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มาตรฐานกําหนดตําแหนง 

 

สายงาน                                                            วิศวกรรมไฟฟา 

 

ลักษณะงานโดยทั่วไป  
         สายงานนี้คลุมถึงตําแหนงตาง ๆ ที่ปฏิบตัิงานวศิวกรรมไฟฟา ซึ่งมีลักษณะงานที่ปฏิบตัเิกี่ยวกับการ
ออกแบบและคํานวณอุปกรณไฟฟา ควบคุมการสรางในสาขาวิชาวิศวกรรมไฟฟา คนควา วเิคราะห ทดสอบ  
หรือหาขอมูลและสถติิตางๆ เพ่ือเปนหลกัเกณฑประกอบการตรวจสอบวินิจฉัยงานเกี่ยวกับงานวิศวกรรมไฟฟา  
วางแผนผังหรือวางแผนงานการสรางหรือประกอบสิ่งใด ๆ ในสาขาวชิาวิศวกรรมไฟฟา อํานวยการ ควบคุม 
ตรวจสอบ ดูแลการสราง ตดิตั้ง ซอมและใชอุปกรณไฟฟา ใหคําปรึกษาแนะนํา ใหบริการวิชาการ สอนหรือ 
ฝกอบรม ตลอดจนถายทอดเทคโนโลยีในสาขาวศิวกรรมไฟฟา และปฏิบัติหนาทีอ่ื่นที่เกี่ยวของ  
 
ชื่อและระดบัของตําแหนง  
 
         ตําแหนงในสายงานนี้มีชื่อและระดับของตําแหนงดังนี้ คือ  
 

วิศวกรไฟฟา 3  ระดับ 3
วิศวกรไฟฟา 4  ระดับ 4
วิศวกรไฟฟา 5  ระดับ 5
วิศวกรไฟฟา 6  ระดับ 6
วิศวกรไฟฟา 7  ระดับ 7
วิศวกรไฟฟา 8  ระดับ 8
วิศวกรไฟฟา 9  ระดับ 9
วิศวกรไฟฟา 10  ระดับ 10 

 
 
 
 
 

ก.พ.อ.กําหนดวันที่ 25 พฤศจิกายน 2548   
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ชื่อตําแหนง วิศวกรไฟฟา 3  
 

หนาที่และความรับผิดชอบ  
          ปฏิบัติงานวิศวกรรมไฟฟาที่ยากพอควร โดยมีคูมือหรือแนวปฏิบัติหรือคําสั่งอยางกวางๆ และอยูภายใต 
การกํากับตรวจสอบเฉพาะกรณีที่จําเปน และปฏิบตัิหนาที่อ่ืนตามทีไ่ดรับมอบหมาย  
 
ลักษณะงานที่ปฏิบัต ิ 
          ปฏิบัติงานที่ยากพอควรเกี่ยวกับงานวิศวกรรมไฟฟา โดยปฏิบัติหนาที่อยางใดอยางหนึ่งหรือหลายอยาง 
เชน ชวยศึกษา เก็บรวบรวมขอมูลทางวศิวกรรมไฟฟา วิเคราะห คนควา ซอมแซม ดัดแปลง ปรับปรุงอุปกรณและ
เครื่องมือไฟฟา ใหบริการวชิาการ ชวยสอนหรือฝกอบรมในสาขาวศิวกรรมไฟฟา และปฏบิัติหนาที่อ่ืนที่เกี่ยวของ  
 
คุณสมบัตเิฉพาะสําหรับตําแหนง  
          ไดรับปริญญาตรีหรอืเทียบไดไมต่าํกวานี้ทางวศิวกรรมศาสตร  ดานวิศวกรรมไฟฟา 
 
ความรูความสามารถที่ตองการ  
          1. มีความรูความสามารถในงานดานวิศวกรรมไฟฟาอยางเหมาะสมแกการปฏิบัติงานในหนาที่  
          2. มีความรูความเขาใจในกฎหมายวาดวยระเบียบขาราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศกึษา กฎหมาย 
วาดวยระเบียบบริหารราชการแผนดิน และกฎหมาย กฎ ระเบียบและขอบังคบัอ่ืนที่ใชในการปฏิบัติงานในหนาที่  
          3. มีความรูทัว่ไปเกี่ยวกับเหตุการณปจจุบันในดานการเมือง เศรษฐกิจและสังคม โดยเฉพาะอยางยิ่งของ
ประเทศไทย  
          4. มีความรูความสามารถในการใชภาษาและคอมพิวเตอรอยางเหมาะสมแกการปฏิบัตงิานในหนาที่  
          5. มีความสามารถในการศึกษาและจัดการขอมูล วิเคราะหปญหาและสรุปเหตุผล  
          6.  มีความสามารถในการติดตอประสานงาน 
 
