ตำแหน่งประเภท

ทั่วไป

ชื่อตำแหน่ง

ช่างอิเล็กทรอนิกส์

ระดับตำแหน่ง ปฏิบัติงาน – ชานาญงานพิเศษ

ก. หน้ำที่ควำมรับผิดชอบหลัก
ระดับปฏิบัติงำน

ระดับชำนำญงำน

ระดับชำนำญงำนพิเศษ

- ปฏิบัติงานในฐานะผู้ปฏิบัติงานซึ่งไม่จาเป็นต้องใช้ผู้สาเร็จ
การศึกษาระดับปริญญา โดยใช้ความรู้ ความสามารถปฏิบตั ิงาน
ด้านช่างอิเล็กทรอนิกส์ ตามคาสั่ง หรือแบบ หรือแนวทางปฏิบัติ
หรือคู่มือที่มีอยู่อย่างกว้าง ๆ ภายใต้การกากับ ตรวจสอบ
ตลอดจนให้คาปรึกษา แนะนา และเสนอแนะ วิธีการแก้ไข
ปรับปรุงการปฏิบัติงาน และปฏิบตั ิงานอื่นตามที่ได้รับมอบหมาย

- ปฏิบัติงานในฐานะผู้ปฏิบัติงานที่ตอ้ งใช้ความรู้ ความสามารถ
ความ
ชานาญงาน ทักษะ หรือ ประสบการณ์สูงในการปฏิบตั ิงานเฉพาะด้าน
หรือเฉพาะทาง และต้องทาการศึกษา ค้นคว้า ทดลอง วิเคราะห์
สังเคราะห์ หรือช่วยวิจัย โดยใช้หรือประยุกต์หลักการ เหตุผล
แนวความคิด วิธีการ เพื่อการปฏิบัติงานตามมาตรฐานที่กาหนดไว้
หรือพัฒนางานในหน้าที่และงานเฉพาะด้านหรือเฉพาะทาง หรือแก้ไข
ปัญหาในงานหลักที่ปฏิบตั ิซึ่งมีความยุ่งยากและมีขอบเขตกว้างขวาง
ตลอดจนให้คาปรึกษา แนะนา และเสนอแนะวิธีการแก้ไขปรับปรุงการ
ปฏิบัติงาน และปฏิบัติงานอื่นที่ได้รับมอบหมาย

- ปฏิบัติงานในฐานะผู้ปฏิบัติงานที่ตอ้ งใช้ความรู้ ความสามารถ
ความชานาญงาน ทักษะ หรือ ประสบการณ์สูงในการปฏิบตั ิงานเฉพาะด้าน
หรือเฉพาะทาง และต้องทาการศึกษา ค้นคว้า ทดลอง วิเคราะห์ สังเคราะห์
หรือวิจัย โดยใช้หรือประยุกต์หลักการ เหตุผล แนวความคิด วิธีการ เพื่อการ
ปฏิบัติงานตามมาตรฐานที่กาหนดไว้ หรือพัฒนางานในหน้าที่และงานเฉพาะ
ด้านหรือเฉพาะทาง หรือแก้ไขปัญหาในงานหลักที่ปฏิบัตซิ ึ่งมีความยุง่ ยากและ
มีขอบเขตกว้างขวาง ตลอดจนให้คาปรึกษา แนะนา และเสนอแนะวีการแก้ไข
ปรับปรุงการปฏิบัติงาน และปฏิบตั ิงานอื่นที่ได้รับมอบหมาย

