันยศ พ.อ. (พ.) ข้ึนไป     / 

๘. ทักษะและความรู้ที่ต้องการ (Required Skills and Knowledge) 
 (ก) ความต้องการด้านความรู้  
  ๑. มีความรู้เกี่ยวกับการท างานเป็นทีม  
  ๒. มีความรู้เกี่ยวกับการสื่อสารที่มีประสิทธิภาพ 
  ๓. มีความรู้เกี่ยวกับการสร้างมนุษย์สัมพันธ์ในการท างาน 
  ๔. มีความรู้เกี่ยวกับการจัดการความขัดแย้ง 
  ๕. มีความรู้เกี่ยวกับภาวะผู้น า 
  ๖. มีความรู้เกี่ยวกับกระบวนการวิเคราะห์ปัญหา และการแก้ไขปัญหา 
  ๗. มีความรู้เกี่ยวกับการวางแผนกลยุทธ์  
  ๘. มีความรู้เกี่ยวกับการอ านวยการ การติดตามงาน และการกระจายงานที่มีประสิทธิภาพ  
  ๙. มีความรู้เกี่ยวกับการปรับปรุงการท างาน  
 (ข) ความต้องการด้านทักษะ 
  ๑. ทักษะการสื่อสารที่มีประสิทธิภาพ 
  ๒. ทักษะการวางแผน 
  ๓. ทักษะการคิดวิเคราะห์  
  ๔. ทักษะการจัดการความขัดแย้ง 
  ๕. ทักษะการแก้ไขปัญหา 
  ๖. ทักษะการให้ค าปรึกษา 
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๙. หลักสูตร เรื่อง และ/หรือหัวข้อที่ใช้ในการพัฒนาสมรรถนะแต่ละระดับ 
ระดับสมรรถนะ หลักสูตร/เร่ือง/หัวข้อ 

ระดับ ๑  การท างานเป็นทีม 
 การสื่อสารที่มีประสิทธิภาพ 
 การสร้างมนุษย์สัมพันธ์ในการท างาน 

ระดับ ๒ 

ระดับ ๓  การจัดการความขัดแย้ง 
 กระบวนการวิเคราะห์ปัญหา และการแก้ไขปัญหา 

ระดับ ๔  การอ านวยการ การติดตามงาน และการกระจายงานท่ีมีประสิทธิภาพ 
 การปรับปรุงการท างาน 

ระดับ ๕  การวางแผนกลยุทธ์ 
 การให้ค าปรึกษา 
 ภาวะผู้น า 
 ผู้น าทีมที่มีประสิทธิภาพ 

 
๑๐. หลักฐานที่ต้องการ (Evidence Guide) 
 (ก) หลักฐานการปฏิบัติงาน (Performance Evidence) (ถ้ามี) 
  หลักฐานการปฏิบัติงานหรือการเข้าร่วมกิจกรรมที่เกี่ยวข้องหรือสอดคล้องกับสมรรถนะที่ก าหนด  เช่น 
หลักฐานผลงาน/ชิ้นงานที่ท าส าเร็จแล้ว ตามบทบาทหน้าที่ที่รับผิดชอบ หรือท่ีได้รับมอบหมาย, หลักฐานการวิเคราะห์ 
ทบทวนกระบวนการงานของทีม, หลักฐานทบทวนหลังการปฏิบัติงาน (AAR)  
 (ข) หลักฐานความรู้ (Knowledge Evidence) (ถ้ามี) 
  หลักฐานการผ่านการอบรม หรือผ่านการทดสอบความรู้ ตามข้อ ๘ (ก) 
๑๑. รายละเอียดกระบวนการและวิธีการประเมิน (Assessment Description and Procedure) 
 (๑) การสังเกตพฤติกรรม 
 (๒) พิจารณาจากหลักฐานเชิงประจักษ์ เช่น หลักฐานการผ่านการอบรม หรือผ่านการทดสอบความรู้, หลักฐาน
การปฏิบัติงานหรือการเข้าร่วมกิจกรรมที่เก่ียวข้องหรือสอดคล้อง 
๑๒. ค าจ ากัดความ 
 - ทีม หมายถึง กลุ่มก าลังพลมากกว่า ๑ คน ที่ท างานร่วมกันเพ่ือบรรลุวัตถุประสงค์ร่วมกัน 
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สมรรถนะหลัก (Core Competency : CC) 
๑. รหัสหน่วยสมรรถนะ    CC ๐๓  
๒. ชื่อหน่วยสมรรถนะ  เรียนรู้และพัฒนาอย่างต่อเนื่อง  (Continuous Learning and Developing)  
๓. ทบทวนครั้งที่  
๔. สร้างใหม่      ( ) 
๕. ค าอธิบายหน่วยสมรรถนะ (Description of Unit of Competency) 
 หมายถึง การแสดงออกถึงความกระตือรือร้นและแสวงหาโอกาสในการเรียนรู้สิ่งใหม่ๆ เพ่ือปรับปรุงพัฒนาและ
เพ่ิมขีดความสามารถในการปฏิบัติงานของตนเอง เพ่ือนร่วมงาน ผู้ใต้บังคับบัญชา อย่างต่อเนื่อง 
๖. เกณฑ์การปฏิบัติงาน (Elements and Performance Criteria) 

ระดับ (LEVEL) พฤติกรรมบ่งชี้ 
ไม่สามารถระบุได้ ไม่สามารถแสดงสมรรถนะด้านนี ้หรือแสดงอย่างไม่ชัดเจน 

Level ๑ 
Beginner  
ขั้นเรียนรู ้ 

 

ให้ความส าคัญกับการเรียนรู้ 
๑.๑ ศึกษา ค้นคว้าหาความรู้ใหม่ๆ ท่ีเกี่ยวข้องกับการปฏิบัติงานในวิชาชีพ และ/หรือสายงาน 
ที่ตนรับผดิชอบอย่างสม่่าเสมอ 
๑.๒ ยอมรับความผิดพลาดและน่าไปปรับปรุงแก้ไขงานในความรับผดิชอบได้ 

Level ๒  
Well-trained  
ขั้นปฏิบัต ิ

แสดงสมรรถนะระดับที่ ๑ และสอนงานหรือใหค้ าแนะน าเกี่ยวกับวิธีปฏิบัติงาน 
๒.๑ สอนงาน ให้ค่าปรึกษาแนะน่าการปฏิบัติงาน แก่ผู้อื่นได้อย่างถูกต้อง 
๒.๒ ช้ีแนะแหล่งข้อมูล หรือแหล่งทรัพยากรอื่นๆ เพื่อใช้ในการพัฒนาการปฏิบัติงานได้ 

Level ๓ 
Experienced 
ขั้นพัฒนา 

แสดงสมรรถนะระดับที่ ๒ และให้การสนับสนุนผู้ใต้บังคับบัญชาในการพัฒนาศักยภาพ 
๓.๑ กระตุ้นผู้ใต้บังคับบัญชาในการพัฒนางานให้มีความโดดเด่นมากขึ้นและช้ีแนะแนวทางในการ
ปรับปรุงข้อด้อยของงานให้ลดลง 
๓.๒ ใหโ้อกาสผู้ใต้บังคับบญัชาได้แสดงศักยภาพเพื่อสรา้งความมั่นใจในการปฏิบัติงาน 

Level ๔ 
Advanced 
ขั้นก้าวหน้า 

แสดงสมรรถนะระดับที่ ๓ และวางแผนพัฒนาศักยภาพผู้ใต้บังคับบัญชาได้ 
๔.๑ วางแผนการพัฒนาผู้ใต้บังคับบัญชาท้ังในระยะสั้นจนถึงระยะยาวไดส้อดคล้องกับนโยบาย  
แผนพัฒนากา่ลังพลของ ทบ. และหน่วยเหนือ 
๔.๒ สนับสนุนการเรยีนรู้ด้วยการวางแผนแบ่งเบาภาระงานอย่างเหมาะสมใหแ้ก่ผู้ใต้บังคับบัญชาท่ีจะ
ได้รับการฝึกอบรม พัฒนา ได้โดยไม่เป็นอุปสรรคต่อการเรียนรู ้

Level ๕ 
Expert 

ขั้นเชี่ยวชาญ 

แสดงสมรรถนะระดับที่ ๔ และสง่เสริมให้เกิดการพัฒนาอย่างต่อเนื่อง 
๕.๑  สร้างแรงจูงใจให้แก่ผู้ใต้บังคบับัญชาด้วยการเป็นตัวอย่างที่ดรีวมถึงถ่ายทอดประสบการณ์ในการ
พัฒนาตนเอง (Role model) 
๕.๒ พัฒนาความสามารถและประสบการณ์ของผู้ใต้บังคับบัญชานด้วยการสนับสนุนให้เกิดการ
แลกเปลี่ยนเรียนรู้เกี่ยวกับความรู้ในงานท่ีมีหน้าที่รับผิดชอบใกล้เคียงกันหรือเชื่อมโยงกัน (CoP) 
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๗. เกณฑ์ระดับความคาดหวัง 

 กลุ่มเป้าหมาย 
ระดับความคาดหวัง 

๑ ๒ ๓ ๔ ๕ 
กลุ่มที่ ๑ ก าลังพลประเภทชั้นยศต่ ากว่าสัญญาบัตร 

๑.๑ ลูกจ้าง พนักงานราชการ /     
๑.๒ อาสาสมัครทหารพราน  /    
๑.๓ ทหารอาสา ท่าหน้าที่นายทหารประทวน  /    
๑.๔ นายทหารประทวน ช้ันยศ ส.ต. - ส.อ.  /    
๑.๕ นายทหารประทวน ช้ันยศ จ.ส.ต. - จ.ส.อ.  /    

กลุ่มที่ ๒ ก าลังพลประเภทชั้นยศสัญญาบัตร 
๒.๑ นายทหารสัญญาบัตร ช้ันยศ ร.ต. - ร.ท.  /    
๒.๒ นายทหารสัญญาบัตร ช้ันยศ ร.อ. - พ.ต.   /   
๒.๓ นายทหารสัญญาบัตร ช้ันยศ พ.ท. - พ.อ.    /  
๒.๔ นายทหารสัญญาบัตร ช้ันยศ พ.อ. (พ.) ข้ึนไป     / 

 ๘. ทักษะและความรู้ที่ต้องการ (Required Skills and Knowledge) 
 (ก) ความต้องการด้านความรู้  
  ๑. ความรู้เกี่ยวกับระเบียบหลักเกณฑ์ด้านการศึกษาของ กห. และ ทบ. 
  ๒. ความรู้เกี่ยวกับนโยบายด้านการศึกษาของ กห. 
  ๓. ความรู้เกี่ยวกับการวางแผนพัฒนาก่าลังพล 
  ๔. ความรู้เกี่ยวกับการโค้ช การให้ค่าปรึกษา การเป็นพ่ีเลี้ยงสอนงาน 
  ๕. ความรู้เกี่ยวกับการจัดการความรู้  
  ๖. ความรู้เกี่ยวกับการสื่อสารที่มีประสิทธิภาพ 
  ๗. ความรู้เกี่ยวกับการสร้างแรงจูงใจ 
 (ข) ความต้องการด้านทักษะ 
  ๑. ทักษะเกี่ยวกับการสื่อสารที่มีประสิทธิภาพ 
  ๒. ทักษะเกี่ยวกับการโค้ช การให้ค่าปรึกษา การเป็นพ่ีเลี้ยงสอนงาน 
  ๓. ทักษะเกี่ยวกับการจัดการความรู้  
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๙. หลักสูตร เรื่อง และ/หรือหัวข้อที่ใช้ในการพัฒนาสมรรถนะแต่ละระดับ 
ระดับสมรรถนะ หลักสูตร/เร่ือง/หัวข้อ 

ระดับ ๑  ความรู้เกี่ยวกับการปฏิบัติงานในวิชาชีพ และ/หรือสายงานท่ีตนรับผิดชอบ 
ระดับ ๒  การให้ค่าปรึกษา การเป็นพ่ีเลี้ยงสอนงาน 

 การสื่อสารที่มีประสิทธิภาพ 
ระดับ ๓  การโค้ช 
ระดับ ๔  การวางแผนพัฒนาก่าลังพล 

 ระเบียบหลักเกณฑ์ด้านการศึกษาของ กห. และ ทบ. 
 นโยบายด้านการศึกษาของ กห. 

ระดับ ๕  การสร้างแรงจูงใจ 
 การจัดการความรู้ 

 
๑๐. หลักฐานที่ต้องการ (Evidence Guide) 
 (ก) หลักฐานการปฏิบัติงาน (Performance Evidence) (ถ้ามี) 
  หลักฐานการปฏิบัติงานหรือการเข้าร่วมกิจกรรมที่เกี่ยวข้องหรือสอดคล้องกับสมรรถนะที่ก่าหนด  เช่น 
หลักฐานที่แสดงถึงการแก้ปัญหา ปรับปรุงพัฒนางานในความรับผิดชอบ, หลักฐานการท่าหน้าที่สอนงานหรือ 
ให้ค่าแนะน่า และ/หรือสาธิตวิธีปฏิบัติงานแก่ผู้อ่ืน เช่น ค่าสั่งการเป็นนายทหารพี่เลี้ยงนายทหารใหม่ ครูฝึก, หลักฐาน
แผนพัฒนาก่าลังพล และการสนับสนุนงบประมาณของหน่วย เป็นต้น 
 (ข) หลักฐานความรู้ (Knowledge Evidence) (ถ้ามี) 
  หลักฐานการผ่านการอบรม หรือผ่านการทดสอบความรู้ ตามข้อ ๘ (ก) 
๑๑. รายละเอียดกระบวนการและวิธีการประเมิน (Assessment Description and Procedure) 
 (๑) การสังเกตพฤติกรรม 
 (๒) พิจารณาจากหลักฐานเชิงประจักษ์ เช่น หลักฐานการผ่านการอบรม หรือผ่านการทดสอบความรู้, หลักฐาน
การปฏิบัติงาน หรือการเข้าร่วมกิจกรรมที่เก่ียวข้องหรือสอดคล้อง 
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สมรรถนะหลัก (Core Competency : CC) 
๑. รหัสหน่วยสมรรถนะ CC ๐๔  
๒. ชื่อหน่วยสมรรถนะ มุ่งผลสัมฤทธิ์ด้วยส ำนึกรับผิดชอบ (Accountable for Achievement) 
๓. ทบทวนครั้งที่ - 
๔. สร้ำงใหม่      ( ) 
๕. ค ำอธิบำยหน่วยสมรรถนะ (Description of Unit of Competency) 
 หมายถึง การปฏิบัติงานด้วยความมุ่งมั่นตั้งใจ ให้งานมีความละเอียด ตามวิถีทางที่ถูกต้อง อย่างรอบคอบ  
เสร็จตามก าหนดเวลาและกาลเทศะ เป็นไปตามแผนที่ก าหนด ด้วยมาตรฐานคุณภาพงานอยู่ในเกณฑ์ดี ได้รับ 
การยอมรับ มีความพึงพอใจในประสิทธิภาพหรือคุณภาพของงาน  ตลอดจนค านึงถึงผลลัพธ์ตามเจตนารมณ์ของ
ผู้บังคับบัญชาและตระหนักถึงผลกระทบเชิงลบที่สามารถเล็งเห็นได้ 
๖. เกณฑ์กำรปฏิบัติงำน (Elements and Performance Criteria) 

ระดับ (LEVEL) พฤติกรรมบ่งชี้ 
ไม่สำมำรถระบุได้ ไม่สำมำรถแสดงสมรรถนะด้ำนนี ้หรือแสดงอย่ำงไม่ชัดเจน 

Level ๑ 
Beginner 
ขั้นเรียนรู ้

แสดงควำมต้ังใจปฏิบัติหน้ำที่รำชกำรให้ได้ผลดี 
๑.๑ ท างานในหน้าท่ีได้อย่างถูกต้อง และเสร็จทันเวลา มผีลสัมฤทธ์ิเป็นไปตามเจตนารมณ์ของ
ผู้บังคับบัญชา 
๑.๒ มคีวามละเอียดรอบคอบ ตรวจสอบความถูกต้องของงานก่อนส่งมอบงานทุกครั้ง 

Level ๒  
Well-trained 
ขั้นปฏิบัต ิ

แสดงสมรรถนะระดับที่ ๑ และสำมำรถปฏิบัติงำนในหน้ำท่ีตำมเป้ำหมำยที่ก ำหนดได้ 
๒.๑ ก าหนดมาตรฐาน หรือเป้าหมายในการท างาน ติดตามผลงาน และประเมินผลงานของตนได้ด้วย
ตนเอง โดยใช้เกณฑ์ที่หน่วยก าหนดขึ้น  
๒.๒ ท างานได้ตามผลงานตามเป้าหมายที่ผู้บังคับบญัชาก าหนด หรอืเป้าหมายของหน่วยงานท่ี
รับผิดชอบ โดยได้มผีลลัพธ์ตามเปา้หมายและคุ้มค่าทั้งการใช้เงินและเวลา 

 

Level ๓ 
Experienced 
ขั้นพัฒนำ 

แสดงสมรรถนะระดับที่ ๒ และสำมำรถท ำงำนได้ผลงำนทีม่ีประสิทธิภำพมำกยิ่งขึ้น 
๓.๑ ปรับปรุงวิธีการที่ท าให้ท างานได้ดีขึ้น เร็วขึ้น มีคุณภาพดีขึ้น หรือมีประสิทธิภาพมากข้ึน 
๓.๒ ผลักดันวิธีการท างานรูปแบบใหม่ที่ได้ปรับปรุงขึ้นให้ได้รับการยอมรับเป็นมาตรฐานการท างาน
ใหม่ของหน่วย 

Level ๔  
Advanced 
ขั้นก้ำวหน้ำ 

แสดงสมรรถนะระดับที่ ๓ และสำมำรถพัฒนำวิธีกำรท ำงำน เพ่ือให้ได้ผลงำนที่โดดเด่น และ
แตกต่ำงได้ 
๔.๑ วิเคราะห์ขั้นตอนการปฏิบัติงานท่ีไม่มีประสิทธิภาพของหน่วย รวมถงึคาดการณ์ปัญหา 
ผลกระทบท่ีอาจจะเกิดขึ้น พร้อมทั้งเสนอแนะวิธีการแก้ไขได้อยา่งถูกต้อง ครบถ้วน  

 ๔.๒ ก าหนดกลยุทธ์ เป้าหมาย และพฒันาวิธีการท างาน เพื่อให้ได้ผลงานท่ีโดดเด่นได ้
Level ๕  
Expert 

ขั้นเชี่ยวชำญ 

แสดงสมรรถนะระดับที่ ๔ และกล้ำตัดสินใจ และเลือกใช้วิธีกำรทีดี่ที่สุดเพ่ือให้หน่วยบรรลุ
เป้ำหมำย 
๕.๑ ตัดสินใจโดยมีการไตรต่รอง ประเมินผลดี/ผลเสยีอย่างชัดเจนก่อน ด้วยการค านึงถึงหน่วย ทบ. 
ประเทศชาติ และประชาชน ให้ไดร้ับประโยชน์สูงสดุและมผีลกระทบน้อยที่สุดเป็นส าคญั 

 ๕.๒ บริหารจดัการและบรูณาการการใช้ทรัพยากรทั้งภายในและภายนอก ทบ. ใหม้ีประสิทธิภาพ
สูงสุดต่อการบรรลภุารกจิของหน่วยและ ทบ. ได ้
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๗. เกณฑ์ระดับควำมคำดหวัง 

