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มาตรฐานกําหนดตําแหนง 

 
 

สายงาน                                                       สถาปตยกรรม 
 
ลักษณะงานโดยทั่วไป  
          สายงานนี้คลุมถึงตาํแหนงตาง ๆ ที่ปฏิบัติงานทางสถาปตยกรรม ซึ่งมีลักษณะงานที่ปฏิบัติเกีย่วกบั 
การออกแบบ เขียนแบบ แกไขแบบแปลน อาคารสิ่งกอสรางตาง ๆ เปนตน และปฏิบัติหนาที่อ่ืนที่เกี่ยวของ  
 
ชื่อและระดบัของตําแหนง 
 

         ตําแหนงในสายงานนี้มีชื่อและระดับของตําแหนงดังนี้ คือ  
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ชื่อตําแหนง                                                  สถาปนิก  3 
 
หนาที่และความรับผิดชอบ  
          ปฏิบัติงานสถาปตยกรรมที่ยากพอควร โดยมีคูมือหรือแนวปฏิบัติหรือคําสั่งอยางกวางๆ และอยูภายใต
การกํากับตรวจสอบเฉพาะกรณีที่จําเปน และปฏิบตัิหนาที่อ่ืนตามทีไ่ดรับมอบหมาย  
 
ลักษณะงานที่ปฏิบัต ิ  
          ปฏิบัติงานที่ยากพอควรเกี่ยวกับงานสถาปตยกรรม โดยปฏิบัติหนาที่อยางใดอยางหนึ่งหรือหลายอยาง 
เชน ศึกษารายละเอียดเพ่ือคํานวณรางแบบ ออกแบบ เขียนแบบ และประมาณราคาเกี่ยวกบัการกอสรางและ
ตกแตงอาคาร สถานที่ ควบคุม ตรวจสอบ แนะนํา แกไขการปฏิบตัิงานเกี่ยวกับการเขียนแบบทีอ่ยูในความ
รับผิดชอบ ควบคุมการกอสราง และตกแตงอาคารใหถูกตองตามแบบและหลักสถาปตยกรรมไทยหรือสากล 
และปฏบิัติหนาที่อ่ืนที่เกี่ยวของ  
 
คุณสมบัตเิฉพาะสําหรับตําแหนง  
          ไดรับปริญญาตรีหรอืเทียบไดไมต่าํกวานี้ทางสถาปตยกรรม  
 
ความรูความสามารถที่ตองการ  
         1. มีความรูความสามารถในงานสถาปตยกรรมอยางเหมาะสมแกการปฏิบตัิงานในหนาที่  
         2. มีความรูความเขาใจในกฎหมายวาดวยระเบยีบขาราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษา กฎหมายวา
ดวยระเบียบบริหารราชการแผนดิน และกฎหมาย กฎ ระเบียบ และขอบังคับอ่ืนทีใ่ชในการปฏบิตัิงานในหนาที่  
         3. มีความรูทั่วไปเกีย่วกับเหตุการณปจจุบันในดานการเมือง เศรษฐกิจและสังคม โดยเฉพาะอยางยิ่ง
ของประเทศไทย  
        4. มีความรูความสามารถในการใชภาษาและคอมพิวเตอรอยางเหมาะสมแกการปฏิบัติงานในหนาที่  
        5. มีความสามารถในการศึกษาและจัดการขอมูล วิเคราะหปญหาและสรุปเหตุผล 
          6. มีความสามารถในการติดตอประสานงาน 
 
 
 
 
 
 

ก.พ.อ.กําหนดวันที่ 25 พฤศจิกายน 2548 
 



43-4 

ชื่อตําแหนง สถาปนิก 4  
 

หนาที่และความรับผิดชอบ  
         ปฏิบัติงานสถาปตยกรรมที่ยาก  โดยมีคูมือหรือแนวปฏิบตัหิรือคําสั่งอยางกวางๆ และอยูภายใตการ
กํากับตรวจสอบเฉพาะกรณีที่จําเปน และปฏบิัติหนาที่อ่ืนตามที่ไดรับมอบหมาย  
 
ลักษณะงานที่ปฏิบัต ิ 
         ปฏิบัติงานที่ยากเกี่ยวกับงานสถาปตยกรรม โดยปฏิบตัิหนาที่อยางใดอยางหนึ่งหรือหลายอยาง เชน 
ศึกษา วิเคราะหขอมูลทางสถาปตยกรรม เพ่ือคํานวณ ออกแบบ กําหนดรายละเอียด และประมาณราคา
เกี่ยวกับการกอสรางอาคารหรือการตกแตงตอเติมอาคาร สถานที่และสิ่งกอสรางตาง ๆ ทํารูปจําลองอาคารและ
สิ่งกอสราง ออกแบบ แกไข ดัดแปลงอาคารและสิ่งกอสรางที่ชํารุด ควบคุมและตรวจสอบการกอสรางใหถูกตอง
ตามแบบและหลักสถาปตยกรรม เปนตน ใหคําปรึกษาแนะนําในการปฏิบัติงานแกเจาหนาที่ระดับรองลงมาและ
แกนักศึกษาทีม่าฝกปฏิบัตงิาน ตอบปญหาและชี้แจงเรือ่งตาง ๆ เกี่ยวกับงานในหนาที่ และปฏบิัติหนาที่อ่ืนที่
เกี่ยวของ  
 
