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ประกาศคณะกรรมการส่งเสริมการพัฒนาฝีมือแรงงาน
เรื่อง มาตรฐานฝีมือแรงงานแห่งชาติ สาขาอาชีพช่างกระเป๋า
อาศัยอํานาจตามความในมาตรา ๒๒ วรรคหนึ่ง แห่งพระราชบัญญัติส่งเสริมการพัฒนาฝีมือแรงงาน
พ.ศ. ๒๕๔๕ คณะกรรมการส่งเสริมการพัฒนาฝีมือแรงงาน จึงกําหนดมาตรฐานฝีมือแรงงานแห่งชาติ
สาขาอาชีพช่างกระเป๋า โดยความเห็นชอบของรัฐมนตรีว่าการกระทรวงแรงงาน ดังต่อไปนี้
ข้อ ๑ ในประกาศนี้ สาขาอาชีพช่างกระเป๋า หมายถึง ช่างที่ทํางานเกี่ยวกับการเลือกวัสดุ
การวาด การตัดชิ้นส่วน การเจียน การทากาว การพับริม การประกอบ การเย็บ การตรวจสอบ
คุณภาพของงาน และการประมาณราคา
ข้อ ๒ มาตรฐานฝีมือแรงงานแห่งชาติ สาขาอาชีพช่างกระเป๋า แบ่งออกเป็น ๓ ระดับ
๒.๑ ระดั บ ๑ หมายถึ ง ช่ า งที่ มี ฝี มื อ และความรู้ พื้ น ฐานในการปฏิ บั ติ ง าน
ผลิต ภัณ ฑ์ที่ทําไม่ยุ่ง ยากซับซ้อน ตัด สินใจได้ในระดับหนึ่ง แต่ยังต้องมีผู้แ นะนํา รักษาระเบีย บวินัย
ซื่อสัตย์ และประหยัด
๒.๒ ระดับ ๒ หมายถึง ช่างที่มีทักษะฝีมือและพัฒนาความรู้ในการปฏิบัติงานที่สูงขึ้น
ตรวจสอบคุณ ภาพของงานเบื้องต้น ได้ รู้จักคิด วิเคราะห์งาน ตัด สินใจแก้ไขปัญ หาในการปฏิบัติงาน
และให้คําแนะนําในเบื้องต้นได้
๒.๓ ระดับ ๓ หมายถึง ช่างที่มีทักษะฝีมือระดับสูง มีความเข้าใจในขั้นตอนการ
ปฏิบัติงานเป็นอย่างดี สามารถคิดวิเคราะห์ วางแผนแก้ไขปัญหาอย่างเป็นระบบ รู้จักนําความรู้และทักษะ
มาประยุกต์ใช้ในการปฏิบัติงาน มีทักษะในการตรวจสอบคุณภาพของงาน และรู้วิธีการประมาณราคา
ข้อ ๓ ข้อกําหนดทางวิชาการที่ใช้เป็นเกณฑ์วัด ความรู้ ความสามารถและทัศนคติในการ
ทํางานของผู้ประกอบอาชีพ ในสาขาอาชีพช่างกระเป๋า ให้เป็นดังนี้
มาตรฐานฝีมือแรงงานแห่งชาติ ระดับ ๑ ได้แก่
๓.๑ ความรู้ ประกอบด้วยขอบเขตความรู้ ความเข้าใจในเรื่องดังต่อไปนี้
๓.๑.๑ ความปลอดภัยในการปฏิบัติงาน
(๑) วิธีการปฐมพยาบาลเบื้องต้น
(๒) วิธีการรักษาความสะอาดและความเป็นระเบียบส่วนบุคคล
(๓) ความปลอดภัยในการใช้เครื่องมือเครื่องจักร
(๔) วิธีการระมัดระวังและป้องกันอัคคีภัย
๓.๑.๒ วัสดุ อุปกรณ์ เครื่องมือ เครื่องจักร
(๑) ประเภท คุณสมบัติและวิธีการเก็บรักษาวัสดุ อุปกรณ์
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(๒) ลักษณะ วิธีการใช้และการบํารุงรักษาเครื่องมือ เครื่องจักร
๓.๑.๓ วิธีการปฏิบัติงาน
(๑) วิธีการวาดและตัดชิ้นส่วนลงบนกระดาษ
(๒) วิธีการวาดและตัดชิ้นส่วนวัสดุ
(๓) วิธีการเจียน การติดกาว การพับ และการเย็บชิ้นส่วน
(๔) วิธีการประกอบรูป และวิธีการเย็บจักร
(๕) วิธีการตกแต่งความเรียบร้อย
๓.๒ ความสามารถ ประกอบด้วย ขอบเขตความสามารถในการปฏิบัติงาน ดังต่อไปนี้
๓.๒.๑ ความปลอดภัยในการปฏิบัติงาน
(๑) ปฏิบัติงานด้วยความปลอดภัย
(๒) บริเวณปฏิบัติงานสะอาด เป็นระเบียบ
(๓) การสวมใส่เครื่องแต่งกายถูกต้อง
