มาตรฐานกาหนดตาแหน่งพนักงานมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
ชื่อตาแหน่งในสายงานและระดับตาแหน่ง :
- นำยช่ำงกลเรือ
ระดับชำนำญกำรพิเศษ
ชื่อสายงาน : ช่ำงกลเรือ
- นำยช่ำงกลเรือ
ระดับชำนำญกำร
ชื่อตาแหน่ง : นำยช่ำงกลเรือ
- นำยช่ำงกลเรือ
ระดับปฏิบตั กิ ำร
ลักษณะงานโดยทั่วไป : สำยงำนนี้คลุมถึงตำแหน่งต่ำง ๆ ที่ปฏิบัติงำนด้ำนช่ำงกลเรือ ของเรือกลเดินประเทศใกล้เคียงจำกัดเขต เรือกลเดินประเทศใกล้เคียง เรือกลเดินต่ำงประเทศจำกัดเขต หรือเรือกล
เดินต่ำงประเทศ โดยมีลักษณะงำนที่ปฏิบัติ ดังต่อไปนี้
๑. การควบคุมการทางานของเครื่องจักรเครื่องยนต์เรือ
๒. การใช้เครื่องจักรเครื่องยนต์เรือตามคาสั่งของนักเดินเรือ
๓. ซ่อมดัดแปลง บารุงรักษา เครื่องจักรเครื่องยนต์เรือ ตัวเรือ เครื่องจักรกลและเครื่องมือ
อุปกรณ์ต่างๆ เกี่ยวกับช่างกลเรือ
4. ศึกษา วิเคราะห์ระบบเครื่องจักรเครื่องยนต์ และโครงสร้างตัวเรือ
5. ปฏิบัติหน้าที่อื่นที่เกี่ยวข้อง
ประเภทตาแหน่ง : กลุ่มอำนวยกำร

ระดับปฏิบัติการ
หน้าที่ความรับผิดชอบหลัก
- ปฏิบัติงานในฐานะผู้ปฏิบัติงานระดับต้นที่ใช้ความรู้ความสามารถ
ทางวิชาการในการทางาน ปฏิบัติงานด้านช่างกลเรือ ภายใต้การ
กากับ แนะนา ตรวจสอบ และ
- ปฏิบัติงานอื่นตามทีไ่ ด้รับมอบหมาย

หน้าที่ความรับผิดชอบตามระดับตาแหน่ง
ระดับชานาญการ
ระดับชานาญการพิเศษ
หน้าที่ความรับผิดชอบหลัก
หน้าที่ความรับผิดชอบหลัก
- ปฏิบัติงานในฐานะหัวหน้างาน ซึ่งต้องกากับ แนะนา ตรวจสอบ - ปฏิบัติงานในฐานะหัวหน้างาน ซึ่งต้องกากับ แนะนา ตรวจสอบ
การปฏิบัตงิ านของผู้ร่วมปฏิบัติงาน โดยใช้ความรู้ ความสามารถ
การปฏิบัติงานของผู้ร่วมปฏิบัติงาน โดยใช้ความรู้ ความสามารถ
ประสบการณ์และความชานาญงานสูงในด้านช่างกลเรือ ปฏิบัติงานที่ ประสบการณ์ และความชานาญงานสูงในด้านช่างกลเรือ
ต้องตัดสินใจหรือแก้ปญ
ั หาที่ยาก และปฏิบตั ิงานอื่นตามที่ได้รับ
ปฏิบัติงานทีต่ ้องตัดสินใจหรือแก้ปัญหาที่ยาก และปฏิบัติงานอื่น
มอบหมาย หรือ
ตามที่ได้รับมอบหมาย หรือ
- ปฏิบัติงานในฐานะผู้ปฏิบตั ิงานที่มีประสบการณ์ โดยใช้ความรู้
- ปฏิบัติงานในฐานะผู้ปฏิบตั ิงานที่มีประสบการณ์ โดยใช้ความรู้
ความสามารถ ประสบการณ์และความชานาญงานสูงในด้าน
ความสามารถ ประสบการณ์ และความชานาญงานสูงในด้าน
ช่างกลเรือ ปฏิบัติงานที่ต้องตัดสินใจหรือแก้ปัญหาที่ยากและ
ช่างกลเรือ ปฏิบัติงานที่ต้องตัดสินใจหรือแก้ปัญหาที่ยากมาก
ปฏิบัติงานอื่นตามที่ได้รับมอบหมาย
และปฏิบตั ิงานอื่นตามทีไ่ ด้รับมอบหมาย
หน้า 1

