มาตรฐานกาหนดตาแหน่งพนักงานมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
ชื่อตาแหน่งในสายงานและระดับตาแหน่ง :
- วิศวกรการเกษตร
ระดับเชี่ยวชาญพิเศษ
ชื่อสายงาน : วิศวกรรมการเกษตร
- วิศวกรการเกษตร
ระดับเชี่ยวชาญ
- วิศวกรการเกษตร
ระดับชานาญการพิเศษ
ชื่อตาแหน่ง : วิศวกรการเกษตร
- วิศวกรการเกษตร
ระดับชานาญการ
- วิศวกรการเกษตร
ระดับปฏิบัติการ
ลักษณะงานโดยทั่วไป : สายงานนีค้ ลุมถึงตาแหน่งต่างๆ ที่ปฏิบัติงานวิศวกรรมการเกษตร โดยมีลักษณะงานที่ปฏิบัติ ดังต่อไปนี้
1. การวางแผน ตรวจสอบ วางโครงการ ควบคุม ค้นคว้า วิเคราะห์ วิจยั ทดลอง พัฒนา
3. ระบบการใช้ไฟฟ้าในฟาร์มและชนบท
ออกแบบ ดัดแปลง ประดิษฐ์เครื่องมือเครื่องจักรที่ใช้ในการเกษตร
4. ให้คาปรึกษา แนะนา ให้บริการวิชาการ ช่วยสอน หรือฝึกอบรม
2. การใช้และการอนุรักษ์ทรัพยากรน้าและดิน เทคโนโลยีหลังการเก็บเกี่ยว
5. ถ่ายทอดเทคโนโลยีในสาขาวิชาวิศวกรรมการเกษตร และปฏิบัติหน้าที่อื่นที่เกี่ยวข้อง
ประเภทตาแหน่ง : กลุ่มวิชาชีพ

ระดับปฏิบัติการ

ระดับชานาญการ

หน้าที่ความรับผิดชอบหลัก
- ปฏิบัติงานในฐานะผู้ปฏิบัติงานระดับ
ต้นที่ต้องใช้ความรู้ความสามารถทาง
วิชาการในการทางาน
- ปฏิบัติงานเกี่ยวกับด้านวิศวกรรม
การเกษตรภายใต้การกากับ แนะนา
ตรวจสอบ และ
- ปฏิบัติงานอื่นตามที่ได้รับมอบหมาย

หน้าที่ความรับผิดชอบหลัก
- ปฏิบัติงานในฐานะผู้ปฏิบัติงานที่มี
ประสบการณ์ โดยใช้ความรู้ ความสามารถ
ความชานาญงาน ทักษะ และประสบการณ์
สูงในงานด้านวิศวกรรมการเกษตร
- ปฏิบัติงานที่ต้องทาการศึกษา ค้นคว้า
วิเคราะห์ สังเคราะห์ หรือวิจัย เพื่อการ
ปฏิบัติงานหรือพัฒนางานหรือแก้ไขปัญหา
ในงานที่มีความยุ่งยากและมีขอบเขต
กว้างขวาง และปฏิบัติงานอื่นตามที่ได้รับ
มอบหมาย หรือ

หน้าที่ความรับผิดชอบตามระดับตาแหน่ง
ระดับชานาญการพิเศษ
หน้าที่ความรับผิดชอบหลัก
- ปฏิบัติงานในฐานะผู้ปฏิบัติงานที่มี
ประสบการณ์ โดยใช้ความรู้ความสามารถ
ความชานาญงาน ทักษะ และ
ประสบการณ์สูงมากในงานด้าน
วิศวกรรมการเกษตร
- ปฏิบัติงานที่ต้องทาการศึกษา ค้นคว้า
วิเคราะห์ สังเคราะห์ หรือวิจัย เพื่อการ
ปฏิบัติงานหรือพัฒนางาน ต้องตัดสินใจ
หรือแก้ไขปัญหาในงานที่ยุ่งยากมากและ
มีขอบเขตกว้างขวาง และปฏิบัติงานอื่น
ตามที่ได้รับมอบหมาย หรือ
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ระดับเชี่ยวชาญพิเศษ

หน้าที่ความรับผิดชอบหลัก
หน้าที่ความรับผิดชอบหลัก
- ปฏิบัติงานในฐานะผู้ปฏิบัติงานที่มีความ - ปฏิบัติงานในฐานะผู้ปฏิบัติงานที่มี
เชี่ยวชาญในงานด้านวิศวกรรมการเกษตร
ความเชีย่ วชาญพิเศษในงานด้าน
โดยใช้ความรู้ความสามารถ ความเชี่ยวชาญ
วิศวกรรมการเกษตร โดยใช้ความรู้
และประสบการณ์สูง
ความสามารถ ความเชี่ยวชาญ และ
- ปฏิบัติงานเชิงพัฒนาระบบหรือมาตรฐาน
ประสบการณ์สูงมาก
ของงาน หรืองานพัฒนาทฤษฎี หลักการ - ปฏิบัติงานเชิงพัฒนาระบบหรือ
ความรู้ใหม่
มาตรฐานของงานหรืองานพัฒนา
- ปฏิบัติงานวิจัยด้านวิศวกรรมการเกษตร
ทฤษฎี หลักการ ความรู้ใหม่ ซึ่งต้อง
และนามาประยุกต์ใช้ในทางปฏิบัติ เพื่อให้
มีการวิจัยเกีย่ วกับงานเฉพาะด้านหรือ
การดาเนินงานตามแผนงานโครงการ
เฉพาะทาง และนามาประยุกต์ใช้
สาเร็จตามเป้าหมายและวัตถุประสงค์
ในทางปฏิบัติ โดยต้องประยุกต์ทฤษฏี
แนวความคิดใหม่เกี่ยวกับเนื้อหาของ

