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ประกาศคณะกรรมการส่งเสริมการพัฒนาฝีมือแรงงาน
เรื่อง มาตรฐานฝีมือแรงงานแห่งชาติ สาขาอาชีพช่างอุตสาหการ
สาขาช่างเทคนิคทําสีเครื่องจักร
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 สาขาช่างเทคนิคทําสีเครื่องจักร โดยความเห็นชอบของรัฐมนตรีว่าการ
กระทรวงแรงงาน ดังต่อไปนี้
ข้อ ๑ ในประกาศนี้ สาขาอาชี พ ช่ า งอุ ต สาหการ สาขาช่ า งเทคนิ ค ทํ า สี เ ครื่ อ งจั ก ร
หมายถึ ง บุ ค คลที่ มี ค วามรู้ ทั ก ษะ และความสามารถเกี่ ย วกั บ ทฤษฎี แ ละเฉดสี ป ระเภทต่ า ง ๆ
ในอุตสาหกรรมเครื่องจักรกล มีทักษะการเตรียมพื้นผิวของวัสดุประเภทต่าง ๆ สามารถทําสีรองพื้น
ทําสีทับหน้า ทําสีหนาพิเศษ การเลือกใช้วัสดุและอุปกรณ์ให้ถูกต้องตามขั้นตอนการทําสีเครื่องจักร
วิเคราะห์และตรวจสอบคุณภาพพื้นผิวของสีได้ และสามารถแก้ปัญหาข้อบกพร่องของคุณภาพงานสีได้
ข้อ ๒ มาตรฐานฝีมือแรงงานแห่งชาติ สาขาอาชีพช่างอุตสาหการ สาขาช่างเทคนิคทําสี
เครื่องจักร แบ่งออกเป็น ๓ ระดับ
๒.๑ ระดับ ๑ หมายถึง ผู้ที่มีฝีมือและความรู้พื้นฐานในการปฏิบัติงานที่ต้องมี
หัวหน้างานช่วยให้คําแนะนํา หรือช่วยตัดสินใจในเรื่องที่สําคัญเมื่อจําเป็น และเป็นบุคคลที่มีความรู้
ทักษะ และมีความสามารถ ในการปฏิบัติตามข้อกําหนด และความปลอดภัยในการทํางานของสถาน
ประกอบกิจการ ทําสีเครื่องจักรตามแบบสั่งผลิต การตรวจสอบคุณภาพการผลิต และทําการบํารุงรักษา
เครื่องมือและอุปกรณ์ในการทําสีได้ตามที่ได้รับมอบหมายงาน
๒.๒ ระดับ ๒ หมายถึง ผู้ที่มีฝีมือระดับกลาง มีความรู้ ความสามารถ ทักษะ
การใช้เครื่องมืออุปกรณ์ได้ดี และมีประสบการณ์การทํางาน สามารถให้คําแนะนําผู้ใต้บังคับบัญชาได้
ซึ่งจะทําให้งานมีคุณภาพสูง และเป็นบุคคลที่มีความรู้ ทักษะ และความสามารถในการวางแผนการผลิต
การควบคุม การผลิตงานทําสีเครื่องจักร การผสมสีตามใบสั่งผลิต การทําสีแบบหนาพิเศษ และการควบคุม
การใช้สารเคมีได้ถูกต้องและปลอดภัย
๒.๓ ระดับ ๓ หมายถึง ผู้ที่มีความรู้ระดับสูง สามารถวิเคราะห์ วินิจฉัยปัญหา
การตัดสินใจ รู้ขั้นตอนกระบวนการของงานเป็นอย่างดี สามารถช่วยแนะนํางานฝีมือแก่ผู้ใต้บังคับบัญชาได้ดี
สามารถใช้หนังสือคู่มือ นําความรู้และทักษะมาประยุกต์ใช้กับเทคโนโลยีใหม่ได้ โดยเฉพาะการตัดสินใจ
