
	
	

	

Job Description 

ตาํแหน่ง : Project Manager  ฝ่าย: Field Engineer / Automation 

ผู้จดัการแผนก : Mr.Kenichi  Osuga เงนิเดือน : 40,000 – 60,000 

วตัถุประสงค์ (Job Purpose)  

หน้าทีB : . 

1. จดัทาํรายละเอียดงาน Project ต่างๆ ระบบ lean และ ISO 

2. จดัทาํแผน บริหารจดัการ และควบคุมโครงการใหส้อดคลอ้งกบักาํหนดการ และการส่งมอบของลูกคา้ 

และจดัทาํ cost calculation เสนอต่อผูบ้ริหาร 

3. จดัทาํแผนซ่อมบาํรุงเชิงป้องกนั (PM) ไฟฟ้า และเครืIองกล จดัอบรม 

พฒันาบุคลากรภายในหรือในฝ่ายทีIเกีIยวขอ้ง เพืIอพฒันาคุณภาพและเพิIมประสิทธิภาพการทาํงาน 

และลดปัญหาในการซ่อมบาํรุง  

4. จดัทาํคู่มือการทาํงาน การผลิต / โครงการ ดูแลจดัหา คดัสรร 

รักษาสภาพความพร้อมและควบคุมจาํนวนของอะไหล่ อุปกรณ์และเครืIองมือในการซ่อมบาํรุง 

5. สรรหา ควบคุมดูแล ตรวจสอบการทาํงาน 

ประเมินคุณภาพงานของผูรั้บเหมาภายนอกทีIเขา้มาดาํเนินงานภายในบริษทั 

และรวมถึงซพัพลายเออร์ของอะไหล่และอุปกรณ์ต่างๆ 

6. ประเมินผลและปรับปรุงงานของฝ่ายซ่อมบาํรุงในเรืIองคุณภาพของงาน 

และเวลาทีIใชด้าํเนินการใหต้รงตามมาตรฐาน และแผนทีIกาํหนด 

7. ควบคุม ติดตามการดาํเนินโครงการใหเ้ป็นไปตามแผนทีIกาํหนด และแกปั้ญาหาในการดาํเนินงานขององคก์ร 

ใหเ้ป็นไปตามนโยบายและเป้าหมายของบริษทั 

8. กาํหนดทิศทางการดาํเนินงาน หนา้ทีIของผูป้ฏิบติังาน เพืIอลดการสูญเสีย และพฒันา 

ปรับปรุงกระบวนการทาํงานใหเ้ป็นไปตามเป้าหมาย ลดขอ้ร้องเรียนจากลูกคา้ 

9. วเิคราะห์ปัญหา ตน้ทุนการผลิต เพืIอหาสาเหตุ แนวทางแกไ้ขและป้องกนั การทาํงานผดิพลาดของเครืIองจกัร 

นาํเสนอแผนงาน และผลการดาํเนินงานต่อฝ่ายบริหารตามระยะเวลาทีIกาํหนด 

10. งานอืIนๆ ทีIไดรั้บมอบหมาย 

ความรับผดิชอบ : 

1. วเิคราะห์ปัญหา และหาแนวทางแกไ้ข 

2. ใหค้าํแนะนาํ  ควบคุม ดูแลการปฏิบติังานของพนกังานในฝ่าย 

3. ดูแล ควบคุมคุณภาพผลิตภณัฑ ์

4. ควบคุมวางแผน ติดตามงานทีIไดรั้บมอบหมาย 

ลกัษณะเฉพาะของงาน : 

1. มีทกัษะดา้นการสืIอสาร และคล่องแคล่วในการทาํงาน 

2. สามารถควบคุมมาตรฐานของผลิตภณัฑ ์และเครืIองจกัรได ้

3. สามารถควบคุม และตรวจสอบการดาํเนินงานไดต้ามแผน และความปลอดภยัในการทาํงาน 

4. มีปฎิภาณไหวพริบ สามารถแกปั้ญหาเฉพาะหนา้ไดดี้ 



	
	

	

5. สามารถใชอุ้ปกรณ์ Parameter ได ้

เงืBอนไข : มีความรับผดิชอบสูง ขยนั ซืIอสตัย ์อดทน ตั\งใจทาํงาน สามารถทาํงานภายใตแ้รงกดดนัไดดี้ 

มีรถยนตเ์ป็นของตวัเอง 

คุณสมบัตเิฉพาะตาํแหน่ง : (เพศชาย อาย ุ 35 ปี ขึ\นไป) 

การศึกษา :  ปริญญาตรี สาขาวศิวกรรมการผลิต 

วศิวกรรมศาสตร์อิเลก็ทรอนิกส์ อุตสาหกรรมโรงงาน 

เครืIองกล หรือสาขาอืIนทีIเกีIยวขอ้ง 

ประสบการณ์ : มีประสบการณ์ งานซ่อมบาํรุง 

ตรวจเชค็เครืIองจกัร ออกแบบวศิวกรรม อยา่งนอ้ย 5 ปี 

ความรู้ : 

