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ค าอธิบายสมรรถนะที่จ าเป็นส าหรับต าแหน่งและพฤติกรรมบ่งชี ้

 
1. การค้นหาและจัดการข้อมูล (Information Seeking and Management - ISM)    
ค าจ ากัดความ : ความสามารถในการสืบเสาะ เพื่อให้ได้ข้อมูลเฉพาะเจาะจง การไขปมปริศนาโดยซักถามโดยละเอียด 
หรือแม้แต่การหาข่าวทั่วไปจาก สภาพแวดล้อมรอบตัวโดยคาดว่าอาจมีข้อมูลที่จะเป็นประโยชน์ต่อไปในอนาคต และน า
ข้อมูลที่ได้มานั้นมาประมวลและจัดการอย่างมีระบบ คุณลักษณะนี้อาจรวมถึงความสนใจใคร่รู้เกี่ยวกับสถานการณ์ ภูมิ
หลัง ประวัติความเป็นมา ประเด็น ปัญหา หรือเรื่องราวต่างๆ ที่เก่ียวข้องหรือจ าเป็นต่องานในหน้าที่ 

ระ
ดับ

สม
รร

ถน
ะ 

รายการสมรรถนะและพฤติกรรมบ่งชี้ 

ตัวอย่าง
พฤติกรรมบ่งชี้ 
ที่ใช้ประเมิน

ในแต่ละระดับ 
0 ไม่แสดงสมรรถนะด้านนี้หรือแสดงอย่างไม่ชัดเจน    

  ไม่แสดงสมรรถนะด้านนี้หรือแสดงอย่างไม่ชัดเจน 0 รายการ 
1 หาข้อมูลในระดับต้นและแสดงผลข้อมูลได้ 

 1) สามารถหาข้อมูลโดยการถามจากผู้ที่เก่ียวข้องโดยตรง การใช้ข้อมูลที่มีอยู่ หรือหาจาก
แหล่งข้อมูลที่มีอยู่แล้วและสรุปผลข้อมูลเพื่อแสดงผลข้อมูลในรูปแบบต่างๆ เช่น กราฟ รายงาน 
ได้อย่างถูกต้อง ครบถ้วน 

1  รายการ 

2 แสดงสมรรถนะระดับที่ 1 และใช้วิธีการสืบเสาะหาข้อมูลเพื่อจับประเด็นหรือแก่นความของข้อมูลหรือปัญหา
ได้ 

 1) สามารถสืบเสาะปัญหาหรือสถานการณ์อย่างลึกซึ้งกว่าการตั้งค าถามตามปรกติธรรมดา หรือ
สืบเสาะจากผู้เชี่ยวชาญ เพื่อให้ได้มาซึ่งแก่นหรือประเด็นของเนื้อหา และน าแก่นหรือประเด็น
เหล่านั้นมาจัดการวิเคราะห์ ประเมินผลให้เกิดข้อมูลที่ลึกซึ้งมากที่สุด  

2 รายการ 
(ตัวอย่าง
พฤติกรรม 

ระดับ 1 – 2) 
3 แสดงสมรรถนะระดับที่ 2 และหาข้อมูลในเบื้องลึก (Insights) 

 1) ค้นหาหรือสอบถามเจาะลึกอย่างต่อเนื่อง (เช่น จากหนังสือ หนังสือพิมพ์ นิตยสาร ระบบ
สืบค้นโดยอาศัยเทคโนโลยีสารสนเทศ ตลอดจน แหล่งข่าวต่างๆ เป็นต้น ) เพื่อให้เข้าใจถึงมุมมอง
ทัศนะความคิดเห็นที่แตกต่าง ต้นตอของสถานการณ์ ปัญหา หรือโอกาสที่ซ่อนเร้นอยู่ในเบื้องลึก 
และน าความเข้าใจเหล่านั้นมาประเมินผล และตีความเป็นข้อมูลได้อย่างถูกต้องและเกิดประโยชน์
ต่อการปฏิบัติงานสูงสุด 

3 รายการ 
(ตัวอย่าง
พฤติกรรม   

ระดับ 1 – 3 ) 

4 แสดงสมรรถนะระดับที่ 3 และสืบค้นข้อมูลอย่างเป็นระบบให้เชื่อมต่อข้อมูลที่ขาดหายไปหรือคาดการณ์ได้
อย่างมีนัยส าคัญ 

 1) จัดท าการวิจัยโดยอ้างอิงจากข้อมูลที่มีอยู่หรือสืบค้นจากแหล่งข้อมูลที่แปลกใหม่แตกต่างจาก
ปรกติธรรมดาทั่วไปอย่างเ ป็นระบบหรือเป็นไปตามหลักการทางสถิติ และน าผลที่ได้นั้นมา
เชื่อมต่อข้อมูลที่ขาดหายไป หรือพยากรณ์หรือสร้างแบบจ าลอง (Model) หรือสร้างระบบ 
(System Formula) ได้อย่างถูกต้องและเป็นระบบ 

4 รายการ 
(ตัวอย่าง
พฤติกรรม   

ระดับ 1-4 ) 
5 แสดงสมรรถนะระดับที่ 4 และวางระบบการสืบค้น เพ่ือหาข้อมูลอย่างต่อเนื่อง 

 1) วางระบบการสืบค้น เพื่อให้มีข้อมูลที่ทันเหตุการณ์ปูอนเข้ามาอย่างต่อเนื่องและสามารถ
ออกแบบ เลือกใช้ หรือประยุกต์วิธีการในการจัดท าแบบจ าลองหรือระบบต่างๆ ได้อย่างถูกต้อง
และมีนัยส าคัญ 

5 รายการ 
(ตัวอย่าง
พฤติกรรม   

ระดับ 1- 5) 
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2. การคิดวิเคราะห์ (Analytical Thinking - AT)    
ค าจ ากัดความ: ความสามารถในการท าความเข้าใจในสถานการณ์ ประเด็น ปัญหา โดยคิดวิเคราะห์ออกเป็นส่วนย่อยๆ 
เป็นรายการ หรือเป็นขั้นตอน และเห็นความสัมพันธ์ของสถานการณ์ ประเด็น หรือปัญหาที่เกิดขึ้นโดยรู้ถึงสาเหตุ และ
ผลกระทบของสถานการณ์ ประเด็น หรือปัญหาที่อาจเกิดข้ึนได้ 

ระ
ดับ

สม
รร

ถน
ะ 

รายการสมรรถนะและพฤติกรรมบ่งชี้ 

ตัวอย่าง
พฤติกรรมบ่งชี้ 
ที่ใช้ประเมิน

ในแต่ละระดับ 
0 ไม่แสดงสมรรถนะด้านนี้หรือแสดงอย่างไม่ชัดเจน    

  ไม่แสดงสมรรถนะด้านนี้หรือแสดงอย่างไม่ชัดเจน 0 รายการ 
1 แตกและแยกแยะปัญหา แนวคิด ประเด็น สถานการณ์ หลักการ ทฤษฎี ฯลฯ ออกเป็นประเด็นย่อยๆ 

 1) แยกแยะหรือแตกปัญหา แนวคิด ประเด็น สถานการณ์ หลักการ ทฤษฎี ฯลฯ ออกเป็น
ประเด็นย่อยๆ โดยยังไม่ค านึงถึงล าดับความส าคัญ 

2  รายการ 

2) จัดท าและระบุรายการหรือปัญหา แนวคิด ปร ะเด็น สถานการณ์ หลักการ ทฤษฎีต่างๆ เป็น
ข้อๆ แต่อาจยังไม่ได้จัดล าดับก่อนหลัง 

2 แสดงสมรรถนะระดับที่ 1 และจัดล าดับความส าคัญของประเด็น ปัญหา แนวคิด ประเด็น สถานการณ์ 
หลักการ ทฤษฎี ฯลฯ ได้ 

 1) แยกแยะหรือแตกปัญหา แนวคิด ประเด็น สถานการณ์ หลักการ ทฤษฎี ฯลฯ ออก เป็น
ประเด็นย่อยๆ และจัดเรียงงาน กิจกรรมต่างๆ ตามล าดับความส าคัญก่อนหลังเพื่อประโยชน์ใน
การด าเนินการต่อไปตามความเร่งด่วนหรือความจ าเป็น 

4 รายการ 
(ตัวอย่าง
พฤติกรรม 

ระดับ 1 – 2) 2) เข้าใจและระบุขั้นตอน ล าดับก่อนหลังของประเด็นต่างๆ ได้ ตั้งข้อสังเกต ระบุข้อบกพร่องของ
ขั้นตอนงานได้อันเป็นผลจากความเข้าใจในล าดับความส าคัญหรือล าดับก่อนหลังของสิ่งต่างๆ 

3 แสดงสมรรถนะระดับที่ 2 และเข้าใจและเชื่อมโยงความสัมพันธ์เบื้องต้นของปัญหา แนวคิด ประเด็น 
สถานการณ์ หลักการ ทฤษฎี ฯลฯ ได้  

 1) เชื่อมโยงความสัมพันธ์อย่างง่ายๆ ระหว่างเหตุและผลที่ก่อให้เกิดเป็นปัญหาได้ 7 รายการ 
(ตัวอย่าง
พฤติกรรม   

ระดับ 1 – 3 ) 

2) ระบุได้ว่าอะไรเป็นเหตุเป็นผลแก่กันในสถานการณ์หนึ่งๆ หรือแยกแยะข้อดีข้อเสียของ
ประเด็นต่างๆ ได้ 
3) อธิบายเหตุผลความเป็นมา แยกแยะข้อดี และข้อเสียของปัญหา สถานการณ์ ฯลฯ เป็น
ประเด็นต่างๆ ได้อย่างมีเหตุมีผล 

4 แสดงสมรรถนะระดับที่ 3 และเข้าใจและเชื่อมโยงความสัมพันธ์ที่ซับซ้อนของปัญหา แนวคิด ประเด็น 
สถานการณ์ หลักการ ทฤษฎี ฯลฯ ได้ 

 1) แยกแยะและเชื่อมโยงประเด็น ปัญหา หรือปัจจัยต่างๆ ที่ซับซ้อนได้ในหลายๆ แง่มุม เช่น เหตุ 
ก. น าไปสู่ เหตุ ข. เหตุ ข. น าไปสู่เหตุ ค. และน าไปสู่เหตุ ค. ฯลฯ 

9 รายการ 
(ตัวอย่าง
พฤติกรรม   

ระดับ 1-4 ) 
2) แยกแยะองค์ประกอบต่างๆ ของประเด็น ปัญหาที่มีเหตุปัจจัยเชื่อมโยงซับซ้อนเป็น
รายละเอียดในชั้นต่างๆ อีกทั้งวิเคราะห์ว่าแง่มุมต่างๆ ของปัญหาหรือสถานการณ์หนึ่งๆ สั มพันธ์
กันอย่างไร คาดการณ์ว่าจะมีโอกาส หรืออุปสรรคอะไรบ้าง 

5 แสดงสมรรถนะระดับที่ 4 และใช้เทคนิคและความรู้เฉพาะด้านในการคิดวิเคราะห์ 
 1) ประยุกต์ใช้ความรู้ ความเชี่ยวชาญ เทคนิคเฉพาะด้าน เช่น หลักสถิติขั้นสูง ความเชี่ยวชาญ

เฉพาะสาขาที่เก่ียวข้องกับผลิตภัณฑ์หรือบริการมาวิเคราะห์ประเด็น หรือปัญหาต่างๆ ในงานอัน
ท าให้ได้ข้อสรุปหรือค าตอบที่ไม่อาจบรรลุได้ด้วยวิธีปรกติธรรมดาทั่วไป 

11 รายการ 
(ตัวอย่าง
พฤติกรรม   

ระดับ 1- 5) 2) วิเคราะห์ปัญหาในแง่มุมที่ลึกซึ้งถึงปรัชญาแนวคิดเบื้องหลังของประเด็นหรือทางเลือกต่างๆ ที่
ซับซ้อนเหล่านั้น 

 



 3 

 
3. การคิดวิเคราะห์และสังเคราะห์ (Analytical and Synthesis Thinking - AST)    
ค าจ ากัดความ: ความสามารถในการคิดวิเคราะห์และท าความเข้าใจในเชิงสังเคราะห์ รวมถึงการมองภาพรวมขององค์กร 
จนได้เป็นกรอบความคิดหรือแนวคิดใหม่ อันเป็นผลมาจากการสรุปรูปแบบ ประยุกต์แนวทางต่างๆ จากสถานการณ์หรือ
ข้อมูลหลากหลาย และนานาทัศนะ 

ระ
ดับ

สม
รร

ถน
ะ 

รายการสมรรถนะและพฤติกรรมบ่งชี้ 

ตัวอย่าง
พฤติกรรมบ่งชี้ 
ที่ใช้ประเมิน

ในแต่ละระดับ 
0 ไม่แสดงสมรรถนะด้านนี้หรือแสดงอย่างไม่ชัดเจน    

  ไม่แสดงสมรรถนะด้านนี้หรือแสดงอย่างไม่ชัดเจน 0 รายการ 
1 เข้าใจแผนและนโยบายขององค์กรหรือหน่วยงานต่างๆ ในองค์กร 

