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ประเด.นย�ทธศาสตร�ท(* 1
ยกระด!บการให1บร�การแลี่ยนแะการ

ท+างานเพัฒนาระบบราชกา)*อตอบสนองควิชญ์ จิาดคาดหวิชญ์ จิ!ง
แลี่ยนแะควิชญ์ จิามต1องการของประชิงสมรรถนะ�าชิงสมรรถนะ�นท(*ม(
ควิชญ์ จิามสลี่ยนแ!บซับซ้อน หลากหลาย และเปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็ว���Ž硐氤䐮�⿄逘诂ᔹ壳⾑尻Đ�ⱀꬰ榧����leꬔ榧釼駠೨釼�樼榧ꫤ榧巨Ⴃ됴!บซับซ้อน หลากหลาย และเปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็ว���Ž硐氤䐮�⿄逘诂ᔹ壳⾑尻Đ�ⱀꬰ榧����leꬔ榧釼駠೨釼�樼榧ꫤ榧巨Ⴃ됴1อน หลี่ยนแากหลี่ยนแาย แลี่ยนแะ

เปลี่ยนแ(*ยนแปลี่ยนแงอย'างรวิชญ์ จิดเร.วิชญ์ จิ

ประเด.นย�ทธศาสตร�ท(* 4
สร1างระบบการก+าก!บด5แลี่ยนแตนเองท(*ด( 

เก�ดควิชญ์ จิามโปร'งใส ม!*นใจินดาประดิษฐ์� แลี่ยนแะ
สามารถตรวิชญ์ จิจินดาประดิษฐ์�สอบได1 รวิชญ์ จิมท!6งท+าให1
บ�คลี่ยนแากรปฏิบัติงานอย่างมีจิตสำนึก ความรับผิดชอบต่อต่นเอง ต่อประชาชน และต่อสังคมโดยรวม�敲歡∽瑳楲瑣•瑳汹㩥牷瑩ƀ�潭敤ஔ猆�บ!ต�งานอย'างม(จินดาประดิษฐ์��ตส+าน8ก 

ควิชญ์ จิามร!บผิดชอบต่อต่นเอง ต่อประชาชน และต่อสังคมโดยรวม�敲歡∽瑳楲瑣•瑳汹㩥牷瑩ƀ�潭敤ஔ猆猆ड़猆猆ݔ猆ڔ猆ٴ猆٘猆ـ猆֤猆Ӽ猆Ө猆Ӑ猆Ҽ猆Ҥ猆ŀ���ⶰಲ꧐ဪ��ᷠ�Ꮊ�Ꮊ쵈ᷴ͢Šᎄ틨̜͢ݓ璉ܲ쵈͢Ḍܲ쵈͢Ḙ�ดชิงสมรรถนะ�อบต'อต'นเอง ต'อ
ประชิงสมรรถนะ�าชิงสมรรถนะ�น แลี่ยนแะต'อส!งคมโดยรวิชญ์ จิม

ประเด.นย�ทธศาสตร�ท(* 3
ม�'งส5'การเป;นองค�การท(*ม(ข(ด

สมรรถนะส5ง บ�คลี่ยนแากรม(ควิชญ์ จิาม
พัฒนาระบบราชการ1อมแลี่ยนแะควิชญ์ จิามสามารถในการ
เร(ยนร51 ค�ดร�เร�*มเปลี่ยนแ(*ยนแปลี่ยนแงแลี่ยนแะ

ปร!บต!วิชญ์ จิได1อย'างเหมาะสมต'อ
สถานะการณ์ต่างๆ�六İ�坘㙟��i�com.sun.star.rendering.XCanvas::strokeTextureMappedPolyPolygon:@0,10:com.sun.star.rendering.XBitmapCanvas���������������������ต'างๆ

ประเด.นย�ทธศาสตร�ท(* 2
ปร!บร5ปแบบการท+างานให1ม(

ลี่ยนแ!กษณ์ต่างๆ�六İ�坘㙟��i�com.sun.star.rendering.XCanvas::strokeTextureMappedPolyPolygon:@0,10:com.sun.star.rendering.XBitmapCanvas��������������������ะเชิงสมรรถนะ��งบ5รณ์ต่างๆ�六İ�坘㙟��i�com.sun.star.rendering.XCanvas::strokeTextureMappedPolyPolygon:@0,10:com.sun.star.rendering.XBitmapCanvas��������������������าการ เก�ดการ
แสวิชญ์ จิงหาควิชญ์ จิามร'วิชญ์ จิมม)อแลี่ยนแะสร1าง
เคร)อข'ายก!บฝ่ายต่างๆ รวมทั้งเปิดให้ประชาชนเข้ามามีส่วนร่วม�䃗�䈃�䌟�䐮��������������������������������@ายต'างๆ รวิชญ์ จิมท!6ง

เปAดให1ประชิงสมรรถนะ�าชิงสมรรถนะ�นเข1ามาม(ส'วิชญ์ จินร'วิชญ์ จิม

สมรรถนะ (Competency)



การพัฒนาระบบราชกา!ฒนาค�ณ์ต่างๆ�六İ�坘㙟��i�com.sun.star.rendering.XCanvas::strokeTextureMappedPolyPolygon:@0,10:com.sun.star.rendering.XBitmapCanvas��������������������ภาพัฒนาระบบราชกาการบร�หารจินดาประดิษฐ์�!ดการสมรรถนะ (Competency)

แนวิชญ์ จิค�ดการบร�หารจินดาประดิษฐ์�!ดการเชิงสมรรถนะ��งค�ณ์ต่างๆ�六İ�坘㙟��i�com.sun.star.rendering.XCanvas::strokeTextureMappedPolyPolygon:@0,10:com.sun.star.rendering.XBitmapCanvas��������������������ภาพัฒนาระบบราชกาท(* 
Baldrige ค�ดค1นน!6นม(ควิชญ์ จิามโดดเด'นอย5'ท(*
การบ5รณ์ต่างๆ�六İ�坘㙟��i�com.sun.star.rendering.XCanvas::strokeTextureMappedPolyPolygon:@0,10:com.sun.star.rendering.XBitmapCanvas��������������������าการแนวิชญ์ จิค�ดด1านการบร�หาร
จินดาประดิษฐ์�!ดการให1อย5'รวิชญ์ จิมก!นได1อย'างเหมาะสม
แลี่ยนแะท+าให1เห.นควิชญ์ จิามเชิงสมรรถนะ�)*อมโยงในภาพัฒนาระบบราชการวิชญ์ จิม
ได1อย'างชิงสมรรถนะ�!ดเจินดาประดิษฐ์�น ด!งน!6นการน+าไปประย�กต�
ใชิงสมรรถนะ�1เพัฒนาระบบราชกา)*อการบร�หารจินดาประดิษฐ์�!ดการจินดาประดิษฐ์�ร�งๆก.จินดาประดิษฐ์�ะง'าย
แลี่ยนแะราบร)*น

ด1งน!6นผิดชอบต่อต่นเอง ต่อประชาชน และต่อสังคมโดยรวม�敲歡∽瑳楲瑣•瑳汹㩥牷瑩ƀ�潭敤ஔ猆猆ड़猆猆ݔ猆ڔ猆ٴ猆٘猆ـ猆֤猆Ӽ猆Ө猆Ӑ猆Ҽ猆Ҥ猆ŀ���ⶰಲ꧐ဪ��ᷠ�Ꮊ�Ꮊ쵈ᷴ͢Šᎄ틨̜͢ݓ璉ܲ쵈͢Ḍܲ쵈͢Ḙ51ท(*จินดาประดิษฐ์�ะน+าเอาแนวิชญ์ จิค�ดการบร�หาร
จินดาประดิษฐ์�!ดการเชิงสมรรถนะ��งค�ณ์ต่างๆ�六İ�坘㙟��i�com.sun.star.rendering.XCanvas::strokeTextureMappedPolyPolygon:@0,10:com.sun.star.rendering.XBitmapCanvas��������������������ภาพัฒนาระบบราชกาแบบบ5รณ์ต่างๆ�六İ�坘㙟��i�com.sun.star.rendering.XCanvas::strokeTextureMappedPolyPolygon:@0,10:com.sun.star.rendering.XBitmapCanvas��������������������าการน(6ไป
ใชิงสมรรถนะ�1ได1อย'างม(ประส�ทธ�ภาพัฒนาระบบราชกาน!6นจินดาประดิษฐ์�ะต1อง
เข1าใจินดาประดิษฐ์�สาระของแต'ลี่ยนแะส'วิชญ์ จินแลี่ยนแะควิชญ์ จิามเชิงสมรรถนะ�(*อม
โยงท!6งหมดให1ได1ก'อน



ควิชญ์ จิามเ ชิงสมรรถนะ�)*อมโยงระหวิชญ์ จิ'างสมรรถนะก!บการพัฒนาระบบราชกา!ฒนาค�ณ์ต่างๆ�六İ�坘㙟��i�com.sun.star.rendering.XCanvas::strokeTextureMappedPolyPolygon:@0,10:com.sun.star.rendering.XBitmapCanvas��������������������ภาพัฒนาระบบราชกาการบร�หารจินดาประดิษฐ์�!ดการสมรรถนะ (Competency)

หมวิชญ์ จิด 1 การน+าองค�กร

หมวิชญ์ จิด 2 การวิชญ์ จิางแผิดชอบต่อต่นเอง ต่อประชาชน และต่อสังคมโดยรวม�敲歡∽瑳楲瑣•瑳汹㩥牷瑩ƀ�潭敤ஔ猆猆ड़猆猆ݔ猆ڔ猆ٴ猆٘猆ـ猆֤猆Ӽ猆Ө猆Ӑ猆Ҽ猆Ҥ猆ŀ���ⶰಲ꧐ဪ��ᷠ�Ꮊ�Ꮊ쵈ᷴ͢Šᎄ틨̜͢ݓ璉ܲ쵈͢Ḍܲ쵈͢Ḙนย�ทธศาสตร� แลี่ยนแะกลี่ยนแย�ทธ�

หมวิชญ์ จิด 3 ผิดชอบต่อต่นเอง ต่อประชาชน และต่อสังคมโดยรวม�敲歡∽瑳楲瑣•瑳汹㩥牷瑩ƀ�潭敤ஔ猆猆ड़猆猆ݔ猆ڔ猆ٴ猆٘猆ـ猆֤猆Ӽ猆Ө猆Ӑ猆Ҽ猆Ҥ猆ŀ���ⶰಲ꧐ဪ��ᷠ�Ꮊ�Ꮊ쵈ᷴ͢Šᎄ틨̜͢ݓ璉ܲ쵈͢Ḍܲ쵈͢Ḙ51ร!บบร�การ แลี่ยนแะ ผิดชอบต่อต่นเอง ต่อประชาชน และต่อสังคมโดยรวม�敲歡∽瑳楲瑣•瑳汹㩥牷瑩ƀ�潭敤ஔ猆猆ड़猆猆ݔ猆ڔ猆ٴ猆٘猆ـ猆֤猆Ӽ猆Ө猆Ӑ猆Ҽ猆Ҥ猆ŀ���ⶰಲ꧐ဪ��ᷠ�Ꮊ�Ꮊ쵈ᷴ͢Šᎄ틨̜͢ݓ璉ܲ쵈͢Ḍܲ쵈͢Ḙ51ม(ส'วิชญ์ จินได1ส'วิชญ์ จินเส(ย

หมวิชญ์ จิด 4 การวิชญ์ จิ!ด วิชญ์ จิ�เคราะห� การจินดาประดิษฐ์�!ดการควิชญ์ จิามร51

หมวิชญ์ จิด 5 ทร!พัฒนาระบบราชกายากรมน�ษย�

หมวิชญ์ จิด 6 การจินดาประดิษฐ์�!ดการกระบวิชญ์ จินการ

หมวิชญ์ จิด 7 ผิดชอบต่อต่นเอง ต่อประชาชน และต่อสังคมโดยรวม�敲歡∽瑳楲瑣•瑳汹㩥牷瑩ƀ�潭敤ஔ猆猆ड़猆猆ݔ猆ڔ猆ٴ猆٘猆ـ猆֤猆Ӽ猆Ө猆Ӑ猆Ҽ猆Ҥ猆ŀ���ⶰಲ꧐ဪ��ᷠ�Ꮊ�Ꮊ쵈ᷴ͢Šᎄ틨̜͢ݓ璉ܲ쵈͢Ḍܲ쵈͢Ḙลี่ยนแลี่ยนแ!พัฒนาระบบราชกาธ�การด+าเน�นการ

