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ประกาศคณะกรรมการส่งเสริมการพัฒนาฝีมือแรงงาน
เรื่อง มาตรฐานฝีมือแรงงานแห่งชาติ สาขาอาชีพช่างเครื่องกล
สาขาช่างเทคนิคประกอบและซ่อมบํารุงอุปกรณ์ต่อพ่วงพื้นฐาน
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
ช่างเครื่องกล สาขาช่างเทคนิคประกอบและซ่อมบํารุงอุปกรณ์ต่อพ่วงพื้นฐาน โดยความเห็นชอบของ
รัฐมนตรีว่าการกระทรวงแรงงาน ดังต่อไปนี้
ข้อ ๑ ในประกาศนี้ สาขาอาชีพช่างเครื่องกล สาขาช่างเทคนิคประกอบและซ่อมบํารุง
อุ ป กรณ์ ต่ อ พ่ ว งพื้ น ฐาน หมายถึ ง บุ ค คลที่ มี ค วามรู้ ทั ก ษะ และความสามารถในการประกอบ
ถอดเปลี่ยนชิ้นส่วนอุปกรณ์ต่อพ่วงพื้นฐาน ประเมินราคาและซ่อมบํารุงได้เป็นอย่างดี มีความสามารถ
ในการอ่านคู่มือใช้งาน รวมถึงการดูแลบํารุงรักษาและการวิเคราะห์ปัญหาที่เกิดจากการใช้งานได้
ข้อ ๒ มาตรฐานฝี มื อ แรงงานแห่ ง ชาติ สาขาอาชี พ ช่ า งเครื่ อ งกล สาขาช่ า งเทคนิ ค
ประกอบและซ่อมบํารุงอุปกรณ์ต่อพ่วงพื้นฐาน แบ่งออกเป็น ๓ ระดับ
๒.๑ ระดับ ๑ หมายถึง ผู้ที่มีฝีมือและความรู้พื้นฐานในการปฏิบัติงานที่ต้องมี
หัวหน้างานช่วยให้คําแนะนํา หรือช่วยตัดสินใจในเรื่องที่สําคัญเมื่อจําเป็น และเป็นบุคคลที่มีความรู้
ทักษะ และความสามารถในการใช้เครื่องมือและอุปกรณ์ขั้นพื้นฐานในการถอดประกอบอุปกรณ์ต่อพ่วงพื้นฐาน
พร้ อ มทั้ ง สามารถปฏิบั ติ ง านตามที่ ไ ด้ รั บ มอบหมายได้ อ ย่ า งถูก ต้ อ ง สามารถลงบั น ทึ ก งานประกอบ
ประจํ า วั น และการซ่ อ มบํ า รุ ง ได้ อ ย่ า งถู ก ต้ อ งครบถ้ ว น อี ก ทั้ ง มี ค วามรู้ ความเข้ า ใจเกี่ ย วกั บ ระบบ
การทํางานของอุปกรณ์ต่อพ่วงเบื้องต้น
๒.๒ ระดับ ๒ หมายถึง ผู้ที่มีฝีมือระดับกลาง มีความรู้ ความสามารถ ทักษะ
การใช้เครื่องมืออุปกรณ์ได้ดี และมีประสบการณ์การทํางาน สามารถให้คําแนะนําผู้ใต้บังคับบัญชา
ได้คุณภาพงานสูง และเป็นบุคคลที่มีความรู้ ทักษะ และความสามารถในการปฏิบัติงานตามคู่มือได้
มีความรู้ ความเข้าใจเกี่ยวกับระบบการทํางานของอุปกรณ์ต่อพ่วงอย่างละเอียด สามารถตรวจสอบคุณภาพ
และแก้ไขปัญหาหรือซ่อมบํารุงเบื้องต้นในจุดที่ผิดปกติได้
