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มาตรฐานกําหนดตําแหนง 
 

สายงาน ชางเครื่องยนต 
 

ลักษณะงานโดยทั่วไป  
         สายงานนี้คลุมถึงตําแหนงตาง ๆ ที่ปฏิบตัิงานชางเครื่องยนต ซึ่งมีลักษณะงานที่ปฏิบัตเิกี่ยวกับการ
ตรวจ ทดสอบ ซอม บํารุง รักษา ประกอบ ติดตั้งเครื่องจักร เครื่องยนต จัดทํารายการและประเมินราคาใน 
การดําเนินงานดังกลาว ควบคุมการเดินเครื่องยนต ตลอดจน แกไขขอขัดของที่เกิดขึ้น และปฏบิัติหนาที่อ่ืน 
ที่เกี่ยวของ  
 
ชื่อและระดบัของตําแหนง  
 

ตําแหนงในสายงานนี้มีชื่อและระดับของตาํแหนงดังนี้ คือ 
 

ชางเครื่องยนต 1 ระดับ 1  
          ชางเครื่องยนต 2 ระดับ 2  
 ชางเครื่องยนต 3 ระดับ 3  
 ชางเครื่องยนต 4 ระดับ 4  
 ชางเครื่องยนต 5 ระดับ 5  
          ชางเครื่องยนต 6 ระดับ 6  
          ชางเครื่องยนต 7 ระดับ 7  
          ชางเครื่องยนต 8 ระดับ 8 
 
 

 
 
 
 
 
 

ก.พ.อ.กําหนดวันที่ 25 พฤศจิกายน  2548 
 

 

http://www.person.ku.ac.th/sajja/html/st45-c1.html
http://www.person.ku.ac.th/sajja/html/st45-c2.html
http://www.person.ku.ac.th/sajja/html/st45-c3.html
http://www.person.ku.ac.th/sajja/html/st45-c4.html
http://www.person.ku.ac.th/sajja/html/st45-c5.html
http://www.person.ku.ac.th/sajja/html/st45-c3.html
http://www.person.ku.ac.th/sajja/html/st45-c4.html
http://www.person.ku.ac.th/sajja/html/st45-c5.html
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ชื่อตําแหนง                ชางเครื่องยนต 1  
 

หนาที่และความรับผิดชอบ  
         ปฏิบัตงิานชางเครื่องยนตที่ไมยากภายใตการกาํกับตรวจสอบโดยใกลชิด หรือตามคําสั่ง หรือแบบ  
หรือแนวทางปฏิบัติ หรือคูมือที่มีอยูอยางชัดเจนหรือละเอียดถี่ถวน และปฏบิัติหนาที่อ่ืนตามที่ไดรับมอบหมาย  
 
ลักษณะงานที่ปฏิบัต ิ 
         ปฏิบัตงิานที่ไมยาก  โดยปฏิบัติหนาที่อยางใดอยางหนึ่งหรือหลายอยางเกี่ยวกับงานชางเครื่องยนต
ตางๆ  เชน ควบคุมการทํางาน  ตรวจแก บํารุงรักษา ประกอบ ติดตั้งเครื่องจักร เครื่องยนต ควบคุม การเดนิ
เครื่องยนต และแกไขขอขดัของที่เกิดขึ้น เบิกจาย จัดเก็บ ดูแลรักษาเครื่องมือเครื่องใช ชิ้นสวน อุปกรณ และ
อะไหลที่ใชในการปฏิบัติงาน เปนตน และปฏิบตัิหนาทีอ่ื่นที่เกี่ยวของ  
 
คุณสมบัตเิฉพาะสําหรับตําแหนง  
          ไดรับประกาศนียบตัรวชิาชีพหรือเทียบไดไมต่าํกวานี ้ 
 
