
มาตรฐานกําหนดตําแหน่ง 

 

สายงาน                      สถาปัตยกรรม 

 

ลักษณะงานโดยทั่วไป 

  สายงานนีค้ลุมถึงตําแหน่งต่าง ๆ  ท่ีปฏิบติังานทางสถาปัตยกรรม  ซ่ึงมีลกัษณะงาน 

ท่ีปฏิบติัเกี่ยวกบัการออกแบบ เขียนแบบ แก้ไขแบบแปลน อาคารสิ่งก่อสร้างต่าง ๆ  เป็นต้น และปฏิบติั 

หน้าท่ีอื่นท่ีเกี่ยวข้อง ซ่ึงตําแหน่งต่าง ๆ เหล่านีมี้ลกัษณะท่ีจําเป็นต้องใช้ผู้ มีความรู้ความชํานาญในวิชา 

การสถาปัตยกรรม 

 

ช่ือและระดับของตําแหน่ง 

  ตําแหน่งในสายงานนีมี้ช่ือและระดบัของตําแหน่งดงันี ้คือ 

  สถาปนิก 3  ระดบั 3  ตําแหน่งประเภททัว่ไป 

  สถาปนิก 4  ระดบั 4  ตําแหน่งประเภททัว่ไป 

  สถาปนิก 5  ระดบั 5  ตําแหน่งประเภททัว่ไป 

  สถาปนิก 6  ระดบั 6  ตําแหน่งประเภททัว่ไป 

  สถาปนิก 7  ระดบั 7  ตําแหน่งประเภทวิชาชีพเฉพาะ 

  สถาปนิก 8  ระดบั 8  ตําแหน่งประเภทวิชาชีพเฉพาะ 

  สถาปนิก 9  ระดบั 9  ตําแหน่งประเภทวิชาชีพเฉพาะ 
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ช่ือตําแหน่ง             สถาปนิก   3 

ตําแหน่งประเภท      ทั่วไป 

หน้าที่และความรับผิดชอบ 

  ปฏิบติังานขัน้ต้นเกี่ยวกบังานสถาปัตยกรรม  และปฏิบติัหน้าท่ีอื่นตามท่ีได้รบัมอบหมาย 

ลักษณะงานที่ปฏิบัติ 

  ศึกษารายละเอียดเพ่ือคํานวณร่างแบบ ออกแบบ เขียนแบบ และประมาณ ราคาเกี่ยวกบั

การก่อสร้างและตกแต่งอาคาร สถานท่ี ควบคุม  ตรวจสอบ แนะนํา แก้ไข การปฏิบติังานเกี่ยวกบัการเขียน

แบบท่ีอยู่ในความรับผิดชอบ ควบคุมการกอ่สร้างและตกแต่งอาคารให้ถูกต้องตามแบบและหลกั

สถาปัตยกรรมไทยหรือสากล และปฏิบติัหน้าท่ีอื่นท่ีเกี่ยวข้อง 

คุณสมบติัเฉพาะสําหรับตําแหน่ง 

ได้รับปริญญาตรีหรือเทียบได้ไม่ต่ํากว่านี ้ ทางสถาปัตยกรรม หรือทางอื่นท่ี ก.จ.  

กําหนดว่าใช้เป็นคุณสมบติัเฉพาะสําหรบัตําแหน่งนีไ้ด้ และได้รับใบอนุญาตประกอบวิชาชีพสถาปัตยกรรม

ควบคุม (กส.)    

ความรู้ความสามารถที่ต้องการ 

1. มีความรู้ในวิชาการสถาปัตยกรรมอยา่งเหมาะสมแก่การปฏิบติังานในหน้าท่ี 

2. มีความสามารถในการควบคุมการกอ่สร้าง 

3. มีความรู้ความเข้าใจในกฎหมาย ว่าด้วยระเบียบข้าราชการพลเรือน กฎหมายว่าด้วย 

ระเบียบบริหารราชการแผ่นดิน และกฎหมาย กฎ ระเบียบและข้อบงัคบัอืน่ท่ีใช้ในการปฏิบติังานในหน้าท่ี 

4. มีความรู้ทัว่ไปเกี่ยวกบัเหตุการณ์ปัจจุบนัในด้านการเมือง เศรษฐกิจ และสงัคมโดย 

เฉพาะอย่างยิ่งของประเทศไทย 

5. มีความรู้ความสามารถในการใช้ภาษาอย่างเหมาะสมแก่การปฏิบติังานในหน้าท่ี 

6. มีความสามารถในการศึกษาหาข้อมูล วิเคราะห์ปัญหา และสรุปเหตุผล 
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ช่ือตําแหน่ง             สถาปนิก   4 

