
                   เอกสารหมายเลข 2 
ค าจ ากัดความและรายละเอียดสมรรถนะหลัก 

ส าหรับข้าราชการและพนักงาน 
 

สมรรถนะ ค าจ ากัดความ 
การมุ่งผลสัมฤทธิ์ 
(Achievement 
Motivation) 

ความมุ่งม่ันจะปฏิบัติหน้าที่ราชการให้ดีหรือให้เกินมาตรฐานที่มีอยู่ โดยมาตรฐาน
นี้อาจเป็นผลการปฏิบัติงานที่ผ่านมาของตนเอง หรือเกณฑ์วัดผลสัมฤทธิ์ที่
สถาบันอุดมศึกษา ก าหนดขึ้น อีกทั้งยังหมายรวมถึงการสร้างสรรค์พัฒนาผลงาน 
หรือกระบวนการปฏิบัติงานตามเป้าหมายที่ยากและท้าท้ายชนิดที่อาจไม่เคยมีผู้ใด
สามารถกระท าได้มาก่อน 

ระดับท่ี 0 ไม่แสดงสมรรถนะด้านนี้ หรือแสดงอย่างไม่ชัดเจน 
ระดับท่ี 1 แสดงความพยายามในการปฏิบัติหน้าที่ราชการให้ดี 

 พยายามท างานในหน้าที่ให้ถูกต้อง 
 พยายามปฏิบัติงานให้แล้วเสร็จตามก าหนดเวลา 
 มานะอดทน ขยันหมั่นเพียรในการท างาน 
 แสดงออกว่าต้องการท างานให้ได้ดีข้ึน 
 แสดงความเห็นในเชิงปรับปรุงพัฒนาเมื่อเห็นความสูญเปล่า หรือหย่อน

ประสิทธิภาพในงาน 
ระดับท่ี 2 แสดงสมรรถนะระดับที่ 1 และสามารถท างานได้ผลงานตามเป้าหมายที่วางไว้ 

 ก าหนดมาตรฐาน หรือเป้าหมายในการท างานเพ่ือให้ได้ผลงานที่ดี 
 ติดตาม และประเมินผลงานของตน โดยเทียบเคียงกับเกณฑ์มาตรฐาน 
 ท างานได้ตามเป้าหมายที่ผู้บังคับบัญชาก าหนด หรือเป้าหมายของหน่วยงาน

ที่รับผิดชอบ 
 มีความละเอียดรอบคอบ เอาใจใส่ ตรวจตราความถูกต้อง เพ่ือให้ได้งานที่มี

คุณภาพ 
ระดับท่ี 3 แสดงสมรรถนะระดับที่ 2 และสามารถปรับปรุงวิธีการท างานเพื่อให้ได้ผลงานที่มี

ประสิทธิภาพมากยิ่งข้ึน 
 ปรับปรุงวิธีการที่ท าให้งานได้ดีขึ้น เร็วขึ้น มีคุณภาพดีขึ้น มีประสิทธิภาพมาก

ขึ้น หรือท าให้ผู้บริการพึงพอใจมากข้ึน 
 เสนอหรือทดลองวิธีการท างานแบบใหม่ที่คาดว่าจะท าให้งานมีประสิทธิภาพ

มากขึ้น 
ระดับท่ี 4 แสดงสมรรถนะระดับที่ 3 และสามารถก าหนดเป้าหมายรวมทั้งพัฒนางาน เพื่อให้

ได้ผลงานที่โดดเด่น หรือแตกต่างอย่างมีนัยส าคัญ 
 ก าหนดเป้าหมายที่ท้าทาย และเป็นไปได้ยาก เพ่ือให้ได้ผลงานที่ดีกว่าเดิม

อย่างเห็นได้ชัด 
 พัฒนาระบบ ขั้นตอน วิธีการท างาน เพื่อให้ได้ผลงานที่โดดเด่น หรือแตกต่าง

ไม่เคยมีผู้ใดท าได้มาก่อน 
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สมรรถนะ ค าจ ากัดความ 
ระดับท่ี 5 แสดงสมรรถนะระดับที่ 4 และกล้าตัดสินใจ แม้ว่าการตัดสินใจนั้นจะมีความเสี่ยง

เพ่ือให้บรรลุเป้าหมายของหน่วยงานหรือสถาบันอุดมศึกษา 
 ตัดสินใจได้ โดยมีการค านวณผลได้ผลเสียอย่างชัดเจน และด าเนินการ เพื่อให้

ภาครัฐและประชาชนได้ประโยชน์สูงสุด 
 บริหารจัดการและทุ่มเทเวลา ตลอดจนทรัพยากร เพ่ือให้ได้ประโยชน์สูงสุด

ต่อภารกิจของหน่วยงานตามที่วางแผนไว้ 
บริการที่ด ี
(Service Mind) 

ความตั้งใจและความพยายามของข้าราชการ และพนักงานในการให้บริการต่อ
ประชาชน ข้าราชการ หรือหน่วยงานอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง 

ระดับท่ี 0 ไม่แสดงสมรรถนะด้านนี้ หรือแสดงอย่างไม่ชัดเจน 
ระดับท่ี 1 สามารถให้บริการที่ผู้รับบริการต้องการได้ด้วยความเต็มใจ 

 ให้การบริการที่เป็นมิตร สุภาพ 
 ให้ข้อมูล ข่าวสาร ที่ถูกต้อง ชัดเจนแก่ผู้รับบริการ 
 แจ้งให้ผู้รับบริการทราบความคืบหน้าในการด าเนินเรื่อง หรือขั้นตอนงาน

ต่างๆ ที่ให้บริการอยู่ 
 ประสานงานภายในหน่วยงาน และหน่วยงานอื่นที่เกี่ยวข้อง เพื่อให้

ผู้รับบริการได้รับบริการที่ต่อเนื่องและรวดเร็ว 
ระดับท่ี 2 แสดงสมรรถนะระดับที่ 1 และช่วยแก้ปัญหาให้แก่ผู้รับบริการ 

 รับเป็นธุระ ช่วยแก้ปัญหาหรือหาแนวทางแก้ไขปัญหาที่เกิดขึ้นแก่ผู้รับบริการ
อย่างรวดเร็วไม่บ่ายเบี่ยง ไม่แก้ตัว หรือปัดภาระ 

 ดูแลให้ผู้รับบริการได้รับความพึงพอใจ และน าข้อขัดข้องใดๆ ในการให้บริการ
ไปพัฒนาการให้บริการให้ดียิ่งขึ้น 

ระดับท่ี 3 แสดงสมรรถนะระดับที่ 2 และให้บริการที่เกินความคาดหวัง แม้ต้องใช้เวลาหรือ
ความพยายามอย่างมาก 

 ให้เวลาแก่ผู้รับบริการเป็นพิเศษ เพ่ือช่วยแก้ปัญหาให้แก่ผู้รับบริการ 
 ให้ข้อมูล ข่าวสาร ที่เกี่ยวข้องกับงานท่ีก าลังให้บริการอยู่ ซึ่งเป็นประโยชน์แก่

ผู้รับบริการแม้ว่าผู้รับบริการจะไม่ได้ถามถึง หรือไม่ทราบมาก่อน 
 น าเสนอวิธีการในการให้บริการที่ผู้รับบริการจะได้รับประโยชน์สูงสุด 

ระดบัที่ 4 แสดงสมรรถนะระดับที่ 3 และเข้าใจและให้บริการที่ตรงตามความต้องการที่
แท้จริงของผู้รับบริการได้ 

 เข้าใจ หรือพยายามท าความเข้าใจด้วยวิธีการต่างๆ เพ่ือให้บริการได้ตรงตาม
ความต้องการที่แท้จริงของผู้รับบริการ 

 ให้ค าแนะน าที่เป็นประโยชน์แก่ผู้รับบริการ เพื่อตอบสนองความจ าเป็นหรือ
ความต้องการที่แท้จริงของผู้รับบริการ 
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สมรรถนะ ค าจ ากัดความ 
ระดับท่ี 5 แสดงสมรรถนะระดับที่ 4 และให้บริการที่เป็นประโยชน์อย่างแท้จริงให้แก่

ผู้รับบริการ 
 คิดถึงผลประโยชน์ของผู้รับบริการในระยะยาว และพร้อมที่จะเปลี่ยนวิธี หรือ

ขั้นตอนการใหบ้ริการ เพ่ือประโยชน์สูงสุดของผู้รับบริการ 
 เป็นที่ปรึกษาที่มีส่วนช่วยในการตัดสินใจที่ผู้รับบริการไว้วางใจ 
 สามารถให้ความเห็นที่แตกต่างจากวิธีการ หรือขั้นตอนที่ผู้บริการ 

ต้องการให้สอดคล้องกับความจ าเป็น ปัญหา โอกาส เพื่อเป็นประโยชน์อย่าง
แท้จริงของผู้รับบริการ 

การสั่งสมความ
เชี่ยวชาญในงานอาชีพ 
(Expertise) 

ความสนใจใฝ่รู้ สั่งสม ความรู้ความสามารถของตนในการปฏิบัติหน้าที่ราชการ
ด้วยการศึกษา ค้นคว้า และพัฒนาตนเองอย่างต่อเนื่อง จนสามารถประยุกต์ใช้
ความรู้เชิงวิชาการและเทคโนโลยีต่างๆ เข้ากับการปฏิบัติราชการให้เกิดผลสัมฤทธิ์ 

ระดับท่ี 0 ไม่แสดงสมรรถนะด้านนี้ หรือแสดงอย่างไม่ชัดเจน 
ระดับท่ี 1 แสดงความสนใจและติดตามความรู้ใหม่ๆ ในสาขาอาชีพของตนหรือที่เก่ียวข้อง 

 ศึกษาหาความรู้ สนใจเทคโนโลยีและองค์ความรู้ใหม่ๆ ในสาขาอาชีพของตน 
 พัฒนาความรู้ความสามารถของตนให้ดียิ่งขึ้น 
 ติดตามเทคโนโลยี และความรู้ใหม่ๆ อยู่เสมอด้วยการสืบค้นข้อมูลจากแหล่ง

ต่างๆ ที่จะเป็นประโยชน์ต่อการปฏิบัติราชการ 
ระดับท่ี 2 แสดงสมรรถนะระดับที่ 1 และมีความรู้ในวิชาการ และเทคโนโลยีใหม่ๆ ในสาขา

อาชีพของตน 
 รอบรู้ในเทคโนโลยีหรือองค์ความรู้ใหม่ๆ ในสาขาอาชีพของตน หรือที่

เกี่ยวข้อง ซึ่งอาจมีผลกระทบต่อการปฏิบัติหน้าที่ราชการของตน 
 รับรู้ถึงแนวโน้มวิทยาการที่ทันสมัย และเก่ียวข้องกับงานของตนอย่างต่อเนื่อง 

