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ประกาศคณะกรรมการส่งเสริมการพัฒนาฝีมือแรงงาน
เรื่อง มาตรฐานฝีมือแรงงานแห่งชาติ สาขาอาชีพช่างเครื่องกล
สาขาช่างเทคนิคซ่อมบํารุงในกระบวนการประกอบรถยนต์
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 สาขาช่างเทคนิคซ่อมบํารุง ในกระบวนการประกอบรถยนต์ โดยความเห็นชอบของ
รัฐมนตรีว่าการกระทรวงแรงงาน ดังต่อไปนี้
ข้อ ๑ ในประกาศนี้ สาขาอาชีพช่างเครื่องกล สาขาช่างเทคนิคซ่อมบํารุงในกระบวนการ
ประกอบรถยนต์ หมายถึง บุคคลที่มีความรู้ ทักษะ และความสามารถในการตรวจสอบ บํารุงรักษา
และซ่อมแซมเครื่องจักรและอุปกรณ์ต่าง ๆ ของโรงงานประกอบรถยนต์ โดยปฏิบัติตามกฎด้านความปลอดภัย
การค้ น หาอั น ตรายในสถานที่ ป ฏิ บั ติ ง าน รวมถึ ง การเสนอวิ ธี ก ารแก้ ไ ข ตรวจสอบความพร้ อ ม
ของเครื่องจักรก่อนการปฏิบัติงาน ตรวจสอบคุณภาพของเครื่องจักรและอุปกรณ์ต่าง ๆ การรวบรวม
ผลการตรวจสอบคุณภาพของเครื่องจักร การวางแผนการซ่อมบํารุงเชิงป้องกัน การวิเคราะห์สาเหตุ
ของปั ญ หาเครื่ อ งจั ก ร การจั ด ทํ า ขั้ น ตอน การปฏิ บั ติ ง าน การสรุ ป รายงานการชํ า รุ ด เสี ย หาย
ของเครื่องจักร การพัฒนาทักษะการปฏิบัติงาน ปรับปรุงและพัฒนาการปฏิบัติงานของเครื่องจักร
การบริหารกําลังคนและสนับสนุนกิจกรรมเพิ่มผลผลิต
ข้อ ๒ มาตรฐานฝีมือแรงงานแห่งชาติ สาขาอาชีพช่างเครื่องกล สาขาช่างเทคนิคซ่อมบํารุง
ในกระบวนการประกอบรถยนต์ แบ่งออกเป็น ๔ ระดับ
๒.๑ ระดับ ๑ หมายถึง บุคคลที่มีความรู้ ทักษะ และความสามารถในการ
ตรวจสอบและเตรี ย มความพร้ อ มของเครื่ อ งจั ก รและอุ ป กรณ์ ต่ า ง ๆ ของโรงประกอบรถยนต์
โดยปฏิบัติตามกฎด้านความปลอดภัย การค้นหาอันตรายในสถานที่ปฏิบัติงาน การเตรียมเครื่องมือช่าง
และใช้งานอย่างถูกต้อง การใช้เครื่องมือวัดและอุปกรณ์ต่าง ๆ ในการซ่อมบํารุง รวมถึงการบันทึกผล
และวัดค่าตัวแปรต่าง ๆ ของเครื่องจักรและอุปกรณ์ในระบบงานซ่อมบํารุงพื้นฐานซึ่งประกอบด้วย
ระบบไฟฟ้า นิวเมติกส์ ไฮดรอลิก และแมคคานิกส์
๒.๒ ระดับ ๒ หมายถึง บุคคลที่มีความรู้ ทักษะ และความสามารถในการ
ตรวจสอบ บํารุงรักษาและซ่อมแซมเครื่องจักรและอุปกรณ์ต่าง ๆ ของโรงประกอบรถยนต์ โดยปฏิบัติ
ตามกฎด้านความปลอดภัย การค้นหาอันตรายในสถานที่ปฏิบัติงาน รวมถึงการปรับเปลี่ยนวิธีการแก้ไข
สิ่งผิดปกติของเครื่องจักรและอุปกรณ์ในระบบไฟฟ้า นิวเมติกส์ ไฮดรอลิก และแมคคานิกส์ ตรวจสอบคุณภาพ
และเตรียมความพร้อมในระบบพีแอลซี (PLC) เครื่องจักรและอุปกรณ์ต่าง ๆ ก่อนการปฏิบัติงาน
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๒.๓ ระดับ ๓ หมายถึง บุคคลที่มีความรู้ ทักษะ และความสามารถในการ
ตรวจสอบ บํารุงรักษาและซ่อมแซมเครื่องจักรและอุปกรณ์ต่าง ๆ ของโรงประกอบรถยนต์ โดยปฏิบัติ
ตามกฎด้านความปลอดภัย การค้นหาอันตรายในสถานที่ปฏิบัติงาน รวมถึงการตรวจสอบและวิเคราะห์
ประสิทธิภาพของเครื่องจักรให้อยู่ในสภาพพร้อมทํางาน การปรับเปลี่ยนแก้ไขสิ่งผิดปกติ ทําการติดตาม
ผลการควบคุมแผนการซ่อมบํารุง และทํารายงานสรุปผลการซ่อมเครื่องจักรและอุปกรณ์ต่าง ๆ
๒.๔ ระดับ ๔ หมายถึง บุคคลที่มีความรู้ ทักษะ และความสามารถในการ
วางแผนบํารุงรักษาและซ่อมแซมเครื่องจักรและอุปกรณ์ต่าง ๆ ของโรงประกอบรถยนต์ โดยปฏิบัติตาม
กฎด้านความปลอดภัย การค้นหาอันตรายในสถานที่ปฏิบั ติงาน รวมถึงการจัดทํ าแผนบํา รุงรักษา
เครื่องจักรตามระยะเวลา การป้องกันเครื่องจักรเสียโดยวิเคราะห์จากประวัติและสาเหตุที่เครื่องจักรเสีย
การประเมินค่าการใช้จ่ายงานซ่อมบํารุงของเครื่องจักร การวางแผนการสอนเพื่อพัฒนาความสามารถ
ของช่างเทคนิคซ่อมบํารุงในระบบไฟฟ้า นิวเมติกส์ ไฮดรอลิก และแมคคานิกส์
ข้อ ๓ ข้อกําหนดทางวิชาการมาตรฐานฝีมือที่ใช้เป็นเกณฑ์วัดระดับความรู้ ความสามารถ
และทัศนคติในการทํางานของผู้ประกอบอาชีพ ในสาขาอาชีพช่างเครื่องกล สาขาช่างเทคนิคซ่อมบํารุง