ความรูความสามารถที่ตองการ  

1. มีความรูความสามารถในงานชางเครื่องยนตอยางเหมาะสมแกการปฏิบัติงานในหนาที่  
2. มีความรูความเขาใจในกฎหมายวาดวยระเบียบขาราชการพลเรอืนในสถาบันอุดมศึกษา กฎหมายวา

ดวยระเบียบบริหารราชการแผนดิน และกฎหมาย กฎ ระเบียบ ขอบังคับอ่ืนที่ใชในการปฏิบตังิานในหนาที่  
  3. มีความรูความสามารถในการใชภาษาและคอมพิวเตอรอยางเหมาะสมแกการปฏิบัติงานในหนาที่  

4. มีความสามารถในการปฏิบัติหนาที่ดวยความละเอียดรอบคอบและถูกตอง 
 
 
 
 
 
        ก.พ.อ. กําหนดวันที่ 25 พฤศจิกายน 2548 
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ชื่อตําแหนง             ชางเครื่องยนต 2  
 

หนาที่และความรับผิดชอบ  
         ปฏิบัติงานชางเครื่องยนตที่คอนขางยากภายใตการกํากับตรวจสอบโดยทั่วไป หรือตามคําสั่ง หรือแบบ 
หรือแนวทางปฏิบัติ หรือคูมือที่มีอยูบาง และปฏิบตัิหนาที่อ่ืนตามทีไ่ดรับมอบหมาย  
 
ลักษณะงานที่ปฏิบัต ิ 
         ปฏิบัติงานที่คอนขางยาก  โดยปฏิบัติหนาที่อยางใดอยางหนึ่งหรือหลายอยางเกี่ยวกับงานชางเครื่องยนต
ตางๆ เชน ควบคุมการทํางาน ตรวจแก บํารุงรักษาเครื่องจักร เครื่องยนต เครื่องมือ เครื่องใช และอุปกรณ 
ที่เกี่ยวกบังานชางเครื่องยนต ชวยติดตัง้ ซอม ประกอบ ดัดแปลง ประมาณราคา เครื่องจักร เครื่องยนต 
เครื่องมือ เครื่องใช วัสดุและอุปกรณตาง ๆ ที่ใชในการดําเนินการดังกลาว จัดทําสถิติและทําบันทึกประวตั ิ 
การซอมและบํารุงรักษา เปนตน และปฏิบัติหนาที่อ่ืนที่เกี่ยวของ  
 
คุณสมบัตเิฉพาะสําหรับตําแหนง  
         1. มีคุณสมบัติเฉพาะสําหรับตําแหนงชางเครื่องยนต 1 และไดดํารงตําแหนงในระดับ 1 หรือเทียบเทา 
มาแลวไมนอยกวา 2 ป โดยจะตองปฏิบตัิราชการเกี่ยวกับงานชางเครื่องยนต หรืองานอื่นที่เกี่ยวของมาแลว  
ไมนอยกวา 1 ป หรือ 
         2. ไดรับอนุปริญญาหรือเทียบไดไมต่ํากวานี ้
 
ความรูความสามารถที่ตองการ  
         นอกจากจะมีความรูความสามารถเชนเดียวกบัชางเครื่องยนต 1 แลว จะตองมีความสามารถในการให
คําแนะนําเกี่ยวกับระเบียบและวธิีการปฏบิัติงานที่อยูในความรับผิดชอบ  
 
 
 
 
 
 
 
 
        ก.พ.อ. กําหนดวันที่ 25 พฤศจิกายน 2548 
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ชื่อตําแหนง       ชางเครื่องยนต 3 

 
 

หนาที่และความรับผิดชอบ  
              ปฏิบัติงานชางเครื่องยนตที่ยากพอสมควรภายใตการกํากับตรวจสอบเฉพาะกรณีที่จําเปน หรือตาม
คําสั่ง หรือแบบ หรือแนวทางปฏิบัติ หรอืคูมือที่มีอยูอยางกวางๆ  และปฏบิัติหนาที่อ่ืนตามที่ไดรับมอบหมาย  
 
