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มาตรฐานกําหนดตําแหนง
สายงาน

วิศวกรรมโลหการ

ลักษณะงานโดยทั่วไป
สายงานนี้คลุมถึงตําแหนงตาง ๆ ที่ปฏิบตั ิงานวิศวกรรมโลหการ ซึ่งมีลักษณะงานที่ปฏิบัติเกี่ยวกับ
การศึกษา วิเคราะห คนควา วิจัย พัฒนา ทดลอง ทดสอบ หาขอมูลสถิตติ าง ๆ ประกอบการตรวจสอบ วินิจฉัย
งานทางวิศวกรรมโลหการ เพื่อการปรับปรุงคุณสมบัติ การใชประโยชน การควบคุมคุณภาพ การกําหนด
มาตรฐานและหลักเกณฑขอ บังคับเกี่ยวกับความปลอดภัย การตรวจสอบการประกอบโลหกรรม การอํานวยการ
ประกอบโลหกรรม ใหคําปรึกษา แนะนํา ใหบริการวิชาการ สอน หรือฝกอบรม ตลอดจนถายทอดเทคโนโลยีใน
สาขาวิศวกรรมโลหการ และปฏิบตั ิหนาทีอ่ ื่นที่เกี่ยวของ
ชื่อและระดับของตําแหนง
ตําแหนงในสายงานนี้มีชื่อและระดับของตําแหนงดังนี้ คือ
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หนาที่และความรับผิดชอบ
ปฏิบัติงานวิศวกรรมโลหการที่ยากพอสมควร โดยมีคูมือ หรือแนวปฏิบตั ิ หรือคําสั่งอยางกวางๆ และ
อยูภายใตการกํากับตรวจสอบเฉพาะกรณีที่จําเปน และปฏิบัติหนาที่อื่นตามที่ไดรับมอบหมาย
ลักษณะงานที่ปฏิบัติ
ปฏิบัติงานที่ยากพอสมควรเกี่ยวกับงานวิศวกรรมโลหการ โดยปฏิบัติหนาที่อยางใดอยางหนึ่งหรือ
หลายอยาง เชน รวบรวมขอมูล ชวยศึกษา วิเคราะห ทดลองงานดานโลหกรรมเกี่ยวกับการถลุง การหลอ การ
หลอมเพื่อการทดสอบและปรับปรุงคุณสมบัติ การใชประโยชน การผลิตโลหะและสารประกอบโลหะ ศึกษาและ
วิเคราะหขอบกพรองของชิ้นงานโลหการ วิเคราะหองคประกอบของโลหะและโลหะผสมทางฟสิกส ชวยสอน
หรือฝกอบรมในสาขาวิศวกรรมโลหการ และปฏิบัติหนาที่อื่นที่เกี่ยวของ
คุณสมบัตเิ ฉพาะสําหรับตําแหนง
ไดรับปริญญาตรีหรือเทียบไดไมตํา่ กวานี้ทางวิศวกรรมศาสตร ดานวิศวกรรมโลหการ วิศวกรรม
เหมืองแร วิศวกรรมอุตสาหกรรม (วิทยาศาสตรสาขาโลหวิทยา)
ความรูความสามารถที่ตอ งการ
1. มีความรูความสามารถในงานวิศวกรรมโลหการอยางเหมาะสมแกการปฏิบัติงานในหนาที่
2. มีความรูความเขาใจในกฎหมายวาดวยระเบียบขาราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษา กฎหมาย
วาดวยระเบียบบริหารราชการแผนดิน และกฎหมาย กฎ ระเบียบ และ ขอบังคับอื่นที่ใชในการปฏิบัติงานใน
หนาที่
3. มีความรูทวั่ ไปเกี่ยวกับเหตุการณปจจุบันในดานการเมือง เศรษฐกิจและสังคม โดยเฉพาะอยางยิ่ง
ของประเทศไทย
4. มีความสามารถในการใชภาษาและคอมพิวเตอรอยางเหมาะสมแกการปฏิบัติงานในหนาที่
5. มีความสามารถในการศึกษาและจัดการขอมูล วิเคราะหปญ
 หาและสรุปเหตุผล
6. มีความสามารถในการติดตอประสานงาน
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หนาที่และความรับผิดชอบ
ปฏิบัติงานวิศวกรรมโลหการที่ยาก โดยมีคูมือ หรือแนวปฏิบตั ิ หรือคําสั่งอยางกวางๆ และอยูภายใตการ
กํากับตรวจสอบเฉพาะกรณีที่จําเปน และปฏิบัติหนาที่อื่นตามที่ไดรับมอบหมาย
ลักษณะงานที่ปฏิบัติ
ปฏิบัติงานที่ยากเกี่ยวกับงานวิศวกรรมโลหการ โดยปฏิบัติหนาที่อยางใดอยางหนึ่งหรือหลายอยาง เชน
