
 
1 ระดับความส าเร็จการจัดการจดัท าคู่มือปฏิบัติงานสายสนับสนุน 

แบบประเมินค่างานต าแหน่งประเภทวิชาชีพเฉพาะหรือเชี่ยวชาญเฉพาะ 
ระดับช านาญการ และระดับช านาญการพิเศษ 

๑. ต าแหน่งเลขที่.............................................. 
    ชื่อต าแหน่ง...สถาปนิก..............................................................ระดับ...........ปฏิบัติการ..................... 
    สังกัด....งานอาคารสถานที่ ส านักงานอธิการบดี................................................................................ 
    ขอก าหนดเป็นต าแหน่ง...................สถาปนิก............................ระดับ.......ช านาญการ...................... 

๒. หน้าที่และความรับผิดชอบของต าแหน่ง 

ต าแหน่งเดิม ต าแหน่งใหม่ 

หน้าที่ความรับผิดชอบของต าแหน่งงาน สถาปนิก 
ระดับปฏิบัติการ  
ตามมาตรฐานการก าหนดต าแหน่ง สถาปนิก
ปฏิบัติการ ตามมาตรฐานก าหนดต าแหน่งที่ก าหนดโดย 
ก.พ.อ. เมื่อวันที่ ๒๑ กันยายน ๒๕๕๓ ได้ระบุบทบาท
หน้าที่ความรับผิดชอบของต าแหน่ง สถาปนิก 
ปฏิบัติการ  

หน้าที่ความรับผิดชอบของต าแหน่งงาน สถาปนิก 
ระดับช านาญการ  
ตามมาตรฐานการก าหนดต าแหน่ง สถาปนิก ช านาญ
การ ตามมาตรฐานก าหนดต าแหน่งที่ก าหนดโดย 
ก.พ.อ. เมื่อวันที่ ๒๑ กันยายน ๒๕๕๓ ได้ระบุบทบาท
หน้าที่ความรับผิดชอบของต าแหน่ง สถาปนิก ช านาญ
การ  

๒.๑ ด้านการปฏิบัติการ  
๒.๑.๑ งานส ารวจเพื่อประกอบการออกแบบ-เขียน
แบบ 

(๑) ส ารวจพื้นทีบ่ริเวณภูมิประเทศ รายละเอียด
ต่างๆ อาทิ ที่ตั้งของอาคารสิ่งปลูกสร้างที่มีอยู่เดิม ค่า
ความต่างของระดับพ้ืนที่ ต าแหน่งของต้นไม้ สิ่งปลูก
สร้างข้างเคียง ทางน้ าธรรมชาติ แนวเขตท่ีดิน เป็นต้น
เพ่ือเป็นข้อมูลในการออกแบบทางสถาปัตยกรรม 

(๒) ส ารวจอาคารสิ่งปลูกสร้างเดิมในกรณีที่จะต้อง
ออกแบบปรับปรุง ต่อเติมหรือซ่อมแซม 

(๓) รวบรวมข้อมูล ศึกษา วิเคราะห์ เพ่ือการ
ก าหนดรายละเอียดโครงการทางสถาปัตยกรรมหลัก
รวมทั้งการออกแบบวางผังประเภทต่างๆและการเสนอ
โครงการพัฒนามหาวิทยาลัยฯ 

 

๒.๑ ด้านการปฏิบัติการ  
๒.1.๑ งานส ารวจเพื่อประกอบการออกแบบ-เขียน
แบบ 

(๑) ตร ว จสอบ  ข้ อมู ล จ ากก า ร ส า ร ว จ  พ้ื น ที่ 
รายละเ อียดต่างๆ  เ พ่ือใช้ ในการการออกแบบให้
ตอบสนองการใช้งานและเหมาะสมตามสภาพการต่างๆ 

(๒) วิเคราะห์ข้อมูล และสังเคราะห์ข้อมูล จาการเข้า
ส ารวจพ้ืนที่ เพ่ือเป็นแนวทางในการจัดท าโครงการ
ก่อสร้าง ซ่อมแซม ปรับปรุงอาคารให้ใช้งานอาคารได้
อย่างมีประสิทธิภาพสูงสุด  

(๓) ให้ค าปรึกษาในด้านการส ารวจพื้นที่ การเก็บ
ข้อมูลและรายละเอียดที่จ าเป็นในการออกแบบ 
 
 
 



