
๔-๗-๐๕ 
 

มาตรฐานกําหนดตาํแหนง 
 

ตําแหนงประเภท ท่ัวไป 
 
สายงาน ชางเขียนแบบ 
 
ลักษณะงานท่ัวไป 

                สายงานนี้คลุมถึงตําแหนงตางๆ ท่ีปฏิบัติงานดานชางเขียนแบบ ซ่ึงมีลักษณะงานท่ีปฏิบัติ
เกี่ยวกับการเขียนและคัดลอกแบบแปลนของอาคาร เข่ือน สะพาน และส่ิงกอสรางอ่ืนๆ  เขียนแผนที่
ตาง ๆ เชน แผนท่ีแสดงเสนทาง แนวทาง หรือภูมิประเทศ เปนตน และปฏิบัติหนาท่ีอ่ืนท่ีเกีย่วของ  
 
ชื่อตําแหนงในสายงานและระดับตําแหนง 

ตําแหนงในสายงานน้ีมีช่ือและระดับของตําแหนง ดังนี ้
 ชางเขียนแบบ ระดับชํานาญงานพิเศษ 
 ชางเขียนแบบ ระดับชํานาญงาน 
 ชางเขียนแบบ ระดับปฏิบัติงาน 
    
 
 
                                                                           ก.พ.อ. กําหนดใหมีตําแหนงชางเขียนแบบ 
                                                  ระดับปฏิบัติงานถึงระดับชํานาญงานพิเศษ เม่ือวนัท่ี ๒๑ กนัยายน ๒๕๕๓ 



๔-๗-๐๕-๓ 
 
ตําแหนงประเภท ท่ัวไป 
 
ชื่อสายงาน ชางเขียนแบบ 
 
ชื่อตําแหนงในสายงาน ชางเขียนแบบ 
 
ระดับตําแหนง ปฏิบัติงาน  
 
หนาท่ีความรับผิดชอบหลัก 

 ปฏิบัติงานในฐานะผูปฏิบัตงิานซ่ึงไมจําเปนตองใชผูสําเร็จการศึกษาระดับปริญญา               
โดยใชความรูความสามารถปฏิบัติงานดานชางเขียนแบบ ตามคําส่ัง หรือแบบ หรือแนวทางปฏิบัติ หรือ
คูมือท่ีมีอยูอยางกวางๆ  ภายใตการกํากับ ตรวจสอบ ตลอดจนใหคําปรึกษา แนะนํา และเสนอแนะวธีิการ
แกไขปรับปรุงการปฏิบัติงาน และปฏิบัติงานอ่ืนตามท่ีไดรับมอบหมาย 

 โดยมีลักษณะงานท่ีปฏิบัติในดานตาง ๆ ดังนี้ 

 ๑.  ดานการปฏิบตัิการ  

  (๑)  สํารวจ ออกแบบ เขียนแบบงานสถาปตยกรรม งานแผนที่ งานวิศวกรรมโครงสราง
และงานระบบตางๆ ท่ีเกี่ยวของ เพื่อสนับสนุนงานออกแบบของหนวยงานตางๆ 
  (๒)  ศึกษาขอมูลของวัสดุกอสราง เพื่อนํามาใชในงานเขียนแบบใหเกดิความสมบูรณ 
  (๓)  ประมาณราคางานกอสรางของหนวยงานราชการ เพื่อใชในการเปดสอบราคา         
และนําไปสูการกอสรางตามวัตถุประสงค 
  (๔)  ชวยสอนและฝกงานภาคปฏิบัติใหแกนกัศึกษา เพื่อถายทอดความรูความเขาใจใน
งานชางเขียนแบบ 

 

 ๒. ดานการบริการ 

  (๑)  ใหคําแนะนํา ตอบปญหา แกไขปญหาในการปฏิบัติงานใหแกผูรับบริการ ท้ังภายใน
และภายนอกหนวยงาน เพือ่อํานวยความสะดวก และเสริมสรางความรูความเขาใจในงานชางเขียนแบบ 

          (๒)  ประสาน แลกเปล่ียนความรูและขอมูลตางๆ  เกี่ยวกับงานในหนาท่ี ท้ังภายในและ
ภายนอกหนวยงาน  เพื่อใหการปฏิบัติงานเปนไปดวยความสะดวก รวดเร็ว และมีประสิทธิภาพ 
 
 



๒ 
 

 
คุณสมบัติเฉพาะสําหรับตําแหนง 

   มีคุณวุฒิอยางใดอยางหนึ่งดังตอไปนี้ 
  ๑. ไดรับประกาศนียบัตรวิชาชีพ หรือคุณวุฒอิยางอ่ืนท่ีเทียบไดไมต่ํากวานี้ 
  ๒. ไดรับประกาศนียบัตรวิชาชีพเทคนิค หรือคุณวุฒิอยางอ่ืนท่ีเทียบไดไมต่ํากวานี ้
  ๓. ไดรับประกาศนียบัตรวิชาชีพช้ันสูง หรือคุณวุฒิอยางอ่ืนท่ีเทียบไดไมต่ํากวานี ้
 
