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ประกาศคณะกรรมการสงเสริมการพัฒนาฝมือแรงงาน 
เร่ือง  มาตรฐานฝมือแรงงานแหงชาติ  สาขาอาชีพชางทําแมพิมพปมโลหะ 

 
 

อาศัยอํานาจตามความในมาตรา  ๒๒  วรรคหนึ่ง  แหงพระราชบัญญัติสงเสริมการพัฒนาฝมือแรงงาน  
พ.ศ.  ๒๕๔๕  คณะกรรมการสงเสริมการพัฒนาฝมือแรงงาน  จึงกําหนดมาตรฐานฝมือแรงงานแหงชาติ  
สาขาอาชีพชางทําแมพิมพปมโลหะ  โดยความเห็นชอบของรัฐมนตรีวาการกระทรวงแรงงาน  
ดังตอไปนี้ 

ขอ ๑ ในประกาศนี้  สาขาอาชีพชางทําแมพิมพปมโลหะ  หมายถึง  ผูปฏิบัติงานเกี่ยวกับ
การบํารุงรักษา  ซอม  ปรับปรุง  และสรางชิ้นสวนแมพิมพปมโลหะสําหรับงานขึ้นรูป  งานปม  และตัด
วัสดุตามรูปรางที่ตองการ   

ขอ ๒ มาตรฐานฝมือแรงงานแหงชาติ  สาขาอาชีพชางทําแมพิมพปมโลหะ  แบงออกเปน  
๓  ระดับ 

  ๒.๑ ระดับ  ๑  หมายถึง  ชางที่มีความรูและทักษะพื้นฐานในการอานแบบ  เขียนแบบ
วัดขนาด  และสรางชิ้นสวนแมพิมพโลหะ  การตัดสินใจโดยมีผูแนะนําหรือคอยตรวจสอบ 

  ๒.๒ ระดับ   ๒   หมายถึง   ชางที่มีความรูและทักษะ   สามารถใช เคร่ืองมือ  
เคร่ืองจักรในการสรางชิ้นสวนแมพิมพปมโลหะอยางมีประสิทธิภาพ 

  ๒.๓ ระดับ  ๓  หมายถึง  ชางที่มีความรูและทักษะชั้นสูง  สามารถวิเคราะหงานได  
ตัดสินใจแกปญหา  ใหคําปรึกษาแนะนําแกผูอื่น  ประยุกตใชความรู  ความสามารถกับเทคโนโลยี
สมัยใหมได 

ขอ ๓ ขอกําหนดทางวิชาการที่ใชเปนเกณฑวัดความรู  ความสามารถและทัศนคติในการ
ทํางานของผูประกอบอาชีพในสาขาอาชีพชางทําแมพิมพปมโลหะ  ใหเปนดังนี้ 

  มาตรฐานฝมือแรงงานแหงชาติ  ระดับ  ๑  ไดแก 
  ๓.๑ ความรู  ประกอบดวย  ขอบเขตความรู  ความเขาใจในเรื่องดังตอไปนี้ 
    ๓.๑.๑ บอกวิธีการใชและบํารุงรักษาอุปกรณคุมครองความปลอดภัยสวนบุคคล

ที่เกี่ยวของกับการปฏิบัติงาน 
    ๓.๑.๒ บอกวิธีการใชและดูแลอุปกรณปองกันอัคคีภัย 
    ๓.๑.๓ บอกกฎความปลอดภัยเกี่ยวกับสถานที่ปฏิบัติงาน 
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    ๓.๑.๔ บอกกฎความปลอดภัยเกี่ยวกับการใชงานและบํารุงรักษาอุปกรณ  
เคร่ืองมือ  เคร่ืองใชในการปฏิบัติงาน 

    ๓.๑.๕ อธิบายความหมายคาพิกัดความเผื่อของงานสวมและสัญลักษณ 
ในแบบเครื่องกลตามมาตรฐานสากล 

    ๓.๑.๖ อานแบบภาพฉาย  ภาพประกอบ  และคาพิกัดความเผื่อ 
    ๓.๑.๗ อธิบายชนิดและการทํางานของแมพิมพข้ึนรูป  แมพิมพปม  และแมพิมพตัด 
    ๓.๑.๘ อธิบายหนาที่และสวนตาง ๆ  ของแมพิมพข้ึนรูป  แมพิมพปม  และ

แมพิมพตัด 
    ๓.๑.๙ อธิบายหลักการเลือกใชวัสดุสรางชิ้นสวนตาง ๆ  ของแมพิมพข้ึนรูป  

แมพิมพปม  และแมพิมพตัด 
    ๓.๑.๑๐ อานแบบแมพิมพข้ึนรูป  แมพิมพปม  และแมพิมพตัด 
    ๓.๑.๑๑ อธิบายหลักการเลือกใชเคร่ืองมือวัด  เชน  ไมโครมิเตอร  เวอรเนียร

