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มาตรฐานกําหนดตําแหนง 
 
สายงาน     วิศวกรรม 
 
ลักษณะงานโดยทั่วไป  
         สายงานนี้คลุมถึงตําแหนงตาง ๆ ที่ปฏิบตัิงานทางวิศวกรรมทัว่ไป ซึ่งมีลักษณะงานที่ปฏิบัติเกีย่วกบั 
การวางแผนและโครงการปฏิบัติงานเกี่ยวกับวิศวกรรมทั่วไป การวิเคราะห วิจัย คนควา และการออกแบบ
แปลนแผนผังทางดานวิศวกรรมทั่วไป การควบคุมและบริหารงานวศิวกรรมทัว่ไป และปฏิบตัหินาที่อ่ืนที่
เกี่ยวของ  
 
ชื่อและระดบัของตําแหนง 
 
  ตําแหนงในสายงานนี้มีชื่อและระดับของตาํแหนงดังนี้ คือ  
 

วิศวกร 3   ระดับ 3  
          วิศวกร 4   ระดับ 4  
          วิศวกร 5   ระดับ 5  
          วิศวกร 6   ระดับ 6  
          วิศวกร 7   ระดับ 7  
          วิศวกร 8   ระดับ 8

                    วิศวกร 9   ระดับ 9  
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ชื่อตําแหนง     วิศวกร 3   
 

หนาที่และความรับผิดชอบ  
         ปฏิบัติงานวิศวกรรมที่ยากพอสมควร โดยมีคูมือ หรือแนวปฏิบัติ หรือคําสั่งอยางกวางๆและอยูภายใต
การกํากับตรวจสอบเฉพาะกรณีที่จําเปน และปฏิบตัิหนาที่อ่ืนตามทีไ่ดรับมอบหมาย  
 

ลักษณะงานที่ปฏิบัต ิ 
         ปฏิบัติงานที่ยากพอสมควรเกี่ยวกบังานวิศวกรรม โดยปฏิบัตหินาที่อยางใดอยางหนึ่งหรือหลายอยาง 
เชน  ศึกษาและวเิคราะหขอมูลทางวิศวกรรม เพ่ือการวางแผนโครงการเกี่ยวกับวิศวกรรมดานตางๆ และเพื่อ
การวิเคราะห วิจัย คนควา และการออกแบบวางแผนผงัทางดานวิศวกรรม ชวยวศิวกรระดับสูงศกึษาคนควา
เรื่องตาง ๆ ประกอบการวิเคราะหวิจัย แกไขและปรบัปรุงงานวิศวกรรม และปฏิบตัิหนาที่อ่ืนที่เกี่ยวของ  
 
คุณสมบัตเิฉพาะสําหรับตําแหนง  
         ไดรับปริญญาตรีหรอืเทียบไดไมต่าํกวานี้  
 
ความรูความสามารถที่ตองการ  
          1. มีความรูความสามารถในงานวิศวกรรมอยางเหมาะสมแกการปฏิบัติงานในหนาที่  
          2. มีความรูความเขาใจในกฎหมายวาดวยระเบียบขาราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศกึษา กฎหมายวา
ดวยระเบียบบริหารราชการแผนดิน และกฎหมาย กฎ ระเบียบ และขอบังคับอ่ืนทีใ่ชในการปฏบิตัิงานในหนาที่  
          3. มีความรูทัว่ไปเกี่ยวกับเหตุการณปจจุบันในดานการเมือง เศรษฐกิจ และสังคมโดยเฉพาะอยางยิ่ง
ของประเทศไทย  
          4. มีความรูความสามารถในการใชภาษาและคอมพิวเตอรอยางเหมาะสมแกการปฏิบัตงิานในหนาที่  
          5. มีความสามารถในการศึกษาและจัดการขอมูล วิเคราะหปญหาและสรุปเหตุผล 
 6. มีความสามารถในการตดิตอประสานงาน 
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 ชื่อตําแหนง     วิศวกร 4   
 

หนาที่และความรับผิดชอบ 
ปฏิบัติงานวิศวกรรมที่ยาก โดยมีคูมือ หรือแนวปฏิบตัิ หรือคําสั่งอยางกวางๆ และอยูภายใตการกํากับ

