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ประกาศคณะกรรมการสงเสริมการพัฒนาฝมือแรงงาน
เรื่อง มาตรฐานฝมือแรงงานแหงชาติ สาขาอาชีพชางหลอโลหะ (ชางทําแบบหลอถาวร)
อาศัยอํานาจตามความในมาตรา ๒๒ วรรคหนึ่ง แหงพระราชบัญญัติสงเสริมการพัฒ นา
ฝมือแรงงาน พ.ศ. ๒๕๔๕ คณะกรรมการสง เสริมการพัฒนาฝมือแรงงาน จึงกําหนดมาตรฐาน
ฝมือแรงงานแหงชาติ สาขาอาชีพชางหลอโลหะ (ชางทําแบบหลอถาวร) โดยความเห็นชอบของ
รัฐมนตรีวาการกระทรวงแรงงาน ดังตอไปนี้
ขอ ๑ ในประกาศนี้สาขาอาชีพชางหลอโลหะ (ชางทําแบบหลอถาวร) หมายถึง ผูที่มีความรู
ความสามารถ ในการเตรียมกระสวนสําหรับแบบหลอถาวร ทําแบบหลอถาวรและกลองไสแ บบ
ออกแบบระบบจายน้ําโลหะ มีความรูดานหลอหลอมโลหะ โลหะวิทยา วัสดุศ าสตร ตรวจสอบ
วิเ คราะหห าสาเหตุแ ละวิธี ก ารแก ไขจุ ดบกพรอ งของชิ้ น งานหล อ ปรับ ปรุ งสมบัติ ท างกลดว ยวิ ธี
ทางความรอน วางแผนควบคุมงานเพื่อปองกันอุบัติเหตุและปญหาในดานสุขอนามัยในการทํางาน
ขอ ๒ มาตรฐานฝมือแรงงานแหงชาติ สาขาอาชีพชางหลอโลหะ (ชางทําแบบหลอถาวร)
แบงออกเปน ๓ ระดับ
๒.๑ ระดับ ๑ หมายถึง ผูมีความรู ความสามารถพื้นฐานในการเตรียมแบบหลอถาวร
เลือกไสแบบ การทําแบบหลอถาวร ระบบจายน้ําโลหะ ความรูเบื้องตนในเรื่องการคํานวณ การอาน
แบบอยางงาย จุดบกพรองของชิ้นงานหลอ ในการปฏิบัติงานที่มีลักษณะยุงยากซับซอนมากขึ้นจําเปน
จะตองมีผูที่มีความรูความสามารถมากกวาใหคําแนะนํา ตัดสินใจและแกปญหา
๒.๒ ระดับ ๒ หมายถึง ผูท่ีมีฝมือระดับกลาง มีความรู ความสามารถในการ
ทําแบบ หลอถาวร กลองไส แ บบ ระบบจา ยน้ําโลหะ วิเ คราะหแ ละแกไ ขจุดบกพรอง สามารถ
ใหคําปรึกษาและแนะนําชางฝมือระดับต่ํากวาได
๒.๓ ระดั บ ๓ หมายถึ ง ผู ที่มี ฝมือ ระดับ สูง มีค วามรู ความสามารถในการทํ า
และออกแบบแบบหลอถาวร กระบวนการผลิต โลหะวิทยา การอบชุบชิ้น งานโลหะในกลุมเหล็ก
และโลหะนอกกลุมเหล็ก การวิเคราะห วินิจฉัย สามารถใหคําปรึกษาแนะนําชางฝมือระดับต่ํากวาได
ขอ ๓ ขอกําหนดทางวิชาการที่ใชเปนเกณฑวัด ความรู ความสามารถและทัศนคติในการทํางาน
ของผูประกอบอาชีพในสาขาอาชีพชางหลอโลหะ (ชางทําแบบหลอถาวร) ใหเปนดังนี้
มาตรฐานฝมือแรงงานแหงชาติ ระดับ ๑ ไดแก
๓.๑ ความรู ประกอบดวย ขอบเขตความรู ความเขาใจในเรื่องดังตอไปนี้
๓.๑.๑ ความรูเบื้องตนเกี่ยวกับงานหลอโลหะ
