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ประกาศคณะกรรมการส่งเสริมการพัฒนาฝีมือแรงงาน
เรื่อง มาตรฐานฝีมือแรงงานแห่งชาติ สาขาอาชีพช่างอุตสาหการ
สาขาช่างเทคนิคเตรียมอุปกรณ์ชุดลูกรีดเหล็กทรงยาวรีดร้อน
อาศัยอํานาจตามความในมาตรา ๒๒ วรรคหนึ่ง แห่งพระราชบัญญัติส่งเสริมการพัฒนาฝีมือแรงงาน
พ.ศ. ๒๕๔๕ และมาตรา ๓๙ (๓) แห่งพระราชบัญญัติส่งเสริมการพัฒนาฝีมือแรงงาน พ.ศ. ๒๕๔๕
ซึ่ ง แก้ ไ ขเพิ่ ม เติ ม โดยพระราชบั ญ ญั ติ ส่ ง เสริ ม การพั ฒ นาฝี มื อ แรงงาน (ฉบั บ ที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๕๗
คณะกรรมการส่งเสริมการพัฒนาฝีมือแรงงาน จึงกําหนดมาตรฐานฝีมือแรงงานแห่งชาติ สาขาอาชีพ
ช่างอุตสาหการ สาขาช่างเทคนิคเตรียมอุปกรณ์ชุดลูกรีดเหล็กทรงยาวรีดร้อน โดยความเห็นชอบของ
รัฐมนตรีว่าการกระทรวงแรงงาน ดังต่อไปนี้
ข้อ ๑ ในประกาศนี้ สาขาอาชีพช่างอุตสาหการ สาขาช่างเทคนิคเตรียมอุปกรณ์ชุดลูกรีด
เหล็กทรงยาวรีดร้อน หมายถึง บุคคลที่มีความรู้ ทักษะ และความสามารถในการใช้เครื่องมือวัด
สามารถทําการตรวจสอบสภาพร่องลูกรีด ถอด ประกอบลูกรีด เลือกลูกรีดและติดตั้งอุปกรณ์ในการรีด
ให้ถูกต้องเหมาะสมตามขนาดการผลิตได้ ตลอดจนสามารถทําการตรวจซ่อ ม เปลี่ยน บํารุงรักษา
อุปกรณ์ในการรีดได้ รวมทั้งสามารถจดบันทึก เพื่อนํามาจัดทําสรุปรายงานผลการปฏิบัติงานได้อย่างถูกต้อง
มีความรู้ ความเข้าใจเกี่ยวกับปัญหาต่าง ๆ ในกระบวนการทํางานและแผนการผลิตได้ สามารถคิดวิเคราะห์
และแก้ไขปัญหาต่าง ๆ ได้อย่างมีประสิทธิภาพ
ข้อ ๒ มาตรฐานฝี มื อ แรงงานแห่ ง ชาติ สาขาอาชี พ ช่า งอุ ต สาหการ สาขาช่า งเทคนิ ค
เตรียมอุปกรณ์ชุดลูกรีดเหล็กทรงยาวรีดร้อน แบ่งออกเป็น ๔ ระดับ
๒.๑ ระดับ ๑ หมายถึง บุคคลที่มีความรู้ ทักษะ และความสามารถในการ
ปฏิบัติงานที่ได้รับมอบหมาย สามารถวัดขนาดมิติและดูสภาพของลูกรีดและร่องลูกรีดได้ สามารถแยกแยะ
และใช้เครื่องมือวัด สามารถทําการถอด - ประกอบชุดอุปกรณ์ลูกรีด และการเปลี่ยนอุปกรณ์ท่อน้ํา
หล่อเย็นลูกรีดได้ สามารถปฏิบัติตามข้อกําหนดของสถานประกอบกิจการได้ทั้งระบบกระบวนการผลิต
และมาตรฐานความปลอดภัย
๒.๒ ระดับ ๒ หมายถึง บุคคลที่มีความรู้ ทักษะ และความสามารถในการ
เตรียมชุดอุปกรณ์ลูกรีดได้ตรงตามแผนที่กําหนด สามารถทําการเปลี่ยนแบร์ริ่งในช๊อค (Chock bearing)
การซ่อมบํารุงไกด์ (Guide) และอุปกรณ์ การตรวจสอบสภาพลูกรีดและอุปกรณ์แท่นรีด การปรับตั้ง
