
๔-๔-๐๑ 
 

มาตรฐานกําหนดตาํแหนง 
 
ตําแหนงประเภท ท่ัวไป 
 
สายงาน ผูปฏิบัติงานการเกษตร 
 
ลักษณะงานโดยท่ัวไป 

             สายงานนี้คลุมถึงตําแหนงตางๆ ท่ีปฏิบัติงานสนับสนุนงานการเกษตร ซ่ึงมีลักษณะงาน          
ท่ีปฏิบัติเกี่ยวกบัการชวยปฏิบัติงานดานตางๆ เกี่ยวกับการเกษตร เชน การเพาะปลูก การใชปุย             
การปรับปรุงดิน การปองกันและกําจดัศัตรูพืช การสงเสริมและเผยแพรวิชาการเกษตร ตลอดจนชวย
นักวิชาการเกษตร ในการศึกษา คนควา ทดลอง วิเคราะห สังเคราะหและวิจยัเกีย่วกบัวิชาการเกษตร    
เปนตน และปฏิบัติหนาท่ีอ่ืนท่ีเกี่ยวของ  
 
ชื่อตําแหนงในสายงานและระดับตําแหนง 

ตําแหนงในสายงานน้ีมีช่ือและระดับของตําแหนงดังนี ้
ผูปฏิบัติงานการเกษตร ระดับชํานาญงานพิเศษ 
ผูปฏิบัติงานการเกษตร   ระดับชํานาญงาน 
ผูปฏิบัติงานการเกษตร   ระดับปฏิบัติงาน 
 
 

                                                                      ก.พ.อ. กําหนดใหมีตําแหนงผูปฏิบัติงานการเกษตร  
ระดับปฏิบัติงานถึงระดับชํานาญงานพิเศษ  เม่ือวันท่ี ๒๑ กันยายน ๒๕๕๓ 

 



๔-๔-๐๑-๑ 
 
ตําแหนงประเภท      ท่ัวไป 
 
ชื่อสายงาน ผูปฏิบัติงานการเกษตร 
 
ชื่อตําแหนงในสายงาน     ผูปฏิบัติงานการเกษตร  
 
ระดับ         ชํานาญงานพิเศษ 
 
หนาท่ีความรับผิดชอบหลัก 

 ปฏิบัติงานในฐานะผูปฏิบัตงิานท่ีตองใชความรู ความสามารถ ความชํานาญงาน ทักษะ หรือ
ประสบการณสูงมากในการปฏิบัติงานเฉพาะดานหรือเฉพาะทาง  และตองทําการศึกษา คนควา ทดลอง 
วิเคราะห สังเคราะห หรือวจิัย โดยใชหรือประยุกตหลักการ เหตุผล แนวความคิด วิธีการ เพื่อการ
ปฏิบัติงานตามมาตรฐานท่ีกาํหนดไวหรือพัฒนางานในหนาท่ีและงานเฉพาะดานหรือเฉพาะทาง หรือ
แกไขปญหาในงานหลักท่ีปฏิบัติซ่ึงมีความยุงยากและมีขอบเขตกวางขวาง ตลอดจนใหคําปรึกษา แนะนํา 
และเสนอแนะวิธีการแกไขปรับปรุงการปฏิบัติงาน และปฏิบัติงานอ่ืนตามท่ีไดรับมอบหมาย 
 

 โดยมีลักษณะงานท่ีปฏิบัติในดานตาง ๆ ดงันี้ 
 

 ๑.  ดานการปฏิบตัิการ  

                        (๑)  ชวยนกัวิชาการเกษตรหรือนกัวิจยัในการปฏิบัติงานวิจยัเพื่อสรางความรูใหม                
หรือแนวทางวธีิการใหมในงานทางดานการเกษตรเกีย่วกบัการปรับปรุงบํารุงพันธุเพื่อเพ่ิมคุณภาพ              
การขยายพันธุเพื่อเพ่ิมผลผลิต การดูแลแปลงวิจัยตางๆ  การคิดคนเทคโนโลยีใหมๆ ในกระบวนการ           
การผลิต การเก็บเกีย่ว การเก็บรักษา การพัฒนาหลังการเก็บเกีย่ว การแปรรูปผลผลิต การพัฒนาพนัธุพืช  