ศึกษา คนควา วิเคราะห วิจัย พัฒนางานดานโลหกรรมเกี่ยวกับการถลุง การหลอ การหลอมเพื่อการทดสอบ
คุณสมบัติ การปรับปรุงคุณสมบัติ การใชประโยชน การควบคุมคุณภาพ การผลิตโลหะและสารประกอบโลหะ
การศึกษาและวิเคราะหขอบกพรองของชิ้นงานโลหะ วิเคราะหองคประกอบของโลหะและโลหะผสมทางฟสิกส
เพื่อการกําหนดมาตรฐานและหลักเกณฑ ขอบังคับเกี่ยวกับความปลอดภัย การวิจัยทางโลหวิทยา การพิจารณา
และตรวจสอบการประกอบโลหกรรม พัฒนาเทคโนโลยีทางโลหวิทยา ใหบริการวิชาการ สอนหรือฝกอบรม
ตลอดจนถายทอดเทคโนโลยีในสาขาวิศวกรรมโลหการ ตอบปญหาชีแ้ จงเรื่องตาง ๆ เกี่ยวกับงานในหนาที่
และปฏิบัติหนาที่อื่นที่เกี่ยวของ
คุณสมบัตเิ ฉพาะสําหรับตําแหนง
1. มีคุณสมบัติเฉพาะสําหรับตําแหนงวิศวกรโลหการ 3 และไดดํารงตําแหนงในระดับ 3 หรือ เทียบเทา
มาแลวไมนอยกวา 2 ป โดยจะตองปฏิบตั ิราชการเกี่ยวกับงานวิศวกรรมโลหการหรืองานอื่นที่เกี่ยวของมาแลว
ไมนอยกวา 1 ป หรือ
2. ไดรับปริญญาโทหรือเทียบไดไมต่ํากวานี้ทางวิศวกรรมศาสตร ดานวิศวกรรมโลหการ วิศวกรรม
เหมืองแร วิศวกรรมอุตสาหกรรม (วิทยาศาสตรสาขาโลหวิทยา)
ความรูความสามารถที่ตอ งการ
นอกจากมีความรูความสามารถเชนเดียวกับวิศวกรโลหการ 3 แลว จะตอง
1. มีความรูความเขาใจในนโยบายและแผนงานดานตาง ๆ ของหนวยงานที่สังกัด
2. มีความสามารถในการจัดทําแผนงาน ควบคุม ตรวจสอบ ใหคําปรึกษา แนะนํา และเสนอแนะวิธีการ
แกไขปรับปรุงการปฏิบัติงานที่อยูในความรับผิดชอบ
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หนาที่และความรับผิดชอบ
ปฏิบัติงานวิศวกรรมโลหการที่คอนขางยากมาก โดยใชความคิดริเริ่มบาง มีคูมือ แนวปฏิบัติ หรือ
คําสั่งในบางกรณีและอยูภายใตการกํากับตรวจสอบนอยมาก และปฏิบัติหนาที่อื่นตามที่ไดรับมอบหมาย
ลักษณะงานที่ปฏิบัติ
ปฏิบัติงานที่คอนขางยากมากเกี่ยวกับงานวิศวกรรมโลหการ โดยปฏิบัติหนาที่อยางใดอยางหนึ่งหรือ
หลายอยาง เชน ศึกษา คนควา วิเคราะห วิจัย พัฒนา ทดสอบ ทดลองงานดานโลหกรรมเกี่ยวกับการถลุง
การหลอ การหลอมเพื่อการทดสอบคุณสมบัติ การปรับปรุงคุณสมบัติ การใชประโยชน การควบคุมคุณภาพ
การผลิตโลหะและสารประกอบโลหะ ศึกษาและวิเคราะหขอบกพรองของชิ้นงานโลหะ วิเคราะหองคประกอบ
ของโลหะและโลหะผสมทางฟสิกส เพื่อการกําหนดมาตรฐานและหลักเกณฑ ขอบังคับเกี่ยวกับความปลอดภัย
ทางโลหวิทยา พิจารณาและตรวจสอบการประกอบโลหกรรม ควบคุมและอํานวยการประกอบโลหกรรม ติดตาม
และพัฒนาเทคโนโลยีทางโลหวิทยา ดัดแปลงอุปกรณเครื่องมือที่ไมซับซอน เพื่อใชในงานวิศวกรรมโลหการ
ศึกษา คนควา ทดลอง วิเคราะหหรือสังเคราะหงานทางดานวิศวกรรมโลหการ เปนตน เผยแพรผลงานทาง
ดานวิศวกรรม - โลหการ ฝกอบรมและใหคําปรึกษาแนะนําในการปฏิบัติงานแกเจาหนาที่ระดับรองลงมาและแก
นักศึกษาที่มาฝกปฏิบตั ิงาน ตอบปญหาและชี้แจงเรื่องตางๆ เกี่ยวกับงานในหนาที่และปฏิบัติหนาที่อื่นที่เกี่ยวของ
คุณสมบัตเิ ฉพาะสําหรับตําแหนง
1. มีคุณสมบัติเฉพาะสําหรับตําแหนงวิศวกรโลหการ 3 หรือวิศวกรโลหการ 4 และไดดํารงตําแหนงใน