ร่องลูกรีดและไกด์ (Guide) ได้ตรงตามข้อกําหนด
๒.๓ ระดับ ๓ หมายถึง บุคคลที่มีความรู้ ทักษะ และความสามารถในการ
ประสานงานหน่วยงานผลิต การจัดเตรียมอะไหล่ลูกรีดและไกด์ การตรวจสอบกระบวนการเตรียม
ชุดอุปกรณ์ลูกรีดได้อย่างถูกต้อง สามารถทําการบันทึกข้อมูลการปฏิบัติงาน
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๒.๔ ระดับ ๔ หมายถึง บุค คลที ่ม ีค วามรู ้ ทัก ษะ และความสามารถ
ในการวิเคราะห์ปัญหาการผลิตในการเตรียมชุดลูกรีด สามารถประสานงานกับหน่วยงานอื่น ๆ เพื่อให้
การดํ า เนิ น งานลุ ล่ ว งตามเป้ า หมาย จั ด ทํ า รายงานการผลิ ต การดํ า เนิ น งานตามแผนการผลิ ต
ได้ทั้งกระบวนการบังคับบัญชาและสอนงานได้
ข้อ ๓ ข้อกําหนดทางวิชาการมาตรฐานฝีมือที่ใช้เป็นเกณฑ์วัดระดับความรู้ ความสามารถ
และทั ศ นคติ ใ นการทํา งานของผู้ ป ระกอบอาชี พ ในสาขาอาชี พ ช่ า งอุ ต สาหการ สาขาช่ า งเทคนิ ค
เตรียมอุปกรณ์ชุดลูกรีดเหล็กทรงยาวรีดร้อนให้เป็น ดังนี้
๓.๑ มาตรฐานฝีมือแรงงานแห่งชาติ ระดับ ๑ ได้แก่
๓.๑.๑ ความรู้ ความเข้ าใจ ประกอบด้ วย ขอบเขตความรู้ ความเข้ าใจ
ในเรื่องดังต่อไปนี้
๓.๑.๑.๑ การปฏิบัติตามกฎระเบียบด้านความปลอดภัยในการทํางาน
(๑) กฎระเบียบการปฏิบัติงาน
(๒) กฎระเบียบของอาชีวอนามัยและความปลอดภัย
(๓) วิธีการแยกแยะอุปกรณ์ด้านความปลอดภัย
(๔) วิธีการเลือกใช้งานอุปกรณ์ด้านความปลอดภัย
(๕) วิธีการแต่งกายให้ถูกระเบียบ
๓.๑.๑.๒ การวัดขนาดมิติและสภาพของลูกรีดและร่องลูกรีด
(๑) ประเภทและการแยกแยะอุปกรณ์เครื่องมือวัด
(๒) ลักษณะการทํางานของอุปกรณ์เครื่องวัด
(๓) การใช้งานอุปกรณ์เครื่องมือวัด
(๔) ลักษณะของลูกรีด
(๕) วิธีการวัดขนาดมิติลูกรีด
(๖) ข้อควรระวังในการวัดลูกรีด
(๗) เกณฑ์การตรวจสอบสภาพลูกรีด
(๘) วิธีการดูสภาพลูกรีด
(๙) ตําแหน่งตรวจสอบร่องลูกรีด
(๑๐) วิธีการวัดขนาดมิติร่องลูกรีด
(๑๑) การดูสภาพความผิดปกติของร่องลูกรีด
(๑๒) มาตรฐานของร่องลูกรีด
(๑๓) รายละเอียดแบบฟอร์มการบันทึกผล
(๑๔) วิธีการบันทึกผลการวัด
(๑๕) รายละเอียดแบบฟอร์มการเขียนรายงาน
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(๑๖) วิธีการรายงานผลการวัด
(๑๗) วิธีการทําความสะอาดเครื่องมือวัด
(๑๘) วิธีการจัดเก็บอุปกรณ์
(๑๙) ข้อควรระวังในการทําความสะอาดและจัดเก็บ
๓.๑.๑.๓ การถอดและการประกอบชุดอุปกรณ์ลูกรีด
