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มาตรฐานกําหนดตําแหนง
สายงาน

วิศวกรรรมเครื่องกล

ลักษณะงานโดยทั่วไป
สายงานนี้คลุมถึงตําแหนงตาง ๆ ที่ปฏิบตั ิงานทางวิศวกรรมเครื่องกล ซึ่งมีลักษณะงานทีป่ ฏิบัตเิ กี่ยวกับ
การออกแบบและคํานวณดานวิศวกรรมเครื่องกล คนควา วิเคราะห วิจัย พัฒนา ทดสอบหาขอมูลและสถิติตางๆ
เพื่อเปนหลักเกณฑประกอบการตรวจสอบวินิจฉัยงานดานวิศวกรรมเครื่องกลวางโครงการ ควบคุมการสราง
หรือประกอบสิ่งใด ๆ ในสาขาวิชาวิศวกรรมเครื่องกล อํานวยการติดตั้งและบํารุงรักษาเครื่องจักรและอุปกรณ
ตาง ๆ ดานวิศวกรรมเครื่องกล ใหคําปรึกษาแนะนําหรือตรวจสอบใหบริการวิชาการ สอน หรือฝกอบรม
ตลอดจนถายทอดเทคโนโลยีทางสาขาวิศวกรรมเครื่องกล และปฏิบตั ิหนาที่อื่นที่เกี่ยวของ
ชื่อและระดับของตําแหนง
ตําแหนงในสายงานนี้มีชื่อและระดับของตําแหนงดังนี้ คือ
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ชื่อตําแหนง

วิศวกรเครื่องกล 3

หนาที่และความรับผิดชอบ
ปฏิบัติงานวิศวกรรมเครื่องกลที่ยากพอสมควร โดยมีคูมือหรือแนวปฏิบตั ิหรือคําสั่งอยางกวางๆ และ
อยูภายใตการกํากับตรวจสอบเฉพาะกรณีที่จําเปน และปฏิบัติหนาที่อื่นตามที่ไดรับมอบหมาย
ลักษณะงานที่ปฏิบัติ
ปฏิบัติงานที่ยากพอสมควรเกี่ยวกับงานวิศวกรรมเครื่องกล โดยปฏิบัติหนาที่อยางใดอยางหนึ่งหรือ
หลายอยาง เชน ชวยปฏิบตั ิงานเกี่ยวกับการศึกษา หาขอมูลและสถิติตาง ๆ ทางวิศวกรรมเครือ่ งกล เพื่อเปน
หลักเกณฑประกอบการตรวจสอบ วินิจฉัยงานวิศวกรรมเครื่องกล สรางซอมแซมบํารุงรักษาเครื่องจักรและ
อุปกรณตาง ๆ ในดานวิศวกรรมเครื่องกล ใหบริการวิชาการ ชวยสอนหรือฝกอบรม ตลอดจนถายทอด
เทคโนโลยีในสาขาวิศวกรรมเครื่องกล และปฏิบัติหนาที่อื่นที่เกี่ยวของ
คุณสมบัตเิ ฉพาะสําหรับตําแหนง
ไดรับปริญญาตรีหรือเทียบไดไมตา่ํ กวานี้ทางวิศวกรรมศาสตร ดานวิศวกรรมเครื่องกล
ความรูความสามารถที่ตอ งการ
1. มีความรูความสามารถในงานวิศวกรรมเครื่องกลอยางเหมาะสมแกการปฏิบัติงานในหนาที่
2. มีความรูความเขาใจในกฎหมายวาดวยระเบียบขาราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษา กฎหมายวา
ดวยระเบียบบริหารราชการแผนดิน และกฎหมาย กฎ ระเบียบ และขอบังคับอื่นทีใ่ ชในการปฏิบตั ิงานในหนาที่
3. มีความรูทั่วไปเกีย่ วกับเหตุการณปจจุบันในดานการเมือง เศรษฐกิจและสังคม โดยเฉพาะอยางยิ่ง
ของประเทศไทย
4. มีความสามารถในการใชภาษาและคอมพิวเตอรอยางเหมาะสมแกการปฏิบัติงานในหนาที่
5. มีความรูความสามารถในการศึกษาและจัดการขอมูล วิเคราะหปญหาและสรุปเหตุผล
6. มีความสามารถในการติดตอประสานงาน
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ชื่อตําแหนง

