๔-๗-๐๙

มาตรฐานกําหนดตําแหนง
ตําแหนงประเภท

ทั่วไป

สายงาน

ชางเทคนิค

ลักษณะงานทัว่ ไป
สายงานนี้คลุมถึงตําแหนงตางๆ ที่ปฏิบัติงานทางเทคนิค ซึ่งมีลักษณะงานที่ปฏิบัติเกี่ยวกับ
การซอม สราง ประกอบ ดัดแปลง ออกแบบ ติดตั้ง เครื่องจักร เครื่องยนต เครื่องมือ และอุปกรณตา งๆ
ใหเปนไปตามแบบแปลน และรายละเอียดที่กําหนด ควบคุมระบบงานที่ใช เครื่องจักร เครื่องมือ
และอุปกรณตา งๆ หลายชนิดรวมกัน คํานวณรายการและประมาณราคาเกี่ยวกับงานดังกลาว ชวยงาน
ตรวจสอบ การประกอบวิชาชีพวิศวกรรม ควบคุม ตามกฎหมายวาดวยวิชาชีพวิศวกรรมตามที่ไดรับ
มอบหมาย สํารวจทองที่เพื่อกําหนดเขตและสถานที่เกี่ยวกับการประกันภัย และปฏิบัติหนาที่อื่น
ที่เกี่ยวของ
ชื่อตําแหนงในสายงานและระดับตําแหนง
ตําแหนงในสายงานนี้มีชื่อและระดับของตําแหนงดังนี้
ชางเทคนิค
ระดับชํานาญงานพิเศษ
ชางเทคนิค
ระดับชํานาญงาน
ชางเทคนิค
ระดับปฏิบัติงาน

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

๔-๗-๐๙-๑
ตําแหนงประเภท

ทั่วไป

ชื่อสายงาน

ชางเทคนิค

ชื่อตําแหนงในสายงาน

ชางเทคนิค

ระดับตําแหนง

ชํานาญงานพิเศษ

หนาที่ความรับผิดชอบหลัก
ปฏิบัติงานในฐานะผูปฏิบัตงิ านที่ตองใชความรู ความสามารถ ความชํานาญงาน ทักษะ
หรือประสบการณสูงมากในการปฏิบัติงานเฉพาะดานหรือเฉพาะทาง และตองทําการศึกษา คนควา
ทดลอง วิเคราะห สังเคราะห หรือวิจยั โดยใชหรือประยุกตหลักการ เหตุผล แนวความคิด วิธีการ เพื่อการ
ปฏิบัติงานตามมาตรฐานที่กาํ หนดไวหรือพัฒนางานในหนาที่และงานเฉพาะดานหรือเฉพาะทาง หรือ
แกไขปญหาในงานหลักที่ปฏิบัติซึ่งมีความยุงยากและมีขอบเขตกวางขวาง ตลอดจนใหคําปรึกษา แนะนํา
และเสนอแนะวิธีการแกไขปรับปรุงการปฏิบัติงาน และปฏิบัติงานอื่นตามที่ไดรับมอบหมาย
โดยมีลักษณะงานที่ปฏิบัติในดานตาง ๆ ดังนี้
๑. ดานการปฏิบัติการ
(๑) ศึกษา คนควา ควบคุม ตรวจสอบ ออกแบบหรือปรับปรุง สราง ผลิต ประกอบ
ดัดแปลง ซอมบํารุง กําหนดรายละเอียดการจัดซื้อจัดจาง เครื่องมือ วัสดุ ครุภัณฑ เพื่อใหเกิดความพรอม
และตอบสนองความตองการในการปฏิบัติงานไดอยางมีประสิทธิภาพ
(๒) กําหนดนโยบาย แผนงานและแนวทางการดําเนินการภายในหนวยงาน เพื่อใหการ
ดําเนินงานสอดคลองกับเปาหมายที่กําหนดไวอยางมีประสิทธิภาพ
(๓) ติดตามประเมินผลการปฏิบัติงานที่อยูในความรับผิดชอบ เพื่อประกอบการพิจารณา
แกไขปรับปรุงการดําเนินงานตอไป
(๔) ชวยสอนและฝกงานภาคปฏิบัติใหแกนักศึกษา เพื่อถายทอดความรูความเขาใจใน
งานชางเทคนิค

