
 

ต ำแหน่งประเภท วิชาชีพเฉพาะ  ชื่อต ำแหน่ง วิศวกรโยธา  ระดับต ำแหน่ง ปฏิบัติการ – เชี่ยวชาญพิเศษ 

ก. หน้ำท่ีควำมรับผิดชอบหลัก 

ระดับปฏิบัติกำร ระดับช ำนำญกำร ระดับช ำนำญกำรพิเศษ ระดับเชี่ยวชำญ 

      ปฏิบัติงานในฐานะผู้ปฏิบัติงาน
ร ะ ดั บ ต้ น  ที่ ต้ อ ง ใ ช้ ค ว า ม รู้
ความสามารถทางวิชาการในการ
ท างาน ปฏิบัติงานเกี่ยวกับวิศวกรรม
โยธา  ภายใต้ ก ารก ากั บ  แนะน า 
ตรวจสอบ และปฏิบัติงานอื่นตามที่
ได้รับมอบหมาย 

     - ปฏิบัติงำนในฐำนะผู้ปฏิบัติงำนที่ประสบกำรณ์ 
โดยใช้ความรู้ ความสามารถ ความช านาญงาน ทักษะ 
และประสบการณ์สู ง ในงานด้ าน วิศวกรรมโยธา 
ปฏิบัติงานท่ีต้องท าการศึกษา ค้นคว้า ทดลอง วิเคราะห์ 
สังเคราะห์ หรือวิจัยเพื่อการปฏิบัติงานหรือพัฒนางาน 
หรือแก้ไขปัญหาในงานที่ความยุ่งยากและมีขอบเขต
กว้างขวาง และปฏิบัติงานอื่นตามที่ได้รับมอบหมาย 
หรือ 
 
    - ปฏิบัติงำนในฐำนะหัวหน้ำงำน มีหน้าที่และความ
รับผิดชอบในการควบคุมการปฏิบัติงานด้านวิศวกรรม
โยธาที่มีขอบเขตเนื้อหาของงานหลากหลาย และมี
ขั้นตอนการท างานที่ยุ่งยากซับซ้อนค่อนข้างมาก โดย
ต้ องก าหนดแนวทางการท า งานที่ เ หมาะสมกับ
สถานการณ์ ตลอดจนก ากับตรวจสอบผู้ปฏิบัติงาน
เพื่อให้งานที่รับผิดชอบส าเร็จตามวัตถุประสงค์ และ
ปฏิบัติหน้าท่ีอื่นตามที่ได้รับมอบหมาย 

    -ปฏิบัติงำนในฐำนะผู้ปฏิบัติงำนที่ประสบกำรณ์ 
โดยใช้ความรู้ ความสามารถ ความช านาญงาน ทักษะ 
และประสบการณ์สูงมากในงานด้านวิศวกรรมโยธา 
ปฏิบัติ งานที่ต้ องท าการศึกษา ค้นคว้า  ทดลอง 
วิเคราะห์ สังเคราะห์ หรือวิจัย  เพื่อการปฏิบัติงาน
หรือพัฒนางาน ต้องตัดสินใจหรือแก้ไขปัญหาในงานที่
ยุ่งยากมากและมีขอบเขตกว้างขวาง และปฏิบัติงาน
อื่นตามที่ได้รับมอบหมาย หรือ  
 
   -ปฏิบัติงำนในฐำนะหัวหน้ำงำน มีหน้าที่และความ
รับผิดชอบในการควบคุมการปฏิบัติงานที่มีขอบเขต
เนื้อหาของงานหลากหลาย และมีขั้นตอนการท างานที่
ยุ่งยากซับซ้อนมากโดยใช้ความรู้  ความสามารถ
ประสบการณ์ และความช านาญงานสูงมากในงานด้าน
วิศวกรรมโยธา ปฏิบัติงานที่ต้องตัดสินใจหรือแก้ไข
ปัญหาในงานท่ียุ่งยากซับซ้อนมาก ตลอดจนก ากับและ
ตรวจสอบการปฏิบัติงานของผู้ปฏิบัติงานเพื่อให้งานที่
รับผิดชอบส าเร็จตามวัตถุประสงค์ และปฏิบัติหน้าที่
อื่นตามที่ได้รับมอบหมาย 
 

  -ปฏิบัติงำนในฐำนะผู้ปฏิบัติงำนที่มีควำมเชี่ยวชำญใน
งานด้านวิศวกรรมโยธา โดยใช้ความรู้ ความสามารถ ความ
เช่ียวชาญและประสบการณ์สูง ปฏิบัติงานเชิงพัฒนาระบบ
หรือมาตรฐานของงาน หรืองานพัฒนาทฤษฎี หลักการ 
ความรู้ใหม่ ปฏิบัติงานวิจัยด้านวิศวกรรมโยธา และน ามา
ประยุกต์ใช้ในทางปฏิบัติ เพื่อให้การด าเนินงานตามแผนงาน
โครงการส าเร็จตามเป้าหมายและวัตถุประสงค์ ตลอดจน
เสนอแนะและประเมินผลแผนงานโครงการ และแก้ไข
ปัญหาในงานที่มีความยุ่งยากและมีขอบเขตกว้างขวางมาก 
หรือถ่ายทอดความรู้เกี่ยวกับงาน ตลอดจนให้ค าปรึกษา 
แนะน า หรือปรับปรุงผสมผสานเทคนิคระดับสูงระหว่าง
สาขาท่ีเกี่ยวข้อง และปฏิบัติหน้าที่อ่ืนตามที่ได้รับมอบหมาย 
หรือ 
 
