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ประกาศคณะกรรมการส่งเสริมการพัฒนาฝีมือแรงงาน
เรื่อง มาตรฐานฝีมือแรงงานแห่งชาติ สาขาอาชีพช่างกลึง
สําหรับอุตสาหกรรมผลิตชิ้นส่วนยานยนต์
อาศัยอํานาจตามความในมาตรา ๒๒ วรรคหนึ่ง แห่งพระราชบัญญัติส่งเสริมการพัฒนาฝีมือแรงงาน
พ.ศ. ๒๕๔๕ คณะกรรมการส่งเสริมการพัฒนาฝีมือแรงงาน จึงกําหนดมาตรฐานฝีมือแรงงานแห่งชาติ
สาขาอาชีพช่างกลึงสําหรับอุตสาหกรรมผลิตชิ้นส่วนยานยนต์ โดยความเห็นชอบของรัฐมนตรีว่าการ
กระทรวงแรงงาน ดังต่อไปนี้
ข้อ ๑ ในประกาศนี้ สาขาอาชีพช่างกลึงสําหรับอุตสาหกรรมผลิตชิ้นส่วนยานยนต์ หมายถึง
บุคคลที่มีความรู้ ความสามารถในงานกลึงด้วยมือ โดยการใช้เครื่องกลึงทําการแปรรูปวัสดุงานได้
ตามแบบที่กําหนด ด้วยกระบวนการกลึงปาดหน้า ปอกผิว กลึงเกลียวนอก กลึงเกลียวใน กลึงเยื้องศูนย์
กลึงสวม ให้เป็นชิ้นงานที่ต้องการตามใบสั่งงาน และตรวจสอบคุณภาพชิ้นงานหลังการกลึง สามารถลับ
มีดกลึง ตลอดจนดูแลบํารุงรักษาเครื่องจักร เครื่องมือ และอุปกรณ์ต่าง ๆ ในงานกลึงให้มีสภาพพร้อม
ใช้งาน สามารถปรับปรุงแก้ไขปัญหาชิ้นงาน วางแผนการทํางาน ควบคุมการผลิต เสนอข้อมูลและให้
คําแนะนําในการผลิตชิ้นงานรุ่นใหม่ (New Model) รวมถึงสามารถสอนงานโดยการถ่ายทอดความรู้
และทักษะในงานกลึงต่าง ๆ โดยปฏิบัติงานตามกฎระเบียบการทํางานกลึงสําหรับอุตสาหกรรมผลิต
ชิ้นส่วนยานยนต์
ข้อ ๒ มาตรฐานฝีมือแรงงานแห่งชาติ สาขาอาชีพช่างกลึงสําหรับอุตสาหกรรมผลิตชิ้นส่วน
ยานยนต์ แบ่งออกเป็น ๔ ระดับ
๒.๑ ระดับ ๑ หมายถึง บุคคลที่สามารถใช้งานเครื่องกลึงทําการแปรรูปวัสดุงาน
ได้ ต ามแบบที่ กํ า หนด โดยสามารถเตรี ย มความพร้ อ มการผลิ ต ตามใบสั่ ง งาน ทํ า การผลิ ต ชิ้ น งาน
ด้ ว ยการกลึ ง ปาดหน้ า ปอกผิ ว เจาะรู นํ า ศู น ย์ และกลึ ง ตั ด ตามใบสั่ ง งาน ทํ า การลั บ มี ด กลึ ง ได้
ตรวจชิ้นงานผลิตได้ รวมถึงทําความสะอาดเครื่องกลึง เครื่องมือ และอุปกรณ์ให้พร้อมสําหรับการใช้งาน
ครั้งต่อไป พร้อมทั้งการปฏิบัติงานตามกฎระเบียบการทํางานกลึงสําหรับอุตสาหกรรมผลิตชิ้นส่วนยานยนต์
๒.๒ ระดับ ๒ หมายถึง บุคคลที่สามารถทําการผลิตชิ้นงานด้วยกระบวนการกลึง
เกลียวนอก กลึงเรียว กลึงขึ้นรูป กลึงตกร่อง และกลึงตกบ่า สามารถแก้ไขปัญหาที่เกิดกับชิ้นงาน
รวมถึงทําการบํารุงรักษาเครื่องกลึง เครื่องมือ และอุปกรณ์ให้อยู่ในสภาพที่ดีพร้อมทํางานได้อย่างถูกต้อง
แม่นยํา
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๒.๓ ระดับ ๓ หมายถึง บุคคลที่สามารถทําการผลิตชิ้นงานด้วยกระบวนการกลึงเกลียวใน
ด้วยการคว้านรู กลึงตกร่องภายในรูคว้าน และกลึงเกลียวใน สามารถวิเคราะห์ปรับปรุงแก้ไขปัญหา
ในการผลิตตลอดจนวางแผนการทํางาน และควบคุมการผลิตชิ้นงาน ติดตามแผนการผลิตให้ได้ชิ้นงาน
