
 

 

 

 

หลักสูตรการฝกยกระดับฝมือตามความสามารถ 
 
 

กลุมอุตสาหกรรมโลจิสติกส 

 

สาขาอาชีพ 
ผูควบคุมรถยกสินคาขนาดไมเกิน 10 ตัน ระดับ 1 

รหัสหลักสูตร : 0920017360105 
 
 
 
 
 
 

สํานักพัฒนาผูฝกและเทคโนโลยีการฝก 
กรมพัฒนาฝมือแรงงาน  กระทรวงแรงงาน 

   



หลักสูตรการฝกยกระดบัฝมือตามความสามารถ  

 

กลุมงานพัฒนาหลักสูตรและเทคโนโลยีการฝก  สํานักพัฒนาผูฝกและเทคโนโลยีการฝก 1 
 

มาตรฐานสมรรถนะ 

มาตรฐานฝมือแรงงานแหงชาติ 
สาขาอาชีพผูควบคุมรถยกสินคาขนาดไมเกิน 10 ตัน ระดับ 1 

หนวยความสามารถ ความสามารถยอย 
1. ปฏิบัติตามกฎระเบียบในการ

ปฏิบัติงาน 
1. ปฏิบัติงานตามกฎความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสิ่งแวดลอม 
2. ปฏิบัติงานตามระเบียบและขอกําหนดในการปฏิบัติงาน 

2. ขับรถยกเคลื่อนยายสินคาตาม
ใบสั่งงาน 

3. เคลื่อนยายสินคาตามใบสั่งงาน 
4. รายงานผลการปฏิบัติงานประจําวัน 

3. รายงานกรณีรถยกเสียหายใชงาน
ไมได 

5. ตรวจสอบความเสียหาย 
6. รายงานความเสียหาย 

4. รายงานอุบัติเหตุท่ีเกิดขึ้นในการ
ปฏิบัติงาน 

7. ตรวจสอบความเสียหายจากอุบัติเหตุ 
8. รายงานความเสียหายจากอุบัติเหตุ 
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สวนท่ี 1 โครงสรางหลักสูตร 

1. หลักสูตรการฝก
ยกระดับฝมือ 

สาขาอาชีพผูควบคุมรถยกสินคาขนาดไมเกิน 10 ตัน ระดับ 1 รหัสหลักสูตร 
0920017360105 

2. ระยะเวลาการฝกอบรม รวม 18:00 ชั่วโมง ทฤษฎี 7:30 ชั่วโมง ปฏิบัติ 10:30 ชั่วโมง 
3. ขอบเขตของหลักสูตร 

หลักสูตรน้ีพัฒนาขึ้นใหครอบคลุมดานความรู ทักษะ และเจตคติแกผูเขารับการฝกในงานควบคุมรถยก
สินคา เพ่ือใหมีสมรรถนะตามมาตรฐานฝมือแรงงานแหงชาติ สาขาอาชีพผูควบคุมรถยกสินคาขนาดไมเกิน 
10 ตัน ระดับ 1 ดังน้ี 

1. ปฏิบัติตามกฎระเบียบในการปฏิบัติงาน 
2. ขับรถยกเคลื่อนยายสินคาตามใบสั่งงาน 
3. รายงานกรณีรถยกเสียหายใชงานไมได 
4. รายงานอุบัติเหตุท่ีเกิดขึ้นในการปฏิบัติงาน 

4. คุณสมบัติผูสมัครเขารับการฝก ตามระเบียบกรมพัฒนาฝมือแรงงาน วาดวยการฝกยกระดับ
ฝมือ พ.ศ.2547 หมวด 1 คุณสมบัติของผูสมัคร ดังน้ี 

1. มีอายไุมตํ่ากวาสิบแปดปบริบูรณ ณ วันเปดฝก 
2. มีความสามารถในการใชคอมพิวเตอรเบ้ืองตน 
3. มีประสบการณในงานควบคุมรถยกสินคา 

5. โครงสรางและองคประกอบของหลักสูตร 

หนวยความสามารถ ชื่อหนวยการฝก ผลลัพธการเรียนรู 
ระยะเวลา 
ชั่วโมง:นาที 

ทฤษฎี ปฏิบัติ 
ปฏิบัติตามกฎระเบียบ
ในการปฏิบัติงาน 

1. การปฏิบัติตาม
กฎระเบียบในการ
ปฏิบัติงาน 

1. สามารถบอกวิธีการปฏิบัติงาน
ตามกฎความปลอดภัย อาชีว 
อนามัย และสิ่งแวดลอม 

2. สามารถบอกวิธีการปฏิบัติงาน
ตามระเบียบและขอกําหนดใน
การปฏิบัติงาน 

2:00 
 
 

