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มาตรฐานกําหนดตําแหนง
สายงาน

สถาปตยกรรม

ลักษณะงานโดยทั่วไป
สายงานนี้คลุมถึงตําแหนงตาง ๆ ที่ปฏิบัติงานทางสถาปตยกรรม ซึ่งมีลักษณะงานที่ปฏิบัติเกีย่ วกับ
การออกแบบ เขียนแบบ แกไขแบบแปลน อาคารสิ่งกอสรางตาง ๆ เปนตน และปฏิบัติหนาที่อนื่ ที่เกี่ยวของ
ชื่อและระดับของตําแหนง
ตําแหนงในสายงานนี้มีชื่อและระดับของตําแหนงดังนี้ คือ
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ชื่อตําแหนง

สถาปนิก 3

หนาที่และความรับผิดชอบ
ปฏิบัติงานสถาปตยกรรมที่ยากพอควร โดยมีคูมือหรือแนวปฏิบัติหรือคําสั่งอยางกวางๆ และอยูภายใต
การกํากับตรวจสอบเฉพาะกรณีที่จําเปน และปฏิบตั ิหนาที่อื่นตามทีไ่ ดรับมอบหมาย
ลักษณะงานที่ปฏิบัติ
ปฏิบัติงานที่ยากพอควรเกี่ยวกับงานสถาปตยกรรม โดยปฏิบัติหนาที่อยางใดอยางหนึ่งหรือหลายอยาง
เชน ศึกษารายละเอียดเพื่อคํานวณรางแบบ ออกแบบ เขียนแบบ และประมาณราคาเกี่ยวกับการกอสรางและ
ตกแตงอาคาร สถานที่ ควบคุม ตรวจสอบ แนะนํา แกไขการปฏิบตั ิงานเกี่ยวกับการเขียนแบบทีอ่ ยูในความ
รับผิดชอบ ควบคุมการกอสราง และตกแตงอาคารใหถูกตองตามแบบและหลักสถาปตยกรรมไทยหรือสากล
และปฏิบัติหนาที่อื่นที่เกี่ยวของ
คุณสมบัตเิ ฉพาะสําหรับตําแหนง
ไดรับปริญญาตรีหรือเทียบไดไมตา่ํ กวานี้ทางสถาปตยกรรม
ความรูความสามารถที่ตอ งการ
1. มีความรูความสามารถในงานสถาปตยกรรมอยางเหมาะสมแกการปฏิบตั ิงานในหนาที่
2. มีความรูความเขาใจในกฎหมายวาดวยระเบียบขาราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษา กฎหมายวา
ดวยระเบียบบริหารราชการแผนดิน และกฎหมาย กฎ ระเบียบ และขอบังคับอื่นทีใ่ ชในการปฏิบตั ิงานในหนาที่
3. มีความรูทั่วไปเกีย่ วกับเหตุการณปจจุบันในดานการเมือง เศรษฐกิจและสังคม โดยเฉพาะอยางยิ่ง
ของประเทศไทย
4. มีความรูความสามารถในการใชภาษาและคอมพิวเตอรอยางเหมาะสมแกการปฏิบัติงานในหนาที่
5. มีความสามารถในการศึกษาและจัดการขอมูล วิเคราะหปญหาและสรุปเหตุผล
6. มีความสามารถในการติดตอประสานงาน
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43-4