 1) เข้าใจนโยบาย กลยุทธ์ของหน่วยงาน หรือองค์กร และสามารถน าความเข้าใจนั้นมาวิเคราะห์
ปัญหา อุปสรรค โอกาสของหน่วยงาน หรือองค์กรออกเป็นประเด็นย่อยๆ ได้ 

1  รายการ 

2 แสดงสมรรถนะระดับที่ 1 และประยุกต์ความเข้าใจ รูปแบบหรือประสบการณ์ไปสู่ข้อเสนอหรือแนวทางต่างๆ 
ในงาน 

 1) สามารถระบุปัญหาในสถานการณ์ปัจจุบันที่อาจมีความคล้ายคลึง หรือต่างจากประสบการณ์ที่
เคยประสบมาใช้ก าหนดข้อเสนอหรือแนวทาง (Implication) เชิงกลยุทธ์ที่สนับสนุนให้องค์กร
หรือหน่วยงานต่างๆ  ที่เก่ียวข้องบรรลุภารกิจที่ก าหนดไว้หรือให้ปฏิบัติการได้เหมาะสมกับ
สถานการณ์ที่เกิดขึ้นได้ 

2 รายการ 
(ตัวอย่าง
พฤติกรรม 

ระดับ 1 – 2) 
3 แสดงสมรรถนะระดับที่ 2 และประยุกต์ทฤษฎีหรือแนวคิดซับซ้อนในการพิจาณาสถานการณ์ หรือก าหนด

แผนงานหรือข้อเสนอต่างๆ 
 1) ประยุกต์ทฤษฎี หรือแนวคิดซับซ้อนที่มีฐานมาจากองค์ความรู้หรือข้อมูลเชิงประจักษ์ ในการ

พิจารณาสถานการณ์ แยกแยะข้อดีข้อเสียของประเด็นต่างๆ ในการปฏิบัติงานขององค์กรหรือ
หน่วยงานที่ตนดูแลรับผิดชอบอยู่ 

5 รายการ 
(ตัวอย่าง
พฤติกรรม   

ระดับ 1 – 3 ) 2) สามารถใช้แนวคิดต่างๆ ที่เ รียนรู้มาเชื่อมโยงอธิบายเหตุผลความเป็นมา แยกแยะข้อดี และ
ข้อเสียของปัญหา สถานการณ์ ฯลฯ เป็นประเด็นต่างๆ ได้อย่างมีเหตุมีผล 
3) ประยุกต์ Best Practice หรือผลการวิจัยต่างๆ มาก าหนดโครงการหรือแผนงานที่ผลสัมฤทธิ์มี
ประโยชน์ต่อองค์กรหรืองานที่ตนดูแลรับผิดชอบอยู่ 

4 แสดงสมรรถนะระดับที่ 3 และเชื่อมโยงสถานการณ์ในประเทศและต่างประเทศเพื่อก าหนดแผนได้อย่างทะลุ
ปรุโปร่ง 

 1) ประเมินและสังเคราะห์สถานการณ์ ประเด็น หรือปัญหาทางเศรษฐกิจ อุตสาหกรรม สังคม 
การเมืองภายในประเทศและต่างประเทศที่ซับซ้อนด้วยกรอบแนวคิดและวิธีพิจารณาแบ บมอง
ภาพองค์รวม เพื่อใช้ในการก าหนดแผนหรือนโยบายขององค์กรหรือหน่วยงานที่ตนดูแล
รับผิดชอบอยู่ 

7 รายการ 
(ตัวอย่าง
พฤติกรรม   

ระดับ 1-4 ) 
2) ระบุได้ว่าอะไรเป็นเหตุเป็นผลแก่กันในสถานการณ์หนึ่งๆ ในระดับหน่วยงาน/องค์กร/ประเทศ 
แล้วแยกแยะข้อดีข้อเสียของประเด็นต่างๆ รวมถึงอธิบายชี้แจงสถานการณ์ที่ซับซ้อนดังกล่าวให้
สามารถเป็นที่เข้าใจได้ 

5 แสดงสมรรถนะระดับที่ 4 และสร้างสรรค์และบูรณาการองค์ความรู้ใหม่มาใช้ในงานกลยุทธ์ 
 1) สร้างสรรค์และบูรณาการองค์ความรู้ใหม่มาใช้ในงานกลยุทธ์ โดยพิจารณาจากบริบทประเทศ

ไทยและระบบอุตสาหกรรมในภาพรวมและปรับให้เหมาะสม ปฏิบัติได้จริง 
9 รายการ 
(ตัวอย่าง
พฤติกรรม   

ระดับ 1- 5) 
2) วิเคราะห์ปัญหาในแง่มุมที่ลึกซึ้งถึงปรัชญาแนวคิดเบื้องหลังของประเด็นหรือทางเลือกต่างๆ ที่ซับซ้อน 
อันน าไปสู่การประดิษฐ์คิดค้น การสร้างสรรค์และน าเสนอรูปแบบ วิธี ตลอดจนองค์ ความรู้ใหม่ที่
ไม่เคยปรากฏมาก่อนและเป็นประโยชน์ต่อองค์กร หรือสังคมและประเทศชาติโดยรวม 
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4. การบริหารทรัพยากรอย่างประหยัดและคุ้มค่า (Sufficient Resource Management- SRM)    
ค าจ ากัดความ: การตระหนักเสมอถึงความคุ้มค่าระหว่างทรัพยากร (เช่น งบประมาณ เวลา ก าลังคน  เครื่องมือ อุปกรณ์ 
เป็นต้น) ที่ลงทุนไปหรือที่ใช้การปฏิบัติภารกิจ (Input) กับผลลัพธ์ที่ได้ (Output) และพยายามปรับปรุงหรือลดขั้นตอน
การปฏิบัติงาน เพื่อพัฒนาให้การปฏิบัติงานเกิดความคุ้มค่าและมีประสิทธิภาพสูงสุด อาจหมายรวมถึงความสามารถใน
การจัดความส าคัญในการใช้เวลา ทรัพยากร และข้อมูลอย่างเหมาะสม และประหยัดค่าใช้จ่ายสูงสุด 

ระ
ดับ

สม
รร

ถน
ะ 

รายการสมรรถนะและพฤติกรรมบ่งชี้ 

ตัวอย่าง
พฤติกรรมบ่งชี้ 
ที่ใช้ประเมิน

ในแต่ละระดับ 
0 ไม่แสดงสมรรถนะด้านนี้หรือแสดงอย่างไม่ชัดเจน    

  ไม่แสดงสมรรถนะด้านนี้หรือแสดงอย่างไม่ชัดเจน 0 รายการ 
1 ปฏิบัติงานโดยค านึงถึงความคุ้มค่าและค่าใช้จ่ายที่เกิดขึ้น 

 1) ตระหนักถึงความคุ้มค่าและค่าใช้จ่ายต่างๆ ที่จะเกิดขึ้นในการปฏิบัติงาน 2  รายการ 
2) ปฏิบัติงานตามกระบวนการขั้นตอนที่ก าหนดไว้ เพื่อให้สามารถใช้ทรัพยากรไม่เกินขอบเขตที่
ก าหนด 

2 แสดงสมรรถ นะระดับที่ 1 และปฏิบัติงานโดยค านึงถึงค่าใช้จ่ายที่เกิดขึ้น และมีความพยายามที่จะลด
ค่าใช้จ่ายเบื้องต้น 

 1) ตระหนักและควบคุมค่าใช้จ่ายที่เกิดข้ึนในการปฏิบัติงาน โดยมีความพยายามที่จะลดค่าใช้จ่าย
ต่างๆ ที่จะเกิดขึ้น 

4 รายการ 
(ตัวอย่าง
พฤติกรรม 

ระดับ 1 – 2) 
2) จัดสรรงบประมาณ ค่าใช้จ่าย ทรัพยากรที่มีอยู่อย่างจ ากัดให้คุ้มค่าและเกิดประโยชน์ในการ
ปฏิบัติงานอย่างสูงสุด 

3 แสดงสมรรถนะระดับที่ 2 และก าหนดการใช้ทรัพยากรให้สัมพันธ์กับผลลัพธ์ที่ต้องการ 
 1) ประเมินผลความมีประสิทธิภาพของการด าเนินงานที่ผ่านมาเพื่อปรับปรุงการจัดสรรทรัพยากร

ให้ได้ผลผลิตที่เพิ่มขึ้น หรือมีการท างานที่มีประสิทธิภาพมากข้ึน หรือมีค่าใช้จ่ายที่ลดลง 
6 รายการ 
(ตัวอย่าง
พฤติกรรม   

ระดับ 1 – 3 ) 
2) ระบุข้อบกพร่อง วิเคราะห์ข้อดี ข้อเสียของกระบวนการการท างานและก าหนดการใช้
ทรัพยากรที่สัมพันธ์กับผลลัพธ์ที่ต้องการโดยมองผลประโยชน์ขององค์กรเป็นหลัก 

4 แสดงสมรรถนะระดับที่ 3 และเชื่อมโยงหรือประสานการบริหารทรัพยากรร่วมกันระหว่างหน่วยงานเพ่ือให้
เกิดการใช้ทรัพยากรที่คุ้มค่าสูงสุด 

 1) เลือกปรับปรุงกระบวนการท างานที่เกิดประสิทธิภาพสูงสุดกับหลายหน่วยงาน และไม่กระทบ
กระบวนการท างานต่างๆ ภายในขององค์กร 

9 รายการ 
(ตัวอย่าง
พฤติกรรม   

ระดับ 1-4 ) 
2) วางแผนและเชื่อมโยงภารกิจของหน่วยงานตนเองกับหน่วยงานอื่น (Synergy) เพื่อให้การใช้
ทรัพยากรของหน่วยงานที่เก่ียวข้องทั้งหมดเกิดประโยชน์สูงสุด 
3) ก าหนดและ/หรือสื่อสารกระบวนการการบริหา รทรัพยากรที่สอดคล้องกันทั่วทั้งองค์กร เพื่อ
เพิ่มขีดความสามารถขององค์กร 

5 แสดงสมรรถนะระดับที่ 4 และเสนอกระบวนการใหม่ๆ ในการท างานให้มีประสิทธิภาพยิ่งขึ้นเพื่อให้เกิดการ
พัฒนาที่ยั่งยืน 

 1) พัฒนากระบวนการใหม่ๆ โดยอาศัยวิสัยทัศน์ ความเชี่ยวชาญ และประสบการณ์ต่ างๆ มา
ประยุกต์ในกระบวนการท างาน เพื่อลดภาระการบริหารงานให้สามารถด าเนินงานได้อย่างมี
ประสิทธิภาพสูงสุด 

11 รายการ 
(ตัวอย่าง
พฤติกรรม   

ระดับ 1- 5) 2) สามารถเพิ่มผลผลิตหรือสร้างสรรค์งานใหม่ ที่โดดเด่นแตกต่างให้กับหน่วยงาน และองค์กร 
โดยใช้ทรัพยากรเท่าเดิม 
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5. สุนทรียภาพทางศิลปะ (Aesthetic Quality- AQ)    
ค าจ ากัดความ : ความซาบซึ้งในอรรถรสและเห็นคุณค่าของงานศิลปะที่เป็นเอกลักษณ์และมรดกของชาติ รวมถึงงาน
ศิลปะอื่นๆ และน ามาประยุกต์ในการสร้างสรรค์งานศิลปะของตนได้ 

ระ
ดับ

สม
รร

ถน
ะ 

รายการสมรรถนะและพฤติกรรมบ่งชี้ 

ตัวอย่าง
พฤติกรรมบ่งชี้ 
ที่ใช้ประเมิน

ในแต่ละระดับ 
0 ไม่แสดงสมรรถนะด้านนี้หรือแสดงอย่างไม่ชัดเจน    

  ไม่แสดงสมรรถนะด้านนี้หรือแสดงอย่างไม่ชัดเจน 0 รายการ 
1 ซาบซึ้งในงานศิลปะ 

 1) เห็นคุณค่าในงานศิลปะของชาติและศิลปะอื่นๆ โดยแสดงความรักและหวงแหนในงานศิลปะ 3  รายการ 
2) สนใจที่จะมีส่วนร่วมในการเรียนรู้ ติดตาม หรือสร้างงานศิลปะแขนงต่างๆ 
3) ฝึกฝนเพื่อสร้างความช านาญในงานศิลปะของตนอย่างสม่ าเสมอ 

2 แสดงสมรรถนะระดับที่ 1 และเข้าใจรูปแบบต่างๆ ของงานศิลปะ 
 1) แยกแยะความแตกต่างของงานศิลปะรูปแบบต่างๆ และอธิบายให้ผู้อื่น รับรู้ถึงคุณค่าของงาน

ศิลปะเหล่านั้นได้ 
6 รายการ 
(ตัวอย่าง
พฤติกรรม 

ระดับ 1 – 2) 
2) เข้าใจรูปแบบและจุดเด่นของงานศิลปะรูปแบบต่างๆ และน าไปใช้ในงานศิลปะของตนได้ 
3) สามารถถ่ายทอดคุณค่าในเชิงศิลปะ เพื่อให้เกิดการอนุรักษ์ในวงกว้าง 

3 แสดงสมรรถนะระดับที่ 2 และประยุกต์ในการสร้างสรรค์งานศิลปะ 
 1) น าอิทธิพลของงานศิลปะยุคสมัยต่างๆ มาเป็นแรงบันดาลใจในการสร้างสรรค์งานศิลปะของ

