เลม ๑๒๗ ตอนพิเศษ ๒ ง

หนา ๑๓
ราชกิจจานุเบกษา

๘ มกราคม ๒๕๕๓

ประกาศคณะกรรมการสงเสริมการพัฒนาฝมือแรงงาน
เรื่อง มาตรฐานฝมือแรงงานแหงชาติ สาขาอาชีพชางซอมรถแทรกเตอรการเกษตร
อาศัยอํานาจตามความในมาตรา ๒๒ วรรคหนึ่ง แหงพระราชบัญญัติสงเสริมการพัฒนา
ฝมือแรงงาน พ.ศ. ๒๕๔๕ คณะกรรมการสงเสริมการพัฒ นาฝมือแรงงาน จึงกําหนดมาตรฐาน
ฝ มื อ แรงงานแห ง ชาติ สาขาอาชี พ ช า งซ อ มรถแทรกเตอร ก ารเกษตร โดยความเห็ น ชอบของ
รัฐมนตรีวาการกระทรวงแรงงาน ดังตอไปนี้
ขอ ๑ ในประกาศนี้ สาขาอาชีพชางซอมรถแทรกเตอรการเกษตร หมายถึง ผูที่มีความรู
ทักษะ ทัศนคติในการใหบริการ ปฏิบัติงานตรวจสอบ วิเคราะหหาสาเหตุขอขัดของ กําหนดงานซอม
จัดระบบขั้น ตอนของงานซอม การปรับตั้ง การบํารุงรักษาและปฏิบัติงานรถแทรกเตอรการเกษตร
ตามอาการที่เกิดขึ้นได โดยใชเครื่องมือชางทั่วไป เครื่องมือกล เครื่องมือพิเศษ เครื่องจักรกลไฟฟา
เครื่องมือวัดทางกล เครื่องมือวัดทางไฟฟา และปฏิบัติการทดสอบการทํางานของเครื่องยนตเบื้องตน
ไดอยางมีประสิทธิภาพ
ขอ ๒ มาตรฐานฝมื อแรงงานแห ง ชาติ สาขาอาชี พช างซอ มรถแทรกเตอรก ารเกษตร
แบงออกเปน ๓ ระดับ
๒.๑ ระดับ ๑ หมายถึง ชางที่มีความรู ทักษะ ทัศนคติและกิจนิสัยอยูในระดับตน
ทํ า หน า ที่ ถ อด ล า ง ตรวจสภาพเบื้ อ งต น ประกอบ ติ ด ตั้ ง บํ า รุ ง รั ก ษา และปฏิ บั ติ ต ามคํ า สั่ ง
ของหัวหนางาน
๒.๒ ระดับ ๒ หมายถึง ชางที่มีความรู ทักษะ ทัศนคติ อยูในระดับ ๒ สามารถ
ตรวจวิเคราะหหาสาเหตุขอขัดของเบื้องตน กําหนดงานซอมบํารุง ปรับตั้ง ปฏิบัติการซอมบํารุง
สามารถใชเครื่องมือพิเ ศษไดอยางถูกตอง เขียนรายงาน และทําประวัติรถแทรกเตอรการเกษตร
ตามอาการที่เกิดขึ้นใหหัวหนางานได
๒.๓ ระดับ ๓ หมายถึง ชางที่มีความรู ทักษะ ทัศนคติอยูในระดับสูง มีความ
ชํานาญในการตรวจวิเคราะหหาสาเหตุขอขัดของของระบบตาง ๆ สามารถใชเครื่องมือตรวจสอบ
และวิเคราะหทางอิเล็กทรอนิกสได กําหนดงานบริการ งานซอมบํารุง ปฏิบัติงานซอมบํารุงระบบตาง ๆ
ของรถแทรกเตอรการเกษตร การจัดการดานเอกสาร และสามารถถายทอดความรูได
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ขอ ๓ ขอกําหนดทางวิชาการที่ใชเปนเกณฑวัด ความรู ความสามารถและทัศนคติในการ
ทํางานของผูประกอบอาชีพในสาขาอาชีพชางซอมรถแทรกเตอรการเกษตร ใหเปนดังนี้
มาตรฐานฝมือแรงงานแหงชาติ ระดับ ๑ ไดแก
๓.๑ ความรู ประกอบดวย ขอบเขตความรู ความเขาใจในเรื่องดังตอไปนี้
๓.๑.๑ ความปลอดภัย และการปองกันอันตรายจากการปฏิบัติงาน
(๑) การปองกัน อั น ตรายจากการปฏิบัติ งาน ชิ้ น งาน เครื่ องมื อ
เครื่องจักร และสถานที่ปฏิบัติงานมีความปลอดภัย
(๒) การสวมชุ ด ปฏิ บั ติง าน และการใช อุ ป กรณ ใ นการป อ งกั น
อันตราย
(๓) การใช ส ารติ ด ไฟทุ ก ชนิ ด เช น สารเคมี น้ํ า มั น เชื้ อ เพลิ ง
น้ํามันหลอลื่น น้ํามันไฮดรอลิก วัสดุอุปกรณ วัสดุส้นิ เปลือง ในงานซอมบํารุงอยางถูกวิธี
(๔) หลักการเคลื่อนยายอุปกรณ หรือสิ่งของที่มีน้ําหนักมาก เชน
โครงรถ หรือเครื่องยนตดวยเครื่องมือผอนแรง
(๕) การจัดบริเวณ และพื้นที่สําหรับการปฏิบัติงาน
(๖) การใชเครื่องดับเพลิง และอุปกรณการดับเพลิงในโรงงาน
(๗) การใชเครื่องมือสําหรับการถอด และประกอบทอนตัวรถ
(๘) การปองกันสิ่งแวดลอม
(๙) หลักการปฐมพยาบาล
๓.๑.๒ คณิตศาสตรชาง
การบวก ลบ คูณ หาร เลขจํานวนเต็ม เศษสวน
๓.๑.๓ เครื่องมือ เครื่องจักร อุปกรณการซอมบํารุง
(๑) หนาที่ และการใชเครื่องมือชางพื้นฐาน
(๒) หนาที่ และการใชเครื่องมือวัดชนิดตาง ๆ
๓.๑.๔ ความรูในระบบตาง ๆ ของเครื่องยนตสําหรับชางซอมรถแทรกเตอร
การเกษตร
(๑) การทํางานของเครื่องยนตดีเซล และเครื่องยนตเบนซิน
(๒) ลําดับการจุดระเบิด และการจัดวางกระบอกสูบเครื่องยนต
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(๓) หนาที่ โครงสราง สวนประกอบ และหลักการทํางานของ
ระบบน้ํามันเชื้อเพลิง
(๔) หนาที่ โครงสราง สวนประกอบ และหลักการทํางานของ
ระบบระบายความรอนดวยอากาศ และดวยของเหลว
(๕) หนาที่ โครงสราง สวนประกอบ และหลักการทํางานของ
ระบบหลอลื่นชนิดตาง ๆ
(๖) หนาที่ โครงสราง สวนประกอบ และหลักการทํางานของ
ระบบประจุไอดี และคายไอเสียชนิดตาง ๆ
๓.๑.๕ ระบบสง กําลัง และระบบบังคับ เลี้ยว ระบบรองรับน้ํา หนักของ
รถแทรกเตอรการเกษตร
(๑) หนาที่ โครงสราง สวนประกอบ และหลักการทํางานของ
ระบบรองรับน้ําหนัก
(๒) หนาที่ โครงสราง สวนประกอบ และหลักการทํางานของ