ชื่อตําแหนง

สถาปนิก 4

หนาที่และความรับผิดชอบ
ปฏิบัติงานสถาปตยกรรมที่ยาก โดยมีคูมือหรือแนวปฏิบตั หิ รือคําสั่งอยางกวางๆ และอยูภายใตการ
กํากับตรวจสอบเฉพาะกรณีที่จําเปน และปฏิบัติหนาที่อื่นตามที่ไดรับมอบหมาย
ลักษณะงานที่ปฏิบัติ
ปฏิบัติงานที่ยากเกี่ยวกับงานสถาปตยกรรม โดยปฏิบตั ิหนาที่อยางใดอยางหนึ่งหรือหลายอยาง เชน
ศึกษา วิเคราะหขอมูลทางสถาปตยกรรม เพื่อคํานวณ ออกแบบ กําหนดรายละเอียด และประมาณราคา
เกี่ยวกับการกอสรางอาคารหรือการตกแตงตอเติมอาคาร สถานที่และสิ่งกอสรางตาง ๆ ทํารูปจําลองอาคารและ
สิ่งกอสราง ออกแบบ แกไข ดัดแปลงอาคารและสิ่งกอสรางที่ชํารุด ควบคุมและตรวจสอบการกอสรางใหถูกตอง
ตามแบบและหลักสถาปตยกรรม เปนตน ใหคําปรึกษาแนะนําในการปฏิบัติงานแกเจาหนาที่ระดับรองลงมาและ
แกนักศึกษาทีม่ าฝกปฏิบัติงาน ตอบปญหาและชี้แจงเรือ่ งตาง ๆ เกี่ยวกับงานในหนาที่ และปฏิบัติหนาที่อื่นที่
เกี่ยวของ
คุณสมบัตเิ ฉพาะสําหรับตําแหนง
1. มีคุณสมบัติเฉพาะสําหรับตําแหนงสถาปนิก 3 และไดดํารงตําแหนงในระดับ 3 หรือเทียบเทามาแลว
ไมนอยกวา 2 ป โดยจะตองปฏิบัติราชการเกี่ยวกับงานสถาปตยกรรม หรืองานอื่นที่เกี่ยวของมาแลวไมนอย
กวา 1 ป
2. ไดรับปริญญาโทหรือเทียบไดไมต่ํากวานี้ทางสถาปตยกรรม
ความรูความสามารถที่ตอ งการ
นอกจากมีความรูความสามารถเชนเดียวกับสถาปนิก 3 แลว จะตอง
1. มีความรูความเขาใจในนโยบายและแผนงานดานตาง ๆ ของหนวยงานที่สังกัด
2. มีความสามารถในการจัดทําแผนงาน ควบคุม ตรวจสอบ ใหคําปรึกษา แนะนํา และเสนอแนะวิธีการ
แกไขปรับปรุงการปฏิบัติงานที่อยูในความรับผิดชอบ
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ชื่อตําแหนง

สถาปนิก 5

หนาที่และความรับผิดชอบ
ปฏิบัติงานสถาปนิกที่คอนขางยากมาก โดยใชความคิดริเริ่มบาง มีคูมือ แนวปฏิบตั ิหรือคําสั่งใน
บางกรณีและอยูภายใตการกํากับตรวจสอบนอยมาก และปฏิบัติหนาที่อื่นตามที่ไดรับมอบหมาย
