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ประกาศคณะกรรมการส่งเสริมการพัฒนาฝีมือแรงงาน
เรื่อง มาตรฐานฝีมือแรงงานแห่งชาติ สาขาอาชีพช่างเทคนิคพ่นสีตัวถัง
สําหรับอุตสาหกรรมผลิตรถยนต์
อาศัยอํานาจตามความในมาตรา ๒๒ วรรคหนึ่ง แห่งพระราชบัญญัติส่งเสริมการพัฒนาฝีมือแรงงาน
พ.ศ. ๒๕๔๕ คณะกรรมการส่งเสริมการพัฒนาฝีมือแรงงาน จึงกําหนดมาตรฐานฝีมือแรงงานแห่งชาติ
สาขาอาชีพช่างเทคนิคพ่นสีตัวถังสําหรับอุตสาหกรรมผลิตรถยนต์ โดยความเห็นชอบของรัฐมนตรีว่าการ
กระทรวงแรงงาน ดังต่อไปนี้
ข้อ ๑ ในประกาศนี้ สาขาอาชีพ ช่ างเทคนิ คพ่นสี ตัวถั งสําหรับ อุตสาหกรรมผลิต รถยนต์
หมายถึง บุคคลที่มีความรู้ ทักษะ และความสามารถในการพ่นสี ตั้งแต่การเตรียมความพร้อมก่อนเริ่มงาน
การเตรียมพื้นผิวก่อนการพ่นสี มีความสามารถในการพ่นสีรองพื้นและสีจริง สามารถบํารุงรักษาและ
ซ่อมแซมอุปกรณ์พ่นสีและห้องพ่นสี ตรวจสอบและแก้ไขงานพ่นสี โดยในการปฏิบัติงานต้องสามารถ
ปฏิบั ติต ามกฎระเบียบและความปลอดภั ยในการทํ างาน ตรวจสอบความพร้ อมของการปฏิ บัติ งาน
ควบคุมคุณภาพชิ้นงาน สามารถเขียนและสรุปรายงานการปฏิบัติงาน ควบคุมกระบวนการทํางาน
ประจําวัน สามารถตรวจสอบวิเคราะห์ ข้อบกพร่อง และแก้ไขปัญหาคุณภาพของชิ้นงาน สามารถ
จัดทําขั้นตอนการปฏิบัติงาน (WI) วางแผนพัฒนาทักษะและความสามารถของพนักงานใต้บังคับบัญชา
อี ก ทั้ ง ยั ง สามารถดํ า เนิ น กิ จ กรรมการเพิ่ ม ผลผลิ ต ควบคุ ม ดู แ ลและให้ คํ า ปรึ ก ษาแนะนํ า พนั ก งาน
และสามารถตรวจสอบการเขียนขั้นตอนการปฏิบัติงาน
ข้อ ๒ มาตรฐานฝีมือแรงงานแห่งชาติ สาขาอาชีพช่างเทคนิคพ่นสีตัวถังสําหรับอุตสาหกรรม
ผลิตรถยนต์ แบ่งออกเป็น ๔ ระดับ
๒.๑ ระดับ ๑ หมายถึง บุคคลที่มีความรู้ ทักษะ และความสามารถในการปฏิบัติ
ตามกฎระเบียบและความปลอดภัยในการทํางาน การค้นหาอันตรายในสถานที่ปฏิบัติงาน พร้อมกําหนด
วิธีการแก้ไขที่ถูกต้อง รวมทั้งสามารถเตรียมความพร้อมก่อนเริ่มงาน สามารถเตรียมพื้นผิวก่อนพ่นสี
และมีทักษะในการพ่นสีรองพื้น สีจริงได้อย่างน้อย ๓ งาน พร้อมทั้งสามารถตรวจสอบชิ้นงานหลังพ่นสี
ด้วยสายตา อีกทั้งยังสามารถบํารุงรักษาอุปกรณ์ในการพ่นสีและห้องพ่นสีเบื้องต้นได้
๒.๒ ระดั บ ๒ หมายถึ ง บุ ค คลที่ มี ค วามรู้ ทั ก ษะ และความสามารถใน
การปฏิบัติงานได้ทุกกระบวนการของงานพ่นสีตัวถังสําหรับอุตสาหกรรมผลิตรถยนต์ ให้คําแนะนําใน
งานพ่นสีรองพื้นและสีจริง บํารุงรักษาและซ่อมแซมปืนพ่นสี ตรวจสอบความพร้อมของการปฏิบัติงาน
ตรวจสอบควบคุมคุณภาพของชิ้นงาน รวมถึงการเขียนรายงานการปฏิบัติงาน
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๒.๓ ระดั บ ๓ หมายถึ ง บุ ค คลที่ มี ค วามรู้ ทั ก ษะ และความสามารถใน
การตรวจสอบ วิเคราะห์ปัญหาคุณภาพของชิ้นงาน ปัญหาข้อบกพร่องต่าง ๆ และการแก้ไขปัญหา
