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มหาวิทยาลัยรามคําแหง 
มาตรฐานความรู้ความสามารถ และทักษะที่จําเปน็สําหรบัตําแหน่ง 

ข้าราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษา 
 

ความรู้ความสามารถ หมายถึง องค์ความรู้ต่าง ๆ ที่ใช้ในการปฏิบัติงานในตําแหน่ง 
๑. ระดับความรู้ความสามารถที่ใช้ในการปฏิบัติงานในแต่ละประเภทตําแหน่ง 

๑.๑ ตําแหน่งประเภททั่วไป 
(๑) ระดับปฏิบัติงาน กําหนดให้ต้องมีความรู้ความสามารถ ระดับที่ ๑ 
(๒) ระดับชํานาญงาน กําหนดให้ต้องมีความรู้ความสามารถ ระดับที่ ๒ 
(๓) ระดับชํานาญงานพิเศษ กําหนดให้ต้องมีความรู้ความสามารถ ระดับที่ ๓ 

๑.๒ ตําแหน่งประเภทวิชาชีพเฉพาะหรือเชี่ยวชาญเฉพาะ 
(๑) ระดับปฏิบัติการ กําหนดให้ต้องมีความรู้ความสามารถ ระดับที่ ๑ 
(๒) ระดับชํานาญการ กําหนดให้ต้องมีความรู้ความสามารถ ระดับที่ ๒ 
(๓) ระดับชํานาญการพิเศษ กําหนดให้ต้องมีความรู้ความสามารถ ระดับที่ ๓ 
(๔) ระดับเช่ียวชาญ กําหนดให้ต้องมีความรู้ความสามารถ ระดับที่ ๔ 
(๕) ระดับเช่ียวชาญพิเศษ กําหนดให้ต้องมีความรู้ความสามารถ ระดับที่ ๕ 

๑.๓ ตําแหน่งประเภทผู้บริหาร 
(๑) ระดับผู้อํานวยการกองหรือเทียบเท่า กําหนดให้ต้องมีความรู้ความสามารถ ระดับที่ ๑ 
(๒) ระดับผู้อํานวยการสํานักงานอธิการบดีหรือเทียบเท่า กําหนดให้ต้องมีความรู้ความสามารถ  

ระดับที่ ๒ 
๒. ระดับความรู้เรื่องกฎหมายและกฎระเบียบราชการในแต่ละประเภทตําแหน่ง 

๒.๑ ตําแหน่งประเภททั่วไป 
(๑) ระดับปฏิบัติงาน และระดับชํานาญงาน กําหนดให้ต้องมีความรู้เรื่องกฎหมายและกฎระเบียบ

ราชการ ระดับที่ ๑ 
(๒) ระดับชํานาญงานพิเศษ กําหนดให้ต้องมีความรู้เรื่องกฎหมายและกฎระเบียบราชการ ระดับที่ ๒ 

๒.๒ ตําแหน่งประเภทวิชาชีพเฉพาะหรือเชี่ยวชาญเฉพาะ 
(๑) ระดับปฏิบัติการ และระดับชํานาญการ กําหนดให้ต้องมีความรู้เรื่องกฎหมายและกฎระเบียบ

ราชการ ระดับที่ ๒ 
(๒) ระดับชํานาญการพิเศษ ระดับเช่ียวชาญ และระดับเช่ียวชาญพิเศษ กําหนดให้ต้องมีความรู้

เรื่องกฎหมายและกฎระเบียบราชการ ระดับที่ ๓ 
๒.๓ ตําแหน่งประเภทผู้บริหาร 

(๑) ตําแหน่งประเภทผู้บริหาร กําหนดให้ต้องมีความรู้เรื่องกฎหมายและกฎระเบียบราชการ ระดับที่ ๓ 
 

 



๒ 
 
๓. ระดับทักษะท่ีจําเป็นสําหรับการปฏิบัติงานในแต่ละประเภทตําแหน่ง 

ทักษะ หมายถึง การนําความรู้มาใช้ในการปฏิบัติงานจนเกิดความชํานาญ และคล่องแคล่ว 
๓.๑ การใช้คอมพิวเตอร์ 

