๔-๗-๐๓
มาตรฐานกําหนดตําแหนง
ตําแหนงประเภท

ทั่วไป

สายงาน

ชางพิมพ

ลักษณะงานโดยทั่วไป
สายงานนี้คลุมถึงตําแหนงตางๆ ที่ปฏิบัติงานชางพิมพ ซึ่งมีลักษณะงานที่ปฏิบัติเกี่ยวกับ
การพิมพแผนที่ แบบฟอรม และเอกสารตาง ๆ ซึ่งตองใชเครื่องมือเครื่องจักรในการพิมพระบบตางๆ
เชน การพิมพดวยระบบออฟเซต เปนตน การออกแบบตนฉบับแมพมิ พ การจัดทําแมพิมพเกี่ยวกับ
แบบพิมพ ซึ่งตองใชเทคนิคและกรรมวิธีตา งๆ ปฏิบัติงานการพิมพและควบคุมการใชเครื่องพิมพ
คํานวณรายการและประมาณราคา และปฏิบัติหนาที่อื่นที่เกี่ยวของ
ชื่อตําแหนงในสายงานและระดับตําแหนง
ตําแหนงในสายงานนี้มีชื่อและระดับของตําแหนงดังนี้
ชางพิมพ
ระดับชํานาญงานพิเศษ
ชางพิมพ
ระดับชํานาญงาน
ชางพิมพ
ระดับปฏิบัติงาน

ก.พ.อ. กําหนดใหมีตาํ แหนงชางพิมพ
ระดับปฏิบัติงานถึงระดับชํานาญงานพิเศษ เมื่อวันที่ ๒๑ กันยายน ๒๕๕๓

๔-๗-๐๓-๑
ตําแหนงประเภท

ทั่วไป

ชื่อสายงาน

ชางพิมพ

ชื่อตําแหนงในสายงาน

ชางพิมพ

ระดับตําแหนง

ชํานาญงานพิเศษ

หนาที่ความรับผิดชอบหลัก
ปฏิบัติงานในฐานะผูปฏิบัตงิ านที่ตองใชความรู ความสามารถ ความชํานาญงาน ทักษะ
หรือประสบการณสูงมากในการปฏิบัติงานเฉพาะดานหรือเฉพาะทาง และตองทําการศึกษา คนควา
ทดลอง วิเคราะห สังเคราะห หรือวิจยั โดยใชหรือประยุกตหลักการ เหตุผล แนวความคิด วิธีการ
เพื่อการปฏิบัติงานตามมาตรฐานที่กําหนดไวหรือพัฒนางานในหนาทีแ่ ละงานเฉพาะดานหรือเฉพาะทาง
หรือแกไขปญหาในงานหลักที่ปฏิบัติซึ่งมีความยุงยากและมีขอบเขตกวางขวาง ตลอดจนใหคําปรึกษา
แนะนํา และเสนอแนะวิธีการแกไขปรับปรุงการปฏิบัติงาน และปฏิบัตงิ านอื่นตามที่ไดรับมอบหมาย
โดยมีลักษณะงานที่ปฏิบัติในดานตาง ๆ ดังนี้
๑. ดานการปฏิบตั ิการ
(๑) ศึกษา คนควา ทดลอง เพื่อสรางแนวทางวิธีการใหมในงานชางพิมพ ซึง่ ตองใช
เทคนิคและความชํานาญสูง
(๒) ศึกษา คนควาหาวิธีการตางๆ ในการปรับปรุงงานในหนาที่ใหมีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น
รวมทั้งศึกษา วิเคราะห เพื่อปรับปรุงมาตรฐานในการปฏิบัติงาน แกไขปญหาในงานโดยการใชเทคโนโลยี
ใหเหมาะสมกับสถานการณ
(๓) ใหคําแนะนําในการปรับปรุงคูมือเพื่อเปนแนวทางในการปฏิบัติงาน
(๔) ชวยสอนและฝกงานภาคปฏิบัติใหแกนกั ศึกษา เพื่อถายทอดความรูความเขาใจใน
งานชางพิมพ