วิศวกรเครื่องกล 4

หนาที่และความรับผิดชอบ
ปฏิบัติงานวิศวกรรมเครื่องกลที่ยาก โดยมีคูมือ หรือแนวปฏิบตั ิ หรือคําสั่งอยางกวางๆ และอยูภายใต
การกํากับตรวจสอบเฉพาะกรณีที่จําเปน และปฏิบตั ิหนาที่อื่นตามทีไ่ ดรับมอบหมาย
ลักษณะงานที่ปฏิบัติ
ปฏิบัติงานที่ยากเกี่ยวกับงานวิศวกรรมเครื่องกล โดยปฏิบัตหิ นาที่อยางใดอยางหนึ่งหรือหลายอยาง
เชน ศึกษา คนควา วิเคราะห วิจัย พัฒนา หาขอมูลและสถิตติ างๆ ทางวิศวกรรมเครื่องกล เพื่อเปนหลักเกณฑ
ประกอบการตรวจสอบ วินจิ ฉัยงานวิศวกรรมเครื่องกล ชวยควบคุมการสราง ติดตั้งหรือประกอบสิ่งใด ๆ
ในสาขาวิศวกรรมเครื่องกล ซอมแซมและบํารุงรักษาเครื่องจักรและอุปกรณตางๆ ในดานวิศวกรรมเครื่องกล
เปนตน ใหคําปรึกษาแนะนําในการปฏิบตั ิงานแกเจาหนาที่ระดับรองลงมาและแกนกั ศึกษาที่มาฝกปฏิบัติงาน
ตอบปญหาและชี้แจงเรื่องตาง ๆ เกี่ยวกับงานในหนาที่ และปฏิบัตหิ นาที่อื่นที่เกี่ยวของ
คุณสมบัตเิ ฉพาะสําหรับตําแหนง
1. มีคุณสมบัติเฉพาะสําหรับตําแหนงวิศวกรเครื่องกล 3 และไดดาํ รงตําแหนงในระดับ 3 หรือเทียบเทา
มาแลวไมนอยกวา 2 ป โดยจะตองปฏิบตั ิราชการเกี่ยวกับงานวิศวกรรมเครื่องกล หรืองานอื่นที่เกี่ยวของ
มาแลวไมนอยกวา 1 ป หรือ
2. ไดรับปริญญาโทหรือเทียบไดไมต่ํากวานี้ทางวิศวกรรมศาสตร ดานวิศวกรรมเครื่องกล
ความรูความสามารถที่ตอ งการ
นอกจากมีความรูความสามารถเชนเดียวกับวิศวกรเครื่องกล 3 แลว จะตอง
1. มีความรูความเขาใจในนโยบายและแผนงานดานตาง ๆ ของหนวยงานที่สังกัด
2. มีความสามารถในการจัดทําแผนงาน ควบคุม ตรวจสอบ ใหคําปรึกษา แนะนํา และเสนอแนะวิธีการ
แกไขปรับปรุงการปฏิบัติงานที่อยูในความรับผิดชอบ
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ชื่อตําแหนง

วิศวกรเครื่องกล 5

หนาที่และความรับผิดชอบ
ปฏิบัติงานวิศวกรรมเครื่องกลที่คอ นขางยากมาก โดยใชความคิดริเริ่มบาง มีคูมือ แนวทางปฏิบัติหรือ
คําสั่งในบางกรณีและอยูภายใตการกํากับตรวจสอบนอยมาก และปฏิบัติหนาที่อื่นตามที่ไดรับมอบหมาย
ลักษณะงานที่ปฏิบัติ
ปฏิบัติงานที่คอนขางยากมากเกี่ยวกับงานวิศวกรรมเครื่องกล โดยปฏิบตั ิหนาที่อยางใดอยางหนึ่งหรือ
หลายอยาง เชน ออกแบบ คํานวณ ควบคุม และอํานวยการสรางหรือประกอบสิ่งใด ๆ ในสาขาวิศวกรรมเครื่องกล
คนควา วิเคราะห วิจัย พัฒนา ทดสอบ หาขอมูลและสถิตติ าง ๆ เพื่อเปนหลักเกณฑประกอบการตรวจสอบ
วินิจฉัยงานวิศวกรรมเครื่องกล ติดตั้งและบํารุงรักษาเครื่องจักรและอุปกรณตาง ๆ ในดานวิศวกรรมเครื่องกล
ติดตามและพัฒนาเทคโนโลยีทางวิศวกรรมเครื่องกล ศึกษา คนควา ทดลอง วิเคราะหหรือสังเคราะหงาน
ทางดานวิศวกรรมเครื่องกล เผยแพรผลงานทางดานวิศวกรรมเครื่องกล ฝกอบรมและใหคําแนะนําในการ
ปฏิบัติงานแกเจาหนาที่ระดับรองลงมาและแกนักศึกษาที่มาฝกปฏิบตั ิงาน ตอบปญหาและชี้แจงเรื่องตาง ๆ
เกี่ยวกับงานในหนาที่ และปฏิบัติหนาทีอ่ ื่นที่เกี่ยวของ
คุณสมบัตเิ ฉพาะสําหรับตําแหนง
1. มีคุณสมบัติเฉพาะสําหรับตําแหนงวิศวกรเครื่องกล 3 หรือวิศวกรเครื่องกล 4 และไดดํารงตําแหนงใน
ระดับ 4 หรือเทียบเทามาแลวไมนอยกวา 2 ป โดยจะตองปฏิบัติราชการเกี่ยวกับงานวิศวกรรมเครื่องกล หรือ
งานอื่นที่เกี่ยวของมาแลวไมนอยกวา 1 ป หรือ
2. มีคุณสมบัติเฉพาะสําหรับตําแหนงวิศวกรเครื่องกล 3 และไดดํารงตําแหนงไมต่ํากวาระดับ 3 หรือ
เทียบเทามาแลวไมนอยกวา 4 ป โดยจะตองปฏิบัติราชการเกี่ยวกับงานวิศวกรรมเครื่องกล หรืองานอื่น
ที่เกี่ยวของมาแลวไมนอยกวา 1 ป หรือ
3. ไดรับปริญญาเอกหรือเทียบไดไมต่ํากวานี้ทางวิศวกรรมศาสตร ดานวิศวกรรมเครื่องกล
ความรูความสามารถที่ตอ งการ
นอกจากมีความรูความสามารถเชนเดียวกับวิศวกรเครื่องกล 4 แลว จะตอง
1. มีความรูความเขาใจในหลักการบริหารงานบุคคล
2. มีความรูทั่วไปเกี่ยวกับแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมของประเทศ
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วิศวกรเครื่องกล 6