ระดับท่ี 3 แสดงสมรรถนะระดับที่ 2 และสามารถน าความรู้ วิทยาการ หรือเทคโนโลยีใหม่ๆ 
มาปรับใช้กับการปฏิบัติหน้าที่ราชการ 

 สามารถน าวิชาการ ความรู้ หรือเทคโนโลยีใหม่ๆ มาประยุกต์ใช้ในการปฏิบัติ
หน้าที่ราชการได้ 

 สามารถแก้ไขปัญหาที่อาจเกิดจากการน าเทคโนโลยีใหม่มาใช้ในการปฏิบัติ
หน้าที่ราชการได้ 

ระดับท่ี 4 แสดงสมรรถนะระดับที่ 3 และศึกษา พัฒนาตนเองให้มีความรู้ และความ
เชี่ยวชาญในงานมากขึ้น ทั้งในเชิงลึก และเชิงกว้างอย่างต่อเนื่อง 

 มีความรู้ความเชี่ยวชาญในเรื่องที่มีลักษณะเป็นสหวิทยาการ และสามารถน า
ความรู้ไปปรับใช้ได้อย่างกว้างขวาง 

 สามารถน าความรู้เชิงบูรณาการของตนไปใช้ในการสร้างวิสัยทัศน์ เพ่ือการ
ปฏิบัติงานในอนาคต 
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สมรรถนะ ค าจ ากัดความ 
ระดบัที่ 5 แสดงสมรรถนะระดับที่ 4 และสนับสนุนการท างานของคนในสถาบันอุดมศึกษา 

ที่เน้นความเชี่ยวชาญในวิทยาการด้านต่างๆ 
 สนับสนุนให้เกิดบรรยากาศแห่งการพัฒนาความเชี่ยวชาญในองค์กรด้วยการ

จัดสรรทรัพยากรเครื่องมือ อุปกรณ์ท่ีเอ้ือต่อการพัฒนา 
 บริหารจัดการให้สถาบันอุดมศึกษาน าเทคโนโลยี ความรู้ หรือวิทยาการใหม่ๆ 

มาใช้ในการปฏิบัติหน้าที่ราชการในงานอย่างต่อเนื่อง 
การยึดม่ันในความ
ถูกต้องชอบธรรม และ
จริยธรรม (Integrity) 

การด ารงตนและประพฤติปฏิบัติอย่างถูกต้องเหมาะสมทั้งตามกฎหมาย คุณธรรม 
จรรยาบรรณแห่งวิชาชีพ และจรรยาข้าราชการ พนักงานเพ่ือรักษาศักดิ์ศรีแห่ง
ความเป็นข้าราชการ พนักงาน 

ระดับท่ี 0 ไม่แสดงสมรรถนะด้านนี้ หรือแสดงอย่างไม่ชัดเจน 
ระดับท่ี 1 มีความสุจริต 

 ปฏิบัติหน้าที่ด้วยความสุจริต ไม่เลือกปฏิบัติ ถูกต้องตามกฎหมาย และวินัย
ข้าราชการ  พนักงาน 

 แสดงความคิดเห็นตามหลักวิชาชีพอย่างสุจริต 
ระดับท่ี 2 แสดงสมรรถนะระดับที่ 1 และมีสัจจะเชื่อถือได้ 

 รักษาค าพูด มีสัจจะ และเชื่อถือได้ 
 แสดงให้ปรากฏถึงความมีจิตส านึกในความเป็นข้าราชการ พนักงาน 

ระดับท่ี 3 แสดงสมรรถนะระดับที่ 2 และยึดมั่นในหลักการ 
 ยึดมั่นในหลักการ จรรยาบรรณแห่งวิชาชีพ และจรรยาข้าราชการ พนักงาน 

ไม่เบี่ยงเบนด้วยอคติหรือผลประโยชน์ กล้ารับผิด และรับผิดชอบ 
 เสียสละความสุขส่วนตน เพ่ือให้เกิดประโยชน์แก่ทางราชการ 

ระดับท่ี 4 แสดงสมรรถนะระดับที่ 3 และยืนหยัดเพื่อความถูกต้อง 
 ยืนหยัดเพื่อความถูกต้องโดยมุ่งพิทักษ์ผลประโยชน์ของทางราชการแม้ดกอยู่

ในสถานการณ์ท่ีอาจยากล าบาก 
 กล้าตัดสินใจ ปฏิบัติหน้าที่ราชการด้วยความถูกต้อง เป็นธรรม แม้อาจก่อ

ความไม่พึงพอใจให้แก่ผู้เสียประโยชน์ 
ระดับท่ี 5 แสดงสมรรถนะระดับที่ 4 และอุทิศตนเพ่ือความยุติธรรม 

 ยืนหยัดพิทักษ์ผลประโยชน์และชื่อเสียงของประเทศชาติแม้ในสถานการณ์ที่
อาจเสี่ยงต่อความมั่นคงในต าแหน่งหน้าที่การงาน หรืออาจเสี่ยงภัยต่อชีวิต 

 
 
 
 
 
 
 
 



C:\Users\MED-MSU\Desktop\ท ำเวปใหม่\แบบฟอร์มกำรประเมินผลกำรปฏิบติัรำชกำร\ค ำจ ำกดัควำมและรำยละเอียดสมรรถนะหลกั.doc  

-5- 
 

สมรรถนะ ค าจ ากัดความ 
การท างานเป็นทีม 
(Teamwork) 

ความตั้งใจที่จะท างานร่วมกับผู้อื่น เป็นส่วนหนึ่งของทีม หน่วยงาน หรือสถาบัน- 
อุดมศึกษา โดยผู้ปฏิบัติมีฐานะเป็นสมาชิก ไม่จ าเป็นต้องมีฐานะหัวหน้าทีม 
รวมทั้งความสามารถในการสร้างและรักษาสัมพันธภาพกับสมาชิกในทีม 

ระดับท่ี 0 ไม่แสดงสมรรถนะด้านนี้ หรือแสดงอย่างไม่ชัดเจน 
ระดับท่ี 1 ท าหน้าที่ของตนในทีมให้ส าเร็จ 

 สนับสนุนการตัดสินใจของทีม และท างานในส่วนที่ตนได้รับมอบหมาย 
 รายงานให้สมาชิกทราบความคืบหน้าของการด าเนินงานของตนในทีม 
 ให้ข้อมูล ที่เป็นประโยชน์ต่อการท างานของทีม 

ระดับท่ี 2 แสดงสมรรถนะระดับที่ 1 และให้ความร่วมมือในการท างานกับเพ่ือนร่วมงาน 
 สร้างสัมพันธ์ เข้ากับผู้อ่ืนในกลุ่มได้ดี 
 ให้ความร่วมมือกับผู้อ่ืนในทีมด้วยดี 
 กล่าวถึงเพ่ือนร่วมงานในเชิงสร้างสรรค์และแสดงความเชื่อมั่นในศักยภาพของ

เพ่ือนร่วมทีมท้ังต่อหน้าและลับหลัง 
ระดับท่ี 3 แสดงสมรรถนะระดับที่ 2 และประสานความร่วมมือของสมาชิกในทีม 

 รับฟังความเห็นของสมาชิกในทีม และเต็มใจเรียนรู้จากผู้อ่ืน 
 ตัดสินใจหรือวางแผนงานร่วมกันในทีมจากความคิดเห็นของเพ่ือนร่วมทีม 
 ประสานและส่งเสริมสัมพันธภาพอันดีในทีม เพ่ือสนับสนุนการท างานร่วมกัน

ให้มีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น 
ระดับท่ี 4 แสดงสมรรถนะระดับที่ 3 และสนับสนุน ช่วยเหลือเพ่ือนร่วมทีม เพื่อให้งาน

ประสบความส าเร็จ 
 ยกย่อง และให้ก าลังใจเพื่อนร่วมทีมอย่างจริงใจ 
 ให้ความช่วยเหลือเกื้อกูลแก่เพ่ือนร่วมทีม แม้ไม่มีการร้องขอ 
 รักษามิตรภาพอันดีกับเพ่ือนร่วมทีม เพื่อช่วยเหลือกันในวาระต่างๆ ให้งาน

ส าเร็จ 
ระดับท่ี 5 แสดงสมรรถนะระดับที่ 4 และสามารถน าทีมให้ปฏิบัติภารกิจให้ได้ผลส าเร็จ 

 เสริมสร้างความสามัคคีในทีม โดยไม่ค านึงความชอบหรือไม่ชอบส่วนตน 
 คลี่คลาย หรือแก้ไขข้อขัดแย้งที่เกิดขึ้นในทีม 
 ประสานสัมพันธ์ สร้างขวัญก าลังใจของทีมเพ่ือปฏิบัติภารกิจของ

สถาบันอุดมศึกษาให้บรรลุผล 
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ค ำจ ำกัดควำมและรำยละเอียดสมรรถนะเฉพาะตามลักษณะงานที่ปฏิบตัิ 
สมรรถนะ ค าจ ากัดความ 

การคิดวิเคราะห์ 
(Analytical Thinking) 

การท าความเข้าใจและวิเคราะห์สถานการณ์ ประเด็น ปัญหา แนวคิดโดยการ
แยกแยะประเด็นออกเป็นส่วนย่อยๆ หรือทีละขั้นตอน รวมถึงการจัดหมวดหมู่
อย่างเป็นระบบระเบียบเปรียบเทียบแง่มุมต่างๆ สามารถล าดับความส าคัญ 
ช่วงเวลา เหตุและผลที่มาที่ไปของกรณีต่างๆ ได้ 

ระดับท่ี 0 ไม่แสดงสมรรถนะด้านนี้ หรือแสดงอย่างไม่ชัดเจน 
ระดับท่ี 1 แยกแยะประเด็นปัญหา หรืองานออกเป็นส่วนย่อยๆ 

 แยกแยะปัญหาออกเป็นรายการอย่างง่ายๆ ได้โดยไม่เรียงล าดับความส าคัญ 
 วางแผนงานโดยแตกประเด็นปัญหาออกเป็นส่วนๆ หรือเป็นกิจกรรมต่างๆ ได้ 

ระดับท่ี 2 แสดงสมรรถนะระดับที่ 1 และเข้าใจความสัมพันธ์ขั้นพ้ืนฐานของปัญหาหรืองาน 
 ระบุเหตุและผล ในแต่ละสถานการณ์ต่างๆ ได้ 
 ระบุข้อดีข้อเสียของประเด็นต่างๆ ได้ 
 วางแผนงานโดยจัดเรียงงาน หรือกิจกรรมต่างๆ ตามล าดับความส าคัญหรือ

