
 

ต ำแหน่งประเภท  เชี่ยวชาญเฉพาะ  ชื่อต ำแหน่ง ผู้สอนปฏิบัติการ  ระดับต ำแหน่ง ปฏิบัติการ – เชี่ยวชาญพิเศษ 

ก. หน้ำที่ควำมรับผิดชอบหลัก 

ระดับปฏิบัติกำร ระดับช ำนำญกำร ระดับช ำนำญกำรพิเศษ ระดับเชี่ยวชำญ 
    -ปฏิบัติงำนในฐำนะผู้ปฏิบัติงำน
ระดับต้นที่ต้องใช้ความรู้ความสามารถ
ทางวิชาการในการท างาน ปฏิบัติงาน
เกี่ยวกับการจัดการเรียนการสอนใน
ส่วนปฏิบัติการ การศึกษา อบรม 

ส่งเสริมการเรียนรู้และพัฒนานักศึกษา
ท า ง ด้ า น วิ ศ ว ก ร ร ม ศ า ส ต ร์ แ ล ะ
เทคโนโลยี ภายใต้ก ากับ แนะน า 

ตรวจสอบ การให้ค าปรึกษา แนะน า 

แก่นักศึกษาให้บริการทางวิชาการ 

ท านุบ ารุงส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรม 

ศิลปวัฒนธรรม และค่านิยมที่ดีงาม 

ปฏิบัติงานทางวิชาการของหน่วยงาน
ที่จัดการเรียนการสอน และปฏิบัติ
หน้าท่ีอื่นตามที่ได้รับมอบหมาย  

 

     -ป ฏิ บั ติ ง ำ น ใ น ฐ ำ น ะ ผู้ ป ฏิ บั ติ ง ำ น ที่ มี
ประสบกำรณ์ โดยใช้ความรู้ ความสามารถ ความ
ช านาญงาน ทักษะและประสบการณ์สูงในงานเกี่ยวกับ
การจัดการเรียนการสอนในส่วนปฏิบัติการ การศึกษา 

อบรม ส่งเสริมการเรียนรู้และพัฒนานักศึกษาทางด้าน
วิศวกรรมศาสตร์และเทคโนโลยี  เพื่อพัฒนาการ
ปฏิบัติงานหรือพัฒนางาน หรือแก้ไขปัญหาในงานที่มี
ความยุ่งยากและมีขอบเขตกว้างขวาง และปฏิบัติงาน
อื่นตามที่ได้รับมอบหมาย หรือ 

    -ปฏิบัติงำนในฐำนะหัวหน้ำงำน มีหน้าที่และความ
รับผิดชอบในการควบคุมการปฏิบัติงานเกี่ยวกับการ
จัดการเรียนการสอน การศึกษา อบรม ส่งเสริมการ
เรียนรู้และพัฒนานักศึกษา และการปฏิบัติงานทาง
วิชาการของหน่วยงานที่จัดการเรียนการสอนทางด้าน
วิศวกรรมศาสตร์และเทคโนโลยีที่มีขอบเขตเนื้อหาของ
งานหลากหลายและมีขั้นตอนการท างานที่ยุ่งยาก 

ซับซ้อนค่อนข้างมากโดยต้องก าหนดแนวทางการ
ท างานที่เหมาะสมกับสถานการณ์ ตลอดจนก ากับ
ตรวจสอบผู้ปฏิบัติงานเพื่อให้งานที่รับผิดชอบส าเร็จ
ตามวัตถุประสงค์ และปฏิบัติหน้าที่อื่นตามที่ได้รับ
มอบหมาย  

      -ปฏิบัติงำนในฐำนะผู้ปฏิบัติงำนที่มีประสบกำรณ์ 

โดยใช้ความรู้ ความสามารถ ความช านาญงาน ทักษะและ
ประสบการณ์สูงมากในงานเกี่ยวกับการจัดการเรียนการ
สอนในส่วนปฏิบัติการ การศึกษา อบรม ส่งเสริมการ
เรียนรู้และพัฒนานักศึกษาทางด้านวิศวกรรมศาสตร์และ
เทคโนโลยี เพื่อพัฒนาการปฏิบัติงานหรือพัฒนางาน หรือ
แก้ ไขปัญหาในงานที่มีความยุ่ งยากและมีขอบเขต
กว้างขวาง และปฏิบัติงานอ่ืนตามที่ได้รับมอบหมาย หรือ      

      -ปฏิบัติงำนในฐำนะหัวหน้ำงำน มีหน้าที่และความ
รับผิดชอบในการควบคุมการปฏิบัติงานเกี่ยวกับการ
จัดการเรียนการสอน การศึกษา อบรม ส่งเสริมการเรียนรู้
และพัฒนานักศึกษา และการปฏิบัติงานทางวิชาการของ
หน่วยงานท่ีจัดการเรียนการสอนทางด้านวิศวกรรมศาสตร์
และเทคโนโลยีที่มีขอบเขตเนื้อหาของงานหลากหลายและ
มีขั้นตอนการท างานที่ยุ่งยาก ซับซ้อนมาก โดยใช้ความรู้
ความสามารถ ประสบการณ์ และความช านาญงานสูงมาก
ในงานด้านวิศวกรรมศาสตร์และเทคโนโลยี ปฏิบัติงานที่
ต้องตัดสินใจหรือแก้ไขปัญหาในงานที่ยุ่งยากซับซ้อนมาก 

ตลอดจนก ากับและตรวจสอบการปฏิบัติ งานของ
ผู้ปฏิบัติงาน  เพื่อให้งานที่รับผิดชอบส า เร็จตาม
วัตถุประสงค์และปฏิบัติหน้าท่ีอื่นตามที่ได้รับมอบหมาย 

 

       -ปฏิบัติงำนในฐำนะผู้ปฏิบัติงำนที่มีควำมเชี่ยวชำญใน
การปฏิบัติงานเฉพาะด้านหรือเฉพาะทางที่เกี่ยวกับการช่วย
การสอนภาคปฏิบัติการและทักษะทางวิชาชีพวิศวกรรม  ต้อง
ท าการศึกษา ค้นคว้า ทดลอง วิเคราะห์ สังเคราะห์ หรือวิจัย 

