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  บุคลากร 
  งานบํารุงรักษา 
  ในโรงพยาบาล 

 
บคุลากรในงานบํารุงรกัษา         

ระบบบํารุงรักษาโดยทั่วไป จัดวิชาชีพเฉพาะวิชาชีพหนึ่ง ซึ่งทุกคนมักจะมองไปที่ช่างเป็นสําคัญ 
แต่ความหมายของคําว่าช่างในที่นี้หากจําแนกออกไปแล้วก็มีอีกเป็นสิบเป็นร้อยสาขา และหากจะกลา่วถึง
ช่างในโรงพยาบาล แม้แต่ในคู่มือเล่มนี ้ ที่กองวิศวกรรมการแพทย์จะมีเจตนามุ่งไปที่ช่างเครื่องมือแพทย์
เป็นหลัก ก็เนื่องจากเครื่องมือและอุปกรณ์ในโรงพยาบาลมากกว่า 70 % จัดเป็นเครื่องมือและอุปกรณ์
ทางการแพทยท์ั้งสิ้น และการบํารุงรักษาเครื่องมือเหล่านี้คงไม่สามารถใช้เพียงวิชาชีพเดียว หรือวิชาชีพ
ใดวิชาชีพหนึ่งโดยเฉพาะ งานบํารุงรักษาโดยช่างในโรงพยาบาลก็มีมากมายหลายด้าน เช่นเดียวกับ
โรงงานอุตสาหกรมหรือโรงแรมขนาดใหญ่ก็ว่าได้  ขีดความสามารถของช่างในสาขาต่างให้ดูรายละเอียด
ดังต่อไปนี้ 

 
วิศวกรรมชีวการแพทย์ (Biomedical Engineering) 
 บางแห่งใช้คําว่า ชีวเวช  หรือ วิศวกรรมการแพทย์ (medical engineering) เป็นสาขาวิชาที่
นําเอาความรู้ทางด้าน วิศวกรรมศาสตร ์คณติศาสตร์ ความรู้ทางการแพทย์ และวิทยาศาสตร์แขนงต่างๆ 
มาประยุกต์ใช้ร่วมกัน เพื่อออกแบบ สร้าง หรือพัฒนา เครื่องมือแพทยท์ี่ได้มาตรฐาน สามารถใช้งานได้
จริง รวมถึงการศึกษาค้นคว้าเทคโนโลยีใหม่ๆ เพื่อจุดมุ่งหมายในการวินิจฉัย ป้องกัน ติดตาม บําบัด
บรรเทา รักษาโรค เครื่องมือแพทย์ในที่นีก็้รวมต้ังแต่อุปกรณ์/ผลิตภัณฑ์ ซอฟท์แวร ์ ซึ่งเครื่องมือเหล่านี้
มักต้องมปีระสิทธิภาพสูง ต้องการขั้นตอนการผลิตที่มีมาตรฐาน และที่สาํคัญก็คือ ต้องสามารถใช้ได้โดยมี
ความปลอดภัยกับทั้งผู้ป่วยและบุคลากรทางการแพทย์ผู้ใชเ้ครื่องมือ 
 
วิศวกรโยธา  

ผู้ปฏิบัติงานอาชีพในหน่วยนี้ ได้แก่ ผู้วางแผน จัดระบบงาน และควบคุมงานสร้างถนน สะพาน 
อุโมงค์ และสิง่อํานวยความสะอาดในการขนส่งต่างๆ ; ทํางานเกี่ยวกับการก่อสร้างอาคาร ตลอดจนการ
ติดต้ัง การใช้ และการบํารุงรักษาระบบไฮดรอลิก และระบบสุขาภิบาล ; ทําการตรวจตราและทดสอบ ; 
ทํางานวิจัยและให้คําแนะนําทางเทคนิคต่างๆ.  

 
วิศวกรโยธา (ก่อสร้างอาคาร)  

วางแผน จัดระบบงาน และควบคุมการก่อสร้าง หรือซ่อมแซมอาคาร : ปฏิบัติงานหลักมูลฐาน 
เช่นเดียวกันกับวิศวกรโยธาทั่วไป แต่ชํานาญงานในด้านการก่อสร้าง หรือซ่อมแซมอาคารบ้านเรือน  

บทที ่
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โรงงาน สถานที่ราชการหรืออาคารพาณิชย์ โดยเฉพาะอย่างยิ่งเป็นอาคารที่ต้องใช้เหล็กหรือคอนกรีต
เสริมเหล็กอาจชํานาญงานก่อสร้างอาคารโดยเฉพาะ 
 
วิศวกรโยธาทัว่ไป  

วางแผน จัดระบบงาน และควบคุมงานสร้างถนน สะพาน อุโมงค์ และสิง่อํานวยความสะอาดใน
การขนส่งต่างๆ รวมทั้งการก่อสร้างอาคาร การติดต้ัง การใช้และการบาํรุงรักษาระบบ  ไฮดรอลิก และ
ระบบสาธารณสุขอื่นๆ : พิจารณาโครงการ และทํางานสํารวจเพื่อหาสถานที่ที่เหมาะสมที่สุดสําหรบัการ
ก่อสร้าง ; สํารวจและประเมินลักษณะและความหนาแน่นของการจราจรทางอากาศ ทางบก และทางน้ํา 
เพื่อพิจารณาว่าจะมีผลต่อโครงการอย่างไรบ้าง ; สํารวจดูพ้ืนผิวดินและใต้ผิวดิน ว่าจะมีผลต่อการ
ก่อสร้างอย่างใด และเหมาะสมที่จะรองรบัสิ่งก่อสร้างได้เพียงใด ; ปรึกษาหารือในเรื่องโครงการกับผู้
ชํานาญงานสาขาอื่นๆ เช่น วิศวกรไฟฟ้า หรือวิศวกรช่างกล ; วางแผนผังรากฐาน ท่อสายไฟ ท่อต่างๆ 
และงานพื้นดินอื่นๆ ; คํานวณความเค้น ความเครียด จํานวนน้ํา ผลอันเนื่องจากความแรงของลมและลม
และอุณหภูม ิ ความลาดและเหตุอ่ืนๆ ; เตรียมแบบแปลนรายการก่อสร้าง และจัดทําประมาณการวัสดุ
และประมาณการราคา ; เลือกชนิดของเครื่องมือขนย้ายดิน เครื่องชักรอก เครื่องจักรกล และเครือ่งมือ
อ่ืนๆ ที่จะใช้ในงานก่อสร้าง ; จัดทําตารางปฏิบัติงานและควบคุมให้ปฏิบัติงานไปตามที่วางไว้ ทดสอบ 
และตรวจดูโครงสร้างทั้งเก่าและใหม่ ตลอดจนวางแผนและจัดระบบงานซ่อม.  

 
วิศวกรสุขาภบิาล  

วางแผน จัดระบบงาน และควบคุมการก่อสร้าง หรือการดําเนินงานสร้างสิ่งก่อสร้าง อุปกรณ ์
และงานวิศวกรรมต่างๆ ที่เกี่ยวกับการกําจัดขยะมูลฝอย และสิ่งโสโครก การจัดหาน้ําสะอาด เช่น น้ํา
บาดาล และน้ําประปา หรือการดําเนินงานอื่นๆ ซึ่งทําให้เกิดความสะอาด และมสีุขภาพอนามัย : 
ปฏิบัติงานหลักมูลฐาน เช่นเดียวกันกับวิศวกรโยธาทั่วไป แต่ชํานาญงานในการก่อสร้าง และการใช้ระบบ
การกําจัดสิ่งโสโครก ทางระบายน้ํา โรงกรองน้ํา โรงเก็บและจ่ายน้ํา อุปกรณ์ลดทอนจํานวนขยะมูลฝอย 
เครื่องมือที่ใช้สาํหรับควบคุมก๊าซเหม็นทีใ่ช้ในงานอุตสาหกรรม และงานก่อสร้างอื่นๆ ที่คล้ายคลึงกัน.  

