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ประกาศคณะกรรมการส่งเสริมการพัฒนาฝีมือแรงงาน
เรื่อง มาตรฐานฝีมือแรงงานแห่งชาติ สาขาอาชีพช่างอุตสาหการ
สาขาช่างเทคนิคเครื่องอัดรีดขึ้นรูปท่อ โพรไฟล์พลาสติก
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 สาขาช่างเทคนิคเครื่องอัดรีดขึ้นรูปท่อ โพรไฟล์พลาสติก โดยความเห็นชอบของ
รัฐมนตรีว่าการกระทรวงแรงงาน ดังต่อไปนี้
ข้อ ๑ ในประกาศนี้ สาขาอาชีพช่างอุตสาหการ สาขาช่างเทคนิคเครื่องอัดรีดขึ้นรูปท่อ
โพรไฟล์พลาสติก หมายถึง ผู้ที่มีความรู้ ความเข้าใจในการใช้งานเครื่องอัดรีดขึ้นรูปท่อ โพรไฟล์พลาสติก
มีความสามารถในการติดตั้งขึ้นลงดาย และอุปกรณ์ที่นํามาใช้งานในกระบวนการงานอัดรีดขึ้นรูปท่อ
โพรไฟล์พลาสติก ตระเตรียมก่อนการผลิตและปรับค่าพารามิเตอร์ก่อนเริ่มเดินเครื่องผลิต ปรับแก้ไข
ให้ได้ชิ้นงานที่มีคุณภาพ และทําการคัดแยกผลิตภัณฑ์ระหว่างการผลิต จนถึงการวิเคราะห์และแก้ไขปัญหา
เพื่อป้องกันการเกิดปัญหาซ้ํา สามารถควบคุมต้นทุนและวางแผนการผลิต พร้อมทั้งดูแลและขนย้ายผลิตภัณฑ์
บํารุงรักษาความสะอาดและดูแลความเรียบร้อยในการผลิต ปฏิบัติตามกฎระเบียบของสถานประกอบกิจการ
และหลักอาชีวอนามัยความปลอดภัยในการทํางาน และสามารถถ่ายทอดความรู้และทักษะในการ
ปฏิบัติงานด้านเครื่องอัดรีดขึ้นรูปท่อ โพรไฟล์พลาสติก ให้สามารถปฏิบัติงานได้
ข้อ ๒ มาตรฐานฝี มื อ แรงงานแห่ ง ชาติ สาขาอาชี พ ช่า งอุ ต สาหการ สาขาช่า งเทคนิ ค
เครื่องอัดรีดขึ้นรูปท่อ โพรไฟล์พลาสติก แบ่งออกเป็น ๔ ระดับ
๒.๑ ระดับ ๑ หมายถึง บุคคลที่มีความรู้ ทักษะ และความสามารถในการปฏิบัติ
ตามกฎระเบียบของสถานประกอบกิจการ สามารถปฏิบัติงานตามที่กําหนด ตามคําสั่ง หรือตามคู่มือ
สามารถเตรียมงานก่อนการผลิต ขนย้ายผลิตภัณฑ์และคัดแยกของเสียระหว่างการผลิต สามารถรักษา
ความสะอาดกระบวนการผลิต ในบริเวณสายการผลิตที่ปฏิบัติงาน และการปฏิบัติตามหลักอาชีวอนามัย
ความปลอดภัยในการทํางาน และปฏิบัติตามกฎหมายสิ่งแวดล้อมที่ได้กําหนด
๒.๒ ระดับ ๒ หมายถึง บุคคลที่มีความรู้ ทักษะ และความสามารถในการ
ตรวจสอบความพร้อมก่อนการผลิต การตั้งค่าพารามิเตอร์เครื่องจักรในการผลิต การเริ่มเดินเครื่องผลิต
การจัดการงานระหว่างการผลิต งานหยุดเครื่องผลิต สามารถติดตั้งขึ้นลงดาย และสามารถตรวจสอบ
ตรวจวัดคุณภาพผลิตภัณฑ์ตามข้อกําหนด
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๒.๓ ระดับ ๓ หมายถึง บุคคลที่มีความรู้ ทักษะ และความสามารถในการวิเคราะห์
และแก้ไขปัญหาเบื้องต้น และสามารถกําหนดเงื่อนไขการปรับเครื่องอัดรีดขึ้นรูปท่อ โพรไฟล์พลาสติก
รวมไปถึงการปรับแก้ไขให้ได้คุณภาพชิ้นงานตามที่กําหนด และสามารถสอนหน้างานด้านเทคนิคการใช้
และการปรับเครื่องอัดรีด
๒.๔ ระดับ ๔ หมายถึง บุค คลที ่ม ีค วามรู ้ ทัก ษะ และความสามารถ
ในกระบวนการงานอัดรีดขึ้นรูปท่อ โพรไฟล์พลาสติกในระบบทั่วไปของเครื่องรีดและดาย สามารถเก็บข้อมูล
และวิเคราะห์เชิงลึกเพื่ อกําหนดแนวทางป้ องกันการเกิ ดปั ญหาซ้ํ า ควบคุมงานให้ เป็ นไปตามแผนการผลิ ต
ที่กําหนด และแก้ไขปัญหาต่าง ๆ เพื่อส่งมอบงานได้ตามกําหนด สามารถควบคุมต้นทุนการผลิตทั้งหมด