วิชญ์ จิ�ส!ยท!ศน� ค'าน�ยม ท�ศทาง การก+าก!บด5แลี่ยนแท(*ด( การร!บผิดชอบต่อต่นเอง ต่อประชาชน และต่อสังคมโดยรวม�敲歡∽瑳楲瑣•瑳汹㩥牷瑩ƀ�潭敤ஔ猆猆ड़猆猆ݔ猆ڔ猆ٴ猆٘猆ـ猆֤猆Ӽ猆Ө猆Ӑ猆Ҽ猆Ҥ猆ŀ���ⶰಲ꧐ဪ��ᷠ�Ꮊ�Ꮊ쵈ᷴ͢Šᎄ틨̜͢ݓ璉ܲ쵈͢Ḍܲ쵈͢Ḙ�ด
ชิงสมรรถนะ�อบต'อส!งคม การทบทวิชญ์ จินปร!บปร�ง

เปXาประสงค�เชิงสมรรถนะ��งย�ทธศาสตร� กรอบเวิชญ์ จิลี่ยนแาท+างาน
กลี่ยนแย�ทธ�การด+าเน�นการ การคาดการณ์ต่างๆ�六İ�坘㙟��i�com.sun.star.rendering.XCanvas::strokeTextureMappedPolyPolygon:@0,10:com.sun.star.rendering.XBitmapCanvas���������������������ผิดชอบต่อต่นเอง ต่อประชาชน และต่อสังคมโดยรวม�敲歡∽瑳楲瑣•瑳汹㩥牷瑩ƀ�潭敤ஔ猆猆ड़猆猆ݔ猆ڔ猆ٴ猆٘猆ـ猆֤猆Ӽ猆Ө猆Ӑ猆Ҽ猆Ҥ猆ŀ���ⶰಲ꧐ဪ��ᷠ�Ꮊ�Ꮊ쵈ᷴ͢Šᎄ틨̜͢ݓ璉ܲ쵈͢Ḍܲ쵈͢Ḙลี่ยนแ

กลี่ยนแ�'มผิดชอบต่อต่นเอง ต่อประชาชน และต่อสังคมโดยรวม�敲歡∽瑳楲瑣•瑳汹㩥牷瑩ƀ�潭敤ஔ猆猆ड़猆猆ݔ猆ڔ猆ٴ猆٘猆ـ猆֤猆Ӽ猆Ө猆Ӑ猆Ҽ猆Ҥ猆ŀ���ⶰಲ꧐ဪ��ᷠ�Ꮊ�Ꮊ쵈ᷴ͢Šᎄ틨̜͢ݓ璉ܲ쵈͢Ḍܲ쵈͢Ḙ51ม(สวิชญ์ จิ'นได1ส'วิชญ์ จินเส(ยแลี่ยนแะผิดชอบต่อต่นเอง ต่อประชาชน และต่อสังคมโดยรวม�敲歡∽瑳楲瑣•瑳汹㩥牷瑩ƀ�潭敤ஔ猆猆ड़猆猆ݔ猆ڔ猆ٴ猆٘猆ـ猆֤猆Ӽ猆Ө猆Ӑ猆Ҽ猆Ҥ猆ŀ���ⶰಲ꧐ဪ��ᷠ�Ꮊ�Ꮊ쵈ᷴ͢Šᎄ틨̜͢ݓ璉ܲ쵈͢Ḍܲ쵈͢Ḙ51ร!บบร�การ
การเร(ยนร51 ควิชญ์ จิามส!มพัฒนาระบบราชกา!นธ� ควิชญ์ จิามพัฒนาระบบราชกา8งพัฒนาระบบราชกาอใจินดาประดิษฐ์�

การวิชญ์ จิ!ดผิดชอบต่อต่นเอง ต่อประชาชน และต่อสังคมโดยรวม�敲歡∽瑳楲瑣•瑳汹㩥牷瑩ƀ�潭敤ஔ猆猆ड़猆猆ݔ猆ڔ猆ٴ猆٘猆ـ猆֤猆Ӽ猆Ө猆Ӑ猆Ҽ猆Ҥ猆ŀ���ⶰಲ꧐ဪ��ᷠ�Ꮊ�Ꮊ쵈ᷴ͢Šᎄ틨̜͢ݓ璉ܲ쵈͢Ḍܲ쵈͢Ḙลี่ยนแแลี่ยนแะการวิชญ์ จิ�เคราะห�ผิดชอบต่อต่นเอง ต่อประชาชน และต่อสังคมโดยรวม�敲歡∽瑳楲瑣•瑳汹㩥牷瑩ƀ�潭敤ஔ猆猆ड़猆猆ݔ猆ڔ猆ٴ猆٘猆ـ猆֤猆Ӽ猆Ө猆Ӑ猆Ҽ猆Ҥ猆ŀ���ⶰಲ꧐ဪ��ᷠ�Ꮊ�Ꮊ쵈ᷴ͢Šᎄ틨̜͢ݓ璉ܲ쵈͢Ḍܲ쵈͢Ḙลี่ยนแการด+าเน�นการ ควิชญ์ จิาม
พัฒนาระบบราชการ1อมของ IS แลี่ยนแะการจินดาประดิษฐ์�!ดการควิชญ์ จิามร51

การบร�หารงานบ�คคลี่ยนแ การพัฒนาระบบราชกา!ฒนาบ�คลี่ยนแากร การสร1าง
บรรยากาศในการท+างาน ควิชญ์ จิามพัฒนาระบบราชกา8งพัฒนาระบบราชกาอใจินดาประดิษฐ์�

กระบวิชญ์ จินการท(*สร1างค�ณ์ต่างๆ�六İ�坘㙟��i�com.sun.star.rendering.XCanvas::strokeTextureMappedPolyPolygon:@0,10:com.sun.star.rendering.XBitmapCanvas��������������������ค'า กระบวิชญ์ จินการสน!บสน�น การ
ออกแบบ การควิชญ์ จิบค�ม

ประส�ทธ�ผิดชอบต่อต่นเอง ต่อประชาชน และต่อสังคมโดยรวม�敲歡∽瑳楲瑣•瑳汹㩥牷瑩ƀ�潭敤ஔ猆猆ड़猆猆ݔ猆ڔ猆ٴ猆٘猆ـ猆֤猆Ӽ猆Ө猆Ӑ猆Ҽ猆Ҥ猆ŀ���ⶰಲ꧐ဪ��ᷠ�Ꮊ�Ꮊ쵈ᷴ͢Šᎄ틨̜͢ݓ璉ܲ쵈͢Ḍܲ쵈͢Ḙลี่ยนแ/ภาพัฒนาระบบราชกา ค�ณ์ต่างๆ�六İ�坘㙟��i�com.sun.star.rendering.XCanvas::strokeTextureMappedPolyPolygon:@0,10:com.sun.star.rendering.XBitmapCanvas��������������������ภาพัฒนาระบบราชกาการบร�การ การพัฒนาระบบราชกา!ฒนา

วิชญ์ จิ�ส!ยท!ศน�

เปXาหมาย

ค'าน�ยม

ตลี่ยนแาด ขอบเขต

ผิดชอบต่อต่นเอง ต่อประชาชน และต่อสังคมโดยรวม�敲歡∽瑳楲瑣•瑳汹㩥牷瑩ƀ�潭敤ஔ猆猆ड़猆猆ݔ猆ڔ猆ٴ猆٘猆ـ猆֤猆Ӽ猆Ө猆Ӑ猆Ҽ猆Ҥ猆ŀ���ⶰಲ꧐ဪ��ᷠ�Ꮊ�Ꮊ쵈ᷴ͢Šᎄ틨̜͢ݓ璉ܲ쵈͢Ḍܲ쵈͢Ḙ51ม(ส'วิชญ์ จิน
ได1เส(ย

บร�การ

Stakeholders Analysis

Branding Model

Value Chain

Balanced Scorecard

SECI Model

Risk Analysis (COSO Model)

Competency Model
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SWOT Analysis



ควิชญ์ จิามเ ชิงสมรรถนะ�)*อมโยงระหวิชญ์ จิ'างสมรรถนะก!บการพัฒนาระบบราชกา!ฒนาค�ณ์ต่างๆ�六İ�坘㙟��i�com.sun.star.rendering.XCanvas::strokeTextureMappedPolyPolygon:@0,10:com.sun.star.rendering.XBitmapCanvas��������������������ภาพัฒนาระบบราชกาการบร�หารจินดาประดิษฐ์�!ดการสมรรถนะ (Competency)

ในการบร�หารจินดาประดิษฐ์�!ดการเชิงสมรรถนะ��งย�ทธศาสตร�น!6น ผิดชอบต่อต่นเอง ต่อประชาชน และต่อสังคมโดยรวม�敲歡∽瑳楲瑣•瑳汹㩥牷瑩ƀ�潭敤ஔ猆猆ड़猆猆ݔ猆ڔ猆ٴ猆٘猆ـ猆֤猆Ӽ猆Ө猆Ӑ猆Ҽ猆Ҥ猆ŀ���ⶰಲ꧐ဪ��ᷠ�Ꮊ�Ꮊ쵈ᷴ͢Šᎄ틨̜͢ݓ璉ܲ쵈͢Ḍܲ쵈͢Ḙ51บร�หารแลี่ยนแะผิดชอบต่อต่นเอง ต่อประชาชน และต่อสังคมโดยรวม�敲歡∽瑳楲瑣•瑳汹㩥牷瑩ƀ�潭敤ஔ猆猆ड़猆猆ݔ猆ڔ猆ٴ猆٘猆ـ猆֤猆Ӽ猆Ө猆Ӑ猆Ҽ猆Ҥ猆ŀ���ⶰಲ꧐ဪ��ᷠ�Ꮊ�Ꮊ쵈ᷴ͢Šᎄ틨̜͢ݓ璉ܲ쵈͢Ḍܲ쵈͢Ḙ51
ปฏิบัติงานอย่างมีจิตสำนึก ความรับผิดชอบต่อต่นเอง ต่อประชาชน และต่อสังคมโดยรวม�敲歡∽瑳楲瑣•瑳汹㩥牷瑩ƀ�潭敤ஔ猆�บ!ต�การจินดาประดิษฐ์�ะต1องเข1าใจินดาประดิษฐ์�องค�ประกอบแต'ลี่ยนแะส'วิชญ์ จิน แลี่ยนแะจินดาประดิษฐ์�ะต1อง
เข1าใจินดาประดิษฐ์�ถ8งควิชญ์ จิามเชิงสมรรถนะ�)*อมโยงของแต'ลี่ยนแะองค�ประกอบอย'างชิงสมรรถนะ�!ดเจินดาประดิษฐ์�น 
เพัฒนาระบบราชการาะวิชญ์ จิ'าแต'ลี่ยนแะองค�ประกอบม(ควิชญ์ จิามหมายเฉพัฒนาระบบราชกาาะแลี่ยนแะม(ควิชญ์ จิาม
ส+าค!ญ์ จินดาประต'อการบร�หารจินดาประดิษฐ์�!ดการท(*แตกต'างก!น การวิชญ์ จิางแผิดชอบต่อต่นเอง ต่อประชาชน และต่อสังคมโดยรวม�敲歡∽瑳楲瑣•瑳汹㩥牷瑩ƀ�潭敤ஔ猆猆ड़猆猆ݔ猆ڔ猆ٴ猆٘猆ـ猆֤猆Ӽ猆Ө猆Ӑ猆Ҽ猆Ҥ猆ŀ���ⶰಲ꧐ဪ��ᷠ�Ꮊ�Ꮊ쵈ᷴ͢Šᎄ틨̜͢ݓ璉ܲ쵈͢Ḍܲ쵈͢Ḙนเชิงสมรรถนะ��ง
ย�ทธศาสตร�ท(*ด(ค)อการก+าหนดแลี่ยนแะวิชญ์ จิางองค�ประกอบต'างๆให1
สอดร!บก!นอย'างสมด�ลี่ยนแ



ควิชญ์ จิามเ ชิงสมรรถนะ�)*อมโยงระหวิชญ์ จิ'างสมรรถนะก!บการพัฒนาระบบราชกา!ฒนาค�ณ์ต่างๆ�六İ�坘㙟��i�com.sun.star.rendering.XCanvas::strokeTextureMappedPolyPolygon:@0,10:com.sun.star.rendering.XBitmapCanvas��������������������ภาพัฒนาระบบราชกาการบร�หารจินดาประดิษฐ์�!ดการสมรรถนะ (Competency)