ที่มีคุณภาพและส่งมอบได้ทันตามกําหนดเวลา
๒.๔ ระดับ ๔ หมายถึง บุคคลที่สามารถทําการผลิตชิ้นงานด้วยกระบวนการกลึง
เยื้องศูนย์ และกลึงสวม สามารถสอนงานโดยการถ่ายทอดความรู้ และทักษะงานกลึงตลอดจนสามารถ
เสนอข้อมูลและให้คําแนะนําในการผลิตชิ้นงานรุ่นใหม่ (New Model)
ข้อ ๓ ข้อกําหนดทางวิชาการมาตรฐานฝีมือที่ใช้เป็นเกณฑ์วัดระดับความรู้ ความสามารถ
และทัศนคติในการทํางานของผู้ประกอบอาชีพในสาขาอาชีพช่างกลึงสําหรับอุตสาหกรรมผลิตชิ้นส่วน
ยานยนต์ ให้เป็นดังนี้
๓.๑ มาตรฐานฝีมือแรงงานแห่งชาติ ระดับ ๑ ได้แก่
๓.๑.๑ ความรู้ ประกอบด้วย ขอบเขตความรู้ ความเข้าใจในเรื่องดังต่อไปนี้
๓.๑.๑.๑ การเตรียมการผลิต
(๑) ชนิดของวัตถุดิบ และวิธีการใช้ใบสั่งงาน
(๒) หลักการใช้เอกสาร พีเอ็ม เช็คชีท (PM Check Sheet)
(๓) ชนิดของอุปกรณ์การจับยึดชิ้นงาน และจับยึดมีดตัด
(๔) ส่วนประกอบของเครื่องกลึง
(๕) วิธีการหล่อลื่นเฟือง หล่อลื่นสไลด์
(๖) วิธีการหล่อเย็นในงานกลึง
(๗) ชนิด รูปร่างของมีดกลึง ด้ามจับ และการตั้งศูนย์มีด
(Tool Setting)
(๘) วิธีการตรวจความผิดปกติของเครื่องมือตัดและอุปกรณ์
(๙) ชนิดของเครื่องมือวัดและวิธีการตรวจสอบเครื่องมือวัด
(๑๐) วิธีการใช้เครื่องเจียระไน และเทคนิคการลับมีดกลึง
(๑๑) วิธีการวัดค่ามุมมีดกลึงและการใช้เกจวัดมุม (Screw pitch
gauge/Angle gauge)
(๑๒) วิธีการจัดเก็บมีดกลึง
๓.๑.๑.๒ การผลิตชิ้นงานด้วยกระบวนการกลึงปาดหน้า และกลึงปอกผิว
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(๑) ความสัมพันธ์ระหว่างมีดกลึง กับชนิด และคุณสมบัติ
ของวัสดุที่จะทําการกลึง (Cutting Tools & Cutting condition)
(๒) ชนิด และวิธีการใช้อุปกรณ์ประกอบเครื่องกลึง
(๓) หลักการปรับตั้งศูนย์เครื่องมือตัด
(๔) ขั้นตอนและวิธีการการจับยึดชิ้นงาน
(๕) เทคนิคการป้อนเครื่องมือตัดเฉือน
(๖) ขั้นตอนการกลึง
(๗) การอ่านแบบชิ้นงานพื้นฐาน (Drawing)
(๘) วิธีการตรวจสอบชิ้นงาน
(๙) การใช้ภาชนะบรรจุชิ้นงาน
(๑๐) วิธีการเขียนรายงาน
(๑๑) วิธีการใช้เครื่องมือวัด
๓.๑.๑.๓ การทําความสะอาดเครื่องกลึง เครื่องมือและอุปกรณ์
(๑) การแยกประเภทขยะ
(๒) วิธีการทําความสะอาดเครื่องกลึง
(๓) หลัก ๕ ส.
(๔) วิธีการจัดเก็บใบมีด
(๕) วิธีทวนสอบสภาพเครื่องมือวัด
(๖) คู่มือการจัดเก็บ
๓.๑.๑.๔ การปฏิบัติงานตามกฎระเบียบการทํางานกลึงสําหรับอุตสาหกรรม
ผลิตชิ้นส่วนยานยนต์
(๑) ข้อบังคับเกี่ยวกับการทํางาน
(๒) มาตรฐานความปลอดภัยในการทํางาน
(๓) แหล่งกําเนิดของอันตราย
(๔) การจัดการของเสียที่เกิดขึ้นในกระบวนการผลิต
๓.๑.๒ ความสามารถ ประกอบด้วย ขอบเขตความสามารถในการปฏิบัติงาน
ดังต่อไปนี้
๓.๑.๒.๑ การเตรียมการผลิต
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(๑) การเตรียมความพร้อมวัตถุดิบ เครื่องกลึงและอุปกรณ์
