
๔-๗-๐๖ 
 

มาตรฐานกําหนดตาํแหนง 
 
ตําแหนงประเภท ท่ัวไป 
 
สายงาน   ชางเคร่ืองยนต 
 
ลักษณะงานโดยท่ัวไป 

 สายงานนี้คลุมถึงตําแหนงตางๆ ท่ีปฏิบัติงานทางดานชางเคร่ืองยนต ซ่ึงมีลักษณะงานท่ีปฏิบัติ
เกี่ยวกับการตรวจ ทดสอบ สราง ซอม ประกอบ ดดัแปลง ติดต้ัง และบํารุงรักษาเคร่ืองจักร เคร่ืองยนต 
เคร่ืองทุนแรง และเคร่ืองมือเคร่ืองใชท่ีเกี่ยวกับโลหะ ควบคุมการทํางานของเคร่ืองจักร เคร่ืองยนต 
ตลอดจนแกไขขอขัดของท่ีเกิดข้ึน  จดัเก็บรักษา  เบิกจาย  เคร่ืองมือเคร่ืองใชและวัสดอุุปกรณท่ีใช                 
ในการปฏิบัติงาน การคํานวณรายการและประมาณราคาในการดําเนินงานดังกลาว และปฏิบัติหนาท่ีอ่ืน 
ท่ีเกี่ยวของ 
 
ชื่อตําแหนงในสายงานและระดับตําแหนง 

 ตําแหนงในสายงานน้ีมีช่ือและระดับของตําแหนงดังนี ้
      ชางเคร่ืองยนต  ระดับชํานาญงานพิเศษ 
      ชางเคร่ืองยนต  ระดับชํานาญงาน 
      ชางเคร่ืองยนต  ระดับปฏิบัติงาน 
 
 
 
                                                                             ก.พ.อ. กาํหนดใหมีตําแหนงชางเคร่ืองยนต 

  ระดับปฏิบัตงิานถึงระดับชํานาญงานพิเศษ เม่ือวนัท่ี  ๒๑ กันยายน ๒๕๕๓ 
 

 



๔-๗-๐๖-๑ 
 
ตําแหนงประเภท  ท่ัวไป 
 
ชื่อสายงาน   ชางเคร่ืองยนต 
 
ชื่อตําแหนงในสายงาน ชางเคร่ืองยนต 
 
ระดับตําแหนง  ชํานาญงานพิเศษ 
 
หนาท่ีความรับผิดชอบหลัก 

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

 โดยมีลักษณะงานท่ีปฏิบัติในดานตาง ๆ ดังนี้ 

 ๑. ดานการปฏิบตัิการ 

  (๑)  วางแผน ควบคุม ดําเนินการ ตรวจสอบ บํารุงรักษา ซอมแกไข ปรับปรุง เคร่ืองจักรกล 
ยานพาหนะ เคร่ืองมือ อุปกรณ และงานดานเคร่ืองกล เพื่อใหพรอมใชอยูเสมอ 
  (๒)  ศึกษาวเิคราะห พัฒนา ออกแบบ เขียนแบบ เคร่ืองกล การผลิตช้ินสวนเคร่ืองมือ        
และอุปกรณ   ติดต้ัง ทดลอง ทดสอบ สอบเทียบเคร่ืองมือ ประมาณราคา เคร่ืองจักรกล ยานพาหนะและ
งานดานเคร่ืองกล ซ่ึงเปนงานทีมีความยุงยากและซับซอน ตองการการตัดสินใจ เพื่อใหเกิดประสิทธิภาพ
สูงสุดในการทํางาน 
  (๓)  วางแผนบริหารการใช การบํารุงรักษา การสํารองอะไหล การจัดหาและจําหนาย
แผนผังรายละเอียดการตดิต้ังเคร่ืองตรวจสภาพรถและอุปกรณ เพื่อปรับปรุงการทํางานใหมีประสิทธิภาพ
ยิ่งข้ึน และประหยัดงบประมาณ 
  (๔)  วางแผนบริหารงบประมาณดานการซอมเคร่ืองจักรกล ยานพาหนะ เคร่ืองมือ 
อุปกรณ และงานดานเคร่ืองกล เพื่อใหเกิดความเหมาะสมกับปริมาณความตองการของหนวยงาน 
  (๕)  รวมประชุมปรึกษาหารือและสัมมนากับหนวยงานทีเกี่ยวของกับการศึกษาคนควา
ดานงานชางเครื่องกลและเครื่องยนต เพื่อพัฒนาองคความรูทางวิชาการและนํามาประยุกตใชในการ
ปรับปรุงงานในหนวยงานของตน 