คาลิปเปอร  บรรทัดวัดมุมสากล  ใหเหมาะสมกับงาน 
    ๓.๑.๑๒ อธิบายหลักการเลือกใชชิ้นสวนมาตรฐานสําหรับแมพิมพข้ึนรูป  

แมพิมพปม  และแมพิมพตัด 
    ๓.๑.๑๓ อธิบายหลักการเลือกใชเคร่ืองมือตัด  (Cutting  Tool)  ใหเหมาะสมกับ

ลักษณะชิ้นงาน 
    ๓.๑.๑๔ อธิบายข้ันตอนการสรางชิ้นสวนของแมพิมพโดยใชเคร่ืองมือกล   

เชน  เคร่ืองกลึง  เคร่ืองกัด  เคร่ืองเจียระไน  เคร่ืองเจาะ   
  ๓.๒ ความสามารถ  ประกอบดวย  ขอบเขตความสามารถในการปฏิบัติงาน  

ดังตอไปนี้ 
    ๓.๒.๑ ใชและบํารุงรักษาอุปกรณคุมครองความปลอดภัยสวนบุคคล 
    ๓.๒.๒ ใชและดูแลอุปกรณปองกันอัคคีภัย 
    ๓.๒.๓ ใชและบํารุงรักษาอุปกรณ  เคร่ืองมือ  เคร่ืองมือวัด  เคร่ืองจักรที่ใช

ในการปฏิบัติงาน 
    ๓.๒.๔ ปฏิบัติงานดวยความปลอดภัย 



 หนา   ๔๒ 
เลม   ๑๒๕   ตอนพิเศษ   ๑๖   ง ราชกิจจานุเบกษา ๒๓   มกราคม   ๒๕๕๑ 
 

 

    ๓.๒.๕ เลือกใชวัสดุเพื่อสรางชิ้นสวนของแมพิมพข้ึนรูป  แมพิมพปม  และ
แมพิมพตัด 

    ๓.๒.๖ สเก็ตชแบบภาพฉาย  ภาพประกอบ  และภาพแยกชิ้นของแมพิมพ 
ข้ึนรูปแมพิมพปม  และแมพิมพตัด 

    ๓.๒.๗ เลือกใชชิ้นสวนมาตรฐานของแมพิมพข้ึนรูป  แมพิมพปม  และ
แมพิมพตัด  จากตาราง 

    ๓.๒.๘ สรางชิ้นสวนของแมพิมพข้ึนรูป  แมพิมพปม  และแมพิมพตัดดวย
เคร่ืองมือกล  เชน  เคร่ืองกลึง  เคร่ืองกัด  เคร่ืองเจาะ  เคร่ืองเจียระไน   

    ๓.๒.๙ ถอดและประกอบแมพิมพข้ึนรูป  แมพิมพปม  และแมพิมพตัดตาม
แบบที่กําหนด 

    ๓.๒.๑๐ ตรวจสอบขนาดตาง  ๆ ของแมพิมพข้ึนรูป  แมพิมพปม  และแมพิมพตัด
ตามแบบที่กําหนด 

  ๓.๓ ทัศนคติ  ประกอบดวย  การปฏิบัติงานที่ตรงตอเวลา  การรักษาวินัย  มีความ
ซ่ือสัตย  และประหยัด   

  มาตรฐานฝมือแรงงานแหงชาติ  ระดับ  ๒  ไดแก 
  ๓.๔ ความรู  ประกอบดวย  ขอบเขตความรู  ความเขาใจในเรื่องดังตอไปนี้ 
    ๓.๔.๑ บอกวิธีการใชและบํารุงรักษาอุปกรณคุมครองความปลอดภัย 

สวนบุคคลที่เกี่ยวของกับการปฏิบัติงาน 
    ๓.๔.๒ บอกวิธีการใชและดูแลอุปกรณปองกันอัคคีภัย 
    ๓.๔.๓ บอกกฎความปลอดภัยเกี่ยวกับสถานที่ปฏิบัติงาน 
    ๓.๔.๔ บอกกฎความปลอดภัยเกี่ยวกับการใชงานและบํารุงรักษาอุปกรณ  

เคร่ืองมือ  เคร่ืองจักรที่ใชในการปฏิบัติงาน 
    ๓.๔.๕ อธิบายความหมายคาพิกัดความเผื่อของงานสวม  รูปราง  ตําแหนง

และสัญลักษณในแบบเครื่องกลตามมาตรฐานสากล 
    ๓.๔.๖ อานแบบภาพฉาย  ภาพประกอบ  และคาพิกัดความเผื่อ 
    ๓.๔.๗ บอกคุณสมบัติและการใชงานของโลหะชนิดตาง ๆ 
    ๓.๔.๘ อธิบายกระบวนการขึ้นรูป  ปม  และตัด 
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    ๓.๔.๙ อธิบายลักษณะการตัดเฉือนและการขึ้นรูป 
    ๓.๔.๑๐ อธิบายชนิดและการทํางานของแมพิมพข้ึนรูป  แมพิมพปม  และ

