
๔-๗-๐๗ 
 

มาตรฐานกําหนดตาํแหนง 
 
ตําแหนงประเภท ท่ัวไป 
 
สายงาน   ชางไฟฟา 
 
ลักษณะงานโดยท่ัวไป 

                 สายงานนี้คลุมถึงตําแหนงตางๆ ท่ีปฏิบัติงานทางดานชางไฟฟา ซ่ึงมีลักษณะงานท่ีปฏิบัติ
เกี่ยวกับการสราง ตรวจ ซอม ปรับ ประกอบ ดัดแปลง ทดสอบ ติดต้ัง และบํารุงรักษา เคร่ืองจักร 
เคร่ืองมือ เคร่ืองใชท่ีเกีย่วกบัไฟฟา คํานวณรายการและควบคุมตรวจสอบความเรียบรอยในงานไฟฟา 
คํานวณราคาและประมาณราคาในการดําเนนิงานดังกลาว จัดเก็บรักษา เบิกจาย เคร่ืองมือ เคร่ืองใช และ
วัสดุอุปกรณ ท่ีใชในการปฏิบัติงาน และปฏิบัติหนาท่ีอ่ืนท่ีเกี่ยวของ 
 
ชื่อตําแหนงในสายงานและระดับตําแหนง 

 ตําแหนงในสายงานน้ีมีช่ือและระดับของตําแหนงดังนี ้
      ชางไฟฟา  ระดับชํานาญงานพิเศษ 
      ชางไฟฟา  ระดับชํานาญงาน 
      ชางไฟฟา  ระดับปฏิบัติงาน 
 
 
 
                                                                               ก.พ.อ. กําหนดใหมีตาํแหนงชางไฟฟา 

ระดับปฏิบัติงานถึงระดับชํานาญงานพิเศษ เม่ือวันท่ี  ๒๑ กันยายน ๒๕๕๓ 
 

 



๔-๗-๐๗-๓ 
 
ตําแหนงประเภท  ท่ัวไป 
 
ชื่อสายงาน   ชางไฟฟา 
 
ชื่อตําแหนงในสายงาน ชางไฟฟา 
 
ระดับตําแหนง  ปฏิบัติงาน 
 

หนาท่ีความรับผิดชอบหลัก 

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

 โดยมีลักษณะงานท่ีปฏิบัติในดานตาง ๆ ดงันี้ 
 

๑. ดานการปฏิบตัิการ 
   (๑)  สํารวจ เขียนแบบ ประมาณการ ติดต้ัง ซอม ประดิษฐ ดัดแปลง ปรับปรุง ควบคุมการใชงาน 
ดูแล บํารุงรักษา และใชงานเครื่องมือ อุปกรณ เคร่ืองจักรกลไฟฟา ระบบไฟฟา ระบบเคร่ืองปรับอากาศ              
ระบบไฟฟาสื่อสารและโทรคมนาคม ระบบสารสนเทศ ระบบควบคุมอัตโนมัติ ระบบอิเล็กทรอนิกส              
ระบบคอมพิวเตอร  รับสงขอมูลขาวสารในภารกิจท่ีเก่ียวของ เพื่อใหสามารถใชงานได อยางตอเนื่องและ              
มีประสิทธิภาพ  ตอบสนองความตองการของหนวยงานภายในและภายนอก 
  (๒)  จัดทําทะเบียน รวบรวม และเก็บขอมูลทางสถิติของการใชงาน เพื่อการวางแผน 
บํารุงรักษา  
  (๓)  ปรับเทียบคามาตรฐานตามภารกิจท่ีเกีย่วของเพื่อใชในการออกใบรับรองตามท่ี 
หนวยงานหรือกฎหมายกําหนด 
 
 
 
 
 
  



