เล่ม ๑๒๙ ตอนพิเศษ ๑๕๑ ง

หน้า ๒๒
ราชกิจจานุเบกษา

๓ ตุลาคม ๒๕๕๕

ประกาศคณะกรรมการส่งเสริมการพัฒนาฝีมือแรงงาน
เรื่อง มาตรฐานฝีมือแรงงานแห่งชาติ สาขาอาชีพช่างกลึง
อาศัยอํานาจตามความในมาตรา ๒๒ วรรคหนึ่ง แห่งพระราชบัญญัติส่งเสริมการพัฒนาฝีมือแรงงาน
พ.ศ. ๒๕๔๕ คณะกรรมการส่งเสริมการพัฒนาฝีมือแรงงาน จึงกําหนดมาตรฐานฝีมือแรงงานแห่งชาติ
สาขาอาชีพช่างกลึง โดยความเห็นชอบของรัฐมนตรีว่าการกระทรวงแรงงาน ดังต่อไปนี้
ข้อ ๑ ในประกาศนี้สาขาอาชีพ ช่างกลึง หมายถึง ผู้ปฏิบัติง านเกี่ ย วกับการบํารุงรักษา
การปรับตั้งและการใช้เครื่องกลึงพร้อมอุปกรณ์ประกอบ
ข้อ ๒ มาตรฐานฝีมือแรงงานแห่งชาติ สาขาอาชีพช่างกลึง แบ่งออกเป็น ๓ ระดับ
๒.๑ ระดับ ๑ หมายถึง ช่างที่มีความรู้ทักษะพื้นฐาน การตัดสินใจน้อย มีผู้แนะนํา
หรือคอยตรวจสอบ
๒.๒ ระดับ ๒ หมายถึง ช่างที่มีความรู้ ความสามารถสูง ใช้เครื่องมือและอุปกรณ์ได้ดี
ต้องการคําแนะนําบ้าง คุณภาพงานสูง
๒.๓ ระดั บ ๓ หมายถึ ง ช่ า งที่ มี ค วามรู้ ทั ก ษะสู ง ขั้ น วิ นิ จ ฉั ย ได้ ตั ด สิ น ใจ
แก้ปัญหา ให้คําปรึกษาช่วยเหลือแก่ผู้อื่น ประยุกต์ใช้ความรู้ความสามารถกับเทคโนโลยีสมัยใหม่ได้
ข้อ ๓ ข้อ กํ า หนดทางวิ ช าการที่ ใ ช้เ ป็ น เกณฑ์ วั ด ความรู้ ความสามารถและทัศ นคติ ใ น
การทํางานของผู้ประกอบอาชีพในสาขาอาชีพช่างกลึง ให้เป็น ดังนี้
๓.๑ มาตรฐานฝีมือแรงงานแห่งชาติ ระดับ ๑ ได้แก่
๓.๑.๑ ความรู้ ประกอบด้วย ขอบเขตความรู้ ความเข้าใจในเรื่องดังต่อไปนี้
๓.๑.๑.๑ ความปลอดภัย
(๑) บอกความหมายสั ญ ลัก ษณ์ และเครื่ องหมายเกี่ย วกั บ
ความปลอดภัย
(๒) บอกวิ ธี การใช้ และบํ ารุ งรั กษาอุ ปกรณ์ คุ้ มครองความ
ปลอดภัยส่วนบุคคลที่เกี่ยวข้องกับการปฏิบัติงาน
(๓) บอกวิธีการใช้และดูแลอุปกรณ์ป้องกันอัคคีภัยขั้นพื้นฐาน
(๔) บอกหลักความปลอดภัยพื้นฐานเกี่ยวกับสถานที่ปฏิบัติงาน
(๕) บอกหลัก ความปลอดภั ย พื้ น ฐานเกี่ ย วกับ การใช้ ง าน