ในกระบวนการประกอบรถยนต์ให้เป็น ดังนี้
๓.๑ มาตรฐานฝีมือแรงงานแห่งชาติ ระดับ ๑ ได้แก่
๓.๑.๑ ความรู้ ความเข้าใจ ประกอบด้วย ขอบเขตความรู้ ความเข้าใจ
ในเรื่องดังต่อไปนี้
๓.๑.๑.๑ การปฏิบัติตาม กฎระเบียบและข้อกําหนดด้านความปลอดภัย
ในการทํางาน
(๑) เทคนิ ค เกี่ ย วกั บ คุ ณ สมบั ติ ข องอุ ป กรณ์ ป้ อ งกั น
อันตรายส่วนบุคคลที่จําเป็น ในงานซ่อมบํารุงและการเลือกใช้
(๒) วิธีการสวมใส่ได้อย่างถูกต้อง
(๓) วิธีการทําความสะอาด บํารุง รักษา และจัดเก็บ
อุปกรณ์ป้องกันภัยส่วนบุคคล
(๔) พื้นฐานงานซ่อมบํารุงในระบบต่าง ๆ
(๕) ความรู้ ความเข้าใจในคู่มือปฏิบัติงาน (Work
Instruction)
(๖) การตัดกระแสไฟฟ้าของเครื่องจักรและพีแอลซี
(PLC)
(๗) การหยุดจ่ายและระบายแรงดันลมในระบบนิวเมติกส์
(๘) การหยุดจ่ายและระบายน้ํามันในระบบไฮดรอลิก
(๙) การหยุดป้องกันการเคลื่อนที่ของอุปกรณ์
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(๑๐) อันตรายที่เกิดจากพฤติกรรมการทํางาน
(๑๑) อันตรายที่เกิดจากเครื่องจักร
(๑๒) อันตรายที่เกิดจากพื้นที่การทํางาน
(๑๓) อันตรายที่เกิดจากวิธีการทํางาน
๓.๑.๑.๒ การเตรี ย มเครื่ อ งมื อ ช่ า ง เครื่ อ งมื อ วั ด และอุ ป กรณ์
เพื่อการซ่อมบํารุง
(๑) วิธีการใช้เครื่องมือสําหรับงานซ่อมบํารุงแต่ละประเภท
(๒) การเลื อ กใช้ เ ครื่ อ งมื อ ช่ า งที่ เ หมาะสมของงาน
แต่ละประเภท
(๓) คุณสมบัติและลักษณะจําเพาะของเครื่องมือช่าง
(๔) ความรู้เกี่ยวกับเครื่องมือวัดที่เหมาะสมของงาน
แต่ละประเภท
(๕) การเลื อ กใช้ เ ครื่ อ งมื อ วั ด ที่ เ หมาะสมกั บ งาน
แต่ละประเภท
(๖) การตั้งค่าวัดของเครื่องมือวัด
๓.๑.๑.๓ การตรวจสอบและเตรี ย มความพร้ อ มในระบบและ
อุปกรณ์ไฟฟ้าของเครื่องจักร
(๑) มาตรฐานของสายไฟฟ้าและฉนวนของสายไฟ
(๒) งานติดตั้งระบบไฟฟ้า
(๓) ความรู้เรื่องวิธีการตรวจสอบสภาพเครื่องจักร
(๔) ความรู้เรื่องการต่อหางปลา
(๕) ความรู้เกี่ยวกับสภาพของอุปกรณ์ไฟฟ้า ได้แก่
เบรกเกอร์ แมคเนติกส์ คอนแทคเตอร์ รีเลย์ รางเทอร์มินอล และอื่น ๆ
(๖) วิธีการติดตั้งอุปกรณ์ไฟฟ้า
(๗) หลักการทํางานของเบรกเกอร์
(๘) หลักการทํางานของแมคเนติกส์คอนแทคเตอร์
(๙) หลักการทํางานของรีเลย์
(๑๐) หลักการทํางานของรางเทอร์มินอล
(๑๑) หลักการทํางานของปุ่มควบคุมสัญญาณ
(๑๒) หลักการทํางานของลิมิตสวิตซ์
(๑๓) หลักการทํางานของฟิวส์
(๑๔) หลักการทํางานของมอเตอร์
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หลักการทํางานของอุปกรณ์ไฟฟ้าต่าง ๆ ในเครื่องจักร
การใช้เครื่องมือและการวัดค่าแรงดันไฟฟ้า
การใช้เครื่องมือและการวัดค่าความต้านทาน
การใช้เครื่องมือและการวัดค่ากระแสไฟฟ้า
วิธีปรับตั้งค่าของเครื่องมือวัดทางไฟฟ้า
การเลือกใช้วัสดุอุปกรณ์ในการทําความสะอาด
วิธีการทําความสะอาดอุปกรณ์ไฟฟ้า
วิธีการทําความสะอาดตู้ไฟฟ้าของเครื่องจักร
การลงบันทึกข้อมูลกับเอกสาร
ค่ามาตรฐานของเครื่องจักร และหน่วยการวัด

ในแต่ละหัวข้อ
(๒๕) การใช้เอกสารบันทึกการตรวจเครื่องจักร
๓.๑.๑.๔ การตรวจสอบและเตรี ย มความพร้ อ มในระบบและ
อุปกรณ์นิวเมติกส์ของเครื่องจักร
(๑) การตรวจสอบสภาพ และการสังเกตจุดลมรั่ว
(๒) ความรู้เรื่องการวิธีตรวจสอบสภาพเครื่องจักร
(๓) ความรู้ เ กี่ ย วกั บ สภาพของอุ ป กรณ์ นิ ว เมติ ก ส์
ได้แก่ วาล์วแรงดันลม โซลินอยด์วาล์ว อุปกรณ์ต่อสายลม กระบอกสูบ และอื่น ฯ
(๔) วิธีการจับยึดอุปกรณ์
(๕) หลักการตรวจสอบสภาพอุปกรณ์นิวเมติกส์
(๖) เครื่องมือที่เกี่ยวข้องกับงานนิวเมติกส์
(๗) หลักการทํางานของวาล์วควบคุมการเปิดปิดลม
(๘) หลักการทํางานของวาล์วปรับแรงดัน
(๙) หลักการทํางานของโซลินอยด์วาล์ว
(๑๐) หลักการทํางานของอุปกรณ์ตอ่ สายลม
(๑๑) หลักการทํางานของกระบอกสูบ
(๑๒) หลักการทํางานของอุปกรณ์นิวเมติกส์อื่น ๆ
(๑๓) การใช้เครื่องมือและการวัดหน่วยของระบบแรงดัน