๒
๒. ดานการกํากับดูแล
(๑) สงเสริม กํากับ ดูแล ควบคุม และตรวจสอบการปฏิบัติงานของเจาหนาทีร่ ะดับรองลงมา
เพื่อใหการดําเนินงานของหนวยงานที่รับผิดชอบเปนไปตามเปาหมายที่กําหนด
(๒) กําหนดแนวทางและแกไขปญหาขอขัดของในการปฏิบัตงิ านชางพิมพในหนวยงาน
ที่รับผิดชอบ เพื่อใหการปฏิบัติงานเปนไปอยางตอเนื่อง มีประสิทธิภาพและประสิทธิผล
๓. ดานการบริการ
(๑) ใหคําแนะนํา สนับสนุน และถายทอดเทคโนโลยีดานชางพิมพ ตอบปญหาและ
ฝกอบรมเกี่ยวกับงานชางพิมพที่มีความยากมากเปนพิเศษ ใหแกหนวยงาน หรือผูรับบริการ เพื่อถายทอด
ความรูความเขาใจและความชํานาญงานดานชางพิมพ
(๒) ประสานงานกับหนวยงาน หรือผูรับบริการ โดยใหบริการงานที่อยูใ นความรับผิดชอบ
เพื่อความรวมมือและแลกเปลี่ยนความรูที่เปนประโยชนตอการทํางานของหนวยงาน
คุณสมบัติเฉพาะสําหรับตําแหนง
๑. มีคุณสมบัติเฉพาะสําหรับตําแหนงชางพิมพ ระดับปฏิบตั ิงาน และ
๒. เคยดํารงตําแหนงประเภททั่วไป ระดับชํานาญงาน มาแลวไมนอยกวา ๖ ป และ
๓. ปฏิบัติงานชางพิมพ หรืองานอื่นที่เกีย่ วของซึ่งเหมาะสมกับหนาทีค่ วามรับผิดชอบและ
ลักษณะงานทีป่ ฏิบัติมาแลวไมนอยกวา ๑ ป
ความรูความสามารถ ทักษะ และสมรรถนะที่จําเปนสําหรับตําแหนง
ความรูความสามารถ ทักษะ และสมรรถนะที่จําเปนสําหรับตําแหนงใหเปนไปตามที่
สภาสถาบันอุดมศึกษากําหนด

ก.พ.อ. กําหนดใหมีตําแหนงชางพิมพ
ระดับชํานาญงานพิเศษ เมื่อวันที่ ๒๑ กันยายน ๒๕๕๓

๔-๗-๐๓-๒
ตําแหนงประเภท

ทั่วไป

ชื่อสายงาน

ชางพิมพ

ชื่อตําแหนงในสายงาน

ชางพิมพ

ระดับตําแหนง

ชํานาญงาน

หนาที่ความรับผิดชอบหลัก
ปฏิบัติงานในฐานะผูปฏิบัตงิ านที่ตองใชความรู ความสามารถ ความชํานาญงาน ทักษะ หรือ
ประสบการณสูงในการปฏิบัติงานเฉพาะดานหรือเฉพาะทาง และตองทําการศึกษา คนควา ทดลอง
วิเคราะห สังเคราะห หรือชวยวิจยั โดยใชหรือประยุกตหลักการ เหตุผล แนวความคิด วิธีการ เพือ่ การ
ปฏิบัติงานตามมาตรฐานที่กาํ หนดไว หรือพัฒนางานในหนาที่และงานเฉพาะดานหรือเฉพาะทาง
หรือแกไขปญหาในงานหลักที่ปฏิบัติซึ่งมีความยุงยากและมีขอบเขตกวางขวาง ตลอดจนใหคําปรึกษา
แนะนํา และเสนอแนะวิธีการแกไขปรับปรุงการปฏิบัติงาน และปฏิบัตงิ านอื่นตามที่ไดรับมอบหมาย
โดยมีลักษณะงานที่ปฏิบัติในดานตาง ๆ ดังนี้
๑. ดานการปฏิบตั ิการ
(๑) ตรวจสอบการดําเนินการตางๆ เกี่ยวกับการพิมพ จัดทําแมพิมพชนิดขาวดําหรือชนิด
สอดสี จัดวางรูปเลมและหนากระดาษ ถายรูปเพื่อทําแมพมิ พออฟเซตดวยกลองถายภาพทางการพิมพ
คํานวณมาตราสวนยอขยายในการถายทําแมพิมพออฟเซต วางรูปแบบพิมพตางๆ ซึ่งตองใชความรู
ประสบการณ และความละเอียดรอบคอบ และควบคุมการปฏิบัติงานทําแมพิมพ พิมพแบบพิมพตางๆ
ทั้งระบบออฟเซต และระบบเลตเตอรเพรสพิมพสอดสี เพื่อใชในกิจกรรมตางๆ ไดอยางมีประสิทธิภาพ
(๒) คํานวณรายการและประมาณราคาในการดําเนินการเกีย่ วกับงานพิมพ เพื่อความ
เหมาะสม และประหยัด คุมคา ควบคุมและตรวจสอบการใช การเก็บรักษาเครื่องมือและวัสดุอปุ กรณที่
เกี่ยวของกับการพิมพที่อยูในความรับผิดชอบ เพื่อใหพรอมใชงานอยูเสมอ
(๓) ศึกษาคนควาหาวิธีการตางๆ เพื่อการกําหนดมาตรฐานในการปฏิบัติงาน แกไขปญหา
โดยการใชเทคโนโลยีใหเหมาะสมกับสถานการณ หรือปรับปรุงงานในหนาที่ใหมีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น
จัดทําคูมือเพื่อเปนแนวทางในการปฏิบัติงาน
(๔) ชวยสอนและฝกงานภาคปฏิบัติใหแกนกั ศึกษา เพื่อถายทอดความรูความเขาใจ
ในงานชางพิมพ

