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รายละเอียดค าจ ากัดความและระดับของทักษะที่จ าเป็นส าหรับต าแหน่ง 

 
 

1. ทักษะการค านวณ* 
ค าจ ากัดความ: ทักษะในการท าความเข้าใจและคิดค านวณข้อมูลต่างๆ ได้อย่างถูกต้อง 

ระ
ดับ

ทัก
ษะ 

รายการทักษะ 

0 ไม่แสดงทักษะด้านนี้อย่างชัดเจน 
1 มีทักษะในการคิดค านวณขั้นพื้นฐานได้อย่างถูกต้องและรวดเร็ว 
2 มีทักษะระดับที่ 1 และสามารถท าความเข้าใจข้อมูลด้านตัวเลขได้อย่างถูกต้อง 
3 มีทักษะระดับที่ 2 และสามารถใช้สูตรคณิตศาสตร์ หรือเครื่องมือต่างๆ ในการค านวณข้อมูลด้านตัวเลขได้ 
4 มีทักษะระดับที่ 3 และสามารถวิเคราะห์ข้อมูลทางสถิติ และตัวเลขที่ซับซ้อนได้ 
5 มีทักษะระดับที่ 4 สามารถแก้ไขข้อผิดพลาดในข้อมูลตัวเลขได้เข้าใจข้อมูลต่างๆ ในภาพรวม และอธิบาย

ชี้แจงให้เป็นที่เข้าใจได้ 
 
 
2.ทักษะการใช้ภาษาอังกฤษ*  
ค าจ ากัดความ: ทักษะในการน าภาษาอังกฤษมาใช้ในงาน 

ระ
ดับ

ทัก
ษะ 

รายการทักษะ 

0 ไม่แสดงทักษะด้านนี้อย่างชัดเจน 
1 สามารถพูด เขียน อ่าน และฟังภาษาอังกฤษในระดับเบื้องต้น และสื่อสารให้เข้าใจได้ 
2 มีทักษะระดับที่ 1 และสามารถพูด เขียน อ่าน และฟังภาษาอังกฤษ และท าความเข้าใจสาระส าคัญของ

เนื้อหาต่างๆ ได้ 
3 มีทักษะระดับที่ 2 และ สามารถใช้ภาษาอังกฤษเพื่อการติดต่อสัมพั นธ์ในการปฏิบัติงานได้โดยถูกหลัก

ไวยากรณ ์
4 มีทักษะระดับที่ 3 และเข้าใจส านวนภาษาอังกฤษในรูปแบบต่างๆ สามารถประยุกต์ใช้ในงานได้อย่าง

ถูกต้อง ทั้งในหลักไวยากรณ์และความเหมาะสมในเชิงเนื้อหา 
5 มีทักษะระดับที่ 4 และมีความเชี่ยวชาญในการใช้ภาษาอังกฤษอย่างลึกซึ้ง ใกล้เคียงกับเจ้าของภาษา 

 สามารถประยุกต์โวหารทุกรูปแบบได้อย่างคล่องแคล่ว ถูกต้อง และสละสลวย อีกทั้งมีความเชี่ยวชาญ 
 ศัพท์เฉพาะด้านในสาขาวิชาของตนอย่างลึกซึ้ง 

 
 
หมายเหต ุ: * เป็นทักษะที่ส านักงาน ก.พ. บังคับ ตามที่ นร 1008/ว 27 และ นร 1008/ว7 
 
 
 
 



 2 

 
 
 
3. ทักษะการจัดการข้อมูล*  
ค าจ ากัดความ: ทักษะในการบริหารจัดการข้อมูล ตลอดจนวิเคราะห์ข้อมูลเพื่อประโยชน์ ในงาน 

ระ
ดับ

ทัก
ษะ 

รายการทักษะ 

0 ไม่แสดงทักษะด้านนี้อย่างชัดเจน 
1 สามารถเก็บรวบรวมข้อมูลได้อย่างเป็นระบบ และพร้อมใช้ รวมถึงสามารถแสดงผลข้อมูลในรูปแบบต่างๆ 

