๔-๗-๐๘
มาตรฐานกําหนดตําแหนง
ตําแหนงประเภท

ทั่วไป

สายงาน

ชางอิเล็กทรอนิกส

ลักษณะงานทัว่ ไป
สายงานนี้คลุมถึงตําแหนงตางๆ ที่ปฏิบัติงานทางอิเล็กทรอนิกส ซึ่งมีลักษณะงานที่ปฏิบัติ
เกี่ยวกับการตรวจแก การทดสอบ ซอม บํารุงรักษา ติดตัง้ ปรับแตง ดัดแปลง แกไขอุปกรณอิเล็กทรอนิกส
อุปกรณนวิ เคลียรอิเล็กทรอนิกส ใหคําแนะนําเกี่ยวกับการใชและการปรับแตงอุปกรณดังกลาว ซอมบํารุง
เครื่องปฏิกรณปรมาณู และอุปกรณประกอบ จัดทําสถิติและบันทึกประวัติการซอมบํารุง คํานวณรายการ
และประมาณราคาในการดําเนินดังกลาว ควบคุม ตรวจสอบความเรียบรอยในงานอิเล็กทรอนิกส
ตลอดจนแกไขขอขัดของที่เกิดขึ้น เขียนแบบวิศวกรรมอิเล็กทรอนิกสและแบบอืน่ ๆ ที่เกี่ยวของ ซึ่งไดแก
งานเขียนแบบเกี่ยวกับวงจรอิเล็กทรอนิกส ของเครื่องมือ เครื่องใชทางวิทยาศาสตร ควบคุมดูแลคลังวัสดุ
อุปกรณอิเล็กทรอนิกส และปฏิบัติหนาที่อนื่ ที่เกีย่ วของ
ชื่อตําแหนงในสายงานและระดับตําแหนง
ตําแหนงในสายงานนี้มีชื่อและระดับของตําแหนงดังนี้
ชางอิเล็กทรอนิกส
ระดับชํานาญงานพิเศษ
ชางอิเล็กทรอนิกส
ระดับชํานาญงาน
ชางอิเล็กทรอนิกส
ระดับปฏิบัติงาน

ก.พ.อ. กําหนดใหมีตําแหนงชางอิเล็กทรอนิกส
ระดับปฏิบัติงานถึงระดับชํานาญงานพิเศษ เมื่อวันที่ ๒๑ กันยายน ๒๕๕๓

๔-๗-๐๘-๑
ตําแหนงประเภท

ทั่วไป

ชื่อสายงาน

ชางอิเล็กทรอนิกส

ชื่อตําแหนงในสายงาน

ชางอิเล็กทรอนิกส

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. ดานการปฏิบัติการ
(๑) ศึกษา คนควา ทดลอง เพื่อพัฒนาและสรางแนวทางวิธีการใหมในงานชางอิเล็กทรอนิกส
ซึ่งตองใชเทคนิคและความชํานาญสูง
(๒) ศึกษา คนควาหาวิธีการตางๆ เพื่อปรับปรุงงานในหนาทีใ่ หมีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น
รวมทั้งศึกษา วิเคราะห เพื่อปรับปรุงมาตรฐานในการปฏิบัติงาน แกไขปญหาในงานโดยการใช
เทคโนโลยีใหเหมาะสมกับสถานการณ
(๓) ใหคําแนะนําในการปรับปรุงคูมือเพื่อเปนแนวทางในการปฏิบัติงาน
(๔) ชวยสอนและฝกงานภาคปฏิบัติใหแกนกั ศึกษา เพื่อถายทอดความรูความเขาใจในงาน
ชางอิเล็กทรอนิกส

