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มาตรฐานกําหนดตําแหนง 
 

สายงาน ชางอิเล็กทรอนิกส 
 

ลักษณะงานโดยทั่วไป  
  สายงานนี้คลมุถึงตําแหนงตาง ๆ ที่ปฏิบตัิงานชางอิเลก็ทรอนิกส ซึ่งมีลักษณะงานที่ปฏิบตัิเกี่ยวกับการ
ตรวจแก การทดสอบ ซอม บํารุงรักษา ติดตั้ง ปรับแตง ดัดแปลง แกไขอุปกรณอิเล็กทรอนิกส อุปกรณนิวเคลียร
อิเล็กทรอนิกส ใหคําแนะนาํเกี่ยวกับการใชและการปรบัแตงอุปกรณดังกลาว ซอมบํารงุเครื่องปฏิกรณปรมาณู 
และอุปกรณประกอบ จัดทําสถิติและบันทกึประวตัิการซอมบํารุง คํานวณรายการและประมาณราคาในการ
ดําเนินดังกลาว ควบคุม ตรวจสอบความเรียบรอยในงานอิเล็กทรอนิกสตลอดจนแกไขขอขัดของที่เกิดขึ้น  
เขียนแบบวศิวกรรมอิเล็กทรอนิกสและแบบอ่ืน ๆ ที่เกีย่วของซึ่งไดแก งานเขียนแบบเกี่ยวกับวงจรอิเล็กทรอนิกส 
ของเครื่องมือ เครื่องใชทางวิทยาศาสตร ควบคุมดูแลคลังวัสดุอุปกรณอิเล็กทรอนิกส และปฏิบตัหินาที่อ่ืนที่
เกี่ยวของ  
 
ชื่อและระดบัของตําแหนง  

 
  ตําแหนงในสายงานนี้มีชื่อและระดับของตาํแหนงดังนี้ คือ 

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

ก.พ.อ.กําหนดวันที่ 25 พฤศจิกายน 2548 
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ชื่อตําแหนง ชางอิเล็กทรอนิกส 1  
 

หนาที่และความรับผิดชอบ  
         ปฏิบัติงานชางอิเล็กทรอนิกสที่ไมยากภายใตการกํากับตรวจสอบโดยใกลชดิ หรือตามคําสั่ง หรือแบบ 
หรือแนวทางปฏิบัติ หรือคูมือที่มีอยูอยางชัดเจนหรือละเอียดถี่ถวน และปฏบิัติหนาที่อ่ืนที่ไดรับมอบหมาย  

 
ลักษณะงานที่ปฏิบัต ิ 
         ปฏิบัติงานที่ไมยาก โดยปฏิบัติหนาที่อยางใดอยางหนึ่งหรือหลายอยางเกี่ยวกับงานชางอิเล็กทรอนิกส
ตาง ๆ เชน ชวยทดสอบ ซอม บํารุงรักษา ติดตั้ง ปรับปรุงอุปกรณอิเล็กทรอนิกส จัดทําสถิติและบันทึกประวตัิ
การซอมบํารุง เบิกจาย จัดเก็บดูแลรักษาเครื่องมือเครื่องใช และวสัดุอุปกรณที่ใชในการปฏิบตังิาน เปนตน  
และปฏบิัติหนาที่อ่ืนที่เกี่ยวของ  
 
คุณสมบัตเิฉพาะสําหรับตําแหนง  
          ไดรับประกาศนียบตัรวชิาชีพหรือเทียบไดไมต่าํกวานี ้ 
 
ความรูความสามารถที่ตองการ  
         1. มีความรูความสามารถในงานชางอิเล็กทรอนิกสอยางเหมาะสมแกการปฏิบัติงานในหนาที่  
         2. มีความรูความเขาใจในกฎหมายวาดวยระเบยีบขาราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษา กฎหมายวา
ดวยระเบียบบริหารราชการแผนดิน และกฎหมาย กฎ ระเบียบ  ขอบังคับอ่ืนที่ใชในการปฏิบตังิานในหนาที่  
         3. มีความรูความสามารถในการใชภาษาและคอมพิวเตอรอยางเหมาะสมแกการปฏิบัตงิานในหนาที่  
         4. มีความสามารถในการปฏิบัติหนาที่ดวยความละเอียดรอบคอบและถูกตอง  
 