(๒) การเตรียมเครื่องมือตัดเฉือน และเครื่องมือวัด
(๓) การลับมีดกลึง
๓.๑.๒.๒ การผลิตชิ้นงานด้วยกระบวนการกลึงปาดหน้า และกลึงปอกผิว
(๑) การปรับตั้งเครื่องกลึง
(๒) การกลึงชิ้นงาน
๓.๑.๒.๓ การทําความสะอาดเครื่องกลึง เครื่องมือและอุปกรณ์
(๑) การทําความสะอาดเครื่องกลึง
(๒) การจัดเก็บเครื่องมือ วัสดุและอุปกรณ์
๓.๑.๓ ทัศนคติ ประกอบด้วย ความมีวินัย มีความขยัน และความอดทน
มีความซื่อสัตย์ มีความใฝ่รู้ และพัฒนาตนเอง รักความก้าวหน้า มีจิตสาธารณะ รู้จักการทํางาน
เป็นหมู่คณะ มีจริยธรรม มีความคิดสร้างสรรค์ และมีความเป็นผู้นํา
๓.๒ มาตรฐานฝีมือแรงงานแห่งชาติ ระดับ ๒ ได้แก่
๓.๒.๑ ความรู้ ประกอบด้วย ขอบเขตความรู้ ความเข้าใจในเรื่องดังต่อไปนี้
๓.๒.๑.๑ การผลิตชิ้นงานด้วยกระบวนการ กลึงเกลียวนอก กลึงเรียว
(๑) ความสัมพันธ์ระหว่างมีดกลึง กับชนิด และคุณสมบัติ
ของวัสดุที่จะทําการกลึง (Cutting Tools & Cutting condition)
(๒) ชนิด และวิธีการใช้อุปกรณ์ประกอบเครื่องกลึง
(๓) หลักการปรับตั้งศูนย์เครื่องมือตัด
(๔) ขั้นตอนและวิธีการการจับยึดชิ้นงาน
(๕) เทคนิคการป้อนเครื่องมือตัดเฉือน
(๖) ขั้นตอนการกลึง
(๗) การอ่านสัญลักษณ์เครื่องมือกลพื้นฐาน
(๘) วิธีการตรวจสอบชิ้นงาน
(๙) การใช้ภาชนะบรรจุชิ้นงาน
(๑๐) วิธีการเขียนรายงาน
(๑๑) วิธีการใช้เครื่องมือวัด
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๓.๒.๑.๒ การบํารุงรักษาเครื่องกลึง เครื่องมือ และอุปกรณ์
(๑) หลั ก การใช้ เ ครื่ อ งกลึ ง และการตรวจ หั ว แท่ น
สะพานแท่นเครื่องและรางนําเลื่อน
(๒) ระบบการส่งกําลังด้านเครื่องกล และไฟฟ้า
(๓) ประเภทและชนิดของสารหล่อลื่น และสารหล่อเย็น
(๔) ชนิด ประเภทของเครื่องมือตัดเฉือน
(๕) หลักการทํางานของอุปกรณ์จับยึด
(๖) หลักการบํารุงรักษาอุปกรณ์จับยึด
๓.๒.๑.๓ การแก้ไขปัญหาชิ้นงาน
(๑) วิธีการตรวจสอบชิ้นงาน
(๒) ขั้นตอนการปฏิบัติงานและการทวนสอบ
(๓) วิธีการประเมินผล
(๔) วิธีการเขียนรายงาน
๓.๒.๒ ความสามารถ ประกอบด้วย ขอบเขตความสามารถในการปฏิบัติงาน
ดังต่อไปนี้
๓.๒.๒.๑ การผลิตชิ้นงานด้วยกระบวนการ กลึงเกลียวนอก กลึงเรียว
(๑) การปรับตั้งเครื่องกลึง
(๒) การกลึงชิ้นงาน
๓.๒.๒.๒ การบํารุงรักษาเครื่องกลึง เครื่องมือ และอุปกรณ์
(๑) การตรวจสอบสภาพทั่วไปของเครื่องกลึงตามคู่มือ
(๒) การบํารุงรักษาอุปกรณ์จับยึดในเครื่องกลึง
๓.๒.๒.๓ การแก้ไขปัญหาชิ้นงาน
(๑) การชี้บ่ง ชิ้นงานที่มีปัญหา
(๒) การแก้ไขปัญหาที่เกิดขึ้นกับชิ้นงาน
๓.๒.๓ ทัศนคติ ประกอบด้วย ความมีวินัย มีความขยัน และความอดทน
มีความซื่อสัตย์ มีความใฝ่รู้ และพัฒนาตนเอง รักความก้าวหน้า มีจิตสาธารณะ รู้จักการทํางาน
เป็นหมู่คณะ มีจริยธรรม มีความคิดสร้างสรรค์ มีความเป็นผู้นํา

