
สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            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 สาขาอาชีพชางซอมบํารุงรักษาแมพิมพฉีดพลาสติก๑ 

   
 

อาศัยอํานาจตามความในมาตรา ๒๒ วรรคหนึ่ง แหงพระราชบัญญัติสงเสริมการ
พัฒนาฝมือแรงงาน พ.ศ. ๒๕๔๕ คณะกรรมการสงเสริมการพัฒนาฝมือแรงงาน จึงกําหนด
มาตรฐานฝมือแรงงานแหงชาติ สาขาอาชีพชางซอมบํารุงรักษาแมพิมพฉีดพลาสติก โดยความ
เห็นชอบของรัฐมนตรีวาการกระทรวงแรงงาน ดังตอไปนี้ 

 
ขอ ๑  ในประกาศนี้สาขาอาชีพชางซอมบํารุงรักษาแมพิมพฉีดพลาสติก หมายถึง 

ผูปฏิบัติงานเกี่ยวกับ 
๑.๑ การซอมบํารุงรักษาแมพิมพ หมายถึง การปรับแตงแมพิมพตลอดจนการ

สรางช้ินสวนแมพิมพเขาทดแทนสวนที่สึกหรอ การถอดและการประกอบเขาดวยกัน 
๑.๒ การบํารุงรักษา และปรับปรุงแมพิมพฉีดพลาสติก 
 
ขอ ๒  มาตรฐานฝมือแรงงานแหงชาติ สาขาอาชีพชางซอมบํารุงรักษาแมพิมพ

ฉีดพลาสติกมี ๑ ระดับ 
๒.๑ ระดับ ๑ หมายถึง ชางที่มีความรู และทักษะพื้นฐานของชางกลโรงงานทั่วไป 

มีความสามารถในการใชเครื่องจักร เครื่องมือในการแกไขแมพิมพฉีดพลาสติก มีความรู ทักษะ
ข้ันวินิจฉัยงานได ตัดสินใจแกปญหา โดยการประยุกตความสามารถกับเทคโนโลยี 

๒.๑.๑ ความรูและทักษะในการเลือกใชงาน บํารุงรักษาและรูจักวิธีการ
ปฏิบัติงานที่ปลอดภัยในการใชเครื่องมือกลโรงงาน (Machine Tool) แบบกึ่งอัตโนมัติหรือ
อัตโนมัติ (Semi Automatic/Automatic) ชนิดใดชนิดหนึ่ง 

๒.๑.๒ ความรูและทักษะในการเลือกใชงานบํารุงรักษา และรูจักวิธีการ
ปฏิบัติงานที่ปลอดภัยในการใชเครื่องมือวัดละเอียด และการตรวจสอบเครื่องมือวัดเบื้องตน 

๒.๑.๓ ความรูและทักษะในการอาน และเขียนแบบตลอดจนมีความเขาใจ
การใชสัญลักษณในการเขียนแบบ 

๒.๑.๔ ความรู พ้ืนฐานเกี่ยวกับวัสดุที่ใชในการทําแมพิมพ ช้ินสวน
มาตรฐานแมพิมพ ตลอดจนรูจักกระบวนการปรับแตงแมพิมพ และผิวของชิ้นงาน 

๒.๑.๕ ความรูความสามารถในการประกอบแมพิมพตามแบบ และทําการ
บํารุงรักษา ทําความสะอาดแมพิมพ 

๒.๑.๖ ความสามารถทําการวิเคราะหซอมแซมเบื้องตน 
 

                                                 
๑ ราชกิจจานุเบกษา เลม ๑๒๖/ตอนพิเศษ ๑๖๙ ง/หนา ๖๘/๒๐ 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 
 

ขอ ๓  ขอกําหนดทางวิชาการที่ใชเปนเกณฑวัด ความรู ความสามารถและ
ทัศนคติในการทํางานของผูประกอบอาชีพในสาขาอาชีพชางซอมบํารุงรักษาแมพิมพฉีดพลาสติก 
ใหเปนดังนี้ 

