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มาตรฐานกําหนดตําแหนง
สายงาน

วิศวกรรรมการเกษตร

ลักษณะงานโดยทั่วไป
สายงานนี้คลุมถึงตําแหนงตาง ๆ ที่ปฏิบัติงานวิศวกรรมการเกษตร ซึ่งมีลักษณะงานทีป่ ฏิบัตเิ กี่ยวกับการ
วางแผน ตรวจสอบ วางโครงการ ควบคุม คนควา วิเคราะห วิจัย ทดลอง พัฒนา ออกแบบ ดัดแปลง ประดิษฐ
เครื่องมือเครื่องจักรที่ใชในการเกษตร การใชและอนุรักษทรัพยากรน้ําและดิน เทคโนโลยีหลังการเก็บเกี่ยว
ตลอดจนระบบการใชไฟฟาในฟารมและชนบท ใหคาํ ปรึกษาแนะนํา ใหบริการวิชาการ สอนหรือฝกอบรม
ตลอดจนถายทอดเทคโนโลยีในสาขาวิชาวิศวกรรมการเกษตร และปฏิบัติหนาที่อื่นที่เกี่ยวของ
ชื่อและระดับของตําแหนง
ตําแหนงในสายงานนี้มีชื่อและระดับของตําแหนงดังนี้ คือ
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ชื่อตําแหนง

วิศวกรการเกษตร 3

หนาที่และความรับผิดชอบ
ปฏิบัติงานวิศวกรรมการเกษตรที่ยากพอควร โดยมีคูมือ หรือแนวปฏิบตั ิ หรือคําสั่งอยางกวางๆ และ
อยูภายใตการกํากับตรวจสอบเฉพาะกรณีที่จําเปน และปฏิบัติหนาที่อื่นตามที่ไดรับมอบหมาย
ลักษณะงานที่ปฏิบัติ
ปฏิบัติงานที่ยากพอควรเกี่ยวกับงานวิศวกรรมการเกษตร โดยปฏิบัติหนาที่อยางใดอยางหนึ่งหรือหลายอยาง
เชน ชวยศึกษาและสํารวจความตองการทางดานเครื่องมือเครื่องใชของเกษตรกร ชวยดัดแปลงเครื่องมือ เครื่องจักร
และเครื่องทุนแรงชนิดตาง ๆ ที่ใชในการเกษตร เชน เครื่องกระเทาะเปลือกเมล็ดธัญญพืช เครือ่ งสีขาวขนาดครอบครัว
เปนตน ติดตั้ง ซอมแซม บํารุงรักษาเครื่องจักรกลการเกษตร การใชและอนุรักษทรัพยากรน้ําและดิน เทคโนโลยีหลังการ
เก็บเกี่ยว ตลอดจนระบบการใชไฟฟาในฟารมและชนบท ใหบริการวิชาการ ชวยสอนหรือฝกอบรม ในสาขาวิศวกรรม
การเกษตร และปฏิบัติหนาที่อื่นที่เกี่ยวของ
คุณสมบัตเิ ฉพาะสําหรับตําแหนง
ไดรับปริญญาตรีหรือเทียบไดไมตา่ํ กวานี้ทางวิศวกรรมการเกษตร
ความรูความสามารถที่ตอ งการ
1. มีความรูความสามารถในงานวิศวกรรมการเกษตรอยางเหมาะสมแกการปฏิบัติงานในหนาที่
2. มีความรูความเขาใจในกฎหมายวาดวยระเบียบขาราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษา กฎหมายวาดวย
ระเบียบบริหารราชการแผนดิน และกฎหมาย กฎ ระเบียบ และขอบังคับอื่นที่ใชในการปฏิบตั ิงานในหนาที่
3. มีความรูทั่วไปเกี่ยวกับเหตุการณปจจุบันในดานการเมือง เศรษฐกิจและสังคม โดยเฉพาะอยางยิ่งของประเทศไทย
4. มีความรูความสามารถในการใชภาษาและคอมพิวเตอรอยางเหมาะสมแกการปฏิบัติงานในหนาที่
5. มีความสามารถในการศึกษาและจัดการขอมูล วิเคราะหปญหาและสรุปเหตุผล
6. มีความสามารถในการติดตอประสานงาน
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วิศวกรการเกษตร 4

