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รายละเอียดค าจ ากัดความและระดับของความรู้ความสามารถที่จ าเป็นส าหรับต าแหน่ง (ประเภทวิชาการ) 

 
1. ความรู้เร่ืองสถานการณ์ภายนอกและผลกระทบต่อระบบอุตสาหกรรมของประเทศ  
ค าจ ากัดความ: ความรู้และความเข้าใจในเร่ืองสถานการณ์ภายนอก ความเป็นมาเป็นไป และผลกระทบต่างๆ ที่มีผล ต่อ
ระบบอุตสาหกรรมของประเทศ และสามารถน ามาประยุกต์ใช้ให้เกิดประโยชน์ในงานได้อย่างสูงสุด 

ระ
ดับ

สม
รร

ถน
ะ 

รายการความรู้ 

0 ไม่แสดงความรู้ความสามารถด้านนี้อย่างชัดเจน 
1 มีความรู้และความเข้าใจทั่วไปในสถานการณ์ภายนอก ความเป็นมาเป็นไป และผลกระทบต่างๆ ต่อระบบ

อุตสาหกรรมของประเทศ 
2 มีความรู้ความสามารถตามที่ก าหนดไว้ในระดับที่ 1 และสามารถน าความรู้และความเข้าใจเรื่องสถานการณ์

ภายนอกที่เกี่ยวข้องและผลกระทบต่อระบบอุตสาหกรรมของประเทศมาประยุกต์ใช้ให้เกิดประโยชน์ในงาน 
หน่วยงาน หรือองค์กรได้ 

3 มีความรู้ความสามารถตามที่ก าหนดไว้ ในระดับที่ 2 และสามารถวิเคราะห์สถานการณ์ภายนอกและ
ผลกระทบต่างๆ ที่เกี่ยวข้องต่อระบบอุตสาหกรรมของประเทศได้อย่างถูกต้อง ครบถ้วนและรอบด้าน 

4 มีความรู้ความสามารถตามที่ก าหนดไว้ในระดับที่ 3 และสามารถประเมิน และคาดการณ์แนวโน้ม และ
สถานการณ์ในอนาคตที่อาจส่งผลกระทบต่อระบบอุตสาหกรรมของประเทศได้อย่างถูกต้อง ครบถ้วนและรอบ
ด้าน 

5 มีความรู้ความสามารถตามที่ก าหนดไว้ในระดับที่ 4 และเป็นที่ยอมรับว่าเป็นผู้เชี่ยวชาญในความรู้น้ีจน
สามารถเป็นที่ปรึกษาในการปฏิบัติงานให้กับหน่วยงานอื่นๆ ทั้งในและนอกองค์กร 

 
2. ความรูเ้รื่องการผลิต  
ค าจ ากัดความ : ความรู้ความเข้าใจในด้านกระบวนการผลิตเพื่อน ามาใช้ตรวจสอบกระบวนการผลิต จุดสูญเสีย สาเหตุ 
และแนวทางการแก้ไขและน ามาจัดล าดับความส าคัญของปัญหาและแนวทางแก้ไข เพื่อน ามาเสนอให้ผู้ประกอบการ
น าไปใช้ ตลอดจนน ามาใช้ก าหนดเป็นนโยบายเชิงรุกเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการผลิต 

ระ
ดับ

สม
รร

ถน
ะ 

รายการความรู้ 

0 ไม่แสดงความรู้ความสามารถด้านนี้อย่างชัดเจน 
1 มีความรู้และความเข้าใจทั่วไปในแนวคิด รูปแบบ ความส าคัญ องค์ประกอบ และหลักการด้านกระบวนการ

ผลิต เช่น สามารถระบุการประกอบกิจการ การใช้วัตถุดิบและผลิตภัณฑ์ หรือขั้นตอนการผลิตได้ เป็นต้น 
2 มีความรู้ความสามารถตามที่ก าหนดไว้ในระดับที่ 1 และสามารถน าความรู้ไปใช้ในการตรวจสอบ

กระบวนการผลิต สามารถรวบรวมข้อมูลด้านการผลิตเพื่อใช้ในการตรวจสอบ สามารถบันทึกการตรวจสอบ
ตามแบบ หรือเสนอความเห็นในการป้องกันปัญหาด้านความปลอดภัยและสิ่งแวดล้อมได้ 

3 มีความรู้ความสามารถตามที่ก าหนดไว้ในระดับที่ 2 และสามารถวิเคราะห์จุดเสีย สาเหตุ และหาแนว
ทางแก้ไขได้ สามารถจัดท าสมดุลพลังงาน (Energy Balance) จัดท าสมดุลมวล (Mass Balance) ได้ 

4 มีความรู้ความสามารถตามที่ก าหนดไว้ในระดับที่ 3 และจัดล าดับความส าคัญของปัญหา เสนอแนวทางแก้ไข 
การวางแผนในการน าไปปฏิบัติ และให้ค าปรึกษาได้อย่างเหมาะสม 

5 มีความรู้ความสามารถตามที่ก าหนดไว้ในระดับที่ 4 และเสนอแนะเป็นแนวทางในการก าหนดนโยบายเพ่ือ
เพิ่มประสิทธิภาพ ตลอดจนสะท้อนปัญหาและแนวทางแก้ไขในระดับประเทศ 

 



 2 

 
3. ความรูเ้รื่องวิศวกรรม  
ค าจ ากัดความ : ความรู้ด้านเครื่องจักร กระบวนการผลิต และโรงงาน ซึ่งหมายรวมถึงสิ่งแวดล้อม ความปลอดภัย และ
มลพิษ สามารถประยุกต์ และวางแผน เพื่อแก้ปัญหาที่ยุ่งยาก ซับซ้อน สามารถตัดสินใจเลือกใช้นวัตกรรมใหม่ๆ  เพื่อ
ถ่ายทอดสู่ผู้ปฏิบัติให้เกิดผลสัมฤทธิ์สูงสุด 

ระ
ดับ

สม
รร

ถนะ
 

รายการความรู้ 

0 ไม่แสดงความรู้ความสามารถด้านนี้อย่างชัดเจน 
1 มีความรู้และความเข้าใจทั่วไปในแนวคิด องค์ประกอบ และหลักการทางวิศวกรรม สามารถบอกขั้นตอน 

กระบวนการผลิต มลพิษที่เกิดขึ้นจากขั้นตอนต่างๆ สามารถค านวณก าลังเครื่องจักรในกระบวนการผลิต หรือ
ระบุอันตรายที่อาจเกิดขึ้นระหว่างการผลิตได้ 

2 มีความรู้ความสามารถตามที่ก าหนดไว้ในระดับที่ 1 และสามารถระบุเทคโนโลยีที่เหมาะสมส าหรับการจัดการ
มลพิษ และการป้องกันด้านความปลอดภัย และสามารถถ่ายทอดความรู้พ้ืนฐานให้ผู้อื่นได้ 

3 มีความรู้ความสามารถตามที่ก าหนดไว้ในระดับที่ 2 และสามารถน าความรู้ วิทยาการใหม่ๆ มาประยุกต์ใช้กับ
สถานการณ์ต่างๆ เพ่ือปรับปรุงแนวทางการจัดการกับมลพิษ และการป้องกันด้านความปลอดภัยได้ 

4 มีความรู้ความสามารถตามที่ก าหนดไว้ในระดับที่ 3 และสามารถระบุปัญหาการก่อเหตุเดือดร้อนของโรงงาน
และเสนอแนวทางแก้ไขได้ รวมถึ งสามารถถ่ายทอดเทคนิคงานด้านวิศวกรรมให้เพื่อนร่วมงานและ
ผู้ใต้บังคับบัญชาได้ 

5 มีความรู้ความสามารถตามที่ก าหนดไว้ในระดับที่ 4 และสามารถน าความรู้ด้านวิศวกรรมมาคิดค้น สร้างงาน
ด้านวิชาการ และร่วมก าหนดนโยบายในการพัฒนาความรู้ด้านสิ่งแวดล้อมและความปลอดภัย 

 
4. ความรูเ้รื่องการประเมินราคาเครื่องจักร 
ค าจ ากัดความ : ความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับเคร่ืองจักร หลักเกณฑ์ ข้อก าหนด มาตรฐาน และวิธีการประเมินราคา
เครื่องจักรในอุตสาหกรรมต่างๆ ที่มีความซับซ้อนหลากหลาย พร้อมทั้งสามารถท ารายงานประกอบการประเมินราคาเพื่อ
น ามาใช้จัดท าแผนได้ 

ระ
ดับ

สม
รร

ถน
ะ 

รายการความรู้ 

0 ไม่แสดงความรู้ความสามารถด้านนี้อย่างชัดเจน 
1 มีความรู้และความเข้าใจเบื้องต้น หลักเกณฑ์ ข้อก าหนด มาตรฐาน และการปฏิบัติกิจกรรมการประเมินราคา

เครื่องจักร จนสามารถท าการประเมินราคาเคร่ืองจักรในระดับที่ไม่ซับซ้อนได้ 
2 มีความรู้ควา มสามารถตามที่ก าหนดไว้ในระดับที่ 1 และสามารถถ่ายทอดความรู้พ้ืนฐานเกี่ยวกับกรรมวิธี 

หลักเกณฑ์ ข้อก าหนดต่างๆ ในการประเมินราคาเครื่องจักร ให้กับผู้ที่มีส่วนเกี่ยวข้องได้ 
3 มีความรู้ความสามารถตามที่ก าหนดไว้ในระดับที่ 2 และสามารถประเมินราคาเคร่ืองจักรในระดับที่ ซับซ้อน 

เช่น เครื่องจักรที่เป็นกระบวนการผลิตต่อเนื่อง (Line Process) หรือวิเคราะห์หามูลค่าเครื่องจักรในเชิง
วิศวกรรม เช่น การถอดแบบ หรือชิ้นส่วนเพ่ือประเมินราคา สามารถตัดสินใจเลือกใช้วิธีการ หรือแนวทาง
การประเมินที่เหมาะสมกับสถานการณ์ต่างๆ ได้ 

4 มีความรู้ความสามารถตามที่ก าหนดไว้ในระดับที่ 3 และสามารถวิเคราะห์แนวทางในการวางแผนงาน หรือ
โครงการ เป็นที่ปรึกษาในการประเมินราคาเครื่องจักรได้ 

5 มีความรู้ความสามารถตามที่ก าหนดไว้ในระดับที่ 4 และสามารถก าหนดยุทธศาสตร์ หรือเป็นที่ปรึกษาใน
ระดับวิชาชีพ ก าหนดยุทธศาสตร์การสนับสนุนทางวิชาการด้านการประเมินราคาเครื่องจักรให้สามารถรองรับ
ภารกิจการแปลงเครื่องจักรเป็นทุนได้ 



 3 

 
5. ความรูเ้รื่องการจัดการมลพิษ 
ค าจ ากัดความ : ความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับสิ่งแวดล้อม ธรรมชาติของมลพิษ สาเหตุ การบ าบัด ก าจัด การฟื้นฟูมลพิษ 
ตลอดจนกฎหมายและมาตรฐานสิ่งแวดล้อม เพื่อก าหนดมาตรการการจัดการมลพิษและสิ่งแวดล้อมให้มีความเหมาะสม 

ระ
ดับ

สม
รร

ถน
ะ 

รายการความรู้ 

0 ไม่แสดงความรู้ความสามารถด้านนี้อย่างชัดเจน 
1 มีความรู้และความเข้าใจทั่วไปเกี่ยวกับสิ่งแวดล้อม ธรรมชาติของมลพิษ ผลกระทบของมลพิษต่อสิ่งแวดล้อม 

สามารถท าการส ารวจและวิเคราะห์สภาพการปนเปื้อนของมลพิษได้ 
2 มีความรู้ความสามารถตามที่ก าหนดไว้ในระดับที่ 1 และมีความรู้เกี่ยวกับการจัดการมลพิษ การฟ้ืนฟูคุณภาพ

