
 
มาตรฐานก าหนดต าแหน่ง  

 
ต าแหน่งประเภท    เชี่ยวชาญเฉพาะ  
 
สายงาน     เทคโนโลยีอุตสาหกรรม  
 
ลักษณะงานโดยท่ัวไป  

สายงานนี้คลุมถึงต าแหน่งต่าง ๆ ที่ปฏิบัติงานทางด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีอุตสาหกรรม 
วิเคราะห์ วิจัย และทดสอบทางวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีอุตสาหกรรม ซึ่งมลีักษณะงานที่ปฏิบัติเกี่ยวกับ
การศึกษา ทดสอบ ส ารวจ วิเคราะห์ วิจัยทางวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีอุตสาหกรรม เพ่ือใช้เป็นแนวทาง 
ในการพิจารณา วางแผน ก าหนดนโยบายและทางปฏิบัติในการส่งเสริมและเผยแพร่กิจการอุตสาหกรรม เช่น  
การวิเคราะห์วัตถุดิบ แร่ธาตุ อาหาร และผลิตภัณฑ์ การวิจัยทรัพยากรธรรมชาติเกษตรกรรม การวิจัยเรื่อง
ถนอมอาหาร เป็นต้น หรือ เพ่ือประกอบการให้ค าปรึกษาแนะน า ในเรื่องเกี่ยวกับการอุตสาหกรรม เพ่ือพัฒนา
องค์ความรู้ เทคนิควิธีการ และเทคโนโลยีใหม่ ๆ หรือเพ่ือใช้ประโยชน์ในวงการอุตสาหกรรมและเกษตรกรรม 
และเผยแพร่ความรู้สู่ประชาชน และปฏิบัติหน้าที่อ่ืนที่เก่ียวข้อง  
 
ชื่อต าแหน่งในสายงานและระดับต าแหน่ง  

ต าแหน่งในสายงานนี้มีชื่อและระดับต าแหน่ง ดังนี้  
นักวิชาการเทคโนโลยีอุตสาหกรรม  ระดับเชี่ยวชาญ 
นักวิชาการเทคโนโลยีอุตสาหกรรม  ระดับช านาญการพิเศษ 
นักวิชาการเทคโนโลยีอุตสาหกรรม  ระดับช านาญการ 
นักวิชาการเทคโนโลยีอุตสาหกรรม  ระดับปฏิบัติการ 

 

 

ก.บ.ม.มหาวิทยาลัยนเรศวร ก าหนดให้มีต าแหน่งนักวิชาการเทคโนโลยีอุตสาหกรรม 
ระดับปฏิบัติการถึงระดับเชี่ยวชาญ  เมื่อวันที่ ๒๑ เมษายน ๒๕๕๘ 

 

 



ต าแหน่งประเภท    เชี่ยวชาญเฉพาะ  
 
ชื่อสายงาน     เทคโนโลยีอุตสาหกรรม  
 
ชื่อต าแหน่งในสายงาน    นักวิชาการเทคโนโลยีอุตสาหกรรม  
 
ระดับต าแหน่ง     ปฏิบัติการ  
 
หน้าที่ความรับผิดชอบหลัก  

ปฏิบัติงานในฐานะผู้ปฏิบัติงานระดับต้น ที่ต้องใช้ความรู้ ความสามารถทางวิชาการในการท างาน 
ปฏิบัติงานเกี่ยวกับงานด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีอุตสาหกรรม ภายใต้การก ากับ แนะน า ตรวจสอบ และ
ปฏิบัติงานอื่น ตามท่ีได้รับมอบหมาย  

โดยมีลักษณะงานที่ปฏิบัติในด้านต่าง ๆ ดังนี้  
๑. ด้านการปฏิบัติการ  

    (๑) ศึกษา ค้นคว้า ทดลอง รวบรวม และวิเคราะห์ข้อมูลด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
อุตสาหกรรม และด้านอ่ืนที่เกี่ยวข้อง เพ่ือประกอบการวางแผนพัฒนา ส่งเสริม และสนับสนุนอุตสาหกรรม 
พัฒนากระบวนการผลิต พัฒนาการจัดการอุตสาหกรรม พัฒนาศักยภาพการแข่งขันในตลาดอุตสาหกรรม หรือ
ให้ข้อเสนอแนะ เพ่ือแก้ไขปัญหาที่เกิดข้ึนให้สอดคล้องกับภาวการณ์เปลี่ยนแปลงด้านอุตสาหกรรม ในปัจจุบัน
ทั้งในประเทศและต่างประเทศ เพ่ือสร้างองค์ความรู้และพัฒนาอุตสาหกรรม 

    (๒) วิเคราะห์ ทดสอบ ตรวจสอบ ตรวจวัด ตรวจพิสูจน ์วินิจฉัย ทางวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
อุตสาหกรรมของวัตถุตัวอย่าง สอบเทียบเครื่องมือ อุปกรณ์วัด เพื่อน าข้อมูลไปใช้ประโยชน์ด้านต่าง ๆ  
ที่เก่ียวข้อง จัดท าฐานข้อมูลห้องปฏิบัติการ ส่งเสริมพัฒนาห้องปฏิบัติการ เพ่ือเพ่ิมขีดความสามารถในการ
แข่งขันความเป็นไปได้ของโครงการหรือกิจการด้านอุตสาหกรรม เพ่ือประกอบการตัดสินใจของผู้บังคับบัญชา
ในการส่งเสริม พัฒนาอุตสาหกรรม ตลอดจนด าเนินการ ประสานงาน เพ่ือให้มีผลสัมฤทธิ์ของงานตรงตาม
นโยบายของหน่วยงานที่ก าหนดไว้ 