(๑๔) การใช้เครื่องมือและการปรับแรงดันของอุปกรณ์
นิวเมติกส์
(๑๕) วิธีการตรวจสอบสภาพเครื่องจักร
(๑๖) การเลือกใช้วัสดุอุปกรณ์ในการทําความสะอาด
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(๑๗) วิธีการเลือกใช้น้ํายาให้เหมาะสม
(๑๘) ความรู้เรื่องการทํางานของเครื่องจักร
(๑๙) ความรู้เรื่องหน่วยการวัดแรงดันในระบบนิวเมติก
ของเครื่องจักร
(๒๐) การลงบันทึกเอกสาร
๓.๑.๑.๕ การตรวจสอบและเตรี ย มความพร้ อ มในระบบและ
อุปกรณ์ไฮดรอลิกของเครื่องจักร
(๑) วิธีการตรวจสภาพ และมาตรฐาน
(๒) วิธีการติดตั้งอุปกรณ์
(๓) ความรู้เรื่องวิธีการตรวจสอบสภาพเครื่องจักร
(๔) ความรู้ เ กี่ ย วกั บ สภาพของอุ ป กรณ์ ไ ฮดรอลิ ก
ได้แก่ ปั้มวาล์ว เซฟตี้วาล์ว เกจวัดแรงดันน้ํามัน โซลีนอยด์วาล์ว กระบอกสูบ และอื่น ๆ
(๕) วิธีการตรวจสอบสภาพ และมาตรฐาน
(๖) การขันแน่น ยึดแน่น
(๗) ความรู้เรื่องการทํางานของเครื่องจักร
(๘) ความรู้เกี่ยวกับเครื่องมือที่เกี่ยวข้องกับงานไฮดรอลิก
(๙) หน่วยการวัดแรงดัน
(๑๐) วิธีการปรับอุปกรณ์เพื่อควบคุมแรงดัน
(๑๑) วิธีการทําความสะอาด
(๑๒) การเลือกใช้เครื่องมืออุปกรณ์ในการทําความสะอาด
(๑๓) ความรู้เรื่องหน่วยการวัดแรงดันในระบบไฮดรอลิก
ของเครื่องจักร
(๑๔) การลงบันทึกเอกสาร
๓.๑.๑.๖ การตรวจสอบและเตรี ย มความพร้ อ มในระบบและ
อุปกรณ์แมคคานิกของเครื่องจักร
(๑) วิธีการตรวจสอบสภาพและมาตรฐาน
(๒) ความรู้ เ บื้ อ งต้ น เกี่ ย วกั บ ระบบแมคคานิ ก ของ
เครื่องจักรและอุปกรณ์
(๓) ความรู้ เ รื่ อ งวิ ธี ก ารตรวจสอบสภาพเครื่ อ งจั ก ร
และวิธีการทํางานของเครื่องจักร
(๔) วิธีการตรวจสอบการสั่นสะเทือนและมาตรฐาน
(๕) วิธีการตรวจสอบเสียงที่เกินจากมาตรฐาน
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วิธีการตรวจสอบความร้อนของอุปกรณ์
ความรู้เรื่องการใช้เครื่องมือวัดต่าง ๆ
วิธีการทําความสะอาด
การเลือกใช้เครื่องมืออุปกรณ์ในการทําความสะอาด
ความรู้เรื่องการเลือกใช้และคุณสมบัติของสารหล่อลื่น
ความรู้เรื่องการทํางานของเครื่องจักร
ความรู้เรื่องหน่วยการวัดแรงดันในระบบไฮดรอลิก

ของเครื่องจักร
(๑๓) การลงบันทึกเอกสาร
๓.๑.๑.๗ การตรวจสอบและเตรี ย มความพร้ อ มในระบบและ
อุปกรณ์พีแอลซี (PLC) ที่เกี่ยวข้องกับเครื่องจักร
(๑) ความรู้พื้นฐานเกี่ยวกับระบบพีแอลซี (PLC)
(๒) การตรวจสอบสภาพของพีแอลซี (PLC)
(๓) ความรู้เรื่องวิธีการตรวจสอบสภาพเครื่องจักร
(๔) วิธีการติดตั้งอุปกรณ์พีแอลซี (PLC)
(๕) วิธีการวัดแรงดันไฟฟ้าและความต้านทาน
(๖) ความรู้เรื่องวิธีการปรับตั้งค่าตามมาตรฐาน (STD)
(๗) ความรู้พื้นฐานเรื่องระบบพีแอลซี (PLC)
(๘) ความรู้เกี่ยวกับวิธีการทําความสะอาดอุปกรณ์ไฟฟ้า
ของเครื่องจักร
(๙) ความรู้เรื่องการทํางานของเครื่องจักร
(๑๐) ความรู้เรื่องหน่วยการวัดในระบบพีแอลซี (PLC)
ของเครื่องจักร
(๑๑) การลงบันทึกเอกสาร
๓.๑.๒ ความสามารถ ประกอบด้วย ขอบเขตความสามารถในการปฏิบัติงาน
ดังต่อไปนี้
๓.๑.๒.๑ การปฏิบัติตามกฎระเบียบและข้อกําหนดด้านความปลอดภัย
ในการทํางาน
(๑) การใช้อุปกรณ์ป้องกันภัยส่วนบุคคล
(๒) การมีจิตสํานึกด้านความปลอดภัย
(๓) การประเมินความเสี่ยงสําหรับงานซ่อมบํารุง
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๓.๑.๒.๒ การเตรียมเครื่องมือช่าง เครื่องมือวัด และอุปกรณ์
เพื่อทําการซ่อมบํารุง
(๑) การเตรียมและการจัดเก็บเครื่องมือช่างที่เกี่ยวข้อง
กับงานซ่อมบํารุงในแต่ละชนิดงาน
(๒) การเตรี ย มและจั ด เก็ บ เครื่ อ งมื อ วั ด ที่ เ กี่ ย วข้ อ ง
กับงานซ่อมบํารุงในแต่ละชนิดงาน
๓.๑.๒.๓ การตรวจสอบและเตรี ย มความพร้ อ มในระบบและ
อุปกรณ์ไฟฟ้าของเครื่องจักร
(๑) การตรวจสอบสภาพสายไฟและจุดต่อสายไฟกับ
อุปกรณ์ต่าง ๆ
(๒) การตรวจสอบการทํ า งานของอุ ป กรณ์ ไ ฟฟ้ า
ของเครื่องจักร
(๓) การใช้เครื่องมือวัด กับระบบไฟฟ้าของเครื่องจักร
