
สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

ประกาศคณะกรรมการสงเสริมการพัฒนาฝมือแรงงาน 
เร่ือง มาตรฐานฝมือแรงงานแหงชาติ สาขาอาชีพชางทําแมพิมพฉีดโลหะ๑ 

   
 

อาศัยอํานาจตามความในมาตรา ๒๒ วรรคหนึ่ง แหงพระราชบัญญัติสงเสริมการ
พัฒนาฝมือแรงงาน พ.ศ. ๒๕๔๕ คณะกรรมการสงเสริมการพัฒนาฝมือแรงงาน จึงกําหนด
มาตรฐานฝมือแรงงานแหงชาติสาขาอาชีพชางทําแมพิมพฉีดโลหะ โดยความเห็นชอบของ
รัฐมนตรีวาการกระทรวงแรงงาน ดังตอไปนี้ 

 
ขอ ๑  ในประกาศนี้ สาขาอาชีพชางทําแมพิมพฉีดโลหะ หมายถึง ผูปฏิบัติงาน

เก่ียวกับการสรางแมพิมพฉีดโลหะซึ่งครอบคลุมตั้งแตการสรางช้ินสวนแมพิมพและการนําช้ินสวน
เหลานั้นมาประกอบเขาดวยกัน การบํารุงรักษา ซอมแซม และปรับปรุงแมพิมพ 

 
ขอ ๒  มาตรฐานฝมือแรงงานแหงชาติ สาขาอาชีพชางทําแมพิมพฉีดโลหะ แบง

ออกเปน ๓ ระดับ 
๒.๑ ระดับ ๑ หมายถึง ชางที่มีความรูและทักษะพ้ืนฐานของงานชางกลโรงงาน

ทั่วไป การตัดสินใจในการแกไขปญหาจะทําอยูภายใตการแนะนําหรือตรวจสอบจากหัวหนางาน
ความรูและทักษะพื้นฐานของชางทําแมพิมพระดับ ๑ ครอบคลุมถึง 

๒.๑.๑ ความรูและทักษะในการเลือก ใชงาน บํารุงรักษาและรูจักวิธีการ
ปฏิบัติงานที่ปลอดภัยในการใชเครื่องมือชางกลโรงงานเบื้องตน (Work Bench) 

๒.๑.๒ ความรูและทักษะในการเลือก ใชงาน บํารุงรักษาและรูจักวิธีการ
ปฏิบัติงานที่ปลอดภัยในการใชเครื่องมือวัดเบื้องตน 

๒.๑.๓ ความรูและทักษะในการอานและเขียนแบบเบื้องตน 
๒.๑.๔ ความรูเบื้องตนเกี่ยวกับคุณสมบัติทางกายภาพของวัสดุชาง 

๒.๒ ระดับ ๒ หมายถึง ชางที่มีความรู ความสามารถในการใชเครื่องมือ
เครื่องจักรและ ในการสรางแมพิมพฉีดโลหะที่มีคุณภาพ โดยความรูและทักษะของชางทําแมพิมพ
ฉีดโลหะระดับ ๒ ครอบคลุมถึง 

๒.๒.๑ ความรูและทักษะในการเลือก ใชงาน บํารุงรักษาและรูจักวิธีการ
ปฏิบัติงานที่ปลอดภัยในการใช เครื่องมือกลโรงงาน (Machine Tool) แบบคนควบคุม 
(Manual) ชนิดใดชนิดหนึ่ง 

๒.๒.๒ ความรูและทักษะในการเลือก ใชงาน บํารุงรักษาและรูจักวิธีการ
ปฏิบัติงานที่ปลอดภัยในการใชเครื่องมือวัดละเอียด 

๒.๒.๓ ความรูและทักษะในการอานและเขียนแบบภาพประกอบและการ
ใชสัญลักษณในการเขียนแบบ 

๒.๒.๔ ความรูพ้ืนฐานเกี่ยวกับวัสดุที่ใชในการทําแมพิมพ 
                                                 

๑ ราชกิจจานุเบกษา เลม ๑๒๕/ตอนพิเศษ ๑๖ ง/หนา ๔๖/๒๓ มกราคม ๒๕๕๑ 



สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา - ๒ - 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

