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ผังเสนทางกาวหนาในสายอาชีพ (Career Path) : สายงานสถาปตยกรรม
อธิบดี
บริหารสูง

รองอธิบดี
บริหารตน

ผอ.กอง
อํานวยการตน

ผอ.สวน
ชํานาญการพิเศษ

สถาปนิก
ชํานาญการ

สถาปนิก
ปฏิบัติการ

หลักเกณฑและเงื่อนไขการเขาสูตําแหนง : สายงานสถาปตยกรรม
ตําแหนง
Ñ สถาปนิกปฏิบัติการ

คุณสมบัติตามมาตรฐาน
กําหนดตําแหนง
(ตามที่ ก.พ. กําหนด)
มีคุณวุฒิปริญญาตรี หรือปริญญาโท
หรือปริญญาเอก สาขาสถาปตยกรรม
และตองไดรับใบอนุญาตเปนผูประกอบ
วิชาชีพสถาปตยกรรมควบคุมตามที่
กฎหมายกําหนด

มีประสบการณ

มีความรูความสามารถ/ทักษะ

-

1. ความรูความสามารถ
1.1 ความรูความสามารถ
ที่ใชในการปฏิบัติงาน
เรื่อง สถาปตยกรรมและ
ภูมิสถาปตยกรรม
ระดับที่ 1
1.2 ความรูเรื่องกฎหมายที่
เกี่ยวกับงานสถาปตยกรรม
และเกี่ยวกับการบริหาร
ราชการแผนดิน
ระดับที่ 2
2. ทักษะ ระดับที่ 2
2.1 การใชคอมพิวเตอร
2.2 การใชภาษาอังกฤษ
2.3 การคํานวณ
2.4 การจัดการขอมูล

มีสมรรถนะ

ควรไดรับการพัฒนา

1. สมรรถนะหลัก ระดับที่ 1 1. การปฐมนิเทศ
2. การเรียนรูดวยตนเอง
1.1 การมุงผลสัมฤทธิ์
หลักสูตรฝกอบรม
1.2 บริการที่ดี
1.3 การสั่งสมความเชี่ยวชาญ ขาราชการบรรจุใหม
ของสํานักงาน ก.พ.
ในงานอาชีพ
1.4 การยึดมั่นในความถูกตอง 3. หลักสูตรการเปน
ขาราชการทีด่ ี
ชอบธรรมและจริยธรรม
1.5 การทํางานเปนทีม
2. สมรรถนะสําหรับตําแหนง
ระดับที่ 1
2.1 การตรวจสอบความ
ถูกตองของกระบวนงาน
2.2 การใสใจและพัฒนาผูอื่น
2.3 การคิดวิเคราะห

ตําแหนง
Ñ สถาปนิกชํานาญการ

คุณสมบัติตามมาตรฐาน
กําหนดตําแหนง
(ตามที่ ก.พ. กําหนด)

มีประสบการณ

1. มีคุณวุฒิปริญญาตรี หรือปริญญาโท ปฏิบัติงานสถาปตยกรรม
หรือปริญญาเอก สาขาสถาปตยกรรม หรืองานอื่นที่เกี่ยวของ
มาแลวไมนอ ยกวา 1 ป
และตองไดรับใบอนุญาตเปนผู
ประกอบวิชาชีพสถาปตยกรรม
ควบคุมตามที่กฎหมายกําหนด
2. ดํารงตําแหนงประเภทวิชาการ
ระดับปฏิบัติการ มาแลว
ไมนอยกวา 6 ป (วุฒิปริญญาตรี) ,
ไมนอยกวา 4 ป (วุฒิปริญญาโท) ,
ไมนอยกวา 2 ป (วุฒิปริญญาเอก)

มีความรูความสามารถ/ทักษะ
1. ความรูความสามารถ
1.1 ความรูความสามารถ
ที่ใชในการปฏิบัติงาน
เรื่อง สถาปตยกรรมและ
ภูมิสถาปตยกรรม
ระดับที่ 2
1.2 ความรูเรื่องกฎหมายที่
เกี่ยวกับงานสถาปตยกรรม
และเกี่ยวกับการบริหาร
ราชการแผนดิน
ระดับที่ 2
2. ทักษะ ระดับที่ 2
2.1 การใชคอมพิวเตอร
2.2 การใชภาษาอังกฤษ
2.3 การคํานวณ
2.4 การจัดการขอมูล

มีสมรรถนะ

ควรไดรับการพัฒนา

1. สมรรถนะหลัก ระดับที่ 2 1. นักบริหารระดับตน
2 การบริหารสัญญา
1.1 การมุงผลสัมฤทธิ์
กอสราง
1.2 บริการที่ดี
1.3 การสั่งสมความเชี่ยวชาญ
ในงานอาชีพ
1.4 การยึดมั่นในความถูกตอง
ชอบธรรมและจริยธรรม
1.5 การทํางานเปนทีม
2. สมรรถนะสําหรับตําแหนง
ระดับที่ 2
2.1 การตรวจสอบความ
ถูกตองของกระบวนงาน
2.2 การใสใจและพัฒนาผูอื่น
2.3 การคิดวิเคราะห

ตําแหนง

คุณสมบัติตามมาตรฐาน
กําหนดตําแหนง

มีประสบการณ

มีความรูความสามารถ/ทักษะ

Ñ สถาปนิกชํานาญการพิเศษ 1. มีคุณวุฒิปริญญาตรี หรือปริญญาโท ปฏิบัติงานสถาปตยกรรม 1. ความรูความสามารถ

หรือปริญญาเอก สาขาสถาปตยกรรม หรืองานอื่นที่เกี่ยวของ
มาแลวไมนอยกวา 1 ป
และตองไดรับใบอนุญาตเปนผู
ประกอบวิชาชีพสถาปตยกรรม
ควบคุมตามที่กฎหมายกําหนด
2. ดํารงตําแหนงประเภทวิชาการ
ระดับชํานาญการ มาแลวไมนอย
กวา 4 ป

มีสมรรถนะ

ควรไดรับการพัฒนา

1. สมรรถนะหลัก ระดับที่ 3 1. นักบริหารระดับกลาง
1.1 ความรูความสามารถ
1.1 การมุงผลสัมฤทธิ์
ที่ใชในการปฏิบัติงาน
1.2 บริการที่ดี
เรื่อง สถาปตยกรรมและ 1.3 การสั่งสมความเชี่ยวชาญ
ภูมิสถาปตยกรรม
ในงานอาชีพ
ระดับที่ 3
1.4 การยึดมั่นในความถูกตอง
1.2 ความรูเรื่องกฎหมายที่
ชอบธรรมและจริยธรรม
เกี่ยวกับงานสถาปตยกรรม 1.5 การทํางานเปนทีม
และเกี่ยวกับการบริหาร 2. สมรรถนะสําหรับตําแหนง
ราชการแผนดิน ระดับที่ 3 ระดับที่ 3
2. ทักษะ ระดับที่ 2
2.1 การตรวจสอบความ
ถูกตองของกระบวนงาน
2.1 การใชคอมพิวเตอร
2.2 การใสใจและพัฒนาผูอื่น
2.2 การใชภาษาอังกฤษ
2.3 การคํานวณ
2.3 การคิดวิเคราะห
2.4 การจัดการขอมูล

