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ประกาศคณะกรรมการส่งเสริมการพัฒนาฝีมือแรงงาน
เรื่อง มาตรฐานฝีมือแรงงานแห่งชาติ สาขาอาชีพช่างอุตสาหกรรมศิลป์
สาขาพนักงานชุบและเคลือบผิวเครื่องประดับ
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
ช่างอุตสาหกรรมศิลป์ สาขาพนักงานชุบและเคลือบผิวเครื่องประดับ โดยความเห็นชอบของรัฐมนตรีว่าการ
กระทรวงแรงงาน ดังต่อไปนี้
ข้อ ๑ ในประกาศนี้ สาขาอาชีพช่างอุตสาหกรรมศิลป์ สาขาพนักงานชุบและเคลือบผิว
เครื่องประดับ หมายถึง บุคคลที่มีความรู้ ทักษะ และความสามารถในการชุบ ซึ่งครอบคลุมตั้งแต่
การตรวจสอบคุณภาพผิวชิ้นงาน การคํานวณต้นทุนและปัจจัยการชุบ รวมถึงการดูแลรักษาน้ํายาชุบ
ตลอดจนการวิ เคราะห์ปัญหาการชุ บที่มีความสลับ ซับซ้อ น ซึ่งสามารถวางแผนและบริหารขั้น ตอน
ในกระบวนการวางแผนการทํางานให้สอดคล้องกับข้อกําหนด
ข้อ ๒ มาตรฐานฝีมือแรงงานแห่งชาติ สาขาอาชีพช่างอุตสาหกรรมศิลป์ สาขาพนักงานชุบ
และเคลือบผิวเครื่องประดับ แบ่งออกเป็น ๔ ระดับ
๒.๑ ระดับ ๑ หมายถึง บุคคลที่มีความรู้ ทักษะ และความสามารถในการปฏิบัติ
ตามข้ อ กํ า หนดและความปลอดภั ย ในการทํ า งาน ดู แ ลรั ก ษาอุ ป กรณ์ แ ละน้ํ า ยาชุ บ ให้ พ ร้ อ มใช้ ง าน
สามารถตรวจสอบคุณภาพผิวชิ้นงานก่อนการชุบ และสามารถทําการชุบด้วยไฟฟ้าของชิน้ งานเครื่องประดับ
อย่างง่ายด้วยน้ํายาชุบ อย่างน้อย ๑ ชนิด
๒.๒ ระดับ ๒ หมายถึง บุคคลที่มีความรู้ ทักษะ และความสามารถในการชุบ
ด้วยไฟฟ้าของชิ้นงานเครื่องประดับด้วยน้ํายาชุบอย่างน้อย ๓ ชนิด สามารถตรวจสอบคุณภาพงานชุบ
และชุบเทคนิคอื่น ๆ เพื่อซ่อมแซมและป้องกันชิ้นงานได้
๒.๓ ระดับ ๓ หมายถึง บุคคลที่มีความรู้ ทักษะ และความสามารถในการชุบ
ด้วยไฟฟ้าของชิ้นงานเครื่องประดับที่ซับซ้อนด้วยน้ํายาชุบหลายองค์ประกอบ สามารถตรวจสอบคุณภาพ
ของน้ํายาชุบหลายองค์ประกอบ และดูแลรักษาน้ํายาชุบได้
๒.๔ ระดับ ๔ หมายถึง บุคคลที่มีความรู้ ทักษะ และความสามารถในการวางแผน
การทํางานให้สอดคล้องกับข้อกําหนด สามารถทดสอบน้ํายาชุบ และคํานวณต้นทุนในการชุบและเคลือบผิว
เครื่องประดับได้
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ข้อ ๓ ข้อกําหนดทางวิชาการมาตรฐานฝีมือที่ใช้เป็นเกณฑ์วัดระดับ ความรู้ ความสามารถ
และทัศนคติในการทํางานของผู้ประกอบอาชีพ ในสาขาอาชีพช่างอุตสาหกรรมศิลป์ สาขาพนักงานชุบ
และเคลือบผิวเครื่องประดับ ให้เป็นดังนี้