    (๓) ให้บริการวิชาการด้านต่าง ๆ เช่น ให้ค าปรึกษา แนะน า ในการปฏิบัติงานแก่เจ้าหน้าที่ระดับ
รองลงมาและแก่นักศึกษาที่มาฝึกปฏิบัติงาน ตอบปัญหาและชี้แจงเรื่องต่าง ๆ เกี่ยวกับงานในหน้าที่ เพื่อให้
สามารถปฏิบัติงานได้อย่างถูกต้อง มีประสิทธิภาพ และปฏิบัติหน้าที่อ่ืนที่เก่ียวข้อง 

 
๒. ด้านการวางแผน  

    วางแผนการท างานที่รับผิดชอบ ร่วมด าเนินการวางแผนการท างานของหน่วยงานหรือโครงการ 
เพ่ือให้การด าเนินงานเป็นไปตามเป้าหมายและผลสัมฤทธิ์ที่ก าหนด 



๒ 
 

๓. ด้านการประสานงาน  

    (๑) ประสานการท างานร่วมกันทั้งภายในและภายนอกทีมงานหรือหน่วยงาน เพ่ือให้เกิดความ
ร่วมมือและผลสัมฤทธิ์ตามที่ก าหนด  

    (๒) ชี้แจงและให้รายละเอียดเกี่ยวกับข้อมูล ข้อเท็จจริง แก่บุคคลหรือหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง  
เพ่ือสร้างความเข้าใจหรือความร่วมมือในการด าเนินงานตามที่ได้รับมอบหมาย  

 
๔. ด้านการบริการ  

    (๑) ให้ค าปรึกษา แนะน า ช่วยเหลือ ส่งเสริม สนับสนุน อบรมหรือเผยแพร่ให้ความรู้แก่ผู้ที่
เกี่ยวข้องด้านการพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีอุตสาหกรรมด้านต่าง ๆ เพ่ือเสริมสร้างให้ผู้รับบริการได้รับ
ทราบข้อมูลความรู้ต่าง ๆ ที่เป็นประโยชน์ 

    (๒) จัดเก็บข้อมูลเบื้องต้น และให้บริการข้อมูลทางวิชาการ เกี่ยวกับด้านวิทยาศาสตร์และ
เทคโนโลยีอุตสาหกรรม เพ่ือให้บุคลากรทั้งภายในและภายนอกหน่วยงาน นักศึกษา ตลอดจนผู้รับบริการได้
ทราบข้อมูลและความรู้ต่าง ๆ ที่เป็นประโยชน์ สอดคล้อง และสนับสนุนภารกิจของหน่วยงาน และใช้
ประกอบการพิจารณาก าหนดนโยบาย แผนงาน หลักเกณฑ์ มาตรการต่าง ๆ 
 
คุณสมบัติเฉพาะส าหรับต าแหน่ง  

มีคุณวุฒิอย่างใดอย่างหนึ่งดังต่อไปนี้  
๑. ได้รับปริญญาตรีหรือเทียบได้ไม่ต่ ากว่านี้ ทางด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี เทคโนโลยี

อุตสาหกรรม ครุศาสตร์อุตสาหกรรม หรือในสาขาวิชาที่เก่ียวข้อง 
๒. ได้รับปริญญาโทหรือเทียบได้ไม่ต่ ากว่านี้ ทางด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี เทคโนโลยี

อุตสาหกรรม ครุศาสตร์อุตสาหกรรม หรือในสาขาวิชาที่เก่ียวข้อง 
๓. ได้รับปริญญาเอกหรือเทียบได้ไม่ต่ ากว่านี้ ทางด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี เทคโนโลยี

อุตสาหกรรม ครุศาสตร์อุตสาหกรรม หรือในสาขาวิชาที่เก่ียวข้อง  
 
ความรู้ความสามารถ ทักษะ และสมรรถนะที่จ าเป็นส าหรับต าแหน่ง  

ความรู้ความสามารถ ทักษะ และสมรรถนะที่จ าเป็นส าหรับต าแหน่งให้เป็นไปตามที่มหาวิทยาลัย
นเรศวรก าหนด 

ก.บ.ม.มหาวิทยาลัยนเรศวร ก าหนดให้มีต าแหน่งนักวิชาการเทคโนโลยีอุตสาหกรรม 
ระดับปฏิบัติการ  เมื่อวันที่ ๒๑ เมษายน ๒๕๕๘ 



ต าแหน่งประเภท    เชี่ยวชาญเฉพาะ  
 
ชื่อสายงาน     เทคโนโลยีอุตสาหกรรม  
 
ชื่อต าแหน่งในสายงาน    นักวิชาการเทคโนโลยีอุตสาหกรรม  
 
ระดับต าแหน่ง     ช านาญการ  
 
หน้าที่ความรับผิดชอบหลัก  

ปฏิบัติงานในฐานะหัวหน้างาน ซึ่งต้องก ากับ แนะน า ตรวจสอบการปฏิบัติงานของผู้ร่วมปฏิบัติงาน 
โดยใช้ความรู้ ความสามารถ ประสบการณ์ และความช านาญงานสูงในด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
อุตสาหกรรม ปฏิบัติงานที่ต้องตัดสินใจหรือแก้ปัญหาที่ยาก และปฏิบัติงานอื่นตามท่ีได้รับมอบหมาย หรือ  