เช่น กราฟ รายงาน เป็นต้น 
2 มีทักษะระดับที่ 1 และสามารถวิเคราะห์ และประเมินผลข้อมูลได้อย่างถูกต้อง 
3 มีทักษะระดับที่ 2 และ สามารถสรุปผลการวิเคราะห์ น าเสนอทางเลือก ระบุข้อดีข้อเสีย ฯลฯ โดยอ้างอิง

จากข้อมูลที่มีอยู่ได้ 
4 มีทักษะระดับที่ 3 และ สามารถพยากรณ์ หรือสร้ างแบบจ าลองเพื่อพยากรณ์ หรือตีความโดยอ้างอิงจาก

ข้อมูลที่มีอยู่ 
5 มีทักษะระดับที่ 4 และสามารถออกแบบเลือกใช้หรือประยุกต์วิธีการในการจัดท าแบบจ าลองต่างๆ ได้

อย่างถูกต้องเหมาะสม 
 
 
4. ทักษะการใช้คอมพิวเตอร์*  
ค าจ ากัดความ: ทักษะในการใช้โปรแกรมคอมพิวเตอร์ต่างๆ ได้อย่างมีประสิทธิภาพ 

ระ
ดับ

ทัก
ษะ 

รายการทักษะ 

0 ไม่แสดงทักษะด้านนี้อย่างชัดเจน 
1 สามารถใช้คอมพิวเตอร์ในระดับเบื้องต้นได้ 
2 มีทักษะระดับที่ 1 และสามารถใช้โปรแกรมขั้นพ้ืนฐานได้อย่างคล่องแคล่ว 
3 มีทักษะระดับที่ 2 และสามารถใช้โปรแกรมต่างๆ ในการปฏิบัติงานได้อย่างคล่องแคล่ว 
4 มีทักษะระดับที่ 3 และมีความเชี่ยวชาญในโปรแกรมที่ใช้ หรือสามารถแก้ไขหรือปรับปรุงโปรแกรมเพ่ือ

น ามาพัฒนาระบบการปฏิบัติงานได้ 
5 มีทักษะระดับที่ 4 และมีความเข้าใจอย่างลึกซึ้ง เชี่ยวชาญในโปรแกรมต่างๆ อย่างกว้างขวาง หรือ

สามารถเขียนโปรแกรมเพ่ือพัฒนาระบบการปฏิบัติงานได้ 
 
 
หมายเหต ุ: * เป็นทักษะที่ส านักงาน ก.พ. บังคับ ตามที่ นร 1008/ว 27 และ นร 1008/ว7 
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5. ทักษะการเขียนรายงานและสรุปรายงาน 
ค าจ ากัดความ: ทักษะในการรวบรวม วิเคราะห์ และประมวลผลข้อมูล โดยน าผลข้อมูลมาเขียน จัดท า และสรุปรายงานได้
อยา่งถูกต้องชัดเจน และเกิดประโยชน์ต่อการน าไปใช้ให้มีประสิทธิภาพสูงสุด 

ระ
ดับ

ทัก
ษะ 

รายการทักษะ 

0 ไม่แสดงทักษะด้านนี้อย่างชัดเจน 
1 รู้และเข้าใจในหลักการ ประเภท กระบวนการ และรูปแบบการจัดท า การเขียน และการสรุปรายงานให้ถูกต้อง 

รวมทั้งรวบรวมและติดตามข้อมูลทั้งภายในและภายนอกเพื่อน ามาใช้ในการวิเคราะห์จัดท าและสรุปรายงานได้ 

2 มีทักษะระดับที่ 1 และสามารถวิเคราะห์ ประมวลผลข้อมูล และด าเนินการเขียน จัดท า และสรุปรายงานให้อยู่
ในรูปแบบที่เหมาะสมกับการใช้งานได้ 

3 มีทักษะระดับที่ 2 และสามารถตรวจสอบความครบถ้วน และความถูกต้อง ในการวิเคราะห์ การประมวลผล
ข้อมูล การด าเนินการเขียน การจัดท า และการสรุปรายงานในประเภทต่างๆ ได้ รวมทั้งสามารถแก้ไขและ
ปรับปรุงให้การเขียน จัดท า และการสรุปรายงานมีความถูกต้อง และเหมาะสมกับการใช้งานที่หลากหลายและ
แตกต่างได้ 

