“..ลูกคาเชื่อมั่น
ในความเปนชาง
ที่เปนเหมือน
โลโกติดตัวผม..”
กอนจะมาเปน เบญญา แทรกเตอร
กอนหนานี้ ธุรกิจของครอบครัวเปนศูนยซอม
และจำหน า ยอะไหล ร ถแทรกเตอร แ มสสี ย 
เฟอรกุสัน ฟอรด คุณพอดำเนินกิจการนี้มารวม
50 ป ผมจ�งเติบโตมากับวงการรถแทรกเตอร
เร�ยนจบก็เขามาดูแลกิจการตอ พอมีครอบครัว
จ�งแยกมาทำธุรกิจรถแทรกแตอรไดประมาณ 5 ป
ทั้งเร�่องซอมเร�่องอะไหลมันฝงอยูในสายเลือด
ผมก็วาได
แนวคิดในการใหบร�การ
ผมใหความสำคัญกับการบร�การเปนอันดับแรก
ทั ้ ง ช า งทั ้ ง อะไหล เ ราต อ งเตร� ย มพร อ มเสมอ
เพราะรถ แทรกเตอรคือเคร�่องมือทำมาหากินของ
ลูกคา เราตองบร�การใหเร็วที่สุดเทาที่จะทำได
จ�ดเดนที่สรางความประทับใจลูกคา
เร�่องบร�การครับ ลูกคาเชื่อมั่นความเปน “ชาง”
ที่เปนเหมือนโลโกติดตัวผม เพราะผมคลุกคลีกับ

หจก. เบญญา แทรกเตอร
คุณศุภภูดิศ นะวะสิทธิ์
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งานซอมมากวา 20 ป รูจักอะไหลแทบทุกชิ�น
ยืนยันไดวา ซื้อรถแทรกเตอรกับผม ไมตองกังวล
เร�่องบร�การ “เราพรอมที่จะดูแลทุกทานดุจญาติ
พ�่นองของเรา”
กลยุทธ ในการดำเนินธุรกิจ
เนนตัวผลิตภัณฑครับ รถแทรกเตอร จอหน เดียร
ตางกับยี่หออื่นในตลาดอยูแลว ทั้งคุณภาพและ
มาตรฐาน การันตีไดจาก “ยอดขายอันดับ 1
ของโลก” และมีการรับประกันภัยเคร�่องจักรกล
นอกจากนั้น เราก็เนนการสรางความสัมพันธ
อันดีกับลูกคาทั้งเกาและใหม
ขอแนะนำการเลือกซื้อรถแทรกเตอร
อันดับแรก ตองดูกำลังซื้อและเลือกรุนที่เหมาะกับ
พ�้นที่เกษตร ตอมาก็ดูคุณภาพมาตรฐานของรถ
ทุกยี่หอที่มีในทองตลาด เทียบขอดี-ขอเสีย เชน
บร�การหลังการขาย การประหยัดน้ำมัน ความ
ยุติธรรมในเร�่องราคาสินคา แลวคอยตัดสินใจ

ความประทับใจที่มีตอจอหน เดียร
จอหน เดียร เปนบร�ษัทรถแทรกเตอรที่มีชื่อเสียง
มากวา 178 ป มีสาขามากมายในหลายประเทศ
และยังมียอดขายอันดับ 1 ของโลก ผมรูสึกเปน
เกียรติและเชื่อในความเปนมืออาชีพที่จะบร�หาร
จัดการดีลเลอรใหมีศักยภาพที่แข็งแกรงได
ธุรกิจในปที่ผานมา
และรถแทรกเตอร รุนที่ขายดีที่สุด
ลูกคายังติดภาพเกาวาอะไหลแพง ผมจ�งสราง
ความเชื่อมั่นใหลูกคาวา ตอนนี้บร�ษัทแมเขามา
ตั้งในไทยแลว ไมตองผานตัวกลางเหมือนกอน
อะไหลไมแพงแถมมีสต็อกพรอม รุนที่ตอบโจทย
ลูกคาชาวไรขาวโพดจังหวัดนานคือรุน 55 แรงมา
ฝากถึงผูอานวารสารจอหน เดียร
หากคุณตองการรถที่แข็งแกรง ประหยัด ทนทาน
ทำงานไดทุกพ�้นที่ ซื้อจอหน เดียร คุมแนนอน อยู
ภาคเหนือตองคิดถึงเรา เบญญา แทรกเตอร