๒.๓ ระดับ ๓ หมายถึง ผู้ที่มีความรู้ระดับสูง สามารถวิเคราะห์ วินิจฉัยปัญหา
การตัดสินใจ รู้ขั้นตอนกระบวนการของงานเป็นอย่างดี สามารถช่วยแนะนํางานฝีมือผู้ใต้บังคับบัญชาได้ดี
สามารถใช้หนังสือคู่มือ นําความรู้และทักษะมาประยุกต์ใช้กับเทคโนโลยีใหม่ได้ โดยเฉพาะการตัดสินใจ
และเลือกวิธีการที่เหมาะสม และเป็นบุคคลที่มีความรู้ ทักษะ และความสามารถในการประกอบ
อุปกรณ์ต่อพ่วงพื้นฐานเข้ากับเครื่องต้นกําลัง มีความรู้ ความเข้าใจในเรื่องกําลังและการลื่นไถลของ
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แทรกเตอร์ สามารถใช้งานอุปกรณ์ต่อพ่วงได้อย่างถูกต้อง และวิเคราะห์ข้อบกพร่อง หาวิธีการแก้ไข
รวมถึงหาแนวทางป้องกันเมื่อเกิดปัญหา พร้อมทั้งสามารถวางแนวทางการซ่อมบํารุง อีกทั้งสามารถ
ประเมินราคาการซ่อมบํารุง และถ่ายทอดความรู้ ทักษะในการปฏิบัติงานได้
ข้อ ๓ ข้อกําหนดทางวิชาการมาตรฐานฝีมือที่ใช้เป็นเกณฑ์วัดระดับความรู้ ความสามารถ
และทัศนคติในการทํางานของผู้ประกอบอาชีพ ในสาขาอาชีพช่างเครื่องกล สาขาช่างเทคนิคประกอบ
และซ่อมบํารุงอุปกรณ์ต่อพ่วงพื้นฐานให้เป็น ดังนี้
๓.๑ มาตรฐานฝีมือแรงงานแห่งชาติ ระดับ ๑ ได้แก่
๓.๑.๑ ความรู้ ความเข้ าใจ ประกอบด้ วย ขอบเขตความรู้ ความเข้ าใจ
ในเรื่องดังต่อไปนี้
๓.๑.๑.๑ การปฏิบัติตามกฎความปลอดภัยในการทํางาน
(๑) การใช้งานอุปกรณ์ป้องกันอันตรายส่วนบุคคล
(๒) กฎระเบียบความปลอดภัยของสถานประกอบกิจการ
(๓) ความปลอดภัยในการใช้เครื่องมือกล
(๔) ความหมายของสัญลักษณ์ ป้ายความปลอดภัย
(๕) คู่มือการทํางานในสถานประกอบกิจการ
(๖) การบํารุงรักษาอุปกรณ์ป้องกันอันตรายส่วนบุคคล
๓.๑.๑.๒ การประกอบ ถอดเปลี่ยนชิ้นส่วนอุปกรณ์ต่อพ่วงพื้นฐาน
(๑) การประกอบเฟืองส่งถ่ายกําลัง (Gear box)
(๒) การประกอบเฟือ งส่ง ถ่า ยกํา ลัง (Gear box)
เข้ากับใบมีดดันดิน (arm extension)
(๓) ข้อกําหนดระยะคลอน (Backlash) ของการ
ประกอบชุดเฟือง
(๔) การใช้ไดอัลเกจในการประกอบชุดเฟืองส่งถ่ายกําลัง
(Gear box)
(๕) ทักษะการประกอบโซ่ส่งกําลังด้านข้าง (Side drive)
(๖) ค่ามาตรฐานการตึงหย่อนของโซ่ส่งกําลัง
(๗) การตรวจสอบใบมีด จอบหมุน ซ้า ยมือ (Left)
และขวามือ (Right)
(๘) ข้อกําหนดค่าแรงขันสกรู (Screw) ใบมีดจอบหมุน