ตรวจสอบเฉพาะกรณีที่จําเปน และปฏบิตัิหนาที่อ่ืนตามที่ไดรับมอบหมาย  
 
ลักษณะงานที่ปฏิบัต ิ 
          ปฏิบัติงานที่ยากเกีย่วกับงานวิศวกรรม โดยปฏิบัติหนาที่อยางใดอยางหนึ่งหรือหลายอยาง เชน  
วางแผนโครงการวิศวกรรม วิเคราะห คนควา และออกแบบวางแผนผังทางดานวิศวกรรม เปนตน ใหคําปรึกษา
แนะนําในการปฏิบัติงานแกเจาหนาที่ระดับรองลงมาและแกนักศึกษาที่มาฝกปฏิบตัิงาน ตอบปญหาและชี้แจง
เรื่องตาง ๆเกี่ยวกับงานในหนาที่ และปฏิบัติหนาที่อ่ืนที่เกี่ยวของ  
 
คุณสมบัตเิฉพาะสําหรับตําแหนง  
          1. มีคุณสมบัติเฉพาะสําหรับตาํแหนงวิศวกร 3 และไดดํารงตําแหนงในระดับ 3 หรือเทียบเทามาแลวไม
นอยกวา 2 ป โดยจะตองปฏิบัติราชการเกี่ยวกับงานวศิวกรรม หรืองานอ่ืนที่เกี่ยวของมาแลวไมนอยกวา 1 ป 
หรือ  
          2. ไดรับปริญญาโทหรือเทียบไดไมต่ํากวานี ้
 
 ความรูความสามารถที่ตองการ  
          นอกจากจะมีความรูความสามารถเชนเดียวกับวิศวกร 3 แลว จะตอง  
          1. มีความรูความเขาใจในนโยบายและแผนงานดานตาง ๆ ของหนวยงานที่สังกัด  
          2. มีความสามารถในการจัดทําแผนงาน ควบคุม ตรวจสอบ ใหคําปรึกษา แนะนํา และเสนอแนะวิธีการ
แกไขปรับปรงุการปฏิบัติงานที่อยูในความรับผิดชอบ  
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ชื่อตําแหนง     วิศวกร 5   
 

หนาที่และความรับผิดชอบ 
         ปฏิบัติงานวิศวกรรมที่คอนขางยากมาก  โดยใชความคิดริเริ่มบาง มีคูมือ แนวปฏิบตัิ หรอืคําสั่งในบาง
กรณีและอยูภายใตการกํากบัตรวจสอบนอยมาก และปฏิบัติหนาที่อ่ืนตามที่ไดรับมอบหมาย  
 
ลักษณะงานที่ปฏิบัต ิ 
         ปฏิบัติงานที่คอนขางยากมากเกี่ยวกับงานวศิวกรรม โดยปฏิบัติหนาที่อยางใดอยางหนึ่งหรือหลายอยาง 
เชน วางแผนโครงการวิศวกรรม วเิคราะห คนควา และออกแบบวางแผนผังทางดานวิศวกรรม เปนตน ศึกษา 
คนควา ทดลอง วิเคราะหหรือสังเคราะหงานทางดานวิศวกรรม เผยแพรผลงานทางดานวิศวกรรม ฝกอบรมและ
ใหคําปรึกษาแนะนําในการปฏิบัติงานแกเจาหนาที่ระดับรองลงมาและแกนักศึกษาที่มาฝกปฏิบตัิงาน ตอบปญหา
และชี้แจงเรื่องตางๆ  เกี่ยวกับงานในหนาที่ และปฏบิตัิหนาที่อ่ืนที่เกี่ยวของ 
  
 คุณสมบัติเฉพาะสําหรบัตําแหนง  
         1. มีคุณสมบัติเฉพาะสําหรับตําแหนงวิศวกร 3 หรือวิศวกร 4 และไดดํารงตําแหนงในระดับ 4 หรือ
เทียบเทามาแลวไมนอยกวา 2 ป โดยจะตองปฏิบัติราชการเกี่ยวกบังานวิศวกรรม หรืองานอื่นที่เกี่ยวของ
มาแลวไมนอยกวา 1 ป หรือ  
         2. มีคุณสมบัติเฉพาะสําหรับตําแหนงวิศวกร 3 และไดดํารงตําแหนงไมต่าํกวาระดับ 3 หรือเทียบเทา
มาแลวไมนอยกวา 4 ป โดยจะตองปฏิบตัิราชการเกี่ยวกับงานวศิวกรรม หรืองานอ่ืนที่เกี่ยวของมาแลวไมนอย
กวา 1 ป  หรือ 
         3. ไดรับปริญญาเอกหรือเทียบไดไมต่ํากวานี ้
 
