
 หน้า   ๘ 
เล่ม   ๑๓๔   ตอนพิเศษ   ๗   ง ราชกิจจานุเบกษา ๑๐   มกราคม   ๒๕๖๐ 
 

 

ประกาศคณะกรรมการส่งเสริมการพัฒนาฝีมือแรงงาน 
เร่ือง  มาตรฐานฝีมือแรงงานแห่งชาติ  สาขาอาชีพช่างอุตสาหกรรมศิลป์  สาขาช่างประกอบติดตั้งเฟอร์นิเจอร์ 

 
 

อาศัยอํานาจตามความในมาตรา  ๒๒  วรรคหน่ึง  แห่งพระราชบัญญัติส่งเสริมการพัฒนา 
ฝีมือแรงงาน  พ.ศ.  ๒๕๔๕  และมาตรา  ๓๙  (๓)  แห่งพระราชบัญญัติส่งเสริมการพัฒนาฝีมือแรงงาน  
พ.ศ.  ๒๕๔๕  ซึ่งแก้ไขเพิ่มเติมโดยพระราชบัญญัติส่งเสริมการพัฒนาฝีมือแรงงาน  (ฉบับที่  ๒)  พ.ศ.  ๒๕๕๗  
คณะกรรมการส่งเสริมการพัฒนาฝีมือแรงงาน  จึงกําหนดมาตรฐานฝีมือแรงงานแห่งชาติ  สาขาอาชีพ 
ช่างอุตสาหกรรมศิลป์  สาขาช่างประกอบติดตั้งเฟอร์นิเจอร์  โดยความเห็นชอบของรัฐมนตรีว่าการ
กระทรวงแรงงาน  ดังต่อไปนี้ 

ข้อ ๑ ในประกาศนี้สาขาอาชีพช่างอุตสาหกรรมศิลป์  สาขาช่างประกอบติดตั้งเฟอร์นิเจอร์  
หมายถึง  ผู้ที่ปฏิบัติงานในการอ่านและตรวจสอบรายละเอียดของแบบงานและรายการวัสดุ  สร้างแม่แบบ  
(Jig  and  Fixture)  ตัด  ประกอบ  ติดตั้ง  และตกแต่งเฟอร์นิเจอร์ตามแบบและรายการ  การใช้ 
และบํารุงรักษาเครื่องมือ  วัสดุ  อุปกรณ์  ในงานเฟอร์นิเจอร์  การขออนุญาตเข้าใช้พื้นที่  ควบคุมงาน  
สอนงาน  โดยตระหนักเร่ืองความม่ันคง  ความปลอดภัยในการปฏิบัติงาน  และความพึงพอใจของลูกค้า 

ข้อ ๒ มาตรฐานฝีมือแรงงานแห่งชาติ  สาขาอาชีพช่างอุตสาหกรรมศิลป์  สาขาช่างประกอบ
ติดตั้งเฟอร์นิเจอร์  แบ่งเป็น  ๓  ระดับ 

  ๒.๑ ระดับ  ๑  หมายถึง  ผู้ที่มีฝีมือและความรู้พื้นฐานในการปฏิบัติงานที่ต้องมี
หัวหน้างาน  ช่วยให้คําแนะนําหรือช่วยตัดสินใจในเร่ืองสําคัญเม่ือจําเป็น  มีความสามารถในการเปิดและปิด
บรรจุภัณฑ์ที่มีความเสี่ยงสูง  เคลื่อนย้ายและจัดเรียงผลิตภัณฑ์  และประกอบ  ติดตั้งหรือถอดเฟอร์นิเจอร์
ลอยตัวประเภทเคลื่อนย้ายได้ 

  ๒.๒ ระดับ  ๒  หมายถึง  ผู้ที่มีฝีมือระดับกลาง  มีความรู้  ความสามารถ  มีทักษะ
การใช้เคร่ืองมืออุปกรณ์ได้ดี  และประสบการณ์การทํางานสามารถให้คําแนะนําผู้ใต้บังคับบัญชาได้  
คุณภาพงานสูง  และมีความสามารถในการตรวจสอบเอกสาร  ผลิตภัณฑ์  การจัดเรียงผลิตภัณฑ์  ประกอบ  
ติดตั้งหรือถอดเฟอร์นิเจอร์ลอยตัวประเภทยึดติดเข้ากับผนัง  ตรวจสอบความพร้อมในด้านต่าง ๆ   
สําหรับการปฏิบัติงาน 

