
มาตรฐานกําหนดตําแหน่ง 
 

สายงาน        วิศวกรรมไฟฟ้า 

 

ลักษณะงานโดยทั่วไป 

สายงานนีค้ลุมถึงตําแหน่งต่าง ๆ  ท่ีปฏิบติังานทางวิศวกรรมไฟฟ้า  ซ่ึงมีลกัษณะงานท่ี 

ปฏิบติัเกี่ยวกบัการออกแบบและคํานวณอปุกรณ์ไฟฟ้า  การควบคุมการกอ่สร้างในสาขาวิศวกรรมไฟฟ้า 

การค้นคว้า วิเคราะห์ วิจยั ทดสอบ หาข้อมูลและสถิติต่าง ๆ  เพ่ือเป็นหลกัเกณฑ์ประกอบการตรวจสอบ 

วินิจฉยังานวิศวกรรมไฟฟ้า การวางโครงการสร้างหรือประกอบสิ่งต่าง ๆ  ในสาขาวิศวกรรมไฟฟ้าการให้ 

คําปรึกษาแนะนําหรือตรวจสอบท่ีเกี่ยวกบังานในสาขาวิศวกรรมไฟฟ้า  การอาํนวยการติดตัง้อุปกรณ์ไฟฟ้า  

การอํานวยการซ่อมอปุกรณ์ไฟฟ้า  การอาํนวยการใช้อุปกรณ์ไฟฟ้า  การให้คําปรึกษาแนะนําหรือการ 

ตรวจสอบท่ีเกี่ยวกบังานในสาขาวิศวกรรมไฟฟ้า  ซ่ึงงานดงักล่าวข้างต้นนี ้ ต้องมีลกัษณะขนาด  หรืออยู่ใน

ประเภทตามท่ีกําหนดไว้สําหรับผู้ประกอบวิชาชีพวิศวกรรมควบคุมตามกฎหมายว่าด้วยวิชาชีพวิศวกรรม

และปฏิบติัหน้าท่ีอื่นท่ีเกี่ยวข้อง  ซ่ึงตําแหน่งต่าง  ๆ  เหล่านีมี้ลกัษณะท่ีจําเป็นต้องใช้ผู้ มีความรู้  

ความชํานาญในวิชาการวิศวกรรมไฟฟ้า  หรือผู้ประกอบวิชาชีพวิศวกรรมควบคุมสาขาวิศวกรรมไฟฟ้า 

 

ช่ือและระดับของตําแหน่ง 

  ตําแหน่งในสายงานนีมี้ช่ือและระดบัของตําแหน่งดงันี ้ คือ 

  วิศวกรไฟฟ้า 3  ระดบั 3  ตําแหน่งประเภททัว่ไป 

  วิศวกรไฟฟ้า 4  ระดบั 4  ตําแหน่งประเภททัว่ไป 

  วิศวกรไฟฟ้า 5  ระดบั 5  ตําแหน่งประเภททัว่ไป 

  วิศวกรไฟฟ้า 6  ระดบั 6  ตําแหน่งประเภททัว่ไป 

  วิศวกรไฟฟ้า 7  ระดบั 7  ตําแหน่งประเภทวิชาชีพเฉพาะ 

   วิศวกรไฟฟ้า 8  ระดบั 8  ตําแหน่งประเภทวิชาชีพเฉพาะ 

  วิศวกรไฟฟ้า 9  ระดบั 9  ตําแหน่งประเภทวิชาชีพเฉพาะ 
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ช่ือตําแหน่ง    วิศวกรไฟฟ้า  3 

ตําแหน่งประเภท       ทั่วไป 

หน้าที่และความรับผิดชอบ 

  ปฏิบติังานขัน้ต้นเกี่ยวกบังานวิศวกรรมไฟฟ้า  และปฏิบติัหน้าท่ีอื่นตามท่ีได้รบัมอบหมาย 

ลักษณะงานที่ปฏิบัติ 

  เป็นเจ้าหน้าท่ีชัน้ต้น  ทําหน้าท่ี  คํานวณ  ออกแบบ  กําหนดรายละเอียด  และประมาณ

ราคาในการสร้างซ่อมและติดตัง้เกี่ยวกบัไฟฟ้า  แก้ไขปรับปรุงตรวจซ่อม  เคร่ืองจกัร  เคร่ืองมือ  เคร่ืองใช้ 

เกี่ยวกบัวิศวกรรมไฟฟ้า  ช่วยวิศวกรระดบัสูงในการปฏิบติังานเกี่ยวกบัวิศวกรรมไฟฟ้าและปฏิบติัหน้าท่ี 

อื่นท่ีเกี่ยวข้อง 

คุณสมบัติเฉพาะสําหรับตําแหน่ง 

ได้รับปริญญาตรีหรือเทียบได้ไม่ต่ํากว่านีท้างวิศวกรรมไฟฟ้า หรือทางอื่นท่ี ก.จ.  

