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ประกาศคณะกรรมการส่งเสริมการพัฒนาฝีมือแรงงาน
เรื่อง มาตรฐานฝีมือแรงงานแห่งชาติ สาขาอาชีพช่างอุตสาหกรรมศิลป์
สาขาช่างพิมพ์ออฟเซต ประเภทป้อนแผ่น
อาศัยอํานาจตามความในมาตรา ๒๒ วรรคหนึ่ง และมาตรา ๓๙ (๓) แห่งพระราชบัญญัติ
ส่งเสริมการพัฒนาฝีมือแรงงาน พ.ศ. ๒๕๔๕ คณะกรรมการส่งเสริมการพัฒนาฝีมือแรงงาน จึงกําหนด
มาตรฐานฝีมือแรงงานแห่งชาติ สาขาอาชีพช่างอุตสาหกรรมศิลป์ สาขาช่างพิมพ์ออฟเซต ประเภทป้อนแผ่น
โดยความเห็นชอบของรัฐมนตรีว่าการกระทรวงแรงงาน ดังต่อไปนี้
ข้อ ๑ ในประกาศนี้สาขาอาชีพช่างอุตสาหกรรมศิลป์ สาขาช่างพิมพ์ออฟเซต ประเภทป้อนแผ่น
หมายถึง ผู้ที่มีความรู้ ความสามารถ และทักษะ โดยอาศัยความชํานาญในการพิมพ์ด้วยเครื่องพิมพ์ออฟเซต
ประเภทป้ อ นแผ่ น การบํ า รุ ง รั ก ษาเครื่ อ งพิ ม พ์ การวิ เ คราะห์ เ พื่ อ แก้ ปั ญ หางานพิ ม พ์ ให้ ไ ด้ คุ ณ ภาพ
และมาตรฐานตามข้อกําหนด และมีจิตสํานึกด้านความปลอดภัยในการทํางาน
ข้อ ๒ มาตรฐานฝีมือแรงงานแห่งชาติ สาขาอาชีพช่างอุตสาหกรรมศิลป์ สาขาช่างพิมพ์ออฟเซต
ประเภทป้อนแผ่น แบ่งออกเป็น ๓ ระดับ
๒.๑ ระดับ ๑ หมายถึง ผู้ที่มีความรู้พื้นฐาน ความสามารถ และทักษะในการพิมพ์งาน
พิมพ์สีเดียวด้วยเครื่องพิมพ์ออฟเซต ประเภทป้อนแผ่นหนึ่งหน่วยพิมพ์ และมีจิตสํานึกด้านความปลอดภัย
ในการทํางาน
๒.๒ ระดับ ๒ หมายถึง ผู้ที่มีความรู้ ความสามารถ และทักษะในการพิมพ์งาน
พิมพ์สอดสีด้วยเครื่องพิมพ์ออฟเซตประเภทป้อนแผ่นหลายหน่วยพิมพ์ และมีจิตสํานึกด้านความปลอดภัย
ในการทํางาน
๒.๓ ระดั บ ๓ หมายถึ ง ผู้ ที่ มี ค วามรู้ ความสามารถ และทั ก ษะในการพิ ม พ์
เครื่ อ งพิ ม พ์อ อฟเซต ประเภทป้ อ นแผ่ น หลายหน่ ว ยพิ ม พ์ ไ ด้ เ ป็น อย่ า งดี รวมทั้ ง วิเ คราะห์ แก้ ปั ญ หา
งานพิมพ์ออฟเซต และให้คําแนะนําการแก้ปัญหาได้ รวมถึงการใช้คู่มือประจําเครื่องพิมพ์ออฟเซต นําความรู้
และความเข้าใจมาใช้ในการปฏิบัติงานอย่างถูกต้อง และมีจิตสํานึกด้านความปลอดภัยในการทํางาน
ข้อ ๓ ข้อกําหนดทางวิชาการที่ใช้เป็นเกณฑ์วัดระดับ ความรู้ ความสามารถ และทัศนคติ
ในการทํ า งานของผู้ ป ระกอบอาชี พ ในสาขาอาชี พ ช่ า งอุ ต สาหกรรมศิ ล ป์ สาขาช่ า งพิ ม พ์ อ อฟเซต
ประเภทป้อนแผ่น ให้เป็น ดังนี้
๓.๑ มาตรฐานฝีมือแรงงานแห่งชาติ ระดับ ๑ ได้แก่
๓.๑.๑ ความรู้ ความเข้าใจ ประกอบด้วย ขอบเขตความรู้ ความเข้าใจ
ในเรื่องดังต่อไปนี้
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๓.๑.๑.๑ ความรู้พื้นฐานเกี่ยวกับการพิมพ์ออฟเซต
(๑) ระบบการพิมพ์
(๒) หลักการของการพิมพ์ออฟเซต
(๓) ลักษณะภาพและงานพิมพ์ออฟเซต
๓.๑.๑.๒ กระบวนการผลิตงานพิมพ์ออฟเซต
(๑) ขั้นตอนงานก่อนพิมพ์
(๒) ขั้นตอนงานพิมพ์
(๓) ขั้นตอนงานหลังพิมพ์
๓.๑.๑.๓ เครื่องมือและอุปกรณ์พื้นฐานสําหรับช่างพิมพ์ออฟเซต
(๑) เครื่องมือช่างทั่วไป
