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ประกาศคณะกรรมการสงเสริมการพัฒนาฝมือแรงงาน
เรื่อง มาตรฐานฝมือแรงงานแหงชาติ สาขาอาชีพชางทําแมพิมพปมโลหะ
อาศัยอํานาจตามความในมาตรา ๒๒ วรรคหนึ่ง แหงพระราชบัญญัติสงเสริมการพัฒนาฝมือแรงงาน
พ.ศ. ๒๕๔๕ คณะกรรมการสงเสริมการพัฒนาฝมือแรงงาน จึงกําหนดมาตรฐานฝมือแรงงานแหงชาติ
สาขาอาชี พ ช า งทํ า แม พิ ม พ ป ม โลหะ โดยความเห็ น ชอบของรั ฐ มนตรี ว า การกระทรวงแรงงาน
ดังตอไปนี้
ขอ ๑ ในประกาศนี้ สาขาอาชีพชางทําแมพิมพปมโลหะ หมายถึง ผูปฏิบัติงานเกี่ยวกับ
การบํารุงรักษา ซอม ปรับปรุง และสรางชิ้นสวนแมพิมพปมโลหะสําหรับงานขึ้นรูป งานปม และตัด
วัสดุตามรูปรางที่ตองการ
ขอ ๒ มาตรฐานฝมือแรงงานแหงชาติ สาขาอาชีพชางทําแมพิมพปมโลหะ แบงออกเปน
๓ ระดับ
๒.๑ ระดับ ๑ หมายถึง ชางที่มีความรูและทักษะพื้นฐานในการอานแบบ เขียนแบบ
วัดขนาด และสรางชิ้นสวนแมพิมพโลหะ การตัดสินใจโดยมีผูแนะนําหรือคอยตรวจสอบ
๒.๒ ระดั บ ๒ หมายถึ ง ช า งที่ มี ค วามรู แ ละทั ก ษะ สามารถใช เ ครื่ อ งมื อ
เครื่องจักรในการสรางชิ้นสวนแมพิมพปมโลหะอยางมีประสิทธิภาพ
๒.๓ ระดับ ๓ หมายถึง ชางที่มีความรูและทักษะชั้นสูง สามารถวิเคราะหงานได
ตัดสิน ใจแกปญหา ใหคําปรึกษาแนะนําแกผูอื่น ประยุกตใ ชความรู ความสามารถกับเทคโนโลยี
สมัยใหมได
ขอ ๓ ขอกําหนดทางวิชาการที่ใชเปนเกณฑวัดความรู ความสามารถและทัศนคติในการ
ทํางานของผูประกอบอาชีพในสาขาอาชีพชางทําแมพิมพปมโลหะ ใหเปนดังนี้
มาตรฐานฝมือแรงงานแหงชาติ ระดับ ๑ ไดแก
๓.๑ ความรู ประกอบดวย ขอบเขตความรู ความเขาใจในเรื่องดังตอไปนี้
๓.๑.๑ บอกวิธีการใชและบํารุงรักษาอุปกรณคุมครองความปลอดภัยสวนบุคคล
ที่เกี่ยวของกับการปฏิบัติงาน
๓.๑.๒ บอกวิธีการใชและดูแลอุปกรณปองกันอัคคีภัย
๓.๑.๓ บอกกฎความปลอดภัยเกี่ยวกับสถานที่ปฏิบัติงาน
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๓.๑.๔ บอกกฎความปลอดภัยเกี่ย วกับการใชง านและบํารุง รักษาอุปกรณ
เครื่องมือ เครื่องใชในการปฏิบัติงาน
๓.๑.๕ อธิ บ ายความหมายค า พิ กั ด ความเผื่ อ ของงานสวมและสั ญ ลั ก ษณ
ในแบบเครื่องกลตามมาตรฐานสากล
๓.๑.๖ อานแบบภาพฉาย ภาพประกอบ และคาพิกัดความเผื่อ
๓.๑.๗ อธิบายชนิดและการทํางานของแมพิมพขึ้นรูป แมพิมพปม และแมพิมพตัด
๓.๑.๘ อธิ บายหน าที่ และส วนต าง ๆ ของแม พิ มพ ขึ้ นรู ป แม พิ มพ ป ม และ
แมพิมพตัด
๓.๑.๙ อธิบายหลักการเลือกใชวัสดุสรางชิ้นสวนตาง ๆ ของแมพิมพขึ้นรูป