สิ่งแวดล้อม กฎหมาย และมาตรฐานสิ่งแวดล้อม พร้อมทั้งสามารถอธิบายสถานการณ์มลพิษและสิ่งแวดล้อม 
และวิเคราะห์ สรุป และอธิบายสาเหตุและสถานการณ์การปนเปื้อนได้ 

3 มีความรู้ความสามารถตามที่ก าหนดไว้ในระดับที่ 2 และสามารถวิเคราะห์ปัญหาและให้ข้อเสนอแนะเพื่อ
แก้ไข/ปรับปรุงการจัดการมลพิษที่เหมาะสม พร้อมทั้งสามารถประยุกต์น าความรู้มาใช้ในการแก้ไขปัญหาและ
การติดตามตรวจสอบที่สอดคล้องกับกฎหมายได้ 

4 มีความรู้ความสามารถตามที่ก าหนดไว้ในระดับที่ 3 และสามารถเสนอแนะมาตรการการจัดการปัญหามลพิษ 
มาตรการป้องกันการปนเปื้อนสารมลพิษสู่สิ่งแวดล้อมในเชิงพื้นที่ และปรับปรุงมาตรฐานหรือกฎหมายด้าน
สิ่งแวดล้อมให้เหมาะสม 

5 มีความรู้ความสามารถตามที่ก าหนดไว้ใน ระดับที่ 4 และสามารถก าหนดนโยบายและยุทธศาสตร์ด้านการ
จัดการมลพิษให้กับหน่วยงาน หรือในระดับประเทศได้ 

 
6. ความรูเ้รื่องการป้องกันมลพิษ 
ค าจ ากัดความ: ความรู้ความเข้าใจในประเภทและแหล่งก าเนิดมลพิษ หลักการของการป้องกันมลพิษและการจัดท าสมดุล
มวลสาร ให้ค าปรึกษาในหลักการเทคโนโลยีการผลิตที่สะอาด การจัดการสิ่งแวดล้อมและการจัดการอุตสาหกรรมเพื่อลด
มลพิษ 

ระ
ดับ

สม
รร

ถน
ะ 

รายการความรู้ 

0 ไม่แสดงความรู้ความสามารถด้านนี้อย่างชัดเจน 
1 มีความรู้และความเข้าใจในประเภทและแหล่งก าเนิดมลพิษ หลักการของการป้องกันมลพิษ (Pollution 

Prevention) เช่น เทคโนโลยีการผลิตที่สะอาด (Cleaner Technology) ระบบการจัดการสิ่งแวดล้อม  
(EMS) การออกแบบผลิตภัณฑ์เพื่อสิ่งแวดล้อม  (Eco-design) และการประเมินวงจรวัฎจักรชีวิต (Life 
Cycle Assessment) และการจัดท าสมดุลมวลสาร 

2 มีความรู้ความสามารถตามที่ก าหนดไว้ในระดับที่ 1 และสามารถอธิบาย น าเสนอ ให้ค าปรึกษาในหลักการ
เทคโนโลยีการผลิตที่สะอาด ระบบการจัดการสิ่งแวดล้อม การออกแบบผลิตภัณฑ์เพื่อสิ่งแวดล้อม และการ
ประเมินวงจรวัฎจักรชีวิตได้ 

3 มีความรู้ความสามารถตามที่ก าหนดไว้ในระดับที่ 2 และสามารถวิเคราะห์กระบวนการ ความคุ้มค่า และ
เสนอแนะแนวทางการลดมลพิษที่เป็นไปได้ พร้อมทั้งสามารถจัดท าสมดุลมวลสาร (Mass Balance) ได้ 

4 มีความรู้ความสามารถตามที่ก าหนดไว้ในระดับที่ 3 และสามารถจัดท าแผนงานและพัฒนาวิธีการท างาน โดย
เสนอแนะมาตรการการแก้ไขปัญหามลพิษได้ 

5 มีความรู้ความสามารถตามที่ก าหนดไว้ในระดั บที่ 4 และสามารถก าหนดนโยบายและยุทธศาสตร์ด้านการ
ป้องกันมลพิษให้กับหน่วยงาน หรือในระดับประเทศได้ 
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7. ความรู้เกี่ยวกับวัตถุอันตราย สารเคมี เอกสารข้อมูลความปลอดภัยและความเสี่ยง  
ค าจ ากัดความ: : ความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับวัตถุอันตราย สารเคมี ข้อมูลความปลอดภัย การจัดเก็บสารเคมี การประเมิน
ความเสี่ยงมาใช้ในการปฏิบัติงาน ศึกษา วิเคราะห์เพื่อพัฒนางาน แปลงนโยบายสู่การปฏิบัติโดยใช้ความรู้ทางวิชาการเพื่อ
ประเมิน คาดการณ์ สถานการณ์ที่เก่ียวข้องกับวัตถุอันตราย เพื่อก าหนดนโยบาย และยุทธศาสตร์ 

ระ
ดับ

สม
รร

ถน
ะ 

รายการความรู้ 

0 ไม่แสดงความรู้ความสามารถด้านนี้อย่างชัดเจน 
1 มีความรู้และความเข้าใจทั่วไปเกี่ยวกับสารเคมี การจัดเก็บสารเคมี และความปลอดภัย ตลอดจนการสรุปและ

รวบรวมข้อมูลต่างๆ 
2 มีความรู้ความสามารถตามที่ก าหนดไว้ในระดับที่ 1 และสามารถให้ค าแนะน าแก่ผู้ประกอบการ โดยการสอน 

หรืออธิบายเกี่ยวกับการจัดการวัตถุอันตราย หรือสารเคมีได้ 
3 มีความรู้ความสามารถตามที่ก าหนดไว้ในระดับที่ 2 และสามารถน าความรู้ไปใช้ในการแก้ปัญหา หรือการ

ปฏิบัติงานในหน้าที่ โดยสามารถวิเคราะห์ วางแผน และพัฒนางานได้ 
4 มีความรู้ความสามารถตามที่ก าหนดไว้ในระดับที่ 3 และสามารถน าความรู้ทางวิชาการมาพัฒนาการ

ปฏิบัติงานในระดับสูง เช่นการพัฒนา หรือออกกฎหมายต่างๆ พร้อมทั้งให้ค าปรึกษาแก่องค์กรภายนอก ทั้งใน
ระดับประเทศ และนานาชาติได้ 

5 มีความรู้ความสามารถตามที่ก าหนดไว้ในระดับที่ 4 และสามารถประเมิน คาดการณ์ สถานการณ์เกี่ยวกับ
วัตถุอันตรายเพื่อน ามาก าหนดเป็นนโยบายและยุทธศาสตร์ในระดับกรม เพื่อก าหนดทิศทางในการส่งเสริม 
ผลักดัน สนับสนุนทางด้านความปลอดภัยเกี่ยวกับวัตถุอันตรายต่างๆ 

8. ความรูเ้รื่องการตรวจสอบสถานประกอบการวัตถุอันตราย  
ค าจ ากัดความ : ความรู้ความเข้าใจในทางวิชาการ ในการตรวจสอบ  สรุป และน าเสนอแนวทางแก้ไขปัญหา การสั่งการ 
พัฒนาการตรวจสอบ จัดท าหลักเกณฑ์ โดยท าการประเมิน น ามาก าหนดเป็นนโยบายและแผนกลยุทธ์ในการตรวจสอบ
สถานประกอบการวัตถุอันตรายให้เป็นระดับสากล 

ระ
ดับ

สม
รร

ถน
ะ 

รายการความรู้ 

0 ไม่แสดงความรู้ความสามารถด้านนี้อย่างชัดเจน 
1 มีความรู้และความเข้าใจในการตรวจสอบสถานประกอบการวัตถุอันตราย โดยสามารถแยกประเภท แจกแจง

รายละเอียดของสถานประกอบการ เข้าใจแบบรายงานการตรวจ และสามารถท าการตรวจได้ตามคู่มือปฏิบัติงาน 
2 มีความรู้ความสามารถตามที่ก าหนดไว้ในระดับที่ 1 และสามารถอธิบายหลักการในการตรวจสอบ สถาน

ประกอบการ สามารถระบุข้อก าหนด กฎเกณฑ์ที่เกี่ยวข้อง ที่ต้องใช้ในการตรวจสอบ ให้ค าปรึกษา และ
แนะน าแก่ผู้ที่เกี่ยวข้องได้ 

3 มีความรู้ความสามารถตามที่ก าหนดไว้ในระดับที่ 2 และสามารถน าความรู้มาแก้ปัญหา สั่งการ และพัฒนาการ
ตรวจสอบได้ เช่น การพัฒนารูปแบบ แนวทางการปฏิบัติ หรือปรับปรุงแบบรายงานการตรวจสอบ เป็นต้น 

4 มีความรู้ความสามารถตามที่ก าหนดไว้ในระดับที่ 3 และสามารถวางแผนจัดท าโครงการ จัดท าหลักเกณฑ์ 
เพื่อพัฒนาปรับปรุงงานในภาพรวมได้ เช่นการก าหนดหลักเกณฑ์การตรวจสอบและน ามาจัดท าเป็นคู่มือ หรือ
การพัฒนาการตรวจสอบเพื่อให้เกิดความคุ้มค่าในเชิงงบประมาณ เป็นต้น 

5 มีความรู้ความสามารถตามที่ก าหนดไว้ในระดับที่ 4 และสามารถ สนับสนุนการท างาน เพื่อประเมินและ
ก าหนดนโยบาย กลยุทธ์ในการตรวจสอบ เพื่อให้เป็นมาตรฐานระดับสากลได้ 
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9. ความรูเ้รื่องข้อตกลงระหว่างประเทศ  
ค าจ ากัดความ : ความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับข้อตกลงระหว่างประเทศ และการน าไปปฏิบัติ มีการติดตาม ประเมิน การ
วิเคราะห์สถานการณ์ และการปรับปรุงการด าเนินงาน เพื่อรักษาผลประโยชน์ของประเทศ การน าไปสู่การมีกลยุทธ์ และ
ท่าทีในการเจรจาต่อรอง 

ระ
ดับ

สม
รร

ถน
ะ 

รายการความรู้ 

0 ไม่แสดงความรู้ความสามารถด้านนี้อย่างชัดเจน 
1 มีความรู้และความเข้าใจทั่วไปในหลักการและวัตถุประสงค์ของข้อตกลง สัญญา อนุสัญญาระหว่างประเทศ 
2 มีความรู้ความสามารถตามที่ก าหนดไว้ในระดับที่ 1 และสามารถอธิบายขอบเขตความรับผิดชอบของ

หน่วยงานที่มีต่อข้อตกลงระหว่างประเทศ สามารถปฏิบัติงานต ามแผนปฏิบัติการ และให้ค าปรึกษา และ
เผยแพร่ความรู้ให้แก่หน่วยงานที่เกี่ยวข้องได้ 

3 มีความรู้ความสามารถตามที่ก าหนดไว้ในระดับที่ 2 และสามารถวางแผนการด าเนินงานตามข้อตกลง 
วิเคราะห์ปัญหา และเสนอแนะแนวทางแก้ไขปัญหา และปรับปรุงการด าเนินงานเพื่อให้บรรลุวัตถุประสงค์
ตามข้อตกลงระหว่างประเทศได้ 

4 มีความรู้ความสามารถตามที่ก าหนดไว้ในระดับที่ 3 และสามารถวิเคราะห์ปัญหา ผลกระทบ ถ่ายทอด
นโยบาย ก าหนดจุดยืนและท่าทีของประเทศในการเจรจาต่อรอง ตลอดจนรับฟังผลกระทบที่เกิดขึ้นได้ 

5 มีความรู้ความสามารถตามที่ก าหนดไว้ในระดับที่ 4 และสามารถก าหนดนโยบายและยุทธศาสตร์ ประเมินสถานการณ์ 
แนวโน้มเพ่ือรับมือต่อการเปลี่ยนแปลง พร้อมทั้งสามารถเป็นตัวแทนเข้าร่วมในการเจรจาต่อรองในเวทีนานาชาติได้ 