          (๒)  ศึกษาคนควาหาวิธีการตางๆ ในการปรับปรุงงานในหนาท่ีใหมีประสิทธิภาพมากยิ่งข้ึน  
รวมท้ังศึกษา วิเคราะห เพื่อปรับปรุงมาตรฐานในการปฏิบัติงาน  แกไขปญหาในงาน โดยการใชเทคโนโลยี 
ใหเหมาะสมกบัสถานการณ   

          (๓)  ใหคําแนะนําในการปรับปรุงคูมือเพ่ือเปนแนวทางในการปฏิบัติงาน 
   (๔)  ชวยสอนและฝกงานภาคปฏิบัติใหแกนกัศึกษา เพื่อถายทอดความรูความเขาใจใน   
งานการเกษตร 

 
 



 

 

๒ 

 

 
 

๒. ดานการกํากับดูแล 

    (๑)   สงเสริม  กํากับ ดแูล ควบคุม และตรวจสอบการปฏิบัติงานของเจาหนาท่ีระดบัรองลงมา 
เพื่อใหการดําเนินงานของหนวยงานท่ีรับผิดชอบเปนไปตามเปาหมายท่ีกําหนด        
  (๒) กําหนดแนวทางและแกไขปญหาขอขัดของในการปฏิบัตงิานการเกษตรในหนวยงาน 
ท่ีรับผิดชอบ เพื่อใหการปฏิบัติงานเปนไปอยางตอเนื่อง มีประสิทธิภาพและประสิทธิผล  
 
 ๓. ดานการบริการ 

           (๑)  ใหคําแนะนํา สนับสนุน และถายทอดเทคโนโลยีดานการเกษตร ตอบปญหาและ
ฝกอบรมเกี่ยวกับงานการเกษตรท่ีมีความยากมากเปนพิเศษ ใหแกหนวยงาน หรือผูรับบริการเพื่อถายทอด
ความรูความเขาใจและความชํานาญงานดานการเกษตร 
               (๒)  ประสานงานกับหนวยงาน หรือผูรับบริการ โดยใหบริการงานท่ีอยูในความรับผิดชอบ 
เพื่อความรวมมือและแลกเปลี่ยนความรูท่ีเปนประโยชนตอการทํางานของหนวยงาน 
 
คุณสมบัติเฉพาะสําหรับตําแหนง 

 ๑. มีคุณสมบัติเฉพาะสําหรับตําแหนงผูปฏิบัตงิานการเกษตร ระดับปฏิบัติงาน  และ 
 ๒. เคยดํารงตําแหนงประเภทท่ัวไป ระดับชํานาญงาน  มาแลวไมนอยกวา  ๖ ป  และ 
 ๓.    ปฏิบัติงานการเกษตร หรืองานอ่ืนท่ีเกีย่วของซ่ึงเหมาะสมกับหนาท่ีความรับผิดชอบและ
ลักษณะงานท่ีปฏิบัติมาแลวไมนอยกวา ๑ ป 
 
ความรูความสามารถ ทักษะ และสมรรถนะท่ีจําเปนสําหรับตําแหนง 

 ความรูความสามารถ ทักษะ และสมรรถนะท่ีจําเปนสําหรับตําแหนงใหเปนไปตามท่ี                  
สภาสถาบันอุดมศึกษากําหนด 
 

 
                                                                             ก.พ.อ. กาํหนดใหมีตําแหนงผูปฏิบัตงิานการเกษตร 

                                                                   ระดับชํานาญงานพิเศษ  เม่ือวนัท่ี  ๒๑ กันยายน ๒๕๕๓ 

 



