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ประกาศคณะกรรมการสงเสริมการพัฒนาฝมือแรงงาน
เรื่อง มาตรฐานฝมือแรงงานแหงชาติ สาขาอาชีพชางประกอบทอ
อาศัยอํานาจตามความในมาตรา ๒๒ วรรคหนึ่ง แหงพระราชบัญญัติสงเสริมการพัฒนา
ฝ มื อ แรงงาน พ.ศ. ๒๕๔๕ คณะกรรมการส ง เสริ ม การพั ฒ นาฝ มื อ แรงงาน จึ ง กํ า หนดมาตรฐาน
ฝมือแรงงานแหงชาติ สาขาอาชีพชางประกอบทอ โดยความเห็นชอบของรัฐมนตรีวาการกระทรวงแรงงาน
ดังตอไปนี้
ขอ ๑ ในประกาศนี้ สาขาอาชีพชางประกอบทอ หมายถึง ผูที่มีฝมือ ความรู ความสามารถ
ที่ จ ะทํ า การประกอบและติ ด ตั้ ง ท อ เหล็ ก กล า ละมุ น ท อ เหล็ ก กล า เจื อ ต่ํ า และท อ เหล็ ก กล า ไร ส นิ ม
โดยอยูภายใตมาตรฐานที่กําหนด
ขอ ๒ มาตรฐานฝมือแรงงานแหงชาติ สาขาอาชีพชางประกอบทอ แบงออกเปน ๓ ระดับ
๒.๑ ระดั บ ๑ หมายถึ ง ผู ที่ มี ค วามรู ความสามารถ ทั ก ษะพื้ น ฐานในการ
ประกอบทอ ในการปฏิบัติงานตองมีหัวหนางานชวยใหคําแนะนําหรือชวยตัดสินใจในเรื่องสําคัญ
๒.๒ ระดับ ๒ หมายถึง ผูที่มีฝมือระดับกลาง มีความรู ความสามารถในการ
ประกอบทอ มีทักษะในการใชเครื่องมือและอุปกรณ และประสบการณทํางานสามารถใหคําแนะนํา
ชางฝมือระดับต่ํากวาได
๒.๓ ระดั บ ๓ หมายถึ ง ผู ที่ มี ฝ มื อ ระดั บ สู ง วิ เ คราะห วิ นิ จ ฉั ย ป ญ หา
การตัดสินใจ รูขั้นตอนกระบวนการของงานประกอบทอเปนอยางดี สามารถใชเอกสารหนังสือคูมือ
นําความรู และทักษะ มาประยุกตใชกับเทคโนโลยีใหมไดโดยเฉพาะการตัดสินใจและเลือกใชวิธีการ
ที่เหมาะสม สามารถใหคําแนะนําชางฝมือระดับต่ํากวาได
ขอ ๓ ขอกําหนดทางวิชาการที่ใชเปนเกณฑวัด ความรู ความสามารถและทัศนคติในการ
ทํางานของผูประกอบอาชีพในสาขาอาชีพชางประกอบทอ ใหเปน ดังนี้
มาตรฐานฝมอื แรงงานแหงชาติ ระดับ ๑ ไดแก
๓.๑ ความรู ประกอบดวย ขอบเขตความรู ความเขาใจในเรื่องดังตอไปนี้
๓.๑.๑ กฎความปลอดภัยในการทํางาน
(๑) อุปกรณปองกันอันตรายสวนบุคคล
(๒) อุปกรณปองกันอันตรายสวนรวม
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(๓) การปฏิบัติงานอยางปลอดภัย
(๔) การปฐมพยาบาลผูประสบอุบัติเหตุจากการปฏิบัติงาน
(๕) การดูแลรักษาสุขภาพ
(๖) การจัดเก็บ และการขนยายเครื่องมือ เครื่องจักรอยางปลอดภัย
๓.๑.๒ คณิตศาสตรพื้นฐาน
(๑) การคํ า นวณตั ว เลข เศษส ว น ทศนิ ย ม เปอร เ ซ็ น ต และ
อัตราสวน
(๒) รูปทรงเรขาคณิต
(๓) การคํานวณหาขนาด และมิติ
๓.๑.๓ วัสดุชาง
(๑) สมบัติ และการใชงานของเหล็กรูปพรรณ
(๒) ประเภทของวัสดุทั่วไป และการใชงาน
(๓) ประเภทของสกรู สตัท น็อต และอุปกรณจับยึด
๓.๑.๔ เครื่องมือวัด
(๑) ประเภท และการใชงานของเครื่องมือวัด เชน เวอรเนียคาร
ลิปเปอร บรรทัดเหล็ก ฉาก ตลับเมตร ดิ่ง และ ระดับน้ํา