ลักษณะงานที่ปฏิบัต ิ
              ปฏิบัติงานที่ยากพอสมควร  โดยปฏิบัติหนาที่อยางใดอยางหนึ่งหรือหลายอยางเกี่ยวกับงานชาง  
เครื่องยนตตางๆ เชน ควบคุมการทํางาน ตรวจแก บํารุงรักษาเครื่องจักร เครื่องยนต เครื่องมือเครื่องใช  
และอุปกรณทีเ่กี่ยวกับงานชางเครื่องยนต ชวยติดตั้ง ซอม ประกอบ ดัดแปลง ประมาณราคา เครื่องจักร 
เครื่องยนต เครื่องมือ เครื่องใช วัสดุและอุปกรณตาง ๆ ที่ใชในการดําเนินการดังกลาว ควบคุมการจัดทําสถิติ
และบันทึกประวัตกิารซอมและบํารุงรักษา เปนตน ใหคําปรึกษาแนะนําในการปฏบิัติงานแกเจาหนาที่ระดับ
รองลงมา และปฏิบตัิหนาทีอ่ื่นที่เกี่ยวของ  
 
คุณสมบัตเิฉพาะสําหรับตําแหนง  
         มีคุณสมบัติเฉพาะสําหรับตําแหนงชางเครื่องยนต 1 หรือชางเครื่องยนต 2 และไดดํารงตําแหนงใน 
ระดับ 2 หรือเทียบเทามาแลวไมนอยกวา 2 ป โดยจะตองปฏิบัติราชการเกี่ยวกบังานชางเครื่องยนต หรือ 
งานอ่ืนที่เกี่ยวของมาแลวไมนอยกวา 1 ป  
 
ความรูความสามารถที่ตองการ  

นอกจากจะมีความรูความสามารถเชนเดยีวกับชางเครือ่งยนต 2 แลว จะตอง  
1. มีความรูทั่วไปเกี่ยวกับเหตุการณปจจุบันในดานการเมือง เศรษฐกิจและสังคม โดยเฉพาะอยางยิ่ง 

ของประเทศไทย  
2. มีความสามารถในการศกึษาและจัดการขอมูล วิเคราะหปญหา และสรุปเหตุผล  
 
 
 
 
 

         
ก.พ.อ. กําหนดวันที่ 25 พฤศจิกายน 2548 
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ชื่อตําแหนง    ชางเครื่องยนต 4 
  

หนาที่และความรับผิดชอบ  
         ปฏิบัตงิานชางเครื่องยนตที่ยากภายใตการกํากบัตรวจสอบเฉพาะกรณีที่จําเปน หรือตามคําสั่ง  
หรือแบบ  หรือแนวทางปฏบิัติ หรือคูมือที่มีอยูอยางกวาง ๆ และปฏิบัติหนาที่อ่ืนตามที่ไดรับมอบหมาย  
 
ลักษณะงานที่ปฏิบัต ิ 
         ปฏิบัตงิานที่ยาก โดยปฏิบตัิหนาที่อยางใดอยางหนึ่งหรือหลายอยางเกี่ยวกับงานชางเครื่องยนตตางๆ  
เชน ตรวจแก บํารุงรักษา เครื่องจักร เครื่องยนต เครื่องมือ และอุปกรณที่เกี่ยวกบังานชางเครื่องยนต ติดตั้ง 
ซอม ประกอบ ดัดแปลง ประมาณราคาเครื่องจักร เครื่องยนต เครื่องมือเครื่องใช วัสดุและอุปกรณตาง ๆ ที่ 
ใชในการดําเนินการดังกลาว เปนตน ใหคําปรึกษาแนะนําในการปฏิบัติงานแกเจาหนาที่ระดับรองลงมา  
ตอบปญหาและชี้แจงเรื่องตาง ๆ เกี่ยวกบังานในหนาที่ และปฏบิัตหินาที่อ่ืนที่เกี่ยวของ  
 
