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ประกาศคณะกรรมการสงเสริมการพัฒนาฝมือแรงงาน
เรื่อง มาตรฐานฝมือแรงงานแหงชาติ สาขาอาชีพชางหลอโลหะ (ชางทําแบบหลอชนิดพิเศษ)
อาศัยอํานาจตามความในมาตรา ๒๒ วรรคหนึ่ง แหงพระราชบัญญัติสงเสริมการพัฒนาฝมือแรงงาน
พ.ศ. ๒๕๔๕ คณะกรรมการสงเสริมการพัฒนาฝมือแรงงาน จึงกําหนดมาตรฐานฝมือแรงงานแหงชาติ
สาขาอาชีพ ชา งหลอโลหะ (ช างทํา แบบหล อชนิดพิ เศษ) โดยความเห็น ชอบของรั ฐ มนตรี วา การ
กระทรวงแรงงาน ดังตอไปนี้
ขอ ๑ ในประกาศนี้สาขาอาชีพชางหลอโลหะ (ชางทําแบบหลอชนิดพิเศษ) หมายถึง ผูที่มี
ความรูความสามารถในการเตรียมแบบสรางกระสวนหลอชนิดพิเศษ ทําแบบหลอชนิดพิเศษและกลอง
ไส แ บบ ออกแบบระบบจ า ยน้ํ า โลหะ มี ค วามรู ด านหล อหลอมโลหะ โลหะวิ ทยา วั ส ดุ ศ าสตร
ตรวจสอบ วิเคราะหหาสาเหตุและวิธีการแกไขจุดบกพรองของชิ้นงานหลอ ปรับปรุงสมบัติทางกลดวย
วิธีทางความรอน วางแผนควบคุมงานเพื่อปองกันอุบัติเหตุและปญหาในดานสุขอนามัยในการทํางาน
ขอ ๒ มาตรฐานฝมือแรงงานแหงชาติ สาขาอาชีพชางหลอโลหะ (ชางทําแบบหลอชนิด
พิเศษ) แบงออกเปน ๓ ระดับ
๒.๑ ระดับ ๑ หมายถึง ผูมีความรู ความสามารถพื้นฐานในการผสมเตรียมแบบ
หลอชนิดพิเศษ การขึ้นรูปแบบหลอชนิดพิเศษ ระบบจายน้ําโลหะ ความรูเบื้องตนในเรื่องการคํานวณ
การอานแบบอยางงาย จุดบกพรองของชิ้นงานหลอ ในการปฏิบัติงานที่มีลักษณะยุงยากซับซอนมากขึ้น
จําเปนจะตองมีผูที่มีความรูความสามารถมากกวาใหคําแนะนํา ตัดสินใจและแกปญหา
๒.๒ ระดับ ๒ หมายถึง ผูที่มีฝมือระดับกลาง มีความรู ความสามารถในการทําแบบ
ชนิดพิเ ศษ ระบบจายน้ําโลหะ วิเคราะหและแกไขจุดบกพรอง สามารถใหคําปรึกษาและแนะนํา
ชางฝมือระดับต่ํากวาได
๒.๓ ระดับ ๓ หมายถึง ผูที่มีฝมือระดับสูง มีความรู ความสามารถในการทําแบบ
หลอ ชนิ ดพิ เศษ กระบวนการผลิ ต โลหะวิ ทยา การอบชุบ ชิ้น งานโลหะในกลุม เหล็ก และโลหะ
นอกกลุมเหล็ก การวิเคราะห วินิจฉัย สามารถใหคําปรึกษาแนะนําชางฝมือระดับต่ํากวาได
ขอ ๓ ขอกําหนดทางวิชาการที่ใชเปนเกณฑวัด ความรู ความสามารถและทัศนคติในการ
ทํางานของผูประกอบอาชีพในสาขาอาชีพชางหลอโลหะ (ชางทําแบบหลอชนิดพิเศษ) 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 ความรูเบื้องตน เกี่ยวกับการทําแบบหลอ ชนิด พิเ ศษ (Shell Mold
แบบเหวี่ยง แบบวิจิตรศิลป แบบสุญญากาศ แบบหลอเฉพาะทาง ฯลฯ)
๓.๑.๔ ความรู เ บื้ อ งต น เกี่ ย วกั บ สมบั ติ ข องวั ส ดุ ท นไฟและวั ส ดุ ที่ ใ ช ใ น
กระบวนการหลอชนิดพิเศษ
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 ความรูเบื้องตนเกี่ยวกับเครื่องมือ เครื่องจักร และอุปกรณที่ใชในงาน
หลอทั่วไป
๓.๑.๘ ความรู เ บื้ อ งต น เกี่ ย วกั บ วั ส ดุ เ ชื้ อ เพลิ ง การเลื อ กใช เ ชื้ อ เพลิ ง
ที่เหมาะสม
๓.๑.๙ ความรู เ บื้ อ งต น เกี่ ย วกั บ การบํ า รุ ง รั ก ษาเครื่ อ งมื อ เครื่ อ งจั ก ร
และอุปกรณที่ใชทําแบบหลอชนิดพิเศษ
๓.๑.๑๐ ความรู เ กี่ ย วกั บ กฎระเบี ย บ ความปลอดภั ย อาชี ว อนามั ย และ
สิ่งแวดลอม
๓.๑.๑๑ ความรูในการใชอุปกรณปองกันอุบัติภัย
๓.๒ ความสามารถ ประกอบด ว ย ขอบเขตความสามารถในการปฏิ บั ติ ง าน
