มาตรฐานกาหนดตาแหน่ง

ตาแหน่งประเภท
กลุ่มตาแหน่ง
ชื่อตาแหน่ง

เชี่ยวชาญเฉพาะ
สนับสนุนวิชาการ
ผู้สอนปฏิบัติการ

ลักษณะงานที่ปฏิบัติโดยทั่วไป
สายงานนี้คลุมถึงตาแหน่งที่ปฏิบัติงานที่เกี่ยวกับการสนับสนุนการจัดการเรียนการสอน การส่งเสริมการ
เรียนรู้และพัฒนานักศึกษา ซึ่งมีลักษณะงานที่ปฏิบัติเกี่ยวกับการช่วยสอนปฏิบัติการ ดูแลห้องปฏิบัติการ เครื่องมือ
และอุปกรณ์ ศึกษา วิเคราะห์ วิจัย เพื่อพัฒนากระบวนการเรียนรู้ โดยเน้นความสาคัญทั้งความรู้ คุณธรรม
จริยธรรม ศิลปวัฒนธรรม และค่านิยมที่ดีงาม ให้คาปรึกษา แนะนา ทางวิชาการแก่นักศึกษา ให้บริการทาง
วิชาการแก่สังคม ซึ่งตาแหน่งต่างๆ เหล่านี้มีลักษณะงานที่จาเป็นต้องใช้ผู้มีความรู้ความชานาญในวิชาทาง
วิศวกรรมศาสตร์และเทคโนโลยี
ชื่อตาแหน่งในสายงานและระดับตาแหน่ง
ตาแหน่งในสายงานนี้มีชื่อและระดับของตาแหน่ง ดังนี้ คือ
ผู้สอนปฏิบัติการ
ระดับเชี่ยวชาญพิเศษ
ผู้สอนปฏิบัติการ
ระดับเชี่ยวชาญ
ผู้สอนปฏิบัติการ
ระดับชานาญการพิเศษ
ผู้สอนปฏิบัติการ
ระดับชานาญการ
ผู้สอนปฏิบัติการ
ระดับปฏิบัติการ

ตาแหน่งประเภท
ชื่อสายงาน
ชื่อตาแหน่ง
ระดับตาแหน่ง

เชี่ยวชาญเฉพาะ
ผู้สอนปฏิบัติการ
ผู้สอนปฏิบัติการ
ปฏิบัติการ

หน้าที่ความรับผิดชอบหลัก
ปฏิ บั ติ ง านในฐานะผู้ ป ฏิ บั ติ ง านระดั บ ต้ น ที่ ต้ อ งใช้ ความรู้ ค วามสามารถทางวิ ช าการในการท างาน
ปฏิบัติงานเกี่ยวกับการจัดการเรียนการสอนในส่วนปฏิบัติการ การศึกษา อบรม ส่งเสริมการเรียนรู้และพัฒนา
นักศึกษาทางด้านวิศวกรรมศาสตร์และเทคโนโลยี ภายใต้กากับ แนะนา ตรวจสอบ การให้คาปรึกษา แนะนา แก่
นักศึกษาให้บริการทางวิชาการ ทานุบารุงส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรม ศิลปวัฒนธรรม และค่านิยมที่ดีงาม
ปฏิบัติงานทางวิชาการของหน่วยงานที่จัดการเรียนการสอน และปฏิบัติหน้าที่อื่นตามที่ได้รับมอบหมาย โดยมี
ลักษณะงานที่ปฏิบัติในด้านต่างๆ ดังนี้
๑. ด้านการปฏิบัติการ
(๑) ปฏิบัติงานเกี่ยวกับการช่วยอาจารย์ประจาวิชา ในการสอนวิชาปฏิบัติการในหลักสูตรต่างๆ คือ
วิศวกรรมเครื่องกล วิศวกรรมไฟฟ้า วิศวกรรมโยธา วิศวกรรมอุตสาหการ วิศวกรรมเคมีและชีวภาพ วิศวกรรม
สิ่งแวดล้อม การจัดกิจกรรมส่งเสริมการเรียนรู้และพัฒนานักศึกษา ด้วยวิธีการที่หลากหลาย โดยเน้นผู้เรียนเป็น
สาคัญ เพื่อให้กระบวนการจัดการเรียนการสอนในวิชาปฏิบัติการมีประสิทธิภาพ
(๒) จั ด เตรี ย มเครื่ อ งมื อ อุ ป กรณ์ ครุ ภั ณ ฑ์ แ ละวั ส ดุ ฝึ ก ในแต่ ล ะกลุ่ ม เรี ย นของวิ ช าปฏิ บั ติ ก ารและ
รับผิดชอบดูแลห้องปฏิบัติการ เครื่องมือ อุปกรณ์ ครุภัณฑ์และวัสดุฝึกตามความชานาญ/ความเชี่ยวชาญ ตรวจ
ตราและ ซ่อมแซม บารุงรักษาให้อยู่ในสภาพพร้อมใช้งาน
(๓) ปฏิบัติงานเกี่ยวกับการจัดระบบและกิจกรรมการดูแลช่วยเหลือนักศึกษา ให้คาปรึกษา แนะนาทาง
วิชาการแก่นักศึกษา เพื่อให้นักศึกษามีความพร้อมที่จะเรียนรู้และพัฒนาตนเองได้อย่างมีประสิทธิภาพ
(๔) ช่วยปฏิบัติงานวิจัย ซึ่งงานวิจัยได้แก่ งานวิจัยในชั้นเรียน งานวิจัยและพัฒนาสถาบัน หรืองานวิจัย
อื่นๆที่มีการเผยแพร่ หรือช่วยปฏิบัติงานสร้างสรรค์ เพื่อพัฒนาแนวทางการปฏิบัติงานให้มีประสิทธิภาพและ
ติดตามประเมินผลการปฏิบัติงาน
(๕) ให้บริการวิชาการด้านต่างๆ เช่น ช่วยดาเนินโครงการฝึกอบรม/สัมมนาต่างๆ ให้คาปรึกษา แนะนา
ในการปฏิบัติงานแก่นักศึกษาที่มาฝึกปฏิบัติงาน ตอบปัญหาและชี้แจงเรื่องต่างๆ เกี่ยวกับงานในหน้าที่ เพื่อให้
สามารถปฏิบัติงานได้อย่างถูกต้อง มีประสิทธิภาพ และปฏิบัติหน้าที่อื่นที่เกี่ยวข้อง
๒. ด้านการวางแผน
วางแผนการทางานที่รับผิดชอบ ร่วมวางแผนการทางานของหน่วยงานหรือโครงการ เพื่อให้การ
ดาเนินงานบรรลุตามเป้าหมายและผลสัมฤทธิ์ที่กาหนด