ความเร่งด่วนได้ 
ระดับท่ี 3 แสดงสมรรถนะระดับที่ 2 และเข้าใจความสัมพันธ์ที่ซับซ้อน ของปัญหาหรืองาน 

 เชื่อมโยงเหตุปัจจัยที่ซับซ้อนของแต่ละสถานการณ์ หรือเหตุการณ์ 
 วางแผนงานโดยก าหนดกิจกรรม ขั้นตอนการด าเนินงานต่างๆ ที่มีผู้เกี่ยวข้อง

หลายฝ่ายได้อย่างมีประสิทธิภาพ และสามารถคาดการณ์เก่ียวกับปัญหา หรือ
อุปสรรคที่อาจเกิดขึ้นได้ 

ระดับท่ี 4 แสดงสมรรถนะระดับที่ 3 และสามารถวิเคราะห์ หรือวางแผนงานที่ซับซ้อนได้ 
 เข้าใจประเด็นปัญหาในระดับที่สามารถแยกแยะเหตุปัจจัยเชื่อมโยงซับซ้อนใน

รายละเอียดและสามารถวิเคราะห์ความสัมพันธ์ของปัญหากับสถานการณ์
หนึ่งๆ ได้ 

 วางแผนงานที่ซับซ้อนโดยก าหนดกิจกรรม ขั้นตอนการด าเนินงานต่างๆ ที่มี
หน่วยงานหรือผู้เกี่ยวข้องหลายฝ่ายๆ รวมถึงคาดการณ์ปัญหา อุปสรรค และ
วางแนวทางการป้องกันแก้ไขไว้ล่วงหน้า 

ระดับท่ี 5 แสดงสมรรถนะระดับที่ 4 และใช้เทคนิค และรูปแบบต่างๆ ในการก าหนด
แผนงานหรือข้ันตอนการท างาน เพื่อเตรียมทางเลือกส าหรับการป้องกัน หรือ
แก้ไขปัญหาที่เกิดข้ึน 

 ใช้เทคนิคการวิเคราะห์ที่เหมาะสมในการแยกแยะประเด็นปัญหาที่ซับซ้อน
เป็นส่วน ๆ 

 ใช้เทคนิคการวิเคราะห์หลากหลายรูปแบบเพื่อหาทางเลือก ในการแก้ปัญหา 
รวมถึงพิจารณาข้อดีข้อเสียของทางเลือกแต่ละทาง 

 วางแผนงานที่ซับซ้อนโดยก าหนดกิจกรรม ขั้นตอนการด าเนินงานต่างๆ ที่มี
หน่วยงานหรือผู้เกี่ยวข้องหลายฝ่าย คาดการณ์ปัญหา อุปสรรค แนวทางการ
ป้องกันแก้ไข รวมทั้งเสนอแนะทางเลือกและข้อดีข้อเสียไว้ให้ 
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สมรรถนะ ค าจ ากัดความ 
การมองภาพองค์รวม 
(conceptual 
Thinking) 

การคิดในเชิงสังเคราะห์ มองภาพองค์รวม โดยการจับประเด็น สรุปรูปแบบ
เชื่อมโยงหรือประยุกต์แนวทางจากสถานการณ์ ข้อมูล หรือทัศนะต่าง ๆ จนได้
เป็นกรอบความคิดหรือแนวคิดใหม่ 

ระดับท่ี 0 ไม่แสดงสมรรถนะด้านนี้ หรือแสดงอย่างไม่ชัดเจน 
ระดับท่ี 1 ใช้กฎพ้ืนฐานทั่วไป 

 ใช้กฎพ้ืนฐาน หลักเกณฑ์ หรือสามัญส านึกในการระบุประเด็นปัญหา หรือ
แก้ปัญหาในงาน 

ระดับท่ี 2 แสดงสมรรถนะระดับที่ 1 และประยุกต์ใช้ประสบการณ์ 
 ระบุถึงความเชื่อมโยงของข้อมูล แนวโน้ม และความไม่ครบถ้วนของข้อมูลได้ 
 ประยุกตใ์ช้ประสบการณ์ในการระบุประเด็นปัญหาหรือแก้ปัญหาในงานได้ 

ระดับท่ี 3 แสดงสมรรถนะระดับที่ 2 และประยุกต์ทฤษฎีหรือแนวคิดซับซ้อน 
 ประยุกต์ใช้ทฤษฎี แนวคิดที่ซับซ้อน หรือแนวโน้มในอดีตในการระบุหรือ

แก้ปัญหาตามสถานการณ์ แม้ในบางกรณี แนวคิดท่ีน ามาใช้กับสถานการณ์
อาจไม่มีสิ่งบ่งบอกถึงความเกี่ยวข้องเชื่อมโยงกันเลยก็ตาม 

ระดับท่ี 4 แสดงสมรรถนะระดับที่ 3 และอธิบายข้อมูล หรือสถานการณ์ท่ีมีความยุ่งยาก
ซับซ้อนให้เข้าใจได้ง่าย 

 สามารถอธิบายความคิด หรือสถานการณ์ที่ซับซ้อนให้ง่ายและสามารถเข้าใจ
ได้ 

 สามารถสังเคราะห์ข้อมูล สรุปแนวคิด ทฤษฎี องค์ความรู้ที่ซับซ้อนให้เข้าใจ
ได้โดยง่ายและเป็นประโยชน์ต่องาน 

ระดับท่ี 5 แสดงสมรรถนะระดับที่ 4 และคิดริเริ่ม สร้างสรรค์องค์ความรู้ใหม่ 
 ริเริ่ม สร้างสรรค์ ประดิษฐ์คิดค้น รวมถึงความสามารถน าเสนอรูปแบบ 

วิธีการหรือองค์ความรู้ใหม่ซึ่งอาจไม่เคยปรากฏมาก่อน 
การใส่ใจและพัฒนา 
ผู้อ่ืน (Caring Others) 

ความใส่ใจและตั้งใจที่จะส่งเสริม ปรับปรุงและพัฒนาให้ผู้อ่ืนมีศักยภาพ หรือมีสุข
ภาวะทั้งทางปัญญา ร่างกาย จิตใจ และทัศนคติท่ีดีอย่างยั่งยืนเกินกว่ากรอบของ
การปฏิบัติหน้าที่ 

ระดับท่ี 0 ไม่แสดงสมรรถนะด้านนี้ หรือแสดงอย่างไม่ชัดเจน 
ระดับท่ี 1 ใส่ใจและให้ความส าคัญในการส่งเสริมและพัฒนาผู้อ่ืน 

 สนับสนุนให้ผู้อ่ืนพัฒนาศักยภาพหรือสุขภาวะทั้งทางปัญญา ร่างกาย 
      จิตใจที่ด ี

 แสดงความเชื่อมั่นว่าผู้อ่ืนมีศักยภาพท่ีจะพัฒนาตนเองให้ดียิ่งขึ้นได้ 
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สมรรถนะ ค าจ ากัดความ 
ระดับท่ี 2 แสดงสมรรถนะระดับที่ 1 และสอนหรือให้ค าแนะน าเพ่ือพัฒนาให้ผู้อ่ืนมี 

ศักยภาพหรือมีสุขภาวะทั้งทางปัญญา ร่างกาย จิตใจหรือทัศนคติที่ดี 
 สาธิต หรือให้ค าแนะน าเกี่ยวกับการปฏิบัติตน เพ่ือพัฒนาศักยภาพ 

     สุขภาวะหรือทัศนคติที่ดีอย่างยั่งยืน 
 มุง่มั่นที่จะสนับสนุน โดยชี้แนะแหล่งข้อมูล หรือทรัพยากรที่จ าเป็นต่อการ

พัฒนาผู้อ่ืน 
ระดับท่ี 3 แสดงสมรรถนะระดับที่ 2 และใส่ใจในการให้เหตุผลประกอบการแนะน า หรือ มี

ส่วนสนับสนุนในการพัฒนาผู้อ่ืน 
 ให้แนวทางพร้อมทั้งอธิบายเหตุผลประกอบ เพ่ือให้ผู้อื่นมั่นใจว่าสามารถ

พัฒนาศักยภาพสุขภาวะหรือทัศนคติที่ดีอย่างยั่งยืนได้ 
 ส่งเสริมให้มีการแลกเปลี่ยนการเรียนรู้หรือประสบการณ์ เพ่ือให้ผู้อ่ืนมีโอกาส

ได้ถ่ายทอดและเรียนรู้วิธีการพัฒนาศักยภาพหรือเสริมสร้าง 
     สุขภาวะ หรือทัศนคติที่ดีอย่างยั่งยืน 

 สนับสนุนด้วยอุปกรณ์ เครื่องมือ หรือวิธีการในภาคปฏิบัติเพ่ือให้ผู้อ่ืนมั่นใจว่า
ตนสามารถพัฒนาศักยภาพ สุขภาวะหรือทัศนคติที่ดีอย่างยั่งยืนและมี
ประสิทธิภาพสูงสุดได้ 

ระดับท่ี 4 แสดงสมรรถนะระดับที่ 3 และติดตามและให้ค าติชมเพ่ือส่งเสริมการพัฒนาอย่าง
ต่อเนื่อง 

 ติดตามผลการพัฒนาของผู้อื่นรวมทั้งให้ค าติชมที่จะส่งเสริมให้เกิดการพัฒนา
อย่างต่อเนื่อง 

 ให้ค าแนะน าที่เหมาะสมกับลักษณะเฉพาะ เพื่อพัฒนาศักยภาพ สุขภาวะหรือ
ทัศนคติที่ดีของแต่ละบุคคล 

ระดับท่ี 5 แสดงสมรรถนะระดับที่ 4 และมุ่งเน้นการพัฒนาจากรากของปัญหา หรือความ
ต้องการที่แท้จริง 

 พยายามท าความเข้าใจปัญหา หรือความต้องการที่แท้จริงของผู้อื่น เพ่ือให้
สามารถจัดท าแนวทางในการพัฒนาศักยภาพ สุขภาวะ หรือ 

      ทัศนคติที่ดีอย่างยั่งยืนได้ 
 ค้นคว้า สร้างสรรค์วิธีการใหม่ๆ ในการพัฒนาศักยภาพ สุขภาวะหรือ 

     ทัศนคติที่ดี ซึ่งตรงกับปัญหาหรือความต้องการที่แท้จริงของผู้อ่ืน 
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สมรรถนะ ค าจ ากัดความ 
การสืบเสาะหาข้อมูล 
(Information 
Seeking) 

