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หลกัเกณฑ์และวิธีประเมินผลการปฏิบัติราชการของบุคลากรสายวิชาการ 
 
กำหนดร้อยละของผลการปฏิบัติราชการของบุคลากรสายวิชาการ 
โดยแบ่งสัดส่วน ดังตารางดังต่อไปนี้ 

 
สัดส่วนภาระงาน 

สัดส่วนด้านผลสัมฤทธิ์ของงาน สัดส่วนด้านพฤติกรรมการปฏิบัติราชการ 
70 30 

             หมายเหตุ : ผู้ประเมินและผู้รับการประเมินจะต้องจัดทำข้อตกลงร่วมกันตามแบบที่กำหนด 
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ประเมินผลการปฏิบัติราชการ ได้แก่ 

 

ลำดับที่ ผู้ประเมิน ผู้รับการประเมิน 
1 อธิการบดี รองอธิการบดี ผู้ช่วยอธิการบดี 
  คณบดี ผู้อำนวยการ สถาบัน สำนัก ศูนย์ หรือ 

  หัวหน้าหน่วยงานที่เรียกชื่ออย่างอ่ืนที่มีฐานะ 
  เทียบเท่า และผู้อำนวยการสำนักงานอธิการบดี 

2 รองอธิการบดีที่ได้รับมอบหมาย ผู้อำนวยการกอง หัวหน้าหน่วยงาน หรือที่
เรียกชื่ออย่างอ่ืนที่มีฐานะเทียบเท่า 

3 คณบดี ผู้อำนวยการ สถาบัน สำนัก 
ศูนย์ หรือหัวหน้าหน่วยงานที่เรียกชื่อ
อย่างอ่ืนที่มีฐานะเทียบเท่า 

รองคณบดี รองผู้อำนวยการ สถาบัน สำนัก ศูนย์ 
หรือที่เรียกชื่ออย่างอ่ืนที่มีฐานะเทียบเท่า 

  ผู้ช่วยคณบดี หัวหน้าภาควิชา หรือท่ีเรียกชื่อ        
อย่างอ่ืนที่มีฐานะเทียบเท่า 

  หัวหน้าสำนักงานเลขานุการคณะ หรือที่เรียกชื่อ
อย่างอ่ืนที่มีฐานะเทียบเท่าหัวหน้าสำนักงาน
เลขานุการคณะ 

4 หัวหน้าภาควิชา หรือท่ีเรียกชื่ออย่างอ่ืน      
ที่มีฐานะเทียบเท่า 

ข้าราชการในสังกัด 

5 ผู้อำนวยการสำนักงานอธิการบดี หรือท่ี
เรียกชื่ออย่างอ่ืนที่มีฐานะเทียบเท่า 

ข้าราชการในสังกัด 

6 ผู้อำนวยการกอง หัวหน้าสำนักงาน
เลขานุการคณะ หรือหัวหน้าหน่วยงาน     
ที่เรียกชื่ออย่างอ่ืนที่มีฐานะเทียบเท่า 

หัวหน้างานในสังกัด 

7 หัวหน้างาน หรือท่ีเรียกชื่ออย่างอ่ืนที่มี
ฐานะเทียบเท่า 

ข้าราชการในสังกัด 

8 บุคคลที่ได้รับมอบหมายจากผู้ประเมิน
ตามลำดับที่ 1 – 7 แล้วแต่กรณ ี

ข้าราชการที่ได้รับมอบหมายให้ประเมิน 

 
ทั้งนี ้หากผู้ประเมินมอบอำนาจให้ผู้บุคคลตามลำดับที ่8 เป็นผู้ประเมินแทน ต้องทำหลักฐาน 

เป็นคำสั่งมอบอำนาจให้ประเมินผลการปฏิบัติราชการแทนดังกล่าว 
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ข้อตกลงสัดส่วนภาระงาน 

ภาระงานรวม 5 ด้าน ไม่น้อยกว่า 35 ชั่วโมง/สัปดาห์ 

  

ภาระงาน 5 ด้าน สัดส่วนร้อยละ 
ชั่วโมงต่อ
สัปดาห์ 

1. ภาระงานสอน + พัฒนาวิชาการ 30 10.5 

   1.1 ภาระงานสอน ตั้งแต่ 3 - 6 ชั่วโมง/สัปดาห์ 10   

   1.2 ภาระงานสอน มากกว่า 6 ชั่วโมง - 9 ชัว่โมง/สัปดาห์ 20   

   1.3 ภาระงานสอน มากกว่า 9 ชั่วโมง/สัปดาห์ 30   

2. ภาระงานวิจัย 30 10.5 

3. ภาระงานบริการวิชาการ 30 10.5 

4. ภาระงานทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม 5 1.75 

5. ภาระงานบริหารและการจัดการ 5 1.75 
 

  หมายเหตุ :  ก. บุคลากรสายวิชาการต้องมีภาระงาน 5 ด้าน ไม่น้อยกว่า 35 ชั่วโมงต่อสัปดาห์  
                  ข. ภาระงานตามข้อ 1 - 3 สามารถปรับสัดส่วนร้อยละแต่ละข้อได้ โดยต้องสอดคล้อง 
                     กับความต้องการของคณะ  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



เกณฑ์เกณฑ์ภารภาระงานบุคลาะงานบุคลากรสายวิชากรสายวิชาการการ  
มหาวิทยาลัยนเรศวรมหาวิทยาลัยนเรศวร  

 

รายการ เกณฑ์ภาระงานสอน/ชั่วโมง 
1.  งานวิชาการ (การจัดการเรียนการสอน)  
1.1 การสอนระดับปริญญาตรี 
 1.1.1 วิชาบรรยาย (การสอน/ควบคุมห้องสอบ) 3 ชั่วโมงภาระงาน/ชั่วโมงปฏบิัติ 
 1.1.2 วิชาปฏิบัติ  การควบคุม Senior  
             Project  (การสอน/ควบคุมห้องสอบ) 

2 ชั่วโมงภาระงาน/ชั่วโมงปฏบิัติ 

 1.1.3 ผู้จัดการรายวิชา (T.M.) 1 ชั่วโมงภาระงาน/รายวิชา/สัปดาห์ 
 1.1.4 ผู้ช่วยสอน (T.A.) 1.5 ชั่วโมงภาระงาน/ชั่วโมงปฏิบัติ 
 1.1.5 ผู้ประสานงาน 0.5 ชั่วโมงภาระงาน/รายวิชา/สัปดาห์ 
 1.1.6 การสอนเชิงปฏิบัติการวิชาชีพ  
     

คณะที่มีการจัดการเรียนการสอนเกิน 4 ปี  
ใช้หลักเกณฑ์เทียบเท่าปริญญาโท 

 1.1.7 การควบคุมโครงงาน  ที่ปรึกษาโครงงาน   
            การศึกษาอิสระ  วิทยานิพนธ์ระดับ 
            ปริญญาตรี  สหกิจศึกษา  การบูรณาการ  
            การเรียนกับการทำงาน (WiL) 

 
 
 
 

           - ประธานกรรมการ  ที่ปรึกษา   1 ชั่วโมงภาระงาน/สัปดาห์/เรื่อง 
           - รองประธานกรรมการ  ที่ปรึกษาร่วม 0.5 ชั่วโมงภาระงาน/สัปดาห์/เรื่อง 
     1.1.8 การสอบโครงงาน  การศึกษาอิสระ  
             วิทยานิพนธ์ระดับปริญญาตรี สหกิจศึกษา             
             การบูรณาการการเรียนกับการทำงาน (WiL)              