  -ปฏิบัติงำนในฐำนะหัวหน้ำหน่วยงำน มีหน้าที่และความ
รับผิดชอบในการควบคุม ก ากับหน่วยงานด้านวิศวกรรม
โยธา ที่มีขอบเขตเนื้อหาของงานหลากหลายและมีขั้นตอน
การท างานที่ยุ่งยากซับซ้อนมากเป็นพิเศษ ตลอดจนก ากับ 
ตรวจสอบผู้ปฏิบัติงานเพื่อให้งานที่รับผิดชอบส าเร็จตาม
วัตถุประสงค์ และปฏิบัติหน้าที่อ่ืนตามที่ได้รับมอบหมาย 
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ข. ลักษณะงำนที่ปฏิบัติ 

ระดับปฏิบัติกำร ระดับช ำนำญกำร ระดับช ำนำญกำรพิเศษ ระดับเชี่ยวชำญ 

๑. ด้ำนกำรปฏิบัติกำร 
(๑) ออกแบบและค านวณด้านวิศวกรรม 

โยธา วางโครงการ ควบคมุหรือช่วยควบคุม
การก่อสร้างในสาขาวิศวกรรมโยธา ส ารวจ 
บูรณะซ่อมแซม บ ารุงรักษา เพื่อให้มีความ
ถูกต้อง ปลอดภัย และเป็นไปตามหลักวิชาการ
วิศวกรรมโยธา 
   (๒) ศึกษา ค้นคว้า วิเคราะห์ วจิัย พัฒนา 
เก็บรวบรวมข้อมูลและสถิติต่างๆ ทางด้าน
วิศวกรรมโยธา ติดตาม และพัฒนางานด้าน
วิศวกรรมโยธา เพ่ือให้งานมีคุณภาพและมี
มาตรฐานทีด่ ี
  (๓) ให้บริการวิชาการด้านต่าง ๆ เช่น ช่วย
สอน ให้ค าปรึกษา แนะน า ในการปฏิบัติงาน
แก่เจ้าหน้าที่ระดับรองลงมาและแก่นักศึกษา
ที่มาฝึกปฏิบตัิงาน ตอบปัญหาและชี้แจงเรื่อง
ต่างๆ เกี่ยวกับงานในหน้าท่ี เพื่อให้สามารถ
ปฏิบัติงานได้อย่างถูกต้อง มีประสทิธิภาพ และ
ปฏิบัติหน้าท่ีอืน่ท่ีเกี่ยวข้อง 
 

๑. ด้ำนกำรปฏิบัติกำร 
(๑)  วางแผน ออกแบบ พัฒนา ดัดแปลง  

ประดิษฐ์ อุปกรณ์ เครื่ องมือ  และค านวณด้ าน
วิศวกรรมโยธา วางโครงการ ควบคุมการก่อสร้างใน
สาขาวิชาวิศวกรรมโยธา ส ารวจ บูรณะซ่อมแซม 
บ ารุงรักษา ในงานด้านวิศวกรรมโยธา เพื่อให้
ความถูกต้อง ปลอดภัย และเป็นไปตามหลักวิชา 

(๒) ตรวจสอบแบบแปลน โครงสร้าง สภาพการ 
ใช้งานของอาคารหรือโครงสร้างพื้นฐาน ตรวจสอบ
สัญญาก่อสร้าง บ ารุง บูรณะซ่อมแซม เพื่อให้เกิด
ความปลอดภัยและเป็นไปตามมาตรฐานและ
ข้อก าหนด 

(๓) ศึกษา ค้นคว้า ทดลอง วิเคราะห์ สังเคราะห์ 
หรือวิจัยด้านวิศวกรรมโยธา จัดท าเอกสารวิชาการ 
คู่มือเกี่ยวกับงานในความรับผิดชอบ เผยแพร่ผลงาน
ทางด้านวิศวกรรมโยธา ติดตามและพัฒนาเทคโนโลยี 
เพื่อก าหนดลักษณะและมาตรฐานในการปฏิบัติงาน
วิศวกรรมโยธา เพื่อหาวิธีการในการแก้ไขปัญหา
เกี่ยวกับงานวิศวกรรมโยธา หรือเพื่อพัฒนาแนวทาง
วิธีการและมาตรฐานการปฏิบัติงานให้มีประสิทธิภาพ
ยิ่งข้ึน 

(๔) ให้บริการวิชาการด้านต่าง ๆ เช่น ช่วยสอน 
ฝึกอบรม เผยแพรค่วามรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับ
หลักการและวิธีการของงานวิศวกรรมโยธา ให้
ค าปรึกษา แนะน า ตอบปญัหาและชี้แจงเรื่องต่าง ๆ 

๑. ด้ำนกำรปฏิบัติกำร 
(๑)  ส ารวจ ศึกษา วางแผน วิเคราะห์  

ออกแบบ ค านวณ ประมาณราคา ควบคุมงาน
ก่อสร้าง งานบ ารุง งานบูรณะซ่อมแซม งานอ านวย
ความปลอดภัย หรืองานอื่นใดที่ เกี่ยวข้องกับ
วิศวกรรมโยธา และโครงสร้างพื้นฐานที่มีความ
ยุ่งยากและซับซ้อนมาก เพื่อให้เป็นไปตามหลัก
วิชาการและกฎหมายที่เกี่ยวข้อง ควบคุมตรวจสอบ
การปฏิบัติงานวิศวกรรมโยธา เพื่อให้เป็นไปตาม
มาตรฐานที่ก าหนด 

(๒) ตรวจสอบแบบแปลน โครงสร้าง สภาพ 
การใช้งานของอาคารหรือโครงสร้างพื้นฐานที่มี
ความยุ่งยากและซับซ้อน ตรวจสอบสัญญาก่อสร้าง 
บ ารุง บูรณะซ่อมแซม เพื่อให้เกิดความปลอดภัย
และเป็นไปตามมาตรฐานและข้อก าหนด 

