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มาตรฐานกําหนดตําแหนง 

 
สายงาน     ชางไฟฟา 

 

ลักษณะงานโดยทั่วไป  
         สายงานนี้คลุมถึงตําแหนงตาง ๆ ที่ปฏิบตัิงานทางดานชางไฟฟา ซึ่งมีลักษณะงานที่ปฏบิัติเกี่ยวกบัการ
สราง ตรวจแก ซอม ปรับ ประกอบ ดัดแปลง ทดสอบ ติดตั้ง และบํารุงรักษา เครื่องจักร เครื่องมือ เครื่องใชที่
เกี่ยวกับไฟฟาคํานวณรายการและ ควบคุมตรวจสอบความเรียบรอยในงานไฟฟา และปฏิบตัหินาที่อ่ืนที่
เก่ียวของ  
 
ชื่อและระดบัของตําแหนง  
 

         ตําแหนงในสายงานนี้มีชื่อและระดับของตําแหนงดังนี้ คือ  
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   ชางไฟฟา 5 ระดับ 5  
   ชางไฟฟา 6 ระดับ 6  
   ชางไฟฟา 7 ระดับ 7  
   ชางไฟฟา 8 ระดับ 8  
 
 
 
 
 
        ก.พ.อ. กําหนดวันที่ 25 พฤศจิกายน 2548 
 
 
 
 

http://www.person.ku.ac.th/sajja/html/st43-c1.html
http://www.person.ku.ac.th/sajja/html/st43-c2.html
http://www.person.ku.ac.th/sajja/html/st43-c3.html
http://www.person.ku.ac.th/sajja/html/st43-c4.html
http://www.person.ku.ac.th/sajja/html/st43-c5.html
http://www.person.ku.ac.th/sajja/html/st43-c6.html
http://www.person.ku.ac.th/sajja/html/st43-c7.html
http://www.person.ku.ac.th/sajja/html/st43-c8.html


8-1 

ชื่อตําแหนง       ชางไฟฟา 1  
 

หนาที่และความรับผิดชอบ  
         ปฏิบัตงิานชางไฟฟาที่ไมยากภายใตการกํากับ ตรวจสอบโดยใกลชิด หรือตามคําสั่ง หรือแบบ หรือ
แนวทางปฏิบตัิ หรือคูมือที่มีอยูอยางชัดเจนหรือละเอียดถี่ถวน และปฏิบัติหนาทีอ่ื่นตามที่ไดรับมอบหมาย  
 
ลักษณะงานที่ปฏิบัต ิ 
         ปฏิบัตงิานที่ไมยาก  โดยปฏิบัติหนาที่อยางใดอยางหนึ่งหรือหลายอยางเกี่ยวกับงานชางไฟฟาตางๆ 
เชน ชวยในการติดตั้ง ประกอบ ดัดแปลง ปรับ บํารุงรักษา ซอมเครื่องจักรเครื่องมือเครื่องใชที่เกี่ยวกับไฟฟา 
เบิกจาย จัดเก็บรักษาเครื่องมือเครื่องใชและวัสดุอุปกรณที่ใชในการปฏิบัติงาน รวบรวมขอมูลเกี่ยวกับงานใน
หนวยงาน เปนตน และปฏบิัติหนาที่อ่ืนที่เกี่ยวของ  
 
คุณสมบัตเิฉพาะสําหรับตําแหนง  
          ไดรับประกาศนียบตัรวชิาชีพหรอืเทียบไดไมต่าํกวานี ้
  
ความรูความสามารถที่ตองการ  
         1. มีความรูความสามารถในงานชางไฟฟาอยางเหมาะสมแกการปฏิบัติงานในหนาที่  
         2. มีความรูความเขาใจในกฎหมายวาดวยระเบยีบขาราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษา กฎหมายวา
ดวยระเบียบบริหารราชการแผนดิน และกฎหมาย กฎ ระเบียบและขอบังคับอ่ืนทีใ่ชในการปฏบิตัิงานในหนาที่  
         3. มีความรูความสามารถในการใชภาษาและคอมพิวเตอรอยางเหมาะสมแกการปฏิบัตงิานในหนาที่  
         4. มีความสามารถในการปฏิบัติหนาที่ดวยความละเอยีดรอบคอบและถูกตอง 
 
