เลม ๑๒๖ ตอนพิเศษ ๗๙ ง

หนา ๔๘
ราชกิจจานุเบกษา

๔ มิถุนายน ๒๕๕๒

ประกาศคณะกรรมการสงเสริมการพัฒนาฝมือแรงงาน
เรื่อง มาตรฐานฝมือแรงงานแหงชาติ สาขาอาชีพชางซอมเครื่องยนตดีเซล
อาศัยอํานาจตามความในมาตรา ๒๒ วรรคหนึ่ง แหงพระราชบัญญัติสงเสริมการพัฒ นา
ฝมือแรงงาน พ.ศ. ๒๕๔๕ คณะกรรมการสง เสริมการพัฒนาฝมือแรงงาน จึงกําหนดมาตรฐาน
ฝมือแรงงานแหงชาติ สาขาอาชีพชางซอมเครื่องยนตดีเซล โดยความเห็น ชอบของรัฐ มนตรีวาการ
กระทรวงแรงงาน ดังตอไปนี้
ขอ ๑ ในประกาศนี้ ส าขาอาชี พ ช า งซ อ มเครื่ อ งยนต ดี เ ซล หมายถึ ง ผู ที่ มี ค วามรู
ความสามารถดานเทคนิคการตรวจซอม วิเคราะห ปรับแตงและบํารุงรักษาเครื่องยนตดีเซลทุกประเภท
ไดอยางถูกตองและสามารถใชงานไดอยางมีประสิทธิภาพตามมาตรฐานของผูผลิตกําหนด
ขอ ๒ มาตรฐานฝมือแรงงานแหงชาติ สาขาอาชีพชางซอมเครื่องยนตดีเซล แบงออกเปน
๓ ระดับ
๒.๑ ระดับ ๑ หมายถึง ชางที่มีความรู ความสามารถระดับพื้นฐาน การตัดสินใจ
ปานกลางมีหัวหนางานชวยแนะนําหรือตัดสินใจ หรือคอยตรวจสอบในเรื่องสําคัญเมื่อจําเปน
๒.๒ ระดับ ๒ หมายถึง ชางที่มีความรู ความสามารถสูง ใชเครื่องมือและอุปกรณ
ไดดี การตัดสินใจสูงกวาชางระดับ ๑ ตองการคําแนะนําบาง คุณภาพงานสูงกวาชางระดับ ๑
๒.๓ ระดับ ๓ หมายถึง ชางที่มีความรู ทักษะสูงขั้นวินิจฉัยได ตัดสินใจแกปญหา
ใหคําปรึกษาชวยเหลือแกผูรวมงาน ประยุกตใชความรู ความสามารถกับเทคโนโลยีสมัยใหมได
ขอ ๓ ขอกําหนดทางวิชาการที่ใชเปนเกณฑวัด ความรู ความสามารถและทัศนคติในการ
ทํางานของผูประกอบอาชีพในสาขาอาชีพชางซอมเครื่องยนตดีเซล ใหเปนดังนี้
มาตรฐานฝมือแรงงานแหงชาติ ระดับ ๑ ไดแก
๓.๑ ความรู ประกอบดวย ขอบเขตความรู ความเขาใจในเรื่องดังตอไปนี้
๓.๑.๑ ความปลอดภัย
(๑) ความปลอดภั ย ในการทํ า งาน ด า นบุ ค คล ด า นสถานที่ แ ละ
สิ่งแวดลอม