๒
๒. ดานการกํากับดูแล
(๑) สงเสริม กํากับ ดูแล ควบคุม และตรวจสอบการปฏิบัติงานของเจาหนาที่ระดับรองลงมา
เพื่อใหการดําเนินงานของหนวยงานที่รับผิดชอบเปนไปตามเปาหมายที่กําหนด
(๒) กําหนดแนวทางและแกไขปญหาขอขัดของในการปฏิบัตงิ านชางเทคนิค
ในหนวยงานที่รับผิดชอบ เพื่อใหการปฏิบัติงานเปนไปอยางตอเนื่อง มีประสิทธิภาพและประสิทธิผล
๓. ดานการบริการ
(๑) ใหคําแนะนํา สนับสนุน และถายทอดเทคโนโลยีดานชางเทคนิค ตอบปญหา
และฝกอบรม เกี่ยวกับงานชางเทคนิคที่มีความยากมากเปนพิเศษ ใหแกหนวยงาน หรือผูรับบริการ
เพื่อถายทอดความรูความเขาใจและความชํานาญงานดานชางเทคนิค
(๒) ประสานงานกับหนวยงาน หรือผูรับบริการ โดยใหบริการงานที่อยูในความรับผิดชอบ
เพื่อความรวมมือและแลกเปลี่ยนความรูที่เปนประโยชนตอการทํางานของหนวยงาน
คุณสมบัติเฉพาะสําหรับตําแหนง
๑. มีคุณสมบัติเฉพาะสําหรับตําแหนงชางเทคนิค ระดับปฏิบัติงาน และ
๒. เคยดํารงตําแหนงประเภททั่วไป ระดับชํานาญงาน มาแลวไมนอยกวา ๖ ป และ
๓. ปฏิบัติงานชางเทคนิค หรืองานอื่นที่เกี่ยวของซึ่งเหมาะสมกับหนาที่ความรับผิดชอบและ
ลักษณะงานทีป่ ฏิบัติมาแลวไมนอยกวา ๑ ป
ความรูความสามารถ ทักษะ และสมรรถนะที่จําเปนสําหรับตําแหนง
ความรูความสามารถ ทักษะ และสมรรถนะที่จําเปนสําหรับตําแหนงใหเปนไปตามที่
สภาสถาบันอุดมศึกษากําหนด

