เล่ม ๑๓๑ ตอนพิเศษ ๑๓๑ ง

หน้า ๒๘๐
ราชกิจจานุเบกษา

(เล่มที่ ๑)
๑๖ กรกฎาคม ๒๕๕๗

ประกาศคณะกรรมการส่งเสริมการพัฒนาฝีมือแรงงาน
เรื่อง มาตรฐานฝีมือแรงงานแห่งชาติ สาขาอาชีพช่างเทคนิคการซ่อมเครื่องเป่าถุงพลาสติก
อาศัยอํานาจตามความในมาตรา ๒๒ วรรคหนึ่ง แห่งพระราชบัญญัติส่งเสริมการพัฒนาฝีมือแรงงาน
พ.ศ. ๒๕๔๕ คณะกรรมการส่งเสริมการพัฒนาฝีมือแรงงาน จึงกําหนดมาตรฐานฝีมือแรงงานแห่งชาติ
สาขาอาชีพช่างเทคนิคการซ่อมเครื่องเป่าถุงพลาสติก โดยความเห็นชอบของรัฐมนตรีว่าการกระทรวง
แรงงาน ดังต่อไปนี้
ข้อ ๑ ในประกาศนี้ สาขาอาชีพช่างเทคนิคการซ่อมเครื่องเป่าถุงพลาสติก หมายถึง บุคคล
ที่มีความรู้และความสามารถในการบํารุงรักษา ซ่อม วางแผนบํารุงรักษา ถ่ายทอดความรู้และทักษะ
เพื่อการซ่อมบํารุงเครื่องเป่าถุงพลาสติกชนิดไม่มีระบบควบคุมการทํางานแบบอัตโนมัติ ตลอดจนสามารถ
วินิจฉัยจุดบกพร่องของเครื่องเป่าถุง ระบบระเบิดผิว ระบบขับเคลื่อนมอเตอร์ไฟฟ้า ระบบวัดคุมอุณหภูมิ
ระบบหอหล่อเย็น และระบบนิวเมติก รวมถึงการปฏิบัติตามหลักอาชีวอนามัย ความปลอดภัยในการทํางาน
และกฎหมายสิ่งแวดล้อม เพื่อให้สามารถผลิตถุงพลาสติกอย่างมีคุณภาพและต่อเนื่อง
ข้อ ๒ มาตรฐานฝีมือแรงงานแห่งชาติ สาขาอาชีพช่างเทคนิคการซ่อมเครื่องเป่าถุงพลาสติก
แบ่งออกเป็น ๔ ระดับ
๒.๑ ระดับ ๑ หมายถึง บุคคลที่มีความรู้และความสามารถในการบํารุงรักษาเครื่อง
เป่าถุงพลาสติกตามระยะเวลาที่กําหนด ปฏิบัติตามหลักอาชีวอนามัย ความปลอดภัยในการทํางานและ
กฎหมายสิ่งแวดล้อม เพื่อให้สามารถผลิตถุงพลาสติกอย่างมีคุณภาพและต่อเนื่อง
๒.๒ ระดั บ ๒ หมายถึ ง บุ คคลที่มี ความรู้แ ละความสามารถในการบํ ารุ งรั กษา
เครื่องเป่าถุงพลาสติก ระบบระเบิดผิว ระบบขับเคลื่อนมอเตอร์ไฟฟ้า ระบบวัดคุมอุณหภูมิ ระบบนิวเมติก
และระบบหอหล่อเย็น เพื่อให้สามารถผลิตถุงพลาสติกอย่างมีคุณภาพและต่อเนื่อง
๒.๓ ระดับ ๓ หมายถึง บุคคลที่มีความรู้และความสามารถในการซ่อมเครื่องเป่า
ถุงพลาสติก ระบบระเบิดผิว ระบบขับเคลื่อนมอเตอร์ไฟฟ้า ระบบวัดคุมอุณหภูมิ ระบบนิวเมติก
และระบบหอหล่อเย็น เพื่อให้สามารถผลิตถุงพลาสติกอย่างมีคุณภาพและต่อเนื่อง
๒.๔ ระดับ ๔ หมายถึง บุคคลที่มีความรู้และความสามารถในการวางแผนบํารุงรักษา
ถ่ายทอดความรู้และทักษะเพื่อการซ่อมบํารุงเครื่องเป่าถุงพลาสติก วินิจฉัยจุดบกพร่องเครื่องเป่าถุง
ระบบระเบิดผิว ระบบขับเคลื่อนมอเตอร์ไฟฟ้า ระบบวัดคุมอุณหภูมิ ระบบหอหล่อเย็น และระบบนิวเมติก
เพื่อให้สามารถผลิตถุงพลาสติกอย่างมีคุณภาพและต่อเนื่อง
ข้อ ๓ ข้อกําหนดทางวิชาการมาตรฐานฝีมือที่ใช้เป็นเกณฑ์วัดระดับความรู้ ความสามารถ
และทัศนคติในการทํางานของผู้ประกอบอาชีพในสาขาอาชีพช่างเทคนิคการซ่อมเครื่องเป่าถุงพลาสติก
ให้เป็นดังนี้