ปฏิบัติงานในฐานะผู้ปฏิบัติงานที่มีประสบการณ์ โดยใช้ความรู้ ความสามารถ ประสบการณ์ และ
ความช านาญงานสูงในด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีอุตสาหกรรม ปฏิบัติงานที่ต้องตัดสินใจหรือแก้ปัญหา 
ที่ยาก และปฏิบัติงานอื่นตามที่ได้รับมอบหมาย  

โดยมีลักษณะงานที่ปฏิบัติในด้านต่าง ๆ ดังนี้  
๑. ด้านการปฏิบัติการ  

    (๑) ศึกษา ค้นคว้า ทดลอง รวบรวม วิเคราะห์ สังเคราะห์ หรือวิจัยข้อมูลด้านวิทยาศาสตร์และ 
เทคโนโลยีอุตสาหกรรมทั้งในประเทศและต่างประเทศ เพ่ือให้สามารถวางแผน พัฒนาส่งเสริมด้าน
วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีอุตสาหกรรม หรือก าหนดเป้าหมายทิศทาง การขยายตัวและการพัฒนา
อุตสาหกรรมประเภทและขนาดต่าง ๆ หรือพยากรณ์ภาวะเศรษฐกิจ อุตสาหกรรมและผลกระทบต่อประเทศ 
หรือพัฒนาเสริมสร้างความเข้มแข็งและขีดความสามารถของภาคอุตสาหกรรมให้สอดคล้องกับนโยบายของรัฐ 
และภาวะการเปลี่ยนแปลงด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีอุตสาหกรรมทั้งในปัจจุบันและอนาคต จัดท า
เอกสารวิชาการ คู่มือเกี่ยวกับงานในความรับผิดชอบและเผยแพร่ผลงานทางด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
อุตสาหกรรม เพ่ือสร้างองค์ความรู้แลกเปลี่ยนเรียนรู้ประสานพัฒนาแนวคิดทางเทคนิควิชาการ พัฒนางาน
วิชาการ พัฒนาอุตสาหกรรมด้านต่าง ๆ หาวิธีการในการแก้ไขปัญหาเกี่ยวกับงานวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
อุตสาหกรรม และพัฒนามาตรฐานการปฏิบัติงานให้มีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น 

    (๒) วิเคราะห์ ทดสอบ ตรวจสอบ ตรวจวัด ตรวจพิสูจน ์วินิจฉัย ทางวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
อุตสาหกรรมของวัตถุตัวอย่าง สอบเทียบเครื่องมือ อุปกรณ์วัด ที่ต้องใช้เทคนิคและประสบการณ์ รักษาระบบ
บริหารงานคุณภาพ เพื่อให้สอดคล้องกับความต้องการและทันต่อความก้าวหน้าของวิทยาการด้านวิทยาศาสตร์
และเทคโนโลยีอุตสาหกรรม ท าความเห็น สรุปรายงาน เสนอแนะ จัดท าฐานข้อมูลห้องปฏิบัติการ ส่งเสริม
สนับสนุน พัฒนาห้องปฏิบัติการ เพ่ือแก้ไขปัญหา เพ่ิมขีดความสามารถในการแข่งขัน และน าข้อมูลไปใช้ 



๒ 
 
ประโยชน์ในด้านต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้อง หรือ ก ากับ ประสานงานการวางแผนงบประมาณและการปฏิบัติงานของ
แผนงาน/ โครงการต่าง ๆ ที่รับผิดชอบเสนอแก่ผู้บังคับบัญชา เพ่ือให้การปฏิบัติงานเป็นไปอย่างมี
ประสิทธิภาพ เป็นไปตามวัตถุประสงค์และเวลาที่ก าหนด  

    (๓) ให้บริการวิชาการด้านต่าง ๆ เช่น พัฒนาหลักสูตรการฝึกอบรม ผลิตสื่อการฝึกอบรม 
ด าเนินการจัดฝึกอบรม เผยแพร่ความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับหลักการและวิธีการของงานวิทยาศาสตร์และ
เทคโนโลยีอุตสาหกรรม ให้ค าปรึกษา แนะน า ตอบปัญหาและชี้แจงเรื่องต่าง ๆ เกี่ยวกับงานในหน้าที่ เพื่อให้
สามารถปฏิบัติงานได้อย่างถูกต้อง มีประสิทธิภาพ เข้าร่วมประชุมคณะกรรมการต่าง ๆ ที่ได้รับแต่งตั้ง เพื่อให้
ข้อมูลทางวิชาการประกอบการพิจารณาและตัดสินใจ และปฏิบัติหน้าที่อื่นที่เกี่ยวข้อง 

    (๔) ในฐานะหัวหน้างาน นอกจากอาจปฏิบัติงานตามข้อ (๑) - (๓) ดังกล่าวข้างต้นแล้ว ต้องท า
หน้าที่ก าหนดแผนงาน มอบหมาย ควบคุม ตรวจสอบ ให้ค าปรึกษา แนะน า ปรับปรุงแก้ไข ติดตามประเมินผล 
และแก้ไขปัญหาข้อขัดข้องในการปฏิบัติงานในหน่วยงานที่รับผิดชอบ เพื่อให้การปฏิบัติงานบรรลุเป้าหมาย
และผลสัมฤทธิ์ที่ก าหนด 
 

