
๔-๗-๐๑ 
 

มาตรฐานกําหนดตาํแหนง 
 
ตําแหนงประเภท  ท่ัวไป 
 
สายงาน    ชางเคร่ืองคอมพิวเตอร 
 
ลักษณะงานโดยท่ัวไป 

          สายงานนี้คลุมถึงตําแหนงตาง ๆ ท่ีปฏิบัติงานชางเคร่ืองคอมพิวเตอร ซ่ึงมีลักษณะงานท่ีปฏิบัติ
เกี่ยวกับการควบคุมการทํางานของเคร่ืองคอมพิวเตอร ตรวจสอบ แกไขปญหาขัดของในการปฏิบัติงาน 
ติดตามศึกษาความกาวหนาเกี่ยวกับวิธีการปฏิบัติงานของเคร่ืองคอมพิวเตอร  และปฏิบัติหนาท่ีอ่ืน              
ท่ีเกี่ยวของ  
 
ชื่อตําแหนงในสายงานและระดับตําแหนง 

 ตําแหนงในสายงานน้ีมีช่ือและระดับของตําแหนงดังนี ้
  ชางเคร่ืองคอมพิวเตอร  ระดับชํานาญงานพิเศษ 
  ชางเคร่ืองคอมพิวเตอร  ระดับชํานาญงาน 
  ชางเคร่ืองคอมพิวเตอร  ระดับปฏิบัติงาน 
 
 
 
                                                                       ก.พ.อ. กําหนดใหมีตําแหนงชางเคร่ืองคอมพิวเตอร  

ระดับปฏิบัติงานถึงระดับชํานาญงานพิเศษ เม่ือวันท่ี  ๒๑ กันยายน ๒๕๕๓ 
 



๔-๗-๐๑-๑ 
 
ตําแหนงประเภท  ท่ัวไป 
 
ชื่อสายงาน   ชางเคร่ืองคอมพิวเตอร 
 
ชื่อตําแหนงในสายงาน ชางเคร่ืองคอมพิวเตอร 
 
ระดับตําแหนง  ชํานาญงานพิเศษ 
 
หนาท่ีความรับผิดชอบหลัก 

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

 โดยมีลักษณะงานท่ีปฏิบัติในดานตาง ๆ ดังนี้ 

 ๑.  ดานการปฏิบตัิการ 

  (๑) วางแผน ศึกษา วิเคราะห วจิัย เพื่อพัฒนาองคความรู และพัฒนาบุคลากรในสายงาน  
  (๒)  พัฒนา ควบคุม ดูแล ติดต้ัง บํารุงรักษา ซอมแซม ตรวจสอบการทํางาน แกไขปญหา 
การใชงานของระบบเคร่ืองคอมพิวเตอรและอุปกรณตอพวง ระบบเครือขายส่ือสาร รวมท้ังระบบ 
สนับสนุนตางๆ เพื่อใหระบบงานตางๆ สามารถใชงานไดอยางตอเนื่องและมีประสิทธิภาพ  
  (๓)  ควบคุมการประมวลผลขอมูล ปรับปรุง ดแูล รักษาความปลอดภัย จัดเก็บ สํารอง       
กูคืนขอมูล เพือ่สนับสนุนการใชประโยชนขอมูล และปองกันการสูญหายของขอมูล  
  (๔) รวมออกแบบ และกําหนดคุณลักษณะเฉพาะในการจดัหาระบบเคร่ืองคอมพิวเตอร
และอุปกรณ ตอพวง ระบบเครือขายส่ือสาร รวมท้ังระบบสนับสนุนตางๆ  เพื่อใหเคร่ืองมือและอุปกรณ  
ท่ีจัดหามีมาตรฐานเหมาะสมกับการใชงาน  
  (๕) กําหนดแผนงานในการปฏิบัติงาน เพื่อใหตรงกับความตองการของหนวยงาน           
และงบประมาณท่ีไดรับในแตละป 

 
 



๒ 
 

๒.  ดานการกํากับดูแล 

 (๑) สงเสริม กํากับ ดูแล ควบคุม และตรวจสอบการปฏิบัติงานของเจาหนาท่ีระดับรองลงมา 
เพื่อใหการดําเนินงานของหนวยงานท่ีรับผิดชอบเปนไปตามเปาหมายท่ีกําหนด        