โดยใช้ความรู้ ความสามารถ ความเชี่ยวชาญและประสบการณ์
สูงหรือปฏิบัติงานเชิงพัฒนาระบบหรือมาตรฐานของงานหรือ
พัฒนาทฤษฎี หลักการ ความรู้ใหม่ ริเริ่ม ยกเลิกหรือก าหนด
ขั้นตอนและตัดสินใจเกี่ยวกับทรัพยากรที่จะน ามาใช้   แก้ไข
ปัญหาในงานที่มีความยุ่งยาก และมีขอบเขตกว้างขว้างมาก
หรือถ่ายทอดความรู้ เกี่ยวกับงาน ตลอดจนประเมินผล
แผนงานโครงการ ให้ค าปรึกษา แนะน า หรือปรับปรุง
ผสมผสานเทคนิคระดับสูงระหว่างสาขาท่ีเกี่ยวข้อง และปฏิบัติ
หน้าท่ีอื่นตามที่ได้รับมอบหมาย หรือ 

 -ปฏิบัติงำนในฐำนะหัวหน้ำหน่วยงำน มีหน้าที่
และความรับผิดชอบในการควบคุม ก ากับ หน่วยงานด้านการ
ช่วยการสอนภาคปฏิบัติการและทักษะทางวิชาชีพวิศวกรรม  
ที่มีขอบเขตเนื้อหาของงานหลากหลาย และมีขั้นตอนการ
ท างานยุ่ งยากซับซ้อนมากเป็นพิ เศษ ตลอดจนก ากับ 
ตรวจสอบผู้ปฏิบัติงานเพื่อให้งานที่รับผิดชอบส าเร็จตาม
วัตถุประสงค์และปฏิบัติหน้าท่ีอื่นตามที่ได้รับมอบหมาย  

 

 



๒ 
 

ข. ลักษณะงำนที่ปฏิบัติ  

ระดับปฏิบัติกำร ระดับช ำนำญกำร ระดับช ำนำญกำรพิเศษ ระดับเชี่ยวชำญ 
๑. ด้ำนกำรปฏิบัติกำร 

(๑) ปฏิบัติงานเกี่ยวกับการช่วยอาจารย์ 
ประจ าวิชา  ในการสอนวิชาปฏิบัติการใน
หลักสูตรต่างๆ คือ  วิศวกรรมเครื่องกล 
วิศวกรรมไฟฟ้า วิศวกรรมโยธา วิศวกรรมอุตสา
หการ วิศวกรรมเคมีและชีวภาพ วิศวกรรม
สิ่งแวดล้อม การจัดกิจกรรมส่งเสริมการเรียนรู้
และพัฒนานักศึกษา ด้วยวิธีการที่หลากหลาย 
โดยเน้นผู้เรียนเป็นส าคัญ เพื่อให้กระบวนการ
จัดการ เรี ยนการสอนในวิชาปฏิบั ติการมี
ประสิทธิภาพ 

(๒)  จัดเตรียมเครื่องมือ อุปกรณ์ ครุภัณฑ์
แล ะ วั สดุ ฝึ ก ในแต่ ล ะกลุ่ ม เ รี ย นของวิ ช า
ปฏิบัติการและรับผิดชอบดูแลห้องปฏิบัติการ 
เครื่องมือ อุปกรณ์ ครุภัณฑ์และวัสดุฝึกตาม
ความช านาญ/ความเช่ียวชาญ ตรวจตราและ 
ซ่อมแซม บ ารุงรักษาให้อยู่ในสภาพพร้อมใช้งาน 

(๓) ปฏิบัติงานเกี่ยวกับการจัดระบบและ
กิจกรรมการดูแลช่วยเหลือนักศึกษา  ให้
ค าปรึกษา แนะน าทางวิชาการแก่นักศึกษา 
เพื่อให้นักศึกษามีความพร้อมที่จะเรียนรู้และ
พัฒนาตนเองได้อย่างมีประสิทธิภาพ 

(๔) ช่วยปฏิบัติงานวิจัย ซึ่งงานวิจัยได้แก่ 
งานวิจัยในช้ันเรียน งานวิจัยและพัฒนาสถาบัน 
หรืองานวิจัยอื่นๆที่มีการเผยแพร่ หรือช่วย
ปฏิบัติงานสร้างสรรค์ เพื่อพัฒนาแนวทางการ
ปฏิบัติ งานให้มีประสิทธิภาพและติดตาม

๑. ด้ำนกำรปฏิบัติกำร 
(๑) ปฏิบัติงานเกี่ยวกับการช่วยอาจารย์ 

ประจ าวิชา ในการสอนวิชาปฏิบัติการในหลักสูตร
ต่างๆ คือ วิศวกรรมเครื่องกล วิศวกรรมไฟฟ้า  
วิศวกรรมโยธา วิศวกรรมอุตสาหการ วิศวกรรมเคมี
และชีวภาพ วิศวกรรมสิ่งแวดล้อม การจัดกิจกรรม
ส่งเสริมการเรียนรู้และพัฒนานักศึกษา ด้วยวิธีการที่
หลากหลาย โดยเน้นผู้เรียนเป็นส าคัญ เพื่อให้
กระบวนการจัดการเรียนการสอนในวิชาปฏิบัติการมี
ประสิทธิภาพ 

(๒) จัดเตรียมเครื่องมือ อุปกรณ์ ครุภัณฑ์และ
วัสดุฝึกในแต่ละกลุ่มเรียนของวิชาปฏิบัติการและ
รับผิดชอบดูแลห้องปฏิบัติการ เครื่องมือ อุปกรณ์ 
ครุภัณฑ์และวัสดุฝึกตามความช านาญ/ความเชี่ยวชาญ 
ตรวจตราและ ซ่อมแซม บ ารุงรักษาให้อยู่ ในสภาพ
พร้อมใช้งาน 

(๓) ปฏิบัติงานเกี่ยวกับการจัดระบบและกิจกรรม
การดูแลช่วยเหลือนักศึกษา ให้ค าปรึกษา แนะน าทาง
วิชาการแก่นักศึกษา เพื่อให้นักศึกษามีความพร้อมที่
จะเรียนรู้และพัฒนาตนเองได้อย่างมีประสิทธิภาพ 