เลม ๑๒๖ ตอนพิเศษ ๗๙ ง

หนา ๔๙
ราชกิจจานุเบกษา

๔ มิถุนายน ๒๕๕๒

(๒) ความปลอดภั ย ในการใช เครื่ องมื อพื้ น ฐานและเครื่อ งมือ กลที่
เกี่ยวของ
(๓) ความปลอดภัยเกี่ยวกับไฟฟาเบื้องตน
(๔) ความปลอดภัยเกี่ยวกับสารเคมี
(๕) การใชอุปกรณดับเพลิงชนิดตาง ๆ
(๖) การปฐมพยาบาล
๓.๑.๒ คณิตศาสตรชาง
(๑) การบวก ลบ คูณ หาร
(๒) การคํานวณอัตราสวนรอยละ
(๓) การคํานวณตัวเลขทศนิยม
๓.๑.๓ การเขียนแบบ
(๑) สามารถอานและเขาใจความหมายจากแบบภาพฉาย
(๒) สามารถอานและเขาใจแบบวงจรไฟฟาอยางงาย
๓.๑.๔ วิทยาศาสตรประยุกต
(๑) คุณสมบัติที่สําคัญของน้ํามันดีเซล
(๒) การหลอลื่นและคุณสมบัติที่สําคัญของสารหลอลื่น
(๓) การเพิ่มคุณภาพในน้ํามันหลอลื่น
(๔) การหลอเย็นและคุณสมบัติที่สําคัญของสารหลอเย็น
(๕) การเลือกใชทอยาง ทอทองแดง และทออะลูมิเนียมในเครื่องยนตดีเซล
(๖) การเลือกใชวัสดุในการเชื่อมตอ เชน ขอตอทอ ฯลฯ
๓.๑.๕ เครื่องมือพื้นฐานชาง
(๑) เครื่อ งมื อ ทั่ว ไป เชน ค อน ตะไบ เลื่ อย สกัด คีม ประแจ
ไขควง ฯลฯ
(๒) เครื่องมือกล เชน เครื่องเจาะ หินเจียระไน เครื่องมือลม ฯลฯ
๓.๑.๖ สวนประกอบของเครื่องยนตดีเซล
(๑) หนาที่ สวนประกอบ หลักการทํางานของเครื่องยนตดีเซล
(๒) ชนิดของหองเผาไหมในเครื่องยนตดีเซล

เลม ๑๒๖ ตอนพิเศษ ๗๙ ง

หนา ๕๐
ราชกิจจานุเบกษา

๔ มิถุนายน ๒๕๕๒

๓.๑.๗ สวนประกอบของระบบหัวฉีดน้ํามันเชื้อเพลิง
(๑) หน า ที่ ส ว นประกอบ หลั ก การทํ า งานของระบบฉี ด น้ํ า มั น
เชื้อเพลิง
(๒) ชนิดและการเลือกใชกรองน้ํามันเชื้อเพลิง
(๓) การไลลมในระบบ
(๔) การตรวจสอบการทํางานของหัวฉีด
(๕) การปรับตั้งองศาการฉีดน้ํามันเชื้อเพลิง
๓.๑.๘ ระบบระบายความรอน
(๑) หนาที่ สวนประกอบ หลักการทํางานของระบบระบายความรอน
(๒) การตรวจสอบการทํางานระบบระบายความรอน
๓.๑.๙ ระบบหลอลื่น
(๑) หนาที่ สวนประกอบ หลักการทํางานของระบบหลอลื่น
(๒) การตรวจสอบการทํางานของระบบหลอลื่น
๓.๑.๑๐ ระบบไอดีและระบบไอเสีย
(๑) หนาที่ สวนประกอบ หลักการทํางานของระบบไอดีและไอเสีย
(๒) ชนิดและการบํารุงรักษากรองอากาศ
(๓) ชนิดของหมอเก็บเสียง
๓.๑.๑๑ ระบบไฟฟา
(๑) กฎของโอหม
(๒) วงจรไฟฟา
(๓) แบตเตอรี่
๓.๑.๑๒ เกจวัดตาง ๆ ที่แผงหนาปด
(๑) หนาที่ สวนประกอบ หลักการทํางานของเกจวัดตาง ๆ ที่แผงหนาปด
(๒) ความหมายของเกจวัดตาง ๆ ที่แผงหนาปด
๓.๒ ความสามารถ ประกอบด ว ย ขอบเขตความสามารถในการปฏิ บั ติ ง าน
ดังตอไปนี้
๓.๒.๑ ความปลอดภัยและการปองกันอันตรายจากการปฏิบัติงาน
(๑) การใชชุดปฏิบัติงานพรอมอุปกรณปองกันอันตราย

เลม ๑๒๖ ตอนพิเศษ ๗๙ ง

หนา ๕๑
ราชกิจจานุเบกษา

๔ มิถุนายน ๒๕๕๒

(๒) ปฏิบัติงานตามกฎแหงความปลอดภัย
(๓) การใชงานและบํารุงรักษาเครื่องมือและอุปกรณ
(๔) การปฐมพยาบาล
(๕) การใชอุปกรณดับเพลิง
๓.๒.๒ เครื่องมือพื้นฐานชาง
(๑) เครื่อ งมื อ ทั่ว ไป เชน ค อน ตะไบ เลื่ อย สกัด คีม ประแจ
ไขควง ฯลฯ
๓.๒.๓