 ความรูความสามารถที่ตองการ 
         นอกจากมีความรูความสามารถเชนเดียวกบัวศิวกร 4 แลว จะตอง  
         1. มีความรูความเขาใจในหลักการบริหารงานบุคคล  
         2. มีความรูทั่วไปเกีย่วกับแผนพัฒนาเศรษฐกจิและสังคมของประเทศ 
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ชื่อตําแหนง     วิศวกร 6   
 

หนาที่และความรับผิดชอบ 
         ปฏิบัติงานวิศวกรรมที่ยากมาก  โดยตองใชความคิดริเริ่มในงานที่มีแนวปฏบิัตินอยมาก และอยูภายใต
การกํากับตรวจสอบนอยมาก และปฏิบตัหินาที่อ่ืนตามที่ไดรับมอบหมาย หรือ 
         ปฏิบัติงานในฐานะผูชํานาญการในงานวิศวกรรมโดยงานที่ปฏิบัตติองใชความรู ความสามารถ      
ความชํานาญงานและประสบการณสูง ตองคิดริเริ่มกําหนดแนวทางการทํางาน แกไขปญหาในงานที่รับผิดชอบ
ใหสําเร็จตามวัตถุประสงค และปฏบิัติหนาที่อ่ืนตามที่ไดรับมอบหมาย  

 

ลักษณะงานที่ปฏิบัต ิ 
         ปฏิบัติงานที่ตองใชความรูความสามารถ ความชาํนาญงานและประสบการณทางดานวิศวกรรม โดย
ปฏิบัติหนาทีอ่ยางใดอยางหนึ่งหรือหลายอยาง เชน วางแผนโครงการวิศวกรรม วิเคราะห วิจัย คนควา และ
ออกแบบ วางแผนผังทางดานวิศวกรรม เปนตน ศึกษา คนควา ทดลอง วิเคราะห หรือวิจัยงานทางดาน
วิศวกรรม เผยแพรผลงานทางดานวิศวกรรม ทําความเห็น สรุปรายงาน เสนอแนะและดําเนินการเกี่ยวกับงาน
วิศวกรรมจัด ทําเอกสารวิชาการ คูมือเกี่ยวกับงานในความรับผิดชอบ ฝกอบรมและใหคําปรึกษาแนะนําในการ
ปฏิบัติงานแกเจาหนาที่ระดับรองลงมาและแกนักศึกษาที่มาฝกปฏิบตัิงาน ตอบปญหาและชี้แจงเรื่องตางๆ 
เกี่ยวกับงานในหนาที่ เขารวมประชุมคณะกรรมการตางๆ ตามที่ไดรับแตงตั้ง เขารวมประชุมในการกําหนด
นโยบายและแผนงานของหนวยงานที่สังกัดและปฏิบตัหินาที่อ่ืนที่เกี่ยวของ  
 
คุณสมบัตเิฉพาะสาํหรับตําแหนง  
         1. มีคุณสมบัติเฉพาะสําหรับตําแหนงวิศวกร 3 หรือวิศวกร 4 หรือวิศวกร 5 และไดดํารงตําแหนงใน
ระดับ 5 หรือเทียบเทามาแลวไมนอยกวา 2 ป  โดยจะตองปฏิบตัิราชการเกี่ยวกบังานวิศวกรรม หรืองานอ่ืนที่
เกี่ยวของมาแลวไมนอยกวา 1 ป หรือ  
         2. มีคุณสมบัติเฉพาะสําหรับตําแหนงวิศวกร 3 หรือวิศวกร 4 หรือวิศวกร 5 และไดดํารงตําแหนงไมต่ํา
กวาระดับ 4 หรือเทียบเทามาแลวไมนอยกวา 4 ป โดยจะตองปฏิบตัิราชการเกี่ยวกับงานวศิวกรรม หรืองานอ่ืน
ที่เกี่ยวของมาแลวไมนอยกวา 1 ป  
 
ความรูความสามารถที่ตองการ  
               นอกจากมีความรูความสามารถเชนเดียวกบัวศิวกร 5 แลว จะตองมีความสามารถในการริเริ่ม 
ปรับปรุงนโยบายและแผนงาน หรือมีความชํานาญงานในหนาที่และมีประสบการณ     
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ชื่อตําแหนง     วิศวกร 7  
 

