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มาตรฐานกําหนดตําแหนง 
 

สายงาน                                                            ชางเทคนิค 
 
ลักษณะงานโดยทั่วไป  
         สายงานนี้คลุมถึงตําแหนงตาง ๆ ที่ปฏิบตัิงานชางเทคนิค ซึ่งมีลักษณะงานที่ปฏิบตัิเกี่ยวกับการสราง 
ตรวจแก ซอม ปรับ ประกอบ ดัดแปลง ทดสอบ และบํารุงรักษาเครื่องจักร เครื่องยนต เครื่องมือเครื่องใชที่
เกี่ยวกับโลหะและไฟฟา คํานวณรายการและประมาณราคาในการดําเนินงานดังกลาว ควบคุมตรวจสอบการ
ทาํงานของเครื่องจักรเครื่องยนต ตลอดจนแกไขขอขัดของที่เกิดขึ้น และปฏบิัติหนาที่อ่ืนที่เกี่ยวของ  
 
ชื่อและระดบัของตําแหนง  

 
         ตําแหนงในสายงานนี้มีชื่อและระดับของตําแหนงดังนี้ คือ  
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ชื่อตําแหนง                                                        ชางเทคนิค 1   
 

หนาที่และความรับผิดชอบ  
         ปฏิบัติงานชางเทคนคิที่ไมยากภายใตการกํากับตรวจสอบโดยใกลชิด หรือตามคําสั่ง หรือแบบ หรือ
แนวทางปฏิบตัิ หรือคูมือที่มีอยูอยางชัดเจนหรือละเอียดถี่ถวน และปฏิบัติหนาทีอ่ื่นตามที่ไดรับมอบหมาย  

 
ลักษณะงานที่ปฏิบัต ิ 
         ปฏิบัติงานที่ไมยาก โดยปฏิบัติหนาที่อยางใดอยางหนึ่งหรือหลายอยางเกี่ยวกับงานชางเทคนิคตางๆ 
เชน สราง ซอม ประกอบ ดัดแปลง ติดตั้ง และบํารุงรักษาเครื่องจักร เครื่องยนต เครื่องมือเครื่องใชเกี่ยวกับ
โลหะและไฟฟา คุมการทํางานของเครื่องจักร เครื่องยนต จัดเก็บ รักษา เบิกจายเครื่องมือเครื่องใชและวสัดุ
อุปกรณที่ใชในการปฏิบัติงาน เปนตน และปฏบิัติหนาที่อ่ืนที่เกี่ยวของ  

 
คุณสมบัตเิฉพาะสําหรับตําแหนง  
         ไดรับประกาศนียบตัรวชิาชีพหรือเทียบไดไมต่าํกวานี ้
 
ความรูความสามารถที่ตองการ  
         1. มีความรูความสามารถในงานชางเทคนิคอยางเหมาะสมแกการปฏิบัติงานในหนาที่  
         2. มีความรูความเขาใจในกฎหมายวาดวยระเบยีบขาราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษา กฎหมายวา
ดวยระเบียบบริหารราชการแผนดิน และกฎหมาย กฎ ระเบียบ และขอบังคับอ่ืนทีใ่ชในการปฏบิตัิงานในหนาที่  
         3. มีความรูความสามารถในการใชภาษาและคอมพิวเตอรอยางเหมาะสมแกการปฏิบัตงิานในหนาที่  
         4. มีความสามารถในการปฏิบัติหนาที่ดวยความละเอียดรอบคอบและถูกตอง  
 
 
 
 
 
 

ก.พ.อ.กําหนดวันที่ 25 พฤศจิกายน 2548 
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ชื่อตําแหนง ชางเทคนิค 2  
 

หนาที่และความรับผิดชอบ  
         ปฏิบัติงานชางเทคนคิที่คอนขางยากภายใตการกํากับตรวจสอบโดยทั่วไป หรือตามคําสั่ง หรือแบบ หรือ
แนวทางปฏิบตัิ หรือคูมือที่มีอยูบาง และปฏิบัติหนาทีอ่ื่นตามที่ไดรับมอบหมาย  
 
