๔-๗-๐๖
มาตรฐานกําหนดตําแหนง
ตําแหนงประเภท

ทั่วไป

สายงาน

ชางเครื่องยนต

ลักษณะงานโดยทั่วไป
สายงานนี้คลุมถึงตําแหนงตางๆ ที่ปฏิบัติงานทางดานชางเครื่องยนต ซึ่งมีลักษณะงานที่ปฏิบัติ
เกี่ยวกับการตรวจ ทดสอบ สราง ซอม ประกอบ ดัดแปลง ติดตั้ง และบํารุงรักษาเครื่องจักร เครื่องยนต
เครื่องทุนแรง และเครื่องมือเครื่องใชที่เกี่ยวกับโลหะ ควบคุมการทํางานของเครื่องจักร เครื่องยนต
ตลอดจนแกไขขอขัดของที่เกิดขึ้น จัดเก็บรักษา เบิกจาย เครื่องมือเครื่องใชและวัสดุอุปกรณที่ใช
ในการปฏิบัติงาน การคํานวณรายการและประมาณราคาในการดําเนินงานดังกลาว และปฏิบัติหนาที่อื่น
ที่เกี่ยวของ
ชื่อตําแหนงในสายงานและระดับตําแหนง
ตําแหนงในสายงานนี้มีชื่อและระดับของตําแหนงดังนี้
ชางเครื่องยนต
ระดับชํานาญงานพิเศษ
ชางเครื่องยนต
ระดับชํานาญงาน
ชางเครื่องยนต
ระดับปฏิบัติงาน

ก.พ.อ. กําหนดใหมีตําแหนงชางเครื่องยนต
ระดับปฏิบัตงิ านถึงระดับชํานาญงานพิเศษ เมื่อวันที่ ๒๑ กันยายน ๒๕๕๓

๔-๗-๐๖-๑
ตําแหนงประเภท

ทั่วไป

ชื่อสายงาน

ชางเครื่องยนต

ชื่อตําแหนงในสายงาน

ชางเครื่องยนต

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) วางแผน ควบคุม ดําเนินการ ตรวจสอบ บํารุงรักษา ซอมแกไข ปรับปรุง เครื่องจักรกล
ยานพาหนะ เครื่องมือ อุปกรณ และงานดานเครื่องกล เพื่อใหพรอมใชอยูเสมอ
(๒) ศึกษาวิเคราะห พัฒนา ออกแบบ เขียนแบบ เครื่องกล การผลิตชิ้นสวนเครื่องมือ
และอุปกรณ ติดตั้ง ทดลอง ทดสอบ สอบเทียบเครื่องมือ ประมาณราคา เครื่องจักรกล ยานพาหนะและ
งานดานเครื่องกล ซึ่งเปนงานทีมีความยุงยากและซับซอน ตองการการตัดสินใจ เพื่อใหเกิดประสิทธิภาพ
สูงสุดในการทํางาน
(๓) วางแผนบริหารการใช การบํารุงรักษา การสํารองอะไหล การจัดหาและจําหนาย
แผนผังรายละเอียดการติดตั้งเครื่องตรวจสภาพรถและอุปกรณ เพื่อปรับปรุงการทํางานใหมีประสิทธิภาพ
ยิ่งขึ้น และประหยัดงบประมาณ
(๔) วางแผนบริหารงบประมาณดานการซอมเครื่องจักรกล ยานพาหนะ เครื่องมือ
อุปกรณ และงานดานเครื่องกล เพื่อใหเกิดความเหมาะสมกับปริมาณความตองการของหนวยงาน
(๕) รวมประชุมปรึกษาหารือและสัมมนากับหนวยงานทีเกี่ยวของกับการศึกษาคนควา
ดานงานชางเครื่องกลและเครื่องยนต เพื่อพัฒนาองคความรูทางวิชาการและนํามาประยุกตใชในการ
ปรับปรุงงานในหนวยงานของตน