กําหนดว่าใช้เป็นคุณสมบติัเฉพาะสําหรบัตําแหน่งนีไ้ด้ และได้รับใบอนุญาตเป็นผู้ประกอบวิชาชีพ

วิศวกรรมควบคุม ( ก.ว.)  หรือ 

ความรู้ความสามารถที่ต้องการ 

1. มีความรู้ในวิชาการวิศวกรรมไฟฟ้าอยา่งเหมาะสมแก่การปฏิบติังานในหน้าท่ี 

2. มีความรู้ความเข้าใจในกฎหมายว่าด้วยระเบียบข้าราชการพลเรือน กฎหมายว่าด้วย 

ระเบียบบริหารราชการแผ่นดิน และกฎหมาย กฎ ระเบียบ และข้อบงัคบัอืน่ท่ีใช้ในการปฏิบติังานในหน้าท่ี 

3. มีความรู้ทัว่ไปเกี่ยวกบัเหตุการณ์ปัจจุบนัในด้านการเมือง  เศรษฐกิจและสงัคมโดย 

เฉพาะอย่างยิ่งของประเทศไทย 

4. มีความรู้ความสามารถในการใช้ภาษาอย่างเหมาะสมแก่การปฏิบติังานในหน้าท่ี 

5. มีความสามารถในการศึกษาหาข้อมูล  วิเคราะห์ปัญหาและสรุปเหตุผล 
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ช่ือตําแหน่ง    วิศวกรไฟฟ้า  4 

ตําแหน่งประเภท       ทั่วไป 

หน้าที่และความรับผิดชอบ 

  ปฏิบติังานวิศวกรรมไฟฟ้า  ซ่ึงต้องใช้ความรู้และความชํานาญงานค่อนข้างสงูและปฏิบติั

หน้าท่ีอื่นตามท่ีได้รับมอบหมาย 

ลักษณะงานที่ปฏิบัติ 

  ปฏิบติังานเกี่ยวกบัวิศวกรรมไฟฟ้า ซ่ึงต้องใช้ความรู้และความชํานาญงานค่อนข้างสูง 

โดยปฏิบติัหน้าท่ีอย่างใดอย่างหน่ึงหรือหลายอย่าง  เช่น  ปรับปรุงแก้ไขเคร่ืองจกัร  เคร่ืองมือ  เคร่ืองใช้ 

เกี่ยวกบัวิศวกรรมไฟฟ้า  คํานวณ  ออกแบบ  ตรวจแก้ไขแบบ  กําหนดรายละเอยีดประมาณราคาเกี่ยวกบั

การสร้างซ่อม  ติดตัง้  เกี่ยวกบัไฟฟ้า  เป็นต้น  ศึกษาวิเคราะห์เสนอความเห็นเกี่ยวกบัวิศวกรรมไฟฟ้า 

ให้คําปรึกษาแนะนําในการปฏิบติังานแก่เจ้าหน้าท่ีระดบัรองลงมา  ตอบปัญหาและชีแ้จงเร่ืองต่าง  ๆ   

เกี่ยวกบังานในหน้าท่ี  และปฏิบติัหน้าท่ีอื่นท่ีเกี่ยวข้อง 

คุณสมบัติเฉพาะสําหรับตําแหน่ง 

1. มีคุณสมบติัเฉพาะสําหรับตําแหน่งวิศวกรไฟฟ้า 3 และได้ดํารงตําแหน่งในระดบั 3 

หรือท่ี ก.จ.เทียบเท่ามาแล้วไม่น้อยกว่า  2 ปี โดยจะต้องปฏิบติัราชการเกี่ยวกบังานวิศวกรรมไฟฟ้าหรืองาน

อื่นท่ีเกี่ยวข้องมาแล้วไม่น้อยกว่า 1 ปี กําหนดเวลา 2 ปี ให้ลดเป็น 1 ปี  สําหรับผู้มีคุณสมบติัเฉพาะสําหรับ

ตําแหน่งตามข้อ 2 หรือ 

 2. ได้รับปริญญาโทหรือเทียบได้ไม่ต่ํากว่านีท้างวิศวกรรมไฟฟ้า หรือทางอื่นท่ี ก.จ.  