๓.๒.๔

๓.๒.๕

๓.๒.๖

๓.๒.๗

(๒) เครื่องมือกล เชน เครื่องเจาะ หินเจียระไน เครื่องมือลม ฯลฯ
เครื่องยนตดีเซล
(๑) ปรับตั้งระยะหางวาลว
(๒) ยกเครื่องยนตออกจากตัวรถและติดตั้งกลับที่เดิม
(๓) ถอดประกอบตรวจสอบชิ้นสวนของเครื่องยนตดีเซล
ระบบฉีดน้ํามันเชื้อเพลิง
(๑) การไลลมในระบบน้ํามันเชื้อเพลิง
(๒) การเปลี่ยนไสกรองน้ํามันเชื้อเพลิง
(๓) การถอดเปลี่ยนหัวฉีด
(๔) การเลือกใชเชื้อเพลิงที่ใชกับเครื่องยนตดีเซล
ระบบระบายความรอน
(๑) การตรวจสอบระบบระบายความรอน
(๒) ถอดเปลี่ยนชิ้นสวนของระบบระบายความรอน
(๓) เปลี่ยนและปรับตั้งความตึงสายพาน
ระบบหลอลื่น
(๑) การตรวจสอบระบบหลอลื่น
(๒) ถอดเปลี่ยนชิ้นสวนของระบบหลอลื่น
ระบบไอดีและระบบไอเสีย
(๑) ทําความสะอาดไสกรองอากาศ
(๒) ทําความสะอาดทอรวมไอดีและไอเสีย
(๓) เปลี่ยนทอไอเสียและหมอเก็บเสียง

เลม ๑๒๖ ตอนพิเศษ ๗๙ ง

หนา ๕๒
ราชกิจจานุเบกษา

๔ มิถุนายน ๒๕๕๒

๓.๒.๘ ระบบไฟฟา
(๑) การบํารุงรักษาแบตเตอรี่ใหอยูในสภาพพรอมใชงาน
(๒) ถอดเปลี่ยนอัลเตอรเนเตอร
(๓) ถอดเปลี่ยนมอเตอรสตารต
(๔) ตรวจสอบเปลี่ยนหลอดไฟ ฟวสและสวิตช
๓.๒.๙ เกจวัดตาง ๆ ที่แผงหนาปด
(๑) อธิบายความหมายของเกจวัดตาง ๆ บนแผงหนาปดได
(๒) ตรวจสอบการทํางานของเกจวัดตาง ๆ บนแผงหนาปดได
๓.๓ ทัศนคติ ประกอบดวย การปฏิบัติงานการตรงตอเวลา การรักษาวินัย มีความซื่อสัตย
และประหยัด
มาตรฐานฝมือแรงงานแหงชาติ ระดับ ๒ ไดแก
๓.๔ ความรู ประกอบดวย ขอบเขตความรู ความเขาใจในเรื่องดังตอไปนี้
๓.๔.๑ ความปลอดภัย
(๑) ความปลอดภั ย ในการทํ า งาน ด า นบุ ค คล ด า นสถานที่ แ ละ
สิ่งแวดลอม
(๒) ความปลอดภั ย ในการใช เ ครื่ อ งมื อ พื้ น ฐานและเครื่ อ งมื อ กล
ที่เกี่ยวของ
(๓) ความปลอดภัยเกี่ยวกับไฟฟาเบื้องตน
(๔) ความปลอดภัยเกี่ยวกับสารเคมี
(๕) การใชอุปกรณดับเพลิงชนิดตาง ๆ
(๖) การปฐมพยาบาล
๓.๔.๒ คณิตศาสตรชาง
(๑) การคํานวณเศษสวนและเปอรเซ็นต
(๒) การคํานวณหาพื้นที่และปริมาตร
(๓) การคํานวณหาคาอัตราสวนการอัด
๓.๔.๓ วิทยาศาสตรประยุกต
(๑) ความรอน อุณหภูมิ หนวยวัด และการถายเทความรอน

หนา ๕๓
ราชกิจจานุเบกษา

เลม ๑๒๖ ตอนพิเศษ ๗๙ ง
(๒)
(๓)
(๔)
(๕)
(๖)
(๗)
(๘)

