แบบประเมินสมรรถนะเฉพาะตามลักษณะงานที่ปฏิบัติ
ชื่อผู้รับการประเมิน.................................................................................. ตาแหน่ง....................................................................
ชื่อผู้ประเมิน.............................................................................
 ประเมินตนเอง  ผู้บังคับบัญชา
ไม่
จาเป็นต้อง
ต้องได้รับ
อยู่ในระดับ
สามารถ
ได้รับการ
การพัฒนา
ใช้งานได้
สมรรถนะ
รายละเอียด
ประเมิน
พัฒนา
(ทาได้น้อย
(ทาได้
ได้
อย่างยิ่ง
กว่าครึ่ง)
มากกว่าครึ่ง)
0 คะแนน
๑ คะแนน
๒ คะแนน
๓ คะแนน
1) การคิดวิเคราะห์
(Analytical
Thinking)
คาจากัดความ:
การทาความเข้าใจ
และวิเคราะห์
สถานการณ์
ประเด็นปัญหา
แนวคิด โดยการ
แยกแยะประเด็น
ออกเป็นส่วนย่อย
ๆ หรือทีละ
ขั้นตอน รวมถึง
การจัดหมวดหมู่
อย่างเป็นระบบ
ระเบียบ
เปรียบเทียบแง่มุม
ต่าง ๆ สามารถ
ลาดับความคาคัญ
ช่วงเวลา
เหตุและผล
ที่มาที่ไปของกรณี
ต่าง ๆ ได้

ระดับที่กาหนดตามมาตรฐานสาหรับตาแหน่ง
ระดับที่ 0 : ไม่แสดงสมรรถนะด้านนี้ หรือแสดงอย่างไม่ชัดเจน
ระดับที่ ๑: แยกแยะประเด็นปัญหาหรืองานออกเป็นส่วนย่อย ๆ
 แยกแยะปัญหาออกเป็นรายการอย่างง่าย ๆ ได้
โดยไม่เรียงลาดับความสาคัญ
 วางแผนงานโดยแตกประเด็นปัญหาออกเป็นส่วน ๆ
หรือเป็นกิจกรรมต่าง ๆ ได้
ระดับที่ ๒ : แสดงสมรรถนะที่ ๑ และเข้าใจสัมพันธ์ขั้น
พื้นฐานของปัญหาหรืองาน
 ระบุเหตุและผล ในแต่ละสถานการณ์ต่าง ๆ ได้
 ระบุข้อดีขอ้ เสียของประเด็นต่าง ๆ ได้
 วางแผนงานโดยจัดเรียงงาน หรือกิจกรรมต่าง ๆ
ตามลาดับความสาคัญหรือความเร่งด่วนได้
ระดับที่ ๓ : แสดงสมรรถนะระดับที่ ๒ และเข้าใจสัมพันธ์
ที่ซับซ้อนของปัญหาหรืองาน
 เชือ่ มโยงเหตุปัจจัยที่ซบั ซ้อนของแต่ละสถานการณ์
หรือเหตุการณ์
 วางแผนงานโดยกาหนดกิจกรรม ขั้นตอนต่าง ๆ
ที่มีผู้เกี่ยวข้องหลายฝ่ายได้อย่างมีประสิทธิภาพ
และสามารถคาดการณ์เกี่ยวกับปัญหา
หรืออุปสรรคทีอ่ าจเกิดขึ้นได้
ระดับที่ ๔ : แสดงสมรรถนะระดับที่ ๓ และสามารถ
วิเคราะห์หรือวางแผนงานที่ซับซ้อนได้
 เข้าใจประเด็นปัญหาในระดับทีส่ ามารถแยกแยะ
เหตุปัจจัยเชื่อมโยงซับซ้อนในรายละเอียด
และสามารถวิเคราะห์ความสัมพันธ์ของปัญหา
กับสถานการณ์หนึ่ง ๆ ได้
 วางแผนงานทีซ่ ับซ้อนโดยกาหนดกิจกรรม ขั้นตอน
การดาเนินงานต่าง ๆ ที่มีหน่วยงานหรือผู้เกี่ยวข้อง
หลายฝ่าย รวมถึงคาดการณ์ปญ
ั หา อุปสรรค
และวางแนวทางการป้องกันแก้ไขไว้ล่วงหน้า
ระดับที่ ๕ : แสดงสมรรถนะระดับที่ ๔ และใช้เทคนิค
และรูปแบบต่าง ๆ ในการกาหนดแผนงานหรือขั้นตอน
การทางาน เพื่อเตรียมทางเลือกสาหรับการป้องกัน
หรือแก้ไขปัญหาที่เกิดขึ้น
 ใช้เทคนิคการวิเคราะห์ที่เหมาะสมในการแยกแยะ
ประเด็นปัญหาทีซ่ ับซ้อนเป็นส่วน ๆ
 ใช้เทคนิคการวิเคราะห์หลากหลายรูปแบบ
เพื่อหาทางเลือกในการแก้ปัญหา รวมถึงพิจารณา
ข้อดีข้อเสียของทางเลือกแต่ละทาง
 วางแผนงานทีซ่ ับซ้อนโดยกาหนดกิจกรรม ขั้นตอน
การดาเนินงานต่าง ๆ ที่มีหน่วยงานหรือผู้เกี่ยวข้อง
หลายฝ่าย คาดการณ์ปัญหา อุปสรรค แนวทางการ
ป้องกันแก้ไข รวมทั้งเสนอแนะทางเลือกและข้อดี
ข้อเสียไว้ให้









แบบประเมินที่ ๓

อยูใ่ นระดับที่
ใช้งานได้ดี
(ทาได้
มากกว่าครึ่ง)
๔ คะแนน

อยู่ในระดับที่
ดีเยี่ยม
(ทาได้ครบ
ทั้งหมด)
๕ คะแนน





๒

สมรรถนะ

2) การมองภาพ
องค์รวม
(Conceptual
Thinking)
คาจากัดความ:
การคิดในเชิง
สังเคราะห์
มองภาพองค์รวม
โดยการ
จับประเด็น
สรุปรูปแบบ
เชื่อมโยงหรือ
ประยุกต์แนวทาง
จากสถานการณ์
ข้อมูล หรือ
ทัศนะต่าง ๆ
จนได้เป็นกรอบ
ความคิดหรือ
แนวคิดใหม่

รายละเอียด

ระดับที่กาหนดตามมาตรฐานสาหรับตาแหน่ง
ระดับที่ 0 : ไม่แสดงสมรรถนะด้านนี้ หรือแสดงอย่าง
ไม่ชัดเจน
ระดับที่ ๑ : ใช้กฎพื้นฐานทั่วไป
 ใช้กฎพื้นฐาน หลักเกณฑ์ หรือสามัญสานึก
ในการระบุประเด็นปัญหาหรือแก้ปัญหาในงาน
ระดับที่ ๒ : แสดงสมรรถนะระดับที่ ๑ และประยุกต์ใช้
ประสบการณ์
 ระบุถงึ ความเชือ่ มโยงของข้อมูล แนวโน้ม และความ
ไม่ครบถ้วนของข้อมูลได้
 ประยุกต์ใช้ประสบการณ์ในการระบุประเด็นปัญหา
หรือแก้ปัญหาในงานได้
ระดับที่ ๓ : แสดงสมรรถนะระดับที่ ๒ และประยุกต์
ทฤษฎีหรือแนวคิดซับซ้อน
 ประยุกต์ทฤษฎี แนวคิดทีซ่ บั ซ้อน หรือแนวโน้ม
ในอดีตในการระบุหรือแก้ปัญหาตามสถานการณ์
แม้ในบางกรณี แนวคิดที่นามาใช้กบั สถานการณ์
อาจไม่มีสงิ่ บ่งบอกถึงความเกี่ยวข้องเชือ่ มโยงกันเลย
ก็ตาม
ระดับที่ ๔ : แสดงสมรรถนะระดับที่ ๓ และอธิบาย
ข้อมูลหรือสถานการณ์ที่มีความยุ่งยากซับซ้อน
ให้เข้าใจง่าย
 สามารถอธิบายความคิดหรือสถานการณ์ที่ซบั ซ้อน
ให้ง่ายและสามารถเข้าใจได้
 สามารถสังเคราะห์ขอ้ มูล สรุปแนวคิด ทฤษฎี
องค์ความรู้ ทีซ่ บั ซ้อนให้เข้าใจได้ง่าย
และเป็นประโยชน์ต่องาน
ระดับที่ ๕ : แสดงสมรรถนะระดับที่ ๔ และคิดริเริ่ม
สร้างสรรค์องค์ความรู้ใหม่
 ริเริ่ม สร้างสรรค์ ประดิษฐ์คิดค้น รวมถึงสามารถ
นาเสนอรูปแบบ วิธกี ารหรือองค์ความรู้ใหม่
ซึ่งอาจไม่เคยปรากฏมาก่อน