ความใฝ่รู้เชิงลึกที่จะแสวงหาข้อมูลเกี่ยวกับสถานการณ์ภูมิหลัง ประวัติความ 
เป็นมา ประเด็นปัญหา หรือเรื่องราวต่างๆ ที่เกี่ยวข้องหรือจะเป็นประโยชน์ในการ
ปฏิบัติงาน 

ระดับท่ี 0 ไม่แสดงสมรรถนะด้านนี้ หรือแสดงอย่างไม่ชัดเจน 
 

ระดับท่ี 1 หาข้อมูลในเบื้องต้น 
 ใช้ข้อมูลที่มีอยู่ หรือหาจากแหล่งข้อมูลที่มีอยู่แล้ว 
 ถามผู้ที่เกี่ยวข้องโดยตรงเพ่ือให้ได้ข้อมูล 

ระดับท่ี 2 แสดงสมรรถนะระดับที่ 1 และสืบเสาะค้นคว้าหาข้อมูล 
 สืบเสาะค้นหาข้อมูลด้วยวิธีการที่มากกว่าเพียงการตั้งค าถามพ้ืนฐาน 
 สืบเสาะค้นาหาข้อมูลจากผู้ที่ใกล้ชิดกับเหตุการณ์หรือเรื่องราวมากที่สุด 

ระดับท่ี 3 แสดงสมรรถนะระดับที่ 2 และแสวงหาข้อมูลเชิงลึก 
 ตั้งค าถามเชิงลึกในประเด็นที่เกี่ยวข้องอย่างต่อเนื่องจนได้ที่มาของ

สถานการณ์ เหตุการณ์ ประเด็นปัญหา หรือค้นพบโอกาสที่จะเป็นประโยชน์
ต่อการปฏิบัติงานต่อไป 

 แสวงหาข้อมูลด้วยการสอบถามจากผู้รู้อ่ืนเพ่ิมเติม ที่ไม่ได้มีหน้าที่เกี่ยวข้อง
โดยตรงในเรื่องนั้น 

ระดับท่ี 4 แสดงสมรรถนะระดับที่ 3 และสืบค้นข้อมูลอย่างเป็นระบบ 
 วางแผนเก็บข้อมูลอย่างเป็นระบบ ในช่วงเวลาที่ก าหนด 
 สืบค้นข้อมูลจากแหล่งข้อมูลที่แตกต่างจากกรณีปกติธรรมดาโดยทั่วไป 
 ด าเนินการวิจัย หรือมอบหมายให้ผู้อ่ืนเก็บข้อมูลจากหนังสือพิมพ์ นิตยสาร 

ระบบสืบค้นโดยอาศัยเทคโนโลยีสารสนเทศ ตลอดจนแหล่งข้อมูลอ่ืนๆ เพ่ือ
ประกอบการท าวิจัย 

ระดับท่ี 5 แสดงสมรรถนะระดับที่ 4 และวางระบบการสืบค้น เพ่ือหาข้อมูลอย่างต่อเนื่อง 
 วางระบบการสืบค้น รวมทั้งการมอบหมายให้ผู้อื่นสืบค้นข้อมูล เพ่ือให้ได้

ข้อมูลที่ทันเหตุการณ์อย่างต่อเนื่อง 
ความเข้าใจข้อแตกต่าง
ทางวัฒนธรรม 
(Cultural Sensitivity) 

การรับรู้ถึงข้อแตกต่างทางวัฒนธรรม และสามารถประยุกต์ความเข้าใจ เพ่ือสร้าง
สัมพันธภาพระหว่างกันได้ 

ระดับท่ี 0 ไม่แสดงสมรรถนะด้านนี้ หรือแสดงอย่างไม่ชัดเจน 
ระดับท่ี 1 เห็นคุณค่าของวัฒนธรรมไทยและให้ความสนใจวัฒนธรรมของผู้อ่ืน 

 ภาคภูมิใจในวัฒนธรรมของไทย ขณะที่เห็นคุณค่าและสนใจที่จะเรียนรู้
วัฒนธรรมของผู้อื่น 

 ยอมรับความต่างทางวัฒนธรรม และไม่ดูถูกวัฒนธรรมอื่นว่าด้อยกว่า 
 ปรับเปลี่ยนพฤติกรรมให้สอดคล้องกับบริบททางวัฒนธรรมที่เปลี่ยนไป 
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สมรรถนะ ค าจ ากัดความ 
ระดับท่ี 2 แสดงสมรรถนะระดับที่ 1 และเข้าใจ รวมทั้งปรับตัวให้สอดคล้องกับวัฒนธรรมใหม่ 

 เข้าใจมารยาท กาลเทศะ ตลอดจนธรรมเนียมปฏิบัติของวัฒนธรรมที่แตกต่าง และ
พยายามปรับตัวให้สอดคล้อง 

 สื่อสารด้วยวิธีการ เนื้อหา และถ้อยค าที่เหมาะสมกับวัฒนธรรมของผู้อ่ืน 
ระดับท่ี 3 แสดงสมรรถนะระดับที่ 2 และเข้าใจในวัฒนธรรมต่างๆ อย่างลึกซึ้ง รวมทั้งแสดงออกได้

อย่างเหมาะสมกับสถานการณ์ 
 เข้าใจบริบท และนัยส าคัญของวัฒนธรรมต่างๆ 
 เข้าใจรากฐานทางวัฒนธรรมที่แตกต่างอันจะท าให้เข้าใจวิธีคิดของผู้อ่ืน 
 ไม่ตัดสินผู้อ่ืนจากความแตกต่างทางวัฒนธรรม แต่ต้องพยายามท าความเข้าใจ 

เพ่ือให้สามารถท างานร่วมกันได้ 
ระดับท่ี 4 แสดงสมรรถนะระดับที่ 3 และสร้างการยอมรับในความแตกต่างทางวัฒนธรรม 

 สร้างการยอมรับในหมู่ผู้คนต่างวัฒนธรรม เพ่ือสัมพันธไมตรีอันดี 
 ริเริ่ม และสนับสนุนการท างานร่วมกัน เพ่ือสร้างสัมพันธภาพระหว่างประเทศ หรือ

ระหว่างวัฒนธรรมที่ต่างกัน 
ระดับท่ี 5 แสดงสมรรถนะระดับที่ 4 และปรับท่าที รวมทั้งวิธีการท างานให้สอดคล้องกับบริบท

ทางวัฒนธรรม 
 หาทางระงับข้อพิพาทระหว่างวัฒนธรรมที่แตกต่าง โดยพยายามประสานและ

ประนีประนอมด้วยความเข้าใจในแต่ละวัฒนธรรมอย่างลึกซึ้ง 
 ปรับเปลี่ยนกลยุทธ์ ท่าที ให้เหมาะสมสอดคล้องกับวัฒนธรรมที่แตกต่าง เพื่อ

ประสานประโยชน์ระหว่างประเทศหรือระหว่างวัฒนธรรมที่ต่างกัน 
ความเข้าใจผู้อื่น 
(Interpersonal 
Understanding) 

ความสามารถในการรับฟังและเข้าใจความหมายตรงความหมายแฝง ความคิดตลอดจน
สภาวะทางอารมณ์ของผู้ที่ติดต่อด้วย 

ระดับท่ี 0 ไม่แสดงสมรรถนะด้านนี้ หรือแสดงอย่างไม่ชัดเจน 
ระดับท่ี 1 เข้าใจความหมายที่ผู้อ่ืนต้องการสื่อสาร 

 เข้าใจความหมายที่ผู้อ่ืนต้องการสื่อสาร สามารถจับใจความ สรุปเนื้อหาเรื่องราวได้
ถูกต้อง 

ระดับที่ 2 แสดงสมรรถนะระดับที่ 1 และเข้าใจอารมณ์ความรู้สึกและค าพูด 
 เข้าใจทั้งความหมายและนัยเชิงอารมณ์ จากการสังเกต สีหน้า ท่าทาง หรือน้ าเสียง

ของผู้ที่ติดต่อด้วย 
ระดับท่ี 3 แสดงสมรรถนะระดับที่ 2 และเข้าใจความหมายแฝงในกิริยา ท่าทาง ค าพูด หรือ

น้ าเสียง 
 เข้าใจความหมายที่ไม่ได้แสดงออกอย่างชัดเจนในกิริยา ท่าทาง ค าพูด หรือน้ าเสียง 
 เข้าใจความคิด ความกังวล หรือความรู้สึกของผู้อ่ืน แม้จะแสดงออกเพียง 

     เล็กน้อย 
 สามารถระบุลักษณะนิสัยหรือจุดเด่นอย่างใดอย่างหนึ่งของผู้ที่ติดต่อด้วยได้ 
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สมรรถนะ ค าจ ากัดความ 
ระดับท่ี 4 แสดงสมรรถนะระดับที่ 3 และเข้าใจการสื่อสารทั้งท่ีเป็นค าพูด และความหมาย

แฝงในการสื่อสารกับผู้อ่ืนได้ 
 เข้าใจนัยของพฤติกรรม อารมณ์ และความรู้สึกของผู้อื่น 
 ใช้ความเข้าใจนั้นให้เป็นประโยชน์ในการผูกมิตร ท าความรู้จัก หรือติดต่อ

ประสานงาน 
ระดับท่ี 5 แสดงสมรรถนะระดับที่ 4 และเข้าใจสาเหตุของพฤติกรรมผู้อื่น 

 เข้าใจถึงสาเหตุของพฤติกรรม หรือปัญหา ตลอดจนที่มาของแรงจูงใจ ระยะ
ยาวที่ท าให้เกิดพฤติกรรมของผู้อื่น 

 เข้าใจพฤติกรรมของผู้อื่น จนสามารถบอกถึงจุดอ่อน จุดแข็ง และลักษณะ
นิสัยของผู้นั้นได้อย่างถูกต้อง 

ความเข้าใจองค์กรและ
ระบบราชการ 
(Organizational 
Awareness) 

ความสามรถในการเข้าใจความสัมพันธ์เชิงอ านาจตามกฎหมาย และอ านาจที่ไม่
เป็นทางการ ในองค์กรของตนและองค์กรอ่ืนที่เกี่ยวข้อง เพื่อประโยชน์ในการ
ปฏิบัติหน้าที่ให้บรรลุเป้าหมาย รวมทั้งความสามารถท่ีจะคาดการณ์ได้ว่านโยบาย
ภาครัฐ แนวโน้มทางการเมือง เศรษฐกิจ สังคม เทคโนโลยี ตลอดจนเหตุการณ์ท่ี
จะเกิดขึ้น จะมีผลต่อองค์กรอย่างไร 

ระดับท่ี 0 ไม่แสดงสมรรถนะด้านนี้ หรือแสดงอย่างไม่ชัดเจน 
ระดับท่ี 1 เข้าใจโครงสร้างองค์กร 

