
สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            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 สาขาอาชีพชางทําแมพิมพปมโลหะ๑ 

   
 

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

 
ขอ ๑  ในประกาศนี้ สาขาอาชีพชางทําแมพิมพปมโลหะ หมายถึง ผูปฏิบัติงาน

เก่ียวกับการบํารุงรักษา ซอม ปรับปรุง และสรางช้ินสวนแมพิมพปมโลหะสําหรับงานขึ้นรูป งาน
ปม และตัดวัสดุตามรูปรางที่ตองการ 

 
ขอ ๒  มาตรฐานฝมือแรงงานแหงชาติ สาขาอาชีพชางทําแมพิมพปมโลหะ แบง

ออกเปน ๓ ระดับ 
๒.๑ ระดับ ๑ หมายถึง ชางที่มีความรูและทักษะพ้ืนฐานในการอานแบบ เขียน

แบบ วัดขนาด และสรางช้ินสวนแมพิมพโลหะ การตัดสินใจโดยมีผูแนะนําหรือคอยตรวจสอบ 
๒.๒ ระดับ ๒ หมายถึง ชางที่มีความรูและทักษะ สามารถใชเครื่องมือเคร่ืองจักร

ในการสรางช้ินสวนแมพิมพปมโลหะอยางมีประสิทธิภาพ 
๒.๓ ระดับ ๓ หมายถึง ชางที่มีความรูและทักษะชั้นสูง สามารถวิเคราะหงานได

ตัดสินใจแกปญหา ใหคําปรึกษาแนะนําแกผูอ่ืน ประยุกตใชความรู ความสามารถกับเทคโนโลยี
สมัยใหมได 

 
ขอ ๓ ขอกําหนดทางวิชาการที่ใชเปนเกณฑวัดความรู ความสามารถและทัศนคติ

ในการทํางานของผูประกอบอาชีพในสาขาอาชีพชางทําแมพิมพปมโลหะ ใหเปนดังนี้ 
มาตรฐานฝมือแรงงานแหงชาติ ระดับ ๑ ไดแก 
๓.๑ ความรู ประกอบดวย ขอบเขตความรู ความเขาใจในเรื่องดังตอไปนี ้

๓.๑.๑ บอกวิธีการใชและบํารุงรักษาอุปกรณคุมครองความปลอดภัยสวน
บุคคลที่เก่ียวของกับการปฏิบัติงาน 

๓.๑.๒ บอกวิธีการใชและดูแลอุปกรณปองกันอัคคีภัย 
๓.๑.๓ บอกกฎความปลอดภัยเกี่ยวกับสถานที่ปฏิบัติงาน 
๓.๑.๔ บอกกฎความปลอดภัยเกี่ยวกับการใชงานและบํารุงรักษาอุปกรณ

เครื่องมือ เครื่องใชในการปฏิบัติงาน 
๓.๑.๕ อธิบายความหมายคาพิกัดความเผื่อของงานสวมและสัญลักษณใน

แบบเครื่องกลตามมาตรฐานสากล 

                                                 
๑ ราชกิจจานุเบกษา เลม ๑๒๕/ตอนพิเศษ ๑๖ ง/หนา ๔๐/๒๓ 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 
 

๓.๑.๖ อานแบบภาพฉาย ภาพประกอบ และคาพิกัดความเผื่อ 
๓.๑.๗ อธิบายชนิดและการทํางานของแมพิมพข้ึนรูป แมพิมพปม และ

แมพิมพตัด 
๓.๑.๘ อธิบายหนาที่และสวนตางๆ ของแมพิมพข้ึนรูป แมพิมพปม และ

แมพิมพตัด 
๓.๑.๙ อธิบายหลักการเลือกใชวัสดุสรางช้ินสวนตางๆ ของแมพิมพข้ึนรูป

แมพิมพปม และแมพิมพตัด 
๓.๑.๑๐ อานแบบแมพิมพข้ึนรูป แมพิมพปม และแมพิมพตัด 
๓.๑.๑๑ อธิบายหลักการเลือกใชเครื่องมือวัด เชน ไมโครมิเตอร เวอร

เนียร คาลิปเปอร บรรทัดวัดมุมสากล ใหเหมาะสมกับงาน 
๓.๑.๑๒ อธิบายหลักการเลือกใชช้ินสวนมาตรฐานสําหรับแมพิมพข้ึนรูป

