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ประกาศคณะกรรมการสงเสริมการพัฒนาฝมือแรงงาน
เรื่อง มาตรฐานฝมือแรงงานแหงชาติ สาขาอาชีพพนักงานควบคุมเครื่องจักรรถตักหนาขุดหลัง
อาศัยอํานาจตามความในมาตรา ๒๒ วรรคหนึ่ง แหงพระราชบัญญัติสงเสริมการพัฒนา
ฝมือแรงงาน พ.ศ. ๒๕๔๕ คณะกรรมการสงเสริมการพัฒนาฝมือแรงงาน จึงกําหนดมาตรฐานฝมือ
แรงงานแหง ชาติ สาขาอาชีพพนักงานควบคุม เครื่อ งจัก รรถตัก หนา ขุดหลัง โดยความเห็น ชอบ
ของรัฐมนตรีวาการกระทรวงแรงงาน ดังตอไปนี้
ขอ ๑ ในประกาศนี้ สาขาอาชีพพนักงานควบคุมเครื่องจักรรถตักหนาขุดหลัง หมายถึง
ผูที่มีความรู ความสามารถ ในการบังคับควบคุมเครื่องจักรรถตักหนา ขุดหลังใหสามารถทํางาน
ไดอยางมีประสิทธิภาพและปลอดภัย ตลอดจนทํางานไดตามวัตถุประสงคของงาน เชน ตัก ขุดดิน
งานปรั บ พื้ น ผิ ว เอีย ง งานวางทอ ได เคลื่ อ นยา ยเครื่ อ งจั ก รได รวมถึง การซ อ มบํ า รุ งเครื่ องจั ก ร
ในเบื้องตนไดมีประสิทธิภาพสูงสุดตามมาตรฐานที่ผูผลิตกําหนดไว และมีเจตคติที่ดีในการทํางาน
ขอ ๒ มาตรฐานฝมือแรงงานแหงชาติ สาขาอาชีพพนักงานควบคุมเครื่องจักรรถตักหนาขุดหลัง
แบงออกเปน ๑ ระดับ
๒.๑ ระดับ ๑ หมายถึง ผูที่มีความรู ความสามารถ ในการบังคับควบคุมเครื่องจักร
รถตักหนาขุดหลัง ใหสามารถทํางานไดอยางมีประสิทธิภาพ และปลอดภัย ตลอดจนการทํางาน
ไดต ามวั ตถุป ระสงคข องงาน เช น ตัก ขุด ดิน งานปรั บพื้น ผิวเอียง งานวางท อได เคลื่อ นยา ย
เครื่องจักรได รวมถึงการซอมบํารุงเครื่องจักรในเบื้องตน ไดมีประสิทธิภาพสูงสุดตามมาตรฐาน
ที่ผูผลิตกําหนดไว และมีเจตคติที่ดีในการทํางาน
ขอ ๓ ขอกําหนดทางวิชาการที่ใชเปนเกณฑวัด ความรู ความสามารถและทัศนคติในการ
ทํางานของผูประกอบอาชีพในสาขาอาชีพพนักงานควบคุมเครื่องจักรรถตักหนาขุดหลัง ใหเปนดังนี้
มาตรฐานฝมือแรงงานแหงชาติ ระดับ ๑ ไดแก
๓.๑ ความรู ประกอบดวย ขอบเขตความรู ความเขาใจในเรื่องดังตอไปนี้
๓.๑.๑ ความปลอดภัยในการทํางาน
(๑) ขอควรระวัง และการปองกันอุบัติเหตุ
(๒) สัญลักษณของความปลอดภัย
(๓) สัญลักษณปายเตือนตาง ๆ ในเครื่องจักร
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(๔) การใชอุปกรณปองกันอันตรายสวนบุคคล
(๕) การใชเครื่องมือ และอุปกรณตาง ๆ ใหเหมาะสมกับงาน
(๖) การจัดเก็บผลิตภัณฑหลอลื่น และวัตถุไวไฟ
(๗) การจัดเก็บชิ้นสวนที่เหลือจากการบริการเครื่องจักร
(๘) การปฐมพยาบาลเบื้องตน
๓.๑.๒ คณิตศาสตรชาง
การบวก ลบ คูณ หาร เลขจํานวนเต็ม
๓.๑.๓ น้ํามันเชื้อเพลิง และสารหลอลื่น
