
สถาบันพัฒนาการเด็กราชนครินทร์



คณะกรรมการ
กลั่นกรองผลการ
ปฏิบัติราชการ 
ประกอบด้วย

ผู้อํานวยการ 

ประธาน

หัวหน้ากลุ่มภารกิจ

พัฒนาสู่ความเป�นเลิศ

รองประธาน

หัวหน้ากลุ่มภารกิจ

บริการจิตเวชและสุขภาพจิต 

กรรมการ

หัวหน้ากลุ่มภารกิจ             
การพยาบาล

กรรมการ

หัวหน้ากลุ่มภารกิจ
สนับสนุนและพัฒนา
เครือข่ายบริการ

กรรมการ

หัวหน้ากลุ่มภารกิจ
อํานวยการ

กรรมการ

หัวหน้ากลุ่มงาน

ยุทธศาสตร์และแผนงาน 

กรรมการ

ผู้ปฏิบัติงาน            
ด้านทรัพยากรบุคคล
เลขาฯและผู้ช่วยเลขาฯ



การปฏิบัติราชการ

ต.ค.    พ.ย.    ธ.ค.    ม.ค.    ก.พ.   มี.ค.      เม.ย.    พ.ค.    มิ.ย.    ก.ค.    ส.ค.    ก.ย.

หมายเหตุ   รอบ 1 ส่งผลการประเมิน 5 ก.พ.  
รอบ 2 ส่งผลประเมิน 5 ส.ค. 

ผู้ประเมิน
+ผู้รับการ
ประเมิน

กําหนดตัวชี�วัด
(KPI)รวมกัน

ผู้รับการ
ประเมิน
เก็บรวบรวม

ผลงาน
ตามตัวชี�วัด

ผู้ประเมิน

1. ประเมินผล                       
2. ให้คําแนะนํา
เพ่ือปรับปรุง         
และพัฒนา
ตนเอง

HR

รวบรวมผลการ
ประเมินเสนอต่อ
คณะกรรมการ
กล่ันกรองผล
การปฏิบัติ
ราชการ

ผู้รับการ
ประเมิน

1.ลงนามรับ
ผลการประเมิน

2.ส่งแบบ
ประเมินฯ

ผลการประเมินแต่ละรอบ 
นํามาวิเคราะห์เพื่อจัดทํา
แผนพัฒนารายบุคคล



+

3. องค์ประกอบการประเมินผลการปฏิบัติราชการ (ต่อ) 
ประกาศกรมสุขภาพจิต 

เรื่อง หลักเกณฑ์และวิธีการประเมินผลการปฏิบัติราชการ

ลงวันที่ 11 มกราคม พ.ศ. 2565

องค์ประกอบการประเมินฯ

ของสถาบันพัฒนาการเด็กราชนครินทร์



เอกสารท่ีเกี่ยวข้อง
1) พจนานุกรมสมรรถนะกรมสุขภาพจิต

2) หนังสือกองบริหารทรัพยากรบุคคล ที่ สธ 0803.7/ว 3881 ลงวนัที่ 19 ก.ค. 2561
เรื่อง กําหนดการลาและการมาทํางานสาย

แบบฟอร์มการประเมินผลการปฏิบัติราชการ

1) แบบสรุปการประเมินผลการปฏิบัติราชการกรมสุขภาพจิต สําหรับข้าราชการ

2) แบบสรุปการประเมินผลการปฏิบัติราชการกรมสุขภาพจิต สําหรับข้าราชการที่ทดลองปฏิบัติหน้าที่

ราชการ

3) แบบสรุปการประเมินผลการปฏิบัติราชการกรมสุขภาพจิต สําหรับพนักงานราชการ

4) แบบสรุปการประเมินผลการปฏิบัติราชการกรมสุขภาพจิต สําหรับลูกจ้างประจํา

5) แบบสรุปการประเมินผลการปฏิบัติราชการกรมสุขภาพจิต สําหรับพนักงานกระทรวงสาธารณสุข

โหลดเอกสารต่างๆ ได้ที่ QR Code หรือ 
ที่ ricd.go.th > บุคลากร > การประเมินผล







รอบท่ี 1 ส่งผลการประเมิน 5 ก.พ.  
รอบท่ี 2  ส่งผลประเมิน 5 ส.ค. 

หมายเหตุ : ผู้ที่ปฏิบัติงานมากกว่า 1 แผนก ให้จัดส่งแบบประเมินฯ ต่อหัวหน้าตามสายวิชาชีพของตน



หน้า 1

หน้า 2

หน้า 3

อรณี นาดี
พยาบาลวชิาชพี วชิาการ

ปฏบิตักิาร
โรงพยาบาลศรธีญัญา

รอ้ยละของเดก็ที่มปัีญหายุง่ยากซบัซอ้นไดร้บัการ

ช่วยเหลอืและตดิตามดูแลต่อเน่ือง
สุกนัยา   พาสุ

พยาบาลวชิาชพีชาํนาญการ

อรณี นาดี

สุกนัยา   พาสุ

ลงนาม

ลงนาม

√

√

พยาบาลวชิาชพี

ร้อยละ       ร้อยละ      ร้อยละ     ร้อยละ       ร้อยละ             ...........4............                   3 12

60          65           70           75           80                  (ร้อยละ 75 )

√

ตวัชีว้ดัที ่15 ร้อยละของประชาชนมคีวามรอบรูด้้านสุขภาพจติใน

สถานการณ์ การระบาด COVID-19 √
ร้อยละ       ร้อยละ      ร้อยละ     ร้อยละ       ร้อยละ             ...........5............                   1  5

60          65           70           75           80                  (ร้อยละ 85 )

จํานวนอุบตักิารณ์ขอ้รอ้งเรยีนเกี่ยวกบัพฤตกิรรมบรกิาร

พยาบาล √
≥ 4 ครัง้      3  ครัง้     2 ครัง้       1 ครัง้       0 ครัง้            ...........5............                  1  5

(0 ครัง้)

32

7 32

7
0.91÷

จํานวนเรือ่ง CQI ในหน่วยงานทีท่ําไดส้าํเรจ็ 2 ครัง้        3  ครัง้      4 ครัง้      5 ครัง้      6 ครัง้              ...........5............                  1  5
(8 ครัง้)√

อตัราการตดิเชือ้ในหอผูป่้วย √ ร้อยละ 5    ร้อยละ 4    ร้อยละ 3   ร้อยละ 2   ร้อยละ 1           ..........5............                     1  5

(ร้อยละ 0.47 )

×

64                     65



สมรรถนะและทักษะที่ประเมิน

หน้า 4

หน้า 5

หน้า 6

หน้า 7

อรณี นาดี อรณี นาดี
พยาบาลวชิาชพี พยาบาลวชิาชพี

สุกนัยา   พาสุ สุกนัยา   พาสุ
ลงนาม

√

ลงนาม

√
ลงนาม ลงนาม

นําหวัขอ้ตําแหน่งพยาบาลวชิาชพีหน้าถดัมาใส่

2 2 2 0

2 2 2 0

2 2 1 -1

2 2 3 +1

2                   1               1             - 1

2 2 2 0

2 2 2 0

2 2 2 0

2 2 2 0

2                   2               2               0

นําหวัขอ้ตาํแหน่งพยาบาลวชิาชพีหน้าถดัมาใส่ 2 1 1 -1

2 1 1 -1

2 3 3 +1

นําหวัขอ้ตาํแหน่งพยาบาล

วชิาชพีหน้าถดัมาใส่

2                   2               2 0

2 2 2 0

2 2 2 0

2 2 2 0

นําหวัขอ้ตาํแหน่งพยาบาล

วชิาชพีหน้าถดัมาใส่

2 2 2 0

2 2 2 0

2 2 2 0

25 คะแนน

7 21
2 4

25
9 ตวั 0.923

5 3 15
2 2 4

19
19คะแนน 7 ตวั 0.90



หน้า 11

หน้า 8 หน้า 9 หน้า 10

แผนและผลการพัฒนาตนเอง

0.923

0.91

สาํหรบัหวัหน้าให้คะแนน

อรณี นาดี

พยาบาลวชิาชพี

สุกนัยา   พาสุ

ลงนาม

ลงนาม

นําผลการพฒันาตนเองรอบทีผ่่านมา (เม.ย. 64

– ก.ย. 64)  มาใส่

ตวัอย่างเช่น  

รอบทีผ่่านมาไดอ้บรม เรื่อง การสรา้งสือ่

ออนไลน์  

แผนพฒันาตนเอง รอบ (เม.ย.65-ก.ย.65)   

ตอ้งเป็นสิง่ทีท่าํไดจ้รงิ 

ทกัษะคอมพวิเตอร ์  

เรื่อง การสรา้งสื่อ

ออนไลน์

ไดร้บัการ

พฒันา

15 ก.ค. 

64
7 ชม.    0 บาท        

นางสาวอรณี นาดี

พยาบาลวชิาชพีปฏบิตักิาร

√ ลงนาม

√
นางสุกนัยา   พาสุ

พยาบาลวชิาชพีชาํนาญการ   

ลงนาม

นาง.............................

พยาบาลวชิาชพีชาํนาญการพเิศษ

หวัหน้า

กลุ่มภารกิจ

หวัหน้า

งานหรือกลุ่มงาน



ที่มาจากฉบบัเตม็ : พจนานกุรมสมรรถนะ กรมสขุภาพจติ

ระดับ
ตําแหน่ง

ความรู้
ความสามารถ

สมรรถนะ ทักษะ ก.พ.

ทักษะ
กรมสุขภาพจิต

ในการ
ปฏิบัติงาน

กฎหมายและ
กฎระเบียบ
ราชการ

หลัก
เฉพาะตาม

ลักษณะงานที่

ปฏิบัติ

การใช�
คอมพิวเตอร์

การใช�
ภาษาอังกฤษ

การคํานวณ
การจัดการ

ข้อมูล

ระดับที่คาดหวัง ระดับที่คาดหวัง
ระดับที่คาดหวัง ระดับที่คาดหวัง ระดับที่คาดหวัง ระดับที่คาดหวัง ระดับที่คาดหวัง ระดับที่คาดหวัง ระดับที่คาดหวัง

เช่ียวชาญ 4 3 5 5 2 2 2 2 4

ชํานาญ
พิเศษ

3 3 4 4 2 2 2 2 3

ชํานาญการ 2 2 3 3 2 2 2 2 2

ปฏิบัติการ 1 2 2 2 2 2 2 2 2

ชํานาญงาน 2 1 2 2 1 1 1 1 2



ตําแหน่งแพทย์

ปฏิบัตกิาร คาดหวัง 1

ชํานาญการ คาดหวัง 2

ชํานาญการพิเศษ คาดหวัง 3

เช่ียวชาญ คาดหวัง 4

ทรงคุณวุฒิ คาดหวัง 5

ปฏิบัตกิาร คาดหวัง 2

ชํานาญการ คาดหวัง 2

ชํานาญการพิเศษ คาดหวัง 3

เช่ียวชาญ คาดหวัง 3

ทรงคุณวุฒิ คาดหวัง 3

ความรู้ความสามารถ/ระดับที่คาดหวัง (Model)

1. สุขภาพจิตและจิต

เวช/สุขภาพจติเด็ก

และจติเวชเด็กและ

วัยรุน

2. ความรูทางดาน

สุขภาพจติและจติเวช

ตามประเด็นความเปน

เลศิเฉพาะทางของ

โรงพยาบาล/สถาบัน

+

3. พระราชบัญญัติ

สุขภาพจติ พ.ศ. 2551

1. การมุงผลสัมฤทธิ์

2. บรกิารที่ดี

3. การสั่งสมความเช่ียวชาญในงานอาชีพ

4. การยดึม่ันในความถูกตองชอบธรรมและ

จรยิธรรม

5. การทํางานเปนทมี 

+

6. การถายทอดองคความรูและเทคโนโลยี

สุขภาพจิต

7. การบรกิารทางการแพทยในผูปวยจติเวช/

จติเวชเด็กและวัยรุนและหรอืประสาทวทิยา

และการประสาน/สนับสนุนเครอืขาย

สุขภาพจติและชุมชน

8. การวจัิยเพื่อพัฒนางานและระบบงาน

สุขภาพจิต

9. การบรหิารความเปลี่ยนแปลง 

ใชเพื่อพัฒนา (โปรดประเมนิทุกคน)

10. ศลิปะการสื่อสารจูงใจ

11. การคดิเชิงวเิคราะห                           

12. สภาวะผูนํา

ทักษะ ก.พ.

