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มาตรฐานกําหนดตําแหนง 

 

สายงาน                                                         วิศวกรรมโยธา 

 

ลักษณะงานโดยทั่วไป  

         สายงานนี้คลุมถึงตําแหนงตาง ๆ ที่ปฏิบตัิงานวศิวกรรมโยธา ซึ่งมีลักษณะงานที่ปฏิบัตเิกี่ยวกับการ
ออกแบบและคํานวณดานวศิวกรรมโยธา คนควา วิเคราะห วิจัย พัฒนา ทดสอบ หาขอมูลและสถิตติาง ๆ  
เพ่ือเปนหลักเกณฑประกอบการตรวจสอบ วินิจฉัยงานดานวิศวกรรมโยธา วางโครงการควบคุมการกอสราง 
ในสาขาวศิวกรรมโยธา สํารวจ ซอมแซม บํารุงรักษาในดานวิศวกรรมโยธา ใหคําปรกึษาแนะนาํ ใหบริการ
วิชาการ สอนหรือฝกอบรม ตลอดจนถายทอดเทคโนโลยีในสาขาวิศวกรรมโยธา และปฏบิัติหนาที่อ่ืนที่เกี่ยวของ  
 
ชื่อและระดบัของตําแหนง 

 
         ตําแหนงในสายงานนี้มีชื่อและระดับของตําแหนงดังนี้ คือ  
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ชื่อตําแหนง วิศวกรโยธา 3  
 

หนาที่และความรับผิดชอบ  
         ปฏิบัติงานวิศวกรรมโยธาที่ยากพอสมควร โดยมีคูมือหรือแนวปฏิบตัิหรือคาํสั่งอยางกวางๆ และ 
อยูภายใตการกํากับตรวจสอบเฉพาะกรณีที่จําเปน และปฏบิัติหนาที่อ่ืนตามที่ไดรับมอบหมาย  
 
ลักษณะงานที่ปฏิบัต ิ 
         ปฏิบัตงิานทีย่ากพอสมควรเกีย่วกบังานวศิวกรรมโยธา โดยปฏิบัติหนาที่อยางใดอยางหนึง่หรือหลายอยาง 
เชน ชวยปฏิบตัิงานเกี่ยวกบัการเก็บรวบรวมขอมูล สาํรวจ ซอมแซม บํารุงรักษา ชวยควบคุมการกอสรางในงาน
ดานวิศวกรรมโยธา ใหบรกิารทางวิชาการ ชวยสอนหรือฝกอบรมในสาขาวศิวกรรมโยธา และปฏิบัติหนาทีอ่ื่นที่
เกี่ยวของ  
 
คุณสมบัตเิฉพาะสําหรับตําแหนง  
         ไดรับปริญญาตรีหรอืเทียบไดไมต่ํากวานี้ทางวศิวกรรมศาสตร ดานวิศวกรรมโยธา วิศวกรรมชลประทาน 
วิศวกรรมสุขาภิบาล วศิวกรรมสํารวจ วิศวกรรมสิ่งแวดลอม 
 
ความรูความสามารถที่ตองการ  
         1. มีความรูความสามารถในงานวศิวกรรมโยธาอยางเหมาะสมแกการปฏิบตัิงานในหนาที่  
         2. มีความรูความเขาใจในกฎหมายวาดวยระเบยีบขาราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษา กฎหมายวา
ดวยระเบียบบริหารราชการแผนดิน และกฎหมาย กฎ ระเบียบ และขอบังคับอ่ืนทีใ่ชในการปฏบิตัิงานในหนาที่  
         3. มีความรูทั่วไปเกีย่วกับเหตุการณปจจุบันในดานการเมือง เศรษฐกิจและสังคม โดยเฉพาะอยางยิ่ง
ของประเทศไทย  
         4. มีความสามารถในการใชภาษาและคอมพิวเตอรอยางเหมาะสมแกการปฏิบัติงานในหนาที่  
         5. มีความสามารถในการศึกษาและจัดการขอมูล วิเคราะหปญหาและสรุปเหตุผล  
         6. มีความสามารถในการติดตอประสานงาน     
 
 
 
 
 
 
 
 

ก.พ.อ.กําหนดวันที่ 25 พฤศจิกายน 2548  
 



42-4 

ชื่อตําแหนง วิศวกรโยธา 4 

  

หนาที่และความรับผิดชอบ  
         ปฏิบัติงานวิศวกรรมโยธาที่ยาก โดยมีคูมือหรือแนวปฏิบตัิหรอืคําสั่งอยางกวางๆ และอยูภายใตการ
กํากับตรวจสอบเฉพาะกรณีที่จําเปน และปฏบิัติหนาที่อ่ืนตามที่ไดรับมอบหมาย  
 