ตําแหน่งประเภท      ทั่วไป 

หน้าที่และความรับผิดชอบ 

  ปฏิบติังานสถาปัตยกรรมซ่ึงต้องใช้ความรู้และความชํานาญงานค่อนข้างสูงมากและ

ปฏิบติัหน้าท่ีอื่นตามท่ีได้รับมอบหมาย 

ลักษณะงานที่ปฏิบัติ 

  ปฏิบติังานสถาปัตยกรรม ซ่ึงต้องใช้ความรู้ และความชํานาญงานค่อนข้างสงูมาก โดย

ปฏิบติัหน้าท่ีอย่างใดอย่างหน่ึง หรือหลายอย่าง เช่น ศึกษา วิเคราะห์ข้อมูลทางสถาปัตยกรรม เพ่ือคํานวณ 

ออกแบบ กําหนดรายละเอียด และประมาณราคาเกี่ยวกบัการก่อสร้างอาคารหรือการตกแต่งต่อเติมอาคาร  

สถานท่ีและสิ่งก่อสร้างต่าง ๆ   เป็นต้น ทํารูปจําลองอาคารและสิ่งกอ่สร้าง  ออกแบบ แก้ไข ดดัแปลงอาคาร

และสิ่งก่อสร้างท่ีชํารุด ควบคุมและตรวจสอบการกอ่สร้างให้ถูกต้องตามแบบและหลกัสถาปัตยกรรม   ให้

คําปรึกษาแนะนําในการปฏิบติังานแก่เจ้าหน้าท่ีระดบัรองลงมา ตอบปัญหาและชีแ้จงเร่ืองต่าง ๆ  เกี่ยวกบั

งานในหน้าท่ีและปฏิบติัหน้าท่ีอื่นท่ีเกี่ยวข้อง 

คุณสมบัติเฉพาะสําหรับตําแหน่ง 

1. มีคุณสมบติัเฉพาะสําหรับตําแหน่งสถาปนิก 3 และได้ดํารงตําแหน่งในระดบั  3  หรือ 

ท่ี ก.จ.เทียบเท่ามาแล้วไม่น้อยกว่า 2 ปี โดยจะต้องปฏิบติัราชการเกี่ยวกบังานสถาปัตยกรรม หรืองานอื่นท่ี

เกี่ยวข้องมาแล้วไม่น้อยกว่า 1 ปี กําหนดเวลา  2 ปี ให้ลดเป็น 1 ปีสําหรับผู้มีคุณสมบติัเฉพาะสําหรับ

ตําแหน่งตามข้อ 2 หรือ 

2. ได้รับปริญญาโทหรือเทียบได้ไม่ต่ํากว่านี ้ ทางสถาปัตยกรรม หรือทางอืน่ท่ี ก.จ.  

กําหนดว่าใช้เป็นคุณสมบติัเฉพาะสําหรับตําแหน่งนีไ้ด้ และได้รบัใบอนุญาตประกอบวิชาชีพสถาปัตยกรรม

ควบคุม (กส.)    

ความรู้ความสามารถที่ต้องการ 

  นอกจากจะมีความรู้ความสามารถเช่นเดียวกบัสถาปนิก  3 แล้ว จะต้อง 

1. มีความรู้ความเข้าใจในนโยบายและแผนงานต่าง ๆ  ของส่วนราชการท่ีสงักดั 

2. มีความสามารถในการจดัทําแผนงาน ควบคุม ตรวจสอบ ให้คําปรึกษา 

แนะนํา  และเสนอแนะวิธีการแก้ไขปรับปรุงการปฏิบติังานท่ีอยู่ในความรบัผิดชอบ 

3. มีความสามารถในการปกครองบงัคบับญัชา 

4. มีความสามารถในการติดต่อประสานงาน 
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ช่ือตําแหน่ง             สถาปนิก   5 

ตําแหน่งประเภท      ทั่วไป 

หน้าที่และความรับผิดชอบ 

  ปฏิบติังานในฐานะหวัหน้าหน่วยงานระดบัแผนก  ซ่ึงมีหน้าท่ีความรับผิดชอบและ 

คุณภาพของงานสูงมาก หรือในฐานะผู้ ช่วยหวัหน้าหน่วยงาน ซ่ึงเป็นตําแหน่งท่ีมีหน้าท่ีความรับผิดชอบ

และคุณภาพของงานเทียบได้ระดบัเดียวกนั รับผิดชอบงานสถาปัตยกรรมโดยควบคุมตรวจสอบการ

ปฏิบติังานของเจ้าหน้าท่ีหรือปกครองผู้อยูใ่ต้บงัคบับญัชา จํานวนพอสมควร หรือปฏิบติังานสถาปัตยกรรม 

ซ่ึงต้องใช้ความรู้และความชํานาญงานสูงมากและปฏิบติัหน้าท่ีอื่นตามท่ีได้รับมอบหมาย 

ลักษณะงานที่ปฏิบัติ 

  ปฏิบติังานเกี่ยวกบังานสถาปัตยกรรม ซ่ึงต้องใช้ความรู้และความชํานาญงานสูงมาก โดย

ปฏิบติัหน้าท่ีอย่างใดอย่างหน่ึง หรือหลายอย่าง เช่น ควบคุมตรวจสอบ การออกแบบ เขียนแบบ แก้ไขแบบ   

