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ประกาศคณะกรรมการส่งเสริมการพัฒนาฝีมือแรงงาน
เรื่อง มาตรฐานฝีมือแรงงานแห่งชาติ สาขาอาชีพช่างอุตสาหการ
สาขาช่างเทคนิคขึ้นรูปโลหะแผ่น
อาศัยอํานาจตามความในมาตรา ๒๒ วรรคหนึ่ง แห่งพระราชบัญญัติส่งเสริมการพัฒนา
ฝีมือแรงงาน พ.ศ. ๒๕๔๕ และมาตรา ๓๙ (๓) แห่งพระราชบัญญัติส่งเสริมการพัฒนาฝีมือแรงงาน
พ.ศ. ๒๕๔๕ 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 ๒)
พ.ศ. ๒๕๕๗ คณะกรรมการส่งเสริมการพัฒนาฝีมือแรงงาน จึงกําหนดมาตรฐานฝีมือแรงงานแห่งชาติ
สาขาอาชีพช่างอุตสาหการ สาขาช่างเทคนิคขึ้นรูปโลหะแผ่น โดยความเห็นชอบของรัฐมนตรีว่าการ
กระทรวงแรงงาน ดังต่อไปนี้
ข้อ ๑ ในประกาศนี้ สาขาอาชี พ ช่ า งอุ ต สาหการ สาขาช่ า งเทคนิ ค ขึ้ น รู ป โลหะแผ่ น
หมายถึง บุคคลที่มีความรู้ ทักษะ และความสามารถในการวิเคราะห์ ออกแบบ เขียนแบบ อ่านแบบ
ผลิตงานตัด พับ ม้วน ดัด ขึ้นรูป วางแผนการผลิต ตรวจสอบคุณภาพงานผลิตได้ถูกต้องตามแบบ
สามารถใช้เครื่องจักร เครื่องมือ และอุปกรณ์ในงานตัดและขึ้นรูปโลหะแผ่น และทําการบํารุงรักษาเครื่องจักร
เครื่องมือและอุปกรณ์ได้ถูกต้องและปลอดภัย
ข้อ ๒ มาตรฐานฝีมือแรงงานแห่งชาติ สาขาอาชีพช่างอุตสาหการ สาขาช่างเทคนิคขึ้นรูป
โลหะแผ่น แบ่งออกเป็น ๔ ระดับ
๒.๑ ระดับ ๑ หมายถึง บุคคลที่มีความรู้ ทักษะ และความสามารถในการปฏิบัติ
ตามข้อกําหนดและความปลอดภัยในการทํางาน การปฏิบัติตามคู่มือการใช้เครื่องจักร เครื่องมือและ
อุปกรณ์การผลิตชิ้นงานตามแบบ การตรวจสอบคุณภาพชิ้นงานผลิตได้ และทําการบํารุงรักษาเครื่องจักร
เครื่องมือและอุปกรณ์ได้
๒.๒ ระดับ ๒ หมายถึง บุคคลที่มีความรู้ ทักษะ และความสามารถในการอ่านแบบ
จัดเตรียมการผลิต เครื่องจักรเครื่องมือและอุปกรณ์ในการผลิต ทําการปรับตั้งเครื่องจักร เครื่องมือและ
อุปกรณ์ได้ สามารถควบคุมการผลิต ทําการซ่อมบํารุงเครื่องจักร เครื่องมือและอุปกรณ์เบื้องต้นได้
๒.๓ ระดับ ๓ หมายถึง บุคคลที่มีความรู้ ทักษะ และความสามารถในการออกแบบ
เขียนแบบแผ่นคลี่ จัดทําแผนการตัดวัสดุ (Cutting plan) งานตัด พับ ม้วน ดัด ขึ้นรูปโลหะแผ่น
วางแผนการผลิต กําหนดขั้นตอนการตัดและขึ้นรูปโลหะแผ่นได้ถูกต้อง
