ระดับทีค่ าดหวัง และคําอธิบายรายละเอียด
ความรูค วามสามารถ ทักษะ สมรรถนะ
สําหรับการปฏิบัติงานในตําแหนง
ขาราชการพลเรือนสามัญ
ของกรมพัฒนาที่ดนิ

ระดับที่คาดหวังของความรูความสามารถ ทักษะ และสมรรถนะที่จําเปนสําหรับตําแหนง
ขาราชการพลเรือนสามัญ กรมพัฒนาที่ดิน
ความรูความสามารถที่จําเปนสําหรับตําแหนง
ประเภท
บริหาร
อํานวยการ

วิชาการ

ทั่วไป

ระดับ
สูง
ตน
สูง
ตน
เชี่ยวชาญ
ชํานาญการพิเศษ
ชํานาญการ
ปฏิบัติการ
อาวุโส
ชํานาญงาน
ปฏิบัติงาน

ความรูความสามารถที่ใชใน
การปฏิบัติงาน

ความรูเรื่องกฎหมายและ
กฎระเบียบราชการ

4
4
4
3
4
3
2
1
3
2
1

4
4
3
3
3
3
2
2
2
1
1

สมรรถนะเฉพาะตาม
ลักษณะงานที่ปฏิบัติ
4
3
4
3
2
1
2
1
1

ระดับที่คาดหวัง
ประเภท
อํานวยการ

ประเภทวิชาการ

ประเภททั่วไป

ระดับสูง

ปฏิบัติการ

ชํานาญการ

ชํานาญการพิเศษ

เชี่ยวชาญ

ปฏิบัติงาน

ชํานาญงาน

อาวุโส

มาตรฐานดานทักษะ

ระดับตน

มาตรฐานดานทักษะ

ลําดับ

2

2

2

2

2

2

1

1

2

หมายถึง การนําความรูมาใชในการปฏิบัติงานจนเกิดความชํานาญ และ
คลองแคลว

2.1 ทักษะการใชคอมพิวเตอร ระดับที่ 1 : สามารถใชคอมพิวเตอรในระดับเบื้องตนได
ระดับที่ 2 : มีทักษะระดับที่ 1 และสามารถใชโปรแกรมขั้นพื้นฐานไดอยาง
คลองแคลว
ระดับที่ 3 : มีทักษะระดับที่ 2 และสามารถใชโปรแกรมตางๆ ในการปฏิบัติงาน
ไดอยางคลองแคลว
ระดับที่ 4 : มีทักษะระดับที่ 3 และมีความเชี่ยวชาญในโปรแกรมที่ใช หรือ
สามารถแกไขหรือปรับปรุงโปรแกรมเพื่อนํามาพัฒนาระบบการ
ปฏิบัติงานได
ระดับที่ 5 : มีทักษะระดับที่ 4 และมีความเขาใจอยางลึกซึ้ง เชี่ยวชาญใน
โปรแกรมตาง ๆ อยางกวางขวาง หรือสามารถเขียนโปรแกรมเพื่อ
พัฒนาระบบการปฏิบัติงานได

ระดับที่คาดหวัง
ประเภท
อํานวยการ

ประเภททั่วไป

ระดับที่ 2 : มีทักษะระดับที่ 1 และสามารถพูด เขียน อาน และฟงภาษาอังกฤษ
และทําความเขาใจสาระสําคัญของเนื้อหาตางๆ ได
ระดับที่ 3 : มีทักษะระดับที่ 2 และสามารถใชภาษาอังกฤษเพื่อการติดตอ
สัมพันธในการปฏิบัติงานไดโดยถูกหลักไวยากรณ
ระดับที่ 4 : มีทักษะระดับที่ 3 และเขาใจสํานวนภาษาอังกฤษในรูปแบบตางๆ
สามารถประยุกตใชในงานไดอยางถูกตอง ทั้งในหลักไวยากรณและ
ความเหมาะสมในเชิงเนื้อหา
ระดับที่ 5 : มีทักษะระดับที่ 4 และมีความเชี่ยวชาญในการใชภาษาอังกฤษ
อยางลึกซึ้งใกลเคียงกับเจาของภาษา สามารถประยุกตโวหารทุก
รูปแบบไดอยางคลองแคลว ถูกตอง และสละสลวย อีกทั้งมีความ
เชี่ยวชาญศัพทเฉพาะดานในสาขาวิชาของตนอยางลึกซึ้ง

ปฏิบัติการ

ชํานาญการ

ชํานาญการพิเศษ

เชี่ยวชาญ

ปฏิบัติงาน

ชํานาญงาน

อาวุโส

2.2 ทักษะการใชภาษาอังกฤษ ระดับที่ 1 : สามารถพูด เขียน อาน และฟงภาษาอังกฤษในระดับเบื้องตน และ
สื่อสารใหเขาใจได

ระดับสูง

มาตรฐานดานทักษะ
ระดับตน

ลําดับ

ประเภทวิชาการ

2

2

2

2

2

2

1

1

2

ระดับที่คาดหวัง
ประเภท
อํานวยการ

ประเภทวิชาการ

ประเภททั่วไป

ระดับที่ 3 : มีทักษะระดับที่ 2 และสามารถใชสูตรคณิตศาสตร หรือ
เครื่องมือตางๆ ในการคํานวณขอมูลดานตัวเลขได
ระดับที่ 4 : มีทักษะระดับที่ 3 และสามารถวิเคราะหขอมูลทางสถิติ
และตัวเลขที่ซับซอนได
ระดับที่ 5 : มีทักษะระดับที่ 4 และสามารถแกไขขอผิดพลาดในขอมูล
ตัวเลขได เขาใจขอมูลตางๆ ในภาพรวม และอธิบายชี้แจงใหเปนที่
เขาใจได

ปฏิบัติการ

ชํานาญการ

ชํานาญการพิเศษ

เชี่ยวชาญ

ปฏิบัติงาน

ชํานาญงาน

อาวุโส

ระดับที่ 1 : มีทักษะในการคิดคํานวณขั้นพื้นฐานไดอยางถูกตองและรวดเร็ว
ระดับที่ 2 : มีทักษะระดับที่ 1 และสามารถทําความเขาใจขอมูลดาน
ตัวเลขไดอยางถูกตอง

ระดับสูง

2.3 ทักษะการคํานวณ

ระดับตน

มาตรฐานดานทักษะ

ลําดับ

2

2

2

2

2

2

1

1

2

ระดับที่คาดหวัง
ประเภท
อํานวยการ

ประเภทวิชาการ

ประเภททั่วไป

ระดับที่ 2 : มีทักษะระดับที่ 1 และสามารถวิเคราะห และประเมินผลขอมูลได
อยางถูกตอง
ระดับที่ 3 : มีทักษะระดับที่ 2 และ สามารถสรุปผลการวิเคราะห นําเสนอ
ทางเลือก ระบุขอดีขอเสีย ฯลฯ โดยอางอิงจากขอมูลที่มีอยูได
ระดับที่ 4 : มีทักษะระดับที่ 3 และ สามารถพยากรณ หรือสรางแบบจําลองเพื่อ
พยากรณหรือตีความโดยอางอิงจากขอมูลที่มีอยู
ระดับที่ 5 : มีทักษะระดับที่ 4 และสามารถออกแบบเลือกใชหรือประยุกตวิธีการ
ในการจัดทําแบบจําลองตางๆ ไดอยางถูกตองเหมาะสม

ปฏิบัติการ

ชํานาญการ

ชํานาญการพิเศษ

เชี่ยวชาญ

ปฏิบัติงาน

ชํานาญงาน

อาวุโส

ระดับที่ 1 : สามารถเก็บรวบรวมขอมูลไดอยางเปนระบบ และพรอมใช รวมถึง
สามารถแสดงผลขอมูลในรูปแบบตางๆ เชน กราฟ รายงาน เปนตน

ระดับสูง

2.4 ทักษะการจัดการขอมูล

ระดับตน

มาตรฐานดานทักษะ

ลําดับ

2

2

2

2

2

2

1

1

2

ระดับที่คาดหวัง
ประเภท
อํานวยการ

ประเภทวิชาการ

ประเภททั่วไป

ระดับสูง

ปฏิบัติการ

ชํานาญการ

ชํานาญการพิเศษ

เชี่ยวชาญ

ปฏิบัติงาน

ชํานาญงาน

อาวุโส

มาตรฐานดานสมรรถนะ

ระดับตน

มาตรฐานดานสมรรถนะ

ลําดับ

3

4

1

2

3

4

1

1

2

หมายถึง คุณลักษณะเชิงพฤติกรรมที่เปนผลมาจากความรูความสามารถ
ทักษะ และคุณลักษณะอื่นๆ ที่ทําใหบุคคลสรางผลงานไดโดดเดน
ในองคการ

สมรรถนะหลัก
3.1 การมุงผลสัมฤทธิ์

ระดับที่ 0 : ไมแสดงสมรรถนะดานนี้ หรือแสดงอยางไมชัดเจน

(Achievement Motivation)
คําจํากัดความ : ความมุงมั่นจะ
ปฏิบัติหนาที่ราชการใหดีหรือให
เกินมาตรฐานที่มีอยู โดยมาตรฐาน
นี้อาจเปนผลการปฏิบัติงานที่ผาน
มาของตนเอง หรือเกณฑวัด
ผลสัมฤทธิ์ที่สวนราชการกําหนดขึ้น
อีกทั้งยังหมายรวมถึงการ
สรางสรรคพัฒนาผลงานหรือ
กระบวนการปฏิบัติงานตาม
เปาหมายที่ยากและทาทายชนิดที่
อาจไมเคยมีผูใดสามารถกระทํา
ไดมากอน

ระดับที่ 1 : แสดงความพยายามในการปฏิบัติหนาที่ราชการใหดี
• พยายามทํางานในหนาที่ใหถูกตอง
• พยายามปฏิบัติงานใหแลวเสร็จตามกําหนดเวลา
• มานะอดทน ขยันหมั่นเพียรในการทํางาน
• แสดงออกวาตองการทํางานใหไดดีขึ้น
• แสดงความเห็นในเชิงปรับปรุงพัฒนาเมื่อเห็นความสูญเปลา หรือ
หยอนประสิทธิภาพในงาน

ระดับที่คาดหวัง
ประเภท
อํานวยการ

ประเภททั่วไป

ระดับที่ 2 : แสดงสมรรถนะระดับที่ 1 และสามารถทํางานไดผลงานตาม
เปาหมายที่วางไว
• กําหนดมาตรฐาน หรือเปาหมายในการทํางานเพื่อใหไดผลงานที่ดี
• ติดตาม และประเมินผลงานของตน โดยเทียบเคียงกับเกณฑ
มาตรฐาน
• ทํางานไดตามเปาหมายที่ผูบังคับบัญชากําหนด หรือเปาหมาย
ของหนวยงานที่รับผิดชอบ
• มีความละเอียดรอบคอบ เอาใจใส ตรวจตราความถูกตอง เพื่อให
ไดงานที่มีคุณภาพ
ระดับที่ 3 : แสดงสมรรถนะระดับที่ 2 และสามารถปรับปรุงวิธีการทํางานเพื่อให
ไดผลงานที่มีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น
• ปรับปรุงวิธีการที่ทําใหทํางานไดดีขึ้น เร็วขึ้น มีคุณภาพดีขึ้น มี
ประสิทธิภาพมากขึ้นหรือทําใหผูรับบริการพึงพอใจมากขึ้น
• เสนอหรือทดลองวิธีการทํางานแบบใหมที่คาดวาจะทําใหงานมี
ประสิทธิภาพมากขึ้น

อาวุโส

ชํานาญงาน

ปฏิบัติงาน

เชี่ยวชาญ

ชํานาญการพิเศษ

ชํานาญการ

ปฏิบัติการ

ระดับสูง

มาตรฐานดานสมรรถนะ
ระดับตน

ลําดับ

ประเภทวิชาการ

ระดับที่คาดหวัง
ประเภท
อํานวยการ

ประเภททั่วไป

ระดับที่ 4 : แสดงสมรรถนะระดับที่ 3 และสามารถกําหนดเปาหมาย รวมทั้ง
พัฒนางานเพื่อใหไดผลงานที่โดดเดน หรือแตกตางอยางมีนัยสําคัญ
• กําหนดเปาหมายที่ทาทาย และเปนไปไดยาก เพื่อใหไดผลงานที่ดี
กวาเดิมอยางเห็นไดชัด
• พัฒนาระบบ ขั้นตอน วิธีการทํางาน เพื่อใหไดผลงานที่โดดเดน
หรือแตกตางไมเคยมีผูใดทําไดมากอน
ระดับที่ 5 : แสดงสมรรถนะระดับที่ 4 และกลาตัดสินใจ แมวาการตัดสินใจนั้น
จะมีความเสี่ยง เพื่อใหบรรลุเปาหมายของหนวยงาน หรือสวน
ราชการ
• ตัดสินใจได โดยมีการคํานวณผลไดผลเสียอยางชัดเจน และ
ดําเนินการ เพื่อใหภาครัฐและประชาชนไดประโยชนสูงสุด
• บริหารจัดการและทุมเทเวลา ตลอดจนทรัพยากร เพื่อใหได
ประโยชนสูงสุดตอภารกิจของหนวยงานตามที่วางแผนไว

อาวุโส

ชํานาญงาน

ปฏิบัติงาน

เชี่ยวชาญ

ชํานาญการพิเศษ

ชํานาญการ

ปฏิบัติการ

ระดับสูง

มาตรฐานดานสมรรถนะ
ระดับตน

ลําดับ

ประเภทวิชาการ

ระดับที่คาดหวัง
ประเภท
อํานวยการ

ประเภทวิชาการ

ประเภททั่วไป

คําจํากัดความ : ความ
ตั้งใจและความพยายาม
ของขาราชการในการ
ใหบริการ เพื่อสนอง
ความตองการของ
ประชาชนตลอดจนของ
หนวยงานภาครัฐอื่นๆที่
เกี่ยวของ

ระดับที่ 1 : แสดงความเต็มใจในการใหบริการ
• ใหการบริการที่เปนมิตร สุภาพ
• ใหขอมูล ขาวสาร ที่ถูกตอง ชัดเจนแกผูรับบริการ
• แจงใหผูรับบริการทราบความคืบหนาในการดําเนินเรื่อง หรือ
ขั้นตอนงานตางๆ ที่ใหบริการอยู
• ประสานงานภายในหนวยงาน และหนวยงานอื่นที่เกี่ยวของ
เพื่อใหผูรับบริการไดรับบริการที่ตอเนื่องและรวดเร็ว
ระดับที่ 2 : แสดงสมรรถนะระดับที่ 1 และสามารถใหบริการที่ผูรับบริการ
ตองการได
• รับเปนธุระ ชวยแกปญหาหรือหาแนวทางแกไขปญหาที่เกิดขึ้นแก
ผูรับบริการอยางรวดเร็วไมบายเบี่ยง ไมแกตัว หรือปดภาระ
• ดูแลใหผูรับบริการไดรับความพึงพอใจ และนําขอขัดของใดๆ ใน
การใหบริการไปพัฒนาการใหบริการใหดียิ่งขึ้น

ปฏิบัติการ

ชํานาญการ

ชํานาญการพิเศษ

เชี่ยวชาญ

ปฏิบัติงาน

ชํานาญงาน

อาวุโส

ระดับที่ 0 : ไมแสดงสมรรถนะดานนี้ หรือแสดงอยางไมชัดเจน

ระดับสูง

3.2 การบริการที่ดี (Service
Mind)

ระดับตน

มาตรฐานดานสมรรถนะ

ลําดับ

3

4

1

2

3

4

1

1

2

ระดับที่คาดหวัง
ประเภท
อํานวยการ

ประเภททั่วไป

ระดับที่ 3 : แสดงสมรรถนะระดับที่ 2 และเต็มใจชวยแกปญหาใหกับผูบริการได
• ใหเวลาแกผูรับบริการเปนพิเศษ เพื่อชวยแกปญหาใหแกผูรับบริการ
• ใหขอมูล ขาวสาร ที่เกี่ยวของกับงานที่กําลังใหบริการอยู ซึ่งเปน
ประโยชนแกผูรับบริการแมวาผูรับบริการจะไมไดถามถึง หรือไม
ทราบมากอน
• นําเสนอวิธีการในการใหบริการที่ผูรับบริการจะไดรับประโยชน
สูงสุด
ระดับที่ 4 : แสดงสมรรถนะระดับที่ 3 และใหบริการที่เกินความคาดหวังใน
ระดับทั่วไป แมตองใชเวลาหรือความพยายามอยางมาก
• เขาใจ หรือพยายามทําความเขาใจดวยวิธีการตางๆ เพื่อใหบริการ
ไดตรงตามความตองการที่แทจริงของผูรับบริการ
• ใหคําแนะนําที่เปนประโยชนแกผูรับบริการ เพื่อตอบสนองความ
จําเปนหรือความตองการที่แทจริงของผูรับบริการ

