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ประกาศคณะกรรมการสงเสริมการพัฒนาฝมือแรงงาน 
เรื่อง  มาตรฐานฝมือแรงงานแหงชาติ  สาขาอาชีพชางประกอบทอ 

 
 

อาศัยอํานาจตามความในมาตรา   ๒๒  วรรคหนึ่ง  แหงพระราชบัญญัติสงเสริมการพัฒนา 
ฝมือแรงงาน  พ.ศ. ๒๕๔๕  คณะกรรมการสงเสริมการพัฒนาฝมือแรงงาน  จึงกําหนดมาตรฐาน 
ฝมือแรงงานแหงชาติ  สาขาอาชีพชางประกอบทอ  โดยความเห็นชอบของรัฐมนตรีวาการกระทรวงแรงงาน  
ดังตอไปนี้ 

ขอ ๑ ในประกาศนี้  สาขาอาชีพชางประกอบทอ  หมายถึง  ผูท่ีมีฝมือ  ความรู  ความสามารถ 
ท่ีจะทําการประกอบและติดตั้งทอเหล็กกลาละมุน  ทอเหล็กกลาเจือตํ่า  และทอเหล็กกลาไรสนิม   
โดยอยูภายใตมาตรฐานที่กําหนด 

ขอ ๒ มาตรฐานฝมือแรงงานแหงชาติ  สาขาอาชีพชางประกอบทอ  แบงออกเปน  ๓  ระดับ 
  ๒.๑ ระดับ  ๑  หมายถึง  ผู ท่ีมีความรู  ความสามารถ  ทักษะพื้นฐานในการ

ประกอบทอ  ในการปฏิบัติงานตองมีหัวหนางานชวยใหคําแนะนําหรือชวยตัดสินใจในเรื่องสําคัญ 
  ๒.๒ ระดับ  ๒  หมายถึง  ผูท่ีมีฝมือระดับกลาง  มีความรู  ความสามารถในการ

ประกอบทอ  มีทักษะในการใชเครื่องมือและอุปกรณ  และประสบการณทํางานสามารถใหคําแนะนํา
ชางฝมือระดับต่ํากวาได   

  ๒.๓ ระดับ   ๓   หมายถึง   ผู ท่ีมีฝมือระดับสูง   วิ เคราะห   วินิจฉัยปญหา   
การตัดสินใจ  รูขั้นตอนกระบวนการของงานประกอบทอเปนอยางดี  สามารถใชเอกสารหนังสือคูมือ   
นําความรู  และทักษะ  มาประยุกตใชกับเทคโนโลยีใหมไดโดยเฉพาะการตัดสินใจและเลือกใชวิธีการ 
ท่ีเหมาะสม  สามารถใหคําแนะนําชางฝมือระดับต่ํากวาได     

ขอ ๓ ขอกําหนดทางวิชาการที่ใชเปนเกณฑวัด  ความรู  ความสามารถและทัศนคติในการ
ทํางานของผูประกอบอาชีพในสาขาอาชีพชางประกอบทอ  ใหเปน  ดังนี้ 

  มาตรฐานฝมอืแรงงานแหงชาติ  ระดับ  ๑  ไดแก 
  ๓.๑ ความรู  ประกอบดวย  ขอบเขตความรู  ความเขาใจในเรื่องดังตอไปนี้ 
   ๓.๑.๑ กฎความปลอดภัยในการทํางาน 
    (๑) อุปกรณปองกันอันตรายสวนบุคคล 
    (๒) อุปกรณปองกันอันตรายสวนรวม 
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    (๓) การปฏิบัติงานอยางปลอดภัย 
    (๔) การปฐมพยาบาลผูประสบอุบัติเหตุจากการปฏิบัติงาน 
    (๕) การดูแลรักษาสุขภาพ 
    (๖) การจัดเก็บ  และการขนยายเครื่องมือ  เครื่องจักรอยางปลอดภัย 
   ๓.๑.๒ คณิตศาสตรพ้ืนฐาน 
    (๑) การคํานวณตัวเลข  เศษสวน  ทศนิยม  เปอรเซ็นต  และ

อัตราสวน 
    (๒) รูปทรงเรขาคณิต 
    (๓) การคํานวณหาขนาด  และมิติ   
   ๓.๑.๓ วัสดุชาง 
    (๑) สมบัติ  และการใชงานของเหล็กรูปพรรณ 
    (๒) ประเภทของวัสดุท่ัวไป  และการใชงาน 
    (๓) ประเภทของสกรู  สตัท  น็อต  และอุปกรณจับยึด 
   ๓.๑.๔ เครื่องมือวัด 
    (๑) ประเภท  และการใชงานของเครื่องมือวัด  เชน  เวอรเนียคาร

