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มาตรฐานกําหนดตําแหนง 
 
ชื่อสายงาน     วิศวกรรมเคมี 
 

ลักษณะงานโดยทั่วไป  
            สายงานนี้คลุมถึงตําแหนงตาง ๆ ที่ปฏิบตัิงานวิศวกรรมเคมี ซึ่งมีลักษณะงานที่ปฏิบตัเิกี่ยวกับการ
วิเคราะห วิจัย คนควา พัฒนา ออกแบบ ปรับปรุงเกี่ยวกับอุปกรณ เครื่องปฏิกรณ กระบวนการผลิตทางเคมี 
ชีวเคม ีเทคโนโลยีชีวภาพ และอุตสาหกรรมในโรงงานตนแบบ เพ่ือใหประหยัดพลงังาน มีความปลอดภัย 
เกิดผลกระทบตอสิ่งแวดลอมนอยที่สุด รวมถึงการควบคมุมลพิษ การอนุรักษพลงังานและเพิ่มความปลอดภยั 
ใหคําปรึกษาแนะนํา ใหบรกิารทางวิชาการ สอน หรือฝกอบรม ตลอดจนถายทอดเทคโนโลยีในสาขาวศิวกรรม
เคมี และปฏบิตัิหนาที่อ่ืนที่เกี่ยวของ 
 
ชื่อและระดบัของตําแหนง 
 

ตําแหนงในสายงานนี้มีชื่อและระดับของตาํแหนงดังนี้ คือ  
 

วิศวกรเคมี 3  ระดับ 3  
วิศวกรเคมี 4  ระดับ 4  
วิศวกรเคมี 5  ระดับ 5  
วิศวกรเคมี 6  ระดับ 6  
วิศวกรเคมี 7  ระดับ 7  
วิศวกรเคมี 8  ระดับ 8  
วิศวกรเคมี 9  ระดับ 9
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ชื่อสายงาน     วิศวกรเคมี 3   
 

หนาที่และความรับผิดชอบ  
            ปฏิบัติงานวศิวกรรมเคมีที่ยากพอสมควร โดยมีคูมือหรือแนวทางปฏิบตัหิรือคําสั่งอยางกวางๆและอยู
ภายใตการกํากับตรวจสอบเฉพาะกรณีที่จําเปน และปฏบิัติหนาที่อ่ืนตามที่ไดรับมอบหมาย  

 

ลักษณะงานที่ปฏิบัต ิ 
            ปฏิบัติงานที่ยากพอสมควรเกีย่วกับงานวิศวกรรมเคมี โดยปฏิบัติหนาที่อยางใดอยางหนึ่งหรือ   
หลายอยาง เชน ชวยปฏิบตัิงานเกี่ยวกบัการเก็บรวบรวมขอมูลทางวิศวกรรมเคม ีเพ่ือการคนควา วิเคราะห 
วิจัย และพัฒนาทางวิศวกรรมเคมีเกี่ยวกบัอุปกรณ เครื่องปฏิกรณ กระบวนการผลติทางเคมี ชวีเคมี 
เทคโนโลยีชวีภาพในโรงงานอุตสาหกรรม และในโรงงานตนแบบ รวมถึงการควบคุมมลพิษ การอนรุักษ
พลังงาน การเพิ่มความปลอดภัย เพ่ือใหมีผลกระทบตอส่ิงแวดลอมนอยที่สุด เพ่ือลดตนทุนในโรงงาน
อุตสาหกรรม ใหบริการทางวิชาการ ชวยสอน หรือฝกอบรมในสาขาวิชาวศิวกรรมเคมี และปฏบิตัิหนาที่อ่ืน     
ที่เกี่ยวของ  

 
คุณสมบัตเิฉพาะสําหรับตําแหนง  
              ไดรับปริญญาตรีหรือเทียบไดไมต่ํากวานี้   
 
ความรูความสามารถที่ตองการ  
           1. มีความรูความสามารถในงานวิศวกรรมเคมอียางเหมาะสมแกการปฏิบตัิงานในหนาที่  
           2. มีความรูความเขาใจในกฎหมายวาดวยระเบียบขาราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศกึษา กฎหมาย
วาดวยระเบียบบริหารราชการแผนดิน และกฎหมาย กฎ ระเบียบ และขอบังคบัอ่ืนที่ใชในการปฏิบัติงานใน
หนาที่  
           3. มีความรูทัว่ไปเกี่ยวกับเหตุการณปจจุบันในดานการเมือง เศรษฐกิจและสังคม โดยเฉพาะอยางยิ่ง
ของประเทศไทย  
           4. มีความรูความสามารถในการใชภาษาและเครื่องคอมพิวเตอรอยางเหมาะสมแกการปฏิบัติงานใน
หนาที่  
           5. มีความสามารถในการศึกษาและจัดการขอมูล วิเคราะหปญหาและสรุปเหตุผล 
  6. มีความสามารถในการตดิตอประสานงาน 
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ชื่อตําแหนง      วิศวกรเคมี 4   
 

