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ประกาศคณะกรรมการส่งเสริมการพัฒนาฝีมือแรงงาน
เรื่อง มาตรฐานฝีมือแรงงานแห่งชาติ สาขาอาชีพช่างอุตสาหการ สาขาช่างประกอบโครงสร้างเหล็ก
อาศั ยอํ านาจตามความในมาตรา ๒๒ วรรคหนึ่ ง และมาตรา ๓๙ (๓) แห่ งพระราชบั ญญั ติ
ส่งเสริมการพัฒนาฝีมือแรงงาน พ.ศ. ๒๕๔๕ คณะกรรมการส่งเสริมการพัฒนาฝีมือแรงงาน จึงกําหนด
มาตรฐานฝี มื อ แรงงานแห่ ง ชาติ สาขาอาชี พ ช่ า งอุ ต สาหการ สาขาช่ า งประกอบโครงสร้ า งเหล็ ก
โดยความเห็นชอบของรัฐมนตรีว่าการกระทรวงแรงงาน ดังต่อไปนี้
ข้อ ๑ ในประกาศนี้สาขาอาชีพช่างอุตสาหการ สาขาช่างประกอบโครงสร้างเหล็ก หมายถึง
ผู้ที่มีความรู้ ความสามารถและทัศนคติ ในเรื่องการอ่านและตรวจสอบรายละเอียดของแบบงาน ร่างแบบ
ของชิ้ น ส่ ว น เพื่ อ นํ า ไปตั ด ดั ด เจาะ และประกอบชิ้ น ส่ ว นโครงสร้ า งต่ า ง ๆ ด้ ว ยวิ ธี ก ารเชื่ อ มแท็ ก
(Tack Weld) ตามแบบและรายการที่กําหนด การใช้และบํารุงรักษาเครื่องมือวัด ตัด ดัด เครื่องมือ
ช่วยผ่อนแรง แม่แบบต่าง ๆ (JIG and Fixture) ควบคุมงาน ให้คําแนะนํา และตระหนักเรื่องความมั่นคง
และปลอดภัยทั้งส่วนบุคคลและส่วนรวม
ข้อ ๒ มาตรฐานฝี มื อ แรงงานแห่ ง ชาติ สาขาอาชี พ ช่ า งอุ ต สาหการ สาขาช่ า งประกอบ
โครงสร้างเหล็ก แบ่งออกเป็น ๓ ระดับ
๒.๑ ระดั บ ๑ หมายถึ ง ผู้ ที่ มี ฝี มื อ และความรู้ พื้ น ฐานในการปฏิ บั ติ ง านที่ ต้ อ งมี
หัวหน้างานช่วยให้คําแนะนําหรือช่วยตัดสินใจในเรื่องสําคัญเมื่อจําเป็น และมีความสามารถในการตัด ดัด
พับ เจาะ เจียระไน ตกแต่ง และประกอบงานด้วยการเชื่อมแท็ก
๒.๒ ระดับ ๒ หมายถึง ผู้ที่มีฝีมือระดับกลาง มีความรู้ ความสามารถ มีทักษะ
การใช้เครื่องมืออุปกรณ์ได้ดี และประสบการณ์การทํางานสามารถให้คําแนะนําผู้ใต้บังคับบัญชาได้ คุณภาพงานสูง
และมีความสามารถในการอ่านแบบผลิต เขียนแบบขยายเท่าจริงลงบนวัสดุ ตัด ดัด พับ เจาะ เจียระไน
ประกอบงานด้วยการเชื่อมแท็ก แก้ไขชิ้นงานได้
๒.๓ ระดั บ ๓ หมายถึ ง ผู้ ที่ มี ฝี มื อ ระดั บ สู ง สามารถวิ เ คราะห์ วิ นิ จ ฉั ย ปั ญ หา
การตัดสินใจ รู้ขั้นตอนกระบวนการของงานเป็นอย่างดี สามารถช่วยแนะนํางานฝีมือผู้ใต้บังคับบัญชาได้ดี
สามารถใช้หนังสือคู่มือนําความรู้และทักษะมาประยุกต์ใช้กับเทคโนโลยีใหม่ได้ โดยเฉพาะการตัดสินใจ
และเลือกใช้วิธีการที่เหมาะสม และเป็นผู้มีความรู้ความสามารถในการเขียนแบบขยายเพื่อสร้างความเข้าใจ
เขี ย นรายการวั ส ดุ จ ากแบบ เขี ย นแบบแผ่ น คลี่ สร้ า งแม่ แ บบ (JIG and Fixture) สํ า หรั บ ประกอบ