 
 
 
 
 
 

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

หนาที่และความรับผิดชอบ  
         ปฏิบัติงานชางอิเล็กทรอนิกสที่คอนขางยากภายใตการกํากับตรวจสอบโดยทั่วไป หรือตามคําสั่ง หรือ
แบบ หรือแนวทางปฏิบตัิ หรือคูมือที่มีอยูบาง และปฏบิัติหนาที่อ่ืนตามที่ไดรับมอบหมาย  
 
ลักษณะงานที่ปฏิบัต ิ 
         ปฏิบัติงานที่คอนขางยาก โดยปฏิบัติหนาที่อยางใดอยางหนึ่งหรือหลายอยางเกี่ยวกับงานชางอิเล็กทรอนิกส
ตางๆ เชน ทดสอบ ซอม บํารุงรักษา ติดตั้ง ปรับแตง จัดทําสถิติและบันทึกประวตัิการซอมบํารุงอุปกรณ 
อิเล็กทรอนิกสในความรบัผิดชอบ  จัดซื้อ จัดหา ตลอดจนทําหนาที่รับจายและทําบัญชวีัสดุอุปกรณทาง 
อิเล็กทรอนิกส  เขียนแบบวิศวกรรมอิเลก็ทรอนิกสและแบบอ่ืน เชน แบบชิ้นสวนของเครื่องปฏิกรณปรมาณู 
แบบชิ้นสวนกล แบบอุปกรณการวิจัยทางวิทยาศาสตร  แบบบรรยายภาพประกอบการแสดงทางวิชาการ  
แบบกราฟแสดงสถิติตาง ๆ เปนตน และปฏิบัติหนาทีอ่ื่นที่เกี่ยวของ  
 
คุณสมบัตเิฉพาะสําหรับตําแหนง  
         1.มีคุณสมบัติเฉพาะสําหรับตําแหนงชางอิเล็กทรอนิกส 1 และไดดํารงตําแหนง ในระดับ 1 หรือ 
เทียบเทามาแลวไมนอยกวา 2 ป โดยจะตองปฏิบัติราชการเกี่ยวกบังานชางอิเล็กทรอนิกส หรืองานอื่นที่
เกี่ยวของมาแลวไมนอยกวา 1 ป หรือ 
         2.ไดรับอนุปริญญาหรือเทียบไดไมต่ํากวานี ้ 
 
ความรูความสามารถที่ตองการ  
              นอกจากมีความรูความสามารถเชนเดียวกบัชางอิเล็กทรอนิกส 1 แลว จะตองมีความสามารถในการ
ใหคําแนะนําเกี่ยวกับระเบียบและวิธีการปฏิบัติงานที่อยูในความรับผดิชอบ  
 
 
 
 
 
 
 
 

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

หนาที่และความรับผิดชอบ  
         ปฏิบัติงานชางอิเล็กทรอนิกสที่ยากพอสมควรภายใตการกํากบัตรวจสอบเฉพาะกรณีที่จําเปน หรือตาม
คําสั่ง หรือแบบ หรือแนวทางปฏิบัติ หรอืคูมือที่มีอยูอยางกวางๆ และปฏบิัติหนาที่อ่ืนตามที่ไดรับมอบหมาย  
 