ตน 
8 รายการ 
(ตัวอย่าง
พฤติกรรม   

ระดับ 1 – 3 ) 
2) ประยุกต์ความรู้และประสบการณ์ในงานศิลปะมาใช้ในการสร้างสรรค์งานศิลปะของตน 

4 แสดงสมรรถนะระดับที่ 3 และสร้างแรงบันดาลใจให้แก่ตนเองและผู้อื่นได้ 
 1) ประยุกต์คุณค่าและลักษณะเด่นของงานศิลปะยุคต่างๆ มาใช้ในการรังสรรค์ผลงาน และเป็น

แรงบันดาลใจให้ผู้อ่ืนเกิดจิตส านึกในการอนุรักษ์งานศิลปะ 
10 รายการ 
(ตัวอย่าง
พฤติกรรม   

ระดับ 1-4 ) 
2) น าศาสตร์ทางศิลปะหลายแขนงมาผสมผสาน เพื่อสร้างสรรค์ผลงานที่แตกต่าง 

5 แสดงสมรรถนะระดับที่ 4 และรังสรรค์งานศิลปะที่เป็นเอกลักษณ์เฉพาะตน 
 1) รังสรรค์งานศิลปะที่มีเอกลักษณ์เฉพาะตนที่เป็นที่ยอมรับ ไม่ว่าจะเป็นการรังสรรค์งานแนว

ใหม่ หรืออนุรักษ์ไว้ซึ่งงานศิลปะดั้งเดิม 
11 รายการ 
(ตัวอย่าง
พฤติกรรม   

ระดับ 1- 5) 
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6. การแก้ไขปัญหาแบบมืออาชีพ (Professional Problem Solving – PPS)    
ค าจ ากัดความ: ความสามารถในวิเคราะห์ปัญหาหรือเล็งเห็นปัญหา พร้อมทั้งลงมือจัดการกับปัญหานั้นๆ อย่างมีข้อมูล มี
หลักการ และสามารถน าความเชี่ยวชาญ หรือแนวคิดในสาย วิชาชีพมาประยุกต์ใช้ในการแก้ไขปัญหาได้อย่างมี
ประสิทธิภาพ 

ระ
ดับ

สม
รร

ถน
ะ 

รายการสมรรถนะและพฤติกรรมบ่งชี้ 

ตัวอย่าง
พฤติกรรมบ่งชี้ 
ที่ใช้ประเมิน

ในแต่ละระดับ 
0 ไม่แสดงสมรรถนะด้านนี้หรือแสดงอย่างไม่ชัดเจน    

  ไม่แสดงสมรรถนะด้านนี้หรือแสดงอย่างไม่ชัดเจน 0 รายการ 
1 ติดตามหาความรู้และแนวคิดใหม่ๆ ในสายวิชาชีพ เพ่ือใช้ในการวิเคราะห์และแก้ไขปัญหาระยะสั้นที่เกิดขึ้น 

 1) กระตือรือร้นในการศึกษาหาความรู้หรือเทคโนโลยีใหม่ๆ ในสาขาอาชีพของตนหรือในงานของ
ส านัก เพื่อน ามาใช้ให้เกิดประโยชน์ในการแก้ไขปัญหา 

2  รายการ 

2) ใช้ความรูใ้นสายอาชีพของตนในการลงมือแก้ไข เมื่อเล็งเห็นปัญหาหรืออุปสรรคโดยไม่รอช้า 
2 แสดงสมรรถนะระดับที่ 1 และวิเคราะห์และตัดสินใจอย่างมีข้อมูลและเหตุผลในการจัดการปัญหาที่เกิดขึ้น 

 1) วิเคราะห์ข้อมูล และหาเหตุผลตามแนวคิด และหลักการในวิชาชีพ เพื่อตัดสินใจด าเนินกา ร
แก้ไขปัญหาที่เกิดขึ้นอย่างมีประสิทธิภาพสูงสุด 

4 รายการ 
(ตัวอย่าง
พฤติกรรม 

ระดับ 1 – 2) 
2) พลิกแพลงหรือประยุกต์แนวทางในการแก้ปัญหา โดยอ้างอิงจากข้อมูล หลักการ และแนวคิด
ในสายวิชาชีพ หรือประสบการณ์ในการท างาน 

3 แสดงสมรรถนะระดับที่ 2 และวิเคราะห์ปัญหาที่ผ่า นมา และวางแผนล่วงหน้าอย่างเป็นระบบ เพื่อป้องกัน
หรือหลีกเลี่ยงปัญหา 

 1) วิเคราะห์ข้อมูล ปัญหา หรือสถานการณ์ได้อย่างรอบด้าน (โดยอาศัยประสบการณ์ และความ
เชี่ยวชาญที่สั่งสมมาในสายอาชีพ) รวมทั้งวางแผน และคาดการณ์ผลกระทบที่จะเกิดขึ้นอย่างเป็น
ระบบ เพื่อปูองกันและหลีกเลี่ยงปัญหาที่อาจเกิดข้ึน  

6 รายการ 
(ตัวอย่าง
พฤติกรรม   

ระดับ 1 – 3 ) 2) วางแผน และทดลองใช้วิธีการ องค์ความรู้ หรือเทคโนโลยีใหม่ๆ ในสายอาชีพ ในการปูองกัน 
หลีกเลี่ยงหรือแก้ไขปัญหาให้เกิดขึ้นในหน่วยงานหรือองค์กร 

4 แสดงสมรรถนะระดับที่ 3 และผสมผสานแนวคดิในเชิงสหวิทยาการเพ่ือหลีกเลี่ยง ป้องกันหรือแก้ไขปัญหาทั้ง
ในระยะสั้นและระยะยาว 

 1) วิเคราะห์ และผสมผสานศาสตร์หลายๆ แขนง (โดยอาศัยประสบการณ์ ความเชี่ยวชาญที่ทั้ง
กว้างและลึก รวมทั้งความสามารถพิเศษ (Charisma)) เพื่อแก้ไขปัญหาซึ่งมีความซับซ้อนในระยะ
สั้นและเตรียมการปูองกันหรือหลีกเลี่ยงปัญหาในระยะยาวได้ 

8 รายการ 
(ตัวอย่าง
พฤติกรรม   

ระดับ 1-4 ) 2) คิดนอกกรอบ ริเริ่มโครงการ หรือกระบวนการท างานต่างๆ ในลักษณะบูรณาการหลาย
หน่วยงาน/หลายวิชาชีพ เพื่อแก้ไขปัญหาที่คาดว่าจะเกิดขึ้นในอนาคต 

5 แสดงสมรรถนะระดับที่ 4 และปรับเปลี่ยนหรือสร้างความเชี่ยวชาญในสายอาชีพ /สหวิทยาการ เพ่ือแก้ไข
และหลีกเลี่ยงปัญหาอย่างยั่งยืน 

 1) ปรับเปลี่ยน (Reshape) องค์กรให้มีการบูรณาการในเชิงวิชาชีพ หรือให้มีความเชี่ยวชาญใน
สายอาชีพอย่างแท้จริง เพื่อให้สามารถแก้ไข ปูองกันและหลีกเลี่ยงปัญหาที่มีผลกร ะทบสูงหรือมี
ความซับซ้อนสูงขององค์กรได้อย่างยั่งยืน 

10 รายการ 
(ตัวอย่าง
พฤติกรรม   

ระดับ 1- 5) 2) เป็นผู้น าที่ได้รับการยอมรับว่าเป็นผู้เชี่ยวชาญในสายอาชีพที่สามารถปูองกัน และหลีกเลี่ยง
ปัญหาที่มีผลกระทบเชิงนโยบาย และกลยุทธ์ขององค์กรได้อย่างมีประสิทธิภาพสูงสุ ด หรือ
สามารถแก้ไขปัญหาที่มีผลกระทบ แปรวิกฤติให้เป็นโอกาส และเกิดประโยชน์อย่างยั่งยืนแก่
องค์กรในระยะยาว 
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7. การด าเนินการเชิงรุก (Proactiveness- PRO)    
ค าจ ากัดความ : การตระหนักหรือเล็งเห็นโอกาสหรือปัญหาอุปสรรคที่อาจเกิดขึ้นในอนาคต และวางแผน ลงมือกระท า
การเพื่อเตรียมใช้ประโยชน์จากโอกาส หรือปูองกันปัญหา ตลอดจนพลิกวิกฤติต่างๆ ให้เป็นโอกาส 

ระ
ดับ

สม
รร

ถน
ะ 

รายการสมรรถนะและพฤติกรรมบ่งชี้ 

ตัวอย่าง
พฤติกรรมบ่งชี้ 
ที่ใช้ประเมิน

ในแต่ละระดับ 
0 ไม่แสดงสมรรถนะด้านนี้หรือแสดงอย่างไม่ชัดเจน    

  ไม่แสดงสมรรถนะด้านนี้หรือแสดงอย่างไม่ชัดเจน 0 รายการ 
1 การตอบสนองได้อย่างรวดเร็ว และเด็ดเดี่ยวในเหตุวิกฤติ หรือสถานการณ์จ าเป็น 

 1) ตอบสนองอย่างรวดเร็ว และเด็ดเดี่ยวเมื่อมีเหตุวิกฤติหรือในสถานการณ์ที่จ าเป็นเพื่อให้ทันต่อ
ความเร่งด่วนของสถานการณ์นั้นๆ 

1  รายการ 

2 แสดงสมรรถนะระดับที่ 1 และตระหนักถึงปัญหาหรือโอกาสและลงมือกระท าการโดยไม่รีรอ 
 1) ตระหนักถึงปัญหาหรือโอกาสในขณะนั้นและลงมือกระท าการโดยไม่รีรอให้สถานการณ์

คลี่คลายไปเอง หรือปล่อยให้โอกาสหลุดลอยไป อีกทั้งรู้จักพลิกแพลงวิธีการ กระบวนการต่างๆ 
เพื่อให้สามารถแก้ไขปัญหา หรือใช้ประโยชน์จากโอกาสนั้นได้อย่างมีประสิทธิภาพ 

2 รายการ 
(ตัวอย่าง
พฤติกรรม 

ระดับ 1 – 2) 
3 แสดงสมรรถนะระดับที่ 2 และเล็งเห็นโอกาสหรือปัญหาที่อาจเกิดขึ้นได้ในระยะใกล้ (ประมาณ 1-3 เดือน

ข้างหน้า) 
 1) คาดการณ์และเล็งเห็นปัญหาหรือโอกาสที่อาจเกิดขึ้นในระยะเวลา 1-3 เดือนถัดจากปัจจุบัน 

และลงมือกระท าการล่วงหน้าเพื่อปูองกันปัญหา หรือสร้างโอกาสในสถานการณ์นั้นๆ อีกทั้งเปิด
กว้างรับฟังแนวทางและความคิดหลากหลายอันอาจเป็นประโยชน์ต่อการปูองกันปัญหา 

3 รายการ 
(ตัวอย่าง
พฤติกรรม   

ระดับ 1 – 3 ) 
4 แสดงสมรรถนะระดับที่ 3 และเล็งเห็นโอกาสหรือปัญหาที่อาจเกิดขึ้นได้ในระยะกลาง (ประมาณ 4-12 เดือน

ข้างหน้า) 
 1) คาดการณ์และเล็งเห็นปัญหาหรือโอกาสที่อาจเกิดขึ้นในระยะเวลา 4-12 เดือนถัดจาก

ปัจจุบัน และเตรียมการล่วงหน้าเพื่อปูองกันปัญหา หรือสร้างโอกาสในสถานการณ์นั้นๆ ตลอดจน
ทดลองและเสาะหาวิธีการ แนวคิดใหม่ ๆ ที่อาจเป็นประโยชน์ในการปูองกันปัญหาและสร้าง
โอกาสในอนาคต 

4 รายการ 
(ตัวอย่าง
พฤติกรรม   

ระดับ 1-4 ) 
5 แสดงสมรรถนะระดับที่ 4 และเตรียมการล่วงหน้าเพ่ือป้องกันปัญหาและสร้างโอกาสในระยะยาว 

 1) คาดการณ์และเล็งเห็นปัญหาหรือโอกาสที่อาจเกิดขึ้นในระยะยาวและเตรียมก ารล่วงหน้าเพื่อ
ปูองกันปัญหา หรือสร้างโอกาส อีกทั้งกระตุ้นให้ผู้อื่นเกิดความกระตือรือร้นต่อการปูองกันและ
แก้ไขปัญหาเพื่อสร้างโอกาสให้องค์กรในระยะยาว 

5 รายการ 
(ตัวอย่าง
พฤติกรรม   

ระดับ 1- 5) 
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8. การสร้างสายสัมพันธ์ (Strategic Partnership- SP)    
ค าจ ากัดความ: ความสามารถในการรักษาและสร้างเครือข่ายพันธมิตรเชิงกลยุทธ์ (เช่น ผู้ประกอบการ สถาบันการศึกษา 
เจ้าหน้าที่ภาครัฐอื่นๆ เครือข่ายกลุ่มธุรกิจ กลุ่มที่ปรึกษาหรือผู้เชี่ยวชาญ คู่ค้า เป็นต้น) ที่ยั่งยืนและก่อให้เกิดความร่วมมือ
ในการสรรสร้างประโยชน์สูงสุดร่วมกัน 