ลักษณะงานที่ปฏิบัต ิ 
         ปฏิบัติงานที่คอนขางยาก โดยปฏิบัติหนาที่อยางใดอยางหนึ่งหรือหลายอยางเกี่ยวกับงานชางเทคนิค  
ตาง ๆ เชน สราง ซอม ประกอบ ดัดแปลง ติดตั้ง และบํารุงรักษาเครื่องจักร เครื่องยนต เครื่องมือเครื่องใช
เกี่ยวกับโลหะและไฟฟา คุมการทํางานของเครื่องจักร เครื่องยนต รวบรวมขอมูลและจัดทําประวตัิการซอมสราง 
ชวยคํานวณรายการและประมาณราคาในการดําเนินงานดังกลาว เปนตน และปฏบิัติหนาที่อ่ืนที่เกี่ยวของ  
 
คุณสมบัตเิฉพาะสําหรับตําแหนง  
         1.มีคุณสมบัติเฉพาะสําหรับตําแหนงชางเทคนิค 1 และไดดํารงตําแหนงในระดับ 1 หรือเทียบเทามาแลว
ไมนอยกวา 2 ป โดยจะตองปฏิบัติราชการเกี่ยวกับงานชางเทคนิค หรืองานอื่นที่เกี่ยวของมาแลวไมนอยกวา 1 ป  
หรือ 
         2.ไดรับอนุปริญญาหรือเทียบไดไมต่ํากวานี ้
 
ความรูความสามารถที่ตองการ  
         นอกจากมีความรูความสามารถเชนเดียวกบัชางเทคนิค 1 แลว จะตองมีความสามารถในการให
คําแนะนําเกี่ยวกับระเบียบและวธิีการปฏบิัติงานที่อยูในความรับผิดชอบ  
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ก.พ.อ.กําหนดวันที่ 25 พฤศจิกายน 2548 
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ชื่อตําแหนง ชางเทคนิค 3  
 

หนาที่และความรับผิดชอบ  
         ปฏิบัติงานชางเทคนคิที่ยากพอสมควรภายใตการกํากับตรวจสอบเฉพาะกรณีที่จําเปน หรือตามคําสั่ง 
หรือแบบ หรือแนวทางปฏบิัติ หรือคูมือที่มีอยูอยางกวางๆ และปฏบิัติหนาที่อ่ืนตามที่ไดรับมอบหมาย  
 
ลักษณะงานที่ปฏิบัต ิ 
         ปฏิบัติงานที่ยากพอสมควร โดยปฏิบัติหนาที่อยางใดอยางหนึ่งหรือหลายอยางเกี่ยวกับงานชางเทคนิค
ตางๆ เชน สราง ซอม ประกอบ ดัดแปลง ติดตั้ง และบํารุงรักษาเครื่องจักร เครื่องยนต เครื่องมือเครื่องใช
เกี่ยวกับโลหะและไฟฟา คุมการทํางานของเครื่องจักร เครื่องยนต และแกไขขอขัดของที่เกิดขึ้น คํานวณ
รายการและประมาณราคาในการดําเนินงานดังกลาว ตรวจรับ ควบคมุการใชและการเก็บรักษาเครื่องมือและ
อุปกรณที่ใชในการปฏิบัติงาน เปนตน ใหคําปรึกษาแนะนําในการปฏิบัติงานแกเจาหนาที่ระดับรองลงมา และ
ปฏิบัตหินาทีอ่ื่นที่เกี่ยวของ  
  
คุณสมบัตเิฉพาะสําหรับตําแหนง  
        มีคุณสมบัติเฉพาะสาํหรับตําแหนงชางเทคนิค 1 หรือชางเทคนิค 2 และไดดํารงตําแหนงในระดับ 2  
หรือเทียบเทามาแลวไมนอยกวา 2 ป  โดยจะตองปฏิบัติราชการเกีย่วกับงานชางเทคนิคหรืองานอ่ืนที่เกี่ยวของ
มาแลวไมนอยกวา 1 ป  
 
ความรูความสามารถที่ตองการ  
         นอกจากมีความรูความสามารถเชนเดียวกบัชางเทคนิค 2 แลว จะตอง  
         1. มีความรูทั่วไปเกีย่วกับเหตุการณปจจุบันในดานการเมือง เศรษฐกิจและสังคม โดยเฉพาะอยางยิ่ง
ของประเทศไทย  
         2. มีความสามารถในการศึกษาและจัดการขอมูล วิเคราะหปญหาและสรุปเหตุผล  
 
