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มาตรฐานกําหนดตําแหนง 
 
สายงาน                    ชางพิมพ 
 
ลักษณะงานโดยทั่วไป  
  สายงานนี้คลมุถึงตําแหนงตาง ๆ ที่ปฏิบตัิงานชางพิมพ ซึ่งมีลักษณะงานที่ปฏิบตัเิกี่ยวกับการพิมพ 
แผนที่ แบบฟอรม และเอกสารตาง ๆ ซึ่งตองใชเครื่องมือเครื่องจักรในการพิมพระบบตาง ๆ เชน การพิมพดวย
ระบบออฟเซต เปนตน การออกแบบตนฉบับแมพิมพ การจัดทําแมพิมพเกี่ยวกับแบบพิมพ ซึ่งตองใชเทคนิค
และกรรมวธิีตางๆ ปฏิบัติงานการพิมพและควบคุมการใชเครื่องพิมพ คํานวณรายการและประมาณราคาและ
ปฏิบัติหนาทีอ่ื่นที่เกี่ยวของ  
 
ชื่อและระดบัของตําแหนง  

 
 ตําแหนงในสายงานนี้มีชื่อและระดับของตาํแหนงดังนี้ คือ  

 
ชางพิมพ 1 ระดับ 1  
ชางพิมพ 2 ระดับ 2  
ชางพิมพ 3 ระดับ 3  
ชางพิมพ 4 ระดับ 4  
ชางพิมพ 5 ระดับ 5  
ชางพิมพ 6 ระดับ 6  
ชางพิมพ 7 ระดับ 7  
ชางพิมพ 8 ระดับ 8

 
 
 
 
             
       
 
 

ก.พ.อ. กําหนดวันที่ 25 พฤศจิกายน 2548 

http://www.person.ku.ac.th/sajja/html/st39a-c1.html
http://www.person.ku.ac.th/sajja/html/st39a-c2.html
http://www.person.ku.ac.th/sajja/html/st39a-c3.html
http://www.person.ku.ac.th/sajja/html/st39a-c4.html
http://www.person.ku.ac.th/sajja/html/st39a-c5.html
http://www.person.ku.ac.th/sajja/html/st39a-c3.html
http://www.person.ku.ac.th/sajja/html/st39a-c4.html
http://www.person.ku.ac.th/sajja/html/st39a-c5.html


4-1 

ชื่อตําแหนง      ชางพิมพ 1  
 

หนาที่และความรับผิดชอบ  
         ปฏิบัตงิานชางพิมพที่ไมยากภายใตการกํากับตรวจสอบโดยใกลชิด หรือตามคําสั่ง หรือแบบ หรือ
แนวทางปฏิบตัิ หรือคูมือที่มีอยูอยางชัดเจนหรือละเอียดถี่ถวน และปฏิบัติหนาทีอ่ื่นตามที่ไดรับมอบหมาย  
 
ลักษณะงานที่ปฏิบัต ิ 
                   ปฏิบตัิงานที่ไมยาก โดยปฏิบัตหินาที่อยางใดอยางหนึ่งหรือหลายอยางเกี่ยวกับงานชางพิมพตางๆ   
เชน ถายรูปทางการพิมพ ลางฟลม แตงและประกอบเนกาตีฟ ทําแมพิมพชนิดขาวดํา ผสมหมึกพิมพ พิมพ
ภาพเสนหรือภาพสกรีน พิมพภาพสีเดียว เย็บเลมทําปก บํารุงรักษาแทนพิมพ เปนตน และปฏิบัติหนาที่อ่ืน 
ที่เกี่ยวของ 
 
คุณสมบัตเิฉพาะสําหรับตําแหนง  
                   ไดรบัประกาศนียบตัรวชิาชีพหรือเทียบไดไมต่าํกวานี ้
  
ความรูความสามารถที่ตองการ  
         1. มีความรูความสามารถในงานชางพิมพอยางเหมาะสมแกการปฏิบัติงานในหนาที่    
         2. มีความรูความเขาใจในกฎหมายวาดวยระเบยีบขาราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษา 
กฎหมายวาดวยระเบียบบริหารราชการแผนดิน และกฎหมาย กฎ ระเบียบ และขอบังคับอ่ืนที่ใชในการ
ปฏิบัติงานในหนาที่  
         3. มีความรูความสามารถในการใชภาษาและคอมพิวเตอรอยางเหมาะสมแกการปฏิบัตงิานในหนาที่  
         4. มีความสามารถในการปฏิบัติหนาที่ดวยความละเอียดรอบคอบและถูกตอง 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

