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ประกาศคณะกรรมการสงเสริมการพัฒนาฝมือแรงงาน
เรื่อง มาตรฐานฝมือแรงงานแหงชาติ สาขาอาชีพพนักงานขับรถโดยสารสาธารณะ
เพื่อการทองเที่ยว (รถทัวร)
อาศัยอํานาจตามความในมาตรา ๒๒ วรรคหนึ่ง แหงพระราชบัญญัติสงเสริมการพัฒนา
ฝมือแรงงาน พ.ศ. ๒๕๔๕ คณะกรรมการสงเสริมการพัฒนาฝมือแรงงาน จึงกําหนดมาตรฐานฝมือ
แรงงานแหงชาติ สาขาอาชีพพนักงานขับรถโดยสารสาธารณะเพื่อการทองเที่ยว (รถทัวร) โดยความ
เห็นชอบของรัฐมนตรีวาการกระทรวงแรงงาน ดังตอไปนี้
ขอ ๑ ในประกาศนี้ สาขาอาชี พ พนั ก งานขับ รถโดยสารสาธารณะเพื่ อการท อ งเที่ ย ว
(รถทัวร) หมายถึง ผูที่มีความรู ความสามารถ ในการบังคับควบคุมรถโดยสารสาธารณะเพื่อการ
ทองเที่ยว (รถทัวร) (รถโดยสารประจําทาง และรถโดยสารไมประจําทาง) ใหสามารถทํางานไดอยาง
มีประสิทธิภาพ และปลอดภัย ตลอดจนทํางานไดตามวัตถุประสงคของงาน เชน การบริการ วิธีการ
คนเขาเมือง ภาษาอังกฤษเกี่ยวกับธุรกิจทองเที่ยว ระบบโลจิสติกส การประกันภัย รวมถึงการซอม
บํารุงรถยนตในเบื้องตนไดมีประสิทธิภาพสูงสุดตามมาตรฐานที่ผูผลิตกําหนดไว หรือสูงกวา
ขอ ๒ มาตรฐานฝ มือ แรงงานแห งชาติ สาขาอาชีพ พนั กงานขับ รถโดยสารสาธารณะ
เพื่อการทองเที่ยว (รถทัวร) แบงออกเปน ๒ ระดับ
๒.๑ ระดั บ ๑ หมายถึ ง ผู ที่ มี ค วามรู ความสามารถ ในการบั ง คั บ ควบคุ ม
รถโดยสารสาธารณะเพื่อการทองเที่ยว (รถทัวร) ใหสามารถทํางานไดอยางมีประสิทธิภาพ และ
ปลอดภัย ตลอดจนการทํางานไดตามวัตถุประสงคของงาน เชน การบริการ ภาษาอังกฤษพื้นฐาน
รวมถึงการซอมบํารุงเครื่องยนตในเบื้องตนไดมีประสิทธิภาพสูงสุดตามมาตรฐานที่ผูผลิตกําหนดไว
๒.๒ ระดั บ ๒ หมายถึ ง ผู ที่ มี ค วามรู ความสามารถ ในการบั ง คั บ ควบคุ ม
รถโดยสารสาธารณะในตางประเทศใหสามารถทํางานไดอยางมีประสิทธิภาพ และปลอดภัย ตลอดจน
ทํางานไดตามวัตถุประสงคของงาน เชน การบริการ ดานศุลกากร วิธีการคนเขาเมือง ภาษาอังกฤษ
เกี่ยวกับธุรกิจทองเที่ยว ระบบโลจิสติกส การประกัน ภัย ปายจราจรสากล รวมถึงการซอมบํารุง
เครื่องยนตในเบื้องตนไดมีประสิทธิภาพสูงสุดตามมาตรฐานที่ผูผลิตกําหนดไว หรือสูงกวา
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ขอ ๓ ขอกําหนดทางวิชาการที่ใชเปนเกณฑวัด ความรู ความสามารถและทัศนคติในการ
ทํางานของผูประกอบอาชีพในสาขาอาชีพพนักงานขับรถโดยสารสาธารณะเพื่อการทองเที่ยว (รถทัวร)
ใหเปนดังนี้
มาตรฐานฝมือแรงงานแหงชาติ ระดับ ๑ ไดแก
๓.๑ ความรู ประกอบดวย ขอบเขตความรู ความเขาใจในเรื่องดังตอไปนี้