 
 
 
 
 
        ก.พ.อ.กําหนดวันที่ 25 พฤศจิกายน 2548 
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ชื่อตําแหนง     ชางไฟฟา 2  
 

หนาที่และความรับผิดชอบ  
         ปฏิบัตงิานชางไฟฟาที่คอนขางยากภายใตการกาํกับตรวจสอบโดยทั่วไป หรือตามคําสั่ง หรือแบบ  
หรือแนวทางปฏิบัติ หรือคูมือที่มีอยูบาง และปฏิบตัิหนาที่อ่ืนตามทีไ่ดรับมอบหมาย  
 
ลักษณะงานที่ปฏิบัต ิ 
         ปฏิบัตงิานที่คอนขางยาก โดยปฏิบัติหนาที่อยางใดอยางหนึ่งหรือหลายอยางเกี่ยวกับงานชางไฟฟาตางๆ  
เชน ชวยในการติดตั้ง ประกอบ ดัดแปลง ปรับ ซอม บํารุงรักษา เครื่องจักร เครื่องมือ เครื่องใชที่เกี่ยวกับไฟฟา 
เบิกจาย จัดเก็บรักษาเครื่องมือ เครื่องใช และวัสดุอุปกรณที่ใชในการปฏิบัติงาน รวบรวมขอมูลและประวัติการ
ซอมและขอมูลเกี่ยวกับหนวยงาน เปนตน และปฏิบตัหินาที่อ่ืนที่เกี่ยวของ  
 
คุณสมบัตเิฉพาะสําหรบัตําแหนง  
         1. มีคุณสมบัติเฉพาะสําหรับตําแหนงชางไฟฟา 1 และไดดํารงตําแหนงในระดับ 1 หรือเทียบเทามาแลว
ไมนอยกวา 2 ป โดยจะตองปฏิบัติราชการเกี่ยวกับงานชางไฟฟา หรืองานอ่ืนที่เกี่ยวของมาแลวไมนอยกวา 1 ป หรือ 

2. ไดรับอนุปริญญาหรือเทียบไดไมต่ํากวานี ้
 
ความรูความสามารถที่ตองการ  
         นอกจากมีความรูความสามารถเชนเดียวกบัชางไฟฟา 1 แลว จะตองมีความสามารถในการใหคําแนะนํา
เกี่ยวกับระเบยีบและวิธีการปฏิบัติงานที่อยูในความรบัผิดชอบ  
 
 
 
 
 
         

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

 

หนาที่และความรับผิดชอบ  
         ปฏิบัติงานชางไฟฟาที่ยากพอสมควรภายใตการกํากับตรวจสอบเฉพาะกรณีที่จําเปน หรือตามคําสั่ง 
หรือแบบ หรือแนวทางปฏบิัติ หรือคูมือที่มีอยูอยางกวางๆ  และปฏิบัติหนาที่อ่ืนตามที่ไดรับมอบหมาย  
 
ลักษณะงานที่ปฏิบัต ิ 
         ปฏิบัตงิานที่ยากพอสมควร โดยปฏิบัติหนาที่อยางใดอยางหนึ่งหรือหลายอยางเกี่ยวกับงานชางไฟฟา
ตางๆ  เชน ตดิตั้ง ประกอบ ดัดแปลง ปรับ ซอม บํารุงรักษา เครื่องจักร เครื่องมือ เครื่องใชที่เกี่ยวกับไฟฟา 
เบิกจาย จัดเก็บรักษาเครื่องมือและวัสดุอุปกรณที่ใชในการปฏิบัติงาน รวมรวมขอมูลและประวตักิารซอม และ
ขอมูลที่เกี่ยวกับหนวยงาน เปนตน ใหคาํปรึกษาแนะนําในการปฏบิัติงานแกเจาหนาที่ระดับรองลงมา และ
ปฏิบัติหนาทีอ่ื่นที่เกี่ยวของ 
 
