
๔-๗-๐๙ 

 
มาตรฐานกําหนดตําแหนง 

 

ตําแหนงประเภท ท่ัวไป 
 
สายงาน                ชางเทคนิค 
 
ลักษณะงานท่ัวไป 

สายงานนี้คลุมถึงตําแหนงตางๆ ท่ีปฏิบัติงานทางเทคนิค ซ่ึงมีลักษณะงานท่ีปฏิบัติเกี่ยวกับ             
การซอม สราง ประกอบ ดัดแปลง ออกแบบ ติดต้ัง เคร่ืองจักร เคร่ืองยนต เคร่ืองมือ และอุปกรณตางๆ   
ใหเปนไปตามแบบแปลน  และรายละเอียดท่ีกําหนด  ควบคุมระบบงานท่ีใช เคร่ืองจกัร  เคร่ืองมือ              
และอุปกรณตางๆ หลายชนดิรวมกนั คํานวณรายการและประมาณราคาเก่ียวกับงานดังกลาว ชวยงาน
ตรวจสอบ การประกอบวิชาชีพวิศวกรรม ควบคุม ตามกฎหมายวาดวยวิชาชีพวิศวกรรมตามท่ีไดรับ
มอบหมาย  สํารวจทองท่ีเพื่อกําหนดเขตและสถานท่ีเกี่ยวกับการประกันภัย  และปฏิบัติหนาท่ีอ่ืน                    
ท่ีเกี่ยวของ  
 
ชื่อตําแหนงในสายงานและระดับตําแหนง 

ตําแหนงในสายงานน้ีมีช่ือและระดับของตําแหนงดังนี ้
 ชางเทคนิค ระดับชํานาญงานพิเศษ 
 ชางเทคนิค ระดับชํานาญงาน 
 ชางเทคนิค ระดับปฏิบัติงาน 

 

 
 
                                                                              ก.พ.อ. กาํหนดใหมีตําแหนงชางเทคนิค 

ระดับปฏิบัติงานถึงระดับชํานาญงานพิเศษ เม่ือวันท่ี ๒๑ กันยายน ๒๕๕๓ 
 

 



๔-๗-๐๙-๓ 
 

ตําแหนงประเภท  ท่ัวไป 
 
ชื่อสายงาน   ชางเทคนิค  
 
ชื่อตําแหนงในสายงาน ชางเทคนิค  
 
ระดับตําแหนง  ปฏิบัติงาน  

 
หนาท่ีความรับผิดชอบหลัก 

 ปฏิบัติงานในฐานะผูปฏิบัตงิานซ่ึงไมจําเปนตองใชผูสําเร็จการศึกษาระดับปริญญา                  
โดยใชความรูความสามารถปฏิบัติงานดานชางเทคนิค ตามคําส่ัง หรือแบบ หรือแนวทางปฏิบัติ หรือคูมือ
ท่ีมีอยูอยางกวางๆ  ภายใตการกํากับ ตรวจสอบ ตลอดจนใหคําปรึกษา แนะนํา และเสนอแนะวิธีการ
แกไขปรับปรุงการปฏิบัติงาน และปฏิบัติงานอ่ืนตามท่ีไดรับมอบหมาย 

 โดยมีลักษณะงานท่ีปฏิบัติในดานตาง ๆ ดงันี้ 
  

 ๑. ดานการปฏิบัติการ 

    (๑)  ดูแล ควบคุม ตรวจซอมและบํารุงรักษา ระบบสาธารณูปโภค เคร่ืองจักร เคร่ืองยนต 
เคร่ืองมือ อุปกรณตางๆ วัสดแุละครุภณัฑอ่ืนๆ ในความรับผิดชอบ เพื่อใหเกิดความปลอดภัยและพรอม
ในการใชงาน  
   (๒)  ซอม สราง ผลิต ประกอบ ดัดแปลง เขียนหรือออกแบบ ติดต้ัง เคร่ืองจักร เคร่ืองยนต 
เคร่ืองมือ อุปกรณตางๆ รวมทั้งการทดลองใชเคร่ืองจักร เคร่ืองกล และส่ิงกอสราง เพื่อใหเปนไปตาม 
หลักวิชาและมาตรฐานงานชาง และใหเกดิความปลอดภัย      
 