๓.๑.๑ ความปลอดภัยในการทํางาน
(๑) ขอควรระวัง และการปองกันอุบัติเหตุ
(๒) สัญลักษณของความปลอดภัย
(๓) สัญลักษณปายเตือนตาง ๆ ในรถโดยสาร
(๔) การใชอุปกรณปองกันอันตรายสวนบุคคล
(๕) การใชเครื่องมือ และอุปกรณตาง ๆ ใหเหมาะสมกับงาน
(๖) การจัดเก็บ และกําจัดน้ํามันเชื้อเพลิง และผลิตภัณฑหลอลื่น
(๗) การจัดเก็บ และกําจัดชิ้นสวนที่เหลือจากการบริการรถโดยสาร
(๘) การปฐมพยาบาลเบื้องตนเมื่อไดรับบาดเจ็บจากอุบัติเหตุทาง
รถโดยสาร
๓.๑.๒ คณิตศาสตรชาง
การบวก ลบ คูณ หาร เลขจํานวนเต็ม
๓.๑.๓ น้ํามันเชื้อเพลิง และสารหลอลื่น
(๑) การอานสัญลักษณ แสดงชนิดของเชื้อเพลิง และสารหลอลื่น
(๒) การเลือกใชสารหลอลื่นใหถูกตองตามระบบของรถโดยสาร
(๓) การเลือกใชภาชนะใหเหมาะสมกับสารหลอลื่น
๓.๑.๔ การใชหนังสือคูมือ และเครื่องมือในการบํารุงรักษารถโดยสาร
(๑) ความหมายของภาพ หรือสัญลักษณที่แสดงไวในหนังสือคูมือ
(๒) การเลือกใชเครื่องมือไดเหมาะสม หรือ ใกลเคียงกับหนังสือ
คูมือที่กําหนด
(๓) การใชตารางการบํารุงรักษารถโดยสาร
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๓.๑.๕ โครงสรางเครื่องยนตเบื้องตน
(๑) ชนิด และการทํางานของเครื่องยนต
(๒) ชิ้นสวนประกอบหลักของเครื่องยนต
(๓) ระบบกรองอากาศ
(๔) ระบบหลอเย็น
(๕) ระบบเชื้อเพลิง
(๖) ระบบหลอลื่น
๓.๑.๖ ระบบเบรก
(๑) การทํางานของระบบไฮดรอลิก และระบบลม
(๒) สวนประกอบที่สําคัญในระบบไฮดรอลิก และระบบลมที่ติดตั้ง
ในรถโดยสาร
(๓) การตรวจสอบ และการแกไขปญหาเบื้องตนของระบบไฮดรอลิก
และระบบลม
(๔) ระยะเวลาในการบริการไสกรองระบบไฮดรอลิก และระบบลม
๓.๑.๗ มาตรวัด และระบบสัญญาณเตือนในรถโดยสาร
(๑) ลักษณะของมาตรวัดที่ติดตั้งในรถโดยสาร
(๒) การอานมาตรวัด และการแปลความหมาย
(๓) การเตือนของระบบที่เกี่ยวของกับความดัน
(๔) การปฏิบัติเมื่อมีสัญญาณเตือนของระบบความดัน
๓.๑.๘ การใชงาน และการบํารุงรักษารถโดยสาร
(๑) การตรวจสอบกอนติดเครื่องยนต
(๒) วิธีการติดเครื่องยนต
(๓) การตรวจสอบหลังการติดเครื่องยนต
(๔) วิธีการดับเครื่องยนต
(๕) การตรวจสอบหลังการดับเครื่องยนต
(๖) พนักงานขับรถไดตรวจสอบผลการตรวจรถจากฝายซอมบํารุง
ทุกครั้งตามกําหนด
(๗) การใชคันบังคับตาง ๆ เพื่อควบคุมรถโดยสาร
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๓.๑.๙ วิธีการขับรถโดยสารและการจัดเก็บกระเปา
(๑) มารยาท จรรยาบรรณในการขับรถโดยสาร
(๒) วิธีการขับรถยนตในทางเลี้ยว
(๓) วิธีการขับรถทางชัน
(๔) วิธีการขับรถยนตในทางแยก
(๕) วิธีการจัดการเคลื่อนยาย และจัดเก็บกระเปา เขา - ออก
