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

ก. หน้ำที่ควำมรับผิดชอบหลัก 

ระดับปฏิบัติงำน ระดับช ำนำญงำน ระดับช ำนำญงำนพิเศษ 

- ปฏิบัติงานในฐานะผู้ปฏิบัติงานซึ่งไม่จ าเป็นต้องใช้ผู้ส าเร็จ 

การศึกษาระดับปรญิญา โดยใช้ความรู้ ความสามารถปฏิบตัิงาน
ด้านช่างอิเล็กทรอนิกส์ ตามค าสั่ง หรือแบบ หรือแนวทางปฏิบัติ
หรือคู่มือท่ีมีอยู่อย่างกว้าง ๆ ภายใต้การก ากับ ตรวจสอบ 
ตลอดจนให้ค าปรึกษา แนะน า และเสนอแนะ วิธีการแก้ไข
ปรับปรุงการปฏิบัติงาน และปฏิบตัิงานอ่ืนตามที่ได้รับมอบหมาย  
 
 
 

- ปฏิบัติงานในฐานะผู้ปฏิบัติงานท่ีตอ้งใช้ความรู้ ความสามารถ 
ความ 

ช านาญงาน ทักษะ หรือ ประสบการณส์ูงในการปฏิบตัิงานเฉพาะด้าน
หรือเฉพาะทาง และต้องท าการศกึษา ค้นคว้า ทดลอง วิเคราะห์ 
สังเคราะห์ หรือช่วยวิจัย โดยใช้หรือประยุกต์หลักการ เหตุผล 
แนวความคิด วิธีการ เพื่อการปฏบิัติงานตามมาตรฐานท่ีก าหนดไว้ 
หรือพัฒนางานในหน้าท่ีและงานเฉพาะด้านหรือเฉพาะทาง หรือแก้ไข
ปัญหาในงานหลักท่ีปฏิบตัิซึ่งมีความยุ่งยากและมีขอบเขตกว้างขวาง 
ตลอดจนให้ค าปรึกษา แนะน า และเสนอแนะวิธีการแก้ไขปรับปรุงการ
ปฏิบัติงาน และปฏิบัติงานอ่ืนท่ีไดร้ับมอบหมาย 

- ปฏิบัติงานในฐานะผู้ปฏิบัติงานท่ีตอ้งใช้ความรู้ ความสามารถ  
ความช านาญงาน ทักษะ หรือ ประสบการณส์ูงในการปฏิบตัิงานเฉพาะด้าน
หรือเฉพาะทาง และต้องท าการศกึษา ค้นคว้า ทดลอง วิเคราะห์ สังเคราะห์
หรือวิจัย โดยใช้หรือประยุกต์หลักการ เหตผุล แนวความคิด วิธีการ เพื่อการ
ปฏิบัติงานตามมาตรฐานที่ก าหนดไว้ หรือพัฒนางานในหน้าท่ีและงานเฉพาะ
ด้านหรือเฉพาะทาง หรือแก้ไขปัญหาในงานหลักท่ีปฏิบัตซิึ่งมีความยุง่ยากและ
มีขอบเขตกว้างขวาง ตลอดจนใหค้ าปรึกษา แนะน า และเสนอแนะวีการแก้ไข
ปรับปรุงการปฏิบัติงาน และปฏิบตัิงานอ่ืนท่ีได้รับมอบหมาย 

ข. ลักษณะงำนที่ปฏิบัติ 

ระดับปฏิบัติงำน ระดับช ำนำญงำน ระดับช ำนำญงำนพิเศษ 
๑. ด้ำนกำรปฏิบัติกำร 

(๑) เขียนแบบวงจรไฟฟ้า แบบช้ินส่วนเครื่องปฏิกรณ์ปรมาณู  
แบบช้ินส่วนอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ แบบอุปกรณ์การวิจัยทางวิทยาศาสตร์ 
เพื่อให้เป็นไปตามหลักวิชาการและมาตรฐานงานช่างอิเล็กทรอนิกส์ 