๒.๒.๕ สามารถทําการประกอบแมพิมพตามแบบและทําการบํารุงรักษาทํา
ความสะอาดแมพิมพเบื้องตน 

๒.๓ ระดับ ๓ หมายถึง ชางที่ใชความรูทักษะสูง ข้ันวินิจฉัยงานได ตัดสินใจ
แกปญหา ใหคําปรึกษา ชวยเหลือแกผูอ่ืน ประยุกตใชความรูความสามารถกับเทคโนโลยีสมัยใหม
ไดโดยความรูและทักษะของชางทําแมพิมพฉีดโลหะระดับ ๓ ครอบคลุมถึง 

๒.๓.๑ ความรูและทักษะในการเลือก ใชงาน บํารุงรักษาและรูจักวิธีการ
ปฏิบัติงานที่ปลอดภัยในการใชเครื่องมือกลโรงงาน (Machine Tool) แบบกึ่งอัตโนมัติหรือ
อัตโนมัติ (Semi-Automatic / Automatic) ชนิดใดชนิดหนึ่ง 

๒.๓.๒ ความรูและทักษะในการเลือก ใชงาน บํารุงรักษาและรูจักวิธีการ
ปฏิบัติงานที่ปลอดภัยในการใชเครื่องมือวัดละเอียดแบบอัตโนมัติ และการสอบเทียบเครื่องมือวัด
เบื้องตน 

๒.๓.๔ ความรูและทักษะในการอานและเขียนแบบที่มีพิกัดงานสวมและ
สัญลักษณ 

๒.๓.๕ รูจักกระบวนการปรับแตงคุณภาพผิวของชิ้นสวนแมพิมพ 
๒.๓.๖ สามารถทําการประกอบและปรับแตงแมพิมพ 
๒.๓.๗ สามารถทําการวิเคราะหซอมแซมและกําหนดตารางการซอม

บํารุงรักษาแมพิมพ 
 
ขอ ๓  ขอกําหนดทางวิชาการที่ใชเปนเกณฑวัดความรู ความสามารถและ

ทัศนคติในการทํางานของผูประกอบอาชีพในสาขาอาชีพชางทําแมพิมพฉีดโลหะ ใหเปนดังนี ้
มาตรฐานฝมือแรงงานแหงชาติ ระดับ ๑ ไดแก 
๓.๑ ความรู ประกอบดวย ขอบเขตความรู ความเขาใจในเรื่องดังตอไปนี ้

๓.๑.๑ ความปลอดภัยในการปฏิบัติงาน 
(๑) วิธีการใชและบํารุงรักษาอุปกรณคุมครองความปลอดภัยสวนบุคคล ที่

เก่ียวของกับการปฏิบัติงาน 
(๒) วิธีการใชและดูแลอุปกรณปองกันอัคคีภัย 
(๓) กฎความปลอดภัยเกี่ยวกับสถานที่ปฏิบัติงาน 
(๔) กฎความปลอดภัยเกี่ยวกับการใชงานและบํารุงรักษาอุปกรณเครื่องมือและ

เครื่องจักรในการปฏิบัติงาน 
๓.๑.๒ ความสามารถในการอานแบบ เขียนแบบ และคณิตศาสตรชาง 

(๑) อานแบบภาพฉายได 
(๒) รูจักมาตรฐานและชนิดของเสนที่ใชในการเขียนแบบ 
(๓) รูจักมาตรฐานและสัญลักษณของเกลียว 
(๔) ความรูพ้ืนฐานคณิตศาสตรชางในการคํานวณเปลี่ยนหนวย 



สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา - ๓ - 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

(๕) ความรูพ้ืนฐานคณิตศาสตรชางในการคํานวณหาพื้นที่ ปริมาตร
และน้ําหนัก 

(๖) สามารถอานคาจากตารางทางชางได 
(๗) มีความรูเก่ียวกับเรขาคณิตเบื้องตน 

๓.๑.๓ การเลือกใช วิธีการปฏิบัติงานที่ ถูกตอง และการดูแลรักษา
เครื่องมือชางและเคร่ืองมือวัดเบื้องตน ที่ใชในการผลิตชิ้นสวนแมพิมพ 

