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สํานักงาน ก.พ. ไดจัดทําคูมือสมรรถนะสําหรับขาราชการพลเรือน เพื่อ
อธิบายความหมายของสมรรถนะและอธิบายรายละเอียดของระดับสมรรถนะ    
ที่จําเปนสําหรับตําแหนงขาราชการพลเรือนสามัญ ตามหนังสือสํานักงาน ก.พ.  
ที่ นร 1008/ว 27 ลงวันที่ 29 กันยายน 2552 เรื่องมาตรฐานและแนวทาง 
การกําหนดความรูความสามารถ ทักษะและสมรรถนะที่จําเปนสําหรับตําแหนง
ขาราชการพลเรือนสามัญ และหนังสือสํานักงาน ก.พ. ที่ นร 1008/ว 7 ลงวันที่ 
24 กุมภาพันธ  2554 เ ร่ืองมาตรฐานและแนวทางการกําหนดความรู
ความสามารถ ทักษะและสมรรถนะที่จําเปนสําหรับตําแหนงขาราชการพลเรือน
สามัญ ตําแหนงประเภทบริหาร เพื่อเปนแนวทางสําหรับสวนราชการในการ
กําหนดสมรรถนะที่จําเปนสําหรับตําแหนง จํานวนรวม 3 เลม ไดแก คู มือ
สมรรถนะหลัก คูมือสมรรถนะทางการบริหาร และคูมือสมรรถนะเฉพาะตาม
ลักษณะงานที่ปฏิบัติ 

สําหรับคูมือสมรรถนะทางการบริหารเลมนี้ เปนการอธิบายความหมาย
ของสมรรถนะฯ 6 รายการ เพื่อใหผูที่ปฏิบัติงานและผูที่เกี่ยวของไดศึกษาทํา       
ความเขาใจ และใชประกอบการกําหนดสมรรถนะหลักไดอยางถูกตองและเปน
มาตรฐานเดียวกัน  

วัตถุประสงคของการจัดทําคูมือการกําหนดสมรรถนะในราชการพลเรือน
เพื่อใหสวนราชการใชประกอบกับคูมือการกําหนดความรูความสามารถ ทักษะ
และสมรรถนะสําหรับตําแหนง ในการกําหนดพฤติกรรมบงชี้ตัวอยางพฤติกรรม
ของแตละสมรรถนะและกําหนดระดับใหเปนไปอยางถูกตองตามคําจํากัดความ
ของระดับสมรรถนะที่สํานักงาน ก.พ. กําหนดขึ้น 

 
 

สํานักงาน ก.พ.                       
พฤศจิกายน 2553 
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ดวยมาตรฐานกําหนดตําแหนงที่ ก.พ. จัดทําตามมาตรา 48 แหง
พระราชบัญญัติระเบียบขาราชการพลเรือน พ.ศ. 2551 ใหกําหนดตําแหนง 
โดยจําแนกตําแหนงเปนประเภทและสายงานตามลักษณะงาน และจัดตําแหนง
ในประเภทเดียวกันที่มีคุณภาพของงานเทากันโดยประมาณเปนระดับเดียวกัน   
โดยคํานึงถึงลักษณะหนาที่ความรับผิดชอบ คุณภาพงาน และคุณสมบัติเฉพาะ
สําหรับตําแหนง ดังนั้น  เพ่ือใหการบริหารทรัพยากรบุคคลดังกลาวเปนไป 
อยางมีประสิทธิภาพ และขาราชการปฏิบัติงานอยางมีคุณภาพ อาศัยอํานาจ  
ตามความในมาตรา 8(3) แหงพระราชบัญญัติระเบียบขาราชการพลเรือน 
พ.ศ. 2551 ก.พ. จึงกําหนดมาตรฐานความรูความสามารถ ทักษะและสมรรถนะ       
ที่จําเปนสําหรับตําแหนงขาราชการพลเรือนสามัญเพื่อใหสวนราชการใชเปน
แนวทางดําเนินการกําหนดความรูความสามารถ ทักษะและสมรรถนะที่จําเปน
สําหรับตําแหนงขึ้น โดยออกเปนหนังสือเวียน 2 ฉบับ คือ หนังสือสํานักงาน ก.พ. 
ที่ นร 1008/ว 27 ลงวันที่ 29 กันยายน 2552 เร่ืองมาตรฐานและแนวทางการ
กําหนดความรูความสามารถ ทักษะและสมรรถนะที่จําเปนสําหรับตําแหนง
ขาราชการพลเรือนสามัญ และหนังสือสํานักงาน ก.พ. ที่ นร 1008/ว 7 ลงวันที่ 
24 กุมภาพันธ 2553 เร่ืองมาตรฐานและแนวทางการกําหนดความรูความ 
สามารถ ทักษะและสมรรถนะที่จําเปนสําหรับตําแหนงขาราชการพลเรือนสามัญ 
ตําแหนงประเภทบริหาร 

 
โดยหนังสือเวียนทั้ง 2 ฉบับไดกําหนดใหสวนราชการศึกษามาตรฐานและ

คําอธิบายรายละเอียดความรูความสามารถ ทักษะและสมรรถนะ แลวดําเนินการ 
กําหนดรายละเอียด และระดับของสมรรถนะใหเหมาะสมกับหนาที่ และความ
รับผิดชอบของแตละตําแหนง และแตละระดับชั้นงาน โดยในแตละสมรรถนะ
จะตองมีการกําหนดพฤติกรรมบงชี้ หรือตัวอยางพฤติกรรม เพื่อแสดงสมรรถนะ
ที่เหมาะสมของแตละระดับ  

 
เพ่ือใหการกําหนดตัวบงชี้พฤติกรรมหรือตัวอยางพฤติกรรมเปนไปอยาง

ถูกตองตามมาตรฐานที่กําหนดขึ้น รวมถึงเปนแนวทางใหสวนราชการนํา
สมรรถนะในความหมายเดียวกันไปใชประกอบการประเมินสมรรถนะได 
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สําหรับหลักที่ควรคํานึงถึงในการจัดระดับสมรรถนะ มี 2 ประการคือ 
1. จํานวนระดับสมรรถนะควรมีใหเพียงพอสําหรับการนําไปใชกับระดับ

ตําแหนงที่มีอยูในสวนงาน ดังนั้นถาองคกรมีระดับตําแหนงมาก ระดับสมรรถนะ
ก็ควรมีมากใหสอดคลองกัน เชน ในราชการพลเรือนมีการจัดระดับตําแหนงใน
ตําแหนงประเภทวิชาการเปน 5 ระดับ จึงควรมีระดับสมรรถนะ 5 ระดับ    
เปนอยางนอย เปนตน ดังนั้นในบางองคกรที่มีระดับตําแหนงหลัก 3 ระดับ      
ไดแก เจาหนาที่ปฏิบัติงาน หัวหนางาน/โครงการ/กลุม/สวน/ฝาย และ
ผูอํานวยการศูนย/สํานัก อาจกําหนดระดับสมรรถนะเพียง 3 ระดับเปนอยางนอย
ก็ได ทั้งนี้ขึ้นอยูกับลักษณะของแตละองคกรและเสนทางกาวหนาในรายละเอียดที่
แตละองคกรกําหนดไว 

2. ระดับของสมรรถนะแตละระดับตองแสดงใหเห็นความแตกตางกัน
อยางชัดเจน จนทําใหคนสวนใหญสังเกตได นั่นคือ หลัก Just Noticeable 
Difference หรือ JND โดยสมรรถนะระดับที่ 1 จะเปนกลุมพฤติกรรมที่แสดงได
งายที่สุด และยิ่งยากขึ้นไปตามระดับสมรรถนะที่สูงขึ้น  
 ดังนั้น ผูที่สามารถแสดงสมรรถนะในระดับที่สูงกวา จะตองสามารถแสดง
สมรรถนะในระดับที่ต่ํากวาไดเชนเดียวกัน การจัดระดับสมรรถนะจึงจัดไวใน
ลักษณะของขั้นบันได โดยผูที่มีระดับที่สูงกวาตองแสดงระดับที่ต่ํากวามากอน        
หรืออาจหมายความอีกนัยหนึ่งไดวาถึงแมผูรับการประเมินจะแสดงพฤติกรรมใน
ระดับสูงขึ้นไป แตถาขาดการแสดงพฤติกรรมในระดับที่ 1 ก็ใหถือวาไมไดแสดง
สมรรถนะรายการนี้เลย  
 
 มิติ (Dimension)1 

นอกจากนั้น ในการอ านระดับสมรรถนะยั งต องพิ จารณาถึ งมิติ 
(Dimension) ของระดับที่แตกตางกันไปของแตละสมรรถนะทางการบริหาร โดย 
ทั่วไปมิติที่มักใชในการพิจารณาระดับสมรรถนะ ไดแก  

1. ระดับความเขมขน หรอืความสมบูรณของกิจกรรม (Intensity or 
Completeness of Action) เชน ระดับศักยภาพเพือ่นําการปรบัเปลี่ยน ความเขมขน
หรือความสมบูรณของกิจกรรม ไดแก เหน็ความจําเปนของการปรับเปลี่ยน แลว
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สํานักงาน ก.พ. จึงจัดทําคูมือการกําหนดสมรรถนะในราชการพลเรือน : คูมือ
สมรรถนะทางการบริหาร โดยมีจุดมุงหมาย เพื่ออธิบายคําจํากัดความของ
สมรรถนะทางการบริหาร และรายละเอียดของสมรรถนะในแตละระดับ เพื่อให  
ผูที่ปฏิบัติงานและผูที่ เกี่ยวของไดศึกษาทําความเขาใจเกี่ยวกับสมรรถนะ 
ทางการบริหาร ทั้ง 6 รายการ และใชเปนแนวทางในการกําหนดสมรรถนะ
ดังกลาวไดอยางถูกตองและเปนมาตรฐานเดียวกัน 

 
 สวนราชการอาจนําคูมือนี้ไปใชประกอบกับคูมือการกําหนดความรู
ความสามารถ ทักษะและสมรรถนะสําหรับตําแหนง เพื่อใหการกําหนดตัวอยาง
พฤติกรรมหรือพฤติกรรมบงชี้ของสมรรถนะทางการบริหารแตละรายการและ     
แตละระดับเปนไปอยางถูกตองเหมาะสมกับคําจํากัดความของระดับสมรรถนะที่
สํานักงาน ก.พ. กําหนดขึ้น 
 
 คูมือการกําหนดสมรรถนะในราชการพลเรือน : คูมือสมรรถนะทางการ
บริหารนี้ออกแบบใหสวนราชการศึกษาสมรรถนะทางการบริหารไปแตละ
รายการและแตละระดับ โดยจะอธิบายความหมายของคําจํากัดความในแตละ
ระดับวามีรายละเอียดและจุดเนนอยางไร ทั้งนี้เพื่อใหเกิดความเขาใจและนําไปใช
ประกอบการจัดทํารายละเอียดของสมรรถนะทางการบริหารที่เหมาะสมตอไป 

 
สมรรถนะทางการบริหารนั้นจะหมายถึง คุณลักษณะเชิงพฤติกรรมที่

กําหนดเปนคุณลักษณะรวมของตําแหนงประเภทอํานวยการและประเภทบริหาร 
เพื่อสรางความเปนผูบริหารภาคราชการพลเรือนที่มีประสิทธิภาพสูงสุด โดย
สมรรถนะทางการบริหารในภาคราชการพลเรือน ประกอบดวย 

1. สภาวะผูนํา  
2. วิสัยทัศน  
3. การวางกลยุทธภาครัฐ 
4. ศักยภาพเพื่อนําการปรับเปลี่ยน  
5. การควบคุมตนเอง และ 
6. การสอนงานและการมอบหมายงาน 
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สําหรับหลักที่ควรคํานึงถึงในการจัดระดับสมรรถนะ มี 2 ประการคือ 
1. จํานวนระดับสมรรถนะควรมีใหเพียงพอสําหรับการนําไปใชกับระดับ

ตําแหนงที่มีอยูในสวนงาน ดังนั้นถาองคกรมีระดับตําแหนงมาก ระดับสมรรถนะ
ก็ควรมีมากใหสอดคลองกัน เชน ในราชการพลเรือนมีการจัดระดับตําแหนงใน
ตําแหนงประเภทวิชาการเปน 5 ระดับ จึงควรมีระดับสมรรถนะ 5 ระดับ    
เปนอยางนอย เปนตน ดังนั้นในบางองคกรที่มีระดับตําแหนงหลัก 3 ระดับ      
ไดแก เจาหนาที่ปฏิบัติงาน หัวหนางาน/โครงการ/กลุม/สวน/ฝาย และ
ผูอํานวยการศูนย/สํานัก อาจกําหนดระดับสมรรถนะเพียง 3 ระดับเปนอยางนอย
ก็ได ทั้งนี้ขึ้นอยูกับลักษณะของแตละองคกรและเสนทางกาวหนาในรายละเอียดที่
แตละองคกรกําหนดไว 

2. ระดับของสมรรถนะแตละระดับตองแสดงใหเห็นความแตกตางกัน
อยางชัดเจน จนทําใหคนสวนใหญสังเกตได นั่นคือ หลัก Just Noticeable 
Difference หรือ JND โดยสมรรถนะระดับที่ 1 จะเปนกลุมพฤติกรรมที่แสดงได
งายที่สุด และยิ่งยากขึ้นไปตามระดับสมรรถนะที่สูงขึ้น  
 ดังนั้น ผูที่สามารถแสดงสมรรถนะในระดับที่สูงกวา จะตองสามารถแสดง
สมรรถนะในระดับที่ต่ํากวาไดเชนเดียวกัน การจัดระดับสมรรถนะจึงจัดไวใน
ลักษณะของขั้นบันได โดยผูที่มีระดับที่สูงกวาตองแสดงระดับที่ต่ํากวามากอน        
หรืออาจหมายความอีกนัยหนึ่งไดวาถึงแมผูรับการประเมินจะแสดงพฤติกรรมใน
ระดับสูงขึ้นไป แตถาขาดการแสดงพฤติกรรมในระดับที่ 1 ก็ใหถือวาไมไดแสดง
สมรรถนะรายการนี้เลย  
 
 มิติ (Dimension)1 

นอกจากนั้น ในการอ านระดับสมรรถนะยั งต องพิ จารณาถึ งมิติ 
(Dimension) ของระดับที่แตกตางกันไปของแตละสมรรถนะทางการบริหาร โดย 
ทั่วไปมิติที่มักใชในการพิจารณาระดับสมรรถนะ ไดแก  

1. ระดับความเขมขน หรอืความสมบูรณของกิจกรรม (Intensity or 
Completeness of Action) เชน ระดับศักยภาพเพือ่นําการปรบัเปลี่ยน ความเขมขน
หรือความสมบูรณของกิจกรรม ไดแก เหน็ความจําเปนของการปรับเปลี่ยน แลว

                                                 
1
 คูมือสมรรถนะหลัก : คําอธิบาย และตัวอยางพฤติกรรมบงชี้ สํานักพัฒนาระบบจําแนกตําแหนงและคาตอบแทน 
สํานักงาน ก.พ. 2552 

 
 

 
 

 
 

สํานักงาน ก.พ. จึงจัดทําคูมือการกําหนดสมรรถนะในราชการพลเรือน : คูมือ
สมรรถนะทางการบริหาร โดยมีจุดมุงหมาย เพ่ืออธิบายคําจํากัดความของ
สมรรถนะทางการบริหาร และรายละเอียดของสมรรถนะในแตละระดับ เพื่อให  
ผูที่ปฏิบัติงานและผูที่ เกี่ยวของไดศึกษาทําความเขาใจเกี่ยวกับสมรรถนะ 
ทางการบริหาร ทั้ง 6 รายการ และใชเปนแนวทางในการกําหนดสมรรถนะ
ดังกลาวไดอยางถูกตองและเปนมาตรฐานเดียวกัน 

 
 สวนราชการอาจนําคูมือนี้ไปใชประกอบกับคูมือการกําหนดความรู
ความสามารถ ทักษะและสมรรถนะสําหรับตําแหนง เพ่ือใหการกําหนดตัวอยาง
พฤติกรรมหรือพฤติกรรมบงชี้ของสมรรถนะทางการบริหารแตละรายการและ     
แตละระดับเปนไปอยางถูกตองเหมาะสมกับคําจํากัดความของระดับสมรรถนะที่
สํานักงาน ก.พ. กําหนดขึ้น 
 
 คูมือการกําหนดสมรรถนะในราชการพลเรือน : คูมือสมรรถนะทางการ
บริหารนี้ออกแบบใหสวนราชการศึกษาสมรรถนะทางการบริหารไปแตละ
รายการและแตละระดับ โดยจะอธิบายความหมายของคําจํากัดความในแตละ
ระดับวามีรายละเอียดและจุดเนนอยางไร ทั้งนี้เพ่ือใหเกิดความเขาใจและนําไปใช
ประกอบการจัดทํารายละเอียดของสมรรถนะทางการบริหารที่เหมาะสมตอไป 

 
สมรรถนะทางการบริหารนั้นจะหมายถึง คุณลักษณะเชิงพฤติกรรมที่

กําหนดเปนคุณลักษณะรวมของตําแหนงประเภทอํานวยการและประเภทบริหาร 
เพื่อสรางความเปนผูบริหารภาคราชการพลเรือนที่มีประสิทธิภาพสูงสุด โดย
สมรรถนะทางการบริหารในภาคราชการพลเรือน ประกอบดวย 

1. สภาวะผูนํา  
2. วิสัยทัศน  
3. การวางกลยุทธภาครัฐ 
4. ศักยภาพเพื่อนําการปรับเปลี่ยน  
5. การควบคุมตนเอง และ 
6. การสอนงานและการมอบหมายงาน 
 
 

มิติ (Dimension)1
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คําอธิบายและตัวอยางพฤติกรรมบงช้ี 

 
 

 
 

 
 

เร่ิมใหผูอ่ืนเขาใจการปรบัเปลี่ยนที่จะเกิดขึ้น แลวจึงกระตุนหรือจูงใจใหผูอ่ืนเห็น
ความจําเปนของการเปลี่ยนแปลง เปนตน 

2. ขนาดของผลกระทบ (Size of Impact) อธิบายเปนจํานวนของกลุม
คนที่เกี่ยวของ เชน ระดับฝาย หรือสวนราชการ เปนตน 