(๑) วิธีการใช้เครนและสลิงอย่างปลอดภัย
(๒) วิธีการยกหิ้วลูกรีดและไกด์อย่างปลอดภัย
(๓) วิธีการใช้เครื่องมือถอดไกด์
(๔) วิธีการใช้ประแจในการขันน๊อตยึดเสื้อแท่นรีด
(๕) วิธีการใช้อุปกรณ์ถ่างลูกรีด
(๖) วิธีการล้างสารหล่อลื่นและจัดเก็บให้ถูกต้อง
(๗) วิธีการทําความสะอาดแบริ่งช๊อค (Chock bearing)
(๘) วิธีการเติมสารหล่อลื่นให้แบริ่งช๊อค (Chock bearing)
(๙) ขั้นตอนการประกอบแบริ่งช๊อค (Chock bearing)
เข้ากับลูกรีด
(๑๐) ขั้นตอนการประกอบไกด์เข้าแท่นรีด
(๑๑) ข้อควรระวังในการประกอบชุดอุปกรณ์ลูกรีด
๓.๑.๑.๔ การเปลี่ยนอุปกรณ์ท่อน้ําหล่อเย็นลูกรีด
(๑) วิธีการใช้ประแจถอดท่อน้ําหล่อเย็นลูกรีด
(๒) วิธีการใช้ประแจถอดหัวฉีด (Nozzle)
(๓) การใช้อุปกรณ์ล้างเพื่อทําความสะอาดภายในท่อ
หล่อเย็นลูกรีด
(๔) วิธีการใช้ประแจขันหัวฉีด (Nozzle)
(๕) วิธีการใช้ประแจขันท่อน้ําหล่อเย็นลูกรีด
(๖) ข้อควรระวังการประกอบอุปกรณ์ท่อน้ําหล่อเย็นลูกรีด
๓.๑.๒ ความสามารถ ประกอบด้วย ขอบเขตความสามารถในการปฏิบัติงาน
ดังต่อไปนี้
๓.๑.๒.๑ การปฏิบัติตนตามข้อกําหนดของสถานประกอบกิจการ
(๑) การปฏิบัติตามกฎระเบียบการปฏิบัติงาน
(๒) การปฏิ บั ติ ต ามกฎระเบี ย บอาชี ว อนามั ย และ
ความปลอดภัย
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๓.๑.๒.๒ การวัดขนาดมิติและสภาพของลูกรีดและร่องลูกรีด
(๑) การเตรียมอุปกรณ์เครื่องมือวัด
(๒) การวัดขนาดมิติและดูสภาพของลูกรีด
(๓) การวัดขนาดมิติและดูสภาพของร่องลูกรีด
(๔) การบันทึกและรายงานผลการวัด
(๕) การดูแลรักษาอุปกรณ์ เครื่องมือวัด
๓.๑.๒.๓ การถอดและการประกอบชุดอุปกรณ์ลูกรีด
(๑) การย้ายชุดอุปกรณ์ลูกรีด
(๒) การถอดชุดอุปกรณ์ลูกรีด
(๓) การทําความสะอาดแบริ่งช๊อค (Chock bearing)
(๔) การประกอบชุดอุปกรณ์ลูกรีด
๓.๑.๒.๔ การเปลี่ยนอุปกรณ์ท่อน้ําหล่อเย็นลูกรีด
(๑) การถอดอุปกรณ์ท่อน้ําหล่อเย็นลูกรีด
(๒) การทําความสะอาดอุปกรณ์ท่อน้ําหล่อเย็นลูกรีด
(๓) การประกอบอุปกรณ์ท่อน้ําหล่อเย็นลูกรีด
๓.๑.๓ ทัศนคติ ประกอบด้วย มีจิตสํานึกที่ดีในการทํางาน ตรงต่อเวลา
ซื่อสัตย์ สะอาด
๓.๒ มาตรฐานฝีมือแรงงานแห่งชาติ ระดับ ๒ ได้แก่
๓.๒.๑ ความรู้ ความเข้ าใจ ประกอบด้ วย ขอบเขตความรู้ ความเข้ าใจ
ในเรื่องดังต่อไปนี้
๓.๒.๑.๑ การเตรียมชุดอุปกรณ์ลูกรีดตามแผนที่กําหนด
(๑) การเลื อ กใช้ อุ ป กรณ์ โ ซ่ ห รื อ สลิ ง ให้ เ หมาะสม