คุณสมบัตเิฉพาะสําหรับตําแหนง  
        1. มีคุณสมบัติเฉพาะสําหรับตําแหนงสถาปนิก 3 และไดดํารงตําแหนงในระดับ 3 หรือเทียบเทามาแลว
ไมนอยกวา 2 ป โดยจะตองปฏิบัติราชการเกี่ยวกับงานสถาปตยกรรม หรืองานอื่นที่เกี่ยวของมาแลวไมนอย
กวา 1 ป  
        2. ไดรับปริญญาโทหรือเทียบไดไมต่ํากวานี้ทางสถาปตยกรรม 
  
ความรูความสามารถที่ตองการ  
        นอกจากมีความรูความสามารถเชนเดียวกับสถาปนิก 3 แลว จะตอง  
        1. มีความรูความเขาใจในนโยบายและแผนงานดานตาง ๆ ของหนวยงานที่สังกัด  
        2. มีความสามารถในการจัดทําแผนงาน ควบคมุ ตรวจสอบ ใหคําปรึกษา แนะนํา และเสนอแนะวิธีการ
แกไขปรับปรงุการปฏิบัติงานที่อยูในความรับผิดชอบ  
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ชื่อตําแหนง สถาปนิก 5  
 
หนาที่และความรับผิดชอบ  
         ปฏิบัติงานสถาปนิกที่คอนขางยากมาก โดยใชความคิดริเริ่มบาง มีคูมือ แนวปฏิบตัิหรือคําสั่งใน 
บางกรณีและอยูภายใตการกํากับตรวจสอบนอยมาก และปฏบิัติหนาที่อ่ืนตามที่ไดรับมอบหมาย  
 
ลักษณะงานที่ปฏิบัต ิ 
         ปฏิบัติงานที่คอนขางยากมากเกี่ยวกับงานสถาปตยกรรม โดยปฏิบัติหนาที่อยางใดอยางหนึ่งหรือหลายอยาง 
เชน ควบคุมตรวจสอบการออกแบบ เขียนแบบ แกไขแบบ และออกแบบอาคารสิ่งกอสรางตาง ๆ เชน อาคาร
คอนกรีตเสริมเหล็ก อนุสาวรีย พระอุโบสถ วิหารและอารามตาง ๆ ฯลฯ ศึกษารายละเอียดตาง ๆ เกี่ยวกบั
ความตองการของอาคารและสิ่งกอสรางที่จะออกแบบ เชน ลักษณะพืน้ที่ที่จะกอสราง งบประมาณ จุดประสงค
ของการใชประโยชน กฎหมายเกี่ยวกับการกอสราง ออกแบบอาคารที่ยาก ๆ ดวยตนเอง ดําเนินการและแกไข
ปญหาขอขัดของตาง ๆ ในการปฏิบัติงานทางดานสถาปตยกรรมทัง้ไทยและสากล  ศึกษา คนควา ทดลอง 
วิเคราะหหรือสังเคราะหงานทางดานสถาปตยกรรม เผยแพรผลงานทางดานสถาปตยกรรม  ฝกอบรมและให
คําปรึกษาแนะนําในการปฏบิัติงานแกเจาหนาที่ระดับรองลงมาและแกนักศึกษาที่มาฝกปฏิบตัิงาน ตอบปญหา
และชี้แจงเรื่องตาง ๆ เกี่ยวกับงานในหนาที่ และปฏบิตัิหนาที่อ่ืนที่เกี่ยวของ  
 
คุณสมบัตเิฉพาะสําหรับตําแหนง  
          1. มีคุณสมบัติเฉพาะสําหรับตาํแหนงสถาปนิก 3 หรือสถาปนิก 4 และไดดํารงตําแหนงในระดับ 4 หรือ 
เทียบเทามาแลวไมนอยกวา 2 ป โดยจะตองปฏิบัติราชการเกี่ยวกบังานสถาปตยกรรม หรืองานอ่ืนที่เกี่ยวของ
มาแลวไมนอยกวา 1 ป หรือ  
         2. มีคุณสมบัติเฉพาะสําหรับตําแหนงสถาปนิก 3 และไดดํารงตําแหนงในไมต่ํากวาระดับ 3 หรือ 
เทียบเทามาแลวไมนอยกวา 4 ป โดยจะตองปฏิบัติราชการเกี่ยวกบังานสถาปตยกรรม หรืองานอ่ืนที่เกี่ยวของ
มาแลวไมนอยกวา 1 ป หรือ 
          3. ไดรับปริญญาเอกหรือเทียบไดไมต่ํากวานีท้างสถาปตยกรรม  
 