3 ชั่วโมงภาระงาน/สัปดาห์/เรื่อง 
 

 1.1.9 การปฐมนิเทศ  การนิเทศ  การปัจฉิมนิเทศ 
             ฝึกงาน  การสอน 

1 ชั่วโมงภาระงาน/1 ชั่วโมงปฏิบัติ 
ทั้งนี้ไม่เกิน 6 ชั่วโมงภาระงาน/วัน 

     1.1.10 สอบ Senior Project 6 ชั่วโมงภาระงาน/เรื่อง 
     1.1.11 ประธานหลักสูตร 10 ชั่วโมงภาระงาน/สัปดาห์ 

หมายเหตุ : 1) ข้อ 1.1.1-1.1.2 ได้รับภาระงานเพ่ิมกรณีการสอนห้องใหญ่ที่ไม่มี T.A. ตามเกณฑ์ ดังนี้ 
           1.1 การสอนนิสิต  51 – 100 เพ่ิมตัวคูณภาระงานเป็น 1.2 
       1.2 การสอนนิสิต 101 – 280 เพ่ิมตัวคูณภาระงานเป็น 1.4  
       1.3 การสอนนิสิต 281 ขึ้นไป เพ่ิมตัวคูณภาระงานเป็น 1.6 
               2) หน้าที่ผู้ช่วยสอน (T.A.) มีดังนี้ 
                   2.1 ควบคุมนิสิตในขณะที่มีการเรียนการสอน 
                   2.2 ทบทวนความรู้แก่นิสิต 
                   2.3 ตรวจรายงาน ข้อสอบ และปฏิบัติงานวิชาการอ่ืน ตามที่ผู้สอนมอบหมาย 



รายการ เกณฑ์ภาระงานสอน/ชั่วโมง 
1.2 การสอนโรงเรียนมัธยมสาธิต ใช้เกณฑ์ภาระงานเทียบเท่าปริญญาตรี 
หมายเหตุ : 1) การสอนของอาจารย์ พนักงานสายวิชาการ กำหนดเกณฑ์ภาระงานขั้นต่ำ  
                   30 ชั่วโมงภาระงาน/สัปดาห์ 
               2) การสอนของอาจารย์ พนักงานสายวิชาการ โรงเรียนมัธยมสาธิต กำหนดเกณฑ์ภาระงาน 
                   ขั้นต่ำ 45 ชั่วโมงภาระงาน/สัปดาห์ 
               3) กรณีท่ีไม่เป็นตามเกณฑ์ ฯ ให้คณะ/หน่วยงานขออนุมัติมหาวิทยาลัยเป็นกรณีไป 
               4) กรณีการจัดการเรียนการสอนในหลักสูตรนานาชาติ ให้ได้เกณฑ์ภาระงานเป็น 1.5 เท่า 
1.3 การสอนระดับปริญญาโท  หลักสูตรประกาศนียบัตรบัณฑิตชั้นสูง  ปริญญาเอก 

1.3.1 การสอนบรรยาย (การสอน/ควบคุมห้องสอบ) 5 ชั่วโมงภาระงาน/ชั่วโมงปฏบิัติ 
 1.3.2 การสอนปฏิบัติ (การสอน/ควบคุมห้องสอบ) 3 ชั่วโมงภาระงาน/ชั่วโมงปฏบิัติ 
 1.3.3 การควบคุมวิทยานิพนธ์            3 ชั่วโมงภาระงาน/เรื่อง/สัปดาห์ 
 1.3.4 การควบคุม I.S. 1.5 ชั่วโมงภาระงาน/เรื่อง/สัปดาห์ 
 1.3.5 ผู้จัดการรายวิชา (T.M.) 1 ชั่วโมงภาระงาน/สัปดาห์ 
 1.3.6 ผู้ช่วยสอน (T.A.) บรรยาย 2.5 ชั่วโมงภาระงาน/ชั่วโมงปฏิบัติ 
 1.3.7 ผู้ช่วยสอน (T.A.) ปฏิบัติ 1.25 ชั่วโมงภาระงาน/ชั่วโมงปฏิบัติ 
 1.3.8 การสอบโครงร่าง  การสอบวิทยานิพนธ์ 3 ชั่วโมงภาระงาน/เรื่อง 
     1.3.9 การสอบ I.S. 1.5 ชั่วโมงภาระงาน/เรื่อง 
     1.3.10 ประธานหลักสูตร 15 ชั่วโมงภาระงาน/สัปดาห์ 
2. งานพัฒนาวิชาการ 
    2.1 เอกสารประกอบการสอน  150 ชั่วโมงภาระงาน/เล่ม  
    2.2 เอกสารคำสอน  สิ่งพิมพ์ 175 ชั่วโมงภาระงาน/เล่ม 
    2.3 ตำรา  หนังสือ 200 ชั่วโมงภาระงาน/เล่ม  
    2.4 บทความทางวิชาการตีพิมพ์ในวารสารระดับชาติ 20 ชั่วโมงภาระงาน/ชิ้น 
    2.5 บทความทางวิชาการตีพิมพ์ในวารสารระดับนานาชาติ           40 ชั่วโมงภาระงาน/ชิ้น 
   2.6 การผลิตสื่อการสอน  การผลิตอุปกรณ์การสอน   

   การผลิตสิ่งประดิษฐ์ 
6 ชั่วโมงภาระงาน/ชุด/เรื่อง (Topic) 

   2.7 การไปราชการเข้าร่วมประชุม  อบรม  สัมมนา 
    ศึกษาดูงานในประเทศและต่างประเทศ 

1 ชั่วโมงภาระงาน/1 ชั่วโมงปฏิบัติ 
เข้าร่วมไม่เกิน 6 ชั่วโมง/วัน 
(ไม่นับระยะเวลาการเดินทาง) 

    2.8 การเสนอผลงานวิชาการในระดับชาติ 20 ชั่วโมงภาระงาน/เรื่อง 
    2.9 การเสนอผลงานวิชาการในระดับนานาชาติ 40 ชั่วโมงภาระงาน/เรื่อง 
    2.10 การเสนอผลงานวิชาการโดยโปสเตอร์ระดับชาติ        10 ชั่วโมงภาระงาน/ผลงาน 1 ชิ้น 
    2.11 การเสนอผลงานวิชาการโดยโปสเตอร์ 
   ระดับนานาชาติ 

20 ชั่วโมงภาระงาน/ผลงาน 1 ชิ้น 
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รายการ เกณฑ์ภาระงานสอน/ชั่วโมง 
3.  งานวิจัย 
 3.1 ทุนส่วนตัว 100 ชั่วโมงภาระงาน/เรื่อง/ปี 
     3.2 ทุนสนับสนุนภายในสถาบัน 150 ชั่วโมงภาระงาน/เรื่อง/ปี 
     3.3 ทุนสนับสนุนภายนอกสถาบัน 200 ชั่วโมงภาระงาน/เรื่อง/ปี 
หมายเหตุ :  1) ข้อ 3.2 และ 3.3 ให้คิดภาระงานโดยคำนวณเป็นสัดส่วนภาระงานของเล่ม (เรื่อง) 
                2) กรณีงานวิจัยที่ใช้ทุนส่วนตัวต้องมีหนังสืออนุมัติคณะต้นสังกัดเพ่ือดำเนินการ 
                3) การคำนวณชั่วโมงภาระงานของกิจกรรมให้คำนวณตามระยะเวลาตามที่โครงการกำหนด 
 3.4 ผลงานที่ได้ตีพิมพ์วารสารทางวิชาการ หรือ 
          Proceedings ระดับนานาชาติ 