ระดับปฏิบัติการ

ระดับชานาญการ

หน้าที่ความรับผิดชอบตามระดับตาแหน่ง
ระดับชานาญการพิเศษ

- ปฏิบัติงานในฐานะหัวหน้างาน มีหน้าที่และ - ปฏิบัติงานในฐานะหัวหน้างาน มีหน้าที่
ความรับผิดชอบในการควบคุมการปฏิบัติงาน และความรับผิดชอบในการควบคุมการ
ด้านวิศวกรรมการเกษตร ที่มีขอบเขตเนื้อหา
ปฏิบัติงานทีม่ ีขอบเขตเนื้อหาของงาน
ของงานหลากหลาย และมีขั้นตอนการ
หลากหลาย และมีขั้นตอนการทางานที่
ทางานที่ยุ่งยากซับซ้อนค่อนข้างมาก โดยต้อง
ยุ่งยากซับซ้อนมาก โดยใช้ความรู้
กาหนดแนวทาง การทางานที่เหมาะสมกับ
ความสามารถ ประสบการณ์ และความ
สถานการณ์ ตลอดจนกากับ ตรวจสอบ
ชานาญงานสูงมากในงานด้านวิศวกรรม
ผู้ปฏิบัติงานเพื่อให้งานที่รับผิดชอบ สาเร็จ
การเกษตร
ตามวัตถุประสงค์ และ
- ปฏิบัติงานที่ต้องตัดสินใจหรือแก้ไข
- ปฏิบัติหน้าที่อื่นตามที่ได้รับมอบหมาย
ปัญหาในงานที่ยุ่งยากซับซ้อนมาก
ตลอดจนกากับและตรวจสอบการ
ปฏิบัติงานของผู้ปฏิบัติงาน เพื่อให้งานที่
รับผิดชอบสาเร็จตามวัตถุประสงค์ และ
- ปฏิบัติหน้าที่อื่นตามที่ได้รับมอบหมาย

ระดับเชี่ยวชาญ

ระดับเชี่ยวชาญพิเศษ

ตลอดจนเสนอแนะและประเมินผล
งาน เพื่อแก้ไขปัญหาในงานที่มีความ
แผนงาน โครงการ และแก้ไขปัญหาในงาน ยุ่งยากมากและมีขอบเขตกว้างขวาง
ที่มีความยุ่งยากและมีขอบเขตกว้างขวางมาก
มากหรือถ่ายทอดความรู้เกี่ยวกับงาน
หรือ ถ่ายทอดความรู้เกีย่ วกับงาน ตลอดจน
ตลอดจนให้คาปรึกษา แนะนา หรือ
ให้คาปรึกษาแนะนา หรือปรับปรุง
ปรับปรุงผสมผสานเทคนิคระดับสูง
ผสมผสานเทคนิคระดับสูงระหว่างสาขาที่
ระหว่างสาขาที่เกี่ยวข้อง และ
เกี่ยวข้องและปฏิบัติหน้าที่อื่นตามที่ได้รับ - ปฏิบัติหน้าที่อื่นตามที่ได้รับมอบหมาย
มอบหมาย หรือ
- ปฏิบัติงานในฐานะหัวหน้าหน่วยงานมี
หน้าที่และความรับผิดชอบในการควบคุม
กากับหน่วยงานด้านวิศวกรรมการเกษตร
ที่มีขอบเขตเนื้อหาของงานหลากหลาย
และมีขั้นตอนการทางานที่ยุ่งยากซับซ้อน
มากเป็นพิเศษ ตลอดจนกากับ ตรวจสอบ
ผู้ปฏิบัติงานเพื่อให้งานที่รับผิดชอบสาเร็จ
ตามวัตถุประสงค์ และ
- ปฏิบัติหน้าที่อื่นตามที่ได้รับมอบหมาย
ด้านปฏิบัติการ
ด้านปฏิบัติการ
ด้านปฏิบัติการ
ด้านปฏิบัติการ
ด้านปฏิบัติการ
1. ศึกษา หรือ ช่วยศึกษา ค้นคว้า
1. ควบคุมการออกแบบ เขียนแบบ คานวณ
๑. ปฏิบัติการด้านวิศวกรรมการเกษตร
๑. ปฏิบัติหน้าที่ในฐานะผู้เชี่ยวชาญด้าน
1. ปฏิบัติหน้าที่ในฐานะผู้เชี่ยวชาญพิเศษ
วิเคราะห์ วิจัย พัฒนาทางวิศวกรรม
ราคา ดัดแปลง สร้างและทดสอบ เครื่องมือ
ขั้นสูงที่ยุ่งยากซับซ้อน ตามมาตรฐาน
วิศวกรรมการเกษตร วางระบบการ
ด้านวิศวกรรมการเกษตร พัฒนาและ
การเกษตร วางโครงการ ควบคุม
เครื่องจักรและเครื่องทุ่นแรงชนิดต่างๆ
วิชาชีพ ส่งเสริมและพัฒนาประสิทธิภาพ
ส่งเสริมเทคโนโลยีวิศวกรรมการเกษตร
ประยุกต์ใช้ความรู้ ประสบการณ์
หรือช่วยควบคุมงานด้านวิศวกรรม
ที่ใช้ในการเกษตรที่ไม่ซับซ้อนมากวางโครง
การทางานของเครื่องมือ เครื่องจักรกล
พัฒนาและประยุกต์ให้ความรู้ วิธีการ
วิธีการ เทคนิคต่างๆ เสนอแนะ
การเกษตร ติดตามและพัฒนา
การและควบคุมงานทางด้านวิศวกรรม
การเกษตร และเทคโนโลยี ด้านวิศวกรรม
เทคนิคต่างๆ เพื่อพัฒนางานวิศวกรรม
รูปแบบและเทคนิคเกี่ยวกับงาน
เทคโนโลยีในสาขาวิชาการเกษตร
การเกษตร ติดตั้ง ซ่อมแซม บารุงรักษา
การเกษตร ทั้งก่อนและหลังเก็บเกี่ยว
เกษตร ให้เกิดประสิทธิภาพและ
วิศวกรรมการเกษตร ที่เหมาะสมและ
เพื่อนามาปรับปรุง พัฒนาแนวทาง
เครื่องจักรกลการเกษตรการใช้และอนุรักษ์
ควบคุม ตรวจสอบการปฏิบัติงาน
ประโยชน์สูงสุด
สอดคล้องกับการพัฒนาประเทศ เพื่อ
การปฏิบัติงานและการส่งเสริม
ทรัพยากรน้าและดินเทคโนโลยีหลังการ
วิศวกรรมการเกษตร เพื่อให้เป็นไปตาม
พัฒนางานวิชาการ พัฒนาระบบและ
เทคโนโลยีวิศวกรรมการเกษตร
เก็บเกี่ยว ตลอดจนระบบการใช้ไฟฟ้าใน
มาตรฐานที่กาหนด
มาตรฐานในการปฏิบัติงาน
ฟาร์มและชนบทเพื่อให้สามารถปฏิบัติงาน
ได้อย่างมีประสิทธิภาพและเกิดประโยชน์
สูงสุด
หน้า 2