 
วิศวกรไฟฟา้และอีเลกทรอนกิส ์ 

ผู้ปฏิบัติงานอาชีพในหน่วยนี้ ได้แก่ผู้ออกแบบระบบไฟฟ้า ระบบอีเลกทรอนิกส ์ และอุปกรณ์
ไฟฟ้าและอีเลกทรอนิกส์ รวมทั้งการวางแผนและการควบคุมการผลิต การติดต้ัง การใช้และการซอ่ม ; 
ทําการตรวจตราและทดสอบ ; ทําการวิจัยและให้คําแนะนาํทางเทคนิคต่างๆ.  

 
วิศวกรไฟฟา้ทั่วไป  

ออกแบบระบบไฟฟ้า และอเีลกทรอนิกส ์ และอุปกรณ์กับส่วนประกอบทางไฟฟ้าและอีเลกทรอ
นิกส์ รวมทั้งการวางแผนและการควบคุมการผลิต การก่อสร้าง การติดต้ัง การทดสอบ การใช้ การ
บํารุงรักษา การพัฒนา การเปลี่ยนแปลงแก้ไข และการซ่อม : วางแผนผังระบบไฟฟ้าและอีเลกทรอนิกส์
กับอุปกรณ์ต่างๆ ; จัดทําตารางปฏิบัติงาน เขียนแบบรา่ง แบบวาด และแผนทางไฟ เตรียมข้อมูลและ
รายละเอียดในการทํางาน และระบุวิธีการผลิต การก่อสร้าง การติดต้ัง วัสดุ และเครื่องมือที่จะต้องใช้  
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ประมาณค่าแรงงาน ค่าวัสดุ ค่าผลิต ค่าก่อสร้าง ค่าติดต้ัง และค่าดําเนินการ ; ทาํการตรวจตราและ
ทดสอบเพื่อประเมินคุณภาพ ประสิทธิภาพ ลักษณะ การปฏิบัติงานที่ตรงตามรายละเอียดที่ระบุไว้ ความ
ปลอดภัยตามเกณฑ์มาตรฐาน และมาตรฐานอื่นๆ ; วางแผนและควบคุมการใช้และการบํารุงรักษาระบบ
และอุปกรณ์ปฏิบัติงานทางวิศวกรรมไฟฟ้า อาจเชี่ยวชาญในการออกแบบ วางแผน หรือควบคุมงาน
วิศวกรรมไฟฟ้าทั่วไป สําหรบัช่วงงานใดช่วงหนึ่ง เช่น การผลิต การติดต้ัง การทดสอบ การใช้ การ
บํารุงรักษา หรือการซ่อม และอาจมีซื่อเรียกตามงานที่ทํา  

 
วิศวกรอเิลกทรอนิกส ์ 

ออกแบบอุปกรณ์และส่วนประกอบอีเลกทรอนิกส์ รวมทั้งวางแผนและควบคุมการผลิต การ
ก่อสร้าง การติดต้ัง การทดสอบ การใช้งาน การบํารุงรักษา การพัฒนา การเปลี่ยนแปลงแก้ไข และการ
ซ่อม : ปฏิบัติงานหลักมูลฐาน เช่นเดียวกันกับวิศวกรไฟฟ้าทั่วไป  แต่เชี่ยวชาญในงานด้านอุปกรณ์อีเลก
ทรอนิกส ์อาจเชี่ยวชาญในอุปกรณ์ประเภทใดประเภทหนึ่ง เช่น เครื่องส่งและเครื่องรับวิทยุและโทรทัศน์ 
อุปกรณ์เรดาร์ เครื่องประมวลผลอีเลกทรอนิกส์หรืออุปกรณ์ต่างๆ ที่เกีย่วกับการแพทย์ การอุตสาหกรรม 
การสื่อสาร การบิน การทหาร นิวเคลียร์ อวกาศ.  

 
วิศวกรเครื่องกล  

ผู้ปฏิบัติงานอาชีพในหน่วยนี้ ได้แก่ ผู้ออกแบบเครื่องยนต์ เครื่องจักร ยานพาหนะและอุปกรณ์
จักรกลต่างๆ รวมทั้งวางแผน และควบคุมการผลิต การติดต้ัง การใช้ และการซ่อม ; ทาํการตรวจตราและ
ทดสอบ ; ทํางานวิจัยและใหค้ําแนะนําทางเทคนิคต่างๆ.  

 
วิศวกรเครื่องกลทั่วไป  

ออกแบบเครื่องยนต์ เครื่องยนต์ ยานพาหนะและอุปกรณ์จักรกลต่างๆ รวมทั้งวางแผนและ
ควบคุมการผลติการติดต้ัง การใช้และการซอ่ม : กําหนดแบบของเครื่องจักรกล คํานวณต้นทุน และ
วิธีการผลิต ; ออกแบบ และคํานวณทางคณิตศาสตร์ และจัดทํารายการแสดงรายละเอียดต่างๆ ที่
เกี่ยวกับการก่อสร้าง ; วางแผนเกี่ยวกับวิธีการผลิตและควบคุมงานดา้นเทคนิคการผลิต ; ควบคุมการ
ติดต้ัง การบํารุงรักษา และการซ่อมอุปกรณ์จักรกล ; ทดสอบอุปกรณ์จักรกลเกี่ยวกับความปลอดภัย 
ประสิทธิภาพและความถูกต้องตรงตามรายละเอียดที่กําหนดไว้ อาจชํานาญในการออกแบบหรือการ
วางแผนหรือการควบคุมงานทาง วิศวกรรม เครื่องกลช่วงใดช่วงหนึ่ง เช่น การผลิต การติดต้ัง หรือการ
ซ่อม.  

 
วิศวกรเครื่องกล (รถยนต์)  

ออกแบบรถยนต์นั่งและรถยนต์บรรทุกผู้โดยสาร หรือรถรับส่งสินค้า รถบรรทุกขนาดหนัก รถ
แทรกเตอร์ รถจักรยานยนต ์ หรือยานยนต์ประเภทอื่นๆ รวมทั้งวางแผน และควบคุมการผลิตและการ
ทดสอบ : ปฏิบัติงานหลักมูลฐานเช่นเดียวกันกับวิศวกรเครื่องกลทั่วไป  แต่เชี่ยวชาญเกี่ยวกับยานยนต์
ต้ังแต่หนึ่งแบบขึ้นไป หรือเชียวชาญในเรื่องเครื่องยนต์ โครงสร้างของรถยนต์ ตัวถัง เครือ่งห้ามล้อ (เบรค) 
หรือส่วนประกอบอื่นๆของยานพาหนะ.  
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วิศวกรเครื่องกล (หม้อน้ําและอุปกรณ์)  

ออกแบบหม้อน้ํา โรงติดต้ัง หม้อน้ําและอปุกรณ์ต่างๆ รวมทั้งวางแผน และควบคุมการสร้าง การ
ติดต้ัง การใช้ หรือการซ่อม : ปฏิบัติงานหลักมูลฐานเช่นเดียวกันกับวิศวกรเครื่องกลทัว่ไป ) แต่เชี่ยวชาญ
เกี่ยวกับหม้อน้ําที่ใช้น้ํามันเตาหรือก๊าซ โรงติดต้ังหม้อน้ําและส่วนประกอบอื่นๆ.  