อาวุโส

ชํานาญงาน

ปฏิบัติงาน

เชี่ยวชาญ

ชํานาญการพิเศษ

ชํานาญการ

ปฏิบัติการ

ระดับสูง

มาตรฐานดานสมรรถนะ
ระดับตน

ลําดับ

ประเภทวิชาการ

ระดับที่คาดหวัง
ประเภท
อํานวยการ

ประเภททั่วไป

ระดับที่ 5 : แสดงสมรรถนะระดับที่4 และสามารถเขาใจและใหบริการตองตาม
ความตองการที่แทจริงของผูบริการได
• คิดถึงผลประโยชนของผูรับบริการในระยะยาว และพรอมที่จะ
เปลี่ยนวิธีหรือขั้นตอนการใหบริการ เพื่อประโยชนสูงสุดของ
ผูรับบริการ
• เปนที่ปรึกษาที่มีสวนชวยในการตัดสินใจที่ผูรับบริการไววางใจ
• สามารถใหความเห็นที่แตกตางจากวิธีการ หรือขั้นตอนที่
ผูรับบริการตองการใหสอดคลองกับความจําเปน ปญหา โอกาส เพื่อ
เปนประโยชนอยางแทจริงของผูรับบริการ

อาวุโส

ชํานาญงาน

ปฏิบัติงาน

เชี่ยวชาญ

ชํานาญการพิเศษ

ชํานาญการ

ปฏิบัติการ

ระดับสูง

มาตรฐานดานสมรรถนะ
ระดับตน

ลําดับ

ประเภทวิชาการ

ระดับที่คาดหวัง
ประเภท
อํานวยการ

ประเภททั่วไป

ระดับที่ 1 :
คําจํากัดความ : ความ
สนใจใฝรู สั่งสม ความรู
ความสามารถของตนใน
การปฏิบัติหนาที่ราชการ
ดวยการศึกษา คนควา
และพัฒนาตนเองอยาง
ตอเนื่อง จนสามารถ
ประยุกตใชความรูเชิง
วิชาการและเทคโนโลยี
ตางๆ เขากับการปฏิบัติ
ราชการใหเกิดผลสัมฤทธิ์

แสดงความสนใจและติดตามความรูใหมๆ ในสาขาอาชีพของตน/ที่
เกี่ยวของ
• ศึกษาหาความรู สนใจเทคโนโลยีและองคความรูใหมๆ ในสาขา
อาชีพของตน
• พัฒนาความรูความสามารถของตนใหดียิ่งขึ้น
• ติดตามเทคโนโลยี และความรูใหมๆ อยูเสมอดวยการสืบคนขอมูล
จากแหลงตางๆ ที่จะเปนประโยชนตอการปฏิบัติราชการ

ปฏิบัติการ

ชํานาญการ

ชํานาญการพิเศษ

เชี่ยวชาญ

ปฏิบัติงาน

ชํานาญงาน

อาวุโส

ระดับที่ 0 : ไมแสดงสมรรถนะดานนี้ หรือแสดงอยางไมชัดเจน
3.3 การสั่งสมความ
เชี่ยวชาญในงานอาชีพ (
Expertise)

ระดับสูง

มาตรฐานดานสมรรถนะ
ระดับตน

ลําดับ

ประเภทวิชาการ

3

4

1

2

3

4

1

1

2

ระดับที่คาดหวัง
ประเภท
อํานวยการ

ประเภททั่วไป

ระดับที่ 2 : แสดงสมรรถนะระดับที่ 1 และมีความรูในวิชาการและเทคโนโลยี
ใหมๆ ในสาขาอาชีพของตน
• รอบรูในเทคโนโลยีหรือองคความรูใหมๆ ในสาขาอาชีพของตน
หรือที่เกี่ยวของ ซึ่งอาจมีผลกระทบตอการปฏิบัติหนาที่ราชการของ
ตน
• รับรูถึงแนวโนมวิทยาการที่ทันสมัย และเกี่ยวของกับงานของตน
อยางตอเนื่อง
ระดับที่ 3 : แสดงสมรรถนะระดับที่ 2 และสามารถนําความรู วิทยาการ หรือ
เทคโนโลยีใหมๆที่ไดศึกษามาปรับใชกับการทํางาน
• สามารถนําวิชาการ ความรู หรือเทคโนโลยีใหมๆ มาประยุกตใชใน
การปฏิบัติหนาที่ราชการได 
• สามารถแกไขปญหาที่อาจเกิดจากการนําเทคโนโลยีใหมมาใชใน
การปฏิบัติหนาที่ราชการได

อาวุโส

ชํานาญงาน

ปฏิบัติงาน

เชี่ยวชาญ

ชํานาญการพิเศษ

ชํานาญการ

ปฏิบัติการ

ระดับสูง

มาตรฐานดานสมรรถนะ
ระดับตน

ลําดับ

ประเภทวิชาการ

ระดับที่คาดหวัง
ประเภท
อํานวยการ

ประเภททั่วไป

ระดับที่ 4 : แสดงสมรรถนะระดับที่ 3 และศึกษา พัฒนาตนเองใหมีความรู และ
ความเชี่ยวชาญในงานมากขึ้นทั้งในเชิงลึกและเชิงกวางอยางตอเนื่อง
• มีความรูความเชี่ยวชาญในเรื่องที่มีลักษณะเปนสหวิทยาการ และ
สามารถนําความรูไปปรับใชไดอยางกวางขวาง
• สามารถนําความรูเชิงบูรณาการของตนไปใชในการสรางวิสัยทัศน
เพื่อการปฏิบัติงานในอนาคต
ระดับที่ 5 : แสดงสมรรถนะระดับที่ 4 และสนับสนุนการทํางานของคนใน
องคกรที่เนนความความเชี่ยวชาญในวิทยาการดานตางๆ
• สนับสนุนใหเกิดบรรยากาศแหงการพัฒนาความเชี่ยวชาญใน
องคกร ดวยการจัดสรรทรัพยากรเครื่องมือ อุปกรณที่เอื้อตอการ
พัฒนา
• บริหารจัดการใหสวนราชการนําเทคโนโลยี ความรู หรือวิทยาการ
ใหมๆ มาใชในการปฏิบัติหนาที่ราชการในงานอยางตอเนื่อง

อาวุโส

ชํานาญงาน

ปฏิบัติงาน

เชี่ยวชาญ

ชํานาญการพิเศษ

ชํานาญการ

ปฏิบัติการ

ระดับสูง

มาตรฐานดานสมรรถนะ
ระดับตน

ลําดับ

ประเภทวิชาการ

ระดับที่คาดหวัง
ประเภท
อํานวยการ

ประเภทวิชาการ

ประเภททั่วไป

คําจํากัดความ : การ
ดํารงตนและประพฤติ
ปฏิบัติอยางถูกตอง
เหมาะสมทั้งตาม
กฎหมาย คุณธรรม
จรรยาบรรณแหงวิชาชีพ
และจรรยาขาราชการ
เพื่อรักษาศักดิ์ศรีแหง
ความเปนขาราชการ

ระดับที่ 1 : มีความสุจริต
• ปฏิบัติหนาที่ดวยความสุจริต ไมเลือกปฏิบัติ ถูกตองตามกฎหมาย
และวินัยขาราชการ
• แสดงความคิดเห็นตามหลักวิชาชีพอยางสุจริต
ระดับที่ 2 : แสดงสมรรถนะระดับที่ 1 และมีสัจจะเชื่อถือได
• รักษาคําพูด มีสัจจะ และเชื่อถือได
• แสดงใหปรากฎถึงความมีจิตสํานึกในความเปนขาราชการ
ระดับที่ 3 : แสดงสมรรถนะระดับที่ 2 และยึดมั่นในหลักการ
• ยึดมั่นในหลักการ จรรยาบรรณแหงวิชาชีพ และจรรยาขาราชการ
ไมเบี่ยงเบนดวยอคติหรือผลประโยชน กลารับผิด และรับผิดชอบ
• เสียสละความสุขสวนตน เพื่อใหเกิดประโยชนแกทางราชการ

ปฏิบัติการ

ชํานาญการ

ชํานาญการพิเศษ

เชี่ยวชาญ

ปฏิบัติงาน

ชํานาญงาน

อาวุโส

ระดับที่ 0 : ไมแสดงสมรรถนะดานนี้ หรือแสดงอยางไมชัดเจน

ระดับสูง

3.4 การยึดมั่นในความ
ถูกตองชอบธรรม และ
จริยธรรม (Integrity)

ระดับตน

มาตรฐานดานสมรรถนะ

ลําดับ

3

4

1

2

3

4

1

1

2

ระดับที่คาดหวัง
ประเภท
อํานวยการ

ประเภททั่วไป

ระดับที่ 4 : แสดงสมรรถนะระดับที่ 3 และยืนหยัดเพื่อความถูกตอง
• ยืนหยัดเพื่อความถูกตองโดยมุงพิทักษผลประโยชนของทาง
ราชการ แมตกอยูในสถานการณที่อาจยากลําบาก
• กลาตัดสินใจ ปฏิบัติหนาที่ราชการดวยความถูกตอง เปนธรรม แม
อาจกอความไมพึงพอใจใหแกผูเสียประโยชน
ระดับที่ 5 : แสดงสมรรถนะระดับที่ 4 และอุทิศตนเพื่อผดุงความยุติธรรม
• ยืนหยัดพิทักษผลประโยชนและชื่อเสียงของประเทศชาติแมใน
สถานการณที่อาจเสี่ยงตอ
ความมั่นคงในตําแหนงหนาที่การงาน หรืออาจเสี่ยงภัยตอชีวิต

อาวุโส

ชํานาญงาน

ปฏิบัติงาน

เชี่ยวชาญ

ชํานาญการพิเศษ

ชํานาญการ

ปฏิบัติการ

ระดับสูง

มาตรฐานดานสมรรถนะ
ระดับตน

ลําดับ

ประเภทวิชาการ

ระดับที่คาดหวัง
ประเภท
อํานวยการ

ประเภทวิชาการ

ประเภททั่วไป

คําจํากัดความ : ความ ระดับที่ 1 :
ตั้งใจที่จะทํางานรวมกับ
ผูอื่น เปนสวนหนึ่งของทีม
หนวยงาน หรือสวน
ราชการ โดยผูปฏิบัติมี
ฐานะเปนสมาชิก ไม
จําเปนตองมีฐานะ
ระดับที่ 2 :
หัวหนาทีม รวมทั้ง
ความสามารถในการ
สรางและรักษา
สัมพันธภาพกับสมาชิก
ในทีม

ทําหนาที่ของตนในทีมใหสําเร็จ
• สนับสนุนการตัดสินใจของทีม และทํางานในสวนที่ตนไดรับ
มอบหมาย
• รายงานใหสมาชิกทราบความคืบหนาของการดําเนินงานของตน
ในทีม
• ใหขอมูล ที่เปนประโยชนตอการทํางานของทีม
แสดงสมรรถนะระดับที่ 1 และใหความรวมมือในการทํางานกับ
เพื่อนรวมงาน
• สรางสัมพันธ เขากับผูอื่นในกลุมไดดี
• ใหความรวมมือกับผูอื่นในทีมดวยดี
• กลาวถึงเพื่อนรวมงานในเชิงสรางสรรคและแสดงความเชื่อมั่นใน
ศักยภาพของเพื่อนรวมทีมทั้งตอหนาและลับหลัง

ปฏิบัติการ

ชํานาญการ

ชํานาญการพิเศษ

เชี่ยวชาญ

ปฏิบัติงาน

ชํานาญงาน

อาวุโส

ระดับที่ 0 : ไมแสดงสมรรถนะดานนี้ หรือแสดงอยางไมชัดเจน

ระดับสูง

3.5 การทํางานเปนทีม
(Teamwork)

ระดับตน

มาตรฐานดานสมรรถนะ

ลําดับ

3

4

1

2

3

4

1

1

2

ระดับที่คาดหวัง
ประเภท
อํานวยการ

ประเภททั่วไป

ระดับที่ 3 : แสดงสมรรถนะระดับที่ 2 และประสานงานความรวมมือของสมาชิก
ในทีม
• รับฟงความเห็นของสมาชิกในทีม และเต็มใจเรียนรูจากผูอื่น
• ตัดสินใจหรือวางแผนงานรวมกันในทีมจากความคิดเห็นของเพื่อน
รวมทีม
• ประสานและสงเสริมสัมพันธภาพอันดีในทีม เพื่อสนับสนุนการ
ทํางานรวมกันใหมีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น
ระดับที่ 4 : แสดงสมรรถนะระดับที่ 3 และสนับสนุนชวยเหลือเพื่อนรวมทีมคน
อื่นๆ เพื่อใหงานประสบความสําเร็จ
• ยกยอง และใหกําลังใจเพื่อนรวมทีมอยางจริงใจ
• ใหความชวยเหลือเกื้อกูลแกเพื่อนรวมทีม แมไมมีการรองขอ
• รักษามิตรภาพอันดีกับเพื่อนรวมทีม เพื่อชวยเหลือกันในวาระ
ตางๆใหงานสําเร็จ

อาวุโส

ชํานาญงาน

ปฏิบัติงาน

เชี่ยวชาญ

ชํานาญการพิเศษ

ชํานาญการ

ปฏิบัติการ

ระดับสูง

มาตรฐานดานสมรรถนะ
ระดับตน

ลําดับ

ประเภทวิชาการ

ระดับที่คาดหวัง
ประเภท
อํานวยการ

ประเภททั่วไป

ระดับที่ 5 : แสดงสมรรถนะระดับที่ 4 และสามารถนําทีมใหปฏิบัติภารกิจให
ไดผลสําเร็จ
• เสริมสรางความสามัคคีในทีม โดยไมคํานึงความชอบหรือไมชอบ
สวนตน
• คลี่คลาย หรือแกไขขอขัดแยงที่เกิดขึ้นในทีม
• ประสานสัมพันธ สรางขวัญกําลังใจของทีมเพื่อปฏิบัติภารกิจของ
สวนราชการใหบรรลุผล

อาวุโส

ชํานาญงาน

ปฏิบัติงาน

เชี่ยวชาญ

ชํานาญการพิเศษ

ชํานาญการ

ปฏิบัติการ

ระดับสูง

มาตรฐานดานสมรรถนะ
ระดับตน

ลําดับ

ประเภทวิชาการ

ระดับที่คาดหวัง

มาตรฐานดานสมรรถนะ

ลําดับ

ประเภทอํานวยการ
ระดับตน

ระดับสูง

1

2

สมรรถนะทางการบริหาร
3.6 สภาวะผูนํา (Leadership)

ระดับที่ 0 : ไมแสดงสมรรถนะดานนี้ หรือแสดงอยางไมชัดเจน

คําจํากัดความ : ความสามารถ หรือความ
ระดับที่ 1 :
ตั้งใจที่จะรับบทในการเปนผูนาํ ของกลุม
กําหนดทิศทาง เปาหมาย วิธีการทํางาน ใหทีม
ปฏิบัติงานไดอยางราบรื่น เต็มประสิทธิภาพ
และบรรลุวัตถุประสงคของสวนราชการ

ดําเนินการประชุมไดดีและคอยแจงขาวสารความเปนไปโดยตลอด
• ดําเนินการประชุมใหเปนไปตามระเบียบ วาระ วัตถุประสงค และ
เวลาตลอดจนมอบหมายงานใหแกบุคคลในกลุมได
• แจงขาวสารใหผูที่จะไดรับผลกระทบจากการตัดสินใจรับทราบอยู
เสมอ แมไมไดถูกกําหนดใหตองกระทํา
• อธิบายเหตุผลในการตัดสินใจใหผูที่เกี่ยวของทราบ

ระดับที่ 2 : แสดงสมรรถนะระดับที่ 1 และเปนผูนําในการทํางานของกลุมและ
ใชอํานาจอยางยุติธรรม
• สงเสริมและกระทําการเพื่อใหกลุมปฏิบัติหนาที่ไดอยางเต็ม
ประสิทธิภาพ
• กําหนดเปาหมาย ทิศทางที่ชัดเจน จัดกลุมงานและเลือกคนให
เหมาะกับงาน หรือกําหนดวิธีการที่จะทําใหกลุมทํางานไดดีขึ้น
• รับฟงความคิดเห็นของผูอื่น
• สรางขวัญกําลังใจในการปฏิบัติงาน
• ปฏิบัติตอสมาชิกในทีมดวยความยุติธรรม

