
 
มาตรฐานก าหนดต าแหน่ง 

 

 
ต าแหน่งประเภท เชี่ยวชาญเฉพาะ 
กลุ่มต าแหน่ง  สนับสนุนวิชาการ 
ชื่อต าแหน่ง   ผู้สอนปฏิบัติการ 
 
ลักษณะงานที่ปฏิบัติโดยท่ัวไป 

 สายงานนี้คลุมถึงต าแหน่งที่ปฏิบัติงานที่เก่ียวกับการสนับสนุนการจัดการเรียนการสอน การส่งเสริมการ
เรียนรู้และพัฒนานักศึกษา ซึ่งมีลักษณะงานที่ปฏิบัติเกี่ยวกับการช่วยสอนปฏิบัติการ ดูแลห้องปฏิบัติการ เครื่องมือ 
และอุปกรณ์ ศึกษา วิเคราะห์ วิจัย เพ่ือพัฒนากระบวนการเรียนรู้ โดยเน้นความส าคัญทั้งความรู้ คุณธรรม 
จริยธรรม ศิลปวัฒนธรรม และค่านิยมที่ดีงาม ให้ค าปรึกษา แนะน า ทางวิชาการแก่นักศึกษา ให้บริการทาง
วิชาการแก่สังคม ซึ่งต าแหน่งต่างๆ เหล่านี้มีลักษณะงานที่จ าเป็นต้องใช้ผู้มีความรู้ความช านาญในวิชาทาง
วิศวกรรมศาสตร์และเทคโนโลยี 
 
ชื่อต าแหน่งในสายงานและระดับต าแหน่ง 

ต าแหน่งในสายงานนี้มีชื่อและระดับของต าแหน่ง ดังนี้ คือ 
ผู้สอนปฏิบัติการ   ระดับเชี่ยวชาญพิเศษ 
ผู้สอนปฏิบัติการ   ระดับเชี่ยวชาญ 
ผู้สอนปฏิบัติการ   ระดับช านาญการพิเศษ 
ผู้สอนปฏิบัติการ   ระดับช านาญการ 
ผู้สอนปฏิบัติการ   ระดับปฏิบัติการ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
ต าแหน่งประเภท  เชี่ยวชาญเฉพาะ 
ชื่อสายงาน  ผู้สอนปฏิบัติการ 
ชื่อต าแหน่ง  ผู้สอนปฏิบัติการ 
ระดับต าแหน่ง   ปฏิบัติการ 
 

หน้าที่ความรับผิดชอบหลัก 
ปฏิบัติงานในฐานะผู้ปฏิบัติงานระดับต้นที่ต้องใช้ความรู้ความสามารถทางวิชาการในการท างาน  

ปฏิบัติงานเกี่ยวกับการจัดการเรียนการสอนในส่วนปฏิบัติการ การศึกษา อบรม ส่งเสริมการเรียนรู้และพัฒนา
นักศึกษาทางด้านวิศวกรรมศาสตร์และเทคโนโลยี ภายใต้ก ากับ แนะน า ตรวจสอบ การให้ค าปรึกษา แนะน า แก่
นักศึกษาให้บริการทางวิชาการ ท านุบ ารุงส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรม ศิลปวัฒนธรรม และค่านิยมที่ดีงาม 
ปฏิบัติงานทางวิชาการของหน่วยงานที่จัดการเรียนการสอน และปฏิบัติหน้าที่อ่ืนตามที่ได้รับมอบหมาย โดยมี
ลักษณะงานที่ปฏิบัติในด้านต่างๆ ดังนี้ 

 
๑. ด้านการปฏิบัติการ 
(๑) ปฏิบัติงานเกี่ยวกับการช่วยอาจารย์ประจ าวิชา ในการสอนวิชาปฏิบัติการในหลักสูตรต่างๆ คือ 

วิศวกรรมเครื่องกล วิศวกรรมไฟฟ้า วิศวกรรมโยธา วิศวกรรมอุตสาหการ วิศวกรรมเคมีและชีวภาพ วิศวกรรม
สิ่งแวดล้อม การจัดกิจกรรมส่งเสริมการเรียนรู้และพัฒนานักศึกษา ด้วยวิธีการที่หลากหลาย โดยเน้นผู้เรียนเป็น
ส าคัญ เพ่ือให้กระบวนการจัดการเรียนการสอนในวิชาปฏิบัติการมีประสิทธิภาพ 

(๒) จัดเตรียมเครื่องมือ อุปกรณ์ ครุภัณฑ์และวัสดุฝึกในแต่ละกลุ่มเรียนของวิชาปฏิบัติการและ
รับผิดชอบดูแลห้องปฏิบัติการ เครื่องมือ อุปกรณ์ ครุภัณฑ์และวัสดุฝึกตามความช านาญ/ความเชี่ยวชาญ ตรวจ
ตราและ ซ่อมแซม บ ารุงรักษาให้อยู่ในสภาพพร้อมใช้งาน 

(๓) ปฏิบัติงานเกี่ยวกับการจัดระบบและกิจกรรมการดูแลช่วยเหลือนักศึกษา ให้ค าปรึกษา แนะน าทาง
วิชาการแก่นักศึกษา เพ่ือให้นักศึกษามีความพร้อมที่จะเรียนรู้และพัฒนาตนเองได้อย่างมีประสิทธิภาพ 

(๔) ช่วยปฏิบัติงานวิจัย ซึ่งงานวิจัยได้แก่ งานวิจัยในชั้นเรียน งานวิจัยและพัฒนาสถาบัน หรืองานวิจัย
อ่ืนๆที่มีการเผยแพร่ หรือช่วยปฏิบัติงานสร้างสรรค์ เพ่ือพัฒนาแนวทางการปฏิบัติงานให้มีประสิทธิภาพและ
ติดตามประเมินผลการปฏิบัติงาน 

(๕) ให้บริการวิชาการด้านต่างๆ เช่น ช่วยด าเนินโครงการฝึกอบรม/สัมมนาต่างๆ ให้ค าปรึกษา แนะน า 
ในการปฏิบัติงานแก่นักศึกษาที่มาฝึกปฏิบัติงาน ตอบปัญหาและชี้แจงเรื่องต่างๆ เกี่ยวกับงานในหน้าที่ เพ่ือให้
สามารถปฏิบัติงานได้อย่างถูกต้อง มีประสิทธิภาพ และปฏิบัติหน้าที่อ่ืนที่เกี่ยวข้อง 

 
๒. ด้านการวางแผน 
วางแผนการท างานที่รับผิดชอบ ร่วมวางแผนการท างานของหน่วยงานหรือโครงการ เพ่ือให้การ