๓.๒.๒ วัสดุ อุปกรณ์ เครื่องมือ เครื่องจักร
(๑) การใช้และเก็บวัสดุ อุปกรณ์ได้ถูกต้อง เป็นระเบียบ
(๒) การใช้ เก็บและบํารุงรักษาเครื่องมือ เครื่องจักร
๓.๒.๓ การปฏิบัติงาน
(๑) การวาดและตัดชิ้นส่วนลงบนกระดาษ
(๒) การวาดและตัดชิ้นส่วนวัสดุ
(๓) การเจียน การติดกาว การพับ และการเย็บชิ้นส่วน
(๔) การประกอบรูป และการเย็บจักร
(๕) การตกแต่งความเรียบร้อย
๓.๓ ทัศนคติ ประกอบด้ ว ย การปฏิ บัติงาน การตรงต่อเวลา การรัก ษาวินั ย
มีความซื่อสัตย์ และประหยัด
มาตรฐานฝีมือแรงงานแห่งชาติ ระดับ ๒ ได้แก่
๓.๔ ความรู้ ประกอบด้วย ขอบเขตความรู้ ความเข้าใจในเรื่องดังต่อไปนี้
๓.๔.๑ ความปลอดภัยในการปฏิบัติงาน
(๑) วิธีการปฐมพยาบาลที่เกี่ยวข้องกับการปฏิบัติงาน
(๒) ข้อบังคับเกี่ยวกับความปลอดภัย และสุขภาพอนามัยทั่วไป
(๓) เครื่องแต่งกาย และอุปกรณ์ความปลอดภัย
๓.๔.๒ คุณสมบัติของวัสดุและวิธีการใช้งาน
(๑) วัสดุประเภทหนัง
(๒) วัสดุประเภทเสริมทรง

เล่ม ๑๒๘ ตอนพิเศษ ๘๑ ง

หน้า ๒๕
ราชกิจจานุเบกษา

๒๗ กรกฎาคม ๒๕๕๔

(๓) วัสดุประเภทซับใน
(๔) วัสดุประเภทกาว
๓.๔.๓ วิธีการสร้างแบบวาดชิ้นส่วน
(๑) วิธีการขยายแบบจากขนาดที่กําหนดให้
(๒) วิธีการวาดและตัดแบบชิ้นส่วน
๓.๔.๔ วิธีการวาดและตัดชิ้นส่วน
(๑) วิธีการวางแบบวาดบนวัสดุที่กําหนด
(๒) วิธีการใช้เครื่องมือในการวาด
(๓) วิธีการตัดชิ้นส่วน
๓.๔.๕ วิธีการใช้เครื่องเจียน และการเย็บจักรอุตสาหกรรม
(๑) ส่วนประกอบต่าง ๆ ของเครื่องเจียน
(๒) วิธีการจับและเจียนชิ้นส่วน
(๓) ส่วนประกอบต่าง ๆ ของจักรอุตสาหกรรม
(๔) วิธีการเย็บชิ้นส่วน
๓.๔.๖ วิธีการประกอบชิ้นส่วน และการประกอบยืดข้าง
(๑) วิธีการประกอบชิ้นส่วน
(๒) วิธีการประกอบยืดข้าง
๓.๔.๗ วิธีการตรวจสอบคุณภาพของงานเบื้องต้น และการตกแต่ง
(๑) วิธีการตรวจสอบคุณภาพของงานเบื้องต้น
(๒) วิธีการตกแต่งความเรียบร้อย
๓.๕ ความสามารถ ประกอบด้วย ขอบเขตความสามารถในการปฏิบัติงาน ดังต่อไปนี้
๓.๕.๑ ความปลอดภัยในการปฏิบัติงาน
(๑) ปฏิบัติงานด้วยความปลอดภัย
(๒) บริเวณปฏิบัติงานสะอาด เป็นระเบียบ
(๓) การสวมใส่เครื่องแต่งกายถูกต้อง เรียบร้อย
๓.๕.๒ การสร้างแบบวาดชิ้นส่วน
(๑) การใช้เครื่องมือ และการขยายแบบจากขนาดที่กําหนดให้
(๒) การใช้เครื่องมือในการวาด และตัดแบบชิ้นส่วน
๓.๕.๓ การวาดและตัดชิ้นส่วน
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(๑) การวางแบบวาดบนวัสดุที่กําหนด
(๒) การใช้เครื่องมือในการวาด
(๓) การใช้เครื่องมือตัดชิ้นส่วน
๓.๕.๔ การใช้เครื่องเจียน และการเย็บจักรอุตสาหกรรม
(๑) การจับและเจียนชิ้นส่วน
(๒) การพับ และการเย็บชิ้นส่วน
๓.๕.๕ การประกอบชิ้นส่วน และการประกอบยืดข้าง
(๑) การประกอบชิ้นส่วน
(๒) การประกอบยืดข้าง
๓.๕.๖ การตรวจสอบคุณภาพของงานเบื้องต้น และการตกแต่ง
(๑) การตรวจสอบคุณภาพของงานเบื้องต้น
(๒) การตกแต่งความเรียบร้อย