1:00 

0 
 
 
0 

ขับรถยกเคลื่อนยาย
สินคาตามใบสั่งงาน 

2. การขับรถยก
เคลื่อนยายสินคา
ตามใบสั่งงาน 

1. สามารถเคลื่อนยายสินคาตาม
ใบสั่งงาน 

2. สามารถรายงานผลการ
ปฏิบัติงานประจําวัน 

1:00 
 

0:30 

3:00 
 

0:30 

รายงานกรณีรถยก
เสียหายใชงานไมได 

3. การรายงานกรณีรถยก 
เสียหายใชงานไมได 

1. สามารถตรวจสอบความเสียหาย 
2. สามารถรายงานความเสียหาย 

1:00 
0:30 

3:00 
0:30 

รายงานอุบัติเหตุท่ี
เกิดขึ้นในการ
ปฏิบัติงาน 

4. การรายงานอุบัติเหตุ
ท่ีเกิดขึ้นในการ
ปฏิบัติงาน 

1. สามารถตรวจสอบความ
เสียหายจากอุบัติเหตุ 

2. สามารถรายงานความ
เสียหายจากอุบัติเหตุ 

1:00 
 

0:30 

3:00 
 

0:30 



หลักสูตรการฝกยกระดบัฝมือตามความสามารถ  
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รวมท้ังสิ้น 
7:30 10:30 

18:00 
6. วิธีการประเมินผล เปนการทดสอบภาคทฤษฎี และภาคปฏิบัติของผูรับการฝกเพ่ือประเมินความรู 

ความสามารถตามเกณฑท่ีกําหนด ดังน้ี 
1. ทดสอบภาคทฤษฎีตองไดคะแนนไมนอยกวารอยละ 70 
2. ทดสอบภาคปฏิบัติตองไดคะแนนไมนอยกวารอยละ 70 

7. วิธีการฝกอบรม 1. ฝกอบรมดวยตนเองโดยใชชุดการฝก 
2. ฝกปฏิบัติ 

8. เครื่องมือ อุปกรณและวัสดุท่ีใชในการฝกและการประเมิน 
8.1 เครื่องจักร และอุปกรณ จํานวน/คน 

1. รถยกสินคาขนาดไมเกิน 10 ตัน 
2. อุปกรณการยก 
3. เครื่องมือบํารุงรักษารถยก 

 

8.2 วัสดุท่ีใชในการฝกและการประเมิน จํานวน/คน 
-  

8.3 เอกสารประกอบการฝกและการประเมิน จํานวน/คน 
1. คูมือครูฝก 
2. คูมือผูเขารับการฝก 

 

9. คุณสมบัติของครูฝก/วิทยากร 
ผูรับการฝกจะไดรับการฝกท้ังภาคทฤษฎีและภาคปฏิบัติ โดยครูฝกจากกรมพัฒนาฝมือแรงงาน หรือ

วิทยากรจากภายนอก ท่ีมีคุณสมบัติ ดังน้ี 
1. ผานการคัดเลือกตามขอกําหนดของกรมพัฒนาฝมือแรงงาน 
2. มีประสบการณดานการสอนหรือผานการฝกอบรมหลักสูตรเตรียมความพรอมการเปนวิทยากรระบบ

การฝกตามความสามารถ 
3. มีความสามารถในการใชงานโปรแกรมคอมพิวเตอร 
4. มีความรู ความสามารถในสาขาอาชีพท่ีจะฝกอบรม 

 

  



หลักสูตรการฝกยกระดบัฝมือตามความสามารถ  
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สวนท่ี 2 หนวยการฝก 

หนวยการฝกท่ี 1  

1. ชื่อหลักสูตร สาขาอาชีพผูควบคุมรถยกสินคาขนาดไมเกิน 10 ตัน 
ระดับ 1 

รหัสหลักสูตร 
0920017360105 

2. ชื่อหนวยการฝก 1. การปฏิบัติตามกฎระเบียบในการปฏิบัติงาน รหัสหนวยการฝก 01 
3. ระยะเวลาการฝก รวม 3:00 ชั่วโมง ทฤษฎี 3:00 ชั่วโมง ปฏิบัติ 0 ชั่วโมง 
4. ขอบเขตของหนวย

การฝก 
หนวยการฝกน้ี พัฒนาขึ้นใหครอบคลุมดานความรู ทักษะ และเจตคติแกผู

เขารับการฝก เพ่ือใหมีความสามารถ ดังน้ี 
1. บอกวิธีการปฏิบัติงานตามกฎความปลอดภัย อาชีวอนามัย และ

สิ่งแวดลอม 
2. บอกวิธีการปฏิบัติงานตามระเบียบและขอกําหนดในการปฏิบัติงาน                               

5. พ้ืนฐานความสามารถของผูรับการฝก มีประสบการณในงานควบคุมรถยกสินคา 
6. ผลลัพธการเรียนรู 