ลิปเปอร  บรรทัดเหล็ก  ฉาก  ตลับเมตร  ดิ่ง  และ  ระดับน้ํา 
    (๒) ความผิดพลาดที่เกิดขึ้นบอยในการวัด  และวิธีแกไขขอผิดพลาด 
    (๓) ความสําคัญของการบํารุงรักษาเครื่องมือวัดชนิดตาง  ๆ 
   ๓.๑.๕ เครื่องมือพ้ืนฐาน  เครื่องมือกล  และเครื่องมือกลชนิดพิเศษ 
    (๑)  ประเภท  และการใชงานของเครื่องมือพ้ืนฐานประกอบไปดวย  

ไขควง  คอน  ตะไบ  คีม  เลื่อยมือ  อุปกรณจับยึดชิ้นงาน  ประแจชนิดตาง  ๆ 
    (๒) ประเภทและการใชงานของดิ่ง 
    (๓) ประเภทและการใชงานของเครื่องเจียระไนมือถือ 
    (๔) ประเภทและการใชงานของเครื่องมือตัดทอ 
    (๕) ประเภทและการใชงานของเครื่องมือดัดทอ 
    (๖) ประเภทและการใชงานของสวานมือไฟฟา 
    (๗) ประเภทและการใชงานของเครื่องมือท่ีใชในงานเชื่อม 
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    (๘) ประเภทและการใชงานของอุปกรณชวยผอนแรง  เชน  รอก
ทดแรง  แมแรง  และอุปกรณจับยึด   

    (๙) ประเภทและการใชงานของเครื่องตัดเหล็กรูปพรรณและเหล็กแผน 
    (๑๐) ประเภทและการใชงานของเครื่องเจาะ 
    (๑๑) ประเภทและการใชงานของเครื่องดัดเหล็กรูปพรรณ 
    (๑๒) ประเภทและการใชงานของเครื่องเลื่อย 
    (๑๓) หลักการของเครื่องมือท่ีใชในการเชื่อมโลหะแบบอารกโลหะ

ดวยมือ  (MMAW)  เชื่อมทิก  (TIG)   
    (๑๔) ประเภทและการใชงานของเครื่องมือทําความสะอาดพื้นผิว 
    (๑๕) การบํารุงรักษาเครื่องมือพ้ืนฐาน  เครื่องมือกลและเครื่องมือ

กลชนิดพิเศษ 
   ๓.๑.๖ การอานแบบงานประกอบ  และติดตั้งทอ 
    (๑) อานและทําความเขาใจแบบงานจากภาพสเก็ต 
    (๒) อานและทําความเขาใจแบบงานภาพฉาย 
    (๓) สัญลักษณในแบบงานทอ  และงานเชื่อม 
   ๓.๑.๗ หลักการประกอบทอ 
    (๑) การวัด  ตัด  เจาะ  ขึ้นรูปเหล็ก 
     (ก) การวัดขนาด  และตัดเหล็กนําไปประกอบไดถูกตองตามแบบ 
     (ข) การวัดขนาดของเหล็กดวยเครื่องมือวัดไดตามแบบใบงาน 
     (ค) การตัดทอดวยเครื่องมือพ้ืนฐาน   
     (ง) การเจาะเหล็กดวยเครื่องเจาะ  เชน  สวานไฟฟา  เครื่อง  Punch   
    (๒) การประกอบและติดตั้งทอ  โดยการใชสลักเกลียว 
     (ก) การประกอบทอโดยการใชสลักเกลียวตามแบบและ

ขั้นตอนการทํางานไดถกูตอง  
     (ข) การติดตั้ งทอโดยการใชสลักเกลียวตามแบบและ

ขั้นตอนการทํางานไดถูกตอง 
     (ค) การยึดและค้ํายันชั่วคราวไดตามที่กําหนด 
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     (ง) การใชวัสดุสิ้นเปลืองในการเชื่อมยึดไดถูกตอง 
     (จ) การปรับตั้งคาตัวแปรในการเชื่อมยึดไดถูกตอง 
   ๓.๑.๘ คําศัพทเทคนิค 
   ๓.๑.๙ วิธีการตรวจสอบชิ้นงาน 
    (๑) ความบกพรองทั่วไป 
    (๒) วิธีการตรวจสอบพินิจ 
   ๓.๑.๑๐ ความรูท่ัวไป 
    (๑) การเตรียมพ้ืนที่ของการทํางาน 
    (๒) การเตรียมขั้นตอนการทํางาน 
    (๓) ระบบการควบคุมคุณภาพ 
  ๓.๒ ความสามารถ  ประกอบดวย  ขอบเขตความสามารถในการปฏิบัติงาน  ดังตอไปนี้ 
   ๓.๒.๑ ความปลอดภัย 
    (๑) การปฏิบัติตามกฎความปลอดภัยในการทํางานโดยทั่วไป 
     (ก) การปองกันและแกไขอุบัติเหตุขณะทํางานไดอยางปลอดภัย 
     (ข) การปองกันอัคคีภัย  และการใชอุปกรณตาง  ๆ 
     (ค) การใชอุปกรณปองกันอันตรายสวนบุคคลชนิดตาง  ๆ

