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ประกาศคณะกรรมการส่งเสริมการพัฒนาฝีมือแรงงาน
เรื่อง มาตรฐานฝีมือแรงงานแห่งชาติ สาขาอาชีพช่างอุตสาหการ
สาขาช่างเทคนิคเครื่องอัดรีดเส้นเทปพลาสติกสานและกระสอบ
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
ช่างอุตสาหการ สาขาช่างเทคนิคเครื่องอัดรีด เส้นเทปพลาสติกสานและกระสอบ โดยความเห็นชอบ
ของรัฐมนตรีว่าการกระทรวงแรงงาน ดังต่อไปนี้
ข้อ ๑ ในประกาศนี้ สาขาอาชีพช่างอุตสาหการ สาขาช่างเทคนิคเครื่องอัดรีดเส้นเทป
พลาสติ ก สานและกระสอบ หมายถึ ง บุ ค คลที่ มี ค วามรู้ ทั ก ษะ และความสามารถในการใช้ ง าน
เครื่องอัดรีดเส้นเทปพลาสติก และมีความสามารถในการตระเตรียมและตรวจสอบความพร้อมก่อนการผลิต
ปรับตั้งและแก้ไขปัญหาชิ้นงาน พร้อมทั้งคัดแยกของเสียในระหว่างการผลิต การวางแผนและควบคุม
คุณภาพการผลิต ตลอดจนการวิเคราะห์ห าสาเหตุห ลัก ของปัญ หา เพื่อ หาแนวทางในการป้อ งกัน
การเกิดปัญหาซ้ํา และเสนอแนะการวางแผนคุณภาพให้กับผู้บริหารตัดสินใจ พร้อมทั้งสามารถบํารุงรักษา
และดูแลความเรียบร้อยในการผลิตได้
ข้อ ๒ มาตรฐานฝีมือแรงงานแห่งชาติ สาขาอาชีพ ช่า งอุต สาหการ สาขาช่า งเทคนิค
เครื่องอัดรีดเส้นเทปพลาสติกสานและกระสอบ แบ่งออกเป็น ๔ ระดับ
๒.๑ ระดับ ๑ หมายถึง บุคคลที่มีความรู้ ทักษะ และความสามารถในการ
ตระเตรียมก่อนการผลิตและคัดแยกของเสียในระหว่างการผลิต สามารถบํารุงรักษาขั้นต้นด้วยตนเอง
รวมไปถึงการรักษาความสะอาดและดูแลความเรียบร้อยทั่วไป และการปฏิบัติตามหลักอาชีวอนามัย
ความปลอดภัยในการทํางาน และปฏิบัติตามกฎหมายสิ่งแวดล้อม
๒.๒ ระดับ ๒ หมายถึง บุคคลที่มีความรู้ ทักษะ และความสามารถในการ
ตรวจสอบความพร้อมก่อนการเริ่มผลิต พร้อมทั้งสามารถปรับตั้งค่าพารามิเตอร์เครื่องรีดเส้นเทปพลาสติก
และเริ่มเดินเครื่องผลิตไปจนถึงการปิดเครื่องผลิต และตรวจวัดคุณภาพผลิตภัณฑ์
๒.๓ ระดับ ๓ หมายถึง บุคคลที่มีความรู้ ทักษะ และความสามารถในการวิเคราะห์
และหาสาเหตุของปัญหา พร้อมทั้งกําหนดเงื่อนไขการปรับเครื่องอัดรีดเส้นเทปพลาสติก และปรับแก้ไข
เครื่องจักรให้ได้ชิ้นงานตามที่กําหนด
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๒.๔ ระดั บ ๔ หมายถึ ง บุ ค คลที่ มี ค วามรู้ ทั ก ษะ และความสามารถ
ในกระบวนการงานอัดรีดเส้นเทปพลาสติก สามารถควบคุมและวางแผนการผลิต และสามารถรวบรวมปัญหา
