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คําอธิบายรายละเอียดความรูความสามารถ ทักษะและสมรรถนะ แลวดําเนินการ 
กําหนดรายละเอียด และระดับของสมรรถนะใหเหมาะสมกับหนาที่ และความ
รับผิดชอบของแตละตําแหนง และแตละระดับชั้นงาน โดยในแตละสมรรถนะ
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ที่ นร 1008/ว 27 ลงวันที่ 29 กันยายน 2552 เร่ืองมาตรฐานและแนวทางการ
กําหนดความรูความสามารถ ทักษะและสมรรถนะที่จําเปนสําหรับตําแหนง
ขาราชการพลเรือนสามัญ และหนังสือสํานักงาน ก.พ. ที่ นร 1008/ว 7 ลงวันที่ 
24 กุมภาพันธ 2553 เ รื่อง มาตรฐานและแนวทางการกําหนดความรู
ความสามารถ ทักษะและสมรรถนะที่จําเปนสําหรับตําแหนงขาราชการพลเรือน
สามัญ ตําแหนงประเภทบริหาร 

 
โดยหนังสือเวียนทั้ง 2 ฉบับไดกําหนดใหสวนราชการศึกษามาตรฐานและ

คําอธิบายรายละเอียดความรูความสามารถ ทักษะและสมรรถนะ แลวดําเนินการ 
กําหนดรายละเอียด และระดับของสมรรถนะใหเหมาะสมกับหนาที่ และความ
รับผิดชอบของแตละตําแหนง และแตละระดับชั้นงาน โดยในแตละสมรรถนะ
จะตองมีการกําหนดพฤติกรรมบงชี้ หรือตัวอยางพฤติกรรม เพื่อแสดงสมรรถนะ
ที่เหมาะสมของแตละระดับ  
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สมรรถนะเฉพาะตามลักษณะงานที่ปฏิ บัติหมายถึง  คุณลักษณะ          
เชิงพฤติกรรมที่กําหนดเปนคุณลักษณะเฉพาะตามหนางานที่ปฏิบัติ ซึ่งอาจมี
ความแตกตางกันตามสายงาน หนวยงาน และสวนราชการ ทั้งนี้เพื่อใหสามารถ
ปฏิบัติงานในหนาที่ที่รับผิดชอบไดอยางเหมาะสมและมีประสิทธิภาพสูงสุด   
โดยสมรรถนะเฉพาะตามลักษณะงานที่ปฏิบัติ ซึ่งกําหนดไวเปนมาตรฐานใน  
ภาคราชการพลเรือนประกอบดวย 

1. การคิดวิเคราะห (Analytical Thinking) 
2. การมองภาพองครวม (Conceptual Thinking) 
3. การใสใจและพัฒนาผูอ่ืน (Caring Others) 
4. การสั่งการตามอํานาจหนาที่ (Holding People Accountable) 
5. การสืบเสาะหาขอมูล (Information Seeking) 
6. ความเขาใจขอแตกตางทางวัฒนธรรม (Cultural Sensitivity) 
7. ความเขาใจผูอ่ืน (Interpersonal Understanding) 
8. ความเขาใจองคกรและระบบราชการ (Organizational Awareness) 
9. การดําเนินการเชิงรุก (Proactiveness) 
10. การตรวจสอบความถูกตองตามกระบวนงาน (Concern for Order) 
11. ความมั่นใจในตนเอง (Self Confidence) 
12. ความยืดหยุนผอนปรน (Flexibility) 
13. ศิลปะการสื่อสารจูงใจ (Communication & Influencing) 
14. สุนทรียภาพทางศิลปะ (Aesthetic Quality) 
15. ความผูกพันที่มีตอสวนราชการ (Organizational Commitment) 
16. การสรางสัมพันธภาพ (Relationship Building) 
 
สําหรับหลักที่ควรคํานึงถึงในการจัดระดับสมรรถนะ มี 2 ประการคือ 
1. จํานวนระดับสมรรถนะควรมีใหเพียงพอสําหรับการนําไปใชกับระดับ

ตําแหนงที่มีอยูในสวนงาน ดังนั้น ถาองคกรมีระดับตําแหนงมาก ระดับสมรรถนะ
ก็ควรมีมากใหสอดคลองกัน เชน ในราชการพลเรือนมีการจัดระดับตําแหนง   
ในตําแหนงประเภทวิชาการเปน 5 ระดับ จึงควรมีระดับสมรรถนะ 5 ระดับ 
เปนอยางนอย เปนตน ดังนั้น ในบางองคกรที่มีระดับตําแหนงหลัก 3 ระดับ ไดแก 
เจ าหนาที่ปฏิ บัติ งาน  หัวหนาฝ าย/กอง  และผู อํ านวยการศูนย/สํานัก            

 
 

 
 

เพ่ือใหการกําหนดตัวบงชี้พฤติกรรมหรือตัวอยางพฤติกรรมเปนไปอยาง
ถูกตองตามมาตรฐานที่กําหนดขึ้น รวมถึงเปนแนวทางใหสวนราชการนํา
สมรรถนะในความหมายเดียวกันไปใชประกอบการประเมินสมรรถนะได 
สํานักงาน ก.พ. จึงจัดทําคูมือการกําหนดสมรรถนะในราชการพลเรือน : สมรรถนะ
เฉพาะตามลักษณะงานที่ปฏิบัติ โดยมีจุดมุงหมายเพื่ออธิบายคําจํากัดความของ
สมรรถนะหลัก และรายละเอียดของสมรรถนะในแตละระดับ เพื่อใหผูที่
ปฏิบัติงานและผูที่เกี่ยวของไดศึกษาทําความเขาใจเกี่ยวกับสมรรถนะเฉพาะตาม
ลักษณะงานที ่ปฏิบัติทั ้ง 16 รายการ และใชเปนแนวทางในการกําหนด
สมรรถนะดังกลาวไดอยางถูกตองและเปนมาตรฐานเดียวกัน 

สวนราชการอาจนําคูมือฉบับนี้ไปใชประกอบกับคูมือการกําหนดความรู
ความสามารถ ทักษะ และสมรรถนะสําหรับตําแหนง เพื่อใหการกําหนดตัวอยาง
พฤติกรรมหรือพฤติกรรมบงชี้ของสมรรถนะเฉพาะตามลักษณะงานที่ปฏิบัติ    
แตละรายการและแตละระดับเปนไปอยางถูกตองเหมาะสมกับคําจํากัดความของ
ระดับสมรรถนะที่สํานักงาน ก.พ. กําหนดขึ้น 

 คูมือการกําหนดสมรรถนะในราชการพลเรือน : สมรรถนะเฉพาะตาม
ลักษณะงานที่ปฏิบัตินี้ออกแบบใหสวนราชการศึกษาสมรรถนะเฉพาะตาม
ลักษณะงานที่ปฏิบัติไปทีละรายการและทีละระดับ โดยจะอธิบายความหมายของ
คําจํากัดความในแตละระดับวามีรายละเอียดและจุดเนนอยางไร ทั้งนี้เพื่อใหเกิด
ความเขาใจและนําไปใชประกอบการจัดทํารายละเอียดของสมรรถนะเฉพาะตาม
ลักษณะงานที่ปฏิบัติที่เหมาะสมตอไป 

เพื่อใหการกําหนดตัวบงชี้พฤติกรรมและตัวอยางพฤติกรรม เปนไปอยาง
ถูกตองตามมาตรฐานที่กําหนดขึ้น รวมถึงเปนแนวทางใหสวนราชการนําไป
ประกอบการประเมินสมรรถนะที่เปนความหมายเดียวกัน สํานักงาน ก.พ. จึงได
จัดทําคูมือการกําหนดสมรรถนะในราชการพลเรือน : สมรรถนะเฉพาะตาม
ลักษณะงานที่ปฏิบัติ โดยมีจุดมุงหมายเพื่ออธิบายคําจํากัดความของสมรรถนะ
เฉพาะตามลักษณะงานที่ปฏิบัติ และรายละเอียดของระดับในแตละสมรรถนะ 
เพื่อใหผูที่ปฏิบัติงานและผูที่เกี่ยวของไดศึกษาทําความเขาใจเกี่ยวกับสมรรถนะ
เฉพาะตามลักษณะงานที่ปฏิบัติทั้ง 16 รายการ และใชเปนแนวทางในการ
กําหนดสมรรถนะดังกลาวไดอยางถูกตองและเปนมาตรฐานเดียวกัน 

 
 

 
 

สมรรถนะเฉพาะตามลักษณะงานที่ปฏิ บัติหมายถึง  คุณลักษณะ          
เชิงพฤติกรรมที่กําหนดเปนคุณลักษณะเฉพาะตามหนางานที่ปฏิบัติ ซึ่งอาจมี
ความแตกตางกันตามสายงาน หนวยงาน และสวนราชการ ทั้งนี้เพื่อใหสามารถ
ปฏิบัติงานในหนาที่ที่รับผิดชอบไดอยางเหมาะสมและมีประสิทธิภาพสูงสุด   
โดยสมรรถนะเฉพาะตามลักษณะงานที่ปฏิบัติ ซึ่งกําหนดไวเปนมาตรฐานใน  
ภาคราชการพลเรือนประกอบดวย 

1. การคิดวิเคราะห (Analytical Thinking) 
2. การมองภาพองครวม (Conceptual Thinking) 
3. การใสใจและพัฒนาผูอ่ืน (Caring Others) 
4. การสั่งการตามอํานาจหนาที่ (Holding People Accountable) 
5. การสืบเสาะหาขอมูล (Information Seeking) 
6. ความเขาใจขอแตกตางทางวัฒนธรรม (Cultural Sensitivity) 
7. ความเขาใจผูอ่ืน (Interpersonal Understanding) 
8. ความเขาใจองคกรและระบบราชการ (Organizational Awareness) 
9. การดําเนินการเชิงรุก (Proactiveness) 
10. การตรวจสอบความถูกตองตามกระบวนงาน (Concern for Order) 
11. ความมั่นใจในตนเอง (Self Confidence) 
12. ความยืดหยุนผอนปรน (Flexibility) 
13. ศิลปะการสื่อสารจูงใจ (Communication & Influencing) 
14. สุนทรียภาพทางศิลปะ (Aesthetic Quality) 
15. ความผูกพันที่มีตอสวนราชการ (Organizational Commitment) 
16. การสรางสัมพันธภาพ (Relationship Building) 
 
สําหรับหลักที่ควรคํานึงถึงในการจัดระดับสมรรถนะ มี 2 ประการคือ 
1. จํานวนระดับสมรรถนะควรมีใหเพียงพอสําหรับการนําไปใชกับระดับ

ตําแหนงที่มีอยูในสวนงาน ดังนั้น ถาองคกรมีระดับตําแหนงมาก ระดับสมรรถนะ
ก็ควรมีมากใหสอดคลองกัน เชน ในราชการพลเรือนมีการจัดระดับตําแหนง   
ในตําแหนงประเภทวิชาการเปน 5 ระดับ จึงควรมีระดับสมรรถนะ 5 ระดับ 
เปนอยางนอย เปนตน ดังนั้น ในบางองคกรที่มีระดับตําแหนงหลัก 3 ระดับ ไดแก 
เจ าหนาที่ปฏิ บัติ งาน  หัวหนาฝ าย/กอง  และผู อํ านวยการศูนย/สํานัก            



คูมือสมรรถนะเฉพาะตามลักษณะงานที่ปฏิบัติ
โครงการศึกษาขอมูลและพัฒนาองคความรูเพื่อรองรับการกําหนดตําแหนงในสวนราชการ

3

คูมือสมรรถนะเฉพาะตามลักษณะงานที่ปฏิบัติ
โครงการศึกษาขอมูลและพัฒนาองคความรูเพื่อรองรับการกําหนดตําแหนงในสวนราชการ
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ตําแหนงที่มีอยูในสวนงาน ดังนั้น ถาองคกรมีระดับตําแหนงมาก ระดับสมรรถนะ
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เจ าหนาที่ปฏิ บัติ งาน  หัวหนาฝ าย/กอง  และผู อํ านวยการศูนย/สํานัก            

 
 

 
 

เพื่อใหการกําหนดตัวบงชี้พฤติกรรมหรือตัวอยางพฤติกรรมเปนไปอยาง
ถูกตองตามมาตรฐานที่กําหนดขึ้น รวมถึงเปนแนวทางใหสวนราชการนํา
สมรรถนะในความหมายเดียวกันไปใชประกอบการประเมินสมรรถนะได 
สํานักงาน ก.พ. จึงจัดทําคูมือการกําหนดสมรรถนะในราชการพลเรือน : สมรรถนะ
เฉพาะตามลักษณะงานที่ปฏิบัติ โดยมีจุดมุงหมายเพื่ออธิบายคําจํากัดความของ
สมรรถนะหลัก และรายละเอียดของสมรรถนะในแตละระดับ เพื่อใหผูที่
ปฏิบัติงานและผูที่เกี่ยวของไดศึกษาทําความเขาใจเกี่ยวกับสมรรถนะเฉพาะตาม
ลักษณะงานที ่ปฏิบัติทั ้ง 16 รายการ และใชเปนแนวทางในการกําหนด
สมรรถนะดังกลาวไดอยางถูกตองและเปนมาตรฐานเดียวกัน 

สวนราชการอาจนําคูมือฉบับนี้ไปใชประกอบกับคูมือการกําหนดความรู
ความสามารถ ทักษะ และสมรรถนะสําหรับตําแหนง เพื่อใหการกําหนดตัวอยาง
พฤติกรรมหรือพฤติกรรมบงชี้ของสมรรถนะเฉพาะตามลักษณะงานที่ปฏิบัติ    
แตละรายการและแตละระดับเปนไปอยางถูกตองเหมาะสมกับคําจํากัดความของ
ระดับสมรรถนะที่สํานักงาน ก.พ. กําหนดขึ้น 

 คูมือการกําหนดสมรรถนะในราชการพลเรือน : สมรรถนะเฉพาะตาม
ลักษณะงานที่ปฏิบัตินี้ออกแบบใหสวนราชการศึกษาสมรรถนะเฉพาะตาม
ลักษณะงานที่ปฏิบัติไปทีละรายการและทีละระดับ โดยจะอธิบายความหมายของ
คําจํากัดความในแตละระดับวามีรายละเอียดและจุดเนนอยางไร ทั้งนี้เพื่อใหเกิด
ความเขาใจและนําไปใชประกอบการจัดทํารายละเอียดของสมรรถนะเฉพาะตาม
ลักษณะงานที่ปฏิบัติที่เหมาะสมตอไป 

เพื่อใหการกําหนดตัวบงชี้พฤติกรรมและตัวอยางพฤติกรรม เปนไปอยาง
ถูกตองตามมาตรฐานที่กําหนดขึ้น รวมถึงเปนแนวทางใหสวนราชการนําไป
ประกอบการประเมินสมรรถนะที่เปนความหมายเดียวกัน สํานักงาน ก.พ. จึงได
จัดทําคูมือการกําหนดสมรรถนะในราชการพลเรือน : สมรรถนะเฉพาะตาม
ลักษณะงานที่ปฏิบัติ โดยมีจุดมุงหมายเพื่ออธิบายคําจํากัดความของสมรรถนะ
เฉพาะตามลักษณะงานที่ปฏิบัติ และรายละเอียดของระดับในแตละสมรรถนะ 
เพื่อใหผูที่ปฏิบัติงานและผูที่เกี่ยวของไดศึกษาทําความเขาใจเกี่ยวกับสมรรถนะ
เฉพาะตามลักษณะงานที่ปฏิบัติทั้ง 16 รายการ และใชเปนแนวทางในการ
กําหนดสมรรถนะดังกลาวไดอยางถูกตองและเปนมาตรฐานเดียวกัน 

 
 

 
 

สมรรถนะเฉพาะตามลักษณะงานที่ปฏิ บัติหมายถึง  คุณลักษณะ          
เชิงพฤติกรรมที่กําหนดเปนคุณลักษณะเฉพาะตามหนางานที่ปฏิบัติ ซึ่งอาจมี
ความแตกตางกันตามสายงาน หนวยงาน และสวนราชการ ทั้งนี้เพื่อใหสามารถ
ปฏิบัติงานในหนาที่ที่รับผิดชอบไดอยางเหมาะสมและมีประสิทธิภาพสูงสุด   
โดยสมรรถนะเฉพาะตามลักษณะงานที่ปฏิบัติ ซึ่งกําหนดไวเปนมาตรฐานใน  
ภาคราชการพลเรือนประกอบดวย 

1. การคิดวิเคราะห (Analytical Thinking) 
2. การมองภาพองครวม (Conceptual Thinking) 
3. การใสใจและพัฒนาผูอ่ืน (Caring Others) 
4. การสั่งการตามอํานาจหนาที่ (Holding People Accountable) 
5. การสืบเสาะหาขอมูล (Information Seeking) 
6. ความเขาใจขอแตกตางทางวัฒนธรรม (Cultural Sensitivity) 
7. ความเขาใจผูอ่ืน (Interpersonal Understanding) 
8. ความเขาใจองคกรและระบบราชการ (Organizational Awareness) 
9. การดําเนินการเชิงรุก (Proactiveness) 
10. การตรวจสอบความถูกตองตามกระบวนงาน (Concern for Order) 
11. ความมั่นใจในตนเอง (Self Confidence) 
12. ความยืดหยุนผอนปรน (Flexibility) 
13. ศิลปะการสื่อสารจูงใจ (Communication & Influencing) 
14. สุนทรียภาพทางศิลปะ (Aesthetic Quality) 
15. ความผูกพันที่มีตอสวนราชการ (Organizational Commitment) 
16. การสรางสัมพันธภาพ (Relationship Building) 
 
สําหรับหลักที่ควรคํานึงถึงในการจัดระดับสมรรถนะ มี 2 ประการคือ 
1. จํานวนระดับสมรรถนะควรมีใหเพียงพอสําหรับการนําไปใชกับระดับ

ตําแหนงที่มีอยูในสวนงาน ดังนั้น ถาองคกรมีระดับตําแหนงมาก ระดับสมรรถนะ
ก็ควรมีมากใหสอดคลองกัน เชน ในราชการพลเรือนมีการจัดระดับตําแหนง   
ในตําแหนงประเภทวิชาการเปน 5 ระดับ จึงควรมีระดับสมรรถนะ 5 ระดับ 
เปนอยางนอย เปนตน ดังนั้น ในบางองคกรที่มีระดับตําแหนงหลัก 3 ระดับ ไดแก 
เจ าหนาที่ปฏิ บัติ งาน  หัวหนาฝ าย/กอง  และผู อํ านวยการศูนย/สํานัก            
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ความเขาใจขอแตกตางทางวัฒนธรรม หรือความเขาใจองคกรและระบบราชการ) 
เชนในสมรรถนะเรื่องความเขาใจผูอ่ืนนั้น ความซับซอนเริ่มจากเขาใจความหมาย
ที่สื่อสารในระดับที่ 1 ไปจนถึงเขาใจอารมณและความหมายแฝงในระดับที่ 2-3 
ตามลําดับ เปนตน 

4. ระดับของความพยายาม (Amount of Effort) หรือเวลาที่ใชในการ
แสดงพฤติกรรม เชน สมรรถนะในการสืบเสาะหาขอมูล อาจมีระดับของความ
พยายามในการหาขอมูลเบื้องตนในระดับที่ 1 แลวเริ่มพยายามที่จะหาขอมูลใน
เชิงลึกมากขึ้น ตั้งแตการสืบเสาะหาขอมูลในระดับที่ 2 หรือการเขาไปเจาะขอมูล
ในเชิงลึกในระดับที่ 3 เปนตน นอกจากนั้นความพยายามยังอาจแสดงในรูปการ
เตรียมการที่เพิ่มสูงขึ้น เชน ในศิลปะการสื่อสารจูงใจ อาจมีระดับของพยายามที่
เริ่มจากการนําเสนอขอมูลอยางตรงไปตรงมาในระดับที่ 1 และพยายามขั้นตนใน
การจูงใจในระดับที่ 2 จนไปถึงพยายามเขาใจผูฟงแลวปรับแตงรูปแบบการ
นําเสนอใหจูงใจมากขึ้นในระดับที่ 3 เปนตน 

5. มิติเฉพาะ (Unique Dimension) บางสมรรถนะจะมีมิติเฉพาะซึ่งไมมี
ในสมรรถนะอื่นๆ เชน ความมั่นใจตนเอง คือ การจัดการความลมเหลวที่เกิดขึ้น 
การดําเนินการเชิงรุกมีมิติเฉพาะ คือ ระยะเวลาในการปองกันปญหาจากระยะสั้น 
จนถึงระยะยาว เปนตน 

การนําตนแบบสมรรถนะของขาราชการพลเรือนไปใช ปญหาอาจจะเกิด
ในกรณีของการนําเหตุการณในการทํางานจริงมาเปรียบเทียบกับระดับของ
สมรรถนะ เชน การวางระบบการสืบคนเพื่อหาขอมูลอยางตอเนื่องนั้น หากผูรับ
การประเมินไมไดแสดงความพยายามในการสืบเสาะหาขอมูลในเชิงลึกมาใสใน
ระดับอยางตอเนื่อง ก็ไมอาจถือวาผูรับการประเมินไดสมรรถนะเร่ืองการสืบ
เสาะหาขอมูลในระดับที่ 5 เปนตน ดังนั้น จึงควรพิจารณาในหลายๆ มิติ
ประกอบดวย 

 
 

 
 

การกําหนดระดับสมรรถนะเพียง 3 ระดับเปนอยางนอยก็ได ทั้งนี้ขึ้นอยูกับ
ลักษณะของแตละองคกรและเสนทางกาวหนาในสายอาชีพที่แตละองคกรกําหนดไว 

2. ระดับของสมรรถนะแตละระดับตองแสดงใหเห็นความแตกตางกัน
อยางชัดเจน จนทําใหคนสวนใหญสังเกตได นั่นคือ หลัก Just Noticeable 
Difference หรือ JND โดยสมรรถนะระดับที่ 1 จะเปนกลุมพฤติกรรมที่แสดงได
งายที่สุด และยิ่งยากขึ้นไปตามระดับสมรรถนะที่สูงขึ้น  
 ดังนั้น ผูที่สามารถแสดงสมรรถนะในระดับที่สูงกวา จะตองสามารถแสดง
สมรรถนะในระดับที่ต่ํากวาไดเชนเดียวกัน การจัดระดับสมรรถนะจึงจัดไวใน
ลักษณะของขั้นบันได โดยผูที่มีระดับที่สูงกวาตองแสดงระดับที่ต่ํากวามากอน  
หรืออาจหมายความอีกนัยหนึ่งไดวาถึงแมผูรับการประเมินจะแสดงพฤติกรรมใน
ระดับสูงขึ้นไป แตถาขาดการแสดงพฤติกรรมในระดับที่ 1 ก็ใหถือวาไมไดแสดง
สมรรถนะรายการนี้เลย 
 
มิติ (Dimension)1 

นอกจากนั้นในการอานระดับสมรรถนะยังตองพิจารณาถึงมิติ (Dimension) 
ของระดับที่แตกตางกันไปของแตละสมรรถนะ โดยทั่วไปมิติที่มักใชในการ
พิจารณาระดับสมรรถนะไดแก  

1. ระดับความเขมขน หรือความสมบูรณของกิจกรรม (Intensity or 
Completeness of Action) เชน ระดับการตรวจสอบความถูกตองตามกระบวนงาน 
ความเขมขนหรือความสมบูรณของกิจกรรม ไดแก ความพยายามใหเกิดความ
ถูกตองในงานในระดับที่ 1 ไปจนถึงตรวจทานความถูกตองในระดับที่ 2 และดูแล
ความถูกตองใหผูอ่ืนดวยในระดับที่ 3 เปนตน  

2. ขนาดของผลกระทบ (Size of Impact) มักอธิบายเปนจํานวนของ
กลุมคนที่เกี่ยวของ เชน ระดับฝาย หรือทั้งสวนราชการ เปนตน 

3. ระดับความซับซอนของพฤติกรรม (Complexity) เชน พฤติกรรม
ในสมรรถนะกลุมของการคิด ในเรื่องการคิดวิเคราะห เปนความสามารถใน   
การคิดไดซับซอน จึงมองเห็นความสัมพันธของปญหาที่มีความซับซอน ตั้งแต
นอยจนถึงมากได เปนตน หรือพฤติกรรมในเชิงความเขาใจ (ทั้งความเขาใจผูอ่ืน 

                                                 
1
 คูมือสมรรถนะหลัก : คําอธิบาย และตัวอยางพฤติกรรมบงชี้ สํานักพัฒนาระบบจําแนกตําแหนงและคาตอบแทน 
สํานักงาน ก.พ. 2552 

มิติ (Dimension)1



คูมือสมรรถนะเฉพาะตามลักษณะงานที่ปฏิบัติ
โครงการศึกษาขอมูลและพัฒนาองคความรูเพื่อรองรับการกําหนดตําแหนงในสวนราชการ

5

คูมือสมรรถนะเฉพาะตามลักษณะงานที่ปฏิบัติ
โครงการศึกษาขอมูลและพัฒนาองคความรูเพื่อรองรับการกําหนดตําแหนงในสวนราชการ
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ความเขาใจขอแตกตางทางวัฒนธรรม หรือความเขาใจองคกรและระบบราชการ) 
เชนในสมรรถนะเรื่องความเขาใจผูอ่ืนนั้น ความซับซอนเริ่มจากเขาใจความหมาย
ที่สื่อสารในระดับที่ 1 ไปจนถึงเขาใจอารมณและความหมายแฝงในระดับที่ 2-3 
ตามลําดับ เปนตน 

4. ระดับของความพยายาม (Amount of Effort) หรือเวลาที่ใชในการ
แสดงพฤติกรรม เชน สมรรถนะในการสืบเสาะหาขอมูล อาจมีระดับของความ
พยายามในการหาขอมูลเบื้องตนในระดับที่ 1 แลวเริ่มพยายามที่จะหาขอมูลใน
เชิงลึกมากขึ้น ตั้งแตการสืบเสาะหาขอมูลในระดับที่ 2 หรือการเขาไปเจาะขอมูล
ในเชิงลึกในระดับที่ 3 เปนตน นอกจากนั้นความพยายามยังอาจแสดงในรูปการ
เตรียมการที่เพ่ิมสูงขึ้น เชน ในศิลปะการสื่อสารจูงใจ อาจมีระดับของพยายามที่
เริ่มจากการนําเสนอขอมูลอยางตรงไปตรงมาในระดับที่ 1 และพยายามขั้นตนใน
การจูงใจในระดับที่ 2 จนไปถึงพยายามเขาใจผูฟงแลวปรับแตงรูปแบบการ
นําเสนอใหจูงใจมากขึ้นในระดับที่ 3 เปนตน 

5. มิติเฉพาะ (Unique Dimension) บางสมรรถนะจะมีมิติเฉพาะซึ่งไมมี
ในสมรรถนะอื่นๆ เชน ความมั่นใจตนเอง คือ การจัดการความลมเหลวที่เกิดขึ้น 
การดําเนินการเชิงรุกมีมิติเฉพาะ คือ ระยะเวลาในการปองกันปญหาจากระยะสั้น 
จนถึงระยะยาว เปนตน 

การนําตนแบบสมรรถนะของขาราชการพลเรือนไปใช ปญหาอาจจะเกิด
ในกรณีของการนําเหตุการณในการทํางานจริงมาเปรียบเทียบกับระดับของ
สมรรถนะ เชน การวางระบบการสืบคนเพื่อหาขอมูลอยางตอเนื่องนั้น หากผูรับ
การประเมินไมไดแสดงความพยายามในการสืบเสาะหาขอมูลในเชิงลึกมาใสใน
ระดับอยางตอเนื่อง ก็ไมอาจถือวาผูรับการประเมินไดสมรรถนะเร่ืองการสืบ
เสาะหาขอมูลในระดับที่ 5 เปนตน ดังนั้น จึงควรพิจารณาในหลายๆ มิติ
ประกอบดวย 

 
 

 
 

การกําหนดระดับสมรรถนะเพียง 3 ระดับเปนอยางนอยก็ได ทั้งนี้ขึ้นอยูกับ
ลักษณะของแตละองคกรและเสนทางกาวหนาในสายอาชีพที่แตละองคกรกําหนดไว 

2. ระดับของสมรรถนะแตละระดับตองแสดงใหเห็นความแตกตางกัน
อยางชัดเจน จนทําใหคนสวนใหญสังเกตได นั่นคือ หลัก Just Noticeable 
Difference หรือ JND โดยสมรรถนะระดับที่ 1 จะเปนกลุมพฤติกรรมที่แสดงได
งายที่สุด และยิ่งยากขึ้นไปตามระดับสมรรถนะที่สูงขึ้น  
 ดังนั้น ผูที่สามารถแสดงสมรรถนะในระดับที่สูงกวา จะตองสามารถแสดง
สมรรถนะในระดับที่ต่ํากวาไดเชนเดียวกัน การจัดระดับสมรรถนะจึงจัดไวใน
ลักษณะของขั้นบันได โดยผูที่มีระดับที่สูงกวาตองแสดงระดับที่ต่ํากวามากอน  
หรืออาจหมายความอีกนัยหนึ่งไดวาถึงแมผูรับการประเมินจะแสดงพฤติกรรมใน
ระดับสูงขึ้นไป แตถาขาดการแสดงพฤติกรรมในระดับที่ 1 ก็ใหถือวาไมไดแสดง
สมรรถนะรายการนี้เลย 
 
มิติ (Dimension)1 

นอกจากนั้นในการอานระดับสมรรถนะยังตองพิจารณาถึงมิติ (Dimension) 
ของระดับที่แตกตางกันไปของแตละสมรรถนะ โดยทั่วไปมิติที่มักใชในการ
พิจารณาระดับสมรรถนะไดแก  

1. ระดับความเขมขน หรือความสมบูรณของกิจกรรม (Intensity or 
Completeness of Action) เชน ระดับการตรวจสอบความถูกตองตามกระบวนงาน 
ความเขมขนหรือความสมบูรณของกิจกรรม ไดแก ความพยายามใหเกิดความ
ถูกตองในงานในระดับที่ 1 ไปจนถึงตรวจทานความถูกตองในระดับที่ 2 และดูแล
ความถูกตองใหผูอ่ืนดวยในระดับที่ 3 เปนตน  

2. ขนาดของผลกระทบ (Size of Impact) มักอธิบายเปนจํานวนของ
กลุมคนที่เกี่ยวของ เชน ระดับฝาย หรือทั้งสวนราชการ เปนตน 

3. ระดับความซับซอนของพฤติกรรม (Complexity) เชน พฤติกรรม
ในสมรรถนะกลุมของการคิด ในเรื่องการคิดวิเคราะห เปนความสามารถใน   
การคิดไดซับซอน จึงมองเห็นความสัมพันธของปญหาที่มีความซับซอน ตั้งแต
นอยจนถึงมากได เปนตน หรือพฤติกรรมในเชิงความเขาใจ (ทั้งความเขาใจผูอ่ืน 

                                                 
1
 คูมือสมรรถนะหลัก : คําอธิบาย และตัวอยางพฤติกรรมบงชี้ สํานักพัฒนาระบบจําแนกตําแหนงและคาตอบแทน 
สํานักงาน ก.พ. 2552 
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การคิดวิเคราะห 
 
คําจํากัดความ 
  การทําความเขาใจและวิเคราะหสถานการณ ประเด็นปญหา 
แนวคิดโดยการแยกแยะประเด็นออกเปนสวนยอยๆ หรือทีละขั้นตอน 
รวมถึงการจัดหมวดหมูอยางเปนระบบระเบียบ เปรียบเทียบแงมุมตางๆ 
สามารถลําดับความสําคัญ ชวงเวลา เหตุและผล ที่มาที่ไปของกรณีตางๆ 
ได 

ความหมาย 
การคิดวิเคราะห หมายถึง การแยกแยะขอมูลหรือเรื่องราว

ที่ไดมา ซ่ึงกระทําไดโดยการทําความเขาใจใหถองแทใหสอดคลองกับ
สถานการณ สภาพแวดลอม หรือบริบทในทางการบริหาร โดยการ
กําหนดประเด็นปญหาใหสอดคลองกับแนวความคิด จัดหมวดหมูของ
ขอมูลอยางเปนระบบ ระเบียบ จนสามารถเปรียบเทียบแงมุมตาง ๆ เพื่อ
หาขอสรุปของปญหาจนลุลวงในที่ สุด การคิดวิเคราะหจึงจะทําให         
ผูวิเคราะหสามารถลําดับความสําคัญและการอธิบายเหตุผล ที่มาที่ไป 
ของกรณีตาง ๆ ได  

ระดับสมรรถนะ 
 ระดับที่ 0 : ไมแสดงสมรรถนะดานนี้ หรือแสดงอยาง 

ไมชัดเจน 
ระดับที่ 1 : แยกแยะประเด็นปญหาหรืองานออกเปน

สวนยอยๆ 
•  แยกแยะปญหาออกเปนรายการอยางงายๆ ไดโดยไม

เรียงลําดับความสําคัญ 

•   วางแผนงานโดยแตกประเด็นปญหาออกเปนสวนๆ 
หรือเปนกิจกรรมตางๆ ได 

 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

 
 
 

คําอธิบายและตัวอยางพฤติกรรมบงช้ี

คําอธิบาย
และ

ตัวอยางพฤติกรรมบงชี้
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การคดิวิเคราะห 
 
คําจํากัดความ 
  การทําความเขาใจและวิเคราะหสถานการณ ประเด็นปญหา 
แนวคิดโดยการแยกแยะประเด็นออกเปนสวนยอยๆ หรือทีละขั้นตอน 
รวมถึงการจัดหมวดหมูอยางเปนระบบระเบียบ เปรียบเทียบแงมุมตางๆ 
สามารถลําดับความสําคัญ ชวงเวลา เหตุและผล ที่มาที่ไปของกรณีตางๆ 
ได 

ความหมาย 
การคิดวิเคราะห หมายถึง การแยกแยะขอมูลหรือเรื่องราว

ที่ไดมา ซ่ึงกระทําไดโดยการทําความเขาใจใหถองแทใหสอดคลองกับ
สถานการณ สภาพแวดลอม หรือบริบทในทางการบริหาร โดยการ
กําหนดประเด็นปญหาใหสอดคลองกับแนวความคิด จัดหมวดหมูของ
ขอมูลอยางเปนระบบ ระเบียบ จนสามารถเปรียบเทียบแงมุมตาง ๆ เพื่อ
หาขอสรุปของปญหาจนลุลวงในที่ สุด การคิดวิเคราะหจึงจะทําให         
ผูวิเคราะหสามารถลําดับความสําคัญและการอธิบายเหตุผล ที่มาที่ไป 
ของกรณีตาง ๆ ได  

ระดับสมรรถนะ 
 ระดับที่ 0 : ไมแสดงสมรรถนะดานนี้ หรือแสดงอยาง 

ไมชัดเจน 
ระดับที่ 1 : แยกแยะประเด็นปญหาหรืองานออกเปน

สวนยอยๆ 
•  แยกแยะปญหาออกเปนรายการอยางงายๆ ไดโดยไม

เรียงลําดับความสําคัญ 

•   วางแผนงานโดยแตกประเด็นปญหาออกเปนสวนๆ 
หรือเปนกิจกรรมตางๆ ได 
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•  ใชเทคนิคการวิเคราะหที่เหมาะสมในการแยกแยะ
ประเด็นปญหาที่ซับซอนเปนสวนๆ 

•  ใชเทคนิคการวิเคราะหหลากหลายรูปแบบเพื่อหาทาง
เลือกในการแกปญหา รวมถึงพิจารณาขอดีขอเสียของทางเลือกแตละทาง 

• วางแผนงานที่ซับซอนโดยกําหนดกิจกรรม ขั้นตอนการ
ดําเนินงานตางๆ ที่มีหนวยงานหรือผูเกี่ยวของหลายฝาย คาดการณ
ปญหา อุปสรรค แนวทางการปองกันแกไข รวมทั้งเสนอแนะทางเลือก
และขอดี ขอเสีย ไวให 

คําอธิบายระดับสมรรถนะ 
  ระดับที่ 1  เปนระดับของการคิดวิเคราะหเบื้องตน สามารถ
แยกแยะประเด็นปญหาหรือ แยกแยะงานออกเปนสวนๆ ไดอยาง
งายๆ อยางไมซับซอน โดยไมตองเรียงลําดับความสําคัญของประเด็น
หรืองานแตละสวน รวมถึงลักษณะของการวางแผนงานที่ไมยุงยาก
ซับซอนดังกลาว โดยแตกประเด็นปญหาออกเปนสวนๆ หรือแตก
ประเด็นออกเปนกิจกรรมตางๆ ได ทั้งนี้ โดยไมมีเงื่อนไขของการที่จะตอง
แสดงศักยภาพในเชิงการคิดวิเคราะหที่มีความยากแตอยางใด  
 
  ระดับที่ 2  เปนระดับที่มีความแตกตางจากระดับที่ 1 ในแง
ของเหตุผลแหงการคิดวิเคราะห ซ่ึงจะตองใชเปนปจจัยในการประเมิน
สมรรถนะระดับนี้ ทั้งนี้ โดยจะตองเขาใจถึงความสัมพันธพ้ืนฐานของ
ปญหา หรือของงาน ของกิจกรรมตางๆ ได รวมทั้งตองสามารถระบุ
หรือแยกแยะขอดีขอเสียของประเด็นที่จะตองพิจารณาได สมรรถนะ 
ที่ตองการในระดับนี้รวมถึงความสามารถในการวางแผนที่ไมซับซอนได
โดยจัด เรี ยงลํ าดับความสํ าคัญของงานหรือกิ จกรรมต างๆ  ได            
และสามารถจัดลําดับความเรงดวนของงานไดดวย  

 
 

 
 

ระดับที่ 2 : แสดงสมรรถนะระดับที่ 1 และเขาใจ
ความสัมพันธขั้นพื้นฐานของปญหาหรืองาน 

• ระบุเหตุและผล ในแตละสถานการณตางๆ ได 
• ระบุ ขอดี ขอเสีย ของประเด็นตางๆ ได 
• วางแผนงานโดยจัดเรียงงาน หรือกิจกรรมตางๆ ตาม 

ลําดับความสําคัญหรือความเรงดวนได 

ระดับที่ 3 : แสดงสมรรถนะระดับที่ 2 และเขาใจ
ความสัมพันธท่ีซับซอนของปญหาหรืองาน 

• เชื่อมโยงเหตุปจจัยที่ซับซอนของแตละสถานการณ หรือ
เหตุการณ 

• วางแผนงานโดยกําหนดกิจกรรม ขั้นตอนการดําเนินงาน
ตางๆ ที่มีผูเก่ียวของหลายฝายไดอยางมีประสิทธิภาพ และสามารถ
คาดการณเก่ียวกับปญหา หรืออุปสรรคที่อาจเกิดขึ้นได 

ระดับท่ี 4 : แสดงสมรรถนะระดับที่ 3 และสามารถ
วิเคราะห หรือวางแผนงานที่ซับซอนได 

• เขาใจประเด็นปญหาในระดับที่สามารถแยกแยะเหตุปจจัย
เชื่อมโยงซับซอนในรายละเอียดและสามารถวิเคราะหความสัมพันธของ
ปญหากับสถานการณหนึ่งๆ ได 

• วางแผนงานที่ซับซอนโดยกําหนดกิจกรรม ขั้นตอนการ
ดําเนินงานตางๆ ที่มีหนวยงานหรือผู เกี่ยวของหลายฝาย รวมถึง
คาดการณปญหา อุปสรรค และวางแนวทางการปองกันแกไขไวลวงหนา 

ระดับที่ 5 : แสดงสมรรถนะระดับที่ 4 และใชเทคนิค 
และรูปแบบตางๆ ในการกําหนดแผนงานหรือขั้นตอนการทํางาน 
เพื่อเตรียมทางเลือกสําหรับการปองกัน หรือแกไขปญหาที่เกิดขึ้น 
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•  ใชเทคนิคการวิเคราะหที่เหมาะสมในการแยกแยะ
ประเด็นปญหาที่ซับซอนเปนสวนๆ 

•  ใชเทคนิคการวิเคราะหหลากหลายรูปแบบเพื่อหาทาง
เลือกในการแกปญหา รวมถึงพิจารณาขอดีขอเสียของทางเลือกแตละทาง 

• วางแผนงานที่ซับซอนโดยกําหนดกิจกรรม ขั้นตอนการ
ดําเนินงานตางๆ ที่มีหนวยงานหรือผูเกี่ยวของหลายฝาย คาดการณ
ปญหา อุปสรรค แนวทางการปองกันแกไข รวมทั้งเสนอแนะทางเลือก
และขอดี ขอเสีย ไวให 

