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มาตรฐานกําหนดตําแหนง 
 

สายงาน                                                      ชางกายอุปกรณ 
 

ลักษณะงานโดยทั่วไป  
สายงานนี้คลมุถึงตําแหนงตาง ๆ ที่ปฏิบตัิงานชางกายอุปกรณ ซึ่งมีลักษณะงานทีป่ฏิบัตเิกี่ยวกบัการ

ออกแบบ ประดิษฐอุปกรณชวยคนพิการ รวมทั้งการตกแตง ดัดแปลง แกไข เสรมิแตง และพัฒนาอุปกรณชวย
คนพิการใหเหมาะสมกับความพิการ ตลอดจนการตรวจวัดสวนตาง ๆ ของรายกายผูปวย และใหการวินิจฉัย 
เพ่ือออกแบบและประดษิฐอุปกรณเครื่องชวยคนพิการไดถูกตอง เหมาะสมกับความพิการตามหลักวิชาการ  
และปฏบิัติหนาที่อ่ืนที่เกี่ยวของ  
 
ชื่อและระดบัของตําแหนง 

  
ตําแหนงในสายงานนี้มีชื่อและระดับของตาํแหนงดังนี้ คือ  
 

ชางกายอุปกรณ 1 ระดับ 1  
          ชางกายอุปกรณ 2 ระดับ 2  
          ชางกายอุปกรณ 3 ระดับ 3  
          ชางกายอุปกรณ 4 ระดับ 4  
          ชางกายอุปกรณ 5 ระดับ 5  
          ชางกายอุปกรณ 6 ระดับ 6  
          ชางกายอุปกรณ 7 ระดับ 7  
          ชางกายอุปกรณ 8 ระดับ 8 
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ชื่อตําแหนง ชางกายอุปกรณ 1  
 

หนาที่และความรับผิดชอบ  
         ปฏิบัติงานชางกายอุปกรณที่ไมยากภายใตการกาํกับตรวจสอบโดยใกลชิด หรือตามคําสั่ง หรือแบบ 
หรือแนวทางปฏิบัติหรือคูมือที่มีอยูอยางชัดเจนหรือละเอียดถี่ถวน และปฏบิัติหนาที่อ่ืนตามที่ไดรับมอบหมาย  
 
ลักษณะงานที่ปฏิบัต ิ 
         ปฏิบัติงานที่ไมยาก โดยปฏิบัติหนาที่อยางใดอยางหนึ่งหรือหลายอยางเกี่ยวกับงานชางกายอุปกรณ 
ตางๆ เชน ชวยตรวจวัดสวนตาง ๆ ของรายกายผูปวย และใหการวินิจฉัยเพ่ือออกแบบและประดิษฐอุปกรณ
เครื่องชวยคนพิการที่ไมซับซอน เชน เบรส แขนเทียม ขาเทียม เทาเทียม และรองเทาชนิดตาง ๆ ใหถูกตอง
เหมาะสมกับความพิการตามหลักวิชาการ ตลอดจนชวยตกแตง ดัดแปลง แกไข เสริมแตงและพัฒนาอุปกรณ
เครื่องชวยคนพิการใหเหมาะสมกับความพิการในแตละกรณี  เปนตน และปฏิบตัิหนาที่อ่ืนที่เกี่ยวของ  
 
คุณสมบัตเิฉพาะสําหรับตําแหนง  
         ไดรับประกาศนียบตัรวชิาชีพหรือเทียบไดไมต่าํกวานี ้
 
ความรูความสามารถที่ตองการ  
         1. มีความรูความสามารถในงานชางกายอุปกรณอยางเหมาะสมแกการปฏิบัติงานในหนาที่  
         2. มีความรูความเขาใจในกฎหมายวาดวยระเบยีบขาราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษา กฎหมาย  
วาดวยระเบียบบริหารราชการแผนดิน และกฎหมาย กฎ ระเบียบ ขอบังคับอ่ืนทีใ่ชในการปฏบิตัิงานในหนาที่  
         3. มีความรูความสามารถในการใชภาษาและคอมพิวเตอรอยางเหมาะสมแกการปฏิบัตงิานในหนาที่  
         4. มีความสามารถในการปฏิบัติหนาที่ดวยความละเอียดรอบคอบและถูกตอง  
 