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

หนาที่และความรับผิดชอบ 
         ปฏิบัตงิานชางพิมพที่คอนขางยากภายใตการกาํกับตรวจสอบโดยทั่วไป หรือตามคําสั่ง หรือแบบ  
หรือแนวทางปฏิบัติ หรือคูมือที่มีอยูบาง และปฏิบตัิหนาที่อ่ืนที่ไดรับมอบหมาย  
 
ลักษณะงานที่ปฏิบัต ิ 
         ปฏิบัติงานที่คอนขางยาก  โดยปฏิบัติหนาที่อยางใดอยางหนึ่งหรือหลายอยางเกี่ยวกับงานชางพิมพ 
ตาง ๆ เชน นําแมพิมพมาประกอบแทนพิมพ ปรับตําแหนงแมพิมพใหถูกตอง พิมพแผนที่ แบบฟอรมและ
เอกสารตาง ๆ ถายรูปทางการพิมพ ลางฟลม แตงและประกอบเนกาตีฟ ผสมหมึกพิมพ พิมพภาพเสนหรือ
ภาพสกรีน พิมพภาพสีเดียวหรือภาพสอดสี เย็บเลมทาํปก กําหนดขนาด จัดวางรูปตัวหนังสือและตวัอักษร 
ของแมพิมพ รางแบบ ออกแบบแมพิมพ จําลองแผนที่ กําหนดขนาด จัดวางรูปเลมละหนากระดาษ ทําแมพิมพ
ชนิดขาว - ดํา หรือชนิดสอดสี ใชแทนพิมพ แกไขขอขัดของตางๆ ในระหวางการพิมพ บํารุงรักษาแมพิมพ
เครื่องมือเครื่องใชและวสัดุอุปกรณเกี่ยวกับการพิมพ เปนตน และปฏิบัติหนาที่อ่ืนที่เกี่ยวของ 
 
คุณสมบัตเิฉพาะสําหรับตําแหนง  
         1. มีคุณสมบัติเฉพาะสําหรับตําแหนงชางพิมพ 1 และไดดํารงตําแหนงในระดับ 1 หรือเทียบเทามาแลว
ไมนอยกวา 2 ป โดยจะตองปฏิบัติราชการเกี่ยวกับงานชางพิมพ หรืองานอื่นที่เกี่ยวของมาแลวไมนอยกวา 1 ป  
หรือ 
         2. ไดรับอนุปริญญาหรือเทียบไดไมต่ํากวานี ้
 
ความรูความสามารถที่ตองการ  
         นอกจากมีความรูความสามารถเชนเดียวกบัชางพิมพ 1 แลว จะตองมีความสามารถในการใหคําแนะนํา
เกี่ยวกับระเบยีบและวิธีการปฏิบัติงานที่อยูในความรบัผิดชอบ  
 
 
 
 
 
 
 
 
 

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

หนาที่และความรับผิดชอบ  
         ปฏิบัติงานชางพิมพที่ยากพอสมควรภายใตการกาํกับตรวจสอบเฉพาะกรณทีี่จําเปน หรือตามคําสั่ง  
หรือแบบ หรือแนวทางปฏบิัติ หรือคูมือที่มีอยูอยางกวางๆ และปฏบิัติหนาที่อ่ืนตามที่ไดรับมอบหมาย  
 
ลักษณะงานที่ปฏิบัต ิ 
         ปฏิบตัิงานที่ยากพอสมควร โดยปฏิบัติหนาที่อยางใดอยางหนึ่งหรือหลายอยางเกี่ยวกับงานชางพิมพ
ตางๆ เชน จัดวางรูปเลม ถายรูปทําแมพิมพ จัดวางรูปแบบ ออกแบบแมพิมพ ทําแมพิมพ จัดวางรูปแบบ
ตัวอักษรแมพิมพ และการพิมพระบบตางๆ ตรวจความถูกตองของตนแบบแมพิมพ ปฏิบัติงานชางพิมพที่
ยุงยากทางเทคนิคพอสมควรดวยตนเอง ตรวจรับและควบคุมการใช การเก็บรักษาเครื่องมือและวัสดุอุปกรณ 
ที่ใชในการพมิพ เปนตน ใหคําปรึกษาแนะนําในการปฏิบัติงานแกเจาหนาที่ระดับรองลงมา และปฏบิัติหนาที่อ่ืน
ที่เกี่ยวของ 
 