(๙) มาตรฐาน ๕ ส
(๑๐) การใช้ เ ครื่ อ งมื อ ช่ า งพื้ น ฐานและเครื่ อ งมื อ ลม
(Air tool)
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(๑๑) ขั้นตอนการปฏิบัติงาน (WI)
(๑๒) การปฏิบัติงานตามมาตรฐาน ๕ ส
(๑๓) การใช้เครื่องมือช่างพื้นฐาน ประเภทเครื่องมือลม
ประแจทอร์ก
(๑๔) เทคนิคการประกอบตลับลูกปืน
(๑๕) เทคนิคการตรวจสอบการหมุนของชุดใบจาน
(๑๖) ระบบการต่อพ่วงแบบ ๓ จุด (Three point hitch)
๓.๑.๑.๓ การลงบันทึกรายละเอียดการประกอบ และซ่อมบํารุง
(๑) คู่มือการปฏิบตั ิงาน (Work instruction)
(๒) การบันทึกข้อมูลด้วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์
(๓) การซ่อมบํารุงชุดเฟืองส่งถ่ายกําลัง (Gear box)
(๔) การซ่อมบํารุงชุดโซ่ส่งกําลัง
(๕) การซ่อมบํารุงชุดใบมีด
(๖) การซ่อมบํารุงใบปาดดิน
(๗) การซ่อมบํารุงล้อคัดท้าย
๓.๑.๑.๔ การใช้และบํารุงรักษาเครื่องมือช่างพื้นฐาน
(๑) ชนิดของประแจและการใช้งาน
(๒) การใช้งานประแจวัดแรงบิด
(๓) วิธีการประกอบและแรงขันอัดตามคู่มืออุปกรณ์
มาตรฐานของบริษัทผู้ผลิต
(๔)
(๕)
(๖)
(๗)
(๘)
(๙)
(๑๐)

ความรู้เกี่ยวกับเครื่องมือลม
การใช้เครน
ความรู้เกี่ยวกับเครื่องมือวัดเสียง
ความรู้เกี่ยวกับไดอัลเกจ (Dial Gauge)
ความรู้เกี่ยวกับเครื่องมือวัดพื้นฐาน
กฎการปฏิบัติงานในหน่วยงาน
ความรู้ เ กี่ ย วกั บ วิ ธี ก ารจั ด เก็ บ และบํ า รุ ง รั ก ษา

ประแจพื้นฐาน
(๑๑) ความรู้ เ กี่ ย วกั บ วิ ธี ก ารจั ด เก็ บ และบํ า รุ ง รั ก ษา
ประแจวัดแรงบิด
(๑๒) ความรู้ เ กี่ ย วกั บ วิ ธี ก ารจั ด เก็ บ และบํ า รุ ง รั ก ษา
เครื่องมือลม
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(๑๓) ความรู้เกี่ยวกับวิธีการบํารุงรักษาเครน
(๑๔) ความรู้ เ กี่ ย วกั บ วิ ธี ก ารจั ด เก็ บ และบํ า รุ ง รั ก ษา
เครื่องมือวัดเสียง
(๑๕) ความรู้ เ กี่ ย วกั บ วิ ธี ก ารจั ด เก็ บ และบํ า รุ ง รั ก ษา
ไดอัลเกจ
(๑๖) ความรู้ เ กี่ ย วกั บ วิ ธี ก ารจั ด เก็ บ และบํ า รุ ง รั ก ษา
เครื่องมือวัดพื้นฐาน
๓.๑.๒ ความสามารถ ประกอบด้วย ขอบเขตความสามารถในการปฏิบัติงาน
ดังต่อไปนี้
๓.๑.๒.๑ การปฏิบัติตามกฎความปลอดภัยในการทํางาน
(๑) การเตรียมความพร้อมในการปฏิบัติงาน