คุณสมบัตเิฉพาะสําหรับตําแหนง  
         มีคุณสมบัติเฉพาะสําหรับตําแหนงชางไฟฟา 1 หรือชางไฟฟา 2 และไดดํารงตําแหนงในระดับ 2  
หรือเทียบเทามาแลวไมนอยกวา 2 ป โดยจะตองปฏิบตัิราชการเกี่ยวกับงานชางไฟฟา หรืองานอ่ืนที่เกี่ยวของ
มาแลวไมนอยกวา 1 ป   
 
ความรูความสามารถที่ตองการ  
 นอกจากมีความรูความสามารถเชนเดียวกับชางไฟฟา 2 แลว จะตอง  
 1. มีความรูทั่วไปเกี่ยวกับเหตุการณปจจุบันในดานการเมือง เศรษฐกิจและสังคม โดยเฉพาะอยางยิ่ง
ของประเทศไทย  
 2. มีความสามารถในการศกึษาและจัดการขอมูล วิเคราะหปญหาและสรุปเหตุผล  
 
 
 
                               
 
 
 

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

  
หนาที่และความรับผิดชอบ  
         ปฏิบัตงิานชางไฟฟาที่ยากภายใตการกํากับตรวจสอบเฉพาะกรณีที่จําเปน หรือตามคําสั่ง หรือแบบ   
หรือแนวทางปฏิบัติ หรือคูมือที่มีอยูอยางกวางๆ และปฏิบัติหนาทีอ่ื่นตามที่ไดรับมอบหมาย 
 
ลักษณะงานที่ปฏิบัต ิ 
         ปฏิบัติงานที่ยาก โดยปฏิบตัิหนาที่อยางใดอยางหนึ่งหรือหลายอยางเกี่ยวกับงานชางไฟฟาตางๆ  เชน 
ติดตั้ง ประกอบ ดัดแปลง ปรับซอม บํารุงรักษาเครื่องจักร เครื่องมือ เครื่องใชที่เกีย่วกับไฟฟา เบิกจาย จัดเก็บ
รักษา เครื่องมือและวัสดุอุปกรณที่ใชในการปฏิบัติงาน รวบรวมขอมูลและประวตักิารซอม และขอมูลที่เกี่ยวกับ
หนวยงานเปนตน ใหคําปรกึษาแนะนําในการปฏิบัติงานแกเจาหนาที่ระดับรองลงมา ตอบปญหาและชี้แจงเร่ือง
ตางๆ เกี่ยวกบังานในหนาที่ และปฏบิัตหินาที่อ่ืนที่เกี่ยวของ 
 
คุณสมบัตเิฉพาะสําหรับตําแหนง  
         1. มีคุณสมบัติเฉพาะสําหรับตําแหนงชางไฟฟา 1 หรือชางไฟฟา 2  และไดดํารงตําแหนงในระดับ 3 
หรือเทียบเทามาแลวไมนอยกวา 2 ป โดยจะตองปฏิบตัิราชการเกี่ยวกับงานชางไฟฟา หรืองานอ่ืนที่เกี่ยวของ
มาแลวไมนอยกวา 1 ป หรือ  
         2. มีคุณสมบัติเฉพาะสําหรับตําแหนงชางไฟฟา 1 หรือชางไฟฟา 2  และไดดํารงตําแหนงไมต่ํากวา
ระดับ 2 หรือเทียบเทามาแลวไมนอยกวา 4 ป โดยจะตองปฏิบัติราชการเกี่ยวกบังานชางไฟฟา หรืองานอื่น 
ที่เกี่ยวของมาแลวไมนอยกวา 1 ป  
 
ความรูความสามารถที่ตองการ  
         นอกจากมีความรูความสามารถเชนเดียวกบัชางไฟฟา 3 แลวจะตอง  
 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         ชางไฟฟา 5  
 

หนาที่และความรับผิดชอบ  
         ปฏิบัตงิานชางไฟฟาที่คอนขางยากมากภายใตการกํากับตรวจสอบนอยมาก หรือตามคําสั่ง หรือแบบ 
หรือแนวทางปฏิบัติ  หรือคูมือในบางกรณี ซึ่งตองมีการใชความคิดริเริ่มบาง และปฏิบัติหนาทีอ่ื่นตามที่ไดรับ
มอบหมาย  
 