ลักษณะงานที่ปฏิบัต ิ 
         ปฏิบัติงานที่ยากเกี่ยวกับงานวศิวกรรมโยธา โดยปฏิบตัิหนาที่อยางใดอยางหนึ่งหรือหลายอยาง เชน  
ศึกษา คนควา วิเคราะห วจัิย พัฒนางานทางดานวิศวกรรมโยธา ชวยควบคุมการกอสรางในสาขาวศิวกรรม
โยธา สํารวจ ซอมแซม บํารุงรักษาในงานดานวิศวกรรมโยธา ใหบริการทางวิชาการ สอนหรือฝกอบรมในสาขา
วิศวกรรมโยธา เปนตน ใหคาํปรึกษาแนะนําในการปฏบิัติงานแกเจาหนาที่ระดับรองลงมาและแกนักศึกษาที่มา
ฝกปฏิบตัิงาน ตอบปญหาและชี้แจงเรื่องตาง ๆ เกี่ยวกบังานในหนาที่ และปฏบิัตหินาที่อ่ืนที่เกี่ยวของ  
 
คุณสมบัตเิฉพาะสําหรับตําแหนง  
          1. มีคุณสมบัติเฉพาะสําหรับตาํแหนงวิศวกรโยธา 3 และไดดํารงตําแหนงในระดับ 3 หรือเทียบเทา
มาแลวไมนอยกวา 2 ป โดยจะตองปฏิบตัิราชการเกี่ยวกับงานวศิวกรรมโยธา หรืองานอื่นที่เกี่ยวของมาแลว 
ไมนอยกวา 1 ป หรือ  
          2. ไดรับปริญญาโทหรือเทียบไดไมต่ํากวานี้ทางวิศวกรรมศาสตร ดานวิศวกรรมโยธา วศิวกรรม
ชลประทาน  วิศวกรรมสุขาภิบาล วศิวกรรมสํารวจ วิศวกรรมสิ่งแวดลอม 
 
ความรูความสามารถที่ตองการ  
          นอกจากมีความรูความสามารถเชนเดียวกบัวศิวกรโยธา 3 แลว จะตอง  
       1. มีความรูความเขาใจในนโยบายและแผนงานดานตาง ๆ ของหนวยงานที่สังกัด  
       2. มีความสามารถในการจัดทําแผนงาน ควบคมุ ตรวจสอบ ใหคําปรึกษา แนะนํา และเสนอแนะวิธีการ
แกไขปรับปรงุการปฏิบัติงานที่อยูในความรับผิดชอบ 
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ชื่อตําแหนง วิศวกรโยธา 5  
 

หนาที่และความรับผิดชอบ  
         ปฏิบัติงานวิศวกรรมโยธาที่คอนขางยากมาก โดยใชความคดิริเริ่มบาง มีคูมือ แนวทางปฏิบัติหรือคําสั่ง
ในบางกรณีและอยูภายใตการกํากับตรวจสอบนอยมาก และปฏิบตัิหนาที่อ่ืนตามทีไ่ดรับมอบหมาย  
 
ลักษณะงานที่ปฏิบัต ิ 
         ปฏิบัติงานที่คอนขางยากมากเกี่ยวกับงานวิศวกรรมโยธา โดยปฏิบัติหนาที่อยางใดอยางหนึ่งหรือหลายอยาง 
เชน ออกแบบและคํานวณดานวิศวกรรมโยธา คนควา วิเคราะห วิจัย พัฒนา วางโครงการ ควบคุมการกอสรางใน
สาขาวศิวกรรมโยธา สํารวจ ซอมแซม บํารุงรักษา ติดตาม และพัฒนางานดานวิศวกรรมโยธา ศึกษา คนควา 
ทดลอง วิเคราะหหรือสังเคราะหงานทางดานวิศวกรรมโยธา เปนตน เผยแพรผลงานทางดานวิศวกรรมโยธา 
ฝกอบรมและใหคําปรึกษาแนะนําในการปฏิบัติงานแกเจาหนาที่ระดับรองลงมาและแกนักศึกษาที่มา
ฝกปฏบิัติงาน ตอบปญหาและชี้แจงเรื่องตาง ๆ เกี่ยวกบังานในหนาที่ และปฏบิัตหินาที่อ่ืนที่เกี่ยวของ  
 
คุณสมบัตเิฉพาะสําหรับตําแหนง  
        1. มีคุณสมบตัิเฉพาะสําหรบัตําแหนงวศิวกรโยธา 3 หรือวศิวกรโยธา 4 และไดดํารงตําแหนงในระดับ 4 
หรือเทียบเทามาแลวไมนอยกวา 2 ป โดยจะตองปฏิบตัิราชการเกี่ยวกับงานวศิวกรรมโยธา หรืองานอื่นที่
เกี่ยวของมาแลวไมนอยกวา 1 ป หรือ  
        2. มีคุณสมบัติเฉพาะสําหรับตําแหนงวิศวกรโยธา 3 และไดดํารงตําแหนงไมต่ํากวาระดับ 3 หรือ 
เทียบเทามาแลวไมนอยกวา 4 ป โดยจะตองปฏิบัติราชการเกี่ยวกบังานวิศวกรรมโยธา หรืองานอ่ืนที่เกี่ยวของ
มาแลวไมนอยกวา 1 ป  หรือ 
        3. ไดรับปริญญาเอกหรือเทียบไดไมต่ํากวานี้ทางวศิวกรรมศาสตร ดานวิศวกรรมโยธา วิศวกรรมชลประทาน  
วิศวกรรมสุขาภิบาล วศิวกรรมสํารวจ วิศวกรรมสิ่งแวดลอม 
 