 
 
 
 
 

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

หนาที่และความรับผิดชอบ  
         ปฏิบัติงานชางกายอุปกรณที่คอนขางยาก ภายใตการกํากับตรวจสอบโดยทั่วไป หรือตามคําสั่ง       
หรือแบบ หรือแนวทางปฏบิัติหรือคูมือทีมี่อยูอยางกวาง ๆ และปฏิบตัิหนาที่อ่ืนตามที่ไดรับมอบหมาย  
 
ลักษณะงานที่ปฏิบัต ิ 
         ปฏิบัติงานที่คอนขางยาก โดยปฏิบัติหนาที่อยางใดอยางหนึ่งหรือหลายอยางเกี่ยวกับงานชางกายอุปกรณ
ตางๆ เชน ออกแบบและประดิษฐเบรส แขนเทียม ขาเทียม เทาเทยีม และรองเทาชนิดตาง ๆ ใหเหมาะสมกับ
ความพิการแตละกรณี ตรวจวัดสวนตาง ๆ ของรายกายผูปวยและใหการวินิจฉัยเพื่อออกแบบและประดษิฐ
อุปกรณเครื่องชวยคนพิการที่คอนขางซับซอนไดถูกตองเหมาะสมกับความพิการตามหลักวชิาการ ตลอดจน
การตกแตง ดัดแปลง แกไข เสริมแตง และพัฒนาอุปกรณเครื่องชวยคนพิการใหเหมาะสมกับความพิการในแต
ละกรณี เปนตน และปฏิบตัหินาที่อ่ืนที่เกี่ยวของ  
 
คุณสมบัตเิฉพาะสําหรับตําแหนง  
         1.มีคุณสมบัติเฉพาะสําหรับตําแหนงชางกายอุปกรณ 1 และไดดํารงตําแหนงในระดับ 1 หรือเทียบเทา
มาแลวไมนอยกวา 2 ป โดยจะตองปฏิบตัิราชการเกี่ยวกับงานชางกายอุปกรณ หรืองานอ่ืนที่เกี่ยวของมาแลว
ไมนอยกวา 1 ป  หรือ 

 2.ไดรับอนุปริญญาหรือเทียบไดไมต่ํากวานี ้
 

ความรูความสามารถที่ตองการ  
         นอกจากมีความรูความสามารถเชนเดียวกบัชางกายอุปกรณ 1 แลว จะตองมีความสามารถในการให
คําแนะนําเกี่ยวกับระเบียบและวธิีการปฏบิัติงานที่อยูในความรับผิดชอบ  
 
 
 
 
 

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

หนาที่และความรับผิดชอบ  
         ปฏิบัติงานชางกายอุปกรณที่ยากพอสมควรภายใตการกํากับตรวจสอบเฉพาะกรณีที่จําเปน หรือตาม
คําสั่ง หรือแบบ หรือแนวทางปฏิบัติ หรอืคูมือที่มีอยูอยางกวางๆ  และปฏบิัติหนาที่อ่ืนตามที่ไดรับมอบหมาย  
 
ลักษณะงานที่ปฏิบัต ิ 
         ปฏิบัติงานที่ยากพอสมควร โดยปฏิบัติหนาที่อยางใดอยางหนึ่งหรือหลายอยางเกี่ยวกับงานชางกาย
อุปกรณตางๆ เชน ตรวจวัดสวนตาง ๆ ของรายกายผูปวย และใหการวินิจฉัยที่ยากพอสมควรเพื่อออกแบบ 
และประดษิฐอุปกรณเครื่องชวยคนพิการที่มีความซับซอน เชน เบรส แขนเทียม ขาเทียม เทาเทียม และ
รองเทาชนิดตาง ๆ ไดถูกตองเหมาะสมกับความพิการของแตละบุคคลตามหลักวชิาการ  ตรวจสอบ ตกแตง 
ดัดแปลง แกไข เสริมแตงและพัฒนาอุปกรณเครื่องชวยคนพิการใหเหมาะสมกับความพิการในกรณีตางๆ เปน
ตน ใหคําปรึกษาแนะนําในการปฏิบัติงานแกเจาหนาที่ระดับรองลงมา และปฏิบตัิหนาที่อ่ืนที่เกี่ยวของ  
 
