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ประกาศคณะกรรมการส่งเสริมการพัฒนาฝีมือแรงงาน
เรื่อง มาตรฐานฝีมือแรงงานแห่งชาติ สาขาอาชีพช่างอุตสาหการ สาขาช่างควบคุมคุณภาพการผลิตด้านมิติ
อาศัยอานาจตามความในมาตรา ๒๒ วรรคหนึ่ง แห่งพระราชบัญญัติส่งเสริมการพัฒนา
ฝีมือแรงงาน พ.ศ. ๒๕๔๕ และมาตรา 39 (3) แห่งพระราชบัญญัติส่งเสริมการพัฒนาฝีมือแรงงาน
พ.ศ. 2545 ซึ่ ง แก้ ไ ขเพิ่ ม เติ ม โดยพระราชบั ญ ญั ติ ส่ ง เสริ ม การพั ฒ นาฝี มื อ แรงงาน (ฉบั บ ที่ 2)
พ.ศ. 2557 คณะกรรมการส่งเสริมการพัฒนาฝีมื อแรงงาน จึงกาหนดมาตรฐานฝีมือแรงงานแห่งชาติ
สาขาอาชี พ ช่ า งอุ ต สาหการ สาขาช่ า งควบคุ ม คุ ณ ภาพการผลิ ต ด้ า นมิ ติ โดยความเห็ น ชอบ ของ
รัฐมนตรีว่าการกระทรวงแรงงานไว้ ดังต่อไปนี้
ข้อ ๑ ในประกาศนี้สาขาอาชีพช่างอุตสาหการ สาขาช่างควบคุมคุณภาพการผลิตด้านมิติ
หมายถึง ช่างที่มีความรู้ ความสามารถในการเลือก ใช้งาน บารุงรักษา การทวนสอบ และมีความรู้
ในการประยุกต์ใช้ในการวัดขนาดตามเกณฑ์ความคลาดเคลื่อนทางเรขาคณิต (Geometric Dimensioning
and Tolerancing : GD&T) ของเครื่องมือวัด ๕ ชนิด ได้แก่ เวอร์เนียคาลิปเปอร์ ไมโครมิเตอร์
ไฮเกจ ไดอัลเทสอินดิเคเตอร์ และไดอัลอินดิเคเตอร์ รวมถึงมีความรู้พื้นฐานด้านมาตรวิทยา
ข้อ ๒ มาตรฐานฝี มือ แรงงานแห่งชาติ สาขาอาชี พ ช่ า งอุต สาหการ สาขาช่ า งควบคุม
คุณภาพการผลิตด้านมิติ แบ่งออกเป็น ๓ ระดับ
๒.๑ ระดั บ ๑ หมายถึ ง ช่ า งที่ มี ค วามรู้ และความสามารถในการเลื อ กใช้งาน
บารุงรักษา เครื่องมือวัด ๕ ชนิด ได้แก่ เวอร์เนียคาลิปเปอร์ ไมโครมิเตอร์ ไฮเกจ ไดอัลเทสอินดิเคเตอร์
และไดอัลอินดิเคเตอร์ รวมถึงมีความรู้พื้นฐานด้านมาตรวิทยา
๒.๒ ระดั บ ๒ หมายถึ ง ช่ า งที่ มี ค วามรู้ และความสามารถในการเลื อ กใช้งาน
บารุงรักษา การทวนสอบ เครื่องมือวัด ๕ ชนิด ได้แก่ เวอร์เนียคาลิปเปอร์ ไมโครมิเตอร์ ไฮเกจ
ไดอัลเทสอินดิเคเตอร์ และไดอัลอินดิเคเตอร์ รวมถึงมีความรู้ด้านมาตรวิทยา
๒.๓ ระดั บ ๓ หมายถึ ง ช่ า งที่ มี ค วามรู้ และความสามารถในการเลื อ กใช้ งาน
บารุงรักษา การทวนสอบ และมีความรู้ในการประยุกต์ใช้ในการวัดขนาดตามเกณฑ์ความคลาดเคลื่อน
ทางเรขาคณิต (Geometric Dimensioning and Tolerancing : GD&T) เครื่องมือวัด ๕ ชนิด
ได้แ ก่ เวอร์เนี ยคาลิปเปอร์ ไมโครมิเตอร์ ไฮเกจ ไดอัลเทสอินดิเคเตอร์ แ ละไดอัลอินดิเคเตอร์
รวมถึงมีความรู้ด้านมาตรวิทยา
ข้อ ๓ ข้ อ ก าหนดทางวิ ช าการที่ ใ ช้ เ ป็ น เกณฑ์ วั ด ความรู้ ความสามารถและทั ศ นคติ