๔ มิถุนายน ๒๕๕๒

การขยายตัวของโลหะเนื่องจากความรอนในชิ้นสวนเครื่องยนตดีเซล
การลดแรงเสียดทาน
ความหมายของความดัน แรง ความหนาแนน และความถวงจําเพาะ
ความหมายของแรงบิดและคานงัด
ความหมายของความเร็ว อัตราเรง และแรงเฉื่อย
ความหมายของงาน พลังงาน กําลังงาน ประสิทธิภาพ
ความหมายของไฟฟากระแสตรง ไฟฟากระแสสลับ ตัวนําไฟฟา

และฉนวนไฟฟา
(๙) การเกิดการสั่นสะเทือน
๓.๔.๔ การวัด
(๑) การใชและบํารุงรักษาเครื่องมือวัดละเอียด
(๒) การใชเครื่องมือวัดควันดํา และเครื่องมือวัดเสียง
(๓) การใชเครื่องทดสอบปมฉีดน้ํามันเชื้อเพลิง
(๔) การใชเครื่องมือวัดความเร็วรอบ
๓.๔.๕ เครื่องมือชาง
(๑) เครื่องมือพิเศษที่ใชกับโบลเวอรและเทอรโบชารจของเครื่องยนต
(๒) เครื่องกวานและเครื่องขัดกระบอกสูบ
๓.๔.๖ เครื่องยนตดีเซล
(๑) เปรี ย บเที ย บข อ ดี ข อ เสี ย ของเครื่ อ งยนต ดี เ ซลกั บ เครื่ อ งยนต
เบนซิน
(๒)
(๓)
(๔)
(๕)
(๖)
(๗)
(๘)
(๙)

อัตราสวนการอัดและประสิทธิภาพเชิงความรอนของเครื่องยนต
ไดอะแกรมแสดงการเปด ปดวาลว
ชนิดของหองเผาไหมและวิธีการฉีดน้ํามันเชื้อเพลิง
ชนิดของลูกสูบแบบตาง ๆ และการเลือกใช
ชองวางระหวางลูกสูบกับกระบอกสูบ
การเลือกใชสารกันรั่วซึม
คุณสมบัติของโลหะผสมที่ใชในเครื่องยนตดีเซล
หลักการเคลื่อนที่ของขอตอและลูกเบี้ยวในกลไกเครื่องยนตดีเซล

เลม ๑๒๖ ตอนพิเศษ ๗๙ ง

หนา ๕๔
ราชกิจจานุเบกษา

๔ มิถุนายน ๒๕๕๒

๓.๔.๗ ระบบฉีดน้ํามันเชื้อเพลิง
(๑) หนาที่ สวนประกอบ หลักการทํางานของปมฉีดน้ํามันเชื้อเพลิง
(๒) การทดสอบและปรับตั้งหัวฉีดน้ํามันเชื้อเพลิง
(๓) จังหวะการฉีดน้ํามันเชื้อเพลิงของปมกับเครื่องยนต
๓.๔.๘ ระบบระบายความรอน
(๑) การทดสอบและปรับตั้งชิ้นสวนตาง ๆ ในระบบระบายความรอน
(๒) สาเหตุและการแกไขขอขัดของของระบบระบายความรอน
๓.๔.๙ ระบบหลอลื่น
(๑) การทดสอบและปรับตั้งชิ้นสวนตาง ๆ ในระบบหลอลื่น
(๒) สาเหตุและการแกไขขอขัดของของระบบหลอลื่น
๓.๔.๑๐ ระบบไอดีและระบบไอเสีย
(๑) หนาที่ สวนประกอบ หลักการทํางานของซุปเปอรช ารจและ
เทอรโบชารจเจอร
(๒) ขอดี ขอเสียของซุปเปอรชารจและเทอรโบชารจเจอร
๓.๔.๑๑ ระบบไฟฟา
(๑) หลักการทํางานของระบบประจุไฟ
(๒) หลักการทํางานของระบบอุนไอดี (หัวเผา)
๓.๔.๑๒ ความรูอื่น ๆ
(๑) การใชเครื่องทดสอบหัวฉีด
(๒) การใชเครื่องวัดสุญญากาศ
(๓) การใชคูมือซอม
๓.๕ ความสามารถ ประกอบด ว ย ขอบเขตความสามารถในการปฏิ บั ติ ง าน
ดังตอไปนี้
๓.๕.๑ ความปลอดภัยและการปองกันอันตรายจากการปฏิบัติงาน
(๑) การใชชดุ ปฏิบัติงานพรอมอุปกรณปองกันอันตราย
(๒) ปฏิบัติงานตามกฎแหงความปลอดภัย
(๓) การใชงานและบํารุงรักษาเครื่องมือและอุปกรณ
(๔) การปฐมพยาบาล
(๕) การใชอุปกรณดับเพลิง