ระบบเบรกแบบกลไกและเครื่องชวยเบรก
(๓) หนาที่ โครงสราง สวนประกอบ และหลักการทํางานของ
ระบบบังคับเลี้ยวแบบธรรมดา
(๔) หนาที่ โครงสราง สวนประกอบ ลอ ยาง และอุปกรณหอหุมยาง
และระบบเติมน้ําในลอยางเพื่อกันลื่น
(๕) หนาที่ โครงสราง สวนประกอบ ของระบบโครงรถ
(๖) หนาที่ โครงสราง สวนประกอบ ของระบบคลัตช
๓.๑.๖ เครื่องมือ อุปกรณ ทางการเกษตรกรรม และอื่น ๆ เบื้องตนสําหรับ
รถแทรกเตอรการเกษตร
(๑) หนาที่ โครงสราง สวนประกอบ และหลักการทํางานของ
อุปกรณการเกษตร เชน บุงกี๋ ใบมีด
(๒) หนาที่ โครงสราง สวนประกอบ และหลักการทํางานอุปกรณ
ปรับพื้นดิน เครื่องอํานวยความสะดวกการเกษตร และระบบพวงอุปกรณ ๓ จุดแขนกล เปนตน
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๓.๑.๗ ระบบไฮดรอลิกสําหรับรถแทรกเตอรการเกษตร
(๑) หนาที่ โครงสราง สวนประกอบ และหลักการทํางานของ
ปมไฮดรอลิกแบบลูกสูบ แบบเกียร และแบบใบพัด
(๒) หนาที่ โครงสราง สวนประกอบ และหลักการทํางานของ
วาลวควบคุมระบบไฮดรอลิก
(๓) หน า ที่ โครงสร า ง ส ว นประกอบ หลั ก การทํ า งานของ
ปมมอเตอรไฮดรอลิก และกระบอกไฮดรอลิก
(๔) หนาที่ โครงสราง สวนประกอบ และหลักการทํางานของ
อุปกรณหลอเย็นระบบไฮดรอลิก
(๕) หนาที่ โครงสราง สวนประกอบของแบตเตอรี่
๓.๑.๘ ระบบไฟฟาเบื้องตนสําหรับรถแทรกเตอรการเกษตร
(๑) หนาที่ โครงสราง สวนประกอบ และหลักการทํางานเบื้องตน
มอเตอรสตารทอัลเตอรเนเตอร
(๒) หนาที่ โครงสราง สวนประกอบ ระบบไฟสัญญาณ ไฟแสงสวาง
(๓) หนาที่ โครงสราง สวนประกอบของแบตเตอรี่
๓.๑.๙ การปรับตั้ง บริการ และบํารุงรักษาชิ้นสวน อุปกรณตาง ๆ ของ
รถแทรกเตอรการเกษตร ตามระยะเวลาที่ผูผลิตแนะนํา
๓.๑.๑๐ การใชคูมือการใชงานของรถแทรกเตอรการเกษตร คูมือการซอม
คูมืออะไหล
๓.๒ ความสามารถ ประกอบด ว ย ขอบเขตความสามารถในการปฏิ บั ติ ง าน
ดังตอไปนี้
๓.๒.๑ ทั ก ษะด า นความปลอดภั ย และการป อ งกั น อั น ตรายจากการ
ปฏิบัติงาน
(๑) มีทักษะในการปองกัน อัน ตรายเพื่อ ใหผูปฏิบัติงาน ชิ้น งาน
เครื่องมือ เครื่องจักร และสถานที่ทํางานมีความปลอดภัย
(๒) ปฏิ บั ติ ก ารใช อุ ป กรณ ใ นการป อ งกั น อั น ตรายได อ ย า งมี
ประสิทธิภาพ
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(๓) ปฏิบัติการใชสารติดไฟทุกชนิด เชน สารเคมี น้ํามันเชื้อเพลิง
น้ํามันหลอลื่น วัสดุอุปกรณ วัสดุสิ้นเปลืองทุกชนิดในการซอมบํารุงอยางถูกวิธี
(๔) ปฏิบัติการเคลื่อ นยายสิ่งของที่ มีน้ําหนักมาก เชน โครงรถ
อุปกรณการเกษตร หรือเครื่องยนตดวยเครื่องมือผอนแรง
(๕) ปฏิบัติการใชเครื่องดับเพลิง และอุปกรณดับเพลิงในโรงซอม
หรือในรถไดอยางมีประสิทธิภาพ
(๖) ปฏิบัติการจัดบริเวณ และพื้นที่สําหรับการปฏิบัติงาน
(๗) ปฏิบัติการปฐมพยาบาลได
๓.๒.๒ ทักษะดานการใชเครื่องมือ เครื่องจักร อุปกรณการซอมบํารุง
(๑) ปฏิบัติการใชเครื่องมือชางพื้นฐาน เครื่องมือพิเศษ
(๒) ปฏิบัติการใชเครื่องมือกล เครื่องจักรกลไฟฟา
๓.๒.๓ ทักษะในการปฏิบัติงานระบบตาง ๆ ของเครื่องยนตสําหรับชางซอม
รถแทรกเตอรการเกษตร
(๑) ปฏิบัติการทําความสะอาดเครื่องยนต และสถานที่ปฏิบัติงาน
กอนการซอมบํารุง
(๒) ปฏิบั ติก ารถอด ล าง ตรวจสภาพเบื้อ งต น ประกอบ ติ ดตั้ ง
ชิ้นสวนของเครื่องยนตได
(๓) ปฏิบั ติก ารถอด ล าง ตรวจสภาพเบื้อ งต น ประกอบ ติ ดตั้ ง
ระบบน้ํามันเชื้อเพลิงของเครื่องยนตได
(๔) ปฏิบัติการถอด ลาง ตรวจสภาพเบื้องตน ประกอบ ติดตั้ง
ปมน้ํามันเชื้อเพลิง แรงดันต่ํา และแรงดันสูงได
(๕) ปฏิบัติการไลลม และการตรวจสอบรอยรั่วในระบบน้ํามั น
เชื้อเพลิงได
(๖) ปฏิบัติการถอด ลาง ตรวจสภาพเบื้องตน ประกอบ ติดตั้ง
กัฟเวอรเนอรแบบตาง ๆ ได
(๗) ปฏิบัติการถอด ลาง ตรวจสภาพเบื้องตน ประกอบ ติดตั้ง
อุปกรณของระบบระบายความรอนดวยอากาศ หรือดวยของเหลวได
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(๘) ปฏิ บั ติ ก ารตรวจสอบ บริ ก าร และบํ า รุ ง รั ก ษาระบบ
กรองอากาศได
(๙) ปฏิบัติการถอด ลาง ตรวจสภาพเบื้องตน ประกอบ ติดตั้ง
ระบบหลอลื่น พรอมเปลี่ยนถายน้ํามันหลอลื่น ไสกรองน้ํามันหลอลื่นได
(๑๐) ปฏิบัติการตรวจสอบ บริการ และบํารุงรักษาหลอลื่นได
(๑๑) ปฏิบัติการตรวจสอบ การรั่วซึมของระบบระบายความรอนได
(๑๒) ปฏิบัติการปรับตั้งระยะหางของลิ้นไอดีลิ้นไอเสียได
(๑๓) ปฏิบัติการถอด ลาง ตรวจสภาพเบื้องตน ประกอบ ติดตั้ง
ระบบกรองอากาศ พรอมเปลี่ยนไสกรองอากาศของเครื่องยนต
(๑๔) ปฏิบัติการติดเครื่องยนตโดยใชอุปกรณชวยสตารทเครื่องยนตได