๓. ด้านการประสานงาน
(๑) ประสานการทางานร่วมกันระหว่างทีมงานหรือหน่วยงานทั้งภายในและภายนอก เพื่อให้เกิดความ
ร่วมมือและผลสัมฤทธิ์ตามที่กาหนดไว้
(๒) ชี้แจงและให้รายละเอียดเกี่ยวกับข้อมูล ข้อเท็จจริง แก่บุคคลหรือหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เพื่อสร้าง
ความเข้าใจหรือความร่วมมือในการดาเนินงานตามที่ได้รับมอบหมาย
๔. ด้านการบริการ
(๑) ให้คาปรึกษา แนะนาเบื้องต้น เผยแพร่ ถ่ายทอดความรู้ ทางด้านวิศวกรรมศาสตร์และเทคโนโลยี
การทดสอบเฉพาะทางด้านวิศวกรรมขั้นพื้นฐาน รวมทั้งตอบปัญหาและชี้แจงเรื่องต่างๆ เกี่ยวกับงานในหน้าที่
เพื่อให้ผู้รับบริการได้รับทราบข้อมูลความรู้ต่างๆ ที่เป็นประโยชน์
(๒) จัดเก็บข้อมูลเบื้องต้น และให้บริการข้อมูลทางวิชาการ เกี่ยวกับด้านวิศวกรรมศาสตร์และเทคโนโลยี
เพื่อให้บุคลากรทั้งภายในและภายนอกหน่วยงาน นักศึกษา ตลอดจนผู้รับบริการ ได้ทราบข้อมูลและความรู้ต่างๆ
ที่เป็นประโยชน์
คุณสมบัติเฉพาะสาหรับตาแหน่ง
มีคุณวุฒิอย่างใดอย่างหนึ่งดังต่อไปนี้
๑. ได้รับปริญญาตรีหรือเทียบได้ไม่ต่ากว่านี้ทางด้านวิศวกรรมศาสตร์และเทคโนโลยี หรือในสาขาวิชาที่
เกี่ยวข้อง
๒. ได้รับปริญญาโทหรือเทียบได้ไม่ต่ากว่านี้ทางด้านวิศวกรรมศาสตร์และเทคโนโลยี หรือในสาขาวิชาที่
เกี่ยวข้อง
๓. ได้รับปริญญาเอกหรือเทียบได้ไม่ต่ากว่านี้ทางด้านวิศวกรรมศาสตร์และเทคโนโลยี หรือในสาขาวิชาที่
เกี่ยวข้อง
ความรู้ความสามารถ ทักษะ และสมรรถนะที่จาเป็นสาหรับตาแหน่ง
ความรู้ ค วามสามารถ ทัก ษะ และสมรรถนะที่จ าเป็ นส าหรับ ต าแหน่ ง ให้ เ ป็น ไปตามที่ส ภา
สถาบันอุดมศึกษากาหนด

สภามหาวิทยาลัยอุบลราชธานีกาหนดให้มีตาแหน่งผู้สอนปฏิบัติการ
ระดับปฏิบัติการ เมื่อวันที่ ๒๒ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๗

ตาแหน่งประเภท
ชื่อสายงาน
ชื่อตาแหน่ง
ระดับตาแหน่ง

เชี่ยวชาญเฉพาะ
ผู้สอนปฏิบัติการ
ผู้สอนปฏิบัติการ
ชานาญการ

หน้าที่ความรับผิดชอบหลัก
ปฏิบัติงานในฐานะผู้ปฏิบัติงานที่มีประสบการณ์ โดยใช้ความรู้ ความสามารถ ความชานาญงาน ทักษะ
และประสบการณ์สูงในงานเกี่ยวกับการจัดการเรียนการสอนในส่วนปฏิบัติการ การศึกษา อบรม ส่งเสริมการ
เรียนรู้และพัฒนานักศึกษาทางด้านวิศวกรรมศาสตร์และเทคโนโลยี เพื่อพัฒนาการปฏิบัติงานหรือพัฒนางาน หรือ
แก้ไขปัญหาในงานที่ มีความยุ่งยากและมีขอบเขตกว้างขวาง และปฏิบัติงานอื่นตามที่ได้รับมอบหมาย หรือ
ปฏิบัติงานในฐานะหัวหน้างาน มีหน้าที่และความรับผิดชอบในการควบคุมการปฏิบัติงานเกี่ยวกับการจัดการเรียน
การสอน การศึกษา อบรม ส่งเสริมการเรียนรู้และพัฒนานักศึกษา และการปฏิบัติงานทางวิชาการของหน่วยงานที่
จัดการเรียนการสอนทางด้านวิศวกรรมศาสตร์และเทคโนโลยีที่มีขอบเขตเนื้อหาของงานหลากหลายและมีขั้นตอน
การทางานที่ยุ่งยาก ซับซ้อนค่อนข้างมากโดยต้องกาหนดแนวทางการทางานที่เหมาะสมกับสถานการณ์ ตลอดจน
กากับตรวจสอบผู้ปฏิบัติงานเพื่อให้งานที่รับผิดชอบสาเร็จตามวัตถุประสงค์ และปฏิบัติหน้าที่อื่นตามที่ได้รับ
มอบหมาย โดยมีลักษณะงานที่ปฏิบัติในด้านต่างๆ ดังนี้
๑. ด้านการปฏิบัติการ
(๑) ปฏิบัติงานเกี่ยวกับการช่วยอาจารย์ประจาวิชา ในการสอนวิชาปฏิบัติการในหลักสูต รต่างๆ คือ
วิศวกรรมเครื่องกล วิศวกรรมไฟฟ้า วิศวกรรมโยธา วิศวกรรมอุตสาหการ วิศวกรรมเคมีและชีวภาพ วิศวกรรม
สิ่งแวดล้อม การจัดกิจกรรมส่งเสริมการเรียนรู้และพัฒนานักศึกษา ด้วยวิธีการที่หลากหลาย โดยเน้นผู้เรียนเป็น
สาคัญ เพื่อให้กระบวนการจัดการเรียนการสอนในวิชาปฏิบัติการมีประสิทธิภาพ
(๒) จั ด เตรี ย มเครื่ อ งมื อ อุ ป กรณ์ ครุ ภั ณ ฑ์ แ ละวั ส ดุ ฝึ ก ในแต่ ล ะกลุ่ ม เรี ย นของวิ ช าปฏิ บั ติ ก ารและ
รับผิดชอบดูแลห้องปฏิบัติการ เครื่องมือ อุปกรณ์ ครุภัณฑ์และวัสดุฝึกตามความชานาญ/ความเชี่ยวชาญ ตรวจ
ตราและ ซ่อมแซม บารุงรักษาให้อยู่ในสภาพพร้อมใช้งาน
(๓) ปฏิบัติงานเกี่ยวกับการจัดระบบและกิจกรรมการดูแลช่วยเหลือนักศึกษา ให้คาปรึกษา แนะนาทาง
วิชาการแก่นักศึกษา เพื่อให้นักศึกษามีความพร้อมที่จะเรียนรู้และพัฒนาตนเองได้อย่างมีประสิทธิภาพ
(๔) ปฏิบัติงานวิจัย ซึ่งงานวิจัยได้แก่ งานวิจัยในชั้นเรียน งานวิจัยและพัฒนาสถาบัน หรืองานวิจัยอื่นๆ
ที่มีการเผยแพร่ หรือปฏิบัติงานสร้างสรรค์ เพื่อพัฒนาแนวทางการปฏิบัติงานให้มีประสิทธิภาพและติดตาม
ประเมินผลการปฏิบัติงาน
(๕) ให้บริการวิชาการด้านต่างๆ เช่น พัฒนาหลักสูตรการฝึกอบรม ผลิตสื่อการฝึกอบรม ดาเนินการจัด
ฝึกอบรม เผยแพร่ความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับหลักการและวิธีการของงานทางด้านวิศวกรรมศาสตร์และเทคโนโลยี
ให้คาปรึกษา แนะนา ตอบปัญหาและชี้แจงเรื่องต่างๆ เกี่ยวกับงานในหน้าที่ เพื่อให้สามารถปฏิบัติงานได้อย่าง
ถูกต้อง มีประสิทธิภาพ