เลม ๑๒๖ ตอนพิเศษ ๗๙ ง

หนา ๕๕
ราชกิจจานุเบกษา

๔ มิถุนายน ๒๕๕๒

๓.๕.๒ เครื่องมือชาง
(๑) การทําเกลียวใน เกลียวนอก
(๒) การใชเครื่องมือปาดบาวาลว
(๓) เชื่อมไฟฟา และเชื่อมแกส
๓.๕.๓ เครื่องยนตดีเซล
(๑) ประกอบฝาสูบเครื่องยนตและการขันนอตฝาสูบ
(๒) เปลี่ยนและปรับตั้งโซ สายพาน หรือเฟองไทมมิ่ง
(๓) ถอดและเปลี่ยนปลอกสูบ
(๔) ตรวจสอบ ถอดเปลี่ยนปลอกกานวาลว
(๕) ตรวจสอบการคดงอและการบิดตัวของกานสูบ
(๖) ตรวจสอบการคดงอและการบิดตัวของเพลาขอเหวี่ยงและเพลา
ลูกเบี้ยว
(๗) ตรวจสอบกําลังอัดสูงสุดภายในกระบอกสูบ
๓.๕.๔ ระบบฉีดน้ํามันเชื้อเพลิง
(๑) ถอด ประกอบ ติดตั้ง ปมฉีดน้ํามันเชื้อเพลิง
(๒) ปรับตั้งองศาการฉีดน้ํามันเชื้อเพลิง
(๓) วิเคราะหการทํางานของหัวฉีด
(๔) ปรับตั้งระยะหางลูกถวยยกปมเชื้อเพลิง
๓.๕.๕ ระบบระบายความรอน
(๑) ตรวจหาขอบกพรองของระบบระบายความรอนและแกไข
(๒) ตรวจซอมและเปลี่ยนอะไหลที่ชํารุดได เชน ปมน้ํา
๓.๕.๖ ระบบหลอลื่น
(๑) ตรวจหาขอบกพรองของระบบหลอลื่นและแกไข
(๒) ทดสอบการทํางานของชิ้นสวนตาง ๆ เชน วาลวปรับความดัน
๓.๕.๗ ระบบไอดีและระบบไอเสีย
(๑) ถอด ประกอบ ตรวจสอบซุปเปอรชารจและเทอรโบชารจเจอร
(๒) วิเคราะหการทํางานของซุปเปอรชารจและเทอรโบชารจเจอร

เลม ๑๒๖ ตอนพิเศษ ๗๙ ง

หนา ๕๖
ราชกิจจานุเบกษา

๔ มิถุนายน ๒๕๕๒

๓.๕.๘ ระบบไฟฟา
(๑) ตรวจสอบและแกไขปญหาวงจรสตารต
(๒) ตรวจสอบและแกไขปญหาวงจรไฟชารจ
(๓) ตรวจสอบและแกไขปญหาวงจรอุนไอดี
๓.๕.๙ ทักษะอื่น ๆ
(๑) การใชคูมือซอม
(๒) การทดสอบเครื่องยนตกับเครื่องไดนาโมมิเตอร
๓.๖ ทัศนคติ ประกอบดวย การปฏิบัติงานการตรงตอเวลา การรักษาวินัย มีความซื่อสัตย
และประหยัด
มาตรฐานฝมือแรงงานแหงชาติ ระดับ ๓ ไดแก
๓.๗ ความรู ประกอบดวย ขอบเขตความรู ความเขาใจในเรื่องดังตอไปนี้
๓.๗.๑ ความปลอดภัย
(๑) ความปลอดภั ย ในการทํ า งาน ด า นบุ ค คล ด า นสถานที่ แ ละ
สิ่งแวดลอม
(๒) ความปลอดภั ย ในการใช เ ครื่ อ งมื อ พื้ น ฐานและเครื่ อ งมื อ กล
ที่เกี่ยวของ
(๓) ความปลอดภัยเกี่ยวกับไฟฟาเบื้องตน
(๔) ความปลอดภัยเกี่ยวกับสารเคมี
(๕) การใชอุปกรณดับเพลิงชนิดตาง ๆ
(๖) การปฐมพยาบาล
๓.๗.๒ คณิตศาสตรชาง
(๑) การแปลงหนวย
(๒) เรขาคณิตและตรีโกณมิติ
(๓) สมการ
(๔) คํานวณหาแรงมา ความเร็วรอบ และกําลังของเครื่องยนต
๓.๗.๓ วิทยาศาสตรประยุกต
(๑) ความสําคัญและวิธีการถวงชิ้นสวนที่หมุนใหอยูในภาวะสมดุล
(๒) ผลเสียที่เกิดจากการสั่นสะเทือนในเครื่องยนตดีเซล

