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ประกาศคณะกรรมการสงเสริมการพัฒนาฝมือแรงงาน 
เร่ือง  มาตรฐานฝมือแรงงานแหงชาติ  สาขาอาชีพชางหลอโลหะ  (ชางหลอหลอมโลหะ) 

 

 

อาศัยอํานาจตามความในมาตรา  ๒๒  วรรคหนึ่ง  แหงพระราชบัญญัติสงเสริมการพัฒนา 
ฝมือแรงงาน  พ.ศ.  ๒๕๔๕  คณะกรรมการสงเสริมการพัฒนาฝมือแรงงาน  จึงกําหนดมาตรฐาน 
ฝมือแรงงาน  สาขาอาชีพชางหลอโลหะ  (ชางหลอหลอมโลหะ)  โดยความเห็นชอบของรัฐมนตรีวาการ
กระทรวงแรงงาน  ดังตอไปนี้ 

ขอ ๑ ในประกาศนี้สาขาอาชีพชางหลอโลหะ  (ชางหลอหลอมโลหะ)  หมายถึง  ผูที่มี
ความรู  ความสามารถ  ทักษะ  ในการหลอหลอมโลหะใหไดองคประกอบเคมีตามตองการ  การเทน้ํา
โลหะ  โลหะวิทยาและวัสดุศาสตร  ตรวจสอบ  วิเคราะหหาสาเหตุและวิธีการแกไขจุดบกพรอง 
ของชิ้นงานหลอปรับปรุงสมบัติทางกลดวยวิธีทางความรอน  วางแผนควบคุมงานเพื่อลดอุบัติเหตุ 
และลดปญหาในดานสุขอนามัยในการทํางาน 

ขอ ๒ มาตรฐานฝมือแรงงานแหงชาติ  สาขาอาชีพชางหลอโลหะ  (ชางหลอหลอมโลหะ)  
แบงออกเปน  ๓  ระดับ 

  ๒.๑ ระดับ  ๑   หมายถึง   ผูที่มีความรู   ความสามารถ  ทักษะพื้นฐานในการ 
หลอหลอมโลหะ  ในการปฏิบัติงานตองมีหัวหนางานชวยใหคําแนะนําหรือชวยตัดสินใจในเรื่องสําคัญ 

  ๒.๒ ระดับ  ๒  หมายถึง  ผูที่มีฝมือระดับกลาง  มีความรู  ความสามารถในการ 
หลอหลอมโลหะมีทักษะในการใชเคร่ืองมือและอุปกรณ  และมีประสบการณการทํางานสามารถ 
ใหคําแนะนําชางฝมือระดับตํ่ากวาได 

  ๒.๓ ระดับ  ๓  หมายถึง  ผูที่มีฝมือระดับสูง  วิเคราะห  วินิจฉัยปญหา  การตัดสินใจ
รูข้ันตอนกระบวนการของงานหลอหลอมโลหะเปนอยางดี  สามารถใชเอกสารหนังสือคูมือ  นําความรู  
และมีทักษะมาประยุกตใชกับเทคโนโลยีใหมได  โดยเฉพาะการตัดสินใจและเลือกใชวิธีการที่เหมาะสม  
สามารถใหคําแนะนําชางฝมือระดับตํ่ากวาได 

ขอ ๓ ขอกําหนดทางวิชาการที่ใชเปนเกณฑวัด  ความรู  ความสามารถและทัศนคติในการทํางาน
ของผูประกอบอาชีพในสาขาอาชีพชางหลอโลหะ  (ชางหลอหลอมโลหะ)  ใหเปนดังนี้ 

  มาตรฐานฝมือแรงงานแหงชาติ  ระดับ  ๑  ไดแก 
  ๓.๑ ความรู  ประกอบดวย  ขอบเขตความรู  ความเขาใจในเรื่องดังตอไปนี้ 
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   ๓.๑.๑ วิธีใชและการบํารุงรักษาอุปกรณปองกันภัยสวนบุคคลที่เกี่ยวของกับ
การปฏิบัติงาน 

   ๓.๑.๒ วิธีใชและบํารุงรักษาอุปกรณปองกันอัคคีภัย 
   ๓.๑.๓ กฎความปลอดภัยเกี่ยวกับสถานที่ปฏิบัติงาน 
   ๓.๑.๔ กฎความปลอดภัยเกี่ยวกับการใชและบํารุงรักษาเครื่องมือ  เคร่ืองจักร  

และอุปกรณ 
   ๓.๑.๕ วัสดุในงานหลอหลอมโลหะขั้นพื้นฐาน 
   ๓.๑.๖ ความรูเบื้องตนเกี่ยวกับกระบวนการหลอหลอมโลหะ 
   ๓.๑.๗ คณิตศาสตรชางเบื้องตน 
   ๓.๑.๘ วิธีใชเคร่ืองมือวัด 
   ๓.๑.๙ วิธีใชคูมือการปฏิบัติงานและมาตรฐานการทํางาน 
   ๓.๑.๑๐ วิธีใชและบํารุงรักษาเครื่องจักรและอุปกรณที่เกี่ยวของ 
   ๓.๑.๑๑ ความรูเกี่ยวกับไฟฟาเบื้องตน 
   ๓.๑.๑๒ ความรูเกี่ยวกับระบบคุณภาพ  ทางกายภาพและทางกล 
   ๓.๑.๑๓ ความรูเกี่ยวกับระบบการจัดการสิ่งแวดลอม 
  ๓.๒ ความสามารถ   ประกอบดวย   ขอบเขตความสามารถในการปฏิบัติงาน  