 ๒. ดานการบริการ 

  (๑)  ใหคําแนะนํา ตอบปญหา แกไขปญหาในการปฏิบัติงานใหแกผูรับบริการ ท้ังภายใน
และภายนอกหนวยงาน  เพื่ออํานวยความสะดวก และเสริมสรางความรูความเขาใจในงานชางเทคนิค 
         (๒)  ประสาน แลกเปล่ียนความรูและขอมูลตางๆ เกี่ยวกับงานในหนาท่ี ท้ังภายในและ
ภายนอกหนวยงาน เพื่อใหการปฏิบัติงานเปนไปดวยความสะดวก รวดเร็ว และมีประสิทธิภาพ 
 
 
 



 ๒ 
 
 
คุณสมบัติเฉพาะสําหรับตําแหนง 

 มีคุณวุฒิอยางใดอยางหนึ่งดังตอไปนี้ 
 ๑. ไดรับประกาศนียบัตรวิชาชีพ หรือคุณวุฒอิยางอ่ืนท่ีเทียบไดไมต่ํากวานี้ 
 ๒. ไดรับประกาศนียบัตรวิชาชีพเทคนิค หรือคุณวุฒิอยางอ่ืนท่ีเทียบไดไมต่ํากวานี ้
 ๓. ไดรับประกาศนียบัตรวิชาชีพช้ันสูง  หรือคุณวุฒิอยางอ่ืนท่ีเทียบไดไมต่ํากวานี ้
 
ความรูความสามารถ ทักษะ และสมรรถนะท่ีจําเปนสําหรับตําแหนง 

 ความรูความสามารถ ทักษะ และสมรรถนะท่ีจําเปนสําหรับตําแหนงใหเปนไปตามท่ี                   
สภาสถาบันอุดมศึกษากําหนด 
 
 
 

                            ก.พ.อ. กําหนดใหมีตําแหนงชางเทคนคิ 
                                                              ระดบัปฏิบัติงาน เม่ือวันท่ี ๒๑ กนัยายน ๒๕๕๓ 



๔-๗-๐๙-๒ 
 
ตําแหนงประเภท  ท่ัวไป 
 
ชื่อสายงาน   ชางเทคนิค  
 
ชื่อตําแหนงในสายงาน ชางเทคนิค  
 
ระดับตําแหนง  ชํานาญงาน   
 
หนาท่ีความรับผิดชอบหลัก 

 ปฏิบัติงานในฐานะผูปฏิบัตงิานท่ีตองใชความรู ความสามารถ ความชํานาญงาน ทักษะ หรือ
ประสบการณสูงในการปฏิบัติงานเฉพาะดานหรือเฉพาะทาง  และตองทําการศึกษา คนควา ทดลอง 
วิเคราะห สังเคราะห หรือชวยวิจยั  โดยใชหรือประยุกตหลักการ เหตุผล แนวความคิด วิธีการ              
เพื่อการปฏิบัติงานตามมาตรฐานท่ีกําหนดไวหรือพัฒนางานในหนาท่ีและงานเฉพาะดานหรือเฉพาะทาง 
หรือแกไขปญหาในงานหลักท่ีปฏิบัติซ่ึงมีความยุงยากและมีขอบเขตกวางขวาง ตลอดจนใหคําปรึกษา 
แนะนํา และเสนอแนะวิธีการแกไขปรับปรุงการปฏิบัติงาน และปฏิบัตงิานอ่ืนตามท่ีไดรับมอบหมาย 
 

 โดยมีลักษณะงานท่ีปฏิบัติในดานตาง ๆ ดังนี้ 
 

๑.  ดานการปฏิบัติการ 

(๑)   ศึกษา คนควา ควบคุม ตรวจสอบ ออกแบบหรือปรับปรุง สราง ผลิต ประกอบ ดัดแปลง 
ซอมบํารุง กําหนดรายละเอยีดการจดัซ้ือจดัจาง เคร่ืองมือ วัสด ุครุภัณฑ เพื่อใหเกดิความพรอมและ
ตอบสนองความตองการในการปฏิบัติงานไดอยางมีประสิทธิภาพ  

(๒)  คนควา ทดลอง การใชเคร่ืองจักร เคร่ืองกล เคร่ืองมือ เทคโนโลยีตางๆ  เพื่อใหเกิด 
การพัฒนาอยางมีประสิทธิภาพ  

