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ก    ารสรรหาและคัดเลือกกําลงัคนคณุภาพ



o คุณลักษณะที่พึงประสงค์ของกลุ่มกําลังคนคุณภาพ

o เทคนิคและเครื่องมือการคัดกรอง

o ฝึกปฏิบัติเทคนิคและเครื่องมือการคัดกรอง

สาระสาํคญั
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กาํลังคนคณุภาพ คือ ??

ผูมีทักษะ
การบรหิาร

ผูบรหิารระดับสูง

ผูเชี่ยวชาญ
ผูดํารงตาํแหนงสําคญั

ผูมศีกัยภาพสงู
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กาํลังคนคณุภาพ คือ ??

Top Performers

High Potential

Critical Role

Fast Tracker

ที่มา : Mercer Human Resource Consulting 

ผูมีผลงานดีเยี่ยม มุงเนนผลงาน

ผูมีผลงานสงู เนนคุณสมบัติ

ผูทํางานตําแหนงสําคญัขององคกร

ผูมีเสนทางกาวหนารวดเรว็
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• Recognized functional, 
technical, managerial expert

• Can be counted on, especially 
in tough times

• Consistent top performer
• Is a good developer of 

subordinates
• Usually performs well under all 

conditions
• Would be difficult to replace in 

kind
• Works independently with little 

or no supervision

• Easily learns new technologies 
and/or functions

• Clever problem-solver
• Thinks strategically
• Changes Behavior easily
• Has wide interests
• Low tolerance for marginal 

processes or people
• Deals with ambiguity/complexity 

well

HIGH PROFESSIONAL vs. HIGH POTENTIAL

Source:  Lominger Research Institute.
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Highest 
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The “Strategic Few”

The 
Leadership 
“Pipeline”
•First line of 
development 
(7,8,9,10)

•Next line of 
development 

(5,6)

Less learning agility More learning agility

Less than 
effective

Highly 
effective

0
Not 
Classified

9-CELL MATRIX /TALENT MAP

Source:  Lominger Research Institute.
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“ BEG”

“ BUILD”

“ BORROW”

“ BUY”



COMPETENCY



สว่นทีซ่อ่นเรน้

Tomohiro Takanashi

สว่นทีม่องเห็น              The Iceberg ModelCompetency

1. แนวคิดของตน (Self concept)

2. อุปนสิัย (Trait)

3. แรงขับ (Motive)

1. ความรูความเขาใจ 
    (Knowledge & Understanding)

2. ทกัษะ (Skill)
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กจิกรรม 
จบัคูบ่อกความใน…



Competency
Model

Core 
Competency

(สมรรถนะหลกั)

Managerial 
Competency

(สมรรถนะ
ทางการบรหิาร)

Functional 
Competency

(สมรรถนะประจาํ
กลุมงาน)

ประเภทของ Competency



ความสามารถหลกั (Core / Organizational / Common / Global 
Competency)

ทุกคนในองคการพึงตองมี เชน การใหบริการลูกคา, การทํางานเปนทีม, การ
สื่อสารดวยวาจา

ความสามารถทางการบรหิารจัดการ (Managerial / Leadership / 
Professional Competency)

ความสามารถที่ตองมีเหมือนกันแตกตางกันตามบทบาทของระดับตําแหนงงาน
เชน บทบาทของการเปนผูจัดการ ตองมีความคิดเชิงกลยุทธ การวางแผนงาน การ
แกไขปญหาและการตัดสินใจ

ความสามารถทางอาชพี (Technical/ Functional / Specific Competency)
ความสามารถในงานทางเทคนิคเฉพาะทางที่ตองมีตามตําแหนงที่มีขอบเขตหนาที่
งานและความรับผิดชอบในงานที่แตกตางกัน เชน ความรูดานงานการพัฒนางาน
บุคคล การนาํเสนองาน การติดตอสื่อสาร การมีมนุษยสัมพันธ การเขียนขาว ฯลฯ

ประเภทของ Competency

จําแนกเปน 3 กลุมหลกั

ทีม่า : อาจารยอ์าภรณ์ ภูว่ทิยพันธุ์
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การมุงผลสัมฤทธิ ์(Achievement Motivation)

การบรกิารทีด่ ี(Service Mind)

การสัง่สมความเชีย่วชาญในงานอาชีพ (Expertise)

จรยิธรรม (Integrity)

ความรวมแรงรวมใจ (Teamwork)

สมรรถนะหลกัของขา้ราชการไทย
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สมรรถนะทางการบรหิาร

1. ความรอบรู
ในการบรหิาร 

(Management 
Acumen)

2. การบรหิาร
อยางมืออาชีพ 

(Personal 
Management)

3. การบรหิารคน 
(HR Management)

4. การบรหิาร
มุงผลสมัฤทธิ ์

(Result-based 
management)

1.การบริหารการ
เปลี่ยนแปลง 
(Managing Change)

4. การตดัสินใจ 
(Decision Making)

7. การปรับตวัและความ
ยืดหยุน (Adaptability 
& Flexibility)

10. การรบัผิดชอบ
ตรวจสอบได 
(Accountability)

2. การมีจิตมุงบรกิาร 
(Customer Service 
Oriented)

5. การคิดเชิงกลยทุธ
(Strategic Thinking)

8. ความสามารถและ
ทกัษะในการสื่อสาร 
(Communication 
Skills)

11. การทํางานให
บรรลุผลสัมฤทธิ์ 
(Achieving Results)

3. การวางแผนเชิงกล
ยทุธ (Strategic 
Planning)

6. ความเปนผูนํา 
(Leadership)

9. การสานสัมพนัธ 
(Collaborativeness)

12. การบริหาร
ทรัพยากร (Managing 
Resources)



นักฟุตบอลที่เกงๆ เปนอยางไร ?