(๔) การทําความสะอาดอุปกรณ์ และตู้ควบคุมไฟฟ้า
(๕) การบันทึกผลการตรวจสอบระบบไฟฟ้าของเครื่องจักร
๓.๑.๒.๔ การตรวจสอบและเตรี ย มความพร้ อ มในระบบและ
อุปกรณ์นิวเมติกส์ของเครื่องจักร
(๑) การตรวจสอบสภาพของจุ ด ต่ อ สายนิ ว เมติ ก ส์
กับอุปกรณ์ต่าง ๆ
(๒) การตรวจสอบการทํางานของอุปกรณ์นิวเมติกส์
ของเครื่องจักร
(๓) การใช้เครื่องมือวัดกับระบบนิวเมติกส์ของเครื่องจักร
(๔) การทําความสะอาดอุปกรณ์ในระบบนิวเมติกส์
ของเครื่องจักร
(๕) การบั น ทึ ก ผลการตรวจสอบระบบนิ ว เมติ ก ส์
ของเครื่องจักร
๓.๑.๒.๕ การตรวจสอบและเตรี ย มความพร้ อ มในระบบและ
อุปกรณ์ไฮดรอลิกของเครื่องจักร
(๑) การตรวจสอบสภาพสายไฮดรอลิ ก และจุ ด ต่ อ
สายไฮดรอลิกกับอุปกรณ์ต่าง ๆ
(๒) การตรวจสอบการทํางานของอุปกรณ์ไฮโดรลิก
ของเครื่องจักร
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(๓) การตรวจสอบและปรับแรงดันลมในระบบไฮดรอลิก
ของเครื่องจักร
(๔) การทําความสะอาดสายและอุปกรณ์ของระบบ
ไฮดรอลิก
(๕) การบั น ทึ ก ผลการตรวจสอบระบบนิ ว เมติ ก
ของเครื่องจักร
๓.๑.๒.๖ การตรวจสอบและเตรียมความพร้อมในระบบและอุปกรณ์
แมคคานิกของเครื่องจักร
(๑) การตรวจสอบสภาพของแมคคานิกของเครื่องจักร
(๒) การทดสอบการทํา งานของอุ ปกรณ์ แ มคคานิ ก
ของเครื่องจักร
(๓) การทําความสะอาดอุปกรณ์แมคคานิกของเครื่องจักร
(๔) การบันทึกผลการตรวจสอบแมคคานิกของเครื่องจักร
๓.๑.๒.๗ การตรวจสอบและเตรี ย มความพร้ อ มในระบบและ
อุปกรณ์พีแอลซี (PLC) ที่เกี่ยวข้องกับเครื่องจักร
(๑) การตรวจสอบสภาพจุดต่อสายพีแอลซี (PLC)
กับอุปกรณ์ต่าง ๆ
(๒) การทดสอบการทํ า งานของอุ ป กรณ์ พี แ อลซี
(PLC)
(๓) การทํ า ความสะอาดอุ ป กรณ์ พี แ อลซี (PLC)
และตู้ควบคุมไฟฟ้าของเครื่องจักร
(๔) การบั น ทึ ก ผลการตรวจสอบพี แ อลซี (PLC)
ของเครื่องจักร
๓.๑.๓ ทัศนคติ ประกอบด้วย มีวินัย ขยัน ซื่อสัตย์ อดทน ทํางานเป็นทีม
มีความคิดสร้างสรรค์ เป็นผู้นํา
๓.๒ มาตรฐานฝีมือแรงงานแห่งชาติ ระดับ ๒ ได้แก่
๓.๒.๑ ความรู้ ความเข้าใจ ประกอบด้วย ขอบเขตความรู้ ความเข้าใจ
ในเรื่องดังต่อไปนี้
๓.๒.๑.๑ การปรับเปลี่ยน และแก้ไขความผิดปกติในระบบและ
อุปกรณ์ไฟฟ้าของเครื่องจักร
(๑) มาตรฐานขนาดและชนิดของสายไฟฟ้า
(๒) การย้ําสายและต่อสายไฟ
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(๓) วิธีการเปลี่ยนเบรคเกอร์
(๔) วิธีการเปลี่ยนแมคเนติกส์คอนเทคเตอร์
(๕) วิธีการเปลี่ยนรีเลย์ของระบบเครื่องจักร
(๖) วิธีการปรับเปลี่ยนรางเทอมินอลและฉนวน
(๗) วิธีการปรับเปลี่ยนปุ่มควบคุมสัญญาณหลอดไฟ
(๘) วิธีการเปลี่ยนมอเตอร์ไฟฟ้า
(๙) วิธีการเปลี่ยนอุปกรณ์ไฟฟ้าต่าง ๆ
(๑๐) การใช้เทปพันสายไฟ
(๑๑) วิธีการย้ําสายไฟและต่อสายไฟ
(๑๒) วิธีการยึดแน่นอุปกรณ์ไฟฟ้าด้วยโบลท์ และสกรู
(๑๓) วิธีการถอดประกอบอุปกรณ์ไฟฟ้าของเครื่องจักร
๓.๒.๑.๒ การปรับเปลี่ยน และแก้ไขความผิดปกติในระบบและ
อุปกรณ์นิวเมติกส์ของเครื่องจักร
(๑)
(๒)
(๓)
(๔)
(๕)
(๖)
(๗)
(๘)

การต่อสายลมด้วยข้อต่อลม
ความรู้เกี่ยวกับอุปกรณ์ต่าง ๆ ที่ใช้ในการต่อสายลม
วิธีการเปลี่ยนวาล์วควบคุมการเปิดปิดลม
มาตรฐานเกี่ยวกับระบบแรงดันลม
วิธีการเปลี่ยนโซลีนอยด์ของเครื่องจักร
วิธีการเปลี่ยนข้อต่อสายลม
มาตรฐานเกี่ยวกับกระบอกสูบ
วิธีการเลือกใช้อุปกรณ์นิวเมติกส์ที่เหมาะสมกับ

เครื่องจักร
(๙) การตรวจสอบชนิดและขนาดของสายลม
(๑๐) มาตรฐานการประกอบวาล์วเปิดปิดลม
(๑๑) วิธีการถอดวาล์วปรับแรงดันลมของเครื่องจักร
(๑๒) วิธีการถอดโซลินอยส์วาล์ว
(๑๓) วิธีการเปลี่ยนข้อต่อสายลม
(๑๔) มาตรฐานการบํารุงรักษากระบอกสูบ
๓.๒.๑.๓ การปรับเปลี่ยน และแก้ไขความผิดปกติในระบบและ
อุปกรณ์ไฮดรอลิกของเครื่องจักร
(๑) การเปลี่ยนสายไฮดรอลิกของเครื่องจักร
(๒) ทักษะด้านชุดปั๊มน้ําและแรงดันของระบบไฮดรอลิก
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(๓) วิธีการปรับวาล์วควบคุมแรงน้ํามัน