ในขณะปฏิบัติ 
     (ง) การตรวจสอบ  การจัดเก็บ  การกําจัดเศษวัสดุท่ีอาจเปน

สาเหตุของความไมปลอดภัย 
     (จ) การใชเครื่องมือเครื่องจักรและอุปกรณ  ไดอยางถูกตอง

และปลอดภัย 
     (ฉ) การใหความชวยเหลือ  และการปฐมพยาบาลเมื่อเกิด

อุบัติเหตุตาง  ๆ  ไดอยางถูกวิธี 
     (ช) การปฏิบัติตามปาย  ขอหาม  คําเตือนเกี่ยวกับความ

ปลอดภัยอยางเครงครัด 
     (ซ) การแจงเตือนบุคคลอื่น  หรือแจงเหตุ  ขณะเกิดอุบัติเหตุ

ไดอยางรวดเร็ว 
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     (ฌ) การจัดระบบระบายอากาศ  แสงสวาง  และเสียงใหได
มาตรฐานการทํางาน 

    (๒) การปฏิบัติตามกฎความปลอดภัยในการประกอบและติดตั้งทอ 
     (ก) การปองกันอันตรายที่เกิดจากกระแสไฟฟา  และการใช

เครื่องมืออุปกรณไฟฟาที่ถูกตอง 
     (ข) การปองกันอันตรายจากการเชื่อมและการตัด  ในขณะ

ปฏิบัติงานไดอยางปลอดภัย   
     (ค) การปองกันอันตรายตอบุคคล  และสภาพแวดลอมโดย

การจัดเตรียม 
     (ง) สถานที่ปฏิบัติงาน  เชน  การระบายอากาศ  ความชื้น  

แสงสวางวัสดุติดไฟ  เศษวัสดุตกหลน   
     (จ) การปองกันอันตรายจากการเคลื่อนยาย  วัสดุ  อุปกรณ  

อยางปลอดภัย 
     (ฉ) การปองกันอันตรายโดยการตรวจสอบ   เครื่องมือ  

เครื่องจักร  อุปกรณประกอบ  และสถานที่ 
   ๓.๒.๒ การเลือกใชวัสดุ 
    (๑) การใชวัสดุไดตรงกับขอกําหนด 
    (๒) สามารถตรวจสอบสภาพการณของวัสดุเบื้องตน  เชน  มีสิ่ง

ปนเปอน  สนิม  ความชื้น     
   ๓.๒.๓ การใช  การบํารุงรักษาเครื่องมือ  และอุปกรณ 
    (๑) ประเภทเครื่องมือวัด  ประกอบดวย  สายวัด  เวอรเนียคารลิปเปอร  

บรรทัดเหล็ก  ฉาก  ตลับเมตร  ดิ่ง  และระดับน้ํา 
    (๒) ประเภทเครื่องมือ  ตัด  ดัด  เจาะ  ขึ้นรูป  ประกอบดวย  เลื่อยกล  

เลื่อยมือ  สวานไฟฟา  เครื่องเจีย  เครื่องดัดทอ   
    (๓) ประเภทเครื่องมือท่ีใชในการประกอบ  และติดตั้ง  ประกอบดวย  

ชุดประแจ  อุปกรณจับยึด  อุปกรณเชื่อม  เครื่องมืออุปกรณในการยก  และขนยาย   
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   ๓.๒.๔ การเขียนแบบและการอานแบบ 
        (๑) สามารถอานแบบใบงานได 
    (๒) สามารถถายแบบได 
   ๓.๒.๕ การประกอบและติดตั้งทอ 
    (๑) การประกอบและติดตั้งทอโดยการใชสลักเกลียว 
     (ก) สามารถประกอบทอ  โดยใชสลักเกลียวไดถูกตอง 
     (ข) สามารถยึดและค้ํายันชั่วคราวไดถูกตอง 
     (ค) สามารถใชสลักเกลียวไดตรงกับขอกําหนด 
    (๒) การประกอบและติดตั้งทอโดยการเชื่อมยึด 
     (ก) สามารถประกอบทอโดยการเชื่อมยดึไดถูกตอง 
     (ข) สามารถเชื่อมยึดและค้ํายันชั่วคราวไดถูกตอง 
     (ค) สามารถใชวัสดุในงานเชื่อมตรงกับขอกําหนดในแบบ

ไดถูกตอง 
     (ง) สามารถปรับตั้งคาตัวแปรในงานเชื่อมไดเหมาะสม 
   ๓.๒.๖ ความสามารถอื่น  ๆ 
    (๑) สามารถเก็บรักษาวัสดุตาง  ๆ 
    (๒) สามารถใชวิธีผอนแรง 
    (๓) สามารถตรวจสอบผลงานตามที่กําหนดในแบบ 
  ๓.๓ ทัศนคติ  ประกอบดวย  การปฏิบัติงานที่ตรงตอเวลา  การรักษาวินัย  มีความ