4 มีทักษะระดับที่ 3 และสามารถให้ค าแนะน าปรึกษาให้ผู้อื่นสามารถวิเคราะห์ ประมวลผลข้อมูล และด าเนินการ
เขียน จัดท า และสรุปรายงานในประเภทต่างๆ ได้ รวมทั้งวางแผนการเขียน จัดท า และสรุปรายงานระดับ
หน่วยงานให้เกิดประโยชน์อย่างสูงสุดกับหน่วยงานหรือองค์กร 

5 มีทักษะระดับที่ 4 และสามารถก าหนดรูปแบบ และประเภ ทรายงานที่จ าเป็นต่อการด าเนินงานขององค์กรได้ 
รวมทั้งพัฒนา ปรับเปลี่ยน และประยุกต์ (Best Practice) มาปรับให้สอดคล้องกับความต้องการใช้งาน และ
แผนงานขององค์กร และเป็นมาตรฐานสากล 

 
 
6. ทักษะการเกี่ยวกับการเขียนหนังสือราชการ  
ค าจ ากัดความ : มีทักษะในการเขียนหนังสือ ทางราชการได้อย่างถูกต้อง เหมาะสม และเป็นประโยชน์กับการใช้ในงานที่
ปฏิบัติอยู ่

ระ
ดับ

ทัก
ษะ 

รายการทักษะ 

0 ไม่แสดงทักษะด้านนี้อย่างชัดเจน 
1 เข้าใจหลักการ รูปแบบ และวิธีการเขียนหนังสือหนังสือราชการ รวมทั้งสามารถอ่านและสื่อสารจดหมาย 

หนังสือ และเอกสารราชการได้อย่างถูกต้องสมบูรณ์ 
2 มีทักษะระดับที่ 1 และสามารถเขียน และตอบโต้หนังสือ จดหมาย และเอกสารราชการได้อย่างถูกต้อง

สมบูรณ์ตามหลักการ และวิธีการที่ก าหนดไว้ 
3 มีทักษะระดับที่ 2 และสามารถตรวจสอบความถูกต้อง และขัดเกลาภาษาและเนื้อหาในจดหมาย หนังสือ 

และเอกสารทางราชกา รอื่นๆ ให้มีความสละสลวย เหมาะสมและได้เนื้อหาสาระชัดเจนครบถ้วนตามที่
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หน่วยงานประสงค์ 
4 มีทักษะระดับที่ 3 และสามารถฝึกอบรมให้ผู้อื่นสามารถเขียนและตอบโต้จดหมาย หนังสือ และเอกสาร

ต่างๆ ทางราชการได้อย่างมีประสิทธิภาพสูงสุดกับหน่วยงานได้ 
5 มีทักษะระดับที่ 4 และสามารถเขียนภาษาที่ใช้ในการโน้มน้าว เจรจา และผลักดันแนวคิดต่างๆ ที่ส าคัญใน

เชิงกลยุทธ์ขององค์กรกับหน่วยงานอื่นๆ ในราชการได้อย่างถูกต้อง มีประโยชน์ และมีประสิทธิผลสูงสุด 
 
7. ทักษะการให้ค าปรึกษา 
ค าจ ากัดความ : ทักษะในการวิเคราะห์ ท าความเข้าใจถึงปัญหา สถานการณ์ แ ละความต้องการของผู้อื่น ตลอดจน
สามารถให้ค าปรึกษาและแนะน าได้อย่างถูกต้อง และเหมาะสม 

ระ
ดับ

ทัก
ษะ 

รายการทักษะ 

0 ไม่แสดงทักษะด้านนี้อย่างชัดเจน 
1 เข้าใจในหลักการ วิธีการ และรูปแบบในการให้ค าปรึกษา รวมทั้งรับฟังปัญหา และความต้องการของผู้อื่น 
2 มีทักษะระดับที่ 1 และสามารถระบุสาเหตุ ปัญหา และความต้องการของผู้อื่นในเบื้องต้นได้ รวมทั้ง

สามารถประยุกต์รูปแบบการให้ค าปรึกษาให้สอดคล้องกับสาเหตุ ปัญหา และความต้องการของผู้อื่นได้ 
3 มีทักษะระดับที่ 2 และสามารถวิเคราะห์สาเหตุของปัญหาในเบื้องลึก และความต้องการอย่างแท้จริงขอ ง

