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ประกาศคณะกรรมการส่งเสริมการพัฒนาฝีมือแรงงาน
เรื่อง มาตรฐานฝีมือแรงงานแห่งชาติ สาขาอาชีพช่างเครื่องกล
สาขาพนักงานตรวจสอบคุณภาพในกระบวนการประกอบรถยนต์
อาศัยอํานาจตามความในมาตรา ๒๒ วรรคหนึ่ง แห่งพระราชบัญญัติส่งเสริมการพัฒนาฝีมือแรงงาน
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 สาขาอาชีพ
ช่างเครื่องกล สาขาพนักงานตรวจสอบคุณภาพในกระบวนการประกอบรถยนต์ โดยความเห็นชอบของ
รัฐมนตรีว่าการกระทรวงแรงงาน ดังต่อไปนี้
ข้อ ๑ ในประกาศนี้ สาขาอาชี พ ช่ า งเครื่ อ งกล สาขาพนั ก งานตรวจสอบคุ ณ ภาพ
ในกระบวนการประกอบรถยนต์ หมายถึง บุคคลที่มีความรู้ ทักษะ และความสามารถในขั้นตอน
การปฏิ บั ติ ง านสาขาพนั ก งานตรวจสอบคุ ณ ภาพในกระบวนการประกอบรถยนต์ และปฏิ บั ติ
ตามกฎระเบียบของสถานประกอบกิจการโดยเฉพาะกฎระเบียบความปลอดภัย สามารถใช้และดูแล
เครื่องมืออุปกรณ์ตามที่องค์กรกําหนด และมีทักษะในการตรวจสอบคุณภาพในกระบวนการประกอบ
รถยนต์ ได้แก่ การตรวจสอบ การขันแน่นโบลท์ นัท สกรู ตรวจสอบการล็อกแน่น กรอมเม็ท
(Grommet) คลิป (Clip) สายรัด (Clamp) ตรวจสอบการเดินท่อ ตรวจสอบความถูกต้องรุ่นรถยนต์
การตรวจสอบปลั๊กสายไฟ การตรวจสอบตัวถังและสี (Appearances) การตรวจสอบข้อมูลจําเพาะของชิ้นส่วน
และอุปกรณ์ การตรวจสอบของเหลว และการตรวจสอบระยะห่าง (Gap) และระดับพื้นผิว (Level)
โดยใช้เครื่องมือวัด การตรวจสอบความพร้อมของการปฏิบัติงาน การรวบรวมผล การตรวจสอบ
คุ ณ ภาพในกระบวนการประกอบเพื่ อ ทํ า การแจ้ ง กั บ หั ว หน้ า งาน การจั ด เตรี ย มพนั ก งานตรวจสอบ
การควบคุ ม กระบวนการทํ า งานประจํ า วั น การสอนงาน การปรั บ ปรุ ง และพั ฒ นาอย่ า งต่ อ เนื่ อ ง
การวิเคราะห์ หาสาเหตุของปัญหาการจัดทําขั้นตอนการปฏิบัติงาน การสรุปรายงานการปฏิบัติงานได้
การบริ ห ารกํ า ลั ง คน การสนั บ สนุ น กิ จ กรรมการเพิ่ ม ผลผลิ ต รวมถึ ง การตรวจสอบใบขั้ น ตอน
การปฏิบัติงานและบันทึกคุณภาพ
ข้อ ๒ มาตรฐานฝีมือแรงงานแห่งชาติ สาขาอาชีพช่างเครื่องกล สาขาพนักงานตรวจสอบ
คุณภาพในกระบวนการประกอบรถยนต์ แบ่งออกเป็น ๔ ระดับ
๒.๑ ระดับ ๑ หมายถึง บุคคลที่มีความรู้ ทักษะ และความสามารถในขั้นตอน
การปฏิ บั ติ ง านสาขาพนั ก งานตรวจสอบคุ ณ ภาพในกระบวนการประกอบรถยนต์ และปฏิ บั ติ
ตามกฎระเบี ย บความปลอดภั ย ในการทํ า งาน สามารถใช้ แ ละดู แ ลเครื่ อ งมื อ อุ ป กรณ์ ต ามที่ อ งค์ ก ร
กําหนด และมีทักษะในการตรวจสอบคุณภาพในกระบวนการประกอบรถยนต์ อย่างน้อย ๓ งาน
ได้ แ ก่ การตรวจสอบการขั น แน่ น โบลท์ นั ท สกรู การตรวจสอบการล็ อ กแน่ น ด้ ว ยกรอมเม็ ท
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(Grommet) คลิป (Clip) สายรัด (Clamp) การตรวจสอบการเดินท่อ การตรวจสอบความถูกต้อง
