
สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            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 สาขาอาชีพชางหลอโลหะ (ชางทาํแบบหลอถาวร)๑ 

   
 

อาศัยอํานาจตามความในมาตรา ๒๒ วรรคหนึ่ง แหงพระราชบัญญัติสงเสริมการ
พัฒนาฝมือแรงงาน พ.ศ. ๒๕๔๕ คณะกรรมการสงเสริมการพัฒนาฝมือแรงงาน จึงกําหนด
มาตรฐานฝมือแรงงานแหงชาติ สาขาอาชีพชางหลอโลหะ (ชางทําแบบหลอถาวร) โดยความ
เห็นชอบของรัฐมนตรีวาการกระทรวงแรงงาน ดังตอไปนี้ 

 
ขอ ๑  ในประกาศนี้สาขาอาชีพชางหลอโลหะ (ชางทําแบบหลอถาวร) หมายถึง 

ผูที่มีความรู ความสามารถ ในการเตรียมกระสวนสําหรับแบบหลอถาวร ทําแบบหลอถาวรและ
กลองไสแบบ ออกแบบระบบจายน้ําโลหะ มีความรูดานหลอหลอมโลหะ โลหะวิทยา วัสดุศาสตร 
ตรวจสอบ วิเคราะหหาสาเหตุและวิธีการแกไขจุดบกพรองของชิ้นงานหลอ ปรับปรุงสมบัติทางกล
ดวยวิธีทางความรอน วางแผนควบคุมงานเพื่อปองกันอุบัติเหตุและปญหาในดานสุขอนามยัในการ
ทํางาน 

 
ขอ ๒  มาตรฐานฝมือแรงงานแหงชาติ สาขาอาชีพชางหลอโลหะ (ชางทําแบบ

หลอถาวร) แบงออกเปน ๓ ระดับ 
๒.๑ ระดับ ๑ หมายถึง ผูมีความรู ความสามารถพื้นฐานในการเตรียมแบบหลอ

ถาวร เลือกไสแบบ การทําแบบหลอถาวร ระบบจายน้ําโลหะ ความรูเบื้องตนในเรื่องการคํานวณ 
การอานแบบอยางงาย จุดบกพรองของชิ้นงานหลอ ในการปฏิบัติงานที่มีลักษณะยุงยากซับซอน
มากขึ้นจําเปนจะตองมีผูที่มีความรูความสามารถมากกวาใหคําแนะนํา ตัดสินใจและแกปญหา 

๒.๒ ระดับ ๒ หมายถึง ผูที่มีฝมือระดับกลาง มีความรู ความสามารถในการทํา
แบบ หลอถาวร กลองไสแบบ ระบบจายน้ําโลหะ วิเคราะหและแกไขจุดบกพรอง สามารถให
คําปรึกษาและแนะนําชางฝมือระดับต่ํากวาได 

๒.๓ ระดับ ๓ หมายถึง ผูที่มีฝมือระดับสูงมีความรู ความสามารถในการทําและ
ออกแบบแบบหลอถาวร กระบวนการผลิต โลหะวิทยา การอบชุบชิ้นงานโลหะในกลุมเหล็กและ
โลหะนอกกลุมเหล็ก การวิเคราะห วินิจฉัย สามารถใหคําปรึกษาแนะนําชางฝมือระดับต่ํากวาได 

 
ขอ ๓  ขอกําหนดทางวิชาการที่ใชเปนเกณฑวัด ความรู ความสามารถและ

ทัศนคติในการทํางานของผูประกอบอาชีพในสาขาอาชีพชางหลอโลหะ (ชางทําแบบหลอถาวร) 
ใหเปน ดังนี้ 

มาตรฐานฝมือแรงงานแหงชาติ ระดับ ๑ ไดแก 
๓.๑ ความรู ประกอบดวย ขอบเขตความรู ความเขาใจในเรื่อง ดังตอไปนี ้

๓.๑.๑ ความรูเบื้องตนเกี่ยวกับงานหลอโลหะ 
                                                 

๑ ราชกิจจานุเบกษา เลม ๑๒๖/ตอนพิเศษ ๑๖๙ ง/หนา ๕๖/๒๐ พฤศจิกายน ๒๕๕๒ 



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 
 

๓.๑.๒ ความรูเบื้องตนเกี่ยวกับระบบจายน้ําโลหะและจุดบกพรองของ
ช้ินงานหลอ 

๓.๑.๓ ความรูเบื้องตนเกี่ยวกับการทําแบบหลอถาวรและกลองไสแบบ 
๓.๑.๔ ความรูเบื้องตนเกี่ยวกับวัสดุทนไฟและวัสดุที่ใชในกระบวนการทํา

