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มาตรฐานกําหนดตําแหนง 

 
สายงาน                                                      ชางเครื่องคอมพิวเตอร 
 
ลักษณะงานโดยทั่วไป  
         สายงานนี้คลุมถึงตําแหนงตาง ๆ ที่ปฏิบตัิงานชางเครื่องคอมพิวเตอร ซึ่งมีลักษณะงานทีป่ฏิบัตเิกี่ยวกบั 
การควบคุมการทํางานของเครื่องคอมพิวเตอร ตรวจสอบ แกไขปญหาขัดของในการปฏิบัติงาน ติดตามศึกษา
ความกาวหนาเกี่ยวกับวธิีการปฏิบัติงานของเครื่องคอมพิวเตอร และปฏิบตัิหนาทีอ่ื่นที่เกี่ยวของ  
 
 
ชื่อและระดบัของตําแหนง  
 

ตําแหนงในสายงานนี้มีชื่อและระดับของตาํแหนงดังนี้ คือ  
 

ชางเครื่องคอมพิวเตอร 1  ระดับ 1
ชางเครื่องคอมพิวเตอร 2  ระดับ 2  

          ชางเครื่องคอมพิวเตอร 3  ระดับ 3
ชางเครื่องคอมพิวเตอร 4  ระดับ 4  

          ชางเครื่องคอมพิวเตอร 5  ระดับ 5  
          ชางเครื่องคอมพิวเตอร 6  ระดับ 6 
          ชางเครื่องคอมพิวเตอร 7  ระดับ 7  
          ชางเครื่องคอมพิวเตอร 8  ระดับ 8 
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ชื่อตําแหนง ชางเครื่องคอมพิวเตอร 1  
 

หนาที่และความรับผิดชอบ  
         ปฏิบัติงานชางเครื่องคอมพิวเตอรที่ไมยากภายใตการกํากับตรวจสอบโดยใกลชิด หรือตามคําสั่ง หรือแบบ 
หรือแนวทางปฏิบัติ หรือคูมือที่มีอยูอยางชัดเจนหรือละเอียดถี่ถวน และปฏบิัติหนาที่อ่ืนตามที่ไดรับมอบหมาย  
 
ลักษณะงานที่ปฏิบัต ิ 
         ปฏิบัติงานที่ไมยาก โดยปฏิบัติหนาที่อยางใดอยางหนึ่งหรือหลายอยางเกี่ยวกับงานชางเครื่องคอมพิวเตอรตางๆ 
เชน ควบคุมการทํางานของเครื่องคอมพิวเตอร นําบัตร เทปกระดาษ เทปแมเหล็ก หรือจานแมเหล็กเขาเครื่อง
คอมพิวเตอรใหถูกตองตามชนิดของงาน ตั้งสวิทซควบคุมเครื่องคอมพิวเตอร และอุปกรณการทํางานรอบนอก 
(Peripheral equipment) ตดิตามการทํางานของเครื่องจักรและแผงควบคุมการทํางาน โดยคอยดูสัญญาณแสดง
เหตุขัดของในขณะทํางาน รายงานเหตุขัดของใหผูบังคบับัญชาทราบ เปนตน และปฏิบัติหนาทีอ่ื่นที่เกี่ยวของ  
 
คุณสมบัตเิฉพาะสําหรับตําแหนง  
         ไดรับประกาศนียบตัรวชิาชีพหรือเทียบไดไมต่าํกวานี ้
 
ความรูความสามารถที่ตองการ  
         1. มีความรูความสามารถในงานชางเครื่องคอมพิวเตอรอยางเหมาะสมแกการปฏิบัติงานในหนาที่  
         2. มีความรูความเขาใจในกฎหมายวาดวยระเบยีบขาราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษา กฎหมายวาดวย
ระเบียบบริหารราชการแผนดิน และกฎหมาย กฎ ระเบียบ และขอบังคับอ่ืนที่ใชในการปฏิบัติงานในหนาที่  
         3. มีความรูความสามารถในการใชภาษาและคอมพิวเตอรอยางเหมาะสมแกการปฏิบัตงิานในหนาที่  
         4. มีความสามารถในการปฏิบัติหนาที่ดวยความละเอียดรอบคอบและถูกตอง 
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ชื่อตําแหนง ชางเครื่องคอมพิวเตอร 2  
 