รุ่นรถยนต์ การตรวจสอบปลั๊กสายไฟ การตรวจสอบตัวถังและสี (Appearances) การตรวจสอบข้อมูล
จําเพาะของชิ้นส่วนและอุปกรณ์ การตรวจสอบของเหลว และการตรวจสอบระยะห่าง (Gap) และ
ระดับพื้นผิว (Level) โดยใช้เครื่องมือวัด
๒.๒ ระดับ ๒ หมายถึง บุคคลที่มีความรู้ ทักษะ และความสามารถในการปฏิบัติ
ตามกฎด้านความปลอดภัย และขั้นตอนการปฏิบัติงานได้ทุกกระบวนการ ได้แก่ การใช้และดูแล
เครื่องมืออุปกรณ์ตามที่องค์กรกําหนด การตรวจสอบการขันแน่นโบลท์ นัท สกรู การตรวจสอบ
การล็ อ กแน่ น กรอมเม็ ท (Grommet) คลิ ป (Clip) สายรั ด (Clamp) การตรวจสอบการเดิ น ท่ อ
การตรวจสอบความถู ก ต้ อ งของรุ่ น รถยนต์ การตรวจสอบปลั๊ ก สายไฟ การตรวจสอบตั ว ถั ง และสี
(Appearances) การตรวจสอบข้อมูลจําเพาะของชิ้นส่วนและอุปกรณ์ การตรวจสอบของเหลว การตรวจสอบ
ระยะห่าง (Gap) และระดับพื้นผิว (Level) โดยใช้เครื่องมือวัด รวมถึงการตรวจสอบความพร้อมของ
การปฏิบัติงาน การรวบรวมผลการตรวจสอบคุณภาพในกระบวนการประกอบเพื่อทําการแจ้งกับหัวหน้างาน
๒.๓ ระดับ ๓ หมายถึง บุคคลที่มีความรู้ ทักษะ และความสามารถในการตรวจสอบ
การจัดเตรียมพนักงานตรวจสอบการควบคุมกระบวนการทํางานประจําวัน การสอนงาน การปรับปรุง
และพัฒนาอย่างต่อเนื่อง การวิเคราะห์หาสาเหตุของปัญหา การจัดทําขั้นตอนการปฏิบัติงาน รวมถึง
การสรุปรายงานการปฏิบัติงานได้
๒.๔ ระดับ ๔ หมายถึง พนักงานที่มีความรู้ ความสามารถ และประสบการณ์
ในการบริ ห ารกํ า ลั ง คน การสนั บ สนุ น กิ จ กรรมการเพิ่ ม ผลผลิ ต รวมถึ ง การตรวจสอบใบขั้ น ตอน
การปฏิบัติงานและบันทึกคุณภาพ
ข้อ ๓ ข้อกําหนดทางวิชาการมาตรฐานฝีมือที่ใช้เป็นเกณฑ์วัดระดับความรู้ ความสามารถ
และทัศนคติในการทํางานของผู้ประกอบอาชีพ ในสาขาอาชีพช่างเครื่องกล สาขาพนักงานตรวจสอบ
คุณภาพในกระบวนการประกอบรถยนต์ ให้เป็นดังนี้
๓.๑ มาตรฐานฝีมือแรงงานแห่งชาติ ระดับ ๑ ได้แก่
๓.๑.๑ ความรู้ ความเข้าใจ ประกอบด้วย ขอบเขตความรู้ ความเข้าใจ
ในเรื่องดังต่อไปนี้
๓.๑.๑.๑ การปฏิบัติตามกฎด้านความปลอดภัย
(๑) กฎระเบียบความปลอดภัยในการทํางาน
(๒) การใช้และจัดเก็บอุปกรณ์ป้องกันภัยส่วนบุคคล
(๓) วิธกี ารใช้อุปกรณ์เครื่องมือและเครื่องจักร
(๔) วิธีการจัดเก็บอุปกรณ์เครื่องมือและเครื่องจักร
(๕) กิจกรรมพัฒนาทักษะการค้นหาอันตราย
(๖) กิจกรรมค้นหาอันตรายและการแก้ไข
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๓.๑.๑.๒ การใช้และดูแลเครื่องมืออุปกรณ์ตามที่องค์กรกําหนด
(๑) วิ ธี ก ารแจ้ ง หั ว หน้ า งานในกรณี ที่ ไ ม่ พ ร้ อ มใน
การตรวจสอบ ฯ
(๒) หลักการพื้นฐานของการตรวจเครื่องมืออุปกรณ์
(๓) วิธีการปรับเครื่องมือและอุปกรณ์ตามมาตรฐาน
กับพนักงานตรวจสอบในกระบวนการ
(๔) คู่มือการตรวจสอบเครื่องมือและอุปกรณ์
