๔-๗-๐๕
มาตรฐานกําหนดตําแหนง
ตําแหนงประเภท

ทั่วไป

สายงาน

ชางเขียนแบบ

ลักษณะงานทัว่ ไป
สายงานนี้คลุมถึงตําแหนงตางๆ ทีป่ ฏิบัติงานดานชางเขียนแบบ ซึ่งมีลักษณะงานที่ปฏิบัติ
เกี่ยวกับการเขียนและคัดลอกแบบแปลนของอาคาร เขื่อน สะพาน และสิ่งกอสรางอื่นๆ เขียนแผนที่
ตาง ๆ เชน แผนที่แสดงเสนทาง แนวทาง หรือภูมิประเทศ เปนตน และปฏิบัติหนาที่อนื่ ที่เกีย่ วของ
ชื่อตําแหนงในสายงานและระดับตําแหนง
ตําแหนงในสายงานนี้มีชื่อและระดับของตําแหนง ดังนี้
ชางเขียนแบบ
ระดับชํานาญงานพิเศษ
ชางเขียนแบบ
ระดับชํานาญงาน
ชางเขียนแบบ
ระดับปฏิบัติงาน

ก.พ.อ. กําหนดใหมีตําแหนงชางเขียนแบบ
ระดับปฏิบัติงานถึงระดับชํานาญงานพิเศษ เมื่อวันที่ ๒๑ กันยายน ๒๕๕๓

๔-๗-๐๕-๑
ตําแหนงประเภท

ทั่วไป

ชื่อสายงาน

ชางเขียนแบบ

ชื่อตําแหนงในสายงาน

ชางเขียนแบบ

ระดับตําแหนง

ชํานาญงานพิเศษ

หนาที่ความรับผิดชอบหลัก
ปฏิบัติงานในฐานะผูปฏิบัตงิ านที่ตองใชความรู ความสามารถ ความชํานาญงาน ทักษะ
หรือประสบการณสูงมากในการปฏิบัติงานเฉพาะดานหรือเฉพาะทาง และตองทําการศึกษา คนควา
ทดลอง วิเคราะห สังเคราะห หรือวิจยั โดยใชหรือประยุกตหลักการ เหตุผล แนวความคิด วิธีการ
เพื่อการปฏิบัติงานตามมาตรฐานที่กําหนดไว หรือพัฒนางานในหนาทีแ่ ละงานเฉพาะดานหรือเฉพาะทาง
หรือแกไขปญหาในงานหลักที่ปฏิบัติซึ่งมีความยุงยากและมีขอบเขตกวางขวาง ตลอดจนใหคําปรึกษา
แนะนํา และเสนอแนะวิธีการแกไขปรับปรุงการปฏิบัติงาน และปฏิบัตงิ านอื่นตามที่ไดรับมอบหมาย
โดยมีลักษณะงานที่ปฏิบัติในดานตาง ๆ ดังนี้
๑. ดานการปฏิบัติการ
(๑) เขียนแบบงานสถาปตยกรรม งานแผนที่ งานวิศวกรรมโครงสรางและงานระบบตางๆ
ที่เกี่ยวของ และจัดทําแบบจําลอง เพื่อสนับสนุนงานออกแบบของหนวยงานตางๆ
(๒) ควบคุมการกอสราง เพื่อใหถูกตองตามรูปแบบ รายการ และระเบียบพัสดุ
(๓) สํารวจพื้นที่ทจี่ ะปรับปรุง กอสราง เพื่อเก็บขอมูลรายละเอียดตางๆ
(๔) ประมาณราคางานกอสรางของหนวยงานราชการ เพื่อใชในการเปดสอบราคา
และ นําไปสูการกอสรางตามวัตถุประสงค
(๕) ชวยสอนและฝกงานภาคปฏิบัติใหแกนกั ศึกษา เพื่อถายทอดความรูความเขาใจใน
งานชางเขียนแบบ

๒
๒. ดานการกํากับดูแล
(๑) สงเสริม กํากับ ดูแล ควบคุม และตรวจสอบการปฏิบัติงานของเจาหนาที่ระดับรองลงมา
เพื่อใหการดําเนินงานของหนวยงานที่รับผิดชอบเปนไปตามเปาหมายที่กําหนด
(๒) กําหนดแนวทางและแกไขปญหาขอขัดของในการปฏิบัตงิ านชางเขียนแบบ
ในหนวยงานที่รับผิดชอบ เพื่อใหการปฏิบัติงานเปนไปอยางตอเนื่อง มีประสิทธิภาพและประสิทธิผล
๓. ดานการบริการ
(๑) ใหคําแนะนํา สนับสนุน และถายทอดเทคโนโลยีดานชางเขียนแบบ ตอบปญหา
และฝกอบรมเกี่ยวกับงานชางเขียนแบบที่มคี วามยากมากเปนพิเศษ ใหแกหนวยงาน หรือผูรับบริการ
เพื่อถายทอดความรูความเขาใจและความชํานาญงานดานชางเขียนแบบ
(๒) ประสานงานกับหนวยงาน หรือผูรับบริการ โดยใหบริการงานที่อยูในความรับผิดชอบ
เพื่อความรวมมือและแลกเปลี่ยนความรูที่เปนประโยชนตอการทํางานของหนวยงาน
คุณสมบัติเฉพาะสําหรับตําแหนง
๑. มีคุณสมบัติเฉพาะสําหรับตําแหนงชางเขียนแบบ ระดับปฏิบัติงาน และ
๒. เคยดํารงตําแหนงประเภททั่วไป ระดับชํานาญงาน มาแลวไมนอยกวา ๖ ป และ
๓. ปฏิบัติงานชางเขียนแบบ หรืองานอื่นที่เกี่ยวของซึ่งเหมาะสมกับหนาที่ความรับผิดชอบ
และลักษณะงานที่ปฏิบัติมาแลวไมนอยกวา ๑ ป
ความรูความสามารถ ทักษะ และสมรรถนะที่จําเปนสําหรับตําแหนง
ความรูความสามารถ ทักษะ และสมรรถนะที่จําเปนสําหรับตําแหนงใหเปนไปตามที่
สภาสถาบันอุดมศึกษากําหนด

