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๕ 
 

                                                                        
 
 

มาตรฐานการกําหนดระดับตําแหนงพนักงานมหาวิทยาลัยสายสนับสนุนประเภทวิชาชีพเฉพาะ 

 
ชื่อตําแหนง 

 
คุณวุฒ ิ

 
ลักษณะงานโดยทั่วไป หนาที่และความรับผิดชอบ 

คุณสมบัติเฉพาะตําแหนง 
ระดับปฏิบัติการ ระดับชํานาญการ 

สถาปนิก ปริญญาตร ี
ปริญญาโท 
ปริญญาเอก 
หรือ เทียบเท า ในสาขาที่
สอดคลองกับงานในสายงาน 

สายงานนี้ คลุมถึงตําแหนงตางๆที่ปฏิบัติงานทาง
สถาปตยกรรมซึ่งมีลักษณะงานที่ปฏิบัติเกี่ยวกับการ
ออกแบบ เขียนแบบ แกไขแบบ แปลนอาคาร
สิ่งกอสรางตางๆ เปนตน และปฏิบัติหนาที่ อื่นที่
เกี่ยวของ 

๑. สามารถปฏิบัติงานในหนาที่ที่รับผิดชอบ
ดานสถาปตยกรรมไดอยางมีประสิทธิภาพ
ภายใตการกํากับดูแลของผูบังคับบัญชา โดย
อา ศัยวิ ธี ก ารหรือกระบวนการในการ
ปฏิบัติงานตามระเบียบ กฎเกณฑ คูมือ หรือ
เครื่องมือปฏิบัติอื่นๆ 
๒. เรียนรูและเขาใจการปฏิบัติงานตางๆ 
ข อ ง ส ถ า ป ต ย ก ร ร ม อื่ น ใ น ส า ย ง า น
สถาปตยกรรมจนสามารถปฏิบัติงานแทนกัน
ได 
๓. สามารถชี้แจง แนะนํา หรือสรางความ
เขาใจในภารกิจที่ตนรับผิดชอบแกผูอื่นได 
๔. มีความรูความสามารถ ทักษะ และ
สมรรถนะที่เหมาะสมสําหรับตําแหนงตามที่ 
ก.น.บ. กําหนด 

๑. มีคุณสมบัติเฉพาะตําแหนงในระดับ
ปฏิ บัติ ก ารด านสถาปตยกรรม ห รือ
ตําแหนงอื่นตามหลักเกณฑและวิธีการที่ 
ก.น.บ. กําหนด 
๒. เคยปฏิบัติงานดานสถาปตยกรรมหรือ
งานอื่นที่เกี่ยวของซึ่งเหมาะสมกับตําแหนง
ความรับผิดชอบและลักษณะงานที่ปฏิบัติ
มาแลว ไมนอยกวา ๑ ป 
๓. เคยดํารงตําแหนงประเภทวิชาชีพ
เฉพาะ ระดับปฏิบัติการ มาแลวไมนอย
กวา ๖ ป สําหรับผูมีวุฒิปริญญาตรีหรือ
เทียบเทา ๔ ป สําหรับผูมีวุฒิปริญญาโท
หรือเทียบเทา และ ๒ ป สําหรับผูมีวุฒิ
ปริญญาเอกหรือเทียบเทา หรือตําแหนง
ประเภทอื่นตามหลักเกณฑและเงื่อนไข
ตามที่ ก.น.บ. กําหนด 
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มาตรฐานการกําหนดระดับตําแหนงพนักงานมหาวิทยาลัยสายสนับสนุนประเภทวิชาชีพเฉพาะ 

 
ชื่อตําแหนง 

 
คุณวุฒ ิ

 
ลักษณะงานโดยทั่วไป หนาที่และความรับผิดชอบ 

คุณสมบัติเฉพาะตําแหนง 
ระดับปฏิบัติการ ระดับชํานาญการ 

สถาปนิก   ๕. พัฒนาตนเองใหสามารถปฏิบัติหนาที่ 
ที่ รั บ ผิ ด ช อ บ ใ ห มี ป ร ะ สิ ท ธิ ภ า พ อ ยู
ตลอดเวลา ดวยการฝกอบรม การศึกษา
ดวยตนเอง หรือวิธีการอื่นๆ 