๓.๑.๑๐ กฎหมายจราจร และเครื่องหมายจราจร
(๑) เครื่องหมายจราจร
(๒) กฎหมายจราจร
(๓) พระราชบัญญัติคุมครองผูประสบภัยจากรถ
๓.๑.๑๑ ระบบไฟฟา
(๑) สัญลักษณเกี่ยวกับระบบไฟสวางเบื้องตน
(๒) สัญลักษณทางไฟฟาเบื้องตน
(๓) มาตรวัด และสัญญาณเตือน
(๔) บํารุงรักษาระบบไฟฟา
๓.๑.๑๒ ภาษาอังกฤษพื้นฐาน
(๑) การตอนรับ และการใหบริการ
(๒) สามารถบอกเสนทาง จุดพัก จุดบริการ ระยะเวลาในการเดินทาง
(๓) เชิญชวนกลับมาใชบริการ
๓.๒ ความสามารถ ประกอบด ว ย ขอบเขตความสามารถในการปฏิ บั ติ ง าน
ดังตอไปนี้
๓.๒.๑ ความปลอดภัยในการปฏิบัติงาน
(๑) ปฏิบัติตามกฎความปลอดภัยสวนบุคคล และการใชอุปกรณปองกัน
(๒) ปฏิบัติตามกฎความปลอดภัยในการใชงานรถโดยสารตลอดการใชงาน
(๓) ปฏิบัติตามคําแนะนําสําหรับการใชเครื่องมือในการบํารุงรักษา
รถโดยสาร
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(๔) ปฏิบัติตามคําแนะนําสําหรับการจัดเก็บเชื้อเพลิง และสารหลอลืน่
(๕) ปฏิบัติต ามคํา แนะนํ าสําหรับการจัดเก็บ และกํ าจัดเศษวัส ดุ
ที่ตองทิ้ง
(๖) ปฐมพยาบาลเบื้องตนเมื่อเกิดอุบัติเหตุได และการชวยเหลือ
ผูโดยสาร
(๗) แสดงวิธีการปองกันอัคคีภัยได
๓.๒.๒ เชื้อเพลิง และสารหลอลื่น
(๑) อานสัญลักษณสําหรับแสดงความหมายของผลิตภัณฑหลอลื่น
ไดถูกตอง
(๒) เลือกใช และเติมเชื้อเพลิงไดอยางถูกตอง
(๓) ตรวจ เติ ม ผลิ ต ภั ณ ฑ ห ล อ ลื่ น น้ํ า มั น เครื่ อ ง น้ํ า มั น เกี ย ร
น้ํามันไฮดรอลิก และระบบลมไดถูกตอง
๓.๒.๓ การใชหนังสือคูมือ และเครื่องมือในการบํารุงรักษารถโดยสาร
(๑) แปลความหมายของภาพที่ แ สดงไว ใ นหนั ง สื อ คู มื อ การใช
และการบํารุงรักษาไดถูกตอง และเหมาะสม
(๒) ใชเครื่องมือในการบํารุงรักษาตามขั้นตอน หรือรูปที่แสดงไว
ตามหนังสือคูมือการใช การบํารุงรักษาไดถูกตอง และเหมาะสม
๓.๒.๔ การบํารุงรักษาเครื่องยนตในสวนของระบบระบายความรอน
(๑) ตรวจสภาพทั่วไปของระบบระบายความรอนได
(๒) ตรวจระดับน้ําหลอเย็นได
(๓) ตรวจฝาหมอน้ํา และสภาพทั่วไปของหมอน้ําได
(๔) ตรวจสภาพสายพานพัดลม และปมน้ําได
(๕) เติมน้ําหลอเย็นไดอยางถูกตอง
๓.๒.๕ การบํารุงรักษาเครื่องยนตในสวนของระบบหลอลื่น
(๑) ตรวจสภาพทั่วไปของระบบหลอลื่นได
(๒) ตรวจระดับน้ํามันเครื่องได
(๓) เลือกใชน้ํามันเครื่องไดถูกตอง และเหมาะสม
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๓.๒.๖ การบํารุงรักษาเครื่องยนตในสวนของระบบกรองอากาศ
(๑) ตรวจสภาพทั่วไปของระบบกรองอากาศได
(๒) ตรวจสภาพกรองอากาศ และทําความสะอาดไดถูกวิธี
(๓) ติดตั้งกรองอากาศไดถูกตอง