 (๒) กําหนดแนวทางและแกไขปญหาขอขัดของในการปฏิบัตงิานชางเคร่ืองคอมพิวเตอร          
ในหนวยงานท่ีรับผิดชอบ เพื่อใหการปฏิบัติงานเปนไปอยางตอเนื่อง มีประสิทธิภาพและประสิทธิผล  
 
  ๓. ดานการบริการ 

  (๑) ใหคําแนะนาํ สนับสนนุ และถายทอดเทคโนโลยดีานชางเคร่ืองคอมพวิเตอร                
ตอบปญหาและฝกอบรมเกีย่วกับงานชางเคร่ืองคอมพิวเตอรท่ีมีความยากมากเปนพิเศษ ใหแกหนวยงาน 
หรือผูรับบริการ เพื่อถายทอดความรูความเขาใจและความชํานาญงานดานชางเคร่ืองคอมพิวเตอร 
  (๒) ประสานงานกับหนวยงาน หรือผูรับบริการ โดยใหบริการงานท่ีอยูในความรับผิดชอบ 
เพื่อความรวมมือและแลกเปลี่ยนความรูท่ีเปนประโยชนตอการทํางานของหนวยงาน 
 
คุณสมบัติเฉพาะสําหรับตําแหนง 

 ๑. มีคุณสมบัติเฉพาะสําหรับตําแหนงชางเคร่ืองคอมพิวเตอร ระดับปฏิบัติงาน  และ 
 ๒. เคยดํารงตําแหนงประเภทท่ัวไป ระดับชํานาญงาน  มาแลวไมนอยกวา ๖ ป  และ 
 ๓.    ปฏิบัติงานชางเคร่ืองคอมพิวเตอร  หรืองานอ่ืนท่ีเกี่ยวของซ่ึงเหมาะสมกบัหนาท่ี                   
ความรับผิดชอบและลักษณะงานท่ีปฏิบัติมาแลวไมนอยกวา ๑ ป 
 
ความรูความสามารถ ทักษะ และสมรรถนะท่ีจําเปนสําหรับตําแหนง 

 ความรูความสามารถ ทักษะ และสมรรถนะท่ีจําเปนสําหรับตําแหนงใหเปนไปตามท่ี                   
สภาสถาบันอุดมศึกษากําหนด 

 
 

                                                                                   ก.พ.อ. กําหนดใหมีตําแหนงชางเคร่ืองคอมพิวเตอร 
                                                                                ระดับชํานาญงานพิเศษ เม่ือวนัท่ี ๒๑ กันยายน ๒๕๕๓ 

 



๔-๗-๐๑-๒ 
 
ตําแหนงประเภท  ท่ัวไป 
 
ชื่อสายงาน   ชางเคร่ืองคอมพิวเตอร 
 
ชื่อตําแหนงในสายงาน ชางเคร่ืองคอมพิวเตอร 
 
ระดับตําแหนง  ชํานาญงาน 
 
หนาท่ีความรับผิดชอบหลัก 

 ปฏิบัติงานในฐานะผูปฏิบัตงิานท่ีตองใชความรู ความสามารถ ความชํานาญงาน ทักษะ หรือ
ประสบการณสูงในการปฏิบัติงานเฉพาะดานหรือเฉพาะทาง  และตองทําการศึกษา คนควา ทดลอง 
วเิคราะห สังเคราะห หรือชวยวิจยั  โดยใชหรือประยุกตหลักการ เหตุผล แนวความคิด วิธีการ เพื่อการ
ปฏิบัติงานตามมาตรฐานท่ีกาํหนดไว หรือพัฒนางานในหนาท่ีและงานเฉพาะดานหรือเฉพาะทาง          
หรือแกไขปญหาในงานหลักท่ีปฏิบัติซ่ึงมีความยุงยากและมีขอบเขตกวางขวาง  ตลอดจนใหคําปรึกษา 
แนะนํา และเสนอแนะวิธีการแกไขปรับปรุงการปฏิบัติงาน และปฏิบัติงานอ่ืนตามท่ีไดรับมอบหมาย 

