ตำแหน่งประเภท

ทั่วไป

ชื่อตำแหน่ง

ช่างเทคนิค

ระดับตำแหน่ง ปฏิบัติงาน – ชานาญงานพิเศษ

ก. หน้ำที่ควำมรับผิดชอบหลัก
ระดับปฏิบัติงำน

ระดับชำนำญงำน

ระดับชำนำญงำนพิเศษ

- ปฏิ บั ติ ง านในฐานะผู้ ป ฏิ บั ติ ง านซึ่ ง ไม่ จ าเป็ น ต้ อ งใช้
ผู้สาเร็จ
การศึ ก ษาระดั บ ปริ ญ ญา โดยใช้ ค วามรู้ ความสามารถ
ปฏิบัติงานด้านช่างเทคนิค ตามคาสั่ง หรือแบบ หรือแนวทาง
ปฏิ บั ติ ห รื อ คู่ มื อ ที่ มี อ ยู่ อ ย่ า งกว้ า ง ๆ ภายใต้ ก ารก ากั บ
ตรวจสอบ ตลอดจนให้ ค าปรึก ษา แนะน า และเสนอแนะ
วิธีการแก้ไขปรับปรุงการปฏิบัติงาน และปฏิบัติงานอื่นตามที่
ได้รับมอบหมาย

- ปฏิบัติงานในฐานะผู้ปฏิบัติงานที่ต้องใช้ความรู้ ความสามารถ ความ
ชานาญงาน ทักษะ หรือ ประสบการณ์สูงในการปฏิบัติงานเฉพาะด้านหรือ
เฉพาะทาง และต้องทาการศึกษา ค้นคว้า ทดลอง วิเคราะห์ สังเคราะห์
หรือช่วยวิจัย โดยใช้หรือประยุกต์หลักการ เหตุผล แนวความคิด วิธีการ
เพือ่ การปฏิบัติงานตามมาตรฐานที่กาหนดไว้ หรือพัฒนางานในหน้าที่และ
งานเฉพาะด้านหรือเฉพาะทาง หรือแก้ไขปัญหาในงานหลักที่ปฏิบัติซึ่งมี
ความยุ่งยากและมีขอบเขตกว้างขวาง ตลอดจนให้คาปรึกษา แนะนา และ
เสนอแนะวิธีการแก้ไขปรับปรุงการปฏิบัติงาน และปฏิบัติงานอื่นที่ได้รับ
มอบหมาย

- ปฏิบัติงานในฐานะผู้ปฏิบัติงานที่ต้องใช้ความรู้ ความสามารถ
ความชานาญงาน ทักษะ หรือ ประสบการณ์สูงในการปฏิบัติงานเฉพาะด้าน
หรือเฉพาะทาง และต้องทาการศึกษา ค้นคว้า ทดลอง วิเคราะห์ สังเคราะห์
หรือวิจัย โดยใช้หรือประยุกต์หลักการ เหตุผล แนวความคิด วิธีการ เพื่อการ
ปฏิบัติงานตามมาตรฐานที่กาหนดไว้ หรือพัฒนางานในหน้าที่และงานเฉพาะ
ด้านหรือเฉพาะทาง หรือแก้ไขปัญหาในงานหลักที่ปฏิบัติซึ่งมีความยุ่งยากและ
มีขอบเขตกว้างขวาง ตลอดจนให้คาปรึกษา แนะนา และเสนอแนะวีการแก้ไข
ปรับปรุงการปฏิบัติงาน และปฏิบัติงานอื่นที่ได้รับมอบหมาย

ข. ลักษณะงำนที่ปฏิบัติ
ระดับปฏิบัติงำน
๑. ด้ำนกำรปฏิบัติกำร

ระดับชำนำญงำน
๑. ด้ำนกำรปฏิบัติกำร

(๑) ดูแล ควบคุม ตรวจซ่อมและบารุงรักษา ระบบ
สาธารณูปโภค เครื่องจักร เครื่องยนต์ เครื่องเมือ อุปกรณ์ตา่ งๆ วัสดุ
และครุภณ
ั ฑ์อื่น ๆ ในความรับผิดชอบ เพื่อให้เกิดความปลอดภัยและ
พร้อมในการใช้งาน
(๒) ซ่อม สร้าง ผลิต ประกอบ ดัดแปลง เขียน หรือ ออกแบบ
ติดตั้ง เครื่องจักร เครื่องยนต์ เครือ่ งมือ อุปกรณ์ต่างๆ รวมทั้งการ
ทดลองใช้เครื่องจักร เครื่องกล และสิ่งก่อสร้าง เพื่อให้เป็นไปหลักวิชา

