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สมรรถนะในการบริหาร   
(Managerial Competency) 

รายการท่ี 1 ความรู้ในพันธกิจ (Mission Knowledge) 

ค าจ ากัดความ  มีความรู้ ความเข้าใจ ภารกิจ นโยบาย แผนงาน/โครงการ กิจกรรมการด าเนินงานขององค์กร กฎระเบียบ 
ข้อบังคับในการปฏิบัติงานต่างๆ เพ่ือเป็นพ้ืนความรู้ในการปฏิบัติงาน และสามารถรับผิดชอบ สนับสนุนต่อภารกิจองค์กร
ได้อย่างมีประสิทธิภาพ  

ระดับ 
ความเชี่ยวชาญ ค าอธิบาย 

1 1) มีความรู้ความเข้าใจในภารกิจ หน้าท่ี ความรับผิดชอบของงาน  
2) รู้และเข้าใจบทบาทหน้าที่ของตนที่มีต่อภารกิจหลักขององค์กร 

2 
สมรรถนะในระดับความเชี่ยวชาญที่ 1 และ 
1) มีความรู้ความเข้าใจภารกิจหลัก ภารกิจรองขององค์กร 
2) ก าหนดเป้าหมายการด าเนินงานของตนให้สนับสนุนภารกิจหลักของหน่วยงานและภารกิจหลัก   
    ขององค์กรได้อย่างมีประสิทธิภาพ 

3 
สมรรถนะในระดับความเชี่ยวชาญที่ 2 และ 
1) สามารถวิเคราะห์ปัจจัยภายในภายนอกท่ีมีผลกระทบต่อการด าเนินกิจกรรมที่ตนเองรับผิดชอบ 
2) สามารถก าหนดกลยุทธ์ ตัวชี้วัด และค่าเป้าหมายในการด าเนินงานตามภารกิจที่รับผิดชอบ  
    ให้สอดคล้องกับเป้าหมายในการด าเนินการของ อ.อ.ป. 

4 
สมรรถนะในระดับความเชี่ยวชาญที่ 3 และ 
1) สามารถพัฒนาผลลัพธ์ เป้าหมายตามแผนงานหรือภารกิจ  พันธกิจของหน่วยงาน ให้สอดคล้อง 
    กับกลยุทธ์ขององค์กรที่ปรับเปลี่ยนได้ 
2) เสนอแผนหรือกระบวนการในการปรับปรุงวิธีการด าเนินงานในภาพรวม 

5 
สมรรถนะในระดับความเชี่ยวชาญที่ 4 และ 
1) คาดการณ์แนวโน้มในอนาคตที่อาจส่งผลกระทบต่อการด าเนินกิจกรรมขององค์กรได้ 
2) ก าหนดแผนยุทธศาสตร์ในการด าเนินงานที่สามารถรองรับต่อสถานการณ์การเปลี่ยนแปลง 
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สมรรถนะในการบริหาร   
(Managerial Competency) 

รายการท่ี 2  วิสัยทัศน์ (Visioning) 

ค าจ ากัดความ  สามารถคิดวิเคราะห์ วางแผนก าหนดกลยุทธ์ พันธกิจ ทิศทางการด าเนินงานและวิสัยทัศน์ของหน่วยงาน
และองค์กร  สามารถโน้มน้าวสร้างแรงจูงใจ ความร่วมแรงร่วมใจให้ทีมงานหรือผู้ใต้บังคับบัญชา เต็มใจ กระตือรือร้นใน
การปฏิบัติหน้าท่ี ให้บรรลุตามวัตถุประสงค์ของหน่วยงานหรือองค์กร 

ระดับ 
ความเชี่ยวชาญ 

ค าอธิบาย 

1 
1) มีความรู้ ความเข้าใจในกลยุทธ์ พันธกิจ ทิศทางการด าเนินงาน เป้าหมาย วิสัยทัศน์ขององค์กร 
    ในปัจจุบัน  
2) สามารถอธิบายให้ผู้อื่นเข้าใจได้ว่างานที่ท าอยู่น้ันเก่ียวช้องหรือตอบสนองต่อวิสัยทัศน์ขององค์กร 
    อย่างไร 

2 
สมรรถนะในระดับความเชี่ยวชาญที่ 1 และ 
1) อธิบายให้ผู้อื่นรู้และเข้าใจวิสัยทัศน์และเป้าหมายการท างานของหน่วยงานภายใต้ภาพรวมของ 
    องค์กรได้ 
2) แลกเปลี่ยนข้อมูลรวมถึงรับฟังความคิดเห็นของผู้อื่นเพ่ือประกอบการก าหนดวิสัยทัศน์ 