ความรูความสามารถ ทักษะ และสมรรถนะท่ีจําเปนสําหรับตําแหนง 

 ความรูความสามารถ ทักษะ และสมรรถนะท่ีจําเปนสําหรับตําแหนงใหเปนไปตามท่ี                   
สภาสถาบันอุดมศึกษากําหนด 
 
 

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

 
 

 
 

 



๔-๗-๐๕-๒ 
 
ตําแหนงประเภท ท่ัวไป 
 
ชื่อสายงาน ชางเขียนแบบ 
 
ชื่อตําแหนงในสายงาน ชางเขียนแบบ 
 
ระดับตําแหนง ชํานาญงาน 
 
หนาท่ีความรับผิดชอบหลัก 

 ปฏิบัติงานในฐานะผูปฏิบัตงิานท่ีตองใชความรู ความสามารถ ความชํานาญงาน ทักษะ หรือ
ประสบการณสูงในการปฏิบัติงานเฉพาะดานหรือเฉพาะทาง  และตองทําการศึกษา คนควา ทดลอง 
วิเคราะห สังเคราะห หรือชวยวิจยั  โดยใชหรือประยกุตหลักการ เหตุผล แนวความคิด วิธีการ เพื่อการ
ปฏิบัติงานตามมาตรฐานท่ีกาํหนดไว หรือพัฒนางานในหนาท่ีและงานเฉพาะดานหรือเฉพาะทาง หรือ
แกไขปญหาในงานหลักท่ีปฏิบัติซ่ึงมีความยุงยากและมีขอบเขตกวางขวาง ตลอดจนใหคําปรึกษา แนะนํา 
และเสนอแนะวิธีการแกไขปรับปรุงการปฏิบัติงาน และปฏิบัติงานอ่ืนตามท่ีไดรับมอบหมาย 

โดยมีลักษณะงานท่ีปฏิบัติในดานตาง ๆ ดังนี้ 

๑. ดานการปฏิบัติการ     

(๑) เขียนแบบงานสถาปตยกรรม งานแผนท่ี งานวิศวกรรมโครงสรางและงานระบบตางๆ     
ท่ีเกี่ยวของ และจัดทําแบบจําลอง เพื่อสนับสนุนงานออกแบบของหนวยงานตางๆ  

(๒)  ควบคุมการกอสราง เพื่อใหถูกตองตามรูปแบบ รายการ และระเบียบพัสดุ  
(๓)  สํารวจพื้นท่ีท่ีจะปรับปรุง กอสราง เพื่อเกบ็ขอมูลรายละเอียดตาง ๆ  
(๔)  ประมาณราคางานกอสรางของหนวยงานราชการ เพื่อใชในการเปดสอบราคา               

และนําไปสูการกอสรางตามวัตถุประสงค 
 
 ๒.  ดานการกํากับดูแล 

                    (๑)  สงเสริม กํากับ ดูแล  ควบคุม และตรวจสอบการปฏิบัติงานของเจาหนาท่ีระดับรองลงมา 
เพื่อใหการดําเนินงานของหนวยงานท่ีรับผิดชอบเปนไปตามเปาหมายท่ีกําหนด 
  (๒)  วางแผน ประเมินผล ใหคําแนะนําและแกไขปญหาขอขัดของในการปฏิบัติงาน            
ชางเขียนแบบในหนวยงาน เพื่อใหการปฏิบัติงานเปนไปอยางตอเนื่อง มีประสิทธิภาพและประสิทธิผล  
 



 

 

๒ 

  
 ๓. ดานการบริการ 

         (๑)  ใหคําแนะนํา ตอบปญหา และฝกอบรมเกีย่วกบังานชางเขียนแบบในความรับผิดชอบ
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 หรืองานอ่ืนท่ีเกี่ยวของซ่ึงเหมาะสมกับหนาท่ีความรับผิดชอบ  
และลักษณะงานท่ีปฏิบัติมาแลวไมนอยกวา ๑ ป 
 
ความรูความสามารถ ทักษะ และสมรรถนะท่ีจําเปนสําหรับตําแหนง 

 ความรูความสามารถ ทักษะ และสมรรถนะท่ีจําเปนสําหรับตําแหนงใหเปนไปตามท่ี                   
สภาสถาบันอุดมศึกษากําหนด 

 
 

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

 
 
 
 

 