หนาที่และความรับผิดชอบ
ปฏิบัติงานวิศวกรรมเครื่องกลที่ยากมาก โดยตองใชความคิดริเริ่มในงานที่มีแนวปฏิบตั ินอยมาก และ
อยูภายใตการกํากับตรวจสอบนอยมาก และปฏิบัติหนาที่อื่นตามที่ไดรับมอบหมาย หรือ
ปฏิบัติงานในฐานะผูช ํานาญการในงานวิศวกรรมเครื่องกล โดยงานที่ปฏิบตั ิตองใชความรูความสามารถ
ความชํานาญงานและประสบการณสูง ตองคิดริเริ่มกําหนดแนวทางการทํางาน แกไขปญหาในงานที่รับผิดชอบ
ใหสําเร็จตามวัตถุประสงค และปฏิบัติหนาที่อื่นตามที่ไดรับมอบหมาย
ลักษณะงานที่ปฏิบัติ
ปฏิบัติงานที่ตองใชความรู ความสามารถ ความชํานาญงานและประสบการณทางดานวิศวกรรมเครื่องกล
โดยปฏิบัติ ห น าที่ อย างใดอยางหนึ่ ง หรื อ หลายอย าง เชน วางแผน วางโครงการทางวิ ศ วกรรมเครื่อ งกล
ออกแบบ คํานวณ ควบคุมและอํานวยการสรางหรือประกอบสิ่งใด ๆ ในสาขาวิศวกรรมเครื่องกล อํานวยการ
ติดตั้งซอมแซมและบํารุงรักษาเครื่องจักรและอุปกรณตา ง ๆ ในดานวิศวกรรมเครือ่ งกล ติดตามและพัฒนา
เทคโนโลยี ออกแบบ ดั ด แปลงและประดิษ ฐอุป กรณ เครื่ อ งมื อ ที่ไมซับ ซ อนมากนัก เพื่ อ ใช ใ นงาน
วิศวกรรมเครือ่ งกล ศึกษา คนควา ทดลอง วิเคราะหหรือสังเคราะหหรือวิจัยงานทางดานวิศวกรรมเครื่องกล
เปนตน เผยแพรผลงานทางดานวิศวกรรมเครื่องกล ทําความเห็น สรุปรายงานเสนอแนะและดําเนินการเกี่ยวกับ
งานวิศวกรรมเครื่องกล จัดทําเอกสารวิชาการ คูมือเกี่ยวกับงานในความรับผิดชอบ ฝกอบรมและใหคําปรึกษา
แนะนําในการปฏิบัติงานแกเจาหนาที่ระดับรองลงมาและแกนักศึกษาที่มาฝกปฏิบตั ิงาน ตอบปญหาและชี้แจง
เรื่องตางๆ เกี่ยวกับงานในหนาที่ เขารวมประชุมคณะกรรมการตางๆ ตามที่ไดรบั แตงตั้ง เขารวมประชุมใน
การกําหนดนโยบายและแผนงานของหนวยงานที่สังกัด และปฏิบตั หิ นาที่อื่นที่เกี่ยวของ
คุณสมบัตเิ ฉพาะสําหรับตําแหนง
1. มีคุณสมบัติเฉพาะสําหรับตําแหนงวิศวกรเครื่องกล 3 หรือวิศวกรเครื่องกล 4 หรือวิศวกรเครื่องกล 5
และไดดํารงตําแหนงในระดับ 5 หรือเทียบเทามาแลว ไมนอยกวา 2 ป โดยจะตองปฏิบัติราชการเกี่ยวกับงาน
วิศวกรรมเครือ่ งกล หรืองานอื่นที่เกี่ยวของมาแลวไมนอยกวา 1 ป หรือ
2. มีคุณสมบัติเฉพาะสําหรับตําแหนงวิศวกรเครื่องกล 3 หรือวิศวกรเครื่องกล 4 หรือวิศวกรเครื่องกล 5
และไดดํารงตําแหนงไมต่ํากวาระดับ 4 หรือเทียบเทามาแลวไมนอยกวา 4 ป โดยจะตองปฏิบตั ิราชการเกี่ยวกับ
งานวิศวกรรมเครื่องกล หรืองานอื่นที่เกี่ยวของมาแลวไมนอยกวา 1 ป
ความรูความสามารถที่ตอ งการ
นอกจากมีความรูความสามารถเชนเดียวกับวิศวกรเครื่องกล 5 แลว จะตองมีความสามารถในการริเริ่ม
ปรับปรุงนโยบายและแผนงาน หรือมีความชํานาญงานในหนาที่และมีประสบการณ
ก.พ.อ.กําหนดวันที่ 25 พฤศจิกายน 2548
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ชื่อตําแหนง