 
2 ระดับความส าเร็จการจัดการจดัท าคู่มือปฏิบัติงานสายสนับสนุน 

ต าแหน่งเดิม ต าแหน่งใหม่ 

๒.๑.๒. งานออกแบบทางสถาปัตยกรรม 
(๑) ออกแบบอาคารสิ่งปลูกสร้าง งานปรับปรุงต่อ

เติม และซ่อมแซม ตามข้อมูลความต้องการใช้สอยของ
เจ้าของโครงการ(คณะ ส านัก สถาบัน) จัดท าแบบร่าง
น าเสนอต่อเจ้าของโครงการ เพ่ือพิจารณาว่าถูกต้องตาม
ข้อมูลความต้องการใช้สอยของโครงการ ซึ่งในการ
ออกแบบทุกครั้งได้ยึดถือถืองบประมาณท่ีได้จัดขอหรือ
จัดตั้งไว้เป็นหลัก 

(๒) ออกแบบผังสภาพแวดล้อมทางกายภาพของ
พ้ืนที่ กลุ่มอาคาร ชุมชนและเมือง รวมทั้งการ
จัดรูปที่ดิน เพื่อให้ชุมชนน่าอยู่และมี
สภาพแวดล้อมที่ดี 

 
๒.๑.๓. งานเขียนแบบก่อสร้าง 

(๑) เขียนแบบอาคารสิ่งปลูกสร้าง งานปรับปรุงต่อ
เติมซ่อมแซม ทั้งแบบ 2 มิติ และ 3 มิติ 

(๒) จัดท ารายละเอียดประกอบแบบรูปรายการงาน
ก่อสร้าง เพ่ือเป็นกรอบก าหนดมาตรฐานการด าเนินงาน
ก่อสร้างหรือประกอบการพิจารณา ตรวจสอบ 
เปรียบเทียบของคณะกรรมการตรวจการจ้าง 
 
๒.๑.๔. งานประมาณราคางานก่อสร้าง 

(๑) ด าเนินงานถอดแบบรายการก่อสร้าง เพื่อ
ประกอบการประมาณราคางานก่อสร้าง โดยตรวจสอบ
ราคาวัสดุให้เป็นไปตามก าหนดตามระเบียบข้อบังคับ
เกี่ยวกับการประมาณราคา 
 
๒.๑.๕ งานควบคุมงานก่อสร้าง 

(๑) ควบคุมการก่อสร้าง ปรับปรุงซ่อมแซมและต่อ
เติม รวมถึงงานอนุรักษ์ทางสถาปัตยกรรมหลักเพ่ือให้
เป็นไปตามรูปแบบรายการที่ก าหนด 

๒.๑.๒. งานออกแบบทางสถาปัตยกรรม 
(๑) ตรวจสอบและให้ค าปรึกษา  การออกแบบ

โครงการนั้นๆให้เป็นไปตามวัตถุประสงค์โครงการ การใช้
สอยพ้ืนที่ และวงเงินงบประมาณ  
 
 
 
 
 
 
 
 
 

๒.๑.๓. งานเขียนแบบก่อสร้าง 
(๑) การตรวจสอบแบบรูปรายการออกแบบก่อสร้าง 

ต่อเติม ปรับปรุง ให้เป็นไปตามความต้องการใช้สอย  
(๒) การตรวจสอบแบบรูปรายการ ให้ครบถ้วน

สมบูรณ์ 
(๓) การตรวจสอบและแก้ไข แบบ 

 
 
๒.๑.๔. งานประมาณราคางานก่อสร้าง 

(๑) การตรวจสอบ แบบรายการก่อสร้าง เพื่อ
ประกอบการประมาณราคางานก่อสร้าง โดย
ตรวจสอบราคาวัสดุให้เป็นไปตามก าหนดตาม
ระเบียบข้อบังคับเกี่ยวกับการประมาณราคา 

 
๒.๑.๕ งานควบคุมงานก่อสร้าง 

(๑) การควบคุมงานก่อสร้างให้เป็นไปตามแบบรูป
รายการ 

(๒) การตรวจสอบและพิจารณาลงนาม 
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ต าแหน่งเดิม ต าแหน่งใหม่ 

๒.๑.๖.งานประกันคุณภาพการศึกษา / ความเสี่ยง / 
ตัวช้ีวัดของมหาวิทยาลัยฯ ที่ได้รับมอบหมาย 

(๑) ศึกษา วิเคราะห์ วิจัย ข้อมูล จัดท าคู่มือ เกณฑ์ 
มาตรฐาน แนวทาง เพ่ือพัฒนาองค์ความรู้และการ
ออกแบบสถาปัตยกรรมหลัก 