ด าเนินงานบรรลุตามเป้าหมายและผลสัมฤทธิ์ที่ก าหนด 
 
 



 
 

๓. ด้านการประสานงาน 
(๑) ประสานการท างานร่วมกันระหว่างทีมงานหรือหน่วยงานทั้งภายในและภายนอก  เพ่ือให้เกิดความ

ร่วมมือและผลสัมฤทธิ์ตามที่ก าหนดไว้ 
(๒) ชี้แจงและให้รายละเอียดเกี่ยวกับข้อมูล ข้อเท็จจริง แก่บุคคลหรือหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เพ่ือสร้าง

ความเข้าใจหรือความร่วมมือในการด าเนินงานตามท่ีได้รับมอบหมาย 
 
๔. ด้านการบริการ 
(๑) ให้ค าปรึกษา แนะน าเบื้องต้น เผยแพร่ ถ่ายทอดความรู้ ทางด้านวิศวกรรมศาสตร์และเทคโนโลยี 

การทดสอบเฉพาะทางด้านวิศวกรรมขั้นพ้ืนฐาน รวมทั้งตอบปัญหาและชี้แจงเรื่องต่างๆ เกี่ยวกับงานในหน้าที่ 
เพ่ือให้ผู้รับบริการได้รับทราบข้อมูลความรู้ต่างๆ ที่เป็นประโยชน์ 

(๒) จัดเก็บข้อมูลเบื้องต้น และให้บริการข้อมูลทางวิชาการ เกี่ยวกับด้านวิศวกรรมศาสตร์และเทคโนโลยี 
เพ่ือให้บุคลากรทั้งภายในและภายนอกหน่วยงาน นักศึกษา ตลอดจนผู้รับบริการ ได้ทราบข้อมูลและความรู้ต่างๆ 
ที่เป็นประโยชน์ 

 
คุณสมบัติเฉพาะส าหรับต าแหน่ง 

มีคุณวุฒิอย่างใดอย่างหนึ่งดังต่อไปนี้ 
๑. ได้รับปริญญาตรีหรือเทียบได้ไม่ต่ ากว่านี้ทางด้านวิศวกรรมศาสตร์และเทคโนโลยี  หรือในสาขาวิชาที่

เกี่ยวข้อง 
๒. ได้รับปริญญาโทหรือเทียบได้ไม่ต่ ากว่านี้ทางด้านวิศวกรรมศาสตร์และเทคโนโลยี  หรือในสาขาวิชาที่

เกี่ยวข้อง 
๓. ได้รับปริญญาเอกหรือเทียบได้ไม่ต่ ากว่านี้ทางด้านวิศวกรรมศาสตร์และเทคโนโลยี หรือในสาขาวิชาที่

เกี่ยวข้อง 
 

ความรู้ความสามารถ ทักษะ และสมรรถนะท่ีจ าเป็นส าหรับต าแหน่ง 
ความรู้ความสามารถ ทักษะ และสมรรถนะที่จ าเป็นส าหรับต าแหน่ง ให้เป็นไปตามที่สภา

สถาบันอุดมศึกษาก าหนด 
 
 
 
 
 
 
 

 

สภามหาวิทยาลัยอุบลราชธานีก าหนดให้มีต าแหน่งผู้สอนปฏิบัติการ 

ระดับปฏิบัติการ  เมื่อวันที่ ๒๒ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๗ 



 
 
ต าแหน่งประเภท เชี่ยวชาญเฉพาะ 
ชื่อสายงาน   ผู้สอนปฏิบัติการ 
ชื่อต าแหน่ง  ผู้สอนปฏิบัติการ 
ระดับต าแหน่ง   ช านาญการ 
 
หน้าที่ความรับผิดชอบหลัก 

 ปฏิบัติงานในฐานะผู้ปฏิบัติงานที่มีประสบการณ์ โดยใช้ความรู้ ความสามารถ ความช านาญงาน ทักษะ
และประสบการณ์สูงในงานเกี่ยวกับการจัดการเรียนการสอนในส่วนปฏิบัติการ  การศึกษา อบรม ส่งเสริมการ
เรียนรู้และพัฒนานักศึกษาทางด้านวิศวกรรมศาสตร์และเทคโนโลยี เพ่ือพัฒนาการปฏิบัติงานหรือพัฒนางาน หรือ
แก้ไขปัญหาในงานที่มีความยุ่งยากและมีขอบเขตกว้างขวาง และปฏิบัติงานอ่ืนตามที่ได้รับมอบหมาย หรือ
ปฏิบัติงานในฐานะหัวหน้างาน มีหน้าที่และความรับผิดชอบในการควบคุมการปฏิบัติงานเกี่ยวกับการจัดการเรียน
การสอน การศึกษา อบรม ส่งเสริมการเรียนรู้และพัฒนานักศึกษา และการปฏิบัติงานทางวิชาการของหน่วยงานที่
จัดการเรียนการสอนทางด้านวิศวกรรมศาสตร์และเทคโนโลยีที่มีขอบเขตเนื้อหาของงานหลากหลายและมีขั้นตอน
การท างานที่ยุ่งยาก ซับซ้อนค่อนข้างมากโดยต้องก าหนดแนวทางการท างานที่เหมาะสมกับสถานการณ์  ตลอดจน
ก ากับตรวจสอบผู้ปฏิบัติงานเพ่ือให้งานที่รับผิดชอบส าเร็จตามวัตถุประสงค์  และปฏิบัติหน้าที่อ่ืนตามที่ได้รับ
มอบหมาย โดยมีลักษณะงานที่ปฏิบัติในด้านต่างๆ ดังนี้ 
 

๑. ด้านการปฏิบัติการ 
(๑) ปฏิบัติงานเกี่ยวกับการช่วยอาจารย์ประจ าวิชา ในการสอนวิชาปฏิบัติการในหลักสูตรต่างๆ คือ 

วิศวกรรมเครื่องกล วิศวกรรมไฟฟ้า  วิศวกรรมโยธา วิศวกรรมอุตสาหการ วิศวกรรมเคมีและชีวภาพ วิศวกรรม
สิ่งแวดล้อม การจัดกิจกรรมส่งเสริมการเรียนรู้และพัฒนานักศึกษา ด้วยวิธีการที่หลากหลาย โดยเน้นผู้เรียนเป็น
ส าคัญ เพ่ือให้กระบวนการจัดการเรียนการสอนในวิชาปฏิบัติการมีประสิทธิภาพ 