(๓) ศึกษา ค้นคว้า ทดลอง วิเคราะห์  
สังเคราะห์ หรือวิจัยที่ยุ่ งยากซับซ้อน พัฒนา
เอกสารวิชาการ คู่ มื อ เกี่ ยวกับงานในความ
รับผิดชอบ และเผยแพร่ผลงานทางด้านวิศวกรรม
โยธา เพื่อก่อให้เกิดการพัฒนางานวิชาการ เทคนิค
วิธีการ ก าหนดแนวทาง พัฒนาระบบและมาตรฐาน
ของงานให้มีคุณภาพและประสิทธิภาพยิ่งขึ้น หรือ
เพื่อหาวิธีการในการแก้ไขปัญหาเกี่ยวกับงานด้าน
วิศวกรรมโยธา เป็นที่ปรึกษาในโครงการวิจัย
ทางด้านวิศวกรรมโยธา เพื่อให้ค าแนะน าและ

๑. ด้ำนกำรปฏิบัติกำร 
(๑) ปฏิบัติหน้าท่ีในฐานะผู้เชี่ยวชาญด้านวิศวกรรม 

โยธา วางแนวทางการออกแบบวิจัย พัฒนา และ
ประยุกต์ใช้ความรู้ วิธีการ เทคนิคต่างๆ เพื่อพัฒนางาน
วิศวกรรมโยธาให้เกิดประสิทธิภาพและประโยชน์สูงสุด 

(๒) ให้ความเห็นชอบ หรืออนุมัติ แบบ แผนผัง แบบ 
ก่อสร้าง รายการค านวณต่างๆ เพื่อให้การก่อสร้างตรง
ตามวัตถุประสงค์การใช้งานและมีประสิทธิภาพสูง 

(๓) เป็นผู้คิดริเริ่มการด าเนินการวิจัยต่างๆ และ 
เผยแพร่ผลงานที่ก่อให้เกิดความรู้ ใหม่ หรือเทคนิค
วิธีการใหม่ที่เป็นประโยชน์ต่องานวิศวกรรมโยธา หรือ
ก าหนดทิศทางของการศึกษาวิจัยให้สอดคล้องกับ
มาตรฐาน เพื่อพัฒนางานวิศวกรรมโยธา หรือเพื่อเสนอ
ความเห็นเกี่ยวกับปัญหา และหาวิธีการแก้ไขปัญหาที่มี
ความยุ่งยากและมีขอบเขตกว้างขวางมากทางด้าน
วิศวกรรมโยธา ติดตามความก้าวหน้าทางวิชาการด้าน
วิศวกรรมโยธาและด้ านที่ เ กี่ ย วข้ อ ง  เพื่ อน ามา
ประยุกต์ใช้ให้เหมาะสมกับลักษณะงานของหน่วยงาน 
เป็นที่ปรึกษาในโครงการวิจัยทางด้านวิศวกรรมโยธา 
เพื่อให้ค าแนะน าและข้อเสนอแนะในการด าเนินงาน 

(๔) ให้บริการวิชาการด้านต่างๆ เช่น ช่วยสอน  
ฝึกอบรม และเผยแพร่ความรู้ทางด้านวิศวกรรมโยธา 
เป็นผู้ทรงคุณวุฒิในด้านวิศวกรรมโยธา ให้กับหน่วยงาน
ต่างๆ ให้ค าปรึกษา แนะน า ตอบปัญหาและช้ีแจงเรื่อง
ต่างๆ เกี่ยวกับงานในหน้าที่ และให้ค าแนะน าเกี่ยวกับ
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ระดับปฏิบัติกำร ระดับช ำนำญกำร ระดับช ำนำญกำรพิเศษ ระดับเชี่ยวชำญ 

เกี่ยวกับงานในหน้าท่ี เพื่อให้สามารถปฏิบัติงานได้
อย่างถูกต้อง มีประสิทธิภาพ เข้ารว่มประชุม
คณะกรรมการต่าง ๆ ท่ีได้รับแต่งตั้ง เพื่อให้ข้อมูล
ทางวิชาการประกอบการพิจารณาและตดัสินใจและ
ปฏิบัติหน้าท่ีอื่นที่เกี่ยวข้อง 

(๕) ในฐำนะหัวหน้ำงำน นอกจากอาจ 
ปฏิบัติงานตามข้อ(๑-(๔)  ดังกล่าวข้างต้นแล้วต้องท า
หน้าท่ีก าหนดแผนงาน มอบหมาย ควบคุม 
ตรวจสอบ ให้ค าปรึกษา แนะน า ปรับปรุงแก้ไข
ติดตาม ประเมิน 
ผล และแก้ไขปญัหาข้อขัดข้องในการปฏิบัติงานใน
หน่วยงานท่ีรับผิดชอบ เพ่ือให้การปฏิบัติงานบรรล ุ
ตามเป้าหมายและผลสัมฤทธ์ิที่ก าหนด 
 

ข้อเสนอแนะในการด าเนินการ 
(๔) ให้บริการวิชาการด้านต่าง ๆ เช่น ช่วยสอน  

ฝึกอบรม และเผยแพร่ความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับ
หลักการและวิธีการของงานในด้านวิศวกรรมโยธา 
ให้ค าปรึกษา แนะน า ตอบปัญหาและช้ีแจงเรื่อง
ต่าง ๆ เกี่ยวกับงานในหน้าที่  เพื่อให้สามารถ
ปฏิบัติงานได้อย่างถูกต้อง มีประสิทธิภาพเข้าร่วม
ประชุมคณะกรรมการต่าง ๆ ตามที่ได้รับแต่งตั้ง 
เพื่อให้ข้อมูลทางวิชาการประกอบการพิจารณามา
และตัดสินใจ และปฏิบัติหน้าที่อ่ืนท่ีเกี่ยวข้อง 