(๓)  จัดทํารายงานเปรียบเทียบขอดีขอเสียของเคร่ืองจักร เคร่ืองยนต เคร่ืองมือ             
อุปกรณตางๆ วัสดุและครุภณัฑอ่ืนๆ เพื่อใหการปฏิบัติงานเปนไปอยางมีประสิทธิภาพ 

(๔)  ชวยสอนและฝกงานภาคปฏิบัติใหแกนักศึกษา เพื่อถายทอดความรูความเขาใจใน 
งานชางเทคนคิ 
 

  
 
 



 ๒ 
 
 ๒. ดานการกํากับดูแล 

          (๑)  สงเสริม กํากับ ดูแล  ควบคุม และตรวจสอบการปฏิบัติงานของเจาหนาท่ีระดับรองลงมา  
เพื่อใหการดําเนินงานของหนวยงานท่ีรับผิดชอบเปนไปตามเปาหมายท่ีกําหนด 
           (๒) วางแผน ประเมินผล ใหคําแนะนําและแกไขปญหาขอขัดของในการปฏิบัติงาน               
ชางเทคนิคในหนวยงาน เพือ่ใหการปฏิบัติงานเปนไปอยางตอเนื่อง มีประสิทธิภาพและประสิทธิผล  
 
 ๓. ดานการบริการ 

         (๑)  ใหคําแนะนํา ตอบปญหา และฝกอบรมเกี่ยวกับงานชางเทคนิคในความรับผิดชอบ
ใหแกผูรับบริการ หนวยงาน เพื่อถายทอดความรูความชํานาญดานงานชางเทคนิค 
         (๒)  ประสานงานกับหนวยงาน หรือผูรับบริการ  เพื่ออํานวยความสะดวกและปฏิบัติงาน  
ไดตรงตามเปาหมายของหนวยงาน 
          
คุณสมบัติเฉพาะสําหรับตําแหนง 

 ๑.   มีคุณสมบัติเฉพาะสําหรับตําแหนงชางเทคนิค ระดับปฏิบัติงาน และ 
   ๒.   เคยดํารงตําแหนงประเภทท่ัวไป ระดับปฏิบัติงาน 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 หรืองานอ่ืนท่ีเกีย่วของซ่ึงเหมาะสมกับหนาท่ีความรับผิดชอบ         
และลักษณะงานท่ีปฏิบัติมาแลวไมนอยกวา ๑ ป 
 
ความรูความสามารถ ทักษะ และสมรรถนะท่ีจําเปนสําหรับตําแหนง 

 ความรูความสามารถ ทักษะ และสมรรถนะท่ีจําเปนสําหรับตําแหนงใหเปนไปตามท่ี                   
สภาสถาบันอุดมศึกษากําหนด 
 

 
ก.พ.อ. กําหนดใหมีตําแหนงชางเทคนิค 

                                                                                   ระดบัชํานาญงาน เม่ือวันท่ี ๒๑ กนัยายน ๒๕๕๓ 



๔-๗-๐๙-๑ 
 
ตําแหนงประเภท  ท่ัวไป 
 
ชื่อสายงาน   ชางเทคนิค  
 
ชื่อตําแหนงในสายงาน ชางเทคนิค  
 
ระดับตําแหนง  ชํานาญงานพิเศษ  
 
หนาท่ีความรับผิดชอบหลัก 

 ปฏิบัติงานในฐานะผูปฏิบัตงิานท่ีตองใชความรู ความสามารถ ความชํานาญงาน ทักษะ              
หรือประสบการณสูงมากในการปฏิบัติงานเฉพาะดานหรือเฉพาะทาง  และตองทําการศึกษา คนควา 
ทดลอง วเิคราะห สังเคราะห หรือวิจยั โดยใชหรือประยุกตหลักการ เหตุผล แนวความคิด วิธีการ เพื่อการ
ปฏิบัติงานตามมาตรฐานท่ีกาํหนดไวหรือพัฒนางานในหนาท่ีและงานเฉพาะดานหรือเฉพาะทาง หรือ
แกไขปญหาในงานหลักท่ีปฏิบัติซ่ึงมีความยุงยากและมีขอบเขตกวางขวาง ตลอดจนใหคําปรึกษา แนะนํา 
และเสนอแนะวิธีการแกไขปรับปรุงการปฏิบัติงาน และปฏิบัติงานอ่ืนตามท่ีไดรับมอบหมาย 
 

