เลม ๑๒๓ ตอนที่ ๑๑๘ ง

หนา ๑๖๗
ราชกิจจานุเบกษา

๙ พฤศจิกายน ๒๕๔๙

ประกาศคณะกรรมการสงเสริมการพัฒนาฝมือแรงงาน
เรื่อง 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 ความสามารถในการใชเครื่องมือ เครื่องจักร
และในการสรางแมพิมพฉีดพลาสติกที่มีคุณภาพ
๒.๓ ระดับ ๓ หมายถึง ชางที่ใ ชความรู ทักษะสูง ขั้นวินิจฉัยงานได ตัดสิน ใจ
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

เลม ๑๒๓ ตอนที่ ๑๑๘ ง

หนา ๑๖๘
ราชกิจจานุเบกษา

๙ พฤศจิกายน ๒๕๔๙

๓.๑.๔ กฎความปลอดภัยเกี่ยวกับการใชงานและบํารุงรักษาอุปกรณ เครื่องมือ
และเครื่องจักรในการปฏิบัติงาน
๓.๑.๕ ความหมายคาพิกัดความเผื่อของงานสวม และสัญลักษณในแบบเครือ่ งกล
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 วิธีการเลือกใชเครื่องมือวัด เชน ไมโครมิเตอร เวอรเนียรคาลิปเปอร
บรรทัดวัดมุมสากล ฯลฯ
๓.๑.๑๒ การเลือกใชเครื่องมือตัดใหเหมาะสมกับลักษณะชิ้นงาน
๓.๑.๑๓ ขั้น ตอนการทําชิ้น สวนตาง ๆ โดยใชเครื่องมือกล เชน เครื่องกลึง
เครื่องกัด เครื่องเจียระไน เครื่องเจาะ ฯลฯ
๓.๒ ความสามารถ ประกอบดวย ขอบเขตความสามารถในการปฏิบัติงาน ดังตอไปนี้
๓.๒.๑ ใชและบํารุงรักษาอุปกรณคุมครองความปลอดภัยสวนบุคคล
๓.๒.๒ ใชและดูแลอุปกรณปองกันอัคคีภัย
๓.๒.๓ ใชแ ละบํารุ งรั กษาอุป กรณ เครื่ องมือ เครื่ องจั กร เครื่ องมื อวั ดใน
การปฏิบัติงาน
๓.๒.๔ ปฏิบัติงานดวยความปลอดภัย
๓.๒.๕ เลือกใชวัสดุทําชิ้นสวนของแมพิมพฉีดแบบสองแผน
๓.๒.๖ รางแบบภาพฉาย ภาพประกอบและภาพแยกชิ้นของแมพิมพฉีดแบบ
สองแผน
๓.๒.๗ สร า งชิ้ น ส ว นของแม พิ ม พ ฉี ด ด ว ยเครื่ อ งมื อ กล เช น เครื่ อ งกลึ ง
เครื่องกัด เครื่องเจาะ เครื่องเจียระไน ฯลฯ
๓.๒.๘ ถอดและประกอบแมพิมพฉีดที่กําหนด
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๓.๒.๙ ตรวจสอบขนาดตาง ๆ ของแมพิมพฉีดแบบสองแผนตามแบบที่กําหนด
๓.๓ ทัศนคติ ประกอบดวย การปฏิบัติงานที่ตรงตอเวลา การรักษาวินัย มีความซือ่ สัตย
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 เครื่องมือ
เครื่องจักรในการปฏิบัติงาน
๓.๔.๕ ความหมายคาพิกัดความเผื่อของงานสวม และสัญลักษณในแบบเครือ่ งกล
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 การเลือ กใชชิ้น สวนมาตรฐานสําหรับแมพิมพฉีดแบบสพลิต (Split)
แบบใชสวนเบา (Cavity) และสวนคอรดานขาง (Side Core)
๓.๔.๑๓ วิธีการเลือกใชเครื่องมือตัดใหเหมาะสมกับลักษณะชิ้นงาน
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๓.๔.๑๔ ขั้น ตอนการทําชิ้น สวนตาง ๆ โดยใชเครื่องมือกล เชน เครื่องกลึง
เครื่องกัด เครื่องเจียระไน เครื่องเจาะ เครื่องตัดโลหะดวยไฟฟา เครื่องตัดโลหะดวยเสนลวด ทั้งชนิด
ที่ควบคุมดวยมือและควบคุมดวยซีเอ็นซี ฯลฯ
๓.๔.๑๕ วิธีการปรับปรุงคุณสมบัตขิ องเหล็กดวยความรอน
๓.๔.๑๖ การซอมและบํารุงรักษาแมพิมพฉีด
๓.๔.๑๗ วิธีการเชื่อมซอมแมพิมพ
๓.๔.๑๘ ขั้นตอนการขัดผิวแมพิมพใหไดคุณภาพที่ตองการ
๓.๔.๑๙ วิธีการเลือกใชวัสดุชุบเคลือบผิวแมพิมพ
๓.๕ ความสามารถ ประกอบดวย ขอบเขตความสามารถในการปฏิบัติงาน ดังตอไปนี้
๓.๕.๑ ใชและบํารุงรักษาอุปกรณคุมครองความปลอดภัยสวนบุคคล
๓.๕.๒ ใชและดูแลอุปกรณปองกันอัคคีภัย
๓.๕.๓ ใชแ ละบํา รุง รัก ษาอุป กรณ เครื่อ งมื อ เครื่ องจั กร เครื่อ งมื อวั ดใน
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 สร างชิ้ น ส วนของแม พิ ม พ ฉีด แบบสพลิ ต (Split) แบบใชส ว นเบ า
(Cavity) และสวนคอรดานขาง (Side Core) ดวยเครื่องมือกล เชน เครื่องกลึง เครื่องกัด เครื่องเจาะ
เครื่องเจียระไน เครื่องตัดโลหะดวยไฟฟาและเครื่องตัดโลหะดวยเสน ลวดทั้งที่ควบคุม ดวยมือและ
ซีเอ็นซี ฯลฯ
๓.๕.๑๐ ปรับประกอบแมพิมพฉีดแบบสพลิต (Split) แบบใชสวนเบา (Cavity)
และสวนคอรดานขาง (Side Core)
๓.๕.๑๑ ซอมแมพิมพฉีดตามที่กําหนด