3. ระดับความซับซอนของพฤติกรรม (Complexity) เชน พฤติกรรม
ในสมรรถนะกลุมของการคิด ในเรื่องการวางกลยุทธภาครัฐ เปนความสามารถ
ในการวางกลยุทธที่ซับซอน โดยเริ่มตั้งแตการใชประสบการณในระดับที่ 2 จนถึง
การประยุกตทฤษฎีหรือนําแนวคิดที่ซับซอนมากําหนดกลยุทธ ในระดับที่ 3  
เปนตน  

4. ระดับของความพยายาม (Amount of Effort) หรือเวลาที่ใชในการ
แสดงพฤติกรรม เชน สมรรถนะในการสอนงานและการมอบหมายงาน อาจมี
ระดับของความพยายามในการที่จะสงเสริมใหเกิดการเรียนรูและพัฒนาผูอ่ืน เชน 
อาจเริ่มจากการแนะนําวิธีปฏิบัติงานในระดับที่ 1 เปนความตั้งใจพัฒนาโดยบอก
ขอดีขอเสียที่เฉพาะเจาะจงของแตละบุคคลในระดับที่ 2 จนถึงมีการวางแผนอยาง
เปนรูปธรรมในการพัฒนาผูอ่ืนในระดับที่ 3 เปนตน  

5. มิติเฉพาะ (Unique Dimension) บางสมรรถนะจะมีมิติเฉพาะซึ่งไมมี
ในสมรรถนะอื่นๆ เชน การควบคุมอารมณของตนเอง คือ การจัดการกับอารมณ
ที่เกิดขึ้น สภาวะผูนํามีมิติเฉพาะคือ ลักษณะของการประพฤติตนในฐานะผูนํา  
เปนตน 

การนําตนแบบสมรรถนะของขาราชการพลเรือนไปใช ปญหาอาจจะเกิด   
ในกรณีของการนําเหตุการณในการทํางานจริงมาเปรียบเทียบกับระดับของ
สมรรถนะ เชน การที่ทําใหสวนราชการมีระบบการสอนงานนั้น หากพิจารณาใน
มิติของระดับของความพยายามแลวไมปรากฏวามีความพยายามที่จะสอนผูอ่ืน 
หรือเขาใจคุณลักษณะของแตละบุคคล เปนเพียงแตสรางระบบงานเทานั้นก็ไม
สามารถใหผลการประเมินการสอนงานและการมอบหมายงานในระดับที่ 5 ได  
ดังนั้น ผูประเมินจึงควรพิจารณาในหลายๆ มิติ ประกอบดวย 
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คําอธิบายและตัวอยางพฤติกรรมบงช้ี 

 
 

 
 

 
 

เร่ิมใหผูอ่ืนเขาใจการปรบัเปลี่ยนที่จะเกิดขึ้น แลวจึงกระตุนหรือจูงใจใหผูอ่ืนเห็น
ความจําเปนของการเปลี่ยนแปลง เปนตน 

2. ขนาดของผลกระทบ (Size of Impact) อธิบายเปนจํานวนของกลุม
คนที่เกี่ยวของ เชน ระดับฝาย หรือสวนราชการ เปนตน 

3. ระดับความซับซอนของพฤติกรรม (Complexity) เชน พฤติกรรม
ในสมรรถนะกลุมของการคิด ในเรื่องการวางกลยุทธภาครัฐ เปนความสามารถ
ในการวางกลยุทธที่ซับซอน โดยเริ่มตั้งแตการใชประสบการณในระดับที่ 2 จนถึง
การประยุกตทฤษฎีหรือนําแนวคิดที่ซับซอนมากําหนดกลยุทธ ในระดับที่ 3  
เปนตน  

4. ระดับของความพยายาม (Amount of Effort) หรือเวลาที่ใชในการ
แสดงพฤติกรรม เชน สมรรถนะในการสอนงานและการมอบหมายงาน อาจมี
ระดับของความพยายามในการที่จะสงเสริมใหเกิดการเรียนรูและพัฒนาผูอ่ืน เชน 
อาจเริ่มจากการแนะนําวิธีปฏิบัติงานในระดับที่ 1 เปนความตั้งใจพัฒนาโดยบอก
ขอดีขอเสียที่เฉพาะเจาะจงของแตละบุคคลในระดับที่ 2 จนถึงมีการวางแผนอยาง
เปนรูปธรรมในการพัฒนาผูอ่ืนในระดับที่ 3 เปนตน  

5. มิติเฉพาะ (Unique Dimension) บางสมรรถนะจะมีมิติเฉพาะซึ่งไมมี
ในสมรรถนะอื่นๆ เชน การควบคุมอารมณของตนเอง คือ การจัดการกับอารมณ
ที่เกิดขึ้น สภาวะผูนํามีมิติเฉพาะคือ ลักษณะของการประพฤติตนในฐานะผูนํา  
เปนตน 

การนําตนแบบสมรรถนะของขาราชการพลเรือนไปใช ปญหาอาจจะเกิด   
ในกรณีของการนําเหตุการณในการทํางานจริงมาเปรียบเทียบกับระดับของ
สมรรถนะ เชน การที่ทําใหสวนราชการมีระบบการสอนงานนั้น หากพิจารณาใน
มิติของระดับของความพยายามแลวไมปรากฏวามีความพยายามที่จะสอนผูอ่ืน 
หรือเขาใจคุณลักษณะของแตละบุคคล เปนเพียงแตสรางระบบงานเทานั้นก็ไม
สามารถใหผลการประเมินการสอนงานและการมอบหมายงานในระดับที่ 5 ได  
ดังนั้น ผูประเมินจึงควรพิจารณาในหลายๆ มิติ ประกอบดวย 
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ระดับที่ 2 : แสดงสมรรถนะระดับที่ 1 และเปนผูนําใน
การทํางานของกลุมและใชอํานาจอยางยุติธรรม 

• สงเสริมและกระทําการเพื่อใหกลุมปฏิบัติหนาที่ไดอยาง
เต็มประสิทธิภาพ 

• กําหนดเปาหมาย ทิศทางที่ชัดเจน จัดกลุมงานและเลือก
คนใหเหมาะกับงาน หรือกําหนดวิธีการที่จะทําใหกลุมทํางานไดดีขึ้น 

• รับฟงความคิดเห็นของผูอ่ืน 

• สรางขวัญกําลังใจในการปฏิบัติงาน 

• ปฏิบัติตอสมาชิกในทีมดวยความยุติธรรม 

ระดับที่ 3 : แสดงสมรรถนะระดับที่ 2 และใหการดูแล
และชวยเหลือทีมงาน 

• เปนที่ปรึกษาและชวยเหลือทีมงาน 

• ปกปองทีมงาน และชื่อเสียงของสวนราชการ 

• จัดหาบุคลากร ทรัพยากร หรือขอมูลที่สําคัญมาใหทมีงาน 
 

ระดับที่ 4 : แสดงสมรรถนะระดับที่ 3 และประพฤตติน
สมกับเปนผูนํา 

• กําหนดธรรมเนียมปฏิบัติประจํากลุมและประพฤติตนอยู
ในกรอบของธรรมเนียมปฏิบัตินั้น 

• ประพฤติปฏิบัติตนเปนแบบอยางที่ดี 

• ยึดหลักธรรมาภิบาลในการปกครองผูใตบังคับบัญชา 

 
 

 
 

 
 

สภาวะผูนํา 
 

คําจํากัดความ 
 สภาวะผูนํา คือ ความสามารถ หรือความต้ังใจที่จะรับบทในการ

เปนผูนําของกลุม กําหนดทิศทาง เปาหมาย วิธีการทํางาน ใหทีม
ปฏิบัติงานไดอยางราบรื่น เต็มประสิทธิภาพและบรรลุวัตถุประสงคของ
สวนราชการ 

ความหมาย 

สภาวะผูนํา หมายถึง ความสามารถหรือศักยภาพที่จะ     
รับบทในการเปนผูนําของกลุม เพื่อจะทําหนาที่กําหนดนโยบาย ทิศทาง 
และเปาหมายในการปฏิบัติหนาที่ราชการ รวมทั้ง การกําหนดวิธีหรือ
แนวทางในการทํางานใหผูใตบังคับบัญชาหรือสมาชิกในทีมสามารถ
ปฏิบัติงานไดอยางราบรื่นเต็มตามประสิทธิภาพที่มีอยู จนบรรลุ
วัตถุประสงคของทางราชการไดในที่สุด  

ระดับสมรรถนะ 
  ระดับที่ 0 : ไมแสดงสมรรถนะดานน้ี หรือแสดงอยางไม
ชัดเจน 

ระดับที่ 1 : ดําเนินการประชุมไดดีและคอยแจงขาวสาร
ความเปนไปโดยตลอด 

• ดํ า เนินการประชุม ให เปน ไปตามระ เบี ยบ  วาระ 
วัตถุประสงค และเวลา ตลอดจนมอบหมายงานใหแกบุคคลในกลุมได 

• แจงขาวสารใหผูที่จะไดรับผลกระทบจากการตัดสินใจ
รับทราบอยูเสมอ แมไมไดถูกกําหนดใหตองกระทํา 

• อธิบายเหตุผลในการตัดสินใจใหผูที่เก่ียวของทราบ 

สภาวะผู�นํา
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ระดับที่ 2 : แสดงสมรรถนะระดับที่ 1 และเปนผูนําใน
การทํางานของกลุมและใชอํานาจอยางยุติธรรม 

• สงเสริมและกระทําการเพื่อใหกลุมปฏิบัติหนาที่ไดอยาง
เต็มประสิทธิภาพ 

• กําหนดเปาหมาย ทิศทางที่ชัดเจน จัดกลุมงานและเลือก
คนใหเหมาะกับงาน หรือกําหนดวิธีการที่จะทําใหกลุมทํางานไดดีขึ้น 

• รับฟงความคิดเห็นของผูอ่ืน 

• สรางขวัญกําลังใจในการปฏิบัติงาน 

• ปฏิบัติตอสมาชิกในทีมดวยความยุติธรรม 

ระดับที่ 3 : แสดงสมรรถนะระดับที่ 2 และใหการดูแล
และชวยเหลือทีมงาน 

• เปนที่ปรึกษาและชวยเหลือทีมงาน 

• ปกปองทีมงาน และชื่อเสียงของสวนราชการ 

• จัดหาบุคลากร ทรัพยากร หรือขอมูลที่สําคัญมาใหทมีงาน 
 

ระดับที่ 4 : แสดงสมรรถนะระดับที่ 3 และประพฤติตน
สมกับเปนผูนํา 

• กําหนดธรรมเนียมปฏิบัติประจํากลุมและประพฤติตนอยู
ในกรอบของธรรมเนียมปฏิบัตินั้น 

• ประพฤติปฏิบัติตนเปนแบบอยางที่ดี 

• ยึดหลักธรรมาภิบาลในการปกครองผูใตบังคับบัญชา 

 
 

 
 

 
 

สภาวะผูนํา 
 

คําจํากัดความ 
 สภาวะผูนํา คือ ความสามารถ หรือความตั้งใจที่จะรับบทในการ

เปนผูนําของกลุม กําหนดทิศทาง เปาหมาย วิธีการทํางาน ใหทีม
ปฏิบัติงานไดอยางราบรื่น เต็มประสิทธิภาพและบรรลุวัตถุประสงคของ
สวนราชการ 

ความหมาย 

สภาวะผูนํา หมายถึง ความสามารถหรือศักยภาพที่จะ     
รับบทในการเปนผูนําของกลุม เพื่อจะทําหนาที่กําหนดนโยบาย ทิศทาง 
และเปาหมายในการปฏิบัติหนาที่ราชการ รวมทั้ง การกําหนดวิธีหรือ
แนวทางในการทํางานใหผูใตบังคับบัญชาหรือสมาชิกในทีมสามารถ
ปฏิบัติงานไดอยางราบรื่นเต็มตามประสิทธิภาพที่มีอยู จนบรรลุ
วัตถุประสงคของทางราชการไดในที่สุด  

ระดับสมรรถนะ 
  ระดับที่ 0 : ไมแสดงสมรรถนะดานนี้ หรือแสดงอยางไม
ชัดเจน 

ระดับที่ 1 : ดําเนินการประชุมไดดีและคอยแจงขาวสาร
ความเปนไปโดยตลอด 

• ดํ า เนินการประชุม ให เปน ไปตามระ เบี ยบ  วาระ 
วัตถุประสงค และเวลา ตลอดจนมอบหมายงานใหแกบุคคลในกลุมได 

• แจงขาวสารใหผูที่จะไดรับผลกระทบจากการตัดสินใจ
รับทราบอยูเสมอ แมไมไดถูกกําหนดใหตองกระทํา 

• อธิบายเหตุผลในการตัดสินใจใหผูที่เก่ียวของทราบ 
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หลักการในกฎหมาย วาดวยการปฏิบัติราชการทางปกครองในการ
ปฏิบัติตอสิทธิของผูที่จะไดรับผลของคําสั่งทางปกครอง อยางเปนไปใน
ทิศทางเดียวกัน  
 
  ระดับที่ 2  เปนระดับการแสดงออกของสภาวะผูนํา 
ที่เพิ่มขึ้นจากระดับพื้นฐานดังกลาวอยางมีนัยสําคัญเกี่ยวกับการประเมิน
ผูนําในการทํางานของกลุม และการใชอํานาจในฐานะผูนํากลุมอยาง
ยุติธรรมตอสมาชิกในกลุม 
  ปจจัยชี้วัดสมรรถนะในระดับที่ 2 นี้ จะแสดงภาพของ 
“ผูนํ า” ไดชัดเจนและกวางขวางขึ้น  อาจปรากฏจากการรับฟ ง         
ความคิดเห็นของสมาชิกในกลุม การสรางขวัญและกําลังใจในการ
ปฏิบัติงานอยางตอเนื่องและจริงใจ แตในทางรูปธรรมนั้น จะแสดงออก 
ในรูปของการสงเสริมและกระทําการเพื่อใหกลุมสามารถปฏิบัติหนาที่ 
ไดอยางเต็มประสิทธิภาพ ภาระหนาที่อันแสดงถึงสภาวะผูนําที่ชัดเจน
ที่สุดในระดับนี้คือการกําหนดเปาหมาย ทิศทางที่ชัดเจน การจัดกลุมงาน 
และเลือกใชสมาชิกในกลุมใหเหมาะกับงานตามปรัชญาของผูนําในการ
บริหารงานบุคคลอยางแทจริง 

  ระดับที่ 3  เปนระดับที่จะตองแสดงสมรรถนะของสภาวะ
ผูนําในระดับที่ 2 สวนที่เพิ่มขึ้นก็คือ สมรรถนะในดานการดูแลและ
ชวยเหลือสมาชิกในกลุม โดยเฉพาะอยางยิ่งในการใหคําปรึกษา
แนะนํา การชวยเหลือทีมงาน การทําหนาที่ปกปองทีมงานและ    
การปกปองช่ือเสียงของสวนราชการ ซ่ึงเปนภาระหนาที่โดยตรง  
ของผูบริหารที่มีภาวะผูนํา 

สมรรถนะที่แสดงสภาวะผูนําประการสําคัญในขอนี้ก็คือ 
ภาระหนาที่ในการจัดหางบประมาณและทรัพยากร ขอมูลที่ สําคัญ 
รวมทั้ งบุคลากรที่มีคุณภาพ  เพื่อสรางผลงานให กับทีมงานหรือ        
สวนราชการไดอยางเต็มประสิทธิภาพ 

 
 

 
 

 
 

ระดับที่ 5 : แสดงสมรรถนะระดับที่ 4 และนําทีมงาน  
ใหกาวไปสูพันธกิจระยะยาวขององคกร 

• สามารถรวมใจคนและสรางแรงบันดาลใจใหทีมงานเกิด
ความมั่นใจในการปฏิบัติภารกิจใหสําเร็จลุลวง 

• เล็งเห็นการเปลี่ยนแปลงในอนาคต และมีวิสัยทัศนในการ
สรางกลยุทธเพื่อรับมือกับการเปลี่ยนแปลงนั้น 

คําอธิบายระดับสมรรถนะ 

  ระดับที่ 1 ถือเปนระดับพื้นฐานของการแสดงออกซึ่งสภาวะ
ผูนํา ซ่ึงจะตองแสดงออกถึงศักยภาพหรือความสามารถ หรือความมุงมั่น
ต้ังใจที่จะรับบทบาทภาระหนาที่ในการเปนผูนําของกลุม ซ่ึงจะตอง
กําหนดทิศทาง เปาหมาย รวมถึงรายละเอียดของวิธีการทํางานเพื่อ  
ความราบรื่นในการปฏิบัติงานของผูที่อยูในทีมหรือในความรับผิดชอบ
ของตนในฐานะผูนํา 
  เปนการแสดงออกซึ่งสภาวะของผูนําในระดับที่ไมสูงมากนัก 
และจะเพิ่มขึ้นกวางขึ้นลึกขึ้นในแตละระดับที่สูงขึ้น เพราะฉะนั้น สภาวะ
ผูนําที่พึงประสงคในระดับนี้ จึงกําหนดไวเพียงใหแสดงบทบาทในการ
ดําเนินการประชุม ซ่ึงเปนภาระหนาที่ประการหนึ่งของผูนําที่จะตอง
สามารถควบคุมการประชุมใหเปนไปดวยความราบรื่นเรียบรอยไดตาม
ระเบียบวาระการประชุม  ตามเวลาที่ เหมาะสม  รวมทั้ งสามารถ
มอบหมายงานใหแกบุคคลในกลุมที่เขารวมประชุมนั้นไดอยางเหมาะสม  
  สภาวะผูนําอีกประการหนึ่ งที่ กําหนดไวในสมรรถนะ          
ทางการบริหาร คือ ภาระหนาที่ในการใหขอมูลขาวสารแกผู ท่ีจะ 
ไดรับผลกระทบจากการตัดสินใจของผู นําไดรับทราบ รวมทั้ ง     
ความตั้งใจหรือความพยายามที่จะอธิบายเหตุผลในการตัดสินใจใหผูที่
เกี่ยวของไดทราบ ซ่ึงเปนการประเมินสมรรถนะของผูนําที่สอดคลองกับ
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หลักการในกฎหมาย วาดวยการปฏิบัติราชการทางปกครองในการ
ปฏิบัติตอสิทธิของผูที่จะไดรับผลของคําสั่งทางปกครอง อยางเปนไปใน
ทิศทางเดียวกัน  
 