(๔) วิธีการปรับเซฟตี้วาล์ว
(๕) วิธีการถอดเปลี่ยนเกจวัดแรงดัน
(๖) มาตรฐานการเปลี่ยนโซลีนอยด์วาล์ว
(๗) วิธีการเปลี่ยนกระบอกไฮดรอลิก
(๘) วิธีการเปลี่ยนอุปกรณ์ต่าง ๆ ของระบบไฮดรอลิก
(๙) มาตรฐานการเปลี่ยนชุดปั๊มไฮดรอลิก
(๑๐) วิธีการถอดเปลี่ยนอะไหล่ของวาล์วควบคุมแรงดัน
(๑๑) วิธีการถอดเปลี่ยนอะไหล่ของเซฟตี้วาล์ว
(๑๒) ทักษะด้านการถอดโซลินอยด์
(๑๓) วิธีการถอดกระบอกสูบและแกนกระบอกสูบ
(๑๔) มาตรฐานการถอดอุปกรณ์ต่าง ๆ ของระบบไฮดรอลิก
(๑๕) วิธีการล้างทําความสะอาดอุปกรณ์ต่าง ๆ
๓.๒.๑.๔ การปรับเปลี่ยน และแก้ไขความผิดปกติในระบบและ
อุปกรณ์แมคคานิกส์ของเครื่องจักร
(๑) ความรู้พื้นฐานเกี่ยวกับโครงสร้างระบบเครื่องจักร
(๒) วิธีการเลือกใช้อุปกรณ์ต่าง ๆ ของเครื่องจักร
(๓) การใช้อุปกรณ์ที่เหมาะสมกับการเปลี่ยนตลับลูกปืน
(๔) วิธีการเปลี่ยนสายพาน
(๕) มาตรฐานการเปลี่ยนมูเล่สายพาน
(๖) วิธีการปรับตั้งระยะความตึงของสายพาน
(๗) วิธีการขันแน่นโดยการใช้โบลท์หรือสกรู
(๘) ทักษะด้านระบบเครื่องจักร
(๙) วิธีการถอดและประกอบเครื่องจักร
(๑๐) วิธีการใช้จาระบีและสารหล่อลื่น
(๑๑) วิธีการซ่อมแซมเกลียวโบลท์
(๑๒) มาตรฐานการเลือกใช้วัสดุที่เหมาะสมกับงาน
(๑๓) การบํารุงรักษาเชิงป้องกันและควบคุมระบบเครื่องจักร
๓.๒.๑.๕ การปรับเปลี่ยน และแก้ไขความผิดปกติในระบบและ
อุปกรณ์พีแอลซี (PLC) ที่เกี่ยวข้องกับเครื่องจักร
(๑) วิธีการเปลี่ยนสายไฟที่ต่อเข้ากับอุปกรณ์พีแอลซี
(PLC)
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(๒) มาตรฐานการตรวจสอบอุปกรณ์พีแอลซี (PLC)
(๓) การเลือ กอุปกรณ์ที่ เหมาะสมกับการต่อเข้ากั บ
พีแอลซี ( PLC)
(๔) วิธีการค้นหาสิ่งผิดปกติของพีแอลซี (PLC)
(๕) ตรวจสอบการทํ า งานของสายไฟที่ ต่ อ เข้ า กั บ
พีแอลซี (PLC)
(๖) ตรวจสอบระบบคอมพิ ว เตอร์ ส ามารถใช้ ไ ด้ กั บ
ระบบพีแอลซี (PLC)
(๗) มาตรฐานโปรแกรมที่ต่อเข้ากับอุปกรณ์พีแอลซี
(PLC)
(๘) วิธีการเปลี่ยนอุปกรณ์คอมพิวเตอร์
(๙) วิ ธี ก ารตรวจสอบอุ ป กรณ์ ที่ ส ามารถต่ อ เข้ า กั บ
พีแอลซี (PLC)
๓.๒.๒ ความสามารถ ประกอบด้วย ขอบเขตความสามารถในการปฏิบัติงาน
ดังต่อไปนี้
๓.๒.๒.๑ การปรับเปลี่ยน และแก้ไขความผิดปกติในระบบและ
อุปกรณ์ไฟฟ้าของเครื่องจักร
(๑) การปรับเปลี่ยนอุปกรณ์ไฟฟ้าของเครื่องจักร
(๒) ซ่อมและบํารุงรักษาอุปกรณ์ไฟฟ้าของเครื่องจักร
๓.๒.๒.๒ การปรับเปลี่ยน และแก้ไขความผิดปกติในระบบและ
อุปกรณ์นิวเมติกส์ของเครื่องจักร
(๑) การปรับเปลี่ยนอุปกรณ์นิวเมติกส์ของเครื่องจักร
เมื่อพบปัญหา
(๒) การซ่อมและบํารุงรักษาอุปกรณ์นิวเมติกส์ของ
เครื่องจักร
๓.๒.๒.๓ การปรับเปลี่ยน และแก้ไขความผิดปกติในระบบและ
อุปกรณ์ไฮดรอลิกของเครื่องจักร
(๑) การปรับเปลี่ยนอุปกรณ์ไฮดรอลิกของเครื่องจักร
เมื่อพบปัญหา
(๒) การซ่อมและบํารุงรักษาอุปกรณ์ไฮดรอลิกของ
เครื่องจักร
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๓.๒.๒.๔ การปรับเปลี่ยน และแก้ไขความผิดปกติในระบบและ
อุปกรณ์แมคคานิกส์ของเครื่องจักร
(๑) การปรับเปลี่ยนอุปกรณ์แมคคานิกส์ของเครื่องจักร
เมื่อพบปัญหา
(๒) การซ่ อ มและบํ า รุ ง รั ก ษาอุ ป กรณ์ แ มคคานิ ก ส์
ของเครื่องจักร
๓.๒.๒.๕ การปรับเปลี่ยน และแก้ไขความผิดปกติในระบบและ
อุปกรณ์พีแอลซี ( PLC) ที่เกี่ยวข้องกับเครื่องจักร
(๑) การปรับเปลี่ยนอุปกรณ์พีแอลซี (PLC) ของเครื่องจักร
เมื่อพบปัญหา
(๒) ซ่อ มและบํ า รุง รัก ษาอุป กรณ์พ ีแ อลซี (PLC)
ของเครื่องจักร
๓.๒.๓ ทัศนคติ ประกอบด้วย มีวินัย ขยัน ซื่อสัตย์ อดทน ทํางานเป็นทีม
มีความคิดสร้างสรรค์ เป็นผู้นํา
๓.๓ มาตรฐานฝีมือแรงงานแห่งชาติ ระดับ ๓ ได้แก่
๓.๓.๑ ความรู้ ความเข้าใจ ประกอบด้วย ขอบเขตความรู้ ความเข้าใจ
ในเรื่องดังต่อไปนี้
๓.๓.๑.๑ การจัดเตรียมพนักงานซ่อมบํารุง
(๑) ความสามารถของพนักงานแต่ละคน
(๒) ขั้นตอนการปฏิบัติงานซ่อมบํารุง
