
๔-๗-๐๘ 
 

มาตรฐานกําหนดตาํแหนง 
 

ตําแหนงประเภท ท่ัวไป 
 
สายงาน                ชางอิเล็กทรอนิกส 
 
ลักษณะงานท่ัวไป 

สายงานนี้คลุมถึงตําแหนงตางๆ ท่ีปฏิบัติงานทางอิเล็กทรอนิกส ซ่ึงมีลักษณะงานท่ีปฏิบัติ
เกี่ยวกับการตรวจแก การทดสอบ ซอม บํารุงรักษา ติดต้ัง ปรับแตง ดัดแปลง แกไขอุปกรณอิเล็กทรอนิกส 
อุปกรณนวิเคลียรอิเล็กทรอนิกส ใหคําแนะนําเกี่ยวกับการใชและการปรับแตงอุปกรณดังกลาว ซอมบํารุง
เคร่ืองปฏิกรณปรมาณู และอุปกรณประกอบ จัดทําสถิติและบันทึกประวัติการซอมบํารุง คํานวณรายการ
และประมาณราคาในการดําเนินดังกลาว ควบคุม ตรวจสอบความเรียบรอยในงานอิเล็กทรอนิกส
ตลอดจนแกไขขอขัดของท่ีเกิดข้ึน เขียนแบบวิศวกรรมอิเล็กทรอนิกสและแบบอืน่ๆ ท่ีเกี่ยวของ ซ่ึงไดแก 
งานเขียนแบบเกี่ยวกับวงจรอิเล็กทรอนิกส ของเคร่ืองมือ เคร่ืองใชทางวิทยาศาสตร ควบคุมดูแลคลังวัสดุ
อุปกรณอิเล็กทรอนิกส และปฏิบัติหนาท่ีอ่ืนท่ีเกีย่วของ  
 
ชื่อตําแหนงในสายงานและระดับตําแหนง 

ตําแหนงในสายงานน้ีมีช่ือและระดับของตําแหนงดังนี ้
 ชางอิเล็กทรอนิกส ระดับชํานาญงานพิเศษ 
 ชางอิเล็กทรอนิกส ระดับชํานาญงาน 
 ชางอิเล็กทรอนิกส ระดับปฏิบัติงาน 

 
 
                                                                        ก.พ.อ. กําหนดใหมีตําแหนงชางอิเล็กทรอนิกส 

ระดับปฏิบัติงานถึงระดับชํานาญงานพิเศษ เม่ือวันท่ี  ๒๑ กันยายน ๒๕๕๓ 
 

 



๔-๗-๐๘-๓ 
 
 
ตําแหนงประเภท  ท่ัวไป 
 
ชื่อสายงาน   ชางอิเล็กทรอนิกส 
 
ชื่อตําแหนงในสายงาน ชางอิเล็กทรอนิกส 
 
ระดับตําแหนง  ปฏิบัติงาน  

 
หนาท่ีความรับผิดชอบหลัก 

 ปฏิบัติงานในฐานะผูปฏิบัตงิานซ่ึงไมจําเปนตองใชผูสําเร็จการศึกษาระดับปริญญา                     
โดยใชความรูความสามารถปฏิบัติงานดานชางอิเล็กทรอนิกส ตามคําส่ัง หรือแบบ หรือแนวทางปฏิบัติ 
หรือคูมือท่ีมีอยูอยางกวางๆ  ภายใตการกํากับ ตรวจสอบ ตลอดจนใหคําปรึกษา แนะนํา และเสนอแนะ
วิธีการแกไขปรับปรุงการปฏิบัติงาน และปฏิบัติงานอ่ืนตามท่ีไดรับมอบหมาย 