(๖) ในฐานะหัวหน้างาน นอกจากอาจปฏิบัติงานตามข้อ (๑)-(๔) ดังกล่าวข้างต้นแล้ว ต้องทาหน้าที่
กาหนดแผนงาน มอบหมาย ควบคุม ตรวจสอบ ให้คาปรึกษา แนะนา ปรับปรุงแก้ไข ติดตามประเมินผลและแก้ไข
ปัญหาข้อขัดข้องในการปฏิบัติงานในหน่วยงานที่รับผิดชอบ เพื่อให้การปฏิบัติงานบรรลุเป้าหมายและผลสัมฤทธิ์ที่
กาหนด
๒. ด้านการวางแผน
ร่วมกาหนดนโยบายและแผนงานของหน่วยงานที่สังกัด วางแผนหรือร่วมวางแผนการทางานตาม
แผนงานหรือโครงการของหน่วยงาน แก้ไขปัญหาในการปฏิบัติงาน เพื่อให้การดาเนินงานบรรลุตามเป้าหมายและ
ผลสัมฤทธิ์ที่กาหนด
๓. ด้านการประสานงาน
(๑) ประสานการทางานร่วมกันโดยมีบทบาทในการให้ความเห็นและคาแนะนาเบื้องต้นแก่สมาชิกใน
ทีมงาน หรือหน่วยงานอื่น เพื่อให้เกิดความร่วมมือและผลสัมฤทธิ์ตามที่กาหนดไว้
(๒) ให้ข้อคิดเห็นหรือคาแนะนาเบื้องต้นแก่สมาชิกในทีมงาน หรือบุคคล หรือหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเพื่อ
สร้างความเข้าใจและความร่วมมือในการดาเนินงานตามที่ได้รับมอบหมาย
๔. ด้านการบริการ
(๑) ให้คาปรึกษา แนะนา นิเทศ ฝึกอบรม ถ่ายทอดความรู้ ทางด้านวิศวกรรมศาสตร์และเทคโนโลยี แก่
ผู้ใต้บังคับบัญชา นักศึกษา ผู้รับบริการทั้งภายในและภายนอกหน่วยงาน การทดสอบเฉพาะทางด้านวิศวกรรมที่
มีความซับซ้อน รวมทั้งตอบปัญหาและชี้แจงเรื่องต่างๆ เกี่ยวกับงานในหน้าที่ เพื่อให้มีความรู้ความเข้าใจ และ
สามารถดาเนินงานได้อย่างถูกต้อง
(๒) พัฒนาข้อมูล จัดทาเอกสารวิชาการ สื่อเอกสารเผยแพร่ ให้บริการวิชาการด้านวิศวกรรมศาสตร์และ
เทคโนโลยีที่ซับซ้อน เพื่อก่อให้เกิดการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ ที่สอดคล้อง และสนับสนุนภารกิจของหน่วยงาน
คุณสมบัติเฉพาะสาหรับตาแหน่ง
๑. คุณสมบัติเฉพาะสาหรับตาแหน่งผู้สอนปฏิบัติการ ระดับปฏิบัติการ และ
๒. เคยดารงตาแหน่งประเภทเชี่ยวชาญเฉพาะ ระดับปฏิบัติการ มาแล้วไม่น้อยกว่า ๖ ปี กาหนดเวลา
๖ ปี ให้ลดเป็น ๔ ปี สาหรับผู้มีคุณสมบัติเฉพาะสาหรับตาแหน่งผู้สอนปฏิบัติการ ระดับปฏิบัติการ ข้อ ๒
กาหนดเวลา ๖ ปี ให้ลดเป็น ๒ ปี สาหรับผู้มีคุณสมบัติเฉพาะสาหรับตาแหน่ง ผู้สอนปฏิบัติการ ระดับ
ปฏิบัติการ ข้อ ๓ หรือตาแหน่งประเภทอื่นตามหลักเกณฑ์และเงื่อนไขที่ ก.พ.อ. กาหนด และ
๓. ปฏิบัติงานด้านช่วยสอนหรือสนับสนุนการสอนทางด้านวิศวกรรมศาสตร์และเทคโนโลยี หรืองานอื่น
ที่เกี่ยวข้องซึ่งเหมาะสมกับหน้าที่ความรับผิดชอบ และลักษณะงานที่ปฏิบัติ มาแล้วไม่น้อยกว่า ๑ ปี