ก.พ.อ. กําหนดใหมีตําแหนงชางเขียนแบบ
ระดับชํานาญงานพิเศษ เมือ่ วันที่ ๒๑ กันยายน ๒๕๕๓

๔-๗-๐๕-๒
ตําแหนงประเภท

ทั่วไป

ชื่อสายงาน

ชางเขียนแบบ

ชื่อตําแหนงในสายงาน

ชางเขียนแบบ

ระดับตําแหนง

ชํานาญงาน

หนาที่ความรับผิดชอบหลัก
ปฏิบัติงานในฐานะผูปฏิบัตงิ านที่ตองใชความรู ความสามารถ ความชํานาญงาน ทักษะ หรือ
ประสบการณสูงในการปฏิบัติงานเฉพาะดานหรือเฉพาะทาง และตองทําการศึกษา คนควา ทดลอง
วิเคราะห สังเคราะห หรือชวยวิจยั โดยใชหรือประยุกตหลักการ เหตุผล แนวความคิด วิธีการ เพื่อการ
ปฏิบัติงานตามมาตรฐานที่กาํ หนดไว หรือพัฒนางานในหนาที่และงานเฉพาะดานหรือเฉพาะทาง หรือ
แกไขปญหาในงานหลักที่ปฏิบัติซึ่งมีความยุงยากและมีขอบเขตกวางขวาง ตลอดจนใหคําปรึกษา แนะนํา
และเสนอแนะวิธีการแกไขปรับปรุงการปฏิบัติงาน และปฏิบัติงานอื่นตามที่ไดรับมอบหมาย
โดยมีลักษณะงานที่ปฏิบัติในดานตาง ๆ ดังนี้
๑. ดานการปฏิบัติการ
(๑) เขียนแบบงานสถาปตยกรรม งานแผนที่ งานวิศวกรรมโครงสรางและงานระบบตางๆ
ที่เกี่ยวของ และจัดทําแบบจําลอง เพื่อสนับสนุนงานออกแบบของหนวยงานตางๆ
(๒) ควบคุมการกอสราง เพื่อใหถูกตองตามรูปแบบ รายการ และระเบียบพัสดุ
(๓) สํารวจพื้นที่ทจี่ ะปรับปรุง กอสราง เพื่อเก็บขอมูลรายละเอียดตาง ๆ
(๔) ประมาณราคางานกอสรางของหนวยงานราชการ เพื่อใชในการเปดสอบราคา
และนําไปสูการกอสรางตามวัตถุประสงค
๒. ดานการกํากับดูแล
(๑) สงเสริม กํากับ ดูแล ควบคุม และตรวจสอบการปฏิบัติงานของเจาหนาที่ระดับรองลงมา
เพื่อใหการดําเนินงานของหนวยงานที่รับผิดชอบเปนไปตามเปาหมายที่กําหนด
(๒) วางแผน ประเมินผล ใหคําแนะนําและแกไขปญหาขอขัดของในการปฏิบัติงาน
ชางเขียนแบบในหนวยงาน เพื่อใหการปฏิบัติงานเปนไปอยางตอเนื่อง มีประสิทธิภาพและประสิทธิผล