 กลุ่มเป้ำหมำย 
ระดับควำมคำดหวัง 

๑ ๒ ๓ ๔ ๕ 
กลุ่มที่ ๑ ก ำลังพลประเภทชั้นยศต่ ำกว่ำสัญญำบัตร 

๑.๑ ลูกจ้าง พนักงานราชการ /     
๑.๒ อาสาสมัครทหารพราน  /    
๑.๓ ทหารอาสา ท าหน้าที่นายทหารประทวน  /    
๑.๔ นายทหารประทวน ช้ันยศ ส.ต. - ส.อ.  /    
๑.๕ นายทหารประทวน ช้ันยศ จ.ส.ต. - จ.ส.อ.  /    

กลุ่มที่ ๒ ก ำลังพลประเภทชั้นยศสัญญำบัตร 
๒.๑ นายทหารสัญญาบัตร ช้ันยศ ร.ต. - ร.ท.  /    
๒.๒ นายทหารสัญญาบัตร ช้ันยศ ร.อ. - พ.ต.   /   
๒.๓ นายทหารสัญญาบัตร ช้ันยศ พ.ท. - พ.อ.    /  
๒.๔ นายทหารสัญญาบัตร ช้ันยศ พ.อ. (พ.) ข้ึนไป     / 

๘. ทักษะและควำมรู้ที่ต้องกำร (Required Skills and Knowledge) 
 (ก) ควำมต้องกำรด้ำนควำมรู้  
  ๑. การจัดท าแผนปฏิบัติงาน 
  ๒. การติดตามและประเมินผลการปฏิบัติงาน 
  ๓. การปรับปรุงการท างาน 
  ๔. การวางแผนกลยุทธ์  
  ๕. การวิเคราะห์ปัญหาและการแก้ปัญหา 
  ๖. การประเมินความคุ้มค่าแผนงาน โครงการ 
  ๗. การตัดสินใจ  
  ๘. การบริหารจัดการภาครัฐแนวใหม่ 
  ๙. การบริหารจัดการแบบมุ่งผลสัมฤทธิ์  
 (ข) ควำมต้องกำรด้ำนทักษะ 
  ๑. การคิดวิเคราะห์ 
  ๒. การวางแผนกลยุทธ์ หรือแผนปฏิบัติงาน และการด าเนินการตามแผน 
  ๓. การประเมินความคุ้มค่าแผนงาน โครงการ 
  ๔. การติดตามและประเมินผลการปฏิบัติงาน 
  ๕. การสื่อสารที่มีประสิทธิภาพ 
  ๖. การตัดสินใจ 
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๙. กำรปฏิบัติงำนในวิชำชีพ และ/หรือสำยงำนที่ตนรับผิดชอบ 
ระดับสมรรถนะ หลักสูตร/เร่ือง/หัวข้อ 

ระดับ ๑  การจัดท าแผนปฏิบัติงาน 
 การติดตามและประเมินผลการปฏิบัติงาน ระดับ ๒ 

ระดับ ๓  การวิเคราะห์ปัญหาและการแก้ปัญหา 
 การปรับปรุงการท างาน 

ระดับ ๔  การวิเคราะห์ปัญหาและการแก้ปัญหา 
 การวางแผนกลยุทธ์ 

ระดับ ๕  การตัดสินใจ 
 การบริหารจัดการภาครัฐแนวใหม่ 
 การประเมินความคุ้มค่าแผนงาน โครงการ 
 การบริหารจัดการแบบมุ่งผลสัมฤทธ์ิ 

 
๑๐. หลักฐำนที่ต้องกำร (Evidence Guide) 
 (ก) หลักฐำนกำรปฏิบัติงำน (Performance Evidence) (ถ้ำมี) 
  หลักฐานการปฏิบัติงานหรือการเข้าร่วมกิจกรรมที่เกี่ยวข้องหรือสอดคล้องกับสมรรถนะที่ก าหนด  เช่น 
หลักฐานแผนการติดตามงาน แผนการปรับปรุงวิธีการปฏิบัติงาน 
 (ข) หลักฐำนควำมรู้ (Knowledge Evidence) (ถ้ำมี) 
  หลักฐานการผ่านการอบรม หรือผ่านการทดสอบความรู้ ตามข้อ ๘ (ก) 
๑๑. รำยละเอียดกระบวนกำรและวิธีกำรประเมิน (Assessment Description and Procedure) 
 (๑) การสังเกตพฤติกรรม 
 (๒) พิจารณาจากหลักฐานเชิงประจักษ์ เช่น หลักฐานการผ่านการอบรม หรือผ่านการทดสอบความรู้, หลักฐาน
การปฏิบัติงาน หรือการเข้าร่วมกิจกรรมที่เก่ียวข้องหรือสอดคล้อง 
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สมรรถนะหลัก (Core Competency : CC) 
๑. รหัสหน่วยสมรรถนะ    CC ๐๕  
๒. ชื่อหน่วยสมรรถนะ พร้อมรับการเปลี่ยนแปลง (Agility) 
๓. ทบทวนครั้งที่  
๔. สร้างใหม่       ( ) 
๕. ค าอธิบายหน่วยสมรรถนะ (Description of Unit of Competency) 
 หมายถึง ความสามารถในการปรับตัว ปรับเปลี่ยนวิธีการปฏิบัติภายใต้สถานการณ์การเปลี่ยนแปลง หรือในภาวะ
ที่มีข้อจ ากัดต่างๆ ได้ทันต่อสถานการณ ์ เพ่ือให้ยังคงด ารงความสามารถในการปฏิบัติงานได้อย่างมีประสิทธิภาพ  
๖. เกณฑ์การปฏิบัติงาน (Elements and Performance Criteria) 

ระดับ (LEVEL) พฤติกรรมบ่งชี้ 
ไม่สามารถระบุได้ ไม่สามารถแสดงสมรรถนะด้านนี้ หรือแสดงอย่างไม่ชัดเจน 

Level ๑ 
Beginner 
ขั้นเรียนรู ้

เห็นความจ าเป็นและยอมรับการปรับเปลี่ยน  
๑.๑ สามารถปรับเปลี่ยนความคิด ทัศนคติเมื่อได้รับข้อมูลใหม่หรือพบหลักฐานใหม่ได้ 
๑.๒ สามารถปรับพฤติกรรมหรือแผนการท างานให้สอดคล้องกับการเปลี่ยนแปลงนั้นได้ 

Level ๒  
Well-trained 
ขั้นปฏิบัต ิ

แสดงสมรรถนะระดับที่ ๑ และสนับสนนุให้ผู้อื่นเข้าใจการปรับเปลี่ยนที่จะเกิดขึน้ 
๒.๑ ช่วยเหลือให้ผู้อื่นเข้าใจถึงความส าคัญและความจ าเป็นของการเปลี่ยนแปลง 
๒.๒ สนับสนุนการปรับเปลี่ยนพัฒนาหน่วยด้วยการเสนอแนะวิธีการและมีส่วนร่วมในการ
ปรับเปลีย่นดังกล่าว  

Level ๓ 
Experienced 
ขั้นพัฒนา 

แสดงสมรรถนะระดับที่ ๒ และสร้างแรงจูงใจให้ผู้อื่นเห็นความส าคัญของการปรับเปลี่ยน 
๓.๑ สามารถแสดงการเปรยีบเทียบให้เห็นว่าสิ่งท่ีปฏิบัติอยู่ในปัจจุบันกับสิ่งที่จะปรับเปลี่ยนนั้น
แตกต่างกันอย่างไร 
๓.๒ กระตุ้น โนม้น้าวและสร้างความตระหนักรูร้่วมกันให้กบัเพื่อนร่วมงาน ช่วยกันพัฒนารปูแบบการ
ปฏิบัติงานไดส้อดคล้องกบัสถานการณ์การทีเ่ปลี่ยนแปลง 

Level ๔  
Advanced 
ขั้นก้าวหน้า 

แสดงสมรรถนะระดับที่ ๓ และปรับเปลี่ยนกลยุทธ์ แผนงานเพ่ือรับการเปลี่ยนแปลง  
๔.๑ ปรับกลยุทธ์ แผนงานของหน่วยรองรับการเปลีย่นแปลงไดส้อดคล้องกับสถานการณ์และปจัจัย
แวดล้อมของหน่วย 
๔.๒   ให้ค าแนะน าและประสานงานกับหน่วยงานต่าง ๆ  ร่วมมือและสนับสนุนการเปลี่ยนแปลงตามแนวทาง
ที่ก าหนด 

 

Level ๕  
Expert 

ขั้นเชี่ยวชาญ 

แสดงสมรรถนะระดับที่ ๔ และเป็นผู้น าการเปลี่ยนแปลงในองค์กร 
๕.๑ สร้างความเชื่อมั่นในการขับเคลื่อนให้เกิดการปรับเปลี่ยนได้อยา่งมีประสิทธิภาพ 
๕.๒ เป็นแบบอย่างในการพัฒนาและสร้างความเปลี่ยนแปลงให้แก่หน่วยงาน 
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๗. เกณฑ์ระดับความคาดหวัง 

 กลุ่มเป้าหมาย 
ระดับความคาดหวัง 

๑ ๒ ๓ ๔ ๕ 
กลุ่มที่ ๑ ก าลังพลประเภทชั้นยศต่ ากว่าสัญญาบัตร 

๑.๑ ลูกจ้าง พนักงานราชการ /     
๑.๒ อาสาสมัครทหารพราน  /    
๑.๓ ทหารอาสา ท าหน้าที่นายทหารประทวน  /    
๑.๔ นายทหารประทวน ช้ันยศ ส.ต. - ส.อ.  /    
๑.๕ นายทหารประทวน ช้ันยศ จ.ส.ต. - จ.ส.อ.  /    

กลุ่มที่ ๒ ก าลังพลประเภทชั้นยศสัญญาบัตร 
๒.๑ นายทหารสัญญาบัตร ช้ันยศ ร.ต. - ร.ท.  /    
๒.๒ นายทหารสัญญาบัตร ช้ันยศ ร.อ. - พ.ต.   /   
๒.๓ นายทหารสัญญาบัตร ช้ันยศ พ.ท. - พ.อ.    /  
๒.๔ นายทหารสัญญาบัตร ช้ันยศ พ.อ. (พ.) ข้ึนไป     / 

๘. ทักษะและความรู้ที่ต้องการ (Required Skills and Knowledge) 
 (ก) ความต้องการด้านความรู้  
  ๑. การสื่อสารที่มีประสิทธิภาพ 
  ๒. การบริหารการเปลี่ยนแปลง 
  ๓. การบริหารความเสี่ยง 
  ๔. การวิเคราะห์ปัญหาและการตัดสินใจแก้ปัญหา 
  ๖. การติดตามและประเมินผลการปฏิบัติงาน 
  ๗. ภาวะผู้น า  
  ๘. การสร้างแรงจูงใจ  
 (ข) ความต้องการด้านทักษะ 
  ๑. การสื่อสารที่มีประสิทธิภาพ 
  ๒. การบริหารการเปลี่ยนแปลง 
  ๓. การบริหารความเสี่ยง 
  ๔. การบริหารความขัดแย้ง 
  ๕. การวิเคราะห์ปัญหาและการตัดสินใจแก้ปัญหา 
  ๖. การติดตามและประเมินผลการปฏิบัติงาน 
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๙. หลักสูตร เรื่อง และ/หรือหัวข้อที่ใช้ในการพัฒนาสมรรถนะแต่ละระดับ 
ระดับสมรรถนะ หลักสูตร/เร่ือง/หัวข้อ 

ระดับ ๑  การสื่อสารที่มีประสิทธิภาพ 
 การติดตามและประเมินผลการปฏิบัติงาน ระดับ ๒ 

ระดับ ๓  การวิเคราะห์ปัญหาและการตัดสินใจแก้ปัญหา 
 การสื่อสารที่มีประสิทธิภาพ 

ระดับ ๔  การบริหารความเสี่ยง 
 การบริหารการเปลี่ยนแปลง 
 การให้ค าปรึกษา 

ระดับ ๕  การบริหารความเสี่ยง 
 การบริหารการเปลี่ยนแปลง 
 การให้ค าปรึกษา 
 ภาวะผู้น า  
 การสร้างแรงจูงใจ 

๑๐. หลักฐานที่ต้องการ (Evidence Guide) 
 (ก) หลักฐานการปฏิบัติงาน (Performance Evidence) 
  -  
 (ข) หลักฐานความรู้ (Knowledge Evidence) 
  หลักฐานการผ่านการอบรม หรือผ่านการทดสอบความรู้ ตามข้อ ๘ (ก) 
๑๑. รายละเอียดกระบวนการและวิธีการประเมิน (Assessment Description and Procedure) 
 (๑) การสังเกตพฤติกรรม 
 (๒) พิจารณาจากหลักฐานเชิงประจักษ์ เช่น หลักฐานการผ่านการอบรม หรือผ่านการทดสอบความรู้, หลักฐาน
การปฏิบัติงาน หรือการเข้าร่วมกิจกรรมที่เก่ียวข้องหรือสอดคล้อง 
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สมรรถนะหลัก (Core Competency : CC) 
๑. รหัสหน่วยสมรรถนะ    CC ๐๖  
๒. ชื่อหน่วยสมรรถนะ แสดงออกถึงวัฒนธรรมดิจิทัล (Digital Culture and Cyber Security Concern) 
๓. ทบทวนครั้งที่  
๔. สร้างใหม่      ( ) 
๕. ค าอธิบายหน่วยสมรรถนะ (Description of Unit of Competency) 
 หมายถึง ตระหนักในความม่ังคงด้านดิจิทัล รู้เท่าทันและใช้เทคโนโลยีดิจิทัลเป็น มีทักษะด้านความคิดเชิงวิพากษ์
และเชิงนวัตกรรม ใช้เทคโนโลยีดิจิทัลสร้างนวัตกรรม 
๖. เกณฑ์การปฏิบัติงาน (Elements and Performance Criteria) 

ระดับ (LEVEL) พฤติกรรมบ่งชี้ 
ไม่สามารถระบุได้ ไม่สามารถแสดงสมรรถนะด้านนี ้หรือแสดงอย่างไม่ชัดเจน 

Level ๑  
Beginner 
ขั้นเรียนรู ้

รู้ เข้าใจ และใช้เทคโนโลยีดิจิทัลอย่างปลอดภัย 
๑.๑ อธิบายวิธีการใช้เทคโนโลยีดิจิทลัอย่างปลอดภัย ทั้งในด้านความเปน็ส่วนตัวและรักษาความ
ปลอดภัยของข้อมลูมีการป้องกันการสญูหายของข้อมูลได ้
๑.๒ ใช้งานคอมพิวเตอร์, อินเตอร์เนต็ และดิจิทลัได้อย่างถูกต้อง ปลอดภยัและไมผ่ิดกฎหมาย    

Level ๒  
Well-trained 
ขั้นปฏิบัต ิ

แสดงสมรรถนะระดับที่ ๑ และวิเคราะห์ข้อมูลดิจิทลัพื้นฐาน และใช้งานเคร่ืองมือดิจิทัลสนับสนุน
การปฏิบัติงานได้ 
๒.๑ ใช้โปรแกรมส านักงาน เทคโนโลยีดิจิทัล และ/หรือแอปพลิเคชันข้ันต้น สนับสนุนการปฏิบัติงาน
และพัฒนาตนเองได้ถูกต้องตามมาตรฐานการใช้งานระบบดิจิทัล 
๒.๒ ประเมินและตัดสินใจเกี่ยวกับความถูกต้อง ความเสี่ยงและความน่าเช่ือถือของข้อมูลได้อย่าง
ถูกต้อง 

Level ๓ 
Experienced 
ขั้นพัฒนา 

แสดงสมรรถนะระดับที่ ๒ และสามารถสังเคราะห์ข้อมูลดิจิทลั รวมถึงใช้ดิจิทัลหรือแอปพลิเคชัน่
ในการท างานร่วมกันแบบออนไลน์ได้ 
๓.๑ ใช้งานพ้ืนท่ีท างานและพื้นที่แบ่งปันข้อมูลแบบออนไลน์ได้อย่างถูกตอ้งตามมาตรฐานการใช้งาน  
๓.๒ ใช้งานโปรแกรมประชุมทางไกลผ่านจอภาพได้อยา่งถูกต้องตามมาตรฐานการใช้งาน 
๓.๓ การริเริ่มน าข้อมูลดิจิทัลไปใช้ประโยชน์อย่างสร้างสรรค์ 

Level ๔  
Advanced 
ขั้นก้าวหน้า 

แสดงสมรรถนะระดับที่ ๓ และสามารถประยุกต์ใช้เคร่ืองมือดิจิทัลเพ่ิมคุณค่าและประสิทธภิาพการ
ท างานได้ 
๔.๑ เลือกใช้เครื่องมือดิจิทัลในงานประจ าได้ถูกต้องตามวัตถุประสงค์การใช้งาน 
๔.๒ ใช้เครื่องมือดิจิทัลในการแกไ้ขปัญหาเพิ่มคณุค่าและประสิทธิภาพการปฏิบัติงานได้ถูกต้องตาม
วัตถุประสงค์การใช้งาน 
๔.๓ สามารถประเมินผลลัพธ์ทั้งเชิงบวกและลบท่ีเกิดจากการน าเครื่องมอืดิจิทัลไปใช้งานได ้
 

Level ๕  
Expert 

ขั้นเชี่ยวชาญ 

แสดงสมรรถนะระดับที่ ๔ และสามารถใช้เทคโนโลยีดิจิทัลในการวางแผนบริหารจัดการและ
พัฒนาหน่วยได้ 
๕.๑ ก าหนดนโยบาย แนวทางการใช้งานเครื่องมือดิจิทัลของหน่วยและข้อเสนอโครงการและแนวทาง 
การด าเนินงานในการแลกเปลี่ยนข้อมูลระหว่างหน่วยงานได้สอดคล้องกับแผนยุทธศาสตร์ของหน่วยเหนือ 
๕.๒ ก าหนดมาตรฐานข้อมลูและวิธีการที่จะใช้เชื่อมโยงแลกเปลี่ยนกับหน่วยงานอ่ืนได้ถูกต้องกับ
ข้อมูลการวิเคราะห์ระบบดิจิทัลของหน่วยงานอ่ืน 
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๗. เกณฑ์ระดับความคาดหวัง 

 กลุ่มเป้าหมาย 
ระดับความคาดหวัง 

๑ ๒ ๓ ๔ ๕ 
กลุ่มที่ ๑ ก าลังพลประเภทชั้นยศต่ ากว่าสัญญาบัตร 

๑.๑ ลูกจ้าง พนักงานราชการ /     
๑.๒ อาสาสมัครทหารพราน  /    
๑.๓ ทหารอาสา ท าหน้าที่นายทหารประทวน  /    
๑.๔ นายทหารประทวน ช้ันยศ ส.ต. - ส.อ.  /    
๑.๕ นายทหารประทวน ช้ันยศ จ.ส.ต. - จ.ส.อ.  /    

กลุ่มที่ ๒ ก าลังพลประเภทชั้นยศสัญญาบัตร 
๒.๑ นายทหารสัญญาบัตร ช้ันยศ ร.ต. - ร.ท.  /    
๒.๒ นายทหารสัญญาบัตร ช้ันยศ ร.อ. - พ.ต.   /   
๒.๓ นายทหารสัญญาบัตร ช้ันยศ พ.ท. - พ.อ.    /  
๒.๔ นายทหารสัญญาบัตร ช้ันยศ พ.อ. (พ.) ข้ึนไป     / 