ระ
ดับ

สม
รร

ถน
ะ 

รายการสมรรถนะและพฤติกรรมบ่งชี้ 

ตัวอย่าง
พฤติกรรมบ่งชี้ 
ที่ใช้ประเมิน

ในแต่ละระดับ 
0 ไม่แสดงสมรรถนะด้านนี้หรือแสดงอย่างไม่ชัดเจน    

  ไม่แสดงสมรรถนะด้านนี้หรือแสดงอย่างไม่ชัดเจน 0 รายการ 
1 สร้างสัมพันธภาพที่ดีกับพันธมิตรเชิงกลยุทธ์ 

 1) ผูกมิตรแ ละสร้างสัมพันธภาพที่ดีระหว่างองค์กรกับเครือข่ายพันธมิตรเชิงกลยุทธ์ (เช่น 
ผู้ประกอบการ สถาบันการศึกษา เจ้าหน้าที่ภาครัฐอื่นๆ เครือข่ายกลุ่มธุรกิจ กลุ่มที่ปรึกษาหรือ
ผู้เชี่ยวชาญ คู่ค้า เป็นต้น ) รวมทั้งสื่อสารข้อมูลหรือข่าวสารที่จ าเป็นให้พันธมิตรได้เข้าใจและรั บ
รู้อยู่เสมอ 

1  รายการ 

2 แสดงสมรรถนะระดับที่ 1 และรับฟังประเด็นความรู้สึกหรือความต้องการของพันธมิตรเชิงกลยุทธ์อย่างตั้งใจ
เพื่อน าไปสู่การปรับปรุงที่ดีขึ้นทั้งสองฝ่าย 

 1) พยายามท าความเข้าใจปัญหาหรือประเด็นความรู้สึกหรือความต้องการของพันธมิตรเชิงกล
ยุทธ์อยา่งตั้งใจเพื่อน าไปสู่การปรับปรุงที่ดีขึ้นทั้งสองฝุาย 

3 รายการ 
(ตัวอย่าง
พฤติกรรม 

ระดับ 1 – 2) 
2) แลกเปลี่ยนข้อมูลหรือความคิดเห็นกันระหว่าง 2 ฝุายอย่างสม่ าเสมอเพื่อมุ่งหวังให้เกิดความ
เข้าใจและความร่วมมือที่ดีต่อกันมากยิ่งขึ้น 

3 แสดงสมรรถนะระดับที่ 2 และรักษาความร่วมมือหรือความสัมพันธ์ที่ดีกับพันธมิตรเชิงกลยุทธ์ รวมถึงให้
ความช่วยเหลือในโอกาสที่จ าเป็นเพื่อให้งานส าเร็จลุล่วง 

 1) หม่ันรักษาความสัมพันธ์หรือความร่วมมือที่ดีกับพันธมิตรเชิงกลยุทธ์ผ่านกิจกรรมหรือการ
ติดต่อสัมพันธ์ที่สร้างสรรค์ 

6 รายการ 
(ตัวอย่าง
พฤตกิรรม   

ระดับ 1 – 3 ) 
2) มุ่งมั่นให้การสนับสนุนหรือความช่วยเหลือระหว่างกันเพื่อให้งานที่ตั้งเปูาหมายร่วมกันประสบ
ความส าเร็จ 
3) ใส่ใจรักษาสายสัมพันธ์ที่ดีให้ต่อเนื่องและยาวนานโดยการไต่ถามทุกข์สุข หรือติดต่อเยี่ยมเยือน
สม่ าเสมอ เอื้อเฟื้อให้ความช่วยเหลือห รือให้ค าแนะน าที่เป็นประโยชน์ด้วยความจริงใจในโอกาส
ต่างๆ ที่เหมาะสม 

4 แสดงสมรรถนะระดับที่ 3 และสร้างผลประโยชน์ร่วมกันอย่างยั่งยืนโดยการผสานสมดุลระหว่างเป้าหมาย
ระยะสั้นและเป้าหมายระยะยาว 

 1) เน้นสรรสร้างผลประโยชน์ร่วมกันระหว่างองค์กรกับพันธมิตร แม้ต้องเสียประโยชน์ในระยะสั้น 
แต่สามารถสร้างมิตรภาพและผลประโยชน์ร่วมกันในระยะยาว 

7 รายการ 
(ตัวอย่าง
พฤติกรรม   

ระดับ 1-4 ) 
5 แสดงสมรรถนะระดับที่ 4 และสร้างมิตรภาพจนเกิดเป็นความไว้ใจและเป็นที่รู้จักกว้างขวาง 

 1) รักษามิตรภาพกับพันธมิตรเชิงกลยุทธ์ในระยะยาวจนเกิดเป็นความไว้ใจและเป็นพลังที่เข็มแข็ง
เพื่อสรรสร้างให้เกิดประโยชน์สูงสุดร่วมกัน 

9 รายการ 
(ตัวอย่าง
พฤติกรรม   

ระดับ 1- 5) 
2) เป็นที่รู้จักอย่างกว้างขวางในแวดวงที่เก่ียวข้อง ด้วยความไว้วางใจและความรู้สึกที่ดี อันเป็นผล
มาจากการผูกมิตรและสานสัมพันธ์ ตลอดจนสานประโยชน์อย่างจริงใจแก่พันธมิตรประเภทต่างๆ 
จ านวนมากมาเป็นเวลานาน 
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9. การสั่งการตามอ านาจหน้าที่ (Holding People Accountable- HPA)    
ค าจ ากัดความ : การก ากับดูแลให้ผู้อื่นปฏิบัติตามมาตรฐาน กฎ ระเบียบ ข้อบังคับ โดยอาศัยอ านาจตามกฎหมาย หรือ
ตามต าแหน่งหน้าที่ การก ากับดูแลนี้ หมายรวมถึงการออกค าสั่งโดยปกติทั่วไปจนถึงการใช้อ านาจตามกฎหมายกับผู้ฝุาฝืน 

ระ
ดับ

สม
รร

ถน
ะ 

รายการสมรรถนะและพฤติกรรมบ่งชี้ 

ตัวอย่าง
พฤติกรรมบ่งชี้ 
ที่ใช้ประเมิน

ในแต่ละระดับ 
0 ไม่แสดงสมรรถนะด้านนี้หรือแสดงอย่างไม่ชัดเจน    

  ไม่แสดงสมรรถนะด้านนี้หรือแสดงอย่างไม่ชัดเจน 0 รายการ 
1 สั่งให้กระท าการใด ๆ ตามมาตรฐาน กฎ ระเบียบ ข้อบังคับ 

 1) สั่งให้กระท าการใด ๆ ตามมาตรฐาน กฎ ระเบียบ ข้อบังคับ 2  รายการ 
2) มอบหมายงานในรายละเอียดบางส่วนให้ผู้อื่นด าเนินการแทนได้ เพื่อให้ตนเองปฏิบัติงานตาม
ต าแหน่งหน้าที่ได้มากข้ึน 

2 แสดงสมรรถนะระดับที่ 1 และก าหนดขอบเขตข้อจ ากัดในการกระท าการใดๆ 
 1) ปฏิเสธค าขอของผู้อื่นที่ไม่สมเหตุสมผลหรือไม่เป็นไปตามมาตรฐาน กฎ ระเบียบ ข้อบังคับ 5 รายการ 

(ตัวอย่าง
พฤติกรรม 

ระดับ 1 – 2) 

2) ก าหนดลักษณะเชิงพฤติกรรมหรือแนวทางปฏิบัติหน้าที่ราชการไว้เป็นมาตรฐาน 

3) สร้างเงื่อนไขเพื่อให้ผู้อื่นปฏิบัติตามกฎหมายหรือระเบียบ 

3 แสดงสมรรถนะระดับที่ 2 และสั่งให้ปรับมาตรฐาน หรือปรับปรุงการปฏิบัติงานให้ดีขึ้น 
 1) ก าหนดมาตรฐานในการปฏิบัติงาน ให้แตกต่าง หรือสูงขึ้น 7 รายการ 

(ตัวอย่าง
พฤติกรรม   

ระดับ 1 – 3 ) 
2) สั่งให้ปรับปรุงการปฏิบัติงานให้เป็นไปตามมาตรฐาน กฎ ระเบียบ ข้อบังคับ 

4 แสดงสมรรถนะระดับที่ 3 และติดตามควบคุมให้ปฏิบัติตามมาตรฐาน กฎ ระเบียบ ข้อบังคับ 
 1) ติดตาม ควบคุม ตรวจสอบหน่วยงานภายใต้การก ากับดูแลให้ปฏิบัติตามมาตรฐาน กฎ 

ระเบียบ ข้อบังคับ 
9 รายการ 
(ตวัอย่าง
พฤติกรรม   

ระดับ 1-4 ) 
2) เตือนให้ทราบล่วงหน้าอย่างชัดเจนถึงผลที่จะเกิดขึ้นจากการไม่ปฏิบัติตามมาตรฐาน กฎ 
ระเบียบ ข้อบังคับ 

5 แสดงสมรรถนะระดับที่ 4 และด าเนินการในกรณีที่มีการปฏิบัติไม่เป็นไปตามมาตรฐาน หรือขัดต่อกฎหมาย 
กฎ ระเบียบ ข้อบังคับ 

 1) ใช้วิธีเผชิญหน้าอย่างเปิดเผยตรงไปตรงมาในกรณีที่มีปัญหา หรือมีการปฏิบัติที่ไม่เป็นไปตาม
มาตรฐาน หรือขัดต่อกฎหมาย กฎ ระเบียบ ข้อบังคับ 

11 รายการ 
(ตัวอย่าง
พฤติกรรม   

ระดับ 1- 5) 
2) ด าเนินการให้เป็นไปตามกฎหมายอย่างเคร่งครัด กรณีที่มีการปฏิบัติไม่เป็นไปตามมาตรฐา น 
หรือขัดต่อกฎหมาย กฎ ระเบียบ ข้อบังคับ 

 



 10 

 
10. ความถูกต้องของงาน (Accuracy and Order- AO)    
ค าจ ากัดความ : ความพยายามที่จะปฏิบัติงานให้ถูกต้องครบถ้วนตลอดจนลดข้อบกพร่องที่อาจจะเกิดขึ้น รวมถึงการ
ควบคุมตรวจตราให้งานเป็นไปตามแผนที่วางไว้อย่างถูกต้องชัดเจน 

ระด
ับส

มร
รถ

นะ 

รายการสมรรถนะและพฤติกรรมบ่งชี้ 

ตัวอย่าง
พฤติกรรมบ่งชี้ 
ที่ใช้ประเมิน

ในแต่ละระดับ 
0 ไม่แสดงสมรรถนะด้านนี้หรือแสดงอย่างไม่ชัดเจน    

  ไม่แสดงสมรรถนะด้านนี้หรือแสดงอย่างไม่ชัดเจน 0 รายการ 
1 ต้องการท างานให้ถูกต้องและชัดเจน 

 1) ตั้งใจท างานให้ถูกต้อง สะอาดและเรียบร้อย 3  รายการ 
2) ละเอียดถี่ถ้วนในการปฏิบัติตามขั้นตอนการปฏิบัติงาน กฎและระเบียบที่วางไว้ 
3) แสดงอุปนิสัยรักความเป็นระเบียบเรียบร้อยทั้งในงานและในสภาวะแวดล้อมรอบตัว อาทิ จัด
ระเบียบโต๊ะท างานและบริเวณองค์กรที่ตนปฏิบัติหน้าที่อยู่ ริเริ่มห รือร่วมด าเนินกิจกรรมเพื่อ
ความเป็นระเบียบของสถานที่ท างาน เช่น กิจกรรม 5 ส. ด้วยความสมัครใจ กระตือรือร้น เป็น
ต้น 

2 แสดงสมรรถนะระดับที่ 1 และตรวจทานความถูกต้องของงานที่ตนรับผิดชอบ 
 1) ตรวจทานความถูกต้องของงานอย่างละเอียดรอบคอบ เพื่อให้งานมีความถูกต้องสูงสุด 5 รายการ 

(ตัวอย่าง
พฤติกรรม 

ระดับ 1 – 2) 
2) ลดข้อผิดพลาดที่เคยเกิดขึ้นแล้วจากความไม่ตั้งใจ เพื่อไม่ให้เกิดความผิดพลาดซ้ าขึ้น 

3 แสดงสมรรถนะระดับที่ 2 และดูแลความถูกต้องของงานทั้งของตนเองและผู้อื่น (ที่อยู่ในความรับผิดชอบของ
ตน) 

 1) ตรวจสอบความถูกต้องโดยรวมของงานของตนเอง เพื่อมิให้มีข้อผิดพลาดประการใดๆ เลย 7 รายการ 
(ตัวอย่าง
พฤติกรรม   

ระดับ 1 – 3 ) 

2) ตรวจสอบความถูกต้องโดยรวมของงานของผู้อื่น (เช่น ผู้ใต้บังคับบัญชา หรือเจ้าหน้าที่ที่
เก่ียวข้องภายในหน่วยงานหรือองค์กร เป็นต้น ) โดยอิงมาตรฐานการปฏิบัติงาน หรือกฎหมาย 
ข้อบังคับและกฎระเบียบที่เก่ียวข้อง 