(๒) ความผิดพลาดที่เกิดขึ้นบอยในการวัด และวิธีแกไขขอผิดพลาด
(๓) ความสําคัญของการบํารุงรักษาเครื่องมือวัดชนิดตาง ๆ
๓.๑.๕ เครื่องมือพื้นฐาน เครื่องมือกล และเครื่องมือกลชนิดพิเศษ
(๑) ประเภท และการใชงานของเครื่องมือพื้นฐานประกอบไปดวย
ไขควง คอน ตะไบ คีม เลื่อยมือ อุปกรณจับยึดชิ้นงาน ประแจชนิดตาง ๆ
(๒) ประเภทและการใชงานของดิ่ง
(๓) ประเภทและการใชงานของเครื่องเจียระไนมือถือ
(๔) ประเภทและการใชงานของเครื่องมือตัดทอ
(๕) ประเภทและการใชงานของเครื่องมือดัดทอ
(๖) ประเภทและการใชงานของสวานมือไฟฟา
(๗) ประเภทและการใชงานของเครื่องมือที่ใชในงานเชื่อม
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(๘) ประเภทและการใชงานของอุปกรณชวยผอนแรง เชน รอก
ทดแรง แมแรง และอุปกรณจับยึด
(๙) ประเภทและการใชงานของเครื่องตัดเหล็กรูปพรรณและเหล็กแผน
(๑๐) ประเภทและการใชงานของเครื่องเจาะ
(๑๑) ประเภทและการใชงานของเครื่องดัดเหล็กรูปพรรณ
(๑๒) ประเภทและการใชงานของเครื่องเลื่อย
(๑๓) หลักการของเครื่องมือที่ใชในการเชื่อมโลหะแบบอารกโลหะ
ดวยมือ (MMAW) เชื่อมทิก (TIG)
(๑๔) ประเภทและการใชงานของเครื่องมือทําความสะอาดพื้นผิว
(๑๕) การบํารุงรักษาเครื่องมือพื้นฐาน เครื่องมือกลและเครื่องมือ
กลชนิดพิเศษ
๓.๑.๖ การอานแบบงานประกอบ และติดตั้งทอ
(๑) อานและทําความเขาใจแบบงานจากภาพสเก็ต
(๒) อานและทําความเขาใจแบบงานภาพฉาย
(๓) สัญลักษณในแบบงานทอ และงานเชื่อม
๓.๑.๗ หลักการประกอบทอ
(๑) การวัด ตัด เจาะ ขึ้นรูปเหล็ก
(ก) การวัดขนาด และตัดเหล็กนําไปประกอบไดถูกตองตามแบบ
(ข) การวัดขนาดของเหล็กดวยเครื่องมือวัดไดตามแบบใบงาน
(ค) การตัดทอดวยเครื่องมือพื้นฐาน
(ง) การเจาะเหล็กดวยเครื่องเจาะ เชน สวานไฟฟา เครื่อง Punch
(๒) การประกอบและติดตั้งทอ โดยการใชสลักเกลียว
(ก) การประกอบท อ โดยการใช ส ลั ก เกลี ย วตามแบบและ
ขั้นตอนการทํางานไดถกู ตอง
(ข) การติ ด ตั้ ง ท อ โดยการใช ส ลั ก เกลี ย วตามแบบและ
ขั้นตอนการทํางานไดถูกตอง
(ค) การยึดและค้ํายันชั่วคราวไดตามที่กําหนด
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(ง) การใชวัสดุสิ้นเปลืองในการเชื่อมยึดไดถูกตอง
(จ) การปรับตั้งคาตัวแปรในการเชื่อมยึดไดถูกตอง
๓.๑.๘ คําศัพทเทคนิค
๓.๑.๙ วิธีการตรวจสอบชิ้นงาน
(๑) ความบกพรองทั่วไป
(๒) วิธีการตรวจสอบพินิจ
๓.๑.๑๐ ความรูทั่วไป
(๑) การเตรียมพื้นที่ของการทํางาน
(๒) การเตรียมขั้นตอนการทํางาน
(๓) ระบบการควบคุมคุณภาพ
๓.๒ ความสามารถ ประกอบดวย ขอบเขตความสามารถในการปฏิบัติงาน ดังตอไปนี้
๓.๒.๑ ความปลอดภัย
(๑) การปฏิบัติตามกฎความปลอดภัยในการทํางานโดยทั่วไป
(ก) การปองกันและแกไขอุบัติเหตุขณะทํางานไดอยางปลอดภัย
