
หนา   ๑๖๗ 
เลม   ๑๒๓   ตอนที่   ๑๑๘   ง ราชกิจจานุเบกษา ๙   พฤศจิกายน   ๒๕๔๙ 
 

 

ประกาศคณะกรรมการสงเสริมการพัฒนาฝมือแรงงาน 
เร่ือง   มาตรฐานฝมือแรงงานแหงชาติ 
สาขาอาชีพชางทําแมพิมพพลาสติก 

 
 

อาศัยอํานาจตามความในมาตรา  ๒๒  วรรคหนึ่ง  แหงพระราชบัญญัติสงเสริมการพัฒนาฝมือ   
แรงงาน  พ.ศ.  ๒๕๔๕  คณะกรรมการสงเสริมการพัฒนาฝมือแรงงานจึงกําหนดมาตรฐานฝมือแรงงาน   
แหงชาติ  สาขาอาชีพชางทําแมพิมพพลาสติก  โดยความเห็นชอบของรัฐมนตรีวาการกระทรวงแรงงาน   
ดังตอไปนี้ 

ขอ ๑ ในประกาศนี้  สาขาอาชีพชางทําแมพิมพพลาสติก  หมายถึง  ผูปฏิบัติงานเกี่ยวกับ   
การบํารุงรักษา  ซอม  ปรับปรุงและสรางแมพิมพฉีดพลาสติก 

ขอ ๒ มาตรฐานฝมือแรงงานแหงชาติ  สาขาอาชีพชางทําแมพิมพพลาสติก  แบงออกเปน   
๓  ระดับ 

 ๒.๑ ระดับ  ๑  หมายถึง  ชางที่มีความรู  ทักษะพื้นฐาน  การตัดสินใจ  โดยมีผูแนะนํา   
หรือคอยตรวจสอบ 

 ๒.๒ ระดับ  ๒  หมายถึง  ชางที่มีความรู  ความสามารถในการใชเคร่ืองมือ  เคร่ืองจักร   
และในการสรางแมพิมพฉีดพลาสติกที่มีคุณภาพ 

 ๒.๓ ระดับ  ๓  หมายถึง  ชางที่ใชความรู  ทักษะสูง  ข้ันวินิจฉัยงานได  ตัดสินใจ   
แกปญหา  ใหคําปรึกษาชวยเหลือแกผูอื่น  ประยุกตใชความรู  ความสามารถกับเทคโนโลยีสมัยใหมได 

ขอ ๓ ขอกําหนดทางวิชาการที่ใชเปนเกณฑวัดความรู  ความสามารถและทัศนคติในการทํางาน   
ของผูประกอบอาชีพในสาขาอาชีพชางทําแมพิมพพลาสติก  ใหเปน  ดังนี้ 

 มาตรฐานฝมือแรงงานแหงชาติ  ระดับ  ๑  ไดแก 
 ๓.๑ ความรู  ประกอบดวย  ขอบเขตความรู  ความเขาใจในเรื่อง  ดังตอไปนี้ 
  ๓.๑.๑ วิธีการใชและบํารุงรักษาอุปกรณคุมครองความปลอดภัยสวนบุคคล   

ที่เกี่ยวของกับการปฏิบัติงาน 
  ๓.๑.๒ วิธีการใชและดูแลอุปกรณปองกันอัคคีภัย 
  ๓.๑.๓ กฎความปลอดภัยเกี่ยวกับสถานที่ปฏิบัติงาน 



หนา   ๑๖๘ 
เลม   ๑๒๓   ตอนที่   ๑๑๘   ง ราชกิจจานุเบกษา ๙   พฤศจิกายน   ๒๕๔๙ 
 

 

  ๓.๑.๔ กฎความปลอดภัยเกี่ยวกับการใชงานและบํารุงรักษาอุปกรณ  เคร่ืองมือ   
และเครื่องจักรในการปฏิบัติงาน 

  ๓.๑.๕ ความหมายคาพิกัดความเผื่อของงานสวม  และสัญลักษณในแบบเครือ่งกล   
ตามมาตรฐานสากล 

  ๓.๑.๖ อานแบบภาพฉาย  ภาพประกอบและคาพิกัดความเผื่อ 
  ๓.๑.๗ ชนิดและชิ้นสวนตาง ๆ  ของแมพิมพฉีดแบบสองแผน 
  ๓.๑.๘ หนาที่และการทํางานของแมพิมพฉีดแบบสองแผน 
  ๓.๑.๙ การเลือกใชวัสดุทําชิ้นสวนตาง ๆ  ของแมพิมพฉีดแบบสองแผน 
  ๓.๑.๑๐ อานแบบแมพิมพฉีดแบบสองแผน 
  ๓.๑.๑๑ วิธีการเลือกใชเคร่ืองมือวัด  เชน  ไมโครมิเตอร  เวอรเนียรคาลิปเปอร   