  ๒.๓ ระดับ  ๓  หมายถึง  ผู้ที่มีฝีมือระดับสูง  สามารถวิเคราะห์  วินิจฉัยปัญหา  
การตัดสินใจ  รู้ขั้นตอนกระบวนการของงานเป็นอย่างดี  สามารถช่วยแนะนํางานฝีมือผู้ใต้บังคับบัญชาได้ดี
สามารถใช้หนังสือคู่มือนําความรู้และทักษะมาประยุกต์ใช้กับเทคโนโลยีใหม่ได้  โดยเฉพาะการตัดสินใจ
และเลือกใช้วิธีการทํางานที่เหมาะสม  มีความรู้  ความสามารถในการวางแผนการปฏิบัติงาน  การขออนุญาต
เข้าใช้พื้นที่  ควบคุมการปฏิบัติงาน  แก้ไขปัญหางาน  สร้างอุปกรณ์ช่วยในการประกอบติดตั้ง  (Jig  and  
Fixture)  ตรวจสอบคุณภาพและส่งมอบผลิตภัณฑ์ให้ลูกค้า 
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ข้อ ๓ ข้อกําหนดทางวิชาการที่ใช้เป็นเกณฑ์วัดระดับความรู้  ความเข้าใจ  ความสามารถ  
และทัศนคติ  ในการทํางานของผู้ประกอบอาชีพในสาขาอาชีพช่างอุตสาหกรรมศิลป์  สาขาช่างประกอบ
ติดตั้งเฟอร์นิเจอร์  ให้เป็นดังนี้ 

  ๓.๑ มาตรฐานฝีมือแรงงานแห่งชาติ  ระดับ  ๑  ได้แก่ 
   ๓.๑.๑ ความรู้  ความเข้าใจ  ประกอบด้วย  ขอบเขตความรู้  ความเข้าใจ   

ในเรื่องดังต่อไปนี้ 
     ๓.๑.๑.๑ ความปลอดภัยในการปฏิบัติงาน 
       (๑) วิธีการใช้งานของอุปกรณ์ป้องกันอันตรายส่วนบุคคล

และส่วนรวม 
       (๒) วิธีการใช้เคร่ืองมือพื้นฐาน  เคร่ืองมือไฟฟ้าที่ปลอดภัย 
       (๓) การแต่งกายที่เหมาะสม 
       (๔) วิธีการยก  เคลื่อนย้าย  จัดเรียงผลิตภัณฑ์ 
     ๓.๑.๑.๒ การใช้และบํารุงรักษา  เคร่ืองมือพื้นฐาน  และเครื่องมือไฟฟ้า 
     ๓.๑.๑.๓ การเปิดและปิดบรรจุภัณฑ์ที่มีความเส่ียงต่อความเสียหาย

เข้าสู่สภาพเดิม 
     ๓.๑.๑.๔ การจัดเ รียงผลิตภัณฑ์บนยานพาหนะโดยคํานึ งถึ ง 

ความปลอดภัย  ไม่เสียหาย  และลดต้นทุน 
     ๓.๑.๑.๕ การประกอบเฟอร์นิเจอร์ลอยตัวประเภทเคลื่อนย้ายได้ 
       (๑) การอ่านคู่มือติดตั้งเฟอร์นิเจอร์ 
       (๒) การตรวจสอบสภาพพื้นที่  และกําหนดตําแหน่ง 

การจัดวางเฟอร์นิเจอร์ 
       (๓) การเตรียมพื้นที่  เคร่ืองมือ  วัสดุและอุปกรณ์  ประกอบ

ติดตั้งเฟอร์นิเจอร์ 
       (๔) การป้องกันความเสียหายทรัพย์สินของลูกค้า 
       (๕) การขนย้ายผลิตภัณฑ์ตามขั้นตอนการประกอบ 