และบํารุงรักษาอุปกรณ์ เครื่องมือ เครื่องใช้ในการปฏิบัติงาน
๓.๑.๑.๒ ทฤษฎีช่าง
(๑) อธิบายความหมายค่าพิกัดความเผื่อ และสัญลักษณ์ในแบบ
เครื่องกลตามมาตรฐานสากล หรือทั่วไป
(๒) เลือกข้อมูลความเร็วตัดสําหรับวัสดุชนิดต่าง ๆ จากตาราง
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(๓) อธิบายและเลือกรูปทรงมีด กลึงตามลัก ษณะขั้ น ตอน
การทํางาน
(๔) อธิบายความสัมพันธ์ระหว่างการปรับตั้งมีดกลึงแบบต่าง ๆ
กับคุณสมบัติการตัดเฉือน
(๕) เลือกใช้อุปกรณ์จับยึดชิ้นงานให้เหมาะสมกับลักษณะงาน
และขั้นตอนการทํางาน
(๖) อธิบายวิธีการจับยึด ชิ้น งานเข้ากับหน้าจานฟัน พร้อม
จําปาบีบ และระหว่างศูนย์
(๗) อธิ บ ายขั้ น ตอนการกลึ ง ปาดหน้ า การกลึ ง ปอก
การกลึงลบคม การกลึงรัศมีเล็ก ๆ การกลึงเรียวสั้น การกลึงตัด การกลึงขึ้นลาย การตัดเกลียวด้วยตาร์ป
(Tab) และไดน์ (Die) และการกลึงเกลียวตัววี (V-Shape) ภายนอก
(๘) เลือกค่าต่าง ๆ ของเกลียวตัววี (V-Shape) จากตาราง
(๙) คํ า นวณหาขนาดเส้ น ผ่ า นศู น ย์ ก ลางชิ้ น งานเริ่ ม ต้ น
สําหรับการกลึงขึ้นลาย
(๑๐) จําแนกลายและล้อขึ้นลายแบบต่าง ๆ
๓.๑.๑.๓ งานแบบ อ่านแบบภาพฉายและภาพประกอบ และค่าพิกัด
ความเผื่อ
๓.๑.๑.๔ งานเครื่ อ งมื อ วั ด อธิ บ ายขั้ น ตอนการวั ด ขนาดภายใน
ภายนอก ความลึก และขนาดมุม ด้วยบรรทัดเหล็ก ใบวัดมุม (Protractor) เวอร์เนียร์คาลิปเปอร์
ไมโครมิเตอร์ เกจวัดมุมมีด และหวีวัดเกลียว เป็นต้น
๓.๑.๒ ความสามารถ ประกอบด้วย ขอบเขตความสามารถในการปฏิบัติงาน
ดังต่อไปนี้
๓.๑.๒.๑ ความปลอดภัย
(๑) ใช้และบํารุงรักษาอุปกรณ์คุ้มครองความปลอดภัยส่วนบุคคล
ที่เกี่ยวข้องกับการปฏิบตั ิงาน
(๒) ใช้และดูแลอุปกรณ์ป้องกันอัคคีภัย
(๓) ใช้และบํารุงรักษาอุปกรณ์ เครื่องมือ เครื่องจักรที่ใช้
ในการปฏิบัติงาน
(๔) ปฏิบัติงานด้วยความปลอดภัย
๓.๑.๒.๒ ทักษะช่าง
(๑) หล่อลื่นและบํารุงรักษาเครื่องกลึง
(๒) ปรับความเร็วและอัตราป้อน