 
 
 
 
 
 

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

หนาที่และความรับผิดชอบ  
         ปฏิบัติงานชางเทคนคิที่ยากภายใตการกํากับตรวจสอบเฉพาะกรณีที่จําเปน หรือตามคําสั่ง หรือแบบ 
หรือแนวทางปฏิบัติ หรือคูมือที่มีอยูอยางกวางๆ และปฏิบัติหนาทีอ่ื่นตามที่ไดรับมอบหมาย  

 
ลักษณะงานที่ปฏิบัต ิ 
         ปฏิบัติงานที่ยาก โดยปฏิบตัิหนาที่อยางใดอยางหนึ่งหรือหลายอยางเกี่ยวกับงานชางเทคนิคตางๆ เชน 
สราง ซอม ประกอบ ดัดแปลง ติดตั้ง และบํารุงรักษาเครื่องจักร เครือ่งยนต เครื่องมือเครื่องใชเกี่ยวกับโลหะ
และไฟฟา คํานวณรายการและประมาณราคาในการดําเนินการดังกลาว ปฏิบัติงานเกี่ยวกับงานชางเครื่องกล 
ที่ยุงยากทางเทคนิคดวยตนเอง ควบคุมการตรวจสอบ ใชและเก็บรักษาเครื่องมือวสัดุและอุปกรณที่อยูในความ
รับผิดชอบ ประสานงานกับหนวยงานตาง ๆ ที่เกี่ยวของ ชี้แจงรายละเอียดขอเทจ็จริงเกี่ยวกับสภาพเครื่องจักร 
เครื่องยนต เครื่องไฟฟาและสภาพการซอม สราง วิเคราะห และเสนอความเห็นเกี่ยวกับขอดีขอเสีย
ของเครื่องจักร เครื่องยนต เครื่องไฟฟาแบบตาง ๆ เปนตน ใหคําปรกึษาแนะนาํในการปฏิบัติงานแกเจาหนาที่
ระดับรองลงมา ตอบปญหาและชี้แจงเรื่องตาง ๆ เกี่ยวกับงานในหนาที่ และปฏบิตัิหนาที่อ่ืนที่เกี่ยวของ  
  
คุณสมบัตเิฉพาะสําหรับตําแหนง  
         1. มีคุณสมบัติเฉพาะสําหรับตําแหนงชางเทคนิค 1 หรือชางเทคนิค 2 และไดดํารงตําแหนงในระดับ 3 
หรือเทียบเทามาแลวไมนอยกวา 2 ป โดยจะตองปฏิบตัิราชการเกี่ยวกับงานชางเทคนิค หรืองานอ่ืนที่เกี่ยวของ
มาแลวไมนอยกวา 1 ป หรือ  
         2. มีคุณสมบัติเฉพาะสําหรับตําแหนงชางเทคนิค 1 หรือชางเทคนิค 2  และไดดํารงตําแหนงไมต่ํากวา
ระดับ 2 หรือเทียบเทามาแลวไมนอยกวา 4 ป โดยจะตองปฏิบัติราชการเกี่ยวกบังานชางเทคนคิ หรืองานอ่ืน 
ที่เกี่ยวของมาแลวไมนอยกวา 1 ป  
 
ความรูความสามารถที่ตองการ  
         นอกจากมีความรูความสามารถเชนเดียวกบัชางเทคนิค 3 แลว จะตอง  
         1. มีความรูความเขาใจในนโยบายและแผนงานดานตาง ๆ ของหนวยงานที่สังกัด  
         2. มีความสามารถในการจัดทําแผนงาน ควบคุม ตรวจสอบ ใหคําปรึกษา แนะนํา และเสนอวิธีการแกไข
ปรับปรุงการปฏิบัติงานที่อยูในความรบัผิดชอบ  
        3. มีความสามารถในการติดตอประสานงาน  
 
 
 