ในการทางานของผู้ประกอบอาชีพในสาขาอาชีพช่างอุตสาหการ สาขาช่างควบคุมคุณภาพการผลิตด้านมิติ
ให้เป็น ดังนี้
๓.๑ มาตรฐานฝีมือแรงงานแห่งชาติ ระดับ ๑ ได้แก่
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๓.๑.๑ ความรู้ ความเข้ าใจ ประกอบด้ วย ขอบเขตความรู้ ความเข้ าใจ
ในเรื่องดังต่อไปนี้
๓.๑.๑.๑ การเตรียมความพร้อมก่อนการปฏิบัติงาน
(๑) สถานที่ปฏิบัติงาน
(ก) ความปลอดภัยในการทางาน
(ข) เครื่องมือ อุปกรณ์และสถานที่
(ค) สภาพแวดล้อมที่เหมาะสมในการทางาน
(๒) แบบชิ้นงานและข้อกาหนดตามแบบทดสอบ
(ก) สัญลักษณ์ และข้อกาหนดตามแบบทดสอบ
(ข) ชิ้นงานทดสอบ
(๓) เครื่ อ งมื อ วั ด และเครื่ อ งมื อ มาตรฐาน ที่ ใ ช้ ใ นการ
ปฏิบัติงาน 5 ชนิด ได้แก่ เวอร์เนียคาลิปเปอร์ ไมโครมิเตอร์ ไฮเกจ ไดอัลเทสอินดิเคเตอร์ และ
ไดอัลอินดิเคเตอร์
(ก) โครงสร้างของเครื่องมือวัด
(ข) หลักการใช้งานของเครื่องมือวัด
(ค) ส่วนประกอบของเครื่องมือวัด
๓.๑.๑.๒ การวัดชิ้นงานอย่างถูกวิธี
(๑) การบารุงรักษาเครื่องมือวัดก่อนการใช้งาน
(ก) การเคลื่อนย้าย
(ข) การประกอบ
(ค) การทาความสะอาด
(๒) หลักการวัดชิ้นงานอย่างถูกวิธี
(ก) การวั ด ขนาดโดยใช้ เ ครื่ อ งมื อ วั ด ตามค าสั่ ง
การทดสอบ
(ข) การบันทึกผลการวัดตามแบบบันทึกผล
๓.๑.๑.๓ การบารุงรักษาหลังการใช้งาน
(๑) เครื่ อ งมื อ วั ด และเครื่ อ งมื อ มาตรฐาน ได้ แ ก่
เวอร์เนียคาลิปเปอร์ ไมโครมิเตอร์ ไฮเกจ ไดอัลเทสอินดิเคเตอร์ และไดอัลอินดิเคเตอร์
(ก) การทาความสะอาด
(ข) การเก็บรักษา
(๒) ชิ้นงานและอุปกรณ์
(ก) การทาความสะอาด
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(ข) การเก็บรักษา
๓.๑.๒ ความสามารถ ประกอบด้วย ขอบเขตความสามารถในการปฏิบัตงิ าน
เลือกใช้งาน และบารุงรักษาเครื่องมือวัด ๕ ชนิด ได้แก่ เวอร์เนียคาลิปเปอร์ ไมโครมิเตอร์ ไฮเกจ
ไดอัลเทสอินดิเคเตอร์ และไดอัลอินดิเคเตอร์ ในเรื่องดังต่อไปนี้
๓.๑.๒.๑ เตรียมความพร้อมก่อนการปฏิบัติงาน
(๑) สถานที่ปฏิบัติงาน
(ก) ตรวจสอบและใช้งานอุปกรณ์ด้านความปลอดภัย
ในการทางาน
(ข) ตรวจสอบเครื่องมือ อุปกรณ์และสถานที่
(ค) บันทึกข้อมูลสภาพแวดล้อมในการทางาน
(๒) แบบชิ้นงานและข้อกาหนดตามแบบทดสอบ
(ก) ท าความเข้ า ใจ และบั น ทึ ก ข้ อ มู ล ที่ จ าเป็ น
ตามแบบทดสอบ
(ข) ตรวจสอบชิ้นงานทดสอบ
(๓) ตรวจสอบเครื่องมื อวัด และเครื่อ งมือ มาตรฐานที่ใช้
ในการปฏิบัติงาน
(ก) เวอร์เนียคาลิปเปอร์
(ข) ไมโครมิเตอร์
(ค) ไฮเกจ
(ง) ไดอัลเทสอินดิเคเตอร์
