
ต ำแหน่งประเภท เชี่ยวชาญเฉพาะ  ชื่อต ำแหน่ง นักวิชาการเกษตร ระดับต ำแหน่ง ปฏิบัติการ – เชี่ยวชาญพิเศษ 

ก. หน้ำที่ควำมรับผิดชอบหลัก 

ระดับปฏิบัติกำร ระดับช ำนำญกำร ระดับช ำนำญกำรพิเศษ ระดับเชี่ยวชำญ 

- ปฏิบัติงำนในฐำนะผู้ปฏิบัติงำนระดับต้น  
ที่ต้องใช้ความรู้ความสามารถทางวิชาการในการ
ท างาน ปฏิบัติงานเกี่ยวกับงานด้านวิชาการ
เกษตร ภายใต้การก ากับ แนะน า ตรวจสอบ และ
ปฏิบัติงานอ่ืนตามที่ได้รับมอบหมาย 
 

     - ป ฏิ บั ติ ง ำ น ใ น ฐ ำ น ะ ผู้ ป ฏิ บั ติ ง ำ น ที่
ประสบกำรณ์ โดยใช้ความรู้ ความสามารถ ความ
ช านาญงาน ทักษะ และประสบการณ์สูงในงาน
ด้านวชิาการเกษตร ปฏิบัติงานท่ีต้องท าการศึกษา 
ค้นคว้า ทดลอง วิเคราะห์ สังเคราะห์ หรือวิจัย 
เพื่อการปฏิบัติงานหรือพัฒนางาน หรือแก้ไข
ปัญหาในงานที่ความยุ่ งยากและมีขอบเขต
กว้ า งขวาง  และปฏิบั ติ งานอื่ นตามที่ ไ ด้ รั บ
มอบหมาย หรือ 
 
    - ปฏิบัติงำนในฐำนะหัวหน้ำงำน มีหน้าที่และ
ความรับผิดชอบในการควบคุมการปฏิบัติงานด้าน
วิทยาการคอมพิวเตอร์ที่มีขอบเขตเนื้อหาของงาน
หลากหลาย และมีขั้นตอนการท างานที่ยุ่งยาก
ซับซ้อนค่อนข้างมาก โดยต้องก าหนดแนวทางการ
ท างานท่ีเหมาะสมกับสถานการณ์ ตลอดจนก ากับ
ตรวจสอบผู้ปฏิบัติงานเพื่อให้งานที่รับผิดชอบ
ส าเร็จตามวัตถุประสงค์ และปฏิบัติหน้าที่อื่น
ตามที่ได้รับมอบหมาย 

    -ปฏิบัติงำนในฐำนะผู้ปฏิบัติงำนที่ประสบกำรณ์ 
โดยใช้ความรู้  ความสามารถ ความช านาญงาน 
ทักษะ และประสบการณ์สูงมากในงานด้านวิชาการ
เกษตร ปฏิบัติงานที่ต้องท าการศึกษา ค้นคว้า 
ทดลอง วิเคราะห์ สังเคราะห์ หรือวิจัย  เพื่อการ
ปฏิบัติงานหรือพัฒนางาน ต้องตัดสินใจหรือแก้ไข
ปัญหาในงานที่ยุ่งยากมากและมีขอบเขตกว้างขวาง 
และปฏิบัติงานอ่ืนตามที่ได้รับมอบหมาย หรือ  
 
   -ปฏิบัติงำนในฐำนะหัวหน้ำงำน มีหน้าที่และ
ความรับผิดชอบในการควบคุมการปฏิบัติงานที่มี
ขอบเขตเนื้อหาของงานหลากหลาย และมีขั้นตอน
การท างานที่ยุ่ งยากซับซ้อนมากโดยใช้ความรู้ 
ความสามารถประสบการณ์ และความช านาญงาน
สูงมากในงานด้านวิชาการเกษตร ปฏิบัติงานที่ต้อง
ตัดสินใจหรือแก้ไขปัญหาในงานท่ียุ่งยากซับซ้อนมาก 
ตลอดจนก ากับและตรวจสอบการปฏิบัติงานของ
ผู้ปฏิบัติงาน เพื่อให้งานที่รับผิดชอบส าเร็จตาม
วัตถุประสงค์ และปฏิบัติหน้าที่อื่นตามที่ ได้รับ
มอบหมาย 

  -ปฏิบัติงำนในฐำนะผู้ปฏิบัติงำนที่มีควำมเชี่ยวชำญใน
งานด้านวิชาการเกษตร โดยใช้ความรู้ ความสามารถ 
ความเชี่ยวชาญและประสบการณ์สูง ปฏิบัติงานเชิงพัฒนา
ระบบหรือมาตรฐานของงาน หรืองานพัฒนาทฤษฎี 
หลักการ ความรู้ใหม่ ปฏิบัติงานวิจัยด้านวิชาการเกษตร 
และน ามาประยุกต์ใช้ในทางปฏิบัติ เพื่อให้การด าเนินงาน
ตามแผนงาน โคร งการส า เ ร็ จตาม เป้ าหมายและ
วัตถุประสงค์ ตลอดจนเสนอแนะและประเมินผลแผนงาน
โครงการ และแก้ไขปัญหาในงานที่มีความยุ่งยาก และมี
ขอบเขตกว้างขวางมาก หรือถ่ายทอดความรู้เกี่ยวกับงาน 
ตลอดจนให้ค าปรึกษา แนะน า หรือปรับปรุงผสมผสาน
เทคนิคระดับสูงระหว่างสาขาท่ีเกี่ยวข้อง และปฏิบัติหน้าที่
อื่นตามที่ได้รับมอบหมาย หรือ 
 