๒. ด้านการวางแผน  

    วางแผนหรือร่วมด าเนินการวางแผนการท างานตามแผนงานหรือโครงการของหน่วยงานที่สังกัด 
และแก้ปัญหาในการปฏิบัติงาน เพ่ือให้การด าเนินงานเป็นไปตามเป้าหมายและผลสัมฤทธิ์ที่ก าหนด  
 

๓. ด้านการประสานงาน  

    (๑) ประสานการท างานร่วมกันโดยมีบทบาทในการให้ความเห็นและค าแนะน าเบื้องต้น แก่สมาชิก
ในทีมงานหรือหน่วยงานอื่น เพ่ือให้เกิดความร่วมมือและผลสัมฤทธิ์ตามที่ก าหนด  

    (๒) ให้ข้อคิดเห็นหรือค าแนะน าเบื้องต้นแก่สมาชิกในทีมงานหรือบุคคลหรือหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง 
เพ่ือสร้างความเข้าใจและความร่วมมือในการด าเนินงานตามที่ได้รับมอบหมาย  
 

๔. ด้านการบริการ  

    (๑) ให้ค าปรึกษา แนะน า นิเทศ ฝึกอบรม ถ่ายทอดความรู้ ทางด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
อุตสาหกรรม แก่ผู้ใต้บังคับบัญชา นักศึกษา ผู้รับบริการทั้งภายในและภายนอกหน่วยงาน รวมทั้งตอบปัญหา
และชี้แจงเรื่องต่าง ๆ เกี่ยวกับงานในหน้าที่ เพ่ือให้มีความรู้ความเข้าใจและสามารถด าเนินงานได้อย่างถูกต้อง 
ส่งเสริมและสนับสนุนการเชื่อมโยงเครือข่ายหรือการประสาน ความร่วมมือระหว่างผู้รับบริการต่าง ๆ เพ่ือให้
เกิดการปฏิบัติงานและแลกเปลี่ยนองค์ความรู้ร่วมกัน เป็นการสร้างจุดแข็งในอุตสาหกรรมและประหยัดการใช้
งบประมาณของหน่วยงาน  



๓ 

 
    (๒) พัฒนาข้อมูล จัดท าเอกสารวิชาการ สื่อเอกสารเผยแพร่ ให้บริการวิชาการด้านวิทยาศาสตร์

และเทคโนโลยีอุตสาหกรรมที่ซับซ้อน เพ่ือก่อให้เกิดการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ที่สอดคล้อง และสนับสนุนภารกิจ
ของหน่วยงาน ก ากับดูแลการรวบรวม ส ารวจ วิเคราะห์ และประสานงานด้านบริหารจัดการ ข้อมูล 
สารสนเทศทางอุตสาหกรรม เพ่ือให้ค าแนะน าหรือแก้ปัญหาในการด าเนินการ จัดบริการประชาสัมพันธ์ จูงใจ 
จัดสัมมนาแผนงาน/โครงการต่าง ๆ หรือปรับปรุงพัฒนาระบบข้อมูลสารสนเทศให้ทันต่อ สถานการณ์ปัจจุบัน 
เพ่ือตอบสนองความต้องการของผู้รับการที่สนใจ และสามารถน าไปใช้ประโยชน์ต่อไปได้  
 
คุณสมบัติเฉพาะส าหรับต าแหน่ง  

๑. มีคุณสมบัติเฉพาะส าหรับต าแหน่งนักเทคโนโลยีอุตสาหกรรม ระดับปฏิบัติการ  และ 

๒. เคยด ารงต าแหน่งประเภทเชี่ยวชาญเฉพาะ ระดับปฏิบัติการ มาแล้วไม่น้อยกว่า ๖ ปี   
    ก าหนดเวลา ๖ ปี  ให้ลดเป็น ๔ ปี  ส าหรับผู้มีคุณวุฒิปริญญาโท ที่ใช้เป็นคุณสมบัติเฉพาะส าหรับ

ต าแหน่งนักเทคโนโลยีอุตสาหกรรม ระดับปฏิบัติการ 

    ก าหนดเวลา ๖ ปี  ให้ลดเป็น ๒ ปี  ส าหรับผู้มีคุณวุฒิปริญญาเอก ที่ใช้เป็นคุณสมบัติเฉพาะ
ส าหรับต าแหน่งนักเทคโนโลยีอุตสาหกรรม ระดับปฏิบัติการ  และ 

๓. ปฏิบัติงานด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีอุตสาหกรรม หรืองานอ่ืนที่เก่ียวข้องซึ่งเหมาะสมกับ
หน้าที่ความรับผิดชอบและลักษณะงานที่ปฏิบัติ มาแล้วไม่น้อยกว่า ๑ ปี 
 
ความรู้ความสามารถ ทักษะ และสมรรถนะที่จ าเป็นส าหรับต าแหน่ง  

ความรู้ความสามารถ ทักษะ และสมรรถนะที่จ าเป็นส าหรับต าแหน่งให้เป็นไปตามที่มหาวิทยาลัย
นเรศวรก าหนด 
 

 

ก.บ.ม.มหาวิทยาลัยนเรศวร ก าหนดให้มีต าแหน่งนักวิชาการเทคโนโลยีอุตสาหกรรม 
ระดับช านาญการ  เมื่อวันที่ ๒๑ เมษายน ๒๕๕๘ 

 

 

 



