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มาตรฐานกําหนดตําแหนง 
 

สายงาน                                                        ชางเขียนแบบ 
 
ลักษณะงานโดยทั่วไป  
          สายงานนี้คลมุถึงตําแหนงตาง ๆ ที่ปฏิบตัิงานชางเขียนแบบ ซึ่งมีลักษณะงานทีป่ฏิบัตเิกี่ยวกบัการ
เขียนและคัดลอกแบบแปลนของอาคาร เขื่อน สะพาน และสิ่งกอสรางอ่ืน ๆ ชวยเขยีนแผนที่แสดงเสนทาง
แนวทาง หรือภูมิประเทศ และปฏบิัติหนาที่อ่ืนที่เกี่ยวของ  
  
ชื่อและระดบัของตําแหนง  

 
         ตําแหนงในสายงานนี้มีชื่อและระดับของตําแหนงดังนี้ คือ  
 
                     ชางเขียนแบบ 1 ระดับ 1  
                     ชางเขียนแบบ 2 ระดับ 2  
                     ชางเขียนแบบ 3 ระดับ 3  
                     ชางเขียนแบบ 4 ระดับ 4  
                     ชางเขียนแบบ 5 ระดับ 5  
                     ชางเขียนแบบ 6 ระดับ 6  
                     ชางเขียนแบบ 7 ระดับ 7  
                     ชางเขียนแบบ 8 ระดับ 8
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ชื่อตําแหนง ชางเขียนแบบ 1  
 

หนาที่และความรับผิดชอบ  
         ปฏิบัติงานชางเขียนแบบที่ไมยากภายใตการกํากับตรวจสอบโดยใกลชิด หรือตามคําสั่ง หรือแบบ  
หรือแนวทางปฏิบัติ หรือคูมือที่มีอยูอยางชัดเจนหรือละเอียดถี่ถวน และปฏบิัติหนาที่อ่ืนตามที่ไดรับมอบหมาย  
 
ลักษณะงานที่ปฏิบัต ิ 
         ปฏิบัติงานที่ไมยาก โดยปฏิบัติหนาที่อยางใดอยางหนึ่งหรือหลายอยางเกี่ยวกับงานชางเขียนแบบตางๆ 
เชน ชวยปฏบิัติงานเขยีนแบบและคัดลอกแบบตาง ๆ เชน แบบพ้ืนราบและแบบแสดงระดับของทาง แบบ
แปลนและรปูดานขางของอาคาร คัดลอกหรือเขียนแผนที่ตาง ๆ แผนที่แสดงเสนทาง แนวทางแสดงภูมิประเทศ 
รวมทั้งเขียนตวัอักษร เปนตน และปฏิบตัหินาที่อ่ืนที่เกี่ยวของ 
  
คุณสมบัตเิฉพาะสําหรับตําแหนง  
         ไดรับประกาศนียบตัรวชิาชีพหรือเทียบไดไมต่าํกวานี ้
 
ความรูความสามารถที่ตองการ  
         1. มีความรูความสามารถในงานชางเขียนแบบอยางเหมาะสมแกการปฏิบัตงิานในหนาที่  
         2. มีความรูความเขาใจในกฎหมายวาดวยระเบยีบขาราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษา กฎหมายวา
ดวยระเบียบบริหารราชการแผนดิน และกฎหมาย กฎ ระเบียบ ขอบังคับอ่ืนที่ใชในการปฏิบตังิานในหนาที่  
         3. มีความรูความสามารถในการใชภาษาและคอมพิวเตอรอยางเหมาะสมแกการปฏิบัตงิานในหนาที่  
         4. มีความสามารถในการปฏิบัติหนาที่ดวยความละเอียดรอบคอบและถูกตอง 
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ชื่อตําแหนง ชางเขียนแบบ 2 
 

หนาที่และความรับผิดชอบ  
         ปฏิบัติงานชางเขียนแบบที่คอนขางยากภายใตการกํากับตรวจสอบโดยทั่วไป หรือตามคําสั่ง หรือแบบ 
หรือแนวทางปฏิบัติ หรือคูมือที่มีอยูบาง และปฏิบตัิหนาที่อ่ืนตามทีไ่ดรับมอบหมาย  
 