(ข) การปองกันอัคคีภัย และการใชอุปกรณตาง ๆ
(ค) การใชอุปกรณปองกันอันตรายสวนบุคคลชนิดตาง ๆ
ในขณะปฏิบัติ
(ง) การตรวจสอบ การจัดเก็บ การกําจัดเศษวัสดุที่อาจเปน
สาเหตุของความไมปลอดภัย
(จ) การใชเครื่องมือเครื่องจักรและอุปกรณ ไดอยางถูกตอง
และปลอดภัย
(ฉ) การใหความชวยเหลือ และการปฐมพยาบาลเมื่อเกิด
อุบัติเหตุตาง ๆ ไดอยางถูกวิธี
(ช) การปฏิ บั ติ ต ามป า ย ข อ ห า ม คํ า เตื อ นเกี่ ย วกั บ ความ
ปลอดภัยอยางเครงครัด
(ซ) การแจงเตือนบุคคลอื่น หรือแจงเหตุ ขณะเกิดอุบัติเหตุ
ไดอยางรวดเร็ว
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(ฌ) การจัดระบบระบายอากาศ แสงสวาง และเสียงใหได
มาตรฐานการทํางาน
(๒) การปฏิบัติตามกฎความปลอดภัยในการประกอบและติดตั้งทอ
(ก) การปองกันอันตรายที่เกิดจากกระแสไฟฟา และการใช
เครื่องมืออุปกรณไฟฟาที่ถูกตอง
(ข) การปองกันอันตรายจากการเชื่อมและการตัด ในขณะ
ปฏิบัติงานไดอยางปลอดภัย
(ค) การปองกันอันตรายตอบุคคล และสภาพแวดลอมโดย
การจัดเตรียม
(ง) สถานที่ปฏิบัติงาน เชน การระบายอากาศ ความชื้น
แสงสวางวัสดุติดไฟ เศษวัสดุตกหลน
(จ) การปองกันอันตรายจากการเคลื่อนยาย วัสดุ อุปกรณ
อยางปลอดภัย
(ฉ) การป อ งกั น อั น ตรายโดยการตรวจสอบ เครื่ อ งมื อ
เครื่องจักร อุปกรณประกอบ และสถานที่
๓.๒.๒ การเลือกใชวัสดุ
(๑) การใชวัสดุไดตรงกับขอกําหนด
(๒) สามารถตรวจสอบสภาพการณของวัสดุเบื้องตน เชน มีสิ่ง
ปนเปอน สนิม ความชื้น
๓.๒.๓ การใช การบํารุงรักษาเครื่องมือ และอุปกรณ
(๑) ประเภทเครื่องมือวัด ประกอบดวย สายวัด เวอรเนียคารลิปเปอร
บรรทัดเหล็ก ฉาก ตลับเมตร ดิ่ง และระดับน้ํา
(๒) ประเภทเครื่องมือ ตัด ดัด เจาะ ขึ้นรูป ประกอบดวย เลื่อยกล
เลื่อยมือ สวานไฟฟา เครื่องเจีย เครื่องดัดทอ
(๓) ประเภทเครื่องมือที่ใชในการประกอบ และติดตั้ง ประกอบดวย
ชุดประแจ อุปกรณจับยึด อุปกรณเชื่อม เครื่องมืออุปกรณในการยก และขนยาย
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๓.๒.๔ การเขียนแบบและการอานแบบ
(๑) สามารถอานแบบใบงานได
(๒) สามารถถายแบบได
๓.๒.๕ การประกอบและติดตั้งทอ
(๑) การประกอบและติดตั้งทอโดยการใชสลักเกลียว
(ก) สามารถประกอบทอ โดยใชสลักเกลียวไดถูกตอง
(ข) สามารถยึดและค้ํายันชั่วคราวไดถูกตอง
(ค) สามารถใชสลักเกลียวไดตรงกับขอกําหนด
(๒) การประกอบและติดตั้งทอโดยการเชื่อมยึด
(ก) สามารถประกอบทอโดยการเชื่อมยึดไดถูกตอง
(ข) สามารถเชื่อมยึดและค้ํายันชั่วคราวไดถูกตอง
(ค) สามารถใชวัสดุในงานเชื่อมตรงกับขอกําหนดในแบบ
ไดถูกตอง
(ง) สามารถปรับตั้งคาตัวแปรในงานเชื่อมไดเหมาะสม
๓.๒.๖ ความสามารถอื่น ๆ
(๑) สามารถเก็บรักษาวัสดุตาง ๆ
(๒) สามารถใชวิธีผอนแรง
(๓) สามารถตรวจสอบผลงานตามที่กําหนดในแบบ
