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ต ำแหน่งประเภท  วิชาการ 
 
ชื่อสำยงำน   วิศวกรรมการเกษตร 
 
ชื่อต ำแหน่งในสำยงำน วิศวกรการเกษตร 
 
ระดับต ำแหน่ง  ปฏิบัติการ 
 
หน้ำที่ควำมรับผิดชอบหลัก 

 ปฏิบัติงานในฐานะผู้ปฏิบัติงานระดับต้น ที่ต้องใช้ความรู้ ความสามารถทางวิชาการในการท างาน 
ปฏิบัติงานด้านวิศวกรรมการเกษตร ภายใต้การก ากับ แนะน า ตรวจสอบ และปฏิบัติงานอ่ืนตามที่ได้รับ
มอบหมาย 
 โดยมีลักษณะงานที่ปฏิบัติในด้านต่าง ๆ ดังนี้ 
 
 1. ด้ำนกำรปฏิบัติกำร 

  (1) ศึกษา วิจัย ออกแบบ ทดสอบ และพัฒนาด้านวิศวกรรมการเกษตร เพ่ือส่งเสริมและ
พัฒนาประสิทธิภาพการท างานของเครื่องมือ เครื่องจักรกลการเกษตร และเทคโนโลยีด้านวิศวกรรม
การเกษตร ทั้งก่อนเก็บเกี่ยวและหลังเก็บเกี่ยว และเพ่ือพัฒนาแปลงเกษตรกรรม แหล่งน้ า และโครงสร้าง
พ้ืนฐานในแปลงเกษตรกรรมให้สามารถใช้งานได้อย่างมีประสิทธิภาพ มีประสิทธิผลและเกิดประโยชน์สูงสุด 
  (2) ศึกษา ส ารวจ รวบรวม ประมวลผลข้อมูลในการใช้งาน เครื่องมือ เครื่องจักรกล
การเกษตร และเทคโนโลยีด้านวิศวกรรมการเกษตร เพ่ือปรับปรุง พัฒนาให้ เหมาะสมกับสภาพ                       
การท าการเกษตรของแต่ละภูมิภาค ตลอดจนสภาพเศรษฐกิจและสังคม 
  (3) ดูแลการซ่อมแซมและบ ารุงรักษาเครื่องจักรกลการเกษตร สิ่งก่อสร้างด้านการเกษตร
และชลประทานขนาดเล็ก เพ่ือให้สามารถใช้งานได้อย่างมีประสิทธิภาพ 
  (4) ติดตาม และประมวลผลการด าเนินงาน ส่ งเสริมเทคโนโลยีวิศวกรรมการเกษตร              
เพ่ือน ามาประกอบการพัฒนาแนวทางการส่งเสริมเทคโนโลยีวิศวกรรมการเกษตรต่อไป 
  (5) ส ารวจ ออกแบบ และ/หรือ จัดท าราคากลางของงานด้านวิศวกรรมการเกษตรต่าง  ๆ 
เพ่ือน าไปใช้ในการสนับสนุนงานวิจัยระบบการจัดการพืช หรือก าหนดรูปแบบมาตรการอนุรักษ์ดินและน้ า
ด้านวิศวกรรม หรือก าหนดโครงการหรอืระบบงานส่งเสริมการเกษตรต่อไป 
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  (6) ส่งเสริม สาธิต และถ่ายทอดเทคโนโลยีทางวิศวกรรมการเกษตรให้แก่เกษตรกร  
และหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เพ่ือเผยแพร่องค์ความรู้ด้านวิศวกรรมการเกษตร 
  (7) ถ่ายทอดความรู้ด้านวิศวกรรมการเกษตรแก่เจ้าหน้าที่ระดับรองลงมา ให้ค าแนะน า 
ในการปฏิบัติงาน วางแผนโครงการ ก าหนดหลักสูตรและฝึกอบรม จัดท าคู่มือส าหรับการฝึกอบรม  
และวิธีใช้อุปกรณ์เครื่องมือที่ถูกต้อง เพ่ือถ่ายทอดความรู้ที่เป็นประโยชน์ในการปฏิบัติงานตามมาตรฐาน
และข้อที่ก าหนด 
  (8) ศึกษา วิเคราะห์ วิจัย ข้อมูลด้านอุตุนิยมวิทยา อุทกวิทยา และ คุณสมบัติของดิน         
ด้านวิศวกรรมการเกษตร เพ่ือใช้ในการออกแบบระบบอนุรักษ์ดินและน้ า  และออกแบบระบบชลประทาน
ระดับไร่นา 
  (9) ศึกษาความสัมพันธ์ของดิน น้ า และพืช เพ่ือด าเนินการปรับปรุงระบบนิเวศวิทยา 
ที่เหมาะสมกับการผลิตของพืชเศรษฐกิจต่าง ๆ 
  (10) ส ารวจ ออกแบบ การจัดรูปที่ดิน ระบบควบคุมน้ า การระบายน้ า และถนนในไร่นา
ให้กับโครงการพัฒนาที่ดินต่าง ๆ เพ่ือให้การด าเนินโครงการเป็นไปตามเป้าหมาย 
 
 2. ด้ำนกำรวำงแผน 

  วางแผนการท างานที่รับผิดชอบ ร่วมด าเนินการวางแผนการท างานของหน่วยงานหรือ
โครงการ เพ่ือให้การด าเนินงานเป็นไปตามเป้าหมายและผลสัมฤทธิ์ที่ก าหนด 
 