(๑) ศึกษาค้นคว้า ควบคุม ตรวจสอบ ออกแบบหรือปรับปรุง
สร้าง ผลิต ประกอบ ดัดแปลง ซ่อมบารุง กาหนดรายละเอียดการจัดซื้อ
จัดจ้าง เครื่องมือ วัสดุ ครุภณ
ั ฑ์ เพื่อให้เกิดความพร้อมและตอบสนอง
ความต้องการในการปฏิบัติงานได้อย่างมีประสิทธิภาพ
(๒) ค้นคว้า ทดลอง กานใช้เครื่องจักร เครื่องกล เครื่องมือ
เทคโนโลยีต่างๆ เพื่อให้เกิดการพัฒนาอย่างมีประสิทธิภาพ
(๓) จัดทารายงานเปรียบเทียบข้อดีข้อเสียของเครื่องจักร

ระดับชำนำญงำนพิเศษ
๑. ด้ำนกำรปฏิบัติกำร
(๑)

ศึกษาค้นคว้า ควบคุมท ตรวจสอบ ออกแบบหรือปรับปรุง
สร้าง ผลิต ประกอบ ดัดแปลง ซ่อมบารุง กาหนดรายละเอียดการจัดซื้อ
จัดจ้างเครื่องมือ วัสดุ ครุภัณฑ์ เพื่อให้เกิดความพร้อมและตอบสนอง
ความต้องการในการปฏิบัติงานได้อย่างมีประสิทธิภาพ
(๒) กาหนดนโยบาย แผนงานและแนวทางการดาเนินการภายใน
หน่วยงาน เพื่อให้การดาเนินงานสอดคล้องกับเป้าหมายที่กาหนดไว้
อย่างมีประสิทธิภาพ

๒
ระดับปฏิบัติงำน

ระดับชำนำญงำน

ระดับชำนำญงำนพิเศษ

และมาตรฐานงานช่าง และให้เกิดความปลอดภัย

เครื่องยนต์ เครื่องมือ อุปกรณ์ต่างๆ วัสดุและครุภณ
ั ฑ์อื่น ๆ เพื่อให้การ
ปฏิบัติงานเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ
(๔) ช่วยสอนและฝึกงานภาคปฏิบัติให้แก่นักศึกษา เพื่อถ่ายทอด
ความรู้ความเข้าใจในงานช่างเทคนิค

ติดตามประเมินผลการปฏิบตั ิงานที่อยู่ในความรับผิดชอบ
เพื่อประกอบการพิจารณาแก้ไขปรับปรุงการดาเนินงานต่อไป
(๔) ช่วยสอนและฝึกงานภาคปฏิบัติให้แก่นักศึกษา เพื่อถ่ายทอด
ความรู้ความเข้าใจในงานช่างเทคนิค

๒. ด้ำนกำรบริกำร

๒. ด้ำนกำรกำกับดูแล

๒. ด้ำนกำรกำกับดูแล

(๑) ให้คาแนะนา ตอบปัญหา แก้ไขปัญหาในการปฏิบัติงานให้
แก่ผู้รับบริการ ทั้งภายใน และภายนอกหน่วยงาน เพื่ออานวยความ
สะดวก และเสริมสร้างความรู้ความเข้าใจในงานด้านช่างเทคนิค
(๒) ประสาน แลกเปลี่ยนความรู้และข้อมูลต่างๆ เกีย่ วกับงานใน
หน้าที่ ทั้งภายในและภายนอกหน่วยงาน เพื่อให้การปฏิบัติงานเป็นไป
ด้วยความสะดวก รวดเร็ว และมีประสิทธิภาพ

(๑) ส่งเสริม กากับ ดูแล ควบคุม และตรวจสอบการปฏิบตั ิงาน
ของเจ้าหน้าที่ระดับรองลงมาเพื่อให้การดาเนินงานของหน่วยงานที่
รับผิดชอบเป็นไปตามเป้าหมายทีก่ าหนด
(๒) วางแผน ประเมินผล ให้คาแนะนาและแก้ไขปัญหาข้อขัดข้อง
ในการปฏิบัติงานช่างเทคนิคในหน่วยงาน เพื่อให้การปฏิบัติงานเป็นไป
อย่างต่อเนื่อง มีประสิทธิภาพและประสิทธิผล

(๑) ส่งเสริม กากับ ดูแล ควบคุม และตรวจสอบการปฏิบตั ิงาน
ของเจ้าหน้าที่ระดับรองลงมาเพื่อให้การดาเนินงานของหน่วยงานที่
รับผิดชอบเป็นไปตามเป้าหมายทีก่ าหนด
(๒) กาหนดแนวทางและแก้ไขปัญหาข้อขัดข้องในการปฏิบัติงาน
ช่างเทคนิคในหน่วยงานที่รับผิดชอบ เพื่อให้การปฏิบัติเป็นไปอย่าง
ต่อเนื่อง มีประสิทธิภาพและประสิทธิผล