1. การใชคอมพวิเตอร            

2. การใชภาษาอังกฤษ    

3. การคํานวณ                        

4. การจัดการขอมูล 

+

ทักษะกรมสุขภาพจิต                

5. การประสานและ

สนับสนุนเครอืขาย

สุขภาพจติและชุมชน    

6. การบรหิารจัดการ

ความรู    

เลอืกหนึ่งขอ                          

7. การตดิตอประสานงาน 

สําหรับเปนผูปฏบิัตงิาน

7. การบรหิารจัดการ

แผนงาน/โครงการ    

สําหรับผูเปนหัวหนา

สมรรถนะ/ระดบัท่ีคาดหวงั (Model) ทกัษะ/ระดบัท่ีคาดหวงั (Model)

ปฏิบัตกิาร คาดหวัง 2

ชํานาญการ คาดหวัง 3

ชํานาญการพิเศษ คาดหวัง 4

เช่ียวชาญ คาดหวัง 5

ทรงคุณวุฒิ คาดหวัง 5

ปฏิบัตกิาร คาดหวัง 2

ชํานาญการ คาดหวัง 3

ชํานาญการพิเศษ คาดหวัง 4

เช่ียวชาญ คาดหวัง 5

ทรงคุณวุฒิ คาดหวัง 5

ปฏิบัตกิาร คาดหวัง 2

ชํานาญการ คาดหวัง 2

ชํานาญการพิเศษ คาดหวัง 2

เช่ียวชาญ คาดหวัง 2

ทรงคุณวุฒิ คาดหวัง 2

ปฏิบัตกิาร คาดหวัง 2

ชํานาญการ คาดหวัง 2

ชํานาญการพิเศษ คาดหวัง 3

เช่ียวชาญ คาดหวัง 4

ทรงคุณวุฒิ คาดหวัง 5



ปฏิบัตกิาร คาดหวัง 1

ชํานาญการ คาดหวัง 2

ชํานาญการพิเศษ คาดหวัง 3

ปฏิบัตกิาร คาดหวัง 2

ชํานาญการ คาดหวัง 2

ชํานาญการพิเศษ คาดหวัง 3

ความรู้ความสามารถ/ระดับที่คาดหวัง (Model) สมรรถนะ/ระดบัท่ีคาดหวงั (Model) ทกัษะ/ระดบัท่ีคาดหวงั (Model)

ปฏิบัตกิาร คาดหวัง 2

ชํานาญการ คาดหวัง 3

ชํานาญการพิเศษ คาดหวัง 4

ปฏิบัตกิาร คาดหวัง 2

ชํานาญการ คาดหวัง 3

ชํานาญการพิเศษ คาดหวัง 4

ปฏิบัตกิาร คาดหวัง 2

ชํานาญการ คาดหวัง 2

ชํานาญการพิเศษ คาดหวัง 2

ปฏิบัตกิาร คาดหวัง 2

ชํานาญการ คาดหวัง 2

ชํานาญการพิเศษ คาดหวัง 3

1. การปฏบิัตงิาน           

ทันตกรรมในผูปวย

ทางจติและหรอื

ประสาทและหรอืผูที่

มปีญหาดาน

พัฒนาการ

2. ความรูทางดาน

สุขภาพจติและจิต

เวชตามประเด็น

ความเปนเลศิเฉพาะ

ทางของ

โรงพยาบาล/สถาบัน

+

3. พระราชบัญญัติ

สุขภาพจติ พ.ศ. 

2551

1. การมุงผลสัมฤทธิ์

2. บรกิารที่ดี

3. การสั่งสมความเช่ียวชาญในงานอาชีพ

4. การยดึม่ันในความถูกตองชอบธรรมและ

จรยิธรรม

5. การทํางานเปนทมี 

+

6. การถายทอดองคความรูและเทคโนโลยี

สุขภาพจิต

7. การวจัิยเพื่อพัฒนางานและระบบงาน

สุขภาพจิต              

8. เลอืก 1 ตัวใน 2 ตัวตามลักษะงานที่ปฏบิัต ิ    

1) 1) การบรกิารทันตกรรมในผูปวยทางจิตและ

หรอืระบบประสาท                                   

2) 2) การใหการบรกิารทางทันตกรรม

9. การบรหิารความเปลี่ยนแปลง 

ใชเพื่อพัฒนา (โปรดประเมนิทุกคน)

10. ศลิปะการสื่อสารจูงใจ

11. การคดิเชิงวเิคราะห                           

12. สภาวะผูนํา

ทักษะ ก.พ.

1. การใชคอมพวิเตอร            

2. การใชภาษาอังกฤษ    

3. การคํานวณ                        

4. การจัดการขอมูล 

+

ทักษะกรมสุขภาพจิต                

5. การสื่อสารทาง

การแพทย                          

6. การบรหิารจัดการ

ความรู    

เลอืกหนึ่งขอ                          

7. การตดิตอประสานงาน 

สําหรับเปนผูปฏบิัตงิาน

7. การบรหิารจัดการ

แผนงาน/โครงการ    

สําหรับผูเปนหัวหนา

ตําแหน่งทนัตแพทย์



ความรู้ความสามารถ/ระดับที่คาดหวัง (Model) สมรรถนะ/ระดบัท่ีคาดหวงั (Model) ทกัษะ/ระดบัท่ีคาดหวงั (Model)

ตําแหน่งเภสชักร

1. เภสัชบําบัดจติเวช

2. ความรูทางดาน

สุขภาพจติและจิต

เวชตามประเด็น

ความเปนเลศิเฉพาะ

ทางของ

โรงพยาบาล/สถาบัน

+

3. พระราชบัญญัติ

สุขภาพจติ พ.ศ. 

2551                                

4. กฎหมายที่

เกี่ยวของกับการ

ปฏบิัตงิานเภสัช

กรรมจติเวช

1. การมุงผลสัมฤทธิ์

2. บรกิารที่ดี

3. การสั่งสมความเช่ียวชาญในงานอาชีพ

4. การยดึม่ันในความถูกตองชอบธรรมและ

จรยิธรรม

5. การทํางานเปนทมี 

+

6. การถายทอดองคความรูและเทคโนโลยี

สุขภาพจิต

7. และ 8. เลอืก 2 ตัวใน 4 ตัวตามลักษะงาน 

ที่ปฏบิัติ 1) การบรหิารเวชภัณฑ22) การผลติ

และเตรยีมยา 3) การบรบิาลเภสัชกรรมผูปวย

จิตเวช                                                      

สมรรถนะ 4) การบรกิารเภสัชสนเทศ

9. การบรหิารความเปลี่ยนแปลง 

ใชเพื่อพัฒนา (โปรดประเมนิทุกคน)

10. ศลิปะการสื่อสารจูงใจ

11. การคดิเชิงวเิคราะห                           

12. สภาวะผูนํา

ทักษะ ก.พ.

1. การใชคอมพวิเตอร            

2. การใชภาษาอังกฤษ    

3. การคํานวณ                        

4. การจัดการขอมูล 

+

ทักษะกรมสุขภาพจิต                

5. การสบืคนขอมูลยาและ

เภสัชศาสตร                          

6. การใหคําปรกึษาดานยา                             

7. การบรหิารจัดการ

ความรู    

เลอืกหนึ่งขอ                        

7. การตดิตอประสานงาน 

สําหรับเปนผูปฏบิัตงิาน

7. การบรหิารจัดการ

แผนงาน/โครงการ    

สําหรับผูเปนหัวหนา

ปฏิบัตกิาร คาดหวัง 1

ชํานาญการ คาดหวัง 2

ชํานาญการพิเศษ คาดหวัง 3

ปฏิบัตกิาร คาดหวัง 2

ชํานาญการ คาดหวัง 2

ชํานาญการพิเศษ คาดหวัง 3

ปฏิบัตกิาร คาดหวัง 2

ชํานาญการ คาดหวัง 3

ชํานาญการพิเศษ คาดหวัง 4

ปฏิบัตกิาร คาดหวัง 2

ชํานาญการ คาดหวัง 3

ชํานาญการพิเศษ คาดหวัง 4

ปฏิบัตกิาร คาดหวัง 2

ชํานาญการ คาดหวัง 2

ชํานาญการพิเศษ คาดหวัง 2

ปฏิบัตกิาร คาดหวัง 2

ชํานาญการ คาดหวัง 2

ชํานาญการพิเศษ คาดหวัง 3



ปฏิบัตกิาร คาดหวัง 1

ชํานาญการ คาดหวัง 2

ชํานาญการพิเศษ คาดหวัง 3

ปฏิบัตกิาร คาดหวัง 2

ชํานาญการ คาดหวัง 2

ชํานาญการพิเศษ คาดหวัง 3

ความรู้ความสามารถ/ระดับที่คาดหวัง (Model) สมรรถนะ/ระดบัท่ีคาดหวงั (Model) ทกัษะ/ระดบัท่ีคาดหวงั (Model)

ปฏิบัตกิาร คาดหวัง 2

ชํานาญการ คาดหวัง 3

ชํานาญการพิเศษ คาดหวัง 4

ปฏิบัตกิาร คาดหวัง 2

ชํานาญการ คาดหวัง 3

ชํานาญการพิเศษ คาดหวัง 4

ปฏิบัตกิาร คาดหวัง 2

ชํานาญการ คาดหวัง 2

ชํานาญการพิเศษ คาดหวัง 2

ปฏิบัตกิาร คาดหวัง 2

ชํานาญการ คาดหวัง 2

ชํานาญการพิเศษ คาดหวัง 3

ตําแหน่งพยาบาลวชิาชพี

1. การพยาบาลผูปวย

จิตเวช                      

2. ความรูทางดาน

สุขภาพจติและจติเวช

ตามประเด็นความเปน

เลศิเฉพาะทางของ

โรงพยาบาล/สถาบัน

+

3. พระราชบัญญัติ

สุขภาพจติ พ.ศ. 2551

1. การมุงผลสัมฤทธิ์

2. บรกิารที่ดี

3. การสั่งสมความเช่ียวชาญในงานอาชีพ

4. การยดึม่ันในความถูกตองชอบธรรมและ

จรยิธรรม

5. การทํางานเปนทมี 

+

6. การถายทอดองคความรูและเทคโนโลยี

สุขภาพจิต

7. ความเช่ียวชาญการบําบัดทางการพยาบาล

จิตเวช                                                          

8. การวางแผนการดูแลผูปวยจติ

9. การบรหิารความเปลี่ยนแปลง 

ใชเพื่อพัฒนา (โปรดประเมนิทุกคน)

10. ศลิปะการสื่อสารจูงใจ

11. การคดิเชิงวเิคราะห                           

12. สภาวะผูนํา

ทักษะ ก.พ.