ลักษณะงานที่ปฏิบัต ิ 
         ปฏิบัติงานที่ยากพอสมควร โดยปฏิบัติหนาที่อยางใดอยางหนึ่งหรือหลายอยางเกี่ยวกับงานชางอิเล็กทรอนิกส
ตางๆ เชน เขยีนแบบวงจรไฟฟา แบบชิน้สวนเครื่องปฏิกรณปรมาณู แบบชิ้นสวนอุปกรณอิเล็กทรอนิกส แบบ
อุปกรณการวิจัยทางวิทยาศาสตร ซอม บํารุงรักษา ตดิตั้ง ปรับแตงเครื่องอุปกรณ อิเล็กทรอนิกส หรืออุปกรณ
นิวเคลียรอิเลก็ทรอนิกสที่มีปญหายุงยากพอสมควรดวยตนเอง จัดทําสถิติและบันทึกประวตัิการซอมบํารุง
อุปกรณดังกลาว พิจารณาจัดซื้อ จัดหา และควบคุมดูแลการรับจายและทําบญัชวีัสดุอุปกรณทางอิเล็กทรอนิกส 
จัดจําแนกประเภทและกําหนดคุณสมบัตขิองวัสดุอิเล็กทรอนิกส ควบคุมการเดินเครื่องปฏิกรณปรมาณู 
แกปญหาขอขดัของที่เกิดขึ้นในระหวางการเดินเครื่องปฏิกรณปรมาณู ซอมบํารุงเครื่องปฏิกรณปรมาณูและ
อุปกรณประกอบ เปนตน ใหคําปรึกษาแนะนําในการปฏิบัติงานแกเจาหนาที่ระดับรองลงมา และปฏบิัติหนาที่
อ่ืนที่เกี่ยวของ  
 
คุณสมบัตเิฉพาะสําหรับตําแหนง  
         มีคุณสมบัติเฉพาะสําหรับตําแหนงชางอิเล็กทรอนิกส 1 หรือชางอิเล็กทรอนิกส 2 และไดดํารงตําแหนง 
ในระดับ 2 หรือเทียบเทามาแลวไมนอยกวา 2 ป โดยจะตองปฏิบตัิราชการเกี่ยวกบังานชางอิเลก็ทรอนิกส หรือ
งานอ่ืนที่เกี่ยวของมาแลวไมนอยกวา 1 ป  
 
ความรูความสามารถที่ตองการ  
         นอกจากมีความรูความสามารถเชนเดียวกบัชางอิเล็กทรอนิกส 2 แลว จะตอง  
         1. มีความรูทั่วไปเกีย่วกับเหตุการณปจจุบันในดานการเมือง เศรษฐกิจ และ สังคม โดยเฉพาะอยางยิ่ง
ของประเทศไทย  
         2. มีความสามารถในการศึกษาและจัดการขอมูล วิเคราะหปญหาและสรุปเหตุผล  
 
 
 
 

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

หนาที่และความรับผิดชอบ  
         ปฏิบัติงานอิเล็กทรอนิกสที่ยากภายใตการกํากับตรวจสอบเฉพาะกรณีที่จําเปนหรือตามคําสั่ง หรือแบบ
หรือแนวทางปฏิบัติ หรือคูมือที่มีอยูอยางกวางๆ และปฏิบัติหนาทีอ่ื่นตามที่ไดรับมอบหมาย  

 
ลักษณะงานที่ปฏิบัต ิ 
         ปฏิบัติงานที่ยาก โดยปฏิบตัิหนาที่อยางใดอยางหนึ่งหรือหลายอยางเกี่ยวกับงานชางอิเล็กทรอนิกสตางๆ  
เชน เขียนแบบวงจรไฟฟา แบบชิ้นสวนเครื่องปฏิกรณปรมาณู แบบชิ้นสวนอุปกรณอิเล็กทรอนิกส แบบอุปกรณ
การวิจัยทางวทิยาศาสตร ทดสอบ ซอม บํารุง รักษา ติดตั้ง ปรับแตงอุปกรณอิเล็กทรอนิกสและอุปกรณนิวเคลียร
อิเล็กทรอนิกสซึ่งมีระบบการทํางานที่ยุงยากซับซอนดวยตนเอง  ตรวจ ทดสอบ ศกึษารายละเอียดเกี่ยวกับ
อุปกรณที่ไดรับมาใหม ดัดแปลง แกไขอุปกรณทุกชนิดในความรับผิดชอบใหมีประสิทธิภาพดียิ่งขึ้น เปนตน  
ใหคําปรึกษาแนะนําในการปฏิบัติงานแกเจาหนาที่ระดับรองลงมา ตอบปญหาและชี้แจงเรื่องตาง ๆ เกี่ยวกับ
งานในหนาที่ และปฏบิัติหนาที่อ่ืนที่เกี่ยวของ  