ไม่สามารถ
ประเมินได้

0 คะแนน

จาเป็นต้อง
ได้รับการ
พัฒนา
อย่างยิ่ง
๑ คะแนน





๒ คะแนน

อยู่ในระดับ
ใช้งานได้ (ทา
ได้มากกว่า
ครึ่ง)
๓ คะแนน

อยู่ในระดับที่
ใช้งานได้ดี
(ทาได้
มากกว่าครึง่ )
๔ คะแนน

อยู่ในระดับที่
ดีเยี่ยม
(ทาได้ครบ
ทั้งหมด)
๕ คะแนน









ต้องได้รับการ
พัฒนา (ทาได้
น้อยกว่าครึ่ง)

๓
สมรรถนะ

3) การใส่ใจและ
พัฒนาผู้อื่น
(Caring Others)
คาจากัดความ:
ความใส่ใจและ
ตั้งใจที่จะส่งเสริม
ปรับปรุงและ
พัฒนาให้ผู้อื่นมี
ศักยภาพหรือมี
สุขภาวะทั้งทาง
ปัญญา ร่างกาย
จิตใจ และ
ทัศนคติที่ดีอย่าง
ยั่งยืนเกินกว่า
กรอบของการ
ปฏิบัติหน้าที่

รายละเอียด

ระดับที่กาหนดตามมาตรฐานสาหรับตาแหน่ง
ระดับที่ 0 : ไม่แสดงสมรรถนะด้านนี้ หรือแสดงอย่าง
ไม่ชัดเจน
ระดับที่ ๑ : ใส่ใจและให้ความสาคัญในการส่งเสริมและ
พัฒนาผู้อื่น
 สนับสนุนให้ผู้อื่นพัฒนาศักยภาพหรือสุขภาวะ
ทัง้ ทางปัญญา ร่างกาย จิตใจที่ดี
 แสดงความเชื่อมั่นว่าผู้อื่นมีศักยภาพที่จะพัฒนา
ตนเองให้ดียิ่งขึ้นได้
ระดับที่ ๒ : แสดงสมรรถนะระดับที่ ๑ และสอนหรือให้
คาแนะนาเพื่อพัฒนาให้ผู้อื่นมีศักยภาพหรือมีสุขภาวะ
ทั้งทางปัญญา ร่างกาย จิตใจหรือทัศนคติที่ดี
 สาธิต หรือให้คาแนะนาเกี่ยวกับการปฏิบัติตน
เพื่อพัฒนาศักยภาพ สุขภาวะหรือทัศนะคติที่ดี
อย่างยั่งยืน
 มุ่งมั่นที่จะสนับสนุน โดยชี้แนะแหล่งข้อมูลหรือ
ทรัพยากรที่จาเป็นต่อการพัฒนาของผู้อื่น
ระดับที่ ๓ : แสดงสมรรถนะระดับที่ ๒ และใส่ใจในการ
ให้เหตุผลประกอบการแนะนาหรือมีส่วนสนับสนุนใน
การพัฒนาผู้อื่น
ให้แนวทางพร้อมทั้งอธิบายเหตุผลประกอบ
เพื่อให้ผู้อื่นมั่นใจว่าสามารถพัฒนาศักยภาพ สุขภาวะ
หรือทัศนคติที่ดีอย่างยั่งยืนได้
ส่งเสริมให้มีการแลกเปลี่ยนการเรียนรู้หรือ
ประสบการณ์ เพือ่ ให้ผู้อื่นมีโอกาสได้ถ่ายทอด
และเรียนรู้วิธีการพัฒนาศักยภาพหรือเสริมสร้าง
สุขภาวะหรือทัศนคติที่ดีอย่างยั่งยืน
สนับสนุนด้วยอุปกรณ์ เครื่องมือ หรือวิธีการ
ในภาคปฏิบัติเพื่อให้ผู้อื่นมั่นใจว่าตนสามารถพัฒนา
ศักยภาพ สุขภาวะหรือทัศนคติที่ดีอย่างยั่งยืน
และมีประสิทธิภาพสูงสุดได้
ระดับที่ ๔ : แสดงสมรรถนะระดับที่ ๓ และติดตามและ
ให้คาติชมเพื่อส่งเสริมการพัฒนาอย่างต่อเนื่อง
 ติดตามผลการพัฒนาของผู้อื่น รวมทั้งให้คาติชม
ที่จะส่งเสริมให้เกิดการพัฒนาอย่างต่อเนื่อง
 ให้คาแนะนาที่เหมาะสมกับลักษณะเฉพาะ
เพื่อพัฒนาศักยภาพ สุขภาวะหรือทัศนคติทดี่ ี
ของแต่ละบุคคล
ระดับที่ ๕ : แสดงสมรรถนะระดับที่ ๔ และมุ่งเน้นการ
พัฒนาจากรากของปัญหาหรือความต้องการที่แท้จริง
 พยายามทาความเข้าใจปัญหาหรือความต้องการ
ที่แท้จริงของผู้อื่น เพื่อให้สามารถจัดทาแนวทาง
ในการพัฒนาศักยภาพ สุขภาวะ หรือทัศนคติที่ดี
อย่างยัง่ ยืนได้
 ค้นคว้า สร้างสรรค์วิธีการใหม่ ๆ ในการพัฒนา
ศักยภาพ สุขภาวะหรือทัศนคติที่ดี ซึ่งตรงกับปัญหา
หรือความต้องการที่แท้จริงของผูอ้ ื่น

0 คะแนน

จาเป็นต้อง
ได้รับการ
พัฒนา
อย่างยิ่ง
๑ คะแนน





ไม่สามารถ
ประเมินได้

๒ คะแนน

อยู่ในระดับ
ใช้งานได้ (ทา
ได้มากกว่า
ครึ่ง)
๓ คะแนน

อยู่ในระดับที่
ใช้งานได้ดี
(ทาได้
มากกว่าครึ่ง)
๔ คะแนน

อยู่ในระดับที่
ดีเยี่ยม
(ทาได้ครบ
ทั้งหมด)
๕ คะแนน









ต้องได้รับการ
พัฒนา (ทาได้
น้อยกว่าครึ่ง)

๔
สมรรถนะ

4) การสั่งการตาม
อานาจหน้าที่
(Holding People
Accountable)
คาจากัดความ:
การกากับดูแล
ให้ผู้อื่นปฏิบัติ
ตามมาตรฐาน กฎ
ระเบียบ ข้อบังคับ
โดยอาศัยอานาจ
ตามกฎหมาย
หรือตามตาแหน่ง
หน้าที่ การกากับ
ดูแลนี้
หมายรวมถึง
การออกคาสั่ง
โดยปกติทั่วไป
จนถึงการใช้
อานาจตาม
กฎหมายกับ
ผู้ฝ่าฝืน