(๕) ในฐำนะหัวหน้ำงำน นอกจากอาจ 
ปฏิบัติงานตามข้อ(๑)-(๔) ดังกล่าวข้างต้นแล้วต้อง
ท าหน้าที่ก าหนดนโยบายการปฏิบัติงานติดต่อ
ประสานงาน วางแผน มอบหมายส่งเสริม ก ากับ 
ควบคุม ดูแล และตรวจสอบ ให้ค าปรึกษา แนะน า 
ปรับปรุง แก้ไข ติดตามประเมินผล และแก้ไข
ปัญหาข้อขัดแย้งในการปฏิบัติงานในหน่วยงานที่
รับผิดชอบ เพื่อ ให้การปฏิบัติ งานบรรลุตาม
เป้าหมายและผลสัมฤทธ์ิที่ก าหนด 

นโยบาย แผนงาน หรือโครงการของสถาบันอุดมศึกษา 
หรือนโยบาย แผนงาน และโครงการทางเศรษฐกิจ 
สังคม การเมือง การบริหาร หรือความมั่นคง เพื่อให้การ
ด าเนินงานเกิดผลสัมฤทธิ์สูงสุด และบรรลุภารกิจที่
ก าหนดไว้ เข้าร่วมประชุมคณะกรรมการต่างๆ ตามที่
ได้รับแต่งตั้ง เป็นผู้แทนของสถาบันอุดมศึกษาหรือของ
รัฐบาลในการเข้าร่วมประชุมหรือเจรจาปัญหาต่างๆ 
เกี่ยวกับงานวิศวกรรมโยธา ทั้งในและต่างประเทศ 
เพื่อให้ข้อมูลทางวิชาการประกอบการพิจารณาและ
ตัดสินใจ และปฏิบัติหน้าที่อ่ืนท่ีเกี่ยวข้อง 

(๕) ในฐำนะหัวหน้ำหน่วยงำน นอกจากอาจ 
ปฏิบัติงานตามข้อ (๑)-(๔) ดังกล่าวข้างต้นแล้ว ต้องท า
หน้ าที่ ก า ห น ดน โ ยบ า ยก า รป ฏิ บั ติ ง าน  ติ ด ต่ อ
ประสานงาน วางแผน มอบหมาย ส่งเสริม ก ากับ 
ควบคุม ดูแลและตรวจสอบ ให้ค าปรึกษา แนะน า 
ปรับปรุงแก้ไข ติดตามประเมินผล และแก้ไขปัญหา
ข้อขัดข้องในการปฏิบัติงานในหน่วยงานที่รับผิดชอบ 
เพื่อให้การปฏิบัติงานบรรลุตามเป้าหมายและผลสัมฤทธิ์
ที่ก าหนด 
 

๒. ด้ำนกำรวำงแผน 
       วางแผนการท างานท่ีรับผิดชอบ ร่วม
วางแผนการท างานของหน่วยงานหรือโครงการ 
เพื่อให้การด าเนินงานบรรลุตามเปา้หมายและ
ผลสัมฤทธ์ิที่ก าหนด 
 

๒. ด้ำนกำรวำงแผน 
ร่วมก าหนดนโยบายและแผนงานของหน่วยงาน 

ที่สังกัด วางแผนหรือร่วมวางแผนการท างานตามแผน
หรือโครงการของหน่วยงาน แก้ไขปัญหาในการ
ปฏิบัติงาน เพื่อให้การด าเนินงานบรรลุผลสัมฤทธิ์ที่
ก าหนด 

๒. ด้ำนกำรวำงแผน 
      ร่วมก าหนดนโยบายและแผนงาน หรือ 
โครงการของหน่วยงานท่ีสังกัด วางแผนหรือร่วมวาง
แผนการท างานตามนโยบาย แผนงาน หรือโครงการ
ของหน่วยงาน แก้ไขปัญหาในการปฏิบัติงานและ
ติดตามประเมินผล เพื่อให้บรรลุตามเป้าหมายและ
ผลสัมฤทธ์ิที่ก าหนด 

๒. ด้ำนกำรวำงแผน 
ร่วมก าหนดนโยบายและแผนงาน หรือโครงการ 

ของหน่วยงานที่สังกัด วางแผนหรือร่วมวางแผนการ
ท างาน โดยเช่ือมโยงหรือบูรณาการแผนงาน โครงการ
ในระดับกลยุทธ์ของสถาบันอุดมศึกษา มอบหมายงาน 
แก้ไขปัญหาในการปฏิบัติงาน ติดตามและประเมินผล 
เพื่อให้บรรลุตามเป้าหมายและผลสัมฤทธ์ิที่ก าหนด 



๔ 
 

ระดับปฏิบัติกำร ระดับช ำนำญกำร ระดับช ำนำญกำรพิเศษ ระดับเชี่ยวชำญ 

 
๓. ด้ำนกำรประสำนงำน 
     (๑) ประสานการท างานร่วมกนัระหว่าง
ทีมงานหรือหน่วยงานท้ังภายในและภายนอก 
เพื่อให้เกิดความร่วมมือและผลสัมฤทธิ์ตามที่
ก าหนดไว ้
     (๒) ช้ีแจงและให้รายละเอียดเกี่ยวข้อมูล 
ข้อเท็จจริง แก่บุคคลหรือหน่วยงานท่ีเกี่ยวข้อง 
เพื่อสร้างความเข้าใจหรือความร่วมมือในการ
ด าเนินงานตามทีไ่ดร้ับมอบหมาย 
 

๓. ด้ำนกำรประสำนงำน 
(๑) ประสานการท างานร่วมกันโดยมีบทบาทใน 

การให้ความเห็นและค าแนะน าเบื้องต้นแก่สมาชิกใน
ทีมงาน หรือหน่วยงานอื่น เพื่อให้เกิดความร่วมมือ
และผลสัมฤทธ์ิตามที่ก าหนดไว้ 