ผู้อื่น และสามารถให้ค าปรึกษาแนะน า และเสนอแนวทางในการแก้ไขปัญหาหรือจัดการกับปัญหาและ
สถานการณ์ของผู้อื่นได้อย่างแท้จริง 

4 มีทักษะระดับที่ 3 และสามารถวิเคราะห์สาเหตุ ปัญหา และความต้องการระดับหน่วยงานได้อย่างแท้จริง 
ตลอดจนฝึกอบรมและพัฒนาให้ผู้อื่นเข้าใจและสา มารถให้ค าปรึกษาและค าแนะน าได้อย่างถูกต้องและ
เหมาะสมกับความต้องการระดับบุคคล และหน่วยงานได้ 

5 มีทักษะระดับที่ 4 และเป็นที่ปรึกษาหรือผู้เชี่ยวชาญในงานการให้ค าปรึกษาระดับบุคคล หน่วยงาน และ
องค์กรได้ ตลอดจนสามารถเสนอแนวทางในการแก้ไขและบริหารจัดการกับปัญหาที่หลา กหลายในระดับ
องค์กรได้อย่างมีประสิทธิภาพ 

 
 
 
 
8. ทักษะในการเจรจาต่อรอง 
ค าจ ากัดความ: ทักษะและความสามารถในการท าความเข้าใจ ประยุกต์เทคนิค วิธีการ และกลยุทธ์ที่เหมาะสมในการโน้ม
น้าว เจรจาต่อรอง และหาข้อสรุปหรือข้อตกลงระหว่างกลุ่มผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย 2 กลุ่มหรือมากกว่า ที่เกิดประโยชน์และ
ยอมรับได้กับทุกฝ่าย 

ระ
ดับ

ทัก
ษะ 

รายการทักษะ 

0 ไม่แสดงทักษะด้านนี้อย่างชัดเจน 
1 เข้าใจหลักการ เทคนิค แนวทาง และวิธีการเจรจาต่อรองให้เกิดประโยชน์ รวมทั้งสามารถเจรจาต่อรองใน

เรื่องทั่วๆ ไปกับผู้อื่นได้ 
2 มีทักษะระดับที่ 1 และสามารถประยุกต์การเจรจาต่อรองให้เกิดประโยชน์ในงานได้ และสามารถให้

ค าแนะน าและแก้ไขปัญหาในเบื้องต้นได้ 
3 มีทักษะระดับที่ 2 และสามารถฝึกอบรมให้ผู้อื่นมีทักษะในการเจรจาต่อรองและสามารถด าเนินการเจรจา
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ต่อรองให้เกิดประโยชน์กับหน่วยงานได้ รวมทั้งสามารถวิเคราะห์ ใ ห้ค าแนะน า และเสนอแนะแนวทางใน
การเจรจาต่อรองให้มีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น 

4 มีทักษะระดับที่ 3 และสามารถปรับเทคนิค และวิธีการเจรจาต่อรองให้เหมาะสมกับผู้มีส่วนได้ส่วยเสีย
หลายๆ ฝ่าย และด าเนินการเจรจาต่อรองในประเด็นส าคัญๆ ระดับหน่วยงาน โดยก่อให้เกิดประโยชน์
ร่วมกันทุกฝ่าย (Win-Win Situation) 

5 มีทักษะระดับที่ 4 และสามารถก าหนดกลยุทธ์และแนวทางในการเจรจาต่อรองระดับองค์กรให้ถูกต้อง
เหมาะสม และเกิดประโยชน์อย่างสูงสุดกับองค์กร รวมทั้งสามารถวางแผนการเจรจาต่อรอง และ
ด าเนินการเจรจาต่อรองในสถานการณ์วิกฤตที่ส่งผลกระทบต่อการด าเนิน งานขององค์กรได้อย่างมี
ประสิทธิภาพสูงสุด 

 
 
 
 
 
 
9. ทักษะการประสานงาน 
ค าจ ากัดความ: ทักษะในการรับและส่งต่อข้อมูลและชิ้นงานได้อย่างถูกต้อง ครบถ้วน และทันเวลา ตรงตามวัตถุประสงค์
ของงาน 