และเลือกวิธีการที่เหมาะสม และเป็นบุคคลที่มีความรู้ ทักษะ และความสามารถในการประเมินราคา
งานทําสี วิเคราะห์ แก้ไขปัญหาข้อบกพร่องคุณภาพงานสี จัดทําคู่มือการปฏิบัติงานทําสีเครื่องจักร
จัดทําข้อกําหนด ความปลอดภัยในการทํางานสีเครื่องจักรได้
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ข้อ ๓ ข้อกําหนดทางวิชาการมาตรฐานฝีมือที่ใช้เป็นเกณฑ์วัดระดับความรู้ ความสามารถ
และทัศนคติในการทํางานของผู้ประกอบอาชีพ ในสาขาอาชีพช่างอุตสาหการ สาขาช่างเทคนิคทําสีเครื่องจักร
ให้เป็นดังนี้
๓.๑ มาตรฐานฝีมือแรงงานแห่งชาติ ระดับ ๑ ได้แก่
๓.๑.๑ ความรู้ ความเข้าใจ ประกอบด้วย ขอบเขตความรู้ ความเข้าใจ
ในเรื่องดังต่อไปนี้
๓.๑.๑.๑ การปฏิบัติตามข้อกําหนดและความปลอดภัยในการทํางาน
(๑) พื้นฐานกฎระเบียบความปลอดภัยในการทํางาน
(๒) พื้นฐานความรู้เกี่ยวกับอุปกรณ์ความปลอดภัย
(๓) พื้ น ฐานความปลอดภั ย ในการใช้ ง านเครื่ อ งมื อ
เครื่องมือกล
(๔) พื้นฐานกฎระเบียบด้านสิ่งแวดล้อม
(๕) วิธีการบํารุงรักษาเครื่องมือ เครื่องมือกล
(๖) วิธีการการใช้งานเครื่องจักร
(๗) วิธีการบํารุงรักษาอุปกรณ์ความปลอดภัย
(๘) วิธีการบํารุงรักษาอุปกรณ์ป้องกันอันตรายส่วนบุคคล
(๙) มาตรฐาน ๕ ส
๓.๑.๑.๒ การทําสีเครื่องจักรตามแบบสั่งผลิต
(๑) วิธีการใช้งานเครื่องมืออุปกรณ์เตรียมพื้นผิว
(๒) วิธีการใช้งานน้ํายาล้างคราบน้ํามัน จาระบี
(๓) วิธีการใช้เครื่องมืออุปกรณ์ขัดสนิม
(๔) วิธีการโป้วสีและขัดผิว
(๕) วิธีการใช้เครื่องพ่นสี อุปกรณ์พ่นสี
(๖) วิธีการพ่นสีรองพื้น
(๗) วิธีการพ่นสีทับหน้า
(๘) วิธีการใช้ตู้พ่นสี
(๙) วิธีการใช้เตาอบสี
(๑๐) เทคนิคการปรับหัวสเปรย์พ่นสี
(๑๑) วิธีการตรวจสอบสี
(๑๒) วิธีการทําความสะอาดเครื่องมือและอุปกรณ์
(๑๓) มาตรฐาน ๕ ส
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๓.๑.๑.๓ การตรวจสอบคุณภาพการผลิต
(๑) วิธีการตรวจสอบเฉดสี
(๒) วิธีการตรวจสอบการยึดเกาะของสี
(๓) วิธีการตรวจสอบพื้นผิวสี
(๔) วิธีการตรวจสอบคุณภาพงานสี
(๕) มาตรฐาน ๕ ส
๓.๑.๑.๔ การบํารุงรักษาเครื่องมือและอุปกรณ์ในการทําสี
(๑) วิธีการใช้งานและบํารุงรักษาเครื่องมือและอุปกรณ์
(๒) วิธีการบํารุงรักษาเครื่องมือและอุปกรณ์
(๓) วิธี ก ารทํ า ความสะอาดและบํ ารุ ง รั ก ษากาพ่ น สี
(๔) วิธีการทําความสะอาดแปรง ลูกกลิ้งทาสี
(๕) วิธีการทําความสะอาดและบํารุงรักษาตู้พ่นสี