คุณสมบัตเิฉพาะสําหรับตําแหนง  
         มีคุณสมบัติเฉพาะสําหรับตําแหนงชางกายอุปกรณ 1 หรือชางกายอุปกรณ 2  และไดดํารงตําแหนงใน
ระดับ 2 หรือเทียบเทามาแลวไมนอยกวา 2 ป โดยจะตองปฏิบัติราชการเกี่ยวกบังานชางกายอุปกรณ หรือ 
งานอ่ืนที่เกี่ยวของมาแลวไมนอยกวา 1 ป  
 
ความรูความสามารถที่ตองการ  
         นอกจากมีความรูความสามารถเชนเดียวกบัชางกายอุปกรณ 2 แลว จะตอง  
         1. มีความรูทั่วไปเกีย่วกับเหตุการณปจจุบันในดานการเมือง เศรษฐกิจและสังคม โดยเฉพาะอยางยิ่ง
ของประเทศไทย  
         2. มีความสามารถในการศึกษาและจัดการขอมูล วิเคราะหปญหาและสรุปเหตุผล  
 
 
  
 
 
 
 
 

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

หนาที่และความรับผิดชอบ  
         ปฏิบัติงานชางกายอุปกรณที่ยากภายใตการกํากับตรวจสอบเฉพาะกรณีที่จําเปน หรือตามคําสั่ง หรือ
แบบ หรือแนวทางปฏิบตัิ หรือคูมือที่มีอยูอยางกวางๆ  และปฏิบตัิหนาที่อ่ืนตามทีไ่ดรับมอบหมาย  
 
ลักษณะงานที่ปฏิบัต ิ 
         ปฏิบัติงานที่ยากโดยปฏิบัติหนาทีอ่ยางใดอยางหนึ่งหรือหลายอยางเกี่ยวกบังานชางกายอุปกรณตางๆ 
เชน ตรวจวัดสวนตาง ๆ ของรายกายผูปวย และใหการวินิจฉัยที่ยากเพื่อออกแบบ ประดิษฐและแกไขอุปกรณ
ชวยคนพิการที่มีความซับซอนมาก เชน  เบรส แขนเทยีม ขาเทียม เทาเทียม และรองเทาชนิดตาง ๆ ให
ถูกตองเหมาะสมกับความพกิารของบุคคลและตามหลกัวิชาการ ตรวจสอบ ตกแตง ดัดแปลง แกไข เสริมแตง 
และพัฒนาอุปกรณเครื่องชวยคนพิการใหเหมาะสมกับความพิการในแตละกรณี เปนตน ใหคําปรึกษาแนะนําใน
การปฏิบัติงานแกเจาหนาที่ระดับรองลงมา ตอบปญหาและชี้แจงเร่ืองตาง ๆ เกี่ยวกับงานในหนาที่ และปฏบิัติ
หนาที่อ่ืนที่เกี่ยวของ  
  
คุณสมบัตเิฉพาะสําหรับตําแหนง  
         1. มีคุณสมบัติเฉพาะสําหรับตําแหนงชางกายอุปกรณ 1 หรือชางกายอุปกรณ 2 และไดดํารงตําแหนงใน
ระดับ 3 หรือเทียบเทามาแลวไมนอยกวา 2 ป โดยจะตองปฏิบัติราชการเกี่ยวกบังานชางกายอุปกรณ หรืองาน
อ่ืนที่เกี่ยวของมาแลวไมนอยกวา 1 ป หรือ  
         2. มีคุณสมบัติเฉพาะสําหรับตําแหนงชางกายอุปกรณ 1 หรือชางกายอุปกรณ 2  และไดดํารงตําแหนง
ไมต่ํากวาระดบั 2 หรือเทียบเทามาแลวไมนอยกวา 4 ป โดยจะตองปฏิบัติราชการเกี่ยวกบังานชางกายอุปกรณ 
หรืองานอื่นที่เกี่ยวของมาแลวไมนอยกวา 1 ป  
 
