
 

 

แบบประเมินค่างานตาํแหน่งประเภทวิชาชีพเฉพาะหรือเชียวชาญเฉพาะ 

ระดบัชาํนาญการ และระดบัชาํนาญการพิเศษ 

๑. ตําแหน่งเลขท.ี... .... 
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๒. องคป์ระกอบการประเมนิ 

 สว่นท ี๑ หน้าทแีละความรบัผดิชอบของตําแหน่ง 

๒. หน้าทแีละความรบัผดิชอบของตาํแหน่ง 

ตาํแหน่งเดิม ตาํแหน่งใหม่ 

๒.๑ ด้านการปฏิบติัการ 

๒.๑.๑ แบบเรียน 

๒.๑.๑ งานอาํนวยการสอนห้องปฏิบติัการไฟฟ้า 

          ( ) ปฏิบัติงานรับผิดชอบห้องปฏิบัติการ

ไฟฟ้า อุปกรณ์ทีเกียวข้อง เพืออํานวยการให้การ

จัดการเรียนการศึกษาของหลักสูตรเทคโนโลยี

วศิวกรรมไฟฟ้าในความรบัผดิชอบดําเนินไปได้อย่าง

ราบรืนและสอดคล้องกบัความต้องการของอาจารย์ 

นกัศกึษา 

          (2) ติดตังชุดทดลองปฏิบัติการ เพอืเตรียม

ความพร้อมสําหรับการจัดการ เรียนการศึกษา

สอดคลอ้งกบัความตอ้งการของหลกัสตูร 

          (3) ทดสอบคุณสมบัติด้านเทคนิคของชุด

ทดลองปฏบิตักิารไฟฟ้า เพอือํานวยการใหก้ารจดัการ

เรียนการศึกษาของหลักสูตรในความรับผิดชอบ

ดาํเนินไปไดอ้ย่างราบรนืและมปีระสทิธภิาพ 

        (4) จัดทําทะเบียนครุภัณฑ์ห้องปฏิบัติการ

ไฟฟ้า รวบรวมข้อมูลครุภัณฑ์ เพือให้บริการทาง

การศกึษาเป็นไปไดอ้ยา่งมปีระสทิธภิาพ 

 

 

๒.๑ ด้านการปฏิบติัการ 

๒.๑.๑ แบบเรียน 

๒.๑.๑ งานอาํนวยการสอนห้องปฏิบติัการไฟฟ้า 

        ( ) ศกึษางานในความรบัผดิชอบหอ้งปฏบิตัิการ

ไฟฟ้า อุปกรณ์ทีเกียวข้อง เพืออํานวยการให้การ

จัดการเรียนการศึกษาของหลักสูตรเทคโนโลยี

วศิวกรรมไฟฟ้าในความรบัผิดชอบดําเนินไปได้อย่าง

ราบรนืและสอดคล้องกับความต้องการของอาจารย์ 

นกัศกึษา 

         (2) ติดตังและตรวจสอบชุดทดลองปฏิบัติการ 

เพือเตรียมความพร้อมสําหรับการจัดการ เรียน

การศกึษาสอดคลอ้งกบัความตอ้งการของหลกัสตูร 

         (3) ทดสอบคุณสมบัติด้านเทคนิคของชุด

ทดลองปฏบิตักิารไฟฟ้า เพอือํานวยการใหก้ารจดัการ

เรยีนการศกึษาของหลกัสตูรในความรบัผดิชอบดําเนิน

ไปไดอ้ยา่งราบรนืและมปีระสทิธภิาพ 

          (4) ศึกษา วิเคราะห์ สงัเคราะห์ปัญหาทีเกิด

จากการใช้งานอุปกรณ์ทดลอง เพอืลดความเสยีหายที

อาจเกดิขนึกบัอุปกรณ์เครอืงมอืของหน่วยงานในความ

รบัผดิชอบ 

         (5) จดัทําทะเบียนครุภัณฑ์และควบคุมการใช้

บริการห้องปฏิบัติการไฟฟ้า เพือให้บริการทาง

การศกึษาเป็นไปไดอ้ยา่งมปีระสทิธภิาพ 



 

 