ความรู้ความสามารถ ทักษะ และสมรรถนะที่จาเป็นสาหรับตาแหน่ง
ความรู้ ค วามสามารถ
ทั ก ษะ และสมรรถนะที่ จ าเป็ น ส าหรั บ ต าแหน่ ง ให้ เ ป็ น ไปตามที่ ส ภา
สถาบันอุดมศึกษากาหนด

สภามหาวิทยาลัยอุบลราชธานีกาหนดให้มีตาแหน่งผู้สอนปฏิบัติการ
ระดับชานาญการ เมื่อวันที่ ๒๒ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๗

ตาแหน่งประเภท
ชื่อสายงาน
ชื่อตาแหน่ง
ระดับตาแหน่ง

เชี่ยวชาญเฉพาะ
ผู้สอนปฏิบัติการ
ผู้สอนปฏิบัติการ
ชานาญการพิเศษ

หน้าที่ความรับผิดชอบหลัก
ปฏิบัติงานในฐานะผู้ปฏิบัติงานที่มีประสบการณ์ โดยใช้ความรู้ ความสามารถ ความชานาญงาน ทักษะ
และประสบการณ์สูงมากในงานเกี่ยวกับการจัดการเรียนการสอนในส่วนปฏิบัติการ การศึกษา อบรม ส่งเสริมการ
เรียนรู้และพัฒนานักศึกษาทางด้านวิศวกรรมศาสตร์และเทคโนโลยี เพื่อพัฒนาการปฏิบัติงานหรือพัฒนางาน หรือ
แก้ไขปัญหาในงานที่ มีความยุ่งยากและมีขอบเขตกว้ างขวาง และปฏิบัติงานอื่นตามที่ได้รับมอบหมาย หรือ
ปฏิบัติงานในฐานะหัวหน้างาน มีหน้าที่และความรับผิดชอบในการควบคุมการปฏิบัติงานเกี่ยวกับการจัดการเรียน
การสอน การศึกษา อบรม ส่งเสริมการเรียนรู้และพัฒนานักศึกษา และการปฏิบัติงานทางวิชาการของหน่วยงานที่
จัดการเรียนการสอนทางด้านวิศวกรรมศาสตร์และเทคโนโลยีที่มีขอบเขตเนื้อหาของงานหลากหลายและมีขั้นตอน
การทางานที่ยุ่งยาก ซับซ้อนมาก โดยใช้ความรู้ความสามารถ ประสบการณ์ และความชานาญงานสูงมากในงาน
ด้านวิศวกรรมศาสตร์และเทคโนโลยี ปฏิบัติงานที่ต้องตัดสินใจหรือแก้ไขปัญหาในงานที่ยุ่งยากซับซ้อนมาก
ตลอดจนกากับและตรวจสอบการปฏิบัติงานของผู้ปฏิบัติงาน เพื่อให้งานที่รับผิดชอบสาเร็จตามวัตถุประสงค์และ
ปฏิบัติหน้าที่อื่นตามที่ได้รับมอบหมายโดยมีลักษณะงานที่ปฏิบัติในด้านต่างๆ ดังนี้
๑. ด้านการปฏิบัติการ
(๑) ปฏิบัติงานเกี่ยวกับการช่วยอาจารย์ประจาวิชา ในการสอนวิชาปฏิบัติการในหลักสูตรต่างๆ คือ
วิศวกรรมเครื่องกล วิศวกรรมไฟฟ้า วิศวกรรมโยธา วิศวกรรมอุตสาหการ วิศวกรรมเคมีและชีวภาพ วิศวกรรม
สิ่งแวดล้อม การจัดกิจกรรมส่งเสริมการเรียนรู้และพัฒนานักศึกษา ด้วยวิธีการที่หลากหลาย โดยเน้นผู้เรียนเป็น
สาคัญ เพื่อให้กระบวนการจัดการเรียนการสอนในวิชาปฏิบัติการมีประสิทธิภาพ
(๒) จั ด เตรี ย มเครื่ อ งมื อ อุ ป กรณ์ ครุ ภั ณ ฑ์ แ ละวั ส ดุ ฝึ ก ในแต่ ล ะกลุ่ ม เรี ย นของวิ ช าปฏิ บั ติ ก ารและ
รับผิดชอบดูแลห้องปฏิบัติการ เครื่องมือ อุปกรณ์ ครุภัณฑ์และวั สดุฝึกตามความชานาญ/ความเชี่ยวชาญ ตรวจ
ตราและ ซ่อมแซม บารุงรักษาให้อยู่ในสภาพพร้อมใช้งาน
(๓) ปฏิบัติงานเกี่ยวกับการจัดระบบและกิจกรรมการดูแลช่วยเหลือนักศึกษา ให้คาปรึกษา แนะนาทาง
วิชาการแก่นักศึกษา เพื่อให้นักศึกษามีความพร้อมที่จะเรียนรู้และพัฒนาตนเองได้อย่างมีประสิทธิภาพ
(๔) ปฏิบัติงานวิจัย ซึ่งงานวิจัยได้แก่ งานวิจัยในชั้นเรียน งานวิจัยและพัฒนาสถาบัน หรืองานวิจัยอื่นๆ
ที่มีการตีพิมพ์เผยแพร่ หรือปฏิบัติงานสร้างสรรค์ที่ได้รับการรับรอง เพื่อพัฒนาแนวทางการปฏิบัติงานให้ มี
ประสิทธิภาพและติดตามประเมินผลการปฏิบัติงาน
(๕) ให้บริการวิชาการด้านต่างๆ เช่น พัฒนาหลักสูตรการฝึกอบรม ผลิตสื่อการฝึกอบรม ดาเนินการจัด
ฝึกอบรม เผยแพร่ความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับหลักการและวิธีการของงานทางด้านวิศวกรรมศาสตร์และเทคโนโลยี
ให้คาปรึกษา แนะนา ตอบปัญหาและชี้แจงเรื่องต่างๆ เกี่ยวกับงานในหน้าที่ เพื่อให้สามารถปฏิบัติงานได้อย่าง
ถูกต้อง มีประสิทธิภาพ