๘. ทักษะและความรู้ที่ต้องการ (Required Skills and Knowledge) 
 (ก) ความต้องการด้านความรู้  
  ๑. การใช้งานคอมพิวเตอร์ขั้นพ้ืนฐาน (การใช้งานโปรแกรมประมวลค า การใช้งานโปรแกรมตารางค านวณ 
การใช้งานโปรแกรมน าเสนอ) 
  ๒. การใช้งานพื้นท่ีเพ่ือการท างานร่วมกันแบบออนไลน์ เช่น Microsoft SharePoint, Google Docs 
  ๓. การใช้งานพื้นท่ีแบ่งปันข้อมูลออนไลน์ เช่น One Drive, Drop box เป็นต้น 
  ๔. การใช้งานโปรแกรมประชุมทางไกลผ่านจอภาพ 
  ๕. การใช้เทคโนโลยีดิจิทัลอย่างปลอดภัย 
  ๖. ระเบียบ ทบ. ว่าด้วยการรักษาความมั่นคงปลอดภัยระบบสารสนเทศของ ทบ. พ.ศ. ๒๕๖๒ 
  ๗. พรบ.การรักษาความมั่นคงปลอดภัยไซเบอร์ พ.ศ. ๒๕๖๒ 
  ๘. กระบวนการวิเคราะห์ปัญหา และการแก้ไขปัญหา 
  ๙. การวางแผนกลยุทธ์ 
  ๑๐. การใช้สารสนเทศเพ่ือการบริหาร 
 (ข) ความต้องการด้านทักษะ 
  ๑. การใช้งานคอมพิวเตอร์ขั้นพ้ืนฐาน (การใช้งานโปรแกรมประมวลค า การใช้งานโปรแกรมตารางค านวณ 
การใช้งานโปรแกรมน าเสนอ) 
  ๒. การใช้งานพื้นท่ีเพ่ือการท างานร่วมกันแบบออนไลน์ เช่น Microsoft SharePoint, Google Docs 
  ๓. การใช้งานพื้นท่ีแบ่งปันข้อมูลออนไลน์ เช่น One Drive, Drop box เป็นต้น 
  ๔. การใช้งานโปรแกรมประชุมทางไกลผ่านจอภาพ 
  ๕. การใช้เทคโนโลยีดิจิทัลอย่างปลอดภัย 
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๙. หลักสูตร เรื่อง และ/หรือหัวข้อที่ใช้ในการพัฒนาสมรรถนะแต่ละระดับ 

ระดับสมรรถนะ หลักสูตร/เร่ือง/หัวข้อ 
ระดับ ๑  การใช้เทคโนโลยีดิจิทัลอย่างปลอดภัย 

 การใช้งานคอมพิวเตอร์ขั้นพื้นฐาน (การใช้งานโปรแกรมประมวลค า การใช้งานโปรแกรมตาราง
ค านวณ การใช้งานโปรแกรมน าเสนอ) 
 ระเบียบ ทบ. ว่าด้วยการรักษาความมั่นคงปลอดภัยระบบสารสนเทศของ ทบ. พ.ศ. ๒๕๖๒ 
 พรบ.การรักษาความมั่นคงปลอดภัยไซเบอร์ พ.ศ. ๒๕๖๒ 

ระดับ ๒ 

ระดับ ๓  การใช้งานพ้ืนท่ีเพื่อการท างานร่วมกันแบบออนไลน์ เช่น Microsoft SharePoint, Google Docs 
 การใช้งานพ้ืนท่ีแบ่งปันข้อมูลออนไลน์ เช่น One Drive, Drop box เป็นต้น 
 การใช้งานโปรแกรมประชุมทางไกลผ่านจอภาพ 

ระดับ ๔  กระบวนการวิเคราะห์ปัญหา และการแก้ไขปัญหา 
ระดับ ๕  กระบวนการวิเคราะห์ปัญหา และการแก้ไขปัญหา 

 การวางแผนกลยุทธ์ 
 การใช้สารสนเทศเพื่อการบริหาร 

๑๐. หลักฐานที่ต้องการ (Evidence Guide) 
 (ก) หลักฐานการปฏิบัติงาน (Performance Evidence) (ถ้ามี) 
  หลักฐานการปฏิบัติงานหรือการเข้าร่วมกิจกรรมที่เก่ียวข้องหรือสอดคล้องกับสมรรถนะที่ก าหนด 
 (ข) หลักฐานความรู้ (Knowledge Evidence) (ถ้ามี) 
  หลักฐานการผ่านการอบรม หรือผ่านการทดสอบความรู้ ตามข้อ ๘ (ก) 
๑๐. รายละเอียดกระบวนการและวิธีการประเมิน (Assessment Description and Procedure) 
 (๑) การสังเกตพฤติกรรม 
 (๒) พิจารณาจากหลักฐานเชิงประจักษ์ เช่น หลักฐานการผ่านการอบรม หรือผ่านการทดสอบความรู้, หลักฐาน
การปฏิบัติงาน หรือการเข้าร่วมกิจกรรมที่เก่ียวข้องหรือสอดคล้อง 
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สมรรถนะด้านการบริหาร (Managerial Competency : MC) 
๑. รหัสหน่วยสมรรถนะ    MC ๐๑  
๒. ชื่อหน่วยสมรรถนะ ภาวะผู้น าและการควบคุมตนเอง 
๓. ทบทวนครั้งที่  
๔. สร้างใหม่       ( ) 
๕. ค าอธิบายหน่วยสมรรถนะ (Description of Unit of Competency) 
 หมายถึง มีคุณลักษณะผู้น า ๑๔ ประการ และมีความสามารถในการน าหน่วย สั่งการ ควบคุม ก ากับดูแล 
ผู้ใต้บังคับบัญชา โดยใช้อ านาจตามบทบาทหน้าที่ตามที่กฎหมายก าหนดและไม่ลุแก่อ านาจ ได้อย่างเหมาะสม  
กับสถานการณ์ สามารถผลักดันให้หน่วยบรรลุภารกิจได้อย่างสมบูรณ์เป็นที่ยอมรับทั้งภายในและภายนอกหน่วย  
สามารถควบคุมตนเองทั้งกายและใจ อดทน อดกลั้นในการเอาชนะโทษะ โมหะ ตลอดจนอบายมุขทั้งปวง วางตนได้
อย่างเหมาะสมต่อกาลเทศะ ให้เป็นที่เคารพนับถือ ไม่มีความประพฤติ กริยา การพูดจา ที่ไม่เหมาะสม สามารถครองสติ
ในการปฏิบัติงาน 
๖. เกณฑ์การปฏิบัติงาน (Elements and Performance Criteria) 

ระดับ 
(LEVEL) 

พฤติกรรมบ่งชี้ 

ไม่สามารถระบุได้ ไม่สามารถแสดงสมรรถนะด้านนี ้หรือแสดงอย่างไม่ชัดเจน 
Level ๑  
Beginner  
ขั้นเรียนรู ้

รู้จักบทบาทหน้าที่และใช้อ านาจด้วยความรับผิดชอบ 
๑.๑ ใช้อ านาจหน้าที่ตามบทบาทความรับผิดชอบได้ถูกต้อง 
๑.๒ ควบคมุตนเองรวมถึงวางตนให้เปน็แบบอยา่งที่ด ี

Level ๒  
Well-trained  
ขั้นปฏิบัต ิ

แสดงสมรรถนะระดับที่ ๑ และสามารถสร้างการยอมรับ 
๒.๑ สามารถสรา้งความสมัพันธ์ที่ดีให้ผูใ้ต้บังคับบัญชา หรือบุคคลอื่นยอมรับ ให้ความร่วมมือและ
ด าเนินการตามที่ร้องขอได้  
๒.๒ สามารถกระตุ้น ช้ีน า ผลักดัน จูงใจให้ผู้ใต้บังคับบัญชา หรือบุคคลอืน่ปรับเปลีย่นพฤติกรรมได้  

Level ๓ 
 Experienced 
ขั้นพัฒนา 

แสดงสมรรถนะระดับที่ ๒ และสามารถสร้างผลงานเป็นที่ประจักษ์ทั้งประสิทธิภาพและ
ประสิทธิผล 
๓.๑ สามารถดึงศักยภาพ และความแตกต่างของผู้ใต้บังคับบัญชา หรือบุคคลมาใช้ได้อย่างเตม็
ความสามารถ  
๓.๒   มีความสามารถในการท างาน มีผลงานที่ดีและเป็นทีย่อมรับ 

Level ๔  
Advanced 
ขั้นก้าวหน้า 

แสดงสมรรถนะระดับที่ ๓ และเป็นนักพัฒนาคน 
๔.๑ สามารถสรา้ง และพัฒนาผู้ใต้บังคับบัญชาให้มีความเช่ียวชาญ สามารถปฏิบัติงานได้ทัดเทียม
หรือดีกว่าตนได้  
๔.๒ มีพฤติกรรมที่มีความมุ่งมั่น และเป็นตัวอย่างท่ีดีในการไปสู่เป้าหมายที่ตนวางไว้ จนท าให้ผู้ตาม
ทุกคนเกิดการยอมรับ หรือ เป็น “Role Model” 

Level ๕ 
Expert 

ขั้นเชี่ยวชาญ 

แสดงสมรรถนะระดับที่ ๔ และสามารถสร้างแรงบันดาลใจ 
๕.๑ สามารถสื่อสารใหผู้้ใต้บังคับบัญชาเกิดพลังงานเชิงบวกได ้
๕.๒ สร้างแรงบันดาลใจ ให้ผู้ใตบ้ังคับบัญชา หรือผู้อื่นเกดิความเช่ือมั่น ศรัทธาได ้
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๗. เกณฑ์ระดับความคาดหวัง 

 กลุ่มเป้าหมาย 
ระดับความคาดหวัง 

๑ ๒ ๓ ๔ ๕ 
- นายทหารสัญญาบัตร ช้ันยศ พ.ท.  
- ข้าราชการพลเรือนกลาโหม ท าหน้าที่นายทหารสัญญาบัตร  เทียบเท่าช้ันยศ พ.ท. 

     

- นายทหารสัญญาบัตร ช้ันยศ พ.อ. 
- ข้าราชการพลเรือนกลาโหม ท าหน้าที่นายทหารสัญญาบัตร  เทียบเท่าช้ันยศ พ.อ. 

     

- นายทหารสัญญาบัตร ช้ันยศ พ.อ. (พ) ข้ึนไป 
- ข้าราชการพลเรือนกลาโหม ท าหน้าที่นายทหารสัญญาบัตร เทียบเท่าช้ันยศ พ.อ.(พ) 

     

๘. ทักษะและความรู้ที่ต้องการ (Required Skills and Knowledge) 
 (ก) ความต้องการด้านความรู้ 
  ๑. ความรู้เกี่ยวกับภาวะผู้น า  
  ๒. ความรู้เกี่ยวกับการสื่อสารที่มีประสิทธิภาพ 
  ๓. ความรู้เกี่ยวกับการเป็นที่ปรึกษาและการสอนงาน 
  ๔. ความรู้เกี่ยวกับการสร้างแรงจูงใจใฝ่สัมฤทธิ์ในการท างาน 
  ๕. ความรู้เกี่ยวกับการโค้ช 
  ๖. ความรู้เกี่ยวกับคุณลักษณะผู้น าทางทหารที่พึงประสงค์ และอุดมการณ์ทางทหาร 
  ๘. ความรู้เกี่ยวกับการสร้างมนุษย์สัมพันธ์ระหว่างผู้บังคับบัญชากับผู้ใต้บังคับบัญชา 
  ๙. ความรู้เกี่ยวกับการสร้างแรงจูงใจและแรงบันดาลใจ 
  ๑๐. ความรู้เกี่ยวกับความฉลาดทางอารณ์ (EQ) 
  ๑๑. ความรู้เกี่ยวกับการเข้าใจธรรมชาติของมนุษย์เพื่อการบริหารงานอย่างมีประสิทธิภาพ 
 (ข) ความต้องการด้านทักษะ  
  ๑. ทักษะการเป็นผู้น า 
  ๒. ทักษะการสื่อสารที่ดี การสร้างแรงจูงใจและแรงบันดาลใจ 
  ๓. ทักษะการเป็นที่ปรึกษาและการสอนงาน 
  ๔. ทักษะการท างานเป็นทีม 
  ๕. ทักษะการโค้ช  
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๙. หลักสูตร เรื่อง และ/หรือหัวข้อที่ใช้ในการพัฒนาสมรรถนะแต่ละระดับ 

ระดับสมรรถนะ หลักสูตร/เร่ือง/หัวข้อ 
ระดับ ๑  คุณลักษณะผู้น าทางทหารที่พึงประสงค์ และอุดมการณ์ทางทหาร 

 ภาวะผู้น า 
 ความฉลาดทางอารณ์ (EQ)  

ระดับ ๒  การสื่อสารที่มีประสิทธิภาพ 
 การสร้างแรงจูงใจและแรงบันดาลใจ 
 การสร้างมนุษย์สัมพันธ์ระหว่างผู้บังคับบัญชากับผู้ใต้บังคับบัญชา 

ระดับ ๓  การเข้าใจธรรมชาติของมนุษย์เพื่อการบริหารงานอย่างมีประสิทธิภาพ 
 การโค้ช 
 การสร้างแรงจูงใจและแรงบันดาลใจ 

ระดับ ๔  การเป็นท่ีปรึกษาและการสอนงาน 
ระดับ ๕  การสื่อสารที่มีประสิทธิภาพ 

 การสร้างแรงจูงใจและแรงบันดาลใจ 
 การสร้างแรงจูงใจใฝ่สัมฤทธ์ิในการท างาน 

 
๑๐. หลักฐานที่ต้องการ (Evidence Guide) 
 (ก) หลักฐานการปฏิบัติงาน (Performance Evidence) 
   -  
 (ข) หลักฐานความรู้ (Knowledge Evidence) 
  หลักฐานการผ่านการอบรม หรือผ่านการทดสอบความรู้ ตามข้อ ๘ (ก) 
๑๑. รายละเอียดกระบวนการและวิธีการประเมิน (Assessment Description and Procedure) 
 (๑) การทดสอบความรู้ 
 (๒) การสังเกตพฤติกรรม 
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สมรรถนะด้านการบริหาร (Managerial Competency : MC) 
๑. รหัสหน่วยสมรรถนะ    MC ๐๒  
๒. ชื่อหน่วยสมรรถนะ วิสัยทัศน์และการมองภาพรวม 
๓. ทบทวนครั้งที่  
๔. สร้างใหม่       ( ) 
๕. ค าอธิบายหน่วยสมรรถนะ (Description of Unit of Competency) 
 หมายถึง ความสามารถก าหนดทิศทาง วิธีการ เป้าหมายของงานในอนาคตบนพ้ืนฐานของการวิเคราะห์ 
สังเคราะห์ข้อมูลและความเป็นจริงได้อย่างเป็นรูปธรรม สามารถเล็งเห็นถึงผลส าเร็จตามเป้าหมายที่ได้วางแผนตั้งแรก
เริ่มต้นจนถึงผลผลิต ผลลัพธ์และวิพากษ์ผลกระทบได้อย่างชัดเจน สามารถเชื่อมโยง เห็นถึงความสัมพันธ์ของสิ่งต่าง ๆ  
ที่เกี่ยวข้องได้อย่างเป็นระบบ สามารถออกแบบการจัดการและใช้ประโยชน์จากสิ่งเหล่านั้นมาสนับสนุนการปฏิบัติงานได้ 
อีกท้ังยังสามารถเข้าใจถึงปัจจัยแวดล้อมอ่ืน ๆ ที่อาจเข้ามากระทบต่อภารกิจได้อย่างครอบคลุม และสรุปน าเสนอเป็น
กรอบความคิดหรือแนวคิดใหม่ 
๖. เกณฑ์การปฏิบัติงาน (Elements and Performance Criteria) 

ระดับ 
(LEVEL) 

พฤติกรรมบ่งชี้ 

ไม่สามารถระบุได้ ไม่สามารถแสดงสมรรถนะด้านนี ้หรือแสดงอย่างไม่ชัดเจน 
Level ๑  
Beginner  
ขั้นเรียนรู ้

รู้และเข้าใจวิสัยทัศนข์อง องค์กร 
๑.๑ รู เขาใจและสามารถอธิบายใหผอูื่นเขาใจไดวา งานที่ท าอยูนั้น เกี่ยวของหรือตอบสนองตอวิสัยทัศน
ของสวนราชการอยางไร 
๑.๒ ใช้กฎพื้นฐาน หลกัเกณฑ์ หรือสามญัส านึกในการระบุประเดน็ปญัหา หรือแก้ปญัหาในงานได ้

Level ๒  
Well-trained  
ขั้นปฏิบัต ิ

แสดงสมรรถนะระดับที่ ๑ และชว่ยท าให้ผู้อื่นรู้และเข้าใจ วิสัยทัศน์ขององค์กร 
๒.๑ อธิบายใหผู้อื่นรูและเขาใจวิสัยทัศนและเปาหมายการท างานของหนวยงานภายใตภาพรวมของ ทบ. และ กห. 
๒.๒ ประยุกต์ใช้ประสบการณแ์ละข้อมลูในสถานการณ์จริงในการระบุประเด็นปญัหา หรือแก้ปญัหา 
ในงานได ้

Level ๓ 
 Experienced 
ขั้นพัฒนา 

แสดงสมรรถนะระดับที่ ๒ และสร้างแรงจูงใจให้ผู้อื่นเต็มใจที่ จะปฏิบัติตามวิสัยทัศน ์
๓.๑ ใหค าปรึกษาแนะน าแกผู้ใต้บังคับบัญชาถึงแนวทางในการท างานโดยยึดถือวิสัยทัศนและเปาหมาย
ขององคกรเปนส าคัญ 
๓.๒ วิเคราะห์ข้อมูล แนวคิด ทฤษฎ/ีองค์ความรู้ แนวโน้มสถานการณ์ เศรษฐกิจ สังคม การเมือง
ภายในและภายนอกประเทศ รวมทั้งระบุประเด็นปัญหาในงานได ้

Level ๔  
Advanced 
ขั้นก้าวหน้า 

แสดงสมรรถนะระดับที่ ๓ และก าหนดกลยุทธ์ใหสอดคลองกับวิสยัทัศนของสวนราชการ 
๔.๑ ริเริม่และก าหนดกลยุทธ์ใหม ่เพื่อตอบสนองตอการน าวิสัยทัศนไปสคูวามส าเร็จ 
๔.๒ พิจารณาสถานการณ์ ประเด็น หรอืปัญหาซับซ้อน ด้วยกรอบแนวคดิและวิธีพิจารณาแบบมอง
ภาพองค์รวม วิพากษ์ด้วยมมุมองที่แตกต่าง และถ่ายทอดใหผู้้อื่นเขา้ใจได้โดยง่าย 

Level ๕ 
Expert 

ขั้นเชี่ยวชาญ 

แสดงสมรรถนะระดับที่ ๔ และะก าหนดวิสัยทัศนของสวนราชการใหสอดคลองกับวิสัยทัศน
ระดับประเทศ 
๕.๑ ก าหนดวิสัยทัศน เปาหมาย ทิศทางและให้นโยบายในการปฏิบตัิหนาที่ของหน่วยงาน/องค์กร  
เพื่อใหบรรลุวสิัยทัศนซึ่งสอดคลองกับวิสัยทัศน์ของหน่วยเหนือ และระดับประเทศ 
๕.๒ คาดการณไดวาหน่วยงานและประเทศจะไดรับผลกระทบอยางไรจากการเปลีย่นแปลงท้ังภายใน
และภายนอก 
๕.๓ สามารถสังเคราะห์ข้อมลู แนวคิด ทฤษฎี องค์ความรู้ เพื่อน ามาใช้ประโยชน์ต่องานได ้
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๗. เกณฑ์ระดับความคาดหวัง 

 กลุ่มเป้าหมาย 
ระดับความคาดหวัง 

๑ ๒ ๓ ๔ ๕ 
- นายทหารสัญญาบัตร ช้ันยศ พ.ท.  
- ข้าราชการพลเรือนกลาโหม ท าหน้าที่นายทหารสัญญาบัตร  เทียบเท่าช้ันยศ พ.ท. 

