
๔-๗-๐๓-๒ 

ตําแหนงประเภท  ท่ัวไป 
 
ชื่อสายงาน   ชางพิมพ 
 
ชื่อตําแหนงในสายงาน ชางพิมพ 
 
ระดับตําแหนง  ชํานาญงาน 
 
หนาท่ีความรับผิดชอบหลัก 

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

 โดยมีลักษณะงานท่ีปฏิบัติในดานตาง ๆ ดังนี้ 

 ๑. ดานการปฏิบตัิการ 

  (๑) ตรวจสอบการดําเนินการตางๆ เกี่ยวกับการพิมพ จัดทําแมพิมพชนิดขาวดําหรือชนิด
สอดสี จัดวางรูปเลมและหนากระดาษ ถายรูปเพื่อทําแมพมิพออฟเซตดวยกลองถายภาพทางการพิมพ 
คํานวณมาตราสวนยอขยายในการถายทําแมพิมพออฟเซต  วางรูปแบบพิมพตางๆ ซ่ึงตองใชความรู 
ประสบการณ และความละเอียดรอบคอบ และควบคุมการปฏิบัติงานทําแมพิมพ พิมพแบบพิมพตางๆ  
ท้ังระบบออฟเซต และระบบเลตเตอรเพรสพิมพสอดสี  เพื่อใชในกิจกรรมตางๆ ไดอยางมีประสิทธิภาพ    
  (๒)  คํานวณรายการและประมาณราคาในการดําเนินการเก่ียวกับงานพิมพ  เพื่อความ
เหมาะสม และประหยัด คุมคา   ควบคุมและตรวจสอบการใช การเกบ็รักษาเคร่ืองมือและวัสดุอุปกรณท่ี
เกี่ยวของกับการพิมพท่ีอยูในความรับผิดชอบ เพื่อใหพรอมใชงานอยูเสมอ  
  (๓)  ศึกษาคนควาหาวิธีการตางๆ เพื่อการกําหนดมาตรฐานในการปฏิบัติงาน แกไขปญหา  
โดยการใชเทคโนโลยีใหเหมาะสมกับสถานการณ หรือปรับปรุงงานในหนาท่ีใหมีประสิทธิภาพมากยิ่งข้ึน 
จัดทําคูมือเพ่ือเปนแนวทางในการปฏิบัติงาน  
  (๔)  ชวยสอนและฝกงานภาคปฏิบัติใหแกนกัศึกษา เพื่อถายทอดความรูความเขาใจ          
ในงานชางพิมพ 



๒ 
 

 ๒. ดานการกํากับดูแล 

(๑)  สงเสริม กาํกับ ดแูล ควบคุม และตรวจสอบการปฏิบัติงานของเจาหนาท่ีระดับรองลงมา 
เพื่อใหการดําเนินงานของหนวยงานท่ีรับผิดชอบเปนไปตามเปาหมายท่ีกําหนด 
             (๒)  วางแผน ประเมินผล ใหคําแนะนําและแกไขปญหาขอขัดของในการปฏิบัตงิานชางพมิพ
ในหนวยงาน เพื่อใหการปฏิบัติงานเปนไปอยางตอเนื่อง มีประสิทธิภาพและประสิทธิผล  

 ๓. ดานการบริการ 

         (๑)  ใหคําแนะนํา ตอบปญหา และฝกอบรมเกี่ยวกับงานชางพิมพในความรับผิดชอบให 
แกผูรับบริการ หนวยงาน เพือ่ถายทอดความรูความชํานาญดานงานชางพิมพ 
  (๒)  ประสานงานกับหนวยงาน หรือผูรับบริการ  เพื่ออํานวยความสะดวกและปฏิบัติงาน  
ไดตรงตามเปาหมายของหนวยงาน 
          
คุณสมบัติเฉพาะสําหรับตําแหนง 

 ๑.   มีคุณสมบัติเฉพาะสําหรับตําแหนงชางพิมพ ระดับปฏิบัติงาน และ 
   ๒.  เคยดํารงตําแหนงประเภทท่ัวไป ระดับปฏิบัติงาน มาแลวไมนอยกวา ๖ ป  
        กําหนดเวลา ๖ ป ใหลดเปน ๕ ป สําหรับผูมีคุณสมบัติเฉพาะสําหรับตําแหนงชางพิมพ  
ระดับปฏิบัติงาน ขอ ๒ 
        กําหนดเวลา ๖ ป ใหลดเปน ๔ ป สําหรับผูมีคุณสมบัติเฉพาะสําหรับตําแหนงชางพิมพ  
ระดับปฏิบัติงาน ขอ ๓  
 และ 
   ๓.  ปฏิบัติงานชางพิมพ หรืองานอ่ืนท่ีเกีย่วของซ่ึงเหมาะสมกับหนาท่ีความรับผิดชอบและ 
ลักษณะงานท่ีปฏิบัติมาแลวไมนอยกวา ๑ ป 
 