ผลลัพธการเรียนรู ชื่อหัวขอวิชา 
ระยะเวลา 
ชั่วโมง:นาที 

ทฤษฎี ปฏิบัติ รวม 
1. สามารถบอกวิธีการปฏิบัติงานตาม

กฎความปลอดภัย อาชีวอนามัย 
และสิ่งแวดลอม 

1. การปฏิบัติงานตามกฎความ
ปลอดภัย อาชีวอนามัย และ
สิ่งแวดลอม 

2:00 0 2:00 

2. สามารถบอกวิธีการปฏิบัติงานตาม
ระเบียบและขอกําหนดในการ
ปฏิบัติงาน 

2. การปฏิบัติงานตามระเบียบและ
ขอกําหนดในการปฏิบัติงาน 

1:00 0 1:00 

รวมท้ังสิ้น 3:00 0 3:00 
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หนวยการฝกท่ี 2 

1. ชื่อหลักสูตร สาขาอาชีพผูควบคุมรถยกสินคาขนาดไมเกิน 10 ตัน 
ระดับ 1 

รหัสหลักสูตร 
0920017360105 

2. ชื่อหนวยการฝก 2. การขับรถยกเคลื่อนยายสินคาตามใบสั่งงาน รหัสหนวยการฝก 02 
3. ระยะเวลาการฝก รวม 5:00 ชั่วโมง ทฤษฎี 1:30 ชั่วโมง ปฏิบัติ 3:30 ชั่วโมง 
4. ขอบเขตของหนวย

การฝก 
หนวยการฝกน้ี พัฒนาขึ้นใหครอบคลุมดานความรู ทักษะ และเจตคติแกผู

เขารับการฝก เพ่ือใหมีความสามารถ ดังน้ี 
1. เคลื่อนยายสินคาตามใบสั่งงาน 
2. รายงานผลการปฏิบัติงานประจําวัน 

5. พ้ืนฐานความสามารถของผูรับการฝก ผานการฝกอบรมหนวยการฝกท่ี 1 
6. ผลลัพธการเรียนรู 

ผลลัพธการเรียนรู ชื่อหัวขอวิชา 
ระยะเวลา 
ชั่วโมง:นาที 

ทฤษฎี ปฏิบัติ รวม 
1. สามารถเคลื่อนยายสินคาตามใบ 

สั่งงาน 
1. การเคลื่อนยายสินคาตามใบสั่งงาน 1:00 3:00 4:00 

2. สามารถรายงานผลการปฏิบัติงาน
ประจําวัน 

2. การรายงานผลการปฏิบัติงาน
ประจําวัน 

0:30 0:30 1:00 

รวมท้ังสิ้น 1:30 3:30 5:00 
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หนวยการฝกท่ี 3 

1. ชื่อหลักสูตร สาขาอาชีพผูควบคุมรถยกสินคาขนาดไมเกิน 10 ตัน 
ระดับ 1 

รหัสหลักสูตร 
0920017360105 

2. ชื่อหนวยการฝก 3. การรายงานกรณีรถยกเสียหายใชงานไมได รหัสหนวยการฝก 03 
3. ระยะเวลาการฝก รวม 5:00 ชั่วโมง ทฤษฎี 1:30 ชั่วโมง ปฏิบัติ 3:30 ชั่วโมง 
4. ขอบเขตของหนวย

การฝก 
หนวยการฝกน้ี พัฒนาขึ้นใหครอบคลุมดานความรู ทักษะ และเจตคติแกผู

เขารับการฝก เพ่ือใหมีความสามารถ ดังน้ี 
1. ตรวจสอบความเสียหาย 
2. รายงานความเสียหาย 

5. พ้ืนฐานความสามารถของผูรับการฝก ผานการฝกอบรมหนวยการฝกท่ี 2 
6. ผลลัพธการเรียนรู 

ผลลัพธการเรียนรู ชื่อหัวขอวิชา 
ระยะเวลา 
ชั่วโมง:นาที 

ทฤษฎี ปฏิบัติ รวม 
1. สามารถตรวจสอบความเสียหาย 1. การตรวจสอบความเสียหาย 1:00 3:00 4:00 
2. สามารถรายงานความเสียหาย 2. การรายงานความเสียหาย 0:30 0:30 1:00 

รวมท้ังสิ้น 1:30 3:30 5:00 
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หนวยการฝกท่ี 4 