3 

สมรรถนะในระดับความเชี่ยวชาญที่ 2 และ 
1) โน้มน้าวให้สมาชิกในทีมเกิดความเต็มใจและกระตือรือร้นที่จะปฏิบัติหน้าท่ีเพ่ือตอบสนองวิสัยทัศน์ 
2) ให้ค าปรึกษาแนะน าแก่สมาชิกในทีมถึงแนวทางในการท างานโดยยึดวิสัยทัศน์และเป้าหมายของ 
    องค์กรเป็นส าคัญ 
3) สามารถก าหนดแผนงานและกลยุทธ์ในการด าเนินงานในส่วนที่รับผิดชอบให้บรรลุเป้าหมาย และ 
    วิสัยทัศน์ของหน่วยงาน 

4 
สมรรถนะในระดับความเชี่ยวชาญที่ 3 และ 
1) สามารถเข้าใจและคาดการณ์การเปลี่ยนแปลง ปัจจัยตัวแปรที่เกี่ยวข้องกับงานที่รับผิดชอบ  
    โดยตรงพร้อมทั้งก าหนดเป้าหมายและยุทธศาสตร์ในการด าเนินงาน 
2) ริเริ่มและก าหนดนโยบายใหม่ๆ เพ่ือตอบสนองต่อการน าวิสัยทัศน์ไปสู่ความส าเร็จ 

5 

สมรรถนะในระดับความเชี่ยวชาญที่ 4 และ 
1) สามารถเข้าใจและคาดการณ์การเปลี่ยนแปลงของตัวแปร ท้ังที่มีอยู่ในปัจจุบันและที่อาจเกิดข้ึน 
    ใหม่ในอนาคต เพ่ือคิดวิเคราะห์ ผลกระทบที่จะมีต่อกิจการของ องค์กร 
2) มีวิสัยทัศน์ที่จะก าหนดได้ว่า อ.อ.ป. ควรจะเป็นอย่างไรภายใต้การเปลี่ยนแปลงในอนาคต และ 
    ยุทธศาสตร์ที่ อ.อ.ป. ควรใช้ในการด าเนินกิจการคืออะไร 
3) สามารถวิเคราะห์และก าหนดได้ว่า อ.อ.ป. จ าเป็นต้องมีขีดความสามารถใดจึงจะบรรลุวิสัยทัศน์ 
    และยุทธศาสตร์ในอนาคตได้ 

 

 

 

 

 



 
Core Competency      Managerial Competency      Functional Competency  

 

 
 

 

คู่มือการประเมินสมรรถนะ ส าหรับผู้ปฏิบัติงานองค์การอุตสาหกรรมป่าไม้ หน้า 4 

สมรรถนะในการบริหาร   
(Managerial Competency) 

รายการท่ี 3 การพัฒนาผู้ใต้บังคับบัญชา (Developing Subordinate) 

ค าจ ากัดความ  มีความรู้ ความเข้าใจ และสามารถใช้เครือ่งมือหรือเทคนิค วิธีการในการพัฒนาบุคลากร ถ่ายทอด 
แนวคิด ค าปรึกษา ข้อเสนอแนะ วางแผนการพัฒนาบุคลากร สร้างวัฒนธรรมการสอนงานให้ทุกระดับชั้น และสง่เสริม 
ให้มีวัฒนธรรมแห่งการเรียนรู้อย่างต่อเน่ืองในองค์กร เพ่ือเพ่ิมศักยภาพในการปฏิบัติงานของบุคลากร  

ระดับ 
ความเชี่ยวชาญ 

ค าอธิบาย 

1 1) มีความรู้ ความเข้าใจ ในเครื่องมือหรือเทคนิค วิธีการในการพัฒนาบุคลากร 
2) ชี้แนะแหล่งข้อมูลหรือแหล่งทรัพยากรอื่น ๆ เพ่ือใช้ในการพัฒนาการปฏิบัติงาน 

