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ประกาศคณะกรรมการส่งเสริมการพัฒนาฝีมือแรงงาน
เรื่อง มาตรฐานฝีมือแรงงานแห่งชาติ สาขาอาชีพช่างอุตสาหการ
สาขาช่างเทคนิคเครื่องทอพลาสติกสานและกระสอบ
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
ช่ า งอุ ต สาหการ สาขาช่ า งเทคนิ ค เครื่ อ งทอพลาสติ ก สานและกระสอบ โดยความเห็ น ชอบของ
รัฐมนตรีว่าการกระทรวงแรงงาน ดังต่อไปนี้
ข้อ ๑ ในประกาศนี้ สาขาอาชีพช่างอุตสาหการ สาขาช่างเทคนิคเครื่องทอพลาสติกสาน
และกระสอบ หมายถึง บุคคลที่มีความรู้ ทักษะ และความสามารถในการใช้งานเครื่องทอพลาสติกสาน
และกระสอบ การตระเตรียมและตรวจสอบความพร้อมก่อนการผลิต รู้จักกลไกการทํางานของเครื่องทอ
พลาสติกสานและกระสอบ ปรับตั้งและแก้ไขปัญหาชิ้นงานพร้อมทั้งคัดแยกของเสียในระหว่างการผลิต
วางแผนและควบคุมคุณภาพการผลิตไปจนถึงการวิเคราะห์หาสาเหตุหลักของปัญหา เพื่อหาแนวทาง
ในการป้ อ งกัน การเกิ ด ปัญ หาซ้ํา เสนอแนะการวางแผนคุณ ภาพให้ กั บผู้ บ ริ ห ารตั ดสิ น ใจ พร้อ มทั้ ง
สามารถบํารุงรักษาความสะอาดและดูแล ความเรียบร้อยในการผลิต ปฏิบัติตามหลักอาชีวอนามัย
ความปลอดภัยในการทํางาน และสามารถถ่ายทอดความรู้และทักษะในการปฏิบัติงานด้านเครื่องทอ
พลาสติกสานและกระสอบให้สามารถปฏิบัติงานได้
ข้อ ๒ มาตรฐานฝีมือแรงงานแห่งชาติ สาขาอาชีพช่างอุตสาหการ สาขาช่างเทคนิคเครื่องทอ
พลาสติกสานและกระสอบ แบ่งออกเป็น ๔ ระดับ
๒.๑ ระดับ ๑ หมายถึง บุคคลที่มีความรู้ ทักษะ และความสามารถในการ
ปฏิบัติงานตามที่กําหนด ตามคําสั่ง หรือตามคู่มือ สามารถตระเตรียมก่อนการผลิตและคัดแยกของเสีย
ในระหว่างการผลิต สามารถบํารุงรักษาขั้นต้นด้วยตนเอง รวมไปถึงการรักษาความสะอาดและดูแล
ความเรียบร้อยทั่วไป และการปฏิบัติตามหลักอาชีวอนามัย ความปลอดภัยในการทํางาน และปฏิบัติ
ตามกฎหมายสิ่งแวดล้อม
๒.๒ ระดับ ๒ หมายถึง บุคคลที่มีความรู้ ทักษะ และความสามารถในการ
ตรวจสอบความพร้อมก่อนเริ่มการผลิต มีความรู้ ความเข้าใจในกลไกการทํางานของเครื่องทอพลาสติก
สานและกระสอบ และสามารถใช้เทคนิคการทอพลาสติกสานและกระสอบ เพื่อให้ได้ชิ้นงานที่มีคุณภาพ
รวมไปถึงการตรวจวัดคุณภาพผลิตภัณฑ์
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๒.๓ ระดับ ๓ หมายถึง บุคคลที่มีความรู้ ทักษะ และความสามารถในงานทอ
พลาสติ ก สานและกระสอบ สามารถวิ เ คราะห์ แ ละหาสาเหตุ ห ลั ก ของปั ญ หาที่ เ กิ ด ขึ้ น รวมไปถึ ง
การกําหนดเงื่อนไขการปรับตั้ง เครื่องทอพลาสติกสานและกระสอบให้เหมาะสมกับขนาดชิ้นงานที่จะผลิต
และการปรับแก้ไขชิ้นงานให้ได้คุณภาพชิ้นงานตามกําหนด สามารถจัดทําคู่มือ สื่อการสอน สําหรับ
สอนหน้างานด้านเทคนิคการใช้และการปรับเครื่องทอพลาสติกสานและกระสอบ
๒.๔ ระดั บ ๔ หมายถึ ง บุ ค คลที่ มี ค วามรู้ ทั ก ษะ และความสามารถ
ในกระบวนการงานทอพลาสติกสานและกระสอบ สามารถควบคุมและวางแผนการผลิต และสามารถ