และออกแบบอาคารสิง่ก่อสร้างต่าง ๆ  เช่นอาคารคอนกรีตเสริมเหล็กอนุสาวรีย ์พระอุโบสถ วิหารและ

อารามต่าง ๆ  ฯลฯ ศึกษารายละเอียดต่าง ๆ  เกี่ยวกบัความต้องการของอาคารและสิ่งก่อสร้างท่ีจะออกแบบ 

เช่น ลกัษณะพืน้ท่ีท่ีจะก่อสร้าง งบประมาณ จุดประสงค์ของการใช้ประโยชน์ กฎหมายเกี่ยวกบัการก่อสร้าง 

เป็นต้น ออกแบบอาคารท่ียาก ๆ  ด้วยตนเอง ดําเนินการและแก้ไขปัญหาข้อขดัข้องต่าง ๆ  ในการปฏิบติั 

งานทาง   ด้านสถาปัตยกรรมทัง้ไทยและสากลฝึกอบรมและให้คําปรึกษาแนะนําในการปฏิบติังานแก่ 

เจ้าหน้าท่ีระดบัรองลงมา ตอบปัญหาและชีแ้จงเร่ืองต่าง ๆ  เกี่ยวกบังานในหน้าท่ี และปฏิบติัหน้าท่ีอื่นท่ี

เกี่ยวข้อง 

  ในฐานะหวัหน้าหน่วยงาน นอกจากอาจปฏิบติังานดงักล่าวข้างต้นบ้างแล้วยงัทําหน้าท่ี 

ติดต่อประสานงาน วางแผน มอบหมายงาน ควบคุม ตรวจสอบ ให้คําปรึกษาแนะนําปรับปรุงแก้ไข   

ติดตามประเมินผล และแก้ปัญหาขดัข้องในการปฏิบติังานในหน่วยงานท่ีรับผิดชอบด้วย 

  ในฐานะผู้ ช่วยหวัหน้าหน่วยงาน ทําหน้าท่ีช่วยหวัหน้าหน่วยงานปฏิบติังานตามท่ีได้รับ

มอบหมาย 

คุณสมบัติเฉพาะสําหรับตําแหน่ง 

1. มีคุณสมบติัเฉพาะสําหรับตําแหน่งสถาปนิก 3 หรือสถาปนิก 4 ข้อ 2 และได้ดํารง 

ตําแหน่งในระดบั 4 หรือท่ี ก.จ.เทียบเท่ามาแล้วไม่น้อยกว่า 2 ปี โดยจะต้องปฏิบติัราชการเกี่ยวกบังาน 

สถาปัตยกรรมมาแล้วไม่น้อยกว่า 1 ปี หรือ 

2. มีคุณสมบติัเฉพาะสําหรับตําแหน่งสถาปนิก 3 และได้ดํารงตําแหน่งไม่ต่ํากว่าระดบั 3   

หรือท่ี ก.จ.เทียบเท่ามาแล้วไม่น้อยกว่า 4 ปี โดยจะต้องปฏิบติัราชการเกี่ยวกบังานสถาปัตยกรรมมาแล้วไม่น้อย

กว่า 1 ปี กําหนดเวลา 4 ปี ให้ลดเป็น 3 ปี สําหรบัผู้ มีคุณสมบติัเฉพาะสําหรับตําแหน่งสถาปนิก 4 ข้อ  2 
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ความรู้ความสามารถที่ต้องการ 

  นอกจากจะมีความรู้ความสามารถเช่นเดียวกบัสถาปนิก 4 แล้วจะต้อง 

1. มีความรู้ความเข้าใจในหลกัการบริหารงานบุคคล 

2. มีความรู้ทัว่ไปเกี่ยวกบัแผนพฒันาเศรษฐกิจและสงัคมของประเทศ 
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ช่ือตําแหน่ง             สถาปนิก   6 

ตําแหน่งประเภท      ทั่วไป 

หน้าที่และความรับผิดชอบ 

  ปฏิบติังานในฐานะหวัหน้าหน่วยงานระดบักอง  ซ่ึงมีหน้าท่ีความรับผิดชอบและคุณภาพ

ของงานสูง  หรือในฐานะผู้ ช่วยหวัหน้าหน่วยงาน ซ่ึงเป็นตําแหน่งท่ีมีหน้าท่ีความรับผิดชอบและคุณภาพ

ของงานเทียบได้ระดบัเดียวกนั  รับผิดชอบงานสถาปัตยกรรมโดยควบคุมหน่วยงานหลายหน่วย และ 

ปกครองผู้อยู่ใต้บงัคบับญัชาจํานวนมากพอสมควรหรือปฏิบติังานสถาปัตยกรรมในลกัษณะผู้ ชํานาญการ  

