
ต ำแหน่งประเภท  ทั่วไป  ชื่อต ำแหน่ง ช่างพิมพ์ ระดับต ำแหน่ง  ปฏิบัติงาน – ช านาญงานพิเศษ 

ก. หน้ำที่ควำมรับผิดชอบหลัก 

ระดับปฏิบัติงำน ระดับช ำนำญงำน ระดับช ำนำญงำนพิเศษ 

- ปฏิบัติงานในฐานะผู้ปฏิบัติงานซึ่งไม่จ าเป็นต้องใช้ผู้ส าเร็จ
การศึกษา 

ระดับปริญญา โดยใช้ความรู้ ความสามารถปฏิบตัิงานด้านช่างพิมพ์ 
ตามค าสั่ง หรือแบบ หรือแนวทางปฏิบัติหรือคู่มือที่มีอยู่อย่างกว้าง 
ๆ ภายใต้การก ากับ ตรวจสอบ ตลอดจนให้ค าปรึกษา แนะน า และ
เสนอแนะ วิธีการแกไ้ขปรับปรุงการปฏิบัติงาน  และปฏิบตัิงานอ่ืน
ตามที่ได้รับมอบหมาย  
 
 
 

- ปฏิบัติงานในฐานะผู้ปฏิบัติงานท่ีตอ้งใช้ความรู้ ความสามารถ ความ 

ช านาญงาน ทักษะ หรือ ประสบการณส์ูงในการปฏิบตัิงานเฉพาะด้านหรือ
เฉพาะทาง และต้องท าการศึกษา ค้นคว้า ทดลอง วิเคราะห์ สังเคราะห์ 
หรือช่วยวิจัย โดยใช้หรือประยุกตห์ลักการ เหตุผล แนวความคดิ วิธีการ 
เพือ่การปฏิบัติงานตามมาตรฐานที่ก าหนดไว้ หรือพัฒนางานในหนา้ที่และ
งานเฉพาะด้านหรือเฉพาะทาง หรอืแก้ไขปัญหาในงานหลักท่ีปฏิบัตซิึ่งมี
ความยุ่งยากและมีขอบเขตกว้างขวาง ตลอดจนให้ค าปรึกษา แนะน า และ
เสนอแนะวิธีการแกไ้ขปรับปรุงการปฏิบัติงาน และปฏิบตัิงานอ่ืนท่ีได้รับ
มอบหมาย 

- ปฏิบัติงานในฐานะผู้ปฏิบัติงานท่ีตอ้งใช้ความรู้ ความสามารถ ความ 

ช านาญงาน ทักษะ หรือ ประสบการณส์ูงในการปฏิบตัิงานเฉพาะด้านหรือ
เฉพาะทาง และต้องท าการศึกษา ค้นคว้า ทดลอง วิเคราะห์ สังเคราะห์
หรือวิจัย โดยใช้หรือประยุกต์หลักการ เหตผุล แนวความคิด วิธีการ เพื่อ
การปฏิบัติงานตามมาตรฐานท่ีก าหนดไว้ หรือพัฒนางานในหน้าท่ีและงาน
เฉพาะด้านหรือเฉพาะทาง หรือแก้ไขปัญหาในงานหลักท่ีปฏิบัติซึ่งมคีวาม
ยุ่งยากและมีขอบเขตกว้างขวาง ตลอดจนให้ค าปรึกษา แนะน า และ
เสนอแนะวีการแก้ไขปรับปรุงการปฏิบัติงาน และปฏิบัติงานอ่ืนท่ีไดร้ับ
มอบหมาย 