และเสนอแนะการวางแผนคุ ณ ภาพให้ กั บ ผู้ บ ริห ารตั ด สิน ใจ เพื่ อ นํ า มาแก้ ไ ขปั ญ หาและหาแนวทาง
การป้องกันการเกิดปัญหาซ้ํา
ข้อ ๓ ข้อกําหนดทางวิชาการมาตรฐานฝีมือที่ใช้เป็นเกณฑ์วัดระดับความรู้ ความสามารถ
และทัศนคติในการทํางานของผู้ประกอบอาชีพ ในสาขาอาชีพช่างอุตสาหการ สาขาช่างเทคนิคเครื่องอัด
รีดเส้นเทปพลาสติกสานและกระสอบให้เป็น ดังนี้
๓.๑ มาตรฐานฝีมือแรงงานแห่งชาติ ระดับ ๑ ได้แก่
๓.๑.๑ ความรู้ ความเข้ าใจ ประกอบด้ วย ขอบเขตความรู้ ความเข้ าใจ
ในเรื่องดังต่อไปนี้
๓.๑.๑.๑ การตระเตรียมก่อนการผลิต
(๑) ข้อกําหนดเอกสารเกี่ยวกับการผลิต
(๒) ข้อกําหนดการเตรียมความพร้อมอุปกรณ์การผลิต
(๓) วิธีการเตรียมความพร้อมอุปกรณ์ในการผลิต
(๔) พื้นฐานอุปกรณ์การผลิต
(๕) พื้นฐานวัตถุดิบพลาสติกและสารเติมแต่ง
(๖) ข้อกําหนดการเบิกใช้วัตถุดิบสําหรับผลิต
(๗) ข้อกําหนดการเตรียมความพร้อมอุปกรณ์ในการ
ผลิตเบื้องต้น
(๘) วิธีการตรวจสอบการเตรียมพร้อมอุปกรณ์ในการ
ผลิตเบื้องต้น
๓.๑.๑.๒ การคัดแยกของเสียระหว่างการผลิต
(๑) ข้อกําหนดการคัดแยกของเสีย
(๒) วิธีการพิจารณาการคัดแยกของเสีย
๓.๑.๑.๓ การบํารุงรักษาขั้นต้นด้วยตนเอง
(๑) ข้อกําหนดการควบคุมการปฏิบัติและการใช้สัญลักษณ์
ความปลอดภัยในพื้นที่ปฏิบัติงาน
(๒) ข้อกําหนดในการดูแลเครื่องจักรในสายการผลิต
(๓) ข้ อ ควรระวั ง ในการทํ า ความสะอาดเกี่ ย วกั บ
อุปกรณ์ไฟฟ้า
(๔) ข้อควรระวังในการขันแน่นเกี่ยวกับอุปกรณ์ไฟฟ้า
(๕) ข้อควรระวังในการหล่อลื่นเกี่ยวกับอุปกรณ์ไฟฟ้า
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๓.๑.๑.๔ การปฏิ บั ติ ต ามหลั ก อาชี ว อนามั ย ความปลอดภั ย
ในการทํางาน และปฏิบัติตามกฎหมายสิ่งแวดล้อม
(๑) วิ ธี ก ารใช้ อุ ป กรณ์ ป้ อ งกั น สารพิ ษ เข้ า สู่ ร ะบบ
ทางเดินหายใจ
(๒) วิธีการใช้อุปกรณ์ป้องกันสารพิษทางผิวหนัง
(๓) วิธีการใช้อุปกรณ์ป้องกันสารพิษทางดวงตา
(๔) วิธีการใช้อุปกรณ์ป้องกันระบบประสาทหู
(๕) วิธีการปฏิบัติตนเมื่อสัมผัสกับสารพิษ
(๖) วิธีการปฏิบัติตนเมื่อสัมผัสกับความร้อน
(๗) วิธีการป้องกันอุบัติเหตุจากการทํางาน
(๘) วิธีการป้องกันอุบัติภัยในสถานที่ทํางาน
(๙) วิธีการตอบโต้เหตุฉุกเฉิน
(๑o) วิธีการปฐมพยาบาลเบื้องต้น
(๑๑) วิธีการจัดเก็บกากหรือเศษของเสียที่เกิดจากการผลิต