(จ) ไดอัลอินดิเคเตอร์
๓.๑.๒.๒ วัดชิ้นงานตามแบบทดสอบ
(๑) ทาความสะอาดเครื่องมือวัดก่อนการใช้งาน
(๒) วั ด ขนาดชิ้ น งาน โดยใช้ เ วอร์ เ นี ย คาลิ ป เปอร์
ไมโครมิเตอร์ไฮเกจ ไดอัลเทสอินดิเคเตอร์ ไดอัลอินดิเคเตอร์ และบันทึกผลการวัด
๓.๑.๒.๓ บารุงรักษาหลังการใช้งาน โดยการทาความสะอาดและ
เก็บรักษา
(๑) เครื่องมือวัด
(๒) เครื่องมือมาตรฐาน
(๓) ชิ้นงานและอุปกรณ์ที่ใช้ในการปฏิบัติงาน
๓.๑.๓ ทัศนคติ ประกอบด้วย การปฏิบัติงานที่ตรงต่อเวลา การรักษาวินัย
ในการทางาน ความปลอดภัยในการทางาน ความซื่อสัตย์ ความละเอียดรอบคอบ และความประหยัด
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๓.๒ มาตรฐานฝีมือแรงงานแห่งชาติ ระดับ ๒ ได้แก่
๓.๒.๑ ความรู้ ความเข้ าใจ ประกอบด้ วย ขอบเขตความรู้ ความเข้ าใจ
ในเรื่องดังต่อไปนี้
๓.๒.๑.๑ การเตรียมความพร้อมก่อนการปฏิบัติงาน
(๑) สถานที่ปฏิบัติงาน
(ก) ความปลอดภัยในการทางาน
(ข) เครื่องมือ อุปกรณ์และสถานที่
(ค) สภาพแวดล้อมที่เหมาะสมในการทางาน
(๒) แบบชิ้นงานและข้อกาหนดตามแบบทดสอบ
(ก) สัญลักษณ์ และข้อกาหนดตามแบบทดสอบ
(ข) ชิ้นงานทดสอบ
(๓) เครื่ อ งมื อ วั ด และเครื่ อ งมื อ มาตรฐาน ที่ ใ ช้ ใ นการ
ปฏิบัติงาน
(ก) เวอร์เนียคาลิปเปอร์
(ข) ไมโครมิเตอร์
(ค) ไฮเกจ
(ง) ไดอัลเทสอินดิเคเตอร์
(จ) ไดอัลอินดิเคเตอร์
๓.๒.๑.๒ การทวนสอบเครื่ อ งมื อ วั ด จากชิ้ น งานมาตรฐาน หรื อ
เครื่องมือมาตรฐาน
(๑) การก าหนดเกณฑ์ก ารยอมรับของเครื่องมือวัด ที่จะ
ทวนสอบ
(ก) เกณฑ์การยอมรับของเครื่องมือวัด
(ข) การเลือกเครื่องมือให้เหมาะสม
(๒) การทวนสอบเครื่องมือวัดจากชิ้นงานมาตรฐาน หรือ
เครื่องมือมาตรฐาน
(ก) หลักการการทวนสอบเครื่องมือวัด
(ข) การวิเคราะห์ผลการทวนสอบ
๓.๒.๑.๓ การวัดชิ้นงาน
(๑) การบารุงรักษาเครื่องมือวัดก่อนการใช้งาน
(ก) การเคลื่อนย้าย
(ข) การประกอบ
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(ค) การทาความสะอาด
(๒) หลักการวัดชิ้นงานอย่างถูกวิธี
(ก) การวั ด ขนาดโดยใช้ เ ครื่ อ งมื อ วั ด ตามค าสั่ ง
การทดสอบ
(ข) การบันทึกผลการวัดตามแบบบันทึกผล
๓.๒.๑.๔ การบารุงรักษาหลังการใช้งาน
(๑) เครื่ อ งมื อ วั ด และเครื่ อ งมื อ มาตรฐาน ได้ แ ก่
เวอร์เนียคาลิปเปอร์ ไมโครมิเตอร์ ไฮเกจ ไดอัลเทสอินดิเคเตอร์ และไดอัลอินดิเคเตอร์
(ก) การทาความสะอาด
(ข) การเก็บรักษา
(๒) ชิ้นงานและอุปกรณ์
(ก) การทาความสะอาด
(ข) การเก็บรักษา
๓.๒.๒ ความสามารถ ประกอบด้วย ขอบเขตความสามารถในการปฏิบัตงิ าน