เล่ม ๑๓๑ ตอนพิเศษ ๑๓๑ ง

หน้า ๒๘๑
ราชกิจจานุเบกษา
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๓.๑ มาตรฐานฝีมือแรงงานแห่งชาติ ระดับ ๑ ได้แก่
๓.๑.๑ ความรู้ ประกอบด้วย ขอบเขตความรู้ ความเข้าใจในเรื่องดังต่อไปนี้
๓.๑.๑.๑ การบํารุงรักษาเครื่องเป่าถุงพลาสติกตามระยะเวลาที่กําหนด
(๑) วิ ธี ก ารตรวจสอบผลกระทบที่ เ กิ ด จากการอุ ด ตั น ของ
กรองน้ําพลาสติก
(๒)
(๓)
(๔)
(๕)
(๖)
(๗)
(๘)
(๙)

วิธีการเปลี่ยนตัวกรองน้ําพลาสติก
วิธีการตรวจสอบสมดุลแกนแบบอัดอากาศ
วิธีการตรวจสอบรอยรั่วแกนแบบอัดอากาศ
วิธีการตรวจสอบการรั่วซึมของน้ํามันเกียร์
วิธีการวัดระดับน้ํามันเกียร์
วิธีการตรวจสอบสภาพน้ํามันเกียร์
วิธีการเปลี่ยนถ่ายน้ํามันเกียร์
วิ ธี ก ารทํ า ความสะอาดท่ อ ลมสํ า หรั บ หั ว ดายของ

เครื่องเป่าถุงพลาสติก
(๑๐) วิธีการเปลี่ยนและติดตั้งท่อลม
(๑๑) วิธีการเติมสารหล่อลื่นตลับลูกปืน
(๑๒) วิธีการตรวจสอบตลับลูกปืนโดยการฟังเสียงหรือใช้หูฟัง
๓.๑.๑.๒ การปฏิบัติตามกฎระเบียบของงานซ่อมเครื่องเป่าถุงพลาสติก
(๑) กฎระเบี ย บว่ า ด้ ว ยการแต่ ง กายของผู้ ป ฏิ บั ติ ง านซ่ อ ม
เครื่องเป่าถุงพลาสติก
(๒) กฎระเบี ย บว่ า ด้ ว ยการเข้ า ปฏิ บั ติ ง านซ่ อ มเครื่ อ งเป่ า
ถุงพลาสติก
(๓) ข้อกําหนดว่าด้วยการประหยัดพลังงานไฟฟ้า
(๔) ข้อกําหนดว่าด้วยการประหยัดพลังงานลมอัด
(๕) ข้อกําหนดว่าด้วยการลดการสูญเสีย
๓.๑.๑.๓ การปฏิบัติตามอาชีวอนามัยและความปลอดภัยในการทํางาน
(๑) วิธีการใช้อุปกรณ์ป้องกันสารพิษระบบทางเดินหายใจ
(๒) วิธีการใช้อุปกรณ์ป้องกันสารพิษทางผิวหนัง
(๓) วิธีการใช้อุปกรณ์ป้องกันสารพิษทางดวงตา
(๔) วิธีการใช้อุปกรณ์ปอ้ งกันประสาทหู
(๕) วิธีการปฏิบัติตนเมื่อสัมผัสกับสารพิษ
(๖) วิธีการป้องกันอุบัติเหตุจากการทํางาน