 3. ด้ำนกำรประสำนงำน 

  (1) ประสานการท างานร่วมกันทั้งภายในและภายนอกทีมงานหรือหน่วยงาน เพ่ือให้เกิด
ความร่วมมือและผลสัมฤทธิ์ตามที่ก าหนด 
  (2) ชี้แจงและให้รายละเอียดเกี่ยวกับข้อมูล ข้อเท็จจริง แก่บุคคลหรือหน่วยงานที่เก่ียวข้อง 
เพ่ือสร้างความเข้าใจหรือความร่วมมือในการด าเนินงานตามที่ได้รับมอบหมาย 
 
 4. ด้ำนกำรบริกำร 

  (1) ให้ค าแนะน า ตอบปัญหาและชี้แจงเกี่ยวกับงานวิศวกรรมการเกษตรที่ตนรับผิดชอบ  
ในระดับเบื้องต้นแก่หน่วยงานราชการ เอกชนหรือประชาชนทั่วไป เพ่ือให้ผู้ที่สนใจได้ทราบข้อมูลและ
ความรู้ต่าง ๆ ที่เป็นประโยชน์ 
  (2) รวบรวม จัดท าข้อมูล ท าสถิติ ปรับปรุง หรือจัดท าฐานข้อมูลหรือระบบสารสนเทศ
เกี่ยวกับงานวิศวกรรมการเกษตร เพื่อให้สอดคล้องและสนับสนุนภารกิจของหน่วยงาน และเพื่อประกอบ  
การพิจารณาก าหนดนโยบาย แผนงาน หลักเกณฑ์ มาตรฐานต่าง ๆ 
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คุณสมบัติเฉพำะส ำหรับต ำแหน่ง 

 มีคุณวุฒิอย่างใดอย่างหนึ่งดังต่อไปนี้ 
 1. ได้ รับปริญ ญ าตรีหรือคุณ วุฒิ อย่ า ง อ่ืนที่ เที ยบ ได้ ในระดับ เดี ยวกัน  ในสาขาวิช า
วิศวกรรมศาสตร์ ทางวิศวกรรมการเกษตร ทางวิศวกรรมเครื่องกล หรือทางวิศวกรรมแมคคาทรอนิกส์ 
หรือทางใดทางหนึ่งหรือหลายทางดังกล่าว ที่ส่วนราชการเจ้าสังกัดเห็นว่าเหมาะสมกับหน้าที่ความรับผิดชอบ
และลักษณะงานที่ปฏิบัติ หรือสาขาวิชาอ่ืนที่ ก.พ. ก าหนดว่าใช้เป็นคุณสมบัติเฉพาะส าหรับต าแหน่งนี้ได้ 
 2. ได้ รับปริญ ญ าโทหรือคุณ วุฒิ อย่ า ง อ่ืนที่ เที ยบ ได้ ใน ระดับ เดี ยวกัน  ในสาขาวิช า
วิศวกรรมศาสตร์ ทางวิศวกรรมการเกษตร ทางวิศวกรรมเครื่องกล หรือทางวิศวกรรมแมคคาทรอนิกส์ 
หรือทางใดทางหนึ่งหรือหลายทางดังกล่าว ที่ส่วนราชการเจ้าสังกัดเห็นว่าเหมาะสมกับหน้าที่ความรับผิดชอบ
และลักษณะงานที่ปฏิบัติ หรือสาขาวิชาอ่ืนที่ ก.พ. ก าหนดว่าใช้เป็นคุณสมบัติเฉพาะส าหรับต าแหน่งนี้ได้ 
 3. ได้ รับปริญญาเอกหรือคุณ วุฒิ อย่ า งอ่ืนที่ เที ยบ ได้ ในระดับ เดียวกัน  ในสาขาวิชา
วิศวกรรมศาสตร์ ทางวิศวกรรมการเกษตร ทางวิศวกรรมเครื่องกล หรือทางวิศวกรรมแมคคาทรอนิกส์ 
หรือทางใดทางหนึ่งหรือหลายทางดังกล่าว ที่ส่วนราชการเจ้าสังกัดเห็นว่าเหมาะสมกับหน้าที่ความรับผิดชอบ
และลักษณะงานที่ปฏิบัติ หรือสาขาวิชาอ่ืนที่ ก.พ. ก าหนดว่าใช้เป็นคุณสมบัติเฉพาะส าหรับต าแหน่งนี้ได้   
 4. ได้รับปริญญาหรือคุณวุฒิอย่างอื่นที่ ก.พ. ก าหนดว่าใช้เป็นคุณสมบัติเฉพาะส าหรับ
ต าแหน่งนี้ได ้
 
ควำมรู้ควำมสำมำรถ ทักษะ และสมรรถนะท่ีจ ำเป็นส ำหรับต ำแหน่ง 

 1. มีความรู้ความสามารถที่จ าเป็นส าหรับการปฏิบัติงานในต าแหน่ง 
 2. มีทักษะที่จ าเป็นส าหรับการปฏิบัติงานในต าแหน่ง 
 3. มีสมรรถนะที่จ าเป็นส าหรับการปฏิบัติงานในต าแหน่ง 
 
 
 

ก.พ. ก าหนดวันที่ 11 ธันวาคม พ.ศ. 2551 

 