กําหนดว่าใช้เป็นคุณสมบติัเฉพาะสําหรับตําแหน่งนีไ้ด้ และได้รับใบอนุญาตเป็นผู้ประกอบวิชาชีพ

วิศวกรรมควบคุม ( ก.ว.)  หรือ 
 

ความรู้ความสามารถที่ต้องการ 

  นอกจากจะมีความรู้ความสามารถเช่นเดียวกบัวิศวกรไฟฟ้า  3  แล้วจะต้อง 

1. มีความรู้ความเข้าใจในนโยบายและแผนงานด้านต่าง  ๆ  ของส่วนราชการท่ีสงักดั 

2. มีความสามารถในการจดัทําแผนงาน  ควบคุม  ตรวจสอบ ให้คําปรึกษาแนะนําและ 

เสนอแนะวิธีการแก้ไขปรับปรุงการปฏิบติังานท่ีอยู่ในความรบัผิดชอบ 

3. มีความสามารถในการปกครองบงัคบับญัชา 

4. มีความสามารถในการติดต่อประสานงาน 
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ช่ือตําแหน่ง    วิศวกรไฟฟ้า   5 

ตําแหน่งประเภท       ทั่วไป 

หน้าที่และความรับผิดชอบ 

  ปฏิบติังานในฐานะหวัหน้าหน่วยงานระดบัแผนก  ซ่ึงมีหน้าท่ีความรับผิดชอบและ 

คุณภาพของงานสูงมาก หรือในฐานะผู้ ช่วยหวัหน้าหน่วยงาน  ซ่ึงเป็นตําแหน่งท่ีมีหน้าท่ีความรับผิดชอบ 

และคุณภาพของงานเทียบได้ระดบัเดียวกนั  รับผิดชอบงานวิศวกรรมไฟฟ้า  โดยควบคุมตรวจสอบการ 

ปฏิบติังานของเจ้าหน้าท่ีหรือปกครองผู้อยูใ่ต้บงัคบับญัชาจํานวนพอสมควร  หรือปฏิบติังานวิศวกรรม 

ไฟฟ้าท่ียากมาก  ซ่ึงต้องใช้ความรู้และความชํานาญงานสูงมาก  และปฏิบติัหน้าท่ีอื่นตามท่ีได้รบั 

มอบหมาย 

ลักษณะงานที่ปฏิบัติ 

  ปฏิบติังานเกี่ยวกบัวิศวกรรมไฟฟ้าท่ียากมาก  โดยปฏิบติัหน้าท่ีอย่างใดอยา่งหน่ึงหรือ 

หลายอย่าง เช่น ปรับปรุง แก้ไข เคร่ืองจกัร เคร่ืองมือ เคร่ืองใช้เกี่ยวกบัวิศวกรรมไฟฟ้า  ศึกษาวิเคราะห์  

คํานวณ ออกแบบตรวจแก้ไขแบบ กําหนดรายละเอียดและประมาณราคาในการสร้างซ่อม ติดตัง้ เกี่ยวกบั

ไฟฟ้า เป็นต้น ติดต่อประสานงานกบัหน่วยงานต่าง ๆ  ท่ีเกี่ยวข้อง ฝึกอบรม และให้คําปรึกษาแนะนําในการ

ปฏิบติังานแก่เจ้าหน้าท่ีระดบัรองลงมา  ตอบปัญหาและชีแ้จงเร่ืองต่าง ๆ  เกี่ยวกบังานในหน้าท่ี  และปฏิบติั

หน้าท่ีอื่นท่ีเกี่ยวข้อง 

  ในฐานะหวัหน้าหน่วยงาน  นอกจากอาจปฏิบติังานดงักล่าวข้างต้นบ้างแล้ว  ยงัทําหน้าท่ี 

ติดต่อประสานงาน  วางแผน  มอบหมายงาน  ควบคุม  ตรวจสอบ  ให้คําปรึกษาแนะนํา  ปรับปรุงแก้ไข 

ติดตามประเมินผล  และแก้ปัญหาขดัข้องในการปฏิบติังานในหน่วยงานท่ีรับผิดชอบด้วย 

  ในฐานะผู้ ช่วยหวัหน้าหน่วยงาน  ทําหน้าท่ีช่วยหวัหน้าหน่วยงานปฏิบติังานตามท่ีได้ 

รับมอบหมาย 

คุณสมบัติเฉพาะสําหรับตําแหน่ง 

1. มีคุณสมบติัเฉพาะสําหรับตําแหน่งวิศวกรไฟฟ้า 3 และได้ดํารงตําแหน่งในระดบั  4   

ข้อ 2 หรือท่ี  ก.จ.เทียบเท่ามาแล้วไม่น้อยกว่า  2  ปี  โดยจะต้องปฏิบติัราชการเกี่ยวกบังานวิศวกรรมไฟฟ้า   