1. การใชคอมพวิเตอร            

2. การใชภาษาอังกฤษ    

3. การคํานวณ                        

4. การจัดการขอมูล 

+

ทักษะกรมสุขภาพจิต                

5. การสรางสัมพันธภาพ

เพื่อการบําบัด                        

6. การบรหิารจัดการ

ความรู    

เลอืกหนึ่งขอ                          

7. การตดิตอประสานงาน 

สําหรับเปนผูปฏบิัตงิาน

7. การบรหิารจัดการ

แผนงาน/โครงการ    

สําหรับผูเปนหัวหนา



ปฏิบัตกิาร คาดหวัง 1

ชํานาญการ คาดหวัง 2

ชํานาญการพิเศษ คาดหวัง 3

ปฏิบัตกิาร คาดหวัง 2

ชํานาญการ คาดหวัง 2

ชํานาญการพิเศษ คาดหวัง 3

ความรู้ความสามารถ/ระดับที่คาดหวัง (Model) สมรรถนะ/ระดบัท่ีคาดหวงั (Model) ทกัษะ/ระดบัท่ีคาดหวงั (Model)

ปฏิบัตกิาร คาดหวัง 2

ชํานาญการ คาดหวัง 3

ชํานาญการพิเศษ คาดหวัง 4

ปฏิบัตกิาร คาดหวัง 2

ชํานาญการ คาดหวัง 3

ชํานาญการพิเศษ คาดหวัง 4

ปฏิบัตกิาร คาดหวัง 2

ชํานาญการ คาดหวัง 2

ชํานาญการพิเศษ คาดหวัง 2

ปฏิบัตกิาร คาดหวัง 2

ชํานาญการ คาดหวัง 2

ชํานาญการพิเศษ คาดหวัง 3

ตําแหน่งนกัวชิาการสาธารณสุข

1. การนเิทศงานดาน

สาธารณสุข

สุขภาพจติ2. ความรู

ทางดานสุขภาพจิต

และจติเวชตาม

ประเด็นความเปน

เลศิเฉพาะทางของ

โรงพยาบาล/สถาบัน

+

3. พระราชบัญญัติ

สุขภาพจติ พ.ศ. 

2551

1. การมุงผลสัมฤทธิ์

2. บรกิารที่ดี

3. การสั่งสมความเช่ียวชาญในงานอาชีพ

4. การยดึม่ันในความถูกตองชอบธรรมและ

จรยิธรรม

5. การทํางานเปนทมี 

+

6. การถายทอดองคความรูและเทคโนโลยี

สุขภาพจิต

7. การพัฒนาเครอืขายสุขภาพจิตและ                           

จิตเวช                                              

8. การจัดการความรูดานสุขภาพจิตและ               

จิตเวช                                                        

9. การบรหิารความเปลี่ยนแปลง 

ใชเพื่อพัฒนา (โปรดประเมนิทุกคน)

10. ศลิปะการสื่อสารจูงใจ

11. การคดิเชิงวเิคราะห                             

12. สภาวะผูนํา

ทักษะ ก.พ.

1. การใชคอมพวิเตอร            

2. การใชภาษาอังกฤษ    

3. การคํานวณ                        

4. การจัดการขอมูล 

+

ทักษะกรมสุขภาพจิต                

5. การใหคําปรกึษา                   

6. การบรหิารจัดการ

ความรู    

เลอืกหนึ่งขอ                          

7. การตดิตอประสานงาน 

สําหรับเปนผูปฏบิัตงิาน

7. การบรหิารจัดการ

แผนงาน/โครงการ    

สําหรับผูเปนหัวหนา



ปฏิบัตกิาร คาดหวัง 1

ชํานาญการ คาดหวัง 2

ชํานาญการพิเศษ คาดหวัง 3

ปฏิบัตกิาร คาดหวัง 2

ชํานาญการ คาดหวัง 2

ชํานาญการพิเศษ คาดหวัง 3

ความรู้ความสามารถ/ระดับที่คาดหวัง (Model) สมรรถนะ/ระดบัท่ีคาดหวงั (Model) ทกัษะ/ระดบัท่ีคาดหวงั (Model)

ปฏิบัตกิาร คาดหวัง 2

ชํานาญการ คาดหวัง 3

ชํานาญการพิเศษ คาดหวัง 4

ปฏิบัตกิาร คาดหวัง 2

ชํานาญการ คาดหวัง 3

ชํานาญการพิเศษ คาดหวัง 4

ปฏิบัตกิาร คาดหวัง 2

ชํานาญการ คาดหวัง 2

ชํานาญการพิเศษ คาดหวัง 2

ปฏิบัตกิาร คาดหวัง 2

ชํานาญการ คาดหวัง 2

ชํานาญการพิเศษ คาดหวัง 3

ตําแหน่งนกัจติวทิยาคลนิิก

1. จติวทิยาคลนิกิ                

2. ความรูทางดาน

สุขภาพจติและจิต

เวชตามประเด็น

ความเปนเลศิเฉพาะ

ทางของ

โรงพยาบาล/สถาบัน

+

3. พระราชบัญญัติ

สุขภาพจติ พ.ศ. 

2551

1. การมุงผลสัมฤทธิ์

2. บรกิารที่ดี

3. การสั่งสมความเช่ียวชาญในงานอาชีพ

4. การยดึม่ันในความถูกตองชอบธรรมและ

จรยิธรรม

5. การทํางานเปนทมี 

+

6. การถายทอดองคความรูและเทคโนโลยี

สุขภาพจิต

7. การตรวจวนิจิฉัยทางจิตวทิยาคลนิกิ          

8. การบําบัดทางจิตวทิยา                            

9. การบรหิารความเปลี่ยนแปลง 

ใชเพื่อพัฒนา (โปรดประเมนิทุกคน)

10. ศลิปะการสื่อสารจูงใจ

11. การคดิเชิงวเิคราะห                           

12. สภาวะผูนํา

ทักษะ ก.พ.

1. การใชคอมพวิเตอร            

2. การใชภาษาอังกฤษ    

3. การคํานวณ                        

4. การจัดการขอมูล 

+

ทักษะกรมสุขภาพจิต                

5. การเจรจาตอรอง                   

6. การบรหิารจัดการ

ความรู    

เลอืกหนึ่งขอ                          

7. การตดิตอประสานงาน 

สําหรับเปนผูปฏบิัตงิาน

7. การบรหิารจัดการ

แผนงาน/โครงการ    

สําหรับผูเปนหัวหนา



ปฏิบัตกิาร คาดหวัง 1

ชํานาญการ คาดหวัง 2

ชํานาญการพิเศษ คาดหวัง 3

ปฏิบัตกิาร คาดหวัง 2

ชํานาญการ คาดหวัง 2

ชํานาญการพิเศษ คาดหวัง 3

ความรู้ความสามารถ/ระดับที่คาดหวัง (Model) สมรรถนะ/ระดบัท่ีคาดหวงั (Model) ทกัษะ/ระดบัท่ีคาดหวงั (Model)

ปฏิบัตกิาร คาดหวัง 2

ชํานาญการ คาดหวัง 3

ชํานาญการพิเศษ คาดหวัง 4

ปฏิบัตกิาร คาดหวัง 2

ชํานาญการ คาดหวัง 3

ชํานาญการพิเศษ คาดหวัง 4

ปฏิบัตกิาร คาดหวัง 2

ชํานาญการ คาดหวัง 2

ชํานาญการพิเศษ คาดหวัง 2

ปฏิบัตกิาร คาดหวัง 2

ชํานาญการ คาดหวัง 2

ชํานาญการพิเศษ คาดหวัง 3

ตําแหน่งนกัจติวทิยา

1. จติวทิยา                

2. ความรูทางดาน

สุขภาพจติและจติเวช

ตามประเด็นความเปน

เลศิเฉพาะทางของ

โรงพยาบาล/สถาบัน

+

3. พระราชบัญญัติ

สุขภาพจติ พ.ศ. 2551

1. การมุงผลสัมฤทธิ์

2. บรกิารที่ดี

3. การสั่งสมความเช่ียวชาญในงานอาชีพ

4. การยดึม่ันในความถูกตองชอบธรรมและ

จรยิธรรม

5. การทํางานเปนทมี 

+

6. การถายทอดองคความรูและเทคโนโลยี

สุขภาพจิต

7. การตรวจวนิจิฉัยทางจิตวทิยา                             

8. การบําบัดทางจิตวทิยา                            

9. การบรหิารความเปลี่ยนแปลง 

ใชเพื่อพัฒนา (โปรดประเมนิทุกคน)

10. ศลิปะการสื่อสารจูงใจ

11. การคดิเชิงวเิคราะห                           

12. สภาวะผูนํา

ทักษะ ก.พ.

1. การใชคอมพวิเตอร            

2. การใชภาษาอังกฤษ    

3. การคํานวณ                        

4. การจัดการขอมูล 

+

ทักษะกรมสุขภาพจิต                

5. การเจรจาตอรอง                   

6. การบรหิารจัดการ

ความรู    

เลอืกหนึ่งขอ                          

7. การตดิตอประสานงาน 

สําหรับเปนผูปฏบิัตงิาน

7. การบรหิารจัดการ

แผนงาน/โครงการ    

สําหรับผูเปนหัวหนา



ปฏิบัตกิาร คาดหวัง 1

ชํานาญการ คาดหวัง 2

ชํานาญการพิเศษ คาดหวัง 3

ปฏิบัตกิาร คาดหวัง 2

ชํานาญการ คาดหวัง 2

ชํานาญการพิเศษ คาดหวัง 3

ความรู้ความสามารถ/ระดับที่คาดหวัง (Model) สมรรถนะ/ระดบัท่ีคาดหวงั (Model) ทกัษะ/ระดบัท่ีคาดหวงั (Model)

ปฏิบัตกิาร คาดหวัง 2

ชํานาญการ คาดหวัง 3

ชํานาญการพิเศษ คาดหวัง 4

ปฏิบัตกิาร คาดหวัง 2

ชํานาญการ คาดหวัง 3

ชํานาญการพิเศษ คาดหวัง 4

ปฏิบัตกิาร คาดหวัง 2

ชํานาญการ คาดหวัง 2

ชํานาญการพิเศษ คาดหวัง 2

ปฏิบัตกิาร คาดหวัง 2

ชํานาญการ คาดหวัง 2

ชํานาญการพิเศษ คาดหวัง 3

ตําแหน่งนกัวชิาการศกึษาพเิศษ

1. การศกึษาพเิศษ                

2. ความรูทางดาน

สุขภาพจติและจติเวช

ตามประเด็นความเปน

เลศิเฉพาะทางของ

โรงพยาบาล/สถาบัน

+

3. พระราชบัญญัติ

สุขภาพจติ พ.ศ. 2551

1. การมุงผลสัมฤทธิ์

2. บรกิารที่ดี

3. การสั่งสมความเช่ียวชาญในงานอาชีพ

4. การยดึม่ันในความถูกตองชอบธรรมและ

จรยิธรรม

5. การทํางานเปนทมี 

+

6. การถายทอดองคความรูและเทคโนโลยี

สุขภาพจิต

7. การใหบรกิารทางการศกึษาพเิศษ           

8. การวจัิยเพื่อพัฒนางานและระบบงาน

สุขภาพจิต                                                         

9. การบรหิารความเปลี่ยนแปลง 

ใชเพื่อพัฒนา (โปรดประเมนิทุกคน)

10. ศลิปะการสื่อสารจูงใจ

11. การคดิเชิงวเิคราะห                           

12. สภาวะผูนํา

ทักษะ ก.พ.

