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มาตรฐานกําหนดตําแหนง
สายงาน

วิศวกรรมไฟฟา

ลักษณะงานโดยทั่วไป
สายงานนี้คลุมถึงตําแหนงตาง ๆ ที่ปฏิบตั ิงานวิศวกรรมไฟฟา ซึ่งมีลักษณะงานที่ปฏิบตั เิ กี่ยวกับการ
ออกแบบและคํานวณอุปกรณไฟฟา ควบคุมการสรางในสาขาวิชาวิศวกรรมไฟฟา คนควา วิเคราะห ทดสอบ
หรือหาขอมูลและสถิติตางๆ เพื่อเปนหลักเกณฑประกอบการตรวจสอบวินิจฉัยงานเกี่ยวกับงานวิศวกรรมไฟฟา
วางแผนผังหรือวางแผนงานการสรางหรือประกอบสิ่งใด ๆ ในสาขาวิชาวิศวกรรมไฟฟา อํานวยการ ควบคุม
ตรวจสอบ ดูแลการสราง ติดตั้ง ซอมและใชอุปกรณไฟฟา ใหคําปรึกษาแนะนํา ใหบริการวิชาการ สอนหรือ
ฝกอบรม ตลอดจนถายทอดเทคโนโลยีในสาขาวิศวกรรมไฟฟา และปฏิบัติหนาทีอ่ ื่นที่เกี่ยวของ
ชื่อและระดับของตําแหนง
ตําแหนงในสายงานนี้มีชื่อและระดับของตําแหนงดังนี้ คือ
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ชื่อตําแหนง

วิศวกรไฟฟา 3

หนาที่และความรับผิดชอบ
ปฏิบัติงานวิศวกรรมไฟฟาที่ยากพอควร โดยมีคูมือหรือแนวปฏิบัติหรือคําสั่งอยางกวางๆ และอยูภายใต
การกํากับตรวจสอบเฉพาะกรณีที่จําเปน และปฏิบตั ิหนาที่อื่นตามทีไ่ ดรับมอบหมาย
ลักษณะงานที่ปฏิบัติ
ปฏิบัติงานที่ยากพอควรเกี่ยวกับงานวิศวกรรมไฟฟา โดยปฏิบัติหนาที่อยางใดอยางหนึ่งหรือหลายอยาง
เชน ชวยศึกษา เก็บรวบรวมขอมูลทางวิศวกรรมไฟฟา วิเคราะห คนควา ซอมแซม ดัดแปลง ปรับปรุงอุปกรณและ
เครื่องมือไฟฟา ใหบริการวิชาการ ชวยสอนหรือฝกอบรมในสาขาวิศวกรรมไฟฟา และปฏิบัติหนาที่อื่นที่เกี่ยวของ
คุณสมบัตเิ ฉพาะสําหรับตําแหนง
ไดรับปริญญาตรีหรือเทียบไดไมตา่ํ กวานี้ทางวิศวกรรมศาสตร ดานวิศวกรรมไฟฟา
ความรูความสามารถที่ตอ งการ
1. มีความรูความสามารถในงานดานวิศวกรรมไฟฟาอยางเหมาะสมแกการปฏิบัติงานในหนาที่
2. มีความรูความเขาใจในกฎหมายวาดวยระเบียบขาราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษา กฎหมาย
วาดวยระเบียบบริหารราชการแผนดิน และกฎหมาย กฎ ระเบียบและขอบังคับอื่นที่ใชในการปฏิบัติงานในหนาที่
3. มีความรูทวั่ ไปเกี่ยวกับเหตุการณปจจุบันในดานการเมือง เศรษฐกิจและสังคม โดยเฉพาะอยางยิ่งของ
ประเทศไทย
4. มีความรูความสามารถในการใชภาษาและคอมพิวเตอรอยางเหมาะสมแกการปฏิบัตงิ านในหนาที่
5. มีความสามารถในการศึกษาและจัดการขอมูล วิเคราะหปญ
 หาและสรุปเหตุผล
6. มีความสามารถในการติดตอประสานงาน
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วิศวกรไฟฟา 4

หนาที่และความรับผิดชอบ
ปฏิบัติงานวิศวกรรมไฟฟาที่ยาก โดยมีคูมือหรือแนวปฏิบตั ิหรือคําสั่งอยางกวางๆ และอยูภ ายใตการกํากับ
ตรวจสอบเฉพาะกรณีที่จําเปน และปฏิบตั ิหนาที่อื่นตามที่ไดรับมอบหมาย
ลักษณะงานที่ปฏิบัติ