(๓) การบริหารกําลังคน
(๔) จุดเปลี่ยนของกระบวนการซ่อมบํารุง
๓.๓.๑.๒ การควบคุมกระบวนการทํางานประจําวัน
(๑) กฎระเบียบการปฏิบัติสําหรับพนักงาน
(๒) หลักการเป็นหัวหน้างาน
(๓) การบริหารอัตราจํานวนคนในการปฏิบัติงาน
(๔) ขั้นตอนการปฏิบัติงาน
(๕) เวลามาตรฐานการปฏิบัติงานแต่ละกรณี
(๖) จุดเปลี่ยนแปลงกระบวนการซ่อมบํารุง (Change
Point ๔ ME)
(๗) ผลกระทบของงานตรวจสอบที่เกิดจากจุดเปลี่ยนแปลง
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๓.๓.๑.๓ การสอนงาน
(๑) แผนงานการฝึกอบรมสําหรับพนักงานซ่อมบํารุง
(๒) แผนการซ่อมบํารุง
(๓) ทักษะการปฏิบัติงานของผู้ใต้บังคับบัญชา
(๔) โครงสร้างหลักสูตรฝึกอบรม
(๕) การสื่อสารกับผู้ใต้บังคับบัญชา
(๖) การจัดเตรียมสถานที่ให้สอดคล้องกับหลักสูตร
ฝึกอบรม
(๗) การจัดเตรียมอุปกรณ์ที่จําเป็นในการฝึกอบรม
(๘) การจัดทําเอกสารประกอบการฝึกอบรม
(๙) การกําหนดวิธีการทดสอบความรู้ ความสามารถ
(๑๐) รายละเอียดเนื้อหาที่จะทําการฝึกอบรม
(๑๑) วิธีการฝึกอบรม
(๑๒) เทคนิคการสอนงาน
(๑๓) รายละเอียดเนื้อหาที่จะทําการฝึกอบรม
(๑๔) เกณฑ์การประเมินผลการฝึกอบรม
(๑๕) วิธีการจัดทําตารางบันทึกความสามารถของพนักงาน
๓.๓.๑.๔ การปรับปรุงและพัฒนาการปฏิบัติงานอย่างต่อเนื่อง
(๑) เป้าหมายข้อเสนอแนะที่องค์กรกําหนด
(๒) วิธีการเขียนรายงานข้อเสนอแนะ
(๓) ขั้นตอนการปฏิบัติงานซ่อมบํารุง
(๔) เป้ า หมายการปรั บ ปรุ ง งานและข้ อ เสนอแนะ
ตามที่องค์กรกําหนด
๓.๓.๑.๕ การวิเคราะห์หาสาเหตุของปัญหา
(๑) กระบวนการซ่อมบํารุง
(๒) การวิเคราะห์ปัญหา และสาเหตุของปัญหา
(๓) มาตรฐานการซ่อมบํารุงแต่ละกรณี
(๔) วิธีการแก้ไขและป้องกันกระบวนการประกอบ
เป็นไปตามข้อกําหนด
๓.๓.๑.๖ การจัดทําขั้นตอนการปฏิบัติงาน
(๑) ขั้นตอนการปฏิบัติงาน
(๒) วิธีการจับเวลาในการทํางาน
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(๓) เวลาที่ใช้ในการตรวจสอบ
(๔) ความคิดริเริ่มสร้างสรรค์
(๕) หลักการปรับปรุงวิธีการทํางาน
๓.๓.๑.๗ การสรุปรายงานการปฏิบัติงาน
(๑) เทคนิคการเขียนรายงาน
(๒) การคํานวณประสิทธิภาพการซ่อมบํารุง
(๓) เทคนิคการสื่อสารอย่างมีประสิทธิภาพ
๓.๓.๑.๘ การควบคุมแผนงานซ่อมบํารุงตามระยะของเครื่องจักร
(๑) ข้ อ มู ล อะไหล่ ข องเครื่ อ งจั ก รที่ จ ะต้ อ งเปลี่ ย น
ตามรอบการบํารุงรักษาเครื่องจักรประจําวัน ประจําสัปดาห์ ประจําเดือน ประจําปี
(๒) การวางแผนกําลังคนสําหรับงานซ่อมบํารุง
(๓) ขั้ น ตอนการปฏิ บั ติ ง านซ่ อ มบํ า รุ ง เครื่ อ งจั ก ร
ประจําวัน
(๔) ขั้ น ตอนการปฏิ บั ติ ง านซ่ อ มบํ า รุ ง เครื่ อ งจั ก ร
ประจําสัปดาห์
(๕) ขั้ น ตอนการปฏิ บั ติ ง านซ่ อ มบํ า รุ ง เครื่ อ งจั ก ร
ประจําเดือน
(๖) ขั้ น ตอนการปฏิ บั ติ ง านซ่ อ มบํ า รุ ง เครื่ อ งจั ก ร
ประจําปี
๓.๓.๑.๙ การทํารายงานสรุปผลการซ่อมบํารุงเครื่องจักร
(๑) การควบคุมแผนการซ่อมบํารุงและการลงบันทึก
(๒) มาตรฐานการทํางานของเครื่องจักร
(๓) การวางแผนกําลังคน
(๔) ความรู้ เ กี่ ย วกั บ รายละเอี ย ดแต่ ล ะรายการ
ของเอกสารการลงบันทึกการซ่อมบํารุงเครื่องจักร
(๕) การจัดทําประวัติเครื่องจักร
๓.๓.๑.๑๐ การวางแผนป้องกันการเกิดซ้ําจากอาการเสียของเครื่องจักร
(๑) รู ป แบบของการเขี ย นรายงาน และเครื่ อ งมื อ
ที่ใช้ในการวิเคราะห์
(๒) การทํางานของเครื่องจักรและอุปกรณ์
(๓) การวางแผนการทํางาน
(๔) การเลือกเครื่องมืออุปกรณ์แต่ละชนิด
(๕) วิธีการปรับปรุงเครื่องจักร
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๓.๓.๑.๑๑ การตรวจสอบและวิเคราะห์ประสิทธิภาพของเครื่องจักร
(๑) ใบบันทึกประวัติเครื่องจักร
(๒) ข้อมูลมาตรฐานของเครื่องจักร
(๓) วิธีการทําข้อมูลเปรียบเทียบ
(๔) ข้อมูลมาตรฐานของเครื่องจักร และวิธีการทดสอบ
(๕) เอกสารการบันทึกผล
(๖) การวางแผนเรื่องของคุณภาพ และเวลาการปรับปรุง