80 ชั่วโมงภาระงาน/ชิ้น/ปี (ตามเกณฑ์
มาตรฐานหลักสูตรระดับอุดมศึกษา       
พ.ศ.2558) หรือ 

 3.5 ผลงานที่ได้ตีพิมพ์วารสารทางวิชาการ หรือ 
          Proceedings ระดับชาติ 

40 ชั่วโมงภาระงาน/ชิ้น/ปี (ตามเกณฑ์
มาตรฐานหลักสูตรระดับอุดมศึกษา       
พ.ศ.2558) 

     3.6 สิทธิบัตร 300 ชั่วโมงภาระงาน/ชิ้น 
     3.7 อนุสิทธิบัตร 250 ชั่วโมงภาระงาน/ชิ้น 
     3.8 ลิขสิทธิ์ (ในนามสถาบัน) 200 ชั่วโมงภาระงาน/ชิ้น 
หมายเหตุ : การปฏิบัติงานที่ต้องสอดคล้องกับประกาศ ก.พ.อ.เรื่อง หลักเกณฑ์และวิธีการพิจารณาแต่งตั้ง
บุคคลให้ดำรงตำแหน่งผู้ช่วยศาสตราจารย์ รองศาสตราจารย์ และศาสตราจารย์ ทั้งนี้ให้สอดคล้องกับ    
พันธกิจของคณะ  
4.  งานบริการวิชาการ 
 4.1 การจัดอบรมสัมมนา 6 ชั่วโมงภาระงาน/วัน/โครงการ 
 4.2 วิทยากรรับเชิญบรรยายพิเศษ (ไม่นับรวมการเป็นอาจารย์พิเศษ) 
  4.2.1 ภายในสถาบัน 6 ชั่วโมงภาระงาน/วัน/โครงการ 
  4.2.2 ภายนอกสถาบัน 12 ชั่วโมงภาระงาน/วัน/โครงการ 
  4.2.3 ต่างประเทศ 24 ชั่วโมงภาระงาน/วัน/โครงการ 
 4.3 การบริการด้านวิชาชีพแก่ชุมชน 1 ชั่วโมงภาระงาน/1 ชั่วโมงปฏิบัติ 
 4.4 การอ่านผลงานทางวิชาการ หนังสือ ตำรา วิจัย 
          บทความ 

15 ชั่วโมงภาระงาน/เรื่อง 

 4.5 กรรมการอ่ืนภายในมหาวิทยาลัยและภายนอก 
      มหาวิทยาลัย นอกเหนือจากการปฏิบัติงานตาม   
           ตำแหน่งหน้าที่ประจำ  

1 ชั่วโมงภาระงาน/1 ชั่วโมงปฏิบัติ 

 4.6 การเขียนบทความเผยแพร่ในวารสาร  
  หนังสือพิมพ์  วิทยุ ฯลฯ 
 

6 ชั่วโมงภาระงาน/เรื่อง  
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รายการ เกณฑ์ภาระงานสอน/ชั่วโมง 
 4.7 งานวารสาร  
  4.7.1 บรรณาธิการ 40 ชั่วโมงภาระงาน/เล่ม 
  4.7.2 กองบรรณาธิการ 20 ชั่วโมงภาระงาน/เล่ม  
 4.8 งานจุลสาร  
  4.8.1 บรรณาธิการ 20 ชั่วโมงภาระงาน/เล่ม 
  4.8.2 กองบรรณาธิการ 10 ชั่วโมงภาระงาน/เล่ม 
หมายเหตุ : ข้อ 4.1 , 4.4 และ 4.6 หากกิจกรรมนั้นเป็นกิจกรรมระดับนานาชาติ ให้ได้เกณฑ์ภาระงาน 
               เป็น 2 เท่า 
5. ทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม 
    5.1 ผู้จัดโครงการ  10 ชั่วโมง/โครงการ/วัน 
    5.2 ผู้ชว่ยโครงการ  7 ชั่วโมง/โครงการ/วัน 
    5.3 ผู้เข้าร่วมโครงการ  
         5.3.1 ภายในมหาวิทยาลัย 
         5.3.2 ภายนอกมหาวิทยาลัย 

5 ชั่วโมง/โครงการ/วัน 

6. การบริหารและการจัดการ 
    6.1 อธิการบดี 30 ชั่วโมงภาระงาน/สัปดาห์ 
    6.2 รองอธิการบดี  คณบดี  ผู้อำนวยการ  วิทยาลัย   
         สำนัก 

24 ชั่วโมงภาระงาน/สัปดาห์ 

    6.3 ผู้ชว่ยอธิการบดี  รองคณบดี  หัวหน้า 
          ภาควิชา  รองผู้อำนวยการวิทยาลัย   สำนัก 
            ผอ. COE  หรือตำแหน่งที่เทียบเท่า 

15 ชั่วโมงภาระงาน/สัปดาห์ 

 6.4 ผู้ช่วยคณบดี  รองหัวหน้าภาควิชา  
          ผูช้่วยผู้อำนวยการ วทิยาลัย สำนัก   
          ผูช้่วยหัวหน้าภาควชิา  หรือตำแหน่งที่เทียบเท่า           

10 ชั่วโมงภาระงาน/สัปดาห์ 

 6.5 ที่ปรึกษาทางวิชาการ (อาจารย์ที่ปรึกษา)  
  ที่ปรึกษาสภานิสิต องค์การนิสิต สโมสรนิสิต ชมรม  

1 ชั่วโมงภาระงาน/สัปดาห์ 

7. งานสภาอาจารย์มหาวิทยาลัย 
   7.1 ประธานสภาอาจารย์ 21 ชั่วโมงภาระงาน/สัปดาห์ 
   7.2 รองประธานสภาอาจารย์  เลขาธิการสภาอาจารย์ 10 ชั่วโมงภาระงาน/สัปดาห์ 
   7.3 กรรมการสภาอาจารย์ 1 ชั่วโมงภาระงาน/สัปดาห์ 
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ประเภทวิชาการ

ช่ือสมรรถนะ

ยึดถือประโยชน์ของส่วนราชการเป็นท่ีต้ังก่อนประโยชน์ส่วนตัว 

ระดับ ค าอธิบาย
(Proficiency (Proficiency Description)

Level) มี ไม่มี

ปฏิบัติตนเป็นส่วนหน่ึงขององค์กร 

• เคารพและถือปฏิบัติตนตามแบบแผนและธรรมเนียมปฏิบัติขององค์กร 

แสดงสมรรถนะระดับท่ี 1 และแสดงความภักดีต่อองค์กร 

• แสดงความพึงพอใจและความภาคภูมิใจท่ีเป็นส่วนหน่ึงขององค์กร 

• มีส่วนสร้างภาพลักษณ์และช่ือเสียงให้แก่ส่วนราชการ 

แสดงสมรรถนะระดับท่ี 2 และมีส่วนร่วมในการผลักดันพันธกิจขององค์กร 

• มีส่วนร่วมในการสนับสนุนพันธกิจขององค์กรจนบรรลุเป้าหมาย 

• จัดล าดับความเร่งด่วนหรือความส าคัญของงาน เพ่ือให้พันธกิจของส่วนราชการบรรลุเป้าหมาย 

แสดงสมรรถนะระดับท่ี 3 และยึดถือประโยชน์ของส่วนราชการเป็นท่ีต้ัง 

• ยึดถือประโยชน์ขององค์กรหรือหน่วยงานเป็นท่ีต้ัง ก่อนท่ีจะคิดถึงประโยชน์ของบุคคลหรือความต้องการ