ปฏิบัติงานที่ยากเกี่ยวกับงานวิศวกรรมไฟฟา โดยปฏิบตั ิหนาที่อยางใดอยางหนึ่งหรือหลายอยาง เชน ศึกษา
วิเคราะห คนควา วิจัย พัฒนา ออกแบบ ตรวจสอบแกไขแบบ กําหนดรายละเอียด ประมาณราคาเกี่ยวกับการ
สราง ติดตั้ง ซอมแซม ปรับปรุงเกี่ยวกับอุปกรณเครือ่ งมือ ไฟฟา เปนตน ใหคําปรึกษาแนะนําในการปฏิบตั ิงานแก
เจาหนาที่ระดับรองลงมาและแกนักศึกษาที่มาฝกปฏิบตั ิงาน ตอบปญหาและชี้แจงเรื่องตาง ๆ เกี่ยวกับงานในหนาที่
และปฏิบัติหนาที่อื่นที่เกี่ยวของ
คุณสมบัตเิ ฉพาะสําหรับตําแหนง
1. มีคุณสมบัติเฉพาะสําหรับตําแหนงวิศวกรไฟฟา 3 และไดดํารงตําแหนงในระดับ 3 หรือเทียบเทามาแลว
ไมนอยกวา 2 ป โดยจะตองปฏิบัติราชการเกี่ยวกับงานวิศวกรรมไฟฟา หรืองานอื่นที่เกี่ยวของมาแลวไมนอย
กวา 1 ป หรือ
2. ไดรับปริญญาโทหรือเทียบไดไมต่ํากวานี้ทางวิศวกรรมศาสตร ดานวิศวกรรมไฟฟา
ความรูความสามารถที่ตอ งการ
นอกจากมีความรูความสามารถเชนเดียวกับวิศวกรไฟฟา 3 แลว จะตอง
1. มีความรูความเขาใจในนโยบายและแผนงานดานตาง ๆ ของหนวยงานที่สงั กัด
2. มีความสามารถในการจัดทําแผนงาน ควบคุม ตรวจสอบ ใหคาํ ปรึกษา แนะนํา และเสนอแนะวิธีการแกไข
ปรับปรุงการปฏิบัติงานที่อยูในความรับผิดชอบ
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วิศวกรไฟฟา 5

หนาที่และความรับผิดชอบ
ปฏิบัติงานวิศวกรรมไฟฟาที่คอนขางยากมาก โดยใชความคิดริเริ่มบาง มีคูมือ แนวทางปฏิบัติหรือคําสั่ง
ในบางกรณีและอยูภายใตการกํากับตรวจสอบนอยมาก และปฏิบตั ิหนาที่อื่นตามทีไ่ ดรับมอบหมาย
ลักษณะงานที่ปฏิบัติ
ปฏิบัติงานที่คอนขางยากมากเกี่ยวกับงานวิศวกรรมไฟฟา โดยปฏิบัติหนาที่อยางใดอยางหนึ่งหรือหลาย
อยาง เชน คนควา วิเคราะห วิจัย พัฒนา วางแผนผังทางดานวิศวกรรมไฟฟา ออกแบบ คํานวณ ตรวจแกไขแบบ
กําหนดรายละเอียด ประมาณราคาเกี่ยวกับการสราง ติดตั้ง ซอม ปรับปรุง เกี่ยวกับอุปกรณเครื่องมือไฟฟา ศึกษา
คนควา ทดลอง วิเคราะหหรือสังเคราะหงานทางดานวิศวกรรมไฟฟา เผยแพรผลงานทางดานวิศวกรรมไฟฟา
ฝกอบรมและใหคําแนะนําในการปฏิบัติงานแกเจาหนาที่ระดับรองลงมาและแกนักศึกษาที่มาฝกปฏิบัติงาน
ตอบปญหาและชี้แจงเรื่องตาง ๆ เกี่ยวกับงานในหนาที่ และปฏิบัตหิ นาที่อื่นที่เกี่ยวของ
คุณสมบัตเิ ฉพาะสําหรับตําแหนง
1. มีคุณสมบัติเฉพาะสําหรับตําแหนงวิศวกรไฟฟา 3 หรือวิศวกรไฟฟา 4 และไดดํารงตําแหนงในระดับ 4
หรือเทียบเทามาแลวไมนอยกวา 2 ป โดยจะตองปฏิบตั ิราชการเกี่ยวกับงานวิศวกรรมไฟฟา หรืองานอื่นที่เกี่ยวของ
มาแลวไมนอยกวา 1 ป หรือ
2. มีคุณสมบัติเฉพาะสําหรับตําแหนงวิศวกรไฟฟา 3 และไดดํารงตําแหนงไมต่ํากวาระดับ 3 หรือเทียบเทา
มาแลวไมนอยกวา 4 ป โดยจะตองปฏิบตั ิราชการเกี่ยวกับงานวิศวกรรมไฟฟา หรืองานอื่นที่เกี่ยวของมาแลว
ไมนอยกวา 1 ป หรือ
3. ไดรับปริญญาเอกหรือเทียบไดไมต่ํากวานี้ทางวิศวกรรมศาสตร ดานวิศวกรรมไฟฟา
