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ประกาศคณะกรรมการสงเสริมการพัฒนาฝมือแรงงาน
เรื่อง มาตรฐานฝมือแรงงานแหงชาติ สาขาอาชีพชางซอมบํารุงรักษาแมพิมพฉีดพลาสติก
อาศัยอํานาจตามความในมาตรา ๒๒ วรรคหนึ่ง แหงพระราชบัญญัติสงเสริมการพัฒ นา
ฝมือแรงงาน พ.ศ. ๒๕๔๕ คณะกรรมการสง เสริมการพัฒนาฝมือแรงงาน จึงกําหนดมาตรฐาน
ฝมื อ แรงงานแห งชาติ สาขาอาชี พ ช า งซ อ มบํ า รุง รั ก ษาแม พิ ม พ ฉีด พลาสติ ก โดยความเห็ น ชอบ
ของรัฐมนตรีวาการกระทรวงแรงงาน ดังตอไปนี้
ขอ ๑ ในประกาศนี้ ส าขาอาชี พ ช า งซ อ มบํ า รุ ง รั ก ษาแม พิ ม พ ฉี ด พลาสติ ก หมายถึ ง
ผูปฏิบัติงานเกี่ยวกับ
๑.๑ การซอมบํารุงรักษาแมพิมพ หมายถึง การปรับแตงแมพิมพตลอดจนการสราง
ชิ้นสวนแมพิมพเขาทดแทนสวนที่สึกหรอ การถอดและการประกอบเขาดวยกัน
๑.๒ การบํารุงรักษา และปรับปรุงแมพิมพฉีดพลาสติก
ขอ ๒ มาตรฐานฝมือแรงงานแหงชาติ สาขาอาชีพชางซอมบํารุงรักษาแมพิมพฉีดพลาสติก
มี ๑ ระดับ
๒.๑ ระดับ ๑ หมายถึง ชางที่มีความรู และทักษะพื้นฐานของชางกลโรงงานทั่วไป
มีความสามารถในการใชเครื่องจั กร เครื่องมือในการแกไขแมพิ ม พฉีดพลาสติก มีความรู ทักษะ
ขั้นวินิจฉัยงานได ตัดสินใจแกปญหา โดยการประยุกตความสามารถกับเทคโนโลยี
๒.๑.๑ ความรู แ ละทั ก ษะในการเลื อ กใช งาน บํา รุง รั กษาและรู จัก วิ ธีก าร
ปฏิบัติงานที่ปลอดภัยในการใชเครื่องมือกลโรงงาน (Machine Tool) แบบกึ่งอัตโนมัติหรืออัตโนมัติ
(Semi Automatic/Automatic) ชนิดใดชนิดหนึ่ง
๒.๑.๒ ความรู แ ละทั ก ษะในการเลื อ กใช งานบํ า รุง รัก ษา และรู จัก วิ ธีก าร
ปฏิบัติงานที่ปลอดภัยในการใชเครื่องมือวัดละเอียด และการตรวจสอบเครื่องมือวัดเบื้องตน
๒.๑.๓ ความรูแ ละทักษะในการอาน และเขียนแบบตลอดจนมีความเขาใจ
การใชสัญลักษณในการเขียนแบบ
๒.๑.๔ ความรู พื้ นฐานเกี่ ยวกั บวั สดุ ที่ ใช ในการทํ าแม พิ มพ ชิ้ นส วนมาตรฐาน
แมพิมพ ตลอดจนรูจักกระบวนการปรับแตงแมพิมพ และผิวของชิ้นงาน