เลม ๑๒๓ ตอนที่ ๑๑๘ ง

หนา ๑๗๑
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 แนวความคิดเห็นในเรื่อง การพัฒนาความรู วิเคราะหงาน
สามารถตัดสินใจ แกไขปญหาในการปฏิบัติงานและใหคําแนะนําแกผูใตบังคับบัญชา
มาตรฐานฝมือแรงงานแหงชาติ ระดับ ๓ ไดแก
๓.๗ ความรู ประกอบดวย ขอบเขตความรู ความเขาใจในเรื่อง ดังตอไปนี้
๓.๗.๑ กฎความปลอดภัยในการปฏิบัติงาน
๓.๗.๒ กฎความปลอดภัยเกี่ยวกับการใชงานและบํารุงรักษาอุปกรณ เครื่องมือ
เครื่องจักรในการปฏิบัติงาน
๓.๗.๓ ความหมายค า พิ กั ด ความเผื่ อ และสั ญ ลั ก ษณ ใ นแบบเครื่ อ งกลตาม
มาตรฐานสากล
๓.๗.๔ อานแบบภาพฉาย ภาพประกอบและคาพิกัดความเผื่อ
๓.๗.๕ คุณสมบัติและการใชงานของพลาสติกชนิดตาง ๆ
๓.๗.๖ อานแบบแมพิมพฉีดแบบปลดเกลียวและแบบสามแผน
๓.๗.๗ วิธีการเลือกใชชิ้นสวนมาตรฐานสําหรับแมพิมพฉีดแบบปลดเกลียวและ
แบบสามแผน
๓.๗.๘ ขั้นตอนการทํางานของแมพิมพฉีดแบบปลดเกลียวและแบบสามแผน
๓.๗.๙ ขั้นตอนการสรางแมพิมพฉีดแบบปลดเกลียวและแบบสามแผน
๓.๗.๑๐ กระบวนการฉีดและคาพารามิเตอรที่สําคัญในงานฉีด
๓.๗.๑๑ วิธีการติดตั้งแมพิมพฉีด
๓.๗.๑๒ สาเหตุของปญหาและวิธีแกปญหาตาง ๆ ในงานฉีด
๓.๘ ความสามารถ ประกอบดวย ขอบเขตความสามารถในการปฏิบัติงาน ดังตอไปนี้
๓.๘.๑ ปฏิบัติงานดวยความปลอดภัย
๓.๘.๒ ใชแ ละบํา รุง รัก ษาอุป กรณ เครื่อ งมื อ เครื่ องจั กร เครื่อ งมื อวั ดใน
การปฏิบัติงาน

เลม ๑๒๓ ตอนที่ ๑๑๘ ง

หนา ๑๗๒
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๓.๘.๓ เลื อ กใช ชิ้ น ส ว นมาตรฐานของแม พิ ม พ ฉี ด แบบปลดเกลี ย วและ
แบบสามแผน
๓.๘.๔ เขียนแบบชิ้นสวนของแมพิมพฉีดแบบปลดเกลียวและแบบสามแผน
๓.๘.๕ สรางชิ้นสวนของแมพิมพฉีดแบบปลดเกลียวและแบบสามแผน
๓.๘.๖ ปรับประกอบแมพิมพฉีดแบบปลดเกลียวและแบบสามแผน
๓.๘.๗ ตรวจสอบขนาดของแมพิมพฉีดแบบปลดเกลียวและแบบสามแผน
๓.๘.๘ ติดตั้งแมพิมพเขากับเครื่องฉีดที่กําหนด
๓.๘.๙ ทดสอบการทํางานฉีดของแมพิมพฉีดที่กําหนด
๓.๘.๑๐ ปรับตั้งและแกปญหาในงานฉีด
๓.๙ ทัศนคติ ประกอบดวย แนวความคิดในการวิเคราะห การวางแผนและการแกไข
ปญหาในการปฏิบัติงาน โดยคํานึงถึงประสิทธิภาพและประสิทธิผลในการทํางาน
ประกาศ ณ วันที่ ๔ กันยายน พ.ศ. ๒๕๔๙
ฐาปบุตร ชมเสวี
รองปลัดกระทรวงแรงงาน
หัวหนากลุมภารกิจดานสงเสริมขีดความสามารถ
ในการแขงขันของประเทศ
ประธานกรรมการสงเสริมการพัฒนาฝมือแรงงาน