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

หนาที่และความรับผิดชอบ  
         ปฏิบัติงานชางเทคนคิที่คอนขางยากมากภายใตการกํากับตรวจสอบนอยมาก หรือตามคําสั่ง หรือแบบ 
หรือแนวทางปฏิบัติ หรือคูมือในบางกรณี ซึ่งตองมีการใชความคิดริเริ่มบาง และปฏิบัติหนาทีอ่ื่นตามที่ไดรับ
มอบหมาย  
 
ลักษณะงานที่ปฏิบัต ิ 
         ปฏิบัติงานที่คอนขางยากมาก โดยปฏิบตัิหนาที่อยางใดอยางหนึ่งหรือหลายอยางเกี่ยวงานชางเทคนคิ
ตางๆ เชน สราง ซอม ประกอบ ดัดแปลง แกไข ติดตัง้ และบํารุงรักษาเครื่องจักร เครื่องยนต เครื่องมือ
เครื่องใชเกี่ยวกับโลหะและไฟฟา คํานวณรายการและประมาณราคาในการดําเนินการดังกลาว จัดทํารายงาน
เปรียบเทียบขอดีขอเสียของเครื่องจักร เครื่องยนต และเครื่องไฟฟาแบบตาง ๆ ประเมินความสามารถในการ
ซอมและสรางที่อยูในความรับผิดชอบ เปนตน เผยแพรงานทางดานชางเทคนิค ฝกอบรมและใหคําปรึกษา
แนะนําในการปฏิบัติงานแกเจาหนาที่ระดับรองลงมา ตอบปญหาและชี้แจงเรื่องตาง ๆ เกี่ยวกับงานในหนาที่ 
และปฏบิัติหนาที่อ่ืนที่เกี่ยวของ  
 
คุณสมบัตเิฉพาะสําหรับตําแหนง  
         1. มีคุณสมบัติเฉพาะสําหรับตําแหนงชางเทคนิค 1 หรือชางเทคนิค 2 และไดดํารงตําแหนงในระดับ 4 
หรือเทียบเทามาแลวไมนอยกวา 2 ป โดยจะตองปฏิบตัิราชการเกี่ยวกับงานชางเทคนิค หรืองานอื่นที่เกี่ยวของ
มาแลวไมนอยกวา 1 ป หรือ  
         2. มีคุณสมบัติเฉพาะสําหรับตําแหนงชางเทคนิค 1 หรือชางเทคนิค 2 และไดดํารงตําแหนงไมต่ํากวา
ระดับ 3 หรือเทียบเทามาแลวไมนอยกวา 4 ป โดยจะตองปฏิบัติราชการเกี่ยวกบังานชางเทคนคิ หรืองานอ่ืนที่
เกี่ยวของมาแลวไมนอยกวา 1 ป  
 
ความรูความสามารถที่ตองการ  
         นอกจากมีความรูความสามารถเชนเดียวกบัชางเทคนิค 4 แลว จะตอง  
         1. มีความรูความเขาใจในหลักการบริหารงานบุคคล  
         2. มีความรูทั่วไปเกีย่วกับแผนพัฒนาเศรษฐกจิและสังคมของประเทศ  
 
 
 

ก.พ.อ.กําหนดวันที่ 25 พฤศจิกายน 2548 
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หนาที่และความรับผิดชอบ  
         ปฏิบัติงานชางเทคนคิที่ยากมากภายใตการกํากบัตรวจสอบนอยมาก ซึ่งตองใชประสบการณและ
ความคิดริเริ่มในงานที่มีแนวปฏิบตัินอยมาก ตองพิจารณาแกไขปญหาในงานที่รับผิดชอบ และปฏิบตัิหนาทีอ่ื่น
ตามที่ไดรับมอบหมาย หรือ 
         ปฏิบัติงานในฐานะผูชํานาญการซึ่งมีประสบการณเกี่ยวกับงานชางเทคนิคที่ยากมาก ตองประยุกตใช
ความรูและประสบการณกับงานที่ปฏิบัตเิพ่ือกําหนดและปรับเปลี่ยนแผนงานใหการดําเนินงานเปนไปตาม
เปาหมายที่กําหนด โดยไมตองมีการกํากับ ตรวจสอบ แนะนํา ตลอดจนตัดสินใจแกไขปญหาในงานที่รับผิดชอบ
โดยอิสระ และปฏิบตัิหนาทีอ่ื่นตามที่ไดรับมอบหมาย 

 