๒.๔ ระดับ ๔ หมายถึง บุคคลที่มีความรู้ ทักษะ และความสามารถในการ
วิ เ คราะห์ คํ า นวณ ออกแบบงานตั ด ขึ้ น รู ป โลหะแผ่ น ประเมิ น ราคางานตั ด และขึ้ น รู ป โลหะแผ่ น ได้
กําหนดขั้นตอนการตัดและขึ้นรูปโลหะแผ่นได้
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ข้อ ๓ ข้อกําหนดทางวิชาการมาตรฐานฝีมือที่ใช้เป็นเกณฑ์วัดระดับความรู้ ความสามารถ
และทัศนคติในการทํางานของผู้ประกอบอาชีพ ในสาขาอาชีพช่างอุตสาหการ สาขาช่างเทคนิคขึ้นรูปโลหะแผ่น
ให้เป็นดังนี้
๓.๑ มาตรฐานฝีมือแรงงานแห่งชาติ ระดับ ๑ ได้แก่
๓.๑.๑ ความรู้ ความเข้าใจ ประกอบด้วย ขอบเขตความรู้ ความเข้าใจ
ในเรื่องดังต่อไปนี้
๓.๑.๑.๑ การปฏิบัติตามข้อกําหนดและความปลอดภัยในการทํางาน
(๑) พื้นฐานกฎระเบียบความปลอดภัยในการทํางาน
(๒) มาตรฐานของอุปกรณ์ความปลอดภัย
(๓) ความปลอดภัยในการใช้งานเครื่องมือ เครื่องมือกล
(๔) มาตรฐาน ๕ ส
(๕) พื้นฐานสัญลักษณ์และเครื่องหมายความปลอดภัย
(๖) วิธีการใช้งานอุปกรณ์ป้องกันภัยส่วนบุคคล
(๗) วิธีการบํารุงรักษาเครื่องมือ เครื่องมือกล
(๘) คู่มือการใช้งานเครื่องจักร
(๙) วิธีการบํารุงรักษาอุปกรณ์ป้องกันอันตรายส่วนบุคคล
๓.๑.๑.๒ การปฏิบัติตามคู่มือการใช้เครื่องจักร เครื่องมือและอุปกรณ์
(๑) พื้นฐานการใช้งานเครื่องจักร
(๒) ความปลอดภัยในการใช้งานเครื่องมือและอุปกรณ์
(๓) ความปลอดภัยในการใช้อุปกรณ์ขนย้ายวัสดุ
(๔) การใช้งานและบํารุงรักษาเครื่องมือและอุปกรณ์
(๕) คู่มือมาตรฐานการใช้งานเครื่องตัด
(๖) คู่มือมาตรฐานการใช้งานเครื่องพับ
(๗) คู่มือมาตรฐานการใช้งานเครื่องม้วน
(๘) วิธีการบํารุงรักษาเครื่องจักร
(๙) มาตรฐาน ๕ ส
๓.๑.๑.๓ การผลิตชิ้นงานตามแบบ
(๑) พื้นฐานการอ่านแบบสั่งผลิต
(๒) พื้นฐานความรู้วัสดุในงานผลิต
(๓) วิธีการใช้งานและบํารุงรักษาเครื่องมือและอุปกรณ์
(๔) พื้นฐานการอ่านแบบสั่งผลิต
(๕) คู่มือมาตรฐานการใช้งานเครื่องตัด
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(๖) คู่มือมาตรฐานการใช้งานเครื่องพับ
(๗) คู่มือมาตรฐานการใช้งานเครื่องม้วน
(๘) วิธีการใช้เครื่องมือวัด
(๙) มาตรฐานคุณภาพ