ลักษณะงานที่ปฏิบัติ
ปฏิบัติงานที่คอนขางยากมากเกี่ยวกับงานสถาปตยกรรม โดยปฏิบัติหนาที่อยางใดอยางหนึ่งหรือหลายอยาง
เชน ควบคุมตรวจสอบการออกแบบ เขียนแบบ แกไขแบบ และออกแบบอาคารสิ่งกอสรางตาง ๆ เชน อาคาร
คอนกรีตเสริมเหล็ก อนุสาวรีย พระอุโบสถ วิหารและอารามตาง ๆ ฯลฯ ศึกษารายละเอียดตาง ๆ เกี่ยวกับ
ความตองการของอาคารและสิ่งกอสรางที่จะออกแบบ เชน ลักษณะพืน้ ที่ที่จะกอสราง งบประมาณ จุดประสงค
ของการใชประโยชน กฎหมายเกี่ยวกับการกอสราง ออกแบบอาคารที่ยาก ๆ ดวยตนเอง ดําเนินการและแกไข
ปญหาขอขัดของตาง ๆ ในการปฏิบัติงานทางดานสถาปตยกรรมทัง้ ไทยและสากล ศึกษา คนควา ทดลอง
วิเคราะหหรือสังเคราะหงานทางดานสถาปตยกรรม เผยแพรผลงานทางดานสถาปตยกรรม ฝกอบรมและให
คําปรึกษาแนะนําในการปฏิบัติงานแกเจาหนาที่ระดับรองลงมาและแกนักศึกษาที่มาฝกปฏิบตั ิงาน ตอบปญหา
และชี้แจงเรื่องตาง ๆ เกี่ยวกับงานในหนาที่ และปฏิบตั ิหนาที่อื่นที่เกี่ยวของ
คุณสมบัตเิ ฉพาะสําหรับตําแหนง
1. มีคุณสมบัติเฉพาะสําหรับตําแหนงสถาปนิก 3 หรือสถาปนิก 4 และไดดํารงตําแหนงในระดับ 4 หรือ
เทียบเทามาแลวไมนอยกวา 2 ป โดยจะตองปฏิบัติราชการเกี่ยวกับงานสถาปตยกรรม หรืองานอื่นที่เกี่ยวของ
มาแลวไมนอยกวา 1 ป หรือ
2. มีคุณสมบัติเฉพาะสําหรับตําแหนงสถาปนิก 3 และไดดํารงตําแหนงในไมต่ํากวาระดับ 3 หรือ
เทียบเทามาแลวไมนอยกวา 4 ป โดยจะตองปฏิบัติราชการเกี่ยวกับงานสถาปตยกรรม หรืองานอื่นที่เกี่ยวของ
มาแลวไมนอยกวา 1 ป หรือ
3. ไดรับปริญญาเอกหรือเทียบไดไมต่ํากวานีท้ างสถาปตยกรรม
ความรูความสามารถที่ตอ งการ
นอกจากมีความรูความสามารถเชนเดียวกับสถาปนิก 4 แลว จะตอง
1. มีความรูความเขาใจในหลักการบริหารงานบุคคล
2. มีความรูทั่วไปเกีย่ วกับแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมของประเทศ
ก.พ.อ.กําหนดวันที่ 25 พฤศจิกายน 2548