ระดับ 4 หรือเทียบเทามาแลวไมนอยกวา 2 ป โดยจะตองปฏิบัติราชการเกี่ยวกับงานวิศวกรรมโลหการ หรือ
งานอื่นที่เกี่ยวของมาแลวไมนอยกวา 1 ป หรือ
2. มีคุณสมบัติเฉพาะสําหรับตําแหนงวิศวกรโลหการ 3 และไดดํารงตําแหนงไมต่ํากวาระดับ 3 หรือ
เทียบเทามาแลวไมนอยกวา 4 ป โดยจะตองปฏิบัติราชการเกี่ยวกับงานวิศวกรรมโลหการ หรืองานอื่นที่
เกี่ยวของมาแลวไมนอยกวา 1 ป หรือ
3. ไดรับปริญญาเอกหรือเทียบไดไมต่ํากวานี้ทางวิศวกรรมศาสตร ดานวิศวกรรมโลหการ วิศวกรรม
เหมืองแร วิศวกรรมอุตสาหกรรม (วิทยาศาสตรสาขาโลหวิทยา)
ความรูความสามารถที่ตอ งการ
นอกจากมีความรูความสามารถเชนเดียวกับวิศวกรโลหการ 4 แลวจะตอง
1. มีความรูความเขาใจในหลักการบริหารงานบุคคล
2. มีความรูทวั่ ไปเกี่ยวกับแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมของประเทศ
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หนาที่และความรับผิดชอบ
ปฏิบัติงานวิศวกรรมโลหการที่ยากมาก โดยตองใชความคิดริเริ่มในงานที่มีแนวปฏิบตั ินอยมาก และ
อยูภายใตการกํากับตรวจสอบนอยมาก และปฏิบัติหนาที่อื่นตามที่ไดรับมอบหมาย หรือ
ปฏิบัติงานในฐานะผูช ํานาญการในงานวิศวกรรมโลหการ โดยงานที่ปฏิบตั ติ องใชความรูความสามารถ
ความชํานาญงานและประสบการณสูง ตองคิดริเริ่มกําหนดแนวทางการทํางาน แกไขปญหาในงานที่รับผิดชอบ
ใหสําเร็จตามวัตถุประสงค และปฏิบัติหนาที่อื่นตามที่ไดรับมอบหมาย
ลักษณะงานที่ปฏิบัติ
ปฏิบัติงานที่ตองใชความรู ความสามารถ ความชํานาญงานและประสบการณทางดานวิศวกรรมโลหการ
โดยปฎิบัติหนาที่อยางใดอยางหนึ่งหรือหลายอยางอยาง เชน ศึกษา คนควา ทดลอง วิเคราะห วิจัยเพื่อพัฒนา
งานดานโลหกรรมเกี่ยวกับการถลุง การหลอ การหลอมเพื่อการทดสอบคุณสมบัติ การปรับปรุงคุณสมบัติ
การใชประโยชน การควบคุมคุณภาพการผลิตโลหะและสารประกอบโลหะ ศึกษาและวิเคราะหขอบกพรองของ
ชิ้นงานโลหะ วิเคราะหองคประกอบของโลหะและโลหะผสมทางฟสิกส เพื่อการกําหนดมาตรฐานและหลักเกณฑ
ขอบังคับเกี่ยวกับความปลอดภัย การวิจัยทางโลหวิทยา การพิจารณา ตรวจสอบและควบคุมการประกอบ
โลหกรรม ติดตามและพัฒนาเทคโนโลยีทางโลหวิทยา ออกแบบ ดัดแปลง และประดิษฐอุปกรณเครื่องมือที่
ไมซับซอนมากเพื่อใชในงานวิศวกรรมโลหการ ศึกษา คนควา ทดลอง วิเคราะหหรือสังเคราะห หรือวิจัยงาน
ทางดานวิศวกรรมโลหการ เปนตน เผยแพรผลงานทางดานวิศวกรรมโลหการ ทําความเห็น สรุปรายงาน
เสนอแนะและดําเนินงานเกี่ยวกับงานดานวิศวกรรมโลหการ จัดทําเอกสารวิชาการ คูมือเกี่ยวกับงานในความ
รับผิดชอบ ฝกอบรมและใหคําปรึกษาแนะนําในการปฏิบัติงานแกเจาหนาที่ระดับรองลงมาและแกนักศึกษาที่มา
ฝกปฏิบตั ิงาน ตอบปญหาและชี้แจงเรื่องตางๆ เกี่ยวกับงานในหนาที่ เขารวมประชุมคณะกรรมการตางๆ ตามที่
ไดรับแตงตั้ง เขารวมประชุมในการกําหนดนโยบายและแผนงานของหนวยงานที่สังกัด และปฏิบัติหนาที่อื่น
ที่เกี่ยวของ
คุณสมบัตเิ ฉพาะสําหรับตําแหนง
1. มีคุณสมบัติเฉพาะสําหรับตําแหนงวิศวกรโลหการ 3 หรือวิศวกรโลหการ 4 หรือวิศวกรโลหการ 5