แมพิมพปม และแมพิมพตัด 
๓.๑.๑๓ อธิบายหลักการเลือกใชเครื่องมือตัด (Cutting Tool) ให

เหมาะสมกับลักษณะชิ้นงาน 
๓.๑.๑๔ อธิบายขั้นตอนการสรางช้ินสวนของแมพิมพโดยใชเครื่องมือกล 

เชน เครื่องกลึง เครื่องกัด เครื่องเจียระไน เครื่องเจาะ 
๓.๒ ความสามารถ ประกอบดวย ขอบเขตความสามารถในการปฏิบัติงาน 

ดังตอไปนี้ 
๓.๒.๑ ใชและบํารุงรักษาอุปกรณคุมครองความปลอดภัยสวนบุคคล 
๓.๒.๒ ใชและดูแลอุปกรณปองกันอัคคีภัย 
๓.๒.๓ ใชและบํารุงรักษาอุปกรณ เครื่องมือ เครื่องมือวัด เครื่องจักรที่ใช

ในการปฏิบัติงาน 
๓.๒.๔ ปฏิบัติงานดวยความปลอดภัย 
๓.๒.๕ เลือกใชวัสดุเพ่ือสรางช้ินสวนของแมพิมพข้ึนรูป แมพิมพปม และ

แมพิมพตัด 
๓.๒.๖ สเก็ตชแบบภาพฉาย ภาพประกอบ และภาพแยกช้ินของแมพิมพ

ข้ึนรูปแมพิมพปม และแมพิมพตัด 
๓.๒.๗ เลือกใชช้ินสวนมาตรฐานของแมพิมพข้ึนรูป แมพิมพปม และ

แมพิมพตัด จากตาราง 
๓.๒.๘ สรางช้ินสวนของแมพิมพข้ึนรูป แมพิมพปม และแมพิมพตัดดวย

เครื่องมือกล เชน เครื่องกลึง เครื่องกัด เครื่องเจาะ เครื่องเจียระไน 
๓.๒.๙ ถอดและประกอบแมพิมพข้ึนรูป แมพิมพปม และแมพิมพตัดตาม

แบบที่กําหนด 
๓.๒.๑๐ ตรวจสอบขนาดตางๆ ของแมพิมพข้ึนรูป แมพิมพปม และ

แมพิมพตัดตามแบบที่กําหนด 



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 
 

๓.๓ ทัศนคติ ประกอบดวย การปฏิบัติงานที่ตรงตอเวลา การรักษาวินัย มีความ
ซื่อสัตย และประหยัด 

มาตรฐานฝมือแรงงานแหงชาติ ระดับ ๒ ไดแก 
๓.๔ ความรู ประกอบดวย ขอบเขตความรู ความเขาใจในเรื่องดังตอไปนี ้

๓.๔.๑ บอกวิธีการใชและบํารุงรักษาอุปกรณคุมครองความปลอดภัยสวน
บุคคลที่เก่ียวของกับการปฏิบัติงาน 

๓.๔.๒ บอกวิธีการใชและดูแลอุปกรณปองกันอัคคีภัย 
๓.๔.๓ บอกกฎความปลอดภัยเกี่ยวกับสถานที่ปฏิบัติงาน 
๓.๔.๔ บอกกฎความปลอดภัยเกี่ยวกับการใชงานและบํารุงรักษาอุปกรณ

เครื่องมือ เครื่องจักรที่ใชในการปฏิบัติงาน 
๓.๔.๕ อธิบายความหมายคาพิกัดความเผื่อของงานสวม รูปราง ตําแหนง

และสัญลักษณในแบบเครื่องกลตามมาตรฐานสากล 
๓.๔.๖ อานแบบภาพฉาย ภาพประกอบ และคาพิกัดความเผื่อ 
๓.๔.๗ บอกคุณสมบัติและการใชงานของโลหะชนิดตางๆ 
๓.๔.๘ อธิบายกระบวนการขึ้นรูป ปม และตัด 
๓.๔.๙ อธิบายลักษณะการตัดเฉือนและการขึ้นรูป 
๓.๔.๑๐ อธิบายชนิดและการทํางานของแมพิมพข้ึนรูป แมพิมพปม และ