ในสาขางานพ่นสีตัวถังสําหรับงานผลิตรถยนต์ รวมถึงการจัดเตรียมพนักงาน การควบคุมกระบวน
การทํางานประจําวัน การพัฒนาทักษะในการปฏิบัติงานของพนักงาน การให้คําแนะนําพนักงานใหม่
เกี่ ย วกั บ งานพื้ น ฐาน การประเมิ น ผลการทํ า งานของพนั ก งาน รวมทั้ ง สามารถจั ด ทํ า ขั้ น ตอน
การปฏิบัติงาน และสรุปรายงานการปฏิบัติงาน
๒.๔ ระดับ ๔ หมายถึง บุคคลที่มีความรู้ ทักษะ ความสามารถและประสบการณ์
ในการทบทวนวิเคราะห์ปัญหาในเชิงการป้องกัน สามารถดําเนินกิจกรรมการเพิ่มผลผลิต การบริหาร
กําลังคน รวมทั้งตรวจสอบการเขียนขั้นตอนการปฏิบัติงาน
ข้อ ๓ ข้อกําหนดทางวิชาการมาตรฐานฝีมือที่ใช้เป็นเกณฑ์วัดระดับความรู้ ความสามารถ
และทัศนคติในการทํางานของผู้ประกอบอาชีพในสาขาช่างเทคนิคพ่นสีตัวถังสําหรับอุตสาหกรรมผลิต
รถยนต์ ให้เป็นดังนี้
๓.๑ มาตรฐานฝีมือแรงงานแห่งชาติ ระดับ ๑ ได้แก่
๓.๑.๑ ความรู้ ประกอบด้วย ขอบเขตความรู้ ความเข้าใจในเรื่องดังต่อไปนี้
๓.๑.๑.๑ การปฏิบัติตามข้อกําหนดด้านความปลอดภัย
(๑) กฎความปลอดภัยในหน่วยงานสี
(๒) กฎระเบียบของการแต่งกายในหน่วยงานสี
(๓) ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับไฟฟ้าสถิต
(๔) วิ ธี ใ ช้ การบํ า รุ ง รั ก ษา และจั ด เก็ บ อุ ป กรณ์ ป้ อ งกั น
อันตรายส่วนบุคคลของงานพ่นสี
(๕) วิธีการใช้อุปกรณ์ เครื่องมือ และเครื่องจักร
(๖) วิธีการจัดเก็บอุปกรณ์ เครื่องมือ และเครื่องจักร
(๗) การค้นหาและประเมินอันตราย
(๘) การควบคุมตัวแปรที่เป็นสาเหตุของการเกิดอุบัติเหตุ
๓.๑.๑.๒ การเตรียมความพร้อมก่อนเริ่มงาน
(๑) กิจกรรมกายบริหาร
(๒) ข้อกําหนดการบันทึกสุขภาพ
(๓) ขั้นตอนการปฏิบัติงานสี
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(๔) ข้อควรระวังในกระบวนการงานสี
(๕) ความรู้พื้นฐานระบบการหมุนเวียนของสี
(๖) การปรับแต่งแรงดันของปืนพ่นสี
(๗) ลําดับและหัวข้อการตรวจสอบประจําวัน
(๘) กิจกรรม ๕ ส.
๓.๑.๑.๓ การทําความสะอาดพื้นผิว
(๑) มาตรฐานการตรวจสอบเบื้องต้น
(๒) การใช้กระดาษทราย การขัดแต่งและการทําความสะอาด
หลังการขัด
(๓) วิธีการทําความสะอาดชิ้นงานด้วยผ้าแท็กแล็ค
(๔) วิธีทําการความสะอาดชิ้นงานด้วยเครื่องเป่าลม
๓.๑.๑.๔ การพ่นสี ด้วยปืนพ่นลมระบบอัดอย่างน้อย ๓ งาน
(๑) วิธีการเลือกปืนพ่นสี
(๒) วิ ธี ก ารใช้ ปื น พ่ น สี และเครื่ อ งมื อ เครื่ อ งจั ก รอื่ น ๆ
ในงานพ่นสี
(๓) วิ ธี ก ารใช้ เ ครื่ อ งป้ อ งกั น การทํ า งานที่ ผิ ด พลาดของ
เครื่องจักรและพนักงาน
(๔) วิธีปรับแต่งปืนพ่นสี
(๕) วิธีการตรวจสอบด้วยสายตาและมือสัมผัส
(๖) วิธีการพ่นสี
(๗) เกณฑ์มาตรฐานจุดบกพร่อง
(๘) กฎปฏิบัติ หยุด เรียก คอย
๓.๑.๑.๕ การบํารุงรักษาอุปกรณ์ในการพ่นสีและห้องพ่นสีเบื้องต้น
(๑) วิธีใช้เครื่องมือทําความสะอาดอุปกรณ์พ่นสีและห้องพ่นสี
(๒) วิธีทําความสะอาดอุปกรณ์พ่นสีและห้องพ่นสี
(๓) วิธีจัดเก็บเครื่องมือและอุปกรณ์ในงานพ่นสี