บร�ษัท เกทเวย อีคว�ปเมนท จำกัด
คุณฟ�ลลิปชารส บารเร็ตต
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โทร. 090-941-9431, 089-787-7568

กอนจะมาเปน เกทเวย อีคว�ปเมนท
เราดำเนิ น ธุ ร กิ จ เกี ่ ย วกั บ ตั ว แทนจั ด จำหน า ย
เคร�่องจักรและอุปกรณบำรุงรักษาสนามกอลฟ
ยี่หอจอหน เดียร แบตเตอร�่ยี่หอ โทรเจน ระบบ
รดน้ำสปร�งเกอรยี่หอ เรนเบิรด และรถกอลฟ
ยามาฮา ซึ่งจำหนายที่ไทย ลาว และกัมพ�ชา
แนวคิดในการใหบร�การ
เราสรรหาผลิตภัณฑที่มีชื่อเสียงเปนที่ยอมรับ
ทั่วโลก และบุคคลากรที่มีความรูความชำนาญ
เกี่ยวกับผลิตภัณฑที่เราจำหนายอยู เพ�่อรองรับ
การบร�การทั้งทางดานการขาย และหลังการขาย
โดยตรง อีกทั้งยังจัดเก็บสำรองอะไหลไวเพ�่อ
บร�การลูกคาอยางพอเพ�ยงและรวดเร็ว
จ�ดเดนที่สรางความประทับใจลูกคา
ผลิตภัณฑที่เราเปนตัวแทนจำหนาย เปนยี่หอที่
เปนที่ยอมรับทั่วโลก และการบร�การหลังการขาย
ก็สะดวก รวดเร็ว ทั้งอะไหล และการซอมบำรุง

“..ผลิตภัณฑที่เราจำหนาย เปนยี่หอที่เปนที่ยอมรับกันทั่วโลก..”

บุคลากรของบร�ษัทฯ ก็เปนคนในพ�้นที่ สามารถ
เขาถึงลูกคาเกษตรกรไดงาย และเปนกันเองใน
การใหบร�การ
กลยุทธ ในการดำเนินธุรกิจ
เราจัดสรรบุคคลากร และพนักงานลงถึงพ�้นที่
เยี่ยมลูกคาถึงบาน จัดกิจกรรมสงเสร�มการขาย
อยางตอเนื่อง มีการสาธิตสินคาในเขตการขาย
โดยตรงถึงเกษตรกร เขารวมกลุมธนาคาร ธกส.
กลุมลูกคาไรออย และโรงงานน้ำตาลในพ�้นที่
ขอแนะนำการเลือกซื้อรถแทรกเตอร
คุณภาพตองดี แข็งแกรง ทนทานทุกสภาพพ�้นที่
และประหยัดน้ำมัน สามารถทำงานกับอุปกรณ
ตอพวงไดหลากหลายและมีประสิทธิภาพ ตอง
เปนยี่หอที่ยอมรับกันทั่วโลก การใชงานและบำรุง
รักษาตองงาย มีราคาที่เหมาะสม มีอะไหลพรอม
ศูนยบร�การที่ไดมาตรฐาน และบร�การไดอยาง
รวดเร็วทันใจ