  ระดับที่ 2  เปนระดับการแสดงออกของสภาวะผูนํา 
ที่เพิ่มขึ้นจากระดับพื้นฐานดังกลาวอยางมีนัยสําคัญเกี่ยวกับการประเมิน
ผูนําในการทํางานของกลุม และการใชอํานาจในฐานะผูนํากลุมอยาง
ยุติธรรมตอสมาชิกในกลุม 
  ปจจัยชี้วัดสมรรถนะในระดับที่ 2 นี้ จะแสดงภาพของ 
“ผูนํ า” ไดชัดเจนและกวางขวางขึ้น  อาจปรากฏจากการรับฟ ง         
ความคิดเห็นของสมาชิกในกลุม การสรางขวัญและกําลังใจในการ
ปฏิบัติงานอยางตอเนื่องและจริงใจ แตในทางรูปธรรมนั้น จะแสดงออก 
ในรูปของการสงเสริมและกระทําการเพื่อใหกลุมสามารถปฏิบัติหนาที่ 
ไดอยางเต็มประสิทธิภาพ ภาระหนาที่อันแสดงถึงสภาวะผูนําที่ชัดเจน
ที่สุดในระดับนี้คือการกําหนดเปาหมาย ทิศทางที่ชัดเจน การจัดกลุมงาน 
และเลือกใชสมาชิกในกลุมใหเหมาะกับงานตามปรัชญาของผูนําในการ
บริหารงานบุคคลอยางแทจริง 

  ระดับที่ 3  เปนระดับที่จะตองแสดงสมรรถนะของสภาวะ
ผูนําในระดับที่ 2 สวนที่เพิ่มขึ้นก็คือ สมรรถนะในดานการดูแลและ
ชวยเหลือสมาชิกในกลุม โดยเฉพาะอยางยิ่งในการใหคําปรึกษา
แนะนํา การชวยเหลือทีมงาน การทําหนาท่ีปกปองทีมงานและ    
การปกปองช่ือเสียงของสวนราชการ ซ่ึงเปนภาระหนาที่โดยตรง  
ของผูบริหารที่มีภาวะผูนํา 

สมรรถนะที่แสดงสภาวะผูนําประการสําคัญในขอนี้ก็คือ 
ภาระหนาที่ในการจัดหางบประมาณและทรัพยากร ขอมูลที่ สําคัญ 
รวมทั้ ง บุคลากรที่มีคุณภาพ  เพื่อสรางผลงานให กับทีมงานหรือ        
สวนราชการไดอยางเต็มประสิทธิภาพ 

 
 

 
 

 
 

ระดับท่ี 5 : แสดงสมรรถนะระดับที่ 4 และนําทีมงาน  
ใหกาวไปสูพันธกิจระยะยาวขององคกร 

• สามารถรวมใจคนและสรางแรงบันดาลใจใหทีมงานเกิด
ความมั่นใจในการปฏิบัติภารกิจใหสําเร็จลุลวง 

• เล็งเห็นการเปลี่ยนแปลงในอนาคต และมีวิสัยทัศนในการ
สรางกลยุทธเพื่อรับมือกับการเปลี่ยนแปลงนั้น 

คําอธิบายระดับสมรรถนะ 

  ระดับที่ 1 ถือเปนระดับพื้นฐานของการแสดงออกซึ่งสภาวะ
ผูนํา ซ่ึงจะตองแสดงออกถึงศักยภาพหรือความสามารถ หรือความมุงมั่น
ต้ังใจที่จะรับบทบาทภาระหนาที่ในการเปนผูนําของกลุม ซ่ึงจะตอง
กําหนดทิศทาง เปาหมาย รวมถึงรายละเอียดของวิธีการทํางานเพื่อ  
ความราบรื่นในการปฏิบัติงานของผูที่อยูในทีมหรือในความรับผิดชอบ
ของตนในฐานะผูนํา 
  เปนการแสดงออกซึ่งสภาวะของผูนําในระดับที่ไมสูงมากนัก 
และจะเพิ่มขึ้นกวางขึ้นลึกขึ้นในแตละระดับที่สูงขึ้น เพราะฉะนั้น สภาวะ
ผูนําที่พึงประสงคในระดับนี้ จึงกําหนดไวเพียงใหแสดงบทบาทในการ
ดําเนินการประชุม ซ่ึงเปนภาระหนาที่ประการหนึ่งของผูนําที่จะตอง
สามารถควบคุมการประชุมใหเปนไปดวยความราบรื่นเรียบรอยไดตาม
ระเบียบวาระการประชุม  ตามเวลาที่ เหมาะสม  รวมทั้ งสามารถ
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ทางการบริหาร คือ ภาระหนาที่ในการใหขอมูลขาวสารแกผู ท่ีจะ 
ไดรับผลกระทบจากการตัดสินใจของผู นําไดรับทราบ รวมทั้ ง     
ความตั้งใจหรือความพยายามที่จะอธิบายเหตุผลในการตัดสินใจใหผูที่
เกี่ยวของไดทราบ ซ่ึงเปนการประเมินสมรรถนะของผูนําที่สอดคลองกับ
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วิสัยทัศน 

คําจํากัดความ 
  วิสัยทัศน คือ ความสามารถในการกําหนดทิศทาง ภารกิจ 
และเปาหมายการทํางานที่ชัดเจนและความสามารถในการสราง      
ความรวมแรงรวมใจเพื่อใหภารกิจบรรลุวัตถุประสงค 

ความหมาย 
วิสัยทัศน มีความหมายถึงความสามารถในการกําหนด

ทิศทาง  เปาหมาย และรายละเอียดของพันธกิจที่ชัดเจน เพื่อให        
การปฏิบัติหนาที่ราชการเปนไปอยางมีประสิทธิภาพ และไมเบี่ยงเบน  
ไปจากจุดมุงหมายที่กําหนด วิสัยทัศนนี้หมายรวมถึงความสามารถ        
ในการสรางความรวมแรงรวมใจที่จะปฏิบัติหนาที่ราชการใหบรรลุ
วัตถุประสงคดวย 

ระดับสมรรถนะ 
 ระดับที่ 0 : ไมแสดงสมรรถนะดานนี้ หรือแสดงอยางไม

ชัดเจน 
ระดับที่ 1 : รูและเขาใจวิสัยทัศนขององคกร 

• รู เขาใจและสามารถอธิบายใหผูอ่ืนเขาใจไดวางานที่ทําอยูนั้น
เก่ียวของหรือตอบสนองตอวิสัยทัศนของสวนราชการอยางไร 

ระดับที่ 2 : แสดงสมรรถนะระดับที่ 1 และชวยทําให
ผูอื่นรูและเขาใจวิสัยทัศนขององคกร 

•   อธิบายใหผูอ่ืนรูและเขาใจวิสัยทัศนและเปาหมายการ
ทํางานของหนวยงานภายใตภาพรวมของสวนราชการได 

• แลกเปลี่ยนขอมูลรวมถึงรับฟงความคิดเห็นของผูอ่ืนเพื่อ
ประกอบการกําหนดวิสัยทัศน 

 
 

 
 

 
 

  ระดับที่ 4  เปนระดับที่ตองผานการแสดงสมรรถนะ       
ในระดับที่ 3 มาแลว และมุงเนนถึงสมรรถนะที่แสดงภาวะทางลักษณะ 
เชิงพฤติกรรมที่ดีงามเปนสําคัญ ไดแก การกําหนดธรรมเนียมปฏิบัติ
ประจํากลุม ขณะเดียวกันผูนําหรือผูบริหารก็จะตองประพฤติปฏิบัติ
อยูในกฎกติกาที่ตนสรางหรือกําหนดขึ้นน้ันดวยอยางเครงครัด 
สามารถเปนตนแบบทางความประพฤติของสมาชิกในกลุมได โดยเฉพาะ
อยางยิ่งสมรรถนะที่แสดงออกดวยการยึดหลักธรรมาภิบาลในการ
ปกครองผูใตบังคับบัญชา ซ่ึงจะเปนผลโดยตรงที่ทําใหผูใตบังคับบัญชา
อุทิศทุมเทตนเองเพื่อประโยชนของงาน ดวยเหตุที่มีขวัญกําลังใจอันได
จากความยุติธรรม หรือธรรมาภิบาลของผูนําในองคกร 
 
  ระดับที่ 5  เปนการแสดงสมรรถนะทุกประการของสภาวะ
ผูนําที่ผานมาในทุกระดับ และมุงเนนถึงสัมฤทธิผลการปฏิบัติงานใน
ระดับที่ 5 นี้ เปนการแสดงภาวะผูนําดวยการนําทีมงานใหสามารถ
เขาใจและต้ังใจเต็มใจในการกาวไปสูพันธกิจขององคกรได ผูนําที่จะ
ผานการประเมินสมรรถนะในระดับนี้ไดจึงตองมีความสามารถในการ
ครองใจคนในองคกรได รวมใจคนได มีความสามารถในการสราง 
แรงบันดาลใจใหทีมงานเกิดความมั่นใจที่จะรวมแรงรวมใจปฏิบัติภารกิจ
ใหสําเร็จลุลวงไปไดดวยดี สมรรถนะของผูนําในระดับนี้ รวมถึงการมอง
การณไกล สามารถเทาทันความเปลี่ยนแปลงในอนาคต หรืออาจกลาว 
อีกนัยหนึ่งก็คือ ผูนําหรือผูมีสภาวะผูนําจะตองมีวิสัยทัศน และสามารถ
สรางกลยุทธในเชิงบริหารเพื่อรับมือกับความเปลี่ยนแปลงที่จะเกิดขึ้น 
ในอนาคตนั้นได  
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ในอนาคตนั้นได  
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  วิ สัยทัศนในระดับที่ 1 ที่ผูนําหรือผูบริหารจะพึงมีใน
เบื้องตน จึงมีความหมายเพียงตองการใหผูนํารูและเขาใจในวิสัยทัศน
ขององคกร รวมทั้งสามารถอธิบายใหผูอ่ืนเขาใจไดวา งานที่ทําอยูน้ัน  
มีความเกี่ยวของกับวิสัยทัศนของสวนราชการอยางไร รวมทั้ง 
จะสามารถทํางานเพื่อตอบสนองตอวิสัยทัศนนั้นไดอยางไร 
  การแสดงความรูและความเขาใจในวิสัยทัศนขององคกรใน
ระดับนี้จะคอนขางกวาง และจะมีเงื่อนไขหรือองคประกอบใหประเมิน
อยางเปนรูปธรรมมากขึ้นในระดับตอไป 
 
  ระดับที่ 2  จึงมีความกวางขวางเกี่ยวกับการรูวิสัยทัศน
เพิ่มขึ้นในประเด็นที่จะตองชวยใหผูอ่ืนรูและเขาใจในวิสัยทัศนขององคกร 
ดวยการอธิบายถึงภาพรวมและเปาหมายในการทํางานขององคกร 
หรือของสวนราชการได  รวมทั้ งการแลกเปลี่ ยนขอมูล  รับฟ ง        
ความคิดเห็นของผูอ่ืน เพื่อนํามาประกอบการกําหนดวิสัยทัศนไดดวย  
  ความสามารถในการกําหนดทิศทาง ภารกิจ เปาหมาย  
อันแสดงถึงวิสัยทัศนในระดับนี้ จึงเปนความสามารถที่จะนําไปสูการ
แสดงสมรรถนะในระดับที่ สูงขึ้นตอไปไดอยางมีนัยสําคัญมากขึ้น 
นอกจากนี้ยังเปนการบงบอกถึงการถายทอดความรูความสามารถของ
ตนเองที่มีตอภาพของวิสัยทัศนใหผูอ่ืนรับรูและเขาใจไดดวย 
 
  ระดับที่ 3  เปนระดับที่ผูนําจะตองมีความสามารถในการ
สรางแรงจูงใจและโนมนาว รวมทั้งความสามารถในการสรางแรงจูงใจ
ใหสมาชิกในกลุมในองคกรหรือในสวนราชการมีความเต็มใจที่จะปฏิบัติ
ตามวิสัยทัศนขององคกร ใหเกิดความกระตือรือรนที่จะปฏิบัติหนาที่
ราชการของตน รวมถึงความสามารถที่จะใหคําปรึกษาแนะนําแกสมาชิก
ถึงแนวทางที่จะตอบสนองตอวิสัยทัศนดวยการทํางานโดยยึดถือวิสัยทัศน
และเปาหมายขององคกรหรือสวนราชการเปนสําคัญ 

 
 

 
 

 
 

ระดับที่ 3 : แสดงสมรรถนะระดับที่ 2 และสรางแรงจูงใจ
ใหผูอื่นเต็มใจที่จะปฏิบัติตามวิสัยทัศน 

• โนมนาวใหสมาชิกในทีมเกิดความเต็มใจและกระตือรือรน
ที่จะปฏิบัติหนาที่ราชการเพื่อตอบสนองตอวิสัยทัศน 

• ใหคําปรึกษาแนะนําแกสมาชิกในทีมถึงแนวทางในการ
ทํางานโดยยึดถือวิสัยทัศนและเปาหมายขององคกรเปนสําคัญ 

ระดับที่ 4 : แสดงสมรรถนะระดับที่ 3 และกําหนด
นโยบายใหสอดคลองกับวิสัยทัศนของสวนราชการ 

• ริเริ่มและกําหนดนโยบายใหมๆ เพื่อตอบสนองตอการนํา
วิสัยทัศนไปสูความสําเร็จ 

ระดับที่ 5 : แสดงสมรรถนะระดับที่ 4 และกําหนด
วิสัยทัศนของสวนราชการใหสอดคลองกับวิสัยทัศนระดับประเทศ 

•  กําหนดวิสัยทัศน เปาหมาย และทิศทางในการปฏิบัติ
หนาที่ของสวนราชการเพื่อใหบรรลุวิสัยทัศนซ่ึงสอดคลองกับวิสัยทัศน
ระดับประเทศ 

•  คาดการณไดวาประเทศจะไดรับผลกระทบอยางไรจาก
การเปลี่ยนแปลงทั้งภายในและภายนอก 

คําอธิบายระดับสมรรถนะ 
  ระดับที่ 1  ถาจะอธิบายใหเขาใจถึงความหมายอยาง 
เรียบงายของคําวาวิสัยทัศน ก็อาจกลาวไดวา วิสัยทัศนน้ัน หมายถึง 
การมองไปขางหนา การมองการณไกลและคาดการณไดอยางถูกตอง
แมนยํา ผูนําหรือผูบริหารที่มีวิสัยทัศน จึงตองมีความสามารถในการ
กําหนดทิศทาง ภารกิจ และเปาหมายในการทํางานที่ชัดเจน เพื่อรับมือ
กับสภาวะของอนาคตเหลานั้นได  
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  วิ สัยทัศนในระดับที่ 1 ที่ผูนําหรือผูบริหารจะพึงมีใน
เบื้องตน จึงมีความหมายเพียงตองการใหผูนํารูและเขาใจในวิสัยทัศน
ขององคกร รวมทั้งสามารถอธิบายใหผูอ่ืนเขาใจไดวา งานที่ทําอยูน้ัน  
มีความเกี่ยวของกับวิสัยทัศนของสวนราชการอยางไร รวมทั้ง 
จะสามารถทํางานเพื่อตอบสนองตอวิสัยทัศนนั้นไดอยางไร 
  การแสดงความรูและความเขาใจในวิสัยทัศนขององคกรใน
ระดับนี้จะคอนขางกวาง และจะมีเงื่อนไขหรือองคประกอบใหประเมิน
อยางเปนรูปธรรมมากขึ้นในระดับตอไป 
 
  ระดับที่ 2  จึงมีความกวางขวางเกี่ยวกับการรูวิสัยทัศน
เพิ่มขึ้นในประเด็นที่จะตองชวยใหผูอ่ืนรูและเขาใจในวิสัยทัศนขององคกร 
ดวยการอธิบายถึงภาพรวมและเปาหมายในการทํางานขององคกร 
หรือของสวนราชการได  รวมทั้ งการแลกเปลี่ ยนขอมูล  รับฟ ง        
ความคิดเห็นของผูอ่ืน เพื่อนํามาประกอบการกําหนดวิสัยทัศนไดดวย  
  ความสามารถในการกําหนดทิศทาง ภารกิจ เปาหมาย  
อันแสดงถึงวิสัยทัศนในระดับนี้ จึงเปนความสามารถที่จะนําไปสูการ
แสดงสมรรถนะในระดับที่ สูงขึ้นตอไปไดอยางมีนัยสําคัญมากขึ้น 
นอกจากนี้ยังเปนการบงบอกถึงการถายทอดความรูความสามารถของ
ตนเองที่มีตอภาพของวิสัยทัศนใหผูอ่ืนรับรูและเขาใจไดดวย 
 
  ระดับที่ 3  เปนระดับที่ผูนําจะตองมีความสามารถในการ
สรางแรงจูงใจและโนมนาว รวมทั้งความสามารถในการสรางแรงจูงใจ
ใหสมาชิกในกลุมในองคกรหรือในสวนราชการมีความเต็มใจที่จะปฏิบัติ
ตามวิสัยทัศนขององคกร ใหเกิดความกระตือรือรนที่จะปฏิบัติหนาที่
ราชการของตน รวมถึงความสามารถที่จะใหคําปรึกษาแนะนําแกสมาชิก
ถึงแนวทางที่จะตอบสนองตอวิสัยทัศนดวยการทํางานโดยยึดถือวิสัยทัศน
และเปาหมายขององคกรหรือสวนราชการเปนสําคัญ 

 
 

 
 

 
 

ระดับที่ 3 : แสดงสมรรถนะระดับที่ 2 และสรางแรงจูงใจ
ใหผูอื่นเต็มใจที่จะปฏิบัติตามวิสัยทัศน 

• โนมนาวใหสมาชิกในทีมเกิดความเต็มใจและกระตือรือรน
ที่จะปฏิบัติหนาที่ราชการเพื่อตอบสนองตอวิสัยทัศน 