ต าแหน่งประเภท    เชี่ยวชาญเฉพาะ  
 
ชื่อสายงาน     เทคโนโลยีอุตสาหกรรม  
 
ชื่อต าแหน่งในสายงาน    นักวิชาการเทคโนโลยีอุตสาหกรรม  
 
ระดับต าแหน่ง     ช านาญการพิเศษ  
 
หน้าที่ความรับผิดชอบหลัก  

ปฏิบัติงานในฐานะหัวหน้างาน ซึ่งต้องก ากับ แนะน า ตรวจสอบการปฏิบัติงานของผู้ร่วมปฏิบัติงาน 
โดยใช้ความรู้ ความสามารถ ประสบการณ์ และความช านาญงานสูงมากในด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
อุตสาหกรรม ปฏิบัติงานที่ต้องตัดสินใจหรือแก้ปัญหาที่ยากมาก และปฏิบัติงานอื่นตามท่ีได้รับมอบหมาย หรือ  

ปฏิบัติงานในฐานะผู้ปฏิบัติงานที่มีประสบการณ์ โดยใช้ความรู้ ความสามารถ ประสบการณ์ และ
ความช านาญงานสูงมากในด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีอุตสาหกรรม ปฏิบัติงานที่ต้องตัดสินใจหรือ
แก้ปัญหาที่ยากมาก และปฏิบัติงานอื่นตามที่ได้รับมอบหมาย  

โดยมีลักษณะงานที่ปฏิบัติในด้านต่าง ๆ ดังนี้  
๑. ด้านการปฏิบัติการ  

    (๑) ปฏิบัติการด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีอุตสาหกรรมขั้นสูงที่ยุ่งยากซับซ้อน ประยุกต์วิธี
วิเคราะห์ ทดสอบ ตรวจสอบ ตรวจวัด ตรวจพิสูจน์ วินิจฉัย ทางวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีอุตสาหกรรมของ
วัตถุตัวอย่าง สอบเทียบเครื่องมือ อุปกรณ์วัด ที่ต้องใช้เทคนิค ประสบการณ์ และความช านาญ ควบคุม
ตรวจสอบการปฏิบัติงานวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีอุตสาหกรรม เพื่อให้เป็นไปตามาตรฐานที่ก าหนด รักษา
ระบบงานและปฏิบัติงานด้านการรับรองหรือควบคุมคุณภาพ การบริหารจัดการทดสอบความช านาญ จัดท า
ฐานข้อมูลห้องปฏิบัติการ ส่งเสริมพัฒนาห้องปฏิบัติการที่ยุ่งยากซับซ้อน เพ่ือปรับปรุงคุณภาพและเพ่ิมขีด
ความสามารถในการแขง่ขัน บริหาร ก ากับดูแลและก าหนดแผนงาน/โครงการ/หลักสูตรการฝึกอบรมหรือการ
ให้ค าปรึกษาแก่ผู้รับบริการด้านต่าง ๆ เพ่ือให้เป็นไปตามนโยบายที่รัฐและหน่วยงาน ก าหนด และส่งเสริม
สนับสนุนการเสริมสร้างศักยภาพของผู้รับบริการ เพ่ือให้มีรายได้สูงข้ึน และสามารถแข่งขันได้ในระดับประเทศ
และสากล  

    (๒) ศึกษา ค้นคว้า ทดลอง วิเคราะห์ สังเคราะห์ หรือวิจัย ที่ยุ่งยากซับซ้อน พัฒนาเอกสารวิชาการ 
คู่มือเกี่ยวกับงานในความรับผิดชอบ และเผยแพร่ผลงานทางด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีอุตสาหกรรม เพื่อ
ก่อให้เกิดการพัฒนางานวิชาการ เทคนิควิธีการ ก าหนดแนวทางพัฒนาระบบและมาตรฐานของงานให้มี
คุณภาพและประสิทธิภาพยิ่งขึ้น หรือเพ่ือหาวิธีการในการแก้ไขปัญหาเกี่ยวกับงานด้านวิทยาศาสตร์และ
เทคโนโลยีอุตสาหกรรม ให้ค าปรึกษาแนะน า ก ากับติดตามประเมินผลการด าเนินงาน แผนงาน/โครงการหรือ  



๒ 
 
กิจการด้านอุตสาหกรรม เพ่ือก ากับและควบคุมให้แผนงาน/โครงการเหล่านั้นเป็นไปตามวัตถุประสงค์  
มีประสิทธิภาพ และได้ผลสัมฤทธิ์ตามเป้าหมายที่ก าหนด  

    (๓) ให้บริการวิชาการด้านต่าง ๆ เช่น ฝึกอบรม และเผยแพร่ความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับหลักการ
และวิธีการของงานในด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีอุตสาหกรรม ให้ค าปรึกษา แนะน า ตอบปัญหาและ
ชี้แจงเรื่องต่าง ๆ เกี่ยวกับงานในหน้าที่ เพื่อให้สามารถปฏิบัติงานได้อย่างถูกต้อง มีประสิทธิภาพ เข้าร่วม
ประชุมคณะกรรมการต่าง ๆ ที่ได้รับแต่งตั้ง เพื่อให้ข้อมูลทางวิชาการประกอบการพิจารณาและตัดสินใจ 
พิจารณาโครงการขอและรับความช่วยเหลือจากประเทศต่าง ๆ เพ่ือวางแผนด าเนินงานพัฒนาอุตสาหกรรม
ของไทยให้สามารถแข่งขันกับตลาดโลกได้ และปฏิบัติหน้าที่อ่ืนที่เกี่ยวข้อง 