(๕) ขั้ น ตอนการปฏิ บั ติ ก ารตรวจสอบเครื่ อ งมื อ
และอุปกรณ์
(๖) กฎระเบี ยบการปฏิ บั ติก ารตรวจสอบเครื่ อ งมื อ
และอุปกรณ์
๓.๑.๑.๓ การตรวจสอบการขันแน่นโบลท์ นัท สกรู
(๑) วิธีการตรวจสอบเครื่องมือและอุปกรณ์
(๒) วิธีการปฏิบัติตามคู่มือและเอกสารมาตรฐาน
(๓) วิธี การแจ้ งหั ว หน้ างานในกรณีที่ พ บปั ญ หาจาก
การขันแน่นไม่ได้ตามเกณฑ์ที่กําหนด
(๔) วิธีการตรวจสอบการขันแน่นโบลท์ นัท สกรู
(๕) วิ ธี ก ารตรวจสอบโดยการใช้ เ ครื่ อ งมื อ ทอร์ ค
(Torque)
(๖) เกณฑ์การตัดสินคุณภาพการตรวจสอบขันแน่น
(๗) กฎระเบียบการหยุด เรียก รอ
(๘) วิธีการตัดสินผลการตรวจสอบการขันแน่นโบลท์
นัท สกรู
(๙) วิธีการบันทึกผลการตรวจสอบการขันแน่นโบลท์
นัท สกรู
(๑๐) เกณฑ์การตัดสินคุณภาพการตรวจสอบขันแน่นโบลท์
นัท สกรู
๓.๑.๑.๔ การตรวจสอบการล็ อ กแน่ น กรอมเม็ ท (Grommet)
คลิป (Clip) สายรัด (Clamp)
(๑) วิธีการตรวจสอบเครื่องมือและอุปกรณ์
(๒) วิธีการปฏิบัติตามคู่มือและเอกสารมาตรฐาน
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(๓) วิธี การแจ้ งหั ว หน้ างานในกรณีที่ พ บปั ญ หาจาก
การล็อกแน่นกรอมเม็ท (Grommet) คลิป (Clip) สายรัด (Clamp) ไม่ได้ตามเกณฑ์ที่กําหนด
(๔) วิธีการตรวจสอบสภาพการล็อกแน่นกรอมเม็ท
(Grommet) คลิป (Clip) สายรัด (Clamp)
(๕) เกณฑ์การตัดสินคุณภาพการตรวจสอบกรอมเม็ท
(Grommet) คลิป (Clip) สายรัด (Clamp)
(๖) กฎระเบียบการหยุด เรียก รอ
(๗) วิ ธี ก ารตั ด สิ น ผลการตรวจสอบการล็ อ กแน่ น
กรอมเม็ท (Grommet) คลิป (Clip) สายรัด (Clamp)
(๘) วิ ธี ก ารบั น ทึ ก ผลการตรวจสอบการล็ อ กแน่ น
กรอมเม็ท (Grommet) คลิป (Clip) สายรัด (Clamp)
(๙) เกณฑ์ตัดสินคุณภาพการตรวจสอบการล็อกแน่น
กรอมเม็ท (Grommet) คลิป (Clip) สายรัด (Clamp)
๓.๑.๑.๕ การตรวจสอบการเดินท่อ
(๑) วิธีการตรวจสอบเครื่องมือ
(๒) วิธีการปฏิบัติตามคู่มือและเอกสารมาตรฐาน
(๓) วิธี การแจ้ งหั ว หน้ างานในกรณีที่ พ บปั ญ หาจาก
การตรวจสอบทิศทางและการสวมแน่นไม่ได้ตามเกณฑ์ที่กําหนด
(๔) วิธีการตรวจสอบสภาพการสวมแน่นของท่อต่าง ๆ
(๕) เกณฑ์การตัดสินคุณภาพการตรวจสอบการสวมแน่น
(๖) กฎระเบียบการหยุด เรียก รอ
(๗) วิธีการตัดสินผลการตรวจสอบการสวมแน่น
(๘) วิธีการบันทึกผลการตรวจสอบการสวมแน่น
(๙) เกณฑ์การตัดสินคุณภาพการตรวจสอบสวมแน่น
๓.๑.๑.๖ การตรวจสอบความถูกต้องรุ่นรถยนต์
(๑) วิธีการตรวจสอบเครื่องมือ
(๒) วิธีการปฏิบัติตามคู่มือและเอกสารมาตรฐาน
(๓) วิธี การแจ้ งหั ว หน้ างานในกรณีที่ พ บปั ญ หาจาก
การตรวจสอบความถูกต้องรุ่นรถยนต์ไม่ได้ตามเกณฑ์ที่กําหนด
(๔) วิธีการตรวจสอบสเปคชิ้นงาน
(๕) เกณฑ์การตัดสินการตรวจสอบความถูกต้องของ
ชิ้นส่วนรถยนต์ของแต่ละรุ่น

เล่ม ๑๓๔ ตอนพิเศษ ๖๘ ง

หน้า ๒๙๖
ราชกิจจานุเบกษา

๖ มีนาคม ๒๕๖๐

(๖) กฎระเบียบการหยุด เรียก รอ