ความประทับใจที่มีตอจอหน เดียร
การมีบร�การสินเชื่อจอหน เดียร ใหกับลูกคา
เกษตรกรโดยตรง และมีผูเชี่ยวชาญทางดาน
ผลิตภัณฑคอยใหคำแนะนำตลอด
ธุรกิจในปที่ผานมา
และรถแทรกเตอร รุนที่ขายดีที่สุด
เนื่องจาก บร�ษัทฯ เราเพ��งเปดศูนยบร�การไดเพ�ยง
1 ป เทานั้น ในชวงระยะเวลาปที่ผานมา ถือวา
มุงหนาไปในทิศทางที่ดีข�้น และรถแทรกเตอรรุน
5045 MFWD เปนรุนที่ขายดีที่สุดในพ�้นที่
ฝากถึงผูอานวารสารจอหน เดียร
หากทานกำลังมองหารถแทรกเตอร เพ�่อใชงาน
สักคัน อยาลืมพ�จารณาเลือกใชรถแทรกเตอร
จอหน เดียร ทั้งประหยัดน้ำมัน แข็งแกรง ทนทาน
ใชงานไดอยางคุมคา คุมราคากับการลงทุน

4 ดี จอหน เดียร มีดีกวาที่คิด

บร�ษัท จอหน เดียร (ประเทศไทย) จำกัด ไดรวมกับผูจัดจำหนาย จัดกิจกรรม จอหน เดียร 4D
เพราะจอหน เดียร มีดีกวาที่คิด คือรถแทรกเตอรและอุปกรณตอพวงดี อะไหลดี บร�การดี สินเชื่อดี
เปนกิจกรรมทดลองขับรถแทรกเตอร จอหน เดียร เพ�่อใหลูกคาและผูที่สนใจไดมีโอกาสสัมผัสสมรรถนะ
และสรางความมั่นใจในตัวสินคา กอนตัดสินใจซื้อ
กิจกรรมนี้ เร��มตั้งแตเดือนมีนาคม 2558 เปนตน
มา โดยมีการเจาะพ�้นที่ไปยังหมูบานตางๆ เพ�่อให
ลูกคาและผูที่สนใจไดทดลองและสัมผัสกับรถ
แทรกเตอรรุนตางๆ อยางทั่วถึง เชน 5045D (45
แรงมา) 5065E (65 แรงมา) และรุนอื่นอีก
มากมาย ทั้งนี้ เราไดจัดผูเชี่ยวชาญประจำภายใน
งาน เพ�่อใหคำปร�กษาทั้งลูกคาเกาและใหมที่ตอง
การขอมูลเกี่ยวกับผลิตภัณฑของจอหน เดียร
ผูมารวมงานจ�งไดทั้งความรูและความสนุกในการ
ใชงานรถแตละรุน ทั้งยังไดทราบเกี่ยวกับการ

ระบบนำรองอัตโนมัติ
จอหน เดียร
เราทดสอบและพัฒนาจนประสบผลสำเร็จ
เพ�่อใหเปนระบบนำรองการปลูกที่สมบูรณที่สุด
เพ��มประสิทธิภาพ เพ��มผลผลิต
ลดปญหาตางๆ ของทาน
เพ�่อคุณภาพการปลูกที่ดีที่สุด

บร�การหลังการขายที่มี เชน ว�ธีการดูแลรักษา
การตรวจเช็ครถฟร� 1 ป หร�อ 1,100 ชั่วโมง
ความแตกตางของอะไหลกับความทนทาน รวมถึง
การขอสินเชื่อจากสินเชื่อจอหน เดียร แบบงายๆ
การจัดงานที่ผานมา 42 ครั้ง มีผูเขารวมงาน
ใหความสนใจรถแทรกเตอรจอหน เดียร แลวกวา
3,740 คน ทานที่สนใจเขารวมกิจกรรมสามารถ
สอบถามรายละเอียดเพ��มเติมไดที่ ศูนยผูจัด
จำหนายใกลบานทาน หร�อ โทร. 02-676-9740
หร�อทาง www.deere.co.th

สอบถามรายละเอียดไดที่ ศูนยผูจัดจำหนายใกลบาน
หร�อโทร. 02-676-9740 หร�อ www.deere.co.th