ความรูความสามารถที่ตองการ  
         นอกจากมีความรูความสามารถเชนเดียวกบัสถาปนิก 4 แลว จะตอง  
         1. มีความรูความเขาใจในหลักการบริหารงานบุคคล  
         2. มีความรูทั่วไปเกีย่วกับแผนพัฒนาเศรษฐกจิและสังคมของประเทศ 
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หนาที่และความรับผิดชอบ  
         ปฏิบัติงานสถาปตยกรรมที่ยากมาก โดยตองใชความคิดริเริม่ในงานที่มีแนวปฏิบตัินอยมาก และ 
อยูภายใตการกํากับตรวจสอบนอยมาก และปฏบิัติหนาที่อ่ืนตามที่ไดรับมอบหมาย หรือ 
         ปฏิบัติงานในฐานะผูชํานาญการในงานสถาปตยกรรม โดยงานที่ปฏิบตัิตองใชความรู  ความสามารถ 
ความชํานาญงานและประสบการณสูง ตองคิดริเริ่มกําหนดแนวทางการทํางาน แกไขปญหาในงานที่รับผิดชอบ
ใหสําเร็จตามวตัถุประสงค และปฏบิัติหนาที่อ่ืนตามที่ไดรับมอบหมาย  
 
ลักษณะงานที่ปฏิบัต ิ 
          ปฏิบัติงานที่ตองใชความรู ความสามารถ ความชํานาญงานและประสบการณทางดานสถาปตยกรรม 
โดยปฏิบัติหนาที่อยางใดอยางหนึ่งหรือหลายอยาง เชน ตรวจสอบและใหคําแนะนาํเกี่ยวกับการออกแบบ 
คํานวณโครงสรางและเขียนแบบอาคาร เพ่ือการกอสรางและซอมแซม ใหแนวทางแกสถาปนิกและวศิวกรเพือ่
ออกแบบอาคารใหเปนไปตามความเหมาะสม และตามความประสงคของแตละงาน ตรวจพิจารณาและแกไข
การออกแบบ และการคํานวณโครงสราง ตรวจและควบคุมการออกแบบตกแตงภายในอาคาร การประมาณ
ราคาคากอสราง ออกแบบอาคารและสิ่งกอสรางตางๆ ดวยตนเอง ในกรณียุงยากหรือเปนงานที่มีงบประมาณ
สูง พิจารณาคนควาเพื่อการออกแบบอาคารใหเหมาะสมตามสภาพตาง ๆ  ตรวจและพิจารณาลงนามรับรอง
แบบอาคารของหนวยงานตาง ๆ ที่กําหนดไวในกฎหมาย ศึกษา คนควา ทดลอง วิเคราะห สังเคราะห หรือวิจัย
งานทางดานสถาปตยกรรม เปนตน เผยแพรผลงานทางดานสถาปตยกรรม ทําความเห็น สรุปรายงาน 
เสนอแนะและดําเนินการเกี่ยวกับงานสถาปตยกรรม จัดทําเอกสารวิชาการ คูมือเกี่ยวกับงานในความ
รับผิดชอบ ฝกอบรมและใหคําปรึกษาแนะนําในการปฏิบัติงานแกเจาหนาที่ระดับรองลงมาและแกนักศึกษา
ที่มาฝกปฏิบตัิงาน ตอบปญหาและชี้แจงเรื่องตาง ๆ เกี่ยวกับงานในหนาที่ เขารวมประชุมคณะกรรมการตาง ๆ 
ตาม 
ที่ไดรับแตงตัง้ เขารวมประชุมในการกําหนดนโยบายและแผนงานของหนวยงานที่สังกัด และปฏิบัติหนาทีอ่ื่น 
ที่เกี่ยวของ  
 
 คุณสมบัติเฉพาะสําหรบัตําแหนง  
          1. มีคุณสมบัติเฉพาะสําหรับตาํแหนงสถาปนิก 3 หรือสถาปนิก 4 หรือสถาปนิก 5 และไดดํารง
ตําแหนงในระดับ 5 หรือเทียบเทามาแลวไมนอยกวา 2 ป โดยจะตองปฏิบัติราชการเกี่ยวกับงานสถาปตยกรรม
หรืองานอื่นที่เกี่ยวของมาแลวไมนอยกวา 1 ป หรือ  
          2. มีคุณสมบัติเฉพาะสําหรับตาํแหนงสถาปนิก 3 หรือสถาปนิก 4 หรือสถาปนิก 5 และไดดํารง
ตําแหนงไมต่าํกวาระดับ 4 หรือเทียบเทามาแลวไมนอยกวา 4 ป โดยจะตองปฏิบตัิราชการเกี่ยวกับงาน
สถาปตยกรรมหรืองานอื่นที่เกี่ยวของแลวไมนอยกวา 1 ป  
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ความรูความสามารถที่ตองการ  
          นอกจากมีความรูความสามารถเชนเดียวกบัสถาปนิก 5 แลว จะตองมีความสามารถในการริเริ่ม 
ปรับปรุงนโยบายและแผนงาน หรือมีความชํานาญงานในหนาที่และมีประสบการณ     
 