มีคณุลกัษณะพิเศษอะไรบา้ง
ทีม่า : อาจารยอ์าภรณ์ ภูว่ทิยพันธุ์



ความรู:
• กฎ กตกิาของฟุตบอล
• เทคนคิ วธิกีารเลน การเลี้ยง
• ฯลฯ
ทกัษะ:
• การเลี้ยง การสกดับอล
• การยิงประต ู

คณุลกัษณะพิเศษ:
•หลอ
• ทนแดด ทนฝน
• อดทน
• ฯลฯ

นักฟุตบอลที่เกงๆ เปนอยางไร ?

ทีม่า : อาจารยอ์าภรณ์ ภูว่ทิยพันธุ์



   Job Description ของผู้จดัการฝ่ายพัฒนาทรัพยากรมนุษย์

งานหลัก/กจิกรรมหลัก

(Key Result Areas/Activities)

ความรู้

(Knowledge)

ทักษะ

(Skills)

คณุลกัษณะเฉพาะ

บุคคล

(Personal Attributes)

ศกึษาและตดิตามความเคลื่อนไหวของ

ข้อมูลที่เกีย่วข้อง

♦ ศึกษาลกัษณะธรุกจิและรายละเอยีด
ต่างๆ  ที่เกีย่วข้อง

♦  วเิคราะห์ข้อมลูต่างๆ  ในรายละเอยีด

♦ รวบรวมและติดตามความเคลือ่นไหวของ
ข้อมลูทัง้จากภายในและภายนอก

♦ เข้าร่วมกจิกรรมที่เกีย่วข้อง

- ความรู้เกีย่วกบัระบบ

การพฒันาทรพัยากร

มนษุย์

-ความรู้เกีย่วกบัเครื่อง

มือการบริหาร/จดัการ

บคุคล

- ความคิดเชิงวเิคราะห์

- การเรียนรู้อยา่งต่อเนื่อง

- การติดต่อประสานงาน

-ความกระตือรือร้น

ทีม่า : อาจารยอ์าภรณ์ ภูว่ทิยพันธุ์

ตัวอยาง



7 habits of highly effective people

นิสัย 7 ประการของผู้ที่ประสบความสําเรจ็

1. ผู้กําหนด / ผู้กระทํา (Be Proactive)
2. เริ่มด้วยเป้าหมายในใจ (Begin with the end 

in mind)
3. ทําในสิ่งที่สําคัญและจําเป็น (Put First 

things first)
4. คิดแบบชนะ-ชนะ (Think Win-Win)
5. เริ่มเข้าใจผู้อื่นก่อนให้ผู้อื่นเข้าใจ (Seek First 

to Understand, Then to Be Understood)
6. การร่วมสร้างพลัง (Synergize)
7. พัฒนาตนเองอย่างต่อเนื่อง (ลับมีดตัวเอง) 

(Sharpen the saw)
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กจิกรรม 
แมวมอง เฟ้นหา Talents
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ที่มา : โครงการศึกษาคุณลักษณะที่พึงประสงค์ของข้าราชการผู้มีผลสัมฤทธิ์สูง สํานักงาน ก.พ.

I. คนดี II. คนเก่ง

1.  คณุธรรม 

จรยิธรรม 
ความซื่อสตัย ์
ความเป็นกลาง

2. จติสาธารณะ     
มุ่งประโยชน์
สว่นรวม

3. รบัผิดชอบสูง 
ความเพียร         
มุมานะ

- ความรูด้า้นการเมือง เศรษฐกิจ สงัคมและ
   เทคโนโลยี

- ความรูด้า้นนโยบายสาธารณะ

- ความรูเ้ฉพาะที่เกี่ยวขอ้งในงาน

1. เก่งบรหิาร

- วิสยัทศันแ์ละ          
   คิดเชิงกลยุทธ ์          
   การคิดเชิงบวก        
   การจดัการความเสี่ยง

- ความคิดวิเคราะห ์ 
   เชิงระบบ การบรหิาร
   ทรพัยากรมนุษย์

- ความสามารถในการ  
   แกไ้ขปัญหา

- การกลา้ตดัสินใจ

ทกัษะ

ความรูแ้ละความสามารถทางภาษาที่สอง

2. เก่งการงาน

- ความคิดสรา้งสรรค ์ 
   มุ่งผลสมัฤทธิ์ของงาน

- การทาํงานเป็นทีม 
   ยดืหยุน่และปรบัตวั

-ความเชี่ยวชาญในงาน 
  ทกัษะการสื่อสาร

3. เก่งรูร้อบ

- การใฝ่รู ้บูรณาการ
   ความรู ้พฒันาตนเอง
   และผูอ้ื่น

- การใชเ้ทคโนโลยี
   สารสนเทศและ
   นวตักรรมในงาน

คุณลักษณะที่พึงประสงค์ของข้าราชการผู้มีผลสัมฤทธิ์สูง



1. การมุง่ผลสมัฤทธิ์ (Achievement 
Motivation)

2. การสัง่สมความเชี่ยวชาญในงาน
อาชีพ (Expertise)

3. บริการที่ดี (Service Mind)

4. การยดึมัน่ในความถกูตอ้งชอบธรรม
และจริยธรรม (Integrity)

5. การทาํงานเป็นทีม (Teamwork)

6. ความผกูพนัต่อระบบราชการ 
(Organizational Engagement)

7. ความคิดริเริ่มสรา้งสรรค ์
(Creative Perspective)

8. การมองในภาพรวม 
(Holistic View)

9. การอุทิศตนเพื่อสงัคม
(Social Dedication)

10. การมีปฏิสมัพนัธก์บัผูอ้ื่น 
(Interpersonal Competence)

11. มุ่งมัน่ในการเรียนรูแ้ละพฒันา
ตนเอง (Commitment to Learning)

สมรรถนะที่พึงประสงคสําหรบัขาราชการผูมีผลสัมฤทธิ์สูง



Recruitment Tools

Internal Recruitment
Job Posting
Job Placement
Intranet
Website
Direct Approach
Staff Referral
Employee Self Service

External Recruitment
Website
Campus tour/Visit
Job Fair
Agencies & Head Hunters
Advertisement
Staff Referral
Candidate Direct Application
Shared Services Center
Internship
Targeted Scholarship
Partnership with Institution
Open House
Referral Candidate Network 
Recruitment