  -ปฏิบัติงำนในฐำนะหัวหน้ำหน่วยงำน มีหน้าที่และ
ความรับผิดชอบในการควบคุม ก ากับหน่วยงานด้าน
วิชาการเกษตร ที่มีขอบเขตเนื้อหาของงานหลากหลาย
และมีขั้นตอนการท างานที่ยุ่งยากซับซ้อนมากเป็นพิเศษ 
ตลอดจนก ากับ ตรวจสอบผู้ปฏิบัติงานเพื่อให้งานที่
รับผิดชอบส าเร็จตามวัตถุประสงค์ และปฏิบัติหน้าที่อื่น
ตามที่ได้รับมอบหมาย 
 

 

 



๒ 
 

ข. ลักษณะงำนที่ปฏิบัติ 

ระดับปฏิบัติกำร ระดับช ำนำญกำร ระดับช ำนำญกำรพิเศษ ระดับเชี่ยวชำญ 

๑. ด้ำนกำรปฏิบัติกำร 
(๑) ปฏิบัติการเกี่ยวกับงานวิชาการเกษตร  

เช่น ปรับปรุง บ ารุงพันธ์ ขยายพันธ์ คัดพันธ์ุด้าน
ทานโรคและศัตรูพืช ปรับปรุงวิธีการผลิต การใช้
ปุ๋ย และการเก็บรักษาผลผลิตทางการเกษตร
ควบคุมและปฏิบัติงานในสถานีทดลองซึ่ง
ด าเนินการค้นคว้าทดลองและวิเคราะห์วิจัย จดัท า
รายงานและประเมินผลงานเกี่ยวกบัการส่งเสริม
การเกษตรและเผยแพร่วิชาการใหม่ๆ ทางด้าน
วิชาการเกษตร เพื่อปรับปรุงกรรมวีการผลิต 
ผลผลติ และคณุภาพของผลผลิตทางการเกษตร
ของสถานีและพื้นท่ีทดลองในความรับผดิชอบ      
     (๒) ช่วยตรวจสอบ วิเคราะหข์้อมูลเบื้องต้น 
และทดสอบพืช พันธุ์พืช วัตถุมีพิษ และปุ๋ยเคมี 
เพื่อควบคุมและด าเนินการให้เป็นไปตามกฎหมาย 

(๓) ให้บริการวิชาการด้านต่างๆ เช่น  
อบรม สาธิตการปลูกพืชและการปราบศัตรูพืช
และส่งเสรมิวิชาการและความกา้วหน้าทางการ
เกษตรแก่เจา้หน้าท่ีการเกษตรและเกษตรกร ให้
ค าปรึกษา แนะน า ในการปฏิบัติงานแก่เจ้าหน้าท่ี
ระดับรองลงมาและแก่นักศึกษาท่ีมาฝึกปฏบิัติงาน 
ตอบปัญหาและชี้แจงเรื่องต่างๆ เกี่ยวกับงานใน
หน้าท่ี เพื่อให้สามารถปฏิบัติงานได้อย่างถูกต้องมี
ประสิทธิภาพและปฏิบัตหิน้าท่ีอื่นที่เกี่ยวข้อง  

๑. ด้ำนกำรปฏิบัติกำร 
(๑) ปฏิบัติงำนที่ยำกเกี่ยวกับงำนวิชำกำร 

เกษตร เช่น ปรับปรุง บ ารุงพันธุ์ คัดพันธ์ุ 
ขยายพันธุ์ วัตถุมีพิษ และปุ๋ยเคมี เพื่อให้เป็นไป
ตามกฎหมาย 

(๒) ตรวจสอบ ทดสอบ วิเคราะห์ ควบคุม 
และด าเนินการเกี่ยวกับเรื่องการกกัพืช พันธุ์พืช 
วัตถุมีพิษ และปุ๋ยเคมี เพื่อให้เป็นไปตามกฎหมาย  

(๓) ศึกษา ค้นคว้า ทดลอง วิเคราะห์  
สังเคราะห์ หรือวิจัยด้านวชิาการเกษตร จัดท า
เอกสารวิชาการ คูม่ือเกี่ยวกับงานในความ
รับผิดชอบ เผยแพรผ่ลงานทางด้านวิชาการ
เกษตร เพื่อพัฒนางานวิชาการ และพัฒนา
มาตรฐานการปฏิบตัิงานให้มีประสิทธิภาพยิ่งข้ึน  
(๔) ให้บริการวิชาการด้านต่าง ๆ เช่น ฝึกอบรม  
เผยแพรค่วามรูค้วามเข้าใจเกีย่วกบัหลักการและ
วิธีการของงานวิชาการเกษตร ใหค้ าปรึกษา
แนะน า ตอบปัญหาและชี้แจงเรื่องต่างๆ เกี่ยวกับ
งานในหน้าท่ี เพื่อให้สามารถปฏิบตัิงานได้อย่าง
ถูกต้อง มีประสิทธิภาพ เข้าร่วมประชุม
คณะกรรมการต่างๆ ทีไ่ด้รบัแต่งตัง้ เพื่อให้ข้อมูล
ทางวิชาการประกอบการพิจารณาและตดัสินใจ
และปฏิบตัิหน้าที่อ่ืนท่ีเกี่ยวข้อง  