1. ควบคุมระบบนิวเมติกของเครืIองกลไฟฟ้า 
อิเลก็ทรอนิกส์ได ้

2. มีความสามารถออกแบบระบบท่อในโรงงานโ
ดยใชโ้ปรแกรม PLC, Solid work และ Auto 

CAD 

3. มีความรู้เกีIยวกบั software, Hardware 

ของโปรแกรมคาํสัIงต่างๆของเครืIองจกัร 

(controller, invertor control, electrical wiring 

diagram) และติดตั\งงาน 

ความสามารถ : 

1. จดัลาํดบัความสาํคญัของงานไดดี้ 

2. มีความสามารถในการวางแผนและกาํหนดเป้าหม
ายในการทาํงาน 

3. มีความเป็นผูน้าํ 
มีทกัษะในการบริหารคนและทีมใหส้าํเร็จ 

ทกัษะ :  

1. มีทกัษะทางดา้นคอมพิวเตอร์ 
2. สามารถสืIอสารภาษาองักฤษไดดี้ 

อืBนๆ :  

1. มีบุคลิกภาพ และมนุษยสมัพนัธ์ดี  

2. มองโลกแง่ดี 

มีทกัษะในการพดูโนม้นา้วจูงใจคนและพฒันาคน 

 

ผู้จดัทาํ 

(Prepared By) 

ผู้อนุมตั ิ

(Approved By) 

ผู้ดาํรงตาํแหน่ง 

(Acknowledged By) 

 

……………………………….. 

วนัทีB......../............/............... 

 

 

……………………………….. 

วนัทีB......../............/............... 

 

……………………………….. 

วนัทีB......../............/............... 

 

 

 

 

 



	
	

	

 

Job Description 

Position : Project Manager Department : Field Engineer 

Manager : Mr. Kenichi  Osuga Salary : THB. 40,000 – 60,000 

Job Purpose :  

Function :  

1. Prepare detail other project, ISO and lean systems.  

2. Planning manage and control each project, work procedure, quality and delivery to customers and prepare 

cost calculation submit to Executive. 

3. Prepare Preventive Maintenance Plan (PM), Electrical and Mechanical training for developing internal or 

related personnel. To improve quality, efficiency and reduce maintenance problems. 

4. Prepare the manual of work, production and each project including handle, provide, selection, maintenance 

and control of the number of spare parts, equipment and tools for maintenance 

5. Recruitment, monitor and supervise work, evaluate the quality of external contractors and including 

suppliers of spare parts and accessories. 

6. Evaluation and improve the maintenance work on the quality of work. And times as the schedule. 

7. Control and follow up the project, specification by studying standard design drawing to the project 

implementation.  

8. Make analysis cost-profit of each project and report to the supervisor. 

9. Determine duties of worker to reduce losses and improve work on process. And reduce complaints from 

customers. 

10. Analyze the problems and costs to find the cause, solutions and prevention. 

11. Re-check the errors of machinery and present the plan and results to the management within period on time. 

12. Coordinate with other departments both external – internal relevant. 

13. Other jobs as assigned.  

Responsibilities : 

1. Analyze the problem and find a solution. 

2. Advise and manage employees in the department. 

3. Control quality of the product. 

4. Control planning and follow-up jobs as assigned. 

Job Characteristic : 

1. Have communication skills and fluency of work. 

2. Have a wisdom and can solution. 

3. Have healthy good and punctual time 



	
	

	

4. Have understand the working of Japanese style. 

5. Have use parameter skill. 

Environmental Condition :  

1. Highly responsible, honest, hard-working and able to work under pressure 

2. Have own car and driver’s license. 

Job Specification : (Male / Female  35 above) 

Education : Bachelor’s in Electronic, Electrical, 

Mechanical Engineering or related field. 

Experience : Must more than 3 years in management and 

5 years in maintenance or engineer. 

Knowledge : 

1. Can used PLC, Auto Cad and Solid work 

program is advantage. 

2. Can design piping work systems in factory by 

Solid work program or Auto-CAD. 

3. Knowledge of software, hardware of the 

machine (controller, invertor control, electrical 

wiring diagram) and installation. 

Ability : 

1. Able to work independently and also a team 

player. 

2. Planning well 

3. Leadership 

4. Training and Development 

5. Ability to communicate and presentation. 

 

Skill : 

Good command in English and Computer literacy. 

Other features : 

Good relationship and have motivating the parties. 

 

ผู้จดัทาํ 

(Prepared By) 

ผู้อนุมตั ิ

(Approved By) 

ผู้ดาํรงตาํแหน่ง 

(Acknowledged By) 
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วนัทีB......../............/............... 
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