ความรูความสามารถที่ตองการ  
         นอกจากมีความรูความสามารถเชนเดียวกบัชางกายอุปกรณ 3 แลว จะตอง  
         1. มีความรูความเขาใจในนโยบายและแผนงานดานตาง ๆ ของหนวยงานที่สังกัด  
         2. มีความสามารถในการจัดทําแผนงาน ควบคุม ตรวจสอบ ใหคําปรึกษา แนะนํา และเสนอแนะวิธีการ
แกไขปรับปรงุการปฏิบัติงานที่อยูในความรับผิดชอบ  
         3. มีความสามารถในการติดตอประสานงาน  
 
 
  

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

หนาที่และความรับผิดชอบ  
         ปฏิบัติงานชางกายอุปกรณที่คอนขางยากมากภายใตการกํากับตรวจสอบนอยมาก หรือตามคําสั่ง  
หรือแบบ หรือแนวทางปฏบิัติ หรือคูมือในบางกรณีซึ่งตองมีการใชความคิดริเริ่มบาง และปฏิบตัหินาที่อ่ืน 
ตามที่ไดรับมอบหมาย  
 
ลักษณะงานที่ปฏิบัต ิ 
         ปฏิบัติงานที่คอนขางยากมาก โดยปฏิบตัิหนาที่อยางใดอยางหนึ่งหรือหลายอยางเกี่ยวกับงานชาง 
กายอุปกรณตางๆ เชน ตรวจวัดสวนตาง ๆ ของรายกายผูปวย และใหการวินิจฉัยที่ยากมากเพื่อออกแบบ 
ประดิษฐและแกไขอุปกรณชวยคนพิการ เชน เบรส แขนเทียม ขาเทียม เทาเทียม และรองเทาชนิดตาง ๆ ให
ถูกตองเหมาะสมกับความพกิารตามหลักวิชาการ ควบคุม ดูแลในชิน้งานที่มีความยุงยากซับซอน ซึ่งตอง 
อาศัยความรูและประสบการณ  ใหคําปรึกษาแกเจาหนาที่ระดับรองลงมาในระหวางขั้นตอนการผลิตอุปกรณ 
ตรวจสอบ ตกแตง ดัดแปลง แกไข เสริมแตง อุปกรณที่นํามาทดลองใชกับผูปวย เพ่ือใชงานไดอยางถูกตองกับ
ความพิการ และพัฒนาอุปกรณเครื่องชวยคนพิการใหเหมาะสมกับความพิการในแตละกรณ ีรวมทั้งนําเอา
ความรูหรือสิ่งประดิษฐใหมๆ ที่ทันสมัยมาประยุกตใช เพ่ือใหงานกายอุปกรณมีคุณลักษณะทีเ่หมาะสมและ 
มีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น เปนตน เผยแพรงานทางดานชางกายอุปกรณ  ฝกอบรมและใหคําปรึกษาแนะนําในการ
ปฏิบัติงานแกเจาหนาที่ระดับรองลงมา ตอบปญหาและชี้แจงเรื่องตาง ๆ เกี่ยวกับงานในหนาที่ และปฏบิัติ
หนาที่อ่ืนที่เกี่ยวของ  
 