(๕) ในฐำนะหัวหน้ำงำน นอกจากอาจ 
ปฏิบัติงานตามข้อ(๑-(๔)  ดังกล่าวข้างต้นแล้ว
ต้องท าหน้าที่ก าหนดแผนงาน มอบหมาย ควบคุม 

๑. ด้ำนกำรปฏิบัติกำร 
(๑) ปฏิบัติกำรด้ำนวชิำกำรเกษตรขั้น 

สูงที่ยุ่งยำกซับซ้อน ควบคุมตรวจสอบการปฏบิัติงาน
วิชาการเกษตร เพื่อให้เป็นไปตามมาตรฐานที่ก าหนด 

(๒) ศึกษา ค้นคว้า ทดลอง วิเคราะห์ สังเคราะห์  
หรือวิจัยทียุ่่งยำกซับซ้อน พัฒนำเอกสำรวิชำกำร 
คู่มือเกี่ยวกับงำนในควำมรับผิดชอบ และเผยแพร่
ผลงานทางด้านวชิำกำรเกษตร เพ่ือก่อให้เกิดกำร
พัฒนำงำนวิชำกำร เทคนิควิธีกำร ก าหนดแนวทาง 
พัฒนำระบบและมำตรฐำนของงานให้มีคุณภาพและ
ประสิทธิภาพยิ่งข้ึน หรือเพื่อหาวิธกีารในการแก้ไข
ปัญหาเกี่ยวกับงานด้านวิชาการเกษตร 

(๓) ให้บริการวิชาการด้านต่าง ๆ เช่น ฝึกอบรม  
และเผยแพร่ความรู้ความเข้าใจเกีย่วกับหลักการและ
วิธีการของงานในด้านวชิาการเกษตร ให้ค าปรึกษา 
แนะน า ตอบปัญหาและชี้แจงเรื่องต่าง ๆ เกี่ยวกับงาน
ในหน้าท่ี เพื่อให้สามารถปฏบิัติงานได้อย่างถูกต้อง มี
ประสิทธิภาพเข้าร่วมประชุมคณะกรรมการต่าง ๆ 
ตามที่ได้รับแต่งตั้ง เพื่อให้ข้อมูลทางวิชาการ
ประกอบการพิจารณามาและตดัสนิใจ และปฏิบตัิ
หน้าท่ีอื่นที่เกี่ยวข้อง 

(๔) ในฐำนะหัวหน้ำงำน นอกจากอาจ 
ปฏิบัติงานตามข้อ(๑)-(๓) ดังกล่าวข้างต้นแล้วต้องท า
หน้ าที่ ก า หนดนโยบายการปฏิ บั ติ ง านติ ดต่ อ
ประสานงาน วางแผน มอบหมาย ส่งเสริม ก ากับ 
ควบคุม ดูแล และตรวจสอบ ให้ค าปรึกษา แนะน า 

๑.ด้ำนกำรปฏิบัติกำร 
(๑) ปฏิบัติหน้ำที่ในฐำนะผู้เชี่ยวชำญด้าน 

วิชาการเกษตร โดยใช้ควำมรู้ควำมสำมำรถ ควำม
เชี่ยวชำญ ประสบกำรณ์ วิธีกำร และเทคนิคต่ำงๆ 
เพื่อพัฒนาระบบและมาตรฐานในการปฏิบัติงาน  

(๒) เป็นผู้คิดริเร่ิมกำรด ำเนินกำรวิจัยต่ำงๆ  
ในงำนวิชำกำรเกษตร และเผยแพร่ผลงำนที่
ก่อให้เกิดควำมรู้ใหมห่รือเทคนิควิธีการใหม่ที่เป็น
ประโยชน์ต่องานวิชาการเกษตร วางหลักเกณฑ์ในการ
วิเคราะห์ วิจยั ประเมินผล รวมทั้งก าหนดวิธีการและ
ระเบียบปฏิบัติทางดา้นวิชาการเกษตร เพื่อพัฒนา
ระบบหรือมาตรฐานในการปฏิบัตงิานวิชาการเกษตร 
เสนอความเห็นเกี่ยวกับปญัหาและหาวิธีการแกไ่ข
ปัญหาที่มีความยุ่งยากและมีขอบเขตกว้างขวางมาก
ทางด้านวิชาการเกษตร ติดตามความก้าวหน้าทาง
วิชาการด้านวิชาการเกษตรและดา้นท่ีเกี่ยวข้อง เพื่อ
น ามาประยุกต์ใช้ให้เหมาะสมกบัลกัษณะงานของ
หน่วยงาน เป็นที่ปรึกษาในโครงการวิจัยทางด้าน
วิชาการเกษตรเพื่อให้ค าแนะน าและข้อเสนอแนะใน
การด าเนินการ 
  ( ๓)  ให้บริการวิชาการด้านต่างๆ เช่น ฝึกอบรม   
ให้การบริการและเผยแพร่ความรูท้างด้านวิชาการ
เกษตร ตอบปญัหาและช้ีแจงเรื่องต่างๆ เกี่ยววับงาน
ในหนา้ที่ เพื่อให้สามารถปฏิบัติงานได้อย่างถูกต้อง มี
ประสิทธิภาพ เข้าร่วมประชุมคณะกรรมการตา่งๆ 
ตามที่ได้รับแต่งตั้ง เป็นผู้แทนของสถาบันอุดมศึกษา