(๒) ด าเนินงานด้านอ่ืนๆที่เกี่ยวข้องกับการ
ด าเนินงานประกันคุณภาพการศึกษา/ความเสี่ยง/
ตัวชี้วัดของมหาวิทยาลัยฯ ที่งานอาคารสถานที่มีหน้าที่
รับผิดชอบ เช่น การด าเนินงานโครงการ,การจัดท า
แผนงานปฏิบัติงาน เป็นต้น 
 
๒.๑.๗ งานจัดประดับตกแต่งสถานที่กิจกรรมของ
มหาวิทยาลัย 

(๑) ด าเนินงานออกแบบการใช้พื้นที่ วางผังพื้นท่ี
การจัดกิจกรรม การจัดตกแต่งสถานที่  

(๒) การประเมินงบประมาณในการด าเนินจัด
ตกแต่งสถานที่ เพื่อให้การด าเนินงานกิจกรรม/โครงการ 
ของมหาวิทยาลัยเป็นไปตามวัตถุประสงค์ของกิจกรรม/
โครงการ 
 
๒.๑.๘ งานอ่ืนๆที่ได้รับมอบหมาย 
   (๑) งานอ่ืนๆที่ได้รับมอบหมายจากทางมหาวิทยาลัย
ฯเช่นการด าเนินจัดตกแต่งแต่งสถานที่ส าหรับกิจกรรม
ของจังหวัด/ภาครัฐ/ภาคประชาชน เป็นต้น 

๒.๑.๖.งานประกันคุณภาพการศึกษา / ความเสี่ยง / 
ตัวช้ีวัดของมหาวิทยาลัยฯ ที่ได้รับมอบหมาย 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

๒.๑.๗ งานจัดประดับตกแต่งสถานที่กิจกรรมของ
มหาวิทยาลัย 
 

๒.ด้านการวางแผน 
 ๒.๑ งานส ารวจเพื่อประกอบการออกแบบ-เขียน
แบบ 

(๑) วางแผนและเตรียมการ ส ารวจพื้นที่ 
สภาพแวดล้อม องค์ประกอบทางสถาปัตยกรรมที่
เกี่ยวข้องเพ่ือเป็นข้อมูลในการออกแบบทาง
สถาปัตยกรรม 

๒.ด้านการวางแผน 
๒.๑ งานส ารวจเพื่อประกอบการออกแบบ-เขียนแบบ 

(๑) ร่วมวางแผนงานของหน่วยงานอาคารสถานที่
เพ่ือแก้ไขปัญหาจากการเข้าส ารวจพ้ืนที่เพ่ือประกอบการ
ออกแบบ ตลอดจนอุปสรรคต่างๆที่พบจากการเข้าส ารวจ
พ้ืนที ่

(๒)  ชี้แจงปัญหา 
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(๒) การวางแผนงานส ารวจอาคารสิ่งปลูกสร้างเดิม
ในกรณีที่จะต้องออกแบบปรับปรุง ต่อเติมหรือซ่อมแซม 

(๓) ร่วมวางแผน กับหน่วยงานอาคารสถานที่ใน
การออกส ารวจพื้นที่ รวบรวมมูลเพื่อเป็นแนวทางในการ
น าเสนอโครงการก่อสร้างหรือปรับปรุงแก้ไขการใช้งาน
อาคารต่างๆ 
๑.๒. งานออกแบบทางสถาปัตยกรรม 

(๑) การวางแผนการออกแบบสถาปัตยกรรม ให้
เป็นไปตามการต้องการใช้สอยและสอดคล้องกับวงเงิน
งบประมาณ ตลอดจนระยะเวลาการด าเนินงาน 

 
 
 

๑.๓. งานเขียนแบบก่อสร้าง 
(๑) การวางแผนการเขียนแบบให้ตรงตาม

ก าหนดเวลาที่ได้รับมอบหมาย 

 
 
 

 
 
 
๑.๒. งานออกแบบทางสถาปัตยกรรม 

(๑) ร่วมก าหนดนโยบายวางแผนการจัดท าแผน
แม่บทโครงการก่อสร้าง การปรับปรุงที่ดิน การใช้สอย
พ้ืนที ่

(๒) ร่วมวางแผนการออกแบบทางสถาปัตกรรมที่มี
รายละเอียดการออกแบบที่มีความซับซ้อนมากยิ่งขึ้น 