(๑) ตําแหน่งประเภทท่ัวไป ระดับปฏิบัติงาน และระดับชํานาญงาน กําหนดให้ต้องมีทักษะ ระดับที่ ๑  
(๒) ตําแหน่งประเภทท่ัวไป ระดับชํานาญงานพิเศษ กําหนดให้ต้องมีทักษะ ระดับที่ ๒ 
(๓) ตําแหน่งประเภทวิชาชีพเฉพาะหรือเช่ียวชาญเฉพาะ ระดับปฏิบัติการ ระดับชํานาญการ ระดับ

ชํานาญการพิเศษ ระดับเช่ียวชาญ และระดับเช่ียวชาญพิเศษ กําหนดให้ต้องมีทักษะ ระดับที่ ๒  
(๔) ตําแหน่งประเภทผู้บริหาร กําหนดให้ต้องมีทักษะ ระดับที่ ๒  

๓.๒ การใช้ภาษาอังกฤษหรือภาษาต่างประเทศ 
(๑) ตําแหน่งประเภทท่ัวไป ระดับปฏิบัติงาน และระดับชํานาญงาน กําหนดให้ต้องมีทักษะ ระดับที่ ๑ 
(๒) ตําแหน่งประเภทท่ัวไป ระดับชํานาญงานพิเศษ กําหนดให้ต้องมีทักษะ ระดับที่ ๒ 
(๓) ตําแหน่งประเภทวิชาชีพเฉพาะหรือเช่ียวชาญเฉพาะ ระดับปฏิบัติการ ระดับชํานาญการ ระดับ

ชํานาญการพิเศษ ระดับเช่ียวชาญ และระดับเช่ียวชาญพิเศษ กําหนดให้ต้องมีทักษะ ระดับที่ ๒  
(๔) ตําแหน่งประเภทผู้บริหาร กําหนดให้ต้องมีทักษะ ระดับที่ ๒  

๓.๓ การคํานวณ 
(๑) ตําแหน่งประเภทท่ัวไป ระดับปฏิบัติงาน และระดับชํานาญงาน กําหนดให้ต้องมีทักษะ ระดับที่ ๑ 
(๒) ตําแหน่งประเภทท่ัวไป ระดับชํานาญงานพิเศษ กําหนดให้ต้องมีทักษะ ระดับที่ ๒ 
(๓) ตําแหน่งประเภทวิชาชีพเฉพาะหรือเช่ียวชาญเฉพาะ ระดับปฏิบัติการ ระดับชํานาญการ ระดับ

ชํานาญการพิเศษ ระดับเช่ียวชาญ และระดับเช่ียวชาญพิเศษ กําหนดให้ต้องมีทักษะ ระดับที่ ๒  
(๔) ตําแหน่งประเภทผู้บริหาร กําหนดให้ต้องมีทักษะ ระดับที่ ๒  

๓.๔ การจัดการข้อมูล 
(๑) ตําแหน่งประเภทท่ัวไป ระดับปฏิบัติงาน และระดับชํานาญงาน กําหนดให้ต้องมีทักษะ ระดับที่ ๑ 
(๒) ตําแหน่งประเภทท่ัวไป ระดับชํานาญงานพิเศษ กําหนดให้ต้องมีทักษะ ระดับที่ ๒ 
(๓) ตําแหน่งประเภทวิชาชีพเฉพาะหรือเช่ียวชาญเฉพาะ ระดับปฏิบัติการ ระดับชํานาญการ ระดับ

ชํานาญการพิเศษ ระดับเช่ียวชาญ และระดับเช่ียวชาญพิเศษ กําหนดให้ต้องมีทักษะ ระดับที่ ๒  
(๔) ตําแหน่งประเภทผู้บริหาร กําหนดให้ต้องมีทักษะ ระดับที่ ๒  

 
…………………………………………………….. 