 โดยมีลักษณะงานท่ีปฏิบัติในดานตาง ๆ ดังนี้  

 ๑. ดานการปฏิบัติการ 

                       (๑)  เขียนแบบวงจรไฟฟา แบบช้ินสวนเคร่ืองปฏิกรณปรมาณ ูแบบช้ินสวนอุปกรณ
อิเล็กทรอนิกส แบบอุปกรณการวิจยัทางวทิยาศาสตร เพือ่ใหเปนไปตามหลักวิชาและมาตรฐานงาน    
ชางอิเล็กทรอนิกส 
                       (๒)  ทดสอบ ซอม บํารุง รักษา ตดิต้ัง ปรับแตงอุปกรณอิเล็กทรอนิกสและอุปกรณ
นิวเคลียรอิเล็กทรอนิกสซ่ึงมีระบบการทํางานท่ียุงยากซับซอนดวยตนเอง  เพื่อใหเกิดความปลอดภยั       
และมีความพรอมในการใชงาน  
                       (๓)  ตรวจ ทดสอบ ศึกษารายละเอียดเกีย่วกับอุปกรณท่ีไดรับมาใหม ดดัแปลง แกไข
อุปกรณทุกชนดิในความรับผิดชอบ เพื่อใหการปฏิบัติงานมีประสิทธิภาพ 
  (๔) จัดทําสถิติและบันทึกประวตัิการซอมบํารุงอุปกรณดังกลาว พิจารณาจดัซ้ือ จัดหา         
และควบคุมดแูลการรับจายและทําบัญชีวสัดุอุปกรณทางอิเล็กทรอนิกส จัดจําแนกประเภทและกําหนด
คุณสมบัติของวัสดุอิเล็กทรอนิกส  เพื่อประกอบการวางแผน การพัฒนางาน และเพื่อใหการปฏิบัติงาน      
มีประสิทธิภาพ 
 
 



 ๒ 
 
 
  (๕)  ควบคุมการเดนิเคร่ืองปฏิกรณปรมาณู แกปญหาขอขัดของท่ีเกิดข้ึนในระหวางการ
เดินเคร่ืองปฏิกรณปรมาณ ูซอมบํารุงเคร่ืองปฏิกรณปรมาณูและอุปกรณประกอบ  เพื่อใหเกิดความ
ปลอดภัยในการใชงาน   
  
 ๒. ดานการบริการ 

  (๑)  ใหคําแนะนํา ตอบปญหา แกไขปญหาในการปฏิบัติงานใหแกผูรับบริการ ท้ังภายใน
และภายนอกหนวยงาน เพื่ออํานวยความสะดวก และเสริมสรางความรูความเขาใจในงานชางอิเล็กทรอนิกส 
         (๒)  ประสาน แลกเปล่ียนความรูและขอมูลตางๆ เกี่ยวกับงานในหนาท่ี ท้ังภายในและ
ภายนอกหนวยงาน เพื่อใหการปฏิบัติงานเปนไปดวยความสะดวก รวดเร็ว และมีประสิทธิภาพ 
 
คุณสมบัติเฉพาะสําหรับตําแหนง 

 มีคุณวุฒิอยางใดอยางหนึ่งดังตอไปนี้ 
 ๑. ไดรับประกาศนียบัตรวิชาชีพ หรือคุณวุฒอิยางอ่ืนท่ีเทียบไดไมต่ํากวานี้ 
 ๒. ไดรับประกาศนียบัตรวิชาชีพเทคนิค หรือคุณวุฒิอยางอ่ืนท่ีเทียบไดไมต่ํากวานี ้
 ๓. ไดรับประกาศนียบัตรวิชาชีพช้ันสูง  หรือคุณวุฒิอยางอ่ืนท่ีเทียบไดไมต่ํากวานี ้
 
ความรูความสามารถ ทักษะ และสมรรถนะท่ีจําเปนสําหรับตําแหนง 

 ความรูความสามารถ ทักษะ และสมรรถนะท่ีจําเปนสําหรับตําแหนงใหเปนไปตามท่ี                   
สภาสถาบันอุดมศึกษากําหนด 
 
 
 

  ก.พ.อ. กําหนดใหมีตําแหนงชางอิเล็กทรอนิกส 
ระดับปฏิบัติงาน  เม่ือวันท่ี  ๒๑ กนัยายน ๒๕๕๓ 



