เล่ม ๑๓๑ ตอนพิเศษ ๑๓๑ ง

หน้า ๑
ราชกิจจานุเบกษา

(เล่มที่ ๒)
๑๖ กรกฎาคม ๒๕๕๗

ประกาศคณะกรรมการส่งเสริมการพัฒนาฝีมือแรงงาน
เรื่อง มาตรฐานฝีมือแรงงานแห่งชาติ สาขาอาชีพพนักงานเตรียมวัตถุดิบ
สําหรับอุตสาหกรรมเฟอร์นิเจอร์ไม้จริง
อาศัยอํานาจตามความในมาตรา ๒๒ วรรคหนึ่ง แห่งพระราชบัญญัติส่งเสริมการพัฒนาฝีมือแรงงาน
พ.ศ. ๒๕๔๕ คณะกรรมการส่งเสริมการพัฒนาฝีมือแรงงาน จึงกําหนดมาตรฐานฝีมือแรงงานแห่งชาติ
สาขาอาชี พพนั กงานเตรี ยมวั ตถุดิ บสําหรับอุ ตสาหกรรมเฟอร์นิ เจอร์ไม้จ ริง โดยความเห็ น ชอบของ
รัฐมนตรีว่าการกระทรวงแรงงาน ดังต่อไปนี้
ข้อ ๑ ในประกาศนี้ สาขาอาชีพพนักงานเตรียมวัตถุดิบสําหรับอุตสาหกรรมเฟอร์นิเจอร์ไม้จริง
หมายถึ ง บุ ค คลที่ มี ค วามรู้ ทั ก ษะ และความสามารถในการจั ด เตรี ย มวั ต ถุ ดิ บ ให้ กั บ แผนกผลิ ต
เพื่อพร้อมที่จะนําวัสดุนั้นไปทํางานให้ได้ชิ้นงานที่มีคุณภาพ โดยมีขอบเขตการดําเนินงานเริ่มตั้งแต่
การขนย้ายไม้ งานจัดเรียงไม้ งานทําความสะอาดพื้นที่ทํางาน งานไสเปิดหน้าไม้ งานตัดขนาดไม้
งานคัดคุณภาพไม้ การจัดการการผลิตเพื่อวิเคราะห์ปริมาณการใช้วัตถุดิบ การตรวจสอบและควบคุมคุณภาพ
การพัฒนากระบวนการผลิต การสอนงาน ตลอดจนการป้องกันและการแก้ไขปัญหาที่เกิดขึ้นจาก
การทํางาน
ข้อ ๒ มาตรฐานฝีมือแรงงานแห่งชาติ สาขาอาชีพพนักงานเตรียมวัตถุดิบสําหรับอุตสาหกรรม
เฟอร์นิเจอร์ไม้จริง แบ่งออกเป็น ๔ ระดับ
๒.๑ ระดับ ๑ หมายถึง บุคคลที่มีความรู้ ทักษะ และความสามารถในการขนย้ายไม้
การจัดเรียงไม้อย่างมีประสิทธิภาพ รวมถึงการปฏิบัติงานตามกฎระเบียบ และความปลอดภัยในการทํางาน
กฎการใช้เครื่องจักรและอุปกรณ์ในงานเตรียมวัตถุดิบสําหรับอุตสาหกรรมเฟอร์นิเจอร์ไม้จริง
๒.๒ ระดับ ๒ หมายถึง บุคคลที่มีความรู้ ทักษะ และความสามารถในการไส
เปิดหน้าไม้ การตัดขนาดไม้ ด้วยการใช้เครื่องจักรในแผนกเตรียมวัตถุดิบ ตลอดจนการคัดคุณภาพไม้
ให้เป็นไปตามมาตรฐานและข้อกําหนดในการทํางาน
๒.๓ ระดับ ๓ หมายถึง บุคคลที่มีความรู้ ทักษะ และความสามารถในการควบคุม
การทํ า งานในแผนกเตรี ยมวั ต ถุ ดิ บให้ เ ป็ น ไปตามแผนการผลิ ต ตรวจสอบคุ ณ ภาพไม้ ใ ห้ เป็ น ไปตาม
ข้อกําหนด และสามารถดูแลรักษาเครื่องจักรอุปกรณ์ให้พร้อมใช้งาน
๒.๔ ระดั บ ๔ หมายถึ ง บุ ค คลที่ มี ค วามรู้ ทั ก ษะ และความสามารถใช้ ใ น
การจัดการการผลิต การพัฒนากระบวนการผลิต การสอนงาน การป้องกันและการแก้ไขปัญหางาน
ข้อ ๓ ข้อกําหนดทางวิชาการมาตรฐานฝีมือที่ใช้เป็นเกณฑ์วัดระดับความรู้ ความสามารถ
และทัศนคติในการทํางานของผู้ประกอบอาชีพในสาขาอาชีพพนักงานเตรียมวัตถุดิบสําหรับอุตสาหกรรม
เฟอร์นิเจอร์ไม้จริง ให้เป็นดังนี้
๓.๑ มาตรฐานฝีมือแรงงานแห่งชาติ ระดับ ๑ ได้แก่
๓.๑.๑ ความรู้ ประกอบด้วย ขอบเขตความรู้ ความเข้าใจในเรื่องดังต่อไปนี้

