
 หนา   ๖๘ 
เลม   ๑๒๖   ตอนพเิศษ   ๑๖๙   ง ราชกิจจานุเบกษา ๒๐   พฤศจิกายน   ๒๕๕๒ 
 

 
 

ประกาศคณะกรรมการสงเสริมการพัฒนาฝมือแรงงาน 
เร่ือง  มาตรฐานฝมือแรงงานแหงชาติ  สาขาอาชีพชางซอมบํารุงรักษาแมพิมพฉีดพลาสติก 

 

 

อาศัยอํานาจตามความในมาตรา  ๒๒  วรรคหนึ่ง  แหงพระราชบัญญัติสงเสริมการพัฒนา 
ฝมือแรงงาน  พ.ศ.  ๒๕๔๕  คณะกรรมการสงเสริมการพัฒนาฝมือแรงงาน  จึงกําหนดมาตรฐาน 
ฝมือแรงงานแหงชาติ  สาขาอาชีพชางซอมบํารุงรักษาแมพิมพฉีดพลาสติก  โดยความเห็นชอบ 
ของรัฐมนตรีวาการกระทรวงแรงงาน  ดังตอไปนี้ 

ขอ ๑ ในประกาศนี้สาขาอาชีพชางซอมบํารุงรักษาแมพิมพฉีดพลาสติก   หมายถึง  
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  

มีความสามารถในการใชเคร่ืองจักร  เคร่ืองมือในการแกไขแมพิมพฉีดพลาสติก  มีความรู  ทักษะ 

ข้ันวินิจฉัยงานได  ตัดสินใจแกปญหา  โดยการประยุกตความสามารถกับเทคโนโลยี 

   ๒.๑.๑ ความรูและทักษะในการเลือกใชงาน  บํารุงรักษาและรู จักวิธีการ

ปฏิบัติงานที่ปลอดภัยในการใชเคร่ืองมือกลโรงงาน  (Machine  Tool)  แบบกึ่งอัตโนมัติหรืออัตโนมัติ  

(Semi  Automatic/Automatic)  ชนิดใดชนิดหนึ่ง 

   ๒.๑.๒ ความรูและทักษะในการเลือกใชงานบํารุงรักษา  และรูจักวิธีการ

ปฏิบัติงานที่ปลอดภัยในการใชเคร่ืองมือวัดละเอียด  และการตรวจสอบเครื่องมือวัดเบื้องตน 

   ๒.๑.๓ ความรูและทักษะในการอาน  และเขียนแบบตลอดจนมีความเขาใจ

การใชสัญลักษณในการเขียนแบบ 

   ๒.๑.๔ ความรูพื้นฐานเกี่ยวกับวัสดุที่ใชในการทําแมพิมพ  ชิ้นสวนมาตรฐาน 

แมพิมพ  ตลอดจนรูจักกระบวนการปรับแตงแมพิมพ  และผิวของชิ้นงาน 
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   ๒.๑.๕ ความรูความสามารถในการประกอบแมพิมพตามแบบ  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) กฎความปลอดภัยเกี่ยวกับการใชงานและบํารุงรักษาอุปกรณ  

เคร่ืองมือ  และเครื่องจักรในการปฏิบัติงาน 

   ๓.๑.๒ ความสามารถในการอานแบบ   เ ขียนแบบ   คณิตศาสตร   และ

ภาษาอังกฤษเทคนิค 

    (๑) อานแบบแมพิมพฉีดพลาสติก  ภาพประกอบ  และคาพิกัด  

ความเผื่อของขนาด   

    (๒) ความหมายคาพิ กัดความเผื่อของงานสวม   และสัญลักษณ 

ในแบบเครื่องกลตามมาตรฐานสากล  ไดแก  ความเรียบผิว   

    (๓)   สามารถคํานวณเลขยกกําลัง  และถอดรากที่สองได 

    (๔) ความรูพื้นฐานคณิตศาสตรชางในการคํานวณหาความเร็วรอบ  

และความเร็วตัด 

    (๕) สามารถอานและเขาใจวลีภาษาอังกฤษสั้น ๆ  ที่ใชในแบบได 

   ๓.๑.๓ การเลือกใชและการดูแลรักษาเครื่องมือกล  เคร่ืองมือวัด  และอุปกรณ

ที่ใชในการผลิตชิ้นสวนแมพิมพ  และการประกอบแมพิมพ 
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    (๑) การเลือกใชและการบํารุงรักษา  เคร่ืองมือกล  (Machine  Tool)  

เชน  เคร่ืองกลึง  กัด  ไส  เจียระไน  ใหเหมาะสมกับการผลิตชิ้นสวนแมพิมพ   

    (๒) การเลือกใชเคร่ืองมือวัดละเอียด  เชน  เวอรเนียคาลิปเปอร  Dial  

Gauge  High  Gauge  ไมโครมิเตอร  Surface  Roughness  ใหเหมาะสมกับการวัดตรวจสอบขนาดของ