หรืองานอื่นท่ีเกี่ยวข้องมาแล้วไม่น้อยกว่า  1  ปี  หรือ 

2. มีคุณสมบติัเฉพาะสําหรับตําแหน่งวิศวกรไฟฟ้า  3  และได้ดํารงตําแหน่งไม่ต่ํากว่า 

ระดบั 3 หรือท่ี  ก.จ.เทียบเท่ามาแล้วไม่น้อยกว่า 4 ปี โดยจะต้องปฏิบติัราชการเกี่ยวกบังานวิศวกรรมไฟฟ้า 

หรืองานอื่นท่ีเกี่ยวข้องมาแล้วไม่น้อยกว่า 1 ปี กําหนดเวลา 4 ปี  ให้ลดเป็น 3 ปีสําหรับผู้ ท่ีมีคุณสมบติั 

เฉพาะสําหรับตําแหน่งวิศวกรไฟฟ้า 4 ข้อ 2 

/ความรู้…… 
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- 2 - 

 

 

ความรู้ความสามารถที่ต้องการ 

  นอกจากจะมีความรู้ความสามารถเช่นเดียวกบัวิศวกรไฟฟ้า 4  แล้ว  จะต้อง 

1. มีความรู้ความเข้าใจในหลกัการบริหารงานบุคคล 

2. มีความรู้ทัว่ไปเกี่ยวกบัแผนพฒันาเศรษฐกิจและสงัคมของประเทศ 
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ช่ือตําแหน่ง    วิศวกรไฟฟ้า  6 

ตําแหน่งประเภท       ทั่วไป 

หน้าที่และความรับผิดชอบ 

  ปฏิบติังานในฐานะหวัหน้าหน่วยงานระดบักอง  ซ่ึงมีหน้าท่ีความรับผิดชอบและคุณภาพ 

ของงานสูง  หรือในฐานะผู้ ช่วยหวัหน้าหน่วยงาน  ซ่ึงเป็นตําแหน่งท่ีมีหน้าท่ีความรับผิดชอบและคุณภาพ 

ของงานเทียบได้ระดบัเดียวกนั  รับผิดชอบงานวิศวกรรมไฟฟ้า  โดยควบคุมหน่วยงานหลายหน่วย  และ 

ปกครองผู้อยู่ใต้บงัคบับญัชาจํานวนมากพอสมควร หรือปฏิบติังานวิศวกรรมไฟฟ้า ในลกัษณะ

ผู้ ชํานาญการ หรือผู้มีความรู้ความสามารถและความชํานาญงานเทียบได้ระดบัเดียวกนั  และปฏิบติัหน้าท่ี

อื่นตามท่ีได้รับมอบหมาย 

ลักษณะงานที่ปฏิบัติ 

  ปฏิบติังานวิศวกรรมไฟฟ้าในลกัษณะผู้ ชํานาญการ โดยปฏิบติัหน้าท่ีอย่างใดอย่างหน่ึง 

หรือหลายอย่าง เช่น ปรับปรุง แก้ไข เคร่ืองจกัร เคร่ืองมือ เคร่ืองใช้เกี่ยวกบัวิศวกรรมไฟฟ้า ศึกษาวิเคราะห์  

คํานวณ ออกแบบ ตรวจแก้ไขแบบ ตรวจรายละเอียดและประมาณราคาเกี่ยวกบัการสร้างซ่อมติดตัง้ 

เกี่ยวกบัไฟฟ้า เป็นต้น ฝึกอบรมและให้คําปรึกษาแนะนําในการปฏิบติังานแก่เจ้าหน้าท่ีระดบัรองลงมา  

ตอบปัญหาและชีแ้จงเร่ืองต่าง ๆ  เกี่ยวกบังานในหน้าท่ี เข้าร่วมประชุมคณะกรรมการต่าง ๆ  ตามท่ีได้รับ

แต่งตัง้ เข้าร่วมประชุมในการกาํหนดนโยบายและแผนงานของสว่นราชการท่ีสงักดั  และ ปฏิบติัหน้าท่ีอื่น 

ท่ีเกี่ยวข้อง 

  ในฐานะหวัหน้าหน่วยงาน นอกจากอาจปฏิบติังานดงักล่าวข้างต้นบ้างแล้วยงัทําหน้าท่ี 

กําหนดนโยบายการปฏิบติังาน พิจารณาวางอตัรากําลงัเจ้าหน้าท่ีและงบประมาณของหน่วยงานท่ี 