 
วิศวกรเครื่องกล (ความร้อน การระบายอากาศ และการทําความเย็น)  

ออกแบบอุปกรณ์และแผนผังระบบทําความร้อน การระบายอากาศ การทําความเย็น และระบบ
ที่คล้ายคลึงกัน รวมทั้งวางแผนงานและควบคุมการผลิต การติดต้ัง หรือการซ่อม : ปฏิบัติงานหลักมูลฐาน
เช่นเดียวกันกับวิศวกรเครื่องกลทั่วไป แต่เชี่ยวชาญเกี่ยวกับระบบทําความร้อนในอาคาร การจ่ายอากาศ
บริสุทธ์ิ การกําจัดอากาศเสียการทําห้องเย็นสําหรับเก็บสินค้า การจ่ายน้ําให้แก่เครือ่งดับเพลิงอัตโนมัติ 
หรือเพื่อใช้ในงานอื่นๆ ที่คล้ายคลึงกัน.  

 
วิศวกรเครื่องกล (การบํารุงรักษา)  

ตรวจตรา ซ่อม ดูแล และบํารุงรักษาชิ้นส่วนต่างๆ ซึ่งเป็นอุปกรณ์ของรถยนต์ อุปกรณ์ของ
เครื่องจักรกล และเครื่องจกัรในโรงงาน ในบริเวณก่อสร้าง หรือในสถานที่อ่ืนๆ : ใช้เครื่องมือวิเคราะห์
เครื่องยนต์ เครื่องวัดความดันและคู่มือการทํางานสําหรับตรวจหาอุปกรณ์ที่เสีย และวินิจฉัยสาเหตุที่
อุปกรณ์ เครื่องจักรและเครื่องยนต์ทํางานไม่ถูกต้อง ; จัดระบบงานซ่อม งานเปลี่ยนชิ้นส่วนและงานซ่อม
ใหญ่ช้ินส่วนที่เสียหรือชํารุด ; ควบคุมคนงานในขณะปฏิบัติงานเมื่อจําเป็น ; ออกแบบและสั่งให้ทํา
ช้ินส่วนอันใหมเ่มื่อจําเป็น และเข้าควบคุมการทําช้ินส่วนดังกล่าวทุกขั้นของการผลิต ; ทดสอบเครื่องจักร
และอุปกรณ์ภายหลังการซ่อม จนเชื่อแน่ว่าอยู่ในสภาพที่ทํางานได้ดี.  

 
วิศวกรเครื่องกล (โครงสร้าง)  

วางแผน ออกแบบและควบคุมการก่อสรา้งอาคารและสะพานที่เป็นเหล็กและวัสดุก่อสร้างชนิด
อื่นๆ : ออกแบบโครงสร้าง ให้สามารถรองรับน้ําหนักที่ประมาณไว้ได้ โดยการคํานวณขนาด รูปร่าง ความ
แข็งแรงและชนิดของส่วนประกอบที่จะใช้เป็นโครงสร้าง อาจตรวจตราโครงสร้างต่างๆ ที่มีอยู่เดิมและให้
คําแนะนําเกี่ยวกับการซ่อม และการเปลี่ยนชิ้นส่วนที่ชํารุด หรือการสร้างขึ้นใหม่ทั้งหมด อาจมีช่ือเรียกว่า 
นักออกแบบโครงสร้างเหล็ก เมื่อเชียวชาญงานประเภทนี้ 

  
วิศวกรเคมทีั่วไป  

พัฒนาเทคนิคใหม่ๆ และปรบัปรุงเทคนิคเดิมให้ดีขึ้นเพื่อใช้ในการผลิตเคมีภัณฑ์อ่ืนๆ ซึ่งต้องใช้
กรรมวิธีทางเคมีสําหรับทําการผลิต รวมทั้งออกแบบและควบคุมการก่อสร้าง การติดต้ังและการใช้
อุปกรณ์เครื่องจักรและโรงงาน เพื่อทําการผลิตและปฏิบัติงานตามกรรมวิธีทางเคมี : ศึกษารายละเอียด
เกี่ยวกับผลิตภัณฑ์ที่ต้องการผลิตเพื่อหาวิธีการต่างๆ มาใช้ในกรรมวิธีการผลิตหรือปรับปรุงวิธีการผลิตที่
กําลังดําเนินการอยู่ หรือเพื่อนําไปใช้ในห้องปฏิบัติการทางวิทยาศาสตร์ ; ทําการวิจัยเพื่อตรวจสอบ
รายละเอียดต่างๆ และเพื่อให้ได้ข้อมูลเกี่ยวกับการแก้ไขปรับปรุงกรรมวิธีการผลิตหรือสภาวะการผลิต 
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เพื่อการค้าในทางที่ประหยัดและเป็นไปได้ ; ทําการทดสอบเครื่องจักรโรงงาน เพื่อให้ทราบถึง
ประสิทธิภาพของกรรมวิธีการผลิต หรือเพื่อให้ได้ข้อมูลเพิ่มขึ้น ; วางแผนขยายโรงงานให้เต็มขนาด
หลังจากที่ได้กําหนดชนิดของอุปกรณ์ที่ต้องการใช้ และศึกษาให้ทราบถึงสภาวะที่จะให้ผลดีที่สุด และ
ปัจจัยอ่ืนๆ ที่ทําให้จําเป็นในการขยายขนาดของโรงงาน ; ควบคุมการติดต้ังอุปกรณ์ใหม่ๆ หรือควบคุม
การดัดแปลงแก้ไขอุปกรณ์ทีม่ีอยู่ ; ควบคุมและประสานงานการปฏิบัติงานของคนงานที่ทํางานเกี่ยวกับ
เครื่องบด เครื่องผสม ภาชนะ เครื่องกลั่น เครื่องปฏิกร เครื่องระเหย และอุปกรณ์อ่ืนๆ เพื่อให้เชื่อแน่ว่า
สารเคม ีเครื่องมือกล และปจัจัยอ่ืนๆ มีประสิทธิภาพในการทํางาน ; ควบคุมการปรับปรุงโรงงาน ตามผล
ของการทดสอบในห้องวิทยาศาสตร์ หรือตามที่ต้องการปรับปรุงคุณภาพ ; ควบคุมการก่อสร้างโรงงาน
ใหม ่ ทํางานเกี่ยวกับการบํารุงรักษาและซ่อมแซมโรงงานที่ใช้งานอยู่ ; ค้นหาข้อบกพร่องหรือความ
ล้มเหลวที่เกิดขึ้นในกรรมวิธีการผลิต ; กําหนดและใช้มาตรฐานต่างๆ สําหรับการทดสอบและตรวจตรา
เครื่องจักรและอุปกรณ์ ; ประสานงานกับนักเคมี วิศวกรเครื่องกล วิศวกรไฟฟ้า และวิศวกรโยธา 
ตลอดจนบริษัทห้างร้านที่ทําการผลิตเครื่องมือต่างๆอย่างใกล้ชิด อาจเชี่ยวชาญงานวิศวกรรมเคมีช่วงใด
ช่วงหนึ่ง เช่น การวิจัย การออกแบบ หรือการควบคุมการก่อสร้างหรือการใช้เครื่องจักรและโรงงาน และ
อาจมีช่ือเรียกตามงานที่ทํา.  
  
วิศวกรอตุสาหกรรม  

ผู้ปฏิบัติงานอาชีพในหน่วยนี้ ได้แก่ผู้วิเคราะห์ วางแผน ออกแบบ และควบคุมงานตามแผนการ
ผลิต รวมทั้งวิธีการควบคุมการทํางานและต้นทุนการผลิต และวิธีทํางานโดยปลอดภัย เพื่อให้
ประสิทธิภาพการผลิตสูงขึ้น.  