(๒) เครื่องมือเฉพาะประจําเครื่องพิมพ์ออฟเซต
(๓) เครื่องมือสําหรับการปรับตั้งเครื่องพิมพ์ออฟเซต
(๔) อุปกรณ์ที่ใช้ในการปฏิบัติงานพิมพ์และวัสดุทางการพิมพ์
๓.๑.๑.๔ ประเภทของเครื่องพิมพ์ออฟเซต
(๑) ลั ก ษณะและการทํ า งานของเครื่ อ งพิ ม พ์ อ อฟเซต
ประเภทป้อนแผ่น
(๒) ลั ก ษณะและการทํ า งานของเครื่ อ งพิ ม พ์ อ อฟเซต
ประเภทป้อนม้วน
๓.๑.๑.๕ โครงสร้างและส่วนประกอบหลักของเครื่องพิมพ์ออฟเซต
(๑) ส่วนป้อน
(๒) ส่วนพิมพ์
(๓) ส่วนรับ
(๔) ส่วนควบคุม
๓.๑.๑.๖ ความปลอดภัยในการปฏิบัติงาน
(๑) ระบบป้องกันความปลอดภัยของเครื่องพิมพ์ออฟเซต
(๒) ความปลอดภัยในการใช้เครื่องพิมพ์ออฟเซต
(๓) การเคลื่อนย้ายสิ่งของในโรงพิมพ์
(๔) การใช้และการเก็บรักษาสารเคมีทางการพิมพ์
(๕) การป้องกันอัคคีภัยและอุปกรณ์ดับเพลิงชนิดต่าง ๆ
(๖) การป้องกันอุบัติเหตุจากระบบไฟฟ้าในโรงพิมพ์
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(๗) ข้ อ กํ า หนดด้ า นอาชี ว อนามั ย ความปลอดภั ย
และสภาพแวดล้อมในโรงพิมพ์
(๘) สัญลักษณ์เกี่ยวกับความปลอดภัย
๓.๑.๑.๗ การบํารุงรักษาเครื่องพิมพ์ออฟเซตขั้นพื้นฐาน
(๑) การบํารุงรักษาเครื่องพิมพ์ก่อนปฏิบัติงาน
(๒) การใช้วัสดุหล่อลื่นสําหรับเครื่องพิมพ์
(๓) การบํารุงรักษาเครื่องพิมพ์หลังปฏิบัติงาน
๓.๑.๑.๘ วัสดุทางการพิมพ์
(๑) ประเภทของน้ํายาฟาวน์เทน
(๒) ประเภทของหมึกพิมพ์
(๓) ประเภทของแม่พิมพ์
(๔) ประเภทของผ้ายาง
(๕) ประเภทของกระดาษพิมพ์
๓.๑.๒ ความสามารถ ประกอบด้วย ขอบเขตความสามารถในการปฏิบัติงาน
สําหรับเครื่องพิมพ์ออฟเซต ประเภทป้อนแผ่นหนึ่งหน่วยพิมพ์ ดังต่อไปนี้
๓.๑.๒.๑ การเตรียมวัสดุทางการพิมพ์สําหรับงานพิมพ์สีเดียว
(๑) เตรียมน้ํายาฟาวน์เทน
(๒) เตรียมหมึกพิมพ์
(๓) เตรียมแม่พิมพ์
(๔) ตรวจสอบความหนาและแนวเกรนของกระดาษ
(๕) เตรียมกระดาษก่อนเข้าเครื่องพิมพ์
๓.๑.๒.๒ การเตรียมพร้อมและปรับตั้งส่วนป้อนกระดาษของเครื่องพิมพ์
หนึ่งหน่วยพิมพ์
(๑) ปรับตั้งตําแหน่งวางกระดาษ
(๒) จัดกระดาษเข้าหน่วยป้อน
(๓) เลือกใช้และปรับตั้งหัวลมป้อนกระดาษ
(๔) ปรับตั้งลมเป่าและลมดูดกระดาษ
(๕) เลือกใช้และปรับตั้งอุปกรณ์แยกกระดาษ
(๖) ปรับตั้งอุปกรณ์ป้องกันกระดาษซ้อน
(๗) ปรับตั้งสายพานพากระดาษและปรับตั้งล้อกดกระดาษ
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(๘) ปรับตั้งฉากหน้าและฉากข้าง
(๙) ปรับตั้งอุปกรณ์จับส่งกระดาษ
๓.๑.๒.๓ การเตรียมพร้อมและปรับตั้งส่วนรับกระดาษของเครื่องพิมพ์
หนึ่งหน่วยพิมพ์
(๑) จัดวางถาดรับ
(๒) จัดตําแหน่งกระดาษพิมพ์ลงสู่ถาดรับ
(๓) ปรับตั้งระยะอุปกรณ์ตบกระดาษ
(๔) ปรับตั้งระยะปล่อยกระดาษของฟันจับลงสู่ถาดรับ
(๕) ปรับตั้งลมเป่าและลมดูดกระดาษลงสู่ถาดรับ
(๖) ปรับตั้งอุปกรณ์พ่นแป้ง
๓.๑.๒.๔ การเตรียมพร้อมและปรับตั้งระบบทําชื้นของเครื่องพิมพ์
หนึ่งหน่วยพิมพ์
(๑)
(๒)
(๓)
(๔)
(๕)