หนาที่และความรับผิดชอบ  
            ปฏิบัติงานวศิวกรรมเคมีที่ยาก โดยมีคูมือหรือแนวปฏิบตัหิรือคําสั่งอยางกวางๆ และอยูภายใตการ
กํากับตรวจสอบเฉพาะกรณีที่จําเปน และปฏบิัติหนาที่อ่ืนตามที่ไดรับมอบหมาย  
 
ลักษณะงานที่ปฏิบัต ิ 
           ปฏิบัติงานที่ยากเกีย่วกับงานวิศวกรรมเคมี โดยปฏิบัติหนาที่อยางใดอยางหนึ่งหรือหลายอยาง เชน 
ศึกษา คนควา วิเคราะห วจัิย พัฒนาเกี่ยวกับอุปกรณ เครื่องปฏิกรณ กระบวนการผลิตทางเคมี ชีวเคม ี
เทคโนโลยีชวีภาพในโรงงานอุตสาหกรรม และในโรงงานตนแบบ รวมถึงการควบคุมมลพิษ การอนุรักษ
พลังงาน และการเพิ่มความปลอดภัย โดยมีผลกระทบตอสิ่งแวดลอมนอยที่สุด เพ่ือลดตนทุนในโรงงาน
อุตสาหกรรม ใหบริการวชิาการ สอน หรือฝกอบรม ตลอดจนถายทอดเทคโนโลยใีนสาขาวชิาวศิวกรรมเคมี 
เปนตน ใหคําปรึกษาแนะนาํในการปฏิบตัิงานแกเจาหนาที่ระดับรองลงมาและแกนกัศึกษาที่มาฝกปฏิบัติงาน 
ตอบปญหาและชี้แจงเรื่องตางๆ เกี่ยวกบังานในหนาที่ และปฏบิัตหินาที่อ่ืนที่เกี่ยวของ  
 
คุณสมบัตเิฉพาะสําหรับตําแหนง  
            1. มีคุณสมบัติเฉพาะสําหรับตาํแหนงวิศวกรเคมี 3 ไดดํารงตําแหนงในระดับ 3 หรือเทียบเทามาแลว
ไมนอยกวา 2 ป โดยจะตองปฏิบัติราชการเกี่ยวกับงานวิศวกรรมเคมี หรืองานอ่ืนที่เกี่ยวของมาแลวไมนอยกวา 
1 ป  หรือ  
            2. ไดรับปริญญาโทหรือเทียบไดไมต่ํากวานี ้ 
 
ความรูความสามารถที่ตองการ  
           นอกจากมีความรูความสามารถเชนเดียวกบัวศิวกรเคมี 3 แลว จะตอง  
            1. มีความรูความเขาใจในนโยบายและแผนงานดานตาง ๆ ของหนวยงานที่สังกัด  
            2. มีความสามารถในการจัดทําแผนงาน ควบคุม ตรวจสอบ ใหคําปรึกษา แนะนํา และเสนอแนะ
วิธีการแกไขปรับปรุงการปฏิบัติงานที่อยูในความรับผดิชอบ  

 
 
 

 

ก.พ.อ. กําหนดวันที่ 25 พฤศจิกายน 2548 
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ชื่อตําแหนง      วิศวกรเคมี 5  
 

หนาที่และความรับผิดชอบ  
           ปฏิบัติงานวิศวกรรมเคมีที่คอนขางยากมาก โดยใชความคดิริเริ่มบาง มีคูมือ แนวทางปฏิบัติหรือคําสั่ง
ในบางกรณีและอยูภายใตการกํากับตรวจสอบนอยมาก และปฏิบตัิหนาที่อ่ืนตามทีไ่ดรับมอบหมาย 
  