๓.๑ มาตรฐานฝีมือแรงงานแห่งชาติ ระดับ ๑ ได้แก่
๓.๑.๑ ความรู้ ความเข้าใจ ประกอบด้วย ขอบเขตความรู้ ความเข้าใจ
ในเรื่องดังต่อไปนี้
๓.๑.๑.๑ การปฏิ บั ติ ง านตามข้ อ กํ า หนดและความปลอดภั ย
ในการทํางาน
(๑) หลักการ ๕ ส
(๒) หลักการวางเครื่องมืออุปกรณ์บนโต๊ะปฏิบัติงาน
(๓) กฎระเบียบการใช้อุปกรณ์ป้องกันภัยในโรงงาน
(๔) การเก็บรักษาสารเคมีชนิดต่าง ๆ
(๕) การป้องกันอุบัติเหตุที่เกิดจากสารเคมี
๓.๑.๑.๒ การดูแลรักษาอุปกรณ์และน้ํายาชุบให้พร้อมใช้งาน
(๑) หลักการจัดเก็บเครื่องมือและอุปกรณ์หลังการใช้งาน
(๒) หลั ก การบํ า รุ ง รั ก ษาเครื่ อ งมื อ ที่ ใ ช้ ใ นการชุ บ
และเคลือบผิวเครื่องประดับ
(๓) หลักการตรวจสอบความเข้มข้นของน้ํายาชุบเบื้องต้น
(๔) หลักการตรวจสอบค่าความเป็นกรด เป็นด่าง
๓.๑.๑.๓ ตรวจสอบคุณภาพผิวชิ้นงานก่อนการชุบ
(๑) เทคนิคการตรวจสอบรอยเชื่อม
(๒) เทคนิคการตรวจสอบข้อต่อชิ้นงาน
(๓) เทคนิคการตรวจสอบรูปทรงชิ้นงาน
(๔) เทคนิคการตรวจสอบความเรียบของผิวชิ้นงาน
(๕) เทคนิคการตรวจสอบความสะอาดของผิวชิ้นงานขัด
(๖) เทคนิคการตรวจสอบหลังการล้างขั้นแรก
(๗) เทคนิ ค การตรวจสอบหลั ง การล้ า งขั้ น สุ ด ท้ า ย
ก่อนการชุบ
๓.๑.๑.๔ การชุบด้วยไฟฟ้าของชิ้นงานเครื่องประดับอย่างง่าย
ด้วยน้ํายาชุบอย่างน้อย ๑ ชนิด
(๑) หลักการแขวนผูกงานชุบได้อย่างถูกวิธี
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(๒) หลักการเตรียมอุปกรณ์ สารเคมีในขั้นตอนการล้าง
ให้เหมาะสมกับชิ้นงาน
(๓) หลักการตรวจสอบอุปกรณ์ต่าง ๆ กับอ่างน้ํายาชุบ
ให้พร้อมกับการปฏิบัติงาน
(๔) เทคนิคการล้าง
(๕) หลักการใช้กระแสไฟฟ้าสําหรับการชุบ
(๖) เทคนิคทําความสะอาดชิ้นงานหลังการชุบ
(๗) ตัวแปรทางกายภาพของชิ้นงาน
(๘) ตัวแปรทางเคมีของขั้นตอนการชุบด้วยไฟฟ้า
๓.๑.๒ ความสามารถ ประกอบด้วย ขอบเขตความสามารถในการปฏิบัติงาน
ดังต่อไปนี้
๓.๑.๒.๑ การปฏิ บั ติ ง านตามข้ อ กํ า หนดและความปลอดภั ย
ในการทํางาน
(๑) การทํางานตามระเบียบและข้อกําหนดต่างๆ
(๒) ความปลอดภัยในการทํางานและการเก็บรักษา
ใช้งานกับสารเคมี
๓.๑.๒.๒ การดูแลรักษาอุปกรณ์และน้ํายาชุบให้พร้อมใช้งาน
(๑) การบํารุงรักษาวัสดุอุปกรณ์และจัดเก็บอุปกรณ์
เครื่องมือ
(๒) การดูแลรักษาน้ํายาชุบเบื้องต้น
๓.๑.๒.๓ ตรวจสอบคุณภาพผิวชิ้นงานก่อนการชุบ
(๑) ตรวจสอบข้อบกพร่องจากตัวเรือน
(๒) ตรวจสอบคุณภาพการขัดผิว