รายละเอียด

ระดับที่กาหนดตามมาตรฐานสาหรับตาแหน่ง
ระดับที่ 0 : ไม่แสดงสมรรถนะด้านนี้ หรือแสดงอย่าง
ไม่ชัดเจน
ระดับที่ ๑ : สั่งให้กระทาการใด ๆ ตามมาตรฐาน กฎ
ระเบียบ ข้อบังคับ
 สั่งให้กระทาการใด ๆ ตามมาตรฐาน กฎ ระเบียบ
ข้อบังคับ
 มอบหมายงานในรายละเอียดบางส่วนให้ผู้อื่น
ดาเนินการแทนได้ เพื่อให้ตนเองปฏิบัติงาน
ตามตาแหน่งหน้าที่ได้มากขึ้น
ระดับที่ ๒ : แสดงสมรรถนะระดับที่ ๑ และกาหนด
ขอบเขตข้อจากัดในการกระทาการใด ๆ
 ปฏิเสธคาขอของผู้อื่น ที่ไม่สมเหตุสมผล
หรือไม่เป็นไปตามมาตรฐาน กฎ ระเบียบ ข้อบังคับ
 กาหนดลักษณะเชิงพฤติกรรมหรือแนวทางปฏิบัติ
หน้าที่ราชการไว้เป็นมาตรฐาน
 สร้างเงื่อนไขเพื่อให้ผู้อื่นปฏิบัติตามกฎหมาย
หรือระเบียบ
ระดับที่ ๓ : แสดงสมรรถนะระดับที่ ๒ และสั่งให้ปรับ
มาตรฐานหรือปรับปรุงการปฏิบัติงานให้ดขี ึ้น
 กาหนดมาตรฐานในการปฏบัติงาน ให้แตกต่าง
หรือสูงขึ้น
 สั่งให้ปรับปรุงการปฏิบัติงานให้เป็นไปตาม
มาตรฐาน กฎ ระเบียบ ข้อบังคับ
ระดับที่ ๔ : แสดงสมรรถนะระดับที่ ๓ และติดตาม
ควบคุมให้ปฏิบัติตามมาตรฐาน กฎ ระเบียบ ข้อบังคับ
 ติดตาม ควบคุม ตรวจสอบหน่วยงานภายใต้การ
กากับดูแลให้ปฏิบัติตามมาตรฐาน กฎ ระเบียบ
ข้อบังคับ
 เตือนให้ทราบล่วงหน้าอย่างชัดเจนถึงผลที่จะ
เกิดขึ้นจากการไม่ปฏิบัติตามมาตรฐาน กฎ ระเบียบ
ข้อบังคับ
ระดับที่ ๕ : แสดงสมรรถนะระดับที่ ๔ และดาเนินการ
ในกรณีที่มีการปฏิบัติไม่เป็นไปตามมาตรฐาน
หรือข้ดต่อกฎหมาย กฎ ระเบียบ ข้อบังคับ
 ใช้วิธีเผชิญหน้าอย่างเปิดเผยตรงไปตรงมา
ในกรณีที่มีปัญหาหรือมีการปฏิบัติหน้าที่ไม่เป็นไป
ตามมาตรฐานหรือขัดต่อกฎหมาย กฎ ระเบียบ
ข้อบังคับ
 ดาเนินการให้เป็นไปตามกฎหมายอย่างเคร่งครัด
กรณีที่มีการปฏิบัติไม่เป็นไปตามมาตรฐานหรือขัด
ต่อกฎหมาย กฎ ระเบียบ ข้อบังคับ
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5) การสืบเสาะ
หาข้อมูล
(Information
Seeking)
คาจากัดความ:
ความใฝ่รู้เชิงลึก
ที่จะแสวงหา
ข้อมูลเกี่ยวกับ
สถานการณ์
ภูมิหลัง ประวัติ
ความเป็นมา
ประเด็นปัญหา
หรือเรื่องราว
ต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้อง
หรือจะเป็น
ประโยชน์
ในการปฏิบัติงาน

รายละเอียด

ระดับที่กาหนดตามมาตรฐานสาหรับตาแหน่ง
ระดับที่ 0 : ไม่แสดงสมรรถนะด้านนี้ หรือแสดงอย่าง
ไม่ชัดเจน
ระดับที่ ๑ : หาข้อมูลในเบื้องต้น
 ใช้ข้อมูลที่มีอยู่ หรือหาจากแหล่งข้อมูลที่มีอยู่แล้ว
 ถามผู้เกี่ยวข้องโดยตรงเพื่อให้ได้ข้อมูล
ระดับที่ ๒ : แสดงสมรรถนะระดับที่ ๑ และสืบเสาะ
ค้นหาข้อมูล
 สืบเสาะค้นหาข้อมูลด้วยวิธีการที่มากกว่า
เพียงการตั้งคาถามพื้นฐาน
 สืบเสาะค้นหาข้อมูลจากผู้ที่ใกล้ชิดกับเหตุการณ์
หรือเรื่องราวมากที่สุด
ระดับที่ ๓ : แสดงสมรรถนะระดับที่ ๒ และแสวงหา
ข้อมูลเชิงลึก
 ตั้งคาถามเชิงลึกในประเด็นที่เกี่ยวข้อง
อย่างต่อเนื่องจนได้ที่มาของสถานการณ์ เหตุการณ์
ประเด็นปัญหา หรือค้นพบโอกาสที่จะเป็น
ประโยชน์ต่อการปฏิบัติงานต่อไป
 แสวงหาข้อมูลด้วยการสอบถามจากผู้รู้อื่นเพิ่มเติม
ที่ไม่ได้มีหน้าที่เกี่ยวข้องโดยตรงในเรื่องนั้น
ระดับที่ ๔ : แสดงสมรรถนะระดับที่ ๓ และสืบค้น
ข้อมูลอย่างเป็นระบบ
 วางแผนเก็บข้อมูลอย่างเป็นระบบ ในช่วงเวลา
ที่กาหนด
 สืบค้นข้อมูลจากแหล่งข้อมูลที่แตกต่างจากกรณี
ปกติธรรมดาโดยทั่วไป
 ดาเนินการวิจัย หรือมอบหมายให้ผู้อื่นเก็บข้อมูล
จากหนังสือพิมพ์ นิตยสาร ระบบสืบค้น โดยอาศัย
เทคโนโลยีสารสนเทศ ตลอดจนแหล่งข้อมูลอื่น ๆ
เพื่อประกอบการทาวิจัย
ระดับที่ ๕ : แสดงสมรรถนะระดับที่ ๔ และวางระบบ
การสืบค้น เพื่อหาข้อมูลอย่างต่อเนื่อง
 วางระบบการสืบค้น รวมทั้งการมอบหมายให้ผู้อื่น
สืบค้นข้อมูล เพื่อให้ได้ข้อมูลที่ทันเหตุการณ์
อย่างต่อเนื่อง
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6) ความเข้าใจ
ข้อแตกต่าง
ทางวัฒนธรรม
(Cultural
Sensitivity)
คาจากัดความ:
การรับรู้ถึง
ข้อแตกต่าง
ทางวัฒนธรรม
และสามารถ
ประยุกต์
ความเข้าใจ
เพื่อสร้าง
สัมพันธภาพ
ระหว่างกันได้