หนาที่และความรับผิดชอบ  
         ปฏิบัติงานชางเครื่องคอมพิวเตอรที่คอนขางยากภายใตการกาํกับตรวจสอบโดยทั่วไป หรือตามคําสั่ง หรือ
แบบ หรือแนวทางปฏิบตัิ หรือคูมือที่มีอยูบาง และปฏบิัติหนาที่อ่ืนตามที่ไดรับมอบหมาย  
 
ลักษณะงานที่ปฏิบัต ิ 
         ปฏิบัติงานที่คอนขางยาก โดยปฏิบัติหนาที่อยางใดอยางหนึ่งหรือหลายอยางเกี่ยวกับงานชางเครื่อง
คอมพิวเตอรตาง ๆ เชน ควบคุมการทํางานของเครื่องคอมพิวเตอร นําบัตร เทปกระดาษ เทปแมเหล็ก หรือ 
จานแมเหล็กเขาเครื่องคอมพิวเตอรใหถูกตองตามชนิดของงาน และเดินงานตามขั้นตอนที่นักวชิาการคอมพิวเตอร
ไดวางไว ตั้งสวิทซควบคุมเคร่ืองคอมพิวเตอรและอุปกรณการทํางานรอบนอก (Peripheral equipment) ติดตาม 
การทํางานของเครื่องจักรและแผงควบคมุการทํางาน โดยคอยดูสัญญาณแสดงเหตุขัดของในขณะทํางาน แกไขหรือ
รายงานเหตุขดัของใหผูบังคับบัญชาทราบเพื่อดําเนินการตอไป จัดระบบการเกบ็รักษาขอมูลทีไ่ดบันทึกไวในบัตร 
เทปกระดาษ เทปแมเหล็ก หรือจานแมเหล็ก ใหคําปรึกษาแนะนําเกี่ยวกับงานชางเครื่องคอมพิวเตอร เปนตน และ
ปฏิบัติหนาทีอ่ื่นที่เกี่ยวของ  
 
คุณสมบัตเิฉพาะสําหรับตําแหนง  
         1.มีคุณสมบัติเฉพาะสําหรับตําแหนงชางเครื่องคอมพิวเตอร 1 และไดดํารงตําแหนงในระดับ 1 หรือเทียบเทา
มาแลวไมนอยกวา 2 ป โดยจะตองปฏิบตัิราชการเกี่ยวกับงานชางเครื่องคอมพิวเตอร หรืองานอ่ืนที่เกี่ยวของมาแลว
ไมนอยกวา 1 ป หรือ 
         2.ไดรับอนุปริญญาหรือเทียบไดไมต่ํากวานี ้
 
ความรูความสามารถที่ตองการ  
         นอกจากมีความรูความสามารถเชนเดียวกบัชางเครื่องคอมพิวเตอร 1 แลว จะตองมีความสามารถในการให
คําแนะนําเกี่ยวกับระเบียบและวธิีการปฏบิัติงานที่อยูในความรับผิดชอบ  
 
 
 
 
 
 
 
 

ก.พ.อ.กาํหนดวันที่ 25 พฤศจิกายน 2548 



2-3 
 

ชื่อตําแหนง ชางเครื่องคอมพิวเตอร 3  
 

หนาที่และความรับผิดชอบ  
         ปฏิบัตงิานชางเครื่องคอมพิวเตอรที่ยากพอสมควรภายใตการกํากับตรวจสอบเฉพาะกรณีที่จําเปน หรือตาม
คําสั่ง หรือแบบ หรือแนวทางปฏิบัติ หรอืคูมือที่มีอยูอยางกวางๆ และปฏบิัติหนาที่อ่ืนตามที่ไดรับมอบหมาย  
 