     

- นายทหารสัญญาบัตร ช้ันยศ พ.อ. 
- ข้าราชการพลเรือนกลาโหม ท าหน้าที่นายทหารสัญญาบัตร  เทียบเท่าช้ันยศ พ.อ. 

     

- นายทหารสัญญาบัตร ช้ันยศ พ.อ. (พ) ข้ึนไป 
- ข้าราชการพลเรือนกลาโหม ท าหน้าที่นายทหารสัญญาบัตร เทียบเท่าช้ันยศ พ.อ.(พ) 

     

 
๘. ทักษะและความรู้ที่ต้องการ (Required Skills and Knowledge) 
 (ก) ความต้องการด้านความรู้ 
  ๑. ความรู้เกี่ยวกับการบริหารเชิงกลยุทธ์  
  ๒. ความรู้เกี่ยวกับกระบวนการวิเคราะห์ปัญหาและการแก้ไขปัญหา 
  ๓. ความรู้เกี่ยวกับการสื่อสารที่มีประสิทธิภาพ 
  ๔. ความรู้เกี่ยวกับการเชื่อมโยงนโยบายสู่การปฏิบัติ 
  ๕. ความรู้เกี่ยวกับการคิดเชิงวิเคราะห์ 
  ๖. ความรู้เกี่ยวกับการสร้างแรงจูงใจ 
  ๗. ความรู้เกี่ยวกับการบริหารเชิงกลยุทธ์ 
  ๘. ความรู้เกี่ยวกับการให้ข้อมูลป้อนกลับส าหรับผู้น าและผู้บริหาร (Effective Feedback) 
 การคิดเชิงระบบและการมองภาพรวม 
 (ข) ความต้องการด้านทักษะ  
  ๑. ทักษะการคิดเชิงวิเคราะห์ 
  ๒. ทักษะการคิดเชิงสังเคราะห์ 
  ๓. ทักษะการคิดเชิงวิพากษ์ 
  ๔. ทักษะการให้ข้อมูลป้อนกลับส าหรับผู้น าและผู้บริหาร (Effective Feedback) 
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๙. หลักสูตร เรื่อง และ/หรือหัวข้อที่ใช้ในการพัฒนาสมรรถนะแต่ละระดับ 

ระดับสมรรถนะ หลักสูตร/เร่ือง/หัวข้อ 
ระดับ ๑  กระบวนการวิเคราะห์ปัญหาและการแก้ไขปัญหา 

 การสื่อสารที่มีประสิทธิภาพ 
 การเช่ือมโยงนโยบายสู่การปฏิบัติ 

ระดับ ๒ 

ระดับ ๓  การคิดเชิงวิเคราะห์ 
 การสร้างแรงจูงใจ 

ระดับ ๔  การบริหารเชิงกลยุทธ์ 
 ทักษะการให้ข้อมูลป้อนกลับส าหรับผู้น าและผู้บริหาร (Effective Feedback) 
 การคิดเชิงวิพากษ์ 

ระดับ ๕  การบริหารเชิงกลยุทธ์ 
 การคิดเชิงสังเคราะห์ 
 การคิดเชิงระบบและการมองภาพรวม 

 
๑๐. หลักฐานที่ต้องการ (Evidence Guide) 
 (ก) หลักฐานการปฏิบัติงาน (Performance Evidence) 
  หลักฐานการให้ค าปรึกษาใหค าปรึกษาแนะน าแกผู้ใต้บังคับบัญชา, หลักฐานแผนกลยุทธ์/แผนปฏิบัติ
ราชการของหน่วย 
 (ข) หลักฐานความรู้ (Knowledge Evidence) 
  หลักฐานการผ่านการอบรม หรือผ่านการทดสอบความรู้ ตามข้อ ๘ (ก) 
๑๑. รายละเอียดกระบวนการและวิธีการประเมิน (Assessment Description and Procedure) 
 (๑) การทดสอบความรู้ 
 (๒) การสังเกตพฤติกรรม 
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สมรรถนะด้านการบริหาร (Managerial Competency : MC) 
๑. รหัสหน่วยสมรรถนะ    MC ๐๓  
๒. ชื่อหน่วยสมรรถนะ การบริหารจัดการเชิงกลยุทธ์ 
๓. ทบทวนครั้งที่  
๔. สร้างใหม่       ( ) 
๕. ค าอธิบายหน่วยสมรรถนะ (Description of Unit of Competency) 
 หมายถึง  ความสามารถในการเข้าใจนโยบาย แผนยุทธศาสตร์ หรือแผนของหน่วยเหนือ สามารถวิเคราะห์
ภารกิจ กิจแฝง กิจส าคัญยิ่งได้อย่างสอดคล้องกับนโยบายภาครัฐและหน่วยเหนือ และสามารถน ามาประยุกต์ใช้ในการ
ก าหนดกลยุทธ์ แผนปฏิบัติราชการของหน่วย เพ่ือน าสู่การปฏิบัติอย่างเป็นรูปธรรมได ้
๖. เกณฑ์การปฏิบัติงาน (Elements and Performance Criteria) 

ระดับ 
(LEVEL) 

พฤติกรรมบ่งชี้ 

ไม่สามารถระบุได้ ไม่สามารถแสดงสมรรถนะด้านนี้ หรือแสดงอย่างไม่ชัดเจน 
Level ๑ 
Beginner  
ขั้นเรียนรู ้

รู้และเข้าใจความเชื่อมโยงของนโยบายกับบทบาทหน้าที่ความรับผิดชอบของหน่วย 
๑.๑ ระบุความเช่ือมโยงภารกิจของหน่วยงานที่รับผิดชอบกับนโยบาย ภารกิจ และกลยุทธ์ของ
หน่วยเหนือได้ 
๑.๒ วิเคราะห์ปัญหา อุปสรรคหรือโอกาสของหน่วยงานได้ 

Level ๒ 
Well-trained  
ขั้นปฏิบัต ิ

แสดงสมรรถนะระดับที่ ๑ และก าหนดแผนกลยุทธ์ แผนปฏิบัติการของหน่วยงานได้ 
๒.๑ สามารถอธิบายเป้าหมายและรายละเอียดของกลยุทธ์ในระดับหน่วยงานได้ 
๒.๒ ก าหนดกลยุทธ์และแผนปฏิบตัิการของหน่วยงานให้สอดคล้องกับกลยุทธ์ในระดบัองค์กร หรือ
หน่วยเหนือได ้

Level ๓ 
 Experienced 
ขั้นพัฒนา 

แสดงสมรรถนะระดับที่ ๒ และน าทฤษฎี หรือแนวคิดซับซอนมาใชในการก าหนดกลยุทธ 
๓.๑ ประยุกต์ใช้ทฤษฎี แนวทางการปฏิบัติที่ประสบความส าเร็จ (Best Practice) หรือผลการวิจัย
ต่างๆ มาก าหนดแผนงานเชิงกลยทุธ์ในหน่วยงานท่ีตนรับผิดชอบได้ 
๓.๒ ประเมินปัจจัยเสี่ยงและก าหนดการควบคุมที่มผีลต่อความส าเรจ็ของกลยุทธ์ในระดับ
หน่วยงานได ้

Level ๔ 
Advanced 
ขั้นก้าวหน้า 

แสดงสมรรถนะระดับที่ ๓ และก าหนดกลยุทธที่สอดคลองกับสถานการณตางๆ ที่เกิดขึ้น 
๔.๑ ประเมินและวเิคราะห์สถานการณแ์วดล้อมท้ังปัจจุบันและอนาคต และก าหนดกลยุทธใหสอด
คลองกับสถานการณตาง ๆ ที่จะเกิดขึ้นเพื่อใหบรรลุพันธกิจขององค์กร 
๔.๒ ประเมินแผนกลยุทธ์และปรับเปลี่ยนโครงการ กิจกรรมและแผนปฏิบัติการให้ทันต่อสถานการณ์
การเปลีย่นแปลงได ้

Level ๕ 
Expert 

ขั้นเชี่ยวชาญ 

แสดงสมรรถนะระดับที่ ๔ และะบูรณาการองคความรูใหมมาใชในการก าหนดกลยุทธ 
๕.๑ ริเริม่ สรางสรรค และบูรณาการองคความรใูหมในการก าหนดกลยุทธขององค์กร 
๕.๒ สร้างคณุค่างานใหม่ ด้วยการแสวงหาความร่วมมือกับหน่วยงานอ่ืน  
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๗. เกณฑ์ระดับความคาดหวัง 

 กลุ่มเป้าหมาย 
ระดับความคาดหวัง 

๑ ๒ ๓ ๔ ๕ 
- นายทหารสัญญาบัตร ช้ันยศ พ.ท.  
- ข้าราชการพลเรือนกลาโหม ท าหน้าที่นายทหารสัญญาบัตร  เทียบเท่าช้ันยศ พ.ท. 

     

- นายทหารสัญญาบัตร ช้ันยศ พ.อ. 
- ข้าราชการพลเรือนกลาโหม ท าหน้าที่นายทหารสัญญาบัตร  เทียบเท่าช้ันยศ พ.อ. 

     

- นายทหารสัญญาบัตร ช้ันยศ พ.อ. (พ) ข้ึนไป 
- ข้าราชการพลเรือนกลาโหม ท าหน้าที่นายทหารสัญญาบัตร เทียบเท่าช้ันยศ พ.อ.(พ) 

     

๘. ทักษะและความรู้ที่ต้องการ (Required Skills and Knowledge) 
 (ก) ความต้องการด้านความรู้ 
  ๑. ความรู้เกี่ยวกับการบริหารเชิงกลยุทธ์ 
  ๒. ความรู้เกี่ยวกับการจัดท าแผนกลยุทธ์/แผนปฏิบัติราชการ การควบคุมกลยุทธ์และการก าหนดตัวชี้วัด 
  ๓. ความรู้เกี่ยวกับกระบวนการวิเคราะห์ปัญหาและการแก้ไขปัญหา 
  ๔. ความรู้เกี่ยวกับการบริหารความเสี่ยง 
  ๕. ความรู้เกี่ยวกับเทคนิคการติดตามและประเมินผลแผนงาน โครงการ 
  ๖. ความรู้เกี่ยวกับการสร้างเครือข่ายและพันธมิตร 
 (ข) ความต้องการด้านทักษะ  
  ๑. ทักษะการบริหารจัดการ 
  ๒. ทักษะการสื่อสาร 
  ๓. ทักษะการวิเคราะห์เชิงกลยุทธ์ และการก าหนดกลยุทธ์  
๙. หลักสูตร เรื่อง และ/หรือหัวข้อที่ใช้ในการพัฒนาสมรรถนะแต่ละระดับ 

ระดับสมรรถนะ หลักสูตร/เร่ือง/หัวข้อ 
ระดับ ๑  กระบวนการวิเคราะห์ปัญหาและการแก้ไขปัญหา 
ระดับ ๒  การจัดท าแผนกลยุทธ์/แผนปฏิบัติราชการ การควบคุมกลยุทธ์และการก าหนดตัวช้ีวัด 
ระดับ ๓  การบริหารความเสี่ยง 
ระดับ ๔  การบริหารเชิงกลยุทธ์ 

 เทคนิคการติดตามและประเมินผลแผนงาน โครงการ  
ระดับ ๕  การสร้างเครือข่ายและพันธมิตร 

 
๑๐. หลักฐานที่ต้องการ (Evidence Guide) 
 (ก) หลักฐานการปฏิบัติงาน (Performance Evidence) 
   -  
 (ข) หลักฐานความรู้ (Knowledge Evidence) 
  หลักฐานการผ่านการอบรม หรือผ่านการทดสอบความรู้ ตามข้อ ๘ (ก) 
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๑๑. รายละเอียดกระบวนการและวิธีการประเมิน (Assessment Description and Procedure) 
 (๑) การทดสอบความรู้ 
 (๒) การสังเกตพฤติกรรม 



  

RTA COMPETENCY ๓๖ 
 

สมรรถนะด้านการบริหาร (Managerial Competency : MC) 
๑. รหัสหน่วยสมรรถนะ    MC ๐๔ 
๒. ชื่อหน่วยสมรรถนะ การสอนงานและการมอบหมายงาน 
๓. ทบทวนครั้งที่ 
๔. สร้างใหม่       ( ) 
๕. ค าอธิบายหน่วยสมรรถนะ (Description of Unit of Competency) 
 หมายถึง ความสามารถในการสอนงาน และการใช้กระบวนการโค้ชมาผลักดัน หรือกระตุ้นให้ผู้ใต้บังคับบัญชา
แสดงขีดความสามารถหรือศักยภาพในการปฏิบัติงานได้อย่างเต็มประสิทธิภาพ รวมถึงความสามารถในการมอบหมาย
หน้าที่ความรับผิดชอบ ให้แก่ผู้ใต้บังคับบัญชาในการปฏิบัติงานได้อย่างเหมาะสม และติดตาม ก ากับดูแล สนับสนุน 
ให้ผู้บังคับบัญชาสามารถปฏิบัติงานได้บรรลุเป้าหมายได้อย่างราบรื่น ไม่สร้างความเสียหายในภายหลัง 
๖. เกณฑ์การปฏิบัติงาน (Elements and Performance Criteria) 

ระดับ 
(LEVEL) 

พฤติกรรมบ่งชี้ 

ไม่สามารถระบุได้ ไม่สามารถแสดงสมรรถนะด้านนี้ หรือแสดงอย่างไม่ชัดเจน 
Level ๑ 
Beginner  
ขั้นเรียนรู ้

สอนงานหรือให้ค าแนะน าเกี่ยวกับวิธีปฏิบัติงาน 
๑.๑ สอนงานด้วยการให้ค าแนะน าอย่างละเอียด หรือด้วยการสาธิตวิธีการปฏิบัติงาน 
๑.๒ ช้ีแนะแหล่งข้อมูล หรือแหล่งทรัพยากรอื่นๆ เพื่อใช้ในการพัฒนาการปฏิบัติงาน 

Level ๒ 
Well-trained  
ขั้นปฏิบัต ิ

แสดงสมรรถนะระดับที่ ๑ และตั้งใจพัฒนาผู้ใต้บังคับบัญชาให้มีศักยภาพ 
๒.๑ สามารถให้ค าปรึกษาช้ีแนะแนวทางในการพัฒนา หรือส่งเสริมจุดเด่นและปรับปรุงจุดด้อยให้
ลดลง 
๒.๒ ผลักดันหรือกระตุ้นใหผู้้ใต้บังคับบัญชาได้แสดงศักยภาพเพื่อสรา้งความมั่นใจในการปฏิบตัิงาน 

Level ๓ 
 Experienced 
ขั้นพัฒนา 

แสดงสมรรถนะระดับที่ ๒ และวางแผนเพ่ือให้โอกาสผู้ใต้บังคับบัญชาแสดงความสามารถในการ
ท างาน 
๓.๑ มอบหมายงานและวางแผนในการพัฒนาผู้ใต้บังคับบัญชาท้ังในระยะสั้นและระยะยาวไดไ้ด้
สอดคล้องกับขีดความสามารถ 
๓.๒ สามารถใช้ทักษะการโค้ช เพื่อดึงศักยภาพผู้ใต้บังคับบญัชาในการปฏิบัติงานใหไ้ดต้ามเปา้หมาย
ขององค์กร 

Level ๔
Advanced 
ขั้นก้าวหน้า 

แสดงสมรรถนะระดับที่ ๓ และสามารถช่วยแก้ไขปัญหาท่ีเป็นอุปสรรคต่อการพัฒนาศักยภาพของ
ผู้ใต้บังคับบัญชา 
๔.๑ สามารถปรับเปลี่ยนทัศนคตหิริอความเช่ือท่ีเป็นเงื่อนไขในการขัดขวางการพัฒนาศักยภาพของ
ผู้ใต้บังคับบัญชา 
๔.๒ สามารถเข้าใจถึงเหตุแห่งพฤติกรรมของแต่ละบุคคล เพื่อน ามาเป็นปัจจัยในการพัฒนาศักยภาพ
ของผู้ใต้บังคับบัญชาได ้

Level ๕ 
Expert 

ขั้นเชี่ยวชาญ 

แสดงสมรรถนะระดับที่ ๔ และท าให้ส่วนราชการมีระบบการสอนงานและการมอบหมายหน้าที่
ความรับผิดชอบ 
๕.๑ สราง และสนับสนุนใหมีการสอนงาน โค้ชและการมอบหมายหนาที่ความรับผิดชอบ 
อยางเปนระบบในสวนราชการ 
๕.๒ สราง และสนับสนุนใหมีวัฒนธรรมแหงการเรยีนรู้พัฒนาตนเองอยางตอเนื่องในสวนราชการ 
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๗. เกณฑ์ระดับความคาดหวัง 

 กลุ่มเป้าหมาย 
ระดับความคาดหวัง 

๑ ๒ ๓ ๔ ๕ 
- นายทหารสัญญาบัตร ช้ันยศ พ.ท.  
- ข้าราชการพลเรือนกลาโหม ท าหน้าที่นายทหารสัญญาบัตร  เทียบเท่าช้ันยศ พ.ท. 

     

- นายทหารสัญญาบัตร ช้ันยศ พ.อ. 
- ข้าราชการพลเรือนกลาโหม ท าหน้าที่นายทหารสัญญาบัตร  เทียบเท่าช้ันยศ พ.อ. 