แมพิมพปม และแมพิมพตัด
๓.๑.๑๐ อานแบบแมพิมพขึ้นรูป แมพิมพปม และแมพิมพตัด
๓.๑.๑๑ อธิบายหลักการเลือกใชเครื่องมือวัด เชน ไมโครมิเตอร เวอรเนียร
คาลิปเปอร บรรทัดวัดมุมสากล ใหเหมาะสมกับงาน
๓.๑.๑๒ อธิ บายหลัก การเลื อ กใช ชิ้น สว นมาตรฐานสํ าหรั บแมพิ ม พ ขึ้น รู ป
แมพิมพปม และแมพิมพตัด
๓.๑.๑๓ อธิบายหลักการเลือกใชเครื่องมือตัด (Cutting Tool) ใหเหมาะสมกับ
ลักษณะชิ้นงาน
๓.๑.๑๔ อธิบ ายขั้ น ตอนการสรางชิ้น สวนของแม พิม พ โดยใช เครื่ องมื อกล
เชน เครื่องกลึง เครื่องกัด เครื่องเจียระไน เครื่องเจาะ
๓.๒ ความสามารถ ประกอบด ว ย ขอบเขตความสามารถในการปฏิ บั ติ ง าน
ดังตอไปนี้
๓.๒.๑ ใชและบํารุงรักษาอุปกรณคุมครองความปลอดภัยสวนบุคคล
๓.๒.๒ ใชและดูแลอุปกรณปองกันอัคคีภัย
๓.๒.๓ ใชและบํารุงรักษาอุปกรณ เครื่องมือ เครื่องมือวัด เครื่องจักรที่ใ ช
ในการปฏิบัติงาน
๓.๒.๔ ปฏิบัติงานดวยความปลอดภัย
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๓.๒.๕ เลือกใชวัสดุเพื่อสรางชิ้นสวนของแมพิมพขึ้นรูป แมพิมพปม และ
แมพิมพตัด
๓.๒.๖ สเก็ตชแ บบภาพฉาย ภาพประกอบ และภาพแยกชิ้น ของแมพิม พ
ขึ้นรูปแมพิมพปม และแมพิมพตัด
๓.๒.๗ เลือ กใชชิ้ น ส วนมาตรฐานของแม พิม พขึ้ น รู ป แมพิ ม พ ปม และ
แมพิมพตัด จากตาราง
๓.๒.๘ สรางชิ้นสวนของแมพิมพขึ้นรูป แมพิมพปม และแมพิมพตัดดวย
เครื่องมือกล เชน เครื่องกลึง เครื่องกัด เครื่องเจาะ เครื่องเจียระไน
๓.๒.๙ ถอดและประกอบแมพิมพขึ้นรูป แมพิมพปม และแมพิมพตัดตาม
แบบที่กําหนด
๓.๒.๑๐ ตรวจสอบขนาดตาง ๆ ของแมพิมพขึ้นรูป แมพิมพปม และแมพิมพตัด
ตามแบบที่กําหนด
๓.๓ ทัศนคติ ประกอบดวย การปฏิบัติงานที่ตรงตอเวลา การรักษาวินัย มีความ
ซื่อสัตย และประหยัด
มาตรฐานฝมือแรงงานแหงชาติ ระดับ ๒ ไดแก
๓.๔ ความรู ประกอบดวย ขอบเขตความรู ความเขาใจในเรื่องดังตอไปนี้
๓.๔.๑ บอกวิ ธี ก ารใช แ ละบํ า รุ ง รั ก ษาอุ ป กรณ คุ ม ครองความปลอดภั ย
สวนบุคคลที่เกี่ยวของกับการปฏิบัติงาน
๓.๔.๒ บอกวิธีการใชและดูแลอุปกรณปองกันอัคคีภัย
๓.๔.๓ บอกกฎความปลอดภัยเกี่ยวกับสถานที่ปฏิบัติงาน
๓.๔.๔ บอกกฎความปลอดภัยเกี่ยวกับการใชงานและบํารุงรักษาอุปกรณ
เครื่องมือ เครื่องจักรที่ใชในการปฏิบัติงาน
๓.๔.๕ อธิบายความหมายคาพิกัดความเผื่อของงานสวม รูปราง ตําแหนง
และสัญลักษณในแบบเครื่องกลตามมาตรฐานสากล
๓.๔.๖ อานแบบภาพฉาย ภาพประกอบ และคาพิกัดความเผื่อ