(มูเลดึงสตารท)
๓.๒.๔ ทักษะในการปฏิบัติงานระบบไฟฟาสําหรับการซอมรถแทรกเตอร
การเกษตร
(๑) ปฏิบัติการถอด ลาง ตรวจสภาพเบื้องตน ประกอบ ติดตั้ง
และเปลี่ยนแปลงถานมอเตอรสตารทอัลเตอรเนเตอรได
(๒) ปฏิบัติการตรวจ หาสาเหตุ ขอขัดของ กําหนดงานซอมระบบ
ไฟสัญญาณ ไฟแสงสวาง พรอมทั้งปฏิบัติการซอมแซมตามอาการที่เกิดขึ้นได
(๓) ปฏิบัติการ ลางทําความสะอาด ตรวจสภาพเบื้องตน ติดตั้ง
การตอพวงของแบตเตอรี่ได
๓.๒.๕ ทั ก ษะในการปฏิ บั ติ ง านระบบส ง กํ า ลั ง ระบบบั ง คั บ เลี้ ย วของ
รถแทรกเตอรการเกษตร ปฏิบัติการถอด ลาง ตรวจสภาพเบื้องตน ประกอบ ติดตั้ง และปรับตั้ง
ระบบสงกําลังแบบตาง ๆ ได
(๑) ปฏิบัติการถอด ลาง ตรวจสภาพเบื้องตน ประกอบ ติดตั้ง
และปรับตั้งระบบเบรก
(๒) ปฏิบัติการถอด ลาง ตรวจสภาพเบื้องตน ประกอบ ติดตั้ง
และปรับตั้งระบบขับเคลื่อนสี่ลอได
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(๓) ปฏิบัติการถอด ลาง ตรวจสภาพเบื้องตน ประกอบ ติดตั้ง
และปรับตั้งระบบบังคับเลี้ยวแบบตาง ๆ ได
(๔) ปฏิบัติการถอด ลาง ตรวจสภาพเบื้องตน ประกอบ ติดตั้ง
และปรับระบบลอหนา และระบบล็อคลอ กัน ฟรี และการเติมน้ําในยางรถแทรกเตอรเพื่อกัน ลื่น
และสามารถเพิ่มน้ําหนักตัวรถได
(๕) ปฏิบัติการถอด ลาง ตรวจสภาพเบื้องตน ประกอบ ติดตั้ง
และปรับระบบเพลาอํานวยกําลัง
(๖) ปฏิบัติการถอด ลาง ตรวจสภาพเบื้องตน ประกอบ ติดตั้ง
และปรับระบบพวงอุปกรณสามจุด แขนยก แขนลากจูง
๓.๒.๖ ทักษะในการปฏิบัติงานระบบไฮดรอลิกของการซอมรถแทรกเตอร
การเกษตร
(๑) ปฏิบัติการถอด ลาง ตรวจสภาพเบื้องตน ประกอบ ติดตั้ง
ไฮดรอลิกแบบตาง ๆ ได
(๒) ปฏิบัติการถอด ลาง ตรวจสภาพเบื้องตน ประกอบ ติดตั้ง
วาลวควบคุม ระบบไฮดรอลิกได
(๓) ปฏิบัติการถอด ลาง ตรวจสภาพเบื้องตน ประกอบ ติดตั้ง
อุปกรณระบายความรอนระบบไฮดรอลิกได
(๔) ปฏิบัติการถอด ลาง ตรวจสภาพเบื้องตน ประกอบ ติดตั้ง
มอเตอร ปม และกระบอกไฮดรอลิกแบบตาง ๆ ได
(๕) ปฏิบัติการถอด ลาง ตรวจสภาพเบื้องตน ประกอบ ติดตั้ง
ระบบทอทางเดินน้ํามันไฮดรอลิกได
๓.๒.๗ ทักษะในการปฏิบัตงิ านการจัดการดานเอกสาร และการบํารุงรักษา
ระบบตาง ๆ ของการซอมรถแทรกเตอรการเกษตร
(๑) ปฏิ บั ติ ก ารจั ด การด า นเอกสารการซ อมบํ า รุ งรถแทรกเตอร
การเกษตรเบื้องตนได
(๒) ปฏิ บัติ การบํ ารุ งรั กษาเครื่ องมือ เครื่อ งจั กร รถแทรกเตอร
การเกษตร และอุปกรณตาง ๆ กอนการใช และหลังการใชในลักษณะการบํารุงรักษาเชิงปองกัน
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๓.๓ ทัศ นคติ ประกอบด วย การปฏิ บัติ งาน การตรงตอ เวลา การรัก ษาวินั ย
มีความซื่อสัตย และประหยัด
มาตรฐานฝมือแรงงานแหงชาติ ระดับ ๒ ไดแก
๓.๔ ความรู ประกอบดวย ขอบเขตความรู ความเขาใจในเรื่องดังตอไปนี้
๓.๔.๑ ความปลอดภัย และการปองกันอันตรายจากการปฏิบัติงาน
(๑) การปองกัน อัน ตรายเพื่อ ใหผูปฏิบัติงาน ชิ้น งาน เครื่องมื อ
เครื่องจักร และสถานที่ปฏิบัติงานมีความปลอดภัย
(๒) การสวมชุ ด ปฏิ บั ติง าน และการใช อุ ป กรณ ใ นการป อ งกั น
อันตราย
(๓) การใช ส ารติ ด ไฟทุ ก ช นิ ด สารเคมี น้ํ า มั น เชื้ อ เพลิ ง
น้ํามันหลอลื่น น้ํามันไฮดรอลิก วัสดุอุปกรณ วัสดุสิ้นเปลือง ในงานซอมบํารุงอยางถูกวิธี
(๔) การใช เครื่ องมื อ เครื่ องจั กรกลไฟฟ า เครื่ อ งมื อ วัด ทางกล
เครื่องมือวัดละเอียด เครื่องมือวัดทางไฟฟา เครื่องมือพิเศษ
(๕) หลักการเคลื่อนยายอุปกรณ หรือสิ่งของที่มีน้ําหนักมาก เชน
อุปกรณเกี่ยวกับการเกษตร หรือเครื่องยนตดวยเครื่องมือผอนแรง
(๖) การจัดบริเวณและพื้นที่สําหรับการปฏิบัติงาน
(๗) การใชเครื่องดับเพลิง และอุปกรณการดับเพลิงในโรงงาน
(๘) การปองกันสิ่งแวดลอม
(๙) หลักการปฐมพยาบาล
๓.๔.๒ คณิตศาสตรชาง
(๑) การบวก ลบ คูณ หาร เลขจํานวนเต็ม เศษสวน
(๒) การคํานวณคา รอยละ และทศนิยม
(๓) การคํานวณคา ความยาว พื้นที่ ปริมาตร ของรูปทรงตาง ๆ
๓.๔.๓ วิทยาศาสตรประยุกต
(๑) อุณหภูมิ ความรอน การเผาไหม และการถายเทความรอน
(๒) การขยายตัว การหดตัว แรงเสียดทาน ความดัน ความหนาแนน
แรงบิด พลังงาน ความเร็ว ความเรง ความหนวง
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(๓) หนาที่ ชนิดของระบบไฟฟากระแสตรง ไฟฟากระแสสลับ
(๔) หนาที่ และวิธีการใชผลิตภัณฑทางเคมี
(๕) มีความรูในการบํารุงรักษา เครื่องมือ เครื่องจักร และอุปกรณ
ตาง ๆ ในลักษณะการบํารุงรักษาเชิงปองกัน
๓.๔.๔ วัสดุและเครื่องมือที่ใชงานในสาขาการซอมรถแทรกเตอรการเกษตร