ติดตั้งเฟอร์นิเจอร์ 
       (๖) การประกอบเฟอร์นิเจอร์ตามคู่มือการติดตั้ง 
       (๗) การจัดวางเฟอร์นิเจอร์ตรงตามแบบรูปและรายการกําหนด 
       (๘) การปรับตั้ง  ตกแต่ง  ทําความสะอาดเฟอร์นิเจอร์  

และพื้นที่ปฏิบัติงาน 
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       (๙) การใช้งานและบํารุงรักษาเฟอร์นิ เจอร์ลอยตัว
ประเภทเคลื่อนย้ายได้ 

     ๓.๑.๑.๖ การถอดเฟอร์นิเจอร์ลอยตัวประเภทเคลื่อนย้ายได้ 
       (๑) การถอดชิ้นส่วนและอุปกรณ์ของเฟอร์นิ เจอร์ 

ตามขั้นตอน  การประกอบติดตั้ง 
       (๒) การตรวจสอบสภาพ  จัดกลุ่มชิ้นส่วน  อุปกรณ์ตามคู่มือ 
       (๓) การจัดเก็บชิ้นส่วน  อุปกรณ์  ลงในบรรจุภัณฑ์ตามคู่มือ 
       (๔) การทําความสะอาดพื้นที่ปฏิบัติงาน 
   ๓.๑.๒ ความสามารถ  ประกอบด้วย  ขอบเขตความสามารถในการปฏิบัติงาน

ดังต่อไปนี้ 
     ๓.๑.๒.๑ ความปลอดภัยในการปฏิบัติงาน 
       (๑) ใช้อุปกรณ์ป้องกันอันตรายส่วนบุคคลและส่วนรวม 
       (๒) ใช้เคร่ืองมือพื้นฐาน  เคร่ืองมือไฟฟ้าที่ปลอดภัย 
       (๓) แต่งกายที่เหมาะสม 
       (๔) ยก  เคลื่อนย้าย  จัดเรียงผลิตภัณฑ์ที่ปลอดภัย 
     ๓.๑.๒.๒ ใช้และบํารุงรักษา  เคร่ืองมือพื้นฐาน  และเครื่องมือไฟฟ้า 
     ๓.๑.๒.๓ เปิดและปิดบรรจุภัณฑ์ที่มีความเส่ียงต่อความเสียหาย 

เข้าสู่สภาพเดิม 
     ๓.๑.๒.๔ จัดเรียงผลิตภัณฑ์บนยานพาหนะที่ปลอดภัย  ไม่เสียหาย  

และลดต้นทุน 
     ๓.๑.๒.๕ ประกอบเฟอร์นิเจอร์ลอยตัวประเภทเคลื่อนย้ายได้ 
       (๑) ตรวจสอบสภาพพ้ืนที่  และกําหนดตําแหน่งการจัดวาง

เฟอร์นิเจอร์ 
       (๒) เตรียมพื้นที่  เคร่ืองมือ  วัสดุและอุปกรณ์  ประกอบติดตั้ง

เฟอร์นิเจอร์ 
       (๓) ป้องกันความเสียหายทรัพย์สินของลูกค้า 
       (๔) ขนย้ายผลิตภัณฑ์ตามข้ันตอนการประกอบติดตั้ง

เฟอร์นิเจอร์ 
       (๕) ประกอบเฟอร์นิเจอร์ตามคู่มือการติดตั้ง 
       (๖) จัดวางเฟอร์นิเจอร์ตรงตามแบบรูปและรายการกําหนด 
       (๗) ปรับตั้ง  ตกแต่ง  ทําความสะอาดเฟอร์นิเจอร์   

และพื้นที่ปฏิบัติงาน 
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       (๘) แสดงวิธีการใช้งานและบํารุงรักษาเฟอร์นิเจอร์ลอยตัว
ประเภทเคลื่อนย้ายได้ 

     ๓.๑.๒.๖ ถอดเฟอร์นิเจอร์ลอยตัวประเภทเคลื่อนย้ายได้ 
       (๑) ถอดชิ้นส่วนและอุปกรณ์ของเฟอร์นิเจอร์ตามขั้นตอน  