ลักษณะงานที่ปฏิบัต ิ 
           ปฏิบัติงานที่คอนขางยากมากเกี่ยวกับงานวิศวกรรมเคมี  โดยปฏิบัติหนาที่อยางใดอยางหนึ่งหรือ
หลายอยาง เชน ศึกษา วิเคราะหขอมูลทางวิศวกรรมเคมีเพ่ือการคนควา วิเคราะห วิจัย พัฒนา ทดสอบ 
ออกแบบทางวิศวกรรมเคมเีกี่ยวกับอุปกรณ เครื่องปฏิกรณ กระบวนการผลิตทางเคมี ชีวเคม ี
เทคโนโลยีชวีภาพในโรงงานอุตสาหกรรม และในโรงงานตนแบบ รวมถึงการควบคุมมลพิษ  การอนุรักษ
พลังงาน การเพิ่มความปลอดภัย  โดยมีผลกระทบตอสิง่แวดลอมนอยที่สุด  เพ่ือลดตนทุนในโรงงาน
อุตสาหกรรม ประเมินผลกระทบดานตาง ๆ เชน สิ่งแวดลอม ความปลอดภัย ควบคุมและตรวจสอบ
กระบวนการที่เกี่ยวของกับเคมี ติดตามและพัฒนาเทคโนโลยีทางวศิวกรรมเคมีใหไดเทคโนโลยีใหม ๆ ศึกษา 
คนควา ทดลอง วิเคราะหหรือสังเคราะหงานทางดานวิศวกรรมเคมี เผยแพรผลงานทางดานวิศวกรรมเคมี 
ฝกอบรมและใหคําปรึกษาแนะนําในการปฏิบัติงานแกเจาหนาที่ระดับรองลงมาและแกนักศึกษาที่มาฝก
ปฏิบัติงาน ตอบปญหาและชี้แจงเรื่องตางๆ เกี่ยวกับงานในหนาที่ และปฏบิัติหนาที่อ่ืนที่เกี่ยวของ  
 
คุณสมบัตเิฉพาะสําหรับตาํแหนง  
           1. มีคุณสมบัติเฉพาะสําหรับตาํแหนงวิศวกรเคมี 3 หรือวิศวกรเคมี 4 และไดดํารงตําแหนงในระดับ 4 
หรือเทียบเทามาแลวไมนอยกวา 2 ป โดยจะตองปฏิบตัิราชการเกี่ยวกับงานวศิวกรรมเคมี หรืองานอื่นที่
เกี่ยวของมาแลวไมนอยกวา 1 ป หรือ  
            2. มีคุณสมบัติเฉพาะสําหรับตาํแหนงวิศวกรเคมี 3 และไดดํารงตําแหนงไมต่ํากวาระดับ 3 หรือ 
เทียบเทามาแลวไมนอยกวา 4 ป โดยจะตองปฏิบัติราชการเกี่ยวกบังานวิศวกรรมเคมี หรืองานอ่ืนที่เกี่ยวของ
มาแลวไมนอยกวา 1 ป หรือ  
            3. ไดรับปริญญาเอกหรือเทียบไดไมต่ํากวานีท้างวิศวกรรมเคมี  
 
ความรูความสามารถที่ตองการ  

นอกจากมีความรูความสามารถเชนเดียวกับวศิวกรเคมี 4 แลว จะตอง  
           1. มีความรูความเขาใจในหลักการบริหารงานบุคคล  
           2. มีความรูทัว่ไปเกี่ยวกับแผนพัฒนาเศรษฐกจิและสังคมของประเทศ  
             

ก.พ.อ. กําหนดวันที่ 25 พฤศจิกายน 2548 
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ชื่อตําแหนง      วิศวกรเคมี 6  
 

หนาที่และความรับผิดชอบ  
           ปฏิบัติงานวิศวกรรมเคมีที่ยากมาก โดยตองใชความคิดริเริม่ในงานที่มีแนวปฏิบตัินอยมาก และอยู
ภายใตการกํากับตรวจสอบนอยมาก และปฏิบัติหนาทีอ่ื่นตามที่ไดรับมอบหมาย หรือ 
           ปฏิบัติงานในฐานะผูชํานาญการในงานวิศวกรรมเคมี โดยงานที่ปฏิบตัิตองใชความรู ความสามารถ 
ความชํานาญงานและประสบการณสูง ตองคิดริเริ่มกําหนดแนวทางการทํางาน แกไขปญหาในงานที่รับผิดชอบ
ใหสําเร็จตามวัตถุประสงค และปฏิบัติหนาที่อ่ืนตามที่ไดรับมอบหมาย  
 