(๑) หนาที่ ชนิด คุณสมบัติ และสวนประกอบของน้ํามันเชื้อเพลิง
น้ํามันไฮดรอลิก และสารหลอลื่น
(๒) หนาที่ ชนิด คุณสมบัติ การเลือกใช สายไฟฟา ทอไฮดรอลิก
(๓) หนาที่ และวิธีการใชเครื่องมือทั่วไป เครื่องมือกล เครื่องมือ
วัดทางกล เครื่องมือวัดทางไฟฟา เครื่องมือวัดละเอียด เครื่องมือพิเศษ
(๔) หนาที่ และวิธีการใชผลิตภัณฑทางเคมี
(๕) มีความรูในการบํารุงรักษา เครื่องมือ เครื่องจักร และอุปกรณตาง ๆ
ในลักษณะการบํารุงรักษาเชิงปองกัน
๓.๔.๕ การเขียนและการอานแบบเบื้องตน
มีความรูใ นการเขียนแบบและการอานแบบทั้งทางกล ทางไฟฟา
และทางระบบไฮดรอลิกเบื้องตน
๓.๔.๖ ความรูในระบบเครื่องยนตสําหรับชางซอมรถแทรกเตอรการเกษตร
(๑) หนาที่ และไดอะแกรมการทํางานของลิ้นไอดี ลิ้นไอเสีย
(๒) หนาที่ และการทดสอบปมน้ํามันเชื้อเพลิงแรงดันต่ํา แรงดันสูง
และหัวฉีด
(๓) ความรูเกี่ยวกับการตรวจสอบ และวินิจฉัยหาสาเหตุขอขัดของ
ของระบบหลอลื่นทั้งกําหนดงานซอมตามอาการที่เกิดขึ้นได
๓.๔.๗ ความรูในระบบไฟฟาสําหรับรถแทรกเตอรการเกษตร
(๑) หน า ที่ โครงสร า ง ส ว นประกอบ และหลั ก การทํ า งาน
ของระบบประจุไฟฟา และระบบไฟสัญญาณไฟแสงสวาง
(๒) มี ค วามรู เ กี่ ย วกั บ การตรวจสอบ และวิ นิ จ ฉั ย หาสาเหตุ
ขอขัดของของระบบสตารท พรอมทั้งกําหนดงานซอมตามอาการที่เกิดขึ้นได
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(๓) มีความรูเกี่ยวกับทฤษฎีเบื้องตนของระบบอิเล็กทรอนิกส
(๔) มีความรูเกี่ยวกับการอานและเขาใจความหมายของมาตรวัด
และสัญญาณเตือนตาง ๆ
๓.๔.๘ ความรูในระบบสงกําลัง ระบบบังคับเลี้ยว ระบบเบรก สําหรับ
รถแทรกเตอรการเกษตร
(๑) หนาที่ โครงสราง สวนประกอบ และหลักการทํางานของ
ระบบสงกําลังชนิดใชความฝด ชนิดใชเฟอง ชนิดใชของเหลว และชนิดใชโซ
(๒) มีความรูเกี่ยวกับการปรับตั้งมุมลอหนา สลักลอหนา (คอมา)
(๓) หนาที่ ของระบบเบรกชนิดตาง ๆ
(๔) มีความรูเกี่ยวกับการอานรหัสของยาง การเลือกใชยางและ
การบํารุงรักษายาง
(๕) มีความรูเกี่ยวกับหนาที่วงจรระบบบังคับเลี้ยวชนิดตาง ๆ ของ
กระปุกพวงมาลัย ปมไฮดรอลิกพวงมาลัย
(๖) หนาที่ โครงสราง สวนประกอบ และหลักการทํางานของ
เบรกและอุปกรณเบรก
(๗) หนาที่ โครงสราง สวนประกอบ และหลักการทํางานของ
เฟองทาย
(๘) หนาที่ โครงสราง สวนประกอบ และหลักการทํางานของ
ตัวสะสมแรงดัน
(๙) หนาที่ โครงสราง สวนประกอบ และหลักการทํางานของ
เพลาอํานวยกําลัง (P.T.O)
(๑๐) มาตรฐานเกลียวของระบบตาง ๆ ในรถแทรกเตอรการเกษตร
(๑๑) มี ค วามรู แ ละสามารถตรวจสอบกระปุ ก พวงมาลั ย ได อ ย า ง
ถูกตอง
๓.๔.๙ ความรูในระบบไฮดรอลิกสําหรับชางซอมรถแทรกเตอรการเกษตร
(๑) การใชตารางเปรียบเทียบชนิด เกรด สารหลอลื่น น้ํามันไฮดรอลิก
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(๒) หนาที่ โครงสราง สวนประกอบ และหลักการทํางานของปม
และกระบอกไฮดรอลิก และแขนยกอุปกรณการเกษตร
(๓) หนาที่ และสัญลักษณของวงจรระบบไฮดรอลิก วาลวควบคุม
แรงดัน วาลวปองกันอันตราย วาลวควบคุมอุปกรณพวง ๓ ชุด
(๔) การตรวจสอบ และวินิจฉัยหาสาเหตุขอขัดของของระบบไฮดรอลิก
พรอมกําหนดงานซอมบํารุงตามอาการที่เกิดขึ้น
(๕) มีความรูเกี่ยวกับระบบไฮดรอลิก
๓.๔.๑๐ ความรูในการจัดการดานเอกสาร และการบํารุงรักษาระบบตาง ๆ
สําหรับการซอมรถแทรกเตอรการเกษตร
(๑) ปฏิ บัติ การจั ดการดา นเอกสารการรถแทรกเตอร การเกษตร
ตามลักษณะของงานซอมไดอยางมีประสิทธิภาพ
(๒) ปฏิบัติการบํารุงรักษาเครื่องมือ เครื่องจักร และอุปกรณตาง ๆ
กอนการซอมบํารุง และหลังการซอมบํารุงในลักษณะเชิงปองกันอยางมีประสิทธิภาพ
(๓) ใหคําแนะนําการใชและการบํารุงรักษาหลังการซอมได
๓.๕ ความสามารถ ประกอบด ว ย ขอบเขตความสามารถในการปฏิ บั ติ ง าน
ดังตอไปนี้
๓.๕.๑ ทั ก ษะด า นความปลอดภั ย และการป อ งกั น อั น ตรายจากการ
ปฏิบัติงาน
(๑) มีทักษะในการปองกัน อัน ตรายเพื่อ ใหผูปฏิบัติงาน ชิ้น งาน
เครื่องมือ เครื่องจักร และสถานที่ทํางานมีความปลอดภัย
(๒) ปฏิ บั ติ ก ารใช อุ ป กรณ ใ นการป อ งกั น อั น ตรายได อ ย า งมี
ประสิทธิภาพ
(๓) ปฏิบัติการใชสารติดไฟทุกชนิด เชน สารเคมี น้ํามันเชื้อเพลิง
น้ํามันหลอลื่น วัสดุอุปกรณ วัสดุสิ้นเปลืองทุกชนิด ในการซอมบํารุงอยางถูกวิธี
(๔) ปฏิ บั ติ ก ารใช และการบํ า รุ ง รั ก ษาเครื่ อ งมื อ ช า งทั่ ว ไป
เครื่องมือกล เครื่องจักรกลไฟฟา เครื่องมือวัดละเอียด ไดอยางมีประสิทธิภาพ
