เล่ม ๑๓๑ ตอนพิเศษ ๑๓๑ ง

หน้า ๑๑๔
ราชกิจจานุเบกษา

(เล่มที่ ๒)
๑๖ กรกฎาคม ๒๕๕๗

ประกาศคณะกรรมการส่งเสริมการพัฒนาฝีมือแรงงาน
เรื่อง มาตรฐานฝีมือแรงงานแห่งชาติ สาขาอาชีพพนักงานตัดวาดรองเท้า
อาศัยอํานาจตามความในมาตรา ๒๒ วรรคหนึ่ง แห่งพระราชบัญญัติส่งเสริมการพัฒนาฝีมือแรงงาน
พ.ศ. ๒๕๔๕ คณะกรรมการส่งเสริมการพัฒนาฝีมือแรงงาน จึงกําหนดมาตรฐานฝีมือแรงงานแห่งชาติ
สาขาอาชีพพนักงานตัดวาดรองเท้า โดยความเห็นชอบของรัฐมนตรีว่าการกระทรวงแรงงาน ดังต่อไปนี้
ข้อ ๑ ในประกาศนี้ สาขาอาชีพพนักงานตัดวาดรองเท้า หมายถึง บุคคลที่ประกอบอาชีพ
งานตัดวาดในอุตสาหกรรมผลิตรองเท้า โดยมีความรู้ ทักษะ และความสามารถในการวาดแบบชิ้นงาน
การปั๊มตัดชิ้นงาน การผ่าบาง การเจียน การเปิดผิวชิ้นงาน การทําซิลสกรีน (Silk Screen) การช็อตตรา
หรือลาย การประกอบแผ่นรองใน (Sock) รวมทั้งสามารถจัดการการผลิต การแก้ปัญหาด้านคุณภาพ
และการจัดการดูแลรักษาเครื่องจักรและอุปกรณ์ ได้ตามความสามารถในระดับขั้นที่กําหนดไว้
ข้อ ๒ มาตรฐานฝีมือแรงงานแห่งชาติ สาขาอาชีพพนักงานตัดวาดรองเท้า แบ่งออกเป็น ๔ ระดับ
๒.๑ ระดับ ๑ หมายถึง บุคคลที่มีความรู้ ทักษะ และความสามารถในการวาด
แบบชิ้นงาน ปั๊มตัดด้วยเครื่อง การตัดด้วยมือ โดยจะต้องปฏิบัติงานตามข้อกําหนดของงานตัดวาดรองเท้า
รวมทั้งมีหัวหน้างานคอยกํากับและให้คําแนะนํา สามารถแก้ปัญหาตามคู่มือกระบวนการทํางาน
๒.๒ ระดับ ๒ หมายถึง บุคคลที่มีความรู้ ทักษะ และความสามารถในการปฏิบัติงาน
ในส่วนของการผ่าบาง การเจียน และการเปิดผิวชิ้นงาน โดยมีหัวหน้างานคอยกํากับและให้คําแนะนํา
และสามารถแก้ปัญหาตามคู่มือกระบวนการทํางาน
๒.๓ ระดับ ๓ หมายถึง บุคคลที่มีความรู้ ทักษะ และความสามารถในการปฏิบัติงาน
ที่ซับซ้อนใช้ความรู้ในเชิงทฤษฎีมาประยุกต์ใช้ในส่วนของการซิลสกรีน (Silk Screen) ช็อตตราหรือลาย
การประกอบแผ่นรองใน (Sock) รวมถึงการสอนงานแก่ผู้ใต้บังคับบัญชา และสามารถตัดสินใจตามระดับ
ความสําคัญของงานที่ได้รับมอบหมาย
๒.๔ ระดับ ๔ หมายถึง บุคคลที่มีความรู้ ทักษะ และความสามารถในการประยุกต์
ความรู้ แ ละทั ก ษะในการจั ด การการผลิ ต สามารถควบคุ ม การทํ า งานของพนั ก งานในสายการผลิ ต
แก้ปัญหางานด้านคุณภาพของชิ้นงาน รวมถึงการจัดการดูแลรักษาเครื่องจักรและอุปกรณ์ สามารถ
ตัดสินใจตามระดับความสําคัญของงาน มีความรับผิดชอบด้วยตนเอง และสามารถแก้ปัญหาที่เกิดขึ้นได้
ทันทีทันใดหรือแก้ปัญหาล่วงหน้า
ข้อ ๓ ข้อกําหนดทางวิชาการมาตรฐานฝีมือที่ใช้เป็นเกณฑ์วัดระดับความรู้ ความสามารถ และทัศนคติ
ในการทํางานของผู้ประกอบอาชีพในสาขาอาชีพพนักงานตัดวาดรองเท้า ให้เป็นดังนี้
๓.๑ มาตรฐานฝีมือแรงงานแห่งชาติ ระดับ ๑ ได้แก่
๓.๑.๑ ความรู้ ประกอบด้วย ขอบเขตความรู้ ความเข้าใจในเรื่องดังต่อไปนี้