ตามน้ําหนักของลูกรีด
(๒) วิธีการประเมินความพร้อมใช้งานของเครื่องมือ
และอุปกรณ์โซ่หรือสลิง
(๓)
(๔)
(๕)
(๖)
(๗)
(๘)
(๙)

วิธีการตรวจสอบขนาดของลูกรีดและร่องรีด
เกณฑ์การเลือกลูกรีด
วิธีการคล้องโซ่หรือสลิงเข้ากับคอลูกรีด
ขั้นตอนการใช้เครน
รายละเอียดแบบฟอร์มในการบันทึกข้อมูล
รายละเอียดแบบฟอร์มการรายงานผลการตรวจสอบ
วิธีการจดบันทึกข้อมูล
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(๑๐) วิธีการเขียนรายงาน
(๑๑) วิธีการจัดเก็บอุปกรณ์
(๑๒) วิธีการดูแลรักษาอุปกรณ์
(๑๓ วิธีการทําความสะอาดพื้นที่ทํางาน
(๑๔) ข้อควรระวังในการจัดเก็บและทําความสะอาดอุปกรณ์
๓.๒.๑.๒ การเปลี่ยนแบริ่งในช๊อค (Chock bearing)
(๑) วิธีการใช้เครื่องมือในการซ่อมอุปกรณ์หล่อเย็นแท่นรีด
(๒) วิธีการใช้งานโซ่หรือสลิง
(๓) วิธีการตรวจดูความผิดปกติของเครื่องมืออุปกรณ์
โซ่หรือสลิง
(๔)
(๕)
(๖)
(๗)
(๘)
(๙)
(๑๐)

วิธีการเตรียมพื้นที่
วิธีการคล้องโซ่หรือสลิง
ขั้นตอนการใช้เครนยก
วิธีการใช้เครื่องมือดึงกับแบริ่ง (Bearing)
วิธีการทําความสะอาดช๊อค (Chock)
วิธีการประกอบแบริ่งเข้าช๊อค
วิธีการเติมสารหล่อลื่น (ข้อควรระวังด้านความ

ปลอดภัย)
(๑๑) ข้อควรระวังในการเปลี่ยนแบริ่งในช๊อค (Chock
bearing)
(๑๒) รายละเอียดแบบฟอร์มในการบันทึกข้อมูล
(๑๓) รายละเอียดแบบฟอร์มการรายงานผลการตรวจสอบ
(๑๔) วิธีการจดบันทึกข้อมูล
(๑๕) วิธีการเขียนรายงาน
(๑๖) วิธีการจัดเก็บอุปกรณ์
(๑๗) วิธีการดูแลรักษาอุปกรณ์
(๑๘) วิธีการทําความสะอาดพื้นที่ทํางาน
(๑๙) ข้อควรระวังในการจัดเก็บและทําความสะอาดอุปกรณ์
๓.๒.๑.๓ การซ่อมบํารุงไกด์ (Guide) และอุปกรณ์
(๑) วิธีการใช้เครื่องมือในการซ่อมบํารุงไกด์ (Guide)
และอุปกรณ์
(๒) วิธีการใช้งานโซ่หรือสลิง
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(๓) วิธีการตรวจดูความผิดปกติของเครื่องมืออุปกรณ์
โซ่หรือสลิง
(๔) ขั้นตอนการถอดสลักยึดโรลเลอร์แบริ่ง (Roller
bearing)
(๕) ขั้นตอนการแยกโรลเลอร์ไกด์ (Roller guide)
ออกจากแบริ่ง (Bearing)
(๖) ขั้ น ตอนการคลาย - ยึ ด น๊ อ ตสตริ ป เปอร์ ไ กด์
(Stripper guide)
(๗) วิธีการเติมสารหล่อลื่นแบริ่ง (Bearing)
(๘) ขั้นตอนการประกอบแบริ่ง (Bearing) เข้ากับ
แกนเพลา
(๙) ขั้ น ตอนการถอด - ประกอบสตริ ป เปอร์ ไ กด์
(Stripper guide)
(๑๐) วิธีการปรับตั้งแนวสตริปเปอร์ไกด์ (Stripper guide)