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(๕) ปฏิบัติการเคลื่อ นยายสิ่งของที่มีน้ําหนักมาก เชน รอก โซ
ทอนตัวรถ และอุปกรณการเกษตรแบบตาง ๆ
(๖) ปฏิบัติการใชเครื่องดับเพลิง และอุปกรณดับเพลิงในโรงงาน
ไดอยางมีประสิทธิภาพ
(๗) ปฏิบัติการจัดบริเวณ และพื้นที่สําหรับการปฏิบัติงาน
(๘) ปฏิบัติการปองกันสิ่งแวดลอมที่ทําใหเกิดมลภาวะและมลพิษ
(๙) ปฏิบัติการปฐมพยาบาลได
๓.๕.๒ ทักษะการปฏิบัติงานเกี่ยวกับวัสดุ และเครื่องมือที่ใ ชใ นชางซอม
รถแทรกเตอรการเกษตร
(๑) ปฏิบัติการใชงาน เลือกชนิดของน้ํามันเชื้อเพลิง สารหลอลื่น
และน้ํามันไฮดรอลิกไดอยางมีประสิทธิภาพ
(๒) ปฏิบัติก ารเลือ กใชเครื่องมือ ทั่วไป เครื่ องมือกล เครื่องมื อ
พิเศษ เครื่องมือวัดทางไฟฟา ฯลฯ ไดอยางมีประสิทธิภาพ
๓.๕.๓ ทักษะการปฏิบัติงานเกี่ยวกับการเขียนแบบและการอานแบบเบื้องตน
ปฏิบัติการเขียนแบบ และอานแบบทั้งทางกล ทางไฟฟา และทาง
ระบบไฮดรอลิกเบื้องตนได
๓.๕.๔ ทักษะการปฏิบัติงานระบบเครื่องยนตที่ใชงานซอมรถแทรกเตอร
การเกษตร
(๑) ปฏิบัติการถอด ประกอบ ทําความสะอาดเครื่องยนต และ
สถานที่ปฏิบัติงานกอนการซอมบํารุง
(๒) ปฏิบัติการถอด ลาง ตรวจสภาพ ประกอบ เปลี่ยน ติดตั้ง
บาวาลว เจียรนัยบาวาลว และวัดการสึกหรอของปลอกลิ้น
(๓) ปฏิ บั ติ ก ารวั ด การสึ ก หรอของรู ส ลั ก ลู ก สู บ สลั ก ลู ก สู บ
ระยะหาง ปากแหวน การโกงงอของกานสูบ การสึกหรอของลูกกระทุงลิ้น การสึกหรอของปลอกสูบ
และการสึกหรอของเพลาขอเหวี่ยง และเพลาลูกเบี้ยว
(๔) ปฏิบัติการปรับตั้งลิ้นไอดี ลิ้นไอเสีย
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๓.๕.๕ ทัก ษะการปฏิ บั ติง านระบบไฟฟ าสํ าหรั บการซ อมรถแทรกเตอร
การเกษตร
(๑) ปฏิบัติการตรวจวัด วิเคราะหสาเหตุของระบบมอเตอรสตารท
อัลเตอรเนเตอรได
(๒) ปฏิบัติการตรวจวัดอุปกรณอิเล็กทรอนิกสเบื้องตนได
(๓) สามารถอ า นความหมายของมาตรวั ด และสั ญ ญาณต า ง ๆ
พรอมทั้งปฏิบัติการใชงานไดอยางมีประสิทธิภาพ
(๔) ปฏิบัติการเลือก ตรวจวัด อุปกรณทางอิเล็กทรอนิกส และ
วิเคราะหสาเหตุของระบบไฟฟาไดอยางมีประสิทธิภาพ
๓.๕.๖ ทักษะการปฏิบัติงานระบบสงกําลังการซอมรถแทรกเตอรการเกษตร
(๑) ปฏิบัติการปรับตั้งศูนยลอไดอยางถูกวิธี
(๒) ปฏิบัติการถอด ประกอบ ติดตั้ง ปรับแตง อุปกรณของระบบเบรก
และเครื่องชวยเบรก
(๓) ปฏิบัติการอานรหัสยาง และเลือกใชยางถูกตองตามลักษณะงาน
(๔) ปฏิบัติการตรวจวัด และปรับตั้งระบบบังคับเลี้ยวชนิดตาง ๆ
ของเครื่องจักรกลการเกษตรไดอยางถูกวิธี
(๕) ปฏิ บั ติ ก ารตรวจวั ด และปรั บตั้ ง ระบบส ง กํ าลั ง ชนิ ดต า ง ๆ
ของรถแทรกเตอรการเกษตรไดอยางถูกวิธี
(๖) ปฏิบัติการตรวจวัด และปรับตั้งระบบรองรับน้ําหนักชนิดตาง ๆ
ของรถแทรกเตอรการเกษตรไดอยางถูกวิธี
(๗) ปฏิบัติการตรวจวัด และปรับตั้งความตึงของแขนยกอุปกรณ
พวง ๓ จุด ของรถแทรกเตอรการเกษตรไดอยางถูกวิธี
(๘) ปฏิบัติการตรวจวัด และปรับตั้งเฟองทายของรถแทรกเตอร
การเกษตรไดถูกวิธี
๓.๕.๗ ทักษะการปฏิบัติงานอุปกรณเครื่องมือทางเกษตรกรรม และอื่น ๆ
สําหรับรถแทรกเตอรการเกษตร
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(๑) ปฏิ บั ติ ก ารตรวจวั ด และปรั บ ตั้ ง ระยะรุ น ของบุ ง กี๋ ใบมี ด
อุปกรณการเกษตรพวง ๓ จุด ฯลฯ
(๒) เครื่องอํานวยความสะดวกเกี่ยวกับการเกษตร เชน เครื่องปลูกขาว
เครื่องหยอดเมล็ดพืช และเครื่องปลูกตนพืชตาง ๆ ไดอยางถูกวิธี
๓.๕.๘ ทักษะการปฏิบัติงานระบบไฮดรอลิกสําหรับชางซอมรถแทรกเตอร
การเกษตร
(๑) ปฏิบัติการตรวจวัด ระดับ และปรับตั้งแรงดัน ของน้ํามันไฮดรอลิก
ของรถแทรกเตอรไดอยางถูกวิธี
(๒) ปฏิบัติการตรวจวิเคราะห หาสาเหตุ ขอขัดของ กําหนดงาน
ซอมระบบไฮดรอลิก พรอมทั้งปฏิบัติการซอมตามอาการที่เกิดขึ้นได
(๓) สามารถใชตารางเปรียบเทียบชนิด คุณสมบัติของสารหลอลื่น
น้ํามันเชื้อเพลิง และน้ํามันไฮดรอลิกไดอยางถูกตอง
๓.๕.๙ ทักษะในการปฏิบัติงานการจัดการดานเอกสารและการบํารุงรักษา
ระบบตาง ๆ ของการซอมรถแทรกเตอรการเกษตร
(๑) ปฏิบัติการจัดการดานเอกสารการซอมรถแทรกเตอรการเกษตร
ตามลักษณะของงานซอมไดอยางมีประสิทธิภาพ
(๒) ปฏิบั ติการบํา รุงรั กษาเครื่ องมื อ เครื่องจักร อุ ปกรณตา ง ๆ
กอนการซอมบํารุง และหลังการซอมบํารุงในลักษณะเชิงปองกันอยางมีประสิทธิภาพ
๓.๖ ทัศนคติ ประกอบดวย แนวความคิดเห็นในเรื่องการพัฒนาความรู วิเคราะหงาน
สามารถตัดสินใจ แกไขปญหาในการปฏิบัติงาน และใหคําแนะนําแกผูใตบังคับบัญชา