และไดดํารงตําแหนงในระดับ 5 หรือเทียบเทามาแลวไมนอยกวา 2 ป โดยจะตองปฏิบัติราชการเกี่ยวกับงาน
วิศวกรรมโลหการ หรืองานอื่นที่เกี่ยวของมาแลวไมนอยกวา 1 ป หรือ
2. มีคุณสมบัติเฉพาะสําหรับตําแหนงวิศวกรโลหการ 3 หรือวิศวกรโลหการ 4 หรือวิศวกรโลหการ 5
และไดดํารงตําแหนงไมต่ํากวาระดับ 4 หรือเทียบเทามาแลวไมนอยกวา 4 ป โดยจะตองปฏิบตั ิราชการเกี่ยวกับ
งานวิศวกรรมโลหการ หรืองานอื่นที่เกี่ยวของมาแลวไมนอยกวา 1 ป
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ความรูความสามารถที่ตอ งการ
นอกจากมีความรูความสามารถเชนเดียวกับวิศวกรโลหการ 5 แลวจะตองมีความสามารถในการริเริ่ม
ปรับปรุงนโยบายและแผนงาน หรือมีความชํานาญงานในหนาที่และมีประสบการณ
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ชื่อตําแหนง

วิศวกรโลหการ 7

หนาที่และความรับผิดชอบ
ปฏิบัติงานในฐานะหัวหนาหนวยงาน ควบคุมการปฏิบัติงานวิศวกรรมโลหการที่มีขอบเขตเนื้อหาของ
งานหลากหลาย และมีขั้นตอนการทํางานที่ยุงยากซับซอนคอนขางมาก โดยตองกําหนดแนวทางการทํางานที่
เหมาะสมกับสถานการณ กํากับ ตรวจสอบ ผูปฏิบัติงานเพื่อใหงานที่รับผิดชอบสําเร็จตามวัตถุประสงค และ
ปฏิบัติหนาทีอ่ ื่นตามที่ไดรับมอบหมาย หรือ
ปฏิบัติงานในฐานะผูช ํานาญการในงานวิศวกรรมโลหการ โดยงานที่ปฏิบตั ติ องใชความรู ความสามารถ
ความชํานาญงานและประสบการณสูงมากโดยตองคิดริเริ่มปรับเปลี่ยนแนวทางใหเหมาะสมสอดคลองกับ
สถานการณทเี่ กิดขึ้นใหมๆ และแกไขปญหาในงานที่รับผิดชอบใหสาํ เร็จตามวัตถุประสงค และปฏิบัติหนาทีอ่ ื่น
ตามที่ไดรับมอบหมาย
ลักษณะงานที่ปฏิบัติ
ปฏิบัติงานที่ตองใชความรู ความสามารถ ความชํานาญงานและประสบการณทางดานวิศวกรรมโลหการ
สูงมาก โดยปฏิบัติหนาที่อยางใดอยางหนึ่งหรือหลายอยาง เชน ปฏิบัติงานวิจัยเพื่อพัฒนาแนวทางวิธีการใน
งานวิศวกรรมโลหการ ศึกษา คนควา ทดลอง วิเคราะหหรือสังเคราะห หรือวิจัยเพื่อกําหนดลักษณะและ
มาตรฐานในการปฏิบัติงานวิศวกรรมโลหการ ทําความเห็น สรุปรายงาน เสนอแนะและดําเนินการเกี่ยวกับงาน
วิศวกรรมโลหการ ศึกษา คนควา หาวิธีการในการแกไขปญหาเกี่ยวกับงานวิศวกรรมโลหการ เปนตน พัฒนา
เอกสารวิชาการ คูมือเกี่ยวกับงานในความรับผิดชอบ เขารวมประชุมและชี้แจงรายละเอียดตอคณะกรรมการ
ตางๆ ฝ ก อบรมเผยแพร ค วามรูค วามเข าใจเกี่ ย วกั บหลั ก การและวิธี ก ารของงานในความรับ ผิ ดชอบ
ใหคําปรึกษาแนะนํา ตอบปญหาและชี้แจงเรื่องตางๆ เกี่ยวกับงานในหนาที่ เขารวมประชุมคณะกรรมการตางๆ
ตามที่ไดรับแตงตั้ง เขารวมประชุมในการกําหนดนโยบายและแผนงานของหนวยงานที่สังกัด และปฏิบตั ิหนาที่
อื่นที่เกี่ยวของ
ในฐานะหัวหนาหนวยงาน นอกจากอาจปฏิบัติงานดังกลาวขางตนบางแลว ยังทําหนาทีก่ ําหนด
แผนงาน มอบหมาย ควบคุม ตรวจสอบ ใหคําปรึกษาแนะนํา ปรับปรุงแกไข ติดตามประเมินผล และแกไข
ปญหาขอขัดของในการปฏิบัติงานในหนวยงานที่รับผิดชอบ
คุณสมบัตเิ ฉพาะสําหรับตําแหนง