มาตรฐานฝมือแรงงานแหงชาติ ระดับ ๑ ไดแก 
๓.๑ ความรู ประกอบดวย ขอบเขตความรู ความเขาใจในเรื่องดังตอไปนี ้

๓.๑.๑ ความปลอดภัยในการปฏิบัติงาน 
(๑) วิธีการใชและบํารุงรักษาอุปกรณคุมครองความปลอดภัยสวน

บุคคลที่เก่ียวของกับการปฏิบัติงาน 
(๒) วิธีการใชและดูแลอุปกรณปองกันอัคคีภัย 
(๓) กฎความปลอดภัยเกี่ยวกับสถานที่ปฏิบัติงาน 
(๔) กฎความปลอดภัยเกี่ยวกับการใชงานและบํารุงรักษาอุปกรณ 

เครื่องมือ และเคร่ืองจักรในการปฏิบัติงาน 
๓.๑.๒ ความสามารถในการอานแบบ เขียนแบบ คณิตศาสตร และ

ภาษาอังกฤษเทคนิค 
(๑) อานแบบแมพิมพฉีดพลาสติก ภาพประกอบ และคาพิกัด

ความเผื่อของขนาด 
(๒) ความหมายคาพิกัดความเผื่อของงานสวม และสัญลักษณใน

แบบเครื่องกลตามมาตรฐานสากล ไดแก ความเรียบผิว 
(๓) สามารถคํานวณเลขยกกําลัง และถอดรากที่สองได 
(๔) ความรูพ้ืนฐานคณิตศาสตรชางในการคํานวณหาความเร็ว

รอบและความเร็วตัด 
(๕) สามารถอานและเขาใจวลีภาษาอังกฤษสั้น ๆ ที่ใชในแบบได 

๓.๑.๓ การเลือกใชและการดูแลรักษาเครื่องมือกล เครื่องมือวัด และ
อุปกรณที่ใชในการผลิตชิ้นสวนแมพิมพ และการประกอบแมพิมพ 

(๑) การเลือกใชและการบํารุงรักษา เครื่องมือกล (Machine 
Tool) เชน เครื่องกลึง กัด ไส เจียระไน ใหเหมาะสมกับการผลิตชิ้นสวนแมพิมพ 

(๒) การเลือกใชเครื่องมือวัดละเอียด เชน เวอรเนียคาลิปเปอร 
Dial Gauge High Gauge ไมโครมิ เตอร  Surface Roughness ให เหมาะสมกับการวัด
ตรวจสอบขนาดของชิ้นสวนแมพิมพที่ทําการผลิตขึ้น 

๓.๑.๔ ความรู พ้ืนฐานเกี่ยวกับวิธีการปฏิบัติงานที่ ถูกตองในการใช
เครื่องมือกล เครื่องมือวัด และอุปกรณที่ใชในการผลิตชิ้นสวนแมพิมพ และการประกอบแมพิมพ 

(๑) ข้ันตอนการปฏิบัติงานที่ ถูกตองในการใชเครื่องมือกล 
(Machine Tool) เชน เครื่องกลึง กัด ไส เจียระไน ในการผลิตชิ้นสวนแมพิมพ 



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 
 

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

๓.๑.๕ ความรูพ้ืนฐานเกี่ยวกับวัสดุทําแมพิมพและวัสดุที่ใชในการผลิต 
(๑) รูจักช่ือมาตรฐาน และสัญลักษณของวัสดุที่ใชทําแมพิมพ 
(๒) รูจักช่ือกระบวนการชุบแข็งโลหะแบบตาง ๆ และจุดประสงค

ในการทํากระบวนการชุบแข็งแตละแบบ 
(๓) รูจักกระบวนการทํา Surface Treatment ที่ใชกับแมพิมพ 

๓.๑.๖ การประกอบและการปรับแตงแมพิมพ 
(๑) รูจักช่ือช้ินสวนของแมพิมพ 
(๒) รูจักช่ือช้ินสวนมาตรฐานที่ใชในการประกอบแมพิมพ 
(๓) รูจักการเลือกและใชเครื่องมือที่ใชชวยในการประกอบ