เติมน้ํายาฟาวน์เทน
ถอดและติดตั้งลูกกลิ้งน้ํา
ปรับตั้งแรงกดระหว่างลูกกลิ้งน้ําคลึงแม่พิมพ์กับแม่พิมพ์
ปรับตั้งปริมาณการจ่ายน้ํา
ปรั บ ตั้ ง แรงกดระหว่ า งลู ก กลิ้ ง น้ํ า คลึ ง แม่ พิ ม พ์

กับลูกกลิ้งเกลี่ยน้ํา
(๖) ปรับตั้งลูกกลิ้งรับและส่งน้ํา
๓.๑.๒.๕ การเตรี ย มพร้ อ มและปรั บ ตั้ ง ระบบหมึ ก ของเครื่ อ งพิ ม พ์
หนึ่งหน่วยพิมพ์
(๑)
(๒)
(๓)
(๔)
(๕)

เตรียมรางหมึกพิมพ์
ใส่หมึกพิมพ์ในรางหมึกพิมพ์
ปรับตั้งความเร็วรอบการจ่ายหมึกพิมพ์
ปรับตั้งปริมาณการจ่ายหมึกพิมพ์
ปรั บ ตั้ ง แรงกดระหว่ า งลู ก กลิ้ ง หมึ ก คลึ ง แม่ พิ ม พ์