 เข้าใจโครงสร้างองค์กร สายการบังคับบัญชา กฎ ระเบียบ นโยบาย และ
ขั้นตอนการปฏิบัติงาน เพื่อประโยชน์ในการปฏิบัติหน้าที่ราชการได้อย่าง
ถูกต้อง 

ระดับท่ี 2 แสดงสมรรถนะระดับที่ 1 และเข้าใจความสัมพันธ์เชิงอ านาจที่ไม่เป็นทางการ 
 เข้าใจสัมพันธภาพอย่างไม่เป็นทางการระหว่างบุคคลในองค์กร รับรู้ว่าผู้ใดมี

อ านาจตัดสินใจหรือผู้ใดมีอิทธิพลต่อการตัดสินใจในระดับต่างๆ และน าความ
เข้าใจนี้มาใช้ประโยชน์โดยมุ่งผลสัมฤทธิ์ขององค์กรเป็นส าคัญ 

ระดับท่ี 3 แสดงสมรรถนะระดับที่ 2 และเข้าใจวัฒนธรรมองค์กร 
 เข้าใจประเพณีปฏิบัติ ค่านิยม และวัฒนธรรมของแต่ละองค์กรที่เก่ียวข้อง

รวมทั้งเข้าใจวิธีการสื่อสารให้มีประสิทธิภาพ เพ่ือประโยชน์ในการปฏิบัติ
หน้าที่ราชการ 

 เข้าใจข้อจ ากัดขององค์กร รู้ว่าสิ่งใดอาจกระท าได้หรือไม่อาจกระท าให้
บรรลุผลได้ 

ระดับท่ี 4 แสดงสมรรถนะระดับที่ 3 และเข้าใจความสัมพันธ์ของผู้มีบทบาทส าคัญในองค์กร 
 รับรู้ถึงความสัมพันธ์เชิงอ านาจของผู้มีบทบาทส าคัญในองค์กร เพื่อประโยชน์

ในการผลักดันภารกิจตามหน้าที่รับผิดชอบให้เกิดประสิทธิผล 
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สมรรถนะ ค าจ ากัดความ 
ระดับท่ี 5 แสดงสมรรถนะระดับที่ 4 และเข้าใจสาเหตุพ้ืนฐานของพฤติกรรมองค์กร 

 เข้าใจสาเหตุพื้นฐานของพฤติกรรมองค์กรในหน่วยงานของตนและของภาครัฐ
โดยรวมตลอดจนปัญหา และโอกาสที่มีอยู่ และน าความเข้าใจนี้มาขับเคลื่อน
การปฏิบัติงานในส่วนที่ตนดูแลรับผิดชอบอยู่อย่างเป็นระบบ 

 เข้าใจประเด็นปัญหาทางการเมือง เศรษฐกิจ สังคม ทั้งภายในและภายนอก
ประเทศที่ผลกระทบต่อนโยบายภาครัฐและภารกิจขององค์กร เพื่อแปลง
วิกฤติเป็นโอกาส ก าหนดจุดยืนและท่าทีตามภารกิจในหน้าที่ได้อย่าง
สอดคล้องเหมาะสมโดยมุ่งประโยชน์ของชาติเป็นส าคัญ 

การด าเนินการเชิงรุก 
(Proactiveness) 

การเล็งเห็นปัญหาหรือโอกาสพร้อมทั้งจัดการเชิงรุกกับปัญหานั้นโดยอาจไม่มีใคร
ร้องขอ และอย่างไม่ย่อท้อ หรือใช้โอกาสนั้นให้เกิดประโยชน์ต่องานตลอดจนการ
คิดริเริ่มสร้างสรรค์ใหม่ๆ เกี่ยวกับงานด้วย เพ่ือแก้ปัญหา ป้องกันปัญหา หรือสร้าง
โอกาสด้วย 

ระดับท่ี 0 ไม่แสดงสมรรถนะด้านนี้ หรือแสดงอย่างไม่ชัดเจน 
ระดับท่ี 1 เห็นปัญหาหรือโอกาสระยะสั้นและลงมือด าเนินการ 

 เล็งเห็นปัญหา อุปสรรค และหาวิธีแก้ไขโดยไม่รอช้า 
 เล็งเห็นโอกาสและไม่รีรอที่จะน าโอกาสนั้นมาใช้ประโยชน์ในงาน 

ระดับท่ี 2 แสดงสมรรถนะระดับที่ 1 และจัดการปัญหาเฉพาะหน้าหรือเหตุวิกฤติ 
 ลงมือทันทีเมื่อเกิดปัญหาเฉพาะหน้าหรือในเวลาวิกฤติ โดยอาจไม่มีใครร้อง

ขอ และไม่ย่อท้อ 
 แก้ไขปัญหาอย่างเร่งด่วน ในขณะที่คนส่วนใหญ่จะวิเคราะห์สถานการณ์และ

รอให้ปัญหาคลี่คลายไปเอง 
ระดับท่ี 3 แสดงสมรรถนะระดับที่ 2 และเตรียมการล่วงหน้า เพ่ือสร้างโอกาส หรือหลีกเลี่ยง

ปัญหาระยะสั้น 
 คาดการณ์และเตรียมการล่วงหน้าเพื่อสร้างโอกาส หรือหลีกเลี่ยงปัญหาที่อาจ

เกิดข้ึนได้ในระยะสั้น 
 ทดลองใช้วิธีการที่แปลกใหม่ในการแก้ไขปัญหาหรือสร้างสรรค์สิ่งใหม่ให้

เกิดข้ึนในวงราชการ 
ระดับท่ี 4 แสดงสมรรถนะระดับที่ 3 และเตรียมการล่วงหน้า เพ่ือสร้างโอกาส หรือหลีกเลี่ยง

ปัญหาที่อาจเกิดข้ึนในระยะปานกลาง 
 คาดการณ์และเตรียมการล่วงหน้าเพื่อสร้างโอกาส หรือหลีกเลี่ยงปัญหาที่อาจ

เกิดข้ึนได้ในระยะปานกลาง 
 คิดนอกกรอบเพื่อหาวิธีการที่แปลกใหม่และสร้างสรรค์ในการแก้ไขปัญหาที่

คาดว่าจะเกิดข้ึนในอนาคต 
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สมรรถนะ ค าจ ากัดความ 
ระดับท่ี 5 แสดงสมรรถนะระดับที่ 4 และเตรียมการล่วงหน้า เพ่ือสร้างโอกาส หรือหลีกเลี่ยง

ปัญหาที่อาจเกิดข้ึนในระยะยาว 
 คาดการณ์และเตรียมการล่วงหน้าเพื่อสร้างโอกาส หรือหลีกเลี่ยงปัญหาที่อาจ

เกิดข้ึนได้ในอนาคต 
 สร้างบรรยากาศของการคิดริเริ่มให้เกิดขึ้นในหน่วยงานและกระตุ้นให้เพ่ือน

ร่วมงานเสนอความคิดใหม่ๆในการท างาน เพ่ือแก้ไขปัญหาหรือสร้างโอกาสใน
ระยะยาว 

การตรวจสอบความ
ถูกต้องตาม
กระบวนงาน 
(Concern for Order) 

ความใส่ใจที่ปฏิบัติงานให้ถูกต้อง ครบถ้วน มุ่งเน้นความชัดเจนของบทบาทหน้าที่ 
และลดข้อบกพร่องที่อาจเกิดจากสภาพแวดล้อม โดยติดตาม ตรวจสอบการท างาน
หรือข้อมูลตลอดจนพัฒนาระบบการตรวจสอบเพ่ือความถูกต้องของกระบวนงาน 

ระดับท่ี 0 ไม่แสดงสมรรถนะด้านนี้ หรือแสดงอย่างไม่ชัดเจน 
ระดับท่ี 1 ต้องการความถูกต้อง ชัดเจนในงาน และรักษากฎ ระเบียบ 

 ต้องการให้ข้อมูล และบทบาทในการปฏิบัติงาน มีความถูกต้อง ชัดเจน 
 ดูแลให้เกิดความเป็นระเบียบในสภาพแวดล้อมของการท างาน 
 ปฏิบัติตามกฎ ระเบียบ และขั้นตอน ที่ก าหนด อย่างเคร่งครัด 

ระดับที่ 2 แสดงสมรรถนะระดับที่ 1 และตรวจทานความถูกต้องของงานที่ตนรับผิดชอบ 
 ตรวจทานงานในหน้าที่ ความรับผิดชอบอย่างละเอียด เพ่ือความถูกต้อง 

ระดับท่ี 3 แสดงสมรรถนะระดับที่ 2 และดูแลความถูกต้องของงาน ทั้งของตนและผู้อ่ืนที่อยู่ใน
ความรับผิดชอบของตน 

 ตรวจสอบความถูกต้องของงานในหน้าที่ความรับผิดชอบของตนเอง 
 ตรวจสอบความถูกต้องงานของผู้อื่น ตามอ านาจหน้าที่ท่ีก าหนดโดยกฎหมาย กฎ 

ระเบียบ ข้อบังคับ ที่เกี่ยวข้อง 
 ตรวจความถูกต้องตามข้ันตอนและกระบวนงานทั้งของตนเองและผู้อ่ืนตาม

อ านาจหน้าที่ 
 บันทึกรายละเอียดของกิจกรรมในงานท้ังของตนเองและของผู้อ่ืน เพ่ือความ

ถูกต้องของงาน 
ระดับท่ี 4 แสดงสมรรถนะระดับที่ 3 และตรวจสอบความถูกต้องรวมถึงคุณภาพของข้อมูลหรือ

โครงการ 
 ตรวจสอบรายละเอียดความคืบหน้าของโครงการตามก าหนดเวลา 
 ตรวจสอบความถูกต้อง ครบถ้วน และคุณภาพของข้อมูล 
 สามารถระบุข้อบกพร่องหรือข้อมูลที่หายไป และเพ่ิมเติมให้ครบถ้วน เพื่อความ

ถูกต้องของงาน 
ระดับท่ี 5 แสดงสมรรถนะระดับที่ 4 และพัฒนาระบบการตรวจสอบความถูกต้องของ

กระบวนงาน 
พัฒนาระบบการตรวจสอบ เพื่อความถูกต้องตามขั้นตอน และเพิ่มคุณภาพของข้อมูล 
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สมรรถนะ ค าจ ากัดความ 

ความม่ันใจในตนเอง 
(Self Confidence) 

ความมั่นใจในความสามารถ ศักยภาพ และการตัดสินใจของตนที่จะปฏิบัติงานให้
บรรลุผล หรือเลือกวิธีที่มีประสิทธิภาพในการปฏิบัติงาน หรือแก้ไขปัญหาให้ส าเร็จ
ลุล่วง 