เล่ม ๑๓๑ ตอนพิเศษ ๑๓๑ ง

หน้า ๗๕
ราชกิจจานุเบกษา

(เล่มที่ ๑)
๑๖ กรกฎาคม ๒๕๕๗

๓.๓ มาตรฐานฝีมือแรงงานแห่งชาติ ระดับ ๓ ได้แก่
๓.๓.๑ ความรู้ ประกอบด้วย ขอบเขตความรู้ ความเข้าใจในเรื่องดังต่อไปนี้
๓.๓.๑.๑ การผลิตชิ้นงานด้วยกระบวนการกลึงเกลียวใน
(๑) ความสัมพันธ์ระหว่างมีดกลึง กับชนิด และคุณสมบัติ
ของวัสดุที่จะทําการกลึง (Cutting Tools & Cutting condition)
(๒) ชนิด และวิธีการใช้อปุ กรณ์ในงานกลึง
(๓) หลักการปรับตั้งศูนย์เครื่องมือตัด
(๔) ขั้นตอนและวิธีการการจับยึดชิ้นงาน
(๕) วิธีการใช้เม็ดมีดกลึงเกลียว
(๖) ขั้นตอนในการกลึง
(๗) การอ่านสัญลักษณ์แบบของเกลียวชนิดต่าง ๆ
(๘) วิธีการตรวจสอบชิ้นงาน
(๙) การใช้ภาชนะบรรจุชิ้นงาน
(๑๐) วิธีการเขียนรายงาน
(๑๑) วิธีการใช้เครื่องมือวัด
๓.๓.๑.๒ การปรับปรุงและแก้ไขปัญหาในการผลิต
(๑) วิเคราะห์สิ่งที่ผิดปกติในการทํางานของเครื่องกลึง
(๒) หลักการวิเคราะห์ปัญหา ๔ M
(๓) หลัก ๓ จริง (GENBA : สถานที่จริง GENBUTSU :
ของจริง และ GENJITSU : สถานการณ์จริง)
(๔) เทคนิคในการปรับปรุงแก้ไข
(๕) หลักการตรวจประเมินผลการปรับปรุง
(๖) หลักการกําหนดมาตรฐานการปรับปรุง
๓.๓.๑.๓ การวางแผนการทํางาน และควบคุมการผลิต
(๑) หลักการวางแผนงานเบื้องต้น
(๒) หลักการมอบหมายงาน
(๓) หลักการปรับแผนงาน
(๔) หลักการควบคุมการผลิต