๓.๒.๗ การบํารุงรักษาเครื่องยนตในสวนของระบบเชื้อเพลิง
(๑) ตรวจสภาพทั่วไปของระบบเชื้อเพลิงได
(๒) ไลลมในระบบน้ํามันเชื้อเพลิงได
๓.๒.๘ การบํารุงรักษาชิ้นสวนในระบบไฮดรอลิก
(๑) ตรวจสภาพทั่วไปของระบบไฮดรอลิก
(๒) ตรวจระดับน้ํามันระดับไฮดรอลิกได
(๓) เลือกใชน้ํามันไฮดรอลิกไดถูกตอง
๓.๒.๙ การบริการ และการบํารุงรักษารถโดยสารตามเวลา หรือระยะทาง
(๑) ใชตารางหลอลื่น และบํารุงรักษาไดถูกตอง
(๒) ใชเครื่องมือประจํารถยนตในการบริการไดเหมาะสม
(๓) ตรวจสภาพการทํางานทั่วไปของรถโดยสารได
(๔) ใชคันบังคับ และอุปกรณควบคุมรถโดยสารไดถูกตอง
(๕) อานคาของมาตรวัด และสัญญาณเตือนของรถโดยสารไดถูกตอง
๓.๒.๑๐ กฎหมายจราจร และเครื่องหมายจราจรตาง ๆ
ปฏิ บั ติ ง านในการขั บ รถโดยสารได ถู ก ต อ งตามกฎหมายจราจร
และเครื่องหมายจราจร
๓.๒.๑๑ ระบบไฟฟา
(๑) การแกไขปญหาเกี่ยวกับระบบไฟแสงสวางเบื้องตนได
(๒) การตอสายแบบงายได
(๓) การเปลี่ยนหลอดไฟได
(๔) การตรวจสอบระบบไฟ
๓.๒.๑๒ วิธีการขับรถโดยสารและการจัดเก็บกระเปา
(๑) วิธีการขับรถโดยสารในทางเลี้ยว หรือทางแยก
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(๒) วิธีการขับรถทางชัน
(๓) วิธีการขับรถโดยสารในการหยุด และออกตัวรถ
(๔) วิธีการขับรถโดยสารในขณะถอยหลัง
(๕) วิธีการขับรถโดยสารเขาจอด
(๖) วิธีการจัดการเคลื่อนยาย และจัดเก็บกระเปา เขา - ออก
๓.๒.๑๓ การใชงานอุปกรณประจํารถโดยสาร
(๑) เครื่องเสียง เชน ไมค และทีวี
(๒) เครื่องเลน เชน วีดีโอ หรือวีซีดี
๓.๓ ทัศ นคติ ประกอบดว ย การปฏิ บัติ งาน การตรงตอ เวลา การรั กษาวิ นั ย
มีความซื่อสัตย และประหยัด
มาตรฐานฝมือแรงงานแหงชาติ ระดับ ๒ ไดแก
๓.๔ ความรู ประกอบดวย ขอบเขตความรู ความเขาใจในเรื่องดังตอไปนี้
๓.๔.๑ ความปลอดภัยในการทํางาน
(๑) ขอควรระวัง และการปองกันอุบัติเหตุ
(๒) สัญลักษณของความปลอดภัย
(๓) สัญลักษณปายเตือนตาง ๆ ในรถโดยสาร
๓.๔.๒ การวิเคราะหปญหาเครื่องยนตเบื้องตน
(๑) ระบบกรองอากาศ
(๒) ระบบหลอเย็น
(๓) ระบบเชื้อเพลิง
(๔) ระบบหลอลื่น
๓.๔.๓ การวิเคราะหปญหาระบบเบรก
(๑) การวิเคราะห และการแกไขปญหาเบื้องตนของระบบไฮดรอลิก
และระบบลม
(๒) สวนประกอบที่สําคัญในระบบไฮดรอลิก และระบบลมที่ติดตั้ง
ในรถโดยสาร
(๓) การวิเคราะหระยะเวลาในการบริการไสกรองระบบไฮดรอลิก
และระบบลม
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๓.๔.๔ กฎหมาย และเครื่องหมายจราจรสากล
(๑) ความรู ความเขาใจ สัญญาณมือ เครื่องหมายตาง ๆ
(๒) กฎหมายจราจร และการแปลความหมายปายเตือนตาง ๆ