หนาที่และความรับผิดชอบ
ปฏิบัติงานวิศวกรรมการเกษตรที่ยาก โดยมีคูมือ หรือแนวปฏิบัติ หรือคําสั่งอยางกวางๆ และ
อยูภายใตการกํากับตรวจสอบเฉพาะกรณีที่จําเปน และปฏิบัติหนาที่อื่นตามที่ไดรับมอบหมาย
ลักษณะงานที่ปฏิบัติ
ปฏิบัติงานที่ยากเกีย่ วกับงานวิศวกรรมการเกษตร โดยปฏิบัติหนาที่อยางใดอยางหนึ่งหรือหลายอยาง เชน
ศึกษา คนควา วิเคราะห วิจัย พัฒนาทางวิศวกรรมการเกษตร สํารวจความตองการทางดานเครื่องมือเครื่องใชของ
เกษตรกร ดัดแปลง และทดสอบประสิทธิภาพของเครื่องมือเครื่องจักรและเครื่องทุน แรงชนิดตาง ๆ ที่ใชในการเกษตร
อํานวยการติดตั้ง ซอมแซม บํารุงรักษาเครื่องจักรกลการเกษตร การใชและอนุรกั ษทรัพยากรน้ําและดิน เทคโนโลยีหลัง
การเก็บเกี่ยว ตลอดจนระบบการใชไฟฟาในฟารมและชนบท ใหบริการวิชาการ สอนหรือฝกอบรมตลอดจนถายทอด
เทคโนโลยีในสาขาวิศวกรรมการเกษตร เปนตน ใหคําปรึกษาแนะนําในการปฏิบตั ิงานแกเจาหนาที่ระดับรองลงมาและ
แกนักศึกษาทีม่ าฝกปฏิบัติงาน ตอบปญหาและชี้แจงเรือ่ งตาง ๆ เกี่ยวกับงานในหนาที่ และปฏิบัติหนาที่อื่นที่เกี่ยวของ
คุณสมบัตเิ ฉพาะสําหรับตําแหนง
1. มีคุณสมบัติเฉพาะสําหรับตําแหนงวิศวกรการเกษตร 3 และไดดํารงตําแหนงในระดับ 3 หรือเทียบเทา
มาแลวไมนอยกวา 2 ป โดยจะตองปฏิบตั ิราชการเกี่ยวกับงานวิศวกรรมการเกษตร หรืองานอื่นที่เกี่ยวของมาแลว
ไมนอยกวา 1 ป หรือ
2. ไดรับปริญญาโทหรือเทียบไดไมต่ํากวานี้ทางวิศวกรรมการเกษตร
ความรูความสามารถที่ตอ งการ
นอกจากมีความรูความสามารถเชนเดียวกับวิศวกรการเกษตร 3 แลว จะตอง
1. มีความรูความเขาใจในนโยบายและแผนงานดานตาง ๆ ของหนวยงานที่สังกัด
2. มีความสามารถในการจัดทําแผนงาน ควบคุม ตรวจสอบ ใหคําปรึกษา แนะนํา และเสนอแนะวิธีการแกไข
ปรับปรุงการปฏิบัติงานที่อยูในความรับผิดชอบ
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วิศวกรการเกษตร 5

หนาที่และความรับผิดชอบ
ปฏิบัติงานวิศวกรรมการเกษตรทีค่ อนขางยากมาก โดยใชความคิดริเริ่มบาง มีคูมือ แนวปฏิบตั ิ หรือคําสั่งใน