๒
๒. ดานการกํากับดูแล
(๑) สงเสริม กํากับ ดูแล ควบคุม และตรวจสอบการปฏิบตั ิงานของเจาหนาที่ระดับรองลงมา
เพื่อใหการดําเนินงานของหนวยงานที่รับผิดชอบเปนไปตามเปาหมายที่กําหนด
(๒) วางแผน ประเมินผล ใหคําแนะนําและแกไขปญหาขอขัดของในการปฏิบัตงิ านชางพิมพ
ในหนวยงาน เพื่อใหการปฏิบัติงานเปนไปอยางตอเนื่อง มีประสิทธิภาพและประสิทธิผล
๓. ดานการบริการ
(๑) ใหคําแนะนํา ตอบปญหา และฝกอบรมเกี่ยวกับงานชางพิมพในความรับผิดชอบให
แกผูรับบริการ หนวยงาน เพือ่ ถายทอดความรูความชํานาญดานงานชางพิมพ
(๒) ประสานงานกับหนวยงาน หรือผูรับบริการ เพื่ออํานวยความสะดวกและปฏิบตั ิงาน
ไดตรงตามเปาหมายของหนวยงาน
คุณสมบัติเฉพาะสําหรับตําแหนง
๑. มีคุณสมบัติเฉพาะสําหรับตําแหนงชางพิมพ ระดับปฏิบัติงาน และ
๒. เคยดํารงตําแหนงประเภททั่วไป ระดับปฏิบัติงาน มาแลวไมนอยกวา ๖ ป
กําหนดเวลา ๖ ป ใหลดเปน ๕ ป สําหรับผูมีคุณสมบัติเฉพาะสําหรับตําแหนงชางพิมพ
ระดับปฏิบัติงาน ขอ ๒
กําหนดเวลา ๖ ป ใหลดเปน ๔ ป สําหรับผูมีคุณสมบัติเฉพาะสําหรับตําแหนงชางพิมพ
ระดับปฏิบัติงาน ขอ ๓
และ
๓. ปฏิบัติงานชางพิมพ หรืองานอื่นที่เกีย่ วของซึ่งเหมาะสมกับหนาทีค่ วามรับผิดชอบและ
ลักษณะงานทีป่ ฏิบัติมาแลวไมนอยกวา ๑ ป
ความรูความสามารถ ทักษะ และสมรรถนะที่จําเปนสําหรับตําแหนง
ความรูความสามารถ ทักษะ และสมรรถนะที่จําเปนสําหรับตําแหนงใหเปนไปตามที่
สภาสถาบันอุดมศึกษากําหนด