กับแม่พิมพ์
(๖) ปรั บ ตั้ ง แรงกดระหว่ า งลู ก กลิ้ ง หมึ ก คลึ ง แม่ พิ ม พ์
กับลูกกลิ้งเกลี่ยหมึก
๓.๑.๒.๖ การเตรียมพร้ อมและปรับตั้ งหน่ วยพิ มพ์ของเครื่อ งพิม พ์
หนึ่งหน่วยพิมพ์
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(๑) คํานวณความหนา การเลือกและวัด วัสดุรองหนุน
โมแม่พิมพ์และโมผ้ายาง
(๒) ติดตั้งแม่พิมพ์
(๓) ติดตั้งผ้ายาง
(๔) ปรับตั้งแรงกดพิมพ์
(๕) ปรับตั้งตําแหน่งภาพพิมพ์
๓.๑.๒.๗ การปฏิบัติงานและการควบคุมคุณภาพงานพิมพ์สีเดียว
(๑) ปฏิบัติงานพิมพ์ตามขั้นตอน
(๒) ตรวจสอบและปรับตั้งตําแหน่งพิมพ์
(๓) ตรวจสอบและควบคุมสมดุลระหว่างน้ํากับหมึกพิมพ์
(๔) ตรวจสอบและควบคุมสี
(๕) ตรวจสอบและควบคุมรายละเอียดภาพพิมพ์
(๖) ควบคุมคุณภาพระหว่างปฏิบัติงานพิมพ์
๓.๑.๒.๘ การใช้คู่มือพื้นฐานประจําเครื่องพิมพ์หนึ่งหน่วยพิมพ์
(๑) เครื่องมือประจําเครื่องพิมพ์
(๒) ข้อกําหนดในการปฏิบัติงานพิมพ์
(๓) บํารุงรักษาเครื่องพิมพ์ตามคําแนะนําในคู่มือ
(๔) ใช้เครื่องพิมพ์อย่างปลอดภัยตามคําแนะนําในคู่มือ
๓.๑.๓ ทั ศ นคติ ประกอบด้ ว ย การตรงต่ อ เวลา การรั ก ษาวิ นั ย ขยั น
มีความซื่อสัตย์ และความประหยัด
๓.๒ มาตรฐานฝีมือแรงงานแห่งชาติ ระดับ ๒ ได้แก่
๓.๒.๑ ความรู้ ความเข้าใจ ประกอบด้วย ขอบเขตความรู้ ความเข้าใจ
ในเรื่องดังต่อไปนี้
๓.๒.๑.๑ สมบัติและการเลือกใช้สารเคมีทางการพิมพ์
(๑) น้ํายาทําความสะอาดลูกกลิ้งหมึก
(๒) น้ํายาทําความสะอาดผ้ายาง
(๓) น้ํายาทําความสะอาดแม่พิมพ์
(๔) สารเคมีที่ใช้ผสมหมึกพิมพ์
๓.๒.๑.๒ สีทางการพิมพ์
(๑) แม่สีทางการพิมพ์
(๒) สีผสมของแม่สีทางการพิมพ์
(๓) การเทียบสี

เล่ม ๑๓๒ ตอนพิเศษ ๑๘ ง

หน้า ๑๗
ราชกิจจานุเบกษา

๒๒ มกราคม ๒๕๕๘

๓.๒.๑.๓ ความดํา และเครื่องวัดความดํา
(๑) ความหมายของความดํา
(๒) การทํางานของเครื่องวัดความดํา
๓.๒.๑.๔ สมบัติและการเลือกใช้วัสดุทางการพิมพ์ให้เหมาะสม
(๑) น้ํายาฟาวน์เทน ได้แก่ ส่วนประกอบ สัดส่วนผสม
ค่าความเป็นกรดเป็นด่าง และค่าสภาพนําไฟฟ้าของน้ํายาฟาวน์เทน
(๒) หมึ ก พิ ม พ์ ได้ แ ก่ ค่ า ความเหนี ย ว ค่ า ความหนื ด
การแห้ ง ตั ว ลั ก ษณะเฉพาะของหมึ ก พิ ม พ์ การผสมสี ห มึ ก พิ ม พ์ การตรวจสอบสี เครื่ อ งมื อ ที่ ใ ช้ ใ น
การตรวจสอบหมึกพิมพ์
(๓) แม่พิมพ์ ได้แก่ คุณภาพของแม่พิมพ์ ขนาดความหนา
และการเก็บรักษา
(๔) ผ้ายาง ได้แก่ โครงสร้าง ชนิด ความหนา ความแข็ง
ของผ้ายาง การติดตั้งและดูแลรักษาผ้ายาง และเครื่องมือที่ใช้ตรวจสอบผ้ายาง
(๕) กระดาษ ได้แก่ น้ําหนักพื้นฐานของกระดาษ ขนาด
ความหนา แนวเกรน ความชื้นในกระดาษ และเครื่องมือที่ใช้ตรวจสอบกระดาษ
๓.๒.๑.๕ เครื่องพิมพ์ออฟเซต ประเภทป้อนแผ่นหลายหน่วยพิมพ์
(๑) ส่วนประกอบและการทํางานของเครื่องพิมพ์
(๒) อุปกรณ์พิเศษที่ใช้กับเครื่องพิมพ์
๓.๒.๑.๖ การควบคุมคุณภาพงานพิมพ์ออฟเซตสอดสี
(๑) แถบควบคุมคุณภาพการพิมพ์
(๒) ลักษณะและขนาดเม็ดสกรีน
(๓) ค่าเปรียบต่างทางการพิมพ์
(๔) ค่าความดําพื้นทึบ
(๕) ลําดับสีในการพิมพ์ และการจับหมึก
๓.๒.๒ ความสามารถ ประกอบด้วย ขอบเขตความสามารถในการปฏิบัติงาน
สําหรับเครื่องพิมพ์ออฟเซต ประเภทป้อนแผ่นหลายหน่วยพิมพ์ ดังต่อไปนี้
๓.๒.๒.๑ การเตรียมวัสดุทางการพิมพ์สําหรับงานพิมพ์สอดสี
(๑) ผสมน้ํายาฟาวน์เทน
(๒) เตรียมหมึกพิมพ์
(๓) เตรียมแม่พิมพ์
(๔) ตรวจสอบความหนาและแนวเกรนของกระดาษ
(๕) เตรียมกระดาษก่อนเข้าเครื่องพิมพ์