อุปกรณระบบนำรองอัตโนมัติ
1. Starfire 3000 Receiver เคร�่องรับสัญญาณ และคำนวนขนาดพ�้นที่ปลูก

โดยจะสงสัญญาณไปที่เคร�่องรับเพ�่อแปลงเปนระยะของรอง พรอมตั้งคาใหสัมพันธกับอุปกรณตอพวง
เชน เคร�่องไถผาน เคร�่องพนสเปรย เคร�่องปลูก เปนตน

2. The GreenStar 3 2630 Display เคร�่องสงสัญญานระบบนำรอง พรอมหนาจอแสดงผล

ชวยใหเคร�่องจักรทำงานเต็มประสิทธิภาพ สามารถปรับตั้ง และกำหนดเง�่อนไขในการทำงานกับพ�้นที่ปลูก
ระบบจอสัมผัส มีชองตอ VDO เขา 3 ชอง เพ�่อควบคุมระบบจากนอกตัวรถ บันทึกและสงขอมูลดวยชอง USB

3. มอเตอรบังคับพวงมาลัย เพ�่อใชติดตั้งและบังคับระบบนำรองอัตโนมัติ

- ระบบ Autotrac เปนระบบบังคับเพ�่อเพ��มประสิทธิภาพของอุปกรณตอพวง ชวยลดปญหาเมื่อยลาจากการขับ
สามารถทำงานในระดับความสูง
- ระบบ iGuide เปนระบบคำนวนพ�้นที่ในการใชอุปกรณตอพวง ชวยใหทานว��งได ไมเสียเวลา และไดระยะรอง
ที่แมนยำ ใชกับอุปกรณ ไดหลายแบบ เชน หวานเมล็ด เพาะปลูก เตร�ยมดิน พนยา ฯลฯ
- ระบบ iTec Pro นวัตกรรมใหมสำหรับรถแทรกเตอรและอุปกรณตอพวง สามารถตั้งคาใหรถทำงานอัตโนมัติ
และว��งจนจบการทำงานโดยไมตองนั่งขับ
- ระบบ Active Implement Guidance ทำหนาที่กับอุปกรณตอพวง โดยจะบังคับพวงมาลัยอัตโนมัติตามคำสั่ง
เพ�่อใหว�งตามรองที่กำหนดไว

ขอควรรูเกี่ยวกับ

กรมธรรมประกันภัย
หจก. เบญญา แทรกเตอร

อุตรดิตถ

088-547-1206

ในการเชาซื้อเคร�่องจักร และอุปกรณทางการเกษตร จอหน เดียร
สินเชื่อจอหน เดียร จะกำหนดใหผูเชาซื้อตองทำประกันภัยเคร�่องจักร
โดยมีบร�ษัท จอหน เดียร ลีสซิ�ง (ประเทศไทย) จำกัด เปนผูเอาประกัน
และผูเชาซื้อเปนผูเอาประกันรวม เนื่องจากเมื่อเกิดอุบัติภัย ผูเชาซื้อ
ซึ่งเปนผูสูญเสียจะได ไมตองรับภาระทั้งจากการขาดเคร�่องจักรในการ
ประกอบอาชีพ และการชดใชความเสียหายอันอาจเกิดตอทรัพยสิน
ทั้งของผูเชาซื้อและบุคคลภายนอก เพ�่อให ไดรับประโยชนสูงจากการ
ทำประกันภัย และไดรับการชดใชรวดเร็ว สินเชื่อจอหน เดียร ขอแนะนำ
ขอควรปฎิบัติบางประการสำหรับผูเชาซื้อ เมื่อเกิดความเสียหายตอ
เคร�่องจักรและอุปกรณจอหน เดียร ดังนี้