 
                                                                                        
 
 
 
 

ก.พ.อ.กําหนดวันที่  25 พฤศจิกายน  2548 
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ชื่อตําแหนง วิศวกรไฟฟา 4  
 

หนาที่และความรับผิดชอบ  
       ปฏิบัติงานวิศวกรรมไฟฟาที่ยาก โดยมีคูมือหรือแนวปฏิบตัิหรอืคําสั่งอยางกวางๆ และอยูภายใตการกํากับ
ตรวจสอบเฉพาะกรณีที่จําเปน และปฏบิตัิหนาที่อ่ืนตามที่ไดรับมอบหมาย  
 
ลักษณะงานที่ปฏิบัต ิ 
      ปฏิบัติงานที่ยากเกี่ยวกับงานวิศวกรรมไฟฟา โดยปฏิบตัิหนาที่อยางใดอยางหนึ่งหรือหลายอยาง เชน ศึกษา 
วิเคราะห คนควา วิจัย พัฒนา ออกแบบ ตรวจสอบแกไขแบบ กําหนดรายละเอียด ประมาณราคาเกี่ยวกับการ 
สราง ติดตั้ง ซอมแซม ปรับปรุงเกี่ยวกบัอุปกรณเครือ่งมือ ไฟฟา เปนตน ใหคําปรึกษาแนะนาํในการปฏิบตัิงานแก
เจาหนาที่ระดับรองลงมาและแกนักศึกษาที่มาฝกปฏิบตัิงาน ตอบปญหาและชี้แจงเรื่องตาง ๆ เกี่ยวกับงานในหนาที่ 
และปฏบิัติหนาที่อ่ืนที่เกี่ยวของ  
 
คุณสมบัตเิฉพาะสําหรับตําแหนง  
     1. มีคุณสมบัติเฉพาะสาํหรับตําแหนงวิศวกรไฟฟา 3 และไดดํารงตําแหนงในระดับ 3 หรือเทียบเทามาแลว     
ไมนอยกวา 2 ป โดยจะตองปฏิบัติราชการเกี่ยวกับงานวิศวกรรมไฟฟา หรืองานอ่ืนที่เกี่ยวของมาแลวไมนอย 
กวา 1 ป หรือ  
     2. ไดรับปริญญาโทหรือเทียบไดไมต่ํากวานี้ทางวศิวกรรมศาสตร  ดานวิศวกรรมไฟฟา 
 
ความรูความสามารถที่ตองการ  
     นอกจากมีความรูความสามารถเชนเดียวกับวิศวกรไฟฟา 3 แลว จะตอง  
     1. มีความรูความเขาใจในนโยบายและแผนงานดานตาง ๆ ของหนวยงานที่สงักัด  
     2. มีความสามารถในการจัดทําแผนงาน ควบคุม ตรวจสอบ ใหคาํปรึกษา แนะนํา และเสนอแนะวิธีการแกไข
ปรับปรุงการปฏิบัติงานที่อยูในความรบัผิดชอบ 
 
                                                                                                                 
 
 
                  
 

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

หนาที่และความรับผิดชอบ  
        ปฏิบัติงานวิศวกรรมไฟฟาที่คอนขางยากมาก โดยใชความคดิริเริ่มบาง มีคูมือ แนวทางปฏิบัติหรือคําสั่ง 
ในบางกรณีและอยูภายใตการกํากับตรวจสอบนอยมาก และปฏิบตัิหนาที่อ่ืนตามทีไ่ดรับมอบหมาย  
 
ลักษณะงานที่ปฏิบัต ิ 
         ปฏิบัติงานที่คอนขางยากมากเกี่ยวกับงานวศิวกรรมไฟฟา 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 เกี่ยวกบังานในหนาที่ และปฏบิัตหินาที่อ่ืนที่เกี่ยวของ  
 