หรือผู้มีความรู้ความสามารถและความชํานาญงานเทียบได้ระดบัเดียวกนั และปฏิบติัหน้าท่ีอื่นตามท่ีได้รับ

มอบหมาย 

ลักษณะงานที่ปฏิบัติ 

  ปฏิบติังานสถาปัตยกรรมในลกัษณะผู้ ชํานาญการ โดยปฏิบติัหน้าท่ีอย่างใดอย่างหน่ึง 

หรือหลายอย่าง เช่น ตรวจสอบและให้คําแนะนําเกี่ยวกบัการออกแบบคํานวณโครงสร้างและเขียนแบบ

อาคาร เพ่ือการก่อสร้างและซ่อมแซมให้แนวทางแก่สถาปนิกและวิศวกร เพ่ือออกแบบอาคารให้เป็นไปตาม

ความเหมาะสม และตามความประสงค์ของแต่ละงาน ตรวจพิจารณาและแก้ไขการออกแบบและการ

คํานวณโครงสร้าง   ตรวจและควบคุมการออกแบบตกแต่งภายในอาคาร การประมาณราคาค่ากอ่สร้าง 

เป็นต้น ออกแบบอาคารและสิง่ก่อสร้างต่าง ๆ  ด้วยตนเอง ในกรณียุ่งยากหรือเป็นงานท่ีมีงบประมาณสูง 

พิจารณาค้นคว้าเพ่ือการออกแบบอาคารให้เหมาะสมตามสภาพต่าง ๆ  ตรวจและพิจารณาลงนามรับรอง

แบบอาคารของหน่วยงานต่าง ๆ  ท่ีกําหนดไว้ในกฎหมาย เช่นแบบอาคารโรงเรียน โบสถ์มาตรฐานเป็นต้น 

ฝึกอบรมและให้คําปรึกษาแนะนําในการปฏิบติังานแก่เจ้าหน้าท่ีระดบัรองลงมา ตอบปัญหาและชีแ้จงเร่ือง

ต่าง ๆ  เกี่ยวกบังานในหน้าท่ี เข้าร่วมประชุมคณะกรรมการต่าง ๆ  ตามท่ีได้รับแต่งตัง้ เข้าร่วมประชุมในการ

กําหนดนโยบายและแผนงานของส่วนราชการท่ีสงักดัและปฏิบติัหน้าท่ีอื่นท่ีเกี่ยวข้อง 

  ในฐานะหวัหน้าหน่วยงาน นอกจากอาจปฏิบติังานดงักล่าวข้างต้นบ้างแล้วยงัทําหน้าท่ี

กําหนดนโยบายการปฏิบติังาน พิจารณาวางอตัรากําลงัเจ้าหน้าท่ีและงบประมาณของหน่วยงานท่ี

รับผิดชอบ ติดต่อประสานงาน วางแผน มอบหมายงาน วินิจฉยั ส ัง่การ ควบคุม ตรวจสอบ ให้คําปรึกษา

แนะนํา   ปรับปรุงแก้ไข ติดตามประเมินผล และแก้ปัญหาขดัข้องในการปฏิบติังานในหน่วยงานท่ี

รับผิดชอบด้วย 

  ในฐานะผู้ ช่วยหวัหน้าหน่วยงาน ทําหน้าท่ีช่วยหวัหน้าหน่วยงานปฏิบติังานตามท่ีได้รับ

มอบหมาย 
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คุณสมบัติเฉพาะสําหรับตําแหน่ง 

1. มีคุณสมบติัเฉพาะสําหรับตําแหน่งสถาปนิก 3 หรือสถาปนิก 4 ข้อ 2  และได้ดํารง 

ตําแหน่งในระดบั 5 หรือ ท่ี ก.จ. เทียบเท่ามาแล้วไม่น้อยกว่า 2 ปี โดยจะต้องปฏิบติัราชการเกี่ยวกบังาน

สถาปัตยกรรมมาแล้วไม่น้อยกว่า  1  ปี หรือ 

2. มีคุณสมบติัเฉพาะสําหรับตําแหน่งสถาปนิก  3 หรือสถาปนิก 4 ข้อ 2  และได้ดํารง 

ตําแหน่งไม่ต่ํากว่าระดบั  4  หรือท่ี  ก.จ. เทียบเท่ามาแล้วไม่น้อยกว่า   4  ปี  โดยจะต้องปฏิบติัราชการ

เกี่ยวกบังานสถาปัตยกรรมมาแล้วไม่น้อยกว่า  1  ปี 

ความรู้ความสามารถที่ต้องการ 

  นอกจากจะมีความรู้ความสามารถเช่นเดียวกบัสถาปนิก  5  แล้วจะต้อง 

1. มีความสามารถในการบริหารงานและจดัระบบงาน 

2. มีความสามารถในการริเร่ิม ปรับปรุงนโยบายและแผนงาน 
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ช่ือตําแหน่ง             สถาปนิก   7 