การพัฒนาระบบราชกา!ฒนาค�ณ์ต่างๆ�六İ�坘㙟��i�com.sun.star.rendering.XCanvas::strokeTextureMappedPolyPolygon:@0,10:com.sun.star.rendering.XBitmapCanvas��������������������ภาพัฒนาระบบราชกาการบร�หาร
จินดาประดิษฐ์�!ดการขององค�การท!6งภาคร!ฐ์�у���㿰乴������style:fon
แลี่ยนแะภาคเอกชิงสมรรถนะ�นจินดาประดิษฐ์�ะเก(*ยวิชญ์ จิข1องก!บ
การพัฒนาระบบราชกา!ฒนาทร!พัฒนาระบบราชกายากรบ�คคลี่ยนแ ม(
การพัฒนาระบบราชกา!ฒนาข(ดสมรรถนะของบ�ค
คลี่ยนแากรให1สอดคลี่ยนแ1องก!บ
เปXาประสงค�เชิงสมรรถนะ��งย�ทธ�ศาสตร�ของ
องค�การ

วิชญ์ จิ�ส!ยท!ศน�องค�การ

เปXาประสงค�เชิงสมรรถนะ��งย�ทธศาสตร�

แผิดชอบต่อต่นเอง ต่อประชาชน และต่อสังคมโดยรวม�敲歡∽瑳楲瑣•瑳汹㩥牷瑩ƀ�潭敤ஔ猆猆ड़猆猆ݔ猆ڔ猆ٴ猆٘猆ـ猆֤猆Ӽ猆Ө猆Ӑ猆Ҽ猆Ҥ猆ŀ���ⶰಲ꧐ဪ��ᷠ�Ꮊ�Ꮊ쵈ᷴ͢Šᎄ틨̜͢ݓ璉ܲ쵈͢Ḍܲ쵈͢Ḙนกลี่ยนแย�ทธ�ขององค�การแผิดชอบต่อต่นเอง ต่อประชาชน และต่อสังคมโดยรวม�敲歡∽瑳楲瑣•瑳汹㩥牷瑩ƀ�潭敤ஔ猆猆ड़猆猆ݔ猆ڔ猆ٴ猆٘猆ـ猆֤猆Ӽ猆Ө猆Ӑ猆Ҽ猆Ҥ猆ŀ���ⶰಲ꧐ဪ��ᷠ�Ꮊ�Ꮊ쵈ᷴ͢Šᎄ틨̜͢ݓ璉ܲ쵈͢Ḍܲ쵈͢Ḙนกลี่ยนแย�ทธ�ขององค�การ

แผิดชอบต่อต่นเอง ต่อประชาชน และต่อสังคมโดยรวม�敲歡∽瑳楲瑣•瑳汹㩥牷瑩ƀ�潭敤ஔ猆猆ड़猆猆ݔ猆ڔ猆ٴ猆٘猆ـ猆֤猆Ӽ猆Ө猆Ӑ猆Ҽ猆Ҥ猆ŀ���ⶰಲ꧐ဪ��ᷠ�Ꮊ�Ꮊ쵈ᷴ͢Šᎄ틨̜͢ݓ璉ܲ쵈͢Ḍܲ쵈͢Ḙนกลี่ยนแย�ทธ�การบร�หารทร!พัฒนาระบบราชกายากรบ�คคลี่ยนแ

หมวิชญ์ จิด 1 : การน+าองค�กร

หมวิชญ์ จิด 2 : การวิชญ์ จิางแผิดชอบต่อต่นเอง ต่อประชาชน และต่อสังคมโดยรวม�敲歡∽瑳楲瑣•瑳汹㩥牷瑩ƀ�潭敤ஔ猆猆ड़猆猆ݔ猆ڔ猆ٴ猆٘猆ـ猆֤猆Ӽ猆Ө猆Ӑ猆Ҽ猆Ҥ猆ŀ���ⶰಲ꧐ဪ��ᷠ�Ꮊ�Ꮊ쵈ᷴ͢Šᎄ틨̜͢ݓ璉ܲ쵈͢Ḍܲ쵈͢Ḙนกลี่ยนแย�ทธ�

หมวิชญ์ จิด 2 : การวิชญ์ จิางแผิดชอบต่อต่นเอง ต่อประชาชน และต่อสังคมโดยรวม�敲歡∽瑳楲瑣•瑳汹㩥牷瑩ƀ�潭敤ஔ猆猆ड़猆猆ݔ猆ڔ猆ٴ猆٘猆ـ猆֤猆Ӽ猆Ө猆Ӑ猆Ҽ猆Ҥ猆ŀ���ⶰಲ꧐ဪ��ᷠ�Ꮊ�Ꮊ쵈ᷴ͢Šᎄ틨̜͢ݓ璉ܲ쵈͢Ḍܲ쵈͢Ḙนกลี่ยนแย�ทธ�

หมวิชญ์ จิด 5 : การม�'งเน1นบ�คคลี่ยนแ
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การพัฒนาระบบราชกา!ฒนาค�ณ์ต่างๆ�六İ�坘㙟��i�com.sun.star.rendering.XCanvas::strokeTextureMappedPolyPolygon:@0,10:com.sun.star.rendering.XBitmapCanvas��������������������ภาพัฒนาระบบราชกาการบร�หารขององค�การน!6นจินดาประดิษฐ์�ะต1องม(
การน+าแผิดชอบต่อต่นเอง ต่อประชาชน และต่อสังคมโดยรวม�敲歡∽瑳楲瑣•瑳汹㩥牷瑩ƀ�潭敤ஔ猆猆ड़猆猆ݔ猆ڔ猆ٴ猆٘猆ـ猆֤猆Ӽ猆Ө猆Ӑ猆Ҽ猆Ҥ猆ŀ���ⶰಲ꧐ဪ��ᷠ�Ꮊ�Ꮊ쵈ᷴ͢Šᎄ틨̜͢ݓ璉ܲ쵈͢Ḍܲ쵈͢Ḙนย�ทธศาสตร�ไปส5'การปฏิบัติงานอย่างมีจิตสำนึก ความรับผิดชอบต่อต่นเอง ต่อประชาชน และต่อสังคมโดยรวม�敲歡∽瑳楲瑣•瑳汹㩥牷瑩ƀ�潭敤ஔ猆�บ!ต�อย'างแท1จินดาประดิษฐ์�ร�ง โดย
จินดาประดิษฐ์�ะต1องม(การถ'ายทอดต!วิชญ์ จิชิงสมรรถนะ�(6วิชญ์ จิ!ดแลี่ยนแะเปXาหมายระด!บองค�กรลี่ยนแง
ไปส5'ระด!บหน'วิชญ์ จิยงาน (ส+าน!ก/กอง) แลี่ยนแะระด!บบ�คคลี่ยนแ (IPA) 
ซับซ้อน หลากหลาย และเปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็ว���Ž硐氤䐮�⿄逘诂ᔹ壳⾑尻Đ�ⱀꬰ榧����leꬔ榧釼駠೨釼�樼榧ꫤ榧巨Ⴃ됴8*งต1องค+าน8งถ8งการจินดาประดิษฐ์�!ดท+าค+าร!บรอง แผิดชอบต่อต่นเอง ต่อประชาชน และต่อสังคมโดยรวม�敲歡∽瑳楲瑣•瑳汹㩥牷瑩ƀ�潭敤ஔ猆猆ड़猆猆ݔ猆ڔ猆ٴ猆٘猆ـ猆֤猆Ӽ猆Ө猆Ӑ猆Ҽ猆Ҥ猆ŀ���ⶰಲ꧐ဪ��ᷠ�Ꮊ�Ꮊ쵈ᷴ͢Šᎄ틨̜͢ݓ璉ܲ쵈͢Ḍܲ쵈͢Ḙนการข!บเคลี่ยนแ)*อน
ระด!บหน'วิชญ์ จิยงานแลี่ยนแะระด!บบ�คคลี่ยนแ ตลี่ยนแอดจินดาประดิษฐ์�นการต�ดตาม
ประเม�นผิดชอบต่อต่นเอง ต่อประชาชน และต่อสังคมโดยรวม�敲歡∽瑳楲瑣•瑳汹㩥牷瑩ƀ�潭敤ஔ猆猆ड़猆猆ݔ猆ڔ猆ٴ猆٘猆ـ猆֤猆Ӽ猆Ө猆Ӑ猆Ҽ猆Ҥ猆ŀ���ⶰಲ꧐ဪ��ᷠ�Ꮊ�Ꮊ쵈ᷴ͢Šᎄ틨̜͢ݓ璉ܲ쵈͢Ḍܲ쵈͢Ḙลี่ยนแแลี่ยนแะมาตรการจินดาประดิษฐ์�!ดสรรส�*งจินดาประดิษฐ์�5งใจินดาประดิษฐ์�
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• การก+าหนด        
ค�ณ์ต่างๆ�六İ�坘㙟��i�com.sun.star.rendering.XCanvas::strokeTextureMappedPolyPolygon:@0,10:com.sun.star.rendering.XBitmapCanvas�������������������� ลี่ยนแ!กษณ์ต่างๆ�六İ�坘㙟��i�com.sun.star.rendering.XCanvas::strokeTextureMappedPolyPolygon:@0,10:com.sun.star.rendering.XBitmapCanvas��������������������ะแลี่ยนแะ
ท!กษะท(*จินดาประดิษฐ์�+าเป;น

• การสรรหาวิชญ์ จิ'าจินดาประดิษฐ์�1าง
การส)บทอด
ต+าแหน'ง

หมวิชญ์ จิด 5 การม�'งเน1นทร!พัฒนาระบบราชกายากรบ�คคลี่ยนแหมวิชญ์ จิด 5 การม�'งเน1นทร!พัฒนาระบบราชกายากรบ�คคลี่ยนแ

ก. การจินดาประดิษฐ์�!ดระบบ
บร�หารงาน บ�คคลี่ยนแ
ก. การจินดาประดิษฐ์�!ดระบบ

บร�หารงาน บ�คคลี่ยนแ

5.1 ระบบบร�หารงานบ�คคลี่ยนแ5.1 ระบบบร�หารงานบ�คคลี่ยนแ

ค. การจินดาประดิษฐ์�1างงาน      
 แลี่ยนแะควิชญ์ จิามก1าวิชญ์ จิหน1า

ในการงาน

ค. การจินดาประดิษฐ์�1างงาน      
 แลี่ยนแะควิชญ์ จิามก1าวิชญ์ จิหน1า

ในการงาน

ข. ระบบการ
ประเม�นผิดชอบต่อต่นเอง ต่อประชาชน และต่อสังคมโดยรวม�敲歡∽瑳楲瑣•瑳汹㩥牷瑩ƀ�潭敤ஔ猆猆ड़猆猆ݔ猆ڔ猆ٴ猆٘猆ـ猆֤猆Ӽ猆Ө猆Ӑ猆Ҽ猆Ҥ猆ŀ���ⶰಲ꧐ဪ��ᷠ�Ꮊ�Ꮊ쵈ᷴ͢Šᎄ틨̜͢ݓ璉ܲ쵈͢Ḍܲ쵈͢Ḙลี่ยนแการ
ปฏิบัติงานอย่างมีจิตสำนึก ความรับผิดชอบต่อต่นเอง ต่อประชาชน และต่อสังคมโดยรวม�敲歡∽瑳楲瑣•瑳汹㩥牷瑩ƀ�潭敤ஔ猆�บ!ต�งานของ

บ�คลี่ยนแากร

ข. ระบบการ
ประเม�นผิดชอบต่อต่นเอง ต่อประชาชน และต่อสังคมโดยรวม�敲歡∽瑳楲瑣•瑳汹㩥牷瑩ƀ�潭敤ஔ猆猆ड़猆猆ݔ猆ڔ猆ٴ猆٘猆ـ猆֤猆Ӽ猆Ө猆Ӑ猆Ҽ猆Ҥ猆ŀ���ⶰಲ꧐ဪ��ᷠ�Ꮊ�Ꮊ쵈ᷴ͢Šᎄ틨̜͢ݓ璉ܲ쵈͢Ḍܲ쵈͢Ḙลี่ยนแการ
ปฏิบัติงานอย่างมีจิตสำนึก ความรับผิดชอบต่อต่นเอง ต่อประชาชน และต่อสังคมโดยรวม�敲歡∽瑳楲瑣•瑳汹㩥牷瑩ƀ�潭敤ஔ猆�บ!ต�งานของ