คุณสมบัตเิฉพาะสําหรับตําแหนง  
         มีคุณสมบัติเฉพาะสาํหรับตําแหนงชางพิมพ 1 หรือชางพิมพ 2 และไดดํารงตําแหนงในระดับ 2 หรือ 
เทียบเทามาแลวไมนอยกวา 2 ป โดยจะตองปฏิบัติราชการเกี่ยวกบังานชางพิมพ หรืองานอื่นที่เกี่ยวของมาแลว
ไมนอยกวา 1 ป  
 
ความรูความสามารถที่ตองการ  
         นอกจากมีความรูความสามารถเชนเดียวกบัชางพิมพ 2 แลว จะตอง  
         1. มีความรูทั่วไปเกีย่วกับเหตุการณปจจุบันในดานการเมือง เศรษฐกิจและสังคม โดยเฉพาะอยางยิ่ง
ของประเทศไทย  
         2. มีความสามารถในการศึกษาและจัดการขอมูล วิเคราะหปญหา และสรปุเหตุผล  
 
 
                                      
                                                                                    
 
 
 
 
 

ก.พ.อ.กําหนดวันที ่25 พฤศจิกายน  2548 
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ชื่อตําแหนง     ชางพิมพ 4  
 

หนาที่และความรับผิดชอบ  
         ปฏิบัติงานชางพิมพที่ยากภายใตการกํากับตรวจสอบเฉพาะกรณีที่จําเปน หรือตามคําสั่ง หรือแบบ  
หรือแนวทางปฏิบัติ หรือคูมือที่มีอยูอยางกวางๆ และปฏิบัติหนาทีอ่ื่นตามที่ไดรับมอบหมาย  
 
ลักษณะงานที่ปฏิบัต ิ 
         ปฏิบัติงานที่ยาก โดยปฏิบตัิหนาที่อยางใดอยางหนึ่งหรือหลายอยางเกี่ยวกับงานชางพิมพตางๆ เชน 
จัดวางรูปเลม ออกแบบแมพิมพ ทําแมพิมพชนิดตางๆ พิมพสอดสี ตรวจสอบความถูกตองของตนแบบแมพิมพ 
ปฏิบัติงานชางพิมพที่ยุงยากคอนขางมากทางเทคนิคดวยตนเอง คาํนวณรายการ ประมาณราคา และคัดเลอืก
กระดาษที่ใชในการดําเนินงาน เปนตน ใหคําปรึกษาแนะนําในการปฏิบัติงานแกเจาหนาที่ระดับรองลงมา ตอบ
ปญหาและชี้แจงเรื่องตางๆ เกี่ยวกับงานในหนาที่ และปฏิบัติหนาทีอ่ื่นเกี่ยวของ 
 
คุณสมบัตเิฉพาะสําหรับตําแหนง  
 1. มีคุณสมบัติเฉพาะสําหรบัตําแหนงชางพิมพ 1 หรือชางพิมพ 2 และไดดํารงตําแหนงในระดับ 3 หรือ
เทียบเทามาแลวไมนอยกวา 2 ป โดยจะตองปฏิบัติราชการเกี่ยวกบังานชางพิมพ หรืองานอื่นที่เกี่ยวของมาแลว
ไมนอยกวา 1 ป หรือ  
 2. มีคุณสมบัติเฉพาะสําหรับตําแหนงชางพิมพ 1 หรือชางพิมพ 2 และไดดํารงตําแหนงไมต่ํากวาระดับ 2 
หรือเทียบเทามาแลวไมนอยกวา 4 ป โดยจะตองปฏิบตัิราชการเกี่ยวกับงานชางพิมพ หรืองานอื่นที่เกี่ยวของ
มาแลวไมนอยกวา1 ป  
 
ความรูความสามารถที่ตองการ  
 นอกจากมีความรูความสามารถเชนเดียวกับชางพิมพ 3 แลว จะตอง  
 1. มีความรูความเขาใจในนโยบายและแผนงานดานตาง ๆ ของหนวยงานที่สังกดั 
 2. มีความสามารถในการจัดทําแผนงาน ควบคุม ตรวจสอบ ใหคําปรกึษา แนะนํา และเสนอแนะวิธีการ
แกไขปรับปรงุการปฏิบัติงานที่อยูในความรับผิดชอบ  
 3. มีความสามารถในการตดิตอประสานงาน  
 