หนาที่และความรับผิดชอบ 
         ปฏิบัติงานในฐานะหวัหนาหนวยงาน ควบคุมการปฏิบัติงานวิศวกรรมที่มีขอบเขตเนื้อหาของงาน
หลากหลายและมีขั้นตอนการทํางานซับซอนคอนขางมาก โดยตองกําหนดแนวทางการทํางานที่เหมาะสมกับ
สถานการณ กํากับ ตรวจสอบผูปฏิบตัิงานเพื่อใหงานที่รับผิดชอบสาํเร็จตามวัตถปุระสงค และปฏิบัติหนาทีอ่ื่น
ตามที่ไดรับมอบหมาย หรือ 
         ปฏิบัติงานในฐานะผูชํานาญการในงานวิศวกรรม โดยงานที่ปฏิบัตติองใชความรูความสามารถ และ
ความชํานาญงานและประการณสูงมากโดยตองคิดริเริ่มปรับเปลี่ยนแนวทางใหเหมาะสมสอดคลองกับ
สถานการณทีเ่กิดขึ้นใหมๆ และแกไขปญหาในงานที่รับผิดชอบใหสาํเร็จตามวัตถปุระสงค  และปฏิบัติหนาทีอ่ื่น
ตามที่ไดรับมอบหมาย 
 
ลักษณะงานที่ปฏิบัต ิ 
         ปฏิบัติงานที่ตองใชความรู ความสามารถ ความชํานาญงานและประสบการณทางดานวิศวกรรมสูงมาก 
โดยปฏิบัติหนาที่อยางใดอยางหนึ่งหรือหลายอยาง เชน ปฏิบัติงานวิจัยเพ่ือพัฒนาแนวทางวธิีการในงาน
วิศวกรรม ศึกษา คนควา ทดลอง วิเคราะหหรือสังเคราะห หรือวิจัยเพ่ือกําหนดลักษณะและมาตรฐานในการ
ปฏิบัติงานวิศวกรรม  ทําความเห็น สรุปรายงาน เสนอแนะและดําเนินการเกี่ยวกบังานวิศวกรรม ศึกษา คนควา 
หาวิธีการในการแกไขปญหาเกี่ยวกับงานวิศวกรรม เปนตน  พัฒนาเอกสารวิชาการ คูมือเกี่ยวกบังานในความ
รับผิดชอบ เขารวมประชุมและชี้แจงรายละเอียดตอคณะกรรมการตางๆ ฝกอบรมเผยแพรความรูความเขาใจ
เกี่ยวกับหลักการและวธิีการของงานในความรับผิดชอบ ใหคําปรึกษาแนะนํา ตอบปญหาและชี้แจงเรื่องตางๆ 
เกี่ยวกับงานในหนาที่ เขารวมประชุมคณะกรรมการตางๆ ตามที่ไดรับแตงตั้ง เขารวมประชุมในการกําหนด
นโยบายและแผนงานของหนวยงานที่สังกัด และปฏิบตัิหนาที่อ่ืนที่เกี่ยวของ 
 ในฐานะหัวหนาหนวยงาน นอกจากอาจปฏิบัติงานดังกลาวขางตนบางแลว ยังทําหนาที่กําหนด
แผนงาน มอบหมาย ควบคุม ตรวจสอบ ใหคําปรึกษาแนะนํา ปรับปรุงแกไข ติดตามประเมินผล และแกไข
ปญหาขอขัดของในการปฏิบัติงานในหนวยงานที่รับผิดชอบ 
 
 