(๒) จัดเตรียมเครื่องมือ อุปกรณ์ ครุภัณฑ์และวัสดุฝึกในแต่ละกลุ่มเรียนของวิชาปฏิบัติการและ
รับผิดชอบดูแลห้องปฏิบัติการ เครื่องมือ อุปกรณ์ ครุภัณฑ์และวัสดุฝึกตามความช านาญ/ความเชี่ยวชาญ ตรวจ
ตราและ ซ่อมแซม บ ารุงรักษาให้อยู่ในสภาพพร้อมใช้งาน 

(๓) ปฏิบัติงานเกี่ยวกับการจัดระบบและกิจกรรมการดูแลช่วยเหลือนักศึกษา ให้ค าปรึกษา แนะน าทาง
วิชาการแก่นักศึกษา เพ่ือให้นักศึกษามีความพร้อมที่จะเรียนรู้และพัฒนาตนเองได้อย่างมีประสิทธิภาพ 

(๔) ปฏิบัติงานวิจัย ซึ่งงานวิจัยได้แก่ งานวิจัยในชั้นเรียน งานวิจัยและพัฒนาสถาบัน หรืองานวิจัยอ่ืนๆ
ที่มีการเผยแพร่ หรือปฏิบัติงานสร้างสรรค์ เพ่ือพัฒนาแนวทางการปฏิบัติงานให้มีประสิทธิภาพและติดตาม
ประเมินผลการปฏิบัติงาน 

(๕) ให้บริการวิชาการด้านต่างๆ เช่น พัฒนาหลักสูตรการฝึกอบรม ผลิตสื่อการฝึกอบรม ด าเนินการจัด
ฝึกอบรม เผยแพร่ความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับหลักการและวิธีการของงานทางด้านวิศวกรรมศาสตร์และเทคโนโลยี 
ให้ค าปรึกษา แนะน า ตอบปัญหาและชี้แจงเรื่องต่างๆ เกี่ยวกับงานในหน้าที่ เพ่ือให้สามารถปฏิบัติงานได้อย่าง
ถูกต้อง มีประสิทธิภาพ   



 
 

(๖) ในฐานะหัวหน้างาน นอกจากอาจปฏิบัติงานตามข้อ (๑)-(๔) ดังกล่าวข้างต้นแล้ว ต้องท าหน้าที่
ก าหนดแผนงาน มอบหมาย ควบคุม ตรวจสอบ ให้ค าปรึกษา แนะน า ปรับปรุงแก้ไข ติดตามประเมินผลและแก้ไข
ปัญหาข้อขัดข้องในการปฏิบัติงานในหน่วยงานที่รับผิดชอบ เพ่ือให้การปฏิบัติงานบรรลุเป้าหมายและผลสัมฤทธิ์ที่
ก าหนด 
 

๒. ด้านการวางแผน 
ร่วมก าหนดนโยบายและแผนงานของหน่วยงานที่สังกัด วางแผนหรือร่วมวางแผนการท างานตาม

แผนงานหรือโครงการของหน่วยงาน แก้ไขปัญหาในการปฏิบัติงาน เพ่ือให้การด าเนินงานบรรลุตามเป้าหมายและ
ผลสัมฤทธิ์ที่ก าหนด 

 
๓. ด้านการประสานงาน 
(๑) ประสานการท างานร่วมกันโดยมีบทบาทในการให้ความเห็นและค าแนะน าเบื้องต้นแก่สมาชิกใน

ทีมงาน หรือหน่วยงานอื่น เพ่ือให้เกิดความร่วมมือและผลสัมฤทธิ์ตามที่ก าหนดไว้ 
(๒) ให้ข้อคิดเห็นหรือค าแนะน าเบื้องต้นแก่สมาชิกในทีมงาน หรือบุคคล หรือหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเพ่ือ

สร้างความเข้าใจและความร่วมมือในการด าเนินงานตามท่ีได้รับมอบหมาย 
 
๔. ด้านการบริการ 
(๑) ให้ค าปรึกษา แนะน า นิเทศ ฝึกอบรม ถ่ายทอดความรู้ ทางด้านวิศวกรรมศาสตร์และเทคโนโลยี แก่

ผู้ใต้บังคับบัญชา นักศึกษา ผู้รับบริการทั้งภายในและภายนอกหน่วยงาน   การทดสอบเฉพาะทางด้านวิศวกรรมที่
มีความซับซ้อน รวมทั้งตอบปัญหาและชี้แจงเรื่องต่างๆ เกี่ยวกับงานในหน้าที่ เพ่ือให้มีความรู้ความเข้าใจ และ
สามารถด าเนินงานได้อย่างถูกต้อง 

(๒) พัฒนาข้อมูล จัดท าเอกสารวิชาการ สื่อเอกสารเผยแพร่ ให้บริการวิชาการด้านวิศวกรรมศาสตร์และ
เทคโนโลยีที่ซับซ้อน เพ่ือก่อให้เกิดการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ ที่สอดคล้อง และสนับสนุนภารกิจของหน่วยงาน 

 
คุณสมบตัิเฉพาะส าหรับต าแหน่ง 

๑. คุณสมบัติเฉพาะส าหรับต าแหน่งผู้สอนปฏิบัติการ ระดับปฏิบัติการ และ 
๒. เคยด ารงต าแหน่งประเภทเชี่ยวชาญเฉพาะ ระดับปฏิบัติการ มาแล้วไม่น้อยกว่า ๖ ปี ก าหนดเวลา    

๖ ป ีให้ลดเป็น ๔ ปี ส าหรับผู้มีคุณสมบัติเฉพาะส าหรับต าแหน่งผู้สอนปฏิบัติการ ระดับปฏิบัติการ ข้อ ๒ 
ก าหนดเวลา ๖ ปี ให้ลดเป็น ๒ ปี ส าหรับผู้มีคุณสมบัติเฉพาะส าหรับต าแหน่งผู้สอนปฏิบัติการ ระดับ

ปฏิบัติการ ข้อ ๓ หรือต าแหน่งประเภทอ่ืนตามหลักเกณฑ์และเงื่อนไขที่ ก.พ.อ. ก าหนด และ 
๓. ปฏิบัติงานด้านช่วยสอนหรือสนับสนุนการสอนทางด้านวิศวกรรมศาสตร์และเทคโนโลยี  หรืองานอ่ืน

ที่เก่ียวข้องซึ่งเหมาะสมกับหน้าที่ความรับผิดชอบ และลักษณะงานที่ปฏิบัติ มาแล้วไม่น้อยกว่า ๑ ปี 
 
 
 



 
 