1. การใชคอมพวิเตอร            

2. การใชภาษาอังกฤษ    

3. การคํานวณ                        

4. การจัดการขอมูล 

+

ทักษะกรมสุขภาพจิต                

5. การใหคําปรกึษา               

6. การบรหิารจัดการ

ความรู    

เลอืกหนึ่งขอ                          

7. การตดิตอประสานงาน 

สําหรับเปนผูปฏบิัตงิาน

7. การบรหิารจัดการ

แผนงาน/โครงการ    

สําหรับผูเปนหัวหนา



ปฏิบัตกิาร คาดหวัง 1

ชํานาญการ คาดหวัง 2

ชํานาญการพิเศษ คาดหวัง 3

ปฏิบัตกิาร คาดหวัง 2

ชํานาญการ คาดหวัง 2

ชํานาญการพิเศษ คาดหวัง 3

ความรู้ความสามารถ/ระดับที่คาดหวัง (Model) สมรรถนะ/ระดบัท่ีคาดหวงั (Model) ทกัษะ/ระดบัท่ีคาดหวงั (Model)

ปฏิบัตกิาร คาดหวัง 2

ชํานาญการ คาดหวัง 3

ชํานาญการพิเศษ คาดหวัง 4

ปฏิบัตกิาร คาดหวัง 2

ชํานาญการ คาดหวัง 3

ชํานาญการพิเศษ คาดหวัง 4

ปฏิบัตกิาร คาดหวัง 2

ชํานาญการ คาดหวัง 2

ชํานาญการพิเศษ คาดหวัง 2

ปฏิบัตกิาร คาดหวัง 2

ชํานาญการ คาดหวัง 2

ชํานาญการพิเศษ คาดหวัง 3

ตําแหน่งนกัสงัคมสงเคราะห์

1. สุขภาพจิตและจิต

เวชสําหรับงานสังคม

สงเคราะห                        

2. ความรูทางดาน

สุขภาพจติและจติเวช

ตามประเด็นความเปน

เลศิเฉพาะทางของ

โรงพยาบาล/สถาบัน

+

3. พระราชบัญญัติ

สุขภาพจติ พ.ศ. 2551

1. การมุงผลสัมฤทธิ์

2. บรกิารที่ดี

3. การสั่งสมความเช่ียวชาญในงานอาชีพ

4. การยดึม่ันในความถูกตองชอบธรรมและ

จรยิธรรม

5. การทํางานเปนทมี 

+

6. การถายทอดองคความรูและเทคโนโลยี

สุขภาพจิต

7. การบําบัดทางสังคม                             

8. การวนิจิฉยัทางสังคม                              

9. การบรหิารความเปลี่ยนแปลง 

ใชเพื่อพัฒนา (โปรดประเมนิทุกคน)

10. ศลิปะการสื่อสารจูงใจ

11. การคดิเชิงวเิคราะห                           

12. สภาวะผูนํา

ทักษะ ก.พ.

1. การใชคอมพวิเตอร            

2. การใชภาษาอังกฤษ    

3. การคํานวณ                        

4. การจัดการขอมูล 

+

ทักษะกรมสุขภาพจิต                

5. การพทิักษสทิธแิละ

ประสานทรัพยากร              

6. การบรหิารจัดการ

ความรู    

เลอืกหนึ่งขอ                          

7. การตดิตอประสานงาน 

สําหรับเปนผูปฏบิัตงิาน

7. การบรหิารจัดการ

แผนงาน/โครงการ    

สําหรับผูเปนหัวหนา



ปฏิบัตกิาร คาดหวัง 1

ชํานาญการ คาดหวัง 2

ชํานาญการพิเศษ คาดหวัง 3

ปฏิบัตกิาร คาดหวัง 2

ชํานาญการ คาดหวัง 2

ชํานาญการพิเศษ คาดหวัง 3

ความรู้ความสามารถ/ระดับที่คาดหวัง (Model) สมรรถนะ/ระดบัท่ีคาดหวงั (Model) ทกัษะ/ระดบัท่ีคาดหวงั (Model)

ปฏิบัตกิาร คาดหวัง 2

ชํานาญการ คาดหวัง 3

ชํานาญการพิเศษ คาดหวัง 4

ปฏิบัตกิาร คาดหวัง 2

ชํานาญการ คาดหวัง 3

ชํานาญการพิเศษ คาดหวัง 4

ปฏิบัตกิาร คาดหวัง 2

ชํานาญการ คาดหวัง 2

ชํานาญการพิเศษ คาดหวัง 2

ปฏิบัตกิาร คาดหวัง 2

ชํานาญการ คาดหวัง 2

ชํานาญการพิเศษ คาดหวัง 3

ตําแหน่งนกักจิกรรมบาํบดั

1. สุขภาพจิตและจิต

เวช

2. ความรูทางดาน

สุขภาพจติและจิต

เวชตามประเด็น

ความเปนเลศิเฉพาะ

ทางของ

โรงพยาบาล/สถาบัน

+

3. พระราชบัญญัติ

สุขภาพจติ พ.ศ. 

2551

1. การมุงผลสัมฤทธิ์

2. บรกิารที่ดี

3. การสั่งสมความเช่ียวชาญในงานอาชีพ

4. การยดึม่ันในความถูกตองชอบธรรมและ

จรยิธรรม

5. การทํางานเปนทมี 

+

6. การถายทอดองคความรูและเทคโนโลยี

สุขภาพจิต

7. การวเิคราะหและสังเคราะหกิจกรรมเพื่อ

การบําบัด                                            

8. การวจัิยเพื่อพัฒนางานและระบบงาน

สุขภาพจิต                                

9. การบรหิารความเปลี่ยนแปลง 

ใชเพื่อพัฒนา (โปรดประเมนิทุกคน)

10. ศลิปะการสื่อสารจูงใจ

11. การคดิเชิงวเิคราะห                           

12. สภาวะผูนํา

ทักษะ ก.พ.

1. การใชคอมพวิเตอร            

2. การใชภาษาอังกฤษ    

3. การคํานวณ                        

4. การจัดการขอมูล 

+

ทักษะกรมสุขภาพจิต                

5. การสื่อสารการนําเสนอ

และถายทอดความรู                    

6. การบรหิารจัดการ

ความรู    

เลอืกหนึ่งขอ                          

7. การตดิตอประสานงาน 

สําหรับเปนผูปฏบิัตงิาน

7. การบรหิารจัดการ

แผนงาน/โครงการ    

สําหรับผูเปนหัวหนา



ปฏิบัตกิาร คาดหวัง 1

ชํานาญการ คาดหวัง 2

ชํานาญการพิเศษ คาดหวัง 3

ปฏิบัตกิาร คาดหวัง 2

ชํานาญการ คาดหวัง 2

ชํานาญการพิเศษ คาดหวัง 3

ความรู้ความสามารถ/ระดับที่คาดหวัง (Model) สมรรถนะ/ระดบัท่ีคาดหวงั (Model) ทกัษะ/ระดบัท่ีคาดหวงั (Model)

ปฏิบัตกิาร คาดหวัง 2

ชํานาญการ คาดหวัง 3

ชํานาญการพิเศษ คาดหวัง 4

ปฏิบัตกิาร คาดหวัง 2

ชํานาญการ คาดหวัง 3

ชํานาญการพิเศษ คาดหวัง 4

ปฏิบัตกิาร คาดหวัง 2

ชํานาญการ คาดหวัง 2

ชํานาญการพิเศษ คาดหวัง 2

ปฏิบัตกิาร คาดหวัง 2

ชํานาญการ คาดหวัง 2

ชํานาญการพิเศษ คาดหวัง 3

ตําแหน่งนกัเวชศาสตรก์ารสื่อความหมาย

1. การปฏบิัตกิารทาง

คลนิกิดานเวชศาสตร

การสื่อความหมาย     

2. ความรูทางดาน

สุขภาพจติและจติเวช

ตามประเด็นความเปน

เลศิเฉพาะทางของ

โรงพยาบาล/สถาบัน

+

3. พระราชบัญญัติ

สุขภาพจติ พ.ศ. 2551

1. การมุงผลสัมฤทธิ์

2. บรกิารที่ดี

3. การสั่งสมความเช่ียวชาญในงานอาชีพ

4. การยดึม่ันในความถูกตองชอบธรรมและ

จรยิธรรม

5. การทํางานเปนทมี 

+

6. การถายทอดองคความรูและเทคโนโลยี

สุขภาพจิต

7. การถายทอดองคความรูและเทคโนโลยี

ทางเวชศาสตรการสื่อความหมาย                           

8. การบรกิารเวชศาสตรการสื่อความหมาย

ในเด็กบกพรองทางสตปิญญาและ

พัฒนาการ          

9. การบรหิารความเปลี่ยนแปลง 

ใชเพื่อพัฒนา (โปรดประเมนิทุกคน)

10. ศลิปะการสื่อสารจูงใจ

11. การคดิเชิงวเิคราะห                           

12. สภาวะผูนํา

ทักษะ ก.พ.

1. การใชคอมพวิเตอร            

2. การใชภาษาอังกฤษ    

3. การคํานวณ                        

4. การจัดการขอมูล 

+

ทักษะกรมสุขภาพจิต                

5. การใหคําปรกึษาดานเวช

ศาสตรการสื่อความหมาย

6. การบรหิารจัดการ

ความรู    

เลอืกหนึ่งขอ                          

7. การตดิตอประสานงาน 

สําหรับเปนผูปฏบิัตงิาน

7. การบรหิารจัดการ

แผนงาน/โครงการ    

สําหรับผูเปนหัวหนา



ปฏิบัตกิาร คาดหวัง 1

ชํานาญการ คาดหวัง 2

ชํานาญการพิเศษ คาดหวัง 3

ปฏิบัตกิาร คาดหวัง 2

ชํานาญการ คาดหวัง 2

ชํานาญการพิเศษ คาดหวัง 3

ความรู้ความสามารถ/ระดับที่คาดหวัง (Model) สมรรถนะ/ระดบัท่ีคาดหวงั (Model) ทกัษะ/ระดบัท่ีคาดหวงั (Model)

ปฏิบัตกิาร คาดหวัง 2

ชํานาญการ คาดหวัง 3

ชํานาญการพิเศษ คาดหวัง 4

ปฏิบัตกิาร คาดหวัง 2

ชํานาญการ คาดหวัง 3

ชํานาญการพิเศษ คาดหวัง 4

ปฏิบัตกิาร คาดหวัง 2

ชํานาญการ คาดหวัง 2

ชํานาญการพิเศษ คาดหวัง 2

ปฏิบัตกิาร คาดหวัง 2

ชํานาญการ คาดหวัง 2

ชํานาญการพิเศษ คาดหวัง 3

ตําแหน่งนกักายภาพบาํบดั

1. กายภาพบําบัดทาง

สุขภาพจติและจิตเวช   

2. ความรูทางดาน

สุขภาพจติและจติเวช

ตามประเด็นความเปน

เลศิเฉพาะทางของ

โรงพยาบาล/สถาบัน

+

3. พระราชบัญญัติ

สุขภาพจติ พ.ศ. 2551

1. การมุงผลสัมฤทธิ์

2. บรกิารที่ดี

3. การสั่งสมความเช่ียวชาญในงานอาชีพ

4. การยดึม่ันในความถูกตองชอบธรรม

และจรยิธรรม

5. การทํางานเปนทมี 

+

6. ศลิปะการสื่อสารจูงใจ                                     

7. ความยดืหยุนผอนปรน                                      

8. การตรวจสอบความถูกตองตาม

กระบวนงาน         

9. การบรหิารความเปลี่ยนแปลง 

ใชเพื่อพัฒนา (โปรดประเมนิทุกคน)

10. การคดิเชิงวเิคราะห                           

11. สภาวะผูนํา

ทักษะ ก.พ.

