๔-๗-๐๗
มาตรฐานกําหนดตําแหนง
ตําแหนงประเภท

ทั่วไป

สายงาน

ชางไฟฟา

ลักษณะงานโดยทั่วไป
สายงานนี้คลุมถึงตําแหนงตางๆ ที่ปฏิบัติงานทางดานชางไฟฟา ซึ่งมีลักษณะงานที่ปฏิบัติ
เกี่ยวกับการสราง ตรวจ ซอม ปรับ ประกอบ ดัดแปลง ทดสอบ ติดตั้ง และบํารุงรักษา เครื่องจักร
เครื่องมือ เครื่องใชที่เกีย่ วกับไฟฟา คํานวณรายการและควบคุมตรวจสอบความเรียบรอยในงานไฟฟา
คํานวณราคาและประมาณราคาในการดําเนินงานดังกลาว จัดเก็บรักษา เบิกจาย เครื่องมือ เครื่องใช และ
วัสดุอุปกรณ ที่ใชในการปฏิบัติงาน และปฏิบัติหนาที่อื่นที่เกี่ยวของ
ชื่อตําแหนงในสายงานและระดับตําแหนง
ตําแหนงในสายงานนี้มีชื่อและระดับของตําแหนงดังนี้
ชางไฟฟา
ระดับชํานาญงานพิเศษ
ชางไฟฟา
ระดับชํานาญงาน
ชางไฟฟา
ระดับปฏิบัติงาน

ก.พ.อ. กําหนดใหมีตาํ แหนงชางไฟฟา
ระดับปฏิบัติงานถึงระดับชํานาญงานพิเศษ เมื่อวันที่ ๒๑ กันยายน ๒๕๕๓

๔-๗-๐๗-๑
ตําแหนงประเภท

ทั่วไป

ชื่อสายงาน

ชางไฟฟา

ชื่อตําแหนงในสายงาน

ชางไฟฟา

ระดับตําแหนง

ชํานาญงานพิเศษ

หนาที่ความรับผิดชอบหลัก
ปฏิบัติงานในฐานะผูปฏิบัตงิ านที่ตองใชความรู ความสามารถ ความชํานาญงาน ทักษะ
หรือประสบการณสูงมากในการปฏิบัติงานเฉพาะดานหรือเฉพาะทาง และตองทําการศึกษา คนควา
ทดลอง วิเคราะห สังเคราะห หรือวิจยั โดยใชหรือประยุกตหลักการ เหตุผล แนวความคิด วิธีการ
เพื่อการปฏิบัติงานตามมาตรฐานที่กําหนดไวหรือพัฒนางานในหนาทีแ่ ละงานเฉพาะดานหรือเฉพาะทาง
หรือแกไขปญหาในงานหลักที่ปฏิบัติซึ่งมีความยุงยากและมีขอบเขตกวางขวาง ตลอดจนใหคําปรึกษา
แนะนํา และเสนอแนะวิธีการแกไขปรับปรุงการปฏิบัติงาน และปฏิบัตงิ านอื่นตามที่ไดรับมอบหมาย
โดยมีลักษณะงานที่ปฏิบัติในดานตาง ๆ ดังนี้
๑. ดานการปฏิบตั ิการ
(๑) กําหนดแผนงานในการปฏิบัติงาน เพื่อใหตรงกับความตองการของหนวยงาน
และงบประมาณที่ไดรับในแตละป
(๒) ควบคุมการปฏิบัติงานของผูใตบังคับบัญชาในการปฏิบัตงิ านชางไฟฟา เพื่อใหการ
ปฏิบัติงานเปนไปอยางมีประสิทธิภาพ สามารถตอบสนองความตองการของหนวยงานทั้งภายในและ
ภายนอก
(๓) ติดตาม ตรวจสอบ และรายงานความกาวหนาของงานชางไฟฟา เพื่อแกปญหาตางๆ
ที่เกิดขึ้นในขณะดําเนินการใหเปนไปอยางถูกตองตามหลักวิชาการ
(๔) วางแผน ศึกษา วิเคราะห วิจัย เพื่อพัฒนาองคความรู และพัฒนาบุคลากรในสายงาน
(๕) ชวยสอนและฝกงานภาคปฏิบัติใหแกนกั ศึกษา เพื่อถายทอดความรูความเขาใจใน
งานชางไฟฟา