ชิ้นสวนแมพิมพที่ทําการผลิตข้ึน 

   ๓.๑.๔ ความรูพื้นฐานเกี่ยวกับวิธีการปฏิบัติงานที่ถูกตองในการใชเคร่ืองมือกล  

เคร่ืองมือวัด  และอุปกรณที่ใชในการผลิตชิ้นสวนแมพิมพ  และการประกอบแมพิมพ 

    (๑) ข้ันตอนการปฏิบั ติ งานที่ ถู กตองในการใช เค ร่ืองมือกล  

(Machine  Tool)  เชน  เคร่ืองกลึง  กัด  ไส  เจียระไน  ในการผลิตชิ้นสวนแมพิมพ 

    (๒) ข้ันตอนการปฏิบัติงานและวธิีการใชที่ถูกตองในการใชเคร่ืองมือ

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) รูจักการเลือกและใชเคร่ืองมือที่ใชชวยในการประกอบแมพิมพ 

   ๓.๑.๗ การแกไข  การดูแลบํารุงรักษา  และการซอมแซมแมพิมพ 

    (๑) รูจักปรับแกไขแมพิมพใหสามารถผลิตชิ้นงานได  (ปรับแกไข

แมพิมพกอนทําการผลิต) 

    (๒) รูจักกําหนดตารางการซอมบํารุงแมพิมพได 

    (๓) มีความรูในการเชื่อมซอมแมพิมพ   
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  ๓.๒ ความสามารถ   ประกอบดวย   ขอบเขตความสามารถในการปฏิบัติงาน  
ดังตอไปนี้ 

   ๓.๒.๑ ความปลอดภัยในการปฏิบัติงาน 
    (๑) ใชและบํารุงรักษาอุปกรณคุมครองความปลอดภัยสวนบุคคล 
    (๒) ใชและดูแลอุปกรณปองกันอัคคีภัย 
    (๓) ปฏิบัติงานดวยความปลอดภัย 
    (๔) ใชและบํารุงรักษาอุปกรณ  เคร่ืองมือ  เคร่ืองจักร  เคร่ืองมือวัด  

ในการปฏิบัติงาน 
   ๓.๒.๒ ความสามารถในการอานแบบ   เ ขียนแบบ   คณิตศาสตร   และ

ภาษาอังกฤษเทคนิค 
    (๑) รางแบบภาพฉาย  ภาพประกอบ  และภาพแยกชิ้นของแมพิมพ 
    (๒) กําหนดคาพิกัดความเผื่อของงานสวม  และสัญลักษณในแบบ

เคร่ืองกลตามมาตรฐานสากล 
    (๓) ทําการคํานวณหาคาความเร็วรอบและความเร็วตัด 
    (๔) ทดสอบการอานและอธิบายแบบที่มีวลีภาษาอังกฤษ   
   ๓.๒.๓ การเลือกใชและการดูแลรักษาเครื่องมือกล  เคร่ืองมือวัด  และอุปกรณ

ที่ใชในการผลิตชิ้นสวนแมพิมพ  และการประกอบแมพิมพ   
    (๑) ทดสอบการเลือก  และใชเคร่ืองมือกลในการสรางชิ้นสวน

แมพิมพ 

    (๒) ทดสอบการเลือก   และใช เคร่ืองมือวัดละเอียดในการวัด

ตรวจสอบชิ้นสวนแมพิมพ 

   ๓.๒.๔ ความรูพื้นฐานเกี่ยวกับข้ันตอนปฏิบัติงานที่ถูกตองในการใชเคร่ืองมอืกล  

เคร่ืองมือวัด  และอุปกรณ  ที่ใชในการผลิตชิ้นสวนแมพิมพ  และการประกอบแมพิมพ 

    (๑) ทดสอบขั้นตอนการปฏิบัติงานในการใชเคร่ืองมือกลในการ

สรางชิ้นสวนแมพิมพและผลิตชิ้นสวนทดแทน 

    (๒) ทดสอบขั้นตอนการปฏิบัติงานในการใชเคร่ืองมือวัดละเอียด 

ในการตรวจสอบชิ้นสวนแมพิมพ 
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   ๓.๒.๕ ความรูพื้นฐานเกี่ยวกับวัสดุทําแมพิมพและวัสดุที่ใชในการผลิต 
    (๑) ทดสอบการเลือกวัสดุที่ใชทําแมพิมพ  ตามมาตรฐาน 
    (๒) สามารถชี้แจงหรือบอกขอกําหนดการชุบแข็งในแบบได   

และสามารถตรวจสอบผลการชุบแข็งเบื้องตนได 
    (๓) สามารถชี้แจงหรือบอกขอกําหนดการทํา  Surface  Treatment  

และสามารถตรวจสอบผลของการทํา  Surface  Treatment  ได 
   ๓.๒.๖ การประกอบและการปรับแตงแมพิมพ 
    (๑) ทดสอบการประกอบแมพิมพตามแบบ 
    (๒) ทดสอบการเลือกใชเคร่ืองมือและอุปกรณที่ใชในการประกอบ

แมพิมพ 
   ๓.๒.๗ การแกไข  การดูแลบํารุงรักษา  และการซอมแซมแมพิมพ 
    (๑) ทดสอบการเชื่อมเบื้องตน 
    (๒) ทดสอบการเจียระไนปรับแตงผิว 
  ๓.๓ ทัศนคติ  ประกอบดวย  การปฏิบัติงานที่ตรงตอเวลา  การรักษาวินัย  มีความ

ซ่ือสัตย  และประหยัด 
 

ประกาศ  ณ  วันที่  ๗  สิงหาคม  พ.ศ.  ๒๕๕๒ 

สมชาย  ชุมรัตน 
ปลัดกระทรวงแรงงาน 

ประธานกรรมการสงเสริมการพัฒนาฝมือแรงงาน 