๓.๓ ทัศนคติ ประกอบดวย การปฏิบัติงานที่ตรงตอเวลา การรักษาวินัย มีความ
ซื่อสัตย และประหยัด
มาตรฐานฝมือแรงงานแหงชาติ ระดับ ๒ ไดแก
๓.๔ ความรู ประกอบดวย ขอบเขตความรู ความเขาใจในเรื่องดังตอไปนี้
๓.๔.๑ กฎความปลอดภัยในการทํางาน
(๑) อุปกรณปองกันอันตรายสวนบุคคล
(๒) อุปกรณปองกันอันตรายสวนรวม
(๓) การปฏิบัติงานอยางปลอดภัย
(๔) การปฐมพยาบาลผูประสบอุบัติเหตุจากการปฏิบัติงาน
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(๕) การดูแลรักษาสุขภาพ
(๖) การจัดเก็บ และการขนยายเครื่องมือ เครื่องจักรอยางปลอดภัย
๓.๔.๒ คณิตศาสตรพื้นฐาน
(๑) การคํานวณตัวเลข เศษสวน ทศนิยม รอยละ และอัตราสวน
(๒) รูปทรงเรขาคณิต
(๓) การคํานวณหาขนาด และมิติ
๓.๔.๓ วัสดุชาง
(๑) สมบัติ และการใชงานของเหล็กรูปพรรณ
(๒) ประเภทของวัสดุทั่วไป และการใชงาน
(๓) ประเภทของสกรู สตัท น็อต และอุปกรณจับยึด
๓.๔.๔ เครื่องมือวัด
(๑) ประเภท และการใชงานของเครื่องมือวัด เชน เวอรเนียคาร
ลิปเปอร บรรทัดเหล็ก ฉาก ตลับเมตร ดิ่ง และ ระดับน้ํา
(๒) ความผิดพลาดที่เกิดขึ้นบอยในการวัด และวิธีแกไขขอผิดพลาด
(๓) ความสําคัญของการบํารุงรักษาเครื่องมือวัดชนิดตาง ๆ
๓.๔.๕ เครื่องมือพื้นฐาน เครื่องมือกล และเครื่องมือกลชนิดพิเศษ
(๑) ประเภทและการใชงานของเครื่องมือพื้นฐานประกอบไปดวย
ไขควง คอน ตะไบ คีม เลื่อยมือ อุปกรณจับยึดชิ้นงาน ประแจชนิดตาง ๆ
(๒) ประเภทและการใชงานของดิ่ง
(๓) ประเภทและการใชงานของเครื่องเจียระไนมือถือ
(๔) ประเภทและการใชงานของเครื่องมือตัดทอ
(๕) ประเภทและการใชงานของเครื่องมือดัดทอ
(๖) ประเภทและการใชงานของสวานมือไฟฟา
(๗) ประเภทและการใชงานของเครื่องมือที่ใชในงานเชื่อม
(๘) ประเภทและการใชงานของอุปกรณชวยผอนแรง เชน รอก
ทดแรง แมแรง และอุปกรณจับยึด ฯลฯ
(๙) ประเภทและการใชงานของเครื่องตัดเหล็กรูปพรรณและเหล็กแผน
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(๑๐) ประเภทและการใชงานของเครื่องเจาะ
(๑๑) ประเภทและการใชงานของเครื่องดัดเหล็กรูปพรรณ
(๑๒) ประเภทและการใชงานของเครื่องเลื่อย
(๑๓) หลักการของเครื่องมือที่ใชในการเชื่อมโลหะแบบอารกโลหะ
ดวยมือ (MMAW) เชื่อมทิก (TIG)
(๑๔) ประเภทและการใชงานของเครื่องมือทําความสะอาดพื้นผิว
(๑๕) การบํารุงรักษาเครื่องมือพื้นฐาน เครื่องมือกลและเครื่องมือ
กลชนิดพิเศษ
๓.๔.๖ การอานแบบงานประกอบ และติดตั้งทอ
(๑) อานและทําความเขาใจแบบงานจากภาพสเก็ต
(๒) อานและทําความเขาใจแบบงานภาพฉาย
(๓) สัญลักษณในแบบงานทอ และงานเชื่อม
๓.๔.๗ หลักการประกอบทอ
(๑) การวัด ตัด เจาะ ขึ้นรูปเหล็ก
(ก) การวัดขนาด และตัดเหล็กนําไปประกอบไดถูกตองตามแบบ
(ข) การวัดขนาดของเหล็กดวยเครื่องมือวัดไดตามแบบใบงาน