บางกรณีและอยูภายใตการกํากับตรวจสอบนอยมาก และปฏิบัติหนาที่อื่นตามที่ไดรับมอบหมาย
ลักษณะงานที่ปฏิบัติ
ปฏิบัติงานที่คอนขางยากมากเกี่ยวกับงานวิศวกรรมการเกษตร โดยปฏิบัติหนาที่อยางใดอยางหนึ่งหรือหลายอยาง
เชน ศึกษา คนควา วิเคราะห วิจัย พัฒนา ออกแบบ เขียนแบบ คํานวณราคา สราง และทดสอบประสิทธิภาพของ
เครื่องมือเครื่องจักรและเครื่องทุนแรงชนิดตาง ๆ ที่ใชในการเกษตร อํานวยการติดตั้ง ซอมแซม บํารุงรักษาเครื่องจักรกล
การเกษตร การใชและอนุรกั ษทรัพยากรน้ําและดิน เทคโนโลยีหลังการเก็บเกี่ยว ตลอดจนระบบการใชไฟฟาในฟารมและ
ชนบท การวางโครงการและควบคุมงานดานวิศวกรรมการเกษตร ติดตามและพัฒนาเทคโนโลยีในสาขาวิชาการเกษตร
ศึกษา คนควา ทดลอง วิเคราะหหรือสังเคราะหงานทางดานวิศวกรรมการเกษตร เผยแพรผลงานทางดานวิศวกรรมการเกษตร
ฝกอบรมและใหคําปรึกษาแนะนําในการปฏิบัติงานแกเจาหนาที่ระดับรองลงมาและแกนักศึกษาที่มาฝกปฏิบตั ิงาน
ตอบปญหาและ ชี้แจงเรื่องตาง ๆ เกี่ยวกับงานในหนาที่ และปฏิบัตหิ นาที่อื่นที่เกี่ยวของ
คุณสมบัตเิ ฉพาะสําหรับตําแหนง
1. มีคุณสมบัติเฉพาะสําหรับตําแหนงวิศวกรการเกษตร 3 หรือวิศวกรการเกษตร 4 และไดดํารงตําแหนงใน
ระดับ 4 หรือเทียบเทามาแลวไมนอยกวา 2 ป โดยจะตองปฏิบัติราชการเกี่ยวกับงานวิศวกรรมการเกษตร หรืองานอื่น
ที่เกี่ยวของมาแลวไมนอยกวา 1 ป หรือ
2. มีคุณสมบัติเฉพาะสําหรับตําแหนงวิศวกรการเกษตร 3 และไดดํารงตําแหนงไมต่ํากวาระดับ 3 หรือเทียบเทา
มาแลวไมนอยกวา 4 ป โดยจะตองปฏิบตั ิราชการเกี่ยวกับงานวิศวกรรมการเกษตร หรืองานอื่นที่เกี่ยวของมาแลว
ไมนอยกวา1 ป หรือ
3. ไดรับปริญญาเอกหรือเทียบไดไมต่ํากวานี้ทางวิศวกรรมการเกษตร
ความรูความสามารถที่ตอ งการ
นอกจากมีความรูความสามารถเชนเดียวกับวิศวกรการเกษตร 4 แลวจะตอง
1. มีความรูความเขาใจในหลักการบริหารงานบุคคล
2. มีความรูทั่วไปเกีย่ วกับแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมของประเทศ
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วิศวกรการเกษตร 6