(๒) ให้ข้อคิดเห็นหรือค าแนะน าเบื้องต้นแก่ 
สมาชิกในทีมงาน หรือบุคคล หรือหน่วยงานที่
เกี่ยวข้อง เพื่อสร้างความเข้าใจและความร่วมมือใน
การด าเนินงานตามที่ได้รับมอบหมาย 

๓. ด้ำนกำรประสำนงำน 
     ( ๑ )  ป ร ะ ส า น ก า ร ท า ง า น ภ า ย ใ น
สถาบันอุดมศึกษา หรือองค์กรอื่น โดยมีบทบาทใน
การเจรจา โน้มน้าว เพื่อให้เกิดความร่วมมือและ
ผลสัมฤทธ์ิที่ก าหนด 
   (๒) ให้ข้อคิดเห็นหรือค าแนะน า แก่หน่วยงาน
ภายสถาบันอุดมศึกษา รวมทั้งที่ประชุมทั้งในและ
ต่างประเทศ เพื่อประโยชน์และเกิดความร่วมมือใน
การด าเนินงานร่วมกัน 

๓. ด้ำนกำรประสำนงำน 
   (๑) ประสานการท างานโครงการต่างๆกับบุคคล 
หน่วยงาน หรือองค์กรอื่น โดยมีบทบาทในการจูงใจ 
โน้มน้าว เพื่อให้เกิดความร่วมมือและผลสัมฤทธิ์ตามที่
ก าหนด 
  (๒) ให้ข้อคิดเห็นและค าแนะน าแก่หน่วยงานใน
สถาบันอุดมศึกษา รวมทั้งที่ประชุมในและต่างประเทศ 
เพื่ อ เป็นประโยชน์และ เกิดความร่ วมมือ ในการ
ด าเนินงานร่วมกัน 

๔. ด้ำนกำรบริกำร 
    (๑) ให้ค าปรึกษา แนะน าเบื้องต้น เผยแพร่ 
ถ่ายทอดความรู้ทางด้านวิทยาการคอมพิวเตอร์ 
รวมทั้งตอบปัญญาและช้ีแจงเรื่องต่างๆ 
เกี่ยวกับงานในหน้าท่ี เพื่อให้ผู้รับบริการได้รับ
ทราบข้อมูลความรู้ตา่งๆ ที่เป็นประโยชน์ 
     (๒)  จัดเก็บข้อมูลเบื้องต้น และให้บริการ
ข้อมูลทางวิชาการ เกี่ยวกับด้านวศิวกรรมโยธา 
เพือ่ให้บุคลากรทั้งภายในและภายนอก
หน่วยงาน นักศึกษา ตลอดจนผู้รบับริการได้
ทราบข้อมูลและความรู้ต่างๆ  
ที่เป็นประโยชน์ สอดคล้องและสนบัสนุน
ภารกิจของหน่วยงาน และใช้ประกอบการ
พิจารณาก าหนดนโยบาย แผนงาน หลักเกณฑ์ 
มาตรการต่าง ๆ 
 

๔. ด้ำนกำรบริกำร 
  (๑) ให้ค าปรึกษา แนะน า นิเทศ ฝึกอบรม ถ่ายทอด
ความรู้ ทางด้านวิศวกรรมโยธา แก่ผู้ใต้บังคับบัญชา 
นักศึกษา ผู้ รับบริการทั้ งภายในและภายนอก
หน่วยงาน รวมทั้งตอบปัญหาและช้ีแจงเรื่องต่าง ๆ 
เกี่ยวกับงานในหน้าท่ี เพื่อให้มีความรู้ความเข้าใจ และ
สามารถด าเนินงานได้อย่างถูกต้อง 
  (๒) พัฒนาข้อมูล จัดท าเอกสารวิชาการ สื่อเอกสาร
เผยแพร่ ให้บริการวิชาการด้านวิศวกรรมโยธา ที่
ซับซ้อน เพื่อก่อให้เกิดการแลกเปลี่ยนเรียนรู้  ที่
สอดคล้อง และสนับสนุนภารกิจของหน่วยงาน 

๔. ด้ำนกำรบริกำร 
  (๑) ให้ค าปรึกษา แนะน า ถ่ายทอดความรู้ 
ทางด้านวิศวกรรมโยธา ที่ยุ่งยากซับซ้อนแก่ผู้ใช้
บังคับบัญชา นักศึกษา ผู้รับบริการทั้งภายในและ
ภายนอกหน่วยงาน รวมทั้งตอบปัญหา และช้ีแจง
เรื่องต่างๆ เกี่ยวกับงานในหน้าที่ เพื่อพัฒนาความรู้ 
เทคนิค และทักษะ ให้สามารถน าไปประยุกต์ใช้ใน
กา รแก้ ไ ขปัญหาและ ด า เ นิ น ง าน ไ ด้ อ ย่ า ง มี
ประสิทธิภาพ 
   (๒) ก าหนดแนวทางรูปแบบ วิธีการเผยแพร่ 
ประยุกต์เทคโนโลยีระดับสากล เพื่อให้สอดคล้อง
สนับสนุนภารกิจขององค์กร 
   (๓) จัดท าฐานข้อมูลระบบสารสนเทศที่เกี่ยวกับ
งานที่รับผิดชอบ เพื่อก่อให้เกิดการแลกเปลี่ยน
เรียนรู้และพัฒนาองค์กร 