ลักษณะงานที่ปฏิบัต ิ
         ปฏิบัติงานที่ยากมาก ซึ่งตองใชความรู ความสามารถ ความชํานาญงานและประสบการณสูง โดยปฏิบัติ
หนาที่อยางใดอยางหนึ่งหรือหลายอยางเกี่ยวกับงานชางเทคนิคตางๆ เชน ซอม สราง ประกอบ ดัดแปลง แกไข 
ออกแบบ ติดตั้งและบํารุงรักษาเครื่องจักร เครื่องยนต เครื่องมือเครื่องใชและอุปกรณเกี่ยวกับงานชางเทคนิค 
คํานวณรายการและประมาณราคาเกี่ยวกับงานชางเทคนิค จัดทํารายงานเปรียบเทียบขอดี ขอเสียของ
เครื่องจักร เครื่องยนตและอุปกรณตาง ๆ ประเมินความสามารถในการซอมและสรางที่อยูในความรับผิดชอบ 
เปนตน ศึกษา คนควาหาวธิีการตาง ๆ ในการปรับปรุงงานในหนาที่ใหมีประสิทธภิาพมากยิ่งขึ้น จัดทําคูมือเพ่ือ
เปนแนวทางในการปฏิบัติงาน ศึกษารวบรวมขอมูลเพือ่การกําหนดมาตรฐานในการปฏิบัติงาน แกไขปญหาใน
งานโดยการใชเทคโนโลยใีหเหมาะสมกับสถานการณ เผยแพรและใหบริการในงานที่รับผิดชอบ ชวยสอนและ
ฝกงานภาคปฏิบัตใิหแกนักศึกษา ฝกอบรมและใหคําปรึกษาแนะนําในการปฏิบัติงานแกเจาหนาที่ระดับ
รองลงมา ตอบปญหาและชีแ้จงเรื่องตาง ๆ เกี่ยวกบังานในหนาที่ และปฏบิัติหนาที่อ่ืนที่เกี่ยวของ 

 

คุณสมบัตเิฉพาะสําหรับตําแหนง 
         1.กรณีตําแหนงที่มีประสบการณ 
              1.1 มีคุณสมบัตเิฉพาะสําหรับตําแหนงชางเทคนิค 2 ขอ 2 และไดดํารงตําแหนงในระดับ 5 หรือ 
เทียบเทามาแลวไมนอยกวา 2 ป โดยจะตองปฏิบัติราชการเกี่ยวกบังานชางเทคนคิ หรืองานอื่นที่เกี่ยวของ
มาแลวไมนอยกวา 1 ป หรือ 
              1.2 มีคุณสมบัตเิฉพาะสําหรับตําแหนงชางเทคนิค 2 ขอ 2 และไดดํารงตําแหนงไมต่าํกวาระดับ 4 
หรือเทียบเทามาแลวไมนอยกวา 4 ป โดยจะตองปฏิบตัิราชการเกี่ยวกับงานชางเทคนิค หรืองานอ่ืนที่เกี่ยวของ
มาแลวไมนอยกวา 1 ป  
         2.กรณีตําแหนงระดับชํานาญการ 
              2.1 มีคุณสมบัตเิฉพาะสําหรับตําแหนงชางเทคนิค 1 หรือชางเทคนิค 2 และไดดํารงตําแหนงใน
ระดับ 5 หรือเทียบเทามาแลวไมนอยกวา 2 ป โดยจะตองปฏิบัติราชการเกี่ยวกบังานชางเทคนคิ หรืองานอ่ืน 
ที่เกี่ยวของมาแลวไมนอยกวา 1 ป หรือ 
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              2.2 มีคุณสมบัตเิฉพาะสําหรับตําแหนงชางเทคนิค 1 หรือชางเทคนิค 2 และไดดํารงตําแหนง 
ไมต่ํากวาระดบั 4 หรือเทียบเทามาแลวไมนอยกวา 4 ป โดยจะตองปฏิบัติราชการเกี่ยวกบังานชางเทคนิค  
หรืองานอื่นที่เกี่ยวของมาแลวไมนอยกวา 1 ป 