ระ
ดับ

ทัก
ษะ 

รายการทักษะ 

0 ไม่แสดงทักษะด้านนี้อย่างชัดเจน 
1 รู้และเข้าใจเป้า หมาย และผลลัพธ์ที่ต้องการจากการประสานงาน และมีทักษะในการให้ข้อมูล และ

รายละเอียดต่างๆ แก่ผู้อื่นให้ด าเนินการต่อในเบื้องต้นได้ และสามารถซักถาม และสอบถามความต้องการ
ของผู้มาติดต่อในเบื้องต้นได้อย่างถูกต้อง 

2 มีทักษะระดับที่ 1 และสามารถจัดล าดับความส าคัญของเรื่ องที่ต้องการติดต่อประสานงานได้อย่างถูกต้อง 
และเหมาะสม และสามารถปรับปรุงวิธีการสื่อสารและการประสานงานให้ทันสมัยตรงตามความต้องการอยู่
เสมอ 

3 มีทักษะระดับที่ 2 และสามารถติดตามงานจากหน่วยงานต่างๆ ได้อย่างมีประสิทธิภาพ และสามารถ
จัดการแก้ไขปัญหาต่างๆ ที่เกิดขึ้น หรือลดความขัดแย้งจากการติดต่อประสานงานได้ 

4 มีทักษะระดับที่ 3 และสามารถน าเสนอแนวทางการปรับปรุง พัฒนาวิธีการติดต่อประสานงานให้มี
ประสิทธิภาพ รวมทั้งสามารถวิเคราะห์ ปรับปรุง และแก้ไขจุดบกพร่อง ข้อจ ากัด และความซ้ าซ้อนของ
การสื่อสารและการประสานงาน  ของหน่วยงานได้ 

5 มีทักษะระดับที่ 4 และสามารถออกแบบระบบ วางแผนการประสานงาน และแนวทางในการประสานงาน
ที่มีประสิทธิภาพ และสามารถติดต่อประสานงานเรื่องส าคัญๆ ระดับองค์กรกับทั้งภายในและภายนอก
องค์กรได้อย่างมีประสิทธิภาพ 

 
 
 
 
 
 



 6 

 
10. ทักษะการใช้เครื่องมือทางวิทยาศาสตร์  
ค าจ ากั ดความ : ความรู้ และความเข้าใจในคุณสมบัติ และขั้นตอนวิธีการท างานของเคร่ืองมือ และอุปกรณ์ทาง
วิทยาศาสตร์ต่างๆ ที่เก่ียวข้องกับงาน ตลอดจนมีทักษะการใช้เคร่ืองมือและอุปกรณ์ทางวิทยาศาสตร์ต่างๆ อย่าง
เชี่ยวชาญ เพื่อให้สามารถปฏิบัติงานได้อย่างสะดวกและมีประสิทธิภาพสูงสุด 

ระ
ดับ

ทัก
ษะ 

รายการทักษะ 

0 ไม่แสดงทักษะด้านนี้อย่างชัดเจน 
1 เข้าใจและอธิบายคุณสมบัติ และขั้นตอนวิธีการท างานของเคร่ืองมือ และอุปกรณ์ทางวิทยาศาสตร์ที่ใช้ใน

การปฏิบัติงานต่างๆ ได้ 
2 มีทักษะระดับที่ 1 และสามารถใช้เครื่องมือ และอุปกรณ์ทางวิทยาศาสตร์ที่ใช้ใ นการปฏิบัติงานได้ รวมทั้ง

สามารถระบุปัญหาต่างๆ และให้ค าแนะน าที่เกิดขึ้นในเบื้องต้นได้ 
3 มีทักษะระดับที่ 2 และสามารถใช้เครื่องมือ และอุปกรณ์ทางวิทยาศาสตร์ที่ใช้ในการปฏิบัติงานได้อย่างเชี่ยวชาญ 

รวมทั้งสามารถวิเคราะห์ปัญหา สาเหตุ และข้อจ ากัดต่างๆ ในการเคร่ืองมือและอุปกรณ์ทางวิทยาศาสตร์ 
4 มีทักษะระดับที่ 3 และสามารถฝึกอบรมให้ผู้อื่นมีทักษะและสามารถใช้เครื่องมือและอุปกรณ์ทาง