(๒) ทดสอบ ซ่อม บ ารุง รักษา ติดตั้ง ปรับแต่งอุปกรณ์ 
อิเล็กทรอนิกส์และอุปกรณ์นิวเคลียร์อิเล็กทรอนิกส์ซึ่งมีระบบการท างานที่
ยุ่งยากซับซ้อนด้วยตนเอง เพื่อให้เกิดความปลอดภัยและมีความพร้อมในการ
ใช้งาน  

(๓) ตรวจ ทดสอบ ศึกษารายละเอียดเกี่ยวกับอุปกรณ์ที่ได้รับมา 

ใหม่ ตัดแปลง แก้ไข อุปกรณ์ทุกชนิดในความรับผิดชอบ เพื่อให้การปฏิบัติมี

๑. ด้ำนกำรปฏิบัติกำร 
(๑) เขียนแบบวงจรไฟฟ้า แบบช้ินส่วนเครื่องปฏิกรณ์ 

ปรมาณู แบบช้ินส่วนอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ แบบอุปกรณ์การวิจัย
ทางวิทยาศาสตร์ เพื่อให้เป็นไปตามหลักวิชาและมาตรฐานงานช่าง 

อิเล็กทรอนิกส์  
(๒) ตรวจ แก้ ซ่อม บ ารุงรักษา ควบคุม ทดสอบ ติดตั้ง  

ปรั บแต่ งอุ ปกรณ์ อิ เ ล็ กทรอนิ กส์ และอุปกรณ์นิ ว เ คลี ย ร์
อิเล็กทรอนิกส์ ซึ่งมีระบบการท างานที่ยุ่งยากซับซ้อนมาก เพื่อให้
เกิดความพร้อมและตอบสนองความต้องการในการปฏิบัติงานได้
อย่างมีประสิทธิภาพ  

๑. ด้ำนกำรปฏิบัติกำร 
(๑) ศึกษาค้นคว้า ทดลอง เพื่อพัฒนาและสร้างแนวทางวิธีการ 

ใหม่ในงานช่างอิเล็กทรอนิกส์ซึ่งต้องใช้เทคนิคและความช านาญสูง 

(๒) ศึกษา ค้นคว้าหารวิธีการต่างๆ เพื่อปรับปรุงงานในหน้าท่ีให ้

มีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น รวมทั้งศึกษา วิเคราะห์ เพื่อปรับปรุงมาตรฐานใน
การปฏิบัติงาน แก้ไขปัญหาในงานโดยใช้เทคโนโลยีให้เหมาะสมกับ
สถานการณ์ 

(๓) ให้ค าแนะน าในการปรับปรุงคู่มือเพื่อเป็นแนวทางในการ 

ปฏิบัติงาน 

(๔) ช่วยสอนและฝึกงานภาคปฏิบัติให้แก่นักศึกษา เพื่อถ่ายทอด 



๒ 

 

ระดับปฏิบัติงำน ระดับช ำนำญงำน ระดับช ำนำญงำนพิเศษ 
ประสิทธิภาพ 

(๔) จัดท าสถิติและบันทึกประวัติการซ่อมบ ารุงอุปกรณ์ดังกล่าว  
พิจารณาจัดซื้อ จัดหาและควบคุมดูแลการรับจ่ายและท าบัญชีวัสดุอุปกรณ์
ทางอิเล็กทรอนิกส์ จัดจ าแนกประเภทและก าหนดคุณสมบัติของวัสดุ
อิเล็กทรอนิกส์ เพื่อประกอบการวางแผน การพัฒนางาน และเพื่อให้การ
ปฏิบัติงานมีประสิทธิภาพ 

(๕) ควบคุมการเดินเครื่องปฏิกรณ์ปรมาณู แก้ปัญหาข้อขัดข้อง 

ที่เกิดขึ้นในระหว่างการเดินเครื่องปฏิกรณ์ปรมาณู ซ่อมบ ารุงเครื่องปฏิกรณ์
ปรมาณูและอุปกรณ์ประกอบ เพ่ือให้เกิดความปลอดภัยในการใช้งาน 
 

