มาตรฐานกาหนดตาแหน่งพนักงานมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
ชื่อตาแหน่งในสายงานและระดับตาแหน่ง :
- ช่างไฟฟ้า ระดับชานาญงานพิเศษ
- ช่างไฟฟ้า ระดับชานาญงาน
- ช่างไฟฟ้า ระดับปฏิบัติงาน

ประเภทตาแหน่ง : กลุ่มบริการ
ชื่อสายงาน : ช่างไฟฟ้า
ชื่อตาแหน่ง : ช่างไฟฟ้า

ลักษณะงานโดยทั่วไป : สายงานนีค้ ลุมถึงตาแหน่งต่าง ๆ ที่ปฏิบัตงิ านช่างไฟฟ้า โดยมีลักษณะงานทีป่ ฏิบัติ ดังต่อไปนี้
1. การสร้าง ตรวจ ซ่อม ปรับ ประกอบ ดัดแปลง ทดสอบ ติดตั้ง และบารุงรักษาเครื่องจักร เครื่องมือ เครื่องใช้ที่เกี่ยวกับไฟฟ้า
2. คานวณรายการและควบคุมตรวจสอบความเรียบร้อยในงานไฟฟ้า
3. คานวณราคาและประมาณราคาในการดาเนินงานดังกล่าว
4. จัดเก็บรักษา เบิกจ่าย เครื่องมือ เครื่องใช้ และวัสดุอุปกรณ์ที่ใช้ในการปฏิบัติงาน และปฏิบัติหน้าที่อื่นที่เกี่ยวข้อง

ระดับปฏิบัติงาน
หน้าที่ความรับผิดชอบหลัก
- ปฏิบัติงานในฐานะผู้ปฏิบตั ิงานซึ่งไม่จาเป็นต้องใช้ผู้สาเร็จ
การศึกษาระดับปริญญา โดยใช้ความรู้ ความสามารถ
ปฏิบัติงานด้านช่างไฟฟ้า
- ปฏิบัติงานตามคาสั่ง หรือแบบ หรือแนวทางปฏิบัติ หรือคูม่ ือ
ที่มีอยู่อย่างกว้างๆ ภายใต้การกากับ ตรวจสอบ ตลอดจนให้
คาปรึกษา แนะนา และเสนอแนะวิธีการแก้ไขปรับปรุง
การปฏิบัติงาน และ
- ปฏิบัติงานอื่นตามที่ได้รับมอบหมาย

หน้าที่ความรับผิดชอบตามระดับตาแหน่ง
ระดับชานาญงาน
หน้าที่ความรับผิดชอบหลัก
- ปฏิบัติงานในฐานะผู้ปฏิบตั ิงานที่ต้องใช้ความรู้ ความสามารถ
ความชานาญงาน ทักษะ หรือ ประสบการณ์สูงในการปฏิบัติ
งานเฉพาะด้านหรือเฉพาะทาง และ
- ต้องทาการศึกษา ค้นคว้า ทดลอง วิเคราะห์ สังเคราะห์ หรือ
ช่วยวิจัย โดยใช้หรือประยุกต์หลักการ เหตุผล แนวความคิด
วิธีการ เพื่อการปฏิบัติงานตามมาตรฐานที่กาหนดไว้ หรือ
- พัฒนางานในหน้าที่และงานเฉพาะด้านหรือเฉพาะทาง หรือ
แก้ไขปัญหาในงานหลักที่ปฏิบตั ซิ ึ่งมีความยุ่งยากและมี
ขอบเขตกว้างขวาง ตลอดจนให้คาปรึกษา แนะนา และ
เสนอแนะวิธีการแก้ไขปรับปรุงการปฏิบัติงาน และ
- ปฏิบัติงานอื่นตามที่ได้รับมอบหมาย
หน้า 1

ระดับชานาญงานพิเศษ
หน้าที่ความรับผิดชอบหลัก
- ปฏิบัติงานในฐานะผู้ปฏิบัติงานที่ต้องใช้ความรู้ความสามารถ
ความชานาญงาน ทักษะ หรือ ประสบการณ์สูงมากในการ
ปฏิบัติงานเฉพาะด้านหรือเฉพาะทาง และ
- ต้องทาการศึกษา ค้นคว้า ทดลอง วิเคราะห์ สังเคราะห์
หรือวิจัย โดยใช้หรือประยุกต์หลักการ เหตุผล แนวความคิด
วิธีการ เพื่อการปฏิบัติงานตามมาตรฐานที่กาหนดไว้ หรือ
- พัฒนางานในหน้าที่และงานเฉพาะด้านหรือเฉพาะทาง
หรือแก้ไขปัญหาในงานหลักที่ปฏิบัติซึ่งมีความยุ่งยากและ
มีขอบเขตกว้างขวาง ตลอดจนให้คาปรึกษา แนะนา และ
เสนอแนะวิธีการแก้ไขปรับปรุงการปฏิบัติงาน และ
- ปฏิบัติงานอื่นตามที่ได้รับมอบหมาย