(๑๒) วิธกี ารขนย้ายกากหรือเศษของเสียที่เกิดจากการผลิต
๓.๑.๒ ความสามารถ ประกอบด้วย ขอบเขตความสามารถในการปฏิบัติงาน
ดังต่อไปนี้
๓.๑.๒.๑ การตระเตรียมก่อนการผลิต
(๑) การเตรียมเอกสารที่ใช้ประกอบในการผลิต
(๒) การเตรียมความพร้อมอุปกรณ์การผลิต
(๓) การเตรียมวัตถุดิบ
(๔) การตรวจสอบการเตรียมความพร้อมเบื้องต้น
๓.๑.๒.๒ การคัดแยกของเสียระหว่างการผลิต
(๑) การคัดแยกของเสียด้วยสายตาในระหว่างการผลิต
(๒) การคัดแยกของเสียตามข้อกําหนด
๓.๑.๒.๓ การบํารุงรักษาขั้นต้นด้วยตนเอง
(๑) การบํารุงรักษาเครื่องอัดรีดเส้นเทปพลาสติกและ
อุปกรณ์สนับสนุน
(๒) การขันแน่น
(๓) การหล่อลื่น
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๓.๑.๒.๔ การปฏิ บั ติ ต ามหลั ก อาชี ว อนามั ย ความปลอดภั ย
ในการทํางาน และปฏิบัติตามกฎหมายสิ่งแวดล้อม
(๑) การปฏิบัติตามหลักอาชีวอนามัย
(๒) การปฏิบัติตามกฎความปลอดภัยในการทํางาน
(๓) การปฏิบัติตามกฎหมายสิ่งแวดล้อม
๓.๑.๓ ทัศนคติ ประกอบด้วย มีวินัย ขยัน ซื่อสัตย์ อดทน ทํางานเป็นทีม
มีความคิดสร้างสรรค์ เป็นผู้นํา
๓.๒ มาตรฐานฝีมือแรงงานแห่งชาติ ระดับ ๒ ได้แก่
๓.๒.๑ ความรู้ ความเข้ าใจ ประกอบด้ วย ขอบเขตความรู้ ความเข้ าใจ
ในเรื่องดังต่อไปนี้
๓.๒.๑.๑ การตรวจสอบความพร้อมก่อนการเริ่มผลิต
(๑) ข้อกําหนดเอกสารเกี่ยวกับการผลิต
(๒) วิธีการตรวจสอบเอกสารที่เกี่ยวกับการผลิต
(๓) ข้อกําหนดการเตรียมความพร้อมอุปกรณ์การผลิต
(๔) วิธีการตรวจสอบการเตรียมความพร้อมอุปกรณ์
การผลิต
(๕) พื้นฐานวัตถุดิบพลาสติกและสารเติมแต่ง
(๖) ข้อกําหนดการเบิกใช้วัตถุดิบสําหรับผลิต
(๗) วิธีการตรวจสอบการเบิกใช้วัตถุดิบสําหรับผลิต
๓.๒.๑.๒ การตั้งค่าพารามิเตอร์เครื่องจักรในการผลิต
(๑) พื้นฐานเครื่องอัดรีดเส้นเทปพลาสติก
(๒) วิ ธี ก ารปรั บ ตั้ ง ค่ า พารามิ เ ตอร์ เ ครื่ อ งอั ด รี ด เส้ น
เทปพลาสติก
(๓) พื้นฐานดายและอุปกรณ์สนับสนุน
(๔) วิธี การปรั บตั้ ง ค่าพารามิ เ ตอร์ด ายและอุ ป กรณ์
สนับสนุน
๓.๒.๑.๓ การเริ่มเดินเครื่องผลิต งานระหว่างการผลิต งานหยุด
เครื่องผลิต
(๑) วิธีการตรวจเช็คระบบไฟฟ้าเบื้องต้น
(๒) วิธีการควบคุมปริมาณวัตถุดิบ
(๓) วิธีการปรับแต่งเครื่องอัดรีดเส้นเทปพลาสติก
(๔) วิธีการปรับแต่งตัวกําหนดขนาดและอุปกรณ์สนับสนุน
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(๕) พื้นฐานเครื่องอัดรีดเส้นเทปพลาสติก