 
 

 



๓ 
 

มหาวิทยาลัยรามคําแหง 
รายละเอียดของมาตรฐานความรู้ความสามารถ และทักษะที่จําเป็นสําหรับตําแหน่ง 

ข้าราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษา 
 

๑. ความรูค้วามสามารถที่จําเป็นสําหรับการปฏิบัติงานในแต่ละประเภทตําแหน่ง 
๑.๑ ตําแหน่งประเภททั่วไป 
 

ระดับ รายละเอียด
ระดับที่ ๑ มีความรู้พ้ืนฐานในการปฏิบัติหน้าที่ราชการ เช่น ลําดับสายงานการบังคับบัญชา 

ระเบียบงานสารบรรณ เป็นต้น 
ระดับที่ ๒ มีความรู้ความสามารถตามท่ีกําหนดไว้ในระดับ ๑ และมีความรู้ความสามารถ 

ความชํานาญงาน มีทักษะหรือประสบการณ์สูงเฉพาะด้านหรือเฉพาะทาง  
ในตําแหน่งที่ปฏิบัติงาน 

ระดับที่ ๓ มีความรู้ความสามารถตามที่กําหนดไว้ในระดับที่ ๒ และมีความรู้ความสามารถ 
ความชํานาญงาน มีทักษะหรือประสบการณ์ในงานเชิงเทคนิค หรืองานฝีมือ
เฉพาะด้านหรือเฉพาะทางระดับสูงมาก 

 

๑.๒ ตําแหน่งประเภทวิชาชีพเฉพาะหรือเชี่ยวชาญเฉพาะ 
 

ระดับ รายละเอียด
ระดับที่ ๑ มีวุฒิการศึกษาระดับปริญญา และสามารถนําองค์ความรู้ที่ศึกษามาใช้ในการ

ปฏิบัติหน้าที่ราชการได้ 
ระดับที่ ๒ มีความรู้ความสามารถตามที่กําหนดไว้ในระดับที่ ๑ และมีความรู้ความสามารถ

ความชํานาญงาน ทักษะ และประสบการณ์สูงเฉพาะด้านหรือเฉพาะทาง โดยใช้
หรือประยุกต์ หลักการ เหตุผล แนวคิด ทฤษฎีของงานในสายอาชีพที่ปฏิบัติ 
หรือพัฒนางานในหน้าที่หรือแก้ไขปัญหาที่มีความยุ่งยาก และมีขอบเขต
กว้างขวาง 

ระดับที่ ๓ มีความรู้ความสามารถตามที่กําหนดไว้ในระดับที่ ๒ และมีความรู้ความเข้าใจ
อย่างถ่องแท้เก่ียวกับลักษณะงาน หลักการ เหตุผล แนวคิด ทฤษฎีของงาน  
ในสายอาชีพที่ปฏิบัติ จนสามารถนํามาประยุกต์ และวิเคราะห์ใช้ให้เข้ากับ
สถานการณ์ต่าง ๆ ได้ มีความคิดริ เริ่มสร้างสรรค์ในการพัฒนางานให้มี
ประสิทธิภาพเพ่ิมขึ้น หรือแก้ไขปัญหาที่มีความยุ่งยากมากและมีขอบเขต
กว้างขวาง 



๔ 
 

๑.๒ ตําแหน่งประเภทวิชาชีพเฉพาะหรือเชี่ยวชาญเฉพาะ (ต่อ) 
 

ระดับ รายละเอียด
ระดับที่ ๔ มีความรู้ความสามารถตามที่กําหนดไว้ในระดับที่ ๓ และมีความเช่ียวชาญ และ

ประสบการณ์สูงเก่ียวกับทฤษฎี หลักวิชาหรือหลักการเก่ียวกับงานเฉพาะด้าน
หรือเฉพาะทาง โดยประยุกต์ทฤษฎี แนวคิดในสายอาชีพที่ปฏิบัติหน้าที่ราชการ 
และสามารถแก้ไขปัญหาที่ ยุ่งยากมากและมีขอบเขตกว้างขวาง รวมทั้งให้
คําปรกึษา แนะนําและถ่ายทอดความรู้ได้ 