ความรูความสามารถที่ตองการ 
         นอกจากมีความรูความสามารถเชนเดียวกบัชางเทคนิค 5 แลว จะตองมีความชํานาญงานในหนาที่และมี
ความสามารถในการริเริ่ม ปรับปรุงนโยบายและแผนงาน 

 
 

 

ก.พ.อ.กําหนดวันที่ 25 พฤศจิกายน 2548 
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หนาที่และความรับผิดชอบ  
         ปฏิบัติงานในฐานะผูชํานาญการซึ่งมีประสบการณเกี่ยวกับงานชางเทคนิคที่ยากเปนพิเศษ ตอง
ประยุกตใชความรูและประสบการณกับงานที่ปฏิบตั ิเพ่ือกําหนดและปรับเปลี่ยนแผนงานใหการดําเนินงาน
เปนไปตามเปาหมายที่กําหนด โดยไมตองมีการกํากับ ตรวจสอบ แนะนํา ตลอดจนตัดสินใจแกไขปญหาใน 
งานที่รับผิดชอบโดยอิสระ และปฏบิัติหนาที่อ่ืนตามที่ไดรับมอบหมาย 
 
ลักษณะงานที่ปฏิบัต ิ 
         ปฏิบัติงานที่ยากเปนพิเศษซึ่งตองใชความรู ความสามารถ ความชํานาญงานและประสบการณสูงมาก 
โดยปฏิบัติหนาที่อยางใดอยางหนึ่งหรือหลายอยางเกี่ยวกับงานชางเทคนิคตางๆ ศึกษา คนควา ทดลองเพื่อ
พัฒนาแนวทางวิธีการในงานชางเทคนิคซึ่งตองใชเทคนิคและความชํานาญ  ชวยสอนและฝกงานภาคปฏิบัติ
ใหแกนักศึกษาและผูเขารบัการฝกอบรมทางดานชางเทคนิค ศึกษา คนควาหาวธิกีารตาง ๆ ในการปรับปรุง
งานในหนาที่ใหมีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น ปรับปรุงคูมือเพ่ือเปนแนวทางในการปฏิบตัิงาน ศึกษา วิเคราะหเพ่ือ
กําหนดมาตรฐานในการปฏบิัติงาน แกไขปญหาในงานโดยการใชเทคโนโลยีใหเหมาะสมกับสถานการณ 
เผยแพรและใหบริการในงานที่รับผิดชอบ ฝกอบรมและใหคําปรึกษาแนะนําในการปฏิบัติงานแกเจาหนาที่ 
ระดับรองลงมา ตอบปญหาและชี้แจงเรื่องตาง ๆ เกี่ยวกับงานในหนาที่ และปฏบิตัิหนาที่อ่ืนที่เกี่ยวของ 
 
คุณสมบัตเิฉพาะสําหรับตําแหนง 
         1. มีคุณสมบัติเฉพาะสําหรับตําแหนงชางเทคนิค 1 หรือชางเทคนิค 2 และไดดํารงตําแหนงในระดับ 6 
หรือเทียบเทามาแลวไมนอยกวา 2 ป โดยจะตองปฏิบตัิราชการเกี่ยวกับงานชางเทคนิค หรืองานอ่ืนที่เกี่ยวของ
มาแลวไมนอยกวา 1 ป หรือ 
         2. มีคุณสมบัติเฉพาะสําหรับตําแหนงชางเทคนิค 1 หรือชางเทคนิค 2 และไดดํารงตําแหนงไมต่ํากวา
ระดับ 5 หรือเทียบเทามาแลวไมนอยกวา 4 ป โดยจะตองปฏิบัติราชการเกี่ยวกบังานชางเทคนคิ หรืองานอ่ืนที่
เกี่ยวของมาแลวไมนอยกวา 1 ป  
 
ความรูความสามารถที่ตองการ 
         นอกจากมีความรูความสามารถเชนเดียวกบัชางเทคนิค 6 แลว จะตองมีความชํานาญงานในหนาที่และมี
ความรูความเขาใจในนโยบายการบริหารงานของรัฐบาล ปญหาดานการเมือง เศรษฐกิจและสังคมของประเทศ 

 