คุณสมบัตเิฉพาะสําหรับตําแหนง  
         1. มีคุณสมบัติเฉพาะสําหรับตําแหนงชางกายอุปกรณ 1 หรือชางกายอุปกรณ 2 และไดดํารงตําแหนงใน
ระดับ 4 หรือเทียบเทามาแลวไมนอยกวา 2 ป โดยจะตองปฏิบัติราชการเกี่ยวกบังานชางกายอุปกรณ หรืองาน
อ่ืนที่เกี่ยวของมาแลวไมนอยกวา 1 ป หรือ  
         2. มีคุณสมบัติเฉพาะสําหรับตําแหนงชางกายอุปกรณ 1 หรือชางกายอุปกรณ 2 และไดดํารงตําแหนง 
ไมต่ํากวาระดบั 3 หรือเทียบเทามาแลวไมนอยกวา 4 ป โดยจะตองปฏิบัติราชการเกี่ยวกบังานชางกายอุปกรณ 
หรืองานอื่นที่เกี่ยวของมาแลวไมนอยกวา 1 ป  
 
ความรูความสามารถที่ตองการ  
         นอกจากมคีวามรูความสามารถเชนเดียวกบัชางกายอุปกรณ 4 แลว จะตอง  
         1. มีความรูความเขาใจในหลักการบริหารงานบุคคล  
         2. มีความรูทั่วไปเกีย่วกับแผนพัฒนาเศรษฐกจิ และสังคมของประเทศ  
 

ก.พ.อ.กําหนดวันที่ 25 พฤศจิกายน 2548 



24-6 

ชื่อตําแหนง ชางกายอุปกรณ 6  
 

หนาที่และความรับผิดชอบ  
         ปฏิบัตงิานชางกายอุปกรณที่ยากมากภายใตการกํากับตรวจสอบนอยมาก ซึ่งตองใชประสบการณและ
ความคิดริเริ่มในงานที่มีแนวปฏิบตัินอยมาก ตองพิจารณาแกไขปญหาในงานที่รับผิดชอบ และปฏิบตัิหนาทีอ่ื่น
ตามที่ไดรับมอบหมาย หรือ 
         ปฏิบัติงานในฐานะผูชํานาญการซึ่งมีประสบการณเกี่ยวกับงานชางกายอุปกรณที่ยากมาก  ตอง
ประยุกตใชความรูและประสบการณกับงานที่ปฏิบตัิเพื่อกําหนดและปรบัเปลีย่นแผนงานใหการดําเนินงาน
เปนไปตามเปาหมายที่กําหนด โดยไมตองมีการกํากับ ตรวจสอบ แนะนํา ตลอดจนตัดสินใจแกไขปญหาใน 
งานที่รับผิดชอบโดยอิสระ และปฏบิัติหนาที่อ่ืนตามที่ไดรับมอบหมาย 
  
ลักษณะงานที่ปฏิบัต ิ 
          ปฏิบัติงานที่ยากมาก ซึ่งตองใชความรู ความสามารถ ความชํานาญงานและประสบการณสูง โดย
ปฏิบัติหนาทีอ่ยางใดอยางหนึ่งหรือหลายอยางเกี่ยวกบังานชางกายอุปกรณตางๆ เชน ตรวจวัดสวนตาง ๆ  
ของรายกายผูปวยและใหการวินิจฉัยเพ่ือออกแบบ ประดิษฐและแกไขอุปกรณชวยคนพิการ เชน เบรส แขน
เทียม ขาเทียม เทาเทียม และรองเทาชนดิตาง ๆ ใหถกูตองเหมาะสมกับความพิการตามหลักวชิาการ ควบคมุ 
ดูแลในชิ้นงานที่มีความยุงยากซับซอน ซึ่งตองอาศัยความรูและประสบการณ ใหคําปรึกษาแกเจาหนาที่ระดับ
รองลงมาในระหวางขั้นตอนการผลิตอุปกรณ ตรวจสอบ ตกแตง ดัดแปลง แกไข เสริมแตง อุปกรณที่นํามา
ทดลองใชกับผูปวย เพ่ือใชงานไดอยางถูกตองกับความพิการ และพัฒนาอุปกรณเครื่องชวยคนพิการให
เหมาะสมกับความพิการ เปนตน ศึกษาคนควาหาวิธกีารตาง ๆ ในการปรับปรุงงานในหนาที่ใหมีประสิทธิภาพ
มากยิ่งขึ้น จัดทําคูมือเพ่ือเปนแนวทางในการปฏิบัติงาน ศึกษารวบรวมขอมูลเพื่อการกําหนดมาตรฐานในการ
ปฏิบัติงาน แกไขปญหาในงานโดยการใชเทคโนโลยใีหเหมาะสมกับสถานการณ เผยแพรและใหบริการในงานที่
รับผิดชอบ ชวยสอนและฝกงานภาคปฏิบัติใหแกนักศกึษา ฝกอบรมและใหคําปรกึษาแนะนําในการปฏิบัติงาน
แกเจาหนาที่ระดับรองลงมา ตอบปญหาและชี้แจงเรื่องตาง ๆ เกี่ยวกบังานในหนาที่ และปฏบิัตหินาที่อ่ืนที่
เกี่ยวของ  
 