๒ 
 

  (๖)  พัฒนา และสนับสนุนการสรางอุปกรณอํานวยความสะดวกในการปฏิบัติภารกิจของ
หนวยงานภายในและภายนอก เพื่อใหผูปฏิบัติงานเกิดความคลองตัวในการดําเนนิการ 
  (๗)  ชวยสอนและฝกงานภาคปฏิบัติใหแกนกัศึกษา เพื่อถายทอดความรูความเขาใจใน
งานชางเคร่ืองยนต 

 

๒. ดานการกํากับดูแล 

    (๑)   สงเสริม กํากับ ดูแล  ควบคุม และตรวจสอบการปฏิบัติงานของเจาหนาท่ีระดับรองลงมา 
เพื่อใหการดําเนินงานของหนวยงานท่ีรับผิดชอบเปนไปตามเปาหมายท่ีกําหนด        
  (๒)  กําหนดแนวทางและแกไขปญหาขอขัดของในการปฏิบัตงิานชางเคร่ืองยนต                 
ในหนวยงานท่ีรับผิดชอบ เพื่อใหการปฏิบัติงานเปนไปอยางตอเนื่อง มีประสิทธิภาพและประสิทธิผล  
 

 ๓. ดานการบริการ 

           (๑)  ใหคําแนะนํา สนับสนุน และถายทอดเทคโนโลยีดานชางเคร่ืองยนต ตอบปญหา            
และฝกอบรมเกี่ยวกับงานชางเคร่ืองยนตท่ีมีความยากมากเปนพิเศษ ใหแกหนวยงาน หรือผูรับบริการ 
เพื่อถายทอดความรูความเขาใจและความชาํนาญงานดานชางเคร่ืองยนต 
               (๒)  ประสานงานกับหนวยงาน หรือผูรับบริการ โดยใหบริการงานท่ีอยูในความรับผิดชอบ 
เพื่อความรวมมือและแลกเปลี่ยนความรูท่ีเปนประโยชนตอการทํางานของหนวยงาน 
 

คุณสมบัติเฉพาะสําหรับตําแหนง 

 ๑. มีคุณสมบัติเฉพาะสําหรับตําแหนงชางเคร่ืองยนต ระดับปฏิบัติงาน และ 
 ๒. เคยดํารงตําแหนงประเภทท่ัวไป ระดับชํานาญงาน  มาแลวไมนอยกวา ๖ ป  และ 
 ๓.   ปฏิบัติงานชางเคร่ืองยนต หรืองานอ่ืนท่ีเกีย่วของซ่ึงเหมาะสมกับหนาท่ีความรับผิดชอบ
และลักษณะงานท่ีปฏิบัติมาแลวไมนอยกวา ๑ ป 
 

ความรูความสามารถ ทักษะ และสมรรถนะท่ีจําเปนสําหรับตําแหนง 

 ความรูความสามารถ ทักษะ และสมรรถนะท่ีจําเปนสําหรับตําแหนงใหเปนไปตามท่ี                   
สภาสถาบันอุดมศึกษากําหนด 

 
 