๔-๔-๐๑-๒ 
 
ตําแหนงประเภท ท่ัวไป 
 
ชื่อสายงาน ผูปฏิบัติงานการเกษตร 
 
ชื่อตําแหนงในสายงาน ผูปฏิบัติงานการเกษตร 

 
ระดับตําแหนง ชํานาญงาน 
 
หนาท่ีความรับผิดชอบหลัก 

 ปฏิบัติงานในฐานะผูปฏิบัตงิานท่ีตองใชความรู ความสามารถ ความชํานาญงาน ทักษะ หรือ
ประสบการณสูงในการปฏิบัติงานเฉพาะดานหรือเฉพาะทาง  และตองทําการศึกษา คนควา ทดลอง 
วิเคราะห สังเคราะห หรือชวยวิจยั  โดยใชหรือประยุกตหลักการ เหตุผล แนวความคิด วิธีการ เพื่อการ
ปฏิบัติงานตามมาตรฐานท่ีกาํหนดไว หรือพัฒนางานในหนาท่ีและงานเฉพาะดานหรือเฉพาะทาง             
หรือแกไขปญหาในงานหลักท่ีปฏิบัติซ่ึงมีความยุงยากและมีขอบเขตกวางขวาง ตลอดจนใหคําปรึกษา 
แนะนํา และเสนอแนะวิธีการแกไขปรับปรุงการปฏิบัติงาน และปฏิบัตงิานอ่ืนตามท่ีไดรับมอบหมาย 
 

โดยมีลักษณะงานท่ีปฏิบัติในดานตาง ๆ ดังนี้ 
 

๑.   ดานการปฏิบตัิการ 

                         (๑)  สงเสริมการเกษตร ปองกันและกําจดัศัตรูพืช กักพันธุพืช ใชวัตถุมีพิษและปุยเคมี              
ใหเปนไปตามกฎหมาย และระบบนิเวศวิทยา พัฒนาสังคมการเกษตร เพื่อใหการปฏิบัติงานการเกษตร         
มีประสิทธิภาพ 
                         (๒)  ชวยนักวิชาการเกษตรในการศึกษา วเิคราะห คนควา ทดลองปฏิบัติงานทางดาน
การเกษตร เชน การปรับปรุงบํารุงพันธุ การขยายพันธุ การคัดพันธุ การเก็บรักษาพชืพันธุและผลผลิต
ทางการเกษตร การปรับปรุงวิธีการผลิตและการใชปุย การเก็บรักษา ชวยศึกษาทดลองหาวิธีปองกนั      
กําจัดโรค แมลง และศัตรูพชื  เพื่อพัฒนางานวิชาการเกษตร 
                         (๓)  ศึกษา คนควาหาวิธีการตางๆ ในการปรับปรุงงานในหนาท่ีเพ่ือใหมีประสิทธิภาพ
ยิ่งข้ึน จัดทําคูมือเพ่ือเปนแนวทางในการปฏบัิติงาน ศึกษารวบรวมขอมูลเพื่อการกําหนดมาตรฐานในการ
ปฏิบัติงาน แกไขปญหาในงานโดยการใชเทคโนโลยีใหเหมาะสมกับสถานการณ  
 
 
 



 
 

๒ 
 
 

                         (๔)  ดูแลบํารุงรักษาใชเคร่ืองจักรกล เคร่ืองมือและอุปกรณทางการเกษตร เพื่อใหพรอม
ใชงานอยูเสมอ 
            (๕)  ชวยสอนและฝกงานภาคปฏิบัติใหแกนกัศึกษา เพื่อถายทอดความรูความเขาใจ                
ในงานการเกษตร 
 
  