๔-๗-๐๘-๒ 

ตําแหนงประเภท  ท่ัวไป 
 
ชื่อสายงาน   ชางอิเล็กทรอนิกส  
 
ชื่อตําแหนงในสายงาน ชางอิเล็กทรอนิกส   
 
ระดับตําแหนง  ชํานาญงาน   
 
หนาท่ีความรับผิดชอบหลัก 

 ปฏิบัติงานในฐานะผูปฏิบัตงิานท่ีตองใชความรู ความสามารถ ความชํานาญงาน ทักษะ หรือ
ประสบการณสูงในการปฏิบัติงานเฉพาะดานหรือเฉพาะทาง  และตองทําการศึกษา คนควา ทดลอง 
วิเคราะห สังเคราะห หรือชวยวิจยั  โดยใชหรือประยุกตหลักการ เหตุผล แนวความคิด วิธีการ              
เพื่อการปฏิบัติงานตามมาตรฐานท่ีกําหนดไว หรือพัฒนางานในหนาท่ีและงานเฉพาะดานหรือเฉพาะทาง 
หรือแกไขปญหาในงานหลักท่ีปฏิบัติซ่ึงมีความยุงยากและมีขอบเขตกวางขวาง ตลอดจนใหคําปรึกษา 
แนะนํา และเสนอแนะวิธีการแกไขปรับปรุงการปฏิบัติงาน และปฏิบัตงิานอ่ืนตามท่ีไดรับมอบหมาย 

 โดยมีลักษณะงานท่ีปฏิบัติในดานตาง ๆ ดังนี้ 

๑. ดานการปฏิบัติการ 

(๑) เขียนแบบวงจรไฟฟา แบบช้ินสวนเคร่ืองปฏิกรณปรมาณ ูแบบช้ินสวนอุปกรณ
อิเล็กทรอนิกส แบบอุปกรณการวิจยัทางวทิยาศาสตร เพือ่ใหเปนไปตามหลักวิชาและมาตรฐานงานชาง
อิเล็กทรอนิกส  

(๒)  ตรวจ แก ซอม บํารุงรักษา ควบคุม ทดสอบ ติดต้ัง ปรับแตงอุปกรณอิเล็กทรอนิกส
และอุปกรณนวิเคลียรอิเล็กทรอนิกส ซ่ึงมีระบบการทํางานท่ียุงยากซับซอนมาก เพื่อใหเกิดความพรอม
และตอบสนองความตองการในการปฏิบัติงานไดอยางมีประสิทธิภาพ 

(๓)  ตรวจ ทดสอบ ศึกษารายละเอียดเกีย่วกับอุปกรณใหมๆ พัฒนาอุปกรณอิเล็กทรอนกิส
และนิวเคลียรอิเล็กทรอนิกสเพื่อใหการปฏิบัติงานเปนไปอยางมีประสิทธิภาพมากยิ่งข้ึน 
          (๔)  ชวยสอนและฝกงานภาคปฏิบัติใหแกนกัศึกษา เพื่อถายทอดความรูความเขาใจใน 
งานชางอิเล็กทรอนิกส 
 
 
 



 ๒ 
 
 ๒. ดานการกํากับดูแล 

          (๑)  สงเสริม กํากับ ดูแล  ควบคุม และตรวจสอบการปฏิบัติงานของเจาหนาท่ีระดับรองลงมา  
เพื่อใหการดําเนินงานของหนวยงานท่ีรับผิดชอบเปนไปตามเปาหมายท่ีกําหนด 
            (๒) วางแผน ประเมินผล ใหคําแนะนําและแกไขปญหาขอขัดของในการปฏิบัติงาน              
ชางอิเล็กทรอนิกสในหนวยงาน เพื่อใหการปฏิบัติงานเปนไปอยางตอเนื่อง มีประสิทธิภาพและ
ประสิทธิผล  
 