    (๔) ในฐานะหัวหน้างาน นอกจากอาจปฏิบัติงานตามข้อ (๑) - (๓) ดังกล่าวข้างต้นแล้ว ต้องท า
หน้าที่ก าหนดนโยบายการปฏิบัติงาน ติดต่อประสานงาน วางแผน มอบหมาย ส่งเสริม ก ากับ ควบคุม ดูแล 
และตรวจสอบ ให้ค าปรึกษา แนะน า ปรับปรุงแก้ไข ติดตามประเมินผล และแก้ไขปัญหาข้อขัดข้องในการ
ปฏิบัติงานในหน่วยงานที่รับผิดชอบ เพื่อให้การปฏิบัติงานบรรลุเป้าหมายและผลสัมฤทธิ์ที่ก าหนด 
 

๒. ด้านการวางแผน  

    วางแผนหรือร่วมด าเนินการวางแผนงาน โครงการของหน่วยงานที่สังกัด มอบหมายงาน แก้ปัญหา
ในการปฏิบัติงานและติดตามประเมินผล เพ่ือให้เป็นไปตามเป้าหมายและ ผลสัมฤทธิ์ที่ก าหนด  

 
๓. ด้านการประสานงาน  

    (๑) ประสานการท างานร่วมกันในทีมงาน โดยมีบทบาทในการชี้แนะ จูงใจ ทีมงานหรือหน่วยงานอื่น 
เพ่ือให้เกิดความร่วมมือและผลสัมฤทธิ์ตามที่ก าหนด  

    (๒) ชี้แจง ให้ข้อคิดเห็นในที่ประชุมคณะกรรมการหรือคณะท างานต่าง ๆ เพ่ือให้เกิดประโยชน์และ
ความร่วมมือในการด าเนินงานร่วมกัน  
 

๔. ด้านการบริการ  

    (๑) ให้ค าปรึกษา แนะน า ถ่ายทอดความรู้ ทางด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีอุตสาหกรรม  
ที่ยุ่งยากซับซ้อน แก่ผู้ใต้บังคับบัญชา นักศึกษา ผู้รับบริการทั้งภายในและภายนอกหน่วยงาน รวมทั้งตอบ
ปัญหาและชี้แจงเรื่องต่าง ๆ เกี่ยวกับงานในหน้าที่ เพื่อพัฒนาความรู้ เทคนิค และทักษะ ให้สามารถน าไป
ประยุกต์ใช้ในการแก้ไขปัญหาและด าเนินงานได้อย่างมีประสิทธิภาพ บริหาร พัฒนา และกลั่นกรองระบบการ
รวบรวม วิเคราะห์ จัดเก็บและบริหารจัดการ ข้อมูลสารสนเทศทางอุตสาหกรรม (เศรษฐกิจ การค้า การลงทุน ฯลฯ) 
เพ่ือให้ค าปรึกษา แนะน าแกผู่้รับบริการในการพัฒนาศักยภาพ จัดท าเอกสาร หรือกิจกรรมต่าง ๆ เพ่ือชี้แนะ 



๓ 

 

เผยแพร่ข้อมูลสารสนเทศทางอุตสาหกรรม การพัฒนาระบบข้อมูลสารสนเทศ เพ่ือให้สามารถตอบสนองความ
ต้องการของผู้รับบริการได้อย่างมีประสิทธิภาพ  

    (๒) ก าหนดแนวทาง รูปแบบ วิธีการเผยแพร่ ประยุกต์เทคโนโลยีระดับสากล เพื่อให้สอดคล้อง
สนับสนุนภารกิจขององค์กร 

    (๓) จัดท าฐานข้อมูลระบบสารสนเทศที่เก่ียวกับงานท่ีรับผิดชอบ เพื่อก่อให้เกิดการแลกเปลี่ยน
เรียนรู้และพัฒนาองค์กร 
 
คุณสมบัติเฉพาะส าหรับต าแหน่ง  

๑. มีคุณสมบัติเฉพาะส าหรับต าแหน่งนักเทคโนโลยีอุตสาหกรรม ระดับปฏิบัติการ  และ 

๒. เคยด ารงต าแหน่งประเภทเชี่ยวชาญเฉพาะ ระดับช านาญการ มาแล้วไม่น้อยกว่า ๔ ปี  และ 

๓. ปฏิบัติงานด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีอุตสาหกรรม หรืองานอ่ืนที่เก่ียวข้องซึ่งเหมาะสมกับ
หน้าที่ความรับผิดชอบและลักษณะงานที่ปฏิบัติ มาแล้วไม่น้อยกว่า ๑ ปี 
 
ความรู้ความสามารถ ทักษะ และสมรรถนะที่จ าเป็นส าหรับต าแหน่ง  

ความรู้ความสามารถ ทักษะ และสมรรถนะที่จ าเป็นส าหรับต าแหน่งให้เป็นไปตามที่มหาวิทยาลัย
นเรศวรก าหนด 

 

 

 

 

ก.บ.ม.มหาวิทยาลัยนเรศวร ก าหนดให้มีต าแหน่งนักวิชาการเทคโนโลยีอุตสาหกรรม 
ระดับช านาญการพิเศษ  เมื่อวันที่ ๒๑ เมษายน ๒๕๕๘ 

 

 

 

 