(๖) พัฒนาและปรับปรุงแผนการสอนสาหรับรายวิชาปฏิบัติการ เอกสารวิชาการ คู่มือเกี่ยวกับงานใน
ความรับผิดชอบให้เหมาะสมและทันสมัย ประเมินผลการเรียนรู้ของนักศึกษาในรายวิชาปฏิบัติการ หรือปฏิบัติ
หน้าที่อื่นที่เกี่ยวข้อง
(๗) ในฐานะหัวหน้างาน นอกจากอาจปฏิบัติงานตามข้อ (๑)-(๖) ดังกล่าวข้างต้นแล้ว ต้องทาหน้าที่
กาหนดนโยบายการปฏิบัติงาน ติดต่อประสานงาน วางแผน มอบหมาย ส่งเสริม กากับ ควบคุม ดูแล และ
ตรวจสอบ ให้คาปรึกษา แนะนา ปรับปรุงแก้ไข ติดตามประเมินผล และแก้ไขปัญหาข้อขัดข้องในการปฏิบัติงานใน
หน่วยงานที่รับผิดชอบ เพื่อให้การปฏิบัติงานบรรลุเป้าหมายและผลสัมฤทธิ์ที่กาหนด
๒. ด้านการวางแผน
ร่วมกาหนดนโยบาย แผนงานหรือโครงการของหน่วยงานที่สังกัด วางแผนหรือร่วมวางแผนการทางาน
ตามนโยบาย แผนงาน หรือโครงการของหน่วยงาน แก้ไขปัญหาในการปฏิบัติงาน เพื่อให้บรรลุตามเป้าหมายและ
ผลสัมฤทธิ์ที่กาหนด
๓. ด้านการประสานงาน
(๑) ประสานการทางานภายในสถาบันอุดมศึกษา หรือองค์กรอื่น โดยมีบทบาทในการเจรจา โน้มน้าว
เพื่อให้เกิดความร่วมมือและผลสัมฤทธิ์ตามที่กาหนดไว้
(๒) ให้ข้อคิดเห็น และคาแนะนา แก่หน่วยงานภายในสถาบันอุดมศึกษา รวมทั้งที่ประชุมทั้งในและ
ต่างประเทศ เพื่อเป็นประโยชน์และเกิดความร่วมมือในการดาเนินงานร่วมกัน
๔. ด้านการบริการ
(๑) ให้บริการทางวิชาการ คาปรึกษา แนะนา นิเทศ ฝึกอบรม ถ่ายทอดความรู้ ทางด้าน
วิศวกรรมศาสตร์และเทคโนโลยีที่ยุ่งยากซับซ้อน แก่ผู้ใต้บังคับบัญชา นักศึกษา ผู้รับบริการทั้งภายในและภายนอก
หน่วยงาน รวมทั้งตอบปัญหาและชี้แจงเรื่องต่างๆ เกี่ยวกับงานในหน้าที่ เพื่อพัฒนาความรู้ เทคนิค และทักษะ ให้
สามารถนาไปประยุกต์ใช้ ในการแก้ไขปัญหาและดาเนินงานได้อย่างมีประสิทธิภาพ
(๒) กาหนดแนวทาง รูปแบบ วิธีการเผยแพร่ ประยุกต์เทคโนโลยีระดับสากล เพื่อให้สอดคล้องสนับสนุน
ภารกิจขององค์กร
(๓) จัดทาฐานข้อมูลระบบสารสนเทศที่เกี่ยวกับงานที่รับผิดชอบ เพื่อก่อให้เกิดการแลกเปลี่ยนเรียนรู้
และพัฒนาองค์กร
คุณสมบัติเฉพาะสาหรับตาแหน่ง
๑. คุณสมบัติเฉพาะสาหรับตาแหน่งผู้สอนปฏิบัติการ ระดับปฏิบัติการ และ
๒. เคยดารงตาแหน่งประเภทเชี่ยวชาญเฉพาะ ระดับชานาญการ มาแล้วไม่น้อยกว่า ๔ ปี หรือตาแหน่ง
ประเภทอื่นตามหลักเกณฑ์และเงื่อนไขที่ ก.พ.อ. กาหนด และ
๓. ปฏิบัติงานด้านช่วยสอนหรือสนับสนุนการสอนทางด้านวิศวกรรมศาสตร์และเทคโนโลยี หรืองานอื่น
ที่เกี่ยวข้องซึ่งเหมาะสมกับหน้าที่ความรับผิดชอบ และลักษณะงานที่ปฏิบัติ มาแล้วไม่น้อยกว่า ๑ ปี

ความรู้ความสามารถ ทักษะ และสมรรถนะที่จาเป็นสาหรับตาแหน่ง
ความรู้ ค วามสามารถ ทัก ษะ และสมรรถนะที่จ าเป็ นส าหรับ ต าแหน่ ง ให้ เ ป็น ไปตามที่ส ภา
สถาบันอุดมศึกษากาหนด

สภามหาวิทยาลัยอุบลราชธานีกาหนดให้มีตาแหน่งผู้สอนปฏิบัติการ
ระดับชานาญการพิเศษ เมื่อวันที่ ๒๒ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๗