คําอธิบายระดับสมรรถนะ 
  ระดับที่ 1  เปนระดับของการคิดวิเคราะหเบ้ืองตน สามารถ
แยกแยะประเด็นปญหาหรือ แยกแยะงานออกเปนสวนๆ ไดอยาง
งายๆ อยางไมซับซอน โดยไมตองเรียงลําดับความสําคัญของประเด็น
หรืองานแตละสวน รวมถึงลักษณะของการวางแผนงานที่ไมยุงยาก
ซับซอนดังกลาว โดยแตกประเด็นปญหาออกเปนสวนๆ หรือแตก
ประเด็นออกเปนกิจกรรมตางๆ ได ทั้งนี้ โดยไมมีเงื่อนไขของการที่จะตอง
แสดงศักยภาพในเชิงการคิดวิเคราะหที่มีความยากแตอยางใด  
 
  ระดับที่ 2  เปนระดับที่มีความแตกตางจากระดับที่ 1 ในแง
ของเหตุผลแหงการคิดวิเคราะห ซ่ึงจะตองใชเปนปจจัยในการประเมิน
สมรรถนะระดับนี้ ทั้งนี้ โดยจะตองเขาใจถึงความสัมพันธพ้ืนฐานของ
ปญหา หรือของงาน ของกิจกรรมตางๆ ได รวมทั้งตองสามารถระบุ
หรือแยกแยะขอดีขอเสียของประเด็นที่จะตองพิจารณาได สมรรถนะ 
ที่ตองการในระดับนี้รวมถึงความสามารถในการวางแผนที่ไมซับซอนได
โดยจัด เรี ยงลํ าดับความสํ าคัญของงานหรือกิ จกรรมต างๆ  ได            
และสามารถจัดลําดับความเรงดวนของงานไดดวย  

 
 

 
 

ระดับที่ 2 : แสดงสมรรถนะระดับที่ 1 และเขาใจ
ความสัมพันธขั้นพื้นฐานของปญหาหรืองาน 

• ระบุเหตุและผล ในแตละสถานการณตางๆ ได 
• ระบุ ขอดี ขอเสีย ของประเด็นตางๆ ได 
• วางแผนงานโดยจัดเรียงงาน หรือกิจกรรมตางๆ ตาม 

ลําดับความสําคัญหรือความเรงดวนได 

ระดับที่ 3 : แสดงสมรรถนะระดับที่ 2 และเขาใจ
ความสัมพันธท่ีซับซอนของปญหาหรืองาน 

• เชื่อมโยงเหตุปจจัยที่ซับซอนของแตละสถานการณ หรือ
เหตุการณ 

• วางแผนงานโดยกําหนดกิจกรรม ขั้นตอนการดําเนินงาน
ตางๆ ที่มีผูเกี่ยวของหลายฝายไดอยางมีประสิทธิภาพ และสามารถ
คาดการณเก่ียวกับปญหา หรืออุปสรรคที่อาจเกิดขึ้นได 

ระดับที่ 4 : แสดงสมรรถนะระดับท่ี 3 และสามารถ
วิเคราะห หรือวางแผนงานที่ซับซอนได 

• เขาใจประเด็นปญหาในระดับที่สามารถแยกแยะเหตุปจจัย
เชื่อมโยงซับซอนในรายละเอียดและสามารถวิเคราะหความสัมพันธของ
ปญหากับสถานการณหนึ่งๆ ได 

• วางแผนงานที่ซับซอนโดยกําหนดกิจกรรม ขั้นตอนการ
ดําเนินงานตางๆ ที่มีหนวยงานหรือผู เ ก่ียวของหลายฝาย รวมถึง
คาดการณปญหา อุปสรรค และวางแนวทางการปองกันแกไขไวลวงหนา 

ระดับที่ 5 : แสดงสมรรถนะระดับที่ 4 และใชเทคนิค 
และรูปแบบตางๆ ในการกําหนดแผนงานหรือขั้นตอนการทํางาน 
เพื่อเตรียมทางเลือกสําหรับการปองกัน หรือแกไขปญหาที่เกิดขึ้น 
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  ระดับที่ 5  เปนระดับของการใช  เทคนิค  รูปแบบตางๆ   
ในการกําหนดแผนงาน หรือขั้นตอน เพื่อเตรียมรับมือกับปญหาที่อาจจะ
เกิดขึ้น ทั้งนี้ โดยการใชเทคนิคการคิดวิเคราะหที่ถูกตองเหมาะสม
เพื่อที่จะแยกแยะประเด็นปญหาที่ซับซอนเปนสวนๆ ปญหาที่ไมถึง 
ระดับซับซอนจึงไมสามารถประเมินวามีสมรรถนะถึงระดับนี้ได เทคนิค 
ที่จะตองใชในระดับนี้หมายรวมถึงเทคนิคในการวิเคราะหหลายรูปแบบ  
เพื่อหาทางเลือกและหาบทสรุปที่ลงตัวในการแกปญหา ทางเลือกและ
บทสรุปที่วานั้นจะตองแสดงขอพิจารณาถึง ขอดี ขอเสีย ของทางเลือก 
แตละทาง  อันจะนําไปสูการตัดสินใจในระดับสุดทายได ในสวน            
การวางแผน ก็จะตองเปนการวางแผนงานที่ซับซอน กําหนดขั้นตอน 
ของกิจกรรมและลําดับการดําเนินงานตาง ๆ ความซับซอนนี้อาจเปน 
ผลมาจากการที่มีหนวยงานหรือสวนราชการหลายสวนเกี่ยวของดวย 
สมรรถนะอันเปนที่สุดของการคิดวิเคราะหในหัวขอนี้ คือ ความสามารถ 
ที่จะวิเคราะหคาดการณถึงปญหา อุปสรรคของงาน ควบคูไปกับ       
การคิดวิเคราะหที่จะหาทางปองกันหรือแกไขแลวแตกรณี และตอง
สามารถเสนอแนะทางเลือก ขอดี ขอเสีย และผลกระทบตางๆ ไดอยาง
ถูกตองหรือใกลเคียงกับความเปนจริงในทุกสถานการณ  
 

 
 

 
 

  ระดับที่ 3  ความตางที่เพิ่มขึ้นในระดับที่ปรากฏชัดเจนคือ
เรื่องของ  ความซับซอน  จากความสามารถในระดับพื้นฐานถึงระดับที่
ไมยุงยากเปนระดับที่ตองเขาใจความสัมพันธที่ซับซอนของปญหาหรือ
งาน  โดยจะตองสามารถเชื่อมโยงเหตุปจจัยที่ ซับซอนของแตละ
สถานการณหรือเหตุการณไดอยางมีเหตุผล อธิบายได สมรรถนะใน
ระดับที่ 2 กับระดับที่ 3 นี้ จึงมีความตางอยางชัดเจนในดานของความ
ซับซอนดังกลาว นอกจากนั้น สมรรถนะในระดับนี้ยังจะปรากฏในดาน
การวางแผนงานอยางมีขั้นตอนในการกําหนดกิจกรรมที่มีผูเกี่ยวของ
หลายฝายไดอยางมีประสิทธิภาพอีกดวย สมรรถนะของการคิดวิเคราะห
ในระดับนี้ หมายรวมถึงความสามารถที่จะคาดการณเก่ียวกับปญหา หรือ
อุปสรรค ที่อาจเกิดขึ้นระหวางการปฏิบัติหนาที่ราชการได  
 
  ระดับที่ 4  เปนระดับที่มีลักษณะเชื่อมโยงหรือตอเนื่องจาก
ระดับที่ 3 คือ เปนสมรรถนะที่ตองการความสามารถในการคิด
วิเคราะห หรือวางแผนงานที่ซับซอนมากกวาระดับที่ผานมาได  
โดยอาจอธิบายไดวาตองเขาใจประเด็นปญหาในระดับที่สามารถแยกแยะ
เหตุปจจัยที่มีความเชื่อมโยงซับซอนในรายละเอียดไดอยางชัดเจนถองแท 
โดยไมหลงประเด็น รวมทั้ง ตองสามารถวิเคราะหความสัมพันธเชื่อมโยง
ของปญหาหนึ่งกับอีกปญหาหนึ่ง ปญหาหนึ่งกับสถานการณหนึ่ง หรือ
หลายปญหา หลายสถานการณได ในสวนที่เปนเรื่องของการวางแผนงาน
ก็จะตองสามารถวางแผนงานที่ยุงยาก ซับซอน โดยสามารถกําหนด
กิจกรรมขั้นตอน การดําเนินงานที่มีหนวยงานหรือผูเกี่ยวของหลายฝาย
ไดอยางมีประสิทธิภาพและราบรื่น และสมรรถนะของการคิดวิเคราะห 
ที่เปนสาระสําคัญของระดับนี้ก็ คือ ความสามารถที่จะคาดการณถึง
ปญหาและอุปสรรคของงานหรือกิจกรรมดังกลาวขางตนได โดยตองวาง
แผนการปองกันและแกไขปญหาและอุปสรรคนั้นๆ ไวลวงหนาดวย  
 



คูมือสมรรถนะเฉพาะตามลักษณะงานที่ปฏิบัติ
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  ระดับที่ 5  เปนระดับของการใช  เทคนิค  รูปแบบตางๆ   
ในการกําหนดแผนงาน หรือขั้นตอน เพื่อเตรียมรับมือกับปญหาที่อาจจะ
เกิดขึ้น ทั้งนี้ โดยการใชเทคนิคการคิดวิเคราะหที่ถูกตองเหมาะสม
เพื่อที่จะแยกแยะประเด็นปญหาที่ซับซอนเปนสวนๆ ปญหาที่ไมถึง 
ระดับซับซอนจึงไมสามารถประเมินวามีสมรรถนะถึงระดับนี้ได เทคนิค 
ที่จะตองใชในระดับนี้หมายรวมถึงเทคนิคในการวิเคราะหหลายรูปแบบ  
เพื่อหาทางเลือกและหาบทสรุปที่ลงตัวในการแกปญหา ทางเลือกและ
บทสรุปที่วานั้นจะตองแสดงขอพิจารณาถึง ขอดี ขอเสีย ของทางเลือก 
แตละทาง  อันจะนําไปสูการตัดสินใจในระดับสุดทายได ในสวน            
การวางแผน ก็จะตองเปนการวางแผนงานที่ซับซอน กําหนดขั้นตอน 
ของกิจกรรมและลําดับการดําเนินงานตาง ๆ ความซับซอนนี้อาจเปน 
ผลมาจากการที่มีหนวยงานหรือสวนราชการหลายสวนเก่ียวของดวย 
สมรรถนะอันเปนที่สุดของการคิดวิเคราะหในหัวขอนี้ คือ ความสามารถ 
ที่จะวิเคราะหคาดการณถึงปญหา อุปสรรคของงาน ควบคูไปกับ       
การคิดวิเคราะหที่จะหาทางปองกันหรือแกไขแลวแตกรณี และตอง
สามารถเสนอแนะทางเลือก ขอดี ขอเสีย และผลกระทบตางๆ ไดอยาง
ถูกตองหรือใกลเคียงกับความเปนจริงในทุกสถานการณ  
 

 
 

 
 

  ระดับที่ 3  ความตางที่เพิ่มขึ้นในระดับที่ปรากฏชัดเจนคือ
เรื่องของ  ความซับซอน  จากความสามารถในระดับพื้นฐานถึงระดับที่
ไมยุงยากเปนระดับที่ตองเขาใจความสัมพันธที่ซับซอนของปญหาหรือ
งาน  โดยจะตองสามารถเชื่อมโยงเหตุปจจัยที่ ซับซอนของแตละ
สถานการณหรือเหตุการณไดอยางมีเหตุผล อธิบายได สมรรถนะใน
ระดับที่ 2 กับระดับที่ 3 นี้ จึงมีความตางอยางชัดเจนในดานของความ
ซับซอนดังกลาว นอกจากนั้น สมรรถนะในระดับนี้ยังจะปรากฏในดาน
การวางแผนงานอยางมีขั้นตอนในการกําหนดกิจกรรมที่มีผูเกี่ยวของ
หลายฝายไดอยางมีประสิทธิภาพอีกดวย สมรรถนะของการคิดวิเคราะห
ในระดับนี้ หมายรวมถึงความสามารถที่จะคาดการณเก่ียวกับปญหา หรือ
อุปสรรค ที่อาจเกิดขึ้นระหวางการปฏิบัติหนาที่ราชการได  
 
  ระดับที่ 4  เปนระดับที่มีลักษณะเชื่อมโยงหรือตอเนื่องจาก
ระดับที่ 3 คือ เปนสมรรถนะที่ตองการความสามารถในการคิด
วิเคราะห หรือวางแผนงานที่ซับซอนมากกวาระดับที่ผานมาได  
โดยอาจอธิบายไดวาตองเขาใจประเด็นปญหาในระดับที่สามารถแยกแยะ
เหตุปจจัยที่มีความเชื่อมโยงซับซอนในรายละเอียดไดอยางชัดเจนถองแท 
โดยไมหลงประเด็น รวมทั้ง ตองสามารถวิเคราะหความสัมพันธเชื่อมโยง
ของปญหาหนึ่งกับอีกปญหาหนึ่ง ปญหาหนึ่งกับสถานการณหนึ่ง หรือ
หลายปญหา หลายสถานการณได ในสวนที่เปนเรื่องของการวางแผนงาน
ก็จะตองสามารถวางแผนงานที่ยุงยาก ซับซอน โดยสามารถกําหนด
กิจกรรมขั้นตอน การดําเนินงานที่มีหนวยงานหรือผูเกี่ยวของหลายฝาย
ไดอยางมีประสิทธิภาพและราบรื่น และสมรรถนะของการคิดวิเคราะห 
ที่เปนสาระสําคัญของระดับนี้ก็ คือ ความสามารถที่จะคาดการณถึง
ปญหาและอุปสรรคของงานหรือกิจกรรมดังกลาวขางตนได โดยตองวาง
แผนการปองกันและแกไขปญหาและอุปสรรคนั้นๆ ไวลวงหนาดวย  
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ระดับที่ 2 : แสดงสมรรถนะระดับที่ 1 และประยุกตใช
ประสบการณ 

• ระบุถึงความเชื่อมโยงของขอมูล แนวโนม และความไม
ครบถวนของขอมูลได 

• ประยุกตใชประสบการณในการระบุประเด็นปญหาหรือ
แกปญหาในงานได 

ระดับที่ 3 : แสดงสมรรถนะระดับที่ 2 และประยุกต
ทฤษฎีหรือแนวคิดซับซอน 

• ประยุกตใชทฤษฎี แนวคิดที่ซับซอน หรือแนวโนมในอดีต
ในการระบุหรือแกปญหาตามสถานการณ แมในบางกรณี แนวคิดที่
นํามาใชกับสถานการณอาจไมมีส่ิงบงบอกถึงความเกี่ยวของเชื่อมโยงกัน
เลยก็ตาม 

ระดับที่ 4 : แสดงสมรรถนะระดับที่ 3 และอธิบาย
ขอมูล หรือสถานการณท่ีมีความยุงยากซับซอนใหเขาใจไดงาย 

• สามารถอธิบายความคิด หรือสถานการณที่ซับซอนให
งายและสามารถเขาใจได 

• สามารถสังเคราะหขอมูล สรุปแนวคิด ทฤษฎี องคความรู 
ที่ซับซอนใหเขาใจไดโดยงายและเปนประโยชนตองาน 

ระดับที่ 5 : แสดงสมรรถนะระดับที่ 4 และคิดริเริ่ม 
สรางสรรคองคความรูใหม 

• ริเริ่ม สรางสรรค ประดิษฐคิดคน รวมถึงสามารถนําเสนอ
รูปแบบ วิธีการหรือองคความรูใหมซ่ึงอาจไมเคยปรากฏมากอน 

 
 

 
 

การมองภาพองครวม 
 
คําจํากัดความ 
  การคิดในเชิงสังเคราะห มองภาพองครวม โดยการจับประเด็น 
สรุปรูปแบบเชื่อมโยงหรือประยุกตแนวทางจากสถานการณ ขอมูล หรือ
ทัศนะตางๆ จนไดเปนกรอบความคิดหรือแนวคิดใหม 

ความหมาย 
  การมองภาพองครวมเปนการแสดงใหเห็นถึงความรูคิดใน
เชิงสังเคราะหหรือการรวบรวมขอมูลทั้งหลายทั้งปวง ซึ่งจะทําใหมองภาพ
ใหญหรือภาพรวมของสวนราชการขององคกร ของงาน หรือของกิจกรรม 
ไดอยางรูและเห็นทั้งกระบวนการ ปญหา อุปสรรค ทางแกไข และ
ทางเลือกที่ดีที่สุดในสถานการณขณะนั้น การมองภาพองครวมแสดงออก
โดยความสามารถที่จะจับประเด็นอันเปนสาระสําคัญ สรุปรูปแบบ เพื่อ
เชื่อมโยงภาพเล็กๆ ในแตละสวนใหเปนภาพรวม หรืออาจแสดงออก   
ในความสามารถที่จะประยุกตแนวทางจากสถานการณ ขอมูล หรือ
ประมวลทัศนะหลากหลายจนลงตัว และสามารถสรางกรอบความคิดหรือ
แนวคิดใหมจากความสามารถในการมองภาพองครวมได  

ระดับสมรรถนะ 

  ระดับที่ 0 : ไมแสดงสมรรถนะดานนี้ หรือแสดงอยาง 
ไมชัดเจน 

ระดับที่ 1 : ใชกฎพื้นฐานทั่วไป 

• ใชกฎพื้นฐาน หลักเกณฑ หรือสามัญสํานึกในการระบุ
ประเด็นปญหา หรือแกปญหาในงาน 

 

การมองภาพองครวม
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ระดับที่ 2 : แสดงสมรรถนะระดับที่ 1 และประยุกตใช
ประสบการณ 

• ระบุถึงความเชื่อมโยงของขอมูล แนวโนม และความไม
ครบถวนของขอมูลได 

• ประยุกตใชประสบการณในการระบุประเด็นปญหาหรือ
แกปญหาในงานได 

ระดับที่ 3 : แสดงสมรรถนะระดับที่ 2 และประยุกต
ทฤษฎีหรือแนวคิดซับซอน 

• ประยุกตใชทฤษฎี แนวคิดที่ซับซอน หรือแนวโนมในอดีต
ในการระบุหรือแกปญหาตามสถานการณ แมในบางกรณี แนวคิดที่
นํามาใชกับสถานการณอาจไมมีส่ิงบงบอกถึงความเกี่ยวของเชื่อมโยงกัน
เลยก็ตาม 

ระดับท่ี 4 : แสดงสมรรถนะระดับที่ 3 และอธิบาย
ขอมูล หรือสถานการณท่ีมีความยุงยากซับซอนใหเขาใจไดงาย 

• สามารถอธิบายความคิด หรือสถานการณที่ซับซอนให
งายและสามารถเขาใจได 

• สามารถสังเคราะหขอมูล สรุปแนวคิด ทฤษฎี องคความรู 
ที่ซับซอนใหเขาใจไดโดยงายและเปนประโยชนตองาน 

ระดับที่ 5 : แสดงสมรรถนะระดับที่ 4 และคิดริเริ่ม 
สรางสรรคองคความรูใหม 

• ริเริ่ม สรางสรรค ประดิษฐคิดคน รวมถึงสามารถนําเสนอ
รูปแบบ วิธีการหรือองคความรูใหมซ่ึงอาจไมเคยปรากฏมากอน 

 
 

 
 

การมองภาพองครวม 
 
คําจํากัดความ 
  การคิดในเชิงสังเคราะห มองภาพองครวม โดยการจับประเด็น 
สรุปรูปแบบเชื่อมโยงหรือประยุกตแนวทางจากสถานการณ ขอมูล หรือ
ทัศนะตางๆ จนไดเปนกรอบความคิดหรือแนวคิดใหม 

ความหมาย 
  การมองภาพองครวมเปนการแสดงใหเห็นถึงความรูคิดใน
เชิงสังเคราะหหรือการรวบรวมขอมูลทั้งหลายทั้งปวง ซึ่งจะทําใหมองภาพ
ใหญหรือภาพรวมของสวนราชการขององคกร ของงาน หรือของกิจกรรม 
ไดอยางรูและเห็นทั้งกระบวนการ ปญหา อุปสรรค ทางแกไข และ
ทางเลือกที่ดีที่สุดในสถานการณขณะนั้น การมองภาพองครวมแสดงออก
โดยความสามารถที่จะจับประเด็นอันเปนสาระสําคัญ สรุปรูปแบบ เพื่อ
เชื่อมโยงภาพเล็กๆ ในแตละสวนใหเปนภาพรวม หรืออาจแสดงออก   
ในความสามารถที่จะประยุกตแนวทางจากสถานการณ ขอมูล หรือ
ประมวลทัศนะหลากหลายจนลงตัว และสามารถสรางกรอบความคิดหรือ
แนวคิดใหมจากความสามารถในการมองภาพองครวมได  

ระดับสมรรถนะ 

  ระดับที่ 0 : ไมแสดงสมรรถนะดานนี้ หรือแสดงอยาง 
ไมชัดเจน 

ระดับที่ 1 : ใชกฎพื้นฐานทั่วไป 

• ใชกฎพื้นฐาน หลักเกณฑ หรือสามัญสํานึกในการระบุ
ประเด็นปญหา หรือแกปญหาในงาน 
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ขอมูลหรือแนวคิดที่นํามาใชในแตละสถานการณดังกลาวนั้นจะไมมีความ
เก่ียวของเชื่อมโยงกันเลยก็ตาม  
 
  ระดับที่ 4  เปนการแสดงสมรรถนะของการมองภาพ 
องครวมที่เหนือขึ้นมาจากความสามารถขั้นพื้นฐานหรือการใชสามัญ
สํานึกในการมองภาพองครวม จนถึงการใชประสบการณ การประยุกตใช 
มาสูสมรรถนะในการอธิบายถายทอดขอมูลหรือสถานการณ โดยรวม
ท่ีมีความยุงยากซับซอนใหสามารถเขาใจไดโดยงาย เปนสมรรถนะ
หรือความสามารถที่จะทําเรื่องยากใหเปนเรื่องงาย และสามารถ
สังเคราะหขอมูลที่ยุงยากเหลานั้นได ภายใตบริบทของการอธิบาย
ถายทอดดังกลาว สมรรถนะหรือศักยภาพในระดับนี้ หมายรวมถึง
ความสามารถที่จะตองสรุปแนวคิด ทฤษฎี องคความรู ที่ยุงยากซับซอน
เหลานั้นใหเขาใจไดโดยงาย ทั้งนี้ เพื่อใหเกิดประโยชนแกงาน โดยการ
มองภาพในองครวมดังกลาว  
 
  ระดับที่ 5  ถือเปนบทสรุปของการแสดงออกซึ่งสมรรถนะ 
ในการมองภาพองครวม  อันจะประเมินถึงความสามารถในการ 
คิด ริเริ่ม และสรางสรรครวมทั้งการประดิษฐคิดคนองคความรูใหม
แลวสามารถนําเสนอรูปแบบ วิธีการ หรือองคความรูใหม ซ่ึงอาจจะ 
ยังไมเคยปรากฏมากอน และโดยจะตองถึงพรอมดวยประสบการณ 
แนวคิดทฤษฎี และความสามารถในการอธิบายอยางเปนรูปธรรม      
ในที่สุด  

 
 

 
 

คําอธิบายระดับสมรรถนะ 

ระดับที่ 1  เปนการประเมินสมรรถนะโดยใชกฎพ้ืนฐาน
ท่ัวไปในการมองภาพองครวมของงานหรือของกิจกรรมใดกิจกรรมหนึ่ง 
หรือใชหลักเกณฑเบ้ืองตนที่มีความไมยุงยากซับซอนในการระบุประเด็น
ปญหา หรือในการแกปญหาในงาน โดยที่ระดับนี้เปนระดับเบ้ืองตน 
สมรรถนะในการมองภาพองครวมในระดับนี้อาจเกิดจากการใชสามัญ
สํานึกของผูรับการประเมินได  
 
  ระดับที่ 2  เปนระดับที่ตองอาศัยประสบการณเพิ่มขึ้น 
จากระดับที่ 1 เปนระดับที่ตองประยุกตการใชประสบการณโดยอาศัย
ประสบการณในงานของผูรับการประเมินในการระบุถึงความเชื่อมโยง
สัมพันธกันของขอมูลที่มีอยู แนวโนมที่จะพึงเปนไปในงานจากขอมูล 
ที่ไดรับ ประสบการณที่เปนปจจัยในการประเมินสมรรถนะระดับนี้  
จึงเปนประสบการณ ท่ีตองสามารถระบุ ถึงความไมครบถวน        
ของขอมูลเพื่อที่จะเติมเต็มใหครบถวนได นอกจากนี้ประสบการณ
ดังกลาวจึงตองสามารถนํามาประยุกตใชในการระบุประเด็นของ
ปญหาที่เกิดขึ้นได และตองสามารถนํามาใชในการแกปญหาดังกลาว
ไดดวย  
 
  ระดับที่ 3  เปนสมรรถนะที่เพิ่มขึ้นจากการประยุกตใช
ประสบการณในระดับที่ผานมา เปนการเพิ่มความรูความสามารถในการ
มองภาพองครวมโดยจะตองประยุกตใชทฤษฎีหรือแนวคิดที่ซับซอน 
ในการคิดเชิงสังเคราะหสมรรถนะหรือความสามารถที่จะตองแสดงให
ปรากฏในระดับนี้ รวมถึงการประยุกตใชขอมูลหรือแนวโนมในอดีต  
เพื่ อ ร ะบุ ห รื อ เพื่ อ แก ปญหาที่ เ กิ ด ขึ้ น ในแต ล ะสถานการณ ไ ด            
ความสามารถในการมองภาพองครวมระดับนี้ จึงเปนความสามารถ     
ในเชิงประยุกตหลายรูปแบบที่จะมองภาพองครวมใหชัดเจนได ถึงแมวา



คูมือสมรรถนะเฉพาะตามลักษณะงานที่ปฏิบัติ
โครงการศึกษาขอมูลและพัฒนาองคความรูเพื่อรองรับการกําหนดตําแหนงในสวนราชการ

15

คูมือสมรรถนะเฉพาะตามลักษณะงานที่ปฏิบัติ
โครงการศึกษาขอมูลและพัฒนาองคความรูเพื่อรองรับการกําหนดตําแหนงในสวนราชการ

1515

 
 

 
 

ขอมูลหรือแนวคิดที่นํามาใชในแตละสถานการณดังกลาวนั้นจะไมมีความ
เก่ียวของเชื่อมโยงกันเลยก็ตาม  
 
  ระดับที่ 4  เปนการแสดงสมรรถนะของการมองภาพ 
องครวมที่เหนือขึ้นมาจากความสามารถขั้นพื้นฐานหรือการใชสามัญ
สํานึกในการมองภาพองครวม จนถึงการใชประสบการณ การประยุกตใช 
มาสูสมรรถนะในการอธิบายถายทอดขอมูลหรือสถานการณ โดยรวม
ท่ีมีความยุงยากซับซอนใหสามารถเขาใจไดโดยงาย เปนสมรรถนะ
หรือความสามารถที่จะทําเรื่องยากใหเปนเรื่องงาย และสามารถ
สังเคราะหขอมูลที่ยุงยากเหลานั้นได ภายใตบริบทของการอธิบาย
ถายทอดดังกลาว สมรรถนะหรือศักยภาพในระดับนี้ หมายรวมถึง
ความสามารถที่จะตองสรุปแนวคิด ทฤษฎี องคความรู ที่ยุงยากซับซอน
เหลานั้นใหเขาใจไดโดยงาย ทั้งนี้ เพื่อใหเกิดประโยชนแกงาน โดยการ
มองภาพในองครวมดังกลาว  
 
  ระดับที่ 5  ถือเปนบทสรุปของการแสดงออกซึ่งสมรรถนะ 
ในการมองภาพองครวม  อันจะประเมินถึงความสามารถในการ 
คิด ริเริ่ม และสรางสรรครวมทั้งการประดิษฐคิดคนองคความรูใหม
แลวสามารถนําเสนอรูปแบบ วิธีการ หรือองคความรูใหม ซ่ึงอาจจะ 
ยังไมเคยปรากฏมากอน และโดยจะตองถึงพรอมดวยประสบการณ 
แนวคิดทฤษฎี และความสามารถในการอธิบายอยางเปนรูปธรรม      
ในที่สุด  

 
 

 
 

คําอธิบายระดับสมรรถนะ 

ระดับที่ 1  เปนการประเมินสมรรถนะโดยใชกฎพื้นฐาน
ท่ัวไปในการมองภาพองครวมของงานหรือของกิจกรรมใดกิจกรรมหนึ่ง 
หรือใชหลักเกณฑเบื้องตนที่มีความไมยุงยากซับซอนในการระบุประเด็น
ปญหา หรือในการแกปญหาในงาน โดยที่ระดับนี้เปนระดับเบื้องตน 
สมรรถนะในการมองภาพองครวมในระดับนี้อาจเกิดจากการใชสามัญ
สํานึกของผูรับการประเมินได  
 
  ระดับที่ 2  เปนระดับที่ตองอาศัยประสบการณเพิ่มขึ้น 
จากระดับที่ 1 เปนระดับที่ตองประยุกตการใชประสบการณโดยอาศัย
ประสบการณในงานของผูรับการประเมินในการระบุถึงความเชื่อมโยง
สัมพันธกันของขอมูลที่มีอยู แนวโนมที่จะพึงเปนไปในงานจากขอมูล 
ที่ไดรับ ประสบการณที่เปนปจจัยในการประเมินสมรรถนะระดับนี้  
จึงเปนประสบการณ ท่ีตองสามารถระบุ ถึงความไมครบถวน        
ของขอมูลเพื่อที่จะเติมเต็มใหครบถวนได นอกจากนี้ประสบการณ
ดังกลาวจึงตองสามารถนํามาประยุกตใชในการระบุประเด็นของ
ปญหาที่เกิดขึ้นได และตองสามารถนํามาใชในการแกปญหาดังกลาว
ไดดวย  
 
  ระดับที่ 3  เปนสมรรถนะที่เพิ่มขึ้นจากการประยุกตใช
ประสบการณในระดับที่ผานมา เปนการเพิ่มความรูความสามารถในการ
มองภาพองครวมโดยจะตองประยุกตใชทฤษฎีหรือแนวคิดที่ซับซอน 
ในการคิดเชิงสังเคราะหสมรรถนะหรือความสามารถที่จะตองแสดงให
ปรากฏในระดับนี้ รวมถึงการประยุกตใชขอมูลหรือแนวโนมในอดีต  
เพื่ อ ร ะบุ ห รื อ เพื่ อ แก ปญหาที่ เ กิ ด ขึ้ น ในแต ล ะสถานการณ ไ ด            
ความสามารถในการมองภาพองครวมระดับนี้ จึงเปนความสามารถ     
ในเชิงประยุกตหลายรูปแบบที่จะมองภาพองครวมใหชัดเจนได ถึงแมวา
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ระดับที่ 2 : แสดงสมรรถนะระดับที่ 1 และสอนหรือให
คําแนะนําเพื่อพัฒนาใหผูอื่นมีศักยภาพหรือมีสุขภาวะทั้งทางปญญา 
รางกาย จิตใจหรือทัศนคติที่ดี 

•  สาธ ิต  หร ือ ให คําแนะนํา เกี ่ย วก ับการปฏ ิบ ัต ิตน     
เพื่อพัฒนาศักยภาพ สุขภาวะหรือทัศนคติที่ดีอยางยั่งยืน 

•  มุ งมั ่นที ่จะสนับสนุน  โดยชี ้แนะแหลงขอมูล  หรือ
ทรัพยากรที่จําเปนตอการพัฒนาของผูอ่ืน 

ระดับที่ 3 : แสดงสมรรถนะที่ 2 และใสใจในการ      
ใหเหตุผลประกอบการแนะนํา หรือมีสวนสนับสนุนในการพัฒนา
ผูอื่น 

•  ใหแนวทางพรอมทั้งอธิบายเหตุผลประกอบ เพื่อใหผูอ่ืน
มั่นใจวาสามารถพัฒนาศักยภาพสุขภาวะหรือทัศนคติที่ดีอยางยั่งยืนได 

• สงเสริมใหมีการแลกเปลี่ยนการเรียนรูหรือประสบการณ 
เพื่อใหผูอ่ืนมีโอกาสไดถายทอดและเรียนรูวิธีการพัฒนาศักยภาพหรือ
เสริมสรางสุขภาวะหรือทัศนคติที่ดีอยางยั่งยืน 

•  สนับสนุนดวยอุปกรณ เครื ่อ งมือ  หรือว ิธ ีการใน
ภาคปฏิบัติเพื่อใหผูอ่ืนมั่นใจวาตนสามารถพัฒนาศักยภาพ สุขภาวะหรือ
ทัศนคติที่ดีอยางยั่งยืนและมีประสิทธิภาพสูงสุดได 

ระดับที่ 4 : แสดงสมรรถนะระดับที่ 3 และติดตามและ
ใหคําติชมเพื่อสงเสริมการพัฒนาอยางตอเนื่อง 

• ติดตามผลการพัฒนาของผูอื่นรวมทั้งใหคําติชมที่จะ
สงเสริมใหเกิดการพัฒนาอยางตอเนื่อง 

•  ใหคําแนะนําที ่เหมาะสมกับลักษณะเฉพาะ  เพื ่อ
พัฒนาศักยภาพ สุขภาวะหรือทัศนคติที่ดีของแตละบุคคล 

 
 

 
 

การใสใจและพัฒนาผูอื่น 
 
คําจํากัดความ 
  การใสใจและพัฒนาผู อ่ืน คือ ความใสใจและตั้งใจที่จะ
สงเสริม ปรับปรุงและพัฒนาใหผูอ่ืนมีศักยภาพ หรือมีสุขภาวะทั้งทาง
ปญญา รางกาย จิตใจ และทัศนคติที่ดีอยางยั่งยืนเกินกวากรอบของการ
ปฏิบัติหนาที่ 

ความหมาย 
  การใส ใจและพัฒนาผู อ่ืนถือ หมายถึง ความสามารถใน           
การปฏิบัติตอผูอ่ืน ซ่ึงจะปรากฏออกมาในลักษณะของความเอาใจใสหรือ
ความมุงมั่นตั้งใจที่จะสงเสริม ที่จะปรับปรุงและพัฒนาผูอ่ืน ใหมีความรู 
ความสามารถ ความชํานาญ อันเปนศักยภาพโดยรวมของผูนั้น รวมทั้ง
ความมุงมั่นตั้งใจที่จะใหผูอ่ืนนั้นมีสุขภาวะทั้งทางปญญา รางกาย จิตใจ 
และทัศนคติที่ดีอยางยั่งยืน ทั้งนี้ การประเมินสมรรถนะในหัวขอนี้จะ
ประเมินถึงการทําหนาที่ในการปฏิบัติตอผูอ่ืนอยางเอาใจใสจนอาจกลาว
ไดวาเกินกวากรอบของการปฏิบัติหนาที่ตามกฎหมายหรือเกินกวา
ภาระหนาที่ที่ไดรับมอบหมาย 

ระดับสมรรถนะ 
  ระดับที่ 0 : ไมแสดงสมรรถนะดานนี้ หรือแสดงอยาง 
ไมชัดเจน 

ระดับที่ 1 : ใสใจและใหความสําคัญในการสงเสริมและ
พัฒนาผูอื่น 

• สนับสนุนใหผู อื ่นพัฒนาศักยภาพหรือสุขภาวะทั ้ง
ทางปญญา รางกาย จิตใจที่ดี 

• แสดงความเชื่อมั่นวาผูอ่ืนมีศักยภาพที่จะพัฒนาตนเองให
ดียิ่งขึ้นได 

การใสใจและพัฒนาผูอื่น



คูมือสมรรถนะเฉพาะตามลักษณะงานที่ปฏิบัติ
โครงการศึกษาขอมูลและพัฒนาองคความรูเพื่อรองรับการกําหนดตําแหนงในสวนราชการ
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คูมือสมรรถนะเฉพาะตามลักษณะงานที่ปฏิบัติ
โครงการศึกษาขอมูลและพัฒนาองคความรูเพื่อรองรับการกําหนดตําแหนงในสวนราชการ
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ระดับที่ 2 : แสดงสมรรถนะระดับที่ 1 และสอนหรือให
คําแนะนําเพื่อพัฒนาใหผูอื่นมีศักยภาพหรือมีสุขภาวะทั้งทางปญญา 
รางกาย จิตใจหรือทัศนคติท่ีดี 

•  สาธ ิต  หร ือ ให คําแนะนํา เกี ่ย วก ับการปฏ ิบ ัต ิตน     
เพื่อพัฒนาศักยภาพ สุขภาวะหรือทัศนคติที่ดีอยางยั่งยืน 

•  มุ งมั ่นที ่จะสนับสนุน  โดยชี ้แนะแหลงขอมูล  หรือ
ทรัพยากรที่จําเปนตอการพัฒนาของผูอ่ืน 

ระดับที่ 3 : แสดงสมรรถนะที่ 2 และใสใจในการ      
ใหเหตุผลประกอบการแนะนํา หรือมีสวนสนับสนุนในการพัฒนา
ผูอื่น 

•  ใหแนวทางพรอมทั้งอธิบายเหตุผลประกอบ เพื่อใหผูอ่ืน
มั่นใจวาสามารถพัฒนาศักยภาพสุขภาวะหรือทัศนคติที่ดีอยางยั่งยืนได 

• สงเสริมใหมีการแลกเปลี่ยนการเรียนรูหรือประสบการณ 
เพื่อใหผูอ่ืนมีโอกาสไดถายทอดและเรียนรูวิธีการพัฒนาศักยภาพหรือ
เสริมสรางสุขภาวะหรือทัศนคติที่ดีอยางยั่งยืน 

•  สนับสนุนดวยอุปกรณ เครื ่อ งมือ  หรือว ิธ ีการใน
ภาคปฏิบัติเพื่อใหผูอ่ืนมั่นใจวาตนสามารถพัฒนาศักยภาพ สุขภาวะหรือ
ทัศนคติที่ดีอยางยั่งยืนและมีประสิทธิภาพสูงสุดได 

ระดับที่ 4 : แสดงสมรรถนะระดับที่ 3 และติดตามและ
ใหคําติชมเพื่อสงเสริมการพัฒนาอยางตอเนื่อง 

• ติดตามผลการพัฒนาของผูอื่นรวมทั้งใหคําติชมที่จะ
สงเสริมใหเกิดการพัฒนาอยางตอเนื่อง 

•  ใหคําแนะนําที ่เหมาะสมกับลักษณะเฉพาะ  เพื ่อ
พัฒนาศักยภาพ สุขภาวะหรือทัศนคติที่ดีของแตละบุคคล 

 
 

 
 

การใสใจและพัฒนาผูอื่น 
 
คําจํากัดความ 
  การใสใจและพัฒนาผู อ่ืน คือ ความใสใจและตั้งใจที่จะ
สงเสริม ปรับปรุงและพัฒนาใหผูอ่ืนมีศักยภาพ หรือมีสุขภาวะทั้งทาง
ปญญา รางกาย จิตใจ และทัศนคติที่ดีอยางยั่งยืนเกินกวากรอบของการ
ปฏิบัติหนาที่ 

ความหมาย 
  การใส ใจและพัฒนาผู อ่ืนถือ หมายถึง ความสามารถใน           
การปฏิบัติตอผูอ่ืน ซ่ึงจะปรากฏออกมาในลักษณะของความเอาใจใสหรือ
ความมุงมั่นตั้งใจที่จะสงเสริม ที่จะปรับปรุงและพัฒนาผูอ่ืน ใหมีความรู 
ความสามารถ ความชํานาญ อันเปนศักยภาพโดยรวมของผูนั้น รวมทั้ง
ความมุงมั่นตั้งใจที่จะใหผูอ่ืนนั้นมีสุขภาวะทั้งทางปญญา รางกาย จิตใจ 
และทัศนคติที่ดีอยางยั่งยืน ทั้งนี้ การประเมินสมรรถนะในหัวขอนี้จะ
ประเมินถึงการทําหนาที่ในการปฏิบัติตอผูอ่ืนอยางเอาใจใสจนอาจกลาว
ไดวาเกินกวากรอบของการปฏิบัติหนาที่ตามกฎหมายหรือเกินกวา
ภาระหนาที่ที่ไดรับมอบหมาย 

ระดับสมรรถนะ 
  ระดับที่ 0 : ไมแสดงสมรรถนะดานนี้ หรือแสดงอยาง 
ไมชัดเจน 

ระดับท่ี 1 : ใสใจและใหความสําคัญในการสงเสริมและ
พัฒนาผูอื่น 

• สนับสนุนใหผู อื ่นพัฒนาศักยภาพหรือสุขภาวะทั ้ง
ทางปญญา รางกาย จิตใจที่ดี 

• แสดงความเชื่อมั่นวาผูอ่ืนมีศักยภาพที่จะพัฒนาตนเองให
ดียิ่งขึ้นได 
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ในรูปของการที่ใหความเอาใจใสมุงมั่นที่จะสนับสนุนใหเกิดการพัฒนา 
ทั้งนี้ โดยการชี้แนะแหลงขอมูลที่ถูกตอง หรือชี้แนะแหลงทรัพยากร 
ที่จําเปนในการพัฒนา เพื่อประโยชนของผูอ่ืนดังกลาว  
 