ซื่อสัตย  และประหยัด   
  มาตรฐานฝมือแรงงานแหงชาติ  ระดับ  ๒  ไดแก 
  ๓.๔ ความรู  ประกอบดวย  ขอบเขตความรู  ความเขาใจในเรื่องดังตอไปนี้ 
   ๓.๔.๑ กฎความปลอดภัยในการทํางาน 
    (๑) อุปกรณปองกันอันตรายสวนบุคคล 
    (๒) อุปกรณปองกันอันตรายสวนรวม 
    (๓) การปฏิบัติงานอยางปลอดภัย  
    (๔) การปฐมพยาบาลผูประสบอุบัติเหตุจากการปฏิบัติงาน 
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    (๕) การดูแลรักษาสุขภาพ 
    (๖) การจัดเก็บ  และการขนยายเครื่องมือ  เครื่องจักรอยางปลอดภัย 
   ๓.๔.๒ คณิตศาสตรพ้ืนฐาน 
    (๑) การคํานวณตัวเลข  เศษสวน  ทศนิยม  รอยละ  และอัตราสวน 
    (๒) รูปทรงเรขาคณิต 
    (๓) การคํานวณหาขนาด  และมิติ   
   ๓.๔.๓ วัสดุชาง 
    (๑) สมบัติ  และการใชงานของเหล็กรูปพรรณ 
    (๒) ประเภทของวัสดุท่ัวไป  และการใชงาน 
    (๓) ประเภทของสกรู  สตัท  น็อต  และอุปกรณจับยึด 
   ๓.๔.๔ เครื่องมือวัด 
    (๑) ประเภท  และการใชงานของเครื่องมือวัด  เชน  เวอรเนียคาร

ลิปเปอร  บรรทัดเหล็ก  ฉาก  ตลับเมตร  ดิ่ง  และ  ระดับน้ํา 
    (๒) ความผิดพลาดที่เกิดขึ้นบอยในการวัด  และวิธีแกไขขอผิดพลาด 
    (๓) ความสําคัญของการบํารุงรักษาเครื่องมือวัดชนิดตาง  ๆ 
    ๓.๔.๕ เครื่องมือพ้ืนฐาน  เครื่องมือกล  และเครื่องมือกลชนิดพิเศษ 
    (๑) ประเภทและการใชงานของเครื่องมือพ้ืนฐานประกอบไปดวย  

ไขควง  คอน  ตะไบ  คีม  เลื่อยมือ  อุปกรณจับยึดชิ้นงาน  ประแจชนิดตาง  ๆ 
    (๒) ประเภทและการใชงานของดิ่ง 
    (๓) ประเภทและการใชงานของเครื่องเจียระไนมือถือ 
    (๔) ประเภทและการใชงานของเครื่องมือตัดทอ 
    (๕) ประเภทและการใชงานของเครื่องมือดัดทอ 
    (๖) ประเภทและการใชงานของสวานมือไฟฟา 
    (๗) ประเภทและการใชงานของเครื่องมือท่ีใชในงานเชื่อม 
    (๘) ประเภทและการใชงานของอุปกรณชวยผอนแรง  เชน  รอก

ทดแรง  แมแรง  และอุปกรณจับยึด  ฯลฯ 
    (๙) ประเภทและการใชงานของเครื่องตัดเหล็กรูปพรรณและเหล็กแผน 
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    (๑๐) ประเภทและการใชงานของเครื่องเจาะ 
    (๑๑) ประเภทและการใชงานของเครื่องดัดเหล็กรูปพรรณ 
    (๑๒) ประเภทและการใชงานของเครื่องเลื่อย 
    (๑๓) หลักการของเครื่องมือท่ีใชในการเชื่อมโลหะแบบอารกโลหะ

ดวยมือ  (MMAW)  เชื่อมทิก  (TIG)   
    (๑๔) ประเภทและการใชงานของเครื่องมือทําความสะอาดพื้นผิว 
    (๑๕) การบํารุงรักษาเครื่องมือพ้ืนฐาน  เครื่องมือกลและเครื่องมือ

กลชนิดพิเศษ   
   ๓.๔.๖ การอานแบบงานประกอบ  และติดตั้งทอ 
    (๑) อานและทําความเขาใจแบบงานจากภาพสเก็ต 
    (๒) อานและทําความเขาใจแบบงานภาพฉาย 
    (๓) สัญลักษณในแบบงานทอ  และงานเชื่อม 
   ๓.๔.๗ หลักการประกอบทอ 
    (๑) การวัด  ตัด  เจาะ  ขึ้นรูปเหล็ก 
      (ก) การวัดขนาด  และตัดเหล็กนําไปประกอบไดถูกตองตามแบบ 
     (ข) การวัดขนาดของเหล็กดวยเครื่องมือวัดไดตามแบบใบงาน 
     (ค) การตัดทอดวยเครื่องมือพ้ืนฐาน   
     (ง) การเจาะเหล็กดวยเครื่องเจาะ  เชน  สวานไฟฟา  เครื่อง  Punch   
    (๒) การประกอบและติดตั้งทอ  โดยการใชสลักเกลียว 
     (ก) การประกอบทอ  โดยการใชสลักเกลียวตามแบบและ