 
 
 
 
         ก.พ.อ.กําหนดวันที ่25 พฤศจิกายน 2548 
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ชื่อตําแหนง     ชางพิมพ 5  

 

หนาที่และความรับผิดชอบ  
         ปฏิบัติงานชางพิมพที่คอนขางยากมากภายใตการกํากับตรวจสอบนอยมาก หรือตามคําสั่ง หรือแบบ     
หรือแนวทางปฏิบัติ หรือคูมือในบางกรณี ซึ่งตองมีการใชความคิดริเริ่มบาง และปฏิบัติหนาทีอ่ื่นตามที่ไดรับ
มอบหมาย 
  
ลักษณะงานที่ปฏิบัต ิ 
         ปฏิบัติงานที่คอนขางยากมาก โดยปฏิบตัิหนาที่อยางใดอยางหนึ่งหรือหลายอยางเกี่ยวกับงานชางพิมพ
ตางๆ  เชน ตรวจสอบการดําเนินการตาง ๆ หลายดานหรือดานใดดานหนึ่งเกี่ยวกบัการพิมพ จัดทําแมพิมพ
ชนิดขาวดําหรือชนิดสอดสี จัดวางรูปเลมและหนากระดาษ ถายรูปเพ่ือทําแมพิมพออฟเซตดวยกลองถายภาพ
ทางการพิมพ คํานวณมาตราสวนยอขยายในการถายทาํแมพิมพออฟเซต ปฏิบัตงิานพิมพที่ยุงยากมากทาง
เทคนิคดวยตนเอง คํานวณรายการและประมาณราคาในการดําเนินการดังกลาว ควบคุมและตรวจสอบการใช
การเก็บรักษาเครื่องมือและวัสดุอุปกรณทีเ่กี่ยวของกับการพิมพที่อยูในความรับผิดชอบ เปนตน ฝกอบรมและ
ใหคําปรึกษาแนะนําในการปฏิบัติงานแกเจาหนาที่ระดับรองลงมา ตอบปญหาและชี้แจงเรื่องตางๆ เกี่ยวกับงาน
ในหนาที่ และปฏิบัติหนาทีอ่ื่นที่เกี่ยวของ  
 
คุณสมบัตเิฉพาะสําหรับตําแหนง  
         1. มีคุณสมบัติเฉพาะสําหรับตําแหนงชางพิมพ 1 หรือชางพิมพ 2 และไดดํารงตําแหนงในระดับ 4 หรือ
เทียบเทามาแลวไมนอยกวา 2 ป โดยจะตองปฏิบัติราชการเกี่ยวกบังานชางพิมพ หรืองานอื่นที่เกี่ยวของมาแลว
ไมนอยกวา 1 ป หรือ 
         2. มีคุณสมบัติเฉพาะสําหรับตําแหนงชางพิมพ 1 หรือชางพิมพ 2 และไดดํารงตําแหนงไมต่ํากวาระดับ 3  
หรือเทยีบเทามาแลวไมนอยกวา 4 ป โดยจะตองปฏิบัตริาชการเกี่ยวกับงานชางพมิพ หรืองานอืน่ที่เกีย่วของ
มาแลวไมนอยกวา 1 ป  
 
ความรูความสามารถที่ตองการ  
 นอกจากมีความรูความสามารถเชนเดียวกับชางพิมพ 4 แลว จะตอง  
 1. มีความรูความเขาใจในหลักการบริหารงานบุคคล  
 2. มีความรูทั่วไปเกี่ยวกับแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมของประเทศ  
 
 
 