ความรูความสามารถที่ตองการ  
       นอกจากจะมีความรูความสามารถเชนเดียวกบัวศิวกรโยธา 4 แลวจะตอง  
       1. มีความรูความเขาใจในหลักการบริหารงานบุคคล  
       2. มีความรูทั่วไปเกี่ยวกับแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมของประเทศ  
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ชื่อตําแหนง วิศวกรโยธา 6  
 

หนาที่และความรับผิดชอบ  
         ปฏิบัติงานวิศวกรรมโยธาที่ยากมาก โดยตองใชความคิดริเริ่มในงานที่มีแนวปฏิบตัินอยมาก และ 
อยูภายใตการกํากับตรวจสอบนอยมาก และปฏบิัติหนาที่อ่ืนตามที่ไดรับมอบหมาย หรือ 
         ปฏิบัติงานในฐานะผูชํานาญการในงานวิศวกรรมโยธา โดยงานที่ปฏิบตัิตองใชความรูความสามารถ  
ความชํานาญงานและประสบการณสูง ตองคิดริเริ่มกําหนดแนวทางการทํางาน แกไขปญหาในงานที่รับผิดชอบ
ใหสําเร็จตามวัตถุประสงค และปฏบิัติหนาที่อ่ืนตามที่ไดรับมอบหมาย  
 
ลักษณะงานที่ปฏิบัต ิ 
        ปฏิบัติงานที่ตองใชความรู ความสามารถ ความชํานาญงานและประสบการณทางดานวิศวกรรมโยธา  
โดยปฏิบัติหนาที่อยางใดอยางหนึ่งหรือหลายอยาง เชน วางแผน ออกแบบ และคํานวณดานวศิวกรรมโยธา 
วางโครงการ ควบคุมการกอสรางในสาขาวิชาวิศวกรรมโยธา สํารวจ ซอมแซม บํารุงรักษาในงานดานวิศวกรรมโยธา 
คนควา ทดลอง วิจัย ออกแบบ พัฒนา ดัดแปลง ประดิษฐอุปกรณเครื่องมือที่ไมซับซอนมากนัก เพ่ือใชใน
งานวิศวกรรมโยธา ติดตามและพัฒนาเทคโนโลยีในสาขาวิศวกรรมโยธา ศึกษา คนควา ทดลอง วิเคราะห 
สังเคราะห หรือวิจัยงานทางดานวิศวกรรมโยธา เปนตน เผยแพรผลงานทางดานวิศวกรรมโยธา ทําความเห็น 
สรุปรายงาน เสนอแนะและดําเนินการเกี่ยวกับงานวิศวกรรมโยธา จัดทําเอกสารวิชาการ คูมือเกี่ยวกับงานใน
ความรับผิดชอบ ฝกอบรมและใหคําปรึกษาแนะนําในการปฏิบัติงานแกเจาหนาที่ระดับรองลงมาและ 
แกนักศึกษาที่มาฝกปฏิบัติงาน ตอบปญหาและชี้แจงเรื่องตาง ๆ เกี่ยวกับงานในหนาที่ เขารวมประชุม
คณะกรรมการตางๆ ตามทีไ่ดรับแตงตั้ง เขารวมประชมุในการกําหนดนโยบายและแผนงานของหนวยงานที่
สังกัด และปฏบิัติหนาที่อ่ืนที่เกี่ยวของ   
 
คุณสมบัตเิฉพาะสําหรับตําแหนง  
        1. มีคุณสมบัติเฉพาะสําหรับตําแหนงวิศวกรโยธา 3 หรือวิศวกรโยธา 4 หรือวิศวกรโยธา 5 และไดดํารง
ตําแหนงในระดับ 5 หรือเทียบเทามาแลวไมนอยกวา 2 ป โดยจะตองปฏิบัติราชการเกี่ยวกับงานวิศวกรรมโยธา 
หรืองานอื่นที่เกี่ยวของมาแลวไมนอยกวา 1 ป หรือ  
        2. มีคุณสมบัติเฉพาะสําหรับตําแหนงวิศวกรโยธา 3 หรือวิศวกรโยธา 4 หรือวิศวกรโยธา 5 และได 
ดํารงตําแหนงไมต่ํากวาระดบั 4 หรือเทียบเทามาแลวไมนอยกวา 4 ป โดยจะตองปฏิบัติราชการเกี่ยวกบังาน
วิศวกรรมโยธา หรืองานอื่นที่เกี่ยวของมาแลวไมนอยกวา 1 ป  
 