(๓) ตรวจสอบความสมบูรณ์ของการล้างยาขัด
๓.๑.๒.๔ การชุบด้วยไฟฟ้าของชิ้นงานเครื่องประดับอย่างง่าย
ด้วยน้ํายาชุบอย่างน้อย ๑ ชนิด
(๑) การเตรี ย มงานสํ า หรั บ กระบวนการชุ บ ชิ้ น งาน
เครื่องประดับอย่างง่าย
(๒) ขั้ น ตอนการชุ บ เคลื อ บผิ ว เบื้ อ งต้ น ชิ้ น งาน
เครื่องประดับอย่างง่าย
(๓) การแก้ปัญหาเบื้องต้นและความเข้าใจของตัวแปร
สภาวะการทํางานอย่างง่าย
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๓.๑.๓ ทัศนคติ ประกอบด้วย มีจิตสํานึกที่ดีในการทํางาน การปฏิบัติงาน
ที่ตรงต่อเวลา การปฏิบัติงานโดยคํานึงถึงความปลอดภัย ความซื่อสัตย์ และความสะอาด
๓.๒ มาตรฐานฝีมือแรงงานแห่งชาติ ระดับ ๒ ได้แก่
๓.๒.๑ ความรู้ ความเข้าใจ ประกอบด้วย ขอบเขตความรู้ ความเข้าใจ
ในเรื่องดังต่อไปนี้
๓.๒.๑.๑ การตรวจสอบคุณภาพงานชุบ
(๑) เทคนิคตรวจสอบสีกับแผ่นเทียบสี
(๒) หลักการตรวจสอบค่ามาตรฐานของน้ํายาชุบ
(๓) หลักการตรวจสอบโดยใช้หลอดแก้ว
(๔) หลักการตรวจสอบโดยใช้ไฟฟ้า
(๕) เทคนิคในการทดสอบด้วยลวดทองแดง
(๖) หลักการทดสอบด้วยเครื่องวัด
๓.๒.๑.๒ การชุบเทคนิคอื่น ๆ เพื่อซ่อมแซมและป้องกันชิ้นงาน
(๑) หลักการจําแนกชนิดของอัลลอยที่เหมาะสมกับ
การทําการชุบป้องกันการหมอง
(๒) เทคนิคการชุบป้องกันการหมอง
(๓) หลักการคํานวณความหนาของการชุบที่เหมาะสมกับ
การป้องกันการหมอง
(๔) หลักการเตรียมชิ้นงานสําหรับงานชุบด้วยปากกา
(๕) เทคนิคการปรับกระแสไฟที่เหมาะสมกับพื้นผิวของ
การชุบด้วยปากกา
(๖) หลักการทําความสะอาดผิวชิ้น งานของการชุ บ
ด้วยปากกา
๓.๒.๑.๓ การชุบด้วยไฟฟ้าของชิ้นงานเครื่องประดับด้วยน้ํายาชุบ
อย่างน้อย ๓ ชนิด
(๑) หลักการแขวนผูกงานชุบเครื่องประดับพื้นผิวโปร่ง
(๒) หลักการเตรียมอุปกรณ์ สารเคมีในขั้นตอนการล้าง
ให้เหมาะสมกับชิ้นงานเครื่องประดับพื้นผิวโปร่ง
(๓) หลักการเตรียมกระบวนการที่เหมาะสมสําหรับงานชุบ
ตามประเภทของอัลลอยและชนิดอัญมณี
(๔) หลักการล้างชิ้นงานเครื่องประดับพื้นผิวโปร่ง
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(๕) เทคนิคการปรับกระแสไฟได้เหมาะสมกับความหนา
ของผิวชุบบนชิ้นงานเครื่องประดับพื้นผิวโปร่ง
(๖) หลักการจําแนกสาเหตุของปัญหาที่มาจากสิ่งเจือปน
ชนิดต่าง ๆ
(๗) หลักการบ่งบอกความไม่สมดุลของสารเคมีพื้นฐาน
ของขั้นตอนการชุบด้วยไฟฟ้า
(๘) หลักการบ่งบอกการปรับกระแสไฟให้เหมาะสม
กับชิ้นงาน
๓.๒.๒ ความสามารถ ประกอบด้วย ขอบเขตความสามารถในการปฏิบัติงาน