ลักษณะงานที่ปฏิบัต ิ 
         ปฏิบัติงานที่คอนขางยาก โดยปฏิบัติหนาที่อยางใดอยางหนึ่งหรือหลายอยางเกี่ยวกับงานชางเขียนแบบ
ตาง ๆ เชน แบบแนวทางและระดับของทาง แบบแปลนและรูปดานขางของอาคาร ผังบริเวณรปูตัดงาย ๆ ของ
แบบโครงสรางของอาคาร สะพาน เขื่อน คัดลอกหรือเขียนแผนทีต่าง ๆ เชน แผนที่แสดงเสนทาง แนวทาง 
แสดงภูมิประเทศ รวมทั้งเขยีนตัวอักษรและอื่นๆ เปนตน และปฏิบตัหินาที่อ่ืนที่เกี่ยวของ  
 
คุณสมบัตเิฉพาะสําหรับตําแหนง  
         1. มีคุณสมบัติเฉพาะสําหรับตําแหนงชางเขียนแบบ 1 และไดดํารงตาํแหนงในระดับ 1 หรือเทียบเทา
มาแลวไมนอยกวา 2 ป โดยจะตองปฏิบตัิราชการเกี่ยวกับงานชางเขียนแบบ หรืองานอื่นที่เกี่ยวของมาแลวไม
นอยกวา 1 ป หรือ 
         2. ไดรับอนุปริญญาหรือเทียบไดไมต่ํากวานี ้
 
ความรูความสามารถที่ตองการ  
        นอกจากมีความรูความสามารถเชนเดียวกับชางเขียนแบบ 1 แลว จะตองมีความสามารถในการให
คําแนะนําเกี่ยวกับระเบียบและวธิีการปฏบิัติงานที่อยูในความรับผิดชอบ 

 
 
 
 
 
 
 

ก.พ.อ.กําหนดวันที่ 25 พฤศจิกายน 2548 
 
 
 
 



    
6-3 

ชื่อตําแหนง ชางเขียนแบบ 3 
 

หนาที่และความรับผิดชอบ  
         ปฏิบัติงานชางเขียนแบบที่ยากพอสมควรภายใตการกํากับตรวจสอบเฉพาะกรณีที่จําเปน หรือตามคําสั่ง
หรือแบบ หรือแนวทางปฏบิัติ หรือคูมือที่มีอยูอยางกวางๆ และปฏบิัติหนาที่อ่ืนตามที่ไดรับมอบหมาย  
 
ลักษณะงานที่ปฏิบัต ิ 
         ปฏิบัติงานที่ยากพอสมควร โดยปฏิบัติหนาที่อยางใดอยางหนึ่งหรือหลายอยางเกี่ยวกับงานชางเขียนแบบ 
เชน เขียนแบบรายละเอียดตาง ๆ ของแบบแปลน เชน รูปตัดทางพรอมรายละเอียดของทางรูปตัดตาง ๆ ของ
แบบโครงสรางของอาคาร สะพาน เขื่อน ฯลฯ  รูปตัดของแบบทางดานสถาปตยกรรม การขยายรายละเอียด
ตาง ๆ และรปูทัศนียภาพของแบบแปลน เปนตน ใหคําปรึกษาแนะนําในการปฏบิัติงานแกเจาหนาที่ระดับ
รองลงมา และปฏิบตัิหนาทีอ่ื่นที่เกี่ยวของ  
 
คุณสมบัตเิฉพาะสําหรับตําแหนง  
         มีคุณสมบัติเฉพาะสําหรับตําแหนงชางเขียนแบบ 1 หรือชางเขียนแบบ 2 และไดดํารงตําแหนงใน 
ระดับ 2 หรือเทียบเทามาแลวไมนอยกวา 2 ป โดยจะตองปฏิบัติราชการเกี่ยวกบังานชางเขียนแบบ หรือ 
งานอ่ืนที่เกี่ยวของมาแลวไมนอยกวา 1 ป  
 