คุณสมบัตเิฉพาะสําหรับตําแหนง  
        1. มีคุณสมบัติเฉพาะสําหรับตําแหนงวิศวกรไฟฟา 3 หรือวิศวกรไฟฟา 4 และไดดํารงตําแหนงในระดับ 4 
หรือเทียบเทามาแลวไมนอยกวา 2 ป โดยจะตองปฏิบตัิราชการเกี่ยวกับงานวศิวกรรมไฟฟา หรืองานอื่นที่เกี่ยวของ
มาแลวไมนอยกวา 1 ป หรือ  
       2. มีคุณสมบัติเฉพาะสําหรับตําแหนงวิศวกรไฟฟา 3 และไดดํารงตําแหนงไมต่ํากวาระดบั 3 หรือเทียบเทา
มาแลวไมนอยกวา 4 ป โดยจะตองปฏิบตัิราชการเกี่ยวกับงานวศิวกรรมไฟฟา หรืองานอื่นที่เกี่ยวของมาแลว 
ไมนอยกวา 1 ป หรือ  
      3. ไดรับปริญญาเอกหรือเทียบไดไมต่ํากวานี้ทางวศิวกรรมศาสตร  ดานวิศวกรรมไฟฟา 
 
ความรูความสามารถที่ตองการ  
      นอกจากมีความรูความสามารถเชนเดียวกับวิศวกรไฟฟา 4 แลว จะตอง  
      1. มีความรูความเขาใจในหลักการบริหารงานบุคคล  
      2. มีความรูทั่วไปเกี่ยวกับแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมของประเทศ  
       
 

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

หนาที่และความรับผิดชอบ  
        ปฏิบัติงานวิศวกรรมไฟฟาที่ยากมาก โดยตองใชความคิดริเริม่ในงานที่มีแนวปฏิบตัินอยมาก และอยูภายใต
การกํากับตรวจสอบนอยมาก และปฏิบตัหินาที่อ่ืนตามที่ไดรับมอบหมาย หรือ 
        ปฏิบัติงานในฐานะผูชํานาญการในงานวิศวกรรมไฟฟา โดยงานที่ปฏิบตัิตองใชความรู ความสามารถ ความ
ชํานาญงานและประสบการณสูง ตองคิดริเริ่มกําหนดแนวทางการทํางาน แกไขปญหาในงานที่รับผิดชอบใหสําเรจ็ตาม 
วัตถุประสงค และปฏบิัติหนาที่อ่ืนตามที่ไดรับมอบหมาย  
 
ลักษณะงานที่ปฏิบัต ิ  
        ปฏิบัติงานที่ตองใชความรู ความสามารถ ความชํานาญงานและประสบการณทางดานวิศวกรรรมไฟฟา โดย
ปฏิบัติหนาทีอ่ยางใดอยางหนึ่งหรือหลายอยาง เชน วางแผน วางโครงการทางวศิวกรรมไฟฟา กําหนดรายละเอียด
และประมาณราคาในการสราง ติดตั้ง ซอมแซม ปรับปรุงเกี่ยวกับอุปกรณเครื่องมือ ติดตามและพัฒนาเทคโนโลยี 
ศึกษา คนควา ทดลอง วิเคราะหหรือสังเคราะห หรือวิจัยงานทางดานวิศวกรรมไฟฟา เปนตน เผยแพรผลงาน
ทางดานวิศวกรรมไฟฟา ทําความเห็น สรุปรายงาน เสนอแนะและดําเนินการเกี่ยวกับงานวศิวกรรมไฟฟา จัดทํา
เอกสารวิชาการ คูมือเกี่ยวกับงานในความรับผิดชอบ  ฝกอบรมและใหคําปรึกษาแนะนําในการปฏิบัติงานแก
เจาหนาที่ระดับรองลงมาและแกนักศึกษาที่มาฝกปฏิบตัิงาน ตอบปญหาและชี้แจงเรื่องตางๆ เกี่ยวกับงานในหนาที่ 
เขารวมประชมุคณะกรรมการตางๆ ตามที่ไดรับแตงตัง้ เขารวมประชุมในการกําหนดนโยบายและแผนงานของ
หนวยงานที่สงักัด และปฏิบัติหนาที่อ่ืนที่เกี่ยวของ 
 