๓.๑.๑.๔ การบํารุงรักษาเครื่องจักร เครื่องมือและอุปกรณ์
(๑) พื้นฐานการใช้งานเครื่องจักร
(๒) พื้นฐานความรู้เกี่ยวกับแผนการบํารุงรักษาเครื่องจักร
(๓) วิธีการใช้งานและบํารุงรักษาเครื่องมือและอุปกรณ์
(๔) พื้นฐานความรู้เกี่ยวกับน้ํามันไฮดรอลิกส์
(๕) พื้นฐานความรู้เกี่ยวกับระบบนิวเมติกส์
(๖) พื้นฐานความรู้คุณสมบัติสารหล่อลื่น
(๗) พื้นฐานความรู้การใช้งานอุปกรณ์จับยึด
(๘) มาตรฐาน ๕ ส
๓.๑.๒ ความสามารถ ประกอบด้วย ขอบเขตความสามารถในการปฏิบัติงาน
ดังต่อไปนี้
๓.๑.๒.๑ การปฏิบัติตามข้อกําหนดและความปลอดภัยในการทํางาน
(๑) การเตรียมความพร้อมก่อนการปฏิบัติงาน
(๒) การปฏิบัติงานในพื้นที่ทํางาน
(๓) การจัดเก็บทําความสะอาด
๓.๑.๒.๒ การปฏิบัติตามคู่มือการใช้เครื่องจักร เครื่องมือและอุปกรณ์
(๑) การเตรียมเครื่องจักร เครื่องมือและอุปกรณ์
(๒) การใช้เครื่องจักร เครื่องมือและอุปกรณ์
(๓) การทําความสะอาดเครื่องจักร เครื่องมือและอุปกรณ์
๓.๑.๒.๓ การผลิตชิ้นงานตามแบบ
(๑) การเตรียมแบบและวัสดุ
(๒) การผลิตชิ้นงาน
(๓) การตรวจสอบคุณภาพชิ้นงาน
๓.๑.๒.๔ การบํารุงรักษาเครื่องจักร เครื่องมือและอุปกรณ์
(๑) การบํารุงรักษาประจําวัน
(๒) การบํารุงรักษาประจําเดือน
(๓) การบํารุงรักษาตามคู่มือเครื่องจักร
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๓.๑.๓ ทัศนคติ ประกอบด้วย มีระเบียบวินัยในการทํางาน มีจิตสํานึก
ด้านความปลอดภัย ตรงต่อเวลา และมีความรับผิดชอบ
๓.๒ มาตรฐานฝีมือแรงงานแห่งชาติ ระดับ ๒ ได้แก่
๓.๒.๑ ความรู้ ความเข้าใจ ประกอบด้วย ขอบเขตความรู้ ความเข้าใจ
ในเรื่องดังต่อไปนี้
๓.๒.๑.๑ การเตรียมแบบและวัสดุ ตามแบบสั่งผลิต
(๑) พื้นฐานการอ่านแบบสั่งผลิต
(๒) พื้นฐานความรู้วัสดุในงานผลิต
(๓) วิธีการใช้งานเครื่องมือ อุปกรณ์ในการร่างแบบ
(๔) วิธีการใช้งานเครื่องมือวัดพื้นฐาน
(๕) ระเบี ย บปฏิ บั ติ ก ารเคลื่ อ นย้ า ย การจั ด เก็ บ
ระหว่างการผลิต
(๖) วิธีการใช้วัสดุสิ้นเปลืองในงานผลิต
(๗) วิธีการตรวจสอบคุณภาพวัสดุ
๓.๒.๑.๒ การปรับตั้งเครื่องจักร เครื่องมือและอุปกรณ์ในการผลิต
(๑) วิธีการใช้งานและบํารุงรักษาเครื่องมือและอุปกรณ์
(๒) วิธีการใช้งานเครื่องตัด
(๓) วิธีการใช้งานเครื่องพับ