 
๑.๓. งานเขียนแบบก่อสร้าง 

(๑) ร่วมการวางแผนการจัดท าโครงการก่อสร้างเพ่ือ
เสนอของบประมาณให้ตรงตามก าหนดเวลา 

๓.ด้านการประสานงาน 
๓.๑ งานส ารวจเพื่อประกอบการออกแบบ-เขียนแบบ 

(๑) ประสานงานกับผู้ขอใช้บริการการส ารวจพื้นที่
เพ่ือการขอด าเนินการปรับปรุง ซ่อมแซม การก่อสร้าง
อาคารหรือสิ่งปลูกสร้างเพ่ือตอบสนองการใช้สอย 

(๒) ชี้แจงและให้รายละเอียด  
 

๓.ด้านการประสานงาน 
เหมือนระดับปฏิบัติการแต่เพิ่มเติม***เขียนให้เห็น
ว่า เป็นการให้ความเห็นและข้อแนะน าให้การ
ปฏิบัติงานที่ดีขึ้น 

(๑) ให้ค าแนะน าผู้ขอใช้บริการงานอาคารสถานที่
ในการส ารวจพื้นที่ จัดรวบรวมข้อมูลประกอบการ
ออกแบบ   

(๒) ประสานงานกับอาจารย์ เพ่ือให้เกิดความ
เข้าใจในการขอใช้บริการการส ารวจพื้นที่  

(๓) ชี้แจงและให้รายละเอียด เกี่ยวกับการเข้า
ส ารวจพื้นที ่

๔.ด้านการบริการ 
๔.๑ งานส ารวจเพื่อประกอบการออกแบบ-เขียนแบบ 

(๑) ให้บริการเกี่ยวกับการส ารวจพ้ืนที่  
(๒) ให้ค าแนะน าเบื้องต้น 

๔.ด้านการบริการ 
๔.๑ งานส ารวจเพื่อประกอบการออกแบบ-เขียนแบบ 

(๑) ให้ค าปรึกษาชี้น า เพ่ือให้ 
(๒) ให้ค าแนะน า 
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(๓) การนิเทศ 
(๔) การฝึกอบรม 
(๕) ถ่ายทอดข้อมูล 

๓. วิเคราะห์เปรียบเทียบคุณภาพ  ความยุ่งยาก  และความซับซ้อนของงานที่เปลี่ยนแปลงไป 

งานเดิม งานใหม่ 

คุณภาพของงาน 
๓.๑ ด้านปฏิบัติการ  
๓.๑.๑ งานส ารวจเพื่อประกอบการออกแบบ-เขียน
แบบ 

(๑) ให้ค าปรึกษาในด้านการส ารวจพ้ืนที่ การเก็บ
ข้อมูลและรายละเอียดที่จ าเป็นในการออกแบบ 
 
 
 
 
 
 
 

คุณภาพของงาน 
๓.๑ ด้านปฏิบัติการ  
๓.๑.๑ งานส ารวจเพื่อประกอบการออกแบบ-เขียน
แบบ 

(๑) ตรวจสอบ ข้อมูลจากการส ารวจ พ้ืนที่ รายละเอียด
ต่างๆ เพ่ือใช้ในการการออกแบบให้ตอบสนองการใช้งาน
และเหมาะสมตามสภาพการต่างๆ 

(๒) วิเคราะห์ข้อมูล และสังเคราะห์ข้อมูล จาการเข้า
ส ารวจพ้ืนที่ เพ่ือเป็นแนวทางในการจัดท าโครงการก่อสร้าง 
ซ่อมแซม ปรับปรุงอาคารให้ ใช้งานอาคารได้อย่างมี
ประสิทธิภาพสูงสุด  

(๓) ให้ค าปรึกษาในด้านการส ารวจพื้นที่ การเก็บ
ข้อมูลและรายละเอียดที่จ าเป็นในการออกแบบ 
 

ความยุ่งยากและความซับซ้อนของงาน 
๓.๑ ด้านปฏิบัติการ  
๓.๑.๑ งานส ารวจเพื่อประกอบการออกแบบ-เขียน
แบบ 

(๑) ส ารวจพื้นทีบ่ริเวณภูมิประเทศ รายละเอียด
ต่างๆ โดยรอบบริเวณพ้ืนที่ที่จะท าการก่อสร้าง อาทิ
เช่น รูปร่างที่ดิน ขนาดกว้างยาวที่ดิน แนวถนน แนว
ระบบไฟฟ้า ประปา และสาธาธารณูปโภคอ่ืนๆ แต่
บางครั้งพบว่าบางพ้ืนที่ที่เข้าส ารวจมีการเดินแนวท่อ
ระบายหรือท่อประปาบริเวณใต้ดิน ซึ่งท าให้เกิดความ
ล้าช้าในการส ารวจและมีผลกระทบในการก่อสร้างใน