และตรวจสอบชิ้นงาน ควบคุมงานประกอบ และอธิบายลําดับขั้นตอนการประกอบได้
ข้อ ๓ ข้ อ กํ า หนดทางวิ ช าการที่ ใ ช้ เ ป็ น เกณฑ์ วั ด ความรู้ ความสามารถและทั ศ นคติ
ในการทํางานของผู้ประกอบอาชีพในสาขาอาชีพช่างอุตสาหการ สาขาช่างประกอบโครงสร้างเหล็ก ให้เป็นดังนี้
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๓.๑ มาตรฐานฝีมือแรงงานแห่งชาติ ระดับ ๑ ได้แก่
๓.๑.๑ ความรู้ ความเข้ า ใจ ประกอบด้ ว ยขอบเขตความรู้ ความเข้ า ใจ
ในเรื่องดังต่อไปนี้
๓.๑.๑.๑ ความปลอดภัยในการทํางาน
(๑) ประเภทและการใช้งานของอุปกรณ์ป้องกันอันตราย
ส่วนบุคคล
(๒) ประเภทและการใช้งานของอุปกรณ์ป้องกันอันตราย
ส่วนรวม
(๓) หลักการและวิธีปฏิบัติเกี่ยวกับความปลอดภัยในการใช้
เครื่องมือพื้นฐาน เครื่องมือกล
๓.๑.๑.๒ ประเภทของเหล็กรูปพรรณ
๓.๑.๑.๓ วิธีการกําจัดสนิมเบื้องต้น
๓.๑.๑.๔ เครื่องมือวัด
(๑) ประเภทและการใช้งานของเครื่องมือวัด เช่น ตลับเมตร
บรรทัดวัด เครื่องมือวัดองศา เวอร์เนียคาร์ลิปเปอร์
(๒) วิธีการบํารุงรักษาเครื่องมือวัดชนิดต่าง ๆ
๓.๑.๑.๕ เครื่องมือพื้นฐาน เครื่องมือกล
(๑) ประเภทและการใช้งานของเครื่อ งมือพื้นฐาน เช่น
ไขควง ค้อน ตะไบสกัด คีม เลื่อยมือ อุปกรณ์จับยึดชิ้นงาน ประแจ ดิ่ง ฉาก ระดับ
(๒) ประเภทและการใช้งานของเครื่องเจียระไนมือถือ
(๓) ประเภทและการใช้งานของสว่านไฟฟ้า
(๔) ประเภทและการใช้งานของเครื่องมือที่ใช้ในงานเชื่อม
เบื้องต้น
(๕) ประเภทและการใช้งานของเครื่องตัดเหล็กรูปพรรณ
และเหล็กแผ่น
(๖) ประเภทและการใช้งานของเครื่องเลื่อย
(๗) ประเภทและการใช้งานของเครื่องเจาะ
(๘) ประเภทและการใช้งานของเครื่องมือทําความสะอาด
พื้นผิว
(๙) วิธีการบํารุงรักษาเครื่องมือพื้นฐาน เครื่องมือกล
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๓.๑.๒ ความสามารถ ประกอบด้วย ขอบเขตความสามารถในการปฏิบัติงาน
ดังต่อไปนี้
๓.๑.๒.๑ ความปลอดภัยในการทํางาน
(๑) เลือกใช้อุปกรณ์ความปลอดภัยส่วนบุคคลได้ถูกต้อง
และเหมาะสม
(๒)
(๓)
(๔)
(๕)

ตรวจสอบอุปกรณ์ป้องกันอันตรายส่วนรวม
ปฏิบัติงานตามกฎความปลอดภัยในการทํางาน
จัดวางวัสดุอุปกรณ์เครื่องมือขณะปฏิบัติงานเป็นระเบียบ
จั ด เก็ บ วั ส ดุ ที่ เ หลื อ ใช้ อ ย่ า งถู ก ต้ อ งไม่ ก่ อ ให้ เ กิ ด

ความไม่ปลอดภัย
๓.๑.๒.๒ อ่านและทําความเข้าใจแบบใบสั่งงานจากภาพร่างได้
๓.๑.๒.๓ ตรวจสอบความถูกต้องทั้งปริมาณและชั้นคุณภาพของวัสดุ
ตามแบบ และข้อกําหนดงานที่รับผิดชอบ