ลักษณะงานที่ปฏิบัต ิ 
         ปฏิบัติงานที่ยากพอสมควร โดยปฏิบัติหนาที่อยางใดอยางหนึ่งหรือหลายอยางเกี่ยวกับงานชางเครื่อง    
คอมพิวเตอรตางๆ เชน ควบคุมเคร่ืองคอมพิวเตอรและอุปกรณการทํางานใหเปนไปตามความสามารถของเครื่อง
และระบบคําสัง่ที่วางไว วินจิฉัยโตตอบเม่ือเครื่องคอมพิวเตอรแจงปญหา (Conversational monitoring system) 
ควบคุมการทาํงาน ตรวจสอบ ใหคําปรึกษา แนะนํา และแกไขปญหา เปนตน ใหคําปรึกษาแนะนําในการปฏบิัติงาน
แกเจาหนาที่ระดับรองลงมา และปฏิบตัิหนาที่อ่ืนที่เกี่ยวของ  
 
คุณสมบัตเิฉพาะสําหรับตําแหนง  
         มีคุณสมบัติเฉพาะสําหรับตําแหนงชางเครื่องคอมพิวเตอร 1 หรือชางเครื่องคอมพิวเตอร 2 และไดดํารง
ตําแหนงในระดับ 2 หรือเทียบเทามาแลวไมนอยกวา 2 ป โดยจะตองปฏิบัติราชการเกี่ยวกับงานชางเครื่อง
คอมพิวเตอร หรืองานอื่นที่เกี่ยวของมาแลวไมนอยกวา 1 ป  
 
ความรูความสามารถที่ตองการ  
         นอกจากมีความรูความสามารถเชนเดียวกบัชางเครื่องคอมพิวเตอร 2 แลว จะตอง  
         1. มีความรูทั่วไปเกีย่วกับเหตุการณปจจุบันในดานการเมือง เศรษฐกิจและสังคม โดยเฉพาะอยางยิ่งของ
ประเทศไทย  
         2. มีความสามารถในการศึกษาและจัดการขอมูล วิเคราะหปญหาและสรุปเหตุผล  
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ก.พ.อ.กําหนดวันที่ 25 พฤศจิกายน 2548 
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ชื่อตําแหนง ชางเครื่องคอมพิวเตอร 4  
 

หนาที่และความรับผิดชอบ  
         ปฏิบัติงานชางเครื่องคอมพิวเตอรที่ยากภายใตการกํากับตรวจสอบเฉพาะกรณีที่จําเปน หรือตามคําสั่ง     
หรือแบบ หรือแนวทางปฏบิัติ หรือคูมือที่มีอยูอยางกวางๆ และปฏบิัติหนาที่อ่ืนตามที่ไดรับมอบหมาย  
 
ลักษณะงานที่ปฏิบัต ิ 
         ปฏิบัติงานที่ยาก โดยปฏิบตัิหนาที่อยางใดอยางหนึ่งหรือหลายอยางเกี่ยวกับงานชางเครื่องคอมพิวเตอรตางๆ 
เชน ควบคุมเคร่ืองคอมพิวเตอรและอุปกรณการทํางานใหเปนไปตามความสามารถของเครื่องและระบบคําสั่งที่วาง
ไว เก็บรักษาขอมูลที่ใชกบัเคร่ืองคอมพิวเตอร ประมาณเวลาการปฏิบัติงาน จัดลําดับความสําคัญและลักษณะของ
งานเขาเครื่องคอมพิวเตอรตามความเหมาะสม ติดตามประมวลผล เปนตน ใหคําปรึกษาแนะนาํในการปฏิบตัิงานแก
เจาหนาที่ระดับรองลงมา ตอบปญหาและชี้แจงเรื่องตาง ๆ เกี่ยวกับงานในหนาที่ และปฏบิัติหนาที่อ่ืนที่เกี่ยวของ  
  