 ๓. ดานการบริการ 

         (๑)  ใหคําแนะนํา ตอบปญหา และฝกอบรมเกีย่วกับงานชางอิเล็กทรอนิกส                           
ในความรับผิดชอบใหแกผูรับบริการ หนวยงาน เพื่อถายทอดความรูความชํานาญดานงานชางอิเล็กทรอนิกส
         (๒)  ประสานงานกับหนวยงาน หรือผูรับบริการ  เพื่ออํานวยความสะดวกและปฏิบัติงาน           
ไดตรงตามเปาหมายของหนวยงาน 
          
คุณสมบัติเฉพาะสําหรับตําแหนง 

 ๑.  มีคุณสมบัติเฉพาะสําหรับตําแหนงชางอิเล็กทรอนิกส  ระดับปฏิบัตงิาน  และ 
    ๒.  เคยดํารงตําแหนงประเภทท่ัวไป ระดบัปฏิบัติงาน มาแลวไมนอยกวา ๖  ป  
        กําหนดเวลา ๖ ป ใหลดเปน ๕ ป สําหรับผูมีคุณสมบัติเฉพาะสําหรับตําแหนง  
ชางอิเล็กทรอนิกส ระดับปฏิบัติงาน ขอ ๒ 
        กําหนดเวลา ๖ ป ใหลดเปน ๔ ป สําหรับผูมีคุณสมบัติเฉพาะสําหรับตําแหนง                       
ชางอิเล็กทรอนิกส ระดับปฏิบัติงาน ขอ ๓  
 และ 
   ๓.  ปฏิบัติงานชางอิเล็กทรอนิกส หรืองานอ่ืนท่ีเกีย่วของซ่ึงเหมาะสมกับหนาท่ีความรับผิดชอบ
และลักษณะงานท่ีปฏิบัติมาแลวไมนอยกวา ๑ ป 
 
ความรูความสามารถ ทักษะ และสมรรถนะท่ีจําเปนสําหรับตําแหนง 

 ความรูความสามารถ ทักษะ และสมรรถนะท่ีจําเปนสําหรับตําแหนงใหเปนไปตามท่ี                   
สภาสถาบันอุดมศึกษากําหนด 
 

 
                                              ก.พ.อ. กําหนดใหมีตําแหนงชางอิเล็กทรอนิกส  

                                                                ระดับชํานาญงาน เม่ือวันท่ี ๒๑ กันยายน ๒๕๕๓ 



๔-๗-๐๘-๑ 

ตําแหนงประเภท  ท่ัวไป 
 
ชื่อสายงาน   ชางอิเล็กทรอนิกส  
 
ชื่อตําแหนงในสายงาน ชางอิเล็กทรอนิกส   
 
ระดับตําแหนง  ชํานาญงานพิเศษ  
 
หนาท่ีความรับผิดชอบหลัก 

 ปฏิบัติงานในฐานะผูปฏิบัตงิานท่ีตองใชความรู ความสามารถ ความชํานาญงาน ทักษะ               
หรือประสบการณสูงมากในการปฏิบัติงานเฉพาะดานหรือเฉพาะทาง  และตองทําการศึกษา คนควา 
ทดลอง วิเคราะห สังเคราะห หรือวิจยั โดยใชหรือประยุกตหลักการ เหตุผล แนวความคิด วิธีการ             
เพื่อการปฏิบัติงานตามมาตรฐานท่ีกําหนดไวหรือพัฒนางานในหนาท่ีและงานเฉพาะดานหรือเฉพาะทาง 
หรือแกไขปญหาในงานหลักท่ีปฏิบัติซ่ึงมีความยุงยากและมีขอบเขตกวางขวาง ตลอดจนใหคําปรึกษา 
แนะนํา และเสนอแนะวิธีการแกไขปรับปรุงการปฏิบัติงาน และปฏิบัตงิานอ่ืนตามท่ีไดรับมอบหมาย 