  ของตนเอง 

• ยืนหยัดในการตัดสินใจท่ีเป็นประโยชน์ต่อองค์กร แม้ว่าการตัดสินใจน้ันอาจจะมีผู้ต่อต้านหรือแสดงความ

  ไม่เห็นด้วยก็ตาม 

แสดงสมรรถนะระดับท่ี 4 และเสียสละเพ่ือประโยชน์ของส่วนราชการ 

• เสียสละประโยชน์ระยะส้ันของหน่วยงานท่ีตนรับผิดชอบ เพ่ือประโยชน์ระยะยาวขององค์กรโดยรวม

• เสียสละหรือโน้มน้าวผู้อ่ืนให้เสียสละประโยชน์ส่วนตน เพ่ือประโยชน์ขององค์กร

หมายเหตุ : ผู้บังคับบัญชาเป็นผู้ประเมิน

ระดับท่ี 1

ระดับท่ี 2

ระดับท่ี 3

ระดับท่ี 4

ระดับท่ี 5

ท่ีแสดงออก

สมรรถนะหลัก (Core Competency)

C1 : ความผูกพันท่ีมีต่อองค์กร (Organizational Commitment) 

ค าจ ากัดความ
จิตส านึกหรือความต้ังใจท่ีจะแสดงออกซ่ึงพฤติกรรมท่ีสอดคล้องกับความต้องการ และเป้าหมายของส่วนราชการ

ระดับสมรรถนะ



ประเภทวิชาการ

ช่ือสมรรถนะ C2 : การยึดม่ันในความถูกต้องชอบธรรมและจริยธรรม (Integrity-ING)

การด ารงตนและประพฤติปฏิบัติอย่างถูกต้องเหมาะสมท้ังตามกฎหมาย คุณธรรม จรรยาบรรณแห่งวิชาชีพ

และจรรยาข้าราชการเพ่ือรักษาศักด์ิศรีแห่งความเป็นข้าราชการ 

ระดับ ค าอธิบาย
(Proficiency (Proficiency Description)

Level) มี ไม่มี

มีความสุจริต 

• ปฏิบัติหน้าท่ีด้วยความสุจริต ไม่เลือกปฏิบัติ ถูกต้องตามกฎหมาย และวินัยข้าราชการ

• แสดงความคิดเห็นตามหลักวิชาชีพอย่างสุจริต

แสดงสมรรถนะระดับท่ี 1 และมีสัจจะเช่ือถือได้ 

• รักษาค าพูด มีสัจจะ และเช่ือถือได้

• แสดงให้ปรากฏถึงความมีจิตส านึกในความเป็นข้าราชการ

แสดงสมรรถนะระดับท่ี 2 และยึดม่ันในหลักการ 

• ยึดม่ันในหลักการ จรรยาบรรณแห่งวิชาชีพ และจรรยาข้าราชการ ไม่เบ่ียงเบนด้วยอคติหรือผลประโยชน์

  กล้ารับผิด และรับผิดชอบ 

• เสียสละความสุขส่วนตน เพ่ือให้เกิดประโยชน์แก่ทางราชการ

แสดงสมรรถนะระดับท่ี 3 และยืนหยัดเพ่ือความถูกต้อง 
• ยืนหยัดเพ่ือความถูกต้องโดยมุ่งพิทักษ์ผลประโยชน์ของทางราชการ แม้ตกอยู่ในสถานการณ์ท่ีอาจยากล าบาก

• กล้าตัดสินใจ ปฏิบัติหน้าท่ีราชการด้วยความถูกต้อง เป็นธรรม แม้อาจก่อความไม่พึงพอใจให้แก่ผู้เสียประโยชน์

แสดงสมรรถนะระดับท่ี 4 และอุทิศตนเพ่ือความยุติธรรม 
• ยืนหยัดพิทักษ์ผลประโยชน์และช่ือเสียงของประเทศชาติแม้ในสถานการณ์ท่ีอาจเส่ียงต่อความม่ันคงในต าแหน่ง

  หน้าท่ีการงาน หรืออาจเส่ียงภัยต่อชีวิต 

หมายเหตุ : ผู้บังคับบัญชาเป็นผู้ประเมิน

ระดับท่ี 4

ระดับท่ี 5

ระดับท่ี 3

สมรรถนะหลัก (Core Competency)

ค าจ ากัดความ

ระดับสมรรถนะ
ท่ีแสดงออก

ระดับท่ี 1

ระดับท่ี 2



ประเภทวิชาการ

ช่ือสมรรถนะ C3 : การส่ังสมความเช่ียวชาญในงานอาชีพ (Expertise-EXP)

ความสนใจใฝ่รู้ ส่ังสม ความรู้ความสามารถของตนในการปฏิบัติหน้าท่ีราชการด้วยการศึกษา ค้นคว้า และ

พัฒนาตนเองอย่างต่อเน่ือง จนสามารถประยุกต์ใช้ความรู้เชิงวิชาการและเทคโนโลยีต่างๆ เข้ากับ

การปฏิบัติราชการให้เกิดผลสัมฤทธ์ิ 

ระดับ ค าอธิบาย
(Proficiency (Proficiency Description)

Level) มี ไม่มี

แสดงความสนใจและติดตามความรู้ใหม่ ๆ ในสาขาอาชีพของตนหรือท่ีเก่ียวข้อง 

• ศึกษาหาความรู้ สนใจเทคโนโลยีและองค์ความรู้ใหม่ๆ ในสาขาอาชีพของตน

• พัฒนาความรู้ความสามารถของตนให้ดีย่ิงข้ึน

• ติดตามเทคโนโลยี และความรู้ใหม่ๆ อยู่เสมอด้วยการสืบค้นข้อมูลจากแหล่งต่างๆ ท่ีจะเป็นประโยชน์

   ต่อการปฏิบัติราชการ 

แสดงสมรรถนะระดับท่ี 1 และมีความรู้ในวิชาการ และเทคโนโลยีใหม่ๆ ในสาขาอาชีพของตน 

• รอบรู้ในเทคโนโลยีหรือองค์ความรู้ใหม่ ๆ ในสาขาอาชีพของตน หรือท่ีเก่ียวข้อง ซ่ึงอาจมีผลกระทบต่อ

   การปฏิบัติหน้าท่ีราชการของตน 

• รับรู้ถึงแนวโน้มวิทยาการท่ีทันสมัย และเก่ียวข้องกับงานของตนอย่างต่อเน่ือง

แสดงสมรรถนะระดับท่ี 2 และสามารถน าความรู้ วิทยาการหรือเทคโนโลยีใหม่ๆ 

มาปรับใช้กับการปฏิบัติหน้าท่ีราชการ 

• สามารถน าวิชาการ ความรู้ หรือเทคโนโลยีใหม่ๆ มาประยุกต์ใช้ในการปฏิบัติหน้าท่ีราชการได้

• สามารถแก้ไขปัญหาท่ีอาจเกิดจากการน าเทคโนโลยีใหม่มาใช้ในการปฏิบัติหน้าท่ีราชการได้

แสดงสมรรถนะระดับท่ี 3 และศึกษา พัฒนาตนเองให้มีความรู้ และความเช่ียวชาญในงานมากข้ึน 

ท้ังในเชิงลึก และเชิงกว้างอย่างต่อเน่ือง 

• มีความรู้ความเช่ียวชาญในเร่ืองท่ีมีลักษณะเป็นสหวิทยาการ และสามารถน าความรู้ไปปรับใช้ได้อย่างกว้างขวาง