รายละเอียด

ระดับที่กาหนดตามมาตรฐานสาหรับตาแหน่ง
ระดับที่ 0 : ไม่แสดงสมรรถนะด้านนี้ หรือแสดงอย่าง
ไม่ชัดเจน
ระดับที่ ๑ : เห็นคุณค่าของวัฒนธรรมไทยและให้ความ
สนใจวัฒนธรรมของผู้อื่น
 ภาคภูมิใจในวัฒนธรรมของไทย ขณะที่เห็นคุณค่า
และสนใจที่จะเรียนรู้วัฒนธรรมของผู้อื่น
 ยอมรับความแตกต่างทางวัฒนธรรมและไม่ดูถูก
วัฒนธรรมอื่นว่าด้อยกว่า
 ปรับเปลี่ยนพฤติกรรมให้สอดคล้องกับบริบท
ทางวัฒนธรรมที่เปลี่ยนไป
ระดับที่ ๒ : แสดงสมรรถนะระดับที่ ๑ และเข้าใจ
รวมทั้งปรับตัวให้สอดคล้องกับวัฒนธรรมใหม่
 เข้าในมารยาท กาลเทศะ ตลอดจนธรรมเนียม
ปฏิบัติของวัฒนธรรมที่แตกต่าง และพยายาม
ปรับตัวให้สอดคล้อง
 สื่อสารด้วยวิธีการ เนื้อหา และถ้อยคาที่เหมาะสม
กับวัฒนธรรมของผู้อื่น
ระดับที่ ๓ : แสดงสมรรถนะระดับที่ ๒ และเข้าใจใน
วัฒนธรรมต่าง ๆ อย่างลึกซึ้ง รวมทั้งแสดงออกได้อย่าง
เหมาะสมกับสถานการณ์
 เข้าใจบริบท และนัยสาคัญของวัฒนธรรมต่าง ๆ
 เข้าใจรากฐานทางวัฒนธรรมที่แตกต่าง
อันจะทาให้เข้าใจวิธีคิดของผู้อื่น
 ไม่ตดั สินผู้อื่นจากความแตกต่างทางวัฒนธรรม
แต่ต้องพยายามทาความเข้าใจ เพื่อให้สามารถ
ทางานร่วมกันได้
ระดับที่ ๔ : แสดงสมรรถนะระดับที่ ๓ และสร้างการ
ยอมรับในความแตกต่างทางวัฒนธรรม
 สร้างการยอมรับในหมู่ผู้คนต่างวัฒนธรรม
เพื่อสัมพันธไมตรีอันดี
 ริเริ่ม และสนับสนุนการทางานร่วมกัน
เพื่อสร้างสัมพันธภาพระหว่างประเทศ
หรือระหว่างวัฒนธรรมที่ต่างกัน
ระดับที่ ๕ : แสดงสมรรถนะระดับที่ ๔ และปรับท่าที
รวมทั้งวิธีการทางานให้สอดคล้องกับบริบททาง
วัฒนธรรม
 หาทางระงับข้อพิพาทระหว่างวัฒนธรรมที่แตกต่าง
โดยพยายามประสานและประนีประนอม
ด้วยความเข้าใจในแต่ละวัฒนธรรมอย่างลึกซึ้ง
 ปรับเปลี่ยนกลยุทธ์ ท่าที ให้เหมาะสมสอดคล้อง
กับวัฒนธรรมที่แตกต่าง เพื่อประสานประโยชน์
ระหว่างประเทศหรือระหว่างวัฒนธรรมที่ต่างกัน
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7) ความเข้าใจ
ผู้อื่น
(Interpersonal
Understanding)
คาจากัดความ:
ความสามารถ
ในการรับฟัง
และเข้าใจ
ความหมายตรง
ความหมายแฝง
ความคิด
ตลอดจนสภาวะ
ทางอารมณ์
ของผู้ที่ติดต่อด้วย

รายละเอียด

ระดับที่กาหนดตามมาตรฐานสาหรับตาแหน่ง
ระดับที่ 0 : ไม่แสดงสมรรถนะด้านนี้ หรือแสดงอย่าง
ไม่ชัดเจน
ระดับที่ ๑ : เข้าใจความหมายที่ผู้อื่นที่ต้องการสื่อสาร
 เข้าใจความหมายที่ผู้อื่นต้องการสื่อสาร
สามารถจับใจความ สรุปเนื้อหาเรื่องราวได้ถูกต้อง
ระดับที่ ๒ : แสดงสมรรถนะระดับที่ ๑ และเข้าใจ
อารมณ์ความรู้สึกและคาพูด
 เข้าใจทั้งความหมายและนัยเชิงอารมณ์
จากการสังเกต สีหน้า ท่าทาง หรือน้าเสียง
ของผู้ที่ติดต่อด้วย
ระดับที่ ๓ : แสดงสมรรถนะระดับที่ ๒ และเข้าใจ
ความหมายแฝงในกิริยา ท่าทาง คาพูด หรือน้าเสียง
 เข้าใจความหมายที่ไม่ได้แสดงออกอย่างชัดเจน
ในกิริยา ท่าทาง คาพูด หรือน้าเสียง
 เข้าใจความคิด ความกังวล หรือความรู้สึกของผู้อื่น
แม้จะแสดงออกเพียงเล็กน้อย
 สามารถระบุลักษณะนิสัยหรือจุดเด่นอย่างใดอย่าง
หนึ่งของผู้ที่ติดต่อด้วยได้
ระดับที่ ๔ : แสดงสมรรถนะระดับที่ ๓ และเข้าใจการ
สื่อสารทั้งที่เป็นคาพูด และความหมายแฝงในการ
สื่อสารให้กบั ผู้อื่นได้
 เข้าใจนัยของพฤติกรรม อารมณ์ และความรู้สึก
ของผู้อื่น
 ใช้ความเข้าใจนั้นให้เป็นประโยชน์ในการผูกมิตร
ทาความรู้จัก หรือติดต่อประสานงาน
ระดับที่ ๕ : แสดงสมรรถนะระดับที่ ๔ และเข้าใจ
สาเหตุของพฤติกรรมผู้อื่น
 เข้าใจถึงสาเหตุของพฤติกรรม หรือปัญหา
ตลอดจนที่มาของแรงจูงใจระยะยาวที่ทาให้เกิด
พฤติกรรมของผู้อื่น
 เข้าใจพฤติกรรมของผู้อื่น จนสามารถบอกถึง
จุดอ่อน จุดแข็ง และลักษณะนิสัยของผู้นั้นได้
อย่างถูกต้อง
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8) ความเข้าใจ
องค์กรและระบบ
ราชการ
(Organizational
Awareness)
คาจากัดความ:
ความสามารถ
ในการเข้าใจ
ความสัมพันธ์
เชิงอานาจตาม
กฎหมาย และ
อานาจที่ไม่เป็น
ทางการ
ในองค์กรของตน
และองค์กรอื่นที่
เกี่ยวข้องเพื่อ
ประโยชน์ในการ
ปฏิบัติหน้าที่ให้
บรรลุเป้าหมาย
รวมทั้ง
ความสามารถที่
จะคาดการรณ์ไว้
ว่านโยบายภาครัฐ
แนวโน้มทาง
การเมือง
เศรษฐกิจ สังคม
เทคโนโลยี
ตลอดจน
เหตุการณ์ที่จะ
เกิดขึ้น จะมีผลต่อ
องค์กรอย่างไร

รายละเอียด

ระดับที่กาหนดตามมาตรฐานสาหรับตาแหน่ง
ระดับที่ 0 : ไม่แสดงสมรรถนะด้านนี้ หรือแสดงอย่าง
ไม่ชัดเจน
ระดับที่ ๑ : เข้าใจโครงสร้างองค์กร
 เข้าใจโครงสร้างองค์กร สายการบังคับบัญชา กฎ
ระเบียบ นโยบาย และขั้นตอนการปฏิบัติงาน
เพื่อประโยชน์ในการปฏิบัติหน้าที่ราชการได้
อย่างถูกต้อง
ระดับที่ ๒ : แสดงสมรรถนะระดับที่ ๑ และเข้าใจ
ความสัมพันธ์เชิงอานาจที่ไม่เป็นทางการ
 เข้าใจสัมพันธภาพอย่างไม่เป็นทางการระหว่าง
บุคคลในองค์กร รับรู้ว่าผู้ใดมีอานาจตัดสินใจ
หรือผู้ใดมีอิทธิพลต่อการตัดสินใจในระดับต่าง ๆ
และนาความเข้าใจนี้มาใช้ประโยชน์
โดยมุ่งผลสัมฤทธิข์ ององค์กรเป็นสาคัญ
ระดับที่ ๓ : แสดงสมรรถนะระดับที่ ๒ และเข้าใจ
วัฒนธรรมองค์กร
 เข้าใจประเพณีปฏิบัติ ค่านิยม และวัฒนธรรมของ
แต่ละองค์กรที่เกี่ยวข้อง รวมทั้งเข้าใจวิธีการสื่อสาร
ให้มีประสิทธิภาพ เพื่อประโยชน์ในการปฏิบัติ
หน้าที่ราชการ
 เข้าใจข้อจากัดขององค์กร รู้ว่าสิ่งใดอาจกระทาได้
หรือไม่อาจกระทาให้บรรลุผลได้
ระดับที่ ๔ : แสดงสมรรถนะระดับที่ ๓ และเข้าใจ
ความสัมพันธ์ของผู้มีบทบาทสาคัญในองค์กร
 รับรู้ถึงความสัมพันธ์เชิงอานาจของผูม้ ีบทบาท
สาคัญในองค์กร เพื่อประโยชน์ในการผลักดัน
ภารกิจตามหน้าที่ความรับผิดชอบให้เกิด
ประสิทธิผล
ระดับที่ ๕ : แสดงสมรรถนะระดับที่ ๔ และเข้าใจ
สาเหตุพื้นฐานของพฤติกรรมองค์กร
 เข้าใจสาเหตุพื้นฐานของพฤติกรรมองค์กร
ในหน่วยงานของตนและของภาครัฐโดยรวม
ตลอดจนปัญหา และโอกาสที่มีอยู่
และนาความเข้าใจนี้มาขับเคลื่อนการปฏิบัติงาน
ในส่วนที่ตนดูแลรับผิดชอบอยู่อย่างเป็นระบบ
 เข้าในประเด็นปัญหาทางการเมือง เศรษฐกิจ
สังคม ทั้งภายในและภายนอกประเทศที่มี
ผลกระทบต่อนโยบายภาครัฐและภารกิจของค์กร
เพื่อแปลงวิกฤติเป็นโอกาส กาหนดจุดยืนและท่าที
ตามภารกิจในหน้าที่ได้อย่างสอดคล้องเหมาะสม
โดยมุ่งประโยชน์ของชาติเป็นสาคัญ