ที่เกี่ยวข้องกับการผลิต และสามารถถ่ายทอดความรู้ทางด้านทฤษฎีและปฏิบัติเครื่องอัดรีดขึ้นรูปท่อ
โพรไฟล์พลาสติก
ข้อ ๓ ข้อกําหนดทางวิชาการมาตรฐานฝีมือที่ใช้เป็นเกณฑ์วัดระดับความรู้ ความสามารถ
และทัศนคติในการทํางานของผู้ประกอบอาชีพ ในสาขาอาชีพช่างอุตสาหการ สาขาช่างเทคนิคเครื่องอัดรีด
ขึ้นรูปท่อ โพรไฟล์พลาสติกให้เป็น ดังนี้
๓.๑ มาตรฐานฝีมือแรงงานแห่งชาติ ระดับ ๑ ได้แก่
๓.๑.๑ ความรู้ ความเข้าใจ ประกอบด้วย ขอบเขตความรู้ ความเข้าใจ
ในเรื่องดังต่อไปนี้
๓.๑.๑.๑ การตระเตรียมก่อนการผลิต
(๑) ข้อกําหนดเอกสารเกี่ยวกับการผลิต
(๒) ข้ อ กํ า หนดของดายและอุ ป กรณ์ กํ า หนดขนาด
และอุปกรณ์สนับสนุน
(๓) ข้ อ กํ า หนดความปลอดภั ย ในการใช้ เ ครื่ อ งมื อ
ขนย้ายทุกประเภท
(๔) ข้อกําหนดของเครื่องมือในการขันยึด
(๕) พื้นฐานวัตถุดิบพลาสติกและสารเติมแต่ง
(๖) ข้อกําหนดการเบิกใช้วัตถุดิบสําหรับผลิตท่อ
(๗) ข้อกําหนดการเบิกใช้วัตถุดิบสําหรับผลิตโพรไฟล์
(๘) ข้ อ กํ า หนดความปลอดภั ย ในการใช้ เ ครื่ อ งมื อ
ขนย้ายทุกประเภท
๓.๑.๑.๒ การขนย้ายและคัดแยกผลิตภัณฑ์
(๑) ข้อกําหนดการเตรียมพื้นที่การจัดวางผลิตภัณฑ์
สําหรับรอการตรวจสอบ
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(๒) ข้ อ กํ า หนดความปลอดภั ย ในการใช้ เ ครื่ อ งมื อ
ขนย้ายทุกประเภท
(๓) วิธีการตรวจสอบสีผลิตภัณฑ์ในตู้เทียบสี
(๔) ข้อกําหนดการจําแนกประเภทของเสีย
(๕) ข้อกําหนดการคัดแยก จัดการของเสียระหว่าง
การผลิต
(๖) ข้อกําหนดการเตรียมพื้นที่การจัดวางผลิตภัณฑ์
สําหรับการจัดเก็บ
(๗) ข้ อ กํ า หนดความปลอดภั ย ในการใช้ เ ครื่ อ งมื อ
ขนย้ายทุกประเภท
๓.๑.๑.๓ การรั ก ษาความสะอาดและดู แ ลความเรี ย บร้ อ ย
ในกระบวนการผลิต
(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) ข้อควรระวังในการหล่อลื่นเกี่ยวกับอุปกรณ์ไฟฟ้า
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
(๑๐) วิธีการปฐมพยาบาลเบื้องต้น
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(๑๑) วิธีการจัดเก็บกากหรือเศษของเสียที่เกิดจากการผลิต
(๑๒) วิธีการขนย้ายกากหรือเศษของเสียที่เกิดจากการผลิต
๓.๑.๒ ความสามารถ ประกอบด้วย ขอบเขตความสามารถในการปฏิบัติงาน
ดังต่อไปนี้
๓.๑.๒.๑ การตระเตรียมก่อนการผลิต
(๑) การเตรียมเอกสารที่ใช้ประกอบในการผลิต
(๒) การเตรียมความพร้อมอุปกรณ์การผลิต
(๓) การเตรียมวัตถุดิบ
๓.๑.๒.๒ การขนย้ายและคัดแยกผลิตภัณฑ์
(๑) การขนย้ายผลิตภัณฑ์ที่ออกจากสายการผลิต
(๒) การคัดแยกของเสียระหว่างการผลิต
(๓) การขนย้ายผลิตภัณฑ์ไปพื้นที่จัดเก็บ
๓.๑.๒.๓ การรักษาความสะอาดและดูแลความเรียบร้อยในกระบวน
การผลิต
(๑) การทําความสะอาดเครื่องจักรในสายการผลิต
(๒) การขันแน่น
(๓) การหล่อลื่น
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) วิธีการตรวจสอบเอกสารที่ใช้ในการผลิต
(๒) ข้อกําหนดเอกสารเกี่ยวกับการผลิต
(๓) วิธีการตรวจสอบความพร้อมอุปกรณ์ในการผลิต
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(๔) ข้อกําหนดของดาย อุปกรณ์กําหนดขนาดและ
อุปกรณ์สนับสนุน
(๕) พื้นฐานดาย อุปกรณ์กําหนดขนาดและอุปกรณ์
สนับสนุน
(๖) ข้อกําหนดความปลอดภัยในการใช้เครื่องมือขน
ย้ายทุกประเภท
(๗)
(๘)
(๙)
(๑๐)
(๑๑)