1. ชื่อหลักสูตร สาขาอาชีพผูควบคุมรถยกสินคาขนาดไมเกิน 10 ตัน 
ระดับ 1 

รหัสหลักสูตร 
0920017360105 

2. ชื่อหนวยการฝก 4. การรายงานอุบัติเหตุท่ีเกิดขึ้นในการปฏิบัติงาน รหัสหนวยการฝก 04 
3. ระยะเวลาการฝก รวม 5:00 ชั่วโมง ทฤษฎี 1:30 ชั่วโมง ปฏิบัติ 3:30 ชั่วโมง 
4. ขอบเขตของหนวย

การฝก 
หนวยการฝกน้ี พัฒนาขึ้นใหครอบคลุมดานความรู ทักษะ และเจตคติแกผู

เขารับการฝก เพ่ือใหมีความสามารถ ดังน้ี 
1. ตรวจสอบความเสียหายจากอุบัติเหตุ 
2. รายงานความเสียหายจากอุบัติเหตุ 

5. พ้ืนฐานความสามารถของผูรับการฝก ผานการฝกอบรมหนวยการฝกท่ี 3 
6. ผลลัพธการเรียนรู 

ผลลัพธการเรียนรู ชื่อหัวขอวิชา 
ระยะเวลา 
ชั่วโมง:นาที 

ทฤษฎี ปฏิบัติ รวม 
1. สามารถตรวจสอบความเสียหาย

จากอุบัติเหตุ 
1. การตรวจสอบความเสียหายจาก

อุบัติเหตุ 
1:00 3:00 4:00 

2. สามารถรายงานความเสียหายจาก
อุบัติเหตุ 

2. การรายงานความเสียหายจาก
อุบัติเหตุ 

0:30 0:30 1:00 

รวมท้ังสิ้น 1:30 3:30 5:00 
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สวนท่ี 3 หัวขอวิชา 

1. ชื่อหลักสูตร สาขาอาชีพผูควบคุมรถยกสินคาขนาดไมเกิน 10 ตัน 
ระดับ 1 

รหัสหลักสูตร 
0920017360105 

2. ชื่อหนวยการฝก 1. การปฏิบัติตามกฎระเบียบในการปฏิบัติงาน รหัสหนวยการฝก 01 
3. ชื่อหัวขอวิชา 1. การปฏิบัติงานตามกฎความปลอดภัย อาชีวอนามัย 

และสิ่งแวดลอม 
รหัสวิชา 0923639802 

4. ระยะเวลาการฝก รวม 2:00 ชั่วโมง ทฤษฎี 2:00 ชั่วโมง ปฏิบัติ 0 ชั่วโมง 
5. เกณฑการประเมิน เมื่อผานการฝกในหัวขอวิชาน้ีแลวผูรับการฝกมีความสามารถ ดังน้ี 

1. บอกวิธีการตรวจสอบความพรอมของรถยกกอนใชงานไดถูกตองตามคูมือ
การใชงาน 

2. บอกวิธีการตรวจสอบความพรอมอุปกรณความปลอดภัยประจําตัวรถยก
ไดถูกตองตามคูมือการใชงาน 

3. บอกวิธีการตรวจสอบความพรอมอุปกรณคุมครองความปลอดภัยสวน
บุคคลไดถูกตองตามคูมือการใชงาน 

4. บอกวิธีการบันทึกการใชรถประจําวันไดถูกตองตามขอกําหนดของสถาน
ประกอบการ 

6. หัวขอสําคัญ หัวขอวิชาน้ีจะมีเน้ือหาครอบคลุมหัวขอ ดังน้ี 
1. ความรูเรื่องรถยก 
2. การใชอุปกรณคุมครองความปลอดภัยสวนบุคคล 
3. การดูแลบํารุงรักษารถยก 
4. กฎความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสิ่งแวดลอมในการปฏิบัติงาน 
5. ระเบียบและขอกําหนดในการปฏิบัติงาน 
6. การขับขี่รถยก 
7. การบันทึกขอมูลการใชรถยก 

7. วิธีการฝกอบรม ฝกอบรมดวยตนเองโดยการใชชุดการฝก 
8. วิธีการประเมินผล ทดสอบภาคทฤษฎี 
9. เครื่องมือ อุปกรณและวัสดุท่ีใชในการฝก 

เครื่องมือและอุปกรณ วัสดุ 
1. รถยกสินคาขนาดไมเกิน 10 ตัน 
2. อุปกรณการยก 
3. เครื่องมือบํารุงรักษารถยก 

- 

10. เง่ือนไขการฝกอ่ืนๆ(ถาจําเปนตองม)ี 
 

11. เอกสารประกอบการฝก คูมือ และเอกสารอางอิง 
1. คูมือครูฝก 
2. คูมือผูรับการฝก 
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1. ชื่อหลักสูตร สาขาอาชีพผูควบคุมรถยกสินคาขนาดไมเกิน 10 ตัน 