กับโรลเลอร์ไกด์ (Roller guide)
(๑๑) รายละเอียดแบบฟอร์มในการบันทึกข้อมูล
(๑๒) รายละเอียดแบบฟอร์มการรายงานผลการตรวจสอบ
(๑๓) วิธีการจดบันทึกข้อมูล
(๑๔) วิธีการเขียนรายงาน
๓.๒.๑.๔ การตรวจสอบสภาพลูกรีดและอุปกรณ์แท่นรีด
(๑) วิธกี ารเลือกใช้อุปกรณ์เครื่องมือวัด
(๒) วิธีการตรวจสอบเครื่องมือวัด
(๓) วิธีการตรวจวัดขนาดลูกรีด
(๔) วิธีการตรวจสภาพผิวลูกรีด
(๕) เกณฑ์การประเมินสภาพผิวลูกรีด
(๖) วิธีการตรวจความแน่นของน๊อตยึดลูกรีด
(๗) รายละเอียดแบบฟอร์มในการบันทึกข้อมูล
(๘) รายละเอียดแบบฟอร์มการรายงานผลการตรวจสอบ
(๙) วิธีการจดบันทึกข้อมูล
(๑๐) วิธีการเขียนรายงาน
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๓.๒.๑.๕ การปรับตั้งร่องลูกรีดและไกด์ (Guide) ตามข้อกําหนด
(๑) วิธีการตรวจสอบอุปกรณ์เครื่องมือในการปรับตั้ง
ร่องลูกรีดและไกด์ (Guide)
(๒) วิธีการเลือกใช้อุปกรณ์วัดเครื่องมือในการปรับตั้ง
ร่องลูกรีดและไกด์ (Guide)
(๓) วิธีการกําหนดตําแหน่งในการปรับร่องลูกรีดกับไกด์
(Guide)
(๔) วิธีการใช้เครื่องมือในการคลาย - ยึดน๊อตล๊อคฐานไกด์
(๕) วิธีการปรับตั้งร่องลูกรีดกับไกด์ (Guide)
(๖) วิธีการจัดเก็บอุปกรณ์
(๗) วิธีการดูแลรักษาอุปกรณ์
(๘) วิธีการทําความสะอาดพื้นที่ทํางาน
(๙) ข้อควรระวังในการจัดเก็บและทําความสะอาดอุปกรณ์
(๑๐) รายละเอียดแบบฟอร์มในการบันทึกข้อมูล
(๑๑) แบบฟอร์มการรายงานผลการปรับแต่ง
(๑๒) วิธีการจดบันทึกข้อมูล
(๑๓) วิธีการเขียนรายงาน
๓.๒.๒ ความสามารถ ประกอบด้วย ขอบเขตความสามารถในการปฏิบัติงาน
ดังต่อไปนี้
๓.๒.๒.๑ การเตรียมชุดอุปกรณ์ลูกรีดตามแผนที่กําหนด
(๑) การเตรียมเครื่องมือและอุปกรณ์
(๒) การเตรียมลูกรีดและร่องลูกรีดตามแผนการผลิต
(๓) การบันทึกและรายงานผล
(๔) การดูแลรักษาอุปกรณ์
๓.๒.๒.๒ การเปลี่ยนแบริ่งในช๊อค (Chock bearing)
(๑) การเตรียมเครื่องมือและอุปกรณ์ในการเปลี่ยน
(๒) การเปลี่ยนแบริ่งในช๊อค (Chock bearing)
(๓) การบันทึกและรายงานผล
(๔) การดูแลรักษาอุปกรณ์
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๓.๒.๒.๓ การซ่อมบํารุงไกด์ (Guide) และอุปกรณ์
(๑) การเตรียมเครื่องมือและอุปกรณ์ในการซ่อม
(๒) การซ่อมบํารุงไกด์ (Guide) และอุปกรณ์
(๓) การบันทึกและรายงานผล
(๔) การดูแลรักษาอุปกรณ์
๓.๒.๒.๔ การตรวจสอบสภาพลูกรีดและอุปกรณ์แท่นรีด
(๑) การเตรียมเครื่องมือ วัดในการตรวจสอบสภาพ