๒
๒. ดานการกํากับดูแล
(๑) สงเสริม กํากับ ดูแล ควบคุม และตรวจสอบการปฏิบัติงานของเจาหนาที่ระดับรองลงมา
เพื่อใหการดําเนินงานของหนวยงานที่รับผิดชอบเปนไปตามเปาหมายที่กําหนด
(๒) กําหนดแนวทางและแกไขปญหาขอขัดของในการปฏิบัตงิ านชางอิเล็กทรอนิกส
ในหนวยงานที่รับผิดชอบ เพื่อใหการปฏิบัติงานเปนไปอยางตอเนื่อง มีประสิทธิภาพและประสิทธิผล
๓. ดานการบริการ
(๑) ใหคําแนะนํา สนับสนุน และถายทอดเทคโนโลยีดานชางอิเล็กทรอนิกส ตอบปญหา
และฝกอบรมเกี่ยวกับงานชางอิเล็กทรอนิกสที่มีความยากมากเปนพิเศษ ใหแกหนวยงาน หรือผูรับบริการ
เพื่อถายทอดความรูความเขาใจและความชํานาญงานดานชางอิเล็กทรอนิกส
(๒) ประสานงานกับหนวยงาน หรือผูรับบริการ โดยใหบริการงานที่อยูในความรับผิดชอบ
เพื่อความรวมมือและแลกเปลี่ยนความรูที่เปนประโยชนตอการทํางานของหนวยงาน
คุณสมบัติเฉพาะสําหรับตําแหนง
๑. มีคุณสมบัติเฉพาะสําหรับตําแหนงชางอิเล็กทรอนิกส ระดับปฏิบัติงาน และ
๒. เคยดํารงตําแหนงประเภททั่วไป ระดับชํานาญงาน มาแลวไมนอยกวา ๖ ป และ
๓. ปฏิบัติงานชางอิเล็กทรอนิกส หรืองานอื่นทีเ่ กี่ยวของซึ่งเหมาะสมกับหนาที่ความรับผิดชอบ
และลักษณะงานที่ปฏิบัติมาแลวไมนอยกวา ๑ ป
ความรูความสามารถ ทักษะ และสมรรถนะที่จําเปนสําหรับตําแหนง
ความรูความสามารถ ทักษะ และสมรรถนะที่จําเปนสําหรับตําแหนงใหเปนไปตามที่
สภาสถาบันอุดมศึกษากําหนด

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

๔-๗-๐๘-๒
ตําแหนงประเภท

ทั่วไป

ชื่อสายงาน

ชางอิเล็กทรอนิกส

ชื่อตําแหนงในสายงาน

ชางอิเล็กทรอนิกส

ระดับตําแหนง

ชํานาญงาน

หนาที่ความรับผิดชอบหลัก
ปฏิบัติงานในฐานะผูปฏิบัตงิ านที่ตองใชความรู ความสามารถ ความชํานาญงาน ทักษะ หรือ
ประสบการณสูงในการปฏิบัติงานเฉพาะดานหรือเฉพาะทาง และตองทําการศึกษา คนควา ทดลอง
วิเคราะห สังเคราะห หรือชวยวิจยั โดยใชหรือประยุกตหลักการ เหตุผล แนวความคิด วิธีการ
เพื่อการปฏิบัติงานตามมาตรฐานที่กําหนดไว หรือพัฒนางานในหนาทีแ่ ละงานเฉพาะดานหรือเฉพาะทาง
หรือแกไขปญหาในงานหลักที่ปฏิบัติซึ่งมีความยุงยากและมีขอบเขตกวางขวาง ตลอดจนใหคําปรึกษา
แนะนํา และเสนอแนะวิธีการแกไขปรับปรุงการปฏิบัติงาน และปฏิบัตงิ านอื่นตามที่ไดรับมอบหมาย
โดยมีลักษณะงานที่ปฏิบัติในดานตาง ๆ ดังนี้
๑. ดานการปฏิบัติการ
(๑) เขียนแบบวงจรไฟฟา แบบชิน้ สวนเครื่องปฏิกรณปรมาณู แบบชิ้นสวนอุปกรณ
อิเล็กทรอนิกส แบบอุปกรณการวิจยั ทางวิทยาศาสตร เพือ่ ใหเปนไปตามหลักวิชาและมาตรฐานงานชาง
อิเล็กทรอนิกส
(๒) ตรวจ แก ซอม บํารุงรักษา ควบคุม ทดสอบ ติดตั้ง ปรับแตงอุปกรณอเิ ล็กทรอนิกส
และอุปกรณนวิ เคลียรอิเล็กทรอนิกส ซึ่งมีระบบการทํางานที่ยุงยากซับซอนมาก เพื่อใหเกิดความพรอม
และตอบสนองความตองการในการปฏิบัติงานไดอยางมีประสิทธิภาพ
(๓) ตรวจ ทดสอบ ศึกษารายละเอียดเกีย่ วกับอุปกรณใหมๆ พัฒนาอุปกรณอิเล็กทรอนิกส
และนิวเคลียรอิเล็กทรอนิกสเพื่อใหการปฏิบัติงานเปนไปอยางมีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น
(๔) ชวยสอนและฝกงานภาคปฏิบตั ิใหแกนกั ศึกษา เพื่อถายทอดความรูความเขาใจใน
งานชางอิเล็กทรอนิกส