• ใหคําปรึกษาแนะนําแกสมาชิกในทีมถึงแนวทางในการ
ทํางานโดยยึดถือวิสัยทัศนและเปาหมายขององคกรเปนสําคัญ 

ระดับที่ 4 : แสดงสมรรถนะระดับที่ 3 และกําหนด
นโยบายใหสอดคลองกับวิสัยทัศนของสวนราชการ 

• ริเริ่มและกําหนดนโยบายใหมๆ เพื่อตอบสนองตอการนํา
วิสัยทัศนไปสูความสําเร็จ 

ระดับที่ 5 : แสดงสมรรถนะระดับที่ 4 และกําหนด
วิสัยทัศนของสวนราชการใหสอดคลองกับวิสัยทัศนระดับประเทศ 

•  กําหนดวิสัยทัศน เปาหมาย และทิศทางในการปฏิบัติ
หนาที่ของสวนราชการเพื่อใหบรรลุวิสัยทัศนซ่ึงสอดคลองกับวิสัยทัศน
ระดับประเทศ 

•  คาดการณไดวาประเทศจะไดรับผลกระทบอยางไรจาก
การเปลี่ยนแปลงทั้งภายในและภายนอก 

คําอธิบายระดับสมรรถนะ 
  ระดับที่ 1  ถาจะอธิบายใหเขาใจถึงความหมายอยาง 
เรียบงายของคําวาวิสัยทัศน ก็อาจกลาวไดวา วิสัยทัศนน้ัน หมายถึง 
การมองไปขางหนา การมองการณไกลและคาดการณไดอยางถูกตอง
แมนยํา ผูนําหรือผูบริหารที่มีวิสัยทัศน จึงตองมีความสามารถในการ
กําหนดทิศทาง ภารกิจ และเปาหมายในการทํางานที่ชัดเจน เพื่อรับมือ
กับสภาวะของอนาคตเหลานั้นได  
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การวางกลยทุธภาครัฐ 
คําจํากัดความ 
  การวางกลยุทธภาครัฐ คือ ความเขาใจวิ สัยทัศนและ
นโยบายภาครัฐและสามารถนํามาประยุกตใชในการกําหนดกลยุทธของ
สวนราชการได 

ความหมาย  
การวางกลยุทธภาครัฐ หมายถึง สมรรถนะทางการบริหารที่

มีลักษณะประสานสอดคลองเปนไปในทิศทางเดียวกันกับสมรรถนะใน
ดานวิสัยทัศน โดยเพิ่มจากแนวคิดในการกําหนดความรูความเขาใจดาน
วิสัยทัศนมาสูความเขาใจในดานนโยบายของรัฐบาล และสามารถนํา
ความเขาใจดังกลาวมาประยุกตใชในการกําหนดกลยุทธหรือยุทธศาสตร
ของสวนราชการได เปนการแสดงความรอบรูมาสูการวางกลยุทธ เพื่อ
นําไปสูการปฏิบัติอยางเปนรูปธรรมในลําดับถัดไป 

ระดับสมรรถนะ 
 ระดับที่ 0 : ไมแสดงสมรรถนะดานนี้ หรือแสดงอยางไม

ชัดเจน 
ระดับที่ 1 : รูและเขาใจนโยบายรวมทั้งภารกิจภาครัฐ 

วามีความเกี่ยวโยงกับหนาท่ีความรับผิดชอบของหนวยงานอยางไร 
• เขาใจนโยบาย ภารกิจ รวมทั้งกลยุทธของภาครัฐและ 

สวนราชการ วาสัมพันธ เชื่อมโยงกับภารกิจของหนวยงานที่ตนดูแล
รับผิดชอบอยางไร 

•  สามารถวิ เคราะหปญหา  อุปสรรคหรือโอกาสของ
หนวยงานได 

 
 

 
 

 
 

 
 

  สมรรถนะในระดับนี้ จึงเปนสมรรถนะแหงการโนมนาว  
และสรางแรงจูงใจใหบังเกิดขึ้นแกสมาชิกในกลุม โดยผูนําตองมี
ความสามารถที่จะดําเนินการดังกลาว  
 
  ระดับที่ 4  เปนการแสดงสมรรถนะที่ผูนําหรือผูบริหาร
จะตองกําหนดนโยบายใหสอดคลองกับวิสัยทัศนของสวนราชการ  
ซ่ึงอาจกระทําไดโดยการคิดริเริ่มสรางสรรคนโยบายใหมๆ เพื่อรองรับ
หรือตอบสนองตอการนําวิสัยทัศนของสวนราชการไปสูความสําเร็จ 
ตามทิศทางภารกิจและเปาหมายที่กําหนดไวนั้น  
 
  ระดับที่ 5  ถือเปนการแสดงระดับสูงสุดของผูบริหารหรือ
ผูนําที่ประเมินจากการกําหนดวิสัยทัศนของสวนราชการใหสอดคลอง
กับวิสัยทัศนระดับประเทศ ซ่ึงผูนําหรือผูบริหารจะตองแสดงศักยภาพ
ของตนดวยการกําหนดวิสัยทัศน เปาหมาย และทิศทางในการปฏิบัติ
หนาที่ของสวนราชการที่ตนมีหนาที่ความรับผิดชอบอยูใหประสาน
สอดคลองกับวิสัยทัศนระดับประเทศ เหมือนแมน้ําเล็กๆ แตละสายที่ไหล
ไปรวมกันจนเปนแมน้ําใหญในการปฏิบัติหนาที่ราชการแตละสวน 
นอกจากนั้น ผูนําองคกรหรือผูบริหารสวนราชการยังตองมีความสามารถ
ในการคาดการณไดวาจะเกิดผลกระทบใดขึ้นกับประเทศบางจาก 
การเปลี่ยนแปลงของสถานการณทุกดานทั้งภายในและภายนอก  
 
  อาจกลาวโดยสรุปไดวา ลําดับของการประเมินสมรรถนะใน
ดานวิสัยทัศนของผูนําองคกร หรือหัวหนาสวนราชการ คือ การรูและ
เขาใจ การสามารถโนมนาวใหสมาชิกในกลุมเขาใจ การสรางแรงจูงใจ 
ใหสมาชิกเต็มใจจะปฏิบัติตาม การกําหนดนโยบายใหประสานสอดคลอง
กับวิสัยทัศนของสวนราชการ และการกําหนดวิสัยทัศนของสวนราชการ
ใหสอดคลองกับวิสัยทัศนระดับประเทศ ลึกขึ้น กวางขึ้น เปนลําดับนั่นเอง 
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การวางกลยทุธภาครัฐ 
คําจํากัดความ 
  การวางกลยุทธภาครัฐ คือ ความเขาใจวิ สัยทัศนและ
นโยบายภาครัฐและสามารถนํามาประยุกตใชในการกําหนดกลยุทธของ
สวนราชการได 

ความหมาย  
การวางกลยุทธภาครัฐ หมายถึง สมรรถนะทางการบริหารที่

มีลักษณะประสานสอดคลองเปนไปในทิศทางเดียวกันกับสมรรถนะใน
ดานวิสัยทัศน โดยเพิ่มจากแนวคิดในการกําหนดความรูความเขาใจดาน
วิสัยทัศนมาสูความเขาใจในดานนโยบายของรัฐบาล และสามารถนํา
ความเขาใจดังกลาวมาประยุกตใชในการกําหนดกลยุทธหรือยุทธศาสตร
ของสวนราชการได เปนการแสดงความรอบรูมาสูการวางกลยุทธ เพื่อ
นําไปสูการปฏิบัติอยางเปนรูปธรรมในลําดับถัดไป 

ระดับสมรรถนะ 
 ระดับที่ 0 : ไมแสดงสมรรถนะดานนี้ หรือแสดงอยางไม

ชัดเจน 
ระดับที่ 1 : รูและเขาใจนโยบายรวมทั้งภารกิจภาครัฐ 

วามีความเกี่ยวโยงกับหนาท่ีความรับผิดชอบของหนวยงานอยางไร 
• เขาใจนโยบาย ภารกิจ รวมทั้งกลยุทธของภาครัฐและ 

สวนราชการ วาสัมพันธ เชื่อมโยงกับภารกิจของหนวยงานที่ตนดูแล
รับผิดชอบอยางไร 

•  สามารถวิ เคราะหปญหา  อุปสรรคหรือโอกาสของ
หนวยงานได 

 
 

 
 

 
 

 
 

  สมรรถนะในระดับนี้ จึงเปนสมรรถนะแหงการโนมนาว  
และสรางแรงจูงใจใหบังเกิดขึ้นแกสมาชิกในกลุม โดยผูนําตองมี
ความสามารถที่จะดําเนินการดังกลาว  
 
  ระดับที่ 4  เปนการแสดงสมรรถนะที่ผูนําหรือผูบริหาร
จะตองกําหนดนโยบายใหสอดคลองกับวิสัยทัศนของสวนราชการ  
ซ่ึงอาจกระทําไดโดยการคิดริเริ่มสรางสรรคนโยบายใหมๆ เพื่อรองรับ
หรือตอบสนองตอการนําวิสัยทัศนของสวนราชการไปสูความสําเร็จ 
ตามทิศทางภารกิจและเปาหมายที่กําหนดไวนั้น  
 
  ระดับที่ 5  ถือเปนการแสดงระดับสูงสุดของผูบริหารหรือ
ผูนําที่ประเมินจากการกําหนดวิสัยทัศนของสวนราชการใหสอดคลอง
กับวิสัยทัศนระดับประเทศ ซ่ึงผูนําหรือผูบริหารจะตองแสดงศักยภาพ
ของตนดวยการกําหนดวิสัยทัศน เปาหมาย และทิศทางในการปฏิบัติ
หนาที่ของสวนราชการที่ตนมีหนาที่ความรับผิดชอบอยูใหประสาน
สอดคลองกับวิสัยทัศนระดับประเทศ เหมือนแมน้ําเล็กๆ แตละสายที่ไหล
ไปรวมกันจนเปนแมน้ําใหญในการปฏิบัติหนาที่ราชการแตละสวน 
นอกจากนั้น ผูนําองคกรหรือผูบริหารสวนราชการยังตองมีความสามารถ
ในการคาดการณไดวาจะเกิดผลกระทบใดขึ้นกับประเทศบางจาก 
การเปลี่ยนแปลงของสถานการณทุกดานทั้งภายในและภายนอก  
 
  อาจกลาวโดยสรุปไดวา ลําดับของการประเมินสมรรถนะใน
ดานวิสัยทัศนของผูนําองคกร หรือหัวหนาสวนราชการ คือ การรูและ
เขาใจ การสามารถโนมนาวใหสมาชิกในกลุมเขาใจ การสรางแรงจูงใจ 
ใหสมาชิกเต็มใจจะปฏิบัติตาม การกําหนดนโยบายใหประสานสอดคลอง
กับวิสัยทัศนของสวนราชการ และการกําหนดวิสัยทัศนของสวนราชการ
ใหสอดคลองกับวิสัยทัศนระดับประเทศ ลึกขึ้น กวางขึ้น เปนลําดับนั่นเอง 
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ระดับที่ 5 : แสดงสมรรถนะระดับที่ 4 และบูรณาการ
องคความรูใหมมาใชในการกําหนดกลยุทธภาครัฐ 

•  ริเริ่ม สรางสรรค และบูรณาการองคความรูใหมในการ
กําหนดกลยุทธภาครัฐ โดยพิจารณาจากบริบทในภาพรวม 

•  ปรับเปลี่ยนทิศทางของกลยุทธในการพฒันาประเทศอยาง
ตอเนื่อง  

คําอธิบายระดับสมรรถนะ 
  ระดับที่  1  แมจะเปนระดับเริ่มตนของการประเมิน
สมรรถนะในดานการวางกลยุทธภาครัฐก็ตาม  แต เงื่ อนไขหรือ
องคประกอบในระดับนี้ก็กําหนดไวอยางคอนขางกวางขวาง กลาวคือ 
ผูนําองคกรหรือผูบริหารสวนราชการจะตองมีความรูความเขาใจท้ังใน
นโยบายและภารกิจของรัฐ รวมทั้งสามารถเชื่อมโยงสัมพันธกับ
ภารกิจของสวนราชการที่ตนรับผิดชอบ ขณะเดียวกัน ก็ตองมี
ความสามารถที่จะวิเคราะหถึงปญหา อุปสรรค แนวทางแกไข หรือโอกาส
ของสวนราชการไดอยางแทจริง ทั้งนี้เนื่องจากหากขาดความสามารถใน
การเชื่อมโยงกับภารกิจของสวนราชการ จะทําใหการกําหนดกลยุทธหรือ
ยุทธศาสตรนั้นไปในทิศทางที่ไมเหมาะสมและไมกอใหเกิดประโยชน
สูงสุดตอสวนราชการ 
 
  ระดับที่ 2  เปนระดับที่ลงลึกอยางตอเนื่องจากระดับความรู
ความเขาใจในระดับที่ 1 มาสูระดับของการนําประสบการณมา
ประยุกตใชในการกําหนดกลยุทธใหสอดคลองกับกลยุทธภาครัฐ
อยางเปนรูปธรรม ซ่ึงผูนําองคกรหรือผูบริหารสวนราชการจะตองแสดง
สมรรถนะในแงของการใชความรูความเขาใจที่มีตอระบบราชการ  
เพื่อนํามาใชในการปรับกลยุทธใหเหมาะสมหรือใหเปนไปในทิศทาง
เดียวกันกับสถานการณที่เปลี่ยนแปลงไปได  

 
 

 
 

 
 

ระ ดับ ท่ี  2  :  แสดงสมรรถนะระดับที่  1  และนํ า
ประสบการณมาประยุกตใชในการกําหนดกลยุทธได 

•  ประยุกตใชประสบการณในการกําหนดกลยุทธของ
หนวยงานที่ตนดูแลรับผิดชอบใหสอดคลองกับกลยุทธภาครัฐได 

• ใชความรูความเขาใจในระบบราชการมาปรับกลยุทธให
เหมาะสมกับสถานการณที่เปลี่ยนแปลงไปได 

ระดับที่ 3 : แสดงสมรรถนะระดับที่ 2 และนําทฤษฎี
หรือแนวคิดซับซอนมาใชในการกําหนดกลยุทธ 

•  ประยุกตใชทฤษฎี หรือแนวคิดซับซอน ในการคิดและ
พัฒนาเปาหมายหรือกลยุทธของหนวยงานที่ตนดูแลรับผิดชอบ 

•  ประยุกตแนวทางปฏิบัติที่ประสบความสําเร็จ (Best 
Practice) หรือผลการวิจัยตางๆ มากําหนดแผนงานเชิงกลยุทธใน
หนวยงานที่ตนดูแลรับผิดชอบ 

ระดับที่ 4 : แสดงสมรรถนะระดับที่ 3 และ กําหนด   
กลยุทธท่ีสอดคลองกับสถานการณตางๆ ที่เกิดขึ้น 

• ประเมินและสังเคราะหสถานการณ ประเด็น หรือปญหา
ทางเศรษฐกิจ สังคม การเมืองภายในประเทศ หรือของโลกโดยมองภาพ
ในลักษณะองค รวม  เพื่ อ ใช ในการกํ าหนดกลยุทธภาครั ฐหรื อ           
สวนราชการ 

• คาดการณสถานการณในอนาคต และกําหนดกลยุทธให
สอดคลองกับสถานการณตางๆ ที่จะเกิดขึ้นเพื่อใหบรรลุพันธกิจของ        
สวนราชการ 

 



คูมือสมรรถนะทางการบริหาร
โครงการศึกษาขอมูลและพัฒนาองคความรูเพื่อรองรับการกําหนดตําแหนงในสวนราชการ
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ระดับท่ี 5 : แสดงสมรรถนะระดับที่ 4 และบูรณาการ
องคความรูใหมมาใชในการกําหนดกลยุทธภาครัฐ 

•  ริเริ่ม สรางสรรค และบูรณาการองคความรูใหมในการ
กําหนดกลยุทธภาครัฐ โดยพิจารณาจากบริบทในภาพรวม 

•  ปรับเปลี่ยนทิศทางของกลยุทธในการพฒันาประเทศอยาง
ตอเนื่อง  

คําอธิบายระดับสมรรถนะ 
  ระดับที่  1  แมจะเปนระดับเริ่มตนของการประเมิน
สมรรถนะในดานการวางกลยุทธภาครัฐก็ตาม  แต เงื่ อนไขหรือ
องคประกอบในระดับนี้ก็กําหนดไวอยางคอนขางกวางขวาง กลาวคือ 
ผูนําองคกรหรือผูบริหารสวนราชการจะตองมีความรูความเขาใจท้ังใน
นโยบายและภารกิจของรัฐ รวมทั้งสามารถเชื่อมโยงสัมพันธกับ
ภารกิจของสวนราชการที่ตนรับผิดชอบ ขณะเดียวกัน ก็ตองมี
ความสามารถที่จะวิเคราะหถึงปญหา อุปสรรค แนวทางแกไข หรือโอกาส
ของสวนราชการไดอยางแทจริง ทั้งนี้เนื่องจากหากขาดความสามารถใน
การเชื่อมโยงกับภารกิจของสวนราชการ จะทําใหการกําหนดกลยุทธหรือ
ยุทธศาสตรนั้นไปในทิศทางที่ไมเหมาะสมและไมกอใหเกิดประโยชน
สูงสุดตอสวนราชการ 
 
  ระดับที่ 2  เปนระดับที่ลงลึกอยางตอเนื่องจากระดับความรู
ความเขาใจในระดับที่ 1 มาสูระดับของการนําประสบการณมา
ประยุกตใชในการกําหนดกลยุทธใหสอดคลองกับกลยุทธภาครัฐ
อยางเปนรูปธรรม ซ่ึงผูนําองคกรหรือผูบริหารสวนราชการจะตองแสดง
สมรรถนะในแงของการใชความรูความเขาใจที่มีตอระบบราชการ  
เพื่อนํามาใชในการปรับกลยุทธใหเหมาะสมหรือใหเปนไปในทิศทาง
เดียวกันกับสถานการณที่เปลี่ยนแปลงไปได  

 
 

 
 

 
 

ระ ดับที่  2  :  แสดงสมรรถนะระดับที่  1  และนํ า
ประสบการณมาประยุกตใชในการกําหนดกลยุทธได 