เล่ม ๑๓๒ ตอนพิเศษ ๑๘ ง

หน้า ๑๘
ราชกิจจานุเบกษา

๒๒ มกราคม ๒๕๕๘

๓.๒.๒.๒ การเตรียมพร้อมและปรับตั้งส่วนป้อนกระดาษของเครื่องพิมพ์
หลายหน่วยพิมพ์
(๑) ปรับตั้งตําแหน่งวางกระดาษ
(๒) จัดกระดาษเข้าหน่วยป้อน
(๓) เลือกใช้และปรับตั้งหัวลมป้อนกระดาษ
(๔) ปรับตั้งลมเป่าและลมดูดกระดาษ
(๕) เลือกใช้และปรับตั้งอุปกรณ์แยกกระดาษ
(๖) ปรับตั้งอุปกรณ์ป้องกันกระดาษซ้อน
(๗) ปรับตั้งสายพานพากระดาษและปรับตั้งล้อกดกระดาษ
(๘) ปรับตั้งฉากหน้าและฉากข้าง
(๙) ปรับตั้งฟันจับของอุปกรณ์ส่งกระดาษแต่ละหน่วยพิมพ์
(๑๐) ปรับตั้งอุปกรณ์ส่งกระดาษระหว่างหน่วยพิมพ์
๓.๒.๒.๓ การเตรียมพร้อมและปรับตั้งส่วนรับกระดาษของเครื่องพิมพ์
หลายหน่วยพิมพ์
(๑) จัดวางถาดรับ
(๒) จัดตําแหน่งกระดาษพิมพ์ลงสู่ถาดรับ
(๓) ปรับตั้งระยะอุปกรณ์ตบกระดาษ
(๔) ปรับตั้งระยะปล่อยกระดาษของฟันจับลงสู่ถาดรับ
(๕) ปรับตั้งลมเป่าและลมดูดกระดาษลงสู่ถาดรับ
(๖) ปรับตั้งอุปกรณ์พ่นแป้ง
๓.๒.๒.๔ การเตรียมพร้อมและปรับตั้งระบบทําชื้นของเครื่องพิมพ์
หลายหน่วยพิมพ์
(๑)
(๒)
(๓)
(๔)
(๕)

เปลี่ยนและใส่ผ้าหุ้มลูกกลิ้งน้ํา
ถอดและติดตั้งลูกกลิ้งน้ํา
ปรับตั้งแรงกดระหว่างลูกกลิ้งน้ําคลึงแม่พิมพ์กับแม่พมิ พ์
ปรับตั้งปริมาณการจ่ายน้ํา
ปรั บ ตั้ ง แรงกดระหว่ า งลู ก กลิ้ ง น้ํ า คลึ ง แม่ พิ ม พ์

กับลูกกลิ้งเกลี่ยน้ํา
(๖) ปรับตั้งลูกกลิ้งรับและส่งน้ํา
๓.๒.๒.๕ การเตรี ย มพร้ อ มและปรั บ ตั้ ง ระบบหมึ ก ของเครื่ อ งพิ ม พ์
หลายหน่วยพิมพ์

เล่ม ๑๓๒ ตอนพิเศษ ๑๘ ง

หน้า ๑๙
ราชกิจจานุเบกษา
(๑)
(๒)
(๓)
(๔)
(๕)