คุณสมบัตเิฉพาะสําหรับตําแหนง  
         1. มีคุณสมบัติเฉพาะสําหรับตําแหนงชางเครื่องยนต 1 หรือชางเครื่องยนต 2 และไดดํารงตําแหนงใน
ระดับ 3 หรือเทียบเทามาแลวไมนอยกวา 2 ป โดยจะตองปฏิบัติราชการเกี่ยวกบังานชางเครื่องยนต หรือ 
งานอ่ืนที่เกี่ยวของมาแลวไมนอยกวา 1 ป หรือ  
          2. มีคุณสมบัตเิฉพาะสําหรับตาํแหนงชางเครื่องยนต 1 หรือชางเครื่องยนต 2  และไดดํารงตําแหนง 
 ไมต่ํากวาระดับ 2 หรือเทียบเทามาแลวไมนอยกวา 4 ป โดยจะตองปฏิบัติราชการเกี่ยวกับงานชางเครื่องยนต 
หรืองานอื่นที่เกี่ยวของมาแลวไมนอยกวา 1 ป  
 
ความรูความสามารถที่ตองการ  
         นอกจากมีความรูความสามารถเชนเดียวกบัชางเครื่องยนต 3 แลว จะตอง  
         1. มีความรูความเขาใจในนโยบายและแผนงานดานตาง ๆ ของหนวยงานที่สังกัด  
         2. มีความสามารถในการจัดทําแผนงาน ควบคุม ตรวจสอบ ใหคําปรึกษา แนะนํา และเสนอแนะวิธีการ 
แกไขปรับปรงุการปฏิบัติงานที่อยูในความรับผิดชอบ  
         3. มีความสามารถในการติดตอประสานงาน  
 
 
 
 
        ก.พ.อ. กําหนดวันที่ 25 พฤศจิกายน 2548 
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ชื่อตําแหนง     ชางเครื่องยนต 5  
 

หนาที่และความรับผิดชอบ  
         ปฏิบัตงิานชางเครื่องยนตที่คอนขางยากมากภายใตการกํากับตรวจสอบนอยมาก หรือตามคําสั่ง หรือ
แบบ หรือแนวทางปฏิบตัิ หรือคูมือในบางกรณี  ซึ่งตองมีการใชความคิดริเริ่มบาง  และปฏบิัตหินาที่อ่ืนตามที่
ไดรับมอบหมาย  
   
ลักษณะงานที่ปฏิบัต ิ 
         ปฏิบัติงานที่คอนขางยากมาก โดยปฏิบตัิหนาที่อยางใดอยางหนึ่งหรือหลายอยางเกี่ยวกับงานชาง
เคร่ืองยนตตาง ๆ  เชน ตรวจ ทดสอบ ซอมแซม บํารุงรักษา ประกอบ ติดตั้งเครื่องจักร เครื่องยนต 
เครื่องจักรกล เครื่องมือทุนแรง เครื่องใช คํานวณรายการ จัดหา และประมาณราคาวัสดุอุปกรณที่จะใชใน 
การดําเนินงานดังกลาว ควบคุม ตรวจสอบการใชและการเก็บรักษาเครื่องมือและวสัดุอุปกรณที่อยูในความ
รับผิดชอบ เปนตน เผยแพรงานทางดานชางเครื่องยนต ฝกอบรมและใหคําปรึกษาแนะนําในการปฏิบัติงานแก
เจาหนาที่ระดับรองลงมา ตอบปญหาและชี้แจงเรื่องตางๆ เกี่ยวกับงานในหนาที่ และปฏบิัติหนาที่อ่ืนที่เกี่ยวของ   