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



๔-๗-๐๖-๒ 
 

ตําแหนงประเภท  ท่ัวไป 
 
ชื่อสายงาน   ชางเคร่ืองยนต 
 
ชื่อตําแหนงในสายงาน ชางเคร่ืองยนต 
 
ระดับตําแหนง  ชํานาญงาน 
 
หนาท่ีความรับผิดชอบหลัก 

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

 โดยมีลักษณะงานท่ีปฏิบัติในดานตาง ๆ ดงันี้ 

 ๑. ดานการปฏิบตัิการ 

  (๑)  ควบคุม ดําเนนิการ ตรวจสอบ บํารุงรักษา ซอมแกไข ปรับปรุง เคร่ืองจักรกล 
ยานพาหนะ เคร่ืองมือ อุปกรณ และงานดานเคร่ืองกล เพื่อใหพรอมใชอยูเสมอ  
  (๒) ศึกษา ออกแบบ เขียนแบบเคร่ืองกล การผลิตช้ินสวนเคร่ืองมือและอุปกรณ   ติดต้ัง 
ทดลอง ทดสอบ สอบเทียบเคร่ืองมือ ประมาณราคา เคร่ืองจักรกล ยานพาหนะ และงานดานเคร่ืองกล   
เพื่อเพ่ิมประสิทธิภาพในการทํางาน 
  (๓)  วิเคราะหกําหนดแผนการใช การบํารุงรักษา การสํารองอะไหล การจัดหาและ 
จําหนาย แผนผังรายละเอียดการติดต้ังเคร่ืองตรวจสภาพรถและอุปกรณ เพื่อปรับปรุงการทํางาน            
ใหมีประสิทธิภาพยิ่งข้ึน และประหยัดงบประมาณ  
  (๔)  จัดทํา ควบคุมงบประมาณ และกําหนดคุณลักษณะเฉพาะในการจดัซ้ืออุปกรณ 
เคร่ืองมือเคร่ืองใช เคร่ืองจักรกล ยานพาหนะ และงานดานเคร่ืองกลท่ีจําเปนในการใชงาน เพื่อชวยให  
การดําเนนิงานสะดวก รวดเร็ว และมีประสิทธิภาพ  
  (๕)  ตรวจสอบความถูกตองของการใชอุปกรณ เคร่ืองมือ เคร่ืองใช เคร่ืองจักรกล 
ยานพาหนะ และงานดานเคร่ืองกล เพื่อควบคุมความเรียบรอยและปองกันการสูญหาย 
  ( ๖)  ชวยสอนและฝกงานภาคปฏิบัติใหแกนกัศึกษา เพื่อถายทอดความรูความเขาใจ              
ในงานชางเคร่ืองยนต 
 



 ๒ 
  
 ๒. ดานการกํากับดูแล 

          (๑)  สงเสริม กํากับ ดูแล ควบคุม และตรวจสอบการปฏิบัติงานของเจาหนาท่ีระดับรองลงมา 
เพื่อใหการดําเนินงานของหนวยงานท่ีรับผิดชอบเปนไปตามเปาหมายท่ีกําหนด 
            (๒) วางแผน ประเมินผล ใหคําแนะนําและแกไขปญหาขอขัดของในการปฏิบัติงาน             
ชางเคร่ืองยนตในหนวยงาน เพื่อใหการปฏิบัติงานเปนไปอยางตอเนื่อง มีประสิทธิภาพและประสิทธิผล  
 

 ๓. ดานการบริการ 

         (๑)  ใหคําแนะนํา ตอบปญหา และฝกอบรมเกี่ยวกับงานชางเคร่ืองยนตในความรับผิดชอบ
ใหแกผูรับบริการ หนวยงาน เพื่อถายทอดความรูความชํานาญดานงานชางเคร่ืองยนต 
         (๒)  ประสานงานกับหนวยงาน หรือผูรับบริการ  เพื่ออํานวยความสะดวกและปฏิบัติงาน  
ไดตรงตามเปาหมายของหนวยงาน 
          
คุณสมบัติเฉพาะสําหรับตําแหนง 

 ๑.   มีคุณสมบัติเฉพาะสําหรับตําแหนงชางเคร่ืองยนต ระดับปฏิบัติงาน และ 
    ๒.   เคยดํารงตําแหนงประเภทท่ัวไป ระดับปฏิบัติงาน มาแลวไมนอยกวา ๖ ป  
         กําหนดเวลา ๖ ป ใหลดเปน ๕ ป สําหรับผูมีคุณสมบัตเิฉพาะสําหรับตําแหนงชางเคร่ืองยนต 
ระดับปฏิบัติงาน ขอ ๒ 
         กําหนดเวลา ๖ ป ใหลดเปน ๔ ป สําหรับผูมีคุณสมบัตเิฉพาะสําหรับตําแหนงชางเคร่ืองยนต 
ระดับปฏิบัติงาน ขอ ๓  
 และ 
    ๓.   ปฏิบัติงานชางเคร่ืองยนต หรืองานอ่ืนท่ีเกีย่วของซ่ึงเหมาะสมกับหนาท่ีความรับผิดชอบ
และลักษณะงานท่ีปฏิบัติมาแลวไมนอยกวา ๑ ป 
 
ความรูความสามารถ ทักษะ และสมรรถนะท่ีจําเปนสําหรับตําแหนง 

 ความรูความสามารถ ทักษะ และสมรรถนะท่ีจําเปนสําหรับตําแหนงใหเปนไปตามท่ี                   
สภาสถาบันอุดมศึกษากําหนด 

 
 
ก.พ.อ. กําหนดใหมีตําแหนงชางเคร่ืองยนต 

                                                                  ระดับชํานาญงาน เม่ือวันท่ี ๒๑ กันยายน ๒๕๕๓ 
 
 



