
 หนา   ๗๓ 
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ประกาศคณะกรรมการสงเสริมการพัฒนาฝมือแรงงาน 
เร่ือง  มาตรฐานฝมือแรงงานแหงชาติ  สาขาอาชีพชางระบบสงถายกําลัง 

 

 

อาศัยอํานาจตามความในมาตรา  ๒๒  วรรคหนึ่ง  แหงพระราชบัญญัติสงเสริมการพัฒนา 
ฝมือแรงาน   พ.ศ.  ๒๕๔๕  คณะกรรมการสงเสริมการพัฒนาฝมือแรงงาน  จึงกําหนดมาตรฐาน 
ฝมือแรงงานแหงชาติ  สาขาอาชีพชางระบบสงถายกําลัง  โดยความเห็นชอบของรัฐมนตรีวาการ
กระทรวงแรงงาน  ดังตอไปนี้ 

ขอ ๑ ในประกาศนี้สาขาอาชีพช างระบบสงถายกํ าลัง   หมายถึง   ชางที่มีความรู  
ความสามารถดานทักษะที่ใชในการควบคุม  งานซอมบํารุง  ปรับต้ังเคร่ืองจักร  และงานระบบสงถาย
กําลังตามมาตรฐานที่กําหนด  ไดแก  ระบบขับเคลื่อนดวยสายพาน  โซ  เฟอง  ขอตอ  เพลา  ระบบ 
สงถายกําลังดวยความเสียดทาน  รวมถึงอุปกรณประกอบที่เกี่ยวของได  เชน  แบร่ิง  Mechanical  seals  
ฝาครอบ  ระบบหลอล่ืน  และสารหลอล่ืน   

ขอ ๒ มาตรฐานฝมือแรงงานแหงชาติ  สาขาอาชีพชางระบบสงถายกําลัง  แบงออกเปน   
๓  ระดับ 

  ๒.๑ ระดับ   ๑   หมายถึง   ชางที่มีความรูทักษะพื้นฐาน   จะมีผูแนะนําหรือ 
คอยตรวจสอบให 

  ๒.๒ ระดับ   ๒   หมายถึง   ชางที่มีความรู   ความสามารถและทักษะในการ 
ใชเคร่ืองมืออุปกรณไดดี  ตองการคําแนะนําบาง  คุณภาพของงานในระดับดี   

  ๒.๓ ระดับ  ๓  หมายถึง  ชางที่มีความรูพรอมมีทักษะสูง  วางแผนและวิเคราะห  
ตัดสินใจแกปญหา  ใหคําปรึกษาได  นําความรูความสามารถไปประยุกตใชกับเทคโนโลยีสมัยใหมได 

ขอ ๓ ขอกําหนดทางวิชาการที่ใชเปนเกณฑวัดความรู  ความสามารถและทัศนคติในการ
ทํางานของผูประกอบอาชีพในสาขาอาชีพชางระบบสงถายกําลัง  ใหเปนดังนี้ 

  มาตรฐานฝมือแรงงานแหงชาติ  ระดับ  ๑  ไดแก 
  ๓.๑ ความรู  ประกอบดวย  ขอบเขตความรู  ความเขาใจในเรื่องดังตอไปนี้ 
   ๓.๑.๑ ความปลอดภัยทั่วไปในการปฏิบัติงาน 
    (๑) รูความปลอดภัยสวนบุคคลที่เกี่ยวของกับการปฏิบัติงาน 
    (๒) การใชและดูแลอุปกรณปองกันอัคคีภัย 
    (๓) กฎความปลอดภัยเกี่ยวกับส่ิงแวดลอมขณะปฏิบัติงาน 
    (๔) ความปลอดภัยเกี่ยวกับการใชงาน   การบํารุงรักษาอุปกรณ  

เคร่ืองมือ  และเครื่องจักรในการปฏิบัติงาน 
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   ๓.๑.๒ อุปกรณจับยึดตาง   

   ๓.๑.๓ การใชเคร่ืองมือทั่วไป  (Hand  Tools) 

   ๓.๑.๔ การใชเคร่ืองมือวัดทั่วไป  (Measuring  Tools) 