ต าแหน่งประเภท    เชี่ยวชาญเฉพาะ  
 
ชื่อสายงาน     เทคโนโลยีอุตสาหกรรม  
 
ชื่อต าแหน่งในสายงาน    นักวิชาการเทคโนโลยีอุตสาหกรรม  
 
ระดับต าแหน่ง     เชี่ยวชาญ  
 
หน้าที่ความรับผิดชอบหลัก  

ปฏิบัติงานในฐานะผู้ปฏิบัติงานที่มีความเชี่ยวชาญในงาน โดยใช้ความรู้ ความสามารถ ประสบการณ์ 
และความเชี่ยวชาญในด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีอุตสาหกรรม ปฏิบัติงานที่ต้องตัดสินใจหรือแก้ปัญหา 
ในทางวิชาการท่ียากและซับซ้อนมากและมีผลกระทบในวงกว้าง และปฏิบัติงานอ่ืนตามที่ได้รับมอบหมาย หรือ  

ปฏิบัติงานในฐานะหัวหน้าหน่วยงาน มีหน้าที่และความรับผิดชอบในการควบคุม ก ากับ หน่วยงาน
ด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีอุตสาหกรรม ทีม่ีขอบเขตเนื้อหาของงานหลากหลายและมีข้ันตอนการท างาน
ที่ยุ่งยากซับซ้อนมากเป็นพิเศษ ตลอดจนก ากับ ตรวจสอบผู้ปฏิบัติงานเพื่อให้งานที่รับผิดชอบส าเร็จตาม
วัตถุประสงค์ และปฏิบัติหน้าทีอ่ื่นตามที่ได้รับมอบหมาย  

โดยมีลักษณะงานที่ปฏิบัติในด้านต่าง ๆ ดังนี้  
๑. ด้านการปฏิบัติการ  

    (๑) ปฏิบัติหน้าที่ในฐานผู้เชี่ยวชาญด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีอุตสาหกรรม พัฒนาและ
ประยุกต์ใช้ความรู้ ความสามารถ ความเชี่ยวชาญ ประสบการณ์ วิธีการ และเทคนิคต่าง ๆ เพ่ือสร้างองค์
ความรู้ หรือเทคนิควิธีการใหม่ และพัฒนาระบบและมาตรฐานในการปฏิบัติงาน อ านวยการ ก ากับ และ
ก าหนดหลักสูตรการฝึกอบรมสัมมนา/หรือการให้ค าปรึกษา ผู้รับบริการด้านต่าง ๆ เพ่ือให้เป็นไปตามนโยบาย
ที่รัฐและหน่วยงานก าหนด และสนับสนุนการเสริมสร้างศักยภาพให้มีรายได้สูงขึ้น และสามารถแข่งขันได้  
ในระดับประเทศและสากล  

    (๒) เป็นผู้คิดริเริ่มการด าเนินการวิจัยต่าง ๆ ในงานวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีอุตสาหกรรม และ
เผยแพร่ผลงานที่ก่อให้เกิดความรู้ใหม่หรือเทคนิควิธีการใหม่ที่เป็นประโยชน์ต่องานวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
อุตสาหกรรม วางหลักเกณฑ์ในการวิเคราะห์ วิจัย ประเมินผล รวมทั้งก าหนดแนวทาง มาตรการ วิธีการ และ
ระเบียบปฏิบัติทางด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีอุตสาหกรรม เพื่อพัฒนาระบบหรือมาตรฐานในการ
ปฏิบัติงานวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีอุตสาหกรรม เสนอความเห็นเกี่ยวกับปัญหาและหาวิธีการแก้ไขปัญหาที่
มีความยุ่งยาก และมีขอบเขตกว้างขวางมากทางด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีอุตสาหกรรม ติดตาม
ความก้าวหน้าทางวิชาการด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีอุตสาหกรรม และด้านที่เกี่ยวข้อง เพ่ือน ามา
ประยุกต์ใช้ให้เหมาะสมกับลักษณะงานของหน่วยงาน เป็นที่ปรึกษาในโครงการวิจัยทางด้านวิทยาศาสตร์และ 



๒ 
 
เทคโนโลยีอุตสาหกรรม เพ่ือให้ค าแนะน าและข้อเสนอแนะในการด าเนินการ ให้ค าแนะน าปรึกษาตรวจสอบ
ก ากับ ติดตาม และประเมินผลการด าเนินงานแผนงาน/โครงการหรือกิจการด้านอุตสาหกรรม เพ่ือผลักดัน 
เร่งรัดให้การปฏิบัติงานตามแผนงาน/โครงการ บรรลุผลสัมฤทธิ์ตามนโยบายและยุทธศาสตร์ของหน่ายงาน 
อย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล  

    (๓) ให้บริการวิชาการด้านต่าง ๆ เช่น ฝึกอบรม ให้การบริการและเผยแพร่ความรู้ทางด้าน
วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีอุตสาหกรรม ตอบปัญหาและชี้แจงเรื่องต่าง ๆ เกี่ยวกับงานในหน้าที่ เพื่อให้
สามารถปฏิบัติงานได้อย่างถูกต้อง มีประสิทธิภาพ เข้าร่วมประชุมคณะกรรมการต่าง ๆ ที่ได้รับแต่งตั้ง เป็น
ผู้แทนของหน่วยงานในการเข้าร่วมประชุมหรือเจรจาปัญหาต่าง ๆ เกี่ยวกับงานวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
อุตสาหกรรม ทั้งในและต่างประเทศ เพ่ือให้ข้อมูลทางวิชาการประกอบการพิจารณาและตัดสินใจ และศึกษา 
วิจัย เสนอแนะระบบวิเคราะห์และสังเคราะห์นโยบายด้านอุตสาหกรรม เพ่ือวางแผนด าเนินงานพัฒนา
อุตสาหกรรมไทยให้สามารถแข่งขันได้ในระดับสากล และปฏิบัติหน้าที่อ่ืนที่เกี่ยวข้อง 