คุณสมบัตเิฉพาะสําหรับตําแหนง  
       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
ตําแหนงไมต่ํากวาระดับ 4 หรือเทียบเทามาแลวไมนอยกวา 4 ป โดยจะตองปฏิบัติราชการเกี่ยวกับงาน
วิศวกรรมไฟฟา หรืองานอื่นที่เกี่ยวของมาแลวไมนอยกวา 1 ป  
 
ความรูความสามารถที่ตองการ  
        นอกจากมีความรูความสามารถเชนเดียวกับวิศวกรไฟฟา 5 แลว จะตองมีความสามารถในการริเริ่ม ปรับปรุง
นโยบายและแผนงาน หรือมีความชํานาญงานในหนาที่และมีประสบการณ     
 
 

   ก.พ.อ.กําหนดวันที่ 25 พฤศจิกายน  2548 
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ชื่อตําแหนง วิศวกรไฟฟา 7  
 

หนาที่และความรับผิดชอบ  
         ปฏิบัติงานในฐานะหวัหนาหนวยงาน ควบคุมการปฏิบัติงานวิศวกรรมไฟฟาที่มีขอบเขตเนื้อหาของงาน
หลากหลาย และมีขั้นตอนการทํางานที่ยุงยากซับซอนคอนขางมาก โดยตองกําหนดแนวทางการทํางานที่เหมาะสม
กับสถานการณ กํากับ ตรวจสอบผูปฏิบัตงิานเพื่อใหงานที่รับผิดชอบสําเร็จตามวตัถุประสงค และปฏิบตัิหนาทีอ่ื่น
ตามที่ไดรับมอบหมาย หรือ 
 ปฏิบัติงานในฐานะผูชํานาญการในงานวิศวกรรมไฟฟา โดยงานที่ปฏิบัติตองใชความรู ความสามารถ ความ
ชํานาญงานและประสบการณสูงมาก โดยตองคิดริเริ่มปรับเปลี่ยนแนวทางใหเหมาะสมสอดคลองกับสถานการณที่
เกิดขึ้นใหมๆ และแกไขปญหาในงานที่รับผิดชอบใหสําเร็จตามวัตถุประสงค และปฏิบัติหนาที่อ่ืนตามที่ไดรับมอบหมาย 
 
ลักษณะงานที่ปฏิบัติ 
 ปฏิบัติงานที่ตองใชความรู ความสามารถ ความชํานาญงานและประสบการณทางดานวิศวกรรมไฟฟา 
สูงมาก โดยปฏิบัติหนาที่อยางใดอยางหนึ่งหรือหลายอยาง เชน ปฏิบัติงานวิจัยเพ่ือพัฒนาแนวทางวิธีการในงาน
วิศวกรรมไฟฟา ศึกษา คนควา ทดลอง วิเคราะหหรือสังเคราะห หรือวิจัยเพ่ือกําหนดลักษณะและมาตรฐานในการ
ปฏิบัติงานวิศวกรรมไฟฟา ทําความเห็น สรุปรายงาน เสนอแนะและดําเนินการเกี่ยวกับงานวิศวกรรมไฟฟา ศึกษา 
คนควา หาวิธีการในการแกไขปญหาเกี่ยวกับงานวิศวกรรมไฟฟา เปนตน  พัฒนาเอกสารวิชาการ คูมือเกี่ยวกับงาน
ในความรับผิดชอบ เขารวมประชุมและชี้แจงรายละเอียดตอคณะกรรมการตางๆ ฝกอบรมเผยแพรความรูความ
เขาใจเกี่ยวกับหลักการและวิธีการของงานในความรับผิดชอบ ใหคําปรึกษาแนะนํา ตอบปญหาและชี้แจงเรื่องตางๆ 
เกี่ยวกับงานในหนาที่ เขารวมประชุมคณะกรรมการตางๆ ตามที่ไดรับแตงตั้ง เขารวมประชุมในการกําหนดนโยบาย
และแผนงานของหนวยงานที่สังกัด และปฏิบัติหนาที่อ่ืนที่เกี่ยวของ 
  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. มีคุณสมบัติเฉพาะสําหรบัตําแหนงวศิวกรไฟฟา 3 หรือวิศวกรไฟฟา 4 หรือวิศวกรไฟฟา 5 และไดดํารง
ตําแหนงไมต่าํกวาระดับ 5 หรือเทียบเทามาแลวไมนอยกวา 4 ป โดยจะตองปฏิบัตริาชการเกี่ยวกับงานวิศวกรรมไฟฟา 
หรืองานอื่นที่เกี่ยวของมาแลวไมนอยกวา 1 ป  
และ     3. ไดรับใบอนุญาตประกอบวิชาชีพตามที่กฎหมายกําหนด 
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ความรูความสามารถที่ตองการ 
 นอกจากมีความรูความสามารถเชนเดียวกับวิศวกรไฟฟา 6 แลว จะตองมีความสามารถในการบริหาร 
และจัดระบบงาน หรือมีความชํานาญงานในหนาที่และมีประสบการณสูงมากตลอดจนมีความรูความเขาใจใน 
นโยบายการบริหารงานของรัฐบาล และปญหาดานการเมือง เศรษฐกิจและสังคมของประเทศ 