ข. ลักษณะงำนที่ปฏิบัติ
ระดับปฏิบัติงำน

ระดับชำนำญงำน

๑. ด้ำนกำรปฏิบัติกำร

๑. ด้ำนกำรปฏิบัติกำร

(๑) เขียนแบบวงจรไฟฟ้า แบบชิ้นส่วนเครื่องปฏิกรณ์ปรมาณู
แบบชิ้นส่วนอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ แบบอุปกรณ์การวิจัยทางวิทยาศาสตร์
เพื่อให้เป็นไปตามหลักวิชาการและมาตรฐานงานช่างอิเล็กทรอนิกส์
(๒) ทดสอบ ซ่อม บารุง รักษา ติดตั้ง ปรับแต่งอุปกรณ์
อิเล็กทรอนิกส์และอุปกรณ์นิวเคลียร์อิเล็กทรอนิกส์ซึ่งมีระบบการทางานที่
ยุ่งยากซับซ้อนด้วยตนเอง เพื่อให้เกิดความปลอดภัยและมีความพร้อมในการ
ใช้งาน
(๓) ตรวจ ทดสอบ ศึกษารายละเอียดเกี่ยวกับอุปกรณ์ที่ได้รับมา
ใหม่ ตัดแปลง แก้ไข อุปกรณ์ทุกชนิดในความรับผิดชอบ เพื่อให้การปฏิบัติมี

(๑) เขียนแบบวงจรไฟฟ้า แบบชิ้นส่วนเครื่องปฏิกรณ์
ปรมาณู แบบชิ้นส่วนอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ แบบอุปกรณ์การวิจัย
ทางวิทยาศาสตร์ เพื่อให้เป็นไปตามหลักวิชาและมาตรฐานงานช่าง
อิเล็กทรอนิกส์
(๒) ตรวจ แก้ ซ่อม บารุงรักษา ควบคุม ทดสอบ ติดตั้ง
ปรั บ แต่ ง อุ ป กรณ์ อิ เ ล็ ก ทรอนิ ก ส์ แ ละอุ ป กรณ์ นิ ว เคลี ย ร์
อิเล็กทรอนิกส์ ซึ่งมีระบบการทางานที่ยุ่งยากซับซ้อนมาก เพื่อให้
เกิดความพร้อมและตอบสนองความต้องการในการปฏิบัติงานได้
อย่างมีประสิทธิภาพ

ระดับชำนำญงำนพิเศษ

๑. ด้ำนกำรปฏิบัติกำร
(๑)

ศึกษาค้นคว้า ทดลอง เพื่อพัฒนาและสร้างแนวทางวิธีการ
ใหม่ในงานช่างอิเล็กทรอนิกส์ซึ่งต้องใช้เทคนิคและความชานาญสูง
(๒) ศึกษา ค้นคว้าหารวิธีการต่างๆ เพื่อปรับปรุงงานในหน้าที่ให้
มีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น รวมทั้งศึกษา วิเคราะห์ เพื่อปรับปรุงมาตรฐานใน
การปฏิบั ติ งาน แก้ ไ ขปั ญหาในงานโดยใช้เ ทคโนโลยี ให้ เหมาะสมกั บ
สถานการณ์
(๓) ให้คาแนะนาในการปรับปรุงคู่มือเพื่อเป็นแนวทางในการ
ปฏิบัติงาน
(๔) ช่วยสอนและฝึกงานภาคปฏิบัติให้แก่นักศึกษา เพื่อถ่ายทอด

๒
ระดับปฏิบัติงำน

ระดับชำนำญงำน

ประสิทธิภาพ
(๓) ตรวจ ทดสอบ ศึกษารายละเอียดเกี่ยวกับอุปกรณ์ใหม่ๆ
(๔) จัดทาสถิติและบันทึกประวัติการซ่อมบารุงอุปกรณ์ดังกล่าว
พิจารณาจัดซื้อ จัดหาและควบคุมดูแลการรับจ่ายและทาบัญชีวัสดุอุปกรณ์ พัฒนาอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ และนิวเคลียร์อิเล็กทรอนิกส์เพื่ อให้
ทางอิ เ ล็ ก ทรอนิ ก ส์ จั ด จ าแนกประเภทและก าหนดคุ ณ สมบั ติ ข องวั ส ดุ การปฏิบัติงานเป็นไปอย่างประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น
(๔) ช่วยสอนและฝึกงานภาคปฏิบัติให้แก่นักศึกษา เพื่อ
อิเล็กทรอนิกส์ เพื่อประกอบการวางแผน การพัฒนางาน และเพื่อให้การ
ถ่ายทอดความรู้ ความเข้าใจในงานช่างอิเล็กทรอนิกส์
ปฏิบัติงานมีประสิทธิภาพ
(๕) ควบคุมการเดินเครื่องปฏิกรณ์ปรมาณู แก้ปัญหาข้อขัดข้อง
ที่เกิดขึ้นในระหว่างการเดินเครื่องปฏิกรณ์ปรมาณู ซ่อมบารุงเครื่องปฏิ กรณ์
ปรมาณูและอุปกรณ์ประกอบ เพื่อให้เกิดความปลอดภัยในการใช้งาน