(๔) ปฏิบัติงานวิจัย ซึ่งงานวิจัยได้แก่  
งานวิจัยในช้ันเรียน งานวิจัยและพัฒนาสถาบัน หรือ
งานวิ จั ยอื่ นๆที่ มี การ เผยแพร่  หรื อปฏิบั ติ ง าน
สร้างสรรค์ เพื่อพัฒนาแนวทางการปฏิบัติงานให้มี
ประสิทธิภาพและติดตามประเมินผลการปฏิบัติงาน 

(๕) ให้บริการวิชาการด้านต่างๆ เช่น พัฒนา
หลั กสู ต รกา รฝึ กอบรม  ผลิ ตสื่ อก ารฝึ กอบรม 

๑. ด้ำนกำรปฏิบัติกำร 
(๑) ปฏิบัติงานเกี่ยวกับการช่วยอาจารย์ประจ าวิชาใน 

ก า ร ส อ น วิ ช า ป ฏิ บั ติ ก า ร ใ น ห ลั ก สู ต ร ต่ า ง ๆ  คื อ 
วิศวกรรมเครื่องกล วิศวกรรมไฟฟ้า วิศวกรรมโยธา 
วิศวกรรมอุตสาหการ วิศวกรรมเคมีและชีวภาพ วิศวกรรม
สิ่งแวดล้อม การจัดกิจกรรมส่งเสริมการเรียนรู้และพัฒนา
นักศึกษา ด้วยวิธีการที่หลากหลาย โดยเน้นผู้เรียนเป็น
ส าคัญ เพื่อให้กระบวนการจัดการเรียนการสอนในวิชา
ปฏิบัติการมีประสิทธิภาพ 

(๒) จัดเตรียมเครื่องมือ อุปกรณ์ ครุภัณฑ์และวัสดุ
ฝึกในแต่ละกลุ่มเรียนของวิชาปฏิบัติการและรับผิดชอบ
ดูแลห้องปฏิบัติการ เครื่องมือ อุปกรณ์ ครุภัณฑ์และวัสดุ
ฝึกตามความช านาญ/ความเช่ียวชาญ ตรวจตราและ 
ซ่อมแซม บ ารุงรักษาให้อยู่ในสภาพพร้อมใช้งาน 

(๓) ปฏิบัติงานเกี่ยวกับการจัดระบบและกิจกรรม
การดูแลช่วยเหลือนักศึกษา ให้ค าปรึกษา แนะน าทาง
วิชาการแก่นักศึกษา เพื่อให้นักศึกษามีความพร้อมที่จะ
เรียนรู้และพัฒนาตนเองได้อย่างมีประสิทธิภาพ 

(๔) ปฏิบัติงานวิจัย ซึ่งงานวิจัยได้แก่ งานวิจัย 
ในช้ันเรียน งานวิจัยและพัฒนาสถาบัน หรืองานวิจัยอื่นๆ
ที่มีการตีพิมพ์เผยแพร่ หรือปฏิบัติงานสร้างสรรค์ที่ได้รับ
การรับรอง เพื่อพัฒนาแนวทางการปฏิบัติงานให้มี
ประสิทธิภาพและติดตามประเมินผลการปฏิบัติงาน 

(๕) ให้บริการวิชาการด้ านต่ างๆ เ ช่น พัฒนา
หลักสูตรการฝึกอบรม ผลิตสื่อการฝึกอบรม ด าเนินการจัด
ฝึกอบรม เผยแพร่ความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับหลักการและ
วิธีการของงานทางด้านวิศวกรรมศาสตร์และเทคโนโลยี 

๑. ด้ำนกำรปฏิบัติกำร 
(๑) ปฏิ บั ติ ง าน ใ นฐ าน ะผู้ เ ช่ี ย วชา ญด้ า น

ปฏิบัติการทางวิศวกรรม พัฒนาและประยุกต์ใช้
ความรู้ ประสบการณ์ วิธีการเทคนิคเกี่ยวกับการช่วย
สอนและการวัดผลประเมินผลการสอนปฏิบัติการทาง
วิศวกรรมเพื่อให้กระบวนการจัดการเรียนการสอนใน
วิชาปฏิบัติการมีประสิทธิภาพ 

(๒) ส่งเสริม ก ากับ ควบคุมดูแลและตรวจสอบ
โครงการวิจัยด้านการปฏิบัติการวิศวกรรมเพื่อให้
เป็นไปตามมาตรฐานสากล เพื่ อบรรลุภา รกิ จ 
เป้าหมายตามนโยบายในภาพรวมของหน่วยงาน  

(๓) พัฒนาระบบหรือมาตรฐานของงาน หรือ
การพัฒนาทฤษฎี หลักการ ความรู้ใหม่ซึ่งต้องมีการ
วิจัยเกี่ยวกับงานเฉพาะด้านหรือเฉพาะทางและน ามา
ประยุกต์ใช้ในทางปฏิบัติโดยต้องประยุกต์แนวคิด
ทฤษฎีแนวความคิดใหม่เกี่ยวกับเนื้อหาของการสอน
ปฏิบัติการทางวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 

(๔) ปฏิบัติงานวิจัย ซึ่งงานวิจัยได้แก่  
งานวิจัยในช้ันเรียน งานวิจัยและพัฒนาสถาบัน หรือ
งานวิจัยอ่ืนๆที่มีการตีพิมพ์ในระดับชาติหรือเทียบเท่า 
หรือปฏิบัติ งานสร้างสรรค์ที่ ได้ รับการรับรองใน
ระดับชาติหรือได้รับอนุสิทธิบัตร เพื่อพัฒนาแนว
ทางการปฏิบัติงานให้มีประสิทธิภาพและติดตาม
ประเมินผลการปฏิบัติงาน 

(๕)  ในฐำนะหัวหน้ำงำน นอกจากอาจปฏิบัติงาน
ตามข้อ (๑)-(๔) ดังกล่าวข้างต้นแล้ว ต้องท าหน้าที่
ก าหนดนโยบายการปฏิบัติงาน ติดต่อประสานงาน 



๓ 
 

ระดับปฏิบัติกำร ระดับช ำนำญกำร ระดับช ำนำญกำรพิเศษ ระดับเชี่ยวชำญ 
ประเมินผลการปฏิบัติงาน 