ความรูความสามารถที่ตองการ  
         นอกจากมีความรูความสามารถเชนเดียวกบัชางเขียนแบบ 2 แลว จะตอง  
         1. มีความรูทั่วไปเกีย่วกับเหตุการณปจจุบันในดานการเมือง เศรษฐกจิและสังคม โดยเฉพาะอยางยิ่ง
ของประเทศไทย  
         2. มีความสามารถในการศึกษาและจัดการขอมูล วิเคราะหปญหาและสรุปเหตุผล 
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ชื่อตําแหนง ชางเขียนแบบ 4  
 

หนาที่และความรับผิดชอบ  
          ปฏิบัติงานชางเขียนแบบที่ยากภายใตการกํากบัตรวจสอบเฉพาะกรณีที่จําเปน หรือตามคําสั่ง  
หรือแบบ หรือแนวทางปฏบิัติ หรือคูมือที่มีอยูอยางกวางๆ และปฏบิัติหนาที่อ่ืนตามที่ไดรับมอบหมาย  
 
ลักษณะงานที่ปฏิบัต ิ 
          ปฏิบัติงานที่ยาก โดยปฏิบัติหนาที่อยางใดอยางหนึ่งหรือหลายอยางเกี่ยวกับงานชางเขียนแบบตางๆ 
เชน พิจารณาและเขยีนแบบรายละเอียดตาง ๆ ของแบบแปลน เชน รูปตัดทางพรอมรายละเอียดของทาง แบบ
โครงสรางและรูปตัดตาง ๆ ของอาคาร สะพาน เขื่อน ฯลฯ รูปตัดของแบบทางดานสถาปตยกรรม การขยาย
รายละเอียดตาง ๆ และรูปทัศนียภาพของแบบแปลน เปนตน   ใหคาํปรึกษาแนะนําในการปฏบิัติงานแก
เจาหนาที่ระดับรองลงมา ตอบปญหาและชี้แจงเรื่องตาง ๆ เกี่ยวกับงานในหนาที่และปฏบิัติหนาที่อ่ืนที่เกี่ยวของ  
 
 คุณสมบัติเฉพาะสําหรบัตําแหนง  
          1. มีคุณสมบัติเฉพาะสําหรับตาํแหนงชางเขียนแบบ 1 หรือชางเขียนแบบ 2 และไดดํารงตําแหนงใน
ระดับ 3 หรือเทียบเทามาแลวไมนอยกวา 2 ป โดยจะตองปฏิบัติราชการเกี่ยวกบังานชางเขียนแบบ หรืองานอ่ืน
ที่เกี่ยวของมาแลวไมนอยกวา 1 ป หรือ 
          2. มีคุณสมบัติเฉพาะสําหรับตาํแหนงชางเขียนแบบ 1 หรอืชางเขียนแบบ 2 และไดดํารงตําแหนง 
ไมต่ํากวาระดบั 2 หรือเทียบเทามาแลวไมนอยกวา 4 ป โดยจะตองปฏิบัติราชการเกี่ยวกบังานชางเขียนแบบ 
หรืองานอื่นที่เกี่ยวของมาแลวไมนอยกวา 1 ป  
 
ความรูความสามารถที่ตองการ  
         นอกจากมีความรูความสามารถเชนเดียวกบัชางเขียนแบบ 3 แลว จะตอง  
           1. มีความรูความเขาใจในนโยบายและแผนงานดานตาง ๆ ของหนวยงานที่สังกัด  
           2. มีความสามารถในการจัดทําแผนงาน ควบคุม ตรวจสอบ ใหคําปรึกษา แนะนํา และเสนอแนะวิธีการ
แกไขปรับปรงุการปฏิบัติงานที่อยูในความรับผิดชอบ  
           3. มีความสามารถในการติดตอประสานงาน  
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ชื่อตําแหนง ชางเขียนแบบ 5  
 

หนาที่และความรับผิดชอบ  
         ปฏิบัติงานชางเขียนแบบที่คอนขางยากมากภายใตการกํากับตรวจสอบนอยมากหรือตามคําสั่ง  
หรือแบบ หรือแนวทางปฏบิัติ หรือคูมือในบางกรณี ซึ่งตองมีการใชความคิดริเริ่มบาง และปฏิบตัิหนาที่อ่ืน
ตามที่ไดรับมอบหมาย  
 