ความรูความสามารถที่ตองการ  
        นอกจากมีความรูความสามารถเชนเดียวกับวิศวกรโยธา 5 แลว จะตองมีความสามารถในการริเริ่ม
ปรับปรุงนโยบายและแผนงาน หรือมีความชํานาญงานในหนาที่และมีประสบการณ 
                                                                                                             ก.พ.อ.กําหนดวันที่ 25 พฤศจิกายน 2548  
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ชื่อตําแหนง                                               วิศวกรโยธา 7  
 

หนาที่และความรับผิดชอบ  
         ปฏิบัติงานในฐานะหวัหนาหนวยงาน ควบคุมการปฏิบัติงานวิศวกรรมโยธาที่มีขอบเขตเนื้อหาของงาน
หลากหลาย และมีขั้นตอนการทํางานที่ยุงยากซับซอนคอนขางมาก โดยตองกําหนดแนวทางการทํางานที่
เหมาะสมกับสถานการณ กํากับ ตรวจสอบผูปฏิบตัิงานเพื่อใหงานที่รับผิดชอบสาํเร็จตามวัตถปุระสงค และ
ปฏิบัติหนาทีอ่ื่นตามที่ไดรับมอบหมาย หรือ 
         ปฏิบัติงานในฐานะผูชํานาญการในงานวิศวกรรมโยธา โดยงานที่ปฏิบตัิตองใชความรู ความสามารถ 
ความชํานาญงานและประสบการณสูงมาก โดยตองคิดริเริ่มปรับเปลีย่นแนวทางใหเหมาะสมสอดคลองกับ
สถานการณทีเ่กิดขึ้นใหมๆ  และแกไขปญหาในงานที่รับผิดชอบใหสาํเร็จตามวตัถปุระสงค  และปฏบิัติหนาที่อ่ืน
ตามที่ไดรับมอบหมาย  
 

ลักษณะงานที่ปฏิบัต ิ 
         ปฏิบัติงานที่ตองใชความรู ความสามารถ ความชํานาญงานและประสบการณทางดานวิศวกรรมโยธา  
สูงมาก โดยปฏิบัติหนาที่อยางใดอยางหนึ่งหรือหลายอยาง เชน ปฏิบัติงานวิจัยเพ่ือพัฒนาแนวทางวธิีการใน
งานวิศวกรรมโยธา ศึกษา คนควา ทดลอง วิเคราะหหรือสังเคราะห หรือวิจัยเพ่ือกําหนดลักษณะและมาตรฐาน
ในการปฏิบตังิานวิศวกรรมโยธา ทําความเห็น สรุปรายงาน เสนอแนะและดําเนินการเกี่ยวกับงานวศิวกรรมโยธา 
ศึกษา คนควา หาวิธีการในการแกไขปญหาเกี่ยวกับงานวิศวกรรมโยธา เปนตน  พัฒนาเอกสารวิชาการ คูมือ
เกี่ยวกับงานในความรับผิดชอบ เขารวมประชุมและชีแ้จงรายละเอียดตอคณะกรรมการตางๆ ฝกอบรมเผยแพร
ความรูความเขาใจเกี่ยวกับหลักการและวธิีการของงานในความรับผดิชอบ ใหคําปรึกษาแนะนํา ตอบปญหาและ
ชี้แจงเรื่องตางๆ เกี่ยวกับงานในหนาที่ เขารวมประชุมคณะกรรมการตางๆ ตามทีไ่ดรับแตงตั้ง เขารวมประชมุ
ในการกําหนดนโยบายและแผนงานของหนวยงานที่สงักัด และปฏิบัติหนาที่อ่ืนที่เกี่ยวของ 

ในฐานะหัวหนาหนวยงาน นอกจากอาจปฏิบัติงานดังกลาวขางตนแลว ยังทําหนาที่กําหนดแผนงาน 
มอบหมาย ควบคุม ตรวจสอบ ใหคําปรึกษาแนะนํา ปรับปรุงแกไข ติดตามประเมินผล และแกไขปญหา
ขอขัดของในการปฏิบัตงิานในหนวยงานที่รับผิดชอบ 
 
