เล่ม ๑๒๙ ตอนพิเศษ ๑๘๒ ง

หน้า ๕๘
ราชกิจจานุเบกษา

๒๙ พฤศจิกายน ๒๕๕๕

ประกาศคณะกรรมการส่งเสริมการพัฒนาฝีมือแรงงาน
เรื่อง มาตรฐานฝีมือแรงงานแห่งชาติ สาขาอาชีพช่างควบคุมเครื่อง Wire Cut
อาศัยอํานาจตามความในมาตรา ๒๒ วรรคหนึ่ง แห่งพระราชบัญญัติส่งเสริมการพัฒนาฝีมือแรงงาน
พ.ศ. ๒๕๔๕ คณะกรรมการส่งเสริมการพัฒนาฝีมือแรงงาน จึงกําหนดมาตรฐานฝีมือแรงงานแห่งชาติ
สาขาอาชีพ ช่างควบคุมเครื่อง Wire Cut โดยความเห็น ชอบของรัฐมนตรีว่าการกระทรวงแรงงาน
ดังต่อไปนี้
ข้อ ๑ ในประกาศนี้สาขาอาชีพช่างควบคุมเครื่อง Wire Cut หมายถึง ผู้ปฏิบัติงานเกี่ยวกับ
การติดตั้ง จับยึดชิ้นงาน การใช้เครื่องเขียนชุดคําสั่ง การบํารุงรักษา เครื่อง Wire Cut
เครื่อง Wire Cut หมายถึง เป็นเครื่องกัดเนื้อโลหะจากการทํางานของกระแสไฟฟ้าซึ่งไหลผ่าน
โลหะสองชิ้น ได้แ ก่ ชิ้นงานและลวดโลหะสําหรับตัด ชิ้น งานให้ได้รูปร่างตามต้องการเหมาะกับงาน
ที่ต้องการความเที่ยงตรง งานที่การขึ้นรูปโดยวิธีการตัดเฉือนปกติทําได้ยาก หรือชิ้นงานที่ผ่านการชุบแข็ง
ข้อ ๒ มาตรฐานฝีมือแรงงานแห่งชาติ สาขาอาชีพช่างควบคุมเครื่อง Wire Cut แบ่งออกเป็น
๓ ระดับ
๒.๑ ระดับ ๑ หมายถึง ผู้ที่มีฝีมือ และความรู้พื้น ฐานในการปฏิบัติงานที่ต้องมี
หัวหน้างานช่วยให้คาํ แนะนํา หรือช่วยตัดสินใจในเรื่องสําคัญเมื่อจําเป็น
๒.๒ ระดับ ๒ หมายถึง ผู้ที่มีฝีมือระดับกลาง มีความรู้ ความสามารถ ทักษะในการ
ใช้เครื่องมืออุปกรณ์ได้ดี และประสบการณ์การทํางาน สามารถให้คําแนะนําผู้ใต้บังคับบัญชาได้คุณภาพงานสูง
๒.๓ ระดับ ๓ หมายถึง ผู้ที่มี ฝีมือระดับสูง สามารถวิเคราะห์ วินิจฉั ย ปัญ หา
การตัดสินใจ รู้ขั้นตอนกระบวนการของงานเป็นอย่างดี สามารถช่วยแนะนํางานฝีมือผู้ใต้บังคับบัญชาได้ดี
สามารถใช้หนังสือคู่มือ นําความรู้ และทักษะมาประยุกต์ใช้กับเทคโนโลยีใหม่ได้ โดยเฉพาะการตัดสินใจ
และเลือกใช้วิธีการที่เหมาะสม
ข้อ ๓ ข้อกําหนดทางวิชาการที่ใช้เป็นเกณฑ์วัด ความรู้ ความสามารถและทัศนคติในการ
ทํางานของผู้ประกอบอาชีพในสาขาอาชีพช่างควบคุมเครื่อง Wire Cut ให้เป็น ดังนี้
มาตรฐานฝีมือแรงงานแห่งชาติ ระดับ ๑ ได้แก่
๓.๑ ความรู้ ประกอบด้วย ขอบเขตความรู้ ความเข้าใจในเรื่องดังต่อไปนี้
๓.๑.๑ อ่านแบบเครื่องกลเบื้องต้น
๓.๑.๒ อธิบายขั้นตอนการจับยึดและปรับตั้งชิ้นงานบนเครื่อง Wire Cut