ลักษณะงานที่ปฏิบัต ิ 
         ปฏิบัตงิานที่คอนขางยากมาก โดยปฏิบตัิหนาที่อยางใดอยางหนึ่งหรือหลายอยางเกี่ยวกับงานชางไฟฟา
ตางๆ เชน ตรวจ ทดสอบ สราง ซอม ประกอบ ดัดแปลง ติดตั้ง และบํารุงรักษา เครื่องจักร เครื่องมือเครื่องใช 
ที่เกี่ยวกบัไฟฟาที่ตองใชความละเอียดแมนยํา เทคนิคและความชํานาญสูงมาก คํานวณรายการ และประมาณ
ราคาในการดําเนินงาน ควบคุมตรวจสอบการใช การเก็บรักษาเครื่องมือเครื่องใชและอุปกรณทีใ่ชในการ
ดําเนินงาน เปนตน เผยแพรงานทางดานชางไฟฟา ฝกอบรม และใหคําปรึกษาแนะนําในการปฏิบัติงานแก
เจาหนาที่ระดับรองลงมา ตอบปญหาและชี้แจงเรื่องตาง ๆ เกี่ยวกับงานในหนาที่ และปฏบิัติหนาที่อ่ืน 
ที่เกี่ยวของ  
 
คุณสมบัตเิฉพาะสําหรับตําแหนง 
         1. มีคุณสมบัติเฉพาะสําหรับตําแหนงชางไฟฟา 1 หรือชางไฟฟา 2 และไดดํารงตําแหนงในระดับ 4  
หรือเทียบเทามาแลวไมนอยกวา 2 ป โดยจะตองปฏิบตัิราชการเกี่ยวกับงานชางไฟฟา หรืองานอ่ืนที่เกี่ยวของ
มาแลวไมนอยกวา 1 ป หรือ  
  2. มีคุณสมบัติเฉพาะสําหรบัตําแหนงชางไฟฟา 1 หรือชางไฟฟา 2 และไดดํารงตําแหนงไมต่าํกวา  
ระดับ 3 หรือเทียบเทามาแลวไมนอยกวา 4 ป โดยจะตองปฏิบัติราชการเกี่ยวกบังานชางไฟฟา หรืองานอื่นที่
เกี่ยวของมาแลวไมนอยกวา 1 ป  
 
ความรูความสามารถที่ตองการ  
 นอกจากมีความรูความสามารถเชนเดียวกับชางไฟฟา 4 แลว จะตอง  
 1. มีความรูความเขาใจในหลักการบริหารงานบุคคล  
 2. มีความรูทั่วไปเกี่ยวกับแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมของประเทศ  
 
 
 
        ก.พ.อ. กําหนดวันที ่25 พฤศจิกายน 2548 
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หนาที่และความรับผิดชอบ  
         ปฏิบัติงานชางไฟฟาที่ยากมากภายใตการกํากับตรวจสอบนอยมาก ซึ่งตองใชประสบการณและความคดิ
ริเร่ิมในงานที่มีแนวปฏิบตันิอยมาก ตองพิจารณาแกไขปญหาในงานที่รับผิดชอบ และปฏิบตัิหนาที่อ่ืนตามที่
ไดรับมอบหมาย หรือ 
         ปฏิบัติงานในฐานะผูชํานาญการซึ่งมีประสบการณเกี่ยวกับงานชางไฟฟาที่ยากมาก  ตองประยุกตใช
ความรูและประสบการณกับงานที่ปฏิบัตเิพ่ือกําหนดและปรับเปลี่ยนแผนงานใหการดําเนนิงานเปนไปตาม
เปาหมายที่กําหนด โดยไมตองมีการกํากับ ตรวจสอบ แนะนํา ตลอดจนตัดสินใจแกไขปญหาในงานที่
รับผิดชอบโดยอิสระ และปฏิบัติหนาที่อ่ืนตามที่ไดรับมอบหมาย 
 
 