 
วิศวกรควบคมุประสทิธภิาพ  

วิเคราะห์วิธีการผลิตและปรับปรุงเท่าที่จําเป็นเพื่อให้กําลังคน เครื่องจักร และอุปกรณ์ต่างๆ มี
ประสิทธิภาพในการผลิตสูงสดุ : ตรวจสอบสถิติต่างๆ เช่น สถิติการขาย ผลผลิตและวัสดุที่สิ้นเปลือง 
รวมทั้งศึกษาแผนผังของโรงงานผลิต ; นําเครื่องจักรใหม่ๆ  มาใช้ และเปลี่ยนแปลง การจัดวางเครื่องจักร
และสายงาน เพื่อให้ได้ปริมาณผลผลิตสูงทีสุ่ด โดยให้คุณภาพของผลิตภัณฑ์ ต้นทุน ความปลอดภัย และ
ปัจจัยอ่ืนๆ คงที่ ; ศึกษาและพิจารณากาํหนดหน้าที่งานให้มีประสทิธิภาพมากที่สุด ; ตรวจสอบและ
กําหนดระดับอัตราค่าจ้างที่สมดุลย์กับค่าของงานที่คนงานทําในลักษณะเดียวกัน อาจศึกษาลักษณะ
หน้าที่งานที่ทําเฉพาะอย่างและแนะนําวิธีปรับปรุงการทํางานให้ดีขึ้น อาจทํางานเป็นลูกจ้างขององค์การ
ใดองค์การหนึ่ง  

 
วิศวกรการผลติ  

ตรวจดูกรรมวิธีการผลิตในโรงงานอุตสาหกรรม : ตรวจงานในฝ่ายผลิต ; วางระเบียบและ
ประสานงานระหว่างฝ่ายสํานักงานกับฝ่ายโรงงาน ; แนะนําวิธีการต่างๆ ที่จะเพิ่มประสิทธิภาพการผลิต
ให้สูงขึ้น ; ริเริม่และวางแนวทางในการดําเนินงานที่จะเพิ่มผลผลิตของบริษัท 
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วิศวกรความปลอดภัย  
ตรวจโรงงานอุตสาหกรรม เพื่อหาจุดอันตราย และเสนอวิธีการป้องกันหรือลดจํานวนอุบัติเหตุ 

และโรคภัยที่เกิดจากตัวโรงงาน หรือกรรมวิธีการผลิต รวมทั้งออกแบบเครื่องมือที่จะให้ความปลอดภัยใน
การทํางาน : ตรวจแผนผงัและรายละเอียดต่างๆ ของสถานที่ที่จะต้ังโรงงานหรือเครื่องมือเครื่องใช้ 
เพื่อให้เชื่อแน่ว่าได้มีการป้องกันไม่ให้เกิดอันตรายในการทํางานอย่างสมบูรณ์แล้ว ; ตรวจตราอาคาร 
เครื่องมือ และกรรมวิธีการผลิต เพื่อหาจุดซึ่งมีอันตราย ; คํานวณน้ําหนักที่พ้ืนสามารถจะรองรับได้อย่าง
ปลอดภัย ; ให้คําปรึกษาแนะนําเกี่ยวกับการเลือกและใชแ้ว่นกันฝุ่น เข็มขัดปลอดภัย เสื้อป้องกันอันตราย 
พัดลมดูดอากาศเสียออก เครื่องระบายอากาศและอุปกรณ์นิรภัย ที่คลา้ยคลึงกัน ; ค้นหาอันตรายที่จะ
เกิดอัคคีภัย ; ตรวจตราเครื่องดับเพลิงแนะนําถึงอันตรายและวิธีการผจญเพลิง ; ออกแบบและควบคุม
การสร้างและการติดต้ังแผงกําบังเครื่องจักร และเครื่องมือป้องกันอุบัติเหตุขึ้นอีก ; วางโครงการ
การศึกษาวิธีป้องกันอุบัติเหตุ จัดระบบงาน และดําเนินงานตามโครงการโดยจัดให้มีการบรรยาย ปิด
ประกาศให้ทราบ ฉายภาพยนต์ให้ชม และดําเนินการด้วยวิธีอ่ืนๆ. 

  
 สถาปนกิ  

ออกแบบอาคารและสิ่งก่อสรา้ง และควบคมุการก่อสร้าง : ปรึกษากับผู้ว่าจ้างในเรื่องแบบและ
ชนิดของอาคารและสิ่งก่อสรา้งอื่นๆ ; ให้คําแนะนําเกี่ยวกับประมาณการราคา การใช้วัสดุ ระยะเวลา
ก่อสร้างและเรื่องอื่นๆ ; ออกแบบอาคารรวมทั้งรูปลักษณะและการตกแต่งให้เป็นไปตามกฎข้อบังคับของ
ท้องถิ่น และแบบลักษณะทางสถาปัตยกรรม ; เตรียมแบบวาดหรือแบบจําลองที่แสดงให้เห็นรูปร่างของ
อาคาร เมื่อก่อสร้างเสร็จเรียบร้อยแล้ว ; เขียนแบบแปลนอาคารโดยละเอียดพร้อมกับรวบรวมรายการ
ละเอียดและปริมาณของวัสดุที่ผู้ก่อสร้างจะต้องใช้ ; ตรวจงานก่อสร้างเพื่อให้แน่ใจว่าอาคารได้สร้างขึ้น
ตามเงื่อนไขของสัญญาณ อาจวางแผนและควบคุมการดัดแปลงและการซ่อมแซมอาคาร อาจมีความ
ชํานาญในอาคารบางชนิดเป็นพิเศษ.  

 
ช่างอุปกรณ์การแพทย ์

บํารุงรักษาและซ่อมแซมอุปกรณ์ทางการแพทย์ โดยเฉพาะเครื่องมือพื้นฐานได้   วิจัย ออกแบบ 
พัฒนาดัดแปลงและสร้างอุปกรณ์ทางการแพทย์ที่เหมาะสมเพื่อใช้ในประเทศ ให้การอบรมในวิชาอุปกรณ์
ชีวการแพทย์ตลอดจนสืบเนื่องแนวความคิดทางด้านนี้ได้ สามารถตรวจสอบ ตรวจวัดและประเมิน การใช้
เครื่องมือทางวิทยาศาสตร์และการแพทย์ได้ สามารถบรหิาร จัดการ การใช้เครื่องมือทางวิทยาศาสตร์
และการแพทย ์เพื่อหามาตรฐานที่เหมาะ สมกับการใช้งาน 

 
ภูมิสถาปนกิ  

วางแผนงาน เตรียมการเขียนแบบ และควบคุมการตกแต่งพื้นที่ และวางแปลนจัดสถานที่ต่างๆ 
เช่น สนามกอล์ฟและสวนสาธารณะ : ศึกษาสภาพของสถานที่ โดยคํานึงถึงการระบายน้ํา ลักษณะของผิว
ดิน ต้นไม้ หนิ และสิ่งก่อสร้างต่างๆที่มีอยู่เดิม ; เตรียมแบบร่าง โดยใช้มาตราส่วนที่เหมาะสมสาํหรับ
พ้ืนที่นั้น แสดงให้เห็นถนน ทางเท้า ตึกรามบ้านช่อง สะพาน รั้ว ท่อระบายน้ําโสโครก ; แนะนําชนิดต้นไม้ 
ไม้พุ่ม และไมด้อกที่จะปลูกตามที่ต่างๆ ใหเ้หมาะสมกับลกัษณะที่ดิน และสถาปัตยกรรมที่มีอยู่แล้ว ;  
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เตรียมรายการละเอียด และประมาณการราคา ; ควบคุมรายละเอียดของแบบแปลน รวมทั้งการซื้อต้นไม้ 
สิ่งของที่ใช้ในการก่อสร้าง และสิ่งของอื่นๆ อาจชํานาญในการตกแต่งพื้นที่แบบใดแบบหนึ่งเช่น การวาง
แปลนสนามกอล์ฟ หรือ สวนสาธารณะ เป็นต้น. 