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

๔-๗-๐๓-๓
ตําแหนงประเภท

ทั่วไป

ชื่อสายงาน

ชางพิมพ

ชื่อตําแหนงในสายงาน

ชางพิมพ

ระดับตําแหนง

ปฏิบัติงาน

หนาที่ความรับผิดชอบหลัก
ปฏิบัติงานในฐานะผูปฏิบัตงิ านซึ่งไมจําเปนตองใชผูสําเร็จการศึกษาระดับปริญญา
โดยใชความรูความสามารถปฏิบัติงานดานชางพิมพ ตามคําสั่ง หรือแบบ หรือแนวทางปฏิบัติ หรือคูมือ
ที่มีอยูอยางกวางๆ ภายใตการกํากับ ตรวจสอบ ตลอดจนใหคําปรึกษา แนะนํา และเสนอแนะวิธีการ
แกไขปรับปรุงการปฏิบัติงาน และปฏิบัติงานอื่นตามที่ไดรับมอบหมาย
โดยมีลักษณะงานที่ปฏิบัติในดานตาง ๆ ดังนี้
๑. ดานการปฏิบตั ิการ
(๑) นําแมพิมพมาประกอบแทนพิมพ ปรับตําแหนงแมพิมพใหถูกตอง พิมพแผนที่
แบบฟอรมและเอกสารตางๆ ถายรูปทางการพิมพ ลางฟลม แตงและประกอบเนกาตีฟ ผสมหมึกพิมพ
พิมพภาพเสนหรือภาพสกรีน พิมพภาพสีเดียวหรือภาพสอดสี เย็บเลมทําปก กําหนดขนาด จัดวางรูป
ตัวหนังสือและตัวอักษรของแมพิมพ รางแบบ ออกแบบแมพิมพ จําลองแผนที่ กําหนดขนาด จัดวาง
รูปเลมและหนากระดาษ ทําแมพิมพชนิดขาวดํา หรือชนิดสอดสี ใชแทนพิมพ เพื่อสนับสนุนการ
ปฏิบัติงานและการดําเนินการกิจกรรมตางๆ ไดอยางมีประสิทธิภาพ
(๒) คํานวณรายการและประมาณราคาในการดําเนินการเกีย่ วกับงานพิมพ และคัดเลือก
กระดาษที่ใชในการดําเนินงาน เพื่อความเหมาะสม ประหยัด คุมคา
(๓) บํารุงรักษาแมพิมพ เครื่องมือ เครื่องใชและวัสดุอุปกรณเกี่ยวกับการพิมพ ตรวจรับ
และควบคุมการใช การเก็บรักษาเครื่องมือและวัสดุอุปกรณ รวมทั้งแกไขขอขัดของตางๆ ในระหวาง
การพิมพ เพื่อใหพรอมใชงานอยูเสมอ

๒
๒. ดานการบริการ
(๑) ใหคําแนะนํา ตอบปญหา แกไขปญหาในการปฏิบัติงานใหแกผูรับบริการ ทั้งภายใน
และภายนอกหนวยงาน เพือ่ อํานวยความสะดวก และเสริมสรางความรูความเขาใจในงานชางพิมพ
(๒) ประสาน แลกเปลี่ยนความรูและขอมูลตางๆ เกี่ยวกับงานในหนาที่ ทั้งภายในและ
ภายนอกหนวยงาน เพื่อใหการปฏิบัติงานเปนไปดวยความสะดวก รวดเร็ว และมีประสิทธิภาพ
คุณสมบัติเฉพาะสําหรับตําแหนง
มีคุณวุฒิอยางใดอยางหนึ่งดังตอไปนี้
๑. ไดรับประกาศนียบัตรวิชาชีพ หรือคุณวุฒอิ ยางอื่นที่เทียบไดไมต่ํากวานี้
๒. ไดรับประกาศนียบัตรวิชาชีพเทคนิค หรือคุณวุฒิอยางอืน่ ที่เทียบไดไมต่ํากวานี้
๓. ไดรับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง หรือคุณวุฒิอยางอืน่ ที่เทียบไดไมต่ํากวานี้
ความรูความสามารถ ทักษะ และสมรรถนะที่จําเปนสําหรับตําแหนง
ความรูความสามารถ ทักษะ และสมรรถนะที่จําเปนสําหรับตําแหนงใหเปนไปตามที่
สภาสถาบันอุดมศึกษากําหนด

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