เล่ม ๑๓๑ ตอนพิเศษ ๑๓๑ ง

หน้า ๒
ราชกิจจานุเบกษา

(เล่มที่ ๒)
๑๖ กรกฎาคม ๒๕๕๗

๓.๑.๑.๑ การขนย้ายไม้
(๑) ชนิด ขนาดจํานวนไม้ที่จะขนย้ายและพื้นที่ที่จะรองรับไม้
(๒) ชนิดและปริมาณไม้ที่จะขนย้าย ขนาดพื้นที่ การทํา
ความสะอาดพื้นที่
(๓) วิธีการใช้และชนิดของเครื่องมือที่ใช้ในการขนย้ายไม้
(๔) ชนิดและขนาดภาชนะใส่ไม้
(๕) สมรรถนะและวิธีการใช้รถยกด้วยมือ (Hand Pallet)
(๖) สมรรถนะและวิธีการใช้รถยก (Folk lift)
(๗) ชนิด ขนาด จํานวนไม้ที่ขนย้าย
(๘) รายละเอียดข้อมูลที่ต้องรายงาน
๓.๑.๑.๒ การจัดเรียงไม้
(๑) ชนิดและขนาดของไม้
(๒) ชนิดและขนาดของภาชนะที่ใช้เรียงไม้
(๓) ขนาดหน้ า ตั ด และความยาวของไม้ ที่ มี ใ ช้ ใ นสถาน
ประกอบการ
(๔)
(๕)
(๖)
(๗)

ชนิดของไม้ที่มีใช้ในสถานประกอบการ
วิธีการจัดเรียงไม้ไม่ให้เกิดความเสียหายต่อท่อนไม้
วิธีการนับจํานวนไม้จากการเรียงไม้ในแต่ละแบบ
ชนิ ด ของเอกสารที่จ ะใช้รายงาน รายละเอี ยดข้อ มู ล

ที่จะต้องรายงาน
๓.๑.๑.๓ การปฏิบัติงานตามข้อกําหนดและความปลอดภัยในการทํางาน
(๑) ชนิด หน้าที่และวิธีใช้ของเครื่องป้องกันอันตราย
(๒) ลั ก ษณะของพื้ น ที่ ที่ พ ร้ อ มใช้ ใ นการปฏิ บั ติ ง านเพื่ อ
ความปลอดภัยในการทํางาน
(๓) ลักษณะของเหตุการณ์ที่ไม่ปลอดภัย
(๔) กฎความปลอดภัยในงานเตรียมวัตถุดิบสําหรับอุตสาหกรรม
เฟอร์นิเจอร์ไม้จริง
(๕) วิธีการใช้เครื่องมือและเครื่องจักรในแผนกเตรียมวัตถุดิบ
(๖) วิธีการใช้และสาเหตุของการใช้ปุ่มฉุกเฉิน
(๗) กฎความปลอดภั ย ในการใช้ เ ครื่ อ งมื อ และเครื่ อ งจั ก ร
ในแผนกเตรียมวัตถุดิบ
๓.๑.๒ ความสามารถ ประกอบด้วย ขอบเขตความสามารถในการปฏิบัติงาน
ดังต่อไปนี้