 
คุณสมบัตเิฉพาะสําหรับตําแหนง  
         1. มีคุณสมบัติเฉพาะสําหรับตําแหนงชางเครื่องยนต 1 หรือชางเครื่องยนต 2 และไดดํารงตําแหนงใน
ระดับ 4 หรือเทียบเทามาแลวไมนอยกวา 2 ป โดยจะตองปฏิบัติราชการเกี่ยวกบังานชางเครื่องยนต หรือ 
งานอ่ืนที่เกี่ยวของมาแลวไมนอยกวา 1 ป หรือ  
         2. มีคุณสมบัติเฉพาะสําหรับตําแหนงชางเครื่องยนต 1 หรือชางเครื่องยนต 2  และไดดํารงตาํแหนง  
ไมต่ํากวาระดบั 3 หรือเทียบเทามาแลวไมนอยกวา 4 ป โดยจะตองปฏิบัติราชการเกี่ยวกบังานชางเครื่องยนต 
หรืองานอื่นที่เกี่ยวของมาแลวไมนอยกวา 1 ป  
 
ความรูความสามารถที่ตองการ  
         นอกจากมีความรูความสามารถเชนเดียวกบัชางเครื่องยนต 4 แลว จะตอง  
          1. มีความรูความเขาใจในหลักการบริหารงานบุคคล  
          2. มีความรูทัว่ไปเกี่ยวกับแผนพัฒนาเศรษฐกจิและสังคมของประเทศ  
 
 
 
           

ก.พ.อ. กําหนดวันที่ 25 พฤศจิกายน 2548 
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ชื่อตําแหนง        ชางเครื่องยนต 6  
 

หนาที่และความรับผิดชอบ  
 ปฏิบัติงานชางเครื่องยนตทีย่ากมากภายใตการกํากับตรวจสอบนอยมาก  ซึ่งตองใชประสบการณและ
ความคิดริเริ่มในงานที่มีแนวปฏิบตัินอยมาก ตองพิจารณาแกไขปญหาในงานที่รับผิดชอบ และปฏิบตัิหนาทีอ่ื่น
ตามที่ไดรับมอบหมาย หรือ  
          ปฏิบัติงานในฐานะผูชํานาญการซึ่งมีประสบการณเกี่ยวกับงานชางเครื่องยนตที่ยากมาก ตองประยุกต 
ใชความรูและประสบการณกับงานที่ปฏิบตัิเพื่อกําหนดและปรบัเปลี่ยนแผนงานใหการดําเนินงานเปนไปตาม
เปาหมายที่กําหนด โดยไมตองมีการกํากับ ตรวจสอบ แนะนํา ตลอดจนตัดสินใจแกไขปญหาในงานที่
รับผิดชอบโดยอิสระ  และปฏิบัติหนาทีอ่ื่นตามที่ไดรับมอบหมาย 
 
ลักษณะงานที่ปฏิบัต ิ 
 ปฏิบัติงานทีย่ากมากซึ่งตองใชความรู ความสามารถ ความชํานาญงานและประสบการณสูง โดยปฏิบตัิ
หนาที่อยางใดอยางหนึ่งหรือหลายอยางเกี่ยวกับงานชางเครื่องยนตตางๆ เชน ตรวจแก ซอม ปรับ ประกอบ 
ดัดแปลง ทดสอบ ติดตั้งและบํารุงรักษาเครื่องจักร เครื่องยนต เครือ่งจักรกล เครื่องมือทุนแรง  เครื่องใชและ
อุปกรณเกี่ยวกับงานชางเครื่องยนตซึ่งมีระบบการทํางานที่ยุงยากมาก  ตรวจ ทดสอบ ศึกษารายละเอียด
อุปกรณใหมๆ พัฒนาเครื่องจักร เครื่องยนต เครื่องจักรกล เครื่องทุนแรง เครื่องใชอุปกรณเกี่ยวกับงานชาง
เครื่องยนตใหมีประสิทธิภาพมากขึ้น เปนตน  ศึกษา คนควาหาวิธกีารตางๆ ในการปรับปรุงงานในหนาที่ใหมี
ประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น จัดทําคูมือเพ่ือเปนแนวทางในการปฏิบัติงาน ศึกษารวบรวมขอมูลเพื่อการกําหนด
มาตรฐานในการปฏิบัติงาน แกไขปญหาในงานโดยการใชเทคโนโลยใีหเหมาะสมกับสถานการณ เผยแพรและ
ใหบริการในงานที่รับผิดชอบ ชวยสอนและฝกงานภาคปฏิบตัิใหแกนักศึกษา ฝกอบรมและใหคําปรึกษาแนะนํา
ในการปฏิบตังิานแกเจาหนาที่ระดับรองลงมา ตอบปญหาและชี้แจงเรื่องตาง ๆ เกี่ยวกับงานในหนาที่ และ
ปฏิบัติหนาทีอ่ื่นที่เกี่ยวของ  
 