หน้าที่ความรับผิดชอบตามระดับตาแหน่ง
ระดับปฏิบัติการ
ระดับชานาญการ
ด้านการปฏิบัติการ
ด้านการปฏิบัติงาน
1. ปฏิบัติการเกี่ยวกับการใช้เครื่องจักรเครื่องยนต์เรือของเรือกล
1. รับผิดชอบในการควบคุมดูแลการใช้ การซ่อมทา การบารุงรักษา
เดินต่างประเทศจากัดเขต หรือเรือกลเดินประเทศใกล้เคียง หรือ
เครื่องจักร เครื่องยนต์เรือ ตัวเรือ เครื่องจักรกลและเครื่องมือ
เรือกลเดินต่างประเทศ เพื่อให้เรือสามารถใช้งานได้อย่างมี
อุปกรณ์ต่างๆ ที่เกี่ยวกับเครื่องกลเรือ ของเรือกลเดินต่าง
ประสิทธิภาพ
ประเทศจากัดเขต หรือเรือกลเดินต่างประเทศ หรือเรือกลขนาด
2. ศึกษา วิเคราะห์ ระบบเครื่องจักรเครื่องยนต์เรือและโครงสร้าง
ใหญ่เดินต่างประเทศจากัดเขต หรือเรือกลขนาดใหญ่เดินต่าง
ตัวเรือ เพื่อประโยชน์ในการวางแผนใช้งานและบารุงรักษา
ประเทศ เพื่อให้เรือสามารถใช้งานได้อย่างมีประสิทธิภาพ
3. ควบคุมการทางานของเครื่องจักรเครื่องยนต์เรือ การใช้เครื่องจักร 2. กาหนดรายละเอียดและประมาณราคาในการซ่อมทาและบารุง
เครื่องยนต์เรือตามคาสั่งเดินเรือ เพื่อให้การเดินเรือเป็นไปอย่าง
รักษาเครื่องจักร เครื่องยนต์เรือ เพื่อจัดตั้งรายละเอียดการซ่อมทา
มีประสิทธิภาพ
3. ศึกษาและวิเคราะห์ระบบเครื่องจักรเครื่องยนต์เรือ และโครงสร้าง
4. ควบคุมการใช้ การซ่อมทา การบารุงรักษา การปรับปรุง
ตัวเรือที่มีปัญหายุ่งยากทางเทคนิค เพื่อพิจารณาปรับปรุงแก้ไข
เครื่องจักรเครื่องยนต์เรือ เครื่องไฟฟ้าและเครื่องจักรกลต่างๆ
ให้ใช้งานได้อย่างมีประสิทธิภาพ
ภายในเรือ ตลอดจนเครื่องมือเครื่องใช้และอุปกรณ์ต่างๆ
4. พิจารณาวางแผนร่วมกับนายเรือในการจัดอัตรากาลังเจ้าหน้าที่
ที่เกี่ยวกับงานเครื่องกลเรือ ตัวเรือ เพื่อให้อยู่ในสภาพพร้อมใช้
ประจาเรือและพิจารณาวางอัตรากาลังเจ้าหน้าที่และงบประมาณ
งานได้อย่างปลอดภัย
ที่รับผิดชอบ เพื่อให้เกิดความเหมาะสม
5. วางแผนการจัดเจ้าหน้าที่ฝ่ายช่างกลเรือให้เหมาะสมกับงาน
5. มอบหมายงาน วินิจฉัยสั่งการ ให้คาปรึกษาแนะนา ปรับปรุง
การจ่ายงาน การจัดยามเรือเดิน เรือจอด เป็นนายยามเรือเดิน
แก้ไข ติดตาม ประเมินผล และแก้ไขปัญหาแก่เจ้าหน้าที่ในระดับ
เรือจอด การฝึกอบรม ควบคุมพัสดุเครื่องกลเรือ และการใช้
รองลงมา เพื่อให้การปฏิบัติงานเป็นไปอย่างลุล่วง
วัสดุสิ้นเปลือง เพื่อให้การบริหารจัดการเป็นไปอย่างมี
ประสิทธิภาพ