1. รายงานความเสียหายแกจอหน เดียร ลีสซิ�ง
ภายใน 30 วัน นับจากเกิดเหตุ
2. ถายรูปทรัพยสินที่เสียหายเก็บไว
3. แจงอุบัติเหตุที่เกิดข�้นตอบร�ษัทประกันฯ
4. บันทึกรายละเอียดอุบัติเหตุที่เกิดข�้น รวมถึง
สิ�งที่ ไดดำเนินการทำไปแลว เพ�่อเปนหลักฐาน
5. เตร�ยมสำเนากรมธรรม และรูปถายทรัพยสิน
ที่เสียหาย ใหแกบร�ษัทประกันฯ
6. เก็บซากอุปกรณที่เสียหาย รอการตรวจสอบ
โดยผูสำรวจภัยที่ ไดรับการมอบหมายจาก
บร�ษัทประกันฯ
7. กรณีสูญหาย หร�อเสียหายจากการโจรกรรม
ผูเชาซื้อตองแจงความตอเจาหนาที่ตำรวจ
สอบถามขอมูลเพ��มเติมไดที่ ศูนยผูจัดจำหนาย จอหน เดียร

ไสกรองคุณภาพจาก จอหน เดียร
ไสกรองน้ำมันเคร�่อง จอหน เดียร

รอยพับ และวัสดุที่ใช ในการกรองไมมีชองวาง ปองกันไมให
อนุภาค และสิ�งสกปรกผานไปได
- ทอตรงกลางไสกรองมีลักษณะเปนลอน และเกลียว เพ�่อความ
แข็งแรง ปองกันการยุบตัวอันอาจทำใหสิ�งสกปรกหลุดรอดไปได
- ใชปะเก็นยาง ซึ่งปองกันการรั่วซึมไดดีกวาปะเก็นพลาสติก

-

ระบบที่อยูในอุปกรณนำรองอัตโนมัติ ที่ชวยในการ
บังคับ เพ�่อเพ��มประสิทธิภาพของอุปกรณตอพวง
และยังลดปญหาเมื่อยลาจากการขับ มีชื่อวาอะไร?

ผูพลิกชีว�ตอยางยั่งยืน

ตัวจร�งเสียงจร�ง เกษตรกรไทย

คุณสมศักดิ์ เพชรแกว
เกษตรกรผูปลูกขาว
ตำบลปากแรด อำเภอบางระกำ
จังหวัดพ�ษณุโลก

คุณสมศักดิ์ เพชรแกว เจาของนาขาว 600 ไร แหง อ.บางระกำ
เติบโตในครอบครัวเกษตรกร สืบทอดอาชีพเกษตรกรรมมากวา 40 ป
มีพ�้นที่ปลูกขาวไดถึงปละ 3 ครั้ง เนื่องจากอยูใกลแหลงน้ำ
เดิมทีตองจางคนมาชวยปลูก ชวยเกี่ยว จางแทรกเตอรมาเตร�ยมพ�้นที่ ซึ่งมัก
เจอปญหาทุกครั้ง เชน ไมมาตามนัด งานไมเร�ยบรอย ไมมีคุณภาพ สุดทาย
จ�งตัดสินใจซื้อรถแทรกเตอรมือสองมาเปนของตัวเอง แตดวยทุกปเรามีการ
ขยายพ�้นที่เพาะปลูกเพ��มข�้นอยางตอเนื่อง จ�งจำเปนตองปรับพ�้นที่อยางหนัก
แทรกเตอรคันเดียวทำไดไมหมด คุณสมศักดิ์ จ�งตัดสินใจซื้อเพ��ม อีก 1 คัน
“ผมหาขอมูลอยูหลายยี่หอ ถามผูรู ถามเพ�่อนเกษตรกร จนวันหนึ่ง จอหน
เดียร มาเปดศูนยขางๆ บาน และนำรถแตละรุนมาสาธิตใหดู ผมศึกษาขอมูล
อยูนาน พอรูวาเปนรถแทรกเตอรที่ผลิตจากบร�ษัทที่เปดมานานกวา 100 ป
ในอเมร�กา ทำใหผมเชื่อมั่นมากข�้น จ�งตัดสินใจเลือกจอหน เดียร รุน 6100
ขนาด 106 แรงมา มาใชเตร�ยมพ�้นที่ไถเปดหนาดิน ตีดิน เปนหลัก เนื่องจาก
เปนรถที่มีกำลังสูงเหมาะกับการบุกเบิก มีความคลองตัวมาก เปลี่ยนเกียร
ก็ไมตองหยุดการเคลื่อนไหว งานจ�งเดินตอเนื่อง ทำงานไดรวดเร็ว เนื้องาน
ละเอียด ที่สำคัญ เขาไดทุกพ�้นที่ไมวาจะเปนเนินเขาหร�อพ�้นราบ”
ทุกวัน คุณสมศักดิ์จะออกไปทำงานพรอมกับรถแทรกเตอร จอหน เดียร
วันละ 7-8 ชั่วโมง คุณสมศักดิ์ บอกวา รถแทรกเตอรคันนี้ กินน้ำมันนอย
เติมเต็มถังทำงานหนักตอเนื่องไดถึง 25 ไร ถางานไมหนักทำไดถึง 30 ไร
เลยทีเดียว ระยะซอมบำรุง อายุใชงานอะไหลแตละชิ�น ก็ใชไดนาน
“การตัดสินใจเลือกใชจอหน เดียร ถือเปนการชวยลดตนทุนไดเปนอยางดี
เพราะเง�นที่เราลงทุนไป แลกกับผลกำไร และรถแทรกเตอรที่มีคุณภาพ
หลากหลายมาใชงาน ผมถือวาเปนการลงทุนที่คุมคามาก”