 โดยมีลักษณะงานท่ีปฏิบัติในดานตาง ๆ ดังนี้ 

 ๑. ดานการปฏิบตัิการ 

  (๑) วางแผนและควบคุมการทํางานของเคร่ืองคอมพิวเตอรและอุปกรณการทํางาน 
เพื่อใหเปนไปตามความสามารถของเคร่ืองและระบบคําส่ังท่ีวางไว  
  (๒) ศึกษาคนควาหาวิธีการตางๆ ในการปรับปรุงงานในหนาท่ีใหมีประสิทธิภาพมากยิ่งข้ึน 
จัดทําคูมือเพ่ือเปนแนวทางในการปฏิบัติงาน ศึกษา วิเคราะห เสนอแนวคิดใหมเกีย่วกับวิธีการปฏิบัติงาน 
ในหองเคร่ืองคอมพิวเตอร เก็บรักษาขอมูลท่ีใชกับเคร่ืองคอมพิวเตอร ประมาณเวลาการปฏิบัติงาน    
จัดลําดับความสําคัญและลักษณะของงานเขาเคร่ืองคอมพิวเตอรตามความเหมาะสม  เพื่อการกําหนด
มาตรฐานในการปฏิบัติงาน และแกไขปญหาในงานโดยการใชเทคโนโลยีใหเหมาะสมกับสถานการณ 
  (๓) ติดตามประมวลผล ศึกษา คนควาเกีย่วกับความกาวหนาเพื่อวางแผนควบคุม                
เคร่ืองคอมพิวเตอรใหสามารถใชงานไดอยางตอเนื่องและมีประสิทธิภาพ 
 
 
 
 



 ๒ 
 
 ๒. ดานการกํากับดูแล 

 (๑)  สงเสริม กํากับ ดูแล ควบคุม และตรวจสอบการปฏิบัติงานของเจาหนาท่ีระดับรองลงมา  
เพื่อใหการดําเนินงานของหนวยงานท่ีรับผิดชอบเปนไปตามเปาหมายท่ีกําหนด 

(๒)  วางแผน ประเมินผล ใหคําแนะนําและแกไขปญหาขอขัดของในการปฏิบัติงาน                
ชางเคร่ืองคอมพิวเตอรในหนวยงาน เพือ่ใหการปฏิบัติงานเปนไปอยางตอเนื่อง มีประสิทธิภาพและประสิทธิผล  
 
 ๓. ดานการบริการ 

         (๑)  ใหคําแนะนํา ตอบปญหา และฝกอบรมเกีย่วกับงานชางเคร่ืองคอมพิวเตอร                 
ในความรับผิดชอบ ใหแกผูรับบริการ หนวยงาน เพื่อถายทอดความรูความชํานาญดานงานชางเคร่ือง
คอมพิวเตอร 
         (๒)  ประสานงานกับหนวยงาน หรือผูรับบริการ เพื่ออํานวยความสะดวกและปฏิบัติงาน          
ไดตรงตามเปาหมายของหนวยงาน 
 
คุณสมบัติเฉพาะสําหรับตําแหนง 

 ๑.  มีคุณสมบัติเฉพาะสําหรับตําแหนงชางเคร่ืองคอมพิวเตอร ระดับปฏิบัติงาน  และ 
    ๒. เคยดํารงตําแหนงประเภทท่ัวไป ระดบัปฏิบัติงาน มาแลวไมนอยกวา ๖ ป  
   กําหนดเวลา ๖ ป ใหลดเปน ๕ ป สําหรับผูมีคุณสมบัติเฉพาะสําหรับตําแหนงชางเคร่ือง
คอมพิวเตอรระดับปฏิบัติงาน ขอ ๒ 
      กําหนดเวลา ๖ ป ใหลดเปน ๔ ป สําหรับผูมีคุณสมบัติเฉพาะสําหรับตําแหนงชางเคร่ือง
คอมพิวเตอรระดับปฏิบัติงาน ขอ ๓  
                 และ 
 ๓.  ปฏิบัติงานชางเคร่ืองคอมพิวเตอร หรืองานอ่ืนท่ีเกีย่วของซ่ึงเหมาะสมกับหนาท่ี                  
ความรับผิดชอบและลักษณะงานท่ีปฏิบัตมิาแลวไมนอยกวา ๑ ป 
 