หนาที่และความรับผิดชอบ
ปฏิบัติงานวิศวกรรมการเกษตรที่ยากมาก โดยตองใชความคิดริเริ่มในงานที่มีแนวปฏิบัตินอยมาก และ
อยูภายใตการกํากับตรวจสอบนอยมาก และปฏิบัติหนาที่อื่นตามที่ไดรับมอบหมาย หรือ
ปฏิบัติงานในฐานะผูชํานาญการในงานวิศวกรรมการเกษตร โดยงานที่ปฏิบัตติ องใชความรูความสามารถ
ความชํานาญงานและประสบการณสูง ตองคิดริเริ่มกําหนดแนวทางการทํางาน แกไขปญหาในงานที่รับผิดชอบให
สําเร็จตามวัตถุประสงค และปฏิบตั ิหนาทีอ่ ื่นตามที่ไดรับมอบหมาย
ลักษณะงานที่ปฏิบัติ
ปฏิบัติงานที่ตองใชความรู ความสามารถ ความชํานาญงานและประสบการณทางดานวิศวกรรมการเกษตร โดย
ปฏิบัติหนาทีอ่ ยางใดอยางหนึ่งหรือหลายอยาง เชน วางแผน ศึกษา คนควา วิเคราะห วิจัย พัฒนา ทดลอง ควบคุมการ
ออกแบบ เขียนแบบ คํานวณราคา ดัดแปลง สรางและทดสอบเครื่องมือ เครื่องจักรและเครื่องทุนแรงชนิดตาง ๆ ที่ใช
ในการเกษตรที่ไมซับซอนมาก การติดตั้ง ซอมแซม บํารุงรักษาเครื่องจักรกลการเกษตร การใชและอนุรักษทรัพยากร
น้ําและดิน เทคโนโลยีหลังการเก็บเกี่ยว ตลอดจนระบบการใชไฟฟาในฟารมและชนบท วางโครงการและควบคุมงาน
ทางดานวิศวกรรมการเกษตร ติดตามและพัฒนาเทคโนโลยีในสาขาวิศวกรรมการเกษตร พัฒนาเอกสารวิชาการ จัดทํา
คูมือเกี่ยวกับงานในความรับผิดชอบ ศึกษา คนควา ทดลอง วิเคราะห หรือสังเคราะห หรือวิจัยงานทางดานวิศวกรรม
การเกษตร เปนตน เผยแพรผลงานทางดานวิศวกรรมการเกษตร ทําความเห็น สรุปรายงาน เสนอแนะและดําเนินการ
เกี่ยวกับงานวิศวกรรมการเกษตร จัดทําเอกสารวิชาการ คูมือเกี่ยวกับงานในความรับผิดชอบ ฝกอบรมและใหคําปรึกษา
แนะนําในการปฏิบัติงานแกเจาหนาที่ระดับรองลงมาและแกนักศึกษาที่มาฝกปฏิบตั ิงาน ตอบปญหาและชี้แจงเรื่องตาง ๆ
เกี่ยวกับงานในหนาที่ เขารวมประชุมคณะกรรมการตางๆ ตามที่ไดรับแตงตั้ง เขารวมประชุมในการกําหนดนโยบาย
และแผนงานของหนวยงานที่สังกัด และปฏิบัติหนาทีอ่ ื่นที่เกี่ยวของ
คุณสมบัตเิ ฉพาะสําหรับตําแหนง
1. มีคุณสมบัติเฉพาะสําหรับตําแหนงวิศวกรการเกษตร 3 หรือวิศวกรการเกษตร 4 หรือวิศวกรการเกษตร 5
และไดดํา รงตําแหน ง ในระดั บ 5 หรือเทีย บเทา มาแล ว ไมนอ ยกว า 2 ป โดยจะตองปฏิบัติ ร าชการเกี่ ย วกั บงาน
วิ ศ วกรรมการเกษตร หรืองานอื่นที่เกี่ยวของมาแลวไมนอยกวา 1 ป หรือ
2. มีคุณสมบัติเฉพาะสําหรับตําแหนงวิศวกรการเกษตร 3 หรือวิศวกรการเกษตร 4 หรือวิศวกรการเกษตร 5
และไดดํารงตําแหนงไมต่ํากวาระดับ 4 หรือเทียบเทามาแลวไมนอยกวา 4 ป โดยจะตองปฏิบตั ิราชการเกี่ยวกับงาน
วิศวกรรมการเกษตร หรืองานอื่นที่เกี่ยวของมาแลวไมนอยกวา 1 ป
ความรูความสามารถที่ตอ งการ
นอกจากมีความรูความสามารถเชนเดียวกับวิศวกรการเกษตร 5 แลวจะตองมีความสามารถในการริเริ่ม
ปรับปรุงนโยบายและแผนงาน หรือมีความชํานาญงานในหนาที่และมีประสบการณ
ก.พ.อ.กําหนดวันที่ 25 พฤศจิกายน 2548
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ชื่อตําแหนง