ตําแหน่งประเภท   วิชาชีพเฉพาะ 

หน้าที่และความรับผิดชอบ 

  บริหารงานในฐานะหวัหน้าหน่วยงานระดบักอง  ซ่ึงมีหน้าท่ีความรบัผิดชอบและคุณภาพ

ของงานสูงมาก หรือในฐานะผู้ ช่วยหวัหน้าหน่วยงานซ่ึงเป็นตําแหน่งท่ีมีหน้าท่ีความรับผิดชอบและคุณภาพ

ของงานเทียบได้ระดบัเดียวกนั  รับผิดชอบงานสถาปัตยกรรม โดยควบคุมหน่วยงานหลายหน่วย  และ 

ปกครองผู้อยู่ใต้บงัคบับญัชาจํานวนมาก หรือปฏิบติังานสถาปัตยกรรมในลกัษณะผู้ ชํานาญการพิเศษหรือ

ผู้มีความรู้ความสามารถ  และความชํานาญงานเทียบได้ระดบัเดียวกนั  และปฏิบติัหน้าท่ีอื่นตามท่ีได้รับ

มอบหมาย 

ลักษณะงานที่ปฏิบัติ 

  ปฏิบติังานท่ีต้องใช้ความชํานาญพิเศษเกี่ยวกบังานสถาปัตยกรรม  โดยปฏิบติัหน้าท่ี 

อย่างใดอย่างหน่ึงหรือหลายอย่าง เช่น ให้บริการด้านวางผงัและออกแบบหรือด้านวางแผนกําหนดรูปแบบ

และรายการ เพ่ือให้ได้มาซ่ึงประโยชน์ใช้สอยท่ีสมบรูณ์สวยงามเข้ากบัสภาพสิ่งแวดล้อมตามประเภท

ลกัษณะ  รวมถึงการดดัแปลงและซ่อมแซมอาคารสิ่งกอ่สร้างต่าง ๆ  ด้วยตนเอง ในกรณีท่ีมีความยุ่งยาก 

ตรวจพิจารณาให้คําปรึกษาและให้ความเห็นเกี่ยวกบัการออกแบบ คํานวณโครงสร้างเพ่ือให้เกิดผลดีต่อ

งานสถาปัตยกรรม ศึกษาและพิจารณาเพ่ือกําหนดหรือเสนอแนะงานด้านสถาปัตยกรรมให้แผนงานและ

โครงการนัน้ดําเนินการไปอย่างมีประสิทธิภาพ  อํานวยการ ควบคุม  ตรวจสอบการก่อสร้าง หรือ

ประเมินผลการก่อสร้าง รวมทัง้แก้ไขปัญหาต่าง ๆ  ให้การก่อสร้างดําเนินไปตามรูปแบบ รายการข้อกําหนด 

และหลกัวิชาการ สํารวจศึกษา  วิเคราะห์ การกําหนดรูปแบบ และกําหนดรายการการกอ่สร้าง การควบคุม  

การซ่อมแซม  หรือบํารุงรักษาโบราณวตัถุ   ดําเนินการศึกษาค้นคว้า ปรับปรุงหรือประยุกต์ งานด้าน

วิชาการสถาปัตยกรรม เพ่ือให้ได้มาซ่ึงมาตรฐาน วิธีการ ทฤษฎีหรือกฎเกณฑ์ อนัจะก่อให้เกิดประโยชน์ต่อ

งานสถาปัตยกรรม  เป็นต้น ฝึกอบรมและให้คําปรึกษาแนะนําในการปฏิบติังานแก่เจ้าหน้าท่ีระดบั

รองลงมา ตอบปัญหาและชีแ้จงเร่ืองต่าง ๆ  เกี่ยวกบังานในหน้าท่ี เข้าร่วมประชุมคณะกรรมการต่าง ๆ  

ตามท่ีได้รับการแต่งตัง้ เข้าร่วมประชุมในการกําหนดนโยบายและแผนงานของส่วนราชการท่ีสงักดั  และ

ปฏิบติัหน้าท่ีอื่นท่ีเกี่ยวข้องในฐานะหวัหน้าหน่วยงาน นอกจากอาจปฏิบติังานดงักล่าวข้างต้นบ้างแล้ว  ยงั

ทําหน้าท่ีกําหนดนโยบายการปฏิบติังานพิจารณาวางอตัรากาํลงัเจ้าหน้าท่ีและงบประมาณของหน่วยงานท่ี 

รับผิดชอบ  ติดต่อประสานงาน วางแผน มอบหมายงาน วินิจฉยั ส ัง่การ ควบคุม ตรวจสอบ ให้คําปรึกษา 

แนะนํา ปรับปรุงแก้ไข ติดตาม   ประเมินผลและแก้ปัญหาขดัข้องในการปฏิบติังานในหน่วยงานท่ี 

รับผิดชอบด้วย 

  ในฐานะผู้ ช่วยหวัหน้าหน่วยงาน  ทําหน้าท่ีช่วยหวัหน้าหน่วยงานปฏิบติังานตามท่ีได้รับ

