มาตรฐานกาหนดตาแหน่งพนักงานมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
ชื่อตาแหน่งในสายงานและระดับตาแหน่ง :
- นำยเรือ
ระดับชำนำญกำรพิเศษ
ชื่อสายงาน : เดินเรือ
- นำยเรือ
ระดับชำนำญกำร
ชื่อตาแหน่ง : นำยเรือ
- นำยเรือ
ระดับปฏิบัตกิ ำร
ลักษณะงานโดยทั่วไป : สำยงำนนี้คลุมถึงตำแหน่งต่ำง ๆ ที่ปฏิบัติงำนเกี่ยวกับกำรเดินเรือในประเทศและระหว่ำงประเทศ ซึ่งมีลักษณะงำนที่ปฏิบตั ิเกี่ยวกับกำรควบคุมและสั่งกำรของเรือกล
เดินประเทศใกล้เคียงจำกัดเขต เรือกลเดินประเทศใกล้เคียง เรือกลเดินต่ำงประเทศ จำกัดเขต หรือเรือกลเดินต่ำงประเทศ เช่น กำรกำหนดเส้นทำงเดินเรือ กำรสั่งกำรเดินเรือ กำรควบคุมอัตรำควำมเร็ว
ของเรือ กำรจัดระบบงำน กำรจัดวำงระเบียบต่ำงๆ ภำยในเรือ กำรควบคุมกำรปฏิบัติงำนของคนประจำเรือ เป็นต้น และปฏิบัติหน้ำที่อนื่ ที่เกี่ยวข้อง
ประเภทตาแหน่ง : กลุ่มอำนวยกำร

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

หน้าที่ความรับผิดชอบตามระดับตาแหน่ง
ระดับชานาญการ
ระดับชานาญการพิเศษ
หน้าที่ความรับผิดชอบหลัก
หน้าที่ความรับผิดชอบหลัก
- ปฏิบัติงานในฐานะหัวหน้างาน ซึ่งต้องกากับ แนะนา ตรวจสอบ - ปฏิบัติงานในฐานะหัวหน้างาน ซึ่งต้องกากับ แนะนา ตรวจสอบ
การปฏิบัติงานของผู้ร่วมปฏิบัติงาน โดยต้องใช้ความรู้ ความสามารถ
การปฏิบัติงานของผู้ร่วมปฏิบัติงาน โดยใช้ความรู้ ความสามารถ
ประสบการณ์และความชานาญงานสูงในด้านเดินเรือ ปฏิบัติงานที่
ประสบการณ์ และความชานาญงานสูงในด้านเดินเรือ ปฏิบัติงาน
ต้องตัดสินใจหรือแก้ปญ
ั หาที่ยาก และปฏิบตั ิงานอื่นตามที่ได้รับ
ที่ต้องตัดสินใจหรือแก้ปัญหาที่ยาก และปฏิบัติงานอื่นตามที่ได้รับ
มอบหมาย หรือ
มอบหมาย หรือ
- ปฏิบัติงานในฐานะผู้ปฏิบตั ิงานที่มีประสบการณ์ โดยใช้ความรู้
- ปฏิบัติงานในฐานะผู้ปฏิบตั ิงานที่มีประสบการณ์ โดยใช้ความรู้
ความสามารถ ประสบการณ์และความชานาญงานสูงในด้าน
ความสามารถ ประสบการณ์ และความชานาญงานสูงมากใน
ช่างกลเรือ ปฏิบัติงานที่ต้องตัดสินใจหรือแก้ปัญหาที่ยากและ
ด้านเดินเรือ ปฏิบตั ิงานที่ต้องตัดสินใจหรือแก้ปัญหาที่ยาก และ
ปฏิบัติงานอื่นตามที่ได้รับมอบหมาย
ปฏิบัติงานอื่นที่ได้รบั มอบหมาย

