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ประกาศคณะกรรมการส่งเสริมการพัฒนาฝีมือแรงงาน
เรื่อง มาตรฐานฝีมือแรงงานแห่งชาติ สาขาอาชีพช่างอุตสาหการ
สาขาช่างเทคนิคเตรียมลูกรีดเหล็กทรงแบนรีดร้อน
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
ช่ า งอุ ต สาหการ สาขาช่ า งเทคนิ ค เตรี ย มลู ก รี ด เหล็ ก ทรงแบนรี ด ร้ อ น โดยความเห็ น ชอบของ
รัฐมนตรีว่าการกระทรวงแรงงาน ดังต่อไปนี้
ข้อ ๑ ในประกาศนี้ สาขาอาชี พ ช่ า งอุ ต สาหการ สาขาช่ า งเทคนิ ค เตรีย มลู ก รี ด เหล็ ก
ทรงแบนรี ด ร้ อ น หมายถึ ง บุ ค คลที่ มี ค วามรู้ ทั ก ษะ และความสามารถในการใช้ เ ครื่ อ งมื อ วั ด
สามารถตรวจสอบสภาพลูกรีด ถอด ประกอบลูกรีด และอุปกรณ์ให้ถูกต้องเหมาะสม ทําการตรวจซ่อม
เปลี่ยน บํารุงรักษาอุปกรณ์ที่เกี่ยวข้องกับ ลูกรีด เช่น อุปกรณ์หล่อลื่นแท่นรีด (Roll stand bearing)
และปฏิบัติงานที่ได้รับมอบหมายจากผู้บังคับบัญชา เพื่อให้มั่นใจว่าสามารถดําเนินกระบวนการรีดได้โดย
ไม่ติดขัดและถูกต้องตามหลักมาตรฐานอาชีวอนามัย รวมทั้งสามารถจดบันทึก เพื่อจัดทําสรุปรายงาน
ผลการปฏิบัติงานได้อย่างถูกต้อง ตลอดจนมีความรู้ ความเข้าใจเกี่ยวกับปัญหาต่าง ๆ ที่มักเกิดขึ้นกับ
การใช้งานลูกรีด สามารถคิดวิเคราะห์และแก้ไขปัญหาต่าง ๆ ได้อย่างมีประสิทธิภาพ
ข้อ ๒ มาตรฐานฝี มื อ แรงงานแห่ ง ชาติ สาขาอาชี พ ช่า งอุ ต สาหการ สาขาช่า งเทคนิ ค
เตรียมลูกรีดเหล็กทรงแบนรีดร้อน แบ่งออกเป็น ๔ ระดับ
๒.๑ ระดับ ๑ หมายถึง บุคคลที่มีความรู้ ทักษะ และความสามารถในการ
ปฏิบัติงานที่ได้รับมอบหมาย สามารถตรวจสอบสภาพลูกรีดขั้นพื้นฐานได้ สามารถเคลื่อนย้ายและติดตั้ง
ลูกรีดบนเครื่องเจียรได้ สามารถปฏิบัติตามข้อกําหนดของสถานประกอบกิจการได้ทั้งระบบกระบวนการผลิต
และมาตรฐานความปลอดภัย
๒.๒ ระดับ ๒ หมายถึง บุคคลที่มีความรู้ ทักษะ และความสามารถในการถอด
และประกอบลูกรีดของแท่นรีดได้ สามารถเลือกลูกรีด และอุปกรณ์ให้ถูกต้องตามขนาดของการผลิตได้
สามารถซ่อม เปลี่ยน บํารุงรักษา ติดตั้งอุปกรณ์ในการรีดได้อย่างเหมาะสมถูกต้อง สามารถประสานงาน
กับหน่วยงานอื่นได้อย่างมีประสิทธิภาพ
๒.๓ ระดับ ๓ หมายถึง บุคคลที่มีความรู้ ทักษะ และความสามารถในการ
เจียรลูกรีด และตรวจสอบข้อบกพร่องในลูกรีด เพื่อแก้ไขปัญหาที่เกิดขึ้นในงานเตรียมลูกรีดให้ประสบ
ความสําเร็จลุล่วงตามเป้าหมาย จัดทําบันทึกและรายงานการปฏิบัติงานประจําวันได้อย่างถูกต้อง
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๒.๔ ระดับ ๔ หมายถึง บุคคลที่มีความรู้ ทักษะ และความสามารถในการ
วิเคราะห์ปัญหาในงานถอด ประกอบลูกรีด สามารถประสานงานกับหน่วยงานอื่น ๆ เพื่อให้การดําเนินงาน
ลุล่วงตามเป้าหมาย จัดทํารายงานการปฏิบัติงาน การดําเนินงานตามแผนการผลิตได้ทั้งกระบวนการ