(๗) วิธีการตัดสินผลการตรวจสอบสเปค
(๘) วิธีการบันทึกผลการตรวจสอบสเปค
(๙) เกณฑ์การตัดสินคุณภาพการตรวจสอบสเปค
๓.๑.๑.๗ การตรวจสอบปลั๊กสายไฟ
(๑) วิธีการตรวจสอบอุปกรณ์
(๒) วิธีการปฏิบัติตามคู่มือและเอกสารมาตรฐาน
(๓) วิธี การแจ้ งหั ว หน้ างานในกรณีที่ พ บปั ญ หาจาก
ปลั๊กสายไฟไม่ได้ตามเกณฑ์ที่กําหนด
(๔) วิธีการตรวจสอบการกดล็อกแน่นปลั๊กสายไฟ
(๕) เกณฑ์การตัดสินการตรวจสอบการกดล็อกปลั๊กสายไฟ
(๖) วิ ธี การตรวจสอบคลิ ป (Clip) ล็ อกสายไฟ
ตรงตําแหน่ง
(๗) เกณฑ์การตัดสินการตรวจสอบคลิป (Clip) ตรงรู
ที่กําหนด
(๘) วิธีการตัดสินผลการตรวจสอบการล็อกปลั๊กสายไฟ
(๙) วิธีการบันทึกผลการตรวจสอบการล็อกปลั๊กสายไฟ
(๑๐) เกณฑ์การตัดสินคุณภาพการตรวจสอบการล็อกแน่น
(๑๑) กฎระเบียบการหยุด เรียก รอ
๓.๑.๑.๘ การตรวจสอบตัวถังและสี (Appearances)
(๑) วิธีการตรวจสอบเครื่องมือ
(๒) วิธีการปฏิบัติตามคู่มือและเอกสารมาตรฐาน
(๓) วิธี การแจ้ งหั ว หน้ างานในกรณีที่ พ บปั ญ หาจาก
การตรวจสอบตัวถังและสี (Appearance) ไม่ได้ตามเกณฑ์ที่กําหนด
(๔) วิธีการตรวจสอบตัวถังและสี (Appearances)
(๕) เกณฑ์ ก ารตั ด สิ น การตรวจสอบตั ว ถั ง และสี
(Appearance)
(๖) กฎระเบียบการหยุด เรียก รอ
(๗) วิ ธี ก ารตั ด สิ น ผลการตรวจสอบตั ว ถั ง และสี
(Appearances)
(๘) วิ ธี ก ารบั น ทึ ก ผลการตรวจสอบตั ว ถั ง และสี
(Appearances)
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(๙) เกณฑ์การตัดสินคุณภาพการตรวจสอบตัวถังและสี
(Appearances)
๓.๑.๑.๙ การตรวจสอบข้อมูลจําเพาะของชิ้นส่วนและอุปกรณ์
(๑) วิธีการตรวจสอบเครื่องมือ
(๒) วิธีการปฏิบัติตามคู่มือและเอกสารมาตรฐาน
(๓) วิธี การแจ้ งหั ว หน้ างานในกรณีที่ พ บปั ญ หาจาก
การตรวจสอบข้อมูลจําเพาะของชิ้นส่วนและอุปกรณ์ไม่ได้ตามเกณฑ์ที่กําหนด
(๔) วิธีการตรวจการทํางานของอุปกรณ์รถยนต์
(๕) เกณฑ์การตัดสินการตรวจสอบหน้าที่ทํางานอุปกรณ์ ฯ
(๖) กฎระเบียบการหยุด เรียก รอ
(๗) วิ ธี ก ารตั ด สิ น ผลการตรวจสอบการทํ า งานของ
อุปกรณ์รถยนต์
(๘) วิธี การบั น ทึ ก ผลการตรวจสอบการทํ า งานของ
อุปกรณ์รถยนต์
(๙) เกณฑ์การตัดสินคุณภาพการตรวจสอบหน้าที่ทํางาน
อุปกรณ์
๓.๑.๑.๑๐ การตรวจสอบของเหลว
(๑) วิธีการตรวจสอบเครื่องมือ
(๒) วิธีการปฏิบัติตามคู่มือและเอกสารมาตรฐาน
(๓) วิธี การแจ้ งหั ว หน้ างานในกรณีที่ พ บปั ญ หาจาก
การตรวจสอบของเหลวไม่ได้ตามเกณฑ์ที่กําหนด
(๔) วิธีการตรวจสอบของเหลว
(๕) เกณฑ์การตัดสินการตรวจสอบของเหลวในระบบ
(๖) กฎระเบียบการหยุด เรียก รอ
(๗) วิธีการตัดสินผลการตรวจสอบของเหลว
(๘) วิธีการบันทึกผลการตรวจสอบของเหลว
(๙) เกณฑ์การตัดสินคุณภาพการตรวจสอบของเหลว
๓.๑.๑.๑๑ การตรวจสอบระยะห่ า ง (Gap) และระดั บ พื้ น ผิ ว
(Level) โดยใช้เครื่องมือวัด