(๓) ปายจราจรสากล
๓.๔.๕ การวิเคราะหระบบไฟฟา
(๑) บํารุงรักษาระบบไฟฟา
(๒) การวิเคราะหมาตรวัด และสัญญาณเตือน
๓.๔.๖ ระบบโลจิสติกส
ระบบการทํางาน การขนสง การลําเลียง การจัดเก็บ
๓.๔.๗ ภาษาอังกฤษเกี่ยวกับธุรกิจการทองเที่ยว
(๑) การสื่อสารเกี่ยวกับเสนทางในการเดินทาง
(๒) การสื่อสารเกี่ยวกับที่พัก คาโดยสาร
(๓) การสื่อสารเกี่ยวกับสถานที่ทองเที่ยว
๓.๔.๘ การประกันภัย
(๑) การประกันภัยเกี่ยวกับรถยนต รถโดยสารและบุคคล
(๒) การประกันอุบัติเหตุ
๓.๔.๙ วิธีการวิเคราะหและการแกไขปญหาเบื้องตนระบบรองรับน้ําหนัก
(๑) การแกไขปญหาของลอและยาง
(๒) การวิเคราะหสภาพลอและยาง
๓.๕ ความสามารถ ประกอบด ว ย ขอบเขตความสามารถในการปฏิ บั ติ ง าน
ดังตอไปนี้
๓.๕.๑ ความปลอดภัยในการปฏิบัติงาน
(๑) ปฐมพยาบาลเบื้องตนเมื่อเกิดอุบัติเหตุได
(๒) ปฏิบัติตามกฎความปลอดภัยในการใชงานรถโดยสารตลอดการใชงาน
(๓) ปฏิบัติตามคําแนะนําสําหรับการใชเครื่องมือในการบํารุงรักษา
รถโดยสาร
(๔) แสดงวิธีการปองกันอัคคีภัยได
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๓.๕.๒ การใชหนังสือคูมือฉบับภาษาอังกฤษ
(๑) แปลความหมายของภาพที่ แ สดงไว ใ นหนั ง สื อ คู มื อ การใช
และการบํารุงรักษาไดถูกตอง
(๒) การใชเครื่องมือในการบํารุงรักษาตามขั้นตอน หรือรูปที่แสดง
ไวตามหนังสือคูมือการใช การบํารุงรักษาไดถูกตอง และเหมาะสม
๓.๕.๓ การวิเคราะห และการแกไขปญหาเบื้องตนของระบบหลอลื่น
(๑) การแกปญหาของระบบหลอลื่นได
(๒) การวิเคราะหและเลือกใชน้ํามันเครื่องไดถูกตองและเหมาะสม
๓.๕.๔ การวิเคราะห และการแกไขปญหาเบื้องตนของระบบกรองอากาศ
(๑) การแกไขปญหาของระบบกรองอากาศได
(๒) การแกไขปญหาสภาพของอากาศ และทําความสะอาดไดถูกวิธี
๓.๕.๕ การวิเคราะห และการแกไขปญหาเบื้องตนของระบบเชื้อเพลิง
(๑) การแกไขปญหาของระบบเชื้อเพลิงได
(๒) การวิเคราะหไลลมในระบบน้ํามันเชื้อเพลิงได
๓.๕.๖ การวิเคราะหและการแกไขปญหาเบื้องตนระบบไฮดรอลิก
(๑) การแกไขปญหาของระบบไฮดรอลิก
(๒) การวิเคราะหเลือกใชน้ํามันไฮดรอลิกไดถูกตอง
๓.๕.๗ การวิเคราะหและการแกไขปญหาเบื้องตนระบบรองรับน้ําหนัก
(๑) การแกไขปญหาของลอและยาง
(๒) การวิเคราะหสภาพลอและยาง
๓.๖ การทดสอบอื่น ๆ (ถามี)
๓.๖.๑ ดานศุลกากร
๓.๖.๒ วิธีการคนเขาเมือง
๓.๗ ทัศนคติ ประกอบดวย แนวความคิดในเรื่องการพัฒนาความรู วิเคราะหงาน
สามารถตัดสินใจ แกไขปญหาในการปฏิบัติงาน และใหคําแนะนําแกผูใตบังคับบัญชา
ประกาศ ณ วันที่ ๑๖ กันยายน พ.ศ. ๒๕๕๒
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