หน้า 2

ระดับชานาญการพิเศษ
ด้านการปฏิบัติการ
1. รับผิดชอบในการควบคุมดูแลการใช้ การซ่อมทา การบารุง
รักษา เครื่องจักร เครื่องยนต์เรือ ตัวเรือ เครื่องจักรกลและ
เครื่องมืออุปกรณ์ต่างๆ ที่เกีย่ วกับงานเครื่องกลเรือ ของเรือกล
เดินต่างประเทศจากัดเขต หรือเรือกลเดินต่างประเทศ หรือ
เรือกลขนาดใหญ่เดินต่างประเทศจากัดเขตหรือเรือกลขนาดใหญ่
เดินต่างประเทศ เพื่อให้พร้อมใช้งานเสมอ
2. กาหนดรายละเอียดและประมาณการราคา เพื่อประโยชน์ใน
การซ่อมทาและบารุงรักษาเครือ่ งจักรเครื่องยนต์เรือ
3. ศึกษาและวิเคราะห์ระบบเครื่องจักรเครื่องยนต์เรือและ
โครงสร้างตัวเรือที่มีปัญหายุ่งยากทางเทคนิค เพื่อพิจารณา
ปรับปรุงแก้ไขให้ใช้งานได้อย่างมีประสิทธิภาพ
4. พิจารณาวางแผนร่วมกับนายเรือในการจัดอัตรากาลังเจ้าหน้าที่
ประจาเรือและพิจารณาวางอัตรากาลังเจ้าหน้าที่และงบประมาณ
ที่รับผิดชอบ เพื่อให้เกิดความเหมาะสม
5. มอบหมายงาน วินิจฉัยสั่งการ ให้คาปรึกษาแนะนา ปรับปรุง
แก้ไข ติดตามประเมินผล เพื่อแก้ไขปัญหาแก่เจ้าหน้าที่ในระดับ
รองลงมา
6. ศึกษา วิเคราะห์ และให้คาชี้แจงเกี่ยวกับงานเครื่องกลเรือ
และระเบียบปฏิบัติที่เกี่ยวข้อง เพื่อให้เกิดความรู้ความเข้าใจ
ที่ตรงกัน เข้าร่วมประชุมคณะกรรมการต่างๆ เพื่อประโยชน์
ในการกาหนดนโยบายและแผนงานของส่วนราชการที่สังกัด
และปฏิบัติหน้าที่อื่นที่เกี่ยวข้อง

หน้าที่ความรับผิดชอบตามระดับตาแหน่ง
ระดับปฏิบัติการ
ระดับชานาญการ
ด้านการวางแผน
ด้านการวางแผน
วางแผนการทางานที่รับผิดชอบ ร่วมดาเนินการวางแผนการ
วางแผนหรือร่วมดาเนินการวางแผนการทางานตามแผนงานหรือ
ทางานของหน่วยงาน หรือโครงการ เพื่อให้การดาเนินงานเป็นไป
โครงการของหน่วยงานระดับสานักหรือกอง และแก้ปัญหาในการ
ตามเป้าหมายและผลสัมฤทธิ์ที่กาหนด
ปฏิบัติงาน เพื่อให้การดาเนินงานเป็นไปตามเป้าหมายและ
ผลสัมฤทธิ์ที่กาหนด
ด้านการประสานงาน
ด้านการประสานงาน
1. ประสานการทางานร่วมกันทั้งภายในและภายนอกทีมงานหรือ
1. ประสานการทางานร่วมกัน โดยมีบทบาทในการให้ความเห็นและ
หน่วยงาน เพื่อให้เกิดความร่วมมือและผลสัมฤทธิ์ตามที่กาหนด
คาแนะนาเบื้องต้นแก่สมาชิกในทีมงานหรือหน่วยงานอื่น เพื่อให้
เกิดความร่วมมือและผลสัมฤทธิ์
2. ชี้แจงและให้รายละเอียดเกี่ยวกับข้อมูล ข้อเท็จจริง แก่บุคคล
2. ให้ข้อคิดเห็นหรือคาแนะนาเบือ้ งต้นแก่สมาชิกในทีมงานหรือ
หรือหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เพื่อสร้างความเข้าใจหรือความร่วมมือ
บุคคลหรือหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เพื่อสร้างความเข้าใจและความ
ในการดาเนินงานตามที่ได้รับมอบหมาย
ร่วมมือในการดาเนินงานตามทีไ่ ด้รับมอบหมาย
ด้านการบริการ
ด้านการบริการ
1. ให้คาปรึกษา แนะนา ชี้แจง และตอบปัญหา เกี่ยวกับงาน
1. ให้คาแนะนา ให้คาปรึกษา ตอบปัญหา และชี้แจงเกี่ยวกับงาน
เครื่องกลเรือแก่ส่วนราชการ หน่วยงานเอกชน และประชาชน
เครื่องกลเรือ ในส่วนที่รับผิดขอบในระดับที่ซับซ้อน ยุ่งยาก
ทั่วไป เพื่อให้ได้ความรู้และข้อมูลที่ต้องการ
แก่ส่วนราชการ หน่วยงานเอกชน และประชาชนทั่วไป เพื่อให้
ทราบข้อมูลและความรู้ สามารถนาไปใช้ให้เกิดประโยชน์ตาม
วัตถุประสงค์
2. จัดเก็บข้อมูลเบื้องต้น จัดทารายงานหรือฐานข้อมูลระบบ
2. จัดทาฐานข้อมูลหรือระบบสารสนเทศที่เกี่ยวกับงานเครื่องกลเรือ
สารสนเทศเกีย่ วกับงานเครื่องกลเรือ เพื่อให้การสนับสนุนภารกิจ
เพื่อให้สอดคล้องและสนับสนุนภารกิจของหน่วยงาน และเพื่อ
ของส่วนราชการ และประโยชน์ในการพิจารณากาหนดนโยบาย
ประกอบการพิจารณากาหนดนโยบาย แผนงาน หลักเกณฑ์
แผนงาน หลักเกณฑ์ หรือมาตรการต่างๆ
หรือมาตรการต่างๆ