ความรูความสามารถ ทักษะ และสมรรถนะท่ีจําเปนสําหรับตําแหนง 

 ความรูความสามารถ ทักษะ และสมรรถนะท่ีจําเปนสําหรับตําแหนงใหเปนไปตามท่ี                   
สภาสถาบันอุดมศึกษากําหนด 

 
 
ก.พ.อ. กําหนดใหมีตําแหนงชางพิมพ 

                                                                    ระดับชํานาญงาน เม่ือวันท่ี ๒๑ กนัยายน ๒๕๕๓ 



๔-๗-๐๓-๓ 
 
ตําแหนงประเภท  ท่ัวไป 
 
ชื่อสายงาน   ชางพิมพ 
 
ชื่อตําแหนงในสายงาน ชางพิมพ 
 
ระดับตําแหนง  ปฏิบัติงาน 
 
หนาท่ีความรับผิดชอบหลัก 

 ปฏิบัติงานในฐานะผูปฏิบัตงิานซ่ึงไมจําเปนตองใชผูสําเร็จการศึกษาระดับปริญญา                    
โดยใชความรูความสามารถปฏิบัติงานดานชางพิมพ ตามคําส่ัง หรือแบบ หรือแนวทางปฏิบัติ หรือคูมือ        
ท่ีมีอยูอยางกวางๆ  ภายใตการกํากับ ตรวจสอบ ตลอดจนใหคําปรึกษา แนะนํา และเสนอแนะวิธีการ
แกไขปรับปรุงการปฏิบัติงาน และปฏิบัติงานอ่ืนตามท่ีไดรับมอบหมาย 

 โดยมีลักษณะงานท่ีปฏิบัติในดานตาง ๆ ดังนี้ 

 ๑. ดานการปฏิบตัิการ   

  (๑) นําแมพิมพมาประกอบแทนพิมพ ปรับตําแหนงแมพิมพใหถูกตอง พิมพแผนท่ี 
แบบฟอรมและเอกสารตางๆ ถายรูปทางการพิมพ ลางฟลม แตงและประกอบเนกาตีฟ ผสมหมึกพิมพ        
พิมพภาพเสนหรือภาพสกรีน พิมพภาพสีเดียวหรือภาพสอดสี เย็บเลมทําปก กําหนดขนาด จัดวางรูป
ตัวหนงัสือและตัวอักษรของแมพิมพ รางแบบ ออกแบบแมพิมพ จําลองแผนท่ี กําหนดขนาด จดัวาง
รูปเลมและหนากระดาษ ทําแมพิมพชนิดขาวดํา หรือชนิดสอดสี ใชแทนพิมพ เพื่อสนบัสนุนการ
ปฏิบัติงานและการดําเนินการกิจกรรมตางๆ ไดอยางมีประสิทธิภาพ   
  (๒)  คํานวณรายการและประมาณราคาในการดําเนินการเก่ียวกับงานพิมพ  และคัดเลือก
กระดาษท่ีใชในการดําเนนิงาน  เพื่อความเหมาะสม ประหยัด คุมคา 
                        (๓) บํารุงรักษาแมพิมพ เคร่ืองมือ เคร่ืองใชและวัสดุอุปกรณเกี่ยวกับการพมิพ  ตรวจรับ
และควบคุมการใช การเก็บรักษาเคร่ืองมือและวัสดุอุปกรณ   รวมท้ังแกไขขอขัดของตางๆ ในระหวาง
การพิมพ  เพื่อใหพรอมใชงานอยูเสมอ 
 
 
 
 



๒ 
 

 ๒. ดานการบริการ 

  (๑) ใหคําแนะนํา ตอบปญหา แกไขปญหาในการปฏิบัติงานใหแกผูรับบริการ ท้ังภายใน
และภายนอกหนวยงาน เพือ่อํานวยความสะดวก และเสริมสรางความรูความเขาใจในงานชางพิมพ 
        (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. กําหนดใหมีตําแหนงชางพิมพ 
                                                        ระดับปฏิบัติงาน เม่ือวนัท่ี  ๒๑ กันยายน ๒๕๕๓ 
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