(๖) วิธีการหยุดเครื่องอัดรีดเส้นเทปพลาสติก
๓.๒.๑.๔ การตรวจวัดคุณภาพผลิตภัณฑ์
(๑) ข้อกําหนดมาตรฐานของผลิตภัณฑ์
(๒) วิธีการตรวจวัดผลิตภัณฑ์
(๓) วิธีการบันทึกผลคุณภาพชิ้นงาน
๓.๒.๒ ความสามารถ ประกอบด้วย ขอบเขตความสามารถในการปฏิบัติงาน
ดังต่อไปนี้
๓.๒.๒.๑ การตรวจสอบความพร้อมก่อนการเริ่มผลิต
(๑) การตรวจสอบเอกสารที่ใช้ประกอบในการผลิต
(๒) การตรวจสอบความพร้อมอุปกรณ์การผลิต
(๓) การตรวจสอบวัตถุดิบ
๓.๒.๒.๒ การตั้งค่าพารามิเตอร์เครื่องจักรในการผลิต
(๑) การตั้งค่าพารามิเตอร์เครื่องอัดรีดเส้นเทปพลาสติก
(๒) การตั้งค่าพารามิเตอร์อุปกรณ์สนับสนุน
๓.๒.๒.๓ การเริ่มเดินเครื่องผลิต งานระหว่างการผลิต งานหยุด
เครื่องผลิต
(๑) การเริ่มเดินเครื่องผลิต
(๒) การทํางานระหว่างการผลิต
(๓) การหยุดเครื่องผลิต
๓.๒.๒.๔ การตรวจวัดคุณภาพผลิตภัณฑ์
(๑) การตรวจวัดคุณภาพผลิตภัณฑ์
(๒) การบันทึกข้อมูลคุณภาพของผลิตภัณฑ์
(๓) การบันทึกข้อมูลคุณภาพผลิตภัณฑ์
๓.๒.๓ ทัศนคติ ประกอบด้วย มีวินัย ขยัน ซื่อสัตย์ อดทน ทํางานเป็นทีม
มีความคิดสร้างสรรค์ เป็นผู้นํา
๓.๓ มาตรฐานฝีมือแรงงานแห่งชาติ ระดับ ๓ ได้แก่
๓.๓.๑ ความรู้ ความเข้ าใจ ประกอบด้ วย ขอบเขตความรู้ ความเข้ าใจ
ในเรื่องดังต่อไปนี้
๓.๓.๑.๑ การวิเคราะห์และหาสาเหตุหลักของปัญหา
(๑) วิธีการระบุปัญหาที่เกิดขึ้น
(๒) พื้นฐานเครื่องอัดรีดเส้นเทปพลาสติก
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(๓) วิธีการวิเคราะห์หาสาเหตุของปัญหา
(๔) วิธีการระบุวิธีการแก้ไขปัญหา
๓.๓.๑.๒ การกําหนดเงื่อนไขการปรับเครื่องอัดรีดเส้นเทปพลาสติก
(๑) วิ ธี ก ารกํ า หนดเงื่ อ นไขการปรั บ เครื่ อ งอั ด รี ด
เส้นเทปพลาสติก
(๒) พื้นฐานเครื่องอัดรีดเส้นเทปพลาสติก
(๓) วิธีการกําหนดเงื่อนไขดาย อุปกรณ์กําหนดขนาด
และอุปกรณ์สนับสนุน
(๔) พื้นฐานดาย อุปกรณ์กําหนดขนาดและอุปกรณ์
สนับสนุน
๓.๓.๑.๓ การปรับแก้ไขให้ได้คุณภาพชิ้นงานตามที่กําหนด
(๑) วิธีการควบคุมการใช้วัตถุดิบ
(๒) พื้นฐานวัตถุดิบพลาสติกและสารเติมแต่ง
(๓) วิ ธี ก ารควบคุ ม การอั ด รี ด เส้ น เทปพลาสติ ก
ให้เป็นไปตามเงื่อนไขที่กําหนด
(๔) วิ ธี ก ารปรั บ แก้ ไ ขพารามิ เ ตอร์ เ ครื่ อ งอั ด รี ด เส้ น
เทปพลาสติก
(๕) พื้นฐานเครื่องอัดรีดเส้นเทปพลาสติก
(๖) วิธีการควบคุมชิ้นงานให้เป็นไปตามเงื่อนไขที่กําหนด