ระดับที่คาดหวัง
ลําดับ

มาตรฐานดานสมรรถนะ

ประเภทอํานวยการ
ระดับตน

ระดับที่ 3 : แสดงสมรรถนะระดับที่ 2 และใหการดูแลและชวยเหลือทีมงาน
• เปนที่ปรึกษาและชวยเหลือทีมงาน
• ปกปองทีมงาน และชื่อเสียงของสวนราชการ
• จัดหาบุคลากร ทรัพยากร หรือขอมูลที่สําคัญมาใหทีมงาน
ระดับที่ 4 : แสดงสมรรถนะระดับที่ 3 และประพฤติตนสมกับเปนผูนํา
• กําหนดธรรมเนียมปฏิบัติประจํากลุมและประพฤติตนอยูในกรอบ
ของธรรมเนียมปฏิบัตินั้น
• ประพฤติปฏิบัติตนเปนแบบอยางที่ดี
• ยึดหลักธรรมาภิบาลในการปกครองผูใตบังคับบัญชา
ระดับที่ 5 : แสดงสมรรถนะระดับที่ 4 และนําทีมงานใหกาวไปสูพันธกิจระยะ
ยาวขององคกร
• สามารถรวมใจคนและสรางแรงบันดาลใจใหทีมงานเกิดความ
มั่นใจในการปฏิบัติภารกิจใหสําเร็จลุลวง
• เล็งเห็นการเปลี่ยนแปลงในอนาคต และมีวิสัยทัศนในการสรางกล
ยุทธเพื่อรับมือกับการเปลี่ยนแปลงนั้น

ระดับสูง

ระดับที่คาดหวัง

มาตรฐานดานสมรรถนะ

ลําดับ
3.7 วิสัยทัศน (Visioning)

ระดับที่ 0 : ไมแสดงสมรรถนะดานนี้ หรือแสดงอยางไมชัดเจน

คําจํากัดความ : ความสามารถในการกําหนด ระดับที่ 1 :
ทิศทาง ภารกิจ และเปาหมายการทํางานที่
ชัดเจนและความสามารถในการสรางความ
รวมแรงรวมใจเพื่อใหภารกิจบรรลุวัตถุประสงค ระดับที่ 2 :

รูและเขาใจวิสัยทัศนขององคกร
• รู เขาใจและสามารถอธิบายใหผูอื่นเขาใจไดวางานที่ทําอยูนั้น
เกี่ยวของหรือตอบสนองตอวิสัยทัศนของสวนราชการอยางไร
แสดงสมรรถนะระดับที่ 1 และชวยทําใหผูอื่นรูและเขาใจวิสัยทัศน
ขององคกร
• อธิบายใหผูอื่นรูและเขาใจวิสัยทัศนและเปาหมายการทํางานของ
หนวยงานภายใตภาพรวมของสวนราชการได
• แลกเปลี่ยนขอมูลรวมถึงรับฟงความคิดเห็นของผูอื่นเพื่อ
ประกอบการกําหนดวิสัยทัศน

ระดับที่ 3 : แสดงสมรรถนะระดับที่ 2 และสรางแรงจูงใจใหผูอื่นเต็มใจที่จะ
ปฏิบัติตามวิสัยทัศน
• โนมนาวใหสมาชิกในทีมเกิดความเต็มใจและกระตือรือรนที่จะ
ปฏิบัติหนาที่ราชการเพื่อตอบสนองตอวิสัยทัศน
• ใหคําปรึกษาแนะนําแกสมาชิกในทีมถึงแนวทางในการทํางานโดย
ยึดถือวิสัยทัศนและเปาหมายขององคกรเปนสําคัญ

ประเภทอํานวยการ
ระดับตน

ระดับสูง

1

2

ระดับที่คาดหวัง

มาตรฐานดานสมรรถนะ

ลําดับ

ประเภทอํานวยการ
ระดับตน

ระดับสูง

1

2

ระดับที่ 4 : แสดงสมรรถนะระดับที่ 3 และกําหนดนโยบายใหสอดคลองกับ
วิสัยทัศนของสวนราชการ
• ริเริ่มและกําหนดนโยบายใหมๆ เพื่อตอบสนองตอการนําวิสัยทัศน
ไปสูความสําเร็จ
ระดับที่ 5 : แสดงสมรรถนะระดับที่ 4 และกําหนดนโยบายใหสอดคลองกับ
วิสัยทัศนของสวนราชการ
• กําหนดวิสัยทัศน เปาหมาย และทิศทางในการปฏิบัติหนาที่ของ
สวนราชการเพื่อใหบรรลุวิสัยทัศนซึ่งสอดคลองกับวิสัยทัศน
ระดับประเทศ
• คาดการณไดวาประเทศจะไดรับผลกระทบอยางไรจากการ
เปลี่ยนแปลงทั้งภายในและภายนอก
3.8 การวางกลยุทธภาครัฐ (Strategic Orientation) ระดับที่ 0 : ไมแสดงสมรรถนะดานนี้ หรือแสดงอยางไมชัดเจน
คําจํากัดความ : ความเขาใจวิสัยทัศนและ
นโยบายภาครัฐและสามารถนํามาประยุกตใช
ในการกําหนดกลยุทธของสวนราชการได

ระดับที่ 1 : รูและเขาใจนโยบายรวมทั้งภารกิจภาครัฐ วามีความเกี่ยวโยงกับ
หนาที่ความรับผิดชอบของหนวยงานอยางไร
• เขาใจนโยบาย ภารกิจ รวมทั้งกลยุทธของภาครัฐและสวนราชการ
วาสัมพันธ เชื่อมโยงกับภารกิจของหนวยงานที่ตนดูแลรับผิดชอบ
อยางไร
• สามารถวิเคราะหปญหา อุปสรรคหรือโอกาสของหนวยงานได

ระดับที่คาดหวัง
ลําดับ

มาตรฐานดานสมรรถนะ

ประเภทอํานวยการ
ระดับตน

ระดับที่ 2 : แสดงสมรรถนะระดับที่ 1 และนําประสบการณมาประยุกตใชในการ
กําหนดกลยุทธได
• ประยุกตใชประสบการณในการกําหนดกลยุทธของหนวยงานที่ตน
ดูแลรับผิดชอบใหสอดคลองกับกลยุทธภาครัฐได
• ใชความรูความเขาใจในระบบราชการมาปรับกลยุทธใหเหมาะสม
กับสถานการณที่เปลี่ยนแปลงไปได
ระดับที่ 3 : แสดงสมรรถนะระดับที่ 2 และนําทฤษฎีหรือแนวคิดซับซอนมาใชใน
การกําหนดกลยุทธ
• ประยุกตใชทฤษฎี หรือแนวคิดซับซอน ในการคิดและพัฒนา
เปาหมายหรือกลยุทธของหนวยงานที่ตนดูแลรับผิดชอบ
• ประยุกตแนวทางปฏิบัติที่ประสบความสําเร็จ (Best Practice)
หรือผลการวิจัยตาง ๆ มากําหนดแผนงานเชิงกลยุทธในหนวยงานที่
ตนดูแลรับผิดชอบ

ระดับสูง

ระดับที่คาดหวัง
ลําดับ

มาตรฐานดานสมรรถนะ

ประเภทอํานวยการ
ระดับตน

ระดับที่ 4 : แสดงสมรรถนะระดับที่ 3 และกําหนดกลยุทธที่สอดคลองกับ
สถานการณตาง ๆ ที่เกิดขึ้น
• ประเมินและสังเคราะหสถานการณ ประเด็น หรือปญหาทาง
เศรษฐกิจ สังคม การเมืองภายในประเทศ หรือของโลกโดยมองภาพ
ในลักษณะองครวม เพื่อใชในการกําหนด กลยุทธภาครัฐหรือสวน
ราชการ
• คาดการณสถานการณในอนาคต และกําหนดกลยุทธให
สอดคลองกับสถานการณตาง ๆ ที่จะเกิดขึ้นเพื่อใหบรรลุพันธกิจ
ของสวนราชการ
ระดับที่ 5 : แสดงสมรรถนะระดับที่ 4 และบูรณาการองคความรูใหมมาใชใน
การกําหนดกลยุทธภาครัฐ
• ริเริ่ม สรางสรรค และบูรณาการองคความรูใหมในการกําหนดกล
ยุทธภาครัฐ โดยพิจารณาจากบริบทในภาพรวม
• ปรับเปลี่ยนทิศทางของกลยุทธในการพัฒนาประเทศอยางตอเนื่อง

ระดับสูง

ระดับที่คาดหวัง

มาตรฐานดานสมรรถนะ

ลําดับ
3.9 ศักยภาพเพื่อนําการปรับเปลี่ยน (Change
Leadership)
คําจํากัดความ : ความสามารถในการกระตุน
หรือผลักดันหนวยงานไปสูการปรับเปลี่ยนที่
เปนประโยชน รวมถึงการสื่อสารใหผูอื่นรับรู
เขาใจ และดําเนินการใหการปรับเปลี่ยนนั้น
เกิดขึ้นจริง

ระดับที่ 0 : ไมแสดงสมรรถนะดานนี้ หรือแสดงอยางไมชัดเจน
ระดับที่ 1 : เห็นความจําเปนของการปรับเปลี่ยน
• เห็นความจําเปนของการปรับเปลี่ยน และปรับพฤติกรรมหรือ
แผนการทํางานใหสอดคลองกับการเปลี่ยนแปลงนั้น
• เขาใจและยอมรับถึงความจําเปนของการปรับเปลี่ยน และเรียนรู
เพื่อใหสามารถปรับตัวรับการเปลี่ยนแปลงนั้นได
ระดับที่ 2 : แสดงสมรรถนะระดับที่ 1 และสามารถทําใหผูอื่นเขาใจการ
ปรับเปลี่ยนที่จะเกิดขึ้น
• ชวยเหลือใหผูอื่นเขาใจถึงความจําเปนและประโยชนของการ
เปลี่ยนแปลงนั้น
• สนับสนุนความพยายามในการปรับเปลี่ยนองคกร พรอมทั้ง
เสนอแนะวิธีการและมีสวนรวมในการปรับเปลี่ยนดังกลาว

ประเภทอํานวยการ
ระดับตน

ระดับสูง

1

2

ระดับที่คาดหวัง
ลําดับ

มาตรฐานดานสมรรถนะ

ประเภทอํานวยการ
ระดับตน

ระดับที่ 3 : แสดงสมรรถนะระดับที่ 2 และกระตุน และสรางแรงจูงใจใหผูอื่นเห็น
ความสําคัญของการปรับเปลี่ยน
• กระตุน และสรางแรงจูงใจใหผูอื่นเห็นความสําคัญของการ
ปรับเปลี่ยน เพื่อใหเกิดความรวมแรงรวมใจ
• เปรียบเทียบใหเห็นวาสิ่งที่ปฏิบัติอยูในปจจุบันกับสิ่งที่จะ
เปลี่ยนแปลงไปนั้นแตกตางกันในสาระสําคัญอยางไร
• สรางความเขาใจใหเกิดขึ้นแกผูที่ยังไมยอมรับการเปลี่ยนแปลงนั้น
ระดับที่ 4 : แสดงสมรรถนะระดับที่ 3 และวางแผนงานที่ดีเพื่อรับการปรับเปลี่ยน
ในองคกร
• วางแผนอยางเปนระบบและชี้ใหเห็นประโยชนของการปรับเปลี่ยน
• เตรียมแผน และติดตามการบริหารการเปลี่ยนแปลงอยางสม่ําเสมอ
ระดับที่ 5 : แสดงสมรรถนะระดับที่ 4 และผลักดันใหเกิดการปรับเปลี่ยนอยางมี
ประสิทธิภาพ
• ผลักดันใหการปรับเปลี่ยนสามารถดําเนินไปไดอยางราบรื่นและ
ประสบความสําเร็จ
• สรางขวัญกําลังใจ และความเชื่อมั่นในการขับเคลื่อนใหเกิดการ
ปรับเปลี่ยนอยางมีประสิทธิภาพ

ระดับสูง

ระดับที่คาดหวัง

มาตรฐานดานสมรรถนะ

ลําดับ
3.10 การควบคุมตนเอง (Self Control)
คําจํากัดความ : ความสามารถในการควบคุม
อารมณและพฤติกรรมในสถานการณที่อาจจะ
ถูกยั่วยุ หรือเผชิญหนากับความ ไมเปนมิตร
หรือตองทํางานภายใตสภาวะกดดัน รวมถึง
ความอดทนอดกลั้นเมื่ออยูในสถานการณที่กอ
ความเครียดอยางตอเนื่อง

ระดับที่ 0 : ไมแสดงสมรรถนะดานนี้ หรือแสดงอยางไมชัดเจน
ระดับที่ 1 : ไมแสดงพฤติกรรมที่ไมเหมาะสม
• ไมแสดงพฤติกรรมที่ไมสุภาพหรือไมเหมาะสมในทุกสถานการณ
ระดับที่ 2 : แสดงสมรรถนะระดับที่ 1 และควบคุมอารมณในแตละสถานการณ
ไดเปนอยางดี
• รูเทาทันอารมณของตนเองและควบคุมไดอยางเหมาะสม โดยอาจ
หลีกเลี่ยงจากสถานการณที่เสี่ยงตอการเกิดความรุนแรงขึ้น หรืออาจ
เปลี่ยนหัวขอสนทนา หรือหยุดพักชั่วคราวเพื่อสงบสติอารมณ
ระดับที่ 3 : แสดงสมรรถนะระดับที่ 2 และสามารถใชถอยทีวาจา หรือ
ปฏิบัติงานตอไปไดอยางสงบ แมจะอยูในภาวะที่ถูกยั่วยุ
• รูสึกไดถึงความรุนแรงทางอารมณในระหวางการสนทนา หรือการ
ปฏิบัติงาน เชน ความโกรธ ความผิดหวัง หรือความกดดัน แตไม
แสดงออกแมจะถูกยั่วยุ โดยยังคงสามารถปฏิบัติงานตอไปไดอยาง
สงบ
• สามารถเลือกใชวิธีการแสดงออกที่เหมาะสมเพื่อไมใหเกิดผลใน
เชิงลบทั้งตอตนเองและผูอื่น

ประเภทอํานวยการ
ระดับตน

ระดับสูง

1

2

ระดับที่คาดหวัง
ลําดับ

มาตรฐานดานสมรรถนะ

ประเภทอํานวยการ
ระดับตน

ระดับที่ 4 : แสดงสมรรถนะระดับที่ 3 และจัดการความเครียดไดอยางมี
ประสิทธิภาพ
• สามารถจัดการกับความเครียดหรือผลที่อาจเกิดขึ้นจากภาวะ
กดดันทางอารมณไดอยางมีประสิทธิภาพ
• ประยุกตใชวิธีการเฉพาะตน หรือวางแผนลวงหนาเพื่อจัดการกับ
ความเครียดและความกดดันทางอารมณที่คาดหมายไดวาจะเกิดขึ้น
• บริหารจัดการอารมณของตนไดอยางมีประสิทธิภาพเพื่อลด
ความเครียดของตนเองหรือผูรวมงาน
ระดับที่ 5 : แสดงสมรรถนะระดับที่ 4 และเอาชนะอารมณดวยความเขาใจ
• ระงับอารมณรุนแรง ดวยการพยายามทําความเขาใจและแกไขที่
ตนเหตุของปญหา รวมทั้งบริบทและปจจัยแวดลอมตางๆ
• ในสถานการณที่ตึงเครียดมากก็ยังสามารถควบคุมอารมณของ
ตนเองได รวมถึงทําใหคนอื่นๆ มีอารมณที่สงบลงได

ระดับสูง

ระดับที่คาดหวัง

มาตรฐานดานสมรรถนะ

ลําดับ
3.11 การสอนงานและการมอบหมายงาน
(Coaching and Empowering Others)
คําจํากัดความ : ความตั้งใจที่จะสงเสริมการ
เรียนรูหรือการพัฒนาผูอื่นในระยะยาวจนถึง
ระดับที่เชื่อมั่นวาจะ สามารถมอบหมายหนาที่
ความรับผิดชอบใหผูนั้นมีอิสระที่จะตัดสินใจ
ในการปฏิบัติหนาที่ราชการของตนได

ระดับที่ 0 : ไมแสดงสมรรถนะดานนี้ หรือแสดงอยางไมชัดเจน
ระดับที่ 1 : สอนงานหรือใหคําแนะนําเกี่ยวกับวิธีปฏิบัติงาน
• สอนงานดวยการใหคําแนะนําอยางละเอียด หรือดวยการสาธิตวิธี
ปฏิบัติงาน
• ชี้แนะแหลงขอมูล หรือแหลงทรัพยากรอื่นๆ เพื่อใชในการ
พัฒนาการปฏิบัติงาน
ระดับที่ 2 : แสดงสมรรถนะระดับที่ 1 และตั้งใจพัฒนาผูใตบังคับบัญชาใหมี
ศักยภาพ
• สามารถใหคําปรึกษาชี้แนะแนวทางในการพัฒนาหรือสงเสริมขอดี
และปรับปรุงขอดอยใหลดลง
• ใหโอกาสผูใตบังคับบัญชาไดแสดงศักยภาพเพื่อสรางความมั่นใจ
ในการปฏิบัติงาน