 
ก.พ.อ.กําหนดวันที่ 25 พฤศจิกายน 2548 
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หนาที่และความรับผิดชอบ 

ปฏิบัติงานในฐานะหัวหนาหนวยงาน ควบคุมการปฏิบตัิงานสถาปตยกรรมที่มีขอบเขตเนื้อหาของงาน
หลากหลาย และมีขั้นตอนการทํางานที่ยุงยากซับซอนคอนขางมาก โดยตองกําหนดแนวทางการทํางานที่
เหมาะสมกับสถานการณ กํากับ ตรวจสอบผูปฏิบตัิงานเพื่อใหงานที่รับผิดชอบสาํเร็จตามวัตถปุระสงค และ
ปฏิบัติหนาทีอ่ื่นตามที่ไดรับมอบหมาย หรือ 
 ปฏิบัติงานในฐานะผูชํานาญการในงานสถาปตยกรรม โดยงานที่ปฏิบัติตองใชความรู ความสามารถ 
ความชํานาญงานและประสบการณสูงมาก โดยตองคิดริเร่ิมปรับเปลี่ยนแนวทางใหเหมาะสมสอดคลองกับ
สถานการณที่เกิดขึ้นใหมๆ และแกไขปญหาในงานที่รับผิดชอบใหสําเร็จตามวัตถุประสงค และปฏิบัติหนาที่อ่ืน
ตามที่ไดรับมอบหมาย 
 
ลักษณะงานที่ปฏิบัติ 
 ปฏิบัติงานที่ตองใชความรู ความสามารถ ความชํานาญงานและประสบการณทางดานสถาปตยกรรม 
สูงมาก โดยปฏิบัติหนาที่อยางใดอยางหน่ึงหรือหลายอยาง เชน ปฏิบัติงานวิจัยเพื่อพัฒนาแนวทางวิธีการใน
งานสถาปตยกรรม ศึกษา คนควา ทดลอง วิเคราะหหรือสังเคราะห หรือวิจัยเพื่อกําหนดลักษณะและมาตรฐาน
ในการปฏิบัติงานสถาปตยกรรม ทําความเห็น สรุปรายงาน เสนอแนะและดําเนินการเกี่ยวกับงาน
สถาปตยกรรม ศึกษา คนควาหาวิธีการในการแกไขปญหาเกี่ยวกับงานสถาปตยกรรม เปนตน  พัฒนาเอกสาร
วิชาการ คูมือเกี่ยวกับงานในความรับผิดชอบ เขารวมประชุมและชี้แจงรายละเอียดตอคณะกรรมการตางๆ 
ฝกอบรมเผยแพรความรูความเขาใจเกี่ยวกับหลักการและวิธีการของงานในความรับผิดชอบ ใหคําปรึกษา
แนะนํา ตอบปญหาและชี้แจงเรื่องตางๆ เกี่ยวกับงานในหนาที่ เขารวมประชุมคณะกรรมการตางๆ ตามที่ไดรับ
แตงตั้ง เขารวมประชุมในการกําหนดนโยบายและแผนงานของหนวยงานที่สังกัด และปฏิบัติหนาที่ อ่ืนที่
เกี่ยวของ 
 ในฐานะหัวหนาหนวยงาน นอกจากอาจปฏิบัติงานดังกลาวขางตนแลว ยังทําหนาที่กําหนดแผนงาน 
มอบหมาย ควบคุม ตรวจสอบ ใหคําปรึกษาแนะนํา ปรับปรุงแกไข ติดตามประเมินผล และแกไขปญหา
ขอขัดของในการปฏิบัติงานในหนวยงานที่รับผิดชอบ 
 
คุณสมบัติเฉพาะสําหรับตําแหนง 

1. มีคุณสมบัติเฉพาะสําหรบัตําแหนงสถาปนิก 3 หรือสถาปนิก 4 หรือสถาปนิก 5 และไดดํารง
ตําแหนงในระดับ 6 หรือเทียบเทามาแลวไมนอยกวา 2 ป โดยจะตองปฏิบัติราชการเกี่ยวกับงานสถาปตยกรรม
หรืองานอื่นที่เกี่ยวของมาแลวไมนอยกวา 1 ป หรือ 
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2. มีคุณสมบัติเฉพาะสําหรับตําแหนงสถาปนิก 3 หรือสถาปนิก 4 หรือสถาปนิก 5 และไดดํารง
ตําแหนงไมต่ํากวาระดับ 5 หรือเทียบเทามาแลวไมนอยกวา 4 ป โดยจะตองปฏิบัติราชการเกี่ยวกับงาน
สถาปตยกรรม หรืองานอื่นที่เกี่ยวของมาแลวไมนอยกวา 1 ป  
และ     3. ไดรับใบอนุญาตประกอบวชิาชีพตามที่กฎหมายกําหนด 
 