         (6) ให้คาํปรกึษา แนะนํากบันักศกึษาเกยีวกบั

วิธีการ ขันตอน และความปลอดภัยในการใช้งาน

อุปกรณ์ทดลอง ในห้องปฏิบัติการ เพือสามารถ

ปฏบิตักิารทดลองไดอ้ยา่งถูกตอ้งและมปีระสทิธภิาพ  

๒.๑.๒ สือการเรียนการสอน 

           (1) จัดเตรียมสอืการเรียนการสอน เพอืให้

สอดคลอ้งกบัการเรยีนการสอนของรายวชิา 

           (2) ปรับป รุ ง แก้ ไ ขใบงานหรือ เ อ กส า ร

ปฏิบตัิการทดลอง เพอืประสิทธิภาพในการจัดการ

เรียนการสอน เพอืประสิทธิภาพในการจดัการเรียน

การสอน 

           (3) จัดทําคู่มืออธิบายขันตอนการใช้งาน

อุปกรณ์ทดลอง เช่น เครอืงมอืวดัทางไฟฟ้า เป็นต้น 

เพอืใหส้ามารถฝึกปฏบิตัไิดอ้ย่างถูกต้อง ตามขนัตอน

ปฏบิตัขิองเครอืงมอืนัน ๆ 

         (4) ดําเนินการแก้ไขอุปกรณ์ทดลองทชีํารุด

เสยีหาย จากการใชง้าน เพอืใหชุ้ดทดลองปฏบิตัิการ

ทาํงานไดอ้ย่างถกูตอ้งแมน่ยาํและมปีระสทิธภิาพ 

 

๒.๑.๒ สือการเรียนการสอน 

          ( ) ดําเนินการประสานงานกบัอาจารย์ประจํา

รายวชิา เพอืจดัทําสอืการเรยีนการสอนให้สอดคล้อง

กับเนือหารายวิชาและความต้องการของอาจารย์

ประจาํหลกัสตูร 

           (2) จัดเตรียมสือการเรียนการสอน เพอืให้

สอดคลอ้งกบัการเรยีนการสอนของรายวชิา 

           (3) ศึกษา วิเคราะห์ สังเคราะห์ ใบงานหรือ

เอกสารปฏิบัติการทดลอง เพอืประสิทธิภาพในการ

จดัการเรยีนการสอน  

           (4) จัดทําคู่มืออธิบายขันตอนการใช้งาน

อุปกรณ์ทดลอง เช่น เครอืงมือวดัทางไฟฟ้า เป็นต้น 

เพอืใหส้ามารถฝึกปฏิบตัไิดอ้ย่างถูกต้อง ตามขนัตอน

ปฏบิตัขิองเครอืงมอืนนั ๆ 

          (5) ควบคุมและตรวจสอบ การใชง้านอุปกรณ์

ทดลองทังในส่วนของวิธีการใช้งาน และหลักความ

ปลอดภัยทางวิศวกรรม เพอืให้ดําเนินการเรียนการ

สอนในหอ้งปฏบิตักิารเป็นไปดว้ยความเรยีบรอ้ย 

         (6) ให้คําปรึกษา แนะนําและชีแจ้ง เกียวกับ

ปฏิบัติการทดลอง แก่นักศึกษา เพือให้สามารถ

ดําเนินการปฏบิตักิารไดอ้ยา่งถูกตอ้งและปลอดภยั 

 

 



 

 

๒.๑.๓ งานบริการวิชาการของโปรแกรมวิชา

เทคโนโลยีวิศวกรรมไฟฟ้า 

           (1) สํารวจความต้องการ เพือถ่ายทอด

เทคโนโลยีทางด้านเทคโนโลยีวิศวกรรมไฟฟ้าแก่

ชุมชน 

           (2) ดํ า เนินการร่ าง  จัดทําบันทึกขอจัด

กิจกรรม เพอืขออนุมัติโครงการ ดําเนินงานเป็นไป

ดว้ยความเรยีบรอ้ยและทนัเวลาตามกาํหนด 

           (3) จดัทาํและสง่หนังสอืเชญิวทิยากร เพอืให้

ดําเนินงานเป็นไปด้วยความเรียบร้อยและทนัเวลา

ตามกาํหนด 

           (4) ติดต่อประสานทงัหน่วยงานภายในและ

ภายนอก เพอืให้การดําเนินการจดักิจกรรมให้บรรลุ

ตามเป้าหมาย  

           (5) ดําเนินการจัดกิจกรรมบริการวิชาการ 

เพือ ถ่ ายทอด เทคโนโล ยีท างด้ าน เทค โน โล ยี

วศิวกรรมไฟฟ้าแกชุ่มชน 

           (6) รวบรวมข้อมูล สรุปเล่มกิจกรรม เพือ

รายงานผลการดําเนินงานตามวัตถุประสงค์ของ

หน่วยงาน 

 