 
 
  
 
 

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

หนาที่และความรับผิดชอบ  
         ปฏิบัติงานในฐานะหวัหนาหนวยงาน  ซึ่งมีหนาที่และความรบัผิดชอบในการควบคุมกํากับหนวยงานดาน
วิศวกรรมไฟฟา ที่มีขอบเขตเนื้อหาของงานหลากหลายและมีขั้นตอนการทํางานยุงยากซับซอนมาก โดยตองปรับ  
เปลี่ยนแนวทางการทํางานใหเหมาะสมกับสถานการณใหม แกไขปญหาในงาน ตลอดจนกํากับตรวจสอบผูปฏิบตัิงาน
เพ่ือใหงานที่รับผิดชอบสําเร็จตามวัตถุประสงค  และปฏิบัติหนาที่อ่ืนตามที่ไดรับมอบหมาย หรือ 
           ปฏิบัติงานในฐานะผูชํานาญการในงานวิศวกรรมไฟฟา โดยงานที่ปฏิบัติตองใชความรู ความสามารถ  
ความชํานาญงาน และประสบการณสูงมากเปนพิเศษ โดยตองคิดริเร่ิมพัฒนาแนวทางใหเหมาะสมเพื่อหาวิธีการ
ใหมๆ มาใชในการปฏิบัติงาน ตลอดจนแกไขปญหาและตัดสินใจในงานที่รับผิดชอบใหสําเร็จตามวัตถุประสงค และ
ปฏิบัติหนาที่อ่ืนตามที่ไดรับมอบหมาย 
 
ลักษณะงานที่ปฏิบัติ 
  ปฏิบัติงานที่ตองใชความรู  ความสามารถ  ความชํานาญงานและประสบการณทางดานวิศวกรรมไฟฟาสูง
มากเปนพิเศษ  โดยปฏิบัติหนาที่อยางใดอยางหนึ่งหรือหลายอยาง เชน ปฏิบัติงานวิจัยที่กอใหเกิดการพัฒนา
เทคนิควิธีการในงานวิศวกรรมไฟฟาใหมีคุณภาพและประสิทธิภาพยิ่งขึ้น ศึกษา คนควา ทดลอง วิเคราะห 
สังเคราะห หรือวิจัยเพ่ือใหขอเสนอแนะในการกําหนดลักษณะและมาตรฐานในการปฏิบัติงานวิศวกรรมไฟฟา 
ควบคุมตรวจสอบการปฏิบัติงานวิศวกรรมไฟฟาใหเปนไปตามมาตรฐานที่กําหนด ทําความเห็น สรุปรายงาน  
ใหคําปรึกษา เสนอแนะการดําเนินการเกี่ยวกับงานวิศวกรรมไฟฟา ศึกษา คนควาหาวิธีการในการแกไขปญหา
เกี่ยวกับงานวิศวกรรมไฟฟา เปนตน พัฒนาเอกสารวิชาการ คูมือเกี่ยวกับงานในความรับผิดชอบ เขารวมประชุม
และชี้แจงรายละเอียดตอคณะกรรมการตางๆ  ฝกอบรมเผยแพรความรูความเขาใจเกี่ยวกับหลักการและวิธีการของ
งานในความรับผิดชอบ ใหคําปรึกษาแนะนํา ตอบปญหาและชี้แจงเรื่องตางๆ เกี่ยวกับงานในหนาที่  เขารวมประชุม
คณะกรรมการตางๆ ตามที่ไดรับแตงตั้ง เขารวมประชุมในการกําหนดนโยบายและแผนงานของหนวยงานที่สังกัด  
และปฏิบัติหนาที่อ่ืนที่เกี่ยวของ 
             ในฐานะหัวหนาหนวยงาน นอกจากอาจปฏิบัติงานดังกลาวขางตนแลว ยังทําหนาที่กําหนดนโยบายการ
ปฏิบัติงาน ติดตอประสานงาน วางแผน มอบหมาย ควบคุม ตรวจสอบ ใหคําปรึกษาแนะนํา ปรับปรุงแกไข ติดตาม
ประเมินผล และแกไขปญหาขอขัดของในการปฏิบัติงานในหนวยงานที่รับผิดชอบ 
 