 โดยมีลักษณะงานท่ีปฏิบัติในดานตาง ๆ ดังนี้ 
 

๑. ดานการปฏิบัติการ  

 (๑)  ศึกษา คนควา ควบคุม ตรวจสอบ ออกแบบหรือปรับปรุง สราง ผลิต ประกอบ 
ดัดแปลง ซอมบํารุง กําหนดรายละเอียดการจัดซ้ือจัดจาง เคร่ืองมือ วัสดุ ครุภัณฑ เพื่อใหเกิดความพรอม 
และตอบสนองความตองการในการปฏิบัติงานไดอยางมีประสิทธิภาพ  

(๒)  กําหนดนโยบาย แผนงานและแนวทางการดําเนนิการภายในหนวยงาน เพื่อใหการ 
ดําเนินงานสอดคลองกับเปาหมายที่กําหนดไวอยางมีประสิทธิภาพ  

(๓)  ติดตามประเมินผลการปฏิบัติงานท่ีอยูในความรับผิดชอบ เพื่อประกอบการพิจารณา 
แกไขปรับปรุงการดําเนนิงานตอไป 

(๔)  ชวยสอนและฝกงานภาคปฏิบัติใหแกนักศึกษา เพื่อถายทอดความรูความเขาใจใน           
งานชางเทคนคิ 
 
 
 
 



 ๒ 
 

 

๒. ดานการกํากับดูแล 

    (๑)  สงเสริม กํากับ ดูแล ควบคุม และตรวจสอบการปฏิบัติงานของเจาหนาท่ีระดับรองลงมา  
เพื่อใหการดําเนินงานของหนวยงานท่ีรับผิดชอบเปนไปตามเปาหมายท่ีกําหนด        
  (๒) กําหนดแนวทางและแกไขปญหาขอขัดของในการปฏิบัตงิานชางเทคนคิ                     
ในหนวยงานท่ีรับผิดชอบ เพื่อใหการปฏิบัติงานเปนไปอยางตอเนื่อง มีประสิทธิภาพและประสิทธิผล  
 
 ๓. ดานการบริการ 

           (๑)  ใหคําแนะนํา สนับสนุน และถายทอดเทคโนโลยีดานชางเทคนิค ตอบปญหา                
และฝกอบรม เกี่ยวกับงานชางเทคนิคท่ีมีความยากมากเปนพิเศษ ใหแกหนวยงาน หรือผูรับบริการ      
เพื่อถายทอดความรูความเขาใจและความชํานาญงานดานชางเทคนิค 
               (๒)  ประสานงานกับหนวยงาน หรือผูรับบริการ โดยใหบริการงานท่ีอยูในความรับผิดชอบ 
เพื่อความรวมมือและแลกเปลี่ยนความรูท่ีเปนประโยชนตอการทํางานของหนวยงาน 

 
คุณสมบัติเฉพาะสําหรับตําแหนง 

 ๑. มีคุณสมบัติเฉพาะสําหรับตําแหนงชางเทคนิค ระดับปฏิบัติงาน  และ 
 ๒. เคยดํารงตําแหนงประเภทท่ัวไป ระดับชํานาญงาน  มาแลวไมนอยกวา  ๖ ป  และ 
 ๓.   ปฏิบัติงานชางเทคนิค หรืองานอ่ืนท่ีเกี่ยวของซ่ึงเหมาะสมกับหนาท่ีความรับผิดชอบและ
ลักษณะงานท่ีปฏิบัติมาแลวไมนอยกวา ๑ ป 
 
ความรูความสามารถ ทักษะ และสมรรถนะท่ีจําเปนสําหรับตําแหนง 

 ความรูความสามารถ ทักษะ และสมรรถนะท่ีจําเปนสําหรับตําแหนงใหเปนไปตามท่ี                   
สภาสถาบันอุดมศึกษากําหนด 
 

 
                                                                                      ก.พ.อ. กําหนดใหมีตําแหนงชางเทคนิค 

                                                                   ระดับชํานาญงานพิเศษ  เม่ือวนัท่ี  ๒๑ กันยายน ๒๕๕๓ 
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