•  ประยุกตใชประสบการณในการกําหนดกลยุทธของ
หนวยงานที่ตนดูแลรับผิดชอบใหสอดคลองกับกลยุทธภาครัฐได 

• ใชความรูความเขาใจในระบบราชการมาปรับกลยุทธให
เหมาะสมกับสถานการณที่เปลี่ยนแปลงไปได 

ระดับที่ 3 : แสดงสมรรถนะระดับที่ 2 และนําทฤษฎี
หรือแนวคิดซับซอนมาใชในการกําหนดกลยุทธ 

•  ประยุกตใชทฤษฎี หรือแนวคิดซับซอน ในการคิดและ
พัฒนาเปาหมายหรือกลยุทธของหนวยงานที่ตนดูแลรับผิดชอบ 

•  ประยุกตแนวทางปฏิบัติที่ประสบความสําเร็จ (Best 
Practice) หรือผลการวิจัยตางๆ มากําหนดแผนงานเชิงกลยุทธใน
หนวยงานที่ตนดูแลรับผิดชอบ 

ระดับที่ 4 : แสดงสมรรถนะระดับท่ี 3 และ กําหนด   
กลยุทธท่ีสอดคลองกับสถานการณตางๆ ที่เกิดขึ้น 

• ประเมินและสังเคราะหสถานการณ ประเด็น หรือปญหา
ทางเศรษฐกิจ สังคม การเมืองภายในประเทศ หรือของโลกโดยมองภาพ
ในลักษณะองค รวม  เพื่ อ ใช ในการกํ าหนดกลยุทธภาครั ฐหรื อ           
สวนราชการ 

• คาดการณสถานการณในอนาคต และกําหนดกลยุทธให
สอดคลองกับสถานการณตางๆ ที่จะเกิดขึ้นเพื่อใหบรรลุพันธกิจของ        
สวนราชการ 
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  การวางกลยุทธภาครัฐของผูนําองคกรหรือผูบริหาร      
สวนราชการ จึงมีระดับความลึกที่แสดงถึงความรอบรู การประยุกตใช
ความรู การคาดการณ การสังเคราะห การรวบรวมขอมูลในสถานการณ
และความเปลี่ยนแปลงของสังคม เศรษฐกิจและการเมือง รวมทั้ง       
การบูรณาการองคความรู ใหม เพื่อใชในการกําหนดกลยุทธและ
ปรับเปลี่ยนทิศทางของกลยุทธในการพัฒนาประเทศโดยเทาทันตอ
กระแสความเปลี่ยนแปลงดังกลาวไดอยางแทจริง 
 
 

 
 

 
 

 
 

  ระดับที่ 3  เปนการแสดงสมรรถนะในระดับที่ลึกลงไปจาก
ระดับที่ 2 อยางชัดเจน ทั้งนี้ โดยผูนําองคกรหรือผูบริหารสวนราชการ
จะตองสามารถนําทฤษฎีในเชิงบริหารหรือแนวคิดซับซอนมา
ประยุกตใชในการกําหนดกลยุทธหรือประยุกตแนวทางที่ประสบ
ความสําเร็จ (Best Practice) หรือผลจากงานวิจัยที่เกี่ยวของมาใชในการ
กําหนดแผนกลยุทธในหนวยงานที่ตนรับผิดชอบได ซ่ึงเปนระดับที่แสดง
ความตางจากระดับที่ 2 อยางลงลึกในเชิงทฤษฎีหรือแนวคิดเพื่อวางแผน
กลยุทธดังกลาว  
   
  ระดับที่ 4  สมรรถนะในระดับนี้ มีพฤติกรรมเพิ่มขึ้นจาก
ระดับที่ 3 อันไดแก ผูนําองคกร หรือผูบริหารสวนราชการจะตองมี
ความสามารถในการกําหนดกลยุทธใหสอดคลองกับสถานการณ
ตามที่เกิดขึ้น ดวยการสังเคราะห ดวยการคาดการณ ดวยการประเมิน 
ดวยการจัดประเด็นปญหาทุกดาน ทั้งทางสังคม เศรษฐกิจและการเมือง 
ทั้งภายในประเทศหรือปญหาระดับโลก เพื่อใชในการกําหนดกลยุทธของ
ภาครัฐหรือสวนราชการ ทั้งนี้ โดยมีเปาหมายอยูที่การดําเนินการให
บรรลุพันธกิจของสวนราชการ  
 
  ระดับที่ 5  เปนการแสดงสมรรถนะในการวางกลยุทธ
ภาครัฐระดับสูงสุด ที่มีความตางอยางชัดเจนจากระดับที่ 4 กลาวคือ 
ผูนําองคกรหรือผูบริหารสวนราชการจะตองเปนผูที่ติดตามสถานการณ
ความเคลื่อนไหว ความเปลี่ยนแปลงของกระแสโลกอยางเทาทันและ
จะตองมีความสามารถในการริเริ่มสรางสรรค โดยเฉพาะอยางยิ่ง  
การบูรณาการองคความรูใหมท้ังหลายทั้งปวงในระบบบริหาร เพื่อ
จะนํามาใชในการกําหนดกลยุทธภาครัฐ โดยสามารถมองภาพรวมของ
องคความรูใหมดังกลาวไดอยางแทจริง เพื่อจะสามารถปรับเปลี่ยน
ทิศทางของกลยุทธในการพัฒนาประเทศอยางตอเนื่อง  
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  การวางกลยุทธภาครัฐของผูนําองคกรหรือผูบริหาร      
สวนราชการ จึงมีระดับความลึกที่แสดงถึงความรอบรู การประยุกตใช
ความรู การคาดการณ การสังเคราะห การรวบรวมขอมูลในสถานการณ
และความเปลี่ยนแปลงของสังคม เศรษฐกิจและการเมือง รวมทั้ง       
การบูรณาการองคความรู ใหม เพื่อใชในการกําหนดกลยุทธและ
ปรับเปลี่ยนทิศทางของกลยุทธในการพัฒนาประเทศโดยเทาทันตอ
กระแสความเปลี่ยนแปลงดังกลาวไดอยางแทจริง 
 
 

 
 

 
 

 
 

  ระดับที่ 3  เปนการแสดงสมรรถนะในระดับที่ลึกลงไปจาก
ระดับที่ 2 อยางชัดเจน ทั้งนี้ โดยผูนําองคกรหรือผูบริหารสวนราชการ
จะตองสามารถนําทฤษฎีในเชิงบริหารหรือแนวคิดซับซอนมา
ประยุกตใชในการกําหนดกลยุทธหรือประยุกตแนวทางที่ประสบ
ความสําเร็จ (Best Practice) หรือผลจากงานวิจัยที่เกี่ยวของมาใชในการ
กําหนดแผนกลยุทธในหนวยงานที่ตนรับผิดชอบได ซ่ึงเปนระดับที่แสดง
ความตางจากระดับที่ 2 อยางลงลึกในเชิงทฤษฎีหรือแนวคิดเพื่อวางแผน
กลยุทธดังกลาว  
   
  ระดับที่ 4  สมรรถนะในระดับนี้ มีพฤติกรรมเพิ่มขึ้นจาก
ระดับที่ 3 อันไดแก ผูนําองคกร หรือผูบริหารสวนราชการจะตองมี
ความสามารถในการกําหนดกลยุทธใหสอดคลองกับสถานการณ
ตามที่เกิดขึ้น ดวยการสังเคราะห ดวยการคาดการณ ดวยการประเมิน 
ดวยการจัดประเด็นปญหาทุกดาน ทั้งทางสังคม เศรษฐกิจและการเมือง 
ทั้งภายในประเทศหรือปญหาระดับโลก เพื่อใชในการกําหนดกลยุทธของ
ภาครัฐหรือสวนราชการ ทั้งนี้ โดยมีเปาหมายอยูที่การดําเนินการให
บรรลุพันธกิจของสวนราชการ  
 
  ระดับที่ 5  เปนการแสดงสมรรถนะในการวางกลยุทธ
ภาครัฐระดับสูงสุด ที่มีความตางอยางชัดเจนจากระดับที่ 4 กลาวคือ 
ผูนําองคกรหรือผูบริหารสวนราชการจะตองเปนผูที่ติดตามสถานการณ
ความเคลื่อนไหว ความเปลี่ยนแปลงของกระแสโลกอยางเทาทันและ
จะตองมีความสามารถในการริเริ่มสรางสรรค โดยเฉพาะอยางยิ่ง  
การบูรณาการองคความรูใหมท้ังหลายทั้งปวงในระบบบริหาร เพื่อ
จะนํามาใชในการกําหนดกลยุทธภาครัฐ โดยสามารถมองภาพรวมของ
องคความรูใหมดังกลาวไดอยางแทจริง เพื่อจะสามารถปรับเปลี่ยน
ทิศทางของกลยุทธในการพัฒนาประเทศอยางตอเนื่อง  
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ระดับที่ 2 : แสดงสมรรถนะระดับที่ 1 และสามารถทํา
ใหผูอื่นเขาใจการปรับเปลี่ยนที่จะเกิดขึ้น 

• ชวยเหลือใหผูอ่ืนเขาใจถึงความจําเปนและประโยชนของ
การเปลี่ยนแปลงนั้น 

• สนับสนุนความพยายามในการปรับเปลี่ยนองคกร พรอม
ทั้งเสนอแนะวิธีการและมีสวนรวมในการปรับเปลี่ยนดังกลาว 

ระดับที่ 3 : แสดงสมรรถนะระดับที่ 2 และกระตุน และ
สรางแรงจูงใจใหผูอื่นเห็นความสําคัญของการปรับเปลี่ยน 

•   กระตุน และสรางแรงจูงใจใหผูอ่ืนเห็นความสําคัญของ
การปรับเปลี่ยน เพื่อใหเกิดความรวมแรงรวมใจ 

• เปรียบเทียบใหเห็นวาสิ่งที่ปฏิบัติอยูในปจจุบันกับสิ่งที่จะ
เปลี่ยนแปลงไปนั้นแตกตางกันในสาระสําคัญอยางไร 

•  สรางความเขาใจให เกิดขึ้นแกผูที่ยั งไมยอมรับการ
เปลี่ยนแปลงนั้น 

ระดับที่ 4 : แสดงสมรรถนะระดับที่ 3 และวางแผนงาน
ท่ีดีเพื่อรับการปรับเปลี่ยนในองคกร 

•  วางแผนอยางเปนระบบและชี้ใหเห็นประโยชนของการ         
ปรับเปลี่ยน 

• เตรียมแผน และติดตามการบริหารการเปลี่ยนแปลงอยาง
สม่ําเสมอ 

 

 
 

 
 

 
 

ศักยภาพเพื่อนําการปรับเปลี่ยน 
คําจํากัดความ 
  ความสามารถในการกระตุน หรือผลักดันหนวยงานไปสู  
การปรับเปลี่ยนที่เปนประโยชน รวมถึงการสื่อสารใหผูอ่ืนรับรู เขาใจ 
และดําเนินการใหการปรับเปลี่ยนนั้นเกิดขึ้นจริง 

ความหมาย 
ศักยภาพเพื่อนําการปรับเปล่ียน หมายถึง ศักยภาพของ

ผูบริหารที่จะตองสามารถคิด ริเริ่ม และมีความพรอมที่จะเผชิญหนากับ
ความเปลี่ยนแปลงในทุกรูปแบบ ไมวาการเปลี่ยนแปลงนั้นจะเกิดจาก
การดําเนินการของตนเอง หรือของหนวยที่เหนือขึ้นไปก็ตาม ระดับของ
ศักยภาพเพื่อนําการปรับเปลี่ยนนี้ จะแสดงใหเห็นถึงการสรางความคิด
ในเรื่องการเปลี่ยนแปลงเปนเบื้องตน ไปจนถึงความพยายามที่ผูนํา
องคกรหรือผูบริหารของสวนราชการจะตองใชความสามารถหรือ
ศักยภาพของตนผลักดันใหการปรับเปลี่ยนดําเนินตอไปอยางราบรื่น 

ระดับสมรรถนะ 

 ระดับที่ 0 : ไมแสดงสมรรถนะดานนี้ หรือแสดงอยางไม
ชัดเจน 

ระดับที่ 1 : เห็นความจําเปนของการปรับเปลี่ยน 

• เห็นความจําเปนของการปรับเปลี่ยน และปรับพฤติกรรม
หรือแผนการทํางานใหสอดคลองกับการเปลี่ยนแปลงนั้น 

• เขาใจและยอมรับถึงความจําเปนของการปรับเปลี่ยน และ
เรียนรูเพื่อใหสามารถปรับตัวรับการเปลี่ยนแปลงนั้นได 
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ระดับที่ 2 : แสดงสมรรถนะระดับที่ 1 และสามารถทํา
ใหผูอื่นเขาใจการปรับเปลี่ยนที่จะเกิดขึ้น 

• ชวยเหลือใหผูอ่ืนเขาใจถึงความจําเปนและประโยชนของ
การเปลี่ยนแปลงนั้น 

• สนับสนุนความพยายามในการปรับเปลี่ยนองคกร พรอม
ทั้งเสนอแนะวิธีการและมีสวนรวมในการปรับเปลี่ยนดังกลาว 

ระดับที่ 3 : แสดงสมรรถนะระดับที่ 2 และกระตุน และ
สรางแรงจูงใจใหผูอื่นเห็นความสําคัญของการปรับเปลี่ยน 

•   กระตุน และสรางแรงจูงใจใหผูอ่ืนเห็นความสําคัญของ
การปรับเปลี่ยน เพื่อใหเกิดความรวมแรงรวมใจ 

• เปรียบเทียบใหเห็นวาสิ่งที่ปฏิบัติอยูในปจจุบันกับสิ่งที่จะ
เปลี่ยนแปลงไปนั้นแตกตางกันในสาระสําคัญอยางไร 

•  สรางความเขาใจให เกิดขึ้นแกผูที่ยั งไมยอมรับการ
เปลี่ยนแปลงนั้น 

ระดับที่ 4 : แสดงสมรรถนะระดับท่ี 3 และวางแผนงาน
ท่ีดีเพื่อรับการปรับเปลี่ยนในองคกร 

•  วางแผนอยางเปนระบบและชี้ใหเห็นประโยชนของการ         
ปรับเปลี่ยน 

• เตรียมแผน และติดตามการบริหารการเปลี่ยนแปลงอยาง
สม่ําเสมอ 

 

 
 

 
 

 
 

ศักยภาพเพื่อนําการปรับเปลี่ยน 
คําจํากัดความ 
  ความสามารถในการกระตุน หรือผลักดันหนวยงานไปสู  
การปรับเปลี่ยนที่เปนประโยชน รวมถึงการสื่อสารใหผูอ่ืนรับรู เขาใจ 
และดําเนินการใหการปรับเปลี่ยนนั้นเกิดขึ้นจริง 

ความหมาย 
ศักยภาพเพื่อนําการปรับเปล่ียน หมายถึง ศักยภาพของ

ผูบริหารที่จะตองสามารถคิด ริเริ่ม และมีความพรอมที่จะเผชิญหนากับ
ความเปลี่ยนแปลงในทุกรูปแบบ ไมวาการเปลี่ยนแปลงนั้นจะเกิดจาก
การดําเนินการของตนเอง หรือของหนวยที่เหนือขึ้นไปก็ตาม ระดับของ
ศักยภาพเพื่อนําการปรับเปลี่ยนนี้ จะแสดงใหเห็นถึงการสรางความคิด
ในเรื่องการเปลี่ยนแปลงเปนเบื้องตน ไปจนถึงความพยายามที่ผูนํา
องคกรหรือผูบริหารของสวนราชการจะตองใชความสามารถหรือ
ศักยภาพของตนผลักดันใหการปรับเปลี่ยนดําเนินตอไปอยางราบรื่น 

ระดับสมรรถนะ 

 ระดับที่ 0 : ไมแสดงสมรรถนะดานนี้ หรือแสดงอยางไม
ชัดเจน 

ระดับที่ 1 : เห็นความจําเปนของการปรับเปลี่ยน 

• เห็นความจําเปนของการปรับเปลี่ยน และปรับพฤติกรรม
หรือแผนการทํางานใหสอดคลองกับการเปลี่ยนแปลงนั้น 

• เขาใจและยอมรับถึงความจําเปนของการปรับเปลี่ยน และ
เรียนรูเพื่อใหสามารถปรับตัวรับการเปลี่ยนแปลงนั้นได 
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องคกรหรือสวนราชการ รวมทั้งการแสดงออกถึงการมีสวนรวม ดวยการ
เสนอแนะวิธีการในการปรับเปลี่ยนดังกลาว  
  
  ระดับที่ 3  เปนการแสดงพฤติกรรมนําการปรับเปลี่ยนที่มี
บทบาทเพิ่มมากขึ้นของผูนําองคกรหรือผูบริหารหนวยงานราชการอยาง
เห็นไดชัด ทั้งนี้ เนื่องจากเปนศักยภาพที่จะตองกระตุน รวมทั้งสราง
แรงจูงใจใหสมาชิกในกลุมหรือผูใตบังคับบัญชาเห็นความจําเปน
หรือความสําคัญของการเปลี่ยนแปลง เพื่อนําไปสูการยอมรับ การให
ความรวมมือรวมแรงรวมใจในภาพรวม 
  การกระตุนหรือสรางแรงจูงใจดังกลาว อาจจะตองกระทํา
โดยกระบวนการเปรียบเทียบใหความเห็นตางอยางมีสาระสําคัญ 
ระหวางสิ่งที่ปฏิบัติอยูในปจจุบันกับสิ่งที่เปลี่ยนแปลงไป ภาระหนาที่ของ 
ผูนําองคกรหรือผูบริหารสวนราชการที่สําคัญยิ่งอีกประการหนึ่งก็คือ  
การที่จะตองพยายามทําความเขาใจกับผูที่ยังไมเขาใจ เพื่อใหเกิด 
ความเขาใจและการยอมรับในวิ ถีของการปรับเปลี่ ยนหรือการ
เปลี่ยนแปลงดังกลาวในที่สุด  
 