(๒) การปฏิบัติงานในสถานประกอบกิจการ
(๓) การบํารุงรักษาและจัดเก็บ
๓.๑.๒.๒ การประกอบ ถอดเปลี่ยนชิ้นส่วนอุปกรณ์ต่อพ่วงพื้นฐาน
(๑) การประกอบอุปกรณ์พ่วงท้ายจอบหมุน
(๒) การประกอบอุปกรณ์พ่วงท้ายประเภทผาน
๓.๑.๒.๓ การลงบันทึกรายละเอียดการประกอบ และซ่อมบํารุง
(๑) การบั น ทึ ก รายละเอี ย ดการประกอบและซ่ อ ม
บํารุงอุปกรณ์จอบหมุน
(๒) การบั น ทึ ก รายละเอี ย ดการประกอบและซ่ อ ม
บํารุงอุปกรณ์ผาน
๓.๑.๒.๔ การใช้และบํารุงรักษาเครื่องมือช่างพื้นฐาน
(๑) การใช้เครื่องมือช่างพื้นฐาน
(๒) การใช้เครื่องมือวัด
(๓) การจัดเก็บและบํารุงรักษาเครื่องมือ
๓.๑.๓ ทัศนคติ ประกอบด้วย มีระเบียบวินัย ขยัน ซื่อสัตย์ ทํางานเป็นทีม
ตรงต่อเวลา รักษาความสะอาด มีจิตสํานึกที่ดีในการทํางาน
๓.๒ มาตรฐานฝีมือแรงงานแห่งชาติ ระดับ ๒ ได้แก่
๓.๒.๑ ความรู้ ความเข้าใจ ประกอบด้วย ขอบเขตความรู้ ความเข้าใจ
ในเรื่องดังต่อไปนี้
๓.๒.๑.๑ การตรวจสอบคุณภาพของอุปกรณ์ต่อพ่วงพื้นฐาน
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(๑) การตรวจสอบการรั่วซึมของห้องเฟืองส่งถ่ายกําลัง
(Leak test of gear box case)
(๒) การใช้เครื่องมือวัดเสียงในการตรวจสอบความดัง
ของชุดเฟืองส่งถ่ายกําลัง (Gear box)
(๓) ความรู้เกี่ยวกับการตรวจสอบลักษณะของใบมีดจอบ
หมุนด้านซ้ายและขวา
(๔) ค่ามาตรฐานในการตั้งความตึงของโซ่ส่งกําลัง
(๕) การตรวจสอบรอยเชื่อม
(๖) การตรวจสอบการหมุนของชุดจาน
(๗) การตรวจสอบการเคลื่อนตัวของชุดล้อคัดท้าย
(๘) การตรวจสอบระยะห่างของแหวนสปริง
(๙) การตรวจสอบระยะห่างของใบปาดดิน
(๑๐) ความรู้เรื่องการขันแน่น
๓.๒.๑.๒ การวิเคราะห์ปัญหา
(๑) การวิเคราะห์ปัญหาการรั่วซึมของน้ํามันหล่อลื่น
(๒) การวิเคราะห์ปัญหาการฉีกขาดของโซ่ส่งกําลัง
(๓) ทฤษฎีเบื้องต้นของการส่งถ่ายกําลังด้วยโซ่
(๔) หลักการและเทคนิคในการเลือกขนาดโซ่ส่งกําลัง
(๕) สาเหตุและปัจจัยที่มีผลต่อการสึกหรอของผาน
(๖) การวิเคราะห์ความเสียหายของตลับลูกปืน
(๗) ทฤษฎีและหลักการเบื้องต้นของลูกปืน (Bearing)
๓.๒.๑.๓ การแก้ไขปัญหาอุปกรณ์ต่อพ่วงพื้นฐาน
(๑) วิธีการซ่อมรอยรั่วซึม
(๒) การเปลี่ยนหรือซ่อมโซ่ส่งกําลัง
(๓) ทฤษฎีและหลักการเบื้องต้นของสารหล่อลื่น