วิศวกรเครื่องกล 7

หนาที่และความรับผิดชอบ
ปฏิบัติงานในฐานะหัวหนาหนวยงาน ควบคุมการปฏิบัติงานวิศวกรรมเครือ่ งกลที่มีขอบเขตเนื้อหาของ
งานหลากหลายและมี่ขั้นตอนการทํางานที่ยุงยากซับซอนคอนขางมาก โดยตองกําหนดแนวทางการทํางานที่
เหมาะสมกับสถานการณ กํากับ ตรวจสอบผูปฏิบตั ิงานเพื่อใหงานที่รับผิดชอบสําเร็จตามวัตถุประสงค และ
ปฏิบัติหนาทีอ่ ื่นตามที่ไดรับมอบหมาย หรือ
ปฏิบัติงานในฐานะผูช ํานาญการในงานวิศวกรรมเครื่องกล โดยงานที่ปฏิบตั ิตองใชความรู ความสามารถ
ความชํานาญงานและประสบการณสูงมาก โดยตองคิดริเริม่ ปรับเปลี่ยนแนวทางใหเหมาะสมสอดคลองกับสถานการณที่
เกิดขึ้นใหมๆ และแกไขปญหาในงานที่รับผิดชอบใหสําเร็จตามวัตถุประสงค และปฏิบัติหนาที่อื่นตามที่ไดรับมอบหมาย
ลักษณะงานที่ปฏิบัติ
ปฏิบัติงานที่ตองใชความรู ความสามารถ ความชํานาญงานและประสบการณทางดานวิศวกรรมเครื่องกล
สูงมาก โดยปฏิบัติหนาที่อยางใดอยางหนึ่งหรือหลายอยาง เชน ปฏิบัติงานวิจัยเพื่อพัฒนาแนวทางวิธีการ
ในงานวิศวกรรมเครื่องกล ศึกษา คนควา ทดลอง วิเคราะหหรือสังเคราะห หรือวิจัยเพื่อกําหนดลักษณะและ
มาตรฐานในการปฏิบัติงานวิศวกรรมเครือ่ งกล ทําความเห็น สรุปรายงาน เสนอแนะและดําเนินการเกี่ยวกับ
งานวิศวกรรมเครื่องกล ศึกษา คนควา หาวิธีการในการแกไขปญหาเกี่ยวกับงานวิศวกรรมเครื่องกล เปนตน
พั ฒ นาเอกสารวิ ช าการ คู มือเกี่ ย วกับ งานในความรั บ ผิดชอบ เข าร ว มประชุ ม และชี้แ จงรายละเอีย ดตอ
คณะกรรมการต างๆ ฝก อบรมเผยแพรค วามรูค วามเขาใจเกี่ ยวกั บหลัก การและวิธี การของงานในความ
รับผิดชอบ ใหคําปรึกษาแนะนํา ตอบปญหาและชี้แจงเรื่องตางๆ เกี่ยวกับงานในหนาที่ เขารวมประชุม
คณะกรรมการตางๆ ตามทีไ่ ดรับแตงตั้ง เขารวมประชุมในการกําหนดนโยบายและแผนงานของหนวยงานที่
สังกัด และปฏิบัติหนาที่อื่นที่เกี่ยวของ
ในฐานะหัวหนาหนวยงาน นอกจากอาจปฏิบัติงานดังกลาวขางตนแลว ยังทําหนาที่กําหนดแผนงาน
มอบหมาย ควบคุ ม ตรวจสอบ ให คํา ปรึก ษาแนะนํ า ปรั บ ปรุ ง แกไข ติ ดตามประเมิน ผล และแกไ ขปญ หา
ขอขัดของในการปฏิบัติงานในหนวยงานที่รับผิดชอบ
คุณสมบัตเิ ฉพาะสําหรับตําแหนง
1. มีคุณสมบัติเฉพาะสําหรับตําแหนงวิศวกรเครื่องกล 3 หรือวิศวกรเครื่องกล 4 หรือวิศวกรเครื่องกล 5
และไดดํารงตําแหนงในระดับ 6 หรือเทียบเทามาแลวไมนอยกวา 2 ป โดยจะตองปฏิบัติราชการเกี่ยวกับงาน
วิศวกรรมเครือ่ งกล หรืองานอื่นที่เกี่ยวของมาแลวไมนอยกวา 1 ป หรือ
2. มีคุณสมบัติเฉพาะสําหรับตําแหนงวิศวกรเครื่องกล 3 หรือวิศวกรเครื่องกล 4 หรือวิศวกรเครื่องกล 5
และไดดํารงตําแหนงไมต่ํากวาระดับ 5 หรือเทียบเทามาแลวไมนอยกวา 4 ป โดยจะตองปฏิบตั ิราชการเกี่ยวกับ
งานวิศวกรรมเครื่องกล หรืองานอื่นที่เกี่ยวของมาแลวไมนอยกวา 1 ป
และ 3. ไดรับใบอนุญาตประกอบวิชาชีพตามที่กฎหมายกําหนด
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ความรูความสามารถที่ตอ งการ
นอกจากมีความรูความสามารถเชนเดียวกับวิศวกรเครื่องกล 6 แลว จะตองมีความสามารถในการ
บริหารและจัดระบบงาน หรือมีความชํานาญงานในหนาที่และมีประสบการณสูงมาก ตลอดจนความรูความ
เขาใจในนโยบายการบริหารงานของรัฐบาล ปญหาดานการเมือง เศรษฐกิจและสังคมของประเทศ