1. มีคุณสมบัติเฉพาะสําหรับตําแหนงวิศวกรโลหการ 3 หรือวิศวกรโลหการ 4 หรือวิศวกรโลหการ 5
และไดดํารงตําแหนงในระดับ 6 หรือเทียบเทามาแลวไมนอยกวา 2 ป โดยจะตองปฏิบัติราชการเกี่ยวกับงาน
วิศวกรรมโลหการ หรืองานอื่นที่เกี่ยวของมาแลวไมนอยกวา 1 ป หรือ
2. มีคุณสมบัติเฉพาะสําหรับตําแหนงวิศวกรโลหการ 3 หรือวิศวกรโลหการ 4 หรือวิศวกรโลหการ 5
และไดดํารงตําแหนงไมต่ํากวาระดับ 5 หรือเทียบเทามาแลวไมนอยกวา 4 ป โดยจะตองปฏิบตั ิราชการเกี่ยวกับ
งานวิศวกรรมโลหการ หรืองานอื่นที่เกี่ยวของมาแลวไมนอยกวา 1 ป
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ความรูความสามารถที่ตอ งการ
นอกจากมีความรูความสามารถเชนเดียวกับวิศวกรโลหการ 6 แลว จะตองมีความสามารถในการ
บริหารและจัดระบบงาน หรือมีความชํานาญงานในหนาที่และมีประสบการณสูงมาก ตลอดจนมีความรูความ
เขาใจในนโยบายการบริหารงานของรัฐ ปญหาดานการเมือง เศรษฐกิจและสังคมของประเทศ
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วิศวกรโลหการ 8

หนาที่และความรับผิดชอบ
ปฏิบัติงานในฐานะหัวหนาหนวยงาน ซึ่งมีหนาที่และความรับผิดชอบในการควบคุม กํากับหนวยงาน
ดานวิศวกรรมโลหการที่มีขอบเขตเนื้อหาของงานหลากหลายและมีขั้นตอนการทํางานยุงยากซับซอนมาก
โดยตองปรับเปลี่ยนแนวทางการทํางานใหเหมาะสมกับสถานการณใหม แกไขปญหาในงาน ตลอดจนกํากับ
ตรวจสอบผูปฏิบัติงานเพื่อใหงานที่รับผิดชอบสําเร็จตามวัตถุประสงค และปฏิบัติหนาที่อื่นตามที่ไดรับ
มอบหมาย หรือ
ปฏิบัติงานในฐานะผูชํานาญการในงานวิศวกรรมโลหการ โดยงานที่ปฏิบตั ิตองใชความรู ความสามารถ
ความชํานาญงาน และประสบการณสูงมากเปนพิเศษ โดยตองริเริ่มพัฒนาแนวทางใหเหมาะสมเพื่อหาวิธีการ
ใหมๆ มาใชในการปฏิบัติงาน ตลอดจนแกไขปญหาและตัดสินใจในงานที่รับผิดชอบใหสําเร็จตามวัตถุประสงค
และปฏิบัติหนาที่อื่นตามที่ไดรับมอบหมาย
ลักษณะงานที่ปฏิบัติ
ปฏิบัติงานที่ตองใชความรู ความสามารถ ความชํานาญงานและประสบการณทางดานวิศวกรรมโลหการ
สูงมากเปนพิเศษ โดยปฏิบตั ิหนาที่อยางใดอยางหนึ่งหรือหลายอยาง เชน ปฏิบัติงานวิจัยเพื่อกอใหเกิดการ
พัฒนาเทคนิควิธีการในงานวิศวกรรมโลหการใหมีคุณภาพและประสิทธิภาพยิ่งขึ้น ศึกษา คนควา ทดลอง
วิเคราะหหรือสังเคราะห หรือวิจัยเพื่อใหขอ เสนอแนะในการกําหนดลักษณะและมาตรฐานในการปฏิบัติงาน
วิ ศวกรรมโลหการ ควบคุ มตรวจสอบการปฏิบัติ ง านวิศ วกรรมโลหการใหเ ป น ไปตามมาตรฐานที่กํา หนด
ทําความเห็น สรุปรายงาน ใหคําปรึกษา เสนอแนะการดําเนินการเกี่ยวกับงานวิศวกรรมโลหการ ศึกษา คนควา
หาวิธีการในการแกไขปญหาเกี่ยวกับงานวิศวกรรมโลหการ เปนตน พัฒนาเอกสารวิชาการ คูมอื เกี่ยวกับงานใน
ความรับผิดชอบ เขารวมประชุมและชี้แจงรายละเอียดตอคณะกรรมการตางๆ ฝกอบรมเผยแพรความรูความ
เขาใจเกี่ยวกับหลักการและวิธีการของงานในความรับผิดชอบ ใหคําปรึกษาแนะนํา ตอบปญหาและชี้แจงเรื่อง
ตางๆ เกี่ยวกับงานในหนาที่ เขารวมประชุมคณะกรรมการตางๆ ตามที่ไดรับแตงตั้ง เขารวมประชุมในการ