10. ความรู้เร่ืองเคร่ืองจักรและโรงงาน  
ค าจ ากัดความ : ความรู้ความสามารถด้านเครื่องจักร กรรมวิธีการผลิต และจั ดท าข้อมูลเครื่องจักร พร้อมทั้งสามารถ
ถ่ายทอดและเผยแพร่ความรู้ให้แก่หน่วยงานภายในและภายนอก การก าหนดนโยบาย และการก ากับดูแลเร่ืองเคร่ืองจักร 
และขบวนการผลิตในโรงงาน 

ระ
ดับ

สม
รร

ถน
ะ 

รายการความรู้ 

0 ไม่แสดงความรู้ความสามารถด้านนี้อย่างชัดเจน 
1 มีความรู้พ้ืนฐานด้า นวิศวกรรมที่เกี่ยวข้องกับเครื่องจักรและกระบวนการผลิต สามารถระบุประเภท

อุตสาหกรรมต่างๆ สามารถอธิบายนิยามความหมายของเครื่องจักรตาม พ .ร.บ.จดทะเบียนเครื่องจักร มี
ความรู้พ้ืนฐานในการตรวจสอบสถานประกอบกิจการโรงงานได้ 

2 มีความรู้ความสามารถตามที่ก าหนดไว้ในระดับที่ 1 และสามารถตรวจสอบ แนะน า และอธิบายเกี่ยวกับเครื่องจักร
และขบวนการผลิต สามารถอ่านและเขียนแบบอย่างง่าย รู้ชื่อเครื่องจักรและอธิบายคุณสมบัติพร้อมทั้งประเมินราคา
เพื่อคิดค่าธรรมเนียมจดทะเบียนกรรมสิทธิ์เครื่องจักร และสามารถถ่ายทอดความรู้พ้ืนฐานให้กับผู้อื่นได้ 

3 มีความรู้ความสามารถตามที่ก าหนดไว้ในระดับที่ 2 และสามารถวางแผนการเขียนแบบ วิเคราะห์ เพื่อจัดท า
ข้อมูลเครื่องจักรและขบวนการผลิต สามารถอ่านแบบระบบไดอะแกรม  (System Diagram) วิเคราะห์
หลักการท างานและคุณลักษณะของเคร่ืองจักร เพื่อวางแผนการท างานได้อย่างเป็นระบบ 

4 มีความรู้ความสามารถตามที่ก าหนดไว้ในระดับที่ 3 และสามารถตั้งชื่อเครื่องจักรและก าหนดคุณลักษณะของ
เครื่องจักรที่มีความซับซ้อนได้ สามารถคะเนสภาพเครื่องจักรและค านวณอายุการท างานของเคร่ืองจักรได้ 
สามารถเป็นวิทยากรเผยแพร่ความรู้ให้กับหน่วยงานต่างๆ ได้ 

5 มีความรู้ความสามารถตามที่ก าหนดไว้ในระดับที่ 4 และสามารถก าหนดนโยบายในการจัดการองค์ความรู้ด้านเครื่องจักรใน
ระดับองค์กรได้ 



 6 

 

 
12. ความรู้เร่ืองการบ ารุงรักษาสภาพเครื่องจักร  
ค าจ ากัดความ : ความรู้ความเข้าใจในด้านเครื่องจักร งานด้านวิศวกรรมที่เก่ียวข้องเกี่ยวกับการบ ารุงรักษาสภาพ
เครื่องจักร เพื่อถ่ายทอดและเผยแพร่ความรู้ให้แก่ผู้ที่เก่ียวข้องได้อย่างถูกต้องตามวิชาชีพ 

ระ
ดับ

สม
รร

ถน
ะ 

รายการความรู้ 

0 ไม่แสดงความรู้ความสามารถด้านนี้อย่างชัดเจน 
1 มีความรู้และความเข้าใจพื้นฐานด้านเครื่องจักร เข้าใจการท างานและวิชาการด้านการบ ารุงรักษาสภาพ

เครื่องจักร สามารถสอบถามหรือค้นหาข้อมูลรายละเอียดการท างานของเคร่ืองจักรได้ 
2 มีความรู้ความสามารถตามที่ก าหนดไว้ในระดับที่ 1 และสามารถถ่ายทอดความรู้พ้ืนฐานด้านเครื่องจักร การ

ท างาน และวิชาการด้านการบ ารุงรักษาสภาพเครื่องจักรให้กับผู้อื่นได้ 
3 มีความรู้ความสามารถตามที่ก าหนดไว้ในระดับที่ 2 และสามารถประยุกต์ใช้ความรู้ในการบ ารุงรักษาสภาพ

เครื่องจักร เพ่ือน ามาก าหนด แผนงาน หรือโครงการเกี่ยวกับการบ ารุงรักษา หรือจัดท าแผนการบ ารุงรักษา
เพื่อให้ผู้ที่เกี่ยวข้องน าไปใช้ปฏิบัติได้ 

4 มีความรู้ความสามารถตามที่ก าหนดไว้ในระดับที่ 3 และสามารถวิเคราะห์แนวทางในการวางแผน หรือ
โครงการ เพื่อก าหนดทิศทาง นโยบาย การบ ารุงรักษาสภาพเครื่องจักรในอุตสาหกรรมต่างๆ ได้ 

5 มีความรู้ความสามารถตามที่ก าหนดไว้ในระดับที่ 4 และสามารถน าความรู้มาก าหนดยุทธศาสตร์ให้เอื้อต่อ
แผนปฏิบัติงานขององค์กรได้ สามารถชี้น าการใช้เทคโนโลยีและนวัตกรรมใหม่ๆ เพื่อพัฒนาแผนการ
บ ารุงรักษาสภาพเครื่องจักรได้ 

 

11. ความรูเ้รื่องการจดทะเบียนเครื่องจักร  
ค าจ ากัดความ : ความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับข้อก าหนด หลักเกณฑ์ในการปฏิบัติตาม พ .ร.บ. จดทะเบียนเครื่องจักร แ ละ
การท านิติกรรมอื่นๆ เกี่ยวกับเคร่ืองจักร สร้างสรรค์ เปลี่ยนแปลงกลยุทธ์ให้เข้ากับสภาวการณ์ 

ระ
ดับ

สม
รร

ถน
ะ 

รายการความรู้ 

0 ไม่แสดงความรู้ความสามารถด้านนี้อย่างชัดเจน 
1 มีความรู้และความเข้าใจเบื้องต้นในการปฏิบัติงานตาม พรบ .จดทะเบียนเครื่องจักร ทราบถึงวิธีกา ร และ

ขั้นตอนในการออกเอกสารสิทธิ (ร.2/1) 
2 มีความรู้ความสามารถตามที่ก าหนดไว้ในระดับที่ 1 และสามารถปฏิบัติงาน ศึกษาข้อมูล แก้ไขปัญหา

เบื้องต้นโดยล าพัง พร้อมทั้งสามารถให้ค าแนะน าเกี่ยวกับเอกสาร เอกสารสิทธิ (ร.2/1) หลักฐาน หรือการท า
นิติกรรมเครื่องจักรในระดับที่ไม่ซับซ้อนได้ 

3 มีความรู้ความสามารถตามที่ก าหนดไว้ในระดับที่ 2 และสามารถควบคุม ติดตามงาน วางแผนวิเคราะห์
ปัญหาตามหลักกฎหมายและด้านวิศวกรรมที่เกี่ยวกับการออกเอกสารสิทธิ (ร.2/1) สามารถวางแผน
ตรวจสอบเครื่องจักร หรือการท านิติกรรมอื่นเกี่ยวกับเครื่องจักร หรือออกเอกสารสิทธิ (ร.2/1) ที่ซับซ้อนได้ 

4 มีความรู้ความสามารถตามที่ก าหนดไว้ในระดับที่ 3 และสามารถอธิบายภาพรวมทั้งเชิงลึกและทั่วไป โดย
สามารถพัฒนา ประยุกต์ เพื่อสร้างมาตรฐาน หรือปรับปรุงกระบวนงานให้สอดคล้องกับนโยบายที่
เปลี่ยนแปลง สามารถสอบสวนเพ่ือหาข้อยุติในการออกเอกสารสิทธิ (ร.2/1) ได้ 

5 มีความรู้ความสามารถตามที่ก าหนดไว้ในระดับที่ 4 และสามารถก าหนดกลยุทธ์และนโยบายด้านการ                       
จดทะเบียนเครื่องจักรเพื่อให้เกิดการเปลี่ยนแปลง  การขับเคลื่อนธุรกิจอุตสาหกรรมอย่างมีประสิทธิภาพ และ
ให้สามารถแข่งขันกับสากลได้ 
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13. ความรู้เร่ืองการตรวจสอบภายใน  
ค าจ ากัดความ: ความรู้และความเข้าใจในเร่ืองการตรวจสอบภายใน โดยครอบคลุมวิธีการ หลักการ กระบวนการ เทคนิค 
และการด าเนินการตรวจสอบด้านการบริหาร การเงิน และการบัญชี และสามารถน ามาประยุกต์ใช้ให้เกิดประโยชน์ในงาน
ได้อย่างสูงสุด 

ระ
ดับ

สม
รร

ถน
ะ 

รายการความรู้ 

0 ไม่แสดงความรู้ความสามารถด้านนี้อย่างชัดเจน 
1 มีความรู้และความเข้าใจในวิธีการ หลักการ กระบวนการ เทคนิค และการด าเนินการด้านการตรวจสอบ

ภายในทั้งในด้านตรวจสอบด้านการบริหาร การเงิน และการบัญชีในระดับพื้นฐาน  
2 มีความรู้ความสามารถตามที่ก าหนดไว้ในระดับที่ 1 และมีความรู้และเข้าใจในเรื่องการตรวจสอบภายใน

อย่างละเอียดจนสามารถน าไปปฏิบัติงานได้อย่างถูกต้อง หรือสามารถอธิบายให้แก่ผู้อื่นได้ 
3 มีความรู้ความสามารถตามที่ก าหนดไว้ในระดับที่ 2 และมีความรู้ความเข้าใจในเรื่องการตรวจสอบภายใน

อย่างถ่องแท้จนสามารถน ามาประยุกต์ใช้ให้เกิดประโยชน์สูงสุดกับหน่วยงานได้ 
4 มีความรู้ความสามารถตามที่ก าหนดไว้ในระดับที่ 3 และมีประสบการณ์กว้างขวาง และสามารถฝึกอบรมและ

พัฒนาให้ผู้อื่นมีความรู้และความเข้าใจอย่างมีประสิทธิภาพสูงสุดและสามารถน าไปปฏิบัติใช้จริงในงานได้ 
5 มีความรู้ความสามารถตามที่ก า หนดไว้ในระดับที่ 4 และเป็นที่ยอมรับว่าเป็นผู้เชี่ยวชาญในความรู้น้ีจน

สามารถเป็นที่ปรึกษาในการปฏิบัติงานให้กับหน่วยงานอื่นๆ ทั้งในและนอกองค์กรได้ 
 
14. ความรู้เร่ืองบรรณารักษ์  
ค าจ ากัดความ: ความรู้และความเข้าใจในงานบรรณารักษ์ การบริหารจัดการงานห้องสมุด การแบ่ งหมวดหมู่หนังสือ การ
จัดเก็บ การสืบค้นของเอกสาร หนังสือ และสื่อต่างๆ ของห้องสมุด เพื่อให้เกิดความสะดวกในการใช้บริการ 

ระ
ดับ

สม
รร

ถน
ะ 

รายการความรู้ 

0 ไม่แสดงความรู้ความสามารถด้านนี้อย่างชัดเจน 
1 มีความรู้และความเข้าใจในระบบงานของห้องสมุด และวิธีการจัดการห้อ งสมุด และสามารถจัดแบ่งประเภท