๓.๑.๓ อธิบายการแก้ไขชุดคําสั่ง กรณีที่การจับยึดชิ้นงานไม่เหมือนกับแบบ
๓.๑.๔ อธิบายการเตรียมชิ้นงานก่อนนําขึ้นเครื่อง Wire Cut
๓.๑.๕ บอกชนิดของอุปกรณ์และวิธีการจับยึดชิ้นงานบนเครื่อง Wire Cut
๓.๑.๖ บอกชนิดของเครื่องมือวัดในการปรับตั้งชิ้นงานบนเครื่อง Wire Cut
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๓.๑.๗ อธิบายขั้นตอนการหาตําแหน่งอ้างอิงของชิ้นงาน
๓.๑.๘ อธิบายวิธีการจําลองทิศทางการเดินของลวด Wire Cut
๓.๑.๙ บอกชนิดและการใช้งานของเวอร์เนียคาลิปเปอร์ และไมโครมิเตอร์
๓.๑.๑๐ บอกความหมายของรายการคํ า สั่ ง ควบคุ ม การทํ า งานของเครื่ อ ง
Wire Cut ตามมาตรฐาน ISO
๓.๑.๑๑ คํานวณค่าต่าง ๆ โดยใช้ตรีโกณมิติ
๓.๑.๑๒ อธิบายขั้นตอนการทํางานบนเครื่อง Wire Cut
๓.๑.๑๓ อธิบายค่าพารามิเตอร์ ที่ต้องปรับตั้งก่อนเริ่มทํางาน
๓.๑.๑๔ อธิบายวิธีการชดเชยทางเดินของลวด
๓.๑.๑๕ บอกวิธีการบํารุงรักษาเครื่อง Wire Cut
๓.๑.๑๖ อธิบายคุณสมบัติของสาร Dielectric Fluid
๓.๑.๑๗ อธิบายวิธีการทําความสะอาดเครื่องจักร Wire Cut ก่อนและหลัง
การปฏิบัติงาน
๓.๑.๑๘ บอกกฎความปลอดภัยในการทํางาน
๓.๒ ความสามารถ ประกอบด้วย ขอบเขตความสามารถในการปฏิบัติงาน ดังต่อไปนี้
๓.๒.๑ อ่านแบบเครื่องกลเบื้องต้น
๓.๒.๒ กําหนดตําแหน่งเริ่มต้นตัดชิ้นงานด้วยเครื่อง Wire Cut
๓.๒.๓ กําหนดลักษณะการวางชิ้นงานบนโต๊ะ
๓.๒.๔ ล้างสภาพแม่เหล็กที่ตกค้างในชิ้นงาน
๓.๒.๕ เตรียมและตรวจสอบชิ้นงานก่อนปฏิบัติงาน Wire Cut
๓.๒.๖ การปรับตั้งชุดตัดบนและล่างให้ลวดตั้งฉากกับแนวระนาบ
๓.๒.๗ จับยึดและปรับตั้งชิ้นงานบนเครื่อง
๓.๒.๘ หาตําแหน่งอ้างอิงของชิ้นงาน
๓.๒.๙ จําลองการทํางานของชุดคําสั่ง บนจอภาพและการทํางานจริง
๓.๒.๑๐ ปฏิบัติงานบนเครื่อง Wire Cut
๓.๒.๑๑ ตรวจสอบขนาดของชิ้นงานโดยเวอร์เนียคาลิปเปอร์และไมโครมิเตอร์
๓.๒.๑๒ เขียนชุดคําสั่งควบคุมการทํางานของเครื่อง Wire Cut
๓.๒.๑๓ กําหนดขั้นตอนการทํางานบนเครื่อง Wire Cut
๓.๒.๑๔ แก้ไขค่าพารามิเตอร์ที่ต้องปรับตั้งก่อนเริ่มทํางาน
๓.๒.๑๕ ชดเชยขนาดทางเดินของลวดได้ถูกต้องตามค่าที่ต้องการ
๓.๒.๑๖ กําหนดจํานวนเที่ย วของการตัดชิ้นงานได้ถูกต้องกับความละเอีย ดผิว
ที่ต้องการ
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๓.๒.๑๗ ตรวจสอบไส้กรอง Resin และ Dielectric Fluid ว่ายังมีคุณสมบัติ