เล่ม ๑๒๙ ตอนพิเศษ ๑๕๑ ง

หน้า ๒๔
ราชกิจจานุเบกษา

๓ ตุลาคม ๒๕๕๕

(๓) เจี ย ระไนลั บ คมและตั้ ง มี ด กลึ ง สํ า หรั บ งานกลึ ง ปอก
ปาดหน้า และกลึงเกลียวตัววี (V-Shape)
(๔) จับยึดชิ้นงานเข้ากับหน้าจานฟันพร้อม จําปาบีบ และ
ระหว่างศูนย์
(๕)
(๖)
(๗)
(๘)
(๙)
(๑๐)

เจาะรูและรีมเมอร์โดยใช้ยันศูนย์ท้ายแท่น
กลึงปาดหน้าชิ้นงาน
กลึงปอกตามแนวยาว
กลึงเรียวสั้นและกลึงลบคม
กลึงขึ้นลายและกลึงตัดชิ้นงาน
ตัดเกลียวนอกและเกลียวในด้วยตาร์ป (Tab) และไดน์

(Die)
(๑๑) กลึงเกลียวตัววี (V-Shape) ภายนอก
๓.๑.๒.๓ งานเครื่องมือวัด วัดขนาดด้วยบรรทัดเหล็ก ใบวัดมุม (Protractor)
เวอร์เนียคาลิปเปอร์ ไมโครมิเตอร์ เกจวัดมุมมีด เกจวัดมุมมีดกลึงตัววี และหวีวัดเกลียว เป็นต้น
๓.๑.๓ ทัศนคติ ประกอบด้วย การปฏิบัติงานที่ตรงต่อเวลา การรักษาวินัยใน
การทํางาน ความปลอดภัยในการทํางาน ความซื่อสัตย์ ความละเอียดรอบคอบ และความประหยัด
๓.๒ มาตรฐานฝีมือแรงงานแห่งชาติ ระดับ ๒ ได้แก่
๓.๒.๑ ความรู้ ประกอบด้วย ขอบเขตความรู้ ความเข้าใจในเรื่องดังต่อไปนี้
๓.๒.๑.๑ ความปลอดภัย
(๑) บอกความหมายสั ญ ลัก ษณ์ และเครื่ องหมายเกี่ย วกั บ
ความปลอดภัย
(๒) บอกวิธีการใช้ และบํารุงรักษาอุปกรณ์คุ้มครองความ
ปลอดภัยส่วนบุคคลที่เกี่ยวข้องกับการปฏิบัติงาน
(๓) บอกวิธีการใช้และดูแลอุปกรณ์ป้องกันอัคคีภัยขั้นพื้นฐาน
(๔) บอกหลักความปลอดภัยพื้นฐานเกี่ยวกับสถานที่ปฏิบัติงาน
(๕) บอกหลัก ความปลอดภั ย พื้ น ฐานเกี่ ย วกับ การใช้ ง าน
และบํารุงรักษาอุปกรณ์ เครื่องมือ เครื่องใช้ในการปฏิบัติงาน
๓.๒.๑.๒ ทฤษฎีช่าง
(๑) อธิ บ ายความหมายค่ า พิ กั ด ความเผื่ อ ของงานสวม
และสัญลักษณ์ในแบบเครื่องกลตามมาตรฐานสากล หรือทั่วไป
(๒) กํา หนดขนาดมาตรฐานของร่อ ง เรี ย ว และเกลี ย ว
สี่เหลี่ยมคางหมูจากตาราง
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(๓) อธิบายรูปทรงของมีดกลึงสําหรับกลึงตกร่อง กลึงรัศมี
กลึงรูปทรงใด ๆ และกลึงเกลียวสี่เหลี่ยมคางหมู
(๔) อธิบายขั้นตอนการกลึงรัศมีและบ่ารัศมีด้วยมือ
(๕) อธิบายการปรับตั้งและขั้นตอนการกลึงเรียวยาวพร้อม
การวัดขนาดเรียว
(๖) อธิบายรูปทรงของมีดกลึงสําหรับคว้านรู กลึงบ่า กลึง
ตกร่องรูใน และกลึงเรียว
(๗) อธิ บ ายการปรั บตั้ ง และขั้ น ตอนการคว้า นรู กลึ ง บ่ า
กลึงตกร่อง และกลึงเรียวภายใน
(๘) อธิบายการปรับตั้งและขั้นตอนการกลึงเกลียวขวาและ
เกลียวซ้ายแบบเกลียวตัววี (V-Shape) และแบบเกลียวสี่เหลี่ยมคางหมู ทั้งภายนอกและภายใน
(๙) คํานวณมุม และระยะเยื้องศูนย์ท้ายแท่นสําหรับกลึงเรียว
(๑๐) อธิบายขั้นตอนการกลึงโดยใช้อุปกรณ์กัน สะท้านแบบ
ติดกับที่ และเคลื่อนที่
๓.๒.๑.๓ งานแบบ อ่านแบบภาพฉาย ภาพประกอบ ค่าพิกัดความเผื่อ