๒๒ มกราคม ๒๕๕๘

เตรียมระบบหมึก
ใส่หมึกพิมพ์ในรางหมึก
ปรับตั้งระบบจ่ายหมึกพิมพ์
ปรับตั้งปริมาณการจ่ายหมึกพิมพ์
ปรั บ ตั้ ง แรงกดระหว่ า งลู ก กลิ้ ง หมึ ก คลึ ง แม่ พิ ม พ์

กับแม่พิมพ์
(๖) ปรั บ ตั้ ง แรงกดระหว่ า งลู ก กลิ้ ง หมึ ก คลึ ง แม่ พิ ม พ์
กับลูกกลิ้งเกลี่ยหมึก
๓.๒.๒.๖ การเตรียมพร้อมและปรับตั้งหน่วยพิมพ์
(๑) คํานวณหาค่าความหนาของวัสดุรองหนุนโมแม่พิมพ์
และโมผ้ายาง
(๒) ติดตั้งแม่พิมพ์
(๓) ติดตั้งผ้ายาง
(๔) ปรับตั้งแรงกดพิมพ์
(๕) ปรับตั้งตําแหน่งภาพพิมพ์
๓.๒.๒.๗ การปฏิบัติงานพิมพ์สอดสี
(๑) ปฏิบัติงานพิมพ์ตามขั้นตอน
(๒) ตรวจสอบและปรับตั้งตําแหน่งพิมพ์
(๓) ตรวจสอบและควบคุมสมดุลระหว่างน้ํากับหมึกพิมพ์
(๔) ตรวจสอบและควบคุมรายละเอียดภาพพิมพ์
(๕) ควบคุมคุณภาพระหว่างปฏิบัติงานพิมพ์
๓.๒.๒.๘ การควบคุมคุณภาพงานพิมพ์ออฟเซตสอดสี
(๑) ตรวจสอบคุณภาพงานพิมพ์กับปรู๊ฟ
(๒) ปรับคุณภาพงานพิมพ์ตามปรู๊ฟตัวอย่าง
๓.๒.๒.๙ การใช้ แ ถบควบคุ ม คุ ณ ภาพ และเครื่ อ งมื อ วั ด ความดํ า
ในการตรวจสอบ และควบคุมคุณภาพงานพิมพ์สอดสี
(๑) ใช้แถบควบคุมคุณภาพ
(๒) ใช้เครื่องวัดค่าความดํา
(๓) วัดค่าความดําพื้นทึบของหมึกพิมพ์แต่ละสี
๓.๒.๒.๑๐ การใช้คู่มือพื้นฐานประจําเครื่องพิมพ์ออฟเซตหลายหน่วยพิมพ์
(๑) เครื่องมือประจําเครื่องพิมพ์

เล่ม ๑๓๒ ตอนพิเศษ ๑๘ ง

หน้า ๒๐
ราชกิจจานุเบกษา

๒๒ มกราคม ๒๕๕๘

(๒) ข้อกําหนดในการปฏิบัติงานพิมพ์
(๓) การบํารุงรักษาเครื่องพิมพ์ตามคําแนะนําในคู่มือ
(๔) การใช้เครื่องพิมพ์อย่างปลอดภัยตามคําแนะนําในคู่มือ
๓.๒.๓ ทัศนคติ ประกอบด้วย การตรงต่อเวลา รักษาวินัย ขยัน มีความซื่อสัตย์
ประหยัด การพัฒนาความรู้ วิเคราะห์งาน สามารถตัดสินใจ และแก้ปัญหาในการปฏิบัติงาน
๓.๓ มาตรฐานฝีมือแรงงานแห่งชาติ ระดับ ๓ ได้แก่
๓.๓.๑ ความรู้ ความเข้าใจ ประกอบด้วย ขอบเขตความรู้ ความเข้าใจ
ในเรื่องดังต่อไปนี้
๓.๓.๑.๑ มาตรฐานการพิมพ์ออฟเซต ประเภทป้อนแผ่น
(๑) มาตรฐานคุณภาพงานพิมพ์
(๒) มาตรฐานของแถบควบคุมคุณภาพ
(๓) มาตรฐานวัสดุทางการพิมพ์
(๔) มาตรฐานสภาพแวดล้อมในโรงพิมพ์
๓.๓.๑.๒ คุณภาพงานพิมพ์ออฟเซต ประเภทป้อนแผ่น
(๑) คุณภาพงานพิมพ์สีเดียว
(๒) คุณภาพงานพิมพ์หลายสี
๓.๓.๑.๓ เครื่องมือควบคุมคุณภาพงานพิมพ์ออฟเซต ประเภทป้อนแผ่น
(๑) เครื่องวัดอุณหภูมิ
(๒) เครื่องวัดความชื้นสัมพัทธ์
(๓) เครื่องวัดค่าความเป็นกรดเป็นด่าง
(๔) เครื่องวัดค่าสภาพนําไฟฟ้า
(๕) เครื่องวัดค่าความเข้มข้นแอลกอฮอล์
(๖) เครื่องวัดค่าความดํา
(๗) เครื่องวัดค่าสี
๓.๓.๑.๔ คุณภาพน้ํายาฟาวน์เทน
(๑) ค่าความเป็นกรดเป็นด่าง
(๒) ค่าสภาพนําไฟฟ้า
๓.๓.๑.๕ ผ้ายางกับคุณภาพงานพิมพ์
(๑) ผิวของผ้ายาง
(๒) ความแข็งของผ้ายาง
(๓) ความแข็งของวัสดุรองหนุน