มาตรฐานฝมือแรงงานแหงชาติ ระดับ ๓ ไดแก
๓.๗ ความรู ประกอบดวย ขอบเขตความรู ความเขาใจในเรื่องดังตอไปนี้
๓.๗.๑ ความปลอดภัย และการปองกันอันตรายจากการปฏิบัติงาน
(๑) การป อ งกั น อั น ตรายเพื่อ ให ป ฏิบั ติ ง าน ชิ้ น งาน เครื่ อ งมื อ
เครื่องจักร และสถานที่ปฏิบัติงานมีความปลอดภัย
(๒) การสวมชุดปฏิบัติงาน และการใชอุปกรณในการปองกันอันตราย
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(๓) การใชสารติดไฟ เชน สารเคมี น้ํามันเชื้อเพลิง น้ํามันหลอลื่น
น้ํามันไฮดรอลิก วัสดุอุปกรณ วัสดุสิ้นเปลือง ในงานซอมบํารุงอยางถูกวิธี
(๔) การใช เครื่ องมื อ เครื่ องจั กรกลไฟฟ า เครื่ อ งมื อ วัด ทางกล
เครื่องมือวัดละเอียด เครื่องมือวัดทางไฟฟา เครื่องมือพิเศษ
(๕) หลักการเคลื่อนยายอุปกรณ หรือสิ่งของที่มีน้ําหนักมาก เชน
โครงรถ ทอนรถ และอุปกรณการเกษตรแบบตาง ๆ
(๖) การจัดบริเวณ และพื้นที่สําหรับการปฏิบัติงาน
(๗) การใชเครื่องดับเพลิง และอุปกรณการดับเพลิงในโรงงาน
(๘) ปฏิบัติการใชเครื่องคอมพิวเตอร และอุปกรณ
(๙) การปองกันสิ่งแวดลอม เชน มลภาวะที่ทําใหเกิดมลพิษ
(๑๐) หลักการปฐมพยาบาล
๓.๗.๒ คณิตศาสตรชาง
(๑) การบวก ลบ คูณ หาร เลขจํานวนเต็ม เศษสวน
(๒) การคํานวณคา รอยละ และทศนิยม
(๓) การคํานวณคา ความยาว พื้นที่ ปริมาตร ของรูปทรงตาง ๆ
(๔) การคํานวณคา ทางตรีโกณมิติ
(๕) การคํ า นวณค า ตั ว แปร สมการ และการแก ส มการ
ทางคณิตศาสตรเครื่องจักรกลการเกษตร
(๖) การคํานวณคา อัตราทด กําลังอัด แรงฉลุ แรงมา แรงบิด
๓.๗.๓ วิทยาศาสตรประยุกต
(๑) อุณหภูมิ ความรอน การเผาไหม และการถายเทความรอน
(๒) การขยายตัว การหดตัว แรงเสียดทาน ความดัน ความหนาแนน
แรงบิด พลังงาน ความเร็ว ความเรง ความหนวง
(๓) หนาที่ ชนิดของระบบไฟฟากระแสตรง ไฟฟากระแสสลับ
(๔) ความแข็งแรงวัสดุ การเคลื่อนที่ และการสมดุลวัตถุ
(๕) กลไกการเคลื่อนที่ ลูกเบี้ยว เฟอง ขอตอ กลไกการตอโยง
(๖) การสั่นสะเทือน และวิธีการลดการสั่นสะเทือน
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(๗) มีความรูเรื่องดิน
(๘) หนาที่ชนิดของระบบพวงอุปกรณ ๓ จุด
๓.๗.๔ วัสดุ และเครื่องมือที่ใชในการซอมรถแทรกเตอรการเกษตร
(๑) หนาที่ ชนิด และสวนประกอบของน้ํามันเชื้อเพลิง น้ํามันไฮดรอลิก
และสารหลอลื่น
(๒) หนาที่ ชนิด คุณสมบัติ การเลือกใช สายไฟฟา ทอไฮดรอลิก
(๓) หนาที่ และวิธีการใชเครื่องมือทั่วไป เครื่องมือกล เครื่องมือ
วัดทางกล เครื่องมือวัดทางไฟฟา เครื่องมือวัดละเอียด เครื่องมือพิเศษ
(๔) หนาที่ และวิธีการใชผลิตภัณฑทางเคมี
(๕) คุณสมบัติของสกรู นัท โบลท สตัท ทอเหล็ก ทอทองแดง
ทอยาง และขอตอตาง ๆ
(๖) คุณสมบัติของโลหะ และอโลหะ ยาง ไฟเบอรกลาสที่ใชใน
เครื่องจักรกลการเกษตร
๓.๗.๕ การเขียนแบบ การอานแบบ และการออกแบบเบื้องตน
มีความรูใ นการอานเขียนแบบ อานแบบ และออกแบบเบื้องต น
ทั้งทางกล ทางไฟฟา และทางระบบไฮดรอลิกไดอยางถูกวิธี
๓.๗.๖ ความรูในระบบเครื่องยนตสําหรับชางซอมรถแทรกเตอรการเกษตร
(๑) หลักการวิเคราะหการชํารุดเสียหายของลิ้นไอดี ลิ้นไอเสีย
(๒) หลักการวิเคราะหการทํางานของปมน้ํามันเชื้อเพลิงแรงดันต่ํา
แรงดันสูง และหัวฉีด
(๓) หลักการวิเคราะหระบบประจุอากาศใหสอดคลองกับระบบ
การฉีดน้ํามันเชื้อเพลิง
(๔) การวิ เ คราะห ร ะบบระบายความร อ น และระบบหล อ เย็ น
เพื่อใหเครื่องยนตเกิดประสิทธิภาพสูงสุด
(๕) การวิเคราะหระบบการหลอลื่น เพื่อใหเครื่องยนตและชิ้นสวนตาง ๆ
เกิดการสึกหรอนอยที่สุด
(๖) การวิเคราะหแกสไอเสียของเครื่องยนต
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(๗) การวิเคราะหเทอรโบ และการติดตั้งเทอรโบ
(๘) การวิ เ คราะห การควบคุม การทํ างานระบบตา ง ๆ ของรถ
แทรกเตอรการเกษตร การวิเคราะหสภาพของเครื่องยนต เพื่อซอมปรับสภาพ หรือซอมสราง
(๙) การวั ด อั ต ราส ว นกํ า ลั ง อั ด เพื่ อ ตั ด สิ น ใจปรั บ สภาพ หรื อ
การซอมสราง
(๑๐) การวิเคราะห การทํางานของระบบตาง ๆ เกี่ยวกับประสิทธิภาพ
ในการทํางานของรถแทรกเตอรการเกษตร
๓.๗.๗ ความรูเกี่ยวกับระบบไฟฟาสําหรับรถแทรกเตอรการเกษตร
(๑) การวิเคราะหปญหาวงจรไฟฟาในการสตารทเครื่องยนต
(๒) การวิเคราะหปญหาวงจรไฟฟาแสงสวาง
(๓) การวิเคราะหปญหาวงจรไฟฟาเตือนระบบตาง ๆ
(๔) การวิเคราะหปญหาวงจรไฟเลี้ยว
(๕) การวิเคราะหปญหาของแบตเตอรี่
(๖) การวิเคราะหปญหาของอุปกรณไฟฟา
๓.๗.๘ ความรูเกี่ยวกับระบบสงกําลัง ระบบรองรับน้ําหนัก ระบบเบรก
ระบบบังคับเลี้ยว สําหรับรถแทรกเตอรการเกษตร