ขั้นตอนการทํางานไดถูกตอง 
     (ข) การติดตั้ งทอโดยการใชสลักเกลียวตามแบบและ

ขั้นตอนการทํางานไดถูกตอง 
     (ค) การยึดและค้ํายันชั่วคราวไดตามที่กําหนด 
     (ง) การใชวัสดุสิ้นเปลืองในการเชื่อมยึดไดถูกตอง 
     (จ) การปรับตั้งคาตัวแปรในการเชื่อมยึดไดถูกตอง 
   ๓.๔.๘ คําศัพทเทคนิค 
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   ๓.๔.๙ วิธีการตรวจสอบชิ้นงาน 
    (๑)  ความบกพรองทั่วไป 
    (๒) วิธีการตรวจสอบพินิจ    
   ๓.๔.๑๐ ความรูท่ัวไป 
    (๑) การเตรียมพ้ืนที่ของการทํางาน 
    (๒) การเตรียมขั้นตอนการทํางาน 
    (๓) ระบบการควบคุมคุณภาพ        
  ๓.๕ ความสามารถ  ประกอบดวย  ขอบเขตความสามารถในการปฏิบัติงาน  

ดังตอไปนี้ 
   ๓.๕.๑ ความปลอดภัย 
    (๑) การปฏิบัติตามกฎความปลอดภัยในการทํางานโดยทั่วไป 
     (ก) การปองกันและแกไขอุบัติเหตุขณะทํางานไดอยางปลอดภัย 
     (ข) การปองกันอัคคีภัย  และการใชอุปกรณตาง  ๆ 
     (ค) การใชอุปกรณปองกันอันตรายสวนบุคคลชนิดตางๆ

ในขณะปฏิบัติ 
     (ง) การตรวจสอบ  การจัดเก็บ  การกําจัดเศษวัสดุท่ีอาจเปน

สาเหตุของความไมปลอดภัย 
     (จ) การใชเครื่องมือเครื่องจักรและอุปกรณ  ไดอยางถูกตอง

และปลอดภัย 
     (ฉ) การใหความชวยเหลือ  และการปฐมพยาบาล  เมื่อเกิด

อุบัติเหตุตาง  ๆ  ไดอยางถูกวิธี 
     (ช) การปฏิบัติตามปาย  ขอหาม  คําเตือน  เกี่ยวกับความ

ปลอดภัยอยางเครงครัด 
     (ซ) การแจงเตือนบุคคลอื่น  หรือแจงเหตุ  ขณะเกิดอุบัติเหตุ

ไดอยางรวดเร็ว 
     (ฌ) การจัดระบบระบายอากาศ  แสงสวาง  และเสียงใหได

มาตรฐานการทํางาน 
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     (๒) การปฏิบัติตามกฎความปลอดภัยในการประกอบและติดตั้งทอ 
     (ก) การปองกันอันตรายที่เกิดจากกระแสไฟฟา  และการใช

เครื่องมือ  อุปกรณไฟฟาที่ถูกตอง 
     (ข) การปองกันอันตรายจากการเชื่อมและการตัด  ในขณะ

ปฏิบัติงานไดอยางปลอดภัย   
     (ค) การปองกันอันตรายตอบุคคล  และสภาพแวดลอมโดย

การจัดเตรียม 
     (ง) สถานที่ปฏิบัติงาน  เชน  การระบายอากาศ  ความชื้น  

แสงสวางวัสดุติดไฟ  เศษวัสดุตกหลน  ฯลฯ 
     (จ) การปองกันอันตรายจากการเคลื่อนยาย  วัสดุ  อุปกรณ  

อยางปลอดภัย 
     (ฉ) การปองกันอันตรายโดยการตรวจสอบ   เครื่องมือ  

เครื่องจักร  อุปกรณประกอบ  และสถานที่ 
   ๓.๕.๒ การเลือกใชวัสดุ 
    (๑) การใชวัสดุไดตรงกบัขอกําหนด 
    (๒) สามารถตรวจสอบสภาพการณของวัสดุเบื้องตน  เชน  มีสิ่ง

ปนเปอน  สนิม  ความชื้น      
   ๓.๕.๓ การใช  การบํารุงรักษาเครื่องมือ  และอุปกรณ 
    (๑) ประเภทเครื่องมือวัด  ประกอบดวย  สายวัด  เวอรเนียคารลิปเปอร

บรรทัดเหล็ก  ฉาก  ตลับเมตร  ดิ่ง  และระดับน้ํา 
    (๒) ประเภทเครื่องมือ  ตัด  ดัด  เจาะ  ขึ้นรูป  ประกอบดวย   