ความรู้ความสามารถ ทักษะ และสมรรถนะท่ีจ าเป็นส าหรับต าแหน่ง 

ความรู้ความสามารถ ทักษะ และสมรรถนะที่จ าเป็นส าหรับต าแหน่ง  ให้เป็นไปตามที่สภา
สถาบันอุดมศึกษาก าหนด 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

สภามหาวิทยาลัยอุบลราชธานีก าหนดให้มีต าแหน่งผู้สอนปฏิบัติการ 

ระดับช านาญการ  เมื่อวันที่ ๒๒ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๗ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
ต าแหน่งประเภท  เชี่ยวชาญเฉพาะ 
ชื่อสายงาน  ผู้สอนปฏิบัติการ 
ชื่อต าแหน่ง  ผู้สอนปฏิบัติการ 
ระดับต าแหน่ง   ช านาญการพิเศษ 
 
หน้าที่ความรับผิดชอบหลัก 

ปฏิบัติงานในฐานะผู้ปฏิบัติงานที่มีประสบการณ์ โดยใช้ความรู้ ความสามารถ ความช านาญงาน ทักษะ
และประสบการณ์สูงมากในงานเกี่ยวกับการจัดการเรียนการสอนในส่วนปฏิบัติการ การศึกษา อบรม ส่งเสริมการ
เรียนรู้และพัฒนานักศึกษาทางด้านวิศวกรรมศาสตร์และเทคโนโลยี เพ่ือพัฒนาการปฏิบัติงานหรือพัฒนางาน หรือ
แก้ไขปัญหาในงานที่มีความยุ่งยากและมีขอบเขตกว้างขวาง และปฏิบัติงานอ่ืนตามที่ได้รับมอบหมาย หรือ
ปฏิบัติงานในฐานะหัวหน้างาน มีหน้าที่และความรับผิดชอบในการควบคุมการปฏิบัติงานเกี่ยวกับการจัดการเรียน
การสอน การศึกษา อบรม ส่งเสริมการเรียนรู้และพัฒนานักศึกษา และการปฏิบัติงานทางวิชาการของหน่วยงานที่
จัดการเรียนการสอนทางด้านวิศวกรรมศาสตร์และเทคโนโลยีที่มีขอบเขตเนื้อหาของงานหลากหลายและมีขั้นตอน
การท างานที่ยุ่งยาก ซับซ้อนมาก โดยใช้ความรู้ความสามารถ ประสบการณ์ และความช านาญงานสูงมากในงาน
ด้านวิศวกรรมศาสตร์และเทคโนโลยี ปฏิบัติงานที่ต้องตัดสินใจหรือแก้ไขปัญหาในงานที่ยุ่งยากซับซ้อนมาก 
ตลอดจนก ากับและตรวจสอบการปฏิบัติงานของผู้ปฏิบัติงาน เพ่ือให้งานที่รับผิดชอบส าเร็จตามวัตถุประสงค์และ
ปฏิบัติหน้าที่อ่ืนตามที่ได้รับมอบหมายโดยมีลักษณะงานที่ปฏิบัติในด้านต่างๆ ดังนี้ 

 
๑. ด้านการปฏิบัติการ 
(๑) ปฏิบัติงานเกี่ยวกับการช่วยอาจารย์ประจ าวิชา ในการสอนวิชาปฏิบัติการในหลักสูตรต่างๆ คือ

วิศวกรรมเครื่องกล วิศวกรรมไฟฟ้า วิศวกรรมโยธา วิศวกรรมอุตสาหการ วิศวกรรมเคมีและชีวภาพ วิศวกรรม
สิ่งแวดล้อม การจัดกิจกรรมส่งเสริมการเรียนรู้และพัฒนานักศึกษา ด้วยวิธีการที่หลากหลาย โดยเน้นผู้เรียนเป็น
ส าคัญ เพ่ือให้กระบวนการจัดการเรียนการสอนในวิชาปฏิบัติการมีประสิทธิภาพ 

(๒) จัดเตรียมเครื่องมือ อุปกรณ์ ครุภัณฑ์และวัสดุฝึกในแต่ละกลุ่มเรียนของวิชาปฏิบัติการและ
รับผิดชอบดูแลห้องปฏิบัติการ เครื่องมือ อุปกรณ์ ครุภัณฑ์และวัสดุฝึกตามความช านาญ/ความเชี่ยวชาญ ตรวจ
ตราและ ซ่อมแซม บ ารุงรักษาให้อยู่ในสภาพพร้อมใช้งาน 

(๓) ปฏิบัติงานเกี่ยวกับการจัดระบบและกิจกรรมการดูแลช่วยเหลือนักศึกษา ให้ค าปรึกษา แนะน าทาง
วิชาการแก่นักศึกษา เพ่ือให้นักศึกษามีความพร้อมที่จะเรียนรู้และพัฒนาตนเองได้อย่างมีประสิทธิภาพ 

(๔) ปฏิบัติงานวิจัย ซึ่งงานวิจัยได้แก่ งานวิจัยในชั้นเรียน งานวิจัยและพัฒนาสถาบัน หรืองานวิจัยอ่ืนๆ
ที่มีการตีพิมพ์เผยแพร่ หรือปฏิบัติงานสร้างสรรค์ที่ได้รับการรับรอง เพ่ือพัฒนาแนวทางการปฏิบัติงานให้มี
ประสิทธิภาพและติดตามประเมินผลการปฏิบัติงาน 

(๕) ให้บริการวิชาการด้านต่างๆ เช่น พัฒนาหลักสูตรการฝึกอบรม ผลิตสื่อการฝึกอบรม ด าเนินการจัด
ฝึกอบรม เผยแพร่ความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับหลักการและวิธีการของงานทางด้านวิศวกรรมศาสตร์และเทคโนโลยี 
ให้ค าปรึกษา แนะน า ตอบปัญหาและชี้แจงเรื่องต่างๆ เกี่ยวกับงานในหน้าที่ เพ่ือให้สามารถปฏิบัติงานได้อย่าง
ถูกต้อง มีประสิทธิภาพ   



 
 

(๖) พัฒนาและปรับปรุงแผนการสอนส าหรับรายวิชาปฏิบัติการ เอกสารวิชาการ คู่มือเกี่ยวกับงานใน
ความรับผิดชอบให้เหมาะสมและทันสมัย ประเมินผลการเรียนรู้ของนักศึกษาในรายวิชาปฏิบัติการ หรือปฏิบัติ
หน้าที่อื่นที่เก่ียวข้อง 