  ระดับที่ 3  เปนระดับที่แสดงความตางของการใสใจและ
พัฒนาผูอ่ืนที่เห็นไดชัดเจน กลาวคือ สมรรถนะในระดับนี้จะปรากฏในรูป
ของการใสใจการใหเหตุผลประกอบคําแนะนําที่ระบุในระดับที่ 2 ดวย  
ซ่ึงไดแก การแนะนํา ใหแนวทาง พรอมทั้งอธิบายเหตุผลประกอบ
คําแนะนําอยางถูกตอง ทั้งนี้ เพื่อใหผูที่ไดรับคําแนะนํามั่นใจวาจะ
สามารถพัฒนาศักยภาพของตนเองในดานตางๆ อยางยั่ งยืนได 
กระบวนการใสใจและพัฒนาผูอ่ืนอีกรูปแบบหนึ่งคือการสงเสริมใหมี 
การแลกเปลี่ยนความรู  หรือประสบการณ  เพื่อใหการถายทอด         
องคความรูระหวางกันในวงกวาง การประเมินสมรรถนะในระดับนี้ 
สามารถประเมินไดจากการสนับสนุนดวยอุปกรณ เครื่องมือ หรือวิธีการ
ในภาคปฏิบัติ เพื่อใหผูที่ไดรับการสนับสนุนมั่นใจวาตนเองสามารถ
พัฒนาศักยภาพ สุขภาวะ หรือทัศนคติที่ดีอยางยั่งยืนและมีประสิทธิภาพ
สูงสุดได 
 
  ระดับที่ 4  เปนระดับที่มีความตอเนื่องจากระดับที่ 3  
อยางชัดเจน ทั้งนี้ เพราะสมรรถนะในระดับนี้จะประเมินจากพฤติกรรม 
ในการติดตามผลการพัฒนาที่ไดดําเนินการมาแลวในแตละระดับ 
จากนั้น จะตองสามารถใหคําวิจารณติชมเพื่อสงเสริมใหเกิดการ
พัฒนาอยางตอเนื่องตอไป รวมทั้งการใหคําแนะนําที่เหมาะสมกับ
ลักษณะของผูรับคําแนะนําโดยเฉพาะเจาะจงเปนรายบุคคลดวย ซ่ึงจะ
เปนการพัฒนาศักยภาพ สุขภาวะ หรือทัศนคติที่ดีของแตละบุคคลซึ่งมี
ความตางระหวางกัน  
 

 
 

 
 

ระดับที่ 5 : แสดงสมรรถนะระดับที่ 4 และมุงเนน   
การพัฒนาจากรากของปญหา หรือความตองการที่แทจริง 

• พยายามทําความเขาใจปญหาหรือความตองการที่แทจริง
ของผูอ่ืน เพื่อใหสามารถจัดทําแนวทางในการพัฒนาศักยภาพ สุขภาวะ 
หรือทัศนคติที่ดีอยางยั่งยืนได 

• คนควา สรางสรรควิธีการใหมๆ ในการพัฒนาศักยภาพ 
สุขภาวะหรือทัศนคติที่ดี ซ่ึงตรงกับปญหาหรือความตองการที่แทจริงของ
ผูอ่ืน 

คําอธิบายระดับสมรรถนะ 
  ระดับที่ 1  ถือเปนระดับพื้นฐานที่มีคําอธิบายตรงตาม
หัวขอที่ระบุถึงความใสใจผูอื่น อาจจะมีถอยคําขยายเพิ่มขึ้นประการหนึ่ง
คือ การใหความสําคัญในการสงเสริมและพัฒนาผูอื่น ซ่ึงการให
ความสําคัญกับงานหรือกิจกรรมนี้ จะประเมินถึงสมรรถนะของผูรับการ
ประเมินดวยวาไดเอาใจใสและพัฒนาสมาชิกในกลุมหรือผูใตบังคับบัญชา
โดยการใหความสําคัญกับภาระหนาที่นี้อยางจริงจังเพียงใด ดวยการใสใจ
ในระดับที่ 1 นี้ รวมถึงการสนับสนุนใหผูอ่ืนพัฒนาศักยภาพหรือสุขภาวะ 
ทั้งทางปญญา รางกายและจิตใจ สวนหนึ่ง และ หมายถึง การแสดงความ
เชื่อมั่นวาสมาชิกในกลุมหรือผู ใตบังคับบัญชามีศักยภาพเพียงพอ 
ที่จะพัฒนาตนเองใหดีขึ้นดวยอีกสวนหนึ่ง  
 
  ระดับที่ 2  สมรรถนะในหัวขอการใสใจและพัฒนาผู อ่ืน 
ในระดับนี้ จะปรากฏเปนรูปธรรมขึ้นดวยการสอน หรือแนะนําเพื่อ
พัฒนาผูอื่น ซ่ึงอาจหมายถึงสมาชิกในกลุมหรือผูใตบังคับบัญชา เพื่อให
ผู อ่ืนเหลานั้นมีศักยภาพ มีสุขภาวะทั้งทางปญญา รางกายและจิตใจ  
หรือทัศนคติที่ดี การสอนหรือการแนะนําดังกลาวอาจกระทําในรูปของ
การสาธิต การทําตัวเปนตนแบบเพื่อใหเกิดการซึมซับหรือทําตามแบบ 
ลักษณะอีกประการหนึ่งของการใสใจและพัฒนาผูอ่ืน อาจแสดงออก 
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ในรูปของการที่ใหความเอาใจใสมุงมั่นที่จะสนับสนุนใหเกิดการพัฒนา 
ทั้งนี้ โดยการชี้แนะแหลงขอมูลที่ถูกตอง หรือชี้แนะแหลงทรัพยากร 
ที่จําเปนในการพัฒนา เพื่อประโยชนของผูอ่ืนดังกลาว  
 
  ระดับที่ 3  เปนระดับที่แสดงความตางของการใสใจและ
พัฒนาผูอ่ืนที่เห็นไดชัดเจน กลาวคือ สมรรถนะในระดับนี้จะปรากฏในรูป
ของการใสใจการใหเหตุผลประกอบคําแนะนําที่ระบุในระดับที่ 2 ดวย  
ซ่ึงไดแก การแนะนํา ใหแนวทาง พรอมทั้งอธิบายเหตุผลประกอบ
คําแนะนําอยางถูกตอง ทั้งนี้ เพื่อใหผูที่ไดรับคําแนะนํามั่นใจวาจะ
สามารถพัฒนาศักยภาพของตนเองในดานตางๆ อยางยั่ งยืนได 
กระบวนการใสใจและพัฒนาผูอ่ืนอีกรูปแบบหนึ่งคือการสงเสริมใหมี 
การแลกเปลี่ยนความรู  หรือประสบการณ  เพื่อใหการถายทอด         
องคความรูระหวางกันในวงกวาง การประเมินสมรรถนะในระดับนี้ 
สามารถประเมินไดจากการสนับสนุนดวยอุปกรณ เครื่องมือ หรือวิธีการ
ในภาคปฏิบัติ เพื่อใหผูที่ไดรับการสนับสนุนมั่นใจวาตนเองสามารถ
พัฒนาศักยภาพ สุขภาวะ หรือทัศนคติที่ดีอยางยั่งยืนและมีประสิทธิภาพ
สูงสุดได 
 
  ระดับที่ 4  เปนระดับที่มีความตอเนื่องจากระดับที่ 3  
อยางชัดเจน ทั้งนี้ เพราะสมรรถนะในระดับนี้จะประเมินจากพฤติกรรม 
ในการติดตามผลการพัฒนาที่ไดดําเนินการมาแลวในแตละระดับ 
จากนั้น จะตองสามารถใหคําวิจารณติชมเพื่อสงเสริมใหเกิดการ
พัฒนาอยางตอเนื่องตอไป รวมทั้งการใหคําแนะนําที่เหมาะสมกับ
ลักษณะของผูรับคําแนะนําโดยเฉพาะเจาะจงเปนรายบุคคลดวย ซ่ึงจะ
เปนการพัฒนาศักยภาพ สุขภาวะ หรือทัศนคติที่ดีของแตละบุคคลซึ่งมี
ความตางระหวางกัน  
 

 
 

 
 

ระดับที่ 5 : แสดงสมรรถนะระดับท่ี 4 และมุงเนน   
การพัฒนาจากรากของปญหา หรือความตองการที่แทจริง 

• พยายามทําความเขาใจปญหาหรือความตองการที่แทจริง
ของผูอ่ืน เพื่อใหสามารถจัดทําแนวทางในการพัฒนาศักยภาพ สุขภาวะ 
หรือทัศนคติที่ดีอยางยั่งยืนได 

• คนควา สรางสรรควิธีการใหมๆ ในการพัฒนาศักยภาพ 
สุขภาวะหรือทัศนคติที่ดี ซ่ึงตรงกับปญหาหรือความตองการที่แทจริงของ
ผูอ่ืน 

คําอธิบายระดับสมรรถนะ 
  ระดับที่ 1  ถือเปนระดับพื้นฐานที่มีคําอธิบายตรงตาม
หัวขอที่ระบุถึงความใสใจผูอื่น อาจจะมีถอยคําขยายเพิ่มขึ้นประการหนึ่ง
คือ การใหความสําคัญในการสงเสริมและพัฒนาผูอื่น ซ่ึงการให
ความสําคัญกับงานหรือกิจกรรมนี้ จะประเมินถึงสมรรถนะของผูรับการ
ประเมินดวยวาไดเอาใจใสและพัฒนาสมาชิกในกลุมหรือผูใตบังคับบัญชา
โดยการใหความสําคัญกับภาระหนาที่นี้อยางจริงจังเพียงใด ดวยการใสใจ
ในระดับที่ 1 นี้ รวมถึงการสนับสนุนใหผูอ่ืนพัฒนาศักยภาพหรือสุขภาวะ 
ทั้งทางปญญา รางกายและจิตใจ สวนหนึ่ง และ หมายถึง การแสดงความ
เชื่อมั่นวาสมาชิกในกลุมหรือผู ใตบังคับบัญชามีศักยภาพเพียงพอ 
ที่จะพัฒนาตนเองใหดีขึ้นดวยอีกสวนหนึ่ง  
 
  ระดับที่ 2  สมรรถนะในหัวขอการใสใจและพัฒนาผู อ่ืน 
ในระดับนี้ จะปรากฏเปนรูปธรรมขึ้นดวยการสอน หรือแนะนําเพื่อ
พัฒนาผูอื่น ซ่ึงอาจหมายถึงสมาชิกในกลุมหรือผูใตบังคับบัญชา เพื่อให
ผู อ่ืนเหลานั้นมีศักยภาพ มีสุขภาวะทั้งทางปญญา รางกายและจิตใจ  
หรือทัศนคติที่ดี การสอนหรือการแนะนําดังกลาวอาจกระทําในรูปของ
การสาธิต การทําตัวเปนตนแบบเพื่อใหเกิดการซึมซับหรือทําตามแบบ 
ลักษณะอีกประการหนึ่งของการใสใจและพัฒนาผูอ่ืน อาจแสดงออก 
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การสั่งการตามอาํนาจหนาที ่
 
คําจํากัดความ 
  การสั่งการตามอํานาจหนาที่ คือ การกํากับดูแลใหผู อ่ืน
ปฏิบัติตามมาตรฐาน กฎ ระเบียบ ขอบังคับ โดยอาศัยอํานาจตาม
กฎหมาย หรือตามตําแหนงหนาที่ การกํากับดูแลนี้ หมายรวมถึง      
การออกคําสั่งโดยปกติทั่วไปจนถึงการใชอํานาจตามกฎหมายกับผูฝาฝน 

ความหมาย 
  การสั่งการตามอํานาจหนาที่ หมายถึง การแสดงสมรรถนะ
ในดานการกํากับดูแลใหผูอ่ืนปฏิบัติตามมาตรฐานของบทบัญญัติในทาง
กฎหมาย ตามกฎ ระเบียบ ขอบังคับ หรือแนวทางปฏิบัติที่มีอยู โดย     
ผูกํากับดูแลเปนผูใชอํานาจตามตําแหนงหนาที่ หรืออํานาจตามกฎหมาย 
การกํากับดูแลในหัวขอนี้ หมายรวมถึงการใชอํานาจออกคําสั่งหรือสั่งการ
โดยปกติทั่วไป และการใชอํานาจตามกฎหมายที่จะดําเนินการอยางหนึ่ง
อยางใดกับผูฝาฝนมาตรฐานทางกฎระเบียบดังกลาวมาแลวดวย  

ระดับสมรรถนะ 

  ระดับที่ 0 : ไมแสดงสมรรถนะดานนี้ หรือแสดงอยาง 
ไมชัดเจน 

ระดับที่ 1 : ส่ังใหกระทําการใด ๆ ตามมาตรฐาน กฎ 
ระเบียบ ขอบังคับ 

•  ส่ังใหกระทําการใด ๆ ตามมาตรฐาน กฎ ระเบียบ 
ขอบังคับ 

• มอบหมายงานในรายละเอียดบางสวนใหผูอ่ืนดําเนินการ
แทนได เพื่อใหตนเองปฏิบัติงานตามตําแหนงหนาที่ไดมากขึ้น 
 

 
 

 
 

  ระดับที่ 5  เปนระดับที่มุงเนนการพัฒนาจากรากเหงา
ของปญหา หรือความตองการท่ีแทจริง สมรรถนะในระดับนี้จึงตอง
ประเมินจากความพยายามที่จะทําความเขาใจปญหา หรือความตองการ
ที่แทจริง เพื่อใหสามารถจัดทําแนวทางในการพัฒนาแตละบุคคลไดอยาง
ถูกตองตามควร นอกจากนั้น สมรรถนะในระดับนี้ยังรวมถึงการคนควา 
ทดลอง สรางสรรควิธีการใหมๆ ในการพัฒนาศักยภาพสุขภาวะ หรือ
ทัศนคติที่ดีใหตรงกับปญหาหรือความตองการที่แทจริงของผูที่จะไดรับ
การพัฒนานั้นดวย  
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การสั่งการตามอาํนาจหนาที ่
 
คําจํากัดความ 
  การสั่งการตามอํานาจหนาที่ คือ การกํากับดูแลใหผู อ่ืน
ปฏิบัติตามมาตรฐาน กฎ ระเบียบ ขอบังคับ โดยอาศัยอํานาจตาม
กฎหมาย หรือตามตําแหนงหนาที่ การกํากับดูแลนี้ หมายรวมถึง      
การออกคําสั่งโดยปกติทั่วไปจนถึงการใชอํานาจตามกฎหมายกับผูฝาฝน 

ความหมาย 
  การสั่งการตามอํานาจหนาที่ หมายถึง การแสดงสมรรถนะ
ในดานการกํากับดูแลใหผูอ่ืนปฏิบัติตามมาตรฐานของบทบัญญัติในทาง
กฎหมาย ตามกฎ ระเบียบ ขอบังคับ หรือแนวทางปฏิบัติที่มีอยู โดย     
ผูกํากับดูแลเปนผูใชอํานาจตามตําแหนงหนาที่ หรืออํานาจตามกฎหมาย 
การกํากับดูแลในหัวขอนี้ หมายรวมถึงการใชอํานาจออกคําสั่งหรือสั่งการ
โดยปกติทั่วไป และการใชอํานาจตามกฎหมายที่จะดําเนินการอยางหนึ่ง
อยางใดกับผูฝาฝนมาตรฐานทางกฎระเบียบดังกลาวมาแลวดวย  

ระดับสมรรถนะ 

  ระดับที่ 0 : ไมแสดงสมรรถนะดานนี้ หรือแสดงอยาง 
ไมชัดเจน 

ระดับท่ี 1 : ส่ังใหกระทําการใด ๆ ตามมาตรฐาน กฎ 
ระเบียบ ขอบังคับ 

•  ส่ังใหกระทําการใด ๆ ตามมาตรฐาน กฎ ระเบียบ 
ขอบังคับ 

• มอบหมายงานในรายละเอียดบางสวนใหผูอ่ืนดําเนินการ
แทนได เพื่อใหตนเองปฏิบัติงานตามตําแหนงหนาที่ไดมากขึ้น 
 

 
 

 
 

  ระดับที่ 5  เปนระดับที่มุงเนนการพัฒนาจากรากเหงา
ของปญหา หรือความตองการท่ีแทจริง สมรรถนะในระดับนี้จึงตอง
ประเมินจากความพยายามที่จะทําความเขาใจปญหา หรือความตองการ
ที่แทจริง เพื่อใหสามารถจัดทําแนวทางในการพัฒนาแตละบุคคลไดอยาง
ถูกตองตามควร นอกจากนั้น สมรรถนะในระดับนี้ยังรวมถึงการคนควา 
ทดลอง สรางสรรควิธีการใหมๆ ในการพัฒนาศักยภาพสุขภาวะ หรือ
ทัศนคติที่ดีใหตรงกับปญหาหรือความตองการที่แทจริงของผูที่จะไดรับ
การพัฒนานั้นดวย  
 
 
 
 
 
 

การสั่งการตามอํานาจหนาที่
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• ดําเนินการใหเปนไปตามกฎหมายอยางเครงครัด กรณี  
ที่มีการปฏิบัติไมเปนไปตามมาตรฐานหรือขัดตอกฎหมาย กฎ ระเบียบ 
ขอบังคับ 

คําอธิบายระดับสมรรถนะ 
  ระดับที่ 1  เปนการใชอํานาจกํากับดูแลขั้นพื้นฐานเบื้องตน
ของผูส่ังการท่ีจะสั่งใหผูท่ีอยูในการบังคับบัญชาของตนกระทําการใดๆ 
ใหถูกตองตามมาตรฐาน กฎ ระเบียบ ขอบังคับ หรือแนวทาง 
ปฏิบัติ ใด  รวมทั้ งการมอบหมายงานตามอํานาจหนาที่ ใหผู อ่ืน
ดําเนินการแทนไดในรายละเอียด เพื่อใหตนเองสามารถปฏิบัติงานตาม
ตําแหนงหนาที่ไดมากขึ้น  
 
  ระดับที่ 2  เปนระดับที่มีการใชอํานาจหนาที่ในตําแหนง
หรือตามกฎหมายของตนในระดับที่เหนือกวาการสั่ง หรือการมอบหมาย
งานตามมาตรฐานที่กําหนดไว มาสูระดับที่ใชอํานาจกําหนดขอบเขต 
เปนขอจํากัดในการกระทําการใดๆ เชน การปฏิเสธคําขอของผูอ่ืน ใน
กรณีที่พิจารณาเห็นวาไมสมเหตุสมผล หรือไมเปนไปตามกฎระเบียบ
ขอบังคับที่มีอยู หรือใชอํานาจหนาที่ กําหนดแนวทางปฏิบัติหนาที่
ราชการขึ้นใหม หรืออาจกําหนดมาตรฐานของลักษณะเชิงพฤติกรรมที่
พึงประสงคเพื่อประโยชนในการปฏิบัติหนาที่ราชการเทาที่จะมีอํานาจ
กระทําได เปนตนการสั่งการตามอํานาจหนาที่ในระดับนี้รวมถึงการสราง 
เงื่อนไขใด ๆ เพื่อใหมีการปฏิบัติตามกฎหมายหรือระเบียบไดดวย  
 
  ระดับที่ 3  เปนการใชอํานาจหนาที่ ส่ังการที่มีขอบเขต
กวางขวางขึ้น ดวยการสั่งใหปรับมาตรฐาน หรือสั่งใหมีการปรับปรุง
การปฏิบัติงานใหดีขึ้น ให สูงขึ้น หรือใหมีความแตกตางจาก
มาตรฐานเดิม  

 
 

 
 

ระดับที่ 2 : แสดงสมรรถนะระดับที่ 1 และกําหนด
ขอบเขตขอจํากัดในการกระทําการใดๆ 

•  ปฏิเสธคําขอของผูอ่ืน ที่ไมสมเหตุสมผลหรือไมเปนไป
ตามมาตรฐาน กฎ ระเบียบ ขอบังคับ 

• กําหนดลักษณะเชิงพฤติกรรมหรือแนวทางปฏิบัติหนาที่
ราชการไวเปนมาตรฐาน 

•   สรางเงื่อนไขเพื่อใหผูอ่ืนปฏิบัติตามกฎหมายหรือระเบียบ 

ระดับที่ 3 : แสดงสมรรถนะระดับที่ 2 และสั่งใหปรับ
มาตรฐาน หรือปรับปรุงการปฏิบัติงานใหดีขึ้น 

• กําหนดมาตรฐานในการปฏิบัติงาน ใหแตกตาง หรือ
สูงขึ้น 

• ส่ังใหปรับปรุงการปฏิบัติงานใหเปนไปตามมาตรฐาน กฎ 
ระเบียบ ขอบังคับ 

ระดับที่ 4 : แสดงสมรรถนะระดับที่ 3 และติดตาม
ควบคุมใหปฏิบัติตามมาตรฐาน กฎ ระเบียบ ขอบังคับ 

• ติดตาม ควบคุม ตรวจสอบหนวยงานภายใตการกํากับ
ดูแลใหปฏิบัติตามมาตรฐาน กฎระเบียบ ขอบังคับ 

• เตือนใหทราบลวงหนาอยางชัดเจนถึงผลที่จะเกิดขึ้นจาก
การไมปฏิบัติตามมาตรฐาน กฎ ระเบียบ ขอบังคับ 

ระดับที่ 5 : แสดงสมรรถนะระดับที่ 4 และดําเนินการ
ในกรณีท่ีมีการปฏิบัติไมเปนไปตามมาตรฐาน หรือขัดตอกฎหมาย 
กฎ ระเบียบ ขอบังคับ 

•  ใชวิธีเผชิญหนาอยางเปดเผยตรงไปตรงมาในกรณีที่มี
ปญหา หรือมีการปฏิบัติที่ไมเปนไปตามมาตรฐาน หรือขัดตอกฎหมาย 
กฎ ระเบียบ ขอบังคับ 
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• ดําเนินการใหเปนไปตามกฎหมายอยางเครงครัด กรณี  
ที่มีการปฏิบัติไมเปนไปตามมาตรฐานหรือขัดตอกฎหมาย กฎ ระเบียบ 
ขอบังคับ 

คําอธิบายระดับสมรรถนะ 
  ระดับที่ 1  เปนการใชอํานาจกํากับดูแลขั้นพื้นฐานเบื้องตน
ของผูส่ังการท่ีจะสั่งใหผูท่ีอยูในการบังคับบัญชาของตนกระทําการใดๆ 
ใหถูกตองตามมาตรฐาน กฎ ระเบียบ ขอบังคับ หรือแนวทาง 
ปฏิบัติ ใด  รวมทั้ งการมอบหมายงานตามอํานาจหนาที่ ใหผู อ่ืน
ดําเนินการแทนไดในรายละเอียด เพื่อใหตนเองสามารถปฏิบัติงานตาม
ตําแหนงหนาที่ไดมากขึ้น  
 
  ระดับที่ 2  เปนระดับที่มีการใชอํานาจหนาที่ในตําแหนง
หรือตามกฎหมายของตนในระดับที่เหนือกวาการสั่ง หรือการมอบหมาย
งานตามมาตรฐานที่กําหนดไว มาสูระดับที่ใชอํานาจกําหนดขอบเขต 
เปนขอจํากัดในการกระทําการใดๆ เชน การปฏิเสธคําขอของผูอ่ืน ใน
กรณีที่พิจารณาเห็นวาไมสมเหตุสมผล หรือไมเปนไปตามกฎระเบียบ
ขอบังคับที่มีอยู หรือใชอํานาจหนาที่ กําหนดแนวทางปฏิบัติหนาที่
ราชการขึ้นใหม หรืออาจกําหนดมาตรฐานของลักษณะเชิงพฤติกรรมที่
พึงประสงคเพื่อประโยชนในการปฏิบัติหนาที่ราชการเทาที่จะมีอํานาจ
กระทําได เปนตนการสั่งการตามอํานาจหนาที่ในระดับนี้รวมถึงการสราง 
เงื่อนไขใด ๆ เพื่อใหมีการปฏิบัติตามกฎหมายหรือระเบียบไดดวย  
 
  ระดับที่ 3  เปนการใชอํานาจหนาที่ ส่ังการที่มีขอบเขต
กวางขวางขึ้น ดวยการสั่งใหปรับมาตรฐาน หรือสั่งใหมีการปรับปรุง
การปฏิบัติงานใหดีขึ้น ให สูงขึ้น หรือใหมีความแตกตางจาก
มาตรฐานเดิม  

 
 

 
 

ระดับที่ 2 : แสดงสมรรถนะระดับที่ 1 และกําหนด
ขอบเขตขอจํากัดในการกระทําการใดๆ 

•  ปฏิเสธคําขอของผูอ่ืน ที่ไมสมเหตุสมผลหรือไมเปนไป
ตามมาตรฐาน กฎ ระเบียบ ขอบังคับ 

• กําหนดลักษณะเชิงพฤติกรรมหรือแนวทางปฏิบัติหนาที่
ราชการไวเปนมาตรฐาน 

•   สรางเงื่อนไขเพื่อใหผูอ่ืนปฏิบัติตามกฎหมายหรือระเบียบ 

ระดับที่ 3 : แสดงสมรรถนะระดับที่ 2 และสั่งใหปรับ
มาตรฐาน หรือปรับปรุงการปฏิบัติงานใหดีขึ้น 

• กําหนดมาตรฐานในการปฏิบัติงาน ใหแตกตาง หรือ
สูงขึ้น 

• ส่ังใหปรับปรุงการปฏิบัติงานใหเปนไปตามมาตรฐาน กฎ 
ระเบียบ ขอบังคับ 

ระดับที่ 4 : แสดงสมรรถนะระดับที่ 3 และติดตาม
ควบคุมใหปฏิบัติตามมาตรฐาน กฎ ระเบียบ ขอบังคับ 

• ติดตาม ควบคุม ตรวจสอบหนวยงานภายใตการกํากับ
ดูแลใหปฏิบัติตามมาตรฐาน กฎระเบียบ ขอบังคับ 

• เตือนใหทราบลวงหนาอยางชัดเจนถึงผลที่จะเกิดขึ้นจาก
การไมปฏิบัติตามมาตรฐาน กฎ ระเบียบ ขอบังคับ 

ระดับที่ 5 : แสดงสมรรถนะระดับที่ 4 และดําเนินการ
ในกรณีท่ีมีการปฏิบัติไมเปนไปตามมาตรฐาน หรือขัดตอกฎหมาย 
กฎ ระเบียบ ขอบังคับ 

•  ใชวิธีเผชิญหนาอยางเปดเผยตรงไปตรงมาในกรณีที่มี
ปญหา หรือมีการปฏิบัติที่ไมเปนไปตามมาตรฐาน หรือขัดตอกฎหมาย 
กฎ ระเบียบ ขอบังคับ 
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การสืบเสาะหาขอมูล 
 
คําจํากัดความ 
  การสืบเสาะหาขอมูล คือ ความใฝรูเชิงลึกที่จะแสวงหา
ขอมูลเกี่ยวกับสถานการณ ภูมิหลัง ประวัติความเปนมา ประเด็นปญหา 
หรือเรื่องราวตางๆ ที่เก่ียวของหรือจะเปนประโยชนในการปฏิบัติงาน 

ความหมาย 
  การสืบเสาะหาขอมูล หมายถึง การแสดงสมรรถนะในดาน
ของความใฝรูเชิงลึกที่จะแสวงหาขอมูลในดานตางๆ เพื่อใชประโยชน     
ในการปฏิบัติหนาที่ราชการ ขอมูลดังกลาวนั้น ไดแก ขอมูลเกี่ยวกับ
สถานการณ ภูมิหลัง ประวัติความเปนมา ประเด็นปญหา หรือเรื่องราวตาง  ๆ
การประเมินสมรรถนะในหัวขอนี้จึงเปนการประเมินถึงความสามารถ ใน
การดําเนินการสืบเสาะหาขอมูลดวยกระบวนการหรือรูปแบบตางๆ  

ระดับสมรรถนะ 

  ระดับที่ 0 : ไมแสดงสมรรถนะดานนี้ หรือแสดงอยาง 
ไมชัดเจน 

ระดับที่ 1 : หาขอมูลในเบื้องตน 

•  ใชขอมูลที่มีอยู หรือหาจากแหลงขอมูลที่มีอยูแลว 
•  ถามผูที่เก่ียวของโดยตรงเพื่อใหไดขอมูล 

ระดับที่ 2 : แสดงสมรรถนะระดับที่ 1 และสืบเสาะ
คนหาขอมูล 

•  สืบเสาะคนหาขอมูลดวยวิธีการที่มากกวาเพียงการ      
ต้ังคําถามพื้นฐาน 

 
 

 
 

มาตรฐานเดิม หรือสั่งใหปรับปรุงการปฏิบัติงานใหเปนไปตามกฎ 
ระเบียบ ขอบังคับ แนวทางปฏิบัติที่เคยกระทํามา 
 
  ระดับที่ 4  กรอบของการสั่งการตามอํานาจหนาที่จะมี
ลักษณะของการใชอํานาจในวงที่กวางขึ้น นอกเหนือจากการสั่งการ 
มอบหมาย กําหนดเงื่อนไข สรางมาตรฐาน ที่เปนสมรรถนะในระดับ 
ที่ผานมาแลวนั้น ในระดับนี้จะเปนการแสดงสมรรถนะดวยการควบคุม
ติดตามใหหนวยงานภายใตการกํากับดูแลของตนปฏิบัติตาม
มาตรฐานแหงกฎ ระเบียบ ขอบังคับ ท้ังหลายทั้งปวง อํานาจหนาที่ 
ที่มีความชัดเจนในการประเมินสมรรถนะระดับนี้ ไดแก อํานาจหนาที่   
ในการติดตามและออกคําสั่งเตือนใหทราบลวงหนาถึงผลของการ       
ไมปฏิบัติตามกฎระเบียบดังกลาวดวย  
 
  ระดับที่ 5  เปนระดับที่มีความตอเนื่องจากสมรรถนะ 
ในระดับที่ผานมาโดยตรง จากการใชอํานาจในการเตือนใหทราบ
ลวงหนาถึงผลของการไมปฏิบัติใหเปนไปตามกฎระเบียบ เปนการ
ดําเนินการแกผู ท่ีฝาฝน ไมปฏิบัติตามกฎระเบียบหรือคําเตือน
ดังกลาว สมรรถนะของการใชอํานาจในระดับนี้จะเปนไปในสองลักษณะ 
คือ ใชวิธีเผชิญหนาอยางตรงไปตรงมาในกรณีที่เกิดปญหาของการ      
ไมปฏิบัติตามกฎหมาย ระเบียบ ขอบังคับ หรือจะเลือกใชวิธีดําเนินการ
ใหเปนไปตามกฎหมายอยางเครงครัดเมื่อเกิดกรณีที่มีการฝาฝน
บทบัญญัติตางๆ ในทุกกรณี  
 
 
 
 
 



คูมือสมรรถนะเฉพาะตามลักษณะงานที่ปฏิบัติ
โครงการศึกษาขอมูลและพัฒนาองคความรูเพื่อรองรับการกําหนดตําแหนงในสวนราชการ
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คูมือสมรรถนะเฉพาะตามลักษณะงานที่ปฏิบัติ
โครงการศึกษาขอมูลและพัฒนาองคความรูเพื่อรองรับการกําหนดตําแหนงในสวนราชการ
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การสืบเสาะหาขอมูล 
 
คําจํากัดความ 
  การสืบเสาะหาขอมูล คือ ความใฝรูเชิงลึกที่จะแสวงหา
ขอมูลเกี่ยวกับสถานการณ ภูมิหลัง ประวัติความเปนมา ประเด็นปญหา 
หรือเรื่องราวตางๆ ที่เก่ียวของหรือจะเปนประโยชนในการปฏิบัติงาน 

ความหมาย 
  การสืบเสาะหาขอมูล หมายถึง การแสดงสมรรถนะในดาน
ของความใฝรูเชิงลึกที่จะแสวงหาขอมูลในดานตางๆ เพื่อใชประโยชน     
ในการปฏิบัติหนาที่ราชการ ขอมูลดังกลาวนั้น ไดแก ขอมูลเกี่ยวกับ
สถานการณ ภูมิหลัง ประวัติความเปนมา ประเด็นปญหา หรือเรื่องราวตาง  ๆ
การประเมินสมรรถนะในหัวขอนี้จึงเปนการประเมินถึงความสามารถ ใน
การดําเนินการสืบเสาะหาขอมูลดวยกระบวนการหรือรูปแบบตางๆ  

ระดับสมรรถนะ 

  ระดับที่ 0 : ไมแสดงสมรรถนะดานนี้ หรือแสดงอยาง 
ไมชัดเจน 

ระดับที่ 1 : หาขอมูลในเบื้องตน 

•  ใชขอมูลที่มีอยู หรือหาจากแหลงขอมูลที่มีอยูแลว 
•  ถามผูที่เก่ียวของโดยตรงเพื่อใหไดขอมูล 

ระดับที่ 2 : แสดงสมรรถนะระดับที่ 1 และสืบเสาะ
คนหาขอมูล 

•  สืบเสาะคนหาขอมูลดวยวิธีการที่มากกวาเพียงการ      
ต้ังคําถามพื้นฐาน 

 
 

 
 

มาตรฐานเดิม หรือสั่งใหปรับปรุงการปฏิบัติงานใหเปนไปตามกฎ 
ระเบียบ ขอบังคับ แนวทางปฏิบัติที่เคยกระทํามา 
 
  ระดับที่ 4  กรอบของการสั่งการตามอํานาจหนาที่จะมี
ลักษณะของการใชอํานาจในวงที่กวางขึ้น นอกเหนือจากการสั่งการ 
มอบหมาย กําหนดเงื่อนไข สรางมาตรฐาน ที่เปนสมรรถนะในระดับ 
ที่ผานมาแลวนั้น ในระดับนี้จะเปนการแสดงสมรรถนะดวยการควบคุม
ติดตามใหหนวยงานภายใตการกํากับดูแลของตนปฏิบัติตาม
มาตรฐานแหงกฎ ระเบียบ ขอบังคับ ท้ังหลายทั้งปวง อํานาจหนาที่ 
ที่มีความชัดเจนในการประเมินสมรรถนะระดับนี้ ไดแก อํานาจหนาที่   
ในการติดตามและออกคําสั่งเตือนใหทราบลวงหนาถึงผลของการ       
ไมปฏิบัติตามกฎระเบียบดังกลาวดวย  
 
  ระดับที่ 5  เปนระดับที่มีความตอเนื่องจากสมรรถนะ 
ในระดับที่ผานมาโดยตรง จากการใชอํานาจในการเตือนใหทราบ
ลวงหนาถึงผลของการไมปฏิบัติใหเปนไปตามกฎระเบียบ เปนการ
ดําเนินการแกผู ท่ีฝาฝน ไมปฏิบัติตามกฎระเบียบหรือคําเตือน
ดังกลาว สมรรถนะของการใชอํานาจในระดับนี้จะเปนไปในสองลักษณะ 
คือ ใชวิธีเผชิญหนาอยางตรงไปตรงมาในกรณีที่เกิดปญหาของการ      
ไมปฏิบัติตามกฎหมาย ระเบียบ ขอบังคับ หรือจะเลือกใชวิธีดําเนินการ
ใหเปนไปตามกฎหมายอยางเครงครัดเมื่อเกิดกรณีที่มีการฝาฝน
บทบัญญัติตางๆ ในทุกกรณี  
 
 
 
 
 

การสืบเสาะหาขอมูล
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งายๆ ดวยการใชขอมูลที่มีอยูแลว หรือหาจากแหลงขอมูลที่มีอยูแลว 
หรืออาจจะใชวิธีสอบถามจากผูมีหนาที่เกี่ยวของหรือรับผิดชอบโดยตรง 
ซ่ึงเปนวิธีการที่ไมซับซอน และเรียบงาย  
 
  ระดับที่ 2  เปนการสืบเสาะคนหาขอมูลดวยวิธีการที่
มากกวาเพียงการตั้งคําถามพื้นฐาน คําถามอาจจะมีความซับซอนหรือ
คําตอบอาจจะเชื่อมโยงกับเรื่องราวเหตุการณไดมากขึ้น สําหรับ
เปาหมายหรือกลุมเปาหมายที่จะเปนผูใหขอมูลก็มิไดมุงหรือคาดหมาย
จากผูที่เก่ียวของโดยตรงเชนในระดับที่ผานมา แตจะเลือกสืบเสาะคนหา
ขอมูลจากผูที่มีสวนใกลชิดกับเหตุการณหรือเรื่องราวมากที่สุด เพื่อใหได
ขอมูลที่มีความลึกกวาขอมูลในระดับพื้นฐาน 
 
  ระดับที่ 3  เปนการแสวงหาขอมูลในเชิงลึกกวาใน     
สองระดับที่ผานมา วิธีการที่จะไดขอมูลในระดับนี้ขึ้นอยูกับศักยภาพหรือ
ความสามารถในการตั้งคําถาม คําถามเชิงลึกยอมจะไดขอมูลเชิงลึก 
ในคําตอบกลับมาดวย หากผูใหขอมูลพรอมที่จะตอบคําถามดวยความ 
เปนจริงและอยางตรงไปตรงมา คําถามเชิงลึกดังกลาว จึงตองเปนคําถาม
ที่เขาสูประเด็นของขอมูลอยางตอเนื่อง อยางตองการความกระจาง
ชัดเจนในแตละแงมุมจนกวาจะไดขอมูลที่เกี่ยวกับที่มาของสถานการณ
หรือเหตุการณ หรือเปนขอมูลที่นําไปสูโอกาสอันเปนประโยชนตอการ
ปฏิบัติหนาที่ราชการตอไป วิ ธีการที่จะไดขอมูลเชิงลึกในระดับนี้ 
อีกประการหนึ่ง คือ เมื่อไดสอบถามหรือสืบเสาะหาขอมูลจากผูที่มี 
สวนรับผิดชอบโดยตรงที่ใกลชิดกับเหตุการณมากที่สุดแลว ยังอาจตอง
แสวงหาขอมูลในเรื่องนั้นๆ จากผูรู อ่ืนเพิ่มเติมถึงแมวาผูนั้นจะมิได 
มีหนาที่รับผิดชอบหรือเกี่ยวของในเรื่องนั้นโดยตรงก็ตาม ทั้งนี้ เพื่อนํา
ขอมูลที่ไดมาวิเคราะหความนาเชื่อถือซึ่งอาจจะเปนประโยชนมากยิ่งกวา
ที่จะสืบเสาะหาขอมูลจากแหลงขอมูลเดียวเทานั้น  

 
 

 
 

•  สืบเสาะคนหาขอมูลจากผู ที ่ใกลชิดกับเหตุการณ
หรือเรื่องราวมากที่สุด 

ระดับท่ี 3 : แสดงสมรรถนะระดับที่ 2 และแสวงหา
ขอมูลเชิงลึก 

•  ตั้งคําถามเชิงลึกในประเด็นที่เกี่ยวของอยางตอเนื่องจน
ไดที่มาของสถานการณ เหตุการณประเด็นปญหา หรือคนพบโอกาสที่จะ
เปนประโยชนตอการปฏิบัติงานตอไป 

•  แสวงหาขอมูลดวยการสอบถามจากผูรู อ่ืนเพิ่มเติม       
ที่ไมไดมีหนาที่เก่ียวของโดยตรงในเรื่องนั้น 

ระดับที่ 4 : แสดงสมรรถนะระดับท่ี 3 และสืบคนขอมูล
อยางเปนระบบ 

•  วางแผนเก็บขอมูลอยางเปนระบบ ในชวงเวลาที่กําหนด 
•  สืบคนขอมูลจากแหลงขอมูลที ่แตกตางจากกรณี

ปกติธรรมดาโดยทั่วไป 
•  ดําเนินการวิจัย  หรือมอบหมายใหผู อื ่นเก็บขอมูล

จากหนังสือพิมพ นิตยสาร ระบบสืบคนโดยอาศัยเทคโนโลยีสารสนเทศ 
ตลอดจนแหลงขอมูลอ่ืนๆ เพื่อประกอบการทําวิจัย 

ระดับที่ 5 : แสดงสมรรถนะระดับที่ 4 และวางระบบ
การสืบคน เพื่อหาขอมูลอยางตอเนื่อง 

• วางระบบการสืบคน รวมทั้งการมอบหมายใหผูอ่ืนสืบคน
ขอมูล เพื่อใหไดขอมูลที่ทันเหตุการณอยางตอเนื่อง 

คําอธิบายระดับสมรรถนะ 
  ระดับที่ 1  เปนระดับของการสืบเสาะหาขอมูลในเบื้องตน
โดยไมตองใชความสามารถใดเปนพิเศษ เปนการหาขอมูลในลักษณะ 
 



คูมือสมรรถนะเฉพาะตามลักษณะงานที่ปฏิบัติ
โครงการศึกษาขอมูลและพัฒนาองคความรูเพื่อรองรับการกําหนดตําแหนงในสวนราชการ
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งายๆ ดวยการใชขอมูลที่มีอยูแลว หรือหาจากแหลงขอมูลที่มีอยูแลว 
หรืออาจจะใชวิธีสอบถามจากผูมีหนาที่เกี่ยวของหรือรับผิดชอบโดยตรง 
ซ่ึงเปนวิธีการที่ไมซับซอน และเรียบงาย  
 