เลือกใช้งาน ทวนสอบและบารุงรักษาเครื่องมือวัด ๕ ชนิด ได้แก่ เวอร์เนียคาลิปเปอร์ ไมโครมิเตอร์
ไฮเกจ ไดอัลเทสอินดิเคเตอร์ และไดอัลอินดิเคเตอร์ ในเรื่องดังต่อไปนี้
๓.๒.๒.๑ เตรียมความพร้อมก่อนการปฏิบัติงาน
(๑) ตรวจสอบความพร้ อ มด้ า นสถานที่ เครื่ อ งมื อ และ
อุปกรณ์ทั่วไป
(๒) เลื อ กเครื่ อ งมื อ ให้ เ หมาะสมกั บ การวั ด ชิ้ น งาน
ตามเกณฑ์พิกัดความเผื่อของแบบงาน
(๓) ตรวจสอบความพร้ อ มเครื่ อ งมื อ วั ด และเครื่ อ งมื อ
มาตรฐาน
๓.๒.๒.๒ ทวนสอบเครื่ อ งมื อ วั ด จากชิ้ น งานมาตรฐานหรื อ จาก
เครื่องมือมาตรฐาน
(๑) กาหนดเกณฑ์การยอมรับของเครื่องมือวัดที่จะทวนสอบ
(๒) ทวนสอบเครื่องมือวัด ๕ ชนิด ได้แก่ เวอร์เนียคาลิปเปอร์
ไมโครมิเตอร์ ไฮเกจ ไดอัลเทสอินดิเคเตอร์ ไดอัลอินดิเคเตอร์
(๓) วิเคราะห์ผลการทวนสอบ
๓.๒.๒.๓ วัดชิ้นงาน
(๑) ทาความสะอาดเครื่องมือวัดก่อนการใช้งาน

เลม่ ๑๓๖ ตอนพิเศษ ๒๙๒ ง

หนา้ ๖
ราชกิจจานุเบกษา

๒๗ พฤศจิกายน ๒๕๖๒

(๒) วัดขนาดชิ้นงาน โดยใช้ เวอร์เนียคาลิปเปอร์ ไมโครมิเตอร์
ไฮเกจ ไดอัลเทสอินดิเคเตอร์ ไดอัลอินดิเคเตอร์ และบันทึกผลการวัด
๓.๒.๒.๔ บ ารุ ง รั ก ษาหลั ง การใช้ ง าน เช่ น ท าความสะอาดและ
เก็บรักษา
(๑) เครื่องมือวัด
(๒) เครื่องมือมาตรฐาน
(๓) ชิ้นงานและอุปกรณ์ที่ใช้ในการปฏิบัติงาน
๓.๒.๓ ทัศนคติ ประกอบด้วย การปฏิบัติงานที่ตรงต่อเวลา การรักษาวินัย
ในการทางาน ความปลอดภัยในการทางาน ความซื่อสัตย์ ความละเอียดรอบคอบ และความประหยัด
๓.๓ มาตรฐานฝีมือแรงงานแห่งชาติ ระดับ ๓ ได้แก่
๓.๓.๑ ความรู้ ความเข้ าใจ ประกอบด้ วย ขอบเขตความรู้ ความเข้ าใจ
ในเรื่องดังต่อไปนี้
๓.๓.๑.๑ การเตรียมความพร้อมก่อนการปฏิบัติงาน
(๑) สถานที่ปฏิบัติงาน
(ก) ความปลอดภัยในการทางาน
(ข) เครื่องมือ อุปกรณ์และสถานที่
(ค) สภาพแวดล้อมที่เหมาะสมในการทางาน
(๒) แบบชิ้นงานและข้อกาหนดตามแบบทดสอบ
(ก) สัญลักษณ์ตามมาตรฐาน GD&T และข้อกาหนด
ตามแบบทดสอบ
(ข) ชิ้นงานทดสอบ
(๓) เครื่ อ งมื อ วั ด และเครื่ อ งมื อ มาตรฐานที่ ใ ช้ ใ นการ
ปฏิบัติงาน
(ก) เวอร์เนียคาลิปเปอร์
(ข) ไมโครมิเตอร์
(ค) ไฮเกจ
(ง) ไดอัลเทสอินดิเคเตอร์
(จ) ไดอัลอินดิเคเตอร์
๓.๓.๑.๒ การทวนสอบเครื่ อ งมื อ วั ด จากชิ้ น งานมาตรฐานหรื อ
เครื่องมือมาตรฐาน
(๑) การก าหนดเกณฑ์ ก ารยอมรั บ ของเครื่ อ งมื อ วั ด
ที่จะทวนสอบ
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(ก) เกณฑ์การยอมรับของเครื่องมือวัด
(ข) การเลือกเครื่องมือให้เหมาะสม
(๒) การทวนสอบเครื่องมือวัด จากชิ้นงานมาตรฐาน