คุณสมบัตเิฉพาะสําหรับตําแหนง  
        1. มีคุณสมบัติเฉพาะสําหรับตําแหนงวิศวกรโยธา 3 หรือวิศวกรโยธา 4 หรือวิศวกรโยธา 5 และไดดํารง
ตําแหนงในระดับ 6 หรือเทียบเทามาแลวไมนอยกวา 2 ป โดยจะตองปฏิบัติราชการเกี่ยวกับงานวิศวกรรมโยธา 
หรืองานอื่นที่เกี่ยวของมาแลวไมนอยกวา 1 ป หรือ 
         2. มีคุณสมบัติเฉพาะสําหรับตําแหนงวิศวกรโยธา 3 หรือวิศวกรโยธา 4 หรือวิศวกรโยธา 5 และไดดํารง
ตําแหนงไมต่าํกวาระดับ 5 หรือเทียบเทามาแลวไมนอยกวา 4 ป โดยจะตองปฏิบัติราชการเกี่ยวกับงาน
วิศวกรรมโยธา หรืองานอื่นที่เกี่ยวของมาแลวไมนอยกวา 1 ป  
 หรือ     3. ไดรับใบอนุญาตประกอบวชิาชีพตามที่กฎหมายกําหนด 
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ความรูความสามารถที่ตองการ  
         นอกจากมีความรูความสามารถเชนเดียวกบัวศิวกรโยธา 6  แลว จะตองมีความสามารถในการบริหาร
และจัดระบบงาน หรือมีความชํานาญงานในหนาที่และมีประสบการณสูงมาก ตลอดจนมีความรูความเขาใจใน
นโยบายการบริหารงานของรัฐบาล ปญหาดานการเมือง เศรษฐกิจและสังคมของประเทศ 

 
 
 
 
                                                                                                       ก.พ.อ.กําหนดวันที่ 25 พฤศจิกายน 2548 
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ชื่อตําแหนง วิศวกรโยธา 8 

  

หนาที่และความรับผิดชอบ  
          ปฏิบัติงานในฐานะหัวหนาหนวยงาน ซึ่งมีหนาที่และความรบัผิดชอบในการควบคุม กํากับหนวยงาน
ดานวิศวกรรมโยธาที่มีขอบเขตเนื้อหาของงานหลากหลายและมีขัน้ตอนการทํางานยุงยากซับซอนมาก  โดย
ตองปรับเปลีย่นแนวทางการทํางานใหเหมาะสมกับสถานการณใหม  แกไขปญหาในงาน ตลอดจนกํากับ  
ตรวจสอบผูปฏิบัติงานเพื่อใหงานที่รับผิดชอบสําเร็จตามวัตถุประสงค และปฏบิัตหินาที่อ่ืนตามที่ไดรับ
มอบหมาย หรือ 
           ปฏิบัติงานในฐานะผูชํานาญการในงานวิศวกรรมโยธา โดยงานที่ปฏิบตัิตองใชความรู ความสามารถ 
ความชํานาญงานและประสบการณสูงมากเปนพิเศษ โดยตองคิดริเริ่มพัฒนาแนวทางใหเหมาะสมเพื่อหาวิธกีาร
ใหมๆ มาใชในการปฏิบัติงาน ตลอดจนแกไขปญหาและตัดสินใจในงานที่รับผิดชอบใหสําเร็จตามวัตถุประสงค  
และปฏบิัติหนาที่อ่ืนตามที่ไดรับมอบหมาย  

 

ลักษณะงานทีป่ฏิบตั ิ 
          ปฏิบัติงานที่ตองใชความรู  ความสามารถ  ความชํานาญงานและประสบการณทางดานวิศวกรรมโยธา
สูงมากเปนพิเศษ  โดยปฏิบตัิหนาที่อยางใดอยางหนึ่งหรือหลายอยาง เชน ปฏิบัติงานวิจัยที่กอใหเกิดการ
พัฒนาเทคนิควิธีการในงานวิศวกรรมโยธาใหมีคุณภาพและประสิทธิภาพยิ่งขึ้น ศึกษา คนควา ทดลอง 
วิเคราะห หรอืสังเคราะห หรือวิจัยเพ่ือใหขอเสนอแนะในการกําหนดลักษณะและมาตรฐานในการปฏิบัติงาน
วิศวกรรมโยธา ควบคุมตรวจสอบการปฏิบัติงานวศิวกรรมโยธาใหเปนไปตามมาตรฐานที่กําหนด ทําความเห็น 
สรุปรายงาน ใหคําปรึกษา เสนอแนะการดําเนินการเกี่ยวกับงานวิศวกรรมโยธา ศึกษา คนควาหาวิธีการในการ
แกไขปญหาเกี่ยวกับงานวศิวกรรมโยธา เปนตน พัฒนาเอกสารวิชาการ คูมือเกี่ยวกับงานในความรับผิดชอบ 
เขารวมประชมุและชี้แจงรายละเอียดตอคณะกรรมการตางๆ  ฝกอบรมเผยแพรความรูความเขาใจเกี่ยวกบั
หลักการและวธิีการของงานในความรับผิดชอบ ใหคําปรึกษาแนะนํา ตอบปญหาและชี้แจงเรื่องตางๆ เกี่ยวกบั
งานในหนาที่  เขารวมประชมุคณะกรรมการตางๆ ตามที่ไดรับแตงตัง้ เขารวมประชุมในการกําหนดนโยบาย
และแผนงานของหนวยงานที่สังกัด  และปฏิบตัิหนาทีอ่ื่นที่เกี่ยวของ 
               ในฐานะหัวหนาหนวยงาน นอกจากอาจปฏิบัติงานดังกลาวขางตนแลว ยังทําหนาที่กําหนดนโยบาย
การปฏิบัติงาน ติดตอประสานงาน วางแผน มอบหมาย ควบคุม ตรวจสอบ ใหคําปรึกษาแนะนํา ปรับปรุงแกไข 
ติดตามประเมินผล และแกไขปญหาขอขัดของในการปฏิบัติงานในหนวยงานที่รับผิดชอบ 
 