๓.๑.๒.๔ เลือกใช้และบํารุงรักษา เครื่องมือวัด ประเภทต่าง ๆ
๓.๑.๒.๕ ตัด ดัด พับ เจาะ เจียระไน ประกอบโครงสร้างเหล็ก
ขั้นพื้นฐานได้ถูกต้องตามรูปแบบและรายการที่กําหนด
๓.๑.๒.๖ ขัดทําความสะอาดพื้นผิวเบื้องต้น ทั้งก่อนและหลังการประกอบ
๓.๑.๒.๗ ปฏิบัติงานเสร็จภายในระยะเวลาที่กําหนด
๓.๑.๓ ทัศนคติ ประกอบด้วย การปฏิบัติงานที่ตรงต่อเวลา การรักษาวินัย
มีความซื่อสัตย์และประหยัด
๓.๒ มาตรฐานฝีมือแรงงานแห่งชาติ ระดับ ๒ ได้แก่
๓.๒.๑ ความรู้ ความเข้าใจ ประกอบด้วย ขอบเขตความรู้ ความเข้าใจ
ในเรื่องดังต่อไปนี้
๓.๒.๑.๑ ความปลอดภัยในการทํางาน
(๑) หลักการความปลอดภัยเกี่ยวกับไฟฟ้า
(๒) หลักการให้ความช่วยเหลือผู้ที่ได้รับบาดเจ็บ
(๓) วิธีการจัดเก็บ วัสดุ อุปกรณ์ ในที่ปลอดภัย
(๔) การจั ด เก็ บ และการขนย้ า ยเครื่ อ งมื อ เครื่ อ งจั ก ร
อย่างปลอดภัย
(๕) สัญลักษณ์ ป้าย ข้อห้าม คําเตือน เกี่ยวกับความปลอดภัย
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(๖) หลักการและวิธีปฏิบัติเกี่ยวกับความปลอดภัยในการใช้
เครื่องมือกลและเครื่องมือกลชนิดพิเศษ
๓.๒.๑.๒ อ่านสัญลักษณ์ในแบบงานโครงสร้างเหล็กและงานเชื่อม
๓.๒.๑.๓ อ่านและทําความเข้าใจแบบงานภาพฉาย
๓.๒.๑.๔ ประยุกต์ใช้คณิตศาสตร์
(๑) บวก ลบ คู ณ หาร เลขจํ า นวนเต็ ม ทศนิ ย ม
เศษส่วนได้
(๒) แปลงหน่วยในระบบอังกฤษ ระบบเมตริก
(๓) คํานวณความยาว พื้นที่ ปริมาตรและน้ําหนักได้
(๔) คํานวณหาความลาดชันได้
๓.๒.๑.๕ วัสดุและอุปกรณ์
(๑) การใช้งานของเหล็กรูปพรรณต่าง ๆ
(๒) ผลกระทบต่อการเปลี่ยนแปลงอุณหภูมิของโลหะ
(๓) อ่านและทําความเข้าใจเอกสารมาตรฐานของโรงงานผู้ผลิต
(๔) ประเภทของสลักเกลียว สตัท น๊อต หมุดย้ํา ลวดเชื่อม
๓.๒.๑.๖ ประเภทและการใช้ ง านของอุ ป กรณ์ ช่ ว ยผ่ อ นแรง เช่ น
โซ่ทดแรง แม่แรง ตะขอ เชือก อุปกรณ์จับแผ่นเหล็ก รอก ตะเข้ เบื้องต้น
๓.๒.๑.๗ เครื่องมือกลและเครื่องมือกลชนิดพิเศษ
(๑) ประเภทและการใช้งานของต๊าปและดาย
(๒) ประเภทและการใช้งานของเครื่องดัดเหล็กรูปพรรณ
(๓) การบํารุงรักษาเครื่องมือกลและเครื่องมือกลชนิดพิเศษ
๓.๒.๑.๘ รูปแบบและรายการ
(๑) ความหมายของคําที่ใช้ในงานประกอบโครงสร้างเหล็ก
(๒) สัญลักษณ์มาตรฐานของงานประกอบโครงสร้างเหล็ก
๓.๒.๑.๙ วิธีการตรวจสอบรายละเอียดชิ้นงาน
๓.๒.๒ ความสามารถ ประกอบด้วย ขอบเขตความสามารถในการปฏิบัติงาน
ดังต่อไปนี้
๓.๒.๒.๑ ใช้อุปกรณ์ป้องกันอันตรายส่วนบุคคลและอุปกรณ์ป้องกัน
อันตรายส่วนรวม
๓.๒.๒.๒ ตรวจสอบความถูกต้องทั้งปริมาณและชั้นคุณภาพของวัสดุ
