เล่ม ๑๓๒ ตอนพิเศษ ๙๕ ง

หน้า ๑๖
ราชกิจจานุเบกษา

๒๗ เมษายน ๒๕๕๘

ประกาศคณะกรรมการส่งเสริมการพัฒนาฝีมือแรงงาน
เรื่อง มาตรฐานฝีมือแรงงานแห่งชาติ สาขาอาชีพช่างเครื่องกล สาขาพนักงานควบคุมเครื่องจักรรถขุด
อาศัยอํานาจตามความในมาตรา ๒๒ วรรคหนึ่ง และมาตรา ๓๙ (๓) แห่ งพระราชบัญญั ติ
ส่งเสริมการพัฒนาฝีมือแรงงาน พ.ศ. ๒๕๔๕ คณะกรรมการส่งเสริมการพัฒนาฝีมือแรงงาน จึงกําหนด
มาตรฐานฝี มื อ แรงงานแห่ ง ชาติ สาขาอาชี พ ช่ า งเครื่ อ งกล สาขาพนั ก งานควบคุ ม เครื่ อ งจั ก รรถขุ ด
โดยความเห็นชอบของรัฐมนตรีว่าการกระทรวงแรงงาน ดังต่อไปนี้
ข้อ ๑ ในประกาศนี้สาขาอาชีพช่างเครื่องกล สาขาพนักงานควบคุมเครื่องจักรรถขุด หมายถึง
ผู้ที่มีความรู้ ความสามารถ ในการบังคับควบคุมเครื่องจักรรถขุด ให้สามารถทํางานได้อย่างมีประสิทธิภาพ
และปลอดภัย ตลอดจนทํางานได้ตามวัตถุประสงค์ของงาน เช่น งานขุดดิน งานตัก งานตัด สโลป
งานยกวางวัสดุ งานเคลื่อนย้ายเครื่องจักรรวมถึงการบํารุงรักษาเครื่องจักรในเบื้องต้น ได้ประสิทธิภาพ
ตามมาตรฐานที่ผู้ผลิตกําหนดไว้ และมีทัศนคติที่ดีในการทํางาน
ข้อ ๒ มาตรฐานฝีมือแรงงานแห่งชาติ สาขาอาชีพช่างเครื่องกล สาขาพนักงานควบคุม
เครื่องจักรรถขุด มี ๑ ระดับ
ระดับ ๑ หมายถึง ผู้ที่มีฝีมือ ความรู้ ความสามารถ ทักษะ ในการใช้เครื่องมือ
อุปกรณ์ได้ดี สามารถวิเคราะห์วินิจฉัยปัญหา การตัดสินใจ รู้ขั้นตอนกระบวนการของงานเป็นอย่างดี
สามารถช่ ว ยแนะนํ า งานฝี มื อ ผู้ ใ ต้ บั ง คั บ บั ญ ชาได้ ดี สามารถใช้ ห นั ง สื อ คู่ มื อ นํ า ความรู้ แ ละทั ก ษะ
มาประยุกต์ใช้กับเทคโนโลยีใหม่ได้โดยเฉพาะการตัดสินใจและเลือกใช้วิธีการที่เหมาะสม
ข้อ ๓ ข้อกําหนดทางวิชาการที่ใช้เป็นเกณฑ์ที่วัดระดับความรู้ ความสามารถและทัศนคติ
ในการทํางานของผู้ประกอบอาชีพในสาขาอาชีพช่างเครื่องกล สาขาพนักงานควบคุมเครื่องจักรรถขุด
ให้เป็นดังนี้
มาตรฐานฝีมือแรงงานแห่งชาติ ระดับ ๑ ได้แก่
๓.๑ ความรู้ ความเข้ า ใจ ประกอบด้ ว ย ขอบเขตความรู้ ความเข้ า ใจในเรื่ อ ง
ดังต่อไปนี้
๓.๑.๑ ความปลอดภัยในการทํางาน
(๑) ข้อควรระวังและการป้องกันอุบัติเหตุ
(๒) สัญลักษณ์เกี่ยวกับความปลอดภัย
(๓) สัญลักษณ์ป้ายเตือนต่าง ๆ ในเครื่องจักร
(๔) การใช้อุปกรณ์ป้องกันอันตรายส่วนบุคคล
(๕) การใช้เครื่องมือ และอุปกรณ์ต่าง ๆ ให้เหมาะสมกับงาน
(๖) การจัดเก็บ จํากัดน้ํามันเชื้อเพลิง และผลิตภัณฑ์หล่อลื่น
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(๗) การจัดเก็บ และกําจัดชิ้นส่วนที่เหลือจากการบริการเครื่องจักร
(๘) การปฐมพยาบาลเบื้องต้น
๓.๑.๒ คณิตศาสตร์เบื้องต้น
(๑) การบวก ลบ คูณ หาร เลขจํานวนเต็ม
(๒) การคํานวณปัญหาทางคณิตศาสตร์อย่างง่าย ๆ ได้
๓.๑.๓ น้ํามันเชื้อเพลิงและสารหล่อลื่น
(๑) การอ่านสัญลักษณ์แสดงชนิดของเชื้อเพลิงและสารหล่อลื่น