เล่ม ๑๓๑ ตอนพิเศษ ๑๓๑ ง

หน้า ๒๘๒
ราชกิจจานุเบกษา

(เล่มที่ ๑)
๑๖ กรกฎาคม ๒๕๕๗

(๗) วิธีการป้องกันอุบัติภัยในสถานที่ทํางาน
(๘) วิธีการตอบโต้สถานการณ์ฉุกเฉินและการปฐมพยาบาล
เบื้องต้น
๓.๑.๑.๔ การปฏิบัติตามกฎหมายสิ่งแวดล้อม
(๑) วิธีการควบคุมระบบดูดก๊าซโอโซน
(๒) วิธีการควบคุมการรั่วไหลของก๊าซโอโซน
(๓) วิธีการจัดเก็บกากหรือเศษของเสียที่เกิดจากการซ่อมบํารุง
(๔) วิธีการขนย้ายกากหรือเศษของเสียที่เกิดจากการซ่อมบํารุง
๓.๑.๒ ความสามารถ ประกอบด้วย ขอบเขตความสามารถในการปฏิบัติงาน
ดังต่อไปนี้
๓.๑.๒.๑ การบํารุงรักษาเครื่องเป่าถุงพลาสติกตามระยะเวลาที่กําหนด
(๑) การบํารุงรักษาตัวกรองน้ําพลาสติกรายสัปดาห์
(๒) การบํารุงรักษาแกนแบบอัดอากาศรายสัปดาห์
(๓) การบํารุงรักษาระบบเกียร์รายเดือน
(๔) การบํารุงรักษาจานลมรายเดือน
(๕) การบํารุงรักษาตลับลูกปืนรายเดือน
๓.๑.๒.๒ การปฏิบัติตามอาชีวอนามัยและความปลอดภัยในการทํางาน
(๑) การปฏิบัติตามหลักอาชีวอนามัย
(๒) การปฏิบัติตามกฎความปลอดภัยในการทํางาน
๓.๑.๒.๓ การปฏิบัติตามกฎหมายสิ่งแวดล้อม
(๑) การจัดการก๊าซโอโซนที่เกิดจากระบบระเบิดผิว
(๒) การจัดการกากหรือเศษของเสียจากการซ่อมบํารุง
๓.๑.๓ ทัศนคติ ประกอบด้วย ความมีวินัย ขยัน ซื่อสัตย์และอดทน มีความใฝ่รู้
พัฒนาตนเอง มีความคิดสร้างสรรค์และรักความก้าวหน้า มีจิตสาธารณะ รู้จักการทํางานเป็นหมู่คณะ
มีคุณธรรมและจริยธรรม และมีความเป็นผู้นํา
๓.๒ มาตรฐานฝีมือแรงงานแห่งชาติ ระดับ ๒ ได้แก่
๓.๒.๑ ความรู้ ประกอบด้วย ขอบเขตความรู้ ความเข้าใจในเรื่องดังต่อไปนี้
๓.๒.๑.๑ การบํารุงรักษาเครื่องเป่าถุงพลาสติก
(๑) วิธีการตรวจสอบสภาพสายพาน
(๒) วิธีการปรับตั้งสายพาน
(๓) วิธีการปรับตั้งสมดุลลูกล้อสายพาน
(๔) วิธีการเปลี่ยนสายพาน

เล่ม ๑๓๑ ตอนพิเศษ ๑๓๑ ง

หน้า ๒๘๓
ราชกิจจานุเบกษา

(เล่มที่ ๑)
๑๖ กรกฎาคม ๒๕๕๗

(๕) วิ ธี ก ารตรวจสอบความต่ อ เนื่ อ งขดลวดความร้ อ น
ด้วยโอห์มมิเตอร์
(๖)
(๗)
(๘)
(๙)
(๑๐)
(๑๑)

วิธีการตรวจสอบการลงดินด้วยเครื่องมือวัดฉนวน
วิธีการวัดค่ากระแสด้วยแอมมิเตอร์แบบแคลมป์ออน
วิธีการใช้โอห์มมิเตอร์ตรวจสอบขดลวดมอเตอร์โบลวเออร์
วิธีการตรวจสอบแบริ่งหรือบูชมอเตอร์โบลวเออร์
วิธีการเปลี่ยนมอเตอร์โบลวเออร์
วิธีการทําความสะอาดอุปกรณ์ไฟฟ้ากําลังและอุปกรณ์