เล่ม ๑๓๒ ตอนพิเศษ ๑๘ ง

หน้า ๒๑
ราชกิจจานุเบกษา

๒๒ มกราคม ๒๕๕๘

๓.๓.๑.๖ สภาพกระดาษกับคุณภาพงานพิมพ์
(๑) สภาพเดินกระดาษคล่อง
(๒) สภาพพิมพ์ได้
๓.๓.๑.๗ คุณภาพหมึกพิมพ์ที่มีผลต่อคุณภาพงานพิมพ์
(๑) ความคลาดสีสัน
(๒) ความเหนียว
(๓) ความหนืด
(๔) ความทนต่อแสง
(๕) ความต้านการขัดถู
(๖) การแห้งตัวของหมึกพิมพ์
(๗) ความทนต่อสารเคมี
๓.๓.๑.๘ อุปกรณ์พิเศษ
(๑) อุปกรณ์เติมหมึก
(๒) อุปกรณ์กวนหมึก
(๓) อุปกรณ์ใส่และถอดแม่พิมพ์
(๔) อุปกรณ์ทําความสะอาดโมผ้ายางอัตโนมัติ
(๕) อุปกรณ์กลับกระดาษระหว่างหน่วยพิมพ์
(๖) อุปกรณ์ปรับคุณภาพงานพิมพ์อัตโนมัติ
(๗) อุปกรณ์เคลือบผิวงานพิมพ์
(๘) อุปกรณ์อบแห้ง
๓.๓.๑.๙ ปัญหาการพิมพ์ออฟเซต และแนวทางแก้ไข
(๑) ปัญหาจากการออกแบบ
(๒) ปัญหาจากหมึกพิมพ์ กระดาษ น้ํายาฟาวน์เทน แม่พิมพ์
และผ้ายาง
(๓) ปัญหาจากส่วนป้อน ส่วนพิมพ์ ส่วนรับ และส่วนควบคุม
ของเครื่องพิมพ์
(๔) ปัญหาจากการใช้เครื่องมือไม่ถูกต้อง
(๕) ปัญหาจากสภาพแวดล้อมในการทํางาน
๓.๓.๒ ความสามารถ ประกอบด้วย ขอบเขตความสามารถในการปฏิบัติงาน
ดังต่อไปนี้
๓.๓.๒.๑ การใช้เครื่องมือตรวจสอบและควบคุมคุณภาพน้ํายาฟาวน์เทน