ก.พ.อ.กําหนดวันที่ 25 พฤศจิกายน 2548
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ชื่อตําแหนง

วิศวกรเครื่องกล 8

หนาที่และความรับผิดชอบ
ปฏิบัติงานในฐานะหัวหนาหนวยงาน ซึ่งมีหนาที่และความรับผิดชอบในการควบคุม กํากับหนวยงาน
ดานวิศวกรรมเครื่องกลที่มีขอบเขตเนื้อหาของงานหลากหลายและมีขั้นตอนการทํางานยุงยากซับซอนมาก
โดยตองปรับเปลี่ยนแนวทางการทํางานใหเหมาะสมกับสถานการณใหม แกไขปญหาในงาน ตลอดจนกํากับ
ตรวจสอบผูปฏิบัติงานเพื่อใหงานที่รับผิดชอบสําเร็จตามวัตถุประสงค และปฏิบัตหิ นาที่อื่นตามที่ไดรับ
มอบหมาย หรือ
ปฏิบัติงานในฐานะผูช ํานาญการในงานวิศวกรรมเครื่องกลโดยงานที่ปฏิบตั ติ องใชความรู ความสามารถ
ความชํานาญงาน และประสบการณสูงมากเปนพิเศษ โดยตองคิดริเริ่มพัฒนาแนวทางใหเหมาะสมเพื่อหา
วิธีการใหมๆ มาใชในการปฏิบัติงาน ตลอดจนแกไขปญหาและตัดสินใจในงานที่รบั ผิดชอบใหสาํ เร็จตาม
วัตถุประสงค และปฏิบตั ิหนาที่อื่นตามทีไ่ ดรับมอบหมาย
ลักษณะงานที่ปฏิบัติ
ปฏิบัติงานที่ตองใชความรู ความสามารถ ความชํานาญงานและประสบการณทางดานวิศวกรรมเครื่องกล
สูงมากเปนพิเศษ โดยปฏิบตั ิหนาที่อยางใดอยางหนึ่งหรือหลายอยาง เชน ปฏิบัติงานวิจัยที่กอใหเกิดการ
พัฒนาเทคนิควิธีการในงานวิศวกรรมเครือ่ งกลใหมีคุณภาพและประสิทธิภาพยิ่งขึน้ ศึกษา คนควา ทดลอง
วิเคราะห สังเคราะห หรือวิจัยเพื่อใหขอเสนอแนะในการกําหนดลักษณะและมาตรฐานในการปฏิบัติงาน
วิศวกรรมเครื่องกล ควบคุมตรวจสอบการปฏิบัติงานวิศวกรรมเครื่องกลใหเปนไปตามมาตรฐานที่กําหนด
ทําความเห็น สรุปรายงาน ใหคําปรึกษา เสนอแนะการดําเนินการเกี่ยวกับงานวิศวกรรมเครื่องกล ศึกษา
คนควา หาวิธีการในการแกไขปญหาเกี่ยวกับงานวิศวกรรมเครื่องกล เปนตน พัฒนาเอกสารวิชาการ คูมือ
เกี่ยวกับงานในความรับผิดชอบ เขารวมประชุมและชีแ้ จงรายละเอียดตอคณะกรรมการตางๆ ฝกอบรมเผยแพร
ความรูความเขาใจเกี่ยวกับหลักการและวิธีการของงานในความรับผิดชอบ ใหคําปรึกษาแนะนํา ตอบปญหาและ
ชี้แจงเรื่องตางๆ เกี่ยวกับงานในหนาที่ เขารวมประชุมคณะกรรมการตางๆ ตามที่ไดรับแตงตัง้ เขารวมประชุม
ในการกําหนดนโยบายและแผนงานของหนวยงานที่สงั กัด และปฏิบัติหนาที่อื่นที่เกี่ยวของ
ในฐานะหัวหนาหนวยงาน นอกจากอาจปฏิบัติงานดังกลาวขางตนแลว ยังทําหนาที่กําหนดนโยบาย
การปฏิบัติงาน ติดตอประสานงาน วางแผน มอบหมาย ควบคุม ตรวจสอบ ใหคําปรึกษาแนะนํา ปรับปรุงแกไข
ติดตามประเมินผล และแกไขปญหาขอขัดของในการปฏิบัติงานในหนวยงานที่รับผิดชอบ
คุณสมบัตเิ ฉพาะสําหรับตําแหนง
1. มีคุณสมบัติเฉพาะสําหรับตําแหนงวิศวกรเครื่องกล 3 หรือวิศวกรเครื่องกล 4 หรือวิศวกรเครื่องกล 5
และไดดํารงตําแหนงในระดับ 7 หรือเทียบเทามาแลวไมนอยกวา 1 ป โดยจะตองปฏิบัติราชการเกี่ยวกับงาน
วิศวกรรมเครือ่ งกล หรืองานอื่นที่เกี่ยวของมาแลวไมนอยกวา 1 ป หรือ
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2. มีคุณสมบัติเฉพาะสําหรับตําแหนงวิศวกรเครื่องกล 3 หรือวิศวกรเครื่องกล 4 หรือวิศวกรเครื่องกล 5
และไดดํารงตําแหนงไมต่ํากวาระดับ 6 หรือเทียบเทามาแลวไมนอยกวา 3 ป โดยจะตองปฏิบตั ิราชการเกี่ยวกับ
งานวิศวกรรมเครื่องกล หรืองานอื่นที่เกี่ยวของมาแลวไมนอยกวา 1 ป
ความรูความสามารถที่ตอ งการ
นอกจากมีความรูความสามารถเชนเดียวกับวิศวกรเครื่องกล 7 แลว จะตองมีความชํานาญงานในหนาที่
และมีประสบการณสูงมากเปนพิเศษ