ลักษณะงานที่ปฏิบัต ิ 
         ปฏิบัติงานที่คอนขางยากมาก โดยปฏิบตัิหนาที่อยางใดอยางหนึ่งหรือหลายอยางเกี่ยวกับงานชางเขยีน
แบบตางๆ เชน พิจารณา ควบคุม และปฏิบัติงานชางเขียนแบบ งานเขียนแบบรายละเอียดตาง ๆ ของแบบ
แปลน รูปตัดทางพรอมรายละเอียดของทาง แบบโครงสรางและรูปตดัตาง ๆ ของอาคาร สะพาน เขื่อน ฯลฯ  
รูปตัดของแบบทางดานสถาปตยกรรม การขยายรายละเอียดตาง ๆ และรูปทศันียภาพของแบบแปลน เปนตน 
เผยแพรงานทางดานชางเขียนแบบ ฝกอบรมและใหคําปรึกษาแนะนาํในการปฏิบตัิงานแก เจาหนาที่ระดับ
รองลงมา ตอบปญหาและชีแ้จงเรื่องตาง ๆ เกี่ยวกบังานในหนาที่ และปฏบิัติหนาที่อ่ืนที่เกี่ยวของ  
 
 คุณสมบัติเฉพาะสําหรบัตําแหนง  
         1. มีคุณสมบัติเฉพาะสําหรับตําแหนงชางเขียนแบบ 1 หรือชางเขียนแบบ 2 และไดดํารงตําแหนงใน
ระดับ 4 หรือเทียบเทามาแลวไมนอยกวา 2 ป โดยจะตองปฏิบัติราชการเกี่ยวกบังานชางเขียนแบบ หรืองานอ่ืน
ที่เกี่ยวของมาแลวไมนอยกวา 1 ป หรอื  
         2. มีคุณสมบัติเฉพาะสําหรับตําแหนงชางเขียนแบบ 1 หรือชางเขียนแบบ 2 และไดดํารงตําแหนง 
ไมต่ํากวาระดบั 3 หรือเทียบเทามาแลวไมนอยกวา 4 ป โดยจะตองปฏิบัติราชการเกี่ยวกบังานชางเขียนแบบ 
หรืองานอื่นที่เกี่ยวของมาแลวไมนอยกวา 1 ป  
 
ความรูความสามารถที่ตองการ  
         นอกจากมีความรูความสามารถเชนเดียวกบัชางเขียนแบบ 4 แลว จะตอง  
         1. มีความรูความเขาใจในหลักการบริหารงานบุคคล  
         2. มีความรูทั่วไปเกีย่วกับแผนพัฒนาเศรษฐกจิและสังคมของประเทศ  
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ชื่อตําแหนง ชางเขียนแบบ 6  
 

หนาที่และความรับผิดชอบ  
          ปฏิบัติงานชางเขียนแบบที่ยากมากภายใตการกํากับตรวจสอบนอยมาก ซึ่งตองใชประสบการณ และ
ความคิดริเริ่มในงานที่มีแนวปฏิบตัินอยมาก ตองพิจารณาแกไขปญหาในงานที่รับผิดชอบ และปฏิบตัิหนาทีอ่ื่น
ตามที่ไดรับมอบหมาย หรือ 
           ปฏิบัติงานในฐานะผูชํานาญการซึ่งมีประสบการณเกี่ยวกับงานชางเขียนแบบที่ยากมาก ตองประยุกต 
ใชความรูและประสบการณกับงานที่ปฏิบตัิเพื่อกําหนดและปรับเปลี่ยนแผนงานใหการดาํเนินงานเปนไปตาม
เปาหมายที่กําหนด โดยไมตองมีการกํากับ ตรวจสอบ แนะนํา ตลอดจนตัดสินใจแกไขปญหาในงานที่รับผิดชอบ
โดยอิสระ และปฏิบตัิหนาทีอ่ื่นตามที่ไดรับมอบหมาย  
 