๒.๑.๓ งานบริการวิชาการของโปรแกรมวิชา

เทคโนโลยีวิศวกรรมไฟฟ้า 

          (1) รวบรวมประวัติ ความเชียวชาญของ

อาจารย์ประจําหลกัสูตรและนักวชิาการศกึษา ภายใน

หลกัสูตรเทคโนโลยีวิศวกรรมไฟฟ้า สงัเคราะห์ เพอื

เป็นข้อมูลด้านวิชาการในการให้บริการวิชาการแก่

ชมุชน 

           (2)  สํารวจความต้องการ เพือ ถ่ายทอด

เทคโนโลยีทางด้านเทคโนโลยีวิศวกรรมไฟฟ้าแก่

ชมุชน 

           (3) ดาํเนนิการรา่ง จดัทาํบนัทกึขอจดักจิกรรม 

เพอืขออนุมัติโครงการ ดําเนินงานเป็นไปด้วยความ

เรยีบรอ้ยและทนัเวลาตามกําหนด 

           (4) รวบรวมเอกสารและตรวจสอบความ

ถูกต้องของเอกสารทีใช้ในการขออนุมัติโครงการ 

เพอืให้การดําเนินการจัดโครงการเป็นไปด้วยความ

เรยีบรอ้ยและทนักาํหนด 

           (5) จดัทําและส่งหนังสอืเชญิวทิยากร เพอืให้

ดําเนินงานเป็นไปดว้ยความเรยีบรอ้ยและทนัเวลาตาม

กาํหนด 

           (6) ดําเนินการติดต่อประสานทังหน่วยงาน

ภายในและภายนอก เพอืใหก้ารดําเนินการจดักจิกรรม

ใหบ้รรลุตามเป้าหมาย  

          (7) กํากับติดตาม การดําเนินงานโครงการ

เพือให้การดํ า เ นินการจัดกิจกรรมให้บรรลุตาม

เป้าหมาย 

          (8) ประเมนิผลการจดักจิกรรม รวบรวมข้อมูล 

วเิคราะห ์สงัเคราะหข์อ้มลู เพอืนําไปใชพ้ฒันาโครงการ

บรกิารวชิาของหลกัสตูร 

          (9) สรุปเล่มกิจกรรมและตรวจสอบความ

ถู กต้ อ ง  เพือ ร าย ง า น ผล กา ร ดํ า เนิ น ง า น ต า ม

วตัถุประสงคข์องหน่วยงาน 

 

 

 



 

 