หน้า 3

ระดับชานาญการพิเศษ
ด้านการวางแผน
วางแผนหรือร่วมดาเนินการวางแผนงาน โครงการของ
หน่วยงานระดับสานักหรือกอง มอบหมายงาน แก้ปัญหา
ในการปฏิบัติงานและติดตามประเมินผล เพื่อให้เป็นไปตาม
เป้าหมายและผลสัมฤทธิ์ที่กาหนด
ด้านการประสานงาน
1. ประสานการทางานร่วมกันในทีมงาน โดยมีบทบาทในการ
ชี้แนะ จูงใจทีมงานหรือหน่วยงานอื่นในระดับสานักหรือกอง
เพื่อให้เกิดความร่วมมือและผลสัมฤทธิ์ตามที่กาหนด
2. ชี้แจงให้ข้อคิดเห็นในที่ประชุมคณะกรรมการหรือคณะทางาน
ต่างๆ เพื่อให้เกิดประโยชน์และความร่วมมือในการดาเนินงาน
ร่วมกัน
ด้านการบริการ
1. ให้คาแนะนา ให้คาปรึกษา ตอบปัญหา และชี้แจงเกี่ยวกับงาน
เครื่องกลเรือ ในส่วนที่รับผิดชอบในระดับที่ซับซ้อน ยุ่งยาก
แก่ส่วนราชการ หน่วยงานเอกชน และประชาชนทั่วไป เพื่อให้
ทราบข้อมูลและความรู้ความสามารถนาไปใช้ให้เกิดประโยชน์
ตามวัตถุประสงค์
2. จัดทาฐานข้อมูลหรือระบบสารสนเทศที่เกี่ยวกับงานเครื่องกลเรือ
เพื่อให้สอดคล้องและสนับสนุนภารกิจของหน่วยงาน และ
ประกอบการพิจารณากาหนดนโยบาย แผนงาน หลักเกณฑ์
หรือมาตรการต่างๆ

ระดับปฏิบัติการ
1. มีคุณสมบัติอย่างใดอย่างหนึ่งดังต่อไปนี้
1.1 ได้รบั วุฒิปริญญาตรีหรือคุณวุฒิอย่างอื่นที่เทียบได้ใน
ระดับเดียวกัน ในสาขาวิชาวิศวกรรมศาสตร์
ทางวิศวกรรมเครื่องกลเรือ ทางวิศวกรรมต่อเรือและ
เครื่องกลเรือ หรือทางวิศวกรรมเครื่องกล หรือทาง
ใดทางหนึ่งหรือหลายทางดังกล่าว ที่มหาวิทยาลัย
เห็นว่าเหมาะสมกับหน้าทีค่ วามรับผิดชอบและ
ลักษณะงานที่ปฏิบัติ หรือสาขาวิชาอื่นที่ ก.พ.
กาหนดว่าใช้เป็นคุณสมบัติเฉพาะสาหรับตาแหน่งนี้ได้
1.2 ได้รับปริญญาโท หรือคุณวุฒิอย่างอื่นที่เทียบได้ในระดับ
เดียวกัน ในสาขาวิชาวิศวกรรมศาสตร์ ทางวิศวกรรม
เครื่องกลเรือ ทางวิศวกรรมต่อเรือและเครื่องกลเรือ
หรือทางวิศวกรรมเครื่องกล หรือทางใดทางหนึ่งหรือ
หลายทางดังกล่าว ที่มหาวิทยาลัยเห็นว่าเหมาะสม
กับหน้าที่ความรับผิดชอบและลักษณะงานที่ปฏิบัติ
หรือสาขาวิชาอื่นที่ ก.พ. กาหนดว่าใช้เป็นคุณสมบัติ
เฉพาะสาหรับตาแหน่งนี้ได้
1.3 ได้รับปริญญาเอกหรือคุณวุฒิอย่างอื่นที่เทียบได้ใน
ระดับเดียวกัน ในสาขาวิชาวิศวกรรมศาสตร์ ทาง
วิศวกรรมเครื่องกลเรือ ทางวิศวกรรมต่อเรือและ
เครื่องกลเรือ หรือทางวิศวกรรมเครื่องกล หรือทางใด
ทางหนึ่งหรือหลายทางดังกล่าว ที่มหาวิทยาลัยเห็นว่า
เหมาะสมกับหน้าที่ความรับผิดชอบและลักษณะงาน
ที่ปฏิบัติ หรือสาขาวิชาอื่นที่ ก.พ. กาหนดว่าใช้เป็น
คุณสมบัติเฉพาะสาหรับตาแหน่งนี้ได้