กำนันอดิศักดิ์ แซตั้ง ชาวตำบลบุโพธิ์ มีที่นา 160 ไร ในพ�้นที่
อ.ลำปลายมาศ จ.บุร�รัมย ซึ่งเปนพ�้นที่ที่ ไดรับการยอมรับวา เกษตรกร
ประสบความสำเร็จในการปลูกออยมากที่สุดของประเทศ ตนออยมี
คุณภาพ ราคาดี ปร�มาณผลผลิตตอไรสูง
แตเดิมที่ผานมา เปนพ�้นที่น้ำทวมซ้ำซาก เหมาะกับการปลูกขาว จ�งปลอย
พ�้นที่ใหเชาหมด แตเพราะขาวลนตลาด และมีตนทุนการผลิตสูง เกษตรกร
จ�งมีกำไรนอย จนวันหนึ่ง มีโรงงานน้ำตาลมาติดตอขอใหกำนันปลูกออย
โดยจะรับซื้อราคากลางตามทองตลาด ประกอบกับพ�้นที่ใกลเคียงปลูกออย
ไดผลดี ไมขาดทุนเหมือนพ�ชชนิดอื่น จ�งเปนแรงผลักดันใหกำนันตัดสินใจ
กลับสูอาชีพและปรับพ�้นที่ทั้งหมดจากที่นาเปนที่ไร รถแทรกเตอรที่โรงงาน
ออกทุนซื้อและสงมาใหใชกอน เปนรถแทรกเตอร จอหน เดียร 96 แรงมา