คุณสมบัตเิฉพาะสําหรับตําแหนง  
          1.กรณีตําแหนงที่มีประสบการณ 
              1.1 มีคุณสมบัตเิฉพาะสําหรับตําแหนงชางกายอุปกรณ 2 ขอ 2 และไดดํารงตําแหนงในระดับ 5 
หรือเทียบเทามาแลวไมนอยกวา 2 ป โดยจะตองปฏิบตัิราชการเกี่ยวกับงานชางกายอุปกรณ หรืองานอื่น 
ที่เกี่ยวของมาแลวไมนอยกวา 1 ป หรือ  
              1.2 มีคุณสมบัตเิฉพาะสําหรับตําแหนงชางกายอุปกรณ 2 ขอ 2 และไดดํารงตําแหนงไมต่ํากวา
ระดับ 4 หรือเทียบเทามาแลวไมนอยกวา 4 ป โดยจะตองปฏิบัติราชการเกี่ยวกบังานชางกายอุปกรณ หรือ 
งานอ่ืนที่เกี่ยวของมาแลวไมนอยกวา 1 ป  
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          2.กรณีตําแหนงระดับชํานาญการ 
              2.1 มีคุณสมบัตเิฉพาะสําหรับตําแหนงชางกายอุปกรณ 1 หรือชางกายอุปกรณ 2 และไดดํารง
ตําแหนงในระดับ 5 หรือเทียบเทามาแลวไมนอยกวา 2 ป โดยจะตองปฏิบัติราชการเกี่ยวกับงานชางกาย
อุปกรณ หรืองานอ่ืนที่เกี่ยวของมาแลวไมนอยกวา 1 ป หรือ 
              2.2 มีคุณสมบัตเิฉพาะสําหรับตําแหนงชางกายอุปกรณ 1 หรือชางกายอุปกรณ 2 และไดดํารง
ตําแหนงไมต่าํกวาระดับ 4 หรือเทียบเทามาแลวไมนอยกวา 4 ป โดยจะตองปฏิบตัิราชการเกี่ยวกับงานชาง 
กายอุปกรณ หรืองานอื่นที่เกี่ยวของมาแลวไมนอยกวา 1 ป 
 
ความรูความสามารถที่ตองการ  
           นอกจากมีความรูความสามารถเชนเดียวกบัชางกายอุปกรณ 5 แลว จะตองมีความชาํนาญงานใน
หนาที่และมีความสามารถในการริเริ่ม ปรับปรุงนโยบายและแผนงาน  
 
 

ก.พ.อ. กําหนดวันที่ 25 พฤศจิกายน 2548 
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หนาที่และความรับผิดชอบ  
          ปฏิบัติงานในฐานะผูชํานาญการซึ่งมีประสบการณเกี่ยวกับงานชางกายอุปกรณที่ยากเปนพิเศษ ตอง
ประยุกตใชความรูและประสบการณกับงานที่ปฏิบตัิ เพ่ือกําหนดและปรับเปลี่ยนแผนงานใหการดําเนินงาน
เปนไปตามเปาหมายที่กําหนด โดยไมตองมีการกํากับ ตรวจสอบ แนะนํา ตลอดจนตัดสินใจแกไขปญหาในงาน
ที่รับผิดชอบโดยอิสระ และปฏิบัติหนาทีอ่ื่นตามที่ไดรับมอบหมาย  
 