บังคับบัญชาและสอนงานได้
ข้อ ๓ ข้อกําหนดทางวิชาการมาตรฐานฝีมือที่ใช้เป็นเกณฑ์วัดระดับ ความรู้ ความสามารถ
และทัศ นคติใ นการทํา งานของผู้ป ระกอบอาชีพ ในสาขาอาชีพ ช่า งอุต สาหการ สาขาช่า งเทคนิค
เตรียมลูกรีดเหล็กทรงแบนรีดร้อนให้เป็น ดังนี้
๓.๑ มาตรฐานฝีมือแรงงานแห่งชาติ ระดับ ๑ ได้แก่
๓.๑.๑ ความรู้ ความเข้ าใจ ประกอบด้ วย ขอบเขตความรู้ ความเข้ าใจ
ในเรื่องดังต่อไปนี้
๓.๑.๑.๑ การปฏิบัติตามข้อกําหนดด้านความปลอดภัยในการทํางาน
(๑) กฎระเบียบการปฏิบัติงานของสถานประกอบกิจการ
(๒) กฎระเบียบของอาชีวอนามัยและความปลอดภัย
(๓) วิธีการใช้งานอุปกรณ์ด้านความปลอดภัย
(๔) วิธีการแต่งกายที่ถูกระเบียบ
๓.๑.๑.๒ การเคลื่อนย้ายลูกรีดระหว่างสายการผลิตกับส่วนเตรียมลูกรีด
(๑) วิธีการใช้และตรวจสอบเครน
(๒) วิธีการใช้อุปกรณ์ยกหิ้ว และการตรวจสภาพอุปกรณ์
(๓) วิธีการกําหนดตําแหน่งในการยกลูกรีด
(๔) ผังโรงงานแสดงตําแหน่งเครื่องจักรและสถานที่
จัดเก็บลูกรีด
(๕) วิธีการขับเครนและวิธีการใช้อุปกรณ์ยกหิ้ว
(๖) ข้อควรระวังในการยกลูกรีด
(๗) วิธีการในการทําความสะอาดอุปกรณ์รีโมทเครน
(๘) วิธกี ารเก็บรักษาอุปกรณ์ยกหิ้ว
๓.๑.๑.๓ การอัดจาระบีบริเวณล้อของช๊อค (Chock) คอลูกรีด
(Roll neck) และแท่งประคอง (Guide rod)
(๑) ขั้นตอนในการทําความสะอาดและอัดจาระบีลูกรีด
(๒) วิธีการใช้งานเครื่องมือและอุปกรณ์ และข้อควรระวัง
(๓) วิธีการทําความสะอาดชิ้นส่วนที่เปื้อนจาระบี
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(๔) วิธีการอัดจาระบีและตําแหน่งของชิ้นส่วนที่ต้อง
ทําการอัดจาระบี
๓.๑.๑.๔ การติดตั้งลูกรีดเข้ากับเครื่องเจียร
(๑) วิธีการกําหนดตําแหน่งในการยกลูกรีด
(๒) วิธีการติดตั้งลูกรีดเข้ากับเครื่องเจียร
(๓) วิธีการขับเครนและวิธีการใช้อุปกรณ์ยกหิ้ว
๓.๑.๑.๕ การติดตั้งลูกรีดพร้อมช๊อคเข้ากับเครื่องเจียร
(๑) วิธีการกําหนดตําแหน่งในการยกลูกรีด
(๒) วิธีการติดตั้งลูกรีดเข้ากับเครื่องเจียร
(๓) วิธีการขับเครนและวิธีการใช้อุปกรณ์ยกหิ้ว
๓.๑.๒ ความสามารถ ประกอบด้วย ขอบเขตความสามารถในการปฏิบัติงาน
ดังต่อไปนี้
๓.๑.๒.๑ การปฏิบัติตามข้อกําหนดด้านความปลอดภัยในการทํางาน
(๑) การปฏิบัติตามกฎระเบียบการปฏิบัติงาน
(๒) การปฏิ บั ติ ต ามกฎระเบี ย บอาชี ว อนามั ย และ
ความปลอดภัย
๓.๑.๒.๒ การเคลื่อนย้ายลูกรีดระหว่างสายการผลิตกับส่วนเตรียมลูกรีด
(๑) การเตรียมเครนและอุปกรณ์
(๒) การยกลูกรีด
(๓) การดูแลรักษาเครนและอุปกรณ์
๓.๑.๒.๓ การอัดจาระบีบริเวณล้อของช๊อค (Chock) คอลูกรีด
(Roll neck) และแท่งประคอง (Guide rod)
(๑) การเตรียมอุปกรณ์
(๒) การทําความสะอาดและอัดจาระบี
๓.๑.๒.๔ การติดตั้งลูกรีดเข้ากับเครื่องเจียร
การยกลูกรีดติดตั้งเข้ากับเครื่องเจียร
๓.๑.๒.๕ การติดตั้งลูกรีดพร้อมช๊อคเข้ากับเครื่องเจียร