หน้า 1

หน้าที่ความรับผิดชอบตามระดับตาแหน่ง
ระดับปฏิบัติการ
ระดับชานาญการ
ด้านการปฏิบัติการ
ด้านการปฏิบัติงาน
1. ปฏิบัติการเกี่ยวกับงานเดินเรือ งานควบคุมและสั่งการเกี่ยวกับ
1. ปฏิบัติงานในฐานะผู้บังคับการเรือ เพื่อควบคุมการเดินเรือให้
การเดินเรือ การวางแผนการเดินเรือ ควบคุมการเดินเรือให้เดิน
เป็นไปตามหลักการ
ตามเส้นทางที่กาหนด การเลือกที่จอดเรือ การดูแลและ
2. ควบคุมการปฏิบตั ิการเกีย่ วกับงานเดินเรือในประเทศและ
บารุงรักษาเรือและอุปกรณ์ต่างๆ ที่ช่วยในการเดินเรือ ปฏิบัติงาน
ระหว่างประเทศ งานควบคุมและสั่งการเกี่ยวกับการเดินเรือ
การเดินเรือที่มีปญ
ั หายุ่งยากทางเทคนิคด้วยตนเอง เพื่อให้เรือ
การวางแผนการเดินเรือ ควบคุมอัตราความเร็วของเรือให้เดิน
ถึงที่หมายอย่างเรียบร้อยปลอดภัย
ตามเส้นทางที่กาหนด การเลือกที่จอดเรือ การดูแลและบารุง
2. ควบคุมดูแลการปฏิบตั ิงานของเจ้าหน้าที่แผนกสื่อสารและ
รักษาหรือและอุปกรณ์ต่างๆ ที่ช่วยในการเดินเรือ ปฏิบัติงาน
รายงานผู้บังคับการเรือ เกี่ยวกับการเดินเรือและข่าวอุตุนิยม
การเดินเรือที่มีปญ
ั หายุ่งยากทางเทคนิคด้วยตนเอง เพื่อให้เรือ
วิทยา เพื่อให้ข้อมูลด้านการเดินเรือเป็นปัจจุบัน
ถึงที่หมายอย่างเรียบร้อยปลอดภัย
3. ปฏิบัตหิ น้าที่ผู้บังคับการเรือในกรณีผู้บังคับการเรือไม่อยู่หรือ
3. ควบคุมดูแลการปฏิบตั ิงานและการปกครองผู้ใต้บังคับบัญชา
ไม่อาจปฏิบัติหน้าทีไ่ ด้ เพื่อให้การเดินเรือเป็นไปอย่างเรียบร้อย
เพื่อให้การปฏิบัติงานเป็นไปอย่างมีระเบียบ
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

หน้า 2

ระดับชานาญการพิเศษ
ด้านการปฏิบัติการ
1. ปฏิบัติงานในฐานะผู้บังคับการเรือ เพื่อควบคุมการเดินเรือให้
เป็นไปตามเป้าหมายอย่างปลอดภัย
2. ควบคุมการปฏิบตั ิการเกีย่ วกับงานเดินเรือในประเทศ และ
ระหว่างประเทศ งานควบคุมและสั่งการเกี่ยวกับการเดินเรือ
การวางเส้นทางการเดินเรือ ควบคุมการเดินเรือให้เดินตาม
เส้นทางที่กาหนด การเลือกที่จอดเรือ การดูแลและบารุงรักษา
เรือและอุปกรณ์ต่างๆ ที่ช่วยในการเดินเรือ ปฏิบตั ิงานการ
เดินเรือที่มีปัญหายุ่งยากทางเทคนิคด้วยตนเอง เพื่อให้การ
เดินเรือเป็นไปอย่างเรียบร้อยและสอดคล้องกับมาตรฐานสากล
3. ควบคุมดูแลการปฏิบตั ิงานและการปกครองผู้ใต้บังคับบัญชา
เพื่อให้การปฏิบัติการเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ
ด้านการวางแผน
วางแผนหรือร่วมดาเนินการวางแผนงาน โครงการของ
หน่วยงานระดับสานักหรือกอง มอบหมายงาน แก้ปัญหา
ในการปฏิบัติงานและติดตามประเมินผล เพื่อให้เป็นไปตาม
เป้าหมายและผลสัมฤทธิ์ที่กาหนด
ด้านการประสานงาน
1. ประสานการทางานร่วมกันในทีมงาน โดยมีบทบาทในการ
ชี้แนะ จูงใจทีมงานหรือหน่วยงานอื่นในระดับสานักหรือกอง
เพื่อให้เกิดความร่วมมือและผลสัมฤทธิ์ตามที่กาหนด
2. ชี้แจงให้ข้อคิดเห็นในที่ประชุมคระกรรมการหรือคณะทางาน
ต่างๆ เพื่อให้เกิดประโยชน์และความร่วมมือในการดาเนินงาน
ร่วมกัน