  ระดับที่ 2  เปนการสืบเสาะคนหาขอมูลดวยวิธีการที่
มากกวาเพียงการตั้งคําถามพื้นฐาน คําถามอาจจะมีความซับซอนหรือ
คําตอบอาจจะเชื่อมโยงกับเรื่องราวเหตุการณไดมากขึ้น สําหรับ
เปาหมายหรือกลุมเปาหมายที่จะเปนผูใหขอมูลก็มิไดมุงหรือคาดหมาย
จากผูที่เก่ียวของโดยตรงเชนในระดับที่ผานมา แตจะเลือกสืบเสาะคนหา
ขอมูลจากผูที่มีสวนใกลชิดกับเหตุการณหรือเรื่องราวมากที่สุด เพื่อใหได
ขอมูลที่มีความลึกกวาขอมูลในระดับพื้นฐาน 
 
  ระดับที่ 3  เปนการแสวงหาขอมูลในเชิงลึกกวาใน     
สองระดับที่ผานมา วิธีการที่จะไดขอมูลในระดับนี้ขึ้นอยูกับศักยภาพหรือ
ความสามารถในการตั้งคําถาม คําถามเชิงลึกยอมจะไดขอมูลเชิงลึก 
ในคําตอบกลับมาดวย หากผูใหขอมูลพรอมที่จะตอบคําถามดวยความ 
เปนจริงและอยางตรงไปตรงมา คําถามเชิงลึกดังกลาว จึงตองเปนคําถาม
ที่เขาสูประเด็นของขอมูลอยางตอเนื่อง อยางตองการความกระจาง
ชัดเจนในแตละแงมุมจนกวาจะไดขอมูลที่เกี่ยวกับที่มาของสถานการณ
หรือเหตุการณ หรือเปนขอมูลที่นําไปสูโอกาสอันเปนประโยชนตอการ
ปฏิบัติหนาที่ราชการตอไป วิ ธีการที่จะไดขอมูลเชิงลึกในระดับนี้ 
อีกประการหนึ่ง คือ เมื่อไดสอบถามหรือสืบเสาะหาขอมูลจากผูที่มี 
สวนรับผิดชอบโดยตรงที่ใกลชิดกับเหตุการณมากที่สุดแลว ยังอาจตอง
แสวงหาขอมูลในเรื่องนั้นๆ จากผูรู อ่ืนเพิ่มเติมถึงแมวาผูนั้นจะมิได 
มีหนาที่รับผิดชอบหรือเกี่ยวของในเรื่องนั้นโดยตรงก็ตาม ทั้งนี้ เพื่อนํา
ขอมูลที่ไดมาวิเคราะหความนาเชื่อถือซึ่งอาจจะเปนประโยชนมากยิ่งกวา
ที่จะสืบเสาะหาขอมูลจากแหลงขอมูลเดียวเทานั้น  

 
 

 
 

•  สืบเสาะคนหาขอมูลจากผู ที ่ใกลชิดกับเหตุการณ
หรือเรื่องราวมากที่สุด 

ระดับที่ 3 : แสดงสมรรถนะระดับท่ี 2 และแสวงหา
ขอมูลเชิงลึก 

•  ตั้งคําถามเชิงลึกในประเด็นที่เกี่ยวของอยางตอเนื่องจน
ไดที่มาของสถานการณ เหตุการณประเด็นปญหา หรือคนพบโอกาสที่จะ
เปนประโยชนตอการปฏิบัติงานตอไป 

•  แสวงหาขอมูลดวยการสอบถามจากผูรู อ่ืนเพิ่มเติม       
ที่ไมไดมีหนาที่เก่ียวของโดยตรงในเรื่องนั้น 

ระดับท่ี 4 : แสดงสมรรถนะระดับที่ 3 และสืบคนขอมูล
อยางเปนระบบ 

•  วางแผนเก็บขอมูลอยางเปนระบบ ในชวงเวลาที่กําหนด 
•  สืบคนขอมูลจากแหลงขอมูลที ่แตกตางจากกรณี

ปกติธรรมดาโดยทั่วไป 
•  ดําเนินการวิจัย  หรือมอบหมายใหผู อื ่นเก็บขอมูล

จากหนังสือพิมพ นิตยสาร ระบบสืบคนโดยอาศัยเทคโนโลยีสารสนเทศ 
ตลอดจนแหลงขอมูลอ่ืนๆ เพื่อประกอบการทําวิจัย 

ระดับที่ 5 : แสดงสมรรถนะระดับที่ 4 และวางระบบ
การสืบคน เพื่อหาขอมูลอยางตอเนื่อง 

• วางระบบการสืบคน รวมทั้งการมอบหมายใหผูอ่ืนสืบคน
ขอมูล เพื่อใหไดขอมูลที่ทันเหตุการณอยางตอเนื่อง 

คําอธิบายระดับสมรรถนะ 
  ระดับที่ 1  เปนระดับของการสืบเสาะหาขอมูลในเบื้องตน
โดยไมตองใชความสามารถใดเปนพิเศษ เปนการหาขอมูลในลักษณะ 
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ความเขาใจขอแตกตางทางวัฒนธรรม   
 
คําจํากัดความ 
  ความเขาใจขอแตกตางทางวัฒนธรรม  คือ การรับรูถึงขอ
แตกตางทางวัฒนธรรม และสามารถประยุกตความเขาใจ เพื่อสราง
สัมพันธภาพระหวางกันได 

ความหมาย 
  ความ เ ข า ใ จ ข อ แตกต า งทา ง วัฒนธรรม  หมายถึ ง
ความสามารถในการรับรูถึงขอแตกตางทางวัฒนธรรมไดดวยความเขาใจ
ที่ ดี และศักยภาพที่จะสามารถประยุกตความเขาใจนั้น เพื่อสราง
ความสัมพันธที่ดีบนพื้นฐานของความตางทางวัฒนธรรมไดโดยไมมี
ความรูสึกถึงความตางนั้น  

ระดับสมรรถนะ 

  ระดับที่ 0 : ไมแสดงสมรรถนะดานนี้ หรือแสดงอยาง  
ไมชัดเจน 

ระดับที่ 1 : เห็นคุณคาของวัฒนธรรมไทยและใหความ
สนใจวัฒนธรรมของผูอื่น 

•  ภาคภูมิใจในวัฒนธรรมของไทย ขณะที่เห็นคุณคาและ
สนใจที่จะเรียนรูวัฒนธรรมของผูอ่ืน 

•  ยอมรับความตางทางวัฒนธรรม และไมดูถูกวัฒนธรรม
อ่ืนวาดอยกวา 

•  ปรับเปลี ่ยนพฤติกรรมใหสอดคลองกับบริบททาง
วัฒนธรรมที่เปลี่ยนไป 

 
 

 
 

  ระดับที่ 4  เปนระดับที่แสดงสมรรถนะของผูถูกประเมินใน
หัวขอนี้ไดอยางมีคุณภาพ กลาวคือ ระดับนี้เปนการแสดงความสามารถ
หรือศักยภาพดวยการสืบคนเสาะหาขอมูลอยางเปนระบบ มีการ
วางแผนที่จะเก็บขอมูลตามระเบียบที่ไดวางไว และสืบเสาะคนหาขอมูล
ไดทันตามเวลาที่กําหนด นอกจากนั้นยังประเมินไดจากความสามารถ 
ที่จะสืบคนขอมูลจากแหลงขอมูลที่มิใชแหลงปกติธรรมดา แตจะตองใช
ความสามารถแสวงหาขอมูลที่มีความเปนพิเศษ นอกเหนือจากการ
ดําเนินการอยางที่เคยปฏิบัติมา การแสวงหาขอมูลอยางเปนระบบ 
ในระดับนี้ จะหมายรวมถึงการดําเนินการวิจัย ซ่ึงถือเปนการสืบเสาะหา
ขอมูลที่ เปนระบบและมีความนาเชื่อถือมากที่ สุดประการหนึ่งใน
กระบวนการสืบเสาะแสวงหาขอเท็จจริง สําหรับการมอบหมายใหมีการ
เก็บขอมูลจากสื่อสิ่ งพิมพ หรือระบบสืบคนโดยอาศัยเทคโนโลยี
สารสนเทศหลายรูปแบบแลวนําขอมูลดังกลาวมาทําวิจัย ก็ถือเปน 
การแสดงสมรรถนะในระดับนี้ดวยอยางนาเชื่อถือ  
 
  ระดับที่ 5  เปนระดับสูงสุดของการประเมินสมรรถนะ
ทางดานการสืบเสาะหาขอมูล ทั้งนี้ เนื่องจากจะตองมีการวางแผน    
การสืบคน รวมทั้งการมอบหมายใหมีการสืบคนขอมูล เพื่อใหไดขอมูล  
ที่ทันตอเหตุการณอยางตอเนื่อง นัยที่สําคัญของการประเมินสมรรถนะ
ในระดับนี้ คือ เรื่องของการวางระบบ และการไดมาซึ่งขอมูลที่ถูกตอง
และทันสมัยมากที่สุด ซ่ึงจะเปนการแสดงสมรรถนะของผูถูกประเมินได
อยางชัดเจน  
  
 
 



คูมือสมรรถนะเฉพาะตามลักษณะงานที่ปฏิบัติ
โครงการศึกษาขอมูลและพัฒนาองคความรูเพื่อรองรับการกําหนดตําแหนงในสวนราชการ
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คูมือสมรรถนะเฉพาะตามลักษณะงานที่ปฏิบัติ
โครงการศึกษาขอมูลและพัฒนาองคความรูเพื่อรองรับการกําหนดตําแหนงในสวนราชการ
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ความเขาใจขอแตกตางทางวัฒนธรรม   
 
คําจํากัดความ 
  ความเขาใจขอแตกตางทางวัฒนธรรม  คือ การรับรูถึงขอ
แตกตางทางวัฒนธรรม และสามารถประยุกตความเขาใจ เพื่อสราง
สัมพันธภาพระหวางกันได 

ความหมาย 
  ความ เ ข า ใ จ ข อ แตกต า งทา ง วัฒนธรรม  หมายถึ ง
ความสามารถในการรับรูถึงขอแตกตางทางวัฒนธรรมไดดวยความเขาใจ
ที่ ดี และศักยภาพที่จะสามารถประยุกตความเขาใจนั้น เพื่อสราง
ความสัมพันธที่ดีบนพื้นฐานของความตางทางวัฒนธรรมไดโดยไมมี
ความรูสึกถึงความตางนั้น  

ระดับสมรรถนะ 

  ระดับท่ี 0 : ไมแสดงสมรรถนะดานนี้ หรือแสดงอยาง  
ไมชัดเจน 

ระดับท่ี 1 : เห็นคุณคาของวัฒนธรรมไทยและใหความ
สนใจวัฒนธรรมของผูอื่น 

•  ภาคภูมิใจในวัฒนธรรมของไทย ขณะที่เห็นคุณคาและ
สนใจที่จะเรียนรูวัฒนธรรมของผูอ่ืน 

•  ยอมรับความตางทางวัฒนธรรม และไมดูถูกวัฒนธรรม
อ่ืนวาดอยกวา 

•  ปรับเปลี ่ยนพฤติกรรมใหสอดคลองกับบริบททาง
วัฒนธรรมที่เปลี่ยนไป 

 
 

 
 

  ระดับที่ 4  เปนระดับที่แสดงสมรรถนะของผูถูกประเมินใน
หัวขอนี้ไดอยางมีคุณภาพ กลาวคือ ระดับนี้เปนการแสดงความสามารถ
หรือศักยภาพดวยการสืบคนเสาะหาขอมูลอยางเปนระบบ มีการ
วางแผนที่จะเก็บขอมูลตามระเบียบที่ไดวางไว และสืบเสาะคนหาขอมูล
ไดทันตามเวลาที่กําหนด นอกจากนั้นยังประเมินไดจากความสามารถ 
ที่จะสืบคนขอมูลจากแหลงขอมูลที่มิใชแหลงปกติธรรมดา แตจะตองใช
ความสามารถแสวงหาขอมูลที่มีความเปนพิเศษ นอกเหนือจากการ
ดําเนินการอยางที่เคยปฏิบัติมา การแสวงหาขอมูลอยางเปนระบบ 
ในระดับนี้ จะหมายรวมถึงการดําเนินการวิจัย ซ่ึงถือเปนการสืบเสาะหา
ขอมูลที่ เปนระบบและมีความนาเชื่อถือมากที่ สุดประการหนึ่งใน
กระบวนการสืบเสาะแสวงหาขอเท็จจริง สําหรับการมอบหมายใหมีการ
เก็บขอมูลจากสื่อสิ่ งพิมพ หรือระบบสืบคนโดยอาศัยเทคโนโลยี
สารสนเทศหลายรูปแบบแลวนําขอมูลดังกลาวมาทําวิจัย ก็ถือเปน 
การแสดงสมรรถนะในระดับนี้ดวยอยางนาเชื่อถือ  
 
  ระดับที่ 5  เปนระดับสูงสุดของการประเมินสมรรถนะ
ทางดานการสืบเสาะหาขอมูล ทั้งนี้ เนื่องจากจะตองมีการวางแผน    
การสืบคน รวมทั้งการมอบหมายใหมีการสืบคนขอมูล เพื่อใหไดขอมูล  
ที่ทันตอเหตุการณอยางตอเนื่อง นัยที่สําคัญของการประเมินสมรรถนะ
ในระดับนี้ คือ เรื่องของการวางระบบ และการไดมาซึ่งขอมูลที่ถูกตอง
และทันสมัยมากที่สุด ซ่ึงจะเปนการแสดงสมรรถนะของผูถูกประเมินได
อยางชัดเจน  
  
 
 

ความเขาใจขอแตกตางทางวัฒนธรรม
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• หาทางระงับขอพิพาทระหวางวัฒนธรรมที่แตกตาง โดย
พยายามประสานและประนีประนอมดวยความเขาใจในแตละวัฒนธรรม
อยางลึกซ้ึง 

• ปรับเปลี่ยนกลยุทธ ทาที ใหเหมาะสมสอดคลองกับ
วัฒนธรรมที่แตกตาง เพื่อประสานประโยชนระหวางประเทศหรือระหวาง
วัฒนธรรมที่ตางกัน 

คําอธิบายระดับสมรรถนะ 
  ระดับที่ 1  เปนระดับพื้นฐานของการแสดงออกถึงความ 
เห็นคุณคาและภาคภูมิใจในวัฒนธรรมของไทย ขณะเดียวกันก็ให 
ความสนใจวัฒนธรรมของผูอื่น ซ่ึงสามารถประเมินไดจากการ
แสดงออกถึงความเห็นในคุณคาและสนใจที่จะเรียนรูถึงวัฒนธรรมตางๆ 
เหลานั้น  นอกจากนี้สมรรถนะในระดับพื้นฐานของความเขาใจ 
ขอแตกตางทางวัฒนธรรมนี้ ยังสามารถประเมินไดจากการยอมรับความ
ตางทางวัฒนธรรม ไมดูถูกวัฒนธรรมอื่นวาดอยกวา ในขณะเดียวกัน 
อาจจะตองปรับเปลี่ยนพฤติกรรมใหสอดคลองกับบริบททางวัฒนธรรม 
ที่เปลี่ยนไปดวย  
 
  ระดับที่ 2  เปนระดับของการแสดงความเขาใจใน
วัฒนธรรมของผูอื่น เขาใจในมารยาท กาลเทศะ หรือธรรมเนียมปฏิบัติ
ของวัฒนธรรมที่แตกตาง รูปแบบหนึ่งของการแสดงออกถึงความ 
เขาใจดังกลาว คือ ความพยายามที่จะปรับตัวใหกลมกลืนสอดคลอง
กับวัฒนธรรมเหลานั้น รวมทั้งการพยายามสื่อสารดวยวิธีการ เนื้อหา 
ถอยคําที่เหมาะสมกับวัฒนธรรมของผูอ่ืน ความตางระหวางระดับที่ 1  
กับระดับที่ 2 นี้ ประเมินไดจาก  ความเขาใจ  ที่มีระดับลึกกวาการ  
เห็นคุณคา  หรือ  สนใจ  เทานั้น 

 
 

 
 

ระดับที่ 2 : แสดงสมรรถนะระดับที่ 1 และเขาใจ 
รวมทั้งปรับตัวใหสอดคลองกับวัฒนธรรมใหม 

• เขาใจมารยาท กาลเทศะ ตลอดจนธรรมเนียมปฏิบัติของ
วัฒนธรรมที่แตกตาง และพยายามปรับตัวใหสอดคลอง 

•  สื่อสารดวยวิธีการ เนื้อหา และถอยคําที่เหมาะสม
กับวัฒนธรรมของผูอ่ืน 

ระดับที่ 3 : แสดงสมรรถนะระดับที่ 2 และเขาใจใน
วัฒนธรรมตางๆ อยางลึกซึ้ง รวมทั้งแสดงออกไดอยางเหมาะสมกับ
สถานการณ 

•  เขาใจบริบท และนัยสําคัญของวัฒนธรรมตางๆ 

• เขาใจรากฐานทางวัฒนธรรมที่แตกตางอันจะทําใหเขาใจ
วิธีคิดของผูอ่ืน 

•  ไมตัดสินผูอ่ืนจากความแตกตางทางวัฒนธรรม แตตอง
พยายามทําความเขาใจ เพื่อใหสามารถทํางานรวมกันได 

ระดับที่ 4 : แสดงสมรรถนะระดับที่ 3 และสรางการ
ยอมรับในความแตกตางทางวัฒนธรรม 

•  สรางการยอมรับในหมู ผู คนตางวัฒนธรรม  เพื ่อ
สัมพันธไมตรีอันดี 

•  ริเริ ่ม  และสนับสนุนการทํางานรวมกัน  เพื ่อสราง
สัมพันธภาพระหวางประเทศ หรือระหวางวัฒนธรรมที่ตางกัน 

ระดับที่ 5 : แสดงสมรรถนะระดับที่ 4 และปรับทาที 
รวมทั้งวิธีการทํางานใหสอดคลองกับบริบททางวัฒนธรรม 
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• หาทางระงับขอพิพาทระหวางวัฒนธรรมที่แตกตาง โดย
พยายามประสานและประนีประนอมดวยความเขาใจในแตละวัฒนธรรม
อยางลึกซ้ึง 

• ปรับเปลี่ยนกลยุทธ ทาที ใหเหมาะสมสอดคลองกับ
วัฒนธรรมที่แตกตาง เพื่อประสานประโยชนระหวางประเทศหรือระหวาง
วัฒนธรรมที่ตางกัน 

คําอธิบายระดับสมรรถนะ 
  ระดับที่ 1  เปนระดับพื้นฐานของการแสดงออกถึงความ 
เห็นคุณคาและภาคภูมิใจในวัฒนธรรมของไทย ขณะเดียวกันก็ให 
ความสนใจวัฒนธรรมของผูอื่น ซ่ึงสามารถประเมินไดจากการ
แสดงออกถึงความเห็นในคุณคาและสนใจที่จะเรียนรูถึงวัฒนธรรมตางๆ 
เหลานั้น  นอกจากนี้สมรรถนะในระดับพื้นฐานของความเขาใจ 
ขอแตกตางทางวัฒนธรรมนี้ ยังสามารถประเมินไดจากการยอมรับความ
ตางทางวัฒนธรรม ไมดูถูกวัฒนธรรมอื่นวาดอยกวา ในขณะเดียวกัน 
อาจจะตองปรับเปลี่ยนพฤติกรรมใหสอดคลองกับบริบททางวัฒนธรรม 
ที่เปลี่ยนไปดวย  
 
  ระดับที่ 2  เปนระดับของการแสดงความเขาใจใน
วัฒนธรรมของผูอื่น เขาใจในมารยาท กาลเทศะ หรือธรรมเนียมปฏิบัติ
ของวัฒนธรรมที่แตกตาง รูปแบบหนึ่งของการแสดงออกถึงความ 
เขาใจดังกลาว คือ ความพยายามที่จะปรับตัวใหกลมกลืนสอดคลอง
กับวัฒนธรรมเหลานั้น รวมทั้งการพยายามสื่อสารดวยวิธีการ เนื้อหา 
ถอยคําที่เหมาะสมกับวัฒนธรรมของผูอ่ืน ความตางระหวางระดับที่ 1  
กับระดับที่ 2 นี้ ประเมินไดจาก  ความเขาใจ  ที่มีระดับลึกกวาการ  
เห็นคุณคา  หรือ  สนใจ  เทานั้น 

 
 

 
 

ระดับที่ 2 : แสดงสมรรถนะระดับที่ 1 และเขาใจ 
รวมทั้งปรับตัวใหสอดคลองกับวัฒนธรรมใหม 

• เขาใจมารยาท กาลเทศะ ตลอดจนธรรมเนียมปฏิบัติของ
วัฒนธรรมที่แตกตาง และพยายามปรับตัวใหสอดคลอง 

•  สื่อสารดวยวิธีการ เนื้อหา และถอยคําที่เหมาะสม
กับวัฒนธรรมของผูอ่ืน 

ระดับที่ 3 : แสดงสมรรถนะระดับที่ 2 และเขาใจใน
วัฒนธรรมตางๆ อยางลึกซึ้ง รวมทั้งแสดงออกไดอยางเหมาะสมกับ
สถานการณ 

•  เขาใจบริบท และนัยสําคัญของวัฒนธรรมตางๆ 

• เขาใจรากฐานทางวัฒนธรรมที่แตกตางอันจะทําใหเขาใจ
วิธีคิดของผูอ่ืน 

•  ไมตัดสินผูอ่ืนจากความแตกตางทางวัฒนธรรม แตตอง
พยายามทําความเขาใจ เพื่อใหสามารถทํางานรวมกันได 

ระดับที่ 4 : แสดงสมรรถนะระดับที่ 3 และสรางการ
ยอมรับในความแตกตางทางวัฒนธรรม 

•  สรางการยอมรับในหมู ผู คนตางวัฒนธรรม  เพื ่อ
สัมพันธไมตรีอันดี 

•  ริเริ ่ม  และสนับสนุนการทํางานรวมกัน  เพื ่อสราง
สัมพันธภาพระหวางประเทศ หรือระหวางวัฒนธรรมที่ตางกัน 

ระดับท่ี 5 : แสดงสมรรถนะระดับที่ 4 และปรับทาที 
รวมทั้งวิธีการทํางานใหสอดคลองกับบริบททางวัฒนธรรม 
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  ระดับที่ 5  เปนระดับสูงสุดของการประเมินสมรรถนะ 
ในเรื่องความเขาใจขอแตกตางทางวัฒนธรรม ซ่ึงเปนการประเมิน 
ถึงความสามารถหรือศักยภาพในสวนที่เกี่ยวกับการปรับทาทีและ
วิธีการทํางานหรือกลยุทธในการดําเนินการ เพื่อใหสอดคลองกับ
บริบททางวัฒนธรรมซึ่งมีความตางดังกลาว การปรับทาทีและวิธีการ
ทํางานเปนไปเพื่อหาทางระงับขอพิพาทของวัฒนธรรมที่แตกตางกัน     
ซ่ึงอาจเกิดขึ้นไดตลอดเวลา ผูที่จะไดรับการประเมินสมรรถนะในระดับนี้
จึ งต องมีความสามารถในการประสานความรู สึ กด วยท าที อัน
ประนีประนอม ดวยการปรับเปลี่ยนกลยุทธใหเหมาะสมและสอดคลอง
กับวัฒนธรรมของแตละฝายซึ่งมีความตาง โดยมีเปาหมายอยูที่การ
ประสานประโยชนระหวางประเทศหรือประสานประโยชนระหวาง
วัฒนธรรมที่ตางกันดังกลาว  
 
 

 
 

 
 

  ระดับที่ 3  เปนสมรรถนะในระดับที่จะตองเขาใจหรือ 
ทําความเขาใจในวัฒนธรรมตางๆ ในระดับที่ลึกซึ้ง อยางเขาถึง 
ขณะเดียวกันก็ตองสามารถแสดงออกถึงความเขาใจดังกลาวไดอยาง
เหมาะสมกับสถานการณ ซ่ึงสมรรถนะที่แสดงออก ไดแก ความเขาใจ
ในบริบทที่สําคัญของผูอ่ืน รวมทั้งความพยายามเรียนรูถึงรากฐานทาง
วัฒนธรรมที่แตกตาง อันจะทําใหเขาใจวิธีคิดของผู อ่ืน หรือเขาใจ
วัฒนธรรมของผูอ่ืน ความเขาใจขอแตกตางทางวัฒนธรรมจะทําใหผูที่ 
ถูกประเมินในระดับนี้ไมตัดสินผูอ่ืนจากความแตกตางทางวัฒนธรรม 
หากแตจะตองพยายามสรางความเขาใจ เพื่อใหสามารถทํางานรวมกับ
ผูอ่ืนได  
  ระดับความลึกที่เพิ่มขึ้นในระดับนี้คือความลึกซึ้งในการ   
ทําความเขาใจเกี่ยวกับวัฒนธรรมตางๆ ทุกรูปแบบ และการแสดงออกถึง
ความเขาใจที่ลึกกวาระดับที่ 2 ไดอยางเหมาะสมกับสถานการณ 
 
  ระดับที่ 4  เปนระดับที่เขาใจถึงความตางทางวัฒนธรรม
จนถึงระดับที่สามารถสรางการยอมรับในความแตกตางทาง
วัฒนธรรมได ความตางระหวางสมรรถนะในระดับที่ผานมากับระดับนี้ 
คือ สมรรถนะในระดับนี้กาวพนมาจากความเขาใจของผูถูกประเมินเพียง
ผูเดียวแลวมาสูระดับที่สามารถสรางความเขาใจใหเกิดขึ้นแกผู อ่ืน  
อันหมายถึงสมาชิกในกลุม หรือผูใตบังคับบัญชาได ความเขาใจในเรื่อง
ของวัฒนธรรมและความเขาใจในความตางเหลานั้น มิใชสมรรถนะใน
เรื่องความเขาใจเฉพาะตัวของผูถูกประเมินดังเชนในระดับที่ผานมาอีก
ตอไป การสรางความเขาใจหรือการยอมรับในระดับนี้อาจแสดงออกใน
รูปของการริเริ่ม สนับสนุน หรือกระทําดวยวิธีการตางๆ เพื่อใหเกิด 
การทํางานรวมกันเพื่อสรางความสัมพันธอันดีระหวางประเทศ ซ่ึงมี
วัฒนธรรมที่ตางกันได  
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  ระดับที่ 5  เปนระดับสูงสุดของการประเมินสมรรถนะ 
ในเรื่องความเขาใจขอแตกตางทางวัฒนธรรม ซ่ึงเปนการประเมิน 
ถึงความสามารถหรือศักยภาพในสวนที่เกี่ยวกับการปรับทาทีและ
วิธีการทํางานหรือกลยุทธในการดําเนินการ เพื่อใหสอดคลองกับ
บริบททางวัฒนธรรมซึ่งมีความตางดังกลาว การปรับทาทีและวิธีการ
ทํางานเปนไปเพื่อหาทางระงับขอพิพาทของวัฒนธรรมที่แตกตางกัน     
ซ่ึงอาจเกิดขึ้นไดตลอดเวลา ผูที่จะไดรับการประเมินสมรรถนะในระดับนี้
จึ งต องมีความสามารถในการประสานความรู สึ กด วยท าที อัน
ประนีประนอม ดวยการปรับเปลี่ยนกลยุทธใหเหมาะสมและสอดคลอง
กับวัฒนธรรมของแตละฝายซึ่งมีความตาง โดยมีเปาหมายอยูที่การ
ประสานประโยชนระหวางประเทศหรือประสานประโยชนระหวาง
วัฒนธรรมที่ตางกันดังกลาว  
 
 

 
 

 
 

  ระดับที่ 3  เปนสมรรถนะในระดับที่จะตองเขาใจหรือ 
ทําความเขาใจในวัฒนธรรมตางๆ ในระดับที่ลึกซึ้ง อยางเขาถึง 
ขณะเดียวกันก็ตองสามารถแสดงออกถึงความเขาใจดังกลาวไดอยาง
เหมาะสมกับสถานการณ ซ่ึงสมรรถนะที่แสดงออก ไดแก ความเขาใจ
ในบริบทที่สําคัญของผูอ่ืน รวมทั้งความพยายามเรียนรูถึงรากฐานทาง
วัฒนธรรมที่แตกตาง อันจะทําใหเขาใจวิธีคิดของผู อ่ืน หรือเขาใจ
วัฒนธรรมของผูอ่ืน ความเขาใจขอแตกตางทางวัฒนธรรมจะทําใหผูที่ 
ถูกประเมินในระดับนี้ไมตัดสินผูอ่ืนจากความแตกตางทางวัฒนธรรม 
หากแตจะตองพยายามสรางความเขาใจ เพื่อใหสามารถทํางานรวมกับ
ผูอ่ืนได  
  ระดับความลึกที่เพิ่มขึ้นในระดับนี้คือความลึกซึ้งในการ   
ทําความเขาใจเกี่ยวกับวัฒนธรรมตางๆ ทุกรูปแบบ และการแสดงออกถึง
ความเขาใจที่ลึกกวาระดับที่ 2 ไดอยางเหมาะสมกับสถานการณ 
 
  ระดับที่ 4  เปนระดับที่เขาใจถึงความตางทางวัฒนธรรม
จนถึงระดับที่สามารถสรางการยอมรับในความแตกตางทาง
วัฒนธรรมได ความตางระหวางสมรรถนะในระดับที่ผานมากับระดับนี้ 
คือ สมรรถนะในระดับนี้กาวพนมาจากความเขาใจของผูถูกประเมินเพียง
ผูเดียวแลวมาสูระดับที่สามารถสรางความเขาใจใหเกิดขึ้นแกผู อ่ืน  
อันหมายถึงสมาชิกในกลุม หรือผูใตบังคับบัญชาได ความเขาใจในเรื่อง
ของวัฒนธรรมและความเขาใจในความตางเหลานั้น มิใชสมรรถนะใน
เรื่องความเขาใจเฉพาะตัวของผูถูกประเมินดังเชนในระดับที่ผานมาอีก
ตอไป การสรางความเขาใจหรือการยอมรับในระดับนี้อาจแสดงออกใน
รูปของการริเริ่ม สนับสนุน หรือกระทําดวยวิธีการตางๆ เพื่อใหเกิด 
การทํางานรวมกันเพื่อสรางความสัมพันธอันดีระหวางประเทศ ซ่ึงมี
วัฒนธรรมที่ตางกันได  
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ระดับที่ 3 : แสดงสมรรถนะระดับที่ 2 และเขาใจ
ความหมายแฝงในกิริยา ทาทาง คําพูด หรือน้ําเสียง 

• เขาใจความหมายที่ไมไดแสดงออกอยางชัดเจนใน
กิริยา ทาทาง คําพูด หรือน้ําเสียง 

• เขาใจความคิด ความกังวล หรือความรูสึกของผูอ่ืน แมจะ
แสดงออกเพียงเล็กนอย 

• สามารถระบุลักษณะนิสัยหรือจุดเดนอยางใดอยางหนึ่ง
ของผูที่ติดตอดวยได 

ระดับที่ 4 : แสดงสมรรถนะระดับที่ 3 และเขาใจการ
ส่ือสารท้ังท่ีเปนคําพูด และความหมายแฝงในการสื่อสารกับผูอื่นได 

• เขาใจนัยของพฤติกรรม อารมณ และความรูสึกของผูอ่ืน 

• ใชความเขาใจนั้นใหเปนประโยชนในการผูกมิตร ทําความ
รูจัก หรือติดตอประสานงาน 

ระดับที่ 5 : แสดงสมรรถนะระดับที่ 4 และเขาใจสาเหตุ
ของพฤติกรรมผูอื่น 

• เขาใจถึงสาเหตุของพฤติกรรม หรือปญหา ตลอดจนที่มา
ของแรงจูงใจระยะยาวที่ทําใหเกิดพฤติกรรมของผูอ่ืน 

• เขาใจพฤติกรรมของผูอื่น จนสามารถบอกถึงจุดออน  
จุดแข็ง และลักษณะนิสัยของผูนั้นไดอยางถูกตอง 
 
 
 
 

 
 

 
 

ความเขาใจผูอื่น 
 
คําจํากัดความ 
  ความเขาใจผูอ่ืน คือ ความสามารถในการรับฟงและเขาใจ
ความหมายตรง ความหมายแฝง ความคิดตลอดจนสภาวะทางอารมณ
ของผูที่ติดตอดวย 

ความหมาย 
  ความเขาใจผูอ่ืน หมายถึง ความสามารถในการทําความ
เขาใจไดโดยไมตองตีความ อาจมีคําอธิบายกรอบของความเขาใจผูอ่ืน
บาง วาหมายถึงความสามารถในการรับฟง และเขาใจความหมายตรง 
หรือความหมายแฝง ความคิด รวมทั้งเขาใจสภาวะทางอารมณซ่ึงเปน
เรื่องละเอียดออนของผูอ่ืนที่ติดตอสื่อสารดวยอยางแทจริง  

ระดับสมรรถนะ 

  ระดับที่ 0 : ไมแสดงสมรรถนะดานนี้ หรือแสดงอยาง 
ไมชัดเจน 

ระดับที่ 1 : เขาใจความหมายที่ผูอื่นตองการสื่อสาร 

•  เขาใจความหมายที่ผู อื ่นตองการสื่อสาร  สามารถ 
จับใจความ สรุปเนื้อหาเรื่องราวไดถูกตอง 

ระดับที่ 2 : แสดงสมรรถนะระดับที่ 1 และเขาใจ
อารมณความรูสึกและคําพูด 

•  เขาใจทั้งความหมายและนัยเชิงอารมณ จากการสังเกต  
สีหนา ทาทาง หรือน้ําเสียงของผูที่ติดตอดวย 

 

ความเขาใจผูอื่น



คูมือสมรรถนะเฉพาะตามลักษณะงานที่ปฏิบัติ
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ระดับที่ 3 : แสดงสมรรถนะระดับที่ 2 และเขาใจ
ความหมายแฝงในกิริยา ทาทาง คําพูด หรือนํ้าเสียง 

• เขาใจความหมายที่ไมไดแสดงออกอยางชัดเจนใน
กิริยา ทาทาง คําพูด หรือน้ําเสียง 

• เขาใจความคิด ความกังวล หรือความรูสึกของผูอ่ืน แมจะ
แสดงออกเพียงเล็กนอย 

• สามารถระบุลักษณะนิสัยหรือจุดเดนอยางใดอยางหนึ่ง
ของผูที่ติดตอดวยได 

ระดับที่ 4 : แสดงสมรรถนะระดับที่ 3 และเขาใจการ
ส่ือสารท้ังท่ีเปนคําพูด และความหมายแฝงในการสื่อสารกับผูอื่นได 

• เขาใจนัยของพฤติกรรม อารมณ และความรูสึกของผูอ่ืน 

• ใชความเขาใจนั้นใหเปนประโยชนในการผูกมิตร ทําความ
รูจัก หรือติดตอประสานงาน 

ระดับที่ 5 : แสดงสมรรถนะระดับที่ 4 และเขาใจสาเหตุ
ของพฤติกรรมผูอื่น 

• เขาใจถึงสาเหตุของพฤติกรรม หรือปญหา ตลอดจนที่มา
ของแรงจูงใจระยะยาวที่ทําใหเกิดพฤติกรรมของผูอ่ืน 

• เขาใจพฤติกรรมของผูอื่น จนสามารถบอกถึงจุดออน  
จุดแข็ง และลักษณะนิสัยของผูนั้นไดอยางถูกตอง 
 
 
 
 

 
 

 
 

ความเขาใจผูอื่น 
 
คําจํากัดความ 
  ความเขาใจผูอ่ืน คือ ความสามารถในการรับฟงและเขาใจ
ความหมายตรง ความหมายแฝง ความคิดตลอดจนสภาวะทางอารมณ
ของผูที่ติดตอดวย 

ความหมาย 
  ความเขาใจผูอ่ืน หมายถึง ความสามารถในการทําความ
เขาใจไดโดยไมตองตีความ อาจมีคําอธิบายกรอบของความเขาใจผูอ่ืน
บาง วาหมายถึงความสามารถในการรับฟง และเขาใจความหมายตรง 
หรือความหมายแฝง ความคิด รวมทั้งเขาใจสภาวะทางอารมณซ่ึงเปน
เรื่องละเอียดออนของผูอ่ืนที่ติดตอสื่อสารดวยอยางแทจริง  

ระดับสมรรถนะ 

  ระดับที่ 0 : ไมแสดงสมรรถนะดานนี้ หรือแสดงอยาง 
ไมชัดเจน 

ระดับที่ 1 : เขาใจความหมายที่ผูอื่นตองการสื่อสาร 

•  เขาใจความหมายที่ผู อื ่นตองการสื่อสาร  สามารถ 
จับใจความ สรุปเนื้อหาเรื่องราวไดถูกตอง 

ระดับที่ 2 : แสดงสมรรถนะระดับที่ 1 และเขาใจ
อารมณความรูสึกและคําพูด 

•  เขาใจทั้งความหมายและนัยเชิงอารมณ จากการสังเกต  
สีหนา ทาทาง หรือน้ําเสียงของผูที่ติดตอดวย 

 



363636

 
 

 
 

  ระดับที่  4  เปนระดับที่ตอเนื่องมาจากการประเมิน
สมรรถนะในระดับที่ผานมา โดยผูที่จะไดรับการประเมินในระดับนี้จะตอง
เขาใจการส่ือสารทั้งที่เปนคําพูด เปนความหมายแฝงเรนในการ
ติดตอสื่อสาร โดยเขาใจถึง “นัย” ของพฤติกรรม อารมณ ความรูสึก 
และเจตนาที่แทจริงของการติดตอสื่อสารนั้นดวย ความตางระหวาง
สมรรถนะในระดับ 3 กับระดับ 4 อยูตรงที่ระดับนี้จะตองใชความเขาใจ 
ที่ถูกตองอยางแทจริงนี้ ใหเปนประโยชนในการปฏิบัติหนาที่ราชการดวย
ในการผูกมิตร ในการทําความรูจัก หรือในการติดตอประสานงาน
ระหวางกัน  
 
  ระดับที่ 5  เปนระดับของความเขาใจอยางล้ําลึก ลึกลงไป 
ถึงสาเหตุแหงพฤติกรรมของผู อ่ืน ซ่ึงรวมถึงการเขาใจปญหาของผูที่
ติ ดต อสื่ อสารด วย  สมรรถนะของความ เข า ใ จ ในระดั บนี้  คื อ 
ความสามารถที่จะเขาใจถึงที่มาของแรงจูงใจท่ีทําใหเกิดพฤติกรรม
ของผูอื่นในระดับ ที่สามารถบงบอกถึงจุดออนจุดแข็งและลักษณะนิสัย
ของผูอ่ืนที่ติดตอสื่อสารอยูอยางถูกตอง ซ่ึงจะเปนประโยชนในแงของการ
ทําความเขาใจระหวางกัน และจะเปนประโยชนโดยรวมในการปฏิบัติ
หนาที่ราชการที่มีประสิทธิผลอยางแทจริง 
 
 
 
 
 

 
 

 
 

คําอธิบายระดับสมรรถนะ 
  ระดับที่ 1  เปนระดับของการทําความเขาใจขั้นพื้นฐาน 
ดวยความตรงไปตรงมา ไมซับซอน ไมซอนเรนอําพรางหรือตองตีความ 
เปนระดับที่ตองการใหแสดงความสามารถที่จะเขาใจความหมายที่ผูอื่น
ตองการสื่อสาร โดยสามารถจับใจความและสรุปเนื้อหาของเรื่องที่มี 
การสื่อสารไดอยางถูกตอง ไมเบ่ียงเบน 
 
  ระดับที่ 2  เปนระดับที่มีเงื่อนไขของความเขาใจเพิ่มขึ้น 
นอกเหนือจากคําพูดที่ใชในการติดตอสื่อสารที่ตรงไปตรงมาในระดับที่ 1 
แลว สมรรถนะในระดับที่ 2 เปนการแสดงศักยภาพของการเขาใจ
ความรูสึกและอารมณของผูท่ีติดตอสื่อสารดวย ซึ่งเปนเรื่องที่จะตองใช
ความละเอียดออนในการจับหรือติดตามความรูสึกและอารมณในการ
ส่ือสารอยางเทาทัน สมรรถนะในระดับนี้จึงตองอาศัยความสามารถใน
การสังเกตสีหนา ทาทาง น้ําเสียง หรือภาษากายของผูที่ติดตอดวย เพื่อ
จะไดทราบหรือเขาใจไดวานัยที่แทจริงของการติดตอสื่อสารนั้นคือสิ่งใด  
 