วิธีการตรวจสอบวัตถุดิบ
พื้นฐานเรื่องวัตถุดิบพลาสติกและสารเติมแต่ง
ข้อกําหนดการเบิกใช้วัตถุดิบสําหรับผลิตท่อ
ข้อกําหนดการเบิกใช้วัตถุดิบสําหรับโพรไฟล์
ข้อกําหนดความปลอดภัยในการใช้เครื่องมือขนย้าย

ทุกประเภท
๓.๒.๑.๒ การตั้งค่าพารามิเตอร์เครื่องจักรในการผลิต
(๑) พื้นฐานเครื่องอัดรีดท่อ โพรไฟล์
(๒) วิธีการปรับตั้งค่าพารามิเตอร์เครื่องอัดรีดท่อ โพรไฟล์
(๓) พื้นฐานดาย อุปกรณ์กําหนดขนาด
(๔) พื้นฐานอุปกรณ์น้ําหล่อเย็น
(๕) วิธีการปรับตั้งค่าพารามิเตอร์ดายอุปกรณ์กําหนด
ขนาดและอุปกรณ์สนับสนุนตลอดสายการผลิต
๓.๒.๑.๓ การเริ่มเดินเครื่องผลิต งานระหว่างการผลิต งานหยุด
เครื่องผลิต
(๑) พื้นฐานเครื่องอัดรีดท่อ โพรไฟล์และการควบคุม
การผลิต
(๒) พื้นฐานเรื่องวัตถุดิบพลาสติกและสารเติมแต่ง
(๓) พื้นฐานอุณหภูมิการผลิตที่เหมาะสมของวัตถุดิบ
พลาสติกแต่ละประเภท
(๔) วิธีการควบคุมปริมาณวัตถุดิบ
(๕) วิธีการปรับแต่งเครื่องอัดรีดท่อ โพรไฟล์
(๖) วิ ธี ก ารปรั บ แต่ ง ตั ว กํ า หนดขนาดและอุ ป กรณ์
สนับสนุนสายการผลิต