รับผิดชอบ ติดต่อประสานงาน วางแผน มอบหมายงาน วินิจฉยั ส ัง่การ ควบคุม ตรวจสอบให้คําปรึกษา

แนะนํา  ปรับปรุงแก้ไข  ติดตามประเมินผล  และแก้ปัญหาขดัข้องในการปฏิบติังานในหน่วยงานท่ีรับ 

ผิดชอบด้วย 

  ในฐานะผู้ ช่วยหวัหน้าหน่วยงาน  ทําหน้าท่ีช่วยหวัหน้าหน่วยงานปฏิบติังานตามท่ี 

ได้รับมอบหมาย 

คุณสมบัติเฉพาะตําแหน่ง 

1. มีคุณสมบติัเฉพาะสําหรับตําแหน่งวิศวกรไฟฟ้า 3 หรือวิศวกรไฟฟ้า 4 ข้อ 2 และ 

ได้ดํารงตําแหน่งในระดบั 5 หรือท่ี  ก.จ.เทียบเท่ามาแล้วไม่น้อยกว่า  2  ปี  โดยจะต้องปฏิบติัราชการ

เกี่ยวกบังานวิศวกรรมไฟฟ้าหรืองานอื่นท่ีเกี่ยวข้องมาแล้วไม่น้อยกว่า  1  ปี  หรือ 
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2. มีคุณสมบติัเฉพาะสําหรับตําแหน่งวิศวกรไฟฟ้า 3 หรือวิศวกรไฟฟ้า 4 ข้อ 2 และ 

ได้ดํารงตําแหน่งไม่ต่ํากว่าระดบั 4 หรือท่ี ก.จ.เทียบเท่ามาแล้วไม่น้อยกว่า 4 ปี โดยจะต้องปฏิบติัราชการ

เกี่ยวกบังานวิศวกรรมไฟฟ้า หรืองานอื่นท่ีเกี่ยวข้องมาแล้วไม่น้อยกว่า 1 ปี 

ความรู้ความสามารถที่ต้องการ 

  นอกจากจะมีความรู้ความสามารถเช่นเดียวกบัวิศวกรไฟฟ้า  5  แล้ว  จะต้อง 

1. มีความสามารถในการบริหารงาน  และจดัระบบงาน 

2. มีความสามารถในการริเร่ิม  ปรับปรุงนโยบายและแผนงาน 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ก.จ.กําหนดเมื่อวันที่  21  มิถนุายน  2545 

และแก้ไขเพิม่เติมตามมติ ก.จ. ครัง้ที่  6/2548  เมื่อวันที่  23  มิถนุายน  2548 



ช่ือตําแหน่ง    วิศวกรไฟฟ้า  7 

ตําแหน่งประเภท       วิชาชีพเฉพาะ 

หน้าที่และความรับผิดชอบ 

  บริหารงานในฐานะหวัหน้าหน่วยงานระดบักอง  ซ่ึงมีหน้าท่ีความรบัผิดชอบและคุณภาพ 

ของงานสูงมากรับผิดชอบงานวิศวกรรมไฟฟ้า  โดยควบคุมหน่วยงานหลายหน่วยและปกครองผู้อยูใ่ต้

บงัคบับญัชาจํานวนมาก  หรือปฏิบติังานวิศวกรรมไฟฟ้า  ในลกัษณะผู้ ชํานาญการพิเศษ หรือผู้มีความรู้

ความสามารถและความชํานาญงานเทียบได้ระดบัเดียวกนั  และปฏิบติัหน้าท่ีอื่นตามท่ีได้รับมอบหมาย 

ลักษณะงานที่ปฏิบัติ 

  ปฏิบติังานเกี่ยวกบัวิศวกรรมไฟฟ้า ในลกัษณะผู้ ชํานาญการพิเศษ เช่น ปรับปรุงแก้ไข 

เกี่ยวกบัเคร่ืองจกัร เคร่ืองมือ เคร่ืองใช้เกี่ยวกบัวิศวกรรมไฟฟ้า การคํานวณ ออกแบบ ตรวจแก้ไขแบบ 

การประมาณราคาเกี่ยวกบัการสร้างซ่อม ติดตัง้เกี่ยวกบัไฟฟ้า เป็นต้น ศึกษาวิเคราะห์วิจยัปัญหาต่าง ๆ  

เกี่ยวกบัวิศวกรรมไฟฟ้า เสนอแนะในการกําหนดนโยบาย หลกัเกณฑ์เกี่ยวกบังานวิศวกรรมไฟฟ้าฝึกอบรม