4 แสดงสมรรถนะระดับที่ 3 และก ากับตรวจสอบขั้นตอนการปฏิบัติงานโดยละเอียด 
 1) ตรวจสอบว่าผู้อื่นได้ปฏิบัติตามขั้นตอนการท างานที่วางไว้หรือไม่ รวมถึงให้ความเห็นและ

ชี้แนะให้ผู้อื่นปฏิบัติตามขั้นตอนของการท างานที่วางไว้ เพื่อความถูกต้องของงาน 
10 รายการ 
(ตัวอย่าง
พฤติกรรม   

ระดับ 1-4 ) 
2) ตรวจสอบความก้าวหน้าและความถูกต้อง/คุณภาพของผลลัพธ์ของโครงการตามก าหนดเวลา
ที่วางไว้  
3) ระบุข้อบกพร่องหรือข้อมูลที่ขาดหายไป และก ากับดูแลให้หาข้อมูลเพิ่มเติมเพื่อให้ได้ผลลัพธ์
หรือผลงานที่มีคุณภาพตามเกณฑ์ที่ก าหนด 

5 แสดงสมรรถนะระดับที่ 4 และสร้างความชัดเจนของความถูกต้องและคุณภาพของขั้นตอนการท างานหรือ
ผลงานหรือโครงการโดยละเอียด 

 1) สร้างความชัด เจนของความถูกต้องและคุณภาพของขั้นตอนการท างานหรือผลงานหรือ
โครงการโดยละเอียดเพื่อควบคุมให้ผู้อื่นปฏิบัติตามขั้นตอนการท างานที่วางไว้อย่างถูกต้องและ
เกิดความโปร่งใสตรวจสอบได้  

12 รายการ 
(ตัวอย่าง
พฤติกรรม   

ระดับ 1- 5) 2) สร้างระบบและวิธีการที่สามารถก ากับตรวจสอบความก้าวหน้าและความถูกต้อง/คุณภาพของ
ผลงานหรือข้ันตอนในการปฏิบัติงานของผู้อื่น หรือหน่วยงานอื่น ได้อย่างสม่ าเสมอ 
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11. จิตส านึกและรับผิดชอบต่อสิ่งแวดล้อม (Environmental Responsibility- ER)    
ค าจ ากัดความ: การมีจิตส านึก ตระหนัก ให้ความส าคัญ และมีความรับ ผิดชอบต่อสังคม และสิ่งแวดล้อม รวมทั้งมีความ
มุ่งมั่น และทุ่มเทที่จะอนุรักษ์ และรักษาสิ่งแวดล้อม สังคม หรือชุมชนให้น่าอยู่ ตลอดจนเข้าไปมีส่วนร่วมในการ
ปฏิบัติงานหรือร่วมกิจกรรมต่างๆ ที่เก่ียวข้องกับสังคม และสิ่งแวดล้อมขององค์กรอย่างเต็มที่ เพื่อเกิดประโยชน์ต่ อชุมชน 
สังคม หรือสิ่งแวดล้อมโดยรวม 

ระ
ดับ

สม
รร

ถน
ะ 

รายการสมรรถนะและพฤติกรรมบ่งชี้ 

ตัวอย่าง
พฤติกรรมบ่งชี้ 
ที่ใช้ประเมิน

ในแต่ละระดับ 
0 ไม่แสดงสมรรถนะด้านนี้หรือแสดงอย่างไม่ชัดเจน    

  ไม่แสดงสมรรถนะด้านนี้หรือแสดงอย่างไม่ชัดเจน 0 รายการ 
1 แสดงความสนใจ ตระหนัก และเห็นความส าคัญ ประโยชน์ของการอนุรักษ์ และการรักษาสิ่งแวดล้อม 

 1) ตระหนัก หรือมีจิตส านึกรับผิดชอบต่อสังคม หรือสิ่งแวดล้อมตามนโยบายขององค์กรที่
ก าหนดไว้  

3  รายการ 

2) เห็นความส าคัญและประโยชน์ของกิจกรรม/โครงการเพื่อสังคมหรือสิ่งแวดล้อมขององค์กร  
3) เห็นคุณค่าและความจ าเป็นของการอนุรักษ์ และการรักษาสิ่งแวดล้อม 

2 แสดงสมรรถนะระดับที่ 1 และแสวงหาโอกาสในการมีส่วนร่วมในการอนุรักษ์และการรักษาสิ่งแวดล้อม 
 1) แสวงหาโอกาส และเข้าไปมีส่วนร่วมในการอนุรักษ์และการรักษาสิ่งแวดล้อมของหน่วยงาน 

องค์กร ชุมชน หรือสังคม 
6 รายการ 
(ตัวอย่าง
พฤติกรรม 

ระดับ 1 – 2) 
2) ให้ความร่วมมือ เข้าร่วม หรือเป็นส่วนหนึ่งของกิจกรรม /โครงการต่างๆ ทางสังคมหรือ
สิ่งแวดล้อมขององค์กร หรือหน่วยงานต่างๆ อย่างเต็มใจ และปฏิบัติตนอย่างเคร่งครัดด้านการ
อนุรักษ์และการรักษาสิ่งแวดล้อมให้น่าอยู่ และปลอดภัย 
3) อาสาและแสดงความภาคภูมิใจและความพึงพอใจที่ได้เป็นส่วนหนึ่งในกิจกรรมเพื่อสังคมหรือ
เพิ่อสิ่งแวดล้อมขององค์กร (โดยไม่ต้องร้องขอ) 

3 แสดงสมรรถนะระดับที่ 2 และกระตุ้น  และสร้างแรงจูงใจให้ผู้อื่นเห็นความส าคัญประโยชน์ของกิจกรรม 
โครงการ หรือนโยบายด้านการอนุรักษ์และการรักษาสิ่งแวดล้อม 

 1) กระตุ้น และสร้างแรงจูงใจให้ผู้อื่นเห็นความส าคัญและประโยชน์ของกิจกรรม โครงการ หรือ
นโยบายเพื่อสังคม หรือสิ่งแวดล้อม หรือด้านการอนุรักษ์และการรักษาสิ่งแวดล้อม ตลอดจนการ
ดูแลรักษาชุมชน หรือสังคมให้น่าอยู่ เพื่อให้เกิดการร่วมแรงร่วมใจอย่างแท้จริง 

9 รายการ 
(ตัวอย่าง
พฤติกรรม   

ระดับ 1 – 3 ) 2) พัฒนา และปรับปรุงระบบ วิธีการ และแนวทางการด าเนินกิจกรรม /โครงการเพื่อสังคม หรือ
สิ่งแวดล้อม หรือการอนุรักษ์และการรักษาสิ่งแวดล้อม การดูแลรักษาชุมชน หรือสังคมในเชิง
สร้างสรรค์  
3) เป็นก าลังส าคัญในการผลักดันให้เกิดกิจกรรม /โครงการเพื่อสังคม หรือสิ่งแวดล้อม หรือการ
อนุรักษ์และการรักษาสิ่งแวดล้อม การดูแลรักษาชุมชน หรือสังคมขององค์กรอย่างเป็นรูปธรรม 

4 แสดงสมรรถนะระดับที่ 3 และศรัทธา และสนับสนุนกิจกรรม โครงการ หรือนโยบายเพ่ือสังคม หรือ
สิ่งแวดล้อมอย่างเต็มศักยภาพ 

 1) ยืนหยัด สนับสนุนการตัดสินใจที่จะเกิดประโยชน์ต่อชุมชน สังคมไทย หรือสิ่งแวดล้อมโดยรวม 
ถึงแม้จะคนส่วนใหญ่จะไม่สนับสนุน 

12 รายการ 
(ตัวอย่าง
พฤติกรรม   

ระดับ 1-4 ) 
2) สื่อสาร และถ่ายทอดวิสัยทัศน์ด้านสังคมหรือสิ่งแวดล้อมของหน่วยงานด้วยวิธีส ร้างแรง
บันดาลใจ และความร่วมแรงร่วมใจให้เจ้าหน้าที่ในหน่วยงานบรรลุวิสัยทัศน์นั้น 
3) น าเสนอความคิดใหม่เพื่อใช้ก าหนดนโยบายด้านสังคมหรือสิ่งแวดล้อม เพื่อประโยชน์ต่อ
สังคมไทยหรือสิ่งแวดล้อมโดยรวม อย่างที่ไม่มีผู้ใดคิดมาก่อน 
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ระ
ดับ

สม
รร

ถน
ะ 

รายการสมรรถนะและพฤติกรรมบ่งชี้ 

ตัวอย่าง
พฤติกรรมบ่งชี้ 
ที่ใช้ประเมิน

ในแต่ละระดับ 
5 แสดงสมรรถนะระดับที่ 4 และเป็นผู้น าที่มีบทบาทส าคัญในงานเพื่อสังคมหรือสิ่งแวดล้อม 

 1) มีบทบาทส าคัญในงานเพื่อสังคม ชุมชน หรือสิ่งแวดล้อม และสร้างวัฒนธรรมองค์กรที่เน้น
ประโยชน์เพื่อสังคม ชุมชน หรือสิ่งแวดล้อม เพื่อให้เจ้าหน้าที่ทุกระดับในองค์กรมีความมุ่งมั่น ยึด
มั่น และรับผิดชอบต่อชุมชน สังคมไทย หรือสิ่งแวดล้อมอย่างเป็นรูปธรรม  

1๔ รายการ 
(ตัวอย่าง
พฤติกรรม   

ระดับ 1- 5) 2) เป็นที่รู้จักอย่างกว้างขวางในแวดวงที่เก่ียวข้องกับกิจกรรมเพื่อสังคมหรือสิ่ งแวดล้อม และเป็น
แบบอย่างที่ดี (Role Model) ในองค์กรด้านการพัฒนา และรักษาสิ่งแวดล้อมในสังคมไทยให้น่าอยู่ 
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12. การยึดมั่นในหลักเกณฑ์ (Acts with Integrity- AI)    
ค าจ ากัดความ: เจตนาที่จะก ากับดูแลให้ผู้อื่นหรือหน่วยงานอื่นปฏิบัติให้ได้ตามมาตรฐาน กฎระเบียบข้ อบังคับที่ก าหนด
ไว้ โดยอาศัยอ านาจตามระเบียบ กฎหมาย หรือตามหลักแนวทางในวิชาชีพของตนที่มีอยู่อย่างเหมาะสมและมี
ประสิทธิภาพโดยมุ่งประโยชน์ขององค์กร สังคม และประเทศโดยรวมเป็นส าคัญ ความสามารถนี้อาจรวมถึงการยืนหยัด
ในสิ่งที่ถูกต้องและความเด็ดขาดในการจัดการกับบุคคลหรือหน่วยงานที่ฝุาฝืนกฎเกณฑ์ ระเบียบหรือมาตรฐานที่ตั้งไว้ 

ระ
ดับ

สม
รร

ถน
ะ 

รายการสมรรถนะและพฤติกรรมบ่งชี้ 

ตัวอย่าง
พฤติกรรมบ่งชี้ 
ที่ใช้ประเมิน

ในแต่ละระดับ 
0 ไม่แสดงสมรรถนะด้านนี้หรือแสดงอย่างไม่ชัดเจน    

  ไม่แสดงสมรรถนะด้านนี้หรือแสดงอย่างไม่ชัดเจน 0 รายการ 
1 กระท าสิ่งต่างๆ ตามมาตรฐาน หรือตามกฎระเบียบข้อบังคับที่ก าหนดไว้ 

 1) ปฏิบัติหน้าที่ด้วยความโปร่งใส  ถูกต้องทั้งตามหลักกฎหมายระเบียบข้อบังคับที่ก าหนดไว้ 3  รายการ 
2) ยึดถือหลักการและแนวทางตามหลักวิชาชีพอย่างสม่ าเสมอ 
3) เปิดเผยข้อมูลหรือเหตุผลอย่างตรงไปตรงมา 

2 แสดงสมรรถนะระดับที่ 1 และยึดมั่นในแนวทางหรือขอบเขตข้อจ ากัดในการกระท าสิ่งต่างๆ 
 1) ปฏิเสธข้อเรียกร้องของผู้อื่นหรือหน่วยงานที่เก่ียวข้อง ที่ขาดเหตุผลหรือผิดกฎระเบียบหรือ

แนวทางนโยบายที่วางไว้ 
5 รายการ 
(ตัวอย่าง
พฤติกรรม 

ระดับ 1 – 2) 
2) ด าเนินก ารอย่างไม่บิดเบือน โดยไม่อ้างข้อยกเว้นให้ตนเอง ผู้ใต้บังคับบัญชา คนรู้จักหรือ
หน่วยงานภายใต้การดูแลหากมีการด าเนินงานที่ยอมรับไม่ได้ 

3 แสดงสมรรถนะระดับที่ 2 และติดตามควบคุมให้ปฏิบัติตามมาตรฐานหรือตามกฎหมายข้อบังคับ 
 1) หม่ันควบคุมตรวจตราการด าเนินการของหน่ วยงานที่ดูแลรับผิดชอบให้เป็นไปอย่างถูกต้อง

ตามกฎระเบียบหรือแนวทางนโยบายที่วางไว้ 
7 รายการ 
(ตัวอย่าง
พฤติกรรม   

ระดับ 1 – 3 ) 
2) ออกค าเตือนหรือพยายามประนีประนอมอย่างชัดแจ้งว่าจะเกิดอะไรข้ึนหากผลงานไม่ได้ตาม
มาตรฐานที่ก าหนดไว้หรือกระท าการละเมิดกฎระเบียบหรือแนวทางนโยบายที่วางไว้ 