หมวดหมู่ของเอกสาร หนังสือ และสื่อต่างๆ ของห้องสมุดได้ 
2 มีความรู้ความสามารถตามที่ก าหนดไว้ในระดับที่ 1 และสามารถจัดเก็บเอกสาร หนังสือ และสื่อต่างๆ ได้

อย่างเป็นระบบตามที่ก าหนดไว้ และให้ค าแนะน าแก่ผู้ใช้บริการห้องสมุดถึงวิธีการใช้ห้องสมุด การสืบค้น การ
ยืม-คืน และกฎระเบียบที่เกี่ยวข้องได้ 

3 มีความรู้ความสามารถตามที่ก าหนดไว้ในระดับที่ 2 และให้บริการยืม- คืน สืบค้นเอกสาร หนังสือ และสื่อ
ต่างๆ ของห้องสมุดได้ และสามารถสอนในรายละเอียดถึงวิธีการแบ่งประเภท การจัดเก็บ แนวทาง และ
วิธีการสืบค้นได้อย่างถูกต้อง 

4 มีความรู้ความสามารถตามที่ก าหนดไว้ในระดับที่ 3 และสามารถประยุกต์โปรแกรมคอมพิวเตอร์และ
เทคโนโลยีสมัยใหม่ในการสืบค้น การจัดเก็บเอกสาร หนังสือ และสื่อต่างๆ รวมทั้งสามารถฝึกอบรมให้ผู้อื่น
ด าเนินงานของห้องสมุดได้ และสามารถเสนอแนะแนวทางเลือกใหม่ๆ ในงานห้องสมุดได้ 

5 มีความรู้ความสามารถตามที่ก าหนดไว้ในระดับที่ 4 และสามารถก าหนดนโยบาย และแผนงานการบริหาร
จัดการงานห้องสมุดได้อย่างถูกต้องและสอดคล้องตามนโยบายขององค์กรได้ และสามารถจัดสรรทรัพยากร
และงบประมาณของห้องสมุดได้อย่างคุ้มค่า 
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15. ความรู้เร่ืองการท างบการเงินการคลัง 
ค าจ ากัดความ: ความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับหลักการทางการเงิน  การเบิกจ่ายเงินจากคลัง การเก็บรักษาเงิน และการน า
เงินส่งคลัง รวมทั้งสามารถจัดท า ตรวจสอบ และแก้ไขข้อผิดพลาดทางด้านการเงิน และให้ข้อเสนอแนะได้อย่างถูกต้อง 

ระ
ดับ

สม
รร

ถน
ะ 

รายการความรู้ 

0 ไม่แสดงความรู้ความสามารถด้านนี้อย่างชัดเจน 
1 มีความรู้และความเข้าใจในหลักการ ทฤษฎีทางการเงิน และรูปแบบการบริหารการเงิน การคลัง และวิธีการ

จัดการทางการเงิน 
2 มีความรู้ความสามารถตามที่ก าหนดไว้ในระดับที่ 1 และสามารถอ่าน วิเคราะห์รายการ ทางการเงิน รวมทั้ง

สามารถจัดท ารายการทางการเงิน และรายงานเงินคงเหลือประจ าวันได้อย่างถูกต้อง 
3 มีความรู้ความสามารถตามที่ก าหนดไว้ในระดับที่ 2 และสามารถตรวจสอบความถูกต้ อง แก้ไขข้อผิดพลาด

ของการจัดท ารายการทางการเงิน และเสนอแนะข้อควรระมัดระวังในการจัดท ารายการทางการเงิน  
4 มีความรู้คว ามสามารถตามที่ก าหนดไว้ในระดับที่ 3 และสามารถวิเคราะห์ข้อมูลและปัจจัยแวดล้อมที่ มี

ผลกระทบต่อการบริหารจัดการทางการเงินการคลัง  รวมทั้งสามารถให้ค าแ นะน า และฝึกอบรมให้ผู้อื่นจัดท า
รายการทางการเงินที่ถูกต้องตามมาตรฐานและหลักการได้ 

5 มีความรู้ความสามารถตามที่ก าหนดไว้ในระดับที่ 4 และสามารถวางแผนทางการเงินขององค์กรได้สอดคล้อง
กับกลยุทธ์การด าเนินงานขององค์ก ร รวมทั้งก าหนดนโยบายการบริหาร การเงิน การคลัง ได้สอดคล้องกับ
นโยบายการด าเนินงานขององค์กร 

 
16. ความรู้เร่ืองการท างบประมาณ  
ค าจ ากัดความ : ความรู้และความเข้าใจในหลักการทางงบ ประมาณ และบริหารจัดการงบประมาณได้ รวมทั้งสามารถ
จัดท า ตรวจสอบ และแก้ไขข้อผิดพลาดของงบประมาณและให้ข้อเสนอแนะได้อย่างถูกต้อง 

ระ
ดับ

สม
รร

ถน
ะ 

รายการความรู้ 

0 ไม่แสดงความรู้ความสามารถด้านนี้อย่างชัดเจน 
1 มีความรู้และความเข้าใจในหลักการ ทฤษฎีทางงบประมาณ และรูปแบ บการบริหารงบประมาณ และวิธีการ

จัดการงบประมาณ 
2 มีความรู้ความสามารถตามที่ก าหนดไว้ในระดับที่ 1 และสามารถอ่าน วิเคราะห์รายงานทางงบประมาณได้ 

รวมทั้งสามารถจัดท างบประมาณ และสรุปรายงานงบประมาณได้อย่างถูกต้อง 
3 มีความรู้ความสามารถตามที่ก าหนดไว้ในระดับที่ 2 และสามารถตรวจสอบความถูกต้อง แก้ไขข้อผิดพลาด

ของการจัดท างบประมาณ และเสนอแนะข้อควรระมัดระวังในการจัดท างบประมาณได้ 
4 มีความรู้ความสามารถตามที่ก าหนดไว้ในระดับที่ 3 และสามารถวิเคราะห์ข้อมูลและปัจจัยแวดล้อมที่มี

ผลกระทบต่อการบริหารจัดการงบประมาณได้ รวมทั้งสามารถให้ค าแน ะน า และฝึกอบรมให้ผู้อื่นจัดท า
งบประมาณที่ถูกต้องตามมาตรฐานและหลักการได้ 

5 มีความรู้ความสามารถตามที่ก าหนดไว้ในระดับที่ 4 และสามารถวางแผนการใช้จ่าย รายได้ และงบประมาณ
ขององค์กรได้สอดคล้องกับกลยุทธ์การด าเนินงานขององค์กร รวมทั้งก าหนดนโยบายการบริหารงบประมาณ
ได้สอดคล้องกับนโยบายการด าเนินงานขององค์กร 
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17. ความรู้เร่ืองการจัดท าแผนปฏิบัติการและแผนยุทธศาสตร์  
ค าจ ากัดความ : ความรู้และความเข้าใจในการก าหนด จัดท า หรือวางแผนปฏิบัติงานที่สอดคล้องกับยุทธศาสตร์หรือ
นโยบายที่ก าหนดขึ้น เพื่อแสดงให้เห็นถึงรายละเอียดของการด าเนินการแต่ละกิจกรรม งาน หรือโครงการที่ก าหนดเพื่อให้
เกิดความส าเร็จขององค์กร 

ระ
ดับ

สม
รร

ถน
ะ 

รายการความรู้ 

0 ไม่แสดงความรู้ความสามารถด้านนี้อย่างชัดเจน 
1 มีความรู้และความเข้าใจในหลักการ วิธีการ และแนวทางการจัดท าแผนปฏิบัติการ แผนยุทธศาสตร์ และ

แผนงานต่างๆ 
2 มีความรู้ความสามารถตามที่ก าหนดไว้ในระดับที่ 1 และสามารถใช้ความรู้น้ีได้อย่างช านาญตลอดจนสามารถ

เชื่อมโยงและประยุกต์ใช้ความรู้ดังกล่าวเพื่อติดตามและประเมินผลการบริหารจัดการของหน่วยงานได้อย่าง
ถูกต้อง 

3 มีความรู้ความสามารถตามที่ก าหนดไว้ในระดับที่ 2 และสามารถประยุกต์ ความรู้น้ีเพื่อน ามาใช้ในการ
ปรับปรุงประสิทธิภาพในการจัดท าแผนปฏิบัติการและแผนยุทธศาสตร์ของหน่วยงานได้ 

4 มีความรู้ความสามารถตามที่ก าหนดไว้ในระดับที่ 3 และสามารถเชื่อมโยงความรู้เหล่านี้เข้ากับทิศทางและ
ภารกิจเพื่อมาสร้างและก าหนดยุทธศาสตร์ของหน่วยงานหรือองค์กรได้ 

5 มีความรู้ความสามารถตามที่ก าหนดไว้ในระดับที่ 4 และเป็นที่ยอมรับว่าเป็นผู้เชี่ยวชาญอย่างมากในความรู้น้ี
จนสามารถเป็นที่ปรึกษาในการปฏิบัติงานให้กับหน่วยงานอื่นๆ ทั้งในและนอกองค์กรได้ 

 
18. ความรู้เร่ืองการติดตามและประเมินผลเชิงกลยุทธ์  
ค าจ ากัดความ : ความ รู้ในการติดตามและประเมินผลเชิงกลยุทธ์โดยมุ่งสร้างกรอบงาน (Formative) มุ่งพัฒนา
กระบวนการ และมุ่งเน้นการสร้างคุณค่าของงานเพื่อน าไปสู่สภาวะที่พึงประสงค์ในอนาคต นอกจากนั้นยังหมายรวมถึง
ความสามารถในการก าหนดวิธี เทคนิค และการประเมินผลของงานต่างๆ ทั้งผลกระทบโดยตรง  (Direct Impact) 
ผลกระทบโดยอ้อม (Indirect Impact) และผลกระทบเก่ียวเนื่อง (Induced Impact) 

ระ
ดับ

สม
รร

ถน
ะ 

รายการความรู้ 

0 ไม่แสดงความรู้ความสามารถด้านนี้อย่างชัดเจน 
1 มีความรู้และความเข้าใจทั่วไปในแนวคิด แนวทาง ขั้นตอน และหลักการในการติดตามและประเมินผล 
2 มีความรู้ความสามารถตามที่ก าหนดไว้ในระดับที่ 1 และสามารถใช้ความรู้ได้อย่างช านาญ และสามารถ

เชื่อมโยง และประยุกต์ใช้ความรู้เพ่ือติดตามและประเมินผลการบริหารจัดการงานต่างๆ ที่รับผิดชอบได้ 
3 มีความรู้ความสามารถตามที่ก าหนดไว้ในระดับที่ 2 และสามารถประยุกต์ความรู้เ พื่อน ามาใช้ในการปรับปรุง

ประสิทธิภาพในงานบริหารจัดการงานต่างๆ ให้สอดคล้องกับทิศทางการด าเนินงานขององค์กร 
4 มีความรู้ความสามารถตามที่ก าหนดไว้ในระดับที่ 3 และสามารถฝึกอบรมให้ผู้อื่นมีความรู้ได้อย่างมี

ประสิทธิภาพสูงสุดและสามารถน าไปปฏิบัติใช้จริงในงานได้ 
5 มีความรู้ความสามารถตามที่ก าหนดไว้ในระดับที่ 4 และสามารถก าหนดกลยุทธ์ในการติดตามและประเมินผล

งานต่างๆ ของหน่วยงาน หรือองค์กรให้สอดคล้องกับเป้าหมายและนโยบายขององค์กรได้ 
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19. ความรู้เร่ืองการจัดการความรู้  
ค าจ ากัดความ : ความรู้ในการวิเคราะห์ รวบรวม และบริหารจั ดการความรู้หรือบทเรียนต่างๆ ที่ได้มา เพื่อให้สามารถ
จัดท าเป็นข้อมูลที่แบ่งปันให้กับบุคคลหรือหน่วยงานอื่นๆ ได้อย่างเหมาะสม และมีประโยชน์สูงสุด 