ลูกรีดและอุปกรณ์แท่นรีด
(๒) การตรวจสอบสภาพลูกรีดและอุปกรณ์แท่นรีด
(๓) การบันทึกและรายงานผล
๓.๒.๒.๕ การปรับตั้งร่องลูกรีดและไกด์ (Guide) ตามข้อกําหนด
(๑) การเตรียมเครื่องมือวัดและอุปกรณ์ในการปรับตั้ ง
ร่องลูกรีดและไกด์ (Guide)
(๒) การปรับตั้งร่องลูกรีดและไกด์ (Guide)
(๓) การบันทึกและรายงานผล
๓.๒.๓ ทัศนคติ ประกอบด้วย มีจิตสํานึกที่ดีในการทํางาน ตรงต่อเวลา
ซื่อสัตย์ สะอาด
๓.๓ มาตรฐานฝีมือแรงงานแห่งชาติ ระดับ ๓ ได้แก่
๓.๓.๑ ความรู้ ความเข้ าใจ ประกอบด้ วย ขอบเขตความรู้ ความเข้ าใจ
ในเรื่องดังต่อไปนี้
๓.๓.๑.๑ การประสานงานระหว่างการผลิต
(๑) ลักษณะปัญหาที่เกิดขึ้นในการผลิต
(๒) วิธีการตรวจสอบปัญหา
(๓) ผลกระทบของปัญหาที่เกิดขึ้นในการผลิต
(๔) เกณฑ์การเลือกวิธีการแก้ปัญหา
(๕) วิธีการแก้ไขและป้องกันปัญหาการผลิต
(๖) การรายงานข้อมูลการแก้ปัญหาการผลิต
๓.๓.๑.๒ การจัดเตรียมอะไหล่ลูกรีดและไกด์
(๑) ชนิดของอะไหล่แต่ละประเภทตามแผนการผลิต
(๒) จํานวนของอะไหล่ที่ต้องใช้ตามแผนการผลิต
(๓) แผนการผลิต
(๔) ชนิดของอะไหล่แต่ละประเภทที่ต้องทําการเบิกจ่าย
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(๕) จํานวนของอะไหล่ที่ต้องเบิกจ่าย
(๖) รายละเอียดแบบฟอร์มการเบิกอะไหล่ของฝ่ายพัสดุ
(๗) ชนิดของอะไหล่แต่ละประเภทที่ต้องใช้
(๘) จํานวนของอะไหล่ที่ต้องตรวจสอบ
๓.๓.๑.๓ การตรวจสอบกระบวนการเตรียมชุดอุปกรณ์ลูกรีด
(๑) วิธีการควบคุมความถูกต้องในการตั้งค่าของลูกรีด
(๒) วิธีการตรวจสอบความผิดปกติในการตั้งค่าของลูกรีด
(๓) เกณฑ์การตั้งค่าของลูกรีดตามมาตรฐานการผลิต
(๔) ชนิดของแบริ่ง (Bearing)
(๕) วิธีการตรวจสอบความผิดปกติของแบริ่ง (Bearing)
(๖) วิธีการทําความสะอาดแบริ่งในช๊อค (Chock bearing)
(๗) วิธีการตรวจสอบแนวระนาบระหว่างสตริปเปอร์ไกด์
(Stripper guide) กับโรลเลอร์ไกด์ (Roller guide)
(๘) วิธีการตรวจสอบความผิดปกติของสตริปเปอร์ไกด์
(Stripper guide) และโรลเลอร์ไกด์ (Roller guide)
(๙) วิธ ีก ารตรวจสอบการร่ว มศูน ย์ (Alignment)
ร่องลูกรีดและไกด์
(๑๐) วิธีการตรวจสอบความผิดปกติของร่องลูกรีดและไกด์
๓.๓.๑.๔ การบันทึกข้อมูลการปฏิบัติงาน
(๑) รายละเอียดของแบบบันทึกข้อมูล
(๒) วิ ธี ก ารบั น ทึ ก ข้ อ มู ล การเตรี ย มลู ก รี ด และซ่ อ ม
ลงในแบบบันทึกข้อมูล
(๓) รายละเอียดของแบบบันทึกข้อมูล
(๔) วิธีการบันทึกข้อมูลการใช้งานอะไหล่ลงในแบบ