๔. ด้ำนกำรบริกำร 
  (๑) ให้ค าปรึกษา แนะน า วินิจฉัย และตอบปัญหาที่
ส าคัญหรือยุ่งยากซับซ้อนมาก เพื่อสร้างความรู้ความ
เข้าใจเกี่ยวกับวิศวกรรมโยธา ให้บุคคลหรือหน่วยงาน
สามารถด าเนินงานได้ลุล่วงเป็นไปตามนโยบายและ
แผนงานที่ก าหนดไว้ หรือเพื่อเป็นข้อมูลประกอบการ
ตัดสินใจและสนับสนุนภารกิจของหน่วยงาน 
    (๒) เผยแพร่ ถ่ายทอดความรู้ ทางด้านวิศวกรรม
โยธา เพื่อให้บุคคลทั่วไปได้รับความรู้ ความเข้าใจที่
ถูกต้องและเป็นประโยชน์ 
 



๕ 
 

 

ค. คุณสมบัติเฉพำะส ำหรับต ำแหน่ง 

ระดับปฏิบัติกำร ระดับช ำนำญกำร ระดับช ำนำญกำรพิเศษ ระดับเชี่ยวชำญ 

๑. มีคุณวุฒิอย่างใดอย่างหนึ่ง ดังต่อไปนี้ 
๑.๑ ได้รับปริญญาตรี หรือคุณวุฒิอย่างอื่นทีเ่ทียบได้ไม่ต่ า 

กว่านี้ทางวิศวกรรมศาสตร์  ด้ านวิศวกรรมโยธา วิศวกรรม
ชลประทาน วิศวกรรมสุขาภิบาล วิศวกรรมส ารวจ วิศวกรรม
สิ่งแวดล้อม  

๑.๒ ได้รับปริญญาโท หรือคุณวุฒิอย่างอื่นทีเ่ทียบได้ไม่ต่ า 
กว่านี้ทางทางวิศวกรรมศาสตร์ ด้านวิศวกรรมโยธา วิศวกรรม
ชลประทาน วิศวกรรมสุขาภิบาล วิศวกรรมส ารวจ วิศวกรรม
สิ่งแวดล้อม  

๑.๓ ได้รับปริญญาเอก หรือคุณวุฒิอย่างอื่นทีเ่ทียบได้ไม่ต่ า 
กว่านี้ทางทางวิศวกรรมศาสตร์ ด้านวิศวกรรมโยธา วิศวกรรม
ชลประทาน วิศวกรรมสุขาภิบาล วิศวกรรมส ารวจ วิศวกรรม
สิ่งแวดล้อม  
 และ 
๒. ได้รับใบอนุญาตเป็นผู้ประกอบวิชาชีพวิศวกรรมควบคุม 
ตามที่กฎหมายก าหนดภายในระยะเวลา ๑ ปี 
 

  ๑. มีคุณสมบัติเฉพาะส าหรับต าแหน่งวิศวกรรมโยธา ระดับ
ปฏิบัติการ และ 
  ๒. เคยด ารงต าแหน่งประเภทวิชาชีพเฉพาะ ระดับปฏิบัติการ 
มาแล้วไม่น้อยกว่า ๖ ปี 
    -ก า หน ด เ วล า  ๖  ปี  ใ ห้ ล ด เป็ น  ๔  ปี  ส า ห รั บ ผู้ มี
คุณสมบัติ เฉพาะส าหรับต าแหน่งวิศวกรรมโยธา ระดับ
ปฏิบัติการ ข้อ ๒ 
    -ก า หน ด เ วล า  ๖  ปี  ใ ห้ ล ด เป็ น  ๒  ปี  ส า ห รั บ ผู้ มี
คุณสมบัติ เฉพาะส าหรับต าแหน่งวิศวกรรมโยธา ระดับ
ปฏิบัติการ ข้อ ๓ 
   - หรือต าแหน่งประเภทอื่นตามหลักเกณฑ์และเง่ือนไขที่ 
ก.พ.อ.ก าหนด  
      และ 
   ๓. ปฏิบัติงานด้านวิศวกรรมโยธา หรืองานอื่นที่เกี่ยวข้องซึ่ง
เหมาะสมกับหน้าที่ความรับผิดชอบและลักษณะงานที่ปฏิบัติ 
มาแล้วไม่น้อยกว่า ๑ ปี 

  ๑. มีคุณสมบัติเฉพาะส าหรับต าแหน่ง
วิศวกรรมโยธา ระดับปฏิบัติการ และ 
  ๒. เคยด ารงต าแหน่งประเภทวิชาชีพ
เฉพาะ ระดับช านาญการ มาแล้วไม่น้อย
กว่า ๔ ปี หรือต าแหน่งประเภทอื่นตาม
หลักเกณฑ์และเง่ือนไขที่ ก.พ.อ.ก าหนด 
และ 
   ๓. ปฏิบัติงานด้านวิศวกรรมโยธา หรือ
งานอื่นที่เกี่ยวข้อง ซึ่งเหมาะสมกับหน้าที่
ความรับผิดชอบและลักษณะงานที่ปฏิบัติ
มาแล้วไม่น้อยกว่า ๑ ปี 
 

 ๑. มีคุณสมบัติเฉพาะส าหรับต าแหน่ง
วิศวกรรมโยธา ระดับปฏิบัติการ และ 
 ๒. เคยด ารงต าแหน่งประเภทวิชาชีพ
เฉพาะ  ระดั บช านาญการพิ เ ศษ 
มาแล้วไม่น้อยกว่า ๓ ปี หรือต าแหน่ง
ประ เภทอื่ นตามหลั ก เ กณฑ์ และ
เงื่อนไขที่ ก.พ.อ.ก าหนด และ 
  ๓. ปฏิบัติงานด้านวิศวกรรมโยธา 
หรืองานอื่นที่เกี่ยวข้อง ซึ่งเหมาะสม
กับหน้าท่ีความรับผิดชอบและลักษณะ
งานท่ีปฏิบัติ มาแล้วไม่น้อยกว่า ๑ ปี 
 

 
 