กําหนดนโยบายและแผนงานของหนวยงานที่สังกัด และปฏิบตั ิหนาทีอ่ ื่นที่เกี่ยวของ
ในฐานะหัวหนาหนวยงาน นอกจากอาจปฏิบัตงิ านดังกลาวขางตนบางแลว ยังทําหนาที่กําหนด
นโยบายการปฏิบัติงาน ติดตอประสานงาน วางแผน มอบหมาย ควบคุม ตรวจสอบ ใหคําปรึกษาแนะนํา
ปรับปรุงแกไข ติดตามประเมินผลและแกไขปญหาขอขัดของในการปฏิบัติงานในหนวยงานที่รับผิดชอบ
คุณสมบัตเิ ฉพาะสําหรับตําแหนง
1. มีคุณสมบัติเฉพาะสําหรับตําแหนงวิศวกรโลหการ 3 หรือวิศวกรโลหการ 4 หรือวิศวกรโลหการ 5
และไดดํารงตําแหนงในระดับ 7 หรือเทียบเทามาแลวไมนอยกวา 1 ป โดยจะตองปฏิบัติราชการเกี่ยวกับงาน
วิศวกรรมโลหการ หรืองานอื่นที่เกี่ยวของมาแลวไมนอยกวา 1 ป หรือ
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2. มีคุณสมบัติเฉพาะสําหรับตําแหนงวิศวกรโลหการ 3 หรือวิศวกรโลหการ 4 หรือวิศวกรโลหการ 5
และไดดํารงตําแหนงไมต่ํากวาระดับ 6 หรือเทียบเทามาแลวไมนอยกวา 3 ป โดยจะตองปฏิบตั ิราชการเกี่ยวกับ
งานวิศวกรรมโลหการ หรืองานอื่นที่เกี่ยวของมาแลวไมนอยกวา 1 ป
ความรูความสามารถที่ตอ งการ
นอกจากมีความรูความสามารถเชนเดียวกับวิศวกรโลหการ 7 แลว จะตองมีความชํานาญงานในหนาที่
และมีประสบการณสูงมากเปนพิเศษ
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ชื่อตําแหนง

วิศวกรโลหการ 9

หนาที่และความรับผิดชอบ
ปฏิบัติงานในฐานะหัวหนาหนวยงาน ซึ่งมีหนาที่และความรับผิดชอบในการควบคุม กํากับหนวยงาน
ดานวิศวกรรมโลหการที่มีขอบเขตเนื้อหาของงานหลากหลายและมีขั้นตอนการทํางานที่ยุงยากซับซอนมากเปน
พิเศษ ตลอดจนกํากับ ตรวจสอบผูปฏิบัตงิ านเพื่อใหงานที่รับผิดชอบสําเร็จตามวัตถุประสงค และปฏิบัติหนาที่
อื่นตามที่ไดรับมอบหมาย หรือ
ปฏิบัตงิ านในฐานะผูเ ชี่ยวชาญในงานวิศวกรรมโลหการ โดยงานที่ปฏิบตั ิตอ งใชความรู ความสามารถ
ความเชี่ยวชาญและประสบการณสูง และมีผลงานที่แสดงความเปนผูเชี่ยวชาญเปนที่ยอมรับโดยตองคิดริเริ่ม
ยกเลิกหรือกําหนดขั้นตอน และตัดสินใจเกี่ยวกับทรัพยากรที่จะนํามาใชเพื่อใหการดําเนินงานตามแผนงาน
โครงการสําเร็จตามเปาหมายและวัตถุประสงค ตลอดจนเสนอแนะและประเมินผลแผนงานโครงการ และ
ปฏิบัติหนาทีอ่ ื่นตามที่ไดรับมอบหมาย
ลักษณะงานที่ปฏิบัติ
ปฏิบัติงานที่ตองใชความรู ความสามารถ ความเชี่ยวชาญและประสบการณสูงทางดานวิศวกรรมโลหการ
โดยปฎิบตั ิหนาที่อยางใดอยางหนึ่งหรือหลายอยาง เชน ริเริ่มการดําเนินงานวิจัยตางๆ ในงานวิศวกรรมโลหการ
ปฏิบัติงานวิจยั ที่กอใหเกิดความรูใหมหรือเทคนิควิธีการใหมที่เปนประโยชนตองานวิศวกรรมโลหการ ศึกษา
วิเคราะห สังเคราะหและวิจยั เพื่อวางหลักเกณฑในการวิเคราะห วิจัย ประเมินผลรวมทั้งกําหนดวิธีการและ
ระเบียบปฏิบตั ิทางดานวิศวกรรมโลหการ ศึกษา วิเคราะห สังเคราะห และวิจัยเพือ่ พัฒนาระบบหรือมาตรฐาน
ในการปฏิบตั งิ านวิศวกรรมโลหการ ศึกษา วิเคราะห หรือวิจัยเพื่อเสนอความเห็นเกี่ยวกับปญหาที่มีความ
ยุงยากมากและมีขอบเขตกวางขวางมากทางดานวิศวกรรมโลหการ และแนวทางแกไขปญหา ติดตาม