หน้าที่ความรับผิดชอบตามระดับตาแหน่ง
ระดับปฏิบัติงาน
ระดับชานาญงาน
ด้านการปฏิบัติการ
ด้านปฏิบัติการ
1. สารวจ เขียนแบบ ประมาณการ ติดตั้ง ซ่อม ประดิษฐ์
1. สารวจ เขียนแบบ ประมาณการ ติดตั้ง ซ่อม ประดิษฐ์
ดัดแปลง ปรับปรุง ควบคุมการใช้งาน ดูแล บารุงรักษา และ
ดัดแปลง ปรับปรุง ควบคุมการใช้งาน ดูแล บารุงรักษา และ
ใช้งานเครื่องมือ อุปกรณ์ เครื่องจักรกลไฟฟ้า ระบบไฟฟ้า
ใช้งานเครื่องมือ อุปกรณ์ เครื่องจักรกลไฟฟ้า ระบบไฟฟ้า
ระบบเครื่องปรับอากาศ ระบบไฟฟ้าสื่อสารและโทรคมนาคม
ระบบเครื่องปรับอากาศ ระบบไฟฟ้าสื่อสารและโทรคมนาคม
ระบบสารสนเทศ ระบบควบคุมอัตโนมัติ ระบบอิเล็กทรอนิกส์
ระบบสารสนเทศ ระบบควบคุมอัตโนมัติ ระบบอิเล็กทรอนิกส์
ระบบคอมพิวเตอร์ รับส่งข้อมูลข่าวสารในภารกิจที่เกี่ยวข้อง
ระบบคอมพิวเตอร์ รับส่งข้อมูลข่าวสารในภารกิจที่เกี่ยวข้อง
เพื่อให้สามารถใช้งานได้อย่างต่อเนื่องและมีประสิทธิภาพ
เพื่อให้สามารถใช้งานได้อย่างต่อเนื่องและมีประสิทธิภาพ
ตอบสนองความต้องการของหน่วยงานภายในและภายนอก
ตอบสนองความต้องการของหน่วยงานภายในและภายนอก
2. จัดทาทะเบียน รวบรวม และเก็บข้อมูลทางสถิติของการใช้
2. ควบคุม ตรวจสอบ การจัดทาทะเบียน และเก็บข้อมูลทาง
งาน เพื่อการวางแผนบารุงรักษา
สถิติของการใช้งานเพื่อการวางแผนบารุงรักษาประกอบ
3. ปรับเทียบค่ามาตรฐานตามภารกิจที่เกี่ยวข้อง เพื่อใช้ในการ
การพัฒนาปรับปรุงประสิทธิภาพการปฏิบัติของหน่วยงาน
ออกใบรับรองตามที่หน่วยงานหรือกฎหมายกาหนด
3. ควบคุม ตรวจสอบ การปรับเทียบค่ามาตรฐานตามภารกิจ
ที่เกี่ยวข้องเพื่อใช้ในการออกใบรับรองตามที่หน่วยงาน หรือ
กฎหมายกาหนด
4. ศึกษา วิเคราะห์ เครื่องจักร เครื่องมือ และอุปกรณ์ สาหรับ
จัดทาแผนงบประมาณในการจัดซื้อจัดจ้าง เพื่อจัดทา
แผนการปฏิบัติงานให้มสี ภาพพร้อมใช้อยู่เสมอต่อผู้บังคับ
บัญชา
5. ช่วยสอนและฝึกงานภาคปฏิบตั ิให้แก่นิสิต นักศึกษา เพื่อ
ถ่ายทอดความรู้ความเข้าใจในงานช่างไฟฟ้า

หน้า 2

ระดับชานาญงานพิเศษ
ด้านปฏิบัติการ
1. กาหนดแผนงานในการปฏิบตั ิงาน เพื่อให้ตรงกับความ
ต้องการของหน่วยงานและงบประมาณที่ได้รับในแต่ละปี
2. ควบคุมการปฏิบตั ิงานของผู้ใต้บังคับบัญชาในการ
ปฏิบัติงานช่างไฟฟ้า เพื่อให้การปฏิบัติงานเป็นไปอย่าง
มีประสิทธิภาพ สามารถตอบสนองความต้องการของ
หน่วยงานทั้งภายในและภายนอก
3. ติดตาม ตรวจสอบและรายงานความก้าวหน้าของงาน
ช่างไฟฟ้า เพื่อแก้ปัญหาต่างๆ ที่เกิดขึ้นในขณะดาเนินการ
ให้เป็นไปอย่างถูกต้องตามหลักวิชาการ
4. วางแผน ศึกษา วิเคราะห์ วิจัย เพื่อพัฒนาองค์ความรู้
และพัฒนาบุคลากรในสายงาน
5. ช่วยสอนและฝึกงานภาคปฏิบตั ิให้แก่นิสิต นักศึกษา เพื่อ
ถ่ายทอดความรู้ความเข้าใจในงานช่างไฟฟ้า