ง. ควำมรู้ควำมสำมำรถ ทักษะ และสมรรถนะที่จ ำเป็นส ำหรับต ำแหน่ง 

ระดับปฏิบัติกำร ระดับช ำนำญกำร ระดับช ำนำญกำรพิเศษ ระดับเชี่ยวชำญ 



๖ 
 

ระดับปฏิบัติกำร ระดับช ำนำญกำร ระดับช ำนำญกำรพิเศษ ระดับเชี่ยวชำญ 

  - ค ว า ม รู้ ค ว ามส า ม า รถ  ทั กษ ะ  แล ะ
สมรรถนะที่จ าเป็นส าหรับต าแหน่งให้เป็นไป
ตามที่สภาสถาบันอุดมศึกษาก าหนด 
 

  - ความรู้ความสามารถ ทักษะ และสมรรถนะที่จ าเป็น
ส าหรับต าแหน่งให้เป็นไปตามที่สภาสถาบันอุดมศึกษา
ก าหนด 
 

 - ความรู้ความสามารถ ทักษะ และสมรรถนะที่
จ า เป็นส าหรับต าแหน่ ง ให้ เป็น ไปตามที่ สภา
สถาบันอุดมศึกษาก าหนด 
 

 - ความรู้ความสามารถ ทักษะ และสมรรถนะที่จ าเป็น
ส าหรับต าแหน่งให้เป็นไปตามที่สภาสถาบันอุดมศึกษา
ก าหนด 
 

ระดับเชี่ยวชำญพิเศษ 

หน้ำที่ควำมรับผิชอบหลัก ลักษณะงำนที่ปฏิบัติ 

คุณสมบัติเฉพำะ
ส ำหรับต ำแหน่ง 

ควำมรู้
ควำมสำมำรถ 
ทักษะ และ

สมรรถนะทีจ่ ำเป็น
ส ำหรับต ำแหน่ง 

    -ปฏิบัติงำนในฐำนะผู้ปฏิบัติงำนที่มีควำมเชี่ยวชำญพิเศษในงานด้านวิศวกรรมโยธา โดยใช้ความรู้ ความสามารถ ความ
เชี่ยวชาญ และประสบการณ์สูงมำก ปฏิบัติงานเชิงพัฒนาระบบหรือมาตรฐานของงานหรืองานพัฒนาทฤษฎี หลักการ ความรู้ใหม่ 
ซึ่งต้องมีการวิจัยเกี่ยวกับงานเฉพาะด้านหรือเฉพาะทาง และน ามาประยุกต์ใช้ในทางปฏิบัติ โดยต้องประยุกต์ทฤษฎี แนวความคิด
ใหม่เกี่ยวกับเนื้อหาของงาน เพื่อแก้ไขปัญหาในงานที่มีความยุ่งยากมากและมีขอบเขตกว้างขวางมาก หรือถ่ายความความรู้
เกี่ยวกับงาน ตลอดจนให้ค าปรึกษา แนะน า หรือปรับปรุงผสมผสานเทคนนิคระดับสูงระหว่างสาขาที่เกี่ยวข้อง และปฏิบัติหน้าที่
อื่นตามที่ได้รับมอบหมาย 

 ๑. ด้ำนปฏิบัติกำร 
     ( ๑ )  ป ฏิ บั ติ ห น้ า ที่ ใ น ฐ า น ะ
ผู้เช่ียวชาญพิเศษด้านวิศวกรรมโยธา 
พั ฒ น า แ ล ะ ป ร ะ ยุ ก ต์ ใ ช้ ค ว า ม รู้ 
ประสบการณ์ วิธีการ เทคนิคต่างๆ 
เสนอแนะรูปแบบและเทคนิคเกี่ยวกับ
งานวิศวกรรมโยธา ที่เหมาะสมและ
สอดคล้องกับการพัฒนาประเทศ เพื่อ
พัฒนางานวิชาการ พัฒนาระบบและ
มาตรฐานในการปฏิบัติงาน 
    (๒) ส่งเสริม ก ากับ ควบคุม ดูแล 
และตรวจสอบ โครงการวิจัยด้าน
วิ ศ ว ก ร ร ม โ ย ธ า  ใ ห้ เ ป็ น ไ ป ต า ม
มาตรฐานสากล เพื่อบรรลุภารกิจ 
เป้าหมายตามนโยบายในภาพรวมของ
หน่วยงาน 

๑. มีคุณสมบัติเฉพาะ
ส าหรับต าแหน่ง 

วิศวกรรมโยธา ระดับ
ปฏิบัติการ และ 
๒. เคยด ารงต าแหน่ง

ประเภทวิชาชีพ 
เฉพาะ ระดับเช่ียวชาญ 
มาแล้วไม่น้อยกว่า ๒ ปี 
หรือต าแหน่งประเภท
อื่นตามหลักเกณฑ์และ
เ ง่ื อ น ไ ข ที่  ก . พ . อ . 
ก าหนด และ  

๓ .  ป ฏิ บั ติ ง า น ด้ า น
วิศวกรรมโยธา หรืองาน
อื่ น ที่ เ กี่ ย ว ข้ อ ง ซึ่ ง
เ ห ม า ะ ส ม กั บ ห น้ า ที่

     -ค ว า ม รู้
ค ว า ม ส า ม า ร ถ 
ทั ก ษ ะ  แ ล ะ
สมรรถนะที่จ าเป็น
ส าหรับต าแหน่งให้
เป็นไปตามที่สภา
สถาบันอุดมศึกษา
ก าหนด 