ความรูความสามารถที่ตอ งการ
นอกจากมีความรูความสามารถเชนเดียวกับวิศวกรไฟฟา 4 แลว จะตอง
1. มีความรูความเขาใจในหลักการบริหารงานบุคคล
2. มีความรูทั่วไปเกี่ยวกับแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมของประเทศ
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วิศวกรไฟฟา 6

หนาที่และความรับผิดชอบ
ปฏิบัติงานวิศวกรรมไฟฟาที่ยากมาก โดยตองใชความคิดริเริม่ ในงานที่มีแนวปฏิบตั ินอยมาก และอยูภายใต
การกํากับตรวจสอบนอยมาก และปฏิบตั หิ นาที่อื่นตามที่ไดรับมอบหมาย หรือ
ปฏิบัติงานในฐานะผูช ํานาญการในงานวิศวกรรมไฟฟา โดยงานที่ปฏิบตั ิตอ งใชความรู ความสามารถ ความ
ชํานาญงานและประสบการณสูง ตองคิดริเริ่มกําหนดแนวทางการทํางาน แกไขปญหาในงานที่รับผิดชอบใหสําเร็จตาม
วัตถุประสงค และปฏิบัติหนาที่อื่นตามที่ไดรับมอบหมาย
ลักษณะงานที่ปฏิบัติ
ปฏิบัติงานที่ตองใชความรู ความสามารถ ความชํานาญงานและประสบการณทางดานวิศวกรรรมไฟฟา โดย
ปฏิบัติหนาทีอ่ ยางใดอยางหนึ่งหรือหลายอยาง เชน วางแผน วางโครงการทางวิศวกรรมไฟฟา กําหนดรายละเอียด
และประมาณราคาในการสราง ติดตั้ง ซอมแซม ปรับปรุงเกี่ยวกับอุปกรณเครื่องมือ ติดตามและพัฒนาเทคโนโลยี
ศึกษา คนควา ทดลอง วิเคราะหหรือสังเคราะห หรือวิจัยงานทางดานวิศวกรรมไฟฟา เปนตน เผยแพรผลงาน
ทางดานวิศวกรรมไฟฟา ทําความเห็น สรุปรายงาน เสนอแนะและดําเนินการเกี่ยวกับงานวิศวกรรมไฟฟา จัดทํา
เอกสารวิชาการ คูมือเกี่ยวกับงานในความรับผิดชอบ ฝกอบรมและใหคําปรึกษาแนะนําในการปฏิบัติงานแก
เจาหนาที่ระดับรองลงมาและแกนักศึกษาที่มาฝกปฏิบตั ิงาน ตอบปญหาและชี้แจงเรื่องตางๆ เกี่ยวกับงานในหนาที่
เขารวมประชุมคณะกรรมการตางๆ ตามที่ไดรับแตงตัง้ เขารวมประชุมในการกําหนดนโยบายและแผนงานของ
หนวยงานที่สงั กัด และปฏิบัติหนาที่อื่นที่เกี่ยวของ
คุณสมบัตเิ ฉพาะสําหรับตําแหนง
1. มีคุณสมบัติเฉพาะสําหรับตําแหนงวิศวกรไฟฟา 3 หรือวิศวกรไฟฟา 4 หรือวิศวกรไฟฟา 5 และไดดํารง
ตําแหนงในระดับ 5 หรือเทียบเทามาแลวไมนอยกวา 2 ป โดยจะตองปฏิบัติราชการเกี่ยวกับงานวิศวกรรมไฟฟา
หรืองานอื่นที่เกี่ยวของมาแลวไมนอยกวา 1 ป หรือ
2. มีคุณสมบัติเฉพาะสําหรับตําแหนงวิศวกรไฟฟา 3 หรือวิศวกรไฟฟา 4 หรือวิศวกรไฟฟา 5 และไดดํารง
ตําแหน ง ไมต่ํากว าระดั บ 4 หรือเทีย บเทา มาแลว ไมน อยกวา 4 ป โดยจะต อ งปฏิบัติ ร าชการเกี่ ย วกับ งาน
วิศวกรรมไฟฟา หรืองานอื่นที่เกี่ยวของมาแลวไมนอยกวา 1 ป
ความรูความสามารถที่ตอ งการ
นอกจากมีความรูความสามารถเชนเดียวกับวิศวกรไฟฟา 5 แลว จะตองมีความสามารถในการริเริ่ม ปรับปรุง
นโยบายและแผนงาน หรือมีความชํานาญงานในหนาที่และมีประสบการณ
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วิศวกรไฟฟา 7

หนาที่และความรับผิดชอบ