ก.พ.อ.กําหนดวันที่ 25 พฤศจิกายน 2548
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ชื่อตําแหนง

วิศวกรเครื่องกล 9

หนาที่และความรับผิดชอบ
ปฏิบัติงานในฐานะหัวหนาหนวยงาน ซึ่งมีหนาที่และความรับผิดชอบในการควบคุมกํากับหนวยงาน
ดานวิศวกรรมเครื่องกลที่มีขอบเขตเนื้อหาของงานหลากหลาย และมีขั้นตอนการทํางานที่ยุงยากซับซอนมาก
เปนพิเศษ ตลอดจนกํากับตรวจสอบผูปฏิบัติงานเพื่อใหงานที่รับผิดชอบสําเร็จตามวัตถุประสงค และปฏิบัติ
หนาที่อื่นตามที่ไดรับมอบหมาย หรือ
ปฏิบัตงิ านในฐานะผูเ ชี่ยวชาญในงานวิศวกรรมเครื่องกล โดยงานที่ปฏิบัตติ อ งใชความรู ความสามารถ
ความเชี่ยวชาญและประสบการณสูง และมีผลงานที่แสดงความเปนผูเชี่ยวชาญเปนที่ยอมรับโดยตองคิดริเริ่ม
ยกเลิกหรือกําหนดขั้นตอนและตัดสินใจเกี่ยวกับทรัพยากรที่จะนํามาใชเพื่อใหการดําเนินงานตามแผนงาน
โครงการสําเร็จตามเปาหมายและวัตถุประสงค ตลอดจนเสนอแนะและประเมินผลแผนงานโครงการ และ
ปฏิบัติหนาทีอ่ ื่นตามที่ไดรับมอบหมาย
ลักษณะงานที่ปฏิบัติ
ปฏิบัติงานทีต่ องใชความรู ความสามารถ ความเชี่ยวชาญและประสบการณสูงทางดานวิศวกรรมเครื่องกล
โดยปฏิบัติหนาที่อยางใดอยางหนึ่งหรือหลายอยาง เชน ริเริ่มการดําเนินงานวิจัยตางๆ ในงานวิศวกรรมเครื่องกล
ปฏิบัติงานวิจยั ที่กอใหเกิดความรูใหมหรือเทคนิควิธีการใหมที่เปนประโยชนตองานวิศวกรรมเครื่องกล ศึกษา
วิเคราะห สังเคราะหและวิจยั เพื่อวางหลักเกณฑในการวิเคราะห วิจัย ประเมินผลรวมทั้งกําหนดวิธีการและ
ระเบียบปฏิบตั ิทางดานวิศวกรรมเครื่องกล ศึกษา วิเคราะห สังเคราะหและวิจัยเพื่อพัฒนาระบบหรือมาตรฐาน
ในการปฏิบตั งิ านวิศวกรรมเครื่องกล ศึกษา วิเคราะห หรือวิจัยเพื่อเสนอความเห็นเกี่ยวกับปญหาที่มีความ
ยุงยากมากและมีขอบเขตกวางขวางมากทางดานวิศวกรรมเครื่องกล และแนวทางแกไขปญหา ติดตาม
ความกาวหนาทางวิชาการดานวิศวกรรมเครื่องกลและในดานที่เกี่ยวของ และนํามาประยุกตใชใหเหมาะสมกับ
ลักษณะงานของหนวยงาน เปนที่ปรึกษาในโครงการวิจัยทางดานวิศวกรรมเครื่องกล เปนตน ใหการบริการ