๒ 
 

 ๒. ดานการบริการ 

  (๑)  ใหคําแนะนํา ตอบปญหา แกไขปญหาในการปฏิบัติงานใหแกผูรับบริการ ท้ังภายใน
และภายนอกหนวยงาน เพือ่อํานวยความสะดวก และเสริมสรางความรูความเขาใจในงานชางไฟฟา 
         (๒)  ประสาน แลกเปล่ียนความรูและขอมูลตางๆ เกี่ยวกับงานในหนาท่ี ท้ังภายในและ
ภายนอกหนวยงาน เพื่อใหการปฏิบัติงานเปนไปดวยความสะดวก รวดเร็ว และมีประสิทธิภาพ 
 
คุณสมบัติเฉพาะสําหรับตําแหนง 

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

 ความรูความสามารถ ทักษะ และสมรรถนะท่ีจําเปนสําหรับตําแหนงใหเปนไปตามท่ี                   
สภาสถาบันอุดมศึกษากําหนด 
 
 

ก.พ.อ. กําหนดใหมีตําแหนงชางไฟฟา 
                                                        ระดับปฏิบัติงาน  เม่ือวันท่ี  ๒๑ กันยายน ๒๕๕๓ 

 
 



๔-๗-๐๗-๒ 
 
ตําแหนงประเภท  ท่ัวไป 
 
ชื่อสายงาน   ชางไฟฟา 
 
ชื่อตําแหนงในสายงาน ชางไฟฟา 
 
ระดับตําแหนง  ชํานาญงาน 
 
หนาท่ีความรับผิดชอบหลัก 

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

 โดยมีลักษณะงานท่ีปฏิบัติในดานตาง ๆ ดงันี้ 

 ๑. ดานการปฏิบตัิการ 

  (๑) สํารวจ เขียนแบบ ประมาณการ ติดต้ัง ซอม ประดิษฐ ดดัแปลง ปรับปรุง              
ควบคุมการใชงาน  ดูแล บํารุงรักษา และใชงานเคร่ืองมือ อุปกรณ เคร่ืองจักรกลไฟฟา ระบบไฟฟา       
ระบบเคร่ืองปรับอากาศ ระบบไฟฟาส่ือสารและโทรคมนาคม ระบบสารสนเทศ ระบบควบคุมอัตโนมัติ     
ระบบอิเล็กทรอนิกส ระบบคอมพิวเตอร รับสงขอมูลขาวสาร ในภารกจิท่ีเกีย่วของ เพื่อใหสามารถ       
ใชงานไดอยางตอเนื่องและมีประสิทธิภาพ  ตอบสนองความตองการของหนวยงานภายในและภายนอก 
  (๒)  ควบคุม ตรวจสอบ การจัดทําทะเบียน และเก็บขอมูลทางสถิติของการใชงาน         
เพื่อการวางแผนบํารุงรักษาประกอบการพฒันาปรับปรุงประสิทธิภาพการปฏิบัติของหนวยงาน 
  (๓)  ควบคุม ตรวจสอบ การปรับเทียบคามาตรฐานตามภารกิจท่ีเกีย่วของเพือ่ใชใน        
การออกใบรับรองตามท่ีหนวยงานหรือกฎหมายกําหนด 
  (๔)  ศึกษา วเิคราะห เคร่ืองจักร เคร่ืองมือ และอุปกรณ สําหรับจัดทําแผนงบประมาณ      
ในการจดัซ้ือจดัจางเพื่อจดัทําแผนการปฏิบัติงานใหมีสภาพพรอมใชอยูเสมอตอผูบังคับบัญชา 
  (๕)  ชวยสอนและฝกงานภาคปฏิบัติใหแกนกัศึกษา เพื่อถายทอดความรูความเขาใจ               
ในงานชางไฟฟา 



๒ 
 

 
 ๒. ดานการกํากับดูแล 

          (๑)  สงเสริม กํากับ ดูแล ควบคุม และตรวจสอบการปฏิบัติงานของเจาหนาท่ีระดับรองลงมา 
เพื่อใหการดําเนินงานของหนวยงานท่ีรับผิดชอบเปนไปตามเปาหมายท่ีกําหนด 
            (๒) วางแผน ประเมินผล ใหคําแนะนําและแกไขปญหาขอขัดของในการปฏิบัติงาน              
ชางไฟฟาในหนวยงาน เพื่อใหการปฏิบัติงานเปนไปอยางตอเนื่อง มีประสิทธิภาพและประสิทธิผล  