ระดับปฏิบัติการ

ระดับชานาญการ

2. สารวจความต้องการทางด้าน
2. ติดตามและพัฒนาเทคโนโลยีในสาขา
เครื่องมือเครื่องใช้ของเกษตรกร
วิชาวิศวกรรมเกษตร เพื่อปรับปรุง พัฒนา
ออกแบบ เขียนแบบ คานวณราคา
เพิม่ ประสิทธิภาพการทางานของเครื่องมือ
สร้าง และทดสอบประสิทธิภาพ
เครือ่ งจักรกลการเกษตรและเทคโนโลยี
ของเครื่องมือเครื่องจักรและเครื่อง
ด้านวิศวกรรมเกษตรทั้งก่อนเก็บเกี่ยวและ
ทุ่นแรงชนิดต่างๆ ที่ใช้ในการเกษตร
หลังเก็บเกี่ยว
ช่วยดัดแปลงเครื่องมือ เครื่องจักร
และเครื่องทุ่นแรงชนิดต่างๆ ที่ใช้ใน
การเกษตร เช่น เครื่องกะเทาะ
เปลือกเมล็ด ธัญพืช เครื่องสีข้าว
ขนาดครอบครัว เป็นต้น อานวยการ
ติดตั้ง ซ่อมแซม บารุงรักษาเครื่อง
จักรกลการเกษตร การใช้และ
อนุรักษ์ ทรัพยากรน้าและดินเทคโนโลยี
หลังการเก็บเกี่ยว ตลอดจนระบบ
การใช้ไฟฟ้าในฟาร์มและชนบท
เพื่อให้สามารถใช้งานได้อย่าง
เหมาะสม มีประสิทธิภาพ
3. ให้บริการวิชาการด้านต่างๆ ช่วยสอน 3. วางแผน ศึกษา ค้นคว้า ทดลอง วิเคราะห์
ให้คาปรึกษา แนะนา ในการปฏิบัติ
สังเคราะห์ หรือวิจัยด้านวิศวกรรมเกษตร
งานแก่เจ้าหน้าที่ระดับรองลงมาและ
จัดทาเอกสารวิชาการ คู่มือเกี่ยวกับงานใน
แก่นิสิตที่มาฝึกปฏิบัติงานตลอดจน
ความรับผิดชอบ และ เผยแพร่ผลงานด้าน
ถ่ายทอดเทคโนโลยีในสาขาวิศวกรรม
วิศวกรรมการเกษตร เพือ่ หาวิธีการในการ
เกษตร ตอบปัญหาและชี้แจงเรื่อง
แก้ไขปัญหาเกี่ยวกับงานวิศวกรรมการ
ต่างๆ เกี่ยวกับงานในหน้าที่ เพื่อให้
เกษตร หรือเพื่อพัฒนาแนวทางวิธีการและ
สามารถปฏิบัติงานได้อย่างถูกต้อง
มาตรฐานการปฏิบัติงานให้มปี ระสิทธิภาพ
มีประสิทธิภาพและปฏิบัติหน้าที่อื่น
ยิ่งขึ้น
ที่เกี่ยวข้อง