ดังตอไปนี้ 
   ๓.๒.๑ การใชและบํารุงรักษาอุปกรณปองกันภัยสวนบุคคลที่เกี่ยวของกับการ

ปฏิบัติงาน 
   ๓.๒.๒ การใชและบํารุงรักษาอุปกรณปองกันอัคคีภัย 
   ๓.๒.๓ กฎความปลอดภัยเกี่ยวกับสถานที่ปฏิบัติงาน 
   ๓.๒.๔ กฎความปลอดภัยเกี่ยวกับการใชงานและบํารุงรักษาเครื่องมือเครื่องจักร

และอุปกรณในการปฏิบัติงาน 
   ๓.๒.๕ การใชเคร่ืองมือวัด 
   ๓.๒.๖ การใชคูมือการปฏิบัติงานและมาตรฐานการทํางาน 
   ๓.๒.๗ การใชและบํารุงรักษาเครื่องจักรและอุปกรณที่เกี่ยวของ 
   ๓.๒.๘ การปฏิบัติงานภายใตระบบคุณภาพ 
   ๓.๒.๙ การปฏิบัติงานภายใตระบบการจัดการสิ่งแวดลอม 
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  ๓.๓ ทัศนคติ  ประกอบดวย  การปฏิบัติงานที่ตรงตอเวลา  การรักษาวินัย  มีความ
ซ่ือสัตย  และประหยัด   

  มาตรฐานฝมือแรงงานแหงชาติ  ระดับ  ๒  ไดแก 
  ๓.๔ ความรู  ประกอบดวย  ขอบเขตความรู  ความเขาใจในเรื่องดังตอไปนี้ 
   ๓.๔.๑ วิธีปองกันและระงับอุบัติภัย 
   ๓.๔.๒ คณิตศาสตรชาง 
   ๓.๔.๓ กระบวนการหลอหลอมโลหะ 
   ๓.๔.๔ วัสดุชางในการหลอหลอมโลหะ 
   ๓.๔.๕ วิธีการซอมบํารุงเตาหลอมโลหะ 
   ๓.๔.๖ วิธีการแกปญหาเกี่ยวกับงานหลอหลอมโลหะ 
   ๓.๔.๗ ความรูเกี่ยวกับระบบคุณภาพ  ทางกายภาพและทางกล 
   ๓.๔.๘ ความรูเกี่ยวกับระบบการจัดการสิ่งแวดลอม 
  ๓.๕ ความสามารถ   ประกอบดวย   ขอบเขตความสามารถในการปฏิบัติงาน  

ดังตอไปนี้ 
   ๓.๕.๑ วิเคราะหสาเหตุและวางแผนปองกันการเกิดอุบัติภัย 
   ๓.๕.๒ กระบวนการหลอหลอมโลหะ  
   ๓.๕.๓ การซอมบํารุงและดูแลรักษาเตาหลอมโลหะ 
   ๓.๕.๔ การปฏิบัติงานภายใตระบบคุณภาพ 
   ๓.๕.๕ การปฏิบัติงานภายใตระบบการจัดการสิ่งแวดลอม 

  ๓.๖ ทัศนคติ  ประกอบดวย  แนวความคิดเห็นในเร่ืองการพัฒนาความรู  วิเคราะหงาน  

สามารถตัดสินใจ  แกไขปญหาในการปฏิบัติงาน  และใหคําแนะนําแกผูใตบังคับบัญชา 

  มาตรฐานฝมือแรงงานแหงชาติ  ระดับ  ๓  ไดแก 

  ๓.๗ ความรู  ประกอบดวย  ขอบเขตความรู  ความเขาใจในเรื่องดังตอไปนี้ 

   ๓.๗.๑ วิธีการคํานวณหาปริมาณการเติมธาตุ  เพื่อปรับปรุงสวนผสมทางเคมี  

ในเตาหลอม 

   ๓.๗.๒ ความรูเกี ่ยวกับสมบัติของธาตุและสารประกอบตาง  ๆ   ในการ 

หลอหลอมโลหะ 
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   ๓.๗.๓ การวิเคราะหโครงสรางของโลหะ 
   ๓.๗.๔ สถิติและการวิเคราะหเกี่ยวกับงานหลอหลอมโลหะ 
   ๓.๗.๕ การใหคําปรึกษาเกี่ยวกับงานหลอหลอมโลหะ 
   ๓.๗.๖ ความรูเกี่ยวกับระบบคุณภาพ  ทางกายภาพและทางกล 
  ๓.๘ ความสามารถ   ประกอบดวย   ขอบเขตความสามารถในการปฏิบัติงาน  

ดังตอไปนี้ 
   ๓.๘.๑ การวิเคราะหโครงสรางของโลหะ 
   ๓.๘.๒ สถิติและการวิเคราะหเกี่ยวกับงานหลอหลอมโลหะ 
   ๓.๘.๓ การหาปริมาณการเติมธาตุ  เพื่อปรับปรุงสวนผสมทางเคมี  ในเตาหลอม 
   ๓.๘.๔ การจัดการระบบคุณภาพ 
   ๓.๘.๕ การจัดการระบบส่ิงแวดลอม 
  ๓.๙ ทัศนคติ  ประกอบดวย  แนวความคิดในการวิเคราะหการวางแผน  และการ

แกไขปญหาในการปฏิบัติงานโดยคํานึงถึงประสิทธิภาพและประสิทธิผลในการทํางาน 
 

ประกาศ  ณ  วันที่  ๗  สิงหาคม  พ.ศ.  ๒๕๕๒ 

สมชาย  ชุมรัตน 
ปลัดกระทรวงแรงงาน 

ประธานกรรมการสงเสริมการพัฒนาฝมือแรงงาน 




