
ต ำแหน่งประเภท ทั่วไป  ชื่อต ำแหน่ง ช่างเขียนแบบ  ระดับต ำแหน่ง   ปฏิบัติงาน – ช านาญงานพิเศษ 

ก. หน้ำที่ควำมรับผิดชอบหลัก 

ระดับปฏิบัติงำน ระดับช ำนำญงำน ระดับช ำนำญงำนพิเศษ 

- ปฏิบัติงานในฐานะผู้ปฏิบัติงานซึ่งไม่จ าเป็นต้องใช้ 

ผู้ส าเร็จการศึกษาระดับปริญญา โดยใช้ความรู้ ความสามารถ
ปฏิบัติงานด้านช่างเขียนแบบ ตามค าสั่ง หรือแบบ หรือแนวทาง
ปฏิบัติหรือคู่มือที่มีอยู่อย่างกว้าง ๆ ภายใต้การก ากับ ตรวจสอบ 
ตลอดจนให้ค าปรึกษา แนะน า และเสนอแนะ วิธีการแก้ไข
ปรับปรุงการปฏิบัติงาน และปฏิบตัิงานอ่ืนตามที่ได้รับมอบหมาย  
 
 

- ปฏิบัติงานในฐานะผู้ปฏิบัติงานท่ีตอ้งใช้ความรู้ ความสามารถ  
ความช านาญงาน ทักษะ หรือ ประสบการณส์ูงในการปฏิบตัิงานเฉพาะด้าน
หรือเฉพาะทาง และต้องท าการศกึษา ค้นคว้า ทดลอง วิเคราะห์ สังเคราะห์ 
หรือช่วยวิจัย โดยใช้หรือประยุกตห์ลักการ เหตุผล แนวความคดิ วิธีการ 
เพื่อการปฏิบัติงานตามมาตรฐานที่ก าหนดไว้ หรือพัฒนางานในหนา้ที่และ
งานเฉพาะด้านหรือเฉพาะทาง หรอืแก้ไขปัญหาในงานหลักท่ีปฏิบัตซิึ่งมี
ความยุ่งยากและมีขอบเขตกว้างขวาง ตลอดจนให้ค าปรึกษา แนะน า และ
เสนอแนะวิธีการแกไ้ขปรับปรุงการปฏิบัติงาน และปฏิบตัิงานอ่ืนท่ีได้รับ
มอบหมาย 

- ปฏิบัติงานในฐานะผู้ปฏิบัติงานท่ีตอ้งใช้ความรู้ ความสามารถ  
ความช านาญงาน ทักษะ หรือประสบการณ์สูงในการปฏิบัติงานเฉพาะ
ด้านหรือเฉพาะทาง และต้องท าการศึกษา ค้นคว้า ทดลอง วิเคราะห์ 
สังเคราะห์หรือวิจยั โดยใช้หรือประยุกต์หลักการ เหตุผล แนวความคิด 
วิธีการ เพื่อการปฏิบตัิงานตามมาตรฐานท่ีก าหนดไว้ หรือพัฒนางานใน
หน้าท่ีและงานเฉพาะด้านหรือเฉพาะทาง หรือแก้ไขปัญหาในงานหลกัท่ี
ปฏิบัติซึ่งมีความยุ่งยากและมีขอบเขตกว้างขวาง ตลอดจนให้ค าปรึกษา 
แนะน า และเสนอแนะวิธีการแก้ไขปรับปรุงการปฏิบัติงาน และปฏบิัติงาน
อื่นที่ได้รับมอบหมาย 
 

 

ข. ลักษณะงำนที่ปฏิบัติ 

ระดับปฏิบัติงำน ระดับช ำนำญงำน ระดับช ำนำญงำนพิเศษ 
๑. ด้ำนกำรปฏิบัติกำร 

(๑) ส ารวจ ออกแบบ เขียนแบบงานสถาปัตยกรรม งานแผน 

ที่ งานวิศวกรรมโครงสร้างและงานระบบต่างๆ ที่เกี่ยวข้อง เพื่อ
สนับสนุนงานออกแบบของหน่วยงานต่างๆ 

(๒) ศึกษาข้อมูลของวัสดุก่อสร้าง เพื่อน ามาใช้ในงานเขียน 

แบบให้เกิดความสมบรูณ ์

(๓) ประมาณราคางานก่อสรา้งของหน่วยงานราชการ เพื่อ 

ใช้ในการเปิดสอบราคาและน าไปสู่การก่อสร้างตามวัตถุประสงค ์
 

๑. ด้ำนกำรปฏิบัติกำร 
(๑) เขียนแบบงานสถาปัตยกรรม งานแผนที่ งานวิศวกรรม 

โครงสร้างและงานระบบตา่งๆที่เกีย่วข้อง และจัดท าแบบจ าลอง เพื่อ
สนับสนุนงานออกแบบของหน่วยงานต่างๆ  