คุณสมบัตเิฉพาะสําหรับตําแหนง  
         1. มีคุณสมบัติเฉพาะสําหรับตําแหนงชางเครื่องคอมพิวเตอร 1 หรือชางเครื่องคอมพิวเตอร 2 และไดดํารง
ตําแหนงในระดับ 3 หรือเทียบเทามาแลวไมนอยกวา 2 ป โดยจะตองปฏิบัติราชการเกี่ยวกับงานชางเครื่อง
คอมพิวเตอร หรืองานอื่นที่เกี่ยวของมาแลวไมนอยกวา 1 ป หรือ  
         2. มีคุณสมบัติเฉพาะสําหรับตําแหนงชางเครื่องคอมพิวเตอร 1 หรือชางเครื่องคอมพิวเตอร 2 และไดดํารง
ตําแหนงไมต่าํกวาระดับ 2 หรือเทียบเทามาแลวไมนอยกวา 4 ป โดยจะตองปฏิบตัิราชการเกี่ยวกับงานชางเครื่อง
คอมพิวเตอร หรืองานอื่นที่เกี่ยวของมาแลวไมนอยกวา 1 ป  
 
ความรูความสามารถที่ตองการ  
         นอกจากมีความรูความสามารถเชนเดียวกบัชางเครื่องคอมพิวเตอร 3 แลว จะตอง  
         1. มีความรูความเขาใจในนโยบายและแผนงานดานตาง ๆ ของหนวยงานที่สังกัด  
         2. มีความสามารถในการจัดทําแผนงาน ควบคุม ตรวจสอบ ใหคําปรึกษา แนะนํา และเสนอแนะวิธีการแกไข
ปรับปรุงการปฏิบัติงานที่อยูในความรบัผิดชอบ  
         3. มีความสามารถในการติดตอประสานงาน  
 
 
 
 
 

ก.พ.อ.กําหนดวันที่ 25 พฤศจิกายน 2548 
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ชื่อตําแหนง ชางเครื่องคอมพิวเตอร 5  
 

หนาที่และความรับผิดชอบ  
         ปฏิบัติงานชางเครื่องคอมพิวเตอรที่คอนขางยากมากภายใตการกํากับตรวจสอบนอยมาก หรือตามคําสั่ง  
หรือแบบ หรือแนวทางปฏบิัติ หรือคูมือในบางกรณี ซึ่งตองมีการใชความคิดริเริ่มบาง และปฏิบตัิหนาที่อ่ืนตามที่
ไดรับมอบหมาย  
 
ลักษณะงานที่ปฏิบัต ิ 
         ปฏิบัติงานที่คอนขางยากมาก โดยปฏิบตัิหนาที่อยางใดอยางหนึ่งหรือหลายอยางเกี่ยวกับงานชางเครื่อง
คอมพิวเตอรตาง ๆ เชน ควบคุมเคร่ืองคอมพิวเตอรและอุปกรณการทํางานใหเปนไปตามความสามารถของเครื่อง
และระบบคําสัง่ที่วางไว เก็บรักษาขอมูลทีใ่ชกับเครื่องคอมพิวเตอร ประมาณเวลาการปฏิบัติงาน จัดลําดับ
ความสําคัญ และลักษณะของงานเขาเครื่องคอมพิวเตอรตามความเหมาะสม ติดตามประมวลผล ศึกษา คนควา
เกี่ยวกับความกาวหนาของเครื่องคอมพิวเตอร เปนตน เผยแพรงานทางดานชางเครื่องคอมพิวเตอร ฝกอบรมและ 
ใหคําปรึกษาแนะนําในการปฏิบัตงิานแกเจาหนาที่ระดับรองลงมา ตอบปญหาและชี้แจงเรื่องตาง ๆ เกี่ยวกับงาน 
ในหนาที่ และปฏิบัติหนาทีอ่ื่นที่เกี่ยวของ  
 