วิศวกรการเกษตร 7

หนาที่และความรับผิดชอบ
ปฏิบัติงานในฐานะหัวหนาหนวยงาน ควบคุมการปฏิบัติงานวิศวกรรมการเกษตรที่มีขอบเขตเนื้อหาของงาน
หลากหลายและมีขั้นตอนการทํางานที่ยุงยากซับซอนคอนขางมาก โดยตองกําหนดแนวทางการทํางานที่เหมาะสมกับ
สถานการณ กํากับ ตรวจสอบผูปฏิบตั ิงานเพื่อใหงานที่รับผิดชอบสําเร็จตามวัตถุประสงค และปฏิบัติหนาทีอ่ ื่นตามที่
ไดรับมอบหมาย หรือ
ปฏิบัติงานในฐานะผูช ํานาญการในงานวิศวกรรมการเกษตร โดยงานที่ปฏิบัตติ องใชความรู ความสามารถ
ความชํานาญงานและประการณสูงมาก โดยตองคิดริเริ่มปรับเปลี่ยนแนวทางใหเหมาะสมสอดคลองกับสถานการณที่
เกิดขึ้นใหมๆ และแกไขปญหาในงานที่รับผิดชอบใหสําเร็จตามวัตถุประสงค และปฏิบัติหนาที่อื่นตามที่ไดรับมอบหมาย
ลักษณะงานที่ปฏิบัติ
ปฏิบัติงานที่ตองใชความรู ความสามารถ ความชํานาญงานและประสบการณทางดานวิศวกรรมการเกษตรสูงมาก
โดยปฏิบัติหนาที่อยางใดอยางหนึ่งหรือหลายอยาง เชน ปฏิบัติงานวิจยั เพื่อพัฒนาแนวทางวิธีการในงานวิศวกรรมการเกษตร
ศึกษา คนควา ทดลอง วิเคราะหหรือสังเคราะห หรือวิจัยเพื่อกําหนดลักษณะและมาตรฐานในการปฏิบัตงิ านวิศวกรรมการเกษตร
ทําความเห็น สรุปรายงาน เสนอแนะและดําเนินการเกี่ยวกับงานวิศวกรรมการเกษตร ศึกษา คนควา หาวิธีการในการ
แกไขปญหาเกี่ยวกับงานวิศวกรรมการเกษตร เปนตน พัฒนาเอกสารวิชาการ คูมือเกี่ยวกับงานในความรับผิดชอบ
เขารวมประชุมและชี้แจงรายละเอียดตอคณะกรรมการตางๆ ฝกอบรมและเผยแพรความรูความเขาใจเกี่ยวกับหลักการ
และวิธีการของงานในความรับผิดชอบ ใหคําปรึกษาแนะนํา ตอบปญหาและชี้แจงเรื่องตางๆ เกี่ยวกับงานในหนาที่
เขารวมประชุมคณะกรรมการตางๆ ตามที่ไดรับแตงตั้ง เขารวมประชุมในการกําหนดนโยบายและแผนงานของ
หนวยงานที่สงั กัด และปฏิบัติหนาที่อื่นที่เกี่ยวของ
ในฐานะหัวหนาหนวยงาน นอกจากอาจปฏิบัติงานดังกลาวขางตนแลว ยังทําหนาที่กําหนดแผนงาน มอบหมาย
ควบคุม ตรวจสอบ ใหคําปรึกษาแนะนํา ปรับปรุงแกไข ติดตามประเมินผล และแกไขปญหาขอขัดของในการปฏิบัติงาน
ในหนวยงานที่รับผิดชอบ
คุณสมบัตเิ ฉพาะสําหรับตําแหนง
1. มีคุณสมบัติเฉพาะสําหรับตําแหนงวิศวกรการเกษตร 3 หรือวิศวกรการเกษตร 4 หรือวิศวกรการเกษตร 5
และไดดํารงตําแหนงในระดับ 6 หรือเทียบเทามาแลวไมนอยกวา 2 ป โดยจะตองปฏิบัติราชการเกี่ยวกับงานวิศวกรรม
การเกษตร หรืองานอื่นที่เกี่ยวของมาแลวไมนอยกวา 1 ป หรือ
2. มีคุณสมบัติเฉพาะสําหรับตําแหนงวิศวกรการเกษตร 3 หรือวิศวกรการเกษตร 4 หรือวิศวกรการเกษตร 5
และไดดํารงตําแหนงไมต่ํากวาระดับ 5 หรือเทียบเทามาแลวไมนอยกวา 4 ป โดยจะตองปฏิบตั ิราชการเกี่ยวกับงาน
วิศวกรรมการเกษตร หรืองานอื่นที่เกี่ยวของมาแลวไมนอยกวา 1 ป
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ความรูความสามารถที่ตอ งการ
นอกจากมีความรูความสามารถเชนเดียวกับวิศวกรการเกษตร 6 แลว จะตองมีความสามารถในการบริหาร
และจัดระบบงาน หรือมีความชํานาญงานในหนาที่และมีประสบการณสูงมากตลอดจนมีความรูความเขาใจใน
นโยบายการบริหารงานของรัฐบาล ปญหาดานการเมือง เศรษฐกิจและสังคมของประเทศ
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ชื่อตําแหนง