หน้าที่ความรับผิดชอบตามระดับตาแหน่ง
ระดับชานาญการพิเศษ

ระดับเชี่ยวชาญ

ระดับเชี่ยวชาญพิเศษ

2. ศึก ษา ค้นคว้า ทดลอง วิเคราะห์
2. เป็นผู้คิดริเริ่มการดาเนินการวิจัยต่างๆ
2. ส่งเสริม กากับ ควบคุม ดูแลและ
สังเคราะห์ หรือวิจัย ที่ยุ่งยากซับซ้อน
และเผยแพร่ผลงานที่ก่อให้เกิดความรู้
ตรวจสอบ โครงการวิจัยด้านวิศวกรรม
พัฒนาเอกสารวิชาการ คู่มือเกี่ยวกับงาน
ใหม่หรือเทคนิควิธีการใหม่ที่เป็นประโยชน์
การเกษตร ให้เป็นไปตามมาตรฐาน
ในความรับผิดชอบ และเผยแพร่ผลงาน
ต่องานวิศวกรรมการเกษตร หรือกาหนด
สากล เพื่อบรรลุภารกิจ เป้าหมาย
ทางด้านวิศวกรรมการเกษตร เพื่อก่อให้
ทิศทางของการศึกษาวิจัยให้สอดคล้อง
ตามนโยบายในภาพรวมของหน่วยงาน
เกิดการพัฒนาวิชาการ เทคนิควิธีการ
กับมาตรฐาน เพื่อพัฒนางานวิศวกรรม
ให้ข้อเสนอแนะในการกาหนดลักษณะ
การเกษตร หรือเพื่อเสนอความเห็น
และมาตรฐานในการการปฏิบัติงาน
เกี่ยวกับปัญหาและหาวิธีการแก้ไขปัญหา
วิศวกรรมการเกษตร กาหนดแนวทาง
ที่มีความยุ่งยากและมีขอบเขตกว้างขวาง
พัฒนาระบบและมาตรฐานของงานให้มี
มากทางด้านวิศวกรรมการเกษตร
คุณภาพและประสิทธิภาพยิ่งขึ้น หรือ
ติดตามความก้าวหน้าทางวิชาการด้าน
เพื่อหาวิธีการในการแก้ไขปัญหาเกี่ยวกับ
วิศวกรรมการเกษตร และด้านที่เกี่ยวข้อง
งานด้านวิศวกรรมการเกษตร เป็นที่
เพื่อนามาประยุกต์ใช้ให้เหมาะสมกับ
ปรึกษาในโครงการวิจัยทางด้านวิศวกรรม
ลักษณะงานของหน่วยงาน เป็นที่ปรึกษา
การเกษตร เพื่อให้คาแนะนาและข้อเสนอ
ในโครงการ วิจัยทางด้านวิศวกรรม
แนะในการดาเนินการ
การเกษตร เพื่อให้คาแนะนาและข้อเสนอ
แนะในการดาเนินการ
3. ให้บริการวิชาการด้านต่างๆ เช่น ช่วยสอน
ฝึกอบรม และเผยแพร่ความรู้ความ
เข้าใจเกี่ยวกับหลักการและวิธีการของ
งานในด้านวิศวกรรมการเกษตร ให้คา
ปรึกษา แนะนา ตอบปัญหาและชี้แจง
เรื่องต่างๆ เกี่ยวกับงานในหน้าที่ เพื่อให้
สามารถปฏิบัติงานได้อย่างถูกต้อง
มีประสิทธิภาพเข้าร่วมประชุมคณะ
กรรมการต่างๆ ตามที่ได้รับแต่งตั้ง
เพื่อให้ข้อมูลทางวิชาการประกอบการ
พิจารณาและตัดสินใจ และปฏิบัติหน้าที่
อื่นที่เกี่ยวข้อง
หน้า 3

3. ให้บริการวิชาการด้านต่างๆ เช่น ช่วยสอน 3. เป็นผู้คิดริเริ่มและวางแผนดาเนินการ
ฝึกอบรม และเผยแพร่ความรู้ทางด้าน
วิจัยต่างๆ และเผยแพร่ผลงานที่ก่อ
วิศวกรรมการเกษตร เป็นผู้ทรงคุณวุฒิใน
ให้เกิดความรู้ใหม่ หรือเทคนิควิธีการ
ด้านวิศวกรรมการเกษตร ให้กับหน่วยงาน
ใหม่ที่เป็นประโยชน์ต่องานวิศวกรรม
ต่างๆ ให้คาปรึกษาแนะนา ตอบปัญหา
การเกษตร เป็นอย่างมาก วางหลัก
และชี้แจงเรื่องต่างๆ เกี่ยวกับงานในหน้าที่
เกณฑ์ในการวิเคราะห์ วิจัย ประเมินผล
และให้คาแนะนาเกี่ยวกับนโยบายแผนงาน
รวมทั้งกาหนดวิธีการและระเบียบ
หรือโครงการของสถาบันอุดมศึกษา หรือ
ปฏิบัติทางด้านวิศวกรรมการเกษตร
นโยบายแผนงาน และโครงการทาง
ศึกษา วิเคราะห์ สังเคราะห์ และวิจัย
เศรษฐกิจ สังคมการเมือง การบริหาร
เพื่อพัฒนาระบบหรือมาตรฐานในการ
หรือความมั่นคง เพื่อให้การดาเนินงาน
ปฏิบัติงานวิศวกรรมการเกษตร หรือ
เกิดผลสัมฤทธิ์สูงสุดและบรรลุภารกิจที่
เพื่อเสนอความเห็นเกี่ยวกับปัญหาต่างๆ