คุณสมบัตเิฉพาะสําหรับตําแหนง  
         1. มีคุณสมบัติเฉพาะสําหรับตําแหนงวิศวกร 3 หรือวิศวกร 4 หรือวิศวกร 5 และไดดํารงตําแหนงใน
ระดับ 6 หรือเทียบเทามาแลวไมนอยกวา 2 ป  โดยจะตองปฏิบตัิราชการเกี่ยวกบังานวิศวกรรม หรืองานอ่ืนที่
เกี่ยวของมาแลวไมนอยกวา 1 ป หรือ  
         2. มีคุณสมบัติเฉพาะสําหรับตําแหนงวิศวกร 3 หรือวิศวกร 4 หรือวิศวกร 5 และไดดํารงตําแหนงไมต่ํา
กวาระดับ 5 หรือเทียบเทามาแลวไมนอยกวา 4 ป โดยจะตองปฏิบตัิราชการเกี่ยวกับงานวศิวกรรม หรืองานอ่ืน
ที่เกี่ยวของมาแลวไมนอยกวา 1 ป  
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ความรูความสามารถที่ตองการ 
            นอกจากมีความรูความสามารถเชนเดียวกับวิศวกร 6 แลว จะตองมีความสามารถในการบริหารและ
จัดระบบงาน หรือมีความชํานาญงานในหนาที่และมีประสบการณสงูมากตลอดจนความรูความเขาใจในนโยบาย
การบริหารงานของรัฐบาล ปญหาดานการเมือง เศรษฐกิจ และสังคม ของประเทศ 

 

ก.พ.อ.กําหนดวันที่ 25 พฤศจิกายน 2548 
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ชื่อตําแหนง     วิศวกร 8   
 

หนาที่และความรับผิดชอบ 
         ปฏิบัติงานในฐานะหวัหนาหนวยงาน ซึ่งมีหนาที่และความรบัผิดชอบในการควบคุมกํากับหนวยงานดาน
วิศวกรรมที่มีขอบเขตเนื้อหาของงานหลากหลาย และมีขั้นตอนการทาํงานยุงยากซับซอนมาก  โดยตองปรับ 
เปลี่ยนแนวทางการทํางานใหเหมาะสมกับสถานการณใหม  แกไขปญหาในงาน ตลอดจนกํากับ  ตรวจสอบ
ผูปฏิบัติงานเพื่อใหงานที่รับผิดชอบสําเร็จตามวัตถุประสงค และปฏิบัติหนาที่อ่ืนตามที่ไดรับมอบหมาย หรือ 
         ปฏิบตัิงานในฐานะผูชํานาญการในงานวิศวกรรมโดยงานที่ปฏิบัติตองใชความรูความสามารถความชํานาญงาน 
และประสบการณสูงมากเปนพิเศษ โดยตองริเริ่มพัฒนาแนวทางใหเหมาะสมเพื่อหาวิธีการใหมๆ มาใชในการ
ปฏิบัติงาน ตลอดจนแกไขปญหาและตัดสินใจในงานที่รับผิดชอบสําเร็จตามวัตถุประสงค  และปฏบิัติหนาที่อ่ืนตามที่
ไดรับมอบหมาย  

 
ลักษณะงานที่ปฏิบัต ิ
         ปฏิบัติงานที่ตองใชความรู  ความสามารถ  ความชํานาญงานและประสบการณทางดานวิศวกรรมสูงมาก
เปนพิเศษ  โดยปฏิบัติหนาที่อยางใดอยางหนึ่งหรือหลายอยาง เชน ปฏิบัติงานวิจัยที่กอใหเกดิการพัฒนา
เทคนิควิธีการในงานวิศวกรรมใหมีคุณภาพและประสทิธิภาพยิ่งขึ้น ศึกษา คนควา ทดลอง วิเคราะหหรือ
สังเคราะห หรือวิจัยเพ่ือใหขอเสนอแนะในการกําหนดลักษณะและมาตรฐานในการปฏิบัติงานวิศวกรรม ควบคมุ
ตรวจสอบการปฏิบัติงานวิศวกรรมใหเปนไปตามมาตรฐานที่กําหนด  ทําความเห็น สรุปรายงาน ใหคําปรึกษา 
เสนอแนะการดําเนินการเกี่ยวกับงานวิศวกรรม ศึกษา คนควา   หาวิธีการในการแกไขปญหาเกี่ยวกับงาน
วิศวกรรมเปนตน พัฒนาเอกสารวิชาการ คูมือเกี่ยวกับงานในความรบัผิดชอบ เขารวมประชุมและชี้แจง
รายละเอียดตอคณะกรรมการตางๆ  ฝกอบรมเผยแพรความรูความเขาใจเกี่ยวกบัหลักการและวิธีการของงาน
ในความรับผดิชอบ ใหคําปรึกษาแนะนํา ตอบปญหาและชี้แจงเรื่องตางๆ เกี่ยวกบังานในหนาที่  เขารวมประชุม
คณะกรรมการตางๆ ตามทีไ่ดรับแตงตั้ง เขารวมประชมุในการกําหนดนโยบายและแผนงานของหนวยงานที่
สงักัด  และปฏิบัติหนาที่อ่ืนที่เกี่ยวของ 
         ในฐานะหัวหนาหนวยงาน นอกจากอาจปฏิบัติงานดังกลาวขางตนแลว ยังทําหนาที่กําหนดนโยบายการ
ปฏิบัติงาน ติดตอประสานงาน วางแผน มอบหมาย ควบคุม ตรวจสอบ ใหคําปรึกษาแนะนํา ปรับปรุงแกไข 
ติดตามประเมินผล และแกไขปญหาขอขัดของในการปฏิบัติงานในหนวยงานที่รับผิดชอบ 
 