(๑) การเลือกใช เครื่องมือชางเบื้องตน  (Work Bench) ให
เหมาะสมกับลักษณะชิ้นงาน 

(๒) ข้ันตอนการปฏิบัติงานที่ถูกตองในการใชเครื่องมือชางเบื้องตน
ในการผลิตชิ้นสวนแมพิมพ 

(๓) การเลือกใชเครื่องมือวัดเบื้องตนใหเหมาะสมกับลักษณะ
ช้ินงาน 

(๔) วิธีการใชที่ถูกตองและการบํารุงรักษาเครื่องมือวัดพื้นฐาน เชน 
เวอรเนียคาลิปเปอร บรรทัด วัดมุมสากล 

(๕) การใชงานและการบํารุงรักษาเครื่องเจาะ เล่ือย 
(๖) สามารถลับคมตัดของดอกสวาน และใบเลื่อยได 

๓.๑.๔ พ้ืนฐานความรูเก่ียวกับวัสดุเบื้องตน 
(๑) รูจักชนิดและคุณสมบัติทางกายภาพของวัสดุพ้ืนฐาน เชน 

เหล็ก อะลูมิเนียม 
(๒) รูจักชนิด คุณสมบัติทางกายภาพ และสัญลักษณของเหล็กที่ใช

ทําแมพิมพ 
๓.๒ ความสามารถ ประกอบดวย ขอบเขตความสามารถในการปฏิบัติงาน

ดังตอไปนี้ 
๓.๒.๑ ความปลอดภัยในการปฏิบัติงาน 

(๑) ใชและบํารุงรักษาอุปกรณคุมครองความปลอดภัยสวนบุคคล 
(๒) ใชและดูแลอุปกรณปองกันอัคคีภัย 
(๓) ปฏิบัติงานดวยความปลอดภัย 
(๔) ใชและบํารุงรักษาอุปกรณ เครื่องมือ เครื่องจักร เครื่องมือวัด

ในการปฏิบัติงาน 
๓.๒.๒ ความสามารถในการอานแบบ เขียนแบบ และคณิตศาสตรชาง 

(๑) รางแบบภาพฉาย และภาพแยกชิ้น 
(๒) กําหนดลักษณะการใชเสนแบบตางในแบบ 
(๓) เขียนและกําหนดสัญลักษณของเกลียวในแบบ 

๓.๒.๓ การเลือกใช วิธีการปฏิบัติงานท่ีถูกตอง และการดูแลรักษา
เครื่องมือชาง และเคร่ืองมือวัดเบื้องตน ที่ใชในการผลิตชิ้นสวนแมพิมพ 



สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา - ๔ - 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

(๑) ทดสอบการเลือกใชและการบํารุงรักษาเครื่องมือชางเบื้องตน 
ไดแก ตะไบ เล่ือย สกัด คอน 

(๒) สรางช้ินสวนของแมพิมพฉีดดวยเครื่องมือชางเบื้องตน 
(๓) ทดสอบการเลือกใชเครื่องมือวัดเบื้องตน 
(๔) ทดสอบการใชเครื่องมือวัดพื้นฐาน เชน บรรทัด เวอรเนีย คา

ลิปเปอร วัดมุมสากล ในการใชวัด และตรวจสอบขนาดของชิ้นสวนแมพิมพตามแบบที่กําหนด 
(๕) ทดสอบขั้นตอนการปฏิบัติงานการใชเครื่องเจาะ การเลือก

ขนาดดอกสวาน การเลือกความเร็วรอบ 
(๖) ทดสอบการลับคมตัดของดอกสวาน และใบเลื่อย 

๓.๒.๔ พ้ืนฐานความรูเก่ียวกับวัสดุเบื้องตน 
(๑) สามารถแยกความแตกตางของวัสดุแตละชนิดได 
(๒) สามารถเลือกเหล็กที่ใชทําช้ินสวนของแมพิมพตามสัญลักษณที่