ประเภทอํานวยการ
ระดับตน

ระดับสูง

1

2

ระดับที่คาดหวัง
ลําดับ

มาตรฐานดานสมรรถนะ

ประเภทอํานวยการ
ระดับตน

ระดับที่ 3 : แสดงสมรรถนะระดับที่ 2 และวางแผนเพื่อใหโอกาส
ผูใตบังคับบัญชาแสดงความสามารถในการทํางาน
• วางแผนในการพัฒนาผูใตบังคับบัญชาทั้งในระยะสั้นและระยะยาว
• มอบหมายงานที่เหมาะสม รวมทั้งใหโอกาสผูใตบังคับบัญชาที่จะ
ไดรับการฝกอบรม หรือพัฒนาอยางสม่ําเสมอเพื่อสนับสนุนการ
เรียนรู
• มอบหมายหนาที่ความรับผิดชอบในระดับตัดสินใจให
ผูใตบังคับบัญชาเปนบางเรื่องเพื่อใหมีโอกาสริเริ่มสิ่งใหมๆ หรือ
บริหารจัดการดวยตนเอง
ระดับที่ 4 : แสดงสมรรถนะระดับที่ 3 และสามารถชวยแกไขปญหาที่เปน
อุปสรรคตอการพัฒนาศักยภาพของผูใตบังคับบัญชา
• สามารถปรับเปลี่ยนทัศนคติเดิมที่เปนปจจัยขัดขวางการพัฒนา
ศักยภาพของผูใตบังคับบัญชา
• สามารถเขาใจถึงสาเหตุแหงพฤติกรรมของแตละบุคคล เพื่อนํามา
เปนปจจัยในการพัฒนาศักยภาพของผูใตบังคับบัญชาได

ระดับสูง

ระดับที่คาดหวัง
ลําดับ

มาตรฐานดานสมรรถนะ

ประเภทอํานวยการ
ระดับตน

ระดับสูง

ระดับที่ 5 : แสดงสมรรถนะระดับที่ 4 และทําใหสวนราชการมีระบบการสอน
งานและการมอบหมายหนาที่ความรับผิดชอบ
• สราง และสนับสนุนใหมีการสอนงานและมีการมอบหมายหนาที่
ความรับผิดชอบอยางเปนระบบในสวนราชการ
• สราง และสนับสนุนใหมีวัฒนธรรมแหงการเรียนรูอยางตอเนื่องใน
สวนราชการ
กองการเจาหนาที่
กรกฎาคม 2553

คําอธิบายความรูเรื่องความสามารถที่ใชในการปฏิบัติงาน
ตําแหนงประเภทอํานวยการ
ความรูเรื่องการสํารวจดินและวางแผนการใชที่ดนิ
คําจํากัดความ: ความรูเรือ่ งการสํารวจดินและวางแผนการใชที่ดิน โดยอาจเปนความรูและความเขาใจ
ตั้งแตการสํารวจจําแนกดิน หรือ วิชาการเกษตร หรือ การวางแผนการใชที่ดิน หรือ หลักการตาง ๆ ดาน
เศรษฐศาสตร ตลอดจนสามารถกําหนดแนวทางการดําเนินงานของหนวยงานไดอยางมีประสิทธิภาพ
ระดับที่ 0: ไมแสดงความรูค วามสามารถดานนี้
ระดับที่ 1: มีวุฒิการศึกษาระดับปริญญา และสามารถนําองคความรูเ รื่องการสํารวจดินและวางแผนการ
ใชที่ดินที่ศึกษามาใชในการปฏิบัติหนาที่ราชการได
ระดับที่ 2: มีความรูความสามารถตามทีก่ ําหนดไวในระดับที่ 1 และมีความรูความเขาใจในหลักการ
แนวคิด ทฤษฎีที่เกี่ยวของกับองคความรูเรื่องการสํารวจดินและวางแผนการใชที่ดินจนสามารถถายทอดได
ระดับที่ 3: มีความรูความสามารถตามทีก่ ําหนดไวในระดับที่ 2 และมีความรูความเขาใจอยางถองแทใน
องคความรูเรือ่ งการสํารวจดินและวางแผนการใชที่ดินจนสามารถนํามาประยุกตใชใหเขากับสถานการณ
ตาง ๆ ได
ระดับที่ 4: มีความรูความสามารถตามทีก่ ําหนดไวในระดับที่ 3 และมีความเชี่ยวชาญในองคความรูเรื่อง
การสํารวจดินและวางแผนการใชที่ดินและสามารถแกไขปญหาที่ยงุ ยากซับซอน รวมทั้งใหคําปรึกษา
แนะนําได
ระดับที่ 5: มีความรูความสามารถตามทีก่ ําหนดไวในระดับที่ 4 และเปนผูเชี่ยวชาญในองคความรูเรื่องการ
สํารวจดินและวางแผนการใชที่ดินเนื่องจากการสั่งสมประสบการณและองคความรู รวมทัง้ เปนที่ปรึกษา
ระดับบริหาร หรือปฏิบัติหนาที่ราชการที่ตองตัดสินใจแกไขปญหาทางวิชาการทีย่ ากและซับซอนเปนพิเศษ

ความรูเรื่องการพัฒนาที่ดิน
คําจํากัดความ: ความรูและความเขาใจ ขอบเขตในการปฏิบัติงานดานการพัฒนาที่ดิน ตัง้ แตการศึกษา
วิเคราะห วิจัยดานการเกษตร หรือ การสงเสริม สาธิต ทดสอบ ตลอดจนสามารถถายทอดเทคโนโลยีดาน
การพัฒนาที่ดนิ เบื้องตนใหแกเกษตรกรและหมอดินอาสา หรือ การวางแผนการใชทดี่ ิน หรือ ความรูและ
ความเขาใจเรื่องการวิเคราะหวิจยั ดานวิทยาศาสตรทางดิน หรือหลักการตางๆ ดานเศรษฐศาสตร
ระดับที่ 0: ไมแสดงความรูค วามสามารถดานนี้
ระดับที่ 1: มีวุฒิการศึกษาระดับปริญญา และสามารถนําองคความรูเ รื่องการพัฒนาที่ดนิ ที่ศึกษามาใชใน
การปฏิบัติหนาที่ราชการได
ระดับที่ 2: มีความรูความสามารถตามทีก่ ําหนดไวในระดับที่ 1 และมีความรูความเขาใจในหลักการ
แนวคิด ทฤษฎีที่เกี่ยวของกับองคความรูเรื่องการพัฒนาที่ดนิ จนสามารถถายทอดได
ระดับที่ 3: มีความรูความสามารถตามทีก่ ําหนดไวในระดับที่ 2 และมีความรูความเขาใจอยางถองแทใน
องคความรูเรือ่ งการพัฒนาที่ดินจนสามารถนํามาประยุกตใชใหเขากับสถานการณตาง ๆ ได
ระดับที่ 4: มีความรูความสามารถตามทีก่ ําหนดไวในระดับที่ 3 และมีความเชี่ยวชาญในองคความรูเรื่อง
การพัฒนาที่ดนิ และสามารถแกไขปญหาทีย่ ุงยากซับซอน รวมทัง้ ใหคาํ ปรึกษาแนะนําได
ระดับที่ 5: มีความรูความสามารถตามทีก่ ําหนดไวในระดับที่ 4 และเปนผูเชี่ยวชาญในองคความรูเรื่องการ
พัฒนาที่ดินเนือ่ งจากการสัง่ สมประสบการณและองคความรู รวมทั้งเปนที่ปรึกษาระดับบริหาร หรือปฏิบัติ
หนาที่ราชการที่ตองตัดสินใจแกไขปญหาทางวิชาการทีย่ ากและซับซอนเปนพิเศษ

ความรูเรื่องการวิเคราะหวิจัยดานวิทยาศาสตรทางดิน
คําจํากัดความ: ความรูเรือ่ งการวิเคราะหวิจยั ดานวิทยาศาสตรทางดิน เพื่อสามารถศึกษา วิเคราะห วิจัย
ทดสอบ ตรวจสอบ ดิน น้ํา ปุย พืช สิง่ ปรับปรุงดิน หรือวิชาการดานการเกษตร และอื่น ๆที่เกี่ยวของ
ตลอดจนสามารถถายทอดเทคโนโลยีและใหบริการทางวิชาการแกหนวยงานที่เกี่ยวของและเกษตรกร
ระดับที่ 0: ไมแสดงความรูค วามสามารถดานนี้
ระดับที่ 1: มีวุฒิการศึกษาระดับปริญญา และสามารถนําองคความรูเ รื่องการวิเคราะหวิจัยดาน
วิทยาศาสตรทางดินที่ศึกษามาใชในการปฏิบัติหนาที่ราชการได
ระดับที่ 2: มีความรูความสามารถตามทีก่ ําหนดไวในระดับที่ 1 และมีความรูความเขาใจในหลักการ
แนวคิด ทฤษฎีที่เกี่ยวของกับองคความรูเรื่องการวิเคราะหวจิ ัยดานวิทยาศาสตรทางดินจนสามารถ
ถายทอดได
ระดับที่ 3: มีความรูความสามารถตามทีก่ ําหนดไวในระดับที่ 2 และมีความรูความเขาใจอยางถองแทใน
องคความรูเรือ่ งการวิเคราะหวิจยั ดานวิทยาศาสตรทางดินจนสามารถนํามาประยุกตใชใหเขากับ
สถานการณตา ง ๆ ได
ระดับที่ 4: มีความรูความสามารถตามทีก่ ําหนดไวในระดับที่ 3 และมีความเชี่ยวชาญในองคความรูเรื่อง
การวิเคราะหวจิ ัยดานวิทยาศาสตรทางดินและสามารถแกไขปญหาทีย่ งุ ยากซับซอน รวมทัง้ ใหคําปรึกษา
แนะนําได
ระดับที่ 5: มีความรูความสามารถตามทีก่ ําหนดไวในระดับที่ 4 และเปนผูเชี่ยวชาญในองคความรูเรื่องการ
วิเคราะหวิจยั ดานวิทยาศาสตรทางดินเนือ่ งจากการสัง่ สมประสบการณและองคความรู รวมทั้งเปนที่
ปรึกษาระดับบริหาร หรือปฏิบัติหนาที่ราชการที่ตองตัดสินใจแกไขปญหาทางวิชาการทีย่ ากและซับซอน
เปนพิเศษ

ความรูเรื่องวิศวกรรม
คําจํากัดความ: ความรูเรือ่ งดานวิศวกรรม โดยอาจเปนความรูโครงสรางพืน้ ฐาน ดานวิศวกรรมหรือ
การศึกษา วิเคราะห วิจยั เพื่อการพัฒนาที่ดนิ ทางวิศวกรรมเครื่องกลหรือการวิเคราะห วิจัย ขอมูลดานอุทก
วิทยาและอุตุวทิ ยา การชลศาสตร หรือสถาปตยกรรมและภูมิสถาปตยกรรม ตลอดจนสามารถกําหนดแนว
ทางการดําเนินงานของหนวยงานไดอยางมีประสิทธิภาพ
ระดับที่ 0: ไมแสดงความรูค วามสามารถดานนี้
ระดับที่ 1: มีวุฒิการศึกษาระดับปริญญา และสามารถนําองคความรูเ รื่องวิศวกรรมที่ศึกษามาใชในการ
ปฏิบัติหนาที่ราชการได
ระดับที่ 2: มีความรูความสามารถตามทีก่ ําหนดไวในระดับที่ 1 และมีความรูความเขาใจในหลักการ
แนวคิด ทฤษฎีที่เกี่ยวของกับองคความรูเรื่องวิศวกรรมจนสามารถถายทอดได
ระดับที่ 3: มีความรูความสามารถตามทีก่ ําหนดไวในระดับที่ 2 และมีความรูความเขาใจอยางถองแทใน
องคความรูเรือ่ งวิศวกรรมจนสามารถนํามาประยุกตใชใหเขากับสถานการณตาง ๆ ได
ระดับที่ 4: มีความรูความสามารถตามทีก่ ําหนดไวในระดับที่ 3 และมีความเชี่ยวชาญในองคความรูเรื่อง
วิศวกรรมและสามารถแกไขปญหาที่ยงุ ยากซับซอน รวมทั้งใหคําปรึกษาแนะนําได
ระดับที่ 5: มีความรูความสามารถตามทีก่ ําหนดไวในระดับที่ 4 และเปนผูเชี่ยวชาญในองคความรูเรื่อง
วิศวกรรมเนื่องจากการสัง่ สมประสบการณและองคความรู รวมทัง้ เปนที่ปรึกษาระดับบริหาร หรือปฏิบัติ
หนาที่ราชการที่ตองตัดสินใจแกไขปญหาทางวิชาการทีย่ ากและซับซอนเปนพิเศษ

ตําแหนงประเภทวิชาการ
ความรูเรื่องการสํารวจจําแนกดิน
คําจํากัดความ: ความรูเรือ่ ง การสํารวจจําแนกดิน เปนการศึกษาทรัพยากรเชิงพืน้ ที่และคุณภาพ หรือ
ศักยภาพทางดินชนิดตางๆโดยการวิเคราะห ปจจัยการกําเนิดดินและจําแนกดิน ความเหมาะสมของดิน
เพื่อการใชประโยชนทรัพยากรดินและที่ดนิ
ระดับที่ 0: ไมแสดงความรูค วามสามารถดานนี้
ระดับที่ 1: มีวุฒิการศึกษาระดับปริญญา และสามารถนําองคความรูเ รื่องการสํารวจจําแนกดินทีศ่ ึกษา
มาใชในการปฏิบัติหนาที่ราชการได
ระดับที่ 2: มีความรูความสามารถตามทีก่ ําหนดไวในระดับที่ 1 และมีความรูความเขาใจในหลักการ
แนวคิด ทฤษฎีที่เกี่ยวของกับองคความรูเรื่องการสํารวจจําแนกดินจนสามารถถายทอดได
ระดับที่ 3: มีความรูความสามารถตามทีก่ ําหนดไวในระดับที่ 2 และมีความรูความเขาใจอยางถองแทใน
องคความรูเรือ่ งการสํารวจจําแนกดินจนสามารถนํามาประยุกตใชใหเขากับสถานการณตาง ๆ ได
ระดับที่ 4: มีความรูความสามารถตามทีก่ ําหนดไวในระดับที่ 3 และมีความเชี่ยวชาญในองคความรูเรื่อง
การสํารวจจําแนกดินและสามารถแกไขปญหาที่ยงุ ยากซับซอน รวมทัง้ ใหคําปรึกษาแนะนําได
ระดับที่ 5: มีความรูความสามารถตามทีก่ ําหนดไวในระดับที่ 4 และเปนผูเชี่ยวชาญในองคความรูเรื่องการ
สํารวจจําแนกดินเนื่องจากการสั่งสมประสบการณและองคความรู รวมทั้งเปนที่ปรึกษาระดับบริหาร หรือ
ปฏิบัติหนาที่ราชการที่ตองตัดสินใจแกไขปญหาทางวิชาการทีย่ ากและซับซอนเปนพิเศษ

ความรูเรื่องวิชาการเกษตร
คําจํากัดความ: ความรูเกีย่ วกับวิชาการดานเกษตรที่สามารถนําไปใชแนะนํา ถายทอด ทดสอบ สาธิต
และวิจัย หรือ โดยการศึกษา วิเคราะหขอมูลดานการเกษตรเพื่อพัฒนาที่ดิน การประยุกตใชขอมูลจาก
ดาวเทียม หรือจากภาพถายออรโธสี และระบบสารสนเทศภูมิศาสตร เพื่อจัดทําแผนที่สภาพการใชที่ดิน
วิเคราะหและจัดทําแผนที่สภาพการใชที่ดนิ หรือการวางแผนการใชที่ดิน ตลอดจนสามารถนําผลไป
ประยุกตใชในการพัฒนาที่ดนิ ตอไป
ระดับที่ 0: ไมแสดงความรูค วามสามารถดานนี้
ระดับที่ 1: มีวุฒิการศึกษาระดับปริญญาดานวิชาการเกษตรหรือที่เกีย่ วของ และสามารถนําความรูดาน
วิชาการไปใชในการปฏิบัติราชการและแนะนําได
ระดับที่ 2: มีความรูความสามารถตามทีก่ ําหนดไวในระดับที่ 1 และมีความรูความเขาใจในหลักวิชาการ
แนวคิด การสาธิต ทดสอบ และวิจัยดานการเกษตร หรือ การจัดทําแผนที่สภาพการใชที่ดิน เพื่อนําผลงาน
ดังกลาวไปประยุกตและถายทอดได
ระดับที่ 3: มีความรูความสามารถตามทีก่ ําหนดไวในระดับที่ 2 และมีความสามารถในการศึกษา
วิเคราะห วิจยั พรอมทัง้ ประมวลผลงานวิชาการ หรือ การจัดทําแผนที่สภาพการใชที่ดิน เพื่อนําขอมูลไป
ใชในการสนับสนุน หรือประยุกตใชในการพัฒนาภาคเกษตรตอไป
ระดับที่ 4: มีความรูความสามารถตามทีก่ ําหนดไวในระดับที่ 3 และมีความเชี่ยวชาญในการวิเคราะห
องคความรูดานวิชาการในรูปของการบูรณาการ หรือ การจัดทําแผนที่สภาพการใชที่ดิน เพื่อใหไดผลงาน
ไปใชเปนแนวทางแกไขปญหาดานนโยบาย ตลอดจนใหคําชี้แนะ เพือ่ พัฒนามุมมองและองคความรูดาน
วิชาการเกษตร
ระดับที่ 5: มีความรูความสามารถตามทีก่ ําหนดไวในระดับที่ 4 และมีความเชี่ยวชาญเปนพิเศษ ในการ
วิเคราะห วิจยั งานบูรณาการวิชาการ หรือ การจัดทําแผนที่สภาพการใชที่ดิน เพื่อใหเกิดประโยชนสูงสุด
แกงานวิชาการภาคเกษตร