ระดับที่ ๕ มีความรู้ความสามารถตามท่ีกําหนดไว้ในระดับที่ ๔ และเป็นผู้เช่ียวชาญ และ
ประสบการณ์สูงมากเก่ียวกับทฤษฎี หลักวิชาในสายอาชีพที่ปฏิบัติหน้าที่ราชการ 
เฉพาะด้านหรือเฉพาะทาง เน่ืองจากการสั่งสมประสบการณ์และองค์ความรู้ 
โดยประยุกต์ทฤษฎี แนวความคิด เพ่ือปฏิบัติหน้าที่ราชการที่ต้องตัดสินใจแก้ไข
ปัญหาที่มีความยุ่งยากมากและซับซ้อนเป็นพิเศษ มีขอบเขตกว้างขวางมาก 
หรือถ่ายทอดความรู้  ให้คําปรึกษา แนะนําได้ 

 
๑.๓ ตําแหน่งประเภทผู้บริหาร 
 

ระดับ รายละเอียด
ระดับที่ ๑ มีความรู้ความสามารถตามท่ีกําหนดไว้ในระดับที่ ๓ ของตําแหน่งประเภทวิชาชีพ

เฉพาะหรือเช่ียวชาญเฉพาะ 
ระดับที่ ๒ มีความรู้ความสามารถตามท่ีกําหนดไว้ในระดับที่ ๔ ของตําแหน่งประเภทวิชาชีพ

เฉพาะหรือเช่ียวชาญเฉพาะ 
 

๒. ความรูเ้รื่องกฎหมายและกฎระเบียบราชการ 
หมายถึง ความรู้เรื่องกฎหมายตลอดจนกฎ ข้อบังคับและระเบียบต่าง ๆ ที่ต้องใช้ในการปฏิบัติหน้าที่

ราชการ 
 

ระดับ รายละเอียด
ระดับที่ ๑ มีความรู้ความเข้าใจกฎหมายหรือกฎ ข้อบังคับหรือระเบียบที่เก่ียวข้องกับการ

ปฏิบัติหน้าที่ราชการงานประจําที่ปฏิบัติ เช่น พระราชบัญญัติมหาวิทยาลัย
รามคําแหง พระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษา 
เป็นต้น 

 



๕ 
 
๒. ความรูเ้รื่องกฎหมายและกฎระเบียบราชการ (ต่อ) 

หมายถึง ความรู้เรื่องกฎหมายตลอดจนกฎ ข้อบังคับและระเบียบต่าง ๆ ที่ต้องใช้ในการปฏิบัติหน้าที่
ราชการ 

 

ระดับ รายละเอียด
ระดับที่ ๒ มีความรู้ความเข้าใจตามที่กําหนดไว้ในระดับที่ ๑ และสามารถแสวงหาคําตอบ

ในทางกฎหมายที่ถูกต้องได้ เมื่อมีข้อสงสัยในการปฏิบัติหน้าที่ราชการ 
ระดับที่ ๓ มีความรู้ความเข้าใจตามที่กําหนดไว้ในระดับที่ ๒ และสามารถนํามาประยุกต์ 

เพ่ือแก้ปัญหาในทางกฎหมายหรือตอบคําถาม ข้อสงสัยในการปฏิบัติหน้าที่
ราชการให้แก่หน่วยงานหรือบุคคลที่เก่ียวข้องได้ 

ะดับที่ ๔ มีความรู้ความเข้าใจตามที่กําหนดไว้ในระดับที่ ๓ และมีความรู้ความเข้าใจ
กฎหมายหรือกฎ ข้อบังคับหรือระเบียบที่เก่ียวข้องกับกฎหมายหรือระเบียบ  
ในการปฏิบัติหน้าที่ราชการ รวมทั้งสามารถแนะนํา หรือให้คําปรึกษาที่ถูกต้อง 
ในภาพรวมได้ 

ระดับที่ ๕ มีความรู้ความเข้าใจตามที่กําหนดไว้ในระดับที่ ๔ และมีความเช่ียวชาญทาง
กฎหมาย สามารถให้คําแนะนําปรึกษา วิเคราะห์เหตุผลและแก้ไขปัญหาได้อย่าง
มีประสิทธิภาพ และถูกต้อง 

 