วิทยาศาสตร์ได้อย่างช านาญและมีประสิทธิภาพสูงสุดกับหน่วยงาน 
5 มีทักษะในระดับที่ 4 และสามารถวางแผน ก าหนดกลยุทธ์ และแผนงาน และจัดสรรทรัพยากรให ม่ๆ การ

ใช้เครื่องมือและอุปกรณ์ทางวิทยาศาสตร์ให้สอดคล้องกับระบบงาน และสามารถค้นคว้า และแสวงหา
ทักษะใหม่ๆ มาประยุกต์ใช้ให้เกิดประโยชน์ในองค์กรได้ 

 
11. ทักษะการใช้เครื่องมือและอุปกรณ์เฉพาะในส านักงาน  
ค าจ ากัดความ: ความรู้ และความเข้าใจในคุณสมบัติ และขั้นตอนวิธีการท างานของเคร่ืองมือ และอุปกรณ์ทางส านักงาน
ต่างๆ ที่เก่ียวข้องกับงาน ตลอดจนมีทักษะการใช้เคร่ืองมือและอุปกรณ์ทางส านักงานต่างๆ อย่างเชี่ยวชาญ เพื่อให้
สามารถปฏิบัติงานได้อย่างสะดวกและมีประสิทธิภาพสูงสุด 

ระ
ดับ

ทัก
ษะ 

รายการทักษะ 

0 ไม่แสดงทักษะด้านนี้อย่างชัดเจน 
1 เข้าใจและอธิบายคุณสมบัติ และขั้นตอนวิธีการท างานของเคร่ืองมือ และอุปกรณ์ทางส านักงานที่ใช้ในการ

ปฏิบัติงานต่างๆ ได้ 
2 มีทักษะระดับที่ 1 และสามารถใช้เครื่องมือ และอุปกรณ์ทางส านักงานที่ใช้ในการปฏิบัติงานได้ รวมทั้ง

สามารถระบุปัญหาต่างๆ และให้ค าแนะน าที่เกิดขึ้นในเบื้องต้นได้ 
3 มีทักษะระดับที่ 2 และสามารถใช้เครื่องมือ และอุปกรณ์ทางส านักงานที่ใช้ในการปฏิบัติงานได้อย่าง

เชี่ยวชาญ รวมทั้งสามารถวิเคราะห์ปัญหา สาเหตุ และข้อจ ากัดต่างๆ ในการเคร่ืองมือและอุปกรณ์ทาง
ส านักงาน 

4 มีทักษะระดับที่ 3 และสามารถฝึกอบรมให้ผู้อื่นมีทักษะและสามารถใช้เครื่องมือและอุปกรณ์ทางส านักงาน
ได้อย่างช านาญและมีประสิทธิภาพสูงสุดกับหน่วยงาน 

5 มีทักษะระดับที่ 4 และสามารถวางแผน ก าหนดกลยุทธ์ และแผนงาน และจัดสรรทรัพยากรใหม่ๆ การใช้
เครื่องมือและอุปกรณ์ทางส านักงานให้สอดคล้องกับระบบงาน และสามารถค้นค ว้า และแสวงหาทักษะ
ใหม่ๆ มาประยุกต์ใช้ให้เกิดประโยชน์ในองค์กรได้ 
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12. ทักษะการบริหารโครงการ  
ค าจ ากัดความ: ทักษะในการวางแผน ติดตาม ประเมินผล และบริหารจัดการโครงการ (Project Management) เพื่อให้
มีการใช้ทรัพยากรและงบประมาณอย่างคุ้มค่า สามารถบรรลุตามวัตถุประสงค์ ตรงเวลา และมีประสิทธิภาพสูงสุด 

ระ
ดับ

ทัก
ษะ 

รายการทักษะ 

0 ไม่แสดงทักษะด้านนี้อย่างชัดเจน 
1 รู้และเข้าใจในหลักการ ขั้นตอน โครงสร้าง และวิธีการบริหารจัดการโครงการให้ประสบผลส าเร็จ 
2 มีทักษะระดับที่  1 และสามารถวางแผน ติดตาม ประเมินผล และบริหารทรัพยากร บุ คลากร และ