๓.๓.๒ ความสามารถ ประกอบด้วย ขอบเขตความสามารถในการปฏิบัติงาน
ดังต่อไปนี้
๓.๓.๒.๑ การจัดเตรียมพนักงานซ่อมบํารุง
(๑) การจัดพนักงานให้ครบทุกกระบวนการที่รับผิดชอบ
(๒) การจัดพนักงานเข้าทํางานแทนกรณีจํานวนพนักงาน
ไม่ครบตามกระบวนการที่กําหนด
๓.๓.๒.๒ การควบคุมกระบวนการทํางานประจําวัน
(๑) การควบคุมการมาทํางานของพนักงาน
(๒) การควบคุมในขณะปฏิบัติงาน
(๓) การควบคุมจุดเปลี่ยนแปลง
๓.๓.๒.๓ การสอนงาน
(๑) ทําแผนการฝึกอบรม
(๒) การเตรียมการฝึกอบรม
(๓) การฝึกอบรม
(๔) ประเมินผลการฝึกอบรม
๓.๓.๒.๔ การปรับปรุงและพัฒนาการปฏิบัติงานอย่างต่อเนื่อง
(๑) การเสนอแนะวิธีการปรับปรุงการปฏิบัติงาน
(๒) การทดสอบประสิทธิภาพของเครื่องจักร
๓.๓.๒.๕ การวิเคราะห์หาสาเหตุของปัญหา
(๑) การวิเคราะห์ปัญหาเกี่ยวกับการซ่อมบํารุง
(๒) การแก้ปัญหาจากการซ่อมบํารุง
๓.๓.๒.๖ การจัดทําขั้นตอนการปฏิบัติงาน
(๑) การกําหนดขั้นตอนการปฏิบัติงาน
(๒) การกําหนดเวลาในการทํางาน
(๓) การปรับปรุงกระบวนการทํางาน
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๓.๓.๒.๗ การสรุปรายงานการปฏิบัติงาน
(๑) การตรวจสอบรายงานผลการปฏิบัติงานประจําวัน
(๒) การแจ้งข่าวสารประจําวันในสมุดบันทึกระหว่าง
กะการทํางาน
๓.๓.๒.๘ การควบคุมแผนงานซ่อมบํารุงตามระยะของเครื่องจักร
(๑) การเตรียมเครื่องมือและอะไหล่สําหรับงานซ่อม
บํารุงตามแผน
(๒) การควบคุมงานซ่อมบํารุงประจําวัน
(๓) การควบคุมงานซ่อมบํารุงประจําสัปดาห์
(๔) การควบคุมงานซ่อมบํารุงประจําเดือน
(๕) การควบคุมงานซ่อมบํารุงประจําปี
๓.๓.๒.๙ การทํารายงานสรุปผลการซ่อมบํารุงเครื่องจักร
(๑) การทํารายงานการซ่อมบํารุงเครื่องจักร
(๒) การตรวจสอบใบบันทึกการซ่อมบํารุงเครื่องจักร
๓.๓.๒.๑๐ การวางแผนป้องกันการเกิดซ้ําจากอาการเสียของเครื่องจักร
(๑) การทํารายงานวิเคราะห์ปัญหาเครื่องจักรเสีย
(๒) วางแผนการปรั บ ปรุ ง และดํ า เนิ น การปรั บ ปรุ ง
เพื่อป้องกันการเสีย
๓.๓.๒.๑๑ การตรวจสอบและวิเคราะห์ประสิทธิภาพของเครื่องจักร
(๑) การตรวจสอบประวัติเครื่องจักร
(๒) การทดสอบประสิทธิภาพของเครื่องจักร
๓.๓.๓ ทัศนคติ ประกอบด้วย มีวินัย ขยัน ซื่อสัตย์ อดทน ทํางานเป็นทีม
มีความคิดสร้างสรรค์ เป็นผู้นํา
๓.๔ มาตรฐานฝีมือแรงงานแห่งชาติ ระดับ ๔ ได้แก่
๓.๔.๑ ความรู้ ความเข้าใจ ประกอบด้วย ขอบเขตความรู้ ความเข้าใจ
ในเรื่องดังต่อไปนี้
๓.๔.๑.๑ การบริหารกําลังคน
(๑) ขั้นตอนวิธีการเขียนใบร้องขอพนักงานทดแทน
การขอพนักงานทดแทน
(๒) จํานวนพนักงานที่ใช้ในกระบวนการซ่อมบํารุง
(๓) วิธีการจัดสรรกําลังคน
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(๔) การประเมินผลการปฏิบัติงานของผู้ใต้บังคับบัญชา
(๕) เกณฑ์ ก ารประเมิ น ผลการปฏิ บั ติ ง านของ
ผู้ใต้บังคับบัญชา
(๖) ระเบียบข้อบังคับของสถานประกอบกิจการ
(๗) เทคนิคการให้คําปรึกษา
๓.๔.๑.๒ การสนับสนุนกิจกรรมที่เกี่ยวข้องกับการผลิต
(๑) วิธีการทํากิจกรรม ๕ ส
(๒) วิธีการทํากิจกรรมการค้นหาและประเมินอันตราย
(๓) วิธีการดําเนินกิจกรรมสัปดาห์ความปลอดภัย
(๔) วิธีการทํากิจกรรมความคิดริเริ่ม
(๕) วิธีการทํากิจกรรม PDCA (Plan – Do – Check - Action)
(๖) วิธีการทํากิจกรรมการลดใช้พลังงาน
(๗) วิธีการทํากิจกรรมการลดชิ้นงานเสีย
(๘) วิธีการทํากิจกรรมลดการใช้วัสดุสิ้นเปลือง
(๙) วิ ธี ก ารทํา กิ จ กรรมการควบคุ ม ปริ ม าณสต็ อ ก
ของอะไหล่
(๑๐) สถานะปริมาณสต็อกของผลิตภัณฑ์
๓.๔.๑.๓ การตรวจสอบขั้นตอนการปฏิบัติงาน
(๑) เทคนิคการตรวจสอบขั้นตอนการปฏิบัติงาน
(๒) วิธีการตรวจเช็คการปฏิบัติงานในแต่ละหัวข้อ
(๓) เทคนิคการปฏิบัติงานซ่อมบํารุง
(๔) ขั้นตอนการลงบันทึกเอกสาร
(๕) วิธีการลงบันทึกเอกสารงานซ่อมบํารุง
๓.๔.๑.๔ การวางแผนบํารุงรักษาตามระยะเวลาของเครื่องจักร
(๑) การวางแผนการซ่อมบํารุงเครื่องจักรประจําวัน
(๒) ระดับความสามารถในการซ่อมบํารุงเครื่องจักร