แมพิมพตัด 
๓.๔.๑๑ อธิบายหนาที่ของชิ้นสวนแมพิมพข้ึนรูป แมพิมพปม และ

แมพิมพตัด 
๓.๔.๑๒ อธิบายหลักการเลือกใชวัสดุสรางช้ินสวนของแมพิมพข้ึนรูป

แมพิมพปม และแมพิมพตัด 
๓.๔.๑๓ อธิบายหลักการเลือกใชคาชองวางสําหรับวัสดุช้ินงานตางๆ จาก

ตาราง 
๓.๔.๑๔ อานแบบและเขียนแบบแมพิมพข้ึนรูป แมพิมพปม และแมพิมพ

ตัด 
๓.๔.๑๕ อธิบายหลักการเลือกใชช้ินสวนมาตรฐานสําหรับแมพิมพข้ึนรูป

แมพิมพปม และแมพิมพตัดจากตาราง 
๓.๔.๑๖ อธิบายหลักการเลือกใชเครื่องมือตัด (Cutting Tool) ให

เหมาะสมกับลักษณะชิ้นงาน 
๓.๔.๑๗ อธิบายขั้นตอนการสรางช้ินสวนตางๆ ของแมพิมพข้ึนรูป 

แมพิมพปมและ แมพิมพตัด โดยใชเครื่องมือกล เชน เครื่องกลึง เครื่องกัด เครื่องเจียระไน 
เครื่องเจาะ เครื่องอีดีเอ็ม และเคร่ืองตัดโลหะดวยเสนลวดทั้งชนิดที่ควบคุมดวยมือและซีเอ็นซี 

๓.๔.๑๘ อธิบายหลักการบํารุงรักษาและซอมแมพิมพข้ึนรูป แมพิมพปม
และ แมพิมพตัด 



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 
 

๓.๔.๑๙ อธิบายหลักการชุบแข็งโลหะโดยใชตารางเพื่อใหไดความแข็ง
ตามที่ตองการ 

๓.๔.๒๐ อธิบายการปรับแตง ถอด และประกอบแมพิมพปมโลหะ 
๓.๔.๒๑ อธิบายหลักการเลือกใชเครื่องปมใหเหมาะสมกับชนิดและ

ลักษณะของแมพิมพ 
๓.๕ ความสามารถ ประกอบดวย ขอบเขตความสามารถในการปฏิบัติงาน 

ดังตอไปนี ้
๓.๕.๑ ใชและบํารุงรักษาอุปกรณคุมครองความปลอดภัยสวนบุคคล 
๓.๕.๒ ใชและดูแลอุปกรณปองกันอัคคีภัย 
๓.๕.๓ ใชและบํารุงรักษาอุปกรณ เครื่องมือ เครื่องมือวัด เครื่องจักรที่ใช

ในการปฏิบัติงาน 
๓.๕.๔ ปฏิบัติงานดวยความปลอดภัย 
๓.๕.๕ สเก็ตชแบบชิ้นสวนของแมพิมพข้ึนรูป แมพิมพปม และแมพิมพ

ตัดตามแบบที่กําหนด 
๓.๕.๖ ถอด ประกอบ และปรับแตงช้ินสวนของแมพิมพปมโลหะตามแบบ

ที่กําหนด 
๓.๕.๗ สรางช้ินสวนของแมพิมพข้ึนรูป แมพิมพปม และแมพิมพตัด ดวย

เครื่องมือกล เชน เครื่องกลึง เครื่องกัด เครื่องเจาะ เครื่องเจียระไน เครื่องอีดีเอ็ม และเครื่องตัด
โลหะดวยเสนลวดทั้งชนิดที่ควบคุมดวยมือและซีเอ็นซี ตามแบบที่กําหนด 

๓.๕.๘ ซอมแมพิมพข้ึนรูป แมพิมพปม และแมพิมพตัด 
๓.๕.๙ ตรวจสอบความแข็งของชิ้นสวนแมพิมพใหไดความแข็งที่กําหนด 
๓.๕.๑๐ เลือกใชเครื่องปมที่ใชในการผลิตชิ้นงานดวยแมพิมพ 