ลักษณะงานที่ปฏิบัต ิ 
          ปฏิบัติงานที่ยากมากซึ่งตองใชความรู ความสามารถ ความชํานาญงานและประสบการณสูง โดยปฏิบัต ิ
หนาที่อยางใดอยางหนึ่งหรือหลายอยางเกี่ยวกับงานชางเขียนแบบตางๆ เชน พิจารณางานเขียนแบบ ทั้งดาน
สถาปตยกรรมและดานวิศวกรรมประเภทอาคาร ถนน สะพาน ฯลฯ เขียนแบบ ขยายรายละเอียดตาง ๆ อันเปน
สวนประกอบของแบบ เขียนแบบรูปสามมิติ หรือทัศนยีภาพของแบบแปลน จัดวางแบบจําลอง เปนตน ศึกษา 
คนควาหาวิธกีารตาง ๆ ในการปรับปรุงงานในหนาที่ใหมีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น จัดทําคูมือเพ่ือเปนแนวทางใน
การปฏิบัติงาน ศึกษารวบรวมขอมูลเพ่ือการกําหนดมาตรฐานในการปฏิบัติงาน แกไขปญหาในงานโดยการใช
เทคโนโลยีใหเหมาะสมกับสถานการณ เผยแพรและใหบริการในงานที่รับผิดชอบ ชวยสอนและฝกงาน 
ภาคปฏิบัตใิหแกนักศึกษา ฝกอบรมและใหคําปรึกษาแนะนําในการปฏิบัติงานแกเจาหนาที่ระดับรองลงมา ตอบ
ปญหาและชี้แจงเรื่องตาง ๆ เกี่ยวกับงานในหนาที่ และปฏิบัติหนาทีอ่ื่นที่เกี่ยวของ 
  
คุณสมบัตเิฉพาะสําหรับตําแหนง  
          1.กรณีตําแหนงที่มีประสบการณ 
              1.1 มีคุณสมบัตเิฉพาะสําหรับตําแหนงชางเขียนแบบ 2 ขอ 2 และไดดํารงตําแหนงในระดับ 5 หรือ
เทียบเทามาแลวไมนอยกวา 2 ป โดยจะตองปฏิบัติราชการเกี่ยวกบังานชางเขียนแบบ หรืองานอ่ืนที่เกี่ยวของ
มาแลวไมนอยกวา 1 ป หรือ  
              1.2 มีคุณสมบัตเิฉพาะสําหรับตําแหนงชางเขียนแบบ 2 ขอ 2 และไดดํารงตําแหนงไมต่ํากวา 
ระดับ 4 หรือเทียบเทามาแลวไมนอยกวา 4 ป โดยจะตองปฏิบัติราชการเกี่ยวกบังานชางเขียนแบบ หรือ 
งานอ่ืนที่เกี่ยวของมาแลวไมนอยกวา 1 ป  
          2.กรณีตําแหนงระดับชํานาญการ 
              2.1 มีคุณสมบัตเิฉพาะสําหรับตําแหนงชางเขียนแบบ 1 หรือชางเขียนแบบ 2 และไดดํารงตําแหนง
ในระดับ 5 หรือเทียบเทามาแลวไมนอยกวา 2 ป โดยจะตองปฏิบตัิราชการเกี่ยวกบังานชางเขียนแบบ หรือ 
งานอ่ืนที่เกี่ยวของมาแลวไมนอยกวา 1 ป หรือ 
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2.2 มีคุณสมบัติเฉพาะสําหรับตําแหนงชางเขียนแบบ 1 หรือชางเขียนแบบ 2 และไดดํารงตําแหนง 
ไมต่ํากวาระดบั 4 หรือเทียบเทามาแลวไมนอยกวา 4 ป โดยจะตองปฏิบัติราชการเกี่ยวกบังานชางเขียนแบบ 
หรืองานอื่นที่เกี่ยวของมาแลวไมนอยกวา 1 ป 
 
ความรูความสามารถที่ตองการ  
           นอกจากมีความรูความสามารถเชนเดียวกบัชางเขียนแบบ 5 แลว จะตองมีความชํานาญงานในหนาที่
และมีความสามารถในการริเริ่ม ปรับปรุงนโยบายและแผนงาน  
 
 
 

ก.พ.อ กําหนดวันที่ 25 พฤศจิกายน 2548 
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ชื่อตําแหนง ชางเขียนแบบ 7  
 