2 

สมรรถนะในระดับความเชี่ยวชาญที่ 1 และ 
1) สามารถให้ค าปรึกษา ถ่ายทอดแนวคิด ข้อเสนอแนะ แนวทางในการพัฒนาหรือส่งเสริมข้อดี 
    และปรับปรุงข้อด้อยให้ลดลง  
2) ให้โอกาสผู้ใต้บังคับบัญชาได้แสดงศักยภาพเพ่ือสร้างความมั่นใจในการปฏิบัติงาน 
3) ส่งเสริม สนับสนุนให้หรือผู้ใต้บังคับบัญชาได้รับการพัฒนาอย่างสม่ าเสมอและต่อเน่ือง 

3 

สมรรถนะในระดับความเชี่ยวชาญที่ 2 และ 
1) วางแผนการพัฒนาผู้ใต้บังคับบัญชา ตามความจ าเป็น เพ่ือเพ่ิมสมรรถนะในการปฏิบัติงานของ 
    บุคลากร  
2) มอบหมายงานที่เหมาะสม รวมทั้งให้โอกาสผู้ใต้บังคับบัญชาท่ีจะได้รับการฝึกอบรมหรือพัฒนา 
    อย่างสม่ าเสมอเพ่ือสนับสนุนการเรียนรู้ 

 
4 

สมรรถนะในระดับความเชี่ยวชาญที่ 3 และ 
1) สามารถปรับเปลี่ยนทัศนคติเดิมที่เป็นปัจจัยขัดขวางการพัฒนาศักยภาพของผู้ใต้บังคับบัญชา 
2) สามารถเข้าใจถึงสาเหตุแห่งพฤติกรรมของผู้ใต้บังคับบัญชา เพ่ือน ามาเป็นปัจจัยในการพัฒนา 
    ศักยภาพ 
3) ติดตามผลการพัฒนาของผู้ใต้บังคับบัญชาท้ังใหค้ าติชมที่ส่งเสริมการพัฒนาอย่างต่อเน่ือง 

 
5 

สมรรถนะในระดับความเชี่ยวชาญที่ 4 และ 
1) สร้างและสนับสนุนให้มีการสอนงานและมีการมอบหมายหน้าท่ีความรับผิดชอบอย่างเป็นระบบ 
    ในองค์กร 
2) สร้างและสนับสนุนให้มีวัฒนธรรมแห่งการเรียนรู้อย่างต่อเน่ืองในองค์กร 
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สมรรถนะในการบริหาร   
(Managerial Competency) 

รายการท่ี 4  ภาวะการเป็นผู้น า (Leadership) 

ค าจ ากัดความ  ความสามารถหรือความต้ังใจที่จะรับบทในการเป็นผู้น าของกลุ่ม น าการเปลี่ยนแปลง วัฒนธรรม ค่านิยม 
จรรยาบรรณ และคุณธรรมจริยธรรมขององค์กร  สร้างความเข้าใจให้ผู้ใต้บังคับบัญชาได้เข้าใจถึงความจ าเป็นในการ
ปรับเปลี่ยนที่เกิดข้ึนในองค์กร  รวมถึงการกล้าตัดสินใจ การแก้ไขปัญหาที่เกิดข้ึนให้ทีมงานหรือผู้ใต้บังคับบัญชาอย่าง
โปร่งใสเป็นธรรม ให้สามารถปฏิบัติงานได้อย่างราบรื่นเต็มประสิทธิภาพ จนบรรลุวัตถุประสงค์ของหน่วยงานและองค์กร 

ระดับ 
ความเชี่ยวชาญ 

ค าอธิบาย 

1 
1) แสดงออกถึงความพร้อมที่จะรับผิดชอบในการท างาน 

2) สามารถอธิบายข้อมูลความจริงเบื้องต้นอย่างโปร่งใสตรงไปตรงมา เพ่ือชักจงูให้ผู้อื่น 

    เห็นคล้อยตามได้ 

3) มีการวางแผนการท างานและแบ่งงานให้ผู้อื่นท าได้อย่างเป็นธรรมเหมาะสม 

2 

สมรรถนะในระดับความเชี่ยวชาญที่ 1 และ 
1) ริเริ่มหรือแสวงหาแนวทางใหม่ ๆ ที่ส่งเสริมการร่วมแรงร่วมใจกันภายในหน่วยงานที่ตนรับผิดชอบ  
    และพร้อมรับฟังความคิดเห็นที่แตกต่างจากบุคคลอื่น ๆ ทั้งภายในและภายนอกหน่วยงาน  
    เพ่ือน ามา พิจารณาและปรับปรุงการท างานได้อย่างชดัเจนและโปร่งใสในหน่วยงานของตนให้ดีข้ึน 