(๕) ให้บริการวิชาการด้านต่างๆ เช่น ช่วย
ด าเนินโครงการฝึกอบรม/สัมมนาต่างๆ ให้
ค าปรึกษา แนะน า ในการปฏิบัติงานแก่
นักศึกษาที่มาฝึกปฏิบัติงาน ตอบปัญหาและ
ช้ีแจงเรื่องต่างๆ เกี่ยวกับงานในหน้าที่ เพื่อให้
ส า ม า ร ถ ป ฏิ บั ติ ง า น ไ ด้ อ ย่ า ง ถู ก ต้ อ ง มี
ประสิทธิภาพ และปฏิบัติหน้าท่ีอื่นที่เกี่ยวข้อง 
 

ด าเนินการจัดฝึกอบรม เผยแพร่ความรู้ความเข้าใจ
เกี่ ย วกับหลักการและวิ ธีการของงานทางด้ าน
วิศวกรรมศาสตร์และเทคโนโลยี ให้ค าปรึกษา แนะน า 
ตอบปัญหาและชี้แจงเรื่องต่างๆ เกี่ยวกับงานในหน้าที่ 
เ พื่ อ ให้ ส ามารถปฏิ บั ติ ง าน ได้ อย่ า ง ถู กต้ อ ง  มี
ประสิทธิภาพ   

(๖) ในฐำนะหัวหน้ำงำน นอกจากอาจปฏิบัติงาน
ตามข้อ (๑)-(๕) ดังกล่าวข้างต้นแล้ว ต้องท าหน้าที่
ก าหนดแผนงาน มอบหมาย ควบคุม ตรวจสอบ ให้
ค าปรึกษา แนะน า ปรับปรุงแก้ไข ติดตามประเมินผล
และแก้ ไขปัญหาข้อขัดข้องในการปฏิบัติ งานใน
หน่วยงานที่รับผิดชอบ เพื่อให้การปฏิบัติงานบรรลุ
เป้าหมายและผลสัมฤทธ์ิที่ก าหนด 
 

ให้ค าปรึกษา แนะน า ตอบปัญหาและช้ีแจงเรื่องต่างๆ 
เกี่ยวกับงานในหน้าที่ เพื่อให้สามารถปฏิบัติงานได้อย่าง
ถูกต้อง มีประสิทธิภาพ   

(๖)  พัฒนาและปรับปรุงแผนการสอนส าหรับรายวิชา
ปฏิบัติการ เอกสารวิชาการ คู่มือเกี่ยวกับงานในความ
รับผิดชอบให้เหมาะสมและทันสมัย ประเมินผลการเรียนรู้
ของนักศึกษาในรายวิชาปฏิบัติการ หรือปฏิบัติหน้าที่อื่นที่
เกี่ยวข้อง 

 (๗) ในฐำนะหัวหน้ำงำน นอกจากอาจปฏิบัติงาน
ตามข้อ (๑)-(๖) ดังกล่าวข้างต้นแล้ว ต้องท าหน้าที่ก าหนด
นโยบายการปฏิบัติงาน ติดต่อประสานงาน วางแผน 
มอบหมาย ส่งเสริม ก ากับ ควบคุม ดูแล และตรวจสอบ 
ให้ค าปรึกษา แนะน า ปรับปรุงแก้ไข ติดตามประเมินผล 
และแก้ไขปัญหาข้อขัดข้องในการปฏิบัติงานในหน่วยงานที่
รับผิดชอบ เพื่อให้การปฏิบัติงานบรรลุเป้าหมายและ
ผลสัมฤทธ์ิที่ก าหนด 

 

วางแผน มอบหมาย ส่งเสริม ก ากับ ควบคุม ดูแล และ
ตรวจสอบ ให้ค าปรึกษา แนะน า ปรับปรุงแก้ไข 
ติดตามประเมินผล และแก้ไขปัญหาข้อขัดข้องในการ
ปฏิบัติงานในหน่วยงานที่รับผิดชอบ เพื่อให้การ
ปฏิบัติงานบรรลุเป้าหมายและผลสัมฤทธ์ิที่ก าหนด 
 
 

๒. ด้ำนกำรวำงแผน  
วางแผนการท างานที่รับผิดชอบ  ร่วม

วางแผนการท างานของหน่วยงานหรือโครงการ 

เพื่อให้การด าเนินงานบรรลุตามเป้าหมายและ
ผลสัมฤทธ์ิที่ก าหนด 

 

๒. ด้ำนกำรวำงแผน 
ร่วมก าหนดนโยบายและแผนงานของหน่วยงานที่

สังกัด วางแผนหรือร่วมวางแผนการท างานตาม
แผนงานหรือโครงการของหน่วยงาน แก้ไขปัญหาใน
การปฏิบัติงาน เพื่อให้การด าเนินงานบรรลุตาม
เป้าหมายและผลสัมฤทธ์ิที่ก าหนด 

 

๒. ด้ำนกำรวำงแผน 
ร่วมก าหนดนโยบาย แผนงานหรือโครงการของ

หน่วยงานที่สังกัด วางแผนหรือร่วมวางแผนการท างาน
ตามนโยบาย แผนงาน หรือโครงการของหน่วยงาน แก้ไข
ปัญหาในการปฏิบัติงาน เพื่อให้บรรลุตามเป้าหมายและ
ผลสัมฤทธ์ิที่ก าหนด 

๒. ด้ำนกำรวำงแผน 
      ร่วมก าหนดนโยบายและแผนงาน หรือโครงการ
ของหน่วยงานที่สังกัด วางแผนหรือร่วมวางแผนการ
ท างาน โดยเช่ือมโยงหรือบูรณาการแผนงาน โครงการ
ในระดับกลยุทธ์ของของหน่วยงาน มอบหมายงาน 
แก้ไขปัญหาในการปฏิบัติงาน  ติดตามและประเมินผล 
เพื่อให้บรรลุตามเป้าหมายและผลสัมฤทธ์ิที่ก าหนด 