 ๓. ดานการบริการ 

         (๑)  ใหคําแนะนํา ตอบปญหา และฝกอบรมเกีย่วกับงานชางไฟฟาในความรับผิดชอบ
ใหแกผูรับบริการ หนวยงาน เพื่อถายทอดความรูความชํานาญดานงานชางไฟฟา 
         (๒)  ประสานงานกับหนวยงาน หรือผูรับบริการ  เพื่ออํานวยความสะดวกและปฏิบัติงาน  
ไดตรงตามเปาหมายของหนวยงาน 
          
คุณสมบัติเฉพาะสําหรับตําแหนง 

 ๑. มีคุณสมบัติเฉพาะสําหรับตําแหนงชางไฟฟา ระดับปฏิบัติงาน และ 
   ๒. เคยดํารงตําแหนงประเภทท่ัวไป ระดับปฏิบัติงาน มาแลวไมนอยกวา ๖ ป  
   กําหนดเวลา ๖ ป ใหลดเปน ๕ ป สําหรับผูมีคุณสมบัติเฉพาะสําหรับตําแหนงชางไฟฟา  
ระดับปฏิบัติงาน ขอ ๒ 
   กําหนดเวลา ๖ ป ใหลดเปน ๔ ป สําหรับผูมีคุณสมบัติเฉพาะสําหรับตําแหนงชางไฟฟา  
ระดับปฏิบัติงาน ขอ ๓  
 และ 
   ๓. ปฏิบัติงานชางไฟฟา หรืองานอ่ืนท่ีเกีย่วของซ่ึงเหมาะสมกับหนาท่ีความรับผิดชอบและ 
ลักษณะงานท่ีปฏิบัติมาแลวไมนอยกวา ๑ ป 
 
ความรูความสามารถ ทักษะ และสมรรถนะท่ีจําเปนสําหรับตําแหนง 

 ความรูความสามารถ ทักษะ และสมรรถนะท่ีจําเปนสําหรับตําแหนงใหเปนไปตามท่ี                   
สภาสถาบันอุดมศึกษากําหนด 
 

 
ก.พ.อ. กําหนดใหมีตําแหนงชางไฟฟา 

                                                                                   ระดบัชํานาญงาน เม่ือวันท่ี  ๒๑ กันยายน ๒๕๕๓ 



๔-๗-๐๗-๑ 
 
ตําแหนงประเภท  ท่ัวไป 
 
ชื่อสายงาน   ชางไฟฟา 
 
ชื่อตําแหนงในสายงาน ชางไฟฟา 
 
ระดับตําแหนง  ชํานาญงานพิเศษ 
 
หนาท่ีความรับผิดชอบหลัก 

 ปฏิบัติงานในฐานะผูปฏิบัตงิานท่ีตองใชความรู ความสามารถ ความชํานาญงาน ทักษะ             
หรือประสบการณสูงมากในการปฏิบัติงานเฉพาะดานหรือเฉพาะทาง  และตองทําการศึกษา คนควา 
ทดลอง วิเคราะห สังเคราะห หรือวิจยั โดยใชหรือประยุกตหลักการ เหตุผล แนวความคิด วิธีการ             
เพื่อการปฏิบัติงานตามมาตรฐานท่ีกําหนดไวหรือพัฒนางานในหนาท่ีและงานเฉพาะดานหรือเฉพาะทาง 
หรือแกไขปญหาในงานหลักท่ีปฏิบัติซ่ึงมีความยุงยากและมีขอบเขตกวางขวาง ตลอดจนใหคําปรึกษา 
แนะนํา และเสนอแนะวิธีการแกไขปรับปรุงการปฏิบัติงาน และปฏิบัตงิานอ่ืนตามท่ีไดรับมอบหมาย 