(๔) คู่มือมาตรฐานการใช้งานเครื่องม้วน
(๕) พื้นฐานความปลอดภัยในการทํางานกับเครื่องจักร
๓.๒.๑.๓ การควบคุมการผลิต
(๑) พื้นฐานการเป็นหัวหน้างาน
(๒) วิธีการประชุม
(๓) วิธีการควบคุมการผลิต
(๔) วิธีการจับเวลามาตรฐานของแต่ละกระบวนการ
(๕) วิธีการแก้ไขปัญหาการผลิต
(๖) วิธีการตรวจสอบคุณภาพผลิตภัณฑ์
(๗) วิธีการเขียนรายงานผลิต
(๘) เทคนิคการบันทึกปัญหาการผลิต
๓.๒.๑.๔ การซ่อมบํารุงเครื่องจักร เครื่องมือและอุปกรณ์ในการผลิต
(๑) วิธีการใช้งานเครื่องจักร
(๒) วิธีการซ่อมบํารุงเครื่องจักร
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(๓) พื้นฐานความปลอดภัยในการทํางานกับเครื่องจักร
(๔) วิธกี ารใช้เครื่องมือและอุปกรณ์
(๕) พื้ น ฐานความรู้ เ กี่ ย วกั บ อะไหล่ แ ละชิ้ น ส่ ว น
มาตรฐานเครื่องจักร
(๖) พื้นฐานความรู้การใช้งานอุปกรณ์จับยึด
(๗) มาตรฐาน ๕ ส
(๘) วิธีการบันทึกใบแจ้งซ่อม
(๙) วิธีการควบคุมเอกสาร
๓.๒.๒ ความสามารถ ประกอบด้วย ขอบเขตความสามารถในการปฏิบัติงาน
ดังต่อไปนี้
๓.๒.๒.๑ การเตรียมแบบและวัสดุ ตามแบบสั่งผลิต
(๑) การเตรียมแบบผลิต
(๒) การเตรียมวัสดุผลิต
(๓) การตรวจสอบวัสดุ
๓.๒.๒.๒ การปรับตั้งเครื่องจักร เครื่องมือและอุปกรณ์ในการผลิต
(๑) การเตรียมเครื่องจักร เครื่องมือและอุปกรณ์
(๒) การปรับตั้ง
๓.๒.๒.๓ การควบคุมการผลิต
(๑) การเตรียมแผนการผลิต
(๒) การควบคุมการผลิต
(๓) การรายงานผล
๓.๒.๒.๔ การซ่อมบํารุงเครื่องจักร เครื่องมือและอุปกรณ์ในการผลิต
(๑) การเตรียมแผนการซ่อมบํารุง
(๒) การซ่อมบํารุงเครื่องจักร
(๓) การจัดเก็บและบันทึกผลการซ่อมบํารุง
๓.๒.๓ ทัศนคติ ประกอบด้วย มีระเบียบวินัยในการทํางาน มีจิตสํานึก
ด้านความปลอดภัย ตรงต่อเวลา มีความรับผิดชอบ และมีความละเอียดรอบคอบ
๓.๓ มาตรฐานฝีมือแรงงานแห่งชาติ ระดับ ๓ ได้แก่
๓.๓.๑ ความรู้ ความเข้าใจ ประกอบด้วย ขอบเขตความรู้ ความเข้าใจ
ในเรื่องดังต่อไปนี้
๓.๓.๑.๑ การเขียนแบบแผ่นคลี่
(๑) วิธีการเขียนแบบแผ่นคลี่พื้นฐาน
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(๒) การใช้งานโปรแกรมคอมพิวเตอร์ออกแบบ (CAD)
๓ มิติ งานแผ่นคลี่
(๓) พื้นฐานการออกแบบงานโลหะแผ่น