ไม่
สามารถ
ประเมิน
ได้
0 คะแนน

จาเป็นต้อง
ได้รับการ
พัฒนา
อย่างยิ่ง
๑ คะแนน

ต้องได้รับ
การพัฒนา
(ทาได้น้อย
กว่าครึ่ง)
๒ คะแนน

อยู่ในระดับ
ใช้งานได้
(ทาได้
มากกว่าครึ่ง)
๓ คะแนน

อยู่ในระดับที่
ใช้งานได้ดี
(ทาได้
มากกว่าครึ่ง)
๔ คะแนน

อยู่ในระดับที่
ดีเยี่ยม
(ทาได้ครบ
ทั้งหมด)
๕ คะแนน













๙
สมรรถนะ

9) การดาเนินการ
เชิงรุก
(Proactiveness)
คาจากัดความ:
การเล็งเห็นปัญหา
หรือโอกาส
พร้อมทั้งจัดการ
เชิงรุกกับปัญหา
นั้น โดยอาจไม่มี
ใครร้องขอ และ
อย่างไม่ย่อท้อ
หรือใช้โอกาสนั้น
ให้เกิดประโยชน์
ต่องาน ตลอดจน
การคิดริเริ่ม
สร้างสรรค์ใหม่ ๆ
เกี่ยวกับงานด้วย
เพื่อแก้ปัญหา
ป้องกันปัญหา
หรือสร้าง
โอกาสด้วย

รายละเอียด

ระดับที่กาหนดตามมาตรฐานสาหรับตาแหน่ง
ระดับที่ 0 : ไม่แสดงสมรรถนะด้านนี้ หรือแสดงอย่าง
ไม่ชัดเจน
ระดับที่ ๑ : เห็นปัญหาหรือโอกาสระยะสั้นและลงมือ
ดาเนินการ
 เล็งเห็นปัญหา อุปสรรค และหาวิธีการแก้ไข
โดยไม่รอช้า
 เล็งเห็นโอกาสและไม่รีรอที่จะนาโอกาสนั้นมาใช้
ประโยชน์ในงาน
ระดับที่ ๒ : แสดงสมรรถนะระดับที่ ๑ และจัดการ
ปัญหาเฉพาะหน้าหรือเหตุวิกฤติ
 ลงมือทันทีเมื่อเกิดปัญหาเฉพาะหน้าหรือในเวลา
วิกฤติ โดยอาจไม่มีใครร้องขอ และไม่ย่อท้อ
 แก้ไขปัญหาอย่างเร่งด่วน ในขณะทีค่ นส่วนใหญ่
จะวิเคราะห์สถานการณ์และรอให้ปัญหาคลี่คลาย
ไปเอง
ระดับที่ ๓ : แสดงสมรรถนะระดับที่ ๒ และเตรียมการ
ล่วงหน้า เพื่อสร้างโอกาส หรือหลีกเลี่ยงปัญหาระยะสั้น
 คาดการณ์และเตรียมการล่วงหน้าเพื่อสร้างโอกาส
หรือหลีกเลี่ยงปัญหาทีอาจเกิดขึ้นได้ในระยะสั้น
 ทดลองใช้วิธีการที่แปลกใหม่ในการแก้ไขปัญหา
หรือสร้างสรรค์สิ่งใหม่ให้เกิดขึ้นในวงราชการ
ระดับที่ ๔ : แสดงสมรรถนะระดับที่ ๓ และเตรียมการ
ล่วงหน้า เพื่อสร้างโอกาส หรือหลีกเลี่ยงปัญหาที่อาจ
เกิดขึ้นในระยะปานกลาง
 คาดการณ์และเตรียมการล่วงหน้าเพื่อสร้างโอกาส
หรือหลีกเลี่ยงหาที่อาจเกิดขึ้นได้ในระยะปานกลาง
 คิดนอกกรอบเพื่อหาวิธีการแปลกใหม่และ
สร้างสรรค์ในการแก้ไขปัญหาที่คาดว่าจะเกิดขึ้น
ในอนาคต
ระดับที่ ๕ : แสดงสมรรถนะระดับที่ ๔ และเตรียมการ
ล่วงหน้า เพื่อสร้างโอกาสหรือหลีกเลี่ยงปัญหาที่อาจ
เกิดขึ้นในระยะยาว
 คาดการณ์และเตรียมการล่วงหน้าเพื่อสร้างโอกาส
หรือหลีกเลี่ยงปัญหาที่อาจเกิดขึ้นได้ในอนาคต
 สร้างบรรยากาศของการคิดริเริ่มให้เกิดขึ้น
ในหน่วยงานและกระตุ้นให้เพื่อนร่วมงาน
เสนอความคิดใหม่ ๆ ในการทางาน เพื่อแก้ปัญหา
หรือสร้างโอกาสในระยะยาว

ไม่
สามารถ
ประเมิน
ได้
0 คะแนน

จาเป็นต้อง
ได้รับการ
พัฒนา
อย่างยิ่ง
๑ คะแนน

ต้องได้รับ
การพัฒนา
(ทาได้น้อย
กว่าครึ่ง)
๒ คะแนน

อยู่ในระดับ
ใช้งานได้
(ทาได้
มากกว่าครึ่ง)
๓ คะแนน

อยูใ่ นระดับที่
ใช้งานได้ดี
(ทาได้
มากกว่าครึ่ง)
๔ คะแนน

อยู่ในระดับที่
ดีเยี่ยม
(ทาได้ครบ
ทั้งหมด)
๕ คะแนน













๑๐
สมรรถนะ

10) การ
ตรวจสอบความ
ถูกต้องตาม
กระบวนงาน
(Concern for
Order)
คาจากัดความ:
ความใส่ใจทีจ่ ะ
ปฏิบัติงานให้
ถูกต้อง ครบถ้วน
มุ่งเน้นความ
ชัดเจนของ
บทบาทหน้าที่
และลด
ข้อบกพร่องที่อาจ
เกิดจาก
สภาพแวดล้อม
โดยติดตาม
ตรวจสอบการ
ทางานหรือข้อมูล
ตลอดจนพัฒนา
ระบบการ
ตรวจสอบเพื่อ
ความถูกต้องของ
กระบวนงาน