ปฏิบัติงานในฐานะหัวหนาหนวยงาน ควบคุมการปฏิบัติงานวิศวกรรมไฟฟาที่มีขอบเขตเนื้อหาของงาน
หลากหลาย และมีขั้นตอนการทํางานที่ยุงยากซับซอนคอนขางมาก โดยตองกําหนดแนวทางการทํางานที่เหมาะสม
กับสถานการณ กํากับ ตรวจสอบผูปฏิบัตงิ านเพื่อใหงานที่รับผิดชอบสําเร็จตามวัตถุประสงค และปฏิบตั ิหนาทีอ่ ื่น
ตามที่ไดรับมอบหมาย หรือ
ปฏิบัติงานในฐานะผูชํานาญการในงานวิศวกรรมไฟฟา โดยงานที่ปฏิบัติตองใชความรู ความสามารถ ความ
ชํานาญงานและประสบการณสูงมาก โดยตองคิดริเริ่มปรับเปลี่ยนแนวทางใหเหมาะสมสอดคลองกับสถานการณที่
เกิดขึ้นใหมๆ และแกไขปญหาในงานที่รับผิดชอบใหสําเร็จตามวัตถุประสงค และปฏิบัติหนาที่อื่นตามที่ไดรับมอบหมาย
ลักษณะงานที่ปฏิบัติ
ปฏิบัติงานที่ตองใชความรู ความสามารถ ความชํานาญงานและประสบการณทางดานวิศวกรรมไฟฟา
สูงมาก โดยปฏิบัติหนาที่อยางใดอยางหนึ่งหรือหลายอยาง เชน ปฏิบัติงานวิจัยเพื่อพัฒนาแนวทางวิธีการในงาน
วิศวกรรมไฟฟา ศึกษา คนควา ทดลอง วิเคราะหหรือสังเคราะห หรือวิจัยเพื่อกําหนดลักษณะและมาตรฐานในการ
ปฏิบัติงานวิศวกรรมไฟฟา ทําความเห็น สรุปรายงาน เสนอแนะและดําเนินการเกี่ยวกับงานวิศวกรรมไฟฟา ศึกษา
คนควา หาวิธีการในการแกไขปญหาเกี่ยวกับงานวิศวกรรมไฟฟา เปนตน พัฒนาเอกสารวิชาการ คูมือเกี่ยวกับงาน
ในความรับผิดชอบ เขารวมประชุมและชี้แจงรายละเอียดตอคณะกรรมการตางๆ ฝกอบรมเผยแพรความรูความ
เขาใจเกี่ยวกับหลักการและวิธีการของงานในความรับผิดชอบ ใหคําปรึกษาแนะนํา ตอบปญหาและชี้แจงเรื่องตางๆ
เกี่ยวกับงานในหนาที่ เขารวมประชุมคณะกรรมการตางๆ ตามที่ไดรับแตงตั้ง เขารวมประชุมในการกําหนดนโยบาย
และแผนงานของหนวยงานที่สังกัด และปฏิบัติหนาที่อื่นที่เกี่ยวของ
ในฐานะหัวหนาหนวยงาน นอกจากอาจปฏิบัติงานดังกลาวขางตนบางแลว ยังทําหนาที่กําหนดแผนงาน
มอบหมาย ควบคุม ตรวจสอบ ใหคําปรึกษาแนะนํา ปรับปรุงแกไข ติดตามประเมินผล และแกไขปญหาขอขัดของใน
การปฏิบัติงานในหนวยงานที่รับผิดชอบ
คุณสมบัติเฉพาะสําหรับตําแหนง
1. มีคุณสมบัติเฉพาะสําหรับตําแหนงวิศวกรไฟฟา 3 หรือวิศวกรไฟฟา 4 หรือวิศวกรไฟฟา 5 และไดดํารง
ตําแหนงในระดับ 6 หรือเทียบเทามาแลวไมนอยกวา 2 ป โดยจะตองปฏิบัติราชการเกี่ยวกับงานวิศวกรรมไฟฟา
หรืองานอื่นที่เกี่ยวของมาแลวไมนอยกวา 1 ป หรือ
2. มีคุณสมบัติเฉพาะสําหรับตําแหนงวิศวกรไฟฟา 3 หรือวิศวกรไฟฟา 4 หรือวิศวกรไฟฟา 5 และไดดํารง
ตําแหนงไมตา่ํ กวาระดับ 5 หรือเทียบเทามาแลวไมนอยกวา 4 ป โดยจะตองปฏิบัตริ าชการเกี่ยวกับงานวิศวกรรมไฟฟา
หรืองานอื่นที่เกี่ยวของมาแลวไมนอยกวา 1 ป
และ 3. ไดรับใบอนุญาตประกอบวิชาชีพตามที่กฎหมายกําหนด
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ความรูความสามารถที่ตองการ