บรรทัดวัดมุมสากล ฯลฯ 
  ๓.๑.๑๒ การเลือกใชเคร่ืองมือตัดใหเหมาะสมกับลักษณะชิ้นงาน 
  ๓.๑.๑๓ ข้ันตอนการทําชิ้นสวนตาง ๆ  โดยใชเคร่ืองมือกล  เชน  เคร่ืองกลึง   

เคร่ืองกัด  เคร่ืองเจียระไน  เคร่ืองเจาะ ฯลฯ 
 ๓.๒ ความสามารถ  ประกอบดวย  ขอบเขตความสามารถในการปฏิบัติงาน  ดังตอไปนี้ 
  ๓.๒.๑ ใชและบํารุงรักษาอุปกรณคุมครองความปลอดภัยสวนบุคคล 
  ๓.๒.๒ ใชและดูแลอุปกรณปองกันอัคคีภัย 
  ๓.๒.๓ ใชและบํารุงรักษาอุปกรณ  เคร่ืองมือ  เคร่ืองจักร  เคร่ืองมือวัดใน   

การปฏิบัติงาน 
  ๓.๒.๔ ปฏิบัติงานดวยความปลอดภัย 
  ๓.๒.๕ เลือกใชวัสดุทําชิ้นสวนของแมพิมพฉีดแบบสองแผน 
  ๓.๒.๖ รางแบบภาพฉาย  ภาพประกอบและภาพแยกชิ้นของแมพิมพฉีดแบบ   

สองแผน 
  ๓.๒.๗ สรางชิ้นสวนของแมพิมพฉีดดวยเคร่ืองมือกล  เชน   เคร่ืองกลึง   

เคร่ืองกัด  เคร่ืองเจาะ  เคร่ืองเจียระไน ฯลฯ 
  ๓.๒.๘ ถอดและประกอบแมพิมพฉีดที่กําหนด 



หนา   ๑๖๙ 
เลม   ๑๒๓   ตอนที่   ๑๑๘   ง ราชกิจจานุเบกษา ๙   พฤศจิกายน   ๒๕๔๙ 
 

 

  ๓.๒.๙ ตรวจสอบขนาดตาง ๆ  ของแมพิมพฉีดแบบสองแผนตามแบบที่กําหนด 
 ๓.๓ ทัศนคติ  ประกอบดวย  การปฏิบัติงานที่ตรงตอเวลา  การรักษาวินัย  มีความซือ่สัตย   

และประหยัด 
 มาตรฐานฝมือแรงงานแหงชาติ  ระดับ  ๒  ไดแก 
 ๓.๔ ความรู  ประกอบดวย  ขอบเขตความรู  ความเขาใจในเรื่อง  ดังตอไปนี้ 
  ๓.๔.๑ วิธีการใชและบํารุงรักษาอุปกรณคุมครองความปลอดภัยสวนบุคคล   

ที่เกี่ยวของกับการปฏิบัติงาน 
  ๓.๔.๒ วิธีการใชและดูแลอุปกรณปองกันอัคคีภัย 
  ๓.๔.๓ กฎความปลอดภัยเกี่ยวกับสถานที่ปฏิบัติงาน 
  ๓.๔.๔ กฎความปลอดภัยเกี่ยวกับการใชงานและบํารุงรักษาอุปกรณ  เคร่ืองมือ   

เคร่ืองจักรในการปฏิบัติงาน 
  ๓.๔.๕ ความหมายคาพิกัดความเผื่อของงานสวม  และสัญลักษณในแบบเครือ่งกล   

ตามมาตรฐานสากล 
  ๓.๔.๖ อานแบบภาพฉาย  ภาพประกอบ  และคาพิกัดความเผื่อ 
  ๓.๔.๗ ชนิดและชิ้นสวนตาง ๆ   ของแมพิมพฉีดแบบสพลิต  (Split)  แบบใชสวนเบา   

(Cavity)  และสวนคอรดานขาง  (Side  Core) 
  ๓.๔.๘ หนาที่และการทํางานของแมพิมพฉีดแบบสพลิต  (Split)  แบบใชสวนเบา   

(Cavity)  และสวนคอรดานขาง  (Side  Core) 
  ๓.๔.๙ อานแบบแมพิมพฉีดแบบสพลิต  (Split)  แบบใชสวนเบา  (Cavity)  และ   

สวนคอรดานขาง  (Side  Core) 
  ๓.๔.๑๐ หนาที่และการทํางานของแมพิมพฉีดแบบสพลิต  (Split)  แบบใชสวนเบา   