43-6

ชื่อตําแหนง

สถาปนิก 6

หนาที่และความรับผิดชอบ
ปฏิบัติงานสถาปตยกรรมที่ยากมาก โดยตองใชความคิดริเริม่ ในงานที่มีแนวปฏิบตั ินอยมาก และ
อยูภายใตการกํากับตรวจสอบนอยมาก และปฏิบัติหนาที่อื่นตามที่ไดรับมอบหมาย หรือ
ปฏิบัติงานในฐานะผูช ํานาญการในงานสถาปตยกรรม โดยงานที่ปฏิบตั ิตอ งใชความรู ความสามารถ
ความชํานาญงานและประสบการณสูง ตองคิดริเริ่มกําหนดแนวทางการทํางาน แกไขปญหาในงานที่รับผิดชอบ
ใหสําเร็จตามวัตถุประสงค และปฏิบัติหนาที่อื่นตามที่ไดรับมอบหมาย
ลักษณะงานที่ปฏิบัติ
ปฏิบัติงานที่ตองใชความรู ความสามารถ ความชํานาญงานและประสบการณทางดานสถาปตยกรรม
โดยปฏิบัติหนาที่อยางใดอยางหนึ่งหรือหลายอยาง เชน ตรวจสอบและใหคําแนะนําเกี่ยวกับการออกแบบ
คํานวณโครงสรางและเขียนแบบอาคาร เพื่อการกอสรางและซอมแซม ใหแนวทางแกสถาปนิกและวิศวกรเพือ่
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
ที่มาฝกปฏิบตั ิงาน ตอบปญหาและชี้แจงเรื่องตาง ๆ เกี่ยวกับงานในหนาที่ เขารวมประชุมคณะกรรมการตาง ๆ
ตาม
ที่ไดรับแตงตัง้ เขารวมประชุมในการกําหนดนโยบายและแผนงานของหนวยงานที่สังกัด และปฏิบัติหนาทีอ่ ื่น
ที่เกี่ยวของ
คุณสมบัติเฉพาะสําหรับตําแหนง
1. มีคุณสมบัติเฉพาะสําหรับตําแหนงสถาปนิก 3 หรือสถาปนิก 4 หรือสถาปนิก 5 และไดดํารง
ตําแหนงในระดับ 5 หรือเทียบเทามาแลวไมนอยกวา 2 ป โดยจะตองปฏิบัติราชการเกี่ยวกับงานสถาปตยกรรม
หรืองานอื่นที่เกี่ยวของมาแลวไมนอยกวา 1 ป หรือ
2. มีคุณสมบัติเฉพาะสําหรับตําแหนงสถาปนิก 3 หรือสถาปนิก 4 หรือสถาปนิก 5 และไดดํารง
ตําแหนงไมตา่ํ กวาระดับ 4 หรือเทียบเทามาแลวไมนอยกวา 4 ป โดยจะตองปฏิบตั ิราชการเกี่ยวกับงาน
สถาปตยกรรมหรืองานอื่นที่เกี่ยวของแลวไมนอยกวา 1 ป