ข. ลักษณะงำนที่ปฏิบัติ 

ระดับปฏิบัติงำน ระดับช ำนำญงำน ระดับช ำนำญงำนพิเศษ 
๑. ด้ำนกำรปฏิบัติกำร 

(๑) น าแม่พิมพ์มาประกอบแท่นพิมพ์ ปรับต าแหน่งแม่พิมพ์ให ้

ถูกต้อง พิมพ์แผนที่แบบฟอร์มและเอกสารต่างๆ ถ่ายรูปทางการ
พิมพ์  
ล้างฟิล์ม ต่างและประกอบเนกาตฟี ผสมหมึกพิมพ์ พิมพ์ภาพเส้น 
หรือภาพสกรีน พิมพ์ภาพสีเดยีวหรือภาพสอดสี เย็บเลม่ท าปก 
ก าหนดขนาด จัดวางรูปตัวหนังสือและตัวอักษรของแม่พิมพ์ รา่ง
แบบ ออกแบบแม่พิมพ์ จ าลองแผนท่ี ก าหนดขนาด จัดวางรูปเล่ม
และหน้ากระดาษ ท าแม่พมิพ์ชนิดขาวด า หรือชนิดสอดสี ใช้แท่น
พิมพ์ เพื่อสนับสนุนการปฏิบัติงานและการด าเนินการกิจกรรมตา่งๆ 
ได้อย่างมีประสิทธิภาพ 

๑. ด้ำนกำรปฏิบัติกำร 
(๑) ตรวจสอบการด าเนินการต่างๆ เกีย่วกับการพิมพ์ จัดท า 

แม่พิมพ์ชนิดขาวด าหรือชนิดสอดสี จัดวางรูปเล่มและหนา้กระดาษ ถ่ายรูป
เพื่อท าแม่พิมพ์ออฟเซตด้วยกล้องถ่ายภาพทางการพิมพ์ ค านวณมาตราส่วน
ย่อขยายในการถ่ายท าแม่พมิพ์ออฟเซต วางรูปแบบพิมพ์ต่างๆ ซึ่งตอ้ง
ความรู้ ประสบการณ์ และความละเอียดรอบคอบ และควบคุมการ
ปฏิบัติงานท าแม่พิมพ์ พิมพ์แบบพิมพ์ต่างๆ ทั้งระบบออฟเซต และระบบเลต
เตอร์เพรสพิมพ์สอดสี เพื่อใช้ในกิจกรรมต่างๆ ได้อย่างมีประสิทธิภาพ  

(๒) ค านวณรายการและประมาณราคาในการด าเนินการ 

เกี่ยวกับงานพิมพ์ เพื่อความเหมาะสม และประหยดั คุ้มค่า ควบคมุ และ
ตรวจสอบการใช้ การเก็บรักษาเครื่องมือและวสัดุอุปกรณ์ที่เกี่ยวข้องกับการ

๑. ด้ำนกำรปฏิบัติกำร 
(๑) ศึกษา ค้นคว้า ทดลอง เพื่อสร้างแนวทางวิธีการใหม่ในงาน 

ช่างพิมพ์ ซึ่งต้องใช้เทคนิคและความช านาญสูง 

(๒) ศึกษา ค้นคว้าหาวิธีการต่างๆ ในการปรับปรุงงานในหน้าท่ี 

ให้มีประสิทธิภาพมากยิ่งข้ึนรวมทัง้ศึกษา วิเคราะห์เพื่อปรับปรุง
มาตรฐานในการปฏิบตัิงาน แก้ไขปัญหาในงานโดยการใช้เทคโนโลยใีห้
เหมาะสมกับสถานการณ์  

(๓) ใหค้ าแนะน า ในการปรับปรุงคู่มือเพื่อเป็นแนวทางในการ 

ปฏิบัติงาน 

(๔) ช่วยสอนและฝึกงานภาคปฏิบัติใหแ้ก่นักศึกษา เพื่อถ่ายทอด 

ความรู้ความเข้าใจในงานช่างพิมพ์ 



ระดับปฏิบัติงำน ระดับช ำนำญงำน ระดับช ำนำญงำนพิเศษ 
(๒) ค านวณรายการและประมาณราคาในการด าเนินการ 

เกี่ยวกับงานพิมพ์ และคดัเลือกกระดาษท่ีใช้ในการด าเนินงาน เพื่อ
ความเหมาะสม ประหยัดและคุม้คา่ 

(๓) บ ารุงรักษาแม่พิมพ์ เครื่องมือ เครือ่งใช้และวัสดุอุปกรณ ์

เกี่ยวกับการพิมพ์ ตรวจรับและควบคุมการใช้ การเก็บรักษา
เครื่องมือและวัสดุอุปกรณ์ รวมทั้งแก้ไขข้อขัดข้องต่างๆ ในระหว่าง
การพิมพ์ เพื่อให้พร้อมใช้งานอยู่เสมอ 
  