1. การใชคอมพวิเตอร            

2. การใชภาษาอังกฤษ    

3. การคํานวณ                        

4. การจัดการขอมูล 

+

ทักษะกรมสุขภาพจิต                

5. การใหบรกิารทางการ

ภาพบําบัด                              

6. การบรหิารจัดการ

ความรู    

เลอืกหนึ่งขอ                          

7. การตดิตอประสานงาน 

สําหรับเปนผูปฏบิัตงิาน

7. การบรหิารจัดการ

แผนงาน/โครงการ    

สําหรับผูเปนหัวหนา



ปฏิบัตกิาร คาดหวัง 1

ชํานาญการ คาดหวัง 2

ชํานาญการพิเศษ คาดหวัง 3

ปฏิบัตกิาร คาดหวัง 2

ชํานาญการ คาดหวัง 2

ชํานาญการพิเศษ คาดหวัง 3

ความรู้ความสามารถ/ระดับที่คาดหวัง (Model) สมรรถนะ/ระดบัท่ีคาดหวงั (Model) ทกัษะ/ระดบัท่ีคาดหวงั (Model)

ปฏิบัตกิาร คาดหวัง 2

ชํานาญการ คาดหวัง 3

ชํานาญการพิเศษ คาดหวัง 4

ปฏิบัตกิาร คาดหวัง 2

ชํานาญการ คาดหวัง 3

ชํานาญการพิเศษ คาดหวัง 4

ปฏิบัตกิาร คาดหวัง 2

ชํานาญการ คาดหวัง 2

ชํานาญการพิเศษ คาดหวัง 2

ปฏิบัตกิาร คาดหวัง 2

ชํานาญการ คาดหวัง 2

ชํานาญการพิเศษ คาดหวัง 3

ตําแหน่งนกัรงัสกีารแพทย์

1. หลักการตรวจทาง

รังสวีทิยาตามหลัก

ความปลอดภัยในการ

ปองกันอันตรายจาก

รังส ี                             

2. ความรูทางดาน

สุขภาพจติและจติเวช

ตามประเด็นความเปน

เลศิเฉพาะทางของ

โรงพยาบาล/สถาบัน

+

3. พระราชบัญญัตแิละ

กฎกระทรวงเกี่ยวกับ

พลังงานปรมาณูเพื่อ

สันต ิ               

(พจนานุกรมกลาง)

1. การมุงผลสัมฤทธิ์

2. บรกิารที่ดี

3. การสั่งสมความเช่ียวชาญในงาน

อาชีพ

4. การยดึม่ันในความถูกตองชอบ

ธรรมและจรยิธรรม

5. การทํางานเปนทมี 

+

6. ศลิปะการสื่อสารจูงใจ                                     

7. การสบืเสาะหาขอมูล                                     

8. การตรวจสอบความถูกตองตาม

กระบวนงาน         

9. การบรหิารความเปลี่ยนแปลง 

ใชเพื่อพัฒนา (โปรดประเมนิทุกคน)

10. การคดิเชิงวเิคราะห                           

11. สภาวะผูนํา

ทักษะ ก.พ.

1. การใชคอมพวิเตอร              

2. การใชภาษาอังกฤษ                   

3. การคํานวณ                        

4. การจัดการขอมูล 

+

ทักษะกรมสุขภาพจิต                

5. การใชงานทางเทคนคิ

เครื่องตรวจสําหรับการตรวจทาง

รังส ีและการบํารุงรักษาเครื่องมือ

อุปกรณทางรังสวีทิยา                             

6. การบรหิารจัดการความรู    

เลอืกหนึ่งขอ                          

7. การตดิตอประสานงาน  

สําหรับเปนผูปฏบิัตงิาน

7. การบรหิารจัดการแผนงาน/

โครงการ                         

สําหรับผูเปนหัวหนา 



ปฏิบัตกิาร คาดหวัง 1

ชํานาญการ คาดหวัง 2

ชํานาญการพิเศษ คาดหวัง 3

ปฏิบัตกิาร คาดหวัง 2

ชํานาญการ คาดหวัง 2

ชํานาญการพิเศษ คาดหวัง 3

ความรู้ความสามารถ/ระดับที่คาดหวัง (Model) สมรรถนะ/ระดบัท่ีคาดหวงั (Model) ทกัษะ/ระดบัท่ีคาดหวงั (Model)

ปฏิบัตกิาร คาดหวัง 2

ชํานาญการ คาดหวัง 3

ชํานาญการพิเศษ คาดหวัง 4

ปฏิบัตกิาร คาดหวัง 2

ชํานาญการ คาดหวัง 3

ชํานาญการพิเศษ คาดหวัง 4

ปฏิบัตกิาร คาดหวัง 2

ชํานาญการ คาดหวัง 2

ชํานาญการพิเศษ คาดหวัง 2

ปฏิบัตกิาร คาดหวัง 2

ชํานาญการ คาดหวัง 2

ชํานาญการพิเศษ คาดหวัง 3

ตําแหน่งนกัเทคนิคการแพทย์

1. การเก็บสิ่งสง

ตรวจ 

2. ความรูทางดาน

สุขภาพจติและจิต

เวชตามประเด็น

ความเปนเลศิเฉพาะ

ทางของ

โรงพยาบาล/สถาบัน

+

3. พระราชบัญญัติ

ควบคุมการประกอบ

โรคศลิปะ  

(พจนานุกรมกลาง)

1. การมุงผลสัมฤทธิ์

2. บรกิารที่ดี

3. การสั่งสมความเช่ียวชาญในงาน

อาชีพ

4. การยดึม่ันในความถูกตองชอบธรรม

และจรยิธรรม

5. การทํางานเปนทมี 

+

6. ศลิปะการสื่อสารจูงใจ                                     

7. การปองกันและควบคุมการตดิเช้ือ                      

8. การตรวจสอบความถูกตองตาม

กระบวนงาน         

9. การบรหิารความเปลี่ยนแปลง 

ใชเพื่อพัฒนา (โปรดประเมนิทุกคน)

10. การคดิเชิงวเิคราะห                           

11. สภาวะผูนํา

ทักษะ ก.พ.

1. การใชคอมพวิเตอร            

2. การใชภาษาอังกฤษ    

3. การคํานวณ                        

4. การจัดการขอมูล 

+

ทักษะกรมสุขภาพจิต                

5. การใชและบํารุงรักษา

เครื่องมอืหองปฏบิัตกิาร          

6. การบรหิารจัดการ

ความรู    

เลอืกหนึ่งขอ                          

7. การตดิตอประสานงาน 

สําหรับเปนผูปฏบิัตงิาน

7. การบรหิารจัดการ

แผนงาน/โครงการ    

สําหรับผูเปนหัวหนา



ปฏิบัตกิาร คาดหวัง 1

ชํานาญการ คาดหวัง 2

ชํานาญการพิเศษ คาดหวัง 3

ปฏิบัตกิาร คาดหวัง 2

ชํานาญการ คาดหวัง 2

ชํานาญการพิเศษ คาดหวัง 3

ความรู้ความสามารถ/ระดับที่คาดหวัง (Model) สมรรถนะ/ระดบัท่ีคาดหวงั (Model) ทกัษะ/ระดบัท่ีคาดหวงั (Model)

ปฏิบัตกิาร คาดหวัง 2

ชํานาญการ คาดหวัง 3

ชํานาญการพิเศษ คาดหวัง 4

ปฏิบัตกิาร คาดหวัง 2

ชํานาญการ คาดหวัง 3

ชํานาญการพิเศษ คาดหวัง 4

ปฏิบัตกิาร คาดหวัง 2

ชํานาญการ คาดหวัง 2

ชํานาญการพิเศษ คาดหวัง 2

ปฏิบัตกิาร คาดหวัง 2

ชํานาญการ คาดหวัง 2

ชํานาญการพิเศษ คาดหวัง 3

ตําแหน่งนกัวชิาการคอมพวิเตอร ์และ นกัเทคโนโลยสีารสนเทศ

1. ความรูที่ใชในการ

ปฏบิัตงิานดาน

คอมพวิเตอร

2. ความรูที่เกี่ยวของ

กับบทบาทภารกจิ

ของหนวยงาน                                  

+

3. กฎหมายและ                 

กฎระเบยีบราชการ 

(พจนานุกรมกลาง)

1. การมุงผลสัมฤทธิ์

2. บรกิารที่ดี

3. การสั่งสมความเช่ียวชาญในงาน

อาชีพ

4. การยดึม่ันในความถูกตองชอบ

ธรรมและจรยิธรรม

5. การทํางานเปนทมี 

+

6. ศลิปะการสื่อสารจูงใจ                                     

7. การคดิวเิคราะห                                                

8. การใหคําปรกึษาแนะนําดาน

เทคโนโลยสีารสนเทศ                                                   

9. การบรหิารความเปลี่ยนแปลง 

ใชเพื่อพัฒนา (โปรดประเมนิทุกคน)

10. การคดิเชิงวเิคราะห                           

11. สภาวะผูนํา

ทักษะ ก.พ.

1. การใชคอมพวิเตอร            

2. การใชภาษาอังกฤษ    

3. การคํานวณ                        

4. การจัดการขอมูล 

+

ทักษะกรมสุขภาพจิต                

5. การบรหิารความเสี่ยง

ดานเทคโนโลยี

สารสนเทศ                             

6. การบรหิารจัดการ

ความรู    

เลอืกหนึ่งขอ                          

7. การตดิตอประสานงาน 

สําหรับเปนผูปฏบิัตงิาน

7. การบรหิารจัดการ

แผนงาน/โครงการ    

สําหรับผูเปนหัวหนา



ตําแหน่งนกัจดัการงานทัว่ไป

ปฏิบัตกิาร 1

ชํานาญการ 2

ความรูค้วามสามารถ/ระดบัท่ีคาดหวงั

1. การจัดการทั่วไป        

2. ความรูที่เกี่ยวของกับ

บทบาทภารกจิของ

หนวยงาน                           

+

3. พระราชบัญญัติ

ระเบยีบขาราชการ           

พลเรอืน พ.ศ. 2551 

(พจนานุกรมกลาง)

1. การมุงผลสัมฤทธิ์

2. บรกิารที่ดี

3. การสั่งสมความเช่ียวชาญในงานอาชีพ

4. การยดึม่ันในความถูกตองชอบธรรมและ

จรยิธรรม

5. การทํางานเปนทมี 

+

6. ศลิปะการสื่อสารจูงใจ                              

7. ความยดืหยุนผอนปรน

8. การตรวจสอบความถูกตองตาม

กระบวนงาน                                                

9. การบรหิารความเปลี่ยนแปลง 

ใชเพื่อพัฒนา (โปรดประเมนิทุกคน)

10. การคดิเชิงวเิคราะห                           

11. สภาวะผูนํา

ทักษะ ก.พ.