 
๓. ด้ำนกำรประสำนงำน 

(๑) ประสานการท างานร่วมกันระหว่าง
ทีมงานหรือหน่วยงานทั้งภายในและภายนอก 

๓. ด้ำนกำรประสำนงำน 
(๑) ประสานการท างานร่วมกันโดยมีบทบาทใน

การให้ความเห็นและค าแนะน าเบื้องต้นแก่สมาชิกใน

๓. ด้ำนกำรประสำนงำน 
(๑) ประสานการท างานภายในสถาบันอุดมศึกษา 

หรือองค์กรอื่น โดยมีบทบาทในการเจรจา โน้มน้าว เพื่อให้

๓. ด้ำนกำรประสำนงำน 
      (๑) ส่งเสริม ก ากับ ดูแล ควบคุม และตรวจสอบ
การปฏิบัติงานของเจ้าหน้าท่ีระดับรองลงมา   เพื่อให้



๔ 
 

ระดับปฏิบัติกำร ระดับช ำนำญกำร ระดับช ำนำญกำรพิเศษ ระดับเชี่ยวชำญ 
เพื่อให้เกิดความร่วมมือและผลสัมฤทธิ์ตามที่
ก าหนดไว ้

ทีมงาน หรือหน่วยงานอ่ืน เพื่อให้เกิดความร่วมมือและ
ผลสัมฤทธ์ิตามที่ก าหนดไว้ 

เกิดความร่วมมือและผลสัมฤทธ์ิตามที่ก าหนดไว้ 
 

การด าเนินงานของหน่วยงานท่ีรับผิดชอบเป็นไปตาม
เป้าหมายที่ก าหนด  

 (๒) ช้ีแจงและให้รายละเอียดเกี่ยวกับ
ข้อมูล ข้อเท็จจริง แก่บุคคลหรือหน่วยงานที่
เกี่ยวข้อง เพื่อสร้างความเข้าใจหรือความร่วมมือ
ในการด าเนินงานตามที่ได้รับมอบหมาย 
 

 (๒) ให้ข้อคิดเห็นหรือค าแนะน าเบื้องต้นแก่
สมาชิกในทีมงาน หรือบุคคล หรือหน่วยงานที่
เกี่ยวข้องเพื่อสร้างความเข้าใจและความร่วมมือในการ
ด าเนินงานตามที่ได้รับมอบหมาย 
 

 (๒) ให้ข้อคิดเห็น และค าแนะน า แก่หน่วยงาน
ภายในสถาบันอุดมศึกษา รวมทั้งที่ประชุมทั้งในและ
ต่างประเทศ เพื่อเป็นประโยชน์และเกิดความร่วมมือใน
การด าเนินงานร่วมกัน 
 

(๒) วางแผน ประเมินผล ให้ค าแนะน าและ 
แก้ไขปัญหาข้อขัดข้องในการปฏบิตัิงาน ด้าน
วิศวกรรมศาสตร์และเทคโนโลยีในหน่วยงาน เพื่อให้การ
ปฏิบัติงานเป็นไปอย่างต่อเนื่อง มีประสิทธิภาพและ
ประสิทธิผล  

(๓) ติดต่อ ประสานงานกับหน่วยงานท่ี 
เกี่ยวข้องกับการด าเนินงานทางวิศวกรรมศาสตร์และ
เทคโนโลยี เพื่อให้ได้ข้อมูล วิธีด าเนินการ และ
เทคโนโลยี  

(๔) ให้ค าแนะน า ปรึกษาแก่เจ้าหน้าท่ี 
ระดับรองลงมาในการปฏิบัติหน้าที่ เพื่อช่วยให้ การ
ด าเนินงานเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ  
 

๔. ด้ำนกำรบริกำร 
(๑) ให้ค าปรึกษา แนะน าเบื้องต้น เผยแพร ่

ถ่ายทอดความรู ้ทางด้านวิศวกรรมศาสตร์และ
เทคโนโลย ีการทดสอบเฉพาะทางด้านวิศวกรรม
ขั้นพื้นฐาน รวมทั้งตอบปัญหาและช้ีแจงเรื่อง
ต่างๆ เกี่ยวกับงานในหน้าท่ี เพื่อใหผู้้รับบริการ
ได้รับทราบข้อมูลความรูต้่างๆ ที่เป็นประโยชน ์

(๒) จัดเก็บข้อมูลเบื้องต้น และใหบ้ริการ
ข้อมูลทางวิชาการ เกี่ยวกับด้านวศิวกรรมศาสตร์
และเทคโนโลย ีเพื่อให้บุคลากรทั้งภายในและ
ภายนอกหน่วยงาน นักศึกษา ตลอดจน
ผู้รับบริการ ได้ทราบข้อมลูและความรู้ต่างๆ ที่
เป็นประโยชน ์

๔. ด้ำนกำรบริกำร 
(๑) ให้ค าปรึกษา แนะน า นิเทศ ฝึกอบรม 

ถ่ายทอดความรู ้ทางด้านวิศวกรรมศาสตร์และ
เทคโนโลย ีแก่ผู้ใต้บังคับบัญชา นักศึกษา ผู้รับบริการ
ทั้งภายในและภายนอกหน่วยงาน   การทดสอบเฉพาะ
ทางด้านวิศวกรรมที่มคีวามซับซ้อน รวมทั้งตอบปัญหา
และช้ีแจงเรื่องต่างๆ เกี่ยวกับงานในหน้าท่ี เพื่อให้มี
ความรู้ความเข้าใจ และสามารถด าเนินงานได้อย่าง
ถูกต้อง 

(๒)  พัฒนาข้อมูล จัดท าเอกสารวิชาการ สื่อ
เอกสารเผยแพร ่ให้บริการวิชาการด้าน
วิศวกรรมศาสตร์และเทคโนโลยีทีซ่ับซ้อน เพื่อ
ก่อให้เกิดการแลกเปลีย่นเรยีนรู ้ที่สอดคล้อง และ

๔. ด้ำนกำรบริกำร 
(๑) ให้บริการทางวิชาการ ค าปรึกษา แนะน า นิเทศ 

ฝึกอบรม ถ่ายทอดความรู ้ทางด้านวิศวกรรมศาสตร์และ
เทคโนโลยีที่ยุ่งยากซับซ้อน แก่ผู้ใต้บังคับบัญชา นักศึกษา 
ผู้รับบริการทั้งภายในและภายนอกหน่วยงาน รวมทั้งตอบ
ปัญหาและชี้แจงเรื่องต่างๆ เกี่ยวกับงานในหน้าท่ี เพื่อ
พัฒนาความรู ้เทคนิค และทักษะ ให้สามารถน าไป
ประยุกต์ใช้ ในการแก้ไขปัญหาและด าเนินงานได้อย่างมี
ประสิทธิภาพ 