ลักษณะงานที่ปฏิบัต ิ
            ปฏิบัติงานทีต่องใชความรู ความสามารถ ความชํานาญงานและประสบการณทางดานวิศวกรรมเคมี  
โดยปฏิบัติหนาที่อยางใดอยางหนึ่งหรือหลายอยาง  เชน วางแผน ศึกษา วิเคราะหขอมูลทางวศิวกรรมเคมีเพ่ือ
การคนควา วเิคราะห วิจัย พัฒนา ทดสอบ ออกแบบ คํานวณทางวศิวกรรมเคมีเกีย่วกับอุปกรณ เครื่องปฏิกรณ 
กระบวน การผลิตทางเคม ีชีวเคมี เทคโนโลยีชีวภาพในโรงงานอุตสาหกรรม และในโรงงานตนแบบ รวมถึงการ
ควบคุมมลพิษ การอนุรักษพลังงาน การเพิ่มความปลอดภัย โดยมีผลกระทบตอสิ่งแวดลอมนอยที่สุด เพ่ือลด
ตนทุนในโรงงานอุตสาหกรรม ประเมินผลกระทบดานตาง ๆ เชน สิ่งแวดลอม ความปลอดภัย ควบคุมและ
ตรวจสอบกระบวนการทีเ่กีย่วของกับเคมี ติดตามและพัฒนาเทคโนโลยีทางวศิวกรรมเคมีใหไดเทคโนโลยี    
ใหมๆ ศึกษา คนควา ทดลอง วิเคราะหหรือสังเคราะห หรือวิจัยงานทางดานวิศวกรรมเคมี เปนตน เผยแพร
ผลงานทางดานวิศวกรรมเคมี ทําความเหน็ สรุปรายงาน เสนอแนะและดําเนินการเกี่ยวกับงานวศิวกรรมเคมี 
จัดทําเอกสารวิชาการ คูมือเกี่ยวกับงานในความรับผิดชอบ ฝกอบรมและใหคําปรกึษาแนะนําในการปฏิบัติงาน
แกเจาหนาที่ระดับรองลงมาและแกนักศึกษาที่มาฝกปฏบิัติงาน ตอบปญหาและชี้แจงเรื่องตางๆ เกี่ยวกับงานใน
หนาที่ เขารวมประชุมคณะกรรมการตางๆ ตามที่ไดรบัแตงตั้ง เขารวมประชุมในการกําหนดนโยบายและ
แผนงานของหนวยงานที่สงักัด และปฏิบัติหนาที่อ่ืนที่เกี่ยวของ  
 
คุณสมบัตเิฉพาะสําหรับตําแหนง  
         1. มีคุณสมบัติเฉพาะสําหรับตําแหนงวิศวกรเคมี 3  หรือวิศวกรเคมี 4  หรือวิศวกรเคมี 5  และไดดํารง
ตําแหนงในระดับ 5 หรือเทียบเทามาแลวไมนอยกวา 2 ป โดยจะตองปฏิบัติราชการเกี่ยวกับงานวิศวกรรมเคมี 
หรืองานอื่นที่เกี่ยวของมาแลวไมนอยกวา 1 ป หรือ  
           2. มีคุณสมบัติเฉพาะสําหรับตาํแหนงวิศวกรเคมี 3 หรือวิศวกรเคมี 4 หรือวิศวกรเคมี 5 และไดดํารง
ตําแหนงไมต่าํกวาระดับ 4 หรือเทียบเทามาแลวไมนอยกวา 4 ป โดยจะตองปฏิบตัิราชการเกี่ยวกับงาน
วิศวกรรมเคม ีหรืองานอื่นที่เกี่ยวของมาแลวไมนอยกวา 1 ป  
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ความรูความสามารถที่ตองการ           
 

 นอกจากมีความรูความสามารถเชนเดียวกับวศิวกรเคมี 5 แลว จะตองมีความสามารถในการริเริ่ม
ปรับปรุงนโยบายและแผนงาน หรือมีความชํานาญงานในหนาที่และมีประสบการณ 
 
 
 
 
 
 

ก.พ.อ. กําหนดวันที่ 25 พฤศจิกายน 2548 
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ชื่อตําแหนง      วิศวกรเคมี 7 
  