แมพิมพตัด 
    ๓.๔.๑๑ อธิบายหนาที่ของชิ้นสวนแมพิมพข้ึนรูป  แมพิมพปม  และแมพิมพตัด 
    ๓.๔.๑๒ อธิบายหลักการเลือกใช วัสดุสรางชิ้นสวนของแมพิมพ ข้ึนรูป  

แมพิมพปม  และแมพิมพตัด 
    ๓.๔.๑๓ อธิบายหลักการเลือกใชคาชองวางสําหรับวัสดุชิ้นงานตาง ๆ   จากตาราง 
    ๓.๔.๑๔ อานแบบและเขียนแบบแมพิมพข้ึนรูป  แมพิมพปม  และแมพิมพตัด 
    ๓.๔.๑๕ อธิบายหลักการเลือกใชชิ้นสวนมาตรฐานสําหรับแมพิมพข้ึนรูป  

แมพิมพปม  และแมพิมพตัดจากตาราง 
    ๓.๔.๑๖ อธิบายหลักการเลือกใชเคร่ืองมือตัด  (Cutting  Tool)  ใหเหมาะสม

กับลักษณะชิ้นงาน 
    ๓.๔.๑๗ อธิบายข้ันตอนการสรางชิ้นสวนตาง  ๆ ของแมพิมพข้ึนรูป  แมพิมพปม  

และ  แมพิมพตัด  โดยใชเคร่ืองมือกล  เชน  เคร่ืองกลึง  เคร่ืองกัด  เคร่ืองเจียระไน   เคร่ืองเจาะ   
เคร่ืองอีดีเอ็ม  และเคร่ืองตัดโลหะดวยเสนลวดทั้งชนิดที่ควบคุมดวยมือและซีเอ็นซี   

    ๓.๔.๑๘ อธิบายหลักการบํารุงรักษาและซอมแมพิมพข้ึนรูป  แมพิมพปม  
และ  แมพิมพตัด 

    ๓.๔.๑๙ อธิบายหลักการชุบแข็งโลหะโดยใชตารางเพื่อใหไดความแข็งตามที่
ตองการ 

    ๓.๔.๒๐ อธิบายการปรับแตง  ถอด  และประกอบแมพิมพปมโลหะ 
    ๓.๔.๒๑ อธิบายหลักการเลือกใชเคร่ืองปมใหเหมาะสมกับชนิดและลักษณะ

ของแมพิมพ 
  ๓.๕ ความสามารถ  ประกอบดวย  ขอบเขตความสามารถในการปฏิบัติงาน  ดังตอไปนี้ 
    ๓.๕.๑ ใชและบํารุงรักษาอุปกรณคุมครองความปลอดภัยสวนบุคคล 
    ๓.๕.๒ ใชและดูแลอุปกรณปองกันอัคคีภัย 
    ๓.๕.๓ ใชและบํารุงรักษาอุปกรณ  เคร่ืองมือ  เคร่ืองมือวัด  เคร่ืองจักรที่ใช 

ในการปฏิบัติงาน 
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    ๓.๕.๔ ปฏิบัติงานดวยความปลอดภัย 
    ๓.๕.๕ สเก็ตชแบบชิ้นสวนของแมพิมพข้ึนรูป  แมพิมพปม  และแมพิมพตัด

ตามแบบที่กําหนด 
    ๓.๕.๖ ถอด  ประกอบ  และปรับแตงชิ้นสวนของแมพิมพปมโลหะตามแบบ

ที่กําหนด 
    ๓.๕.๗ สรางชิ้นสวนของแมพิมพข้ึนรูป  แมพิมพปม  และแมพิมพตัด  ดวย

เคร่ืองมือกล  เชน  เคร่ืองกลึง  เคร่ืองกัด  เคร่ืองเจาะ  เคร่ืองเจียระไน  เคร่ืองอีดีเอ็ม  และเคร่ืองตัดโลหะ
ดวยเสนลวดทั้งชนิดที่ควบคุมดวยมือและซีเอ็นซี  ตามแบบที่กําหนด 

    ๓.๕.๘ ซอมแมพิมพข้ึนรูป  แมพิมพปม  และแมพิมพตัด 
    ๓.๕.๙ ตรวจสอบความแข็งของชิ้นสวนแมพิมพใหไดความแข็งที่กําหนด 
    ๓.๕.๑๐ เลือกใชเคร่ืองปมที่ใชในการผลิตชิ้นงานดวยแมพิมพ 
  ๓.๖ ทัศนคติ  ประกอบดวย  แนวความคิดเห็นในเร่ืองการพัฒนาความรู  วิเคราะหงาน  