เลื่อยกล  เลื่อยมือ  สวานไฟฟา  เครื่องเจีย  เครื่องดัดทอ   
  (๔) ประเภทเครื่องมือท่ีใชในการประกอบ  และติดตั้ง  ประกอบดวย  ชุดประแจ  

อุปกรณจับยึด  อุปกรณเชื่อม  เครื่องมืออุปกรณในการยก  และขนยาย   
   ๓.๕.๔ การเขียนแบบและการอานแบบ 
    (๑) สามารถอานแบบใบงานได 
    (๒) สามารถถายแบบได 
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   ๓.๕.๕ การประกอบและติดตั้งทอ 
    (๑) การประกอบและติดตั้งทอโดยการใชสลักเกลียว 
     (ก) สามารถประกอบทอ  โดยใชสลักเกลียวไดถูกตอง 
     (ข) สามารถยึดและค้ํายันชั่วคราวไดถูกตอง 
     (ค) สามารถใชสลักเกลียวไดตรงกับขอกําหนด 
    (๒) การประกอบและติดตั้งทอโดยการเชื่อมยึด 
     (ก) สามารถประกอบทอโดยการ เชื่ อมยึดใหไดตาม

มาตรฐานที่กําหนด 
     (ข) สามารถเชื่อมยึดและค้ํายันชั่วคราวไดถูกตอง 
     (ค) สามารถใชวัสดุในงานเชื่อมตรงกับขอกําหนดในแบบ

ไดถูกตอง 
     (ง) สามารถปรับตั้งคาตัวแปรในงานเชื่อมยึดตามขอกําหนด 
   ๓.๕.๖ ความสามารถอื่น  ๆ 
    (๑) สามารถเก็บรักษาวัสดุตาง  ๆ 
    (๒) สามารถใชวิธีผอนแรง 
    (๓) สามารถตรวจสอบผลงานตามที่กําหนดในแบบ 
  ๓.๖ ทัศนคติ   ประกอบดวย   แนวความคิดเห็นในเรื่องการพัฒนาความรู  

วิเคราะหงาน  สามารถตัดสินใจ  แกไขปญหาในการปฏิบัติงาน  และใหคําแนะนําแกผูใตบังคับบัญชา 
  มาตรฐานฝมือแรงงานแหงชาติ  ระดับ  ๓  ไดแก 
  ๓.๗ ความรู  ประกอบดวย  ขอบเขตความรู  ความเขาใจในเรื่องดังตอไปนี้ 
   ๓.๗.๑ กฎความปลอดภัยในการทํางาน 
    (๑) อุปกรณปองกันอันตรายสวนบุคคล 
    (๒) อุปกรณปองกันอันตรายสวนรวม 
    (๓) การปฏิบัติงานอยางปลอดภัย  
    (๔) การปฐมพยาบาลผูประสบอุบัติเหตุจากการปฏิบัติงาน 
    (๕) การดูแลรักษาสุขภาพ 
    (๖) การจัดเก็บ  และการขนยายเครื่องมือ  เครื่องจักรอยางปลอดภัย 
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   ๓.๗.๒ คณิตศาสตรพ้ืนฐาน 
    (๑) การคํานวณตัวเลข  เศษสวน  ทศนิยม  รอยละ  และอัตราสวน 
    (๒) การคํานวณทางเรขาคณิต   
    (๓) การคํานวณหาขนาดและมิติ 
    (๔) การกําหนดคาพิกัดความเผื่อ 
   ๓.๗.๓ วัสดุชาง 
    (๑) สมบัติ  และการใชงานของเหล็กรูปพรรณ 
    (๒) ประเภทของวัสดุท่ัวไป  และการใชงาน 
    (๓) ประเภทของสลักเกลียว  และอุปกรณจับยึด 
   ๓.๗.๔ เครื่องมือวัด 
    (๑) ประเภท  และการใชงานของเครื่องมือวัด  เชน  เวอรเนียคาร

ลิปเปอร  บรรทัดเหล็ก  ฉาก  ตลับเมตร  ดิ่ง  และ  ระดับน้ํา 
    (๒) ความผิดพลาดที่เกิดขึ้นบอยในการวัด  และวิธีแกไขขอผิดพลาด 
    (๓) ความสําคัญของการบํารุงรักษาเครื่องมือวัดชนิดตาง  ๆ 
   ๓.๗.๕ เครื่องมือพ้ืนฐาน  เครื่องมือกล  และเครื่องมือกลชนิดพิเศษ 
    (๑) ประเภทและการใชงานของเครื่องมือพ้ืนฐานประกอบไปดวย  