หนาที่และความรับผิดชอบ  
           ปฏิบัติงานในฐานะหัวหนาหนวยงาน ควบคุมการปฏิบัติงานวิศวกรรมเคมทีี่มีขอบเขตเนื้อหาของ    
งานหลากหลาย และมีขั้นตอนการทํางานที่ยุงยากซับซอนคอนขางมาก โดยตองกําหนดแนวทางการทํางาน    
ที่เหมาะสมกับสถานการณ กํากับ ตรวจสอบผูปฏิบตัิงานเพื่อใหงานที่รับผิดชอบสาํเร็จตามวัตถปุระสงค และ
ปฏิบัติหนาทีอ่ื่นตามที่ไดรับมอบหมาย หรือ 
 ปฏิบัติงานในฐานะผูชํานาญการในงานวิศวกรรมเคมี โดยงานที่ปฏิบัติตองใชความรู ความสามารถ 
ความชํานาญงานและประสบการณสูงมาก โดยตองคิดริเร่ิมปรับเปลี่ยนแนวทางใหเหมาะสมสอดคลองกับ
สถานการณที่เกิดขึ้นใหมๆ และแกไขปญหาในงานที่รับผิดชอบใหสําเร็จตามวัตถุประสงค และปฏิบัติหนาที่อ่ืน
ตามที่ไดรับมอบหมาย 
 
ลักษณะงานที่ปฏิบัติ 
 ปฏิบัติงานทีต่องใชความรู ความสามารถ ความชํานาญงานและประสบการณทางดานวิศวกรรมเคมี  
สูงมาก โดยปฏิบัติหนาที่อยางใดอยางหนึ่งหรือหลายอยาง เชน ปฏิบัติงานวิจัยเพ่ือพัฒนาแนวทางวธิีการใน
งานวิศวกรรมเคมี ศึกษา คนควา ทดลอง วิเคราะหหรอืสังเคราะห หรือวิจัยเพ่ือกําหนดลักษณะและมาตรฐาน
ในการปฏิบตังิานวิศวกรรมเคมี ทําความเห็น สรุปรายงาน เสนอแนะและดาํเนินการเกี่ยวกับงานวิศวกรรมเคมี 
ศึกษา คนควา หาวิธีการในการแกไขปญหาเกี่ยวกับงานวิศวกรรมเคมี เปนตน  พัฒนาเอกสารวิชาการ คูมือ
เกี่ยวกับงานในความรับผิดชอบ เขารวมประชุมและชีแ้จงรายละเอียดตอคณะกรรมการตางๆ ฝกอบรมเผยแพร
ความรูความเขาใจเกี่ยวกับหลักการและวธิีการของงานในความรับผดิชอบ ใหคําปรึกษาแนะนํา ตอบปญหาและ
ชี้แจงเรื่องตางๆ เกี่ยวกับงานในหนาที่ เขารวมประชุมคณะกรรมการตางๆ ตามทีไ่ดรับแตงตั้ง เขารวมประชมุ
ในการกําหนดนโยบายและแผนงานของหนวยงานที่สงักัด และปฏิบัติหนาที่อ่ืนที่เกี่ยวของ 
  ในฐานะหัวหนาหนวยงาน นอกจากอาจปฏิบัติงานดังกลาวขางตนแลว ยังทําหนาที่กําหนดแผนงาน 
มอบหมาย ควบคุม ตรวจสอบ ใหคําปรึกษาแนะนํา ปรบัปรุงแกไข ตดิตามประเมินผล และแกไขปญหา
ขอขัดของในการปฏิบัติงานในหนวยงานที่รับผิดชอบ 
 
คุณสมบัตเิฉพาะสําหรับตําแหนง 

1. มีคุณสมบตัิเฉพาะสําหรบัตําแหนงวศิวกรเคมี 3 หรือวิศวกรเคมี 4 หรือวิศวกรเคมี 5 และไดดํารง
ตําแหนงในระดับ 6 หรือเทียบเทามาแลวไมนอยกวา 2 ป โดยจะตองปฏิบัติราชการเกี่ยวกับงานวิศวกรรมเคมี 
หรืองานอื่นที่เกี่ยวของมาแลวไมนอยกวา 1 ป หรือ 