     

- นายทหารสัญญาบัตร ช้ันยศ พ.อ. (พ) ขึ้นไป 
- ข้าราชการพลเรือนกลาโหม ท าหน้าที่นายทหารสัญญาบัตร เทียบเท่าช้ันยศ พ.อ.(พ) 

     

 
๘. ทักษะและความรู้ที่ต้องการ (Required Skills and Knowledge) 
 (ก) ความต้องการด้านความรู้ 
  ๑. ความรู้เกี่ยวกับการสื่อสารที่มีประสิทธิภาพ  
  ๒. ความรู้เกี่ยวกับการสร้างแรงจูงใจและแรงบันดาลใจ 
  ๒. ความรู้เกี่ยวกับการเป็นที่ปรึกษาและการสอนงาน 
  ๓. ความรู้เกี่ยวกับการโค้ช 
  ๔. ความรู้เกี่ยวกับการวิเคราะห์บุคลิกลักษณะของบุคคล (Enneagram) 

  ๕. ความรู้เกี่ยวกับการอ านวยการ การติดตามงาน และการกระจายงานที่มีประสิทธิภาพ 
  ๖. ความรู้เกี่ยวกับการพัฒนาทรัพยากรบุคคล 
  ๗. ความรู้เกี่ยวกับการสร้างวัฒนธรรมการเรียนรู้ 
  ๘. ความรู้เกี่ยวกับการพัฒนาศักยภาพบุคลากรและทีม (Performance and Team Excellence) 
 (ข) ความต้องการด้านทักษะ  
  ๑. ทักษะการสื่อสารที่ดี การสร้างแรงจูงใจและแรงบันดาลใจ 
  ๒. ทักษะการเป็นที่ปรึกษา และการสอนงาน 
  ๓. ทักษะการโค้ช  
  ๔. ทักษะการเข้าใจผู้อ่ืน 
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๙. หลักสูตร เรื่อง และ/หรือหัวข้อท่ีใช้ในการพัฒนาสมรรถนะแต่ละระดับ 

ระดับสมรรถนะ หลักสูตร/เร่ือง/หัวข้อ 
ระดับ ๑  การสอนงาน  

 การให้ค าปรึกษา 
 การสื่อสารที่มีประสิทธิภาพ 

ระดับ ๒ 

ระดับ ๓  การวิเคราะห์บุคลิกลักษณะของบุคคล (Enneagram) 
 การพัฒนาทรัพยากรบุคคล 
 อ านวยการ การติดตามงาน และการกระจายงานท่ีมีประสิทธิภาพ 

ระดับ ๔  การโค้ชเพื่อดึงศักยภาพผู้ใต้บังคับบัญชา 
 การพัฒนาศักยภาพบุคลากรและทีม (Performance and Team Excellence) 
 การสร้างแรงจูงใจและแรงบันดาลใจ 

ระดับ ๕  การสร้างวัฒนธรรมการเรียนรู้ 
 
๑๐. หลักฐานที่ต้องการ (Evidence Guide) 
 (ก) หลักฐานการปฏิบัติงาน (Performance Evidence) 
  -  
 (ข) หลักฐานความรู้ (Knowledge Evidence) 
  - หลักฐานการผ่านการอบรม หรือผ่านการทดสอบความรู้ ตามข้อ ๘ (ก) 
๑๐. รายละเอียดกระบวนการและวิธีการประเมิน (Assessment Description and Procedure) 
 (๑) การทดสอบความรู้ 
 (๒) การสังเกตพฤติกรรม 
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สมรรถนะด้านการบริหาร (Managerial Competency : MC) 
๑. รหัสหน่วยสมรรถนะ    MC ๐๕ 
๒. ชื่อหน่วยสมรรถนะ การบริหารทรัพยากรอย่างประหยัดและคุ้มค่า 
๓. ทบทวนครั้งที่  
๔. สร้างใหม่       ( ) 
 หมายถึง ความสามารถในการจัดการทรัพยากร วางแผนจัดสรร บริหารและติดตามการใช้ทรัพยากรต่างๆ เช่น 
ก าลังพล งบประมาณ เครื่องมืออุปกรณ์ เวลา ที่ลงทุนไปหรือท่ีใช้ในการปฏิบัติภารกิจให้มีประสิทธิภาพสูงสุด รวมถึง
พยายามปรับปรุงหรือลดขั้นตอนการปฏิบัติงาน ตลอดจนน าเทคโนโลยีมาใช้สนับสนุน  
๖. เกณฑ์การปฏิบัติงาน (Elements and Performance Criteria) 

ระดับ 
(LEVEL) 

พฤติกรรมบ่งชี้ 

ไม่สามารถระบุได้ ไม่สามารถแสดงสมรรถนะด้านนี ้หรือแสดงอย่างไม่ชัดเจน 
Level ๑ 
Beginner  
ขั้นเรียนรู ้

ปฏิบัติงานโดยค านึงถึงความคุ้มค่า 
๑.๑ ตระหนักถึงความคุ้มค่าและคา่ใช้จ่ายต่างๆ ที่จะเกดิขึ้นในการปฏิบัติงาน 
๑.๒ ปฏิบัติงานตามกระบวนการขัน้ตอนท่ีก าหนดไว้ เพื่อให้สามารถใช้ทรัพยากรไม่เกินขอบเขตที่
ก าหนด 

Level ๒ 
Well-trained  
ขั้นปฏิบัต ิ

แสดงสมรรถนะระดับที่ ๑ และมคีวามพยายามที่จะลดค่าใช้จ่าย 
๒.๑ ตระหนักและควบคุมค่าใช้จ่ายที่เกิดขึ้นในการปฏิบตัิงานโดยมีความพยายามที่จะลดค่าใช้จ่ายที่
จะเกิดขึ้น 
๒.๒ จดัสรรงบประมาณ ค่าใช้จ่าย ทรัพยากรที่มีอยู่อย่างจ ากดัให้คุ้มค่าและเกิดประโยชน์ในการ
ปฏิบัติงานอย่างสูงสดุ 

Level ๓ 
 Experienced 
ขั้นพัฒนา 

แสดงสมรรถนะระดับที่ ๒ และก าหนดการใช้ทรัพยากรให้สัมพันธ์กับผลลัพธ์ที่ต้องการ 
๓.๑ ประเมินผลความมีประสิทธิภาพของการด าเนินงานท่ีผ่านมา เพือ่ปรับปรุงการจดัสรรทรัพยากร
ให้ได้ผลผลิตเพิ่มขึ้น หรือการท างานมีประสิทธิภาพมากขึ้น หรือมีคา่ใช้จ่ายลดลง 
๓.๒ ระบุข้อบกพร่อง วิเคราะห์ข้อดี-ข้อเสียของกระบวนการท างาน และก าหนดการใช้ทรัพยากรที่
สัมพันธ์กับผลลัพธ์ที่ต้องการโดยมองผลประโยชน์ของหน่วยเป็นหลกั 
๓.๓ แสวงหาข้อมูล วิธีการ และเครื่องมือใหม่ๆ มาใช้ในการบริหารจัดการและเพิ่มประสิทธิภาพใน
การใช้ทรัพยากร 

Level ๔
Advanced 
ขั้นก้าวหน้า 

แสดงสมรรถนะระดับที่ ๓ และเชื่อมโยงหรือประสานการบริหารทรัพยากรร่วมกันระหว่าง
หน่วยงานเพ่ือให้การใช้ทรัพยากรคุ้มค่าสูงสุด 
๔.๑ ปรับปรุงกระบวนการท างานที่เกิดประสิทธิภาพสูงสุดกับหลายหน่วยงาน และไม่กระทบ
กระบวนการท างานตา่งๆ ภายในหน่วย 
๔.๒ วางแผนและเชื่อมโยงภารกิจหน่วยกับหน่วยงานอ่ืน เพื่อให้การใช้ทรัพยากรเกิดประโยชน์สูงสุด 

Level 5 
Expert 

ขั้นเชี่ยวชาญ 

แสดงสมรรถนะระดับที่ ๔ และสามารถเพ่ิมผลผลิตหรือสร้างสรรค์งานใหม่ที่โดดเด่น เพ่ือการ
พัฒนาที่ย่ังยืน 
๕.๑ พัฒนากระบวนการใหม่ๆ โดยอาศัยวิสัยทัศน์ ความเช่ียวชาญ และประสบการณ์มาประยุกต์ใช้
ในการเพิ่มประสิทธิภาพการท างาน  
๕.๒ เพิม่ผลผลิตหรือสร้างสรรค์งานใหม่ที่โดดเด่น แตกตา่งให้กับหน่วย หรือองค์กรโดยใช้ทรัพยากร
เท่าเดิมหรือน้อยกว่าเดิมได ้
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๗. เกณฑ์ระดับความคาดหวัง  

 กลุ่มเป้าหมาย 
ระดับความคาดหวัง 

๑ ๒ ๓ ๔ ๕ 
- นายทหารสัญญาบัตร ช้ันยศ พ.ท.  
- ข้าราชการพลเรือนกลาโหม ท าหน้าที่นายทหารสัญญาบัตร  เทียบเท่าช้ันยศ พ.ท. 

     

- นายทหารสัญญาบัตร ช้ันยศ พ.อ. 
- ข้าราชการพลเรือนกลาโหม ท าหน้าที่นายทหารสัญญาบัตร  เทียบเท่าช้ันยศ พ.อ. 

     

- นายทหารสัญญาบัตร ช้ันยศ พ.อ. (พ) ขึ้นไป 
- ข้าราชการพลเรือนกลาโหม ท าหน้าที่นายทหารสัญญาบัตร เทียบเท่าช้ันยศ พ.อ.(พ) 

     

๘. ทักษะและความรู้ที่ต้องการ (Required Skills and Knowledge) 
 (ก) ความต้องการด้านความรู้ 
  ๑. ความรู้เกี่ยวกับการพัฒนาคุณภาพและการเพ่ิมประสิทธิภาพการท างาน 
  ๒. ความรู้เกี่ยวกับหลักการประสิทธิภาพและประสิทธิผล 
  ๓. ความรู้เกี่ยวกับการบริหารผลการปฏิบัติงาน 
  ๔. ความรู้เกี่ยวกับการประเมินผลลัพธ์และความคุ้มค่า 
  ๕. ความรู้เกี่ยวกับการบริหารกระบวนการสร้างนวัตกรรมในหน่วยงาน 
 (ข) ความต้องการด้านทักษะ  
  ๑. ทักษะการบริหารจัดการ 
  ๒. ทักษะการคิดเชิงวิเคราะห์ 
  ๓. ทักษะการแก้ปัญหา 
  ๕. ทักษะการตัดสินใจอย่างมีเหตุมีผล 
๙. หลักสูตร เรื่อง และ/หรือหัวข้อท่ีใช้ในการพัฒนาสมรรถนะแต่ละระดับ  

ระดับสมรรถนะ หลักสูตร/เร่ือง/หัวข้อ 
ระดับ ๑ หลักการประสิทธิภาพและประสิทธิผล 

การประเมินผลลัพธ์และความคุ้มค่า ระดับ ๒ 
ระดับ ๓ การพัฒนาคุณภาพและการเพิ่มประสิทธิภาพการท างาน 

การบริหารผลการปฏิบัติงาน 
ระดับ ๔ การบริหารจัดการ 
ระดับ ๕ การบริหารกระบวนการสร้างนวัตกรรมในหน่วยงาน 

 
๑๐. หลักฐานที่ต้องการ (Evidence Guide) 
 (ก) หลักฐานการปฏิบัติงาน (Performance Evidence) 
  -  
 (ข) หลักฐานความรู้ (Knowledge Evidence) 
  - หลักฐานการผ่านการอบรม หรือผ่านการทดสอบความรู้ ตามข้อ ๘ (ก) 
 



  

RTA COMPETENCY ๔๑ 
 

๑๑. รายละเอียดกระบวนการและวิธีการประเมิน (Assessment Description and Procedure) 
 (๑) การทดสอบความรู้ 
 (๒) การสังเกตพฤติกรรม 
 
 
 



ผนวก ก แบบประเมินสมรรถนะหลัก



แสดง ไม่แสดง
0
1

2

3

กระท ำผิดได้ถูกต้องตำมบทลงโทษท่ีก ำหนดตำมกฎระเบียบ ธรรมเนียมทหำร และวินัยทหำร   
4

5

รวม

1 2 3 4 5
รายการ
รายการ รายการ

.........................................
(ช่ือ-สกุล) (................................................)
ต าแหน่ง (................................................)
ว/ด/ป (................................................)

ความเห็นเพ่ิมเติม
(       ) ผ่านเกณฑ์ (      ) ไม่ผ่านเกณฑ์

แบบประเมินสมรรถนะหลัก

Doing level

ข้ันเรียนรู้

ข้ันปฏิบัติ

ระดับสมรรถนะท่ีคาดหวัง
ระดับสมรรถนะท่ีเป็นจริง

Level พฤติกรรมบ่งช้ี
พฤติกรรมท่ีคาดหวัง

พฤติกรรมท่ีไม่แสดง

ผลการประเมินสมรรถนะ

ลงช่ือผู้ประเมิน

ธ ารงความเป็นทหารมืออาชีพ (Professional Soldier)

สรุปผลการประเมิน

Expert  Level

Advanced  Level

Developing  Level
ข้ันพัฒนา

 -
พฤติกรรมท่ีแสดง

ตำมแนวทำงกำรปลูกฝังและเสริมสร้ำงอุดมกำรณ์ทหำรท่ี ทบ . ก ำหนด
5.2 ถ่ำยทอดและจูงใจให้ผู้ร่วมงำนและผู้ใต้บังคับบัญชำยึดม่ันในอุดมกำรณ์ทหำร /จรรยำบรรณวิชำชีพ  

ข้ันก้าวหน้า 

ข้ันผู้เช่ียวชาญ

4.1 ปฏิบัติงำนด้วยควำมซ่ือสัตย์สุจริตไม่แสวงหำผลประโยชน์ใส่ตนหรือพวกพ้อง 
4.2 ไม่รับผลประโยชน์อันมิชอบด้วยกฎหมำยและจรรยำบรรณวิชำชีพ
แสดงสมรรถนะระดับท่ี 4 และสามารถก าหนดกลยุทธ์/แนวทางการปลูกฝังอุดมการณ์ทหาร 
และเสริมสร้างความเป็นทหารมืออาชีพได้

ก ำลังพลภำยในหน่วยได้สอดคล้องกับนโยบำย และทิศทำงของ ทบ .
5.1 ก ำหนดกลยุทธ์/แนวทำงกำรปลูกฝังอุดมกำรณ์ทหำร และเสริมสร้ำงควำมเป็นทหำรมืออำชีพของ 

1.1 ปฏิบัติตนถูกต้องตำม กฎระเบียบ ธรรมเนียมทหำร และวินัยทหำร
1.2 ยกย่อง  เชิดชู และมีส่วนร่วมในกิจกรรมท่ีเก่ียวข้องกับสถำบันชำติ ศำสนำ พระมหำกษัตริย์ 
แสดงสมรรถนะระดับท่ี 1 และมีรับผิดชอบต่อหน้าท่ี กล้าหาญ อดทน เสียสละ
2.1 ปฏิบัติงำนบรรลุตำมเป้ำหมำยท่ีก ำหนด และถูกต้อง 
2.2 ท ำงำนด้วยควำมเสียสละทุ่มเท 
แสดงสมรรถนะระดับท่ี 2 และสามารถก ากับดูแล ปกครองบังคับบัญชา ผู้ใต้บังคับบัญชา
ให้ประพฤติปฏิบัติตนอยู่ในระเบียบวินัยได้
3.1 ประพฤติปฏิบัติตนเป็นแบบอย่ำงท่ีดีและร่วมทุกข์ร่วมสุขกับผู้ใต้บังคับบัญชำเม่ือมีโอกำส
3.2 สำมำรถอบรม ช้ีแนะ ตักเตือน มิให้ผู้ใต้บังคับบัญชำกระท ำผิด และลงโทษผู้ใต้บังคับบัญชำท่ี

แสดงสมรรถนะระดับท่ี 3 และยึดม่ันในอุดมการณ์ทหาร ธ ารงความถูกต้อง และรักษาเกียรติภูมิทหาร

พฤติกรรมบ่งช้ี

มีระเบียบวินัย  จงรักภักดีต่อสถาบันชาติ ศาสนา พระมหากษัตริย์Basic level

Level
ไม่สามารถระบุได้ ไม่สามารถแสดงสมรรถนะด้านน้ี หรือแสดงอย่างไม่ชัดเจน

หน่วยต้นสังกัด ..........................................................................
เลขประจ าตัวประชาชน.....................................................................

ประพฤติปฏิบัติตนตำมแบบอย่ำงผู้น ำทำงทหำร 14 ประกำร และมีหลักกำรปกครอง กล้ำตัดสินใจ มีเหตุมีผล กล้ำรับผิดชอบ
ในส่ิงท่ีปฏิบัติไป มีควำมรอบคอบ วำงตัวได้ถูกกำลเทศะ มีเกียรติ เช่ือถือได้ มีควำมรักชำติ ศำสน์ กษัตริย์ สำมำรถอุทิศตน
เพ่ือพิทักษ์สถำบันหลักของชำติด้วยชีวิต ยึดม่ันในเกียรติยศและศักด์ิศรีของทหำร ปฏิบัติงำนด้วยควำมรับผิดชอบในหน้ำท่ี ทุ่มเท
กล้ำหำญ อดทน เสียสละ ปฏิบัติตนตำมกฎ ระเบียบแบบธรรมเนียมทหำร และกฎหมำยบ้ำนเมือง ให้ควำมเคำรพและปฏิบัติตำม
ค ำส่ังของผู้บังคับบัญชำอย่ำงเคร่งครัด รวมถึงมีสมรรถภำพร่ำงกำยแข็งแรง เป็นไปตำมมำตรฐำนท่ี ทบ . ก ำหนด

C-Competency 1

Competency Definition

ยศ - ช่ือ - สกุล ผู้รับการประเมิน ........................................................................
ต าแหน่ง ..........................................................................เหล่า/ก าเนิด ................................

๔๒



แสดง ไม่แสดง
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5

รวม

1 2 3 4 5
รายการ
รายการ รายการ

.........................................
(ช่ือ-สกุล) (................................................)
ต าแหน่ง (................................................)
ว/ด/ป (................................................)

แบบประเมินสมรรถนะหลัก
ยศ - ช่ือ - สกุล ผู้รับการประเมิน ........................................................................
ต าแหน่ง ..........................................................................เหล่า/ก าเนิด ................................หน่วยต้นสังกัด ..........................................................................

เลขประจ าตัวประชาชน.....................................................................