คุณสมบัตเิฉพาะสําหรับตําแหนง  
         1. มีคุณสมบัติเฉพาะสําหรับตําแหนงชางเครื่องคอมพิวเตอร 1 หรือชางเครื่องคอมพิวเตอร 2 และได 
ดํารงตําแหนงในระดับ 4 หรือเทียบเทามาแลวไมนอยกวา 2 ป โดยจะตองปฏิบตัิราชการเกี่ยวกบังานชางเครือ่ง
คอมพวิเตอร หรืองานอื่นที่เกี่ยวของมาแลวไมนอยกวา 1 ป หรือ  
         2. มีคุณสมบัติเฉพาะสําหรับตําแหนงชางเครื่องคอมพิวเตอร 1 หรือชางเครื่องคอมพิวเตอร 2 และไดดํารง
ตําแหนงไมต่าํกวาระดับ 3 หรือเทียบเทามาแลวไมนอยกวา 4 ป โดยจะตองปฏิบตัิราชการเกี่ยวกับงานชางเครื่อง
คอมพิวเตอร หรืองานอื่นที่เกี่ยวของมาแลวไมนอยกวา 1 ป  
 
ความรูความสามารถที่ตองการ  
        นอกจากมีความรูความสามารถเชนเดียวกับชางเครื่องคอมพิวเตอร 4 แลว จะตอง  
         1. มีความรูความเขาใจในหลักการบริหารงานบุคคล  
         2. มีความรูทั่วไปเกีย่วกับแผนพัฒนาเศรษฐกจิและสังคมของประเทศ  
 
 
 
 

ก.พ.อ.กําหนดวันที่ 25 พฤศจิกายน 2548 
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หนาที่และความรับผิดชอบ  
         ปฏิบัติงานชางเครื่องคอมพิวเตอรที่ยากมากภายใตการกํากับตรวจสอบนอยมาก ซึ่งตองใชประสบการณและ
ความคิดริเริ่มในงานที่มีแนวปฏิบตัินอยมาก ตองพิจารณาแกไขปญหาในงานที่รับผิดชอบ และปฏิบตัิหนาทีอ่ื่นตามที่
ไดรับมอบหมาย  หรือ 
 ปฏิบัติงานในฐานะผูชํานาญการซึ่งมีประสบการณเกีย่วกับงานชางเครื่องคอมพิวเตอรที่ยากมาก ตองประยุกต 
ใชความรูและประสบการณกับงานที่ปฏิบตัิเพื่อกาํหนดและปรับเปลี่ยนแผนงานใหการดําเนินงานเปนไปตาม
เปาหมายที่กําหนด โดยไมตองมีการกํากับ ตรวจสอบ แนะนํา ตลอดจนตัดสินใจแกไขปญหาในงานที่รับผิดชอบ 
โดยอิสระ และปฏิบตัิหนาทีอ่ื่นตามที่ไดรับมอบหมาย  
 

ลักษณะงานที่ปฏิบัต ิ
         ปฏิบัติงานที่ยากมากซึ่งตองใชความรู ความสามารถ ความชาํนาญงานและประสบการณสูง โดยปฏิบัต ิ
หนาที่อยางใดอยางหนึ่งหรือหลายอยางเกี่ยวกับงานชางเครื่องคอมพิวเตอรตางๆ เชน วางแผนและควบคุมการ
ทํางานของเครื่องคอมพิวเตอรและอุปกรณการทํางานใหเปนไปตามความสามารถของเครื่องและระบบคําสั่งทีว่างไว 
เสนอแนวคิดใหมเกี่ยวกับวธิีการปฏิบตัิงานในหองเครื่องคอมพิวเตอร เก็บรักษาขอมูลที่ใชกบัเคร่ืองคอมพิวเตอร 
ประมาณเวลาการปฏิบตัิงาน จัดลําดับความสําคัญและลักษณะของงานเขาเครื่องคอมพิวเตอรตามความเหมาะสม 
ติดตามประมวลผล ศึกษา คนควาเกีย่วกบัความกาวหนาเพื่อวางแผนควบคุมเครือ่งคอมพิวเตอร เปนตน ศกึษา
คนควาหาวิธกีารตาง ๆ ในการปรับปรุงงานในหนาที่ใหมีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น จัดทําคูมือเพ่ือเปนแนวทางในการ
ปฏิบัติงาน ศกึษารวบรวมขอมูลเพ่ือการกําหนดมาตรฐานในการปฏบิัติงาน แกไขปญหาในงานโดยการใชเทคโนโลยี
ใหเหมาะสมกับสถานการณ  เผยแพรและใหบริการในงานที่รับผิดชอบ   ชวยสอนและฝกงานภาคปฏิบตัิใหแก
นักศึกษา ฝกอบรมและใหคําปรึกษาแนะนําในการปฏบิัติงานแกเจาหนาที่ระดับรองลงมา ตอบปญหาและชี้แจง 
เรื่องตาง ๆ เกี่ยวกับงานในหนาที่ และปฏิบัติหนาทีอ่ื่นที่เกี่ยวของ 
 