แมพิมพ 
๓.๑.๗ การแกไข การดูแลบํารุงรักษา และการซอมแซมแมพิมพ 

(๑) รูจักปรับแกไขแมพิมพใหสามารถผลิตชิ้นงานได (ปรับแกไข
แมพิมพกอนทําการผลิต) 

(๒) รูจักกําหนดตารางการซอมบํารุงแมพิมพได 
(๓) มีความรูในการเชื่อมซอมแมพิมพ 

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 คณิตศาสตร และ

ภาษาอังกฤษเทคนิค 
(๑) รางแบบภาพฉาย ภาพประกอบ และภาพแยกชิ้นของ

แมพิมพ 
(๒) กําหนดคาพิกัดความเผื่อของงานสวม และสัญลักษณในแบบ

เครื่องกลตามมาตรฐานสากล 
(๓) ทําการคํานวณหาคาความเร็วรอบและความเร็วตัด 
(๔) ทดสอบการอานและอธิบายแบบที่มีวลีภาษาอังกฤษ 



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 
 

๓.๒.๓ การเลือกใชและการดูแลรักษาเครื่องมือกล เครื่องมือวัด และ
อุปกรณที่ใชในการผลิตชิ้นสวนแมพิมพ และการประกอบแมพิมพ 

(๑) ทดสอบการเลือก และใชเครื่องมือกลในการสรางช้ินสวน
แมพิมพ 

(๒) ทดสอบการเลือก และใชเครื่องมือวัดละเอียดในการวัด
ตรวจสอบชิ้นสวนแมพิมพ 

๓.๒.๔ ความรู พ้ืนฐานเกี่ยวกับขั้นตอนปฏิบัติงานที่ถูกตองในการใช
เครื่องมือกล เครื่องมือวัด และอุปกรณ ที่ใชในการผลิตชิ้นสวนแมพิมพ และการประกอบ
แมพิมพ 

(๑) ทดสอบขั้นตอนการปฏิบัติงานในการใชเครื่องมือกลในการ
สรางช้ินสวนแมพิมพและผลิตชิ้นสวนทดแทน 

(๒) ทดสอบขั้นตอนการปฏิบัติงานในการใชเครื่องมือวัดละเอียด
ในการตรวจสอบชิ้นสวนแมพิมพ 

๓.๒.๕ ความรูพ้ืนฐานเกี่ยวกับวัสดุทําแมพิมพและวัสดุที่ใชในการผลิต 
(๑) ทดสอบการเลือกวัสดุที่ใชทําแมพิมพ ตามมาตรฐาน 
(๒) สามารถชี้แจงหรือบอกขอกําหนดการชุบแข็งในแบบไดและ

สามารถตรวจสอบผลการชุบแข็งเบื้องตนได 
(๓)  สามารถชี้ แจงหรื อบอกข อ กํ าหนดการทํ า  Surface 

Treatment และสามารถตรวจสอบผลของการทํา Surface Treatment ได 
๓.๒.๖ การประกอบและการปรับแตงแมพิมพ 

(๑) ทดสอบการประกอบแมพิมพตามแบบ 
(๒) ทดสอบการเลือกใชเครื่องมือและอุปกรณที่ ใชในการ

ประกอบแมพิมพ 
๓.๒.๗ การแกไข การดูแลบํารุงรักษา และการซอมแซมแมพิมพ 

(๑) ทดสอบการเชื่อมเบื้องตน 
(๒) ทดสอบการเจียระไนปรับแตงผิว 

๓.๓ ทัศนคติ ประกอบดวย การปฏิบัติงานที่ตรงตอเวลา การรักษาวินัย มีความ
ซื่อสัตย และประหยัด 

 
 

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

ปลัดกระทรวงแรงงาน 
ประธานกรรมการสงเสริมการพัฒนาฝมือแรงงาน 

 
 
 



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 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ปริยานุช/ผูจดัทํา 
๓๐ พฤศจิกายน ๒๕๕๒ 
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