ลักษณะงานที่ปฏิบัต ิ
         ปฏิบัติงานที่ยากมากซึ่งตองใชความรู ความสามารถ ความชาํนาญงานและประสบการณสูง โดยปฏิบัติ
หนาที่อยางใดอยางหนึ่งหรือหลายอยางเกี่ยวกับงานชางไฟฟาตางๆ เชน สราง ตรวจแก ปรับ ประกอบ
ดัดแปลง ทดสอบ ติดตั้งและบํารุงรักษาเครื่องจักร เครื่องมือเครื่องใชที่เกี่ยวกับไฟฟาซึ่งมีระบบการทํางานที่
ยุงยากมาก ตรวจ ทดสอบ ศึกษารายละเอียดอุปกรณใหม ๆ พัฒนาเครื่องจักรเครื่องมือเครื่องใชเกี่ยวกบัไฟฟา
ใหมีประสิทธภิาพมากขึ้น เปนตน ศึกษา คนควาหาวธิกีารตาง ๆ ในการปรับปรุงงานในหนาที่ใหมี
ประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น จัดทําคูมือเพ่ือเปนแนวทางในการปฏิบัติงาน ศึกษารวบรวมขอมูลเพื่อการกําหนด
มาตรฐานในการปฏิบัติงาน แกไขปญหาในงานชางไฟฟาโดยการใชเทคโนโลยีใหเหมาะสมกับสถานการณ 
เผยแพรและใหบริการในงานที่รับผิดชอบ ชวยสอนและฝกงานภาคปฏิบัตใิหแกนักศกึษา ฝกอบรมและให
คําปรึกษาแนะนําในการปฏบิัติงานแกเจาหนาที่ระดับรองลงมา ตอบปญหาและชี้แจงเรื่องตาง ๆ เกี่ยวกับ 
งานในหนาที่ และปฏบิัติหนาที่อ่ืนที่เกี่ยวของ 

 

คุณสมบัตเิฉพาะสําหรับตําแหนง 
        1.กรณีตําแหนงที่มีประสบการณ 
               1.1 มีคุณสมบัติเฉพาะสําหรบัตําแหนงชางไฟฟา 2 ขอ 2 และไดดํารงตําแหนงในระดับ 5 หรือ
เทียบเทามาแลวไมนอยกวา 2 ป โดยจะตองปฏิบัติราชการเกี่ยวกบังานชางไฟฟา หรืองานอ่ืนที่เกี่ยวของ
มาแลวไมนอยกวา 1 ป หรือ 
               1.2 มีคุณสมบัติเฉพาะสําหรบัตําแหนงชางไฟฟา 2 ขอ 2 และไดดํารงตําแหนงไมต่าํกวาระดับ 4 
หรือเทียบเทามาแลวไมนอยกวา 4 ป โดยจะตองปฏิบตัิราชการเกี่ยวกับงานชางไฟฟา หรืองานอ่ืนที่เกี่ยวของ
มาแลวไมนอยกวา 1 ป 
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         2.กรณีตําแหนงระดับชํานาญการ 
              2.1 มีคุณสมบัตเิฉพาะสําหรับตําแหนงชางไฟฟา 1 หรือชางไฟฟา 2 และไดดํารงตําแหนงใน 
ระดับ 5 หรือเทียบเทามาแลวไมนอยกวา 2 ป โดยจะตองปฏิบัติราชการเกี่ยวกบังานชางไฟฟาหรืองานอื่น 
ที่เกี่ยวของมาแลวไมนอยกวา 1 ป หรือ              
              2.2 มีคุณสมบัตเิฉพาะสําหรับตําแหนงชางไฟฟา 1 หรือชางไฟฟา 2 และไดดํารงตําแหนงไมต่ํากวา
ระดับ 4 หรือเทียบเทามาแลวไมนอยกวา 4 ป โดยจะตองปฏิบัติราชการเกี่ยวกบังานชางไฟฟา หรืองานอื่น 
ที่เกี่ยวของมาแลวไมนอยกวา 1 ป 
 
ความรูความสามารถที่ตองการ 
  นอกจากมีความรูความสามารถเชนเดียวกับชางไฟฟา 5 แลว จะตองมีความชํานาญงานในหนาที่และมี
ความสามารถในการริเริ่ม ปรับปรุงนโยบายและแผนงาน 