แบบหลอถาวร 
๓.๑.๕ ความรูเบื้องตนเกี่ยวกับคณิตศาสตรและวิทยาศาสตร (เศษสวน

รอยละ บัญญัติไตรยางศ น้ําหนัก พ้ืนที่ ปริมาตร ความดัน ความถวงจําเพาะ ความหนาแนน และ
อุณหภูมิ) 

๓.๑.๖ ความรูเบื้องตนเกี่ยวกับการอานแบบเครื่องกล 
๓.๑.๗ ความรูเบื้องตนเกี่ยวกับเครื่องมือเคร่ืองจักรและอุปกรณที่ใชใน

งานหลอทั่วไป 
๓.๑.๘ ความรูเบื้องตนเกี่ยวกับวัสดุเช้ือเพลิง การเลือกใชเช้ือเพลิงที่

เหมาะสม 
๓.๑.๙ ความรูเบื้องตนเกี่ยวกับการบํารุงรักษาเครื่องมือ เครื่องจักร และ

อุปกรณ ที่ใชทําแบบหลอถาวร 
๓.๑.๑๐ ความรูเก่ียวกับกฎระเบียบความปลอดภัยอาชีวอนามัยและ

ส่ิงแวดลอม 
๓.๑.๑๑ ความรูในการใชอุปกรณปองกันอุบัติภัย 

๓.๒ ความสามารถ ประกอบดวย ขอบเขตความสามารถในการปฏิบัติงาน 
ดังตอไปนี้ 

๓.๒.๑ ทักษะการเตรียมวัสดุอุปกรณในการทําแบบหลอถาวร 
๓.๒.๒ ทักษะการทําแบบหลอถาวรและกลองไสแบบตามแบบที่กําหนด 
๓.๒.๓ ทักษะการเลือกใชเครื่องมือและอุปกรณในการทํางานไดอยาง

เหมาะสม 
๓.๒.๔ ทักษะการทํางานไดอยางปลอดภัยทั้งตนเองและผูรวมงาน 
๓.๒.๕ ทักษะการดูแลบํารุงรักษา อุปกรณ เครื่องมือ เครื่องจักรในการทํา

แบบหลอถาวรเพื่อลดอุบัติภัยได 
๓.๒.๖ นอกเหนือจากที่กําหนดไวใหดําเนินการทดสอบเปนกรณีไป 

๓.๓ ทัศนคติ ประกอบดวย การปฏิบัติงานที่ตรงตอเวลา การรักษาวินัย มีความ
ซื่อสัตยและประหยัด 

มาตรฐานฝมือแรงงานแหงชาติ ระดับ ๒ ไดแก 
๓.๔ ความรู ประกอบดวย ขอบเขตความรู ความเขาใจในเรื่อง ดังตอไปนี ้

๓.๔.๑ ความรูเก่ียวกับงานหลอโลหะ 



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 
 

๓.๔.๒ ความรูเบื้องตนทางโลหะวิทยาเกี่ยวกับเหล็กและโลหะนอกกลุม
เหล็ก การตรวจสอบเบื้องตนเกี่ยวกับชนิดโลหะและองคประกอบเคมีของเนื้อโลหะ การคัดแยก
เศษโลหะ 

๓.๔.๓ ความรูเก่ียวกับอุปกรณ เครื่องมือ เครื่องจักรที่ใชในงานทําแบบ
หลอถาวร 

๓.๔.๔ ความรูเก่ียวกับดานคณิตศาสตร วิทยาศาสตร 
๓.๔.๕ ความรูเก่ียวกับการอานแบบเครื่องกล 
๓.๔.๖ ความรูทางเทคนิคในการทําแบบหลอถาวรและไสแบบ 
๓.๔.๗ ความรูเก่ียวกับชนิดเชื้อเพลิง การเลือกใชเช้ือเพลิงที่เหมาะสม 
๓.๔.๘ ความรูเก่ียวกับการบํารุงรักษาเครื่องมือ เครื่องจักร และอุปกรณที่