นอกจากมีความรูความสามารถเชนเดียวกับวิศวกรไฟฟา 6 แลว จะตองมีความสามารถในการบริหาร
และจัดระบบงาน หรือมีความชํานาญงานในหนาที่และมีประสบการณสูงมากตลอดจนมีความรูความเขาใจใน
นโยบายการบริหารงานของรัฐบาล และปญหาดานการเมือง เศรษฐกิจและสังคมของประเทศ
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ชื่อตําแหนง

วิศวกรไฟฟา 8

หนาที่และความรับผิดชอบ
ปฏิบัติงานในฐานะหัวหนาหนวยงาน ซึ่งมีหนาที่และความรับผิดชอบในการควบคุมกํากับหนวยงานดาน
วิศวกรรมไฟฟา ที่มีขอบเขตเนื้อหาของงานหลากหลายและมีขั้นตอนการทํางานยุงยากซับซอนมาก โดยตองปรับ
เปลี่ยนแนวทางการทํางานใหเหมาะสมกับสถานการณใหม แกไขปญหาในงาน ตลอดจนกํากับตรวจสอบผูปฏิบตั ิงาน
เพื่อใหงานที่รับผิดชอบสําเร็จตามวัตถุประสงค และปฏิบัติหนาที่อนื่ ตามที่ไดรับมอบหมาย หรือ
ปฏิบัติงานในฐานะผูชํานาญการในงานวิศวกรรมไฟฟา โดยงานที่ปฏิบัติตองใชความรู ความสามารถ
ความชํานาญงาน และประสบการณสูงมากเปนพิเศษ โดยตองคิดริเริ่มพัฒนาแนวทางใหเหมาะสมเพื่อหาวิธีการ
ใหมๆ มาใชในการปฏิบัติงาน ตลอดจนแกไขปญหาและตัดสินใจในงานที่รับผิดชอบใหสําเร็จตามวัตถุประสงค และ
ปฏิบัติหนาที่อื่นตามที่ไดรับมอบหมาย
ลักษณะงานที่ปฏิบัติ
ปฏิบัติงานที่ตองใชความรู ความสามารถ ความชํานาญงานและประสบการณทางดานวิศวกรรมไฟฟาสูง
มากเปนพิเศษ โดยปฏิบัติหนาที่อยางใดอยางหนึ่งหรือหลายอยาง เชน ปฏิบัติงานวิจัยที่กอใหเกิดการพัฒนา
เทคนิ ค วิ ธี ก ารในงานวิ ศ วกรรมไฟฟ า ให มี คุ ณ ภาพและประสิ ท ธิ ภ าพยิ่ ง ขึ้ น ศึ ก ษา ค น คว า ทดลอง วิ เ คราะห
สังเคราะห หรือวิจัยเพื่อใหขอเสนอแนะในการกําหนดลักษณะและมาตรฐานในการปฏิบัติงานวิศวกรรมไฟฟา
ควบคุมตรวจสอบการปฏิบัติงานวิศวกรรมไฟฟาใหเปนไปตามมาตรฐานที่กําหนด ทําความเห็น สรุปรายงาน
ใหคําปรึกษา เสนอแนะการดําเนินการเกี่ยวกับงานวิศวกรรมไฟฟา ศึกษา คนควาหาวิธีการในการแกไขปญหา
เกี่ยวกับงานวิศวกรรมไฟฟา เปนตน พัฒนาเอกสารวิชาการ คูมือเกี่ยวกับงานในความรับผิดชอบ เขารวมประชุม
และชี้แจงรายละเอียดตอคณะกรรมการตางๆ ฝกอบรมเผยแพรความรูความเขาใจเกี่ยวกับหลักการและวิธีการของ
งานในความรับผิดชอบ ใหคําปรึกษาแนะนํา ตอบปญหาและชี้แจงเรื่องตางๆ เกี่ยวกับงานในหนาที่ เขารวมประชุม
คณะกรรมการตางๆ ตามที่ไดรับแตงตั้ง เขารวมประชุมในการกําหนดนโยบายและแผนงานของหนวยงานที่สังกัด
และปฏิบัติหนาที่อื่นที่เกี่ยวของ
ในฐานะหัวหนาหนวยงาน นอกจากอาจปฏิบัติงานดังกลาวขางตนแลว ยังทําหนาที่กําหนดนโยบายการ
ปฏิบัติงาน ติดตอประสานงาน วางแผน มอบหมาย ควบคุม ตรวจสอบ ใหคําปรึกษาแนะนํา ปรับปรุงแกไข ติดตาม
ประเมินผล และแกไขปญหาขอขัดของในการปฏิบัติงานในหนวยงานที่รับผิดชอบ
คุณสมบัตเิ ฉพาะสําหรับตําแหนง
1. มีคุณสมบัติเฉพาะสําหรับตําแหนงวิศวกรไฟฟา 3 หรือวิศวกรไฟฟา 4 หรือวิศวกรไฟฟา 5 และไดดํารง