ระ
ดับ

สม
รร

ถน
ะ 

รายการความรู้ 

0 ไม่แสดงความรู้ความสามารถด้านนี้อย่างชัดเจน 
1 มีความรู้และความเข้าใจทั่วไปในแนวคิด รูปแบบ ความส าคัญ องค์ประกอบ และหลักการในการจัดการ

ความรู้   
2 มีความรู้ความสามารถตามที่ก าหนดไว้ในระดับที่ 1 และสามารถน าความรู้ไปประยุกต์ใช้ในการปฏิบัติงานได้ 

และสามารถตอบข้อซักถามในเบื้องต้นแก่ผู้อื่นได้ 
3 มีความรู้ควา มสามารถตามที่ก าหนดไว้ในระดับที่ 2 และสามารถแก้ไขปัญหา ให้ค าแนะน า และเสนอ

แนวทางในการปรับปรุงการจัดการความรู้ให้มีประสิทธิภาพมากขึ้นได้ 
4 มีความรู้ความสามารถตามที่ก าหนดไว้ในระดับที่ 3 และสามารถฝึกอบรมและสอนให้ผู้อื่นมีความรู้ความ

เข้าใจได้อย่างมีประสิทธิภาพสูงสุด และสามารถน าไปปฏิบัติใช้จริงในงานได้ 
5 มีความรู้ความสามารถตามที่ก าหนดไว้ในระดับที่ 4 และสามารถประยุกต์ความรู้เพ่ือคิดค้นสิ่งใหม่ๆ ให้กับ

หน่วยงานและองค์กรได้ รวมทั้งสามารถวางแผน และก าหนดแนวทางในการจัดการความรู้อย่างเป็นรูปธรรม
ขององค์กรได้ 

 
20. ความรูเ้รื่องการบัญชี และระบบบัญชี 
ค าจ ากัดความ : ความรู้และความเข้าใจในแนวคิด หลักการ และขั้นตอนการท างานด้านบัญชีและระบบบัญขี รวมทั้ง
สามารถบันทึกและจัดท ารายงานทางบัญชีได้สอดคล้องกับมาตรฐานทางบัญชี 

ระ
ดับ

สม
รร

ถน
ะ 

รายการความรู้ 

0 ไม่แสดงความรู้ความสามารถด้านนี้อย่างชัดเจน 
1 มีความรู้และความเข้าใจในหลักการ แนวทางปฏิบัติ และขั้นตอนการท างานด้านบัญชี รวมทั้งสามารถ

ค านวณและลงบันทึกบัญชีพื้นฐานได้ 
2 มีความรู้ความสามารถตามที่ก าหนดไว้ในระดับที่ 1 และสามารถตรวจสอบความถูกต้องของเอกสารที่

เกี่ยวข้องกับงานบัญชีได้ตามกรอบและแนวท างที่ก าหนด รวมทั้งอ่านและตีความข้อมูลได้ตามถูกต้องตาม
หลักกฎหมายการบัญชี รวมทั้งสามารถจัดท างบการเงินและสรุปรายงานงบการเงินได้อย่างถูกต้อง 

3 มีความรู้ความสามารถตามที่ก าหนดไว้ในระดับที่ 2 และสามารถตรวจสอบความถูกต้อง แก้ไขข้อผิดพลาด
ของการจัดท างบการเงิน รวมทั้งสามารถให้ค าแนะน าที่ถูกต้องตามหลักการบัญชีได้ 

4 มีความรู้ความสามารถตามที่ก าหนดไว้ในระดับที่ 3 และสามารถตรวจสอบรายงานทางบัญชี แก้ไข
ข้อผิดพลาดทางบัญชี และวางแผนป้องกันปัญหาทางบัญชีไม่ให้เกิดความผิดพลาดซ้ าๆ ได้ 

5 มีความรู้ความสามารถตามที่ก าหนดไว้ในระดับที่ 4 และสามารถออกแบบปรับปรุง พัฒนา และวางระบบ
บัญชีให้มีความเหมาะสมกับการใช้งานขององค์กร รวมทั้งก าหนดกรอบ ทิศทาง และแผนงานทางบัญชีได้
สอดคล้องกับนโยบายขององค์กรได้ 
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21. ความรู้เร่ืองการบริหารความเสี่ยง 
ค าจ ากัดความ : ความรู้และความเข้าใจในความหมาย ประเภท และ วงจรการบริหารความเสี่ยง และสามารถตรวจสอบ
การบริหารความเสี่ยงให้เกิดประสิทธิภาพตลอดจนสามารถก าหนดแนวทางการด าเนินงานเพื่อป้องกันความเสี่ยงที่อาจจะ
เกิดขึ้นกับองค์กรได้ 

ระ
ดับ

สม
รร

ถน
ะ 

รายการความรู้ 

0 ไม่แสดงความรู้ความสามารถด้านนี้อย่างชัดเจน 
1 มีความรู้และความเข้าใจในความหมาย ประเภท ปัจจัย วงจร และขั้นตอนการบริหารความเสี่ยง 
2 มีความรู้ความสามารถตามที่ก าหนดไว้ในระดับที่ 1 และสามารถระบุปัจจัยการบริหารความเสี่ยง และ

น าเสนอแนวทางป้องกันความเสี่ยงในเบื้องต้นได้ 
3 มีความรู้ความสามารถตามที่ก าหนดไว้ในระดับที่ 2 และสามารถจัดท าแผนการบริหารความเสี่ยงที่เกิดขึ้นได้ 

เพื่อรับมือกับความเสี่ยงที่เกิดขึ้น และสามารถควบคุม และตรวจสอบการบริหารความเสี่ยงให้เป็นไปตาม
วัตถุประสงค์ที่ก าหนดได้ 

4 มีความรู้ความสามารถตามที่ก าหนดไว้ในระดับที่ 3 และสามารถวิเคราะห์โอกาส สถานการณ์ และผลกระทบ
ที่อาจจะเกิดความเสี่ยงได้ และสามารถจัดท าแผนปฏิบัติการในการบริหารความเสี่ยงที่เกิดขึ้นของหน่วยงาน
หรือองค์กรได้ และสามารถให้ค าแนะน าถึงแนวทางและวิธีการในการบริหารจัดการความเสี่ยง 

5 มีความรู้ความสามารถตามที่ก าหนดไว้ในระดับที่ 4 และสามารถประเมินและคาดการณ์ความเ สี่ยงที่อาจจะ
เกิดขึ้นในการบริหารงานขององค์กรและสามารถก าหนดแนวทางด าเนินงานเพื่อป้องกัน ลด และควบคุม
ความเสี่ยงในระดับที่องค์กรยอมรับได้ 

 
22. ความรู้เร่ืองการบริหารทรัพยากรบุคคล 
ค าจ ากัดความ : ความรู้เรื่องการจัดการบุคลากรขององค์กรเพื่อให้ได้ซึ่งการบ ารุงรักษา การพัฒนา และบริหารบุคลากร 
โดยอาจเป็นความรู้ตั้งแต่การวางแผนก าลังคน การสรรหา การเลือกสรรและบรรจุ การบ ารุงรักษาและการจ่าย
ค่าตอบแทนและสวัสดิการ การบริหารผลงาน และการพ้นจากงาน 

ระ
ดับ

สม
รร

ถน
ะ 

รายการความรู้ 

0 ไม่แสดงความรู้ความสามารถด้านนี้อย่างชัดเจน 
1 มีความรูแ้ละความเข้าใจในเรื่องการบริหารทรัพยากรบุคคลในระดับพื้นฐาน 
2 มีความรู้ความสามารถตามที่ก าหนดไว้ในระดับที่ 1 และมีความรู้และความเข้าใจในหลักการ แนวคิด ทฤษฎี

ของในเรื่องระบบทรัพยากรมนุษย์ (HRM) และหมั่นติดตามแนวคิดและหลักการใหม่ๆ อยู่เสมอจนสามารถ
อธิบายหรือตอบค าถามผู้อื่นได้ 

3 มีความรู้ความสามารถตามที่ก าหนดไว้ในระดับที่ 2 และมีความรู้ความเข้าใจอย่างถ่องแท้จนสามารถน า
ความรู้ดังกล่าวมาประยุกต์ใช้ได้เพื่อน ามาใช้ให้ค าปรึกษา สอน หรือจัดท าแผนยุทธศาสตร์ทรัพยากรมนุษย์ได้
อย่างมีประสิทธิภาพสูงสุด 

4 มีความรู้ความสามารถต ามที่ก าหนดไว้ในระดับที่ 3 และเชื่อมโยงความรู้เหล่านี้เพื่อแนะน าการเชื่อมโยงทุน
มนุษย์กับมูลค่าเพิ่มต่อองค์กรและการเติบโตในระยะยาวอย่างประสบความส าเร็จได้ 

5 มีความรู้ความสามารถตามที่ก าหนดไว้ในระดับที่ 4 และเป็นที่ยอมรับว่าเป็นผู้เชี่ยวชาญอย่างมากในความรู้น้ี
จนสามารถเป็นที่ปรึกษาในการจัดการบุคลากรของหน่วยงานอื่นๆ ทั้งในและนอกองค์กรได้ 
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23. ความรู้เร่ืองการพัฒนาบุคลากร  
ค าจ ากัดความ : ความรู้และความเข้าใจในหลักการ และวิธีการการพัฒนาบุคลากร การบริหารการฝึกอบรม รวมทั้ง
สามารถจัดเตรียมเอกสาร อุปกรณ์ และประเมินผลกา รเรียนรู้ การพัฒนาบุคลากร และการฝึกอบรมได้อย่างมี
ประสิทธิภาพ 

ระ
ดับ

สม
รร

ถน
ะ 

รายการความรู้ 

0 ไม่แสดงความรู้ความสามารถด้านนี้อย่างชัดเจน 
1 มีความรู้และความเข้าใจในเรื่องการพัฒนาและฝึกอบรมบุคลากรในเบื้องต้น 
2 มีความรู้ความสามารถตามที่ก าหนดไว้ในระดับที่ 1 และสามารถคิดริเริ่มหัวข้อในการเรียนรู้และแนวทางใน

การพัฒนาและฝึกอบรมบุคลากรในเรื่องใหม่ๆ  อยู่เสมอ รวมทั้งสามารถบันทึกจัดเก็บข้อมูลและตอบข้อ
ซักถามในการจัดฝึกอบรมได้ 

3 มีความรู้ความสามารถตามที่ก าหนดไว้ในระดับที่ 2 และสามารถประเมินผลลัพธ์ถึงวิธีการด าเนินการจัด การ
เรียนรู้ และการพัฒนา รวมทั้งประเมินผลการฝึกอบรมและน าผลการฝึกอบรมไปประกอบการวางแผนการ
ฝึกอบรมและการพัฒนาบุคลากรในอนาคตต่อไปได้ 

4 มีความรู้ความสามารถตามที่ก าหนดไว้ในระดับที่ 3 และพัฒนา และออกแบบโครงสร้างหลักสูตร เนื้อหาการ
พัฒนาบุคลากร และการฝึกอบรมได้อย่างถูกต้อง รวมทั้งสามารถติดตาม ตรวจสอบและฝึกอบรมผู้อื่นในเรื่อง
ที่ตนเองมีความเชี่ยวชาญได้ 

5 มีความรู้ความสามารถตามที่ก าหนดไว้ในระดับที่ 4 และสามารถก าหนดหลักสูตรการฝึกอบม การพัฒนา
บุคลากร และการก าหนดตัวชี้วัดผลงานหรือเป้าหมายของการเรียนรู้และการพัฒนาของบุคลาก รในภาพรวม
ได้เหมาะสมกับเป้าหมายและกลยุทธ์ขององค์กร 
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25. ความรู้เร่ืองงานธุรการและงานสารบรรณ 
ค าจ ากัดความ: ความรู้และความเข้าใจในขอบเขตในการปฏิบัติงานด้านธุรการ และสารบรรณ รวมทั้งสามารถจัดสรรการ
ใช้ทรัพยากรให้เพียงพอ ตลอดจนติดตาม และปรับปรุงขั้นตอนการให้บริการแก่หน่วยงานต่างๆ ให้มีประสิทธิภาพ 