(๑) วิธีการตรวจสอบเครื่องมือ
(๒) วิธีการปฏิบัติตามคู่มือและเอกสารมาตรฐาน
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(๓) วิธี การแจ้ งหั ว หน้ างานในกรณีที่ พ บปั ญ หาจาก
การตรวจสอบระยะห่าง (Gap) และระดับพื้นผิว (Level) โดยใช้เครื่องมือวัดไม่ได้ตามเกณฑ์ที่กําหนด
(๔) วิธีการตรวจสอบระยะห่าง (Gap) และระดับพื้นผิว
(Level) และการใช้เครื่องมือวัด
(๕) เกณฑ์การตัดสินการตรวจสอบระยะห่าง (Gap)
และระดับพื้นผิว (Level) ไม่ได้ตามเกณฑ์ที่กําหนด
(๖) กฎระเบียบการหยุด เรียก รอ
(๗) วิธีการตัดสินผลการตรวจสอบระยะห่าง (Gap)
และระดับพื้นผิว (Level)
(๘) วิธีการบันทึกผลการตรวจสอบระยะห่าง (Gap)
และระดับพื้นผิว (Level)
(๙) เกณฑ์การตัดสินคุณภาพการตรวจสอบระยะห่าง
(Gap) และระดับพื้นผิว (Level)
๓.๑.๒ ความสามารถ ประกอบด้วย ขอบเขตความสามารถในการปฏิบัติงาน
ดังต่อไปนี้
๓.๑.๒.๑ การปฏิบัติตามกฎด้านความปลอดภัย
(๑) การใช้อุปกรณ์ป้องกันภัยส่วนบุคคล
(๒) การตรวจสอบความปลอดภัยในการใช้อุปกรณ์
เครื่องมือ และเครื่องจักร
(๓) การค้นหาอันตรายในสถานที่ปฏิบัติงาน
๓.๑.๒.๒ การใช้และดูแลเครื่องมืออุปกรณ์ตามที่องค์กรกําหนด
(๑) การเตรียมความพร้อมการใช้เครื่องมืออุปกรณ์
ก่อนการตรวจสอบในกระบวนการ
(๒) การตรวจสอบเครื่องมืออุปกรณ์ในกระบวนการ
๓.๑.๒.๓ การตรวจสอบการขันแน่นโบลท์ นัท สกรู
(๑) การเตรียมความพร้อมของการตรวจสอบการขันแน่น
(๒) การตรวจสอบการขันแน่น
(๓) การบันทึกผลการตรวจสอบ
๓.๑.๒.๔ การตรวจสอบการล็ อ กแน่ น กรอมเม็ ท (Grommet)
คลิป (Clip) สายรัด (Clamp)
(๑) การเตรียมความพร้อมของการตรวจสอบการล็อกแน่น
(๒) การตรวจสอบการล็อกแน่น
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(๓) การบันทึกผลการตรวจสอบ
๓.๑.๒.๕ การตรวจสอบการเดินท่อ
(๑) การเตรียมความพร้อมของการตรวจสอบการสวมแน่น
(๒) การตรวจสอบทิศทางการเดินและความถูกต้อง
ของระบบท่อ
(๓) การตรวจสอบการสวมแน่น
๓.๑.๒.๖ การตรวจสอบความถูกต้องรุ่นรถยนต์
(๑) การเตรียมความพร้อมของการตรวจสอบความถูกต้อง
รุ่นรถยนต์
(๒) การตรวจสอบความถูกต้องรุ่นรถยนต์
(๓) การบันทึกผลการตรวจสอบ
๓.๑.๒.๗ การตรวจสอบปลั๊กสายไฟ
(๑) การเตรียมความพร้อมของการตรวจสอบปลั๊กสายไฟ
(๒) การตรวจสอบปลั๊กสายไฟ
(๓) ตรวจสอบทิศทางการเดินสายไฟ
(๔) การบันทึกผลการตรวจสอบ
๓.๑.๒.๘ การตรวจสอบตัวถังและสี (Appearances)
(๑) การเตรียมความพร้อมการตรวจสอบตัวถังและสี
(Appearances)
(๒) การตรวจสอบตัวถังและสี (Appearances)
(๓) การบันทึกผลการตรวจสอบ
๓.๑.๒.๙ การตรวจสอบข้อมูลจําเพาะของชิ้นส่วนและอุปกรณ์
(๑) การเตรียมความพร้อมของการตรวจสอบหน้าที่
การทํางานของอุปกรณ์รถยนต์
(๒) การตรวจสอบข้ อ มู ล จํ า เพาะของชิ้ น ส่ ว นและ
อุปกรณ์รถยนต์
(๓) การบันทึกผลการตรวจสอบ
๓.๑.๒.๑๐ การตรวจสอบของเหลว