 
คุณสมบัตเิฉพาะสําหรับตําแหนง  
         1. มีคุณสมบัติเฉพาะสําหรับตําแหนงชางอิเล็กทรอนิกส 1 หรือชางอิเล็กทรอนิกส 2 และไดดํารง
ตําแหนงในระดับ 3 หรือ เทียบเทามาแลวไมนอยกวา 2 ป โดยจะตองปฏิบัติราชการเกี่ยวกับงานชาง 
อิเล็กทรอนิกสหรืองานอื่นที่เกี่ยวของมาแลวไมนอยกวา 1 ป หรือ  
         2. มีคุณสมบัติเฉพาะสําหรับตําแหนงชางอิเล็กทรอนิกส 1 หรือชางอิเล็กทรอนิกส 2 และไดดํารง
ตําแหนงไมต่าํกวาระดับ 2 หรือ เทียบเทามาแลวไมนอยกวา 4 ป โดยจะตองปฏิบตัิราชการเกี่ยวกับงาน 
ชางอิเล็กทรอนิกสหรืองานอ่ืนที่เกี่ยวของมาแลวไมนอยกวา 1 ป  
 
ความรูความสามารถที่ตองการ  
         นอกจากมีความรูความสามารถเชนเดียวกบัชางอิเล็กทรอนิกส 3 แลว จะตอง  
         1. มีความรูความเขาใจในนโยบายและแผนงานดานตาง ๆ ของหนวยงานที่สังกัด  
         2. มีความสามารถในการจัดทําแผนงาน ควบคุม ตรวจสอบ ใหคําปรึกษา แนะนํา และเสนอแนะวิธีการ
แกไขปรับปรงุการปฏิบัติงานที่อยูในความรับผิดชอบ  
         3. มีความสามารถในการติดตอประสานงาน  
 
 
 

ก.พ.อ.กําหนดวันที่ 25 พฤศจิกายน 2548 
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ชื่อตําแหนง ชางอิเล็กทรอนิกส 5  
 

หนาที่และความรับผิดชอบ  
         ปฏิบัติงานชางอิเล็กทรอนิกสที่คอนขางยากมากภายใตการกาํกับตรวจสอบนอยมาก หรือตามคําสั่ง 
หรือแบบ หรือแนวทางปฏบิัติ หรือคูมือในบางกรณี ซึ่งตองมีการใชความคิดริเริ่มบาง และปฏิบตัิหนาที่อ่ืน
ตามที่ไดรับมอบหมาย  
 
ลักษณะงานที่ปฏิบัต ิ 
         ปฏิบัติงานที่คอนขางยากมาก โดยปฏิบตัิหนาที่อยางใดอยางหนึ่งหรือหลายอยางเกี่ยวกับงานชาง
อิเล็กทรอนิกสตางๆ เชน เขียนแบบวงจรไฟฟา แบบชิ้นสวนเครื่องปฏิกรณปรมาณู แบบชิ้นสวนอุปกรณ
อิเล็กทรอนิกส แบบอุปกรณการวิจัยทางวิทยาศาสตร ควบคุมการทดสอบ ซอมบํารุงรักษา ตดิตั้ง ปรับแตง
อุปกรณอิเล็กทรอนิกสและอุปกรณนิวเคลียรอิเล็กทรอนิกส ซึ่งมีระบบการทํางานที่ยุงยากซับซอนคอนขางมาก
ดวยตนเอง ตรวจ ทดสอบ ศึกษารายละเอียดเกี่ยวกับอุปกรณที่ไดรับมาใหม ออกแบบ ดัดแปลง แกไขอุปกรณ
ทุกชนิดในความรับผิดชอบใหมีประสิทธภิาพดียิ่งขึ้น เปนตน เผยแพรงานทางดานชางอิเล็กทรอนิกส ฝกอบรม
และใหคําปรึกษาแนะนําในการปฏิบัติงานแกเจาหนาที่ระดับรองลงมา ตอบปญหาและชี้แจงเรือ่งตางๆ เกี่ยวกับ
งานในหนาที่ และปฏบิัติหนาที่อ่ืนที่เกี่ยวของ  
 