๒
(๖) พัฒนา และสนับสนุนการสรางอุปกรณอํานวยความสะดวกในการปฏิบัติภารกิจของ
หนวยงานภายในและภายนอก เพื่อใหผูปฏิบัติงานเกิดความคลองตัวในการดําเนินการ
(๗) ชวยสอนและฝกงานภาคปฏิบัติใหแกนกั ศึกษา เพื่อถายทอดความรูความเขาใจใน
งานชางเครื่องยนต
๒. ดานการกํากับดูแล
(๑) สงเสริม กํากับ ดูแล ควบคุม และตรวจสอบการปฏิบัติงานของเจาหนาที่ระดับรองลงมา
เพื่อใหการดําเนินงานของหนวยงานที่รับผิดชอบเปนไปตามเปาหมายที่กําหนด
(๒) กําหนดแนวทางและแกไขปญหาขอขัดของในการปฏิบัตงิ านชางเครื่องยนต
ในหนวยงานที่รับผิดชอบ เพื่อใหการปฏิบัติงานเปนไปอยางตอเนื่อง มีประสิทธิภาพและประสิทธิผล
๓. ดานการบริการ
(๑) ใหคําแนะนํา สนับสนุน และถายทอดเทคโนโลยีดานชางเครือ่ งยนต ตอบปญหา
และฝกอบรมเกี่ยวกับงานชางเครื่องยนตทมี่ ีความยากมากเปนพิเศษ ใหแกหนวยงาน หรือผูรับบริการ
เพื่อถายทอดความรูความเขาใจและความชํานาญงานดานชางเครื่องยนต
(๒) ประสานงานกับหนวยงาน หรือผูรับบริการ โดยใหบริการงานที่อยูในความรับผิดชอบ
เพื่อความรวมมือและแลกเปลี่ยนความรูที่เปนประโยชนตอการทํางานของหนวยงาน
คุณสมบัติเฉพาะสําหรับตําแหนง
๑. มีคุณสมบัติเฉพาะสําหรับตําแหนงชางเครื่องยนต ระดับปฏิบัติงาน และ
๒. เคยดํารงตําแหนงประเภททั่วไป ระดับชํานาญงาน มาแลวไมนอยกวา ๖ ป และ
๓. ปฏิบัติงานชางเครื่องยนต หรืองานอืน่ ที่เกีย่ วของซึง่ เหมาะสมกับหนาที่ความรับผิดชอบ
และลักษณะงานที่ปฏิบัติมาแลวไมนอยกวา ๑ ป
ความรูความสามารถ ทักษะ และสมรรถนะที่จําเปนสําหรับตําแหนง
ความรูความสามารถ ทักษะ และสมรรถนะที่จําเปนสําหรับตําแหนงใหเปนไปตามที่
สภาสถาบันอุดมศึกษากําหนด