(๔) การซ่อมโครงผานให้อยู่ในสภาพพร้อมใช้งาน
(๕) ความรู้ เ รื่ อ งโบลท์ (Bolt) นั ท (Nut) และ
แหวนสปริง (Springwasher)
(๖) การเปลี่ยนตลับลูกปืนให้อยู่ในสภาพพร้อมใช้งาน
(๗) การปรับตั้งระยะใบปาดดิน
๓.๒.๑.๔ การซ่อมบํารุงจุดที่มีอาการผิดปกติ
(๑) การวิเคราะห์การสึกหรอของใบมีดจอบหมุน
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(๒) ปัจจัยที่มีผลต่อการสึกหรอของใบมีดจอบหมุน
(๓) วิธกี ารวัดการสึกหรอของใบมีดจอบหมุน
(๔) การวิ เ คราะห์ ส ภาพการใช้ ง านของสกรู ยึ ด
ใบมีดจอบหมุน
(๕) คู่มือการปฏิบัติงานในการเปลี่ยนถ่ายน้ํามันหล่อลื่น
(๖) การเลือกใช้เกรดของน้ํามันหล่อลื่นให้เหมาะสม
กับสภาพการใช้งาน
(๗) การวิ เ คราะห์ ส ภาพการใช้ ง านของสกี ป รั บ ตั้ ง
ความลึกของการพรวนดิน
(๘) คู่ มื อ การเปลี่ ย นสกี สํ า หรั บ ปรั บ ตั้ ง ความลึ ก
(Depth adjustment)
(๙)
(๑๐)
(๑๑)
(๑๒)
(๑๓)

การวิเคราะห์การสึกหรอของผาน
การวิเคราะห์การสึกหรอของแกนเพลาของชุดผาน
ความรู้ในเรื่องการเปลี่ยนใบผาน
คู่มือการปฏิบัติงานการเปลี่ยนแกนเพลาของผาน
คู่มือการปฏิบัติงานในการเปลี่ยนสักหลาดกันฝุ่น

และการอัดจาระบีชิ้นส่วนของผาน
๓.๒.๒ ความสามารถ ประกอบด้วย ขอบเขตความสามารถในการปฏิบัติงาน
ดังต่อไปนี้
๓.๒.๒.๑ การตรวจสอบคุณภาพของอุปกรณ์ต่อพ่วงพื้นฐาน
(๑) การตรวจสอบคุณภาพการประกอบจอบหมุน
(๒) การตรวจสอบคุณภาพการประกอบผาน
๓.๒.๒.๒ การวิเคราะห์ปัญหา
(๑) การวิเคราะห์ปัญหาอุปกรณ์จอบหมุน
(๒) การวิเคราะห์ปัญหาอุปกรณ์ผาน
๓.๒.๒.๓ การแก้ไขปัญหาอุปกรณ์ต่อพ่วงพื้นฐาน
(๑) การแก้ไขปัญหาอุปกรณ์ต่อพ่วงประเภทจอบหมุน
(๒) การแก้ไขปัญหาอุปกรณ์ต่อพ่วงประเภทผาน
๓.๒.๒.๔ การซ่อมบํารุงจุดที่มีอาการผิดปกติ
(๑) การซ่ อ มบํ า รุ ง อุ ป กรณ์ ต่ อ พ่ ว งพื้ น ฐานประเภท
จอบหมุน
(๒) การซ่อมบํารุงอุปกรณ์ต่อพ่วงพื้นฐานประเภทผาน
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๓.๒.๓ ทัศนคติ ประกอบด้วย มีระเบียบวินัย ขยัน ซื่อสัตย์ ทํางานเป็นทีม
ตรงต่อเวลา รักษาความสะอาด มีจิตสํานึกที่ดีในการทํางาน
๓.๓ มาตรฐานฝีมือแรงงานแห่งชาติ ระดับ ๓ ได้แก่
๓.๓.๑ ความรู้ ความเข้าใจ ประกอบด้วย ขอบเขตความรู้ ความเข้าใจ