(๔) อุปกรณ์เครื่องมือต่าง ๆ และห้องพ่นสี
(๕) การบํารุงรักษาอุปกรณ์พ่นสีและห้องพ่นสี
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๓.๑.๒ ความสามารถ ประกอบด้วย ขอบเขตความสามารถในการปฏิบัติงาน
ดังต่อไปนี้
๓.๑.๒.๑ การปฏิบัติตามข้อกําหนดด้านความปลอดภัย
(๑) การถ่ายประจุไฟฟ้าสถิตออกจากร่างกาย
(๒) การใช้อุปกรณ์ป้องกันอันตรายส่วนบุคคล
(๓) การตรวจสอบความปลอดภัยของการใช้อุปกรณ์ เครื่องมือ
และเครื่องจักร
(๔) การค้นหาอันตรายในสถานที่ปฏิบัติงาน
๓.๑.๒.๒ การเตรียมความพร้อมก่อนเริ่มงาน
(๑) การเตรียมร่างกาย
(๒) การเตรียมขั้นตอนการปฏิบัติงาน
(๓) การเตรียมลมและสี
(๔) การเตรียมเครื่องจักร อุปกรณ์ และชิ้นงาน
(๕) การตรวจสอบพื้นที่ปฏิบัติงาน
๓.๑.๒.๓ การทําความสะอาดพื้นผิว
(๑) การขัดแต่งจุดบกพร่อง
(๒) การทําความสะอาดพื้นผิวชิ้นงาน
๓.๑.๒.๔ การพ่นสี ด้วยปืนพ่นลมระบบอัดอย่างน้อย ๓ งาน
(๑) การใช้อุปกรณ์ เครื่องมือและเครื่องจักรในการพ่นสี
(๒) การพ่นสีบนชิ้นงาน
(๓) การตรวจสอบชิ้นงาน
(๔) การปฏิบัติเมื่อพบความผิดปกติ
๓.๑.๒.๕ การบํารุงรักษาอุปกรณ์ในการพ่นสีและห้องพ่นสีเบื้องต้น
(๑) การทําความสะอาดอุปกรณ์พ่นสีและห้องพ่นสี
(๒) การตรวจสอบสภาพและบํารุงรักษาอุปกรณ์และห้องพ่นสี
๓.๑.๓ ทัศ นคติ ประกอบด้ ว ย ความมี วินั ย มีค วามขยัน และความอดทน
มีความซื่อสัตย์ มีความใฝ่รู้ และพัฒนาตนเอง รักความก้าวหน้า มีจิตสาธารณะ รู้จักการทํางาน
เป็นหมู่คณะ มีจริยธรรม มีความคิดสร้างสรรค์ มีความเป็นผู้นํา
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๓.๒ มาตรฐานฝีมือแรงงานแห่งชาติ ระดับ ๒ ได้แก่
๓.๒.๑ ความรู้ ประกอบด้วย ขอบเขตความรู้ ความเข้าใจในเรื่องดังต่อไปนี้
๓.๒.๑.๑ การตรวจสอบความพร้อมของการปฏิบัติงาน
(๑) การตรวจสอบจํานวนพนักงานที่ต้องใช้ในกระบวนการ
(๒) กฎระเบียบความปลอดภัยในการปฏิบัติงาน
(๓) หลักการ ๕ ส.
(๔) วิธีการควบคุมตัวแปรที่เป็นสาเหตุของการเกิดอุบัติเหตุ
(๕) กิจกรรมการค้นหาและประเมินอันตราย
(๖) ข้อกําหนดต่าง ๆ ในขั้นตอนการปฏิบัติงาน (WI)
(๗) กฎระเบียบความปลอดภัยในหน่วยงานพ่นสี
(๘) วิธีปฏิบัติงาน (WI) ของทุกกระบวนการ
๓.๒.๑.๒ การพ่นสี ด้วยปืนพ่นลมระบบอัดในทุกกระบวนการ
(๑) การเลือกปืนพ่นสี
(๒) วิ ธี ก ารใช้ ปื น พ่ น สี และเครื่ อ งมื อ เครื่ อ งจั ก รอื่ น ๆ
ในงานพ่นสี
(๓) วิ ธี ก ารใช้ เ ครื่ อ งป้ อ งกั น การทํ า งานที่ ผิ ด พลาดของ
เครื่องจักรและพนักงาน
(๔) วิธีปรับแต่งปืนพ่นสี
(๕) วิธีการตรวจสอบด้วยสายตาและมือสัมผัส
(๖) วิธีการพ่นสี
(๗) เกณฑ์มาตรฐานจุดบกพร่อง
(๘) กฎปฏิบัติ หยุด เรียก คอย
(๙) ส่วนประกอบปืนพ่นสี
(๑๐) ความรู้เรื่องการซ่อมแซมงานสี
๓.๒.๑.๓ การตรวจสอบชิ้นงานก่อนและหลังอบ
(๑) วิธีการตรวจสอบด้วยสายตา
(๒) วิธีการตรวจสอบด้วยมือสัมผัส
(๓) เกณฑ์มาตรฐานจุดบกพร่อง