  
นักสํารวจ  

ผู้ปฏิบัติงานอาชีพในหน่วยนี้ ได้แก่ ผูค้วบคุมและทําการสาํรวจพื้นดินและท้องน้ํา เพื่อทําแผนที่
หรือแผนภูม ิ งานก่อสร้าง งานเหมืองแร่ หรือเพื่องานอื่นๆ โดยการกําหนดสถานที่ที่ต้ัง และวาดภาพ
แสดงลักษณะภูมิประเทศ รวมถึงการสํารวจบริเวณพื้นดินและท้องน้ํา การสํารวจบริเวณทะเลและเหมือง
แร ่ และการสาํรวจประเภทอื่นๆ ผู้ช่วยนักสํารวจเกี่ยวกับการใช้และดูแลรักษาเครื่องมือต่างๆ ในขณะ
ปฏิบัติงาน ช่วยแปลข้อมลูที่ได้จากงานสนาม และทํางานอื่นๆ ที่คล้ายคลึงกัน ได้จัดประเภทไว้ในหน่วย
ช่างโยธา  

 
นักสํารวจทั่วไป  

ควบคุมและทําการสํารวจพื้นดินและท้องน้ํา เพื่องานทําแผนที่หรือแผนภูม ิ งานก่อสร้าง งาน
เหมืองแร่ หรืองานอื่นๆ โดยการกําหนดสถานที่ที่ต้ัง และวาดภาพแสดงลักษณะภูมิประเทศ : ตรวจสอบ
บันทึก แผนที ่ แผนผัง โฉนด และเอกสารที่เกี่ยวข้องตลอดจนทําการคํานวณเบื้องต้น ซึ่งจําเป็นสาํหรับ
งานสํารวจ ; ตรวจสอบและปรับกล้องรังวัดหรือกล้องทําแผนที่เขม็ทิศ โต๊ะสํารวจ และเครื่องมือสํารวจ
อ่ืนๆ ; สํารวจ และสั่งงานผู้ช่วย เพื่อให้การปฏิบัติงานตรงตามสถานที่ที่กําหนดและเพื่อความแน่นอน
เกี่ยวกับการวัดระหว่างจุดต่างๆ ความสูงชัน เส้น และมุม ความสูงตํ่าของพื้นดิน และข้อมูลที่เกีย่วกับ
พ้ืนดินผิวดิน พ้ืนที่ใต้ดิน และพื้นที่ใต้ท้องน้ํา ; ทําการคํานวณเพื่อตรวจสอบความถูกต้องของสิ่งที่วัดได้ ; 
บันทึกการใช้มาตรการต่างๆ และการคํานวณ รวมทั้งการเขียนแบบร่างพื้นที่บริเวณที่ทําการสํารวจ ; 
จัดทําแบบวาดโดยละเอียดและทํารายงาน.  

 
 ช่างเขียนแบบ  

ผู้ปฏิบัติงานอาชีพในหน่วยนี้ ได้แก่ กองวิศวกรรมการแพทย์แบบรายละเอียดและรูปแบบ
ทางด้านเทคนิคจากภาพสเกตซ์ และจากบันทึกแสดงรายการต่างๆ เพื่อใช้ในงานวิศวกรรม งานผลิต และ
งานอื่นๆ รวมถึงการเขียนรายละเอียดและรูปแบบทางด้านเทคนิคเพื่อก่อสร้างอาคาร การก่อสร้าง
คอนกรีตเสริมเหล็กและโครงสร้างโลหะ อุปกรณ์และโครงสร้างของเรือเดินทะเล อุปกรณ์และการเดิน
สายไฟฟ้า ตลอดจนเครื่องจักร เครื่องยนต์และอุปกรณ์จกัรกลต่างๆ 

 
ช่างเขียนแบบทั่วไป  

เขียนแบบรายละเอียดและรูปแบบทางด้านเทคนิคจากภาพเสกตซ์หรือจากบันทึกแสดงรายการ
ต่างๆ เพื่อใช้ในงานวิศวกรรม งานผลิต และงานอื่นๆ : เขียนภาพเสกตซ์ของรูปแบบที่จะเสนอเป็นขั้น
สุดท้าย ตรวจสอบตัวเลขระบุขนาดของส่วนต่างๆ วัสดุที่จะต้องใช้ความสัมพันธ์ระหว่างชิ้นส่วนและ
ความสัมพันธ์ของชิ้นส่วนต่างๆ ที่มีอยู่ในโครงสร้างทั้งหมด ; ปรับปรุงหรือเปลี่ยนแปลงเล็กๆ น้อยๆ ตาม
ความจําเป็นหรือตามความต้องการ ; เขียนรูปแบบขั้นสุดท้ายจากภาพเสกตซ์ต่างๆ โดยการคํานวณ และ
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ใช้ความรู้ทางด้านเครื่องจักร ทางด้านช่าง และวิชาการอื่นๆ มาประกอบการเขียนรูปแบบ ; ทําแผนภูมิ
และแผนภาพต่างๆ เพื่อแสดงสถิติและข้อมลูอ่ืนๆ ; ทําแผนที่ตามข้อมูลที่ได้มา 

  
ช่างเขียนแบบ (สถาปัตยกรรม)  

เขียนแบบรายละเอียดและรูปแบบทางด้านเทคนิคจากภาพเสกตซ ์ หรือจากบันทึกแสดงรายการ
ต่างๆ เพื่อใช้ในการก่อสร้างอาคารแต่เพียงบางส่วนหรือทังหมด : ปฏิบัติงานหลักมูลฐานเช่นเดียวกันกับ
ช่างเขียนแบบทั่วไป  แต่ชํานาญงานเขียนแบบอาคาร. 

  
ช่างเขียนแบบโครงสร้าง  

เขียนแบบรายละเอียดและรูปแบบทางด้านเทคนิคจากภาพเสกตซ์หรือจากบันทึกแสดงรายการ
ต่างๆ เพื่อการยกตั้งโครงสร้างโลหะ โครงสร้างคอนกรีตเสริมเหล็ก หรือโครงสร้างอื่นๆ : ปฏิบัติงานหลัก
มูลฐานเช่นเดียวกันกับช่างเขียนแบบทั่วไป (๐-๓๒.๑๐) แต่ชํานาญงานเขียนรูปแบบการยกต้ังโครงสร้าง
โลหะ เช่น สะพาน และเสาค้าํหลังคา เครื่องค้ําจุนสะพาน เป็นต้น. 

