
หลักสูตรยกระดบัฝีมือแรงงาน 
สาขา พนกังานควบคมุเครื่องจักรรถยกอย่างปลอดภัย 

(Safety forklift control) 
รหัสหลกัสูตร ๒๑๒๐๐๑๓๑๓๐๓๑๐ 

๑. วัตถุประสงค ์
 ๑.๑  เพื่อให้ผู้เข้ารบัการฝึกอบรมสามารถอธิบายเกี่ยวกบัการสร้างจติส านึกในการท างานอยา่งปลอดภัย  
                ได ้
 ๑.๒  เพื่อให้ผู้เข้ารบัการฝึกอบรมสามารถอธิบายเกี่ยวกบักฎกระทรวงวา่ดว้ยข้อก าหนดมาตรฐานในการ 
                บรหิารและการจัดการด้านความปลอดภัย ชีวอนามัยและสภาพสิ่งแวดล้อมในการท างานเกี่ยวกับ 
                เครื่องจักร ปัน้จั่นและหมอ้น  า พ.ศ. ๒๕๕๒ ได ้
 ๑.๓  เพื่อให้ผู้เข้ารบัการฝึกอบรมสามารถบอกบทบาทและหน้าทีข่องพนกังานควบคุมเครื่องจักรรถยกได้ 
 ๑.๔  เพื่อให้ผู้เข้ารบัการฝึกอบรมสามารถบอกความหมาย, ชนดิ, และสว่นประกอบของรถยกชนิดต่างๆ 
        ได ้
 ๑.๕  เพื่อให้ผู้เข้ารบัการฝึกอบรมสามารถตรวจสอบรถยกก่อนและหลังการใช้งานประจ าวันได ้
 ๑.๖  เพื่อให้ผู้เข้ารบัการฝึกอบรมสามารถบ ารุงรักษารถยกประเภทต่างๆ ได ้
 ๑.๗  เพื่อให้ผู้เข้ารบัการฝึกอบรมสามารถตรวจสอบแบตเตอรี่ก่อนและหลังการชารจ์รวมถึงวิธีการชาร์จ 
                แบตเตอรีไ่ด ้
 ๑.๗  เพื่อให้ผู้เข้ารบัการฝึกอบรมสามารถควบคมุเครื่องจักรรถยกประเภทต่างๆ เพือ่ใช้งานได้อย่าง 
                ปลอดภัย 
 ๑.๘  เพื่อให้ผู้เข้ารบัการฝึกอบรมสามารถบอกข้อห้ามในการใชร้ถยกได ้

๒. ระยะเวลาการฝึกอบรม   
 ผู้เข้ารบัการฝึกอบรมจะได้รบัการฝกึอบรมทั งภาคทฤษฎีและปฏิบตัิ  รวมระยะเวลา ๓๐ ชัว่โมง  

๓. คุณสมบัตผิู้เขา้รับการฝึกอบรม 
 ๓.๑  ต้องเปน็ผู้ที่มีอายุไมต่่ ากว่า ๑๘ ป ีและ 
 ๓.๒  ต้องปฏิบตัิงานเกี่ยวกบัการควบคุมเครื่องจักรรถยก 

๔. เกณฑ์การวัดผล 
 ผู้เข้ารบัการฝึกอบรมต้องเขา้รับการฝึกอบรมทั งภาคทฤษฎีและภาคปฏบิัต ิ รวมระยะเวลาเข้าฝกึไมน่้อย
กว่ารอ้ยละ ๘๐ ของเวลาฝกึอบรมทั งหมด  และต้องทดสอบภาคทฤษฎีได้คะแนนไม่น้อยกว่าร้อยละ ๘๐  
และภาคปฏิบัตไิมน่้อยกว่ารอ้ยละ ๘๐ และรวมทฤษฎีกบัปฏิบัตติ้องไมน่้อยกว่ารอ้ยละ ๙๐ ของคะแนนทั งหมด 

 

๕. วุฒิบัตร 
 ผู้เข้ารบัการฝึกอบรมที่ฝกึอบรมไดต้ามระยะเวลาทีก่ าหนดและผ่านการทดสอบภาคทฤษฎีและปฏิบัติ
ตามเกณฑ์ท่ีก าหนด  สถาบนัพัฒนาฝีมือแรงงานหรือศนูย์พัฒนาฝมีือแรงงานจงัหวดั  จะได้มอบวฒุิบตัรรับรอง 
การผ่านการฝึกอบรมหลักสตูรยกระดับฝีมือแรงงาน สาขาการควบคุมเครือ่งจักรรถยกอย่างปลอดภัย 