ความยุ่งยากและความซับซ้อนของงาน 
๓.๑ ด้านปฏิบัติการ  
๓.๑.๑ งานส ารวจเพื่อประกอบการออกแบบ-เขียน
แบบ 

(๑) จัดรวบรวมข้อมูลแนวการวางผังและรายละเอียด
สาธารณูปโภคต่างๆ ที่เป็นองค์ประกอบพ้ืนฐานในการ
ออกแบบ  โดยการออกส ารวจพ้ืนที่และจัดท าข้อมูลและ
เก็บข้อมูลอย่างเป็นระบบ เพ่ือให้การเข้าส ารวจพ้ืนที่ใน
ครั้งต่อไปไม่เกิดความล้าช้าในการด าเนินการ 

(๒) จัดท าแบบรูปรายการและจัดเก็บข้อมูลอย่างเป็น
ระบบ เพ่ือให้เกิดความสะดวกในการน าข้อมูลกลับมาใช้
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ภายหลัง 
(๒) ส ารวจอาคารสิ่งปลูกสร้างเดิมในกรณีที่

จะต้องออกแบบปรับปรุง ต่อเติมหรือซ่อมแซมใน
บางครั้งไม่ปรากฏแบบรูปรายการสิ่งปลูกสร้างเดิมซ่ึง
เป็นข้อมูลส าคัญเบื้องต้นในการออกแบบ 
 

อีกครั้งหนึ่ง 

 

ส่วนที่ ๓ การก ากับตรวจสอบ 

ส่วนที่ ๔ การตัดสินใจ 

ลักษณะงานที่จะปฏิบัติ 
 1. การส ารวจเพื่อประกอบการออกแบบเขียนแบบ 
     1.1 ส ารวจพื้นที่บริเวณภูมิประเทศท่ีได้ก าหนดให้เป็นที่ตั้งของอาคารสิ่งปลูกสร้าง นั้นๆ 
     1.2 ส ารวจถึงรายละเอียดต่าง ๆ อาทิ ค่าความต่างของระดับดินโดยประมาณ ต าแหน่งของต้นไม้ ต าแหน่งเสา
ไฟฟ้า แนวท่อประปา และทางระบายน้ า สิ่งปลูกสร้างข้างเคียง ทางน้ าธรรมชาติ แนวเขตที่ดิน เป็นต้น 
     1.3 ส ารวจอาคารสิ่งปลูกสร้างของเดิม ในกรณีท่ีจะต้องออกแบบปรับปรุง ต่อเติมหรือ ซ่อมแซม 
     1.4 รวบรวมข้อมูลที่ได้จากการส ารวจ (แล้วแต่กรณี) 
     1.5 ศึกษาวิเคราะห์ความเป็นไปได้ต่างๆ เพ่ือน าไปประกอบการออกแบบ เขียนแบบ 
     1.6 สรุปข้อมูล และเนื้อหาสาระส าคัญ เพ่ือจัดท าโครงการต่อไป 
 2. ออกแบบทางสถาปัตยกรรม 
       2.1 ให้ค าปรึกษาข้อแนะน าเกี่ยวกับปัญหาทางด้านสถาปัตยกรรมหรือทางภูมิสถาปัตย์ การออกแบบจัดวางผังพื้น
อาคารอย่างคร่าวๆ  ส าหรับประกอบการจัดตั้งหรือจัดขอ งบประมาณประจ าปีของมหาวิทยาลัย 
       2.2 จัดท าแบบร่าง (SKETCH DESIGN) น าเสนอต่อเจ้าของโครงการนั้น เพื่อพิจารณาว่าถูกต้องตามข้อมูลความ
ต้องการใช้สอยของโครงการ 