วิศวกรการเกษตร 8

หนาที่และความรับผิดชอบ
ปฏิบัติงานในฐานะหัวหนาหนวยงาน ซึ่งมีหนาที่และความรับผิดชอบในการควบคุม กํากับหนวยงานดาน
วิศวกรรมการเกษตร ที่มีขอบเขตเนื้อหาของงานหลากหลายและมีขนั้ ตอนการทํางานยุงยากซับซอนมาก โดยตอง
ปรับเปลี่ยนแนวทางการทํางานใหเหมาะสมกับสถานการณใหม แกไขปญหาในงาน ตลอดจนกํากับ ตรวจสอบ
ผูปฏิบัติงานเพื่อใหงานที่รับผิดชอบสําเร็จตามวัตถุประสงค และปฏิบัติหนาที่อนื่ ตามที่ไดรับมอบหมาย หรือ
ปฏิบัติงานในฐานะผูชํานาญการในงานวิศวกรรมการเกษตร โดยงานที่ปฏิบัตติ องใชความรู ความสามารถ
ความชํานาญงาน และประสบการณสูงมากเปนพิเศษ โดยตองคิดริเริ่มพัฒนาแนวทางใหเหมาะสมเพื่อหาวิธกี ารใหมๆ
มาใชในการปฏิบัติงาน ตลอดจนแกไขปญหาและตัดสินใจในงานที่รบั ผิดชอบใหสาํ เร็จตามวัตถุประสงค และปฏิบัติ
หนาที่อื่นตามที่ไดรับมอบหมาย
ลักษณะงานที่ปฏิบัติ
ปฏิบัติงานที่ตองใชความรู ความสามารถ ความชํานาญงานและประสบการณทางดานวิศวกรรมการเกษตร
สูงมากเปนพิเศษ โดยปฏิบตั ิหนาที่อยางใดอยางหนึ่งหรือหลายอยาง เชน ปฏิบัติงานวิจัยที่กอใหเกิดการพัฒนาเทคนิค
วิธีการในงานวิศวกรรมการเกษตรใหมีคุณภาพและประสิทธิภาพยิ่งขึ้น ศึกษา คนควา ทดลอง วิเคราะห หรือสังเคราะห
หรือวิจัยเพื่อใหขอเสนอแนะในการกําหนดลักษณะและมาตรฐานในการปฏิบัติงานวิศวกรรมการเกษตร ควบคุม
ตรวจสอบการปฏิบัติงานวิศวกรรมการเกษตรใหเปนไปตามมาตรฐานที่กําหนด ทําความเห็น สรุปรายงาน ใหคําปรึกษา
เสนอแนะการดําเนินการเกี่ยวกับงานวิศวกรรมการเกษตร ศึกษา คนควาหาวิธีการในการแกไขปญหาเกี่ยวกับงาน
วิศวกรรมการเกษตร เปนตน พัฒนาเอกสารวิชาการ คูมือเกี่ยวกับงานในความรับผิดชอบ เขารวมประชุมชี้แจง
รายละเอียดตอคณะกรรมการตางๆ ฝกอบรมเผยแพรความรูความเขาใจเกี่ยวกับหลักการและวิธีการของงานในความ
รับผิดชอบ ใหคําปรึกษาแนะนํา ตอบปญหาและชี้แจงเรื่องตางๆ เกี่ยวกับงานในหนาที่ เขารวมประชุมคณะกรรมการ
ตางๆ ตามทีไ่ ดรับแตงตั้ง เขารวมประชุมในการกําหนดนโยบายและแผนงานของหนวยงานที่สังกัด และปฏิบตั ิหนาที่อื่น
ที่เกี่ยวของ
ในฐานะหัว หน า หน ว ยงาน นอกจากอาจปฏิ บัติ งานดั งกล า วข างต นแล ว ยังทํา หน า ที่กํา หนดนโยบาย
การปฏิบัติงาน ติดตอประสานงาน วางแผน มอบหมาย ควบคุม ตรวจสอบ ใหคําปรึกษาแนะนํา ปรับปรุงแกไข
ติดตามประเมินผล และแกไขปญหาขอขัดของในการปฏิบัติงานในหนวยงานที่รับผิดชอบ
คุณสมบัตเิ ฉพาะสําหรับตําแหนง
1. มีคุณสมบัติเฉพาะสําหรับตําแหนงวิศวกรการเกษตร 3 หรือวิศวกรการเกษตร 4 หรือวิศวกรการเกษตร 5
และไดดํารงตําแหนงในระดับ 7 หรือเทียบเทามาแลวไมนอยกวา 1 ป โดยจะตองปฏิบัติราชการเกี่ยวกับงาน
วิศวกรรมการเกษตร หรืองานอื่นที่เกี่ยวของมาแลวไมนอยกวา 1 ป หรือ
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2. มีคุณสมบัติเฉพาะสําหรับตําแหนงวิศวกรการเกษตร 3 หรือวิศวกรการเกษตร 4 หรือวิศวกรการเกษตร 5
และไดดํารงตําแหนงไมต่ํากวาระดับ 6 หรือเทียบเทามาแลวไมนอยกวา 3 ป โดยจะตองปฏิบตั ิราชการเกี่ยวกับงาน
วิศวกรรมการเกษตร หรืองานอื่นที่เกี่ยวของมาแลวไมนอยกวา 1 ป
ความรูความสามารถที่ตอ งการ
นอกจากมีความรูความสามารถเชนเดียวกับวิศวกรการเกษตร 7 แลว จะตองมีความชํานาญงานในหนาที่และ
มีประสบการณสูงมากเปนพิเศษ
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ชื่อตําแหนง