คุณสมบัตเิฉพาะสําหรับตําแหนง  
         1. มีคุณสมบัติเฉพาะสําหรับตําแหนงวิศวกร 3 หรือวิศวกร 4 หรือวิศวกร 5 และไดดํารงตําแหนงใน
ระดับ 7 หรือเทียบเทามาแลวไมนอยกวา 1 ป โดยจะตองปฏิบัติราชการเกี่ยวกบังานวิศวกรรม หรืองานอื่นที่
เกี่ยวของมาแลวไมนอยกวา 1 ป หรือ  
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         2. มีคุณสมบัติเฉพาะสําหรับตําแหนงวิศวกร 3 หรือวิศวกร 4 หรือวิศวกร 5 และไดดํารงตําแหนงไมต่ํา
กวาระดับ 6 หรือเทียบเทามาแลวไมนอยกวา 3 ป  โดยจะตองปฏิบัติราชการเกีย่วกับงานวิศวกรรม หรืองาน
อ่ืนที่เกี่ยวของมาแลวไมนอยกวา 1 ป  
 
ความรูความสามารถที่ตองการ  
             นอกจากมีความรูความสามารถเชนเดียวกับวิศวกร 7 แลว จะตองมีความชํานาญงานในหนาที่และมี
ประสบการณสูงมากเปนพิเศษ  
 

 

ก.พ.อ.กําหนดวันที่ 25 พฤศจิกายน 2548 
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ชื่อตําแหนง                                    วิศวกร  9 
 

หนาที่และความรับผิดชอบ  
  ปฏิบัติงานในฐานะหัวหนาหนวยงาน  ซึ่งมีหนาที่และความรับผิดชอบในการควบคุม กํากับหนวยงาน
ดานวิศวกรรมที่มีขอบเขตเน้ือหาของงานหลากหลายและมีขั้นตอนการทํางานที่ยุงยากซับซอนมากเปนพิเศษ 
ตลอดจนกํากับ ตรวจสอบผูปฏิบัติงานเพื่อใหงานที่รับผิดชอบสําเร็จตามวัตถุประสงค  และปฏิบัติหนาที่อ่ืน
ตามที่ไดรับมอบหมาย  หรือ 
         ปฏิบัตงิานในฐานะผูเชี่ยวชาญในงานวิศวกรรม  โดยงานที่ปฏิบัตติองใชความรู ความสามารถ  
ความเชี่ยวชาญและประสบการณสูง และมีผลงานที่แสดงความเปนผูเชี่ยวชาญเปนที่ยอมรับโดยตองคิดริเริ่ม  
ยกเลิก หรือกําหนดขั้นตอน และตัดสินใจเกี่ยวกับทรัพยากรที่จะนํามาใชเพ่ือใหการดําเนินงานตามแผนงาน
โครงการสําเร็จตามเปาหมายและวตัถปุระสงค  ตลอดจนเสนอแนะและประเมินผลแผนงานโครงการ และปฏิบตัิ
หนาที่อ่ืนตามที่ไดรับมอบหมาย 
 