บ�คลี่ยนแากร
ก. สภาพัฒนาระบบราชกาแวิชญ์ จิดลี่ยนแ1อม ใน

การท+างาน

ก. สภาพัฒนาระบบราชกาแวิชญ์ จิดลี่ยนแ1อม ใน

การท+างาน

ข. การให1การ
สน!บสน�นแลี่ยนแะสร1าง
ควิชญ์ จิามพัฒนาระบบราชกา8งพัฒนาระบบราชกาอใจินดาประดิษฐ์�แก'

บ�คลี่ยนแากร

ข. การให1การ
สน!บสน�นแลี่ยนแะสร1าง
ควิชญ์ จิามพัฒนาระบบราชกา8งพัฒนาระบบราชกาอใจินดาประดิษฐ์�แก'

บ�คลี่ยนแากร

ก. การศ8กษา การฝ่ายต่างๆ รวมทั้งเปิดให้ประชาชนเข้ามามีส่วนร่วม�䃗�䈃�䌟�䐮��������������������������������lก อบรม
แลี่ยนแะการพัฒนาระบบราชกา!ฒนาบ�คลี่ยนแากร

ก. การศ8กษา การฝ่ายต่างๆ รวมทั้งเปิดให้ประชาชนเข้ามามีส่วนร่วม�䃗�䈃�䌟�䐮��������������������������������lก อบรม
แลี่ยนแะการพัฒนาระบบราชกา!ฒนาบ�คลี่ยนแากร

5.2 การเร(ยนร51ของบ�คลี่ยนแากรแลี่ยนแะ
การสร1างแรงจินดาประดิษฐ์�5งใจินดาประดิษฐ์�

5.2 การเร(ยนร51ของบ�คลี่ยนแากรแลี่ยนแะ
การสร1างแรงจินดาประดิษฐ์�5งใจินดาประดิษฐ์�

5.3 ควิชญ์ จิามผิดชอบต่อต่นเอง ต่อประชาชน และต่อสังคมโดยรวม�敲歡∽瑳楲瑣•瑳汹㩥牷瑩ƀ�潭敤ஔ猆猆ड़猆猆ݔ猆ڔ猆ٴ猆٘猆ـ猆֤猆Ӽ猆Ө猆Ӑ猆Ҽ猆Ҥ猆ŀ���ⶰಲ꧐ဪ��ᷠ�Ꮊ�Ꮊ쵈ᷴ͢Šᎄ틨̜͢ݓ璉ܲ쵈͢Ḍܲ쵈͢Ḙาส�กแลี่ยนแะ
ควิชญ์ จิามพัฒนาระบบราชกา8งพัฒนาระบบราชกาอใจินดาประดิษฐ์�ของบ�คลี่ยนแากร
5.3 ควิชญ์ จิามผิดชอบต่อต่นเอง ต่อประชาชน และต่อสังคมโดยรวม�敲歡∽瑳楲瑣•瑳汹㩥牷瑩ƀ�潭敤ஔ猆猆ड़猆猆ݔ猆ڔ猆ٴ猆٘猆ـ猆֤猆Ӽ猆Ө猆Ӑ猆Ҽ猆Ҥ猆ŀ���ⶰಲ꧐ဪ��ᷠ�Ꮊ�Ꮊ쵈ᷴ͢Šᎄ틨̜͢ݓ璉ܲ쵈͢Ḍܲ쵈͢Ḙาส�กแลี่ยนแะ
ควิชญ์ จิามพัฒนาระบบราชกา8งพัฒนาระบบราชกาอใจินดาประดิษฐ์�ของบ�คลี่ยนแากร

ข. การสร1างแรงจินดาประดิษฐ์�5งใจินดาประดิษฐ์�แลี่ยนแะ
การพัฒนาระบบราชกา!ฒนาควิชญ์ จิามก1าวิชญ์ จิหน1าในงาน

ข. การสร1างแรงจินดาประดิษฐ์�5งใจินดาประดิษฐ์�แลี่ยนแะ
การพัฒนาระบบราชกา!ฒนาควิชญ์ จิามก1าวิชญ์ จิหน1าในงาน

• การจินดาประดิษฐ์�!ดระบบแลี่ยนแะ
บร�หารงานเพัฒนาระบบราชกา)*อให1
เก�ดควิชญ์ จิามร'วิชญ์ จิมม)อ 
แลี่ยนแะควิชญ์ จิามคลี่ยนแ'องต!วิชญ์ จิ

• การน+าควิชญ์ จิามค�ดท(*
หลี่ยนแากหลี่ยนแายมาใชิงสมรรถนะ�1
ในระบบงาน

• การประเม�นผิดชอบต่อต่นเอง ต่อประชาชน และต่อสังคมโดยรวม�敲歡∽瑳楲瑣•瑳汹㩥牷瑩ƀ�潭敤ஔ猆猆ड़猆猆ݔ猆ڔ猆ٴ猆٘猆ـ猆֤猆Ӽ猆Ө猆Ӑ猆Ҽ猆Ҥ猆ŀ���ⶰಲ꧐ဪ��ᷠ�Ꮊ�Ꮊ쵈ᷴ͢Šᎄ틨̜͢ݓ璉ܲ쵈͢Ḍܲ쵈͢Ḙลี่ยนแ
แลี่ยนแะให1ข1อม5ลี่ยนแปXอน
กลี่ยนแ!บเพัฒนาระบบราชกา)*อสน!บสน�น
ผิดชอบต่อต่นเอง ต่อประชาชน และต่อสังคมโดยรวม�敲歡∽瑳楲瑣•瑳汹㩥牷瑩ƀ�潭敤ஔ猆猆ड़猆猆ݔ猆ڔ猆ٴ猆٘猆ـ猆֤猆Ӽ猆Ө猆Ӑ猆Ҽ猆Ҥ猆ŀ���ⶰಲ꧐ဪ��ᷠ�Ꮊ�Ꮊ쵈ᷴ͢Šᎄ틨̜͢ݓ璉ܲ쵈͢Ḍܲ쵈͢Ḙลี่ยนแการด+าเน�นการ

• การบร�หารค'า
ตอบแทน รางวิชญ์ จิ!ลี่ยนแ 
แลี่ยนแะส�*งจินดาประดิษฐ์�5งใจินดาประดิษฐ์�ต'างๆ

• การปร!บปร�งส�ข
อนาม!ย ปXองก!นภ!ย

• การเตร(ยมพัฒนาระบบราชการ1อมต'อ
ภาวิชญ์ จิะฉ�กเฉ�น

• การก+าหนดปmจินดาประดิษฐ์�จินดาประดิษฐ์�!ยท(*
ส+าค!ญ์ จินดาประต'อควิชญ์ จิามผิดชอบต่อต่นเอง ต่อประชาชน และต่อสังคมโดยรวม�敲歡∽瑳楲瑣•瑳汹㩥牷瑩ƀ�潭敤ஔ猆猆ड़猆猆ݔ猆ڔ猆ٴ猆٘猆ـ猆֤猆Ӽ猆Ө猆Ӑ猆Ҽ猆Ҥ猆ŀ���ⶰಲ꧐ဪ��ᷠ�Ꮊ�Ꮊ쵈ᷴ͢Šᎄ틨̜͢ݓ璉ܲ쵈͢Ḍܲ쵈͢Ḙาส�ก
ควิชญ์ จิามพัฒนาระบบราชกา8งพัฒนาระบบราชกาอใจินดาประดิษฐ์� แลี่ยนแะ
แรงจินดาประดิษฐ์�5งใจินดาประดิษฐ์�

• การบร�การ 
สวิชญ์ จิ!สด�การ แลี่ยนแะ
นโยบายสน!บสน�น
พัฒนาระบบราชกาน!กงาน

•  การหาควิชญ์ จิามต1องการในการฝ่ายต่างๆ รวมทั้งเปิดให้ประชาชนเข้ามามีส่วนร่วม�䃗�䈃�䌟�䐮��������������������������������lก
อบรม

•  การส'งเสร�มการใชิงสมรรถนะ�1ควิชญ์ จิามร51แลี่ยนแะ
ท!กษะใหม'

• การจินดาประดิษฐ์�5งใจินดาประดิษฐ์�ให1พัฒนาระบบราชกาน!กงานพัฒนาระบบราชกา!ฒนาตนเอง
แลี่ยนแะใชิงสมรรถนะ�1ศ!กยภาพัฒนาระบบราชกาอย'างเต.มท(*



ท(*มาของค+าวิชญ์ จิ'า Competencyสมรรถนะ (Competency)

ชิงสมรรถนะ�'วิชญ์ จิงต1นทศวิชญ์ จิรรษท(* 1970 ศาสตราจินดาประดิษฐ์�ารย� David C. McClelland แห'งมหาวิชญ์ จิ�ทยา
ลี่ยนแ!ยฮาร�วิชญ์ จิาร�ด ได1สงส!ยถ8งผิดชอบต่อต่นเอง ต่อประชาชน และต่อสังคมโดยรวม�敲歡∽瑳楲瑣•瑳汹㩥牷瑩ƀ�潭敤ஔ猆猆ड़猆猆ݔ猆ڔ猆ٴ猆٘猆ـ猆֤猆Ӽ猆Ө猆Ӑ猆Ҽ猆Ҥ猆ŀ���ⶰಲ꧐ဪ��ᷠ�Ꮊ�Ꮊ쵈ᷴ͢Šᎄ틨̜͢ݓ璉ܲ쵈͢Ḍܲ쵈͢Ḙลี่ยนแการท+างานของพัฒนาระบบราชกาน!กงานต+าแหน'งเด(ยวิชญ์ จิก!น จินดาประดิษฐ์�8งได1
ท+าการวิชญ์ จิ�จินดาประดิษฐ์�!ยสอบถามเจินดาประดิษฐ์�1าหน1าท(*ท(*ท+างานได1ด(ตามเกณ์ต่างๆ�六İ�坘㙟��i�com.sun.star.rendering.XCanvas::strokeTextureMappedPolyPolygon:@0,10:com.sun.star.rendering.XBitmapCanvas��������������������ฑ์และทำงานไม่ได้ตามเกณฑ์ในเรื่องความสำเร็จและความล้มเหลว และจากการศึกษาพบว่า “ผู้ทำงานเก่งไม่ใช่คนที่เรียนเก่ง แต่ต้องเป็นคนที่สามารถประยุกต์ใช้หลักการหรือองค์ความรู้ที่ตนมีอยู่เพ�แลี่ยนแะท+างานไม'ได1ตาม
เกณ์ต่างๆ�六İ�坘㙟��i�com.sun.star.rendering.XCanvas::strokeTextureMappedPolyPolygon:@0,10:com.sun.star.rendering.XBitmapCanvas��������������������ฑ์และทำงานไม่ได้ตามเกณฑ์ในเรื่องความสำเร็จและความล้มเหลว และจากการศึกษาพบว่า “ผู้ทำงานเก่งไม่ใช่คนที่เรียนเก่ง แต่ต้องเป็นคนที่สามารถประยุกต์ใช้หลักการหรือองค์ความรู้ที่ตนมีอยู่เพ�ในเร)*องควิชญ์ จิามส+าเร.จินดาประดิษฐ์�แลี่ยนแะควิชญ์ จิามลี่ยนแ1มเหลี่ยนแวิชญ์ จิ แลี่ยนแะจินดาประดิษฐ์�ากการศ8กษาพัฒนาระบบราชกาบวิชญ์ จิ'า “ผิดชอบต่อต่นเอง ต่อประชาชน และต่อสังคมโดยรวม�敲歡∽瑳楲瑣•瑳汹㩥牷瑩ƀ�潭敤ஔ猆猆ड़猆猆ݔ猆ڔ猆ٴ猆٘猆ـ猆֤猆Ӽ猆Ө猆Ӑ猆Ҽ猆Ҥ猆ŀ���ⶰಲ꧐ဪ��ᷠ�Ꮊ�Ꮊ쵈ᷴ͢Šᎄ틨̜͢ݓ璉ܲ쵈͢Ḍܲ쵈͢Ḙ51
ท+างานเก'งไม'ใชิงสมรรถนะ�'คนท(*เร(ยนเก'ง แต'ต1องเป;นคนท(*สามารถประย�กต�ใชิงสมรรถนะ�1หลี่ยนแ!กการ
หร)อองค�ควิชญ์ จิามร51ท(*ตนม(อย5'เพัฒนาระบบราชกา)*อประโยชิงสมรรถนะ�น�ในงานท(*ท+า" ซับซ้อน หลากหลาย และเปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็ว���Ž硐氤䐮�⿄逘诂ᔹ壳⾑尻Đ�ⱀꬰ榧����leꬔ榧釼駠೨釼�樼榧ꫤ榧巨Ⴃ됴8*ง McClelland เร(ยกวิชญ์ จิ'า
คนน!6นม( Competency ท(*เหมาะสมก!บงานน!6นๆ