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

๔-๗-๐๖-๒
ตําแหนงประเภท

ทั่วไป

ชื่อสายงาน

ชางเครื่องยนต

ชื่อตําแหนงในสายงาน

ชางเครื่องยนต

ระดับตําแหนง

ชํานาญงาน

หนาที่ความรับผิดชอบหลัก
ปฏิบัติงานในฐานะผูปฏิบัตงิ านที่ตองใชความรู ความสามารถ ความชํานาญงาน ทักษะ หรือ
ประสบการณสูงในการปฏิบัติงานเฉพาะดานหรือเฉพาะทาง และตองทําการศึกษา คนควา ทดลอง
วิเคราะห สังเคราะห หรือชวยวิจยั โดยใชหรือประยุกตหลักการ เหตุผล แนวความคิด วิธีการ เพื่อการ
ปฏิบัติงานตามมาตรฐานที่กาํ หนดไว หรือพัฒนางานในหนาที่และงานเฉพาะดานหรือเฉพาะทาง หรือ
แกไขปญหาในงานหลักที่ปฏิบัติซึ่งมีความยุงยากและมีขอบเขตกวางขวาง ตลอดจนใหคําปรึกษา แนะนํา
และเสนอแนะวิธีการแกไขปรับปรุงการปฏิบัติงาน และปฏิบัติงานอื่นตามที่ไดรับมอบหมาย
โดยมีลักษณะงานที่ปฏิบัติในดานตาง ๆ ดังนี้
๑. ดานการปฏิบตั ิการ
(๑) ควบคุม ดําเนินการ ตรวจสอบ บํารุงรักษา ซอมแกไข ปรับปรุง เครื่องจักรกล
ยานพาหนะ เครื่องมือ อุปกรณ และงานดานเครื่องกล เพื่อใหพรอมใชอยูเสมอ
(๒) ศึกษา ออกแบบ เขียนแบบเครื่องกล การผลิตชิ้นสวนเครื่องมือและอุปกรณ ติดตั้ง
ทดลอง ทดสอบ สอบเทียบเครื่องมือ ประมาณราคา เครื่องจักรกล ยานพาหนะ และงานดานเครื่องกล
เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการทํางาน
(๓) วิเคราะหกําหนดแผนการใช การบํารุงรักษา การสํารองอะไหล การจัดหาและ
จําหนาย แผนผังรายละเอียดการติดตั้งเครือ่ งตรวจสภาพรถและอุปกรณ เพื่อปรับปรุงการทํางาน
ใหมีประสิทธิภาพยิ่งขึน้ และประหยัดงบประมาณ
(๔) จัดทํา ควบคุมงบประมาณ และกําหนดคุณลักษณะเฉพาะในการจัดซื้ออุปกรณ
เครื่องมือเครื่องใช เครื่องจักรกล ยานพาหนะ และงานดานเครื่องกลที่จําเปนในการใชงาน เพื่อชวยให
การดําเนินงานสะดวก รวดเร็ว และมีประสิทธิภาพ
(๕) ตรวจสอบความถูกตองของการใชอุปกรณ เครื่องมือ เครื่องใช เครื่องจักรกล
ยานพาหนะ และงานดานเครื่องกล เพื่อควบคุมความเรียบรอยและปองกันการสูญหาย
( ๖) ชวยสอนและฝกงานภาคปฏิบัติใหแกนกั ศึกษา เพื่อถายทอดความรูความเขาใจ
ในงานชางเครือ่ งยนต

๒
๒. ดานการกํากับดูแล
(๑) สงเสริม กํากับ ดูแล ควบคุม และตรวจสอบการปฏิบัติงานของเจาหนาที่ระดับรองลงมา
เพื่อใหการดําเนินงานของหนวยงานที่รับผิดชอบเปนไปตามเปาหมายที่กําหนด
(๒) วางแผน ประเมินผล ใหคําแนะนําและแกไขปญหาขอขัดของในการปฏิบตั ิงาน
ชางเครื่องยนตในหนวยงาน เพื่อใหการปฏิบัติงานเปนไปอยางตอเนื่อง มีประสิทธิภาพและประสิทธิผล
๓. ดานการบริการ
(๑) ใหคําแนะนํา ตอบปญหา และฝกอบรมเกี่ยวกับงานชางเครื่องยนตในความรับผิดชอบ
ใหแกผูรับบริการ หนวยงาน เพื่อถายทอดความรูความชํานาญดานงานชางเครื่องยนต
(๒) ประสานงานกับหนวยงาน หรือผูรับบริการ เพื่ออํานวยความสะดวกและปฏิบัติงาน
ไดตรงตามเปาหมายของหนวยงาน
คุณสมบัติเฉพาะสําหรับตําแหนง
๑. มีคุณสมบัติเฉพาะสําหรับตําแหนงชางเครื่องยนต ระดับปฏิบัติงาน และ
๒. เคยดํารงตําแหนงประเภททั่วไป ระดับปฏิบตั ิงาน มาแลวไมนอยกวา ๖ ป
กําหนดเวลา ๖ ป ใหลดเปน ๕ ป สําหรับผูม ีคุณสมบัตเิ ฉพาะสําหรับตําแหนงชางเครื่องยนต
ระดับปฏิบัติงาน ขอ ๒
กําหนดเวลา ๖ ป ใหลดเปน ๔ ป สําหรับผูมีคุณสมบัตเิ ฉพาะสําหรับตําแหนงชางเครื่องยนต
ระดับปฏิบัติงาน ขอ ๓
และ
๓. ปฏิบัติงานชางเครื่องยนต หรืองานอื่นที่เกีย่ วของซึ่งเหมาะสมกับหนาทีค่ วามรับผิดชอบ
และลักษณะงานที่ปฏิบัติมาแลวไมนอยกวา ๑ ป
ความรูความสามารถ ทักษะ และสมรรถนะที่จําเปนสําหรับตําแหนง
ความรูความสามารถ ทักษะ และสมรรถนะที่จําเปนสําหรับตําแหนงใหเปนไปตามที่
สภาสถาบันอุดมศึกษากําหนด