2. มีคุณสมบัติเฉพาะสําหรบัตําแหนงวศิวกรเคมี 3 หรือวิศวกรเคมี 4 หรือวิศวกรเคมี 5 และไดดํารง
ตําแหนงไมต่าํกวาระดบั 5 หรือเทียบเทามาแลวไมนอยกวา 4 ป โดยจะตองปฏิบตัิราชการเกี่ยวกับงาน
วิศวกรรมเคม ีหรืองานอื่นที่เกี่ยวของมาแลวไมนอยกวา 1 ป 
และ 3. ไดรับใบอนุญาตใหประกอบวิชาชีพตามที่กฎหมายกําหนด 
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ความรูความสามารถที่ตองการ 
 นอกจากมีความรูความสามารถเชนเดียวกับวิศวกรเคมี 6 แลว จะตองมีความสามารถในการบริหาร
และจัดระบบงาน หรือมีความชํานาญงานในหนาที่และมีประสบการณสูงมาก ตลอดจนมีความรูความเขาใจใน
นโยบายการบริหารงานของรัฐบาล และปญหาดานการเมือง เศรษฐกิจและสังคมของประเทศ 

 
 
 
 
 

ก.พ.อ.กําหนดวันที่ 25 พฤศจิกายน 2548 
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ชื่อตําแหนง      วิศวกรเคมี 8 
 
หนาที่และความรับผิดชอบ  
             ปฏิบัติงานในฐานะหัวหนาหนวยงาน  ซึ่งมีหนาที่และความรับผิดชอบในการควบคุม กํากับ 
หนวยงานดานวิศวกรรมเคมีที่มีขอบเขตเน้ือหาของงานหลากหลายและมีขั้นตอนการทํางานยุงยากซับซอนมาก 
โดยตองปรับเปลี่ยนแนวทางการทํางานใหเหมาะสมกับสถานการณใหม แกไขปญหาในงาน  ตลอดจนกํากับ 
ตรวจสอบผูปฏิบัติงานเพื่อใหงานที่รับผิดชอบสําเร็จตามวัตถุประสงค  และปฏิบตัหินาที่อ่ืนตามที่ไดรับ
มอบหมาย หรือ 
             ปฏิบัติงานในฐานะผูชํานาญการในงานวิศวกรรมเคมี โดยงานที่ปฏิบัติตองใชความรู ความสามารถ 
ความชํานาญงาน และประสบการณสูงมากเปนพิเศษ โดยตองคิดริเริ่มพัฒนาแนวทางใหเหมาะสมเพื่อหา
วิธีการใหมๆ มาใชในการปฏิบัติงาน ตลอดจนแกไขปญหาและตัดสินใจในงานที่รับผิดชอบใหสําเร็จตาม
วัตถุประสงค และปฏิบัติหนาที่อ่ืนตามที่ไดรับมอบหมาย 
 
ลักษณะงานที่ปฏิบัติ 

  ปฏิบัติงานทีต่องใชความรู  ความสามารถ  ความชํานาญงานและประสบการณทางดานวิศวกรรมเคมี
สูงมากเปนพิเศษ  โดยปฏิบตัิหนาที่อยางใดอยางหนึ่งหรือหลายอยาง เชน ปฏิบัติงานวิจัยที่กอใหเกิดการ
พัฒนาเทคนิควิธีการในงานวิศวกรรมเคมใีหมีคุณภาพและประสทิธภิาพยิ่งขึ้น ศึกษา คนควา ทดลอง วิเคราะห 
สังเคราะห หรือวิจัยเพ่ือใหขอเสนอแนะในการกําหนดลักษณะและมาตรฐานในการปฏิบัติงานวิศวกรรมเคมี 
ควบคุมตรวจสอบการปฏิบตัิงานวิศวกรรมเคมีใหเปนไปตามมาตรฐานที่กําหนด ทําความเห็น สรุปรายงาน   

ใหคําปรึกษา เสนอแนะการดําเนินการเกี่ยวกับงานวิศวกรรมเคมี ศกึษา คนควา  หาวิธีการในการแกไขปญหา
เกี่ยวกับงานวศิวกรรมเคมี เปนตน พัฒนาเอกสารวิชาการ คูมือเกี่ยวกับงานในความรับผิดชอบ เขารวมประชุม
และชี้แจงรายละเอียดตอคณะกรรมการตางๆ  ฝกอบรมเผยแพรความรูความเขาใจเกี่ยวกบัหลกัการและวธิีการ
ของงานในความรับผิดชอบ ใหคําปรึกษาแนะนํา ตอบปญหาและชี้แจงเรื่องตางๆ เกี่ยวกับงานในหนาที่ เขารวม
ประชุมคณะกรรมการตางๆ ตามที่ไดรับแตงตั้ง เขารวมประชุมในการกําหนดนโยบายและแผนงานของ 
หนวยงานที่สงักัด  และปฏิบัติหนาที่อ่ืนที่เกี่ยวของ 