ระ
ดับ

สส
มร

รถ
นะ 

รายการความรู้ 

0 ไม่แสดงความรู้ความสามารถด้านนี้อย่างชัดเจน 
1 มีความรู้และความเข้าใจในภาระหน้าที่ และแนวปฏิบัติในงานธุรการ และงานสารบรรณ และอธิบายได้ถึง

หน้าที่การปฏิบัติงานและขอบเขตความรับผิดชอบของหน่วยงาน 
2 มีความรู้ความสามารถตามที่ก าหนดไว้ในระดับที่ 1 และสามารถรวบรวมปัญหา และแก้ไขปัญหาที่เกิดขึ้นใน

การปฏิบัติงานของงา นธุรการและงานสารบรรณของหน่วยงานในเบื้องต้นได้ รวมทั้งสามารถติดต่อ
ประสานงานเพื่อรองรับการให้บริการได้อย่างเพียงพอ 

3 มีความรู้ความสามารถตามที่ก าหนดไว้ในระดับที่ 2 และสามารถวางแผน จัดสรรการใช้ทรัพยากร สิ่งอ านวย
ความสะดวกได้อย่างเพียงพอ รวมทั้งควบคุม ติดตามการ ให้บริการของหน่วยงานได้อย่างมีประสิทธิภาพ 
ตลอดจนวิเคราะห์ข้อมูลปัญหาและให้ข้อเสนอแนะด้านงานธุรการและงานสารบรรณได้ 

4 มีความรู้ความสามารถตามที่ก าหนดไว้ในระดับที่ 3 และสามารถปรับปรุงขั้นตอนระบบการท างานให้มีประสิทธิภาพรวมทั้งสามารถให้
ค าปรึกษาและแนะน าแก่ผู้อื่นทั้งภายในและภายนอกองค์กรในงานธุรการและงานสารบรรณ ให้เกิด   ประสิทธิภาพสูงสุด 

5 ความรู้ความสามารถตามที่ก าหนดไว้ในระดับที่ 4 และสามารถก าหนดแผนงาน กลยุทธ์ และเป้าหมายของงาน
ธุรการและงานสารบรรณให้สอดคล้องกับแผนงานและนโยบายขององค์กรได ้

24. ความรู้เร่ืองการสื่อสารสาธารณะและการประชาสัมพันธ์  
ค าจ ากัดความ : ความรู้และความเข้าใจในแนวคิด หลักการ และกระบวนการในการสื่อสารสาธารณะ ตลอดจนสามารถด าเนินการสื่อสาร
สาธารณะและการสื่อสารประชาสัมพันธ์ เพื่อให้เกิดแรงผลักดัน การสร้างการรับรู้ การให้ความรู้ และการสร้างความเข้าใจในเร่ืองต่างๆ ได้ 

ระ
ดับ

สม
รร

ถน
ะ 

รายการความรู้ 

0 ไม่แสดงความรู้ความสามารถด้านนี้อย่างชัดเจน 
1 มีความรู้และความเข้าใจในแนวคิด หลักการ และกระบวนการในการสื่อสารสาธาร ณะและการสื่อสาร

ประชาสัมพันธ์ และด าเนินการรวบรวมข้อมูล หัวข้อ และประเด็นที่จะด าเนินการในการสื่อสารสาธารณะและ
การสื่อสารประชาสัมพันธ์ขององค์กรได้ 

2 มีความรู้ความสามารถตามที่ก าหนดไว้ในระดับที่ 1 และสามารถด าเนินการจัดกิจกรรมของหน่วยงาน/องค์กรผ่าน
ทางการสื่อสารสาธารณะและการสื่อสารประชาสัมพันธ์ที่สอดคล้องกับกรอบและเป้าหมายของงานที่ก าหนดไว้ได้ 

3 มีความรู้ความสามารถตามที่ก าหนดไว้ในระดับที่ 2 และสามารถวิเคราะห์ข้อมูล และจับประเด็นที่เกี่ยวข้องกับงาน
บริหารหนี้สาธารณะ รวมทั้งแปลงให้เป็นข้อมูลประกอบในการก าหนดช่องทางสื่อสารสาธารณะได้อย่างมีประสิทธิภาพ 
เพื่อให้เกิดแรงผลักดัน การสร้างการรับรู้ การให้ความรู้ และการสื่อสารประชาสัมพันธ์ในเรื่องที่เกี่ยวข้องได้ 

4 มีความรู้ความสามารถตามที่ก าหนดไว้ในระดับที่ 3 และสามารถฝึกอบรมให้ผู้อื่นเข้าใจและสามารถด าเนินงานการ
สื่อสารสาธารณะและการสื่อสารประชาสัมพันธ์ได้อย่างถูกต้อง  และสามารถวางแผนการสื่อสารสาธารณะและ
การสื่อสารประชาสัมพันธ์ให้สอดคล้องกับเป้าหมายและนโยบายขององค์กร 

5 มีความรู้ความสามารถตามที่ก าหนดไว้ในระดับที่ 4 และสามารถคาดการณ์บริหารจัดการ และก าหนดกลยุทธ์และนโยบาย
การสื่อสารสาธารณะและการสื่อสารประชาสัมพันธ์ รวมถึงช่องทางในการสื่อสารสาธารณะและการสื่อสารประชาสัมพันธ์ เพื่อ
ใช้เป็นกรอบในการปฏิบัติงานให้การสื่อสารขององค์กรให้ได้รับผลสัมฤทธิ์สูงสุด และมีผลกระทบในวงกว้าง 
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26. ความรู้เร่ืองการบริหารจัดการ Hardware Software และ Network  
ค าจ ากัดความ: ความรู้และความเข้าใจในคุณสมบัติ ประเภท และวิธีการท างานของ Hardware Software และ Network 
ตลอดจนสามารถบริหารจัดการระบบคอมพิวเตอร์ ด้าน Hardware Software และ Network ได้อย่างมีประสิทธิภาพ 
และสอดคล้องกับความต้องการของผู้ใช้บริการ 

ระ
ดับ

สส
มร

รถ
นะ 

รายการความรู้ 

0 ไม่แสดงความรู้ความสามารถด้านนี้อย่างชัดเจน 
1 มีความรู้และความเข้าใจในคุณสมบัติ ประเภท หลักการ ความสามารถ และวิธีการท างานของเครื่องมือ 

Hardware Software และ Network 
2 มีความรู้ความสามารถตามที่ก าหนดไ ว้ในระดับที่ 1 และสามารถใช้งาน และบริหารจัดการ Hardware 

Software และ Network ตามกระบวนการได้อย่างมีประสิทธิภาพและสามารถด าเนินการแก้ไขปัญหาที่
เกี่ยวข้องกับ Hardware Software และ Network ในระดับเบื้องต้นได้ 

3 มีความรู้ความสามารถตามที่ก าหนดไว้ในระดับที่ 2 และสามารถแก้ไขปัญหาต่างๆ ที่เกี่ยวข้องกับระบบ
คอมพิวเตอร์ด้าน Hardware Software และ Network จนได้รับการยอมรับว่าเป็นผู้ช านาญในระบบ 

4 มีความรู้ความสามารถตามที่ก าหนดไว้ในระดับที่ 3 และสามารถประยุกต์หรือเชื่อมโยงระบบใหม่ๆ หรือ
เทคโนโลยีใหม่ๆ ด้าน Hardware Software และ Network ให้เข้ากับระบบเดิมขององค์กรได้อย่างสมบูรณ์
และมีประสิทธิภาพ 

5 มีความรู้ความสามารถตามที่ก าหนดไว้ในระดับที่ 4 และมีความเชี่ยวชาญด้านระบบ Hardware Software 
และ Network และเป็นที่ยอมรับจากทุกคนในองค์กร ตลอดจนสามารถบริหารจัดการ และพัฒนาระบบ
คอมพิวเตอร์ได้อย่างทันสมัยและสอดคล้องกับความต้องการของผู้ใช้บริการได้อย่างแท้จริง 

 
27. ความรู้เร่ืองจัดซื้อ จัดจ้าง และกฎระเบียบพัสดุ 
ค าจ ากัดความ : ความรู้ในเร่ืองกฎหมาย ตลอดจนกฎระเบียบต่างๆ ที่ต้องใช้ในการปฏิบัติงานจัดซื้อ จัดจ้าง และ
กฎระเบียบพัสดุ 

ระ
ดับ

สม
รร

ถนะ 

รายการความรู้ 

0 ไม่แสดงความรู้ความสามารถด้านนี้อย่างชัดเจน 
1 มีความรู้และความเข้าใจในเรื่องนี้ในระดับพื้นฐาน 
2 มีความรู้ความสามารถตามที่ก าหนดไว้ในระดับที่ 1 และสามารถใช้ความรู้ในการปฏิบัติงานได้อย่างถูกต้อง 

เหมาะสมกับลักษณะงาน ประเภทสินค้า บริการ หรือคณะบุคคล/ที่ปรึกษาที่จ้างด าเนินการได้ 
3 มีความรู้ความสามารถตามที่ก าหนดไว้ในระดับที่ 2 และสามารถน าไปประยุกต์เพื่อวิเคราะห์ปัญหาพัสดุหรือ

การจัดจ้างโครงการขนาดใหญ่และซับซ้อนได้อย่างถูกต้อง รวมถึงสามารถอุดช่องโหว่ในระเบียบหรือตอบ
ค าถามข้อสงสัยในงานที่ปฏิบัติอยู่ให้หน่วยงานหรือบุคคลที่เกี่ยวข้องได้ 

4 มีความรู้ความสามารถตามที่ก าหนดไว้ในระดับที่ 3 และเข้าใจกฎหมายหรือระเบียบอื่นๆ ที่มีความสัมพันธ์
เชื่อมโยงกับระเบียบพัสดุที่เกี่ยวข้อง และสามารถน ามาใช้แนะน าหรือให้ค าปรึกษาในภาพรวมหากเกิด
ประเด็นปัญหาในเชิงปฏิบัติหรือในเชิงนโยบายได้อย่างถูกต้องและเป็นมาตรฐาน 

5 มีความรู้ความสามารถตามที่ก าหนดไว้ในระดับที่ 4 และเป็นผู้เชี่ยวชาญทางการพัสดุและจัดซื้อจัดจ้าง และ
เป็นที่ยอมรับในการให้ค าปรึกษา วิเคราะห์หาเหตุผล และทางแก้ไขในประเด็นหรือปัญหาที่ไม่เคยเกิดขึ้นได้
อย่างมีประสิทธิภาพ 
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28. ความรู้เร่ืองระเบียบ พิธีการ และกาลเทศะ  
ค าจ ากัดความ: ความรู้และความเข้าใจในเร่ืองมารยาททางสังคม กาลเทศะ ระเบียบพิธี และธรรมเนียมปฏิบัติต่างๆ ทาง
สังคม  ที่เป็นกรอบหรือระเบียบแบบแผนที่ควรประพฤติหรือควรละเว้นในส่วนที่เก่ียวกับผู้อื่น รวมทั้งชุมชน หรือ คนหมู่
มาก  และสามารถน ามาประยุกต์ใช้ให้เหมาะสมกับสถานการณ์ กาลเทศะ และบุคคลที่แตกต่างกันได้อย่างถูกต้อง และ
เหมาะสม 

ระ
ดับ

สม
รร

ถน
ะ 

รายการความรู้ 

0 ไม่แสดงความรู้ความสามารถด้านนี้อย่างชัดเจน 
1 มีความรู้และความเข้าใจในเรื่องระเบียบ พิธีการ และกาลเทศะ ในระดับพื้นฐาน 
2 มีความรู้ความสามารถตามที่ก าหนดไว้ในระดับที่ 1 และมีความรู้และความเข้าใจอย่างละเอียดจนสามารถ

