
ต ำแหน่งประเภท ทั่วไป  ชื่อต ำแหน่ง ช่างเทคนิค ระดับต ำแหน่ง    ปฏิบัติงาน – ช านาญงานพิเศษ 

ก. หน้ำที่ควำมรับผิดชอบหลัก 

ระดับปฏิบัติงำน ระดับช ำนำญงำน ระดับช ำนำญงำนพิเศษ 

- ปฏิบัติงานในฐานะผู้ปฏิบัติงานซึ่งไม่จ าเป็นต้องใช้
ผู้ส าเร็จ 

การศึกษาระดับปริญญา โดยใช้ความรู้  ความสามารถ
ปฏิบัติงานด้านช่างเทคนิค ตามค าสั่ง หรือแบบ หรือแนวทาง
ปฏิบัติหรือคู่มือที่มีอยู่อย่างกว้าง ๆ ภายใต้การก ากับ 
ตรวจสอบ ตลอดจนให้ค าปรึกษา แนะน า และเสนอแนะ 
วิธีการแก้ไขปรับปรุงการปฏิบัติงาน และปฏิบัติงานอื่นตามที่
ได้รับมอบหมาย  
 
 
 

- ปฏิบัติงานในฐานะผู้ปฏิบัติงานท่ีต้องใช้ความรู้ ความสามารถ ความ 

ช านาญงาน ทักษะ หรือ ประสบการณ์สูงในการปฏิบัติงานเฉพาะด้านหรือ
เฉพาะทาง และต้องท าการศึกษา ค้นคว้า ทดลอง วิเคราะห์ สังเคราะห์ 
หรือช่วยวิจัย โดยใช้หรือประยุกต์หลักการ เหตุผล แนวความคิด วิธีการ 
เพือ่การปฏิบัติงานตามมาตรฐานที่ก าหนดไว้ หรือพัฒนางานในหน้าที่และ
งานเฉพาะด้านหรือเฉพาะทาง หรือแก้ไขปัญหาในงานหลักที่ปฏิบัติซึ่งมี
ความยุ่งยากและมีขอบเขตกว้างขวาง ตลอดจนให้ค าปรึกษา แนะน า และ
เสนอแนะวิธีการแก้ไขปรับปรุงการปฏิบัติงาน และปฏิบัติงานอื่นที่ได้รับ
มอบหมาย 

- ปฏิบัติงานในฐานะผู้ปฏิบัติงานท่ีต้องใช้ความรู้ ความสามารถ  
ความช านาญงาน ทักษะ หรือ ประสบการณ์สูงในการปฏิบัติงานเฉพาะด้าน
หรือเฉพาะทาง และต้องท าการศึกษา ค้นคว้า ทดลอง วิเคราะห์ สังเคราะห์
หรือวิจัย โดยใช้หรือประยุกต์หลักการ เหตุผล แนวความคิด วิธีการ เพื่อการ
ปฏิบัติงานตามมาตรฐานที่ก าหนดไว้ หรือพัฒนางานในหน้าที่และงานเฉพาะ
ด้านหรือเฉพาะทาง หรือแก้ไขปัญหาในงานหลักที่ปฏิบัติซึ่งมีความยุ่งยากและ
มีขอบเขตกว้างขวาง ตลอดจนให้ค าปรึกษา แนะน า และเสนอแนะวีการแก้ไข
ปรับปรุงการปฏิบัติงาน และปฏิบัติงานอ่ืนท่ีได้รับมอบหมาย 
 

 

ข. ลักษณะงำนที่ปฏิบัติ 

ระดับปฏิบัติงำน ระดับช ำนำญงำน ระดับช ำนำญงำนพิเศษ 
๑. ด้ำนกำรปฏิบัติกำร 

(๑) ดูแล ควบคุม ตรวจซ่อมและบ ารุงรักษา ระบบ 

สาธารณูปโภค เครื่องจักร เครื่องยนต์ เครื่องเมือ อุปกรณ์ตา่งๆ วัสดุ
และครภุณัฑ์อื่น ๆ ในความรับผิดชอบ เพื่อให้เกิดความปลอดภัยและ
พร้อมในการใช้งาน  

(๒) ซ่อม  สร้าง ผลิต ประกอบ ดัดแปลง เขียน หรือ ออกแบบ  
ติดตั้ง เครื่องจักร เครื่องยนต์ เครือ่งมือ อุปกรณ์ต่างๆ รวมทั้งการ
ทดลองใช้เครื่องจักร เครื่องกล และสิ่งก่อสรา้ง เพื่อให้เป็นไปหลักวิชา

๑. ด้ำนกำรปฏิบัติกำร 
(๑) ศึกษาค้นคว้า ควบคุม ตรวจสอบ ออกแบบหรือปรับปรุง  

สร้าง ผลิต ประกอบ ดัดแปลง ซ่อมบ ารุง ก าหนดรายละเอียดการจดัซื้อ
จัดจ้าง เครื่องมือ วัสดุ ครุภณัฑ์ เพื่อให้เกิดความพร้อมและตอบสนอง
ความต้องการในการปฏิบัติงานไดอ้ย่างมีประสิทธิภาพ  