๒
๒. ดานการกํากับดูแล
(๑) สงเสริม กํากับ ดูแล ควบคุม และตรวจสอบการปฏิบัติงานของเจาหนาที่ระดับรองลงมา
เพื่อใหการดําเนินงานของหนวยงานที่รับผิดชอบเปนไปตามเปาหมายที่กําหนด
(๒) วางแผน ประเมินผล ใหคําแนะนําและแกไขปญหาขอขัดของในการปฏิบตั ิงาน
ชางอิเล็กทรอนิกสในหนวยงาน เพื่อใหการปฏิบัติงานเปนไปอยางตอเนื่อง มีประสิทธิภาพและ
ประสิทธิผล
๓. ดานการบริการ
(๑) ใหคําแนะนํา ตอบปญหา และฝกอบรมเกีย่ วกับงานชางอิเล็กทรอนิกส
ในความรับผิดชอบใหแกผูรับบริการ หนวยงาน เพื่อถายทอดความรูความชํานาญดานงานชางอิเล็กทรอนิกส
(๒) ประสานงานกับหนวยงาน หรือผูรับบริการ เพื่ออํานวยความสะดวกและปฏิบัติงาน
ไดตรงตามเปาหมายของหนวยงาน
คุณสมบัติเฉพาะสําหรับตําแหนง
๑. มีคุณสมบัติเฉพาะสําหรับตําแหนงชางอิเล็กทรอนิกส ระดับปฏิบัตงิ าน และ
๒. เคยดํารงตําแหนงประเภททั่วไป ระดับปฏิบัติงาน มาแลวไมนอยกวา ๖ ป
กําหนดเวลา ๖ ป ใหลดเปน ๕ ป สําหรับผูมีคุณสมบัติเฉพาะสําหรับตําแหนง
ชางอิเล็กทรอนิกส ระดับปฏิบัติงาน ขอ ๒
กําหนดเวลา ๖ ป ใหลดเปน ๔ ป สําหรับผูมีคุณสมบัติเฉพาะสําหรับตําแหนง
ชางอิเล็กทรอนิกส ระดับปฏิบัติงาน ขอ ๓
และ
๓. ปฏิบัติงานชางอิเล็กทรอนิกส หรืองานอื่นที่เกีย่ วของซึ่งเหมาะสมกับหนาที่ความรับผิดชอบ
และลักษณะงานที่ปฏิบัติมาแลวไมนอยกวา ๑ ป
ความรูความสามารถ ทักษะ และสมรรถนะที่จําเปนสําหรับตําแหนง
ความรูความสามารถ ทักษะ และสมรรถนะที่จําเปนสําหรับตําแหนงใหเปนไปตามที่
สภาสถาบันอุดมศึกษากําหนด
ก.พ.อ. กําหนดใหมีตําแหนงชางอิเล็กทรอนิกส
ระดับชํานาญงาน เมื่อวันที่ ๒๑ กันยายน ๒๕๕๓