เลม ๑๒๖ ตอนพิเศษ ๑๖๙ ง

หนา ๖๙
ราชกิจจานุเบกษา

๒๐ พฤศจิกายน ๒๕๕๒

๒.๑.๕ ความรูความสามารถในการประกอบแมพิม พตามแบบ และทําการ
บํารุงรักษา ทําความสะอาดแมพิมพ
๒.๑.๖ ความสามารถทําการวิเคราะหซอมแซมเบื้องตน
ขอ ๓ ขอกําหนดทางวิชาการที่ใชเปนเกณฑวัด ความรู ความสามารถและทัศนคติในการ
ทํางานของผูประกอบอาชีพในสาขาอาชีพชางซอมบํารุงรักษาแมพิมพฉีดพลาสติก ใหเปนดังนี้
มาตรฐานฝมือแรงงานแหงชาติ ระดับ ๑ ไดแก
๓.๑ ความรู ประกอบดวย ขอบเขตความรู ความเขาใจในเรื่องดังตอไปนี้
๓.๑.๑ ความปลอดภัยในการปฏิบัติงาน
(๑) วิธีการใชและบํารุงรักษาอุปกรณคุมครองความปลอดภัยสวนบุคคล
ที่เกี่ยวของกับการปฏิบัติงาน
(๒) วิธีการใชและดูแลอุปกรณปองกันอัคคีภัย
(๓) กฎความปลอดภัยเกี่ยวกับสถานที่ปฏิบัติงาน
(๔) กฎความปลอดภัยเกี่ ยวกับการใชงานและบํารุงรักษาอุปกรณ
เครื่องมือ และเครื่องจักรในการปฏิบัติงาน
๓.๑.๒ ความสามารถในการอ า นแบบ เขี ย นแบบ คณิ ต ศาสตร และ
ภาษาอังกฤษเทคนิค
(๑) อ า นแบบแม พิ ม พ ฉี ด พลาสติ ก ภาพประกอบ และค า พิ กั ด
ความเผื่อของขนาด
(๒) ความหมายค า พิ กั ด ความเผื่ อ ของงานสวม และสั ญ ลั ก ษณ
ในแบบเครื่องกลตามมาตรฐานสากล ไดแก ความเรียบผิว
(๓) สามารถคํานวณเลขยกกําลัง และถอดรากที่สองได
(๔) ความรูพื้นฐานคณิตศาสตรชางในการคํานวณหาความเร็วรอบ
และความเร็วตัด
(๕) สามารถอานและเขาใจวลีภาษาอังกฤษสั้น ๆ ที่ใชในแบบได
๓.๑.๓ การเลือกใชและการดูแลรักษาเครื่องมือกล เครื่องมือวัด และอุปกรณ
ที่ใชในการผลิตชิ้นสวนแมพิมพ และการประกอบแมพิมพ