เล่ม ๑๓๔ ตอนพิเศษ ๖๘ ง

หน้า ๗๙
ราชกิจจานุเบกษา

๖ มีนาคม ๒๕๖๐

๓.๒.๑.๔ การติดตั้งการขึ้น ลงดายและการปรับตั้งสายการผลิต
(๑) ข้ อ กํ า หนดของดายและอุ ป กรณ์ กํ า หนดขนาด
และอุปกรณ์สนับสนุน
(๒) วิธีการตรวจสอบความผิดปกติดาย
(๓) ข้อกําหนดของอุปกรณ์สนับสนุนดาย
(๔) ข้อกําหนดความปลอดภัยในการใช้เครื่องมือขนย้าย
ทุกประเภท
(๕) วิธีการติดตั้งและจับยึดดาย
(๖) วิธีการขันแน่น
(๗) วิธีการทําความสะอาดและการบํารุงรักษาดาย
๓.๒.๑.๕ การตรวจสอบ ตรวจวัดคุณภาพผลิตภัณฑ์
(๑) ข้อกําหนดมาตรฐานของผลิตภัณฑ์
(๒) ข้อกําหนดการตรวจสอบ/ตรวจวัดผลิตภัณฑ์
(๓) พื้นฐานเครื่องมือวัด ขนาดมิติ เวอร์เนียคาลิปเปอร์
ไมโครมิเตอร์ Pi เทป เทปวัดความยาว ฯลฯ
(๔) วิธีการตรวจสอบสีผลิตภัณฑ์ในตู้เทียบสี
(๕)
(๖)
(๗)
(๘)

ข้อกําหนดการจําแนกประเภทของเสีย
ข้อกําหนดการคัดแยก จัดการของเสียระหว่างการผลิต
ข้อกําหนดเอกสารเกี่ยวกับการผลิต
วิธีการลงบันทึกแบบฟอร์มการตรวจสอบ ตรวจวัด

ผลิตภัณฑ์
๓.๒.๒ ความสามารถ ประกอบด้ ว ย ขอบเขตความสามารถในการ
ปฏิบัติงาน ดังต่อไปนี้
๓.๒.๒.๑ การตรวจสอบความพร้อมก่อนการเริ่มผลิต
(๑) การตรวจสอบความถู ก ต้ อ งของเอกสารที่ ใ ช้
ในการผลิต
(๒) การตรวจสอบความพร้อมอุปกรณ์ในการผลิต
(๓) การตรวจสอบวัตถุดิบ
๓.๒.๒.๒ การตั้งค่าพารามิเตอร์เครื่องจักรในการผลิต
(๑) การตั้งค่าพารามิเตอร์เครื่องอัดรีดขึ้นรูปท่อ โพรไฟล์

เล่ม ๑๓๔ ตอนพิเศษ ๖๘ ง

หน้า ๘๐
ราชกิจจานุเบกษา

๖ มีนาคม ๒๕๖๐

(๒) การตั้งค่าพารามิเตอร์ดาย อุปกรณ์กําหนดขนาด
และอุปกรณ์สนับสนุน
๓.๒.๒.๓ การเริ่มเดินเครื่องผลิต งานระหว่างการผลิต งานหยุด
เครื่องผลิต
(๑) การเริ่มเดินเครื่องผลิต
(๒) การทํางานระหว่างการผลิต
(๓) การหยุดเครื่องผลิต
๓.๒.๒.๔ การติดตั้งการขึ้นลงดายและการปรับตั้งสายการผลิต
(๑) การติดตั้งการขึ้นดาย
(๒) การปลดดายลง
๓.๒.๒.๕ การตรวจสอบ ตรวจวัดคุณภาพผลิตภัณฑ์
(๑) การตรวจคุณภาพผลิตภัณฑ์
(๒) 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 การวิเคราะห์และแก้ไขปัญหาเบื้องต้น
(๑) พื้นฐานเรื่องวัตถุดิบพลาสติกและสารเติมแต่ง
(๒) พื้นฐานเครื่องอัดรีดท่อ โพรไฟล์
(๓) พื้นฐานดาย อุปกรณ์กําหนดขนาดและอุปกรณ์
สนับสนุน
(๔) วิธีการตรวจสอบและระบุปัญหา
(๕) วิธีการสรุปข้อมูลและวิเคราะห์ปัญหา
(๖) วิธีการปฏิบัติการแก้ไขปัญหา
๓.๓.๑.๒ การกําหนดเงื่อนไขการปรับเครื่องอัดรีดขึ้นรูปท่อ โพรไฟล์
(๑) ข้อกําหนดเงื่อนไขการปรับค่าพารามิเตอร์เครื่อง
อัดรีดท่อ โพรไฟล์
(๒) พื้นฐานเครื่องอัดรีดท่อ โพรไฟล์และการควบคุม
การผลิต