ความรูเรื่องการวิเคราะหวิจัยดานวิทยาศาสตรทางดิน
คําจํากัดความ: ความรูเรือ่ งการวิเคราะหวิจยั ดานวิทยาศาสตรทางดิน เพื่อสามารถศึกษา วิเคราะห วิจัย
ทดสอบ ตรวจสอบ ดิน น้ํา ปุย พืช สิง่ ปรับปรุงดิน หรือวิชาการดานการเกษตร และอื่น ๆที่เกี่ยวของ
ตลอดจนสามารถถายทอดเทคโนโลยีและใหบริการทางวิชาการแกหนวยงานที่เกี่ยวของและเกษตรกร
ระดับที่ 0: ไมแสดงความรูค วามสามารถดานนี้
ระดับที่ 1: มีวุฒิการศึกษาระดับปริญญา และสามารถนําองคความรูเ รื่องการวิเคราะหวิจัยดาน
วิทยาศาสตรทางดินที่ศึกษามาใชในการปฏิบัติหนาที่ราชการได
ระดับที่ 2: มีความรูความสามารถตามทีก่ ําหนดไวในระดับที่ 1 และมีความรูความเขาใจในหลักการ
แนวคิด ทฤษฎีที่เกี่ยวของกับองคความรูเรื่องการวิเคราะหวจิ ัยดานวิทยาศาสตรทางดินจนสามารถ
ถายทอดได
ระดับที่ 3: มีความรูความสามารถตามทีก่ ําหนดไวในระดับที่ 2 และมีความรูความเขาใจอยางถองแทใน
องคความรูเรือ่ งการวิเคราะหวิจยั ดานวิทยาศาสตรทางดินจนสามารถนํามาประยุกตใชใหเขากับ
สถานการณตา ง ๆ ได
ระดับที่ 4: มีความรูความสามารถตามทีก่ ําหนดไวในระดับที่ 3 และมีความเชี่ยวชาญในองคความรูเรื่อง
การวิเคราะหวจิ ัยดานวิทยาศาสตรทางดินและสามารถแกไขปญหาทีย่ งุ ยากซับซอน รวมทัง้ ใหคําปรึกษา
แนะนําได
ระดับที่ 5: มีความรูความสามารถตามทีก่ ําหนดไวในระดับที่ 4 และเปนผูเชี่ยวชาญในองคความรูเรื่องการ
วิเคราะหวิจยั ดานวิทยาศาสตรทางดินเนือ่ งจากการสัง่ สมประสบการณและองคความรู รวมทั้งเปนที่
ปรึกษาระดับบริหาร หรือปฏิบัติหนาที่ราชการที่ตองตัดสินใจแกไขปญหาทางวิชาการทีย่ ากและซับซอน
เปนพิเศษ

ความรูเรื่องการวิเคราะหนโยบายและการวางแผน
คําจํากัดความ: ความรูเรือ่ งการวิเคราะหขอมูล จัดทําแผนงาน และงบประมาณหรือความรูดาน
วิทยาการคอมพิวเตอร เพื่อจัดทําโครงการใหเปนไปตามนโยบายและสอดคลองกับเปาหมายที่ตั้งไว
ระดับที่ 0: ไมแสดงความรูค วามสามารถดานนี้
ระดับที่ 1: มีวุฒิการศึกษาระดับปริญญาสาขาตางๆ และสามารถวิเคราะหขอมูล และนําความรูม าใชใน
การปฏิบัติราชการได
ระดับที่ 2: มีความรูความสามารถตามทีก่ ําหนดไวในระดับที่ 1 และมีความเขาใจในหลักการ แนวคิด
และวิธีการในการจัดทําแผนงาน/โครงการ และงบประมาณ
ระดับที่ 3: มีความรูความสามารถตามทีก่ ําหนดไวในระดับที่ 2 และมีความสามารถในการวิเคราะห
ผลงาน แผนงาน/โครงการ และงบประมาณใหเกิดความเหมาะสม และสอดคลองกับนโยบาย
ระดับที่ 4: มีความรูความสามารถตามทีก่ ําหนดไวในระดับที่ 3 และมีความเชี่ยวชาญในองคความรูเรื่อง
จัดทําแผนงาน และงบประมาณ และสามารถแกไขปญหาที่ยงุ ยากซับซอน รวมทัง้ ใหคําปรึกษาแนะนําได
ระดับที่ 5: มีความรูความสามารถตามทีก่ ําหนดไวในระดับที่ 4 และเปนผูเชี่ยวชาญในองคความรูเรื่อง
จัดทําแผนงาน และงบประมาณ เนื่องจากการสั่งสมประสบการณและองคความรู รวมทัง้ เปนที่ปรึกษา
ระดับบริหาร หรือปฏิบัติหนาที่ราชการที่ตองตัดสินใจแกไขปญหาทางวิชาการทีย่ ากและซับซอนเปนพิเศษ

ความรูเรื่องเศรษฐกิจที่ดิน เศรษฐกิจและสังคมเกี่ยวกับดิน
คําจํากัดความ: ความรูเรือ่ งเศรษฐกิจทีด่ ิน เศรษฐกิจและสังคมเกีย่ วกับดิน โดยอาจเปนความรูต ั้งแตการ
สํารวจภาวะเศรษฐกิจและสังคมดานการเกษตร ระดับจังหวัด ระดับลุมน้ํา และในแตละกลุมชุดดิน เพื่อ
นํามาวิเคราะหตนทุนผลตอบแทนทางการเกษตร หรือผลกระทบดานเศรษฐศาสตรหรือสิ่งแวดลอม หรือ
เพื่อใชในการวางแผนการใชที่ดิน และ/หรือการพัฒนาทีด่ ิน
ระดับที่ 0: ไมแสดงความรูค วามสามารถดานนี้
ระดับที่ 1: มีวุฒิการศึกษาระดับปริญญา และสามารถนําองคความรูเ รื่องเศรษฐกิจที่ดิน เศรษฐกิจและ
สังคมเกี่ยวกับดินที่ศึกษามาใชในการปฏิบตั ิหนาที่ราชการได
ระดับที่ 2: มีความรูความสามารถตามทีก่ ําหนดไวในระดับที่ 1 และมีความรูความเขาใจในหลักการ
แนวคิด ทฤษฎีที่เกี่ยวของกับองคความรูเรื่องเศรษฐกิจที่ดิน เศรษฐกิจและสังคมเกีย่ วกับดินจนสามารถ
ถายทอดได
ระดับที่ 3: มีความรูความสามารถตามทีก่ ําหนดไวในระดับที่ 2 และมีความรูความเขาใจอยางถองแทใน
องคความรูเรือ่ งเศรษฐกิจทีด่ ิน เศรษฐกิจและสังคมเกีย่ วกับดินจนสามารถนํามาประยุกตใชใหเขากับ
สถานการณตา ง ๆ ได
ระดับที่ 4: มีความรูความสามารถตามทีก่ ําหนดไวในระดับที่ 3 และมีความเชี่ยวชาญในองคความรูเรื่อง
เศรษฐกิจที่ดนิ เศรษฐกิจและสังคมเกีย่ วกับดินและสามารถแกไขปญหาที่ยงุ ยากซับซอน รวมทัง้ ให
คําปรึกษาแนะนําได
ระดับที่ 5: มีความรูความสามารถตามทีก่ ําหนดไวในระดับที่ 4 และเปนผูเชี่ยวชาญในองคความรูเรื่อง
เศรษฐกิจที่ดนิ เศรษฐกิจและสังคมเกีย่ วกับดินเนื่องจากการสั่งสมประสบการณและองคความรู รวมทัง้
เปนทีป่ รึกษาระดับบริหาร หรือปฏิบัติหนาที่ราชการที่ตองตัดสินใจแกไขปญหาทางวิชาการทีย่ ากและ
ซับซอนเปนพิเศษ

ความรูเรื่องวิศวกรรมโยธา
คําจํากัดความ: ความรูเรือ่ งดานวิศวกรรมโยธา โดยอาจเปนความรูต ั้งแต การสํารวจออกแบบโครงสราง
พื้นฐานทางวิศวกรรมทุกประเภท การประมาณราคา การควบคุมการกอสรางรวมทั้งจัดทํารายละเอียด
ขอกําหนดงานกอสรางดานวิศวกรรมโยธา เพื่อใหถกู ตองตามรูปแบบและขอกําหนดของหลักวิชาชีพ
วิศวกรรม
ระดับที่ 0: ไมแสดงความรูค วามสามารถดานนี้
ระดับที่ 1: มีวุฒิการศึกษาระดับปริญญา และสามารถนําองคความรูเ รื่องวิศวกรรมโยธาที่ศึกษามาใชใน
การปฏิบัติหนาที่ราชการได
ระดับที่ 2: มีความรูความสามารถตามทีก่ ําหนดไวในระดับที่ 1 และมีความรูความเขาใจในหลักการ
แนวคิด ทฤษฎีที่เกี่ยวของกับองคความรูเรื่องวิศวกรรมโยธาจนสามารถถายทอดได
ระดับที่ 3: มีความรูความสามารถตามทีก่ ําหนดไวในระดับที่ 2 และมีความรูความเขาใจอยางถองแทใน
องคความรูเรือ่ งวิศวกรรมโยธาจนสามารถนํามาประยุกตใชใหเขากับสถานการณตาง ๆ ได
ระดับที่ 4: มีความรูความสามารถตามทีก่ ําหนดไวในระดับที่ 3 และมีความเชี่ยวชาญในองคความรูเรื่อง
วิศวกรรมโยธาและสามารถแกไขปญหาทีย่ ุงยากซับซอน รวมทัง้ ใหคาํ ปรึกษาแนะนําได
ระดับที่ 5: มีความรูความสามารถตามทีก่ ําหนดไวในระดับที่ 4 และเปนผูเชี่ยวชาญในองคความรูเรื่อง
วิศวกรรมโยธาเนื่องจากการสั่งสมประสบการณและองคความรู รวมทั้งเปนที่ปรึกษาระดับบริหาร หรือ
ปฏิบัติหนาที่ราชการที่ตองตัดสินใจแกไขปญหาทางวิชาการทีย่ ากและซับซอนเปนพิเศษ

ความรูเรื่องวิศวกรรมเครื่องกล
คําจํากัดความ: ความรูเรือ่ งดานวิศวกรรมเครื่องกล โดยอาจเปนความรูตั้งแตการศึกษา วิเคราะห วิจัย
เพื่อการพัฒนาที่ดนิ ทางวิศวกรรมเครื่องกล โดยรวบรวมขอมูลวิชาการดานวิศวกรรมและเทคโนโลยี เพื่อ
นํามาวิเคราะหแกไขปญหาและประยุกตใชในการพัฒนาที่ดนิ สํารวจ ออกแบบ กําหนดมาตรฐาน ครุภัณฑ
เครื่องจักรกลการกอสราง รวมทัง้ การทดสอบ ตรวจสอบคุณสมบัติทางวัสดุและเครื่องจักรกลที่ใชในการ
พัฒนาโครงสรางพื้นฐานใหถกู ตองตามมาตรฐาน
ระดับที่ 0: ไมแสดงความรูค วามสามารถดานนี้
ระดับที่ 1: มีวุฒิการศึกษาระดับปริญญา และสามารถนําองคความรูเ รื่องวิศวกรรมเครื่องกลที่ศึกษามา
ใชในการปฏิบตั ิหนาที่ราชการได
ระดับที่ 2: มีความรูความสามารถตามทีก่ ําหนดไวในระดับที่ 1 และมีความรูความเขาใจในหลักการ
แนวคิด ทฤษฎีที่เกี่ยวของกับองคความรูเรื่องวิศวกรรมเครื่องกลจนสามารถถายทอดได
ระดับที่ 3: มีความรูความสามารถตามทีก่ ําหนดไวในระดับที่ 2 และมีความรูความเขาใจอยางถองแทใน
องคความรูเรือ่ งวิศวกรรมเครื่องกลจนสามารถนํามาประยุกตใชใหเขากับสถานการณตาง ๆ ได
ระดับที่ 4: มีความรูความสามารถตามทีก่ ําหนดไวในระดับที่ 3 และมีความเชี่ยวชาญในองคความรูเรื่อง
วิศวกรรมเครือ่ งกลและสามารถแกไขปญหาที่ยงุ ยากซับซอน รวมทัง้ ใหคําปรึกษาแนะนําได
ระดับที่ 5: มีความรูความสามารถตามทีก่ ําหนดไวในระดับที่ 4 และเปนผูเชี่ยวชาญในองคความรูเรื่อง
วิศวกรรมเครือ่ งกลเนื่องจากการสั่งสมประสบการณและองคความรู รวมทัง้ เปนที่ปรึกษาระดับบริหาร
หรือปฏิบัติหนาที่ราชการที่ตองตัดสินใจแกไขปญหาทางวิชาการทีย่ ากและซับซอนเปนพิเศษ

ความรูเรื่องวิศวกรรมการเกษตร
คําจํากัดความ: ความรูเรือ่ งวิศวกรรมการเกษตร โดยอาจเปนความรูตั้งแตการวิเคราะห วิจยั ขอมูลดาน
อุทกวิทยาและอุตุนิยมวิทยา การชลศาสตร เพื่อนําผลไปวางแผน ออกแบบ พัฒนา ปรับปรุง แกไข หรือ
สนับสนุนการดําเนินงานพัฒนาที่ดินในรูปแบบตาง ๆ เชน การอนุรักษดินและน้าํ การควบคุมการชะลาง
พังทลายของดินและการปรับปรุงบํารุงเพือ่ เพิ่มผลผลิตทางการเกษตร
ระดับที่ 0: ไมแสดงความรูค วามสามารถดานนี้
ระดับที่ 1: มีวุฒิการศึกษาระดับปริญญา และสามารถนําองคความรูเ รื่องวิศวกรรมการเกษตรที่ศึกษามา
ใชในการปฏิบตั ิหนาที่ราชการได
ระดับที่ 2: มีความรูความสามารถตามทีก่ ําหนดไวในระดับที่ 1 และมีความรูความเขาใจในหลักการ
แนวคิด ทฤษฎีที่เกี่ยวของกับองคความรูเรื่องวิศวกรรมการเกษตรจนสามารถถายทอดได
ระดับที่ 3: มีความรูความสามารถตามทีก่ ําหนดไวในระดับที่ 2 และมีความรูความเขาใจอยางถองแทใน
องคความรูเรือ่ งวิศวกรรมการเกษตรจนสามารถนํามาประยุกตใชใหเขากับสถานการณตาง ๆ ได
ระดับที่ 4: มีความรูความสามารถตามทีก่ ําหนดไวในระดับที่ 3 และมีความเชี่ยวชาญในองคความรูเรื่อง
วิศวกรรมการเกษตรและสามารถแกไขปญหาที่ยงุ ยากซับซอน รวมทัง้ ใหคําปรึกษาแนะนําได
ระดับที่ 5: มีความรูความสามารถตามทีก่ ําหนดไวในระดับที่ 4 และเปนผูเชี่ยวชาญในองคความรูเรื่อง
วิศวกรรมการเกษตรเนื่องจากการสั่งสมประสบการณและองคความรู รวมทัง้ เปนที่ปรึกษาระดับบริหาร
หรือปฏิบัติหนาที่ราชการที่ตองตัดสินใจแกไขปญหาทางวิชาการทีย่ ากและซับซอนเปนพิเศษ