๓.๔.๗ บอกคุณสมบัติและการใชงานของโลหะชนิดตาง ๆ
๓.๔.๘ อธิบายกระบวนการขึ้นรูป ปม และตัด
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๓.๔.๙ อธิบายลักษณะการตัดเฉือนและการขึ้นรูป
๓.๔.๑๐ อธิบายชนิดและการทํางานของแมพิม พขึ้น รูป แมพิม พปม และ
แมพิมพตัด
๓.๔.๑๑ อธิบายหนาที่ของชิ้นสวนแมพิมพขึ้นรูป แมพิมพปม และแมพิมพตัด
๓.๔.๑๒ อธิ บ ายหลั ก การเลื อ กใช วั ส ดุ ส ร า งชิ้ น ส ว นของแม พิ ม พ ขึ้ น รู ป
แมพิมพปม และแมพิมพตัด
๓.๔.๑๓ อธิบายหลักการเลือกใชคาชองวางสําหรับวัสดุชิ้นงานตาง ๆ จากตาราง
๓.๔.๑๔ อานแบบและเขียนแบบแมพิมพขึ้นรูป แมพิมพปม และแมพิมพตัด
๓.๔.๑๕ อธิบายหลักการเลือ กใชชิ้น สวนมาตรฐานสําหรับ แมพิม พขึ้น รูป
แมพิมพปม และแมพิมพตัดจากตาราง
๓.๔.๑๖ อธิบายหลักการเลือกใชเครื่องมือตัด (Cutting Tool) ใหเหมาะสม
กับลักษณะชิ้นงาน
๓.๔.๑๗ อธิบายขั้นตอนการสรางชิ้นสวนตาง ๆ ของแมพิมพขึ้นรูป แมพิมพปม
และ แมพิ ม พตั ด โดยใชเ ครื่อ งมือ กล เช น เครื่ อ งกลึ ง เครื่ องกั ด เครื่ องเจีย ระไน เครื่ อ งเจาะ
เครื่องอีดีเอ็ม และเครื่องตัดโลหะดวยเสนลวดทั้งชนิดที่ควบคุมดวยมือและซีเอ็นซี
๓.๔.๑๘ อธิบายหลักการบํารุงรั กษาและซอ มแม พิม พขึ้น รูป แมพิม พป ม
และ แมพิมพตัด
๓.๔.๑๙ อธิบายหลักการชุบแข็งโลหะโดยใชตารางเพื่อใหไดความแข็งตามที่
ตองการ
๓.๔.๒๐ อธิบายการปรับแตง ถอด และประกอบแมพิมพปมโลหะ
๓.๔.๒๑ อธิบายหลักการเลือกใชเครื่องปมใหเหมาะสมกับชนิดและลักษณะ
ของแมพิมพ
๓.๕ ความสามารถ ประกอบดวย ขอบเขตความสามารถในการปฏิบัติงาน ดังตอไปนี้
๓.๕.๑ ใชและบํารุงรักษาอุปกรณคุมครองความปลอดภัยสวนบุคคล
๓.๕.๒ ใชและดูแลอุปกรณปองกันอัคคีภัย
๓.๕.๓ ใชแ ละบํารุงรักษาอุปกรณ เครื่องมือ เครื่องมือวัด เครื่องจักรที่ใ ช
ในการปฏิบัติงาน
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๓.๕.๔ ปฏิบัติงานดวยความปลอดภัย
๓.๕.๕ สเก็ตชแบบชิ้นสวนของแมพิมพขึ้นรูป แมพิมพปม และแมพิมพตัด
ตามแบบที่กําหนด
๓.๕.๖ ถอด ประกอบ และปรับแตงชิ้นสวนของแมพิมพปมโลหะตามแบบ
ที่กําหนด
๓.๕.๗ สรางชิ้นสวนของแมพิม พขึ้นรูป แมพิมพปม และแมพิมพตัด ดวย
เครื่องมือกล เชน เครื่องกลึง เครื่องกัด เครื่องเจาะ เครื่องเจียระไน เครื่องอีดีเอ็ม และเครื่องตัดโลหะ
ดวยเสนลวดทั้งชนิดที่ควบคุมดวยมือและซีเอ็นซี ตามแบบที่กําหนด
๓.๕.๘ ซอมแมพิมพข้นึ รูป แมพิมพปม และแมพิมพตัด
๓.๕.๙ ตรวจสอบความแข็งของชิ้นสวนแมพิมพใหไดความแข็งที่กําหนด