  ระดับที่ 3  เปนระดับที่ลึกกวาการสังเกตสีหนา ทาทาง 
น้ําเสียง หรือภาษากายของผูที่ติดตอสื่อสารดวย ทั้งนี้ ผูที่จะไดรับการ
ประเมินสมรรถนะในระดับนี้ จะตองมีความสามารถที่จะเขาใจถึง
ความหมายแฝงในกิริยา ทาที คําพูดหรือนํ้าเสียง ที่มิไดแสดงออก
อยางตรงไปตรงมา แตจะมีลักษณะ ซอน พรางความหมายบางประการ 
ในการติดตอสื่อสารตลอดเวลา การที่จะผานกระบวนทาสื่อความหมาย 
ที่ซอนเรนเชนนี้เขาไปสูเจตนารมณที่แทจริง จึงตองกระทําดวยความรูสึก
เทาทัน จนสามารถเขาถึงความคิด ความกังวล หรือความรูสึกแฝงเรน
ดังกลาวได จนกระทั่งสามารถระบุทาที ความตองการที่แทจริง ลักษณะ
นิสัย จุดเดน จุดออน ของผูที่ติดตอสื่อสารดวยไดอยางไมผิดพลาด 
หรือคลาดเคลื่อนจากความเปนจริง  



คูมือสมรรถนะเฉพาะตามลักษณะงานที่ปฏิบัติ
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  ระดับที่  4  เปนระดับที่ตอเนื่องมาจากการประเมิน
สมรรถนะในระดับที่ผานมา โดยผูที่จะไดรับการประเมินในระดับนี้จะตอง
เขาใจการส่ือสารทั้งที่เปนคําพูด เปนความหมายแฝงเรนในการ
ติดตอสื่อสาร โดยเขาใจถึง “นัย” ของพฤติกรรม อารมณ ความรูสึก 
และเจตนาที่แทจริงของการติดตอสื่อสารนั้นดวย ความตางระหวาง
สมรรถนะในระดับ 3 กับระดับ 4 อยูตรงที่ระดับนี้จะตองใชความเขาใจ 
ที่ถูกตองอยางแทจริงนี้ ใหเปนประโยชนในการปฏิบัติหนาที่ราชการดวย
ในการผูกมิตร ในการทําความรูจัก หรือในการติดตอประสานงาน
ระหวางกัน  
 
  ระดับที่ 5  เปนระดับของความเขาใจอยางล้ําลึก ลึกลงไป 
ถึงสาเหตุแหงพฤติกรรมของผู อ่ืน ซ่ึงรวมถึงการเขาใจปญหาของผูที่
ติ ดต อสื่ อสารด วย  สมรรถนะของความ เข า ใ จ ในระดั บนี้  คื อ 
ความสามารถที่จะเขาใจถึงที่มาของแรงจูงใจท่ีทําใหเกิดพฤติกรรม
ของผูอื่นในระดับ ที่สามารถบงบอกถึงจุดออนจุดแข็งและลักษณะนิสัย
ของผูอ่ืนที่ติดตอสื่อสารอยูอยางถูกตอง ซ่ึงจะเปนประโยชนในแงของการ
ทําความเขาใจระหวางกัน และจะเปนประโยชนโดยรวมในการปฏิบัติ
หนาที่ราชการที่มีประสิทธิผลอยางแทจริง 
 
 
 
 
 

 
 

 
 

คําอธิบายระดับสมรรถนะ 
  ระดับที่ 1  เปนระดับของการทําความเขาใจขั้นพื้นฐาน 
ดวยความตรงไปตรงมา ไมซับซอน ไมซอนเรนอําพรางหรือตองตีความ 
เปนระดับที่ตองการใหแสดงความสามารถที่จะเขาใจความหมายที่ผูอื่น
ตองการสื่อสาร โดยสามารถจับใจความและสรุปเนื้อหาของเรื่องที่มี 
การสื่อสารไดอยางถูกตอง ไมเบ่ียงเบน 
 
  ระดับที่ 2  เปนระดับที่มีเงื่อนไขของความเขาใจเพิ่มขึ้น 
นอกเหนือจากคําพูดที่ใชในการติดตอสื่อสารที่ตรงไปตรงมาในระดับที่ 1 
แลว สมรรถนะในระดับที่ 2 เปนการแสดงศักยภาพของการเขาใจ
ความรูสึกและอารมณของผูท่ีติดตอสื่อสารดวย ซึ่งเปนเรื่องที่จะตองใช
ความละเอียดออนในการจับหรือติดตามความรูสึกและอารมณในการ
ส่ือสารอยางเทาทัน สมรรถนะในระดับนี้จึงตองอาศัยความสามารถใน
การสังเกตสีหนา ทาทาง น้ําเสียง หรือภาษากายของผูที่ติดตอดวย เพื่อ
จะไดทราบหรือเขาใจไดวานัยที่แทจริงของการติดตอสื่อสารนั้นคือสิ่งใด  
 
  ระดับที่ 3  เปนระดับที่ลึกกวาการสังเกตสีหนา ทาทาง 
น้ําเสียง หรือภาษากายของผูที่ติดตอสื่อสารดวย ทั้งนี้ ผูที่จะไดรับการ
ประเมินสมรรถนะในระดับนี้ จะตองมีความสามารถที่จะเขาใจถึง
ความหมายแฝงในกิริยา ทาที คําพูดหรือน้ําเสียง ที่มิไดแสดงออก
อยางตรงไปตรงมา แตจะมีลักษณะ ซอน พรางความหมายบางประการ 
ในการติดตอสื่อสารตลอดเวลา การที่จะผานกระบวนทาสื่อความหมาย 
ที่ซอนเรนเชนนี้เขาไปสูเจตนารมณที่แทจริง จึงตองกระทําดวยความรูสึก
เทาทัน จนสามารถเขาถึงความคิด ความกังวล หรือความรูสึกแฝงเรน
ดังกลาวได จนกระทั่งสามารถระบุทาที ความตองการที่แทจริง ลักษณะ
นิสัย จุดเดน จุดออน ของผูที่ติดตอสื่อสารดวยไดอยางไมผิดพลาด 
หรือคลาดเคลื่อนจากความเปนจริง  
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ระดับที่ 1 : เขาใจโครงสรางองคกร 
•  เขาใจโครงสรางองคกร สายการบังคับบัญชา กฎ 

ระเบียบ นโยบาย และขั้นตอนการปฏิบัติงานเพื่อประโยชนในการปฏิบัติ
หนาที่ราชการไดอยางถูกตอง 

ระดับที่ 2 : แสดงสมรรถนะระดับที่ 1 และเขาใจ
ความสัมพันธเชิงอํานาจท่ีไมเปนทางการ 

•  เขาใจสัมพันธภาพอยางไมเปนทางการระหวางบุคคลใน
องคกร รับรูวาผูใดมีอํานาจตัดสินใจหรือผูใดมีอิทธิพลตอการตัดสินใจใน
ระดับตางๆ และนําความเขาใจนี้มาใชประโยชนโดยมุงผลสัมฤทธ์ิของ
องคกรเปนสําคัญ 

ระดับที่ 3 : แสดงสมรรถนะระดับที่ 2 และเขาใจ
วัฒนธรรมองคกร 

•  เขาใจประเพณีปฏิบัติ คานิยม และวัฒนธรรมของแตละ
องคกรที่เกี่ยวของ รวมทั้งเขาใจวิธีการสื่อสารใหมีประสิทธิภาพ เพื่อ
ประโยชนในการปฏิบัติหนาที่ราชการ 

•  เขาใจขอจํากัดขององคกร รูวาสิ่งใดอาจกระทําไดหรือไม
อาจกระทําใหบรรลุผลได 

ระดับที่ 4 : แสดงสมรรถนะระดับที่ 3 และเขาใจ
ความสัมพันธของผูมีบทบาทสําคัญในองคกร 

• รับรูถึงความสัมพันธเชิงอํานาจของผูมีบทบาทสําคัญ    
ในองคกร เพื่อประโยชนในการผลักดันภารกิจตามหนาที่รับผิดชอบ    
ใหเกิดประสิทธิผล 

 

 
 

 
 

ความเขาใจในองคกรและระบบราชการ 
 
คําจํากัดความ 
  ความเขาใจในองคกรและระบบราชการ คือ ความสามารถ
ในการเขาใจความสัมพันธเชิงอํานาจตามกฎหมาย และอํานาจที่ไมเปน
ทางการ ในองคกรของตนและองคกรอ่ืนที่เกี่ยวของเพื่อประโยชนในการ
ปฏิบัติหนาที่ใหบรรลุเปาหมาย รวมทั้งความสามารถที่จะคาดการณได
วานโยบายภาครัฐ แนวโนมทางการเมือง เศรษฐกิจ สังคม เทคโนโลยี 
ตลอดจนเหตุการณที่จะเกิดขึ้น จะมีผลตอองคกรอยางไร 

ความหมาย 
  ความเขาใจในองคกรและระบบราชการ หมายถึง หัวขอของ
การแสดงสมรรถนะที่จะบงบอกถึงความสามารถในการทําความเขาใจใน
ระบบราชการ โดยเฉพาะอยางยิ่ง ในสวนที่เปนความสัมพันธเชิงอํานาจ 
ที่เปนอํานาจรัฐ ซ่ึงเปนอํานาจที่เกิดขึ้นโดยผลของกฎหมาย กับอํานาจ 
ในระบบราชการหรือในองคกรที่ไมเปนทางการ อํานาจทั้งสองรูปแบบ 
ทั้งที่เปนทางการและไมเปนทางการนั้น ปรากฏอยูในระบบราชการอยาง
เปนธรรมชาติ ผูที่สามารถทําความเขาใจกับเรื่องนี้จะสามารถใชความรู
ในเรื่องนี้เปนประโยชนในการปฏิบัติงานในหนาที่ใหบรรลุเปาหมาย 
รวมทั้งสามารถที่จะคาดการณไดวานโยบายภาครัฐ แนวโนมทาง
การเมือง เศรษฐกิจ สังคม เทคโนโลยี ตลอดจนเหตุการณที่จะเกิดขึ้น จะ
สงผลกระทบตอองคกรอยางไร ความเขาใจในองคกรและระบบราชการ
ในหัวขอนี้ จะชวยใหสามารถกําหนดทาทีและทิศทางที่จะรับกับความ
เปนไปของทุกสถานการณไดอยางถูกตองและเทาทัน  

ระดับสมรรถนะ 

  ระดับที่ 0 : ไมแสดงสมรรถนะดานนี้ หรือแสดงอยาง 
ไมชัดเจน 

ความเขาใจในองคกรและระบบราชการ



คูมือสมรรถนะเฉพาะตามลักษณะงานที่ปฏิบัติ
โครงการศึกษาขอมูลและพัฒนาองคความรูเพื่อรองรับการกําหนดตําแหนงในสวนราชการ
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โครงการศึกษาขอมูลและพัฒนาองคความรูเพื่อรองรับการกําหนดตําแหนงในสวนราชการ
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ระดับที่ 1 : เขาใจโครงสรางองคกร 
•  เขาใจโครงสรางองคกร สายการบังคับบัญชา กฎ 

ระเบียบ นโยบาย และขั้นตอนการปฏิบัติงานเพื่อประโยชนในการปฏิบัติ
หนาที่ราชการไดอยางถูกตอง 

ระดับที่ 2 : แสดงสมรรถนะระดับที่ 1 และเขาใจ
ความสัมพันธเชิงอํานาจท่ีไมเปนทางการ 

•  เขาใจสัมพันธภาพอยางไมเปนทางการระหวางบุคคลใน
องคกร รับรูวาผูใดมีอํานาจตัดสินใจหรือผูใดมีอิทธิพลตอการตัดสินใจใน
ระดับตางๆ และนําความเขาใจนี้มาใชประโยชนโดยมุงผลสัมฤทธ์ิของ
องคกรเปนสําคัญ 

ระดับที่ 3 : แสดงสมรรถนะระดับที่ 2 และเขาใจ
วัฒนธรรมองคกร 

•  เขาใจประเพณีปฏิบัติ คานิยม และวัฒนธรรมของแตละ
องคกรที่เกี่ยวของ รวมทั้งเขาใจวิธีการสื่อสารใหมีประสิทธิภาพ เพื่อ
ประโยชนในการปฏิบัติหนาที่ราชการ 

•  เขาใจขอจํากัดขององคกร รูวาสิ่งใดอาจกระทําไดหรือไม
อาจกระทําใหบรรลุผลได 

ระดับที่ 4 : แสดงสมรรถนะระดับที่ 3 และเขาใจ
ความสัมพันธของผูมีบทบาทสําคัญในองคกร 

• รับรูถึงความสัมพันธเชิงอํานาจของผูมีบทบาทสําคัญ    
ในองคกร เพื่อประโยชนในการผลักดันภารกิจตามหนาที่รับผิดชอบ    
ใหเกิดประสิทธิผล 

 

 
 

 
 

ความเขาใจในองคกรและระบบราชการ 
 
คําจํากัดความ 
  ความเขาใจในองคกรและระบบราชการ คือ ความสามารถ
ในการเขาใจความสัมพันธเชิงอํานาจตามกฎหมาย และอํานาจที่ไมเปน
ทางการ ในองคกรของตนและองคกรอ่ืนที่เก่ียวของเพื่อประโยชนในการ
ปฏิบัติหนาที่ใหบรรลุเปาหมาย รวมทั้งความสามารถที่จะคาดการณได
วานโยบายภาครัฐ แนวโนมทางการเมือง เศรษฐกิจ สังคม เทคโนโลยี 
ตลอดจนเหตุการณที่จะเกิดขึ้น จะมีผลตอองคกรอยางไร 

ความหมาย 
  ความเขาใจในองคกรและระบบราชการ หมายถึง หัวขอของ
การแสดงสมรรถนะที่จะบงบอกถึงความสามารถในการทําความเขาใจใน
ระบบราชการ โดยเฉพาะอยางยิ่ง ในสวนที่เปนความสัมพันธเชิงอํานาจ 
ที่เปนอํานาจรัฐ ซ่ึงเปนอํานาจที่เกิดขึ้นโดยผลของกฎหมาย กับอํานาจ 
ในระบบราชการหรือในองคกรที่ไมเปนทางการ อํานาจทั้งสองรูปแบบ 
ทั้งที่เปนทางการและไมเปนทางการนั้น ปรากฏอยูในระบบราชการอยาง
เปนธรรมชาติ ผูที่สามารถทําความเขาใจกับเรื่องนี้จะสามารถใชความรู
ในเรื่องนี้เปนประโยชนในการปฏิบัติงานในหนาที่ใหบรรลุเปาหมาย 
รวมทั้งสามารถที่จะคาดการณไดวานโยบายภาครัฐ แนวโนมทาง
การเมือง เศรษฐกิจ สังคม เทคโนโลยี ตลอดจนเหตุการณที่จะเกิดขึ้น จะ
สงผลกระทบตอองคกรอยางไร ความเขาใจในองคกรและระบบราชการ
ในหัวขอนี้ จะชวยใหสามารถกําหนดทาทีและทิศทางที่จะรับกับความ
เปนไปของทุกสถานการณไดอยางถูกตองและเทาทัน  

ระดับสมรรถนะ 

  ระดับที่ 0 : ไมแสดงสมรรถนะดานนี้ หรือแสดงอยาง 
ไมชัดเจน 
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ทําความเขาใจไดยากกวา จึงเปนสมรรถนะที่ผูถูกประเมินจะตองเรียนรู
และสั่งสมประสบการณดวยชวงเวลาที่มากกวา กวาที่จะไดรู หรือกวาที่
จะเขาใจถึงสัมพันธภาพอยางไมเปนทางการระหวางบุคคลในองคกร 
หรือกวาที่จะไดรูวาผูใดเปนผูมีอํานาจอยางแทจริงในการตัดสินใจ ผูใด
เปนผูมี อิทธิพลหรือมีสวนในการตัดสินใจในองคกรในระดับตางๆ 
สมรรถนะในการเรียนรู รับรู หรือในการทําความเขาใจกับความสัมพันธ
เชิงอํานาจที่ไมเปนทางการนี้ จะเปนประโยชนที่สงผลตอการปฏิบัติงาน
ในหนาที่อันเปนสัมฤทธิผลขององคกรในที่สุด  
 
  ระดับที่ 3  เปนสมรรถนะที่ใชพื้นฐานจากความรูความ
เขาใจในโครงสรางและความสัมพันธทั้งอยางเปนทางการและไมเปน
ทางการในระดับที่ผานมา มาสูภาพที่ใหญขึ้น และลึกลงไปในความ
เขาใจวัฒนธรรมองคกร ซ่ึงสวนราชการแตละแหงจะมีความตางกัน
อยางชัดเจนจนเปนที่ยอมรับทั่วกัน ความสามารถที่จะทําความเขาใจใน
วัฒนธรรมองคกรนี้ ไดแก ความเขาใจในธรรมเนียมปฏิบัติและคานิยม 
ขององคกรที่ตนเองสังกัดและองคกรที่เกี่ยวของ ซ่ึงจะทําใหสามารถ
ส่ือสารกับผู อ่ืนภายใตวัฒนธรรมองคกรไดอยางมีประสิทธิภาพ  
ความเขาใจในวัฒนธรรมองคกรในการประเมินสมรรถนะระดับนี้ เปนนัย
เดียวกันกับความเขาใจในขอจํากัดขององคกร เพราะจะทําใหรูวาสิ่งใด
สามารถกระทําได หรือสิ่งใดบางที่ไมอาจกระทําใหบรรลุผลได ในระบบ
ราชการ  
 
  ระดับที่ 4  เปนสมรรถนะในระดับที่จะตองใชความรู 
ความเขาใจทั้งจากระดับพื้นฐานและระดับที่ตองสั่งสมประสบการณและ
ขอมูลที่ผานมาเปนปจจัยที่จะนํามาสูความเขาใจในระดับนี้ คือ ระดับที่วาดวย
ความสัมพันธ ของผู มี บทบาทสํ า คัญในองค กร  ผู มี บทบาท 
ที่สําคัญในระดับนี้อาจไมใชผูที่ดํารงตําแหนงในระดับที่จะมีอํานาจ
ตัดสินใจใดๆ ในเชิงกฎหมายหรือการบริหาร แตเปนผูที่มีสวนหรือ 

 
 

 
 

ระดับที่ 5 : แสดงสมรรถนะระดับที่ 4 และเขาใจสาเหตุ
พ้ืนฐานของพฤติกรรมองคกร 

• เขาใจสาเหตุพื้นฐานของพฤติกรรมองคกรในหนวยงาน
ของตนและของภาครัฐโดยรวมตลอดจนปญหา และโอกาสที่มีอยู และนํา
ความเขาใจนี้มาขับเคลื่อนการปฏิบัติงานในสวนที่ตนดูแลรับผิดชอบอยู
อยางเปนระบบ 

• เขาใจประเด็นปญหาทางการเมือง เศรษฐกิจ สังคม ทั้ง
ภายในและภายนอกประเทศที่มีผลกระทบตอนโยบายภาครัฐและภารกิจ
ขององคกร เพื่อแปลงวิกฤติเปนโอกาส กําหนดจุดยืนและทาทีตาม
ภารกิจในหนาที่ไดอยางสอดคลองเหมาะสมโดยมุงประโยชนของชาติเปน
สําคัญ 

คําอธิบายระดับสมรรถนะ 

  ระดับที่ 1  เปนระดับเบื้องตนที่ตองการใหผูที่ไดรับการ
ประเมินในสมรรถนะในระดับนี้มีความเขาใจโครงสรางองคกร หรือ
โครงสรางของสวนราชการที่ตนเองสังกัด ความเขาใจในโครงสรางองคกร
นั้นหมายรวมถึงการมองภาพของความสัมพันธในองคกรไดอยางถูกตอง 
รวมทั้งการมองภาพของกระบวนการบริหารโดยรูถึงสายการบังคับบัญชา 
กฎ ระเบียบ ขอบังคับ นโยบายและขั้นตอนในการปฏิบัติงานขององคกร 
เชนนี้ โดยในทางทฤษฎีเชื่อวาสมรรถนะดังกลาวจะชวยใหเกิดประโยชน
ในการปฏิบัติหนาที่ราชการไดอยางถูกตองในทุกสถานการณ 
 
  ระดับที่ 2  เปนสมรรถนะที่แตกตัวออกไปจากสมรรถนะ 
ในระดับที่ 1 ในประเด็นที่วาในระดับที่ 1 เปนสมรรถนะที่ประเมินจาก
ความรูความเขาใจในโครงสรางขององคกรที่เปนรูปแบบอยางเปน
ทางการตามกระบวนการทางกฎหมาย มาเปนสมรรถนะในการเขาใจ
ความสัมพันธเชิงอํานาจท่ีไมเปนทางการ ซึ่งจะมีความซับซอนมากกวา 
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ทําความเขาใจไดยากกวา จึงเปนสมรรถนะที่ผูถูกประเมินจะตองเรียนรู
และสั่งสมประสบการณดวยชวงเวลาที่มากกวา กวาที่จะไดรู หรือกวาที่
จะเขาใจถึงสัมพันธภาพอยางไมเปนทางการระหวางบุคคลในองคกร 
หรือกวาที่จะไดรูวาผูใดเปนผูมีอํานาจอยางแทจริงในการตัดสินใจ ผูใด
เปนผูมี อิทธิพลหรือมีสวนในการตัดสินใจในองคกรในระดับตางๆ 
สมรรถนะในการเรียนรู รับรู หรือในการทําความเขาใจกับความสัมพันธ
เชิงอํานาจที่ไมเปนทางการนี้ จะเปนประโยชนที่สงผลตอการปฏิบัติงาน
ในหนาที่อันเปนสัมฤทธิผลขององคกรในที่สุด  
 
  ระดับที่ 3  เปนสมรรถนะที่ใชพื้นฐานจากความรูความ
เขาใจในโครงสรางและความสัมพันธทั้งอยางเปนทางการและไมเปน
ทางการในระดับที่ผานมา มาสูภาพที่ใหญขึ้น และลึกลงไปในความ
เขาใจวัฒนธรรมองคกร ซ่ึงสวนราชการแตละแหงจะมีความตางกัน
อยางชัดเจนจนเปนที่ยอมรับทั่วกัน ความสามารถที่จะทําความเขาใจใน
วัฒนธรรมองคกรนี้ ไดแก ความเขาใจในธรรมเนียมปฏิบัติและคานิยม 
ขององคกรที่ตนเองสังกัดและองคกรที่เกี่ยวของ ซ่ึงจะทําใหสามารถ
ส่ือสารกับผู อ่ืนภายใตวัฒนธรรมองคกรไดอยางมีประสิทธิภาพ  
ความเขาใจในวัฒนธรรมองคกรในการประเมินสมรรถนะระดับนี้ เปนนัย
เดียวกันกับความเขาใจในขอจํากัดขององคกร เพราะจะทําใหรูวาสิ่งใด
สามารถกระทําได หรือสิ่งใดบางที่ไมอาจกระทําใหบรรลุผลได ในระบบ
ราชการ  
 
  ระดับที่ 4  เปนสมรรถนะในระดับที่จะตองใชความรู 
ความเขาใจทั้งจากระดับพื้นฐานและระดับที่ตองสั่งสมประสบการณและ
ขอมูลที่ผานมาเปนปจจัยที่จะนํามาสูความเขาใจในระดับนี้ คือ ระดับที่วาดวย
ความสัมพันธ ของผู มี บทบาทสํ า คัญในองค กร  ผู มี บทบาท 
ที่สําคัญในระดับนี้อาจไมใชผูที่ดํารงตําแหนงในระดับที่จะมีอํานาจ
ตัดสินใจใดๆ ในเชิงกฎหมายหรือการบริหาร แตเปนผูที่มีสวนหรือ 

 
 

 
 

ระดับที่ 5 : แสดงสมรรถนะระดับที่ 4 และเขาใจสาเหตุ
พ้ืนฐานของพฤติกรรมองคกร 

• เขาใจสาเหตุพื้นฐานของพฤติกรรมองคกรในหนวยงาน
ของตนและของภาครัฐโดยรวมตลอดจนปญหา และโอกาสที่มีอยู และนํา
ความเขาใจนี้มาขับเคลื่อนการปฏิบัติงานในสวนที่ตนดูแลรับผิดชอบอยู
อยางเปนระบบ 

• เขาใจประเด็นปญหาทางการเมือง เศรษฐกิจ สังคม ทั้ง
ภายในและภายนอกประเทศที่มีผลกระทบตอนโยบายภาครัฐและภารกิจ
ขององคกร เพื่อแปลงวิกฤติเปนโอกาส กําหนดจุดยืนและทาทีตาม
ภารกิจในหนาที่ไดอยางสอดคลองเหมาะสมโดยมุงประโยชนของชาติเปน
สําคัญ 

คําอธิบายระดับสมรรถนะ 

  ระดับที่ 1  เปนระดับเบื้องตนที่ตองการใหผูที่ไดรับการ
ประเมินในสมรรถนะในระดับนี้มีความเขาใจโครงสรางองคกร หรือ
โครงสรางของสวนราชการที่ตนเองสังกัด ความเขาใจในโครงสรางองคกร
นั้นหมายรวมถึงการมองภาพของความสัมพันธในองคกรไดอยางถูกตอง 
รวมทั้งการมองภาพของกระบวนการบริหารโดยรูถึงสายการบังคับบัญชา 
กฎ ระเบียบ ขอบังคับ นโยบายและขั้นตอนในการปฏิบัติงานขององคกร 
เชนนี้ โดยในทางทฤษฎีเชื่อวาสมรรถนะดังกลาวจะชวยใหเกิดประโยชน
ในการปฏิบัติหนาที่ราชการไดอยางถูกตองในทุกสถานการณ 
 
  ระดับที่ 2  เปนสมรรถนะที่แตกตัวออกไปจากสมรรถนะ 
ในระดับที่ 1 ในประเด็นที่วาในระดับที่ 1 เปนสมรรถนะที่ประเมินจาก
ความรูความเขาใจในโครงสรางขององคกรที่เปนรูปแบบอยางเปน
ทางการตามกระบวนการทางกฎหมาย มาเปนสมรรถนะในการเขาใจ
ความสัมพันธเชิงอํานาจท่ีไมเปนทางการ ซึ่งจะมีความซับซอนมากกวา 
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การดําเนนิการเชิงรุก 
 
คําจํากัดความ 
  การดําเนินการเชิงรุก คือ การเล็งเห็นปญหาหรือโอกาส
พรอมทั้งจัดการเชิงรุกกับปญหานั้นโดยอาจไมมีใครรองขอ และอยางไม
ยอทอ หรือใชโอกาสนั้นใหเกิดประโยชนตองาน ตลอดจนการคิดริเริ่ม
สรางสรรคใหมๆ เกี่ยวกับงานดวย เพื่อแกปญหา ปองกันปญหา หรือ
สรางโอกาสดวย 

ความหมาย 
  การดําเนินการเชิงรุก หมายถึง ความสามารถในการคิด
ลวงหนา และสามารถใชประโยชนจากการคิดนั้นดําเนินการในเชิงรุก 
แทนที่จะใชกลยุทธของการตั้งรับอยางที่นิยมปฏิบัติกันมาในองคกรหรือ
ในสวนราชการ การดําเนินการเชิงรุกมีความหมายถึงการเล็งเห็นปญหา 
หรือโอกาส แลวจัดการในเชิงรุกกับปญหานั้นโดยไมจําเปนตองใหมีผูใด
รองขอ หรือความสามารถในการใชโอกาสนั้นใหเปนประโยชนตองาน 
นอกจากนี้ การดําเนินการเชิงรุกยังหมายถึงการคิดริเริ่มสรางสรรค     
ส่ิงใหมๆ เกี่ยวกับงานดวย ความคิดริเริ่มสรางสรรคดังกลาว จึงใช
ประโยชนในการปองกันปญหา หรือใชในการแกไขปญหาแลวแตกรณีไดดวย  

ระดับสมรรถนะ 
  ระดับที่ 0 : ไมแสดงสมรรถนะดานนี้ หรือแสดงอยาง 
ไมชัดเจน 

ระดับที่ 1 : เห็นปญหาหรือโอกาสระยะสั้นและลงมือ
ดําเนินการ 

• เล็งเห็นปญหา อุปสรรค และหาวิธีแกไขโดยไมรอชา 
• เล็งเห็นโอกาสและไมรีรอที่จะนําโอกาสนั้นมาใชประโยชน

ในงาน 

 
 

 
 

มีบทบาทอยางสําคัญ ที่ผูมีอํานาจตัดสินใจจะรับฟงขอมูล ขอเสนอแนะ 
หรือความเห็นตางๆ ผูมีบทบาทอยางสําคัญในองคกรในลักษณะน้ี 
บางครั้งจะไมแสดงบทบาทของตนใหปรากฏในวงกวางหรือใหปรากฏตอ
ผูอ่ืนอยางเปนทางการ แตจะมีบทบาทที่สําคัญในการตัดสินใจขั้นสุดทาย  
ผูมีบทบาทในลักษณะนี้จะมีอยูในหลายองคกร บทบาทของผูมีสวน 
สําคัญนี้จะขึ้นอยูกับชวงเวลาในการใชอํานาจตามกฎหมายของผูบริหาร
องคกร การเรียนรูหรือรับรูถึงความสัมพันธเชิงอํานาจในลักษณะเชนนี้
อยางถูกตอง จะชวยใหเกิดประโยชนในการผลักดันภารกิจตามหนาที่
ความรับผิดชอบใหเกิดประสิทธิผลไดอยางลุลวงและอยางแทจริง 
 
  ระดับที่ 5  ถือเปนระดับสูงสุดของสมรรถนะในดานความ
เขาใจองคกรและระบบราชการอยางแทจริง เปนความเขาใจถึงที่มา 
อันนํามาสูสาเหตุพ้ืนฐานของพฤติกรรมองคกร เปนความเขาใจทั้ง
พฤติกรรมขององคกรที่ตนเองสังกัดและพฤติกรรมในหนวยงานภาครัฐ
โดยรวม ซ่ึงอาจกลาวไดวาเปนความเขาใจทั้งระบบและครบวงจร  
เปนสมรรถนะที่แสดงออกใหเห็นถึงความรูความเขาใจในสภาพปญหา
และโอกาสที่มีอยู ซ่ึงความเขาใจดังกลาวจะมีสวนในการขับเคลื่อนการ
ปฏิบัติงานในหนาที่ความรับผิดชอบไดอยางเปนระบบ ภาพใหญภาพ
หนึ่งของสมรรถนะในประการนี้ คือ การแสดงออกถึงความเขาใจใน
สภาวะหรือประเด็นทางการเมือง เศรษฐกิจ และสังคม ทั้งภายในและ
ภายนอกประเทศ เปนความเขาใจในประเด็นที่สภาวะหรือปญหา
เหลานั้นจะมีผลกระทบตอนโยบายของภาครัฐและภารกิจขององคกร   
ซ่ึงจะทําใหสามารถนําความรูความเขาใจดังกลาวมาใชเพื่อกําหนดจุดยืน
และทาทีตามภาระหนาที่ ในความรับผิดชอบใหเกิดประโยชนแก
ประเทศชาติเปนสําคัญ ความเขาใจระดับนี้ จึงสามารถปรับวิกฤติใหเปน
โอกาสไดดวย  
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การดําเนนิการเชิงรุก 
 
คําจํากัดความ 
  การดําเนินการเชิงรุก คือ การเล็งเห็นปญหาหรือโอกาส
พรอมทั้งจัดการเชิงรุกกับปญหานั้นโดยอาจไมมีใครรองขอ และอยางไม
ยอทอ หรือใชโอกาสนั้นใหเกิดประโยชนตองาน ตลอดจนการคิดริเริ่ม
สรางสรรคใหมๆ เกี่ยวกับงานดวย เพื่อแกปญหา ปองกันปญหา หรือ
สรางโอกาสดวย 

ความหมาย 
  การดําเนินการเชิงรุก หมายถึง ความสามารถในการคิด
ลวงหนา และสามารถใชประโยชนจากการคิดนั้นดําเนินการในเชิงรุก 
แทนที่จะใชกลยุทธของการตั้งรับอยางที่นิยมปฏิบัติกันมาในองคกรหรือ
ในสวนราชการ การดําเนินการเชิงรุกมีความหมายถึงการเล็งเห็นปญหา 
หรือโอกาส แลวจัดการในเชิงรุกกับปญหานั้นโดยไมจําเปนตองใหมีผูใด
รองขอ หรือความสามารถในการใชโอกาสนั้นใหเปนประโยชนตองาน 
นอกจากนี้ การดําเนินการเชิงรุกยังหมายถึงการคิดริเริ่มสรางสรรค     
ส่ิงใหมๆ เกี่ยวกับงานดวย ความคิดริเริ่มสรางสรรคดังกลาว จึงใช
ประโยชนในการปองกันปญหา หรือใชในการแกไขปญหาแลวแตกรณีไดดวย  

ระดับสมรรถนะ 
  ระดับที่ 0 : ไมแสดงสมรรถนะดานนี้ หรือแสดงอยาง 
ไมชัดเจน 

ระดับที่ 1 : เห็นปญหาหรือโอกาสระยะสั้นและลงมือ
ดําเนินการ 

• เล็งเห็นปญหา อุปสรรค และหาวิธีแกไขโดยไมรอชา 
• เล็งเห็นโอกาสและไมรีรอที่จะนําโอกาสนั้นมาใชประโยชน

ในงาน 

 
 

 
 

มีบทบาทอยางสําคัญ ที่ผูมีอํานาจตัดสินใจจะรับฟงขอมูล ขอเสนอแนะ 
หรือความเห็นตางๆ ผูมีบทบาทอยางสําคัญในองคกรในลักษณะนี้ 
บางครั้งจะไมแสดงบทบาทของตนใหปรากฏในวงกวางหรือใหปรากฏตอ
ผูอ่ืนอยางเปนทางการ แตจะมีบทบาทที่สําคัญในการตัดสินใจขั้นสุดทาย  
ผูมีบทบาทในลักษณะนี้จะมีอยูในหลายองคกร บทบาทของผูมีสวน 
สําคัญนี้จะขึ้นอยูกับชวงเวลาในการใชอํานาจตามกฎหมายของผูบริหาร
องคกร การเรียนรูหรือรับรูถึงความสัมพันธเชิงอํานาจในลักษณะเชนนี้
อยางถูกตอง จะชวยใหเกิดประโยชนในการผลักดันภารกิจตามหนาที่
ความรับผิดชอบใหเกิดประสิทธิผลไดอยางลุลวงและอยางแทจริง 
 
  ระดับที่ 5  ถือเปนระดับสูงสุดของสมรรถนะในดานความ
เขาใจองคกรและระบบราชการอยางแทจริง เปนความเขาใจถึงที่มา 
อันนํามาสูสาเหตุพ้ืนฐานของพฤติกรรมองคกร เปนความเขาใจทั้ง
พฤติกรรมขององคกรที่ตนเองสังกัดและพฤติกรรมในหนวยงานภาครัฐ
โดยรวม ซ่ึงอาจกลาวไดวาเปนความเขาใจทั้งระบบและครบวงจร  
เปนสมรรถนะที่แสดงออกใหเห็นถึงความรูความเขาใจในสภาพปญหา
และโอกาสที่มีอยู ซ่ึงความเขาใจดังกลาวจะมีสวนในการขับเคลื่อนการ
ปฏิบัติงานในหนาที่ความรับผิดชอบไดอยางเปนระบบ ภาพใหญภาพ
หนึ่งของสมรรถนะในประการนี้ คือ การแสดงออกถึงความเขาใจใน
สภาวะหรือประเด็นทางการเมือง เศรษฐกิจ และสังคม ทั้งภายในและ
ภายนอกประเทศ เปนความเขาใจในประเด็นที่สภาวะหรือปญหา
เหลานั้นจะมีผลกระทบตอนโยบายของภาครัฐและภารกิจขององคกร   
ซ่ึงจะทําใหสามารถนําความรูความเขาใจดังกลาวมาใชเพื่อกําหนดจุดยืน
และทาทีตามภาระหนาที่ ในความรับผิดชอบใหเกิดประโยชนแก
ประเทศชาติเปนสําคัญ ความเขาใจระดับนี้ จึงสามารถปรับวิกฤติใหเปน
โอกาสไดดวย  

การดําเนินการเชิงรุก
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• สรางบรรยากาศของการคิดริเริ่มใหเกิดขึ้นในหนวยงาน
และกระตุนใหเพื่อนรวมงานเสนอความคิดใหมๆในการทํางาน เพื่อ
แกปญหาหรือสรางโอกาสในระยะยาว 

คําอธิบายระดับสมรรถนะ 
  ระดับที่  1  เปนระดับสมรรถนะในการเห็นปญหา  
หรืออุปสรรคทั้งปวง แลวพยายามหาวิธีการที่จะแกไขปญหาตางๆ 
เหลานั้นในชวงเวลาสั้นๆ แลวลงมือดําเนินการเพ่ือคลี่คลายปญหา
ดังกลาว และโดยนัยทํานองเดียวกัน สมรรถนะในระดับนี้ก็จะแสดงออก
ดวยการเล็งเห็นถึงโอกาสแลวดําเนินการใชโอกาสนั้นใหเปนประโยชน 
ในงานตอไป ทั้งความสามารถในการมองปญหาออกและการมองเห็น
โอกาส เปนรูปแบบหนึ่งของการดําเนินการเชิงรุกอยางแทจริง  
 
  ระดับที่ 2  เปนระดับของสมรรถนะหรือความสามารถ 
ใน การจัดการหรือการแกไขปญหาเฉพาะหนาหรือเหตุวิกฤติ ที่
อาจจะเกิดขึ้นโดยไมรูลวงหนา การจัดการกับปญหาดังกลาวอาจกระทํา
โดยไมจําเปนตองมีผูใดรองขอ และเปนการจัดการกับปญหาโดยไมยอทอ 
เปนการลงมือทันทีดวยความเรงดวน ในขณะที่ผูคนสวนใหญจะใชวิธีการ
วิ เ คราะห สถานการณแล ว รอใหปญหาต า งๆ  คลี่ คลายไป เอง 
ความสามารถในการจัดการปญหาเฉพาะหนาที่เกิดขึ้นจึงเปนลักษณะ
พิเศษเฉพาะตัวที่เปนการลงมือทันที และเปนการดําเนินการในเชิงรุก
โดยไมรอเวลา  
 
  ระดับที่ 3  สมรรถนะของการดําเนินการเชิงรุกในระดับนี้ 
คือ การเตรียมการลวงหนาเพื่อสรางโอกาส ในขณะเดียวกันการ
เตรียมการลวงหนานี้ก็จะทําให สามารถหลีกเลี่ยงปญหาระยะสั้น 
ไดดวย นอกจากนั้นความสามารถที่จะดําเนินการเชิงรุกในระดับนี้ 

 
 

 
 

ระดับที่ 2 : แสดงสมรรถนะระดับที่ 1 และจัดการ
ปญหาเฉพาะหนาหรือเหตุวิกฤติ 

• ลงมือทันทีเมื่อเกิดปญหาเฉพาะหนาหรือในเวลาวิกฤติ 
โดยอาจไมมีใครรองขอ และไมยอทอ 

• แกไขปญหาอยาง เร งดวน  ในขณะที ่คนสวนใหญ    
จะวิเคราะหสถานการณและรอใหปญหาคลี่คลายไปเอง 

ระดับที่ 3 : แสดงสมรรถนะระดับที่ 2 และเตรียมการ
ลวงหนา เพื่อสรางโอกาส หรือหลีกเลี่ยงปญหาระยะสั้น 

• คาดการณและเตรียมการลวงหนาเพื่อสรางโอกาส หรือ
หลีกเลี่ยงปญหาที่อาจเกิดขึ้นไดในระยะสั้น 

• ทดลองใชวิธีการที่แปลกใหมในการแกไขปญหาหรือ
สรางสรรคส่ิงใหมใหเกิดขึ้นในวงราชการ 

ระดับที่ 4 : แสดงสมรรถนะระดับที่ 3 และเตรียมการ
ลวงหนา เพื่อสรางโอกาส หรือหลีกเลี่ยงปญหาที่อาจเกิดขึ้นในระยะ
ปานกลาง 

• คาดการณและเตรียมการลวงหนาเพื่อสรางโอกาส 
หรือหลีกเลี่ยงปญหาที่อาจเกิดขึ้นไดในระยะปานกลาง 

• คิดนอกกรอบเพื่อหาวิธีการที่แปลกใหมและสรางสรรค 
ในการแกไขปญหาที่คาดวาจะเกิดขึ้นในอนาคต 

ระดับที่ 5 : แสดงสมรรถนะระดับที่ 4 และเตรียมการ
ลวงหนา เพื่อสรางโอกาส หรือหลีกเลี่ยงปญหาที่อาจเกิดขึ้นในระยะยาว 

• คาดการณและเตรียมการลวงหนาเพื่อสรางโอกาส หรือ
หลีกเลี่ยงปญหาที่อาจเกิดขึ้นไดในอนาคต 
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• สรางบรรยากาศของการคิดริเริ่มใหเกิดขึ้นในหนวยงาน
และกระตุนใหเพื่อนรวมงานเสนอความคิดใหมๆในการทํางาน เพื่อ
แกปญหาหรือสรางโอกาสในระยะยาว 