๔-๗-๐๘-๓

ตําแหนงประเภท

ทั่วไป

ชื่อสายงาน

ชางอิเล็กทรอนิกส

ชื่อตําแหนงในสายงาน

ชางอิเล็กทรอนิกส

ระดับตําแหนง

ปฏิบัติงาน

หนาที่ความรับผิดชอบหลัก
ปฏิบัติงานในฐานะผูปฏิบัตงิ านซึ่งไมจําเปนตองใชผูสําเร็จการศึกษาระดับปริญญา
โดยใชความรูความสามารถปฏิบัติงานดานชางอิเล็กทรอนิกส ตามคําสั่ง หรือแบบ หรือแนวทางปฏิบัติ
หรือคูมือที่มีอยูอยางกวางๆ ภายใตการกํากับ ตรวจสอบ ตลอดจนใหคาํ ปรึกษา แนะนํา และเสนอแนะ
วิธีการแกไขปรับปรุงการปฏิบัติงาน และปฏิบัติงานอื่นตามที่ไดรับมอบหมาย
โดยมีลักษณะงานที่ปฏิบัติในดานตาง ๆ ดังนี้
๑. ดานการปฏิบัติการ
(๑) เขียนแบบวงจรไฟฟา แบบชิน้ สวนเครื่องปฏิกรณปรมาณู แบบชิ้นสวนอุปกรณ
อิเล็กทรอนิกส แบบอุปกรณการวิจยั ทางวิทยาศาสตร เพือ่ ใหเปนไปตามหลักวิชาและมาตรฐานงาน
ชางอิเล็กทรอนิกส
(๒) ทดสอบ ซอม บํารุง รักษา ติดตั้ง ปรับแตงอุปกรณอิเล็กทรอนิกสและอุปกรณ
นิวเคลียรอิเล็กทรอนิกสซึ่งมีระบบการทํางานที่ยุงยากซับซอนดวยตนเอง เพื่อใหเกิดความปลอดภัย
และมีความพรอมในการใชงาน
(๓) ตรวจ ทดสอบ ศึกษารายละเอียดเกีย่ วกับอุปกรณที่ไดรับมาใหม ดัดแปลง แกไข
อุปกรณทุกชนิดในความรับผิดชอบ เพื่อใหการปฏิบัติงานมีประสิทธิภาพ
(๔) จัดทําสถิติและบันทึกประวัติการซอมบํารุงอุปกรณดังกลาว พิจารณาจัดซื้อ จัดหา
และควบคุมดูแลการรับจายและทําบัญชีวสั ดุอุปกรณทางอิเล็กทรอนิกส จัดจําแนกประเภทและกําหนด
คุณสมบัติของวัสดุอิเล็กทรอนิกส เพื่อประกอบการวางแผน การพัฒนางาน และเพื่อใหการปฏิบัติงาน
มีประสิทธิภาพ

๒
(๕) ควบคุมการเดินเครื่องปฏิกรณปรมาณู แกปญหาขอขัดของที่เกิดขึ้นในระหวางการ
เดินเครื่องปฏิกรณปรมาณู ซอมบํารุงเครื่องปฏิกรณปรมาณูและอุปกรณประกอบ เพื่อใหเกิดความ
ปลอดภัยในการใชงาน
๒. ดานการบริการ
(๑) ใหคําแนะนํา ตอบปญหา แกไขปญหาในการปฏิบัติงานใหแกผูรับบริการ ทั้งภายใน
และภายนอกหนวยงาน เพื่ออํานวยความสะดวก และเสริมสรางความรูความเขาใจในงานชางอิเล็กทรอนิกส
(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. กําหนดใหมีตําแหนงชางอิเล็กทรอนิกส
ระดับปฏิบัติงาน เมื่อวันที่ ๒๑ กันยายน ๒๕๕๓