ลักษณะงานที่ปฏิบัต ิ 
         ปฏิบัติงานที่ยากเปนพิเศษซึ่งตองใชความรู ความสามารถ ความชํานาญงาน และประสบการณสูงมาก 
โดยปฏิบัติหนาที่อยางใดอยางหนึ่งหรือหลายอยางเกี่ยวกับงานชางกายอุปกรณตางๆ ศึกษา คนควา ทดลอง
เพ่ือพัฒนาแนวทางวธิีการในงานชางกายอุปกรณซึ่งตองใชเทคนคิและความชํานาญ  ชวยสอนและฝกงาน
ภาคปฏิบัตใิหแกนักศึกษาและผูเขารบัการฝกอบรมทางดานชางกายอุปกรณ ศึกษา คนควาหาวธิีการตางๆ ใน
การปรับปรุงงานในหนาที่ใหมีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น ปรับปรุงคูมือเพ่ือเปนแนวทางในการปฏิบตัิงาน ศึกษา 
วิเคราะหเพ่ือกําหนดมาตรฐานในการปฏบิัติงาน แกไขปญหาในงานโดยการใชเทคโนโลยีใหเหมาะสมกับ
สถานการณ เผยแพรและใหบริการในงานที่รับผิดชอบ ฝกอบรมและใหคําปรึกษาแนะนําในการปฏิบัติงาน 
แกเจาหนาที่ระดับรองลงมา ตอบปญหาและชี้แจงเรื่องตาง ๆ เกี่ยวกบังานในหนาที่ และปฏบิัตหินาที่อ่ืน 
ที่เกี่ยวของ  
 
คณุสมบัตเิฉพาะสําหรับตําแหนง  
          1. มีคุณสมบัติเฉพาะสําหรับตาํแหนงชางกายอุปกรณ 1 หรือชางกายอุปกรณ 2 และไดดํารงตําแหนง
ในระดับ 6 หรือเทียบเทามาแลวไมนอยกวา 2 ป โดยจะตองปฏิบตัิราชการเกี่ยวกบังานชางกายอุปกรณ หรือ
งานอ่ืนที่เกี่ยวของมาแลวไมนอยกวา 1 ป หรือ  
          2. มีคุณสมบัติเฉพาะสําหรับตาํแหนงชางกายอุปกรณ 1 หรือชางกายอุปกรณ 2 และไดดํารงตําแหนง
ไมต่ํากวาระดบั 5 หรือเทียบเทามาแลวไมนอยกวา 4 ป โดยจะตองปฏิบัติราชการเกี่ยวกบังานชางกายอุปกรณ 
หรืองานอื่นที่เกี่ยวของมาแลวไมนอยกวา 1 ป  
 
ความรูความสามารถที่ตองการ  
          นอกจากมีความรูความสามารถเชนเดียวกบัชางกายอุปกรณ 6 แลว จะตองมีความชาํนาญงานในหนาที่ 
และมีความรูความเขาใจในนโยบายการบริหารงานของรัฐบาล ปญหาดานการเมือง เศรษฐกิจและสังคมของ
ประเทศ 
 
 