 โดยมีลักษณะงานท่ีปฏิบัติในดานตาง ๆ ดงันี้ 

 ๑. ดานการปฏิบตัิการ 

    (๑)  กําหนดแผนงานในการปฏิบัติงาน เพื่อใหตรงกับความตองการของหนวยงาน         
และงบประมาณท่ีไดรับในแตละป  
 (๒)  ควบคุมการปฏิบัติงานของผูใตบังคับบัญชาในการปฏิบัตงิานชางไฟฟา เพื่อใหการ 
ปฏิบัติงานเปนไปอยางมีประสิทธิภาพ สามารถตอบสนองความตองการของหนวยงานท้ังภายในและ
ภายนอก  
 (๓)  ติดตาม ตรวจสอบ และรายงานความกาวหนาของงานชางไฟฟา เพื่อแกปญหาตางๆ        
ท่ีเกิดข้ึนในขณะดําเนินการใหเปนไปอยางถูกตองตามหลักวิชาการ  
  (๔)  วางแผน ศึกษา วิเคราะห วิจัย เพื่อพัฒนาองคความรู และพัฒนาบุคลากรในสายงาน 
   (๕)  ชวยสอนและฝกงานภาคปฏิบัติใหแกนกัศึกษา เพื่อถายทอดความรูความเขาใจใน
งานชางไฟฟา 
 
 
 
 
 
 



 ๒  
 
 

๒. ดานการกํากับดูแล 

    (๑)   สงเสริม กํากับ ดแูล ควบคุม และตรวจสอบการปฏิบัติงานของเจาหนาท่ีระดบัรองลงมา 
เพื่อใหการดําเนินงานของหนวยงานท่ีรับผิดชอบเปนไปตามเปาหมายท่ีกําหนด    
  (๒) กําหนดแนวทางและแกไขปญหาขอขัดของในการปฏิบัตงิานชางไฟฟาในหนวยงาน 
ท่ีรับผิดชอบ เพื่อใหการปฏิบัติงานเปนไปอยางตอเนื่อง มีประสิทธิภาพและประสิทธิผล  
 

 ๓. ดานการบริการ 

           (๑) ใหคําแนะนํา สนับสนุน และถายทอดเทคโนโลยีดานชางไฟฟา  ตอบปญหา               
และฝกอบรมเกี่ยวกับงานชางไฟฟาท่ีมีความยากมากเปนพิเศษ ใหแกหนวยงาน หรือผูรับบริการ              
เพื่อถายทอดความรูความเขาใจและความชํานาญงานดานชางไฟฟา 
               (๒) ประสานงานกับหนวยงาน หรือผูรับบริการ โดยใหบริการงานท่ีอยูในความรับผิดชอบ 
เพื่อความรวมมือและแลกเปลี่ยนความรูท่ีเปนประโยชนตอการทํางานของหนวยงาน 
 
คุณสมบัติเฉพาะสําหรับตําแหนง 

 ๑. มีคุณสมบัติเฉพาะสําหรับตําแหนงชางไฟฟา ระดับปฏิบัติงาน และ 
 ๒. เคยดํารงตําแหนงประเภทท่ัวไป ระดับชํานาญงาน มาแลวไมนอยกวา ๖ ป  และ 
 ๓.   ปฏิบัติงานชางไฟฟา หรืองานอ่ืนท่ีเกีย่วของซ่ึงเหมาะสมกับหนาท่ีความรับผิดชอบ          
และลักษณะงานท่ีปฏิบัติมาแลวไมนอยกวา ๑ ป 
 
ความรูความสามารถ ทักษะ และสมรรถนะท่ีจําเปนสําหรับตําแหนง 

 ความรูความสามารถ ทักษะ และสมรรถนะท่ีจําเปนสําหรับตําแหนงใหเปนไปตามท่ี                   
สภาสถาบันอุดมศึกษากําหนด 

 
 

                                                                                        ก.พ.อ. กําหนดใหมีตําแหนงชางไฟฟา 
                                                                ระดับชํานาญงานพิเศษ  เม่ือวนัท่ี ๒๑ กันยายน ๒๕๕๓ 