• สามารถน าความรู้เชิงบูรณาการของตนไปใช้ในการสร้างวิสัยทัศน์ เพ่ือการปฏิบัติงานในอนาคต

แสดงสมรรถนะระดับท่ี 4 และสนับสนุนการท างานของคนในส่วนราชการท่ีเน้นความเช่ียวชาญ

ในวิทยาการด้านต่างๆ 

• สนับสนุนให้เกิดบรรยากาศแห่งการพัฒนาความเช่ียวชาญในองค์กร ด้วยการจัดสรรทรัพยากร เคร่ืองมือ

   อุปกรณ์ท่ีเอ้ือต่อการพัฒนา 

• บริหารจัดการให้ส่วนราชการน าเทคโนโลยี ความรู้ หรือวิทยาการใหม่ๆ มาใช้ในการปฏิบัติหน้าท่ีราชการ

   ในงานอย่างต่อเน่ือง 

หมายเหตุ : ผู้บังคับบัญชาเป็นผู้ประเมิน

ค าจ ากัดความ

ระดับสมรรถนะ
ท่ีแสดงออก

ระดับท่ี 1

ระดับท่ี 2

ระดับท่ี 3

ระดับท่ี 4

ระดับท่ี 5

สมรรถนะหลัก (Core Competency)



ประเภทวิชาการ

ช่ือสมรรถนะ C4 : จิตบริการ (Service Mind : SERV)

ค าจ ากัดความ ความต้ังใจและความพยายามของข้าราชการในการให้บริการต่อประชาชน ข้าราชการ หรือหน่วยงานอ่ืน ๆ ท่ีเก่ียวข้อง 

ระดับ ค าอธิบาย
(Proficiency (Proficiency Description)

Level) มี ไม่มี

สามารถให้บริการท่ีผู้รับบริการต้องการได้ด้วยความเต็มใจ 

• ให้การบริการท่ีเป็นมิตร สุภาพ

• ให้ข้อมูล ข่าวสาร ท่ีถูกต้อง ชัดเจนแก่ผู้รับบริการ

• แจ้งให้ผู้รับบริการทราบความคืบหน้าในการด าเนินเร่ือง หรือข้ันตอนงานต่างๆ ท่ีให้บริการอยู่

• ประสานงานภายในหน่วยงาน และหน่วยงานอ่ืนท่ีเก่ียวข้อง เพ่ือให้ผู้รับบริการได้รับบริการท่ีต่อเน่ืองและรวดเร็ว

แสดงสมรรถนะระดับท่ี 1 และช่วยแก้ปัญหาให้แก่ผู้รับบริการ 

• รับเป็นธุระ ช่วยแก้ปัญหาหรือหาแนวทางแก้ไขปัญหาท่ีเกิดข้ึนแก่ผู้รับบริการอย่างรวดเร็วไม่บ่ายเบ่ียง ไม่แก้ตัว

   หรือปัดภาระ 

• ดูแลให้ผู้รับบริการได้รับความพึงพอใจ และน าข้อขัดข้องใดๆ ในการให้บริการไปพัฒนาการให้บริการให้ดีย่ิงข้ึน

แสดงสมรรถนะระดับท่ี 2 และให้บริการท่ีเกินความคาดหวัง แม้ต้องใช้เวลาหรือความพยายามอย่างมาก 

• ให้เวลาแก่ผู้รับบริการเป็นพิเศษ เพ่ือช่วยแก้ปัญหาให้แก่ผู้รับบริการ

• ให้ข้อมูล ข่าวสาร ท่ีเก่ียวข้องกับงานท่ีก าลังให้บริการอยู่ ซ่ึงเป็นประโยชน์แก่ผู้รับบริการแม้ว่าผู้รับบริการ

   จะไม่ได้ถามถึงหรือไม่ทราบมาก่อน 

• น าเสนอวิธีการในการให้บริการท่ีผู้รับบริการจะได้รับประโยชน์สูงสุด

แสดงสมรรถนะระดับท่ี 3 และเข้าใจและให้บริการท่ีตรงตามความต้องการท่ีแท้จริงของผู้รับบริการได้ 

• เข้าใจ หรือพยายามท าความเข้าใจด้วยวิธีการต่างๆ เพ่ือให้บริการได้ตรงตามความต้องการท่ีแท้จริงของผู้รับบริการ

• ให้ค าแนะน าท่ีเป็นประโยชน์แก่ผู้รับบริการ เพ่ือตอบสนองความจ าเป็นหรือความต้องการท่ีแท้จริงของผู้รับบริการ

แสดงสมรรถนะระดับท่ี 4 และให้บริการท่ีเป็นประโยชน์อย่างแท้จริงให้แก่ผู้รับบริการ 

• คิดถึงผลประโยชน์ของผู้รับบริการในระยะยาว และพร้อมท่ีจะเปล่ียนวิธีหรือข้ันตอนการให้บริการ เพ่ือประโยชน์

   สูงสุดของผู้รับบริการ 

• เป็นท่ีปรึกษาท่ีมีส่วนช่วยในการตัดสินใจท่ีผู้รับบริการไว้วางใจ

• สามารถให้ความเห็นท่ีแตกต่างจากวิธีการ หรือข้ันตอนท่ีผู้รับบริการต้องการให้สอดคล้องกับความจ าเป็น ปัญหา

   โอกาส เพ่ือเป็นประโยชน์อย่างแท้จริงของผู้รับบริการ 

หมายเหตุ : ผู้บังคับบัญชาเป็นผู้ประเมิน

ระดับท่ี 4

ระดับท่ี 5

ระดับสมรรถนะ
ท่ีแสดงออก

ระดับท่ี 1

ระดับท่ี 2

ระดับท่ี 3

สมรรถนะหลัก (Core Competency)



ประเภทวิชาการ

ช่ือสมรรถนะ C5 : การมุ่งผลสัมฤทธ์ิ (Achievement Motivation-ACH)

ความมุ่งม่ันจะปฏิบัติหน้าท่ีราชการให้ดีหรือให้เกินมาตรฐานท่ีมีอยู่ โดยมาตรฐานน้ีอาจเป็นผลการปฏิบัติงาน

ท่ีผ่านมาของตนเอง หรือเกณฑ์วัดผลสัมฤทธ์ิท่ีส่วนราชการก าหนดข้ึน อีกท้ังยังหมายรวมถึงการสร้างสรรค์

พัฒนาผลงานหรือกระบวนการปฏิบัติงานตามเป้าหมายท่ียากและท้าทายชนิดท่ีอาจไม่เคยมีผู้ใดสามารถ

กระท าได้มาก่อน 

ระดับ ค าอธิบาย
(Proficiency (Proficiency Description)

Level) มี ไม่มี

แสดงความพยายามในการปฏิบัติหน้าท่ีราชการให้ดี 

• พยายามท างานในหน้าท่ีให้ถูกต้อง

• พยายามปฏิบัติงานให้แล้วเสร็จตามก าหนดเวลา

• มานะอดทน ขยันหม่ันเพียรในการท างาน

• แสดงออกว่าต้องการท างานให้ได้ดีข้ึน

• แสดงความเห็นในเชิงปรับปรุงพัฒนา เม่ือเห็นความสูญเปล่า หรือหย่อนประสิทธิภาพในงาน

แสดงสมรรถนะระดับท่ี 1 และสามารถท างานได้ผลงานตามเป้าหมายท่ีวางไว้ 

• ก าหนดมาตรฐาน หรือเป้าหมายในการท างานเพ่ือให้ได้ผลงานท่ีดี

• ติดตาม และประเมินผลงานของตนโดยเทียบเคียงกับเกณฑ์มาตรฐาน

• ท างานได้ตามเป้าหมายท่ีผู้บังคับบัญชาก าหนด หรือเป้าหมายของหน่วยงานท่ีรับผิดชอบ