ในเรื่องดังต่อไปนี้
๓.๓.๑.๑ การวิเคราะห์กําลังของรถแทรกเตอร์พื้นฐาน
(๑) พื้นฐานของรถแทรกเตอร์ระบบต่อพ่วงแบบ ๓ จุด
(๒) ระบบเพลาอํานวยกําลังของรถแทรกเตอร์
(๓) การเลือกขนาดของรถแทรกเตอร์ให้เหมาะสมกับ
จอบหมุน
(๔) สูตรคํานวณและวิธีการวิเคราะห์อัตราการสิ้นเปลือง
น้ํามันเชื้อเพลิงของรถแทรกเตอร์
(๕) สูตรคํานวณและวิธีการวิเคราะห์อัตราการลื่นไถล
ของล้อรถแทรกเตอร์
(๖) สู ต รคํ า นวณและวิ ธี ก ารประมาณค่ า สมรรถนะ
ในการทํางานของไถจอบหมุน (Field capacity)
(๗) สู ต รคํ า นวณหาประสิ ท ธิ ภ าพการทํ า งานเชิ ง ไร่
(Field efficiency)
(๘) สู ต รคํ า นวณและวิ ธี ก ารประมาณค่ า ความเร็ ว
ในการทํางานของไถจอบหมุน
(๙) ความรู้พื้นฐานด้านคณิตศาสตร์ช่าง
(๑๐) พื้นฐานของรถแทรกเตอร์ระบบต่อพ่วงแบบ ๓ จุด
(๑๑) การเลือกขนาดของรถแทรกเตอร์ให้เหมาะสมกับ
ผานจาน
(๑๒) สู ต รคํ า นวณและวิ ธี ก ารประมาณค่ า สมรรถนะ
ในการทํางานของผานจาน (Field capacity)
(๑๓) สู ต รคํ า นวณและวิ ธี ก ารประมาณค่ า ความเร็ ว
ในการทํางานของผานจาน
(๑๔) สู ต รคํ า นวณและวิ ธี ก ารวิ เ คราะห์ คุ ณ ภาพการ
ทํางานของผานจาน (อัตราการพลิกดิน - soil inversion)

หน้า ๒๐๗
ราชกิจจานุเบกษา

เล่ม ๑๓๔ ตอนพิเศษ ๖๘ ง

๖ มีนาคม ๒๕๖๐

๓.๓.๑.๒ การประกอบและปรั บ ตั้ ง อุ ป กรณ์ ต่ อ พ่ ว งพื้ น ฐาน
กับเครื่องต้นกําลัง
(๑)
(๒)
(๓)
(๔)
(๕)

หลักการพื้นฐานของรถแทรกเตอร์
หลักการพื้นฐานของเพลาอํานวยกําลัง (PTO power)
ระบบการต่อพ่วงแบบ ๓ จุด (Three point hitches)
การต่อพ่วงจอบหมุนเข้ากับรถแทรกเตอร์
การปรับตั้งฝากระโปรง (Trailing board) ให้เหมาะสม

กับสภาพการทํางาน
(๖) การปรับตั้งสกีปรับความลึกในการพรวน
(๗) ความรู้ในการประกอบผานเข้ากับรถแทรกเตอร์
(๘) ความรู้ในการปรับตั้งมุมเอียงของล้อคัดท้าย
(๙) ความรู้ในการปรับตั้งความแข็งของสปริงล้อคัดท้าย
(๑๐) ความรู้เกี่ยวกับความชื้นและความแข็งของดิน
๓.๓.๑.๓ การวิ เ คราะห์ แ ก้ ไ ขปั ญ หา และหาแนวทางป้ อ งกั น
การเกิดปัญหาซ้ํา
(๑) ความรู้ด้านการใช้โปรแกรมคอมพิวเตอร์พื้นฐาน
(Microsoft word Microsoft Excel)
(๒) ความรู้ด้านสถิติเบื้องต้น ค่าเฉลี่ย (Average)
