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ประกาศคณะกรรมการสงเสริมการพัฒนาฝมือแรงงาน
เรื่อง วิธีการทดสอบมาตรฐานฝมือแรงงาน และการออกหนังสือรับรองวาเปนผูผานการทดสอบมาตรฐาน
ฝมือแรงงานแหงชาติ สาขาอาชีพชางซอมรถแทรกเตอรการเกษตร ระดับ ๑
อาศัยอํานาจตามความในมาตรา ๒๒ วรรคสาม แหงพระราชบัญญัติสงเสริม การพัฒนา
ฝมือแรงงาน พ.ศ. ๒๕๔๕ คณะกรรมการสงเสริมการพัฒนาฝมือแรงงาน จึงกําหนดวิธีการทดสอบ
มาตรฐานฝมือแรงงาน และการออกหนังสือรับรองวาเปนผูผานการทดสอบมาตรฐานฝมือแรงงาน
แหงชาติ สาขาอาชีพชางซอมรถแทรกเตอรการเกษตร ระดับ ๑ ไวดังตอไปนี้
ขอ ๑ วิธีการทดสอบมาตรฐานฝมือแรงงานแหงชาติ สาขาอาชีพชางซอมรถแทรกเตอร
การเกษตร ระดับ ๑
๑.๑ การทดสอบความรู
ขอสอบเปนปรนัยมี ๔ ตัวเลือก มีทั้งหมด ๓ ชุด ชุด ก. ชุด ข. ชุด ค. จํานวน
ชุดละ ๕๐ ขอ ในการทดสอบ โดยใชทั้ง ๓ ชุด แตละคนจะใชขอสอบ ชุด ก. หรือชุด ข. หรือ
ชุด ค. แลวแตผูทดสอบมาตรฐานฝมือแรงงานจัดใหเพียงชุดเดียว ใชเวลา ๖๐ นาที คิดเปนรอยละ ๒๐
ของคะแนนทั้งหมด
๑.๒ การทดสอบความสามารถ
ขอสอบเป น ลักษณะการปฏิ บัติง าน ถอด ลา ง ตรวจสภาพเบื้อ งตน ประกอบ
ติดตั้ง บํารุงรักษา และปฏิบัติตามคําสั่งของหัวหนางาน มีคะแนนทั้งหมด ๒,๑๐๐ คะแนน คิดเปน
รอยละ ๘๐ แบงออกเปน ๒๑ ขอทดสอบ ทดสอบใชเวลา ๖ ชั่วโมง ๕๘ นาที โดยขอทดสอบที่
๔.๑, ๔.๒ และ ๑๖.๑, ๑๖.๒ ใหผูทดสอบมาตรฐานฝมือแรงงานเลือกเพียงขอเดียวตามชนิดของ
รถแทรกเตอรการเกษตร
ขอทดสอบที่ ๑
การเปลี่ยนถายน้ํามันเครื่องพรอมกรองน้ํามันเครื่อง
ขอทดสอบที่ ๒
การตรวจเติม และเปลี่ยนถายน้ํามันไฮดรอลิก
ขอทดสอบที่ ๓
การอัดจาระบี
ขอทดสอบที่ ๔.๑ การตรวจและทําความสะอาดไสกรองอากาศแบบแหง
ขอทดสอบที่ ๔.๒ การตรวจและทําความสะอาดไสกรองอากาศแบบเปยก
ขอทดสอบที่ ๕
การบํารุงรักษาแบตเตอรี่
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ขอทดสอบที่ ๖