กําหนดใหอยางถูกตอง 
๓.๓ ทัศนคติ ประกอบดวย การปฏิบัติงานที่ตรงตอเวลา การรักษาวินัย มีความ

ซื่อสัตย และประหยัดมาตรฐานฝมือแรงงานแหงชาติ ระดับ ๒ ไดแก 
๓.๔ ความรู ประกอบดวย ขอบเขตความรู ความเขาใจในเรื่องดังตอไปนี ้

๓.๔.๑ ความปลอดภัยในการปฏิบัติงาน 
(๑) วิธีการใชและบํารุงรักษาอุปกรณคุมครองความปลอดภัยสวน

บุคคล ที่เก่ียวของกับการปฏิบัติงาน 
(๒) วิธีการใชและดูแลอุปกรณปองกันอัคคีภัย 
(๓) กฎความปลอดภัยเกี่ยวกับสถานที่ปฏิบัติงาน 
(๔) กฎความปลอดภัยเกี่ยวกับการใชงานและบํารุงรักษาอุปกรณ

เครื่องมือ และเคร่ืองจักรในการปฏิบัติงาน 
๓.๔.๒ ความสามารถในการอานแบบ เขียนแบบ คณิตศาสตรชาง และ

ภาษาอังกฤษเทคนิค 
(๑) อานแบบภาพฉาย ภาพประกอบ และคาพิกัดความเผื่อของ

ขนาด 
(๒) ความหมายคาพิกัดความเผื่อของงานสวม และสัญลักษณใน

แบบเครื่องกลตามมาตรฐานสากล ไดแก ความเรียบผิว 
(๓) อานแบบแมพิมพฉีดแบบสองแผน 
(๔) สามารถคํานวณเลขยกกําลัง และสแควรรูทได 
(๕) ความรูพ้ืนฐานคณิตศาสตรชางในการคํานวณหา ความเร็วรอบ

และความเร็วตัด 
(๖) สามารถอานและเขาใจวลีภาษาอังกฤษสั้นๆ ที่ใชในแบบได 



สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา - ๕ - 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

๓.๔.๓ การเลือกใชและการดูแลรักษาเครื่องมือกล เครื่องมือวัด และ
อุปกรณที่ใชในการผลิตชิ้นสวนแมพิมพ และการประกอบแมพิมพ 

(๑) การเลือกใชและการบํารุงรักษา เครื่องมือกล (Machine 
Tool) เชน เครื่องกลึง กัด ไส เจีย ใหเหมาะสมกับการผลิตชิ้นสวนของแมพิมพ 

(๒) การเลือกใชเครื่องมือวัดละเอียด เชน Dial Gauge , High 
Gauge ไมโครมิเตอร Surface Roughness ใหเหมาะสมกับการวัดตรวจสอบขนาดของชิ้นสวน
แมพิมพที่ทําการผลิตขึ้น 

๓.๔.๔ ความรู พ้ืนฐานเกี่ยวกับวิธีการปฏิบัติงานที่ ถูกตองในการใช
เครื่องมือกลเครื่องมือวัด และอุปกรณ ที่ใชในการผลิตชิ้นสวนแมพิมพ และการประกอบแมพิมพ 

(๑) ข้ันตอนการปฏิบัติงานท่ีถูกตองในการใช เครื่องมือกล 
(Machine Tool) เชน เครื่องกลึง กัด ไส เจีย ในการผลิตชิ้นสวนแมพิมพ 

(๒) ข้ันตอนการปฏิบัติงานและวิธีการใชที่ ถูกตองในการใช 
เครื่องมือวัดละเอียด เชน Dial Gauge , High Gauge ไมโครมิเตอร Surface Roughness ใน
การวัดตรวจสอบขนาดของชิ้นสวนแมพิมพ 

๓.๔.๕ ความรูพ้ืนฐานเกี่ยวกับวัสดุทําแมพิมพและวัสดุที่ใชในการฉีดโลหะ 
(๑) รูจักช่ือ มาตรฐาน และสัญลักษณของวัสดุที่ใชทําแมพิมพ 