๓. วเิคราะหเ์ปรยีบเทยีบคณุภาพ  ความยุ่งยาก  และความซบัซอ้นของงานทเีปลยีนแปลงไป 

งานเดมิ งานใหม ่

๓.๑ คุณภาพของงาน 

๓.๑.๑ งานอาํนวยการสอนห้องปฏิบติัการไฟฟ้า 

        ( )  ศึ ก ษ า ง า น ใ น ค ว า มรั บ ผิ ด ช อ บ

ห้องปฏิบัติการไฟฟ้า อุปกรณ์ทีเกียวข้อง เพือ

อาํนวยการใหก้ารจดัการเรยีนการศกึษาของหลกัสูตร

เทคโนโลยวีศิวกรรมไฟฟ้าในความรบัผดิชอบดําเนิน

ไปไดอ้ย่างราบรนืและสอดคล้องกบัความต้องการของ

อาจารย ์นักศกึษา 

         (2) ติดตงัและตรวจสอบชุดทดลองปฏบิัติการ 

เพือเตรียมความพร้อมสําหรับการจัดการเรียน

การศกึษาสอดคลอ้งกบัความตอ้งการของหลกัสตูร 

         (3) ทดสอบคุณสมบัติด้านเทคนิคของชุด

ทดลองปฏบิตักิารไฟฟ้า เพอือํานวยการใหก้ารจดัการ

เรียนการศึกษาของหลักสูตรในความรับผิดชอบ

ดาํเนินไปไดอ้ย่างราบรนืและมปีระสทิธภิาพ 

          (4) ศกึษา วเิคราะห์ สงัเคราะห์ปัญหาทีเกิด

จากการใชง้านอุปกรณ์ทดลอง เพอืลดความเสยีหายที

อาจเกิดขึนกับอุปกรณ์เครืองมือของหน่วยงานใน

ความรบัผดิชอบ 

         (5) จดัทาํทะเบยีนครุภณัฑ์และควบคุมการใช้

บริการห้องปฏิบัติการไฟฟ้า เพือให้บริการทาง

การศกึษาเป็นไปไดอ้ยา่งมปีระสทิธภิาพ 

         (6) ใหค้าํปรกึษา แนะนํากบันักศกึษาเกียวกบั

วิธีการ ขันตอน และความปลอดภัยในการใช้งาน

อุปกรณ์ทดลอง ในห้องปฏิบัติการ เพือสามารถ

ปฏบิตักิารทดลองได้อยา่งถกูตอ้งและมปีระสทิธภิาพ  

 

๓.๑ คุณภาพของงาน 

 ๓.๑.๑ งานอาํนวยการสอนห้องปฏิบติัการไฟฟ้า         

      ( ) ศกึษางานในความรบัผดิชอบห้องปฏบิัติการ

ไฟฟ้า อุปกรณ์ทเีกยีวข้อง โดยใช้ระยะเวลาก่อนเปิด

ภาคเรียน 7 วนั เพอือํานวยการให้การจัดการเรียน

การศกึษาของหลักสูตรเทคโนโลยวีิศวกรรมไฟฟ้าใน

ความรับผิดชอบดํา เ นินไปได้อย่ า งราบรืนแล ะ

สอดคลอ้งกบัความต้องการของอาจารย ์นกัศกึษา 

         (2) ติดตังและตรวจสอบชุดทดลองปฏิบัติการ 

โดยใชร้ะยะเวลา 15-30 นาท/ี1โต๊ะทดลอง เพอืเตรยีม

ความพร้อมสํ าหรับการจัดการ เรียนการศึกษา

สอดคลอ้งกบัความต้องการของหลกัสตูร 

         (3) ทดสอบคุณสมบัติด้านเทคนิคของชุด

ทดลองปฏิบัติการไฟฟ้า โดยใช้ระยะเวลา 15-30 

นาท/ี1โต๊ะทดลอง เพอือํานวยการให้การจัดการเรียน

การศกึษาของหลกัสตูรในความรบัผดิชอบดาํเนินไปได้

อยา่งราบรนืและมปีระสทิธภิาพ 

          (4) ศึกษา วิเคราะห์ สงัเคราะห์ปัญหาทีเกิด

จากการใชง้านอุปกรณ์ทดลอง โดยใชร้ะยะเวลา 1 ภาค

เรียน เพอืลดความเสียหายทอีาจเกิดขนึกบัอุปกรณ์

เครอืงมอืของหน่วยงานในความรบัผดิชอบ 

         (5) จดัทําทะเบียนครุภัณฑ์และควบคุมการใช้

บรกิารหอ้งปฏบิตักิารไฟฟ้า โดยใชร้ะยะเวลา 1-3วนั/1

หอ้งปฏบิตัิการ เพอืใหบ้รกิารทางการศกึษาเป็นไปได้

อยา่งมปีระสทิธภิาพ 

         (6) ให้คาํปรกึษา แนะนํากบันักศกึษาเกียวกบั

วิธีการ ขันตอน และความปลอดภัยในการใช้งาน

อุปกรณ์ทดลอง ในห้องปฏิบัติการ โดยใช้ระยะเวลา 

10-15นาที/1กลุ่ม เพอืสามารถปฏิบัติการทดลองได้

อยา่งถกูตอ้งและมปีระสทิธภิาพ  

   

๓.๒ ความยุ่งยากและความซบัซอ้นของงาน 

          ( )  ศึ ก ษ า ง า น ใ น ค ว า ม รั บ ผิ ด ช อ บ

ห้องปฏิบัติการไฟฟ้า อุปกรณ์ทีเกียวข้อง เพือ

๓.๒ ความยุ่งยากและความซบัซอ้นของงาน 



 