๗ 
 

    (๓) เป็นผู้คิดริ เริ่มและวางแผน
ด าเนินการวิจัยต่างๆ และเผยแพร่
ผลงานที่ก่อให้เกิดความรู้ ใหม่หรือ
เทคนิควิธีการใหม่ที่เป็นประโยชน์ต่อ
งานวิศวกรรมโยธา เป็นอย่างมาก วาง
หลัก เกณฑ์ ในการวิ เ คราะห์  วิจั ย 
ประเมินผล รวมทั้งก าหนดวิธีการและ
ระเบียบปฏิบัติทางด้านวิศวกรรมโยธา 
ศึกษา วิเคราะห์ สังเคราะห์ และวิจัย 
เพื่อพัฒนาระบบหรือมาตรฐานในการ
ปฏิบัติงานวิศวกรรมโยธา หรือพัฒนา
เสนอความเห็นเกี่ยวกับปัญหาต่างๆ 
และแนวทางการแก้ ไขปัญหาที่ มี
ลักษณะพิเศษเฉพาะด้านที่มีความ
ยุ่ งยากซับซ้อนมากและมีขอบเขต
กว้างขวางมาก ติดตามความก้าวหน้า
ทางวิชาการด้านวิศวกรรมโยธา และ
ด้านที่เกี่ยวข้อง เพื่อน ามาประยุกต์ใช้
ให้ เหมาะสมกับลั กษณะง านของ
ห น่ ว ย ง า น  เ ป็ น ที่ ป รึ ก ษ า ใ น
โ ค ร ง ก า ร วิ จั ย ที่ ส า คั ญ ท า ง ด้ า น
วิศวกรรมโยธา เพื่อให้ค าแนะน าและ
ข้อเสนอแนะในการด าเนินการ 
      (๔) ให้บริการวิชาการด้านต่างๆ 
เช่น ฝึกอบรม และเผยแพร่ความรู้
ทางด้านวิศวกรรมโยธา ในระดับชาติ
หรือนานาชาติ ประเมินและวิเคราะห์
สถานการณ์เพื่อให้ค าปรึกษาและให้

ความรับผิดชอบและ
ลักษณะงานที่ ปฏิบั ติ 
มาแล้วไม่น้อยกว่า ๑ ปี 



๘ 
 

ข้อเสนอแนะเป็นผู้ทรงคุณวุฒิในด้าน
วิศวกรรมโยธา ให้กับหน่วยงานต่างๆ 
ตอบปัญหาและ ช้ีแจง เ รื่ อ งต่ า งๆ
ทางด้านวิศวกรรมโยธา แก่หน่วยงานท่ี
สังกัดและหน่วยงานอื่นที่ เกี่ยวข้อง 
เพื่อถ่ายความรู้ความเช่ียวชาญ และ
พัฒนาบุคลากรทางด้านวิศวกรรมโยธา 
เข้าร่วมประชุมคณะกรรมการต่างๆ
ตามที่ได้รับแต่งตั้ง เป็นผู้แทนของกลุ่ม
สถาบันอุดมศึกษาหรือของรัฐบาลใน
การเข้าร่วมประชุมหรือเจรจาปัญหา
ต่างๆ เกี่ยวกับงานวิศวกรรมโยธา ทั้ง
ในและต่างประเทศ เพื่อให้ข้อมูลทาง
วิชาการประกอบการพิจารณาและ
ตัดสิ น ใจ  และปฏิ บั ติ หน้ าที่ อื่ นที่
เกี่ยวข้อง 
 

 

ระดับเชี่ยวชำญพิเศษ (ต่อ) 

หน้ำท่ีควำมรับผิชอบหลัก ลักษณะงำนที่ปฏิบัต ิ คุณสมบัติเฉพำะส ำหรับ
ต ำแหน่ง 

ควำมรู้ควำมสำมำรถ ทักษะ และ
สมรรถนะทีจ่ ำเป็นส ำหรับต ำแหน่ง 



๙ 
 

   ๒. ด้ำนกำรวำงแผน 
  ร่วมก าหนดนโยบาย และแผนงาน หรือ โครงการของหน่วยงานในสถาบันอุดมศึกษา เพื่อให้บรรลุ

ตามเป้าหมายและผลสัมฤทธิ์ที่ก าหนด เป็นผู้แทนของกลุ่มสถาบันอุดมศึกษาหรือของรัฐบาลในการเข้า
ร่วมประชุมก าหนดนโยบาย หรือ โครงการทางด้านวิศวกรรมโยธา เพื่อให้ข้อมูลประกอบการพิจารณาและ
ตัดสินใจ 

 
๓. ด้ำนกำรประสำนงำน 

(๑) ประสานการท างานโครงการต่างๆกับบุคคล หน่วยงาน หรือองค์กรอื่น โดยมีบทบาทในการ 
จูงใจ โน้มน้าว เพื่อให้เกิดความร่วมมือและผลสัมฤทธ์ิตามที่ก าหนด 

(๒) ให้ข้อคิดเห็น และค าแนะน าแก่หน่วยงานในสถาบันอุดมศึกษา รวมทั้งที่ประชุมทั้งในและ 
ต่างประเทศ เพ่ือเป็นประโยชน์และเกิดความร่วมมือในการด าเนินงานร่วมกัน 
 

๔. ด้ำนกำรบริกำร 
(๑) ให้ค าปรึกษา แนะน า วินิจฉัย ช้ีแจง และตอบปัญหาที่ส าคัญหรือยุ่งยากซับซ้อนมากเป็นพิเศษ  

ทางด้านวิศวกรรมโยธา ในระดับชาติหรือนานาชาติ เพื่อพัฒนาองค์ความรู้ และสามารถน าไปใช้ประโยชน์
ได้อย่างกว้างขวาง 

(๒) เผยแพร่ ถ่ายทอดความรู้ ด้านวิศวกรรมโยธา เพื่อให้บุคคลหรือหน่วยงานได้รับความรู้ความ 
เข้าใจที่ถูกต้องและเป็นประโยชน์ 
 

  

 