ระดับปฏิบัติการ

ระดับชานาญการ

หน้าที่ความรับผิดชอบตามระดับตาแหน่ง
ระดับชานาญการพิเศษ

ระดับเชี่ยวชาญ
กาหนดไว้ เข้าร่วมประชุมคณะกรรมการ
ต่างๆ ตามที่ได้รับแต่งตั้งเป็นผู้แทนของ
กลุ่มสถาบันอุดมศึกษาหรือของรัฐบาลใน
การเข้าร่วมประชุมหรือเจรจาปัญหาต่างๆ
เกี่ยวกับงานวิศวกรรมการเกษตร ทั้งในและ
ต่างประเทศ เพื่อให้ข้อมูลทางวิชาการ
ประกอบการพิจารณาและตัดสินใจและ
ปฏิบัติหน้าที่อื่นที่เกี่ยวข้อง

4. ให้บริการวิชาการด้านต่างๆ เช่น ช่วยสอน 4. ในฐานะหัวหน้างาน นอกจากอาจปฏิบัติ
ฝึกอบรม เผยแพร่ความรู้ ความเข้าใจ
งานตามข้อ (1)-(3) ดังกล่าวข้างต้นแล้ว
เกี่ยวกับหลักการและวิธีการของงาน
ต้องทาหน้าที่กาหนดนโยบายการ
วิศวกรรมการเกษตร ให้คาปรึกษา แนะนา
ปฏิบัติงาน ติดต่อประสานงาน วางแผน
ตอบปัญหาและชี้แจงเรื่องต่างๆ เกี่ยวกับ
มอบหมาย ส่งเสริม กากับ ควบคุม ดูแล
งานในหน้าที่ เพื่อให้สามารถปฏิบัติงานได้
และตรวจสอบ ให้คาปรึกษา แนะนา
อย่างถูกต้อง มีประสิทธิภาพเข้าร่วม
ปรับปรุงแก้ไข ติดตามประเมินผล และ
ประชุมคณะกรรมการต่างๆ ที่ได้รับ
แก้ไขปัญหาขัดข้องในการปฏิบัติงานใน
แต่งตั้ง เพื่อให้ข้อมูลทางวิชาการ
หน่วยงานที่รับผิดชอบ เพือ่ ให้การ
ประกอบการพิจารณาและตัดสินใจและ
ปฏิบัติงานบรรลุตามเป้าหมายและ
ปฏิบัติหน้าที่อื่นที่เกี่ยวข้อง
ผลสัมฤทธิ์ที่กาหนด

หน้า 4

ระดับเชี่ยวชาญพิเศษ

และแนวทางการแก้ไขปัญหาที่มี
ลักษณะพิเศษเฉพาะด้านที่มีความ
ยุ่งยากซับซ้อนมาก และมีขอบเขต
กว้างขวางมาก ติดตามความก้าวหน้า
ทางวิชาการด้านวิศวกรรมการเกษตร
และด้านที่เกี่ยวข้อง เพื่อนามาประยุกต์
ใช้ให้เหมาะสมกับลักษณะงานของ
หน่วยงานเป็นที่ปรึกษาในโครงการ
วิจัยที่สาคัญทางด้านวิศวกรรมการเกษตร
เพื่อให้คาแนะนาและข้อเสนอแนะใน
การดาเนินการ
4. ในฐานะหัวหน้าหน่วยงาน นอกจากอาจ 4. ให้บริการวิชาการด้านต่างๆ เช่น ช่วย
ปฏิบัติงานตามข้อ (๑)-(3) ดังกล่าว
สอน ฝึกอบรม และเผยแพร่ความรู้
ข้างต้นแล้ว ต้องทาหน้าที่กาหนด
ทางด้านวิศวกรรมการเกษตรในระดับ
นโยบายการปฏิบัติงาน ติดต่อ
ชาติหรือนานาชาติ ประเมินและ
ประสานงาน วางแผน มอบหมาย
วิเคราะห์สถานการณ์เพื่อให้คาปรึกษา
ส่งเสริม กากับ ควบคุม ดูแลและ
และให้ข้อเสนอแนะ เป็นผู้ทรงคุณวุฒิ
ตรวจสอบ ให้คาปรึกษาแนะนาปรับปรุง
ในด้านวิศวกรรมการเกษตร ให้กับ
แก้ไข ติดตามประเมินผลและแก้ไขปัญหา
หน่วยงานต่างๆ ตอบปัญหาและชี้แจง
ข้อขัดข้องในการปฏิบัติงานในหน่วยงาน
เรื่องต่างๆ ทางด้านวิศวกรรมการ
ที่รับผิดชอบเพื่อให้การปฏิบัติงานบรรลุ
เกษตร แก่หน่วยงานที่สังกัดและ
ตามเป้าหมายและผลสัมฤทธิ์ที่กาหนด
หน่วยงานอื่นที่เกี่ยวข้อง ตอบปัญหา
และชี้แจงเรื่องต่างๆ ทางด้าน
วิศวกรรมการเกษตรแก่หน่วยงานที่
สังกัดและหน่วยงานอื่นที่เกี่ยวข้อง
เพื่อถ่ายทอดความรู้ ความเชี่ยวชาญ
และพัฒนาบุคลากรทางด้านวิศวกรรม
การเกษตร เข้าร่วมประชุมคณะกรรมการ
ต่างๆ ตามที่ได้รับแต่งตั้งเป็นผู้แทนของ
กลุ่มสถาบันอุดมศึกษา