ผลการประเมินสมรรถนะ

Level พฤติกรรมบ่งช้ี

C-Competency 2 เอกภาพและท างานเป็นทีม (Unity and Teamwork)  

Competency Definition

สำมำรถท ำงำนร่วมกับผู้อ่ืนได้ มีกำรยอมรับควำมคิดเห็น ข้อโต้แย้งของบุคคลในกลุ่ม หรือกำรสร้ำงสัมพันธภำพท่ีดี มีกำร
ประสำนสอดคล้องเพ่ือให้กำรช่วยเหลือ และสนับสนุนกำรท ำงำนร่วมกันด้วยควำมเต็มใจ เพ่ือให้บรรลุเป้ำหมำยและ
วัตถุประสงค์ของหน่วย

Level พฤติกรรมบ่งช้ี

Basic level ท าหน้าท่ีของตนในทีมให้ส าเร็จ

ข้ันเรียนรู้ 1.1 ปฏิบัติงำนตำมบทบำทหน้ำท่ีท่ีได้รับมอบหมำยร่วมกับเพ่ือนร่วมงำนได้ส ำเร็จตำมเป้ำหมำย

Doing level แสดงสมรรถนะระดับท่ี 1 และให้ความร่วมมือกับเพ่ือนร่วมงาน

แสดงสมรรถนะระดับท่ี 2 และประสานความร่วมมือของสมาชิกในทีม

ลงช่ือผู้ประเมิน

ระดับสมรรถนะท่ีเป็นจริง พฤติกรรมท่ีแสดง พฤติกรรมท่ีไม่แสดง

ความเห็นเพ่ิมเติม
สรุปผลการประเมิน (       ) ผ่านเกณฑ์ (      ) ไม่ผ่านเกณฑ์

ระดับสมรรถนะท่ีคาดหวัง พฤติกรรมท่ีคาดหวัง  -

ไม่สามารถระบุได้ ไม่สามารถแสดงสมรรถนะด้านน้ี หรือแสดงอย่างไม่ชัดเจน

1.2 เข้ำร่วมโครงกำรหรือกิจกรรมท่ีหน่วยงำนจัดข้ึน

4.2 วิเครำะห์กระบวนกำรท ำงำนท่ีไม่มีประสิทธิภำพ และเสนอแนวทำงกำรปรับปรุงแก้ไขได้

ข้ันปฏิบัติ 2.1 ช่วยเหลือสมำชิกในกำรท ำงำนให้บรรลุเป้ำหมำยของทีม
2.2 น ำเสนอแนวทำงในกำรแก้ปัญหำท่ีเกิดข้ึนของสมำชิกในทีม

3.2 กระตุ้นให้สมำชิกมีส่วนร่วมในกำรตัดสินใจร่วมกันของทีม

Developing  Level
ข้ันพัฒนา 3.1 จัดกำรปัญหำควำมขัดแย้งท่ีเกิดข้ึนของสมำชิกในทีม และ /หรืออุปสรรคท่ีเกิดข้ึนของกำรท ำงำน

Expert  Level แสดงสมรรถนะระดับท่ี 4 และสามารถน าทีมให้ปฏิบัติภารกิจส าเร็จได้

Advanced  Level แสดงสมรรถนะระดับท่ี 3 และสามารถก าหนดบทบาทหน้าท่ี วางแผนการท างานของทีมได้
ข้ันก้าวหน้า 4.1 ตกลงใจและวำงแผนก ำหนดบทบำทและหน้ำท่ีของสมำชิกในทีมได้

เป็นทีมได้

ข้ันผู้เช่ียวชาญ 5.1 ก ำหนดกลยุทธ์และทิศทำงกำรท ำงำนของทีมให้ประสบควำมส ำเร็จ โดยเช่ือมโยงกับเป้ำหมำย
ของหน่วยเหนือได้
5.2 ให้ค ำปรึกษำ และติดตำมประเมินผลกำรท ำงำนของสมำชิกในทีมอย่ำงต่อเน่ือง 

๔๓



แสดง ไม่แสดง
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5
5.1 สร้ำงแรงจูงใจให้แก่ผู้ใต้บังคับบัญชำด้วยกำรเป็นตัวอย่ำงท่ีดีรวมถึงถ่ำยทอดประสบกำรณ์

แลกเปล่ียนเรียนรู้เก่ียวกับควำมรู้ในงำนท่ีมีหน้ำท่ีรับผิดชอบใกล้เคียงกันหรือเช่ือมโยงกัน (CoP)
รวม

1 2 3 4 5
รายการ
รายการ รายการ

.........................................
(ช่ือ-สกุล) (................................................)
ต าแหน่ง (................................................)
ว/ด/ป (................................................)

แบบประเมินสมรรถนะหลัก
ยศ - ช่ือ - สกุล ผู้รับการประเมิน ........................................................................
ต าแหน่ง ..........................................................................เหล่า/ก าเนิด ................................หน่วยต้นสังกัด ..........................................................................

เลขประจ าตัวประชาชน...............................................................

สรุปผลการประเมิน (       ) ผ่านเกณฑ์ (      ) ไม่ผ่านเกณฑ์
ความเห็นเพ่ิมเติม

ลงช่ือผู้ประเมิน

C-Competency 3 เรียนรู้และพัฒนาตนเองและผู้อ่ืนอย่างต่อเน่ือง (Continuous Learning and Developing)

Competency Definition
กำรแสดงออกถึงควำมกระตือรือร้นและแสวงหำโอกำสในกำรเรียนรู้ส่ิงใหม่ๆ เพ่ือปรับปรุงพัฒนำและเพ่ิมขีดควำมสำมำรถ
ในกำรปฏิบัติงำนของตนเอง เพ่ือนร่วมงำน ผู้ใต้บังคับบัญชำ อย่ำงต่อเน่ือง

Level พฤติกรรมบ่งช้ี

Basic level ให้ความส าคัญกับการเรียนรู้

ข้ันเรียนรู้ 1.1 ศึกษำ ค้นคว้ำหำควำมรู้ใหม่ๆ ท่ีเก่ียวข้องกับกำรปฏิบัติงำนในวิชำชีพ และ /หรือสำยงำน
ท่ีตนรับผิดชอบอย่ำงสม่ ำเสมอ
1.2 ยอมรับควำมผิดพลำดและน ำไปปรับปรุงแก้ไขงำนในควำมรับผิดชอบได้

Doing level

3.2 ให้โอกำสผู้ใต้บังคับบัญชำได้แสดงศักยภำพเพ่ือสร้ำงควำมม่ันใจในกำรปฏิบัติงำน

แสดงสมรรถนะระดับท่ี 1 และสอนงานหรือให้ค าแนะน าเก่ียวกับวิธีปฏิบัติงาน
ข้ันปฏิบัติ 2.1 สอนงำน ให้ค ำปรึกษำแนะน ำกำรปฏิบัติงำน แก่ผู้อ่ืนได้อย่ำงถูกต้อง

2.2 ช้ีแนะแหล่งข้อมูล หรือแหล่งทรัพยำกรอ่ืนๆ เพ่ือใช้ในกำรพัฒนำกำรปฏิบัติงำนได้
Developing  Level แสดงสมรรถนะระดับท่ี 2 และให้การสนับสนุนผู้ใต้บังคับบัญชาในการพัฒนาศักยภาพ
ข้ันพัฒนา 3.1 กระตุ้นผู้ใต้บังคับบัญชำในกำรพัฒนำงำนให้มีควำมโดดเด่นมำกข้ึนและช้ีแนะแนวทำง

ในกำรปรับปรุงข้อด้อยของงำนให้ลดลง

Advanced  Level แสดงสมรรถนะระดับท่ี 3 และวางแผนพัฒนาศักยภาพผู้ใต้บังคับบัญชาได้
ข้ันก้าวหน้า 4.1 วำงแผนกำรพัฒนำผู้ใต้บังคับบัญชำท้ังในระยะส้ันจนถึงระยะยำวได้สอดคล้องกับนโยบำย  

4.2 สนับสนุนกำรเรียนรู้ด้วยกำรวำงแผนแบ่งเบำภำระงำนอย่ำงเหมำะสมให้แก่ผู้ใต้บังคับบัญชำ
แผนพัฒนำก ำลังพลของ ทบ . และหน่วยเหนือ

ไม่สามารถระบุได้ ไม่สามารถแสดงสมรรถนะด้านน้ี หรือแสดงอย่างไม่ชัดเจน

ระดับสมรรถนะท่ีเป็นจริง พฤติกรรมท่ีแสดง พฤติกรรมท่ีไม่แสดง

5.2 พัฒนำควำมสำมำรถและประสบกำรณ์ของผู้ใต้บังคับบัญชำนด้วยกำรสนับสนุนให้เกิดกำร

ผลการประเมินสมรรถนะ

Level พฤติกรรมบ่งช้ี
 -

ท่ีจะได้รับกำรฝึกอบรม พัฒนำ ได้โดยไม่เป็นอุปสรรคต่อกำรเรียนรู้
Expert  Level แสดงสมรรถนะระดับท่ี 4 และส่งเสริมให้เกิดการพัฒนาอย่างต่อเน่ือง
ข้ันผู้เช่ียวชาญ

ระดับสมรรถนะท่ีคาดหวัง พฤติกรรมท่ีคาดหวัง

ในกำรพัฒนำตนเอง (Role model)
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ลงช่ือผู้ประเมิน

C-Competency 4 มุ่งผลสัมฤทธ์ิด้วยส านึกรับผิดชอบ (Accountable for Achievement)

Competency Definition

กำรปฏิบัติงำนด้วยควำมมุ่งม่ันต้ังใจ ให้งำนมีควำมละเอียด ตำมวิถีทำงท่ีถูกต้อง อย่ำงรอบคอบ เสร็จตำมก ำหนดเวลำและกำลเทศะ
 เป็นไปตำมแผนท่ีก ำหนด ด้วยมำตรฐำนคุณภำพงำนอยู่ในเกณฑ์ดี ได้รับกำรยอมรับ มีควำมพึงพอใจในประสิทธิภำพหรือคุณภำพ
ของงำน ตลอดจนค ำนึงถึงผลลัพธ์ตำมเจตนำรมณ์ของผู้บังคับบัญชำและตระหนักถึงผลกระทบ
เชิงลบท่ีสำมำรถเล็งเห็นได้

Level พฤติกรรมบ่งช้ี

Doing level แสดงสมรรถนะระดับท่ี 1 และสามารถปฏิบัติงานในหน้าท่ีตามเป้าหมายท่ีก าหนดได้
ข้ันปฏิบัติ 2.1 ก ำหนดมำตรฐำน หรือเป้ำหมำยในกำรท ำงำน ติดตำมผลงำน และประเมินผลงำนของตนได้

Basic level แสดงความต้ังใจปฏิบัติหน้าท่ีราชการให้ได้ผลดี

ข้ันเรียนรู้ 1.1 ท ำงำนในหน้ำท่ีได้อย่ำงถูกต้อง และเสร็จทันเวลำ มีผลสัมฤทธ์ิเป็นไปตำมเจตนำรมณ์ของผู้บังคับบัญชำ

Expert  Level แสดงสมรรถนะระดับท่ี 4 และกล้าตัดสินใจ และเลือกใช้วิธีการท่ีดีท่ีสุดเพ่ือให้หน่วยบรรลุเป้าหมาย

3.2 ผลักดันวิธีกำรท ำงำนรูปแบบใหม่ท่ีได้ปรับปรุงข้ึนให้ได้รับกำรยอมรับเป็นมำตรฐำนกำรท ำงำนใหม่

Advanced  Level แสดงสมรรถนะระดับท่ี 3 และสามารถพัฒนาวิธีการท างาน เพ่ือให้ได้ผลงานท่ีโดดเด่น และแตกต่างได้
ข้ันก้าวหน้า 4.1 วิเครำะห์ข้ันตอนกำรปฏิบัติงำนท่ีไม่มีประสิทธิภำพของหน่วย รวมถึงคำดกำรณ์ปัญหำผลกระทบ 

4.2 ก ำหนดกลยุทธ์ เป้ำหมำย และพัฒนำวิธีกำรท ำงำน เพ่ือให้ได้ผลงำนท่ีโดดเด่นได้

ข้ันผู้เช่ียวชาญ 5.1 ตัดสินใจโดยมีกำรไตร่ตรอง ประเมินผลดี /ผลเสียอย่ำงชัดเจนก่อน ด้วยกำรค ำนึงถึงหน่วย ทบ . 
ประเทศชำติ และประชำชน ให้ได้รับประโยชน์สูงสุดและมีผลกระทบน้อยท่ีสุดเป็นส ำคัญ
5.2 บริหำรจัดกำรและบูรณำกำรกำรใช้ทรัพยำกรท้ังภำยในและภำยนอก ทบ . ให้มีประสิทธิภำพสูงสุด

 -
ระดับสมรรถนะท่ีเป็นจริง พฤติกรรมท่ีแสดง พฤติกรรมท่ีไม่แสดง

ต่อกำรบรรลุภำรกิจของหน่วยและ ทบ . ได้

ผลการประเมินสมรรถนะ

Level พฤติกรรมบ่งช้ี
ระดับสมรรถนะท่ีคาดหวัง พฤติกรรมท่ีคาดหวัง

ข้ันพัฒนา 3.1 ปรับปรุงวิธีกำรท่ีท ำให้ท ำงำนได้ดีข้ึน เร็วข้ึน มีคุณภำพดีข้ึน หรือมีประสิทธิภำพมำกข้ึน

ท่ีอำจจะเกิดข้ึน พร้อมท้ังเสนอแนะวิธีกำรแก้ไขได้อย่ำงถูกต้อง ครบถ้วน 

ของหน่วย

โดยได้มีผลลัพธ์ตำมเป้ำหมำยและคุ้มค่ำท้ังกำรใช้เงินและเวลำ
Developing  Level แสดงสมรรถนะระดับท่ี 2 และสามารถท างานได้ผลงานท่ีมีประสิทธิภาพมากย่ิงข้ึน

ไม่สามารถระบุได้ ไม่สามารถแสดงสมรรถนะด้านน้ี หรือแสดงอย่างไม่ชัดเจน

2.2 ท ำงำนได้ตำมผลงำนตำมเป้ำหมำยท่ีผู้บังคับบัญชำก ำหนด หรือเป้ำหมำยของหน่วยงำนท่ีรับผิดชอบ

1.2 มีควำมละเอียดรอบคอบ ตรวจสอบควำมถูกต้องของงำนก่อนส่งมอบงำนทุกคร้ัง

ด้วยตนเอง โดยใช้เกณฑ์ท่ีหน่วยก ำหนดข้ึน 
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4.2 ให้ค ำแนะน ำและประสำนงำนกับหน่วยงำนต่ำง ๆ ร่วมมือและสนับสนุนกำรเปล่ียนแปลง

3.1 สำมำรถแสดงกำรเปรียบเทียบให้เห็นว่ำส่ิงท่ีปฏิบัติอยู่ในปัจจุบันกับส่ิงท่ีจะปรับเปล่ียนน้ัน

แตกต่ำงกันอย่ำงไร

ระดับสมรรถนะท่ีเป็นจริง พฤติกรรมท่ีแสดง พฤติกรรมท่ีไม่แสดง

ตำมแนวทำงท่ีก ำหนด

5.1 สร้ำงควำมเช่ือม่ันในกำรขับเคล่ือนให้เกิดกำรปรับเปล่ียนได้อย่ำงมีประสิทธิภำพ

ผลการประเมินสมรรถนะ

Doing level

สรุปผลการประเมิน (       ) ผ่านเกณฑ์ (      ) ไม่ผ่านเกณฑ์

กำรปฏิบัติงำนได้สอดคล้องกับสถำนกำรณ์กำรท่ีเปล่ียนแปลง

ระดับสมรรถนะท่ีคาดหวัง พฤติกรรมท่ีคาดหวัง  -

5.2 เป็นแบบอย่ำงในกำรพัฒนำและสร้ำงควำมเปล่ียนแปลงให้แก่หน่วยงำน

Expert  Level แสดงสมรรถนะระดับท่ี 4 และเป็นผู้น าการเปล่ียนแปลงในองค์กร

Level พฤติกรรมบ่งช้ี

ข้ันผู้เช่ียวชาญ

ลงช่ือผู้ประเมิน

C-Competency 5 พร้อมรับการเปล่ียนแปลง (Agility)

Competency Definition
ควำมสำมำรถในกำรปรับตัว ปรับเปล่ียนวิธีกำรปฏิบัติภำยใต้สถำนกำรณ์กำรเปล่ียนแปลง หรือในภำวะท่ีมีข้อจ ำกัดต่ำงๆ ได้ทันต่อ
สถำนกำรณ์  เพ่ือให้ยังคงด ำรงควำมสำมำรถในกำรปฏิบัติงำนได้อย่ำงมีประสิทธิภำพ

Level พฤติกรรมบ่งช้ี

Basic level เห็นความจ าเป็นและยอมรับการปรับเปล่ียน 

ข้ันเรียนรู้ 1.1 สำมำรถปรับเปล่ียนควำมคิด ทัศนคติเม่ือได้รับข้อมูลใหม่หรือพบหลักฐำนใหม่ได้
1.2 สำมำรถปรับพฤติกรรมหรือแผนกำรท ำงำนให้สอดคล้องกับกำรเปล่ียนแปลงน้ันได้

แสดงสมรรถนะระดับท่ี 3 และปรับเปล่ียนกลยุทธ์ แผนงานเพ่ือรับการเปล่ียนแปลง 

ข้ันพัฒนา

Advanced  Level

ไม่สามารถระบุได้ ไม่สามารถแสดงสมรรถนะด้านน้ี หรือแสดงอย่างไม่ชัดเจน

ข้ันก้าวหน้า 

ของหน่วย

4.1 ปรับกลยุทธ์ แผนงำนของหน่วยรองรับกำรเปล่ียนแปลงได้สอดคล้องกับสถำนกำรณ์และปัจจัยแวดล้อม

แสดงสมรรถนะระดับท่ี 1 และสนับสนุนให้ผู้อ่ืนเข้าใจการปรับเปล่ียนท่ีจะเกิดข้ึน
ข้ันปฏิบัติ 2.1 ช่วยเหลือให้ผู้อ่ืนเข้ำใจถึงควำมส ำคัญและควำมจ ำเป็นของกำรเปล่ียนแปลง

2.2 สนับสนุนกำรปรับเปล่ียนพัฒนำหน่วยด้วยกำรเสนอแนะวิธีกำรและมีส่วนร่วมในกำรปรับเปล่ียนดังกล่ำว
Developing  Level แสดงสมรรถนะระดับท่ี 2 และสร้างแรงจูงใจให้ผู้อ่ืนเห็นความส าคัญของการปรับเปล่ียน

3.2 กระตุ้น โน้มน้ำวและสร้ำงควำมตระหนักรู้ร่วมกันให้กับเพ่ือนร่วมงำน ช่วยกันพัฒนำรูปแบบ
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2.1 ใช้โปรแกรมส ำนักงำน เทคโนโลยีดิจิทัล และ/หรือแอปพลิเคชันข้ันต้น สนับสนุนกำรปฏิบัติงำน

และพัฒนำตนเองได้ถูกต้องตำมมำตรฐำนกำรใช้งำนระบบดิจิทัล

2.2 ประเมินและตัดสินใจเก่ียวกับควำมถูกต้อง ตวำมเส่ียงและควำมน่ำเช่ือถือของข้อมูลได้อย่ำงถูกต้อง
Developing  Level • แสดงสมรรถนะระดับท่ี 2 และสามารถสังเคราะห์ข้อมูลดิจิทัล รวมถึงใช้ดิจิทัลหรือแอปพลิเคช่ัน
ข้ันพัฒนา ในการท างานร่วมกันแบบออนไลน์ได้

3.1 ใช้งำนพ้ืนท่ีท ำงำนและพ้ืนท่ีแบ่งปันข้อมูลแบบออนไลน์ได้อย่ำงถูกต้องตำมมำตรฐำนกำรใช้งำน 

3.3 กำรริเร่ิมน ำข้อมูลดิจิทัลไปใช้ประโยชน์อย่ำงสร้ำงสรรค์
Advanced  Level

ควำมปลอดภัยของข้อมูลมีกำรป้องกันกำรสูญหำยของข้อมูลได้

C-Competency 6 แสดงออกถึงวัฒนธรรมดิจิทัล

Competency Definition
ตระหนักในควำมม่ังคงด้ำนดิจิทัล รู้เท่ำทันและใช้เทคโนโลยีดิจิทัลเป็น มีทักษะด้ำนควำมคิดเชิงวิพำกษ์และเชิงนวัตกรรม 
ใช้เทคโนโลยีดิจิทัลสร้ำงนวัตกรรม

Level พฤติกรรมบ่งช้ี

• แสดงสมรรถนะระดับท่ี 3 และสามารถประยุกต์ใช้เคร่ืองมือดิจิทัลเพ่ิมคุณค่าและประสิทธิภาพ

3.2 ใช้งำนโปรแกรมประชุมทำงไกลผ่ำนจอภำพได้อย่ำงถูกต้องตำมมำตรฐำนกำรใช้งำน

ไม่สามารถระบุได้ ไม่สามารถแสดงสมรรถนะด้านน้ี หรือแสดงอย่างไม่ชัดเจน

1.2 ใช้งำนคอมพิวเตอร์, อินเตอร์เน็ต และดิจิทัลได้อย่ำงถูกต้อง ปลอดภัยและไม่ผิดกฎหมำย   
Doing level แสดงสมรรถนะระดับท่ี 1 และวิเคราะห์ข้อมูลดิจิทัลพ้ืนฐาน และใช้งานเคร่ืองมือดิจิทัลสนับสนุน
ข้ันปฏิบัติ การปฏิบัติงานได้