คุณสมบัตเิฉพาะสําหรับตําแหนง  
         1. มีคุณสมบัติเฉพาะสําหรับตําแหนงชางอิเล็กทรอนกิส 1 หรือชางอิเล็กทรอนิกส 2 และได 
ดํารงตําแหนงในระดับ 4 หรือเทียบเทามาแลวไมนอยกวา 2 ป โดยจะตองปฏิบตัิราชการเกี่ยวกบังาน  
ชางอิเล็กทรอนิกส หรืองานอ่ืนที่เกี่ยวของมาแลวไมนอยกวา 1 ป หรือ  
         2. มีคุณสมบัติเฉพาะสําหรับตําแหนงชางอิเล็กทรอนิกส 1 หรือชางอิเล็กทรอนิกส 2 และไดดํารง
ตําแหนงไมต่าํกวาระดับ 3 หรือเทียบเทามาแลวไมนอยกวา 4 ป โดยจะตองปฏิบตัิราชการเกี่ยวกับงาน 
ชางอิเล็กทรอนิกส หรืองานอ่ืนที่เกี่ยวของมาแลวไมนอยกวา 1 ป  
 
ความรูความสามารถที่ตองการ  
         นอกจากมีความรูความสามารถเชนเดียวกบัชางอิเล็กทรอนิกส 4 แลวจะตอง  
         1. มีความรูความเขาใจในหลักการบริหารงานบุคคล  
         2. มีความรูทั่วไปเกีย่วกับแผนพัฒนาเศรษฐกจิและสังคมของประเทศ  
               
 
 
 

ก.พ.อ.กําหนดวันที่ 25 พฤศจิกายน 2548 
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ชื่อตําแหนง ชางอิเล็กทรอนิกส 6  
 

หนาที่และความรับผิดชอบ  
         ปฏิบัติงานชางอิเล็กทรอนิกสที่ยากมากภายใตการกํากับตรวจสอบนอยมาก ซึ่งตองใชประสบการณ 
และความคิดริเริ่มในงานที่มีแนวปฏิบตัินอยมาก ตองพิจารณาแกไขปญหาในงานที่รับผิดชอบ และปฏบิัต ิ
หนาที่อ่ืนตามที่ไดรับมอบหมาย หรือ 
         ปฏิบัติงานในฐานะผูชํานาญการซึ่งมีประสบการณเกี่ยวกับงานชางอิเล็กทรอนิกสที่ยากมาก ตอง
ประยุกตใชความรูและประสบการณกับงานที่ปฏิบตัเิพ่ือกําหนดและปรับเปลีย่นแผนงานใหการดําเนินงาน
เปนไปตามเปาหมายที่กําหนด โดยไมตองมีการกํากับ ตรวจสอบ แนะนํา ตลอดจนตัดสินใจ แกไขปญหา  
ในงานที่รับผดิชอบโดยอิสระ และปฏบิัตหินาที่อ่ืนตามที่ไดรับมอบหมาย 

 
ลักษณะงานที่ปฏิบัต ิ 
         ปฏิบัติงานที่ยากมาก ซึ่งตองใชความรู ความสามารถ ความชํานาญงานและประสบการณสูง ปฏิบัติ
หนาที่อยางใดอยางหนึ่งหรือหลายอยางเกี่ยวกับงานชางอิเล็กทรอนิกสตางๆ เชน เขียนแบบวงจรไฟฟา แบบ
ชิ้นสวนเครื่องปฏิกรณปรมาณู แบบชิ้นสวนอุปกรณอิเล็กทรอนิกส แบบอุปกรณการวิจัยทางวทิยาศาสตร ตรวจ 
แก ซอม บํารุงรักษา ควบคมุ ทดสอบ ติดตั้ง ปรับแตงอุปกรณอิเล็กทรอนิกสและอุปกรณนิวเคลียรอิเล็กทรอนิกส 
ซึ่งมีระบบการทํางานที่ยุงยากซับซอนมาก ตรวจ ทดสอบ ศึกษารายละเอียดเกี่ยวกบัอุปกรณใหมๆ พัฒนา
อุปกรณอิเล็กทรอนิกสและนิวเคลียรอิเลก็ทรอนิกสใหมีประสิทธิภาพมากขึ้น เปนตน ศึกษาคนควาหาวธิีการ
ตาง ๆ ในการปรับปรุงงานในหนาที่ใหมีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น จัดทําคูมือเพ่ือเปนแนวทางในการปฏิบัติงาน 
ศึกษารวบรวมขอมูลเพ่ือการกําหนดมาตรฐานในการปฏิบัติงาน แกไขปญหาในงานโดยการใชเทคโนโลยใีห
เหมาะสมกับสถานการณ เผยแพรและใหบริการในงานที่รับผิดชอบ ชวยสอนและฝกงานภาคปฏิบัตใิหแก
นักศึกษา ฝกอบรมและใหคําปรึกษาแนะนําในการปฏบิัติงานแกเจาหนาที่ระดับรองลงมา ตอบปญหาและ 
ชี้แจงเรื่องตาง ๆ เกี่ยวกับงานในหนาที่ และปฏบิัติหนาที่อ่ืนที่เกี่ยวของ   
 