หนาที่และความรับผิดชอบ  
          ปฏิบัติงานในฐานะผูชํานาญการซึ่งมีประสบการณเกี่ยวกับงานชางเขียนแบบที่ยากเปนพิเศษ ตอง
ประยุกตใชความรูและประสบการณกับงานที่ปฏิบตั ิเพ่ือกําหนดและปรับเปลี่ยนแผนงานใหการดําเนินงาน
เปนไปตามเปาหมายที่กําหนด โดยไมตองมีการกํากับ ตรวจสอบ แนะนํา ตลอดจนตัดสินใจแกไขปญหาในงาน
ที่รับผิดชอบโดยอิสระ และปฏิบัติหนาทีอ่ื่นตามที่ไดรับมอบหมาย  
 
ลักษณะงานที่ปฏิบัต ิ 
         ปฏิบัติงานที่ยากเปนพิเศษซึ่งตองใชความรู ความสามารถ ความชํานาญงานและประสบการณสูงมาก 
โดยปฏิบัติหนาที่อยางใดอยางหนึ่งหรือหลายอยางเกี่ยวกับงานชางเขียนแบบ ศึกษา คนควา ทดลองเพื่อ
พัฒนาแนวทางวิธีการในงานชางเขียนแบบซึ่งตองใชเทคนิคและความชํานาญ ชวยสอนและฝกงานภาคปฏิบัติ
ใหแกนักศึกษาและผูเขารบัการฝกอบรมทางดานชางเขียนแบบ ศึกษา คนควาหาวิธีการตาง ๆ ในการปรับปรุง
งานในหนาที่ใหมีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น ปรับปรุงคูมือเพ่ือเปนแนวทางในการปฏิบตัิงาน ศึกษา วิเคราะหเพ่ือ
กําหนดมาตรฐานในการปฏบิัติงาน แกไขปญหาในงานโดยการใชเทคโนโลยีใหเหมาะสมกับสถานการณ 
เผยแพรและใหบริการในงานที่รับผิดชอบ ฝกอบรมและใหคําปรึกษาแนะนําในการปฏิบัติงานแกเจาหนาที่ระดับ
รองลงมา ตอบปญหาและชีแ้จงเรื่องตาง ๆ เกี่ยวกบังานในหนาที่ และปฏบิัติหนาที่อ่ืนที่เกี่ยวของ  
 
คุณสมบัตเิฉพาะสําหรบัตําแหนง  
          1. มีคุณสมบัติเฉพาะสําหรับตาํแหนงชางเขียนแบบ 1 หรอืชางเขียนแบบ 2 และไดดํารงตําแหนงใน
ระดับ 6 หรือเทียบเทามาแลวไมนอยกวา 2 ป โดยจะตองปฏิบัติราชการเกี่ยวกบังานชางเขียนแบบ หรืองานอ่ืน
ที่เกี่ยวของมาแลวไมนอยกวา 1 ป หรือ  
          2. มีคุณสมบัติเฉพาะสําหรับตาํแหนงชางเขียนแบบ 1 หรอืชางเขียนแบบ 2 และไดดํารงตําแหนง 
ไมต่ํากวาระดบั 5 หรือเทียบเทามาแลวไมนอยกวา 4 ป โดยจะตองปฏิบัติราชการเกี่ยวกบังานชางเขียนแบบ 
หรืองานอื่นที่เกี่ยวของมาแลวไมนอยกวา 1 ป  
 
ความรูความสามารถที่ตองการ  
          นอกจากมีความรูความสามารถเชนเดียวกบัชางเขียนแบบ 6 แลว จะตองมีความชํานาญงานในหนาที่ 
และมีความรูความเขาใจในนโยบายการบริหารงานของรัฐบาล ปญหาดานการเมือง เศรษฐกิจและสังคมของ
ประเทศ 
 
 