ระดับปฏิบัติการ

ระดับชานาญการ

หน้าที่ความรับผิดชอบตามระดับตาแหน่ง
ระดับชานาญการพิเศษ

ระดับเชี่ยวชาญ

ระดับเชี่ยวชาญพิเศษ
หรือของรัฐบาลในการเข้าร่วมประชุม
หรือเจรจาปัญหาต่างๆ เกี่ยวกับงาน
วิศวกรรมการเกษตร ทั้งในและต่าง
ประเทศ เพื่อให้ข้อมูลทางวิชาการ
ประกอบการพิจารณาและตัดสินใจและ
ปฏิบัติหน้าที่อื่นที่เกี่ยวข้อง

ด้านการวางแผน
1. วางแผนการทางานที่รับผิดชอบ
2. ร่วมวางแผนการทางานของ
หน่วยงานหรือโครงการเพื่อให้การ
ดาเนินงานบรรลุตามเป้าหมายและ
ผลสัมฤทธิ์ที่กาหนด

5. ในฐานะหัวหน้างาน นอกจากอาจ
ปฏิบัติงานตามข้อ (1)-(4) ดังกล่าวข้างต้น
แล้ว ต้องทาหน้าที่กาหนดแผนงาน
มอบหมาย ควบคุม ตรวจสอบให้คาปรึกษา
แนะนา ปรับปรุงแก้ไข ติดตามประเมินผล
และแก้ไขปัญหาข้อขัดข้องในการ
ปฏิบัติงานในหน่วยงานที่รับผิดชอบ
เพื่อให้การปฏิบัติงานบรรลุตามเป้าหมาย
และผลสัมฤทธิ์ที่กาหนด
ด้านการวางแผน
ด้านการวางแผน
ด้านการวางแผน
ด้านการวางแผน
1. ร่วมกาหนดนโยบายและแผนงานของ
1. ร่วมกาหนดนโยบาย แผนงานหรือ
1. ร่วมกาหนดนโยบาย และแผนงานหรือ
1. ร่วมกาหนดนโยบาย และแผนงาน
หน่วยงานที่สังกัด
โครงการของหน่วยงานที่สังกัด วางแผน
โครงการของหน่วยงานที่สังกัด
หรือโครงการของหน่วยงานในสถาบัน
2. วางแผนหรือร่วมวางแผนการทางานตาม
หรือร่วมวางแผนการทางานตามนโยบาย 2. วางแผนหรือร่วมวางแผนการทางาน
อุดมศึกษาเพื่อให้บรรลุตามเป้าหมาย
แผนงานหรือโครงการของหน่วยงาน
แผนงาน หรือโครงการของหน่วยงาน
โดยเชื่อมโยงหรือบูรณาการแผนงาน
และผลสัมฤทธิ์ที่กาหนด
แก้ไขปัญหาในการปฏิบัติงาน เพื่อให้การ
แก้ไขปัญหาในการปฏิบัติงานและ
โครงการ ในระดับกลยุทธ์ของสถาบัน
2. เป็นผู้แทนของกลุ่มสถาบัน อุดมศึกษา
ดาเนินงานบรรลุตามเป้าหมายและ
ติดตามประเมินผล เพื่อให้บรรลุตาม
อุดมศึกษา มอบหมายงาน แก้ไขปัญหา
หรือของรัฐบาลในการเข้าร่วมประชุม
ผลสัมฤทธิ์ที่กาหนด
เป้าหมายและผลสัมฤทธิ์ที่กาหนด
ในการปฏิบัติงาน ติดตามและประเมินผล
กาหนดนโยบาย หรือโครงการทาง
เพื่อให้บรรลุตามเป้าหมายและผลสัมฤทธิ์
ด้านวิศวกรรมการเกษตร เพื่อให้
ที่กาหนด
ข้อมูลประกอบการพิจารณาและ
ตัดสินใจ