๓.๖ ทัศนคติ ประกอบด้วย แนวความคิดเห็นในเรื่องการพัฒนาความรู้ วิเคราะห์งาน
สามารถตัดสินใจ แก้ไขปัญหาในการปฏิบัติงาน และให้คําแนะนําแก่ผู้ใต้บังคับบัญชา
มาตรฐานฝีมือแรงงานแห่งชาติ ระดับ ๓ ได้แก่
๓.๗ ความรู้ ประกอบด้วย ขอบเขตความรู้ ความเข้าใจในเรื่องดังต่อไปนี้
๓.๗.๑ ความปลอดภัยในการปฏิบัติงาน
(๑) อาชีวอนามัย
(๒) กฎแห่งความปลอดภัย
(๓) กฎหมายเบื้องต้นเกี่ยวกับความปลอดภัยในการปฏิบัติงานในโรงงาน
และกฎหมายแรงงาน
๓.๗.๒ หลักการวางแผนขั้นตอนการปฏิบัติงาน
(๑) วิธีการจัดเตรียมเครื่องมือ อุปกรณ์
(๒) วิธีการวางแผนการปฏิบัติงาน
(๓) วิธีการปฏิบัติงานอย่างเป็นระบบ
๓.๗.๓ วิธีการสร้างแบบวาดชิ้นส่วน
(๑) วิธีการสร้างต้นแบบ และชิ้นส่วน
(๒) วิธีการทําเครื่องหมายลงในแบบ
(๓) วิธีการตัดและเตรียมต้นแบบ
๓.๗.๔ วิธีการเตรียมชิ้นส่วน และอุปกรณ์
(๑) วิธีการวาดและตัดชิ้นส่วน
(๒) วิธีการจัดกลุ่มชิ้นส่วน และอุปกรณ์
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๓.๗.๕ หลักการใช้จักรอุตสาหกรรม
(๑) วิธีการใช้เข็ม และด้าย
(๒) วิธีการเย็บ และการบํารุงรักษา
(๓) วิธีการปรับแก้ไขเบื้องต้น
๓.๗.๖ วิธีการประกอบชิ้นส่วน และการประกอบยืดข้าง
(๑) วิธีการประกอบชิ้นส่วนและซับใน
(๒) วิธีการประกอบยืดข้าง
๓.๗.๗ หลักการตรวจสอบคุณภาพของงาน
(๑) วิธีการวางแผน และการตรวจสอบ
(๒) วิธีการตกแต่ง และแก้ไข
๓.๗.๘ วิธีการประมาณราคา
(๑) วิธีการจัดเตรียมข้อมูล
(๒) วิธีการประมาณราคาวัสดุ และค่าดําเนินการ
(๓) วิธีการคิดราคาผลิตภัณฑ์
๓.๘ ความสามารถ ประกอบด้วย ขอบเขตความสามารถในการปฏิบัติงาน ดังต่อไปนี้
๓.๘.๑ ความปลอดภัยในการปฏิบัติงาน
(๑) ปฏิบัติงานด้วยความปลอดภัย
(๒) บริเวณปฏิบัติงานสะอาด เป็นระเบียบ
(๓) การสวมใส่เครื่องแต่งกายถูกต้อง เรียบร้อย
๓.๘.๒ การวางแผนขั้นตอนการปฏิบัติงาน
(๑) การจัดวางเครื่องมือ วัสดุ อุปกรณ์
(๒) การปฏิบัติงานอย่างเป็นระบบ
๓.๘.๓ การสร้างแบบวาดชิ้นส่วน
(๑) การสร้างต้นแบบและชิ้นส่วน
(๒) การทําเครื่องหมายลงในแบบ
(๓) การตัดและเตรียมต้นแบบ
๓.๘.๔ การเตรียมชิ้นส่วน และอุปกรณ์
(๑) การวาดและตัดชิ้นส่วน
(๒) การจัดกลุ่มชิ้นส่วนและอุปกรณ์
๓.๘.๕ การใช้จักรอุตสาหกรรม
(๑) การจัดกลุ่มชิ้นส่วน และการวางแผนงาน
(๒) การเย็บจักร และการบํารุงรักษา
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(๓) ลักษณะฝีเข็ม และตะเข็บเย็บ
๓.๘.๖ การประกอบชิ้นส่วน และการประกอบยืดข้าง
(๑) การประกอบชิ้นส่วน และซับใน
(๒) การประกอบยืดข้าง
(๓) การตรวจสอบ และการตกแต่ง
๓.๙ ทัศนคติ ประกอบด้วย แนวความคิดในการวิเคราะห์ การวางแผน การแก้ไขปัญหา
ในการปฏิบัติงาน และจรรยาบรรณวิชาชีพ โดยคํานึงถึงประสิทธิภาพและประสิทธิผลในการทํางาน
ประกาศ ณ วันที่ ๓๑ พฤษภาคม พ.ศ. ๒๕๕๔
สมเกียรติ ฉายะศรีวงศ์
ปลัดกระทรวงแรงงาน
ประธานกรรมการส่งเสริมการพัฒนาฝีมือแรงงาน