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๓.๑.๒ ความรูเบื้องตนเกี่ยวกับระบบจายน้ําโลหะและจุดบกพรองของชิ้นงานหลอ
๓.๑.๓ ความรูเ บื้องตนเกี่ยวกับการทําแบบหลอถาวรและกลองไสแบบ
๓.๑.๔ ความรูเบื้องตนเกี่ยวกับวัสดุทนไฟและวัสดุที่ใ ชใ นกระบวนการทํา
แบบหลอถาวร
๓.๑.๕ ความรู เ บื้ อ งตน เกี่ ย วกั บ คณิต ศาสตร แ ละวิ ท ยาศาสตร (เศษส ว น
รอยละ บัญญัติไตรยางศ น้ําหนัก พื้นที่ ปริมาตร ความดัน ความถวงจําเพาะ ความหนาแนน และ
อุณหภูมิ)
๓.๑.๖ ความรูเบื้องตนเกี่ยวกับการอานแบบเครื่องกล
๓.๑.๗ ความรูเบื้องตน เกี่ยวกับเครื่องมือเครื่องจักรและอุปกรณที่ใชใ นงาน
หลอทั่วไป
๓.๑.๘ ความรูเบื้องตนเกี่ยวกับวัสดุเชื้อเพลิง การเลือกใชเชื้อเพลิงที่เหมาะสม
๓.๑.๙ ความรูเบื้องต น เกี่ยวกับการบํารุงรักษาเครื่องมือ เครื่ องจักร และ
อุปกรณ ที่ใชทําแบบหลอถาวร
๓.๑.๑๐ ความรูเกี่ยวกับกฎระเบียบความปลอดภัยอาชีวอนามัยและสิ่งแวดลอม
๓.๑.๑๑ ความรูในการใชอุปกรณปองกันอุบัติภัย
๓.๒ ความสามารถ ประกอบด ว ย ขอบเขตความสามารถในการปฏิ บั ติ ง าน
ดังตอไปนี้
๓.๒.๑ ทักษะการเตรียมวัสดุอุปกรณในการทําแบบหลอถาวร
๓.๒.๒ ทักษะการทําแบบหลอถาวรและกลองไสแบบตามแบบที่กําหนด
๓.๒.๓ ทักษะการเลือกใชเครื่องมือและอุปกรณในการทํางานไดอยางเหมาะสม
๓.๒.๔ ทักษะการทํางานไดอยางปลอดภัยทั้งตนเองและผูรวมงาน
๓.๒.๕ ทักษะการดูแ ลบํารุงรักษา อุปกรณ เครื่องมือ เครื่องจักรในการทํา
แบบหลอถาวรเพื่อลดอุบัติภัยได
๓.๒.๖ นอกเหนือจากที่กําหนดไวใหดําเนินการทดสอบเปนกรณีไป
๓.๓ ทัศนคติ ประกอบดวย การปฏิบัติงานที่ตรงตอเวลา การรักษาวินัย มีความซื่อสัตย
และประหยัด
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มาตรฐานฝมือแรงงานแหงชาติ ระดับ ๒ ไดแก
๓.๔ ความรู ประกอบดวย ขอบเขตความรู ความเขาใจในเรื่องดังตอไปนี้
๓.๔.๑ ความรูเกี่ยวกับงานหลอโลหะ
๓.๔.๒ ความรูเบื้องตนทางโลหะวิทยาเกี่ยวกับเหล็กและโลหะนอกกลุมเหล็ก
การตรวจสอบเบื้องตนเกี่ยวกับชนิดโลหะและองคประกอบเคมีของเนื้อโลหะ การคัดแยกเศษโลหะ
๓.๔.๓ ความรูเกี่ยวกับอุปกรณ เครื่องมือ เครื่องจักรที่ใชในงานทําแบบหลอถาวร
๓.๔.๔ ความรูเกี่ยวกับดานคณิตศาสตร วิทยาศาสตร
๓.๔.๕ ความรูเกี่ยวกับการอานแบบเครื่องกล
๓.๔.๖ ความรูทางเทคนิคในการทําแบบหลอถาวรและไสแบบ
๓.๔.๗ ความรูเกี่ยวกับชนิดเชื้อเพลิง การเลือกใชเชื้อเพลิงที่เหมาะสม