คุณสมบัตเิฉพาะสําหรับตําแหนง  
          1. มีคุณสมบัติเฉพาะสําหรับตาํแหนงวิศวกรโยธา 3 หรือวิศวกรโยธา 4 หรือวิศวกรโยธา 5 และได
ดํารงตําแหนงในระดับ 7 หรือเทียบเทามาแลวไมนอยกวา 1 ป โดยจะตองปฏิบัติราชการเกี่ยวกับงาน 
วิศวกรรมโยธา หรืองานอื่นที่เกี่ยวของมาแลวไมนอยกวา 1 ป หรือ  
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         2. มีคุณสมบัติเฉพาะสําหรับตําแหนงวิศวกรโยธา 3 หรือวิศวกรโยธา 4 หรือวิศวกรโยธา 5 และไดดํารง
ตําแหนงไมต่ํากวาระดับ 6 หรือเทียบเทามาแลวไมนอยกวา 3 ป โดยจะตองปฏิบัติราชการเกี่ยวกับ
งานวิศวกรรมโยธา หรืองานอ่ืนที่เกี่ยวของมาแลวไมนอยกวา 1 ป  
 
ความรูความสามารถที่ตองการ  
         นอกจากมีความรูความสามารถเชนเดียวกบัวศิวกรโยธา 7 แลว จะตองมีความชํานาญงานในหนาที่และ
มีประสบการณสูงมากเปนพิเศษ  
 
 
                                                                                   ก.พ.อ.กําหนดวันที่ 25 พฤศจิกายน 2548  
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ชื่อตําแหนง วิศวกรโยธา 9  
หนาที่และความรับผิดชอบ  
          ปฏิบัติงานในฐานะหัวหนาหนวยงาน  ซึ่งมีหนาที่และความรับผิดชอบในการควบคุม กํากับหนวยงาน
ดานวิศวกรรมโยธาที่มีขอบเขตเนื้อหาของงานหลากหลายและมีขั้นตอนการทํางานที่ยุงยากซับซอนมากเปน
พิเศษ ตลอดจนกํากับ ตรวจสอบผูปฏิบัติงานเพื่อใหงานที่รับผิดชอบสําเร็จตามวัตถุประสงค และปฏิบัติหนาที่อ่ืน
ตามที่ไดรับมอบหมาย หรือ 
         ปฏิบัติงานในฐานะผูเชี่ยวชาญในงานวิศวกรรมโยธา โดยงานที่ปฏิบัติตองใชความรู ความสามารถ 
ความเชี่ยวชาญและประสบการณสูง และมีผลงานที่แสดงความเปนผูเชี่ยวชาญเปนที่ยอมรับโดยตองคิดริเริ่ม  
ยกเลิกหรือกําหนดขั้นตอนและตัดสินใจเกี่ยวกับทรัพยากรที่จะนํามาใชเพ่ือใหการดําเนินงานตามแผนงาน
โครงการสําเร็จตามเปาหมายและวัตถุประสงค  ตลอดจนเสนอแนะและประเมินผลแผนงานโครงการ และปฏิบัติ
หนาที่อ่ืนตามที่ไดรับมอบหมาย 
 
ลักษณะงานที่ปฏิบัติ 
  ปฏิบัติงานที่ตองใชความรู ความสามารถ ความเชี่ยวชาญและประสบการณสูงทางดานวิศวกรรมโยธา
โดยปฏิบัติหนาที่อยางใดอยางหนึ่งหรือหลายอยาง เชน ริเริ่มการดําเนินงานวิจัยตางๆ ในงานวิศวกรรมโยธา 
ปฏิบัติงานวิจัยที่กอใหเกิดความรูใหมหรือเทคนิควิธีการใหมที่เปนประโยชนตองานวิศวกรรมโยธา ศึกษา 
วิเคราะห สังเคราะหและวิจัยเพ่ือวางหลักเกณฑในการวิเคราะห วิจัย ประเมินผล รวมทั้งกําหนดวิธีการและ
ระเบียบปฏิบัติทางดานวิศวกรรมโยธา ศึกษา วิเคราะห สังเคราะห และวิจัยเพ่ือพัฒนาระบบหรือมาตรฐานใน
การปฏิบัติงานวิศวกรรมโยธา ศึกษา วิเคราะห หรือวิจัยเพ่ือเสนอความเห็นเกี่ยวกับปญหาที่มีความยุงยากมาก
และมีขอบเขตกวางขวางมากทางดานวิศวกรรมโยธา และแนวทางแกไขปญหา  ติดตามความกาวหนาทาง
วิชาการดานวิศวกรรมโยธาและในดานที่เกี่ยวของ และนํามาประยุกตใชใหเหมาะสมกับลักษณะงานของ
หนวยงาน  เปนที่ปรึกษาในโครงการวิจัยทางดานวิศวกรรมโยธา เปนตน ใหการบริการและเผยแพรความรู
ทางดานวิศวกรรมโยธา ตอบปญหาและชี้แจงเรื่องตางๆ เกี่ยวกับงานในหนาที่  เขารวมประชุมคณะกรรมการ
ตางๆ ตามที่ไดรับแตงตั้ง  เขารวมประชุมในการกําหนดนโยบายและแผนงานของหนวยงานที่สังกัด  เปน
ผูแทนของมหาวิทยาลัย/สถาบันหรือของรัฐบาลในการเขารวมประชุมหรือเจรจาปญหาตางๆเกี่ยวกับงาน
วิศวกรรมโยธาทั้งในและตางประเทศ   และปฏิบัติหนาที่อ่ืนที่เกี่ยวของ 
         ในฐานะหัวหนาหนวยงาน นอกจากอาจปฏิบัติงานดังกลาวขางตนบางแลว ยังทําหนาที่กําหนดนโยบาย
การปฏิบัติงาน ติดตอประสานงาน วางแผน มอบหมาย ควบคุม ตรวจสอบ ใหคําปรึกษาแนะนํา ปรับปรุงแกไข 
ติดตามประเมินผล และแกไขปญหาขอขัดของในการปฏิบัติงานในหนวยงานที่รับผิดชอบ 
 