ไฟฟ้าควบคุม
(๑๒) วิธีการตรวจสอบวงจรไฟฟ้ากําลังเครื่องเป่าถุงพลาสติก
(๑๓) วิธีการแก้ไขวงจรไฟฟ้ากําลังเครื่องเป่าถุงพลาสติก
(๑๔) วิธีการตรวจสอบระดับด้วยเครื่องมือตรวจสอบระดับน้ํา
(๑๕) วิธีการตรวจสอบความขนานด้วยตลับเมตร
(๑๖) วิธีตรวจสอบสภาพลูกล้อเซนเซอร์
(๑๗) วิธีตรวจสอบชุดแสดงผลความยาวฟิล์ม
๓.๒.๑.๒ การบํารุงรักษาระบบระเบิดผิว
(๑) วิธีการตรวจสอบสภาพฉนวนซิลิโคนด้วยสายตา
(๒) วิธีการทําความสะอาดฉนวนซิลิโคน
(๓) วิธีการตรวจสอบการลงดินด้วยเครื่องมือวัดฉนวน
(๔) วิธีการตรวจสอบระยะแก็บด้วยฟิลเลอร์เกจ
(๕) วิธีการทําความสะอาดชุดฟันทรีต
(๖) วิธีการเปลี่ยนฟันทรีต
(๗) วิธีการวัดความต่อเนื่องขดลวดหม้อแปลงด้วยโอห์มมิเตอร์
(๘) วิธีการตรวจสอบสภาพฉนวนหม้อแปลงด้วยเครื่องมือ
วัดฉนวน
(๙) วิธีการตรวจสอบการลงดินด้วยเครื่องมือวัดฉนวน
๓.๒.๑.๓ การบํารุงรักษาระบบขับเคลื่อนมอเตอร์ไฟฟ้า
(๑) ความหมายของศัพท์บนป้ายกํากับ
(๒) วิธีการตรวจวัดค่าความต้านทานขดลวดด้วยโอห์มมิเตอร์
(๓) วิธีการตรวจสอบการลงดินด้วยเครื่องมือวัดฉนวนไฟฟ้า
(๔) วิธีการวัดกระแสมอเตอร์ด้วยแอมมิเตอร์แบบแคลมป์ออน
(๕) วิธีการตรวจสอบตลับลูกปืน

เล่ม ๑๓๑ ตอนพิเศษ ๑๓๑ ง
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๓.๒.๑.๔ การบํารุงรักษาระบบวัดคุมอุณหภูมิ
(๑) วิธีการตรวจสอบเทอร์โมคัปเปิล (Thermocouple)
(๒) วิธีการตรวจสอบอาร์ทีดี (RTD)
(๓) วิธีการเปลี่ยนเทอร์โมคัปเปิล (Thermocouple)
(๔) วิธีการเปลี่ยนอาร์ทีดี (RTD)
(๕) วิธีการตรวจสอบการทํางานเครื่องควบคุมอุณหภูมิ
(๖) วิธีการเปลี่ยนเครื่องควบคุมอุณหภูมิ
(๗) วิธีการตรวจสอบโซลิดสเตตรีเลย์ (Solid State Relay)
(๘) วิธีการเปลี่ยนโซลิดสเตตรีเลย์ (Solid State Relay)
(๙) วิธีการตรวจสอบหน้าสัมผัสรีเลย์ (Relay)
(๑๐) วิธีการตรวจสอบคอยล์รีเลย์ (Coil Relay) ด้วยโอห์มมิเตอร์
(๑๑) วิธีการเปลี่ยนแมกเนติกรีเลย์ (Magnetic Relay)
๓.๒.๑.๕ การบํารุงรักษาระบบนิวเมติก
(๑) วิธีการตรวจสอบแมนนวลวาล์ว (manual valve)
(๒) วิธีการเปลี่ยนแมนนวลวาล์ว (manual valve)
(๓) วิธีการตรวจสอบโซลินอยด์วาล์ว (Solenoid Valve)
(๔) วิธีการเปลี่ยนโซลินอยด์วาล์ว (Solenoid Valve)
(๕) วิธีการตรวจหารอยรั่วกระบอกลม
(๖) วิธีเปลี่ยนกระบอกลม
(๗) วิธีการตรวจสอบตัวปรับความดันลม
(๘) วิธีการตรวจสอบตัวกรองน้ํา
(๙) วิธีการตรวจสอบตัวพ่นสารหล่อลื่น
(๑๐) วิธีการเปลี่ยนตัวปรับความดันลม
(๑๑) วิธีการตรวจสอบสภาพสายลม
(๑๒) วิธีการเปลี่ยนสายลม
๓.๒.๑.๖ การบํารุงรักษาระบบหอหล่อเย็น
(๑) วิธีการตรวจสอบปั๊มน้ํา
(๒) วิธีการตรวจสอบมอเตอร์ปั๊มน้ํา
(๓) วิธีการเปลี่ยนมอเตอร์ปั๊มน้ํา
(๔) วิธีการตรวจสอบรังผึ้งระบายความร้อน
(๕) วิธีการตรวจสอบแขนฉีดพ่นน้ํา
(๖) วิธีการตรวจสอบพัดลมหอหล่อเย็น