               ในฐานะหัวหนาหนวยงาน นอกจากอาจปฏิบัติงานดังกลาวขางตนแลว ยังทําหนาที่กําหนดนโยบาย
การปฏิบัติงาน ติดตอประสานงาน วางแผน มอบหมาย ควบคุม ตรวจสอบ ใหคําปรึกษาแนะนํา ปรับปรุงแกไข 
ติดตามประเมินผล และแกไขปญหาขอขัดของในการปฏิบัติงานในหนวยงานที่รับผิดชอบ 
                                                                                                                          
คุณสมบัติเฉพาะสําหรับตําแหนง 

1. มีคุณสมบัติเฉพาะสําหรบัตําแหนงวศิวกรเคม ี3 หรือวิศวกรเคม ี4 หรือวิศวกรเคมี 5 และไดดํารง
ตําแหนงในระดับ 7 หรือเทียบเทามาแลวไมนอยกวา 1 ป โดยจะตองปฏิบัติราชการเกี่ยวกับงานวิศวกรรมเคมี 
หรืองานอื่นที่เกี่ยวของมาแลวไมนอยกวา 1 ป หรือ                                                                                          
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 2. มีคุณสมบัติเฉพาะสําหรบัตําแหนงวศิวกรเคม ี3 หรือวิศวกรเคม ี4 หรือวิศวกรเคมี 5 และไดดํารง
ตําแหนงไมต่าํกวาระดับ 6 หรือเทียบเทามาแลวไมนอยกวา 3 ป โดยจะตองปฏิบตัิราชการเกี่ยวกับงาน
วิศวกรรมเคม ีหรืองานอื่นที่เกี่ยวของมาแลวไมนอยกวา 1 ป 
 
ความรูความสามารถที่ตองการ 
 นอกจากมีความรูความสามารถเชนเดียวกับวิศวกรเคมี 7 แลว จะตองมีความชํานาญงานในหนาที่และ
มีประสบการณสูงมากเปนพิเศษ 

 
 
 
 
 

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

หนาที่และความรับผิดชอบ 
ปฏิบัติงานในฐานะหัวหนาหนวยงาน  ซึ่งมีหนาที่และความรับผิดชอบในการควบคุม กํากับหนวยงาน

ดานวิศวกรรมเคมีที่มีขอบเขตเนื้อหาของงานหลากหลายและมขีั้นตอนการทํางานที่ยุงยากซับซอนมากเปน
พิเศษ ตลอดจนกํากับ ตรวจสอบผูปฏิบัตงิานเพื่อใหงานที่รับผิดชอบสําเร็จตามวตัถุประสงค  และปฏบิัติหนาที่
อ่ืนตามที่ไดรับมอบหมาย หรือ 
          ปฏิบัติงานในฐานะผูเชี่ยวชาญในงานวิศวกรรมเคมี  โดยงานที่ปฏิบตัิตองใชความรู ความสามารถ 
ความเชี่ยวชาญและประสบการณสูง และมีผลงานที่แสดงความเปนผูเชี่ยวชาญเปนที่ยอมรับโดยตองคิดริเริ่ม  
ยกเลิกหรือกําหนดขั้นตอนและตัดสินใจเกีย่วกับทรัพยากรที่จะนํามาใชเพ่ือใหการดําเนินงานตามแผนงาน
โครงการสําเร็จตามเปาหมายและวตัถปุระสงค  ตลอดจนเสนอแนะและประเมินผลแผนงานโครงการ และปฏิบตัิ
หนาที่อ่ืนตามที่ไดรับมอบหมาย 
 