(๗) วิธีการปรับแก้ไขชิ้นงานให้ได้คุณภาพ
(๘) พื้นฐานมาตรฐานชิ้นงาน
๓.๓.๑.๔ การสอนหน้างานด้านเทคนิคการใช้และการปรับแต่ง
เครื่องอัดรีดเส้นเทปพลาสติก
(๑)
(๒)
(๓)
(๔)
(๕)
(๖)
(๗)

การวิเคราะห์หัวข้อการสอน
การวางแผนการสอน
การจัดทําเนื้อหาการสอน
การจัดทําสื่อการเรียนการสอน
การสอนแบบบรรยายหรือถามตอบ
การสอนแบบสาธิต
การสอนแบบปฏิบัติงานจริง (On the Job

Training)
(๘) การสร้างเครื่องมือวัดประเมิน
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(๙) การวัดผล
(๑๐) การประเมินผล
๓.๓.๒ ความสามารถ ประกอบด้วย ขอบเขตความสามารถในการปฏิบัติงาน
ดังต่อไปนี้
๓.๓.๒.๑ การวิเคราะห์และหาสาเหตุหลักของปัญหา
(๑) การระบุปัญหา
(๒) การวิเคราะห์ปัญหา
(๓) การหาสาเหตุของปัญหา
๓.๓.๒.๒ การกําหนดเงื่อนไขการปรับเครื่องอัดรีดเส้นเทปพลาสติก
(๑) การกํ า หนดเงื่ อ นไขการปรั บ เครื่ อ งอั ด รี ด เส้ น
เทปพลาสติก
(๒) การกําหนดเงื่อนไขดายและอุปกรณ์สนับสนุน
๓.๓.๒.๓ การปรับแก้ไขให้ได้คุณภาพชิ้นงานตามที่กําหนด
(๑) การปรับแก้ไขที่วัตถุดิบ
(๒) การปรั บ แก้ ไ ขพารามิ เ ตอร์ ที่ เ ครื่ อ งอั ด รี ด เส้ น
เทปพลาสติกสานและกระสอบ และอุปกรณ์สนับสนุน
(๓) การปรับแก้ไขคุณภาพชิ้นงาน
๓.๓.๒.๔ การสอนหน้างานด้านเทคนิคการใช้และการปรับแต่ง
เครื่องอัดรีดเส้นเทปพลาสติก
(๑) การเตรียมการสอนหน้างาน
(๒) การดําเนินการสอนหน้างาน
(๓) การประเมินผลหน้างาน
๓.๓.๓ ทัศนคติ ประกอบด้วย มีวินัย ขยัน ซื่อสัตย์ อดทน ทํางานเป็นทีม
มีความคิดสร้างสรรค์ เป็นผู้นํา
๓.๔ มาตรฐานฝีมือแรงงานแห่งชาติ ระดับ ๔ ได้แก่
๓.๔.๑ ความรู้ ความเข้ าใจ ประกอบด้ วย ขอบเขตความรู้ ความเข้ าใจ
ในเรื่องดังต่อไปนี้
๓.๔.๑.๑ การควบคุมและวางแผนการผลิต
(๑) วิธีการควบคุมวัตถุดิบให้เป็นไปตามที่วางแผนไว้
(๒) พื้นฐานวัตถุดิบพลาสติกและสารเติมแต่ง
(๓) วิ ธี ก ารเก็ บ ข้ อ มู ล และวิ เ คราะห์ ปั ญ หาที่ มี ผ ล
มาจากวัตถุดิบ
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๖ มีนาคม ๒๕๖๐

(๔) วิธี การเก็บ ข้ อ มู ล และวิเ คราะห์ปั ญ หาที่ ม าจาก
การทํางานของเครื่องจักร
(๕) วิธี การเก็บ ข้ อ มู ล และวิเ คราะห์ปั ญ หาที่ ม าจาก
ผลิตภัณฑ์
(๖) วิธีการวางแผนการใช้วัตถุดิบให้เหมาะสมกับการผลิต
(๗) วิธีการวางแผนการใช้เครื่องจักรให้เหมาะสมกับ
การผลิต