Recruitment Tools

Pre-employment
Medical Checkup
Criminal Records Clearance
Reference Check
On-boarding
Camping
Pre-probation
Probation
Identification of

• Training Needs
• QMP (Quality Medical Publishing) with 

Report of Date
• Summary QMP Recruited for each 6 

Month

Employment
Permanent
Temporary
Outsource

HR Share Service Center
Other Outsourcing 
Company

Contract
Project
Assignment



Trend: Selection Tools

Selection Tools Validity

Education Qualification .10

Typical Employment Interview .15

Biodata .30

In-tray exercises .35

Group exercises/ Personality composites .40

Ability Tests/ Job samples .45

Assessment Centers .65

A Guide to VALIDITY coefficients from Meta‐analysis
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ระบบสรรหาและคัดเลือกข้าราชการเข้าสู่

ระบบข้าราชการผู้มีผลสัมฤทธิ์สูง

(เข้มข้น โปร่งใส เป็นธรรม)



การเสริมสรา้งคณุลกัษณะสว่นบุคคล

•ความรูท้ัว่ไปเกี่ยวกบั HiPPS

•ประเมินรูปแบบพฤตกิรรมการทาํงาน

*สรา้งเสริมลกัษณะการเป็นขา้ราชการที่ดี  ฯลฯ  

การเสริมสรา้งทกัษะการทาํงาน/การบรหิาร

•การบรหิารโครงการ 

•การทาํงานเป็นทีม

*การทาํงานเชิงรุก ฯลฯ

การเสริมสรา้งภาวะผูน้าํและทกัษะดา้นการบรหิาร

•ทกัษะและเทคนิคการสอนงาน  

•แลกเปลี่ยนประสบการณแ์ละองคค์วามรูก้บัภาครฐั

และเอกชน ฯลฯ

ระ
ด
บั
พื้
น
ฐา
น

ระ
ด
บั
ต
อ่ย

อด

ข
ั้ น
ต
น้

ข
ั้ น
สูง

ส่วนราชการและสาํนักงาน ก.พ. (กลไก PRIDE)

ทุน Talent 

Network

กิจกรรม

เครอืข่าย เพือ่

เสรมิสรา้ง

คณุธรรม 

จรยิธรรม และ

การทาํงานเพือ่

สว่นรวม

ระดบัปฏิบตักิาร

ระดบัชาํนาญการ 

กรอบการฝีกอบรมและพฒันา

กรอบการสัง่สม

ประสบการณ์

ออกจาก

ระบบ เมื่อ

ผลการ

ปฏิบตัิ

ราชการ

ตํา่กวา่ที่

กาํหนด

ออกจาก

ระบบ เมื่อ

ไดร้ะดบั

ชาํนาญ

การพิเศษ

SpecialistSpecialist
Expert

Expert Manager

Superstarระบบบรหิารกาํลงัคนคณุภาพ
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HiPPS

New 
Wave

นปร.
นักเรียน

ทุนรัฐบาล

การวางแผน

กําลงัคนคุณภาพ

การสรรหา+คดัเลือก

กําลงัคนคุณภาพ

การมีสว่นร่วม

ของส่วนราชการ

การพัฒนา

กําลงัคนคุณภาพ

การติดตาม+ใช้ประโยชน์

กําลงัคนคุณภาพ

ข้าราชการ

ทั่วไป
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    ผู้บังคับบัญชาระดับต้นทีค่วบคุมดูแลการปฏิบัตงิาน 

และผู้บังคับบญัชาเหนือขึ้นไป (ผู้อํานวยการกอง/ผู้อํานวยการสํานัก) 

พิจารณาเสนอชื่อข้าราชการที่มีคณุสมบตัติรงตามที่ ก.พ.กําหนด 

โดยคํานึงถงึความสมคัรใจของข้าราชการผู้นั้นดว้ย

    ข้าราชการผู้มีคณุสมบตัติรงตามที่ ก.พ. กําหนดสมคัรดว้ยตนเอง 

พร้อมด้วยความเห็นของผู้บังคับบัญชาระดับผู้อํานวยการกอง/

ผู้อํานวยการสํานัก

การสรรหา

1

2
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กลุ่มเปา้หมาย

• ข้าราชการพลเรอืนตําแหน่งประเภทวิชาการ ระดับปฏิบัติการ หรือ 
ชํานาญการ
 - ป.ตรี อายุราชการ 2 ปี
 - ป.โท/ป.เอก อายุราชการ 1 ปี

• ประสบการณ์ในหน่วยงานที่สมัคร 1 ปี

• ผ่านการประเมินโดยเฉลี่ยระดับดีมาก 

วิธีการคัดเลือก

•Short List โดยส่วนราชการ(ขั้นตอนที่ 1)

•Final List โดยสํานักงาน ก.พ. (ขั้นตอนที่ 2)

การคัดเลือก
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กําหนดให้ใช้แนวทางการสรรหาและคดัเลือกเช่นเดียวกับข้าราชการทั่วไป 

ยกเว้น ข้าราชการ นปร. 2 รุ่นแรก ให้สามารถเข้าสูร่ะบบ HiPPS ได้เลย

โดยได้รับการยกเว้นคุณสมบัติและไม่ต้องผ่านการคัดเลือก โดยมีเงื่อนไข

ดังนี้ 

(1)ส่วนราชการที่ข้าราชการ นปร. สังกัดต้องเข้าสู่ระบบ HiPPS แล้ว 

(2)เป็นความสมัครใจของ นปร. 

(3)ส่วนราชการต้องเป็นผู้เสนอชื่อให้สํานักงาน ก.พ. 