เล่ม ๑๓๔ ตอนพิเศษ ๖๘ ง

หน้า ๘๑
ราชกิจจานุเบกษา

๖ มีนาคม ๒๕๖๐

(๓) ข้อ กํ า หนดเงื่ อ นไขการปรั บ ตั้ ง ค่า เปลี่ ย นและ
แก้ไขดาย อุปกรณ์กําหนดขนาดและอุปกรณ์สนับสนุน
(๔) พื้นฐานดาย อุปกรณ์กําหนดขนาดและอุปกรณ์
สนับสนุน
๓.๓.๑.๓ การปรับแก้ไขให้ได้คุณภาพชิ้นงานตามที่กําหนด
(๑) พื้นฐานเรื่องวัตถุดิบพลาสติกและสารเติมแต่ง
(๒) วิธีการปรับ แก้ไขการผสมวัตถุดิบ
(๓) ข้อกําหนดเงื่อนไขการปรับค่าพารามิเตอร์เครื่อง
อัดรีดท่อ โพรไฟล์
(๔) พื้นฐานเครื่องอัดรีดท่อ โพรไฟล์และการควบคุม
การผลิต
(๕) พื้นฐานดาย อุปกรณ์กําหนดขนาดและอุปกรณ์
สนับสนุน
(๖) ข้อ กํ า หนดเงื่ อ นไขการปรั บ ตั้ ง ค่า เปลี่ ย นและ
แก้ไขดาย อุปกรณ์กําหนดขนาดและอุปกรณ์สนับสนุน
๓.๓.๑.๔ การสอนหน้ า งานด้ า นเทคนิ ค การใช้ แ ละการปรั บ
เครื่องอัดรีด
(๑) การวิเคราะห์หัวข้อการสอน
(๒) การวางแผนการสอน
(๓) การจัดทําเนื้อหาการสอน
(๔) การจัดทําสื่อการเรียนการสอน
(๕) การสอนแบบบรรยายหรือถามตอบ
(๖) การสอนแบบสาธิต
(๗) การสอนแบบปฏิบัติงานจริง (On the Job Training)
(๘) การสร้างเครื่องมือวัดประเมิน
(๙) การวัดผล
(๑o) การประเมินผล
๓.๓.๒ ความสามารถ ประกอบด้วย ขอบเขตความสามารถในการปฏิบัติงาน
ดังต่อไปนี้
๓.๓.๒.๑ การวิเคราะห์และแก้ไขปัญหาเบื้องต้น
(๑) การระบุปัญหา
(๒) การวิเคราะห์ปัญหา

เล่ม ๑๓๔ ตอนพิเศษ ๖๘ ง

หน้า ๘๒
ราชกิจจานุเบกษา

๖ มีนาคม ๒๕๖๐

(๓) การแก้ไขปัญหาเบื้องต้น
๓.๓.๒.๒ การกําหนดเงื่อนไขการปรับเครื่องอัดรีดขึ้นรูปท่อ โพรไฟล์
(๑) การกําหนดเงื่อนไขการปรับเครื่องอัดรีดขึ้นรูปท่อ
โพรไฟล์
(๒) การกําหนดเงื่อนไขการปรับตั้งค่า เปลี่ยนและ
แก้ไขดาย อุปกรณ์กําหนดขนาดและอุปกรณ์สนับสนุน
๓.๓.๒.๓ การปรับแก้ไขให้ได้คุณภาพชิ้นงานตามที่กําหนด
(๑) การแก้ไขที่วัตถุดิบ
(๒) การแก้ไขพารามิเตอร์ที่เครื่องอัดรีด
(๓) การปรับตั้งค่า เปลี่ยนและแก้ไขดาย อุปกรณ์
กําหนดขนาดและอุปกรณ์สนับสนุน
๓.๓.๒.๔ การสอนหน้างานด้านเทคนิคการใช้และการปรับเครื่องอัดรีด
(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 การป้องกันการเกิดปัญหาซ้ํา
(๑) วิธีการวินิจฉัยปัญหางานอัดรีดท่อ โพรไฟล์ที่เกิด
จากวัตถุดิบ
(๒) พื้นฐานเรื่องคุณสมบัติเม็ดพลาสติกและสารเติมแต่ง
(๓) พื้นฐานเครื่องอัดรีดท่อ โพรไฟล์และการควบคุม
การผลิต
(๔) ข้อกําหนดมาตรฐานของผลิตภัณฑ์
(๕) วิธีการวินิจฉัยปัญหางานอัดรีดท่อ โพรไฟล์ที่เกิด
จากเครื่องอัดรีดท่อ โพรไฟล์