บันทึกข้อมูล
๓.๓.๒ ความสามารถ ประกอบด้วย ขอบเขตความสามารถในการปฏิบัติงาน
ดังต่อไปนี้
๓.๓.๒.๑ การประสานงานระหว่างการผลิต
(๑) การรายงานปัญหาที่เกิดระหว่างกะการผลิต
(๒) การแก้ไขปัญหาระหว่างกะการผลิต
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๓.๓.๒.๒ การจัดเตรียมอะไหล่ลูกรีดและไกด์
(๑) การประสานงานกับฝ่ายผลิต
(๒) การประสานงานกับฝ่ายพัสดุ
(๓) การประสานงานกับโรงกลึง (Machine shop)
๓.๓.๒.๓ การตรวจสอบกระบวนการเตรียมชุดอุปกรณ์ลูกรีด
(๑) การตรวจสอบการเตรี ย มชุ ด อุ ป กรณ์ ลู ก รี ด
ตามแผนการผลิต
(๒) การตรวจสอบการเปลี่ยนแบริ่งในช๊อค (Chock
bearing)
(๓) การตรวจสอบการซ่อมบํารุงไกด์ (Guide) และ
อุปกรณ์
(๔) การตรวจสอบการปรับตั้งร่องลูกรีดและไกด์
๓.๓.๒.๔ การบันทึกข้อมูลการปฏิบัติงาน
(๑) การบันทึกข้อมูลในการผลิต
(๒) การบันทึกข้อมูลการใช้งานอะไหล่
๓.๓.๓ ทัศนคติ ประกอบด้วย มีจิตสํานึกที่ดีในการทํางาน ตรงต่อเวลา
ซื่อสัตย์ สะอาด
๓.๔ มาตรฐานฝีมือแรงงานแห่งชาติ ระดับ ๔ ได้แก่
๓.๔.๑ ความรู้ ความเข้ าใจ ประกอบด้ วย ขอบเขตความรู้ ความเข้ าใจ
ในเรื่องดังต่อไปนี้
๓.๔.๑.๑ การวิเคราะห์และแก้ปัญหาในงานการเตรียมชุดอุปกรณ์ลูกรีด
(๑) ลักษณะและประเภทของปัญหาที่เกิดขึ้นในการเตรียม
ชุดอุปกรณ์ลูกรีด
(๒)
(๓)
(๔)
(๕)

เทคนิคและวิธีการประเมินปัญหา
วิธีการตรวจสอบหน้างานและสรุปข้อเท็จจริง
กระบวนการวิเคราะห์และหาสาเหตุของปัญหา
วิ ธี ก ารกํ า หนดหรื อ สร้ า งทางเลื อ ก และเลื อ ก

ทางเลือกเพื่อแก้ไขปัญหา
(๖) การประเมินข้อจํากัดของวิธีการแก้ปัญหา
(๗) ปัจจัยการกําหนดแนวทางการป้องกันการเกิดซ้ํา
(๘) วิธีการจัดทํามาตรฐานการปฏิบัติงาน
๓.๔.๑.๒ การประสานงานกับหน่วยงานอื่น ๆ
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(๑) วิธีการกําหนดหัวข้อและเนื้อหาในการสื่อสาร
(๒) ประเภทของช่องทางในการสื่อสาร
(๓) ข้อจํากัดของช่องทางในการสื่อสาร
(๔) วิธีการติดตามและประเมินผลการประสานงาน
(๕) วิธีการเขียนรายงานและสรุปผลการประสานงาน
๓.๔.๑.๓ การจัดทํารายงานการเตรียมชุดอุปกรณ์ลูกรีด
(๑) วิธีการใช้ข้อมูลทางสถิติ
(๒) วิธีการจําแนกข้อมูล
(๓) วิธีการนําเสนอข้อมูลและรายงานผล
(๔) วิธีการวิเคราะห์ปัจจัยการผลิต
๓.๔.๑.๔ การดํ าเนิน งานตามแผนการเตรียมชุดอุ ปกรณ์ ลูกรี ด
ให้สอดคล้องกับแผนการผลิต