43-6

ความรูความสามารถที่ตอ งการ
นอกจากมีความรูความสามารถเชนเดียวกับสถาปนิก 5 แลว จะตองมีความสามารถในการริเริ่ม
ปรับปรุงนโยบายและแผนงาน หรือมีความชํานาญงานในหนาที่และมีประสบการณ
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ชื่อตําแหนง

สถาปนิก 7

หนาที่และความรับผิดชอบ
ปฏิบัติงานในฐานะหัวหนาหนวยงาน ควบคุมการปฏิบตั ิงานสถาปตยกรรมที่มีขอบเขตเนื้อหาของงาน
หลากหลาย และมีขั้นตอนการทํางานที่ยุงยากซับซอนคอนขางมาก โดยตองกําหนดแนวทางการทํางานที่
เหมาะสมกับสถานการณ กํากับ ตรวจสอบผูปฏิบตั ิงานเพื่อใหงานที่รับผิดชอบสําเร็จตามวัตถุประสงค และ
ปฏิบัติหนาทีอ่ ื่นตามที่ไดรับมอบหมาย หรือ
ปฏิบัติงานในฐานะผูชํานาญการในงานสถาปตยกรรม โดยงานที่ปฏิบัติตองใชความรู ความสามารถ
ความชํานาญงานและประสบการณสูงมาก โดยตองคิดริเริ่มปรับเปลี่ยนแนวทางใหเหมาะสมสอดคลองกับ
สถานการณที่เกิดขึ้นใหมๆ และแกไขปญหาในงานที่รับผิดชอบใหสําเร็จตามวัตถุประสงค และปฏิบัติหนาที่อื่น
ตามที่ไดรับมอบหมาย
ลักษณะงานที่ปฏิบัติ
ปฏิบัติงานที่ตองใชความรู ความสามารถ ความชํานาญงานและประสบการณทางดานสถาปตยกรรม
สูงมาก โดยปฏิบัติหนาที่อยางใดอยางหนึ่งหรือหลายอยาง เชน ปฏิบัติงานวิจัยเพื่อพัฒนาแนวทางวิธีการใน
งานสถาปตยกรรม ศึกษา คนควา ทดลอง วิเคราะหหรือสังเคราะห หรือวิจัยเพื่อกําหนดลักษณะและมาตรฐาน
ในการปฏิ บั ติ ง านสถาป ต ยกรรม ทํ า ความเห็ น สรุ ป รายงาน เสนอแนะและดํ า เนิ น การเกี่ ย วกั บ งาน
สถาปตยกรรม ศึกษา คนควาหาวิธีการในการแกไขปญหาเกี่ยวกับงานสถาปตยกรรม เปนตน พัฒนาเอกสาร
วิชาการ คูมือเกี่ยวกับงานในความรับผิดชอบ เขารวมประชุมและชี้แจงรายละเอียดตอคณะกรรมการตางๆ
ฝกอบรมเผยแพรความรูความเขาใจเกี่ยวกับหลักการและวิธีการของงานในความรับผิดชอบ ใหคําปรึกษา
แนะนํา ตอบปญหาและชี้แจงเรื่องตางๆ เกี่ยวกับงานในหนาที่ เขารวมประชุมคณะกรรมการตางๆ ตามที่ไดรับ
แต ง ตั้ง เข า ร ว มประชุ มในการกํ า หนดนโยบายและแผนงานของหน ว ยงานที่สั งกั ด และปฏิ บัติ หน าที่ อื่น ที่
เกี่ยวของ
ในฐานะหัวหนาหนวยงาน นอกจากอาจปฏิบัติงานดังกลาวขางตนแลว ยังทําหนาที่กําหนดแผนงาน
มอบหมาย ควบคุ ม ตรวจสอบ ให คํา ปรึก ษาแนะนํ า ปรับ ปรุง แกไข ติ ดตามประเมิ น ผล และแกไ ขป ญ หา
ขอขัดของในการปฏิบัติงานในหนวยงานที่รับผิดชอบ
คุณสมบัติเฉพาะสําหรับตําแหนง
1. มีคุณสมบัติเฉพาะสําหรับตําแหนงสถาปนิก 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. ไดรับใบอนุญาตประกอบวิชาชีพตามที่กฎหมายกําหนด
ความรูความสามารถที่ตองการ
นอกจากมีความรูความสามารถเชนเดียวกับสถาปนิก 6 แลว จะตองมีความสามารถในการบริหารและ
จัดระบบงาน หรือมีความชํานาญงานในหนาที่และมีประสบการณสูงมาก ตลอดจนมีความรู ความเขาใจใน
นโยบายการบริหารงานของรัฐบาล ปญหาดานการเมือง เศรษฐกิจและสังคมของประเทศ
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ชื่อตําแหนง