สําหรับข้าราชการทีส่ําเร็จหลักสูตร

โครงการพัฒนานักบริหารการเปลี่ยนแปลง

รุ่นใหม่ (นปร. ) 



1 : ประเมินจากผลการปฏิบัติงานที่ผ่านมา

30

ขั้นตอนที่ 1

โดย

ส่วนราชการ

2 : ทดสอบภาษาอังกฤษ (CU-TEP/TOFEL/กรมวิเทศ/IELS)

3 : วัดสมรรถนะที่พงึประสงค์

- จากใบสมัคร 

- จากการสัมภาษณ์

• เพื่อใหส้่วนราชการได้มีส่วนร่วม

• เพื่อรักษามาตรฐานของผู้มีศักยภาพสูง

• เพื่อใหส้อดคล้องกับบริบท ทิศทางและตามความต้องการของส่วนราชการ

แนวทางการคัดเลือก



วิชาและเกณฑก์ารคัดเลือก ดังนี้ 
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สํานักงาน ก.พ. คัดเลือก โดยวิธกีารประเมินที่ ก.พ. กําหนด

เพื่อคัดกรองมาตรฐานของผู้เข้าร่วมระบบ HiPPS และเพื่อให้ข้าราชการผู้มีผลสัมฤทธิ์สงู

ในแต่ละส่วนราชการมีคุณลักษณะที่พึงประสงค์ตามเป้าหมายของระบบ HiPPS 

แนวทางการคัดเลือกขั้นตอนที่ 2 โดย สํานักงาน ก.พ.  

 1. ความสามารถทั่วไปเชิงวิชาการ (Aptitude Test ที่คะแนนร้อยละ 50)

 2. การประเมินคณุลักษณะที่พึงประสงค์

สํานักงาน ก.พ. ประกาศรายชื่อผูไ้ด้รับการคัดเลือกเป็น HiPPS

ทาง www.ocsc.go.th

http://www.ocsc.go.th/


ขัน้ตอนที่ 1 โดยส่วนราชการ ขัน้ตอนที่ 2 โดยสํานกังาน ก.พ.

ผูส้นใจ

สมคัรดว้ยตนเอง

1. ประเมินคุณสมบัติ
ตนเองเบื้องตน

2. กรอกใบสมัคร
3. เขียนเรียงความ

ตามที่กําหนด
4. ขอความเห็น

ผูบังคับบัญชา
5. นําสงสวนราชการ
    เพื่อพิจารณา 

คณะกรรมการ

ดาํเนินการคดัเลือก

1. พิจารณาใบสมคัรและ

ตรวจสอบคุณสมบตัิเบื้องตน้

2. ศึกษาสมรรถนะที่พึงประสงค์

3. อ่านเรียงความ

4. ประเมินสมรรถนะที่พึงประสงค์

จากเรียงความ

5. ดาํเนินการสมัภาษณ์

6. ประเมินสมรรถนะที่พึงประสงค์

จากการสมัภาษณ์

7. สรุปผลการคดัเลือก

8. จดัส่งรายชื่อผูผ้่านการคดัเลือก

ขั้นตอนที่ 1 ใหส้าํนักงาน ก.พ.

สาํนักงาน ก.พ. 
ดําเนนิการคดัเลอืก

ข ัน้ตอนการคดัเลอืก



ขัน้ตอนที่ 1 โดยส่วนราชการ ขัน้ตอนที่ 2 โดยสํานกังาน ก.พ.

ผูส้นใจ

สมคัรดว้ยตนเอง

1. ประเมินคุณสมบัติ
ตนเองเบื้องตน

2. กรอกใบสมัคร
3. เขียนเรียงความ

ตามที่กําหนด
4. ขอความเห็น

ผูบังคับบัญชา
5. นําสงสวนราชการ
    เพื่อพิจารณา 

คณะกรรมการ

ดาํเนินการคดัเลือก

1. พิจารณาใบสมคัรและ

ตรวจสอบคุณสมบตัิเบื้องตน้

2. ศึกษาสมรรถนะที่พึงประสงค์

3. อ่านเรียงความ

4. ประเมินสมรรถนะที่พึงประสงค์

จากเรียงความ

5. ดาํเนินการสมัภาษณ์

6. ประเมินสมรรถนะที่พึงประสงค์

จากการสมัภาษณ์

7. สรุปผลการคดัเลือก

8. จดัส่งรายชื่อผูผ้่านการคดัเลือก

ขั้นตอนที่ 1 ใหส้าํนักงาน ก.พ.

สาํนักงาน ก.พ. 
ดําเนนิการคดัเลอืก

ข ัน้ตอนการคดัเลอืก



เกรดเฉลี่ย/
เกียรตินิยม

การไดรับทุนอื่นๆ

การไดรับรางวัล 

การสั่งสมประสบการณ
ที่ผานมา

ผานหลักสูตร นปร. 
หรือ ผูนําคลื่นลูกใหม 

มีเปาหมายในการทํางาน 

ตัวอยางใบสมัคร



คะแนนภาษาอังกฤษ

การประเมินสมรรถนะ
สามารถลําดับเรื่องราว
 และสื่อสารไดอยางมี

ประสิทธิภาพเขาใจงาย 

 ผลงานทางวิชาการ 

กิจกรรมทางสังคม 

ตัวอยางใบสมัคร

มีความพรอมที่จะสั่งสมประสบการณ
ที่หลากหลาย



ตัวอยางใบสมัคร

ความคิดเห็นเกี่ยวกับตนเอง
และระบบราชการไทย

ความคิดเห็นตอโครงการ

ความคิดเห็นของผูบังคับบัญชาระดับตน

ความคิดเห็นของผูบังคับบัญชา
ระดับเหนือขึ้นไป



ขัน้ตอนที่ 1 โดยส่วนราชการ ขัน้ตอนที่ 2 โดยสํานกังาน ก.พ.