๓.๖ ทัศนคติ ประกอบดวย แนวความคิดเห็นในเรื่องการพัฒนาความรู วเิคราะห
งานสามารถตัดสินใจ แกไขปญหาในการปฏิบัติงาน และใหคําแนะนําแกผูใตบังคับบัญชา 

มาตรฐานฝมือแรงงานแหงชาติ ระดับ ๓ ไดแก 
๓.๗ ความรู ประกอบดวย ขอบเขตความรู ความเขาใจในเรื่องดังตอไปนี ้

๓.๗.๑ บอกกฎความปลอดภัยในการปฏิบัติงาน 
๓.๗.๒ อธิบายความหมายคาพิกัดความเผื่อของงานสวม รูปราง ตําแหนง

และสัญลักษณในแบบเครื่องกลตามมาตรฐานสากล 
๓.๗.๓ อานแบบภาพฉาย ภาพประกอบ และคาพิกัดความเผื่อ 
๓.๗.๔ อานแบบแมพิมพข้ึนรูป แมพิมพปม และแมพิมพตัดแบบตางๆ 

ได 
๓.๗.๕ อธิบายขั้นตอนการวัดขนาดแมพิมพดวยเครื่องวัดสามแกน 

(CMM) 



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 
 

๓.๗.๖ อธิบายขั้นตอนการทํางานของแมพิมพข้ึนรูป แมพิมพปม และ
แมพิมพตัดตามแบบที่กําหนด 

๓.๗.๗ อธิบายขั้นตอนการสรางแมพิมพข้ึนรูป แมพิมพปม และแมพิมพ
ตัดดวยเครื่องมือกล เชน เครื่องกลึง เครื่องกัด เครื่องเจาะ เครื่องเจียระไน เครื่องอีดีเอ็ม และ
เครื่องตัดโลหะดวยเสนลวดทั้งชนิดที่ควบคุมดวยมือและซีเอ็นซี ตามแบบที่กําหนด 

๓.๗.๘ กําหนดตารางการบํารุงรักษาแมพิมพข้ึนรูป แมพิมพปม และ
แมพิมพตัด 

๓.๗.๙ อธิบายขั้นตอนการทดลองการทํางานของแมพิมพปมโลหะ 
๓.๘ ความสามารถ ประกอบดวย ขอบเขตความสามารถในการปฏิบัติงาน

ดังตอไปนี ้
๓.๘.๑ ปฏิบัติงานดวยความปลอดภัย 
๓.๘.๒ สเก็ตชแบบประกอบและแบบแยกชิ้นของแมพิมพข้ึนรูป แมพิมพ

ปมและแมพิมพตัด 
๓.๘.๓ วัดขนาดแมพิมพโดยใชเครื่องวัดสามแกน (CMM) 
๓.๘.๔ สรางแมพิมพข้ึนรูป แมพิมพปม และแมพิมพตัด ดวยเครื่องมือ

กล เชน เครื่องกลึง เครื่องกัด เครื่องเจาะ เครื่องเจียระไน เครื่องอีดีเอ็ม และเครื่องตัดโลหะดวย
เสนลวดทั้งชนิดที่ควบคุมดวยมือและซีเอ็นซี ตามแบบที่กําหนด 

๓.๘.๕ ประกอบแมพิมพข้ึนรูป แมพิมพปม และแมพิมพตัด 
๓.๘.๖ ตรวจสอบการทํางานของแมพิมพข้ึนรูป แมพิมพปม และแมพิมพ

ตัด 
๓.๘.๗ ทดลองการทํางานของแมพิมพปมโลหะและปรับปรุงแกไข 

๓.๙ ทัศนคติ ประกอบดวย แนวความคิดในการวิเคราะหการวางแผน และการ
แกไขปญหาในการปฏิบัติงานโดยคํานึงถึงประสิทธิภาพและประสิทธิผลในการทํางาน 

 
 

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

รองปลัดกระทรวงแรงงาน 
หัวหนากลุมภารกิจดานสงเสริมขีดความสามารถในการแขงขันของประเทศ 

ประธานกรรมการสงเสริมการพัฒนาฝมือแรงงาน 
 
 
 
 
 
 
 
 



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 
 

 
 
 
 
 

ปริยานุช/ผูจดัทํา 
๖ กุมภาพันธ ๒๕๕๑ 

 