ระดับ 1 
รหัสหลักสูตร 

0920017360105 
2. ชื่อหนวยการฝก 1. การปฏิบัติตามกฎระเบียบในการปฏิบัติงาน รหัสหนวยการฝก 01 
3. ชื่อหัวขอวิชา 2. การปฏิบัติงานตามระเบียบและขอกําหนดในการ

ปฏิบัติงาน 
รหัสวิชา 0923639802 

4. ระยะเวลาการฝก รวม 1:00 ชั่วโมง ทฤษฎี 1:00 ชั่วโมง ปฏิบัติ 0 ชั่วโมง 
5. เกณฑการประเมิน เมื่อผานการฝกในหัวขอวิชาน้ีแลวผูรับการฝกมีความสามารถ ดังน้ี 

1. บอกวิธีการใชรถยกประจําวันไดถูกตองตามระเบียบและขอกําหนดของ
สถานประกอบการ 

2. บอกวิธีการสวมใสอุปกรณคุมครองความปลอดภัยสวนบุคคลไดถูกตอง
ตามระเบียบและขอกําหนดของสถานประกอบการ 

3. บอกวิธีการขับรถยกไดถูกตองตามระเบียบและขอกําหนดของสถาน
ประกอบการ 

4. บอกวิธีการดูแลรักษาและทําความสะอาดรถยกหลังเลิกใชงานไดถูกตอง
ตามระเบียบและขอกําหนดของสถานประกอบการ 

5. บอกวิธีการบันทึกการใชรถยกประจําวันไดถูกตองตามระเบียบและ
ขอกําหนดของสถานประกอบการ 

6. หัวขอสําคัญ หัวขอวิชาน้ีจะมีเน้ือหาครอบคลุมหัวขอ ดังน้ี 
1. ความรูเรื่องรถยก 
2. การใชอุปกรณคุมครองความปลอดภัยสวนบุคคล 
3. การดูแลบํารุงรักษารถยก 
4. ระเบียบและขอกําหนดในการปฏิบัติงาน 
5. การขับขี่รถยก 
6. การบันทึกขอมูลการใชรถยก 

7. วิธีการฝกอบรม ฝกอบรมดวยตนเองโดยการใชชุดการฝก 
8. วิธีการประเมินผล ทดสอบภาคทฤษฎี 
9. เครื่องมือ อุปกรณและวัสดุท่ีใชในการฝก 

เครื่องมือและอุปกรณ วัสดุ 
1. รถยกสินคาขนาดไมเกิน 10 ตัน 
2. อุปกรณการยก 
3. เครื่องมือบํารุงรักษารถยก 

- 

10. เง่ือนไขการฝกอ่ืนๆ(ถาจําเปนตองม)ี 
 

11. เอกสารประกอบการฝก คูมือ และเอกสารอางอิง 
1. คูมือครูฝก 
2. คูมือผูรับการฝก 
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1. ชื่อหลักสูตร สาขาอาชีพผูควบคุมรถยกสินคาขนาดไมเกิน 10 ตัน 

ระดับ 1 
รหัสหลักสูตร 

0920017360105 
2. ชื่อหนวยการฝก 2. การขับรถยกเคลื่อนยายสินคาตามใบสั่งงาน รหัสหนวยการฝก 02 
3. ชื่อหัวขอวิชา 1. การเคลื่อนยายสินคาตามใบสั่งงาน รหัสวิชา 0923630303 
4. ระยะเวลาการฝก รวม 4:00 ชั่วโมง ทฤษฎี 1:00 ชั่วโมง ปฏิบัติ 3:00 ชั่วโมง 
5. เกณฑการประเมิน เมื่อผานการฝกในหัวขอวิชาน้ีแลวผูรับการฝกมีความสามารถ ดังน้ี 

1. รับใบสั่งงานไดถูกตองตามขอกําหนดของสถานประกอบการ 
2. ตรวจทานรายละเอียดใบสั่งงานไดถูกตองตามขอกําหนดของสถาน

ประกอบการ 
3. เคลื่อนยายสินคาตามใบสั่งงานไดถูกตองตามขอกําหนดของสถาน

ประกอบการ 
4. บันทึกผลการปฏิบัติงานตามใบสั่งงานไดถูกตองตามขอกําหนดของสถาน

ประกอบการ 
6. หัวขอสําคัญ หัวขอวิชาน้ีจะมีเน้ือหาครอบคลุมหัวขอ ดังน้ี 

1. วัสดุและสินคา 
2. การจัดเรียงสินคาแตละชนิด 
3. ผังการจัดเก็บสินคา 
4. รายละเอียดใบสั่งงาน 
5. การขับขี่รถยกอยางถูกตองและปลอดภัย 