และให้คําปรึกษาแนะนําในการปฏิบติังานแก่เจ้าหน้าท่ีระดบัรองลงมา  ตอบปัญหาและชีแ้จงเร่ืองต่าง ๆ   

ตามท่ีได้รับแต่งตัง้  เข้าร่วมประชุมในการกําหนดนโยบายและแผนงานของส่วนราชการท่ีสงักดั และปฏิบติั

หน้าท่ีอื่นท่ีเกี่ยวข้อง 

  ในฐานะหวัหน้าหน่วยงาน  นอกจากอาจปฏิบติังานดงักล่าวข้างต้นบ้างแล้วยงัทํา 

หน้าท่ีกําหนดนโยบายการปฏิบติังาน  พิจารณาวางอตัรากาํลงัเจ้าหน้าท่ีและงบประมาณของหน่วยงาน  

ท่ีรับผิดชอบ  ติดต่อประสานงาน  วางแผน  มอบหมายงาน  วินิจฉยั  ส ัง่การ  ควบคุม  ตรวจสอบ   

ให้คําปรึกษาแนะนํา  ปรับปรุงแก้ไข  ติดตามประเมินผล  และแก้ปัญหาขดัข้องในการปฏิบติังานใน 

หน่วยงานท่ีรับผิดชอบด้วย 

คุณสมบัติเฉพาะสําหรับตําแหน่ง 

1. มีคุณสมบติัเฉพาะสําหรับตําแหน่งวิศวกรไฟฟ้า 3 หรือวิศวกรไฟฟ้า 4 ข้อ 2 และ 

ได้ดํารงตําแหน่งในระดบั  6  หรือท่ี  ก.จ.เทียบเท่ามาแล้วไม่น้อยกว่า  2  ปี  โดยจะต้องปฏิบติัราชการ

เกี่ยวกบังานวิศวกรรมไฟฟ้า  หรืองานอื่นท่ีเกี่ยวข้องมาแล้วไม่น้อยกว่า  1  ปี  หรือ 

2. มีคุณสมบติัเฉพาะสําหรับตําแหน่งวิศวกรไฟฟ้า 3 หรือวิศวกรไฟฟ้า 4 ข้อ 2 และ 

ได้ดํารงตําแหน่งไม่ต่ํากว่าระดบั 5 หรือท่ี ก.จ.เทียบเท่ามาแล้วไม่น้อยกว่า 4 ปี  โดยจะต้องปฏิบติัราชการ

เกี่ยวกบังานวิศวกรรมไฟฟ้าหรืองานอื่นท่ีเกี่ยวข้องมาแล้วไม่น้อยกว่า 1 ปี 

 

 

/ความรู้…. 
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ความรู้ความสามารถที่ต้องการ 

  นอกจากจะมีความรู้ความสามารถเช่นเดียวกบัวิศวกรไฟฟ้า 6  แล้ว  จะต้องมีความรู้ 

และความเข้าใจในนโยบายการบริหารงานของรฐับาล  และปัญหาด้านการเมือง  เศรษฐกิจ  และ 

สงัคมของประเทศ 
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ช่ือตําแหน่ง    วิศวกรไฟฟ้า 8 

ตําแหน่งประเภท   วิชาชีพเฉพาะ 

หน้าที่และความรับผิดชอบ 

  บริหารงานในฐานะหวัหน้าหน่วยงานระดบักอง  ซ่ึงมีหน้าท่ีความรบัผดิชอบและคุณภาพ             

ของงานสูงมากเป็นพิเศษ  รับผิดชอบงานวิศวกรรมไฟฟ้า  โดยควบคุมหน่วยงานหลายหน่วยและปกครอง                

ผู้อยู่ใต้บงัคบับญัชาจํานวนมากเป็นพิเศษหรือปฏิบติังานวิศวกรรมไฟฟ้าในลกัษณะผู้เช่ียวชาญหรือ 

ผู้ มีความรู้ความสามารถและความชํานาญงานเทียบได้ระดบัเดียวกนั  และปฏิบติัหน้าท่ีอื่นตามท่ีได้รับ 

มอบหมาย 

ลักษณะงานที่ปฏิบัติ 

  ปฏิบติังานท่ีต้องใช้ความเช่ียวชาญเกี่ยวกบังานวิศวกรรมไฟฟ้า  โดยปฏิบติัหน้าท่ีอย่างใด           

อย่างหน่ึงหรือหลายอย่าง  เช่น ปรับปรุงแก้ไขเกี่ยวกบัเคร่ืองจกัร  เคร่ืองมือ  เคร่ืองใช้เกี่ยวกบัวิศวกรรม 