๒
๒. ดานการกํากับดูแล
(๑) สงเสริม กํากับ ดูแล ควบคุม และตรวจสอบการปฏิบัติงานของเจาหนาที่ระดับรองลงมา
เพื่อใหการดําเนินงานของหนวยงานที่รับผิดชอบเปนไปตามเปาหมายที่กําหนด
(๒) กําหนดแนวทางและแกไขปญหาขอขัดของในการปฏิบัตงิ านชางไฟฟาในหนวยงาน
ที่รับผิดชอบ เพื่อใหการปฏิบัติงานเปนไปอยางตอเนื่อง มีประสิทธิภาพและประสิทธิผล
๓. ดานการบริการ
(๑) ใหคําแนะนํา สนับสนุน และถายทอดเทคโนโลยีดานชางไฟฟา ตอบปญหา
และฝกอบรมเกี่ยวกับงานชางไฟฟาที่มีความยากมากเปนพิเศษ ใหแกหนวยงาน หรือผูรับบริการ
เพื่อถายทอดความรูความเขาใจและความชํานาญงานดานชางไฟฟา
(๒) ประสานงานกับหนวยงาน หรือผูรับบริการ โดยใหบริการงานที่อยูในความรับผิดชอบ
เพื่อความรวมมือและแลกเปลี่ยนความรูที่เปนประโยชนตอการทํางานของหนวยงาน
คุณสมบัติเฉพาะสําหรับตําแหนง
๑. มีคุณสมบัติเฉพาะสําหรับตําแหนงชางไฟฟา ระดับปฏิบตั ิงาน และ
๒. เคยดํารงตําแหนงประเภททั่วไป ระดับชํานาญงาน มาแลวไมนอยกวา ๖ ป และ
๓. ปฏิบัติงานชางไฟฟา หรืองานอื่นที่เกีย่ วของซึ่งเหมาะสมกับหนาที่ความรับผิดชอบ
และลักษณะงานที่ปฏิบัติมาแลวไมนอยกวา ๑ ป
ความรูความสามารถ ทักษะ และสมรรถนะที่จําเปนสําหรับตําแหนง
ความรูความสามารถ ทักษะ และสมรรถนะที่จําเปนสําหรับตําแหนงใหเปนไปตามที่
สภาสถาบันอุดมศึกษากําหนด