๓ 
 

ระดับปฏิบัติกำร ระดับช ำนำญกำร ระดับช ำนำญกำรพิเศษ ระดับเชี่ยวชำญ 

ตรวจสอบ ให้ค าปรึกษา แนะน า ปรับปรุงแก้ไข
ติดตามประเมินผล และแก้ไขปญัหาข้อขัดข้องใน
การปฏิบัติงานในหน่วยงานที่รบัผดิชอบ เพ่ือให้
การปฏิบัติงานบรรลุตามเป้าหมายและผลสัมฤทธ์ิ
ที่ก าหนด 

ปรับปรุงแก้ไข ติดตามประเมินผล และแก้ไขปัญหา
ข้อขัดข้องในการปฏิบัติงานในหน่วยงานที่รับผิดชอบ 
เพื่อให้การปฏิบัติ งานบรรลุตามเป้าหมายและ
ผลสัมฤทธ์ิที่ก าหนด 

หรือของรัฐบาลในการเข้าร่วมประชุมหรือเจรจา
ปัญหาต่างๆ เกี่ยวกับงานวิชาการเกษตรทั้งในและ
ต่างประเทศ เพ่ือให้ข้อมลูทางวิชาการประกอบการ
พิจารณาและตัดสินใจ และปฏิบัตหิน้าท่ีอื่นที่
เกี่ยวข้อง   
 (๔) ในฐานะหัวหน้าหน่วยงาน นอกจากอาจ
ปฏิบัติงานตามข้อ(๑)-(๓) ดังกล่าวข้างต้นแล้วต้องท า
หน้าท่ีก าหนดนโยบายการปฏิบัติงาน ติดต่อ
ประสานงาน วางแผน มอบหมาย ส่งเสริม ก ากับ 
ควบคุม ดูแล และตรวจสอบ ให้ค าปรึกษา แนะน า 
ปรับปรุงแก้ไข ตดิตามประเมินผล และแก้ไขปญัหา
ข้อขัดข้องในการปฏิบัติงานในหน่วยงานที่รับผิดชอบ 
เพื่อให้การปฏิบัติงานบรรลุตามเปา้หมายและ
ผลสัมฤทธ์ิที่ก าหนด  

๒. ด้ำนกำรวำงแผน 
- วำงแผนกำรท ำงำนที่รับผิดชอบ ร่วม 

วำงแผนกำรท ำงำนของหน่วยงำนหรือโครงกำร 
เพื่อให้การด าเนินงานบรรลุตามเป้าหมายและ
ผลสัมฤทธ์ิที่ก าหนด 

๒. ด้ำนกำรวำงแผน 
- ร่วมก าหนดนโยบายและแผนงานของ 

หน่วยงานที่สังกัด วางแผนหรือร่วมวางแผนการ
ท างานตามแผนหรือโครงการของหน่วยงาน แก้ไข
ปัญหาในการปฏิบัติงาน เพื่อให้การด าเนินงาน
บรรลุตามเป้าหมายและผลสัมฤทธ์ิที่ก าหนด 

๒. ด้ำนกำรวำงแผน 
- ร่วมก าหนดนโยบายและแผนงาน หรือ 

โครงการของหน่วยงานที่สังกัด วางแผนหรือร่วมวาง
แผนการท างานตามนโยบาย แผนงำนหรือโครงการ
ของหน่วยงาน แก้ไขปัญหาในการปฏิบัติงานและ
ติดตามประเมินผลเพื่อให้บรรลุตามเป้าหมายและ
ผลสัมฤทธ์ิที่ก าหนด 

๒. ด้ำนกำรวำงแผน 
- ร่วมก าหนดนโยบายและแผนงาน หรือโครงการ 

ของหน่วยงานที่สังกัด วางแผนหรือร่วมวางแผนการ
ท างาน โดยเ ช่ือมโยงหรือบู รณากำรแผนงำน 
โครงการในระดับกลยุทธ์ของสถาบันอุดมศึกษา 
มอบหมายงาน แก้ไขปัญหาในการปฏิบัติงาน ติดตาม
และประเมินผล เพื่อให้บรรลุตามเป้าหมายและ
ผลสัมฤทธ์ิที่ก าหนด 
 

๓. ด้ำนกำรประสำนงำน 
      (๑) ประสานการท างานร่วมกันระหว่าง
ทีมงานหรือหน่วยงานท้ังภายในและภายนอก 
เพื่อให้เกิดความร่วมมือและผลสัมฤทธิ์ตามที่

๓. ด้ำนกำรประสำนงำน 
(๑) ประสานการท างานร่วมกันโดยมีบทบาทใน 

การใหค้วามเห็นและค าแนะน าเบื้องต้นแก่สมาชิก
ในทีมงาน หรือหน่วยงานอื่น เพื่อให้เกิดความ

๓. ด้ำนกำรประสำนงำน 
     (๑) ประสานการท างานภายในสถาบันอุดมศึกษา 
หรือองค์กรอื่น โดยมีบทบาทในการเจรจา โน้มน้าว 
เพื่อให้เกิดความร่วมมือและผลสัมฤทธ์ิที่ก าหนด 