  
ช่างเขียนแบบงานไฟฟา้  
เขียนแบบรายละเอียดและรูปแบบทางด้านเทคนิคจากภาพเสกตซ์หรือจากบันทึกแสดงรายการต่างๆ เพื่อ
ใช้สําหรับการเดินสายไฟฟ้าและอุปกรณ์ไฟฟ้าต่างๆ : ปฏิบัติงานหลักมูลฐานเช่นเดียวกันกับช่างเขียน
แบบทั่วไป (๐-๓๒.๑๐) แต่ชํานาญงานเขียนรูปแบบและแผนภาพการเดินสายไฟ เพื่อใช้ในการยกตั้ง การ
ติดต้ัง และการเดินสายไฟสําหรับอุปกรณ์ไฟฟ้าต่างๆ. 
                                                          
ช่างเขียนแบบเครื่องกล  

เขียนแบบรายละเอียดและรูปแบบทางด้านเทคนิคจากภาพเสกตซ์หรือจากบันทึกแสดงรายการ
ต่างๆ เพื่อใช้ในงานเครื่องจักร เครื่องยนต์และอุปกรณ์จักรกลต่างๆ : ปฏิบัติงานหลักมูลฐานเช่นเดียวกัน
กับช่างเขียนแบบทั่วไป (๐-๓๒.๑๐) แต่ชํานาญงานเขียนแบบเครื่องจักรและเครื่องยนต์ที่ไม่เกี่ยวกับไฟฟ้า  

 
ช่างเทคนิควศิวกรรมโยธา  

ผู้ปฏิบัติงานอาชีพในหน่วยนี้ ได้แก่ผู้ที่ทํางานทางด้านเทคนิค ภายใต้การแนะนําและควบคุมของ
วิศวกรโยธาและสถาปนิก หรือทํางานทางเทคนิคด้านวิศวกรรมโยธา เกี่ยวกับการวางแผนและการ
ก่อสร้างภาคพ้ืนดิน หรือการก่อสร้างโครงสร้างต่างๆ ที่เป็นงานวิศวกรรมโยธา รวมถึงการตรวจสอบทั้ง
ด้านงานสนามและงานในโรงงาน เกี่ยวกับการออกแบบโครงสร้างและภูมิประเทศ ซึง่เป็นงานที่ต้องการผู้
ที่มีความรู้ทั้งภาคทฤษฎีและภาคปฏิบัติในขั้นสูงมาก พอที่สามารถทราบถึงสภาพผิดปกติ และสามารถให้
คําแนะนําหรือพยายามแก้ไขให้เกิดเทคนิคที่เหมาะสม ทั้งในด้านการออกแบบและการใช้งาน อาจ
ควบคุมช่างและคนงานอื่นๆ ที่ทํางานก่อสร้าง ซ่อมแซม และบํารุงรักษา ภายใต้การควบคุมของวิศวกร
โยธา หรือสถาปนิก.  
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ช่างเทคนิคโยธา  
ทํางานทางเทคนิคต้ังแต่หนึ่งอย่างขึ้นไป ซึ่งโดยปกติเป็นการทํางานภายใต้การแนะนํา และ

ควบคุมของวิศวกรโยธาหรือสถาปนิก : เขียนภาพเสก๊ตซ์และแบบแปลนต่างๆ ที่เกี่ยวข้องกับงาน
วิศวกรรมโยธาตามที่ได้รับคําสั่ง หรือให้คําแนะนําทางวิชาการแก่กองวิศวกรรมการแพทย์แบบ ; 
ประมาณการราคาตามประเภทของโครงการ ; ทําบันทึกรายงานความก้าวหน้าของงานตามโครงการซึ่ง
กําลังทําอยู่ ; ช่วยวิศวกรโยธาหรือสถาปนิกในการวางแผนงานและควบคุมงานตามโครงการพัฒนา ; 
จัดทําตารางปฏิบัติงานกําหนดเวลาที่จะให้งานแล้วเสร็จ ; ช่วยวิศวกรโยธา หรือสถาปนิกในการประเมิน
การปฏิบัติงานทางวิชาการ ตามโครงการซ่อมแซมต่างๆ ; ปฏิบัติงานด้านวิชาการอื่นๆ ที่เป็นการช่วย
วิศวกรโยธาหรือสถาปนิกในงานทั่วๆ ไป ด้านวิศวกรรมโยธา อาจทําการตรวจสอบตามจุดต่างๆ อาจทํา
คําสั่งและข้อชี้แจงทางวิชาการของวิศวกรโยธาและสถาปนิก ไปแจ้งต่อวิศวกรและผู้ควบคุมงานในสนาม 
และทําหน้าที่เป็นเจ้าหน้าที่ติดต่อทั่วไประหว่างวิศวกรในระดับสูงกับวิศวกร / ผู้ควบคุมงานในสนาม อาจ
ชํานาญงานวิศวกรรมโยธา สาขาใดสาขาหนึ่งโดยเฉพาะ และอาจมีช่ือเรียกตามความชํานาญ  
ช่างเทคนิควิศวกรรมไฟฟ้า และอีเลกทรอนกิส์  

ผู้ปฏิบัติงานอาชีพในหน่วยนี้ ได้แก่ ผู้ทํางานทางเทคนิคภายใต้การแนะนําและควบคุมของ
วิศวกรไฟฟ้าและอีเลกทรอนกิส์ หรือทํางานทางเทคนิคไฟฟ้าและอีเลกทรอนิกส์เกี่ยวกับการพัฒนา การ
ติดต้ังและการใช้ระบบอุปกรณ์ไฟฟ้าและอีเลกทรอนิกส ์ รวมถึงการตรวจสอบปรากฏการณ์ทางไฟฟ้าหรือ
อีเลกทรอนิกสท์ั้งในห้องปฏิบัติการทางวิทยาศาสตร์และในโรงงาน ซึง่เป็นงานที่ต้องการผู้ที่มีความรู้ทั้ง
ภาคทฤษฎีและภาคปฏิบัติขั้นสูงพอที่จะสามารถออกแบบ พัฒนา หรือแก้ไขการทาํงานผิดปกติของระบบ
หรืออุปกรณ์ไฟฟ้าและอีเลกทรอนิกส ์ อาจควบคุมช่างและคนงานอื่นๆ ที่ทํางานเกี่ยวกับการสร้าง ติดต้ัง 
และซ่อมระบบหรืออุปกรณ์ไฟฟ้าและอีเลกทรอนิกส์.  

 
ช่างเทคนิคไฟฟา้  

ทํางานทางเทคนิคภายใต้การแนะนําและควบคุมของวิศวกรไฟฟ้า  โดยใช้ทฤษฎีไฟฟ้า ความรู้
เกี่ยวกับหลักไฟฟ้า วิธีการทดสอบไฟฟ้า และวิชาการที่เกี่ยวข้องกันมาใช้ในการผลติ การก่อสร้างการ
ติดต้ัง การทดสอบ การใช้และการบํารุงรักษา การพัฒนา การแก้ไขเปลี่ยนแปลง และการซ่อมระบบ
ไฟฟ้า อุปกรณ์และส่วนประกอบต่างๆ : ปรกึษาหารือปัญหาต่างๆ กับวิศวกรไฟฟ้าหรือผู้ควบคุมงาน รับ
ข้อสั่งชี้แจงจากวิศวกรไฟฟ้าหรือผู้ควบคุม ทํารายงานหรือเสนอเรื่องราวหรือข้อเสนอแนะ ต่อวิศวกร
ไฟฟ้าหรือผู้ควบคุมงาน ; เตรียมแผนงาน รายการปฏิบัติงาน ภาพสเกตซ์ รูปแบบ แผนภาพ ข้อมูล 
รายงาน และรายละเอียดต่างๆ ที่จําเป็นสาํหรับการปฏิบัติงาน ; ใช้มอืหรือเครื่องมือสําหรับประกอบ 
ติดต้ัง ทดสอบ ใช้งาน ปรับ ทําบันทึก ดูแล แก้ไข เปลี่ยนแปลง ซ่อม และ ปฏิบัติงานอื่นๆ ที่เกี่ยวข้องกัน
หรือคล้ายคลึงกันซึ่งเกี่ยวกับระบบไฟฟ้า อุปกรณ์และส่วนประกอบอื่นๆ ; วินิจฉัยสาเหตุที่อุปกรณ์จักรกล
และอุปกรณ์ไฟฟ้าทํางานผิดปกติหรือขัดข้องไม่ทํางาน ; ทํางานเกี่ยวกับการแก้ไขปรับปรุง การป้องกัน
การบํารุงรักษา และการซอ่มแซม อาจช่วยปฏิบัติงานตามที่วิศวกรไฟฟ้าหรือผู้ควบคุมงานกําหนดหรือ
มอบหมายให ้อาจชํานาญงานเฉพาะอย่าง  
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ช่างเทคนิคอเีลกทรอนกิส ์ 
ทํางานทางเทคนิคภายใต้การแนะนํา และควบคุมของวิศวกรอีเลกทรอนิกส์ (๐-๒๓.๒๐) โดยใช้