ระดับท่ี 0 ไม่แสดงสมรรถนะด้านนี้ หรือแสดงอย่างไม่ชัดเจน 
ระดับท่ี 1 ปฏิบัติงานได้ตามอ านาจหน้าที่โดยไม่ต้องมีการก ากับดูแล 

 ปฏิบัติงานได้โดยอาจไม่ต้องมีการก ากับดูแลใกล้ชิด 
 ตัดสินใจเองได้ในภารกิจภายใต้ขอบเขตอ านาจหน้าที่รับผิดชอบของตน 

ระดับท่ี 2 แสดงสมรรถนะระดับที่ 1 และปฏิบัติงานในหน้าที่อย่างมั่นใจ 
 กล้าตัดสินใจเรื่องที่เห็นว่าถูกต้องแล้วในหน้าที่ แม้จะมีผู้ไม่เห็นด้วยอยู่บ้างก็ตาม 
 แสดงออกอย่างมั่นใจในการปฏิบัติหน้าที่แม้อยู่ในสถานการณ์ท่ีมีความไม่แน่นอน 

ระดับท่ี 3 แสดงสมรรถนะระดับที่ 2 และมั่นใจในความสามารถของตน 
 เชื่อมั่นในความรู้ความสามารถ และศักยภาพของตนว่าจะสามารถปฏิบัติหน้าที่

ให้ประสบผลส าเร็จได้ 
 แสดงความมั่นใจอย่างเปิดเผยในการตัดสินใจ หรือความสามารถของตน 

ระดับท่ี 4 แสดงสมรรถนะระดับที่ 3 และมั่นใจในการท างานที่ท้าทาย 
 ชอบงานที่ท้าทายความสามารถ 
 แสดงความคิดเห็นของตนเมื่อไม่เห็นด้วยกับผู้บังคับบัญชา หรือผู้มีอ านาจ หรือ

ในสถานการณ์ท่ีขัดแย้ง 
ระดับท่ี 5 แสดงสมรรถนะระดับที่ 4 และเต็มใจท างานที่ท้าทายมาก และกล้าแสดงจุดยืนของ

ตน 
 เต็มใจและรับอาสาปฏิบัติงานที่ท้าทาย หรือมีความเสี่ยงสูง 
 กล้ายืนหยัดเผชิญหน้ากับผู้บังคับบัญชาหรือผู้มีอ านาจ 
 กล้าแสดงจุดยืนของตนอย่างตรงไปตรงมาในประเด็นที่เป็นสาระส าคัญ 

ความยืดหยุ่นผ่อนปรน 
(Flexibility) 

ความสามารถในการปรับตัว และปฏิบัติงานได้อย่างประสิทธิภาพในสถานการณ์และ
กลุ่มคนที่หลากหลาย หมายความรวมถึงการยอมรับความเห็นที่แตกต่าง และ
ปรับเปลี่ยนวิธีการเมื่อสถานการณ์เปลี่ยนไป 

ระดับท่ี 0 ไม่แสดงสมรรถนะด้านนี้ หรือแสดงอย่างไม่ชัดเจน 
ระดับที่ 1 มีความคล่องตัวในการปฏิบัติงาน 

 ปรับตัวเข้ากับสภาพการท างานที่ยากล าบาก หรือไม่เอื้ออ านวยต่อการปฏิบัติงาน 
ระดับท่ี 2 แสดงสมรรถนะระดับที่ 1 และยอมรับความจ าเป็นที่จะต้องปรับเปลี่ยน 

 ยอมรับและเข้าใจความเห็นของผู้อื่น 
 เต็มใจที่จะเปลี่ยนความคิด ทัศนคติ เมื่อได้รับข้อมูลใหม่ 

ระดับท่ี 3 แสดงสมรรถนะระดับที่ 2 และมีวิจารณญาณในการปรับใช้กฎระเบียบ 
 มีวิจารณญาณในการปรับใช้กฎระเบียบให้เหมาะสมกับสถานการณ์ เพ่ือ

ผลส าเร็จของงานและวัตถุประสงค์ของหน่วยงาน 
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สมรรถนะ ค าจ ากัดความ 
ระดับท่ี 4 แสดงสมรรถนะระดับที่ 3 และปรับเปลี่ยนวิธีการด าเนินงาน 

 ปรับเปลี่ยนวิธีการปฏิบัติงาน ให้เข้ากับสถานการณ์ หรือบุคคลแต่ยังคงเป้าหมาย
เดิมไว้ 

 ปรับขั้นตอนการท างาน เพื่อเพ่ิมประสิทธิภาพของหน่วยงาน 
ระดับท่ี 5 แสดงสมรรถนะระดับที่ 4 และปรับเปลี่ยนแผนกลยุทธ์ 

 ปรับแผนงาน เป้าหมาย หรือโครงการ เพ่ือให้เหมาะสมกับสถานการณ์เฉพาะ
หน้า 

 ปรับเปลี่ยนโครงสร้าง หรือกระบวนงาน เป็นการเฉพาะกาล เพื่อให้รับกับ
สถานการณ์เฉพาะหน้า 

ศิลปะการสื่อสารจูงใจ 
(Communication & 
Influencing) 

ความสามารถที่จะสื่อความด้วยการเขียน พูด โดยใช้สื่อต่างๆ เพื่อให้ผู้อ่ืนเข้าใจ
ยอมรับ และสนับสนุนความคิดของตน 

ระดับท่ี 0 ไม่แสดงสมรรถนะด้านนี้ หรือแสดงอย่างไม่ชัดเจน 
ระดับท่ี 1 น าเสนอข้อมูล หรือความเห็นอย่างตรงไปตรงมา 

 น าเสนอ ข้อมูล หรือความเห็นอย่างตรงไปตรงมา โดยยังมิได้ปรับรูปแบบการ
น าเสนอตามความสนใจและระดับของผู้ฟัง 

ระดับท่ี 2 แสดงสมรรถนะระดับที่ 1 และใช้ความพยายามขั้นต้นในการจูงใจ 
 น าเสนอข้อมูล ความเห็น ประเด็น หรือตัวอย่างประกอบที่มีการเตรียมอย่าง

รอบคอบ เพื่อให้ผู้อื่นเข้าใจ ยอมรับ และสนับสนุนความคิดของตน 
ระดับท่ี 3 แสดงสมรรถนะระดับที่ 2 และปรับรูปแบบการน าเสนอเพ่ือจูงใจ 

 ปรับรูปแบบการน าเสนอให้เหมาะสมกับความสนใจและระดับของผู้ฟัง 
 คาดการณ์ถึงผลของการน าเสนอ และค านึงถึงภาพลักษณ์ของตนเอง 

ระดับท่ี 4 แสดงสมรรถนะระดับที่ 3 และใช้ศิลปะการจูงใจ 
 วางแผนการน าเสนอโดยคาดหวังว่าสามารถจูงใจให้ผู้อ่ืนคล้อยตาม 
 ปรับแต่ละขั้นตอนของการสื่อสาร น าเสนอ และจูงใจให้เหมาะสมกับผู้ฟังแต่ละ

กลุ่ม หรือแต่ละราย 
 คาดการณ์และพร้อมที่จะรับมือกับปฏิกิริยาทุกรูปแบบของผู้ฟังท่ีอาจเกิดขึ้น 

ระดับท่ี 5 แสดงสมรรถนะระดับที่ 4 และใช้กลยุทธ์ซับซ้อนในการจูงใจ 
 แสวงหาผู้สนับสนุน เพ่ือเป็นแนวร่วมในการผลักดันแนวคิด แผนงานโครงการ ให้

สัมฤทธิ์ผล 
 ใช้ความรู้เกี่ยวกับจิตวิทยามวลชน ให้เป็นประโยชน์ในการสื่อสารจูงใจ 
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สมรรถนะ ค าจ ากัดความ 
ความผูกพันที่มีต่อส่วน
ราชการ 
(สถำบันอุดมศึกษำ) 
(Organizational 
Commitment) 

จิตส านึกหรือความตั้งใจที่จะแสดงออกซึ่งพฤติกรรมที่สอดคล้องกับความต้องการ 
และเป้าหมายของส่วนราชการ ยึดถือประโยชน์ของส่วนราชการ (สถาบันอุดมศึกษา)
เป็นที่ตั้งก่อนประโยชน์ส่วนตวั 

ระดับท่ี 0 ไม่แสดงสมรรถนะด้านนี้ หรือแสดงอย่างไม่ชัดเจน 
ระดับท่ี 1 ปฏิบัติตนเป็นส่วนหนึ่งของส่วนราชการ (สถาบันอุดมศึกษา) 

 เคารพและถือปฏิบัติตามแบบแผนและธรรมเนียมปฏิบัติของส่วนราชการ 
ระดับท่ี 2 แสดงสมรรถนะระดับที่ 1 และแสดงความภักดีต่อส่วนราชการ 

 แสดงความพึงพอใจและความภาคภูมิใจที่เป็นส่วนหนึ่งของส่วนราชการ 
(สถาบันอุดมศึกษา) 

 มีส่วนสร้างภาพลักษณ์และชื่อเสียงให้แก่ส่วนราชการ 
ระดับท่ี 3 แสดงสมรรถนะระดับที่ 2 และมีส่วนร่วมในการผลักดันพันธกิจของส่วนราชการ 

(สถาบันอุดมศึกษา) 
 มีส่วนร่วมในการสนับสนุนพันธกิจของส่วนราชการ (สถาบันอุดมศึกษา) จนบรรลุ

เป้าหมาย 
 จัดล าดับความเร่งด่วนหรือความส าคัญของงานเพื่อให้พันธกิจของส่วนราชการ

บรรลุเป้าหมาย 
ระดับท่ี 4 แสดงสมรรถนะระดับที่ 3 และยึดถือประโยชน์ของส่วนราชการ (สถาบันอุดมศึกษา)

เป็นที่ตั้ง 
 ยึดถือประโยชน์ของส่วนราชการหรือหน่วยงานเป็นที่ตั้ง ก่อนที่จะคิดถึง

ประโยชน์ของบุคคลหรือความต้องการของตนเอง 
 ยืนหยัดในการตัดสินใจที่เป็นประโยชน์ต่อส่วนราชการ (สถาบันอุดมศึกษา) แม้ว่า

การตัดสินใจนั้นอาจจะมีผู้ต่อต้านหรือแสดงความไม่เห็นด้วยก็ตาม 
ระดับท่ี 5 แสดงสมรรถนะระดับที่ 4 และเสียสละเพ่ือประโยชน์ของส่วนราชการ 