ก.พ.อ.กําหนดวันที่ 25 พฤศจิกายน 2548 
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หนาที่และความรับผิดชอบ  
              ปฏิบัติงานในฐานะผูชํานาญการซึ่งมีประสบการณเกี่ยวกบังานชางเทคนิคที่ยากมากเปนพิเศษ โดย
ตองคิดริเริ่ม ยกเลิก หรือกําหนดขั้นตอนการทํางาน ตลอดจนตองประยุกตใชความรูและประสบการณในการ
กํากับ ตรวจสอบ เพ่ือใหการดําเนินงานตามแผนงาน โครงการ บรรลุวตัถุประสงค เปาหมายตามที่กําหนดใน
ชวงเวลาทีเ่หมาะสม สามารถปฏิบตัิงานโดยอิสระ และตองตัดสินใจเกี่ยวกับการจัดทําและปรับเปลี่ยนแผนงาน 
โครงการตาง ๆ หรือแกไขปญหาในงานที่รับผิดชอบเปนประจํา และปฏิบตัิหนาทีอ่ื่นตามที่ไดรับมอบหมาย 
 

ลักษณะงานที่ปฏิบัต ิ
             ปฏิบัติงานที่ยากมากเปนพิเศษซึ่งตองใชความรู ความสามารถ ความชํานาญงานและประสบการณ
สูงมากเปนพิเศษ  โดยปฏิบตัิหนาที่อยางใดอยางหนึ่งหรือหลายอยางเกี่ยวกับงานชางเทคนิค ศึกษา คนควา 
ทดลองเพื่อสรางแนวทางวธิกีารใหมในงานชางเทคนิคซึ่งตองใชเทคนิคและความชํานาญสูง  ชวยสอนและ
ฝกงานภาคปฏิบัตใิหแกนักศึกษาและผูเขารับการฝกอบรมทางดานชางเทคนิค ศกึษา คนควาหาวธิีการตาง ๆ 
ในการปรับปรุงงานในหนาที่ใหมีประสิทธภิาพมากยิ่งขึ้น ใหคําแนะนําในการปรับปรุงคูมือเพ่ือเปนแนวทางใน
การปฏิบัติงาน  ศึกษา วิเคราะหเพ่ือปรับปรุงมาตรฐานในการปฏิบตังิาน  แกไขปญหาในงานโดยการใช
เทคโนโลยีใหเหมาะสมกับสถานการณ  เผยแพรและใหบริการในงานที่รับผิดชอบ ฝกอบรม  ใหคําปรึกษาและ
ใหขอเสนอแนะเกี่ยวกบัแนวทางใหม ๆ ในการปฏิบัติงาน ตอบปญหาและชี้แจงเรือ่งตาง ๆ เกี่ยวกบังานใน
หนาที่ และปฏิบัติหนาที่อ่ืนที่เกี่ยวของ 

 

คุณสมบัตเิฉพาะสําหรับตําแหนง 
              1. มีคุณสมบัติเฉพาะสําหรับตําแหนงชางเทคนิค 1 หรือชางเทคนิค 2 ดํารงตําแหนงชางเทคนิค 7
ตําแหนงผูชํานาญการ ระดับ 7 และไดดํารงตําแหนงในระดับ 7 หรือเทียบเทามาแลวไมนอยกวา 1 ป โดย
จะตองปฏิบตัริาชการเกี่ยวกับงานชางเทคนิค หรืองานอื่นที่เกี่ยวของมาแลวไมนอยกวา 1 ป หรือ 
              2. มีคุณสมบัติเฉพาะสําหรับตําแหนงชางเทคนิค 1 หรือชางเทคนิค 2 ดํารงตําแหนงชางเทคนิค 7
ตําแหนงผูชํานาญการ ระดับ 7 และไดดํารงตําแหนงไมต่ํากวาระดับ 6 หรือเทียบเทามาแลวไมนอยกวา 3 ป 
โดยจะตองปฏิบัติราชการเกี่ยวกับงานชางเทคนิค หรืองานอื่นที่เกี่ยวของมาแลวไมนอยกวา 1 ป  

 

ความรูความสามารถที่ตองการ 
              นอกจากมีความรูความสามารถเชนเดียวกบัชางเทคนคิ 7 แลว จะตองมีความชํานาญงานในหนาที่ 
และมีประสบการณสูง 

 
ก.พ.อ.กําหนดวันที่ 25 พฤศจิกายน 2548 

 