เลม ๑๒๖ ตอนพิเศษ ๗๙ ง

หนา ๕๗
ราชกิจจานุเบกษา

๔ มิถุนายน ๒๕๕๒

๓.๗.๔ การวัด
(๑) ชนิดและวิธีการใชไดนาโมมิเตอร
(๒) เกจวัดความโตกระบอกสูบ และพลาสติกเกจ
๓.๗.๕ เครื่องมือชาง
(๑) การใชเครื่องวิเคราะหไอเสีย
(๒) การใชเครื่องวัดอุณหภูมิไอเสีย
๓.๗.๖ เครื่องยนตดีเซล
(๑) ขบวนการเผาไหมของเชื้อเพลิง
(๒) การทดสอบเครื่องยนต
(๓) วินิจฉัยขอขัดของและระบุวิธีการแกไขปญหาของเครื่องยนต
๓.๗.๗ ระบบฉีดน้ํามันเชื้อเพลิง
(๑) การตรวจสอบการทํางานของระบบฉีดน้ํามันเชื้อเพลิง
(๒) วินิจฉัยขอขัดของและระบุวิธีการแกไขปญหาของระบบฉีดน้ํามัน
เชื้อเพลิง
๓.๗.๘ ระบบระบายความรอน
(๑) คุณสมบัติและประโยชนของสารเคมีที่เติมในระบบระบายความรอน
(๒) การใชสารเคมีในระบบระบายความรอน
(๓) การทําความสะอาดระบบระบายความรอน
(๔) วินิจฉัยขอขัดของและระบุวิธีการแกไขปญหาของระบบระบาย
ความรอน
๓.๗.๙ ระบบหลอลื่น
(๑) คุณสมบัติของสารหลอลื่น
(๒) ชนิดและประเภทของน้ํามัน หลอลื่น ที่เหมาะสมกับเครื่องยนต
ดีเซล
(๓) วินิจฉัยขอขัดของและระบุวิธีการแกไขปญหาของระบบหลอลื่น
๓.๗.๑๐ ระบบไอดีและระบบไอเสีย
(๑) วินิจฉัยขอขัดของและระบุวิธีการแกไขปญหาของระบบไอดีและ
ไอเสีย

เลม ๑๒๖ ตอนพิเศษ ๗๙ ง

หนา ๕๘
ราชกิจจานุเบกษา

๔ มิถุนายน ๒๕๕๒

๓.๗.๑๑ ระบบไฟฟา
(๑) ความรูเกี่ยวกับอิเล็กทรอนิกส
(๒) ระบบการฉี ด น้ํ า มั น เชื้ อ เพลิ ง ที่ ค วบคุ ม ด ว ยระบบไฟฟ า หรื อ
อิเล็กทรอนิกส
(๓) วินิจฉัยขอขัดของและระบุวิธีการแกไขปญหาของระบบไฟฟา
๓.๗.๑๒ ความรูอื่น ๆ
(๑) ประเมินราคาคาซอม
(๒) สรุปการซอมแจงใหลูกคา
(๓) แนะนําลูกคาในการดูแลบํารุงรักษาเครื่องยนต
(๔) ใหคําแนะนําแก ผูปฏิบัติ งานรว มกัน ในการแก ไขปญหาตาง ๆ
รวมถึงวิธีทํางานที่ถูกตอง
๓.๘ ความสามารถ ประกอบด ว ย ขอบเขตความสามารถในการปฏิ บั ติ ง าน
ดังตอไปนี้
๓.๘.๑ ความปลอดภัยและการปองกันอันตรายจากการปฏิบัติงาน
(๑) การใชชุดปฏิบัตงิ านพรอมอุปกรณปองกันอันตราย
(๒) ปฏิบัติงานตามกฎแหงความปลอดภัย
(๓) การใชงานและบํารุงรักษาเครื่องมือและอุปกรณ
(๔) การปฐมพยาบาล
(๕) การใชอุปกรณดับเพลิง
๓.๘.๒ เครื่องมือชาง
(๑) การใชเครื่องวิเคราะหไอเสีย
(๒) การใชเครื่องวัดอุณหภูมิไอเสีย
๓.๘.๓ เครื่องยนตดีเซล
(๑) โอเวอรฮอลเครื่องยนต
(๒) ตรวจสอบ วิเคราะหปญหาขอขัดของของเครื่องยนตและสามารถ
แกไขได