ผูส้นใจ

สมคัรดว้ยตนเอง

1. ประเมินคุณสมบัติ
ตนเองเบื้องตน

2. กรอกใบสมัคร
3. เขียนเรียงความ

ตามที่กําหนด
4. ขอความเห็น

ผูบังคับบัญชา
5. นําสงสวนราชการ
    เพื่อพิจารณา 

คณะกรรมการ

ดาํเนินการคดัเลือก

1. พิจารณาใบสมคัรและ

ตรวจสอบคุณสมบตัิเบื้องตน้

2. ศึกษาสมรรถนะที่พึงประสงค์

3. อ่านเรียงความ

4. ประเมินสมรรถนะที่พึงประสงค์

จากเรียงความ

5. ดาํเนินการสมัภาษณ์

6. ประเมินสมรรถนะที่พึงประสงค์

จากการสมัภาษณ์

7. สรุปผลการคดัเลือก

8. จดัส่งรายชื่อผูผ้่านการคดัเลือก

ขั้นตอนที่ 1 ใหส้าํนักงาน ก.พ.

สาํนักงาน ก.พ. 
ดําเนนิการคดัเลอืก

ข ัน้ตอนการคดัเลอืก



1. การมุง่ผลสมัฤทธิ์ (Achievement 
Motivation)

2. การสัง่สมความเชี่ยวชาญในงาน
อาชีพ (Expertise)

3. บริการที่ดี (Service Mind)

4. การยดึมัน่ในความถกูตอ้งชอบธรรม
และจริยธรรม (Integrity)

5. การทาํงานเป็นทีม (Teamwork)

6. ความผกูพนัต่อระบบราชการ 
(Organizational Engagement)

7. ความคิดริเริ่มสรา้งสรรค ์
(Creative Perspective)

8. การมองในภาพรวม 
(Holistic View)

9. การอุทิศตนเพื่อสงัคม
(Social Dedication)

10. การมีปฏิสมัพนัธก์บัผูอ้ื่น 
(Interpersonal Competence)

11. มุ่งมัน่ในการเรียนรูแ้ละพฒันา
ตนเอง (Commitment to Learning)

สมรรถนะที่พึงประสงคสําหรบัขาราชการผูมีผลสัมฤทธิ์สูง



ขั้นตอนการประเมินสมรรถนะที่พึงประสงค
ของขาราชการผูมีผลสัมฤทธิ์สูง



การมุ่งผลสมัฤทธิ์ (Achievement Motivation)

คาํจาํกดัความ : ความมุ่งมัน่จะปฏิบตัิหน้าที่ราชการใหด้ีหรือใหเ้กินมาตรฐานที่มีอยูโ่ดยมาตรฐานนี้อาจ

เป็นผลการปฏิบตัิงานที่ผ่านมาของตนเอง หรือเกณฑว์ดัผลสมัฤทธิ์ที่สว่นราชการกาํหนดขึ้น อีกทั้งยงั

หมายรวมถึง การสรา้งสรรคพ์ฒันาผลงานหรือกระบวนการปฏิบตัิงานตามเป้าหมายที่ยากและทา้ทาย

ชนิดที่อาจไมเ่คยมีผูใ้ดสามารถกระทาํไดม้ากอ่น

บริการที่ดี (Service Mind)

คาํจาํกดัความ : ความตั้งใจและความพยายามของขา้ราชการในการใหบ้ริการต่อประชาชนขา้ราชการ 

หรือหน่วยงานอื่นๆ ที่เกี่ยวขอ้ง

การสัง่สมความเชี่ยวชาญในงานอาชีพ (Expertise)

คาํจาํกดัความ : ความสนใจใฝ่รู ้สัง่สมความรูค้วามสามารถของตนในการปฏิบตัิหน้าที่ราชการดว้ย

การศึกษา คน้ควา้และพฒันาตนเองอยา่งต่อเนื่องจนสามารถประยุกตใ์ชค้วามรูเ้ชิงวชิาการและ

เทคโนโลยตี่างๆ เขา้กบัการปฏิบตัิราชการใหเ้กิดผลสมัฤทธิ์

คําชี้แจงสมรรถนะที่พึงประสงคสําหรับขาราชการผูมีผลสัมฤทธิ์สูง



การยดึมัน่ในความถูกตอ้งชอบธรรมและจรยิธรรม (Integrity)

คาํจาํกดัความ : การดาํรงตนและประพฤติปฏิบตัิอยา่งถกูตอ้งเหมาะสมทั้งตามกฎหมายคุณธรรม 

จรรยาบรรณแหง่วชิาชีพและจรรยาขา้ราชการ เพื่อรกัษาศกัดิ์ศรีแหง่ความเป็นขา้ราชการ

การทาํงานเป็นทีม (Teamwork)

คาํจาํกดัความ : ความตั้งใจที่จะทาํงานรว่มกบัผูอ้ื่น เป็นส่วนหนึ่งของทีม หน่วยงาน หรือส่วนราชการ โดย

ผูป้ฏิบตัิมีฐานะเป็นสมาชิก ไมจ่าํเป็นตอ้งมีฐานะหวัหน้าทีม รวมทั้งความสามารถในการสรา้งและรกัษา

สมัพนัธภาพกบัสมาชิกในทีม

คําชี้แจงสมรรถนะที่พึงประสงคสําหรับขาราชการผูมีผลสัมฤทธิ์สูง



ความผกูพนัตอ่ระบบราชการ (Organizational Engagement)

คาํจาํกดัความ : ความผกูพนั มุง่มัน่ ทุ่มเท เสนอตนเพื่อชว่ยเหลือแมไ้มใ่ชห่น้าที่

การแสดงออกซึ่งพฤติกรรมที่ยดึมัน่ในเป้าหมายของราชการยดึถือสาธารณะประโยชน์เป็นที่ตั้ง 

ความคิดริเริ่มสรา้งสรรค์ (Creative Perspective)

คาํจาํกดัความ : การคิดคน้หาวธิีการทาํงานใหม่ๆ  เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการทาํงานของตนเอง 

ส่วนงาน และระบบราชการรวม ทั้งส่งเสริม ผลกัดนั และกระตุน้จงูใจผูอ้ื่นใหค้ิดริเริ่มสิ่งใหม่ๆ  

เพื่อการพฒันา

การมองในภาพรวม (Holistic View)

คาํจาํกดัความ : การติดตามความเคลื่อนไหวของสภาพแวดลอ้ม เศรษฐกิจ สงัคม และงานที่

เกี่ยวขอ้ง และนํามาปรบัเปลี่ยนกลยุทธแ์ละแผนการดาํเนินงานใหส้อดคลอ้งพรอ้มทั้งการอธิบาย