(๒) การเลือกใช้สารหล่อลื่นให้ถูกต้องตามระบบของเครื่องจักร
(๓) การเลือกใช้ภาชนะให้เหมาะสมกับสารหล่อลื่น
๓.๑.๔ การใช้หนังสือคู่มือ และเครื่องมือในการบํารุงรักษาเครื่องจักร
(๑) ความหมายของภาพ หรือสัญลักษณ์ ที่แสดงไว้ในหนังสือคู่มือ
(๒) การเลือกใช้เครื่องมือได้เหมาะสม หรือใกล้เคียงกับหนังสือคู่มือ
ที่กําหนด
(๓) การใช้ตารางการบํารุงรักษาเครื่องจักร
๓.๑.๕ เครื่องยนต์ดีเซลเบื้องต้น
(๑) ชนิดและการทํางานของเครื่องยนต์ดีเซล
(๒) ชิ้นส่วนประกอบหลักของเครื่องยนต์
(๓) ระบบกรองอากาศ
(๔) ระบบระบายความร้อน
(๕) ระบบน้ํามันเชื้อเพลิง
(๖) ระบบหล่อลื่น
๓.๑.๖ ระบบไฮดรอลิกเบื้องต้น
(๑) อุปกรณ์ควบคุมการทํางาน
(๒) สามารถระบุชื่ออุปกรณ์ในระบบไฮดรอลิก
(๓) สามารถระบุปัญหาเบื้องต้นของระบบไฮดรอลิก
(๔) ระบุ ร ะยะเวลาในการบริ ก ารไส้ ก รองระบบไฮดรอลิ ก
และการเปลี่ยนถ่าย
๓.๑.๗ มาตรวัดและระบบสัญญาณเตือนในเครื่องจักร
(๑) การอ่านมาตรวัด และการแปลความหมาย
(๒) รูปแบบการเตือนของระบบ
(๓) การปฏิบัติเมื่อมีการเตือนจากระบบสัญญาณเตือน
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๓.๑.๘ การใช้งานและการบํารุงรักษาเครื่องจักร
(๑) สัญลักษณ์การใช้คันบังคับต่าง ๆ เพื่อควบคุมเครื่องจักร
(๒) ขั้นตอนในการควบคุมเครื่องจักร
(๓) การบํารุงรักษาเครื่องจักรตามตารางการบํารุงรักษา
(๔) การตรวจก่อนและหลังติดเครื่องยนต์
(๕) วิธีการติดและดับเครื่องยนต์
๓.๑.๙ วิธีการควบคุมเครื่องจักร
(๑) ขั้นตอนการทํางานขุด และงานตัก
(๒) ขั้นตอนการทํางานปรับระดับพื้นผิวเอียง (ตัดสโลป)
(๓) ขั้นตอนการทํางานร่องตัววี
(๔) ขั้นตอนการทํางานยกวางวัสดุ
๓.๑.๑๐ กฎหมายจราจรและเครื่องหมายจราจร
(๑) เครื่องหมายจราจรชนิดต่าง ๆ
(๒) กฎหมายจราจร
๓.๑.๑๑ ระบบไฟฟ้า
(๑) ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับแบตเตอรี่
(๒) การตรวจสอบฟิวส์
๓.๒ ความสามารถ ประกอบด้วย ขอบเขตความสามารถในการปฏิบัติงาน ดังต่อไปนี้
๓.๒.๑ ความปลอดภัยในการปฏิบัติงาน
(๑) ปฏิบัติตามกฎความปลอดภัยส่วนบุคคลและการใช้อุปกรณ์ป้องกัน
(๒) ปฏิบัติตามกฎความปลอดภัยในการใช้งานเครื่องจักรตลอดการใช้งาน
(๓) ปฏิบัติตามคําแนะนําสําหรับการใช้เครื่องมือในการบํารุงรักษา
เครื่องจักร
(๔) ปฏิบัติตามคําแนะนําสําหรับการจัดเก็บเชื้อเพลิงและสารหล่อลื่น
(๕) ปฏิบัติตามคําแนะนําสําหรับการจัดเก็บและกําจัดเศษวัสดุที่ต้องทิ้ง
๓.๒.๒ น้ํามันเชื้อเพลิงและสารหล่อลื่น
(๑) อ่านสัญลักษณ์ สําหรับแสดงความหมายของผลิตภัณฑ์หล่อลื่น
ได้ถูกต้อง
(๒) เลือกใช้และเติมน้ํามันเชื้อเพลิงได้อย่างถูกต้อง
(๓) ตรวจ เติม และระบุระยะเวลาเปลี่ยนถ่ายผลิตภัณฑ์หล่อลื่น
น้ํามันเครื่อง น้ํามันเกียร์และน้ํามันไฮดรอลิกได้ถูกต้อง
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๓.๒.๓ การใช้หนังสือคู่มือและเครื่องมือในการบํารุงรักษาเครื่องจักร