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

๔-๗-๐๙-๒
ตําแหนงประเภท

ทั่วไป

ชื่อสายงาน

ชางเทคนิค

ชื่อตําแหนงในสายงาน

ชางเทคนิค

ระดับตําแหนง

ชํานาญงาน

หนาที่ความรับผิดชอบหลัก
ปฏิบัติงานในฐานะผูปฏิบัตงิ านที่ตองใชความรู ความสามารถ ความชํานาญงาน ทักษะ หรือ
ประสบการณสูงในการปฏิบัติงานเฉพาะดานหรือเฉพาะทาง และตองทําการศึกษา คนควา ทดลอง
วิเคราะห สังเคราะห หรือชวยวิจยั โดยใชหรือประยุกตหลักการ เหตุผล แนวความคิด วิธีการ
เพื่อการปฏิบัติงานตามมาตรฐานที่กําหนดไวหรือพัฒนางานในหนาทีแ่ ละงานเฉพาะดานหรือเฉพาะทาง
หรือแกไขปญหาในงานหลักที่ปฏิบัติซึ่งมีความยุงยากและมีขอบเขตกวางขวาง ตลอดจนใหคําปรึกษา
แนะนํา และเสนอแนะวิธีการแกไขปรับปรุงการปฏิบัติงาน และปฏิบัตงิ านอื่นตามที่ไดรับมอบหมาย
โดยมีลักษณะงานที่ปฏิบัติในดานตาง ๆ ดังนี้
๑. ดานการปฏิบัติการ
(๑) ศึกษา คนควา ควบคุม ตรวจสอบ ออกแบบหรือปรับปรุง สราง ผลิต ประกอบ ดัดแปลง
ซอมบํารุง กําหนดรายละเอียดการจัดซื้อจัดจาง เครื่องมือ วัสดุ ครุภัณฑ เพื่อใหเกิดความพรอมและ
ตอบสนองความตองการในการปฏิบัติงานไดอยางมีประสิทธิภาพ
(๒) คนควา ทดลอง การใชเครื่องจักร เครื่องกล เครื่องมือ เทคโนโลยีตางๆ เพื่อใหเกิด
การพัฒนาอยางมีประสิทธิภาพ
(๓) จัดทํารายงานเปรียบเทียบขอดีขอเสียของเครื่องจักร เครื่องยนต เครื่องมือ
อุปกรณตางๆ วัสดุและครุภณ
ั ฑอื่นๆ เพื่อใหการปฏิบัติงานเปนไปอยางมีประสิทธิภาพ
(๔) ชวยสอนและฝกงานภาคปฏิบัติใหแกนักศึกษา เพื่อถายทอดความรูความเขาใจใน
งานชางเทคนิค

๒
๒. ดานการกํากับดูแล
(๑) สงเสริม กํากับ ดูแล ควบคุม และตรวจสอบการปฏิบัติงานของเจาหนาที่ระดับรองลงมา
เพื่อใหการดําเนินงานของหนวยงานที่รับผิดชอบเปนไปตามเปาหมายที่กําหนด
(๒) วางแผน ประเมินผล ใหคําแนะนําและแกไขปญหาขอขัดของในการปฏิบตั ิงาน
ชางเทคนิคในหนวยงาน เพือ่ ใหการปฏิบตั ิงานเปนไปอยางตอเนื่อง มีประสิทธิภาพและประสิทธิผล
๓. ดานการบริการ
(๑) ใหคําแนะนํา ตอบปญหา และฝกอบรมเกี่ยวกับงานชางเทคนิคในความรับผิดชอบ
ใหแกผูรับบริการ หนวยงาน เพื่อถายทอดความรูความชํานาญดานงานชางเทคนิค
(๒) ประสานงานกับหนวยงาน หรือผูรับบริการ เพื่ออํานวยความสะดวกและปฏิบัติงาน
ไดตรงตามเปาหมายของหนวยงาน
คุณสมบัติเฉพาะสําหรับตําแหนง
๑. มีคุณสมบัติเฉพาะสําหรับตําแหนงชางเทคนิค ระดับปฏิบัติงาน และ
๒. เคยดํารงตําแหนงประเภททั่วไป ระดับปฏิบตั ิงาน มาแลวไมนอยกวา ๖ ป
กําหนดเวลา ๖ ป ใหลดเปน ๕ ป สําหรับผูมีคุณสมบัติเฉพาะสําหรับตําแหนงชางเทคนิค
ระดับปฏิบัติงาน ขอ ๒
กําหนดเวลา ๖ ป ใหลดเปน ๔ ป สําหรับผูมีคุณสมบัติเฉพาะสําหรับตําแหนงชางเทคนิค
ระดับปฏิบัติงาน ขอ ๓ และ
๓. ปฏิบัติงานชางเทคนิค หรืองานอื่นที่เกีย่ วของซึ่งเหมาะสมกับหนาที่ความรับผิดชอบ
และลักษณะงานที่ปฏิบัติมาแลวไมนอยกวา ๑ ป
ความรูความสามารถ ทักษะ และสมรรถนะที่จําเปนสําหรับตําแหนง
ความรูความสามารถ ทักษะ และสมรรถนะที่จําเปนสําหรับตําแหนงใหเปนไปตามที่
สภาสถาบันอุดมศึกษากําหนด