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

หนาที่และความรับผิดชอบ  
          ปฏิบัติงานในฐานะผูชํานาญการซึ่งมีประสบการณเกี่ยวกับงานชางเขียนแบบที่ยากมากเปนพิเศษ โดย
ตองคิดริเริ่ม ยกเลิก หรือกําหนดขั้นตอนการทํางาน ตลอดจนตองประยุกตใชความรูและประสบการณในการ
กํากับ ตรวจสอบ เพ่ือใหการดําเนินงานตามแผนงาน โครงการ บรรลุวตัถุประสงค เปาหมายตามที่กําหนดใน
ชวงเวลาทีเ่หมาะสม สามารถปฏิบตัิงานโดยอิสระ และตองตัดสินใจเกี่ยวกับการจัดทําและปรับเปลี่ยนแผนงาน 
โครงการตาง ๆ หรือแกไขปญหาในงานที่รับผิดชอบเปนประจํา และปฏิบตัิหนาทีอ่ื่นตามที่ไดรับมอบหมาย  
 
ลักษณะงานที่ปฏิบัต ิ 
          ปฏิบัติงานที่ยากมากเปนพิเศษซึ่งตองใชความรู ความสามารถ ความชํานาญงานและประสบการณสูง
มากเปนพิเศษ  โดยปฏิบัตหินาที่อยางใดอยางหนึ่งหรือหลายอยางเกี่ยวกับงานชางเขียนแบบ ศึกษา คนควา 
ทดลองเพื่อสรางแนวทางวธิกีารใหมในงานชางเขียนแบบซึ่งตองใชเทคนิคและความชํานาญสูง ชวยสอนและ
ฝกงานภาคปฏิบัตใิหแกนักศึกษาและผูเขารับการฝกอบรมทางดานชางเขียนแบบ ศึกษา คนควา หาวิธีการตาง ๆ  
ในการปรับปรุงงานในหนาที่ใหมีประสิทธภิาพมากยิ่งขึ้น ใหคําแนะนําในการปรับปรุงคูมือเพ่ือเปนแนวทางใน
การปฏิบตัิงาน ศึกษา วิเคราะหเพ่ือปรับปรุงมาตรฐานในการปฏิบตัิงาน แกไขปญหาในงานโดยการใชเทคโนโลยีให
เหมาะสมกับสถานการณ เผยแพรและใหบริการในงานที่รับผิดชอบ ฝกอบรม ใหคําปรึกษาและใหขอเสนอแนะ
เกี่ยวกับแนวทางใหม ๆ ในการปฏิบัติงาน ตอบปญหาและชี้แจงเรือ่งตาง ๆ เกี่ยวกับงานในหนาที่ และปฏบิัติ
หนาที่อ่ืนที่เกี่ยวของ  
 
คุณสมบัตเิฉพาะสําหรับตําแหนง  
          1. มีคุณสมบัติเฉพาะสําหรับตาํแหนงชางเขียนแบบ 1 หรอืชางเขียนแบบ 2 ดํารงตําแหนงชางเขียนแบบ 7 
ตําแหนงผูชํานาญการ ระดับ 7 และไดดํารงตําแหนงในระดับ 7 หรือเทียบเทามาแลวไมนอยกวา 1 ป โดย
จะตองปฏิบตัริาชการเกี่ยวกับงานชางเขยีนแบบ หรืองานอ่ืนที่เกี่ยวของมาแลวไมนอยกวา 1 ป หรือ  
          2. มีคุณสมบัติเฉพาะสําหรับตาํแหนงชางเขียนแบบ 1 หรอืชางเขียนแบบ 2 ดํารงตําแหนงชางเขียนแบบ 7 
ตําแหนงผูชํานาญการ ระดับ 7 และไดดํารงตําแหนงไมต่ํากวาระดับ 6 หรือเทียบเทามาแลวไมนอยกวา 3 ป 
โดยจะตองปฏิบตัิราชการเกี่ยวกับงานชางเขียนแบบ หรืองานอื่นที่เกี่ยวของมาแลวไมนอยกวา 1 ป  
 
ความรูความสามารถที่ตองการ  
          นอกจากมีความรูความสามารถเชนเดียวกบัชางเขียนแบบ 7 แลว จะตองมีความชํานาญงานในหนาที่ 
และมีประสบการณสูง  
 
 

ก.พ.อ.กําหนดวันที่ 25 พฤศจิกายน 2548 