(๗)  ในฐานะหัวหน้างาน นอกจากอาจปฏิบัติงานตามข้อ (๑)-(๖) ดังกล่าวข้างต้นแล้ว ต้องท าหน้าที่
ก าหนดนโยบายการปฏิบัติงาน ติดต่อประสานงาน วางแผน มอบหมาย ส่งเสริม ก ากับ ควบคุม ดูแล และ
ตรวจสอบ ให้ค าปรึกษา แนะน า ปรับปรุงแก้ไข ติดตามประเมินผล และแก้ไขปัญหาข้อขัดข้องในการปฏิบัติงานใน
หน่วยงานที่รับผิดชอบ เพ่ือให้การปฏิบัติงานบรรลุเป้าหมายและผลสัมฤทธิ์ที่ก าหนด 
 

๒. ด้านการวางแผน 
ร่วมก าหนดนโยบาย แผนงานหรือโครงการของหน่วยงานที่สังกัด วางแผนหรือร่วมวางแผนการท างาน

ตามนโยบาย แผนงาน หรือโครงการของหน่วยงาน แก้ไขปัญหาในการปฏิบัติงาน เพ่ือให้บรรลุตามเป้าหมายและ
ผลสัมฤทธิ์ที่ก าหนด 
 

๓. ด้านการประสานงาน 
(๑) ประสานการท างานภายในสถาบันอุดมศึกษา หรือองค์กรอ่ืน โดยมีบทบาทในการเจรจา โน้มน้าว 

เพ่ือให้เกดิความร่วมมือและผลสัมฤทธิ์ตามที่ก าหนดไว้ 
(๒) ให้ข้อคิดเห็น และค าแนะน า แก่หน่วยงานภายในสถาบันอุดมศึกษา รวมทั้งที่ประชุมทั้งในและ

ต่างประเทศ เพ่ือเป็นประโยชน์และเกิดความร่วมมือในการด าเนินงานร่วมกัน 
 

๔. ด้านการบริการ 
(๑) ให้บริการทางวิชาการ ค าปรึกษา แนะน า นิเทศ ฝึกอบรม ถ่ายทอดความรู้ ทางด้าน

วิศวกรรมศาสตร์และเทคโนโลยีที่ยุ่งยากซับซ้อน แก่ผู้ใต้บังคับบัญชา นักศึกษา ผู้รับบริการทั้งภายในและภายนอก
หน่วยงาน รวมทั้งตอบปัญหาและชี้แจงเรื่องต่างๆ เกี่ยวกับงานในหน้าที่ เพ่ือพัฒนาความรู้ เทคนิค และทักษะ ให้
สามารถน าไปประยุกตใ์ช้ ในการแก้ไขปัญหาและด าเนินงานได้อย่างมีประสิทธิภาพ 

(๒) ก าหนดแนวทาง รูปแบบ วิธีการเผยแพร่ ประยุกต์เทคโนโลยีระดับสากล เพ่ือให้สอดคล้องสนับสนุน
ภารกิจขององค์กร 

(๓) จัดท าฐานข้อมูลระบบสารสนเทศที่เกี่ยวกับงานที่รับผิดชอบ เพ่ือก่อให้เกิดการแลกเปลี่ยนเรียนรู้
และพัฒนาองค์กร 
 
คุณสมบัติเฉพาะส าหรับต าแหน่ง 

๑. คุณสมบัติเฉพาะส าหรับต าแหน่งผู้สอนปฏิบัติการ ระดับปฏิบัติการ และ 
๒. เคยด ารงต าแหน่งประเภทเชี่ยวชาญเฉพาะ ระดับช านาญการ มาแล้วไม่น้อยกว่า ๔ ปี หรือต าแหน่ง

ประเภทอ่ืนตามหลักเกณฑ์และเงื่อนไขที่ ก.พ.อ. ก าหนด และ 
๓. ปฏิบัติงานด้านช่วยสอนหรือสนับสนุนการสอนทางด้านวิศวกรรมศาสตร์และเทคโนโลยี  หรืองานอ่ืน

ที่เก่ียวข้องซึ่งเหมาะสมกับหน้าที่ความรับผิดชอบ และลักษณะงานที่ปฏิบัติ มาแล้วไม่น้อยกว่า ๑ ปี 



 
 
ความรู้ความสามารถ ทักษะ และสมรรถนะท่ีจ าเป็นส าหรับต าแหน่ง 

ความรู้ความสามารถ ทักษะ และสมรรถนะที่จ าเป็นส าหรับต าแหน่ง ให้เป็นไปตามที่สภา
สถาบันอุดมศึกษาก าหนด 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

สภามหาวิทยาลัยอุบลราชธานีก าหนดให้มีต าแหน่งผู้สอนปฏิบัติการ 

ระดับช านาญการพิเศษ  เมื่อวันที่ ๒๒ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๗ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
ต ำแหน่งประเภท  เชี่ยวชาญเฉพาะ 
ชื่อสำยงำน   ผู้สอนปฏิบัติการ 
ชื่อต ำแหน่ง   ผู้สอนปฏิบัติการ 
ระดับต ำแหน่ง   เชี่ยวชาญ 
 
หน้ำที่ควำมรับผิดชอบหลัก 

 ปฏิบัติงานในฐานะผู้ปฏิบัติงานที่มีความเชี่ยวชาญในการปฏิบัติงานเฉพาะด้านหรือเฉพาะทางที่เกี่ยวกับ
การช่วยการสอนภาคปฏิบัติการและทักษะทางวิชาชีพวิศวกรรม  ต้องท าการศึกษา ค้นคว้า ทดลอง วิเคราะห์ 
สังเคราะห์ หรือวิจัย โดยใช้ความรู้ ความสามารถ ความเชี่ยวชาญและประสบการณ์สูงหรือปฏิบัติงานเชิงพัฒนา
ระบบหรือมาตรฐานของงานหรือพัฒนาทฤษฎี หลักการ ความรู้ใหม่ ริเริ่ม ยกเลิกหรือก าหนดขั้นตอนและตัดสิ นใจ
เกี่ยวกับทรัพยากรที่จะน ามาใช้  แก้ไขปัญหาในงานที่มีความยุ่งยาก และมีขอบเขตกว้างขว้างมากหรือถ่ายทอด
ความรู้เกี่ยวกับงาน ตลอดจนประเมินผลแผนงานโครงการ ให้ค าปรึกษา แนะน า หรือปรับปรุงผสมผสานเทคนิค
ระดับสูงระหว่างสาขาท่ีเกี่ยวข้อง และปฏิบัติหน้าที่อ่ืนตามที่ได้รับมอบหมาย หรือ 