7. วิธีการฝกอบรม ฝกอบรมดวยตนเองโดยการใชชุดการฝก 
ฝกปฏิบัติ 

8. วิธีการประเมินผล ทดสอบภาคทฤษฎี 
ทดสอบภาคปฏิบัติ 

9. เครื่องมือ อุปกรณและวัสดุท่ีใชในการฝก 
เครื่องมือและอุปกรณ วัสดุ 

1. รถยกสินคาขนาดไมเกิน 10 ตัน 
2. อุปกรณการยก 
3. เครื่องมือบํารุงรักษารถยก 

- 

10. เง่ือนไขการฝกอ่ืนๆ(ถาจําเปนตองม)ี 
 

11. เอกสารประกอบการฝก คูมือ และเอกสารอางอิง 
1. คูมือครูฝก 
2. คูมือผูรับการฝก 
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1. ชื่อหลักสูตร สาขาอาชีพผูควบคุมรถยกสินคาขนาดไมเกิน 10 ตัน 

ระดับ 1 
รหัสหลักสูตร 

0920017360105 
2. ชื่อหนวยการฝก 2. การขับรถยกเคลื่อนยายสินคาตามใบสั่งงาน รหัสหนวยการฝก 02 
3. ชื่อหัวขอวิชา 2. การรายงานผลการปฏิบัติงานประจําวัน รหัสวิชา 0923630904 
4. ระยะเวลาการฝก รวม 1:00 ชั่วโมง ทฤษฎี 0:30 ชั่วโมง ปฏิบัติ 0:30 ชั่วโมง 
5. เกณฑการประเมิน เมื่อผานการฝกในหัวขอวิชาน้ีแลวผูรับการฝกมีความสามารถ ดังน้ี 

1. บันทึกผลการปฏิบัติงานประจําวันไดถูกตองตามขอกําหนดของสถาน
ประกอบการ 

2. รายงานผลการปฏิบัติงานประจําวันใหผูบังคับบัญชาไดถูกตองตาม
ขอกําหนดของสถานประกอบการ 

6. หัวขอสําคัญ หัวขอวิชาน้ีจะมีเน้ือหาครอบคลุมหัวขอ ดังน้ี 
1. การบันทึกผลการปฏิบัติงานตามรูปแบบท่ีกําหนด 

7. วิธีการฝกอบรม ฝกอบรมดวยตนเองโดยการใชชุดการฝก 
ฝกปฏิบัติ 

8. วิธีการประเมินผล ทดสอบภาคทฤษฎี 
ทดสอบภาคปฏิบัติ 

9. เครื่องมือ อุปกรณและวัสดุท่ีใชในการฝก 
เครื่องมือและอุปกรณ วัสดุ 

1. รถยกสินคาขนาดไมเกิน 10 ตัน 
2. อุปกรณการยก 
3. เครื่องมือบํารุงรักษารถยก 

- 

10. เง่ือนไขการฝกอ่ืนๆ(ถาจําเปนตองม)ี 
 

11. เอกสารประกอบการฝก คูมือ และเอกสารอางอิง 
1. คูมือครูฝก 
2. คูมือผูรับการฝก 
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1. ชื่อหลักสูตร สาขาอาชีพผูควบคุมรถยกสินคาขนาดไมเกิน 10 ตัน 

ระดับ 1 
รหัสหลักสูตร 

0920017360105 
2. ชื่อหนวยการฝก 3. การรายงานกรณีรถยกเสียหายใชงานไมได รหัสหนวยการฝก 03 
3. ชื่อหัวขอวิชา 1. การตรวจสอบความเสียหาย รหัสวิชา 0923630805 
4. ระยะเวลาการฝก รวม 4:00 ชั่วโมง ทฤษฎี 1:00 ชั่วโมง ปฏิบัติ 3:00 ชั่วโมง 
5. เกณฑการประเมิน เมื่อผานการฝกในหัวขอวิชาน้ีแลวผูรับการฝกมีความสามารถ ดังน้ี 

1. ตรวจสอบความผิดปกติเบ้ืองตนไดถูกตองตามขอกําหนดของสถาน
ประกอบการ 

2. ติดปายแจงเตือนไดถูกตองตามขอกําหนดของสถานประกอบการ 
3. แจงผูบังคับบัญชาไดถูกตองตามขอกําหนดของสถานประกอบการ 
4. แจงซอมไดถูกตองตามขอกําหนดของสถานประกอบการ 

6. หัวขอสําคัญ หัวขอวิชาน้ีจะมีเน้ือหาครอบคลุมหัวขอ ดังน้ี 
1. การดูแลบํารุงรักษารถยก 
2. กฎความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสิ่งแวดลอมในการปฏิบัติงาน 
3. ระเบียบและขอกําหนดในการปฏิบัติงาน 
4. การขับขี่รถยกอยางถูกตองและปลอดภัย 