หน้าที่ความรับผิดชอบตามระดับตาแหน่ง
ระดับปฏิบัติงาน
ระดับชานาญงาน
ด้านการบริการ
ด้านการกากับดูแล
1. ให้คาแนะนา ตอบปัญหา แก้ไขปัญหาในการปฏิบัติงานให้แก่ 1. ส่งเสริม กากับ ดูแล ควบคุม และตรวจสอบการปฏิบตั ิงาน
ผู้รับบริการ ทั้งภายในและภายนอกหน่วยงาน เพื่ออานวย
ของเจ้าหน้าที่ระดับรองลงมา เพื่อให้การดาเนินงานของ
ความสะดวก และเสริมสร้างความรู้ความเข้าใจในงาน
หน่วยงานที่รับผิดชอบเป็นไปตามเป้าหมายที่กาหนด
ช่างไฟฟ้า
2. วางแผน ประเมินผล ให้คาแนะนาและแก้ไขปัญหาข้อขัดข้อง
2. ประสาน แลกเปลีย่ นความรู้และข้อมูลต่างๆ เกี่ยวกับงานใน
ในการปฏิบัติงานช่างไฟฟ้าในหน่วยงาน เพื่อให้การปฏิบัติงาน
หน้าที่ ทั้งภายในและภายนอกหน่วยงาน เพื่อให้การปฏิบัติงาน
เป็นไปอย่างต่อเนื่อง มีประสิทธิภาพและประสิทธิผล
เป็นไปด้วยความสะดวกรวดเร็วและมีประสิทธิภาพ
ด้านการบริการ
1. ให้คาแนะนา ตอบปัญหา และฝึกอบรมเกี่ยวกับงานช่างไฟฟ้า
ในความรับผิดชอบให้แก่ผู้รับบริการ หน่วยงาน เพื่อถ่ายทอด
ความรู้ความชานาญด้านงานช่างไฟฟ้า
2. ประสานงานกับหน่วยงาน หรือผู้รับบริการ เพื่ออานวยความ
สะดวกและปฏิบัติงานได้ตรงตามเป้าหมายของหน่วยงาน

หน้า 3

ระดับชานาญงานพิเศษ
ด้านการกากับดูแล
1. ส่งเสริม กากับ ดูแล ควบคุม และตรวจสอบการปฏิบตั ิงาน
ของเจ้าหน้าที่ระดับรองลงมา เพื่อให้การดาเนินงานของ
หน่วยงานที่รับผิดชอบเป็นไปตามเป้าหมายที่กาหนด
2. กาหนดแนวทางและแก้ไขปัญหาข้อขัดข้องในการปฏิบัติงาน
ช่างไฟฟ้า ในหน่วยงานที่รับผิดชอบ เพื่อให้การปฏิบัติงาน
เป็นไปอย่างต่อเนื่อง มีประสิทธิภาพและประสิทธิผล
ด้านการบริการ
1. ให้คาแนะนา สนับสนุน และถ่ายทอดเทคโนโลยีด้าน
ช่างไฟฟ้า ตอบปัญหาและฝึกอบรม เกี่ยวกับงานช่างไฟฟ้า
ที่มีความยากมากเป็นพิเศษ ให้แก่หน่วยงาน หรือผู้รับ
บริการ เพื่อถ่ายทอดความรู้ ความเข้าใจ และความ
ชานาญงานด้านช่างไฟฟ้า
2. ประสานงานกับหน่วยงาน หรือผู้รับบริการ โดยให้บริการ
งานที่อยู่ในความรับผิดชอบ เพื่อความร่วมมือและ
แลกเปลี่ยนความรู้ที่เป็นประโยชน์ต่อการทางานของ
หน่วยงาน

คุณสมบัติเฉพาะสาหรับตาแหน่ง
ระดับปฏิบัติงาน
ระดับชานาญงาน
ระดับชานาญงานพิเศษ
ได้รับวุฒิประกาศนียบัตรวิชาชีพ หรือ ประกาศนียบัตรวิชาชีพ 1. มีคณ
ุ สมบัติเฉพาะสาหรับตาแหน่ง ช่างไฟฟ้า
1. มีคุณสมบัติเฉพาะสาหรับตาแหน่ง ช่างไฟฟ้า
เทคนิค หรือ ประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง หรือ ที่เทียบได้ไม่ต่า
ระดับปฏิบัติงาน และ
ระดับปฏิบัติงาน
กว่านี้ทางไฟฟ้า หรือ สาขาวิชาอื่นที่เกี่ยวข้อง
2. ดารงตาแหน่งช่างไฟฟ้า ระดับปฏิบัติงาน
และ
- วุฒิประกาศนียบัตรวิชาชีพ มาแล้วไม่น้อยกว่า 6 ปี
2. ดารงตาแหน่งช่างไฟฟ้า ระดับชานาญงานมาแล้วไม่น้อย
หรือ
กว่า 4 ปี
- วุฒิประกาศนียบัตรวิชาชีพเทคนิค มาแล้วไม่น้อยกว่า 5 ปี
หรือ
- วุฒิประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง มาแล้วไม่น้อยกว่า 3 ปี

ความรู้ความสามารถ ทักษะ และสมรรถนะที่จาเป็นสาหรับตาแหน่ง
ความรู้ความสามารถ ทักษะ และสมรรถนะที่จาเป็นสาหรับตาแหน่ง เป็นไปตามที่คณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์กาหนด

หน้า 4

