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ประกาศคณะกรรมการสงเสริมการพัฒนาฝมือแรงงาน
เรื่อง มาตรฐานฝมือแรงงานแหงชาติ สาขาอาชีพชางเทคโนโลยีอุปกรณชวยเย็บอุตสาหกรรม
อาศัยอํานาจตามความในมาตรา ๒๒ วรรคหนึ่ง แหงพระราชบัญญัติสงเสริมการพัฒนา
ฝมือแรงงาน พ.ศ. ๒๕๔๕ คณะกรรมการสงเสริมการพัฒ นาฝมือแรงงาน จึงกําหนดมาตรฐาน
ฝมือแรงงานแหงชาติ สาขาอาชีพชางเทคโนโลยีอุปกรณชวยเย็บอุตสาหกรรม โดยความเห็นชอบ
ของรัฐมนตรีวาการกระทรวงแรงงาน ดังตอไปนี้
ขอ ๑ ในประกาศนี้ สาขาอาชีพชางเทคโนโลยีอุปกรณชวยเย็บอุตสาหกรรม หมายถึง
ผูที่มีความรูคณิตศาสตร การบริหารงานเกี่ยวกับอุปกรณชวยเย็บ ความรูพื้น ฐานจักรอุตสาหกรรม
การใหบริการปฏิบัติงานตรวจสอบ วิเคราะหหาสาเหตุขอขัดของ กําหนดงานผลิตอุปกรณชวยเย็บ
จัดระบบขั้นตอนของงานผลิตอุปกรณชวยเย็บและซอมการปรับตั้ง การบํารุงรักษา เครื่องจักรกลไฟฟา
เครื่องมือวัดทางกล เครื่องมือวัดทางไฟฟา เบื้องตนไดอยางมีประสิทธิภาพ
ขอ ๒ มาตรฐานฝ มื อ แรงงานแห ง ชาติ สาขาอาชี พ ช า งเทคโนโลยี อุ ป กรณ ช ว ยเย็ บ
อุตสาหกรรมแบงออกเปน ๑ ระดับ
๒.๑ ระดับ ๑ หมายถึง ผูที่มีความรูคณิตศาสตร การบริหารงานเกี่ยวกับอุปกรณ
ชวยเย็บ ความรูพื้น ฐานจักรอุตสาหกรรม การใหบริการปฏิบัติงานตรวจสอบ วิเคราะหหาสาเหตุ
ขอขัดของกําหนดงานผลิตอุปกรณชวยเย็บจัดระบบขั้น ตอนของงานผลิตอุปกรณชวยเย็บและซอม
การปรับตั้ง การบํารุงรักษา เครื่องจักรกลไฟฟา เครื่องมือวัดทางกล เครื่องมือวัดทางไฟฟาเบื้องตน
ไดอยางมีประสิทธิภาพ
ขอ ๓ ขอกําหนดทางวิชาการที่ใชเปนเกณฑวัด ความรู ความสามารถและทัศนคติในการ
ทํางานของผูประกอบอาชีพในสาขาอาชีพชางเทคโนโลยีอุปกรณชวยเย็บอุตสาหกรรม ใหเปนดังนี้
มาตรฐานฝมือแรงงานแหงชาติ ระดับ ๑ ไดแก
๓.๑ ความรู ประกอบดวย ขอบเขตความรู ความเขาใจในเรื่องดังตอไปนี้
๓.๑.๑ ความปลอดภัย และการปองกันอันตรายจากการปฏิบัติงาน
(๑) การปองกัน อัน ตรายเพื่อ ใหผูปฏิบัติงาน ชิ้น งาน เครื่องมื อ
เครื่องจักร และสถานที่ปฏิบัติงานมีความปลอดภัย
(๒) ความสะอาด และความเปนระเบียบเรียบรอย
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(๓) หลักการเคลื่อนยายอุปกรณ หรือสิ่งของที่มีน้ําหนัก
(๔) การจัดบริเวณและพื้นที่สําหรับการปฏิบัติงาน
(๕) การใชเครื่องดับเพลิง และอุปกรณการดับเพลิงในโรงงาน
(๖) การปองกันสิ่งแวดลอม เชน ปองกันชั้นบรรยากาศและมลพิษ
(๗) สารระเหย สารเสพติด
¬
(๘) หลักการปฐมพยาบาล
๓.๑.๒ คณิตศาสตรชาง
การบวก ลบ คูณ หาร เลขจํานวนเต็ม เศษสวน การหาพื้น ที่
และเสนรอบวงของวงกลม และรูปทรงเรขาคณิต
๓.๑.๓ เครื่องมือ เครื่องจักร อุปกรณการซอมบํารุง
(๑) หนาที่และการใชเครื่องมือชางพื้นฐาน เชน ไขควง ประแจ
ตะไบชนิดตาง ๆ
(๒) หน า ที่ แ ละการใช เ ครื่อ งมื อ พิ เ ศษชนิ ด ต า ง ๆ เช น ปากกา
ดอกสวาน หัวแรง
(๓) การใชเครื่องเจาะ หินเจียระไน และเครื่องขัดเงา