เล่ม ๑๓๑ ตอนพิเศษ ๑๓๑ ง

หน้า ๓
ราชกิจจานุเบกษา

(เล่มที่ ๒)
๑๖ กรกฎาคม ๒๕๕๗

๓.๑.๒.๑ การขนย้ายไม้
(๑) การเตรียมงานเพื่อการขนย้ายไม้
(๒) การขนย้ายไม้
(๓) การตรวจสอบงานขนย้ายไม้
๓.๑.๒.๒ การจัดเรียงไม้
(๑) การเตรียมงานเพื่อการจัดเรียงไม้
(๒) การจัดเรียงไม้
(๓) การตรวจสอบงานจัดเรียงไม้
๓.๑.๓ ทัศนคติ ประกอบด้วย จิตสํานึกในการทํางานที่ดี การปฏิบัติงาน
ที่ตรงต่อเวลา การปฏิบัติงานโดยคํานึงถึงประสิทธิผลในการปฏิบัติงาน การแต่งกายและการปฏิบัติงาน
โดยคํ า นึ ง ถึ ง ความถู ก ต้ อ งและความปลอดภั ย เคารพต่ อ กฎและข้ อ บั ง คั บ เกี่ ย วกั บ ความปลอดภั ย
จิตสํานึกเกี่ยวกับความปลอดภัยและความสะอาด
๓.๒ มาตรฐานฝีมือแรงงานแห่งชาติ ระดับ ๒ ได้แก่
๓.๒.๑ ความรู้ ประกอบด้วย ขอบเขตความรู้ ความเข้าใจในเรื่องดังต่อไปนี้
๓.๒.๑.๑ การไสเปิดหน้าไม้
(๑) ชนิด ขนาด จํานวนไม้ที่ต้องการ
(๒) การเตรียม วัสดุ อุปกรณ์ และสถานที่ สําหรับงานไส
เปิดหน้าไม้
(๓) วิธีการใช้เครื่องไสเปิดหน้าไม้
(๔) วิธีการใช้ระบบดูดฝุ่นในงานไสเปิดหน้าไม้
(๕) วิธีการตรวจสอบความหนาของไม้กอ่ นป้อนเข้าเครื่อง
(๖) คุณภาพของไม้ที่จะนําเข้าเครื่องไสเปิดหน้าไม้
(๗) วิธีการป้อนไม้และข้อควรระวังในขณะไสเปิดหน้าไม้
(๘) วิธีการเรียงไม้
(๙) วิธีการใช้เครื่องมือวัด (เวอร์เนียร์ ตลับเมตร)
(๑๐) รายละเอียดข้อมูลที่ต้องรายงาน
๓.๒.๑.๒ การตัดขนาดไม้
(๑) ชนิด ขนาด จํานวนไม้ที่ต้องการตัดเพื่อทําชิ้นส่วน
(๒) การเตรียม วัสดุ อุปกรณ์ และพื้นที่สําหรับงานตัด
ขนาดไม้
(๓) วิธีการใช้เลื่อยวงเดือน
(๔) วิธีการใช้เครื่องตัดขนาดและตัวกันชน (Stopper)