และเผยแพรความรูทางดานวิศวกรรมเครือ่ งกล ตอบปญหาและชี้แจงเรื่องตางๆ เกี่ยวกับงานในหนาที่ เขารวม
ประชุมคณะกรรมการตางๆ ตามที่ไดรับแตงตั้ง เขารวมประชุมในการกําหนดนโยบายและแผนงานของ
หนวยงานที่สงั กัด เปนผูแทนของมหาวิทยาลัย/สถาบันหรือของรัฐบาลในการเขารวมประชุมหรือเจรจาปญหา
ตางๆเกี่ยวกับงานวิศวกรรมเครื่องกลทั้งในและตางประเทศ และปฏิบัติหนาที่อนื่ ที่เกี่ยวของ
ในฐานะหัวหนาหนวยงาน นอกจากอาจปฏิบัติงานดังกลาวขางตนแลว ยังทําหนาที่กําหนดนโยบาย
การปฏิบัติงาน ติดตอประสานงาน วางแผนมอบหมาย ควบคุม ตรวจสอบ ใหคําปรึกษาแนะนํา ปรับปรุงแกไข
ติดตามประเมินผล และแกไขปญหาขอขัดของในการปฏิบัติงานในหนวยงานที่รับผิดชอบ
คุณสมบัตเิ ฉพาะสําหรับตําแหนง
1. มีคุณสมบัติเฉพาะสําหรับตําแหนงวิศวกรเครือ่ งกล 3 หรือวิศวกรเครื่องกล 4 หรือวิศวกรเครื่องกล 5
และไดดํารงตําแหนงในระดับ 8 หรือเทียบเทามาแลวไมนอยกวา 1 ป โดยจะตองปฏิบัติราชการเกี่ยวกับงาน
วิศวกรรมเครือ่ งกล หรืองานอื่นที่เกี่ยวของมาแลวไมนอยกวา 1 ป หรือ
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2. มีคุณสมบัติเฉพาะสําหรับตําแหนงวิศวกรเครื่องกล 3 หรือวิศวกรเครื่องกล 4 หรือวิศวกรเครื่องกล 5
และไดดํารงตําแหนงไมต่ํากวาระดับ 7 หรือเทียบเทามาแลวไมนอยกวา 2 ป โดยจะตองปฏิบตั ิราชการเกี่ยวกับ
งานวิศวกรรมเครื่องกล หรืองานอื่นที่เกี่ยวของมาแลวไมนอยกวา 1 ป
ความรูความสามารถที่ตอ งการ
นอกจากมีความรูความสามารถเชนเดียวกับวิศวกรเครื่องกล 8 แลว
1. ในฐานะผูเชี่ยวชาญจะตองมีความเชี่ยวชาญและมีประสบการณสงู โดยมีผลงานที่แสดงความ
เปนผูเชี่ยวชาญเปนที่ยอมรับและมีความสามารถในการใหคําปรึกษาแนะนําดานงานวิศวกรรมเครื่องกลแก
หนวยงานที่สงั กัดและสวนราชการที่เกี่ยวของ
2. ในฐานะหัวหนาหนวยงาน จะตองมีความรูและประสบการณเปนพิเศษ และมีความสามารถในการ
ใหคําปรึกษาแนะนําดานงานวิศวกรรมเครื่องกลแกหนวยงานที่สังกัดและสวนราชการที่เกี่ยวของ
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ชื่อตําแหนง