สมรรถนะแบ'งออกได1เป;น 3 ประเภทค)อ
1. สมรรถนะหลี่ยนแ!ก (Core Competency)
2. สมรรถนะตามสายงาน (Job / Functional Competency)
3. สมรรถนะส'วิชญ์ จินบ�คคลี่ยนแ (Personal Competency)



แนวิชญ์ จิค�ดของสมรรถนะ : Iceberg Modelสมรรถนะ (Competency)

สมรรถนะของคนๆหน8*งก.เปร(ยบเท(ยบได1ก!บภ5เขาน6+าแข.ง (Iceberg) ท(*กลี่ยนแ'าวิชญ์ จิไ วิชญ์ จิ1
วิชญ์ จิ'าสมรรถนะบางส'วิชญ์ จินน!6นก.เห.นได1อย'างชิงสมรรถนะ�!ดเจินดาประดิษฐ์�น (อย5'เหน)อน6+า) เชิงสมรรถนะ�'น ควิชญ์ จิามร51แลี่ยนแะ
ท!กษะท(*คนน!6นแสดงออกมา แต'ก.ม(สมรรถนะบางส'วิชญ์ จินท(*มองเห.นได1ไม' ชิงสมรรถนะ�!ดเจินดาประดิษฐ์�น 
(อย5'ใต1น6+า) เชิงสมรรถนะ�'น อ�ปน�ส!ย (traits) หร)อแรงผิดชอบต่อต่นเอง ต่อประชาชน และต่อสังคมโดยรวม�敲歡∽瑳楲瑣•瑳汹㩥牷瑩ƀ�潭敤ஔ猆猆ड़猆猆ݔ猆ڔ猆ٴ猆٘猆ـ猆֤猆Ӽ猆Ө猆Ӑ猆Ҽ猆Ҥ猆ŀ���ⶰಲ꧐ဪ��ᷠ�Ꮊ�Ꮊ쵈ᷴ͢Šᎄ틨̜͢ݓ璉ܲ쵈͢Ḍܲ쵈͢Ḙลี่ยนแ!กด!น (Motives) เป;นต1น ซับซ้อน หลากหลาย และเปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็ว���Ž硐氤䐮�⿄逘诂ᔹ壳⾑尻Đ�ⱀꬰ榧����leꬔ榧釼駠೨釼�樼榧ꫤ榧巨Ⴃ됴8*งคน
เราจินดาประดิษฐ์�ะม(พัฒนาระบบราชกาฤต�กรรมในการท+างานอย'างไรข86นอย5'ก!บ ควิชญ์ จิามร51 (Knowledge) 
ท!กษะ/ควิชญ์ จิามสามารถ (Skills) แลี่ยนแะค�ณ์ต่างๆ�六İ�坘㙟��i�com.sun.star.rendering.XCanvas::strokeTextureMappedPolyPolygon:@0,10:com.sun.star.rendering.XBitmapCanvas��������������������ลี่ยนแ!กษณ์ต่างๆ�六İ�坘㙟��i�com.sun.star.rendering.XCanvas::strokeTextureMappedPolyPolygon:@0,10:com.sun.star.rendering.XBitmapCanvas��������������������ะ (Attributes) ของคนๆน!6น



Iceberg Model of Competencyสมรรถนะ (Competency)

สมรรถนะของคนอาจินดาประดิษฐ์�จินดาประดิษฐ์�ะแตก
ต'างก!นเพัฒนาระบบราชการาะค�ณ์ต่างๆ�六İ�坘㙟��i�com.sun.star.rendering.XCanvas::strokeTextureMappedPolyPolygon:@0,10:com.sun.star.rendering.XBitmapCanvas��������������������ลี่ยนแ!กษณ์ต่างๆ�六İ�坘㙟��i�com.sun.star.rendering.XCanvas::strokeTextureMappedPolyPolygon:@0,10:com.sun.star.rendering.XBitmapCanvas��������������������ะท(*ไม'ได1
แสดงออกมา แต'ค�ณ์ต่างๆ�六İ�坘㙟��i�com.sun.star.rendering.XCanvas::strokeTextureMappedPolyPolygon:@0,10:com.sun.star.rendering.XBitmapCanvas��������������������ลี่ยนแ!กษณ์ต่างๆ�六İ�坘㙟��i�com.sun.star.rendering.XCanvas::strokeTextureMappedPolyPolygon:@0,10:com.sun.star.rendering.XBitmapCanvas��������������������ะ
เหลี่ยนแ'าน(6ม(ผิดชอบต่อต่นเอง ต่อประชาชน และต่อสังคมโดยรวม�敲歡∽瑳楲瑣•瑳汹㩥牷瑩ƀ�潭敤ஔ猆猆ड़猆猆ݔ猆ڔ猆ٴ猆٘猆ـ猆֤猆Ӽ猆Ө猆Ӑ猆Ҽ猆Ҥ猆ŀ���ⶰಲ꧐ဪ��ᷠ�Ꮊ�Ꮊ쵈ᷴ͢Šᎄ틨̜͢ݓ璉ܲ쵈͢Ḍܲ쵈͢Ḙลี่ยนแต'อการประ พัฒนาระบบราชกาฤต�
ปฎิบัติงานของคน และสะท้อนออกมาเป็นพฤติกรรมในการทำงาน ซึ่งถ้าวิเคราะห์อย่างลึกซึ้งจะเห็นถึงสมรรถนะที่แ�บ!ต�งานของคน แลี่ยนแะสะท1อน
ออกมาเป;นพัฒนาระบบราชกาฤต�กรรมในการ
ท+างาน ซับซ้อน หลากหลาย และเปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็ว���Ž硐氤䐮�⿄逘诂ᔹ壳⾑尻Đ�ⱀꬰ榧����leꬔ榧釼駠೨釼�樼榧ꫤ榧巨Ⴃ됴8*งถ1าวิชญ์ จิ�เคราะห�อย'างลี่ยนแ8ก
ซับซ้อน หลากหลาย และเปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็ว���Ž硐氤䐮�⿄逘诂ᔹ壳⾑尻Đ�ⱀꬰ榧����leꬔ榧釼駠೨釼�樼榧ꫤ榧巨Ⴃ됴86งจินดาประดิษฐ์�ะเห.นถ8งสมรรถนะท(*แตก
ต'างก!น แลี่ยนแะค�ณ์ต่างๆ�六İ�坘㙟��i�com.sun.star.rendering.XCanvas::strokeTextureMappedPolyPolygon:@0,10:com.sun.star.rendering.XBitmapCanvas��������������������ลี่ยนแ!กษณ์ต่างๆ�六İ�坘㙟��i�com.sun.star.rendering.XCanvas::strokeTextureMappedPolyPolygon:@0,10:com.sun.star.rendering.XBitmapCanvas��������������������ะเหลี่ยนแ'าน(6
พัฒนาระบบราชกา!ฒนาข86นมาได1



ควิชญ์ จิามหมายของค+าวิชญ์ จิ'า “สมรรถนะ”สมรรถนะ (Competency)

สมรรถนะในน�ยามของส+าน!กงาน ก.พัฒนาระบบราชกา. ค)อ “ค�ณ์ต่างๆ�六İ�坘㙟��i�com.sun.star.rendering.XCanvas::strokeTextureMappedPolyPolygon:@0,10:com.sun.star.rendering.XBitmapCanvas��������������������
ลี่ยนแ!กษณ์ต่างๆ�六İ�坘㙟��i�com.sun.star.rendering.XCanvas::strokeTextureMappedPolyPolygon:@0,10:com.sun.star.rendering.XBitmapCanvas��������������������ะเ  ชิงสมรรถนะ��งพัฒนาระบบราชกาฤต�กรรมท(*เป;นผิดชอบต่อต่นเอง ต่อประชาชน และต่อสังคมโดยรวม�敲歡∽瑳楲瑣•瑳汹㩥牷瑩ƀ�潭敤ஔ猆猆ड़猆猆ݔ猆ڔ猆ٴ猆٘猆ـ猆֤猆Ӽ猆Ө猆Ӑ猆Ҽ猆Ҥ猆ŀ���ⶰಲ꧐ဪ��ᷠ�Ꮊ�Ꮊ쵈ᷴ͢Šᎄ틨̜͢ݓ璉ܲ쵈͢Ḍܲ쵈͢Ḙลี่ยนแมาจินดาประดิษฐ์�ากควิชญ์ จิามร51 
ท!กษะ/ควิชญ์ จิามสามารถ แลี่ยนแะค�ณ์ต่างๆ�六İ�坘㙟��i�com.sun.star.rendering.XCanvas::strokeTextureMappedPolyPolygon:@0,10:com.sun.star.rendering.XBitmapCanvas��������������������ลี่ยนแ!กษณ์ต่างๆ�六İ�坘㙟��i�com.sun.star.rendering.XCanvas::strokeTextureMappedPolyPolygon:@0,10:com.sun.star.rendering.XBitmapCanvas��������������������ะอ)*นๆ ท(*
ท+าให1บ�คคลี่ยนแสามารถสร1างผิดชอบต่อต่นเอง ต่อประชาชน และต่อสังคมโดยรวม�敲歡∽瑳楲瑣•瑳汹㩥牷瑩ƀ�潭敤ஔ猆猆ड़猆猆ݔ猆ڔ猆ٴ猆٘猆ـ猆֤猆Ӽ猆Ө猆Ӑ猆Ҽ猆Ҥ猆ŀ���ⶰಲ꧐ဪ��ᷠ�Ꮊ�Ꮊ쵈ᷴ͢Šᎄ틨̜͢ݓ璉ܲ쵈͢Ḍܲ쵈͢Ḙลี่ยนแงานได1โดดเด'นใน
องค�กร” 

กลี่ยนแ'าวิชญ์ จิอ(กน!ยหน8*ง สมรรถนะ ค)อ ค�ณ์ต่างๆ�六İ�坘㙟��i�com.sun.star.rendering.XCanvas::strokeTextureMappedPolyPolygon:@0,10:com.sun.star.rendering.XBitmapCanvas��������������������ลี่ยนแ!กษณ์ต่างๆ�六İ�坘㙟��i�com.sun.star.rendering.XCanvas::strokeTextureMappedPolyPolygon:@0,10:com.sun.star.rendering.XBitmapCanvas��������������������ะเ ชิงสมรรถนะ��ง
พัฒนาระบบราชกาฤต�กรรม ท(*องค�การต1องการจินดาประดิษฐ์�าก บ�คคลี่ยนแากร 
เพัฒนาระบบราชการาะหากบ�คลี่ยนแากรม(พัฒนาระบบราชกาฤต�กรรมในแบบท(*
องค�การพัฒนาระบบราชกา8งประสงค� จินดาประดิษฐ์�ะส'งผิดชอบต่อต่นเอง ต่อประชาชน และต่อสังคมโดยรวม�敲歡∽瑳楲瑣•瑳汹㩥牷瑩ƀ�潭敤ஔ猆猆ड़猆猆ݔ猆ڔ猆ٴ猆٘猆ـ猆֤猆Ӽ猆Ө猆Ӑ猆Ҽ猆Ҥ猆ŀ���ⶰಲ꧐ဪ��ᷠ�Ꮊ�Ꮊ쵈ᷴ͢Šᎄ틨̜͢ݓ璉ܲ쵈͢Ḍܲ쵈͢Ḙลี่ยนแให1บ�คลี่ยนแากรผิดชอบต่อต่นเอง ต่อประชาชน และต่อสังคมโดยรวม�敲歡∽瑳楲瑣•瑳汹㩥牷瑩ƀ�潭敤ஔ猆猆ड़猆猆ݔ猆ڔ猆ٴ猆٘猆ـ猆֤猆Ӽ猆Ө猆Ӑ猆Ҽ猆Ҥ猆ŀ���ⶰಲ꧐ဪ��ᷠ�Ꮊ�Ꮊ쵈ᷴ͢Šᎄ틨̜͢ݓ璉ܲ쵈͢Ḍܲ쵈͢Ḙ51น!6นผิดชอบต่อต่นเอง ต่อประชาชน และต่อสังคมโดยรวม�敲歡∽瑳楲瑣•瑳汹㩥牷瑩ƀ�潭敤ஔ猆猆ड़猆猆ݔ猆ڔ猆ٴ猆٘猆ـ猆֤猆Ӽ猆Ө猆Ӑ猆Ҽ猆Ҥ猆ŀ���ⶰಲ꧐ဪ��ᷠ�Ꮊ�Ꮊ쵈ᷴ͢Šᎄ틨̜͢ݓ璉ܲ쵈͢Ḍܲ쵈͢Ḙลี่ยนแ
การปฏิบัติงานอย่างมีจิตสำนึก ความรับผิดชอบต่อต่นเอง ต่อประชาชน และต่อสังคมโดยรวม�敲歡∽瑳楲瑣•瑳汹㩥牷瑩ƀ�潭敤ஔ猆�บ!ต�งานท(*ด( แลี่ยนแะส'งผิดชอบต่อต่นเอง ต่อประชาชน และต่อสังคมโดยรวม�敲歡∽瑳楲瑣•瑳汹㩥牷瑩ƀ�潭敤ஔ猆猆ड़猆猆ݔ猆ڔ猆ٴ猆٘猆ـ猆֤猆Ӽ猆Ө猆Ӑ猆Ҽ猆Ҥ猆ŀ���ⶰಲ꧐ဪ��ᷠ�Ꮊ�Ꮊ쵈ᷴ͢Šᎄ틨̜͢ݓ璉ܲ쵈͢Ḍܲ쵈͢Ḙลี่ยนแให1องค�การบรรลี่ยนแ�
เปXาประสงค�ท(*ต!6งไวิชญ์ จิ1