1. การใชคอมพวิเตอร            

2. การใชภาษาอังกฤษ    

3. การคํานวณ                        

4. การจัดการขอมูล 

+

ทักษะกรมสุขภาพจิต                

5. การใหคําปรกึษา               

6. การบรหิารจัดการ

ความรู    

เลอืกหนึ่งขอ                          

7. การตดิตอประสานงาน 

สําหรับเปนผูปฏบิัตงิาน

7. การบรหิารจัดการ

แผนงาน/โครงการ    

สําหรับผูเปนหัวหนา

สมรรถนะ/ระดบัท่ีคาดหวงั ทกัษะ/ระดบัท่ีคาดหวงั

ปฏิบัตกิาร 2

ชํานาญการ 2

ปฏิบัตกิาร 2

ชํานาญการ 3

ปฏิบัตกิาร 2

ชํานาญการ 3

ปฏิบัตกิาร 2

ชํานาญการ 2

ปฏิบัตกิาร 2

ชํานาญการ 2



นกัวชิาการเงนิและบญัช ีและ จพง.การเงนิและบญัชี

ปฏิบัตงิาน 1

ชํานาญงาน  2

ปฏิบัตกิาร 1

ชํานาญการ 2

ความรูค้วามสามารถ/ระดบัท่ีคาดหวงั

1. การเงินและบัญชี               

2. ความรูที่เกี่ยวของกับ

บทบาทภารกจิของ

หนวยงาน                           

+

3. กฎหมายและระเบยีบ

การเงินการคลัง                   

(พจนานุกรมกลาง)

1. การมุงผลสัมฤทธิ์

2. บรกิารที่ดี

3. การสั่งสมความเช่ียวชาญในงานอาชีพ

4. การยดึม่ันในความถูกตองชอบธรรมและ

จรยิธรรม

5. การทํางานเปนทมี 

+

6. ศลิปะการสื่อสารจูงใจ                                     

7. การตรวจสอบความถูกตองตาม

กระบวนงาน                                                

8. ความยดืหยุนผอนปรน                          

9. การบรหิารความเปลี่ยนแปลง 

ใชเพื่อพัฒนา (โปรดประเมนิทุกคน)

10. การคดิเชิงวเิคราะห                           

11. สภาวะผูนํา

ทักษะ ก.พ.

1. การใชคอมพวิเตอร            

2. การใชภาษาอังกฤษ    

3. การคํานวณ                        

4. การจัดการขอมูล 

+

ทักษะกรมสุขภาพจิต                

5. การใหคําปรกึษา               

6. การบรหิารจัดการ

ความรู    

เลอืกหนึ่งขอ                          

7. การตดิตอประสานงาน 

สําหรับเปนผูปฏบิัตงิาน

7. การบรหิารจัดการ

แผนงาน/โครงการ    

สําหรับผูเปนหัวหนา

สมรรถนะ/ระดบัท่ีคาดหวงั ทกัษะ/ระดบัท่ีคาดหวงั

ปฏิบัตงิาน 1

ชํานาญงาน  1

ปฏิบัตกิาร 2

ชํานาญการ 2

ปฏิบัตงิาน 1

ชํานาญงาน 2

ปฏิบัตกิาร 2

ชํานาญการ 3

ปฏิบัตงิาน 1

ชํานายงาน 2

ปฏิบัตกิาร 2

ชํานาญการ 3

ปฏิบัตงิาน 1

ชํานาญงาน 1

ปฏิบัตกิาร 2

ชํานาญการ 2

ปฏิบัตงิาน 1

ชํานาญงาน  2

ปฏิบัตกิาร 2

ชํานาญการ 2



ผูช้ว่ยทนัตสาธารณสุข/จพง.ทนัตสาธารณสุข

ชํานาญงาน  2

ชํานาญงาน 1

ความรูค้วามสามารถ/ระดบัท่ีคาดหวงั

1. การชวยงาน          

ทันตแพทย

2. ความรูทางดาน

สุขภาพจติและจติเวช

ตามประเด็นความเปน

เลศิเฉพาะทางของ

โรงพยาบาล/สถาบัน

+

3. พระราชบัญญัติ

สุขภาพจติ พ.ศ. 2551

1. การมุงผลสัมฤทธิ์

2. บรกิารที่ดี

3. การสั่งสมความเช่ียวชาญในงานอาชีพ

4. การยดึม่ันในความถูกตองชอบธรรมและ

จรยิธรรม

5. การทํางานเปนทมี 

+

6. ศลิปะการสื่อสารจูงใจ                                     

7. การชวยงานทันตกรรมในผูปวยทางจิตและ

หรอืประสาทและหรอืผูที่มีปญหาดาน

พัฒนาการ                                                

8. การตรวจสอบความถูกตองตาม

กระบวนงาน         

9. การบรหิารความเปลี่ยนแปลง 

ใชเพื่อพัฒนา (โปรดประเมนิทุกคน)

10. การคดิเชิงวเิคราะห                           

11. สภาวะผูนํา

ทักษะ ก.พ.

1. การใชคอมพวิเตอร            

2. การใชภาษาอังกฤษ    

3. การคํานวณ                        

4. การจัดการขอมูล 

+

ทักษะกรมสุขภาพจิต                

5. การสื่อสารทาง

การแพทย                              

6. การบรหิารจัดการ

ความรู    

เลอืกหนึ่งขอ                          

7. การตดิตอประสานงาน 

สําหรับเปนผูปฏบิัตงิาน

7. การบรหิารจัดการ

แผนงาน/โครงการ    

สําหรับผูเปนหัวหนา

ชํานาญงาน 1ชํานาญงาน 2

สมรรถนะ/ระดบัท่ีคาดหวงั ทกัษะ/ระดบัท่ีคาดหวงั

ชํานาญงาน 2 ชํานาญงาน 2



ตําแหน่งเจา้พนกังานวทิยาศาสตรก์ารแพทย์

ชํานาญงาน  2

ชํานาญงาน 1

ความรูค้วามสามารถ/ระดบัท่ีคาดหวงั

1. การตรวจวเิคราะห

ทางหองปฏบิัตกิาร              

2. ความรูทางดาน

สุขภาพจติและจติเวช

ตามประเด็นความเปน

เลศิเฉพาะทางของ

โรงพยาบาล/สถาบัน

+

3. จรยิธรรมในวชิาชีพ 

(พจนานุกรมกลาง)

1. การมุงผลสัมฤทธิ์

2. บรกิารที่ดี

3. การสั่งสมความเช่ียวชาญในงานอาชีพ

4. การยดึม่ันในความถูกตองชอบธรรมและ

จรยิธรรม

5. การทํางานเปนทมี 

+

6. ศลิปะการสื่อสารจูงใจ                                     

7. การปองกันและควบคุมการตดิเช้ือ                     

8. การตรวจสอบความถูกตองตาม

กระบวนงาน         

9. การบรหิารความเปลี่ยนแปลง 

ใชเพื่อพัฒนา (โปรดประเมนิทุกคน)

10. การคดิเชิงวเิคราะห                           

11. สภาวะผูนํา

ทักษะ ก.พ.

1. การใชคอมพวิเตอร            

2. การใชภาษาอังกฤษ    

3. การคํานวณ                        

4. การจัดการขอมูล 

+

ทักษะกรมสุขภาพจิต                

5. การใชและบํารุงรักษา

เครื่องมอืหองปฏบิัตกิาร          

6. การบรหิารจัดการ

ความรู    

เลอืกหนึ่งขอ                          

7. การตดิตอประสานงาน 

สําหรับเปนผูปฏบิัตงิาน

7. การบรหิารจัดการ

แผนงาน/โครงการ    

สําหรับผูเปนหัวหนา

ชํานาญงาน 1ชํานาญงาน 2

สมรรถนะ/ระดบัท่ีคาดหวงั ทกัษะ/ระดบัท่ีคาดหวงั

ชํานาญงาน 2

ชํานาญงาน 2



ตําแหน่งเจา้พนกังานเวชสถติิ

ชํานาญงาน  2

ชํานาญงาน 1

ความรูค้วามสามารถ/ระดบัท่ีคาดหวงั

1. หลักสถติ ิ                

2. ความรูที่เกี่ยวของ

กับบทบาทภารกจิของ

หนวยงาน                          

+

3. พระราชบัญญัติ

ขอมูลขาวสารของ

ราชการ              

(พจนานุกรมกลาง)

1. การมุงผลสัมฤทธิ์

2. บรกิารที่ดี

3. การสั่งสมความเช่ียวชาญในงานอาชีพ

4. การยดึม่ันในความถูกตองชอบธรรม

และจรยิธรรม

5. การทํางานเปนทมี 

+

6. ศลิปะการสื่อสารจูงใจ                                     

7. การสบืเสาะหาขอมูล                                      

8. การตรวจสอบความถูกตองตาม

กระบวนงาน                                        

9. การบรหิารความเปลี่ยนแปลง 

ใชเพื่อพัฒนา (โปรดประเมนิทุกคน)

10. การคดิเชิงวเิคราะห                           

11. สภาวะผูนํา

ทักษะ ก.พ.

1. การใชคอมพวิเตอร            

2. การใชภาษาอังกฤษ    

3. การคํานวณ                        

4. การจัดการขอมูล 

+

ทักษะกรมสุขภาพจิต                

5. การบรหิารความเสี่ยง

ดานเทคโนโลยสีารสนเทศ 

6. การบรหิารจัดการ

ความรู    

เลอืกหนึ่งขอ                          

7. การตดิตอประสานงาน 

สําหรับเปนผูปฏบิัตงิาน

7. การบรหิารจัดการ

แผนงาน/โครงการ    

สําหรับผูเปนหัวหนา

ชํานาญงาน 1ชํานาญงาน 2

สมรรถนะ/ระดบัท่ีคาดหวงั ทกัษะ/ระดบัท่ีคาดหวงั

ชํานาญงาน 2

ชํานาญงาน 2



ตําแหน่งโภชนากร

ชํานาญงาน  2

ชํานาญงาน 1

ความรูค้วามสามารถ/ระดบัท่ีคาดหวงั

1. โภชนบําบัดทาง

การแพทย                           

2. ความรูทางดาน

สุขภาพจติและจติเวช

ตามประเด็นความเปน

เลศิเฉพาะทางของ

โรงพยาบาล/สถาบัน

+

3. การจัดซื้อจัดจาง

และกฎระเบยีบพัสดุ

1. การมุงผลสัมฤทธิ์

2. บรกิารที่ดี

3. การสั่งสมความเช่ียวชาญในงานอาชีพ

4. การยดึม่ันในความถูกตองชอบธรรมและ

จรยิธรรม

5. การทํางานเปนทมี 

+

6. ศลิปะการสื่อสารจูงใจ                                     

7. การบรกิารอาหารในโรงพยาบาล             

8. ความยดึหยุนผอนปรน                         

9. การบรหิารความเปลี่ยนแปลง 

ใชเพื่อพัฒนา (โปรดประเมนิทุกคน)

10. การคดิเชิงวเิคราะห                           

11. สภาวะผูนํา

ทักษะ ก.พ.

1. การใชคอมพวิเตอร            

2. การใชภาษาอังกฤษ    

3. การคํานวณ                        

4. การจัดการขอมูล 

+

ทักษะกรมสุขภาพจิต                

5. โภชนบําบัดทาง

การแพทยดานสุขภาพจิต

และจิตเวช                             

6. การบรหิารจัดการ

ความรู    

เลอืกหนึ่งขอ                          

7. การตดิตอประสานงาน 

สําหรับเปนผูปฏบิัตงิาน

7. การบรหิารจัดการ

แผนงาน/โครงการ    

สําหรับผูเปนหัวหนา

ชํานาญงาน 1ชํานาญงาน 2

สมรรถนะ/ระดบัท่ีคาดหวงั ทกัษะ/ระดบัท่ีคาดหวงั

ชํานาญงาน 2

ชํานาญงาน 2



ตําแหน่งนายชา่งเทคนิค

ชํานาญงาน  2

ชํานาญงาน 1

ความรูค้วามสามารถ/ระดบัท่ีคาดหวงั

1. งานทางชางเทคนิค 

2. ความรูที่เกี่ยวของ

กับบทบาทภารกจิของ

หนวยงาน                           

+

3. การจัดซื้อจัดจาง

และกฎระเบยีบพัสดุ

1. การมุงผลสัมฤทธิ์

2. บรกิารที่ดี

3. การสั่งสมความเช่ียวชาญในงานอาชีพ

4. การยดึม่ันในความถูกตองชอบธรรมและ

จรยิธรรม

5. การทํางานเปนทมี 

+

6. ศลิปะการสื่อสารจูงใจ                                     

7. การตรวจสอบความถูกตองตาม

กระบวนงาน                                                

8. ความม่ันใจในตนเอง                                    

9. การบรหิารความเปลี่ยนแปลง 

ใชเพื่อพัฒนา (โปรดประเมนิทุกคน)

10. การคดิเชิงวเิคราะห                           

11. สภาวะผูนํา

ทักษะ ก.พ.