เล่ม ๑๓๑ ตอนพิเศษ ๑๓๑ ง

หน้า ๔
ราชกิจจานุเบกษา

(เล่มที่ ๒)
๑๖ กรกฎาคม ๒๕๕๗

(๕) การใช้ระบบดูดฝุ่นงานตัดขนาดไม้
(๖) คุณภาพของไม้ที่ดีและไม่ดี
(๗) วิธีการตัดไม้และข้อควรระวังในขณะตัดความยาวไม้
(๘) การคัดแยกไม้ตามวัตถุประสงค์การใช้งาน
(๙) วิธีการใช้เครื่องมือวัด
(๑๐) รายละเอียดข้อมูลที่ต้องรายงาน
๓.๒.๑.๓ การคัดคุณภาพไม้
(๑) สีไม้ เนื้อไม้ ลายไม้ และระดับคุณภาพไม้
(๒) ชนิดและขนาดของภาชนะที่มีใช้ในสถานประกอบการ
(๓) ความรู้เกี่ยวกับการคัดคุณภาพไม้
(๔) รายละเอียดข้อมูลที่ต้องรายงาน
๓.๒.๒ ความสามารถ ประกอบด้วย ขอบเขตความสามารถในการปฏิบัติงาน
ดังต่อไปนี้
๓.๒.๒.๑ การไสเปิดหน้าไม้
(๑) การเตรียมงานไสเปิดหน้าไม้
(๒) การเตรียมเครื่องไสเปิดหน้าไม้
(๓) การไสเปิดหน้าไม้
(๔) การตรวจสอบไม้ที่ผ่านการไสเปิดหน้าไม้
๓.๒.๒.๒ การตัดขนาดไม้
(๑) การเตรียมงานตัดขนาดไม้
(๒) การเตรียมเครื่องตัดขนาดไม้ (เครื่องตัดหยาบ)
(๓) การตัดขนาดไม้
(๔) การตรวจสอบไม้ที่ผ่านการตัดขนาดไม้
๓.๒.๒.๓ การคัดคุณภาพไม้
(๑) การเตรียมงานเพื่อการคัดคุณภาพไม้
(๒) การคัดคุณภาพไม้
(๓) การตรวจสอบไม้ที่ผ่านการคัดคุณภาพ
๓.๒.๓ ทัศนคติ ประกอบด้วย จิตสํานึกในการทํางานที่ดี การปฏิบัติงาน
ที่ตรงต่อเวลา การปฏิบัติงานโดยคํานึงถึงประสิทธิผลในการปฏิบัติงาน การแต่งกายและการปฏิบัติงาน
โดยคํ า นึ ง ถึ ง ความถู ก ต้ อ งและความปลอดภั ย เคารพต่ อ กฎและข้ อ บั ง คั บ เกี่ ย วกั บ ความปลอดภั ย
จิตสํานึกเกี่ยวกับความปลอดภัย ความสะอาด ความซื่อสัตย์
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๓.๓ มาตรฐานฝีมือแรงงานแห่งชาติ ระดับ ๓ ได้แก่
๓.๓.๑ ความรู้ ประกอบด้วย ขอบเขตความรู้ ความเข้าใจในเรื่องดังต่อไปนี้
๓.๓.๑.๑ การควบคุมการทํางานในแผนกเตรียมวัตถุดิบ
(๑) เทคนิคการสั่งและมอบหมายงาน
(๒) เทคนิคการประมาณการ ระยะเวลาในการผลิต
(๓) รายละเอียดงานในใบสั่งงาน
(๔) หน่วยงานที่เกี่ยวข้องเพื่อตอบสนองต่อแผนกเตรียมวัตถุดิบ
(๕) รายละเอียดข้อมูลที่ต้องรายงาน
๓.๓.๑.๒ การตรวจสอบคุณภาพไม้
(๑) ชนิด สี ลาย และตําหนิของไม้
(๒) วิธีจัดระดับคุณภาพไม้
(๓) ลักษณะคุณภาพของไม้ที่ต้องการ
(๔) รายละเอียดข้อมูลที่ต้องรายงาน
๓.๓.๑.๓ การดูแลและรักษาเครื่องจักรอุปกรณ์
(๑) การเสื่อมสภาพของเครื่องจักรและอุปกรณ์
(๒) การวางแผนงานการดูแลรักษาเครื่องจักรและอุปกรณ์
(๓) การจั ด ทํ า มาตรฐานการทํ า ความสะอาด หล่ อ ลื่ น
และตรวจสอบ
(๔)
(๕)
(๖)
๓.๓.๒ ความสามารถ

เทคนิคการบํารุงรักษาตามระยะเวลา
วิธีการบันทึกข้อมูลการบํารุงรักษาเครื่องจักรและอุปกรณ์
การประเมินผลการบํารุงรักษาเครื่องจักรและอุปกรณ์
ประกอบด้วย ขอบเขตความสามารถในการปฏิบัติงาน

ดังต่อไปนี้
๓.๓.๒.๑ การควบคุมการทํางานในแผนกเตรียมวัตถุดิบ
(๑) การสั่งงาน
(๒) การติดตามงาน
(๓) การรายงานผล
๓.๓.๒.๒ การตรวจสอบคุณภาพไม้
(๑) การตรวจสอบคุณภาพไม้
(๒) การควบคุมคุณภาพระหว่างกระบวนการผลิต
๓.๓.๒.๓ การดูแลและรักษาเครื่องจักรอุปกรณ์
(๑) การวางแผนงานการดูแลรักษาเครื่องจักรและอุปกรณ์