รายละเอียด

ระดับที่กาหนดตามมาตรฐานสาหรับตาแหน่ง
ระดับที่ 0 : ไม่แสดงสมรรถนะด้านนี้ หรือแสดงอย่าง
ไม่ชัดเจน
ระดับที่ ๑ : ต้องการความถูกต้อง ชัดเจนในงาน
และรักษากฎ ระเบียบ
 ต้องการให้ข้อมูล และบทบาทในการปฏิบัติงาน
มีความถูกต้อง ชัดเจน
 ดูแลให้เกิดความเป็นระเบียบในสภาพแวดล้อม
ของการทางาน
 ปฏิบัติตามกฎ ระเบียบ และขั้นตอน ที่กาหนดอย่าง
เคร่งครัด
ระดับที่ ๒ : แสดงสมรรถนะระดับที่ ๑ และตรวจทาน
ความถูกต้องของงานที่ตนรับผิดชอบ
 ตรวจทานงานในหน้าที่ ความรับผิดชอบ
อย่างละเอียด เพื่อความถูกต้อง
ระดับที่ ๓ : แสดงสมรรถนะระดับที่ ๒ และดูแลความ
ถูกต้องของงานทั้งของตนและผู้อื่นที่อยู่ในความ
รับผิดชอบของตน
 ตรวจสอบความถูกต้องของงานในหน้าที่ความ
รับผิดชอบของตนเอง
 ตรวจสอบความถูกต้องงานของผู้อื่น ตามอานาจ
หน้าที่ที่กาหนดโดยกฎหมาย กฎ ระเบียบ ข้อบังคับ
ที่เกี่ยวข้อง
 ตรวจสอบความถูกต้องตามขั้นตอน
และกระบวนงานทั้งของตนเองและผู้อื่น
ตามอานาจหน้าที่
 บันทึกรายละเอียดของกิจกรรมในงานทั้งของ
ตนเองและผู้อื่น ตามอานาจหน้าที่
ระดับที่ ๔ : แสดงสมรรถนะระดับที่ ๓ และตรวจสอบ
ความถูกต้อง รวมถึงคุณภาพของข้อมูลหรือโครงการ
 ตรวจสอบรายละเอียดความคืบหน้าของโครงการ
ตามกาหนดเวลา
 ตรวจสอบความถูกต้อง ครบถ้วน และคุณภาพ
ของข้อมูล
 สามารถระบุข้อบกพร่องหรือข้อมูลที่หายไป
และเพิ่มเติมให้ครบถ้วนเพื่อความถูกต้องของงาน
ระดับที่ ๕ : แสดงสมรรถนะระดับที่ ๔ และพัฒนา
ระบบการตรวจสอบความถูกต้องของกระบวนงาน
 พัฒนาระบบการตรวจสอบ เพื่อความถูกต้อง
ตามขั้นตอนและเพิม่ คุณภาพของข้อมูล

ไม่
สามารถ
ประเมิน
ได้
0 คะแนน

จาเป็นต้อง
ได้รับการ
พัฒนา
อย่างยิ่ง
๑ คะแนน

ต้องได้รับ
การพัฒนา
(ทาได้น้อย
กว่าครึ่ง)
๒ คะแนน

อยู่ในระดับ
ใช้งานได้
(ทาได้
มากกว่าครึ่ง)
๓ คะแนน

อยู่ในระดับที่
ใช้งานได้ดี
(ทาได้
มากกว่าครึ่ง)
๔ คะแนน

อยู่ในระดับที่
ดีเยี่ยม
(ทาได้ครบ
ทั้งหมด)
๕ คะแนน













๑๑
สมรรถนะ

11) ความมั่นใจ
ในตนเอง (Self
Confidence)
คาจากัดความ:
ความมั่นใจใน
ความสามารถ
ศักยภาพ และการ
ตัดสินใจของตน
ที่จะปฏิบัติงาน
ให้บรรลุผล
หรือเลือกวิธีที่มี
ประสิทธิภาพ
ในการปฏิบัติงาน
หรือแก้ไขปัญหา
ให้สาเร็จลุล่วง

รายละเอียด

ระดับที่กาหนดตามมาตรฐานสาหรับตาแหน่ง
ระดับที่ 0 : ไม่แสดงสมรรถนะด้านนี้ หรือแสดงอย่าง
ไม่ชัดเจน
ระดับที่ ๑ : ปฏิบัติงานได้ตามอานาจหน้าที่โดยไม่ต้องมี
การกากับดูแล
 ปฏิบัติงานได้โดยอาจไม่ต้องมีการกากับดูแล
ใกล้ชิด
 ตัดสินใจเองได้ในภารกิจภายใต้ขอบเขตอานาจ
หน้าที่รับผิดชอบของตน
ระดับที่ ๒ : แสดงสมรรถนะระดับที่ ๑ และปฏิบัติงาน
ในหน้าที่อย่างมั่นใจ
 กล้าตัดสินใจเรื่องที่เห็นว่าถูกต้องแล้วในหน้าที่
แม้จะมีผไู้ ม่เห็นด้วยอยู่บ้างก็ตาม
 แสดงออกอย่างมั่นใจในการปฏิบัติหน้าที่
แม้อยู่ในสถานการณ์ที่มีความไม่แน่นอน
ระดับที่ ๓ : แสดงสมรรถนะระดับที่ ๒ และมั่นใจ
ในความสามารถของตน
 เชื่อมั่นในความรู้ความสามารถ และศักยภาพ
ของตนว่าจะสามารถปฏิบัติหน้าที่ให้ประสบ
ผลสาเร็จได้
 แสดงความมั่นใจอย่างเปิดเผยในการตัดสินใจ
หรือความสามารถของตน
ระดับที่ ๔ : แสดงสมรรถนะระดับที่ ๓ และมั่นใจใน
การทางานที่ท้าทาย
 ชอบงานที่ท้าทายความสามารถ
 แสดงความคิดเห็นของตนเมื่อไม่เห็นด้วยกับ
ผู้บังคับบัญชา หรือผู้มีอานาจ หรือในสถานการณ์
ที่ขัดแย้ง
ระดับที่ ๕ : แสดงสมรรถนะระดับที่ ๔ และเต็มใจ
ทางานที่ท้าทายมากและกล้าแสดงจุดยืนของตน
 เต็มใจและรับอาสาปฏิบัติงานที่ท้าทาย
หรือมีความเสี่ยงสูง
 กล้ายืนหยัดเผชิญหน้ากับผู้บังคับบัญชา
หรือผู้มีอานาจ
 กล้าแสดงจุดยืนของตนอย่างตรงไปตรงมา
ในประเด็นที่เป็นสาระสาคัญ

ไม่
สามารถ
ประเมิน
ได้
0 คะแนน

จาเป็นต้อง
ได้รับการ
พัฒนา
อย่างยิ่ง
๑ คะแนน

ต้องได้รับ
การพัฒนา
(ทาได้น้อย
กว่าครึ่ง)
๒ คะแนน

อยู่ในระดับ
ใช้งานได้
(ทาได้
มากกว่าครึ่ง)
๓ คะแนน

อยู่ในระดับที่
ใช้งานได้ดี
(ทาได้
มากกว่าครึ่ง)
๔ คะแนน

อยู่ในระดับที่
ดีเยี่ยม
(ทาได้ครบ
ทั้งหมด)
๕ คะแนน













๑๒
สมรรถนะ

12) การยืดหยุ่น
ผ่อนปรน
(Flexibility)
คาจากัดความ:
ความสามารถใน
กาปรับตัว และ
ปฏิบัติงานได้
อย่างมี
ประสิทธิภาพใน
สถานการณ์และ
กลุ่มคนที่
หลากหลาย
หมายความ
รวมถึงการ
ยอมรับความเห็น
ที่แตกต่าง และ
ปรับเปลี่ยน
วิธีการเมื่อ
สถานการณ์
เปลี่ยนไป

รายละเอียด

ระดับที่กาหนดตามมาตรฐานสาหรับตาแหน่ง
ระดับที่ 0 : ไม่แสดงสมรรถนะด้านนี้ หรือแสดงอย่าง
ไม่ชัดเจน
ระดับที่ ๑ : มีความคล่องตัวในการปฏิบัติงาน
 ปรับตัวเข้ากับสภาพการทางานที่ยากลาบาก
หรือไม่เอื้ออานวยต่อการปฏิบัติงาน
ระดับที่ ๒ : แสดงสมรรถนะระดับที่ ๑ และยอมรับ
ความจาเป็นทีจ่ ะต้องปรับเปลี่ยน
 ยอมรับและเข้าใจความเห็นของผู้อื่น
 เต็มใจที่จะเปลี่ยนความคิด ทัศนคติ เมือ่ ได้รับ
ข้อมูลใหม่
ระดับที่ ๓ : แสดงสมรรถนะระดับที่ ๒ และมี
วิจารณญานในการปรับใช้กฎระเบียบ
 มีวจิ ารณญานในการปรับใช้กฎระเบียบ
ให้เหมาะสมกับสถานการณ์ เพื่อผลสาเร็จของงาน
และวัตถุประสงค์ของหน่วยงาน
ระดับที่ ๔ : แสดงสมรรถนะระดับที่ ๓ และปรับเปลี่ยน
วิธีการดาเนินงาน
 ปรับเปลี่ยนวิธีการปฏิบัติงานให้เข้ากับสถานการณ์
หรือบุคคลแต่ยังคงเป้าหมายเดิมไว้
 ปรับขั้นตอนการทางาน เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพ
ของหน่วยงาน
ระดับที่ ๕ : แสดงสมรรถนะระดับที่ ๔ และปรับเปลี่ยน
แผนกลยุทธ์
 ปรับแผนงาน เป้าหมาย หรือโครงการ
เพื่อให้เหมาะสมกับสถานการณ์เฉพาะหน้า
 ปรับเปลี่ยนโครงสร้าง หรือกระบวนงาน
เป็นการเฉพาะกาล เพื่อให้รับกับสถานการณ์
เฉพาะหน้า