(๖) วิธีการทําความสะอาดและบํารุงรักษาเตาอบสี
(๗) มาตรฐาน ๕ ส
๓.๑.๒ ความสามารถ ประกอบด้วย ขอบเขตความสามารถในการปฏิบัติงาน

ดังต่อไปนี้
๓.๑.๒.๑ การปฏิบัติตามข้อกําหนดและความปลอดภัยในการทํางาน
(๑) การเตรียมตัวก่อนการปฏิบัติงาน
(๒) การปฏิบัติงานในพื้นที่ทํางาน
(๓) การจัดเก็บทําความสะอาด
๓.๑.๒.๒ การทําสีเครื่องจักรตามแบบสั่งผลิต
(๑) การเตรียมพื้นผิว
(๒) การพ่นสี
(๓) การทําสะอาด
๓.๑.๒.๓ การตรวจสอบคุณภาพการผลิต
(๑) การเตรียมงาน
(๒) การตรวจสอบคุณภาพงานสี
(๓) การทําสะอาด
๓.๑.๒.๔ การบํารุงรักษาเครื่องมือและอุปกรณ์ในการทําสี
(๑) การเตรียมเครื่องมือและอุปกรณ์
(๒) การบํารุงรักษา
(๓) การทําความสะอาดและจัดเก็บ
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๓.๑.๓ ทัศนคติ ประกอบด้วย มีระเบียบวินัยในการทํางาน ตรงต่อเวลา
มีความรับผิดชอบ
๓.๒ มาตรฐานฝีมือแรงงานแห่งชาติ ระดับ ๒ ได้แก่
๓.๒.๑ ความรู้ ความเข้าใจ ประกอบด้วย ขอบเขตความรู้ ความเข้าใจ
ในเรื่องดังต่อไปนี้
๓.๒.๑.๑ การวางแผนงาน
(๑) วิธีการพ่นสี
(๒) วิธีการคํานวณเวลามาตรฐานงานทําสี
(๓) วิธีการจัดทําแผนการผลิต
(๔) วิธีการกําหนดขั้นตอนการผลิต
(๕) วิธีการทํารายงาน
(๖) วิธีการแก้ไขปัญหางานผลิต
(๗) เทคนิคการแก้ปัญหาด้วยเครื่องมือคุณภาพ ๗ ชนิด
(๗ QC Tools)
๓.๒.๑.๒ การควบคุมการผลิตงานทําสีเครื่องจักร
(๑) วิธีการตรวจสอบแผนการผลิต
(๒) วิธีการประชุมแผนผลิต
(๓) พื้นฐานหน้าที่ของหัวหน้างาน
(๔) วิธีการควบคุมการผลิต
(๕) วิธีการจับเวลามาตรฐานของแต่ละกระบวนการ
(๖) วิธีปรับตั้งค่าแรงดันลมสําหรับการพ่นสี
(๗) พื้นฐานความรู้ความปลอดภัยในการใช้สารเคมี
(๘) พื้นฐานความรู้เกี่ยวกับกฎหมายด้านสิ่งแวดล้อม
(๙) วิธีการเขียนรายงานผลการผลิต
(๑๐) วิธีการบันทึกปัญหาการผลิต
(๑๑) วิธีการแก้ไขปัญหาการผลิต
๓.๒.๑.๓ การผสมสีตามใบสั่งผลิต
(๑) วิธีการปฏิบัติงานการพ่นสี
(๒) วิธีการตรวจสอบมาตรฐานเบอร์สีของผู้ผลิต
(๓) วิธีการผสมสี
(๔) วิธีการตรวจสอบค่าความหนืดสี
(๕) วิธีการปรับเฉดสี
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(๖) พื้นฐานความรู้เกี่ยวกับความปลอดภัยในการใช้สารเคมี
(๗) วิธีปฏิบัติเมื่อเกิดเหตุฉุกเฉิน
(๘) พื้นฐานความรู้เกี่ยวกับกฎหมายด้านสิ่งแวดล้อม
(๙) มาตรฐาน ๕ ส
๓.๒.๑.๔ การพ่นสีแบบหนาพิเศษ
(๑) วิธีการพ่นสีหนาพิเศษ
(๒) วิธีการใช้งานเครื่องมือและอุปกรณ์ในงานทําสี