๓.๒.๑๘ ทําความสะอาดชุดลําเลียงลวดบนและล่างของเครื่อง Wire Cut
๓.๒.๑๙ ทําความสะอาดชิ้นงานและเครื่อง Wire Cut ก่อนและหลังปฏิบัติงาน
๓.๒.๒๐ ทํางานได้ถูกต้อง ตามกฎความปลอดภัย
๓.๓ ทัศนคติ ประกอบด้วย การปฏิบัติงานที่ตรงต่อเวลา การรักษาวินัยในการทํางาน
ความปลอดภัยในการทํางาน ความซื่อสัตย์ ความละเอียดรอบคอบ และความประหยัด
มาตรฐานฝีมือแรงงานแห่งชาติ ระดับ ๒ ได้แก่
๓.๔ ความรู้ ประกอบด้วย ขอบเขตความรู้ ความเข้าใจในเรื่องดังต่อไปนี้
๓.๔.๑ อ่านแบบเครื่องกล ที่กําหนดพิกัดความเผื่อของรูปร่างและตําแหน่ง
๓.๔.๒ บอกขอบเขตพื้นที่ทํางานของเครื่อง Wire Cut
๓.๔.๓ บอกวิธีการจับยึดชิ้นงานพร้อมกันมากกว่า ๑ ชิ้น บนเครื่อง Wire Cut
๓.๔.๔ อธิบายองค์ประกอบที่มีผลกระทบต่อความเร็วในการตัดงาน
๓.๔.๕ เลือกใช้อุปกรณ์จับยึดชิ้นงานบนเครื่อง Wire Cut
๓.๔.๖ อธิบายลักษณะการใช้งานของหัวฉีดน้ําชนิดต่าง ๆ
๓.๔.๗ บอกวิธีการปรับตั้งชิ้นงานให้อยู่ในแนวระนาบ
๓.๔.๘ บอกชนิดและการใช้งานของเครื่องมือวัด และเครื่องมือตรวจสอบ
๓.๔.๙ บอกวิธีการกําหนดตําแหน่งเริ่มต้นเขียนชุดคําสั่ง
๓.๔.๑๐ อธิบายคําสั่งตัดงาน
๓.๔.๑๑ เขียนชุดคําสั่งตัดงานหลายรูปทรง ในชุดคําสั่งเดียว
๓.๔.๑๒ อธิบายการชดเชยขนาดของลวด ในการตัดงาน
๓.๔.๑๓ บอกวิธียกเลิกการทํางานของชุดคําสั่งบางรายการ
๓.๔.๑๔ บอกวิธีการควบคุมชิ้นงานตกกระแทกชุดตัดด้านล่าง
๓.๔.๑๕ บอกวิธีการควบคุมไม่ ให้ชุด ตัด ด้านล่างและด้านบนกระแทกชิ้น งาน
และอุปกรณ์จับยึด
๓.๔.๑๖ กําหนดทางเดินของลวด
๓.๔.๑๗ อธิบายการบํารุงรักษา อุปกรณ์ของชุดตัดด้านบน และด้านล่าง
๓.๔.๑๘ อธิ บ ายขั้ น ตอนการบํ า รุ ง รั ก ษา และการหล่ อ ลื่ น ส่ ว นต่ า ง ๆ
ของเครื่อง Wire Cut
๓.๔.๑๙ อธิบายขั้นตอนการเตรียมชิ้นงานที่เป็นวัสดุนอกกลุ่มเหล็ก
๓.๔.๒๐ บอกวิธีการเจาะรูบนชิ้นงานเพื่อร้อยลวด
๓.๕ ความสามารถ ประกอบด้วย ขอบเขตความสามารถในการปฏิบัติงาน ดังต่อไปนี้
๓.๕.๑ สเกตซ์แบบเครื่องกล ที่กําหนดพิกัดความเผื่อของรูปร่างและตําแหน่ง
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๓.๕.๒ จับยึดชิ้นงานหลายชิ้นบนโต๊ะงาน และหาตําแหน่งอ้างอิงของชิ้นงาน
แต่ละชิ้น
๓.๕.๓
๓.๕.๔
๓.๕.๕
๓.๕.๖
๓.๕.๗
๓.๕.๘
๓.๕.๙
๓.๕.๑๐
๓.๕.๑๑
๓.๕.๑๒