งบประมาณของโครงการขนาดเล็กให้บรรลุตามวัตถุประสงค์และเป้าหมายได้ 
3 มีทักษะระดับที่  2 และสามารถวางแผน ติดตาม ประเมินผล และบริหารทรัพยากร บุคลากร และ

งบประมาณของโครงการขนาดกลางให้บรรลุตามวัตถุประสงค์และเป้าหมายได้ 
4 มีทักษะระดับที่  3 และสามารถวาง แผน ติดตาม ประเมินผล และบริหารทรัพยากร บุคลากร และ

งบประมาณของโครงการขนาดใหญ่ให้บรรลุตามวัตถุประสงค์และเป้าหมายได้ 
5 มีทักษะระดับที่  4 และสามารถวางแผน ก าหนดทิศทาง แผนงาน ผลลัพธ์ ผลสัมฤทธิ์ และบริหารจัด

โครงการขนาดใหญ่ที่มีผลกระทบต่อการด าเนินงานขององค์กรได้ อย่างส าเร็จและมีประสิทธิภาพสูงสุด 
รวมทั้งสามารถบริหารทรัพยากร งบประมาณ และบุคลากรได้อย่างคุ้มค่าสูงสุด 

 
 
13. ทักษะในการสื่อสาร การน าเสนอ และถ่ายทอดความรู้  
ค าจ ากัดความ: ทักษะในการสื่อสาร การน าเสนอ และการถ่ายทอดความรู้ได้ถูกต้อง ครบถ้วน เหมาะสม และสอดคล้อง
กับกลุ่มเป้าหมายที่มีความหลากหลายและแตกต่างๆ รวมทั้งบรรลุเป้าหมาย ความต้องการ และวัตถุประสงค์ที่ก าหนดไว้
อย่างสูงสุด 

ระ
ดับ

ทัก
ษะ 

รายการทักษะ 

0 ไม่แสดงทักษะด้านนี้อย่างชัดเจน 
1 รู้และเข้าใจหลักการ รูปแบบ และวิธีการในการสื่อสาร การน าเสนอ และการถ่ายทอดความรู้แก่ผู้อื่นได้ 
2 มีทักษะระดับที่  1 และสามารถวิเคราะห์ จับประเด็น แนวคิด เนื้อหาสาระ และใจความส าคัญที่ต้องการ

สื่อสารได้ ตลอดจนจัดเตรียมข้อมูลและรูปแบบการน าเสนอ และด าเนินการสื่อสาร น าเสนอ และถ่ายทอด
ให้ผู้อื่นเข้าใจได้ 

3 มีทักษะระดับที่  2 และสามารถปรับปรุ ง พัฒนา และแก้ไขเนื้อหาสาระที่ต้องการสื่อสาร น าเสนอ และ
ถ่ายทอดได้สอดคล้องกับความต้องการ ความเหมาะสม ระดับความเข้าใจ และภูมิหลังของกลุ่มผู้รับสาร
กลุ่มต่างๆ ได้เป็นอย่าง 

4 มีทักษะระดับที่  3และสามารถให้ค าแนะน าปรึกษาให้ผู้อื่นสื่อสาร น าเสนอ และถ่ายทอดความรู้ แก่
กลุ่มเป้าหมายที่หลากหลายและแตกต่างๆ ได้ ตลอดจนประยุกต์เทคนิค เครื่องมือ และวิทยาการสมัยใหม่
มาปรับใช้ในการสื่อสาร น าเสนอ และการถ่ายทอดได้อย่างมีประสิทธิภาพสูงสุด 

5 มีทักษะระดับที่  4 และสามารถก าหนดกลยุทธ์และแผนงานในการสื่อสาร น าเสนอ และถ่ายทอดความรู้ได้
อย่างเป็นระบบ รวมทั้งสื่อสาร น าเสนอ และถ่ายทอดประเด็นส าคัญระดับองค์กรแก่กลุ่มเป้าหมายที่
แตกต่างและหลากหลายได้อย่างมีประสิทธิภาพสูงสุด 

 