คําอธิบายระดับสมรรถนะ 
  ระดับที่  1  เปนระดับสมรรถนะในการเห็นปญหา  
หรืออุปสรรคทั้งปวง แลวพยายามหาวิธีการที่จะแกไขปญหาตางๆ 
เหลานั้นในชวงเวลาสั้นๆ แลวลงมือดําเนินการเพ่ือคลี่คลายปญหา
ดังกลาว และโดยนัยทํานองเดียวกัน สมรรถนะในระดับนี้ก็จะแสดงออก
ดวยการเล็งเห็นถึงโอกาสแลวดําเนินการใชโอกาสนั้นใหเปนประโยชน 
ในงานตอไป ทั้งความสามารถในการมองปญหาออกและการมองเห็น
โอกาส เปนรูปแบบหนึ่งของการดําเนินการเชิงรุกอยางแทจริง  
 
  ระดับที่ 2  เปนระดับของสมรรถนะหรือความสามารถ 
ใน การจัดการหรือการแกไขปญหาเฉพาะหนาหรือเหตุวิกฤติ ที่
อาจจะเกิดขึ้นโดยไมรูลวงหนา การจัดการกับปญหาดังกลาวอาจกระทํา
โดยไมจําเปนตองมีผูใดรองขอ และเปนการจัดการกับปญหาโดยไมยอทอ 
เปนการลงมือทันทีดวยความเรงดวน ในขณะที่ผูคนสวนใหญจะใชวิธีการ
วิ เ คราะห สถานการณแล ว รอใหปญหาต า งๆ  คลี่ คลายไป เอง 
ความสามารถในการจัดการปญหาเฉพาะหนาที่เกิดขึ้นจึงเปนลักษณะ
พิเศษเฉพาะตัวที่เปนการลงมือทันที และเปนการดําเนินการในเชิงรุก
โดยไมรอเวลา  
 
  ระดับที่ 3  สมรรถนะของการดําเนินการเชิงรุกในระดับนี้ 
คือ การเตรียมการลวงหนาเพื่อสรางโอกาส ในขณะเดียวกันการ
เตรียมการลวงหนานี้ก็จะทําให สามารถหลีกเลี่ยงปญหาระยะสั้น 
ไดดวย นอกจากนั้นความสามารถที่จะดําเนินการเชิงรุกในระดับนี้ 

 
 

 
 

ระดับที่ 2 : แสดงสมรรถนะระดับที่ 1 และจัดการ
ปญหาเฉพาะหนาหรือเหตุวิกฤติ 

• ลงมือทันทีเมื่อเกิดปญหาเฉพาะหนาหรือในเวลาวิกฤติ 
โดยอาจไมมีใครรองขอ และไมยอทอ 

• แกไขปญหาอยาง เร งดวน  ในขณะที ่คนสวนใหญ    
จะวิเคราะหสถานการณและรอใหปญหาคลี่คลายไปเอง 

ระดับที่ 3 : แสดงสมรรถนะระดับที่ 2 และเตรียมการ
ลวงหนา เพื่อสรางโอกาส หรือหลีกเลี่ยงปญหาระยะสั้น 

• คาดการณและเตรียมการลวงหนาเพื่อสรางโอกาส หรือ
หลีกเล่ียงปญหาที่อาจเกิดขึ้นไดในระยะสั้น 

• ทดลองใชวิธีการที่แปลกใหมในการแกไขปญหาหรือ
สรางสรรคส่ิงใหมใหเกิดขึ้นในวงราชการ 

ระดับที่ 4 : แสดงสมรรถนะระดับที่ 3 และเตรียมการ
ลวงหนา เพื่อสรางโอกาส หรือหลีกเลี่ยงปญหาที่อาจเกิดขึ้นในระยะ
ปานกลาง 

• คาดการณและเตรียมการลวงหนาเพื่อสรางโอกาส 
หรือหลีกเล่ียงปญหาที่อาจเกิดขึ้นไดในระยะปานกลาง 

• คิดนอกกรอบเพื่อหาวิธีการที่แปลกใหมและสรางสรรค 
ในการแกไขปญหาที่คาดวาจะเกิดขึ้นในอนาคต 

ระดับที่ 5 : แสดงสมรรถนะระดับที่ 4 และเตรียมการ
ลวงหนา เพื่อสรางโอกาส หรือหลีกเลี่ยงปญหาที่อาจเกิดขึ้นในระยะยาว 

• คาดการณและเตรียมการลวงหนาเพื่อสรางโอกาส หรือ
หลีกเล่ียงปญหาที่อาจเกิดขึ้นไดในอนาคต 
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ที่ ส ามารถคาดการณ ได ว า จ ะ เกิ ดขึ้ น ในระยะยาว  ในอนาคต 
ความสามารถในการที่จะดําเนินการเชิงรุกในระดับนี้ จึงอาจเปนการ
สรางบรรยากาศของการคิดริเริ่มใหเกิดขึ้นในสวนราชการ ขณะเดียวกัน 
ก็คือความสามารถที่จะกระตุนใหผูรวมงานหรือสมาชิกในกลุมเสนอ
แนวความคิดใหมๆ ในการทํางาน เพื่อแกปญหาหรือเพื่อสรางโอกาส
ใหมๆ ใหเกิดขึ้นไดในระยะยาวอีกดวย  
 
 
 

 
 

 
 

จะเปนการทดลองใชวิธีการที่แปลกใหมในการจัดการกับปญหา หรือ
สรางสรรคแนวคิดใหมใหเกิดขึ้นในการปฏิบัติหนาที่ราชการของตนได  
  ความแตกตางอยางชัดเจนระหวางสมรรถนะระดับที่ 2  
กับสมรรถนะระดับที่ 3 คือสมรรถนะในระดับที่ 2 เปนการลงมือปฏิบัติ
ทันที เมื่อมีปญหาหรือมีเหตุวิกฤติเกิดขึ้น แตสมรรถนะในระดับที่ 3  
ไมตองรอใหมีปญหาหรือเหตุวิกฤติเกิดขึ้นดังกลาว สมรรถนะในระดับนี้ 
จะเปนความสามารถในการคิดและวิเคราะหลวงหนาวาจะมีปญหาใด
เกิดขึ้น จะแกปญหาอยางไร หรือจะปองกันหรือหลีกเลี่ยงปญหาที่จะ
เกิดขึ้นนั้นไดอยางไร ซ่ึงเปนการแสดงสมรรถนะของการดําเนินการ 
เชิงรุกที่มีระดับเหนือกวาในกระบวนการบริหาร 
 
  ระดับที่ 4  เปนการแสดงสมรรถนะของการดําเนินการ 
เชิ งรุกดวยการคิดดวยการเตรียมการ  หรือวางแผนลวงหนา 
เพื่อสรางโอกาสหรือหลีกเลี่ยงปญหาที่เกิดขึ้นในระยะปานกลาง  
ซ่ึงเปนการแสดงสมรรถนะที่มีลักษณะตอเนื่องจากการดําเนินการเชิงรุก
ในระดับที่ 3 ตางกันเพียงโอกาสหรือปญหาที่ เกี่ยวของในระดับนี้  
ไมเปนโอกาสหรือปญหาเฉพาะหนาในระดับสั้นอีกตอไป หากจะเปน
ปญหาหรือโอกาสที่อาจเกิดขึ้นในระยะปานกลาง (3-12เดือน) คือ     
มีชวงเวลาสําหรับการดําเนินการเชิงรุกนี้อยูบาง คือ เปนลักษณะของการ
อานเกมออก สามารถแสวงหาโอกาสจากสถานการณที่มิใชในระยะสั้น
และในระยะยาวได ดวยการคิดนอกกรอบ เพื่อแสวงหาวิธีการที่แปลก
ใหมและมีลักษณะของความคิดริเริ่มสรางสรรคแนวทางในการแกไข
ปญหา ที่คาดหมายไดวาจะเกิดขึ้นในอนาคตอีกดวย 
 
  ระดับที่ 5  เปนสมรรถนะของการดําเนินการเชิงรุกใน 
ระยะยาว (มากกวา 1 ป ขึ้นไป) ที่ใชวิ ธีการรุกโดยการวางแผน       
และเตรียมการลวงหนาในการแสวงหาโอกาสและในการจัดการกับปญหา 
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ที่ ส ามารถคาดการณ ได ว า จ ะ เกิ ดขึ้ น ในระยะยาว  ในอนาคต 
ความสามารถในการที่จะดําเนินการเชิงรุกในระดับนี้ จึงอาจเปนการ
สรางบรรยากาศของการคิดริเริ่มใหเกิดขึ้นในสวนราชการ ขณะเดียวกัน 
ก็คือความสามารถที่จะกระตุนใหผูรวมงานหรือสมาชิกในกลุมเสนอ
แนวความคิดใหมๆ ในการทํางาน เพื่อแกปญหาหรือเพื่อสรางโอกาส
ใหมๆ ใหเกิดขึ้นไดในระยะยาวอีกดวย  
 
 
 

 
 

 
 

จะเปนการทดลองใชวิธีการที่แปลกใหมในการจัดการกับปญหา หรือ
สรางสรรคแนวคิดใหมใหเกิดขึ้นในการปฏิบัติหนาที่ราชการของตนได  
  ความแตกตางอยางชัดเจนระหวางสมรรถนะระดับที่ 2  
กับสมรรถนะระดับที่ 3 คือสมรรถนะในระดับที่ 2 เปนการลงมือปฏิบัติ
ทันที เมื่อมีปญหาหรือมีเหตุวิกฤติเกิดขึ้น แตสมรรถนะในระดับที่ 3  
ไมตองรอใหมีปญหาหรือเหตุวิกฤติเกิดขึ้นดังกลาว สมรรถนะในระดับนี้ 
จะเปนความสามารถในการคิดและวิเคราะหลวงหนาวาจะมีปญหาใด
เกิดขึ้น จะแกปญหาอยางไร หรือจะปองกันหรือหลีกเลี่ยงปญหาที่จะ
เกิดขึ้นนั้นไดอยางไร ซ่ึงเปนการแสดงสมรรถนะของการดําเนินการ 
เชิงรุกที่มีระดับเหนือกวาในกระบวนการบริหาร 
 
  ระดับที่ 4  เปนการแสดงสมรรถนะของการดําเนินการ 
เชิ งรุกดวยการคิดดวยการเตรียมการ  หรือวางแผนลวงหนา 
เพื่อสรางโอกาสหรือหลีกเลี่ยงปญหาที่เกิดขึ้นในระยะปานกลาง  
ซ่ึงเปนการแสดงสมรรถนะที่มีลักษณะตอเนื่องจากการดําเนินการเชิงรุก
ในระดับที่ 3 ตางกันเพียงโอกาสหรือปญหาที่ เกี่ยวของในระดับนี้  
ไมเปนโอกาสหรือปญหาเฉพาะหนาในระดับสั้นอีกตอไป หากจะเปน
ปญหาหรือโอกาสที่อาจเกิดขึ้นในระยะปานกลาง (3-12เดือน) คือ     
มีชวงเวลาสําหรับการดําเนินการเชิงรุกนี้อยูบาง คือ เปนลักษณะของการ
อานเกมออก สามารถแสวงหาโอกาสจากสถานการณที่มิใชในระยะสั้น
และในระยะยาวได ดวยการคิดนอกกรอบ เพื่อแสวงหาวิธีการที่แปลก
ใหมและมีลักษณะของความคิดริเริ่มสรางสรรคแนวทางในการแกไข
ปญหา ที่คาดหมายไดวาจะเกิดขึ้นในอนาคตอีกดวย 
 
  ระดับที่ 5  เปนสมรรถนะของการดําเนินการเชิงรุกใน 
ระยะยาว (มากกวา 1 ป ขึ้นไป) ที่ใชวิ ธีการรุกโดยการวางแผน       
และเตรียมการลวงหนาในการแสวงหาโอกาสและในการจัดการกับปญหา 
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• ดูแลใหเกิดความเปนระเบียบในสภาพแวดลอมของการ
ทํางาน 

• ปฏิบ ัต ิต ามกฎ  ระ เบ ียบ  และขั ้นตอน  ที ่กําหนด  
อยางเครงครัด 

ระดับที่ 2 : แสดงสมรรถนะระดับที่ 1 และตรวจทาน
ความถูกตองของงานที่ตนรับผิดชอบ 

• ตรวจทานงานในหนาที่ ความรับผิดชอบอยางละเอียด 
เพื่อความถูกตอง 

ระดับที่ 3 : แสดงสมรรถนะระดับที่ 2 และดูแลความ
ถูกตองของงานทั้งของตนและผูอื่นที่อยูในความรับผิดชอบของตน 

• ตรวจสอบความถูกตองของงานในหนาที่ความรับผิดชอบ
ของตนเอง 

• ตรวจสอบความถูกตองงานของผูอ่ืน ตามอํานาจหนาที่   
ที่กําหนดโดยกฎหมาย กฎ ระเบียบ ขอบังคับ ที่เก่ียวของ 

• ตรวจความถูกตองตามขั้นตอนและกระบวนงานทั้งของ
ตนเองและผูอ่ืน ตามอํานาจหนาที่ 

• บันทึกรายละเอียดของกิจกรรมในงานทั้งของตนเองและ
ของผูอ่ืน เพื่อความถูกตองของงาน 

ระดับที่ 4 : แสดงสมรรถนะระดับที่ 3 และตรวจสอบ
ความถูกตองรวมถึงคุณภาพของขอมูลหรือโครงการ 

• ตรวจสอบรายละเอียดความคืบหนาของโครงการ
ตามกําหนดเวลา 

• ตรวจสอบความถูกตอง ครบถวน และคุณภาพของขอมูล 

 
 

 
 

การตรวจสอบความถูกตองในกระบวนงาน  
 
คําจํากัดความ 
  การตรวจสอบความถูกตองในกระบวนงาน คือ ความใสใจที่
จะปฏิบัติงานใหถูกตอง ครบถวน มุงเนนความชัดเจนของบทบาทหนาที่ 
และลดขอบกพรองที่อาจเกิดจากสภาพแวดลอม โดยติดตาม ตรวจสอบ
การทํางานหรือขอมูลตลอดจนพัฒนาระบบการตรวจสอบเพื่อความ
ถูกตองของกระบวนงาน 

ความหมาย 
  การตรวจสอบความถูกตองในกระบวนงาน หมายถึง ความ
ใสใจที่จะปฏิบัติงานใหถูกตอง ครบถวน ในทุกขั้นตอน คือ ความใสใจที่
จะแสดงความชัดเจนโปรงใสใหปรากฏ เพื่อความถูกตองสมบูรณ และ
เพื่อลดความบกพรองไมวาความบกพรองนั้นจะเกิดขึ้นจากปจจัยใดก็ตาม 
สมรรถนะในการตรวจสอบความถูกตองนี้ คือ การติดตามผลการปฏิบัติ
หนาที่ราชการ คือ การสอบทานขอมูลตาง ๆ ทั้งนี้ โดยมีการพัฒนา
ระบบการตรวจสอบใหทันตอสถานการณ เพื่อความถูกตองของทั้ง
กระบวนงานในหนาที่ความรับผิดชอบดวย  

ระดับสมรรถนะ 

  ระดับท่ี 0 : ไมแสดงสมรรถนะดานนี้ หรือแสดงอยาง 
ไมชัดเจน 

ระดับท่ี 1 : ตองการความถูกตอง ชัดเจนในงาน และ
รักษากฎ ระเบียบ 

• ตองการใหข อมูล  และบทบาทในการปฏิบัต ิง าน     
มีความถูกตอง ชัดเจน 

การตรวจสอบความถูกตองในกระบวนงาน
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• ดูแลใหเกิดความเปนระเบียบในสภาพแวดลอมของการ
ทํางาน 

• ปฏิบ ัต ิต ามกฎ  ระ เบ ียบ  และขั ้นตอน  ที ่กําหนด  
อยางเครงครัด 

ระดับที่ 2 : แสดงสมรรถนะระดับที่ 1 และตรวจทาน
ความถูกตองของงานที่ตนรับผิดชอบ 

• ตรวจทานงานในหนาที่ ความรับผิดชอบอยางละเอียด 
เพื่อความถูกตอง 

ระดับที่ 3 : แสดงสมรรถนะระดับที่ 2 และดูแลความ
ถูกตองของงานทั้งของตนและผูอื่นที่อยูในความรับผิดชอบของตน 

• ตรวจสอบความถูกตองของงานในหนาที่ความรับผิดชอบ
ของตนเอง 

• ตรวจสอบความถูกตองงานของผูอ่ืน ตามอํานาจหนาที่   
ที่กําหนดโดยกฎหมาย กฎ ระเบียบ ขอบังคับ ที่เก่ียวของ 

• ตรวจความถูกตองตามขั้นตอนและกระบวนงานทั้งของ
ตนเองและผูอ่ืน ตามอํานาจหนาที่ 

• บันทึกรายละเอียดของกิจกรรมในงานทั้งของตนเองและ
ของผูอ่ืน เพื่อความถูกตองของงาน 

ระดับท่ี 4 : แสดงสมรรถนะระดับที่ 3 และตรวจสอบ
ความถูกตองรวมถึงคุณภาพของขอมูลหรือโครงการ 

• ตรวจสอบรายละเอียดความคืบหนาของโครงการ
ตามกําหนดเวลา 

• ตรวจสอบความถูกตอง ครบถวน และคุณภาพของขอมูล 

 
 

 
 

การตรวจสอบความถูกตองในกระบวนงาน  
 
คําจํากัดความ 
  การตรวจสอบความถูกตองในกระบวนงาน คือ ความใสใจที่
จะปฏิบัติงานใหถูกตอง ครบถวน มุงเนนความชัดเจนของบทบาทหนาที่ 
และลดขอบกพรองที่อาจเกิดจากสภาพแวดลอม โดยติดตาม ตรวจสอบ
การทํางานหรือขอมูลตลอดจนพัฒนาระบบการตรวจสอบเพื่อความ
ถูกตองของกระบวนงาน 

ความหมาย 
  การตรวจสอบความถูกตองในกระบวนงาน หมายถึง ความ
ใสใจที่จะปฏิบัติงานใหถูกตอง ครบถวน ในทุกขั้นตอน คือ ความใสใจที่
จะแสดงความชัดเจนโปรงใสใหปรากฏ เพื่อความถูกตองสมบูรณ และ
เพื่อลดความบกพรองไมวาความบกพรองนั้นจะเกิดขึ้นจากปจจัยใดก็ตาม 
สมรรถนะในการตรวจสอบความถูกตองนี้ คือ การติดตามผลการปฏิบัติ
หนาที่ราชการ คือ การสอบทานขอมูลตาง ๆ ทั้งนี้ โดยมีการพัฒนา
ระบบการตรวจสอบใหทันตอสถานการณ เพื่อความถูกตองของทั้ง
กระบวนงานในหนาที่ความรับผิดชอบดวย  

ระดับสมรรถนะ 

  ระดับที่ 0 : ไมแสดงสมรรถนะดานนี้ หรือแสดงอยาง 
ไมชัดเจน 

ระดับที่ 1 : ตองการความถูกตอง ชัดเจนในงาน และ
รักษากฎ ระเบียบ 

• ตองการใหข อมูล  และบทบาทในการปฏิบัต ิง าน     
มีความถูกตอง ชัดเจน 
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  ระดับที่ 3  สมรรถนะของการตรวจสอบความถูกตองตาม
กระบวนการงานจะเพิ่มขึ้นดวยการที่จะตอง ตรวจสอบและดูแลความ
ถูกตองของงาน ท้ังของตนและของผูอื่นที่อยูในความรับผิดชอบของ
ตน โดยการตรวจสอบความถูกตองทั้งของตนเองและของผู อ่ืนใน 
ความรับผิดชอบจะตองเปนไปตามกระบวนการทางกฎหมาย  กฎ 
ระเบียบ หรือขอบังคับที่เกี่ยวของอยางเครงครัด เปนการตรวจสอบความ
ถูกตองตามขั้นตอน กระบวนงานตามอํานาจหนาที่ พรอมนั้นจะตอง
บันทึกถึงรายละเอียดของกิจกรรมที่ไดมีการตรวจสอบทั้งของตนเองและ
ของผูใตบังคับบัญชาหรือเพื่อนรวมงาน โดยอาจจะเขียนไวเปนหลักฐานที่
ใชอางอิงถึงความถูกตองของงานดวย  
 
  ระดับที่ 4  เปนการแสดงสมรรถนะในการตรวจสอบ 
ความถูกตองตามกระบวนงานที่มีลักษณะหรือปจจัยในการประเมิน
เพิ่มขึ้นจากระดับที่ 3 ในหลายประเด็น อันไดแก การที่จะตองแสดง
สมรรถนะในการตรวจสอบรายละเอียดความคืบหนาของโครงการ      
ใหเปนไปตามกําหนดเวลา รวมทั้งจะตองตรวจสอบความครบถวน
บริบูรณของงานและคุณภาพของงานวาเปนไปตามเงื่อนไขที่กําหนด
หรือเปนไปโดยถูกตองตามกฎระเบียบขอบังคับคําสั่งเพียงใดหรือไม 
ปจจัยอีกตัวหนึ่งที่เพิ่มขึ้นอยางชัดเจนก็คือสมรรถนะที่จะตองสามารถ
ระบุถึงขอบกพรองของงานที่ตนเองตรวจสอบได สามารถระบุถึงขอมูล 
ที่หายไปจากการตรวจสอบ และตองสามารถเพิ่มเติมใหถูกตองครบถวน 
เพื่อความถูกตองอยางสมบูรณของงานในหนาที่ความรับผิดชอบได  
 
  ระดับที่ 5  เปนสมรรถนะในระดับที่ตองผานกระบวนการ
ประเมินสมรรถนะในทุกระดับมาแลวอยางครบถวน สมรรถนะของ 
ระดับที่ 5 นี้ จึงกําหนดเงื่อนไขในการประเมินในลักษณะที่มิไดมุงเนน  
เฉพาะแตการตรวจสอบที่ กําหนดไวในระดับกอนหนานี้ อีกตอไป    

 
 

 
 

• สามารถระบุขอบกพรองหรือขอมูลที่หายไป และเพิ่มเติม
ใหครบถวนเพื่อความถูกตองของงาน 

ระดับที่ 5 : แสดงสมรรถนะระดับที่ 4 และพัฒนาระบบ
การตรวจสอบความถูกตองของกระบวนงาน 

• พัฒนาระบบการตรวจสอบ เพื่อความถูกตองตามข้ันตอน 
และเพิ่มคุณภาพของขอมูล 

คําอธิบายระดับสมรรถนะ 

  ระดับที่ 1  เปนการติดตามและตรวจสอบความถูกตอง 
ความชัดเจน และ ความเรียบรอยของงาน โดยตรวจสอบใหมีการ
ปฏิบัติใหเปนไปตามกฎ ระเบียบ ขอบังคับ เพื่อใหขอมูลและบทบาท
ขั้นตอนในการปฏิบัติหนาที่ราชการเปนไปอยางถูกตอง เปนไปอยางมี
ระเบียบวิธีการ ตามสภาพแวดลอมของการปฏิบัติหนาที่ราชการ ทั้งนี้ 
การปฏิบัติหนาที่ราชการทั้งกระบวนจะตอง เปนไปตามกฎ ระเบียบ 
และขั้นตอน ที่กําหนดไวอยางเครงครัด  
 
  ระดับที่ 2  เปนระดับที่สูงขึ้นจากการเปนผูปฏิบัติในการ
ตรวจสอบในเบื้องตน มาเปน ผูตรวจสอบหรือสอบทานงานทั้งหมด 
ท่ีตนเองตองรับผิดชอบอยางละเอียด อาจอธิบายใหเกิดความเขาใจ 
ความตางของสองระดับนี้ไดวาเมื่อไดปฏิบัติงานในหนาที่ตามสมรรถนะ
ในระดับ 1 แลว สมรรถนะในระดับที่ 2 นี้ จะตรวจสอบการดําเนินการ
ทั้งหมดของระดับที่ 1 อีกชั้นหนึ่ง มีคําที่แสดงถึงความตางดังกลาวอยูใน
ถอยคําที่วา อยางละเอียด สวนคําวา อยางถูกตองน้ัน เปนคําที่จะตอง
ปรากฏในสมรรถนะของการตรวจสอบทุกขั้นตอนและทุกระดับ 
อยูแลว 
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โครงการศึกษาขอมูลและพัฒนาองคความรูเพื่อรองรับการกําหนดตําแหนงในสวนราชการ

51

คูมือสมรรถนะเฉพาะตามลักษณะงานที่ปฏิบัติ
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  ระดับที่ 3  สมรรถนะของการตรวจสอบความถูกตองตาม
กระบวนการงานจะเพิ่มขึ้นดวยการที่จะตอง ตรวจสอบและดูแลความ
ถูกตองของงาน ท้ังของตนและของผูอื่นที่อยูในความรับผิดชอบของ
ตน โดยการตรวจสอบความถูกตองทั้งของตนเองและของผู อ่ืนใน 
ความรับผิดชอบจะตองเปนไปตามกระบวนการทางกฎหมาย  กฎ 
ระเบียบ หรือขอบังคับที่เกี่ยวของอยางเครงครัด เปนการตรวจสอบความ
ถูกตองตามขั้นตอน กระบวนงานตามอํานาจหนาที่ พรอมนั้นจะตอง
บันทึกถึงรายละเอียดของกิจกรรมที่ไดมีการตรวจสอบทั้งของตนเองและ
ของผูใตบังคับบัญชาหรือเพื่อนรวมงาน โดยอาจจะเขียนไวเปนหลักฐานที่
ใชอางอิงถึงความถูกตองของงานดวย  
 
  ระดับที่ 4  เปนการแสดงสมรรถนะในการตรวจสอบ 
ความถูกตองตามกระบวนงานที่มีลักษณะหรือปจจัยในการประเมิน
เพิ่มขึ้นจากระดับที่ 3 ในหลายประเด็น อันไดแก การที่จะตองแสดง
สมรรถนะในการตรวจสอบรายละเอียดความคืบหนาของโครงการ      
ใหเปนไปตามกําหนดเวลา รวมทั้งจะตองตรวจสอบความครบถวน
บริบูรณของงานและคุณภาพของงานวาเปนไปตามเงื่อนไขที่กําหนด
หรือเปนไปโดยถูกตองตามกฎระเบียบขอบังคับคําสั่งเพียงใดหรือไม 
ปจจัยอีกตัวหนึ่งที่เพิ่มขึ้นอยางชัดเจนก็คือสมรรถนะที่จะตองสามารถ
ระบุถึงขอบกพรองของงานที่ตนเองตรวจสอบได สามารถระบุถึงขอมูล 
ที่หายไปจากการตรวจสอบ และตองสามารถเพิ่มเติมใหถูกตองครบถวน 
เพื่อความถูกตองอยางสมบูรณของงานในหนาที่ความรับผิดชอบได  
 
  ระดับที่ 5  เปนสมรรถนะในระดับที่ตองผานกระบวนการ
ประเมินสมรรถนะในทุกระดับมาแลวอยางครบถวน สมรรถนะของ 
ระดับที่ 5 นี้ จึงกําหนดเงื่อนไขในการประเมินในลักษณะที่มิไดมุงเนน  
เฉพาะแตการตรวจสอบที่ กําหนดไวในระดับกอนหนานี้ อีกตอไป    

 
 

 
 

• สามารถระบุขอบกพรองหรือขอมูลที่หายไป และเพิ่มเติม
ใหครบถวนเพื่อความถูกตองของงาน 

ระดับที่ 5 : แสดงสมรรถนะระดับที่ 4 และพัฒนาระบบ
การตรวจสอบความถูกตองของกระบวนงาน 

• พัฒนาระบบการตรวจสอบ เพื่อความถูกตองตามขั้นตอน 
และเพิ่มคุณภาพของขอมูล 

คําอธิบายระดับสมรรถนะ 

  ระดับที่ 1  เปนการติดตามและตรวจสอบความถูกตอง 
ความชัดเจน และ ความเรียบรอยของงาน โดยตรวจสอบใหมีการ
ปฏิบัติใหเปนไปตามกฎ ระเบียบ ขอบังคับ เพื่อใหขอมูลและบทบาท
ขั้นตอนในการปฏิบัติหนาที่ราชการเปนไปอยางถูกตอง เปนไปอยางมี
ระเบียบวิธีการ ตามสภาพแวดลอมของการปฏิบัติหนาที่ราชการ ทั้งนี้ 
การปฏิบัติหนาที่ราชการทั้งกระบวนจะตอง เปนไปตามกฎ ระเบียบ 
และขั้นตอน ที่กําหนดไวอยางเครงครัด  
 
  ระดับที่ 2  เปนระดับที่สูงขึ้นจากการเปนผูปฏิบัติในการ
ตรวจสอบในเบื้องตน มาเปน ผูตรวจสอบหรือสอบทานงานทั้งหมด 
ท่ีตนเองตองรับผิดชอบอยางละเอียด อาจอธิบายใหเกิดความเขาใจ 
ความตางของสองระดับนี้ไดวาเมื่อไดปฏิบัติงานในหนาที่ตามสมรรถนะ
ในระดับ 1 แลว สมรรถนะในระดับที่ 2 นี้ จะตรวจสอบการดําเนินการ
ทั้งหมดของระดับที่ 1 อีกชั้นหนึ่ง มีคําที่แสดงถึงความตางดังกลาวอยูใน
ถอยคําที่วา อยางละเอียด สวนคําวา อยางถูกตองนั้น เปนคําที่จะตอง
ปรากฏในสมรรถนะของการตรวจสอบทุกขั้นตอนและทุกระดับ 
อยูแลว 
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ความมั่นใจในตนเอง 
 
คําจํากัดความ 
  ความมั่นใจในตนเอง คือ ความมั่นใจในความสามารถ 
ศักยภาพ และการตัดสินใจของตนที่จะปฏิบัติงานใหบรรลุผล หรือเลือก
วิธีที่มีประสิทธิภาพในการปฏิบัติงาน หรือแกไขปญหาใหสําเร็จลุลวง 

ความหมาย 

  ความมั่นใจในตนเอง หมายถึง การแสดงออกซึ่งความมั่นใจ
ในตนเอง ทั้งในแงของศักยภาพ ความสามารถ และการตัดสินใจ        
ซ่ึงปจจัยที่แสดงความมั่นใจในตนเองดังกลาวนั้น จะสามารถประเมินได
จากการปฏิบัติงานที่บรรลุผลสําเร็จตามเปาหมาย หรือจากการเลือก
วิธีการที่มีประสิทธิภาพในการปฏิบัติงาน หรือจากวิธีการแกไขปญหา
ตางๆ ที่เกิดขึ้นจนงานสําเร็จลุลวงไปดวยดี  

ระดับสมรรถนะ 

  ระดับที่ 0 : ไมแสดงสมรรถนะดานนี้ หรือแสดงอยาง 
ไมชัดเจน 

ระดับที่ 1 : ปฏิบัติงานไดตามอํานาจหนาที่โดยไมตองมี
การกํากับดูแล 

•  ปฏิบัติงานไดโดยอาจไมตองมีการกํากับดูแลใกลชิด 

•   ตัดสินใจ เองไดในภารกิจภายใตขอบเขตอํานาจ
หนาที่รับผิดชอบของตน 

 

 

 
 

 
 

หากแตมุงที่จะประเมินสมรรถนะในการพัฒนาระบบการตรวจสอบ 
เพื่อใหเกิดการพัฒนาทางดานของคุณภาพขอมูล และเพื่อพัฒนาขั้นตอน
ของการตรวจสอบความถูกตองตามกระบวนงานใหมีความรัดกุม ส้ัน 
กระชับ แตสามารถแสดงความถูกตองของการตรวจสอบไดอยางมี
คุณภาพในที่สุด  
 
 
 



คูมือสมรรถนะเฉพาะตามลักษณะงานที่ปฏิบัติ
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ความมั่นใจในตนเอง 
 
คําจํากัดความ 
  ความมั่นใจในตนเอง คือ ความมั่นใจในความสามารถ 
ศักยภาพ และการตัดสินใจของตนที่จะปฏิบัติงานใหบรรลุผล หรือเลือก
วิธีที่มีประสิทธิภาพในการปฏิบัติงาน หรือแกไขปญหาใหสําเร็จลุลวง 

ความหมาย 

  ความมั่นใจในตนเอง หมายถึง การแสดงออกซึ่งความมั่นใจ
ในตนเอง ทั้งในแงของศักยภาพ ความสามารถ และการตัดสินใจ        
ซ่ึงปจจัยที่แสดงความมั่นใจในตนเองดังกลาวนั้น จะสามารถประเมินได
จากการปฏิบัติงานที่บรรลุผลสําเร็จตามเปาหมาย หรือจากการเลือก
วิธีการที่มีประสิทธิภาพในการปฏิบัติงาน หรือจากวิธีการแกไขปญหา
ตางๆ ที่เกิดขึ้นจนงานสําเร็จลุลวงไปดวยดี  

ระดับสมรรถนะ 

  ระดับท่ี 0 : ไมแสดงสมรรถนะดานนี้ หรือแสดงอยาง 
ไมชัดเจน 

ระดับที่ 1 : ปฏิบัติงานไดตามอํานาจหนาที่โดยไมตองมี
การกํากับดูแล 

•  ปฏิบัติงานไดโดยอาจไมตองมีการกํากับดูแลใกลชิด 

•   ตัดสินใจ เองไดในภารกิจภายใตขอบเขตอํานาจ
หนาที่รับผิดชอบของตน 

 

 

 
 

 
 

หากแตมุงที่จะประเมินสมรรถนะในการพัฒนาระบบการตรวจสอบ 
เพื่อใหเกิดการพัฒนาทางดานของคุณภาพขอมูล และเพื่อพัฒนาขั้นตอน
ของการตรวจสอบความถูกตองตามกระบวนงานใหมีความรัดกุม ส้ัน 
กระชับ แตสามารถแสดงความถูกตองของการตรวจสอบไดอยางมี
คุณภาพในที่สุด  
 
 
 

ความมั่นใจในตนเอง
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คําอธิบายระดับสมรรถนะ 
  ระดับที่ 1  สมรรถนะของความมั่นใจในตนเองจะแสดงออก
ใหสามารถประเมินไดจาก การปฏิบัติงานตามกรอบอํานาจหนาที่ตาม
กฎหมายไดโดยอาจจะไมตองมีการกํากับดูแลอยางใกลชิด ซ่ึงจะเปน
การแสดงสมรรถนะไดดวยการคิดและตัดสินใจไดเองในภารกิจที่เปน
ความรับผิดชอบของตน โดยปฏิบัติและตัดสินใจภายใตกรอบและอํานาจ
หนาที่ที่ตนมีอยูตามกฎหมาย หรือกรอบที่ตนเองไดรับการมอบหมาย 
จากผูมีอํานาจในเรื่องนั้นๆ  

  ระดับที่ 2  เปนสมรรถนะที่ประเมินไดจาก ความมั่นใจ 
ในการปฏิบัติหนาที่ราชการของตน โดยแสดงความกลาหาญที่จะตอง
ตัดสินใจเมื่อตนเองเห็นวาสิ่งที่ตนเองคิดและตัดสินใจแลวนั้นเปนความ
ถูกตอง ทั้งนี้ ถึงแมวาจะมีผูไมเห็นดวยอยูบางก็ตาม สมรรถนะของ 
ความมั่นใจในตนเองระดับนี้ อาจจะประเมินไดจากการแสดงออกอยาง
มั่นใจในการปฏิ บั ติหนาที่ ราชการที่ แมจะอยู ในสถานการณที่มี 
ความไมแนนอนใดๆ ก็ตามดวย  
  ความตางของสมรรถนะในระดับที่ 1 กับระดับที่ 2 อยูตรงที่
สมรรถนะในระดับที่ 1 เปนสมรรถนะของความมั่นใจที่จะปฏิบัติหนาที่
ราชการของตนโดยไมตองมีการกํากับดูแลอยางใกลชิดเทานั้น ถือไดวา
เปนความมั่นใจในงานเฉพาะตน ในขณะที่สมรรถนะในระดับที่ 2 จะเปน
ความมั่นใจในการปฏิบัติหนาที่ราชการที่ตองติดตอสัมพันธกับผู อ่ืน  
และมั่นใจที่จะตัดสินใจตามความคิดเห็นของตนเองไมวาจะมีผูแสดง 
ความไมเห็นดวยเพียงใดก็ตาม  
 
  ระดับที่ 3  เปนสมรรถนะของ ความมั่นใจในความรู
ความสามารถของตนเอง  เปนการแสดงออกเชื่อมั่นในความรู 
ความสามารถ และศักยภาพวาจะสามารถปฏิบัติหนาที่ราชการใหสําเร็จ
ลุลวงไปไดไมวาจะมีปญหาหรืออุปสรรคใดเกิดขึ้นระหวางการปฏิบัติ

 
 

 
 

ระดับที่ 2 : แสดงสมรรถนะระดับที่ 1 และปฏิบัติงาน
ในหนาท่ีอยางมั่นใจ 

•  กลาตัดสินใจเรื่องที่เห็นวาถูกตองแลวในหนาที่ แมจะมี   
ผูไมเห็นดวยอยูบางก็ตาม 

•  แสดงออกอยางมั่นใจในการปฏิบัติหนาที่แมอยู ใน
สถานการณที่มีความไมแนนอน 

ระดับที่ 3 : แสดงสมรรถนะระดับที่ 2 และมั่นใจใน
ความสามารถของตน 

•  เชื่อมั่นในความรูความสามารถ และศักยภาพของตนวา
จะสามารถปฏิบัติหนาที่ใหประสบผลสําเร็จได 

•  แสดงความมั่นใจอยางเปดเผยในการตัดสินใจหรือ
ความสามารถของตน 

ระดับที่ 4 : แสดงสมรรถนะระดับท่ี 3 และมั่นใจในการ
ทํางานที่ทาทาย 

• ชอบงานที่ทาทายความสามารถ 
• แสด ง ค ว ามคิ ด เ ห็ น ข อ ง ตน เ มื่ อ ไ ม เ ห็ น ด ว ย กั บ

ผูบังคับบัญชา หรือผูมีอํานาจ หรือในสถานการณที่ขัดแยง 

ระดับที่ 5 : แสดงสมรรถนะระดับที่ 4 และเต็มใจ
ทํางานที่ทาทายมากและกลาแสดงจุดยืนของตน 

• เต็มใจและรับอาสาปฏิบัติงานที่ทาทาย หรือมีความเสี่ยงสูง 
• กลายืนหยัดเผชิญหนากับผูบังคับบัญชาหรือผูมีอํานาจ 
• กล า แสด ง จ ุด ย ืน ขอ งตนอย า ง ต ร ง ไปตร งมา ใน

ประเด็นที่เปนสาระสําคัญ 



คูมือสมรรถนะเฉพาะตามลักษณะงานที่ปฏิบัติ
โครงการศึกษาขอมูลและพัฒนาองคความรูเพื่อรองรับการกําหนดตําแหนงในสวนราชการ

55

คูมือสมรรถนะเฉพาะตามลักษณะงานที่ปฏิบัติ
โครงการศึกษาขอมูลและพัฒนาองคความรูเพื่อรองรับการกําหนดตําแหนงในสวนราชการ

5555

 
 

 
 

คําอธิบายระดับสมรรถนะ 
  ระดับที่ 1  สมรรถนะของความมั่นใจในตนเองจะแสดงออก
ใหสามารถประเมินไดจาก การปฏิบัติงานตามกรอบอํานาจหนาที่ตาม
กฎหมายไดโดยอาจจะไมตองมีการกํากับดูแลอยางใกลชิด ซ่ึงจะเปน
การแสดงสมรรถนะไดดวยการคิดและตัดสินใจไดเองในภารกิจที่เปน
ความรับผิดชอบของตน โดยปฏิบัติและตัดสินใจภายใตกรอบและอํานาจ
หนาที่ที่ตนมีอยูตามกฎหมาย หรือกรอบที่ตนเองไดรับการมอบหมาย 
จากผูมีอํานาจในเรื่องนั้นๆ  

  ระดับที่ 2  เปนสมรรถนะที่ประเมินไดจาก ความมั่นใจ 
ในการปฏิบัติหนาท่ีราชการของตน โดยแสดงความกลาหาญที่จะตอง
ตัดสินใจเมื่อตนเองเห็นวาสิ่งที่ตนเองคิดและตัดสินใจแลวนั้นเปนความ
ถูกตอง ทั้งนี้ ถึงแมวาจะมีผูไมเห็นดวยอยูบางก็ตาม สมรรถนะของ 
ความมั่นใจในตนเองระดับนี้ อาจจะประเมินไดจากการแสดงออกอยาง
มั่นใจในการปฏิ บั ติหนาที่ ราชการที่ แมจะอยู ในสถานการณที่มี 
ความไมแนนอนใดๆ ก็ตามดวย  
  ความตางของสมรรถนะในระดับที่ 1 กับระดับที่ 2 อยูตรงที่
สมรรถนะในระดับที่ 1 เปนสมรรถนะของความมั่นใจที่จะปฏิบัติหนาที่
ราชการของตนโดยไมตองมีการกํากับดูแลอยางใกลชิดเทานั้น ถือไดวา
เปนความมั่นใจในงานเฉพาะตน ในขณะที่สมรรถนะในระดับที่ 2 จะเปน
ความมั่นใจในการปฏิบัติหนาที่ราชการที่ตองติดตอสัมพันธกับผู อ่ืน  
และมั่นใจที่จะตัดสินใจตามความคิดเห็นของตนเองไมวาจะมีผูแสดง 
ความไมเห็นดวยเพียงใดก็ตาม  
 