เล่ม ๑๓๒ ตอนพิเศษ ๑๘ ง

หน้า ๒๒
ราชกิจจานุเบกษา

๓.๓.๒.๒
๓.๓.๒.๓

๓.๓.๒.๔

๓.๓.๒.๕

๓.๓.๒.๖

๓.๓.๒.๗

๒๒ มกราคม ๒๕๕๘

(๑) ใช้เครื่องมือวัดค่าความเป็นกรดเป็นด่าง
(๒) ใช้เครื่องมือวัดค่าสภาพนําไฟฟ้า
(๓) ใช้เครื่องวัดค่าอุณหภูมิ
(๔) ใช้เครื่องวัดค่าความเข้มข้นของแอลกอฮอล์
การผสมหมึกพิมพ์สีพิเศษ
(๑) ผสมหมึกพิมพ์ตามคู่มือสีระบบต่าง ๆ
(๒) ผสมหมึกพิมพ์ตามตัวอย่างที่กําหนด
การใช้เครื่องมือตรวจสอบคุณภาพผ้ายาง
(๑) ใช้เครื่องมือวัดค่าความหนา
(๒) ใช้เครื่องมือวัดค่าความแข็ง
(๓) ใช้เครื่องวัดค่าความตึง
(๔) ใช้เครื่องมือตรวจสอบการรองหนุน
การใช้เครื่องมือตรวจสอบคุณภาพกระดาษ
(๑) ใช้เครื่องวัดค่าน้ําหนักพื้นฐาน
(๒) ใช้เครื่องวัดค่าความหนา
(๓) ใช้เครื่องวัดค่าความชื้นของกระดาษ
การควบคุมการปฏิบัติงานพิมพ์ออฟเซตหลายสี
(๑) ปฏิบัติงานพิมพ์ตามขั้นตอน
(๒) จัดลําดับสีในการพิมพ์
(๓) พิมพ์งานด้วยหมึกพิมพ์สีพิเศษ
การใช้เครื่องมือในการตรวจสอบและควบคุมคุณภาพงานพิมพ์
(๑) ค่าความดําพื้นทึบ
(๒) ค่าสี
(๓) พื้นที่เม็ดสกรีน และหาค่าเม็ดสกรีนบวม
(๔) ค่าการจับหมึก
(๕) ค่าความเปรียบต่างงานพิมพ์
(๖) ความเที่ยงตรงของตําแหน่งพิมพ์แต่ละสี
การวิเคราะห์และแก้ปัญหางานพิมพ์ออฟเซต
(๑) ปัญหาจากน้ํายาฟาว์นเทน
(๒) ปัญหาจากหมึกพิมพ์
(๓) ปัญหาจากแม่พิมพ์

เล่ม ๑๓๒ ตอนพิเศษ ๑๘ ง

หน้า ๒๓
ราชกิจจานุเบกษา

๒๒ มกราคม ๒๕๕๘

(๔) ปัญหาจากผ้ายาง
(๕) ปัญหาจากกระดาษพิมพ์
(๖) ปัญหาจากเครื่องพิมพ์
๓.๓.๒.๘ การใช้ คู่ มื อ ประจํ า เครื่ อ งพิ ม พ์ อ อฟเซตเพื่ อ ตรวจสอบ
การปฏิบัติงาน
(๑) เครื่องมือประจําเครื่องพิมพ์
(๒) ข้อกําหนดในการปฏิบัติงานพิมพ์
(๓) บํารุงรักษาเครื่องพิมพ์ตามคําแนะนําในคู่มือ
(๔) ใช้เครื่องพิมพ์อย่างปลอดภัยตามคําแนะนําในคู่มือ
(๕) จัดหาอะไหล่ตามที่ระบุไว้ในคู่มือ
(๖) แก้ปัญหาเครื่องพิมพ์ตามที่ระบุไว้ในคู่มือ
๓.๓.๒.๙ การบํารุงรักษาเครื่องพิมพ์ออฟเซต
(๑) จั ด ทํ า ข้ อ กํ า หนดการบํ า รุ ง รั ก ษาเครื่ อ งพิ ม พ์ ต ามที่
คู่มือกําหนด
(๒) จั ด ทํ า ข้ อ กํ า หนดการถอดเปลี่ ย นอะไหล่ ที่ จํ า เป็ น
ตามสภาพและอายุการใช้งาน
๓.๓.๓ ทัศนคติ ประกอบด้วย จรรยาบรรณในการปฏิบัติงาน การตรงต่อเวลา
การรักษาวินัย ขยัน มีความซื่อสัตย์ ประหยัด ต้องคํานึงถึงการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม การวิเคราะห์สาเหตุ
และการแก้ ไ ขปั ญ หาในการปฏิ บั ติ ง าน ให้ คํ า แนะนํ า ในการแก้ ปั ญ หา โดยคํ า นึ ง ถึ ง ประสิ ท ธิ ภ าพ
ประสิทธิผลในการทํางาน ใฝ่หาความรู้ใหม่ ๆ ทันต่อเทคโนโลยีเกี่ยวกับวิชาชีพช่างพิมพ์ และมีทัศนคติที่ดี
ต่อองค์กร
ประกาศ ณ วันที่ ๘ ธันวาคม พ.ศ. ๒๕๕๗
นคร ศิลปอาชา
ปลัดกระทรวงแรงงาน
ประธานกรรมการส่งเสริมการพัฒนาฝีมือแรงงาน