• มีความละเอียดรอบคอบ

แสดงสมรรถนะระดับท่ี 2 และสามารถปรับปรุงวิธีการท างานเพ่ือให้ได้ผลงานท่ีมีประสิทธิภาพมากย่ิงข้ึน 

• ปรับปรุงวิธีการท่ีท าให้ท างานได้ดีข้ึน เร็วข้ึน มีคุณภาพดีข้ึนมีประสิทธิภาพมากข้ึน หรือท าให้ผู้รับบริการ

  พึงพอใจมากข้ึน 

• เสนอหรือทดลองวิธีการท างานแบบใหม่ท่ีคาดว่าจะท าให้งานมีประสิทธิภาพมากข้ึน

แสดงสมรรถนะระดับท่ี 3 และสามารถก าหนดเป้าหมาย รวมท้ังพัฒนางาน เพ่ือให้ได้ผลงานท่ีโดดเด่น 

หรือแตกต่างอย่างมีนัยส าคัญ 

• ก าหนดเป้าหมายท่ีท้าทายและเป็นไปได้ยาก เพ่ือให้ได้ผลงานท่ีดีกว่าเดิมอย่างเห็นได้ชัด 

• พัฒนาระบบ ข้ันตอน วิธีการท างาน เพ่ือให้ได้ผลงานท่ีโดดเด่น หรือแตกต่างไม่เคยมีผู้ใดท าได้มาก่อน

แสดงสมรรถนะระดับท่ี 4 และกล้าตัดสินใจ แม้ว่าการตัดสินใจน้ันจะมีความเส่ียงเพ่ือให้บรรลุเป้าหมาย

ของหน่วยงาน หรือส่วนราชการ 

• ตัดสินใจได้ โดยมีการค านวณผลได้ผลเสียอย่างชัดเจน และด าเนินการ เพ่ือให้ภาครัฐและประชาชนได้ประโยชน์สูงสุด

• บริหารจัดการและทุ่มเทเวลา ตลอดจนทรัพยากร เพ่ือให้ได้ประโยชน์สูงสุดต่อภารกิจของหน่วยงานตามท่ีวางแผนไว้

หมายเหตุ : ผู้บังคับบัญชาเป็นผู้ประเมิน

ระดับท่ี 2

ระดับท่ี 3

ระดับท่ี 4

ระดับท่ี 5

ค าจ ากัดความ

ระดับท่ี 1

สมรรถนะหลัก (Core Competency)

ระดับสมรรถนะ
ท่ีแสดงออก



ช่ือสมรรถนะ

และองค์กรอ่ืนท่ีเก่ียวข้อง เพ่ือประโยชน์ในการปฏิบัติหน้าท่ีให้บรรลุเป้าหมาย รวมท้ังความสามารถท่ีจะ

คาดการณ์ได้ว่านโยบายภาครัฐ แนวโน้มทางการเมืองเศรษฐกิจ สังคม เทคโนโลยี ตลอดจนเหตุการณ์ท่ี

จะเกิดข้ึนจะมีผลต่อองค์กรอย่างไร 

ระดับ ค ำอธิบำย
(Proficiency (Proficiency Description)

Level) มี ไม่มี

เข้ำใจโครงสร้ำงองค์กร 

• เข้าใจโครงสร้างองค์กร สายการบังคับบัญชา กฎ ระเบียบ นโยบาย และข้ันตอนการปฏิบัติงาน

เพ่ือประโยชน์ในการปฏิบัติหน้าท่ีได้อย่างถูกต้อง 

แสดงสมรรถนะระดับท่ี 1 และเข้ำใจควำมสัมพันธ์เชิงอ ำนำจท่ีไม่เป็นทำงกำร 

• เข้าใจสัมพันธภาพอย่างไม่เป็นทางการระหว่างบุคคลในองค์กรรับรู้ว่าผู้ใดมีอ านาจตัดสินใจในระดับต่าง ๆ

 และน าความเข้าใจน้ีมาใช้ประโยชน์โดยมุ่งผลสัมฤทธ์ิขององค์กรเป็นส าคัญ 

แสดงสมรรถนะระดับท่ี 2 และเข้ำใจวัฒนธรรมองค์กร 

• เข้าใจประเพณีปฏิบัตินิยม และวัฒนธรรมของแต่ละองค์กรท่ีเก่ียวข้อง

• เข้าใจวิธีการส่ือสารให้มีประสิทธิภาพ เพ่ือประโยชน์ในการปฏิบัติหน้าท่ีราชการเข้าใจข้อจ ากัดขององค์กร

 รู้ว่าส่ิงใดอาจกระท าได้หรือไม่อาจกระท าให้บรรลุผลได้

แสดงสมรรถนพระดับท่ี 3 และเข้ำใจควำมสัมพันธ์ของผู้มีบทบำทส ำคัญในองค์กร

• รับรู้และเข้าใจความสัมพันธ์เชิงอ านาจของผู้มีบทบาทส าคัญในองค์กรเพ่ือประโยชน์ในการผลักดัน

ภารกิจตามหน้าท่ีรับผิดชอบให้เกิดประสิทธิผล  

แสดงสมรรถนะระดับท่ี 4 และเข้ำใจสำเหตุพ้ืนฐำนของพฤติกรรมองค์กร

• เข้าในพ้ืนฐานของพฤติกรรมองค์กรในหน่วยงานของตนและของภาครัฐโดยรวมตลอดจนปัญหา และ

โอกาสท่ีมีอยู่ และน าความเข้าใจน้ีมาขับเคล่ือนการปฏิบัติงานในส่วนท่ีตนดูแลรับผิดชอบอยู่อย่างเป็นระบบ

• เข้าใจประเด็นปัญหาทางการเมือง เศรษฐกิจ สังคม ท้ังภายในและภายนอกประเทศท่ีมีผลกระทบ

ต่อนโยบายภาครัฐและภารกิจขององค์กรเพ่ือแปลงวิกฤติเป็นโอกาส ก าหนดจุดยืนและท่าทีตามภารกิจ

ในหน้าท่ีได้อย่างสอดคล้องเหมาะสมโดยมุ่งประโยชน์ของชาติเป็นส าคัญ

หมำยเหตุ : ผู้บังคับบัญชาเป็นผู้ประเมิน

ระดับท่ี 5

ท่ีแสดงออก

ระดับท่ี 1

ระดับท่ี 2

ระดับท่ี 3

ระดับท่ี 4

สมรรถนะเฉพำะตำมลักษณะงำนท่ีปฏิบัติ (Functional Competency)

ค ำจ ำกัดควำม

ประเภทวิชำกำร

F1  ความเข้าใจองค์กรและระบบราชการ (Organizational Awareness)

ความสามารถในการเข้าใจ ความสัมพันธ์เชิงอ านาจตามกฎหมาย และอ านาจท่ีไม่เป็นทางการ ในองค์กรของตน

ระดับสมรรถนะ



ช่ือสมรรถนะ F2 การใส่ใจและพัฒนาผู้อ่ืน (Caring Other)

ความใส่ใจและต้ังใจท่ีจะส่งเสริม ปรับปรุงและพัฒนาให้ผู้อ่ืนมีศักยภาพหรือมีสุขภาวะท้ังทางปัญญา ร่างกาย 

จิตใจ และทัศนคติท่ีดี อย่างย่ังยืนเกินกว่ากรอบของการปฏิบัติหน้าท่ี 

ระดับ ค ำอธิบำย
(Proficiency (Proficiency Description)