ร้อยละ (Percentage) ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (Standard deviation : SD)
(๓) หลั ก การพื้ น ฐานของรถแทรกเตอร์ กั บ อุ ป กรณ์
จอบหมุน
(๔) ความสัมพันธ์ระหว่างความเร็วของรถแทรกเตอร์
ที่มีผลต่อขนาดของก้อนดิน
(๕) ความสั ม พั น ธ์ ร ะหว่ า งจํ า นวนใบมี ด จอบหมุ น
กับขนาดของก้อนดินที่ได้จากการไถ
(๖) ความสั ม พั น ธ์ ร ะหว่ า งการปรั บ ตั้ ง ฝากระโปรง
กับขนาดของก้อนดินที่ได้จากการไถ
(๗) ความชื้นและความแข็งของดิน
(๘) หลั ก การพื้ น ฐานของรถแทรกเตอร์ เ มื่ อ ทํ า งาน
กับอุปกรณ์ผาน
(๙) ทฤษฎีการลื่นไถลของรถแทรกเตอร์
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(๑๐) หลักการปรับตั้งความแข็งของสปริงล้อ คัดท้าย
เมื่อทํางานในสภาพที่แตกต่างกัน
(๑๑) หลักการปรับตั้งมุมเอียงของล้อคัดท้ายเมื่อทํางาน
ในสภาพดินที่แตกต่างกัน
๓.๓.๑.๔ การจัดทําคู่มือการใช้งานและการซ่อมบํารุง
(๑) สั ญ ลั ก ษณ์ ค วามปลอดภั ย ในการทํ า งานตาม
มาตรฐานสากล
(๒) ทฤษฎี แ ละหลั ก การทํ า งานของรถแทรกเตอร์
กับจอบหมุน
(๓) ทฤษฎีและหลักการทํางานของจอบหมุน
(๔) ระบบการต่อพ่วงแบบ ๓ จุด
(๕) ระบบพื้ น ฐานของเพลาอํา นวยกํา ลั ง (PTO)
ของรถแทรกเตอร์
(๖) การใช้โปรแกรมคอมพิวเตอร์ในการจัดทําคู่มือ
(Microsoft word)
(๗) การตรวจสอบและประเมิ น ผลคู่ มื อ การใช้ ง าน
และการซ่อมบํารุงจอบหมุน
(๘) ทฤษฎีและหลักการทํางานของแทรกเตอร์กับผาน
(๙) ทฤษฎีและหลักการทํางานของผาน
(๑๐) ทักษะการตรวจสอบและประเมินผลคู่มือการใช้งาน
และการซ่อมบํารุงผาน
๓.๓.๑.๕ การประเมินราคาการซ่อมบํารุง
(๑) ความรู้เกี่ยวกับการซ่อมบํารุงอุปกรณ์ไถและจอบหมุน
(๒) ใบเสนอราคาและกําหนดส่งสินค้า
(๓) ราคามาตรฐานของอะไหล่ประเภทต่าง ๆ
(๔) การประเมินราคาสําหรับวิธีการที่ใช้ในการซ่อมแซม
อุปกรณ์ที่เสียหาย
(๕) การประเมินค่าแรงงาน เวลาที่ใช้ในการซ่อมแซม
ส่วนที่ชํารุดเสียหาย
(๖) การคํานวณทางเศรษฐศาสตร์
(๗) ส่วนประกอบทุกชิ้นส่วนของผลิตภัณฑ์
(๘) อ่านแบบได้
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(๙) โปรแกรมคอมพิวเตอร์ไมโครซอฟท์ เอ็กซ์เซล
(Microsoft Excel)
๓.๓.๑.๖ การสอนงาน
(๑) การจัดเตรียมหัวข้อการสอน