(๒) ก าหนดแนวทาง รูปแบบ วิธีการเผยแพร ่
ประยุกตเ์ทคโนโลยรีะดับสากล เพือ่ให้สอดคล้องสนับสนุน
ภารกิจขององค์กร 

(๓) จัดท าฐานข้อมูลระบบสารสนเทศท่ีเกี่ยวกับงานท่ี

๔. ด้ำนกำรบริกำร 
    (๑) ให้ค าแนะน า ตอบปัญหา และฝึกอบรม
เกี่ยวกับงานวิศวกรรมศาสตร์และเทคโนโลย ีใน ความ
รับผิดชอบ ให้แก่ผู้รับบริการ หน่วยงาน เพื่อถ่ายทอด
ความรู้ความช านาญทางวิศวกรรมศาสตร์และ
เทคโนโลย ี 

(๒) ประสานงานกับหน่วยงาน หรือผูร้บับริการ  
เพื่ออ านวยความสะดวกและปฏิบตัิงาน ได้ตรงตาม
เป้าหมายของหน่วยงาน  

(๓) ให้บริการทางวิชาการตามภารกิจของ 
ภาควิชา เช่น การทดสอบวสัดุแกห่น่วยงานภายนอก 
การตรวจวดัคณุภาพ การตรวจสอบมาตรฐาน
ผลิตภณัฑ์อุตสาหกรรมตามสายงานวิชาชีพ 



๕ 
 

ระดับปฏิบัติกำร ระดับช ำนำญกำร ระดับช ำนำญกำรพิเศษ ระดับเชี่ยวชำญ 
 สนับสนุนภารกิจของหน่วยงาน 

 
รับผิดชอบ เพื่อก่อให้เกิดการแลกเปลี่ยนเรียนรู้และพัฒนา
องค์กร 
 

(๔)  ให้ค าปรึกษาและเป็นคณะท างานใน 
การแข่งขันเพื่อเสรมิทักษะวิชาชีพแก่นักศึกษา 

(๕) ให้ค าปรึกษาแก่นักศึกษาในการท า 
โครงงานในระดับปริญญาตร ี
 

 

ค. คุณสมบัติเฉพำะส ำหรับต ำแหน่ง 
ระดับปฏิบัติกำร ระดับช ำนำญกำร ระดับช ำนำญกำรพิเศษ ระดับเชี่ยวชำญ 

  มีคุณวุฒิอย่างใดอย่างหนึ่ง ดังตอ่ไปนี้ 
๑. ได้รับปริญญาตรีหรือเทียบได้ไม่ต ่า

กว่ านี้ทางด้ านวิศวกรรมศาสตร์และ
เทคโนโลยี หรือในสาขาวิชาที เกี ยวข้อง 

๒. ได้รับปริญญาโทหรือเทียบได้ไม่ต ่า
กว่ านี้ทางด้ านวิศวกรรมศาสตร์และ
เทคโนโลยี หรือในสาขาวิชาที เกี ยวข้อง 

๓. ได้รับปริญญาเอกหรือเทียบได้ไม่
ต ่ากว่านี้ทางด้านวิศวกรรมศาสตร์และ
เทคโนโลยี หรือในสาขาวิชาที เกี ยวข้อง 

๑. คุณสมบัติเฉพาะส่าหรับต่าแหน่งผู้สอนปฏิบัติการ 

ระดับปฏิบัติการ และ 

๒. เคยด่ารงต่าแหน่งประเภทเชี ยวชาญเฉพาะ ระดับ
ปฏิบัติการ มาแล้วไม่น้อยกว่า ๖ ปี ก่าหนดเวลา ๖ ปี ให้
ลดเป็น ๔ ปี ส่าหรับผู้มีคุณสมบัติเฉพาะส่าหรับต่าแหน่ง
ผู้สอนปฏิบัติการ ระดับปฏิบัติการ ข้อ ๒ 

-ก่าหนดเวลา ๖ ปี ให้ลดเป็น ๒ ปี ส่าหรับผู้มี
คุณสมบัติเฉพาะส่าหรับต่าแหน่งผู้สอนปฏิบัติการ ระดับ
ปฏิบัติการ ข้อ ๓  

หรือต่าแหน่งประเภทอื นตามหลักเกณฑ์และเงื อนไข
ที  ก.พ.อ. ก่าหนด และ 

๓. ปฏิบัติงานด้านช่วยสอนหรือสนับสนุนการสอน
ทางด้านวิศวกรรมศาสตร์และเทคโนโลยี หรืองานอื นที 
เกี ยวข้องซึ งเหมาะสมกับหน้าที ความรับผิดชอบ และ
ลักษณะงานที ปฏิบัติ มาแล้วไม่น้อยกว่า ๑ ปี 

๑. คุณสมบัติเฉพาะส่าหรับต่าแหน่งผู้สอนปฏิบัติการ 

ระดับปฏิบัติการ และ 

๒. เคยด่ารงต่าแหน่งประเภทเชี ยวชาญเฉพาะ ระดับ
ช่านาญการ มาแล้วไม่น้อยกว่า ๔ ปี หรือต่าแหน่ง 

ประเภทอื นตามหลักเกณฑ์และเงื อนไขที  ก.พ.อ. ก่าหนด 

และ 

๓. ปฏิบัติงานด้านช่วยสอนหรือสนับสนุนการสอน
ทางด้านวิศวกรรมศาสตร์และเทคโนโลยี หรืองานอื น 

ที เกี ยวข้องซึ งเหมาะสมกับหน้าที ความรับผิดชอบ และ
ลักษณะงานที ปฏิบัติ มาแล้วไม่น้อยกว่า ๑ ปี 

 