ตําแหนงในระดับ 7 หรือเทียบเทามาแลวไมนอยกวา 1 ป โดยจะตองปฏิบัติราชการเกี่ยวกับงานวิศวกรรมไฟฟา
หรืองานอื่นที่เกี่ยวของมาแลวไมนอยกวา 1 ป หรือ
2. มีคุณสมบัติเฉพาะสําหรับตําแหนงวิศวกรไฟฟา 3 หรือวิศวกรไฟฟา 4 หรือวิศวกรไฟฟา 5 และไดดํารง
ตําแหน ง ไมต่ํากว าระดั บ 6 หรือเทีย บเทา มาแลว ไมน อยกวา 3 ป โดยจะต อ งปฏิบัติร าชการเกี่ ย วกั บ งาน
วิศวกรรมไฟฟา หรืองานอื่นที่เกี่ยวของมาแลวไมนอยกวา 1 ป
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ความรูความสามารถที่ตอ งการ
นอกจากมีความรูความสามารถเชนเดียวกับวิศวกรไฟฟา 7 แลว จะตองมีความชํานาญงานในหนาที่และ
มีประสบการณสูงมากเปนพิเศษ
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วิศวกรไฟฟา 9

หนาที่และความรับผิดชอบ
ปฏิบัติงานในฐานะหัวหนาหนวยงาน ซึ่งมีหนาที่และความรับผิดชอบในการควบคุม กํากับหนวยงานดาน
วิศวกรรมไฟฟาที่มีขอบเขตเนื้อหาของงานหลากหลายและมีขั้นตอนการทํางานที่ยุงยากซับซอนมากเปนพิเศษ
ตลอดจนกํากับ ตรวจสอบผูป ฏิบัติงานเพือ่ ใหงานที่รับผิดชอบสําเร็จตามวัตถุประสงค และปฏิบตั ิหนาที่อื่นตามที่
ไดรับมอบหมาย หรือ
ปฏิบัตงิ านในฐานะผูเ ชี่ยวชาญในงานวิศวกรรมไฟฟา โดยงานที่ปฏิบตั ิตองใชความรู ความสามารถ
ความเชี่ยวชาญและประสบการณสูง และมีผลงานที่แสดงความเปนผูเชี่ยวชาญเปนที่ยอมรับโดยตองคิดริเริ่ม
ยกเลิกหรือกําหนดขั้นตอนและตัดสินใจเกีย่ วกับทรัพยากรที่จะนํามาใชเพื่อใหการดําเนินงานตามแผนงานโครงการ
สําเร็จตามเปาหมายและวัตถุประสงค ตลอดจนเสนอแนะและประเมินผลแผนงานโครงการ และปฏิบัติหนาที่อื่น
ตามที่ไดรับมอบหมาย
ลักษณะงานที่ปฏิบัติ
ปฏิบัติงานทีต่ อ งใชความรู ความสามารถ ความเชี่ยวชาญและประสบการณสูงทางดานวิศวกรรมไฟฟา
โดยปฏิบัติหนาที่อยางใดอยางหนึ่งหรือหลายอยาง เชน ริเริ่มการดําเนินงานวิจัยตางๆ ในงานวิศวกรรมไฟฟา
ปฏิบัติงานวิจยั ที่กอใหเกิดความรูใหมหรือเทคนิควิธีการใหมที่เปนประโยชนตองานวิศวกรรมไฟฟา ศึกษา วิเคราะห
สังเคราะหและวิจัยเพื่อวางหลักเกณฑในการวิเคราะห วิจัย ประเมินผล รวมทั้งกําหนดวิธีการและระเบียบปฏิบัติ
ทางดานวิศวกรรมไฟฟา ศึกษา วิเคราะห สังเคราะห และวิจัยเพื่อพัฒนาระบบหรือมาตรฐานในการปฏิบตั งิ าน
วิศวกรรมไฟฟา ศึกษา วิเคราะห วิจัยเพื่อเสนอความเห็นเกี่ยวกับปญหาที่มีความยุงยากมากและมีขอบเขต
กวางขวางมากทางดานวิศวกรรมไฟฟา และแนวทางแกไขปญหา ติดตามความกาวหนาทางวิชาการดาน
วิ ศ วกรรมไฟฟ า และในดา นที่เ กี่ย วข อ ง และนํา มาประยุ กต ใ ชใ หเ หมาะสมกั บ ลัก ษณะงานของหน ว ยงาน
เปนที่ปรึกษาในโครงการวิจัยทางดานวิศวกรรมไฟฟา เปนตน ใหการบริการและเผยแพรความรูทางดาน
วิศวกรรมไฟฟา ตอบปญหาและชี้แจงเรือ่ งตางๆ เกี่ยวกับงานในหนาที่ เขารวมประชุมคณะกรรมการตางๆ