คุณสมบัตเิฉพาะสําหรับตําแหนง 

1. มีคุณสมบัติเฉพาะสําหรับตําแหนงวิศวกรไฟฟา 3 หรือวิศวกรไฟฟา 4 หรือวิศวกรไฟฟา 5 และไดดํารง
ตําแหนงในระดับ 7 หรือเทียบเทามาแลวไมนอยกวา 1 ป โดยจะตองปฏิบัติราชการเกี่ยวกับงานวิศวกรรมไฟฟา 
หรืองานอื่นที่เกี่ยวของมาแลวไมนอยกวา 1 ป หรือ           
          2. มีคุณสมบัติเฉพาะสําหรับตาํแหนงวิศวกรไฟฟา 3 หรือวิศวกรไฟฟา 4 หรือวิศวกรไฟฟา 5 และไดดํารง
ตําแหนงไมต่ํากวาระดับ 6 หรือเทียบเทามาแลวไมนอยกวา 3 ป โดยจะตองปฏิบัติราชการเกี่ยวกับงาน
วิศวกรรมไฟฟา หรืองานอื่นที่เกี่ยวของมาแลวไมนอยกวา 1 ป  
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ความรูความสามารถที่ตองการ 
 นอกจากมีความรูความสามารถเชนเดียวกับวิศวกรไฟฟา 7 แลว จะตองมีความชํานาญงานในหนาที่และ 
มีประสบการณสูงมากเปนพิเศษ 

 
 
 
 
 

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

หนาที่และความรับผิดชอบ  
         ปฏิบัติงานในฐานะหวัหนาหนวยงาน  ซึ่งมีหนาที่และความรบัผิดชอบในการควบคุม กํากับหนวยงานดาน
วิศวกรรมไฟฟาที่มีขอบเขตเนื้อหาของงานหลากหลายและมีขั้นตอนการทํางานที่ยุงยากซับซอนมากเปนพิเศษ 
ตลอดจนกํากับ ตรวจสอบผูปฏิบัติงานเพือ่ใหงานที่รับผิดชอบสําเร็จตามวตัถุประสงค และปฏบิตัิหนาที่อ่ืนตามที่
ไดรับมอบหมาย  หรือ 
         ปฏิบัตงิานในฐานะผูเชี่ยวชาญในงานวิศวกรรมไฟฟา  โดยงานที่ปฏิบตัิตองใชความรู ความสามารถ  
ความเชี่ยวชาญและประสบการณสูง และมีผลงานที่แสดงความเปนผูเชี่ยวชาญเปนที่ยอมรับโดยตองคิดริเริ่ม  
ยกเลิกหรือกําหนดขั้นตอนและตัดสินใจเกีย่วกับทรัพยากรที่จะนํามาใชเพ่ือใหการดําเนินงานตามแผนงานโครงการ
สําเร็จตามเปาหมายและวตัถุประสงค  ตลอดจนเสนอแนะและประเมินผลแผนงานโครงการ และปฏบิัติหนาที่อ่ืน
ตามที่ไดรับมอบหมาย 
 