ความรูความสามารถ ทักษะ และสมรรถนะท่ีจําเปนสําหรับตําแหนง 

 ความรูความสามารถ ทักษะ และสมรรถนะท่ีจําเปนสําหรับตําแหนงใหเปนไปตามท่ี                  
สภาสถาบันอุดมศึกษากําหนด 

 
 

ก.พ.อ. กําหนดใหมีตําแหนงชางเคร่ืองคอมพิวเตอร 
                                                                                   ระดบัชํานาญงาน เม่ือวันท่ี ๒๑ กนัยายน ๒๕๕๓ 



๔-๗-๐๑-๓ 
 
ตําแหนงประเภท  ท่ัวไป 
 
ชื่อสายงาน   ชางเคร่ืองคอมพิวเตอร 
 
ชื่อตําแหนงในสายงาน ชางเคร่ืองคอมพิวเตอร 
 
ระดับตําแหนง  ปฏิบัติงาน 
 
หนาท่ีความรับผิดชอบหลัก 

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

 โดยมีลักษณะงานท่ีปฏิบัติในดานตาง ๆ ดงันี้ 

 ๑. ดานการปฏิบตัิการ 

  (๑) ควบคุม ดูแล ติดต้ัง บํารุงรักษา ซอมแซม ตรวจสอบการทํางาน แกไขปญหาการ 
ใชงานของระบบเคร่ืองคอมพิวเตอรและอุปกรณตอพวง  ระบบเครือขายส่ือสาร รวมท้ังระบบ        
สนับสนุนตางๆ เพื่อใหระบบงานตางๆ สามารถใชงานไดอยางตอเนือ่งและมีประสิทธิภาพ  
  (๒) ปฏิบัติงานเกี่ยวกับการประมวลผลขอมูล ปรับปรุง ดูแล รักษาความปลอดภัย 
จัดเก็บ สํารอง กูคืนขอมูล เพื่อสนับสนุนการใชประโยชนขอมูล และปองกันการสูญหายของขอมูล 
  (๓) จัดทําทะเบียน รวบรวม และเก็บขอมูลทางสถิติของการใชงาน เพื่อการวางแผน 
บํารุงรักษา 
 

 ๒. ดานการบริการ 

(๑) ใหคําแนะนํา ตอบปญหา แกไขปญหาในการปฏิบัติงานใหแกผูรับบริการ ท้ังภายใน
และภายนอกหนวยงาน เพือ่อํานวยความสะดวก และเสริมสรางความรูความเขาใจในงานชางเคร่ือง
คอมพิวเตอร 

(๒)   ประสาน แลกเปล่ียนความรูและขอมูลตางๆ เกี่ยวกบังานในหนาท่ี ท้ังภายในและ
ภายนอกหนวยงาน เพื่อใหการปฏิบัติงานเปนไปดวยความสะดวก รวดเร็ว และมีประสิทธิภาพ 
 



๒ 
 

คุณสมบัติเฉพาะสําหรับตําแหนง 

มีคุณวุฒิอยางใดอยางหน่ึงดงัตอไปนี ้
๑. ไดรับประกาศนียบัตรวิชาชีพ หรือคุณวุฒอิยางอ่ืนท่ีเทียบไดไมต่ํากวานี้ 
๒. ไดรับประกาศนียบัตรวิชาชีพเทคนิค หรือคุณวุฒิอยางอ่ืนท่ีเทียบไดไมต่ํากวานี ้
๓. ไดรับประกาศนียบัตรวิชาชีพช้ันสูง หรือคุณวุฒิอยางอ่ืนท่ีเทียบไดไมต่ํากวานี ้

 
ความรูความสามารถ ทักษะ และสมรรถนะท่ีจําเปนสําหรับตําแหนง 

 ความรูความสามารถ ทักษะ และสมรรถนะท่ีจําเปนสําหรับตําแหนงใหเปนไปตามท่ี                  
สภาสถาบันอุดมศึกษากําหนด 

 
 
 
 

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

 