เล่ม ๑๓๑ ตอนพิเศษ ๑๓๑ ง

หน้า ๗๖
ราชกิจจานุเบกษา

(๕)
(๖)
(๗)
(๘)
๓.๓.๒ ความสามารถ

(เล่มที่ ๑)
๑๖ กรกฎาคม ๒๕๕๗

หลักการประเมินแผนการผลิต
หลักการวิเคราะห์ปัญหาในการผลิต
หลักการจัดสมดุลในสายการผลิต
ภาวะผู้นํา
ประกอบด้วย ขอบเขตความสามารถในการปฏิบัติงาน

ดังต่อไปนี้
๓.๓.๒.๑ การผลิตชิ้นงานด้วยกระบวนการกลึงเกลียวใน
(๑) การปรับตั้งเครื่องกลึง
(๒) การกลึงชิ้นงาน
๓.๓.๒.๒ การปรับปรุงและแก้ไขปัญหาในการผลิต
(๑) การค้นหาสาเหตุที่ทําให้เกิดปัญหาในกระบวนการผลิต
(๒) การดําเนินการปรับปรุงแก้ไขปัญหางานกลึง
๓.๓.๒.๓ การวางแผนการทํางาน และควบคุมการผลิต
(๑) การวางแผนการทํางาน
(๒) การควบคุมการผลิต
๓.๓.๓ ทัศนคติ ประกอบด้วย ความมีวินัย มีความขยัน และความอดทน
มีความซื่อสัตย์ มีความใฝ่รู้ และพัฒนาตนเอง รักความก้าวหน้า มีจิตสาธารณะ รู้จักการทํางานเป็นหมู่คณะ
มีจริยธรรม มีความคิดสร้างสรรค์ มีความเป็นผู้นํา
๓.๔ มาตรฐานฝีมือแรงงานแห่งชาติ ระดับ ๔ ได้แก่
๓.๔.๑ ความรู้ ประกอบด้วย ขอบเขตความรู้ ความเข้าใจในเรื่องดังต่อไปนี้
๓.๔.๑.๑ การผลิตชิ้นงานด้วยกระบวนการกลึงเยื้องศูนย์ และกลึงสวม
(๑) ความสัมพันธ์ระหว่างมีดกลึง กับชนิด และคุณสมบัติ
ของวัสดุที่จะทําการกลึง (Cutting Tools & Cutting condition)
(๒) ชนิด และวิธีการใช้อุปกรณ์ในงานกลึง
(๓) หลักการปรับตั้งศูนย์เครื่องมือตัด และวิธีเปลี่ยนหัวจับ
(๔) ขั้นตอนและวิธีการการจับยึดชิ้นงาน
(๕) เทคนิคการป้อนเครื่องมือตัดเฉือน
(๖) การอ่านสัญลักษณ์เครื่องมือกล