ไม่
สามารถ
ประเมิน
ได้
0 คะแนน

จาเป็นต้อง
ได้รับการ
พัฒนา
อย่างยิ่ง
๑ คะแนน

ต้องได้รับ
การพัฒนา
(ทาได้น้อย
กว่าครึ่ง)
๒ คะแนน

อยู่ในระดับ
ใช้งานได้
(ทาได้
มากกว่าครึ่ง)
๓ คะแนน

อยู่ในระดับที่
ใช้งานได้ดี
(ทาได้
มากกว่าครึ่ง)
๔ คะแนน

อยู่ในระดับที่
ดีเยี่ยม
(ทาได้ครบ
ทั้งหมด)
๕ คะแนน













๑๓
สมรรถนะ

13) ศิลปะการ
สื่อสารจูงใจ
(Communication
& Influencing)

คาจากัดความ:
ความสามารถ
ที่จะสื่อความด้วย
การเขียน พูด
โดยใช้สื่อต่าง ๆ
เพื่อให้ผู้อื่นเข้าใจ
ยอมรับ และ
สนับสนุน
ความคิดของตน

รายละเอียด

ระดับที่กาหนดตามมาตรฐานสาหรับตาแหน่ง
ระดับที่ 0 : ไม่แสดงสมรรถนะด้านนี้ หรือแสดงอย่าง
ไม่ชัดเจน
ระดับที่ ๑ : นาเสนอข้อมูลหรือความเห็นอย่าง
ตรงไปตรงมา
 นาเสนอข้อมูล หรือความเห็นอย่างตรงไปตรงมา
โดยยังมิได้ปรับรูปแบบการนาเสนอ
ตามความสนใจและระดับของผู้ฟงั
ระดับที่ ๒ : แสดงสมรรถนะระดับที่ ๑ และใช้ความ
พยายามขั้นต้นในการจูงใจ
 นาเสนอข้อมูล ความเห็นหรือตัวอย่างประกอบ
ที่มีการเตรียมอย่างรอบคอบ เพื่อให้ผู้อื่นเข้าใจ
ยอมรับ และสนับสนุนความคิดของตน
ระดับที่ ๓ : แสดงสมรรถนะระดับที่ ๒ และปรับ
รูปแบบการนาเสนอเพื่อจูงใจ
 ปรับรูปแบบการนาเสนอให้เหมาะสมกับความ
สนใจและระดับของผู้ฟงั
 คาดการณ์ถึงผลของการนาเสนอและคานึงถึง
ภาพลักษณ์ของตนเอง
ระดับที่ ๔ : แสดงสมรรถนะระดับที่ ๓ และใช้ศิลปะ
การจูงใจ
 วางแผนการนาเสนอโดยคาดหวังว่าจะสามารถ
จูงใจให้ผู้อื่นคล้อยตาม
 ปรับแต่ละขั้นตอนของการสื่อสาร นาเสนอ
และจูงใจให้เหมาะสมกับผู้ฟังแต่ละกลุ่ม
หรือแต่ละราย
 คาดการณ์และพร้อมที่จะรับมือกับปฏิกิริยา
ทุกรูปแบบของผู้ฟังที่อาจเกิดขึ้น
ระดับที่ ๕ : แสดงสมรรถนะระดับที่ ๔ และใช้กลยุทธ์
ซับซ้อนในการจูงใจ
 แสวงหาผู้สนับสนุน เพื่อเป็นแนวร่วมในการ
ผลักดันแนวคิด แผนงานโครงการ ให้สัมฤทธิ์ผล
 ใช้ความรู้เกี่ยวกับจิตวิทยามวลชน
ให้เป็นประโยชน์ในการสื่อสารจูงใจ

ไม่
สามารถ
ประเมิน
ได้
0 คะแนน

จาเป็นต้อง
ได้รับการ
พัฒนา
อย่างยิ่ง
๑ คะแนน

ต้องได้รับ
การพัฒนา
(ทาได้น้อย
กว่าครึ่ง)
๒ คะแนน

อยู่ในระดับ
ใช้งานได้
(ทาได้
มากกว่าครึ่ง)
๓ คะแนน

อยู่ในระดับที่
ใช้งานได้ดี
(ทาได้
มากกว่าครึ่ง)
๔ คะแนน

อยู่ในระดับที่
ดีเยี่ยม
(ทาได้ครบ
ทั้งหมด)
๕ คะแนน













๑๔
สมรรถนะ

14) สุนทรียภาพ
ทางศิลปะ
(Aesthetic
Quality)
คาจากัดความ:
ความซาบซึ้งใน
อรรถรสและเห็น
คุณค่าของงาน
ศิลปะที่เป็น
เอกลักษณ์และ
มรดกของชาติ
รวมถึงงานศิลปะ
อื่น ๆ และนามา
ประยุกต์ในการ
สร้างสรรค์งาน
ศิลปะของตนได้

รายละเอียด

ระดับที่กาหนดตามมาตรฐานสาหรับตาแหน่ง
ระดับที่ 0 : ไม่แสดงสมรรถนะด้านนี้ หรือแสดงอย่าง
ไม่ชัดเจน
ระดับที่ ๑ : ซาบซึ้งในงานศิลปะ
 เห็นคุณค่าในงานศิลปะของชาติและศิลปะอื่น ๆ
โดยแสดงความรักและหวงแหนในงานศิลปะ
 สนใจที่จะมีส่วนร่วมในการเรียนรู้ ติดตาม
หรือสร้างงานศิลปะแขนงต่าง ๆ
 ฝึกฝนเพื่อสร้างความชานาญในงานศิลปะของตน
อย่างสม่าเสมอ
ระดับที่ ๒ : แสดงสมรรถนะระดับที่ ๑ และเข้าใจ
รูปแบบต่าง ๆ ของานศิลปะ
 แยกแยะความแตกต่างของงานศิลปะรูปแบบต่าง ๆ
และอธิบายให้ผู้อื่นรับรู้ถึงคุณค่าของงานศิลปะ
เหล่านั้นได้
 เข้าใจรูปแบบและจุดเด่นของงานศิลปะรูปแบบ
ต่าง ๆ และนาไปใช้ในงานศิลปะของตนได้
 สามารถถ่ายทอดคุณค่าในเชิงศิลปะเพื่อให้เกิด
การอนุรักษ์ในวงกว้าง
ระดับที่ ๓ : แสดงสมรรถนะระดับที่ ๒ และประยุกต์
ในการสร้างสรรค์งานศิลปะ
 นาอิทธิพลของงานศิลปะยุคสมัยต่าง ๆ มาเป็นแรง
บันดาลใจในการสร้างสรรค์งานศิลปะของตน
 ประยุกต์ความรู้และประสบการณ์ในงานศิลปะ
มาใช้ในการสร้างสรรค์งานศิลปะของตน
ระดับที่ ๔ : แสดงสมรรถนะระดับที่ ๓ และสร้างแรง
บันดาลใจให้แก่ตนเองและผู้อื่นได้
 ประยุกต์คุณค่าและลักษณะเด่นของงานศิลปะ
ยุคต่าง ๆ มาใช้ในการรังสรรค์ผลงาน
และเป็นแรงบันดาลใจให้ผู้อื่นเกิดจิตสานึก
ในการอนุรักษ์งานศิลปะ
 นาศาสตร์ทางศิลปะหลายแขนงมาผสมผสาน
เพื่อสร้างสรรค์ผลงานที่แตกต่าง
ระดับที่ ๕ : แสดงสมรรถนะระดับที่ ๔ และรังสรรค์
งานศิลปะที่เป็นเอกลักษณ์
 รังสรรค์งานศิลปะที่มีเอกลักษณ์เฉพาะตน
ที่เป็นที่ยอมรับ ไม่ว่าจะเป็นการรังสรรค์งาน
แนวใหม่ หรืออนุรักษ์ไว้ซึ่งงานศิลปะดั้งเดิม