(ค) การตัดทอดวยเครื่องมือพื้นฐาน
(ง) การเจาะเหล็กดวยเครื่องเจาะ เชน สวานไฟฟา เครื่อง Punch
(๒) การประกอบและติดตั้งทอ โดยการใชสลักเกลียว
(ก) การประกอบทอ โดยการใชสลักเกลียวตามแบบและ
ขั้นตอนการทํางานไดถูกตอง
(ข) การติ ด ตั้ ง ท อ โดยการใช ส ลั ก เกลี ย วตามแบบและ
ขั้นตอนการทํางานไดถูกตอง
(ค) การยึดและค้ํายันชั่วคราวไดตามที่กําหนด
(ง) การใชวัสดุสิ้นเปลืองในการเชื่อมยึดไดถูกตอง
(จ) การปรับตั้งคาตัวแปรในการเชื่อมยึดไดถูกตอง
๓.๔.๘ คําศัพทเทคนิค
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๓.๔.๙ วิธีการตรวจสอบชิ้นงาน
(๑) ความบกพรองทั่วไป
(๒) วิธีการตรวจสอบพินิจ
๓.๔.๑๐ ความรูทั่วไป
(๑) การเตรียมพื้นที่ของการทํางาน
(๒) การเตรียมขั้นตอนการทํางาน
(๓) ระบบการควบคุมคุณภาพ
๓.๕ ความสามารถ ประกอบด ว ย ขอบเขตความสามารถในการปฏิ บั ติ ง าน
ดังตอไปนี้
๓.๕.๑ ความปลอดภัย
(๑) การปฏิบัติตามกฎความปลอดภัยในการทํางานโดยทั่วไป
(ก) การปองกันและแกไขอุบัติเหตุขณะทํางานไดอยางปลอดภัย
(ข) การปองกันอัคคีภัย และการใชอุปกรณตาง ๆ
(ค) การใช อุป กรณ ป อ งกั นอั น ตรายส วนบุ ค คลชนิ ด ตา งๆ
ในขณะปฏิบัติ
(ง) การตรวจสอบ การจัดเก็บ การกําจัดเศษวัสดุที่อาจเปน
สาเหตุของความไมปลอดภัย
(จ) การใชเครื่องมือเครื่องจักรและอุปกรณ ไดอยางถูกตอง
และปลอดภัย
(ฉ) การใหความชวยเหลือ และการปฐมพยาบาล เมื่อเกิด
อุบัติเหตุตาง ๆ ไดอยางถูกวิธี
(ช) การปฏิบั ติตามปา ย ขอ หาม คํ าเตื อ น เกี่ยวกับความ
ปลอดภัยอยางเครงครัด
(ซ) การแจงเตือนบุคคลอื่น หรือแจงเหตุ ขณะเกิดอุบัติเหตุ
ไดอยางรวดเร็ว
(ฌ) การจัดระบบระบายอากาศ แสงสวาง และเสียงใหได
มาตรฐานการทํางาน
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(๒) การปฏิบัติตามกฎความปลอดภัยในการประกอบและติดตั้งทอ
(ก) การปองกันอันตรายที่เกิดจากกระแสไฟฟา และการใช
เครื่องมือ อุปกรณไฟฟาที่ถูกตอง
(ข) การปองกันอันตรายจากการเชื่อมและการตัด ในขณะ
ปฏิบัติงานไดอยางปลอดภัย
(ค) การปองกันอันตรายตอบุคคล และสภาพแวดลอมโดย
การจัดเตรียม
(ง) สถานที่ปฏิบัติงาน เชน การระบายอากาศ ความชื้น
แสงสวางวัสดุติดไฟ เศษวัสดุตกหลน ฯลฯ
(จ) การปองกันอันตรายจากการเคลื่อนยาย วัสดุ อุปกรณ
อยางปลอดภัย
(ฉ) การป อ งกั น อั น ตรายโดยการตรวจสอบ เครื่ อ งมื อ
เครื่องจักร อุปกรณประกอบ และสถานที่
๓.๕.๒ การเลือกใชวัสดุ
(๑) การใชวัสดุไดตรงกับขอกําหนด
(๒) สามารถตรวจสอบสภาพการณของวัสดุเบื้องตน เชน มีสิ่ง
ปนเปอน สนิม ความชื้น
๓.๕.๓ การใช การบํารุงรักษาเครื่องมือ และอุปกรณ
(๑) ประเภทเครื่องมือวัด ประกอบดวย สายวัด เวอรเนียคารลิปเปอร
บรรทัดเหล็ก ฉาก ตลับเมตร ดิ่ง และระดับน้ํา