เล่ม ๑๓๑ ตอนพิเศษ ๑๓๑ ง

หน้า ๑๒๘
ราชกิจจานุเบกษา

(เล่มที่ ๑)
๑๖ กรกฎาคม ๒๕๕๗

๓.๒.๑.๔ การควบคุมคุณภาพของชิ้นงาน
(๑) ท่าทางที่ใช้ในการพ่นสี
(๒) พื้นฐานการพ่นสี
(๓) คุณภาพชิ้นงาน
(๔) หลักการวิเคราะห์ปัญหา
(๕) หลักการปรับแต่งค่าตัวแปรต่าง ๆ
๓.๒.๑.๕ การเขียนรายงานการปฏิบัติงาน
(๑) วิธีการการบันทึกผลการปฏิบัติงานลงในบันทึกประจําวัน
(๒) วิธีเขียนใบรายงานประจําวัน
(๓) วิธีคํานวณประสิทธิภาพการผลิต
(๔) หลักการวิเคราะห์และแก้ไขปัญหา
๓.๒.๒ ความสามารถ ประกอบด้วย ขอบเขตความสามารถในการปฏิบัติงาน
ดังต่อไปนี้
๓.๒.๒.๑ การตรวจสอบความพร้อมของการปฏิบัติงาน
(๑) การตรวจความพร้อมของพนักงาน
(๒) การตรวจความพร้อมของพื้นที่และสภาพแวดล้อม
(๓) การตรวจสอบในขณะปฏิบัติงาน
๓.๒.๒.๒ การพ่นสี ด้วยปืนพ่นลมระบบอัดในทุกกระบวนการ
(๑) การใช้อุปกรณ์ เครื่องมือและเครื่องจักรในการพ่นสี
(๒) การพ่นสีบนชิ้นงาน
(๓) การปฏิบัติเมื่อพบความผิดปกติ
(๔) การบํารุงรักษาและซ่อมแซมปืนพ่นสี
(๕) การทดแทนงาน
๓.๒.๒.๓ การตรวจสอบชิ้นงานก่อนและหลังอบ
(๑) การตรวจสอบชิ้นงานก่อนอบ
(๒) การตรวจสอบชิ้นงานหลังอบ
๓.๒.๒.๔ การควบคุมคุณภาพของชิ้นงาน
(๑) การควบคุมท่าทางการปฏิบตั ิงาน