(Cavity) 
  ๓.๔.๑๑ วิธีการวัดขนาดตาง ๆ  ของแมพิมพที่มีรูปทรงซับซอน 
  ๓.๔.๑๒ การเลือกใชชิ้นสวนมาตรฐานสําหรับแมพิมพฉีดแบบสพลิต  (Split)   

แบบใชสวนเบา  (Cavity)  และสวนคอรดานขาง  (Side  Core) 
  ๓.๔.๑๓ วิธีการเลือกใชเคร่ืองมือตัดใหเหมาะสมกับลักษณะชิ้นงาน 



หนา   ๑๗๐ 
เลม   ๑๒๓   ตอนที่   ๑๑๘   ง ราชกิจจานุเบกษา ๙   พฤศจิกายน   ๒๕๔๙ 
 

 

  ๓.๔.๑๔ ข้ันตอนการทําชิ้นสวนตาง ๆ  โดยใชเคร่ืองมือกล  เชน  เคร่ืองกลึง   
เคร่ืองกัด  เคร่ืองเจียระไน  เคร่ืองเจาะ  เคร่ืองตัดโลหะดวยไฟฟา  เคร่ืองตัดโลหะดวยเสนลวด  ทั้งชนิด   
ที่ควบคุมดวยมือและควบคุมดวยซีเอ็นซี ฯลฯ 

  ๓.๔.๑๕ วิธีการปรับปรุงคุณสมบัติของเหล็กดวยความรอน 
  ๓.๔.๑๖ การซอมและบํารุงรักษาแมพิมพฉีด 
  ๓.๔.๑๗ วิธีการเชื่อมซอมแมพิมพ 
  ๓.๔.๑๘ ข้ันตอนการขัดผิวแมพิมพใหไดคุณภาพที่ตองการ 
  ๓.๔.๑๙ วิธีการเลือกใชวัสดุชุบเคลือบผิวแมพิมพ 
 ๓.๕ ความสามารถ  ประกอบดวย  ขอบเขตความสามารถในการปฏิบัติงาน  ดังตอไปนี้ 
  ๓.๕.๑ ใชและบํารุงรักษาอุปกรณคุมครองความปลอดภัยสวนบุคคล 
  ๓.๕.๒ ใชและดูแลอุปกรณปองกันอัคคีภัย 
  ๓.๕.๓ ใชและบํารุงรักษาอุปกรณ  เคร่ืองมือ  เคร่ืองจักร  เคร่ืองมือวัดใน   

การปฏิบัติงาน 
  ๓.๕.๔ ปฏิบัติงานดวยความปลอดภัย 
  ๓.๕.๖ เลือกใชวัสดุทําชิ้นสวนของแมพิมพฉีดแบบสพลิต  (Split)  แบบใชสวนเบา   

(Cavity)  และสวนคอรดานขาง  (Side  Core) 
  ๓.๕.๗ รางแบบภาพฉาย  ภาพประกอบและภาพแยกชิ้นของแมพิมพฉีดแบบ   

สพลิต  (Split)  แบบใชสวนเบา  (Cavity)  และสวนคอรดานขาง  (Side  Core) 
  ๓.๕.๘ เลือกใชชิ้นสวนมาตรฐานจากตาราง 
  ๓.๕.๙ สรางชิ้นสวนของแมพิมพฉีดแบบสพลิต  (Split)  แบบใชสวนเบา   

(Cavity)  และสวนคอรดานขาง  (Side  Core)  ดวยเคร่ืองมือกล  เชน  เคร่ืองกลึง  เคร่ืองกัด  เคร่ืองเจาะ   
เคร่ืองเจียระไน  เคร่ืองตัดโลหะดวยไฟฟาและเครื่องตัดโลหะดวยเสนลวดทั้งที่ควบคุมดวยมือและ   
ซีเอ็นซี ฯลฯ 

  ๓.๕.๑๐ ปรับประกอบแมพิมพฉีดแบบสพลิต  (Split)  แบบใชสวนเบา  (Cavity)   
และสวนคอรดานขาง  (Side  Core) 

  ๓.๕.๑๑ ซอมแมพิมพฉีดตามที่กําหนด 



หนา   ๑๗๑ 
เลม   ๑๒๓   ตอนที่   ๑๑๘   ง ราชกิจจานุเบกษา ๙   พฤศจิกายน   ๒๕๔๙ 
 

 

  ๓.๕.๑๒ ตรวจสอบขนาดตาง ๆ  ของแมพิมพตามแบบ 
  ๓.๕.๑๓ สรางแมพิมพฉีดตามแบบที่กําหนด 
  ๓.๕.๑๔ ขัดผิวแมพิมพใหไดคุณภาพผิวที่กําหนด 
  ๓.๕.๑๕ กําหนดตารางการบํารุงรักษาแมพิมพฉีด 
 ๓.๖ ทัศนคติ  ประกอบดวย  แนวความคิดเห็นในเร่ือง  การพัฒนาความรู  วิเคราะหงาน   