ปรับตั้งการจับยึดชิ้นงานให้อยู่ในแนวระนาบ
เลือกใช้หัวฉีดน้ําได้ถูกต้องกับงาน และติดตั้งหัวฉีดน้ําได้
หาจุดอ้างอิงของชิ้นงานได้ค่าความผิดพลาดไม่เกิน ๑๐ μm
ตรวจสอบขนาดของชิ้นงานโดยเครื่องมือวัด และเครื่องมือตรวจสอบ
ป้อนชุดคําสั่งเพื่อตัดงานเอียงองศา
ป้อนชุดคําสั่งเพื่อตัดชิ้นงานหลายชิ้นในชุดคําสั่งเดียว
ตัดชิ้นงานโดยใช้การชดเชยขนาดของลวด
ตรวจสอบทางเดินของลวดก่อนตัดงาน
ปฏิบัติการป้องกันชิ้นงานตกกระแทกชุดตัดด้านล่าง
บอกวิธีการควบคุมไม่ ให้ชุด ตัด ด้านล่างและด้านบนกระแทกชิ้น งาน

และอุปกรณ์จับยึด
๓.๕.๑๓ วัด และตรวจสอบขนาดที่มีความละเอียดต่ํากว่า ๑๐ μm
๓.๕.๑๔ วัด และตรวจสอบงานที่เป็นเอียงองศา
๓.๕.๑๕ บํารุงรักษา เครื่องมือและอุปกรณ์ต่าง ๆ
๓.๖ ทัศนคติ ประกอบด้วย แนวความคิดเห็นในเรื่องการพัฒนาความรู้ วิเคราะห์งาน
สามารถตัดสินใจ แก้ไขปัญหาในการปฏิบัติงาน และให้คําแนะนําแก่ผู้ใต้บังคับบัญชา
มาตรฐานฝีมือแรงงานแห่งชาติ ระดับ ๓ ได้แก่
๓.๗ ความรู้ ประกอบด้วย ขอบเขตความรู้ ความเข้าใจในเรื่องดังต่อไปนี้
๓.๗.๑ วางแผนการจัดเรียงชุดคําสั่งให้ทํางานโดยอัตโนมัติ
๓.๗.๒ อธิบายการตรวจสอบและจําลองการทํางานของชุดคําสั่ง
๓.๗.๓ อธิบายหลักการกําหนดตําแหน่งเริ่มต้นของชุดคําสั่งสําหรับการตัดงาน
๔ แกน
๓.๗.๔ บอกวิธีการหาตําแหน่งอ้างอิงสําหรับการตัดงาน ๔ แกน
๓.๗.๕ บอกคําสั่งควบคุมการทํางานสําหรับตัดงาน ๔ แกน และงานเอียงองศา
ชนิดพิเศษ
๓.๗.๖ อธิบายความสัม พัน ธ์ ร ะหว่ างรู ปร่างและขนาดรัศมี ที่มุมของชิ้ น งาน
เมื่อตัดงานเอียงองศา
๓.๗.๗ อธิบายขั้นตอนการได้มาซึ่งชุดคําสั่งสําหรับตัดงาน ๔ แกน
๓.๗.๘ บอกวิธีการจําลองการทํางานของชุดคําสั่งตัดงาน ๔ แกน
๓.๗.๙ อธิบายการใช้งานคอมพิวเตอร์พื้นฐาน