๔ . เรียนรู เขาใจและสามารถปฏิบัติงานใน
ส า ย ง า น ส ถ า ป ต ย ก ร ร ม ไ ด อ ย า ง มี
ประสิทธิภาพในหลายหนาที่รับผิดชอบ 
๕. สามารถวางแผนปฏิบัติงานในหนาที่ที่
รับผิดชอบ และสามารถวิเคราะหสังเคราะห 
วิจัย และประเมินผลการปฏิบัติงานในหนาที่
รั บ ผิ ด ช อ บ เ พื่ อ พั ฒ น า ก ร ะ บ ว น ก า ร
ปฏิบัติงานใหมีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น 
๖. สามารถชี้แจง แนะนํา และใหคําปรึกษา
เกี่ยวกับงานที่รับผิดชอบและงานอื่นๆ ใน
สายงานเดียวกันได 
๗. มีความรูความสามารถ ทักษะ และ
สมรรถนะที่เหมาะสมสําหรับตําแหนงตามที่ 
ก.น.บ. กําหนด 
๘. พัฒนาตนเองใหสามารถปฏิบัติหนาที่ที่
รับผิดชอบใหมีประสิทธิภาพอยูตลอด เวลา
ดวยการฝกอบรม  การศึกษาดวยตนเอง 
หรือวิธีการอื่นๆ 
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มาตรฐานการกําหนดระดับตําแหนงพนักงานมหาวิทยาลัยสายสนับสนุนประเภทวิชาชีพเฉพาะ 

 
ชื่อตําแหนง 

คุณสมบัติเฉพาะตําแหนง 
ระดับชํานาญการพิเศษ ระดับเชี่ยวชาญ ระดับเชี่ยวชาญพิเศษ 

สถาปนิก ๑. มีคุณสมบัติเฉพาะตําแหนงในระดับชํานาญการ
ดานสถาปตยกรรม หรือตําแหนงอื่นตามหลักเกณฑ
และวิธีการที่ ก.น.บ.. กําหนด 
๒. เคยปฏิบัติงานดานสถาปตยกรรมหรืองานอื่นที่
เกี่ยวของซึ่งเหมาะสมกับตําแหนงความรับผิดชอบและ
ลักษณะงานที่ปฏิบัติมาแลว ไมนอยกวา ๑ ป 
๓. เคยดํารงตําแหนงประเภทวิชาชีพเฉพาะ ระดับ
ชํานาญการมาแลวไมนอยกวา ๔ ปหรือตําแหนง
ประเภทอื่นตามหลักเกณฑและเงื่อนไขตามที่ ก.น.บ. 
กําหนด 
๔. รอบรู เขาใจ และสามารถปฏิบัติงานในสายงาน
สถาปตยกรรมไดอยางมีประสิทธิภาพทุกงาน 
๕. สามารถทําการศึกษา คนควา ทดลอง วิเคราะห 
สังเคราะห วิจัย เพื่อพัฒนากระบวนการปฏิบัติงานใน
หนาที่รับผิดชอบและงานอื่นๆ ในสายงาน เพื่อใหการ
ดําเนินงานมีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น 

๑. มีคุณสมบัติเฉพาะตําแหนงในระดับชํานาญการพิเศษ
ดานสถาปตยกรรม หรือตําแหนงอื่นตามหลักเกณฑและ
วิธีการที่ ก.น.บ.. กําหนด 
๒. เคยปฏิบัติงานดานสถาปตยกรรมหรืองานอื่ นที่
เกี่ยวของซึ่งเหมาะสมกับตําแหนงความรับผิดชอบและ
ลักษณะงานที่ปฏิบัติมาแลว ไมนอยกวา ๑ ป 
๓. เคยดํารงตําแหนงประเภทวิชาชีพเฉพาะ หรือระดับ
ชํานาญการพิเศษมาแลวไมนอยกวา ๓ ปตําแหนงประเภท
อื่นตามหลักเกณฑและเงื่อนไขตามที่ ก.น.บ. กําหนด 
๔. รอบรู เขาใจงานในสายงานที่ตนรับผิดชอบทั้งที่อยูใน
หน วยงานที่ ตนสั งกั ด  ห รืออ ยู ในหน วยงาน อื่น ใน
มหาวิทยาลัย จนสามารถใชความรูความสามารถ ความ
เชี่ยวชาญและประสบการที่ตนมีอยูพัฒนาระบบและ
มาตรฐานตางๆ ในการปฏิบัติงานดานสถาปตยกรรมใหมี
ประสิทธิภาพยิ่งขึ้น 
๕. มีความสามารถในการวิจัยเชิงพัฒนา 