การประกอบติดตั้ง 
       (๒) ตรวจสอบสภาพ  จัดกลุ่มชิ้นส่วน  อุปกรณ์  ตามคู่มือ 
       (๓) จัดเก็บชิ้นส่วน  อุปกรณ์  ลงในบรรจุภัณฑ์ตามคู่มือ 
       (๔) ระบุรายการชิ้นส่วน  อุปกรณ์ที่เสียหาย 
       (๕) ทําความสะอาดพื้นที่ปฏิบัติงาน 
   ๓.๑.๓ ทัศนคติ  ประกอบด้วย  การปฏิบัติงานที่ตรงต่อเวลา  การรักษาวินัย  

มีความซื่อสัตย์  และประหยัด 
  ๓.๒ มาตรฐานฝีมือแรงงานแห่งชาติ  ระดับ  ๒  ได้แก่ 
   ๓.๒.๑ ความรู้  ความเข้าใจ  ประกอบด้วย  ขอบเขตความรู้  ความเข้าใจ   

ในเรื่องดังต่อไปนี้ 
     ๓.๒.๑.๑ การควบคุม  ดูแลการปฏิบัติงานตามระเบียบความปลอดภัย 
       (๑) การตรวจสอบความพร้อมของทีมงาน  เคร่ืองมือ  

อุปกรณ์  วัสดุ  และอุปกรณ์ป้องกันภัยส่วนบุคคล 
       (๒) การปฏิบัติงานที่ปลอดภัย 
     ๓.๒.๑.๒ วิธีการใช้และบํารุงรักษา  สว่านไฟฟ้า  เคร่ืองสแกนวัตถุ  

และระดับน้ําเลเซอร์ 
     ๓.๒.๑.๓ การใช้และบํารุงรักษาวัสดุ  อุปกรณ์  และพุกประเภทต่าง ๆ 
     ๓.๒.๑.๔ วิธีการตรวจสอบผลิตภัณฑ์ก่อนจัดส่ง 
       (๑) การตรวจสอบเอกสาร  และผลิตภัณฑ์ 
       (๒) ตรวจสอบสภาพผลิตภัณฑ์ที่มีความเสี่ยงสูง 
     ๓.๒.๑.๕ การควบคุม  ตรวจสอบ  การจัดเรียงและการป้องกัน

ความเสียหายของผลิตภัณฑ์ 
     ๓.๒.๑.๖ การประกอบติดตั้งเฟอร์นิเจอร์ลอยตัวประเภทยึดติด 

เข้ากับผนัง 
       (๑) การตรวจสอบสภาพพื้นที่จัดวางบรรจุภัณฑ์  พื้นที่ตัด  

ประกอบ  และพื้นที่ติดตั้งเฟอร์นิเจอร์ 
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       (๒) การเตรียมพื้นที่   เค ร่ืองมือ   วัสดุและอุปกรณ์  
สําหรับการประกอบ  ติดตั้งเฟอร์นิเจอร์ 

       (๓) การป้องกันความเสียหายของทรัพย์สินบริเวณพื้นที่ตัด  
ประกอบ  และพื้นที่ติดตั้งเฟอร์นิเจอร์ 

       (๔) การขนย้ายผลิตภัณฑ์ตามลําดับขั้นตอนการประกอบ
ติดตั้งเฟอร์นิเจอร์ 

       (๕) การอ่านแบบการจัดวาง  แบบการติดตั้งเฟอร์นิเจอร์  
และแบบงานระบบ 

       (๖) การประกอบเฟอร์นิเจอร์  ตามคู่มือประกอบติดตั้ง 
       (๗) การกําหนดตําแหน่งการเจาะผนัง 
       (๘) การเจาะพื้นหรือผนังเพื่อฝังพุก 
       (๙) การติดตั้งเฟอร์นิเจอร์เข้ากับพื้นหรือผนัง 
       (๑๐) การติดตั้งอุปกรณ์แสงสว่างและต่อระบบไฟฟ้า 
       (๑๑) การติดตั้งอ่างล้างจาน  ก๊อกน้ํา  และต่อระบบประปา 
       (๑๒) การปรับแต่งเฟอร์นิเจอร์ 
       (๑๓) การทําความสะอาดเฟอร์นเิจอร์  และพื้นที่ปฏิบัติงาน 
       (๑๔) การใช้งานและบํารุงรักษาเฟอร์นิ เจอร์ลอยตัว