รวบรวมปัญหาและเสนอแนะการวางแผนคุณภาพให้กับผู้บริหารตัดสินใจ เพื่อนํามาแก้ไขปัญหาและ
หาแนวทางการป้องกันการเกิดปัญหาซ้ํา สามารถจัดทําคู่มือ สื่อการสอน สําหรับการถ่ายทอดความรู้
ทางด้านทฤษฎีและปฏิบัติ
ข้อ ๓ ข้อกําหนดทางวิชาการมาตรฐานฝีมือที่ใช้เป็นเกณฑ์วัดระดับความรู้ ความสามารถ
และทัศนคติในการทํางานของผู้ประกอบอาชีพ ในสาขาอาชีพช่างอุตสาหการ สาขาช่างเทคนิคเครื่องทอ
พลาสติกสานและกระสอบให้เป็น ดังนี้
๓.๑ มาตรฐานฝีมือแรงงานแห่งชาติ ระดับ ๑ ได้แก่
๓.๑.๑ ความรู้ ความเข้าใจ ประกอบด้วย ขอบเขตความรู้ ความเข้าใจ
ในเรื่องดังต่อไปนี้
๓.๑.๑.๑ การตระเตรียมก่อนการผลิต
(๑) ข้อกําหนดเอกสารเกี่ยวกับการผลิต
(๒) ข้อกําหนดของการเตรียมความพร้อมอุปกรณ์การผลิต
(๓) วิธีการเตรียมความพร้อมอุปกรณ์การผลิต
(๔) พื้นฐานอุปกรณ์การผลิต
(๕) ข้อกําหนดการเบิกใช้วัตถุดิบสําหรับผลิต
(๖) ข้ อ กํ า หนดความปลอดภั ย ในการใช้ เ ครื่ อ งมื อ
ขนย้ายทุกประเภท
(๗) ข้ อ กํ า หนดการเตรี ย มความพร้ อ มอุ ป กรณ์
การผลิตเบื้องต้น
(๘) วิธีการตรวจสอบอุปกรณ์ผลิต
๓.๑.๑.๒ การคัดแยกของเสียระหว่างการผลิต
(๑) ข้อกําหนดการคัดแยกของเสีย
(๒) วิธีการพิจารณาการคัดแยกของเสีย
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๓.๑.๑.๓ การบํารุงรักษาขั้นต้นด้วยตนเอง
(๑) ข้ อ กํ า หนดการควบคุ ม การปฏิ บั ติ แ ละการใช้
สัญลักษณ์ความปลอดภัยในพื้นที่ปฏิบัติงาน
(๒) ข้อกําหนดในการดูแลเครื่องจักรในสายการผลิต
(๓) ข้ อ ควรระวั ง ในการทํ า ความสะอาดเกี่ ย วกั บ
อุปกรณ์ไฟฟ้า
(๔) ข้อควรระวังในการขันแน่นเกี่ยวกับอุปกรณ์ไฟฟ้า
(๕) วิธีการหล่อลื่นอุปกรณ์
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
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๓.๑.๒.๒ การคัดแยกของเสียระหว่างการผลิต
(๑) การคัดแยกของเสียระหว่างการผลิต
(๒) การคัดแยกของเสียตามข้อกําหนด
๓.๑.๒.๓ การบํารุงรักษาขั้นต้นด้วยตนเอง
(๑) การบํารุงรักษาเครื่องทอพลาสติกสานและกระสอบ
และอุปกรณ์สนับสนุน
(๒) การขันแน่นอุปกรณ์ในการผลิต
(๓) การหล่อลื่นอุปกรณ์ในการผลิต
๓.๑.๒.๔ การปฏิ บั ติ ต ามหลั ก อาชี ว อนามั ย ความปลอดภั ย
ในการทํางาน และปฏิบัติตามกฎหมายสิ่งแวดล้อม
(๑) การปฏิบัติตามอาชีวอนามัย
(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) วิธีการตรวจสอบเอกสารเกี่ยวกับการผลิต
(๓) ข้อกําหนดการเตรียมความพร้อมอุปกรณ์การผลิต
(๔) วิธีการตรวจสอบความความพร้อมอุปกรณ์การผลิต
(๕) ข้อกําหนดการเบิกใช้วัตถุดิบสําหรับผลิต
(๖) วิธีการตรวจสอบการเบิกใช้วัตถุดิบสําหรับการผลิต
๓.๒.๑.๒ การทอพลาสติกสานและกระสอบพลาสติก
(๑) วิธีการกําหนดเงื่อนไขการปรับเครื่องทอพลาสติกสาน
และกระสอบ
(๒) พื้นฐานเครื่องทอพลาสติกสานและกระสอบ
(๓) ข้อกําหนดการเริ่มทอพลาสติกสานและกระสอบ