Level) มี ไม่มี

ใส่ใจให้ควำมส ำคัญในกำรส่งเสริมและพัฒนำผู้อ่ืน 

• สนับสนุนให้ผู้อ่ืนพัฒนาศักยภาพหรือสุขภาวะท้ังทางปัญญา ร่างกาย จิตใจท่ีดี

แสดงสมรรถนะระดับท่ี 1 และสอนหรือให้ค ำแนะน ำเพ่ือพัฒนำให้ผู้อ่ืนมีศักยภำพหรือมีสุขภำวะ

ท้ังทำงปัญญำ ร่ำงกำย จิตใจหรือทัศนคติท่ีดี
• ให้ค าแนะน าเก่ียวกับการปฏิบัติตน เพ่ือพัฒนาศักยภาพสุขภาวะหรือทัศนคติท่ีดี
• สนับสนุน ช้ีแนะแหล่งข้อมูล หรือทรัพยากรท่ีจ าเป็นต่อการพัฒนาของผู้อ่ืน

แสดงสมรรถนะระดับท่ี 2 และมีส่วนสนับสนุนในกำรพัฒนำผู้อ่ืน 

• ส่งเสริมและมีส่วนร่วมในการแลกเปล่ียนการเรียนรู้หรือประสบการณ์ เพ่ือให้ผู้อ่ืนมีโอกาสได้ถ่ายทอด

และเรียนรู้วิธีการพัฒนาศักยภาพหรือเสริมสร้างสุขภาวะหรือทัศนคติท่ีดี 

แสดงสมรรถนะระดับท่ี 3 และติดตำมและให้ค ำติชมเพ่ือส่งเสริมกำรพัฒนำอย่ำงต่อเน่ือง
• ติดตามผลการพัฒนาของผู้อ่ืนรวมท้ังให้ค าติชมและส่งเสริมให้เกิดการพัฒนาอย่างต่อเน่ือง

แสดงสมรรถนะระดับท่ี 4 และมุ่งเน้นกำรพัฒนำจำกรำกของปัญหำ หรือควำมต้องกำรท่ีแท้จริง  
• พยายามท าความเข้าใจปัญหาหรือความต้องการท่ีแท้จริงของผู้อ่ืน เพ่ือให้สามารถจัดท าแนวทาง

ในการพัฒนาศักยภาพสุขภาวะ หรือทัศนคติท่ีดีอย่างย่ังยืนได้ 
• ค้นคว้าสร้างสรรค์วิธีการใหม่ ๆ ในการพัฒนาศักยภาพ สุขภาวะ หรือทัศนคติท่ีดี ซ่ึงตรงกับปัญหาหรือ

ความต้องการท่ีแท้จริงของผู้อ่ืน  

หมำยเหตุ : ผู้บังคับบัญชาเป็นผู้ประเมิน

ประเภทวิชำกำร

ระดับท่ี 4

ระดับท่ี 5

ค ำจ ำกัดควำม

ระดับสมรรถนะ
ท่ีแสดงออก

ระดับท่ี 1

ระดับท่ี 2

ระดับท่ี 3

สมรรถนะเฉพำะตำมลักษณะงำนท่ีปฏิบัติ (Functional Competency)



ช่ือสมรรถนะ F3 การด าเนินการเชิงรุก (Proactiveness)

การวางแผนท างานล่วงหน้าก่อนเสมอ ตลอดจนการคิดริเร่ิมน าระบบงาน และวิธีการท างานใหม่ๆ มาใช้

ในหน่วยงาน รวมท้ังการกระตุ้นจูงใจและผลักดันให้บุคลากรในหน่วยงานวางแผน และปรับเปล่ียนรูปแบบ

และวิธีการท างานใหม่ๆท่ีแตกต่างจากเดิม เพ่ือเป้าหมายการท างานท่ีดีและมีประสิทธิภาพมากย่ิงข้ึน 

ระดับ ค ำอธิบำย
(Proficiency (Proficiency Description)

Level) มี ไม่มี

รู้จักกำรวำงแผนกำรท ำงำนในหน้ำท่ีอย่ำงมีประสิทธิภำพ 
• รู้จักวางแผน โดยใช้โอกาส เพ่ือน ามาใช้ให้ประโยชน์ในงานปฏิบัติ

• รู้จักประเมินปัญหา อุปสรรค ในการปฏิบัติ และลงมือหาวิธีแก้ไขโดยไม่รอช้า

แสดงสมรรถนะระดับท่ี 1 และจัดกำรปัญหำเฉพำะหน้ำหรือเหตุวิกฤต 
• ลงมือทันทีเม่ือเกิดปัญหาเฉพาะหน้าหรือในเวลาวิกฤติ โดยอาจไม่มีใครร้องขอ และไม่ย่อท้อ

• กระท าการแก้ไขปัญหาอย่างเร่งด่วนในขณะท่ีคนส่วนใหญ่จะวิเคราะห์สถานการณ์ก่อนและรอให้ปัญหา

คล่ีคลายไปเอง
• รู้จักพลิกแพลง ยืดหยุ่น ประนีประนอมเม่ือเผชิญอุปสรรคมีใจเปิดกว้างยอมรับความคิดแปลกใหม่และ

แหวกแนวท่ีอาจเป็นประโยชน์ต่อการแก้ไขปัญหา 

แสดงสมรรถนะระดับท่ี 2 และเตรียมกำรล่วงหน้ำ เพ่ือสร้ำงโอกำส หรือหลีกเล่ียงปัญหำระยะส้ัน 
• วางแผน คาดการณ์ และเตรียมล่วงหน้า เพ่ือสร้างโอกาส หรือหลีกเล่ียงปัญหาท่ีอาจเกิดข้ึนได้ใน

ระยะเวลา 3 เดือนข้างหน้า 
• ทดลองใช้วิธีการท่ีแปลกใหม่ในการแก้ไขปัญหาหรือสร้างสรรค์ส่ิงใหม่ให้เกิดข้ึนในวงราชการ

แสดงสมรรถนะระดับท่ี 3 และเตรียมกำรล่วงหน้ำ เพ่ือสร้ำงโอกำส หรือหลีกเล่ียงปัญหำท่ี

อำจเกิดข้ึนในระยะยำว 
• วางแผน คาดการณ์ และเตรียมล่วงหน้าเพ่ือสร้างโอกาส หรือหลีกเล่ียงปัญหาท่ีอาจเกิดข้ึนได้ใน

ระยะเวลา 4 - 12 เดือนข้างหน้า 
• คิดนอกกรอบเพ่ือหาวิธีการท่ีแปลกใหม่และสร้างสรรค์ในการแก้ไขปัญหาท่ีคาดว่าจะเกิดข้ึนในอนาคต

แสดงสมรรถนะระดับท่ี 4 และเตรียมกำรล่วงหน้ำ เพ่ือสร้ำงโอกำส และริเร่ิมสร้ำงสรรค์

ทำงออกท่ีหลำกหลำย 
• วางแผน คาดการณ์ และเตรียมการล่วงหน้าเพ่ือสร้างโอกาส หรือหลีกเล่ียงปัญหาท่ีอาจเกิดข้ึนได้ใน

ระยะเวลามากกว่า 12 เดือนข้างหน้า 
• สร้างบรรยากาศของการคิดริเร่ิมให้เกิดข้ึนในหน่วยงานและกระตุ้นให้เพ่ือนร่วมงานเสนอความคิดใหม่ ๆ