ความรูความสามารถที่ตองการ 
 นอกจากมีความรูความสามารถเชนเดียวกับสถาปนิก 6 แลว จะตองมีความสามารถในการบริหารและ
จัดระบบงาน หรือมีความชํานาญงานในหนาที่และมีประสบการณสูงมาก ตลอดจนมีความรู ความเขาใจใน
นโยบายการบริหารงานของรัฐบาล ปญหาดานการเมือง เศรษฐกิจและสังคมของประเทศ 

 
 
 
 
 

ก.พ.อ.กําหนดวันที่ 25 พฤศจิกายน 2548 
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หนาที่และความรับผิดชอบ  

    ปฏิบัติงานในฐานะหัวหนาหนวยงาน  ซึ่งมีหนาที่และความรับผิดชอบในการควบคุม กํากับ 
หนวยงานดานสถาปตยกรรมที่มีขอบเขตเน้ือหาของงานหลากหลายและมีขั้นตอนการทํางานยุงยากซับซอน
มาก โดยตองปรับเปลี่ยนแนวทางการทํางานใหเหมาะสมกับสถานการณใหม แกไขปญหาในงาน  ตลอดจน
กํากับ ตรวจสอบผูปฏิบัติงานเพื่อใหงานที่รับผิดชอบสําเร็จตามวัตถุประสงค  และปฏิบัติหนาที่อ่ืนตามที่ไดรับ
มอบหมาย หรือ 
             ปฏิบัติงานในฐานะผูชํานาญการในงานสถาปตยกรรม โดยงานที่ปฏิบัติตองใชความรู ความสามารถ 
ความชํานาญงาน และประสบการณสูงมากเปนพิเศษ โดยตองคิดริเริ่มพัฒนาแนวทางใหเหมาะสมเพื่อหา
วิธีการใหมๆ มาใชในการปฏิบัติงาน ตลอดจนแกไขปญหาและตัดสินใจในงานที่รับผิดชอบใหสําเร็จตาม
วัตถุประสงค และปฏิบัติหนาที่อ่ืนตามที่ไดรับมอบหมาย 
 
ลักษณะงานที่ปฏิบัติ 

  ปฏิบัติงานที่ตองใชความรู  ความสามารถ   ความชํานาญงานและประสบการณทางดาน
สถาปตยกรรมสูงมากเปนพิเศษ  โดยปฏิบัติหนาที่อยางใดอยางหนึ่งหรือหลายอยาง เชน ปฏิบัติงานวิจัยที่
กอใหเกิดการพัฒนาเทคนิควิธีการในงานสถาปตยกรรมใหมีคุณภาพและประสิทธิภาพยิ่งขึ้น ศึกษา คนควา 
ทดลอง วิเคราะห สังเคราะห หรือวิจัยเพ่ือใหขอเสนอแนะในการกําหนดลักษณะและมาตรฐานในการปฏิบัติงาน
สถาปตยกรรม ควบคุมตรวจสอบการปฏิบัติงานสถาปตยกรรมใหเปนไปตามมาตรฐานที่กําหนด  ทําความเห็น 
สรุปรายงาน ใหคําปรึกษา เสนอแนะการดําเนินการเกี่ยวกับงานสถาปตยกรรม ศึกษา คนควา หาวิธีการในการ
แกไขปญหาเกี่ยวกับงานสถาปตยกรรม เปนตน พัฒนาเอกสารวิชาการ คูมือเกี่ยวกับงานในความรับผิดชอบ 
เขารวมประชุมและชี้แจงรายละเอียดตอคณะกรรมการตางๆ  ฝกอบรมเผยแพรความรูความเขาใจเกี่ยวกับ
หลักการและวิธีการของงานในความรับผิดชอบ ใหคําปรึกษาแนะนํา ตอบปญหาและชี้แจงเรื่องตางๆ เกี่ยวกับ
งานในหนาที่  เขารวมประชุมคณะกรรมการตางๆ ตามที่ไดรับแตงตั้ง เขารวมประชุมในการกําหนดนโยบาย
และแผนงานของหนวยงานที่สังกัด  และปฏิบัติหนาที่อ่ืนที่เกี่ยวของ 
               ในฐานะหัวหนาหนวยงาน นอกจากอาจปฏิบัติงานดังกลาวขางตนแลว ยังทําหนาที่กําหนดนโยบาย
การปฏิบัติงาน ติดตอประสานงาน วางแผน มอบหมาย ควบคุม ตรวจสอบ ใหคําปรึกษาแนะนํา ปรับปรุงแกไข 
ติดตามประเมินผล และแกไขปญหาขอขัดของในการปฏิบัติงานในหนวยงานที่รับผิดชอบ 
 