เล่ม ๑๓๑ ตอนพิเศษ ๑๓๑ ง

หน้า ๑๑๕
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๓.๑.๑.๑ การปฏิบัติงานตามข้อกําหนดของงานตัดวาดรองเท้า
(๑) การทําความสะอาดพื้นที่ทํางานหลังการทํางาน
(๒) รายละเอียดการบันทึกข้อมูลการทําความสะอาด
(๓) การบํารุงรักษาเครื่องจักรด้วยตนเอง
(๔) การตรวจสภาพเครื่องมือและอุปกรณ์
(๕) กฎระเบียบความปลอดภัยของงานตัดวาดรองเท้า
(๖) กฎระเบียบการแต่งกายของงานตัดวาดรองเท้า
(๗) การใช้อุปกรณ์ป้องกันภัยส่วนบุคคล
(๘) รายละเอียดการบันทึกผลการปฏิบัตงิ าน
๓.๑.๑.๒ การวาดแบบชิ้นงาน
(๑) วัสดุที่ใช้ในการวาดแบบ
(๒) การเลือกใช้แบบชิ้นงานตามลักษณะงาน
(๓) อุปกรณ์ที่ใช้ในการวาดแบบ
(๔) การวางแบบชิ้นงาน
(๕) เทคนิคการวาดแบบชิ้นงาน
(๖) ข้อควรระวังการวาดแบบชิ้นงาน
(๗) เทคนิคการตรวจสอบการวาดแบบชิ้นงาน
๓.๑.๑.๓ การปั๊มตัดด้วยเครื่อง
(๑) ข้อกําหนดการเตรียมวัสดุตัดด้วยเครื่อง
(๒) การใช้งานเครื่องปั๊มตัด
(๓) การเลือกใช้มีดปั๊ม
(๔) ข้อกําหนดการปรับตั้งค่าเครื่องปั๊มตัด
(๕) การวางมีดปั๊ม
(๖) เทคนิคการกดตัดวัสดุด้วยเครื่องปั๊มตัด
(๗) ข้อควรระวังด้านความปลอดภัยในการปั๊มตัด
(๘) เทคนิคการตรวจสอบชิ้นงานที่ตัดด้วยเครื่อง
๓.๑.๑.๔ การตัดด้วยมือ
(๑) วัสดุที่ใช้ในการตัดด้วยมือ
(๒) อุปกรณ์ที่ใช้ตัดด้วยมือ
(๓) การเลือกใช้แบบสําหรับตัด
(๔) เทคนิคการตัดด้วยมือตามแบบที่วาง
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(๕) ข้อควรระวังด้านความปลอดภัยในการตัดด้วยมือ
(๖) เทคนิคการตรวจสอบชิ้นงานที่ตัดด้วยมือ
๓.๑.๒ ความสามารถ ประกอบด้วย ขอบเขตความสามารถในการปฏิบัติงาน
ดังต่อไปนี้
๓.๑.๒.๑ การวาดแบบชิ้นงาน
(๑) การเตรียมงาน
(๒) การวาดแบบชิ้นงาน
(๓) การตรวจสอบชิ้นงานวาดแบบ
๓.๑.๒.๒ การปั๊มตัดด้วยเครื่อง
(๑) การเตรียมงาน
(๒) การตัดชิ้นงาน
(๓) การตรวจสอบชิ้นงานตัดด้วยเครื่อง
๓.๑.๒.๓ การตัดด้วยมือ
(๑) การเตรียมงาน
(๒) การตัดชิ้นงาน
(๓) การตรวจสอบชิ้นงานตัดด้วยมือ
๓.๑.๓ ทัศนคติ ประกอบด้วย จิตสํานึกในการทํางานที่ดี การปฏิบัติงาน
ที่ตรงต่อเวลา การปฏิบัติงานโดยคํานึงถึงความถูกต้องและความปลอดภัย จิตสํานึกเกี่ยวกับความปลอดภัย
ความสะอาด ความประหยัด
๓.๒ มาตรฐานฝีมือแรงงานแห่งชาติ ระดับ ๒ ได้แก่
๓.๒.๑ ความรู้ ประกอบด้วย ขอบเขตความรู้ ความเข้าใจในเรื่องดังต่อไปนี้
๓.๒.๑.๑ การผ่าบาง
(๑) วัสดุที่ใช้ในการผ่าบาง
(๒) การใช้งานเครื่องผ่าบาง
(๓) การเลือกใช้แบบผ่าบาง
(๔) ข้อกําหนดการปรับแต่งเครื่องผ่าบาง
(๕) ข้อกําหนดการประกบแบบผ่าบางเข้ากับชิ้นงาน
(๖) เทคนิคการผ่าบางเฉพาะที่และเต็มแผ่น
(๗) ข้อควรระวังด้านความปลอดภัยในการผ่าบาง
(๘) เทคนิคการตรวจสอบชิ้นงานผ่าบาง
๓.๒.๑.๒ การเจียน
(๑) วัสดุที่ใช้ในการเจียน
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(๒) การใช้งานเครื่องเจียน
(๓) ข้อกําหนดการปรับแต่งเครื่องเจียน
(๔) เทคนิคการเจียนชิ้นงาน
(๕) ข้อควรระวังด้านความปลอดภัยในการเจียน
(๖) เทคนิคการตรวจสอบชิ้นงานเจียน
๓.๒.๑.๓ การเปิดผิวชิ้นงาน
(๑) วัสดุที่ใช้ในการเปิดผิว
(๒) การใช้งานเครื่องขัดเปิดผิว
(๓) ข้อกําหนดการปรับแต่งเครื่องขัดเปิดผิว
(๔) เทคนิคการขัดเปิดผิวชิ้นงาน
(๕) ข้อควรระวังด้านความปลอดภัยในการขัดเปิดผิว
(๖) เทคนิคการตรวจสอบชิ้นงานเปิดผิว
๓.๒.๒ ความสามารถ ประกอบด้วย ขอบเขตความสามารถในการปฏิบัติงาน
ดังต่อไปนี้
๓.๒.๒.๑ การผ่าบาง
(๑) การเตรียมงาน
(๒) การผ่าบางชิ้นงาน
(๓) การตรวจสอบชิ้นงานผ่าบาง
๓.๒.๒.๒ การเจียน
(๑) การเตรียมงาน
(๒) การเจียนชิ้นงาน
(๓) การตรวจสอบชิ้นงานเจียน
๓.๒.๒.๓ การเปิดผิวชิ้นงาน
(๑) การเตรียมงาน
(๒) การขัดผิวชิ้นงาน
(๓) การตรวจสอบชิ้นงานเปิดผิว
๓.๒.๓ ทัศนคติ ประกอบด้วย จิตสํานึกในการทํางานที่ดี การปฏิบัติงาน
ที่ตรงต่อเวลา การปฏิบัติงานโดยคํานึงถึงความถูกต้องและความปลอดภัย จิตสํานึกเกี่ยวกับความปลอดภัย
ความสะอาดและความประหยัด
๓.๓ มาตรฐานฝีมือแรงงานแห่งชาติ ระดับ ๓ ได้แก่
๓.๓.๑ ความรู้ ประกอบด้วย ขอบเขตความรู้ ความเข้าใจในเรื่องดังต่อไปนี้