ก.พ.อ.กําหนดวันที่ 25 พฤศจิกายน 2548 
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หนาที่และความรับผิดชอบ  
         ปฏิบัติงานในฐานะผูชํานาญการซึ่งมีประสบการณเกี่ยวกับงานชางกายอุปกรณที่ยากมากเปนพิเศษ 
โดยตองคิดริเริ่ม ยกเลิก หรือกําหนดขั้นตอนการทํางาน ตลอดจนตองประยุกตใชความรูและประสบการณใน
การกํากับ ตรวจสอบ เพ่ือใหการดําเนินงานตามแผนงาน โครงการ บรรลวุัตถุประสงคเปาหมายตามที่กําหนด
ในชวงเวลาที่เหมาะสม สามารถปฏิบตัิงานโดยอิสระ และตองตัดสินใจเกี่ยวกับการจัดทําและปรบัเปลี่ยน
แผนงาน โครงการตาง ๆ หรือแกไขปญหาในงานที่รับผิดชอบเปนประจํา และปฏิบัติหนาที่อ่ืนตามที่ไดรับมอบหมาย  
 
ลักษณะงานที่ปฏิบัต ิ 
         ปฏิบัติงานที่ยากมากเปนพิเศษ ซึง่ตองใชความรู ความสามารถ ความชํานาญงานและประสบการณสงู
มากเปนพิเศษ โดยปฏิบัตหินาที่อยางใดอยางหนึ่งหรือหลายอยางเกี่ยวกับงานชางกายอุปกรณตางๆ  ศึกษา 
คนควา ทดลองเพื่อสรางแนวทางวธิีการใหมในงานชางกายอุปกรณซึ่งตองใชเทคนิคและความชํานาญสูง ชวย
สอนและฝกงานภาคปฏิบัตใิหแกนักศึกษาและผูเขารบัการฝกอบรมทางดานชางกายอุปกรณ   ศกึษา คนควา
หาวิธีการตางๆ ในการปรับปรุงงานในหนาที่ใหมีประสทิธิภาพมากยิง่ขึ้น ใหคําแนะนําในการปรบัปรุงคูมือเพ่ือ
เปนแนวทางในการปฏิบัติงาน  ศึกษา วิเคราะหเพ่ือปรับปรุงมาตรฐานในการปฏิบตัิงาน แกไขปญหาในงาน
โดยการใชเทคโนโลยีใหเหมาะสมกับสถานการณ  เผยแพรและใหบริการในงานที่รับผิดชอบ  ฝกอบรม 
ใหคําปรึกษาและใหขอเสนอแนะเกี่ยวกบัแนวทางใหมๆในการปฏบิัติงาน ตอบปญหาและชี้แจงเรื่องตาง ๆ 
เกี่ยวกับงานในหนาที่ และปฏิบัติหนาทีอ่ื่นที่เกี่ยวของ  
 
คุณสมบัตเิฉพาะสําหรับตําแหนง  
         1. มีคุณสมบัติเฉพาะสําหรับตําแหนงชางกายอุปกรณ 1 หรือชางกายอุปกรณ 2 ดํารงตําแหนง 
ชางกายอุปกรณ 7 ตําแหนงผูชํานาญการ ระดับ 7 และไดดํารงตําแหนงในระดับ 7 หรือเทียบเทามาแลวไมนอย
กวา 1 ป โดยจะตองปฏิบตัริาชการเกี่ยวกับงานชางกายอุปกรณ หรืองานอื่นที่เกี่ยวของมาแลวไมนอยกวา 1 ป 
หรือ  
         2. มีคุณสมบัติเฉพาะสําหรับตําแหนงชางกายอุปกรณ 1 หรือชางกายอุปกรณ 2 ดํารงตําแหนง 
ชางกายอุปกรณ 7 ตําแหนงผูชํานาญการ ระดับ 7 และไดดํารงตําแหนงไมต่ํากวาระดับ 6 หรือเทียบเทามาแลว
ไมนอยกวา 3 ป โดยจะตองปฏิบัติราชการเกี่ยวกับงานชางกายอุปกรณ หรืองานอ่ืนที่เกี่ยวของมาแลวไมนอย
กวา 1 ป  
 
ความรูความสามารถที่ตองการ  
          นอกจากมีความรูความสามารถเชนเดียวกบัชางกายอุปกรณ 7 แลว จะตองมีความชาํนาญงานในหนาที่
และมีประสบการณสูง  
                                                                                    ก.พ.อ.กําหนดวันที่ 25 พฤศจิกายน 2548 