 

อาํนวยการใหก้ารจดัการเรยีนการศกึษาของหลกัสูตร

เทคโนโลยวีศิวกรรมไฟฟ้าในความรบัผดิชอบดําเนิน

ไปไดอ้ย่างราบรนืและสอดคล้องกบัความต้องการของ

อาจารย ์นักศกึษา 

         (2) ติดตงัและตรวจสอบชุดทดลองปฏบิัติการ 

เพือเตรียมความพร้อมสําหรับการจัดการเรียน

การศกึษาสอดคลอ้งกบัความตอ้งการของหลกัสตูร 

         (3) ทดสอบคุณสมบัติด้านเทคนิคของชุด

ทดลองปฏบิตักิารไฟฟ้า เพอือํานวยการใหก้ารจดัการ

เรียนการศึกษาของหลักสูตรในความรับผิดชอบ

ดาํเนินไปไดอ้ย่างราบรนืและมปีระสทิธภิาพ 

          (4) ศกึษา วิเคราะห์ สงัเคราะห์ปัญหาทีเกิด

จากการใชง้านอุปกรณ์ทดลอง เพอืลดความเสยีหายที

อาจเกิดขึนกับอุปกรณ์เครืองมือของหน่วยงานใน

ความรบัผดิชอบ 

         (5) จดัทาํทะเบยีนครุภณัฑ์และควบคุมการใช้

บริการห้องปฏิบัติการไฟฟ้า เพือให้บริการทาง

การศกึษาเป็นไปไดอ้ยา่งมปีระสทิธภิาพ 

         (6) ใหค้าํปรกึษา แนะนํากบันกัศกึษาเกยีวกบั

วธิกีาร ขนัตอน และความปลอดภยัในการใชง้าน

อุปกรณ์ทดลอง ในหอ้งปฏบิตักิาร เพอืสามารถ

ปฏบิตักิารทดลองได้อยา่งถูกตอ้งและมปีระสทิธภิาพ  

         ( )  สร้า งความรู้ความเข้า ใจการใช้ง าน

หอ้งปฏิบัติการ อุปกรณ์ทีเกยีวข้อง แจ้งให้นักศึกษา

ทราบทางเพจโปรแกรมเทคโนโลยวีศิวกรรมไฟฟ้า 

         (2) ติดตังและตรวจสอบชุดทดลองปฏิบัติการ 

เพือเตรียมความพร้อมสําหรับการจัดการ เรียน

การศกึษาสอดคลอ้งกบัความตอ้งการของหลกัสตูร 

         (3) ทดสอบคุณสมบัติด้านเทคนิคของชุด

ทดลองปฏบิตักิารไฟฟ้า เพอือํานวยการใหก้ารจดัการ

เรยีนการศกึษาของหลกัสตูรในความรบัผดิชอบดําเนิน

ไปไดอ้ยา่งราบรนืและมปีระสทิธภิาพ 

          (4) จดัทาํคู่มอืใชง้านอุปกรณ์ทดลองในรปูแบบ 

e-book ใหน้ักศกึษาสามารถดาวน์โหลดได้ตลอดเวลา 

เพอืลดความเสยีหายทอีาจเกดิขนึกบัอุปกรณ์เครอืงมอื

ของหน่วยงานในความรบัผดิชอบ 

         (5) จดัทําทะเบียนครุภัณฑ์และควบคุมการใช้

บรกิารห้องปฏิบตัิการไฟฟ้า โดยนําเทคโนโลย ีRFID 

มาประยุกต์ใช้ในการตรวจนับและตรวจสอบครุภณัฑ์ 

เพือ ให้บริกา รทางการศึกษาเ ป็นไปได้อย่ า งมี

ประสทิธภิาพ 

         (6) ม ีLine กลุ่มหอ้งปฏบิตักิาร ใหค้าํปรกึษา 

แนะนํากบันกัศกึษาเกยีวกบัวธิกีาร ขนัตอน และความ

ปลอดภยัในการใชง้านอปุกรณ์ทดลอง ใน

หอ้งปฏบิตักิาร เพอืสามารถปฏบิตักิารทดลองไดอ้ย่าง

ถูกตอ้งและมปีระสทิธภิาพ  

 
 