ความรูเรื่องสถาปตยกรรมและภูมิสถาปตยกรรม
คําจํากัดความ: ความรูเรือ่ งสถาปตยกรรมและภูมิสถาปตยกรรม โดยอาจเปนความรูตั้งแตการสํารวจ
การออกแบบ วางผังพัฒนาการใชพนื้ ที่ในโครงการของกรมพัฒนาที่ดิน การบริหารการจัดการงานกอสราง
เพื่อใหการพัฒนาพืน้ ที่ของกรมฯ คุมคาประโยชนใชสอยของพืน้ ที่ และบรรลุผลทางทัศนียภาพและการ
อนุรักษสภาพสิ่งแวดลอมทีด่ ี
ระดับที่ 0: ไมแสดงความรูค วามสามารถดานนี้
ระดับที่ 1: มีวุฒิการศึกษาระดับปริญญา และสามารถนําองคความรูเ รื่องสถาปตยกรรมและ
ภูมิสถาปตยกรรมที่ศึกษามาใชในการปฏิบัติหนาที่ราชการได
ระดับที่ 2: มีความรูความสามารถตามทีก่ ําหนดไวในระดับที่ 1 และมีความรูความเขาใจในหลักการ
แนวคิด ทฤษฎีที่เกี่ยวของกับองคความรูเรื่องสถาปตยกรรมและภูมิสถาปตยกรรมจนสามารถถายทอดได
ระดับที่ 3: มีความรูความสามารถตามทีก่ ําหนดไวในระดับที่ 2 และมีความรูความเขาใจอยางถองแทใน
องคความรูเรือ่ งสถาปตยกรรมและภูมิสถาปตยกรรมจนสามารถนํามาประยุกตใชใหเขากับสถานการณ
ตาง ๆ ได
ระดับที่ 4: มีความรูความสามารถตามทีก่ ําหนดไวในระดับที่ 3 และมีความเชี่ยวชาญในองคความรูเรื่อง
สถาปตยกรรมและภูมิสถาปตยกรรมและสามารถแกไขปญหาทีย่ ุงยากซับซอน รวมทั้งใหคําปรึกษาแนะนํา
ได
ระดับที่ 5: มีความรูความสามารถตามทีก่ ําหนดไวในระดับที่ 4 และเปนผูเชี่ยวชาญในองคความรูเรื่อง
สถาปตยกรรมและภูมิสถาปตยกรรมเนื่องจากการสัง่ สมประสบการณและองคความรู รวมทัง้ เปนที่ปรึกษา
ระดับบริหาร หรือปฏิบัติหนาที่ราชการที่ตองตัดสินใจแกไขปญหาทางวิชาการทีย่ ากและซับซอนเปนพิเศษ

ตําแหนงประเภททั่วไป
ความรูเรื่องการพัฒนาที่ดิน
คําจํากัดความ: ความรูและความเขาใจ ขอบเขตในการปฏิบัติงานดานการพัฒนาที่ดิน รวมทั้งสามารถ
ถายทอดเทคโนโลยีดานการพัฒนาที่ดินเบือ้ งตนใหแกเกษตรกรและหมอดินอาสา หรือ ความรูและความ
เขาใจขอบเขตในการปฏิบัติงานการวิเคราะหดินเบื้องตน เชน การทดสอบ ตรวจสอบ ดิน น้ํา พืช สิง่
ปรับปรุงดิน
ระดับที่ 0: ไมแสดงความรูค วามสามารถดานนี้
ระดับที่ 1: มีความรูเรื่องการพัฒนาที่ดนิ พื้นฐานในการปฏิบัติหนาที่ราชการ
ระดับที่ 2: มีความรูความสามารถตามทีก่ ําหนดไวในระดับที่ 1 และมีความรูเรื่องการพัฒนาที่ดนิ และมี
ประสบการณหรือความชํานาญงานในองคความรูดังกลาว
ระดับที่ 3: มีความรูความสามารถตามทีก่ ําหนดไวในระดับที่ 2 และมีความรูเรื่องการพัฒนาที่ดนิ และมี
ประสบการณหรือความชํานาญงานในระดับสูงในองคความรูดังกลาว
ระดับที่ 4: มีความรูความสามารถตามทีก่ ําหนดไวในระดับที่ 3 และมีความรูเรื่องการพัฒนาที่ดนิ และมี
ประสบการณหรือความชํานาญงานในระดับสูงมากหรือไดรับการยอมรับในระดับชาติ

ความรูเรื่องการสํารวจพื้นที่และการเขียนแบบกอสราง
คําจํากัดความ: ความรูและความเขาใจขอบเขตในการปฏิบัติงาน ดานการสํารวจพื้นที่และการเขียนแบบ
กอสราง รวมทั้งสามารถประมาณราคางาน และจัดทํารายการวัสดุกอสรางอาคารและสิ่งกอสรางตางๆ
ระดับที่ 0: ไมแสดงความรูค วามสามารถดานนี้
ระดับที่ 1: มีความรูเรื่องการสํารวจพืน้ ที่และการเขียนแบบกอสรางในการปฏิบัติหนาที่ราชการ
ระดับที่ 2: มีความรูความสามารถตามทีก่ ําหนดไวในระดับที่ 1 และมีความรูเรื่องการสํารวจพืน้ ที่และการ
เขียนแบบกอสรางและมีประสบการณหรือความชํานาญงานในองคความรูดังกลาว
ระดับที่ 3: มีความรูความสามารถตามทีก่ ําหนดไวในระดับที่ 2 และมีความรูเรื่องการสํารวจพืน้ ที่และการ
เขียนแบบกอสรางและมีประสบการณหรือความชํานาญงานในระดับสูงในองคความรูดังกลาว
ระดับที่ 4: มีความรูความสามารถตามทีก่ ําหนดไวในระดับที่ 3 และมีความรูเรื่องการสํารวจพืน้ ที่และการ
เขียนแบบกอสรางและมีประสบการณหรือความชํานาญงานในระดับสูงมากหรือไดรับการยอมรับใน
ระดับชาติ

คําอธิบายความรูเรื่องกฎหมายและกฎระเบียบราชการ
ความรูเรื่องกฎหมายที่เกี่ยวกับการบริหารราชการแผนดิน
คําจํากัดความ: ความรูเรื่องกฎหมายตลอดจนระเบียบตาง ๆ เกี่ยวกับการบริหารราชการแผนดิน เชน พ.ร.บ.
ขอมูลขาวสารของราชการ พ.ศ.2550 พ.ร.บ.ระเบียบบริหารราชการแผนดิน พ.ศ.2535 พ.ร.บ.ระเบียบขาราชการ
พลเรือน พ.ศ.2551 พ.ร.บ.วิธปี ฏิบัติราชการทางปกครอง พ.ศ.2539 พ.ร.ก.วาดวยการมอบอํานาจ พ.ศ.2550
กฎระเบียบขอบังคับและมติครม.อื่น ๆ ที่เกี่ยวของ
ระดับที่ 0: ไมแสดงความรูความสามารถดานนี้
ระดับที่ 1: มีความรูความเขาใจกฎหมาย หรือระเบียบตาง ๆ เชน พ.ร.บ.ขอมูลขาวสารของราชการ พ.ศ.2550
พ.ร.บ.ระเบียบบริหารราชการแผนดิน พ.ศ.2535 พ.ร.บ.ระเบียบขาราชการพลเรือน พ.ศ.2551 พ.ร.บ.วิธปี ฏิบัติ
ราชการทางปกครอง พ.ศ.2539 พ.ร.ก.วาดวยการมอบอํานาจ พ.ศ.2550 กฎระเบียบขอบังคับและมติครม.อื่น ๆ ที่
เกี่ยวของ
ระดับที่ 2: มีความรูความสามารถตามที่กําหนดไวในระดับที่ 1 และสามารถหาคําตอบในทางกฎหมายหรือ
ระเบียบตาง ๆ เชน พ.ร.บ.ขอมูลขาวสารของราชการ พ.ศ.2550 พ.ร.บ.ระเบียบบริหารราชการแผนดิน พ.ศ.2535
พ.ร.บ.ระเบียบขาราชการพลเรือน พ.ศ.2551 พ.ร.บ.วิธีปฏิบตั ิราชการทางปกครอง พ.ศ.2539 พ.ร.ก.วาดวยการ
มอบอํานาจ พ.ศ.2550 กฎระเบียบขอบังคับและมติครม.อื่น ๆ ที่เกี่ยวของ
ระดับที่ 3: มีความรูความสามารถตามที่กําหนดไวในระดับที่ 2 และสามารถนําไปประยุกตเพื่อแกปญหาในทาง
กฎหมายหรือระเบียบตาง ๆ เชน พ.ร.บ.ขอมูลขาวสารของราชการ พ.ศ.2550 พ.ร.บ.ระเบียบบริหารราชการ
แผนดิน พ.ศ.2535 พ.ร.บ.ระเบียบขาราชการพลเรือน พ.ศ.2551 พ.ร.บ.วิธปี ฏิบัติราชการทางปกครอง พ.ศ.2539
พ.ร.ก.วาดวยการมอบอํานาจ พ.ศ.2550 กฎระเบียบขอบังคับและมติครม.อื่น ๆ ที่เกี่ยวของ หรือตอบคําถามขอ
สงสัยในการปฏิบัติหนาที่ราชการใหแกหนวยงานหรือบุคคลที่เกี่ยวของได
ระดับที่ 4: มีความรูความสามารถตามที่กําหนดไวในระดับที่ 3 และมีความรูความเขาใจกฎหมายหรือระเบียบ
ตาง ๆ เชน พ.ร.บ.ขอมูลขาวสารของราชการ พ.ศ.2550 พ.ร.บ.ระเบียบบริหารราชการแผนดิน พ.ศ.2535 พ.ร.บ.
ระเบียบขาราชการพลเรือน พ.ศ.2551 พ.ร.บ.วิธีปฏิบัติราชการทางปกครอง พ.ศ.2539 พ.ร.ก.วาดวยการมอบ
อํานาจ พ.ศ.2550 กฎระเบียบขอบังคับและมติครม.อื่น ๆ ที่เกี่ยวของ รวมทั้งสามารถแนะนํา หรือใหคําปรึกษาใน
ภาพรวมได
ระดับที่ 5: มีความรูความสามารถตามที่กําหนดไวในระดับที่ 4 และมีความเชี่ยวชาญทางกฎหมายหรือระเบียบ
ตาง ๆ เชน พ.ร.บ.ขอมูลขาวสารของราชการ พ.ศ.2550 พ.ร.บ.ระเบียบบริหารราชการแผนดิน พ.ศ.2535 พ.ร.บ.
ระเบียบขาราชการพลเรือน พ.ศ.2551 พ.ร.บ.วิธีปฏิบัติราชการทางปกครอง พ.ศ.2539 พ.ร.ก.วาดวยการมอบ
อํานาจ พ.ศ.2550 กฎระเบียบขอบังคับและมติครม.อื่น ๆ ที่เกี่ยวของ จนสามารถใหคําแนะนําปรึกษา วิเคราะห
เหตุผลและแกไขปญหาไดอยางมีประสิทธิภาพ

ความรูเรื่องกฎหมายที่เกี่ยวของในการปฏิบัติงานพัฒนาที่ดิน
คําจํากัดความ: ความรูเรื่องกฎหมายตลอดจนระเบียบตาง ๆ เกี่ยวกับการปฏิบัติงานพัฒนาที่ดิน เชน พ.ร.บ.
พัฒนาที่ดิน พ.ศ.2551 กฎระเบียบขอบังคับและมติครม.อื่น ๆ ที่เกี่ยวของ
ระดับที่ 0: ไมแสดงความรูความสามารถดานนี้
ระดับที่ 1: มีความรูความเขาใจกฎหมาย หรือระเบียบตาง ๆ เชน พ.ร.บ.พัฒนาที่ดิน พ.ศ.2551 กฎระเบียบ
ขอบังคับและมติครม.อื่น ๆ ที่เกี่ยวของ
ระดับที่ 2: มีความรูความสามารถตามที่กําหนดไวในระดับที่ 1 และสามารถหาคําตอบในทางกฎหมายหรือ
ระเบียบตาง ๆ เชน พ.ร.บ.พัฒนาที่ดิน พ.ศ.2551 กฎระเบียบขอบังคับและมติครม.อื่น ๆ ที่เกี่ยวของ
ระดับที่ 3: มีความรูความสามารถตามที่กําหนดไวในระดับที่ 2 และสามารถนําไปประยุกตเพื่อแกปญหาในทาง
กฎหมายหรือระเบียบตาง ๆ เชน พ.ร.บ.พัฒนาที่ดิน พ.ศ.2551 กฎระเบียบขอบังคับและมติครม.อื่น ๆ ที่เกี่ยวของ
หรือตอบคําถามขอสงสัยในการปฏิบัติหนาที่ราชการใหแกหนวยงานหรือบุคคลที่เกี่ยวของได
ระดับที่ 4: มีความรูความสามารถตามที่กําหนดไวในระดับที่ 3 และมีความรูความเขาใจกฎหมายหรือระเบียบ
ตาง ๆ เชน พ.ร.บ.พัฒนาที่ดิน พ.ศ.2551 กฎระเบียบขอบังคับและมติครม.อื่น ๆ ที่เกี่ยวของ รวมทั้งสามารถ
แนะนํา หรือใหคําปรึกษาในภาพรวมได
ระดับที่ 5: มีความรูความสามารถตามที่กําหนดไวในระดับที่ 4 และมีความเชี่ยวชาญทางกฎหมายหรือระเบียบ
ตาง ๆ เชน พ.ร.บ.พัฒนาที่ดิน พ.ศ.2551 กฎระเบียบขอบังคับและมติครม.อื่น ๆ ที่เกี่ยวของ จนสามารถให
คําแนะนําปรึกษา วิเคราะหเหตุผลและแกไขปญหาไดอยางมีประสิทธิภาพ

ความรูเรื่องกฎหมายที่เกี่ยวกับงานวิศวกรรม
คําจํากัดความ: ความรูเรื่องกฎหมายตลอดจนระเบียบตาง ๆ เกี่ยวกับงานสถาปตยกรรม เชน พ.ร.บ.วิศวกร
พ.ศ.2552 พ.ร.บ.ควบคุมอาคาร พ.ศ.2522 กฎระเบียบขอบังคับและมติครม.อื่น ๆ ที่เกี่ยวของ
ระดับที่ 0: ไมแสดงความรูความสามารถดานนี้
ระดับที่ 1: มีความรูความเขาใจกฎหมาย หรือระเบียบตาง ๆ เชน พ.ร.บ.วิศวกร พ.ศ.2552 พ.ร.บ.ควบคุมอาคาร
พ.ศ.2522 กฎระเบียบขอบังคับและมติครม.อื่น ๆ ที่เกี่ยวของ
ระดับที่ 2: มีความรูความสามารถตามที่กําหนดไวในระดับที่ 1 และสามารถหาคําตอบในทางกฎหมายหรือ
ระเบียบตาง ๆ เชน พ.ร.บ.วิศวกร พ.ศ.2552 พ.ร.บ.ควบคุมอาคาร พ.ศ.2522 กฎระเบียบขอบังคับและมติครม.อื่น
ๆ ที่เกี่ยวของ
ระดับที่ 3: มีความรูความสามารถตามที่กําหนดไวในระดับที่ 2 และสามารถนําไปประยุกตเพื่อแกปญหาในทาง
กฎหมายหรือระเบียบตาง ๆ เชน พ.ร.บ.วิศวกร พ.ศ.2552 พ.ร.บ.ควบคุมอาคาร พ.ศ.2522 กฎระเบียบขอบังคับ
และมติครม.อืน่ ๆ ที่เกี่ยวของ หรือตอบคําถามขอสงสัยในการปฏิบัติหนาที่ราชการใหแกหนวยงานหรือบุคคลที่
เกี่ยวของได
ระดับที่ 4: มีความรูความสามารถตามที่กําหนดไวในระดับที่ 3 และมีความรูความเขาใจกฎหมายหรือระเบียบ
ตาง ๆ เชน พ.ร.บ.วิศวกร พ.ศ.2552 พ.ร.บ.ควบคุมอาคาร พ.ศ.2522 กฎระเบียบขอบังคับและมติครม.อื่น ๆ ที่
เกี่ยวของ รวมทั้งสามารถแนะนํา หรือใหคําปรึกษาในภาพรวมได
ระดับที่ 5: มีความรูความสามารถตามที่กําหนดไวในระดับที่ 4 และมีความเชี่ยวชาญทางกฎหมายหรือระเบียบ
ตาง ๆ เชน พ.ร.บ.วิศวกร พ.ศ.2552 พ.ร.บ.ควบคุมอาคาร พ.ศ.2522 กฎระเบียบขอบังคับและมติครม.อื่น ๆ ที่
เกี่ยวของ จนสามารถใหคําแนะนําปรึกษา วิเคราะหเหตุผลและแกไขปญหาไดอยางมีประสิทธิภาพ