น าไปปฏิบัติงานได้อย่างถูกต้อง หรือสามารถอธิบายให้แก่ผู้อื่นได้ 
3 มีความรู้ความสามารถตามที่ก าหนดไว้ในระดับที่ 2 และมีความรู้ และความเข้าใจอย่างถ่องแท้จนสาม ารถ

น ามาประยุกต์ใช้ให้เกิดประโยชน์สูงสุดกับหน่วยงาน และองค์กรได้ รวมทั้งสามารถให้ค าแนะน าและแก้ไข
ปัญหาแก่ผู้อื่นได้ 

4 มีความรู้ความสามารถตามที่ก าหนดไว้ในระดับที่ 3 และมีประสบการณ์กว้างขวาง และสามารถฝึกอบรมและ
พัฒนาให้ผู้อื่นมีความรู้และความเข้าใจอย่างมีประสิทธิภาพสูงสุดและสามารถน าไปปฏิบัติใช้จริงในงานได้ 

5 มีความรู้ความสามารถตามที่ก าหนดไว้ในระดับที่ 4 และเป็นที่ยอมรับว่าเป็นผู้เชี่ยวชาญในความรู้น้ีจน
สามารถเป็นที่ปรึกษาในการปฏิบัติงานให้กับหน่วยงานอื่นๆ ทั้งในและนอกองค์กรได้ 

 
29. ความรู้เร่ืองการจัดการฐานข้อมูล  
ค าจ ากัดความ: ความรู้และความเข้าใจในแนวคิด หลักการ และกระบวนการในการจัดเก็บข้อมูลและฐานข้อมูลต่างๆ ให้
มีความถูกต้อง น่าเชื่อถือ และเป็นระบบ ซึ่งการจัดการฐานข้อมูลจะครอบคลุมถึงการจัดการกับข้อมูลได้ในลักษณะต่างๆ
ทั้งการเพิ่ม การแก้ไข การลบ ตลอดจนการเรียกดูข้อมูลต่างๆ ได้อย่างเป็นมาตรฐานและทันท่วงที 

ระ
ดับ

สม
รร

ถน
ะ 

รายการความรู้ 

0 ไม่แสดงความรู้ความสามารถด้านนี้อย่างชัดเจน 
1 มีความรู้และความเข้าใจในเรื่องการจัดการฐานข้อมูลในเบื้องต้น 
2 มีความรู้ความสามารถตามที่ก าหนดไว้ในระดับที่ 1 และมีความรู้และความเข้าใจ เรื่องการจัดการฐานข้อมูล

อย่างละเอียดจนสามารถน าไปปฏิบัติงานได้อย่างถูกต้อง หรือสามารถอธิบายให้แก่ผู้อื่นได้ 
3 มีความรู้ความสามารถตามที่ก าหนดไว้ในระดับที่ 2 และมีความรู้และความเข้าใจเรื่องการจัดการฐานข้อมูล

อย่างถ่องแท้จนสามารถน ามาประยุกต์ใช้ให้เกิดประโยชน์สูงสุดกับหน่วยงานและองค์กรได้ รวมทั้งสามารถให้
ค าแนะน าและแก้ไขปัญหาแก่ผู้อื่นได้ 

4 มีความรู้ความสามารถตามที่ก าหนดไว้ในระดับที่ 3 และมีประสบการณ์กว้างขวาง และสามารถฝึกอบรมและ
พัฒนาให้ผู้อื่นมีความรู้และความเข้าใจอย่างมีประสิทธิภาพสูงสุดและสามารถน าไปปฏิบัติใช้จริงในงานได้ 

5 มีความรู้ความสามารถตามที่ก าหนดไว้ในระดับที่ 4 และเป็นที่ยอมรับว่าเป็นผู้เชี่ยวชาญในความรู้น้ีจน
สามารถเป็นที่ปรึกษาในการปฏิบัติงานให้กับหน่วยงานอื่นๆ ทั้งในและนอกองค์กรได้ 
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30. ความรู้เร่ืองการตรวจวัดสารมลพิษอุตสาหกรรม 
ค าจ ากัดความ: ความรู้และความเข้าใจในแนวคิด หลักการ และกระบวนการในการจัดเก็บข้อมูลและฐานข้อมูลต่างๆให้มี
ความถูกต้อง น่าเชื่อถือ และเป็นระบบ ซึ่งการจัดการฐานข้อมูลจะครอบคลุมถึงการจัดการกับข้อมูลได้ในลักษณะต่างๆทั้ง
การเพิ่ม การแก้ไข การลบ ตลอดจนการเรียกดูข้อมูลต่างๆ ได้อย่างเป็นมาตรฐานและทันท่วงที 

ระ
ดับ

สม
รร

ถน
ะ 

รายการความรู้ 

0 ไม่แสดงความรู้ความสามารถด้านนี้อย่างชัดเจน 
1 รู้และเข้าใจหลักการเบื้องต้นที่เกี่ยวข้องกับกระบวนการตรวจวัดวิเคราะห์มลพิษอุตสาหกรรมได้ 
2 มีความรู้ความสามารถตามที่ก าหนดไว้ในระดับที่ 1 และสามารถปฏิบัติงาน ตรวจวิเคราะห์มลพิษ

อุตสาหกรรมตามวิธีทดสอบของหน่วยงาน 
3 มีความรู้ความสามารถตามที่ก าหนดไว้ในระดับที่ 2 และสามารถเลือกวิธีทดสอบและจัดท าวิธีทดสอบตาม

มาตรฐาน ก าหนดและจัดท าคุณลักษณะเครื่องมือวิเคราะห์ ตรวจสอบความถูกต้องและรับรองผลการทดสอบ 
วางแผนและเพิ่มศักยภาพการตรวจวัดวิเคราะห์ตามกฎหมายที่รับผิดชอบ ประมวลผลการตรวจวัดวิเคราะห์ 
หรือจัดท ารายงานเป็นข้อมูลเพ่ือหน่วยงานน าไปแก้ไขปัญหาสิ่งแวดล้อมที่เกิดจากโรงงานอุตสาหกรรมได้ 

4 มีความรู้ความสามารถตามที่ก าหนดไว้ในระดับที่ 3 และสามารถถ่ายทอดเกี่ยวกับข้อมูลผลการตรวจวัด
วิเคราะห์มลพิษเพื่อใช้ในการจัดการมลพิษ รวมถึงแนวโน้มการคาดการณ์มลพิษแก่หน่วยงานภายในและ
ภายนอก หรือสามารถฝึกอบรมและพัฒนาให้ผู้อื่นมีความรู้และความเข้าใจอย่างมีประสิทธิภาพสูงสุดและ
สามารถน าไปปฏิบัติใช้จริงในงานได้ 

5 มีความรู้ความสามารถตามที่ก าหนดไว้ในระดับที่ 4 และเป็นที่ยอมรับว่าเป็นผู้เชี่ยวชาญในความรู้น้ีจน
สามารถเป็นที่ปรึกษาในการปฏิบัติงานให้กับหน่วยงานอื่นๆ ทั้งในและนอกองค์กรได้ 
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31. ความรู้เร่ืองการจัดท าระบบคุณภาพห้องปฏิบัติการ ISO/IEC 17025  
ค าจ ากัดความ: ความรู้เรื่องการจัดท าคุณภาพห้องปฏิบัติการ ISO/IEC 17025 หมายถึง ความรู้ความเข้าใจในข้อก าหนด มอก. 
17025 (ISO/IEC 17025) ค านิยาม รวมถึงค าศัพท์ต่างๆ ที่เก่ียวข้อง สามารถจัดท าเอกสารการปฏิบัติงาน  เช่น  คู่มือคุณภาพ 
(Quality Manual) ขั้นตอนการปฏิบัติงาน (Procedure Manual) วิธีทดสอบ (Test Method) วิธีปฏิบัติงาน (Work Instruction)  
เป็นต้น รวมทั้งความรู้ความเข้าใจในการตรวจติดตามคุณภาพภายใน การทบทวนการบริหาร การปฏิบัติการแก้ไขและป้องกัน 
และการปรับปรุงระบบคุณภาพห้องปฏิบัติการ ISO/IEC 17025 

ระ
ดับ

สม
รร

ถน
ะ 

รายการความรู้ 

0 ไม่แสดงความรู้ความสามารถด้านนี้อย่างชัดเจน 
1 รู้หลักการเบื้องต้นที่เกี่ยวข้องกับระบบคุณภาพห้องปฏิบัติการ ISO/IEC 17025  
2 มีความรู้ความสามารถตามที่ก าหนดไว้ในระดับที่ 1 และสามารถปฏิบัติงานในระบบคุณภาพห้องปฏิบัติการ 

ISO/IEC 17025 ตามคู่มือคุณภาพ ขั้นตอนการปฏิบัติงาน วิธีการปฏิบัติงานของหน่วยงานได้ 
3 มีความรู้ความสามารถตามที่ก าหนดไว้ในระดับที่ 2 และสามารถจัดท า เสนอการแก้ไขและปรับปรุงเอกสาร 

รวมถึงเป็นผู้ตรวจติดตามคุณภาพภายในระบบคุณภาพห้องปฏิบัติการ ISO/IEC 17025 ได้ 
4 มีความรู้ความสามารถตามที่ก าหนดไว้ในระดับที่ 3 และสามารถวางแผนการปฏิ บัติการป้องกัน /การ

ปฏิบัติการปรับปรุงระบบคุณภาพห้องปฏิบัติการ ISO/IEC 17025 และให้ค าปรึกษาแนะน าการจัดท าและ
ปรับปรุงระบบคุณภาพห้องปฏิบัติการ ISO/IEC 17025 แก่หน่วยงานภายในและภายนอกได้ หรือเป็นผู้แทน
ร่วมให้ความคิดเห็นในการประชุมกับหน่วยงานภายนอกที่เกี่ยวข้องกับระบบคุณภาพห้องปฏิบัติการ ISO/IEC 
17025 และเป็นกรรมการพิจารณาการรับรองระบบ ISO/IEC 17025 ร่วมกับหน่วยรับรองได้ 

5 มีความรู้ความสามารถตามที่ก าหนดไว้ในระดับที่ 4 และเป็นที่ยอมรับว่าเป็นผู้เชี่ยวชาญในความรู้น้ีจน
สามารถเป็นที่ปรึกษาในการปฏิบัติงานให้กับหน่วยงานอ่ืน ๆ ทั้งในและนอกองค์กรได้ 
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32. ความรู้เร่ืองการก ากับดูแลห้องปฏิบัติการวิเคราะห์เอกชน  
ค าจ ากัดความ : ความรู้เรื่องการก ากับดูแลห้องปฏิบัติการวิเคราะห์เอกชนที่ขึ้นทะเบียนกับกรมโรงงานอุตสาหกรรม 
หมายถึง ความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับระเบียบ กรมโรงงานอุตสาหกรรมว่าด้วยการขึ้นทะเบียนห้องปฏิบัติการวิเคราะห์
เอกชนพ .ศ. 2550 ความรู้เกี่ยวกับขั้นตอนการปฏิบัติงาน การขออนุญาตขึ้นทะเบียน การต่ออายุ การขออนุญาต
เปลี่ยนแปลงชนิดสารมลพิษและ /หรือบุคลากรประจ าห้องปฏิบัติการวิเคราะห์ รวมถึงการขออนุญาตอื่นๆ ที่เก่ี ยวข้อง 
และการตรวจก ากับดูแลห้องปฏิบัติการวิเคราะห์เอกชนที่ขึ้นทะเบียนห้องปฏิบัติการวิเคราะห์เอกชน  พ.ศ. 2550 