ไฟฟ้า  การคํานวณ  ออกแบบ  ตรวจแก้ไขแบบการประมาณราคาเกี่ยวกบัการสร้างซ่อม  ติดตัง้  เกี่ยวกบั

ไฟฟ้า  เป็นต้น  ศึกษาวิเคราะห์วิจยัปัญหาต่าง ๆ   เกี่ยวกบัวิศวกรรมไฟฟ้า  เสนอแนะในการกําหนด

นโยบาย  หลกัเกณฑ์เกีย่วกบังานวิศวกรรมไฟฟ้า  ฝึกอบรมและให้คําปรึกษาแนะนําในการปฏิบติังานแก่

เจ้าหน้าท่ีระดบัรองลงมา  ตอบปัญหาและชีแ้จงเร่ืองต่าง ๆ   เกี่ยวกบังานในหน้าท่ี  เข้าร่วมประชุม

คณะกรรมการต่าง ๆ   ตามท่ีได้รับแต่งตัง้  เข้าร่วมประชุมในการกําหนดนโยบายและแผนงานของส่วน

ราชการท่ีสงักดั  และปฏิบติัหน้าท่ีอื่นท่ีเกี่ยวข้อง 

  ในฐานะหวัหน้าหน่วยงาน  นอกจากอาจปฏิบติังานดงักล่าวข้างต้นบ้างแล้ว  ยงัทําหน้าท่ี         

กําหนดนโยบายการปฏิบติังาน  พิจารณาวางอตัรกําลงัเจ้าหน้าท่ีและงบประมาณของหน่วยงานท่ี

รับผิดชอบติดต่อประสานงาน  วางแผน  มอบหมายงาน  วินิจฉยั  ส ัง่การ  ควบคุม  ตรวจสอบ  ให้

คําแนะนําปรับปรุง  แก้ไข  ติดตามประเมินผล  และแก้ปัญหาขดัข้องในการปฏิบติังานในหน่วยงานท่ี

รับผิดชอบด้วย 

คุณสมบัติเฉพาะสําหรับตําแหน่ง 

1. มีคุณสมบติัเฉพาะสําหรับตําแหน่งวิศวกรไฟฟ้า  3  หรือวิศวกรไฟฟ้า 4 ข้อ 2 และ 

ได้ดํารงตําแหน่งในระดบั 7 หรือท่ี ก.จ. เทียบเท่ามาแล้วไม่น้อยกว่า 2 ปี  โดยจะต้องปฏิบติัราชการ

เกี่ยวกบังานวิศวกรรมไฟฟ้าหรืองานอื่นท่ีเกี่ยวข้องมาแล้วไม่น้อยกว่า  1  ปี  หรือ 

  2.  มีคุณสมบติัเฉพาะสําหรบัตําแหน่งวิศวกรไฟฟ้า 3  หรือวิศวกรไฟฟ้า 4 ข้อ 2 และ 

ได้ดํารงตําแหน่งไม่ต่ํากว่าระดบั 6  หรือท่ี ก.จ.เทียบเท่ามาแล้วไม่น้อยกว่า  4  ปี  โดยจะต้องปฏิบติั

ราชการเกี่ยวกบังานวิศวกรรมไฟฟ้า  หรืองานอื่นท่ีเกี่ยวข้องมาแล้วไม่น้อยกว่า  1  ปี 

/ ความรู้…. 
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ความรู้ความสามารถที่ต้องการ 

  มีความรู้ความสามารถเช่นเดียวกบัวิศวกรไฟฟ้า  7  และมีความเช่ียวชาญงานในหน้าท่ี 
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ช่ือตําแหน่ง    วิศวกรไฟฟ้า 9 

ตําแหน่งประเภท   วิชาชีพเฉพาะ 

หน้าที่และความรับผิดชอบ 

  บริหารงานในฐานะหวัหน้าหน่วยงานระดบักอง  ซ่ึงมีหน้าท่ีความรบัผิดชอบและคุณภาพ             

ของงานสูงมากเป็นพิเศษ  รับผิดชอบงานวิศวกรรมไฟฟ้า  โดยควบคุมหน่วยงานหลายหน่วยและปกครอง                

ผู้อยู่ใต้บงัคบับญัชาจํานวนมากเป็นพิเศษหรือปฏิบติังานวิศวกรรมไฟฟ้าในลกัษณะผู้เช่ียวชาญหรือ 

ผู้ มีความรู้ความสามารถและความชํานาญงานเทียบได้ระดบัเดียวกนั  และปฏิบติัหน้าท่ีอื่นตามท่ีได้รับ 