เล่ม ๑๓๑ ตอนพิเศษ ๑๓๑ ง

หน้า ๒๘๕
ราชกิจจานุเบกษา

(เล่มที่ ๑)
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๓.๒.๒ ความสามารถ ประกอบด้วย ขอบเขตความสามารถในการปฏิบัติงาน
ดังต่อไปนี้
๓.๒.๒.๑ การบํารุงรักษาเครื่องเป่าถุงพลาสติก
(๑) การบํารุงรักษาระบบสายพาน
(๒) การบํารุงรักษาขดลวดความร้อน
(๓) การบํารุงรักษาโบลวเออร์สกรู
(๔) การบํารุงรักษาวงจรไฟฟ้ากําลัง
(๕) การบํารุงรักษาลูกกลิ้งผ่านฟิล์ม
(๖) การบํารุงเครื่องมือวัดความยาวฟิล์ม
๓.๒.๒.๒ การบํารุงรักษาระบบระเบิดผิว
(๑) การบํารุงรักษาฉนวนลูกกลิ้งทรีต
(๒) การบํารุงรักษาฟันทรีต
(๓) การบํารุงรักษาหม้อแปลงแรงสูง
๓.๒.๒.๓ การบํารุงรักษาระบบขับเคลื่อนมอเตอร์ไฟฟ้า
การบํารุงรักษามอเตอร์ไฟฟ้ากระแสสลับ ๓ เฟส
๓.๒.๒.๔ การบํารุงรักษาระบบวัดคุมอุณหภูมิ
(๑) การบํารุงรักษาเซนเซอร์วัดอุณหภูมิ
(๒) การบํารุงรักษาเครื่องควบคุมอุณหภูมิ
(๓) การบํารุงรักษาโซลิดสเตตรีเลย์ (Solid State Relay)
(๔) การบํารุงรักษาแมกเนติกรีเลย์
๓.๒.๒.๕ การบํารุงรักษาระบบนิวเมติก
(๑) การบํารุงรักษาแมนนวลวาล์ว (Manual Valve)
(๒) การบํารุงรักษาโซลินอยด์วาล์ว (Solenoid Valve)
(๓) การบํารุงรักษากระบอกลม
(๔) การบํารุงรักษาชุดปรับความดันลม
(๕) การบํารุงรักษาสายลม
๓.๒.๒.๖ การบํารุงรักษาระบบหอหล่อเย็น
(๑) การบํารุงรักษาปั๊มน้ําหมุนเวียนหอหล่อเย็น
(๒) การบํารุงรักษาหอหล่อเย็น
๓.๒.๓ ทัศนคติ ประกอบด้วย ความมีวินัย ขยัน ซื่อสัตย์และอดทน มีความใฝ่รู้
พัฒนาตนเอง มีความคิดสร้างสรรค์และรักความก้าวหน้า มีจิตสาธารณะ รู้จักการทํางานเป็นหมู่คณะ
มีคุณธรรมและจริยธรรม และมีความเป็นผู้นํา

เล่ม ๑๓๑ ตอนพิเศษ ๑๓๑ ง

หน้า ๒๘๖
ราชกิจจานุเบกษา

(เล่มที่ ๑)
๑๖ กรกฎาคม ๒๕๕๗

๓.๓ มาตรฐานฝีมือแรงงานแห่งชาติ ระดับ ๓ ได้แก่
๓.๓.๑ ความรู้ ประกอบด้วย ขอบเขตความรู้ ความเข้าใจในเรื่องดังต่อไปนี้
๓.๓.๑.๑ การซ่อมเครื่องเป่าถุงพลาสติก
(๑) วิธีการตรวจสอบสภาพลูกล้อและสายพาน
(๒) วิธีการถอดประกอบลูกล้อและสายพาน
(๓) วิธีการเทียบรุ่นสายพาน
(๔) วิธีการถอดประกอบระบบเกียร์
(๕) วิธีการตรวจสอบการสึกหรอของเกียร์
(๖) วิธีการเปลี่ยนซีลกันซึม
(๗) วิธีการถอดประกอบสกรู
(๘) วิธีการตรวจวัดขนาดสกรูและกระบอกด้วยไดอัลเกจ
(๙) วิธีการตรวจสอบการสึกหรอของสกรูและกระบอกสกรู
(๑๐) วิธีการตรวจสอบสภาพผิวสกรูและกระบอกสกรู
(๑๑) วิธีการตรวจสอบความสมดุลของสกรู
(๑๒) วิธีการซ่อมสกรูและกระบอกสกรู
(๑๓) วิธีการทดสอบการทํางานของขดลวดความร้อนในระบบ
วัดคุมอุณหภูมิ
(๑๔) วิธีการเปลี่ยนและติดตั้งขดลวดความร้อน
(๑๕) วิ ธี ก ารประเมิ น ค่ า กระแสเปรี ย บเที ย บกั บ ของเก่ า
ด้วยแอมมิเตอร์แบบแคลมป์ออน
(๑๖) วิธีการทดสอบการทํางานของโบลวเออร์ในระบบวัดคุม
อุณหภูมิ
(๑๗)
(๑๘)
(๑๙)
(๒๐)
(๒๑)
(๒๒)
(๒๓)
(๒๔)
(๒๕)
(๒๖)