(๒) ควบคุมการก่อสร้าง เพื่อให้ถูกต้องตามรูปแบบ รายการ  
และระเบียบพสัด ุ

(๓) ส ารวจพ้ืนท่ีที่จะปรับปรุง ก่อสร้าง เพื่อเก็บข้อมูล 

รายละเอียดต่างๆ  
 

๑. ด้ำนกำรปฏิบัติกำร 
(๑) เขียนแบบงานสถาปัตยกรรม งานแผนที่ งานวิศวกรรม 

โครงสร้างและงานระบบตา่งๆ ที่เกี่ยวข้อง และจัดท าแบบจ าลอง เพื่อ
สนับสนุนงานออกแบบของหน่วยงานต่างๆ 

(๒) ควบคุมการก่อสร้าง เพื่อให้ถูกต้องตามรูปแบบ รายการ และ 

ระเบียบพสัด ุ

(๓) ส ารวจพ้ืนท่ีที่จะปรับปรุง ก่อสร้าง เพื่อเก็บข้อมูลรายละเอียด 

ต่างๆ 
 



๒ 
 

ระดับปฏิบัติงำน ระดับช ำนำญงำน ระดับช ำนำญงำนพิเศษ 
(๔) ช่วยสอนและฝึกงานภาคปฏิบัติใหแ้ก่นักศึกษา เพื่อ 

ถ่ายทอดความรู้ความเข้าใจงานช่างเขียนแบบ  

(๔) ประมาณราคางานก่อสรา้งของหน่วยงานราชการ เพื่อใช้ 

ในการเปิดสอบราคาและน าไปสู่การก่อสร้างตามวัตถุประสงค  ์ 
(๔) ประมาณราคางานก่อสรา้งของหน่วยงานราชการ เพื่อใช้ใน 

การเปิดสอบราคาและน าไปสู่การก่อสร้างตามวตัถุประสงค์  
๕. ช่วยสอนและฝึกงานภาคปฏิบตัิให้แก่นักศึกษา เพื่อถ่านทอดความรู้
ความเข้าใจในงานช่างเขียนแบบ 

 
๒. ด้ำนกำรบริกำร 

(๑) ใหค้ าแนะน า ตอบปัญหา แก้ไขปญัหาในการปฏิบัติงานให ้

แก่ผู้รับบริการ ท้ังภายในและภายนอกหน่วยงาน เพื่ออ านวยความ
สะดวก และเสริมสรา้งความรู้ความเข้าใจในงานช่างเขียนแบบ 

(๒) ประสาน แลกเปลี่ยนความรู้และขอ้มูลต่างๆ เกีย่วกับงาน
ใน 

หน้าท่ี ท้ังภายในและภายนอกหนว่ยงาน เพื่อให้การปฏิบัติงาน
เป็นไปด้วยความสะดวก รวดเร็ว และมีประสิทธิภาพ 
 

๒. ด้ำนกำรก ำกับดูแล 
(๑) ส่งเสริม ก ากับ ดูแล ควบคุม และตรวจสอบการปฏิบตัิงาน 

ของเจ้าหน้าท่ีระดับรองลงมา เพื่อให้การด าเนินงานของหน่วยงานท่ี
รับผิดชอบเป็นไปตามเป้าหมายทีก่ าหนด 

(๒) วางแผน ประเมินผล ให้ค าแนะน าและแก้ไขปญัหา 

ข้อขัดข้องในการปฏิบัติงานช่างเขียนแบบในหน่วยงาน เพื่อให้การ
ปฏิบัติงานเป็นไปอย่างต่อเนื่อง มปีระสิทธิภาพและประสิทธิผล 
 

๒.์ด้ำนกำรก ำกับดูแล 
(๑) ส่งเสริม ก ากับ ดูแล ควบคุม และตรวจสอบการปฏิบตัิงานของ 

เจ้าหน้าท่ีระดับรองลงมา เพื่อให้การด าเนินงานของหน่วยงานท่ีรับผดิชอบ
เป็นไปตามเป้าหมายที่ก าหนด 

(๒) ก าหนดแนวทางและแกไ้ขปัญหาขอ้ขัดข้องในการปฏิบัติงานช่าง 

เขียนแบบในหน่วยงานท่ีรับผดิชอบ เพ่ือให้การปฏิบัตเิป็นไปอย่างตอ่เนื่อง 
มีประสิทธิภาพและประสิทธิผล 

 
 
 
 

๓. ด้ำนกำรบริกำร 

(๑) ให้ค าแนะน า ตอบปัญหา และฝึกอบรมเกี่ยวกับงาน 

ช่างเขียนแบบในความรับผดิชอบ ให้แก่ผู้รับบริการ หน่วยงาน เพื่อถ่าย
ทดความรู้ความช านาญดา้นงานช่างเขียนแบบ 