 เสียสละประโยชน์ระยะสั้นของหน่วยงานที่ตนรับผิดชอบ เพ่ือประโยชน์ระยะยาว
ของส่วนราชการ (สถาบันอุดมศึกษา) โดยรวม 

 เสียสละหรือโน้มน้าวผู้อ่ืนให้เสียสละประโยชน์ส่วนตนเพื่อประโยชน์ของส่วน
ราชการ 

การสร้างสัมพันธภาพ 
(Relationship 
Building) 

สร้างหรือรักษาสัมพันธภาพฉันมิตร เพื่อความสัมพันธ์ที่ดีระหว่างผู้เกี่ยวข้องกับงาน 

ระดับท่ี 0 ไม่แสดงสมรรถนะด้านนี้ หรือแสดงอย่างไม่ชัดเจน 
ระดับท่ี 1 สร้างหรือรักษาการติดต่อกับผู้ที่ต้องเกี่ยวข้องกับงาน 

 สร้างหรือรักษาการติดต่อกับผู้ที่เกี่ยวข้องกับงานเพ่ือประโยชน์ในงาน 



C:\Users\MED-MSU\Desktop\ท ำเวปใหม่\แบบฟอร์มกำรประเมินผลกำรปฏิบติัรำชกำร\ค ำจ ำกดัควำมและรำยละเอียดสมรรถนะหลกั.doc  

-17- 
 
 

สมรรถนะ ค าจ ากัดความ 
ระดับท่ี 2 แสดงสมรรถนะระดับที่ 1 และสร้างหรือรักษาความสัมพันธ์ที่ดีกับผู้ที่ต้องเก่ียวข้อง

กับงานอย่างใกล้ชิด 
 สร้างหรือรักษาความสัมพันธ์ที่ดีกับผู้ที่ต้องเกี่ยวข้องกับงานอย่างใกล้ชิด 
 เสริมสร้างมิตรภาพกับเพ่ือนร่วมงาน ผู้รับบริการ หรือผู้อื่น 

ระดับท่ี 3 แสดงสมรรถนะระดับที่ 2 และสร้างหรือรักษาการติดต่อสัมพันธ์ทางสังคม 
 ริเริ่มกิจกรรมเพ่ือให้มีการติดต่อสัมพันธ์ทางสังคมกับผู้ที่ต้องเก่ียวข้องกับงาน 
 เข้าร่วมกิจกรรมทางสังคมในวงกว้างเพ่ือประโยชน์ในงาน 

ระดับท่ี 4 แสดงสมรรถนะระดับที่ 3 และสร้างหรือรักษาความสัมพันธ์ฉันมิตร 
 สร้างหรือรักษามิตรภาพโดยมีลักษณะเป็นความสัมพันธ์ในทางส่วนตัวมากขึ้น 

ระดับท่ี 5 แสดงสมรรถนะระดับที่ 4 และรักษาความสัมพันธ์ฉันมิตรในระยะยาว 
 รักษาความสัมพันธ์ฉันมิตรไว้ได้อย่างต่อเนื่อง แม้อาจจะไม่ได้มีการติดต่อสัมพันธ์

ในงานกันแล้วก็ตาม แต่ยังอาจมีโอกาสที่จะติดต่อสัมพันธ์ในงานได้อีกในอนาคต 
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ค ำจ ำกัดควำมและรำยละเอียดสมรรถนะทำงกำรบริหำร 
ประเภทผู้บริหำร 

 
สมรรถนะ ค าจ ากัดความ 

สภาวะผู้น า 
(Leadership) 
 

ความสามารถ หรือความตั้งใจที่จะรับบทในการเป็นผู้น าของกลุ่ม ก าหนดทิศทาง 
เป้าหมาย วิธีการท างาน ให้ทีมปฏิบัติงานได้อย่างราบรื่น เต็มประสิทธิภาพและบรรลุ
วัตถุประสงค์ของส่วนราชการ 

ระดับท่ี 0 ไม่แสดงสมรรถนะด้านนี้ หรือแสดงอย่างไม่ชัดเจน 
ระดบัที่ 1 ด าเนินการประชุมได้ดีและคอยแจ้งข่าวสารความเป็นไปโดยตลอด 

 ด าเนินการประชุมให้เป็นไปตามระเบียบ วาระ วัตถุประสงค์ และเวลา ตลอดจน
มอบหมายงานให้แก่บุคคลในกลุ่มได้ 

 แจ้งข่าวสารให้ผู้ที่จะได้รับผลกระทบจากการตัดสินใจรับทราบอยู่เสมอแม้ไม่ได้
ถูกก าหนดให้ต้องกระท า 

 อธิบายเหตุผลในการตัดสินใจให้ผู้ที่เกี่ยวข้องทราบ 
ระดับท่ี 2 แสดงสมรรถนะระดับที่ 1 และเป็นผู้น าในการท างานของกลุ่มและใช้อ านาจอย่าง

ยุติธรรม 
 ส่งเสริมและกระท าการเพ่ือให้กลุ่มปฏิบัติหน้าที่ได้อย่างเต็มประสิทธิภาพ 
 ก าหนดเป้าหมาย ทิศทางที่ชัดเจน จัดกลุ่มงานและเลือกคนให้เหมาะกับงาน 

หรือก าหนดวิธีการที่จะท าให้กลุ่มท างานได้ดีขึ้น 
 รับฟังความคิดเห็นของผู้อ่ืน 
 สร้างขวัญก าลังใจในการปฏิบัติงาน 
 ปฏิบัติต่อสมาชิกในทีมด้วยความยุติธรรม 

ระดับท่ี 3 แสดงสมรรถนะระดับที่ 2 และให้การดูแลและช่วยเหลือทีมงาน 
 เป็นที่ปรึกษาและช่วยเหลือทีมงาน 
 ปกป้องทีมงาน และชื่อเสียงของส่วนราชการ 
 จัดหาบุคลากร ทรัพยากร หรือข้อมูลที่ส าคัญมาให้ทีมงาน 

ระดับท่ี 4 แสดงสมรรถนะระดับที่ 3 และประพฤติตนสมกับเป็นผู้น า 
 ก าหนดธรรมเนียมปฏิบัติประจ ากลุ่มและประพฤติตนอยู่ในกรอบของธรรมเนียม

ปฏิบัตินั้น 
 ประพฤติปฏิบัติตนเป็นแบบอย่างที่ดี 
 ยึดหลักธรรมาภิบาลในการปกครองผู้ใต้บังคับบัญชา 

ระดับท่ี 5 แสดงสมรรถนะระดับที่ 4 และน าทีมงานให้ก้าวไปสู่พันธกิจระยะยาวขององค์กร 
 สามารถรวมใจคนและสร้างแรงบันดาลใจให้ทีมงานเกิดความมั่นใจในการปฏิบัติ

ภารกิจให้ส าเร็จลุล่วง 
 เล็งเห็นการเปลี่ยนแปลงในอนาคต และมีวิสัยทัศน์ในการสร้างกลยุทธ์เพ่ือรับมือ

กับการเปลี่ยนแปลงนั้น 
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สมรรถนะ ค าจ ากัดความ 
วิสัยทัศน์ 
(Visioning) 

ความสามารถในการก าหนดทิศทาง ภารกิจ และเป้าหมายการท างานที่ชัดเจนและ
ความสามารถในการสร้างความร่วมแรงร่วมใจเพ่ือให้ภารกิจบรรลุวัตถุประสงค์ 

ระดับที่ 0 ไม่แสดงสมรรถนะด้านนี้ หรือแสดงอย่างไม่ชัดเจน 
ระดับท่ี 1 รู้และเข้าใจวิสัยทัศน์ขององค์กร 

 รู้ เข้าใจและสามารถอธิบายให้ผู้อ่ืนเข้าใจได้ว่างานที่ท าอยู่นั้นเกี่ยวข้องหรือ
ตอบสนองต่อวิสัยทัศน์ของส่วนราชการอย่างไร 

ระดับท่ี 2 แสดงสมรรถนะระดับที่ 1 และช่วยท าให้ผู้อื่นรู้และเข้าใจวิสัยทัศน์ขององค์กร 
 อธิบายให้ผู้อ่ืนรู้และเข้าใจวิสัยทัศน์และเป้าหมายการท างานของหน่วยงาน

ภายใต้ภาพรวมของส่วนราชการได้ 
 แลกเปลี่ยนข้อมูลรวมถึงรับฟังความคิดเห็นของผู้อ่ืนเพ่ือประกอบการก าหนด

วิสัยทัศน์ 
ระดับท่ี 3 แสดงสมรรถนะระดับที่ 2 และสร้างแรงจูงใจให้ผู้อี่นเต็มใจที่จะปฏิบัติตามวิสัยทัศน์ 

 โน้มน้าวให้สมาชิกในทีมเกิดความเต็มใจและกระตือรือร้นที่จะปฏิบัติหน้าที่
ราชการเพ่ือตอบสนองต่อวิสัยทัศน์ 

 ให้ค าปรึกษาแนะน าแก่สมาชิกในทีมถึงแนวทางในการท างานโดยยึดถือวิสัยทัศน์
และเป้าหมายขององค์กรเป็นส าคัญ 

ระดับท่ี 4 แสดงสมรรถนะระดับที่ 3 และก าหนดนโยบายให้สอดคล้องกับวิสัยทัศน์ของส่วน 
ราชการ 

 ริเริ่มและก าหนดนโยบายใหม่ๆ เพื่อตอบสนองต่อการน าวิสัยทัศน์ไปสู่
ความส าเร็จ 

ระดับท่ี 5 แสดงสมรรถนะระดับที่ 4 และก าหนดวิสัยทัศน์ของส่วนราชการให้สอดคล้องกับ
วิสัยทัศน์ระดับประเทศ 

 ก าหนดวิสัยทัศน์ เป้าหมาย และทิศทางในการปฏิบัติหน้าที่ของส่วนราชการ
เพ่ือให้บรรลุวิสัยทัศน์ซึ่งสอดคล้องกับวิสัยทัศน์ระดับประเทศ 

 คาดการณ์ได้ว่าประเทศจะได้รับผลกระทบอย่างไรจากการเปลี่ยนแปลงทั้ง
ภายในและภายนอก 
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สมรรถนะ ค าจ ากัดความ 
การวางกลยุทธ์ภาครัฐ 
(Strategic 
Orientation) 

ความเข้าใจวิสัยทัศน์และนโยบายภาครัฐและสามารถน ามาประยุกต์ใช้ในการ
ก าหนดกลยุทธ์ของส่วนราชการได้ 

ระดับท่ี 0 ไม่แสดงสมรรถนะด้านนี้ หรือแสดงอย่างไม่ชัดเจน 
ระดับท่ี 1 รู้และเข้าใจนโยบายรวมทั้งภารกิจภาครัฐ ว่ามีความเก่ียวโยงกับหน้าที่ความ