(๑) การเตรียมความพร้อมของการตรวจสอบของเหลว
(๒) การตรวจสอบของเหลว
(๓) การบันทึกผลการตรวจสอบ
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๓.๑.๒.๑๑ การตรวจสอบระยะห่ า ง (Gap) และระดั บ พื้ น ผิ ว
(Level) โดยใช้เครื่องมือวัด
(๑) การเตรี ย มความพร้ อ มของการตรวจสอบ
ระยะห่าง (Gap) และระดับพื้นผิว (Level) โดยใช้เครื่องมือวัด
(๒) การตรวจสอบระยะห่าง (Gap) และระดับพื้นผิว
(Level) โดยใช้เครื่องมือวัด
(๓) การบันทึกผลการตรวจสอบ
๓.๑.๓ ทัศนคติ ประกอบด้วย มีวินยั ขยัน ซื่อสัตย์ อดทน ทํางานเป็นทีม
มีความคิดสร้างสรรค์ เป็นผู้นํา
๓.๒ มาตรฐานฝีมือแรงงานแห่งชาติ ระดับ ๒ ได้แก่
๓.๒.๑ ความรู้ ความเข้าใจ ประกอบด้วย ขอบเขตความรู้ ความเข้าใจ
ในเรื่องดังต่อไปนี้
๓.๒.๑.๑ การปฏิบัติงานได้ทุกกระบวนการตรวจสอบ
(๑) ขั้ น ตอนการปฏิ บั ติ ง านการตรวจสอบประกั น
คุณภาพในกระบวนการประกอบ
(๒) เวลามาตรฐานที่ใช้ในการตรวจสอบ
(๓) มาตรฐานการตัดสินความถูกต้องของผลิตภัณฑ์
ที่ตรวจสอบ
๓.๒.๑.๒ การตรวจสอบความพร้อมของการปฏิบัติงาน
(๑) จํานวนพนักงานที่ต้องใช้ในกระบวนการตรวจสอบ
(๒) กฎระเบียบความปลอดภัยในการปฏิบัติงาน
(๓) หลักการ ๕ ส
(๔) วิธีการควบคุมตัวแปรที่เป็นสาเหตุของการเกิด
อุบัติเหตุ
(๕) ขั้นตอนการปฏิบัติงาน
(๖) หลักการทํางานพื้นฐานด้านกายศาสตร์ให้เหมาะสม
กับผู้ปฏิบัติงาน
(๗) วิธีการลงบันทึกการสอบเทียบเครื่องมือวัดให้ได้
มาตรฐาน
๓.๒.๑.๓ การรวบรวมผลการตรวจสอบคุณภาพในกระบวนการ
ประกอบ
(๑) ประเภทของปัญหาคุณภาพผลิตภัณฑ์
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(๒) วิธีการเขียนรายงาน
(๓) วิธีการสรุปรายงานการตรวจสอบ
๓.๒.๒ ความสามารถ ประกอบด้วย ขอบเขตความสามารถในการปฏิบัติงาน
ดังต่อไปนี้
๓.๒.๒.๑ การปฏิบัติงานได้ทุกกระบวนการตรวจสอบ
(๑) การทํางานได้ทุกกระบวนการตรวจสอบ
(๒) การสนับสนุนการปฏิบัติงานการตรวจสอบให้กับ
พนักงาน
๓.๒.๒.๒ การตรวจสอบความพร้อมของการปฏิบัติงาน
(๑) การตรวจสอบพนักงาน
(๒) การตรวจสอบพื้นที่ในการปฏิบัติงาน
(๓) การตรวจสอบการปฏิบัติงาน
๓.๒.๒.๓ การรวบรวมผลการตรวจสอบคุณภาพในกระบวนการ
ประกอบ
(๑) การรวบรวมผลการตรวจสอบเกี่ยวกับการตรวจสอบ
ในกระบวนการประกอบ
(๒) การรายงานผลการตรวจสอบเกี่ยวกับการตรวจสอบ
คุณภาพผลิตภัณฑ์
๓.๒.๓ ทัศนคติ ประกอบด้วย มีวินัย ขยัน ซื่อสัตย์ อดทน ทํางานเป็นทีม
มีความคิดสร้างสรรค์ เป็นผู้นํา
๓.๓ มาตรฐานฝีมือแรงงานแห่งชาติ ระดับ ๓ ได้แก่
๓.๓.๑ ความรู้ ความเข้าใจ ประกอบด้วย ขอบเขตความรู้ ความเข้าใจ
ในเรื่องดังต่อไปนี้
๓.๓.๑.๑ การจัดเตรียมพนักงานตรวจสอบ
(๑) ความสามารถของพนักงานแต่ละคน
(๒) ขั้นตอนการปฏิบัติงานตรวจสอบทุกกระบวนการ
(๓) จุดเปลี่ยนของกระบวนการผลิต
๓.๓.๑.๒ การควบคุมกระบวนการทํางานประจําวัน