๓. ด้ำนกำรประสำนงำน 
   (๑) ประสานการท างานโครงการต่างๆ กับบุคคล 
หน่วยงาน หรือองค์กรอื่น โดยมีบทบาทในการจูงใจ 
โน้มน้าว เพื่อให้เกิดความร่วมมือและผลสัมฤทธิ์ตามที่



๔ 
 

ระดับปฏิบัติกำร ระดับช ำนำญกำร ระดับช ำนำญกำรพิเศษ ระดับเชี่ยวชำญ 

ก าหนดไว ้
     (๒) ช้ีแจงและให้รายละเอียดเกี่ยวข้อมูล 
ข้อเท็จจริง แก่บุคคลหรือหน่วยงานท่ีเกี่ยวข้อง 
เพื่อสร้างความเข้าใจหรือความร่วมมือในการ
ด าเนินงานตามทีไ่ดร้ับมอบหมาย 
 

ร่วมมือและผลสัมฤทธ์ิตามที่ก าหนดไว้ 
(๒) ให้ข้อคิดเห็นหรือค าแนะน าเบื้องต้นแก่ 

สมาชิกในทีมงาน หรือบุคคล หรือหน่วยงานที่
เกี่ยวข้อง เพื่อสร้างความเข้าใจและความร่วมมือ
ในการด าเนินงานตามที่ได้รับมอบหมาย 

   (๒) ให้ข้อคิดเห็น และค าแนะน า แก่หน่วยงานภาย
สถาบันอุดมศึกษา รวมทั้ งที่ประ ชุมทั้ ง ในและ
ต่างประเทศ เพื่อประโยชน์และเกิดความร่วมมือใน
การด าเนินงานร่วมกัน 

ก าหนด 
  (๒) ให้ข้อคิดเห็นและค าแนะน าแก่หน่วยงานใน
สถ า บั น อุ ด ม ศึ กษ า  ร ว มทั้ ง ที่ ป ร ะ ชุ ม ใน แ ล ะ
ต่างประเทศ เพื่อเป็นประโยชน์และเกิดความร่วมมือ
ในการด าเนินงานร่วมกัน 

๔. ด้ำนกำรบริกำร 
      (๑) ให้ค าปรึกษา แนะน าเบือ้งต้น เผยแพร่ 
ถ่ายทอดความรู้ทางด้านวิชาการเกษตร รวมทั้ง
ตอบปัญญาและชี้แจงเรื่องต่างๆ เกี่ยวกับงานใน
หน้าท่ี เพื่อให้ผู้รับบริการได้รับทราบข้อมูลความรู้
ต่างๆ ท่ีเป็นประโยชน์ 
      (๒) จัดเก็บข้อมูลเบื้องต้น และให้บริการ
ข้อมูลทางวิชาการ เกี่ยวกับด้านวิชาการเกษตร 
เพื่อให้บุคลากรทั้งภายในและภายนอกหน่วยงาน 
นักศึกษา ตลอดจนผู้รับบริการได้ทราบข้อมูลและ
ความรู้ต่างๆ ที่ เป็นประโยชน์ สอดคล้องและ
ส นั บ ส นุ น ภ า ร กิ จ ข อ งห น่ ว ย ง า น  แ ล ะ ใ ช้
ประกอบการพิจารณาก าหนดนโยบาย แผนงาน 
หลักเกณฑ์ มาตรการต่าง ๆ 
 

๔. ด้ำนกำรบริกำร 
  (๑)  ให้ค าปรึกษา แนะน า นิ เทศฝึกอบรม 
ถ่ายทอดความรู้  ทางด้านวิชาการเกษตรแก่
ผู้ใต้บังคับบัญชา นักศึกษา ผู้รับบริการทั้งภายใน
และภายนอกหน่วยงาน รวมทั้งตอบปัญหาและ
ช้ีแจงเรื่องต่าง ๆ เกี่ยวกับงานในหน้าที่ เพื่อให้มี
ความรู้ความเข้าใจ และสามารถด าเนินงานได้
อย่างถูกต้อง 
  (๒) พัฒนาข้อมูล จัดท าเอกสารวิชาการ สื่อ
เอกสารเผยแพร่ ให้บริการวิชาการด้านวิชาการ
เกษตรที่ซับซ้อน เพื่อก่อให้เกิดการแลกเปลี่ยน
เรียนรู้  ที่สอดคล้อง และสนับสนุนภารกิจของ
หน่วยงาน 

๔. ด้ำนกำรบริกำร 
  (๑) ให้ค าปรึกษา แนะน า ถ่ายทอดความรู้ ทางด้าน
วิชาการเกษตร  ที่ยุ่งยำกซับซ้อนแก่ผู้ใช้บังคับบัญชา 
นักศึ กษา  ผู้ รั บบริ การทั้ งภายในและภายนอก
หน่วยงาน รวมทั้งตอบปัญหา และช้ีแจงเรื่องต่างๆ 
เกี่ยวกับงานในหน้าท่ี เพ่ือพัฒนำควำมรู้ เทคนิค และ
ทักษะ ให้สามารถน าไปประยุกต์ใช้ในการแก้ไขปัญหา
และด าเนินงานได้อย่างมีประสิทธิภาพ 
   (๒)  ก าหนดแนวทางรูปแบบ วิธีการเผยแพร่ 
ประยุกต์เทคโนโลยีระดับสากล เพื่อให้สอดคล้อง
สนับสนุนภารกิจขององค์กร 
   (๓) จัดท าฐานข้อมูลระบบสารสนเทศที่เกี่ยวกับ
งานที่รับผิดชอบ เพื่อก่อให้เกิดการแลกเปลี่ยนเรียนรู้
และพัฒนาองค์กร 