    (๔) ในฐานะหัวหน้าหน่วยงาน นอกจากอาจปฏิบัติงานตามข้อ (๑) - (๓) ดังกล่าวข้างต้นแล้ว  
ต้องท าหน้าที่ก าหนดนโยบายการปฏิบัติงาน ติดต่อประสานงาน วางแผน มอบหมาย ส่งเสริม ก ากับ ควบคุม 
ดูแล และตรวจสอบ ให้ค าปรึกษา แนะน า ปรับปรุงแก้ไข ติดตามประเมินผล และแก้ไขปัญหาข้อขัดข้องในการ
ปฏิบัติงานในหน่วยงานที่รับผิดชอบ เพื่อให้การปฏิบัติงานบรรลุเป้าหมายและผลสัมฤทธิ์ที่ก าหนด 

 
๒. ด้านการวางแผน  

    วางแผนหรือร่วมด าเนินการวางแผน โดยเชื่อมโยงหรือบูรณาการแผนงาน โครงการในระดับ 
กลยุทธ์ของหน่วยงานที่สังกัด มอบหมายงาน แก้ปัญหาในการปฏิบัติงาน ติดตาม ประเมินผล เพ่ือให้บรรลุตาม
เป้าหมายและผลสัมฤทธิ์ที่ก าหนด  

 
๓. ด้านการประสานงาน  

    (๑) ประสานการท างานโครงการต่าง ๆ กับบุคคล หน่วยงาน หรือองค์กรอ่ืน โดยมีบทบาทในการ
จูงใจ โน้มน้าว เพ่ือให้เกิดความร่วมมือและผลสัมฤทธิ์ตามที่ก าหนด  

    (๒) ให้ข้อคิดเห็น และค าแนะน าแก่หน่วยงานที่เก่ียวข้อง รวมทั้งที่ประชุมทั้งในและต่างประเทศ 
เพ่ือให้เกิดประโยชน์และความร่วมมือในการด าเนินงานร่วมกัน  
 
 
 
 



๓ 
 

๔. ด้านการบริการ  

    (๑) ให้ค าปรึกษา แนะน า วินิจฉัย ชี้แจง และตอบปัญหาที่ส าคัญหรือยุ่งยากซับซ้อนมาก เพ่ือสร้าง
ความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีอุตสาหกรรม ให้บุคคลหรือหน่วยงาน สามารถ
ด าเนินงานได้ลุล่วงเป็นไปตามนโยบายและแผนงานที่ก าหนดไว้หรือเพ่ือเป็นข้อมูลประกอบการตัดสินใจและ
สนับสนุนภารกิจของหน่วยงาน เสนอความเห็น เพ่ือเสนอแนะแนวทางทางวิชาการแก่หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง  
ทั้งภายในและภายนอก เกี่ยวกับแนวทางการพัฒนา การบริหารจัดการในการให้บริการข้อมูลข่าวสาร 
สารสนเทศทางอุตสาหกรรม (เศรษฐกิจ การค้า การลงทุน ฯลฯ)  

    (๒) เผยแพร่ ถ่ายทอดองค์ความรู้ ด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีอุตสาหกรรม เพ่ือให้บุคคล
ทั่วไปได้รับความรู้ความเข้าใจที่ถูกต้องและเป็นประโยชน์ เพ่ือการพัฒนาระบบข้อมูลสารสนเทศทาง
อุตสาหกรรม (เศรษฐกิจ การค้า การลงทุน ฯลฯ) ตอบสนองความต้องการของผู้รับบริการอย่างมีประสิทธิภาพ 
และบรรลุตามวัตถุประสงค์ของหน่วยงาน  
 
คุณสมบัติเฉพาะส าหรับต าแหน่ง  

๑. มีคุณสมบัติเฉพาะส าหรับต าแหน่งนักเทคโนโลยีอุตสาหกรรม ระดับปฏิบัติการ  และ 

๒. เคยด ารงต าแหน่งประเภทเชี่ยวชาญเฉพาะ ระดับช านาญการพิเศษ มาแล้วไม่น้อยกว่า ๓ ปี  และ 

๓. ปฏิบัติงานด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีอุตสาหกรรม หรืองานอ่ืนที่เก่ียวข้องซึ่งเหมาะสมกับ
หน้าที่ความรับผิดชอบและลักษณะงานที่ปฏิบัติ มาแล้วไม่น้อยกว่า ๑ ปี 
 
ความรู้ความสามารถ ทักษะ และสมรรถนะที่จ าเป็นส าหรับต าแหน่ง  

ความรู้ความสามารถ ทักษะ และสมรรถนะที่จ าเป็นส าหรับต าแหน่งให้เป็นไปตามที่มหาวิทยาลัย
นเรศวรก าหนด 
 
 
 

ก.บ.ม.มหาวิทยาลัยนเรศวร ก าหนดให้มีต าแหน่งนักวิชาการเทคโนโลยีอุตสาหกรรม 
ระดับเชี่ยวชาญ  เมื่อวันที่ ๒๑ เมษายน ๒๕๕๘ 

 