(๒) ประเภทเครื่ อ งมื อ ตั ด ดั ด เจาะ ขึ้ น รู ป ประกอบด ว ย
เลื่อยกล เลื่อยมือ สวานไฟฟา เครื่องเจีย เครื่องดัดทอ
(๔) ประเภทเครื่องมือที่ใชในการประกอบ และติดตั้ง ประกอบดวย ชุดประแจ
อุปกรณจับยึด อุปกรณเชื่อม เครื่องมืออุปกรณในการยก และขนยาย
๓.๕.๔ การเขียนแบบและการอานแบบ
(๑) สามารถอานแบบใบงานได
(๒) สามารถถายแบบได

เลม ๑๒๕ ตอนพิเศษ ๑๖ ง

หนา ๖๘
ราชกิจจานุเบกษา

๒๓ มกราคม ๒๕๕๑

๓.๕.๕ การประกอบและติดตั้งทอ
(๑) การประกอบและติดตั้งทอโดยการใชสลักเกลียว
(ก) สามารถประกอบทอ โดยใชสลักเกลียวไดถูกตอง
(ข) สามารถยึดและค้ํายันชั่วคราวไดถูกตอง
(ค) สามารถใชสลักเกลียวไดตรงกับขอกําหนด
(๒) การประกอบและติดตั้งทอโดยการเชื่อมยึด
(ก) สามารถประกอบท อ โดยการเชื่ อ มยึ ด ให ไ ด ต าม
มาตรฐานที่กําหนด
(ข) สามารถเชื่อมยึดและค้ํายันชั่วคราวไดถูกตอง
(ค) สามารถใชวัสดุในงานเชื่อมตรงกับขอกําหนดในแบบ
ไดถูกตอง
(ง) สามารถปรับตั้งคาตัวแปรในงานเชื่อมยึดตามขอกําหนด
๓.๕.๖ ความสามารถอื่น ๆ
(๑) สามารถเก็บรักษาวัสดุตาง ๆ
(๒) สามารถใชวิธีผอนแรง
(๓) สามารถตรวจสอบผลงานตามที่กําหนดในแบบ
๓.๖ ทั ศ นคติ ประกอบด ว ย แนวความคิ ด เห็ น ในเรื่ อ งการพั ฒ นาความรู
วิเคราะหงาน สามารถตัดสินใจ แกไขปญหาในการปฏิบัติงาน และใหคําแนะนําแกผูใตบังคับบัญชา
มาตรฐานฝมือแรงงานแหงชาติ ระดับ ๓ ไดแก
๓.๗ ความรู ประกอบดวย ขอบเขตความรู ความเขาใจในเรื่องดังตอไปนี้
๓.๗.๑ กฎความปลอดภัยในการทํางาน
(๑) อุปกรณปองกันอันตรายสวนบุคคล
(๒) อุปกรณปองกันอันตรายสวนรวม
(๓) การปฏิบัติงานอยางปลอดภัย
(๔) การปฐมพยาบาลผูประสบอุบัติเหตุจากการปฏิบัติงาน
(๕) การดูแลรักษาสุขภาพ
(๖) การจัดเก็บ และการขนยายเครื่องมือ เครื่องจักรอยางปลอดภัย
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๓.๗.๒ คณิตศาสตรพื้นฐาน
(๑) การคํานวณตัวเลข เศษสวน ทศนิยม รอยละ และอัตราสวน
(๒) การคํานวณทางเรขาคณิต
(๓) การคํานวณหาขนาดและมิติ
(๔) การกําหนดคาพิกัดความเผื่อ
๓.๗.๓ วัสดุชาง
(๑) สมบัติ และการใชงานของเหล็กรูปพรรณ
(๒) ประเภทของวัสดุทั่วไป และการใชงาน
(๓) ประเภทของสลักเกลียว และอุปกรณจับยึด
๓.๗.๔ เครื่องมือวัด
(๑) ประเภท และการใชงานของเครื่องมือวัด เชน เวอรเนียคาร
ลิปเปอร บรรทัดเหล็ก ฉาก ตลับเมตร ดิ่ง และ ระดับน้ํา
(๒) ความผิดพลาดที่เกิดขึ้นบอยในการวัด และวิธีแกไขขอผิดพลาด
(๓) ความสําคัญของการบํารุงรักษาเครื่องมือวัดชนิดตาง ๆ
๓.๗.๕ เครื่องมือพื้นฐาน เครื่องมือกล และเครื่องมือกลชนิดพิเศษ
(๑) ประเภทและการใชงานของเครื่องมือพื้นฐานประกอบไปดวย
ไขควง คอน ตะไบ คีม เลื่อยมือ อุปกรณจับยึดชิ้นงาน ประแจชนิดตาง ๆ
(๒) ประเภทและการใชงานของดิ่ง
(๓) ประเภทและการใชงานของเครื่องเจียระไนมือถือ