พิมพ์ที่อยู่ในความรับผดิชอบ เพ่ือให้พร้อมการใช้งานอยู่เสมอ 

(๓) ศึกษาค้นคว้าหาวิธีการต่างๆ เพื่อการก าหนดมาตรฐานใน 

การปฏิบัติงาน แกไ้ขปัญหา โดยการใช้เทคโนโลยีให้เหมาะสมกับ
สถานการณ์ หรือปรับปรุงงานในหน้าท่ีให้มีประสิทธิภาพมากยิ่งข้ึน จัดท า
คู่มือเพื่อเป็นแนวทางในการปฏิบตัิงาน  

(๔) ช่วยสอนและฝึกงานภาคปฏิบัติใหแ้ก่นักศึกษา เพื่อ 

ถ่ายทอดความรู้ ความเข้าใจในงานช่างพิมพ์ 

 
 

๒. ด้ำนกำรบริกำร 
(๑) ให้ค าแนะน า ตอบปัญหา แก้ไขปญัหาในการปฏิบัติงานให ้

แก่ผู้รับบริการ ท้ังภายในและภายนอกหน่วยงาน เพื่ออ านวยความ
สะดวก และเสริมสรา้งความรู้ความเข้าใจในงานช่างพิมพ์ 

(๒) ประสาน แลกเปลี่ยนความรู้และขอ้มูลต่างๆ เกีย่วกับงาน
ใน 

หน้าท่ี ท้ังภายในและภายนอกหนว่ยงาน เพื่อให้การปฏิบัติงาน
เป็นไปด้วยความสะดวก รวดเร็ว และมีประสิทธิภาพ 

๒. ด้ำนกำรก ำกับดูแล 

(๑) ส่งเสริม ก ากับ ดูแล ควบคุม และตรวจสอบการปฏิบัติงาน 

ของเจ้าหน้าที่ระดับรองลงมาเพื่อให้การด าเนินงานของหน่วยงานที่
รับผิดชอบเป็นไปตามเป้าหมายที่ก าหนด 

(๒) วางแผน ประเมินผล ให้ค าแนะน าและแก้ไขปัญหา 

ข้อขัดข้องในการปฏิบัติงานด้านช่างพิมพ์ในหน่วยงาน เพื่อให้การปฏิบัติงาน
เป็นไปอย่างต่อเนื่อง มีประสิทธิภาพและประสิทธิผล 
 

๒. ด้ำนกำรก ำกับดูแล 
(๑) ส่งเสริม ก ากับ ดูแล ควบคุม และตรวจสอบการปฏิบัติงาน 

ของเจ้าหน้าที่ระดับรองลงมาเพื่อให้การด าเนินงานของหน่วยงานที่
รับผิดชอบเป็นไปตามเป้าหมายที่ก าหนด 

(๒) ก าหนดแนวทางและแก้ไขปัญหาข้อขัดข้องในการปฏิบัติงาน 

ช่างพิมพ์ในหน่วยงานที่รับผิดชอบ เพื่อให้การปฏิบัติเป็นไปอย่าง
ต่อเนื่อง มีประสิทธิภาพและประสิทธิผล 
 

 
 
 
 

๓. ด้ำนกำรบริกำร 
(๑) ให้ค าแนะน า ตอบปัญหา และฝึกอบรมเกี่ยวกับงานช่างพิมพ์ใน 

ความรับผิดชอบ ให้แก่ผู้รับบริการ หน่วยงาน เพื่อถ่ายทดความรู้ความ
ช านาญด้านงานช่างพิมพ์ 

(๒) ประสานงานกับหน่วยงาน หรือผูร้บับริการ เพื่ออ านวย 

ความสะดวกและปฏิบตัิงานให้ตรงตามเป้าหมายของหน่วยงาน 

๓. ด้ำนกำรบริกำร 
(๑) ให้ค าแนะน า สนับสนุน และถ่ายทอดเทคโนโลยีด้าน 

ช่างพิมพ์ ตอบปัญหาและฝึกอบรมเกี่ยวกับงานช่างพิมพ์ที่มีความยาก
มากเป็นพิเศษ ให้แก่หน่วยงาน หรือผู้รับบริการเพื่อถ่ายทอดความรู้
ความเข้าใจและความช านาญงานด้านช่างพิมพ์ 