และสัญลักษณ์ตามมาตรฐานสากล
๓.๒.๑.๔ งานเครื่องมือวัด อธิบายขั้นตอนการวัดและตรวจสอบด้วย
นาฬิกาวัด เกจวัดขนาดรู (Bore Gauge) ไมโครมิเตอร์ แท่งเกจมาตรฐาน เกจวัดรัศมี เกจวัดมุมมีด
กลึงเกลียวตัววี (V-Shape) เกลียวสี่เหลี่ยมคางหมู หวีวัดเกลียว และเกจเรียว เป็นต้น
๓.๒.๒ ความสามารถ ประกอบด้วย ขอบเขตความสามารถในการปฏิบัติงาน
ดังต่อไปนี้
๓.๒.๒.๑ ความปลอดภัย
(๑) ใช้ แ ละบํ า รุ ง รั ก ษาอุ ป กรณ์ คุ้ ม ครองความปลอดภั ย
ส่วนบุคคลที่เกี่ยวข้องกับการปฏิบัติงาน
(๒) ใช้และดูแลอุปกรณ์ป้องกันอัคคีภัย
(๓) ใช้และบํารุงรักษาอุปกรณ์ เครื่องมือ เครื่องจักรที่ใช้
ในการปฏิบัติงาน
(๔) ปฏิบัติงานด้วยความปลอดภัย
๓.๒.๒.๒ ทักษะช่าง
(๑) จับยึดชิ้นงานเข้ากับหน้าจานฟันอิสระ
(๒) เจียระไนลับคมและตั้งมีดกลึงสําหรับกลึงตกร่อง กลึงรัศมี
กลึงบ่ารัศมี กลึงรูปทรงใด ๆ และกลึงเกลียวสี่เหลี่ยมคางหมู
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(๓) กลึงตกร่อง กลึงรัศมี กลึงบ่ารัศมี กลึงรูปทรงใด ๆ
(๔) คว้านรู กลึงบ่า กลึงตกร่องรูใน และกลึงเรียวภายใน
(๕) กลึงและวัดขนาดเรียวยาว
(๖) กลึงโดยใช้อุปกรณ์กันสะท้านแบบติดกับที่และเคลื่อนที่
(๗) กลึงเกลียวขวาตัววี (V-Shape) ภายใน
(๘) กลึงเกลียวซ้ายตัววี (V-Shape) ภายนอกและภายใน
(๙) กลึงเกลียวขวาสี่เหลี่ยมคางหมูภายนอกและภายใน
๓.๒.๒.๓ งานเครื่องมือวัด
(๑) ปรับศูนย์ท้ายเครื่องโดยใช้นาฬิกาวัด
(๒) วั ด และตรวจสอบโดยใช้ น าฬิ ก าวั ด เกจวั ด ขนาดรู
(Bore Gauge) ไมโครมิเตอร์ แท่งเกจมาตรฐาน เกจวัดรัศมี เกจวัดมุมมีดกลึงเกลียวตัววี (V-Shape)
เกลียวสี่เหลี่ยมคางหมู หวีวัดเกลียว และเกจเรียว เป็นต้น
๓.๒.๓ ทัศนคติ ประกอบด้วย การปฏิบัติงานที่ตรงต่อเวลา การรักษาวินัยใน
การทํางาน ความปลอดภัยในการทํางาน ความซื่อสัตย์ ความละเอียดรอบคอบ และความประหยัด
๓.๓ มาตรฐานฝีมือแรงงานแห่งชาติ ระดับ ๓ ได้แก่
๓.๓.๑ ความรู้ ประกอบด้วย ขอบเขตความรู้ ความเข้าใจในเรื่องดังต่อไปนี้
๓.๓.๑.๑ ความปลอดภัย
(๑) บอกความหมายสั ญ ลัก ษณ์ และเครื่ องหมายเกี่ย วกั บ
ความปลอดภัย
(๒) บอกวิธีการใช้และบํารุงรักษาอุปกรณ์คุ้มครองความปลอดภัย
ส่วนบุคคลที่เกี่ยวข้องกับการปฏิบัติงาน
(๓) บอกวิธีการใช้และดูแลอุปกรณ์ป้องกันอัคคีภัยขั้นพื้นฐาน
(๔) บอกหลักความปลอดภัยพื้นฐานเกี่ยวกับสถานที่ปฏิบัติงาน
(๕) บอกหลักความปลอดภัยพื้น ฐานที่เกี่ย วกับการใช้งาน
และบํารุงรักษาอุปกรณ์ เครื่องมือ เครื่องใช้ในการปฏิบัติงาน
๓.๓.๑.๒ ทฤษฎีช่าง
(๑) กําหนดค่าพิกัดความเผื่อของงานสวม และสัญลักษณ์
ในแบบเครื่องกลตามมาตรฐานสากล หรือทั่วไป
(๒) อธิบายวิธีการจับยึดและการสมดุลชิ้นงานบนหน้าจานเรียบ