คุณสมบัติเฉพาะสําหรับตําแหนง 

1. มีคุณสมบัติเฉพาะสําหรบัตําแหนงวศิวกรโยธา 3 หรือวิศวกรโยธา 4 หรือวิศวกรโยธา 5 และได
ดํารงตําแหนงในระดับ 8 หรือเทียบเทามาแลวไมนอยกวา 1 ป โดยจะตองปฏิบัติราชการเกี่ยวกับงานวิศวกรรมโยธา 
หรืองานอื่นที่เกี่ยวของมาแลวไมนอยกวา 1 ป หรือ               
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2. มีคุณสมบัติเฉพาะสําหรบัตําแหนงวศิวกรโยธา 3  หรือวิศวกรโยธา 4  หรือวิศวกรโยธา 5 และได
ดํารงตําแหนงไมต่ํากวาระดบั 7 หรือเทียบเทามาแลวไมนอยกวา 2 ป โดยจะตองปฏิบัติราชการเกี่ยวกบังาน
วิศวกรรมโยธา หรืองานอื่นที่เกี่ยวของมาแลวไมนอยกวา 1 ป  

 
ความรูความสามารถที่ตองการ 
 นอกจากมีความรูความสามารถเชนเดียวกับวิศวกรโยธา 8 แลว 
            1.ในฐานะผูเชี่ยวชาญจะตองมีความเชี่ยวชาญและมีประสบการณสูง โดยมีผลงานที่แสดงความเปน
ผูเชี่ยวชาญเปนที่ยอมรับ และมีความสามารถในการใหคําปรึกษาแนะนําดานงานวิศวกรรมโยธาแกหนวยงานที่
สังกัดและสวนราชการที่เกี่ยวของ 
            2. ในฐานะหัวหนาหนวยงานจะตองมีความรูและประสบการณเปนพิเศษ และมีความสามารถในการ 
ใหคําปรึกษาแนะนําดานงานวิศวกรรมโยธาแกหนวยงานที่สังกัดและสวนราชการที่เกี่ยวของ 

 
 
           

 ก.พ.อ.กําหนดวันที่ 25 พฤศจิกายน  2548 
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หนาที่และความรับผิดชอบ 
         ปฏิบัติงานในฐานะผูเชี่ยวชาญพิเศษในงานวิศวกรรรมโยธา โดยงานที่ปฏิบัติตองใชความรู ความสามารถ
ความเชี่ยวชาญและประสบการณสูงมาก  และมีผลงานที่แสดงความเปนผูเชี่ยวชาญพิเศษเปนที่ยอมรับในวง
วิชาการหรือวิชาชีพ และ/หรือเปนแหลงอางอิงทางวิชาการดานวิศวกรรรมโยธา โดยตองกํากับ ดูแลงานที่เปน
หนาที่หลักหรืองานที่ตองการความเชี่ยวชาญเฉพาะดานของหนวยงาน ตองพัฒนาทบทวนและกําหนดแนวทาง 
แผนงาน โครงการระยะยาว ตลอดจนพิจารณาความตองการทรัพยากร และจัดสรรทรัพยากรสําหรับโครงการ
เพ่ือใหการดําเนินงานตามแผนงานโครงการเปนไปตามวัตถุประสงค ติดตามประเมินผล ประสานงาน และ
ปฏิบัติหนาที่อ่ืนตามที่ไดรับมอบหมาย 
 