 
(๓) ตรวจ ทดสอบ ศึกษารายละเอียดเกี่ยวกับอุปกรณ์ใหม่ๆ  

พัฒนาอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ และนิวเคลียร์อิเล็กทรอนิกส์เพื่อให้
การปฏิบัติงานเป็นไปอย่างประสิทธิภาพมากยิ่งข้ึน 

(๔) ช่วยสอนและฝึกงานภาคปฏิบัติให้แก่นักศึกษา เพื่อ 

ถ่ายทอดความรู้ ความเข้าใจในงานช่างอิเล็กทรอนิกส์ 
 

ความรู้ความเข้าใจในงานช่างอิเล็กทรอนิกส์ 
 

๒. ด้ำนกำรบริกำร 
(๑) ใหค้ าแนะน า ตอบปัญหา แก้ไขปญัหาในการปฏิบัติงานให ้

แก่ผู้รับบริการ ท้ังภายในและภายนอกหน่วยงาน เพื่ออ านวยความสะดวก 
และเสรมิสร้างความรู้ความเข้าใจในงานด้านช่างอิเล็กทรอนิกส ์

(๒) ประสาน แลกเปลี่ยนความรู้และขอ้มูลต่างๆ เกีย่วกับงานใน 

หน้าท่ี ท้ังภายในและภายนอกหนว่ยงาน เพื่อให้การปฏิบัติงานเป็นไปด้วย
ความสะดวก รวดเร็ว และมีประสทิธิภาพ 
 

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

ปฏิบัติงานของเจ้าหน้าท่ีระดับรองลงมาเพื่อให้การด าเนินงานของ
หน่วยงานท่ีรับผิดชอบเป็นไปตามเป้าหมายที่ก าหนด 

(๒) วางแผน ประเมินผล ให้ค าแนะน าและแก้ไขปัญหา 

ข้อขัดข้องในการปฏิบัติงานอิเล็กทรอนิกส์ในหน่วยงาน เพื่อให้การ
ปฏิบัติงานเป็นไปอย่างต่อเนื่อง มีประสิทธิภาพและประสิทธิผล 
 

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

ของเจ้าหน้าที่ระดับรองลงมาเพื่อให้การด าเนินงานของหน่วยงานที่
รับผิดชอบเป็นไปตามเป้าหมายที่ก าหนด 

(๒) ก าหนดแนวทางและแก้ไขปัญหาข้อขัดข้องในการปฏิบัติงาน 

ช่างอิเล็กทรอนิกส์ในหน่วยงานที่รับผิดชอบ เพื่อให้การปฏิบัติเป็นไป
อย่างต่อเนื่อง มีประสิทธิภาพและประสิทธิผล 
 

 
 
 
 

๓. ด้ำนกำรบริกำร 

(๑) ให้ค าแนะน า ตอบปัญหา และฝึกอบรมเกี่ยวกับงาน 

ช่างอิเล็กทรอนิกส์ในความรับผิดชอบ ให้แก่ผู้รับบริการ หน่วยงาน 
เพื่อถ่ายทดความรูค้วามช านาญดา้นงานช่างอิเล็กทรอนิกส ์

(๒)  ประสานงานกับหน่วยงาน หรือผูร้ับบริการ เพื่ออ านวย 

ความสะดวกและปฏิบตัิงานให้ตรงตามเป้าหมายของหน่วยงาน 

๓. ด้ำนกำรบริกำร 
(๑) ให้ค าแนะน า สนับสนุน และถ่ายทอดเทคโนโลยีด้าน 

ช่างอิ เล็กทรอนิกส์  ตอบปัญหาและฝึกอบรมเกี่ ยวกับ งานช่าง
อิเล็กทรอนิกส์ที่มีความยากมากเป็นพิเศษ ให้แก่หน่วยงาน หรือ
ผู้รับบริการเพื่อถ่ายทอดความรู้ความเข้าใจและความช านาญงานด้าน
ช่างอิเล็กทรอนิกส์ 