ข!6นตอนการก+าหนดแลี่ยนแะพัฒนาระบบราชกา!ฒนาระบบสมรรถนะสมรรถนะ (Competency)

การชิงสมรรถนะ�(*นชิงสมรรถนะ�มแลี่ยนแะให1รางวิชญ์ จิ!ลี่ยนแ

การประเม�นสมรรถนะ

การพัฒนาระบบราชกา!ฒนาสมรรถนะ

การส)*อสารเร)*องระบบสมรรถนะ

การจินดาประดิษฐ์�!ดท+าเอกสารท(*เก(*ยวิชญ์ จิข1อง

การจินดาประดิษฐ์�!ดท+าระบบสมรรถนะ

การประเม�นควิชญ์ จิามพัฒนาระบบราชการ1อมองค�การ

การศ8กษารวิชญ์ จิบรวิชญ์ จิมข1อม5ลี่ยนแองค�การ

การเร�*มต1นโครงการพัฒนาระบบราชกา!ฒนาสมรรถนะ

การท+าสมรรถนะขององค� กรน!6นจินดาประดิษฐ์�ะต1องม(ข!6นตอนท(*จินดาประดิษฐ์�ะต1องด+าเน�นการอย'าง
เป;นระบบเพัฒนาระบบราชกา)*อให1เก�ดควิชญ์ จิามราบร)*นในการพัฒนาระบบราชกา!ฒนาระบบสมรรถนะ โดยเร�*มจินดาประดิษฐ์�าก
การส)*อสารเพัฒนาระบบราชกา)*อสร1างควิชญ์ จิามเข1าใจินดาประดิษฐ์�ในการร�เร�*มใชิงสมรรถนะ�1ระบบสมรรถนะวิชญ์ จิ'าจินดาประดิษฐ์�ะเป;น
ประโยชิงสมรรถนะ�น�อย'างไรก!บองค�การแลี่ยนแะบ�คลี่ยนแากรท�กคน ซับซ้อน หลากหลาย และเปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็ว���Ž硐氤䐮�⿄逘诂ᔹ壳⾑尻Đ�ⱀꬰ榧����leꬔ榧釼駠೨釼�樼榧ꫤ榧巨Ⴃ됴8*งต1องอาศ!ยการวิชญ์ จิ�เคราะห�
ควิชญ์ จิามพัฒนาระบบราชการ1อมแลี่ยนแะม(การเตร(ยมควิชญ์ จิามพัฒนาระบบราชการ1อมท!6งในเร)*องของ ควิชญ์ จิามพัฒนาระบบราชการ1อมของคน 
ควิชญ์ จิามพัฒนาระบบราชการ1อมของระบบ ควิชญ์ จิามพัฒนาระบบราชการ1อมของนโยบาย เป;นต1น

การพัฒนาระบบราชกา!ฒนาระบบสมรรถนะควิชญ์ จิรจินดาประดิษฐ์�ะต1องเน1นเร)*องของการจินดาประดิษฐ์�!ดท+าระบบให1เข1าใจินดาประดิษฐ์�
ง'ายแลี่ยนแะสามารถปฏิบัติงานอย่างมีจิตสำนึก ความรับผิดชอบต่อต่นเอง ต่อประชาชน และต่อสังคมโดยรวม�敲歡∽瑳楲瑣•瑳汹㩥牷瑩ƀ�潭敤ஔ猆�บ!ต�ได1จินดาประดิษฐ์�ร�ง ซับซ้อน หลากหลาย และเปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็ว���Ž硐氤䐮�⿄逘诂ᔹ壳⾑尻Đ�ⱀꬰ榧����leꬔ榧釼駠೨釼�樼榧ꫤ榧巨Ⴃ됴8*งในการพัฒนาระบบราชกา!ฒนาสมรรถนะอย'างจินดาประดิษฐ์�ร�งจินดาประดิษฐ์�!งราย
บ�คคลี่ยนแควิชญ์ จิรจินดาประดิษฐ์�ะม(เอกสารแลี่ยนแะระบบการประเม�นท(*เหมาะสมเพัฒนาระบบราชกา)*อให1เก�ดควิชญ์ จิาม
เข1าใจินดาประดิษฐ์�แลี่ยนแะควิชญ์ จิามม!*นใจินดาประดิษฐ์�ในการด+าเน�นการ

เม)*อม(การพัฒนาระบบราชกา!ฒนาสมรรถนะในองค�การครบถ1วิชญ์ จินท�กส'วิชญ์ จินแลี่ยนแ1วิชญ์ จิ จินดาประดิษฐ์�ะต1องม(การ
ประเม�นสมรรถนะอย'างเหมาะสมแลี่ยนแะควิชญ์ จิรม(การพัฒนาระบบราชกา�จินดาประดิษฐ์�ารณ์ต่างๆ�六İ�坘㙟��i�com.sun.star.rendering.XCanvas::strokeTextureMappedPolyPolygon:@0,10:com.sun.star.rendering.XBitmapCanvas��������������������าผิดชอบต่อต่นเอง ต่อประชาชน และต่อสังคมโดยรวม�敲歡∽瑳楲瑣•瑳汹㩥牷瑩ƀ�潭敤ஔ猆猆ड़猆猆ݔ猆ڔ猆ٴ猆٘猆ـ猆֤猆Ӽ猆Ө猆Ӑ猆Ҽ猆Ҥ猆ŀ���ⶰಲ꧐ဪ��ᷠ�Ꮊ�Ꮊ쵈ᷴ͢Šᎄ틨̜͢ݓ璉ܲ쵈͢Ḍܲ쵈͢Ḙลี่ยนแการพัฒนาระบบราชกา!ฒนาเพัฒนาระบบราชกา)*อให1
เก�ดการประชิงสมรรถนะ�าส!มพัฒนาระบบราชกา!นธ�ควิชญ์ จิามส+าเร.จินดาประดิษฐ์�แลี่ยนแะม(การให1รางวิชญ์ จิ!ลี่ยนแถ1าจินดาประดิษฐ์�+าเป;น



สมรรถนะต1นแบบ (Competency Model) ของข1าราชิงสมรรถนะ�การพัฒนาระบบราชกาลี่ยนแเร)อนสมรรถนะ (Competency)

สมรรถนะต1นแบบ (Competency Model) ของระบบราชิงสมรรถนะ�การไทย ประกอบด1วิชญ์ จิย 
1. สมรรถนะหลี่ยนแ!ก (Core Competency)
2. สมรรถนะประจินดาประดิษฐ์�+ากลี่ยนแ�'มงาน (Functional Competency)

โดยสมรรถนะหลี่ยนแ!ก ค)อ ค�ณ์ต่างๆ�六İ�坘㙟��i�com.sun.star.rendering.XCanvas::strokeTextureMappedPolyPolygon:@0,10:com.sun.star.rendering.XBitmapCanvas��������������������ลี่ยนแ!กษณ์ต่างๆ�六İ�坘㙟��i�com.sun.star.rendering.XCanvas::strokeTextureMappedPolyPolygon:@0,10:com.sun.star.rendering.XBitmapCanvas��������������������ะร'วิชญ์ จิมของข1าราชิงสมรรถนะ�การท�กต+าแหน'งท!6งระบบ 
ก+าหนดข86นเพัฒนาระบบราชกา)*อหลี่ยนแ'อหลี่ยนแอมค'าน�ยมแลี่ยนแะพัฒนาระบบราชกาฤต�กรรมพัฒนาระบบราชกา( งประสงค�ร'วิชญ์ จิมก!น ประกอบ
ด1วิชญ์ จิย

 การม�'งผิดชอบต่อต่นเอง ต่อประชาชน และต่อสังคมโดยรวม�敲歡∽瑳楲瑣•瑳汹㩥牷瑩ƀ�潭敤ஔ猆猆ड़猆猆ݔ猆ڔ猆ٴ猆٘猆ـ猆֤猆Ӽ猆Ө猆Ӑ猆Ҽ猆Ҥ猆ŀ���ⶰಲ꧐ဪ��ᷠ�Ꮊ�Ꮊ쵈ᷴ͢Šᎄ틨̜͢ݓ璉ܲ쵈͢Ḍܲ쵈͢Ḙลี่ยนแส!มฤทธ�� (Achievement Motivation)
 การบร�การท(*ด( (Service Mind)
 การส!*งสมควิชญ์ จิามเชิงสมรรถนะ�(*ยวิชญ์ จิชิงสมรรถนะ�าญ์ จินดาประในงานอาชิงสมรรถนะ�(พัฒนาระบบราชกา (Expertise)
 จินดาประดิษฐ์�ร�ยธรรม (Integrity)
 ควิชญ์ จิามร'วิชญ์ จิมแรงร'วิชญ์ จิมใจินดาประดิษฐ์� (Teamwork)

แลี่ยนแะสมรรถนะประจินดาประดิษฐ์�+ากลี่ยนแ�'มงาน ค)อ สมรรถนะท(*ก+าหนดเฉพัฒนาระบบราชกาาะส+าหร!บแต'ลี่ยนแะกลี่ยนแ�'ม
งาน เพัฒนาระบบราชกา)*อสน!บสน�นให1ข1าราชิงสมรรถนะ�การแสดงพัฒนาระบบราชกาฤต�กรรมท(*เหมาะสมแก'หน1าท(* แลี่ยนแะส'ง
เสร�มให1สามารถปฏิบัติงานอย่างมีจิตสำนึก ความรับผิดชอบต่อต่นเอง ต่อประชาชน และต่อสังคมโดยรวม�敲歡∽瑳楲瑣•瑳汹㩥牷瑩ƀ�潭敤ஔ猆�บ!ต�หน1าท(*ได1ด(ย�*งข86น 



กลี่ยนแ�'มงานในระบบราชิงสมรรถนะ�การพัฒนาระบบราชกาลี่ยนแเร)อนสมรรถนะ (Competency)