 ปฏิบัติงานในฐานะหัวหน้างาน มีหน้าที่และความรับผิดชอบในการควบคุม ก ากับ หน่วยงานด้านการช่วย
การสอนภาคปฏิบัติการและทักษะทางวิชาชีพวิศวกรรม  ที่มีขอบเขตเนื้อหาของงานหลากหลาย และมีขั้นตอนการ
ท างานยุ่งยากซับซ้อนมากเป็นพิเศษ ตลอดจนก ากับ ตรวจสอบผู้ปฏิบัติงานเพ่ือให้งานที่รับผิดชอบส าเร็จตาม
วัตถุประสงค์และปฏิบัติหน้าที่อ่ืนตามที่ได้รับมอบหมาย  

โดยมีลักษณะงานที่ปฏิบัติในด้านต่างๆ ดังนี้  

๑.ด้ำนกำรปฏิบัติกำร  
(๑) ปฏิบัติงานในฐานะผู้ เชี่ยวชาญด้านปฏิบัติการทางวิศวกรรม พัฒนาและประยุกต์ใช้ความรู้ 

ประสบการณ์ วิธีการเทคนิคเกี่ยวกับการช่วยสอนและการวัดผลประเมินผลการสอนปฏิบัติการทางวิศวกรรม
เพ่ือให้กระบวนการจัดการเรียนการสอนในวิชาปฏิบัติการมีประสิทธิภาพ 

(๒) ส่งเสริม ก ากับ ควบคุมดูแลและตรวจสอบโครงการวิจัยด้านการปฏิบัติการวิศวกรรมเพ่ือให้เป็นไป
ตามมาตรฐานสากล เพื่อบรรลุภารกิจ เป้าหมายตามนโยบายในภาพรวมของหน่วยงาน  

(๓) พัฒนาระบบหรือมาตรฐานของงาน หรือการพัฒนาทฤษฎี หลักการ ความรู้ใหม่ซึ่งต้องมีการวิจัย
เกี่ยวกับงานเฉพาะด้านหรือเฉพาะทางและน ามาประยุกต์ใช้ในทางปฏิบัติโดยต้องประยุกต์แนวคิดทฤษฎี
แนวความคิดใหม่เกี่ยวกับเนื้อหาของการสอนปฏิบัติการทางวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 

(๔) ปฏิบัติงานวิจัย ซึ่งงานวิจัยได้แก่ งานวิจัยในชั้นเรียน งานวิจัยและพัฒนาสถาบัน หรืองานวิจัยอ่ืนๆ
ที่มีการตีพิมพ์ในระดับชาติหรือเทียบเท่าหรือวารสารทางวิชาการที่เป็นไปตามหลักเกณฑ์ที่ ก.พ.อ. ก าหนด หรือ
ปฏิบัติงานสร้างสรรค์ที่ได้รับการรับรองในระดับชาติหรือได้รับอนุสิทธิบัตร เพ่ือพัฒนาแนวทางการปฏิบัติงานให้มี
ประสิทธิภาพและตดิตามประเมินผลการปฏิบัติงาน 
 
 



 
 

(๕) ในฐานะหัวหน้างาน นอกจากอาจปฏิบัติงานตามข้อ (๑)-(๔) ดังกล่าวข้างต้นแล้ว ต้องท าหน้าที่
ก าหนดนโยบายการปฏิบัติงาน ติดต่อประสานงาน วางแผน มอบหมาย ส่งเสริม ก ากับ ควบคุม ดูแล และ
ตรวจสอบ ให้ค าปรึกษา แนะน า ปรับปรุงแก้ไข ติดตามประเมินผล และแก้ไขปัญหาข้อขัดข้องในการปฏิบัติงานใน
หน่วยงานที่รับผิดชอบ เพ่ือให้การปฏิบัติงานบรรลุเป้าหมายและผลสัมฤทธิ์ที่ก าหนด 
 

๒. ด้ำนกำรวำงแผน 
ร่วมก าหนดนโยบายและแผนงาน หรือโครงการของหน่วยงานที่สังกัด วางแผนหรือร่วมวางแผนการ

ท างาน โดยเชื่อมโยงหรือบูรณาการแผนงาน โครงการในระดับกลยุทธ์ของของหน่วยงาน มอบหมายงาน แก้ไข
ปัญหาในการปฏิบัติงาน  ติดตามและประเมินผล เพ่ือให้บรรลุตามเป้าหมายและผลสัมฤทธิ์ที่ก าหนด 
 

 ๓. ด้ำนกำรประสำนงำน  
(๑)  ส่งเสริม ก ากับ ดูแล ควบคุม และตรวจสอบการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่ระดับรองลงมา เพ่ือให้การ

ด าเนินงานของหน่วยงานที่รับผิดชอบเป็นไปตามเป้าหมายที่ก าหนด  
(๒) วางแผน ประเมินผล ให้ค าแนะน าและแก้ไขปัญหาข้อขัดข้องในการปฏิบัติงาน ด้านวิศวกรรมศาสตร์

และเทคโนโลยีในหน่วยงาน เพ่ือให้การปฏิบัติงานเป็นไปอย่างต่อเนื่อง มีประสิทธิภาพและประสิทธิผล  
(๓) ติดต่อ ประสานงานกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องกับ การด าเนินงานทางวิศวกรรมศาสตร์และเทคโนโลยี 

เพ่ือให้ได้ข้อมูล วิธีด าเนินการ และเทคโนโลยี  
(๔) ให้ค าแนะน า ปรึกษาแก่เจ้าหน้าที่ระดับรองลงมาในการปฏิบัติหน้าที่ เพ่ือช่วยให้ การด าเนินงาน

เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ  
 

๔. ด้ำนกำรบริกำร  
(๑)  ให้ค าแนะน า ตอบปัญหา และฝึกอบรมเก่ียวกับงานวิศวกรรมศาสตร์และเทคโนโลยี ใน   ความ

รับผิดชอบ ให้แก่ผู้รับบริการ หน่วยงาน เพ่ือถ่ายทอดความรู้ความช านาญทางวิศวกรรมศาสตร์และเทคโนโลยี  
(๒) ประสานงานกับหน่วยงาน หรือผู้รับบริการ เพ่ืออ านวยความสะดวกและปฏิบัติงาน ได้ตรงตาม

เป้าหมายของหน่วยงาน  
(๓) ให้บริการทางวิชาการตามภารกิจของภาควิชา เช่น การทดสอบวัสดุแก่หน่วยงานภายนอก การ