คุณสมบัตเิฉพาะสาํหรับตําแหนง  
        1.กรณีตําแหนงที่มีประสบการณ 
              1.1 มีคุณสมบัตเิฉพาะสําหรับตําแหนงชางอิเล็กทรอนิกส 2 ขอ 2 และไดดํารงตําแหนงในระดับ 5 
หรือ เทียบเทามาแลวไมนอยกวา 2 ป โดยจะตองปฏิบตัิราชการเกี่ยวกับงานชางอิเล็กทรอนิกส หรืองานอื่นที่
เกี่ยวของมาแลวไมนอยกวา 1 ป หรือ  
              1.2 มีคุณสมบัตเิฉพาะสําหรับตําแหนงชางอิเล็กทรอนิกส 2 ขอ 2 และไดดํารงตําแหนงไมต่ํากวา
ระดับ 4 หรือเทียบเทามาแลวไมนอยกวา 4 ป โดยจะตองปฏิบัติราชการเกี่ยวกบังานชางอิเล็กทรอนิกส 
หรืองานอื่นที่เกี่ยวของมาแลวไมนอยกวา 1 ป  
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        2.กรณีตําแหนงระดับชํานาญการ 
              2.1 มีคุณสมบัตเิฉพาะสําหรับตําแหนงชางอิเล็กทรอนิกส 1 หรือชางอิเล็กทรอนิกส 2 และไดดํารง
ตําแหนงในระดับ 5 หรือเทียบเทามาแลวไมนอยกวา 2 ป โดยจะตองปฏิบัติราชการเกี่ยวกับงานชางอิเล็กทรอนิกส 
หรืองานอื่นที่เกี่ยวของมาแลวไมนอยกวา 1 ป หรือ 
              2.2 มีคุณสมบัตเิฉพาะสําหรับตําแหนงชางอิเล็กทรอนิกส 1 หรือชางอิเล็กทรอนิกส 2 และไดดํารง
ตําแหนงไมต่าํกวาระดับ 4 หรือเทียบเทามาแลวไมนอยกวา 4 ป โดยจะตองปฏิบตัิราชการเกี่ยวกับงาน
อิเล็กทรอนิกสหรืองานอื่นที่เกี่ยวของมาแลวไมนอยกวา 1 ป 
 
ความรูความสามารถที่ตองการ  
              นอกจากมีความรูความสามารถเชนเดียวกบัชางอิเล็กทรอนิกส 5 แลว จะตองมีความชํานาญงานใน
หนาที่และมีความสามารถในการริเริ่ม ปรับปรุงนโยบายและแผนงาน  
 
 
 

 
ก.พ.อ.กําหนดวันที่ 25 พฤศจิกายน 2548 
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หนาที่และความรับผิดชอบ  
         ปฏิบัติงานในฐานะผูชํานาญการซึ่งมีประสบการณเกี่ยวกับงานชางอิเล็กทรอนิกสที่ยากเปนพิเศษ  
ตองประยุกตใชความรูและประสบการณกับงานที่ปฏิบตัิ เพ่ือกําหนดและปรับเปลีย่นแผนงานใหการดําเนินงาน
เปนไปตามเปาหมายที่กําหนด โดยไมตองมีการกํากับ ตรวจสอบ แนะนํา ตลอดจนตัดสินใจแกไขปญหาในงาน
ที่รับผิดชอบโดยอิสระ และปฏิบัติหนาทีอ่ื่นตามที่ไดรับมอบหมาย  
 