 ๒. ดานการกํากับดูแล 

           (๑)   สงเสริม กํากับ ดูแล ควบคุม และตรวจสอบการปฏิบัติงานของเจาหนาท่ีระดับรองลงมา 
เพื่อใหการดําเนินงานของหนวยงานท่ีรับผิดชอบเปนไปตามเปาหมายท่ีกําหนด 
             (๒)  วางแผน ประเมินผล ใหคําแนะนําและแกไขปญหาขอขัดของในการปฏิบัติงาน
การเกษตรในหนวยงาน เพือ่ใหการปฏิบัติงานเปนไปอยางตอเนื่อง มีประสิทธิภาพและประสิทธิผล  
 
 ๓. ดานการบริการ 

         (๑)  ใหคําแนะนํา ตอบปญหา และฝกอบรมเกี่ยวกับงานการเกษตรในความรับผิดชอบ
ใหแกผูรับบริการ หนวยงาน เพื่อถายทอดความรูความชํานาญดานงานการเกษตร 
         (๒)  ประสานงานกับหนวยงาน หรือผูรับบริการ เพื่ออํานวยความสะดวกและปฏิบัติงาน          
ไดตรงตามเปาหมายของหนวยงาน 
          
คุณสมบัติเฉพาะสําหรับตําแหนง 

  ๑.   มีคุณสมบัติเฉพาะสําหรับตําแหนงผูปฏิบัติงานการเกษตร ระดับปฏิบัติงาน  และ 
   ๒.  เคยดํารงตําแหนงประเภทท่ัวไป ระดบัปฏิบัติงาน มาแลวไมนอยกวา ๖ ป  
        กําหนดเวลา ๖ ป ใหลดเปน ๕ ป สําหรับผูมีคุณสมบัติเฉพาะสําหรับตําแหนงผูปฏิบัติงาน  
การเกษตร ระดับปฏิบัติงาน ขอ ๒ 
        กําหนดเวลา ๖ ป ใหลดเปน ๔ ป สําหรับผูมีคุณสมบัติเฉพาะสําหรับตําแหนงผูปฏิบัติงาน  
การเกษตร ระดับปฏิบัติงาน ขอ ๓   
 และ 
   ๓.  ปฏิบัติงานการเกษตร หรืองานอ่ืนท่ีเกี่ยวของซ่ึงเหมาะสมกับหนาท่ีความรับผิดชอบ         
และลักษณะงานท่ีปฏิบัติมาแลวไมนอยกวา ๑ ป 
 
 
 



 
 

๓ 
 
ความรูความสามารถ ทักษะ และสมรรถนะท่ีจําเปนสําหรับตําแหนง 

 ความรูความสามารถ ทักษะ และสมรรถนะท่ีจําเปนสําหรับตําแหนงใหเปนไปตามท่ี                  
สภาสถาบันอุดมศึกษากําหนด 
 
                                                               
 
                                                                               ก.พ.อ. กําหนดใหมีตาํแหนงผูปฏิบัติงานการเกษตร 

                                                                        ระดับชํานาญงาน  เม่ือวันท่ี ๒๑ กนัยายน ๒๕๕๓ 



๔-๔-๐๑-๓ 
 
ตําแหนงประเภท ท่ัวไป 
 
ชื่อสายงาน ผูปฏิบัติงานการเกษตร 
 
ชื่อตําแหนงในสายงาน ผูปฏิบัติงานการเกษตร 
 
ระดับตําแหนง ปฏิบัติงาน 
 
หนาท่ีความรับผิดชอบหลัก 

 ปฏิบัติงานในฐานะผูปฏิบัตงิานซ่ึงไมจําเปนตองใชผูสําเร็จการศึกษาระดับปริญญา โดยใช
ความรูความสามารถปฏิบัติงานดานการเกษตร ตามคําส่ัง หรือแบบ หรือแนวทางปฏิบัติ หรือคูมือท่ีมีอยู
อยางกวางๆ ภายใตการกํากบั ตรวจสอบ ตลอดจนใหคําปรึกษา แนะนํา และเสนอแนะวิธีการแกไข
ปรับปรุงการปฏิบัติงาน และปฏิบัติงานอ่ืนตามท่ีไดรับมอบหมาย 
 