ระดับปฏิบัติการ
ด้านการบริการ
1. ให้คาปรึกษา แนะนา ชี้แจงในทางวิชาการเกี่ยวกับการเดินเรือ
แก่ประชาชนทั่วไป เพื่อให้ทราบข้อมูลความรู้ต่างๆ
2. จัดการอบรม เผยแพร่ความรู้ เพื่อส่งเสริมและพัฒนาการให้
บริการความรู้แก่บุคลากรประจาเรือได้อย่างทั่วถึงและมี
ประสิทธิภาพมากขึ้น

หน้าที่ความรับผิดชอบตามระดับตาแหน่ง
ระดับชานาญการ
ด้านการบริการ
1. เสนอแนะการปรับปรุง เปลี่ยนแปลง หลักการ ระเบียบปฏิบตั ิ
ตลอดจนแนวทางการพิจารณาเรื่องต่างๆ ที่เกี่ยวกับการเดินเรือ
ในประเทศและระหว่างประเทศ เพื่อให้เป็นไปตามมาตรฐาน
ด้านความปลอดภัย
2. ให้คาปรึกษาแนะนาในการปฏิบัติงานเกี่ยวกับงานการเดินเรือ
เพื่อประโยชน์ในการวางแผน กาหนดนโยบาย แผนงาน แนวทาง
หลักเกณฑ์และมาตรการของส่วนราชการ
3. เผยแพร่ความรู้ เพื่อส่งเสริมและพัฒนาการให้บริการความรู้แก่
บุคลากรประจาเรือได้อย่างทั่วถึงและมีประสิทธิภาพมากขึ้น

หน้า 3

ระดับชานาญการพิเศษ
ด้านการบริการ
1. เสนอแนะการปรับปรุง เปลี่ยนแปลง หลักการ ระเบียบปฏิบตั ิ
ตลอดจนแนวทางการพิจารณาเรื่องต่างๆ ที่เกี่ยวกับการ
เดินเรือในประเทศและระหว่างประเทศ เพื่อให้เป็นไปตาม
มาตรฐานด้านความปลอดภัย
2. ให้คาปรึกษาแนะนาในการปฏิบัติงานเกี่ยวกับงานการเดินเรือ
เพื่อประโยชน์ในการวางแผน กาหนดนโยบาย แผนงาน
แนวทาง หลักเกณฑ์และมาตรการของส่วนราชการ
3. ชี้แจงและแก้ไขปัญหาข้อขัดแย้งเกี่ยวกับงานเดินเรือ รวมทั้ง
เผยแพร่ความรู้ เพื่อส่งเสริมและพัฒนาการให้บริการความรู้
แก่ส่วนราชการ หน่วยงานเอกชน และประชาชนทั่วไป