(Face Plate)
(๓) อธิบายการปรับตั้งและขั้นตอนการใช้อุปกรณ์เจียระไน
บนเครื่องกลึง
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(๔) กําหนดขนาดมาตรฐานของเกลียวสี่เหลี่ยมจากตาราง
(๕) อธิบายรูปทรงของมีดกลึงสําหรับกลึงเกลียวสี่เหลี่ยม
(๖) อธิบายการปรับตั้งและขั้นตอนการกลึงเกลียวขวาและซ้าย
ทั้งภายนอกและภายในเกลียวสี่เหลี่ยม
(๗) อธิบ ายการปรับตั้ ง และขั้น ตอนการกลึ งเกลีย วขวา
และเกลียวซ้ายหลายปากแบบตัววี (V-Shape) และแบบสี่เหลี่ยมคางหมูทั้งภายนอกและภายใน
(๘) อธิ บ ายการปรั บ ตั้ ง และขั้ น ตอนการกลึ ง เยื้ อ งศู น ย์
(Eccentrics)
(๙) อธิ บ ายวิ ธี ก ารวั ด ขนาดของเกลี ย ว และการหาค่ า
เส้นผ่านศูนย์กลางพิตช์ (Pitch Diameter)
๓.๓.๑.๓ งานแบบ อ่ า น สเกตซ์ แ บบภาพฉาย ภาพประกอบ
กําหนดค่าพิกัดความเผื่อ และสัญลักษณ์ตามมาตรฐานสากล
๓.๓.๑.๔ งานเครื่องมือวัด อธิบายขั้นตอนการวัดและตรวจสอบด้วย
นาฬิกาวัด เกจวัดขนาดรู (Bore Gauge) ไมโครมิเตอร์ เกจวัดมุมมีดกลึงเกลียวสี่เหลี่ยมเกลียวตัววี
(V-Shape) หวีวัดเกลียว และเกจวัดรัศมี เป็นต้น
๓.๓.๒ ความสามารถ ประกอบด้วย ขอบเขตความสามารถในการปฏิบัติงาน
ดังต่อไปนี้
๓.๓.๒.๑ ความปลอดภัย
(๑) ใช้และบํารุงรักษาอุปกรณ์คุ้มครองความปลอดภัยส่วนบุคคล
ที่เกี่ยวข้องกับการปฏิบัติงาน
(๒) ใช้และดูแลอุปกรณ์ป้องกันอัคคีภัย
(๓) ใช้และบํารุงรักษาอุปกรณ์ เครื่องมือ เครื่องจักรที่ใช้
ในการปฏิบัติงาน
(๔) ปฏิบัติงานด้วยความปลอดภัย
๓.๓.๒.๒ ทักษะช่าง
(๑) จับยึดชิ้นงานเข้ากับหน้าจานเรียบ (Face Plate)
(๒) เจียระไนทรงกระบอกด้วยอุปกรณ์เจียระไนบนเครื่องกลึง
(๓) เจียระไนลับคมมีดกลึงเกลียวสี่เหลี่ยม
(๔) กลึงเกลียวซ้ายสี่เหลี่ยมคางหมูภายนอกและภายใน
(๕) กลึงเกลียวขวาและเกลียวซ้ายสี่เหลี่ยมภายนอกและภายใน
(๖) กลึงเกลียวขวาและเกลียวซ้ายหลายปากแบบตัววี (V-Shape)
และแบบสี่เหลี่ยมคางหมูภายนอกและภายใน
(๗) กลึงเยื้องศูนย์และตรวจสอบระยะเยื้องศูนย์ (Eccentric)
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๓.๓.๒.๓ งานเครื่ อ งมื อ วั ด วั ด และตรวจสอบขนาดของเกลี ย ว
ด้วยพิตช์ไมโครมิเตอร์ เกจวัดขนาดรู (Bore Gauge) ไมโครมิเตอร์ แท่งเกจมาตรฐาน เกจวัดรัศมี
เกจวัดมุมมีดกลึงเกลียวตัววี (V-Shape) เกลียวสี่เหลี่ยมคางหมู หวีวัดเกลียว และเกจเรียว เป็นต้น
๓.๓.๓ ทัศนคติ ประกอบด้วย การปฏิบัติงานที่ตรงต่อเวลา การรักษาวินัย
ในการทํางาน ความปลอดภัยในการทํางาน ความซื่อสัตย์ ความละเอียดรอบคอบ และความประหยัด
ประกาศ ณ วันที่ ๖ กรกฎาคม พ.ศ. ๒๕๕๕
สมเกียรติ ฉายะศรีวงศ์
ปลัดกระทรวงแรงงาน
ประธานกรรมการส่งเสริมการพัฒนาฝีมือแรงงาน