ระดับชำนำญงำนพิเศษ
ความรู้ความเข้าใจในงานช่างอิเล็กทรอนิกส์

๒. ด้ำนกำรบริกำร

๒. ด้ำนกำรกำกับดูแล

๒. ด้ำนกำรกำกับดูแล

(๑) ให้คาแนะนา ตอบปัญหา แก้ไขปัญหาในการปฏิบัติงานให้
แก่ผู้รับบริการ ทั้งภายในและภายนอกหน่วยงาน เพื่ออานวยความสะดวก
และเสริมสร้างความรู้ความเข้าใจในงานด้านช่างอิเล็กทรอนิกส์
(๒) ประสาน แลกเปลี่ยนความรู้และข้อมูลต่างๆ เกีย่ วกับงานใน
หน้าที่ ทั้งภายในและภายนอกหน่วยงาน เพื่อให้การปฏิบัติงานเป็นไปด้วย
ความสะดวก รวดเร็ว และมีประสิทธิภาพ

(๑) ส่งเสริม กากับ ดูแล ควบคุม และตรวจสอบการ
ปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่ระดับรองลงมาเพื่อให้การดาเนินงานของ
หน่วยงานที่รับผิดชอบเป็นไปตามเป้าหมายที่กาหนด
(๒) วางแผน ประเมินผล ให้คาแนะนาและแก้ไขปัญหา
ข้อขัดข้องในการปฏิบัติงานอิเล็กทรอนิกส์ในหน่วยงาน เพื่อให้การ
ปฏิบัติงานเป็นไปอย่างต่อเนื่อง มีประสิทธิภาพและประสิทธิผล

(๑) ส่งเสริม กากับ ดูแล ควบคุม และตรวจสอบการปฏิบัติงาน
ของเจ้า หน้ าที่ ร ะดั บรองลงมาเพื่อ ให้ การดาเนิ นงานของหน่ วยงานที่
รับผิดชอบเป็นไปตามเป้าหมายที่กาหนด
(๒) กาหนดแนวทางและแก้ไขปัญหาข้อขัดข้องในการปฏิบัติงาน
ช่างอิเล็กทรอนิกส์ ในหน่วยงานที่รับผิดชอบ เพื่อให้การปฏิบัติเป็นไป
อย่างต่อเนื่อง มีประสิทธิภาพและประสิทธิผล

๓. ด้ำนกำรบริกำร

๓. ด้ำนกำรบริกำร

(๑) ให้คาแนะนา ตอบปัญหา และฝึกอบรมเกี่ยวกับงาน
ช่างอิเล็กทรอนิกส์ในความรับผิดชอบ ให้แก่ผู้รับบริการ หน่วยงาน
เพื่อถ่ายทดความรูค้ วามชานาญด้านงานช่างอิเล็กทรอนิกส์
(๒) ประสานงานกับหน่วยงาน หรือผูร้ ับบริการ เพื่ออานวย
ความสะดวกและปฏิบตั ิงานให้ตรงตามเป้าหมายของหน่วยงาน

(๑)

ให้คาแนะนา สนับสนุน และถ่ายทอดเทคโนโลยีด้าน
ช่ า งอิ เ ล็ ก ทรอนิ ก ส์ ตอบปั ญ หาและฝึ ก อบรมเกี่ ย วกั บ งานช่ า ง
อิ เ ล็ ก ทรอนิ ก ส์ ที่ มี ค วามยากมากเป็ น พิ เ ศษ ให้ แ ก่ ห น่ ว ยงาน หรื อ
ผู้รับบริการเพื่อถ่ายทอดความรู้ความเข้าใจและความชานาญงานด้าน
ช่างอิเล็กทรอนิกส์
(๒) ประสานงานกับหน่วยงาน หรือผู้รับบริการ โดยให้บริการ
งานที่อยู่ในความรับผิดชอบเพื่อความร่วมมือและแลกเปลี่ยนความรู้ที่
เป็นประโยชน์ต่อการทางานของหน่วยงาน