ลักษณะงานที่ปฏิบัต ิ 
         ปฏิบัติงานที่ยากเปนพิเศษซึ่งตองใชความรู ความสามารถ ความชํานาญงาน และประสบการณสูงมาก 
โดยปฏิบัติหนาที่อยางใดอยางหนึ่งหรือหลายอยางเกี่ยวกับงานชางอิเล็กทรอนิกสตางๆ ศึกษา คนควา ทดลอง 
เพ่ือพัฒนาแนวทางวธิีการในงานชางอิเล็กทรอนิกสซึ่งตองใชเทคนิคและความชํานาญ ชวยสอนและฝกงาน
ภาคปฏิบัตใิหแกนักศึกษาและผูเขารบัการฝกอบรมทางดานชางอิเล็กทรอนิกส  ศึกษา คนควาหาวิธีการตางๆ 
ในการปรับปรุงงานในหนาที่ใหมีประสิทธภิาพมากยิ่งขึ้น ปรับปรุงคูมือเพ่ือเปนแนวทางในการปฏิบัติงาน ศกึษา
วิเคราะหเพ่ือกําหนดมาตรฐานในการปฏบิัติงาน แกไขปญหาในงานโดยการใชเทคโนโลยีใหเหมาะสมกับ
สถานการณ เผยแพรและใหบริการในงานที่รับผิดชอบ ฝกอบรมและใหคําปรึกษาแนะนําในการปฏิบัติงานแก
เจาหนาที่ระดับรองลงมา ตอบปญหาและชี้แจงเรื่องตาง ๆ เกี่ยวกับงานในหนาที่ และปฏบิัติหนาที่อ่ืนที่
เกี่ยวของ  
 
คุณสมบัตเิฉพาะสําหรับตําแหนง  
         1. มีคุณสมบัติเฉพาะสําหรับตําแหนงชางอิเล็กทรอนิกส 1 หรือ ชางอิเล็กทรอนิกส 2 และไดดํารง
ตําแหนงในระดับ 6 หรือ เทียบเทามาแลวไมนอยกวา 2 ป โดยจะตองปฏิบัติราชการเกี่ยวกับงานชางอิเล็กทรอนิกส 
หรืองานอื่นที่เกี่ยวของมาแลวไมนอยกวา 1 ป หรือ  
         2. มีคุณสมบัติเฉพาะสําหรับตําแหนงชางอิเล็กทรอนิกส 1 หรือชางอิเล็กทรอนิกส 2 และไดดํารง
ตําแหนงไมต่าํกวาระดับ 5 หรือเทียบเทามาแลวไมนอยกวา 4 ป โดยจะตองปฏิบตัิราชการเกี่ยวกับงาน 
ชางอิเล็กทรอนิกส หรืองานอ่ืนที่เกี่ยวของมาแลวไมนอยกวา 1 ป  
 
ความรูความสามารถที่ตองการ  
         นอกจากมีความรูความสามารถเชนเดียวกบัชางอิเล็กทรอนิกส 6 แลว จะตองมีความชาํนาญงานใน
หนาที่ และมีความรูความเขาใจในนโยบายการบริหารงานของรัฐบาล ปญหาดานการเมือง เศรษฐกิจและสังคม
ของประเทศ  
 
 