(๒) ประสานงานกับหน่วยงาน หรือผู้รับบริการ โดยให้บริการ 

งานท่ีอยู่ในความรับผิดชอบเพื่อความร่วมมือและแลกเปลี่ยนความรู้ที่
เป็นประโยชน์ต่อการท างานของหน่วยงาน 

 
 
 



ค. คุณสมบัติเฉพำะส ำหรับต ำแหน่ง 

ระดับปฏิบัติงำน ระดับช ำนำญงำน ระดับช ำนำญงำนพิเศษ 

มีคุณวุฒิอย่างใดอย่างหนึ่ง ดังต่อไปนี้ 
๑. ได้รับประกาศนียบัตรวิชาชีพ หรือคุณวุฒิอย่างอื่นที่เทียบได้ไม่

ต่ ากว่านี ้
๒. ได้รับประกาศนียบัตรวิชาชีพเทคนิค หรือคุณวุฒิอย่างอื่นที่

เทียบได้ไม่ต่ ากว่าน้ี 

๓. ได้รับประกาศนียบัตรวิชาชีพช้ันสูง หรือคุณวุฒิอย่างอื่นที่เทียบ
ได้ไม่ต่ ากว่านี้ 

 
 
 
 
 

มีคุณวุฒิอย่างใดอย่างหนึ่ง ดังต่อไปนี้ 
๑. มีคุณสมบัติเฉพาะส าหรับต าแหน่งผู้ปฏิบัติงานช่างพิมพ์ 

   ระดับปฏิบัติงาน และ  
๒. เคยด ารงต าแหน่งประเภทท่ัวไป ระดับปฏิบัติงาน มาแล้วไม่น้อย 

กว่า ๖ ปี  
     -ก าหนดเวลา  ๖ ปี ให้ลดเป็น ๕ ปี ส าหรับผู้มีคณุสมบัตเิฉพาะ
ส าหรับต าแหน่งผู้ปฏิบัติงานช่างพิมพ์ ระดับปฏิบัติงาน ข้อ ๒ 

     -ก าหนดเวลา ๖ ปี ให้ลดเป็น ๔ ปี ส าหรับผูม้ีคุณสมบตัิเฉพาะส าหรับ
ต าแหน่งช่างพิมพ์ ระดับปฏิบตัิงานข้อ ๓  
และ 

๓. ปฏิบัติงานช่างพิมพ์ หรืองานอ่ืนท่ีเกี่ยวข้องซึ่งเหมาะสมกับหน้าที่ความ
รับผิดชอบและลักษณะงานท่ีปฏิบัติมาแล้วไม่น้อยกว่า ๑ ปี 
 

มีคุณวุฒิอย่างใดอย่างหนึ่ง ดังต่อไปนี้ 
๑. มีคุณสมบัติเฉพาะส าหรับต าแหน่งช่างพิมพ์ ระดับปฏิบัติงาน และ  
๒. เคยด ารงต าแหน่งประเภททั่วไป ระดับช านาญงาน มาแล้วไม่น้อย
กว่า ๖ ปี และ 
๓. ปฏิบัติงานช่างพิมพ์ หรืองานอื่นที่เกี่ยวข้องซึ่งเหมาะสมกับหน้าที่
ความรับผิดชอบและลักษณะงานท่ีปฏิบัติมาแล้วไม่น้อยกว่า ๑ ปี 

 
ง. ควำมรู้ควำมสำมำรถ ทักษะ และสมรรถนะที่จ ำเป็นส ำหรับต ำแหน่ง 

ระดับปฏิบัติงำน ระดับช ำนำญงำน ระดับช ำนำญงำนพิเศษ 

        ความรู้ความสามารถ ทักษะ และสมรรถนะที่จ าเป็นส าหรับ
ต าแหน่งให้เป็นไปตามที่สภาสถาบันอุดมศึกษาก าหนด 
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       ความรู้ความสามารถ ทักษะ และสมรรถนะที่จ าเป็นส าหรับ
ต าแหน่งให้เป็นไปตามที่สภาสถาบันอุดมศึกษาก าหนด 
 

 