(๑) การยกลูกรีดติดตั้งเข้ากับเครื่องเจียร
(๒) การจับยึดลูกรีดเข้ากับเครื่องเจียร
๓.๑.๓ ทัศนคติ ประกอบด้วย มีจิตสํานึกที่ดีในการทํางาน ตรงต่อเวลา
ซื่อสัตย์ สะอาด
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๓.๒ มาตรฐานฝีมือแรงงานแห่งชาติ ระดับ ๒ ได้แก่
๓.๒.๑ ความรู้ ความเข้ าใจ ประกอบด้ วย ขอบเขตความรู้ ความเข้ าใจ
ในเรื่องดังต่อไปนี้
๓.๒.๑.๑ การตรวจสภาพลูกรีดพร้อมช๊อคที่ถอดจากโรงรีด
(๑) หลักเกณฑ์การกําหนดตําแหน่งในการตรวจสอบ
(๒) วิธีการตรวจสภาพช๊อค
(๓) วิธีการตรวจสภาพผิวลูกรีด
(๔) แบบฟอร์มและวิธีการบันทึกผลการตรวจสอบ
(๕) ขั้นตอนการรายงานผลการตรวจสภาพลูกรีด
๓.๒.๑.๒ การถอดและการประกอบช๊อคจากลูกรีด
(๑) ขั้ น ตอนการถอดและการประกอบช๊ อ คและ
เครื่องมือที่ใช้
(๒) หลักเกณฑ์การประเมินสภาพเครื่องมือและอุปกรณ์
(๓) ขั้นตอนการถอดช๊อค
(๔) ข้อควรระวังการถอดช๊อค
(๕) วิธีการตรวจสอบช๊อค
(๖) วิธีการตรวจสอบความผิดปกติของแบร์ริ่ง
(๗) วิธีการตรวจสอบจาระบี
(๘) แบบฟอร์มและวิธีการบันทึกผลการตรวจสอบ
(๙) ขั้นตอนการประกอบช๊อค
(๑๐) ข้อควรระวังการประกอบช๊อค
๓.๒.๑.๓ การตรวจสภาพและบํารุงรักษาช๊อค
(๑) ขั้นตอนการถอดแยกชิ้นส่วนช๊อคและเครื่องมือที่ใช้
(๒) หลักเกณฑ์การประเมินสภาพเครื่องมือและอุปกรณ์วัด
(๓) ขั้นตอนการถอดแยกชิ้นส่วนช๊อค
(๔) วิธีการใช้เครื่องมือถอดแยกชิ้นส่วนช๊อค
(๕) ข้อควรระวังการถอดแยกชิ้นส่วนช๊อค
(๖) วิธีการตรวจสอบช๊อค
(๗) วิธีการตรวจสอบความผิดปกติของแบร์ริ่ง
(๘) วิธีการตรวจสอบจาระบี
(๙) แบบฟอร์มและวิธีการบันทึกผลการตรวจสอบ
(๑๐) ขั้นตอนการประกอบชิ้นส่วนช๊อค
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(๑๑) วิธีการใช้เครื่องมือประกอบชิ้นส่วนช๊อค
(๑๒) ข้อควรระวังการประกอบชิ้นส่วนช๊อค
๓.๒.๒ ความสามารถ ประกอบด้วย ขอบเขตความสามารถในการปฏิบัติงาน
ดังต่อไปนี้
๓.๒.๒.๑ การตรวจสภาพลูกรีดพร้อมช๊อคที่ถอดจากโรงรีด
(๑) การตรวจสภาพช๊อค
(๒) การตรวจสภาพลูกรีด
(๓) การบันทึกและรายงานผล
๓.๒.๒.๒ การถอดและการประกอบช๊อคจากลูกรีด
(๑) การเตรียมเครื่องมือและอุปกรณ์
(๒) การถอดช๊อค
(๓) การตรวจสภาพช๊อค
(๔) การประกอบช๊อค
๓.๒.๒.๓ การตรวจสภาพและบํารุงรักษาช๊อค
(๑) การเตรียมเครื่องมือและอุปกรณ์
(๒) การถอดแยกชิ้นส่วนช๊อค
(๓) การตรวจสภาพช๊อค
(๔) การบํารุงรักษาช๊อค
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 การตรวจสอบลูกรีดก่อนเจียร
(๑) ขั้นตอนการตรวจสอบลูกรีดและเครื่องมือที่ใช้
(๒) หลั ก เกณฑ์ ก ารประเมิ น สภาพเครื่ อ งมื อ และ
อุปกรณ์วัด
(๓) ขั้นตอนการตรวจสอบลูกรีด
(๔) วิธีการใช้เครื่องมือวัด
(๕) แบบฟอร์มและวิธีการบันทึกผลการตรวจสอบ
๓.๓.๑.๒ การเจียรลูกรีด
(๑) วิธีการติดตั้งลูกรีดเข้ากับเครื่องเจียร