ไม่
สามารถ
ประเมิน
ได้
0 คะแนน

จาเป็นต้อง
ได้รับการ
พัฒนา
อย่างยิ่ง
๑ คะแนน

ต้องได้รับ
การพัฒนา
(ทาได้น้อย
กว่าครึ่ง)
๒ คะแนน

อยู่ในระดับ
ใช้งานได้
(ทาได้
มากกว่าครึ่ง)
๓ คะแนน

อยู่ในระดับที่
ใช้งานได้ดี
(ทาได้
มากกว่าครึ่ง)
๔ คะแนน

อยู่ในระดับที่
ดีเยี่ยม
(ทาได้ครบ
ทั้งหมด)
๕ คะแนน













๑๕

สมรรถนะ

15) ความผูกพันที่
มีต่อส่วนราชการ
(Organizational
Commitment)
คาจากัดความ:
จิตสานึกหรือ
ความตั้งใจที่จะ
แสดงออกซึ่ง
พฤติกรรมที่
สอดคล้องกับ
ความต้องการและ
เป้าหมายของ
ส่วนราชการ
ยึดถือประโยชน์
ของส่วนราชการ
เป็นที่ตั้งก่อน
ประโยชน์ส่วนตัว

รายละเอียด

ระดับที่กาหนดตามมาตรฐานสาหรับตาแหน่ง
ระดับที่ 0 : ไม่แสดงสมรรถนะด้านนี้ หรือแสดงอย่าง
ไม่ชัดเจน
ระดับที่ ๑ : ปฏิบัติตนเป็นส่วนหนึง่ ของส่วนราชการ
 เคารพและถือปฏิบัติตามแบบแผนและธรรมเนียม
ปฏิบัติของส่วนราชการ
ระดับที่ ๒ : แสดงสมรรถนะระดับที่ ๑ และแสดงความ
ภักดีต่อส่วนราชการ
 แสดงความพึงพอใจและความภาคภูมใิ จ
ที่เป็นส่วนหนึ่งของส่วนราชการ
 มีส่วนสร้างภาพลักษณ์และชื่อเสียง
ให้แก่ส่วนราชการ
ระดับที่ ๓ : แสดงสมรรถนะระดับที่ ๒ และมีส่วนร่วม
ในการผลักดันพันธกิจของส่วนราชการ
 มีส่วนร่วมในการสนับสนุนพันธกิจของส่วน
ราชการจนบรรลุเป้าหมาย
 จัดลาดับความเร่งด่วนหรือความสาคัญของงาน
เพื่อให้พันธกิจของส่วนราชการบรรลุเป้าหมาย
ระดับที่ ๔ : แสดงสมรรถนะระดับที่ ๓ และยึดถือ
ประโยชน์ของส่วนราชการเป็นที่ตั้ง
 ยึดถือประโยชน์ของส่วนราชการหรือหน่วยงาน
เป็นที่ตั้ง ก่อนที่จะคิดถึงประโยชน์ของบุคคล
หรือความต้องการของตนเอง
 ยืนหยัดในการตัดสินใจที่เป็นประโยชน์ต่อส่วน
ราชการ แม้ว่าการตัดสินใจนั้นอาจจะมีผู้ตอ่ ต้าน
หรือแสดงความไม่เห็นด้วยก็ตาม
ระดับที่ ๕ : แสดงสมรรถนะระดับที่ ๔ และเสียสละ
เพื่อประโยชน์ของส่วนราชการ
 เสียสละประโยชน์ระยะสั้นของหน่วยงาน
ที่ตนรับผิดชอบ เพื่อประโยชน์ระยะยาว
ของส่วนราชการโดยรวม

ไม่
สามารถ
ประเมิน
ได้
0 คะแนน

จาเป็นต้อง
ได้รับการ
พัฒนา
อย่างยิ่ง
๑ คะแนน

ต้องได้รับ
การพัฒนา
(ทาได้น้อย
กว่าครึ่ง)
๒ คะแนน

อยู่ในระดับ
ใช้งานได้
(ทาได้
มากกว่าครึ่ง)
๓ คะแนน

อยู่ในระดับที่
ใช้งานได้ดี
(ทาได้
มากกว่าครึ่ง)
๔ คะแนน

อยู่ในระดับที่
ดีเยี่ยม
(ทาได้ครบ
ทั้งหมด)
๕ คะแนน













๑๖
สมรรถนะ

16) การสร้าง
สัมพันธภาพ
(Relationship
Building)
คาจากัดความ:
สร้างหรือรักษา
สัมพันธภาพ
ฉันมิตร
เพื่อความสัมพันธ์
ที่ดีระหว่าง
ผู้เกี่ยวข้องกับงาน

รายละเอียด

ระดับที่กาหนดตามมาตรฐานสาหรับตาแหน่ง
ระดับที่ 0 : ไม่แสดงสมรรถนะด้านนี้ หรือแสดงอย่าง
ไม่ชัดเจน
ระดับที่ ๑ : สร้างหรือรักษาการติดต่อกับผูท้ ี่ต้อง
เกี่ยวข้องกับงาน
 สร้างหรือรักษาการติดต่อกับผู้ที่ต้องเกี่ยวข้องกับ
งานเพื่อประโยชน์ในงาน
ระดับที่ ๒ : แสดงสมรรถนะระดับที่ ๑ และสร้าง
หรือรักษาความสัมพันธ์ที่ดีกับผู้ที่ต้องเกี่ยวข้องกับงาน
อย่างใกล้ชิด
 สร้างหรือรักษาความสัมพันธ์ที่ดีกับผูท้ ี่ต้อง
เกี่ยวข้องกับงานอย่างใกล้ชิด
 เสริมสร้างมิตรภาพกับเพื่อนร่วมงาน ผู้รับบริการ
หรือผู้อื่น
ระดับที่ ๓ : แสดงสมรรถนะระดับที่ ๒ และสร้างหรือ
รักษาการติดต่อสัมพันธ์ทางสังคม
 ริเริ่มกิจกรรมเพื่อให้มีการติดต่อสัมพันธ์ทางสังคม
กับผู้ที่ต้องเกี่ยวข้องกับงาน
 เข้าร่วมกิจกรรมทางสังคมในวงกว้างเพื่อประโยชน์
ในงาน
ระดับที่ ๔ : แสดงสมรรถนะระดับที่ ๓ และสร้าง
หรือรักษาความสัมพันธ์ฉันมิตร
 สร้างหรือรักษามิตรภาพโดยมีลักษณะเป็น
ความสัมพันธ์ในทางส่วนตัวมากขึ้น
ระดับที่ ๕ : แสดงสมรรถนะระดับที่ ๔ และรักษา
ความสัมพันธ์ฉันมิตรในระยะยาว
 รักษาความสัมพันธ์ฉันมิตรไว้ได้อย่างต่อเนื่อง
แม้อาจจะไม่ได้มีการติดต่อสัมพันธ์ในงานกันแล้ว
ก็ตาม แต่ยังอาจมีโอกาสที่จะติดต่อสัมพันธ์
ในงานได้อีกในอนาคต

ไม่
สามารถ
ประเมิน
ได้
0 คะแนน

จาเป็นต้อง
ได้รับการ
พัฒนา
อย่างยิ่ง
๑ คะแนน

ต้องได้รับ
การพัฒนา
(ทาได้น้อย
กว่าครึ่ง)
๒ คะแนน

อยู่ในระดับ
ใช้งานได้
(ทาได้
มากกว่าครึ่ง)
๓ คะแนน

อยู่ในระดับที่
ใช้งานได้ดี
(ทาได้
มากกว่าครึ่ง)
๔ คะแนน

อยู่ในระดับที่
ดีเยี่ยม
(ทาได้ครบ
ทั้งหมด)
๕ คะแนน