๓

ค. คุณสมบัติเฉพำะสำหรับตำแหน่ง
ระดับปฏิบัติงำน
มีคุณวุฒิอย่างใดอย่างหนึ่ง ดังต่อไปนี้
๑. ได้รับประกาศนียบัตรวิชาชีพ หรือคุณวุฒิอย่าง
อื่นที่เทียบได้ไม่ต่ากว่านี้
๒. ได้รับประกาศนียบัตรวิชาชีพเทคนิค หรือคุณวุฒิ
อย่างอื่นที่เทียบได้ไม่ต่ากว่านี้
๓. ได้รับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง หรือคุณวุฒิ
อย่างอื่นที่เทียบได้ไม่ต่ากว่านี้

ระดับชำนำญงำน
มีคุณวุฒิอย่างใดอย่างหนึ่ง ดังต่อไปนี้
๑. มีคุณสมบัติเฉพาะสาหรับตาแหน่งผู้ปฏิบัติงานช่างอิเล็กทรอนิกส์
ระดับปฏิบัติงาน และ
๒. เคยดารงตาแหน่งประเภททั่วไป ระดับปฏิบัติงาน มาแล้วไม่น้อยกว่า ๖ ปี
- กาหนดเวลา ๖ ปี ให้ลดเป็น ๕ ปี สาหรับผู้มีคุณสมบัติเฉพาะสาหรับตาแหน่ง
ผู้ปฏิบัติงานช่างอิเล็กทรอนิกส์ ระดับปฏิบัติงาน ข้อ ๒
- กาหนดเวลา ๖ ปี ให้ลดเป็น ๔ ปี สาหรับผู้มีคุณสมบัติเฉพาะสาหรับตาแหน่ง
ช่างอิเล็กทรอนิกส์ ระดับปฏิบัติงาน ข้อ ๓
และ
๓. ปฏิบัติงานช่างอิเล็กทรอนิกส์ หรืองานอื่นที่เกี่ยวข้องซึ่งเหมาะสมกับ
หน้าที่ความรับผิดชอบและลักษณะงานที่ปฏิบัติมาแล้วไม่น้อยกว่า ๑ ปี

ระดับชำนำญงำนพิเศษ
มีคุณวุฒิอย่างใดอย่างหนึ่ง ดังต่อไปนี้
๑. มีคุณสมบัติเฉพาะสาหรับตาแหน่งช่างอิเล็กทรอนิกส์
ระดับปฏิบัติงาน และ
๒. เคยดารงตาแหน่งประเภททั่วไป ระดับชานาญงาน มาแล้วไม่
น้อยกว่า ๖ ปี และ
๓. ปฏิ บั ติ ง านช่ า งอิ เ ล็ ก ทรอนิ ก ส์ หรื อ งานอื่ น ที่ เ กี่ ย วข้ อ งซึ่ ง
เหมาะสมกับหน้าที่ความรับผิดชอบและลักษณะงานที่ปฏิบัติมาแล้วไม่
น้อยกว่า ๑ ปี

ง. ควำมรู้ควำมสำมำรถ ทักษะ และสมรรถนะที่จำเป็นสำหรับตำแหน่ง
ระดับปฏิบัติงำน

ระดับชำนำญงำน

ระดับชำนำญงำนพิเศษ

ความรู้ค วามสามารถ ทัก ษะ และสมรรถนะที่จ าเป็ นสาหรั บ
ความรู้ ความสามารถ ทัก ษะ และสมรรถนะที่จ าเป็น สาหรั บ
ความรู้ ค วามสามารถ ทั ก ษะ และสมรรถนะที่ จ าเป็ น ส าหรั บ
ตาแหน่งให้เป็นไปตามที่สภาสถาบันอุดมศึกษากาหนด
ตาแหน่งให้เป็นไปตามที่สภาสถาบันอุดมศึกษากาหนด
ตาแหน่งให้เป็นไปตามที่สภาสถาบันอุดมศึกษากาหนด

๔