(๔) พื้นฐานความรู้วัสดุในงานโลหะแผ่น
๓.๓.๑.๒ การวางแผนการตัดวัสดุ
(๑) พื้นฐานการเขียนแบบโลหะแผ่น
(๒) วิธีการการตัดวัสดุด้วยเครื่องจักรประเภทต่าง ๆ
(๓) การคํานวณค่าใช้จ่ายในการตัดวัสดุ
(๔) วิธีการกําหนดขั้นตอนการผลิต
(๕) วิธีการปฏิบตั ิงานสั่งซื้อ
๓.๓.๑.๓ การเขียนแบบสั่งผลิต
(๑) การเขียนแบบวิศวกรรม
(๒) วัสดุงานวิศวกรรม
(๓) การใช้โปรแกรมเขียนแบบ
(๔) ชิ้นส่วนมาตรฐานในงานวิศวกรรม
(๕) มาตรฐานงานเชื่อม
(๖) การควบคุมเอกสาร
๓.๓.๑.๔ การวางแผนการผลิต
(๑) พื้นฐานความรู้ในงานขึ้นรูปโลหะแผ่น
(๒) วิธีการใช้งานเครื่องจักรงานขึ้นรูปโลหะแผ่น
(๓) วิธีการจัดทําแผนการผลิต
(๔) วิธีการจัดทําขั้นตอนการผลิต
(๕) วิธีการควบคุมคุณภาพงานผลิต
(๖) พื้นฐานความรู้เกี่ยวกับเครื่องมือคุณภาพ ๗ ชนิด
(๗ QC Tools)
(๗) วิธีการควบคุมเอกสาร
(๘) วิธีการตรวจสอบวัสดุคงคลัง
๓.๓.๒ ความสามารถ ประกอบด้วย ขอบเขตความสามารถในการปฏิบัติงาน
ดังต่อไปนี้
๓.๓.๒.๑ การเขียนแบบแผ่นคลี่
(๑) การเขียนแบบรูปทรงเรขาคณิตเชิงเดี่ยว
(๒) การเขียนแบบรูปทรงเรขาคณิตเชิงซ้อน
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๓.๓.๒.๒ การวางแผนการตัดวัสดุ
(๑) การเตรียมงาน
(๒) การเขียนแบบสั่งตัดวัสดุ
(๓) การจัดเตรียมวัสดุ
๓.๓.๒.๓ การเขียนแบบสั่งผลิต
(๑) การเตรียมงาน
(๒) การเขียนแบบสั่งผลิต
(๓) การตรวจสอบแบบ
๓.๓.๒.๔ การวางแผนการผลิต
(๑) การเตรียมงาน
(๒) การวางแผนการผลิต
(๓) การวิเคราะห์และแก้ปัญหาในกระบวนการผลิต
๓.๓.๓ ทัศนคติ ประกอบด้วย มีจิตสํานึกด้านความปลอดภัย ละเอียดรอบคอบ
มีระเบียบวินัย
๓.๔ มาตรฐานฝีมือแรงงานแห่งชาติ ระดับ ๔ ได้แก่
๓.๔.๑ ความรู้ ความเข้าใจ ประกอบด้วย ขอบเขตความรู้ ความเข้าใจ
ในเรื่องดังต่อไปนี้
๓.๔.๑.๑ การใช้โปรแกรมสําเร็จรูปเพื่อการวิเคราะห์คํานวณงาน
โลหะแผ่น
(๑) วิธีการใช้งานโปรแกรม
(๒) พื้นฐานการออกแบบงานโลหะแผ่น
(๓) วิธีการเขียนแบบแผ่นคลี่
(๔) พื้นฐานความรู้เกี่ยวกับคุณสมบัติของวัสดุ
(๕) พื้นฐานความรู้เกี่ยวกับแม่พิมพ์ขึ้นรูปโลหะแผ่น
๓.๔.๑.๒ การออกแบบงานตัดและขึ้นรูปโลหะแผ่น
(๑) พื้นฐานการออกแบบงานโลหะแผ่น
(๒) พื้นฐานวัสดุงานวิศวกรรม
(๓) พื้นฐานความรู้เกี่ยวกับแม่พิมพ์