คุณสมบัติเฉพาะสาหรับตาแหน่ง
ระดับชานาญการ
1. มีคุณสมบัติเฉพาะสาหรับตาแหน่งนายช่างกลเรือ ระดับ
ปฏิบัติการ
และ
2. ดารงตาแหน่งนายช่างกลเรือ ระดับปฏิบัติการ
- วุฒิปริญญาตรี มาแล้วไม่นอ้ ยกว่า 4 ปี
หรือ
- วุฒิปริญญาโท มาแล้วไม่นอ้ ยกว่า 3 ปี
หรือ
- วุฒิปริญญาเอก มาแล้วไม่นอ้ ยกว่า 2 ปี
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ระดับชานาญการพิเศษ
1. มีคุณสมบัติเฉพาะสาหรับตาแหน่งนายช่างกลเรือ ระดับ
ชานาญการ
และ
2. ดารงตาแหน่งนายช่างกลเรือ ระดับชานาญการ มาแล้ว
ไม่น้อยกว่า 4 ปี

ระดับปฏิบัติการ
1.4 ได้รับปริญญาในสาขาวิชาหรือทางอื่นที่ ก.บ.ม.
พิจารณาเห็นว่ามีความรู้ที่เทียบได้ในระดับเดียวกัน
กับสาขาวิชาหรือทางตามข้อ 1.1 หรือข้อ 1.2 หรือ
ข้อ 1.3 ซึ่งมีความเหมาะสมกับหน้าที่ความรับผิดชอบ
และลักษณะงานที่ปฏิบัติ
1.5 ได้รับปริญญาหรือคุณวุฒิอย่างอื่นที่ ก.พ. กาหนดว่า
ใช้เป็นคุณสมบัติเฉพาะสาหรับตาแหน่งนี้ได้
และ
2. ได้รับประกาศนียบัตรอย่างใดอย่างหนึ่ง ดังต่อไปนี้
2.1 ได้รับประกาศนียบัตรรองต้นกลของเรือกลเดินทะเล
ขนาดกาลังขับเคลื่อน 3,000 กิโลวัตต์หรือมากกว่า
2.2 ได้รับประกาศนียบัตรต้นกลของเรือกลเดินทะเล
ขนาดกาลังขับเคลื่อน 750-3,000 กิโลวัตต์ จาก
กรมเจ้าท่า หรือที่กรมเจ้าท่าเทียบได้ไม่ต่ากว่านี้
2.3 ได้รับประกาศนียบัตรต้นกลของเรือกลเดินทะเล
ขนาดกาลังขับเคลื่อน 3,000 กิโลวัตต์หรือมากกว่า
จากกรมเจ้าท่า หรือที่กรมเจ้าท่าเทียบได้ไม่ต่ากว่านี้

คุณสมบัติเฉพาะสาหรับตาแหน่ง
ระดับชานาญการ

ระดับชานาญการพิเศษ

ความรู้ความสามารถ ทักษะ และสมรรถนะที่จาเป็นสาหรับตาแหน่ง
ควำมรู้ควำมสำมำรถ ทักษะ และสมรรถนะที่จำเป็นสำหรับตำแหน่ง เป็นไปตำมที่คณะกรรมกำรบริหำรมหำวิทยำลัยเกษตรศำสตร์กำหนด
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