ลักษณะงานที่ปฏิบัติ 

ปฏิบัติงานทีต่องใชความรู ความสามารถ ความเชี่ยวชาญและประสบการณสูงทางดานวิศวกรรมโดย
ปฏิบัติหนาทีอ่ยางใดอยางหนึ่งหรือหลายอยาง เชน ริเร่ิมการดําเนินงานวิจัยตางๆ ในงานวิศวกรรม ปฏิบัติ
งานวิจัยที่กอใหเกิดความรูใหมหรือเทคนิควิธีการใหมที่เปนประโยชนตองานวิศวกรรม  ศึกษา วิเคราะห 
สังเคราะหและวิจัยเพ่ือวางหลักเกณฑในการวิเคราะห วิจัย ประเมินผลรวมทั้งกําหนดวิธีการและระเบียบปฏิบัติ
ทางดานวิศวกรรม ศึกษา วิเคราะห สังเคราะห และวจัิยเพ่ือพัฒนาระบบหรือมาตรฐานในการปฏิบัติงาน
วิศวกรรม ศึกษา วิเคราะห วิจัยเพ่ือเสนอความเห็นเกี่ยวกับปญหาทีมี่ความยุงยากมากและมีขอบเขต
กวางขวางมากทางดานวิศวกรรม และแนวทางแกไขปญหา  ติดตามความกาวหนาทางวิชาการดานวิศวกรรม
และในดานที่เกี่ยวของ และนํามาประยุกตใชใหเหมาะสมกับลักษณะงานของหนวยงาน  เปนที่ปรึกษาใน
โครงการวิจัยทางดานวิศวกรรม   ใหการบริการและเผยแพรความรูทางดานวิศวกรรม ตอบปญหาและชี้แจง
เรื่องตางๆ เกี่ยวกับงานในหนาที่  เขารวมประชุมคณะกรรมการตางๆ ตามที่ไดรบัแตงตั้ง  เขารวมประชุมใน
การกําหนดนโยบายและแผนงานของหนวยงานที่สังกดั  เปนผูแทนของมหาวิทยาลัย/สถาบันหรือของรัฐบาลใน
การเขารวมประชุมหรือเจรจาปญหาตางๆเกี่ยวกบังานวิศวกรรมทัง้ในและตางประเทศ   และปฏิบัติหนาทีอ่ื่นที่
เกี่ยวของ 
            ในฐานะหัวหนาหนวยงาน นอกจากอาจปฏิบัติงานดังกลาวขางตนบางแลว ยังทําหนาทีก่ําหนด
นโยบายการปฏิบัติงาน ตดิตอประสานงาน วางแผน มอบหมาย ควบคุม ตรวจสอบ ใหคําปรึกษาแนะนํา 
ปรับปรุงแกไข ติดตามประเมินผล และแกไขปญหาขอขัดของในการปฏิบัติงานในหนวยงานที่รบัผิดชอบ 
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คุณสมบัติเฉพาะสําหรับตําแหนง 
1. มีคุณสมบัติเฉพาะสําหรบัตําแหนงวศิวกร 3 หรือวิศวกร 4 หรือวิศวกร 5 และไดดํารงตําแหนง ใน

ระดับ 8 หรือเทียบเทามาแลวไมนอยกวา 1 ป โดยจะตองปฏิบัติราชการเกี่ยวกบังานวิศวกรรม หรืองานอื่นที่
เกี่ยวของมาแลวไมนอยกวา 1 ป หรือ                                                                                                          

2. มีคุณสมบัติเฉพาะสําหรบัตําแหนงวศิวกร 3  หรือวิศวกร 4  หรือวิศวกร 5 และไดดํารงตําแหนงไม
ต่ํากวาระดบั 7 หรือเทียบเทามาแลวไมนอยกวา 2 ป โดยจะตองปฏิบัติราชการเกี่ยวกับงานวศิวกรรมหรืองาน
อ่ืนที่เกี่ยวของมาแลวไมนอยกวา 1 ป  
 
ความรูความสามารถที่ตองการ 
 นอกจากมีความรูความสามารถเชนเดียวกับวิศวกร 8 แลว 
         1.ในฐานะผูเชี่ยวชาญจะตองมีความเชี่ยวชาญและมีประสบการณสูง โดยมีผลงานที่แสดงความเปน
ผูเชี่ยวชาญเปนที่ยอมรับ และมีความสามารถในการใหคําปรึกษาแนะนําดานงานวิศวกรรมแกหนวยงานที่สังกัด
และสวนราชการที่เกี่ยวของ 
         2. ในฐานะหัวหนาหนวยงานจะตองมีความรูและประสบการณเปนพิเศษ และมีความสามารถในการ 
ใหปรึกษาแนะนําดานงานวิศวกรรมแกหนวยงานที่สังกัดและสวนราชการที่เกี่ยวของ 

 
 
 
 
 

ก.พ.อ.กําหนดวันที่ 25 พฤศจิกายน 2548 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