ใหผู้อ้ื่นเกิดความเขา้ใจและสามารถนําไปปรบัใชก้บังานของตนเองได้

คําชี้แจงสมรรถนะที่พึงประสงคสําหรับขาราชการผูมีผลสัมฤทธิ์สูง



การอุทิศตนเพื่อสงัคม (Social Dedication)

คาํจาํกดัความ : เป็นผูท้ี่ทาํความดี เสียสละ ทุ่มเท เพื่อประโยชน์ส่วมรวมในการพฒันาสงัคมโดยไม่

หวงัผลตอบแทน

การมีปฏิสมัพนัธก์บัผูอ้ื่น (Interpersonal Competence)

คาํจาํกดัความ : ความสามารถในการสรา้งและรกัษาความสมัพนัธก์บัเพื่อนร่วมงาน บุคคลทัว่ไป 

รวมถึงบุคคลหรือหน่วยงานภายนอกที่มีความสาํคญัต่อการปฏิบตัิงาน ใหบ้รรลุเป้าหมายและสรา้ง

เครือขา่ยที่แข็งแกร่งได้

มุ่งมัน่ในการเรียนรูแ้ละพฒันาตนเอง (Commitment to Learning)

คาํจาํกดัความ : มีความมุ่งมัน่และกระตือรือรน้ที่จะเรียนรูแ้ละพฒันาตนเอง เพื่อบรรลุเป้าหมาย

และการพฒันาอยา่งต่อเนื่อง รวมทั้งสนับสนุนและกระตุน้ ใหผู้อ้ื่นเกิดการเรียนรูแ้ละพฒันา

คําชี้แจงสมรรถนะที่พึงประสงคสําหรับขาราชการผูมีผลสัมฤทธิ์สูง



ขัน้ตอนที่ 1 โดยส่วนราชการ ขัน้ตอนที่ 2 โดยสํานกังาน ก.พ.

ผูส้นใจ

สมคัรดว้ยตนเอง

1. ประเมินคุณสมบัติ
ตนเองเบื้องตน

2. กรอกใบสมัคร
3. เขียนเรียงความ

ตามที่กําหนด
4. ขอความเห็น

ผูบังคับบัญชา
5. นําสงสวนราชการ
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ดาํเนินการคดัเลือก

1. พิจารณาใบสมคัรและ

ตรวจสอบคุณสมบตัิเบื้องตน้

2. ศึกษาสมรรถนะที่พึงประสงค์

3. อ่านเรียงความ

4. ประเมินสมรรถนะที่พึงประสงค์

จากเรียงความ

5. ดาํเนินการสมัภาษณ์

6. ประเมินสมรรถนะที่พึงประสงค์

จากการสมัภาษณ์

7. สรุปผลการคดัเลือก

8. จดัส่งรายชื่อผูผ้่านการคดัเลือก

ขั้นตอนที่ 1 ใหส้าํนักงาน ก.พ.

สาํนักงาน ก.พ. 
ดําเนนิการคดัเลอืก

ข ัน้ตอนการคดัเลอืก



1.  ประสบการณใ์นการทาํงานที่ประสบความสาํเรจ็หรอืภาคภูมิใจกบัผลลัพธท์ี่เกิดขึ้น

ในเดือนสิงหาคม ปี 2552 ผมไดร้บัมอบหมายงานจากผูบ้งัคบับญัชาใหร้บัผิดชอบโครงการในดา้น

ทรพัยส์ินทางปัญญา ซึ่งในขณะนั้นผมเพิ่งยา้ยมาจากอีกหน่วยงานหนึ่ง งานที่ไดร้บัมอบหมายครั้งนี้ จึงเป็นสิ่งที่

ใหมแ่ละทา้ทายสาํหรบัผมมาก แมไ้มไ่ดอ้ยูใ่นความรบัผิดชอบตามหน้าที่งานของผมโดยตรงแต่ผมก็สนใจเพราะ

ผมจะไดม้ีโอกาสในการพฒันางานในดา้นนี้ สมาชิกในโครงการพิเศษนี้ทุกคนมาจากต่างหน่วยงานกนัจึงทาํให้

เกิดความคิดเห็นที่หลากหลายในขณะที่วนัหนึ่งมีการประชุมกนัตามปกติของสมาชิกในทีมเพื่อสรุปแนวทางการ

ดาํเนินการต่อสมาชิกบางคนไดม้ีความคิดเห็นที่แตกต่างในขณะที่เกิดการถกเถียง ผมไดเ้สนอตวัเพื่อขอเป็น

ผูด้าํเนินการประชุม เพราะผมรูส้ึกวา่ไม่อยากใหม้ีความขดัแยง้ จากการใส่อารมณเ์ขา้หากนัในการทาํงาน โดยที่

ผมคิดวา่ทุกคนลว้นแต่มีเหตุผลของตนเอง ขาดเพียงแต่การยอมรบัฟัง ผมดาํเนินการโดยการถามคาํถามเพื่อให้

แต่ละคนไดแ้สดงความคิดเห็น รวมทั้งตวัผมเอง แมว้า่ความคิดเห็นของผมไม่ไดร้บัการยอมรบัโดยเสียงส่วนใหญ่ 

แต่ผมก็ยนิดีที่จะดาํเนินการตามความเห็นส่วนใหญ่ที่ตกลงกนั เพราะเป็นแนวทางที่เป็นประโยชน์ต่อประเทศ

เชน่เดียวกบัความคิดของผมแมว้ธิีการที่ผมเสนอจะต่างกนั หลงัจากนั้น ผมนําความคิดเห็นต่างๆ รวมทั้งผลสรุป

นั้นมาประมวลเขา้กบัขอ้มลูทางสถิติที่ผมคน้ควา้ ขอ้มลูแนวปฏิบตัิในต่างประเทศ และประสบการณข์องผมที่

ผ่านมา เพื่อใหไ้ดม้าซึ่งกลยุทธในการทาํงานโครงการนี้ต่อไปจนจบ และเนื่องจากเหตุการณใ์นวนันั้นเอง ผมจึง

ไดร้บัการแต่งตั้งใหเ้ป็นผูจ้ดัการโครงการ และผมสามารถดาํเนินโครงการนั้นใหป้ระสบความสาํเร็จไดอ้ยา่งดี

เยีย่มภายในกรอบเวลาที่กาํหนด

การอานเรียงความ



ขัน้ตอนที่ 1 โดยส่วนราชการ ขัน้ตอนที่ 2 โดยสํานกังาน ก.พ.