เล่ม ๑๓๔ ตอนพิเศษ ๖๘ ง

ชนิดเคลื่อนย้ายได้

หน้า ๑๔๗
ราชกิจจานุเบกษา
(๒)
(๓)
(๔)
(๕)
(๖)
(๗)
(๘)
(๙)
(๑๐)

๖ มีนาคม ๒๕๖๐

วิธีการตรวจสอบความพร้อมของเครื่องเจียร
วิธีการใช้งานเครื่องเจียร
วิธีการเจียรจนหมดรอยตําหนิหรือผิวที่สึกหรอ
วิธีการตรวจวัดขนาดลูกรีด
วิธีการตรวจสอบสภาพผิวด้วยสายตา
วิธีการตรวจสอบสภาพผิวด้วยของเหลวแทรกซึม
วิธีการวัดความเรียบผิว
วิธีการตรวจสอบข้อบกพร่องที่ผิวด้วยกระแสไหลวน
วิ ธี ก ารวั ด ความแข็ ง ผิ ว ลู ก รี ด ด้ ว ยเครื่ อ งมื อ วั ด

(๑๑) แบบฟอร์มและวิธีการบันทึกผลการตรวจสอบ
๓.๓.๑.๓ การบํารุงรักษาเครื่องเจียร
(๑) วิ ธี ก ารตรวจสอบสภาพและการทํ า งานของ
น้ํามันหล่อลื่น
(๒)
(๓)
(๔)
(๕)
(๖)
(๗)
(๘)
(๙)
(๑๐)
(๑๑)