เล่ม ๑๓๑ ตอนพิเศษ ๑๓๑ ง
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๓.๓.๑.๑ การทําซิลสกรีน (Silk Screen)
(๑) วัสดุที่ใช้ในการซิลสกรีน (Silk Screen)
(๒) อุปกรณ์ที่ใช้ในการซิลสกรีน (Silk Screen)
(๓) การตั้งเฟรมซิลสกรีน (Silk Screen) ให้ตรงตามแบบ
(๔) เทคนิคการวางงานให้ตรงกับแนวที่กําหนด
(๕) เทคนิคการกดบล็อกซิลสกรีน (Silk Screen)
(๖) เทคนิคการปาดสีซิลสกรีน (Silk Screen)
(๗) เทคนิคการตรวจสอบชิ้นงานซิลสกรีน (Silk Screen)
(๘) เทคนิคการล้างอุปกรณ์ซิลสกรีน (Silk Screen)
(๙) การกําจัดของเสียจากการสกรีน
(๑๐) การจัดเก็บอุปกรณ์ซิลสกรีน (Silk Screen) ให้เป็นระเบียบ
๓.๓.๑.๒ การช็อตตราหรือลาย
(๑) วัสดุที่ใช้ในการช็อตตราหรือลาย
(๒) การใช้งานเครื่องช็อตตราหรือลาย
(๓) ข้อกําหนดการปรับตั้งค่าการช็อตตราหรือลาย
(๔) เทคนิคการวางชิ้นงานตามแนวที่กําหนด
(๕) เทคนิคการช็อตตราหรือลายลงบนชิ้นงาน
(๖) ข้อควรระวังด้านความปลอดภัยในการช็อตตราหรือลาย
(๗) การป้อ งกันความเสี ยหายของชิ้นงานในการช็ อ ตตรา
หรือลาย
(๘) เทคนิคการตรวจสอบชิ้นงานที่ช็อตตราหรือลาย
๓.๓.๑.๓ การประกอบแผ่นรองใน (Sock)
(๑) วัสดุที่ใช้ในการรองส้น
(๒) การใช้งานเครื่องทากาว
(๓) อุปกรณ์ที่ใช้การทากาว
(๔) เทคนิคการทากาววัสดุรองส้นด้วยเครื่องทากาว
(๕) ข้อควรระวังด้านความปลอดภัยในการทากาว
(๖) เทคนิคการประกอบวัสดุรองส้นกับแผ่นรองใน (Sock)
(๗) เทคนิคการตรวจสอบชิ้นงานประกอบแผ่นรองใน (Sock)
๓.๓.๑.๔ การสอนงาน
(๑) การวิเคราะห์งาน
(๒) หลักการสอนงานนอกสายการผลิต (Off the job training)