ระ
ดับ

สม
รร

ถน
ะ 

รายการความรู้ 

0 ไม่แสดงความรู้ความสามารถด้านนี้อย่างชัดเจน 
1 มีความรู้ความเข้าใจเกี่ยกับระเบียบกรมโรงงานอุตสาหกรรมว่าด้วยการขึ้นทะเ บียนห้องปฏิบัติการวิเคราะห์

เอกชน พ.ศ. 2550  
2 มีความรู้ความสามารถตามที่ก าหนดไว้ในระดับที่ 1 และสามารถปฏิบัติงานตามขั้นตอนการปฏิบัติงานเรื่อง

การขึ้นทะเบียนห้องปฏิบัติการวิเคราะห์เอกชน และสามารถตรวจก ากับดูแลห้องปฏิบัติการวิเคราะห์เอกชนที่
ขึ้นกับกรมโรงงานอุตสาหกรรมได้ 

3 มีความรู้ความสามารถตามที่ก าหนดไว้ในระดับที่ 2 และสามารถจัดท าแผนการปฏิบัติงาน ก ากับดูแล
ห้องปฏิบัติการวิเคราะห์เอกชน รวมถึงสามารถให้ค าปรึกษาแนะน าการจัดท าและปรับปรุงระบบของ
ห้องปฏิบัติการวิเคราะห์เอกชน เพ่ือเป็นไปตามระเบียบกรมโรงงานอุตสาหกรรมว่าด้ วยการขึ้นทะเบียน
ห้องปฏิบัติการวิเคราะห์เอกชน พ.ศ. 2550 

4 มีความรู้ความสามารถตามที่ก าหนดไว้ในระดับที่ 3 และสามารถพิจารณาอนุญาตต่างๆ ตามระเบียบกรม
โรงงานอุตสาหกรรมว่าด้วยการขึ้นทะเบียนห้องปฏิบัติการวิเคราะห์เอกชน พ .ศ. 2550 และเสนออธิบดีกรม
โรงงานอุตสาหกรรม เพื่อสั่งการห้องปฏิบัติการวิเคราะห์เอกชนให้แก้ไขปรับปรุง เพ่ือเป็นไปตามระเบียบกรม
โรงงานอุตสาหกรรมว่าด้วยการขึ้นทะเบียนห้องปฏิบัติการวิเคราะห์เอกชน พ.ศ. 2550 หรือสามารถน าเสนอ
แนวทางในการปรับปรุงกระบวนการขึ้นทะเบียนห้องปฏิบัติการวิเคราะห์เอกชน และป็นผู้แทนร่วม ให้ข้อมูล
และเสนอข้อคิดเห็นในการประชุมกับหน่วยงานภายนอกเกี่ยวกับกระบวนการขึ้นทะเบียนห้องปฏิบัติการ
วิเคราะห์เอกชนได้ 

5 มีความรู้ความสามารถตามที่ก าหนดไว้ในระดับที่ 4 และเป็นที่ยอมรับว่าเป็นผู้เชี่ยวชาญในความรู้น้ีจน
สามารถเป็นที่ปรึกษาในการปฏิบัติงานให้กับหน่วยงานอื่นๆ ทั้งในและนอกองค์กรได้ 
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33. ความรู้เร่ืองระบบการจัดการองค์กร 
ค าจ ากัดความ : ความรู้เรื่องระบบการจัดการองค์กร เทคนิค และเครื่องมือ การบริหารจัดการองค์กรแนวใหม่ที่องค์กร
น ามาใช้ เช่น EVA, EVM, Balance Scorecard, KPIs, Value Based Management, Competencies เป็นต้น และ
สามารถน ามาปรับและประยุกต์ใช้ให้เกิดประโยชน์ในงานได้ 

ระ
ดับ

สม
รร

ถน
ะ 

รายการความรู้ 

0 ไม่แสดงความรู้ความสามารถด้านนี้อย่างชัดเจน 
1 มีความรู้และความเข้าใจในเทคนิคและเครื่องมือบริหารจัดการองค์กรแนวใหม่ขั้นพ้ืนฐานหรือกว้างๆ เช่น 

หลักการ แนวคิด ทฤษฎี และประโยชน์ของเครื่องมือเหล่านี้ เป็นต้น 
2 มีความรู้ความสามารถตามที่ก าหนดไว้ในระดับที่ 1 และมีความรู้และเข้าใจอย่างละเอียดจนสามารถน าไป

ปฏิบัติงานได้อย่างถูกต้อง หรือสามารถอธิบายให้แก่ผู้อื่นได้ 
3 มีความรู้ความสามารถตามที่ก าหนดไว้ในระดั บที่ 2 และมีความรู้ ความเข้าใจอย่างถ่องแท้จนสามารถน ามา

ประยุกต์ใช้ให้เกิดประโยชน์สูงสุด กับหน่วยงานได้ 
4 มีความรู้ความสามารถตามที่ก าหนดไว้ในระดับที่ 3 และมีประสบการณ์กว้างขวาง และสามารถฝึกอบรมและ

พัฒนาให้ผู้อื่นมีความรู้และความเข้าใจอย่างมีประสิทธิภาพสูงสุดและสามารถน าไปปฏิบัติใช้จริงในงานได้ 
5 มีความรู้ความสามารถตามที่ก าหนดไว้ในระดับที่ 4 และเป็นที่ยอมรับว่าเป็นผู้เชี่ยวชาญในความรู้น้ีจน

สามารถเป็นที่ปรึกษาในการปฏิบัติงานให้กับหน่วยงานอื่นๆ ทั้งในและนอกองค์กรได้ 
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34. ความรู้เร่ืองการจัดการความปลอดภัยและสอบสวนอุบัติเหตุ 
ค าจ ากัดความ : ความรู้ด้านการจัดการความปลอดภัย สามารถท าความเข้าใจขบวนการผลิต เครื่องจักร สามารถ
วิเคราะห์ความเสี่ยงที่เกิดขึ้นรวมทั้งสอบสวนสาเหตุการเกิดอุบัติเหตุ และเสนอแนะแนวทางป้องกันอันตรายที่อาจจะ
เกิดขึ้นโดยอิงหลักกฎหมายและหลักวิชาการ นอกจากนี้ยังสามารถก าหนดมาตรฐาน คู่มือ มาตรการด้านความปลอดภัย
เพื่อน าไปใช้ในโรงงาน 

ระ
ดับ

สม
รร

ถน
ะ 

รายการความรู้ 

0 ไม่แสดงความรู้ความสามารถด้านนี้อย่างชัดเจน 
1 มีความรูค้วามเข้าใจเกี่ยวกับความปลอดภัยพ้ืนฐานทั้งทางด้านวิศวกรรมและวิทยาศาสตร์ เพื่อสามารถจัดท า

รายงานเสนอ 
2 มีความรู้ความสามารถตามที่ก าหนดไว้ในระดับที่ 1 และสามารถวิเคราะห์ความเสี่ยงที่เกิดขึ้น รวมทั้งการ

สอบสวนหาสาเหตุการเกิดอุบัติเหตุ และเสนอแนะแนวทางป้องกันอันตรายที่อาจจะเกิดขึ้นโดยอิงหลัก
กฎหมายและหลักวิชาการทางด้านวิศวกรรมและหรือ วิทยาศาสตร์ ส าหรับอุตสาหกรรมทั่วไปไม่มีความ
ซับซ้อนของขบวนการผลิต และลักษณะความเสี่ยงในการเกิดอุบัติเหตุ อุบัติภัย 

3 มีความรู้ความสามารถตามที่ก าหนดไว้ในระดับที่ 2 และสามารถวิเคราะห์ความเสี่ยงที่เกิดขึ้น รวมทั้งการ
สอบสวนหาสาเหตุการเกิดอุบัติเหตุ และเสนอแนะแ นวทางป้องกันอันตรายที่อาจจะเกิดขึ้นโดยอิงหลัก
กฎหมายและหลักวิชาการทางด้านวิศวกรรมและหรือวิทยาศาสตร์ ส าหรับอุตสาหกรรมทั่วไปไม่มีความ
ซับซ้อนของขบวนการผลิต และลักษณะความเสี่ยงในการเกิดอุบัติเหตุ อุบัติภัย นอกจากนี้ยังสามารถก าหนด
กฎระเบียบ มาตรฐาน จัดท าคู่มือ มาตรการด้านความปลอดภัยเพ่ือน าไปใช้ในโรงงาน 

4 มีความรู้ความสามารถตามที่ก าหนดไว้ในระดับที่ 3 และมีความรู้ความเชี่ยวชาญเฉพาะด้าน นอกจากนั้นยังมี
ความรู้เกี่ยวกับมาตรฐานสากลที่เกี่ยวข้องเป็นอย่างดี สามารถผลิตผลงานศึกษาวิจัยที่เป็นประโยชน์ระดับ
องค์กร 

5 มีความรูค้วามสามารถตามที่ก าหนดไว้ในระดับที่ 4 และมีความรู้ความเชี่ยวชาญเฉพาะด้าน นอกจากนั้นยังมี
ความรู้เกี่ยวกับมาตรฐานสากลที่เกี่ยวข้องเป็นอย่างดี สามารถผลิตผลงานศึกษาวิจัยที่เป็นประโยชน์
ระดับประเทศและเป็นที่ยอมรับ และวิเคราะห์และหรือสังเคราะห์ความรู้ดังกล่าวขึ้นม าเป็นข้อเสนอเชิง
นโยบายและยุทธศาสตร์ด้านความปลอดภัยให้กับหน่วยงานหรือในระดับประเทศได้ 
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35. ความรู้เร่ืองการบริหารที่ราชพัสดุ 
ค าจ ากัดความ : ความรู้ในเร่ืองเกี่ยวกับที่ราชพัสดุ การบริหารจัดการที่ราชพัสดุ หลักเกณฑ์และวิธีการปกครอง ดูแล
บ ารุงรักษ า ใช้และจัดหาประโยชน์เก่ียวกับที่ราชพัสดุ รวมทั้งสามารถให้ค าปรึกษาแนะน าได้อย่างถูกต้องเป็นไปตาม
ระเบียบที่เก่ียวข้อง 

ระ
ดับ

สม
รร

ถน
ะ 

รายการความรู้ 

0 ไม่แสดงความรู้ความสามารถด้านนี้อย่างชัดเจน 
1 มีความรู้และความเข้าใจในเรื่องนี้ในระดับพื้นฐาน 
2 มีความรู้ความสามารถตามที่ก าหนดไว้ในระดับที่ 1 และสามารถใช้ความรู้ในการปฏิบัติงานได้อย่างถูกต้อง

เหมาะสมกับลักษณะการใช้ที่ราชพัสดุ 
3 มีความรู้ความสามารถตามที่ก าหนดไว้ในระดับที่ 2 และสามารถน าไปประยุกต์เพื่อวิเคราะห์ปัญหาที่เกิดจาก

การบริหารจัดการที่ราชพัสดุ และตอบค าถามข้อสงสัยในงานที่ปฏิบัติอยู่ให้หน่วยงานหรือบุคคลที่เกี่ยวข้องได้ 
4 มีความรู้ความสามารถตามที่ก าหนดไว้ในระดับที่ 3 และเข้าใจกฎหมายหรือระเบียบอื่นๆ ที่มีความสัมพันธ์

เชื่อมโยงกับการบริหารจัดการที่ราชพัสดุ และสามารถแนะน าหรือให้ค าปรึกษาในภาพรวมหากเกิดประเด็น
ปัญหาในเชิงปฏิบัติหรือในเชิงนโยบายได้อย่างถูกต้องและเป็นมาตรฐาน 

5 มีความรู้ความสามารถตามที่ก าหนดไว้ในระดับที่ 4 และเป็นผู้เชี่ยวชาญทางการบริหารจัดการที่ราชพัสดุและ
เป็นที่ยอมรับในการให้ค าปรึกษา วิเคราะห์หาเหตุผล และทางแก้ไขในประเด็นหรือปัญหาที่ไม่เคยเกิดขึ้นได้
อย่างมีประสิทธิภาพ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