  ระดับที่ 3  เปนสมรรถนะของ ความมั่นใจในความรู
ความสามารถของตนเอง  เปนการแสดงออกเชื่อมั่นในความรู 
ความสามารถ และศักยภาพวาจะสามารถปฏิบัติหนาที่ราชการใหสําเร็จ
ลุลวงไปไดไมวาจะมีปญหาหรืออุปสรรคใดเกิดขึ้นระหวางการปฏิบัติ

 
 

 
 

ระดับที่ 2 : แสดงสมรรถนะระดับที่ 1 และปฏิบัติงาน
ในหนาท่ีอยางมั่นใจ 

•  กลาตัดสินใจเรื่องที่เห็นวาถูกตองแลวในหนาที่ แมจะมี   
ผูไมเห็นดวยอยูบางก็ตาม 

•  แสดงออกอยางมั่นใจในการปฏิบัติหนาที่แมอยู ใน
สถานการณที่มีความไมแนนอน 

ระดับที่ 3 : แสดงสมรรถนะระดับท่ี 2 และมั่นใจใน
ความสามารถของตน 

•  เชื่อมั่นในความรูความสามารถ และศักยภาพของตนวา
จะสามารถปฏิบัติหนาที่ใหประสบผลสําเร็จได 

•  แสดงความมั่นใจอยางเปดเผยในการตัดสินใจหรือ
ความสามารถของตน 

ระดับท่ี 4 : แสดงสมรรถนะระดับที่ 3 และมั่นใจในการ
ทํางานที่ทาทาย 

• ชอบงานที่ทาทายความสามารถ 
• แสด ง ค ว ามคิ ด เ ห็ น ข อ ง ตน เ มื่ อ ไ ม เ ห็ น ด ว ย กั บ

ผูบังคับบัญชา หรือผูมีอํานาจ หรือในสถานการณที่ขัดแยง 

ระดับท่ี 5 : แสดงสมรรถนะระดับที่ 4 และเต็มใจ
ทํางานที่ทาทายมากและกลาแสดงจุดยืนของตน 

• เต็มใจและรับอาสาปฏิบัติงานที่ทาทาย หรือมีความเสี่ยงสูง 
• กลายืนหยัดเผชิญหนากับผูบังคับบัญชาหรือผูมีอํานาจ 
• กล า แสด ง จ ุด ย ืน ขอ งตนอย า ง ต ร ง ไปตร งมา ใน

ประเด็นที่เปนสาระสําคัญ 
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ความยืดหยุนผอนปรน 
 
คําจํากัดความ 
  ความยืดหยุนผอนปรน คือ ความสามารถในการปรับตัว 
และปฏิบัติงานไดอยางมีประสิทธิภาพในสถานการณและกลุมคนที่
หลากหลาย หมายความรวมถึงการยอมรับความเห็นที่แตกตาง และ
ปรับเปลี่ยนวิธีการเมื่อสถานการณเปลี่ยนไป 

ความหมาย 
  ความยืดหยุนผอนปรน หมายถึง ความสามารถในการปรับตัว 
มิใชความโอนออนผอนตาม แตเปนการแสดงออกถึงการปรับเปลี่ยน
วิธีการปฏิบัติหนาที่ราชการใหเกิดประสิทธิภาพในสถานการณและกลุม
คนที่หลากหลาย รวมทั้งเปนการแสดงออกซึ่งความคิดเห็นในเชิงยอมรับ
ความเห็นตางอยางมีเหตุผลเมื่อสถานการณเปลี่ยนแปลงไปจากเดิม  

ระดับสมรรถนะ 

  ระดับที่ 0 : ไมแสดงสมรรถนะดานนี้ หรือแสดงอยาง 
ไมชัดเจน 

ระดับที่ 1 : มีความคลองตัวในการปฏิบัติงาน 
• ปรับตัวเขากับสภาพการทํางานที่ยากลําบาก หรือ       

ไมเอ้ืออํานวยตอการปฏิบัติงาน 

ระดับที่ 2 : แสดงสมรรถนะระดับที่ 1 และยอมรับ
ความจําเปนที่จะตองปรับเปลี่ยน 

• ยอมรับและเขาใจความเห็นของผูอ่ืน 
• เต็มใจที่จะเปลี่ยนความคิด ทัศนคติ เมื่อไดรับขอมูลใหม 

 
 

 
 

หนาที่ราชการนั้นก็ตาม ความมั่นใจในตนเองระดับนี้ อาจประเมิน 
ไดจากการแสดงความมั่นใจอยางเปดเผยในการตัดสินใจของตนเองใน
งานที่เก่ียวของกับหนาที่ในเชิงวิชาชีพที่รับผิดชอบอยูเทานั้น  
 
  ระดับที่ 4  เปนระดับของความมั่นใจในตนเองที่จะตอง
ปรากฏสมรรถนะที่สูงขึ้นดวยการแสดงความ มั่นใจในการทํางานที่ 
ทาทาย และแสดงใหปรากฏดวยวาตั้งใจและเต็มใจที่จะรับงานที่มี
ลักษณะทาทายดังกลาว ยิ่งไปกวานั้นสมรรถนะของความมั่นใจในระดับนี้
จะสามารถประเมินไดจากการแสดงความคิดเห็นที่มีเหตุมีผลนาเชื่อถือ
ของตน เมื่อมีความเห็นแยงกับผูบังคับบัญชาหรือผูมีอํานาจ หรือแสดง
ความคิดเห็นของตนอยางตรงไปตรงมาในสถานการณที่ขัดแยง ไมวา
สถานการณนั้นจะนําไปสูการเผชิญหนากับผูใดก็ตาม  
 
  ระดับที่ 5  เปนระดับของสมรรถนะที่มีความลึกตอเนื่อง 
จากสมรรถนะในระดับที่ 4 คือเปนสมรรถนะในการแสดงออกถึงความ
ต้ังใจและเต็มใจที่จะปฏิบัติงานที่มีลักษณะทาทายมากยิ่งกวาความ 
ทาทายในระดับที่ 4 ขณะเดียวกัน ก็จะแสดงออกในการ กลาแสดง
จุดยืนของตน ดวยการกลารับอาสาปฏิบัติงานที่ทาทายมาก งานที่มี
ความเสี่ยงสูง นอกจากนั้น สมรรถนะของความมั่นใจในตนเองระดับนี้ 
ยังสามารถประเมินไดจากความกลาหาญที่จะยืนหยัดในความเชื่อมั่น 
ในความถูกตองของความคิดของตน  แมเมื่ออยู ในภาวะของการ
เผชิญหนากับผูบังคับบัญชาหรือผูมีอํานาจทั้งในระบบและนอกระบบ  
ยิ่งไปกวานั้นผูที่จะไดรับการประเมินสมรรถนะหัวขอนี้ในระดับที่ 5     
ซ่ึ ง เป น ร ะดั บสู ง สุ ดนี้  คื อ  ผู ที่ จ ะต อ งกล า แสดงจุ ดยื น ขอ งตน                
อยางตรงไปตรงมาในทุกสถานการณและในทุกประเด็นที่เปนสาระสําคัญ  
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ความยืดหยุนผอนปรน 
 
คําจํากัดความ 
  ความยืดหยุนผอนปรน คือ ความสามารถในการปรับตัว 
และปฏิบัติงานไดอยางมีประสิทธิภาพในสถานการณและกลุมคนที่
หลากหลาย หมายความรวมถึงการยอมรับความเห็นที่แตกตาง และ
ปรับเปลี่ยนวิธีการเมื่อสถานการณเปลี่ยนไป 

ความหมาย 
  ความยืดหยุนผอนปรน หมายถึง ความสามารถในการปรับตัว 
มิใชความโอนออนผอนตาม แตเปนการแสดงออกถึงการปรับเปลี่ยน
วิธีการปฏิบัติหนาที่ราชการใหเกิดประสิทธิภาพในสถานการณและกลุม
คนที่หลากหลาย รวมทั้งเปนการแสดงออกซึ่งความคิดเห็นในเชิงยอมรับ
ความเห็นตางอยางมีเหตุผลเมื่อสถานการณเปลี่ยนแปลงไปจากเดิม  

ระดับสมรรถนะ 

  ระดับที่ 0 : ไมแสดงสมรรถนะดานนี้ หรือแสดงอยาง 
ไมชัดเจน 

ระดับที่ 1 : มีความคลองตัวในการปฏิบัติงาน 
• ปรับตัวเขากับสภาพการทํางานที่ยากลําบาก หรือ       

ไมเอ้ืออํานวยตอการปฏิบัติงาน 

ระดับที่ 2 : แสดงสมรรถนะระดับที่ 1 และยอมรับ
ความจําเปนที่จะตองปรับเปลี่ยน 

• ยอมรับและเขาใจความเห็นของผูอ่ืน 
• เต็มใจที่จะเปลี่ยนความคิด ทัศนคติ เมื่อไดรับขอมูลใหม 

 
 

 
 

หนาที่ราชการนั้นก็ตาม ความมั่นใจในตนเองระดับนี้ อาจประเมิน 
ไดจากการแสดงความมั่นใจอยางเปดเผยในการตัดสินใจของตนเองใน
งานที่เก่ียวของกับหนาที่ในเชิงวิชาชีพที่รับผิดชอบอยูเทานั้น  
 
  ระดับที่ 4  เปนระดับของความมั่นใจในตนเองที่จะตอง
ปรากฏสมรรถนะที่สูงขึ้นดวยการแสดงความ มั่นใจในการทํางานที่ 
ทาทาย และแสดงใหปรากฏดวยวาตั้งใจและเต็มใจที่จะรับงานที่มี
ลักษณะทาทายดังกลาว ยิ่งไปกวานั้นสมรรถนะของความมั่นใจในระดับนี้
จะสามารถประเมินไดจากการแสดงความคิดเห็นที่มีเหตุมีผลนาเชื่อถือ
ของตน เมื่อมีความเห็นแยงกับผูบังคับบัญชาหรือผูมีอํานาจ หรือแสดง
ความคิดเห็นของตนอยางตรงไปตรงมาในสถานการณที่ขัดแยง ไมวา
สถานการณนั้นจะนําไปสูการเผชิญหนากับผูใดก็ตาม  
 
  ระดับที่ 5  เปนระดับของสมรรถนะที่มีความลึกตอเนื่อง 
จากสมรรถนะในระดับที่ 4 คือเปนสมรรถนะในการแสดงออกถึงความ
ต้ังใจและเต็มใจที่จะปฏิบัติงานที่มีลักษณะทาทายมากยิ่งกวาความ 
ทาทายในระดับที่ 4 ขณะเดียวกัน ก็จะแสดงออกในการ กลาแสดง
จุดยืนของตน ดวยการกลารับอาสาปฏิบัติงานที่ทาทายมาก งานที่มี
ความเสี่ยงสูง นอกจากนั้น สมรรถนะของความมั่นใจในตนเองระดับนี้ 
ยังสามารถประเมินไดจากความกลาหาญที่จะยืนหยัดในความเชื่อมั่น 
ในความถูกตองของความคิดของตน  แมเมื่ออยู ในภาวะของการ
เผชิญหนากับผูบังคับบัญชาหรือผูมีอํานาจทั้งในระบบและนอกระบบ  
ยิ่งไปกวานั้นผูที่จะไดรับการประเมินสมรรถนะหัวขอนี้ในระดับที่ 5     
ซ่ึ ง เป น ร ะดั บสู ง สุ ดนี้  คื อ  ผู ที่ จ ะต อ งกล า แสดงจุ ดยื น ขอ งตน                
อยางตรงไปตรงมาในทุกสถานการณและในทุกประเด็นที่เปนสาระสําคัญ  
 

ความยืดหยุนผอนปรน
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  ระดับที่ 2  สมรรถนะของการยืดหยุนผอนปรนในระดับนี้ 
หมายถึง ความสามารถที่จะตองแสดงออกถึง การยอมรับและเขาใจ 
ในความคิดเห็นของผูอื่น โดยไมยึดติดอยูกับความเห็นของตนเอง 
แตเพียงอยางเดียว เปนสมรรถนะของการแสดงความเต็มใจที่จะ
ปรับเปลี่ยนความคิดและทัศนคติของตน ในกรณีที่ไดรับขอมูลใหม  
ซ่ึงมีความถูกตอง 
 
  ระดับที่ 3  ความสามารถหรือสมรรถนะในการยืดหยุน 
ผอนปรนในระดับนี้จะแสดงออกดวย การมีวิจารณญาณในการปรับใช 
กฎ ระเบียบ ซ่ึงจะตองปรับใชใหเหมาะสมกับสถานการณ สถานการณ
เปลี่ยนไปการบังคับใชกฎระเบียบก็ตองปรับใชใหเปนไปตามสถานการณนั้น
ภายใตความถูกตองเปนธรรม ทั้งนี้ เพื่อใหเกิดประโยชนแกการปฏิบัติ
หนาที่อยางแทจริง อยางไรก็ตาม พึงเขาใจวาการยืดหยุนผอนปรนใน
หั วข อนี้ มิ ไดหมายถึ งการบิด เบื อน  หรือ เบี่ ย ง เบนเจตนารมณ 
ที่แทจริงของ กฎ ระเบียบ เพื่อตอบสนองตอความตองการหรือคําสั่งของ 
ผูมีอํานาจ แตหมายถึงการปรับใชที่มีลักษณะยืดหยุนผอนปรนภายใต
หลักการที่แทจริงของกฎระเบียบนั้นเทานั้น  
 
  ระดับที่ 4  สมรรถนะของการยืดหยุนผอนปรนในระดับนี้
แสดงออกหรือประเมินไดจาก การปรับเปลี่ยนวิธีดําเนินการ หรือ
ปรับเปลี่ยนกระบวนทาในการปฏิบัติหนาที่ราชการ เพื่อใหสอดคลองกับ
สถานการณ หรือเพื่อใหในการปฏิบัติหนาที่ราชการสามารถดําเนินการ
ไปไดดวยความเรียบรอย ราบรื่น ไมเกิดปญหาระหวางกัน อยางไรก็ตาม 
การปรับเปลี่ยนวิธีการทํางานในลักษณะของการยืดหยุนผอนปรน
ดังกลาว มีนัยที่สําคัญยิ่งอยูประการหนึ่ง คือ จะตองคงเปาหมายเดิม 
ไวอยางแนวแน หรืออาจกลาวใหเขาใจไดอยางงายๆ ก็คือ วิธีการ
เปลี่ยนไป เปาหมายคงเดิม  

 
 

 
 

ร ะดั บที่  3 : แสดงสมร รถนะ ร ะดั บที่  2 และมี
วิจารณญาณในการปรับใชกฎระเบียบ 

•  มีวิจารณญาณในการปรับใชกฎระเบียบใหเหมาะสมกับ
สถานการณ เพื่อผลสําเร็จของงานและวัตถุประสงคของหนวยงาน 

ระดับที่ 4 : แสดงสมรรถนะระดับที่ 3 และปรับเปลี่ยน
วิธีการดําเนินงาน 

•  ปรับเปลี่ยนวิธีการปฏิบัติงาน ใหเขากับสถานการณ หรือ
บุคคล แตยังคงเปาหมายเดิมไว 

•  ปรับขั้นตอนการทํางาน เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพของ
หนวยงาน 

ระดับท่ี 5 : แสดงสมรรถนะระดับที่ 4 และปรับเปลี่ยน
แผนกลยุทธ 

•  ปรับแผนงาน เปาหมาย หรือโครงการ เพื่อใหเหมาะสม
กับสถานการณเฉพาะหนา 

•  ปรับเปลี่ยนโครงสราง หรือกระบวนงาน เปนการ
เฉพาะกาล เพื่อใหรับกับสถานการณเฉพาะหนา 

คําอธิบายระดับสมรรถนะ 
  ระดับที่  1  สมรรถนะในเรื่องการยืดหยุนผอนปรน
แสดงออกไดดวยความคลองตัวในการปฏิบัติหนาที่ราชการในทุก
สถานการณ  เปนความสามารถที่จะปรับตัวให เขากับสภาพของ          
การทํางานที่ยากลําบาก หรือในบรรยากาศสิ่งแวดลอมและผูคนที่อาจ  
ไมเอ้ืออํานวยตอการปฏิบัติหนาที่ราชการ  
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  ระดับที่ 2  สมรรถนะของการยืดหยุนผอนปรนในระดับนี้ 
หมายถึง ความสามารถที่จะตองแสดงออกถึง การยอมรับและเขาใจ 
ในความคิดเห็นของผูอื่น โดยไมยึดติดอยูกับความเห็นของตนเอง 
แตเพียงอยางเดียว เปนสมรรถนะของการแสดงความเต็มใจที่จะ
ปรับเปลี่ยนความคิดและทัศนคติของตน ในกรณีที่ไดรับขอมูลใหม  
ซ่ึงมีความถูกตอง 
 
  ระดับที่ 3  ความสามารถหรือสมรรถนะในการยืดหยุน 
ผอนปรนในระดับนี้จะแสดงออกดวย การมีวิจารณญาณในการปรับใช 
กฎ ระเบียบ ซ่ึงจะตองปรับใชใหเหมาะสมกับสถานการณ สถานการณ
เปลี่ยนไปการบังคับใชกฎระเบียบก็ตองปรับใชใหเปนไปตามสถานการณนั้น
ภายใตความถูกตองเปนธรรม ทั้งนี้ เพื่อใหเกิดประโยชนแกการปฏิบัติ
หนาที่อยางแทจริง อยางไรก็ตาม พึงเขาใจวาการยืดหยุนผอนปรนใน
หั วข อนี้ มิ ไดหมายถึ งการบิด เบื อน  หรือ เ บ่ียง เบนเจตนารมณ 
ที่แทจริงของ กฎ ระเบียบ เพื่อตอบสนองตอความตองการหรือคําสั่งของ 
ผูมีอํานาจ แตหมายถึงการปรับใชที่มีลักษณะยืดหยุนผอนปรนภายใต
หลักการที่แทจริงของกฎระเบียบนั้นเทานั้น  
 
  ระดับที่ 4  สมรรถนะของการยืดหยุนผอนปรนในระดับนี้
แสดงออกหรือประเมินไดจาก การปรับเปลี่ยนวิธีดําเนินการ หรือ
ปรับเปลี่ยนกระบวนทาในการปฏิบัติหนาที่ราชการ เพื่อใหสอดคลองกับ
สถานการณ หรือเพื่อใหในการปฏิบัติหนาที่ราชการสามารถดําเนินการ
ไปไดดวยความเรียบรอย ราบรื่น ไมเกิดปญหาระหวางกัน อยางไรก็ตาม 
การปรับเปลี่ยนวิธีการทํางานในลักษณะของการยืดหยุนผอนปรน
ดังกลาว มีนัยที่สําคัญยิ่งอยูประการหนึ่ง คือ จะตองคงเปาหมายเดิม 
ไวอยางแนวแน หรืออาจกลาวใหเขาใจไดอยางงายๆ ก็คือ วิธีการ
เปลี่ยนไป เปาหมายคงเดิม  

 
 

 
 

ร ะดั บที่  3 : แสดงสมร รถนะ ร ะดั บที่  2 และมี
วิจารณญาณในการปรับใชกฎระเบียบ 

•  มีวิจารณญาณในการปรับใชกฎระเบียบใหเหมาะสมกับ
สถานการณ เพื่อผลสําเร็จของงานและวัตถุประสงคของหนวยงาน 

ระดับที่ 4 : แสดงสมรรถนะระดับท่ี 3 และปรับเปลี่ยน
วิธีการดําเนินงาน 

•  ปรับเปลี่ยนวิธีการปฏิบัติงาน ใหเขากับสถานการณ หรือ
บุคคล แตยังคงเปาหมายเดิมไว 

•  ปรับขั้นตอนการทํางาน เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพของ
หนวยงาน 

ระดับที่ 5 : แสดงสมรรถนะระดับท่ี 4 และปรับเปลี่ยน
แผนกลยุทธ 

•  ปรับแผนงาน เปาหมาย หรือโครงการ เพื่อใหเหมาะสม
กับสถานการณเฉพาะหนา 

•  ปรับเปลี่ยนโครงสราง หรือกระบวนงาน เปนการ
เฉพาะกาล เพื่อใหรับกับสถานการณเฉพาะหนา 

คําอธิบายระดับสมรรถนะ 
  ระดับที่  1  สมรรถนะในเรื่องการยืดหยุนผอนปรน
แสดงออกไดดวยความคลองตัวในการปฏิบัติหนาที่ราชการในทุก
สถานการณ  เปนความสามารถที่จะปรับตัวให เขากับสภาพของ          
การทํางานที่ยากลําบาก หรือในบรรยากาศสิ่งแวดลอมและผูคนที่อาจ  
ไมเอ้ืออํานวยตอการปฏิบัติหนาที่ราชการ  
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ศิลปะการสื่อสารจงูใจ 
 
คําจํากัดความ 
  ศิลปะการสื่อสารจูงใจ คือ ความสามารถที่จะสื่อความดวย
การเขียน พูด โดยใชส่ือตางๆ เพื่อใหผูอ่ืนเขาใจยอมรับ และสนับสนุน
ความคิดของตน 

ความหมาย 
  ศิลปะการสื่อสารจูงใจ หมายถึง ความสามารถในการ
ส่ือสารดวยการพูด การเขียน เพื่อใหเกิดความเขาใจการยอมรับและ  
การใหการสนับสนุนความคิด หรือสนับสนุนผลการปฏิบัติงานของตน 

ระดับสมรรถนะ 
 ระดับที่ 0 : ไมแสดงสมรรถนะดานนี้ หรือแสดงอยาง 

ไมชัดเจน 
ระดับที่ 1 :  นํา เสนอขอมูล  หรือความเห็นอยา ง

ตรงไปตรงมา 

• นําเสนอ ขอมูล หรือความเห็นอยางตรงไปตรงมา โดยยัง
มิไดปรับรูปแบบการนําเสนอตามความสนใจและระดับของผูฟง 

ระดับที่ 2 : แสดงสมรรถนะระดับที่ 1 และใชความ
พยายามขั้นตนในการจูงใจ 

• นําเสนอขอมูล ความเห็น ประเด็น หรือตัวอยางประกอบ
ที่มีการเตรียมอยางรอบคอบ เพื่อใหผูอ่ืนเขาใจ ยอมรับ และสนับสนุน
ความคิดของตน 

 

 
 

 
 

  การยืดหยุนผอนปรนในระดับนี้ รวมถึงการปรับขั้นตอนการ
ทํางานที่จะทําใหสามารถเพิ่มประสิทธิภาพของสวนราชการไดดวย  
 
  ระดับที่ 5  เปนการแสดงออกถึงความยืดหยุนผอนปรน 
ที่เปนระดับสูงสุด เปน การปรับเปลี่ยนแผนกลยุทธ ใหสอดคลองกับ
สถานการณ ซ่ึงเปนการยืดหยุนผอนปรนที่ถือไดวามีความสําคัญและ
จําเปนอยางยิ่ง ลักษณะของการยืดหยุนผอนปรนดวยการปรับเปลี่ยน
แผนกลยุทธนี้ มีความหมายรวมถึงการปรับแผนงาน  เปาหมาย 
รายละเอียดของโครงการ ใหเปนไปตามสถานการณเฉพาะหนาใหดีที่สุด
และการปรับเปลี่ยนที่อาจจะตองดําเนินการโดยไมอาจหลีกเลี่ยงไดใน
กรณีที่สถานการณเรื่องใดเรื่องหน่ึงเปลี่ยนแปลงไปอยางไมอาจที่จะคง
แผนกลยุทธเดิมไวไดอีกตอไป ก็อาจจะตองมีการปรับเปลี่ยนโครงสราง
ของสวนราชการหรือโครงสรางของระบบงาน กระบวนงาน เปนการ
เฉพาะกาล ทั้งนี้ เพื่อใหสามารถรับมือกับความเปลี่ยนแปลงของ
สถานการณหรือสิ่งแวดลอมทั้งหลายไดอยางมีประสิทธิภาพและ
ทันทวงที 
  



คูมือสมรรถนะเฉพาะตามลักษณะงานที่ปฏิบัติ
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ศิลปะการสื่อสารจงูใจ 
 
คําจํากัดความ 
  ศิลปะการสื่อสารจูงใจ คือ ความสามารถที่จะสื่อความดวย
การเขียน พูด โดยใชส่ือตางๆ เพื่อใหผูอ่ืนเขาใจยอมรับ และสนับสนุน
ความคิดของตน 

ความหมาย 
  ศิลปะการสื่อสารจูงใจ หมายถึง ความสามารถในการ
ส่ือสารดวยการพูด การเขียน เพื่อใหเกิดความเขาใจการยอมรับและ  
การใหการสนับสนุนความคิด หรือสนับสนุนผลการปฏิบัติงานของตน 

ระดับสมรรถนะ 
 ระดับที่ 0 : ไมแสดงสมรรถนะดานนี้ หรือแสดงอยาง 

ไมชัดเจน 
ระดับที่ 1 :  นํา เสนอขอมูล  หรือความเห็นอยา ง

ตรงไปตรงมา 

• นําเสนอ ขอมูล หรือความเห็นอยางตรงไปตรงมา โดยยัง
มิไดปรับรูปแบบการนําเสนอตามความสนใจและระดับของผูฟง 

ระดับที่ 2 : แสดงสมรรถนะระดับที่ 1 และใชความ
พยายามขั้นตนในการจูงใจ 

• นําเสนอขอมูล ความเห็น ประเด็น หรือตัวอยางประกอบ
ที่มีการเตรียมอยางรอบคอบ เพื่อใหผูอ่ืนเขาใจ ยอมรับ และสนับสนุน
ความคิดของตน 

 

 
 

 
 

  การยืดหยุนผอนปรนในระดับนี้ รวมถึงการปรับขั้นตอนการ
ทํางานที่จะทําใหสามารถเพิ่มประสิทธิภาพของสวนราชการไดดวย  
 
  ระดับที่ 5  เปนการแสดงออกถึงความยืดหยุนผอนปรน 
ที่เปนระดับสูงสุด เปน การปรับเปลี่ยนแผนกลยุทธ ใหสอดคลองกับ
สถานการณ ซ่ึงเปนการยืดหยุนผอนปรนที่ถือไดวามีความสําคัญและ
จําเปนอยางยิ่ง ลักษณะของการยืดหยุนผอนปรนดวยการปรับเปลี่ยน
แผนกลยุทธนี้ มีความหมายรวมถึงการปรับแผนงาน  เปาหมาย 
รายละเอียดของโครงการ ใหเปนไปตามสถานการณเฉพาะหนาใหดีที่สุด
และการปรับเปลี่ยนที่อาจจะตองดําเนินการโดยไมอาจหลีกเลี่ยงไดใน
กรณีที่สถานการณเรื่องใดเรื่องหน่ึงเปลี่ยนแปลงไปอยางไมอาจที่จะคง
แผนกลยุทธเดิมไวไดอีกตอไป ก็อาจจะตองมีการปรับเปลี่ยนโครงสราง
ของสวนราชการหรือโครงสรางของระบบงาน กระบวนงาน เปนการ
เฉพาะกาล ทั้งนี้ เพื่อใหสามารถรับมือกับความเปลี่ยนแปลงของ
สถานการณหรือสิ่งแวดลอมทั้งหลายไดอยางมีประสิทธิภาพและ
ทันทวงที 
  

ศิลปะการสื่อสารจูงใจ
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  ระดับที่ 2  เปนสมรรถนะในระดับของการสื่อสารที่ลึกขึ้น 
ดวยการสื่อสารที่ผูส่ือจะตอง ใชความพยายามขั้นตนในการจูงใจผูรับ  
เปนการนําเสนอขอมูล ความเห็น หรือตัวอยางประกอบ การนําเสนอใน
ลักษณะดังกลาวเปนการเตรียมการอยางรอบคอบ โดยมีวัตถุประสงค 
หรือเปาหมายอยูที่ตองการใหผูรับเขาใจ ยอมรับและสนับสนุนความคิด
หรือสารที่ตนเองนําเสนอเหลานั้น  
 
  ระดับที่ 3  เปนสมรรถนะในระดับที่จะประเมินถึง การปรับ
รูปแบบในการนําเสนอ ใหเหมาะสม ประสานสอดคลองกับความสนใจ
และระดับของผูฟง ขณะเดียวกันก็จะตองแสดงสมรรถนะในดานการ
ส่ือสารดวยการสามารถคาดการณไดถึงผลของการนําเสนอ ทั้งนี้ จะตอง
คํานึงถึงภาพลักษณในการนําเสนอของตนเองพรอมๆ กันไปดวย  
 
  ระดับที่ 4  เปนการประเมินสมรรถนะของการใชศิลปะ 
การสื่อสารจูงใจโดย การใชศิลปะในการจูงใจผูรับสาร สมรรถนะหรือ
ความสามารถในระดับนี้จะแสดงออกดวยการวางแผนในการนําเสนอ  
โดยคาดหวังวาจะจูงใจใหผูรับสารเห็นพองดวย ศิลปะของการจูงใจ 
ในระดับนี้จะมีกระบวนการในการปรับแผนการนําเสนอในแตละขั้นตอน
ของการสื่อใหเหมาะสมกับกลุมเปาหมาย หรือเปาหมายเฉพาะราย  
พรอมๆ กับที่จะตองคาดการณถึงผลที่จะเกิดขึ้นจากการนําเสนอนั้น และ
ตองสามารถหรือมีความพรอมที่จะรับมือกับปฏิกิริยาทุกรูปแบบ 
ของผูรับหรือผูฟงที่อาจจะเกิดขึ้นได  
 
  ระดับที่ 5  เปนสมรรถนะระดับสูงสุดในการใชศิลปะ 
การสื่อสารจูงใจ ซ่ึงจะประเมินจากการ ใชกลยุทธท่ีมีความซับซอนใน
การจูงใจ โดยการแสวงหาผูสนับสนุนในลักษณะของการแสวงหา      
แนวรวมในการผลักดันแนวคิด แผนงาน โครงการ ใหสัมฤทธิผล        

 
 

 
 

ระดับที่ 3 : แสดงสมรรถนะระดับที่ 2 และปรับรูปแบบ
การนําเสนอเพื่อจูงใจ 

•  ปรับรูปแบบการนําเสนอใหเหมาะสมกับความสนใจและ
ระดับของผูฟง 

•  คาดการณ ถึ งผลของการนํ า เสนอ  และคํ านึ งถึ ง
ภาพลักษณของตนเอง 

ระดับที่ 4 : แสดงสมรรถนะระดับที่ 3 และใชศิลปะการจูงใจ 
• วางแผนการนําเสนอโดยคาดหวังวาจะสามารถจูงใจ

ใหผูอ่ืนคลอยตาม 
•  ปรับแตละขั้นตอนของการสื่อสาร นําเสนอ และจูง

ใจใหเหมาะสมกับผูฟงแตละกลุม หรือแตละราย 
•  คาดการณและพรอมที่จะรับมือกับปฏิกิริยาทุกรูปแบบ

ของผูฟงที่อาจเกิดขึ้น 

ระดับที่ 5 : แสดงสมรรถนะระดับที่ 4 และใชกลยุทธ
ซับซอนในการจูงใจ 

•  แสวงหาผูสนับสนุน เพื่อเปนแนวรวมในการผลักดัน
แนวคิด แผนงานโครงการ ใหสัมฤทธ์ิผล 

•  ใชความรูเก่ียวกับจิตวิทยามวลชน ใหเปนประโยชนใน
การสื่อสารจูงใจ 

คําอธิบายระดับสมรรถนะ 
  ระดับที่ 1  เปนการสื่อสารในระดับพื้นฐานอยางเรียบงาย 
ดวยการนําเสนอขอมูลหรือความเห็นอยางตรงไปตรงมา ไมมีความ
ซับซอนในการสื่อสารหรือการตีความ ยังไมตองปรับรูปแบบของ       
การนําเสนอใหเปนไปตามความสนใจและระดับของผูฟงแตอยางใด  
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  ระดับที่ 2  เปนสมรรถนะในระดับของการส่ือสารที่ลึกขึ้น 
ดวยการสื่อสารที่ผูส่ือจะตอง ใชความพยายามขั้นตนในการจูงใจผูรับ  
เปนการนําเสนอขอมูล ความเห็น หรือตัวอยางประกอบ การนําเสนอใน
ลักษณะดังกลาวเปนการเตรียมการอยางรอบคอบ โดยมีวัตถุประสงค 
หรือเปาหมายอยูที่ตองการใหผูรับเขาใจ ยอมรับและสนับสนุนความคิด
หรือสารที่ตนเองนําเสนอเหลานั้น  
 
  ระดับที่ 3  เปนสมรรถนะในระดับที่จะประเมินถึง การปรับ
รูปแบบในการนําเสนอ ใหเหมาะสม ประสานสอดคลองกับความสนใจ
และระดับของผูฟง ขณะเดียวกันก็จะตองแสดงสมรรถนะในดานการ
ส่ือสารดวยการสามารถคาดการณไดถึงผลของการนําเสนอ ทั้งนี้ จะตอง
คํานึงถึงภาพลักษณในการนําเสนอของตนเองพรอมๆ กันไปดวย  
 
  ระดับที่ 4  เปนการประเมินสมรรถนะของการใชศิลปะ 
การสื่อสารจูงใจโดย การใชศิลปะในการจูงใจผูรับสาร สมรรถนะหรือ
ความสามารถในระดับนี้จะแสดงออกดวยการวางแผนในการนําเสนอ  
โดยคาดหวังวาจะจูงใจใหผูรับสารเห็นพองดวย ศิลปะของการจูงใจ 
ในระดับนี้จะมีกระบวนการในการปรับแผนการนําเสนอในแตละขั้นตอน
ของการสื่อใหเหมาะสมกับกลุมเปาหมาย หรือเปาหมายเฉพาะราย  
พรอมๆ กับที่จะตองคาดการณถึงผลที่จะเกิดขึ้นจากการนําเสนอนั้น และ
ตองสามารถหรือมีความพรอมที่จะรับมือกับปฏิกิริยาทุกรูปแบบ 
ของผูรับหรือผูฟงที่อาจจะเกิดขึ้นได  
 
  ระดับที่ 5  เปนสมรรถนะระดับสูงสุดในการใชศิลปะ 
การสื่อสารจูงใจ ซ่ึงจะประเมินจากการ ใชกลยุทธท่ีมีความซับซอนใน
การจูงใจ โดยการแสวงหาผูสนับสนุนในลักษณะของการแสวงหา      
แนวรวมในการผลักดันแนวคิด แผนงาน โครงการ ใหสัมฤทธิผล        

 
 

 
 

ระดับท่ี 3 : แสดงสมรรถนะระดับที่ 2 และปรับรูปแบบ
การนําเสนอเพื่อจูงใจ 

•  ปรับรูปแบบการนําเสนอใหเหมาะสมกับความสนใจและ
ระดับของผูฟง 

•  คาดการณ ถึ งผลของการนํ า เสนอ  และคํ านึ งถึ ง
ภาพลักษณของตนเอง 

ระดับที่ 4 : แสดงสมรรถนะระดับที่ 3 และใชศิลปะการจูงใจ 
• วางแผนการนําเสนอโดยคาดหวังวาจะสามารถจูงใจ

ใหผูอ่ืนคลอยตาม 
•  ปรับแตละขั้นตอนของการสื่อสาร นําเสนอ และจูง

ใจใหเหมาะสมกับผูฟงแตละกลุม หรือแตละราย 
•  คาดการณและพรอมที่จะรับมือกับปฏิกิริยาทุกรูปแบบ

ของผูฟงที่อาจเกิดขึ้น 

ระดับที่ 5 : แสดงสมรรถนะระดับที่ 4 และใชกลยุทธ
ซับซอนในการจูงใจ 

•  แสวงหาผูสนับสนุน เพื่อเปนแนวรวมในการผลักดัน
แนวคิด แผนงานโครงการ ใหสัมฤทธ์ิผล 

•  ใชความรูเกี่ยวกับจิตวิทยามวลชน ใหเปนประโยชนใน
การสื่อสารจูงใจ 

คําอธิบายระดับสมรรถนะ 
  ระดับที่ 1  เปนการสื่อสารในระดับพื้นฐานอยางเรียบงาย 
ดวยการนําเสนอขอมูลหรือความเห็นอยางตรงไปตรงมา ไมมีความ
ซับซอนในการสื่อสารหรือการตีความ ยังไมตองปรับรูปแบบของ       
การนําเสนอใหเปนไปตามความสนใจและระดับของผูฟงแตอยางใด  
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สุนทรยีภาพทางศลิปะ 
 
คําจํากัดความ 
  สุนทรียภาพทางศิลปะ คือ ความซาบซึ้งในอรรถรสและเห็น
คุณคาของงานศิลปะที่เปนเอกลักษณและมรดกของชาติ รวมถึงงาน
ศิลปะอื่นๆ และนํามาประยุกตในการสรางสรรคงานศิลปะของตนได 

ความหมาย 
  สุนทรียภาพทางศิลปะ หมายถึง เปนสมรรถนะที่จะประเมิน
จากความรูสึกซาบซึ้งในสุนทรียภาพและคุณคาของศิลปะ ทั้งที่เปน
เอกลักษณและเปนมรดกของชาติ หรือศิลปะอื่นๆ ในทุกรูปแบบ และ
สามารถนําสุนทรียภาพและคุณคาทางจิตวิญญาณหรือทางความรูสึกและ
อารมณที่ซึมซาบมาจากงานศิลปะเหลานั้นมาประยุกตในการรังสรรค
งานศิลปะของตนได  

ระดับสมรรถนะ 
  ระดับที่ 0 : ไมแสดงสมรรถนะดานนี้ หรือแสดงอยาง 
ไมชัดเจน 

ระดับที่ 1 : ซาบซึ้งในงานศิลปะ 
•  เห็นคุณคาในงานศิลปะของชาติและศิลปะอื่นๆ โดย

แสดงความรักและหวงแหนในงานศิลปะ 
•  สนใจที่จะมีสวนรวมในการเรยีนรู ติดตาม หรือสรางงาน

ศิลปะแขนงตางๆ 
•  ฝกฝนเพื่อสรางความชํานาญในงานศิลปะของตน

อยางสม่ําเสมอ 
 
 

 
 

 
 

กลยุทธที่ซับซอนที่แสดงสมรรถนะในระดับนี้ยังประกอบดวยการใช
จิตวิทยามวลชนใหเปนประโยชนในการสื่อสารเพื่อสรางแรงจูงใจในการ
นําเสนอทุกรูปแบบใหประสบความสําเร็จในลําดับสุดทาย  
 
 
 



คูมือสมรรถนะเฉพาะตามลักษณะงานที่ปฏิบัติ
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สุนทรยีภาพทางศลิปะ 
 
คําจํากัดความ 
  สุนทรียภาพทางศิลปะ คือ ความซาบซึ้งในอรรถรสและเห็น
คุณคาของงานศิลปะที่เปนเอกลักษณและมรดกของชาติ รวมถึงงาน
ศิลปะอื่นๆ และนํามาประยุกตในการสรางสรรคงานศิลปะของตนได 

ความหมาย 
  สุนทรียภาพทางศิลปะ หมายถึง เปนสมรรถนะที่จะประเมิน
จากความรูสึกซาบซึ้งในสุนทรียภาพและคุณคาของศิลปะ ทั้งที่เปน
เอกลักษณและเปนมรดกของชาติ หรือศิลปะอื่นๆ ในทุกรูปแบบ และ
สามารถนําสุนทรียภาพและคุณคาทางจิตวิญญาณหรือทางความรูสึกและ
อารมณที่ซึมซาบมาจากงานศิลปะเหลานั้นมาประยุกตในการรังสรรค
งานศิลปะของตนได  

ระดับสมรรถนะ 
  ระดับที่ 0 : ไมแสดงสมรรถนะดานนี้ หรือแสดงอยาง 
ไมชัดเจน 

ระดับที่ 1 : ซาบซึ้งในงานศิลปะ 
•  เห็นคุณคาในงานศิลปะของชาติและศิลปะอื่นๆ โดย

แสดงความรักและหวงแหนในงานศิลปะ 
•  สนใจที่จะมีสวนรวมในการเรยีนรู ติดตาม หรือสรางงาน

ศิลปะแขนงตางๆ 
•  ฝกฝนเพื่อสรางความชํานาญในงานศิลปะของตน

อยางสม่ําเสมอ 
 
 

 
 

 
 

กลยุทธที่ซับซอนที่แสดงสมรรถนะในระดับนี้ยังประกอบดวยการใช
จิตวิทยามวลชนใหเปนประโยชนในการสื่อสารเพื่อสรางแรงจูงใจในการ
นําเสนอทุกรูปแบบใหประสบความสําเร็จในลําดับสุดทาย  
 
 
 

สุนทรียภาพทางศิลปะ
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คําอธิบายระดับสมรรถนะ 