(๒) ค้นคว้า ทดลอง กานใช้เครื่องจักร เครื่องกล เครื่องมือ  
เทคโนโลยีต่างๆ เพื่อให้เกิดการพฒันาอย่างมีประสิทธิภาพ 

(๓) จัดท ารายงานเปรียบเทียบข้อดีข้อเสียของเครื่องจักร  

๑. ด้ำนกำรปฏิบัติกำร 
(๑) ศึกษาค้นคว้า ควบคุมท ตรวจสอบ ออกแบบหรือปรับปรุง  

สร้าง ผลิต ประกอบ ดัดแปลง ซ่อมบ ารุง ก าหนดรายละเอียดการจดัซื้อ
จัดจ้างเครื่องมือ วัสดุ ครภุัณฑ์ เพื่อให้เกิดความพร้อมและตอบสนอง
ความต้องการในการปฏิบัติงานไดอ้ย่างมีประสิทธิภาพ 

(๒) ก าหนดนโยบาย แผนงานและแนวทางการด าเนินการภายใน 

หน่วยงาน เพื่อให้การด าเนินงานสอดคล้องกับเป้าหมายที่ก าหนดไว้
อย่างมีประสิทธิภาพ  
 



๒ 
 

ระดับปฏิบัติงำน ระดับช ำนำญงำน ระดับช ำนำญงำนพิเศษ 
และมาตรฐานงานช่าง และใหเ้กิดความปลอดภัย  เครื่องยนต์ เครื่องมือ อุปกรณต์่างๆ วัสดุและครุภณัฑ์อื่น ๆ เพื่อให้การ

ปฏิบัติงานเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ 

(๔) ช่วยสอนและฝึกงานภาคปฏิบัติใหแ้ก่นักศึกษา เพื่อถ่ายทอด 

ความรู้ความเข้าใจในงานช่างเทคนิค  

(๓) ติดตามประเมินผลการปฏิบตัิงานท่ีอยู่ในความรับผดิชอบ  
เพื่อประกอบการพิจารณาแก้ไขปรับปรุงการด าเนินงานต่อไป 

(๔) ช่วยสอนและฝึกงานภาคปฏิบัติใหแ้ก่นักศึกษา เพื่อถ่ายทอด 

ความรู้ความเข้าใจในงานช่างเทคนิค 

 
๒. ด้ำนกำรบริกำร 

(๑) ใหค้ าแนะน า ตอบปัญหา แก้ไขปญัหาในการปฏิบัติงานให ้

แก่ผู้รับบริการ ท้ังภายใน และภายนอกหน่วยงาน เพื่ออ านวยความ
สะดวก และเสริมสรา้งความรู้ความเข้าใจในงานด้านช่างเทคนิค 

(๒) ประสาน แลกเปลี่ยนความรู้และขอ้มูลต่างๆ เกีย่วกับงานใน 

หน้าท่ี ท้ังภายในและภายนอกหนว่ยงาน เพื่อให้การปฏิบัติงานเป็นไป
ด้วยความสะดวก รวดเร็ว และมปีระสิทธิภาพ 
 

๒. ด้ำนกำรก ำกับดูแล 
(๑) ส่งเสริม ก ากับ ดูแล ควบคุม และตรวจสอบการปฏิบตัิงาน 

ของเจ้าหน้าท่ีระดับรองลงมาเพื่อให้การด าเนินงานของหน่วยงานท่ี
รับผิดชอบเป็นไปตามเป้าหมายทีก่ าหนด 

(๒) วางแผน ประเมินผล ให้ค าแนะน าและแก้ไขปญัหาข้อขัดข้อง 

ในการปฏิบัติงานช่างเทคนิคในหนว่ยงาน เพื่อให้การปฏิบัติงานเป็นไป
อย่างต่อเนื่อง มีประสิทธิภาพและประสิทธิผล 
 

๒. ด้ำนกำรก ำกับดูแล 
(๑) ส่งเสริม ก ากับ ดูแล ควบคุม และตรวจสอบการปฏิบตัิงาน 

ของเจ้าหน้าท่ีระดับรองลงมาเพื่อให้การด าเนินงานของหน่วยงานท่ี
รับผิดชอบเป็นไปตามเป้าหมายทีก่ าหนด 

(๒) ก าหนดแนวทางและแกไ้ขปญัหาขอ้ขัดข้องในการปฏิบัติงาน 

ช่างเทคนิคในหน่วยงานท่ีรับผิดชอบ เพื่อให้การปฏิบัติเป็นไปอย่าง
ต่อเนื่อง มีประสิทธิภาพและประสทิธิผล 
 
 

 
 
 
 

๓. ด้ำนกำรบริกำร 
(๑) ให้ค าแนะน า ตอบปัญหา และฝึกอบรมเกี่ยวกับงาน 

ช่างเทคนิคในความรับผดิชอบ ให้แก่ผู้รับบริการ หน่วยงาน เพื่อถ่ายทด
ความรู้ความช านาญด้านงานช่างเทคนิค 