ความกาวหนาทางวิชาการดานวิศวกรรมโลหการ และในดานที่เกี่ยวของ และนํามาประยุกตใชใหเหมาะสมกับ
ลักษณะงานของหนวยงาน เปนที่ปรึกษาในโครงการวิจัยทางดานวิศวกรรมโลหการ เปนตน ใหการบริการและ
เผยแพรความรูทางดานวิศวกรรมโลหการ ตอบปญหาและชี้แจงเรื่องตางๆ เกี่ยวกับงานในหนาที่ เขารวม
ประชุมคณะกรรมการตางๆ ตามที่ไดรับแตงตั้ง เขารวมประชุมในการกําหนดนโยบายและแผนงานของ
หนวยงานที่สงั กัด เปนผูแทนของมหาวิทยาลัย/สถาบันหรือของรัฐบาลในการเขารวมประชุมหรือเจรจาปญหา
ตางๆ เกี่ยวกับงานวิศวกรรมโลหการทั้งในและตางประเทศ และปฏิบัติหนาที่อื่นที่เกี่ยวของ
ในฐานะหั ว หน า หน ว ยงาน นอกจากอาจปฏิ บั ติ ง านดั ง กล า วข า งต น บ า งแล ว ยั ง ทํ า หน า ที่ กํ า หนด
นโยบายการปฏิบัติงาน ติดตอประสานงาน วางแผน มอบหมาย ควบคุม ตรวจสอบ ใหคําปรึกษาแนะนํา
ปรับปรุงแกไข ติดตามประเมินผล และแกไขปญหาขอขัดของในการปฏิบัติงานในหนวยงานที่รับผิดชอบ
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คุณสมบัตเิ ฉพาะสําหรับตําแหนง
1. มีคุณสมบัติเฉพาะสําหรับตําแหนงวิศวกรโลหการ 3 หรือวิศวกรโลหการ 4 หรือวิศวกรโลหการ 5
และไดดํารงตําแหนงในระดับ 8 หรือเทียบเทามาแลวไมนอยกวา 1 ป โดยจะตองปฏิบัติราชการเกี่ยวกับงาน
วิศวกรรมโลหการ หรืองานอื่นที่เกี่ยวของมาแลวไมนอยกวา 1 ป หรือ
2. มีคุณสมบัติเฉพาะสําหรับตําแหนงวิศวกรโลหการ 3 หรือวิศวกรโลหการ 4 หรือวิศวกรโลหการ 5
และไดดํารงตําแหนงไมต่ํากวาระดับ 7 หรือเทียบเทามาแลวไมนอยกวา 2 ป โดยจะตองปฏิบตั ิราชการเกี่ยวกับ
งานวิศวกรรมโลหการ หรืองานอื่นที่เกี่ยวของมาแลวไมนอยกวา 1 ป
ความรูความสามารถที่ตอ งการ
นอกจากมีความรูความสามารถเชนเดียวกับวิศวกรโลหการ 8 แลว
1.ในฐานะผูเชี่ยวชาญจะตองมีความเชี่ยวชาญและมีประสบการณสูง โดยมีผลงานที่แสดงความเปน
ผู เ ชี่ ย วชาญเป น ที่ ย อมรั บ และมี ค วามสามารถในการให คํ า ปรึ ก ษาแนะนํ า ด า นงานวิ ศ วกรรมโลหการแก
หนวยงานที่สังกัดและสวนราชการที่เกี่ยวของ
2. ในฐานะหัวหนาหนวยงานจะตองมีความรูและประสบการณเปนพิเศษ และมีความสามารถในการ
ใหคําปรึกษาแนะนําดานงานวิศวกรรมโลหการแกหนวยงานที่สังกัดและสวนราชการที่เกี่ยวของ
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ชื่อตําแหนง

วิศวกรโลหการ 10

หนาที่และความรับผิดชอบ
ปฏิ บั ติ ง านในฐานะผู เ ชี่ ย วชาญพิ เ ศษในงานวิ ศ วกรรมโลหการ โดยงานที่ ป ฏิ บั ติ ต อ งใช ค วามรู
ความสามารถความเชี่ยวชาญและประสบการณสูงมาก และมีผลงานที่แสดงความเปนผูเชี่ยวชาญพิเศษเปนที่
ยอมรับในวงวิชาการหรือวิชาชีพ และ/หรือเปนแหลงอางอิงทางวิชาการดานวิศวกรรมโลหการ โดยตองกํากับ
ดูแลงานที่เปนหนาที่หลักหรืองานที่ตองการความเชี่ยวชาญเฉพาะดานของหนวยงาน ตองพัฒนาทบทวนและ
กําหนดแนวทาง แผนงาน โครงการระยะยาว ตลอดจนพิจารณาความตองการทรัพยากร และจัดสรรทรัพยากร
สําหรับโครงการเพื่อใหการดําเนินงานตามแผนงานโครงการเปนไปตามวัตถุประสงค ติ ดตามประเมินผล
ประสานงาน และปฏิบัติหนาที่อื่นตามที่ไดรับมอบหมาย