(๔) เวอรเนียรคาลิปเปอร
(๕) เกจวัดความตึงเสนดาย
๓.๑.๔ วัสดุชาง
(๑) คุณสมบัติของโลหะพื้นฐานตาง ๆ เชน เหล็ก อะลูมิเนียม
(๒) คุณสมบัติของอโลหะพื้น ฐานตา ง ๆ เชน พลาสติก ตะกั่ ว
น้ํายาประสาน
(๓) คุณสมบัติของผา
(๔) คุณสมบัติของสารเคลือบเงา
๓.๑.๕ การเขียนแบบ และอานแบบเบื้องตน
(๑) สามารถอาน ความหมายจากแบบ
(๒) สามารถอาน เขียนแบบไดอยางถูกตอง
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๓.๑.๖ ความรูพื้นฐานและคุณสมบัติของจักรเย็บผาเข็มเดี่ยวอุตสาหกรรม
(๑) ชนิดของฝเข็ม และตะเข็บเย็บ
(๒) หนาที่ โครงสราง และชนิดของเครื่องจักรเย็บผาอุตสาหกรรม
(๓) หนาที่ โครงสราง ชนิด และระบบของฟนสง
(๔) หนาที่ โครงสราง ชนิด และระบบของตัวกระตุกดาย
๓.๑.๗ ความรูพื้นฐานและคุณสมบัติของจักรเย็บผาพันริมอุตสาหกรรม
(๑) หนาที่ โครงสราง ชนิดของเสาเข็ม
(๒) หนาที่ โครงสราง ชนิดของตะขอบน ตะขอลาง
(๓) หนาที่ โครงสราง ชนิดของตะขอลูกโซ
(๔) หนาที่ โครงสราง ชนิดของตัวกั้นเข็ม
(๕) หนาที่ โครงสราง ชนิดของฟนสงหนา หลัง
(๖) หนาที่ โครงสราง ชนิดของตัวกดผา
(๗) หนาที่ โครงสราง ชนิดของมีดตัดผาบน ลาง
(๘) หนาที่ โครงสราง ชนิดของชุดผานดาย
๓.๑.๘ ความรูพื้นฐานและคุณสมบัติของจักรลา
(๑) ชนิดของฝเข็มและตะเข็บเย็บ
(๒) หนาที่ โครงสราง ชนิดของเครื่องจักรเย็บผาอุตสาหกรรม
(๓) หนาที่ โครงสราง ชนิดและระบบของฟนสง
(๔) หนาที่ โครงสราง ชนิดและระบบของตัวกระตุกดาย
๓.๑.๙ ความรูพื้นฐานและคุณสมบัติของจักรเข็มคู
(๑) ชนิดของฝเข็มและตะเข็บเย็บ
(๒) หนาที่ โครงสราง และชนิดของเครื่องจักรเย็บผาอุตสาหกรรม
(๓) หนาที่ โครงสราง ชนิดและระบบของฟนสง
(๔) หนาที่ โครงสราง ชนิดและระบบของตัวกระตุกดาย
๓.๑.๑๐ ระบบไฟฟาเบื้องตนสําหรับจักรเย็บผาอุตสาหกรรม
(๑) ระบบไฟฟาในโรงงานตัดเย็บเสื้อผา
(๒) หนาที่ โครงสราง ชนิดของมอเตอร
(๓) หนาที่ โครงสราง ของอุปกรณทําความรอน (หัวแรงไฟฟา)
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๓.๑.๑๑ การบริหารงาน
(๑) สถานที่ทํางาน
(๒) มารยาทในการทํางาน
(๓) การทํางานใหคุมคาราคา และเวลา
๓.๑.๑๒ เหตุผลในการใชอุปกรณชวยเย็บ
(๑) ชวยลดความตองการผูเชี่ยวชาญ
(๒) ชวยลดขั้นตอนในการทํางาน
(๓) ชวยเพิ่มคุณคาสินคา
(๔) ชวยใหเกิดความคงที่ของสินคา (คุณภาพสม่ําเสมอ)
(๕) ชวยผลิตในผลิตภัณฑที่มีจํานวนการผลิตนอยและมีหลายแบบ
(๖) ชวยในการจับถือชิ้นงาน
๓.๑.๑๓ ความรูอุปกรณชวยในการสง การดึง (Puller)
(๑) โครงสราง ชนิดของอุปกรณชวยในการสง ดึง
(๒) หนาที่ ชนิดของอุปกรณชวยในการสง ดึง
(๓) ชนิดของอุปกรณชวยในการสง ดึง
๓.๑.๑๔ ความรูอุปกรณชุดควบคุมความตึงยาง (Metering Device)
(๑) โครงสราง ชนิดของอุปกรณควบคุมตึงยาง
(๒) หนาที่ ชนิดของอุปกรณควบคุมตึงยาง
(๓) ชนิดของอุปกรณควบคุมตึงยาง
๓.๑.๑๕ ความรูอุปกรณโตะขางจักร (Side Table)
(๑) โครงสราง ชนิดของอุปกรณโตะขางจักร
(๒) หนาที่ ชนิดของอุปกรณโตะขางจักร