ตำแหน่งประเภท
ชื่อสำยงำน
ชื่อตำแหน่ง
ระดับตำแหน่ง

เชี่ยวชาญเฉพาะ
ผู้สอนปฏิบัติการ
ผู้สอนปฏิบัติการ
เชี่ยวชาญ

หน้ำที่ควำมรับผิดชอบหลัก
ปฏิบัติงานในฐานะผู้ปฏิบัติงานที่ มีความเชี่ยวชาญในการปฏิบัติงานเฉพาะด้านหรือเฉพาะทางที่เกี่ยวกับ
การช่วยการสอนภาคปฏิบัติการและทักษะทางวิชาชีพวิศวกรรม ต้องทาการศึกษา ค้นคว้า ทดลอง วิเคราะห์
สังเคราะห์ หรือวิจัย โดยใช้ความรู้ ความสามารถ ความเชี่ยวชาญและประสบการณ์สูง หรือปฏิบัติงานเชิงพัฒนา
ระบบหรือมาตรฐานของงานหรือพัฒนาทฤษฎี หลักการ ความรู้ใหม่ ริเริ่ม ยกเลิกหรือกาหนดขั้นตอนและตัดสิ นใจ
เกี่ยวกับทรัพยากรที่จะนามาใช้ แก้ไขปัญหาในงานที่มีความยุ่งยาก และมีขอบเขตกว้างขว้างมากหรือถ่ายทอด
ความรู้เกี่ยวกับงาน ตลอดจนประเมินผลแผนงานโครงการ ให้คาปรึกษา แนะนา หรือปรับปรุงผสมผสานเทคนิค
ระดับสูงระหว่างสาขาที่เกี่ยวข้อง และปฏิบัติหน้าที่อื่นตามที่ได้รับมอบหมาย หรือ
ปฏิบัติงานในฐานะหัวหน้างาน มีหน้าที่และความรับผิดชอบในการควบคุม กากับ หน่วยงานด้านการช่วย
การสอนภาคปฏิบัติการและทักษะทางวิชาชีพวิศวกรรม ที่มีขอบเขตเนื้อหาของงานหลากหลาย และมีขั้นตอนการ
ทางานยุ่งยากซับ ซ้อนมากเป็ น พิเศษ ตลอดจนกากับ ตรวจสอบผู้ ป ฏิบัติงานเพื่อให้งานที่รับผิ ดชอบส าเร็จตาม
วัตถุประสงค์และปฏิบัติหน้าที่อื่นตามที่ได้รับมอบหมาย
โดยมีลักษณะงานที่ปฏิบัติในด้านต่างๆ ดังนี้
๑.ด้ำนกำรปฏิบัติกำร
(๑) ปฏิ บั ติ ง านในฐานะผู้ เ ชี่ ย วชาญด้ า นปฏิ บั ติ ก ารทางวิ ศ วกรรม พั ฒ นาและประยุ ก ต์ ใ ช้ ค วามรู้
ประสบการณ์ วิธี การเทคนิคเกี่ยวกับการช่วยสอนและการวัดผลประเมินผลการสอนปฏิบัติการทางวิศวกรรม
เพื่อให้กระบวนการจัดการเรียนการสอนในวิชาปฏิบัติการมีประสิทธิภาพ
(๒) ส่งเสริม กากับ ควบคุมดูแลและตรวจสอบโครงการวิจัยด้านการปฏิบัติการวิศวกรรมเพื่อให้เป็นไป
ตามมาตรฐานสากล เพื่อบรรลุภารกิจ เป้าหมายตามนโยบายในภาพรวมของหน่วยงาน
(๓) พัฒนาระบบหรือมาตรฐานของงาน หรือการพัฒนาทฤษฎี หลักการ ความรู้ใหม่ซึ่งต้องมีการวิจัย
เกี่ ย วกั บ งานเฉพาะด้ า นหรื อ เฉพาะทางและน ามาประยุ ก ต์ ใ ช้ ใ นทางปฏิ บั ติ โ ดยต้ อ งประยุ ก ต์ แ นวคิ ด ทฤษฎี
แนวความคิดใหม่เกี่ยวกับเนื้อหาของการสอนปฏิบัติการทางวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
(๔) ปฏิบัติงานวิจัย ซึ่งงานวิจัยได้แก่ งานวิจัยในชั้นเรียน งานวิจัยและพัฒนาสถาบัน หรืองานวิจัยอื่นๆ
ที่มีการตีพิมพ์ในระดับชาติหรือเทียบเท่า หรือวารสารทางวิชาการที่เป็นไปตามหลักเกณฑ์ที่ ก.พ.อ. กาหนด หรือ
ปฏิบัติงานสร้างสรรค์ที่ได้รับการรับรองในระดับชาติหรือได้รับอนุสิทธิบัตร เพื่อพัฒนาแนวทางการปฏิบัติงานให้มี
ประสิทธิภาพและติดตามประเมินผลการปฏิบัติงาน

(๕) ในฐานะหัวหน้างาน นอกจากอาจปฏิบัติงานตามข้อ (๑)-(๔) ดังกล่าวข้างต้นแล้ว ต้องทาหน้าที่
กาหนดนโยบายการปฏิบัติงาน ติดต่อประสานงาน วางแผน มอบหมาย ส่งเสริม กากับ ควบคุม ดูแล และ
ตรวจสอบ ให้คาปรึกษา แนะนา ปรับปรุงแก้ไข ติดตามประเมินผล และแก้ไขปัญหาข้อขัดข้องในการปฏิบัติงานใน
หน่วยงานที่รับผิดชอบ เพื่อให้การปฏิบัติงานบรรลุเป้าหมายและผลสัมฤทธิ์ที่กาหนด
๒. ด้ำนกำรวำงแผน
ร่วมกาหนดนโยบายและแผนงาน หรือโครงการของหน่วยงานที่สังกัด วางแผนหรือร่วมวางแผนการ
ทางาน โดยเชื่อมโยงหรือบูรณาการแผนงาน โครงการในระดับกลยุทธ์ของของหน่วยงาน มอบหมายงาน แก้ไข
ปัญหาในการปฏิบัติงาน ติดตามและประเมินผล เพื่อให้บรรลุตามเป้าหมายและผลสัมฤทธิ์ที่กาหนด
๓. ด้ำนกำรประสำนงำน
(๑) ส่งเสริม กากับ ดูแล ควบคุม และตรวจสอบการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่ระดับรองลงมา เพื่อให้การ
ดาเนินงานของหน่วยงานที่รับผิดชอบเป็นไปตามเป้าหมายที่กาหนด
(๒) วางแผน ประเมินผล ให้คาแนะนาและแก้ไขปัญหาข้อขัดข้องในการปฏิบัติงาน ด้านวิศวกรรมศาสตร์
และเทคโนโลยีในหน่วยงาน เพื่อให้การปฏิบัติงานเป็นไปอย่างต่อเนื่อง มีประสิทธิภาพและประสิทธิผล
(๓) ติดต่อ ประสานงานกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องกับ การดาเนินงานทางวิศวกรรมศาสตร์และเทคโนโลยี
เพื่อให้ได้ข้อมูล วิธีดาเนินการ และเทคโนโลยี
(๔) ให้คาแนะนา ปรึกษาแก่เจ้าหน้าที่ระดับรองลงมาในการปฏิบัติหน้าที่ เพื่อช่วยให้ การดาเนินงาน
เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ
๔. ด้ำนกำรบริกำร
(๑) ให้คาแนะนา ตอบปัญหา และฝึกอบรมเกี่ยวกับงานวิศวกรรมศาสตร์และเทคโนโลยี ใน ความ
รับผิดชอบ ให้แก่ผู้รับบริการ หน่วยงาน เพื่อถ่ายทอดความรู้ความชานาญทางวิศวกรรมศาสตร์และเทคโนโลยี
(๒) ประสานงานกับหน่วยงาน หรือผู้รับบริการ เพื่ออานวยความสะดวกและปฏิบัติงาน ได้ตรงตาม
เป้าหมายของหน่วยงาน
(๓) ให้บริการทางวิชาการตามภารกิจของภาควิชา เช่น การทดสอบวัสดุแก่หน่วยงานภายนอก การ
ตรวจวัดคุณภาพ การตรวจสอบมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมตามสายงานวิชาชีพ
(๔) ให้คาปรึกษาและเป็นคณะทางานในการแข่งขันเพื่อเสริมทักษะวิชาชีพแก่นักศึกษา
(๕) ให้คาปรึกษาแก่นักศึกษาในการทาโครงงานในระดับปริญญาตรี
คุณสมบัติเฉพำะสำหรับตำแหน่ง
๑. มีคุณสมบัติเฉพาะสาหรับตาแหน่งผู้สอนปฏิบัติการ ระดับปฏิบัติการ และ
๒. เคยดารงตาแหน่งประเภทเชี่ยวชาญเฉพาะ ระดับชานาญการพิเศษ มาแล้วไม่น้อยกว่า ๓ ปี และ
๓. ปฏิบัติงานด้านการช่วยสอนปฏิบัติการ หรืองานอื่นที่เกี่ยวข้องซึ่งเหมาะสมกับหน้าที่ความรับผิดชอบ
และลักษณะงานที่ปฏิบัติมาแล้วไม่น้อยกว่า ๑ ปี