ไขควง  คอน  ตะไบ  คีม  เลื่อยมือ  อุปกรณจับยึดชิ้นงาน  ประแจชนิดตาง  ๆ 
    (๒) ประเภทและการใชงานของดิ่ง 
    (๓) ประเภทและการใชงานของเครื่องเจียระไนมือถือ 
    (๔) ประเภทและการใชงานของเครื่องมือตัดทอ 
    (๕) ประเภทและการใชงานของเครื่องมือดัดทอ 
    (๖) ประเภทและการใชงานของสวานมือไฟฟา 
    (๗) ประเภทและการใชงานของเครื่องมือท่ีใชในงานเชื่อม 
    (๘) ประเภทและการใชงานของอุปกรณชวยผอนแรง  เชน  รอก

ทดแรง  แมแรง  และอุปกรณจับยึด   
    (๙) ประเภทและการใชงานของเครื่องตัดเหล็กรูปพรรณและเหล็กแผน 
    (๑๐) ประเภทและการใชงานของเครื่องเจาะ 
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    (๑๑) ประเภทและการใชงานของเครื่องดัดเหล็กรูปพรรณ 
    (๑๒) ประเภทและการใชงานของเครื่องเลื่อย 
    (๑๓) หลักการของเครื่องมือท่ีใชในการเชื่อมโลหะแบบอารกโลหะ

ดวยมือ  (MMAW)  เชื่อมทิก  (TIG)   
    (๑๔) ประเภทและการใชงานของเครื่องมือทําความสะอาดพื้นผิว 
    (๑๕) การบํารุงรักษาเครื่องมือพ้ืนฐาน  เครื่องมือกลและเครื่องมือ

กลชนิดพิเศษ 
   ๓.๗.๖ การอานแบบงานประกอบ  และติดตั้งทอ 
    (๑) อานและทําความเขาใจแบบงานจากภาพสเก็ต 
    (๒) อานและทําความเขาใจแบบงานภาพฉาย 
    (๓) สัญลักษณในแบบงานทอ  และงานเชื่อม 
   ๓.๗.๗ หลักการประกอบทอ 
    (๑) การวัด  ตัด  เจาะ  ขึ้นรูปเหล็ก 
     (ก) การวัดขนาด  และตัดเหล็กนําไปประกอบไดถูกตองตามแบบ 
     (ข) การวัดขนาดของเหล็กดวยเครื่องมือวัดไดตามแบบใบงาน 
     (ค) การตัดทอดวยเครื่องมือพ้ืนฐาน   
     (ง) การเจาะเหลก็ดวยเครื่องเจาะ  เชน  สวานไฟฟา  เครื่อง  Punch   
    (๒) การประกอบและติดตั้งทอ  โดยการใชสลักเกลียว 
     (ก) การประกอบทอโดยการใชสลักเกลียวตามแบบและ

ขั้นตอนการทํางานไดถูกตอง  
     (ข) การติดตั้ งทอโดยการใชสลักเกลียวตามแบบและ

ขั้นตอนการทํางานไดถูกตอง 
     (ค) การยึดและค้ํายันชั่วคราวไดตามที่กําหนด 
     (ง) การใชวัสดุสิ้นเปลืองในการเชื่อมยึดไดถูกตอง 
     (จ) การปรับตั้งคาตัวแปรในการเชื่อมยึดไดถูกตอง 
   ๓.๗.๘ คําศัพทเทคนิค 
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   ๓.๗.๙ วิธีการตรวจสอบชิ้นงาน 
    (๑) ความบกพรองทั่วไป 
    (๒) วิธีการตรวจสอบพินิจ    
   ๓.๗.๑๐ ความรูท่ัวไป 
    (๑) การเตรียมพ้ืนที่ของการทํางาน 
    (๒) การเตรียมขั้นตอนการทํางาน 
    (๓) ระบบการควบคุมคุณภาพ        
  ๓.๘ ความสามารถ  ประกอบดวย  ขอบเขตความสามารถในการปฏิบัติงาน  

ดังตอไปนี้ 
   ๓.๘.๑ ความปลอดภัย 
    (๑) การปฏิบัติตามกฎความปลอดภัยในการทํางานโดยทั่วไป 
     (ก) การปองกันและแกไขอุบัติเหตุขณะทํางานไดอยางปลอดภัย 
       (ข) การปองกันอัคคีภัย  และการใชอุปกรณตาง  ๆ 
     (ค) การใชอุปกรณปองกันอันตรายสวนบุคคลชนิดตางๆ

ในขณะปฏิบัติ 
     (ง) การตรวจสอบ  การจัดเก็บ  การกําจัดเศษวัสดุท่ีอาจเปน

สาเหตุของความไมปลอดภัย 
     (จ) การใชเครื่องมือเครื่องจักรและอุปกรณ  ไดอยางถูกตอง

และปลอดภัย 
     (ฉ) การใหความชวยเหลือ  และการปฐมพยาบาล  เมื่อเกิด

อุบัติเหตุตาง  ๆ  ไดอยางถูกวิธี 
     (ช) การปฏิบัติตามปาย  ขอหาม  คําเตือน  เกี่ยวกับความ