ทฤษฎีอีเลกทรอนิกส์ หลักของวงจรไฟฟ้า วิธีการทดสอบไฟฟ้า คณิตศาสตร์ทางวิศวกรรม และวิชาการที่
เกี่ยวข้องกันมาใช้ในการผลิตการก่อสร้าง การติดต้ัง การทดสอบการใช้และการบํารุงรักษา การพัฒนา 
การแก้ไขเปลี่ยนแปลง การซอ่มระบบอีเลกทรอนิกส์ อุปกรณ์ และส่วนประกอบต่างๆ : ปฏิบัติงานหลัก
มูลฐานเช่นเดียวกันกันช่างเทคนิคไฟฟ้า (๐-๓๔.๒๐) แต่ชํานาญงานเกี่ยวกับระบบโทรคมนาคม อุปกรณ์
และส่วนประกอบต่างๆ อาจชํานาญงานโทรคมนาคมระบบอีเลกทรอนิกส์ หรืองานอีเลกทรอนิกสส์าขา
อ่ืนๆ   

 
ช่างเทคนิคโทรคมนาคม  

ทํางานทางเทคนิคภายใต้การแนะนํา และควบคุมของวิศวกรโทรคมนาคม  โดยใช้ทฤษฎีไฟฟ้า
ความรู้เกี่ยวกับระบบโทรคมนาคมและวิชาทีเกี่ยวข้องกันมาใช้ในการผลติ การก่อสร้าง การติดต้ัง การ
ทดสอบ การใช้และการบํารงุรักษา การพัฒนา การแก้ไขเปลี่ยนแปลง การซ่อมระบบโทรคมนาคม 
อุปกรณ์ และส่วนประกอบต่างๆ : ปฏิบัติงานหลักมูลฐานเช่นเดียวกันกันช่างเทคนิคไฟฟ้า  แต่ชํานาญ
งานเกี่ยวกับระบบโทรคมนาคม อุปกรณ์โทรคมนาคม หรือสาขางานโทรคมนาคมอย่างใดอย่างหนึ่งและ
อาจมีช่ือเรียกตามงานที่ทํา.  

 
 ช่างเทคนิควศิวกรรมเครื่องกล  

ผู้ปฏิบัติงานอาชีพในหน่วยนี้ ได้แก่ ผู้ทํางานทางเทคนิคภายใต้การแนะนําและควบคุมของ
วิศวกรเครื่องกลหรือทํางานทางเทคนิคเกี่ยวกับการออกแบบ การสร้าง การติดต้ัง และการใช้อุปกรณ์ทาง
วิศวกรรมเครื่องกล รวมถงึการออกแบบ การใช้ การพัฒนา และการทดสอบอุปกรณ์เครื่องกล และการ
ตรวจสอบปัญหาต่างๆ ที่เกี่ยวกับเทคโนโลยีของโรงงาน ซึง่เป็นงานที่ต้องการผู้มีความรู้ทั้งภาคทฤษฎีและ
ภาคปฏิบัติเกี่ยวกับเทคโนโลยีทางวิศวกรรมเครื่องกลขั้นสูงพอที่จะสามารถแก้ไขปัญหาต่างๆ ในการ
ทํางานได้ อาจควบคุมช่างและคนงานอื่นๆ ที่ทํางานเกี่ยวกับการผลิต การติดต้ัง และการใช้โรงจักรกล
และอุปกรณ์ต่างๆ.  

 
ช่างเทคนิควศิวกรรมเครื่องกล  

ทํางานทางเทคนิค ภายใต้การแนะนําและควบคุมของวิศวกรเครื่องกล  โดยใช้ทฤษฎีหลักของ
วิศวกรรมเครื่องกลมาใช้ในการพัฒนา และทดสอบเครื่องจักรและอุปกรณ์ : ตรวจสอบข้อสั่งชี้แจง
โครงการ และแบบพิมพ์เขียว เพื่อกําหนดรายละเอียด วิธีดําเนินการ อุปกรณ์ที่ใช้ และปัญหาที่จะทาํการ
ทดสอบ เกี่ยวกับช้ินส่วนซึ่งออกแบบขึ้นใหม่ การเปลี่ยนวัสดุ หรือชิ้นส่วน หรือการจัดช้ินส่วนขึ้นใหม่ 
หรือการประกอบย่อย ; เขียนรูปแบบแสดงรายละเอียดหรือเขียนภาพสเกตซ์เพื่อกําหนดสัดส่วน หรือ
ขนาดให้ช่างเขียนแบบเครื่องกล หรือเขียนแบบวาดหรือแบบร่างให้แก่โรงงานทําเครื่องจักร โรงงานทําไม้
หรือโรงงานทําโลหะแผ่น เมือ่ต้องการประดิษฐ์สิ่งต่างๆ ; ควบคุมคุณภาพของเครื่องมือและส่วนประกอบ 
ที่ทําเสร็จแล้ว โดยการทดสอบ และทดลองการทํางานของอุปกรณ์ต่างๆ ; วิเคราะห์ผลของการทดสอบ
และเสนอคําแนะนําแก่วิศวเครื่องกล เกี่ยวกับการปรับปรุงอุปกรณ์ต่างๆ ให้ดีขึ้น ; เขียนแบบวาด  
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แผนภูมิและกราฟที่เกี่ยวกับงานทางวิศวกรรม เพื่อแสดงถึงการทํางานของโรงจักรกล และอุปกรณต่์างๆ 
อาจมีความชํานาญงานวิศวกรรมเครื่องกลสาขาใดสาขาหนึ่งโดยเฉพาะ เช่น เครื่องยนต์ชนิดสันดาป
ภายใน วิศวกรทางอากาศยาน วิศวกรทางการทําความร้อนและการระบายอาการอากาศ และอาจมีช่ือ
เรียกตามงานที่ทํา  

 
 ช่างเทคนิควศิวกรรมเคมี  

ผู้ปฏิบัติงานอาชีพในหน่วยนี้ ได้แก่ ผู้ทํางานทางเทคนิคภายใต้การแนะนําและควบคุมของ
วิศวกรเคมี หรือผู้ทํางานเกี่ยวกับการนําเทคนิคทางวิศวกรรมเคมีมาใช้ในงานอุตสาหกรรมและในการ
ควบคุมปฏิกิรยิาเคมี และกรรมวิธีทางเคมี รวมถึงการตรวจสอบปัญหาต่างๆ ด้วยการทดสอบหรือริเริ่มให้
ทําการทดสอบในห้องปฏิบัติการทางวิทยาศาสตร์เพื่อให้ได้รายละเอียดมากขึ้น ซึ่งเป็นงานที่ต้องการผู้มี
ความรู้ทางวิศวกรรมเคมีทั้งภาคทฤษฎีและภาคปฏิบัติขั้นสูงพอที่จะสามารถแก้ปัญหาต่างๆ ในงานที่ทํา
อยู่ได้ อาจควบคุมช่างและคนงานอื่นๆ ทํางานเกี่ยวกับการก่อสร้าง และอาจควบคุมโรงงานที่ทําการผลิต
ทางเคมีด้วย.  