เกณฑ์การตรวจสอบความใสของน้ํามันหล่อลื่น
วิธีการเปลี่ยนถ่ายน้ํามัน
วิธีการใช้เครื่องมือวัดค่าร้อยละของน้ํา
วิธีการเติมน้ํามันหล่อเย็น
วิธีการตรวจสอบความสมดุลของล้อหิน
เกณฑ์การตรวจสอบสมดุลย์ของล้อหิน
วิธีการปรับความสมดุลของล้อหิน
วิธีการทําความสะอาดเครื่องเจียร
วิธีการหล่อลื่นเครื่องเจียร
แบบฟอร์ ม และวิ ธี ก ารบั น ทึ ก ข้ อ มู ล การใช้ ง าน

และการบํารุงรักษา
๓.๓.๒ ความสามารถ ประกอบด้วย ขอบเขตความสามารถในการปฏิบัติงาน
ดังต่อไปนี้
๓.๓.๒.๑ การตรวจสอบลูกรีดก่อนเจียร
(๑) การเตรียมเครื่องมือและอุปกรณ์
(๒) การวัดขนาดเส้นผ่านศูนย์กลางลูกรีด และตรวจสภาพ
การสึกหรอ
๓.๓.๒.๒ การเจียรลูกรีด
(๑) การเตรียมสภาพความพร้อมของเครื่องเจียร

เล่ม ๑๓๔ ตอนพิเศษ ๖๘ ง

หน้า ๑๔๘
ราชกิจจานุเบกษา

๖ มีนาคม ๒๕๖๐

(๒) การเจียรลูกรีด
(๓) การตรวจสอบขนาด สภาพผิว และความแข็ง
๓.๓.๒.๓ การบํารุงรักษาเครื่องเจียร
(๑) การตรวจสอบสภาพและการทํางานของน้ํามันหล่อลื่น
(๒) การตรวจสอบสภาพและการทํางานของน้ําหล่อเย็น
(๓) การตรวจสอบความสมดุลของล้อหินเจียร
(๔) การทําความสะอาด
(๕) การบันทึกข้อมูลการใช้งานและการบํารุงรักษา
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 การวิ เ คราะห์ แ ละแก้ ปั ญ หาการผลิต ในกระบวนการ
เตรียมลูกรีด
(๑)
(๒)
(๓)
(๔)
(๕)
(๖)
(๗)
(๘)

ลักษณะของปัญหาในงานรีดเหล็กทรงแบนรีดร้อน
วิธีการรวบรวมปัญหาต่าง ๆ ที่เกิดขึ้น
วิธีการตรวจสอบปัญหาหน้างานและสรุปข้อเท็จจริง
วิธีการประเมินปัญหา
ระบุระดับของความรุนแรงของปัญหา
ความรู้เกี่ยวกับการเตรียมลูกรีด
วิธีการวิเคราะห์และหาสาเหตุของปัญหา
วิ ธี ก ารกํ า หนดแนวทางในการป้ อ งกั น การเกิ ด

ปัญหาซ้ํา
(๙) วิธีการจัดทํามาตรฐานการปฏิบัติงาน
(๑๐) วิธีประเมินข้อจํากัดของวิธีการแก้ไขปัญหา
(๑๑) วิธีการสร้างทางเลือกและการเลือกวิธีแก้ไขปัญหา
๓.๔.๑.๒ การประสานงานกับหน่วยงานอื่น ๆ
(๑) ประเภทของช่องทางการติดต่อสื่อสาร
(๒) วิธีการสื่อสารและแจ้งข้อมูล
(๓) ข้อจํากัดของช่องทางในการสื่อสาร