เล่ม ๑๓๑ ตอนพิเศษ ๑๓๑ ง

หน้า ๑๒๙
ราชกิจจานุเบกษา

(เล่มที่ ๑)
๑๖ กรกฎาคม ๒๕๕๗

(๒) การควบคุมการใช้ปืนพ่นสี
(๓) การควบคุ ม ค่ า ตั ว แปรที่ ส่ ง ผลต่ อ คุ ณ ภาพงานพ่ น สี
(Parameter)
๓.๒.๒.๕ การเขียนรายงานการปฏิบัติงาน
(๑) การบันทึกรายงานการผลิต
(๒) การวิเคราะห์และแก้ไขปัญหาของรายงาน
๓.๒.๓ ทัศ นคติ ประกอบด้ ว ย ความมี วินั ย มีค วามขยัน และความอดทน
มีความซื่อสัตย์ มีความใฝ่รู้ และพัฒนาตนเอง รักความก้าวหน้า มีจิตสาธารณะ รู้จักการทํางาน
เป็นหมู่คณะ มีจริยธรรม มีความคิดสร้างสรรค์ มีความเป็นผู้นํา
๓.๓ มาตรฐานฝีมือแรงงานแห่งชาติ ระดับ ๓ ได้แก่
๓.๓.๑ ความรู้ ประกอบด้วย ขอบเขตความรู้ ความเข้าใจในเรื่องดังต่อไปนี้
๓.๓.๑.๑ การจัดเตรียมพนักงาน
(๑) ข้อมูลความสามารถของพนักงานแต่ละคน
(๒) ขั้นตอนการปฏิบัติงาน
(๓) การชี้แจงจุดเปลี่ยน (Changing Point) ของกระบวนการผลิต
๓.๓.๑.๒ การควบคุมกระบวนการทํางานประจําวัน
(๑) ตารางตรวจเช็คจํานวนพนักงานประจําวัน
(๒) กฎระเบียบการลา
(๓) หลักการเป็นหัวหน้างาน
(๔) ขั้นตอนการปฏิบัติงาน
(๕) เวลามาตรฐานของแต่ละกระบวนการ
(๖) การควบคุมจุดที่มีการเปลี่ยนแปลง
๓.๓.๑.๓ การวิเคราะห์ปัญหาคุณภาพชิ้นงาน
(๑) คุณภาพของชิ้นงาน
(๒) หลักการวิเคราะห์ปัญหา
(๓) เทคนิคการวางแผน
(๔) หลักการในการแก้ปัญหา