ควำมรู้ควำมสำมำรถที่ต้องกำร
๑. มีความรู้ความสามารถในงานการช่วยสอนปฏิบัติการ การวิจัย บริการทางวิชาการ และทานุบารุง
ศิลปวัฒนธรรม อย่างเหมาะสมแก่การปฏิบัติงานในหน้าที่
๒. มีความรู้ความเข้าใจในกฎหมาย กฎ ระเบียบ และข้อบังคับอื่นที่ใช้ในการปฏิบัติงานในหน้าที่
๓. มีความรู้ความสามารถในการใช้ภาษาและคอมพิวเตอร์อย่างเหมาะสมแก่การปฏิบัติงานในหน้าที่
๔. มีความสามารถในการศึกษาและจัดการข้อมูล วิเคราะห์ปัญหาและสรุปเหตุผล
๕. มีความรู้ความเข้าใจในวิสัยทัศน์ พันธกิจและแผนงานด้านต่างๆของหน่วยงานที่สังกัด
๖. มีความสามารถในการจัดทาแผนงาน ควบคุม ตรวจสอบ ให้คาปรึกษา แนะนา และเสนอแนะวิธีการ
แก้ไขปรับปรุงการปฏิบัติงานที่อยู่ในความรับผิดชอบ
๗. มีความสามารถในการริเริ่ม ปรับปรุงนโยบายและแผนงาน หรือมีความชานาญงานในหน้าที่และมี
ประสบการณ์สูง
๘. มีความสามารถในการบริหารและจัดระบบงานสูง
๙. มีความรู้ความเข้าใจถึงระบบและเกณฑ์การประกันคุณภาพการศึกษาที่เกี่ยวข้องกับการวิจัย บริการ
ทางวิชาการ และทานุบารุงศิลปวัฒนธรรม
ควำมรู้ควำมสำมำรถที่ส่วนงำนกำหนด
ความรู้ ค วามสามารถ ทั ก ษะ และสมรรถนะที่ จ าเป็ น ส าหรั บ ต าแหน่ ง ให้ เ ป็ น ไปตามที่ ส ภา
สถาบันอุดมศึกษากาหนด

สภามหาวิทยาลัยอุบลราชธานีกาหนดให้มีตาแหน่งผู้สอนปฏิบัติการ
ระดับเชี่ยวชาญ เมื่อวันที่ ๒๒ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๗

ตาแหน่งประเภท
ชื่อสายงาน
ชื่อตาแหน่ง
ระดับตาแหน่ง

เชี่ยวชาญเฉพาะ
ผู้สอนปฏิบัติการ
ผู้สอนปฏิบัติการ
เชี่ยวชาญพิเศษ

หน้าที่ความรับผิดชอบหลัก
ปฏิบัติงานในฐานะผู้ปฏิบัติงานที่มี ความเชี่ยวชาญพิเศษในงานด้านปฏิบัติการทางวิศวกรรมศาสตร์ และ
เทคโนโลยี โดยใช้ความรู้ ความสามารถ ความชานาญงาน ทักษะและประสบการณ์สูงมาก ปฏิบัติงานในเชิงพัฒนา
ระบบหรือมาตรฐานของงาน หรือการพัฒนาทฤษฎี หลักการ ความรู้ใหม่ซึ่งต้องมีการวิจัยเกี่ยวกับงานเฉพาะด้าน
หรือเฉพาะทางและนามาประยุกต์ใช้ในทางปฏิบัติโดยต้องประยุกต์แนวคิ ดทฤษฎีแนวความคิดใหม่เกี่ยวกับเนื้อหา
ของงานเพื่อแก้ไขปัญหาในงานที่มีความยุ่งยากซับซ้อนและมีขอบเขตกว้างขวางมาก หรือถ่ายทอดความรู้เกี่ยวกับ
งานตลอดจนให้คาปรึกษาแนะนาหรือปรับปรุง ผสมผสานเทคนิคระดับสูงระหว่างสาขาที่เกี่ยวข้องและปฏิบัติ
หน้าที่อื่นตามที่ได้รับมอบหมายโดยมีลักษณะงานที่ปฏิบัติในด้านต่างๆ ดังนี้
๑. ด้านการปฏิบัติการ
(๑) ปฏิบั ติงานในฐานะผู้เชี่ยวชาญด้านปฏิบัติการทางวิศวกรรมศาสตร์และเทคโนโลยี พัฒนาและ
ประยุกต์ใช้ความรู้ ประสบการณ์ วิธีการเทคนิคเกี่ยวกับการช่วยสอนและการวัดผลประเมินผลการสอนปฏิบัติการ
ทางวิศวกรรมศาสตร์เพื่อให้กระบวนการจัดการเรียนการสอนในวิชาปฏิบัติการมีประสิทธิภาพ
(๒) ส่งเสริม กากับ ควบคุมดูแลและตรวจสอบโครงการวิจัยด้านการปฏิบัติการวิศวกรรมศาสตร์เพื่อให้
เป็นไปตามมาตรฐานสากล เพื่อบรรลุภารกิจ เป้าหมายตามนโยบายในภาพรวมของหน่วยงาน
(๓) เป็นผู้คิดริเริ่มและวางแผนการวิจัยและเผยแพร่ผลงานที่ก่อให้เกิดความรู้ใหม่หรือเทคนิควิธีการใหม่
ที่เป็นประโยชน์ต่องานสอนปฏิบัติการทางวิ ศวกรรมศาสตร์และเทคโนโลยีอย่างมาก วางหลักเกณฑ์วิธีการและ
ระเบียบปฏิบัติงานสอนปฏิบัติการทางวิศวกรรมศาสตร์และเทคโนโลยี
(๔) พัฒนาระบบหรือมาตรฐานของงาน หรือการพั ฒนาทฤษฎี หลักการ ความรู้ใหม่ซึ่งต้องมีการวิจัย
เกี่ ย วกั บ งานเฉพาะด้ า นหรื อ เฉพาะทางและน ามาประยุ ก ต์ ใ ช้ ใ นทางปฏิ บั ติ โ ดยต้ อ งประยุ ก ต์ แ นวคิ ด ทฤษฎี
แนวความคิดใหม่เกี่ยวกับเนื้อหาของการสอนปฏิบัติการทางวิศวกรรมศาสตร์และเทคโนโลยี
(๕) ปฏิบัติงานวิจัย ซึ่งงานวิจัยได้แก่ งานวิจัยในชั้นเรียน งานวิจัยและพัฒนาสถาบัน หรืองานวิจัยอื่นๆ
ที่มีการตีพิมพ์ในระดับนานาชาติหรือเทียบเท่าหรือวารสารทางวิชาการระดับนานาชาติที่เป็นไปตามหลักเกณฑ์ที่
ก.พ.อ. กาหนด หรือปฏิบัติงานสร้างสรรค์ที่ได้รับการรับรองในระดับ นานาชาติหรือได้รับสิทธิบัตร เพื่อพัฒนาแนว
ทางการปฏิบัติงานให้มีประสิทธิภาพและติดตามประเมินผลการปฏิบัติงาน
(๖) ในฐานะหัวหน้างาน นอกจากอาจปฏิบัติงานตามข้อ (๑)-(๕) ดังกล่าวข้างต้นแล้ว ต้องทาหน้าที่
กาหนดนโยบายการปฏิบัติงาน ติดต่อประสานงาน วางแผน มอบหมาย ส่งเสริม กากับ ควบคุม ดูแล และ
ตรวจสอบ ให้คาปรึกษา แนะนา ปรับปรุงแก้ไข ติดตามประเมินผล และแก้ไขปัญหาข้อขัดข้องในการปฏิบัติงานใน
หน่วยงานที่รับผิดชอบ เพื่อให้การปฏิบัติงานบรรลุเป้าหมายและผลสัมฤทธิ์ที่กาหนด