๔-๗-๐๕-๑ 
 

ตําแหนงประเภท ท่ัวไป 
 
ชื่อสายงาน   ชางเขียนแบบ 
 
ชื่อตําแหนงในสายงาน ชางเขียนแบบ 
 
ระดับตําแหนง   ชํานาญงานพิเศษ 
 
หนาท่ีความรับผิดชอบหลัก 

 ปฏิบัติงานในฐานะผูปฏิบัตงิานท่ีตองใชความรู ความสามารถ ความชํานาญงาน ทักษะ        
หรือประสบการณสูงมากในการปฏิบัติงานเฉพาะดานหรือเฉพาะทาง  และตองทําการศึกษา คนควา 
ทดลอง วิเคราะห สังเคราะห หรือวิจยั  โดยใชหรือประยุกตหลักการ เหตุผล แนวความคิด วิธีการ        
เพื่อการปฏิบัติงานตามมาตรฐานท่ีกําหนดไว หรือพัฒนางานในหนาท่ีและงานเฉพาะดานหรือเฉพาะทาง 
หรือแกไขปญหาในงานหลักท่ีปฏิบัติซ่ึงมีความยุงยากและมีขอบเขตกวางขวาง ตลอดจนใหคําปรึกษา 
แนะนํา และเสนอแนะวิธีการแกไขปรับปรุงการปฏิบัติงาน และปฏิบัตงิานอ่ืนตามท่ีไดรับมอบหมาย 

โดยมีลักษณะงานท่ีปฏิบัติในดานตาง ๆ ดงันี้ 

 ๑.  ดานการปฏิบัติการ  

  (๑) เขียนแบบงานสถาปตยกรรม งานแผนท่ี งานวิศวกรรมโครงสรางและงานระบบตางๆ 
ท่ีเกี่ยวของ และจัดทําแบบจําลอง เพื่อสนับสนุนงานออกแบบของหนวยงานตางๆ 
  (๒)  ควบคุมการกอสราง เพื่อใหถูกตองตามรูปแบบ รายการ และระเบียบพัสดุ  
  (๓)  สํารวจพื้นท่ีท่ีจะปรับปรุง กอสราง เพื่อเกบ็ขอมูลรายละเอียดตางๆ   
  (๔)  ประมาณราคางานกอสรางของหนวยงานราชการ เพื่อใชในการเปดสอบราคา          
และ นําไปสูการกอสรางตามวัตถุประสงค  
  (๕)  ชวยสอนและฝกงานภาคปฏิบัติใหแกนกัศึกษา เพื่อถายทอดความรูความเขาใจใน
งานชางเขียนแบบ 

 
 
 
 
 



 

 

๒ 

๒. ดานการกํากับดูแล 

    (๑)    สงเสริม กํากับ ดแูล  ควบคุม และตรวจสอบการปฏิบัติงานของเจาหนาท่ีระดับรองลงมา 
เพื่อใหการดําเนินงานของหนวยงานท่ีรับผิดชอบเปนไปตามเปาหมายท่ีกําหนด        
  (๒) กําหนดแนวทางและแกไขปญหาขอขัดของในการปฏิบัตงิานชางเขียนแบบ                 
ในหนวยงานท่ีรับผิดชอบ เพื่อใหการปฏิบัติงานเปนไปอยางตอเนื่อง มีประสิทธิภาพและประสิทธิผล  
 
 ๓. ดานการบริการ 

          (๑)   ใหคําแนะนํา สนับสนุน และถายทอดเทคโนโลยีดานชางเขียนแบบ ตอบปญหา      
และฝกอบรมเกี่ยวกับงานชางเขียนแบบที่มีความยากมากเปนพิเศษ ใหแกหนวยงาน หรือผูรับบริการ         
เพื่อถายทอดความรูความเขาใจและความชาํนาญงานดานชางเขียนแบบ 
               (๒)  ประสานงานกับหนวยงาน หรือผูรับบริการ โดยใหบริการงานท่ีอยูในความรับผิดชอบ 
เพื่อความรวมมือและแลกเปลี่ยนความรูท่ีเปนประโยชนตอการทํางานของหนวยงาน 
 
คุณสมบัติเฉพาะสําหรับตําแหนง 

  ๑. มีคุณสมบัติเฉพาะสําหรับตําแหนงชางเขียนแบบ ระดับปฏิบัติงาน  และ 
  ๒. เคยดํารงตําแหนงประเภทท่ัวไป ระดับชํานาญงาน  มาแลวไมนอยกวา ๖ ป  และ 
  ๓.   ปฏิบัติงานชางเขียนแบบ หรืองานอ่ืนท่ีเกี่ยวของซ่ึงเหมาะสมกับหนาท่ีความรับผิดชอบ
และลักษณะงานท่ีปฏิบัติมาแลวไมนอยกวา ๑ ป 
 
ความรูความสามารถ ทักษะ และสมรรถนะท่ีจําเปนสําหรับตําแหนง 

 ความรูความสามารถ ทักษะ และสมรรถนะท่ีจําเปนสําหรับตําแหนงใหเปนไปตามท่ี                   
สภาสถาบันอุดมศึกษากําหนด 

 
 
 

                                                                                      ก.พ.อ. กําหนดใหมีตําแหนงชางเขียนแบบ 
                                                                        ระดับชํานาญงานพิเศษ เม่ือวันท่ี  ๒๑ กนัยายน ๒๕๕๓ 
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