ก.พ.อ. กําหนดใหมีตําแหนงชางไฟฟา
ระดับชํานาญงานพิเศษ เมื่อวันที่ ๒๑ กันยายน ๒๕๕๓

๔-๗-๐๗-๒
ตําแหนงประเภท

ทั่วไป

ชื่อสายงาน

ชางไฟฟา

ชื่อตําแหนงในสายงาน

ชางไฟฟา

ระดับตําแหนง

ชํานาญงาน

หนาที่ความรับผิดชอบหลัก
ปฏิบัติงานในฐานะผูปฏิบัตงิ านที่ตองใชความรู ความสามารถ ความชํานาญงาน ทักษะ หรือ
ประสบการณสูงในการปฏิบัติงานเฉพาะดานหรือเฉพาะทาง และตองทําการศึกษา คนควา ทดลอง
วิเคราะห สังเคราะห หรือชวยวิจยั โดยใชหรือประยุกตหลักการ เหตุผล แนวความคิด วิธีการ
เพื่อการปฏิบัติงานตามมาตรฐานที่กําหนดไว หรือพัฒนางานในหนาทีแ่ ละงานเฉพาะดานหรือเฉพาะทาง
หรือแกไขปญหาในงานหลักที่ปฏิบัติซึ่งมีความยุงยากและมีขอบเขตกวางขวาง ตลอดจนใหคําปรึกษา
แนะนํา และเสนอแนะวิธีการแกไขปรับปรุงการปฏิบัติงาน และปฏิบัตงิ านอื่นตามที่ไดรับมอบหมาย
โดยมีลักษณะงานที่ปฏิบัติในดานตาง ๆ ดังนี้
๑. ดานการปฏิบตั ิการ
(๑) สํารวจ เขียนแบบ ประมาณการ ติดตั้ง ซอม ประดิษฐ ดัดแปลง ปรับปรุง
ควบคุมการใชงาน ดูแล บํารุงรักษา และใชงานเครื่องมือ อุปกรณ เครื่องจักรกลไฟฟา ระบบไฟฟา
ระบบเครื่องปรับอากาศ ระบบไฟฟาสื่อสารและโทรคมนาคม ระบบสารสนเทศ ระบบควบคุมอัตโนมัติ
ระบบอิเล็กทรอนิกส ระบบคอมพิวเตอร รับสงขอมูลขาวสาร ในภารกิจที่เกีย่ วของ เพื่อใหสามารถ
ใชงานไดอยางตอเนื่องและมีประสิทธิภาพ ตอบสนองความตองการของหนวยงานภายในและภายนอก
(๒) ควบคุม ตรวจสอบ การจัดทําทะเบียน และเก็บขอมูลทางสถิติของการใชงาน
เพื่อการวางแผนบํารุงรักษาประกอบการพัฒนาปรับปรุงประสิทธิภาพการปฏิบัติของหนวยงาน
(๓) ควบคุม ตรวจสอบ การปรับเทียบคามาตรฐานตามภารกิจที่เกีย่ วของเพือ่ ใชใน
การออกใบรับรองตามที่หนวยงานหรือกฎหมายกําหนด
(๔) ศึกษา วิเคราะห เครื่องจักร เครื่องมือ และอุปกรณ สําหรับจัดทําแผนงบประมาณ
ในการจัดซื้อจัดจางเพื่อจัดทําแผนการปฏิบัติงานใหมีสภาพพรอมใชอยูเสมอตอผูบังคับบัญชา
(๕) ชวยสอนและฝกงานภาคปฏิบัติใหแกนกั ศึกษา เพื่อถายทอดความรูความเขาใจ
ในงานชางไฟฟา

๒
๒. ดานการกํากับดูแล
(๑) สงเสริม กํากับ ดูแล ควบคุม และตรวจสอบการปฏิบัติงานของเจาหนาที่ระดับรองลงมา
เพื่อใหการดําเนินงานของหนวยงานที่รับผิดชอบเปนไปตามเปาหมายที่กําหนด
(๒) วางแผน ประเมินผล ใหคําแนะนําและแกไขปญหาขอขัดของในการปฏิบตั ิงาน
ชางไฟฟาในหนวยงาน เพื่อใหการปฏิบัติงานเปนไปอยางตอเนื่อง มีประสิทธิภาพและประสิทธิผล
๓. ดานการบริการ
(๑) ใหคําแนะนํา ตอบปญหา และฝกอบรมเกีย่ วกับงานชางไฟฟาในความรับผิดชอบ
ใหแกผูรับบริการ หนวยงาน เพื่อถายทอดความรูความชํานาญดานงานชางไฟฟา
(๒) ประสานงานกับหนวยงาน หรือผูรับบริการ เพื่ออํานวยความสะดวกและปฏิบัติงาน
ไดตรงตามเปาหมายของหนวยงาน
คุณสมบัติเฉพาะสําหรับตําแหนง
๑. มีคุณสมบัติเฉพาะสําหรับตําแหนงชางไฟฟา ระดับปฏิบตั ิงาน และ
๒. เคยดํารงตําแหนงประเภททั่วไป ระดับปฏิบตั ิงาน มาแลวไมนอยกวา ๖ ป
กําหนดเวลา ๖ ป ใหลดเปน ๕ ป สําหรับผูมีคุณสมบัติเฉพาะสําหรับตําแหนงชางไฟฟา
ระดับปฏิบัติงาน ขอ ๒
กําหนดเวลา ๖ ป ใหลดเปน ๔ ป สําหรับผูมีคุณสมบัติเฉพาะสําหรับตําแหนงชางไฟฟา
ระดับปฏิบัติงาน ขอ ๓
และ
๓. ปฏิบัติงานชางไฟฟา หรืองานอื่นที่เกีย่ วของซึ่งเหมาะสมกับหนาที่ความรับผิดชอบและ
ลักษณะงานทีป่ ฏิบัติมาแลวไมนอยกวา ๑ ป
ความรูความสามารถ ทักษะ และสมรรถนะที่จําเปนสําหรับตําแหนง
ความรูความสามารถ ทักษะ และสมรรถนะที่จําเปนสําหรับตําแหนงใหเปนไปตามที่
สภาสถาบันอุดมศึกษากําหนด