ก.พ.อ.กําหนดวันที่ 25 พฤศจิกายน 2548 
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หนาที่และความรับผิดชอบ  
         ปฏิบัติงานในฐานะผูชํานาญการซึ่งมีประสบการณเกี่ยวกับงานชางอิเล็กทรอนิกสที่ยากมากเปนพิเศษ 
โดยตองคิดริเริ่ม ยกเลิก หรือกําหนดขั้นตอนการทํางาน ตลอดจนตองประยุกตใชความรูและประสบการณใน
การกํากับ ตรวจสอบ เพ่ือใหการดําเนินงานตามแผนงาน โครงการ บรรลวุัตถุประสงค เปาหมายตามที่กําหนด
ในชวงเวลาที่เหมาะสม สามารถปฏิบัติงานโดยอิสระ และตองตัดสินใจเกี่ยวกับการจัดทําและปรับเปลี่ยนแผนงานโครงการ
ตาง ๆ หรือ แกไขปญหาในงานที่รับผิดชอบเปนประจํา และปฏิบตัิหนาที่อ่ืนตามทีไ่ดรับมอบหมาย  
 

ลักษณะงานที่ปฏิบัต ิ 
         ปฏิบัติงานที่ยากมากเปนพิเศษซึง่ตองใชความรู ความสามารถ ความชํานาญงานและประสบการณสงู
มากเปนพิเศษ โดยปฏิบัตหินาที่อยางใดอยางหนึ่งหรือหลายอยางเกี่ยวกับงานชางอิเล็กทรอนิกส  ศึกษา 
คนควา ทดลองเพื่อสรางแนวทางวธิีการใหมในงานชางอิเล็กทรอนิกสซึ่งตองใชเทคนิคและความชํานาญสูง 
ชวยสอนและฝกงานภาคปฏิบัตใิหแกนักศึกษาและผูเขารับการฝกอบรมทางดานชางอิเล็กทรอนิกส ศึกษา
คนควา หาวธิกีารตางๆ ในการปรับปรุงงานในหนาที่ใหมีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น ใหคําแนะนําในการปรับปรุง
คูมือเพ่ือเปนแนวทางในการปฏิบัติงาน ศึกษา วเิคราะห เพ่ือปรับปรุงมาตรฐานในการปฏิบัติงาน แกไขปญหา
ในงานโดยการใชเทคโนโลยีใหเหมาะสมกับสถานการณ เผยแพรและใหบริการในงานที่รับผิดชอบ ฝกอบรม  
ใหคําปรึกษาและ ใหขอเสนอแนะเกี่ยวกับแนวทางใหม ๆ ในการปฏิบัติงาน ตอบปญหาและชี้แจงเรื่องตาง ๆ 
เกี่ยวกับงานในหนาที่ และปฏิบัติหนาทีอ่ื่นที่เกี่ยวของ  
 

คุณสมบัตเิฉพาะสําหรับตําแหนง  
         1. มีคุณสมบัติเฉพาะสําหรับตําแหนงชางอิเล็กทรอนิกส 1 หรือชางอิเล็กทรอนิกส 2 ดํารงตําแหนง   
ชางอิเล็กทรอนิกส 7 ตําแหนงผูชํานาญการ ระดับ 7 และไดดํารงตําแหนงในระดับ 7 หรือเทียบเทามาแลว 
ไมนอยกวา 1 ป โดยจะตองปฏิบัติราชการเกี่ยวกับงานชางอิเล็กทรอนิกส หรืองานอ่ืนที่เกี่ยวของมาแลว 
ไมนอยกวา 1 ป หรือ  
         2. มีคุณสมบัติเฉพาะสําหรับตําแหนงชางอิเล็กทรอนิกส 1 หรือชางอิเล็กทรอนิกส 2 ดํารงตําแหนง 
ชางอิเล็กทรอนิกส 7 ตําแหนงผูชํานาญการ ระดับ 7 และไดดํารงตําแหนงไมต่ํากวาระดับ 6 หรือเทียบเทา
มาแลวไมนอยกวา 3 ป โดยจะตองปฏิบัตริาชการเกี่ยวกับงานชางอิเล็กทรอนิกส หรืองานอื่นที่เกี่ยวของมาแลว
ไมนอยกวา 1 ป  
               
ความรูความสามารถที่ตองการ  
         นอกจากมีความรูความสามารถเชนเดียวกบัชางอิเล็กทรอนิกส 7 แลว จะตองมีความชาํนาญงานใน
หนาที่ และมีประสบการณสูง  
 
                                                                                                     ก.พ.อ.กําหนดวันที่ 25 พฤศจกิายน 2548 