(๒) การจัดทําแผนการสอน ตารางการสอน
(๓) การจัดทําสื่อการสอนด้วยโปรแกรมนําเสนองาน
(Microsoft power point)
(๔) การเขียนแบบและอ่านแบบ
(๕) การใช้โปรแกรมคอมพิวเตอร์ เช่น โปรแกรม
การจัดการเอกสาร (Microsoft Word) โปรแกรมนําเสนองาน (Microsoft Power Point)
(๖) การสอนงานตามเอกสารประกอบการสอนโดยใช้
โปรแกรมนําเสนองาน (Microsoft Power Point)
(๗) การสอนแบบปฏิบัติงานจริงที่หน้างาน (On the
job training)
(๘) การประเมินผลก่อนและหลังการถ่ายทอดทักษะ
ในการปฏิบัติงาน
(๙) การวิเคราะห์ผลจากใบประเมินผลก่อนและหลัง
การฝึกอบรม
(๑๐) การเขี ย นข้ อ เสนอแนะสํ า หรั บ การฝึ ก อบรม
ครั้งต่อไป และการติดตามผลเป็นระยะ
๓.๓.๒ ความสามารถ ประกอบด้วย ขอบเขตความสามารถในการปฏิบัติงาน
ดังต่อไปนี้
๓.๓.๒.๑ การวิเคราะห์กําลังของรถแทรกเตอร์พื้นฐาน
(๑) การวิเคราะห์กําลังของรถแทรกเตอร์สําหรับจอบหมุน
(๒) การวิเคราะห์กําลังของรถแทรกเตอร์สําหรับผานจาน
๓.๓.๒.๒ การประกอบและปรั บ ตั้ ง อุ ป กรณ์ ต่ อ พ่ ว งพื้ น ฐาน
กับเครื่องต้นกําลัง
(๑) การประกอบและปรับตั้งจอบหมุนกับรถแทรกเตอร์
(๒) การประกอบและปรับตั้งผานกับรถแทรกเตอร์

เล่ม ๑๓๔ ตอนพิเศษ ๖๘ ง

หน้า ๒๑๐
ราชกิจจานุเบกษา

๖ มีนาคม ๒๕๖๐

๓.๓.๒.๓ การวิ เ คราะห์ แ ก้ ไ ขปั ญ หา และหาแนวทางป้ อ งกั น
การเกิดปัญหาซ้ํา
(๑) การวิเคราะห์แก้ไขปัญหา และหาแนวทางป้องกัน
การเกิดปัญหาซ้ํากรณีจอบหมุน
(๒) การวิเคราะห์แก้ไขปัญหา และหาแนวทางป้องกัน
การเกิดปัญหาซ้ํากรณีผาน
๓.๓.๒.๔ การจัดทําคู่มือการใช้งานและการซ่อมบํารุง
(๑) การจัดทําคู่มือการใช้งานและการซ่อมบํารุงจอบหมุน
(๒) การจัดทําคู่มือการใช้งานและการซ่อมบํารุงผาน
๓.๓.๒.๕ การประเมินราคาการซ่อมบํารุง
(๑) การจัดเตรียมข้อมูลสําหรับการประเมินราคา
(๒) การประเมินราคาซ่อมผานและจอบหมุน
๓.๓.๒.๖ การสอนงาน
(๑) การเตรียมการสอน
(๒) การสอนงาน
(๓) การประเมินผลการสอน
๓.๓.๓ ทัศนคติ ประกอบด้วย มีระเบียบวินัย ขยัน ซื่อสัตย์ ทํางานเป็นทีม
ตรงต่อเวลา รักษาความสะอาด มีจิตสํานึกที่ดีในการทํางาน
ประกาศ ณ วันที่ ๑๙ พฤษภาคม พ.ศ. ๒๕๕๙
หม่อมหลวงปุณฑริก สมิติ
ปลัดกระทรวงแรงงาน
ประธานกรรมการส่งเสริมการพัฒนาฝีมือแรงงาน