๓.๔.๖ การประกอบและการปรับแตงแมพิมพ 
(๑) รูจักช่ือช้ินสวนของแมพิมพ 
(๒) รูจักช่ือช้ินสวนมาตรฐานที่ใชในการประกอบแมพิมพ 
(๓) สามารถประกอบแมพิมพตามแบบได 
(๔) รูจักการเลือกและใชเครื่องมือที่ใชชวยในการประกอบแมพิมพ 

๓.๔.๗ การแกไข การดูแลบํารุงรักษาและการซอมแซมแมพิมพ 
(๑) รูจักวิธีการทําความสะอาดแมพิมพ 
(๒) รูจักเลือกและใชงานเครื่องมือหรืออุปกรณที่ใชทําความสะอาด

แมพิมพไดอยางถูกตอง 
(๓) สามารถเลือกใช เก็บรักษาและทําลายสารเคมีที่ใชในการทํา

ความสะอาดแมพิมพ 
(๔) สามารถทําความสะอาดแมพิมพตามใบสั่งงานได 

๓.๕ ความสามารถ ประกอบดวย ขอบเขตความสามารถในการปฏิบัติงาน
ดังตอไปนี ้

๓.๕.๑ ความปลอดภัยในการปฏิบัติงาน 
(๑) ใชและบํารุงรักษาอุปกรณคุมครองความปลอดภัยสวนบุคคล 
(๒) ใชและดูแลอุปกรณปองกันอัคคีภัย 
(๓) ปฏิบัติงานดวยความปลอดภัย 



สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา - ๖ - 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

(๔) ใชและบํารุงรักษาอุปกรณ เครื่องมือ เครื่องจักร เครื่องมือวัด
ในการปฏิบัติงาน 

๓.๕.๒ ความสามารถในการอานแบบ เขียนแบบ คณิตศาสตรชาง และ
ภาษาอังกฤษเทคนิค 

(๑) รางแบบภาพฉาย ภาพประกอบ และภาพแยกชิ้น 
(๒) กําหนดคาพิกัดความเผื่อของงานสวม และสัญลักษณในแบบ

เครื่องกลตามมาตรฐานสากล 
(๓) รางแบบภาพฉาย ภาพประกอบ และภาพแยกชิ้นของแมพิมพ

ฉีดแบบสองแผน 
(๔) ทําการคํานวณหาคาความเร็วรอบและความเร็วตัด 
(๕) ทดสอบการอานและอธิบายแบบที่มีวลีภาษาอังกฤษ 

๓.๕.๓ การเลือกใชและการดูแลรักษาเครื่องมือกล เครื่องมือวัด และ
อุปกรณที่ใชในการผลิตชิ้นสวนแมพิมพ และการประกอบแมพิมพ 

(๑) ทดสอบการเลือก และใชเครื่องมือกลในการสรางช้ินสวน
แมพิมพ 

(๒) ทดสอบการเลือก และใชเครื่องมือวัดละเอียดในการวัด
ตรวจสอบชิ้นสวนแมพิมพ 

๓.๕.๔ ความรู พ้ืนฐานเกี่ยวกับวิธีการปฏิบัติงานที่ ถูกตองในการใช
เครื่องมือกล เครื่องมือวัด และอุปกรณ ที่ใชในการผลิตชิ้นสวนแมพิมพ และการประกอบ
แมพิมพ 

(๑) ทดสอบขั้นตอนการปฏิบัติงานในการใชเครื่องมือกลในการ
สรางช้ินสวนแมพิมพ 

(๒) ทดสอบขั้นตอนการปฏิบัติงานในการใชเครื่องมือวัดละเอียดใน
การตรวจสอบชิ้นสวนแมพิมพ 

๓.๕.๕ ความรูพ้ืนฐานเกี่ยวกับวัสดุทําแมพิมพและวัสดุที่ใชในการฉีดโลหะ 
(๑) ทดสอบการเลือกวัสดุที่ใชทําแมพิมพตามมาตรฐาน 