2) เป็นที่ยอมรับในฐานะผู้น า และมีการแสดงถึงความรับผิดชอบต่อผลการปฏิบัติงานของทีมงาน   
    ทั้งด้านความส าเร็จและความผิดพลาดที่เกิดข้ึน  

3 

สมรรถนะในระดับความเชี่ยวชาญที่ 2 และ 

1) สามารถแก้ปัญหา ให้ค าแนะน า และให้ข้อเสนอแนะต่อผู้ร่วมงานอย่างมีมาตรฐาน 
2) ปรับเปลี่ยนทัศนคติ และ/หรือความเชื่อของบุคลากรในทีมและ/หรือเพ่ือนร่วมงานที่ต่อต้าน  
    หรือขัดขวางแนวคิดหรือวิธีการใหม่ ๆ ที่เป็นประโยชน์ต่องานของหน่วยงานหรือองค์กร จนท าให้ 
    บุคคลเหล่าน้ันเห็นด้วย คล้อยตามยอมรับ และยอมปฏิบัติตามแนวคิดหรือวิธีปฏิบัติใหม่  ๆดังกล่าว 

4 

สมรรถนะในระดับความเชี่ยวชาญที่ 3 และ 

1) สามารถเป็นต้นแบบที่ผู้อื่นให้การยอมรับชื่นชม ในความสามารถ แนวความคิด ทัศนคติ  
    หลักการท างาน และการสร้างภาพพจน์ที่ดีให้องค์กร 

2) แสดงความรับผิดชอบและยอมรับในข้อผิดพลาดที่เกิดข้ึน สามารถวิเคราะห์สาเหตุของปัญหา  

    และหาแนวทางแก้ไข ป้องกันไม่ให้เกิดข้ึนอีกในอนาคต 

3) เป็นผู้มีจรรยาบรรณในการท างาน และเป็นผู้น าในการสร้างมาตรฐานของจริยธรรมในการท างาน 

    ที่ชัดเจน 

5 

สมรรถนะในระดับความเชี่ยวชาญที่ 4 และ 
1) เป็นผู้ที่มีบทบาทในการผลักดันให้เกิดการปรับเปลี่ยนหรือการเปลี่ยนแปลง เพ่ือน าองค์กร 
    ปรับเปลี่ยนไปสู่เป้าหมายได้อย่างมีประสิทธิภาพ ด้วยวิธีการที่เหมาะสม 
2) สามารถก าหนดแนวทางและทิศทางการท างานที่ชัดเจนให้กับผู้ร่วมงาน  เสริมสร้างความโปรง่ใส 
    ในการน านโยบายไปสู่การปฏิบัติ  และจูงใจให้เกิดการปฏิบัติอย่างถูกต้องและเป็นแนวทางเดียวกัน 
3) สามารถตัดสินใจ แก้ไขปัญหาที่เกิดข้ึนให้ทีมงานหรือผู้ใต้บังคับบัญชา ให้สามารถปฏิบัติงานได้ 
    อย่างราบรื่นเต็มประสิทธิภาพ จนบรรลุวัตถุประสงค์ของหน่วยงาน 

 

 



 
Core Competency      Managerial Competency      Functional Competency  

 

 
 

 

คู่มือการประเมินสมรรถนะ ส าหรับผู้ปฏิบัติงานองค์การอุตสาหกรรมป่าไม้ หน้า 6 

สมรรถนะในการบริหาร   
(Managerial Competency) 

รายการท่ี 5  การบริหารจัดการ (Management) 

ค าจ ากัดความ  มีความรู้ ความสามารถในการใช้ศาสตร์และศิลป์ หลักวิชาการ เทคโนโลยีดิจิทัลที่ทันสมัยและหลากหลายในการบริหาร
จัดการหน่วยงานที่รับผิดชอบ สามารถพัฒนาบุคลากรให้พร้อมเข้าสู่ยุคดิจิทัล รวมถึงการใช้ทรัพยากรอย่างคุ้มค่าและเกิดประโยชน์ 
ในการปฏิบัติงานอย่างสูงสุด เชื่อมโยงภารกิจของหน่วยงานกับหน่วยงานต่างๆ  ให้การใช้ทรัพยากรสอดคล้องกันทั้งองค์กร เพ่ือเพ่ิม 
ขีดความสามารถขององค์กร   