(๔) ประเภทและการใชงานของเครื่องมือตัดทอ
(๕) ประเภทและการใชงานของเครื่องมือดัดทอ
(๖) ประเภทและการใชงานของสวานมือไฟฟา
(๗) ประเภทและการใชงานของเครื่องมือที่ใชในงานเชื่อม
(๘) ประเภทและการใชงานของอุปกรณชวยผอนแรง เชน รอก
ทดแรง แมแรง และอุปกรณจับยึด
(๙) ประเภทและการใชงานของเครื่องตัดเหล็กรูปพรรณและเหล็กแผน
(๑๐) ประเภทและการใชงานของเครื่องเจาะ
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(๑๑) ประเภทและการใชงานของเครื่องดัดเหล็กรูปพรรณ
(๑๒) ประเภทและการใชงานของเครื่องเลื่อย
(๑๓) หลักการของเครื่องมือที่ใชในการเชื่อมโลหะแบบอารกโลหะ
ดวยมือ (MMAW) เชื่อมทิก (TIG)
(๑๔) ประเภทและการใชงานของเครื่องมือทําความสะอาดพื้นผิว
(๑๕) การบํารุงรักษาเครื่องมือพื้นฐาน เครื่องมือกลและเครื่องมือ
กลชนิดพิเศษ
๓.๗.๖ การอานแบบงานประกอบ และติดตั้งทอ
(๑) อานและทําความเขาใจแบบงานจากภาพสเก็ต
(๒) อานและทําความเขาใจแบบงานภาพฉาย
(๓) สัญลักษณในแบบงานทอ และงานเชื่อม
๓.๗.๗ หลักการประกอบทอ
(๑) การวัด ตัด เจาะ ขึ้นรูปเหล็ก
(ก) การวัดขนาด และตัดเหล็กนําไปประกอบไดถูกตองตามแบบ
(ข) การวัดขนาดของเหล็กดวยเครื่องมือวัดไดตามแบบใบงาน
(ค) การตัดทอดวยเครื่องมือพื้นฐาน
(ง) การเจาะเหล็กดวยเครื่องเจาะ เชน สวานไฟฟา เครื่อง Punch
(๒) การประกอบและติดตั้งทอ โดยการใชสลักเกลียว
(ก) การประกอบท อ โดยการใช ส ลั ก เกลี ย วตามแบบและ
ขั้นตอนการทํางานไดถูกตอง
(ข) การติ ด ตั้ ง ท อ โดยการใช ส ลั ก เกลี ย วตามแบบและ
ขั้นตอนการทํางานไดถูกตอง
(ค) การยึดและค้ํายันชั่วคราวไดตามที่กําหนด
(ง) การใชวัสดุสิ้นเปลืองในการเชื่อมยึดไดถูกตอง
(จ) การปรับตั้งคาตัวแปรในการเชื่อมยึดไดถูกตอง
๓.๗.๘ คําศัพทเทคนิค
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๓.๗.๙ วิธีการตรวจสอบชิ้นงาน
(๑) ความบกพรองทั่วไป
(๒) วิธีการตรวจสอบพินิจ
๓.๗.๑๐ ความรูทั่วไป
(๑) การเตรียมพื้นที่ของการทํางาน
(๒) การเตรียมขั้นตอนการทํางาน
(๓) ระบบการควบคุมคุณภาพ
๓.๘ ความสามารถ ประกอบด ว ย ขอบเขตความสามารถในการปฏิ บั ติ ง าน
ดังตอไปนี้
๓.๘.๑ ความปลอดภัย
(๑) การปฏิบัติตามกฎความปลอดภัยในการทํางานโดยทั่วไป
(ก) การปองกันและแกไขอุบัติเหตุขณะทํางานไดอยางปลอดภัย
(ข) การปองกันอัคคีภัย และการใชอุปกรณตาง ๆ
(ค) การใช อุป กรณ ป อ งกั นอั น ตรายส วนบุ ค คลชนิ ด ตา งๆ
ในขณะปฏิบัติ
(ง) การตรวจสอบ การจัดเก็บ การกําจัดเศษวัสดุที่อาจเปน
สาเหตุของความไมปลอดภัย
(จ) การใชเครื่องมือเครื่องจักรและอุปกรณ ไดอยางถูกตอง
และปลอดภัย
(ฉ) การใหความชวยเหลือ และการปฐมพยาบาล เมื่อเกิด
อุบัติเหตุตาง ๆ ไดอยางถูกวิธี
(ช) การปฏิบั ติตามปา ย ขอ หาม คํ าเตื อ น เกี่ยวกับความ