คุณสมบัติเฉพาะสําหรับตําแหนง 



           1. มีคุณสมบัติเฉพาะสําหรับตําแหนงสถาปนิก 3 หรือสถาปนิก 4 หรือสถาปนิก 5 และไดดํารง
ตําแหนงในระดับ 7 หรือเทียบเทามาแลวไมนอยกวา 1 ป โดยจะตองปฏิบัติราชการเกี่ยวกับงานสถาปตยกรรม 
หรืองานอื่นที่เกี่ยวของมาแลวไมนอยกวา 1 ป หรือ                                                                                          
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          2. มีคุณสมบัติเฉพาะสําหรับตาํแหนงสถาปนิก 3 หรือสถาปนิก 4 หรือสถาปนิก 5 และไดดํารง
ตําแหนงไมต่าํกวาระดับ 6 หรือเทียบเทามาแลวไมนอยกวา 3 ป โดยจะตองปฏิบตัิราชการเกี่ยวกับงาน
สถาปตยกรรม หรืองานอ่ืนที่เกี่ยวของมาแลวไมนอยกวา 1 ป  
  
ความรูความสามารถที่ตองการ 
 นอกจากมีความรูความสามารถเชนเดียวกับสถาปนิก 7 แลว จะตองมีความชํานาญงานในหนาที่และมี
ประสบการณสูงมากเปนพิเศษ 

 
 
 
 

ก.พ.อ.กําหนดวันที่ 25 พฤศจิกายน  2548 
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หนาที่และความรับผิดชอบ  
ปฏิบัติงานในฐานะหัวหนาหนวยงาน  ซึ่งมีหนาที่และความรับผิดชอบในการควบคุม กํากับหนวยงาน

ดานสถาปตยกรรมที่มีขอบเขตเนื้อหาของงานหลากหลายและมีขั้นตอนการทํางานที่ยุงยากซับซอนมากเปน
พิเศษ ตลอดจนกํากับ ตรวจสอบผูปฏิบัติงานเพื่อใหงานที่รับผิดชอบสําเร็จตามวัตถุประสงค  และปฏิบัติหนาที่
อ่ืนตามที่ไดรับมอบหมาย  หรือ 
         ปฏิบัติงานในฐานะผูเชี่ยวชาญในงานสถาปตยกรรม  โดยงานที่ปฏิบัติตองใชความรู ความสามารถ 
ความเชี่ยวชาญและประสบการณสูง และมีผลงานที่แสดงความเปนผูเชี่ยวชาญเปนที่ยอมรับโดยตองคิดริเริ่ม  
ยกเลิกหรือกําหนดขั้นตอนและตัดสินใจเกี่ยวกับทรัพยากรที่จะนํามาใชเพ่ือใหการดําเนินงานตามแผนงาน
โครงการสําเร็จตามเปาหมายและวัตถุประสงค  ตลอดจนเสนอแนะและประเมินผลแผนงานโครงการ และปฏิบัติ
หนาที่อ่ืนตามที่ไดรับมอบหมาย 
 
ลักษณะงานที่ปฏิบัติ  
  ปฏิบัติงานที่ตองใชความรู ความสามารถ ความเชี่ยวชาญและประสบการณสูงทางดานสถาปตยกรรม 
โดยปฏิบัติหนาที่อยางใดอยางหน่ึงหรือหลายอยาง เชน ริเริ่มการดําเนินงานวิจัยตางๆ ในงานสถาปตยกรรม 
ปฏิบัติงานวิจัยที่กอใหเกิดความรูใหมหรือเทคนิควิธีการใหมที่เปนประโยชนตองานสถาปตยกรรม ศึกษา 
วิเคราะห สังเคราะหและวิจัยเพ่ือวางหลักเกณฑในการวิเคราะห วิจัย ประเมินผล รวมทั้งกําหนดวิธีการและ
ระเบียบปฏิบัติทางดานสถาปตยกรรม ศึกษา วิเคราะห สังเคราะห และวิจัยเพ่ือพัฒนาระบบหรือมาตรฐานใน
การปฏิบัติงานสถาปตยกรรม ศึกษา วิเคราะห วิจัยเพ่ือเสนอความเห็นเกี่ยวกับปญหาที่มีความยุงยากมากและ
มีขอบเขตกวางขวางมากทางดานสถาปตยกรรมและแนวทางแกไขปญหา  ติดตามความกาวหนาทางวิชาการ
ดานสถาปตยกรรมและในดานที่เกี่ยวของ และนํามาประยุกตใชใหเหมาะสมกับลักษณะงานของหนวยงาน  เปน
ที่ปรึกษาในโครงการวิจัยทางดานสถาปตยกรรม เปนตน ใหการบริการและเผยแพรความรูทางดาน
สถาปตยกรรม ตอบปญหาและชี้แจงเรื่องตางๆ เกี่ยวกับงานในหนาที่  เขารวมประชุมคณะกรรมการตางๆ 
ตามที่ไดรับแตงตั้ง  เขารวมประชุมในการกําหนดนโยบายและแผนงานของหนวยงานที่สังกัด  เปนผูแทนของ
มหาวิทยาลัย/สถาบันหรือของรัฐบาลในการเขารวมประชุมหรือเจรจาปญหาตางๆเกี่ยวกับงานสถาปตยกรรมทัง้
ในและตางประเทศ  และปฏิบัติหนาที่อ่ืนที่เกี่ยวของ 