ดังต่อไปนี้
๓.๒.๒.๑ การตรวจสอบคุณภาพงานชุบ
(๑) การตรวจสอบค่ากรดด่าง (pH) ของน้ํายาชุบ
(๒) การตรวจสอบความเข้มข้นของน้ํายาชุบ
(๓) การตรวจสอบน้ํายาเงา
๓.๒.๒.๒ การชุบเทคนิคอื่น ๆ เพื่อซ่อมแซมและป้องกันชิ้นงาน
(๑) การชุบเทคนิคป้องกันการหมอง
(๒) การชุบบนงานเชื่อมต่อและข้อต่อต่างๆ
๓.๒.๒.๓ การชุบด้วยไฟฟ้าของชิ้นงานเครื่องประดับด้วยน้ํายาชุบ
อย่างน้อย ๓ ชนิด
(๑) การเตรี ย มงานสํ า หรั บ กระบวนการชุ บ ชิ้ น งาน
เครื่องประดับพื้นผิวโปร่ง
(๒) ขั้นตอนการชุบเคลือบผิวชิ้นงานเครื่องประดั บ
พื้นผิวโปร่ง
(๓) การแก้ปัญหาของการชุบ
๓.๒.๓ ทัศนคติ ประกอบด้วย มีจิตสํานึกที่ดีในการทํางาน การปฏิบัติงาน
ที่ตรงต่อเวลา การปฏิบัติงานโดยคํานึงถึงความปลอดภัย ความซื่อสัตย์ และความสะอาด
๓.๓ มาตรฐานฝีมือแรงงานแห่งชาติ ระดับ ๓ ได้แก่
๓.๓.๑ ความรู้ ความเข้าใจ ประกอบด้วย ขอบเขตความรู้ ความเข้าใจ
ในเรื่องดังต่อไปนี้
๓.๓.๑.๑ การตรวจสอบคุณภาพของน้ํายาชุบหลายองค์ประกอบ
(๑) เทคนิคการตรวจสอบวิเคราะห์น้ํายาชุบด้วยวิธี
ทางเคมี
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(๒) เทคนิคการตรวจสอบวิเคราะห์น้ํายาชุบด้วยฮัลล์เซลล์
(๓) หลักการบ่งบอกข้อบกพร่องที่เกิดจากความเข้มข้น
ขององค์ประกอบทางเคมี
(๔) หลักการบ่งบอกข้อบกพร่องที่เกิดจากอุณหภูมิ
ของการชุบ
(๕) หลักการบ่งบอกข้อบกพร่องที่เกิดจากระยะเวลา
ของการชุบ
(๖) เทคนิ ค การตรวจสอบปั ญ หาความไม่ ส มดุ ล
ของสารเคมีพื้นฐานและแนวทาง การแก้ไข
(๗) เทคนิคการตรวจสอบต้นตอของปัญหาสิ่งเจือปน
และแนวทางการแก้ไข
(๘) เทคนิ ค การตรวจสอบปั ญ หาความผิ ด พลาด
ของสภาวะการทํางานและแนวทาง การแก้ไข
๓.๓.๑.๒ การดูแลรักษาน้ํายาชุบ
(๑) สภาพค่ากรดด่างของน้ํายาชุบ
(๒) หลักการตรวจวัดปริมาณของน้ํายาชุบ
(๓) สภาพค่ากรดด่าง (pH) ของน้ํายาชุบ และทําการ
ตรวจปรับค่าอุปกรณ์
(๔) หลักการตรวจวัดปริมาณของน้ํายาชุบ และทําการ
ตรวจปรับค่าอุปกรณ์
(๕) เทคนิคการปรับหรือ เติมน้ํายาเงา และทําการ
ตรวจปรับค่าอุปกรณ์
(๖) หลักการตรวจวัดสิ่งเจือปนในน้ํายาชุบ
(๗) หลักการใช้เครื่องมือในการตรวจวัดความสะอาด
(๘) หลักการกําหนดค่าแอมป์
๓.๓.๑.๓ การชุบด้วยไฟฟ้าของชิ้นงานเครื่องประดับที่ซับซ้อน
ด้วยน้ํายาชุบหลายองค์ประกอบ
(๑) เทคนิ ค แขวนผู ก งานชุ บ ชิ้ น งานเครื่ อ งประดั บ
ที่ซับซ้อน
(๒) หลักการเตรียมอุปกรณ์ สารเคมีในขั้นตอนการล้าง