 

 

 
ก.พ.อ. กําหนดวันที ่25 พฤศจิกายน 2548 
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หนาที่และความรับผิดชอบ  
         ปฏิบัติงานในฐานะผูชํานาญการซึ่งมีประสบการณเกี่ยวกับงานชางไฟฟาที่ยากเปนพิเศษ ตอง
ประยุกตใชความรูและประสบการณกับงานที่ปฏิบตัิ เพ่ือกําหนดและปรับเปลี่ยนแผนงานใหการดําเนินงาน
เปนไปตามเปาหมายที่กําหนด โดยไมตองมีการกํากับ ตรวจสอบ แนะนํา ตลอดจนตัดสินใจแกไขปญหาใน 
งานที่รับผิดชอบโดยอิสระ และปฏบิัติหนาที่อ่ืนตามที่ไดรับมอบหมาย  

 
ลักษณะงานที่ปฏิบัต ิ
  ปฏิบัติงานทีย่ากเปนพิเศษซึ่งตองใชความรู ความสามารถ ความชํานาญงาน และประสบการณสูงมาก
โดยปฏิบัติหนาที่อยางใดอยางหนึ่งหรือหลายอยางเกี่ยวกับงานชางไฟฟาตางๆ ศกึษา คนควา ทดลองเพื่อพัฒนา
แนวทางวธิีการในงานชางไฟฟาซึ่งตองใชเทคนิคและความชํานาญ ชวยสอนและฝกงานภาคปฏิบัตใิหแก
นักศึกษาและผูเขารับการฝกอบรมทางดานชางๆไฟฟา ศึกษาคนควาหาวิธกีารตางๆในการปรับปรุงงานในหนาที่
ใหมีประสิทธภิาพมากยิ่งขึ้น ปรับปรุงคูมือเพ่ือเปนแนวทางในการปฏิบัติงาน ศกึษา วิเคราะหเพ่ือกําหนด
มาตรฐานในการปฏิบัติงาน แกไขปญหาในงานโดยการใชเทคโนโลยใีหเหมาะสมกับสถานการณ เผยแพรและ
ใหบริการในงานที่รับผิดชอบ ฝกอบรมและใหคําปรึกษาแนะนําในการปฏิบัติงานแกเจาหนาที่ระดับรองลงมา 
ตอบปญหาและชี้แจงเรื่องตาง ๆ เกี่ยวกบังานในหนาที่ และปฏบิัตหินาที่อ่ืนที่เกี่ยวของ 

 

คุณสมบัตเิฉพาะสําหรับตําแหนง 
         1. มีคุณสมบัติเฉพาะสําหรับตําแหนงชางไฟฟา 1 หรือชางไฟฟา 2 และไดดํารงตําแหนงในระดับ 6  
หรือเทียบเทามาแลวไมนอยกวา 2 ป โดยจะตองปฏิบตัิราชการเกี่ยวกับงานชางไฟฟา หรืองานอ่ืนที่เกี่ยวของ
มาแลวไมนอยกวา 1 ป หรือ 
 2. มีคุณสมบัติเฉพาะสําหรบัตําแหนงชางไฟฟา 1 หรือชางไฟฟา 2 และไดดํารงตําแหนงไมต่าํกวา
ระดับ 5 หรือเทียบเทามาแลวไมนอยกวา 4 ป โดยจะตองปฏิบัติราชการเกี่ยวกบังานชางไฟฟา หรืองานอื่น 
ที่เกี่ยวของมาแลวไมนอยกวา 1 ป 
 
ความรูความสามารถที่ตองการ 
         นอกจากมีความรูความสามารถเชนเดียวกบัชางไฟฟา 6 แลว จะตองมีความชํานาญงานในหนาที่และมี
ความรูความเขาใจในนโยบายการบริหารงานของรัฐบาล ปญหาดานการเมือง เศรษฐกิจและสังคมของประเทศ 
 
 
 