  ระดับที่ 1  เปนสมรรถนะที่จะประเมินถึง ความรู สึก
ซาบซึ้งในงานศิลปะ ซ่ึงแสดงออกไดดวยการสื่อใหปรากฏวาเห็นคุณคา
ในงานศิลปะของชาติ และศิลปะอื่นๆ อันมีลักษณะเปนสากล ทั้งนี้ โดย
การแสดงความรักและความหวงแหนในงานศิลปะทุกรูปแบบดังกลาว  
  
  ระดับที่ 2  เปนสมรรถนะของการแสดงออกถึง ความ
เขาใจในรูปแบบตางๆ ของงานศิลปะ ซึ่งจะแสดงออกในความสามารถ
ที่จะแยกแยะรูปแบบหรือความแตกตางของงานศิลปะได ทั้งสามารถ
อธิบายถายทอดใหผูอ่ืนเขาใจ รับรู และเห็นความงามหรือคุณคาของงาน
ศิลปะเหลานั้นได ความเขาใจในรูปแบบ แนวคิด หรือลักษณะเดนที่
ปรากฏในงานศิลปะแตละชิ้น  ถือเปนสมรรถนะของการเขาถึ ง
สุนทรียภาพทางศิลปะ โดยเฉพาะอยางยิ่งหากสามารถนําคุณคาทางงาน
ศิลปะเหลานั้นไปใชในการทํางานศิลปะของตนเองได การประเมิน
สมรรถนะในระดับนี้รวมถึงความสามารถในการถายทอดคุณคาของงาน
ทางศิลปะ เพื่อใหเกิดการอนุรักษงานศิลปะในวงกวางได  
 
  ระดับที่ 3  เปนการประเมินสมรรถนะเกี่ยวกับสุนทรียภาพ
ทางศิลปะโดยพิจารณาจากความสามารถใน การประยุกตความรู 
ความคิด และประสบการณ ในการเรียนรูถึงคุณคาของงานศิลปะมาใช
ในการรังสรรคงานศิลปะของตนเอง รวมทั้งประเมินจากความสามารถ 
ในการนําอิทธิพลของงานศิลปะในแตละยุคสมัยมาใชเปนแรงบันดาลใจ 
ในการรังสรรคสรางงานศิลปะของตนไดดวย  
  
  ระดับที่ 4  เปนการประเมินสมรรถนะโดยพิจารณาจาก
ความสามารถในการสรางแรงบันดาลใจใหแกตนเองและผูอื่น ที่จะ
รังสรรคงานศิลปะ ซ่ึงสามารถประเมินจากการประยุกตคุณคาและ

 
 

 
 

ระดับที่ 2 : แสดงสมรรถนะระดับที่ 1 และเขาใจ
รูปแบบตางๆ ของงานศิลปะ 

•  แยกแยะความแตกตางของงานศิลปะรูปแบบตางๆ และ
อธิบายใหผูอ่ืนรับรูถึงคุณคาของงานศิลปะเหลานั้นได 

•  เขาใจรูปแบบและจุดเดนของงานศิลปะรูปแบบตางๆ 
และนําไปใชในงานศิลปะของตนได 

•  สามารถถายทอดคุณคาในเชิงศิลปะเพื่อใหเกิดการ
อนุรักษในวงกวาง 

ระดับท่ี 3 : แสดงสมรรถนะระดับที่ 2 และประยุกตใน
การสรางสรรคงานศิลปะ 

•  นําอิทธิพลของงานศิลปะยุคสมัยตางๆ มาเปนแรงบันดาลใจ
ในการสรางสรรคงานศิลปะของตน 

•  ประยุกตความรูและประสบการณในงานศิลปะมาใช
ในการสรางสรรคงานศิลปะของตน 

ระดับที่  4 : แสดงสมรรถนะระดับที่  3 และสราง     
แรงบันดาลใจใหแกตนเองและผูอื่นได 

•  ประยุกตคุณคาและลักษณะเดนของงานศิลปะยุคตางๆ 
มาใชในการรังสรรคผลงาน และเปนแรงบันดาลใจใหผูอ่ืนเกิดจิตสํานึก
ในการอนุรักษงานศิลปะ 

•  นําศาสตรทางศิลปะหลายแขนงมาผสมผสาน เพื่อ
สรางสรรคผลงานที่แตกตาง 

ระดับที่ 5 : แสดงสมรรถนะระดับที่ 4 และรังสรรคงาน
ศิลปะที่เปนเอกลักษณเฉพาะตน 

•  รังสรรคงานศิลปะที่มี เอกลักษณเฉพาะตนที่ เปนที่
ยอมรับ ไมวาจะเปนการรังสรรคงานแนวใหม หรืออนุรักษไวซ่ึงงาน
ศิลปะดั้งเดิม 



คูมือสมรรถนะเฉพาะตามลักษณะงานที่ปฏิบัติ
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คําอธิบายระดับสมรรถนะ 

  ระดับที่ 1  เปนสมรรถนะที่จะประเมินถึง ความรู สึก
ซาบซึ้งในงานศิลปะ ซ่ึงแสดงออกไดดวยการสื่อใหปรากฏวาเห็นคุณคา
ในงานศิลปะของชาติ และศิลปะอื่นๆ อันมีลักษณะเปนสากล ทั้งนี้ โดย
การแสดงความรักและความหวงแหนในงานศิลปะทุกรูปแบบดังกลาว  
  
  ระดับที่ 2  เปนสมรรถนะของการแสดงออกถึง ความ
เขาใจในรูปแบบตางๆ ของงานศิลปะ ซึ่งจะแสดงออกในความสามารถ
ที่จะแยกแยะรูปแบบหรือความแตกตางของงานศิลปะได ทั้งสามารถ
อธิบายถายทอดใหผูอ่ืนเขาใจ รับรู และเห็นความงามหรือคุณคาของงาน
ศิลปะเหลานั้นได ความเขาใจในรูปแบบ แนวคิด หรือลักษณะเดนที่
ปรากฏในงานศิลปะแตละชิ้น  ถือเปนสมรรถนะของการเขาถึ ง
สุนทรียภาพทางศิลปะ โดยเฉพาะอยางยิ่งหากสามารถนําคุณคาทางงาน
ศิลปะเหลานั้นไปใชในการทํางานศิลปะของตนเองได การประเมิน
สมรรถนะในระดับนี้รวมถึงความสามารถในการถายทอดคุณคาของงาน
ทางศิลปะ เพื่อใหเกิดการอนุรักษงานศิลปะในวงกวางได  
 
  ระดับที่ 3  เปนการประเมินสมรรถนะเกี่ยวกับสุนทรียภาพ
ทางศิลปะโดยพิจารณาจากความสามารถใน การประยุกตความรู 
ความคิด และประสบการณ ในการเรียนรูถึงคุณคาของงานศิลปะมาใช
ในการรังสรรคงานศิลปะของตนเอง รวมทั้งประเมินจากความสามารถ 
ในการนําอิทธิพลของงานศิลปะในแตละยุคสมัยมาใชเปนแรงบันดาลใจ 
ในการรังสรรคสรางงานศิลปะของตนไดดวย  
  
  ระดับที่ 4  เปนการประเมินสมรรถนะโดยพิจารณาจาก
ความสามารถในการสรางแรงบันดาลใจใหแกตนเองและผูอื่น ที่จะ
รังสรรคงานศิลปะ ซ่ึงสามารถประเมินจากการประยุกตคุณคาและ

 
 

 
 

ระดับที่ 2 : แสดงสมรรถนะระดับที่ 1 และเขาใจ
รูปแบบตางๆ ของงานศิลปะ 

•  แยกแยะความแตกตางของงานศิลปะรูปแบบตางๆ และ
อธิบายใหผูอ่ืนรับรูถึงคุณคาของงานศิลปะเหลานั้นได 

•  เขาใจรูปแบบและจุดเดนของงานศิลปะรูปแบบตางๆ 
และนําไปใชในงานศิลปะของตนได 

•  สามารถถายทอดคุณคาในเชิงศิลปะเพื่อใหเกิดการ
อนุรักษในวงกวาง 

ระดับที่ 3 : แสดงสมรรถนะระดับที่ 2 และประยุกตใน
การสรางสรรคงานศิลปะ 

•  นําอิทธิพลของงานศิลปะยุคสมัยตางๆ มาเปนแรงบันดาลใจ
ในการสรางสรรคงานศิลปะของตน 

•  ประยุกตความรูและประสบการณในงานศิลปะมาใช
ในการสรางสรรคงานศิลปะของตน 

ระดับที่  4 : แสดงสมรรถนะระดับที่  3 และสราง     
แรงบันดาลใจใหแกตนเองและผูอื่นได 

•  ประยุกตคุณคาและลักษณะเดนของงานศิลปะยุคตางๆ 
มาใชในการรังสรรคผลงาน และเปนแรงบันดาลใจใหผูอ่ืนเกิดจิตสํานึก
ในการอนุรักษงานศิลปะ 

•  นําศาสตรทางศิลปะหลายแขนงมาผสมผสาน เพื่อ
สรางสรรคผลงานที่แตกตาง 

ระดับท่ี 5 : แสดงสมรรถนะระดับที่ 4 และรังสรรคงาน
ศิลปะที่เปนเอกลักษณเฉพาะตน 

•  รังสรรคงานศิลปะที่มี เอกลักษณเฉพาะตนที่ เปนที่
ยอมรับ ไมวาจะเปนการรังสรรคงานแนวใหม หรืออนุรักษไวซ่ึงงาน
ศิลปะดั้งเดิม 
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ความผกูพันที่มตีอสวนราชการ 
 
คําจํากัดความ 
  ความผูกพันที่มีตอสวนราชการ คือ จิตสํานึกหรือความ
ต้ังใจที่จะแสดงออกซึ่งพฤติกรรมที่สอดคลองกับความตองการ และ
เปาหมายของสวนราชการ ยึดถือประโยชนของสวนราชการเปนที่ต้ังกอน
ประโยชนสวนตัว 

ความหมาย 
  ความผูกพันที่มีตอสวนราชการ หมายถึง การประเมิน
สมรรถนะของจิตสํานึกหรือความรูสึกต้ังใจที่จะแสดงออกถึงพฤติกรรมที่
สอดคลองไปในวิถีหรือทิศทางเดียวกันกับนโยบาย ความตองการ และ
เปาหมายของสวนราชการตนสังกัดภายใตแนวความคิดที่ตองยึดถือ
ประโยชนของสวนราชการเปนที่ต้ัง มากยิ่งกวาประโยชนสวนตัว  

ระดับสมรรถนะ 
  ระดับที่ 0 : ไมแสดงสมรรถนะดานนี้ หรือแสดงอยาง 
ไมชัดเจน 

ระดับที่ 1 : ปฏิบัติตนเปนสวนหนึ่งของสวนราชการ 
• เคารพและถือปฏิบัติตามแบบแผนและธรรมเนียมปฏิบัติ

ของสวนราชการ 

ระดับที่ 2 : แสดงสมรรถนะระดับที่ 1 และแสดง   
ความภักดีตอสวนราชการ 

•  แสดงความพึงพอใจและความภาคภูมิใจที่เปนสวนหนึ่ง
ของสวนราชการ 

• มีสวนสรางภาพลักษณและชื่อเสียงใหแกสวนราชการ 

 
 

 
 

ลักษณะเดนของงานศิลปะยุคตางๆ มาใชในการรังสรรคผลงาน  
ทั้งยังเปนแรงบันดาลใจใหผูอ่ืนเกิดจิตสํานึกในการอนุรักษงานศิลปะดวย 
สมรรถนะเกี่ยวกับสุนทรียภาพทางศิลปะในระดับนี้ ยังสามารถประเมิน 
ไดจากความสามารถในการนําศาสตรทางศิลปะหลายแขนงมาผสมผสาน 
เพื่อรังสรรคผลงานที่ไดมาจากหลายรูปแบบของศาสตรแหงศิลปะ
ดังกลาว 
 
  ระดับที่ 5  ถือเปนระดับสุดยอดของสมรรถนะเกี่ยวกับ
สุนทรียภาพทางศิลปะ ซ่ึงประเมินจาก การรังสรรคงานศิลปะที่เปน
เอกลักษณอันโดดเดนเฉพาะตน จนเปนที่ยอมรับในวงกวาง ทั้งใน
วงการศิลปะและวงการภายนอกที่สนใจในคุณคาและความงดงามของ
งานศิลปะ สมรรถนะในระดับนี้ สามารถประเมินสุนทรียภาพทางศิลปะ
ไดทั้งจากการรังสรรคงานศิลปะแนวใหมที่คิดริเริ่มรังสรรคขึ้นใหม  
หรือประเมินจากการอนุรักษไวซ่ึงงานศิลปะดั้งเดิมไดทั้งสิ้น  
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ความผกูพันที่มตีอสวนราชการ 
 
คําจํากัดความ 
  ความผูกพันที่มีตอสวนราชการ คือ จิตสํานึกหรือความ
ต้ังใจที่จะแสดงออกซึ่งพฤติกรรมที่สอดคลองกับความตองการ และ
เปาหมายของสวนราชการ ยึดถือประโยชนของสวนราชการเปนที่ต้ังกอน
ประโยชนสวนตัว 

ความหมาย 
  ความผูกพันที่มีตอสวนราชการ หมายถึง การประเมิน
สมรรถนะของจิตสํานึกหรือความรูสึกตั้งใจที่จะแสดงออกถึงพฤติกรรมที่
สอดคลองไปในวิถีหรือทิศทางเดียวกันกับนโยบาย ความตองการ และ
เปาหมายของสวนราชการตนสังกัดภายใตแนวความคิดที่ตองยึดถือ
ประโยชนของสวนราชการเปนที่ต้ัง มากยิ่งกวาประโยชนสวนตัว  

ระดับสมรรถนะ 
  ระดับที่ 0 : ไมแสดงสมรรถนะดานนี้ หรือแสดงอยาง 
ไมชัดเจน 

ระดับที่ 1 : ปฏิบัติตนเปนสวนหนึ่งของสวนราชการ 
• เคารพและถือปฏิบัติตามแบบแผนและธรรมเนียมปฏิบัติ

ของสวนราชการ 

ระดับที่ 2 : แสดงสมรรถนะระดับที่ 1 และแสดง   
ความภักดีตอสวนราชการ 

•  แสดงความพึงพอใจและความภาคภูมิใจที่เปนสวนหนึ่ง
ของสวนราชการ 

• มีสวนสรางภาพลักษณและชื่อเสียงใหแกสวนราชการ 

 
 

 
 

ลักษณะเดนของงานศิลปะยุคตางๆ มาใชในการรังสรรคผลงาน  
ทั้งยังเปนแรงบันดาลใจใหผูอ่ืนเกิดจิตสํานึกในการอนุรักษงานศิลปะดวย 
สมรรถนะเกี่ยวกับสุนทรียภาพทางศิลปะในระดับนี้ ยังสามารถประเมิน 
ไดจากความสามารถในการนําศาสตรทางศิลปะหลายแขนงมาผสมผสาน 
เพื่อรังสรรคผลงานที่ไดมาจากหลายรูปแบบของศาสตรแหงศิลปะ
ดังกลาว 
 
  ระดับที่ 5  ถือเปนระดับสุดยอดของสมรรถนะเกี่ยวกับ
สุนทรียภาพทางศิลปะ ซ่ึงประเมินจาก การรังสรรคงานศิลปะที่เปน
เอกลักษณอันโดดเดนเฉพาะตน จนเปนที่ยอมรับในวงกวาง ทั้งใน
วงการศิลปะและวงการภายนอกที่สนใจในคุณคาและความงดงามของ
งานศิลปะ สมรรถนะในระดับนี้ สามารถประเมินสุนทรียภาพทางศิลปะ
ไดทั้งจากการรังสรรคงานศิลปะแนวใหมที่คิดริเริ่มรังสรรคขึ้นใหม  
หรือประเมินจากการอนุรักษไวซ่ึงงานศิลปะดั้งเดิมไดทั้งสิ้น  
  

ความผูกพันที่มีตอสวนราชการ
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  ระดับที่ 2  เปนการประเมินถึงสมรรถนะของการแสดงออก 
ซ่ึง ความภักดีตอสวนราชการตนสังกัด ซ่ึงสามารถประเมินไดจากการ
แสดงความพึงพอใจและความภาคภูมิใจที่มีโอกาสไดเปนสวนหนึ่งหรือได
เปนสมาชิกของสวนราชการตนสังกัด การมีสวนรวมสรางภาพลักษณ 
และการสรางชื่อเสียงใหแกสวนราชการตนสังกัดในทุกรูปแบบ ก็ถือเปน
การแสดงออกถึงความภักดีตอสวนราชการในระดับนี้ดวยเชนกัน  
 
  ระดับที่ 3  เปนสมรรถนะที่ประเมินถึง การมีสวนรวมใน
การผลักดันพันธกิจของสวนราชการ ตนสังกัดจนบรรลุเปาหมาย 
สมรรถนะในระดับนี้รวมถึงการมีสวนรวมในการจัดลําดับความเรงดวน 
หรือความสําคัญของงาน เพื่อใหพันธกิจทั้งปวงของสวนราชการตนสังกัด
บรรลุเปาหมายไดโดยผลของการมีสวนรวมนั้น  

  ระดับที่ 4  สมรรถนะในระดับนี้ สามารถประเมินไดจาก 
การยึดประโยชนของสวนราชการตนสังกัดเปนที่ตั้งมากยิ่งกวาที่จะ 
ยึดประโยชนสวนตัวของตนเอง เปนการแสดงออกถึงการยืนหยัดใน 
ความถูกตอง ในการตัดสินใจใดๆ ที่จะเปนประโยชนตอสวนราชการ 
ถึงแมวาการตัดสินใจนั้นจะมีผูตอตานหรือแสดงความไมเห็นดวยก็ตาม  
 
  ระดับที่ 5  เปนสมรรถนะที่ประเมินจากพฤติกรรมของการ
แสดงความผูกพันตอสวนราชการที่มีลักษณะเปนการแสดงถึงอุดมการณ 
หรืออุดมคติในแงของ การเสียสละ ประโยชนระยะสั้นของสวนราชการ 
ตนสังกัด เพื่อประโยชนในระยะยาวของสวนราชการโดยรวม รวมทั้งการ
เสียสละและโนมนาวใหผูอ่ืนเห็นพองดวย และรวมเสียสละประโยชน
สวนตัวเพื่อประโยชนของสวนราชการตามแรงโนมนาวนั้นดวย  
 

 
 

 
 

ระดับที่ 3 : แสดงสมรรถนะระดับที่ 2 และมีสวนรวมใน
การผลักดันพันธกิจของสวนราชการ 

•  มีสวนรวมในการสนับสนุนพันธกิจของสวนราชการจน
บรรลุเปาหมาย 

•  จัดลําดับความเรงดวนหรือความสําคัญของงานเพื่อให
พันธกิจของสวนราชการบรรลุเปาหมาย 

ระดับท่ี 4 : แสดงสมรรถนะระดับที่ 3 และยึดถือ
ประโยชนของสวนราชการเปนที่ตั้ง 

•  ยึดถือประโยชนของสวนราชการหรือหนวยงานเปนที่ต้ัง 
กอนที่จะคิดถึงประโยชนของบุคคลหรือความตองการของตนเอง 

•  ยืนหยัดในการตัดสินใจที่เปนประโยชนตอสวนราชการ 
แมวาการตัดสินใจนั้นอาจจะมีผูตอตานหรือแสดงความไมเห็นดวยก็ตาม 

ระดับที่ 5 : แสดงสมรรถนะระดับที่ 4 และเสียสละเพื่อ
ประโยชนของสวนราชการ 

•  เสียสละประโยชนระยะสั้นของหนวยงานที่ตนรับผิดชอบ 
เพื่อประโยชนระยะยาวของสวนราชการโดยรวม 

•  เสียสละหรือโนมนาวผูอ่ืนใหเสียสละประโยชนสวนตน
เพื่อประโยชนของสวนราชการ 

คําอธิบายระดับสมรรถนะ 
  ระดับที่ 1  เปนการประเมินสมรรถนะที่ถือเปนพื้นฐานของ
ความรู สึกผูกพันหรือปฏิบัติตนในลักษณะที่ เปนสวนหนึ่ งของ 
สวนราชการ ตนสังกัด สมรรถนะในระดับนี้แสดงออกดวยการเคารพ
และถือปฏิบัติตามแบบแผนและธรรมเนียมปฏิบัติของสวนราชการ    
โดยอยูในกรอบของความเปนผูมีวินัยตอตนสังกัดทุกประการ  
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  ระดับที่ 2  เปนการประเมินถึงสมรรถนะของการแสดงออก 
ซ่ึง ความภักดีตอสวนราชการตนสังกัด ซ่ึงสามารถประเมินไดจากการ
แสดงความพึงพอใจและความภาคภูมิใจที่มีโอกาสไดเปนสวนหนึ่งหรือได
เปนสมาชิกของสวนราชการตนสังกัด การมีสวนรวมสรางภาพลักษณ 
และการสรางชื่อเสียงใหแกสวนราชการตนสังกัดในทุกรูปแบบ ก็ถือเปน
การแสดงออกถึงความภักดีตอสวนราชการในระดับนี้ดวยเชนกัน  
 
  ระดับที่ 3  เปนสมรรถนะที่ประเมินถึง การมีสวนรวมใน
การผลักดันพันธกิจของสวนราชการ ตนสังกัดจนบรรลุเปาหมาย 
สมรรถนะในระดับนี้รวมถึงการมีสวนรวมในการจัดลําดับความเรงดวน 
หรือความสําคัญของงาน เพื่อใหพันธกิจทั้งปวงของสวนราชการตนสังกัด
บรรลุเปาหมายไดโดยผลของการมีสวนรวมนั้น  

  ระดับที่ 4  สมรรถนะในระดับนี้ สามารถประเมินไดจาก 
การยึดประโยชนของสวนราชการตนสังกัดเปนท่ีตั้งมากยิ่งกวาที่จะ 
ยึดประโยชนสวนตัวของตนเอง เปนการแสดงออกถึงการยืนหยัดใน 
ความถูกตอง ในการตัดสินใจใดๆ ที่จะเปนประโยชนตอสวนราชการ 
ถึงแมวาการตัดสินใจนั้นจะมีผูตอตานหรือแสดงความไมเห็นดวยก็ตาม  
 
  ระดับที่ 5  เปนสมรรถนะที่ประเมินจากพฤติกรรมของการ
แสดงความผูกพันตอสวนราชการที่มีลักษณะเปนการแสดงถึงอุดมการณ 
หรืออุดมคติในแงของ การเสียสละ ประโยชนระยะสั้นของสวนราชการ 
ตนสังกัด เพื่อประโยชนในระยะยาวของสวนราชการโดยรวม รวมทั้งการ
เสียสละและโนมนาวใหผูอ่ืนเห็นพองดวย และรวมเสียสละประโยชน
สวนตัวเพื่อประโยชนของสวนราชการตามแรงโนมนาวนั้นดวย  
 

 
 

 
 

ระดับที่ 3 : แสดงสมรรถนะระดับที่ 2 และมีสวนรวมใน
การผลักดันพันธกิจของสวนราชการ 

•  มีสวนรวมในการสนับสนุนพันธกิจของสวนราชการจน
บรรลุเปาหมาย 

•  จัดลําดับความเรงดวนหรือความสําคัญของงานเพื่อให
พันธกิจของสวนราชการบรรลุเปาหมาย 

ระดับที่ 4 : แสดงสมรรถนะระดับท่ี 3 และยึดถือ
ประโยชนของสวนราชการเปนที่ตั้ง 

•  ยึดถือประโยชนของสวนราชการหรือหนวยงานเปนที่ต้ัง 
กอนที่จะคิดถึงประโยชนของบุคคลหรือความตองการของตนเอง 

•  ยืนหยัดในการตัดสินใจที่เปนประโยชนตอสวนราชการ 
แมวาการตัดสินใจนั้นอาจจะมีผูตอตานหรือแสดงความไมเห็นดวยก็ตาม 

ระดับท่ี 5 : แสดงสมรรถนะระดับที่ 4 และเสียสละเพื่อ
ประโยชนของสวนราชการ 

•  เสียสละประโยชนระยะสั้นของหนวยงานที่ตนรับผิดชอบ 
เพื่อประโยชนระยะยาวของสวนราชการโดยรวม 

•  เสียสละหรือโนมนาวผูอ่ืนใหเสียสละประโยชนสวนตน
เพื่อประโยชนของสวนราชการ 

คําอธิบายระดับสมรรถนะ 
  ระดับที่ 1  เปนการประเมินสมรรถนะที่ถือเปนพื้นฐานของ
ความรู สึกผูกพันหรือปฏิบัติตนในลักษณะที่ เปนสวนหนึ่ งของ 
สวนราชการ ตนสังกัด สมรรถนะในระดับนี้แสดงออกดวยการเคารพ
และถือปฏิบัติตามแบบแผนและธรรมเนียมปฏิบัติของสวนราชการ    
โดยอยูในกรอบของความเปนผูมีวินัยตอตนสังกัดทุกประการ  
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•  เขารวมกิจกรรมทางสังคมในวงกวางเพื่อประโยชนในงาน 

ระดับที่ 4 : แสดงสมรรถนะระดับที่ 3 และสรางหรือ
รักษาความสัมพันธฉันมิตร 

• สรางหรือรักษามิตรภาพโดยมีลักษณะเปนความสัมพันธ
ในทางสวนตัวมากขึ้น 

ระ ดับที่  5  :  แสดงสมรรถนะระดับที่  4 และรักษา
ความสัมพันธฉันมิตรในระยะยาว 

• รักษาความสัมพันธฉันมิตรไวไดอยางตอเนื่อง แมอาจจะ
ไมไดมีการติดตอสัมพันธในงานกันแลวก็ตาม แตยังอาจมีโอกาสที่จะ
ติดตอสัมพันธในงานไดอีกในอนาคต 

คําอธิบายระดับสมรรถนะ 
  ระดับที่ 1  เปนการสรางหรือรักษาการติดตอกันระหวาง 
ผูที่เกี่ยวของหรือมีสวนเกี่ยวของกับงาน เพื่อยึดโยงความสัมพันธที่ดีงาม
ระหวางกันไว อันจะนําไปสูการเมืองประโยชนรวมกันในงานไดอยางมี
ประสิทธิภาพ  
 
  ระดับที่ 2  เปนสมรรถนะที่ประเมินจากการสรางหรือ
รักษาความสัมพันธกับผูท่ีมีสวนเกี่ยวของหรือมีสวนเกี่ยวของในงาน
อยางใกลชิด ในขณะเดียวกันก็ประเมินไดจากการเสริมสรางมิตรภาพ
กับเพื่อนรวมงานที่แมอาจจะไมไดมีสวนรวมงานกันอยางใกลชิดก็ตาม 
การสรางมิตรภาพในระดับนี้ อาจประเมินไดจากมิตรภาพที่มีตอ
ผูรับบริการ หรือตอผูอ่ืนไดดวย  
 
  ระดับที่ 3  เปนการประเมินถึงสมรรถนะในการสราง 
หรือรักษาการติดตอสัมพันธทางสังคม ซ่ึงแสดงออกไดในหลาย
รูปแบบ รวมถึงการคิดริเริ่มกิจกรรมใดกิจกรรมหนึ่งขึ้น เพื่อใหมีการ

 
 

 
 

การสรางสัมพันธภาพ  
 
คําจํากัดความ 
  การสรางสัมพันธภาพ คือ สรางหรือรักษาสัมพันธภาพ 
ฉันทมิตร เพื่อความสัมพันธที่ดีระหวางผูเก่ียวของกับงาน 

ความหมาย 
  การสรางสัมพันธภาพ หมายถึง การสราง หรือการรักษา
สัมพันธภาพฉันมิตร เพื่อความสัมพันธที่ดีระหวางผูมีสวนเกี่ยวของ     
ในงาน ซึ่งจะนําไปสูสัมฤทธิผลอันเกิดจากการรวมแรงรวมใจกันดังกลาว  

ระดับสมรรถนะ 
 ระดับที่ 0 : ไมแสดงสมรรถนะดานนี้ หรือแสดงอยาง 

ไมชัดเจน 
ระดับที่ 1 : สรางหรือรักษาการติดตอกับผูท่ีตองเกี่ยวของ

กับงาน 
• สรางหรือรักษาการติดตอกับผูที่ตองเกี่ยวของกับงาน  

เพื่อประโยชนในงาน 
ระดับที่ 2 : แสดงสมรรถนะระดับที่ 1 และสรางหรือ

รักษาความสัมพันธท่ีดีกับผูท่ีตองเก่ียวของกับงานอยางใกลชิด 
•  สรางหรือรักษาความสัมพันธที่ดีกับผูที่ตองเก่ียวของ   

กับงานอยางใกลชิด 
•  เสริมสรางมิตรภาพกับเพื่อนรวมงาน ผูรับบริการ หรือ

ผูอ่ืน 
ระดับที่ 3 : แสดงสมรรถนะระดับที่ 2 และสรางหรือ

รักษาการติดตอสัมพันธทางสังคม 
•  ริเริ่มกิจกรรมเพื่อใหมีการติดตอสัมพันธทางสังคมกับผูที่

ตองเกี่ยวของกับงาน 

การสรางสัมพันธภาพ
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•  เขารวมกิจกรรมทางสังคมในวงกวางเพื่อประโยชนในงาน 

ระดับที่ 4 : แสดงสมรรถนะระดับที่ 3 และสรางหรือ
รักษาความสัมพันธฉันมิตร 

• สรางหรือรักษามิตรภาพโดยมีลักษณะเปนความสัมพันธ
ในทางสวนตัวมากขึ้น 

ระ ดับที่  5  :  แสดงสมรรถนะระดับที่  4 และรักษา
ความสัมพันธฉันมิตรในระยะยาว 

• รักษาความสัมพันธฉันมิตรไวไดอยางตอเนื่อง แมอาจจะ
ไมไดมีการติดตอสัมพันธในงานกันแลวก็ตาม แตยังอาจมีโอกาสที่จะ
ติดตอสัมพันธในงานไดอีกในอนาคต 

คําอธิบายระดับสมรรถนะ 
  ระดับที่ 1  เปนการสรางหรือรักษาการติดตอกันระหวาง 
ผูที่เก่ียวของหรือมีสวนเกี่ยวของกับงาน เพื่อยึดโยงความสัมพันธที่ดีงาม
ระหวางกันไว อันจะนําไปสูการเมืองประโยชนรวมกันในงานไดอยางมี
ประสิทธิภาพ  
 
  ระดับที่ 2  เปนสมรรถนะที่ประเมินจากการสรางหรือ
รักษาความสัมพันธกับผูท่ีมีสวนเกี่ยวของหรือมีสวนเกี่ยวของในงาน
อยางใกลชิด ในขณะเดียวกันก็ประเมินไดจากการเสริมสรางมิตรภาพ
กับเพื่อนรวมงานที่แมอาจจะไมไดมีสวนรวมงานกันอยางใกลชิดก็ตาม 
การสรางมิตรภาพในระดับนี้ อาจประเมินไดจากมิตรภาพที่มีตอ
ผูรับบริการ หรือตอผูอ่ืนไดดวย  
 
  ระดับที่ 3  เปนการประเมินถึงสมรรถนะในการสราง 
หรือรักษาการติดตอสัมพันธทางสังคม ซ่ึงแสดงออกไดในหลาย
รูปแบบ รวมถึงการคิดริเริ่มกิจกรรมใดกิจกรรมหนึ่งขึ้น เพื่อใหมีการ

 
 

 
 

การสรางสัมพันธภาพ  
 
คําจํากัดความ 
  การสรางสัมพันธภาพ คือ สรางหรือรักษาสัมพันธภาพ 
ฉันทมิตร เพื่อความสัมพันธที่ดีระหวางผูเก่ียวของกับงาน 

ความหมาย 
  การสรางสัมพันธภาพ หมายถึง การสราง หรือการรักษา
สัมพันธภาพฉันมิตร เพื่อความสัมพันธที่ดีระหวางผูมีสวนเกี่ยวของ     
ในงาน ซึ่งจะนําไปสูสัมฤทธิผลอันเกิดจากการรวมแรงรวมใจกันดังกลาว  

ระดับสมรรถนะ 
 ระดับที่ 0 : ไมแสดงสมรรถนะดานนี้ หรือแสดงอยาง 

ไมชัดเจน 
ระดับที่ 1 : สรางหรือรักษาการติดตอกับผูท่ีตองเกี่ยวของ

กับงาน 
• สรางหรือรักษาการติดตอกับผูที่ตองเกี่ยวของกับงาน  

เพื่อประโยชนในงาน 
ระดับที่ 2 : แสดงสมรรถนะระดับที่ 1 และสรางหรือ

รักษาความสัมพันธที่ดีกับผูท่ีตองเก่ียวของกับงานอยางใกลชิด 
•  สรางหรือรักษาความสัมพันธที่ดีกับผูที่ตองเก่ียวของ   

กับงานอยางใกลชิด 
•  เสริมสรางมิตรภาพกับเพื่อนรวมงาน ผูรับบริการ หรือ

ผูอ่ืน 
ระดับที่ 3 : แสดงสมรรถนะระดับที่ 2 และสรางหรือ

รักษาการติดตอสัมพันธทางสังคม 
•  ริเริ่มกิจกรรมเพื่อใหมีการติดตอสัมพันธทางสังคมกับผูที่

ตองเกี่ยวของกับงาน 
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บทสรุป 
 

สมรรถนะ อาจถือไดวาเปนเรื่องใหมในการบริหารทรัพยากร
บุคคลในราชการพลเรือน ดังนั้นการทําความเขาใจจึงเปนหัวใจสําหรับ
การนําไปใช ในราชการพลเรือน 

 
คูมือฉบับนี้เปนการอธิบายรายละเอียดในการพิจารณา สมรรถนะ

เฉพาะตามลักษณะงานที่ปฏิบัติในแตละรายการ เพื่อใหผูที่เกี่ยวของ
สามารถนําไปปรับใชเปนตนแบบสมรรถนะที่จําเปนสําหรับตําแหนงเพื่อ
ใชประกอบการประเมินและพัฒนาที่เหมาะสมตอไป  

 
นอกจากนี้แลว คูมือนี้ยังนําเสนอคําอธิบายหรือจุดเนนของแตละ

ระดับ เพื่อชวยทําใหผูอานเขาใจระดับของสมรรถนะเฉพาะตามลักษณะงาน
รายการตางๆ ไดดียิ่งขึ้น และสงผลใหการบริหารทรัพยากรบุคคลใน
ราชการพลเรือนแบบอิงสมรรถนะนี้เกิดประสิทธิภาพและประสิทธิผล  
ตอระบบราชการพลเรือนตอไป 

 
 

 
 

ติดตอสัมพันธทางสังคมกับผูที่มีสวนเกี่ยวของกับงาน และการเขารวม
กิจกรรมทางสังคมในวงกวาง ในหลายรูปแบบ โดยมีเปาหมายในการ
สรางสัมพันธภาพอยูเพื่อประโยชนของงานเปนที่ต้ัง รวมถึงการสรางและ
รักษาสัมพันธภาพกับเครือขายภาคีตางๆ ที่เกี่ยวของกับหนาที่การงาน  
ที่รับผิดชอบ 
 
  ระดับที่ 4  เปนการประเมินสมรรถนะของการรักษา
สัมพันธภาพที่พัฒนาตอเนื่องมาจากการประเมินสมรรถนะในระดับที่ 3 
ซ่ึงเปนความสัมพันธในทางสังคมและมีลักษณะฉาบฉวย มาสูการสราง
หรือรักษามิตรภาพรักษาความสัมพันธ โดยมีลักษณะเปน การสราง
ความสัมพันธในทางสวนตัว มากยิ่งขึ้น การพัฒนาสัมพันธภาพ 
ในทางสังคมใหมาสูสัมพันธภาพในทางสวนตัวนั้น เปนเรื่องที่ตองใช
ความสามารถในระดับสูง ซ่ึงมิไดมีความหมายวาผูที่อาจจะเขาสูระบบ
การประเมินในหัวขอนี้จะสามารถพัฒนาความสัมพันธในทางสังคม 
ในระดับที่ 3 มาเปนความสัมพันธในทางสวนตัวในระดับนี้ไดในทุกกรณี
หรือทุกราย  
 
  ระดับที่ 5  เปนการประเมินถึงสมรรถนะของการสราง
สัมพันธภาพที่ มุงรักษาความสัมพันธฉันมิตรในระยะยาว มีความ
ตอเนื่อง ถึงแมวาอาจจะไมมีการติดตอสัมพันธกันในเรื่องของงาน
ระหวางกันแลวก็ตาม การรักษาความสัมพันธฉันมิตรในระยะยาว       
ในลักษณะเชนนี้ จะทําใหโอกาสที่อาจจะไดติดตอสัมพันธกันในงาน    
ในอนาคตมีรากฐานของความสัมพันธในอดีตที่ดีงาม อันจะสงผลถึง
ความราบรื่นในกระบวนการติดตอเปนไปไดอยางมีที่มา จากการสราง
และรักษาความสัมพันธที่ดีไวนั้นเอง  



คูมือสมรรถนะเฉพาะตามลักษณะงานที่ปฏิบัติ
โครงการศึกษาขอมูลและพัฒนาองคความรูเพื่อรองรับการกําหนดตําแหนงในสวนราชการ
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คูมือสมรรถนะเฉพาะตามลักษณะงานที่ปฏิบัติ
โครงการศึกษาขอมูลและพัฒนาองคความรูเพื่อรองรับการกําหนดตําแหนงในสวนราชการ
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สมรรถนะ อาจถือไดวาเปนเรื่องใหมในการบริหารทรัพยากร
บุคคลในราชการพลเรือน ดังนั้นการทําความเขาใจจึงเปนหัวใจสําหรับ
การนําไปใช ในราชการพลเรือน 

 
คูมือฉบับนี้เปนการอธิบายรายละเอียดในการพิจารณา สมรรถนะ

เฉพาะตามลักษณะงานที่ปฏิบัติในแตละรายการ เพื่อใหผูที่เกี่ยวของ
สามารถนําไปปรับใชเปนตนแบบสมรรถนะที่จําเปนสําหรับตําแหนงเพื่อ
ใชประกอบการประเมินและพัฒนาที่เหมาะสมตอไป  

 
นอกจากนี้แลว คูมือนี้ยังนําเสนอคําอธิบายหรือจุดเนนของแตละ

ระดับ เพื่อชวยทําใหผูอานเขาใจระดับของสมรรถนะเฉพาะตามลักษณะงาน
รายการตางๆ ไดดียิ่งขึ้น และสงผลใหการบริหารทรัพยากรบุคคลใน
ราชการพลเรือนแบบอิงสมรรถนะนี้เกิดประสิทธิภาพและประสิทธิผล  
ตอระบบราชการพลเรือนตอไป 

 
 

 
 

ติดตอสัมพันธทางสังคมกับผูที่มีสวนเกี่ยวของกับงาน และการเขารวม
กิจกรรมทางสังคมในวงกวาง ในหลายรูปแบบ โดยมีเปาหมายในการ
สรางสัมพันธภาพอยูเพื่อประโยชนของงานเปนที่ต้ัง รวมถึงการสรางและ
รักษาสัมพันธภาพกับเครือขายภาคีตางๆ ที่เกี่ยวของกับหนาที่การงาน  
ที่รับผิดชอบ 
 
  ระดับที่ 4  เปนการประเมินสมรรถนะของการรักษา
สัมพันธภาพที่พัฒนาตอเนื่องมาจากการประเมินสมรรถนะในระดับที่ 3 
ซ่ึงเปนความสัมพันธในทางสังคมและมีลักษณะฉาบฉวย มาสูการสราง
หรือรักษามิตรภาพรักษาความสัมพันธ โดยมีลักษณะเปน การสราง
ความสัมพันธในทางสวนตัว มากยิ่งขึ้น การพัฒนาสัมพันธภาพ 
ในทางสังคมใหมาสูสัมพันธภาพในทางสวนตัวนั้น เปนเรื่องที่ตองใช
ความสามารถในระดับสูง ซ่ึงมิไดมีความหมายวาผูที่อาจจะเขาสูระบบ
การประเมินในหัวขอนี้จะสามารถพัฒนาความสัมพันธในทางสังคม 
ในระดับที่ 3 มาเปนความสัมพันธในทางสวนตัวในระดับนี้ไดในทุกกรณี
หรือทุกราย  
 
  ระดับที่ 5  เปนการประเมินถึงสมรรถนะของการสราง
สัมพันธภาพที่ มุงรักษาความสัมพันธฉันมิตรในระยะยาว มีความ
ตอเนื่อง ถึงแมวาอาจจะไมมีการติดตอสัมพันธกันในเรื่องของงาน
ระหวางกันแลวก็ตาม การรักษาความสัมพันธฉันมิตรในระยะยาว       
ในลักษณะเชนนี้ จะทําใหโอกาสที่อาจจะไดติดตอสัมพันธกันในงาน    
ในอนาคตมีรากฐานของความสัมพันธในอดีตที่ดีงาม อันจะสงผลถึง
ความราบรื่นในกระบวนการติดตอเปนไปไดอยางมีที่มา จากการสราง
และรักษาความสัมพันธที่ดีไวนั้นเอง  
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