ที่จะใช้ประกอบตามรูปแบบและรายการที่กําหนด
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๓.๒.๒.๓ ตรวจสอบสมบั ติ เ บื้ อ งต้ น ของวั ส ดุ ด้ ว ยสายตา อุ ป กรณ์
และวิธีการแก้ไขเพื่อนํามาใช้งานได้ เช่น คราบน้ํามัน จารบี สนิม ความชื้น เสียรูปร่าง บิดงอ
๓.๒.๒.๔ ตรวจสอบสภาพการใช้งานของเครื่องมือ เครื่องจักร
๓.๒.๒.๕ ใช้ เ ครื่ อ งมื อ เครื่ อ งจั ก รและอุ ป กรณ์ ใ นขณะปฏิ บั ติ ง าน
ได้อย่างถูกต้อง และปลอดภัย
๓.๒.๒.๖ แบ่งวัดและทําสัญลักษณ์บนเหล็กรูปพรรณ ก่อนนําไปตัด
เพื่อเป็นการประหยัดวัสดุและถูกต้องตามรูปแบบและรายการที่กําหนด
๓.๒.๒.๗ วั ด ขนาดของงานสวม ค่ า พิ กั ด ความเผื่ อ และค่ า ความ
คลาดเคลื่อน
๓.๒.๒.๘ กําหนดตําแหน่งที่จะทําการประกอบบนชิ้นงานหลัก
๓.๒.๒.๙ นําชิ้นงานย่อยประกอบบนชิ้นงานหลักตามตําแหน่งที่ได้
กําหนดไว้โดยวิธีการเชื่อมยึด (Tack Weld) แล้วเขียนสัญลักษณ์แนวเชื่อมไว้ที่บริเวณจุดที่จะเชื่อมต่อชิ้นงาน
๓.๒.๒.๑๐ ประกอบชิ้นส่วนโครงถัก (Truss) โดยใช้ท่อด้วยการเชื่อมแท็ก
หรือใช้สลักเกลียว ได้ถูกต้องตามรูปแบบและรายการที่กําหนด
๓.๒.๒.๑๑ ยึดและค้ํายันชั่วคราวในการประกอบชิ้นงานได้อย่างถูกต้อง
และปลอดภัย
๓.๒.๒.๑๒ แก้ ไ ขชิ้ น งานด้ ว ยวิ ธี ก ารดั ด เย็ น หรื อ ดั ด ร้ อ นตามคํ า สั่ ง
ให้ได้ตามข้อกําหนด
๓.๒.๒.๑๓ ปฏิบัติงานได้เสร็จภายในระยะเวลากําหนด
๓.๒.๓ ทั ศนคติ ประกอบด้ วย แนวความคิ ดเห็ นในเรื่ องการพั ฒนาความรู้
วิเคราะห์งาน สามารถตัดสินใจ แก้ไขปัญหาในการปฏิบัติงาน และให้คําแนะนําแก่ผู้ใต้บังคับบัญชา
๓.๓ มาตรฐานฝีมือแรงงานแห่งชาติ ระดับ ๓ ได้แก่
๓.๓.๑ ความรู้ ความเข้าใจ ประกอบด้วย ขอบเขตความรู้ ความเข้าใจ
ในเรื่องดังต่อไปนี้
๓.๓.๑.๑ วิ ธี ก ารวางแผนควบคุ ม ดู แ ลเหตุ ก ารณ์ ที่ ก่ อ ให้ เ กิ ด ความ
ไม่ปลอดภัย แก่ผู้ใต้บังคับบัญชาและบุคคลรอบข้าง
๓.๓.๑.๒ วิธีการช่วยเหลือผู้ได้รับบาดเจ็บจากการทํางานอย่างถูกวิธี
๓.๓.๑.๓ การสร้างภาพแผ่นคลี่ โดยวิธีเส้นขนาน วิธีรัศมีหรือวิธี
สามเหลี่ยม
๓.๓.๑.๔ การเขียนแบบสั่งงานหรือแบบร่างเพื่อสร้างความเข้าใจ
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การอ่านแบบก่อสร้างได้ (Construction Drawing)
การจัดเตรียมวัสดุเพื่อการทดสอบได้ตามข้อกําหนด
ประเภทและการใช้งานของเครื่องดัดท่อ
ประเภทและการใช้งานของเครื่องมือและอุปกรณ์ปรับแนวศูนย์

ในการประกอบ
๓.๓.๑.๙ การใช้งานและบํารุงรักษาของเครื่องมือวัด เช่น เกจวัดเกลียว
เกจวัดส่วนโค้ง เกจวัดศูนย์กลาง ไมโครมิเตอร์