ตรวจวัดคุณภาพ การตรวจสอบมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมตามสายงานวิชาชีพ 
(๔) ให้ค าปรึกษาและเป็นคณะท างานในการแข่งขันเพื่อเสริมทักษะวิชาชีพแก่นักศึกษา 
(๕) ให้ค าปรึกษาแก่นักศึกษาในการท าโครงงานในระดับปริญญาตรี 
 

คุณสมบัติเฉพำะส ำหรับต ำแหน่ง 

๑. มีคุณสมบัติเฉพาะส าหรับต าแหน่งผู้สอนปฏิบัติการ ระดับปฏิบัติการ และ  
๒. เคยด ารงต าแหน่งประเภทเชี่ยวชาญเฉพาะ ระดับช านาญการพิเศษ มาแล้วไม่น้อยกว่า ๓ ปี และ 
๓. ปฏิบัติงานด้านการช่วยสอนปฏิบัติการ หรืองานอ่ืนที่เกี่ยวข้องซึ่งเหมาะสมกับหน้าที่ความรับผิดชอบ 

และลักษณะงานที่ปฏิบัติมาแล้วไม่น้อยกว่า ๑ ปี  



 
 
ควำมรู้ควำมสำมำรถที่ต้องกำร 

๑. มีความรู้ความสามารถในงานการช่วยสอนปฏิบัติการ การวิจัย บริการทางวิชาการ และท านุบ ารุง
ศิลปวัฒนธรรม อย่างเหมาะสมแก่การปฏิบัติงานในหน้าที่ 

๒. มีความรู้ความเข้าใจในกฎหมาย กฎ ระเบียบ และข้อบังคับอ่ืนที่ใช้ในการปฏิบัติงานในหน้าที่ 
๓. มีความรู้ความสามารถในการใช้ภาษาและคอมพิวเตอร์อย่างเหมาะสมแก่การปฏิบัติงานในหน้าที่ 
๔. มีความสามารถในการศึกษาและจัดการข้อมูล วิเคราะห์ปัญหาและสรุปเหตุผล 
๕. มีความรู้ความเข้าใจในวิสัยทัศน์  พันธกิจและแผนงานด้านต่างๆของหน่วยงานที่สังกัด 
๖. มีความสามารถในการจัดท าแผนงาน ควบคุม ตรวจสอบ ให้ค าปรึกษา แนะน า และเสนอแนะวิธีการ

แก้ไขปรับปรุงการปฏิบัติงานที่อยู่ในความรับผิดชอบ 
๗. มีความสามารถในการริเริ่ม ปรับปรุงนโยบายและแผนงาน หรือมีความช านาญงานในหน้าที่และมี

ประสบการณ์สูง 
๘. มีความสามารถในการบริหารและจัดระบบงานสูง 
๙. มีความรู้ความเข้าใจถึงระบบและเกณฑ์การประกันคุณภาพการศึกษาที่เกี่ยวข้องกับการวิจัย บริการ

ทางวิชาการ และท านุบ ารุงศิลปวัฒนธรรม 
 
ควำมรู้ควำมสำมำรถที่ส่วนงำนก ำหนด 
 ความรู้ความสามารถ ทักษะ และสมรรถนะที่จ า เป็นส าหรับต าแหน่งให้ เป็นไปตามที่สภา
สถาบันอุดมศึกษาก าหนด 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

สภามหาวิทยาลัยอุบลราชธานีก าหนดให้มีต าแหน่งผู้สอนปฏิบัติการ 

ระดับเชี่ยวชาญ  เมื่อวันที่ ๒๒ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๗ 



 
 
ต าแหน่งประเภท เชี่ยวชาญเฉพาะ 
ชื่อสายงาน  ผู้สอนปฏิบัติการ 
ชื่อต าแหน่ง  ผู้สอนปฏิบัติการ 
ระดับต าแหน่ง  เชี่ยวชาญพิเศษ 
 
หน้าที่ความรับผิดชอบหลัก 

ปฏิบัติงานในฐานะผู้ปฏิบัติงานที่มีความเชี่ยวชาญพิเศษในงานด้านปฏิบัติการทางวิศวกรรมศาสตร์และ
เทคโนโลยี โดยใช้ความรู้ ความสามารถ ความช านาญงาน ทักษะและประสบการณ์สูงมาก ปฏิบัติงานในเชิงพัฒนา
ระบบหรือมาตรฐานของงาน หรือการพัฒนาทฤษฎี หลักการ ความรู้ใหม่ซึ่งต้องมีการวิจัยเกี่ยวกับงานเฉพาะด้าน
หรือเฉพาะทางและน ามาประยุกต์ใช้ในทางปฏิบัติโดยต้องประยุกต์แนวคิดทฤษฎีแนวความคิดใหม่เกี่ยวกับเนื้อหา
ของงานเพ่ือแก้ไขปัญหาในงานที่มีความยุ่งยากซับซ้อนและมีขอบเขตกว้างขวางมาก หรือถ่ายทอดความรู้เกี่ยวกับ
งานตลอดจนให้ค าปรึกษาแนะน าหรือปรับปรุง ผสมผสานเทคนิคระดับสูงระหว่างสาขาที่เกี่ยวข้องและปฏิบัติ
หน้าที่อื่นตามที่ได้รับมอบหมายโดยมีลักษณะงานที่ปฏิบัติในด้านต่างๆ ดังนี้ 
 

๑. ด้านการปฏิบัติการ 
(๑) ปฏิบัติงานในฐานะผู้เชี่ยวชาญด้านปฏิบัติการทางวิศวกรรมศาสตร์และเทคโนโลยี พัฒนาและ

ประยุกต์ใช้ความรู้ ประสบการณ์ วิธีการเทคนิคเกี่ยวกับการช่วยสอนและการวัดผลประเมินผลการสอนปฏิบัติการ
ทางวิศวกรรมศาสตร์เพ่ือให้กระบวนการจัดการเรียนการสอนในวิชาปฏิบัติการมีประสิทธิภาพ 

(๒) ส่งเสริม ก ากับ ควบคุมดูแลและตรวจสอบโครงการวิจัยด้านการปฏิบัติการวิศวกรรมศาสตร์เพ่ือให้
เป็นไปตามมาตรฐานสากล เพื่อบรรลุภารกิจ เป้าหมายตามนโยบายในภาพรวมของหน่วยงาน  