วิธีการตรวจสอบมอเตอร์โบลวเออร์
วิธีการเทียบขนาดมอเตอร์โบลวเออร์
วิธีการตรวจสอบขนาดร่องหัวดายด้วยฟิลเลอร์เกจ
วิธีการปรับตั้งขนาดร่องหัวดายด้วยฟิลเลอร์เกจ
วิธีการปรับตั้งศูนย์เทียบกับลูกกลิ้ง take off หรือ winder
วิธีการปรับตั้งระดับหัวดาย
วิธีการถอดประกอบหัวดายเครื่องเป่าถุงพลาสติก
วิธีการตรวจสอบสภาพผิวร่องเกลียวหัวดาย
วิธีการทําความสะอาดร่องเกลียวหัวดาย
วิธีการตรวจสอบวงจรไฟฟ้าควบคุมเครื่องเป่าถุงพลาสติก

เล่ม ๑๓๑ ตอนพิเศษ ๑๓๑ ง
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(๒๗) วิธีการซ่อมวงจรไฟฟ้าควบคุมเครื่องเป่าถุงพลาสติก
(๒๘) วิธีการถอดประกอบจานลมหัวดายเครื่องเป่าถุงพลาสติก
(๒๙) วิธีการทําความสะอาดทางเดินลม
(๓๐) วิธีการปรับตั้งจานลม
(๓๑) วิธีการปรับความโค้งแกนลูกกลิ้ง
(๓๒) วิธีการปรับความคล่องตัวในการหมุน
(๓๓) วิธีการปรับศูนย์กลางลูกกลิ้งโค้ง
(๓๔) วิธีปรับระดับโครงยึด
(๓๕) วิธีปรับศูนย์กลางโครงยึด
(๓๖) วิธีการเติมสารหล่อลื่น
(๓๗) วิธีตรวจสอบความแข็งลูกกลิ้งยางด้วยเครื่องวัดความแข็ง
(๓๘) วิธีการตรวจสอบความกลมลูกกลิ้งยางด้วยไดอัลเกจ
(๓๙) วิธีการปรับความขนานลูกกลิ้งยางเทียบกับลูกกลิ้งโลหะ
(๔๐) วิธีการเปลี่ยนตลับลูกปืน
(๔๑) วิธีการเทียบเบอร์ตลับลูกปืน
(๔๒) วิธีการปรับตั้งศูนย์ม้วนเก็บ
(๔๓) วิธีการปรับตั้งระดับม้วนเก็บ
(๔๔) วิธีการปรับตั้งความขนานลูกกลิ้งม้วนเก็บ
๓.๓.๑.๒ การซ่อมระบบระเบิดผิว
(๑) วิธีการตรวจสอบสภาพฉนวนด้วยสัมผัส
(๒) วิธีการตรวจสอบความเป็นฉนวนด้วยเครื่องมือวัดฉนวน
(๓) วิธีการเปลี่ยนฉนวนซิลิโคน
(๔) วิธีการตรวจสอบจุดบกพร่องของเครื่องกําเนิดทรีต
(๕) วิธีการซ่อมเครื่องกําเนิดทรีต
(๖) วิธีการติดตั้งเครื่องกําเนิดทรีต
(๗) วิธีการเทียบรุ่นเครื่องระเบิดผิว
(๘) วิธีการตรวจสอบพร็อกซิมิตี้สวิตซ์ (Proximity Switch)
(๙) วิธีการเปลี่ยนพร็อกซิมิตี้สวิตซ์ (Proximity Switch)
(๑๐) วิธีการเทียบรุ่นพร็อกซิมิตี้สวิตซ์ (Proximity Switch)
(๑๑) วิธีการปรับระดับลูกกลิ้งด้วยระดับน้ํา
(๑๒) วิธีการปรับตั้งศูนย์ลูกกลิ้ง
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(๑๓) วิธีการปรับความขนานลูกกลิ้งด้วยตลับเมตร
(๑๔) วิธีการปรับระยะห่างฟันทรีต (Air Gap)
๓.๓.๑.๓ การซ่อมระบบขับเคลื่อนมอเตอร์ไฟฟ้า
(๑) วิธีการตรวจสอบขดลวดมอเตอร์ด้วยโอห์มมิเตอร์
(๒) วิธีการต่อขอลวดแบบ Star/Delta
(๓) วิธีการอ่านแผ่นป้ายกํากับ (Name Plate) มอเตอร์
(๔) วิธีการติดตั้งมอเตอร์ไฟฟ้าเข้ากับระบบส่งกําลัง