มอบหมาย 
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คุณสมบัติเฉพาะสําหรับตําแหน่ง 

1. มีคุณสมบติัเฉพาะสําหรับตําแหน่งสถาปนิก 3 หรือสถาปนิก 4 ข้อ 2  และ ได้ดํารง 

ตําแหน่งในระดบั 6 หรือท่ี  ก.จ. เทียบเท่ามาแล้วไม่น้อยกว่า  2  ปี  โดยจะต้องปฏิบติัราชการเกี่ยวกบังาน

สถาปัตยกรรม หรืองานอื่นท่ีเกี่ยวข้องมาแล้วไม่น้อยกว่า  1 ปี หรือ 

2. มีคุณสมบติัเฉพาะสําหรับตําแหน่งสถาปนิก 3  หรือสถาปนิก 4 ข้อ 2 และได้ดํารง 

ตําแหน่งไม่ต่ํากว่าระดบั 5 หรือท่ี ก.จ.เทียบเท่ามาแล้วไม่น้อยกว่า  4 ปี โดยจะต้องปฏิบติัราชการเกี่ยวกบั

งานสถาปัตยกรรม  หรืองานอื่นท่ีเกี่ยวข้องมาแล้วไม่น้อยกว่า  1  ปี 

ความรู้ความสามารถที่ต้องการ 

  นอกจากจะมีความรู้ความสามารถเช่นเดียวกบัสถาปนิก  6 แล้ว จะต้องมีความรู้ความ

เข้าใจในนโยบายการบริหารงานของรัฐบาล และปัญหาด้านการเมืองเศรษฐกิจและสงัคมของประเทศ 
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ตําแหน่งประเภท   วิชาชีพเฉพาะ 
 

หน้าที่และความรับผิดชอบ 

  บริหารงานในฐานะหวัหน้าหน่วยงานระดบักอง  ซ่ึงมีหน้าท่ีความรบัผิดชอบและคุณภาพ       

ของงานสูงมากเป็นพิเศษ  รับผิดชอบงานสถาปัตยกรรม  โดยควบคุมหน่วยงานหลายหน่วย  และปกครอง           

ผู้อยู่ใต้บงัคบับญัชาจํานวนมากเป็นพิเศษ  หรือปฏิบติังานวิชาการสถาปัตยกรรมในลกัษณะผู้เช่ียวชาญ              

หรือผู้มีความรู้ความสามารถและความชํานาญงานเทียบได้ระดบัเดียวกนั  และปฏิบติัหน้าท่ีอื่นตามท่ีได้รบั

มอบหมาย 

ลักษณะงานที่ปฏิบัติ 

  ปฏิบติังานท่ีต้องใช้ความเช่ียวชาญเกี่ยวกบังานสถาปัตยกรรม  โดยปฏิบติัหน้าท่ีอย่างใด 

อย่างหน่ึงหรือหลายอย่าง  เช่น  ให้บริการด้านวางผงัและออกแบบหรือวางแผนกําหนดรูปแบบและรายการ            

เพ่ือให้ได้มาซ่ึงประโยชน์ใช้สอยท่ีสมบูรณ์  สวยงาม  เข้ากบัสภาพสิ่งแวดล้อม  ตามประเภทลกัษณะงาน                

ดดัแปลง  ซ่อมแซมอาคารสิ่งก่อสร้างต่าง ๆ   ด้วยตนเองในกรณีท่ีมีความยุ่งยาก  ตรวจ  พิจารณาให้

คําปรึกษาและให้ความเห็นเกี่ยวกบัการออกแบบ การคํานวณโครงการสร้าง  เพ่ือให้เกิดผลดีต่องาน

สถาปัตยกรรม  ศึกษาและพิจารณาเพ่ือกาํหนดหรือเสนอแนะงานสถาปัตยกรรม  ให้แผนงานและโครงการ

นัน้ดําเนินการไปอย่างมีประสิทธิภาพ  อํานวยการ  ควบคุม  ตรวจสอบการกอ่สร้าง  หรือประเมินผลการ 

ก่อสร้างรวมทัง้แก้ไขปัญหาต่าง ๆ  ให้การก่อสร้างให้เป็นไปตามรูปแบบและรายการ  ข้อกําหนดและหลกั 

วิชาการ  สํารวจศึกษาวิเคราะห์การกําหนดรูปแบบ  และกําหนดรายการก่อสร้าง  ควบคุมซ่อมแซมหรือ 

บํารุงรักษาโบราณวัตถุ  ดําเนินการศึกษาค้นคว้า  ปรับปรุง  หรือประยุกต์งานด้านวิชาการสถาปัตยกรรม  

เพ่ือให้ได้มาซ่ึงมาตรฐาน  วิธีการ  ทฤษฎี  หรือกฎเกณฑ์อนัจะก่อให้เกิดประโยชน์ต่องานสถาปัตยกรรม  