๓.๓.๑.๑๐ วิธีการแยกและทํารายการวัสดุจากรูปแบบและรายการกําหนด
๓.๓.๑.๑๑ รูปแบบและรายการ
(๑) ข้อกําหนดของวัสดุ และข้อกําหนดของงาน
(๒) ความหมายของรูปแบบ มาตราส่วนและมิติในแบบ
๓.๓.๑.๑๒ เทคนิคในการบํารุงรักษา ปรับแต่ง ซ่อมแซมและเปลี่ยนอะไหล่
เครื่องมือ เครื่องจักรในส่วนที่สามารถทําได้
๓.๓.๑.๑๓ หลักการวางแผนการประกอบโครงสร้างเหล็ก
๓.๓.๑.๑๔ หลักการจัดระบบระบายอากาศ แสงสว่างและเสียง
๓.๓.๑.๑๕ หลั ก การประสานงานกั บ ช่ า งสาขาอื่ น ที่ เ กี่ ย วข้ อ ง เช่ น
ช่างเชื่อมโลหะ ช่างไฟฟ้า พนักงานขับรถเครน ช่างซ่อมแซมบํารุงรักษาเครื่องมือเครื่องจักร
๓.๓.๒ ความสามารถ ประกอบด้วย ขอบเขตความสามารถในการปฏิบัติงาน
ดังต่อไปนี้
๓.๓.๒.๑ ใช้อุปกรณ์ป้องกันอันตรายส่วนบุคคลและอุปกรณ์ป้องกัน
อันตรายส่วนรวม
๓.๓.๒.๒ ปฏิบัติการให้ความช่วยเหลือแก่ผู้ประสบภัยจากการทํางานได้
๓.๓.๒.๓ เขียนแบบสั่งงานหรือแบบร่างเพื่อสร้างความเข้าใจ
๓.๓.๒.๔ สร้างภาพแผ่นคลี่โดยวิธีเส้นขนาน วิธีรัศมีและวิธีสามเหลี่ยม
๓.๓.๒.๕ ตรวจสอบแบ่ ง วั ด และทํ า สั ญ ลั ก ษณ์ บ นเหล็ ก รู ป พรรณ
เหล็กแผ่นก่อนนําไปตัดเพื่อเป็นการประหยัดวัสดุ
๓.๓.๒.๖ กําหนด ควบคุม ตรวจสอบวิธีการประกอบโครงสร้างที่มี
ความสลับซับซ้อน ได้ถูกต้องตามรูปแบบ และรายการกําหนด อย่างปลอดภัย
๓.๓.๒.๗ เลือกใช้เครื่องมือ เครื่องจักร อุปกรณ์จับเหล็กและอุปกรณ์
ช่วยผ่อนแรงในการยกประกอบโครงสร้างเหล็กได้ถูกต้องและเหมาะสมกับงานเพื่อให้เกิดความปลอดภัย
ในการทํางาน
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๓.๓.๒.๘ บํารุงรักษา ตรวจสอบ เครื่องมือ เครื่องจักรเพื่อให้เกิด
ความปลอดภัยในการทํางาน
๓.๓.๒.๙ สร้าง Jig and Fixture สําหรับการประกอบและตรวจสอบชิ้นงาน
๓.๓.๒.๑๐ กําหนด ควบคุมและตรวจสอบวิธีการยึดและค้ํายันชั่วคราว
ในการประกอบชิ้นงานได้อย่างถูกต้องและปลอดภัย
๓.๓.๒.๑๑ ตรวจสอบความถูกต้องของงานประกอบกับแบบของชิ้นงาน
ในกรณีที่ชิ้นงานเสียรูปสามารถพิจารณาแนวแก้ไขชิ้นงานได้
๓.๓.๒.๑๒ วางแผนการทํ า งาน จั ด เตรี ย มพื้ น ที่ เขี ย นใบเบิ ก วั ส ดุ
อุปกรณ์ ตามรูปแบบรายการตามคําสั่ง
๓.๓.๒.๑๓ ควบคุมแผนการปฏิบัติงานให้สอดคล้องกับแผนงานหลัก
๓.๓.๓ ทัศนคติ ประกอบด้วย แนวความคิดในการวิเคราะห์การวางแผน
และการแก้ไขปัญหาในการปฏิบัติงานโดยคํานึงถึงประสิทธิภาพและประสิทธิผลในการทํางาน
ประกาศ ณ วันที่ ๒๐ มีนาคม พ.ศ. ๒๕๕๘
นคร ศิลปอาชา
ปลัดกระทรวงแรงงาน
ประธานกรรมการส่งเสริมการพัฒนาฝีมือแรงงาน