๒. ด้านการวางแผน
ร่วมกาหนดนโยบาย แผนงานหรือโครงการของหน่วยงานที่สังกัด วางแผนหรือร่วมวางแผนการทางาน
ตามนโยบาย แผนงาน หรือโครงการของหน่วยงาน แก้ไขปัญหาในการปฏิบัติงาน เพื่อให้บรรลุตามเป้าหมายและ
ผลสัมฤทธิ์ที่กาหนด
๓. ด้านการประสานงาน
(๑) ประสานการทางานภายในสถาบันอุดมศึกษา หรือองค์กรอื่น โดยมีบทบาทในการเจรจา โน้มน้าว
เพื่อให้เกิดความร่วมมือและผลสัมฤทธิ์ตามที่กาหนดไว้
(๒) ให้ข้อคิดเห็น และคาแนะนา แก่หน่วยงานภายในสถาบันอุดมศึกษา รวมทั้งที่ประชุมทั้งในและ
ต่างประเทศ เพื่อเป็นประโยชน์และเกิดความร่วมมือในการดาเนินงานร่วมกัน
๔. ด้านการบริการ
(๑) ให้บริการทางวิชาการ คาปรึกษา แนะนา นิเทศ ฝึกอบรม ถ่ายทอดความรู้ ทางด้านการสอน
ปฏิบัติการวิศวกรรมศาสตร์และเทคโนโลยีที่ยุ่งยากซับซ้อน แก่ผู้ใต้บังคับบัญชา นักศึกษา ผู้รับบริการทั้งภายใน
และภายนอกหน่วยงาน รวมทั้งตอบปัญหาและชี้แจงเรื่องต่างๆ เกี่ยวกับงานในหน้าที่ เพื่อพัฒนาความรู้ เทคนิค
และทักษะ ให้สามารถนาไปประยุกต์ใช้ ในการแก้ไขปัญหาและดาเนินงานได้อย่างมีประสิทธิภาพ
(๒) กาหนดแนวทาง รูปแบบ วิธีการเผยแพร่ ประยุกต์เทคโนโลยีระดับสากล เพื่อให้สอดคล้องสนับสนุน
ภารกิจขององค์กร
(๓) จัดทาฐานข้อมูลระบบสารสนเทศที่เกี่ยวกับงานที่รับผิดชอบ เพื่อก่อให้เกิดการแลกเปลี่ยนเรียนรู้
และพัฒนาองค์กร
คุณสมบัติเฉพาะสาหรับตาแหน่ง
๑. คุณสมบัติเฉพาะสาหรับตาแหน่งผู้สอนปฏิบัติการ ระดับปฏิบัติการ และ
๒. เคยดารงตาแหน่งประเภทเชี่ยวชาญเฉพาะ ระดับเชี่ยวชาญ มาแล้วไม่น้อยกว่า ๒ ปี หรือตาแหน่ง
ประเภทอื่นตามหลักเกณฑ์และเงื่อนไขที่ ก.พ.อ. กาหนด และ
๓. ปฏิบัติงานด้านช่วยสอนหรือสนับสนุนการสอนทางด้านวิศวกรรมศาสตร์และเทคโนโลยี หรืองานอื่น
ที่เกี่ยวข้องซึ่งเหมาะสมกับหน้าที่ความรับผิดชอบ และลักษณะงานที่ปฏิบัติ มาแล้วไม่น้อยกว่า ๑ ปี
ความรู้ความสามารถ ทักษะ และสมรรถนะที่จาเป็นสาหรับตาแหน่ง
ความรู้ ค วามสามารถ ทัก ษะ และสมรรถนะที่จ าเป็ นส าหรับ ต าแหน่ ง ให้ เ ป็น ไปตามที่ส ภา
สถาบันอุดมศึกษากาหนด
สภามหาวิทยาลัยอุบลราชธานีกาหนดให้มีตาแหน่งผู้สอนปฏิบัติการ
ระดับเชี่ยวชาญพิเศษ เมื่อวันที่ ๒๒ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๗