ลักษณะงานที่ปฏิบัต ิ
  ปฏิบัติงานทีต่องใชความรู ความสามารถ ความเชี่ยวชาญและประสบการณสูงทางดานวิศวกรรมเคมี  
โดยปฏิบัติหนาที่อยางใดอยางหนึ่งหรือหลายอยาง เชน ริเร่ิมการดําเนินงานวิจัยตางๆ ในงานวศิวกรรมเคมี 
ปฏิบัติงานวิจัยที่กอใหเกิดความรูใหมหรอืเทคนิควธิีการใหมที่เปนประโยชนตองานวิศวกรรมเคมี  ศึกษา 
วิเคราะห สังเคราะหและวิจัยเพ่ือวางหลักเกณฑในการวิเคราะห วิจัย ประเมินผล รวมทั้งกําหนดวิธีการและ
ระเบียบปฏิบตัิทางดานวศิวกรรมเคมี ศกึษา วิเคราะห สังเคราะห และวิจัยเพื่อพัฒนาระบบหรือมาตรฐานใน
การปฏิบัติงานวิศวกรรมเคมี ศึกษา วิเคราะห วิจัยเพ่ือเสนอความเห็นเกี่ยวกับปญหาที่มีความยุงยากมากและมี
ขอบเขตกวางขวางมากทางดานวิศวกรรมเคมี และแนวทางแกไขปญหา  ติดตามความกาวหนาทางวิชาการ
ดานวิศวกรรมเคมีและในดานที่เกี่ยวของ และนํามาประยุกตใชใหเหมาะสมกับลักษณะงานของหนวยงาน  เปน
ที่ปรึกษาในโครงการวิจัยทางดานวิศวกรรมเคมี เปนตน ใหการบริการและเผยแพรความรูทางดานวิศวกรรม
เคมี ตอบปญหาและชี้แจงเรื่องตางๆ เกี่ยวกับงานในหนาที่  เขารวมประชุมคณะกรรมการตางๆ ตามที่ไดรบั
แตงตั้ง เขารวมประชุมในการกําหนดนโยบายและแผนงานของหนวยงานที่สังกดั  เปนผูแทนของมหาวิทยาลัย/
สถาบันหรือของรัฐบาลในการเขารวมประชุมหรือเจรจาปญหาตางๆเกี่ยวกับงานวศิวกรรมเคมีทัง้ในและ
ตางประเทศ และปฏบิัติหนาที่อ่ืนที่เกี่ยวของ 

ในฐานะหวัหนาหนวยงาน นอกจากอาจปฏิบัติงานดังกลาวขางตนบางแลว ยังทาํหนาที่กําหนด
นโยบายการปฏิบัติงาน ตดิตอประสานงาน วางแผน มอบหมาย ควบคุม ตรวจสอบ ใหคําปรึกษาแนะนํา 
ปรับปรุงแกไข ติดตามประเมินผล และแกไขปญหาขอขัดของในการปฏิบัติงานในหนวยงานที่รบัผิดชอบ 
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คุณสมบัติเฉพาะสําหรับตําแหนง 
1. มีคุณสมบัติเฉพาะสําหรับตําแหนงวิศวกรเคมี 3 หรือวิศวกรเคมี 4 หรือวิศวกรเคมี 5 และไดดํารง

ตําแหนงในระดับ 8 หรือเทียบเทามาแลวไมนอยกวา 1 ป โดยจะตองปฏิบัติราชการเกี่ยวกับงานวิศวกรรมเคมี 
หรืองานอื่นที่เกี่ยวของมาแลวไมนอยกวา 1 ป หรือ                                                                                          

2. มีคุณสมบัติเฉพาะสําหรับตําแหนงวิศวกรเคมี 3  หรือวิศวกรเคมี 4  หรือวิศวกรเคมี 5 และไดดํารง
ตําแหนงไมต่ํากวาระดับ 7 หรือเทียบเทามาแลวไมนอยกวา 2 ป โดยจะตองปฏิบัติราชการเกี่ยวกับงาน
วิศวกรรมเคมี หรืองานอื่นที่เกี่ยวของมาแลวไมนอยกวา 1 ป  
 
ความรูความสามารถที่ตองการ 
 นอกจากมีความรูความสามารถเชนเดียวกับวิศวกรเคมี 8 แลว 
         1.ในฐานะผูเชี่ยวชาญจะตองมีความเชี่ยวชาญและมีประสบการณสูง โดยมีผลงานที่แสดงความเปน
ผูเชี่ยวชาญเปนที่ยอมรับ และมีความสามารถในการใหคําปรึกษาแนะนําดานงานวิศวกรรมเคมีแกหนวยงานที่
สังกัดและสวนราชการที่เกี่ยวของ 
         2. ในฐานะหัวหนาหนวยงานจะตองมีความรูและประสบการณเปนพิเศษ และมีความสามารถในการ 
ใหคําปรึกษาแนะนําดานงานวิศวกรรมเคมีแกหนวยงานที่สังกัดและสวนราชการที่เกี่ยวของ 

 
 
 
 
 

ก.พ.อ.กําหนดวันที่ 25 พฤศจิกายน 2548 
 
 
 
 
 
 
 