ความรูเรื่องกฎหมายที่เกี่ยวกับงานสถาปตยกรรม
คําจํากัดความ: ความรูเรื่องกฎหมายตลอดจนระเบียบตาง ๆ เกี่ยวกับงานสถาปตยกรรม เชน พ.ร.บ.สถาปนิก
พ.ศ.2543 พ.ร.บ.ควบคุมอาคาร พ.ศ.2522 กฎระเบียบขอบังคับและมติครม.อื่น ๆ ที่เกี่ยวของ
ระดับที่ 0: ไมแสดงความรูความสามารถดานนี้
ระดับที่ 1: มีความรูความเขาใจกฎหมาย หรือระเบียบตาง ๆ เชน พ.ร.บ.สถาปนิก พ.ศ.2543 พ.ร.บ.ควบคุม
อาคาร พ.ศ.2522 กฎระเบียบขอบังคับและมติครม.อื่น ๆ ที่เกี่ยวของ
ระดับที่ 2: มีความรูความสามารถตามที่กําหนดไวในระดับที่ 1 และสามารถหาคําตอบในทางกฎหมายหรือ
ระเบียบตาง ๆ เชน พ.ร.บ.สถาปนิก พ.ศ.2543 พ.ร.บ.ควบคุมอาคาร พ.ศ.2522 กฎระเบียบขอบังคับและมติครม.
อื่น ๆ ที่เกี่ยวของ
ระดับที่ 3: มีความรูความสามารถตามที่กําหนดไวในระดับที่ 2 และสามารถนําไปประยุกตเพื่อแกปญหาในทาง
กฎหมายหรือระเบียบตาง ๆ เชน พ.ร.บ.สถาปนิก พ.ศ.2543 พ.ร.บ.ควบคุมอาคาร พ.ศ.2522 กฎระเบียบขอบังคับ
และมติครม.อืน่ ๆ ที่เกี่ยวของ หรือตอบคําถามขอสงสัยในการปฏิบัติหนาที่ราชการใหแกหนวยงานหรือบุคคลที่
เกี่ยวของได
ระดับที่ 4: มีความรูความสามารถตามที่กําหนดไวในระดับที่ 3 และมีความรูความเขาใจกฎหมายหรือระเบียบ
ตาง ๆ เชน พ.ร.บ.สถาปนิก พ.ศ.2543 พ.ร.บ.ควบคุมอาคาร พ.ศ.2522 กฎระเบียบขอบังคับและมติครม.อื่น ๆ ที่
เกี่ยวของ รวมทั้งสามารถแนะนํา หรือใหคําปรึกษาในภาพรวมได
ระดับที่ 5: มีความรูความสามารถตามที่กําหนดไวในระดับที่ 4 และมีความเชี่ยวชาญทางกฎหมายหรือระเบียบ
ตาง ๆ เชน พ.ร.บ.สถาปนิก พ.ศ.2543 พ.ร.บ.ควบคุมอาคาร พ.ศ.2522 กฎระเบียบขอบังคับและมติครม.อื่น ๆ ที่
เกี่ยวของ จนสามารถใหคําแนะนําปรึกษา วิเคราะหเหตุผลและแกไขปญหาไดอยางมีประสิทธิภาพ

พจนานุกรมสมรรถนะเฉพาะตามลักษณะงานที่ปฏิบัติ
ที่จําเปนสําหรับตําแหนง
การคิดวิเคราะห (Analytical Thinking)
คําจํากัดความ: การทําความเขาใจและวิเคราะหสถานการณ ประเด็นปญหา แนวคิดโดยการแยกแยะประเด็นออกเปน
สวนยอยๆ หรือทีละขั้นตอน รวมถึงการจัดหมวดหมูอยางเปนระบบระเบียบเปรียบเทียบแงมุมตางๆ สามารถลําดับ
ความสําคัญ ชวงเวลา เหตุและผล ที่มาที่ไปของกรณีตางๆได
ระดับที่ 0
ไมแสดงสมรรถนะดานนี้ หรือแสดงอยางไมชัดเจน
ระดับที่ 1

ดําเนินการประชุมไดดีและคอยแจงขาวสารความเปนไปโดยตลอด

ระดับที่ 2

• แยกแยะปญหาออกเปนรายการอยางงายๆไดโดยไมเรียงลําดับความสําคัญ
• วางแผนงานโดยแตกประเด็นปญหาออกเปนสวนๆ หรือเปนกิจกรรมตางๆ ได
แสดงสมรรถนะระดับที่ 1 และเปนผูนําในการทํางานของกลุมและใชอํานาจอยางยุติธรรม

ระดับที่ 3

• ระบุเหตุและผล ในแตละสถานการณตางๆ ได
• ระบุขอดีขอเสียของประเด็นตางๆได
• วางแผนงานโดยจัดเรียงงาน หรือกิจกรรมตางๆตามลําดับความสําคัญหรือความเรงดวนได
แสดงสมรรถนะระดับที่ 2 และใหการดูแลและชวยเหลือทีมงาน

ระดับที่ 4

• เชื่อมโยงเหตุปจจัยที่ซับซอนของแตละสถานการณ หรือเหตุการณ
• วางแผนงานโดยกําหนดกิจกรรม ขั้นตอนการดําเนินงานตางๆ ที่มีผูเกี่ยวของหลายฝายไดอยางมี
ประสิทธิภาพ และสามารถคาดการณเกี่ยวกับปญหา หรืออุปสรรคที่อาจเกิดขึ้นได
แสดงสมรรถนะระดับที่ 3 และประพฤติตนสมกับเปนผูนํา

ระดับที่ 5

• เขาใจประเด็นปญหาในระดับที่สามารถแยกแยะเหตุปจจัยเชื่อมโยงซับซอนในรายละเอียด
และสามารถวิเคราะหความสัมพันธของปญหากับสถานการณหนึ่งๆ ได
• วางแผนงานที่ซับซอนโดยกําหนดกิจกรรม ขั้นตอนการดําเนินงานตางๆที่มีหนวยงานหรือ
ผูเกี่ยวของหลายฝาย รวมถึงคาดการณปญหา อุปสรรค และวางแนวทางการปองกันแกไขไว
ลวงหนา
แสดงสมรรถนะระดับที่ 4 และนําทีมงานใหกาวไปสูพันธกิจระยะยาวขององคกร
• ใชเทคนิคการวิเคราะหที่เหมาะสมในการแยกแยะประเด็นปญหาที่ซับซอนเปนสวนๆ
• ใชเทคนิคการวิเคราะหหลากหลายรูปแบบเพื่อหาทางเลือก ในการแกปญหา รวมถึงพิจารณา
ขอดีขอเสียของทางเลือกแตละทาง
• วางแผนงานที่ซับซอนโดยกําหนดกิจกรรม ขั้นตอนการดําเนินงานตางๆ ที่มีหนวยงานหรือ
ผูเกี่ยวของหลายฝาย คาดการณปญหา อุปสรรค แนวทางการปองกันแกไข รวมทั้งเสนอแนะ
ทางเลือกและขอดีขอเสียไวให

การมองภาพองครวม (Conceptual Thinking)
คําจํากัดความ: การคิดในเชิงสังเคราะห มองภาพองครวม โดยการจับประเด็น สรุปรูปแบบเชื่อมโยงหรือ
ประยุกตแนวทางจากสถานการณ ขอมูล หรือทัศนะตาง ๆ จนไดเปนกรอบความคิดหรือแนวคิดใหม
ระดับที่ 0 ไมแสดงสมรรถนะดานนี้ หรือแสดงอยางไมชัดเจน
ระดับที่ 1

ใชกฎพื้นฐานทั่วไป

ระดับที่ 2

• ใชกฎพื้นฐาน หลักเกณฑ หรือสามัญสํานึกในการระบุประเด็นปญหา หรือแกปญหา
ในงาน
แสดงสมรรถนะระดับที่ 1 และประยุกตใชประสบการณ

ระดับที่ 3

• ระบุถึงความเชื่อมโยงของขอมูล แนวโนม และความไมครบถวนของขอมูลได
• ประยุกตใชประสบการณในการระบุประเด็นปญหาหรือแกปญหาในงานได
แสดงสมรรถนะระดับที่ 2 และประยุกตทฤษฎีหรือแนวคิดซับซอน

ระดับที่ 4

• ประยุกตใชทฤษฎี แนวคิดทีซ่ ับซอน หรือแนวโนมในอดีตในการระบุหรือแกปญหา
ตามสถานการณ แมในบางกรณี แนวคิดทีน่ ํามาใชกับสถานการณอาจไมมีสิ่งบง
บอกถึงความเกี่ยวของเชื่อมโยงกันเลยก็ตาม
แสดงสมรรถนะระดับที่ 3 และอธิบายขอมูล หรือสถานการณที่มีความยุงยากซับซอนให
เขาใจไดงาย

ระดับที่ 5

• สามารถอธิบายความคิด หรือสถานการณที่ซับซอนใหงา ยและสามารถเขาใจได
สามารถสังเคราะหขอมูล สรุปแนวคิด ทฤษฎี องคความรู ที่ซับซอนใหเขาใจได
โดยงายและเปนประโยชนตองาน
แสดงสมรรถนะระดับที่ 4 และคิดริเริ่ม สรางสรรคองคความรูใหม
• ริเริ่ม สรางสรรค ประดิษฐคิดคน รวมถึงสามารถนําเสนอรูปแบบ วิธีการหรือองค
ความรูใหมซึ่งอาจไมเคยปรากฏมากอน

การใสใจและพัฒนาผูอื่น (Caring Others)
คําจํากัดความ: ความใสใจและตั้งใจที่จะสงเสริม ปรับปรุงและพัฒนาใหผูอื่นมีศักยภาพ หรือ มีสุขภาวะทั้งทางปญญา
รางกาย จิตใจ และทัศนคติที่ดีอยางยั่งยืนเกินกวากรอบของการปฏิบัติหนาที่
ระดับที่ 0
ไมแสดงสมรรถนะดานนี้ หรือแสดงอยางไมชัดเจน
ระดับที่ 1

ใสใจและใหความสําคัญในการสงเสริมและพัฒนาผูอื่น

ระดับที่ 2

• สนับสนุนใหผูอื่นพัฒนาศักยภาพหรือสุขภาวะทั้งทางปญญา รางกาย จิตใจที่ดี
• แสดงความเชื่อมั่นวาผูอื่นมีศักยภาพที่จะพัฒนาตนเองใหดียิ่งขึ้นได
แสดงสมรรถนะระดับที่ 1 และสอนหรือใหคําแนะนําเพื่อพัฒนาใหผูอื่นมีศักยภาพหรือมี
สุขภาวะทั้งทางปญญา รางกาย จิตใจหรือทัศนคติที่ดี

ระดับที่ 3

• สาธิต หรือใหคําแนะนําเกี่ยวกับการปฏิบัติตน เพื่อพัฒนาศักยภาพ สุขภาวะหรือทัศนคติที่ดี
อยางยั่งยืน
• มุงมั่นที่จะสนับสนุน โดยชี้แนะแหลงขอมูล หรือทรัพยากรที่จําเปนตอการพัฒนาของผูอื่น
แสดงสมรรถนะระดับที่ 2 และใสใจในการใหเหตุผลประกอบการแนะนํา หรือมีสวน
สนับสนุนในการพัฒนาผูอื่น

ระดับที่ 4

• ใหแนวทางพรอมทั้งอธิบายเหตุผลประกอบ เพื่อใหผูอื่นมั่นใจวาสามารถพัฒนาศักยภาพสุข
ภาวะหรือทัศนคติที่ดีอยางยั่งยืนได
• สงเสริมใหมีการแลกเปลี่ยนการเรียนรูหรือประสบการณ เพื่อใหผูอื่นมีโอกาสไดถายทอดและ
เรียนรูวิธีการพัฒนาศักยภาพหรือเสริมสรางสุขภาวะหรือทัศนคติที่ดีอยางยั่งยืน
• สนับสนุนดวยอุปกรณ เครื่องมือ หรือวิธีการในภาคปฏิบัติเพื่อใหผูอื่นมั่นใจวาตนสามารถพัฒนา
ศักยภาพ สุขภาวะหรือทัศนคติที่ดีอยางยั่งยืนและมีประสิทธิภาพสูงสุดได
แสดงสมรรถนะระดับที่ 3 และอธิบายขอมูล หรือสถานการณที่มีความยุงยากซับซอนใหเขาใจไดงาย

ระดับที่ 5

• สามารถอธิบายความคิด หรือสถานการณที่ซับซอนใหงายและสามารถเขาใจได
• สามารถสังเคราะหขอมูล สรุปแนวคิด ทฤษฎี องคความรู ที่ซับซอนใหเขาใจไดโดยงายและ
เปนประโยชนตองาน
แสดงสมรรถนะระดับที่ 4 และติดตามและใหคําติชมเพื่อสงเสริมการพัฒนาอยางตอเนื่อง
• พยายามทําความเขาใจปญหาหรือความตองการที่แทจริงของผูอื่น เพื่อใหสามารถจัดทํา
แนวทางในการพัฒนาศักยภาพ สุขภาวะ หรือทัศนคติที่ดีอยางยั่งยืนได
• คนควา สรางสรรควิธีการใหมๆ ในการพัฒนาศักยภาพ สุขภาวะหรือทัศนคติที่ดี ซึ่งตรงกับ
ปญหาหรือความตองการที่แทจริงของผูอื่น

การสั่งการตามอํานาจหนาที่ (Holding People Accountable)
คําจํากัดความ: การกํากับดูแลใหผูอื่นปฏิบัติตามมาตรฐาน กฎ ระเบียบ ขอบังคับ โดยอาศัยอํานาจตามกฎหมาย หรือตาม
ตําแหนงหนาที่ การกํากับดูแลนี้ หมายรวมถึงการออกคําสั่งโดยปกติทั่วไปจนถึงการใชอํานาจตามกฎหมายกับผูฝาฝน
ระดับที่ 0
ไมแสดงสมรรถนะดานนี้ หรือแสดงอยางไมชัดเจน
ระดับที่ 1

สั่งใหกระทําการใด ๆ ตามมาตรฐาน กฎ ระเบียบ ขอบังคับ

ระดับที่ 2

• สั่งใหกระทําการใด ๆ ตามมาตรฐาน กฎ ระเบียบ ขอบังคับ
• มอบหมายงานในรายละเอียดบางสวนใหผูอื่นดําเนินการแทนได เพื่อใหตนเองปฏิบัติงาน
ตามตําแหนงหนาที่ไดมากขึ้น
แสดงสมรรถนะระดับที่ 1 และกําหนดขอบเขตขอจํากัดในการกระทําการใด ๆ

ระดับที่ 3

• ปฏิเสธคําขอของผูอื่น ที่ไมสมเหตุสมผลหรือไมเปนไปตามมาตรฐาน กฎ ระเบียบ ขอบังคับ
• กําหนดลักษณะเชิงพฤติกรรมหรือแนวทางปฏิบัติหนาที่ราชการไวเปนมาตรฐาน
• สรางเงื่อนไขเพื่อใหผูอื่นปฏิบัติตามกฎหมายหรือระเบียบ
แสดงสมรรถนะระดับที่ 2 และสั่งใหปรับมาตรฐาน หรือปรับปรุงการปฏิบัติงานใหดีข้นึ

ระดับที่ 4

• กําหนดมาตรฐานในการปฏิบัติงาน ใหแตกตาง หรือสูงขึ้น
• สั่งใหปรับปรุงการปฏิบัติงานใหเปนไปตามมาตรฐาน กฎ ระเบียบ ขอบังคับ
แสดงสมรรถนะระดับที่ 3 และติดตามควบคุมใหปฏิบัติตามมาตรฐาน กฎ ระเบียบขอบังคับ

ระดับที่ 5

• ติดตาม ควบคุม ตรวจสอบหนวยงานภายใตการกํากับดูแลใหปฏิบัติตามมาตรฐาน
กฎระเบียบ ขอบังคับ
• เตือนใหทราบลวงหนาอยางชัดเจนถึงผลที่จะเกิดขึ้นจากการไมปฏิบัติตามมาตรฐาน
กฎระเบียบ ขอบังคับ
แสดงสมรรถนะระดับที่ 4 และดําเนินการในกรณีที่มีการปฏิบัติไมเปนไปตามมาตรฐาน หรือขัดตอ
กฎหมาย กฎ ระเบียบ ขอบังคับ
• ใชวิธีเผชิญหนาอยางเปดเผยตรงไปตรงมาในกรณีที่มีปญหา หรือมีการปฏิบัติที่ไมเปนไป
ตามมาตรฐาน หรือขัดตอกฎหมาย กฎ ระเบียบ ขอบังคับ
• ดําเนินการใหเปนไปตามกฎหมายอยางเครงครัด กรณีที่มีการปฏิบัติไมเปนไปตามมาตรฐาน
หรือขัดตอกฎหมาย กฎ ระเบียบ ขอบังคับ

การสืบเสาะหาขอมูล (Information Seeking)
คําจํากัดความ: ความใฝรูเชิงลึกที่จะแสวงหาขอมูลเกี่ยวกับสถานการณ ภูมิหลัง ประวัติความเปนมา
ประเด็นปญหา หรือเรื่องราวตางๆ ที่เกี่ยวของหรือจะเปนประโยชนในการปฏิบัติงาน
ระดับที่ 0 ไมแสดงสมรรถนะดานนี้ หรือแสดงอยางไมชัดเจน
ระดับที่ 1

หาขอมูลในเบือ้ งตน

ระดับที่ 2

• ใชขอมูลที่มีอยู หรือหาจากแหลงขอมูลทีม่ ีอยูแลว
• ถามผูท ี่เกีย่ วของโดยตรงเพือ่ ใหไดขอมูล
แสดงสมรรถนะระดับที่ 1 และสืบเสาะคนหาขอมูล

ระดับที่ 3

• สืบเสาะคนหาขอมูลดวยวิธกี ารที่มากกวาเพียงการตัง้ คําถามพืน้ ฐาน
• สืบเสาะคนหาขอมูลจากผูทใี่ กลชิดกับเหตุการณหรือเรื่องราวมากที่สุด
แสดงสมรรถนะระดับที่ 2 และแสวงหาขอมูลเชิงลึกขึน้