ก.พ.อ. กําหนดวันที ่25 พฤศจิกายน 2548 
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หนาที่และความรับผิดชอบ  
         ปฏิบัตงิานในฐานะผูชํานาญการซึ่งมีประสบการณเกี่ยวกับงานชางไฟฟาที่ยากมากเปนพิเศษ  
โดยตองคิดริเริ่ม ยกเลิก หรือกําหนดขั้นตอนการทํางาน ตลอดจนตองประยุกตใชความรูและประสบการณใน
การกํากับ ตรวจสอบเพื่อใหการดําเนินงานตามแผนงานโครงการบรรลุวตัถุประสงค เปาหมาย ตามที่กําหนดใน
ชวงเวลาทีเ่หมาะสม สามารถปฏิบตัิงานโดยอิสระ และตองตัดสินใจเกี่ยวกับการจัดทําและปรับเปลี่ยนแผนงาน 
โครงการตาง ๆ หรือแกไขปญหาในงานที่รับผิดชอบเปนประจํา และปฏิบตัิหนาทีอ่ื่นตามที่ไดรับมอบหมาย 

 

ลักษณะงานที่ปฏิบัต ิ
         ปฏิบัติงานที่ยากมากเปนพิเศษซึง่ตองใชความรู ความสามารถ ความชํานาญงานและประสบการณสงู
มากเปนพิเศษโดยปฏิบตัิหนาที่อยางใดอยางหนึ่งหรือหลายอยางเกี่ยวกับงานชางไฟฟาตางๆ ศกึษา คนควา 
ทดลองเพื่อสรางแนวทางวธิกีารใหมในงานชางไฟฟาซึ่งตองใชเทคนคิและความชํานาญสูง ชวยสอนและฝกงาน
ภาคปฏิบัตใิหแกนักศึกษาและผูเขารบัการฝกอบรมทางดานชางไฟฟา ศึกษา คนควา หาวธิีการตางๆ ในการ
ปรับปรุงงานในหนาที่ใหมีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น ใหคาํแนะนําในการปรับปรุงคูมือเพ่ือเปนแนวทางในการ
ปฏิบัติงาน ศกึษา วิเคราะหเพ่ือปรับปรุงมาตรฐานในการปฏิบัติงาน แกไขปญหาในงานโดยการใชเทคโนโลยีให
เหมาะสมกับสถานการณ เผยแพรและใหบริการในงานที่รับผิดชอบ ฝกอบรม ใหคําปรึกษาและใหขอเสนอแนะ
เกี่ยวกับแนวทางใหม ๆ ในการปฏิบัติงาน ตอบปญหาและชี้แจงเรือ่งตาง ๆ เกี่ยวกับงานในหนาที่ และปฏบิัติ
หนาที่อ่ืนที่เกี่ยวของ 
 

คุณสมบัตเิฉพาะสําหรับตําแหนง 
         1. มีคุณสมบัติเฉพาะสําหรับตําแหนงชางไฟฟา 1 หรือชางไฟฟา 2 ดํารงตําแหนงชางไฟฟา 7 ตําแหนง
ผูชํานาญการ ระดับ 7 และไดดํารงตําแหนงในระดับ 7 หรือเทียบเทามาแลวไมนอยกวา 1 ป โดยจะตองปฏิบตัิ
ราชการเกี่ยวกับงานชางไฟฟา หรืองานอ่ืนที่เกี่ยวของมาแลวไมนอยกวา 1 ป หรือ 
  2. มีคุณสมบัติเฉพาะสําหรบัตําแหนงชางไฟฟา 1 หรือชางไฟฟา 2 ดํารงตําแหนงชางไฟฟา 7 
ตําแหนงผูชํานาญการ ระดับ 7 และไดดํารงตําแหนงไมต่ํากวาระดับ 6 หรือเทียบเทามาแลวไมนอยกวา 3 ป 
โดยจะตองปฏิบัติราชการเกี่ยวกับงานชางไฟฟา หรืองานอื่นที่เกี่ยวของมาแลวไมนอยกวา 1 ป  
 
ความรูความสามารถที่ตองการ 
 นอกจากมีความรูความสามารถเชนเดียวกับชางไฟฟา 7 แลว จะตองมีความชํานาญงานในหนาที่และมี
ประสบการณสูง 

 
 

ก.พ.อ. กําหนดวันที่ 25 พฤศจิกายน 2548 