(๑) แปลความหมายของภาพที่ แ สดงไว้ ใ นหนั ง สื อ คู่ มื อ การใช้
และการบํารุงรักษาได้ถูกต้อง
(๒) ใช้เครื่องมือในการบํารุงรักษาตามขั้นตอน หรือรูปที่แสดงไว้ตาม
หนังสือคู่มือ
(๓) การใช้ และการบํารุงรักษา ได้ถูกต้องและเหมาะสม
๓.๒.๔ การบํารุงรักษาเครื่องยนต์ในส่วนของระบบระบายความร้อน
(๑) ตรวจสภาพทั่วไปของระบบระบายความร้อนได้
(๒) ตรวจระดับน้ําหล่อเย็นได้
(๓) ตรวจฝาหม้อน้ําและสภาพทั่วไปของหม้อน้ําได้
(๔) ตรวจสภาพสายพานพัดลม และปั๊มน้ําได้
๓.๒.๕ การบํารุงรักษาเครื่องยนต์ในส่วนของระบบหล่อลื่น
(๑) ตรวจสภาพทั่วไปของระบบหล่อลื่นได้
(๒) ตรวจระดับน้ํามันเครื่องได้
๓.๒.๖ การบํารุงรักษาเครื่องยนต์ในส่วนของระบบกรองอากาศ
(๑) ตรวจสภาพทั่วไปของระบบกรองอากาศได้
(๒) ตรวจสภาพกรองอากาศและทําความสะอาดได้ถูกวิธี
(๓) ติดตั้งกรองอากาศได้ถูกต้อง
๓.๒.๗ การบํารุงรักษาเครื่องยนต์ในส่วนของระบบน้ํามันเชื้อเพลิง
(๑) ตรวจสภาพทั่วไปของระบบน้ํามันเชื้อเพลิงได้
(๒) ไล่ลมในระบบน้ํามันเชื้อเพลิงได้
(๓) ถ่ายน้ําในระบบน้ํามันเชื้อเพลิงได้
๓.๒.๘ การบํารุงรักษาชิ้นส่วนในระบบไฮดรอลิก
(๑) ตรวจสภาพทั่วไปของระบบไฮดรอลิก
(๒) ตรวจระดับน้ํามันระดับไฮดรอลิกได้
(๓) เลือกใช้น้ํามันไฮดรอลิกได้ถูกต้อง
๓.๒.๙ เทคนิคการควบคุมเครื่องจักร
(๑) ตรวจสภาพก่อนการใช้งานของเครื่องจักร
(๒) อ่านค่าของมาตรวัด และสัญญาณเตือนของเครื่องจักรได้ถูกต้อง
(๓) สตาร์ทและอุ่นเครื่องยนต์ก่อนการใช้งาน
(๔) ใช้คันบังคับและอุปกรณ์ควบคุมเครื่องจักรได้ถูกต้อง
(๕) จอดเครื่องจักรและดับเครื่องยนต์
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๓.๒.๑๐ กฎจราจรและเครื่องหมายต่าง ๆ โดยให้สัญญาณมือหรือวิธีอื่น ๆ
ในขณะปฏิบัติงานที่เกี่ยวกับเครื่องจักรรถขุดได้
๓.๒.๑๑ ระบบไฟฟ้า
(๑) การแก้ไขปัญหาเกี่ยวกับระบบไฟแสงสว่างและไฟสัญญาณได้
(๒) การต่อสายไฟแบบง่ายได้
๓.๓ ทัศนคติ ประกอบด้วย การแต่งกายที่เหมาะสม มีความปลอดภัยในขณะปฏิบัติงาน
การปฏิบัติงานที่มีการวางแผนที่ดี เครื่องมือที่ถูกต้องกับลักษณะงาน และการดูแลรักษาที่ดี การลําดับขั้นตอน
ในการปฏิบัติงาน การคํานึงถึงการใช้วัสดุที่ถูกต้องและประหยัด คุณภาพงานที่ดี การรักษาวินัย ความภูมิใจ
ในงานอาชีพของตนเอง การรักษาเวลาในการปฏิบัติงาน การตรงต่อเวลา ความซื่อสัตย์ การปฏิสัมพันธ์ที่ดี
และการรักษาความสะอาดเมื่อเสร็จงาน สติ สมาธิ เจตคติ จิตสํานึกในการปฏิบัติงาน จรรยาบรรณ
ของพนักงาน ความรับผิดชอบ ความละเอียดรอบคอบ ความประณีตในงาน การไม่เอารัดเอาเปรียบลูกค้า
การใช้วาจาสุภาพ อ่อนน้อม อ่อนโยน ความทะมัดทะแมง และความเป็นธรรมชาติในการปฏิบัติงาน
ประกาศ ณ วันที่ ๒๐ มีนาคม พ.ศ. ๒๕๕๘
นคร ศิลปอาชา
ปลัดกระทรวงแรงงาน
ประธานกรรมการส่งเสริมการพัฒนาฝีมือแรงงาน