     2.3 แก้ไขแบบอาคารสิ่งปลูกสร้าง งานปรับปรุง ต่อเติม ซ่อมแซมจนได้รับความเห็นชอบจากเจ้าของโครงการ 
(คณะ ส านัก สถาบัน) แล้วจึงน าข้อมูลเหล่านั้นไปท าการเขียนแบบก่อสร้าง (CONSTRUCTION DRAWING)  
3. การเขียนแบบก่อสร้าง 
     3.1 เขียนแบบทางสถาปัตยกรรม อาทิแปลนพื้น แปลนแสดงต าแหน่ง ปลั๊ก สวิทซ์ ดวงโคมไฟฟ้า แปลนแสดง
ต าแหน่งงานสุขาภิบาล รูปตั้ง (รูปด้าน) รูปตัด รูปขยายทางสถาปัตยกรรม ครุภัณฑ์ และแผนที่แสดงที่ตั้งของ
โครงการ เป็นต้น 
     3.2 เขียนแบบทางด้านวิศวกรรม  (น าข้อมูลการก าหนดหรือการออกแบบทางด้านวิศวกรรมจากหน่วยวิศวกรรม
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มาท าการเขียนแบบ) อาทิ แปลน โครงสร้าง คานพ้ืน แปลน โครงหลังคา รูปขยายทางวิศวกรรม ผังงานทางด้าน
วิศวกรรมไฟฟ้า สุขาภิบาล เครื่องกล เป็นต้น 
     3.3 จัดท ารายการรายละเอียดประกอบแบบก่อสร้างอาคารสิ่งปลูกสร้าง เพ่ือเป็นคู่มือ หรือแนวทางประกอบการ
ก่อสร้าง และประกอบการพิจารณา ตรวจสอบ เปรียบเทียบของ คณะ-กรรมการตรวจการจ้าง อาทิ วิธีการท างาน 
ข้อก าหนดงานก่อสร้างต่าง ๆ ก าหนดการระยะเวลาการก่อสร้าง การเลือกใช้วัสดุก่อสร้างต่าง ๆ เป็นต้น 

4. งานควบคุมงานก่อสร้าง 
     4.1 ร่วมด าเนินการในการควบคุมงานก่อสร้างของมหาวิทยาลัยฯ โดยด าเนินงานอยู่ภายใต้ข้อระเบียบที่เกี่ยวกับ
งานก่อสร้าง 
     4.2 ให้ค าปรึกษาหรือข้อแนะน าขั้นต้น กรณีหากแบบรูปรายการมีการขัดแย้งกัน 
     4.3 เป็นผู้ประสานงานการควบคุมงานกับท้ังทางผู้รับจ้างและคณะกรรมการตรวจการจ้าง 
     4.4 เขียนแบบและประมาณราคาเปรียบเทียบประกอบการเพิ่ม–ลด งานก่อสร้างตามมติ หรือข้อสรุปของ
คณะกรรมการตรวจการจ้าง ระหว่างการด าเนินการก่อสร้าง 
     4.5 รายงานปัญหาที่พบระหว่างการด าเนินงานก่อสร้างและหาทางแก้ไข ให้งานส าเร็จลุล่วงและเป็นไปตามสัญญา
จ้าง 
     4.6 จัดเก็บเอกสารและข้อมูลประกอบการท างานโครงการนั้นๆ อาทิเช่น แบบรูปรายการ รายการประมาณราคา 
งานลดงานเพิ่ม สัญญาจ้าง รายงานการก่อสร้าง แบบก่อสร้างที่มีการแก้ไขระหว่างการก่อสร้าง คู่มือประกอบการใช้
อาคาร(ถ้ามี) เป็นต้น 
5. งานประมาณราคา  
     5.1 ด าเนินงานตรวจสอบแบบรูปรายการ 

     5.2 ด าเนินงานถอดแบบงานก่อสร้าง 

     5.3 ประมาณราคา ตามข้อระเบียบที่เก่ียวกับการประมาณราคา 

     5.4 จัดท ารายการประมาณราคาลงในแบบฟอร์มที่ทางราชการก าหนด 

        5.5 น าเสนอราคาประมาณราคาก่อสร้างต่อหัวหน้างานเพื่อน าเสนอไปยังมหาวิทยาลัยฯ 

6. งานจัดประดับตกแต่งสถานที่กิจกรรมของมหาวิทยาลัย 

   5.1 ด าเนินงานออกแบบการใช้พ้ืนที่และการจัดตกแต่งสถานที่ เพ่ือรองรับกิจกรรมต่างๆของมหาวิทยาลัยฯ 

   5.2 ด าเนินงานประเมินงบประมาณในการด าเนินงานจัดตกแต่งสถานที่เพ่ือน าเสนอต่อมหาวิทยาลัยฯ 

   5.3 ด าเนินงานวางแผนการด าเนินงานจัดตกแต่งสถานที่ 
   5.4 ด าเนินงานจัดตกแต่งสถานที่ 
 

 

 

 

 