(๓) วิธีการเตรียมผิว
(๔) เทคนิคการปรับแรงดันลม และหัวพ่น
(๕) วิธีการปรับการเช็ทตัว การทําให้แห้ง
(๖) วิธีการอบสีหนาพิเศษ
(๗) วิธีการตรวจสอบความหนาสี
(๘) วิธีการตรวจสอบเฉดสี
(๙) วิธีการตรวจสอบการยึดเกาะ
๓.๒.๑.๕ การควบคุมการใช้สารเคมี
(๑) พื้นฐานความปลอดภัยในการใช้และจัดเก็บสารเคมี
(๒) กฎหมายด้านสิ่งแวดล้อม
(๓) วิธีการปฏิบัติงานการพ่นสี
(๔) ความรู้เกี่ยวกับสารทําละลาย
(๕) มาตรฐาน ๕ ส
๓.๒.๒ ความสามารถ ประกอบด้วย ขอบเขตความสามารถในการปฏิบัติงาน
ดังต่อไปนี้
๓.๒.๒.๑ การวางแผนงาน
(๑) การเตรียมงาน
(๒) การวางแผนการผลิต
(๓) การวิเคราะห์และแก้ปัญหาในกระบวนการผลิต
๓.๒.๒.๒ การควบคุมการผลิตงานทําสีเครื่องจักร
(๑) การเตรียมแผนการผลิต
(๒) การติดตามและควบคุมการผลิต
(๓) การรายงาน
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๓.๒.๒.๓ การผสมสีตามใบสั่งผลิต
(๑) การเตรียมงาน
(๒) การผสมสี
(๓) การทําความสะอาดและจัดเก็บ
๓.๒.๒.๔ การพ่นสีแบบหนาพิเศษ
(๑) การเตรียมงาน
(๒) การพ่นสีหนาพิเศษ
(๓) การตรวจสอบคุณภาพ
๓.๒.๒.๕ การควบคุมการใช้สารเคมี
(๑) การเตรียมงาน
(๒) การควบคุมการใช้
(๓) การจัดเก็บ
๓.๒.๓ ทัศนคติ ประกอบด้วย มีระเบียบวินัยในการทํางาน มีจิตสํานึก
ด้านความปลอดภัย ตรงต่อเวลา มีความรับผิดชอบ มีความละเอียดรอบคอบ
๓.๓ มาตรฐานฝีมือแรงงานแห่งชาติ ระดับ ๓ ได้แก่
๓.๓.๑ ความรู้ ความเข้าใจ ประกอบด้วย ขอบเขตความรู้ ความเข้าใจ
ในเรื่องดังต่อไปนี้
๓.๓.๑.๑ การประเมินราคางานทําสีเครื่องจักร
(๑) วิธีการกําหนดมาตรฐานงานทําสี
(๒) วิธีการประเมินราคา
(๓) พื้นฐานมาตรฐานค่าแรงงาน
(๔) วิธีการคิดราคางานพ่นสี
(๕) วิธีการคิดราคาค่าวัสดุ
(๖) วิธีการเสนอราคาของหน่วยงาน
(๗) เทคนิคการพ่นสีแบบไร้อากาศ (Airless spray)
(๘) เทคนิคการพ่นสีแบบไฟฟ้าสถิต (Electrostatics spray)
(๙) พื้นฐานความปลอดภัยในการทํางาน
(๑๐) วิธกี ารกําหนดการรับประกันผลงาน
๓.๓.๑.๒ การวิเคราะห์และแก้ไขปัญหางานสี
(๑) วิธีการปฏิบัติงานการพ่นสี
(๒) วิธีการตรวจสอบคุณภาพงานสี
(๓) วิธีการแก้ปัญหาคุณภาพงานสี
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(๔) พื้นฐานความรู้เกี่ยวกับผลิตภัณฑ์สีและสารเคมี
(๕) วิธีการวิเคราะห์และแก้ไขปัญหาการเตรียมพื้นผิว
(๖) เทคนิคการจัดทําคู่มือ
(๗) วิธีการควบคุมเอกสาร