เล่ม ๑๓๑ ตอนพิเศษ ๑๓๑ ง

หน้า ๑๓๐
ราชกิจจานุเบกษา

(เล่มที่ ๑)
๑๖ กรกฎาคม ๒๕๕๗

๓.๓.๑.๔ การจัดทําขั้นตอนการปฏิบัติงานในงานพ่นสี (WI)
(๑) ลําดับขั้นตอนการปฏิบัติงานของแต่ละกระบวนการ
(๒) เทคนิคการระบุข้อกําหนดด้านคุณภาพ และความปลอดภัย
(๓) เทคนิคการกําหนดเวลาการปฏิบัติงานของแต่ละลําดับ
ขั้นตอน
(๔) วิธีการจับเวลาในการปฏิบัติงาน
(๕) เทคนิคในการปรับปรุงวิธีการทํางาน
๓.๓.๑.๕ การปรับปรุงและพัฒนาการปฏิบัติงานอย่างต่อเนื่อง
(๑) เป้าหมายในการปรับปรุงและข้อเสนอแนะตามที่องค์กร
กําหนด
(๒) วิธีการเขียนรายงานข้อเสนอแนะ
(๓) ขั้นตอนการปฏิบัติงาน
๓.๓.๑.๖ การพัฒนาทักษะการปฏิบัติงาน
(๑) เทคนิคการประเมินความสามารถในการปฏิบัติงานของ
ผู้ใต้บังคับบัญชา
(๒) แผนการทํางานขององค์กร
(๓) เทคนิคในการวิเคราะห์เนื้อหาที่จะต้องอบรม
(๔) รายละเอียดของเนื้อหาที่จะทําการฝึกอบรม
(๕) วิธีการในการฝึกอบรม
(๖) เทคนิคในการฝึกอบรม
(๗) เกณฑ์การประเมินผลการฝึกอบรม
๓.๓.๑.๗ การสรุปรายงานการปฏิบัติงาน
(๑) เทคนิคการเขียนรายงาน
(๒) เทคนิคการสื่อสารอย่างมีประสิทธิภาพ
(๓) เทคนิคการเขียนรายงาน
๓.๓.๒ ความสามารถ ประกอบด้วย ขอบเขตความสามารถในการปฏิบัติงาน
ดังต่อไปนี้
๓.๓.๒.๑ การจัดเตรียมพนักงาน

เล่ม ๑๓๑ ตอนพิเศษ ๑๓๑ ง

หน้า ๑๓๑
ราชกิจจานุเบกษา

(เล่มที่ ๑)
๑๖ กรกฎาคม ๒๕๕๗

(๑) การจัดพนักงานให้ครบทุกกระบวนการที่รับผิดชอบ
(๒) การจัดพนักงานเข้าทํางานแทนกรณีจํานวนพนักงาน
ไม่ครบตามกระบวนการ
๓.๓.๒.๒ การควบคุมกระบวนการทํางานประจําวัน
(๑) การควบคุมการมาทํางานของพนักงาน
(๒) การควบคุมในขณะปฏิบัติงาน
(๓) การติดตามตรวจสอบจุดที่มีการเปลี่ยนแปลง (4M)
๓.๓.๒.๓ การวิเคราะห์ปัญหาคุณภาพชิ้นงาน
(๑) การวิเคราะห์ปญ
ั หาเพื่อหาสาเหตุที่แท้จริง
(๒) การแก้ไขปัญหา
๓.๓.๒.๔ การจัดทําขั้นตอนการปฏิบัติงานในงานพ่นสี (WI)
(๑) การเขียนขั้นตอนการปฏิบัติงาน (WI)
(๒) การจับเวลาการทํางาน
(๓) การปรับปรุงกระบวนการทํางาน
๓.๓.๒.๕ การปรับปรุงและพัฒนาการปฏิบัติงานอย่างต่อเนื่อง
(๑) การเสนอแนะวิธีการปฏิบัติงาน
(๒) การปรับปรุงวิธีการปฏิบัติงาน
๓.๓.๒.๖ การพัฒนาทักษะการปฏิบัติงาน
(๑) การทําแผนการฝึกอบรม
(๒) การเตรียมการฝึกอบรม
(๓) การฝึกอบรม
(๔) การประเมินผลการฝึกอบรม
๓.๓.๒.๗ การสรุปรายงานการปฏิบัติงาน
(๑) การสรุปรายงานผลการปฏิบัติงานประจําวัน
(๒) การแจ้งข่าวสารประจําวันในสมุดบันทึกระหว่างกะ
๓.๓.๓ ทัศ นคติ ประกอบด้ ว ย ความมี วินั ย มีค วามขยัน และความอดทน
มีความซื่อสัตย์ มีความใฝ่รู้ และพัฒนาตนเอง รักความก้าวหน้า มีจิตสาธารณะ รู้จักการทํางาน
เป็นหมู่คณะ มีจริยธรรม มีความคิดสร้างสรรค์ มีความเป็นผู้นํา