เล่ม ๑๓๑ ตอนพิเศษ ๑๓๑ ง

หน้า ๗๗
ราชกิจจานุเบกษา

(เล่มที่ ๑)
๑๖ กรกฎาคม ๒๕๕๗

(๗) เทคนิค ขั้นตอนการกลึง
(๘) วิธีการใช้ไดอัลเกจ (Dial gauge)
(๙) การอ่านพิกัดงานสวม
(๑๐) วิธีการตรวจสอบขนาดและความเรียบผิวของชิ้นงาน
(๑๑) การใช้ภาชนะบรรจุชิ้นงาน
(๑๒) วิธีการเขียนรายงาน
(๑๓) วิธีการใช้เครื่องมือวัด
๓.๔.๑.๒ การสอนงาน
(๑) หลักการทําสื่อการสอน
(๒) วิธีการ และเทคนิคการสอนงาน
(๓) การวิเคราะห์งานเพื่อสอน
(๔) เทคนิคการกลึงงาน
(๕) หลักการสาธิตงาน
(๖) วิธีการวัดประเมินผล
(๗) เกณฑ์การประเมินผลการปฏิบัติงาน
๓.๔.๑.๓ การเสนอข้อมูลและให้คําแนะนําในการผลิตชิ้นงานรุ่นใหม่
(New Model)
(๑)
(๒)
(๓)
(๔)
(๕)
(๖)
(๗)
๓.๔.๒ ความสามารถ

ขั้นตอนกระบวนการผลิตชิ้นงาน
ลักษณะการทํางานและประสิทธิภาพของเครื่องจักร
การประยุกต์ใช้เครื่องมือ-อุปกรณ์ Tool & Jig
เงื่อนไขต่าง ๆ ของอุปกรณ์เครื่องมือตัด
สูตรการคํานวณของอุปกรณ์เครื่องมือตัดแต่ละชนิด
ประเภทอุปกรณ์จับยึดแต่ละชนิด
วิธีการสร้างอุปกรณ์จับยึด
ประกอบด้วย ขอบเขตความสามารถในการปฏิบัติงาน

ดังต่อไปนี้
๓.๔.๒.๑ การผลิตชิ้นงานด้วยกระบวนการกลึงเยื้องศูนย์ และกลึงสวม
(๑) การปรับตั้งเครื่องกลึง
(๒) การกลึงชิ้นงาน

เล่ม ๑๓๑ ตอนพิเศษ ๑๓๑ ง

หน้า ๗๘
ราชกิจจานุเบกษา

(เล่มที่ ๑)
๑๖ กรกฎาคม ๒๕๕๗

๓.๔.๒.๒ การสอนงาน
(๑) การเตรียมการสอน
(๒) การสอนทางทฤษฎีและปฏิบัติ
(๓) การประเมินผล
๓.๔.๒.๓ การเสนอข้อมูลและให้คําแนะนําในการผลิตชิ้นงานรุ่นใหม่
(New Model)
(๑) การรวบรวมและเสนอข้ อ มู ล การผลิ ต ชิ้ น งานรุ่ น ใหม่
(New Model) แก่วิศวกร
(๒) การรวบรวมและเสนอข้อมูลการใช้อุปกรณ์และเครื่องมือตัด
(๓) การรวบรวมและเสนอข้อมูลวิธีการใช้อุปกรณ์จับยึด
๓.๔.๓ ทัศนคติ ประกอบด้วย ความมีวินัย มีความขยัน และความอดทน
มีความซื่อสัตย์ มีความใฝ่รู้ และพัฒนาตนเอง รักความก้าวหน้า มีจิตสาธารณะ รู้จักการทํางาน
เป็นหมู่คณะ มีจริยธรรม มีความคิดสร้างสรรค์ มีความเป็นผู้นํา
ประกาศ ณ วันที่ ๑๓ กุมภาพันธ์ พ.ศ. ๒๕๕๗
จีรศักดิ์ สุคนธชาติ
ปลัดกระทรวงแรงงาน
ประธานกรรมการส่งเสริมการพัฒนาฝีมือแรงงาน