เล่ม ๑๓๑ ตอนพิเศษ ๑๓๑ ง
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(๓)
(๔)
(๕)
(๖)
(๗)

หลักการสอนงานในสายการผลิต (Onvthe job training)
วิธีประเมินผลการสอนงาน
การจัดทําแผนการสอนงาน
การจัดทําเอกสารการสอนงาน
เทคนิคการสอนงานนอกสายการผลิต (Off the job

(๘)
(๙)
(๑๐)
๓.๓.๒ ความสามารถ

เทคนิคการสอนงานในสายการผลิต (On the job training)
หลักการประเมินผลหลังการสอน
หลักการติดตามพฤติกรรมหลังการเรียนรู้
ประกอบด้วย ขอบเขตความสามารถในการปฏิบัติงาน

training)

ดังต่อไปนี้
๓.๓.๒.๑ การทําซิลสกรีน (Silk Screen)
(๑) การเตรียมงาน
(๒) การพิมพ์ซิลสกรีน (Silk Screen)
(๓) การตรวจสอบชิ้นงาน (Silk Screen)
(๔) การทําความสะอาดอุปกรณ์ซิลสกรีน (Silk Screen)
๓.๓.๒.๒ การช็อตตราหรือลาย
(๑) การเตรียมงาน
(๒) การช็อตตราหรือลาย
(๓) การตรวจสอบชิ้นงานการช็อตตราหรือลาย
๓.๓.๒.๓ การประกอบแผ่นรองใน (Sock)
(๑) การเตรียมงาน
(๒) การประกอบวัสดุเสริมเข้ากับแผ่นรองใน (Sock)
(๓) การตรวจสอบชิ้นงานประกอบแผ่นรองใน (Sock)
๓.๓.๒.๔ การสอนงาน
(๑) การเตรียมการสอนงาน
(๒) การสอนงาน
(๓) การติดตามและประเมินผลการสอนงาน
๓.๓.๓ ทัศนคติ ประกอบด้วย จิตสํานึกในการทํางานที่ดี การปฏิบัติงาน
ที่ตรงต่อเวลา การปฏิบัติงานโดยคํานึงถึงความถูกต้องและความปลอดภัย จิตสํานึกเกี่ยวกับความปลอดภัย
ความสะอาดและความประหยัด