เล่ม ๑๓๑ ตอนพิเศษ ๑๓๑ ง

หน้า ๑๓๒
ราชกิจจานุเบกษา

(เล่มที่ ๑)
๑๖ กรกฎาคม ๒๕๕๗

๓.๔ มาตรฐานฝีมือแรงงานแห่งชาติ ระดับ ๔ ได้แก่
๓.๔.๑ ความรู้ ประกอบด้วย ขอบเขตความรู้ ความเข้าใจในเรื่องดังต่อไปนี้
๓.๔.๑.๑ การบริหารกําลังคน
(๑) รายละเอียดของงาน
(๒) ปริมาณการผลิต
(๓) แผนภูมิแสดงความสามารถของพนักงาน (Skills Matrix)
(๔) เกณฑ์การประเมินผลการปฏิบัติงาน
(๕) เทคนิคการสื่อสารอย่างมีประสิทธิภาพ
(๖) เทคนิคการให้คําแนะนํา
(๗) มนุษย์สัมพันธ์ในการทํางาน
๓.๔.๑.๒ การดําเนินกิจกรรมการเพิ่มผลผลิต
(๑) กฎระเบียบการปฏิบัติงาน
(๒) กฎระเบียบความปลอดภัย
(๓) กิจกรรมสนับสนุนความปลอดภัย
(๔) กฏหมายคุ้มครองแรงงาน
(๕) เป้าหมายด้านคุณภาพ (Quality Target)
(๖) แผนภูมิคุณภาพ (QC Process Chart)
(๗) เป้าหมายด้านการลดต้นทุน (Cost Target)
(๘) เทคนิคการบริหารงาน
(๙) เทคนิคการลดต้นทุน
(๑๐) เป้าหมายด้านการส่งมอบ (Delivery Target)
(๑๑) ขั้นตอนการจัดส่งผลิตภัณฑ์
๓.๔.๑.๓ การตรวจสอบการเขียนขั้นตอนการปฏิบัติงาน
(๑) กระบวนการผลิต
(๒) การตรวจสอบและควบคุมคุณภาพ
(๓) ทักษะการให้คําแนะนํา
(๔) ขั้นตอนการปฏิบัติงาน
(๕) เกณฑ์การตัดสินคุณภาพผลิตภัณฑ์
(๖) การควบคุมเอกสาร

เล่ม ๑๓๑ ตอนพิเศษ ๑๓๑ ง

หน้า ๑๓๓
ราชกิจจานุเบกษา

(เล่มที่ ๑)
๑๖ กรกฎาคม ๒๕๕๗

๓.๔.๒ ความสามารถ ประกอบด้วย ขอบเขตความสามารถในการปฏิบัติงาน
ดังต่อไปนี้
๓.๔.๒.๑ การบริหารกําลังคน
(๑) การวางแผนกําลังคน
(๒) การจัดสรรกําลังคน
(๓) ประเมินผลการปฏิบัติงานของพนักงาน
(๔) การให้คําปรึกษาแนะนํา
๓.๔.๒.๒ การดําเนินกิจกรรมการเพิ่มผลผลิต
(๑) การดําเนินกิจกรรมด้านความปลอดภัย (Safety)
(๒) การดําเนินกิจกรรมด้านคุณภาพ (Quality)
(๓) การดําเนินกิจกรรมด้านการลดต้นทุน (Cost)
(๔) การดําเนินกิจกรรมด้านการส่งมอบ (Delivery)
๓.๔.๒.๓ การตรวจสอบการเขียนขั้นตอนการปฏิบัติงาน
(๑) การตรวจสอบใบขั้นตอนการปฏิบัติงาน และเอกสารควบคุม
(๒) การเสนอใบขั้นตอนการปฏิบัติงานเพื่ออนุมัติ
๓.๔.๓ ทัศ นคติ ประกอบด้ ว ย ความมี วินั ย มีค วามขยัน และความอดทน
มีความซื่อสัตย์ มีความใฝ่รู้ และพัฒนาตนเอง รักความก้าวหน้า มีจิตสาธารณะ รู้จักการทํางาน
เป็นหมู่คณะ มีจริยธรรม มีความคิดสร้างสรรค์ มีความเป็นผู้นํา
ประกาศ ณ วันที่ ๑๓ กุมภาพันธ์ พ.ศ. ๒๕๕๗
จีรศักดิ์ สุคนธชาติ
ปลัดกระทรวงแรงงาน
ประธานกรรมการส่งเสริมการพัฒนาฝีมือแรงงาน