วิศวกรการเกษตร 9

หนาที่และความรับผิดชอบ
ปฏิบัติงานในฐานะหัวหนาหนวยงาน ซึ่งมีหนาที่และความรับผิดชอบในการควบคุม กํากับหนวยงานดาน
วิศวกรรมการเกษตร ที่มีขอบเขตเนื้อหาของงานหลากหลายและมีขนั้ ตอนการทํางานที่ยุงยากซับซอนมากเปนพิเศษ
ตลอดจนกํากับ ตรวจสอบผูป ฏิบัติงานเพือ่ ใหงานที่รับผิดชอบสําเร็จตามวัตถุประสงค และปฏิบตั ิหนาที่อื่นตามที่ไดรับ
มอบหมาย หรือ
ปฏิบัติงานในฐานะผูเชีย่ วชาญในงานวิศวกรรมการเกษตร โดยงานที่ปฏิบตั ิตองใชความรู ความสามารถ
ความเชี่ยวชาญและประสบการณสูง และมีผลงานที่แสดงความเปนผูเชี่ยวชาญเปนที่ยอมรับโดยตองคิดริเริ่ม ยกเลิก
หรือกําหนดขั้นตอนและตัดสินใจเกี่ยวกับทรัพยากรที่จะนํามาใชเพื่อใหการดําเนินงานตามแผนงานโครงการสําเร็จ
ตามเปาหมายและวัตถุประสงค ตลอดจนเสนอแนะและประเมินผลแผนงานโครงการ และปฏิบตั หิ นาที่อื่นตามที่ไดรับ
มอบหมาย
ลักษณะงานที่ปฏิบัติ
ปฏิบัติงานที่ตองใชความรู ความสามารถ ความเชี่ยวชาญและประสบการณสูงทางดานวิศวกรรมการเกษตร
โดยปฏิบัติหนาที่อยางใดอยางหนึ่งหรือหลายอยาง เชน ริเริ่มการดําเนินงานวิจัยตางๆในงานวิศวกรรมการเกษตร
ปฏิบัติงานวิจัยที่กอใหเกิดความรูใหมหรือเทคนิควิธีการใหมที่เปนประโยชนตองานวิศวกรรมการเกษตร ศึกษา วิเคราะห
สังเคราะหและวิจัยเพื่อวางหลักเกณฑในการวิเคราะห วิจัย ประเมินผล รวมทั้งกําหนดวิธีการและระเบียบปฏิบัติทางดาน
วิศวกรรมการเกษตร ศึกษา วิเคราะห สังเคราะห และวิจัยเพื่อพัฒนาระบบหรือมาตรฐานในการปฏิบัติงานวิศวกรรม
การเกษตร ศึกษา วิเคราะห วิจัยเพื่อเสนอความเห็นเกี่ยวกับปญหาที่มีความยุงยากมาก และมีขอบเขตกวางขวางมาก
ทางดานวิศวกรรมการเกษตร และแนวทางแกไขปญหา ติดตามความกาวหนาทางวิชาการดานวิศวกรรมการเกษตรและ
ในดานที่เกี่ยวของและนํามาประยุกตใชใหเหมาะสมกับลักษณะงานของหนวยงาน เปนที่ปรึกษาในโครงการวิจัยทางดาน
วิศวกรรมการเกษตร เปนตน ใหการบริการและเผยแพรความรูทางดานวิศวกรรมการเกษตร ตอบปญหาและชี้แจงเรื่อง
ตางๆ เกี่ยวกับงานในหนาที่ เขารวมประชุมคณะกรรมการตางๆ ตามที่ไดรับแตงตั้ง เขารวมประชุมในการกําหนด
นโยบายและแผนงานของหนวยงานที่สังกัด เปนผูแ ทนของมหาวิทยาลัย/สถาบันหรือของรัฐบาลในการเขารวมประชุม
หรือเจรจาปญหาตางๆ เกี่ยวกับงานวิศวกรรมการเกษตรทั้งในและตางประเทศ และปฏิบัติหนาที่อื่นที่เกี่ยวของ
ในฐานะหัวหนาหนวยงาน นอกจากอาจปฏิบัติงานดังกลาวขางตนแลว ยังทําหนาที่กําหนดนโยบายการ
ปฏิบัติงาน ติดตอประสานงาน วางแผน มอบหมาย ควบคุม ตรวจสอบ ใหคําปรึกษาแนะนํา ปรับปรุงแกไข ติดตาม
ประเมินผล และแกไขปญหาขอขัดของในการปฏิบัติงานในหนวยงานที่รับผิดชอบ
คุณสมบัติเฉพาะสําหรับตําแหนง
1. มีคุณสมบัติเฉพาะสําหรับตําแหนงวิศวกรการเกษตร 3 หรือวิศวกรการเกษตร 4 หรือวิศวกรการเกษตร 5
และไดดํารงตําแหนงในระดับ 8 หรือเทียบเทามาแลวไมนอยกวา 1 ป โดยจะตองปฏิบัติราชการเกี่ยวกับงาน
วิศวกรรมการเกษตร หรืองานอื่นที่เกี่ยวของมาแลวไมนอยกวา 1 ป หรือ
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2. มีคุณสมบัติเฉพาะสําหรับตําแหนงวิศวกรการเกษตร 3 หรือวิศวกรการเกษตร 4 หรือวิศวกรการเกษตร 5
และไดดํารงตําแหนงไมต่ํากวาระดับ 7 หรือเทียบเทามาแลวไมนอยกวา 2 ป โดยจะตองปฏิบตั ิราชการเกี่ยวกับงาน
วิศวกรรมการเกษตร หรืองานอื่นที่เกี่ยวของมาแลวไมนอยกวา 1 ป
ความรูความสามารถที่ตอ งการ
นอกจากมีความรูความสามารถเชนเดียวกับวิศวกรการเกษตร 8 แลว
1. ในฐานะผูเชี่ยวชาญจะตองมีความเชี่ยวชาญและมีประสบการณสงู โดยมีผลงานที่แสดงความเปนผูเชี่ยวชาญ
เปนที่ยอมรับ และมีความสามารถในการใหคําปรึกษาแนะนําดานงานวิศวกรรมการเกษตรแกหนวยงานที่สังกัดและ
สวนราชการทีเ่ กี่ยวของ
2.ในฐานะหัวหนาหนวยงานจะตองมีความรูและประสบการณเปนพิเศษ และมีความสามารถในการใหคําปรึกษา
แนะนําดานงานวิศวกรรมการเกษตรแกหนวยงานที่สังกัดและสวนราชการที่เกี่ยวของ
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ชื่อตําแหนง