ตามที่ไดรับแตงตั้ง เขารวมประชุมในการกําหนดนโยบายและแผนงานของหนวยงานที่สังกัด เปนผูแทนของ
มหาวิทยาลัย/สถาบันหรือของรัฐบาลในการเขารวมประชุมหรือเจรจาปญหาตางๆเกี่ยวกับงานวิศวกรรมไฟฟา
ทั้งในและตางประเทศ และปฏิบตั ิหนาทีอ่ ื่นที่เกี่ยวของ
ในฐานะหัวหนาหนวยงาน นอกจากอาจปฏิบัตงิ านดังกลาวขางตนแลว ยังทําหนาที่กําหนดนโยบาย
การปฏิบัติงาน ติดตอประสานงาน วางแผน มอบหมาย ควบคุม ตรวจสอบ ใหคําปรึกษาแนะนํา ปรับปรุง
แกไข ติดตามประเมินผล และแกไขปญหาขอขัดของในการปฏิบัติงานในหนวยงานที่รับผิดชอบ
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คุณสมบัติเฉพาะสําหรับตําแหนง
1. มีคุณสมบัติเฉพาะสําหรับตําแหนงวิศวกรไฟฟา 3 หรือวิศวกรไฟฟา 4 หรือวิศวกรไฟฟา 5 และไดดํารง
ตําแหนงในระดับ 8 หรือเทียบเทามาแลวไมนอยกวา 1 ป โดยจะตองปฏิบัติราชการเกี่ยวกับงานวิศวกรรมไฟฟาหรือ
งานอื่นที่เกี่ยวของมาแลวไมนอยกวา 1 ป หรือ
2. มีคุณสมบัติเฉพาะสําหรับตําแหนงวิศวกรไฟฟา 3 หรือวิศวกรไฟฟา 4 หรือวิศวกรไฟฟา 5 และไดดํารง
ตําแหนงไมต่ํากวาระดับ 7 หรือเทียบเทามาแลวไมนอยกวา 2 ป โดยจะตองปฏิบัติราชการเกี่ยวกับงาน
วิศวกรรมไฟฟา หรืองานอื่นที่เกี่ยวของมาแลวไมนอยกวา 1 ป
ความรูความสามารถที่ตองการ
นอกจากมีความรูความสามารถเชนเดียวกับวิศวกรไฟฟา 8 แลว
1.ในฐานะผู เ ชี่ ย วชาญจะต อ งมี ค วามเชี่ ย วชาญและมี ป ระสบการณ สู ง โดยมี ผ ลงานที่ แ สดงความเป น
ผูเชี่ยวชาญเปนที่ยอมรับ และมีความสามารถในการใหคําปรึกษาแนะนําดานงานวิศวกรรมไฟฟาแกหนวยงานที่
สังกัดและสวนราชการที่เกี่ยวของ
2. ในฐานะหัวหนาหนวยงานจะตองมีความรูและประสบการณเปนพิเศษ และมีความสามารถในการให
คําปรึกษาแนะนําดานงานวิศวกรรมไฟฟาแกหนวยงานที่สังกัดและสวนราชการที่เกี่ยวของ
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ชื่อตําแหนง

วิศวกรไฟฟา 10

หนาที่และความรับผิดชอบ
ปฏิบตั ิงานในฐานะผูเชี่ยวชาญพิเศษในงานวิศวกรรมไฟฟา โดยงานที่ปฏิบัตติ องใชความรู ความสามารถ
ความเชี่ยวชาญและประสบการณสูงมาก และมีผลงานที่แสดงความเปนผูเชี่ยวชาญพิเศษเปนทีย่ อมรับในวงวิชาการ
หรือวิชาชีพ และ/หรือเปนแหลงอางอิงทางวิชาการดานวิศวกรรมไฟฟา โดยตองกํากับ ดูแลงานที่เปนหนาที่หลักหรือ
งานที่ตองการความเชี่ยวชาญเฉพาะดานของหนวยงาน ตองพัฒนาทบทวนและกําหนดแนวทาง แผนงาน โครงการ
ระยะยาว ตลอดจนพิจารณาความตองการทรัพยากรและจัดสรรทรัพยากรสําหรับโครงการเพื่อใหการดําเนินงานตาม
แผนงานโครงการเปนไปตามวัตถุประสงค ติดตามประเมินผล ประสานงาน และปฏิบตั ิหนาที่อื่นตามที่ไดรับมอบหมาย
ลักษณะงานที่ปฏิบัติ
ปฏิบัติงานที่ ต องใช ค วามรู ความสามารถ ความเชี่ ย วชาญพิ เ ศษและประสบการณสูง มากทางดา น