คุณสมบัตเิฉพาะสําหรับตําแหนง      
        1.กรณีตําแหนงที่มีประสบการณ 
              1.1 มีคุณสมบัตเิฉพาะสําหรับตําแหนงชางเครื่องยนต 2 ขอ 2 และไดดํารงตําแหนงในระดับ 5 หรือ 
เทียบเทามาแลวไมนอยกวา 2 ป โดยจะตองปฏิบัติราชการเกี่ยวกบังานชางเครื่องยนต หรืองานอ่ืนที่เกี่ยวของ
มาแลวไมนอยกวา 1 ป หรือ  
              1.2 มีคุณสมบัตเิฉพาะสําหรับตําแหนงชางเครื่องยนต 2 ขอ 2 และไดดํารงตําแหนงไมต่ํากวาระดบั 4 
หรือเทียบเทามาแลวไมนอยกวา 4 ป โดยจะตองปฏิบตัิราชการเกี่ยวกับงานชางเครื่องยนต หรืองานอื่นที่
เกี่ยวของมาแลวไมนอยกวา 1 ป  
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          2.กรณีตําแหนงระดับชํานาญการ 
              2.1 มีคุณสมบัตเิฉพาะสําหรับตําแหนงชางเครื่องยนต 1 หรือชางเครื่องยนต 2 และไดดํารงตําแหนง
ในระดับ 5 หรือเทียบเทามาแลวไมนอยกวา 2 ป โดยจะตองปฏิบตัิราชการเกี่ยวกบังานชางเครือ่งยนตหรือ  
งานอ่ืนที่เกี่ยวของมาแลวไมนอยกวา 1 ป หรือ 
             2.2 มีคุณสมบัติเฉพาะสําหรับตําแหนงชางเครื่องยนต 1 หรือชางเครื่องยนต 2 และไดดํารงตําแหนง
ไมต่ํากวาระดบั 4 หรือเทียบเทามาแลวไมนอยกวา 4 ป โดยจะตองปฏิบัติราชการเกี่ยวกบังานชางเครื่องยนต
หรืองานอื่นที่เกี่ยวของมาแลวไมนอยกวา 1 ป 
 
ความรูความสามารถที่ตองการ  

นอกจากมีความรูความสามารถเชนเดียวกับชางเครื่องยนต 5 แลว จะตองมีความชํานาญงานในหนาที่
และมีความสามารถในการริเริ่ม ปรับปรุงนโยบายและแผนงาน   
                   
 
 
 

ก.พ.อ. กําหนดวันที่ 25 พฤศจิกายน 2548 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



            7-7 

ชื่อตําแหนง      ชางเครื่องยนต 7  
 

หนาที่และความรับผิดชอบ  
         ปฏิบัตงิานในฐานะผูชํานาญการซึ่งมีประสบการณเกี่ยวกับงานชางเครื่องยนตที่ยากเปนพิเศษ ตอง
ประยุกตใชความรูและประสบการณกับงานที่ปฏิบตั ิ  เพ่ือกําหนดและปรับเปลี่ยนแผนงานใหการดําเนินงาน
เปนไปตามเปาหมายที่กําหนด โดยไมตองมีการกํากับ ตรวจสอบ แนะนํา ตลอดจนตัดสินใจแกไขปญหาใน 
งานที่รับผิดชอบโดยอิสระ และปฏบิัติหนาที่อ่ืนตามที่ไดรับมอบหมาย 
 