ให้เหมาะสมกับชิ้นงานเครื่องประดับที่ซับซ้อน
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(๓) หลั ก การเลื อ กเตรี ย มน้ํ า ยาที่ มี ส ภาพเป็ น กรด
เป็นด่าง ตามประเภทของอัลลอยและชนิดอัญมณี
(๔) หลักการล้างชิ้นงานเครื่องประดับที่ซับซ้อน
(๕) เทคนิคการปรับกระแสไฟได้เหมาะสมกับความหนา
ของผิวชุบบนชิ้นงานเครื่องประดับที่ซับซ้อน
(๖) การทําความสะอาดสิ่งเจือปนชนิดต่าง ๆ ในน้ํายาชุบ
(๗) เทคนิคการปรับกระแสไฟให้เหมาะสมสําหรับการชุบ
ในน้ํายาชุบหลายองค์ประกอบบนชิ้นงานที่ซับซ้อน
(๘) หลักการบ่งบอกการปรับกระแสไฟให้เหมาะสม
ความหนาของชิ้นงานที่กําหนด
๓.๓.๒ ความสามารถ ประกอบด้วย ขอบเขตความสามารถในการปฏิบัติงาน
ดังต่อไปนี้
๓.๓.๒.๑ การตรวจสอบคุณภาพของน้ํายาชุบหลายองค์ประกอบ
(๑) การวิเคราะห์ปัญหาการชุบหลายองค์ประกอบ
(๒) การวิ เ คราะห์ ข้ อ บกพร่ อ งที่ เ กี่ ย วกั บ ขั้ น ตอน
ของการชุบที่มีความสลับซับซ้อน
(๓) วิเคราะห์ต้นตอของปัญหาและแนวทางการแก้ไข
๓.๓.๒.๒ การดูแลรักษาน้ํายาชุบ
(๑) ความเข้มข้นของน้ํายาชุบ
(๒) สามารถวัดค่ากรดด่าง (pH) และทําการตรวจปรับ
ค่าอุปกรณ์
(๓) ความสะอาดของน้ํายาชุบ
๓.๓.๒.๓ การชุบด้วยไฟฟ้าของชิ้นงานเครื่องประดับที่ซับซ้อ น
ด้วยน้ํายาชุบหลายองค์ประกอบ
(๑) การเตรี ย มงานสํ า หรั บ กระบวนการชุ บ ชิ้ น งาน
เครื่องประดับที่ซับซ้อน
(๒) ขั้นตอนการชุบเคลือบผิวชิ้นงานเครื่องประดั บ
ที่ซับซ้อน
(๓) การแก้ปัญหาของการชุบชิ้นงานเครื่องประดับ
ที่ซับซ้อน
๓.๓.๓ ทัศนคติ ประกอบด้วย มีจิตสํานึกที่ดีในการทํางาน การปฏิบัติงาน
ที่ตรงต่อเวลา การปฏิบัติงานโดยคํานึงถึงความปลอดภัย ความซื่อสัตย์ และความสะอาด
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๓.๔ มาตรฐานฝีมือแรงงานแห่งชาติ ระดับ ๔ ได้แก่
๓.๔.๑ ความรู้ ความเข้าใจ ประกอบด้วย ขอบเขตความรู้ ความเข้าใจ
ในเรื่องดังต่อไปนี้
๓.๔.๑.๑ การวางแผนการทํางานให้สอดคล้องกับข้อกําหนด
(๑) การคํานวณพื้นที่ผิวของชิ้นงาน
(๒) เทคนิคการคํานวณเวลาและกระแสไฟในการชุบ
ของเฉดสีต่าง ๆ
(๓) หลักการตรวจสอบอัตราเร็วของการชุบ
(๔) หลักการคํานวณกระแสไฟฟ้า และเวลาในการชุบ
และปัจจัยที่ส่งผลต่อความผิดพลาด
(๕) เทคนิคการตรวจสอบว่าเป็นไปตามข้อกําหนดหรือไม่
โดยใช้การวัดความหนาหรือการชั่งน้ําหนัก
(๖) เทคนิคการคํานวณความหนาจากปริมาณกระแสไฟ
๓.๔.๑.๒ การสอนงาน