รับผิดชอบของหน่วยงานอย่างไร 
 เข้าใจนโยบาย ภารกิจ รวมทั้งกลยุทธ์ของภาครัฐและส่วนราชการ ว่าสัมพันธ์ 

เชื่อมโยงกับภารกิจของหน่วยงานที่ตนดูแลรับผิดชอบอย่างไร 
 สามารถวิเคราะห์ปัญหา อุปสรรคหรือโอกาสของหน่วยงานได้ 

ระดับท่ี 2 แสดงสมรรถนะระดับที่ 1 และน าประสบการณ์มาประยุกต์ใช้ในการก าหนดกล
ยุทธ์ได้ 

 ประยุกต์ใช้ประสบการณ์ในการก าหนดกลยุทธ์ของหน่วยงานที่ตนดูแล
รับผิดชอบให้สอดคล้องกับกลยุทธ์ภาครัฐได้ 

 ใช้ความรู้ความเข้าใจในระบบราชการมาปรับกลยุทธ์ให้เหมาะสมกับ
สถานการณ์ที่เปลี่ยนแปลงไปได้ 

ระดับท่ี 3 แสดงสมรรถนะระดับที่ 2 และน าทฤษฎีหรือแนวคิดซับซ้อนมาใช้ในการก าหนด
กลยุทธ์ 

 ประยุกต์ใช้ทฤษฏี หรือแนวคิดซับซ้อน ในการคิดและพัฒนาเป้าหมายหรือกล
ยุทธ์ของหน่วยงานที่ตนดูแลรับผิดชอบ 

 ประยุกต์แนวทางปฏิบัติที่ประสบความส าเร็จ (Best Practice) หรือ 
ผลการวิจัยต่างๆ มาก าหนดแผนงานเชิงกลยุทธ์ในหน่วยงานที่ตนดูแล
รับผิดชอบ 

ระดับท่ี 4 แสดงสมรรถนะระดับที่ 3 และก าหนดกลยุทธ์ที่สอดคล้องกับสถานการณ์ต่างๆ ที่
เกิดข้ึน 

 ประเมินและสังเคราะห์สถานการณ์ ประเด็น หรือปัญหาทางเศรษฐกิจ สังคม 
การเมืองภายในประเทศ หรือ ของโลกโดยมองภาพในลักษณะองค์รวม เพ่ือ
ใช้ในการก าหนดกลยุทธ์ภาครัฐหรือส่วนราชการ 

 คาดการณ์สถานการณ์ในอนาคต และก าหนดกลยุทธ์ให้สอดคล้องกับ
สถานการณ์ต่างๆ  ที่จะเกิดขึ้นเพื่อให้บรรลุพันธกิจของส่วนราชการ 

ระดับท่ี 5 แสดงสมรรถนะระดับที่ 4 และบูรณาการองค์ความรู้ใหม่มาใช้ในการก าหนดกล
ยุทธ์ภาครัฐ 

 ริเริ่ม สร้างสรรค์ และบูรณาการองค์ความรู้ใหม่ในการก าหนดกลยุทธ์ภาครัฐ 
โดยพิจารณาจากบริบทในภาพรวม 

ปรับเปลี่ยนทิศทางของกลยุทธ์ในการพัฒนาประเทศอย่างต่อเนื่อง 
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สมรรถนะ ค าจ ากัดความ 
ศักยภาพเพื่อน าการ
ปรับเปลี่ยน  
(Change  
Leadership) 

ความสามารถในการกระตุ้น หรือผลักดันหน่วยงานไปสู่การปรับเปลี่ยนที่เป็น
ประโยชน์ รวมถึงการสื่อสารให้ผู้อ่ืนรับรู้ เข้าใจ และด าเนินการให้การปรับเปลี่ยน
นั้นเกิดขึ้นจริง 

ระดับท่ี 0 ไม่แสดงสมรรถนะด้านนี้ หรือแสดงอย่างไม่ชัดเจน 
ระดับท่ี 1 เห็นความจ าเป็นของการปรับเปลี่ยน 

 เห็นความจ าเป็นของการปรับเปลี่ยน และปรับพฤติกรรมหรือแผนการท างาน
ให้สอดคล้องกับการเปลี่ยนแปลงนั้น 

 เข้าใจและยอมรับถึงความจ าเป็นของการปรับเปลี่ยน และเรียนรู้เพื่อให้
สามารถปรับตัวรับการเปลี่ยนแปลงนั้นได้ 

ระดับท่ี 2 แสดงสมรรถนะระดับที่ 1 และสามารถท าให้ผู้อ่ืนเข้าใจการปรับเปลี่ยนที่จะ
เกิดข้ึน 

 ช่วยเหลือให้ผู้อื่นเข้าใจถึงความจ าเป็นและประโยชน์ของการเปลี่ยนแปลงนั้น 
 สนับสนุนความพยายามในการปรับเปลี่ยนองค์กร พร้อมทั้งเสนอแนะวิธีการ

และมีส่วนร่วมในการปรับเปลี่ยนดังกล่าว 
ระดับท่ี 3 แสดงสมรรถนะระดับที่ 2 และกระตุ้น และสร้างแรงจูงใจให้ผู้อ่ืนเห็นความส าคัญ

ของการปรับเปลี่ยน 
 กระตุ้น และสร้างแรงจูงใจให้ผู้อื่นเห็นความส าคัญของการปรับเปลี่ยนเพื่อให้

เกิดความร่วมแรงร่วมใจ 
 เปรียบเทียบให้เห็นว่าสิ่งที่ปฏิบัติอยู่ในปัจจุบันกับสิ่งที่จะเปลี่ยนแปลงไปนั้น

แตกต่างกันในสาระส าคัญอย่างไร 
 สร้างความเข้าใจให้เกิดขึ้นแก่ผู้ที่ยังไม่ยอมรับการเปลี่ยนแปลงนั้น 

ระดับท่ี 4 แสดงสมรรถนะระดับที่ 3 และวางแผนงานที่ดีเพ่ือรับการปรับเปลี่ยน 
ในองค์กร 

 วางแผนอย่างเป็นระบบและชี้ให้เห็นประโยชน์ของการปรับเปลี่ยน 
 เตรียมแผน และติดตามการบริหารการเปลี่ยนแปลงอย่างสม่ าเสมอ 

ระดับท่ี 5 แสดงสมรรถนะระดับที่ 4 และผลักดันให้เกิดการปรับเปลี่ยนอย่างมีประสิทธิภาพ 
 ผลักดันให้การปรับเปลี่ยนสามารถด าเนินไปได้อย่างราบรื่นและประสบ

ความส าเร็จ 
 สร้างขวัญก าลังใจ และความเชื่อมั่นในการขับเคลื่อนให้เกิดการปรับเปลี่ยน

อย่างมีประสิทธิภาพ 
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สมรรถนะ ค าจ ากัดความ 
การสอนงานและการ
มอบหมายงาน 
(Coaching and 
Empowering Others) 

ความตั้งใจที่จะส่งเสริมการเรียนรู้ หรือการพัฒนาผู้อ่ืนในระยะยาวจนถึงระดับที่
เชื่อมั่นว่าจะสามารถมอบหมายหน้าที่ความรับผิดชอบให้ผู้นั้นมีอิสระที่จะตัดสินใจ
ในการปฏิบัติหน้าที่ราชการของตนได้ 

ระดับท่ี 0 ไม่แสดงสมรรถนะด้านนี้ หรือแสดงอย่างไม่ชัดเจน 
ระดับท่ี 1 สอนงานหรือให้ค าแนะน าเกี่ยวกับวิธีปฏิบัติงาน 

 สอนงานด้วยการให้ค าแนะน าอย่างละเอียด หรือด้วยการสาธิตวิธีปฏิบัติงาน 
 ชี้แนะแหล่งข้อมูล หรือแหล่งทรัพยากรอ่ืนๆ เพ่ือใช้ในการพัฒนาการ

ปฏิบัติงาน 
ระดับท่ี 2 แสดงสมรรถนะระดับที่ 1 และตั้งใจพัฒนาผู้ใต้บังคับบัญชาให้มีศักยภาพ 

 สามารถให้ค าปรึกษาชี้แนะแนวทางในการพัฒนาหรือส่งเสริมข้อดีและ
ปรับปรุงข้อด้อยให้ลดลง 

 ให้โอกาสผู้ใต้บังคับบัญชาแสดงศักยภาพเพ่ือสร้างความม่ันใจในการ
ปฏิบัติงาน 

ระดับท่ี 3 แสดงสมรรถนะระดับที่ 2 และวางแผนเพ่ือให้โอกาสผู้ใต้บังคับบัญชาแสดง
ความสามารถในการท างาน 

 วางแผนในการพัฒนาผู้ใต้บังคับบัญชาทั้งในระยะสั้นและระยะยาว 
 มอบหมายงานที่เหมาะสม รวมทั้งให้โอกาสผู้ใต้บังคับบัญชาที่จะได้รับการ

ฝึกอบรม หรือพัฒนาอย่างสม่ าเสมอเพ่ือสนับสนุนการเรียนรู้ 
 มอบหมายหน้าที่ความรับผิดชอบในระดับตัดสินใจให้ผู้ใต้บังคับบัญชาเป็นบาง

เรื่องเพ่ือให้มีโอกาสริเริ่มสิ่งใหม่ๆ  หรือบริหารจัดการด้วยตนเอง 
ระดับท่ี 4 แสดงสมรรถนะระดับที่ 3 และสามารถช่วยแก้ไขปัญหาที่เป็นอุปสรรคต่อการ

พัฒนาศักยภาพของผู้ใต้บังคับบัญชา 
 สามารถปรับเปลี่ยนทัศนคติเดิมที่เป็นปัจจัยขัดขวางการพัฒนาศักยภาพของ

ผู้ใต้บังคับบัญชา 
 สามารถเข้าใจถึงสาเหตุแห่งพฤติกรรมของแต่ละบุคคล เพ่ือน ามาเป็นปัจจัย

ในการพัฒนาศักยภาพของผู้ใต้บังคับบัญชาได้ 
ระดับท่ี 5 แสดงสมรรถนะระดับที่ 4 และท าให้ส่วนราชการมีระบบการสอนงานและการ

มอบหมายหน้าที่ความรับผิดชอบ 
 สร้าง และสนับสนุนให้มีการสอนงานและมีการมอบหมายหน้าที่ความ

รับผิดชอบอย่างเป็นระบบในส่วนราชการ 
 สร้าง และสนับสนุนให้มีวัฒนธรรมแห่งการเรียนรู้อย่างต่อเนื่องในส่วน 

     ราชการ 
 
 
 