  ระดับที่ 4  เปนระดับที่แสดงถึงความตางจากระดับที่ 3 
อยางเปนรูปธรรมอันชัดเจน โดยศักยภาพหรือสมรรถนะที่จะประเมิน 
วาอยูในระดับนี้ คือการวางแผนที่ดีเพื่อรับตอการปรับเปลี่ยนที่จะ
เกิดขึ้นในองคกร การวางแผนดังกลาวจะตองกระทําอยางเปนระบบ 
และแผนนั้นจะตองสามารถแสดงใหเห็นถึงประโยชนของการปรับเปลี่ยน
ไดอยางมีนัยสําคัญ ผูนําหรือผูบริหารจึงมีภาระหนาที่ที่จะตองเตรียมและ
ติดตามการบริหารการเปลี่ยนแปลงอยางตอเนื่องสม่ําเสมอ เพื่อให        
การปรับเปลี่ยนหรือการเปลี่ยนแปลงนั้น นําไปสูความกาวหนาและ
ทิศทางที่ดีขึ้นขององคกร 
 

 
 

 
 

 
 

ระดับที่ 5 : แสดงสมรรถนะระดับที่ 4 และผลักดันให
เกิดการปรับเปลี่ยนอยางมีประสิทธิภาพ 

• ผลักดันใหการปรับเปลี่ยนสามารถดําเนินไปไดอยาง
ราบรื่นและประสบความสําเร็จ 

• สรางขวัญกําลังใจ และความเชื่อมั่นในการขับเคลื่อนให
เกิดการปรับเปลี่ยนอยางมีประสิทธิภาพ 

คําอธิบายระดับสมรรถนะ 

ระดับที่ 1  เปนเพียงระดับตนของศักยภาพทางการบริหาร 
ซ่ึงแสดงออกถึงแนวความคิดหรือทัศนคติของผูนําองคกรหรือผูบริหาร
สวนราชการที่เห็นความจําเปนของการปรับเปลี่ยน เปนการปรับเปลี่ยน
พฤติกรรมในเชิงบริหาร หรือปรับเปลี่ยนแผนการทํางานใหสอดคลองกับ
การเปลี่ยนแปลง ซ่ึงจะเปนสิ่งที่บงแสดงถึงความเขาใจและยอมรับถึง
ความจําเปนที่จะตองมีการปรับเปลี่ยนหรือการเปลี่ยนแปลงนั้น 
พฤติกรรมที่อาจจะใชในการประเมินสมรรถนะระดับนี้ได คือการที่ผูนํา
องคกรหรือผูบริหารสวนราชการจะตองเรียนรูเพื่อใหสามารถปรับตัว
ให เข ากับการเปลี่ยนแปลง  หรือสามารถที่ จะรับมือกับความ
เปลี่ยนแปลงนั้นไดอยางเทาทัน  
  
  ระดับที่ 2  เปนระดับที่จะบงบอกถึงมิติอันกวางขึ้น ดวยการ 
แสดงสมรรถนะของตนที่สามารถจะทําใหผูอื่นเขาใจในการ
ปรับเปลี่ยนหรือการเปลี่ยนแปลงนั้นได โดยสามารถอธิบายไดถึง
ประโยชนและความจําเปนของการปรับเปลี่ยนนั้น ซ่ึงเปนการขยายวง
ของการเรียนรูและการยอมรับออกไปสูผูอ่ืน ซ่ึงอาจจะหมายถึงสมาชิก 
ในกลุมหรือผูใตบังคับบัญชา นอกจากนั้น สมรรถนะในระดับที่ 2 นี้  
จะปรากฏออกมาในการสนับสนุนความพยายามในการปรับเปลี่ยน
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องคกรหรือสวนราชการ รวมทั้งการแสดงออกถึงการมีสวนรวม ดวยการ
เสนอแนะวิธีการในการปรับเปลี่ยนดังกลาว  
  
  ระดับที่ 3  เปนการแสดงพฤติกรรมนําการปรับเปลี่ยนที่มี
บทบาทเพิ่มมากขึ้นของผูนําองคกรหรือผูบริหารหนวยงานราชการอยาง
เห็นไดชัด ทั้งนี้ เนื่องจากเปนศักยภาพที่จะตองกระตุน รวมทั้งสราง
แรงจูงใจใหสมาชิกในกลุมหรือผูใตบังคับบัญชาเห็นความจําเปน
หรือความสําคัญของการเปลี่ยนแปลง เพื่อนําไปสูการยอมรับ การให
ความรวมมือรวมแรงรวมใจในภาพรวม 
  การกระตุนหรือสรางแรงจูงใจดังกลาว อาจจะตองกระทํา
โดยกระบวนการเปรียบเทียบใหความเห็นตางอยางมีสาระสําคัญ 
ระหวางสิ่งที่ปฏิบัติอยูในปจจุบันกับสิ่งที่เปลี่ยนแปลงไป ภาระหนาที่ของ 
ผูนําองคกรหรือผูบริหารสวนราชการที่สําคัญยิ่งอีกประการหนึ่งก็คือ  
การที่จะตองพยายามทําความเขาใจกับผูที่ยังไมเขาใจ เพื่อใหเกิด 
ความเขาใจและการยอมรับในวิ ถีของการปรับเปลี่ ยนหรือการ
เปลี่ยนแปลงดังกลาวในที่สุด  
 
  ระดับที่ 4  เปนระดับที่แสดงถึงความตางจากระดับที่ 3 
อยางเปนรูปธรรมอันชัดเจน โดยศักยภาพหรือสมรรถนะที่จะประเมิน 
วาอยูในระดับนี้ คือการวางแผนที่ดีเพื่อรับตอการปรับเปลี่ยนที่จะ
เกิดขึ้นในองคกร การวางแผนดังกลาวจะตองกระทําอยางเปนระบบ 
และแผนนั้นจะตองสามารถแสดงใหเห็นถึงประโยชนของการปรับเปลี่ยน
ไดอยางมีนัยสําคัญ ผูนําหรือผูบริหารจึงมีภาระหนาที่ที่จะตองเตรียมและ
ติดตามการบริหารการเปลี่ยนแปลงอยางตอเนื่องสม่ําเสมอ เพื่อให        
การปรับเปลี่ยนหรือการเปลี่ยนแปลงนั้น นําไปสูความกาวหนาและ
ทิศทางที่ดีขึ้นขององคกร 
 

 
 

 
 

 
 

ระดับที่ 5 : แสดงสมรรถนะระดับที่ 4 และผลักดันให
เกิดการปรับเปลี่ยนอยางมีประสิทธิภาพ 

• ผลักดันใหการปรับเปลี่ยนสามารถดําเนินไปไดอยาง
ราบรื่นและประสบความสําเร็จ 

• สรางขวัญกําลังใจ และความเชื่อมั่นในการขับเคลื่อนให
เกิดการปรับเปลี่ยนอยางมีประสิทธิภาพ 

คําอธิบายระดับสมรรถนะ 

ระดับที่ 1  เปนเพียงระดับตนของศักยภาพทางการบริหาร 
ซ่ึงแสดงออกถึงแนวความคิดหรือทัศนคติของผูนําองคกรหรือผูบริหาร
สวนราชการที่เห็นความจําเปนของการปรับเปลี่ยน เปนการปรับเปลี่ยน
พฤติกรรมในเชิงบริหาร หรือปรับเปลี่ยนแผนการทํางานใหสอดคลองกับ
การเปลี่ยนแปลง ซ่ึงจะเปนสิ่งที่บงแสดงถึงความเขาใจและยอมรับถึง
ความจําเปนที่จะตองมีการปรับเปลี่ยนหรือการเปลี่ยนแปลงนั้น 
พฤติกรรมที่อาจจะใชในการประเมินสมรรถนะระดับนี้ได คือการที่ผูนํา
องคกรหรือผูบริหารสวนราชการจะตองเรียนรูเพื่อใหสามารถปรับตัว
ให เข ากับการเปลี่ยนแปลง  หรือสามารถที่ จะรับมือกับความ
เปลี่ยนแปลงนั้นไดอยางเทาทัน  
  
  ระดับที่ 2  เปนระดับที่จะบงบอกถึงมิติอันกวางขึ้น ดวยการ 
แสดงสมรรถนะของตนที่สามารถจะทําใหผูอื่นเขาใจในการ
ปรับเปลี่ยนหรือการเปลี่ยนแปลงนั้นได โดยสามารถอธิบายไดถึง
ประโยชนและความจําเปนของการปรับเปลี่ยนนั้น ซ่ึงเปนการขยายวง
ของการเรียนรูและการยอมรับออกไปสูผูอ่ืน ซ่ึงอาจจะหมายถึงสมาชิก 
ในกลุมหรือผูใตบังคับบัญชา นอกจากนั้น สมรรถนะในระดับที่ 2 นี้  
จะปรากฏออกมาในการสนับสนุนความพยายามในการปรับเปลี่ยน
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การควบคุมตนเอง 
คําจํากัดความ 
  การควบคุมตนเอง คือ ความสามารถในการควบคุมอารมณ
และพฤติกรรมในสถานการณที่อาจจะถูกยั่วยุ หรือเผชิญหนากับความไม
เปนมิตร หรือตองทํางานภายใตสภาวะกดดัน รวมถึงความอดทนอดกลั้น 
เมื่ออยูในสถานการณที่กอความเครียดอยางตอเนื่อง 

ความหมาย 
  การควบคุมตนเอง หมายถึง ความสามารถที่จะตองควบคุม
ทั้งอารมณและพฤติกรรมของตนเอง ภายใตสภาวะกดดันที่อาจเกิดขึ้นได
โดยอาจจะคาดหมายไวลวงหนาแลว หรือในสภาวะที่ไมไดคาดคิดมา
กอน บางสถานการณอาจเปนกรณีที่ ถูกยั่วยุดวยทาทีที่ไมเปนมิตร         
อันอาจเปนเหตุใหตองทํางานในบรรยากาศที่กดดัน ซ่ึงผูนําองคกรหรือ
ผูบริหารสวนราชการจะตองใชความอดทนอดกลั้นเพื่อใหตนเองพนผาน
ภาวะที่ตึงเครียดเหลานั้นไปไดอยางราบรื่น 

ระดับสมรรถนะ 
  ระดับที่ 0 : ไมแสดงสมรรถนะดานนี้ หรือแสดงอยางไม
ชัดเจน 

ระดับที่ 1 : ไมแสดงพฤติกรรมที่ไมเหมาะสม 

•  ไมแสดงพฤติกรรมที่ไมสุภาพหรือไมเหมาะสมในทุก
สถานการณ 

ระดับที่ 2 : แสดงสมรรถนะระดับที่ 1 และควบคุม
อารมณในแตละสถานการณไดเปนอยางดี 

• รูเทาทันอารมณของตนเองและควบคุมไดอยางเหมาะสม 
โดยอาจหลีกเล่ียงจากสถานการณที่เสี่ยงตอการเกิดความรุนแรงขึ้น หรือ
อาจเปลี่ยนหัวขอสนทนา หรือหยุดพักชั่วคราวเพื่อสงบสติอารมณ 

 
 

 
 

 
 

  ระดับที่ 5  เปนระดับสูงสุดที่ตอเนื่องมาจากระดับที่ 4 เปน
การแสดงพฤติกรรมในการผลักดันให เกิดการปรับเปลี่ยนหรือ          
การเปลี่ยนแปลงอยางมีประสิทธิภาพ อันหมายรวมถึงทําใหเกิด          
ความราบรื่นตลอดกระบวนการปรับเปลี่ยนนั้น จนถึงระดับที่กลาวไดวา
ประสบความสําเร็จ ภาระหนาที่ของผูนําองคกรหรือผูบริหารสวนราชการที่
จะประเมินถึงระดับนี้ไดจะตองมีศักยภาพหรือความสามารถในการสราง
ขวัญ  กํ าลั งใจ  แรงจู งใจและความเชื่ อมั่ นในการขับเคลื่ อนเพื่ อ                 
นําการปรับเปลี่ยนนั้นไปสูเปาหมายอยางแทจริงและอยางมีประสิทธิภาพ
ในที่สุด 
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การควบคุมตนเอง

 
 

 
 

 
 

การควบคุมตนเอง 
คําจํากัดความ 
  การควบคุมตนเอง คือ ความสามารถในการควบคุมอารมณ
และพฤติกรรมในสถานการณที่อาจจะถูกยั่วยุ หรือเผชิญหนากับความไม
เปนมิตร หรือตองทํางานภายใตสภาวะกดดัน รวมถึงความอดทนอดกลั้น 
เมื่ออยูในสถานการณที่กอความเครียดอยางตอเนื่อง 

ความหมาย 
  การควบคุมตนเอง หมายถึง ความสามารถที่จะตองควบคุม
ทั้งอารมณและพฤติกรรมของตนเอง ภายใตสภาวะกดดันที่อาจเกิดขึ้นได
โดยอาจจะคาดหมายไวลวงหนาแลว หรือในสภาวะที่ไมไดคาดคิดมา
กอน บางสถานการณอาจเปนกรณีที่ ถูกยั่วยุดวยทาทีที่ไมเปนมิตร         
อันอาจเปนเหตุใหตองทํางานในบรรยากาศที่กดดัน ซ่ึงผูนําองคกรหรือ
ผูบริหารสวนราชการจะตองใชความอดทนอดกลั้นเพื่อใหตนเองพนผาน
ภาวะที่ตึงเครียดเหลานั้นไปไดอยางราบรื่น 

ระดับสมรรถนะ 
  ระดับที่ 0 : ไมแสดงสมรรถนะดานนี้ หรือแสดงอยางไม
ชัดเจน 

ระดับที่ 1 : ไมแสดงพฤติกรรมที่ไมเหมาะสม 

•  ไมแสดงพฤติกรรมที่ไมสุภาพหรือไมเหมาะสมในทุก
สถานการณ 

ระดับที่ 2 : แสดงสมรรถนะระดับที่ 1 และควบคุม
อารมณในแตละสถานการณไดเปนอยางดี 

• รูเทาทันอารมณของตนเองและควบคุมไดอยางเหมาะสม 
โดยอาจหลีกเล่ียงจากสถานการณที่เสี่ยงตอการเกิดความรุนแรงขึ้น หรือ
อาจเปลี่ยนหัวขอสนทนา หรือหยุดพักชั่วคราวเพื่อสงบสติอารมณ 

 
 

 
 

 
 

  ระดับที่ 5  เปนระดับสูงสุดที่ตอเนื่องมาจากระดับที่ 4 เปน
การแสดงพฤติกรรมในการผลักดันให เกิดการปรับเปลี่ยนหรือ          
การเปลี่ยนแปลงอยางมีประสิทธิภาพ อันหมายรวมถึงทําใหเกิด          
ความราบรื่นตลอดกระบวนการปรับเปลี่ยนนั้น จนถึงระดับที่กลาวไดวา
ประสบความสําเร็จ ภาระหนาที่ของผูนําองคกรหรือผูบริหารสวนราชการที่
จะประเมินถึงระดับนี้ไดจะตองมีศักยภาพหรือความสามารถในการสราง
ขวัญ  กํ าลั งใจ  แรงจู งใจและความเชื่ อมั่ นในการขับเคลื่ อนเพื่ อ                 
นําการปรับเปลี่ยนนั้นไปสูเปาหมายอยางแทจริงและอยางมีประสิทธิภาพ
ในที่สุด 
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คําอธิบายระดับสมรรถนะ 

ระดับที่ 1  ถือเปนระดับพื้นฐานหรือระดับเบื้องตนที่ผูนํา
องคกรหรือผูบริหารสวนราชการเพียงแตแสดงพฤติกรรมใหเห็นวา
สามารถควบคุมตนเองไดโดยการไมแสดงออกถึงพฤติกรรมที่ไม
เหมาะสม หรือไมสุภาพในทุกสถานการณ ซ่ึงความสามารถในระดับ
เชนนี้เปนความสามารถที่มิไดมุงเนนหรือคาดหวังเก่ียวกับพฤติกรรมของ
ผูปฏิบัติมาก ถึงขนาดที่จะทําใหเกิดความรูสึกที่จะตองแสดงออกถึง 
ความระมัดระวังอารมณหรือพฤติกรรมของตนเองเปนพิเศษแตอยางใด  
 
  ระดับที่ 2  เปนระดับที่มีลักษณะของการรูสติตนเอง อยู 
อยางรูเทาทันตออารมณของตนเอง ซ่ึงจะเปนปจจัยที่ สําคัญที่ใช 
ในการควบคุมทั้งอารมณและพฤติกรรมที่เหมาะสมแกวุฒิภาวะของความ
เปนผูนําองคกรหรือผูบริหารสวนราชการในแตละระดับ การรูเทาทัน 
เชนที่วานี้จะทําใหผูปฏิบัติสามารถหลีกเลี่ยงจากสถานการณที่มีลักษณะ
เสี่ยงตอการจะเกิดความรุนแรงขึ้น ซ่ึงสามารถกระทําไดดวยการเปลี่ยนหัวขอ
ของการสนทนาที่อาจนําไปสูความคิดเห็นอันขัดแยง หรือการพาตนเองออกมา
จากสถานการณดังกลาวไดดวยการหยุดพักหรือชะลอสถานการณนัน้ไวชัว่คราว 
ซ่ึงจะชวยใหสามารถสงบสติอารมณของตนเองใหเยือกเย็นลงได  
 
  ระดับที่ 3  เปนระดับที่ยากขึ้น หรือตองใชกระบวนการ
ควบคุมอารมณหรือพฤติกรรมของตนเองใหสามารถใชทาทีและวาจา 
อันเปนปกติของตนตอไปไดในภาวะที่อาจจะถูกยั่วยุจนไมสามารถ
ควบคุมตนเองได รวมถึงการที่จะสามารถปฏิบัติงานตอไปไดอยางสงบ
ในภาวะเชนที่วานั้น ถึงแมวาจะมีความรูสึกถึงความรุนแรงทั้งที่เปน
อารมณโกรธ อารมณผิดหวัง หรืออารมณที่ ถูกกดดันและตองการ 
จะตอบโตในระหวางการสนทนา การโตเถียง หรือการปฏิบัติงาน ทามกลาง
ความรูสึกภายในที่รุนแรงดังกลาว สมรรถนะหรือความสามารถในการ

 
 

 
 

 
 