 
        ก.พ.อ. กําหนดวันที ่25 พฤศจิกายน 2548 
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หนาที่และความรับผิดชอบ  
         ปฏิบัติงานชางพิมพที่ยากมากภายใตการกํากับตรวจสอบนอยมาก ซึ่งตองใชประสบการณและความคดิ
ริเร่ิมในงานที่มีแนวปฏิบตันิอยมาก ตองพิจารณาแกไขปญหาในงานที่รับผิดชอบ และปฏิบตัิหนาที่อ่ืนตามที่
ไดรับมอบหมาย หรือ 
         ปฏิบัติงานในฐานะผูชํานาญการซึ่งมีประสบการณเกี่ยวกับงานชางพิมพที่ยากมาก  ตองประยุกตใช
ความรูและประสบการณกับงานที่ปฏิบัตเิพ่ือกําหนดและปรับเปลี่ยนแผนงานใหการดําเนินงานเปนไปตาม
เปาหมายที่กําหนด โดยไมตองมีการกํากับ ตรวจสอบ แนะนํา ตลอดจนตัดสินใจแกไขปญหาในงานที่
รับผิดชอบโดยอิสระ และปฏิบัติหนาที่อ่ืนตามที่ไดรับมอบหมาย 
 
ลักษณะงานที่ปฏิบัต ิ 
         ปฏิบัติงานที่ยากมากซึ่งตองใชความรู ความสามารถ ความชาํนาญงานและประสบการณสูง โดยปฏิบัติ
หนาที่อยางใดอยางหนึ่งหรือหลายอยางเกี่ยวกับงานชางพิมพตางๆ เชน วางรูปแบบพิมพตาง ๆ ซึ่งตองใช
ความรู ประสบการณ และความละเอียดรอบคอบ และควบคุมการปฏิบัติงานทําแมพิมพ พิมพแบบพิมพตาง ๆ 
ทั้งระบบ off-set และ Letter- press พิมพสอดสี เปนตน ศึกษาคนควาหาวิธีการตางๆ ในการปรับปรุงงานใน
หนาที่ใหมีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น จัดทําคูมือเพ่ือเปนแนวทางในการปฏิบัติงาน ศึกษารวบรวมขอมูลเพื่อ 
การกําหนดมาตรฐานในการปฏิบัติงาน แกไขปญหาในงานโดยการใชเทคโนโลยใีหเหมาะสมกับสถานการณ 
เผยแพรและใหบริการในงานที่รับผิดชอบ ชวยสอนและฝกงานภาคปฏิบัตใิหแกนักศึกษา ฝกอบรมและให
คําปรึกษาแนะนําในการปฏบิัติงานแกเจาหนาที่ระดับรองลงมา ตอบปญหาและชี้แจงเรื่องตาง ๆ เกี่ยวกับงาน
ในหนาที่ และปฏิบัติหนาทีอ่ื่นที่เกี่ยวของ  
 
คุณสมบัตเิฉพาะสําหรับตําแหนง  
 1.กรณีตําแหนงที่มีประสบการณ 
              1.1 มีคุณสมบัตเิฉพาะสําหรับตําแหนงชางพิมพ 2 ขอ 2 และไดดํารงตําแหนงในระดับ 5 หรือ
เทียบเทามาแลวไมนอยกวา 2 ป โดยจะตองปฏิบัติราชการเกี่ยวกบังานชางพิมพ หรืองานอื่นที่เกี่ยวของมาแลว
ไมนอยกวา 1 ป หรือ  
              1.2 มีคุณสมบัตเิฉพาะสําหรับตําแหนงชางพิมพ 2 ขอ 2 และไดดํารงตําแหนงไมต่าํกวาระดับ 4 
หรือเทียบเทามาแลวไมนอยกวา 4 ป โดยจะตองปฏิบตัิราชการเกี่ยวกับงานชางพิมพ หรืองานอื่นที่เกี่ยวของ
มาแลวไมนอยกวา 1 ป  
          2.กรณีตําแหนงระดับชํานาญการ 
              2.1 มีคุณสมบัตเิฉพาะสําหรับตําแหนงชางพิมพ 1 หรือชางพิมพ 2 และไดดํารงตําแหนงในระดับ 5 
หรือเทียบเทามาแลวไมนอยกวา 2 ป โดยจะตองปฏิบตัิราชการเกี่ยวกับงานชางพิมพหรืองานอ่ืนที่เกี่ยวของ
มาแลวไมนอยกวา 1 ป หรือ 
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              2.2 มีคุณสมบัตเิฉพาะสําหรับตําแหนงชางพิมพ 1 หรือชางพิมพ 2 และไดดํารงตําแหนงไมต่ํากวา
ระดับ 4 หรือเทียบเทามาแลวไมนอยกวา 4 ป โดยจะตองปฏิบัติราชการเกี่ยวกบังานชางพิมพหรืองานอื่นที่
เกี่ยวของมาแลวไมนอยกวา 1 ป 
 