วิศวกรเครื่องกล 10

หนาที่และความรับผิดชอบ
ปฏิบัติ งานในฐานะผูเ ชี่ย วชาญพิเ ศษในงานวิศ วกรรมเครื่อ งกล โดยงานที่ ปฏิบัติต องใชความรู
ความสามารถ ความเชี่ยวชาญและประสบการณสูงมาก และมีผลงานที่แสดงความเปนผูเชี่ยวชาญพิเศษเปนที่
ยอมรับในวงวิชาการหรือวิชาชีพ และ/หรือเปนแหลงอางอิงทางวิชาการดานวิศวกรรมเครื่องกล โดยตองกํากับ
ดูแลงานที่เปนหนาที่หลักหรืองานที่ตองการความเชีย่ วชาญเฉพาะดานของหนวยงาน ตองพัฒนาทบทวนและ
กําหนดแนวทาง แผนงาน โครงการระยะยาว ตลอดจนพิจารณาความตองการทรัพยากร และจัดสรรทรัพยากร
สําหรับโครงการเพื่อใหการดําเนินงานตามแผนงานโครงการเปนไปตามวัตถุประสงค ติดตามประเมินผล
ประสานงาน และปฏิบัติหนาที่อื่นตามที่ไดรับมอบหมาย
ลักษณะงานที่ปฏิบัติ
ปฏิบัติงานทีต่ องใชความรู ความสามารถ ความเชี่ยวชาญพิเศษและประสบการณสูงมากทางดาน
วิศวกรรมเครือ่ งกล โดยปฏิบัติหนาที่อยางใดอยางหนึ่งหรือหลายอยาง เชน ริเริ่มและวางแผนดําเนินงานวิจัย
ตางๆ ในงานวิศวกรรมเครือ่ งกล กํากับ ตรวจสอบ ดูแลโครงการวิจยั ปฏิบัติงานวิจัยที่กอใหเกิดความรูใหม
หรือเทคนิควิธีการใหมที่เปนประโยชนตอ งานวิศวกรรมเครื่องกลเปนอยางมาก ศึกษา วิเคราะห สังเคราะห
และวิจัยเพื่อวางหลักเกณฑในการวิเคราะห วิจัย ประเมินผล รวมทั้งกําหนดวิธีการและระเบียบปฏิบัตทิ าง
ดานวิศวกรรมเครื่องกล ศึกษา วิเคราะห สังเคราะหและวิจัยเพื่อพัฒนาระบบหรือมาตรฐานในการปฏิบตั งิ าน
วิศวกรรมเครือ่ งกล ศึกษา วิเคราะหหรือวิจัย และวินจิ ฉัยเพื่อเสนอความเห็นเกี่ยวกับปญหาตางๆ ซึ่งมี
ลักษณะพิเศษเฉพาะดานทีม่ ีความยุงยากซับซอนมากและมีขอบเขตกวางขวางมาก ตลอดจนเสนอแนะ
แนวทางแกไขปญหา ติดตามความกาวหนาทางวิชาการดานวิศวกรรมเครื่องกลและในดานที่เกี่ยวของ และ
นํามาประยุกตใชใหเหมาะสมกับลักษณะงานของหนวยงาน เปนที่ปรึกษาในโครงการวิจัยที่สําคัญทางดาน
วิศวกรรมเครือ่ งกล เสนอแนะรูปแบบและเทคนิคเกี่ยวกับงานวิศวกรรมเครื่องกลที่เหมาะสมและสอดคลอง
กับการพัฒนาประเทศ ใหการบริการและเผยแพรความรูทางดานวิชาการวิศวกรรมเครื่องกลในระดับชาติหรือ
นานาชาติ ตอบปญหาและชีแ้ จงเรื่องตางๆ เกี่ยวกับงานในหนาที่ เขารวมประชุมคณะกรรมการตางๆ ตามที่
ไดรับแตงตั้ง เขารวมประชุมในการกําหนดนโยบายและแผนงานของหนวยงานที่สังกัด เปนผูแทนของกลุม
มหาวิ ท ยาลั ย /สถาบั นหรื อ ของรัฐ บาลในการเข ารว มประชุ มหรื อ เจรจาป ญ หาตางๆ เกี่ย วกับงาน
วิศวกรรมเครือ่ งกลทั้งในและตางประเทศ และปฏิบัติหนาที่อื่นที่เกี่ยวของ
คุณสมบัติเฉพาะสําหรับตําแหนง
1. มีคุณสมบัติเฉพาะสําหรับตําแหนงวิศวกรเครื่องกล 3 หรือวิศวกรเครื่องกล 4 หรือวิศวกรเครือ่ งกล 5
และไดดํารงตําแหนงในระดับ 9 หรือเทียบเทามาแลวไมนอยกวา 1 ป โดยจะตองปฏิบัติราชการเกี่ยวกับงาน
วิศวกรรมเครือ่ งกล หรืองานอื่นที่เกี่ยวของมาแลวไมนอยกวา 1 ป หรือ
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2. มีคุณสมบัติเฉพาะสําหรับตําแหนงวิศวกรเครื่องกล 3 หรือวิศวกรเครื่องกล 4 หรือวิศวกรเครือ่ งกล 5
และไดดํารงตําแหนงไมต่ํากวาระดับ 8 หรือเทียบเทามาแลวไมนอยกวา 2 ป โดยจะตองปฏิบตั ิราชการเกี่ยวกับ
งานวิศวกรรมเครื่องกล หรืองานอื่นที่เกี่ยวของมาแลวไมนอยกวา 1 ป
ความรูความสามารถที่ตองการ
นอกจากมีความรูความสามารถเชนเดียวกับวิศวกรเครื่องกล 9 แลว จะตองมีความเชี่ยวชาญพิเศษและ
มีประสบการณสูงมากทางดานวิศวกรรมเครื่องกล โดยมีผลงานที่แสดงความเปนผูเชี่ยวชาญพิเศษเปนที่
ยอมรับในวงวิชาการหรือวิชาชีพ และ/หรือเปนแหลงอางอิงทางวิชาการในระดับชาติ และ/หรือระดับนานาชาติ
ตลอดจนมีความสามารถในการประเมินและวิเคราะหสถานการณเพื่อใหคําปรึกษาและขอเสนอแนะในดาน
วิศวกรเครื่องกลแกหนวยงานที่สังกัดและสวนราชการที่เกี่ยวของ
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