หน้า 5

ระดับปฏิบัติการ

ระดับชานาญการ

ด้านการประสานงาน
1. ประสานการทางานร่วมกันระหว่าง
ทีมงานหรือหน่วยงาน ทั้งภายใน
และภายนอก เพื่อให้เกิดความ
ร่วมมือและผลสัมฤทธิ์ตามที่
กาหนดไว้
๒. ชี้แจงและให้รายละเอียดเกี่ยวกับ
ข้อมูล ข้อเท็จจริงแก่บุคคลหรือ
หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เพื่อสร้าง
ความเข้าใจหรือความร่วมมือในการ
ดาเนินงานตามที่ได้รับมอบหมาย
ด้านการบริการ
๑. ให้คาปรึกษา แนะนาเบื้องต้น
เผยแพร่ ถ่ายทอดความรู้ ทางด้าน
วิศวกรรมการเกษตรรวมทั้งตอบ
ปัญหาและชี้แจงเรื่องต่างๆ เกี่ยวกับ
งานในหน้าที่ เพื่อให้ผู้รับบริการ
ได้รับทราบข้อมูลความรู้ต่างๆ ที่เป็น
ประโยชน์
๒. จัดเก็บข้อมูลเบื้องต้น และให้บริการ
ข้อมูลทางวิชาการ เกี่ยวกับด้านวิศว
กรรมการเกษตร เพื่อให้บุคลากรทั้ง
ภายในและภายนอกหน่วยงาน นิสิต
นักศึกษา ตลอดจน ผู้รับบริการได้ทราบ
ข้อมูลและความรู้ต่างๆ ที่เป็นประโยชน์
สอดคล้องและสนับสนุนภารกิจของ
หน่วยงาน และใช้ประกอบการ
พิจารณากาหนดนโยบาย แผนงาน
หลักเกณฑ์ มาตรการต่างๆ

ด้านการประสานงาน
1. ประสานการทางานร่วมกันโดยมีบทบาทใน
การให้ความเห็นและคาแนะนาเบื้องต้นแก่
สมาชิกในทีมงานหรือหน่วยงานอื่น เพื่อให้
เกิดความร่วมมือและผลสัมฤทธิ์ตามที่
กาหนดไว้
๒. ให้ข้อคิดเห็นหรือคาแนะนาเบื้องต้นแก่
สมาชิกในทีมงาน หรือบุคคล หรือ
หน่วยงานที่เกี่ยวข้องเพื่อสร้างความเข้าใจ
และความร่วมมือในการดาเนินงานตามที่
ได้รับมอบหมาย
ด้านการบริการ
๑. ให้คาปรึกษา แนะนา นิเทศ ฝึกอบรม
ถ่ายทอดความรู้ ทางด้านวิศวกรรมการเกษตร
แก่ผู้ใต้บังคับบัญชา นิสิต นักศึกษา ผู้รับ
บริการทั้งภายในและภายนอกหน่วยงาน
รวมทั้งตอบปัญหาและชี้แจงเรื่องต่างๆ
เกี่ยวกับงานในหน้าที่เพื่อให้มีความรู้ความ
เข้าใจและสามารถดาเนินงานได้อย่าง
ถูกต้อง
๒. พัฒนาข้อมูล จัดทาเอกสารวิชาการ
สื่อเอกสารเผยแพร่ ให้บริการวิชาการด้าน
วิศวกรรมการเกษตร ที่ซับซ้อน เพื่อก่อให้
เกิดการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ที่สอดคล้องและ
สนับสนุนภารกิจของหน่วยงาน

หน้าที่ความรับผิดชอบตามระดับตาแหน่ง
ระดับชานาญการพิเศษ
ด้านการประสานงาน
1. ประสานการทางานภายในสถาบัน
อุดมศึกษาหรือองค์กรอื่น โดยมีบทบาท
ในการเจรจา โน้มน้าว เพื่อให้เกิดความ
ร่วมมือและผลสัมฤทธิ์ตามที่กาหนดไว้