   ๓.๑.๕ การใชคณิตศาสตรพื้นฐาน  (บวก  ลบ  คูณ  หาร)  การหารอยละ   

และการแปลงหนวยของมาตราวัด  

   ๓.๑.๖ การอานแบบและสัญลักษณอยางงาย 

   ๓.๑.๗ โครงสรางและการทํางานของระบบสงถายกําลัง   

   ๓.๑.๘ การตรวจสอบและการบํารุงรักษาระบบสงถายกําลัง 

  ๓.๒ ความสามารถ  ประกอบดวย  ขอบเขตความสามารถในการปฏิบัติงาน  

ดังตอไปนี้ 

   ๓.๒.๑ สามารถถอดประกอบ  ติดต้ัง  ระบบสงถายกําลังแบบตาง ๆ  เชน  

ระบบสงถายกําลังดวยสายพาน  ฯลฯ   

   ๓.๒.๒ สามารถปรับต้ัง  Alignment  ของพูลเลย  โซ  ฯลฯ  ไดถูกตอง 

   ๓.๒.๓ สามารถตรวจสอบสภาพการใชงานของสารหลอล่ืนระบบสงถายกําลัง  

เชน  น้ํามันหลอล่ืน  จาระบี  ไดอยางถูกตอง 

   ๓.๒.๔ สามารถตรวจสอบและบํารุงรักษาฝาครอบและอุปกรณปองกัน 

ในระบบสงถายกําลัง     

  ๓.๓ ทัศนคติ  ประกอบดวย  การปฏิบัติงานที่ตรงตอเวลา  การรักษาวินัย  มีความ

ซ่ือสัตย  และประหยัด   

  มาตรฐานฝมือแรงงานแหงชาติ  ระดับ  ๒  ไดแก 

  ๓.๔ ความรู  ประกอบดวย  ขอบเขตความรู  ความเขาใจในเรื่องดังตอไปนี้ 

   ๓.๔.๑ ความปลอดภัยทั่วไปในการปฏิบัติงาน 

    (๑) รูความปลอดภัยสวนบุคคลที่เกี่ยวของกับการปฏิบัติงาน 

    (๒) การใชและดูแลอุปกรณปองกันอัคคีภัย 

    (๓) กฎความปลอดภัยเกี่ยวกับส่ิงแวดลอมขณะปฏิบัติงาน 

    (๔) ความปลอดภัยเกี่ยวกับการใชงาน  การบํารุงรักษาอุปกรณ   
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   ๓.๔.๒ การออกแบบอุปกรณจับยึดข้ันพื้นฐาน 
   ๓.๔.๓ การใชเคร่ืองมือกลข้ันพื้นฐาน 
   ๓.๔.๔ การใชเคร่ืองมือเฉพาะขั้นพื้นฐานของการสงถายกําลัง 
   ๓.๔.๕ การใชคณิตศาสตรไมตํ่ากวาระดับมัธยมศึกษาปที่  ๓  หรือเทียบเทา 
   ๓.๔.๖ การอานแบบและสัญลักษณที่เกี่ยวของกับระบบสงถายกําลัง 
   ๓.๔.๗ ขอกําหนดของอุปกรณในระบบสงถายกําลัง 
   ๓.๔.๘ คุณสมบัติของวัสดุในระบบสงถายกําลัง 
   ๓.๔.๙ ชนิด  ประเภท  ของชิ้นสวนและอุปกรณระบบสงถายกําลัง  เชน  

เพลา  แบร่ิง 
   ๓.๔.๑๐ ชนิด  ประเภท  และมาตรฐานของสารหลอล่ืนที่ใชในระบบสงถายกําลัง   
  ๓.๕ ความสามารถ   ประกอบดวย   ขอบเขตความสามารถในการปฏิบัติงาน  