สถาปนิก 8

หนาที่และความรับผิดชอบ
ปฏิ บั ติ ง านในฐานะหั ว หน า หน ว ยงาน ซึ่ ง มี ห น า ที่ แ ละความรั บ ผิ ด ชอบในการควบคุ ม กํ า กั บ
หนวยงานดานสถาปตยกรรมที่มีขอบเขตเนื้อหาของงานหลากหลายและมีขั้นตอนการทํางานยุงยากซับซอน
มาก โดยตองปรับเปลี่ยนแนวทางการทํางานใหเหมาะสมกับสถานการณใหม แกไขปญหาในงาน ตลอดจน
กํากับ ตรวจสอบผูปฏิบัติงานเพื่อใหงานที่รับผิดชอบสําเร็จตามวัตถุประสงค และปฏิบัติหนาที่อื่นตามที่ไดรับ
มอบหมาย หรือ
ปฏิบัติงานในฐานะผูชํานาญการในงานสถาปตยกรรม โดยงานที่ปฏิบัติตองใชความรู ความสามารถ
ความชํานาญงาน และประสบการณสูงมากเปนพิเศษ โดยตองคิดริเริ่มพัฒนาแนวทางใหเหมาะสมเพื่อหา
วิ ธีการใหมๆ มาใช ในการปฏิ บั ติ งาน ตลอดจนแกไ ขปญหาและตัดสิ นใจในงานที่รั บ ผิดชอบใหสํา เร็จ ตาม
วัตถุประสงค และปฏิบัติหนาที่อื่นตามที่ไดรับมอบหมาย
ลักษณะงานที่ปฏิบัติ
ปฏิ บั ติ ง านที่ ต อ งใช ค วามรู ความสามารถ ความชํ า นาญงานและประสบการณ ท างด า น
สถาปตยกรรมสูงมากเปนพิเศษ โดยปฏิบัติหนาที่อยางใดอยางหนึ่งหรือหลายอยาง เชน ปฏิบัติงานวิจัยที่
กอใหเกิดการพัฒนาเทคนิควิธีการในงานสถาปตยกรรมใหมีคุณภาพและประสิทธิภาพยิ่งขึ้น ศึกษา คนควา
ทดลอง วิเคราะห สังเคราะห หรือวิจัยเพื่อใหขอเสนอแนะในการกําหนดลักษณะและมาตรฐานในการปฏิบัติงาน
สถาปตยกรรม ควบคุมตรวจสอบการปฏิบัติงานสถาปตยกรรมใหเปนไปตามมาตรฐานที่กําหนด ทําความเห็น
สรุปรายงาน ใหคําปรึกษา เสนอแนะการดําเนินการเกี่ยวกับงานสถาปตยกรรม ศึกษา คนควา หาวิธีการในการ
แกไขปญหาเกี่ยวกับงานสถาปตยกรรม เปนตน พัฒนาเอกสารวิชาการ คูมือเกี่ยวกับงานในความรับผิดชอบ
เขารวมประชุมและชี้แจงรายละเอียดตอคณะกรรมการตางๆ ฝกอบรมเผยแพรความรูความเขาใจเกี่ยวกับ
หลักการและวิธีการของงานในความรับผิดชอบ ใหคําปรึกษาแนะนํา ตอบปญหาและชี้แจงเรื่องตางๆ เกี่ยวกับ
งานในหนาที่ เขารวมประชุมคณะกรรมการตางๆ ตามที่ไดรับแตงตั้ง เขารวมประชุมในการกําหนดนโยบาย
และแผนงานของหนวยงานที่สังกัด และปฏิบัติหนาที่อื่นที่เกี่ยวของ
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. มีคุณสมบัติเฉพาะสําหรับตําแหนงสถาปนิก 3 หรือสถาปนิก 4 หรือสถาปนิก 5 และไดดํารง
ตําแหนงไมตา่ํ กวาระดับ 6 หรือเทียบเทามาแลวไมนอยกวา 3 ป โดยจะตองปฏิบตั ิราชการเกี่ยวกับงาน
สถาปตยกรรม หรืองานอื่นที่เกี่ยวของมาแลวไมนอยกวา 1 ป
ความรูความสามารถที่ตองการ
นอกจากมีความรูความสามารถเชนเดียวกับสถาปนิก 7 แลว จะตองมีความชํานาญงานในหนาที่และมี
ประสบการณสูงมากเปนพิเศษ
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ชื่อตําแหนง