สามารถตัดสินใจ  แกไขปญหาในการปฏิบัติงานและใหคําแนะนําแกผูใตบังคับบัญชา 
 มาตรฐานฝมือแรงงานแหงชาติ  ระดับ  ๓  ไดแก 
 ๓.๗ ความรู  ประกอบดวย  ขอบเขตความรู  ความเขาใจในเรื่อง  ดังตอไปนี้ 
  ๓.๗.๑ กฎความปลอดภัยในการปฏิบัติงาน 
  ๓.๗.๒ กฎความปลอดภัยเกี่ยวกับการใชงานและบํารุงรักษาอุปกรณ  เคร่ืองมือ   

เคร่ืองจักรในการปฏิบัติงาน 
  ๓.๗.๓ ความหมายคาพิ กัดความเผื่อและสัญลักษณในแบบเครื่องกลตาม   

มาตรฐานสากล 
  ๓.๗.๔ อานแบบภาพฉาย  ภาพประกอบและคาพิกัดความเผื่อ 
  ๓.๗.๕ คุณสมบัติและการใชงานของพลาสติกชนิดตาง ๆ 
  ๓.๗.๖ อานแบบแมพิมพฉีดแบบปลดเกลียวและแบบสามแผน 
  ๓.๗.๗ วิธีการเลือกใชชิ้นสวนมาตรฐานสําหรับแมพิมพฉีดแบบปลดเกลยีวและ   

แบบสามแผน 
  ๓.๗.๘ ข้ันตอนการทํางานของแมพิมพฉีดแบบปลดเกลียวและแบบสามแผน 
  ๓.๗.๙ ข้ันตอนการสรางแมพิมพฉีดแบบปลดเกลียวและแบบสามแผน 
  ๓.๗.๑๐ กระบวนการฉีดและคาพารามิเตอรที่สําคัญในงานฉีด 
  ๓.๗.๑๑ วิธีการติดต้ังแมพิมพฉีด 
  ๓.๗.๑๒ สาเหตุของปญหาและวิธีแกปญหาตาง ๆ  ในงานฉีด 
 ๓.๘ ความสามารถ  ประกอบดวย  ขอบเขตความสามารถในการปฏิบัติงาน  ดังตอไปนี ้
  ๓.๘.๑ ปฏิบัติงานดวยความปลอดภัย 
  ๓.๘.๒ ใชและบํารุงรักษาอุปกรณ  เคร่ืองมือ  เคร่ืองจักร  เคร่ืองมือวัดใน 

การปฏิบัติงาน 



หนา   ๑๗๒ 
เลม   ๑๒๓   ตอนที่   ๑๑๘   ง ราชกิจจานุเบกษา ๙   พฤศจิกายน   ๒๕๔๙ 
 

 

  ๓.๘.๓ เลือกใชชิ้นสวนมาตรฐานของแมพิมพฉีดแบบปลดเกลียวและ 
แบบสามแผน 

  ๓.๘.๔ เขียนแบบชิ้นสวนของแมพิมพฉีดแบบปลดเกลียวและแบบสามแผน 
  ๓.๘.๕ สรางชิ้นสวนของแมพิมพฉีดแบบปลดเกลียวและแบบสามแผน 
  ๓.๘.๖ ปรับประกอบแมพิมพฉีดแบบปลดเกลียวและแบบสามแผน 
  ๓.๘.๗ ตรวจสอบขนาดของแมพิมพฉีดแบบปลดเกลียวและแบบสามแผน 
  ๓.๘.๘ ติดต้ังแมพิมพเขากับเครื่องฉีดที่กําหนด 
  ๓.๘.๙ ทดสอบการทํางานฉีดของแมพิมพฉีดที่กําหนด 
  ๓.๘.๑๐ ปรับต้ังและแกปญหาในงานฉีด 
 ๓.๙ ทัศนคติ  ประกอบดวย  แนวความคิดในการวิเคราะห  การวางแผนและการแกไข   

ปญหาในการปฏิบัติงาน  โดยคํานึงถึงประสิทธิภาพและประสิทธิผลในการทํางาน 
 

ประกาศ  ณ  วันที่  ๔  กันยายน  พ.ศ.  ๒๕๔๙ 
ฐาปบุตร  ชมเสว ี

รองปลัดกระทรวงแรงงาน 
หัวหนากลุมภารกิจดานสงเสริมขีดความสามารถ 

ในการแขงขันของประเทศ 
ประธานกรรมการสงเสริมการพัฒนาฝมือแรงงาน 