วิศวกรการเกษตร 10

หนาที่และความรับผิดชอบ
ปฏิบัติงานในฐานะผูเชี่ยวชาญพิเศษในงานวิศวกรรมการเกษตร โดยงานที่ปฏิบัติตองใชความรู ความสามารถ
ความเชี่ยวชาญและประสบการณสูงมาก และมีผลงานที่แสดงความเปนผูเชี่ยวชาญพิเศษเปนที่ยอมรับในวงวิชาการหรือ
วิชาชีพ และ/หรือเปนแหลงอางอิงทางวิชาการดานวิศวกรรมการเกษตร โดยตองกํากับดูแลงานที่เปนหนาที่หลักหรืองาน
ที่ตองการความเชี่ยวชาญเฉพาะดานของหนวยงาน ตองพัฒนาทบทวนและกําหนดแนวทาง แผนงาน โครงการระยะยาว
ตลอดจนพิจารณาความตองการทรัพยากร และจัดสรรทรัพยากรสําหรับโครงการเพื่อใหการดําเนินงานตามแผนงาน
โครงการเปนไปตามวัตถุประสงค ติดตามประเมินผล ประสานงาน และปฏิบัติหนาที่อื่นตามที่ไดรับมอบหมาย
ลักษณะงานที่ปฏิบัติ
ปฏิบัติงานที่ตองใชความรู ความสามารถ ความเชี่ยวชาญพิเศษและประสบการณสูงมากทางดานวิศวกรรม
การเกษตร โดยปฏิบัติหนาที่อยางใดอยางหนึ่งหรือหลายอยาง เชน ริเริ่มและวางแผนดําเนินงานวิจัยตางๆ ในงาน
วิศวกรรมการเกษตร กํากับ ตรวจสอบ ดูแลโครงการวิจัย ปฏิบตั ิงานวิจัยที่กอใหเกิดความรูใหมหรือเทคนิควิธีการ
ใหมที่เปนประโยชนตองานวิศวกรรมการเกษตรเปนอยางมาก ศึกษา วิเคราะห สังเคราะหและวิจัยเพื่อวางหลักเกณฑ
ในการวิเคราะห วิจัย ประเมินผล รวมทั้งกําหนดวิธีการและระเบียบปฏิบัติทางดานวิศวกรรมการเกษตร ศึกษา วิเคราะห
สังเคราะหและวิจัยเพื่อพัฒนาระบบหรือมาตรฐานในการปฏิบัติงานวิศวกรรมการเกษตร ศึกษา วิเคราะห วิจยั และ
วินิจฉัยเพื่อเสนอความเห็นเกี่ยวกับปญหาตางๆ ซึ่งมีลักษณะพิเศษเฉพาะดานที่มีความยุงยากซับซอนมากและมี
ขอบเขตกวางขวางมาก ตลอดจนเสนอแนะแนวทางแกไขปญหา ติดตามความกาวหนาทางวิชาการในดานวิศวกรรม
การเกษตรและในดานที่เกี่ยวของ และนํามาประยุกตใชใหเหมาะสมกับลักษณะงานของหนวยงาน เปนที่ปรึกษาใน
โครงการวิจัยที่สําคัญทางดานวิศวกรรมการเกษตร เสนอแนะรูปแบบและเทคนิคเกี่ยวกับงานวิศวกรรมการเกษตรที่
เหมาะสมและสอดคลองกับการพัฒนาประเทศ ใหการบริการและเผยแพรความรูท างดานวิชาการวิศวกรรมการเกษตร
ในระดับ ชาติ หรื อ นานาชาติ เป นต น ตอบป ญ หาและชี้แ จงเรื่ องต างๆ เกี่ ย วกั บงานในหน า ที่ เข าร ว มประชุม
คณะกรรมการตางๆ ตามทีไ่ ดรับแตงตั้ง เขารวมประชุมในการกําหนดนโยบายและแผนงานของหนวยงานที่สังกัด
เปนผูแทนของกลุมมหาวิทยาลัย/สถาบันหรือของรัฐบาลในการเขารวมประชุมหรือเจรจาปญหาตางๆ เกี่ยวกับงาน
วิศวกรรมการเกษตรทั้งในและตางประเทศ และปฏิบัตหิ นาที่อื่นที่เกี่ยวของ
คุณสมบัติเฉพาะสําหรับตําแหนง
1. มีคุณสมบัติเฉพาะสําหรับตําแหนงวิศวกรการเกษตร 3 หรือวิศวกรการเกษตร 4 หรือวิศวกรการเกษตร 5
และไดดํา รงตําแหน ง ในระดั บ 9 หรื อเที ย บเทา มาแลว ไมนอ ยกว า 1 ป โดยจะตองปฏิบัติ ร าชการเกี่ ย วกับงาน
วิศวกรรมการเกษตร หรืองานอื่นที่เกี่ยวของมาแลวไมนอยกวา 1 ป หรือ
2. มีคุณสมบัติเฉพาะสําหรับตําแหนงวิศวกรการเกษตร 3 หรือ วิศวกรการเกษตร 4 หรือวิศวกรการเกษตร 5
และไดดํารงตําแหนงไมต่ํากวาระดับ 8 หรือเทียบเทามาแลวไมนอยกวา 2 ป โดยจะตองปฏิบตั ิราชการเกี่ยวกับงาน
วิศวกรรมการเกษตร หรืองานอื่นที่เกี่ยวของมาแลวไมนอยกวา 1 ป
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ความรูความสามารถที่ตองการ
นอกจากมีความรูความสามารถเชนเดียวกับวิศวกรการเกษตร 9 แลว จะตองมีความเชี่ยวชาญพิเศษและ
มีประสบการณสูงมากทางดานวิศวกรรมการเกษตร โดยมีผลงานที่แสดงความเปนผูเชี่ยวชาญพิเศษเปนที่ยอมรับ
ในวงวิชาการหรือวิชาชีพ และ/หรือเปนแหลงอางอิงทางวิชาการในระดับชาติ และ/หรือระดับนานาชาติ
ตลอดจนมีความสามารถในการประเมินและวิเคราะหสถานการณเพื่อใหคําปรึกษาและขอเสนอแนะใน
งานดานวิศวกรรมการเกษตรแกหนวยงานที่สังกัดและสวนราชการที่เกี่ยวของ
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