ลักษณะงานที่ปฏิบัติ 
 ปฏิบัติงานทีต่องใชความรู ความสามารถ ความเชี่ยวชาญและประสบการณสูงทางดานวิศวกรรมไฟฟา   
โดยปฏิบัติหนาที่อยางใดอยางหนึ่งหรือหลายอยาง เชน ริเร่ิมการดําเนินงานวิจัยตางๆ ในงานวศิวกรรมไฟฟา 
ปฏิบัติงานวิจัยที่กอใหเกิดความรูใหมหรอืเทคนิควธิีการใหมที่เปนประโยชนตองานวิศวกรรมไฟฟา ศึกษา วเิคราะห 
สังเคราะหและวิจัยเพ่ือวางหลักเกณฑในการวิเคราะห วิจัย ประเมินผล รวมทั้งกําหนดวิธีการและระเบียบปฏิบัติ
ทางดานวิศวกรรมไฟฟา ศึกษา วิเคราะห สังเคราะห และวิจัยเพ่ือพัฒนาระบบหรือมาตรฐานในการปฏิบตังิาน
วิศวกรรมไฟฟา ศึกษา วิเคราะห วิจัยเพ่ือเสนอความเห็นเกี่ยวกบัปญหาที่มีความยุงยากมากและมีขอบเขต
กวางขวางมากทางดานวิศวกรรมไฟฟา และแนวทางแกไขปญหา  ตดิตามความกาวหนาทางวิชาการดาน
วิศวกรรมไฟฟาและในดานที่เกี่ยวของ และนํามาประยุกตใชใหเหมาะสมกับลักษณะงานของหนวยงาน   
เปนที่ปรึกษาในโครงการวจัิยทางดานวิศวกรรมไฟฟา เปนตน ใหการบริการและเผยแพรความรูทางดาน
วิศวกรรมไฟฟา ตอบปญหาและชี้แจงเรือ่งตางๆ เกี่ยวกับงานในหนาที่  เขารวมประชุมคณะกรรมการตางๆ  
ตามที่ไดรับแตงตั้ง  เขารวมประชุมในการกําหนดนโยบายและแผนงานของหนวยงานที่สังกดั เปนผูแทนของ
มหาวิทยาลัย/สถาบันหรือของรัฐบาลในการเขารวมประชุมหรือเจรจาปญหาตางๆเกี่ยวกับงานวศิวกรรมไฟฟา 
ทั้งในและตางประเทศ   และปฏิบตัิหนาทีอ่ื่นที่เกี่ยวของ               
          ในฐานะหัวหนาหนวยงาน นอกจากอาจปฏิบัตงิานดังกลาวขางตนแลว ยังทําหนาที่กําหนดนโยบาย 
การปฏิบัติงาน ติดตอประสานงาน วางแผน มอบหมาย ควบคุม ตรวจสอบ ใหคําปรึกษาแนะนาํ ปรับปรุง 
แกไข ติดตามประเมินผล และแกไขปญหาขอขัดของในการปฏิบัติงานในหนวยงานที่รับผิดชอบ 
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คุณสมบัติเฉพาะสําหรับตําแหนง 

1. มีคุณสมบัติเฉพาะสําหรับตําแหนงวิศวกรไฟฟา 3 หรือวิศวกรไฟฟา 4 หรือวิศวกรไฟฟา 5 และไดดํารง
ตําแหนงในระดับ 8 หรือเทียบเทามาแลวไมนอยกวา 1 ป โดยจะตองปฏิบัติราชการเกี่ยวกับงานวิศวกรรมไฟฟาหรือ
งานอ่ืนที่เกี่ยวของมาแลวไมนอยกวา 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.ในฐานะผูเชี่ยวชาญจะตองมีความเชี่ยวชาญและมีประสบการณสูง โดยมีผลงานที่แสดงความเปน
ผูเชี่ยวชาญเปนที่ยอมรับ และมีความสามารถในการใหคําปรึกษาแนะนําดานงานวิศวกรรมไฟฟาแกหนวยงานที่
สังกัดและสวนราชการที่เกี่ยวของ 
          2. ในฐานะหัวหนาหนวยงานจะตองมีความรูและประสบการณเปนพิเศษ และมีความสามารถในการให
คําปรึกษาแนะนําดานงานวิศวกรรมไฟฟาแกหนวยงานที่สังกัดและสวนราชการที่เกี่ยวของ 

 
 

 
 
 