คุณสมบัตเิฉพาะสําหรับตําแหนง 
           1.กรณีตําแหนงที่มีประสบการณ 
             1.1 มีคุณสมบัติเฉพาะสําหรับตําแหนงชางเครื่องคอมพิวเตอร 2 ขอ 2 และไดดํารงตาํแหนงในระดับ 5 
หรือเทียบเทามาแลวไมนอยกวา 2 ป โดยจะตองปฏิบตัิราชการเกี่ยวกับงานชางเครื่องคอมพิวเตอร หรืองานอ่ืนที่
เกี่ยวของมาแลวไมนอยกวา 1 ป หรือ 
             1.2 มีคุณสมบัติเฉพาะสําหรับตําแหนงชางเครื่องคอมพิวเตอร 2 ขอ 2 และไดดํารงตาํแหนงไมต่ํากวา
ระดับ 4 หรือเทียบเทามาแลวไมนอยกวา 4 ป โดยจะตองปฏิบัติราชการเกี่ยวกบังานชางเครื่องคอมพิวเตอร หรือ
งานอ่ืนที่เกี่ยวของมาแลวไมนอยกวา 1 ป  
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2.กรณีตําแหนงระดับชํานาญการ 
              2.1 มีคุณสมบัตเิฉพาะสําหรับตําแหนงชางเครื่องคอมพิวเตอร 1 หรือชางเครื่องคอมพิวเตอร 2 และ 
ไดดํารงตําแหนงในระดับ 5 หรือเทียบเทามาแลวไมนอยกวา 2 ป โดยจะตองปฏิบตัิราชการเกี่ยวกับงานชางเ 
ครื่องคอมพิวเตอร หรืองานอ่ืนที่เกี่ยวของมาแลวไมนอยกวา 1 ป หรือ 
             2.2 มีคุณสมบัติเฉพาะสําหรับตําแหนงชางเครื่องคอมพิวเตอร 1 หรือชางเครื่องคอมพิวเตอร 2 และ 
ไดดํารงตําแหนงไมต่ํากวาระดับ 4 หรือเทียบเทามาแลวไมนอยกวา 4 ป โดยจะตองปฏิบัติราชการเกี่ยวกบั 
งานชางเครื่องคอมพิวเตอร หรืองานอื่นที่เกี่ยวของมาแลวไมนอยกวา 1 ป 
 
ความรูความสามารถที่ตองการ 
         นอกจากมีความรูความสามารถเชนเดียวกบัชางเครื่องคอมพิวเตอร 5 แลว จะตองมีความชํานาญงาน 
ในหนาที่และมีความสามารถในการริเริ่ม ปรับปรุงนโยบายและแผนงาน 

 

 

 

 

 

 

ก.พ.อ.กําหนดวันที่ 25 พฤศจิกายน 2548 

 

 

 

 

 

 



2-7 

ชื่อตําแหนง ชางเครื่องคอมพิวเตอร 7  
 

หนาที่และความรับผิดชอบ 
        ปฏิบัติงานในฐานะผูชํานาญการซึ่งมีประสบการณเกี่ยวกับงานชางเครื่องคอมพิวเตอรทีย่ากเปนพิเศษ ตอง
ประยุกตใชความรูและประสบการณกับงานที่ปฏิบตั ิเพ่ือกําหนดและปรับเปลี่ยนแผนงานใหการดําเนินงานเปนไป
ตามเปาหมายที่กําหนด โดยไมตองมีการกํากับ ตรวจสอบ แนะนํา ตลอดจนตัดสินใจแกไขปญหาในงานที่รับผดิชอบ
โดยอิสระ และปฏิบตัิหนาทีอ่ื่นตามที่ไดรับมอบหมาย  
 