เป็นต้น  ฝึกอบรมและให้คําปรึกษาแนะนําในการปฏิบติังานแก่เจ้าหน้าท่ีระดบัรองลงมา  ตอบปัญหาและ 

ชีแ้จงเร่ืองต่าง ๆ   เกี่ยวกบังานในหน้าท่ีเข้าร่วมประชุมคณะกรรมการต่าง ๆ   ตามท่ีได้รับแต่งตัง้  เข้าร่วม

ประชุมในการกําหนดนโยบายและแผนงานส่วนราชการท่ีสงักดั  และปฏิบติัหน้าท่ีอื่นท่ีเกี่ยวข้อง 

  ในฐานะหวัหน้าหน่วยงาน  นอกจากอาจปฏิบติังานดงักล่าวข้างต้นบ้างแล้ว  ยงัทํา 

หน้าท่ีกําหนดนโยบายการปฏิบติังาน  พิจารณาวางอตัรากาํลงัเจ้าหน้าท่ีและงบประมาณของหน่วยงาน 

ท่ีรับผิดชอบ  ติดต่อประสานงาน  วางแผน  มอบหมายงาน  วินิจฉยั  ส ัง่การ  ควบคุม  ตรวจสอบ  ให้

คําปรึกษาแนะนํา  ปรับปรุงแก้ไขติดตามประเมินผล  และแก้ปัญหาขดัข้องในการปฏิบติังานในหน่วยงาน 

ท่ีรับผิดชอบด้วย 

 

/ คุณสมบติั….. 
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คุณสมบัติเฉพาะสําหรับตําแหน่ง 

  1.  มีคุณสมบติัเฉพาะสําหรับตําแหน่งสถาปนิก 3 หรือสถาปนิก 4 ข้อ 2  และได้ดํารง

ตําแหน่งในระดบั 7  หรือท่ี ก.จ.เทียบเท่ามาแล้วไม่น้อยกว่า  2  ปี  โดยจะต้องปฏิบติัราชการเกี่ยวกบังาน

สถาปัตยกรรมหรืองานอื่นท่ีเกี่ยวข้องมาแล้วไม่น้อยกว่า  1  ปี  หรือ 

  2.  มีคุณสมบติัเฉพาะสําหรับตําแหน่งสถาปนิก  3 หรือสถาปนิก 4 ข้อ 2  และได้ดํารง

ตําแหน่งไม่ต่ํากว่าระดบั 6  หรือท่ี ก.จ. เทียบเท่ามาแล้วไม่น้อยกว่า  4  ปี  โดยจะต้องปฏิบติัราชการ

เกี่ยวกบังานสถาปัตยกรรม  หรืองานอื่นท่ีเกี่ยวข้องมาแล้วไม่น้อยกว่า  1  ปี  

ความรู้ความสามารถที่ต้องการ 

  มีความรู้ความสามารถเช่นเดียวกบัสถาปนิก 7  และมีความเช่ียวชาญงานในหน้าท่ี 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ก.จ.กําหนดเมื่อวันที่  21  มิถนุายน  2545 

และแก้ไขเพิม่เติมตามมติ ก.จ. ครัง้ที่  6/2548  เมื่อวันที่  23  มิถนุายน  2548 



ช่ือตําแหน่ง    สถาปนิก 9 
 

ตําแหน่งประเภท   วิชาชีพเฉพาะ 
 

หน้าที่และความรับผิดชอบ 

  บริหารงานในฐานะหวัหน้าหน่วยงานระดบักอง  ซ่ึงมีหน้าท่ีความรบัผิดชอบและคุณภาพ       

ของงานสูงมากเป็นพิเศษ  รับผิดชอบงานสถาปัตยกรรม  โดยควบคุมหน่วยงานหลายหน่วย  และปกครอง           

ผู้อยู่ใต้บงัคบับญัชาจํานวนมากเป็นพิเศษ  หรือปฏิบติังานวิชาการสถาปัตยกรรมในลกัษณะผู้เช่ียวชาญ              

หรือผู้มีความรู้ความสามารถและความชํานาญงานเทียบได้ระดบัเดียวกนั  และปฏิบติัหน้าท่ีอื่นตามท่ีได้                  

รับมอบหมาย 

ลักษณะงานที่ปฏิบัติ 

  ปฏิบติังานท่ีต้องใช้ความเช่ียวชาญเกี่ยวกบังานสถาปัตยกรรม  โดยปฏิบติัหน้าท่ีอย่างใด 

อย่างหน่ึงหรือหลายอย่าง  เช่น  ให้บริการด้านวางผงัและออกแบบหรือวางแผนกําหนดรูปแบบและรายการ            

เพ่ือให้ได้มาซ่ึงประโยชน์ใช้สอยท่ีสมบูรณ์  สวยงาม  เข้ากบัสภาพสิ่งแวดล้อม  ตามประเภทลกัษณะงาน                