เล่ม ๑๓๑ ตอนพิเศษ ๑๓๑ ง

หน้า ๖
ราชกิจจานุเบกษา

(เล่มที่ ๒)
๑๖ กรกฎาคม ๒๕๕๗

(๒) การตรวจสอบการบํารุงรักษาของพนักงาน
(๓) การประเมินผลการบํารุงรักษาเครื่องจักรและอุปกรณ์
๓.๓.๓ ทัศนคติ ประกอบด้วย จิตสํานึกในการทํางานที่ดี การปฏิบัติงาน
ที่ตรงต่อเวลา การปฏิบัติงานโดยคํานึงถึงประสิทธิผลในการปฏิบัติงาน การบริหารจัดการด้วยเจตคติที่ดี
ตระหนักถึงการตรงต่อเวลา ความซื่อสัตย์
๓.๔ มาตรฐานฝีมือแรงงานแห่งชาติ ระดับ ๔ ได้แก่
๓.๔.๑ ความรู้ ประกอบด้วย ขอบเขตความรู้ ความเข้าใจในเรื่องดังต่อไปนี้
๓.๔.๑.๑ การจัดการการผลิต
(๑) กระบวนการผลิตแต่ละประเภทงาน
(๒) หลักการวางแผนงาน
(๓) วิธีการประสานงาน
(๔) ชนิด ขนาดและจํานวนวัสดุ อุปกรณ์ที่ใช้
(๕) วันที่ และระยะเวลาที่ต้องใช้วัสดุ อุปกรณ์
๓.๔.๑.๒ การพัฒนากระบวนการผลิต
(๑) เทคนิคการจัดเก็บและวิเคราะห์ข้อมูลกระบวนการผลิต
(๒) เทคนิคการตัดสินใจ
(๓) คุ ณ สมบั ติ ชนิ ด จํ า นวน และขนาดของวั ต ถุ ดิ บ
และกรรมวิธีในการผลิต
(๔) เทคนิคการลดระยะเวลาในการรอคอย
(๕) เครื่องมือในการแก้ปัญหาและบริหารงาน
๓.๔.๑.๓ การสอนงาน
(๑) การวิเคราะห์งาน
(๒) เทคนิคการสอนงาน
(๓) วิธีการประเมินผลการสอนงาน
(๔) เทคนิคการเตรียมการสอน
(๕) วิธีการติดตามผลการสอนงาน
(๖) เทคนิคการใช้สื่อการสอน
(๗) จิตวิทยาการเรียนรู้
๓.๔.๑.๔ การแก้ปัญหางาน
(๑) คุณภาพของวัตถุดิบที่ต้องการ
(๒) เทคนิคการใช้และปรับตั้งเครื่องจักร
(๓) เทคนิคการผสมสี

เล่ม ๑๓๑ ตอนพิเศษ ๑๓๑ ง

หน้า ๗
ราชกิจจานุเบกษา

(๔)
(๕)
(๖)
(๗)
(๘)
๓.๔.๒ ความสามารถ

(เล่มที่ ๒)
๑๖ กรกฎาคม ๒๕๕๗

เทคนิคการเตรียมผิวหน้า
เทคนิคการเก็บและวิเคราะห์ข้อมูล
เทคนิคการแก้ปัญหา
เครื่องมือในการบริหารจัดการ
วิธีการบันทึกและการรายงานการป้องกันปัญหา
ประกอบด้วย ขอบเขตความสามารถในการปฏิบัติงาน

ดังต่อไปนี้
๓.๔.๒.๑ การจัดการการผลิต
(๑) การวางแผนงานและควบคุมการผลิต
(๒) การจัดการวัตถุดิบ
๓.๔.๒.๒ การพัฒนากระบวนการผลิต
(๑) ศึกษากระบวนการผลิต
(๒) ปรับปรุงกระบวนการผลิต
๓.๔.๒.๓ การสอนงาน
(๑) การวางแผนการสอน
(๒) การสอนงาน
(๓) การติดตามประเมินผล
๓.๔.๒.๔ การแก้ปัญหางาน
(๑) การวินิจฉัยปัญหาที่เกิดในกระบวนการผลิต
(๒) การป้องกันและแก้ปัญหางานที่เกิดในกระบวนการผลิต
๓.๔.๓ ทัศนคติ ประกอบด้วย จิตสํานึกในการทํางานที่ดี การปฏิบัติงาน
ที่ตรงต่อเวลา การปฏิบัติงานโดยคํานึงถึงประสิทธิผลในการปฏิบัติงาน แนวความคิดในการพัฒนาและ
วางแผนงาน ตระหนักในเรื่องของเวลาและต้นทุน ตระหนักถึงการตรงต่อเวลา การบริหารจัดการ
ด้วยเจตคติที่ดี ความซื่อสัตย์
ประกาศ ณ วันที่ ๑๓ กุมภาพันธ์ พ.ศ. ๒๕๕๗
จีรศักดิ์ สุคนธชาติ
ปลัดกระทรวงแรงงาน
ประธานกรรมการส่งเสริมการพัฒนาฝีมือแรงงาน