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

๔-๗-๐๖-๓
ตําแหนงประเภท

ทั่วไป

ชื่อสายงาน

ชางเครื่องยนต

ชื่อตําแหนงในสายงาน

ชางเครื่องยนต

ระดับตําแหนง

ปฏิบัติงาน

หนาที่ความรับผิดชอบหลัก
ปฏิบัติงานในฐานะผูปฏิบัตงิ านซึ่งไมจําเปนตองใชผูสําเร็จการศึกษาระดับปริญญา
โดยใชความรูความสามารถปฏิบัติงานดานชางเครื่องยนต ตามคําสั่ง หรือแบบ หรือแนวทางปฏิบัติ หรือ
คูมือที่มีอยูอยางกวางๆ ภายใตการกํากับ ตรวจสอบ ตลอดจนใหคําปรึกษา แนะนํา และเสนอแนะวิธีการ
แกไขปรับปรุงการปฏิบัติงาน และปฏิบัติงานอื่นตามที่ไดรับมอบหมาย
โดยมีลักษณะงานที่ปฏิบัติในดานตาง ๆ ดังนี้
๑. ดานการปฏิบตั ิการ
(๑) ดําเนินการตรวจสอบ บํารุงรักษา ซอมแกไข ปรับปรุง เครื่องจักรกล ยานพาหนะ
เครื่องมือ อุปกรณ และงานดานเครื่องกล เพื่อใหพรอมใชอยูเสมอ
(๒) ดําเนินการออกแบบ เขียนแบบเครื่องกล การผลิตชิ้นสวนเครื่องมือและอุปกรณ
ติดตั้ง ทดลอง ทดสอบ สอบเทียบเครื่องมือ ประมาณราคา เครื่องจักรกล ยานพาหนะ และงานดาน
เครื่องกล เพื่อใหเกิดประสิทธิภาพและเหมาะสมกับการใชงาน
(๓) สํารวจ รวบรวมขอมูล จัดทําสถิติ ประวัติการบํารุงรักษา การซอมเครื่องจักรกล
เครื่องมือกล ยานพาหนะ และงานดานเครือ่ งกล เพื่อเปนขอมูลหลักฐานสําหรับนําไปใชในการพัฒนา
ปรับปรุงงาน
๒. ดานการบริการ
(๑) ใหคําแนะนํา ตอบปญหา แกไขปญหาในการปฏิบัติงานใหแกผูรับบริการ ทั้งภายใน
และภายนอกหนวยงาน เพือ่ อํานวยความสะดวก และเสริมสรางความรูความเขาใจในงานชางเครือ่ งยนต
(๒) ประสาน แลกเปลี่ยนความรูและขอมูลตางๆ เกี่ยวกับงานในหนาที่ ทั้งภายในและ
ภายนอกหนวยงาน เพื่อใหการปฏิบัติงานเปนไปดวยความสะดวก รวดเร็ว และมีประสิทธิภาพ

๒
คุณสมบัติเฉพาะสําหรับตําแหนง
มีคุณวุฒิอยางใดอยางหนึ่งดังตอไปนี้
๑. ไดรับประกาศนียบัตรวิชาชีพ หรือคุณวุฒอิ ยางอื่นที่เทียบไดไมต่ํากวานี้
๒. ไดรับประกาศนียบัตรวิชาชีพเทคนิค หรือคุณวุฒิอยางอืน่ ที่เทียบไดไมต่ํากวานี้
๓. ไดรับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง หรือคุณวุฒิอยางอืน่ ที่เทียบไดไมต่ํากวานี้
ความรูความสามารถ ทักษะ และสมรรถนะที่จําเปนสําหรับตําแหนง
ความรูความสามารถ ทักษะ และสมรรถนะที่จําเปนสําหรับตําแหนงใหเปนไปตามที่
สภาสถาบันอุดมศึกษากําหนด

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