     ๑. มีคุณสมบตัิเฉพาะส าหรับต าแหน่งผู้สอน
ปฏิบัติการ ระดับปฏิบัติการ และ  
     ๒. เคยด ารงต าแหน่งประเภทเชี่ยวชาญเฉพาะ 
ระดับช านาญการพิเศษ มาแล้วไมน่้อยกว่า ๓ ปี และ 
     ๓. ปฏิบัติงานดา้นการช่วยสอนปฏิบัติการ หรือ
งานอ่ืนท่ีเกี่ยวข้องซึ่งเหมาะสมกับหน้าท่ีความ
รับผิดชอบ และลักษณะงานท่ีปฏบิัติมาแล้วไม่น้อย
กว่า ๑ ปี  

 

 

 

 



๖ 
 

ง. ควำมรู้ควำมสำมำรถ ทักษะ และสมรรถนะที่จ ำเป็นส ำหรับต ำแหน่ง 

ระดับปฏิบัติกำร ระดับช ำนำญกำร ระดับช ำนำญกำรพิเศษ ระดับเชี่ยวชำญ 
   ความรู้ความสามารถ ทักษะ และ
สมรรถนะที่จ าเป็นส าหรับต าแหนง่ให้
เป็นไปตามที่สภาสถาบันอดุมศึกษา
ก าหนด 

    ความรู้ความสามารถ ทักษะ และ
สมรรถนะที่จ าเป็นส าหรับต าแหน่งให้
เป็นไปตามที่ สภาสถาบันอุดมศึกษา
ก าหนด 

   ความรู้ ความสามารถ ทักษะ และ
สมรรถนะที่จ าเป็นส าหรับต าแหน่งให้
เป็นไปตามที่ สภาสถาบันอุดมศึกษา
ก าหนด 

   ความรู้ความสามารถ ทักษะ และสมรรถนะที่จ าเป็นส าหรับต าแหน่งให้เป็นไปตามที่
สภาสถาบันอุดมศึกษาก าหนด 
 
ควำมรู้ควำมสำมำรถที่ต้องกำร 

๑. มีความรู้ความสามารถในงานการช่วยสอน 

ปฏิบัติการ การวิจัย บริการทางวิชาการ และท านุบ ารุงศิลปวัฒนธรรม อย่างเหมาะสม
แก่การปฏิบัติงานในหน้าท่ี 

๒. มีความรู้ความเข้าใจในกฎหมาย กฎ ระเบียบ และ 

ข้อบังคับอื่นที่ใช้ในการปฏิบัติงานในหน้าท่ี 

๓. มีความรู้ความสามารถในการใช้ภาษาและ 

คอมพิวเตอร์อย่างเหมาะสมแก่การปฏิบัติงานในหน้าท่ี 

๔. มีความสามารถในการศึกษาและจัดการข้อมูล  
วิเคราะห์ปัญหาและสรุปเหตุผล 

๕. มีความรู้ความเข้าใจในวิสัยทัศน์  พันธกิจและ 

แผนงานด้านต่างๆของหน่วยงานท่ีสังกัด 

๖. มีความสามารถในการจัดท าแผนงาน ควบคุม  
ตรวจสอบ ให้ค าปรึกษา แนะน า และเสนอแนะวิธีการแก้ไขปรับปรุงการปฏิบัติงานที่อยู่
ในความรับผิดชอบ 

๗. มีความสามารถในการริเริ่ม ปรับปรุงนโยบายและ 

แผนงาน หรือมีความช านาญงานในหน้าท่ีและมีประสบการณ์สูง 

๘. มีความสามารถในการบริหารและจัดระบบงานสูง 

   ๙. มีความรู้ความเข้าใจถึงระบบและเกณฑ์การประกันคุณภาพการศึกษาที่เกี่ยวข้อง
กับการวิจัย บริการทางวิชาการ และท านุบ ารุงศิลปวัฒนธรรม 

 

 

 



๗ 
 

ระดับเชี่ยวชำญพิเศษ 

หน้ำท่ีควำมรับผิชอบหลัก ลักษณะงำนที่ปฏิบัต ิ คุณสมบัติเฉพำะส ำหรับต ำแหน่ง ควำมรู้ควำมสำมำรถ ทักษะ และ
สมรรถนะทีจ่ ำเป็นส ำหรับต ำแหน่ง 

      ปฏิบัติงานในฐานะผู้ปฏิบัติงานที มี
ค ว า ม เ ชี ย ว ช า ญ พิ เ ศ ษ ใ น ง า น ด้ า น
ปฏิบัติการทางวิศวกรรมศาสตร์และ
เทคโนโลยี โดยใช้ความรู้ ความสามารถ 

ความช่านาญงาน ทักษะและประสบการณ์
สูงมาก ปฏิบัติงานในเชิงพัฒนาระบบหรือ
มาตรฐานของงาน หรือการพัฒนาทฤษฎี 
หลักการ ความรู้ ใหม่ซึ งต้องมีการวิจัย
เกี ยวกับงานเฉพาะด้านหรือเฉพาะทาง
และน่ามาประยุกต์ใช้ในทางปฏิบัติโดย
ต้องประยุกต์แนวคิดทฤษฎีแนวความคิด
ใหม่ เกี ยวกับเนื้อหาของงานเพื อแก้ ไข
ปัญหาในงานที มีความยุ่งยากซับซ้อนและ
มีขอบเขตกว้างขวางมาก หรือถ่ายทอด
ความรู้เกี ยวกับงานตลอดจนให้ค่าปรึกษา
แนะน่าหรือปรับปรุง ผสมผสานเทคนิค
ระดับสูงระหว่างสาขาที เกี ยวข้องและ
ปฏิบัติหน้าที อื นตามที ได้รับมอบหมาย 

๑. ด้านการปฏิบัติการ 

(๑) ปฏิบัติงานในฐานะผู้เ ช่ียวชาญด้านปฏิบัติการทางวิศวกรรมศาสตร์และ
เทคโนโลยี พัฒนาและประยุกต์ใช้ความรู้ ประสบการณ์ วิธีการเทคนิคเกี่ยวกับการช่วย
สอนและการวัดผลประเมินผลการสอนปฏิบัติการทางวิศวกรรมศาสตร์เพื่อให้
กระบวนการจัดการเรียนการสอนในวิชาปฏิบัติการมีประสิทธิภาพ 

(๒) ส่งเสริม ก ากับ ควบคุมดูแลและตรวจสอบโครงการวิจัยด้านการปฏิบัติการ
วิศวกรรมศาสตร์เพื่อให้เป็นไปตามมาตรฐานสากล เพื่อบรรลุภารกิจ เป้าหมายตาม
นโยบายในภาพรวมของหน่วยงาน  