๔-๗-๐๖-๓ 
 
ตําแหนงประเภท  ท่ัวไป 
 
ชื่อสายงาน   ชางเคร่ืองยนต 
 
ชื่อตําแหนงในสายงาน ชางเคร่ืองยนต 
 
ระดับตําแหนง  ปฏิบัติงาน 
 
หนาท่ีความรับผิดชอบหลัก 

 ปฏิบัติงานในฐานะผูปฏิบัตงิานซ่ึงไมจําเปนตองใชผูสําเร็จการศึกษาระดับปริญญา                   
โดยใชความรูความสามารถปฏิบัติงานดานชางเคร่ืองยนต ตามคําส่ัง หรือแบบ หรือแนวทางปฏิบัติ หรือ
คูมือท่ีมีอยูอยางกวางๆ  ภายใตการกํากับ ตรวจสอบ ตลอดจนใหคําปรึกษา แนะนํา และเสนอแนะวธีิการ   
แกไขปรับปรุงการปฏิบัติงาน และปฏิบัติงานอ่ืนตามท่ีไดรับมอบหมาย 

 โดยมีลักษณะงานท่ีปฏิบัติในดานตาง ๆ ดังนี้ 

 ๑. ดานการปฏิบตัิการ 

   (๑)  ดําเนินการตรวจสอบ บํารุงรักษา ซอมแกไข ปรับปรุง เคร่ืองจักรกล ยานพาหนะ 
เคร่ืองมือ อุปกรณ และงานดานเคร่ืองกล เพื่อใหพรอมใชอยูเสมอ 
  (๒)  ดําเนินการออกแบบ เขียนแบบเคร่ืองกล การผลิตช้ินสวนเคร่ืองมือและอุปกรณ 
ติดต้ัง ทดลอง ทดสอบ สอบเทียบเคร่ืองมือ ประมาณราคา เคร่ืองจักรกล ยานพาหนะ และงานดาน 
เคร่ืองกล เพื่อใหเกิดประสิทธิภาพและเหมาะสมกับการใชงาน  
  (๓)  สํารวจ รวบรวมขอมูล จัดทําสถิติ ประวตัิการบํารุงรักษา การซอมเคร่ืองจักรกล 
เคร่ืองมือกล ยานพาหนะ และงานดานเคร่ืองกล เพื่อเปนขอมูลหลักฐานสําหรับนําไปใชในการพฒันา 
ปรับปรุงงาน 
 

 ๒. ดานการบริการ 

  (๑)  ใหคําแนะนํา ตอบปญหา แกไขปญหาในการปฏิบัติงานใหแกผูรับบริการ ท้ังภายใน
และภายนอกหนวยงาน  เพือ่อํานวยความสะดวก และเสริมสรางความรูความเขาใจในงานชางเคร่ืองยนต 
         (๒)  ประสาน แลกเปล่ียนความรูและขอมูลตางๆ เกี่ยวกับงานในหนาท่ี ท้ังภายในและ
ภายนอกหนวยงาน เพื่อใหการปฏิบัติงานเปนไปดวยความสะดวก รวดเร็ว และมีประสิทธิภาพ 
 



๒ 
 

 
คุณสมบัติเฉพาะสําหรับตําแหนง 

 มีคุณวุฒิอยางใดอยางหนึ่งดังตอไปนี้ 
 ๑. ไดรับประกาศนียบัตรวิชาชีพ หรือคุณวุฒอิยางอ่ืนท่ีเทียบไดไมต่ํากวานี้ 
 ๒. ไดรับประกาศนียบัตรวิชาชีพเทคนิค หรือคุณวุฒิอยางอ่ืนท่ีเทียบไดไมต่ํากวานี ้
 ๓. ไดรับประกาศนียบัตรวิชาชีพช้ันสูง  หรือคุณวุฒิอยางอ่ืนท่ีเทียบไดไมต่ํากวานี ้
 
ความรูความสามารถ ทักษะ และสมรรถนะท่ีจําเปนสําหรับตําแหนง 

 ความรูความสามารถ ทักษะ และสมรรถนะท่ีจําเปนสําหรับตําแหนงใหเปนไปตามท่ี                   
สภาสถาบันอุดมศึกษากําหนด 
 
 
 

    ก.พ.อ. กําหนดใหมีตําแหนงชางเคร่ืองยนต 
                                                                          ระดับปฏิบัติงาน  เม่ือวนัท่ี  ๒๑ กนัยายน ๒๕๕๓ 
 