๓.๔.๘ ความรูเกี่ยวกับการบํารุงรักษาเครื่องมือ เครื่องจักร และอุปกรณที่ใช
๓.๔.๙ ความรูเกี่ยวกับกฎระเบียบ ความปลอดภัยอาชีวอนามัยและสิ่งแวดลอม
๓.๕ ความสามารถ ประกอบด ว ย ขอบเขตความสามารถในการปฏิ บั ติ ง าน
ดังตอไปนี้
๓.๕.๑ ทักษะการอานแบบเครื่องกลเพื่อการทําแบบหลอถาวร
๓.๕.๒ ทักษะการทําแบบหลอถาวรและไสแบบตามแบบที่กําหนด
๓.๕.๓ ทัก ษะการใช แ ละบํ า รุ ง รั ก ษาเครื่ อ งมื อ เครื่ อ งจั ก ร และอุ ป กรณ
อยางเหมาะสมปลอดภัย
๓.๕.๔ ทักษะการกําหนดพื้นที่อันตรายเพื่อปองกันอุบัติเหตุ
๓.๕.๕ ทักษะนอกเหนือจากที่กําหนดไวใหดําเนินการทดสอบเปนกรณีไป
๓.๖ ทัศนคติ ประกอบดวย แนวความคิดเห็นในเรื่องการพัฒนาความรู วิเคราะหงาน
สามารถตัดสินใจ แกไขปญหาในการปฏิบัติงาน และใหคําแนะนําแกผูใตบังคับบัญชา
มาตรฐานฝมือแรงงานแหงชาติ ระดับ ๓ ไดแก
๓.๗ ความรู ประกอบดวย ขอบเขตความรู ความเขาใจในเรื่องดังตอไปนี้
๓.๗.๑ ความรูเกี่ยวกับงานหลอโลหะ
๓.๗.๒ ความรูเกี่ยวกับการออกแบบหลอถาวรและไสแบบ
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๓.๗.๓ ความรูเกี่ยวกับการออกแบบระบบจายน้ําโลหะ
๓.๗.๔ ความรูเกี่ยวกับการคํานวณควบคุมอัตราสวนวัตถุดิบในการทําแบบ
หลอถาวร
๓.๗.๕ ความรูเกี่ยวกับการวิเคราะหและแกไขปญหาจุดบกพรองของชิ้นงาน
หลอที่มีสาเหตุจากองคประกอบเคมีของน้ําโลหะ การแข็งตัว การเทน้ําโลหะ การออกแบบระบบจาย
น้ําโลหะและแบบหลอถาวร
๓.๗.๖ ความรูเบื้องตนเกี่ยวกับการอบชุบโลหะ การปรับปรุงสมบัติทางกล
การตรวจสอบทดสอบสมบัติทางกลเนื้อโลหะชิ้นงานหลอ
๓.๗.๗ ความรูเบื้องตนเกี่ยวกับโรคที่เกิดจากการทํางาน การปฐมพยาบาล
สภาวะแวดลอมอาชีวอนามัยและการปองกันในอาชีพชางทําแบบหลอถาวร
๓.๗.๘ ความรูเบื้องตนเกี่ยวกับระบบระบายอากาศ กําจัดฝุน
๓.๘ ความสามารถ ประกอบด ว ย ขอบเขตความสามารถในการปฏิ บั ติ ง าน
ดังตอไปนี้
๓.๘.๑ ทักษะในการออก แบบหลอถาวรและไสแบบ
๓.๘.๒ ทักษะในการออกแบบระบบจายน้ําโลหะ
๓.๘.๓ ทักษะการวิเคราะหจุดบกพรองชิ้นงานหลอ
๓.๘.๔ ทักษะความปลอดภัยทางสุขอนามัยและสิ่งแวดลอม
๓.๙ ทัศนคติ ประกอบดวย แนวความคิดในการวิเคราะหการวางแผน และการ
แกไขปญหาในการปฏิบัติงานโดยคํานึงถึงประสิทธิภาพและประสิทธิผลในการทํางาน
ประกาศ ณ วันที่ ๗ สิงหาคม พ.ศ. ๒๕๕๒
สมชาย ชุมรัตน
ปลัดกระทรวงแรงงาน
ประธานกรรมการสงเสริมการพัฒนาฝมือแรงงาน