ลักษณะงานที่ปฏิบัต ิ
         ปฏิบัติงานที่ยากเปนพิเศษซึ่งตองใชความรู ความสามารถ ความชํานาญงาน และประสบการณสูงมาก โดย
ปฏิบัติหนาทีอ่ยางใดอยางหนึ่งหรือหลายอยางเกี่ยวกบังานชางเครือ่งคอมพิวเตอร เชน ศึกษา คนควา ทดลอง 
เพ่ือพัฒนาแนวทางวธิีการในงานชางเครื่องคอมพิวเตอรซึ่งตองใชเทคนิคและความชํานาญ ชวยสอนและฝกงาน
ภาคปฏิบัตใิหแกนักศึกษาและผูเขารบัการฝกอบรมทางดานชางเครื่องคอมพวิเตอร ศึกษา คนควาหาวธิีการตาง ๆ 
ในการปรับปรุงงานในหนาที่ใหมีประสิทธภิาพมากยิ่งขึ้น ปรับปรุงคูมือเพ่ือเปนแนวทางในการปฏิบัติงาน ศกึษา 
วิเคราะหเพ่ือกําหนดมาตรฐานในการปฏบิัติงาน แกไขปญหาในงานโดยการใชเทคโนโลยีใหเหมาะสมกับ
สถานการณ เผยแพรและใหบริการในงานที่รับผิดชอบ ฝกอบรมและใหคําปรึกษาแนะนําในการปฏิบัติงานแก
เจาหนาที่ระดับรองลงมา ตอบปญหาและชี้แจงเรื่องตาง ๆ เกี่ยวกับงานในหนาที่ และปฏบิัติหนาที่อ่ืนที่เกี่ยวของ 
 

คุณสมบัตเิฉพาะสําหรับตําแหนง 
         1. มีคุณสมบัติเฉพาะสําหรับตําแหนงชางเครื่องคอมพิวเตอร 1 หรือชางเครื่องคอมพิวเตอร 2 และไดดํารง
ตําแหนงในระดับ 6 หรือเทียบเทามาแลวไมนอยกวา 2 ป โดยจะตองปฏิบัติราชการเกี่ยวกับงานชางเครื่องคอมพิวเตอร 
หรืองานอื่นที่เกี่ยวของมาแลวไมนอยกวา 1 ป หรือ 
         2. มีคุณสมบัติเฉพาะสําหรับตําแหนงชางเครื่องคอมพิวเตอร 1 หรือชางเครื่องคอมพิวเตอร 2 และไดดํารง
ตําแหนงไมต่าํกวาระดับ 5 หรือเทียบเทามาแลวไมนอยกวา 4 ป โดยจะตองปฏิบตัิราชการเกี่ยวกับงานชางเครื่อง
คอมพิวเตอร หรืองานอื่นที่เกี่ยวของมาแลวไมนอยกวา 1 ป  

ความรูความสามารถที่ตองการ 
         นอกจากมีความรูความสามารถเชนเดียวกบัชางเครื่องคอมพิวเตอร 6 แลว จะตองมีความชํานาญงานใน
หนาที่ และมีความรูความเขาใจในนโยบายการบริหารงานของรัฐบาล ปญหาดานการเมือง เศรษฐกิจและสงัคมของ
ประเทศ 

 

 

ก.พ.อ.กําหนดวันที่ 25 พฤศจิกายน 2548  
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หนาที่และความรับผิดชอบ 
         ปฏิบัติงานในฐานะผูชํานาญการซึ่งมีประสบการณเกี่ยวกับงานชางเครื่องคอมพิวเตอรทีย่ากมากเปนพิเศษ 
โดยตองคิดริเริ่ม ยกเลิก หรือกําหนดขั้นตอนการทํางาน ตลอดจนตองประยุกตใชความรูและประสบการณในการ
กํากับ ตรวจสอบเพื่อใหการดําเนินงานตามแผนงาน โครงการ บรรลุวตัถุประสงค เปาหมายตามที่กําหนดใน
ชวงเวลาทีเ่หมาะสม สามารถปฏิบตัิงานโดยอิสระ และตองตัดสินใจเกี่ยวกับการจัดทําและปรับเปลี่ยนแผนงาน 
โครงการตาง ๆหรือแกไขปญหาในงานที่รับผิดชอบเปนประจํา และปฏิบัติหนาทีอ่ื่นตามที่ไดรับมอบหมาย 