 ในฐานะหัวหนาหนวยงาน นอกจากอาจปฏิบัติงานดังกลาวขางตนแลว ยังทําหนาที่กําหนดนโยบาย
การปฏิบัติงาน ติดตอประสานงาน วางแผน มอบหมาย ควบคุม ตรวจสอบ ใหคําปรึกษาแนะนํา ปรับปรุงแกไข 
ติดตามประเมินผล และแกไขปญหาขอขัดของในการปฏิบัติงานในหนวยงานที่รับผิดชอบ 
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คุณสมบัติเฉพาะสําหรับตําแหนง 
             1.มีคุณสมบัติเฉพาะสําหรับตําแหนงสถาปนิก 3 หรือสถาปนิก 4 หรือสถาปนิก 5 และไดดํารง 
ตําแหนงในระดับ 8 หรือเทียบเทามาแลวไมนอยกวา 1 ป โดยจะตองปฏิบัติราชการเกี่ยวกับงานสถาปตยกรรม 
หรืองานอื่นที่เกี่ยวของมาแลวไมนอยกวา 1 ป หรือ                                                                                          

        2. มีคุณสมบัติเฉพาะสําหรับตําแหนงสถาปนิก 3 หรือสถาปนิก 4 หรือสถาปนิก 5 และไดดํารง 
ตําแหนงไมต่าํกวาระดับ 7 หรือเทียบเทามาแลวไมนอยกวา 2 ป โดยจะตองปฏิบตัิราชการเกี่ยวกับงาน
สถาปตยกรรม หรืองานอ่ืนที่เกี่ยวของมาแลวไมนอยกวา 1 ป  
 
ความรูความสามารถที่ตองการ 

 นอกจากมีความรูความสามารถเชนเดียวกับสถาปนิก 8 แลว 
            1. ในฐานะผูเชี่ยวชาญจะตองมีความเชี่ยวชาญและมีประสบการณสูง โดยมีผลงานที่แสดงความเปน
ผูเชี่ยวชาญเปนที่ยอมรับ และมีความสามารถในการใหคําปรึกษาแนะนําดานงานสถาปตยกรรมแกหนวยงานที่
สังกัดและสวนราชการที่เกี่ยวของ 
            2. ในฐานะหัวหนาหนวยงานจะตองมีความรูและประสบการณเปนพิเศษ และมีความสามารถในการ 

ใหคําปรึกษาแนะนําดานงานสถาปตยกรรมแกหนวยงานที่สังกัดและสวนราชการที่เกี่ยวของ 
 
 
 

ก.พ.อ.กําหนดวันที่ 25 พฤศจิกายน 2548 
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ชื่อตําแหนง    สถาปนิก 10 
 

หนาที่และความรับผิดชอบ 
ปฏิบัติงานในฐานะผูเชี่ยวชาญพิเศษในงานสถาปตยกรรม โดยงานที่ปฏิบัติตองใชความรู 

ความสามารถ ความเชี่ยวชาญและประสบการณสูงมาก  และมีผลงานที่แสดงความเปนผูเชี่ยวชาญพิเศษเปนที่
ยอมรับในวงวิชาการหรือวิชาชีพ และ/หรือเปนแหลงอางอิงทางวิชาการดานสถาปตยกรรม โดยตองกํากับ ดูแล
งานที่เปนหนาที่หลักหรืองานที่ตองการความเชี่ยวชาญเฉพาะดานของหนวยงาน ตองพัฒนาทบทวนและ
กําหนดแนวทาง แผนงาน โครงการระยะยาว ตลอดจนพิจารณาความตองการทรัพยากรและจัดสรรทรัพยากร
สําหรับโครงการเพื่อใหการดําเนินงานตามแผนงานโครงการเปนไปตามวัตถุประสงค ติดตามประเมินผล 
ประสานงาน และปฏิบัติหนาที่อ่ืนตามที่ไดรับมอบหมาย 
 