ดดัแปลง  ซ่อมแซมอาคารสิ่งก่อสร้างต่าง ๆ   ด้วยตนเองในกรณีท่ีมีความยุ่งยาก  ตรวจ  พิจารณาให้

คําปรึกษาและให้ความเห็นเกี่ยวกบัการออกแบบ การคํานวณโครงการสร้าง  เพ่ือให้เกิดผลดีต่องาน

สถาปัตยกรรม  ศึกษาและพิจารณาเพ่ือกาํหนดหรือเสนอแนะงานสถาปัตยกรรม  ให้แผนงานและโครงการ

นัน้ดําเนินการไปอย่างมี         ประสิทธิภาพ  อํานวยการ  ควบคุม  ตรวจสอบการก่อสร้าง  หรือประเมินผล

การก่อสร้างรวมทัง้แก้ไขปัญหาต่าง ๆ  ให้การก่อสร้างให้เป็นไปตามรูปแบบและรายการ  ข้อกําหนดและ 

หลกัวิชาการ  สํารวจศึกษาวิเคราะห์การกาํหนดรูปแบบ  และกําหนดรายการก่อสร้าง  ควบคุมซ่อมแซม 

หรือบํารุงรักษาโบราณวัตถุ  ดําเนินการศึกษาค้นคว้า  ปรับปรุง  หรือประยุกต์งานด้านวิชาการ

สถาปัตยกรรม  เพ่ือให้ได้มาซ่ึงมาตรฐาน  วิธีการ  ทฤษฎี  หรือกฎเกณฑ์อนัจะก่อให้เกิดประโยชน์ต่องาน

สถาปัตยกรรม  เป็นต้น  ฝึกอบรมและให้คําปรึกษาแนะนําในการปฏิบติังานแก่เจ้าหน้าท่ีระดบัรองลงมา  

ตอบปัญหาและชีแ้จงเร่ืองต่าง ๆ   เกี่ยวกบังานในหน้าท่ีเข้าร่วมประชุมคณะกรรมการต่าง ๆ   ตามท่ีได้รับ

แต่งตัง้  เข้าร่วมประชุมในการกาํหนดนโยบายและแผนงานส่วนราชการท่ีสงักดั  และปฏิบติัหน้าท่ีอื่นท่ี

เกี่ยวข้อง 

  ในฐานะหวัหน้าหน่วยงาน  นอกจากอาจปฏิบติังานดงักล่าวข้างต้นบ้างแล้ว  ยงัทํา 

หน้าท่ีกําหนดนโยบายการปฏิบติังาน  พิจารณาวางอตัรากาํลงัเจ้าหน้าท่ีและงบประมาณของหน่วยงาน 

ท่ีรับผิดชอบ  ติดต่อประสานงาน  วางแผน  มอบหมายงาน  วินิจฉยั  ส ัง่การ  ควบคุม  ตรวจสอบ  ให้

คําปรึกษาแนะนํา  ปรับปรุงแก้ไขติดตามประเมินผล  และแก้ปัญหาขดัข้องในการปฏิบติังานในหน่วยงาน 

ท่ีรับผิดชอบด้วย 
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  ในฐานะผู้ เช่ียวชาญเฉพาะด้าน ซ่ึงจําเป็นต้องปฏิบติังานโดยผู้มีความรู้ความสามารถ 

ความเช่ียวชาญและประสบการณ์สูงและมีความเช่ียวชาญและผลงานเป็นท่ียอมรบัในวงการด้าน

สถาปัตยกรรม 
 

คุณสมบัติเฉพาะสําหรับตําแหน่ง 

  1.  มีคุณสมบติัเฉพาะสําหรับตําแหน่งสถาปนิก 3 หรือสถาปนิก 4 ข้อ 2  และได้ดํารง

ตําแหน่งในระดบั 8  หรือท่ี ก.จ.เทียบเท่ามาแล้วไม่น้อยกว่า  2  ปี  โดยจะต้องปฏิบติัราชการเกี่ยวกบังาน

สถาปัตยกรรมหรืองานอื่นท่ีเกี่ยวข้องมาแล้วไม่น้อยกว่า  1  ปี  หรือ 

  2.  มีคุณสมบติัเฉพาะสําหรับตําแหน่งสถาปนิก  3  และได้ดํารงตําแหน่งไม่ต่ํากว่า 

ระดบั 7  หรือท่ี ก.จ. เทียบเท่ามาแล้วไม่น้อยกว่า  4  ปี  โดยจะต้องปฏิบติัราชการเกี่ยวกบังาน

สถาปัตยกรรม  หรืองานอื่นท่ีเกี่ยวข้องมาแล้วไม่น้อยกว่า  1  ปี 

ความรู้ความสามารถที่ต้องการ 

  มีความรู้ความสามารถเช่นเดียวกบัสถาปนิก 8  และมีความเช่ียวชาญงานในหน้าท่ี 
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