เล่ม ๑๓๔ ตอนพิเศษ ๖๘ ง

หน้า ๘๓
ราชกิจจานุเบกษา

๖ มีนาคม ๒๕๖๐

(๖) ข้อกําหนดของดาย อุปกรณ์กําหนดขนาดและ
อุปกรณ์สนับสนุน
(๗) วิธีการวินิจฉัยปัญหางานอัดรีดท่อ โพรไฟล์ที่เกิด
จากดาย อุปกรณ์กําหนดขนาดและอุปกรณ์สนับสนุน
(๘) วิธีการนําผลวินิจฉัยมาป้องกันไม่ให้ปัญหาเกิดซ้ํา
๓.๔.๑.๒ การควบคุมและวางแผนการผลิต
(๑) ข้อกําหนดของดาย อุปกรณ์กําหนดขนาดและ
อุปกรณ์สนับสนุน
(๒) วิธีการวางแผนผลิต
(๓) พื้นฐานเรื่องคุณสมบัติเม็ดพลาสติกและสารเติมแต่ง
(๔) พื้นฐานเครื่องอัดรีดท่อ โพรไฟล์และการควบคุม
การผลิต
(๕) วิธีการควบคุมงานให้เป็นไปตามแผนการผลิต
๓.๔.๑.๓ การควบคุมต้นทุนการผลิต
(๑) วิธีการควบคุมต้นทุนและการใช้วัตถุดิบให้เหมาะสม
กับการผลิต
(๒) การกําหนดสูตรอัตราส่วนผสมวัตถุดิบให้เหมาะสม
กับการผลิต
(๓) วิ ธี ก ารควบคุ ม ต้ น ทุ น และการปรั บ ตั้ ง เงื่ อ นไข
ให้สามารถผลิตชิ้นงานที่มีคุณภาพ
(๔) วิธีการควบคุมต้นทุนและควบคุมการผลิตให้เกิด
ของเสียในการผลิตต่ําที่สุด
(๕) วิธีการเลือกใช้เครื่องอัดรีดท่อ โพรไฟล์
(๖) วิธีการควบคุมต้นทุนผลิตภัณฑ์โดยการป้องกัน
การเกิดของเสีย
(๗) วิธีการควบคุมต้นทุนผลิตภัณฑ์จากการรักษาและ
ควบคุมระดับคุณภาพผลิตภัณฑ์ตามมาตรฐานแห่งชาติหรือที่ลูกค้ากําหนด
๓.๔.๑.๔ การถ่ายทอดความรู้ด้านทฤษฎี
(๑) การวิเคราะห์หัวข้อการสอน
(๒) การวางแผนการสอน
(๓) การจัดทําเนื้อหาการสอน
(๔) การจัดทําสื่อการเรียนการสอน

เล่ม ๑๓๔ ตอนพิเศษ ๖๘ ง

ดังต่อไปนี้

หน้า ๘๔
ราชกิจจานุเบกษา

๖ มีนาคม ๒๕๖๐

(๕) การสอนแบบบรรยายหรือถามตอบ
(๖) การสอนแบบสาธิต
(๗) การสอนพิจารณาการคัดแยกของเสียตามข้อกําหนด
(๘) วิธีการออกแบบเครื่องมือวัดประเมิน
(๙) การวัดผล
(๑o) การประเมินผล
๓.๔.๒ ความสามารถ ประกอบด้วย ขอบเขตความสามารถในการปฏิบัติงาน

ที่เกิดจากวัตถุดิบ
ขึ้นรูปท่อ โพรไฟล์
กําหนดขนาดและอุปกรณ์สนับสนุน

๓.๔.๒.๑ การป้องกันการเกิดปัญหาซ้ํา
(๑) การวินิจฉัยปัญหางานอัดรีดขึ้นรูปท่อ โพรไฟล์
(๒) การวินิจฉัยปัญหาคุณภาพที่เกิดจากเครื่องอัดรีด
(๓) การวินิจฉัยปัญหาคุณภาพที่เกิดจากดาย อุปกรณ์

(๔) การป้องกันปัญหาเกิดซ้ําในอนาคต
๓.๔.๒.๒ การควบคุมและวางแผนการผลิต
(๑) การวางแผนการผลิต
(๒) การควบคุมงานให้เป็นไปตามแผนการผลิต
๓.๔.๒.๓ การควบคุมต้นทุนการผลิต
(๑) การควบคุมต้นทุนวัตถุดิบ
(๒) การควบคุมต้นทุนเครื่องอัดรีดขึ้นรูปท่อ โพรไฟล์
(๓) การควบคุมต้นทุนผลิตภัณฑ์
๓.๔.๒.๔ 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