ในการท างาน เพ่ือแก้ปัญหาหรือสร้างโอกาสในระยะยาว

หมำยเหตุ : ผู้บังคับบัญชาเป็นผู้ประเมิน

ค ำจ ำกัดควำม

ระดับสมรรถนะ
ท่ีแสดงออก

ระดับท่ี 1

สมรรถนะเฉพำะตำมลักษณะงำนท่ีปฏิบัติ (Functional Competency)

ประเภทวิชำกำร

ระดับท่ี 2

ระดับท่ี 3

ระดับท่ี 4

ระดับท่ี 5



ช่ือสมรรถนะ F4 การสร้างสัมพันธภาพ (Relationship Building)

ค ำจ ำกัดควำม สร้างและรักษาสัมพันธภาพฉันท์มิตร เพ่ือความสัมพันธ์ท่ีดีระหว่างผู้เก่ียวข้องกับงาน 

ระดับ ค ำอธิบำย
(Proficiency (Proficiency Description)

Level) มี ไม่มี

สร้ำงและรักษำกำรติดต่อกับผู้ท่ีเก่ียวข้องกับงำน
• สร้างและรักษาการติดต่อกับผู้ท่ีเก่ียวข้องกับงานเพ่ือประโยชน์ในงาน

แสดงสมรรถนะระดับท่ี 1 และสร้ำงและรักษำควำมสัมพันธ์ท่ีดีกับผู้ท่ีเก่ียวข้องกับงำนอย่ำงใกล้ชิด
• สร้างและรักษาวามสัมพันธ์ท่ีดีกับผู้ท่ีเก่ียวข้องกับงานอย่างใกล้ชิด

• เสริมสร้างมิตรภาพกับเพ่ือร่วมงาน ผู้รับบริการหรือผู้อ่ืน

แสดงสมรรถนะระดับท่ี 2 และสร้ำงและรักษำกำรติดต่อสัมพันธ์ทำงสังคม
• ริเร่ิมกิจกรรมเพ่ือให้มีการติดต่อสัมพันธ์ทางสังคมกับผู้ท่ีเก่ียวข้องกับงาน

• เข้าร่วมกิจกรรมทางสังคมในวงกว้างเพ่ือประโยชน์ในงาน

แสดงสมรรถนพระดับท่ี 3 และสร้ำงหรือรักษำควำมสัมพันธ์ฉันมิตร

• สร้างหรือรักษามิตรภาพโดยมีลักษณะเป็นความสัมพันธ์ในทางส่วนตัวมากข้ึน

แสดงสมรรถนะระดับท่ี 4 และรักษำควำมสัมพันธ์ฉันมิตรในระยะยำว 
• รักษาความสัมพันธ์ฉันมิตรไว้ได้อย่างต่อเน่ืองแม้อาจจะไม่ได้มีการติดต่อ สัมพันธ์ในงานกันแล้วก็ตาม

แต่ยังอาจมีโอกาสท่ีจะติดต่อสัมพันธ์ในงานได้อีกในอนาคต 

หมำยเหตุ : ผู้บังคับบัญชาเป็นผู้ประเมิน

สมรรถนะเฉพำะตำมลักษณะงำนท่ีปฏิบัติ (Functional Competency)

ประเภทวิชำกำร

ระดับสมรรถนะ
ท่ีแสดงออก

ระดับท่ี 1

ระดับท่ี 2

ระดับท่ี 3

ระดับท่ี 4

ระดับท่ี 5



ช่ือสมรรถนะ F5 การตรวจสอบความถูกต้องตามกระบวนงาน (Concern for Order)

ความเข้าใจ และการปฏิบัติงานได้ตามแนวทางท่ีก าหนด ตลอดจนความพยายามท่ีจะปฏิบัติงานให้ถูกต้อง

ครบถ้วนและลดข้อบกพร่องท่ีอาจจะเกิดข้ึนรวมท้ังความพยายามให้ เกิดความชัดเจนข้ึนในบทบาทหน้าท่ี 

กฎหมาย ระเบียบ ข้อบังคับ ข้ันตอนปฏิบัติต่างๆ และการคิดหาวิธีการปรับปรุงประสิทธิภาพการท างานให้ดีย่ิงข้ึนอยู่เสมอ 

ระดับ ค ำอธิบำย
(Proficiency (Proficiency Description)

Level) มี ไม่มี

ต้องกำรท ำงำนให้ถูกต้องและชัดเจน รักษำกฎ ระเบียบ 

• ต้ังใจท างานให้ถูกต้อง สะอาดเรียบร้อย

• ดูแลให้เกิดความเป็นระเบียบเรียบร้อยในสภาพแวดล้อมการท างาน

• ปฏิบัติตามหลัก 5 ส.

• ปฏิบัติตามข้ันตอนการปฏิบัติงาน กฎ ระเบียบท่ีวางไว้อย่างเคร่งครัด

แสดงสมรรถนะระดับท่ี 1 และตรวจทำนควำมถูกต้องของงำนท่ีตนรับผิดชอบ 
• ตรวจทานความถูกต้องของงานอย่างละเอียดรอบคอบเพ่ือให้งานมีคุณภาพดี

• ต้องการทราบมาตรฐานของผลงานในรายละเอียดเพ่ือจะได้ปฏิบัติได้ถูกต้อง

• ตระหนักถึงผลเสียท่ีอาจจะเกิดข้ึนกับตนเองหรือหน่วยงาน จากความผิดพลาดในการปฏิบัติงานของตน

แสดงสมรรถนะระดับท่ี 2 และดูแลควำมถูกต้องของงำนท้ังของตนและผู้อ่ืนท่ีอยู่ในควำมรับผิดชอบของตน 
• ตรวจสอบความถูกต้องของงานในหน้าท่ีความรับผิดชอบของตนเอง

• ตรวจสอบความถูกต้องของงานผู้อ่ืนตามอ านาจหน้าท่ีท่ีก าหนดโดยกฎหมาย กฎ ระเบียบ ข้อบังคับ ท่ีเก่ียวข้อง

• ตรวจความถูกต้องตามข้ันตอนและกระบวนงานท้ังของตนเองและผู้อ่ืนตามอ านาจหน้าท่ี

• บันทึกรายละเอียดของกิจกรรมในงานท้ังของตนเองและของผู้อ่ืน เพ่ือความถูกต้องของงาน

แสดงสมรรถนะระดับท่ี 3 และตรวจสอบควำมถูกต้องรวมถึงคุณภำพของข้อมูลหรือโครงกำร 

• ตรวจสอบรายละเอียดความคืบหน้าของโครงการตามก าหนดเวลา

• ตรวจสอบความถูกต้อง ครบถ้วน และคุณภาพของข้อมูล

• สามารถระบุข้อบกพร่องหรือข้อมูลท่ีหายไป และเพ่ิมเติมให้ครบถ้วนเพ่ือความถูกต้องของงาน

แสดงสมรรถนะระดับท่ี 4 และพัฒนำระบบกำรตรวจสอบควำมถูกต้องของกระบวนงำน 
• พัฒนาระบบการตรวจสอบ เพ่ือความถูกต้องตามข้ันตอน และเพ่ิมคุณภาพของข้อมูล

หมำยเหตุ : ผู้บังคับบัญชาเป็นผู้ประเมิน

สมรรถนะเฉพำะตำมลักษณะงำนท่ีปฏิบัติ (Functional Competency)

ประเภทวิชำกำร

ระดับสมรรถนะ
ท่ีแสดงออก

ระดับท่ี 1

ระดับท่ี 2

ระดับท่ี 3

ระดับท่ี 4

ระดับท่ี 5

ค ำจ ำกัดควำม