ประจําวัน
(๓) การวางแผนการซ่อมบํารุงเครื่องจักรประจําสัปดาห์
(๔) ระดับความสามารถในการซ่อมบํารุงเครื่องจักร
ประจําสัปดาห์
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(๕) การวางแผนการซ่อมบํารุงเครื่องจักรประจําเดือน
(๖) ระดับความสามารถในการซ่อมบํารุงเครื่องจักร
ประจําเดือน
(๗) การวางแผนการซ่อมบํารุงเครื่องจักรประจําปี
(๘) ระดับความสามารถในการซ่อมบํารุงเครื่องจักรประจําปี
(๙) มาตรฐานอะไหล่ ข องเครื่ อ งจั ก รที่ ต้ อ งเปลี่ ย น
ตามรอบการบํารุงรักษาประจําวัน ประจําสัปดาห์ ประจําเดือน ประจําปี
๓.๔.๑.๕ การวางแผนป้องกันเครื่องจักรเสีย โดยการวิเคราะห์ข้อมูล
จากประวัติเครื่องจักร
(๑) การใช้เครื่องมือในการวิเคราะห์ข้อมูล เช่น แผนภูมิ
หรือตารางวิเคราะห์ต่าง ๆ
(๒) มาตรฐานการทํางานและข้อมูลของเครื่องจักร
(๓) การทํางานของเครื่องจักร
(๔) วัสดุอุปกรณ์ที่ใช้ในการปรับปรุง
(๕) การวางแผนกับเวลา และการใช้เครื่องมือตรวจสอบ
๓.๔.๑.๖ การประเมินค่าใช้จ่ายในงานซ่อมบํารุงเครื่องจักร
(๑) เครื่องมือที่จะใช้ในการวิเคราะห์หาสาเหตุ
(๒) ความรู้เรื่องการทํางานของเครื่องจักร
(๓) การออกแบบเครื่องจักรและอุปกรณ์
(๔) อะไหล่ที่จะใช้งานกับเครื่องจักร
(๕) คุณสมบัติของเครื่องมืออุปกรณ์และความแตกต่าง
(๖) วิธีการวางแผนปรับปรุง
(๗) การวางแผนเรื่องกําลังคน
(๘) การรวบรวมข้อมูลและแยกตามรายละเอียด
(๙) การทํารายงานสรุปยอดเงินในการลงทุน และ
การประเมินจุดคุ้มทุน
๓.๔.๑.๗ การสอนงาน
(๑) ข้อมูลพนักงานทุกคน
(๒) การประเมินความสามารถพนักงาน
(๓) การรวบรวมข้อมูล
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(๔) ความรู้ เ กี่ ย วกั บ เครื่ อ งจั ก รและเทคโนโลยี ที่ ใ ช้
เพื่อกําหนดรายวิชา
(๕) ความรู้ในทฤษฎีของแต่ละวิชา
(๖) การเรียนรู้เกี่ยวกับวิชาช่างและจัดลําดับของเนื้อหา
(๗) การวางแผนให้เหมาะสมกับการทํางาน
(๘) ประเมินความยากง่ายของเนื้อหากับเวลาที่ใช้
(๙) การออกข้อสอบและวิธีการสอบ
(๑๐) การควบคุมการสอบและวิธีการสอบ
(๑๑) ความถูกต้องของเนื้อหาวิชา
(๑๒) การรวบรวมคะแนนและการประเมิน
๓.๔.๒ ความสามารถ ประกอบด้วย ขอบเขตความสามารถในการปฏิบัติงาน
ดังต่อไปนี้
๓.๔.๒.๑ การบริหารกําลังคน
(๑) การจัดสรรกําลังคน
(๒) การพิจารณาผลการปฏิบัติงานของผู้ใต้บังคับบัญชา
(๓) การเป็นที่ปรึกษาและให้คําแนะนํา
๓.๔.๒.๒ การสนับสนุนกิจกรรมที่เกี่ยวข้องกับการผลิต
(๑) การสนับสนุนด้านความปลอดภัย (Safety)
(๒) การสนับสนุนด้านคุณภาพ (Quality)
(๓) การสนับสนุนด้านการลดต้นทุน (Cost)
(๔) การสนับสนุนด้านการส่งมอบ (Delivery)
๓.๔.๒.๓ การตรวจสอบขั้นตอนการปฏิบัติงาน
(๑) การตรวจสอบการปฏิบัติงานซ่อมบํารุง
(๒) การตรวจสอบการบันทึกเอกสารสําหรับงานซ่อมบํารุง
๓.๔.๒.๔ การวางแผนบํารุงรักษาตามระยะเวลาของเครื่องจักร
การวางแผนการซ่อมบํารุงเครื่องจักรตามระยะเวลา
๓.๔.๒.๕ การวางแผนป้องกันเครื่องจักรเสีย โดยการวิเคราะห์
ข้อมูลจากประวัติเครื่องจักร
(๑) การประเมินประสิทธิภาพของเครื่องจักร
(๒) การวางแผนการปรับปรุงเครื่องจักร
๓.๔.๒.๖ การประเมินค่าใช้จ่ายในงานซ่อมบํารุงเครื่องจักร
(๑) ออกแบบวิธีการปรับปรุงเครื่องจักร
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(๒) การเลือกอุปกรณ์ที่จะใช้ในการปรับปรุง
(๓) วางแผนการปรับปรุง
(๔) สรุปค่าใช้จ่ายในการปรับปรุง
๓.๔.๒.๗ การสอนงาน
(๑) แยกระดับของช่างเทคนิคซ่อมบํารุง
(๒) การจัดทําแผนการสอนโดยการคัดเลือกรายวิชา
(๓) การวางแผนการสอนแต่ ล ะระดั บ กั บ เวลาที่ ใ ช้
ในการสอน
(๔) การทดสอบความรู้ ความสามารถก่อนและหลัง
การสอน
๓.๔.๓ ทัศนคติ ประกอบด้วย มีวินัย ขยัน ซื่อสัตย์ อดทน ทํางานเป็นทีม
มีความคิดสร้างสรรค์ เป็นผู้นํา
ประกาศ ณ วันที่ ๑๙ พฤษภาคม พ.ศ. ๒๕๕๙
หม่อมหลวงปุณฑริก สมิติ
ปลัดกระทรวงแรงงาน
ประธานกรรมการส่งเสริมการพัฒนาฝีมือแรงงาน