สามารถตัดสินใจ  แกไขปญหาในการปฏิบัติงาน  และใหคําแนะนําแกผูใตบังคับบัญชา 
  มาตรฐานฝมือแรงงานแหงชาติ  ระดับ  ๓  ไดแก 
  ๓.๗ ความรู  ประกอบดวย  ขอบเขตความรู  ความเขาใจในเรื่องดังตอไปนี้ 
    ๓.๗.๑ บอกกฎความปลอดภัยในการปฏิบัติงาน 
    ๓.๗.๒ อธิบายความหมายคาพิกัดความเผื่อของงานสวม  รูปราง  ตําแหนง

และสัญลักษณในแบบเครื่องกลตามมาตรฐานสากล 
    ๓.๗.๓ อานแบบภาพฉาย  ภาพประกอบ  และคาพิกัดความเผื่อ 
    ๓.๗.๔ อานแบบแมพิมพข้ึนรูป  แมพิมพปม  และแมพิมพตัดแบบตาง ๆ  ได 
    ๓.๗.๕ อธิบายข้ันตอนการวัดขนาดแมพิมพดวยเคร่ืองวัดสามแกน  (CMM) 
    ๓.๗.๖ อธิบายข้ันตอนการทํางานของแมพิมพข้ึนรูป  แมพิมพปม  และแมพิมพตัด  

ตามแบบที่กําหนด 
    ๓.๗.๗ อธิบายข้ันตอนการสรางแมพิมพข้ึนรูป  แมพิมพปม  และแมพิมพตัด  

ดวยเคร่ืองมือกล  เชน  เคร่ืองกลึง  เคร่ืองกัด  เคร่ืองเจาะ  เคร่ืองเจียระไน  เคร่ืองอีดีเอ็ม  และเคร่ืองตัด
โลหะดวยเสนลวดทั้งชนิดที่ควบคุมดวยมือและซีเอ็นซี  ตามแบบที่กําหนด 



 หนา   ๔๕ 
เลม   ๑๒๕   ตอนพิเศษ   ๑๖   ง ราชกิจจานุเบกษา ๒๓   มกราคม   ๒๕๕๑ 
 

 

    ๓.๗.๘ กําหนดตารางการบํารุงรักษาแมพิมพข้ึนรูป  แมพิมพปม  และแมพิมพตัด 
    ๓.๗.๙ อธิบายข้ันตอนการทดลองการทํางานของแมพิมพปมโลหะ   
  ๓.๘ ความสามารถ  ประกอบดวย   ขอบเขตความสามารถในการปฏิบัติงาน  

ดังตอไปนี้ 
    ๓.๘.๑ ปฏิบัติงานดวยความปลอดภัย 
    ๓.๘.๒ สเก็ตชแบบประกอบและแบบแยกชิ้นของแมพิมพข้ึนรูป  แมพิมพปม  

และแมพิมพตัด 
    ๓.๘.๓ วัดขนาดแมพิมพโดยใชเคร่ืองวัดสามแกน  (CMM) 
    ๓.๘.๔ สรางแมพิมพข้ึนรูป  แมพิมพปม  และแมพิมพตัด  ดวยเคร่ืองมือกล  

เชน  เคร่ืองกลึง  เคร่ืองกัด  เคร่ืองเจาะ  เคร่ืองเจียระไน  เคร่ืองอีดีเอ็ม  และเคร่ืองตัดโลหะดวยเสนลวด
ทั้งชนิดที่ควบคุมดวยมือและซีเอ็นซี  ตามแบบที่กําหนด 

    ๓.๘.๕ ประกอบแมพิมพข้ึนรูป  แมพิมพปม  และแมพิมพตัด 
    ๓.๘.๖ ตรวจสอบการทํางานของแมพิมพข้ึนรูป  แมพิมพปม  และแมพิมพตัด 
    ๓.๘.๗ ทดลองการทํางานของแมพิมพปมโลหะและปรับปรุงแกไข 
  ๓.๙ ทัศนคติ  ประกอบดวย  แนวความคิดในการวิเคราะหการวางแผน  และการ

แกไขปญหาในการปฏิบัติงานโดยคํานึงถึงประสิทธิภาพและประสิทธิผลในการทํางาน 
 

ประกาศ  ณ  วันที่  ๑๓  ธนัวาคม  พ.ศ.  ๒๕๕๐ 
พรชัย  อยูประยงค 

รองปลัดกระทรวงแรงงาน 
หัวหนากลุมภารกิจดานสงเสริมขีดความสามารถในการแขงขันของประเทศ 

ประธานกรรมการสงเสริมการพัฒนาฝมือแรงงาน 
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