(๒)  ประสานงานกับหน่วยงาน หรือผูร้ับบริการ เพื่ออ านวย 

ความสะดวกและปฏิบตัิงานไดต้รงตามเป้าหมายของหน่วยงาน 

๓. ด้ำนกำรบริกำร 
(๑) ให้ค าแนะน า สนับสนุน และถ่ายทอดเทคโนโลยีดา้น 

ช่างเทคนิค ตอบปัญหาและฝึกอบรมเกี่ยวกับงานดา้นเทคนิคที่มีความ
ยากมากเป็นพิเศษ ให้แก่หน่วยงาน หรือผู้รับบริการเพื่อถ่ายทอดความรู้
ความเข้าใจและความช านาญงานด้านช่างเทคนิค 

(๒) ประสานงานกับหน่วยงาน หรือผูร้บับริการ โดยให้บริการ 

งานท่ีอยู่ในความรับผิดชอบเพื่อความร่วมมือและแลกเปลี่ยนความรูท้ี่
เป็นประโยชน์ต่อการท างานของหน่วยงาน 

 
 
 
 
 
 



๓ 
 

 

ค. คุณสมบัติเฉพำะส ำหรับต ำแหน่ง 

ระดับปฏิบัติงำน ระดับช ำนำญงำน ระดับช ำนำญงำนพิเศษ 

มีคุณวุฒิอย่างใดอย่างหนึ่ง ดังต่อไปนี้ 
๑. ได้รับประกาศนียบัตรวิชาชีพ หรือคุณวุฒิอย่างอื่นที่

เทียบได้ไม่ต่ ากว่าน้ี 

๒. ได้รับประกาศนียบัตรวิชาชีพเทคนิค หรือคุณวุฒิ
อย่างอื่นที่เทียบได้ไม่ต่ ากว่าน้ี 

๓. ได้รับประกาศนียบัตรวิชาชีพช้ันสูง หรือคุณวุฒิอย่าง
อื่นที่เทียบได้ไม่ต่ ากว่าน้ี 

 
 
 
 
 

มีคุณวุฒิอย่างใดอย่างหนึ่ง ดังต่อไปนี ้
๑. มีคุณสมบัติเฉพาะส าหรับต าแหน่งช่างเทคนิค ระดับปฏิบัติงาน และ  
๒. เคยด ารงต าแหน่งประเภทท่ัวไป ระดับปฏิบัติงาน มาแล้วไม่น้อยกว่า ๖ ปี  
    - ก าหนดเวลา  ๖ ปี ให้ลดเป็น ๕ ปี ส าหรับผู้มีคุณสมบัติเฉพาะส าหรับต าแหน่ง
ช่างเทคนิค ระดับปฏิบัติงาน ข้อ ๒ 

    - ก าหนดเวลา ๖ ปี ให้ลดเป็น ๔ ปี ส าหรับผู้มีคุณสมบัติเฉพาะส าหรับต าแหน่ง
ช่างเทคนิค ระดับปฏิบัติงานข้อ ๓  
   และ 

๓. ปฏิบัติงานช่างเทคนิค หรืองานอื่นที่เกี่ยวข้องซึ่งเหมาะสมกับหน้าที่ความ
รับผิดชอบและลักษณะงานท่ีปฏิบัติมาแล้วไม่น้อยกว่า ๑ ปี 

มีคุณวุฒิอย่างใดอย่างหนึ่ง ดังต่อไปนี้ 
๑. มีคุณสมบัติเฉพาะส าหรับต าแหน่งช่างเทคนิค ระดับปฏิบัติงาน และ  
๒. เคยด ารงต าแหน่งประเภททั่วไป ระดับช านาญงาน มาแล้วไม่น้อย
กว่า ๖ ปี และ 
๓. ปฏิบัติงานช่างเทคนิค หรืองานอื่นที่เกี่ยวข้องซึ่งเหมาะสมกับหน้าที่
ความรับผิดชอบและลักษณะงานท่ีปฏิบัติมาแล้วไม่น้อยกว่า ๑ ปี 

 

ง. ควำมรู้ควำมสำมำรถ ทักษะ และสมรรถนะที่จ ำเป็นส ำหรับต ำแหน่ง 

ระดับปฏิบัติงำน ระดับช ำนำญงำน ระดับช ำนำญงำนพิเศษ 

       ความรู้ความสามารถ ทักษะ และสมรรถนะที่จ าเป็น
ส าหรับต าแหน่งให้เป็นไปตามที่สภาสถาบันอุดมศึกษาก าหนด 
 

      ความรู้ความสามารถ ทักษะ และสมรรถนะที่จ าเป็นส าหรับต าแหน่งให้
เป็นไปตามที่สภาสถาบันอุดมศึกษาก าหนด 
 

       ความรู้ความสามารถ ทักษะ และสมรรถนะที่จ าเป็นส าหรับ
ต าแหน่งให้เป็นไปตามที่สภาสถาบันอุดมศึกษาก าหนด 
 

 

 

 