1. การใชคอมพวิเตอร            

2. การใชภาษาอังกฤษ    

3. การคํานวณ                        

4. การจัดการขอมูล 

+

ทักษะกรมสุขภาพจิต                

5. การสื่อสารการนําเสนอ

และถายทอดความรู                    

6. การบรหิารจัดการ

ความรู    

เลอืกหนึ่งขอ                          

7. การตดิตอประสานงาน 

สําหรับเปนผูปฏบิัตงิาน

7. การบรหิารจัดการ

แผนงาน/โครงการ    

สําหรับผูเปนหัวหนา

ชํานาญงาน 1ชํานาญงาน 2

สมรรถนะ/ระดบัท่ีคาดหวงั ทกัษะ/ระดบัท่ีคาดหวงั

ชํานาญงาน 2

ชํานาญงาน 2



ตําแหน่ง จพง.โสตทศันศกึษา

ชํานาญงาน  2

ชํานาญงาน 1

ความรูค้วามสามารถ/ระดบัท่ีคาดหวงั

1. การสื่อสาร                      

2. ความรูที่เกี่ยวของ

กับบทบาทภารกจิของ

หนวยงาน                          

+

3. พระราชบัญญัติ

ขอมูลขาวสารของ

ราชการ              

(พจนานุกรมกลาง)

1. การมุงผลสัมฤทธิ์

2. บรกิารที่ดี

3. การสั่งสมความเช่ียวชาญในงานอาชีพ

4. การยดึม่ันในความถูกตองชอบธรรม

และจรยิธรรม

5. การทํางานเปนทมี 

+

6. ศลิปะการสื่อสารจูงใจ                                     

7.การสรางสัมพันธภาพ                                     

8. การสบืเสาะหาขอมูล                                      

9. การบรหิารความเปลี่ยนแปลง 

ใชเพื่อพัฒนา (โปรดประเมนิทุกคน)

10. การคดิเชิงวเิคราะห                           

11. สภาวะผูนํา

ทักษะ ก.พ.

1. การใชคอมพวิเตอร            

2. การใชภาษาอังกฤษ    

3. การคํานวณ                        

4. การจัดการขอมูล 

+

ทักษะกรมสุขภาพจิต                

5. การสื่อสารเผยแพร

ประชาสัมพันธ               

6. การบรหิารจัดการ

ความรู    

เลอืกหนึ่งขอ                          

7. การตดิตอประสานงาน 

สําหรับเปนผูปฏบิัตงิาน

7. การบรหิารจัดการ

แผนงาน/โครงการ    

สําหรับผูเปนหัวหนา

ชํานาญงาน 1ชํานาญงาน 2

สมรรถนะ/ระดบัท่ีคาดหวงั ทกัษะ/ระดบัท่ีคาดหวงั

ชํานาญงาน 2

ชํานาญงาน 2



ตําแหน่งนกัวชิาการศกึษา

ความรูค้วามสามารถ

1. การศกึษาพเิศษ                

2. ความรูทางดาน

สุขภาพจติและจติเวช

ตามประเด็นความเปน

เลศิเฉพาะทางของ

โรงพยาบาล/สถาบัน

+

3. พระราชบัญญัติ

สุขภาพจติ พ.ศ. 2551

1. การมุงผลสัมฤทธิ์

2. บรกิารที่ดี

3. การสั่งสมความเช่ียวชาญในงานอาชีพ

4. การยดึม่ันในความถูกตองชอบธรรมและ

จรยิธรรม

5. การทํางานเปนทมี 

+

6. การถายทอดองคความรูและเทคโนโลยี

สุขภาพจิต

7. การใหบรกิารทางการศกึษาพเิศษ           

8. การวจัิยเพื่อพัฒนางานและระบบงาน

สุขภาพจิต                                                         

9. การบรหิารความเปลี่ยนแปลง 

ใชเพื่อพัฒนา (โปรดประเมนิทุกคน)

10. ศลิปะการสื่อสารจูงใจ

11. การคดิเชิงวเิคราะห                           

12. สภาวะผูนํา

ทักษะ ก.พ.

1. การใชคอมพวิเตอร            

2. การใชภาษาอังกฤษ    

3. การคํานวณ                        

4. การจัดการขอมูล 

+

ทักษะกรมสุขภาพจิต                

5. การใหคําปรกึษา               

6. การบรหิารจัดการ

ความรู    

เลอืกหนึ่งขอ                          

7. การตดิตอประสานงาน 

สําหรับเปนผูปฏบิัตงิาน

7. การบรหิารจัดการ

แผนงาน/โครงการ    

สําหรับผูเปนหัวหนา

สมรรถนะ ทกัษะ

ระดบัท่ีคาดหวงั  

ดไูดท่ี้หนา้ถดัไป



ตําแหน่งนกัวชิาการเผยแพร่

ความรูค้วามสามารถ

1. การสื่อสาร               

2. ความรูที่เกี่ยวของกับ

บทบาทภารกจิของ

หนวยงาน                          

+

3. พระราชบัญญัตขิอมูล

ขาวสารของราชการ              

(พจนานุกรมกลาง)

1. การมุงผลสัมฤทธิ์

2. บรกิารที่ดี

3. การสั่งสมความเช่ียวชาญในงานอาชีพ

4. การยดึม่ันในความถูกตองชอบธรรมและ

จรยิธรรม

5. การทํางานเปนทมี 

+

6. ศลิปะการสื่อสารจูงใจ                                     

7.การสรางสัมพันธภาพ                                     

8. การสบืเสาะหาขอมูล                                      

9. การบรหิารความเปลี่ยนแปลง                

ใชเพื่อพัฒนา (โปรดประเมนิทุกคน)

10. การคดิเชิงวเิคราะห                           

11. สภาวะผูนํา

ทักษะ ก.พ.

1. การใชคอมพวิเตอร               

2. การใชภาษาอังกฤษ                  

3. การคํานวณ                        

4. การจัดการขอมูล 

+

ทักษะกรมสุขภาพจิต                   

5. การสื่อสารเผยแพร

ประชาสัมพันธ 

6. การบรหิารจัดการความรู    

เลอืกหนึ่งขอ                          

7. การตดิตอประสานงาน  

สําหรับเปนผูปฏบิัตงิาน

7. การบรหิารจัดการแผนงาน/

โครงการ                                      

สําหรับผูเปนหัวหนา

สมรรถนะ ทกัษะ

ระดบัท่ีคาดหวงั  

ดไูดท่ี้หนา้ถดัไป



ตําแหน่งนกัประชาสมัพนัธ์

ความรูค้วามสามารถ

1. การสื่อสาร               

2. ความรูที่เกี่ยวของกับ

บทบาทภารกจิของ

หนวยงาน                          

+

3. พระราชบัญญัตขิอมูล

ขาวสารของราชการ              

(พจนานุกรมกลาง)

1. การมุงผลสัมฤทธิ์

2. บรกิารที่ดี

3. การสั่งสมความเช่ียวชาญในงานอาชีพ

4. การยดึม่ันในความถูกตองชอบธรรมและ

จรยิธรรม

5. การทํางานเปนทมี 

+

6. ศลิปะการสื่อสารจูงใจ                                     

7.การสรางสัมพันธภาพ                                     

8. การสบืเสาะหาขอมูล                                      

9. การบรหิารความเปลี่ยนแปลง                

ใชเพื่อพัฒนา (โปรดประเมนิทุกคน)

10. การคดิเชิงวเิคราะห                           

11. สภาวะผูนํา

ทักษะ ก.พ.

1. การใชคอมพวิเตอร               

2. การใชภาษาอังกฤษ                  

3. การคํานวณ                        

4. การจัดการขอมูล 

+

ทักษะกรมสุขภาพจิต                   

5. การสื่อสารเผยแพร

ประชาสัมพันธ 

6. การบรหิารจัดการความรู    

เลอืกหนึ่งขอ                          

7. การตดิตอประสานงาน  

สําหรับเปนผูปฏบิัตงิาน

7. การบรหิารจัดการแผนงาน/

โครงการ                                      

สําหรับผูเปนหัวหนา

สมรรถนะ ทกัษะ

ระดบัท่ีคาดหวงั  

ดไูดท่ี้หนา้ถดัไป



ตําแหน่งนกัวชิาการพสัดุ

ความรูค้วามสามารถ

1. การจัดซื้อจัดจาง

(พจนานุกรมกลาง)                  

2. ความรูที่เกี่ยวของกับ

บทบาทภารกจิของ

หนวยงาน                          

+

3. การจัดซื้อจัดจางและ

กฎระเบยีบพัสดุ

1. การมุงผลสัมฤทธิ์

2. บรกิารที่ดี

3. การสั่งสมความเช่ียวชาญในงานอาชีพ

4. การยดึม่ันในความถูกตองชอบธรรมและ

จรยิธรรม

5. การทํางานเปนทมี 

+

6. ศลิปะการสื่อสารจูงใจ                                     

7. การตรวจสอบความถูกตองตาม

กระบวนงาน                                                

8. ความยดืหยุนผอนปรน

9. การบรหิารความเปลี่ยนแปลง                

ใชเพื่อพัฒนา (โปรดประเมนิทุกคน)

10. การคดิเชิงวเิคราะห                           

11. สภาวะผูนํา

ทักษะ ก.พ.

1. การใชคอมพวิเตอร               

2. การใชภาษาอังกฤษ                  

3. การคํานวณ                        

4. การจัดการขอมูล 

+

ทักษะกรมสุขภาพจิต                   

5. การใหคําปรกึษา                     

6. การบรหิารจัดการความรู    

เลอืกหนึ่งขอ                          

7. การตดิตอประสานงาน  

สําหรับเปนผูปฏบิัตงิาน

7. การบรหิารจัดการแผนงาน/

โครงการ                                      

สําหรับผูเปนหัวหนา

สมรรถนะ ทกัษะ

ระดบัท่ีคาดหวงั  

ดไูดท่ี้หนา้ถดัไป



ตําแหน่งนกัทรพัยากรบุคคล

ความรูค้วามสามารถ

1. การบรหิารทรัพยากร

บุคคลและการพัฒนา

ทรัพยากรบุคคล

2. ความรูที่เกี่ยวของกับ

บทบาทภารกจิของ

หนวยงาน                          

+

3. การบรหิารบุคคลและ

การพัฒนาทรัพยากรบุคคล

ที่เกี่ยวของ                  

(พจนานุกรมกลาง)

1. การมุงผลสัมฤทธิ์

2. บรกิารที่ดี

3. การสั่งสมความเช่ียวชาญในงานอาชีพ

4. การยดึม่ันในความถูกตองชอบธรรมและ

จรยิธรรม

5. การทํางานเปนทมี 

+

6. ศลิปะการสื่อสารจูงใจ   

7. ความยดืหยุนผอนปรน

8. การตรวจสอบความถูกตองตาม

กระบวนงาน                                                

9. การบรหิารความเปลี่ยนแปลง                

ใชเพื่อพัฒนา (โปรดประเมนิทุกคน)

10. การคดิเชิงวเิคราะห                           

11. สภาวะผูนํา

ทักษะ ก.พ.