ปลอดภัยอยางเครงครัด 
     (ซ) การแจงเตือนบุคคลอื่น  หรือแจงเหตุ  ขณะเกิดอุบัติเหตุ

ไดอยางรวดเร็ว 
     (ฌ) การจัดระบบระบายอากาศ  แสงสวาง  และเสียงใหได

มาตรฐานการทํางาน 
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    (๒) การปฏิบัติตามกฎความปลอดภัยในการประกอบและติดตั้งทอ 
     (ก) การปองกันอันตรายที่เกิดจากกระแสไฟฟา  และการใช

เครื่องมืออุปกรณไฟฟาที่ถูกตอง 
     (ข) การปองกันอันตรายจากการเชื่อม  และการตัด  ในขณะ

ปฏิบัติงานไดอยางปลอดภัย   
     (ค) การปองกันอันตรายตอบุคคล  และสภาพแวดลอมโดย

การจัดเตรียม 
     (ช) สถานที่ปฏิบัติงาน  เชน  การระบายอากาศ  ความชื้น   

แสงสวางวัสดุติดไฟ  เศษวัสดุตกหลน   
     (ซ) การปองกันอันตรายจากการเคลื่อนยาย  วัสดุ  อุปกรณ  

อยางปลอดภัย 
     (ฌ) การปองกันอันตรายโดยการตรวจสอบ   เครื่องมือ  

เครื่องจักร  อุปกรณประกอบ  และสถานที่ 
   ๓.๘.๒ การเลือกใชวัสดุ 
    (๑) การใชวัสดุไดตรงกับขอกําหนด 
    (๒) สามารถตรวจสอบสภาพการณของวัสดุเบื้องตน  เชน  มีสิ่ง

ปนเปอน  สนิม  ความชื้น  ฯลฯ     
   ๓.๘.๓ การใช  การบํารุงรักษาเครื่องมือ  และอุปกรณ 
    (๑) ประเภทเครื่องมือวัด  ประกอบดวย  สายวัด  เวอรเนียคารลิปเปอร

บรรทัดเหล็ก  ฉาก  ตลับเมตร  ดิ่ง  และ  ระดับน้ํา 
    (๒) ประเภทเครื่องมือ  ตัด  ดัด  เจาะ  ขึ้นรูป  ประกอบดวย  เลื่อยกล  

เลื่อยมือ  สวานไฟฟา  เครื่องเจีย  เครื่องดัดทอ   
    (๓) ประ เภท เครื่ อ งมื อ ท่ี ใช ในการประกอบ   และติ ดตั้ ง  

ประกอบดวย  ชุดประแจ  อุปกรณจับยึด  อุปกรณเชื่อม  เครื่องมืออุปกรณในการยก  และขนยาย   
   ๓.๘.๔ การเขียนแบบและการอานแบบ 
        (๑) สามารถอานแบบใบงานได 
    (๒) สามารถถายแบบได 
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   ๓.๘.๕ การประกอบและติดตั้งทอ 
    (๑) การประกอบและติดตั้งทอโดยการใชสลักเกลียว 
     (ก) สามารถประกอบทอ  โดยใชสลักเกลียวไดถูกตอง 
     (ข) สามารถยึดและค้ํายันชั่วคราวไดถูกตอง 
     (ค) สามารถใชสลักเกลียวไดตรงกับขอกําหนด 
    (๒) การประกอบและติดตั้งทอโดยการเชื่อมยึด 
     (ก) สามารถประกอบทอโดยการ เชื่ อมยึดใหไดตาม

มาตรฐานที่กําหนด 
     (ข) สามารถเชื่อมยึดและค้ํายันชั่วคราวไดถูกตอง 
     (ค) สามารถใชวัสดุในงานเชื่อมตรงกับขอกําหนดในแบบไดถูกตอง 
     (ง) สามารถปรับตั้งคาตัวแปรในงานเชื่อมยึดตามขอกําหนด 
   ๓.๘.๖ ความสามารถอื่น  ๆ 
    (๑) สามารถเก็บรักษาวัสดุตาง  ๆ 
    (๒) สามารถใชวิธีผอนแรง 
    (๓) สามารถตรวจสอบผลงานตามที่กําหนดในแบบ 
  ๓.๙ ทัศนคติ  ประกอบดวย  แนวความคิดในการวิเคราะหการวางแผน  และการ

แกไขปญหาในการปฏิบัติงานโดยคํานงึถึงประสิทธิภาพและประสิทธิผลในการทํางาน 
 

ประกาศ  ณ  วันที่  ๑๓  ธันวาคม  พ.ศ.  ๒๕๕๐ 
พรชัย  อยูประยงค 

รองปลัดกระทรวงแรงงาน 
หัวหนากลุมภารกิจดานสงเสริมขีดความสามารถในการแขงขันของประเทศ 

ประธานกรรมการสงเสริมการพัฒนาฝมือแรงงาน 
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