สถาปนิก 9

หนาที่และความรับผิดชอบ
ปฏิบัติงานในฐานะหัวหนาหนวยงาน ซึ่งมีหนาที่และความรับผิดชอบในการควบคุม กํากับหนวยงาน
ดานสถาปตยกรรมที่มีขอบเขตเนื้อหาของงานหลากหลายและมีขั้นตอนการทํางานที่ยุงยากซับซอนมากเปน
พิเศษ ตลอดจนกํากับ ตรวจสอบผูปฏิบัติงานเพื่อใหงานที่รับผิดชอบสําเร็จตามวัตถุประสงค และปฏิบัติหนาที่
อื่นตามที่ไดรับมอบหมาย หรือ
ปฏิบัติงานในฐานะผูเชี่ยวชาญในงานสถาปตยกรรม โดยงานที่ปฏิบัติตองใชความรู ความสามารถ
ความเชี่ยวชาญและประสบการณสูง และมีผลงานที่แสดงความเปนผูเชี่ยวชาญเปนที่ยอมรับโดยตองคิดริเริ่ม
ยกเลิกหรือกําหนดขั้นตอนและตัดสินใจเกี่ยวกับทรัพยากรที่จะนํามาใชเพื่อใหการดําเนินงานตามแผนงาน
โครงการสําเร็จตามเปาหมายและวัตถุประสงค ตลอดจนเสนอแนะและประเมินผลแผนงานโครงการ และปฏิบัติ
หนาที่อื่นตามที่ไดรับมอบหมาย
ลักษณะงานที่ปฏิบัติ
ปฏิบัติงานที่ตองใชความรู ความสามารถ ความเชี่ยวชาญและประสบการณสูงทางดานสถาปตยกรรม
โดยปฏิบัติหนาที่อยางใดอยางหนึ่งหรือหลายอยาง เชน ริเริ่มการดําเนินงานวิจัยตางๆ ในงานสถาปตยกรรม
ปฏิบัติงานวิจัยที่กอใหเกิดความรูใหมหรือเทคนิควิธีการใหมที่เปนประโยชนตองานสถาปตยกรรม ศึกษา
วิเคราะห สังเคราะหและวิจัยเพื่อวางหลักเกณฑในการวิเคราะห วิจัย ประเมินผล รวมทั้งกําหนดวิธีการและ
ระเบียบปฏิบัติทางดานสถาปตยกรรม ศึกษา วิเคราะห สังเคราะห และวิจัยเพื่อพัฒนาระบบหรือมาตรฐานใน
การปฏิบัติงานสถาปตยกรรม ศึกษา วิเคราะห วิจัยเพื่อเสนอความเห็นเกี่ยวกับปญหาที่มีความยุงยากมากและ
มีขอบเขตกวางขวางมากทางดานสถาปตยกรรมและแนวทางแกไขปญหา ติดตามความกาวหนาทางวิชาการ
ดานสถาปตยกรรมและในดานที่เกี่ยวของ และนํามาประยุกตใชใหเหมาะสมกับลักษณะงานของหนวยงาน เปน
ที่ ป รึ ก ษาในโครงการวิ จั ย ทางด า นสถาป ต ยกรรม เป น ต น ให ก ารบริ ก ารและเผยแพร ค วามรู ท างด า น
สถาปตยกรรม ตอบปญหาและชี้แจงเรื่องตางๆ เกี่ยวกับงานในหนาที่ เขารวมประชุมคณะกรรมการตางๆ
ตามที่ไดรับแตงตั้ง เขารวมประชุมในการกําหนดนโยบายและแผนงานของหนวยงานที่สังกัด เปนผูแทนของ
มหาวิทยาลัย/สถาบันหรือของรัฐบาลในการเขารวมประชุมหรือเจรจาปญหาตางๆเกี่ยวกับงานสถาปตยกรรมทัง้
ในและตางประเทศ และปฏิบัติหนาที่อื่นที่เกี่ยวของ
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
ตําแหนงไมตา่ํ กวาระดับ 7 หรือเทียบเทามาแลวไมนอยกวา 2 ป โดยจะตองปฏิบตั ิราชการเกี่ยวกับงาน
สถาปตยกรรม หรืองานอื่นที่เกี่ยวของมาแลวไมนอยกวา 1 ป
ความรูความสามารถที่ตองการ
นอกจากมีความรูความสามารถเชนเดียวกับสถาปนิก 8 แลว
1. ในฐานะผูเชี่ยวชาญจะตองมีความเชี่ยวชาญและมีประสบการณสูง โดยมีผลงานที่แสดงความเปน
ผูเชี่ยวชาญเปนที่ยอมรับ และมีความสามารถในการใหคําปรึกษาแนะนําดานงานสถาปตยกรรมแกหนวยงานที่
สังกัดและสวนราชการที่เกี่ยวของ
2. ในฐานะหัวหนาหนวยงานจะตองมีความรูและประสบการณเปนพิเศษ และมีความสามารถในการ
ใหคําปรึกษาแนะนําดานงานสถาปตยกรรมแกหนวยงานที่สังกัดและสวนราชการที่เกี่ยวของ
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ชื่อตําแหนง