เล่ม ๑๓๔ ตอนพิเศษ ๖๘ ง

หน้า ๖๙
ราชกิจจานุเบกษา

๖ มีนาคม ๒๕๖๐

(๔) วิ ธี ก ารแก้ ไ ขปั ญ หาเบื้ อ งต้ น ในระหว่ า งการทอ
พลาสติกสานและกระสอบ
(๕) ข้อกําหนดการหยุดการทอพลาสติกสานและกระสอบ
๓.๒.๑.๓ การตรวจวัดคุณภาพผลิตภัณฑ์
(๑) ข้อกําหนดมาตรฐานของผลิตภัณฑ์
(๒) วิธีการตรวจวัดคุณภาพผลิตภัณฑ์
(๓) วิธีการบันทึกผลคุณภาพผลิตภัณฑ์
๓.๒.๒ ความสามารถ ประกอบด้วย ขอบเขตความสามารถในการปฏิบัติงาน
ดังต่อไปนี้
๓.๒.๒.๑ การตรวจสอบความพร้อมก่อนการเริ่มผลิต
(๑) การตรวจสอบเอกสารที่ใช้ประกอบในการผลิต
(๒) การตรวจสอบความพร้อมอุปกรณ์การผลิต
(๓) การตรวจสอบวัตถุดิบ
๓.๒.๒.๒ การทอพลาสติกสานและกระสอบพลาสติก
(๑) การกําหนดเครื่องทอ เงื่อนไขการปรับเครื่องทอ
พลาสติกสานและกระสอบ
(๒) การเริ่มทอพลาสติกสานและกระสอบ
(๓) การทอพลาสติกสานและกระสอบ
(๔) การหยุดการทอพลาสติกสานและกระสอบ
๓.๒.๒.๓ การตรวจวัดคุณภาพผลิตภัณฑ์
(๑) การตรวจวัดคุณภาพผลิตภัณฑ์
(๒) การบันทึกข้อมูลคุณภาพของผลิตภัณฑ์
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) วิธีการตรวจสอบปัญหาที่เกิดขึ้น
(๒) วิธีการระบุปัญหาที่เกิดขึ้น

เล่ม ๑๓๔ ตอนพิเศษ ๖๘ ง

หน้า ๗๐
ราชกิจจานุเบกษา

๖ มีนาคม ๒๕๖๐

(๓) พื้นฐานเครื่องทอพลาสติกสานและกระสอบ
(๔) วิธีการวิเคราะห์หาสาเหตุของปัญหาที่เกิดขึ้น
(๕) วิธีการระบุวิธีการแก้ไขปัญหา
๓.๓.๑.๒ การปรับแก้ไขให้ได้คุณภาพชิ้นงานตามที่กําหนด
(๑) วิธีการควบคุมการใช้วัตถุดิบ
(๒) พื้นฐานวัตถุดิบ
(๓) วิธีการควบคุมการทอพลาสติกสานและกระสอบ
ให้เป็นไปตามเงื่อนไขที่กําหนด
(๔) วิธีการปรับแก้ไขพารามิเตอร์เครื่องทอพลาสติก
สานและกระสอบ
(๕) พื้นฐานเครื่องทอพลาสติกสานและกระสอบ
(๖) วิธีการปรับแก้ไขชิ้นงาน
(๗) ข้อกําหนดมาตรฐานชิ้นงาน
๓.๓.๑.๓ การสอนหน้างานด้านเทคนิคการใช้และการปรับแต่ง
เครื่องทอพลาสติกสานและกระสอบ
(๑)
(๒)
(๓)
(๔)
(๕)
(๖)
(๗)

การวิเคราะห์หัวข้อการสอน
การวางแผนการสอน
การจัดทําเนื้อหาการสอน
การจัดทําสื่อการเรียนการสอน
การสอนแบบบรรยายหรือถามตอบ
การสอนแบบสาธิต
การสอนแบบปฏิบัติงานจริง (On the Job

Training)
(๘) การสร้างเครื่องมือวัดประเมิน
(๙) การวัดผล
(๑o) การประเมินผล
๓.๓.๒ ความสามารถ ประกอบด้วย ขอบเขตความสามารถในการปฏิบัติงาน
ดังต่อไปนี้
๓.๓.๒.๑ การวิเคราะห์และหาสาเหตุหลักของปัญหา
(๑) การระบุปัญหา
(๒) การวิเคราะห์ปัญหา
(๓) การหาสาเหตุของปัญหา