(๑) กฎระเบียบการลา
(๒) หลักการเป็นหัวหน้างาน
(๓) ขั้นตอนการปฏิบัติการตรวจสอบ
(๔) เวลามาตรฐานของแต่ละกระบวนการตรวจสอบ
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(๕) จุดเปลี่ยนแปลงของกระบวนการผลิต (Change point
ของ ๔ M)
(๖) ผลกระทบของงานตรวจสอบที่เกิดจากจุดเปลี่ยนแปลง
๓.๓.๑.๓ การสอนงาน
(๑) แผนการผลิต
(๒) ความสามารถในการปฏิบัติงานของผู้ใต้บังคับบัญชา
(๓) เนื้อหาและรายละเอียดหัวข้อที่จะฝึกอบรม
(๔) รายละเอียดของเนื้อหาที่จะทําการฝึกอบรม
(๕) วิธีการฝึกอบรม
(๖) เทคนิคการสอนงาน
(๗) เกณฑ์การประเมินผลการฝึกอบรม
(๘) วิธีการจัดทําตารางบันทึกความสามารถของพนักงาน
๓.๓.๑.๔ การปรับปรุงและพัฒนาการปฏิบัติงานอย่างต่อเนื่อง
(๑) เป้าหมายข้อเสนอแนะที่องค์กรกําหนด
(๒) วิธีการเขียนรายงานข้อเสนอแนะ
(๓) ขั้นตอนการปฏิบัติงานเรื่องการตรวจสอบ
(๔) เป้ า หมายการปรั บ ปรุ ง งานและข้ อ เสนอแนะ
ตามที่องค์กรกําหนด
๓.๓.๑.๕ การวิเคราะห์หาสาเหตุของปัญหา
(๑) กระบวนการตรวจสอบการขันแน่น ล็อกแน่น
เดินท่อและอื่น ๆ
(๒) ขั้นตอนการปฏิบัติการตรวจสอบประกันคุณภาพ
ในกระบวนการประกอบทั้งแบบสายตาและเครื่องมือวัด
(๓) มาตรฐานการตัดสินความถูกต้องของกระบวนการ
ประกอบ
(๔) วิธีการแก้ไขและป้องกันกระบวนการประกอบ
ให้เป็นไปตามข้อกําหนด
๓.๓.๑.๖ การจัดทําขั้นตอนการปฏิบัติงาน
(๑) ขั้นตอนการปฏิบัติงาน
(๒) เกณฑ์และความถี่ในการตรวจสอบผลิตภัณฑ์
(๓) วิธีการจับเวลาในการทํางาน (Time study)
(๔) การรวบรวมและตรวจสอบเวลาที่ใช้ในการทํางาน
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(๕) ความคิดริเริ่มสร้างสรรค์
(๖) หลักการปรับปรุงวิธีการทํางาน
๓.๓.๑.๗ การสรุปรายงานการปฏิบัติงาน
(๑) เทคนิคการเขียนรายงาน
(๒) การคํานวณประสิทธิภาพการผลิต
(๓) เทคนิคการสื่อสารอย่างมีประสิทธิภาพ
(๔) เทคนิคการเขียนรายงาน
๓.๓.๒ ความสามารถ ประกอบด้วย ขอบเขตความสามารถในการปฏิบัติงาน
ดังต่อไปนี้
๓.๓.๒.๑ การจัดเตรียมพนักงานตรวจสอบ
(๑) การจัดพนักงานให้ครบทุกกระบวนการที่รับผิดชอบ
(๒) การจัดพนักงานเข้าทํางานแทนกรณีจํานวนพนักงาน
ไม่ครบตามกระบวนการที่กําหนด
๓.๓.๒.๒ การควบคุมกระบวนการทํางานประจําวัน
(๑) การควบคุมการมาทํางานของพนักงาน
(๒) การควบคุมในขณะปฏิบัติงาน
(๓) การควบคุมจุดเปลี่ยนแปลง (Change point)
๓.๓.๒.๓ การสอนงาน
(๑) การทําแผนการฝึกอบรม
(๒) การเตรียมการฝึกอบรม
(๓) การฝึกอบรม
(๔) การประเมินผลการฝึกอบรม
๓.๓.๒.๔ การปรับปรุงและพัฒนาการปฏิบัติงานอย่างต่อเนื่อง
(๑) การเสนอแนะวิธีการปรับปรุงการปฏิบัติงาน
(๒) การปรับปรุงวิธีการปฏิบัติงาน
๓.๓.๒.๕ การวิเคราะห์หาสาเหตุของปัญหา
(๑) การวิ เ คราะห์ ปั ญ หาเกี่ ย วกั บ การตรวจสอบ
ในกระบวนการประกอบ
(๒) การตรวจสอบการแก้ไขปัญหา
๓.๓.๒.๖ การจัดทําขั้นตอนการปฏิบัติงาน