ใช 
๓.๔.๙ ความรูเก่ียวกับกฎระเบียบ ความปลอดภัยอาชีวอนามัยและ

ส่ิงแวดลอม 
๓.๕ ความสามารถ ประกอบดวย ขอบเขตความสามารถในการปฏิบัติงาน 

ดังตอไปนี ้
๓.๕.๑ ทักษะการอานแบบเครื่องกลเพ่ือการทําแบบหลอถาวร 
๓.๕.๒ ทักษะการทําแบบหลอถาวรและไสแบบตามแบบที่กําหนด 
๓.๕.๓ ทักษะการใชและบํารุงรักษาเครื่องมือ เครื่องจักร และอุปกรณ

อยางเหมาะสมปลอดภัย 
๓.๕.๔ ทักษะการกําหนดพื้นที่อันตรายเพื่อปองกันอุบัติเหตุ 
๓.๕.๕ ทักษะนอกเหนือจากที่กําหนดไวใหดําเนินการทดสอบเปนกรณีไป 

๓.๖ ทัศนคติ ประกอบดวย แนวความคิดเห็นในเรื่องการพัฒนาความรู วเิคราะห
งาน สามารถตัดสินใจ แกไขปญหาในการปฏิบัติงาน และใหคําแนะนําแกผูใตบังคับบัญชา 

มาตรฐานฝมือแรงงานแหงชาติ ระดับ ๓ ไดแก 
๓.๗ ความรู ประกอบดวย ขอบเขตความรู ความเขาใจในเรื่อง ดังตอไปนี ้

๓.๗.๑ ความรูเก่ียวกับงานหลอโลหะ 
๓.๗.๒ ความรูเก่ียวกับการออกแบบหลอถาวรและไสแบบ 
๓.๗.๓ ความรูเก่ียวกับการออกแบบระบบจายน้ําโลหะ 
๓.๗.๔ ความรูเก่ียวกับการคํานวณควบคุมอัตราสวนวัตถุดิบในการทํา

แบบหลอถาวร 
๓.๗.๕ ความรูเก่ียวกับการวิเคราะหและแกไขปญหาจุดบกพรองของ

ช้ินงานหลอที่มีสาเหตุจากองคประกอบเคมีของน้ําโลหะ การแข็งตัว การเทน้ําโลหะ การออกแบบ
ระบบจายน้ําโลหะและแบบหลอถาวร 

๓.๗.๖ ความรูเบื้องตนเกี่ยวกับการอบชุบโลหะ การปรับปรุงสมบัติทางกล 
การตรวจสอบทดสอบสมบัติทางกลเนื้อโลหะช้ินงานหลอ 



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 
 

๓.๗.๗ ความรู เบื้องตนเกี่ยวกับโรคที่ เกิดจากการทํางาน การปฐม
พยาบาลสภาวะแวดลอมอาชีวอนามัยและการปองกันในอาชีพชางทําแบบหลอถาวร 

๓.๗.๘ ความรูเบื้องตนเกี่ยวกับระบบระบายอากาศ กําจัดฝุน 
๓.๘ ความสามารถ ประกอบดวย ขอบเขตความสามารถในการปฏิบัติงาน 

ดังตอไปนี ้
๓.๘.๑ ทักษะในการออก แบบหลอถาวรและไสแบบ 
๓.๘.๒ ทักษะในการออกแบบระบบจายน้ําโลหะ 
๓.๘.๓ ทักษะการวิเคราะหจุดบกพรองช้ินงานหลอ 
๓.๘.๔ ทักษะความปลอดภัยทางสุขอนามัยและสิ่งแวดลอม 

๓.๙ ทัศนคติ ประกอบดวย แนวความคิดในการวิเคราะหการวางแผน และการ
แกไขปญหาในการปฏิบัติงานโดยคํานึงถึงประสิทธิภาพและประสิทธิผลในการทํางาน 

 
 

ประกาศ ณ วนัที่ ๗ สิงหาคม พ.ศ. ๒๕๕๒ 
สมชาย  ชุมรัตน 

ปลัดกระทรวงแรงงาน 
ประธานกรรมการสงเสริมการพัฒนาฝมือแรงงาน 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ปริยานุช/ผูจดัทํา 
๓๐ พฤศจิกายน ๒๕๕๒ 

 
นันทนภัสร/ตรวจ 

๓๐ พฤศจิกายน ๒๕๕๒ 

 