ลักษณะงานที่ปฏิบัติ 
         ปฏิบัตงิานที่ตองใชความรู ความสามารถ ความเชี่ยวชาญพิเศษและประสบการณสูงมากทางดาน
วิศวกรรรมโยธา โดยปฏิบัตหินาที่อยางใดอยางหนึ่งหรือหลายอยาง เชน ริเร่ิมและวางแผนดําเนินงานวิจัย
ตางๆ ในงานวิศวกรรรมโยธา  กํากับ ตรวจสอบ ดูแลโครงการวิจัย ปฏิบัติงานวิจัยที่กอใหเกิดความรูใหมหรอื
เทคนิควิธีการใหมที่เปนประโยชนตองานวิศวกรรรมโยธาเปนอยางมาก  ศึกษา วิเคราะห  สังเคราะหและวิจัย
เพ่ือวางหลักเกณฑในการวิเคราะห วิจัย ประเมินผล รวมทั้งกําหนดวิธีการและระเบยีบปฏิบัติทางดานวิศวกรรมโยธา 
ศึกษา วเิคราะห  สังเคราะหและวิจัยเพ่ือพัฒนาระบบหรือมาตรฐานในการปฏิบตังิานวิศวกรรรมโยธา ศึกษา 
วิเคราะห วิจัยและวินิจฉยัเพื่อเสนอความเห็นเกี่ยวกบัปญหาตางๆ ซึ่งมีลักษณะพิเศษเฉพาะดานที่มีความ
ยุงยากซับซอนมากและมีขอบเขตกวางขวางมาก ตลอดจนเสนอแนะแนวทางแกไขปญหา ติดตามความกาวหนา
ทางวิชาการในดานวิศวกรรรมโยธาและในดานที่เกี่ยวของ และนํามาประยุกตใชใหเหมาะสมกับลักษณะงาน
ของหนวยงาน  เปนที่ปรึกษาในโครงการวิจัยที่สําคัญทางดานวิศวกรรรมโยธา  เสนอแนะรูปแบบและเทคนคิ
เกี่ยวกับงานวศิวกรรรมโยธาที่เหมาะสมและสอดคลองกับการพัฒนาประเทศ ใหการบริการและเผยแพรความรู
ทางดานวิศวกรรรมโยธาในระดับชาติหรือนานาชาติ เปนตน ตอบปญหาและชี้แจงเรื่องตางๆ เกี่ยวกับงาน 
ในหนาที่  เขารวมประชุมคณะกรรมการตางๆ ตามที่ไดรับแตงตั้ง  เขารวมประชุมในการกําหนดนโยบายและ
แผนงานของหนวยงานที่สงักัด เปนผูแทนของกลุมมหาวิทยาลยั/สถาบันหรือของรัฐบาลในการเขารวมประชมุ
หรือเจรจาปญหาตางๆ เกี่ยวกับงานวศิวกรรรมโยธาทัง้ในและตางประเทศ และปฏิบัติหนาที่อ่ืนที่เกี่ยวของ 
 
คุณสมบัติเฉพาะสําหรับตําแหนง 
 1.มีคุณสมบัตเิฉพาะสําหรับตําแหนงวิศวกรโยธา 3 หรือวิศวกรโยธา 4 หรือวิศวกรโยธา 5 และไดดํารง
ตําแหนงในระดับ 9 หรือเทียบเทามาแลวไมนอยกวา 1 ป โดยจะตองปฏิบัติราชการเกี่ยวกับงานวิศวกรรมโยธา
หรืองานอื่นที่เกี่ยวของมาแลวไมนอยกวา 1 ป  หรือ 
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 2.มีคุณสมบัตเิฉพาะสําหรับตําแหนงวิศวกรโยธา 3 หรือวิศวกรโยธา 4 หรือวิศวกรโยธา 5 และได 
ดํารงตําแหนงไมต่ํากวาระดบั 8 หรือเทียบเทามาแลวไมนอยกวา 2 ป โดยจะตองปฏิบัติราชการเกี่ยวกบังาน
วิศวกรรมโยธา หรืองานอื่นที่เกี่ยวของมาแลวไมนอยกวา 1 ป    
 
ความรูความสามารถที่ตองการ 
           นอกจากมีความรูความสามารถเชนเดียวกับวิศวกรโยธา 9 แลว  จะตองมีความเชี่ยวชาญพิเศษและมี
ประสบการณสูงมากทางดานวิศวกรรมโยธา  โดยมีผลงานที่แสดงความเปนผูเชี่ยวชาญพิเศษเปนที่ยอมรับใน
วงวิชาการหรือวิชาชีพ และ/หรือเปนแหลงอางอิงทางวิชาการในระดับชาติ และ/หรือระดับนานาชาติ ตลอดจนมี
ความสามารถในการประเมินและวิเคราะหสถานการณเพ่ือใหคําปรึกษาและขอเสนอแนะในดานวิศวกรรมโยธา
แกหนวยงานที่สังกัดและสวนราชการที่เกี่ยวของ 
 
 

 
ก.พ.อ.กําหนดวันที่ 25 พฤศจิกายน  2548   
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