๓.๕.๖ การประกอบและการปรับแตงแมพิมพ 
(๑) ทดสอบการประกอบแมพิมพตามแบบ 
(๒) ทดสอบการเลือกใชเครื่องมือและอุปกรณที่ใชในการประกอบ

แมพิมพ 
๓.๕.๗ การแกไข การดูแลบํารุงรักษา และการซอมแซมแมพิมพ 

(๑) ทดสอบการทําความสะอาดแมพิมพโดยวิธีตางๆ 
(๒) ทดสอบการเลือกใชเครื่องมือ อุปกรณและสารเคมีที่จําเปนใน

การทําความสะอาดแมพิมพ 



สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา - ๗ - 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

๓.๖ ทัศนคติ ประกอบดวย แนวความคิดเห็นในเรื่องการพัฒนาความรู วเิคราะห
งานสามารถตัดสินใจ แกไขปญหาในการปฏิบัติงาน และใหคําแนะนําแกผูใตบังคับบัญชา 

มาตรฐานฝมือแรงงานแหงชาติ ระดับ ๓ ไดแก 
๓.๗ ความรู ประกอบดวย ขอบเขตความรู ความเขาใจในเรื่องดังตอไปนี ้

๓.๗.๑ ความปลอดภัยในการปฏิบัติงาน 
(๑) วิธีการใชและบํารุงรักษาอุปกรณคุมครองความปลอดภัยสวน

บุคคล ที่เก่ียวของกับการปฏิบัติงาน 
(๒) วิธีการใชและดูแลอุปกรณปองกันอัคคีภัย 
(๓) กฎความปลอดภัยเกี่ยวกับสถานที่ปฏิบัติงาน 
(๔) กฎความปลอดภัยเกี่ยวกับการใชงานและบํารุงรักษาอุปกรณ

เครื่องมือ และ เครื่องจักรในการปฏิบัติงาน 
(๕) กฎหมายความปลอดภัย 

๓.๗.๒ ความสามารถในการอานแบบ เขียนแบบ คณิตศาสตรชาง และ
ภาษาอังกฤษเทคนิค 

(๑) สามารถอานและเขาใจ GD&T 
(๒) ความรูเก่ียวกับพีชคณิตเบื้องตน 
(๓) ความรูเก่ียวกับตรีโกณมิติเบื้องตน 
(๔) สามารถเขียนและอานกราฟได 

๓.๗.๓ การเลือกใชและการดูแลรักษาเคร่ืองมือกล เครื่องมือวัด และ
อุปกรณที่ใชในการผลิตชิ้นสวนแมพิมพ และการประกอบแมพิมพ 

(๑) สามารถเลือกใชและบํารุงรักษา เครื่องมือกล (Machine 
Tool) แบบอัตโนมัติหรือก่ึงอัตโนมัติ เชน CNC , Wire Cut , EDM ใหเหมาะสมกับการผลิต
ช้ินสวนของแมพิมพ 

(๒) สามารถใชงานเครื่อง CMM ในการตรวจวัดได 
(๓) รูจักวิธีการสอบเทียบเครื่องมือวัดพื้นฐาน เชน เวอรเนียร คา

ลิปเปอรบรรทัด วัดมุมสากล 
๓.๗.๔ ความรู พ้ืนฐานเกี่ยวกับวิธีการปฏิบัติงานท่ีถูกตองในการใช

เครื่องมือกลเครื่องมือวัด และอุปกรณ ที่ใชในการผลิตชิ้นสวนแมพิมพ และการประกอบแมพิมพ 
(๑) รูจักข้ันตอนการปฏิบัติงานที่ถูกตองในการใชเครื่องมือกลแบบ

อัตโนมัติหรือก่ึงอัตโนมัติ เชน CNC wire cut EDM ในการผลิตชิ้นสวนแมพิมพ 
(๒) สามารถที่จะเขียนโปรแกรมควบคุม CNC เบื้องตนได 
(๓) สามารถที่จะคํานวณหาคา Speed, Feed, Depth ที่ใชในการ 