๓.๓.๑.๓ การทําคู่มือการปฏิบัติงานทําสีเครื่องจักร
(๑) วิธีการปฏิบัติงานการพ่นสี
(๒) วิธีการตรวจสอบคุณภาพงานสี
(๓) พื้นฐานความรู้เกี่ยวกับความปลอดภัยในการใช้สารเคมี
(๔) พื้นฐานความรู้เกี่ยวกับกฎหมายด้านสิ่งแวดล้อม
(๕) วิธีการใช้เครื่องมือวัดคุณภาพงานสี
(๖) พื้นฐานข้อมูลการสอบเทียบเครื่องมือวัด
(๗) วิธีการใช้แผ่นเทียบสีมาตรฐาน
(๘) วิธีการจัดทํามาตรฐานวิธีการปฏิบัติงานการพ่นสี
(๙) วิธีการควบคุมเอกสาร
๓.๓.๑.๔ การจัดทําข้อกําหนดความปลอดภัยในการทํางานสีเครื่องจักร
(๑) วิธีการจัดทําคู่มือมาตรฐานวิธีการปฏิบตั ิงานการพ่นสี
(๒) พื้นฐานความรู้เกี่ยวกับความปลอดภัยในการใช้สารเคมี
(๓) พื้นฐานข้อมูลความปลอดภัยสารเคมี (MSDS)
(๔) พื้นฐานความรู้เกี่ยวกับกฎหมายด้านสิ่งแวดล้อม
(๕) วิธีการควบคุมเอกสาร
๓.๓.๑.๕ การสอนงาน
(๑) วิธีเตรียมการสอน
(๒) พื้นฐานการเป็นหัวหน้างาน
(๓) วิธีการกําหนดเกณฑ์การประเมินผล
(๔) พื้นฐานความรู้เกี่ยวกับสีและสารเคมี
(๕) เทคนิคการทําสีเครื่องจักร
(๖) เทคนิคการสอนงาน
(๗) เทคนิคการแก้ไขปัญหาการผลิตงานทําสีเครื่องจักร
(๘) พื้นฐานความรู้ความปลอดภัยในการทําสีเครื่องจักร
(๙) พื้นฐานความรู้เกี่ยวกับกฎหมายด้านสิ่งแวดล้อม
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๓.๓.๒ ความสามารถ ประกอบด้วย ขอบเขตความสามารถในการปฏิบัติงาน
ดังต่อไปนี้
๓.๓.๒.๑ การประเมินราคางานทําสีเครื่องจักร
(๑) การเตรียมข้อมูล
(๒) การประเมินราคางานสี
(๓) การตรวจสอบการประเมินราคา
๓.๓.๒.๒ การวิเคราะห์และแก้ไขปัญหางานสี
(๑) การเตรียมข้อมูล
(๒) การวิเคราะห์และแก้ไขปัญหางานสี
(๓) การสรุปผลวิธีการแก้ไข
๓.๓.๒.๓ การจัดทําคู่มือการปฏิบัติงานทําสีเครื่องจักร
(๑) การเตรียมข้อมูล
(๒) การจัดทําคู่มือการปฏิบัติงาน
(๓) การทบทวนการปฏิบัติงาน
๓.๓.๒.๔ การจั ด ทํ า ข้ อ กํ า หนดความปลอดภั ย ในการทํ า งานสี
เครื่องจักร
(๑) การเตรียมงาน
(๒) การจัดทําข้อกําหนดความปลอดภัยและสิ่งแวดล้อม
(๓) การจัดเก็บ
๓.๓.๒.๕ การสอนงาน
(๑) การเตรียมการสอน
(๒) การสอนงานตามแผน
(๓) การประเมินผล
๓.๓.๓ ทัศนคติ ประกอบด้วย มีความละเอียดรอบคอบ มีความเป็นผู้นํา
ซื่อสัตย์ ทํางานเป็นทีม มีระเบียบวินัย ตรงต่อเวลา
ประกาศ ณ วันที่ ๑๙ พฤษภาคม พ.ศ. ๒๕๕๙
หม่อมหลวงปุณฑริก สมิติ
ปลัดกระทรวงแรงงาน
ประธานกรรมการส่งเสริมการพัฒนาฝีมือแรงงาน