ปลอดภัยอยางเครงครัด
(ซ) การแจงเตือนบุคคลอื่น หรือแจงเหตุ ขณะเกิดอุบัติเหตุ
ไดอยางรวดเร็ว
(ฌ) การจัดระบบระบายอากาศ แสงสวาง และเสียงใหได
มาตรฐานการทํางาน
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(๒) การปฏิบัติตามกฎความปลอดภัยในการประกอบและติดตั้งทอ
(ก) การปองกันอันตรายที่เกิดจากกระแสไฟฟา และการใช
เครื่องมืออุปกรณไฟฟาที่ถูกตอง
(ข) การปองกันอันตรายจากการเชื่อม และการตัด ในขณะ
ปฏิบัติงานไดอยางปลอดภัย
(ค) การปองกันอันตรายตอบุคคล และสภาพแวดลอมโดย
การจัดเตรียม
(ช) สถานที่ปฏิบัติงาน เชน การระบายอากาศ ความชื้น
แสงสวางวัสดุติดไฟ เศษวัสดุตกหลน
(ซ) การปองกันอันตรายจากการเคลื่อนยาย วัสดุ อุปกรณ
อยางปลอดภัย
(ฌ) การป อ งกั น อั น ตรายโดยการตรวจสอบ เครื่ อ งมื อ
เครื่องจักร อุปกรณประกอบ และสถานที่
๓.๘.๒ การเลือกใชวัสดุ
(๑) การใชวัสดุไดตรงกับขอกําหนด
(๒) สามารถตรวจสอบสภาพการณของวัสดุเบื้องตน เชน มีสิ่ง
ปนเปอน สนิม ความชื้น ฯลฯ
๓.๘.๓ การใช การบํารุงรักษาเครื่องมือ และอุปกรณ
(๑) ประเภทเครื่องมือวัด ประกอบดวย สายวัด เวอรเนียคารลิปเปอร
บรรทัดเหล็ก ฉาก ตลับเมตร ดิ่ง และ ระดับน้ํา
(๒) ประเภทเครื่องมือ ตัด ดัด เจาะ ขึ้นรูป ประกอบดวย เลื่อยกล
เลื่อยมือ สวานไฟฟา เครื่องเจีย เครื่องดัดทอ
(๓) ประเภทเครื่ อ งมื อ ที่ ใ ช ใ นการประกอบ และติ ด ตั้ ง
ประกอบดวย ชุดประแจ อุปกรณจับยึด อุปกรณเชื่อม เครื่องมืออุปกรณในการยก และขนยาย
๓.๘.๔ การเขียนแบบและการอานแบบ
(๑) สามารถอานแบบใบงานได
(๒) สามารถถายแบบได
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๓.๘.๕ การประกอบและติดตั้งทอ
(๑) การประกอบและติดตั้งทอโดยการใชสลักเกลียว
(ก) สามารถประกอบทอ โดยใชสลักเกลียวไดถูกตอง
(ข) สามารถยึดและค้ํายันชั่วคราวไดถูกตอง
(ค) สามารถใชสลักเกลียวไดตรงกับขอกําหนด
(๒) การประกอบและติดตั้งทอโดยการเชื่อมยึด
(ก) สามารถประกอบท อ โดยการเชื่ อ มยึ ด ให ไ ด ต าม
มาตรฐานที่กําหนด
(ข) สามารถเชื่อมยึดและค้ํายันชั่วคราวไดถูกตอง
(ค) สามารถใชวัสดุในงานเชื่อมตรงกับขอกําหนดในแบบไดถูกตอง
(ง) สามารถปรับตั้งคาตัวแปรในงานเชื่อมยึดตามขอกําหนด
๓.๘.๖ ความสามารถอื่น ๆ
(๑) สามารถเก็บรักษาวัสดุตาง ๆ
(๒) สามารถใชวิธีผอนแรง
(๓) สามารถตรวจสอบผลงานตามที่กําหนดในแบบ
๓.๙ ทัศนคติ ประกอบดวย แนวความคิดในการวิเคราะหการวางแผน และการ
แกไขปญหาในการปฏิบัติงานโดยคํานึงถึงประสิทธิภาพและประสิทธิผลในการทํางาน
ประกาศ ณ วันที่ ๑๓ ธันวาคม พ.ศ. ๒๕๕๐
พรชัย อยูประยงค
รองปลัดกระทรวงแรงงาน
หัวหนากลุมภารกิจดานสงเสริมขีดความสามารถในการแขงขันของประเทศ
ประธานกรรมการสงเสริมการพัฒนาฝมือแรงงาน