ประเภทยึดติดเข้ากับผนัง 
     ๓.๒.๑.๗ การถอดเฟอร์นิเจอร์ลอยตัวประเภทยึดติดเข้ากับผนัง 
       (๑) การถอดเฟอร์นิเจอร์ออกจากผนัง 
       (๒) การถอดชิ้นส่วน  และอุปกรณ์ต่าง ๆ 
       (๓) การจัดกลุ่มชิ้นส่วน  และอุปกรณ์ต่าง ๆ   ของเฟอร์นิเจอร์

ตามคู่มือ 
       (๔) การตรวจสอบคุณภาพ  ทําความสะอาด  และจัดเก็บ

ชิ้นส่วนและอุปกรณ์ของเฟอร์นิเจอร์ตามคู่มือลงกล่องบรรจุภัณฑ์ 
   ๓.๒.๒ ความสามารถ  ประกอบด้วย  ขอบเขตความสามารถในการปฏิบัติงาน

ดังต่อไปนี้ 
     ๓.๒.๒.๑ ควบคุม  ดูแลการปฏิบัติงานตามระเบียบความปลอดภัย 
     ๓.๒.๒.๒ ใช้และบํารุงรักษา  สว่านไฟฟ้า  เค ร่ืองสแกนวัตถุ   

และระดับน้ําเลเซอร์ 
     ๓.๒.๒.๓ ใช้และบํารุงรักษาวัสดุ  อุปกรณ์  พุกประเภทต่าง ๆ 
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     ๓.๒.๒.๔ ตรวจสอบผลิตภัณฑ์ก่อนจัดส่ง 
       (๑) ตรวจสอบเอกสาร  และผลิตภัณฑ์ 
       (๒) ตรวจสอบสภาพผลิตภัณฑ์ที่มีความเสี่ยงสูง 
     ๓.๒.๒.๕ ควบคุม  ตรวจสอบ  การจัดเรียงและการป้องกันความเสียหาย

ของผลิตภัณฑ์ 
     ๓.๒.๒.๖ ประกอบติดตั้งเฟอร์นิเจอร์ลอยตัวประเภทยึดติดเข้ากับผนัง 
       (๑) ตรวจสอบสภาพพื้นที่จัดวางบรรจุภัณฑ์  พื้นที่ตัด  

ประกอบ  และพื้นที่ติดตั้งเฟอร์นิเจอร์ 
       (๒) เตรียมพื้นที่  เคร่ืองมือ  วัสดุและอุปกรณ์  สําหรับ

การประกอบติดตั้งเฟอร์นิเจอร์ 
       (๓) ป้องกันความเสียหายของทรัพย์สินบริเวณพื้นที่ตัด  

ประกอบ  และพื้นที่ติดตั้งเฟอร์นิเจอร์ 
       (๔) ขนย้ายผลิตภัณฑ์ตามลําดับขั้นตอนการประกอบ

ติดตั้งเฟอร์นิเจอร์ 
       (๕) อ่านแบบการจัดวาง  แบบการติดตั้งเฟอร์นิเจอร์  

และแบบงานระบบ 
       (๖) ประกอบเฟอร์นิเจอร์  ตามคู่มือประกอบติดตั้ง 
       (๗) สแกนผนัง  และกําหนดตําแหน่งการเจาะผนัง 
       (๘) เจาะพื้นหรือผนังเพื่อฝังพุก 
       (๙) ติดตั้งเฟอร์นิเจอร์เข้ากับพื้นหรือผนัง 
       (๑๐) ติดตั้งอุปกรณ์แสงสว่างและต่อระบบไฟฟ้า 
       (๑๑) ติดตั้งอ่างล้างจาน  ก๊อกน้ํา  และต่อระบบประปา 
       (๑๒) ปรับแต่งเฟอร์นิเจอร์ 
       (๑๓) ทําความสะอาดเฟอร์นิเจอร์  และพื้นที่ปฏิบัติงาน 
       (๑๔) แสดงการใช้งานและบํารุงรักษาเฟอร์นิเจอร์ลอยตัว