ดังตอไปนี้
๓.๒.๑ ทักษะการเตรียมวัสดุอุปกรณในการทําแบบหลอชนิดพิเศษ
๓.๒.๒ ทักษะการทําแบบหลอชนิดพิเศษตามแบบที่กําหนด
๓.๒.๓ ทักษะการเลือกใชเครื่องมือและอุปกรณในการทํางานไดอยางเหมาะสม
๓.๒.๔ ทักษะการทํางานไดอยางปลอดภัยทั้งตนเองและผูรวมงาน
๓.๒.๕ ทักษะการดู แลบํ ารุง รัก ษา อุป กรณ เครื่ องมือ เครื่อ งจัก รในการ
ทําแบบหลอถาวรเพื่อลดอุบัติภัยได
๓.๒.๖ นอกเหนือจากที่กําหนดไวใหดําเนินการทดสอบเปนกรณีไป
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๓.๓ ทัศนคติ ประกอบดวย การปฏิบัติงานที่ตรงตอเวลา การรักษาวินัย มีความ
ซื่อสัตย และประหยัด
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 และเครื่องจักรที่ใชในงานทําแบบหลอ
ชนิดพิเศษ
๓.๔.๔ ความรูเกี่ยวกับดานคณิตศาสตร วิทยาศาสตร
๓.๔.๕ ความรูเกี่ยวกับการอานแบบเครื่องกล
๓.๔.๖ ความรูทางเทคนิคในการทําแบบหลอชนิดพิเศษ (Shell Mold แบบเหวี่ยง
แบบวิจิตรศิลป แบบสุญญากาศ แบบหลอเฉพาะทาง ฯลฯ)
๓.๔.๗ ความรูเกี่ยวกับชนิดเชื้อเพลิง การเลือกใชเชื้อเพลิงที่เหมาะสม
๓.๔.๘ ความรูเกี่ยวกับการบํารุงรักษาเครื่องมือ เครื่องจักร และอุปกรณที่ใช
๓.๔.๙ ความรู เ กี่ ย วกั บ กฎระเบี ย บ ความปลอดภั ย อาชี ว อนามั ย และ
สิ่งแวดลอม
๓.๕ ความสามารถ ประกอบด ว ย ขอบเขตความสามารถในการปฏิ บั ติ ง าน
ดังตอไปนี้
๓.๕.๑ ทักษะการอานแบบเครื่องกลเพื่อการทําแบบหลอชนิดพิเศษ
๓.๕.๒ ทักษะการทําแบบหลอชนิดพิเศษตามแบบที่กําหนด
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 ทักษะสามารถกําหนดพื้นที่อันตรายเพื่อปองกันอุบัติเหตุ
๓.๕.๕ ทักษะนอกเหนือจากที่กําหนดไวใหดําเนินการทดสอบเปนกรณีไป
๓.๖ ทัศนคติ ประกอบดวย แนวความคิดเห็นในเรื่องการพัฒนาความรู วิเคราะหงาน
สามารถตัดสินใจ แกไขปญหาในการปฏิบัติงาน และใหคําแนะนําแกผูใตบังคับบัญชา
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มาตรฐานฝมือแรงงานแหงชาติ ระดับ ๓ ไดแก
๓.๗ ความรู ประกอบดวย ขอบเขตความรู ความเขาใจในเรื่องดังตอไปนี้
๓.๗.๑ ความรูเกี่ยวกับงานหลอโลหะ
๓.๗.๒ ความรูเกี่ยวกับการออกแบบหลอชนิดพิเศษ (Shell Mold แบบเหวี่ยง
แบบวิจิตรศิลป แบบสุญญากาศ แบบหลอเฉพาะทาง ฯลฯ)
๓.๗.๓ ความรูเกี่ยวกับการออกแบบระบบจายน้ําโลหะ
๓.๗.๔ ความรูเกี่ยวกับการคํานวณควบคุมอัตราสวนวัตถุดิบในการทําแบบหลอ
ชนิดพิเศษ
๓.๗.๕ ความรูเกี่ยวกับการวิเคราะหและแกไขปญหาจุดบกพรองของชิ้นงานหลอ
ที่มี ส าเหตุ จ ากองค ป ระกอบเคมี ของน้ํ า โลหะ การแข็ ง ตั ว การเทน้ํ า โลหะ การออกแบบระบบ
จายน้ําโลหะและแบบหลอชนิดพิเศษ
๓.๗.๖ ความรูเบื้องตนเกี่ยวกับการอบชุบโลหะ การปรับปรุงสมบัติทางกล
การตรวจสอบทดสอบสมบัติทางกลเนื้อโลหะชิ้นงานหลอ
๓.๗.๗ ความรูเบื้องตนเกี่ยวกับโรคที่เกิดจากการทํางาน การปฐมพยาบาล
สภาวะแวดลอมอาชีวอนามัยและการปองกันในอาชีพชางทําแบบหลอชนิดพิเศษ
๓.๗.๘ ความรูเบื้องตนเกี่ยวกับระบบระบายอากาศ กําจัดฝุน
๓.๘ ความสามารถ ประกอบด ว ย ขอบเขตความสามารถในการปฏิ บั ติ ง าน
ดังตอไปนี้
๓.๘.๑ ทักษะในการออกแบบหลอชนิดพิเศษ
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