(๕) วิธีการตั้งระดับเพลา
(๖) วิธีการเลือกใช้มอเตอร์
(๗) วิธีการตรวจสอบอินเวอร์เตอร์ (Inverter)
(๘) วิธีการติดตั้งอินเวอร์เตอร์ (Inverter)
(๙) วิธีการปรับตั้งค่าพารามิเตอร์ของอินเวอร์เตอร์ (Inverter)
(๑๐) วิธีการเลือกใช้อินเวอร์เตอร์ (Inverter)
๓.๓.๑.๔ การซ่อมระบบวัดคุมอุณหภูมิ
(๑) วิธีการเลือกใช้เทอร์โมคัปเปิล (Thermocouple)
(๒) วิธีการเลือกใช้อาร์ทีดี (RTD)
(๓) วิธีการเลือกใช้เครื่องควบคุมอุณหภูมิ
(๔) วิธีการปรับตั้งค่าพารามิเตอร์ของเครื่องควบคุมอุณหภูมิ
(๕) วิธีการซ่อมเครื่องควบคุมอุณหภูมิ
(๖) วิธีการเปรียบเทียบลักษณะสมบัติของโซลิดสเตตรีเลย์
(Solid State Relay ;SSR)
(๗) วิธีการเลือกใช้โซลิดสเตตรีเลย์ (Solid State Relay ;SSR)
(๘) วิธีการเลือกใช้แมกเนติกรีเลย์ (Magnetic Relay)
(๙) วิธีการซ่อมแมกเนติกรีเลย์ (Magnetic Relay)
๓.๓.๑.๕ การซ่อมระบบนิวเมติก
(๑) วิธีการซ่อมโซลินอยด์วาล์ว (Solenoid Valve)
(๒) วิธีการเทียบรุ่นโซลินอยด์วาล์ว (Solenoid Valve)
(๓) วิธีการปรับระยะชักกระบอกลม
(๔) วิธีการเลือกใช้กระบอกลม
(๕) วิธีการซ่อมกระบอกลม
(๖) วิธีการเปลี่ยนกรองอากาศ
(๗) วิธีการเปลี่ยนไส้กรองน้ํามัน
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(๘) วิธีการเปลี่ยนน้ํามันหล่อลื่น
(๙) วิธีการเปลี่ยนกรองแยกน้ํามัน
(๑๐) วิธีการตรวจสอบขดลวดมอเตอร์ด้วยโอห์มมิเตอร์
(๑๑) วิธีการตรวจสอบปั๊มอัดอากาศ
(๑๒) วิธีการตรวจสอบสายพาน
๓.๓.๑.๖ การซ่อมระบบหอหล่อเย็น
(๑) วิธีการเลือกใช้มอเตอร์ปั๊มน้ํา
(๒) วิธีการซ่อมปั๊มน้ํา
(๓) วิธีการเปลี่ยนมอเตอร์พัดลมหอหล่อเย็น
(๔) วิธีการซ่อมครีบระบายความร้อน
(๕) วิธีการซ่อมแขนฉีดพ่นน้ํา
๓.๓.๒ ความสามารถ ประกอบด้วย ขอบเขตความสามารถในการปฏิบัติงาน
ดังต่อไปนี้
๓.๓.๒.๑ การซ่อมเครื่องเป่าถุงพลาสติก
(๑) การซ่อมระบบสายพาน
(๒) การซ่อมระบบเกียร์
(๓) การซ่อมสกรูและกระบอกสกรู
(๔) การซ่อมขดลวดความร้อน
(๕) การซ่อมโบลวเออร์สกรู
(๖) การซ่อมขนาดร่องของหัวดาย
(๗) การซ่อมความสมดุลทางกลของหัวดาย
(๘) การซ่อมร่องเกลียวภายในหัวดาย (Spiral)
(๙) การซ่อมวงจรไฟฟ้าควบคุม
(๑๐) การซ่อมจานลม
(๑๑) การซ่อมลูกกลิ้งประคองโป่ง
(๑๒) การซ่อมความสมดุลโครงยึด
(๑๓) การซ่อมลูกกลิ้งดึงฟิล์ม
(๑๔) การซ่อมตลับลูกปืน
(๑๕) การซ่อมระบบม้วนเก็บ
๓.๓.๒.๒ การซ่อมระบบระเบิดผิว
(๑) การซ่อมฉนวนลูกกลิ้งทรีต
(๒) การซ่อมเครื่องกําเนิดทรีต
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(๓) การซ่อมตัวตรวจจับการหมุน