(๘) วิธี การวางแผนการผลิ ต ชิ้ น งานตามระยะเวลา
ที่กําหนด
๓.๔.๑.๒ การแก้ไขปัญหาและการหาแนวทางการป้องกันการเกิด
ปัญหาซ้ํา
(๑) วิธีการวินิจฉัยปัญหางานอัดรีดเส้นเทปพลาสติก
ที่เกิดจากวัตถุดิบ
(๒) พื้นฐานวัตถุดิบพลาสติกและสารเติมแต่ง
(๓) พืน้ ฐานเครื่องอัดรีดเส้นเทปพลาสติก
(๔) วิธีการวินิจฉัยปัญหางานอัดรีดเส้นเทปพลาสติก
ที่เกิดจากเครื่องอัดรีดเส้นเทปพลาสติก
(๕) ข้อกําหนดมาตรฐานชิ้นงาน
(๖) วิธีการวินิจฉัยปัญหางานอัดรีดเส้นเทปพลาสติก
ที่เกิดจากดายและอุปกรณ์ สนับสนุน
(๗) ข้อกําหนดดายและอุปกรณ์สนับสนุน
(๘) วิธกี ารป้องกันปัญหาที่เกิดจากวัตถุดิบไม่ให้เกิดซ้ํา
(๙) วิธีการป้องกันปัญหาที่เกิดจากเครื่องอัดรีดเส้น
เทปพลาสติกไม่ให้เกิดซ้ํา
(๑๐) วิธีการป้องกันปัญหาที่เกิดจากดายและอุปกรณ์
สนับสนุนไม่ให้เกิดซ้ํา
๓.๔.๑.๓ การถ่ายทอดความรู้ทางด้านทฤษฎี
(๑) การวิเคราะห์หัวข้อการสอน
(๒) การวางแผนการสอน
(๓) การจัดทําเนื้อหาการสอน
(๔) การจัดทําสื่อการเรียนการสอน
(๕) การสอนแบบบรรยายหรือถามตอบ

หน้า ๖๔
ราชกิจจานุเบกษา
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(๖) การสอนแบบสาธิต
(๗) การสอนพิจารณาการคัดแยกของเสียตามข้อกําหนด
(๘) วิธีการออกแบบเครื่องมือวัดประเมิน
(๙) การวัดผล
(๑๐) การประเมินผล
๓.๔.๒ ความสามารถ ประกอบด้วย ขอบเขตความสามารถในการปฏิบัติงาน
ดังต่อไปนี้
๓.๔.๒.๑ การควบคุมและวางแผนการผลิต
(๑) การควบคุมการผลิต
(๒) การเก็บข้อมูลและวิเคราะห์
(๓) การวางแผนการผลิต
(๔) การเสนอแนะปัญหาคุณภาพในการผลิต
๓.๔.๒.๒ การแก้ไขปัญหาและการหาแนวทางการป้องกันการเกิด
ปัญหาซ้ํา
(๑) การวิ นิ จ ฉั ย ปั ญ หางานอั ด รี ด เส้ น เทปพลาสติ ก
ที่เกิดจากวัตถุดิบ
(๒) การวิ นิ จ ฉั ย ปั ญ หางานอั ด รี ด เส้ น เทปพลาสติ ก
ที่เกิดจากเครื่องอัดรีดเส้นเทปพลาสติก
(๓) การวิ นิ จ ฉั ย ปั ญ หางานอั ด รี ด เส้ น เทปพลาสติ ก
ที่เกิดจากดายและอุปกรณ์สนับสนุน
(๔) การป้องกันปัญหาเกิดซ้ําในอนาคต
๓.๔.๒.๓ การถ่ายทอดความรู้ทางด้านทฤษฎี
(๑) การเตรียมการสอน
(๒) การดําเนินการสอน
(๓) การประเมินผล
๓.๔.๓ ทัศนคติ ประกอบด้วย มีวินัย ขยัน ซื่อสัตย์ อดทน ทํางานเป็นทีม
มีความคิดสร้างสรรค์ เป็นผู้นํา
ประกาศ ณ วันที่ ๑๙ พฤษภาคม พ.ศ. ๒๕๕๙
หม่อมหลวงปุณฑริก สมิติ
ปลัดกระทรวงแรงงาน
ประธานกรรมการส่งเสริมการพัฒนาฝีมือแรงงาน