(๒) ประสานงานกับหน่วยงาน หรือผูร้บับริการ เพื่ออ านวย 

ความสะดวกและปฏิบตัิงานให้ตรงตามเป้าหมายของหน่วยงาน 

๓.์ด้ำนกำรบริกำร 
(๑) ให้ค าแนะน า สนับสนุน และถ่ายทอดเทคโนโลยีด้านช่างเขียน 

แบบ ตอบปัญหาและฝึกอบรมเกี่ยวกับงานช่างเขียนแบบที่มีความยากมาก
เป็นพิเศษ ให้แก่หน่วยงาน หรือผู้รับบริการเพื่อถ่ายทอดความรู้ความ
เข้าใจและความช านาญงานด้านช่างเขียนแบบ 

(๒) ประสานงานกับหน่วยงาน หรือผู้รับบริการ โดยให้บริการ 

งานท่ีอยู่ในความรับผิดชอบเพื่อความร่วมมือและแลกเปลี่ยนความรู้ที่เป็น
ประโยชน์ต่อการท างานของหน่วยงาน 

 
 
 
 
 
 



๓ 
 

ค. คุณสมบัติเฉพำะส ำหรับต ำแหน่ง 

ระดับปฏิบัติงำน ระดับช ำนำญงำน ระดับช ำนำญงำนพิเศษ 

มีคุณวุฒิอย่างใดอย่างหนึ่ง ดังต่อไปนี้ 
๑. ได้รับประกาศนียบัตรวิชาชีพ หรือคุณวุฒิอย่างอื่นที่เทียบได้

ไม่ต่ ากว่าน้ี 

๒. ได้รับประกาศนียบัตรวิชาชีพเทคนิค หรือคุณวุฒิอย่างอื่นที่
เทียบได้ไม่ต่ ากว่าน้ี 

๓. ได้รับประกาศนียบัตรวิชาชีพช้ันสูง หรือคุณวุฒิอย่างอื่นที่
เทียบได้ไม่ต่ ากว่าน้ี 

 
 
 
 
 

มคีุณวุฒิอย่างใดอย่างหนึ่ง ดังต่อไปนี ้
๑. มีคุณสมบัติเฉพาะส าหรับต าแหน่งผู้ปฏิบัติงานช่างเขียนแบบ 

ระดับปฏิบัติงาน และ  
๒. เคยด ารงต าแหน่งประเภทท่ัวไป ระดับปฏิบัติงาน มาแล้ว 

ไม่น้อยกว่า ๖ ปี  
            -ก าหนดเวลา  ๖ ปี ให้ลดเป็น ๕ ปี ส าหรับผู้มีคุณสมบัติเฉพาะ
ส าหรับต าแหน่งผู้ปฏิบัติงานช่างเขียนแบบ ระดับปฏิบัติงาน ข้อ ๒ 

            -ก าหนดเวลา ๖ ปี ให้ลดเป็น ๔ ปี ส าหรับผู้มีคุณสมบัติเฉพาะ
ส าหรับต าแหน่งช่างเขียนแบบ ระดับปฏิบัติงานข้อ ๓  
์์์และ 

  ๓. ปฏิบัติงานช่างเขียนแบบ หรืองานอ่ืนท่ีเกี่ยวข้องซึ่งเหมาะสม 

กับหน้าท่ีความรับผิดชอบและลักษณะงานท่ีปฏิบัติมาแล้วไม่น้อยกว่า ๑ ปี 
 

มีคุณวุฒิอย่างใดอย่างหนึ่ง ดังต่อไปนี้ 
๑. มีคุณสมบัติเฉพาะส าหรับต าแหน่งช่างเขียนแบบ ระดับปฏิบัติงาน 
และ  
๒. เคยด ารงต าแหน่งประเภททั่วไป ระดับช านาญงาน มาแล้วไม่น้อย
กว่า ๖ ปี และ 
๓. ปฏิบัติงานช่างเขียนแบบ หรืองานอื่นที่เกี่ยวข้องซึ่งเหมาะสมกับ
หน้าที่ความรับผิดชอบและลักษณะงานที่ปฏิบัติมาแล้วไม่น้อยกว่า ๑ 
ปี 

 

ง. ควำมรู้ควำมสำมำรถ์ทักษะ์และสมรรถนะที่จ ำเป็นส ำหรับต ำแหน่ง 

ระดับปฏิบัติงำน ระดับช ำนำญงำน ระดับช ำนำญงำนพิเศษ 

     ความรู้ความสามารถ ทักษะ และสมรรถนะที่จ าเป็นส าหรับ
ต าแหน่งให้เป็นไปตามที่สภาสถาบันอุดมศึกษาก าหนด 
 

       ความรู้ความสามารถ ทักษะ และสมรรถนะที่จ าเป็นส าหรับต าแหน่ง
ให้เป็นไปตามที่สภาสถาบันอุดมศึกษาก าหนด 
 

       ความรู้ความสามารถ ทักษะ และสมรรถนะที่จ าเป็นส าหรับ
ต าแหน่งให้เป็นไปตามที่สภาสถาบันอุดมศึกษาก าหนด 
 

 

 

 