 โดยมีลักษณะงานท่ีปฏิบัติในดานตาง ๆ ดังนี้ 

๑. ดานการปฏิบัติการ 

(๑)  ศึกษา คนควา ทดลอง เพื่อพฒันาและสรางแนวทางวิธีการใหมในงานชางอิเล็กทรอนิกส 
ซ่ึงตองใชเทคนิคและความชํานาญสูง  

(๒)  ศึกษา คนควาหาวิธีการตางๆ เพื่อปรับปรุงงานในหนาท่ีใหมีประสิทธิภาพมากยิ่งข้ึน 
รวมท้ังศึกษา วิเคราะห เพื่อปรับปรุงมาตรฐานในการปฏิบัติงาน แกไขปญหาในงานโดยการใช
เทคโนโลยีใหเหมาะสมกับสถานการณ 

(๓)  ใหคําแนะนําในการปรับปรุงคูมือเพ่ือเปนแนวทางในการปฏิบัติงาน   
(๔)  ชวยสอนและฝกงานภาคปฏิบัติใหแกนกัศึกษา เพื่อถายทอดความรูความเขาใจในงาน

ชางอิเล็กทรอนิกส  
 
 
 
 
 



 
 

๒ 
 
 ๒. ดานการกํากับดูแล 

  (๑)  สงเสริม กํากับ ดูแล ควบคุม และตรวจสอบการปฏิบัติงานของเจาหนาท่ีระดับรองลงมา 
เพื่อใหการดําเนินงานของหนวยงานท่ีรับผิดชอบเปนไปตามเปาหมายท่ีกําหนด        
                      (๒)  กําหนดแนวทางและแกไขปญหาขอขัดของในการปฏิบัตงิานชางอิเล็กทรอนิกส 
ในหนวยงานท่ีรับผิดชอบ เพื่อใหการปฏิบัติงานเปนไปอยางตอเนื่อง มีประสิทธิภาพและประสิทธิผล  
 
 ๓. ดานการบริการ 

          (๑)   ใหคําแนะนํา สนับสนุน และถายทอดเทคโนโลยีดานชางอิเล็กทรอนิกส ตอบปญหา
และฝกอบรมเกี่ยวกับงานชางอิเล็กทรอนิกสท่ีมีความยากมากเปนพิเศษ ใหแกหนวยงาน หรือผูรับบริการ 
เพื่อถายทอดความรูความเขาใจและความชาํนาญงานดานชางอิเล็กทรอนิกส 

          (๒)   ประสานงานกับหนวยงาน หรือผูรับบริการ โดยใหบริการงานท่ีอยูในความรับผิดชอบ 
เพื่อความรวมมือและแลกเปลี่ยนความรูท่ีเปนประโยชนตอการทํางานของหนวยงาน 
 
คุณสมบัติเฉพาะสําหรับตําแหนง 

 ๑. มีคุณสมบัติเฉพาะสําหรับตําแหนงชางอิเล็กทรอนิกส  ระดับปฏิบัติงาน  และ 
 ๒. เคยดํารงตําแหนงประเภทท่ัวไป ระดับชํานาญงาน  มาแลวไมนอยกวา  ๖  ป  และ 
 ๓.   ปฏิบัติงานชางอิเล็กทรอนิกส  หรืองานอ่ืนท่ีเกี่ยวของซ่ึงเหมาะสมกับหนาท่ีความรับผิดชอบ
และลักษณะงานท่ีปฏิบัติมาแลวไมนอยกวา ๑ ป 
 
ความรูความสามารถ ทักษะ และสมรรถนะท่ีจําเปนสําหรับตําแหนง 

 ความรูความสามารถ ทักษะ และสมรรถนะท่ีจําเปนสําหรับตําแหนงใหเปนไปตามท่ี                   
สภาสถาบันอุดมศึกษากําหนด 
 

 
                                                                              ก.พ.อ. กาํหนดใหมีตําแหนงชางอิเล็กทรอนิกส  

                                                               ระดับชํานาญงานพิเศษ เม่ือวนัท่ี ๒๑ กันยายน ๒๕๕๓ 
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