ก.พ.อ. กําหนดใหมีตําแหนงชางไฟฟา
ระดับชํานาญงาน เมื่อวันที่ ๒๑ กันยายน ๒๕๕๓

๔-๗-๐๗-๓
ตําแหนงประเภท

ทั่วไป

ชื่อสายงาน

ชางไฟฟา

ชื่อตําแหนงในสายงาน

ชางไฟฟา

ระดับตําแหนง

ปฏิบัติงาน

หนาที่ความรับผิดชอบหลัก
ปฏิบัติงานในฐานะผูปฏิบัตงิ านซึ่งไมจําเปนตองใชผูสําเร็จการศึกษาระดับปริญญา
โดยใชความรูความสามารถปฏิบัติงานดานชางไฟฟา ตามคําสั่ง หรือแบบ หรือแนวทางปฏิบัติ หรือคูมือ
ที่มีอยูอยางกวางๆ ภายใตการกํากับ ตรวจสอบ ตลอดจนใหคําปรึกษา แนะนํา และเสนอแนะวิธีการ
แกไขปรับปรุงการปฏิบัติงาน และปฏิบัติงานอื่นตามที่ไดรับมอบหมาย
โดยมีลักษณะงานที่ปฏิบัติในดานตาง ๆ ดังนี้
๑. ดานการปฏิบตั ิการ
(๑) สํารวจ เขียนแบบ ประมาณการ ติดตั้ง ซอม ประดิษฐ ดัดแปลง ปรับปรุง ควบคุมการใชงาน
ดูแล บํารุงรักษา และใชงานเครื่องมือ อุปกรณ เครื่องจักรกลไฟฟา ระบบไฟฟา ระบบเครื่องปรับอากาศ
ระบบไฟฟาสื่อสารและโทรคมนาคม ระบบสารสนเทศ ระบบควบคุมอัตโนมัติ ระบบอิเล็กทรอนิกส
ระบบคอมพิวเตอร รับสงขอมูลขาวสารในภารกิจที่เกี่ยวของ เพื่อใหสามารถใชงานได อยางตอเนื่องและ
มีประสิทธิภาพ ตอบสนองความตองการของหนวยงานภายในและภายนอก
(๒) จัดทําทะเบียน รวบรวม และเก็บขอมูลทางสถิติของการใชงาน เพื่อการวางแผน
บํารุงรักษา
(๓) ปรับเทียบคามาตรฐานตามภารกิจที่เกีย่ วของเพื่อใชในการออกใบรับรองตามที่
หนวยงานหรือกฎหมายกําหนด

๒
๒. ดานการบริการ
(๑) ใหคําแนะนํา ตอบปญหา แกไขปญหาในการปฏิบัติงานใหแกผูรับบริการ ทั้งภายใน
และภายนอกหนวยงาน เพือ่ อํานวยความสะดวก และเสริมสรางความรูความเขาใจในงานชางไฟฟา
(๒) ประสาน แลกเปลี่ยนความรูและขอมูลตางๆ เกี่ยวกับงานในหนาที่ ทั้งภายในและ
ภายนอกหนวยงาน เพื่อใหการปฏิบัติงานเปนไปดวยความสะดวก รวดเร็ว และมีประสิทธิภาพ
คุณสมบัติเฉพาะสําหรับตําแหนง
มีคุณวุฒิอยางใดอยางหนึ่งดังตอไปนี้
๑. ไดรับประกาศนียบัตรวิชาชีพ หรือคุณวุฒอิ ยางอื่นที่เทียบไดไมต่ํากวานี้
๒. ไดรับประกาศนียบัตรวิชาชีพเทคนิค หรือคุณวุฒิอยางอืน่ ที่เทียบไดไมต่ํากวานี้
๓. ไดรับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง หรือคุณวุฒิอยางอืน่ ที่เทียบไดไมต่ํากวานี้
ความรูความสามารถ ทักษะ และสมรรถนะที่จําเปนสําหรับตําแหนง
ความรูความสามารถ ทักษะ และสมรรถนะที่จําเปนสําหรับตําแหนงใหเปนไปตามที่
สภาสถาบันอุดมศึกษากําหนด

ก.พ.อ. กําหนดใหมีตําแหนงชางไฟฟา
ระดับปฏิบัติงาน เมื่อวันที่ ๒๑ กันยายน ๒๕๕๓