ผูส้นใจ

สมคัรดว้ยตนเอง

1. ประเมินคุณสมบัติ
ตนเองเบื้องตน

2. กรอกใบสมัคร
3. เขียนเรียงความ

ตามที่กําหนด
4. ขอความเห็น

ผูบังคับบัญชา
5. นําสงสวนราชการ
    เพื่อพิจารณา 

คณะกรรมการ

ดาํเนินการคดัเลือก

1. พิจารณาใบสมคัรและ

ตรวจสอบคุณสมบตัิเบื้องตน้

2. ศึกษาสมรรถนะที่พึงประสงค์

3. อ่านเรียงความ

4. ประเมินสมรรถนะที่พึงประสงค์

จากเรียงความ

5. ดาํเนินการสมัภาษณ์

6. ประเมินสมรรถนะที่พึงประสงค์

จากการสมัภาษณ์

7. สรุปผลการคดัเลือก

8. จดัส่งรายชื่อผูผ้่านการคดัเลือก

ขั้นตอนที่ 1 ใหส้าํนักงาน ก.พ.

สาํนักงาน ก.พ. 
ดําเนนิการคดัเลอืก

ข ัน้ตอนการคดัเลอืก



มี / ไมมีX / X / // /นาย สมชาย 

เครื่องมือคัดกรอง:
การประเมินสมรรถนะที่พึงประสงค 



ขัน้ตอนที่ 1 โดยส่วนราชการ ขัน้ตอนที่ 2 โดยสํานกังาน ก.พ.

ผูส้นใจ

สมคัรดว้ยตนเอง

1. ประเมินคุณสมบัติ
ตนเองเบื้องตน

2. กรอกใบสมัคร
3. เขียนเรียงความ

ตามที่กําหนด
4. ขอความเห็น

ผูบังคับบัญชา
5. นําสงสวนราชการ
    เพื่อพิจารณา 

คณะกรรมการ

ดาํเนินการคดัเลือก

1. พิจารณาใบสมคัรและ

ตรวจสอบคุณสมบตัิเบื้องตน้

2. ศึกษาสมรรถนะที่พึงประสงค์

3. อ่านเรียงความ

4. ประเมินสมรรถนะที่พึงประสงค์

จากเรียงความ

5. ดาํเนินการสมัภาษณ์

6. ประเมินสมรรถนะที่พึงประสงค์

จากการสมัภาษณ์

7. สรุปผลการคดัเลือก

8. จดัส่งรายชื่อผูผ้่านการคดัเลือก

ขั้นตอนที่ 1 ใหส้าํนักงาน ก.พ.

สาํนักงาน ก.พ. 
ดําเนนิการคดัเลอืก

ข ัน้ตอนการคดัเลอืก



1. วางแผนเวลาการสัมภาษณอยางเพียงพอเพื่อไมใหดูเรงรีบ
2. ทบทวนประวัติยอลวงหนา
3. จัดบรรยากาศการสนทนาที่สะดวกสบายและเริ่มการสัมภาษณอยางเปนกันเอง 
เพื่อใหผูสมัครผอนคลาย
4. ใสใจกับผูสมัคร ไมควรโทรศัพทระหวางการสนทนา เช็คอเีมลลหรืออนญุาต ใหมี
การรบกวนใดๆ   
5. ไมควรถามคําถามสวนตัว เชน อายุ สถานภาพสมรส และศาสนา
6. เปนผูฟงที่ดี และถามคําถามเพิ่มเติมใหผูสมัครมีโอกาสแสดงความคิดเห็น
เพื่อศึกษาผูสมัครใหไดมากที่สุด
7. เปดโอกาสใหผูสมัครถามคําถาม
8. ใหผูสมัครทราบถึงระยะเวลาการแจงผลและวิธีการติดตามผล
    
ทั้งนี้ ตัวอยางคําถามที่ดีสําหรับการสัมภาษณ จะเปนลักษณะคําถามปลายเปด เพื่อให
ผูตอบไมสามารถตอบคําถามเพียงคําเดียวได

การเตรียมตัวเพื่อการสัมภาษณ



• สมัภาษณต์วัต่อตวั (One-on-One)

• สมัภาษณก์ลุ่มผูส้มคัร (Group 

Candidate)

• สมัภาษณโ์ดยคณะกรรมการ 

(Panel)

รูปแบบการสัมภาษณ



• แนวคาํถามที่ถามเพื่อหาขอ้เท็จจริง 

(Factual Question)

• แนวคาํถามที่ถามเพื่อหาเหตุและผล

(Causative Question)

• แนวคาํถามที่ถามเพื่อหาสิ่งที่ใหคุ้ณค่าหรือค่านิยม

(Value-based Question)

การตั้งคําถาม



1. โปรดอธิบายตัวคุณเอง
2. กจิกรรมที่คุณชอบทํายามวางคืออะไร
3. เหตใุดคุณจึงสนใจสมัครเขาสูระบบนี้
4. คุณมเีปาหมายในชวีติอยางไร อะไรคือ
เปาหมายระยะสัน้และระยะยาวของคุณ
5. คุณมองตวัเองอยางไรในอกี 5 ปขางหนา
6. การยกยองและใหรางวลัแบบใดมีความสําคญัตอคุณ
7. อะไรเปนสิง่จงูใจใหคณุรับราชการ
8. คุณคิดอยางไรระหวางการทํางานตามลําพังและการทํางานเปนทีม