(ก) หลักการการทวนสอบเครื่องมือวัด
(ข) การวิเคราะห์ผลการทวนสอบ
๓.๓.๑.๓ การวัดชิ้นงานตามหลักเกณฑ์ GD&T
(1) เลื อ กเครื่ อ งมื อ ให้ เ หมาะสมกั บ ลั ก ษณะการวั ด
ตามหลักเกณฑ์ GD&T
(ก) เกณฑ์การยอมรับของเครื่องมือวัด
(ข) การเลือกใช้เครื่องมือให้เหมาะสม
(๒) การวัดชิ้นงาน รูปทรงทางเรขาคณิต ตามหลักเกณฑ์
GD&T และการบันทึกผล
(ก) หลักการการวัดชิ้นงาน
(ข) การประยุกต์ใช้เครื่องมือวัดชิ้นงานตามหลักเกณฑ์
GD&T
๓.๓.๑.๔ การบารุงรักษาหลังการใช้งาน เช่น ทาความสะอาดและ
เก็บรักษา
(๑) เครื่ อ งมื อ วั ด และเครื่ อ งมื อ มาตรฐาน ได้ แ ก่
เวอร์เนียคาลิปเปอร์ ไมโครมิเตอร์ ไฮเกจ ไดอัลเทสอินดิเคเตอร์ และไดอัลอินดิเคเตอร์
(ก) การทาความสะอาด
(ข) การเก็บรักษา
(๒) ชิ้นงานและอุปกรณ์
(ก) การทาความสะอาด
(ข) การเก็บรักษา
๓.๓.๒ ความสามารถ ประกอบด้วย ขอบเขตความสามารถในการปฏิบัตงิ าน
เลือกใช้งานทวนสอบและบารุงรักษาเครื่องมือวัด ๕ ชนิด ได้แก่ เวอร์เนียคาลิปเปอร์ ไมโครมิเตอร์
ไฮเกจ ไดอัลเทสอินดิเคเตอร์ และไดอัลอินดิเคเตอร์ ในเรื่องดังต่อไปนี้
๓.๓.๒.๑ เตรียมความพร้อมก่อนการปฏิบัติงาน
(๑) ตรวจสอบความพร้ อ มด้ า นสถานที่ เครื่ อ งมื อ และ
อุปกรณ์ทั่วไป
(๒) เลื อ กเครื่ อ งมื อ ให้ เ หมาะสมกั บ การวั ด ชิ้ น งาน
ตามเกณฑ์พิกัดความเผื่อของแบบงาน
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(๓) ตรวจสอบความพร้ อ มเครื่ อ งมื อ วั ด และเครื่ อ งมื อ
มาตรฐาน
๓.๓.๒.๒ ทวนสอบเครื่องมือวัดจากชิ้นงานมาตรฐานหรือจากเครื่องมือ
มาตรฐาน
(๑) กาหนดเกณฑ์การยอมรับของเครื่องมือวัดที่จะทวนสอบ
(๒) ทวนสอบเครื่องมือวัด ๕ ชนิด เวอร์เนียคาลิปเปอร์
ไมโครมิเตอร์ ไฮเกจ ไดอัลเทสอินดิเคเตอร์ ไดอัลอินดิเคเตอร์
(๓) วิเคราะห์ผลการทวนสอบ
๓.๓.๒.๓ วัดชิ้นงานตามหลักเกณฑ์ GD&T
(๑) ทาความสะอาดเครื่องมือวัดก่อนการใช้งาน
(๒) เลื อ กเครื่ อ งมื อ ให้ เ หมาะสมกั บ ลั ก ษณะการวั ด
ตามหลักเกณฑ์ GD&T
(๓) วัด ชิ้นงาน ได้แก่ ความกลม ตาแหน่ง ความตรง
ความขนาน ความตั้งฉาก ความราบ ตามหลักเกณฑ์ GD&T และบันทึกผล
๓.๓.๒.๔ บ ารุ ง รั ก ษาหลั ง การใช้ ง าน เช่ น ท าความสะอาดและ
เก็บรักษา
(๑) เครื่องมือวัด
(๒) เครื่องมือมาตรฐาน
(๓) ชิ้นงานและอุปกรณ์ที่ใช้ในการปฏิบัติงาน
๓.๓.๓ ทัศนคติ ประกอบด้วย การปฏิบัติงานที่ตรงต่อเวลา การรักษาวินัย
ในการทางาน ความปลอดภัยในการทางาน ความซื่อสัตย์ ความละเอียดรอบคอบ และความประหยัด
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