  

ลักษณะงานที่ปฏิบัต ิ
         ปฏิบัติงานที่ยากมากเปนพิเศษ ซึง่ตองใชความรู ความสามารถ ความชํานาญงานและประสบการณสงูมาก
เปนพิเศษ โดยปฏิบตัิหนาที่อยางใดอยางหนึ่งหรือหลายอยางเกี่ยวกับงานชางเครื่องคอมพิวเตอร  ศึกษา คนควา 
ทดลองเพื่อสรางแนวทางวธิกีารใหมในงานชางเครื่องคอมพิวเตอร ซึ่งตองใชเทคนคิและความชํานาญสูง ชวยสอน
และฝกงานภาคปฏิบตัิใหแกนักศึกษาและผูเขารับการฝกอบรมทางดานเครื่องคอมพิวเตอร ศึกษา คนควา หาวิธีการ
ตาง ๆ ในการปรับปรุงงานในหนาที่ใหมีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น ใหคาํแนะนําในการปรับปรุงคูมือเพ่ือเปนแนวทางใน
การปฏิบัติงาน ศึกษา วิเคราะหเพ่ือปรับปรุงมาตรฐานในการปฏิบตังิาน แกไขปญหาในงานโดยการใชเทคโนโลยี 
ใหเหมาะสมกับสถานการณ เผยแพรและใหบริการในงานที่รับผิดชอบ ฝกอบรมใหคําปรึกษาและใหขอเสนอแนะ
เกี่ยวกับแนวทางใหม ๆ ในการปฏิบัติงาน ตอบปญหาและชี้แจงเรือ่งตาง ๆ เกี่ยวกับงานในหนาที่ และปฏบิัติหนาที่
อ่ืนที่เกี่ยวของ 
 

คุณสมบัตเิฉพาะสําหรับตําแหนง 
         1. มีคุณสมบัติเฉพาะสําหรับตําแหนงชางเครื่องคอมพิวเตอร 1 หรือชางเครื่องคอมพิวเตอร 2 ดํารงตําแหนง
ชางเครื่องคอมพิวเตอร 7 ตําแหนงผูชํานาญการ ระดับ 7 และไดดํารงตําแหนงในระดับ 7 หรือเทียบเทามาแลว 
ไมนอยกวา 1 ป โดยจะตองปฏิบัติราชการเกี่ยวกับงานชางเครื่องคอมพิวเตอร หรืองานอ่ืนที่เกี่ยวของมาแลว 
ไมนอยกวา 1 ป หรือ 
         2. มีคุณสมบัติเฉพาะสําหรับตําแหนงชางเครื่องคอมพิวเตอร 1 หรือชางเครื่องคอมพิวเตอร 2 ดํารงตําแหนง
ชางเครื่องคอมพิวเตอร 7 ตําแหนงผูชํานาญการ ระดับ 7 และไดดํารงตําแหนงไมต่ํากวาระดับ 6 หรือเทียบเทา
มาแลวไมนอยกวา 3 ป โดยจะตองปฏิบตัิราชการเกี่ยวกับงานชางเครื่องคอมพิวเตอร หรืองานอื่นที่เกี่ยวของมาแลว 
ไมนอยกวา 1 ป  

ความรูความสามารถที่ตองการ 
         นอกจากมีความรูความสามารถเชนเดียวกบัชางเครื่องคอมพิวเตอร 7 แลว จะตองมีความชํานาญงานใน
หนาที่ และมีประสบการณสูง 

ก.พ.อ.กําหนดวันที่ 25 พฤศจิกายน 2548 