(๑) การกําหนดขั้นตอนการปฏิบัติงาน
(๒) การกําหนดเวลาในการทํางาน
(๓) การปรับปรุงกระบวนการทํางาน

เล่ม ๑๓๔ ตอนพิเศษ ๖๘ ง

หน้า ๓๐๔
ราชกิจจานุเบกษา

๖ มีนาคม ๒๕๖๐

๓.๓.๒.๗ การสรุปรายงานการปฏิบัติงาน
(๑) การตรวจสอบรายงานผลการปฏิบัติงานประจําวัน
(๒) การแจ้งข่าวสารประจําวันในสมุดบันทึกระหว่างกะ
การทํางาน
๓.๓.๓ ทัศนคติ ประกอบด้วย มีวินัย ขยัน ซื่อสัตย์ อดทน ทํางานเป็นทีม
มีความคิดสร้างสรรค์ เป็นผู้นํา
๓.๔ มาตรฐานฝีมือแรงงานแห่งชาติ ระดับ ๔ ได้แก่
๓.๔.๑ ความรู้ ความเข้าใจ ประกอบด้วย ขอบเขตความรู้ ความเข้าใจ
ในเรื่องดังต่อไปนี้
๓.๔.๑.๑ การบริหารกําลังคน
(๑) ขั้นตอนวิธีการเขียนใบคําร้องขอพนักงานทดแทน
และการขอพนักงานทดแทน
(๒) จํานวนพนักงานที่ใช้ในกระบวนการผลิต
(๓) วิธีการจัดสรรกําลังคน
(๔) การประเมินผลการปฏิบัติงานของผู้ใต้บังคับบัญชา
(๕) เกณฑ์ ก ารประเมิ น ผลการปฏิ บั ติ ง านของ
ผู้ใต้บังคับบัญชา
(๖) ระเบียบข้อบังคับของสถานประกอบกิจการ
(๗) เทคนิคการให้คําปรึกษา
๓.๔.๑.๒ การสนับสนุนกิจกรรมการเพิ่มผลผลิต
(๑) วิธีทํากิจกรรม ๕ ส
(๒) วิธีทํากิจกรรมการค้นหาและประเมินอันตราย
(๓) วิธีการดําเนินกิจกรรมสัปดาห์ความปลอดภัย
(๔) วิธีทํากิจกรรมความคิดริเริ่ม
(๕) วิธีทํากิจกรรม PDCA (Plan-Do-Check-Action)
(๖) วิธีทํากิจกรรมการลดใช้พลังงาน
(๗) วิธีทํากิจกรรมการลดชิ้นงานเสีย
(๘) วิธีทํากิจกรรมลดการใช้วัสดุสิ้นเปลือง
(๙) วิธีทํากิจกรรมการควบคุมปริมาณสต็อกของผลิตภัณฑ์
(๑๐) สถานะปริมาณสต็อกของผลิตภัณฑ์
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๓.๔.๑.๓ การตรวจสอบขั้นตอนการปฏิบัติงาน
(๑) ขั้นตอนการปฏิบัติงาน
(๒) กระบวนการอนุมัติเอกสาร
(๓) เทคนิคการตรวจสอบใบขั้นตอนการปฏิบัติงาน
(๔) ขั้นตอนการปฏิบัติงาน
(๕) เกณฑ์การตัดสินคุณภาพผลิตภัณฑ์
(๖) การควบคุมเอกสาร
๓.๔.๒ ความสามารถ ประกอบด้วย ขอบเขตความสามารถในการปฏิบัติงาน
ดังต่อไปนี้
๓.๔.๒.๑ การบริหารกําลังคน
(๑) การจัดสรรกําลังคน
(๒) การพิจารณาผลการปฏิบัติงานของผู้ใต้บังคับบัญชา
(๓) การเป็นที่ปรึกษาและให้คําแนะนํา
๓.๔.๒.๒ การสนับสนุนกิจกรรมการเพิ่มผลผลิต
(๑) การสนับสนุนด้านความปลอดภัย (Safety)
(๒) การสนับสนุนด้านคุณภาพ (Quality)
(๓) การสนับสนุนด้านการลดต้นทุน (Cost)
(๔) การสนับสนุนด้านการส่งมอบ (Delivery)
๓.๔.๒.๓ การตรวจสอบขั้นตอนการปฏิบัติงาน
(๑) การตรวจสอบใบขั้ น ตอนการปฏิ บั ติ ง านและ
บันทึกคุณภาพ
(๒) การเสนอใบขั้ น ตอนการปฏิ บั ติ ง านและบั น ทึ ก
คุณภาพเพื่ออนุมัติ
๓.๔.๓ ทัศนคติ ประกอบด้วย มีวินัย ขยัน ซื่อสัตย์ อดทน ทํางานเป็นทีม
มีความคิดสร้างสรรค์ เป็นผู้นํา
ประกาศ ณ วันที่ ๑๙ พฤษภาคม พ.ศ. ๒๕๕๙
หม่อมหลวงปุณฑริก สมิติ
ปลัดกระทรวงแรงงาน
ประธานกรรมการส่งเสริมการพัฒนาฝีมือแรงงาน