เลม ๑๒๖ ตอนพิเศษ ๑๖๙ ง

หนา ๗๐
ราชกิจจานุเบกษา

๒๐ พฤศจิกายน ๒๕๕๒

(๑) การเลือกใชและการบํารุงรักษา เครื่องมือกล (Machine Tool)
เชน เครื่องกลึง กัด ไส เจียระไน ใหเหมาะสมกับการผลิตชิ้นสวนแมพิมพ
(๒) การเลือกใชเครื่องมือวัดละเอียด เชน เวอรเนียคาลิปเปอร Dial
Gauge High Gauge ไมโครมิเตอร Surface Roughness ใหเหมาะสมกับการวัดตรวจสอบขนาดของ
ชิ้นสวนแมพิมพที่ทําการผลิตขึ้น
๓.๑.๔ ความรูพื้นฐานเกี่ยวกับวิธีการปฏิบัติงานที่ถูกตองในการใชเครื่องมือกล
เครื่องมือวัด และอุปกรณที่ใชในการผลิตชิ้นสวนแมพิมพ และการประกอบแมพิมพ
(๑) ขั้ น ตอนการปฏิ บั ติ ง านที่ ถู ก ต อ งในการใช เ ครื่ อ งมื อ กล
(Machine Tool) เชน เครื่องกลึง กัด ไส เจียระไน ในการผลิตชิ้นสวนแมพิมพ
(๒) ขั้นตอนการปฏิบัติงานและวิธีการใชที่ถูกตองในการใชเครื่องมือ
วัดละเอียด เชน Dial Gauge High Gauge ไมโครมิเตอร Surface Roughness ในการวัดตรวจสอบ
ขนาดของชิ้นสวนแมพิมพ
๓.๑.๕ ความรูพื้นฐานเกี่ยวกับวัสดุทําแมพิมพและวัสดุที่ใชในการผลิต
(๑) รูจักชื่อมาตรฐาน และสัญลักษณของวัสดุที่ใชทําแมพิมพ
(๒) รูจักชื่อกระบวนการชุบแข็งโลหะแบบตาง ๆ และจุดประสงค
ในการทํากระบวนการชุบแข็งแตละแบบ
(๓) รูจักกระบวนการทํา Surface Treatment ที่ใชกับแมพิมพ
๓.๑.๖ การประกอบและการปรับแตงแมพิมพ
(๑) รูจักชื่อชิ้นสวนของแมพิมพ
(๒) รูจักชื่อชิ้นสวนมาตรฐานที่ใชในการประกอบแมพิมพ
(๓) รูจักการเลือกและใชเครื่องมือที่ใชชวยในการประกอบแมพิมพ
๓.๑.๗ การแกไข การดูแลบํารุงรักษา และการซอมแซมแมพิมพ
(๑) รูจักปรับแกไขแมพิมพใหสามารถผลิตชิ้นงานได (ปรับแกไข
แมพิมพกอนทําการผลิต)
(๒) รูจักกําหนดตารางการซอมบํารุงแมพิมพได
(๓) มีความรูในการเชื่อมซอมแมพิมพ
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๓.๒ ความสามารถ ประกอบด ว ย ขอบเขตความสามารถในการปฏิ บั ติ ง าน
ดังตอไปนี้
๓.๒.๑ ความปลอดภัยในการปฏิบัติงาน
(๑) ใชและบํารุงรักษาอุปกรณคุมครองความปลอดภัยสวนบุคคล
(๒) ใชและดูแลอุปกรณปองกันอัคคีภัย
(๓) ปฏิบัติงานดวยความปลอดภัย
(๔) ใชและบํารุงรักษาอุปกรณ เครื่องมือ เครื่องจักร เครื่องมือวัด
ในการปฏิบัติงาน
๓.๒.๒ ความสามารถในการอ า นแบบ เขี ย นแบบ คณิ ต ศาสตร และ
ภาษาอังกฤษเทคนิค
(๑) รางแบบภาพฉาย ภาพประกอบ และภาพแยกชิ้นของแมพิมพ
(๒) กําหนดคาพิกัดความเผื่อของงานสวม และสัญลักษณในแบบ
เครื่องกลตามมาตรฐานสากล
(๓) ทําการคํานวณหาคาความเร็วรอบและความเร็วตัด
(๔) ทดสอบการอานและอธิบายแบบที่มีวลีภาษาอังกฤษ
๓.๒.๓ การเลือกใชและการดูแลรักษาเครื่องมือกล เครื่องมือวัด และอุปกรณ
ที่ใชในการผลิตชิ้นสวนแมพิมพ และการประกอบแมพิมพ
(๑) ทดสอบการเลื อ ก และใช เ ครื่ อ งมื อ กลในการสร างชิ้ น ส ว น
แมพิมพ
(๒) ทดสอบการเลื อ ก และใช เ ครื่ อ งมื อ วั ด ละเอี ย ดในการวั ด
ตรวจสอบชิ้นสวนแมพิมพ
๓.๒.๔ ความรูพื้นฐานเกี่ยวกับขั้นตอนปฏิบัติงานที่ถูกตองในการใชเครือ่ งมือกล
เครื่องมือวัด และอุปกรณ ที่ใชในการผลิตชิ้นสวนแมพิมพ และการประกอบแมพิมพ
(๑) ทดสอบขั้น ตอนการปฏิบั ติงานในการใชเ ครื่องมือกลในการ
สรางชิ้นสวนแมพิมพและผลิตชิ้นสวนทดแทน
(๒) ทดสอบขั้น ตอนการปฏิบัติงานในการใชเครื่องมือวัดละเอียด
ในการตรวจสอบชิ้นสวนแมพิมพ
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๓.๒.๕ ความรูพื้นฐานเกี่ยวกับวัสดุทําแมพิมพและวัสดุที่ใชในการผลิต
(๑) ทดสอบการเลือกวัสดุที่ใชทําแมพิมพ ตามมาตรฐาน
(๒) สามารถชี้ แ จงหรื อ บอกข อ กํ า หนดการชุ บ แข็ ง ในแบบได
และสามารถตรวจสอบผลการชุบแข็งเบื้องตนได
(๓) สามารถชี้แจงหรือบอกขอกําหนดการทํา Surface Treatment
และสามารถตรวจสอบผลของการทํา Surface Treatment ได
๓.๒.๖ การประกอบและการปรับแตงแมพิมพ
(๑) ทดสอบการประกอบแมพิมพตามแบบ
(๒) ทดสอบการเลือกใชเครื่องมือและอุปกรณที่ใชในการประกอบ
แมพิมพ
๓.๒.๗ การแกไข การดูแลบํารุงรักษา และการซอมแซมแมพิมพ
(๑) ทดสอบการเชื่อมเบื้องตน
(๒) ทดสอบการเจียระไนปรับแตงผิว
๓.๓ ทัศนคติ ประกอบดวย การปฏิบัติงานที่ตรงตอเวลา การรักษาวินัย มีความ
ซื่อสัตย และประหยัด
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