7. วิธีการฝกอบรม ฝกอบรมดวยตนเองโดยการใชชุดการฝก 
ฝกปฏิบัติ 

8. วิธีการประเมินผล ทดสอบภาคทฤษฎี 
ทดสอบภาคปฏิบัติ 

9. เครื่องมือ อุปกรณและวัสดุท่ีใชในการฝก 
เครื่องมือและอุปกรณ วัสดุ 

1. รถยกสินคาขนาดไมเกิน 10 ตัน 
2. อุปกรณการยก 
3. เครื่องมือบํารุงรักษารถยก 

- 

10. เง่ือนไขการฝกอ่ืนๆ(ถาจําเปนตองม)ี 
 

11. เอกสารประกอบการฝก คูมือ และเอกสารอางอิง 
1. คูมือครูฝก 
2. คูมือผูรับการฝก 
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1. ชื่อหลักสูตร สาขาอาชีพผูควบคุมรถยกสินคาขนาดไมเกิน 10 ตัน 

ระดับ 1 
รหัสหลักสูตร 

0920017360105 
2. ชื่อหนวยการฝก 3. การรายงานกรณีรถยกเสียหายใชงานไมได รหัสหนวยการฝก 03 
3. ชื่อหัวขอวิชา 2. การรายงานความเสียหาย รหัสวิชา 0923630806 
4. ระยะเวลาการฝก รวม 1:00 ชั่วโมง ทฤษฎี 0:30 ชั่วโมง ปฏิบัติ 0:30 ชั่วโมง 
5. เกณฑการประเมิน เมื่อผานการฝกในหัวขอวิชาน้ีแลวผูรับการฝกมีความสามารถ ดังน้ี 

1. สรุปสาเหตุความเสียหายไดถูกตองตามขอกําหนดของสถานประกอบการ 
2. รายงานความเสียหายตอผูบังคับบัญชาไดถูกตองตามขอกําหนดของ

สถานประกอบการ 
6. หัวขอสําคัญ หัวขอวิชาน้ีจะมีเน้ือหาครอบคลุมหัวขอ ดังน้ี 

1. กฎความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสิ่งแวดลอมในการปฏิบัติงาน 
2. ระเบียบและขอกําหนดในการปฏิบัติงาน 

7. วิธีการฝกอบรม ฝกอบรมดวยตนเองโดยการใชชุดการฝก 
ฝกปฏิบัติ 

8. วิธีการประเมินผล ทดสอบภาคทฤษฎี 
ทดสอบภาคปฏิบัติ 

9. เครื่องมือ อุปกรณและวัสดุท่ีใชในการฝก 
เครื่องมือและอุปกรณ วัสดุ 

1. รถยกสินคาขนาดไมเกิน 10 ตัน 
2. อุปกรณการยก 
3. เครื่องมือบํารุงรักษารถยก 

- 

10. เง่ือนไขการฝกอ่ืนๆ(ถาจําเปนตองม)ี 
 

11. เอกสารประกอบการฝก คูมือ และเอกสารอางอิง 
1. คูมือครูฝก 
2. คูมือผูรับการฝก 
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1. ชื่อหลักสูตร สาขาอาชีพผูควบคุมรถยกสินคาขนาดไมเกิน 10 ตัน 

ระดับ 1 
รหัสหลักสูตร 

0920017360105 
2. ชื่อหนวยการฝก 4. การรายงานอุบัติเหตุท่ีเกิดขึ้นในการปฏิบัติงาน รหัสหนวยการฝก 04 
3. ชื่อหัวขอวิชา 1. การตรวจสอบความเสียหายจากอุบัติเหตุ รหัสวิชา 0923639807 
4. ระยะเวลาการฝก รวม 4:00 ชั่วโมง ทฤษฎี 1:00 ชั่วโมง ปฏิบัติ 3:00 ชั่วโมง 
5. เกณฑการประเมิน เมื่อผานการฝกในหัวขอวิชาน้ีแลวผูรับการฝกมีความสามารถ ดังน้ี 

1. ประเมินสถานการณความเสียหายท่ีเกิดขึ้นเบ้ืองตนไดถูกตองตาม
ขอกําหนดของสถานประกอบการ 

2. ประสานงานไปยังหนวยงานท่ีเก่ียวของไดถูกตองตามขอกําหนดของ
สถานประกอบการ 

3. ติดปายแจงเตือนไดถูกตองตามขอกําหนดของสถานประกอบการ 
4. แจงผูบังคับบัญชาไดถูกตองตามขอกําหนดของสถานประกอบการ 