ความรูความสามารถที่ตองการ  
           นอกจากมีความรูความสามารถเชนเดียวกบัชางพิมพ 5 แลว จะตองมีความชํานาญงานในหนาที่ และ
มีความสามารถในการริเริ่มปรับปรุงนโยบายและแผนงาน  

 
  
 
 
 
 
                  ก.พ.อ. กําหนดวันที่ 25 พฤศจิกายน 2548 
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หนาที่และความรับผิดชอบ  
         ปฏิบัตงิานในฐานะผูชํานาญการซึ่งมีประสบการณเกี่ยวกับงานชางพิมพที่ยากเปนพิเศษ ตองประยุกต 
ใชความรูและประสบการณกับงานที่ปฏิบตัิ  เพื่อกําหนดและปรับเปลีย่นแผนงานใหการดําเนินงานเปนไปตาม
เปาหมายที่กําหนด โดยไมตองมีการกํากับ ตรวจสอบ แนะนํา ตลอดจนตัดสินใจแกไขปญหาในงานที่รับผิดชอบ 
โดยอิสระ และปฏิบตัิหนาทีอ่ื่นตามที่ไดรับมอบหมาย 
 
ลักษณะงานที่ปฏิบัต ิ 
         ปฏิบัติงานที่ยากเปนพิเศษซึ่งตองใชความรู ความสามารถ ความชํานาญงาน และประสบการณสูงมาก  
โดยปฏิบัติหนาที่อยางใดอยางหนึ่งหรือหลายอยางเกี่ยวกับงานชางพิมพตางๆ  ศึกษา คนควา ทดลองเพื่อ
พัฒนาแนวทางวิธีการในงานชางพิมพ ซึ่งตองใชเทคนคิและความชํานาญ ชวยสอนและฝกงานภาคปฏิบัต ิ
ใหแกนักศึกษาและผูเขารบัการฝกอบรมทางดานชางพิมพ ศึกษา คนควาหาวิธกีารตางๆ ในการปรับปรุงงานใน
หนาที่ใหมีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น ปรับปรุงคูมือเพ่ือเปนแนวทางในการปฏิบัติงาน ศึกษา วิเคราะหเพ่ือกําหนด
มาตรฐานในการปฏิบัติงาน แกไขปญหาในงานโดยการใชเทคโนโลยใีหเหมาะสมกับสถานการณ เผยแพรและ
ใหบริการในงานที่รับผิดชอบ ฝกอบรมและใหคําปรึกษาแนะนําในการปฏิบัติงานแกเจาหนาที่ระดับรองลงมา 
ตอบปญหาและชี้แจงเรื่องตาง ๆ เกี่ยวกบังานในหนาที่ และปฏบิัตหินาที่อ่ืนที่เกี่ยวของ  
 
 คุณสมบัติเฉพาะสําหรบัตําแหนง  
         1. มีคุณสมบัติเฉพาะสําหรับตําแหนงชางพิมพ 1 หรือชางพิมพ 2 และไดดํารงตําแหนงในระดับ 6 หรือ 
เทียบเทามาแลวไมนอยกวา 2 ป โดยจะตองปฏิบัติราชการเกี่ยวกบังานชางพิมพ หรืองานอื่นที่เกี่ยวของมาแลว
ไมนอยกวา 1 ป หรือ  
  2. มีคุณสมบัติเฉพาะสําหรบัตําแหนงชางพิมพ 1 หรือชางพิมพ 2 และไดดํารงตําแหนงไมต่ํากวาระดับ 5 
หรือเทียบเทามาแลวไมนอยกวา 4 ป โดยจะตองปฏิบตัิราชการเกี่ยวกับงานชางพิมพ หรืองานอื่นที่เกี่ยวของ
มาแลวไมนอยกวา 1 ป  
 
ความรูความสามารถที่ตองการ  
  นอกจากมีความรูความสามารถเชนเดียวกับชางพิมพ 6 แลว จะตองมีความชํานาญงานในหนาที่ และมี
ความรูความเขาใจในนโยบายการบริหารงานของรัฐบาล ปญหาดานการเมือง เศรษฐกิจและสังคมของประเทศ 
 
 
 
 