ประเภทยึดติดเข้ากับผนัง 
     ๓.๒.๒.๗ ถอดเฟอร์นิเจอร์ลอยตัวประเภทยึดติดเข้ากับผนัง 
       (๑) ถอดเฟอร์นิเจอร์ออกจากผนัง 
       (๒) ถอดชิ้นส่วน  และอุปกรณ์ต่าง ๆ 
       (๓) จัดกลุ่มชิ้นส่วนและอุปกรณ์ต่าง ๆ  ของเฟอร์นิเจอร์  

ตามคู่มือ 
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       (๔) ตรวจสอบคุณภาพ  ทําความสะอาด  และจัดเก็บชิ้นส่วน  
และอุปกรณ์ของเฟอร์นิเจอร์ตามคู่มือลงกล่องบรรจุภัณฑ์ 

       (๕) ทําความสะอาดพื้นที่ปฏิบัติงาน 
   ๓.๒.๓ ทัศนคติ  ประกอบด้วย  แนวความคิดเห็นในเร่ืองการพัฒนาความรู้  

วิเคราะห์งาน  สามารถตัดสินใจ  แก้ไขปัญหาในการปฏิบัติงานและให้คําแนะนําแก่ผู้ใต้บังคับบัญชา 
  ๓.๓ มาตรฐานฝีมือแรงงานแหง่ชาติ  ระดับ  ๓  ได้แก่ 
   ๓.๓.๑ ความรู้  ความเข้าใจ  ประกอบด้วย  ขอบเขตความรู้  ความเข้าใจ   

ในเรื่องดังต่อไปนี้ 
     ๓.๓.๑.๑ การวางแผนการปฏิบัติงาน  และกําหนดกฎระเบียบ 

ความปลอดภัย 
       (๑) การจัดทําแผนการปฏิบัติงาน 
       (๒) การกําหนดแนวทางการปฏิบัติงาน  มอบหมายงาน  

อธิบาย  การปฏิบัติงาน 
       (๓) การกําหนดระเบียบความปลอดภัยในการปฏิบัติงาน 
     ๓.๓.๑.๒ การควบคุมการปฏิบัติงาน  และการขออนุญาตปฏิบัติงาน 
       (๑) การควบคุมการปฏิบัติงานตามแผนที่กําหนด 
       (๒) การติดต่อประสานงานกับหน่วยงานที่เก่ียวข้อง 
       (๓) การประเมินผลการปฏิบัติงานและบุคลากร 
       (๔) การทํารายงานการปฏิบัติงานรายวัน  รายสัปดาห์  

และรายเดือน 
       (๕) การขออนุญาตเข้าใช้พื้นที่การเจาะผนัง 
     ๓.๓.๑.๓ การแก้ไขปัญหาที่เกิดขึ้น  ณ  สถานที่ปฏิบัติงาน 
       (๑) กรณีพื้นที่ประกอบติดตั้งเฟอร์นิเจอร์ไม่พร้อม 
       (๒) กรณีตําแหน่งการจัดวางเฟอร์นิเจอร์ไม่ได้ขนาด 

ตามแบบการจัดวาง 
       (๓) กรณีตําแหน่งการติดตั้งเฟอร์นิเจอร์เข้ากับผนัง 

มีอุปสรรค 
       (๔) กรณีชิ้นส่วนและอุปกรณ์ของเฟอร์นิเจอร์ไม่ครบ 
       (๕) กรณีชิ้นส่วนและอุปกรณ์ของเฟอร์นิเจอร์ไม่ได้คุณภาพ 
       (๖) กรณีการประกอบเฟอร์นิเจอร์  ไม่ตรงตามคู่มือ 
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       (๗) กรณีการติดตั้งเฟอร์นิเจอร์เข้ากับผนังไม่ตรงตามแบบ
การติดตั้ง 