๖. หัวข้อวิชา 



รหัสวิชา หัวข้อวิชา ชั่วโมงฝกึ 
ทฤษฎี ปฏิบัติ 

๒๑๒๑๓๓๐๕๐๑ สร้างจติส านกึในการท างานอย่างปลอดภัย ๑ - 
๒๑๒๑๓๓๐๕๐๒ กฎกระทรวง : ก าหนดมาตรฐานในการบรหิารและการจดัการด้าน

ความปลอดภัย ชีวอนามัยและสภาพสิ่งแวดล้อมในการท างาน
เกี่ยวกบัเครื่องจักร ปั้นจัน่และหม้อน  า พ.ศ. ๒๕๕๒ 

 
๐.๕ 

 
- 

๒๑๒๑๓๓๐๕๐๓ บทบาทและหน้าทีข่องพนักงานควบคุมเครื่องจกัรรถยก ๐.๕ - 
๒๑๒๑๓๓๐๕๐๔ ความหมาย, ชนดิ, และส่วนประกอบของรถยกประเภทต่างๆ ๐.๕ - 
๒๑๒๑๓๓๐๕๐๕ การตรวจสอบรถยกประเภทต่างๆ กอ่นและหลังการใชง้าน

ประจ าวัน 
 

๑ 
 

๓ 
๒๑๒๑๓๓๐๕๐๖ การบ ารุงรักษารถยกประเภทต่างๆ ๐.๕ ๑ 
๒๑๒๑๓๓๐๕๐๗ ตรวจสอบแบตเตอรี่กอ่นและหลังการชาร์จรวมถึงวิธีการชาร์จ 

แบตเตอรี ่
 

๐.๕ 
 

๑ 
๒๑๒๑๓๓๐๕๐๘ ควบคุมเครื่องจกัรรถยกประเภทต่างๆ เพื่อใช้งานได้อยา่งปลอดภัย ๒ ๑๕ 
๒๑๒๑๓๓๐๕๐๙ ข้อห้ามในการใช้รถยกและลกัษณะการเกดิอุบตัิเหตแุละการป้องกนั ๑ - 
๒๑๒๑๓๓๐๕๙๙ วัดผลและประเมินผล ๐.๕ ๒ 

รวม 
๘ ๒๒ 

๓๐ 
 

๗. รายละเอียดวชิา 
๒๑๒๑๓๓๐๕๐๑ สร้างจติส านกึในการท างานอย่างปลอดภัย ๑     -  ๐ 
 ศึกษาความหมายของอบุัตเิหตุ, สาเหตุการเกิดอบุัตเิหต,ุลักษณะการเกดิอุบตัิเหตุ, การป้องกนั
อุบัติเหต,ุ อุปกรณป์้องกนัสว่นบคุคล, สัญลักษณต์่างๆ ในสถานประกอบการและการปฐมพยาบาลเบื องต้น 
๒๑๒๑๓๓๐๕๐๒  กฎกระทรวง : ก าหนดมาตรฐานในการบรหิารและการจดัการ ๐.๕  -  ๐ 
 ด้านความปลอดภัย ชวีอนามัยและสภาพส่ิงแวดล้อมในการท างาน 
 เกี่ยวกบัเครื่องจักร ปั้นจัน่และหม้อน  า พ.ศ. ๒๕๕๒  
 ศึกษากฎกระทรวงเกี่ยวกับก าหนดมาตรฐานในการบรหิารและการจดัการด้านความปลอดภัย ชีวอนา
มัยและสภาพส่ิงแวดล้อมในการท างานเกี่ยวกับเครื่องจกัร ปัน้จั่นและหม้อน  า พ.ศ. ๒๕๕๒ หมวดที่ ๑ 
เครื่องจกัร  สว่นที่ ๔ รถยก  
๒๑๒๑๓๓๐๕๐๓ บทบาทและหน้าทีข่องพนักงานควบคุมเครื่องจกัรรถยก ๐.๕ - ๐ 
 ศึกษาบทบาทและหน้าทีค่วามรับผดิชอบของพนักงานควบคมุเครือ่งจักรรถยก   
๒๑๒๑๓๓๐๕๐๔ ความหมาย, ชนดิ, และส่วนประกอบของรถยกประเภทต่างๆ ๐.๕ - ๐ 
  ศึกษาความหมายของรถยก หลักการออกแบบรถยก การแบง่ประเภทของรถยก การเลือกใช้รถยกใน
การปฏิบตัิงานในพื นที่ต่างๆ ส่วนประกอบของรถยกประเภทต่างๆ และการใช้งาน อุปกรณเ์สริมของรถยกในการ 
ใช้ยกชิ นงานและวธิีการใช้งานอุปกรณ์เสริม 
 