๓. ด้ำนกำรบริกำร

๓. ด้ำนกำรบริกำร

(๑) ให้คาแนะนา ตอบปัญหา และฝึกอบรมเกี่ยวกับงาน
ช่างเทคนิคในความรับผิดชอบ ให้แก่ผู้รับบริการ หน่วยงาน เพื่อถ่ายทด
ความรู้ความชานาญด้านงานช่างเทคนิค
(๒) ประสานงานกับหน่วยงาน หรือผูร้ ับบริการ เพื่ออานวย
ความสะดวกและปฏิบตั ิงานได้ตรงตามเป้าหมายของหน่วยงาน

(๓)

(๑)

ให้คาแนะนา สนับสนุน และถ่ายทอดเทคโนโลยีดา้ น
ช่างเทคนิค ตอบปัญหาและฝึกอบรมเกี่ยวกับงานด้านเทคนิคที่มีความ
ยากมากเป็นพิเศษ ให้แก่หน่วยงาน หรือผู้รับบริการเพื่อถ่ายทอดความรู้
ความเข้าใจและความชานาญงานด้านช่างเทคนิค
(๒) ประสานงานกับหน่วยงาน หรือผูร้ บ
ั บริการ โดยให้บริการ
งานที่อยู่ในความรับผิดชอบเพื่อความร่วมมือและแลกเปลี่ยนความรูท้ ี่
เป็นประโยชน์ต่อการทางานของหน่วยงาน

๓
ค. คุณสมบัติเฉพำะสำหรับตำแหน่ง
ระดับปฏิบัติงำน

ระดับชำนำญงำน

ระดับชำนำญงำนพิเศษ

มีคุณวุฒิอย่างใดอย่างหนึ่ง ดังต่อไปนี้
๑. ได้รับประกาศนียบัตรวิชาชีพ หรือคุณวุฒิอย่างอื่นที่
เทียบได้ไม่ต่ากว่านี้
๒. ได้ รั บ ประกาศนี ย บั ต รวิ ชาชี พ เทคนิ ค หรื อ คุ ณ วุ ฒิ
อย่างอื่นที่เทียบได้ไม่ต่ากว่านี้
๓. ได้รับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง หรือคุณวุฒิอย่าง
อื่นที่เทียบได้ไม่ต่ากว่านี้

มีคุณวุฒิอย่างใดอย่างหนึ่ง ดังต่อไปนี้
๑. มีคุณสมบัติเฉพาะสาหรับตาแหน่งช่างเทคนิค ระดับปฏิบัติงาน และ
๒. เคยดารงตาแหน่งประเภททั่วไป ระดับปฏิบัติงาน มาแล้วไม่น้อยกว่า ๖ ปี
- กาหนดเวลา ๖ ปี ให้ลดเป็น ๕ ปี สาหรับผู้มีคุณสมบัติเฉพาะสาหรับตาแหน่ง
ช่างเทคนิค ระดับปฏิบัติงาน ข้อ ๒
- กาหนดเวลา ๖ ปี ให้ลดเป็น ๔ ปี สาหรับผู้มีคุณสมบัติเฉพาะสาหรับตาแหน่ง
ช่างเทคนิค ระดับปฏิบัติงานข้อ ๓
และ
๓. ปฏิ บั ติ ง านช่ า งเทคนิ ค หรื อ งานอื่ น ที่ เ กี่ ย วข้ อ งซึ่ ง เหมาะสมกั บ หน้ า ที่ ค วาม
รับผิดชอบและลักษณะงานที่ปฏิบัติมาแล้วไม่น้อยกว่า ๑ ปี

มีคุณวุฒิอย่างใดอย่างหนึ่ง ดังต่อไปนี้
๑. มีคุณสมบัติเฉพาะสาหรับตาแหน่งช่างเทคนิค ระดับปฏิบัติงาน และ
๒. เคยดารงตาแหน่งประเภททั่วไป ระดับชานาญงาน มาแล้วไม่น้อย
กว่า ๖ ปี และ
๓. ปฏิบัติงานช่างเทคนิค หรืองานอื่นที่เกี่ยวข้องซึ่งเหมาะสมกับหน้าที่
ความรับผิดชอบและลักษณะงานที่ปฏิบัติมาแล้วไม่น้อยกว่า ๑ ปี

ง. ควำมรู้ควำมสำมำรถ ทักษะ และสมรรถนะที่จำเป็นสำหรับตำแหน่ง
ระดับปฏิบัติงำน

ระดับชำนำญงำน

ระดับชำนำญงำนพิเศษ

ความรู้ ค วามสามารถ ทั ก ษะ และสมรรถนะที่ จ าเป็ น
ความรู้ความสามารถ ทักษะ และสมรรถนะที่จาเป็นสาหรับตาแหน่งให้
ความรู้ ค วามสามารถ ทั ก ษะ และสมรรถนะที่ จ าเป็ น ส าหรั บ
สาหรับตาแหน่งให้เป็นไปตามที่สภาสถาบันอุดมศึกษากาหนด เป็นไปตามที่สภาสถาบันอุดมศึกษากาหนด
ตาแหน่งให้เป็นไปตามที่สภาสถาบันอุดมศึกษากาหนด