Machine ได 
(๔) สามารถที่จะใชเครื่องลับ Cutter ได 



สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา - ๘ - 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

๓.๗.๕ ความรูพ้ืนฐานเกี่ยวกับวัสดุทําแมพิมพและวัสดุที่ใชในการฉีด
โลหะ 

(๑) รูจักช่ือกระบวนการชุบแข็งโลหะแบบตางๆ และจุดประสงคใน
การทํากระบวนการชุบแข็งแตละแบบ 

(๒)  รู จั กชนิดและขอ กํ าหนดเฉพาะ  (Specification) ของ
อะลูมิเนียมและอะลูมิเนียมผสมที่ใชในกระบวนการฉีดแบบ Cold Chamber 

(๓) รูจักชนิดของสังกะสีและสังกะสีผสมที่ใชในกระบวนการฉีด
แบบ Hot Chamber 

(๔) รูจักกระบวนการทํา Surface Treatment ที่ใชกับแมพิมพ 
๓.๗.๖ การประกอบและการปรับแตงแมพิมพ 

(๑) สามารถประกอบแมพิมพได 
(๒) สามารถทําการปรับแตงแมพิมพได 
(๓) สามารถเลือก และใชงานเครื่องมือ อุปกรณที่ใชในการ

ประกอบและปรับแตงแมพิมพไดอยางถูกตอง 
๓.๗.๗ การแกไข การดูแลบํารุงรักษา และการซอมแซมแมพิมพ 

(๑) สามารถปรับแกไขแมพิมพใหสามารถผลิตชิ้นงานได (ปรับแก
ไขแมพิมพกอนทําการผลิต) 

(๒) สามารถกําหนดตารางการซอมบํารุงแมพิมพได 
(๓) มีความรูในการเชื่อมซอมแมพิมพ 

๓.๗.๘ กระบวนการฉีดโลหะ เครื่องจักรที่ใชในการฉีดโลหะและการติดตั้ง
แมพิมพบนเครื่องฉีด 

(๑) ความรูพ้ืนฐานในกระบวนการหลอโลหะ 
(๒) ความรูพ้ืนฐานเกี่ยวกับกระบวนการฉีดโลหะดวยความดันสูง 
(๓) ความรู พ้ืนฐานเกี่ยวกับเครื่องฉีดแบบ  Cold Chamber 

(สามารถเรียกชื่อ ช้ินสวนเครื่องและขนาดของเครื่องถูกตอง) 
(๔) ความรู พ้ืนฐานเกี่ ยวกับเครื่ อง ฉีดแบบ  Hot Chamber 

(สามารถเรียกชื่อ ช้ินสวนเครื่องและขนาดของเครื่องถูกตอง) 
(๕) ข้ันตอนและกระบวนการติดตั้งแมพิมพบนเครื่องฉีดแบบ 

Cold Chamber 
(๖) ข้ันตอนและกระบวนการติดตั้งแมพิมพบนเครื่องฉีดแบบ Hot 

Chamber 
๓.๘ ความสามารถ ประกอบดวย ขอบเขตความสามารถในการปฏิบัติงาน

ดังตอไปนี ้
๓.๘.๑ ความปลอดภัยในการปฏิบัติงาน 

(๑) ใชและบํารุงรักษาอุปกรณคุมครองความปลอดภัยสวนบุคคล 
(๒) ใชและดูแลอุปกรณปองกันอัคคีภัย 



สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา - ๙ - 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

(๓) ปฏิบัติงานดวยความปลอดภัย 
(๔) ใชและบํารุงรักษาอุปกรณ เครื่องมือ เครื่องจักร เครื่องมือวัด

ในการปฏิบัติงาน 
๓.๘.๒ ความสามารถในการอานแบบ เขียนแบบ คณิตศาสตรชาง และ

ภาษาอังกฤษเทคนิค 
(๑) ทดสอบการกําหนดและอาน GD&T ในแบบ 

๓.๘.๓ การเลือกใชและการดูแลรักษาเครื่องมือกล เครื่องมือวัด และ
อุปกรณที่ใชในการผลิตชิ้นสวนแมพิมพ และการประกอบแมพิมพ 