มอบหมาย 

ลักษณะงานที่ปฏิบัติ 

  ปฏิบติังานท่ีต้องใช้ความเช่ียวชาญเกี่ยวกบังานวิศวกรรมไฟฟ้า  โดยปฏิบติัหน้าท่ีอย่างใด           

อย่างหน่ึงหรือหลายอย่าง  เช่น  ปรับปรุงแก้ไขเกี่ยวกบัเคร่ืองจกัร  เคร่ืองมือ เคร่ืองใช้เกี่ยวกบัวิศวกรรม 

ไฟฟ้า  การคํานวณ  ออกแบบ  ตรวจแก้ไขแบบการประมาณราคาเกี่ยวกบัการสร้างซ่อม  ติดตัง้  เกี่ยวกบั

ไฟฟ้า  เป็นต้นศึกษาวิเคราะห์วิจยัปัญหาต่าง ๆ   เกี่ยวกบัวิศวกรรมไฟฟ้า  เสนอแนะในการกําหนดนโยบาย   

หลกัเกณฑ์เกี่ยวกบังานวิศวกรรมไฟฟ้า  ฝึกอบรมและให้คําปรึกษาแนะนําในการปฏิบติังานแก่เจ้าหน้าท่ี

ระดบัรองลงมา  ตอบปัญหาและชีแ้จงเร่ืองต่าง ๆ   เกี่ยวกบังานในหน้าท่ี  เข้าร่วมประชุมคณะกรรมการ 

ต่าง ๆ   ตามท่ีได้รับแต่งตัง้  เข้าร่วมประชุมในการกาํหนดนโยบายและแผนงานของสว่นราชการท่ีสงักดั  

และปฏิบติัหน้าท่ีอื่นท่ีเกี่ยวข้อง 

  ในฐานะหวัหน้าหน่วยงาน  นอกจากอาจปฏิบติังานดงักล่าวข้างต้นบ้างแล้ว  ยงัทําหน้าท่ี         

กําหนดนโยบายการปฏิบติังาน  พิจารณาวางอตัรกําลงัเจ้าหน้าท่ีและงบประมาณของหน่วยงานท่ี

รับผิดชอบติดต่อประสานงาน  วางแผน  มอบหมายงาน  วินิจฉยั  ส ัง่การ  ควบคุม  ตรวจสอบ  ให้

คําแนะนําปรับปรุง  แก้ไข  ติดตามประเมินผล  และแก้ปัญหาขดัข้องในการปฏิบติังานในหน่วยงานท่ี

รับผิดชอบด้วย 

  ในฐานะผู้ เช่ียวชาญเฉพาะด้าน ซ่ึงจําเป็นต้องปฏิบติังานโดยผู้มีความรู้ความสามารถ  

ความเช่ียวชาญและประสบการณ์สูง และมีคามเช่ียวชาญและผลงานเป็นท่ียอมรับในวงการด้านไฟฟ้า 

 

 

 

 

 

/ คุณสมบติั…. 
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คุณสมบัติเฉพาะสําหรับตําแหน่ง 

1. มีคุณสมบติัเฉพาะสําหรับตําแหน่งวิศวกรไฟฟ้า 3 หรือวิศวกรไฟฟ้า 4 ข้อ 2 และ 

ได้ดํารงตําแหน่งในระดบั 8 หรือท่ี ก.จ. เทียบเท่ามาแล้วไม่น้อยกว่า 2 ปี  โดยจะต้องปฏิบติัราชการ

เกี่ยวกบังานวิศวกรรมไฟฟ้าหรืองานอื่นท่ีเกี่ยวข้องมาแล้วไม่น้อยกว่า  1  ปี  หรือ 

2. มีคุณสมบติัเฉพาะสําหรับตําแหน่งวิศวกรไฟฟ้า 3 หรือวิศวกรไฟฟ้า 4 ข้อ 2 และ 

ได้ดํารงตําแหน่งไม่ต่ํากว่าระดบั 7  หรือท่ี ก.จ.เทียบเท่ามาแล้วไม่น้อยกว่า  4  ปี  โดยจะต้องปฏิบติั

ราชการเกี่ยวกบังานวิศวกรรมไฟฟ้า  หรืองานอื่นท่ีเกี่ยวข้องมาแล้วไม่น้อยกว่า  1  ปี 

ความรู้ความสามารถที่ต้องการ 

  มีความรู้ความสามารถเช่นเดียวกบัวิศวกรไฟฟ้า  8  และมีความเช่ียวชาญงานในหน้าท่ี 
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