(๑) การอานสัญลักษณแสดงชนิดของเชื้อเพลิง และสารหลอลื่น
(๒) การเลือกใชสารหลอลื่นใหถูกตองตามระบบตาง ๆ ของเครื่องจักร
๓.๑.๔ การใชหนังสือคูมือ และเครื่องมือในการบํารุงรักษาเครื่องจักร
(๑) ความหมายของภาพ หรือสัญลักษณที่แสดงไวในหนังสือคูมือ
(๒) รู วิ ธี ก ารเลื อ กใช เ ครื่ อ งมื อ ได เ หมาะสม หรื อ ใกล เ คี ย งกั บ
หนังสือคูมือที่กําหนด
(๓) รูวิธีการใชตารางการบํารุงรักษาเครื่องจักร
๓.๑.๕ เครื่องยนตดีเซลเบื้องตน
(๑) การทํางานของเครื่องยนตดีเซล
(๒) ชิ้นสวนประกอบหลักของเครื่องยนต
(๓) ระบบนําอากาศ
(๔) ระบบหลอเย็น
(๕) ระบบน้ํามันเชื้อเพลิง
(๖) ระบบหลอลื่น
๓.๑.๖ ระบบไฮดรอลิกเบื้องตน
(๑) การทํางานของระบบไฮดรอลิก
(๒) สวนประกอบที่สําคัญในระบบไฮดรอลิกที่ติดตั้งในเครื่องจักร
(๓) การตรวจสอบ และการแกไขปญหาเบื้องตนของระบบไฮดรอลิก
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๓.๑.๗ มาตรวัด และระบบสัญญาณเตือนในเครื่องจักร
(๑) ลักษณะของมาตรวัดที่ติดตั้งในเครื่องจักร
(๒) การอานมาตรวัด และการแปลความหมาย
(๓) การปฏิบัติเมื่อมีสัญญาณเตือนของระบบตาง ๆ ที่เกิดขึ้น
๓.๑.๘ การใชงาน และการบํารุงรักษาเครื่องจักร
(๑) วิธีการตรวจสอบกอนติดเครื่องยนต
(๒) วิธีการติดเครื่องยนต
(๓) วิธีการตรวจสอบหลังการติดเครื่องยนต
(๔) วิธีการดับเครื่องยนต
(๕) วิธีการตรวจสอบหลังการดับเครื่องยนต
(๖) วิธีการบํารุงรักษาเครื่องจักรตามระยะเวลาการใชงาน
(๗) วิธีการใชคันบังคับตาง ๆ เพื่อควบคุมเครื่องจักร
๓.๑.๙ วิธีการควบคุมเครื่องจักร
(๑) วิธีการใชอุปกรณตัก
(๒) วิธีการใชอุปกรณขุด
(๓) วิธีการใชอุปกรณเสริม เชน หัวเจาะกระแทก
(๔) วิธีการวางทอ
๓.๑.๑๐ กฎจราจร และเครื่องหมายจราจร
(๑) เครื่องหมายจราจรชนิดตาง ๆ
(๒) กฎหมายจราจร
๓.๑.๑๑ ระบบไฟฟา
(๑) อานสัญลักษณทางไฟฟาเบื้องตนได
(๒) หลักการบํารุงรักษาระบบไฟฟา และระบบปรับอากาศ
๓.๑.๑๒ ระบบสงถายกําลังเบื้องตน
(๑) ชิ้นสวนประกอบหลัก
(๒) หลักการทํางาน
(๓) การบํารุงรักษา
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๓.๒ ความสามารถ ประกอบด ว ย ขอบเขตความสามารถในการปฏิ บั ติ ง าน
ดังตอไปนี้
๓.๒.๑ ความปลอดภัยในการปฏิบัติงาน
(๑) การใชอุปกรณปองกันสวนบุคคล
(๒) ปฏิบัติตามกฎความปลอดภัยในการใชเครื่องจักรตลอดการใชงาน
(๓) ปฏิบัติตามคําแนะนําสําหรับการใชเครื่องมือในการบํารุงรักษา
เครื่องจักร
(๔) ปฏิบัติตามคําแนะนําสําหรับการจัดเก็บเชื้อเพลิง และสารหลอลืน่
และวัตถุไวไฟ
(๕) ปฏิบัติต ามคํา แนะนํ าสําหรับการจัดเก็บ และกํ าจัดเศษวัส ดุ
ที่ตองทิ้ง