การใชเครื่องดับเพลิง

ขอทดสอบที่ ๗

การเปลี่ยนสายพานพัดลม และไดชารจพรอมการตรวจปรับ

ความตึงสายพาน
ขอทดสอบที่ ๘
การเปลี่ยนลูกปนลอหนา ๑ ขาง
ขอทดสอบที่ ๙
การแกไขปญหาอยางงายของรถแทรกเตอรการเกษตร
ขอทดสอบที่ ๑๐ การเปลี่ยนกรองน้ํามันเชื้อเพลิง
ขอทดสอบที่ ๑๑ การปรับตั้งระยะหางลิ้น
ขอทดสอบที่ ๑๒ การถอดและติดตั้งหมอน้ํา การตรวจสภาพระบบหลอเย็น
ขอทดสอบที่ ๑๓ การถอดประกอบหัวฉีดและทดสอบ
ขอทดสอบที่ ๑๔ การถอดประกอบลูกสูบ แหวน สลัก กานสูบเขากระบอกสูบ
ขอทดสอบที่ ๑๕ การถอดประกอบเฟองไทมิ่ง
ขอทดสอบที่ ๑๖.๑ การตั้งจังหวะฉีดน้ํามันเชื้อเพลิง ปมแบบจานจาย
ขอทดสอบที่ ๑๖.๒ การตั้งจังหวะฉีดน้ํามันเชื้อเพลิง ปมแบบเรียงแถว
ขอทดสอบที่ ๑๗ การถอด การปรับตั้งคันเหยียบเบรกแบบกลไก
ขอทดสอบที่ ๑๘ การถอดประกอบ มอเตอรสตารท
ขอทดสอบที่ ๑๙ การถอดประกอบ อัลเตอเรเตอร
ขอทดสอบที่ ๒๐ การถอดประกอบฝาสูบ การบดลิ้น
ขอทดสอบที่ ๒๑ การเขียนรายการซอมและอะไหล
หลักเกณฑการใหคะแนน
๑. ใหผู ทดสอบมาตรฐานฝมือ แรงงานบอกใหผู เข ารับ การทดสอบปฏิ บัติ งาน
เสมือนทํางานจริง และดูใบความรูประกอบการใหคะแนน
๒. เกณฑการใหคะแนน
๒.๑ ถาผูเขารับการทดสอบทําถูกวิธีใหไดคะแนนเต็ม
๒.๒ ถาผูเขารับการทดสอบทําผิดวิธีใหไดคะแนน ๐ คะแนน
การทดสอบมาตรฐานฝมือแรงงานแหงชาติ ทั้งภาคความรูและภาคความสามารถ
จะตองคํานึงถึงเรื่องตอไปนี้
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๑. ความปลอดภัยในการทํางานดานสถานที่ ภาวะแวดลอมและความปลอดภัย
สวนบุคคล
๒. ความรูความเขาใจพื้นฐานในการปฏิบัติงาน
๓. วิธีการปฏิบัติงานซึ่งเนนความถูกตองและเรียบรอย
๔. การเลื อ กใช แ ละดู แ ลรัก ษาเครื่ องมื อ เครื่อ งจั กร และอุป กรณที่ ใ ช ใ นการ
ปฏิบัติงาน
๕. การเลือกใชวัสดุอยางถูกตอง เหมาะสมและประหยัด
๖. ระยะเวลาที่ใชในการปฏิบัติงาน
๗. ผลงานที่สําเร็จและไดคุณภาพ
เกณฑการสอบผาน
ผู เ ข า รั บ การทดสอบ ต อ งผ า นการทดสอบมาตรฐานฝ มื อ แรงงานแห ง ชาติ
สาขาอาชีพชางซอมรถแทรกเตอรการเกษตร โดยไดคะแนนรวมทั้งภาคความรูและภาคความสามารถ
ไมต่ํากวารอยละ ๗๐ ของคะแนนรวมทั้งหมด
คําจํากัดความ
ผูดําเนินการทดสอบมาตรฐานฝมือแรงงาน หมายถึง ผูซึ่งไดรับอนุญาตหรือไดรับ
มอบหมายจากกรมพัฒนาฝมือแรงงานใหดําเนินการทดสอบมาตรฐานฝมือแรงงานแหงชาติ
ผูทดสอบมาตรฐานฝมือแรงงาน หรือผูควบคุม ตรวจผล ประเมินผลการทดสอบ
หมายถึง ผู ทําหนาที่ทดสอบมาตรฐานฝมือแรงงานแหงชาติ ใ หแ กผูเขา รับการทดสอบมาตรฐาน
ฝ มื อ แรงงาน ซึ่ ง ได รั บ การแต ง ตั้ ง มาจากผู ที่ ไ ด รั บ ประกาศให เ ป น ผู มี คุ ณ สมบั ติ เ หมาะสม
เปนอนุกรรมการทดสอบมาตรฐานฝมือแรงงานแหงชาติจากกรมพัฒนาฝมือแรงงาน
ผูรวมคะแนนการทดสอบ หมายถึง ผูทําหนาที่รวมคะแนนการทดสอบซึ่งไดรับ
การแตงตั้งจากผูดําเนินการทดสอบมาตรฐานฝมือแรงงาน
ใบความรูหรือใบขอมูล หมายถึง เอกสารเพื่อใหกรรมการดูประกอบความถูกตอง
ตามกําหนดไว
ผูเขารับการทดสอบ หมายถึง ผูที่มาสมัครเขารับการทดสอบมาตรฐานฝมือแรงงาน
แหงชาติเพื่อทดสอบระดับความรูและทักษะฝมือ
๑.๓ ขอเสนอแนะในการทดสอบมาตรฐานฝมือแรงงานแหงชาติ
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นอกจากผูเขารับการทดสอบจะมีมาตรฐานความรู ความสามารถทางชางแลวจะตอง
มีมาตรฐานของคุณธรรม จริยธรรม กิจนิสัยของชางในการประกอบอาชีพ ดังรายละเอียดดังนี้
(๑) สติ สมาธิ เจตคติ จิตสํานึกในการปฏิบัติงาน
(๒) จรรยาบรรณของชาง
(๓) ความซื่อสัตย
(๔) ความรับผิดชอบ
(๕) ความละเอียดรอบคอบ
(๖) ความสะอาด
(๗) ความประณีตในงาน
(๘) การไมเอารัดเอาเปรียบลูกคา
(๙) การใชวาจาสุภาพ ออนนอม ออนโยน
(๑๐) ความทะมัดทะแมง และความเปนธรรมชาติในการปฏิบัติงาน
(๑๑) การตรงตอเวลา
๑.๔ รายละเอียดวิธีการทดสอบใหเปนไปตามที่คณะกรรมการประกาศกําหนด
ขอ ๒ การออกหนังสือรับรองวาเปน ผูผานการทดสอบมาตรฐานฝมือแรงงานแหงชาติ
สาขาอาชีพชางซอมรถแทรกเตอรการเกษตร ระดับ ๑ จะออกใหแกผูผานการทดสอบ โดยมีเกณฑ
ดังนี้
ผูมี สิ ท ธิ ได รั บ หนัง สื อ รั บรองมาตรฐานฝมื อ แรงงานแหง ชาติ จะต อ งผ า นการทดสอบ
มาตรฐานฝมือแรงงานแหงชาติ สาขาอาชีพชางซอมรถแทรกเตอรการเกษตรในแตละระดับจะตอง
ไดคะแนนรวมทั้งภาคความรูและภาคความสามารถไมต่ํากวารอยละ ๗๐
ประกาศ ณ วันที่ ๑๖ กันยายน พ.ศ. ๒๕๕๒
สมชาย ชุมรัตน
ปลัดกระทรวงแรงงาน
ประธานกรรมการสงเสริมการพัฒนาฝมือแรงงาน