6. หัวขอสําคัญ หัวขอวิชาน้ีจะมีเน้ือหาครอบคลุมหัวขอ ดังน้ี 
1. ระบบการทํางานของรถยก 
2. กฎความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสิ่งแวดลอมในการปฏิบัติงาน 
3. ระเบียบและขอกําหนดในการปฏิบัติงาน 
4. การขับขี่รถยกอยางถูกตองและปลอดภัย 

7. วิธีการฝกอบรม ฝกอบรมดวยตนเองโดยการใชชุดการฝก 
ฝกปฏิบัติ 

8. วิธีการประเมินผล ทดสอบภาคทฤษฎี 
ทดสอบภาคปฏิบัติ 

9. เครื่องมือ อุปกรณและวัสดุท่ีใชในการฝก 
เครื่องมือและอุปกรณ วัสดุ 

1. รถยกสินคาขนาดไมเกิน 10 ตัน 
2. อุปกรณการยก 
3. เครื่องมือบํารุงรักษารถยก 

- 

10. เง่ือนไขการฝกอ่ืนๆ(ถาจําเปนตองม)ี 
 

11. เอกสารประกอบการฝก คูมือ และเอกสารอางอิง 
1. คูมือครูฝก 
2. คูมือผูรับการฝก 
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1. ชื่อหลักสูตร สาขาอาชีพผูควบคุมรถยกสินคาขนาดไมเกิน 10 ตัน 

ระดับ 1 
รหัสหลักสูตร 

0920017360105 
2. ชื่อหนวยการฝก 4. การรายงานอุบัติเหตุท่ีเกิดขึ้นในการปฏิบัติงาน รหัสหนวยการฝก 04 
3. ชื่อหัวขอวิชา 2. การรายงานความเสียหายจากอุบัติเหตุ รหัสวิชา 0923639808 
4. ระยะเวลาการฝก รวม 1:00 ชั่วโมง ทฤษฎี 0:30 ชั่วโมง ปฏิบัติ 0:30 ชั่วโมง 
5. เกณฑการประเมิน เมื่อผานการฝกในหัวขอวิชาน้ีแลวผูรับการฝกมีความสามารถ ดังน้ี 

1. สรุปสาเหตุการเกิดอุบัติเหตุไดถูกตองตามขอกําหนดของสถาน
ประกอบการ 

2. รายงานการเกิดอุบัติเหตุตอผูบังคับบัญชาไดถูกตองตามขอกําหนดของ
สถานประกอบการ 

6. หัวขอสําคัญ หัวขอวิชาน้ีจะมีเน้ือหาครอบคลุมหัวขอ ดังน้ี 
1. กฎความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสิ่งแวดลอมในการปฏิบัติงาน 
2. ระเบียบและขอกําหนดในการปฏิบัติงาน 
3. การขับขี่รถยกอยางถูกตองและปลอดภัย 

7. วิธีการฝกอบรม ฝกอบรมดวยตนเองโดยการใชชุดการฝก 
ฝกปฏิบัติ 

8. วิธีการประเมินผล ทดสอบภาคทฤษฎี 
ทดสอบภาคปฏิบัติ 

9. เครื่องมือ อุปกรณและวัสดุท่ีใชในการฝก 
เครื่องมือและอุปกรณ วัสดุ 

1. รถยกสินคาขนาดไมเกิน 10 ตัน 
2. อุปกรณการยก 
3. เครื่องมือบํารุงรักษารถยก 

- 

10. เง่ือนไขการฝกอ่ืนๆ(ถาจําเปนตองม)ี 
 

11. เอกสารประกอบการฝก คูมือ และเอกสารอางอิง 
1. คูมือครูฝก 
2. คูมือผูรับการฝก 
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ผูจัดทําหลักสูตร 
 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี 

ผูพิจารณาหลักสูตร 
 นายบุญชัย  ศิริสนธิวรรธน   ผูอํานวยการกลุมงานพัฒนาหลักสูตรและเทคโนโลยีการฝก 
 นางสาวพัชราภรณ  ยศปญญา  หัวหนาฝายพัฒนาหลักสูตร 
 นายวิระ  ชิตชลธาร   นักวิชาการพัฒนาฝมือแรงงานชํานาญการ 
 นางสาวน่ิมนวล  ศงสนันทน  นักวิชาการพัฒนาฝมือแรงงานชํานาญการ 
 นายจักรวาล  ทิพยมาลัย   นักวิชาการพัฒนาฝมือแรงงานชํานาญการ 
 นายนที  ราชฉวาง   นักวิชาการพัฒนาฝมือแรงงานชํานาญการ 
 นายศักด์ิชาย  ศิลปสมศักด์ิ   นักวิชาการพัฒนาฝมือแรงงานชํานาญการ 
 นายทรงพล  เอาเจริญภักด์ิ   ครูฝกฝมือแรงงาน ระดับ ช2 

 

 
 

 
 
 
 