ระดับที่ 4

• ตั้งคําถามเชิงลึกในประเด็นที่เกีย่ วของอยางตอเนื่องจนไดที่มาของสถานการณ
เหตุการณ
ประเด็นปญหา หรือคนพบโอกาสทีจ่ ะเปนประโยชนตอการปฏิบัติงานตอไป
• แสวงหาขอมูลดวยการสอบถามจากผูรูอนื่ เพิม่ เติม ที่ไมไดมีหนาที่เกีย่ วของโดยตรง
ในเรื่องนัน้
แสดงสมรรถนะระดับที่ 3 และสืบคนขอมูลอยางเปนระบบ

ระดับที่ 5

• วางแผนเก็บขอมูลอยางเปนระบบ ในชวงเวลาที่กําหนด
• สืบคนขอมูลจากแหลงขอมูลที่แตกตางจากกรณีปกติธรรมดาโดยทัว่ ไป
• ดําเนินการวิจยั หรือมอบหมายใหผูอื่นเก็บขอมูลจากหนังสือพิมพ นิตยสาร ระบบ
สืบคนโดยอาศัยเทคโนโลยีสารสนเทศ ตลอดจนแหลงขอมูลอื่นๆ เพือ่ ประกอบการ
ทําวิจัย
แสดงสมรรถนะระดับที่ 4 และวางระบบการสืบคน เพื่อหาขอมูลอยางตอเนื่อง
• วางระบบการสืบคน รวมทัง้ การมอบหมายใหผูอื่นสืบคนขอมูล เพื่อใหไดขอมูลที่ทนั
เหตุการณอยางตอเนื่อง

ความเขาใจขอแตกตางทางวัฒนธรรม (Cultural Sensitivity)
คําจํากัดความ: การรับรูถึงขอแตกตางทางวัฒนธรรม และสามารถประยุกตความเขาใจ เพื่อสรางสัมพันธภาพระหวางกันได
ระดับที่ 0
ไมแสดงสมรรถนะดานนี้ หรือแสดงอยางไมชัดเจน
ระดับที่ 1

เห็นคุณคาของวัฒนธรรมไทยและใหความสนใจวัฒนธรรมของผูอื่น

ระดับที่ 2

• ภาคภูมิใจในวัฒนธรรมของไทย ขณะที่เห็นคุณคาและสนใจที่จะเรียนรูวัฒนธรรมของผูอื่น
• ยอมรับความตางทางวัฒนธรรม และไมดูถูกวัฒนธรรมอื่นวาดอยกวา
• ปรับเปลี่ยนพฤติกรรมใหสอดคลองกับบริบททางวัฒนธรรมที่เปลี่ยนไป
แสดงสมรรถนะระดับที่ 1 และเขาใจ รวมทั้งปรับตัวใหสอดคลองกับวัฒนธรรมใหม

ระดับที่ 3

• เขาใจมารยาท กาลเทศะ ตลอดจนธรรมเนียมปฏิบัติของวัฒนธรรมที่แตกตาง และพยายาม
ปรับตัวใหสอดคลอง
• สื่อสารดวยวิธีการ เนื้อหา และถอยคําที่เหมาะสมกับวัฒนธรรมของผูอื่น
แสดงสมรรถนะระดับที่ 2 และเขาใจในวัฒนธรรมตางๆ อยางลึกซึ้ง รวมทั้งแสดงออก
ไดอยางเหมาะสมกับสถานการณ

ระดับที่ 4

• เขาใจบริบท และนัยสําคัญของวัฒนธรรมตางๆ
• เขาใจรากฐานทางวัฒนธรรมที่แตกตางอันจะทําใหเขาใจวิธีคิดของผูอื่น
• ไมตัดสินผูอื่นจากความแตกตางทางวัฒนธรรม แตตองพยายามทําความเขาใจ เพื่อใหสามารถ
ทํางานรวมกันได
แสดงสมรรถนะระดับที่ 3 และสรางการยอมรับในความแตกตางทางวัฒนธรรม

ระดับที่ 5

• สรางการยอมรับในหมูผูคนตางวัฒนธรรม เพื่อสัมพันธไมตรีอันดี
• ริเริม่ และสนับสนุนการทํางานรวมกัน เพื่อสรางสัมพันธภาพระหวางประเทศ หรือระหวาง
วัฒนธรรมที่ตางกัน
แสดงสมรรถนะระดับที่ 4 และปรับทาที รวมทั้งวิธีการทํางานใหสอดคลองกับบริบท
ทางวัฒนธรรม
• หาทางระงับขอพิพาทระหวางวัฒนธรรมที่แตกตาง โดยพยายามประสานและประนีประนอมดวย
ความเขาใจในแตละวัฒนธรรมอยางลึกซึ้ง
• ปรับเปลี่ยนกลยุทธ ทาที ใหเหมาะสมสอดคลองกับวัฒนธรรมที่แตกตาง เพื่อประสานประโยชน
ระหวางประเทศหรือระหวางวัฒนธรรมที่ตางกัน

ความเขาใจผูอื่น (Interpersonal Understanding)
คําจํากัดความ: ความสามารถในการรับฟงและเขาใจความหมายตรง ความหมายแฝง ความคิด ตลอดจน
สภาวะทางอารมณของผูที่ตดิ ตอดวย
ระดับที่ 0 ไมแสดงสมรรถนะดานนี้ หรือแสดงอยางไมชัดเจน
ระดับที่ 1

เขาใจความหมายที่ผูอื่นตองการสื่อสาร

ระดับที่ 2

• เขาใจความหมายที่ผูอื่นตองการสื่อสาร สามารถจับใจความ สรุปเนื้อหาเรื่องราวได
ถูกตอง
แสดงสมรรถนะระดับที่ 1 และเขาใจอารมณความรูสึกและคําพูด

ระดับที่ 3

• เขาใจทัง้ ความหมายและนัยเชิงอารมณ จากการสังเกต สีหนา ทาทาง หรือน้าํ เสียง
ของผูที่ติดตอดวย
แสดงสมรรถนะระดับที่ 2 และเขาใจความหมายแฝงในกิริยา ทาทาง คําพูด หรือ น้ําเสียง

ระดับที่ 4

• เขาใจความหมายที่ไมไดแสดงออกอยางชัดเจนในกิริยา ทาทาง คําพูด หรือน้าํ เสียง
• เขาใจความคิด ความกังวล หรือความรูสึกของผูอื่น แมจะแสดงออกเพียงเล็กนอย
• สามารถระบุลกั ษณะนิสยั หรือจุดเดนอยางใดอยางหนึง่ ของผูที่ติดตอดวยได
แสดงสมรรถนะระดับที่ 3 และเขาใจการสื่อสารทั้งที่เปนคําพูด และความหมายแฝงในการ
สื่อสารกับผูอื่นได

ระดับที่ 5

• เขาใจนัยของพฤติกรรม อารมณ และความรูสึกของผูอื่น
• ใชความเขาใจนั้นใหเปนประโยชนในการผูกมิตร ทําความรูจัก หรือติดตอ
ประสานงาน
แสดงสมรรถนะระดับที่ 4 และเขาใจสาเหตุของพฤติกรรมผูอื่น
• เขาใจถึงสาเหตุของพฤติกรรม หรือปญหา ตลอดจนที่มาของแรงจูงใจระยะยาวทีท่ ํา
ใหเกิดพฤติกรรมของผูอื่น
• เขาใจพฤติกรรมของผูอื่น จนสามารถบอกถึงจุดออน จุดแข็ง และลักษณะนิสัยของผู
นั้นไดอยางถูกตอง

ความเขาใจองคกรและระบบราชการ (Organizational Awareness)
คําจํากัดความ: ความสามารถในการเขาใจความสัมพันธเชิงอํานาจตามกฎหมาย และอํานาจที่ไมเปน
ทางการ ในองคกรของตนและองคกรอื่นที่เกี่ยวของเพื่อประโยชนในการปฏิบัติหนาทีใ่ หบรรลุเปาหมาย รวมทั้ง
ความสามารถที่จะคาดการณไดวานโยบายภาครัฐ แนวโนมทางการเมือง เศรษฐกิจ สังคม เทคโนโลยี
ตลอดจนเหตุการณ ที่จะเกิดขึ้น จะมีผลตอองคกรอยางไร
ระดับที่ 0 ไมแสดงสมรรถนะดานนี้ หรือแสดงอยางไมชัดเจน
ระดับที่ 1

เขาใจโครงสรางองคกร

ระดับที่ 2

• เขาใจโครงสรางองคกร สายการบังคับบัญชา กฎ ระเบียบ นโยบาย และขั้นตอนการ
ปฏิบัติงานเพือ่ ประโยชนในการปฏิบัติหนาที่ราชการไดอยางถูกตอง
แสดงสมรรถนะระดับที่ 1 และเขาใจความสัมพันธเชิงอํานาจที่ไมเปนทางการ

ระดับที่ 3

• เขาใจสัมพันธภาพอยางไมเปนทางการระหวางบุคคลในองคกร รับรูวาผูใดมีอํานาจ
ตัดสินใจหรือผูใดมีอิทธิพลตอการตัดสินใจในระดับตางๆ และนําความเขาใจนี้มาใช
ประโยชนโดยมุงผลสัมฤทธิข์ ององคกรเปนสําคัญ
แสดงสมรรถนะระดับที่ 2 และเขาใจวัฒนธรรมองคกร

ระดับที่ 4

• เขาใจประเพณีปฏิบัติ คานิยม และวัฒนธรรมของแตละองคกรที่เกี่ยวของ รวมทัง้
เขาใจวิธกี ารสือ่ สารใหมีประสิทธิภาพ เพื่อประโยชนในการปฏิบัติหนาที่ราชการ
• เขาใจขอจํากัดขององคกร รูว าสิง่ ใดอาจกระทําไดหรือไมอาจกระทําใหบรรลุผลได
แสดงสมรรถนะระดับที่ 3 และเขาใจความสัมพันธของผูม ีบทบาทสําคัญในองคกร

ระดับที่ 5

• รับรูถึงความสัมพันธเชิงอํานาจของผูมีบทบาทสําคัญในองคกร เพื่อประโยชนในการ
ผลักดันภารกิจตามหนาที่รบั ผิดชอบใหเกิดประสิทธิผล
แสดงสมรรถนะระดับที่ 4 และเขาใจสาเหตุพื้นฐานของพฤติกรรมองคกร
• เขาใจสาเหตุพื้นฐานของพฤติกรรมองคกรในหนวยงานของตนและของภาครัฐ
โดยรวมตลอดจนปญหา และโอกาสที่มีอยู และนําความเขาใจนี้มาขับเคลื่อนการ
ปฏิบัติงานในสวนที่ตนดูแลรับผิดชอบอยูอยางเปนระบบ
• เขาใจประเด็นปญหาทางการเมือง เศรษฐกิจ สังคม ทั้งภายในและภายนอกประเทศ
ที่มีผลกระทบตอนโยบายภาครัฐและภารกิจขององคกร เพื่อแปลงวิกฤติเปนโอกาส
กําหนดจุดยืนและทาทีตามภารกิจในหนาที่ไดอยางสอดคลองเหมาะสมโดยมุง
ประโยชนของชาติเปนสําคัญ

การดําเนินการเชิงรุก (Proactive ness)
คําจํากัดความ: การเล็งเห็นปญหาหรือโอกาสพรอมทั้งจัดการเชิงรุกกับปญหานั้นโดยอาจไมมีใครรองขอ และอยางไมยอทอ
หรือใชโอกาสนั้นใหเกิดประโยชนตองาน ตลอดจนการคิดริเริ่มสรางสรรคใหมๆ เกี่ยวกับงานดวย เพื่อแกปญหา ปองกันปญหา
หรือสรางโอกาสดวย
ระดับที่ 0
ไมแสดงสมรรถนะดานนี้ หรือแสดงอยางไมชัดเจน
ระดับที่ 1

เห็นปญหาหรือโอกาสระยะสั้นและลงมือดําเนินการ

ระดับที่ 2

• เล็งเห็นปญหา อุปสรรค และหาวิธีแกไขโดยไมรอชา
• เล็งเห็นโอกาสและไมรีรอที่จะนําโอกาสนั้นมาใชประโยชนในงาน
แสดงสมรรถนะระดับที่ 1 และจัดการปญหาเฉพาะหนาหรือเหตุวิกฤติ

ระดับที่ 3

• ลงมือทันทีเมื่อเกิดปญหาเฉพาะหนาหรือในเวลาวิกฤติ โดยอาจไมมีใครรองขอ และไมยอทอ
• แกไขปญหาอยางเรงดวน ในขณะที่คนสวนใหญจะวิเคราะหสถานการณและรอใหปญหา
คลี่คลายไปเอง
แสดงสมรรถนะระดับที่ 2 และเตรียมการลวงหนา เพื่อสรางโอกาส หรือหลีกเลี่ยง
ปญหาระยะสั้น

ระดับที่ 4

• คาดการณและเตรียมการลวงหนาเพื่อสรางโอกาส หรือหลีกเลี่ยงปญหาที่อาจเกิดขึ้นไดในระยะ
สั้น
• ทดลองใชวิธีการที่แปลกใหมในการแกไขปญหาหรือสรางสรรคสิ่งใหมใหเกิดขึ้นใน
วงราชการ
แสดงสมรรถนะระดับที่ 3 และเตรียมการลวงหนา เพื่อสรางโอกาส หรือหลีกเลี่ยงปญหาที่อาจเกิดขึ้นใน
ระยะปานกลาง

ระดับที่ 5

• คาดการณและเตรียมการลวงหนาเพื่อสรางโอกาส หรือหลีกเลี่ยงปญหาที่อาจเกิดขึ้นไดในระยะ
ปานกลาง
• คิดนอกกรอบเพื่อหาวิธีการที่แปลกใหมและสรางสรรคในการแกไขปญหาที่คาดวาจะเกิดขึ้นใน
อนาคต
แสดงสมรรถนะระดับที่ 4 และเตรียมการลวงหนา เพื่อสรางโอกาส หรือหลีกเลี่ยงปญหาที่อาจเกิดขึ้นใน
ระยะยาว
• คาดการณและเตรียมการลวงหนาเพื่อสรางโอกาส หรือหลีกเลี่ยงปญหาที่อาจเกิดขึ้นไดใน
อนาคต
• สรางบรรยากาศของการคิดริเริ่มใหเกิดขึ้นในหนวยงานและกระตุนใหเพื่อนรวมงานเสนอ
ความคิดใหมๆในการทํางาน เพื่อแกปญหาหรือสรางโอกาสในระยะยาวผลกระทบตอนโยบาย
ภาครัฐและภารกิจขององคกร เพื่อแปลงวิกฤติเปนโอกาส กําหนดจุดยืน และทาทีตามภารกิจใน
หนาที่ไดอยางสอดคลองเหมาะสมโดยมุงประโยชนของชาติเปนสําคัญ

ความยืดหยุนผอนปรน (Flexibility)
คําจํากัดความ: ความสามารถในการปรับตัว และปฏิบัติงานไดอยางมีประสิทธิภาพในสถานการณและกลุม
คนทีห่ ลากหลาย หมายความรวมถึงการยอมรับความเห็นที่แตกตาง และปรับเปลี่ยนวิธกี ารเมื่อสถานการณ
เปลี่ยนไป
ระดับที่ 0 ไมแสดงสมรรถนะดานนี้ หรือแสดงอยางไมชัดเจน
ระดับที่ 1

มีความคลองตัวในการปฏิบัติงาน

ระดับที่ 2

• ปรับตัวเขากับสภาพการทํางานที่ยากลําบาก หรือไมเอื้ออํานวยตอการปฏิบัติงาน
แสดงสมรรถนะระดับที่ 1 และยอมรับความจําเปนที่จะตองปรับเปลี่ยน

ระดับที่ 3

• ยอมรับและเขาใจความเห็นของผูอื่น
• เต็มใจที่จะเปลี่ยนความคิด ทัศนคติ เมื่อไดรับขอมูลใหม
แสดงสมรรถนะระดับที่ 2 และมีวิจารณญาณในการปรับใชกฎระเบียบ

ระดับที่ 4

• มีวิจารณญาณในการปรับใชกฎระเบียบใหเหมาะสมกับสถานการณ เพื่อผลสําเร็จ
ของงานและวัตถุประสงคของหนวยงาน
แสดงสมรรถนะระดับที่ 3 และปรับเปลี่ยนวิธีการดําเนินงาน

ระดับที่ 5

• ปรับเปลี่ยนวิธกี ารปฏิบัติงาน ใหเขากับสถานการณ หรือบุคคลแตยังคงเปาหมาย
เดิมไว
• ปรับขั้นตอนการทํางาน เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพของหนวยงาน
แสดงสมรรถนะระดับที่ 4 และปรับเปลี่ยนแผนกลยุทธ
• ปรับแผนงาน เปาหมาย หรือโครงการ เพือ่ ใหเหมาะสมกับสถานการณเฉพาะหนา
ปรับเปลี่ยนโครงสราง หรือกระบวนงาน เปนการเฉพาะกาล เพื่อใหรับกับ
สถานการณเฉพาะหนา