เล่ม ๑๒๙ ตอนพิเศษ ๑๘๒ ง

หน้า ๖๒
ราชกิจจานุเบกษา

๒๙ พฤศจิกายน ๒๕๕๕

๓.๗.๑๐ บอกวิธีการเขียนรูปร่างชิ้นงาน โดยใช้คอมพิวเตอร์ช่วยเขียนแบบ (CAD)
๓.๗.๑๑ บอกวิธีการแปลงข้อมูลในรูปแบบ DXF หรือ IGES
๓.๗.๑๒ อธิ บ ายขั้ น ตอนการสร้ า งชุ ด คํ า สั่ ง เอ็ น ซี โ ดยใช้ ร ะบบคอมพิ ว เตอร์
ช่วยงานผลิต (CAM)
๓.๗.๑๓ อธิบายวิธีการรับส่งข้อมูลระหว่างคอมพิวเตอร์และเครื่องจักร
๓.๗.๑๔ เลือกใช้วัสดุให้เหมาะสมกับลักษณะงาน
๓.๗.๑๕ อธิบายขั้นตอนการเปลี่ยนอุปกรณ์เมื่อมีการเปลี่ยนขนาดของลวด
๓.๘ ความสามารถ ประกอบด้ ว ย ขอบเขตความสามารถในการปฏิ บั ติ ง าน
ดังต่อไปนี้
๓.๘.๑ จําลองการทํางานของชุดคําสั่งบนจอภาพและการทํางานจริง
๓.๘.๒ จําลองการทํางานของชุดคําสั่งในระบบคอมพิวเตอร์ช่วยงานผลิต (CAM)
๓.๘.๓ เขียนแบบชิ้นงานรูปร่างต่าง ๆ โดยใช้คอมพิวเตอร์ช่วยเขียนแบบ (CAD)
๓.๘.๔ แปลงข้อมูลในรูปแบบ DXF หรือ IGES
๓.๘.๕ สร้างชุดคําสั่งตัดงาน ๔ แกน โดยใช้ระบบคอมพิวเตอร์ช่วยงานผลิต (CAM)
๓.๘.๖ รับส่งข้อมูลระหว่างเครื่อง Wire Cut และเครื่องคอมพิวเตอร์
๓.๘.๗ ใช้คอมพิวเตอร์ขั้นพื้นฐานก่อนเข้าสู่ระบบคอมพิวเตอร์ช่วยเขียนแบบ (CAD)
๓.๘.๘ เปลี่ยนอุปกรณ์ตามขนาดของลวด
๓.๘.๙ ออกแบบและเลือกใช้อุปกรณ์จับยึด
๓.๙ ทัศ นคติ ประกอบด้ ว ย แนวความคิ ด ในการวิ เ คราะห์ ก ารวางแผน และ
การแก้ไขปัญหาในการปฏิบัติงานโดยคํานึงถึงประสิทธิภาพและประสิทธิผลในการทํางาน
ประกาศ ณ วันที่ ๑๗ ตุลาคม พ.ศ. ๒๕๕๕
สมเกียรติ ฉายะศรีวงศ์
ปลัดกระทรวงแรงงาน
ประธานกรรมการส่งเสริมการพัฒนาฝีมือแรงงาน