เล่ม ๑๓๔ ตอนพิเศษ ๖๘ ง

หน้า ๑๔๙
ราชกิจจานุเบกษา

๓.๔.๑.๓

๓.๔.๑.๔

๓.๔.๑.๕

๓.๔.๑.๖

๖ มีนาคม ๒๕๖๐

(๔) วิธีการติดตามผลการประสานงาน
(๕) วิธีการเขียนและสรุปผลการติดต่อประสานงาน
การจัดทํางานรายงานการเตรียมลูกรีด
(๑) วิธีการใช้ข้อมูลทางสถิติ
(๒) วิธีการจําแนกข้อมูล
(๓) วิธีการนําเสนอข้อมูลและรายงานผล
(๔) วิธีการวิเคราะห์ปัจจัยการผลิต
การควบคุมการผลิต
(๑) วิธีการจําแนกข้อมูล
(๒) วิธีการนําเสนอข้อมูลและรายละเอียดของข้อมูล
(๓) วิธีการบันทึกข้อมูล
(๔) วิธีการจัดทํารายงานสรุปผล
(๕) มาตรฐานกระบวนการผลิต
(๖) ข้อผิดพลาดในกระบวนการผลิตที่อาจเกิดขึ้น
(๗) วิธีการวิเคราะห์และกําหนดแนวทางในการแก้ไขปัญหา
การควบคุมการปฏิบัติงานของพนักงาน
(๑) การมอบหมายงาน
(๒) ข้อบังคับการทํางาน
(๓) ประเภทและลักษณะของงาน
(๔) หลักการประเมินผลในการปฏิบัติงาน
(๕) หลักการประเมินพฤติกรรมในการปฏิบัติงาน
(๖) เกณฑ์การวัดผลการปฏิบัติงาน
การสอนงาน
(๑) ข้อบังคับและข้อกําหนดของสถานประกอบกิจการ
(๒) ความรู้ด้านความปลอดภัยในกระบวนการผลิต
(๓) วิธีการกําหนดหัวข้อและเนื้อหา
(๔) หลักเกณฑ์การประเมินการสอนงาน
(๕) วิธีการพัฒนาบุคลากรเบื้องต้น
(๖) หลักเกณฑ์การสอนงาน
(๗) วิธีการประเมินผลการเรียนรู้
(๘) จิตวิทยาการสอน

เล่ม ๑๓๔ ตอนพิเศษ ๖๘ ง

หน้า ๑๕๐
ราชกิจจานุเบกษา

๖ มีนาคม ๒๕๖๐

๓.๔.๒ ความสามารถ ประกอบด้วย ขอบเขตความสามารถในการปฏิบัติงาน
ดังต่อไปนี้
๓.๔.๒.๑ การวิ เ คราะห์ แ ละแก้ ปั ญ หาการผลิต ในกระบวนการ
เตรียมลูกรีด
(๑) การรวบรวมปัญหาที่พบในสายการผลิต
(๒) การประเมินปัญหาที่เกิดขึ้นในงานเตรียมลูกรีด
(๓) การวิเคราะห์สภาพปัญหาในงานเตรียมลูกรีด
(๔) การหาแนวทางแก้ไขปัญหาด้านงานเตรียมลูกรีด
๓.๔.๒.๒ การประสานงานกับหน่วยงานอื่น ๆ
(๑) การประสานงานกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
(๒) การตรวจสอบการประสานงานระหว่างกะการผลิต
ของผู้ใต้บังคับบัญชา
(๓) การติดตามผลการประสานงานระหว่างหน่วยงาน
๓.๔.๒.๓ การจัดทํางานรายงานการเตรียมลูกรีด
(๑) การวิเคราะห์ข้อมูลการเตรียมชุดอุปกรณ์ลูกรีด
(๒) การจัดทํารายงานการเตรียมชุดอุปกรณ์ลูกรีด
๓.๔.๒.๔ การควบคุมการผลิต
(๑) การแจ้งแผนการเตรียมลูกรีดแก่ผู้ที่เกี่ยวข้อง
(๒) การตรวจสอบรายงานบันทึกประจําวัน
(๓) การควบคุมความผิดพลาดของแผนการเตรียมลูกรีด
ในกะการผลิต
(๔) การควบคุมตรวจสอบแนวทางการแก้ไขปัญหาต่าง ๆ
ในสายการผลิต
๓.๔.๒.๕ การควบคุมการปฏิบัติงานของพนักงาน
(๑) การจัดสรรกําลังคน
(๒) การประเมินผลการปฏิบัติงาน
๓.๔.๒.๖ การสอนงาน
(๑) การตรวจสอบองค์ความรู้ของช่างเทคนิคเตรียมลูกรีด

เล่ม ๑๓๔ ตอนพิเศษ ๖๘ ง

หน้า ๑๕๑
ราชกิจจานุเบกษา

๖ มีนาคม ๒๕๖๐

(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