(๑) การวิเคราะหสภาพระบบรับน้ําหนักเพื่อการเปลี่ยนชิ้น สวน
และปรับแตง
(๒) การวิ เคร าะห สภา พขอ งระบ บเบ รกเ พื่ อ ก ารเ ปลี่ ย น
ซอมชิ้นสวน และปรับตั้ง
(๓) การวิ เ คราะห ส ภาพของระบบบั ง คั บ เลี้ ย วเพื่ อ การเปลี่ ย น
ซอมชิ้นสวน และปรับตั้ง
(๔) กา รวิ เค รา ะห สภ า พข อง ระ บบ เกี ย ร เ พื่ อ กา รเ ปลี่ ย น
ซอมชิ้นสวน และปรับตั้ง
(๕) การวิ เ คราะห ส ภาพของระบบคลั ต ช เ พื่ อ การเปลี่ ย น
ซอมชิ้นสวน และปรับตั้ง
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(๖) การวิเคราะหสภาพของระบบเพลาอํานวยกําลังเพื่อการเปลี่ยน
ซอมชิ้นสวน และปรับตั้ง
(๗) การวิ เ คราะห ส ภาพของระบบขั บ เคลื่ อ นเพื่ อ การเปลี่ ย น
ซอมชิ้นสวน และปรับตั้ง
๓.๗.๙ ความรูเกี่ยวกับระบบไฮดรอลิกสําหรับรถแทรกเตอรการเกษตร
(๑) การวิ เ คราะห สภาพของปม มอเตอร กระบอก และวาล ว
ไฮดรอลิกเพื่อการเปลี่ยนชิ้นสวน และปรับตั้ง
(๒) การวิเคราะหสภาพของชุดระบายความรอนระบบไฮดรอลิก
เพื่อการซอม เปลี่ยนชิ้นสวน และปรับตั้ง
(๓) การวิ เ คราะห ส ภาพของระบบท อ ทางเดิ น น้ํ า มั น ไฮดรอลิ ก
เพื่อการซอม เปลี่ยนชิ้นสวน และปรับตั้ง
๓.๗.๑๐ ความรู เ กี่ ย วกั บ ระบบคอมพิ ว เตอร เ พื่ อ ใช ใ นการวิ เ คราะห
และกําหนดการซอมรถแทรกเตอรการเกษตร
(๑) การใชร ะบบคอมพิว เตอรเพื่ อกํ าหนดงานซอ ม การจัด เก็ บ
อะไหล การเบิกจายอะไหล ระบบตาง ๆ ของรถแทรกเตอรการเกษตร และเปลี่ยนอุปกรณชิ้นสวน
(๒) การแกปญหาตลอดจนใหคําแนะนําผูใตบังคับบัญชาไดในการ
ซอมรถแทรกเตอรการเกษตร
(๓) การเปรียบเทียบคุณลักษณะเฉพาะของรถแทรกเตอรการเกษตร
แตละประเภท
(๔) การวิเคราะห การควบคุมการทํางานระบบควบคุมของระบบ
แรงฉุดลาก อุปกรณการเกษตร และอื่น ๆ ของรถแทรกเตอรการเกษตร
(๕) การใชระบบคอมพิวเตอรจัดทําประวัติการซอม และรายงาน
การซอม ระยะเวลาการซอม พรอมทั้งประเมินราคา
๓.๘ ความสามารถ ประกอบด ว ย ขอบเขตความสามารถในการปฏิ บั ติ ง าน
ดังตอไปนี้
๓.๘.๑ ทั ก ษะด า นความปลอดภั ย และการป อ งกั น อั น ตรายจากการ
ปฏิบัติงาน
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(๑) มีทักษะในการป องกัน อัน ตราย เพื่อ ใหปฏิบั ติงาน ชิ้น งาน
เครื่องมือ เครื่องจักร และสถานที่ทํางานมีความปลอดภัย
(๒) ปฏิ บั ติ ก ารใช อุ ป กรณ ใ นการป อ งกั น อั น ตรายได อ ย า ง
มีประสิทธิภาพ
(๓) ปฏิ บั ติ การใชส ารติด ไฟทุก ชนิ ด สารเคมี น้ํ ามั น เชื้อ เพลิ ง
น้ํามันหลอลื่น วัสดุอุปกรณ วัสดุสิ้นเปลืองทุกชนิด ในการซอมบํารุงอยางถูกวิธี
(๔) ปฏิ บั ติ ก ารใช และการบํ า รุ ง รั ก ษาเครื่ อ งมื อ ช า งทั่ ว ไป
เครื่องมือกล เครื่องจักรกลไฟฟา เครื่องมือวัดละเอียด ไดอยางมีประสิทธิภาพ
(๕) ปฏิบัติการเคลื่อ นยายสิ่งของที่ มีน้ําหนักมาก เชน โครงรถ
รอก โซ อุปกรณการเกษตรแบบตาง ๆ
(๖) ปฏิบัติการใชเครื่องดับเพลิง และอุปกรณดับเพลิงในโรงงาน
ไดอยางมีประสิทธิภาพ
(๗) ปฏิบัติการจัดบริเวณ และพื้นที่สําหรับการปฏิบัติงาน
(๘) ปฏิบัติการใชเครื่องคอมพิวเตอร และอุปกรณปลอดภัย
(๙) ปฏิบัติการปองกันสิ่งแวดลอม เชน มลภาวะทําใหเกิดมลพิษได
(๑๐) ปฏิบัติการปฐมพยาบาลได
๓.๘.๒ ทักษะการปฏิบัติงานเกี่ยวกับวัสดุ และเครื่องมือที่ใ ชใ นการซอม
รถแทรกเตอรการเกษตร
(๑) ปฏิบัติการใชงานเลือกชนิดของน้ํามันเชื้อเพลิง สารหลอลื่น
และน้ํามันไฮดรอลิก ไดอยางมีประสิทธิภาพ
(๒) ปฏิบัติก ารเลือ กใชเครื่องมือ ทั่วไป เครื่ องมือกล เครื่องมื อ
พิเศษ เครื่องมือวัดทางไฟฟา ฯลฯ ไดอยางมีประสิทธิภาพ
(๓) ปฏิบัติการใชสกรู นัท โบลท สตัท ทอเหล็ก ทอทองแดง
ทอยาง และขอตอตาง ๆ อยางถูกตอง และมีประสิทธิภาพ
(๔) ปฏิบัติการเลือกใชงาน ยาง โลหะ ไฟเบอรกลาสอยางถูกตอง
และมีประสิทธิภาพ
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๓.๘.๓ ทักษะการปฏิบัติงานเกี่ยวกับการเขียน การอานแบบ และออกแบบ
เบื้องตน
ปฏิบัติการเขียนแบบ อานแบบ และออกแบบทั้งทางกล ทางไฟฟา
และทางระบบไฮดรอลิกไดอยางถูกตองถูกวิธี
๓.๘.๔ ทักษะการปฏิบัติงานเกี่ยวกับระบบเครื่องยนตที่ใชงานสําหรับการ
ซอมรถแทรกเตอรการเกษตร
(๑) ปฏิบัติการถอดประกอบ ตรวจสอบการสึกหรอของชิ้น สวน
เพื่อการวิเคราะห และการทําความสะอาดเครื่องยนต และสถานที่ปฏิบัติงานกอนการซอมบํารุง
(๒) ปฏิ บั ติ ก ารตรวจวิ เ คราะห ห าสาเหตุ ข อ ขั ด ข อ ง จากการ
ฟงเสียงเครื่องยนต กําหนดงานซอม และปฏิบัติการซอมบํารุงตามอาการที่เกิดขึ้นได