๔. ด้ำนกำรบริกำร 
  (๑) ให้ค าปรึกษา แนะน า วินิจฉัย ช้ีแจง และตอบ
ปัญหาที่ส ำคัญหรือยุ่งยำกซับซ้อนมำก เพื่อสร้าง
ความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับวิชาการเกษตร ให้บุคคล
หรือหน่วยงำนสำมำรถด ำเนินงำนได้ลุล่วงเป็นไป
ตามนโยบายและแผนงานที่ก าหนดไว้ หรือเพื่อเป็น
ข้อมูลประกอบการตัดสินใจและสนับสนุนภารกิจของ
หน่วยงาน 
    (๒) เผยแพร่ ถ่ำยทอดควำมรู้ ทำงด้ำนวิชำ
กำรเกษตร เพ่ือให้บุคคลทั่วไปได้รับความรู้ ความ
เข้าใจท่ีถูกต้องและเป็นประโยชน์ 
 

 
 
 
 
 
 
 
 



๕ 
 

ค. คุณสมบัติเฉพำะส ำหรับต ำแหน่ง 

ระดับปฏิบัติกำร ระดับช ำนำญกำร ระดับช ำนำญกำรพิเศษ ระดับเชี่ยวชำญ 

มีคุณวุฒิอย่างใดอย่างหนึ่ง ดงัต่อไปนี ้
๑. ได้รับปริญญาตรี หรือคุณวุฒิอย่างอ่ืนท่ี 
เทียบได้ไม่ต่ ากว่าน้ี 
๒. ได้รับปริญญาโท หรือคุณวุฒิอย่างอ่ืนท่ี 
เทียบได้ไม่ต่ ากว่าน้ี 
๓. ได้รับปริญญาเอก หรือคุณวุฒิอย่างอ่ืนท่ี 
เทียบได้ไม่ต่ ากว่าน้ี  
 
 
 

  ๑. มีคุณสมบัติเฉพาะส าหรับต าแหน่งนักวิชาการ
เกษตร ระดับปฏิบัติการ และ 
  ๒. เคยด ารงต าแหน่งประเภทวิชาชีพเฉพาะ ระดับ
ปฏิบัติการ มาแล้วไม่น้อยกว่า ๖ ปี 
    -ก าหนดเวลา ๖ ปี ให้ลดเป็น ๔ ปี ส าหรับผู้มี
คุณสมบัติเฉพาะส าหรับต าแหน่งนักวิชาการเกษตร 
ระดับปฏิบัติการ ข้อ ๒ 
     -ก าหนดเวลา ๖ ปี ให้ลดเป็น ๒ ปี ส าหรับผู้มี
คุณสมบัติเฉพาะส าหรับต าแหน่งนักวิชาการเกษตร 
ระดับปฏิบัติการ ข้อ ๓ 
      หรือต าแหน่งประเภทอื่นตามหลักเกณฑ์และ
เงื่อนไขที่ ก.พ.อ.ก าหนด  
      และ 
   ๓. ปฏิบัติงานด้านวิชาการเกษตร หรืองานอื่นที่
เกี่ยวข้องซึ่งเหมาะสมกับหน้าที่ความรับผิดชอบและ
ลักษณะงานท่ีปฏิบัติ มาแล้วไม่น้อยกว่า ๑ ปี 

  ๑. มีคุณสมบัติเฉพาะส าหรับต าแหน่งนักวิชาการ
เกษตร ระดับปฏิบัติการ และ 
  ๒. เคยด ารงต าแหน่งประเภทวิชาชีพเฉพาะ 
ระดับช านาญการ มาแล้วไม่น้อยกว่า ๔ ปี หรือ
ต าแหน่งประเภทอื่นตามหลักเกณฑ์และเง่ือนไขที่ 
ก.พ.อ.ก าหนด และ 
   ๓. ปฏิบัติงานด้านวชิาการเกษตร หรืองานอื่นที่
เกี่ยวข้อง ซึ่งเหมาะสมกับหน้าที่ความรับผิดชอบ
และลักษณะงานท่ีปฏิบัติมาแล้วไม่น้อยกว่า ๑ ปี 
 

 ๑. มีคุณสมบัติเฉพาะส าหรับต าแหน่งนักวิชาการ
เกษตร ระดับปฏิบัติการ และ 
  ๒. เคยด ารงต าแหน่งประเภทวิชาชีพเฉพาะ ระดับ
ช านาญการพิเศษ มาแล้วไม่น้อยกว่า ๓ ปี หรือ
ต าแหน่งประเภทอื่นตามหลักเกณฑ์และเง่ือนไขที่ 
ก.พ.อ.ก าหนด และ 
  ๓. ปฏิบัติงานด้านวิชาการเกษตร หรืองานอื่นที่
เกี่ยวข้อง ซึ่งเหมาะสมกับหน้าที่ความรับผิดชอบ
และลักษณะงานท่ีปฏิบัติ มาแล้วไม่น้อยกว่า ๑ ปี 
 

 