4 แสดงสมรรถนะระดับที่ 3 และรับผิดชอบในสิ่งที่อยู่ในการดูแล 
 1) กล้าตัดสินใจในหน้าที่ โดยสั่ง ต่อรองหรือประนีประนอมให้บุคคลหรือหน่วยงานที่ฝุาฝืน

กฎเกณฑ์ ระเบียบ นโยบายหรือมาตรฐานที่ตั้งไว้ไปปรับปรุงผลงานในเชิงปริมาณหรือคุณภาพให้
เข้าเกณฑ์มาตรฐาน แม้ว่าผลของการตัดสินใจอาจสร้างศัตรูหรือก่อความไม่พึงพอใจให้กับผู้ที่
เก่ียวข้องหรือเสียประโยชน์ 

9 รายการ 
(ตัวอย่าง
พฤติกรรม   

ระดับ 1-4 ) 
2) กล้ายอมรับความผิดพลาดและจัดการความความผิดพลาดที่จัดท าลงไป 

5 แสดงสมรรถนะระดับที่ 4 และจัดการกับผลงานไม่ดีหรือสิ่งผิดกฎระเบียบอย่างเด็ดขาดตรงไปตรงมา 
 1) ใช้วิธีเผชิญหน้าอย่างเปิดเผยตรงไปตรงมาเมื่อผู้อื่นหรือหน่วยงานภายใต้การก ากับดูแล มี

ปัญหาผลงานไม่ดีหรือท าผิดกฎระเบียบอย่างร้ายแรง 
11 รายการ 
(ตัวอย่าง
พฤติกรรม   

ระดับ 1- 5) 
2) ยืนหยัดพิทักษ์ผลประโยชน์ตามกฎเก ณฑ์ขององค์กร แม้ในสถานการณ์ที่อาจเสี่ยงต่อความ
มั่นคงในต าแหน่งหน้าที่การงาน หรืออาจเสี่ยงภัยต่อชีวิต 
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13. การใส่ใจและพัฒนาผู้อื่น (Caring and Developing Others- CDO)    
ค าจ ากัดความ: ความใส่ใจและตั้งใจที่จะอ านวยความสะดวก ส่งเสริม และสนับสนุนให้ผู้อื่นมีค วามรู้ ความสามารถ และ
ศักยภาพที่ดีขึ้น เพื่อให้สามารถปฏิบัติงานได้ง่ายขึ้น มีประสิทธิภาพมากข้ึน และเกิดประโยชน์ต่อผู้ปฏิบัติงาน หน่วยงาน 
และองค์กร 

ระ
ดับ

สม
รร

ถน
ะ 

รายการสมรรถนะและพฤติกรรมบ่งชี้ 

ตัวอย่าง
พฤติกรรมบ่งชี้ 
ที่ใช้ประเมิน

ในแต่ละระดับ 
0 ไม่แสดงสมรรถนะด้านนี้หรือแสดงอย่างไม่ชัดเจน    

  ไม่แสดงสมรรถนะด้านนี้หรือแสดงอย่างไม่ชัดเจน 0 รายการ 
1 ใส่ใจ ให้ความส าคัญ และแสวงหาโอกาสในการส่งเสริมและพัฒนาความรู้ ความสามารถ และศักยภาพของ

ผู้อื่น 
 1) สนับสนุน ช่วยเหลือ และให้โอกาสผู้อื่นเพื่อให้เกิดการพัฒนาความรู้ ความสามารถ และ

ศักยภาพ 
4  รายการ 

2) แสวงหาโอกาสพัฒนาวิธีการ หรือแนวทางต่างๆ ในการพัฒนาความสามารถและศักยภาพของ
ผู้อื่นด้วยวิธีการต่างๆ  
3) สามารถให้ข้อมูลและรายงานที่ถูกต้องเก่ียวกับเร่ืองของการอบรม การพัฒนา และสามารถ
ตอบค าถามที่เก่ียวข้องได้ 
4) อ านวยความสะดวกให้เกิดการอบรมและพัฒนา เช่น การจัดการเดินทางไปอบรม บันทึก
ประวัติการอบรม ติดตามแผนการพัฒนา และแนะน าการออกแบบหลักสูตร เป็นต้น 

2 แสดงสมรรถนะระดับที่ 1 และให้ความสนับสนุนในด้านต่างๆ  เพื่อส่งเสริมและพัฒนาความรู้ ความสามารถ 
และศักยภาพของผู้อื่น 

 1) มุ่งมั่นที่จะสนับสนุน และช่วยเหลือผู้อื่นให้ปฏิบัติงานได้ง่ายขึ้น โดยชี้แนะแหล่งข้อมูล อุปกรณ์ 
หรือทรัพยากรที่จ าเป็นต่อการพัฒนาความรู้ ความสามารถ และศักยภาพของผู้อื่นได้ 

7 รายการ 
(ตัวอย่าง
พฤติกรรม 

ระดับ 1 – 2) 
2) ริเริ่ม และเสนอหัวข้อ หลักสูตร หรือแนวทางใน การเรียนรู้ การฝึกอบรม และการพัฒนาแก่
ผู้อื่นในเร่ืองใหม่ๆ อยู่เสมอ 
3) สามารถน านโยบาย กรอบ หรือแผนการฝึกอบรมและพัฒนาไปสู่การปฏิบัติใช้จริงได้ 
(Implementation) เพื่อส่งเสริมและพัฒนาความรู้ ความสามารถ และศักยภาพของผู้อื่น 

3 แสดงสมรรถนะระดับที่ 2 และให้ค าปรึกษาเกี่ยวกับปัญหาในการพัฒนาและฝึกอบรมได้ 
 1) ส่งเสริมให้มีการแลกเปลี่ยนการเรียนรู้หรือประสบการณ์ภายในหน่วยงาน หรือองค์กรอย่าง

เป็นรูปธรรม และต่อเนื่อง เพื่อให้ผู้อื่นได้มีโอกาสถ่ายทอด และเรียนรู้วิธีการพัฒนาความรู้ 
ความสามารถ และศักยภาพร่วมกันอย่างแท้จริง 

11 รายการ 
(ตัวอย่าง
พฤติกรรม   

ระดับ 1 – 3 ) 2) วิเคราะห์ และระบุปัญหาที่เก่ียวกับผลการปฏิบัติงานในระดับหน่วยงาน และออกแบบ
แผนการฝึกอบรมและการพัฒนาบุคลากรในระดับบุคคล และหน่วยงานได้อย่างเหมาะสมและ
ถูกต้อง  
3) ติดตามแผนการพัฒนา และผสานการฝึกอบรมบุคลากร และผู้บริหารเข้ากับหน่วยงาน และ
องค์กรในระดับต่างๆ เพื่อให้เกิดผลการปฏิบัติงานที่ดีขึ้น 
4) ให้ค าแนะน าปรึกษากับบุคลากร เก่ียวกับปัญหาผลการปฏิบัติงานรายบุคคล หรือทีมงาน และ
สามารถเสนอการฝึกอบรมและการพัฒนาที่ช่วยแก้ปัญหาได้อย่างเหมาะสม 
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ระ
ดับ

สม
รร

ถน
ะ 

รายการสมรรถนะและพฤติกรรมบ่งชี้ 

ตัวอย่าง
พฤติกรรมบ่งชี้ 
ที่ใช้ประเมิน

ในแต่ละระดับ 
4 แสดงสมรรถนะระดับที่ 3 และวางแผน พัฒนาแผนการพัฒนาและการฝึกอบรม และให้ค าปรึกษาโดย

ประยุกต์ Best Practice ได้อย่างถูกต้อง และเหมาะสม 
 1) พัฒนาเครื่องมือ โปรแกรม กลไก หรือระบบต่างๆ ที่ทันสมัย เพื่อรองรับการพัฒนาบุคลากรใน

ภาพรวมได้อย่างต่อเนื่องและสม่ าเสมอ 
14 รายการ 
(ตัวอย่าง
พฤติกรรม   

ระดับ 1-4 ) 
2) วางแผน พัฒนาแผนการฝึกอบรมและการพัฒนาบุคลากร และให้ค าแนะน าโดยประยุกต์ 
Best Practice ผลการวิจัย ความเชี่ยวชาญ หรือประสบการณ์อันยาวนาน ใ นการก าหนด
แผนงานหรือให้ค าแนะน าด้านการฝึกอบรมและการพัฒนาได้อย่างถูกต้อง เหมาะสม และน าไป
ปฏิบัติใช้จริงได้ (Implementation)  
3) วิเคราะห์ และระบุปัญหาที่เก่ียวกับผลการปฏิบัติงานในระดับองค์กร และออกแบบแผนการ
ฝึกอบรมและการพัฒนาบุคลากรในระดับองค์กรได้อย่างเหมาะสมและถูกต้อง  

5 แสดงสมรรถนะระดับที่ 4 และมุ่งพัฒนาศักยภาพบุคลากรในระยะยาวและก าหนดนโยบายการพัฒนาและ
ฝึกอบรมได้อย่างสอดคล้องกับความต้องการของบุคลากรและองค์กรอย่างแท้จริง 

 1) รณรงค์ ส่งเสริม และผลักดันให้มีแผน/โครงการพัฒนาความรู้ความสามารถของบุคลากรอย่าง
เป็นรูปธรรม เพื่อสร้างวัฒนธรรมองค์กรให้มีการส่งเสริมการพัฒนาบุคลากรอย่างเป็นระบบ  

17 รายการ 
(ตัวอย่าง
พฤติกรรม   

ระดับ 1- 5) 
2) ก าหนดนโยบายและกลยุทธ์การฝึกอบรมและการพัฒนาบุคลากรได้อย่างถูกต้อง เหมาะสม 
และสอดคล้องกับความต้องการของบุคลากร หน่วยงาน และองค์กร 
3) สามารถก าหนดให้การอบรมและการพัฒนาเป็นส่วนหนึ่งของกลยุทธ์ และการเพิ่มคุณค่าให้กับ
องค์กร เพื่อท าให้บุคลากรทุกคนรู้สึกว่าองค์กร ให้ความส าคัญกับการพัฒนาบุคลากรอย่างเป็น
รูปธรรม 
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14. ความคิดสร้างสรรค์ (Innovation- INV)    
ค าจ ากัดความ : ความสามารถในการที่จะ น าเสนอทางเลือก (Option) หรือแนวทางแก้ปัญหา (Solution) หรือสร้าง
นวัตกรรม หรือริเริ่มสร้างสรรค์กิจกรรมหรือสิ่งใหม่ๆ ที่จะเป็นประโยชน์ต่อองค์กร 

ระ
ดับ

สม
รร

ถน
ะ 

รายการสมรรถนะและพฤติกรรมบ่งชี้ 

ตัวอย่าง
พฤติกรรมบ่งชี้ 
ที่ใช้ประเมิน

ในแต่ละระดับ 
0 ไม่แสดงสมรรถนะด้านนี้หรือแสดงอย่างไม่ชัดเจน    

  ไม่แสดงสมรรถนะด้านนี้หรือแสดงอย่างไม่ชัดเจน 0 รายการ 
1 สนับสนุนความคิดสร้างสรรค์และยอมทดลองวิธีอื่นๆ เพื่อมาทดแทนวิธีการที่ใช้อยู่เดิมในการปฏิบัติงานอย่าง

เต็มใจและใคร่รู้ 
 1) เต็มใจที่จะยอมรับและปรับตัวต่อความริเร่ิมสร้างสรรค์หรือสิ่งใหม่ เพื่อสนับสนุนให้หน่วยงาน

บรรลุเปูาหมายที่ก าหนด 
3  รายการ 

2) แสดงความสงสัยใคร่รู้และต้องการทดลองวิธีการใหม่ๆ ที่อาจส่งผลให้ปฏิบัติงานได้ดีขึ้น 
3) เต็มใจที่จะเสาะหาและศึกษาวิธีการที่แปลกใหม่ที่อาจน ามาประยุกต์ใช้ในการปฏิบัติงานได้อย่างเหมาะสม 

2 แสดงสมรรถนะระดับที่ 1 และสร้างสรรค์และหมั่นปรับปรุงกระบวนการท างานของตนอย่างสม่ าเสมอ 
 1) หม่ันปรับปรุงกระบวนการท างานของตนอย่างสม่ าเสมอ   5 รายการ 

(ตัวอย่าง
พฤติกรรม 

ระดับ 1 – 2) 

2) เปลี่ยนแปลงรูปแบบหรือข้ันตอนการท างานใหม่ๆ ที่สอดคล้องและสนับสนุนหน่ วยงานให้
สามารถบรรลุเปูาหมายได้อย่างมีประสิทธิภาพมากข้ึน 

3 แสดงสมรรถนะระดับที่ 2 และคิดนอกกรอบเพื่อปรับเปลี่ยนการด าเนินงานใหม่ในหน่วยงานเพ่ือให้งานมี
ประสิทธิภาพ 

 1) ประยุกต์ใช้ประสบการณ์ในการท างานมาปรับเปลี่ยนวิธีการด าเนินงาน ให้เข้ากับสถานการณ์ 
แต่ยังคงเปูาหมายได้อย่างมีประสิทธิภาพสูงสุด 