๓. ทักษะท่ีจําเป็นสําหรับการปฏิบัติงาน 
๑. ทักษะการใช้คอมพิวเตอร์ 

หมายถึง ทักษะในการใช้โปรแกรมคอมพิวเตอร์ต่าง ๆ ได้อย่างมีประสิทธิภาพ 
 

ระดับ รายละเอียด
ระดับที่ ๑ สามารถใช้คอมพิวเตอร์ในระดับเบ้ืองต้นได้ เช่น การเปิด-ปิดตามระบบที่ถูกต้อง 

และมีความเข้าใจในการใช้งานเกี่ยวกับอุปกรณ์คอมพิวเตอร์ได้อย่างถูกต้อง 
ระดับที่ ๒ มีทักษะตามที่กําหนดไว้ในระดับที่ ๑ และสามารถใช้โปรแกรมขั้นพ้ืนฐานที่

จําเป็นต่อการปฏิบัติงานตามหน้าที่รับผิดชอบอย่างใดอย่างหน่ึงได้อย่าง
คล่องแคล่ว เช่น Microsoft Office ระบบสํานักงานอิเล็กทรอนิกส์ จดหมาย
อิเล็กทรอนิกส์ (E-mail) หรือการใช้งานทางด้าน Intetnet และ Intranet หรือ
การใช้งาน Application Line เป็นต้น 

ระดับที่ ๓ มีทักษะตามที่กําหนดไว้ในระดับที่ ๒ และสามารถใช้โปรแกรมต่าง ๆ ในการ
ปฏิบัติงานได้อย่างคล่องแคล่ว 

 



๖ 
 

๑. ทักษะการใช้คอมพิวเตอร์ (ต่อ) 
หมายถึง ทักษะในการใช้โปรแกรมคอมพิวเตอร์ต่าง ๆ ได้อย่างมีประสิทธิภาพ 

 

ระดับ รายละเอียด
ระดับที่ ๔ มีทักษะตามที่กําหนดไว้ในระดับที่ ๓ และมีความเช่ียวชาญในโปรแกรมท่ีใช้ หรือ

สามารถแก้ไขปัญหาหรือปรับปรุงโปรแกรมเพ่ือนํามาพัฒนาระบบการปฏิบัติงาน
ได้ 

ระดับที่ ๕ มีทักษะตามที่กําหนดไว้ในระดับที่ ๔ และมีความเข้าใจอย่างลึกซึ้ง เช่ียวชาญ  
ในโปรแกรมต่าง ๆ อย่างกว้างขวางหรือสามารถเขียนโปรแกรมเพ่ือพัฒนาระบบ
การปฏิบัติงานได้ 

 

๒. ทักษะการใช้ภาษาอังกฤษหรือภาษาต่างประเทศ 
หมายถึง ทักษะในการนําภาษาอังกฤษหรือภาษาต่างประเทศมาใช้ในงาน 

 

ระดับ รายละเอียด
ระดับที่ ๑ สามารถพูด เขียน อ่าน และฟังภาษาอังกฤษหรือภาษาต่างประเทศในระดับ

เบ้ืองต้น และสื่อสารให้เข้าใจได้ 
ระดับที่ ๒ มีทักษะตามที่กําหนดไว้ในระดับที่ ๑ และสามารถพูด เขียน อ่าน และฟัง

ภาษาอังกฤษหรือภาษาต่างประเทศ และทําความเข้าใจสาระสําคัญของเน้ือหา
ต่าง ๆ ได้ 

ระดับที่ ๓ มีทั กษะตามที่ กํ าหนดไ ว้ ในระ ดับที่ ๒  และสามารถใ ช้ภาษาอั งกฤษ  
หรือภาษาต่างประเทศ เพ่ือการติดต่อสัมพันธ์ในการปฏิบัติงานได้โดยถูกหลัก
ไวยากรณ์ 

ระดับที่ ๔ มีทักษะตามที่ กําหนดไว้ในระดับที่ ๓  และเข้าใจสํานวนภาษาอังกฤษ  
หรือภาษาต่างประเทศในรูปแบบต่าง ๆ สามารถประยุกต์ใช้ในงานได้อย่าง
ถูกต้อง ทั้งในหลักไวยากรณ์และความเหมาะสมในเชิงเน้ือหา 