ก.พ.อ. กําหนดวันที่ 25 พฤศจิกายน 2548 
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หนาที่และความรับผิดชอบ  
         ปฏิบัติงานในฐานะผูชํานาญการซึ่งมีประสบการณเกี่ยวกับงานชางพิมพที่ยากมากเปนพิเศษ โดยตอง
คิดริเริ่ม ยกเลกิ หรือกําหนดขั้นตอนการทํางาน ตลอดจนตองประยุกตใชความรูและประสบการณในการกํากับ 
ตรวจสอบ เพ่ือใหการดําเนินงานตามแผนงาน โครงการ บรรลุวตัถปุระสงค เปาหมายตามที่กําหนดในชวงเวลา
ที่เหมาะสม สามารถปฏิบัตงิานโดยอิสระ และตองตัดสนิใจเกี่ยวกบัการจัดทําและปรับเปลีย่นแผนงาน โครงการ
ตาง ๆ หรือแกไขปญหาในงานที่รับผิดชอบเปนประจํา และปฏิบตัิหนาที่อ่ืนตามทีไ่ดรับมอบหมาย  
 
ลักษณะงานที่ปฏิบัต ิ 
         ปฏิบัติงานที่ยากมากเปนพิเศษ ซึง่ตองใชความรู ความสามารถ ความชํานาญและประสบการณสูงมาก 
เปนพิเศษ โดยปฏิบตัิหนาที่อยางใดอยางหนึ่งหรือหลายอยางเกี่ยวกับงานชางพิมพตางๆ   ศึกษา คนควา 
ทดลอง เพ่ือสรางแนวทางวธิีการใหมในงานชางพิมพซึ่งตองใชเทคนคิและความชํานาญสูง ชวยสอนและฝกงาน
ภาคปฏิบัตใิหแกนักศึกษาและผูเขารบัการฝกอบรมทางดานชางพิมพ ศึกษา คนควาหาวธิีการตางๆ ในการ
ปรับปรุงงานในหนาที่ใหมีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น ใหคาํแนะนําในการปรับปรุงคูมือเพ่ือเปนแนวทางในการ
ปฏิบัติงาน  ศกึษา วิเคราะหเพ่ือปรับปรุงมาตรฐานในการปฏิบัติงาน แกไขปญหาในงานโดยการใชเทคโนโลยี
ให เหมาะสมกับสถานการณ  เผยแพรและใหบริการในงานที่รับผิดชอบ  ฝกอบรมใหคาํปรึกษา
และใหขอเสนอแนะเกี่ยวกับแนวทางใหมๆในการปฏิบัติงาน ตอบปญหาและชีแ้จงเรื่องตาง ๆ เกี่ยวกบังานใน
หนาที่ และปฏิบัติหนาที่อ่ืนที่เกี่ยวของ 

  
คุณสมบัตเิฉพาะสําหรับตําแหนง  
         1. มีคุณสมบัติเฉพาะสําหรับตําแหนงชางพิมพ 1 หรือชางพิมพ 2 ดํารงตาํแหนงชางพิมพ 7 ตําแหนง
ผูชํานาญการ ระดับ 7 และไดดํารงตําแหนงในระดับ 7 หรือเทียบเทามาแลวไมนอยกวา 1 ป โดยจะตองปฏิบตัิ
ราชการเกี่ยวกับงานชางพิมพ หรืองานอ่ืนที่เกี่ยวของมาแลวไมนอยกวา 1 ป หรือ  
  2. มีคุณสมบัติเฉพาะสําหรบัตําแหนงชางพิมพ 1 หรือชางพิมพ 2 ดํารงตําแหนงชางพิมพ 7 ตําแหนง
ผูชํานาญการ ระดับ 7 และไดดํารงตําแหนงไมต่ํากวาระดับ 6 หรือเทียบเทามาแลวไมนอยกวา 3 ป โดยจะตอง
ปฏิบัติราชการเกี่ยวกบังานชางพิมพ หรืองานอื่นที่เกี่ยวของมาแลวไมนอยกวา 1 ป  
 
ความรูความสามารถที่ตองการ  
.        นอกจากมีความรูความสามารถเชนเดียวกบัชางพิมพ 7 แลว จะตองมีความชํานาญงานในหนาที่ และมี
ประสบการณสูง 
 
 

ก.พ.อ.กําหนดวันที่ 25 พฤศจิกายน 2548 