ระดับเชี่ยวชาญ

ระดับเชี่ยวชาญพิเศษ

ด้านการประสาน
ด้านการประสาน
1. ประสานการทางานโครงการต่างๆ กับ
1. ประสานการทางานโครงการต่างๆ กับ
บุคคลหน่วยงาน หรือองค์กรอื่นโดยมี
บุคคล หน่วยงาน หรือองค์กรอื่น โดย
บทบาทในการจูงใจโน้มน้าว เพื่อให้เกิด
มีบทบาทในการจูงใจ โน้มน้าว เพื่อให้
ความร่วมมือและผลสัมฤทธิ์ตามที่กาหนด
เกิดความร่วมมือและผลสัมฤทธิ์ตามที่
กาหนด
๒. ให้ข้อคิดเห็น และคาแนะนาแก่
๒. ให้ข้อคิดเห็นและคาแนะนาแก่หน่วยงาน 2. ให้ข้อคิดเห็นและคาแนะนาแก่หน่วยงาน
หน่วยงานภายในสถาบันอุดมศึกษา
ในสถาบันอุดมศึกษา รวมทั้งที่ประชุมทั้ง
ในสถาบันอุดมศึกษา รวมทั้งที่ประชุม
รวมทั้งที่ประชุมทั้งในและต่างประเทศ
ในและต่างประเทศ เพื่อเป็นประโยชน์
ทั้งในและต่างประเทศ เพื่อเป็น
เพื่อเป็นประโยชน์และเกิดความร่วมมือ
และเกิดความร่วมมือในการดาเนินงาน
ประโยชน์และเกิดความร่วมมือในการ
ในการดาเนินงานร่วมกัน
ร่วมกัน
ดาเนินงานร่วมกัน
ด้านการบริการ
ด้านการบริการ
ด้านการบริการ
๑. ให้คาปรึกษา แนะนา ถ่ายทอดความรู้ทาง ๑. ให้คาปรึกษา แนะนา วินิจฉัย ชี้แจง และ ๑. ให้คาปรึกษา แนะนา วินิจฉัย ชี้แจง
ด้านวิศวกรรมการเกษตรที่ยุ่งยากซับซ้อน
ตอบปัญหาที่สาคัญหรือยุ่งยากซับซ้อน
และตอบปัญหาที่สาคัญหรือยุ่งยาก
แก่ผู้ใต้บังคับบัญชา นิสิต นักศึกษา ผู้รับ
มากเพื่อสร้างความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับ
ซับซ้อนมากเป็นพิเศษทางด้าน
บริการทั้งภายใน และภายนอกหน่วยงาน
งานวิศวกรรมการเกษตร ให้บุคคลหรือ
วิศวกรรมการเกษตร ในระดับชาติ
รวมทั้งตอบปัญหาและชี้แจงเรื่องต่างๆ
หน่วยงาน สามารถดาเนินงานได้ลุล่วง
หรือ นานาชาติเพื่อพัฒนาองค์ความรู้
เกี่ยวกับงานในหน้าที่ เพื่อพัฒนาความรู้
เป็นไปตามนโยบายและแผนงานที่กาหนด
และสามารถนาไปใช้ประโยชน์ได้
เทคนิคและทักษะ ให้สามารถนาไป
ไว้ หรือเพื่อเป็นข้อมูลประกอบการตัดสินใจ
อย่างกว้างขวาง
ประยุกต์ใช้ในการแก้ไขปัญหาและ
และสนับสนุนภารกิจของหน่วยงาน
๒. เผยแพร่ ถ่ายทอดความรู้ ด้าน
ดาเนินงานได้อย่างมีประสิทธิภาพ
๒. เผยแพร่ ถ่ายทอดความรู้ ด้านวิศวกรรม
วิศวกรรมการเกษตร เพื่อให้บุคคล
๒. กาหนดแนวทางรูปแบบ วิธีการ เผยแพร่
การเกษตร เพื่อให้บุคคลทั่วไปได้รับ
หรือหน่วยงาน ได้รับความรู้ความ
ประยุกต์เทคโนโลยีระดับสากล เพื่อให้
ความรู้ความเข้าใจที่ถูกต้องและเป็น
เข้าใจที่ถูกต้องและเป็นประโยชน์
สอดคล้องสนับสนุนภารกิจขององค์กร
ประโยชน์
๓. จัดทาฐานข้อมูลระบบสารสนเทศที่
เกี่ยวกับงานที่รับผิดชอบ เพื่อก่อให้เกิด
การและเปลี่ยนเรียนรู้และพัฒนาองค์กร
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ระดับปฏิบัติการ
ระดับชานาญการ
ได้รับปริญญาตรี หรือ ปริญญาโท 1. มีคุณสมบัติเฉพาะสาหรับตาแหน่ง
หรือ ปริญญาเอก หรือที่เทียบได้ไม่ต่า
วิศวกรการเกษตร ระดับปฏิบัติการ
กว่านีท้ างวิศวกรรมการเกษตร
และ
วิศวกรรมเครื่องกล และ
2. ดารงตาแหน่งวิศวกรการเกษตร ระดับ
ได้รับใบอนุญาตเป็นผู้ประกอบ
ปฏิบัติการ
วิชาชีพวิศวกรรมควบคุมตามที่
- วุฒปิ ริญญาตรี มาแล้วไม่น้อย
กฎหมายกาหนดภายในระยะเวลา
กว่า 4 ปี หรือ
1 ปี
- วุฒิปริญญาโท มาแล้วไม่นอ้ ย
กว่า 3 ปี หรือ
- วุฒิปริญญาเอก มาแล้วไม่น้อย
กว่า 2 ปี

คุณสมบัติเฉพาะสาหรับตาแหน่ง
ระดับชานาญการพิเศษ
1. มีคุณสมบัติเฉพาะสาหรับตาแหน่ง
ดารงตาแหน่ง วิศวกรการเกษตร
ระดับปฏิบัติการ และ
2. ดารงตาแหน่งวิศวกรการเกษตร
ระดับชานาญการ มาแล้วไม่น้อยกว่า
4 ปี

ระดับเชี่ยวชาญ
1. มีคุณสมบัติเฉพาะสาหรับตาแหน่ง
วิศวการแกษร ระดับปฏิบัติการ และ
2. ดารงตาแหน่งวิศวกรการเกษตร
ระดับชานาญการพิเศษ มาแล้ว
ไม่น้อยกว่า 3 ปี

ระดับเชี่ยวชาญพิเศษ
1. มีคุณสมบัติเฉพาะสาหรับตาแหน่ง
วิศวกรการเกษตร ระดับปฏิบัติการ
และ
2. ดารงตาแหน่งวิศวกรการเกษตร
ระดับเชี่ยวชาญ มาแล้วไม่น้อยกว่า
2 ปี

ความรู้ความสามารถ ทักษะ และสมรรถนะที่จาเป็นสาหรับตาแหน่ง
ความรู้ความสามารถ ทักษะ และสมรรถนะที่จาเป็นสาหรับตาแหน่ง เป็นไปตามที่คณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์กาหนด
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