ระดับที่ ๕ มีทักษะตามที่ กํ าหนดไว้ในระดับที่ ๔ และมีความเชี่ ยวชาญในการใ ช้
ภาษาอังกฤษหรือภาษาต่างประเทศอย่างลึกซึ้ง ใกล้เคียงกับเจ้าของภาษา 
สามารถประยุกต์โวหารทุกรูปแบบได้อย่างคล่องแคล่ว ถูกต้องและสละสลวย 
อีกทั้งมีความเช่ียวชาญศัพท์เฉพาะด้านในสาขาวิชาของตนอย่างลึกซึ้ง 

 

 
 



๗ 
 

๓. ทักษะการคํานวณ  
หมายถึง ทักษะในการทําความเข้าใจและคิดคํานวณข้อมูลต่าง ๆ ได้อย่างถูกต้อง 

 

ระดับ รายละเอียด
ระดับที่ ๑ มีทักษะในการคิดคํานวณขั้นพ้ืนฐานได้อย่างถูกต้องและรวดเร็ว 
ระดับที่ ๒ มีทักษะตามที่ กําหนดไว้ในระดับที่ ๑ และสามารถทําความเข้าใจข้อมูล  

ด้านตัวเลขได้อย่างถูกต้อง 
ระดับที่ ๓ มีทักษะตามที่กําหนดไว้ในระดับที่ ๒ และสามารถใช้สูตรคณิตศาสตร์ หรือ

เครื่องมือต่าง ๆ หรือสถิติเพ่ือใช้ในการคํานวณข้อมูลด้านตัวเลข รวมท้ังแปลผล
ข้อมูลได้ 

ระดับที่ ๔ มีทักษะตามที่กําหนดไว้ในระดับที่ ๓ และสามารถวิเคราะห์ข้อมูลทางสถิติ  
และตัวเลขที่ซับซ้อนได้ 

ระดับที่ ๕ มีทักษะตามที่กําหนดไว้ในระดับที่ ๔ และสามารถแก้ไขข้อผิดพลาดในข้อมูล
ตัวเลขได้ เข้าใจข้อมูลต่าง ๆ ในภาพรวม และอธิบายช้ีแจงให้เห็นเก่ียวกับข้อมูล
ให้เป็นที่เข้าใจได้ 

 

๔. ทักษะการจัดการข้อมูล            
หมายถึง ทักษะในการบริหารจัดการข้อมูล ตลอดจนวิเคราะห์ข้อมูลเพ่ือประโยชน์ในงาน 

 

ระดับ รายละเอียด
ระดับที่ ๑ สามารถจัดเก็บรวบรวมข้อมูลได้อย่างเป็นระบบ และพร้อมใช้รวมถึงสามารถ

แสดงผลข้อมูลในรูปแบบต่าง ๆ เช่น กราฟ รายงาน เป็นต้น 
ระดับที่ ๒ มีทักษะตามที่กําหนดไว้ในระดับที่ ๑ และสามารถวิเคราะห์และประเมินผล

ข้อมูลได้อย่างถูกต้อง 
ระดับที่ ๓ มีทักษะตามที่กําหนดไว้ในระดับที่ ๒ และสามารถสรุปผลการวิเคราะห์ นําเสนอ

ทางเลือก ระบุข้อดี ข้อเสีย ฯลฯ โดยอ้างอิงจากข้อมูลที่มีอยู่ได้ 
ระดับที่ ๔ มีทักษะตามที่กําหนดไว้ในระดับที่ ๓ และสามารถพยากรณ์หรือสร้างแบบจําลอง

เพ่ือพยากรณ์หรือตีความโดยอ้างอิงจากข้อมูลที่มีอยู่ได้ 
ระดับที่ ๕ มีทักษะตามที่กําหนดไว้ในระดับที่ ๔ และสามารถออกแบบเลือกใช้หรือประยุกต์

วิธีการในการจัดทําแบบจําลองต่าง ๆ ได้อย่างถูกต้อง เหมาะสม 
 

…………………………………………………….. 