(๔) วิธีการขึ้นรูปโลหะแผ่น
(๕) วิธีการเขียนแบบวิศวกรรม
(๖) วิธีการควบคุมเอกสาร
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๓.๔.๑.๓ การประเมินราคางานตัดและขึ้นรูปโลหะแผ่น
(๑) พื้นฐานการออกแบบงานโลหะแผ่น
(๒) วิธีการประเมินราคา
(๓) เทคนิคการเสนอราคาของหน่วยงาน
(๔) วิธีการคิดราคากลางของวัสดุ
(๕) วิธีการขึ้นรูปโลหะแผ่น
(๖) วิธีการคิดค่าแรงมาตรฐาน
(๗) วิธีการคิดค่าเสื่อมราคา
๓.๔.๑.๔ การกําหนดขั้นตอนการผลิตงานตัดและขึ้นรูปโลหะแผ่น
(๑) วิธีการใช้งานเครื่องจักร
(๒) พื้นฐานความรู้เกี่ยวกับงานโลหะแผ่น
(๓) เทคนิคและประสบการณ์งานโลหะแผ่น
(๔) วิธีการเก็บข้อมูลการปฏิบัติงาน
(๕) วิธีการจัดทําเอกสารในระบบคุณภาพ ISO ๙๐๐๑
๓.๔.๑.๕ การสอนงาน
(๑) วิธีเตรียมการสอน
(๒) วิธีการประเมินผล
(๓) พื้นฐานทักษะหัวหน้างาน
(๔) พื้นฐานการอ่านแบบ
(๕) วิธีการขึ้นรูปโลหะแผ่น
(๖) เทคนิคการสอนงาน
(๗) เทคนิคการแก้ไขปัญหาการผลิต
๓.๔.๒ ความสามารถ ประกอบด้วย ขอบเขตความสามารถในการปฏิบัติงาน
ดังต่อไปนี้
๓.๔.๒.๑ การใช้โปรแกรมสําเร็จรูปเพื่อการวิเคราะห์คํานวณงาน
โลหะแผ่น
(๑) การจัดเตรียมโปรแกรม
(๒) การวิเคราะห์คํานวณงานโลหะแผ่น
(๓) การตรวจสอบผลหลังจากการวิเคราะห์
๓.๔.๒.๒ การออกแบบงานตัดและขึ้นรูปโลหะแผ่น
(๑) การจัดเตรียมข้อมูลและข้อกําหนด
(๒) การออกแบบงานตัดและขึ้นรูปโลหะแผ่น
(๓) การตรวจสอบแบบและจัดเก็บ
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๓.๔.๒.๓ การประเมินราคางานตัดและขึ้นรูปโลหะแผ่น
(๑) การจัดเตรียมข้อมูลสําหรับการประเมินราคา
(๒) การประเมินราคางานโลหะแผ่น
(๓) การตรวจสอบการประเมินราคา
๓.๔.๒.๔ การกําหนดขั้นตอนการผลิตงานตัดและขึ้นรูปโลหะแผ่น
(๑) การจัดเตรียมข้อมูล
(๒) การกําหนดขั้นตอนการผลิต
(๓) การจัดทําคู่มือการปฏิบัติงานให้เป็นมาตรฐาน
๓.๔.๒.๕ การสอนงาน
(๑) การเตรียมการสอน
(๒) การสอนงานตามแผน
(๓) การประเมินผล
๓.๔.๓ ทัศนคติ ประกอบด้วย มีความละเอียดรอบคอบ มีความเป็นผู้นํา
ซื่อสัตย์ ทํางานเป็นทีม
ประกาศ ณ วันที่ ๑๙ พฤษภาคม พ.ศ. ๒๕๕๙
หม่อมหลวงปุณฑริก สมิติ
ปลัดกระทรวงแรงงาน
ประธานกรรมการส่งเสริมการพัฒนาฝีมือแรงงาน