       (๘) กรณีเฟอร์นิเจอร์ไม่ตรงตามที่ลูกค้าสั่งซื้อ 
     ๓.๓.๑.๔ การสร้างอุปกรณ์ช่วยในการประกอบติดตั้ง  (Jig  and  Fixture) 
     ๓.๓.๑.๕ การตรวจสอบคุณภาพ  และส่งมอบเฟอร์นิเจอร์ 
       (๑) การตรวจสอบคุณภาพงานประกอบติดตั้งเฟอร์นิเจอร์ 
       (๒) การตรวจสอบการใช้งานของเฟอร์นิเจอร์ 
       (๓) การตรวจสอบความสะอาดของเฟอร์นิเจอร์ 
       (๔) อธิบายวิธีการใช้งาน  และดูแลรักษาเฟอร์นิเจอร์ 
       (๕) การส่งมอบเฟอร์นิเจอร์ 
       (๖) การรายงานผลการประกอบติดตั้งเฟอร์นิเจอร์ 
     ๓.๓.๑.๖ การสอนงาน 
       (๑) การเตรียมการสอน  หัวข้อ  สื่อการสอน 
       (๒) วิธีการสอนงาน 
       (๓) วิธีการประเมินผล 
       (๔) การใช้โปรแกรมคอมพิวเตอร์ในการสอน 
   ๓.๓.๒ ความสามารถ  ประกอบด้วย  ขอบเขตความสามารถในการปฏิบัติงาน

ดังต่อไปนี้ 
     ๓.๓.๒.๑ วางแผนการปฏิบัติงาน  และกําหนดกฎระเบียบความปลอดภัย 
       (๑) จัดทําแผนการปฏิบัติงาน 
       (๒) กําหนดแนวทางการปฏิบัติงาน   มอบหมายงาน  

อธิบายการปฏิบัติงาน 
       (๓) กําหนดระเบียบความปลอดภัยในการปฏิบัติงาน 
     ๓.๓.๒.๒ ควบคุมการปฏิบัติงาน  และขออนุญาตปฏิบัติงาน 
       (๑) ควบคุมการปฏิบัติงานตามแผนที่กําหนด 
       (๒) ติดต่อประสานงานกับหน่วยงานที่เก่ียวข้อง 
       (๓) ประเมินผลการปฏิบัติงานและบุคลากร 
       (๔) ทํารายงานการปฏิบัติงานรายวัน   รายสัปดาห์   

และรายเดือน 
       (๕) ขออนุญาตเข้าใช้พื้นที่การเจาะผนัง 
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     ๓.๓.๒.๓ ตรวจสอบคุณภาพ  และส่งมอบเฟอร์นิเจอร์ 
       (๑) ตรวจสอบคุณภาพงานประกอบติดตั้งเฟอร์นิเจอร์ 
       (๒) ตรวจสอบการใช้งานของเฟอร์นิเจอร์ 
       (๓) ตรวจสอบความสะอาดของเฟอร์นิเจอร์ 
       (๔) อธิบายวิธีการใช้งาน  และดูแลรักษาเฟอร์นิเจอร์ 
       (๕) ส่งมอบเฟอร์นิเจอร์ 
       (๖) รายงานผลการประกอบติดตั้งเฟอร์นิเจอร์ 
     ๓.๓.๒.๔ การสร้างอุปกรณ์ช่วยในการประกอบติดตั้ง  (Jig  and  Fixture) 
     ๓.๓.๒.๕ สอนงาน 
       (๑) เตรียมการสอน  หัวข้อ  สื่อการสอน 
       (๒) สอนงาน 
       (๓) ประเมินผลการสอน 
       (๔) ใช้โปรแกรมคอมพิวเตอร์ในการสอน 
   ๓.๓.๓ ทัศนคติ  ประกอบด้วย  แนวความคิดเห็นในการวิเคราะห์  การวางแผน  

และการแก้ไขปัญหาในการปฏิบัติงานโดยคํานึงถึงประสิทธิภาพและประสิทธิผลในการทํางาน 
 

ประกาศ  ณ  วันที่  ๒๒  พฤศจิกายน  พ.ศ.  ๒๕๕๙ 
หม่อมหลวงปุณฑริก  สมิติ 
ปลัดกระทรวงแรงงาน 

ประธานกรรมการส่งเสริมการพัฒนาฝีมือแรงงาน 