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

๔-๗-๐๙-๓
ตําแหนงประเภท

ทั่วไป

ชื่อสายงาน

ชางเทคนิค

ชื่อตําแหนงในสายงาน

ชางเทคนิค

ระดับตําแหนง

ปฏิบัติงาน

หนาที่ความรับผิดชอบหลัก
ปฏิบัติงานในฐานะผูปฏิบัตงิ านซึ่งไมจําเปนตองใชผูสําเร็จการศึกษาระดับปริญญา
โดยใชความรูความสามารถปฏิบัติงานดานชางเทคนิค ตามคําสั่ง หรือแบบ หรือแนวทางปฏิบัติ หรือคูมือ
ที่มีอยูอยางกวางๆ ภายใตการกํากับ ตรวจสอบ ตลอดจนใหคําปรึกษา แนะนํา และเสนอแนะวิธีการ
แกไขปรับปรุงการปฏิบัติงาน และปฏิบัติงานอื่นตามที่ไดรับมอบหมาย
โดยมีลักษณะงานที่ปฏิบัติในดานตาง ๆ ดังนี้
๑. ดานการปฏิบัติการ
(๑) ดูแล ควบคุม ตรวจซอมและบํารุงรักษา ระบบสาธารณูปโภค เครื่องจักร เครื่องยนต
เครื่องมือ อุปกรณตางๆ วัสดุและครุภณ
ั ฑอนื่ ๆ ในความรับผิดชอบ เพื่อใหเกิดความปลอดภัยและพรอม
ในการใชงาน
(๒) ซอม สราง ผลิต ประกอบ ดัดแปลง เขียนหรือออกแบบ ติดตั้ง เครื่องจักร เครื่องยนต
เครื่องมือ อุปกรณตา งๆ รวมทั้งการทดลองใชเครื่องจักร เครื่องกล และสิ่งกอสราง เพื่อใหเปนไปตาม
หลักวิชาและมาตรฐานงานชาง และใหเกิดความปลอดภัย
๒. ดานการบริการ
(๑) ใหคําแนะนํา ตอบปญหา แกไขปญหาในการปฏิบัติงานใหแกผูรับบริการ ทั้งภายใน
และภายนอกหนวยงาน เพื่ออํานวยความสะดวก และเสริมสรางความรูความเขาใจในงานชางเทคนิค
(๒) ประสาน แลกเปลี่ยนความรูและขอมูลตางๆ เกี่ยวกับงานในหนาที่ ทั้งภายในและ
ภายนอกหนวยงาน เพื่อใหการปฏิบัติงานเปนไปดวยความสะดวก รวดเร็ว และมีประสิทธิภาพ

๒
คุณสมบัติเฉพาะสําหรับตําแหนง
มีคุณวุฒิอยางใดอยางหนึ่งดังตอไปนี้
๑. ไดรับประกาศนียบัตรวิชาชีพ หรือคุณวุฒอิ ยางอื่นที่เทียบไดไมต่ํากวานี้
๒. ไดรับประกาศนียบัตรวิชาชีพเทคนิค หรือคุณวุฒิอยางอืน่ ที่เทียบไดไมต่ํากวานี้
๓. ไดรับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง หรือคุณวุฒิอยางอืน่ ที่เทียบไดไมต่ํากวานี้
ความรูความสามารถ ทักษะ และสมรรถนะที่จําเปนสําหรับตําแหนง
ความรูความสามารถ ทักษะ และสมรรถนะที่จําเปนสําหรับตําแหนงใหเปนไปตามที่
สภาสถาบันอุดมศึกษากําหนด

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