๑. มีคุณสมบัติเฉพาะตําแหนงในระดับเชี่ยวชาญดาน
สถาปตยกรรม หรือตําแหนงอื่นตามหลักเกณฑและวิธีการ
ที่ ก.น.บ. กําหนด 
๒. เคยปฏิบัติงานดานสถาปตยกรรมหรืองานอื่นที่
เกี่ยวของซึ่งเหมาะสมกับตําแหนงความรับผิดชอบและ
ลักษณะงานที่ปฏิบัติมาแลว ไมนอยกวา ๑ ป 
๓. เคยดํารงตําแหนงประเภทวิชาชีพเฉพาะ หรือระดับ
เชี่ยวชาญมาแลวไมนอยกวา ๒ ป ตําแหนงประเภทอื่น
ตามหลักเกณฑและเงื่อนไขตามที่ ก.น.บ. กําหนด 
๔. เปนผูทรงคุณวุฒิผูเชี่ยวชาญในสายงานสถาปตยกรรมที่
สามารถพัฒนาระบบและมาตรฐานในการปฏิบัติงานดาน
สถาปตยกรรมใหมีความกาวหนาและมีประสิทธิภาพอยาง
ตอเนื่อง 
๕. สามารถให คําชี้ แจง แนะนํา ให คําปรึกษาหรือ
ขอเสนอแนะเชิงนโยบายหรือรูปแบบในการดําเนินงาน
ของภารกิจดานสถาปตยกรรม 
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มาตรฐานการกําหนดระดับตําแหนงพนักงานมหาวิทยาลัยสายสนับสนุนประเภทวิชาชีพเฉพาะ 

 
ชื่อตําแหนง 

คุณสมบัติเฉพาะตําแหนง 
ระดับชํานาญการพิเศษ ระดับเชี่ยวชาญ ระดับเชี่ยวชาญพิเศษ 

สถาปนิก ๖. สามารถปฏิบัติงานที่ตองอาศัยการตัดสินใจหรือ
แกปญหาในการปฏิบัติงานที่ยุงยากและขอบเขตของ
งานที่ครอบคลุมทุกภารกิจตามสายงาน 
๗. สามารถนิเทศ ฝกอบรม ชี้แจง หรือแนะนําและให
คําปรึกษาแกสถาปตยกรรมอื่นๆ ในการปฏิบัติงานใน
สายงานสถาปตยกรรม 
๘. มีความรูความสามารถ ทักษะ และสมรรถนะที่
เหมาะสมสําหรับตําแหนงตามที่ ก.น.บ.. กําหนด 
๙. พัฒนาตนเองใหสามารถปฏิบัติหนาที่ที่รับผิดชอบ
ใหมีประสิทธิภาพอยูตลอดเวลา ดวยการฝกอบรม 
การศึกษาดวยตนเอง หรือวิธีการอื่นๆ 

หรือแสวงหาเทคนิควิธีการในการพัฒนางานในสายงาน
สถาปตยกรรมที่ตนรับผิดชอบ ซึ่งจะสงผลใหมีการพัฒนา
ระบบหรือมาตรฐานในการปฏิบัติงาน 
๖. สามารถวิ นิจฉัยหรือชี้ นําแกปญหาเกี่ยวกับการ
ดําเนินงานของภารกิจดานสถาปตยกรรมที่มีความยุงยาก
และสลับซับซอน ตลอดจนสามารถถายทอดความรู และ
ความเชี่ยวชาญของตนสูสถาปตยกรรมอื่นไดเปนอยางดี 
๗. มีความรูความสามารถ ทักษะ และสมรรถนะที่
เหมาะสมสําหรับตําแหนงตามที่ ก.น.บ.กําหนด 
๘. พัฒนาตนเองใหสามารถปฏิบัติหนาที่ที่รับผิดชอบใหมี
ประสิทธิภาพอยูตลอดเวลา ดวยการฝกอบรม การศึกษา
ดวยตนเอง หรือวิธีการอื่นๆ 

๖. สามารถศึกษา คนควา ทดลอง วิเคราะห สังเคราะห 
หรือวิจัยเพื่อพัฒนาระบบหรือมาตรฐานในการปฏิบัติงาน
ดานสถาปตยกรรมใหเปนไปตามมาตรฐานสากล 
๗. สามารถวินิจฉัยและแกปญหาเกี่ยวกับการดําเนินงาน
ดานสถาปตยกรรมที่มีลักษณะเฉพาะ มีความยุงยาก
สลับซับซอน และมีขอบเขตของงานที่กวางขวางมาก 
๘. สามารถผลิตและเผยแพรองคความรู หรือนวัตกรรม
เกี่ยวกับการดําเนินงานดานสถาปตยกรรมสูสาธารณะเพื่อ
พัฒนาระบบและมาตรฐานการดําเนินงาน 
๙. มีความรูความสามารถ ทักษะ และสมรรถนะที่
เหมาะสมสําหรับตําแหนงตามที่ ก.น.บ. กําหนด 
๑๐.พัฒนาตนเองใหสามารถปฏิบัติหนาที่ที่รับผิดชอบใหมี
ประสิทธิภาพอยูตลอดเวลา ดวยการฝกอบรม การศึกษา
ดวยตนเอง หรือวิธีการอื่นๆ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