๓.๕.๑๐ เลือกใชเครื่องปมที่ใชในการผลิตชิ้นงานดวยแมพิมพ
๓.๖ ทัศนคติ ประกอบดวย แนวความคิดเห็นในเรื่องการพัฒนาความรู วิเคราะหงาน
สามารถตัดสินใจ แกไขปญหาในการปฏิบัติงาน และใหคําแนะนําแกผูใตบังคับบัญชา
มาตรฐานฝมือแรงงานแหงชาติ ระดับ ๓ ไดแก
๓.๗ ความรู ประกอบดวย ขอบเขตความรู ความเขาใจในเรื่องดังตอไปนี้
๓.๗.๑ บอกกฎความปลอดภัยในการปฏิบัติงาน
๓.๗.๒ อธิบายความหมายคาพิกัดความเผื่อของงานสวม รูปราง ตําแหนง
และสัญลักษณในแบบเครื่องกลตามมาตรฐานสากล
๓.๗.๓ อานแบบภาพฉาย ภาพประกอบ และคาพิกัดความเผื่อ
๓.๗.๔ อานแบบแมพิมพขึ้นรูป แมพิมพปม และแมพิมพตัดแบบตาง ๆ ได
๓.๗.๕ อธิบายขั้นตอนการวัดขนาดแมพิมพดวยเครื่องวัดสามแกน (CMM)
๓.๗.๖ อธิบายขั้นตอนการทํางานของแมพิมพขึ้นรูป แมพิมพปม และแมพิมพตัด
ตามแบบที่กําหนด
๓.๗.๗ อธิบายขั้นตอนการสรางแมพิมพขึ้นรูป แมพิมพปม และแมพิมพตัด
ดวยเครื่องมือกล เชน เครื่องกลึง เครื่องกัด เครื่องเจาะ เครื่องเจียระไน เครื่องอีดีเอ็ม และเครื่องตัด
โลหะดวยเสนลวดทั้งชนิดที่ควบคุมดวยมือและซีเอ็นซี ตามแบบที่กําหนด

เลม ๑๒๕ ตอนพิเศษ ๑๖ ง

หนา ๔๕
ราชกิจจานุเบกษา

๒๓ มกราคม ๒๕๕๑

๓.๗.๘ กําหนดตารางการบํารุงรักษาแมพิมพขึ้นรูป แมพิมพปม และแมพิมพตัด
๓.๗.๙ อธิบายขั้นตอนการทดลองการทํางานของแมพิมพปมโลหะ
๓.๘ ความสามารถ ประกอบด ว ย ขอบเขตความสามารถในการปฏิ บั ติ ง าน
ดังตอไปนี้
๓.๘.๑ ปฏิบัติงานดวยความปลอดภัย
๓.๘.๒ สเก็ตชแบบประกอบและแบบแยกชิ้นของแมพิมพขึ้นรูป แมพิมพปม
และแมพิมพตัด
๓.๘.๓ วัดขนาดแมพิมพโดยใชเครื่องวัดสามแกน (CMM)
๓.๘.๔ สรางแมพิมพขึ้นรูป แมพิมพปม และแมพิมพตัด ดวยเครื่องมือกล
เชน เครื่องกลึง เครื่องกัด เครื่องเจาะ เครื่องเจียระไน เครื่องอีดีเอ็ม และเครื่องตัดโลหะดวยเสนลวด
ทั้งชนิดที่ควบคุมดวยมือและซีเอ็นซี ตามแบบที่กําหนด
๓.๘.๕ ประกอบแมพิมพขึ้นรูป แมพิมพปม และแมพิมพตัด
๓.๘.๖ ตรวจสอบการทํางานของแมพิมพขึ้นรูป แมพิมพปม และแมพิมพตัด
๓.๘.๗ ทดลองการทํางานของแมพิมพปมโลหะและปรับปรุงแกไข
๓.๙ ทัศนคติ ประกอบดวย แนวความคิดในการวิเคราะหการวางแผน และการ
แกไขปญหาในการปฏิบัติงานโดยคํานึงถึงประสิทธิภาพและประสิทธิผลในการทํางาน
ประกาศ ณ วันที่ ๑๓ ธันวาคม พ.ศ. ๒๕๕๐
พรชัย อยูประยงค
รองปลัดกระทรวงแรงงาน
หัวหนากลุมภารกิจดานสงเสริมขีดความสามารถในการแขงขันของประเทศ
ประธานกรรมการสงเสริมการพัฒนาฝมือแรงงาน