๒
๓. ดานการบริการ
(๑) ใหคําแนะนํา ตอบปญหา และฝกอบรมเกีย่ วกับงานชางเขียนแบบในความรับผิดชอบ
ใหแกผูรับบริการ หนวยงาน เพื่อถายทอดความรูความชํานาญดานงานชางเขียนแบบ
(๒) ประสานงานกับหนวยงาน หรือผูรับบริการ เพื่ออํานวยความสะดวกและปฏิบัติงาน
ไดตรงตามเปาหมายของหนวยงาน
คุณสมบัติเฉพาะสําหรับตําแหนง
๑. มีคุณสมบัติเฉพาะสําหรับตําแหนงชางเขียนแบบ ระดับปฏิบัติงาน และ
๒. เคยดํารงตําแหนงประเภททั่วไป ระดับปฏิบัติงาน มาแลวไมนอยกวา ๖ ป
กําหนดเวลา ๖ ป ใหลดเปน ๕ ป สําหรับผูมีคุณสมบัติเฉพาะสําหรับตําแหนง
ชางเขียนแบบ ระดับปฏิบัติงาน ขอ ๒
กําหนดเวลา ๖ ป ใหลดเปน ๔ ป สําหรับผูมีคุณสมบัติเฉพาะสําหรับตําแหนง
ชางเขียนแบบ ระดับปฏิบัติงาน ขอ ๓
และ
๓. ปฏิบัติงานชางเขียนแบบ หรืองานอื่นที่เกี่ยวของซึ่งเหมาะสมกับหนาที่ความรับผิดชอบ
และลักษณะงานที่ปฏิบัติมาแลวไมนอยกวา ๑ ป
ความรูความสามารถ ทักษะ และสมรรถนะที่จําเปนสําหรับตําแหนง
ความรูความสามารถ ทักษะ และสมรรถนะที่จําเปนสําหรับตําแหนงใหเปนไปตามที่
สภาสถาบันอุดมศึกษากําหนด

ก.พ.อ. กําหนดใหมีตําแหนงชางเขียนแบบ
ระดับชํานาญงาน เมื่อวันที่ ๒๑ กันยายน ๒๕๕๓

๔-๗-๐๕-๓
ตําแหนงประเภท

ทั่วไป

ชื่อสายงาน

ชางเขียนแบบ

ชื่อตําแหนงในสายงาน

ชางเขียนแบบ

ระดับตําแหนง

ปฏิบัติงาน

หนาที่ความรับผิดชอบหลัก
ปฏิบัติงานในฐานะผูปฏิบัตงิ านซึ่งไมจําเปนตองใชผูสําเร็จการศึกษาระดับปริญญา
โดยใชความรูความสามารถปฏิบัติงานดานชางเขียนแบบ ตามคําสั่ง หรือแบบ หรือแนวทางปฏิบัติ หรือ
คูมือที่มีอยูอยางกวางๆ ภายใตการกํากับ ตรวจสอบ ตลอดจนใหคําปรึกษา แนะนํา และเสนอแนะวิธีการ
แกไขปรับปรุงการปฏิบัติงาน และปฏิบัติงานอื่นตามที่ไดรับมอบหมาย
โดยมีลักษณะงานที่ปฏิบัติในดานตาง ๆ ดังนี้
๑. ดานการปฏิบตั ิการ
(๑) สํารวจ ออกแบบ เขียนแบบงานสถาปตยกรรม งานแผนที่ งานวิศวกรรมโครงสราง
และงานระบบตางๆ ที่เกี่ยวของ เพื่อสนับสนุนงานออกแบบของหนวยงานตางๆ
(๒) ศึกษาขอมูลของวัสดุกอสราง เพื่อนํามาใชในงานเขียนแบบใหเกิดความสมบูรณ
(๓) ประมาณราคางานกอสรางของหนวยงานราชการ เพื่อใชในการเปดสอบราคา
และนําไปสูการกอสรางตามวัตถุประสงค
(๔) ชวยสอนและฝกงานภาคปฏิบัติใหแกนกั ศึกษา เพื่อถายทอดความรูความเขาใจใน
งานชางเขียนแบบ
๒. ดานการบริการ
(๑) ใหคําแนะนํา ตอบปญหา แกไขปญหาในการปฏิบัติงานใหแกผูรับบริการ ทั้งภายใน
และภายนอกหนวยงาน เพือ่ อํานวยความสะดวก และเสริมสรางความรูความเขาใจในงานชางเขียนแบบ
(๒) ประสาน แลกเปลี่ยนความรูและขอมูลตางๆ เกี่ยวกับงานในหนาที่ ทั้งภายในและ
ภายนอกหนวยงาน เพื่อใหการปฏิบัติงานเปนไปดวยความสะดวก รวดเร็ว และมีประสิทธิภาพ

๒

คุณสมบัติเฉพาะสําหรับตําแหนง
มีคุณวุฒิอยางใดอยางหนึ่งดังตอไปนี้
๑. ไดรับประกาศนียบัตรวิชาชีพ หรือคุณวุฒอิ ยางอื่นที่เทียบไดไมต่ํากวานี้
๒. ไดรับประกาศนียบัตรวิชาชีพเทคนิค หรือคุณวุฒิอยางอืน่ ที่เทียบไดไมต่ํากวานี้
๓. ไดรับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง หรือคุณวุฒิอยางอืน่ ที่เทียบไดไมต่ํากวานี้
ความรูความสามารถ ทักษะ และสมรรถนะที่จําเปนสําหรับตําแหนง
ความรูความสามารถ ทักษะ และสมรรถนะที่จําเปนสําหรับตําแหนงใหเปนไปตามที่
สภาสถาบันอุดมศึกษากําหนด

ก.พ.อ. กําหนดใหมีตําแหนงชางเขียบแบบ
ระดับปฏิบัติงาน เมื่อวันที่ ๒๑ กันยายน ๒๕๕๓