เลม ๑๒๖ ตอนพิเศษ ๗๙ ง

หนา ๕๙
ราชกิจจานุเบกษา

๔ มิถุนายน ๒๕๕๒

๓.๘.๔ ระบบฉีดน้ํามันเชื้อเพลิง
(๑) ปรับตั้งตําแหนงของปมฉีดน้ํามันเชื้อเพลิงเพื่อใหเกิดการเผาไหม
ที่สมบูรณ (สมดุลกับแรงดันสูงสุดในการเผาไหมและอุณหภูมิไอเสีย)
(๒) ตรวจสอบ วิเคราะหปญหาขอขัดของของระบบฉีดน้ํามันเชื้อเพลิง
และสามารถแกไขได
๓.๘.๕ ระบบระบายความรอน
(๑) การใชสารเคมีลางทําความสะอาดระบบระบายความรอน
(๒) ตรวจสอบ วิเคราะหปญหาขอขัดของของระบบระบายความรอน
และสามารถแกไขได
๓.๘.๖ ระบบหลอลื่น
(๑) เลือกใชสารหลอลื่นไดเหมาะสมกับเครื่องยนต
(๒) ตรวจสอบ วิเ คราะหป ญหาข อขั ดข องของระบบหลอ ลื่น และ
สามารถแกไขได
๓.๘.๗ ระบบไอดีและระบบไอเสีย
(๑) ใชเครื่องทดสอบวัดความดังของเสียง
(๒) ตรวจสอบ วิเคราะหปญหาขอขัดของของระบบไอดีและไอเสีย
และสามารถแกไขได
๓.๘.๘ ระบบไฟฟา
(๑) ระบบการฉี ด น้ํ า มั น เชื้ อ เพลิ ง ที่ ค วบคุ ม ด ว ยระบบไฟฟ า หรื อ
อิเล็กทรอนิกส
(๒) ตรวจสอบ วิ เ คราะห ป ญ หาข อ ขั ด ข อ งของระบบไฟฟ า และ
สามารถแกไขได
๓.๘.๙ ทักษะอื่น ๆ
(๑) ตรวจสอบสภาพทั่วไปของเครื่องยนตดีเซล เพื่อเตรียมรายงาน
การซอม
(๒) ประเมินราคา และระยะเวลาในการซอม

หนา ๖๐
ราชกิจจานุเบกษา

เลม ๑๒๖ ตอนพิเศษ ๗๙ ง
(๓)
(๔)
(๕)
(๖)

๔ มิถุนายน ๒๕๕๒

รายงานสภาพการเสียหายของชิ้นสวนหลังการตรวจสอบ
ใชหนังสือคูมืออะไหลและเขียนเบิกอะไหลตามแบบฟอรม
แนะนําลูกคาในการดูแลบํารุงรักษาเครื่องยนต
ใหคําแนะนําแก ผูปฏิบัติ งานรว มกัน ในการแก ไขปญหาตาง ๆ

รวมถึงวิธีทํางานที่ถูกตอง
๓.๙ ทัศนคติ ประกอบดวย การปฏิบัติงานการตรงตอเวลา การรักษาวินัย มีความ
ซื่อสัตย และประหยัด
ประกาศ ณ วันที่ ๑๒ มีนาคม พ.ศ. ๒๕๕๒
สมชาย ชุมรัตน
ปลัดกระทรวงแรงงาน
ประธานกรรมการสงเสริมการพัฒนาฝมือแรงงาน