ระดับ 
ความเชี่ยวชาญ 

ค าอธิบาย 

1 
1) มีความรู้ความสามารถ และมีหลักการ ข้ันตอนและวิธีการท างานด้านการบริหารจัดการในงานที่ตน รับผิดชอบ   
    และสามารถน าเทคโนโลยีใหม่  ๆเข้ามาประยุกต์ใช้ในการบริหารจัดการงานได้ 
2) อธิบายได้ถึงขอบเขตภาระหน้าที่ความรับผิดชอบของหน่วยงานต่างๆ  ในองค์กร  

2 

สมรรถนะในระดับความเชี่ยวชาญที่ 1 และ 
1) สามารถบริหารจัดการหน่วยงานได้ โดยจัดเรียงกิจกรรมหรือโครงการตามความส าคัญเรง่ด่วน และการปฏิบัติงาน  
    ตามกระบวนการท างาน แผนงาน หรือคู่มือที่ก าหนดไว้ โดยสามารถน าเทคโนโลยีมาใช้ในการเชื่อมโยงข้อมูลต่างๆ   
    ให้เกิดประโยชน์ในการบริหารจัดการ ตระหนักใช้และควบคุมงบประมาณ ค่าใช้จ่าย ทรัพยากรที่มีอยู่อย่างจ ากัด 
    ให้คุ้มค่าและเกิดประโยชน์  
2) ช่วยเหลือสมาชิกในทีมในการอธิบาย และให้ข้อมูลในหน้าที่ของงานต่างๆ ในองค์กร ทราบถึงข้ันตอน 
    และวิธีการจัดการองค์กร รวมไปถึงการพัฒนาทักษะบุคลากรให้พร้อมเข้าสู่ยุคดิจิทัล 

3 

สมรรถนะในระดับความเชี่ยวชาญที่ 2 และ 
1) วางแผนและเชื่อมโยงภารกิจของหน่วยงานตนเองที่รับผิดชอบกับหน่วยงานอื่น  ๆเพ่ือการปรับเปลี่ยนให้สอดคล้อง 
    กับนโยบายรัฐบาลดิจิทัล 
2) เสนอแนะน าปัญหาหรืออุปสรรคที่อาจจะเกิดข้ึนในการบริหารจัดการ โดยอ้างทักษะที่ตนเองมีในเรื่องการบริหาร 
    จัดการสามารถระบุถึงรูปแบบการบริหารจัดการองค์กรทีจ่ะกอ่ให้เกิดประสิทธิภาพหรือรูปแบบที่ไม่มีประสิทธิภาพ  

4 

สมรรถนะในระดับความเชี่ยวชาญที่ 3 และ 
1) สามารถวิเคราะห์ ประเมินผล ความมีประสิทธิภาพของการด าเนินงานที่ผ่านมา เพ่ือปรับปรุงการบริหารจัดการ 
    และการจัดสรรการใช้ทรัพยากรให้มีประสิทธิภาพมากข้ึน และสามารถบริหารค่าใช้จ่ายให้สัมพันธ์กับผลลัพธ์ 
    ที่ต้องการโดยมองผลประโยชน์ขององค์กรเป็นหลัก 
2) สามารถปรับเปลี่ยนรูปแบบหรือพัฒนากระบวนการท างานทีม่ีการน าเทคโนโลยีใหม่  ๆที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม  
    มาใช้ในการบริหารจัดการ เพ่ือเพ่ิมผลผลิตและลดภาระการบรหิาร งานให้สามารถด าเนินงานได้อย่างมีประสิทธิภาพ  
    สูงสุด โดยใช้ทรัพยากรเท่าเดิมหรือพัฒนางานจนเกิดเป็นนวัตกรรมใหม่ที่น าเทคโนโลยีดิจิทัลมาใช ้

5 

สมรรถนะในระดับความเชี่ยวชาญที่ 4 และ 
1) เป็นตัวแทนหน่วยงานในการถ่ายทอดความรู้ประสบการณ์ด้านการบริหารจัดการองค์กรให้องค์กรภายนอก 
    ได้รับทราบ สามารถให้ความเห็นถึงข้อดี ข้อเสีย ของระบบหน้าที่ต่าง  ๆในด้านการบริหารจัดการทั้งภายใน  
    องค์กรของตนเองและองค์กรอื่น และสามารถปรับเปลี่ยนข้อบกพร่องดังกล่าวให้ดีข้ึนอย่างเป็นรูปธรรม  

 