(๑) เทคนิ ค การสร้ า งสื่ อ และขั้ น ตอนการสอนงาน
การชุบเครื่องประดับ
(๒) หลักการแลกเปลี่ยนความคิดเห็นในการทํางาน
การชุบเครื่องประดับ
(๓) หลักการสอนงานการชุบที่เป็นขั้นตอน
(๔) หลักการรวบรวมเนื้อหาขั้นตอนการชุบเครื่องประดับ
(๕) หลักการเขียนขั้นตอนการวัดผลเชิงปฏิบัติของงาน
การชุบเครื่องประดับ
(๖) หลักการประเมินผลงานของงานชิ้นงานการชุบ
เครื่องประดับ
(๗) หลั ก การสอนอย่ า งเป็ น ลํ า ดั บ ขั้ น ตอนของงาน
การชุบเครื่องประดับ
๓.๔.๑.๓ การทดสอบน้ํายาชุบ
(๑) หลั ก การตรวจสอบองค์ ป ระกอบโลหะสํ า คั ญ
ของน้ํายาชุบ
(๒) หลักการตรวจสอบองค์ประกอบไซยาไนด์สําคัญ
ของน้ํายาชุบ
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(๓) การคํานวณหาปริมาณสัดส่วนขององค์ประกอบสําคัญ
ของน้ํายาชุบ
(๔) หลักการวิเคราะห์ความหนาแน่นของกระแสไฟ
และสามารถอ่านผลได้
(๕) หลักการวิเคราะห์ขนาดของถังน้ํายาชุบและสามารถ
อ่านผลได้
๓.๔.๑.๔ การคํานวณต้นทุน
(๑) พื้นที่ผิวของชิ้นงาน
(๒) หลักการกําหนดความหนาของชั้นผิวที่เคลือบ
(๓) อัตราความเร็วการชุบของน้ํายา
(๔) การคํานวณต้นทุนในการชุบโลหะ
(๕) ความหนาแน่นของโลหะชนิดเดียว หรือโลหะผสม
ที่ผิวชุบ
๓.๔.๒ ความสามารถ ประกอบด้วย ขอบเขตความสามารถในการปฏิบัติงาน
ดังต่อไปนี้
๓.๔.๒.๑ การวางแผนการทํางานให้สอดคล้องกับข้อกําหนด
(๑) เข้าใจข้อกําหนดที่สําคัญของลูกค้า
(๒) สามารถการกําหนดปัจจัยการชุบให้เป็นไปตาม
ข้อกําหนด
(๓) วิธีตรวจสอบความหนา
๓.๔.๒.๒ การสอนงาน
(๑) การจั ด เก็ บ และสั ง เคราะห์ เ ทคนิ ค ความรู้
อย่างเป็นระบบ
(๒) ความสามารถในการสอนงาน แลกเปลี่ยนความรู้งาน
การชุบเครื่องประดับ
(๓) การวัดและประเมินผลของการชุบเครื่องประดับ
๓.๔.๒.๓ การทดสอบน้ํายาชุบ
(๑) การตรวจสอบองค์ประกอบสําคัญของน้ํายาชุบ
(๒) การทดสอบน้ํายาชุบด้วยวิธีฮัลล์เซลล์และสามารถ
อ่านผลได้
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๓.๔.๒.๔ การคํานวณต้นทุน
(๑) สามารถคํานวณพื้นที่ผิวชุบโดยใช้สูตรจากรูปทรง
ทางเรขาคณิต
(๒) โลหะวิทยาพื้นฐานเกี่ยวกับความหนาแน่นของผิวชุบ
และโลหะผสมต่าง ๆ
๓.๔.๓ ทัศนคติ ประกอบด้วย มีจิตสํานึกที่ดีในการทํางาน การปฏิบัติงานที่
ตรงต่อเวลา การปฏิบัติงานโดยคํานึงถึงความปลอดภัย ความซื่อสัตย์ และความสะอาด
ประกาศ ณ วันที่ ๑๙ พฤษภาคม พ.ศ. ๒๕๕๙
หม่อมหลวงปุณฑริก สมิติ
ปลัดกระทรวงแรงงาน
ประธานกรรมการส่งเสริมการพัฒนาฝีมือแรงงาน