ลักษณะงานที่ปฏิบัติ 
           ปฏิบัติงานที่ตองใชความรู ความสามารถ ความเชี่ยวชาญพเิศษและประสบการณสูงมากทางดาน
สถาปตยกรรม โดยปฏิบัตหินาที่อยางใดอยางหนึ่งหรือหลายอยาง เชน ริเร่ิมและวางแผนดําเนินงานวิจัยตางๆ 
ในงานสถาปตยกรรม กํากับ ตรวจสอบ ดูแลโครงการวิจัย ปฏิบตัิงานวิจัยที่กอใหเกิดความรูใหมหรือเทคนิค
วิธีการใหมทีเ่ปนประโยชนตองานสถาปตยกรรมเปนอยางมาก  ศึกษา วิเคราะห  สังเคราะหและวิจัยเพ่ือวาง
หลักเกณฑในการวิเคราะห วิจัย ประเมินผล รวมทั้งกําหนดวิธีการและระเบียบปฏิบัติทางดานสถาปตยกรรม 
ศึกษา วเิคราะห  สังเคราะหและวิจัยเพ่ือพัฒนาระบบหรือมาตรฐานในการปฏิบตังิานสถาปตยกรรม ศึกษา 
วิเคราะห วิจัยและวินิจฉยัเพื่อเสนอความเห็นเกี่ยวกบัปญหาตางๆ ซึ่งมีลักษณะพิเศษเฉพาะดานที่มีความ
ยุงยากซับซอนมากและมีขอบเขตกวางขวางมาก ตลอดจนเสนอแนะแนวทางแกไขปญหา ติดตาม
ความกาวหนาทางวิชาการในดานสถาปตยกรรมและในดานที่เกี่ยวของ และนํามาประยุกตใชใหเหมาะสมกับ
ลักษณะงานของหนวยงาน  เปนที่ปรึกษาในโครงการวจัิยที่สําคัญทางดานสถาปตยกรรม  เสนอแนะรูปแบบ
และเทคนิคเกีย่วกับงานสถาปตยกรรมที่เหมาะสมและสอดคลองกับการพัฒนาประเทศ  ใหการบริการและ
เผยแพรความรูทางดานวิชาการสถาปตยกรรมในระดับชาติหรือนานาชาติ เปนตน ตอบปญหาและชี้แจงเรื่อง
ตางๆ เกี่ยวกบังานในหนาที่  เขารวมประชุมคณะกรรมการตางๆ ตามที่ไดรับแตงตั้ง  เขารวมประชุมในการ
กําหนดนโยบายและแผนงานของหนวยงานที่สังกัด เปนผูแทนของกลุมมหาวทิยาลัย/สถาบันหรือของรัฐบาล 
ในการเขารวมประชุมหรือเจรจาปญหาตางๆ เกี่ยวกับงานสถาปตยกรรมทั้งในและตางประเทศ  และปฏิบตัิ
หนาที่อ่ืนที่เกี่ยวของ 
 



คุณสมบัติเฉพาะสําหรับตําแหนง 
 1.มีคุณสมบัตเิฉพาะสําหรับตําแหนงสถาปนิก 3 หรือสถาปนิก 4 หรือสถาปนิก5 และไดดํารงตาํแหนง
ในระดับ 9 หรือเทียบเทามาแลวไมนอยกวา 1 ป โดยจะตองปฏิบตัิราชการเกี่ยวกบังานสถาปตยกรรม หรือ 
งานอ่ืนที่เกี่ยวของมาแลวไมนอยกวา 1 ป หรือ 

43-10 

 
 2.มีคุณสมบัตเิฉพาะสําหรับตําแหนงสถาปนิก 3 หรือสถาปนิก4 หรือสถาปนิก 5 และไดดํารงตาํแหนง
ไมต่ํากวาระดบั 8 หรือเทียบเทามาแลวไมนอยกวา 2 ป โดยจะตองปฏิบัติราชการเกี่ยวกบังานสถาปตยกรรม 
หรืองานอื่นที่เกี่ยวของมาแลวไมนอยกวา 1 ป    
 
ความรูความสามารถที่ตองการ 
         นอกจากมีความรูความสามารถเชนเดียวกับสถาปนิก 9 แลว จะตองมีความเชี่ยวชาญพิเศษและ 
มีประสบการณสูงมากทางดานสถาปตยกรรม โดยมีผลงานที่แสดงความเปนผูเชี่ยวชาญพิเศษเปนที่ยอมรับใน 
วงวิชาการหรือวิชาชีพ และ/หรือเปนแหลงอางอิงทางวิชาการในระดับชาติ และ/หรือระดับนานาชาติ ตลอดจนมี
ความสามารถในการประเมินและวิเคราะหสถานการณเพ่ือใหคําปรึกษาและขอเสนอแนะในดานสถาปตยกรรม
แกหนวยงานที่สังกัดและสวนราชการที่เกี่ยวของ 
 
 

 
ก.พ.อ.กําหนดวันที่ 25 พฤศจิกายน  2548   
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