สถาปนิก 10

หนาที่และความรับผิดชอบ
ปฏิ บั ติ ง านในฐานะผู เ ชี่ ย วชาญพิ เ ศษในงานสถาป ต ยกรรม
โดยงานที่ ปฏิ บั ติต อ งใช ค วามรู
ความสามารถ ความเชี่ยวชาญและประสบการณสูงมาก และมีผลงานที่แสดงความเปนผูเชี่ยวชาญพิเศษเปนที่
ยอมรับในวงวิชาการหรือวิชาชีพ และ/หรือเปนแหลงอางอิงทางวิชาการดานสถาปตยกรรม โดยตองกํากับ ดูแล
งานที่เปนหนาที่หลักหรืองานที่ตองการความเชี่ยวชาญเฉพาะดานของหนวยงาน ตองพัฒนาทบทวนและ
กําหนดแนวทาง แผนงาน โครงการระยะยาว ตลอดจนพิจารณาความตองการทรัพยากรและจัดสรรทรัพยากร
สําหรั บโครงการเพื่อใหการดําเนินงานตามแผนงานโครงการเปนไปตามวัตถุประสงค ติ ดตามประเมินผล
ประสานงาน และปฏิบัติหนาที่อื่นตามที่ไดรับมอบหมาย
ลักษณะงานที่ปฏิบัติ
ปฏิบัติงานที่ตองใชความรู ความสามารถ ความเชี่ยวชาญพิเศษและประสบการณสูงมากทางดาน
สถาปตยกรรม โดยปฏิบัตหิ นาที่อยางใดอยางหนึ่งหรือหลายอยาง เชน ริเริ่มและวางแผนดําเนินงานวิจัยตางๆ
ในงานสถาปตยกรรม กํากับ ตรวจสอบ ดูแลโครงการวิจัย ปฏิบตั ิงานวิจัยที่กอใหเกิดความรูใหมหรือเทคนิค
วิธีการใหมทเี่ ปนประโยชนตองานสถาปตยกรรมเปนอยางมาก ศึกษา วิเคราะห สังเคราะหและวิจัยเพื่อวาง
หลักเกณฑในการวิเคราะห วิจยั ประเมินผล รวมทั้งกําหนดวิธีการและระเบียบปฏิบัติทางดานสถาปตยกรรม
ศึกษา วิเคราะห สังเคราะหและวิจัยเพื่อพัฒนาระบบหรือมาตรฐานในการปฏิบตั งิ านสถาปตยกรรม ศึกษา
วิเคราะห วิจัยและวินิจฉัยเพื่อเสนอความเห็นเกี่ยวกับปญหาตางๆ ซึ่งมีลักษณะพิเศษเฉพาะดานที่มีความ
ยุงยากซับซอนมากและมีขอบเขตกวางขวางมาก ตลอดจนเสนอแนะแนวทางแกไขปญหา ติดตาม
ความกาวหนาทางวิชาการในดานสถาปตยกรรมและในดานที่เกี่ยวของ และนํามาประยุกตใชใหเหมาะสมกับ
ลักษณะงานของหนวยงาน เปนที่ปรึกษาในโครงการวิจัยที่สําคัญทางดานสถาปตยกรรม เสนอแนะรูปแบบ
และเทคนิคเกีย่ วกับงานสถาปตยกรรมที่เหมาะสมและสอดคลองกับการพัฒนาประเทศ ใหการบริการและ
เผยแพรความรูทางดานวิชาการสถาปตยกรรมในระดับชาติหรือนานาชาติ เปนตน ตอบปญหาและชี้แจงเรื่อง
ตางๆ เกี่ยวกับงานในหนาที่ เขารวมประชุมคณะกรรมการตางๆ ตามที่ไดรับแตงตั้ง เขารวมประชุมในการ
กําหนดนโยบายและแผนงานของหนวยงานที่สังกัด เปนผูแทนของกลุมมหาวิทยาลัย/สถาบันหรือของรัฐบาล
ในการเขารวมประชุมหรือเจรจาปญหาตางๆ เกี่ยวกับงานสถาปตยกรรมทั้งในและตางประเทศ และปฏิบตั ิ
หนาที่อื่นที่เกี่ยวของ

คุณสมบัติเฉพาะสําหรับตําแหนง
1.มีคุณสมบัตเิ ฉพาะสําหรับตําแหนงสถาปนิก 3 หรือสถาปนิก 4 หรือสถาปนิก5 และไดดํารงตําแหนง
ในระดับ 9 หรือเทียบเทามาแลวไมนอยกวา 1 ป โดยจะตองปฏิบตั ิราชการเกี่ยวกับงานสถาปตยกรรม หรือ
งานอื่นที่เกี่ยวของมาแลวไมนอยกวา 1 ป หรือ
43-10

2.มีคุณสมบัตเิ ฉพาะสําหรับตําแหนงสถาปนิก 3 หรือสถาปนิก4 หรือสถาปนิก 5 และไดดํารงตําแหนง
ไมต่ํากวาระดับ 8 หรือเทียบเทามาแลวไมนอยกวา 2 ป โดยจะตองปฏิบัติราชการเกี่ยวกับงานสถาปตยกรรม
หรืองานอื่นที่เกี่ยวของมาแลวไมนอยกวา 1 ป
ความรูความสามารถที่ตองการ
นอกจากมีความรูความสามารถเชนเดียวกับสถาปนิก 9 แลว จะตองมีความเชี่ยวชาญพิเศษและ
มีประสบการณสูงมากทางดานสถาปตยกรรม โดยมีผลงานที่แสดงความเปนผูเชี่ยวชาญพิเศษเปนที่ยอมรับใน
วงวิชาการหรือวิชาชีพ และ/หรือเปนแหลงอางอิงทางวิชาการในระดับชาติ และ/หรือระดับนานาชาติ ตลอดจนมี
ความสามารถในการประเมินและวิเคราะหสถานการณเพื่อใหคําปรึกษาและขอเสนอแนะในดานสถาปตยกรรม
แกหนวยงานที่สังกัดและสวนราชการที่เกี่ยวของ
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