ดังตอไปนี้ 
   ๓.๕.๑ สามารถถอดแยกชิ้นสวนและประกอบชิ้นสวนอุปกรณในระบบ 

สงถายกําลัง 
   ๓.๕.๒ สามารถบํารุงรักษาและซอมแซมชิ้นสวนอุปกรณในระบบสงถายกําลัง 

   ๓.๕.๓ สามารถปรับต้ัง  Alignment  ของพูลเลยโซ  ฯลฯ  โดยเคร่ืองมือที่มี

ความเที่ยงตรงสูงไดถูกตอง  เชน  นาฬิกาเทียบศูนย  Dial  Gauge   

   ๓.๕.๔ สามารถตรวจสอบรวมถึงการเปลี่ยนถายสารหลอล่ืนไดถูกตอง 

   ๓.๕.๕ สามารถปรับระยะหางของระบบสงถายกําลังได ถูกตอง   เชน  

ระยะหางฟนเฟอง  

  ๓.๖ ทัศนคติ  ประกอบดวย  แนวความคิดเห็นในเร่ืองการพัฒนาความรู  วิเคราะหงาน  

สามารถตัดสินใจ  แกไขปญหาในการปฏิบัติงาน  และใหคําแนะนําแกผูใตบังคับบัญชา 

  มาตรฐานฝมือแรงงานแหงชาติ  ระดับ  ๓  ไดแก 

  ๓.๗ ความรู  ประกอบดวย  ขอบเขตความรู  ความเขาใจในเรื่องดังตอไปนี้ 

   ๓.๗.๑ ความปลอดภัยทั่วไปในการปฏิบัติงาน   
    (๑) รูความปลอดภัยสวนบุคคลที่เกี่ยวของกับการปฏิบัติงาน 
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    (๒) การใชและดูแลอุปกรณปองกันอัคคีภัย 
    (๓) กฎความปลอดภัยเกี่ยวกับส่ิงแวดลอมขณะปฏิบัติงาน 
    (๔) ความปลอดภัยเกี่ยวกับการใชงาน  การบํารุงรักษาอุปกรณ   
    (๕) กฎหมายความปลอดภัย  
   ๓.๗.๒ ออกแบบและวิเคราะหอุปกรณจับยึดได 
   ๓.๗.๓ การประยุกตใชเคร่ืองมือสมัยใหม 
   ๓.๗.๔ การใชเคร่ืองมือเฉพาะขั้นสูงของระบบสงถายกําลัง 
   ๓.๗.๕ พิกัดความเผื่อและระบบงานสวม 
   ๓.๗.๖ การอานแบบภาพประกอบ  และแบบสั่งงานผลิต   
   ๓.๗.๗ การใชคณิตศาสตรไมตํ่ากวาระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพหรือเทียบเทา 
   ๓.๗.๘ ระบบสงถายกําลังใหเหมาะสมกับการปฏิบัติงาน 
   ๓.๗.๙ ความรูเกี่ยวกับโลหะวิทยา 
   ๓.๗.๑๐ หลักการบํารุงรักษาเชิงปองกัน 
  ๓.๘ ความสามารถ   ประกอบดวย   ขอบเขตความสามารถในการปฏิบัติงาน  

ดังตอไปนี้ 
   ๓.๘.๑ สามารถปรับต้ัง  Alignment  อุปกรณเขากับระบบสงถายกําลังโดยใช

เคร่ืองมือตรวจวัดดวยลําแสง  (เลเซอร)  ได 
   ๓.๘.๒ สามารถคํานวณหาระยะของระบบสงถายกําลังใหเหมาะสมกับการ  

ใชงานได 
   ๓.๘.๓ สามารถวิเคราะหและแกปญหาที่เกิดข้ึนในระบบสงถายกําลงัได 
   ๓.๘.๔ สามารถวางแผนและดําเนินการซอมบํารุงระบบสงถายกําลังอยางเปน

ระบบได 
   ๓.๘.๕ ตรวจสอบและประเมินผลการบํารุงรักษาเชิงปองกันได  
  ๓.๙ ทัศนคติ  ประกอบดวย  แนวความคิดในการวิเคราะหการวางแผน  และการแกไข

ปญหาในการปฏิบัติงานโดยคํานึงถึงประสิทธิภาพและประสิทธิผลในการทํางาน 
 

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

ปลัดกระทรวงแรงงาน 
ประธานกรรมการสงเสริมการพัฒนาฝมือแรงงาน 