ระดับที่ 3 : แสดงสมรรถนะระดับที่ 2 และสามารถใช
ถอยทีวาจา หรือปฏิบัติงานตอไปไดอยางสงบ แมจะอยูในภาวะที่ถูก
ย่ัวยุ 

• รูสึกไดถึงความรุนแรงทางอารมณในระหวางการสนทนา 
หรือการปฏิบัติงาน เชน ความโกรธ ความผิดหวัง หรือความกดดัน แต
ไมแสดงออกแมจะถูกยั่วยุ โดยยังคงสามารถปฏิบัติงานตอไปไดอยางสงบ 

•  สามารถเลือกใชวิธีการแสดงออกที่เหมาะสมเพื่อไมให
เกิดผลในเชิงลบทั้งตอตนเองและผูอ่ืน 

ระดับที่ 4 : แสดงสมรรถนะระดับที่ 3 และจัดการ
ความเครียดไดอยางมีประสิทธิภาพ 

• สามารถจัดการกับความเครียดหรือผลที่อาจเกิดขึ้นจาก
ภาวะกดดันทางอารมณไดอยางมีประสิทธิภาพ 

• ประยุกตใชวิธีการเฉพาะตน หรือวางแผนลวงหนาเพื่อ
จัดการกับความเครียดและความกดดันทางอารมณที่คาดหมายไดวาจะ
เกิดขึ้น 

• บริหารจัดการอารมณของตนไดอยางมีประสิทธิภาพเพื่อ
ลดความเครียดของตนเองหรือผูรวมงาน 

ระดับที่ 5 : แสดงสมรรถนะระดับที่ 4 และเอาชนะ
อารมณดวยความเขาใจ 

• ระงับอารมณรุนแรง ดวยการพยายามทําความเขาใจและ
แกไขที่ตนเหตุของปญหา รวมทั้งบริบทและปจจัยแวดลอมตางๆ 

• ในสถานการณที่ตึงเครียดมากก็ยังสามารถควบคุม
อารมณของตนเองได รวมถึงทําใหคนอื่นๆ มีอารมณที่สงบลงได 
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คําอธิบายระดับสมรรถนะ 

ระดับที่ 1  ถือเปนระดับพื้นฐานหรือระดับเบ้ืองตนที่ผูนํา
องคกรหรือผูบริหารสวนราชการเพียงแตแสดงพฤติกรรมใหเห็นวา
สามารถควบคุมตนเองไดโดยการไมแสดงออกถึงพฤติกรรมที่ไม
เหมาะสม หรือไมสุภาพในทุกสถานการณ ซ่ึงความสามารถในระดับ
เชนนี้เปนความสามารถที่มิไดมุงเนนหรือคาดหวังเกี่ยวกับพฤติกรรมของ
ผูปฏิบัติมาก ถึงขนาดที่จะทําใหเกิดความรูสึกที่จะตองแสดงออกถึง 
ความระมัดระวังอารมณหรือพฤติกรรมของตนเองเปนพิเศษแตอยางใด  
 
  ระดับที่ 2  เปนระดับที่มีลักษณะของการรูสติตนเอง อยู 
อยางรูเทาทันตออารมณของตนเอง ซ่ึงจะเปนปจจัยที่ สําคัญที่ใช 
ในการควบคุมทั้งอารมณและพฤติกรรมที่เหมาะสมแกวุฒิภาวะของความ
เปนผูนําองคกรหรือผูบริหารสวนราชการในแตละระดับ การรูเทาทัน 
เชนที่วานี้จะทําใหผูปฏิบัติสามารถหลีกเลี่ยงจากสถานการณที่มีลักษณะ
เสี่ยงตอการจะเกิดความรุนแรงขึ้น ซ่ึงสามารถกระทําไดดวยการเปลี่ยนหัวขอ
ของการสนทนาที่อาจนําไปสูความคิดเห็นอันขัดแยง หรือการพาตนเองออกมา
จากสถานการณดังกลาวไดดวยการหยุดพักหรือชะลอสถานการณนัน้ไวชัว่คราว 
ซ่ึงจะชวยใหสามารถสงบสติอารมณของตนเองใหเยือกเย็นลงได  
 
  ระดับที่ 3  เปนระดับที่ยากขึ้น หรือตองใชกระบวนการ
ควบคุมอารมณหรือพฤติกรรมของตนเองใหสามารถใชทาทีและวาจา 
อันเปนปกติของตนตอไปไดในภาวะที่อาจจะถูกยั่วยุจนไมสามารถ
ควบคุมตนเองได รวมถึงการที่จะสามารถปฏิบัติงานตอไปไดอยางสงบ
ในภาวะเชนที่วานั้น ถึงแมวาจะมีความรูสึกถึงความรุนแรงทั้งที่เปน
อารมณโกรธ อารมณผิดหวัง หรืออารมณที่ ถูกกดดันและตองการ 
จะตอบโตในระหวางการสนทนา การโตเถียง หรือการปฏิบัติงาน ทามกลาง
ความรูสึกภายในที่รุนแรงดังกลาว สมรรถนะหรือความสามารถในการ

 
 

 
 

 
 

ระดับที่ 3 : แสดงสมรรถนะระดับที่ 2 และสามารถใช
ถอยทีวาจา หรือปฏิบัติงานตอไปไดอยางสงบ แมจะอยูในภาวะที่ถูก
ย่ัวยุ 

• รูสึกไดถึงความรุนแรงทางอารมณในระหวางการสนทนา 
หรือการปฏิบัติงาน เชน ความโกรธ ความผิดหวัง หรือความกดดัน แต
ไมแสดงออกแมจะถูกยั่วยุ โดยยังคงสามารถปฏิบัติงานตอไปไดอยางสงบ 

•  สามารถเลือกใชวิธีการแสดงออกที่เหมาะสมเพื่อไมให
เกิดผลในเชิงลบทั้งตอตนเองและผูอ่ืน 

ระดับที่ 4 : แสดงสมรรถนะระดับที่ 3 และจัดการ
ความเครียดไดอยางมีประสิทธิภาพ 

• สามารถจัดการกับความเครียดหรือผลที่อาจเกิดขึ้นจาก
ภาวะกดดันทางอารมณไดอยางมีประสิทธิภาพ 

• ประยุกตใชวิธีการเฉพาะตน หรือวางแผนลวงหนาเพื่อ
จัดการกับความเครียดและความกดดันทางอารมณที่คาดหมายไดวาจะ
เกิดขึ้น 

• บริหารจัดการอารมณของตนไดอยางมีประสิทธิภาพเพื่อ
ลดความเครียดของตนเองหรือผูรวมงาน 

ระดับที่ 5 : แสดงสมรรถนะระดับที่ 4 และเอาชนะ
อารมณดวยความเขาใจ 

• ระงับอารมณรุนแรง ดวยการพยายามทําความเขาใจและ
แกไขที่ตนเหตุของปญหา รวมทั้งบริบทและปจจัยแวดลอมตางๆ 

• ในสถานการณที่ตึงเครียดมากก็ยังสามารถควบคุม
อารมณของตนเองได รวมถึงทําใหคนอื่นๆ มีอารมณที่สงบลงได 
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การสอนงานและการมอบหมายงาน 
คําจํากัดความ 
  การสอนงานและการมอบหมายงาน คือ ความตั้งใจที่จะ
สงเสริมการเรียนรูหรือการพัฒนาผูอ่ืนในระยะยาวจนถึงระดับที่เชื่อมั่น
วาจะ สามารถมอบหมายหนาที่ความรับผิดชอบใหผูนั้นมีอิสระที่จะ
ตัดสินใจในการปฏิบัติหนาที่ราชการของตนได 

ความหมาย 
การสอนงานและการมอบหมายงาน หมายถึง ภาระหนาที่

ประการสําคัญที่จะแสดงสมรรถนะทางดานการบริหารของผูนําองคกร
หรือผูบริหารสวนราชการก็คือภาระหนาที่ของผูนําองคกรหรือผูบริหาร
สวนราชการในการสอนงานแกสมาชิกในกลุมหรือผูใตบังคับบัญชา 
เพื่อใหเกิดการเรียนรู หรือเกิดการพัฒนาอยางตอเนื่อง การสอนงานหรือ
การพัฒนาดังกลาวนี้ จะตองกระทําจนถึงระดับที่ผูบริหารจะบังเกิดความ
เชื่อมั่นวาจะสามารถมอบหมายหนาที่ความรับผิดชอบใหผูนั้นมีอิสระใน
การคิดในการตัดสินใจที่จะปฏิบัติหนาที่ราชการของตนไดอยางมี
ประสิทธิภาพ 

ระดับสมรรถนะ 

  ระดับที่ 0 : ไมแสดงสมรรถนะดานนี้ หรือแสดงอยาง 
ไมชัดเจน 

ระดับที่ 1 : สอนงานหรือให คําแนะนําเกี่ยวกับวิธี
ปฏิบัติงาน 

• สอนงานดวยการใหคําแนะนําอยางละเอียด หรือดวยการ
สาธิตวิธีปฏิบัติงาน 

• ชี้แนะแหลงขอมูล หรือแหลงทรัพยากรอื่นๆ เพื่อใชในการ
พัฒนาการปฏิบัติงาน 

 
 

 
 

 
 

ควบคุมตนเองจะปรากฏออกมาในทาทีที่สงบเยือกเย็นและไมแสดงอารมณ
ใดๆ ซ่ึงถือเปนการแสดงออกที่ไมใหเกิดผลในเชิงลบดวยประการทั้งปวง 
 
  ระดับที่ 4  ถือเปนความตอเนื่องจากระดับที่ 3 กลาวคือ 
เมื่อสามารถควบคุมอารมณและพฤติกรรมของตนเองไดอยางมีสติ 
และเทาทันกับสภาวะแวดลอมดังกลาวแลว การแสดงออกถึงสมรรถนะ 
ในการควบคุมตนเองจะปรากฏออกมาในรูปของการบริหารจัดการกับ
ความเครี ยดที่ เกิ ดขึ้ นจากภาวะแวดล อมทุ กรู ปแบบได อย าง 
มีประสิทธิภาพ ซ่ึงอาจจะเปนการประยุกตใชวิธีการเฉพาะตัว หรือการ
วางแผนลวงหนาที่จะบริหารจัดการกับความเครียดหรือความกดดันทาง
อารมณที่คาดหมายลวงหนาไดวาจะเกิดขึ้นอยางมีประสิทธิภาพ ซ่ึงเปน
สมรรถนะทางการบริหารที่แสดงออกถึงการเตรียมความพรอมที่จะรับมือ
กับสภาวะหรือสถานการณที่จะเกิดขึ้น รวมถึงสภาวะหรือสถานการณ
ทางความเครียดหรือความกดดันทางอารมณดวย  

  ระดับที่ 5  เปนระดับสุดยอดของการบริหารจัดการกับ
อารมณของตนเองในลักษณะที่สามารถเอาชนะความรูสึกและสามารถ
ควบคุมอารมณของตนเองใหสงบนิ่งได อยางมีนัยสําคัญราวกับ
ความรู สึกรุนแรงหรืออารมณทั้งหลายทั้งปวงไมสามารถสรางแรง 
กระทบใหเกิดขึ้นในพฤติกรรมตอบโตของผูนําองคกรหรือผูบริหาร 
สวนราชการได การที่จะปฏิบัติการควบคุมตนเองไดถึงระดับนี้จะตอง 
ผานกระบวนการปฏิบัติตออารมณของตนอยางมีสติ อยางพยายาม 
ฝกฝนดวยการทําความเขาใจ รู ถึงที่มาของความกดดันตึงเครียด 
และหนทางแกไขสาเหตุและปจจัยแวดลอม ไมวาสถานการณหรือ 
สภาวะแวดลอมจะตึงเครียดมากเพียงใด ยิ่งไปกวานั้นสมรรถนะของ 
ผูนําองคกรหรือผูบริหารสวนราชการยังสามารถประเมินไดจากการที่
สามารถทําใหผู อ่ืนมีอารมณที่สงบลงไดอีกดวย นอกเหนือจากการ 
สงบอารมณของตนเองดังกลาวแลว  
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การสอนงาน
และการมอบหมายงาน

 
 

 
 

 
 

การสอนงานและการมอบหมายงาน 
คําจํากัดความ 
  การสอนงานและการมอบหมายงาน คือ ความตั้งใจที่จะ
สงเสริมการเรียนรูหรือการพัฒนาผูอ่ืนในระยะยาวจนถึงระดับที่เชื่อมั่น
วาจะ สามารถมอบหมายหนาที่ความรับผิดชอบใหผูนั้นมีอิสระที่จะ
ตัดสินใจในการปฏิบัติหนาที่ราชการของตนได 

ความหมาย 
การสอนงานและการมอบหมายงาน หมายถึง ภาระหนาที่

ประการสําคัญที่จะแสดงสมรรถนะทางดานการบริหารของผูนําองคกร
หรือผูบริหารสวนราชการก็คือภาระหนาที่ของผูนําองคกรหรือผูบริหาร
สวนราชการในการสอนงานแกสมาชิกในกลุมหรือผูใตบังคับบัญชา 
เพื่อใหเกิดการเรียนรู หรือเกิดการพัฒนาอยางตอเนื่อง การสอนงานหรือ
การพัฒนาดังกลาวนี้ จะตองกระทําจนถึงระดับที่ผูบริหารจะบังเกิดความ
เชื่อมั่นวาจะสามารถมอบหมายหนาที่ความรับผิดชอบใหผูนั้นมีอิสระใน
การคิดในการตัดสินใจที่จะปฏิบัติหนาที่ราชการของตนไดอยางมี
ประสิทธิภาพ 

ระดับสมรรถนะ 

  ระดับที่ 0 : ไมแสดงสมรรถนะดานนี้ หรือแสดงอยาง 
ไมชัดเจน 

ระดับท่ี 1 : สอนงานหรือให คําแนะนําเก่ียวกับวิธี
ปฏิบัติงาน 

• สอนงานดวยการใหคําแนะนําอยางละเอียด หรือดวยการ
สาธิตวิธีปฏิบัติงาน 

• ชี้แนะแหลงขอมูล หรือแหลงทรัพยากรอื่นๆ เพื่อใชในการ
พัฒนาการปฏิบัติงาน 

 
 

 
 

 
 

ควบคุมตนเองจะปรากฏออกมาในทาทีที่สงบเยือกเย็นและไมแสดงอารมณ
ใดๆ ซ่ึงถือเปนการแสดงออกที่ไมใหเกิดผลในเชิงลบดวยประการทั้งปวง 
 
  ระดับที่ 4  ถือเปนความตอเนื่องจากระดับที่ 3 กลาวคือ 
เมื่อสามารถควบคุมอารมณและพฤติกรรมของตนเองไดอยางมีสติ 
และเทาทันกับสภาวะแวดลอมดังกลาวแลว การแสดงออกถึงสมรรถนะ 
ในการควบคุมตนเองจะปรากฏออกมาในรูปของการบริหารจัดการกับ
ความเครี ยดท่ี เกิ ดขึ้ นจากภาวะแวดล อมทุ กรู ปแบบได อย าง 
มีประสิทธิภาพ ซ่ึงอาจจะเปนการประยุกตใชวิธีการเฉพาะตัว หรือการ
วางแผนลวงหนาที่จะบริหารจัดการกับความเครียดหรือความกดดันทาง
อารมณที่คาดหมายลวงหนาไดวาจะเกิดขึ้นอยางมีประสิทธิภาพ ซ่ึงเปน
สมรรถนะทางการบริหารที่แสดงออกถึงการเตรียมความพรอมที่จะรับมือ
กับสภาวะหรือสถานการณที่จะเกิดขึ้น รวมถึงสภาวะหรือสถานการณ
ทางความเครียดหรือความกดดันทางอารมณดวย  

  ระดับที่ 5  เปนระดับสุดยอดของการบริหารจัดการกับ
อารมณของตนเองในลักษณะที่สามารถเอาชนะความรูสึกและสามารถ
ควบคุมอารมณของตนเองใหสงบนิ่งได อยางมีนัยสําคัญราวกับ
ความรู สึกรุนแรงหรืออารมณทั้งหลายทั้งปวงไมสามารถสรางแรง 
กระทบใหเกิดขึ้นในพฤติกรรมตอบโตของผูนําองคกรหรือผูบริหาร 
สวนราชการได การที่จะปฏิบัติการควบคุมตนเองไดถึงระดับนี้จะตอง 
ผานกระบวนการปฏิบัติตออารมณของตนอยางมีสติ อยางพยายาม 
ฝกฝนดวยการทําความเขาใจ รู ถึงที่มาของความกดดันตึงเครียด 
และหนทางแกไขสาเหตุและปจจัยแวดลอม ไมวาสถานการณหรือ 
สภาวะแวดลอมจะตึงเครียดมากเพียงใด ยิ่งไปกวานั้นสมรรถนะของ 
ผูนําองคกรหรือผูบริหารสวนราชการยังสามารถประเมินไดจากการที่
สามารถทําใหผู อ่ืนมีอารมณที่สงบลงไดอีกดวย นอกเหนือจากการ 
สงบอารมณของตนเองดังกลาวแลว  
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ระดับที่  5 : แสดงสมรรถนะระดั บที่  4 และทํ าให 
ส วนราชการมี ระบบการสอนงานและการมอบหมายหน าที่ 
ความรับผิดชอบ 

•  สราง และสนับสนุนใหมีการสอนงานและมีการมอบหมาย
หนาที่ความรับผิดชอบอยางเปนระบบในสวนราชการ 

•  สราง และสนับสนุนใหมีวัฒนธรรมแหงการเรียนรูอยาง
ตอเนื่องในสวนราชการ 

คําอธิบายระดับสมรรถนะ 
  ระดับที่ 1  เปนระดับพื้นฐานอันมีเนื้อหาตรงกับหัวขอ 
ที่จะตองประเมินสมรรถนะ คือการสอนงานหรือใหคําแนะนําแก
สมาชิกในกลุมหรือผูบังคับบัญชาอยางละเอียด หรือดวยวิธีการสาธิต
วิธีปฏิบัติงานใหเห็นภาพของจริงในบางลักษณะงาน การสอนงานนี้ 
หมายรวมถึ งการชี้ แนะแหล งขอมูลหรือแหล งทรัพยากรอื่ น  ๆ  
ที่สามารถจะนํามาใชเปนประโยชนแกการปฏิบัติหนาที่ราชการไดอยาง 
มีประสิทธิภาพดวย  
 