๓.๒.๒

๓.๒.๓

๓.๒.๔

๓.๒.๕

(๖) ปฐมพยาบาลเบื้องตนเมื่อเกิดอุบัติเหตุได
(๗) การใชเครื่องดับเพลิง
การบํารุงรักษาเครื่องยนตในสวนของระบบหลอเย็น
(๑) ตรวจสภาพทั่วไปของระบบหลอเย็นได
(๒) ตรวจระดับน้ําหลอเย็นได
(๓) ตรวจฝาหมอน้ํา และสภาพทั่วไปของหมอน้ําได
(๔) ตรวจสภาพสายพานพัดลม และปมน้ําได
การบํารุงรักษาเครื่องยนตในสวนของระบบหลอลื่น และระบบสงกําลัง
(๑) ตรวจสภาพทั่วไปของระบบหลอลื่นได
(๒) ตรวจระดับน้ํามันหลอลื่นได
(๓) ตรวจสอบและเลือกใชน้ํามันหลอลื่นไดอยางถูกตอง
การบํารุงรักษาเครื่องยนตในสวนของระบบนําอากาศ
(๑) ตรวจสภาพทั่วไปของระบบนําอากาศได
(๒) การทําความสะอาดกรองอากาศไดถูกวิธี
การบํารุงรักษาเครื่องยนตในสวนของระบบเชื้อเพลิง
(๑) ตรวจสภาพทั่วไปของระบบเชื้อเพลิงได
(๒) ไลอากาศในระบบน้ํามันเชื้อเพลิงได
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๓.๒.๖ การบํารุงรักษาชิ้นสวนในระบบไฮดรอลิก
(๑) ตรวจสภาพทั่วไปของระบบไฮดรอลิก
(๒) ตรวจระดับน้ํามันไฮดรอลิกได
(๓) เลือกใชน้ํามันไฮดรอลิกไดถูกตอง
๓.๒.๗ เทคนิคการควบคุมเครื่องจักร
(๑) ตรวจสภาพการทํางานทั่วไปกอนการใชงาน
(๒) ใชคันบังคับ และอุปกรณควบคุมเครื่องจักรไดถูกตอง
(๓) อานคามาตรวัดและสัญญาณเตือนของเครื่องจักรไดถูกตอง
(๔) เคลื่อนยายเครื่องจักร และจอดเครื่องจักรไดถูกตอง และปลอดภัย
(๕) ปฏิบัติงาน ตัก ขุด และการวางทอ
(๖) ตรวจสภาพการทํางานทั่วไปหลังการใชงาน
๓.๒.๘ การแกไขปญหาตาง ๆ เบื้องตน
(๑) น้ํารั่ว
(๒) แสงสวาง
(๓) ทอสายไฮดรอลิก
(๔) ตรวจสอบระบบกําลังเครื่องยนต
๓.๓ ทัศนคติ ประกอบด วย การปฏิบัติงาน การตรงตอเวลา การรักษาวินัย มีความ
ซื่อสัตย และประหยัด
ประกาศ ณ วันที่ ๑๖ กันยายน พ.ศ. ๒๕๕๒
สมชาย ชุมรัตน
ปลัดกระทรวงแรงงาน
ประธานกรรมการสงเสริมการพัฒนาฝมือแรงงาน