กลี่ยนแ�'มงานในระบบราชิงสมรรถนะ�การพัฒนาระบบราชกาลี่ยนแเร)อนไ ทยม( 18 กลี่ยนแ�'มงาน ค)อ
1. กลี่ยนแ�'มงานสน!บสน�นท!*วิชญ์ จิไป (General Support)
2. กลี่ยนแ�'มงานสน!บสน�นงานหลี่ยนแ!กทางเทคน�คเฉพัฒนาระบบราชกาาะด1าน (Technical Support)
3. กลี่ยนแ�'มงานให1ค+าปร8กษา (Advisory)
4. กลี่ยนแ�'มงานบร�หาร (Executive)
5. กลี่ยนแ�'มงานนโยบายแลี่ยนแะวิชญ์ จิางแผิดชอบต่อต่นเอง ต่อประชาชน และต่อสังคมโดยรวม�敲歡∽瑳楲瑣•瑳汹㩥牷瑩ƀ�潭敤ஔ猆猆ड़猆猆ݔ猆ڔ猆ٴ猆٘猆ـ猆֤猆Ӽ猆Ө猆Ӑ猆Ҽ猆Ҥ猆ŀ���ⶰಲ꧐ဪ��ᷠ�Ꮊ�Ꮊ쵈ᷴ͢Šᎄ틨̜͢ݓ璉ܲ쵈͢Ḍܲ쵈͢Ḙน (Policy and Planning)
6. กลี่ยนแ�'มงานศ8กษาวิชญ์ จิ�จินดาประดิษฐ์�!ยแลี่ยนแะพัฒนาระบบราชกา!ฒนา (Study and Research)
7. กลี่ยนแ�'มงานข'าวิชญ์ จิกรองแลี่ยนแะส)บสวิชญ์ จิน (Intelligence and Investigation)
8. กลี่ยนแ�'มงานออกแบบเพัฒนาระบบราชกา)*อพัฒนาระบบราชกา!ฒนา (Development Design)
9. กลี่ยนแ�'มงานควิชญ์ จิามส!มพัฒนาระบบราชกา!นธ�ระหวิชญ์ จิ'างประเทศ (International Relations)
10. กลี่ยนแ�'มงานบ!งค!บใชิงสมรรถนะ�1กฎิบัติงานของคน และสะท้อนออกมาเป็นพฤติกรรมในการทำงาน ซึ่งถ้าวิเคราะห์อย่างลึกซึ้งจะเห็นถึงสมรรถนะที่แหมาย (Law Enforcement)
11. กลี่ยนแ�'มงานเผิดชอบต่อต่นเอง ต่อประชาชน และต่อสังคมโดยรวม�敲歡∽瑳楲瑣•瑳汹㩥牷瑩ƀ�潭敤ஔ猆猆ड़猆猆ݔ猆ڔ猆ٴ猆٘猆ـ猆֤猆Ӽ猆Ө猆Ӑ猆Ҽ猆Ҥ猆ŀ���ⶰಲ꧐ဪ��ᷠ�Ꮊ�Ꮊ쵈ᷴ͢Šᎄ틨̜͢ݓ璉ܲ쵈͢Ḍܲ쵈͢Ḙยแพัฒนาระบบราชการ'ประชิงสมรรถนะ�า ส!มพัฒนาระบบราชกา!นธ� (Public Comm. and Promotion)
12. กลี่ยนแ�'มงานส'งเสร�มควิชญ์ จิามร51 (Public Education and Development)
13. กลี่ยนแ�'มงานบร�การประชิงสมรรถนะ�าชิงสมรรถนะ�นด1านส�ขภาพัฒนาระบบราชกาแลี่ยนแะสวิชญ์ จิ!สด�ภาพัฒนาระบบราชกา (Caring Services)
14. กลี่ยนแ�'มงานบร�การประชิงสมรรถนะ�าชิงสมรรถนะ�นทางศ�ลี่ยนแปวิชญ์ จิ!ฒนธรรม (Cultural and Artistic Vocational Skill 
Services)
15. กลี่ยนแ�'มงานบร�การประชิงสมรรถนะ�าชิงสมรรถนะ�นทางเทคน�คเฉพัฒนาระบบราชกาาะด1าน (Technical Services)
16. กลี่ยนแ�'มงานเอกสารราชิงสมรรถนะ�การแลี่ยนแะทะเ บ(ยน (Registration and Record)
17. กลี่ยนแ�'มงานการปกครอง (Public Governance)
18. กลี่ยนแ�'มงานอน�ร!กษ� (Conservation) 



สมรรถนะประจินดาประดิษฐ์�+ากลี่ยนแ�'มงานในระบบราชิงสมรรถนะ�การพัฒนาระบบราชกาลี่ยนแเร)อนสมรรถนะ (Competency)

สมรรถนะประจินดาประดิษฐ์�+ากลี่ยนแ�'มงานม(ท!6งหมด 20 สมรรถนะ ค)อ
1. การค�ดวิชญ์ จิ�เคราะห�
2. การมองภาพัฒนาระบบราชกาองค�รวิชญ์ จิม
3. การพัฒนาระบบราชกา!ฒนาศ!กยภาพัฒนาระบบราชกาคน
4. การส!*งการตามอ+านาจินดาประดิษฐ์�หน1าท(* 
5. การส)บเสาะหาข1อม5ลี่ยนแ
6. ควิชญ์ จิามเ ข1าใจินดาประดิษฐ์�ข1อแตกต'างทางวิชญ์ จิ!ฒนธรรม
7. ควิชญ์ จิามเข1าใจินดาประดิษฐ์�ผิดชอบต่อต่นเอง ต่อประชาชน และต่อสังคมโดยรวม�敲歡∽瑳楲瑣•瑳汹㩥牷瑩ƀ�潭敤ஔ猆猆ड़猆猆ݔ猆ڔ猆ٴ猆٘猆ـ猆֤猆Ӽ猆Ө猆Ӑ猆Ҽ猆Ҥ猆ŀ���ⶰಲ꧐ဪ��ᷠ�Ꮊ�Ꮊ쵈ᷴ͢Šᎄ틨̜͢ݓ璉ܲ쵈͢Ḍܲ쵈͢Ḙ51อ)*น
8. ควิชญ์ จิามเข1าใจินดาประดิษฐ์�องค�กรแลี่ยนแะระบบราชิงสมรรถนะ�การ
9. การด+าเน�นการเชิงสมรรถนะ��งร�ก
10. ควิชญ์ จิามถ5กต1องของงาน

11. ควิชญ์ จิามม!*นใจินดาประดิษฐ์�ในตนเอง
12. ควิชญ์ จิามย)ดหย�'นผิดชอบต่อต่นเอง ต่อประชาชน และต่อสังคมโดยรวม�敲歡∽瑳楲瑣•瑳汹㩥牷瑩ƀ�潭敤ஔ猆猆ड़猆猆ݔ猆ڔ猆ٴ猆٘猆ـ猆֤猆Ӽ猆Ө猆Ӑ猆Ҽ猆Ҥ猆ŀ���ⶰಲ꧐ဪ��ᷠ�Ꮊ�Ꮊ쵈ᷴ͢Šᎄ틨̜͢ݓ璉ܲ쵈͢Ḍܲ쵈͢Ḙ'อนปรน
13. ศ�ลี่ยนแปะการส)*อสารจินดาประดิษฐ์�5งใจินดาประดิษฐ์�
14. สภาวิชญ์ จิะผิดชอบต่อต่นเอง ต่อประชาชน และต่อสังคมโดยรวม�敲歡∽瑳楲瑣•瑳汹㩥牷瑩ƀ�潭敤ஔ猆猆ड़猆猆ݔ猆ڔ猆ٴ猆٘猆ـ猆֤猆Ӽ猆Ө猆Ӑ猆Ҽ猆Ҥ猆ŀ���ⶰಲ꧐ဪ��ᷠ�Ꮊ�Ꮊ쵈ᷴ͢Šᎄ틨̜͢ݓ璉ܲ쵈͢Ḍܲ쵈͢Ḙ51น+า
15. ส�นทร(ยภาพัฒนาระบบราชกาทางศ�ลี่ยนแปะ
16. วิชญ์ จิ�ส!ยท!ศน�
17. การวิชญ์ จิางกลี่ยนแย�ทธ�ภาคร!ฐ์�у���㿰乴������style:fon
18. ศ!กยภาพัฒนาระบบราชกาเพัฒนาระบบราชกา)*อน+าการปร!บเปลี่ยนแ(*ยน
19. การควิชญ์ จิบค�มตนเอง
20. การให1อ+านาจินดาประดิษฐ์�แก'ผิดชอบต่อต่นเอง ต่อประชาชน และต่อสังคมโดยรวม�敲歡∽瑳楲瑣•瑳汹㩥牷瑩ƀ�潭敤ஔ猆猆ड़猆猆ݔ猆ڔ猆ٴ猆٘猆ـ猆֤猆Ӽ猆Ө猆Ӑ猆Ҽ猆Ҥ猆ŀ���ⶰಲ꧐ဪ��ᷠ�Ꮊ�Ꮊ쵈ᷴ͢Šᎄ틨̜͢ݓ璉ܲ쵈͢Ḍܲ쵈͢Ḙ51อ)*น

ท!6งน(6ได1ม(การก+าหนดระด!บของแต'ลี่ยนแะสมรรถนะไวิชญ์ จิ1 5 ถ8ง 6 ระด!บ ซับซ้อน หลากหลาย และเปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็ว���Ž硐氤䐮�⿄逘诂ᔹ壳⾑尻Đ�ⱀꬰ榧����leꬔ榧釼駠೨釼�樼榧ꫤ榧巨Ⴃ됴8*งการน+าสมรรถนะไปใ  ชิงสมรรถนะ�1ในการบร�หารให1เก�ด
ผิดชอบต่อต่นเอง ต่อประชาชน และต่อสังคมโดยรวม�敲歡∽瑳楲瑣•瑳汹㩥牷瑩ƀ�潭敤ஔ猆猆ड़猆猆ݔ猆ڔ猆ٴ猆٘猆ـ猆֤猆Ӽ猆Ө猆Ӑ猆Ҽ猆Ҥ猆ŀ���ⶰಲ꧐ဪ��ᷠ�Ꮊ�Ꮊ쵈ᷴ͢Šᎄ틨̜͢ݓ璉ܲ쵈͢Ḍܲ쵈͢Ḙลี่ยนแการปฏิบัติงานอย่างมีจิตสำนึก ความรับผิดชอบต่อต่นเอง ต่อประชาชน และต่อสังคมโดยรวม�敲歡∽瑳楲瑣•瑳汹㩥牷瑩ƀ�潭敤ஔ猆�บ!ต�งานท(*ด( ก+าท+าได1โดยก+าหนดระด!บของสมรรถนะประจินดาประดิษฐ์�+าต+าแหน'งไวิชญ์ จิ1ในระด!บต'างๆท(*เหมาะสม ซับซ้อน หลากหลาย และเปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็ว���Ž硐氤䐮�⿄逘诂ᔹ壳⾑尻Đ�ⱀꬰ榧����leꬔ榧釼駠೨釼�樼榧ꫤ榧巨Ⴃ됴8*ง
บ�คลี่ยนแากรจินดาประดิษฐ์�ะต1องพัฒนาระบบราชกายายามปร!บพัฒนาระบบราชกาฤต�กรรมการท+างานให1เข1าก!บควิชญ์ จิามหมายของสมรรถนะในระด!บต'างๆ ท!6งน(6ระบบ
การเลี่ยนแ)*อนต+าแหน'งจินดาประดิษฐ์�ะระบ�ไวิชญ์ จิ1อย'างชิงสมรรถนะ�!ดเจินดาประดิษฐ์�นวิชญ์ จิ'า บ�คลี่ยนแากรจินดาประดิษฐ์�ะสามารถเลี่ยนแ)*อนระด!บได1 อย'างน1อยจินดาประดิษฐ์�ะต1องม(ระด!บ
สมรรถนะตามท(*ก+าหนด รวิชญ์ จิมถ8งการวิชญ์ จิางแผิดชอบต่อต่นเอง ต่อประชาชน และต่อสังคมโดยรวม�敲歡∽瑳楲瑣•瑳汹㩥牷瑩ƀ�潭敤ஔ猆猆ड़猆猆ݔ猆ڔ猆ٴ猆٘猆ـ猆֤猆Ӽ猆Ө猆Ӑ猆Ҽ猆Ҥ猆ŀ���ⶰಲ꧐ဪ��ᷠ�Ꮊ�Ꮊ쵈ᷴ͢Šᎄ틨̜͢ݓ璉ܲ쵈͢Ḍܲ쵈͢Ḙนพัฒนาระบบราชกา!ฒนาบ�คลี่ยนแากรก.ต1องสอดคลี่ยนแ1องก!บสมรรถนะท(*ต1องการด1วิชญ์ จิย



ต!วิชญ์ จิอย'างสมรรถนะสมรรถนะ (Competency)



สมรรถนะ 8 ด1านสมรรถนะ (Competency)