(๑) วิธีการกําหนดเป้าหมายตามแผนการผลิต
(๒) เทคนิคการสื่อสารแผนการผลิต
(๓) ขั้นตอนการปฏิบัติงานตามแผนการผลิต
(๔) วิธีการบันทึกข้อมูล
(๕) วิธีการจําแนกข้อมูล
(๖) วิธีการวิเคราะห์ข้อมูล
(๗) วิธีการจัดทํารายงาน สรุปผล
(๘) วิธีการนําเสนอข้อมูลและรายงานผล
๓.๔.๑.๕ การควบคุมการปฏิบัติงานของพนักงาน
(๑) การมอบหมายงาน
(๒) ข้อบังคับการทํางาน
(๓) ประเภทและลักษณะของงาน
(๔) หลักการประเมินผลในการปฏิบัติงาน
(๕) หลักการประเมินพฤติกรรมในการปฏิบัติงาน
(๖) เกณฑ์การวัดผลการปฏิบัติงาน
๓.๔.๑.๖ การสอนงาน

เล่ม ๑๓๔ ตอนพิเศษ ๖๘ ง

หน้า ๑๔๐
ราชกิจจานุเบกษา

๖ มีนาคม ๒๕๖๐

(๑) ข้อบังคับและข้อกําหนดของสถานประกอบกิจการ
(๒) ความรู้ด้านความปลอดภัยในกระบวนการผลิต
(๓) วิธีกําหนดหัวข้อและเนื้อหา
(๔) หลักเกณฑ์การประเมินการสอนงาน
(๕) วิธีการพัฒนาบุคลากรเบื้องต้น
(๖) หลักเกณฑ์การสอนงาน
(๗) วิธีการประเมินผลการเรียนรู้
(๘) จิตวิทยาการสอน
๓.๔.๒ ความสามารถ ประกอบด้วย ขอบเขตความสามารถในการปฏิบัติงาน
ดังต่อไปนี้
๓.๔.๒.๑ การวิเคราะห์และแก้ปัญหาในงานการเตรียมชุดอุปกรณ์ลูกรีด
(๑) การรับแจ้งปัญหาที่เกิดขึ้นจากการเตรียมชุดอุปกรณ์ลูกรีด
(๒) การวิเคราะห์ปัญหา
(๓) การเสนอแนวทางการแก้ไขปัญหา
๓.๔.๒.๒ การประสานงานกับหน่วยงานอื่น ๆ
(๑) การประสานงานกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
(๒) การติดตามประเมินผลการประสานงาน
๓.๔.๒.๓ การจัดทํางานรายงานการเตรียมชุดอุปกรณ์ลูกรีด
(๑) การวิเคราะห์ข้อมูลการเตรียมชุดอุปกรณ์ลูกรีด
(๒) การจัดทํารายงานการเตรียมชุดอุปกรณ์ลูกรีด
๓.๔.๒.๔ การดํ าเนิน งานตามแผนการเตรียมชุดอุ ปกรณ์ ลูกรี ด
ให้สอดคล้องกับแผนการผลิต
(๑) การรับแจ้งแผนการผลิต
(๒) การดําเนินงานตามแผนการผลิต
(๓) การตรวจสอบผลจากการดําเนินการ
(๔) การสรุปผลจากการดําเนินงานตามแผน
๓.๔.๒.๕ การควบคุมการปฏิบัติงานของพนักงาน
(๑) การจัดสรรกําลังคน
(๒) การประเมินผลการปฏิบัติงาน

เล่ม ๑๓๔ ตอนพิเศษ ๖๘ ง

หน้า ๑๔๑
ราชกิจจานุเบกษา

๖ มีนาคม ๒๕๖๐

๓.๔.๒.๖ การสอนงาน
(๑) การตรวจสอบองค์ความรู้ของพนักงาน
(๒) การวางแผนการสอน
(๓) การสอนงานผู้ใต้บังคับบัญชา
๓.๔.๓ ทัศนคติ ประกอบด้วย มีจิตสํานึกที่ดีในการทํางาน ตรงต่อเวลา
ซื่อสัตย์ สะอาด
ประกาศ ณ วันที่ ๑๙ พฤษภาคม พ.ศ. ๒๕๕๙
หม่อมหลวงปุณฑริก สมิติ
ปลัดกระทรวงแรงงาน
ประธานกรรมการส่งเสริมการพัฒนาฝีมือแรงงาน