ง. ควำมรู้ควำมสำมำรถ ทักษะ และสมรรถนะที่จ ำเป็นส ำหรับต ำแหน่ง 

ระดับปฏิบัติกำร ระดับช ำนำญกำร ระดับช ำนำญกำรพิเศษ ระดับเชี่ยวชำญ 

  - ค ว า ม รู้ ค ว ามส า ม า รถ  ทั กษ ะ  แล ะ
สมรรถนะที่จ าเป็นส าหรับต าแหน่งให้เป็นไป
ตามที่สภาสถาบันอุดมศึกษาก าหนด 
 

  - ความรู้ความสามารถ ทักษะ และสมรรถนะที่
จ า เป็ นส าห รั บต า แหน่ ง ให้ เ ป็ น ไ ปต ามที่ ส ภ า
สถาบันอุดมศึกษาก าหนด 
 

 - ความรู้ความสามารถ ทักษะ และสมรรถนะที่
จ า เป็นส าหรับต าแหน่งให้ เป็นไปตามที่สภา
สถาบันอุดมศึกษาก าหนด 
 

 - ความรู้ความสามารถ ทักษะ และสมรรถนะที่
จ า เป็นส าหรับต าแหน่ ง ให้ เป็น ไปตามที่ สภา
สถาบันอุดมศึกษาก าหนด 
 

 

 



๖ 
 

ระดับเชี่ยวชำญพิเศษ 

หน้ำท่ีควำมรับผิชอบหลัก ลักษณะงำนที่ปฏิบัต ิ
คุณสมบัติเฉพำะส ำหรับต ำแหน่ง ควำมรู้ควำมสำมำรถ ทักษะ 

และสมรรถนะที่จ ำเป็นส ำหรับ
ต ำแหน่ง 

    -ปฏิบัติงำนในฐำนะผู้ปฏิบัติงำน
ที่มีควำมเชี่ยวชำญพิเศษในงาน
ด้านวิชาการเกษตร โดยใช้ความรู้ 
ความสามารถ ความเช่ียวชาญ และ
ประสบการณ์สูงมาก ปฏิบัติงานเชิง
พัฒนาระบบหรือมาตรฐานของงาน
หรืองานพัฒนาทฤษฎี  หลักการ 
คว าม รู้ ใ หม่  ซึ่ ง ต้ อ งมี ก า ร วิ จั ย
เกี่ยวกับงานเฉพาะด้านหรือเฉพาะ
ทาง และน ามาประยุกต์ใช้ในทาง
ปฏิบัติ  โดยต้องประยุกต์ทฤษฎี 
แนวความคิดใหม่ เกี่ยวกับเนื้อหา
ของงาน เพื่อแก้ไขปัญหาในงานที่มี
ความยุ่ งยากมากและมีขอบเขต
กว้ างขวางมาก หรื อถ่ ายความ
ความรู้ เกี่ยวกับงาน ตลอดจนให้
ค าปรึกษา แนะน า หรือปรับปรุง
ผสมผสานเทคนนิคระดับสูงระหว่าง
สาขาที่เกี่ยวข้อง และปฏิบัติหน้าที่
อื่นตามที่ได้รับมอบหมาย 

  ๑. ด้ำนปฏิบัติกำร 
     (๑) ปฏิบัติหน้าที่ในฐานะผู้เช่ียวชาญพิเศษด้านวิชาการเกษตร พัฒนาและประยุกต์ใช้ความรู้ 
ประสบการณ์ วิธีการ เทคนิคต่างๆ เสนอแนะรูปแบบและเทคนิคเกี่ยวกับงานวิชาการเกษตร ที่
เหมาะสมและสอดคล้องกับการพัฒนาประเทศ เพ่ือพัฒนางานวิชาการ พัฒนาระบบและมาตรฐานใน
การปฏิบัติงาน 
    (๒) ส่งเสริม ก ากับ ควบคุม ดูแล และตรวจสอบ โครงการวิจัยด้านวิชาการเกษตร ให้เป็นไปตาม
มาตรฐานสากล เพื่อบรรลุภารกิจ เป้าหมายตามนโยบายในภาพรวมของหน่วยงาน 
    (๓) เป็นผู้คิดริเริ่มและวางแผนด าเนินการวิจัยต่างๆ และเผยแพร่ผลงานท่ีก่อให้เกิดความรู้ใหม่หรือ
เทคนิควิธีการใหม่ท่ีเป็นประโยชน์ต่องานวิชาการเกษตร เป็นอย่างมาก วางหลักเกณฑ์ในการวิเคราะห์ 
วิจัย ประเมินผล รวมทั้งก าหนดวิธีการและระเบียบปฏิบัติทางด้านวิชาการเกษตร ศึกษา วิเคราะห์ 
สังเคราะห์ และวิจัย เพื่อพัฒนาระบบหรือมาตรฐานในการปฏิบัติงานวิชาการเกษตร หรือพัฒนาเสนอ
ความเห็นเกี่ยวกับปัญหาต่างๆ และแนวทางการแก้ไขปัญหาที่มีลักษณะพิเศษเฉพาะด้านที่มีความ
ยุ่งยากซับซ้อนมากและมีขอบเขตกว้างขวางมาก ติดตามความก้าวหน้าทางวิชาการด้านวิชาการเกษตร
และด้านที่เกี่ยวข้อง เพื่อน ามาประยุกต์ใช้ให้เหมาะสมกับลักษณะงานของหน่วยงาน เป็นที่ปรึกษาใน
โครงการวิจัยที่ส าคัญทางด้านวิชาการเกษตร เพื่อให้ค าแนะน าและข้อเสนอแนะในการด าเนินการ 
     (๔) ให้บริการวิชาการด้านต่างๆ เช่น ฝึกอบรม และเผยแพร่ความรู้ทางด้านวิชาการเกษตรใน
ระดับชาติหรือนานาชาติ ประเมินและวิเคราะห์สถานการณ์เพื่อให้ค าปรึกษาและให้ข้อเสนอแนะเป็น
ผู้ทรงคุณวุฒิในด้านวิชาการเกษตร ให้กับหน่วยงานต่างๆ ตอบปัญหาและช้ีแจงเรื่องต่างๆทางด้าน
วิชาการเกษตร แก่หน่วยงานท่ีสังกัดและหน่วยงานอื่นที่เกี่ยวข้อง เพื่อถ่ายความรู้ความเช่ียวชาญ และ
พัฒนาบุคลากรทางด้านวิชาการเกษตร เข้าร่วมประชุมคณะกรรมการต่างๆตามที่ได้รับแต่งตั้ง เป็น
ผู้แทนของกลุ่มสถาบันอุดมศึกษาหรือของรัฐบาลในการเข้าร่วมประชุมหรือเจรจาปัญหาต่างๆ 
เกี่ยวกับงานวิชาการเกษตร ทั้งในและต่างประเทศ เพื่อให้ข้อมูลทางวิชาการประกอบการพิจารณา
และตัดสินใจ และปฏิบัติหน้าท่ีอื่นที่เกี่ยวข้อง 