สมรรถนะของแต'ลี่ยนแะกลี่ยนแ�'มงานจินดาประดิษฐ์�ะ ม(ท!6งหมด 8 ด1าน ประกอบด1วิชญ์ จิย สมรรถนะหลี่ยนแ!ก 
5 ด1าน แลี่ยนแะสมรรถนะประจินดาประดิษฐ์�+ากลี่ยนแ�'มงานอ(ก 3 ด1าน ซับซ้อน หลากหลาย และเปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็ว���Ž硐氤䐮�⿄逘诂ᔹ壳⾑尻Đ�ⱀꬰ榧����leꬔ榧釼駠೨釼�樼榧ꫤ榧巨Ⴃ됴8*งบ�คลี่ยนแากรของหน'วิชญ์ จิยงาน
ควิชญ์ จิรจินดาประดิษฐ์�ะหาควิชญ์ จิามร51วิชญ์ จิ'าสมรรถนะท!6ง 8 ด1านท(*จินดาประดิษฐ์�+าเป;นส+าหร!บการปฏิบัติงานอย่างมีจิตสำนึก ความรับผิดชอบต่อต่นเอง ต่อประชาชน และต่อสังคมโดยรวม�敲歡∽瑳楲瑣•瑳汹㩥牷瑩ƀ�潭敤ஔ猆�บ!ต�งานใน
ต+าแหน'งค)ออะไร แลี่ยนแะต1องม(สมรรถนะอย5'ในระด!บใด แลี่ยนแ1วิชญ์ จิต1องพัฒนาระบบราชกายายามท+าให1
ตนเองม(พัฒนาระบบราชกาฤต�กรรมท(*สอดคลี่ยนแ1องก!บสมรรถนะเหลี่ยนแ'าน!6นอย'างสม*+าเสมอ

ท!6 งน(6การม(สมรรถนะเพัฒนาระบบราชกา(ยง 8 ด1านส+าหร!บแต'ลี่ยนแะกลี่ยนแ�'มงานถ)อวิชญ์ จิ'าไม'มากหร)อน1อย
จินดาประดิษฐ์�นเก�นไปแลี่ยนแะไม'ท+าให1เก�ดควิชญ์ จิามส!บสนในการประเม�นผิดชอบต่อต่นเอง ต่อประชาชน และต่อสังคมโดยรวม�敲歡∽瑳楲瑣•瑳汹㩥牷瑩ƀ�潭敤ஔ猆猆ड़猆猆ݔ猆ڔ猆ٴ猆٘猆ـ猆֤猆Ӽ猆Ө猆Ӑ猆Ҽ猆Ҥ猆ŀ���ⶰಲ꧐ဪ��ᷠ�Ꮊ�Ꮊ쵈ᷴ͢Šᎄ틨̜͢ݓ璉ܲ쵈͢Ḍܲ쵈͢Ḙลี่ยนแการปฏิบัติงานอย่างมีจิตสำนึก ความรับผิดชอบต่อต่นเอง ต่อประชาชน และต่อสังคมโดยรวม�敲歡∽瑳楲瑣•瑳汹㩥牷瑩ƀ�潭敤ஔ猆�บ!ต�งานด1วิชญ์ จิย 
เน)*องด1วิชญ์ จิยสมรรถนะบางต!วิชญ์ จิอาจินดาประดิษฐ์�จินดาประดิษฐ์�ะม(ควิชญ์ จิามส!มพัฒนาระบบราชกา!นธ�ก!น แลี่ยนแะถ1าจินดาประดิษฐ์�+าเป;นต1องเก.บ
ข1อม5ลี่ยนแเก(*ยวิชญ์ จิก!บสมรรถนะเพัฒนาระบบราชกา)*อมาท+านายผิดชอบต่อต่นเอง ต่อประชาชน และต่อสังคมโดยรวม�敲歡∽瑳楲瑣•瑳汹㩥牷瑩ƀ�潭敤ஔ猆猆ड़猆猆ݔ猆ڔ猆ٴ猆٘猆ـ猆֤猆Ӽ猆Ө猆Ӑ猆Ҽ猆Ҥ猆ŀ���ⶰಲ꧐ဪ��ᷠ�Ꮊ�Ꮊ쵈ᷴ͢Šᎄ틨̜͢ݓ璉ܲ쵈͢Ḍܲ쵈͢Ḙลี่ยนแการปฏิบัติงานอย่างมีจิตสำนึก ความรับผิดชอบต่อต่นเอง ต่อประชาชน และต่อสังคมโดยรวม�敲歡∽瑳楲瑣•瑳汹㩥牷瑩ƀ�潭敤ஔ猆�บ!ต�งานน!6นอาจินดาประดิษฐ์�จินดาประดิษฐ์�ะไม'ค�1มค'า 
แลี่ยนแะท(*ส+าค!ญ์ จินดาประไม'ท+าให1ผิดชอบต่อต่นเอง ต่อประชาชน และต่อสังคมโดยรวม�敲歡∽瑳楲瑣•瑳汹㩥牷瑩ƀ�潭敤ஔ猆猆ड़猆猆ݔ猆ڔ猆ٴ猆٘猆ـ猆֤猆Ӽ猆Ө猆Ӑ猆Ҽ猆Ҥ猆ŀ���ⶰಲ꧐ဪ��ᷠ�Ꮊ�Ꮊ쵈ᷴ͢Šᎄ틨̜͢ݓ璉ܲ쵈͢Ḍܲ쵈͢Ḙ51ปฏิบัติงานอย่างมีจิตสำนึก ความรับผิดชอบต่อต่นเอง ต่อประชาชน และต่อสังคมโดยรวม�敲歡∽瑳楲瑣•瑳汹㩥牷瑩ƀ�潭敤ஔ猆�บ!ต�งานไม'เคร(ยดก!บสมรรถนะเก�นไปด1วิชญ์ จิย



ประโยชิงสมรรถนะ�น�ของสมรรถนะสมรรถนะ (Competency)

การประเม�นสมรรถนะ ม(วิชญ์ จิ!ตถ�ประสงค�เพัฒนาระบบราชกา)*อวิชญ์ จิ!ดระด!บควิชญ์ จิามร51ควิชญ์ จิามสามารถท(*ม(อย5'
จินดาประดิษฐ์�ร�งของบ�คลี่ยนแากร เปร(ยบเท(ยบก!บระด!บของสมรรถนะท(*องค�การคาดหวิชญ์ จิ!งใน
แต'ลี่ยนแะต+าแหน'งงาน โดยม(การประเม�นแตกต'างก!นไปตามวิชญ์ จิ!ตถ�ประสงค�แลี่ยนแะ
ทร!พัฒนาระบบราชกายากรของแต'ลี่ยนแะองค�กร เชิงสมรรถนะ�'น

● การประเม�นโดยผิดชอบต่อต่นเอง ต่อประชาชน และต่อสังคมโดยรวม�敲歡∽瑳楲瑣•瑳汹㩥牷瑩ƀ�潭敤ஔ猆猆ड़猆猆ݔ猆ڔ猆ٴ猆٘猆ـ猆֤猆Ӽ猆Ө猆Ӑ猆Ҽ猆Ҥ猆ŀ���ⶰಲ꧐ဪ��ᷠ�Ꮊ�Ꮊ쵈ᷴ͢Šᎄ틨̜͢ݓ璉ܲ쵈͢Ḍܲ쵈͢Ḙ51บ!งค!บบ!ญ์ จินดาประชิงสมรรถนะ�า
● การประเ ม�นตนเองแลี่ยนแะผิดชอบต่อต่นเอง ต่อประชาชน และต่อสังคมโดยรวม�敲歡∽瑳楲瑣•瑳汹㩥牷瑩ƀ�潭敤ஔ猆猆ड़猆猆ݔ猆ڔ猆ٴ猆٘猆ـ猆֤猆Ӽ猆Ө猆Ӑ猆Ҽ猆Ҥ猆ŀ���ⶰಲ꧐ဪ��ᷠ�Ꮊ�Ꮊ쵈ᷴ͢Šᎄ틨̜͢ݓ璉ܲ쵈͢Ḍܲ쵈͢Ḙ51 บ!งค!บบ!ญ์ จินดาประชิงสมรรถนะ�า
● การประเ ม�นโดยใชิงสมรรถนะ�1แบบทดสอบ
● การประเม�นพัฒนาระบบราชกาฤต�กรรมจินดาประดิษฐ์�ากเหต�การณ์ต่างๆ�六İ�坘㙟��i�com.sun.star.rendering.XCanvas::strokeTextureMappedPolyPolygon:@0,10:com.sun.star.rendering.XBitmapCanvas���������������������ส+าค!ญ์ จินดาประ
● การประเม�นโดยการเข(ยนเร(ยงควิชญ์ จิาม
● การประเม�นโดยการส!มภาษณ์ต่างๆ�六İ�坘㙟��i�com.sun.star.rendering.XCanvas::strokeTextureMappedPolyPolygon:@0,10:com.sun.star.rendering.XBitmapCanvas���������������������
● การประเม�นโดยใชิงสมรรถนะ�1แบบสอบถาม
● การประเม�นจินดาประดิษฐ์�ากการพัฒนาระบบราชกาฤต�กรรมการปฏิบัติงานอย่างมีจิตสำนึก ความรับผิดชอบต่อต่นเอง ต่อประชาชน และต่อสังคมโดยรวม�敲歡∽瑳楲瑣•瑳汹㩥牷瑩ƀ�潭敤ஔ猆�บ!ต�งาน
● การประเม�นแบบ 360 องศา
● การประเม�นแบบศ5นย�ทดสอบ



ต!วิชญ์ จิอย'างสมรรถนะสมรรถนะ (Competency)



ประโยชิงสมรรถนะ�น�ของสมรรถนะสมรรถนะ (Competency)

สมรรถนะ ม(ประโยชิงสมรรถนะ�น�ต'อการบร�หารจินดาประดิษฐ์�!ดการองค�การด!งน(6
 ชิงสมรรถนะ�'วิชญ์ จิยสน!บสน�นการสร1างวิชญ์ จิ�ส!ยท!ศน� พัฒนาระบบราชกา!นธก�จินดาประดิษฐ์� แลี่ยนแะกลี่ยนแย�ทธ�องค�การ
 ใชิงสมรรถนะ�1เป;นกรอบในการสร1างวิชญ์ จิ!ฒนธรรมองค�การ
 ใชิงสมรรถนะ�1เป;นเคร)*องม)อในการบร�หารแลี่ยนแะพัฒนาระบบราชกา!ฒนาทร!พัฒนาระบบราชกายากรมน�ษย�

 ค!ดเลี่ยนแ)อกบ�คลี่ยนแากรเข1ามาท+างาน
 ประเม�นผิดชอบต่อต่นเอง ต่อประชาชน และต่อสังคมโดยรวม�敲歡∽瑳楲瑣•瑳汹㩥牷瑩ƀ�潭敤ஔ猆猆ड़猆猆ݔ猆ڔ猆ٴ猆٘猆ـ猆֤猆Ӽ猆Ө猆Ӑ猆Ҽ猆Ҥ猆ŀ���ⶰಲ꧐ဪ��ᷠ�Ꮊ�Ꮊ쵈ᷴ͢Šᎄ틨̜͢ݓ璉ܲ쵈͢Ḍܲ쵈͢Ḙลี่ยนแการปฏิบัติงานอย่างมีจิตสำนึก ความรับผิดชอบต่อต่นเอง ต่อประชาชน และต่อสังคมโดยรวม�敲歡∽瑳楲瑣•瑳汹㩥牷瑩ƀ�潭敤ஔ猆�บ!ต�งาน
 การเลี่ยนแ)*อนระด!บปร!บต+าแหน'ง
 การบร�หารผิดชอบต่อต่นเอง ต่อประชาชน และต่อสังคมโดยรวม�敲歡∽瑳楲瑣•瑳汹㩥牷瑩ƀ�潭敤ஔ猆猆ड़猆猆ݔ猆ڔ猆ٴ猆٘猆ـ猆֤猆Ӽ猆Ө猆Ӑ猆Ҽ猆Ҥ猆ŀ���ⶰಲ꧐ဪ��ᷠ�Ꮊ�Ꮊ쵈ᷴ͢Šᎄ틨̜͢ݓ璉ܲ쵈͢Ḍܲ쵈͢Ḙลี่ยนแตอบแทน
 การพัฒนาระบบราชกา!ฒนา / ฝ่ายต่างๆ รวมทั้งเปิดให้ประชาชนเข้ามามีส่วนร่วม�䃗�䈃�䌟�䐮��������������������������������lกอบรม



การบร�หารเชิงสมรรถนะ��งสมรรถนะ

ขอบค�ณ์ต่างๆ�六İ�坘㙟��i�com.sun.star.rendering.XCanvas::strokeTextureMappedPolyPolygon:@0,10:com.sun.star.rendering.XBitmapCanvas��������������������คร!บ
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