8 รายการ 
(ตัวอย่าง
พฤติกรรม   

ระดับ 1 – 3 ) 
2) ไม่จ ากัดตนเองอยู่กับแนวคิดดั้งเดิมที่ใช้กัน พร้อมจะทดลองวิธีการใหม่ๆ มาปรับแก้ไขระเบียบ
ขั้นตอนการท างานที่ล้าสมัย เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพของหน่วยงาน 
3) น าเสนอทางเลือก (Option) หรือแนวทางแก้ปัญหา (Solution) ในงานของตนอย่าง
สร้างสรรค์ก่อนที่จะปรึกษาผู้บังคับบัญชา 

4 แสดงสมรรถนะระดับที่ 3 และสร้างสรรค์สิ่งใหม่ๆ ในองค์กร 
 1) ประยุกต์ใช้องค์ความรู้ ทฤษฎี หรือแนวคิดที่ได้รับการยอมรับมาเสนอทางเลือก (Option) 

หรือแนวทางแก้ปัญหา (Solution) ในการพัฒนาองค์กรให้มีประสิทธิภาพสูงขึ้น 
10 รายการ 
(ตัวอย่าง
พฤติกรรม   

ระดับ 1-4 ) 
2) ริเริ่มสร้างสรรค์แนวทางใหม่ๆ ในการปฏิบัติงานหรือด าเนินการต่างๆ ให้องค์กรสามารถบรรลุ
พันธกิจได้อย่างมีประสิทธิภาพหรือมีคุณภาพสูงขึ้น โดยแนวทางใหม่ๆ หรือ Best Practice นี้
อาจมีอยู่แล้วในองค์กรอื่นๆ ทั้งภาครัฐหรือเอกชน และทั้งในและต่างประเทศ 

5 แสดงสมรรถนะระดับที่ 4 และสร้างนวัตกรรมในระบบอุตสาหกรรมของประเทศโดยรวม 
 1) คิดนอกกรอบ พิจารณาสิ่งต่างๆ ในงานด้วยมุมมองที่แตกต่าง อันน าไปสู่การวิจัย การประดิษฐ์คิดค้น 

หรือการสร้ างสรรค์ เพื่อน าเสนอต้นแบบ สูตร รูปแบบ วิธี ตลอดจนองค์ความรู้ใหม่ที่ไม่เคย
ปรากฏมาก่อนและเป็นประโยชน์ต่อระบบอุตสาหกรรมหรือสังคมและประเทศชาติโดยรวม 

12 รายการ 
(ตัวอย่าง
พฤติกรรม   

ระดับ 1- 5) 2) สนับสนุนให้เกิดบรรยากาศแห่งความคิดสร้างสรรค์หรือสร้างโอกาสใหม่ท างการด าเนินงาน
ขององค์กร ด้วยการให้การสนับสนุนทางทรัพยากร หรือจัดกิจกรรมต่างๆ ที่จะช่วยกระตุ้นให้เกิด
การแสดงออกทางความคิดสร้างสรรค์ 
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15. ศิลปะการโน้มน้าวจูงใจ (Influencing- IN)    
ค าจ ากัดความ: การใช้วาทศิลป์และกลยุทธ์ต่างๆ ในการสื่อสาร เจรจา โน้มน้าว เพื่อให้ผู้อื่นด าเนินการใดๆ ตามที่ตนหรือ
หน่วยงานประสงค์ 

ระ
ดับ

สม
รร

ถน
ะ 

รายการสมรรถนะและพฤติกรรมบ่งชี้ 

ตัวอย่าง
พฤติกรรมบ่งชี้ 
ที่ใช้ประเมิน

ในแต่ละระดับ 
0 ไม่แสดงสมรรถนะด้านนี้หรือแสดงอย่างไม่ชัดเจน    

  ไม่แสดงสมรรถนะด้านนี้หรือแสดงอย่างไม่ชัดเจน 0 รายการ 
1 น าเสนอข้อมูลอย่างตรงไปตรงมา 

 1) น าเสนอข้อมูล อธิบาย ชี้แจงรายละเอียดแก่ผู้ฟังอย่างตรงไปตรงมาโดยการอ้างอิงข้อมูลที่มีอยู่ 
แต่อาจยังมิได้มีการปรับใจความและวิธีการให้สอดคล้องกับความสนใจและบุคลิกลักษณะของ
ผู้ฟัง 

1  รายการ 

2 แสดงสมรรถนะระดับที่ 1 และเจรจาโน้มน้าวใจโดยอาศัยหลักการและเหตุผล 
 1) เตรียมการน าเสนอข้อมูลเป็นอย่างดี และใช้ความพยายามเจรจาโน้มน้าวใจโดยยกหลักการ

และเหตุผลที่เก่ียวข้องมาประกอบการน าเสนออย่างมีขั้นตอน 
3 รายการ 
(ตัวอย่าง
พฤติกรรม 

ระดับ 1 – 2) 
2) ใช้ความพยายามเจรจาโน้มน้าวใจโดยยกหลักการและเหตุ ผลที่เก่ียวข้องมาอธิบาย
ประกอบการน าเสนออย่างมีขั้นตอน 

3 แสดงสมรรถนะระดับที่ 2 และเจรจาต่อรองหรือน าเสนอข้อมูลโดยปรับสารให้สอดคล้องกับผู้ฟังเป็นส าคัญ 
 1) ประยุกต์ใช้ความเข้าใจ ความสนใจของผู้ฟังให้เป็นประโยชน์ในเจรจาเสนอข้อมูล น าเสนอหรือ

เจรจาโดยคาดการณ์ถึงความรู้สึก ปฏิกิริยาและผลกระทบที่จะมีต่อผู้ฟังเป็นหลัก 
5 รายการ 
(ตัวอย่าง
พฤติกรรม   

ระดับ 1 – 3 ) 
2) สามารถน าเสนอทางเลือกหรือให้ข้อสรุปในการเจรจาอันเป็นประโยชน์แก่ทั้งสองฝุาย 

4 แสดงสมรรถนะระดับที่ 3 และใช้กลยุทธ์การสื่อสารจูงใจทางอ้อม 
 1) ใช้ความเข้าใจบุคคลหรือองค์กรให้เป็นประโยชน์โดยการน าเอาบุคคลที่สามหรือผู้เชี่ยวชาญมา

สนับสนุนให้การเจรจาโน้มน้าวจูงใจประสบผลส าเร็จหรือมีน้ าหนักมากยิ่งขึ้น 
7 รายการ 
(ตัวอย่าง
พฤติกรรม   

ระดับ 1-4 ) 
2) ใช้ทักษะในการโน้มน้าวใจทางอ้อม เพื่อให้ได้ผลสัมฤทธิ์ดังประสงค์โดยค านึ งถึงความรู้สึก 
ปฏิกริยา และผลกระทบของผู้อื่นเป็นส าคัญ 

5 แสดงสมรรถนะระดับที่ 4 และใช้กลยุทธ์ที่ซับซ้อนในการจูงใจ 
 1) สร้างกลุ่มแนวร่วมเพื่อสนับสนุนให้การเจรจาโน้มน้าวใจมีน้ าหนักและสัมฤทธิ์ผลได้มากยิ่งขึ้น 9 รายการ 

(ตัวอย่าง
พฤติกรรม   

ระดับ 1- 5) 

2) ประยุกต์ใช้หลักจิตวิทยามวลชนหรือจิตวิทยากลุ่มให้เป็นประโยชน์ในการเจรจาโน้มน้าวจูงใจ
ได้อย่างมีประสิทธิภาพ 
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16. การวางแผนและติดตามบนความเข้าใจระบบงาน   
 (Planning and Monitoring with Understanding Working Process- PMUWP)    
ค าจ ากัดความ : : เจตนาที่จะวางแผนงา น ก ากับดูแล  และติดตามการด าเนินงานของหน่วยงานต่างๆ หรืองานในความ
รับผิดชอบต่างๆ ที่เก่ียวข้อง หรือตามที่ได้รับมอบหมายได้อย่างถูกต้อง โดยอาศัยความเข้าใจระบบงานหรือกระบวนการ
ท างานเพื่อให้เป็นไปตามเปูาหมาย วัตถุประสงค์  มาตรฐาน กฎระเบียบ  หรือข้อบังคับที่ก าหนดไว้  โดยอาศัยอ านาจตาม
ระเบียบ กฎหมาย  หรือตามต าแหน่งหน้าที่ที่มีอยู่อย่างเหมาะสมและมีประสิทธิภาพ  โดยมุ่งประโยชน์ของหน่วยงาน 
องค์กร หรือประเทศชาติเป็นส าคัญ 

ระ
ดับ

สม
รร

ถน
ะ 

รายการสมรรถนะและพฤติกรรมบ่งชี้ 

ตัวอย่าง
พฤติกรรมบ่งชี้ 
ที่ใช้ประเมิน

ในแต่ละระดับ 
0 ไม่แสดงสมรรถนะด้านนี้หรือแสดงอย่างไม่ชัดเจน    

  ไม่แสดงสมรรถนะด้านนี้หรือแสดงอย่างไม่ชัดเจน 0 รายการ 
1 วางแผนงานและก ากับติดตามการด าเนินงานต่างๆ บนพื้นฐานของความเข้าใจระบบหรือกระบวนการท างาน

ในงานของตน 
 1) กระตือรือร้นในการวางแผนงาน ก ากับติดตามการด าเนินงานต่างๆ ที่เก่ี ยวข้องในงานอย่าง

สม่ าเสมอ เพื่อให้เป็นไปตามเปูาหมาย วัตถุประสงค์ มาตรฐาน กฎระเบียบ หรือข้อบังคับที่
ก าหนดไว้เพื่อให้เกิดประโยชน์ในการด าเนินงานของตนเอง หน่วยงาน หรือองค์กร  

2  รายการ 

2) เข้าใจเทคโนโลยี ระบบ กระบวนการท างาน หรือมาตรฐานในงานที่ตนสังกัดอยู่ ร วมทั้ง
กฎระเบียบ ตลอดจนขั้นตอน หรือกระบวนการปฏิบัติงานต่างๆ และน าความเข้าใจนี้มาใช้ในการ
วางแผนงานและก ากับติดตามการด าเนินงานต่างๆ ที่เก่ียวข้องในงานได้อย่างถูกต้อง 

2 แสดงสมรรถนะระดับที่ 1 และวางแผนงานบนพื้นฐานความเข้าใจของความสัมพันธ์ของระบบหรือ
กระบวนการท า งานของตนกับหน่วยงานอื่นๆ และระบุความก้าวหน้าในการก ากับติดตามการด าเนินงานที่
เกี่ยวข้องในงานได้อย่างถูกต้อง และครบถ้วน 

 1) เข้าใจและเชื่อมโยงเทคโนโลยี ระบบ กระบวนการท างาน ขั้นตอน หรือกระบวนการ
ปฏิบัติงานต่างๆ ของตนกับหน่วยงานอื่นที่ติดต่อด้วยอย่างถูกต้อง และ น ามาวางแผนจัดล าดับ
ของงาน /ผลลัพธ์ และก ากับติดตามการด าเนินงานต่างๆ เพื่อให้เป็นไปตามเปูาหมาย 
วัตถุประสงค์ มาตรฐาน กฎระเบียบ หรือข้อบังคับที่ก าหนดไว้ 

5 รายการ 
(ตัวอย่าง
พฤติกรรม 

ระดับ 1 – 2) 
2) วางแผนงานตามความส าคัญและก ากับติดตามความก้าวหน้าของงาน /โครงการต่า งๆ ที่
เก่ียวข้องตามระยะเวลาที่ก าหนดไว้ได้ เพื่อให้เป็นไปตามเปูาหมาย วัตถุประสงค์ มาตรฐาน 
กฎระเบียบ หรือข้อบังคับที่ก าหนดไว้เพื่อให้เกิดประโยชน์ในการด าเนินงานของตนเอง หน่วยงาน 
หรือองค์กร  
3) ระบุความเป็นไป และรายงานความก้าวหน้าในการด าเนินงานต่างๆ หรืองาน /โครงการใน
ความรับผิดชอบต่างๆ ที่เก่ียวข้องได้อย่างถูกต้อง และครบถ้วน และเสนอความคิดเห็น แนวทาง 
กิจกรรม หรือวิธีการต่างๆ ที่มีประโยชน์ในการก ากับติดตามการด าเนินงานต่างๆ หรืองาน /
โครงการในความรับผิดชอบต่างๆ ให้มีประสิทธิภาพมากข้ึนได้อย่างมีเหตุมีผล  
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ระ
ดับ

สม
รร

ถน
ะ 

รายการสมรรถนะและพฤติกรรมบ่งชี้ 

ตัวอย่าง
พฤติกรรมบ่งชี้ 
ที่ใช้ประเมิน

ในแต่ละระดับ 
3 แสดงสมรรถนะระดับที่ 2 และวางแผนงานงานและก ากับติดตามการด าเนินงานต่างๆ ที่มีความซับซ้อนอย่าง

สม่ าเสมอบนความเข้าใจในข้อจ ากัดของระบบหรือกระบวนการท างานของตนกับหน่วยง านอ่ืนๆ รวมทั้ง
วิเคราะห์สาเหตุ ความเปลี่ยนแปลง หรือสิ่งผิดปกติได้อย่างถูกต้อง 