ก.พ.อ.กําหนดวันที่ 25 พฤศจิกายน 2548 
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หนาที่และความรับผิดชอบ 
             ปฏิบตัิงานในฐานะผูเชี่ยวชาญพเิศษในงานวศิวกรรมไฟฟา โดยงานที่ปฏิบัตติองใชความรู ความสามารถ 
ความเชี่ยวชาญและประสบการณสูงมาก  และมีผลงานที่แสดงความเปนผูเชี่ยวชาญพิเศษเปนทีย่อมรับในวงวชิาการ
หรือวิชาชีพ และ/หรือเปนแหลงอางอิงทางวิชาการดานวิศวกรรมไฟฟา โดยตองกํากับ ดูแลงานที่เปนหนาที่หลักหรือ
งานที่ตองการความเชี่ยวชาญเฉพาะดานของหนวยงาน ตองพัฒนาทบทวนและกาํหนดแนวทาง แผนงาน โครงการ
ระยะยาว ตลอดจนพิจารณาความตองการทรัพยากรและจัดสรรทรัพยากรสาํหรับโครงการเพื่อใหการดําเนินงานตาม
แผนงานโครงการเปนไปตามวตัถุประสงค ตดิตามประเมินผล ประสานงาน และปฏิบตัิหนาที่อ่ืนตามที่ไดรับมอบหมาย 
 

ลักษณะงานที่ปฏิบัติ 
           ปฏิบัติงานที่ตองใชความรู ความสามารถ ความเชี่ยวชาญพิเศษและประสบการณสูงมากทางดาน
วิศวกรรมไฟฟา โดยปฏิบัติหนาที่อยางใดอยางหนึ่งหรือหลายอยาง เชน ริเร่ิมและวางแผนดําเนินงานวิจัยตางๆ  
ในงานวศิวกรรมไฟฟา กํากับ ตรวจสอบ ดูแลโครงการวิจัย ปฏิบตัิงานวิจัยที่กอใหเกิดความรูใหมหรือเทคนคิวธิกีาร
ใหมที่เปนประโยชนตองานวิศวกรรมไฟฟาเปนอยางมาก  ศึกษา วิเคราะห  สังเคราะหและวจัิยเพ่ือวางหลกัเกณฑ
ในการวิเคราะห วิจัย ประเมินผล รวมทั้งกาํหนดวิธีการและระเบียบปฏิบัตทิางดานวิศวกรรมไฟฟา ศึกษา วิเคราะห  
สังเคราะหและวิจัยเพ่ือพัฒนาระบบหรือมาตรฐานในการปฏิบัติงานวิศวกรรมไฟฟา ศึกษา วิเคราะห วิจัย และ
วินิจฉัยเพ่ือเสนอความเห็นเกี่ยวกับปญหาตางๆ ซึ่งมีลักษณะพิเศษเฉพาะดานที่มีความยุงยากซับซอนมากและ 
มีขอบเขตกวางขวางมาก ตลอดจนเสนอแนะแนวทางแกไขปญหา ติดตามความกาวหนาทางวิชาการดาน
วิศวกรรมไฟฟาและในดานทีเ่กี่ยวของและนํามาประยุกตใชใหเหมาะสมกับลักษณะงานของหนวยงาน เปนที่ปรึกษาใน
โครงการวิจัยที่สําคัญทางดานวิศวกรรมไฟฟา เสนอแนะรูปแบบและเทคนิคเกี่ยวกับงานวิศวกรรมไฟฟาที่เหมาะสม
และสอดคลองกับการพัฒนาประเทศ ใหการบริการและเผยแพรความรูทางดานวิชาการวิศวกรรมไฟฟา  ใน
ระดับชาติหรือนานาชาติ เปนตน ตอบปญหาและชี้แจงเรื่องตางๆ เกี่ยวกับงานในหนาที่  เขารวมประชุม
คณะกรรมการตางๆ ตามทีไ่ดรับแตงตั้ง  เขารวมประชมุในการกําหนดนโยบายและแผนงานของหนวยงานที่สังกัด 
เปนผูแทนของกลุมมหาวิทยาลัย/สถาบันหรือของรัฐบาลในการเขารวมประชุมหรือเจรจาปญหาตางๆ เกี่ยวกับงาน
วิศวกรรมไฟฟาทั้งในและตางประเทศ และปฏบิัติหนาที่อ่ืนที่เกี่ยวของ 

 
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
วิชาการหรือวิชาชีพ และ/หรือเปนแหลงอางอิงทางวิชาการในระดับชาติ และ/หรือระดับนานาชาติ ตลอดจนมี
ความสามารถในการประเมินและวิเคราะหสถานการณเพ่ือใหคําปรึกษาและขอเสนอแนะในดานวิศวกรรมไฟฟาแก
หนวยงานที่สังกัดและสวนราชการที่เกี่ยวของ 
 
 
 
 
 

 
ก.พ.อ.กําหนดวันที่ 25 พฤศจิกายน  2548   
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