(๓) ชนิดของอุปกรณโตะขางจักร
๓.๑.๑๖ ความรูอุปกรณซองกุน (Folder & Binder)
(๑) โครงสราง ชนิดของอุปกรณซองกุน
(๒) หนาที่ ชนิดของอุปกรณซองกุน
(๓) ชนิดของอุปกรณซองกุน
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๓.๑.๑๗ ความรูอุปกรณชวยในการจับถือ
(๑) โครงสราง ชนิดของอุปกรณชวยในการจับถือ
(๒) หนาที่ ชนิดของอุปกรณชวยเย็บในการจับถือ
(๓) ชนิดของอุปกรณชวยในการจับถือ
๓.๒ ความสามารถ ประกอบด ว ย ขอบเขตความสามารถในการปฏิ บั ติ ง าน
ดังตอไปนี้
๓.๒.๑ ทักษะดานความปลอดภัย และการปองกันอันตรายจากการปฏิบัติงาน
(๑) มีทักษะในการปองกัน อัน ตรายเพื่อ ใหผูปฏิบัติงาน ชิ้น งาน
เครื่องมือ เครื่องจักร และสถานที่ทํางานมีความปลอดภัย
(๒) มีความเขาใจ ทักษะในการรักษาความสะอาด และมีความเปน
ระเบียบในการปฏิบัติการเคลื่อนยายสิ่งของที่มีน้ําหนักมาก
(๓) ปฏิบัติการใชเครื่องดับเพลิง และอุปกรณดับเพลิงไดอยางมี
ประสิทธิภาพ
(๔) ปฏิบัติการจัดบริเวณ และพื้นที่สําหรับการปฏิบัติงาน
(๕) ปฏิบัติการปองกันสิ่งแวดลอม
(๖) ปฏิบัติการปฐมพยาบาลได
๓.๒.๒ ทักษะดานการใชเครื่องมือ เครื่องจักร อุปกรณการซอมบํารุง
(๑) ปฏิบัติการใชเครื่องมือชางพื้นฐาน
(๒) ปฏิบัติการใชเครื่องพิเศษชนิดตาง ๆ
(๓) ปฏิบัติการใชเครื่องเจาะ และเครื่องเจียระไน
๓.๒.๓ ทักษะในการปฏิบัติงานทําอุปกรณชวยในการสง การดึง
(๑) ปฏิบัติการใชสายพานและเฟองสงกําลัง
(๒) ปฏิบัติการใชลูกกลิ้งในการสง การดึง
(๓) ปฏิบัติการใชเครื่องจักรเย็บผากับชุดอุปกรณชวยในการสง การดึง
๓.๒.๔ ทักษะในการปฏิบัติงานทําอุปกรณชุดควบคุมความตึงยาง
(๑) ชนิดของยาง และคุณสมบัติของยาง
(๒) ความหนา ความกวางของยาง
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(๓) การควบคุมความเร็วในการเคลื่อนที่ของยาง
(๔) ปฏิบัติการใชชุดควบคุมความตึงยาง ๑ ระดับ
(๕) ปฏิบัติการใชชุดควบคุมความตึงยางหลายระดับ
๓.๒.๕ ทักษะในการปฏิบัติงานทําอุปกรณโตะขางจักร
(๑) ปฏิบัติการใชอุปกรณการจับยึดชิ้นงาน
(๒) ปฏิบัติการใชอุปกรณโตะลําเลียงชิ้นงาน
(๓) ปฏิบัติการใชอุปกรณโตะประกอบโตะจักรสําหรับงานชิ้นใหญ
๓.๒.๖ ทักษะในการปฏิบัติงานทําอุปกรณซองกุน
(๑) ทักษะการรางแบบ (Drawing)
(๒) ทักษะการตัดชิ้นงาน (Cutting)
(๓) ทักษะการแตงมุมลบคม (Filing)
(๔) ทักษะการขัดขึ้นเงา (Buffing)
(๕) ทักษะการดัดขึ้นรูป (Bending)
(๖) ทักษะการเชื่อม (Soldering)
๓.๒.๗ ทักษะในการปฏิบัติงานทําอุปกรณชวยในการจับถือ
(๑) ทักษะการใชอุปกรณชุดตัดเสนดาย
(๒) ทักษะการใชอุปกรณชุดตัดเทป
(๓) ทักษะการใชอุปกรณชุดจับชิ้นงาน
(๔) ทักษะการใชอุปกรณชุดยกตีนผี
(๕) ทักษะการใชอุปกรณชุดเย็บยน
๓.๓ ทัศ นคติ ประกอบด วย การปฏิ บั ติง าน การตรงต อ เวลา การรั กษาวิ นั ย
มีความซื่อสัตย และประหยัด
ประกาศ ณ วันที่ ๑๖ กันยายน พ.ศ. ๒๕๕๒
สมชาย ชุมรัตน
ปลัดกระทรวงแรงงาน
ประธานกรรมการสงเสริมการพัฒนาฝมือแรงงาน