ลักษณะงานที่ปฏิบัติ
ปฏิบัติงานที่ตองใชความรู ความสามารถ ความเชี่ยวชาญพิเศษและประสบการณสูงมากทางดาน
วิศวกรรมโลหการ โดยปฏิบัติหนาที่อยางใดอยางหนึ่งหรือหลายอยาง เชน ริเริ่มและวางแผนดําเนินงานวิจัย
ตางๆ ในงานวิศวกรรมโลหการ กํากับ ตรวจสอบ ดูแลโครงการวิจัย ปฏิบัติงานวิจยั ที่กอใหเกิดความรูใหมหรือ
เทคนิควิธีการใหมที่เปนประโยชนตองานวิศวกรรมโลหการเปนอยางมาก ศึกษา วิเคราะห สังเคราะหและ
วิจัยเพื่อวางหลักเกณฑในการวิเคราะห วิจัย ประเมินผล รวมทั้งกําหนดวิธีการและระเบียบปฏิบตั ิทางดาน
วิศวกรรมโลหการ ศึกษา วิเคราะห สังเคราะหและวิจัยเพื่อพัฒนาระบบหรือมาตรฐานในการปฏิบัติงาน
วิศวกรรมโลหการ ศึกษา วิเคราะหวิจัยและวินิจฉัยเพื่อเสนอความเห็นเกี่ยวกับปญหาตางๆ ซึ่งมีลักษณะพิเศษ
เฉพาะดานทีม่ ีความยุงยากซับซอนมากและมีขอบเขตกวางขวางมาก ตลอดจนเสนอแนะแนวทางแกไขปญหา
ติดตามความกาวหนาทางวิชาการในดานวิศวกรรมโลหการและในดานที่เกี่ยวของ และนํามาประยุกตใชให
เหมาะสมกับลักษณะงานของหนวยงาน เปนที่ปรึกษาในโครงการวิจัยที่สําคัญทางดานวิศวกรรมโลหการ
เสนอแนะรูปแบบและเทคนิคเกี่ยวกับงานวิศวกรรมโลหการที่เหมาะสมและสอดคลองกับการพัฒนาประเทศ
ใหการบริการและเผยแพรความรูทางดานวิศวกรรมโลหการในระดับชาติหรือนานาชาติ เปนตน ตอบปญหาและ
ชี้แจงเรื่องตางๆ เกี่ยวกับงานในหนาที่ เขารวมประชุมคณะกรรมการตางๆ ตามที่ไดรับแตงตัง้ เขารวมประชุม
ในการกําหนดนโยบายและแผนงานของหนวยงานที่สงั กัด เปนผูแทนของกลุมมหาวิทยาลัย/สถาบันหรือของ
รัฐบาลในการเขารวมประชุมหรือเจรจาปญหาตางๆ เกีย่ วกับงานวิศวกรรมโลหการทั้งในและตางประเทศ และ
ปฏิบัติหนาทีอ่ ื่นที่เกี่ยวของ
คุณสมบัติเฉพาะสําหรับตําแหนง
1.มีคุณสมบัตเิ ฉพาะสําหรับตําแหนงวิศวกรโลหการ 3 หรือวิศวกรโลหการ 4 หรือวิศวกรโลหการ 5 และ
ไดดํารงตําแหนงในระดับ 9 หรือเทียบเทามาแลวไมนอยกวา 1 ป โดยจะตองปฏิบัติราชการเกี่ยวกับงาน
วิศวกรรมโลหการ หรืองานอื่นที่เกี่ยวของมาแลวไมนอยกวา 1 ป หรือ
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2.มีคุณสมบัตเิ ฉพาะสําหรับตําแหนงวิศวกรโลหการ 3 หรือวิศวกรโลหการ 4 หรือวิศวกรโลหการ 5 และ
ไดดํารงตําแหนงไมต่ํากวาระดับ 8 หรือเทียบเทามาแลวไมนอยกวา 2 ป โดยจะตองปฏิบัติราชการเกี่ยวกับงาน
วิศวกรรมโลหการ หรืองานอื่นที่เกี่ยวของมาแลวไมนอยกวา 1 ป
ความรูความสามารถที่ตองการ
นอกจากมีความรูความสามารถเชนเดียวกับวิศวกรโลหการ 9 แลว จะตองมีความเชี่ยวชาญพิเศษและ
มีประสบการณสูงมากทางดานวิศวกรรมโลหการ โดยมีผลงานที่แสดงความเปนผูเชี่ยวชาญพิเศษเปนที่ยอมรับ
ในวงวิ ช าการหรื อ วิ ช าชี พ และ/หรื อ เป น แหล ง อ า งอิ ง ทางวิ ช าการในระดั บ ชาติ และ/หรื อ ระดั บ นานาชาติ
ตลอดจนมีความสามารถในการประเมินและวิเคราะหสถานการณเพื่อใหคําปรึกษาและขอเสนอแนะในดาน
วิศวกรรมโลหการแกหนวยงานที่สังกัดและสวนราชการที่เกี่ยวของ
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