(๓) ปฏิบั ติการตรวจวิเคราะหห าสาเหตุ ขอ ขัดข อง ของระบบ
น้ํามันเชื้อเพลิง
(๔) ปฏิ บั ติ ก ารวิ เ คราะห ท ดสอบสภาพการทํ า งานของหั ว ฉี ด
แบบกลไก และหัวฉีดแบบอิเล็กทรอนิกสได
(๕) ปฏิบั ติการตรวจวิเคราะหห าสาเหตุ ขอ ขัดข อง ของระบบ
นําอากาศ และไอเสีย ปฏิบัติการซอมบํารุงตามอาการที่เกิดขึ้นได
(๖) ปฏิบั ติการตรวจวิเคราะหห าสาเหตุ ขอ ขัดข อง ของระบบ
ระบายความรอน ระบบหลอเย็น เพื่อกําหนดงานซอม และปฏิบัติการซอมบํารุงตามอาการที่เกิดขึ้นได
๓.๘.๕ ทั ก ษะการปฏิ บั ติ ง านเกี่ ย วกั บ ระบบไฟฟ า สํ า หรั บ การซ อ มรถ
แทรกเตอรการเกษตร
(๑) ปฏิบัติการเลือก ตรวจวัด วิเคราะหสาเหตุของระบบไฟฟา
ไดอยางมีประสิทธิภาพ
(๒) ปฏิบั ติการตรวจวิเคราะหห าสาเหตุ ขอ ขัดข อง ของระบบ
ไฟฟา เพื่อกําหนดงานซอม และปฏิบัติการซอมบํารุงตามอาการที่เกิดขึ้นได
(๓) ปฏิบัติการตรวจวิเคราะหหาสาเหตุ ขอขัดของ ระบบไฟฟา
ดวยวิธีการทดสอบ หรือเครื่องทดสอบตามคําแนะนําหลังการซอมบํารุง
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๓.๘.๖ ทักษะการปฏิบัติงานระบบสงกําลัง ระบบรองรับน้ําหนัก ระบบเบรก
ระบบบังคับเลี้ยว สําหรับรถแทรกเตอรการเกษตร
(๑) ปฏิ บั ติ ก ารตรวจวิ เ คราะห ห าสาเหตุ ข อ ขั ด ข อ ง ระบบ
รับน้ําหนัก เพื่อการเปลี่ยนชิ้นสวน ปรับแตงกําหนดงานซอม และปฏิบัติการซอมบํารุงตามอาการ
ที่เกิดขึ้นได
(๒) ปฏิบัติการตรวจวิเคราะหหาสาเหตุ ขอขัดของ ของระบบเบรก
เพื่อการเปลี่ยนชิ้นสวน ปรับตั้งกําหนดงานซอม และปฏิบัติการซอมบํารุงตามอาการที่เกิดขึ้นได
(๓) ปฏิบั ติการตรวจวิเคราะหห าสาเหตุ ขอ ขัดข อง ของระบบ
บัง คั บ เลี้ ย ว เพื่ อ การเปลี่ ย น ซ อ มชิ้น ส ว น ปรั บตั้ ง กํ า หนดงานซ อ ม และปฏิ บั ติ การซ อมบํ า รุ ง
ตามอาการที่เกิดขึ้นได
(๔) ปฏิบัติการตรวจวิเคราะหหาสาเหตุ ขอขัดของ ของระบบเกียร
เพื่อการเปลี่ยน ซอมชิ้นสวน ปรับตั้งกําหนดงานซอม และปฏิบัติการซอมบํารุงตามอาการที่เกิดขึ้นได
(๕) ปฏิบั ติการตรวจวิเคราะหห าสาเหตุ ขอ ขัดข อง ของระบบ
คลัตช เพื่อการเปลี่ยน ซอมชิ้นสวน ปรับตั้งกําหนดงานซอม และปฏิบัติการซอมบํารุงตามอาการ
ที่เกิดขึ้นได
(๖) ปฏิบัติการตรวจวิเคราะหหาสาเหตุ ขอขัดของ ของระบบเพลา
อํา นวยกํา ลั ง เพื่อ การเปลี่ ย น ซ อ มชิ้น ส ว น ปรั บ ตั้ง กํ า หนดงานซอ ม และปฏิ บัติ ก ารซอ มบํ า รุ ง
ตามอาการที่เกิดขึ้นได
(๗) ปฏิบั ติการตรวจวิเคราะหห าสาเหตุ ขอ ขัดข อง ของระบบ
ขับเคลื่อนเพื่อการเปลี่ยน ซอมชิ้นสวน ปรับตั้งกําหนดงานซอม และปฏิบัติการซอมบํารุงตามอาการ
ที่เกิดขึ้นได
๓.๘.๗ ทักษะการปฏิบัติงานระบบไฮดรอลิกสําหรับชางซอมรถแทรกเตอร
การเกษตร
(๑) ปฏิ บั ติ ก ารตรวจวิ เ คราะห ห าสาเหตุ ข อ ขั ด ข อ งของระบบ
ปมมอเตอร กระบอก วาลวไฮดรอลิก กําหนดงานซอม และปฏิบัติการซอมบํารุงตามอาการที่เกิดขึ้น
(๒) ปฏิ บั ติ ก ารตรวจวิ เ คราะห ห าสาเหตุ ข อ ขั ด ข อ งของระบบ
ระบายความรอน น้ํามันไฮดรอลิก กําหนดงานซอม และปฏิบัติการซอมบํารุงตามอาการที่เกิดขึ้นได
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(๓) ปฏิ บั ติ ก ารตรวจวิ เ คราะห ห าสาเหตุ ข อ ขั ด ข อ งของระบบ
ทอทางเดินน้ํามันไฮดรอลิก กําหนดงานซอม และปฏิบัติการซอมบํารุงตามอาการที่เกิดขึ้นได
(๔) ปฏิ บั ติ ก ารวิ เ คราะห การควบคุ ม การทํ า งานระบบควบคุ ม
ของระบบแรงฉุดลาก อุปกรณการเกษตร และอื่น ๆ ของรถแทรกเตอรการเกษตร กําหนดงานซอม
และปฏิบัติการซอมบํารุงตามอาการที่เกิดขึ้นได
๓.๘.๘ ทักษะการปฏิบัติงานการจัดการกับระบบคอมพิวเตอรเพื่อใชในการ
วิเคราะห และกําหนดการซอมรถแทรกเตอรการเกษตร
(๑) ปฏิ บั ติ ก ารใช ร ะบบคอมพิ ว เตอร เพื่ อ กํ า หนดงานซ อ ม
การจัดเก็บอะไหล การเบิกจาย อะไหล ระบบตาง ๆ ของรถแทรกเตอรการเกษตร และเปลี่ยน
อุปกรณชิ้นสวน
(๒) ปฏิบัติงานการแกปญหาตลอดจนใหคําแนะนําผูใตบังคับบัญชา
ไดในการซอมรถแทรกเตอรการเกษตร
(๓) ปฏิบัติงานการเปรียบเทียบคุณลักษณะเฉพาะของรถแทรกเตอร
การเกษตรแตละประเภท
(๔) ปฏิบัติงานการใชระบบคอมพิวเตอร จัดทําประวัติการซอม
และรายงานการซอมระยะเวลาการซอม พรอมทั้งประเมินราคา
๓.๙ ทัศนคติ ประกอบดวย แนวความคิดในการวิเคราะหการวางแผน และการแกไข
ปญหาในการปฏิบัติงานโดยคํานึงถึงประสิทธิภาพและประสิทธิผลในการทํางาน
ประกาศ ณ วันที่ ๑๖ กันยายน พ.ศ. ๒๕๕๒
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