  ระดับที่ 2  เปนระดับที่ตอเนื่องจากระดับที่ 1 ในประเด็นที่
เกี่ยวกับความตั้งใจท่ีจะพัฒนาสมาชิกในกลุมหรือผูใตบังคับบัญชา 
ใหมีศักยภาพเพิ่มขึ้น ดวยการใหคําปรึกษาหรือชี้แนะแนวทาง 
ในการพัฒนาตนเอง สงเสริมขอดีและปรับปรุงขอดอยของผูรับการ 
สอนงานใหสมาชิกใชประโยชนจากขอดี และพัฒนาสวนที่ยังดอยอยูได 
ภาระหนาที่ที่สําคัญอีกประการหนึ่งที่จะแสดงศักยภาพของผูบริหารใน
ระดับนี้ ก็คือการใหโอกาสแกสมาชิกในกลุมหรือผูใตบังคับบัญชาใหได
แสดงศักยภาพของตน อันจะนําไปสูความมั่นใจที่จะทํางานใหบรรลุ 
ตามเปาหมายขององคกรหรือสวนราชการได  
 

 
 

 
 

 
 

ระดับที่ 2 : แสดงสมรรถนะระดับที่ 1 และตั้งใจพัฒนา
ผูใตบังคับบัญชาใหมีศักยภาพ 

•  สามารถใหคําปรึกษาชี้แนะแนวทางในการพัฒนาหรือ
สงเสริมขอดีและปรับปรุงขอดอยใหลดลง 

•  ใหโอกาสผูใตบังคับบัญชาไดแสดงศักยภาพเพื่อสราง
ความมั่นใจในการปฏิบัติงาน 

ระดับที่ 3 : แสดงสมรรถนะระดับที่ 2 และวางแผน
เพื่อใหโอกาสผูใตบังคับบัญชาแสดงความสามารถในการทํางาน 

•  วางแผนในการพัฒนาผูใตบังคับบัญชาทั้งในระยะสั้นและ
ระยะยาว 

• มอบหมายงานที่เหมาะสม รวมทั้งใหโอกาสผูใตบังคับบัญชา  
ที่จะไดรับการฝกอบรม หรือพัฒนาอยางสม่ําเสมอเพื่อสนับสนุนการ
เรียนรู 

•  มอบหมายหนาที่ความรับผิดชอบในระดับตัดสินใจให
ผูใตบังคับบัญชาเปนบางเรื่องเพื่อใหมีโอกาสริเริ่มสิ่งใหมๆ หรือบริหาร
จัดการดวยตนเอง 

ระดับที่ 4 : แสดงสมรรถนะระดับที่ 3 และสามารถชวยแกไข
ปญหาที่เปนอุปสรรคตอการพัฒนาศักยภาพของผูใตบังคับบัญชา 

•  สามารถปรับเปลี่ยนทัศนคติเดิมที่เปนปจจัยขัดขวางการ
พัฒนาศักยภาพของผูใตบังคับบัญชา 

•  สามารถเขาใจถึงสาเหตุแหงพฤติกรรมของแตละบุคคล 
เพื่อนํามาเปนปจจัยในการพัฒนาศักยภาพของผูใตบังคับบัญชาได 
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ระดับที่  5 : แสดงสมรรถนะระดั บที่  4 และทํ าให 
ส วนราชการมี ระบบการสอนงานและการมอบหมายหน าที่ 
ความรับผิดชอบ 

•  สราง และสนับสนุนใหมีการสอนงานและมีการมอบหมาย
หนาที่ความรับผิดชอบอยางเปนระบบในสวนราชการ 

•  สราง และสนับสนุนใหมีวัฒนธรรมแหงการเรียนรูอยาง
ตอเนื่องในสวนราชการ 

คําอธิบายระดับสมรรถนะ 
  ระดับที่ 1  เปนระดับพื้นฐานอันมีเนื้อหาตรงกับหัวขอ 
ที่จะตองประเมินสมรรถนะ คือการสอนงานหรือใหคําแนะนําแก
สมาชิกในกลุมหรือผูบังคับบัญชาอยางละเอียด หรือดวยวิธีการสาธิต
วิธีปฏิบัติงานใหเห็นภาพของจริงในบางลักษณะงาน การสอนงานนี้ 
หมายรวมถึ งการชี้ แนะแหล งขอมูลหรือแหล งทรัพยากรอื่ น  ๆ  
ที่สามารถจะนํามาใชเปนประโยชนแกการปฏิบัติหนาที่ราชการไดอยาง 
มีประสิทธิภาพดวย  
 
  ระดับที่ 2  เปนระดับที่ตอเนื่องจากระดับที่ 1 ในประเด็นที่
เกี่ยวกับความตั้งใจท่ีจะพัฒนาสมาชิกในกลุมหรือผูใตบังคับบัญชา 
ใหมีศักยภาพเพิ่มขึ้น ดวยการใหคําปรึกษาหรือชี้แนะแนวทาง 
ในการพัฒนาตนเอง สงเสริมขอดีและปรับปรุงขอดอยของผูรับการ 
สอนงานใหสมาชิกใชประโยชนจากขอดี และพัฒนาสวนที่ยังดอยอยูได 
ภาระหนาที่ที่สําคัญอีกประการหนึ่งที่จะแสดงศักยภาพของผูบริหารใน
ระดับนี้ ก็คือการใหโอกาสแกสมาชิกในกลุมหรือผูใตบังคับบัญชาใหได
แสดงศักยภาพของตน อันจะนําไปสูความมั่นใจที่จะทํางานใหบรรลุ 
ตามเปาหมายขององคกรหรือสวนราชการได  
 

 
 

 
 

 
 

ระดับที่ 2 : แสดงสมรรถนะระดับที่ 1 และตั้งใจพัฒนา
ผูใตบังคับบัญชาใหมีศักยภาพ 

•  สามารถใหคําปรึกษาชี้แนะแนวทางในการพัฒนาหรือ
สงเสริมขอดีและปรับปรุงขอดอยใหลดลง 

•  ใหโอกาสผูใตบังคับบัญชาไดแสดงศักยภาพเพื่อสราง
ความมั่นใจในการปฏิบัติงาน 

ระดับที่ 3 : แสดงสมรรถนะระดับท่ี 2 และวางแผน
เพื่อใหโอกาสผูใตบังคับบัญชาแสดงความสามารถในการทํางาน 

•  วางแผนในการพัฒนาผูใตบังคับบัญชาทั้งในระยะสั้นและ
ระยะยาว 

• มอบหมายงานที่เหมาะสม รวมทั้งใหโอกาสผูใตบังคับบัญชา  
ที่จะไดรับการฝกอบรม หรือพัฒนาอยางสม่ําเสมอเพื่อสนับสนุนการ
เรียนรู 

•  มอบหมายหนาที่ความรับผิดชอบในระดับตัดสินใจให
ผูใตบังคับบัญชาเปนบางเรื่องเพื่อใหมีโอกาสริเริ่มสิ่งใหมๆ หรือบริหาร
จัดการดวยตนเอง 

ระดับที่ 4 : แสดงสมรรถนะระดับที่ 3 และสามารถชวยแกไข
ปญหาที่เปนอุปสรรคตอการพัฒนาศักยภาพของผูใตบังคับบัญชา 

•  สามารถปรับเปลี่ยนทัศนคติเดิมที่เปนปจจัยขัดขวางการ
พัฒนาศักยภาพของผูใตบังคับบัญชา 

•  สามารถเขาใจถึงสาเหตุแหงพฤติกรรมของแตละบุคคล 
เพื่อนํามาเปนปจจัยในการพัฒนาศักยภาพของผูใตบังคับบัญชาได 
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สมาชิกในกลุมหรือผูใตบังคับบัญชา อันเปนภาระหนาที่โดยตรงในการ
สอนงานของผูบังคับบัญชาในระดับนี้  
 
  ระดับที่  5  เปนการแสดงภาระหนาที่ ของผูบริหาร 
สวนราชการในภาพใหญหรือภาพรวม ทั้งนี้ เนื่องจาก ผูบริหารจะตอง
ทําใหสวนราชการมีระบบการสอนและการมอบหมายหนาที่ 
ความรับผิดชอบ ซึ่งมีลักษณะที่เปนการสอนอยางเปนระบบ ไมสอนเปน
รายบุคคล สมรรถนะของผูบริหารในระดับนี้จึงเปนการทํางานในระบบ 
มหภาคคือตองสรางและสนับสนุนใหมีการสอนงานในทุกระดับชั้น ใหมี
การมอบหมายหนาที่ความรับผิดชอบของผูใตบังคับบัญชาใหเหมาะสม 
อยางเปนระบบในสวนราชการ ซ่ึงศักยภาพหรือสมรรถนะของผูบริหาร
สวนราชการในระดับนี้ จะวัดไดจากผลของการสรางและสนับสนุน 
ใหมีวัฒนธรรมแหงการเรียนรูอยางตอเนื่องและจริงจังในสวนราชการ  
เมื่อวัฒนธรรมแหงการเรียนรูหยั่งรากลึกลงมากเพียงใด สมรรถนะของ
ผูบริหารในประการนี้ก็จะปรากฏใหเห็นเปนรูปธรรมมากขึ้นเพียงนั้น  

 
 

 
 

 
 

  ระดับที่ 3  เปนการแสดงสมรรถนะของผูนําองคกรหรือ
ผูบังคับบัญชาของสวนราชการในแตละระดับที่จะตองวางแผนเพื่อให
โอกาสสมาชิกในกลุมหรือผูใตบังคับบัญชาไดแสดงความสามารถ 
ท่ีจะปฏิบัติงานในหนาที่ความรับผิดชอบ การวางแผนในการพัฒนา
ดังกลาว เปนสิ่งที่พึงกระทําทั้งการวางแผนระยะสั้นเพื่อแกไขปญหา
เฉพาะหนา กับการวางแผนใหในระยะยาวดวยการมอบหมายงาน 
ที่มีความสําคัญ เหมาะสมกับความรูความสามารถของผูไดรับการ 
สอนงานและไดรับมอบหมายใหปฏิบัติงานในแตละเรื่อง แตละกิจกรรม 
นอกจากนั้น กระบวนการวางแผนที่จะใหผูใตบังคับบัญชาสามารถพัฒนา
ตนเองไดอยางตอเนื่อง ก็คือ การใหโอกาสเขารับการฝกอบรม เพื่อพัฒนา
กระบวนการในการเรียนรูอยางสม่ําเสมอ การมอบหมายงานสําคัญ         
ใหผูใตบังคับบัญชา คือ การใหโอกาสแสดงฝมือ ความรู ความสามารถ
และโอกาสในการตัดสินใจ รวมถึงโอกาสที่จะไดคิดริเริ่มสรางสรรค      
ส่ิงใหมๆ รวมทั้งการบริหารจัดการ การแกไขปญหาที่เกิดขึ้นดวยตนเอง 
 
  ระดับที่ 4  นอกเหนือจากการวางแผนเพื่อใหโอกาสแก
ผูใตบังคับบัญชาไดมีโอกาสแสดงความสามารถในการบริหารจัดการ
ดังกลาวแลว ผูนําองคกรหรือผูบริหารสวนราชการยังตองทําหนาที่
เสมือนเปนที่ ปรึกษาหรือ เปนพี่ เลี้ ย ง ใหแกสมาชิกในกลุ มหรือ
ผูใตบังคับบัญชาไดอีกดวย คือ ตองสามารถชวยแกไขปญหาหรือ
อุปสรรคทั้งปวงในการปฏิบัติหนาที่ ซ่ึงจะเปนปจจัยสกัดกั้นการพัฒนา
ศักยภาพ ทั้งนี้ โดยผูนําองคกรหรือผูบริหารสวนราชการจะตองมี
ศักยภาพที่สามารถปรับเปลี่ยนทัศนคติของสมาชิกในกลุมใหเปนไปใน
วิถีทางที่ถูกตองและตองสามารถเขาใจไดถึงสาเหตุแหงพฤติกรรมของ
สมาชิกในกลุมแตละคน และหาทางปรับพฤติกรรมเหลานั้น ซ่ึงอาจจะ
ตองกระทําดวยวิธีการที่แตกตางกันไป โดยมีเปาหมายที่จะพัฒนา
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สมาชิกในกลุมหรือผูใตบังคับบัญชา อันเปนภาระหนาที่โดยตรงในการ
สอนงานของผูบังคับบัญชาในระดับนี้  
 
  ระดับที่  5  เปนการแสดงภาระหนาที่ ของผูบริหาร 
สวนราชการในภาพใหญหรือภาพรวม ทั้งนี้ เนื่องจาก ผูบริหารจะตอง
ทําใหสวนราชการมีระบบการสอนและการมอบหมายหนาที่ 
ความรับผิดชอบ ซึ่งมีลักษณะที่เปนการสอนอยางเปนระบบ ไมสอนเปน
รายบุคคล สมรรถนะของผูบริหารในระดับนี้จึงเปนการทํางานในระบบ 
มหภาคคือตองสรางและสนับสนุนใหมีการสอนงานในทุกระดับชั้น ใหมี
การมอบหมายหนาที่ความรับผิดชอบของผูใตบังคับบัญชาใหเหมาะสม 
อยางเปนระบบในสวนราชการ ซ่ึงศักยภาพหรือสมรรถนะของผูบริหาร
สวนราชการในระดับนี้ จะวัดไดจากผลของการสรางและสนับสนุน 
ใหมีวัฒนธรรมแหงการเรียนรูอยางตอเนื่องและจริงจังในสวนราชการ  
เมื่อวัฒนธรรมแหงการเรียนรูหยั่งรากลึกลงมากเพียงใด สมรรถนะของ
ผูบริหารในประการนี้ก็จะปรากฏใหเห็นเปนรูปธรรมมากขึ้นเพียงนั้น  

 
 

 
 

 
 

  ระดับที่ 3  เปนการแสดงสมรรถนะของผูนําองคกรหรือ
ผูบังคับบัญชาของสวนราชการในแตละระดับที่จะตองวางแผนเพื่อให
โอกาสสมาชิกในกลุมหรือผูใตบังคับบัญชาไดแสดงความสามารถ 
ท่ีจะปฏิบัติงานในหนาที่ความรับผิดชอบ การวางแผนในการพัฒนา
ดังกลาว เปนสิ่งที่พึงกระทําทั้งการวางแผนระยะสั้นเพื่อแกไขปญหา
เฉพาะหนา กับการวางแผนใหในระยะยาวดวยการมอบหมายงาน 
ที่มีความสําคัญ เหมาะสมกับความรูความสามารถของผูไดรับการ 
สอนงานและไดรับมอบหมายใหปฏิบัติงานในแตละเรื่อง แตละกิจกรรม 
นอกจากนั้น กระบวนการวางแผนที่จะใหผูใตบังคับบัญชาสามารถพัฒนา
ตนเองไดอยางตอเนื่อง ก็คือ การใหโอกาสเขารับการฝกอบรม เพื่อพัฒนา
กระบวนการในการเรียนรูอยางสม่ําเสมอ การมอบหมายงานสําคัญ         
ใหผูใตบังคับบัญชา คือ การใหโอกาสแสดงฝมือ ความรู ความสามารถ
และโอกาสในการตัดสินใจ รวมถึงโอกาสที่จะไดคิดริเริ่มสรางสรรค      
ส่ิงใหมๆ รวมทั้งการบริหารจัดการ การแกไขปญหาที่เกิดขึ้นดวยตนเอง 
 
  ระดับที่ 4  นอกเหนือจากการวางแผนเพื่อใหโอกาสแก
ผูใตบังคับบัญชาไดมีโอกาสแสดงความสามารถในการบริหารจัดการ
ดังกลาวแลว ผูนําองคกรหรือผูบริหารสวนราชการยังตองทําหนาที่
เสมือนเปนที่ ปรึกษาหรือ เปนพี่ เลี้ ย ง ใหแกสมาชิกในกลุ มหรือ
ผูใตบังคับบัญชาไดอีกดวย คือ ตองสามารถชวยแกไขปญหาหรือ
อุปสรรคทั้งปวงในการปฏิบัติหนาที่ ซ่ึงจะเปนปจจัยสกัดกั้นการพัฒนา
ศักยภาพ ทั้งนี้ โดยผูนําองคกรหรือผูบริหารสวนราชการจะตองมี
ศักยภาพที่สามารถปรับเปล่ียนทัศนคติของสมาชิกในกลุมใหเปนไปใน
วิถีทางที่ถูกตองและตองสามารถเขาใจไดถึงสาเหตุแหงพฤติกรรมของ
สมาชิกในกลุมแตละคน และหาทางปรับพฤติกรรมเหลานั้น ซ่ึงอาจจะ
ตองกระทําดวยวิธีการที่แตกตางกันไป โดยมีเปาหมายที่จะพัฒนา
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บทสรุป 
 

สมรรถนะ อาจถือไดวาเปนเรื่องใหมในการบริหารทรัพยากร
บุคคลในราชการพลเรือน ดังนั้นการทําความเขาใจจึงเปนหัวใจสําหรับ
การนําไปใช ในราชการพลเรือนใชคําจํากัดความ สมรรถนะ วาหมายถึง 
คุณลักษณะเชิงพฤติกรรมที่เปนผลมาจากความรู ความสามารถ ทักษะ
และคุณลักษณะอื่นๆ ที่ทําใหบุคคลสรางผลงานไดโดดเดนในองคการ 
คูมือฉบับนี้ เปนการอธิบายรายละเอียดในการพิจารณาสมรรถนะ
ทางการบริหาร เพื่อใชเปนคูมือสําหรับประเมินและพัฒนาผูนําของ 
สวนราชการ  

 
นอกจากนี้แลว คูมือนี้ยังนําเสนอคําอธิบายหรือจุดเนนของแตละ

ระดับ เพื่อชวยทําใหผูบริหารสามารถนําไปใชพัฒนาตนเอง และบริหาร
ทรัพยากรบุคคลในราชการพลเรือนแบบอิงสมรรถนะไดอยางมี
ประสิทธิภาพและประสิทธิผลสูงสุดในภาคราชการพลเรือนตอไป 
 
 
 
 
 
 