(๓) เป็นผู้คิดริเริ่มและวางแผนการวิจัยและเผยแพร่ผลงานที่ก่อให้เกิดความรู้ใหม่หรือเทคนิควิธีการใหม่
ที่เป็นประโยชน์ต่องานสอนปฏิบัติการทางวิศวกรรมศาสตร์และเทคโนโลยีอย่างมาก วางหลักเกณฑ์วิธีการและ
ระเบียบปฏิบัติงานสอนปฏิบัติการทางวิศวกรรมศาสตร์และเทคโนโลยี   

(๔) พัฒนาระบบหรือมาตรฐานของงาน หรือการพัฒนาทฤษฎี หลักการ ความรู้ใหม่ซึ่งต้องมีการวิจัย
เกี่ยวกับงานเฉพาะด้านหรือเฉพาะทางและน ามาประยุกต์ใช้ในทางปฏิบัติโดยต้องประยุกต์แนวคิดทฤษฎี
แนวความคิดใหม่เกี่ยวกับเนื้อหาของการสอนปฏิบัติการทางวิศวกรรมศาสตร์และเทคโนโลยี 

(๕) ปฏิบัติงานวิจัย ซึ่งงานวิจัยได้แก่ งานวิจัยในชั้นเรียน งานวิจัยและพัฒนาสถาบัน หรืองานวิจัยอ่ืนๆ
ที่มีการตีพิมพ์ในระดับนานาชาติหรือเทียบเท่าหรือวารสารทางวิชาการระดับนานาชาติที่เป็นไปตามหลักเกณฑ์ที่ 
ก.พ.อ. ก าหนด หรือปฏิบัติงานสร้างสรรค์ที่ได้รับการรับรองในระดับนานาชาติหรือได้รับสิทธิบัตร เพ่ือพัฒนาแนว
ทางการปฏิบัติงานให้มีประสิทธิภาพและติดตามประเมินผลการปฏิบัติงาน 

(๖) ในฐานะหัวหน้างาน นอกจากอาจปฏิบัติงานตามข้อ (๑)-(๕) ดังกล่าวข้างต้นแล้ว ต้องท าหน้าที่
ก าหนดนโยบายการปฏิบัติงาน ติดต่อประสานงาน วางแผน มอบหมาย ส่งเสริม ก ากับ ควบคุม ดูแล และ
ตรวจสอบ ให้ค าปรึกษา แนะน า ปรับปรุงแก้ไข ติดตามประเมินผล และแก้ไขปัญหาข้อขัดข้องในการปฏิบัติงานใน
หน่วยงานที่รับผิดชอบ เพ่ือให้การปฏิบัติงานบรรลุเป้าหมายและผลสัมฤทธิ์ที่ก าหนด 
 



 
 

๒. ด้านการวางแผน 
ร่วมก าหนดนโยบาย แผนงานหรือโครงการของหน่วยงานที่สังกัด วางแผนหรือร่วมวางแผนการท างาน

ตามนโยบาย แผนงาน หรือโครงการของหน่วยงาน แก้ไขปัญหาในการปฏิบัติงาน เพ่ือให้บรรลุตามเป้าหมายและ
ผลสัมฤทธิ์ที่ก าหนด 

 
๓. ด้านการประสานงาน 
(๑) ประสานการท างานภายในสถาบันอุดมศึกษา หรือองค์กรอ่ืน โดยมีบทบาทในการเจรจา โน้มน้าว 

เพ่ือให้เกิดความร่วมมือและผลสัมฤทธิ์ตามที่ก าหนดไว้ 
(๒) ให้ข้อคิดเห็น และค าแนะน า แก่หน่วยงานภายในสถาบันอุดมศึกษา รวมทั้งที่ประชุมทั้งในและ

ต่างประเทศ เพ่ือเป็นประโยชน์และเกิดความร่วมมือในการด าเนินงานร่วมกัน 
 

๔. ด้านการบริการ 
(๑) ให้บริการทางวิชาการ ค าปรึกษา แนะน า นิเทศ ฝึกอบรม ถ่ายทอดความรู้ ทางด้านการสอน

ปฏิบัติการวิศวกรรมศาสตร์และเทคโนโลยีที่ยุ่งยากซับซ้อน แก่ผู้ใต้บังคับบัญชา นักศึกษา ผู้รับบริการทั้งภายใน
และภายนอกหน่วยงาน รวมทั้งตอบปัญหาและชี้แจงเรื่องต่างๆ เกี่ยวกับงานในหน้าที่ เพ่ือพัฒนาความรู้ เทคนิค 
และทักษะ ให้สามารถน าไปประยุกต์ใช้ ในการแก้ไขปัญหาและด าเนินงานได้อย่างมีประสิทธิภาพ 

(๒) ก าหนดแนวทาง รูปแบบ วิธีการเผยแพร่ ประยุกต์เทคโนโลยีระดับสากล เพ่ือให้สอดคล้องสนับสนุน
ภารกิจขององค์กร 

(๓) จัดท าฐานข้อมูลระบบสารสนเทศที่เกี่ยวกับงานที่รับผิดชอบ เพ่ือก่อให้เกิดการแลกเปลี่ยนเรียนรู้
และพัฒนาองค์กร 

 
คุณสมบัติเฉพาะส าหรับต าแหน่ง 
๑. คุณสมบัติเฉพาะส าหรับต าแหน่งผู้สอนปฏิบัติการ ระดับปฏิบัติการ และ 
๒. เคยด ารงต าแหน่งประเภทเชี่ยวชาญเฉพาะ ระดับเชี่ยวชาญ มาแล้วไม่น้อยกว่า ๒ ปี หรือต าแหน่ง

ประเภทอ่ืนตามหลักเกณฑ์และเงื่อนไขที่ ก.พ.อ. ก าหนด และ 
๓. ปฏิบัติงานด้านช่วยสอนหรือสนับสนุนการสอนทางด้านวิศวกรรมศาสตร์และเทคโนโลยี หรืองานอ่ืน 
ที่เก่ียวข้องซึ่งเหมาะสมกับหน้าที่ความรับผิดชอบ และลักษณะงานที่ปฏิบัติ มาแล้วไม่น้อยกว่า ๑ ปี 
 
ความรู้ความสามารถ ทักษะ และสมรรถนะท่ีจ าเป็นส าหรับต าแหน่ง 
ความรู้ความสามารถ ทักษะ และสมรรถนะที่จ าเป็นส าหรับต าแหน่ง ให้เป็นไปตามที่สภา

สถาบันอุดมศึกษาก าหนด 

 
 

สภามหาวิทยาลัยอุบลราชธานีก าหนดให้มีต าแหน่งผู้สอนปฏิบัติการ 

ระดับเชี่ยวชาญพิเศษ  เมื่อวันที่ ๒๒ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๗ 