ระดับปฏิบัติการ
1. มีคุณสมบัติอย่างใดอย่างหนึ่งดังต่อไปนี้
1.1 ได้รบั ปริญญาตรีหรือคุณวุฒิอย่างอื่นที่เทียบได้ในระดับ
เดียวกัน ในสาขาวิชาใด สาขาวิชาหนึ่ง ทางวิทยาการ
เดินเรือ หรือทางอื่นที่ ก.พ. กาหนด ว่าใช้เป็นคุณสมบัติ
เฉพาะสาหรับตาแน่งนี้ได้
1.2 ได้รับปริญญาโทหรือคุณวุฒิอย่างอื่นที่เทียบได้ในระดับ
เดียวกัน ในสาขาวิชาใดสาขาวิชาหนึ่ง ทางวิทยาการ
เดินเรือหรือทางอื่นที่ ก.พ.กาหนดว่าใช้เป็นคุณสมบัติ
เฉพาะสาหรับตาแน่งนี้ได้
1.3 ได้รับปริญญาเอกหรือคุณวุฒิอย่างอื่นที่เทียบได้ในระดับ
เดียวกัน ในสาขาวิชาใดสาขาวิชาหนึ่ง ทางวิทยาการ
เดินเรือ หรือทางอื่นที่ ก.พ. กาหนดว่าใช้เป็นคุณสมบัติ
เฉพาะสาหรับตาแหน่งนี้ได้
1.4 ได้รับปริญญาหรือคุณวุฒิอย่างอื่นที่ ก.พ. กาหนดว่าใช้
เป็นคุณสมบัติเฉพาะสาหรับตาแหน่งนี้ได้
และ
2. ได้รับประกาศนียบัตรอย่างใดอย่างหนึ่งดังต่อไปนี้
2.1 ได้รับประกาศนียบัตรนายประจาเรือฝ่ายเดินเรือของ
เรือกลเดินทะเล ขนาด 500 ตันกรอสหรือมากกว่า
หรือประกาศนียบัตรต้นเรือของเรือกลเดินทะเลขนาด
500-3,000 ตันกรอส จากกรมเจ้าท่า หรือที่กรม
เจ้าท่าเทียบได้ไม่ต่ากว่านี้
2.2 ได้รับประกาศนียบัตรต้นเรือของเรือกลเดินทะเล ขนาด
3,000 ตันกรอสหรือมากกว่า หรือประกาศนียบัตร
นายเรือของเรือกลเดินทะเล ขนาด 500-3,000
ตันกรอส จากกรมเจ้าท่า หรือที่กรมเจ้าท่าเทียบได้
ไม่ต่ากว่านี้

คุณสมบัติเฉพาะสาหรับตาแหน่ง
ระดับชานาญการ
1. มีคุณสมบัติเฉพาะสาหรับตาแหน่งนายเรือ ระดับปฏิบัติการ
และ
2. ดารงตาแหน่งนายเรือ ระดับปฏิบัติการ
- วุฒิปริญญาตรี มาแล้วไม่น้อยกว่า 4 ปี
หรือ
- วุฒิปริญญาโท มาแล้วไม่น้อยกว่า 3 ปี
หรือ
- วุฒิปริญญาเอก มาแล้วไม่น้อยกว่า 2 ปี
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ระดับชานาญการพิเศษ
1. มีคุณสมบัติเฉพาะสาหรับตาแหน่งนายเรือ ระดับปฏิบตั ิการ
และ
2. ดารงตาแหน่งนายเรือ ระดับชานาญการ มาแล้วไม่น้อยกว่า
4 ปี

ระดับปฏิบัติการ
2.3 ได้รับประกาศนียบัตรนายเรือของเรือกลเดินทะเล
ขนาด 3,000 ตันกรอสหรือมากกว่าจากกรมเจ้าท่า
หรือที่กรมเจ้าท่าเทียบได้ไม่ต่ากว่านี้

คุณสมบัติเฉพาะสาหรับตาแหน่ง
ระดับชานาญการ

ระดับชานาญการพิเศษ

ความรู้ความสามารถ ทักษะ และสมรรถนะที่จาเป็นสาหรับตาแหน่ง
ควำมรู้ควำมสำมำรถ ทักษะ และสมรรถนะที่จำเป็นสำหรับตำแหน่ง เป็นไปตำมที่คณะกรรมกำรบริหำรมหำวิทยำลัยเกษตรศำสตร์กำหนด
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