ลักษณะงานที่ปฏิบัต ิ 
         ปฏิบัติงานที่ยากเปนพิเศษซึ่งตองใชความรู ความสามารถ ความชํานาญงานและประสบการณสูงมาก
โดยปฏิบัติหนาที่อยางใดอยางหนึ่งหรือหลายอยางเกี่ยวกับงานชางเครื่องยนตตางๆ  ศึกษา คนควา ทดลอง 
เพ่ือพัฒนาแนวทางวธิีการในงานชางเครื่องยนตซึ่งตองใชเทคนคิและความชํานาญ   ชวยสอนและฝกงาน
ภาคปฏิบัตใิหแกนักศึกษาและผูเขารบัการฝกอบรมทางดานชางเครื่องยนต ศึกษา คนควาหาวธิีการตางๆ ใน
การปรับปรุงงานในหนาที่ใหมีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น ปรับปรุงคูมือเพ่ือเปนแนวทางในการปฏิบตัิงาน ศึกษา 
วิเคราะหเพ่ือกําหนดมาตรฐานในการปฏบิัติงาน แกไขปญหาในงานโดยการใชเทคโนโลยีใหเหมาะสมกับ
สถานการณ เผยแพรและใหบริการในงานที่รับผิดชอบ ฝกอบรมและใหคําปรึกษาแนะนําในการปฏิบัติงาน 
แกเจาหนาที่ระดับรองลงมา ตอบปญหาและชี้แจงเรื่องตาง ๆ เกี่ยวกบังานในหนาที่ และปฏบิัตหินาที่อ่ืน 
ที่เกี่ยวของ  
 
คุณสมบัตเิฉพาะสําหรับตําแหนง  
         1. มีคุณสมบัติเฉพาะสําหรับตําแหนงชางเครื่องยนต 1 หรือชางเครื่องยนต 2 และไดดํารงตําแหนงใน
ระดับ 6 หรือเทียบเทามาแลวไมนอยกวา 2 ป โดยจะตองปฏิบัติราชการเกี่ยวกบังานชางเครื่องยนต หรือ 
งานอ่ืนที่เกี่ยวของมาแลวไมนอยกวา 1 ป หรือ  
         2. มีคุณสมบัติเฉพาะสําหรับตําแหนงชางเครื่องยนต 1 หรือชางเครื่องยนต 2 และไดดํารงตําแหนง  
ไมต่ํากวาระดบั 5 หรือเทียบเทามาแลวไมนอยกวา 4 ป โดยจะตองปฏิบัติราชการเกี่ยวกบังานชางเครื่องยนต 
หรืองานอื่นที่เกี่ยวของมาแลวไมนอยกวา 1 ป  
 
ความรูความสามารถที่ตองการ  
          นอกจากมีความรูความสามารถเชนเดียวกบัชางเครื่องยนต 6 แลว จะตองมีความชํานาญงานในหนาที่ 
และมีความรูความเขาใจในนโยบายการบริหารงานของรัฐบาล ปญหาดานการเมือง เศรษฐกิจและสังคมของ
ประเทศ  
 
 
        ก.พ.อ. กําหนดวันที่ 25 พฤศจิกายน 2548 
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ชื่อตําแหนง     ชางเครื่องยนต 8  
 