(๓) เป็นผู้คิดริเริ มและวางแผนการวิจัยและเผยแพร่ผลงานที ก่อให้เกิดความรู้ใหม่
หรือเทคนิควิธีการใหม่ที เป็นประโยชน์ต่องานสอนปฏิบัติการทางวิศวกรรมศาสตร์และ
เทคโนโลยีอย่างมาก วางหลักเกณฑ์วิธีการและระเบียบปฏิบัติงานสอนปฏิบัติการทาง
วิศวกรรมศาสตร์และเทคโนโลยี   

(๔) พัฒนาระบบหรือมาตรฐานของงาน หรือการพัฒนาทฤษฎี หลักการ ความรู้
ใหม่ซึ งต้องมีการวิจัยเกี ยวกับงานเฉพาะด้านหรือเฉพาะทางและน่ามาประยุกต์ใช้ในทาง
ปฏิบัติโดยต้องประยุกต์แนวคิดทฤษฎีแนวความคิดใหม่เกี ยวกับเนื้อหาของการสอน
ปฏิบัติการทางวิศวกรรมศาสตร์และเทคโนโลยี 

(๕) ในฐานะหัวหน้างาน นอกจากอาจปฏิบัติงานตามข้อ (๑) - (๔) ดังกล่าวข้างต้น
แล้ว ต้องท่าหน้าที ก่าหนดนโยบายการปฏิบัติงาน ติดต่อประสานงาน วางแผน 

มอบหมาย ส่งเสริม ก่ากับ ควบคุม ดูแล และตรวจสอบ ให้ค่าปรึกษา แนะน่า ปรับปรุง
แก้ไข ติดตามประเมินผล และแก้ไขปัญหาข้อขัดข้องในการปฏิบัติงานในหน่วยงานที 
รับผิดชอบ เพื อให้การปฏิบัติงานบรรลุเป้าหมายและผลสัมฤทธ์ิที ก่าหนด 

 

๑. คุณสมบัติเฉพาะส่าหรับต่าแหน่งผู้สอน
ปฏิบัติการ ระดับปฏิบัติการ และ 

๒. เคยด่ารงต่าแหน่งประเภทเชี ยวชาญ
เฉพาะ ระดับเชี ยวชาญ มาแล้วไม่น้อยกว่า ๒ 

ปี หรือต่าแหน่งประเภทอื นตามหลักเกณฑ์
และเงื อนไขที  ก.พ.อ. ก่าหนด และ 

๓. ปฏิบัติงานด้านช่วยสอนหรือสนับสนุน
การสอนทางด้านวิศวกรรมศาสตร์และ
เทคโนโลยี  หรืองานอื นที เกี ยวข้องซึ ง
เหมาะสมกับหน้าที ความรับผิดชอบ  และ
ลักษณะงานที ปฏิบัติ มาแล้วไม่น้อยกว่า ๑ ปี 

 

ความรู้ความสามารถ ทักษะ และ
สมรรถนะที จ่าเป็นส่าหรับต่าแหน่งให้
เป็นไปตามที สภาสถาบันอุดมศึกษา
ก่าหนด 

 

 

 

 



๘ 
 

ระดับเชี่ยวชำญพิเศษ (ต่อ) 

หน้ำท่ีควำมรับผิชอบหลัก ลักษณะงำนที่ปฏิบัต ิ คุณสมบัติเฉพำะส ำหรับ
ต ำแหน่ง 

ควำมรู้ควำมสำมำรถ ทักษะ และ
สมรรถนะทีจ่ ำเป็นส ำหรับต ำแหน่ง 

   ๒. ด้ำนกำรวำงแผน 
  ร่วมก่าหนดนโยบาย แผนงานหรือโครงการของหน่วยงานที สังกัด วางแผนหรือร่วมวางแผนการ

ท่างานตามนโยบาย แผนงาน หรือโครงการของหน่วยงาน แก้ไขปัญหาในการปฏิบัติงาน เพื อให้บรรลุตาม
เป้าหมายและผลสัมฤทธ์ิที ก่าหนด 

 
 ๓. ด้ำนกำรประสำนงำน 

(๑) ประสานการท่างานภายในสถาบันอุดมศึกษา หรือองค์กรอื น โดยมีบทบาทในการเจรจา โน้มน้าว 

เพื อให้เกิดความร่วมมือและผลสัมฤทธ์ิตามที ก่าหนดไว้ 
(๒) ให้ข้อคิดเห็น และค่าแนะน่า แก่หน่วยงานภายในสถาบันอุดมศึกษา รวมทั้งที ประชุมทั้งในและ

ต่างประเทศ เพื อเป็นประโยชน์และเกิดความร่วมมือในการด่าเนินงานร่วมกัน 

 
๔. ด้ำนกำรบริกำร 

(๑) ให้บริการทางวิชาการ ค่าปรึกษา แนะน่า นิเทศ ฝึกอบรม ถ่ายทอดความรู้ ทางด้านการสอน
ปฏิบัติการวิศวกรรมศาสตร์และเทคโนโลยีที ยุ่งยากซับซ้อน แก่ผู้ใต้บังคับบัญชา นักศึกษา ผู้รับบริการทั้ง
ภายในและภายนอกหน่วยงาน รวมทั้งตอบปัญหาและช้ีแจงเรื องต่างๆ เกี ยวกับงานในหน้าที  เพื อพัฒนา
ความรู้ เทคนิค และทักษะ ให้สามารถน่าไปประยุกต์ใช้ ในการแก้ไขปัญหาและด่าเนินงานได้อย่างมี
ประสิทธิภาพ 

(๒) ก่าหนดแนวทาง รูปแบบ วิธีการเผยแพร่ ประยุกต์เทคโนโลยีระดับสากล เพื อให้สอดคล้อง
สนับสนุนภารกิจขององค์กร 

(๓) จัดท่าฐานข้อมูลระบบสารสนเทศที เกี ยวกับงานที รับผิดชอบ เพื อก่อให้เกิดการแลกเปลี ยนเรียนรู้
และพัฒนาองค์กร 

 

  

 

 