Basic level รู้ เข้าใจ และใช้เทคโนโลยีดิจิทัลอย่างปลอดภัย

ข้ันเรียนรู้ 1.1 อธิบำยวิธีกำรใช้เทคโนโลยีดิจิทัลอย่ำงปลอดภัย ท้ังในด้ำนควำมเป็นส่วนตัวและรักษำ

ข้ันก้าวหน้า การท างานได้

4.3 สำมำรถประเมินผลลัพธ์ท้ังเชิงบวกและลบท่ีเกิดจำกกำรน ำเคร่ืองมือดิจิทัลไปใช้งำนได้
Expert  Level • แสดงสมรรถนะระดับท่ี 4 และสามารถใช้เทคโนโลยีดิจิทัลในการวางแผนบริหารจัดการ

4.1 เลือกใช้เคร่ืองมือดิจิทัลในงำนประจ ำได้ถูกต้องตำมวัตถุประสงค์กำรใช้งำน

4.2 ใช้เคร่ืองมือดิจิทัลในกำรแก้ไขปัญหำเพ่ิมคุณค่ำและประสิทธิภำพกำรปฏิบัติงำนได้ถูกต้อง
ตำมวัตถุประสงค์กำรใช้งำน

ระดับสมรรถนะท่ีคาดหวัง พฤติกรรมท่ีคาดหวัง  -
ระดับสมรรถนะท่ีเป็นจริง พฤติกรรมท่ีแสดง พฤติกรรมท่ีไม่แสดง
สรุปผลการประเมิน (       ) ผ่านเกณฑ์ (      ) ไม่ผ่านเกณฑ์
ความเห็นเพ่ิมเติม

Level พฤติกรรมบ่งช้ี

ข้ันผู้เช่ียวชาญ และพัฒนาหน่วยได้
5.1 ก ำหนดนโยบำย แนวทำงกำรใช้งำนเคร่ืองมือดิจิทัลของหน่วยและข้อเสนอโครงกำรและแนวทำง

กำรวิเครำะห์ระบบดิจิทัลของหน่วยงำนอ่ืน

5.2 ก ำหนดมำตรฐำนข้อมูลและวิธีกำรท่ีจะใช้เช่ือมโยงแลกเปล่ียนกับหน่วยงำนอ่ืนได้ถูกต้องกับข้อมูล

ผลการประเมินสมรรถนะ

กำรด ำเนินงำนในกำรแลกเปล่ียนข้อมูลระหว่ำงหน่วยงำนได้สอดคล้องกับแผนยุทธศำสตร์ของหน่วยเหนือ

๔๗
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คะแนน (      ) (       ) 0 คะแนน

.........................................
(ช่ือ-สกุล) (................................................)
ต าแหน่ง (................................................)
ว/ด/ป (................................................)

แบบประเมินสมรรถนะด้านการบริหาร
ยศ - ช่ือ - สกุล ผู้รับการประเมิน ........................................................................
ต าแหน่ง ..........................................................................เหล่า/ก าเนิด ................................หน่วยต้นสังกัด ..........................................................................

เลขประจ าตัวประชาชน .....................................................

ความเห็นเพ่ิมเติม

แสดงสมรรถนะระดับท่ี 2 และสามารถสร้างผลงานเป็นท่ีประจักษ์ท้ังประสิทธิภาพและ

ลงช่ือผู้ประเมิน

แบบประเมินสมรรถนะด้านการบริหาร

1.2 ควบคุมตนเองรวมถึงวำงตนให้เป็นท่ีน่ำเคำรพนับถือ

4.1 สำมำรถสร้ำง และพัฒนำผู้ใต้บังคับบัญชำให้มีควำมเช่ียวชำญ สำมำรถปฏิบัติงำนได้ทัดเทียม

2.2 สำมำรถกระตุ้น ช้ีน ำ ผลักดัน จูงใจให้ผู้ใต้บังคับบัญชำ หรือบุคคลอ่ืนปรับเปล่ียนพฤติกรรมได้ 

Developing  Level

ระดับสมรรถนะท่ีเป็นจริง

ผลการประเมินสมรรถนะ

Level พฤติกรรมบ่งช้ี

สรุปผลการประเมิน (       ) ผ่านเกณฑ์ (      ) ไม่ผ่านเกณฑ์ 100 คะแนน

5.2 สร้ำงแรงบันดำลใจ ให้ผู้ใต้บังคับบัญชำ หรือผู้อ่ืนเกิดควำมเช่ือม่ัน ศรัทธำได้

ระดับสมรรถนะท่ีคาดหวัง พฤติกรรมท่ีคาดหวัง  -
พฤติกรรมท่ีแสดง พฤติกรรมท่ีไม่แสดง

Expert  Level แสดงสมรรถนะระดับท่ี 4 และสามารถสร้างแรงบันดาลใจ
ข้ันผู้เช่ียวชาญ 5.1 สำมำรถส่ือสำรให้ผู้ใต้บังคับบัญชำเกิดพลังงำนเชิงบวกได้

จนท ำให้ผู้ตำมทุกคนเกิดกำรยอมรับ หรือ เป็น “Role Model”

หรือดีกว่ำตนได้
4.2 มีพฤติกรรมท่ีมีควำมมุ่งม่ัน และเป็นตัวอย่ำงท่ีดีในกำรไปสู่เป้ำหมำยท่ีตนวำงไว้ 

ข้ันพัฒนา ประสิทธิผล
3.1 สำมำรถดึงศักยภำพ และควำมแตกต่ำงของผู้ใต้บังคับบัญชำ หรือบุคคลมำใช้ได้อย่ำงเต็ม 
ควำมสำมำรถ
3.2 มีควำมสำมำรถในกำรท ำงำน มีผลงำนท่ีดีและเป็นท่ียอมรับ

Advanced  Level แสดงสมรรถนะระดับท่ี 3 และเป็นนักพัฒนาคน

ข้ันก้าวหน้า 

Doing level แสดงสมรรถนะระดับท่ี 1 และสามารถสร้างการยอมรับ
ข้ันปฏิบัติ 2.1 สำมำรถสร้ำงควำมสัมพันธ์ท่ีดีให้ผู้ใต้บังคับบัญชำ หรือบุคคลอ่ืนยอมรับ ให้ควำมร่วมมือ

และด ำเนินกำรตำมท่ีร้องขอได้

Basic level รู้จักบทบาทหน้าท่ีและใช้อ านาจด้วยความรับผิดชอบ

ข้ันเรียนรู้ 1.1 ใช้อ ำนำจหน้ำท่ีตำมบทบำทควำมรับผิดชอบได้ถูกต้อง

M-Competency 1 ภาวะผู้น าและการควบคุมตนเอง

Competency Definition

มีคุณลักษณะผู้น ำ 14 ประกำร และมีควำมสำมำรถในกำรน ำหน่วย ส่ังกำร ควบคุม ก ำกับดูแล ผู้ใต้บังคับบัญชำ โดยใช้
อ ำนำจตำมบทบำทหน้ำท่ีตำมท่ีกฎหมำยก ำหนดและไม่ลุแก่อ ำนำจ ได้อย่ำงเหมำะสมกับสถำนกำรณ์ สำมำรถผลักดันให้
หน่วยบรรลุภำรกิจได้อย่ำงสมบูรณ์ เป็นท่ียอมรับท้ังภำยในและภำยนอกหน่วย สำมำรถควบคุมตนเองท้ังกำยและใจ 
อดทน อดกล้ันในกำรเอำชนะโทษะ โมหะ ตลอดจนอบำยมุขท้ังปวง วำงตนได้อย่ำงเหมำะสมต่อกำลเทศะให้เป็นท่ีเคำรพ
นับถือ ไม่มีควำมประพฤติ กริยำ กำรพูดจำ ท่ีไม่เหมำะสม สำมำรถครองสติในกำรปฏิบัติงำน

Level พฤติกรรมบ่งช้ี
ไม่สามารถระบุได้ ไม่สามารถแสดงสมรรถนะด้านน้ี หรือแสดงอย่างไม่ชัดเจน

๔๘
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(ช่ือ-สกุล) (................................................)
ต าแหน่ง (................................................)
ว/ด/ป (................................................)

แบบประเมินสมรรถนะด้านการบริหาร
ยศ - ช่ือ - สกุล ผู้รับการประเมิน ........................................................................
ต าแหน่ง ..........................................................................เหล่า/ก าเนิด ................................หน่วยต้นสังกัด ..........................................................................
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สรุปผลการประเมิน (       ) ผ่านเกณฑ์ (      ) ไม่ผ่านเกณฑ์
ความเห็นเพ่ิมเติม

ลงช่ือผู้ประเมิน

Doing level

1.2 ใช้กฎพ้ืนฐำน หลักเกณฑ์ หรือสำมัญส ำนึกในกำรระบุประเด็นปัญหำ หรือแก้ปัญหำในงำนได้

แสดงสมรรถนะระดับท่ี 1 และช่วยท าให้ผู้อ่ืนรู้และเข้าใจ วิสัยทัศน์ขององค์กร

ผลการประเมินสมรรถนะ
พฤติกรรมบ่งช้ี

ระดับสมรรถนะท่ีคาดหวัง พฤติกรรมท่ีคาดหวัง  -
ระดับสมรรถนะท่ีเป็นจริง พฤติกรรมท่ีแสดง พฤติกรรมท่ีไม่แสดง

Level

แบบประเมินสมรรถนะด้านการบริหาร

ควำมสำมำรถก ำหนดทิศทำง วิธีกำร เป้ำหมำยของงำนในอนำคตบนพ้ืนฐำนของกำรวิเครำะห์ สังเครำะห์ข้อมูลและควำมเป็นจริงได้อย่ำงเป็นรูปธรรม 
สำมำรถเล็งเห็นถึงผลส ำเร็จตำมเป้ำหมำยท่ีได้วำงแผนต้ังแรกเร่ิมต้นจนถึงผลผลิต ผลลัพธ์และวิพำกษ์ผลกระทบได้อย่ำงชัดเจน สำมำรถเช่ือมโยง เห็น
ถึงควำมสัมพันธ์ของส่ิงต่ำง ๆ ท่ีเก่ียวข้องได้อย่ำงเป็นระบบ สำมำรถออกแบบกำรจัดกำรและใช้ประโยชน์จำกส่ิงเหล่ำน้ันมำสนับสนุนกำรปฏิบัติงำนได้
 อีกท้ังยังสำมำรถเข้ำใจถึงปัจจัยแวดล้อมอ่ืน ๆ ท่ีอำจเข้ำมำกระทบต่อภำรกิจได้อย่ำงครอบคลุม และสรุปน ำเสนอเป็นกรอบควำมคิดหรือแนวคิดใหม่

Level พฤติกรรมบ่งช้ี

แสดงสมรรถนะระดับท่ี 3 และก าหนดกลยุทธ์ใหสอดคลองกับวิสัยทัศนของสวนราชการAdvanced  Level

3.2 วิเครำะห์ข้อมูล แนวคิด ทฤษฎี/องค์ควำมรู้ แนวโน้มสถำนกำรณ์ เศรษฐกิจ สังคม กำรเมืองภำยในและภำยนอกประเทศ
รวมท้ังระบุประเด็นปัญหำในงำนได้

2.2 ประยุกต์ใช้ประสบกำรณ์และข้อมูลในสถำนกำรณ์จริงในกำรระบุประเด็นปัญหำ หรือแก้ปัญหำงำนได้
Developing  Level
ข้ันพัฒนา 3.1 ใหค ำปรึกษำแนะน ำแกผู้ใต้บังคับบัญชำถึงแนวทำงในกำรท ำงำนโดยยึดถือวิสัยทัศน์และเปำหมำยขององคกรเปนส ำคัญ

ข้ันปฏิบัติ

เพ่ือใหบรรลุวิสัยทัศนซ่ึงสอดคลองกับวิสัยทัศน์ของหน่วยเหนือ และระดับประเทศ
5.2 คำดกำรณไดวำหน่วยงำนและประเทศจะไดรับผลกระทบอยำงไรจำกกำรเปล่ียนแปลงท้ังภำยในและภำยนอก
5.3 สำมำรถสังเครำะห์ข้อมูล แนวคิด ทฤษฎี องค์ควำมรู้ เพ่ือน ำมำใช้ประโยชน์ต่องำนได้

Expert  Level แสดงสมรรถนะระดับท่ี 4 และะก าหนดวิสัยทัศนของสวนราชการใหสอดคลองกับวิสัยทัศน์ระดับประเทศ
ข้ันเช่ียวชาญ 5.1 ก ำหนดวิสัยทัศน เปำหมำย ทิศทำงและให้นโยบำยในกำรปฏิบัติหนำท่ีของหน่วยงำน/องค์กร 

ข้ันก้าวหน้า 
4.2 พิจำรณำสถำนกำรณ์ ประเด็น หรือปัญหำซับซ้อน ด้วยกรอบแนวคิดและวิธีพิจำรณำแบบมองภำพองค์รวม วิพำกษ์ด้วย
มุมมองท่ีแตกต่ำง และถ่ำยทอดให้ผู้อ่ืนเข้ำใจได้โดยง่ำย

4.1 ริเร่ิมและก ำหนดกลยุทธ์ใหม่ เพ่ือตอบสนองตอกำรน ำวิสัยทัศนไปสูควำมส ำเร็จ

2.1 อธิบำยใหผู้อ่ืนรูและเขำใจวิสัยทัศนและเปำหมำยกำรท ำงำนของหนวยงำนภำยใตภำพรวมของ ทบ. และ กห.

แสดงสมรรถนะระดับท่ี 2 และสร้างแรงจูงใจให้ผู้อ่ืนเต็มใจท่ี จะปฏิบัติตามวิสัยทัศน์

Basic level รู้และเข้าใจวิสัยทัศน์ของ องค์กร

ข้ันเรียนรู้ 1.1 รู เขำใจและสำมำรถอธิบำยใหผูอ่ืนเขำใจไดวำ งำนท่ีท ำอยูน้ัน เก่ียวของหรือตอบสนองตอวิสัยทัศน์ของสวนรำชกำรอยำงไร

M-Competency 2 วิสัยทัศน์และการมองภาพรวม

Competency Definition

ไม่สามารถระบุได้ ไม่สามารถแสดงสมรรถนะด้านน้ี หรือแสดงอย่างไม่ชัดเจน

๔๙
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.........................................
(ช่ือ-สกุล) (................................................)
ต าแหน่ง (................................................)
ว/ด/ป (................................................)

แบบประเมินสมรรถนะด้านการบริหาร
ยศ - ช่ือ - สกุล ผู้รับการประเมิน ........................................................................
ต าแหน่ง ..........................................................................เหล่า/ก าเนิด ................................หน่วยต้นสังกัด ..........................................................................

เลขประจ าตัวประชาชน ..................................................

ผลการประเมินสมรรถนะ
พฤติกรรมบ่งช้ีLevel

สรุปผลการประเมิน (       ) ผ่านเกณฑ์ (      ) ไม่ผ่านเกณฑ์

แบบประเมินสมรรถนะด้านการบริหาร

ควำมสำมำรถในกำรเข้ำใจนโยบำย แผนยุทธศำสตร์ หรือแผนของหน่วยเหนือ สำมำรถวิเครำะห์ภำรกิจ กิจแฝง กิจส ำคัญย่ิงได้
อย่ำงสอดคล้องกับนโยบำยภำครัฐและหน่วยเหนือ และสำมำรถน ำมำประยุกต์ใช้ในกำรก ำหนดกลยุทธ์ แผนปฏิบัติรำชกำรของ
หน่วย เพ่ือน ำสู่กำรปฏิบัติอย่ำงเป็นรูปธรรมได้

Level พฤติกรรมบ่งช้ี

แสดงสมรรถนะระดับท่ี 3 และก าหนดกลยุทธท่ีสอดคลองกับสถานการณตาง ๆ ท่ีเกิดข้ึนAdvanced  Level

มำก ำหนดแผนงำนเชิงกลยุทธ์ในหน่วยงำนท่ีตนรับผิดชอบได้
3.2 ประเมินปัจจัยเส่ียงและก ำหนดกำรควบคุมท่ีมีผลต่อควำมส ำเร็จของกลยุทธ์ในระดับหน่วยงำนได้

หรือหน่วยเหนือได้

ข้ันพัฒนา 3.1 ประยุกต์ใช้ทฤษฎี แนวทำงกำรปฏิบัติท่ีประสบควำมส ำเร็จ (Best Practice) หรือผลกำรวิจัยต่ำงๆ 

กำรเปล่ียนแปลงได้

ลงช่ือผู้ประเมิน

ระดับสมรรถนะท่ีคาดหวัง พฤติกรรมท่ีคาดหวัง  -
ระดับสมรรถนะท่ีเป็นจริง พฤติกรรมท่ีแสดง พฤติกรรมท่ีไม่แสดง

ความเห็นเพ่ิมเติม

Expert  Level แสดงสมรรถนะระดับท่ี 4 และะบูรณาการองคความรูใหมมาใชในการก าหนดกลยุทธ์
ข้ันเช่ียวชาญ 5.1 ริเร่ิม สรำงสรรค และบูรณำกำรองคควำมรูใหมในกำรก ำหนดกลยุทธขององค์กร

5.2 สร้ำงคุณค่ำงำนใหม่ ด้วยกำรแสวงหำควำมร่วมมือกับหน่วยงำนอ่ืน 

ข้ันก้าวหน้า 
กับสถำนกำรณตำง ๆ ท่ีจะเกิดข้ึนเพ่ือใหบรรลุพันธกิจขององค์กร
4.2 ประเมินแผนกลยุทธ์และปรับเปล่ียนโครงกำร กิจกรรมและแผนปฏิบัติกำรให้ทันต่อสถำนกำรณ์

4.1 ประเมินและวิเครำะห์สถำนกำรณ์แวดล้อมท้ังปัจจุบันและอนำคต และก ำหนดกลยุทธ ใหสอดคลอง

Developing  Level แสดงสมรรถนะระดับท่ี 2 และน าทฤษฎี หรือแนวคิดซับซอนมาใชในการก าหนดกลยุทธ์

Basic level รู้และเข้าใจความเช่ือมโยงของนโยบายกับบทบาทหน้าท่ีความรับผิดชอบของหน่วย

1.2 วิเครำะห์ปัญหำ อุปสรรคหรือโอกำสของหน่วยงำนได้
Doing level แสดงสมรรถนะระดับท่ี 1 และก าหนดแผนกลยุทธ์ แผนปฏิบัติการของหน่วยงานได้
ข้ันปฏิบัติ 2.1 สำมำรถอธิบำยเป้ำหมำยและรำยละเอียดของกลยุทธ์ในระดับหน่วยงำนได้

2.2 ก ำหนดกลยุทธ์และแผนปฏิบัติกำรของหน่วยงำนให้สอดคล้องกับกลยุทธ์ในระดับองค์กร 

M-Competency 3 การบริหารจัดการเชิงกลยุทธ์

Competency Definition

ข้ันเรียนรู้ 1.1 ระบุควำมเช่ือมโยงภำรกิจของหน่วยงำนท่ีรับผิดชอบกับนโยบำย ภำรกิจ และกลยุทธ์ของ