กำนันอดิศักดิ์ แซตั้ง

เกษตรกรชาวไรออย
ตำบลบุโพธิ์ อำเภอลำปลายมาศ
จังหวัดบุร�รัมย

“ผมเพ��งรูจักและใชรถแทรกเตอร จอหน เดียร เห็นเคร�่องยนตก็รูวาคุณภาพ
สูงมาก พอใชงานก็ไมติดขัดสักเร�่อง ไมวาจะไถ พรวน ผาน หร�อปนดิน
ระบบลอไมติดหลม แมจะเร��มทำไรในตนฤดูฝน ทำงานตอเนื่องนานๆ
เคร�่องยนตก็ไมมีปญหา”
นอกจากพ�้นที่ของกำนัน 160 ไร กำนันยังทำไรออยสงใหกับโรงงานอีกเกือบ
600 ไร จ�งตัดสินใจซื้อแทรกเตอรจอหน เดียร 96 แรงมา เพ��มอีกคัน
“ผมโทรสั่งที่รานตัวแทนจำหนาย แลวใหลูกนองไปรับ ไมตองไปดูเองเลย
เพราะรถแทรกเตอรจอหน เดียร ตอบสนองความตองการของผมไดครบ จ�ง
ไมตองเลือก หร�อพ�จารณาอะไรอีก”
จากการเดินทางไปติดตอกับชุมชนในอำเภออื่นๆ หลายแหง ทราบวาพ�้นที่
จ.บุร�รัมย เกษตรกรสวนใหญใชรถแทรกเตอรจอหน เดียร กันเยอะ ดวย
เหตุผลเดียวกันคือ ความแข็งแกรง ทนทาน ประสิทธิภาพการใชงาน
ไดคุณภาพมาตรฐานสากล

ไสกรองน้ำมันเชื้อเพลิง จอหน เดียร

- รอยพับแนนหนา สามารถดักจับน้ำและอนุภาคสกปรกตางๆ ได
อยางมีประสิทธิภาพ
- วัสดุกรองเคลือบสารเฉพาะ สามารถตานการซึมผานของน้ำ
- วัสดุกรองและกระปองเหล็กมีการเชื่อมแนนหนา มั่นใจไดวา
สิ�งสกปรกไมสามารถผานเขาไปได

ไสกรองอากาศ จอหน เดียร

- รอยพับแนนหนา ใชวัสดุกรองคุณภาพสูง ใชงานไดนานข�้น
- มีอัตราการไหลของอากาศที่เหมาะสม สามารถกรองสิ�ง
แปลกปลอมไดมากกวาไสกรองคุณภาพต่ำทั่วไป
- การประกอบแนนหนา ปองกันสิ�งแปลกปลอมผานไดดีเยี่ยม

ไสกรองไฮโดรลิค จอหน เดียร

- รอยพับของวัสดุแนนหนา ชวยปองกันสิ�งปนเปอนไดมีอยาง
มีประสิทธิภาพ ทำให ใชงานไดยาวนานข�้น
- วัสดุกรองถูกยึดเขากันอยางแข็งแรงดวยกาวรอนเหลว
ทำใหชองวางระหวางรอยพับ ทรงตัวไดเปนอยางดี

หลักสูตรการเร�ยนรูของชางเทคนิค

John Deere Asia & Thailand

Service Certification

ทางบร�ษัทฯ จอหน เดียร (ประเทศไทย) จำกัด ไดมีหลักสูตรในการเร�ยนรูของชางเทคนิค เพ�่อเพ��มความรูความสามารถ และมีมาตรฐานในการทำงานสูง
เพ�่อสรางความพ�งพอใจและความไววางใจจากลูกคาไดมากยิ�งข�้นไป โดยหลักสูตรการเร�ยนรูของชางเทคนิค เปนหลักสูตรการเร�ยนรูพรอมใชงานโดยผาน
ระบบ JDU นำไปสูการรับรองหลักสูตรประกาศนียบัตรชางเทคนิคของจอหน เดียร
วัตถุประสงคของโครงการ
ทำอยางไรถึงจะไดรับเครดิตของแตละระดับ
- เพ�่อสรางมาตรฐานของชางเทคนิคใหเปนมืออาชีพ
เพ�่อให ไดรับประกาศนียบัตรในโปรแกรมการเร�ยนนั้น
การฝกอบรมชาง
- เพ�่อประเมินมาตรฐานชางเทคนิคของจอหน เดียร
เทคนิค จำเปนตองสะสมเครดิตในแตละว�ชาจนกวาจะครบทุกระดับ ระยะเวลา
- เปนการรับรูระดับความสามารถ ระดับทักษะ และประสบการณ
ที่สำเร็จตองภายใน 4 ป ไดคะแนนมากกวา 80% ถึงจะไดรับเครดิตจาก
ของแตบุคคล เพ�่อพัฒนาไปสูระดับที่สูงข�้น
การเร�ยนว�ชานั้นๆ