 
ช่างเทคนิควศิวกรรมเคม ี 

ทํางานภายใต้การแนะนําและควบคุมของวิศวกรเคมีทั่วไป โดยนําเทคนิคทางวิศวกรรมเคมีมาใช้
ในงานอุตสาหกรรม และในการควบคุมปฏิกิริยาและกรรมวิธีทางเคมี : ตรวจสอบขอบเขต ลักษณะและ
กรรมวิธีพิเศษที่เกี่ยวข้องกับสายการผลิต ; ตรวจสอบปัญหาต่างๆ ด้วยการทดสอบ หรือริเริ่มใหท้ําการ
ทดสอบในห้องปฏิบัติการทางวิทยาศาสตร์เพื่อให้ได้รายละเอียดมากย่ิงขึ้น ; วิเคราะห์ผลการทดสอบและ
การทดลอง และเสนอคําแนะนําแก่วิศวกรเคม ี เกี่ยวกับการปรับปรุงมาตรการทางเทคนิคการปฏิบัติงาน 
วัสดุที่ใช้ โรงงานที่ติดต้ังอุปกรณ์ หรือเครื่องจักร ; เขียนแผนภูมิกราฟ และรายงานการปฏิบัติงานทาง
กรรมวิธีเคมี แสดงให้เห็นอปุสรรค ข้อบกพร่อง และเหตุผลที่ทําให้คณุภาพและปริมาณของผลิตภัณฑ์
ลดลง ; ช่วยวิศวกรเคมี แก้ปัญหาเกีย่วกับปฏิกิริยาทางเคมี กรรมวิธีทางเคมีอุตสาหกรรม หรือ
สายการผลิตทีเ่กี่ยวข้องกัน อาจชํานาญงานวิศวกรรมที่เกี่ยวกับการขุดน้ํามันปิโตรเลียม หรือทางด้าน
อาหารและเครื่องดื่มและอาจมีช่ือเรียกตามความชํานาญ.  

 
 ช่างเทคนิควศิวกรรมโลหะ  

ผู้ปฏิบัติงานอาชีพในหน่วยนี้ ได้แก่ผู้ทาํงานทางเทคนิคภายใต้การแนะนําและควบคุมของนัก
โลหะกรรมหรอืผู้ทํางานเกี่ยวกับการขุด การทดสอบ และการใช้โลหะและโลหะผสมตามวิชาการ
วิศวกรรมโลหะ รวมถึงการทดสอบและการวิเคราะห์โลหะ และโลหะผสมในขั้นต่างๆ ของการขุด การ
แต่ง การผสม การทําแผ่นโลหะ การแยกโลหะด้วยความร้อน การทําโลหะผสมชนิดใหม ่และการพัฒนา
กรรมวิธีการทําโลหะ ซึ่งเป็นงานที่ต้องการผู้มีความรู้เกี่ยวกับโลหะกรรมทั้งภาคทฤษฎีและภาคปฏิบัติขั้น
สูงพอที่จะสามารถตรวจสอบปัญหาที่เกี่ยวกับการผลิตและการใช้โลหะ และสามารถเสนอวิธีการ
แก้ปัญหาที่เหมาะสมได้ด้วย อาจควบคุมช่างหรือคนงานอื่นๆ  
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 ช่างเทคนิควศิวกรรมโลหะ  

ทํางานภายใต้การแนะนําและควบคุมของ นักโลหะกรรม  โดยใช้เทคโนโลยีทางโลหะกรรมทํา
การขุดโลหะ ทดสอบ และใช้โลหะและโลหะผสม : ตรวจสอบและทดสอบโลหะตัวอย่าง เพื่อวิเคราะห์
คุณสมบัติทางฟิสิกส์ ; ช่วยนักโลหะกรรม ปรับปรุงการเตรียมแร่โลหะด้วยวิธีลอยตัว หลอม ถลุง แยก
โลหะด้วยไฟฟ้า และกรรมวธีิอ่ืนๆ ที่ใช้ในการสกัดโลหะจากสินแร่เพื่อผลิตเหล็ก และเหล็กกล้า หรือเพื่อ
สกัดดีบุก สังกะสี ทองแดง หรือโลหะอื่นๆ ให้บริสุทธ์ิ ; ช่วยตรวจสอบคุณสมบัติการผสมและการอบชุบ
โลหะ เพื่อทําการผสมชนิดใหม่ เพื่อค้นหาประโยชน์จากโลหะและโลหะผสม รวมทั้งวิธีการผลิตโลหะเพื่อ
การค้า ; ทําการทดลอง และทดสอบ และทํารายงานพร้อมด้วยข้อเสนอแนะแก่นกัโลหะกรรม อาจมี
ความชํานาญในการขุดโลหะ หรือโลหะวิทยาทางฟิสิกส์และอาจมีช่ือเรียกตามความชํานาญนั้นๆ.  
 
ช่างเทคนิควศิวกรรมการผลติ  

ทํางานทางเทคนิค ภายใต้การแนะนําและควบคุมของวิศวกร โดยใช้เทคโนโลยีช่วยวางแผนงาน
และจัดระบบงานการผลิตที่เหมาะสมสาํหรบัผลิตภัณฑ์แต่ละชนิด : ช่วยวิศวกรการผลิตจัดผังงาน และ
กําหนดเวลาการปฏิบัติงานแต่ละขั้นเพื่อให้ได้ผลผลิตตามเป้าหมาย ; วิเคราะห์รายละเอียดเกี่ยวกับการ
ผลิตและความสามารถในการผลิตของโรงจักร และคํานวณ เพื่อกําหนดกรรมวิธีการผลติ เครื่องมือที่จะใช้ 
และจํานวนคนงาน ; ช่วยวางแผนการทํางาน ของแต่ละฝ่ายให้เป็นไปตามผังการผลิตและเวลาที่ได้
กําหนดไว้ ; จัดลําดับขั้นของการประดิษฐ์ การประกอบ การติดต้ัง และการปฏิบัติงานเกี่ยวกับการผลิต
อ่ืนๆ เพื่อเป็นแนวทาง สําหรับผู้ทําการผลติ ; ตรวจสอบสาเหตุที่งานล่าช้ากว่าแผนที่กําหนดไว้ และ
แนะนําให้แก้ไขเปลี่ยนแปลงวิธีการปฏิบัติงานที่จะทําให้ผลผลิตสูงขึ้น ; ทํารายงานผลการผลิต อาจทํา
บัญชีวัสดุ เครื่องมือและเครือ่งใช้ที่ต้องการ อาจชํานาญในการผลิตประเภทใดประเภทหนึ่งโดยเฉพาะ
และอาจมีช่ือเรียกตามความชํานาญ.  

 
ช่างอปุกรณช์วีการแพทย ์

มีความรู้ระบบต่างๆของเครื่องมือและอุปกรณ์ทางการแพทย์เป็นอย่างดี มีความรู้ทางด้าน
เครื่องมือแพทย์โดยเฉาะ สามารถเข้ามาบริหารจัดการด้านเครื่องมือแพทย์ทั้งเชิงระบบและการซ่อมบํารุง
ได้เป็นอย่างดี ในปัจจุบันเป็นสาขาวิชาที่บูรณาการศาสตร์ต่างๆต่อไปน้ี วิศวกรรมศาสตร์ ทั้งไฟฟ้า 
คอมพิวเตอร์ เครื่องกล อิเล็กทรอนิกส์ นาโน วัสดุ หรือแม้แต่ความรู้ทางวิศวกรรมโยธาก็มีประโยชน์ใน
สาขานี้ค่ะ รวมถึงความรู้ในสาขาแพทยศาสตร์ ชีววิทยา เคมี ชีวเคม ี เภสัชศาสตร์ รังสีวิทยา เทคนิค
การแพทย์ เทคโนโลยีสารสนเทศ และอื่นๆ เพื่อนําความรู้มาใช้พัฒนาหรือสร้างเครื่องมือ ซอฟต์แวร์ หรือ
อุปกรณ์ทางการแพทย์โดยเฉพาะ 