หน่วยเหนือได้

ไม่สามารถแสดงสมรรถนะด้านน้ี หรือแสดงอย่างไม่ชัดเจนไม่สามารถระบุได้

๕๐
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แบบประเมินสมรรถนะด้านการบริหาร
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พฤติกรรมท่ีไม่แสดง

Level

Expert  Level แสดงสมรรถนะระดับท่ี 4 และท าให้ส่วนราชการมีระบบการสอนงานและการมอบหมาย
ข้ันเช่ียวชาญ หน้าท่ีความรับผิดชอบ

สรุปผลการประเมิน (       ) ผ่านเกณฑ์ (      ) ไม่ผ่านเกณฑ์
ความเห็นเพ่ิมเติม

แบบประเมินสมรรถนะด้านการบริหาร

ควำมสำมำรถในกำรสอนงำน และกำรใช้กระบวนกำรโค้ชมำผลักดัน หรือกระตุ้นให้ผู้ใต้บังคับบัญชำแสดงขีดควำมสำมำรถหรือ
ศักยภำพในกำรปฏิบัติงำนได้อย่ำงเต็มประสิทธิภำพ รวมถึงควำมสำมำรถในกำรมอบหมำยหน้ำท่ีควำมรับผิดชอบ ให้แก่
ผู้ใต้บังคับบัญชำในกำรปฏิบัติงำนได้อย่ำงเหมำะสม และติดตำม ก ำกับดูแล สนับสนุน 
ให้ผู้บังคับบัญชำสำมำรถปฏิบัติงำนได้บรรลุเป้ำหมำยได้อย่ำงรำบร่ืน ไม่สร้ำงควำมเสียหำยในภำยหลัง

Level พฤติกรรมบ่งช้ี

แสดงสมรรถนะระดับท่ี 3 และสามารถช่วยแก้ไขปัญหาท่ีเป็นอุปสรรคต่อการพัฒนา

ได้สอดคล้องกับขีดควำมสำมำรถ
3.2 สำมำรถใช้ทักษะกำรโค้ช เพ่ือดึงศักยภำพผู้ใต้บังคับบัญชำในกำรปฏิบัติงำนให้ได้ตำมเป้ำหมำย

Advanced  Level

Developing  Level แสดงสมรรถนะระดับท่ี 2 และวางแผนเพ่ือให้โอกาสผู้ใต้บังคับบัญชาแสดงความสามารถ
ข้ันพัฒนา ในการท างาน

ศักยภำพของผู้ใต้บังคับบัญชำได้

ลงช่ือผู้ประเมิน

ผลการประเมินสมรรถนะ
พฤติกรรมบ่งช้ี

5.1 สรำง และสนับสนุนใหมีกำรสอนงำน โค้ชและกำรมอบหมำยหนำท่ีควำมรับผิดชอบ
อยำงเปนระบบในสวนรำชกำร
5.2 สรำง และสนับสนุนใหมีวัฒนธรรมแหงกำรเรียนรู้พัฒนำตนเองอยำงตอเน่ืองในสวนรำชกำร

ระดับสมรรถนะท่ีคาดหวัง พฤติกรรมท่ีคาดหวัง  -
ระดับสมรรถนะท่ีเป็นจริง พฤติกรรมท่ีแสดง

ของผู้ใต้บังคับบัญชำ

ศักยภาพของผู้ใต้บังคับบัญชา

4.2 สำมำรถเข้ำใจถึงเหตุแห่งพฤติกรรมของแต่ละบุคคล เพ่ือน ำมำเป็นปัจจัยในกำรพัฒนำ

2.3 ผลักดันหรือกระตุ้นให้ผู้ใต้บังคับบัญชำได้แสดงศักยภำพเพ่ือสร้ำงควำมม่ันใจในกำรปฏิบัติงำน

ข้ันก้าวหน้า 
4.1 สำมำรถปรับเปล่ียนทัศนคติหริอควำมเช่ือท่ีเป็นเง่ือนไขในกำรขัดขวำงกำรพัฒนำศักยภำพ

3.1 มอบหมำยงำนและวำงแผนในกำรพัฒนำผู้ใต้บังคับบัญชำท้ังในระยะส้ันและระยะยำวได้

ขององค์กร

M-Competency 4 การสอนงานและการมอบหมายงาน

Competency Definition

ข้ันปฏิบัติ 2.2 สำมำรถให้ค ำปรึกษำช้ีแนะแนวทำงในกำรพัฒนำ หรือส่งเสริมจุดเด่นและปรับปรุงจุดด้อยให้ลดลง
Doing level

1.2 ช้ีแนะแหล่งข้อมูล หรือแหล่งทรัพยำกรอ่ืนๆ เพ่ือใช้ในกำรพัฒนำกำรปฏิบัติงำน

แสดงสมรรถนะระดับท่ี 1 และต้ังใจพัฒนาผู้ใต้บังคับบัญชาให้มีศักยภาพ

Basic level สอนงานหรือให้ค าแนะน าเก่ียวกับวิธีปฏิบัติงาน

ข้ันเรียนรู้ 1.1 สอนงำนด้วยกำรให้ค ำแนะน ำอย่ำงละเอียด หรือด้วยกำรสำธิตวิธีกำรปฏิบัติงำน

ไม่สามารถระบุได้ ไม่สามารถแสดงสมรรถนะด้านน้ี หรือแสดงอย่างไม่ชัดเจน

๕๑
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เลขประจ าตัวประชาชน.................................................................................................

Basic level ปฏิบัติงานโดยค านึงถึงความคุ้มค่า
ข้ันเรียนรู้ 1.1 ตระหนักถึงควำมคุ้มค่ำและค่ำใช้จ่ำยต่ำงๆ ท่ีจะเกิดข้ึนในกำรปฏิบัติงำน

2.2 จัดสรรงบประมำณ ค่ำใช้จ่ำย ทรัพยำกรท่ีมีอยู่อย่ำงจ ำกัดให้คุ้มค่ำและเกิดประโยชน์ในกำรปฏิบัติงำนอย่ำงสูงสุด

Doing level
ข้ันปฏิบัติ

แบบประเมินสมรรถนะด้านการบริหาร

ควำมสำมำรถในกำรจัดกำรทรัพยำกร วำงแผนจัดสรร บริหำรและติดตำมกำรใช้ทรัพยำกรต่ำงๆ เช่น ก ำลังพล งบประมำณ เคร่ืองมืออุปกรณ์ เวลำ 
ท่ีลงทุนไปหรือท่ีใช้ในกำรปฏิบัติภำรกิจให้มีประสิทธิภำพสูงสุด รวมถึงพยำยำมปรับปรุงหรือลดข้ันตอนกำรปฏิบัติงำน ตลอดจนน ำเทคโนโลยีมำใช้สนับสนุน

Level พฤติกรรมบ่งช้ี

M-Competency 5 การบริหารทรัพยากรอย่างประหยัดและคุ้มค่า

Competency 
Definition

ไม่สามารถระบุได้ ไม่สามารถแสดงสมรรถนะด้านน้ี หรือแสดงอย่างไม่ชัดเจน

4.1 ปรับปรุงกระบวนกำรท ำงำนท่ีเกิดประสิทธิภำพสูงสุดกับหลำยหน่วยงำน และไม่กระทบกระบวนกำรท ำงำนต่ำง ๆ 
ภำยในหน่วย

1.2 ปฏิบัติงำนตำมกระบวนกำรข้ันตอนท่ีก ำหนดไว้ เพ่ือให้สำมำรถใช้ทรัพยำกรไม่เกินขอบเขตท่ีก ำหนด

Developing  Level
ข้ันพัฒนา

3.2 ระบุข้อบกพร่อง วิเครำะห์ข้อดี - ข้อเสียของกระบวนกำรท ำงำน และก ำหนดกำรใช้ทรัพยำกรท่ีสัมพันธ์กับผลลัพธ์

แสดงสมรรถนะระดับท่ี ๒ และก าหนดการใช้ทรัพยากรให้สัมพันธ์กับผลลัพธ์ท่ีต้องการ
3.1 ประเมินผลควำมมีประสิทธิภำพของกำรด ำเนินงำนท่ีผ่ำนมำ เพ่ือปรับปรุงกำรจัดสรรทรัพยำกรให้ได้ผลผลิตเพ่ิมข้ึน 

แสดงสมรรถนะระดับท่ี 1 และมีความพยายามท่ีจะลดค่าใช้จ่าย
2.1 ตระหนักและควบคุมค่ำใช้จ่ำยท่ีเกิดข้ึนในกำรปฏิบัติงำนโดยมีควำมพยำยำมท่ีจะลดค่ำใช้จ่ำยท่ีจะเกิดข้ึน

ลงช่ือผู้ประเมิน

3.3 แสวงหำข้อมูล วิธีกำร และเคร่ืองมือใหม่ๆ มำใช้ในกำรบริหำรจัดกำรและเพ่ิมประสิทธิภำพในกำรใช้ทรัพยำกร

ระดับสมรรถนะท่ีเป็นจริง พฤติกรรมท่ีแสดง พฤติกรรมท่ีไม่แสดง

ผลการประเมินสมรรถนะ

Expert  Level
ข้ันเช่ียวชาญ 5.1 พัฒนำกระบวนกำรใหม่ ๆ โดยอำศัยวิสัยทัศน์ ควำมเช่ียวชำญ และประสบกำรณ์มำประยุกต์ใช้ในกำรเพ่ิมประสิทธิภำพ

กำรท ำงำน 
5.2 เพ่ิมผลผลิตหรือสร้ำงสรรค์งำนใหม่ท่ีโดดเด่น แตกต่ำงให้กับหน่วย หรือองค์กรโดยใช้ทรัพยำกรเท่ำเดิมหรือน้อยกว่ำเดิมได้

ข้ันก้าวหน้า เพ่ือให้การใช้ทรัพยากรคุ้มค่าสูงสุด

4.2 วำงแผนและเช่ือมโยงภำรกิจหน่วยกับหน่วยงำนอ่ืน เพ่ือให้กำรใช้ทรัพยำกรเกิดประโยชน์สูงสุด

สรุปผลการประเมิน (       ) ผ่านเกณฑ์ (      ) ไม่ผ่านเกณฑ์
ความเห็นเพ่ิมเติม

ระดับสมรรถนะท่ีคาดหวัง พฤติกรรมท่ีคาดหวัง  -
พฤติกรรมบ่งช้ีLevel

แสดงสมรรถนะระดับท่ี 4 สามารถเพ่ิมผลผลิตหรือสร้างสรรค์งานใหม่ท่ีโดดเด่น เพ่ือการพัฒนาท่ีย่ังยืน

หรือกำรท ำงำนมีประสิทธิภำพมำกข้ึน หรือมีค่ำใช้จ่ำยลดลง

ท่ีต้องกำรดดยมองผลประโยชน์ของหน่วยเป็นหลัก

Advanced  Level แสดงสมรรถนะระดับท่ี 3 และเช่ือมโยงหรือประสานการบริหารทรัพยากรร่วมกันระหว่างหน่วยงาน

๕๒



แบบรำยงำนสรุปผลกำรประเมินสมรรถนะรำยบุคคล
ผนวก ค



เหล่า/ก าเนิด......................

ท่ีคาดหวัง ท่ีเป็นจริง ผ่าน ไม่ผ่าน

(ช่ือ-สกุล) (ช่ือ-สกุล)
ต าแหน่ง ต าแหน่ง
ว/ด/ป ว/ด/ป 

ต าแหน่ง................................................... หน่วยต้นสังกัด ........................................................

หมายเหตุ

ผนวก ค แบบสรุปผลการประเมินสมรรถนะรายบุคคล  ประจ าปีงบประมาณ ............

การแปลผล

สรุปผลการประเมินสมรรถนะหลัก   

CC 05 พร้อมรับกำรเปล่ียนแปลง

สมรรถนะหลัก
(Core 

Competency)

ระดับสมรรถนะCompetency

CC 03 เรียนรู้และพัฒนำตนเองและผู้อ่ืนอย่ำงต่อเน่ือง
CC 04 มุ่งผลสัมฤทธ์ิด้วยส ำนึกรับผิดชอบ

ยศ-ช่ือ-สกุล ผู้รับการประเมิน................................................................ เลขประจ าตัวประชาชน............................................

MC 05 กำรบริหำรทรัพยำกรและกำรตัดสินใจ

(................................................) (................................................)
(................................................) (................................................)

ลงช่ือผู้รับการประเมิน ลงช่ือผู้ประเมิน......................................... .........................................

สรุปผลการประเภทสมรรถนะด้านการบริหาร  

MC 03 กำรบริหำรจัดกำรเชิงกลยุทธ์
MC 04 กำรสอนงำนและกำรมอบหมำยงำน

จุดเด่น

โอกาสพัฒนา

CC 06 แสดงออกถึงวัฒนธรรมดิจิทัล

รายการสมรรถนะ

CC 01 ธ ำรงควำมเป็นทหำรมืออำชีพ 
CC 02 เอกภำพและท ำงำนเป็นทีม

สมรรถนะด้าน
การบริหาร

(Managerial 
Competency )

MC 01 ภำวะผู้น ำและกำรควบคุมตนเอง
MC 02 วิสัยทัศน์และกำรมองภำพรวม

๕๓



ผนวก ง
แบบรายงานสรุปผลการประเมินสมรรถนะก าลังพล



จ ำนวน
ผู้รับกำรประเมิน

(นำย) ผ่ำนเกณฑ์ (นำย) คิดเป็นร้อยละ ไม่ผ่ำนเกณฑ์ (นำย) คิดเป็นร้อยละ ผ่ำนเกณฑ์ (นำย) คิดเป็นร้อยละ ไม่ผ่ำนเกณฑ์ (นำย) คิดเป็นร้อยละ
กลุ่มท่ี ๑ ก ำลังพลประเภทช้ันยศต่ ำกว่ำสัญญำบัตร
๑.๑ ลูกจ้าง พนักงานราชการ
๑.๒ อาสาสมัครทหารพราน
๑.๓ ก าลังส ารอง ท าหน้าท่ีนายทหารประทวน
๑.๔ นายทหารประทวน ช้ันยศ ส.ต. - ส.อ.
๑.๕ ข้าราชการพลเรือนกลาโหม ท าหน้าท่ีนายทหารประทวน เทียบเท่าช้ันยศ ส.ต. - ส.อ.
๑.๖ นายทหารประทวน ช้ันยศ จ.ส.ต. - จ.ส.อ.
กลุ่มท่ี ๒ ก ำลังพลประเภทช้ันยศสัญญำบัตร
๒.๑ ข้าราชการพลเรือนกลาโหม ท าหน้าท่ีนายทหารสัญญาบัตร ช้ันยศ ร.ต. - ร.ท.
๒.๒ นายทหารสัญญาบัตร ช้ันยศ ร.ต. - ร.ท.
๒.๓ ข้าราชการพลเรือนกลาโหม ท าหน้าท่ีนายทหารสัญญาบัตรเทียบเท่าช้ันยศ ร.อ. - พ.ต.
๒.๔ นายทหารสัญญาบัตร ช้ันยศ ร.อ. - พ.ต.

๒.๕ ข้าราชการพลเรือนกลาโหม ท าหน้าท่ีนายทหารสัญญาบัตรเทียบเท่าช้ันยศ พ.ท. - พ.อ.

๒.๖ นายทหารสัญญาบัตร ช้ันยศ พ.ท. - พ.อ.
๒.๗ นายทหารสัญญาบัตร ช้ันยศ พ.อ. (พ.) ข้ึนไป

กลุ่มเป้ำหมำย สมรรถนะหลัก สมรรถนะด้ำนกำรบริหำร
ผลกำรประเมิน

ผนวก ง แบบรำยงำนสรุปผลกำรประเมินสมรรถนะก ำลังพล
หน่วย ................................................... ปีงบประมำณ ...............................................

ตรวจถูกต้อง

(ลงชื่อ) .............................................(เจ้าหน้าที่ก าลังพล)

(...........................................)

ต าแหน่ง   ........................................

......../............../..............

รับรองถูกต้อง

(ลงชื่อ) .............................................(ผบ.หน่วย)

(...........................................)

ต าแหน่ง     ........................................

......../............../..............

๕๔



เบอร์โทรศัพท์

แปลผล แปลผล แปลผล แปลผล แปลผล แปลผล

ท่ีคำดหวัง ท่ีเป็นจริง ผ่ำน/ไม่ผ่ำน ท่ีคำดหวัง ท่ีเป็นจริง ผ่ำน/ไม่ผ่ำน ท่ีคำดหวัง ท่ีเป็นจริง ผ่ำน/ไม่ผ่ำน ท่ีคำดหวัง ท่ีเป็นจริง ผ่ำน/ไม่ผ่ำน ท่ีคำดหวัง ท่ีเป็นจริง ผ่ำน/ไม่ผ่ำน ท่ีคำดหวัง ท่ีเป็นจริง ผ่ำน/ไม่ผ่ำน

ระดับสมรรถนะ

อนุผนวก ก แบบรำยงำนสรุปผลกำรประเมินสมรรถนะหลัก
หน่วย .......................................................................... .............................................................................. .........................................................................................................................................................ยศ-ช่ือ-สกุล เจ้ำหน้ำท่ีผู้รับผิดชอบ

CC 6
ล ำดับ ยศ ช่ือ สกุล ต ำแหน่ง เลขประจ ำตัวประชำชน

CC 1
ระดับสมรรถนะระดับสมรรถนะ ระดับสมรรถนะ

CC 2 CC 3 CC 4 CC 5
ระดับสมรรถนะระดับสมรรถนะ

ตรวจถูกต้อง

(ลงชื่อ) .............................................(เจ้าหน้าที่ก าลังพล)

(...........................................)

ต าแหน่ง   ........................................

......../............../..............

รับรองถูกต้อง

(ลงชื่อ) .............................................(ผบ.หน่วย)

(...........................................)

ต าแหน่ง     ........................................

......../............../..............

๕๕



เบอร์โทรศัพท์

แปลผล แปลผล แปลผล แปลผล แปลผล

ท่ีคำดหวัง ท่ีเป็นจริง ผ่ำน/ไม่ผ่ำน ท่ีคำดหวัง ท่ีเป็นจริง ผ่ำน/ไม่ผ่ำน ท่ีคำดหวัง ท่ีเป็นจริง ผ่ำน/ไม่ผ่ำน ท่ีคำดหวัง ท่ีเป็นจริง ผ่ำน/ไม่ผ่ำน ท่ีคำดหวัง ท่ีเป็นจริง ผ่ำน/ไม่ผ่ำน

เลขประจ ำตัวประชำชน
MC 1 MC 2 MC 3 MC 4

ล ำดับ ยศ ช่ือ สกุล ต ำแหน่ง

หน่วย ..........................................................................

อนุผนวก ข แบบรำยงำนสรุปผลกำรประเมินสมรรถนะด้ำนกำรบริหำร
.............................................................................. .........................................................................................................................................................ยศ-ช่ือ-สกุล เจ้ำหน้ำท่ีผู้รับผิดชอบ

MC 5
ระดับสมรรถนะ ระดับสมรรถนะ ระดับสมรรถนะ ระดับสมรรถนะ ระดับสมรรถนะ

รับรองถูกต้อง

(ลงชื่อ) .............................................(ผบ.หน่วย)

(...........................................)

ต าแหน่ง     ........................................

......../............../..............

ตรวจถูกต้อง

(ลงชื่อ) .............................................(เจ้าหน้าท่ีก าลังพล)

(...........................................)

ต าแหน่ง   ........................................

......../............../..............

๕๖
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