(๒) ประสานงานกับหน่วยงาน หรือผู้รับบริการ โดยให้บริการ 

งานที่อยู่ในความรับผิดชอบเพื่อความร่วมมือและแลกเปลี่ยนความรู้ที่
เป็นประโยชน์ต่อการท างานของหน่วยงาน 



๓ 

 

 
 

ค. คุณสมบัติเฉพำะส ำหรับต ำแหน่ง 

ระดับปฏิบัติงำน ระดับช ำนำญงำน ระดับช ำนำญงำนพิเศษ 

มีคุณวุฒิอย่างใดอย่างหนึ่ง ดังต่อไปนี้ 
๑. ได้รับประกาศนียบัตรวิชาชีพ หรือคุณวุฒิอย่าง

อื่นที่เทียบได้ไม่ต่ ากว่าน้ี 

๒. ได้รับประกาศนียบัตรวิชาชีพเทคนิค หรือคุณวุฒิ
อย่างอื่นที่เทียบได้ไม่ต่ ากว่าน้ี 

๓. ได้รับประกาศนียบัตรวิชาชีพช้ันสูง หรือคุณวุฒิ
อย่างอื่นที่เทียบได้ไม่ต่ ากว่าน้ี 

 
 
 
 
 

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

    - ก าหนดเวลา ๖ ปี ให้ลดเป็น ๔ ปี ส าหรับผู้มีคุณสมบัติเฉพาะส าหรับต าแหน่ง
ช่างอิเล็กทรอนิกส์  ระดับปฏิบัติงาน ข้อ ๓  
และ 

๓. ปฏิบัติงานช่างอิเล็กทรอนิกส์ หรืองานอ่ืนท่ีเกี่ยวข้องซึ่งเหมาะสมกับ 

หน้าท่ีความรับผิดชอบและลักษณะงานท่ีปฏิบัติมาแล้วไม่น้อยกว่า ๑ ปี 
 

มีคุณวุฒิอย่างใดอย่างหนึ่ง ดังต่อไปนี้ 
๑. มีคุณสมบัติเฉพาะส าหรับต าแหน่งช่างอิเล็กทรอนิกส์ 

ระดับปฏิบัติงาน และ  
    ๒. เคยด ารงต าแหน่งประเภททั่วไป ระดับช านาญงาน มาแล้วไม่
น้อยกว่า ๖ ปี และ 
    ๓. ปฏิบัติงานช่างอิเล็กทรอนิกส์  หรืองานอื่นที่ เกี่ยวข้องซึ่ ง
เหมาะสมกับหน้าท่ีความรับผิดชอบและลักษณะงานท่ีปฏิบัติมาแล้วไม่
น้อยกว่า ๑ ปี 

 

ง. ควำมรู้ควำมสำมำรถ ทักษะ และสมรรถนะที่จ ำเป็นส ำหรับต ำแหน่ง 

ระดับปฏิบัติงำน ระดับช ำนำญงำน ระดับช ำนำญงำนพิเศษ 

       ความรู้ความสามารถ ทักษะ และสมรรถนะที่จ าเป็นส าหรับ
ต าแหน่งให้เป็นไปตามที่สภาสถาบันอุดมศึกษาก าหนด 
 
 
 
 

     ความรู้ความสามารถ ทักษะ และสมรรถนะที่จ าเป็นส าหรับ
ต าแหน่งให้เป็นไปตามที่สภาสถาบันอุดมศึกษาก าหนด 
 

      ความรู้ความสามารถ ทักษะ และสมรรถนะที่จ าเป็นส าหรับ
ต าแหน่งให้เป็นไปตามที่สภาสถาบันอุดมศึกษาก าหนด 
 

 

 



๔ 

 

 