1. การใชคอมพวิเตอร               

2. การใชภาษาอังกฤษ                  

3. การคํานวณ                        

4. การจัดการขอมูล 

+

ทักษะกรมสุขภาพจิต                   

5. การใหคําปรกึษา                     

6. การบรหิารจัดการความรู    

เลอืกหนึ่งขอ                          

7. การตดิตอประสานงาน  

สําหรับเปนผูปฏบิัตงิาน

7. การบรหิารจัดการแผนงาน/

โครงการ                                      

สําหรับผูเปนหัวหนา

สมรรถนะ ทกัษะ

ระดบัท่ีคาดหวงั  

ดไูดท่ี้หนา้ถดัไป



ตําแหน่งนกัวเิคราะหน์โยบายและแผน

ความรูค้วามสามารถ

1. วเิคราะหนโยบายและ

แผน                                   

2. ความรูที่เกี่ยวของกับ

บทบาทภารกจิของ

หนวยงาน                          

+

3. กฎหมายและกฎระเบยีบ

ที่เกี่ยวของกับงานวเิคราะห

นโยบายและแผน 

(พจนานุกรมกลาง)

1. การมุงผลสัมฤทธิ์

2. บรกิารที่ดี

3. การสั่งสมความเช่ียวชาญในงานอาชีพ

4. การยดึม่ันในความถูกตองชอบธรรมและ

จรยิธรรม

5. การทํางานเปนทมี 

+

6. ศลิปะการสื่อสารจูงใจ   

7. การมองภาพองครวม                              

8. ความเขาใจองคกรและระบบราชการ                      

9. การบรหิารความเปลี่ยนแปลง                

ใชเพื่อพัฒนา (โปรดประเมนิทุกคน)

10. การคดิเชิงวเิคราะห                           

11. สภาวะผูนํา

ทักษะ ก.พ.

1. การใชคอมพวิเตอร               

2. การใชภาษาอังกฤษ                  

3. การคํานวณ                        

4. การจัดการขอมูล 

+

ทักษะกรมสุขภาพจิต                   

5. การใหคําปรกึษา                     

6. การบรหิารจัดการความรู    

เลอืกหนึ่งขอ                          

7. การตดิตอประสานงาน  

สําหรับเปนผูปฏบิัตงิาน

7. การบรหิารจัดการแผนงาน/

โครงการ                                      

สําหรับผูเปนหัวหนา

สมรรถนะ ทกัษะ

ระดบัท่ีคาดหวงั  

ดไูดท่ี้หนา้ถดัไป



ตําแหน่ง จพง.ธุรการ

ความรูค้วามสามารถ

1. งานธุรการและงานสาร

บรรณ                             

2. ความรูที่เกี่ยวของกับ

บทบาทภารกจิของ

หนวยงาน                          

+

3. ระเบยีบสํานัก

นายกรัฐมนตรวีาดวยงาน

สารบรรณ พ.ศ. 2526 

(พจนานุกรมกลาง)

1. การมุงผลสัมฤทธิ์

2. บรกิารที่ดี

3. การสั่งสมความเช่ียวชาญในงานอาชีพ

4. การยดึม่ันในความถูกตองชอบธรรมและ

จรยิธรรม

5. การทํางานเปนทมี 

+

6. ศลิปะการสื่อสารจูงใจ                               

7. ความยดืหยุนผอนปรน                                  

8. การตรวจสอบความถูกตองตาม

กระบวนงาน                                                

9. การบรหิารความเปลี่ยนแปลง                        

ใชเพื่อพัฒนา (โปรดประเมนิทกุคน)

10. การคดิเชิงวเิคราะห                           

11. สภาวะผูนํา

ทักษะ ก.พ.

1. การใชคอมพวิเตอร               

2. การใชภาษาอังกฤษ                  

3. การคํานวณ                        

4. การจัดการขอมูล 

+

ทักษะกรมสุขภาพจิต                   

5. การเขยีนรายงานและสรุป

รายงาน                                              

6. การบรหิารจัดการความรู    

เลอืกหนึ่งขอ                          

7. การตดิตอประสานงาน  

สําหรับเปนผูปฏบิัตงิาน

7. การบรหิารจัดการแผนงาน/

โครงการ                                      

สําหรับผูเปนหัวหนา

สมรรถนะ ทกัษะ

ระดบัท่ีคาดหวงั  

ดไูดท่ี้หนา้ถดัไป



ตําแหน่งอื่นๆ

1. การมุงผลสัมฤทธิ์

2. บรกิารที่ดี

3. การสั่งสมความ

เช่ียวชาญในงานอาชีพ

4. การยดึม่ันในความ

ถูกตองชอบธรรมและ

จรยิธรรม

5. การทํางานเปนทมี

+

6. การบรหิารความ

เปลี่ยนแปลง

ทักษะ ก.พ.

1. การใชคอมพวิเตอร               

2. การใชภาษาอังกฤษ                  

3. การคํานวณ                        

4. การจัดการขอมูล 

+

ทักษะกรมสุขภาพจิต                   

5. การบรหิารจัดการ

ความรู    

เลอืกหนึ่งขอ                          

6. การตดิตอ

ประสานงาน

สมรรถนะ ทกัษะ

แพทยแ์ผนไทย พนกังานชว่ยเหลอืคนไข,้                          

พนกังานขบัรถยนต,์                                

พนกังานประจาํหอ้งยา

ความรูค้วามสามารถ

ความรูที่เกี่ยวของกับ

บทบาทภารกจิของ

หนวยงาน

ระดบัท่ีคาดหวงั  

ดไูดท่ี้หนา้ถดัไป



ระดบัท่ีคาดหวงั 

สาํหรบัพนักงานราชการ และพนักงานกระทรวงสาธารณสขุ 



ระดับตําแหน่ง

ความรู้
ความสามารถ

สมรรถนะ ทักษะ

ในการ
ปฏิบัติงาน

กฎหมาย
และ

กฎระเบียบ
ราชการ

หลัก
เฉพาะตาม

ลักษณะงานที่

ปฏิบัติ

การใช�
คอมพิวเตอร์

การใช�
ภาษาอังก

ฤษ

การ
คํานวณ

การ
จัดการ
ข้อมูล

ทักษะกรม
สุขภาพจิ

ต

ระดับที่

คาดหวัง
ระดับที่

คาดหวัง

ระดับที่

คาดหวัง
ระดับที่คาดหวัง ระดับที่คาดหวัง

ระดับที่

คาดหวัง
ระดับที่

คาดหวัง
ระดับที่

คาดหวัง
ระดับที่

คาดหวัง

บริการ อายุงานน้อยกว่า 5 ปี 1 1 1 1 1 1 1 1 1

บริการ อายุงานตั�งแต่ 5 ปี ขั�นไป 1 1 2 2 1 1 1 1 2

เทคนิค อายุงานน้อยกว่า 5 ปี 1 1 1 1 1 1 1 1 1

เทคนิค อายุงานตั�งแต่ 5 ปี ขึ�นไป 1 1 2 2 1 1 1 1 2

บริหารทั่วไป อายุงานน้อยกว่า 6 ปี 1 1 2 2 2 2 2 2 2

บริหารทั่วไป อายุงานตั�งแต่ 6 ปี ขึ�น
ไป

1 1 3 3 2 2 2 2 2

วิชาชีพเฉพาะ อายุงานน้อยกว่า 6 ปี 1 1 2 2 2 2 2 2 2

วิชาชีพเฉพาะ อายุงานตั�งแต่ 6 ปี ขึ�น
ไป

1 1 3 3 2 2 2 2 2

*อายุงาน 

นับจากวันท่ีบรรจุตําแหนงปจจุบัน  



รายการสมรรถนะ









+





รายการทักษะ





+





สามารถดูเพิ่มเติมไดท้ี่ พจนานุกรมฯ ฉบับ
เต็ม



√ 64                               65   

นายทว ี  มสีุข

ผูช้่วยพยาบาล กลุ่มงานการพยาบาลผูป่้วยใน
25,000 สถาบนัพฒันาการเดก็ราชนครนิทร์

นางสวยทพิย ์  พานี

พยาบาลวชิาชพีชาํนาญการ

ตวัชีว้ดั : จาํนวนเรื่อง CQI ในหน่วยงานทีท่าํไดส้าํเรจ็
ปัจจุบนัปฏบิตัหิน้าทีผู่ช้่วยพยาบาล และงานอื่นๆ ตามทีไ่ดร้บัมอบหมาย 

หน้า 1



หน้า 2

หน้า 3

นายทว ี  มสีุข

ผูช้่วยพยาบาล

สถาบนัพฒันาการเดก็ราชนครนิทร์

นางสวยทพิย ์  พานี

ลงนาม

ลงนาม

√

15

15

15

12

10

67

15

15

15

15

10

70

นายทว ี  มสีุข

ผูช้่วยพยาบาล

สถาบนัพฒันาการเดก็ราชนครนิทร์

นางสวยทพิย ์  พานี

√
ลงนาม

ลงนาม

5

5

4

5

5

4



3

4

3

3

27

3

4

3

2

26

หน้า 4

หน้า 5

67

27

94

70

26

96

94

96
√
√

ควรมสี่วนร่วมในกจิกรรมต่างๆ ของหน่วยงาน

ใหม้ากยิง่ขึน้
ควรพฒันาตนเองในการคดิรเิริม่สรา้งสรรค์

ปรบัปรุงงานใหด้มีากยิง่ขึน้



หน้า 6

หน้า 7

√ √

นางสวยทพิย ์  พานี

พยาบาลวชิาชพีชาํนาญการ

5 ก.พ. 2565

นางสวยทพิย ์  พานี

พยาบาลวชิาชพีชาํนาญการ

5 ส.ค. 2565

นางสวยทพิย ์  พานี

พยาบาลวชิาชพีชาํนาญการ

5 ก.พ. 2565

นางสวยทพิย ์  พานี

พยาบาลวชิาชพีชาํนาญการ

5 ส.ค. 2565

นายทว ี มสีุข

ผูช้่วยพยาบาล

4 ก.พ. 2565

นายทว ี มสีุข

ผูช้่วยพยาบาล

4 ส.ค.. 2565

นางพรทพิย ์   นามวเิศษ

พยาบาลวชิาชพีเชีย่วชาญ

5 ก.พ. 2565

นางพรทพิย ์   นามวเิศษ

พยาบาลวชิาชพีเชีย่วชาญ

5 ก.พ. 2565

√ √

√ √

√ √

5 ก.พ. 2565 5 ส.ค. 2565

เนื่องจากผลงานเป็นทีป่ระจกัษ์ และมคีวามประพฤตดิ ี

เสยีสละ อุทศิตนเพื่อส่วนรวม

เนื่องจากเป็นผูม้คุีณสมบตัเิหมาะสม และปฏบิตัติน

เป็นแบบอยา่งทีด่ี



จัดทําโดย 
กลุ่มงานทรัพยากรบุคคล

สถาบันพัฒนาการเด็กราชนครินทร์

สอบถามเพิ่มเติม โทร. 73155
1. น.ส. แสงอรุณ  วงค์ปัญญา 
2. นางนิชาภา ดาวลอย
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