 1) เข้าใจข้อจ ากัดของเทคนิค ระบบ หรือกระบวนการท างานของตนหรือหน่วยงานอื่นๆ ที่ติดต่อ
ด้วย และวางแผนงานและก ากับติดตามการด าเนินงานต่างๆ ที่มีความซับซ้อนกันหลายๆ งาน /
โครงการ เพื่อใหบ้รรลุตามเปูาหมาย วัตถุประสงค์ มาตรฐาน กฎระเบียบ หรือข้อบังคับที่ก าหนดไว้ 

8 รายการ 
(ตัวอย่าง
พฤติกรรม   

ระดับ 1 – 3 ) 2) วางแผนงานและก ากับติดตามการด าเนินงานต่างๆ ที่มีความซับซ้อนอย่างสม่ าเสมอ และเป็น
ระยะ รวมทั้งสามารถวิเคราะห์ และระบุข้อมูล ข้อเท็จจริง สาเ หตุ สิ่งผิดปกติ และความ
เปลี่ยนแปลงต่างๆ ที่เกิดขึ้นได้อย่างถูกต้อง เพื่อน าไปสู่การด าเนินการต่างๆ ที่ถูกต้อง เหมาะสม 
และสอดคล้องกับมาตรฐาน กฎระเบียบ หรือข้อบังคับที่ก าหนดไว้  
3) ปรับเปลี่ยนเทคนิค หรือวิธีการต่างๆ ในการวางแผนงานและก ากับติดตามการด าเนินงาน
ต่างๆ ได้อย่างเหมาะสม เพื่อให้เป็นไปตามเปูาหมาย วัตถุประสงค์ กรอบ  กฎหมาย หรือระเบียบ
ปฏิบัติที่ก าหนดไว้อย่างถูกต้อง 

4 แสดงสมรรถนะระดับที่ 3 และวางแผนงานและก ากับติดตามการด าเนินงานต่างๆ ที่มีความส าคัญ หรือความ
พิเศษที่ต้องอาศัยความเชี่ยวชาญได้ รวมทั้งพัฒนาวิธีการ กระบวนการ และขั้นตอนในการก ากับติดตามให้มี
ประสิทธิภาพมากขึ้นบนความเข้าใจกระแสสถานการณ์ภายนอกที่มีผลกระทบทั้งทางตรงและทางอ้อม 

 1) ก ากับ ติดตาม และตรวจสอบการด าเนินงานต่างๆ ในความรับผิดชอบอย่างใกล้ชิดและในเชิง
ลึก รวมทั้งวิเคราะห์ ประมวล วิจัย และสรุปผลการด าเนินการที่ผ่านมาได้ถูกต้อง เหมาะสม และ
สอดคล้องกับเปูาหมาย วัตถุประสงค์ มาตรฐาน กฎระเบียบ หรือข้อบังคับที่ก าหนดไว้  

11 รายการ 
(ตัวอย่าง
พฤติกรรม   

ระดับ 1-4 ) 2) วางแผนงานและก ากับติดตามการด าเนินงานต่างๆ ที่มีความส าคัญ ความพิเศษ หรือความ
จ าเป็นเร่งด่วนที่ ต้องอาศัยความเชี่ยวชาญและประสบการณ์ได้อย่างถูกต้อง เหมาะสม และ
สอดคล้องกับเปูาหมาย วัตถุประสงค์ มาตรฐาน กฎระเบียบ หรือข้อบังคับที่ก าหนดไว้  โดยอาศัย
ความเข้าใจกระแสสถานการณ์ภายนอกที่มีผลกระทบทั้งทางตรงและทางอ้อม 
3) คาดการณ์ผลกระทบ ความเสี่ยง ข้อจ ากัด หรือโอกาสต่างๆ ที่อาจมีผลต่อการด าเนินการของ
หน่วยงานต่างๆ เพื่อปูองกันปัญหาได้ ตลอดจนประเมินประสิทธิภาพและประสิทธิผลของการ
วางแผนงานและก ากับติดตามการด าเนินการต่างๆ เพื่อปรับปรุงวิธีการ แนวทาง และ
กระบวนการของหน่วยงานต่างๆ ให้มีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้นได้ 

5 แสดงสมรรถนะระดับที่ 4 และก าหนดทิศทางและกลยุทธ์ในการวางแผนงานและก ากับติดตามการด าเนินงาน
ต่างๆ ที่มีความส าคัญระดับองค์กร หรือประเทศให้เกิดประโยชน์อย่างสูงสุดบนความเข้าใจความต้องการที่
แท้จริงหรือเชิงลึกขององค์กรและหน่วยงานอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง 

 1) ก าหนดทิศทาง กลยุทธ์ และนโยบายในการก ากับและติดตามหน่วยงานต่างๆ ได้อย่างถูกต้อง 
มีประสิทธิภาพสูงสุด และเกิดประโยชน์แก่องค์กร และประเทศชาติอย่างเป็นรูปธรรม 

14 รายการ 
(ตัวอย่าง
พฤติกรรม   

ระดับ 1- 5) 
2) วางแผนงานและก ากับติดตามแผนงานหรือโครงการต่างๆ ที่มีขนาดใหญ่ ความส าคัญ และผลกระทบ
เชิงกลยุทธ์ระดับประเทศให้เกิดประโยชน์อย่างสูงสุดแก่องค์กร และประเทศอย่างแท้จริง 
3) เข้าใจสถานะของระบบ เทคโนโลยี และกระบวนการการท างานขององค์กรและหน่วยงาน
อื่นๆ ที่เก่ียวข้องอย่างถ่องแท้หรือเชิงลึก จนสามารถปรับกลยุทธ์การวางแผนงานและการก ากับ
ติดตามการด าเ นินงานต่างๆ ที่มีความส าคัญระดับองค์กรได้อย่างรัดกุม เพื่อด าเนินการ
เปลี่ยนแปลงในภาพรวมให้องค์กรเติบโตอย่างยั่งยืน  
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17. ความเข้าใจผู้อื่นและสร้างสัมพันธภาพ (Understanding Others and Building Relationships- UOBR)    
ค าจ ากัดความ : ความสามารถในการรับฟังและเข้ าใจความหมาย ความคิด อารมณ์ และความรู้สึกของผู้ที่เก่ียวข้องกับ
งานหรือผู้อื่น และใช้ความเข้าใจนั้นในการสร้างสัมพันธภาพที่ดีทั้งในระยะสั้นและระยะยาว เพื่อให้เกิดความร่วมมือและ
ร่วมกันใจในการด าเนินงานต่างๆ ให้บรรลุผลตามเปูาหมายที่องค์กรตั้งไว้ 

ระ
ดับ

สม
รร

ถน
ะ 

รายการสมรรถนะและพฤติกรรมบ่งชี้ 

ตัวอย่าง
พฤติกรรมบ่งชี้ 
ที่ใช้ประเมิน

ในแต่ละระดับ 
0 ไม่แสดงสมรรถนะด้านนี้หรือแสดงอย่างไม่ชัดเจน    

  ไม่แสดงสมรรถนะด้านนี้หรือแสดงอย่างไม่ชัดเจน 0 รายการ 
1 มีความยืดหยุ่นในการปฏิบัติหน้าที่และมุ่งสร้างสัมพันธภาพในเบื้องต้นกับผู้ที่เกี่ยวข้องกับงานหรือผู้อื่น 

 1) เข้าใจความหมายของผู้ติดต่อสื่อสารหรือผู้ที่เก่ียวข้องกับงาน และเร่ิมผูกมิตร ปฏิสัมพันธ์ หรือ
สร้างสัมพันธภาพในเบื้องต้นกับผู้ที่เก่ียวข้องกับงานหรือผู้อื่น 

1  รายการ 

2 แสดงสมรรถนะระดับที่  1 และเข้าใจผู้ที่เกี่ยวข้องกั บงานหรือผู้อื่นทั้งในเชิงเนื้อหาและนัยเชิงอารมณ์ และ
สร้างหรือรักษาความสัมพันธ์ที่ดีกับผู้ที่เกี่ยวข้องกับงานหรือผู้อื่นอย่างใกล้ชิด 

 1) เต็มใจ ยอมรับ และเข้าใจความคิดเห็นของผู้ที่เก่ียวข้องกับงานหรือผู้อื่นทั้งในเชิงเนื้อหาและ
นัยเชิงอารมณ์ และสร้างหรือรัก ษาความสัมพันธ์ที่ดีกับผู้ที่ต้องเก่ียวข้องกับงานหรือผู้อื่นอย่าง
ใกล้ชิด 

3 รายการ 
(ตัวอย่าง
พฤติกรรม 

ระดับ 1 – 2) 2) เต็มใจที่จะเปลี่ยนความคิด  ทัศนคติ และท างานให้บรรลุตามเปูาหมาย  เมื่อสถานการณ์
ปรับเปลี่ยนไป เช่น  ได้รับข้อมูลใหม่หรือข้อคิดเห็นใหม่จากเพื่อนร่ วมงาน ผู้รับบริการ หรือผู้อื่น 
เป็นต้น และเน้นเสริมสร้างมิตรภาพอย่างใกล้ชิดกับผู้ที่ต้องเก่ียวข้องกับงานหรือผู้อื่น 

3 แสดงสมรรถนะระดับที่  2 และเข้าใจความหมายแฝงของผู้ที่ต้องเกี่ยวข้องกับงานหรือผู้อื่นและสร้างหรือ
รักษาการติดต่อสัมพันธ์ทางสังคมมากขึ้น 

 1) สามารถตีความหมายเบื้องลึกที่ไม่ได้แสดงออกอย่างชัดเจนของผู้ที่เก่ียวข้องกับงานหรือผู้อื่น 
แล้วปรับตัวให้สอดคล้อง และเหมาะสมกับแต่ละบุคคลได้อย่างมีประสิทธิภาพ และขยายการ
ติดต่อสัมพันธ์กับผู้ที่ต้องเก่ียวข้องกับงานหรือผู้อื่นในเชิงสังคม /กิจกรรมสังคมมากข้ึนเพื่ อ
ประโยชน์ในงาน 

5 รายการ 
(ตัวอย่าง
พฤติกรรม   

ระดับ 1 – 3 ) 
2) สามารถเลือกทางเลือก วิธีการ หรือเทคนิคต่างๆ ด้านความเข้าใจผู้ที่ต้องเก่ียวข้องกับงานหรือ
ผู้อื่นมาปรับใช้กับสถานการณ์ที่เฉพาะเจาะจงได้อย่างมีประสิทธิภาพ และเข้าไปมีส่วนร่วมทาง
กิจกรรมทางสังคมในวงกว้างมากข้ึน เพื่อขยายฐานความสัมพันธ์ของผู้ที่ต้องเกี่ยวข้องกับงานหรือ
ผู้อื่น 

4 แสดงสมรรถนะระดับที่  3 และใช้ความเข้าใจในเชิงลึกต่อผู้ที่ต้องเกี่ยวข้องกับงานหรือผู้อื่นมาปรับเปลี่ยน
วิธีการด าเนินงานให้ได้งานที่มีประสิทธิภาพสูงสุด และสร้างหรือรักษาความสัมพันธ์ฉันมิตร 

 1) ใช้ความเข้าใจอย่างลึกซึ้งต่อผู้ที่ต้องเกี่ยวข้องกับงานหรือผู้อื่นจนเกิดเป็นความสัมพันธ์ฉันมิตร 
ความสัมพันธ์ในทางส่วนตัว เพื่อให้เป็นประโยชน์ในการท างานอย่างมีประสิทธิภาพสูงสุด  

7 รายการ 
(ตัวอย่าง
พฤติกรรม   

ระดับ 1-4 ) 
2) ใช้ความเข้าใจในเชิงลึกต่อผู้ที่ต้องเก่ียวข้องกับงานหรือผู้อื่นและความสัมพันธ์อย่างใกล้ชิดมา
ปรับเปลี่ยนวิธีการด าเนินงาน ระเบียบขั้นตอน หรือลักษณะการประสานงานของหน่วยงานหรือ
องค์กรให้เข้ากับสถานการณ์ได้อย่างมีประสิทธิภาพ ตลอดจนสามารถรักษาความสัมพันธ์ฉันมิตร
ได้อย่างแน่นแฟูน 
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ระ
ดับ

สม
รร

ถน
ะ 

รายการสมรรถนะและพฤติกรรมบ่งชี้ 

ตัวอย่าง
พฤติกรรมบ่งชี้ 
ที่ใช้ประเมิน

ในแต่ละระดับ 
5 แสดงสมรรถนะระดับที่ 4 และมีจิตวิทยาขั้นสูงในการเข้าใจผู้ที่ต้องเกี่ยวข้องกับงานหรือผู้อื่น และสร้างหรือ

รักษาความสัมพันธ์ฉันมิตรในระยะยาว 
 1) มีจิตวิทยาขั้นสูงในการเข้าใจผู้ที่ต้องเกี่ยวข้องกับงานหรือผู้อื่นจนเกิดเป็นความสัมพันธ์ฉันมิตร 

มิตรภาพในระยะยาว เพื่อประโยชน์ต่อองค์กรและประเทศชาติในระยะยาว 
8 รายการ 
(ตัวอย่าง
พฤติกรรม   

ระดับ 1- 5) 
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