หนาที่และความรับผิดชอบ  
         ปฏิบัติงานในฐานะผูชํานาญการซึ่งมีประสบการณเกี่ยวกับงานชางเครื่องยนตที่ยากมากเปนพิเศษ โดย
ตองคิดริเริ่ม ยกเลิก หรือกําหนดขั้นตอนการทํางาน ตลอดจนตองประยุกตใชความรูและประสบการณในการ
กํากับ ตรวจสอบ เพ่ือใหการดําเนินงานตามแผนงาน โครงการ บรรลุวตัถุประสงค เปาหมายตามที่กําหนดใน
ชวงเวลาทีเ่หมาะสม สามารถปฏิบตัิงานโดยอิสระ และตองตัดสินใจเกี่ยวกับการจัดทําและปรับเปลี่ยนแผนงาน
โครงการตาง ๆ หรือแกไขปญหาในงานที่รับผิดชอบเปนประจํา และปฏิบตัิหนาทีอ่ื่นตามที่ไดรับมอบหมาย  

 

ลักษณะงานที่ปฏิบัต ิ 

         ปฏิบัตงิานที่ยากมากเปนพิเศษซึง่ตองใชความรู ความสามารถ ความชํานาญงานและประสบการณสงู
มากเปนพิเศษ โดยปฏิบัตหินาที่อยางใดอยางหนึ่งหรือหลายอยางเกี่ยวกับงานชางเครื่องยนตตางๆ เชน ศกึษา 
คนควา ทดลอง เพ่ือสรางแนวทางวธิีการใหมในงานชางเครื่องยนตซึง่ตองใชเทคนคิและความชํานาญงานสูง  
ชวยสอนและฝกงานภาคปฏิบัตใิหแกนักศึกษาและผูเขารับการฝกอบรมทางดานชางเครื่องยนต  ศึกษา คนควา 
หาวิธีการตางๆ ในการปรับปรุงงานในหนาที่ใหมีประสทิธิภาพมากยิง่ขึ้น ใหคําแนะนําในการปรบัปรุงคูมือเพ่ือ
เปนแนวทางในการปฏิบัติงาน ศึกษาวเิคราะหเพ่ือปรับปรุงมาตรฐานในการปฏิบตังิาน แกไขปญหาในงานโดย
การใชเทคโนโลยีใหเหมาะสมกับสถานการณ เผยแพรและใหบริการในงานที่รับผดิชอบ ฝกอบรม ใหคําปรึกษา
และใหขอเสนอแนะเกี่ยวกบัแนวทางใหม ๆ ในการปฏิบัติงาน  ตอบปญหาและชีแ้จงเรื่องตาง ๆ เกี่ยวกบังานใน
หนาที่ และปฏิบัติหนาที่อ่ืนที่เกี่ยวของ  

 

คุณสมบัตเิฉพาะสําหรับตําแหนง  
         1. มีคุณสมบัติเฉพาะสําหรับตําแหนงชางเครื่องยนต 1 หรือชางเครื่องยนต 2 ดํารงตําแหนงชางเครื่องยนต 7 
ตําแหนงผูชํานาญการ ระดับ 7 และไดดํารงตําแหนงในระดับ 7 หรือเทียบเทามาแลวไมนอยกวา 1 ป โดย
จะตองปฏิบตัริาชการเกี่ยวกับงานชางเครื่องยนต หรืองานอื่นที่เกี่ยวของมาแลวไมนอยกวา 1 ป หรือ  
         2. มีคุณสมบัติเฉพาะสําหรับตําแหนงชางเครื่องยนต 1 หรือชางเครื่องยนต 2 ดํารงตําแหนง 
ชางเครื่องยนต 7 ตําแหนงผูชํานาญการ ระดับ 7 และไดดํารงตําแหนงไมต่ํากวาระดับ 6 หรือเทียบเทามาแลว
ไมนอยกวา 3 ป โดยจะตองปฏิบัติราชการเกี่ยวกับงานชางเครื่องยนต หรืองานอื่นที่เกี่ยวของมาแลวไมนอย
กวา 1 ป  
 

ความรูความสามารถที่ตองการ  
         นอกจากมีความรูความสามารถเชนเดียวกบัชางเครื่องยนต 7 แลว จะตองมีความชํานาญงานในหนาที่
และมีประสบการณสูง  
 
 
        ก.พ.อ. กําหนดวันที่ 25 พฤศจิกายน 2548 