 



๒๑๒๑๓๓๐๕๐๕ การตรวจสอบรถยกประเภทต่างๆ กอ่นและหลังการใชง้านประจ าวนั ๑ - ๓ 
  ศึกษาวิธกีารตรวจสอบเครือ่งจักรรถยกก่อนและหลงัการใชง้านประจ าวนัของเครื่องจกัรรถยกประเภทต่างๆ  
  ปฏิบัตติรวจสอบเครื่องจักรรถยกประเภทต่างๆ ก่อนและหลังการใช้งานประจ าวนั   
๒๑๒๑๓๓๐๕๐๖ การบ ารุงรักษารถยกประเภทต่างๆ ๐.๕ - ๑ 
  ศึกษาวธิีการบ ารุงรักษาเครือ่งจักรรถยกประเภทต่างๆ  เช่น การอดัจารบี,การท าความสะอาดใส่กรอง
อากาศ เปน็ตน้  
  ปฏิบัตบิ ารงุรกัษาเครื่องจกัรรถยกประเภทต่างๆ  เชน่ การอดัจารบี,การท าความสะอาดใสก่รองอากาศ 
๒๑๒๑๓๓๐๕๐๗ ตรวจสอบแบตเตอรี่กอ่นและหลังการชาร์จรวมถึงวิธีการชาร์จแบตเตอรี่ ๐.๕ - ๑ 
 ศึกษาวธิีและขั นตอนการชาร์จแบตเตอรีร่วมถึงวิธกีารตรวจสอบแบตเตอรีก่่อนและหลังการชาร์จ 
 ปฏิบัติการชาร์จแบตเตอรี่และตรวจสอบแบตเตอรีก่่อนและหลังการชาร์จ 
๒๑๒๑๓๓๐๕๐๘ ควบคุมเครื่องจกัรรถยกประเภทต่างๆ เพื่อใช้งานได้อยา่งปลอดภัย ๒ - ๑๕ 
  ศึกษาวธิีการใช้รถยกตั งแต่การขึ น-ลง เครื่องจกัรรถยก การสตาร์ทเครื่องจักรรถยก  ปรบังาขณะ 
การขบัตวัเปล่า  การออกตวัเครือ่งจักรรถยก  การเลี ยว  การหยดุ  การจอด  การเปลี่ยนทิศทางการขบัเคลื่อน  
จุด CG ของตวัรถยกและชิ นงาน ขดีความสามารถในการยกของรถยกประเภทตา่งๆ การค านวณน  าหนักชิ นงาน
การยกและวางชิ นงาน ข้อปฏิบัติก่อนและหลงัการยกชิ นงาน ของรถยกประเภทต่างๆ 
  ปฏิบัติการใช้รถยกตั งแต่การขึ น-ลง เครือ่งจักรรถยก การสตาร์ทเครื่องจกัรรถยก  ปรับงาขณะ 
การขบัตวัเปล่า  การออกตวัเครือ่งจักรรถยก  การเลี ยว  การหยดุ  การจอด  การเปลี่ยนทิศทางการขบัเคลื่อน  
จุด CG ของตวัรถยกและชิ นงาน ขดีความสามารถในการยกของรถยกประเภทตา่งๆ การค านวณน  าหนักชิ นงาน
การยกและวางชิ นงาน ข้อปฏิบัติก่อนและหลงัการยกชิ นงาน ของรถยกประเภทต่างๆ 
๒๑๒๑๓๓๐๕๐๙ ข้อห้ามในการใช้รถยกและลกัษณะการเกดิอุบตัิเหตแุละการป้องกนั ๑ - ๐ 
 ศึกษาข้อควรระวังในการใช้เครื่องจกัรรถยก  และข้อห้ามในการใชเ้ครื่องจักรรถยกในการ 
ปฏิบัติงานและลกัษณะการเกิดอุบตัิเหตแุละการป้องกัน 
๒๑๒๑๓๓๐๕๙๙ วัดผลและประเมินผล ๐.๕ - ๒ 
 ทดสอบภาคทฤษฎีและภาคปฏิบัติ 
 

ผู้จัดท าหลกัสูตร 

 
 

(นายวฒันะ  วฒันศักดิ)์ 
นักวชิาการพัฒนาฝีมือแรงงานช านาญการพิเศษ 

 
ผู้อนุมตัิหลักสตูร 

 
 

(นางดรุณ ี  นิธทิวีกุล) 
ผู้อ านวยการสถาบนัพัฒนาฝีมือแรงงาน ๑๗ ระยอง 