(๑) ทดสอบการเลือก และใชเครื่องมือกลแบบอัตโนมัติหรือ
ก่ึงอัตโนมัติในการสรางช้ินสวนแมพิมพ 

(๒) ทดสอบการใชงานเครื่อง CMM ในการวัดตรวจสอบชิ้นสวน
แมพิมพ 

(๓) ทดสอบการสอบเทียบเครื่องมือวัดพื้นฐาน เชน เวอรเนียร คา
ลิปเปอร บรรทัด วัดมุมสากล 

๓.๘.๔ ความรู พ้ืนฐานเกี่ยวกับวิธีการปฏิบัติงานที่ ถูกตองในการใช
เครื่องมือกลเครื่องมือวัด และอุปกรณ ที่ใชในการผลิตชิ้นสวนแมพิมพ และการประกอบแมพิมพ 

(๑) ทดสอบขั้นตอนการปฏิบัติงานในการใชเครื่องมือกลในการ
สรางช้ินสวนแมพิมพ 

(๒) ทดสอบการตั้งงานแกไขและการคํานวณคา Offset ของมีดกัด
ได 

(๓) ทดสอบการคํานวณหาคา Speed, Feed, Depth ที่ใชในการ 
Machine 

(๔) ทดสอบการลับมีดกัดดวยเครื่อง 
๕.๘.๕ ความรูพ้ืนฐานเกี่ยวกับวัสดุทําแมพิมพและวัสดุที่ใชในการฉีดโลหะ 

(๑) สามารถเขาใจขอกําหนดการชุบแข็งในแบบไดและสามารถ
ตรวจสอบผลการชุบแข็งเบื้องตนได 

(๒) สามารถแยกชนิดของอะลูมิเนียมและอะลูมิเนียมผสมตาม
มาตรฐานไดและรูถึงอุณหภูมิหลอมเหลวที่ใชกับอะลูมิเนียมและอะลูมิเนียมผสมแตละชนิด 

(๓) สามารถแยกชนิดของสังกะสีและสังกะสีผสมตามมาตรฐานได
และรูถึงอุณหภูมิหลอมเหลวที่ใชกับสังกะสีและสังกะสีผสมแตละชนิด 

(๔) สามารถเขาใจขอกําหนดการทํา Surface Treatment และ
สามารถตรวจสอบผลของการทํา Surface Treatment ได 

๕.๘.๖ การประกอบและการปรับแตงแมพิมพ 
(๑) ทําการทดสอบประกอบแมพิมพ และปรับแตงแมพิมพ 

๕.๘.๗ การแกไข การดูแลบํารุงรักษา และการซอมแซมแมพิมพ 



สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา - ๑๐ - 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

(๑) ทดสอบการเชื่อมซอมแมพิมพ 
๕.๘.๘ กระบวนการฉีดโลหะ เครื่องจักรที่ใชในการฉีดโลหะและการติดตั้ง

แมพิมพบนเครื่องฉีด 
(๑) ทดสอบการติดตั้งแมพิมพบนเครื่องฉีดแบบ Cold Chamber 
(๒) ทดสอบการติดตั้งแมพิมพบนเครื่องฉีดแบบ Hot Chamber 

๓.๙ ทัศนคติ ประกอบดวย แนวความคิดในการวิเคราะหการวางแผน และการ
แกไขปญหาในการปฏิบัติงานโดยคํานึงถึงประสิทธิภาพและประสิทธิผลในการทํางาน 

 
 

ประกาศ ณ วนัที่ ๑๓ ธันวาคม พ.ศ. ๒๕๕๐ 
พรชัย  อยูประยงค 

รองปลัดกระทรวงแรงงาน 
หัวหนากลุมภารกิจดานสงเสริมขีดความสามารถในการแขงขันของประเทศ 

ประธานกรรมการสงเสริมการพัฒนาฝมือแรงงาน 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ปริยานุช/ผูจดัทํา 
๖ กุมภาพันธ ๒๕๕๑ 

 