เล่ม ๑๓๑ ตอนพิเศษ ๑๓๑ ง

หน้า ๑๒๐
ราชกิจจานุเบกษา

(เล่มที่ ๒)
๑๖ กรกฎาคม ๒๕๕๗

๓.๔ มาตรฐานฝีมือแรงงานแห่งชาติ ระดับ ๔ ได้แก่
๓.๔.๑ ความรู้ ประกอบด้วย ขอบเขตความรู้ ความเข้าใจในเรื่องดังต่อไปนี้
๓.๔.๑.๑ การจัดการการผลิต
(๑) หลักการวิเคราะห์ปริมาณงานผลิต
(๒) หลักการวางแผนการใช้วัตถุดิบ
(๓) หลักการวางแผนการใช้เครื่องจักร
(๔) หลักการวางแผนการจัดกําลังคน
(๕) การสื่อสารและการประสานงาน
(๖) การควบคุมและติดตามงาน
(๗) การประเมินผลการปฏิบัติงาน
๓.๔.๑.๒ การควบคุมการทํางานของพนักงาน
(๑) ขั้นตอนการปฏิบัติงานแต่ละกระบวนการผลิต
(๒) เทคนิคการมอบหมายงาน
(๓) การตรวจสอบการปฏิบัติงาน
(๔) กฎความปลอดภัยในการทํางาน
(๕) การควบคุมและติดตามงาน
(๖) การประเมินผลการปฏิบัติงาน
(๗) เทคนิคการตรวจสอบข้อเท็จจริง
(๘) การเขียนรายงานเหตุขัดข้องในการปฏิบัติงาน
๓.๔.๑.๓ การแก้ปัญหาด้านคุณภาพ
(๑) ลักษณะปัญหาคุณภาพที่เกิดขึ้น
(๒) การประเมินปัญหาคุณภาพ
(๓) การตรวจสอบปัญหาด้านคุณภาพที่เกิดขึ้น
(๔) เทคนิคการวิเคราะห์สาเหตุของปัญหา
(๕) เทคนิคการกําหนดแนวทางการแก้ปัญหา
(๖) เทคนิคการจัดทํามาตรฐานการปฏิบัติงานของปัญหา
ที่เกิดขึ้น
๓.๔.๑.๔ การดูแลรักษาเครื่องจักรและอุปกรณ์เบื้องต้น
(๑) การเลือกเครื่องจักรและอุปกรณ์เพื่อการดูแลรักษาเบื้องต้น
(๒) การวางแผนการดูแลรักษาเครื่องจักรและอุปกรณ์เบื้องต้น
(๓) การจัดทํามาตรฐานการดูแลรักษาเครื่องจักรและอุปกรณ์
เบื้องต้น

เล่ม ๑๓๑ ตอนพิเศษ ๑๓๑ ง

หน้า ๑๒๑
ราชกิจจานุเบกษา

(๔)
(๕)
(๖)
๓.๔.๒ ความสามารถ

(เล่มที่ ๒)
๑๖ กรกฎาคม ๒๕๕๗

การตรวจสอบการตรวจเช็คเครื่องจักรและอุปกรณ์
การติดตามผลการดูแลรักษาเครื่องจักรและอุปกรณ์
การประเมินผลการดูแลรักษาเครื่องจักรและอุปกรณ์
ประกอบด้วย ขอบเขตความสามารถในการปฏิบัติงาน

ดังต่อไปนี้
๓.๔.๒.๑ การจัดการการผลิต
(๑) การจัดทําแผนงานการผลิต
(๒) การประสานงานหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
(๓) การติดตามและประเมินผลการปฏิบัติงาน
๓.๔.๒.๒ การควบคุมการทํางานของพนักงาน
(๑) การจ่ายงานประจําวันให้กับพนักงาน
(๒) การควบคุมการปฏิบัติงานประจําวัน
(๓) การติดตามและประเมินผล การปฏิบัติงานประจําวัน
(๔) การรายงานเหตุที่ไม่ปกติในการปฏิบัติงานประจําวัน
๓.๔.๒.๓ การแก้ปัญหาด้านคุณภาพ
(๑) การรับแจ้งปัญหาคุณภาพที่เกิดขึ้น
(๒) การวิเคราะห์ปัญหาคุณภาพ
(๓) การแก้ปัญหาคุณภาพ
๓.๔.๒.๔ การดูแลรักษาเครื่องจักรและอุปกรณ์เบื้องต้น
(๑) การวางแผนงานการดูแลรักษาเบื้องต้น
(๒) การตรวจสอบการดูแลรักษาเบื้องต้น
(๓) การติดตามและประเมินผล การดูแลรักษาเบื้องต้น
๓.๔.๓ ทัศนคติ ประกอบด้วย จิตสํานึกในการทํางานที่ดี การปฏิบัติงานที่ตรงต่อเวลา
การปฏิบัติงานโดยคํานึงถึงความถูกต้องและความปลอดภัย จิตสํานึกเกี่ยวกับความปลอดภัย ความสะอาด
และความประหยัด
ประกาศ ณ วันที่ ๑๓ กุมภาพันธ์ พ.ศ. ๒๕๕๗
จีรศักดิ์ สุคนธชาติ
ปลัดกระทรวงแรงงาน
ประธานกรรมการส่งเสริมการพัฒนาฝีมือแรงงาน