เล่ม ๑๓๔ ตอนพิเศษ ๖๘ ง
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๓.๓.๒.๒ การปรับแก้ไขให้ได้คุณภาพชิ้นงานตามที่กําหนด
(๑) การปรับแก้ไขที่วัตถุดิบ
(๒) การปรับแก้ไขพารามิเตอร์ที่เครื่องทอพลาสติก
สานและกระสอบและอุปกรณ์สนับสนุน
(๓) การปรับแก้ไขคุณภาพชิ้นงาน
๓.๓.๒.๓ การสอนหน้างานด้านเทคนิคการใช้และการปรับแต่ง
เครื่องทอพลาสติกสานและกระสอบ
(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) พื้นฐานวัตถุดิบ
(๓) วิ ธี ก ารเก็ บ ข้ อ มู ล และวิ เ คราะห์ ปั ญ หาที่ มี ผ ล
มาจากวัตถุดิบ
(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) วิ ธี ก ารวางแผนการใช้ เ ครื่ อ งจั ก รให้ เ หมาะสม
กับการผลิต
(๘) วิ ธี ก ารวางแผนการผลิ ต ผ้ า พลาสติ ก สาน
ตามระยะเวลาที่กําหนด
(๙) วิธีการเสนอแนะปัญหาคุณภาพในการผลิต
(๑๐) วิธีการตรวจสอบปัญหาคุณภาพในการผลิต
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๓.๔.๑.๒ การแก้ไขปัญหาและการหาแนวทางการป้องกันการเกิด
ปัญหาซ้ํา
(๑) วิธี การวิ นิ จ ฉัย ปั ญ หางานทอพลาสติ ก สานและ
กระสอบที่เกิดจากวัตถุดิบ
(๒) พื้นฐานวัตถุดิบ
(๓) วิธี การวิ นิ จ ฉัย ปั ญ หางานทอพลาสติ ก สานและ
กระสอบที่เกิดจากเครื่องทอพลาสติกสานและกระสอบ
(๔) พื้นฐานเครื่องทอพลาสติกสานและกระสอบ
(๕) วิธี การวิ นิ จ ฉัย ปั ญ หางานทอพลาสติ ก สานและ
กระสอบที่เกิดกับผ้าพลาสติกสาน
(๖) ข้อกําหนดมาตรฐานชิ้นงาน
(๗) วิธีการป้องกันปัญหาที่เกิดจากวัตถุดิบไม่ให้เกิดซ้ํา
(๘) วิธีการป้องกันปัญหาที่เกิดจากเครื่องทอพลาสติกสาน
และกระสอบไม่ให้เกิดซ้ํา
(๙) วิธีการป้องกันปัญหาที่เกิดจากผ้าพลาสติกสาน
ไม่ให้เกิดซ้ํา
๓.๔.๑.๓ การถ่ายทอดความรู้ด้านทฤษฎี
(๑) การวิเคราะห์หัวข้อการสอน
(๒) การวางแผนการสอน
(๓) การจัดทําเนื้อหาการสอน
(๔) การจัดทําสื่อการเรียนการสอน
(๕) การสอนแบบบรรยายหรือถามตอบ
(๖) การสอนแบบสาธิต
(๗) การสอนพิจารณาการคัดแยกของเสียตามข้อกําหนด
(๘) วิธีการใช้เครื่องมือวัดประเมิน
(๙) การวัดผล
(๑๐) การประเมินผล
๓.๔.๒ ความสามารถ ประกอบด้วย ขอบเขตความสามารถในการปฏิบัติงาน
ดังต่อไปนี้
๓.๔.๒.๑ การควบคุมและวางแผนการผลิต
(๑) การควบคุมการผลิต
(๒) การเก็บข้อมูลและวิเคราะห์

เล่ม ๑๓๔ ตอนพิเศษ ๖๘ ง
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(๓) การวางแผนการผลิต
(๔) การเสนอแนะปัญหาคุณภาพในการผลิต
๓.๔.๒.๒ การแก้ไขปัญหาและการหาแนวทางการป้องกันการเกิด
ปัญหาซ้ํา
(๑) การวิ นิ จ ฉั ย ปั ญ หางานทอพลาสติ ก สานและ
กระสอบที่เกิดจากวัตถุดิบ
(๒) การวิ นิ จ ฉั ย ปั ญ หางานทอพลาสติ ก สานและ
กระสอบที่เกิดจากเครื่องทอพลาสติกสานและกระสอบ
(๓) การวิ นิ จ ฉั ย ปั ญ หางานทอพลาสติ ก สานและ
กระสอบที่เกิดกับผ้าพลาสติกสาน
(๔) การป้องกันปัญหาเกิดซ้ําในอนาคต
๓.๔.๒.๓ การถ่ายทอดความรู้ด้านทฤษฎี
(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