๑. มีคุณสมบัติเฉพาะส าหรับต าแหน่ง
นักวิชาการเกษตร ระดับปฏิบัติการ 
และ 

๒. เคยด ารงต าแหน่งประเภทเช่ียวชาญ
เฉพาะ ระดับเช่ียวชาญ มาแล้วไม่
น้อยกว่า ๒ ปี หรือต าแหน่งประเภท
อื่นตามหลัก เกณฑ์และเ ง่ือนไขที่ 
ก.พ.อ. ก าหนด และ  

๓. ปฏิบัติงานด้านวิชาการเกษตร หรืองาน
อื่นที่เกี่ยวข้องซึ่งเหมาะสมกับหน้าที่ความ
รับผิดชอบและลักษณะงานที่ปฏิบั ติ 
มาแล้วไม่น้อยกว่า ๑ ปี 

     -ค ว า ม รู้ ค ว า ม ส า ม า ร ถ 
ทักษะ และสมรรถนะที่จ าเป็น
ส าหรับต าแหน่งให้เป็นไปตามที่
สภาสถาบันอุดมศึกษาก าหนด 



๗ 
 

ระดับเชี่ยวชำญพิเศษ (ต่อ) 

หน้ำท่ีควำมรับผิชอบหลัก ลักษณะงำนที่ปฏิบัต ิ คุณสมบัติเฉพำะส ำหรับ
ต ำแหน่ง 

ควำมรู้ควำมสำมำรถ ทักษะ และ
สมรรถนะทีจ่ ำเป็นส ำหรับต ำแหน่ง 

   ๒. ด้ำนกำรวำงแผน 
  ร่วมก าหนดนโยบาย และแผนงาน หรือ โครงการของหน่วยงานในสถาบันอุดมศึกษา เพื่อให้บรรลุ

ตามเป้าหมายและผลสัมฤทธิ์ที่ก าหนด เป็นผู้แทนของกลุ่มสถาบันอุดมศึกษาหรือของรัฐบาลในการเข้า
ร่วมประชุมก าหนดนโยบาย หรือ โครงการทางด้านวิชาการเกษตร เพื่อให้ข้อมูลประกอบการพิจารณาและ
ตัดสินใจ 

 
๓. ด้ำนกำรประสำนงำน 

(๑) ประสานการท างานโครงการต่างๆกับบุคคล หน่วยงาน หรือองค์กรอื่น โดยมีบทบาทในการ 
จูงใจ โน้มน้าว เพื่อให้เกิดความร่วมมือและผลสัมฤทธ์ิตามที่ก าหนด 

(๒) ให้ข้อคิดเห็น และค าแนะน าแก่หน่วยงานในสถาบันอุดมศึกษา รวมทั้งที่ประชุมทั้งในและ 
ต่างประเทศ เพ่ือเป็นประโยชน์และเกิดความร่วมมือในการด าเนินงานร่วมกัน 
 

๔. ด้ำนกำรบริกำร 
(๑) ให้ค าปรึกษา แนะน า วินิจฉัย ช้ีแจง และตอบปัญหาที่ส าคัญหรือยุ่งยากซับซ้อนมากเป็นพิเศษ  

ทางด้านวิชาการเกษตร ในระดับชาติหรือนานาชาติ เพื่อพัฒนาองค์ความรู้ และสามารถน าไปใช้ประโยชน์
ได้อย่างกว้างขวาง 

(๒) เผยแพร่ ถ่ายทอดความรู้ ด้านวิชาการเกษตร เพื่อให้บคุคลหรือหน่วยงานได้รับความรู้ความ 
เข้าใจที่ถูกต้องและเป็นประโยชน์ 
 

  

 

 

 

 



๘ 
 
 