โดยมีลักษณะงานท่ีปฏิบัติในดานตาง ๆ ดงันี้ 
 
๑.   ดานการปฏิบตัิการ 

                         (๑)  สงเสริมการเกษตร ปองกัน และกําจดัศัตรูพืช เพื่อสงเสริม สนับสนุน การเกษตรให
มีประสิทธิภาพ เปนไปตามหลักวิชาการเกษตร 
                         (๒)  ชวยนกัวิชาการเกษตรในการศึกษา วิเคราะห คนควา ทดลอง ปฏิบัติงานทางดาน
การเกษตร เชน การปรับปรุงบํารุงพันธุ การขยายพันธุ การคัดพันธุ การปรับปรุงวิธีการผลิต การใชปุย 
การเก็บรักษา ชวยศึกษาทดลอง หาวิธีปองกันกําจัดโรค แมลง และศัตรูพืช  เพื่อพัฒนางานวิชาการเกษตร 
                         (๓)  รวบรวมรายละเอียดสถิติขอมูลและดําเนนิการตางๆ เพื่อการวิเคราะหวจิัยทาง
การเกษตรในแปลงทดลองและหองปฏิบัติการเพื่อเพ่ิมผลผลิตทางการเกษตร ควบคุมและจัดทําแปลง
ทดลอง ติดตามผลการเปล่ียนแปลงและความเจริญเติบโตของพืช   

 
๒.   ดานการบริการ 

  (๑)  ใหคําแนะนํา ตอบปญหา แกไขปญหาในการปฏิบัติงาน ใหแกผูรับบริการท้ังภายใน
และภายนอกหนวยงาน เพือ่อํานวยความสะดวก และเสริมสรางความรูความเขาใจในงานการเกษตร 
  (๒)  ประสาน แลกเปล่ียนความรูและขอมูลตางๆ เกี่ยวกับงานในหนาท่ี ท้ังภายในและ
ภายนอกหนวยงาน เพื่อใหการปฏิบัติงานเปนไปดวยความสะดวก รวดเร็ว และมีประสิทธิภาพ 



 ๒ 
 
 

คุณสมบัติเฉพาะสําหรับตําแหนง 

 มีคุณวุฒิอยางใดอยางหนึ่งดังตอไปนี้ 
 ๑. ไดรับประกาศนียบัตรวิชาชีพ หรือคุณวุฒอิยางอ่ืนท่ีเทียบไดไมต่ํากวานี้ 
 ๒. ไดรับประกาศนียบัตรวิชาชีพเทคนิค หรือคุณวุฒิอยางอ่ืนท่ีเทียบไดไมต่ํากวานี ้
 ๓. ไดรับประกาศนียบัตรวิชาชีพช้ันสูง  หรือคุณวุฒิอยางอ่ืนท่ีเทียบไดไมต่ํากวานี ้
  
ความรูความสามารถ ทักษะ และสมรรถนะท่ีจําเปนสําหรับตําแหนง 

 ความรูความสามารถ ทักษะ และสมรรถนะท่ีจําเปนสําหรับตําแหนงใหเปนไปตามท่ี                  
สภาสถาบันอุดมศึกษากําหนด 
 
 

                     ก.พ.อ. กําหนดใหมีตําแหนงผูปฏิบัติงานการเกษตร 
                                                                 ระดับปฏิบัติงาน เม่ือวันท่ี ๒๑ กันยายน ๒๕๕๓ 

 


	
	๔-๔-๐๑-๑
	ตำแหน่งประเภท      ทั่วไป
	ชื่อตำแหน่งในสายงาน     ผู้ปฏิบัติงานการเกษตร 
	ระดับ         ชำนาญงานพิเศษ
	หน้าที่ความรับผิดชอบหลัก