วิศวกรรมไฟฟา โดยปฏิบัติหนาที่อยางใดอยางหนึ่งหรือหลายอยาง เชน ริเริ่มและวางแผนดําเนินงานวิจัยตางๆ
ในงานวิศวกรรมไฟฟา กํากับ ตรวจสอบ ดูแลโครงการวิจัย ปฏิบตั ิงานวิจัยที่กอใหเกิดความรูใ หมหรือเทคนิควิธกี าร
ใหมที่เปนประโยชนตองานวิศวกรรมไฟฟาเปนอยางมาก ศึกษา วิเคราะห สังเคราะหและวิจัยเพื่อวางหลักเกณฑ
ในการวิเคราะห วิจัย ประเมินผล รวมทั้งกําหนดวิธีการและระเบียบปฏิบัตทิ างดานวิศวกรรมไฟฟา ศึกษา วิเคราะห
สังเคราะหและวิจัยเพื่อพัฒนาระบบหรือมาตรฐานในการปฏิบัติงานวิศวกรรมไฟฟา ศึกษา วิเคราะห วิจัย และ
วินิจฉัยเพื่อเสนอความเห็นเกี่ยวกับปญหาตางๆ ซึ่งมีลักษณะพิเศษเฉพาะดานที่มีความยุงยากซับซอนมากและ
มีขอบเขตกวางขวางมาก ตลอดจนเสนอแนะแนวทางแกไขปญหา ติดตามความกาวหนาทางวิชาการดาน
วิศวกรรมไฟฟาและในดานทีเ่ กี่ยวของและนํามาประยุกตใชใหเหมาะสมกับลักษณะงานของหนวยงาน เปนที่ปรึกษาใน
โครงการวิจัยที่สําคัญทางดานวิศวกรรมไฟฟา เสนอแนะรูปแบบและเทคนิคเกี่ยวกับงานวิศวกรรมไฟฟาที่เหมาะสม
และสอดคลองกับการพัฒนาประเทศ ใหการบริการและเผยแพรความรูทางดานวิชาการวิศวกรรมไฟฟา ใน
ระดับชาติหรือนานาชาติ เปนตน ตอบปญหาและชี้แจงเรื่องตางๆ เกี่ยวกับงานในหนาที่ เขารวมประชุม
คณะกรรมการตางๆ ตามทีไ่ ดรับแตงตั้ง เขารวมประชุมในการกําหนดนโยบายและแผนงานของหนวยงานที่สังกัด
เปนผูแทนของกลุมมหาวิทยาลัย/สถาบันหรือของรัฐบาลในการเขารวมประชุมหรือเจรจาปญหาตางๆ เกี่ยวกับงาน
วิศวกรรมไฟฟาทั้งในและตางประเทศ และปฏิบัติหนาที่อื่นที่เกี่ยวของ
คุณสมบัติเฉพาะสําหรับตําแหนง
1.มีคุณสมบัติเฉพาะสําหรับตําแหนงวิศวกรไฟฟา 3 หรือวิศวกรไฟฟา 4 หรือวิศวกรไฟฟา 5 และไดดํารง
ตําแหนงในระดับ 9 หรือเทียบเทามาแลวไมนอยกวา 1 ป โดยจะตองปฏิบัติราชการเกี่ยวกับงานวิศวกรรมไฟฟา
หรืองานอื่นที่เกี่ยวของมาแลวไมนอยกวา 1 ป หรือ
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2.มีคุณสมบัติเฉพาะสําหรับตําแหนงวิศวกรไฟฟา 3 หรือวิศวกรไฟฟา 4 หรือวิศวกรไฟฟา 5 และไดดํารง
ตําแหนงไมต่ํากวาระดับ 8 หรือเทียบเทามาแลวไมนอยกวา 2 ป โดยจะตองปฏิบัติราชการเกี่ยวกับงาน
วิศวกรรมไฟฟา หรืองานอื่นที่เกี่ยวของมาแลวไมนอยกวา 1 ป
ความรูความสามารถที่ตองการ
นอกจากมีความรูความสามารถเชนเดียวกับวิศวกรไฟฟา 9 แลว จะตองมีความเชี่ยวชาญพิเศษและมี
ประสบการณสูงมากทางดานวิศวกรรมไฟฟา โดยมีผลงานที่แสดงความเปนผูเชี่ยวชาญพิเศษเปนที่ยอมรับในวง
วิชาการหรือวิ ช าชี พ และ/หรื อเปนแหลงอางอิงทางวิช าการในระดับ ชาติ และ/หรื อระดั บนานาชาติ ตลอดจนมี
ความสามารถในการประเมินและวิเคราะหสถานการณเพื่อใหคําปรึกษาและขอเสนอแนะในดานวิศวกรรมไฟฟาแก
หนวยงานที่สังกัดและสวนราชการที่เกี่ยวของ
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