แนวคําถามเพื่อใชในการสัมภาษณ



9. คุณทาํงานภายใตความกดดนัอยางไร
10. คุณเคยมีปญหากับหวัหนางาน หรอืเพื่อนรวมงานหรือไม
 และคณุแกปญหาอยางไร
11. โปรดอธิบายความสัมพนัธที่คณุคิดวาหวัหนางานและลกูนองควรมตีอกนั
12. คุณคิดวาอะไรคอืจดุเดนและจดุดอย ของคุณ และ สิง่เหลานี้สงผลตอการทํางาน
ของคุณอยางไร
13. หากเพื่อนของคุณพูดถงึคุณ เขาจะอธิบายความเปนตวัคุณอยางไร
14. หวัหนางานของคณุกลาวถึงผลงานของคณุอยางไร และใหความเหน็ในสวนทีต่อง
ปรับปรุงในดานใด
15. คุณคิดวาคณุจะมีสวนชวยระบบขาราชการไทย และประเทศของเราอยางไร
16. คุณสมบัตใิดทีข่าราชการไทยจําเปนตองมี
17. คุณใหนยิามคําวา “คนด”ี และ “คนเกง” อยางไร

แนวคําถามเพื่อใชในการสัมภาษณ



ขัน้ตอนที่ 1 โดยส่วนราชการ ขัน้ตอนที่ 2 โดยสํานกังาน ก.พ.

ผูส้นใจ

สมคัรดว้ยตนเอง

1. ประเมินคุณสมบัติ
ตนเองเบื้องตน

2. กรอกใบสมัคร
3. เขียนเรียงความ

ตามที่กําหนด
4. ขอความเห็น

ผูบังคับบัญชา
5. นําสงสวนราชการ
    เพื่อพิจารณา 

คณะกรรมการ

ดาํเนินการคดัเลือก

1. พิจารณาใบสมคัรและ

ตรวจสอบคุณสมบตัิเบื้องตน้

2. ศึกษาสมรรถนะที่พึงประสงค์

3. อ่านเรียงความ

4. ประเมินสมรรถนะที่พึงประสงค์

จากเรียงความ

5. ดาํเนินการสมัภาษณ์

6. ประเมินสมรรถนะที่พึงประสงค์

จากการสมัภาษณ์

7. สรุปผลการคดัเลือก

8. จดัส่งรายชื่อผูผ้่านการคดัเลือก

ขั้นตอนที่ 1 ใหส้าํนักงาน ก.พ.

สาํนักงาน ก.พ. 
ดําเนนิการคดัเลอืก

ข ัน้ตอนการคดัเลอืก



มี / ไมมีX / X / // /นาย สมชาย 

เครื่องมือคัดกรอง:
การประเมินสมรรถนะที่พึงประสงค 



ขัน้ตอนที่ 1 โดยส่วนราชการ ขัน้ตอนที่ 2 โดยสํานกังาน ก.พ.

ผูส้นใจ

สมคัรดว้ยตนเอง

1. ประเมินคุณสมบัติ
ตนเองเบื้องตน

2. กรอกใบสมัคร
3. เขียนเรียงความ

ตามที่กําหนด
4. ขอความเห็น

ผูบังคับบัญชา
5. นําสงสวนราชการ
    เพื่อพิจารณา 

คณะกรรมการ

ดาํเนินการคดัเลือก

1. พิจารณาใบสมคัรและ

ตรวจสอบคุณสมบตัิเบื้องตน้

2. ศึกษาสมรรถนะที่พึงประสงค์

3. อ่านเรียงความ

4. ประเมินสมรรถนะที่พึงประสงค์

จากเรียงความ

5. ดาํเนินการสมัภาษณ์

6. ประเมินสมรรถนะที่พึงประสงค์

จากการสมัภาษณ์

7. สรุปผลการคดัเลือก

8. จดัส่งรายชื่อผูผ้่านการคดัเลือก

ขั้นตอนที่ 1 ใหส้าํนักงาน ก.พ.

สาํนักงาน ก.พ. 
ดําเนนิการคดัเลอืก

ข ัน้ตอนการคดัเลอืก



แบบฟอรมสรุปคะแนนผูเขารับการคดัเลือก
ขั้นตอนที่ 1 โดยสวนราชการ



ขัน้ตอนที่ 1 โดยส่วนราชการ ขัน้ตอนที่ 2 โดยสํานกังาน ก.พ.

ผูส้นใจ

สมคัรดว้ยตนเอง

1. ประเมินคุณสมบัติ
ตนเองเบื้องตน

2. กรอกใบสมัคร
3. เขียนเรียงความ

ตามที่กําหนด
4. ขอความเห็น

ผูบังคับบัญชา
5. นําสงสวนราชการ
    เพื่อพิจารณา 

คณะกรรมการ

ดาํเนินการคดัเลือก

1. พิจารณาใบสมคัรและ

ตรวจสอบคุณสมบตัิเบื้องตน้

2. ศึกษาสมรรถนะที่พึงประสงค์

3. อ่านเรียงความ

4. ประเมินสมรรถนะที่พึงประสงค์

จากเรียงความ

5. ดาํเนินการสมัภาษณ์

6. ประเมินสมรรถนะที่พึงประสงค์

จากการสมัภาษณ์

7. สรุปผลการคดัเลือก

8. จดัส่งรายชื่อผูผ้่านการคดัเลือก

ขั้นตอนที่ 1 ใหส้าํนักงาน ก.พ.

สาํนักงาน ก.พ. 
ดําเนนิการคดัเลอืก

ข ัน้ตอนการคดัเลอืก



เอกสารการรบัรองคณุสมบตัิ

ของ ผูผ้า่นการคดัเลือกขา้ราชการ

พลเรอืนสามญัเขา้สูร่ะบบ

ขา้ราชการผูม้ีผลสมัฤทธิ์สูง

ตัวอยาง



ตวัอยา่งแบบฟอรม์

สรุปคณุสมบตัริายบุคคล
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กจิกรรม 
คนที ่‘ใช’่ ??
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