(๔) การซ่อมความสมดุลทางกล
๓.๓.๒.๓ การซ่อมระบบขับเคลื่อนมอเตอร์ไฟฟ้า
(๑) การซ่อมมอเตอร์ไฟฟ้ากระแสสลับ ๓ เฟส
(๒) การซ่อมระบบขับเคลื่อนมอเตอร์
๓.๓.๒.๔ การซ่อมระบบวัดคุมอุณหภูมิ
(๑) การซ่อมเซนเซอร์วัดอุณหภุมิ
(๒) การซ่อมเครื่องควบคุมอุณหภูมิ
(๓) การซ่อมโซลิดสเตตรีเลย์
(๔) การซ่อมแมกเนติกรีเลย์ (Magnetic Relay)
๓.๓.๒.๕ การซ่อมระบบนิวเมติก
(๑) การซ่อมวาล์วนิวเมติกไฟฟ้า (Solenoid Valve)
(๒) การซ่อมกระบอกลม
(๓) การซ่อมเครื่องอัดอากาศ
๓.๓.๒.๖ การซ่อมระบบหอหล่อเย็น
(๑) การซ่อมปั๊มน้ําหมุนเวียนหอหล่อเย็น
(๒) การซ่อมหอหล่อเย็น
๓.๓.๓ ทัศนคติ ประกอบด้วย ความมีวินัย ขยัน ซื่อสัตย์และอดทน มีความใฝ่รู้
พัฒนาตนเอง มีความคิดสร้างสรรค์และรักความก้าวหน้า มีจิตสาธารณะ รู้จักการทํางานเป็นหมู่คณะ
มีคุณธรรมและจริยธรรม และมีความเป็นผู้นํา
๓.๔ มาตรฐานฝีมือแรงงานแห่งชาติ ระดับ ๔ ได้แก่
๓.๔.๑ ความรู้ ประกอบด้วย ขอบเขตความรู้ ความเข้าใจในเรื่องดังต่อไปนี้
๓.๔.๑.๑ การจัดทําแผนบํารุงรักษาเครื่องเป่าถุงพลาสติก
(๑) องค์ประกอบทางกลของเครื่องเป่าถุงพลาสติก
(๒) องค์ประกอบทางไฟฟ้าของเครื่องเป่าถุงพลาสติก
(๓) หลักการทํางานของเครื่องเป่าถุงพลาสติก
(๔) เครื่องเป่าถุงพลาสติก
(๕) การสร้างแบบฟอร์มด้วยโปรแกรมสําเร็จรูป
(๖) การสร้างฐานข้อมูลด้วยโปรแกรมสําเร็จรูป
(๗) การบํ า รุ ง รั ก ษาทวี ผ ลแบบทุ ก คนมี ส่ ว นร่ ว ม (Total
Productive Maintenance ;TPM)
(๘) การจัดซื้อจัดจ้าง
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๓.๔.๑.๒ การถ่ายทอดความรู้และทักษะ
(๑) การวิเคราะห์หัวข้อการสอน
(๒) การวางแผนการสอน
(๓) การจัดทําเนื้อหาการสอน
(๔) การจัดทําสื่อการเรียนการสอน
(๕) การสอนแบบบรรยายหรือถามตอบ
(๖) การสอนแบบสาธิต
(๗) การสอนแบบปฏิบัติงานจริง (On the Job Training)
(๘) การสร้างเครื่องมือวัดประเมิน
(๙) การวัดผล
(๑๐) การประเมินผล
๓.๔.๑.๓ การวินิจฉัยจุดบกพร่องเครื่องเป่าถุงพลาสติก
(๑) ปัจจัยที่เป็นสาเหตุการเกิดฟิล์มยับ
(๒) ปัจจัยที่เป็นสาเหตุการเกิดเม็ดไหม้ติดบนฟิล์ม
(๓) ปัจจัยที่มีเป็นสาเหตุความไม่เป็นเนื้อเดียวกันของฟิล์ม
(๔) กระบวนการเป่าถุงพลาสติก
(๕) ความสัมพันธ์ระหว่างสมดุลของแก็บกับความหนาถุง
(๖) ความสัมพันธ์ระหว่างความเร็วลูกกลิ้งกับความหนาถุง
(๗) ความสัมพันธ์ระหว่างความเร็วรอบสกรูกับความหนาถุง
(๘) ความสัมพันธ์ระหว่างจานลมกับความหนาถุง
(๙) ความสัมพันธ์ระหว่างอุณหภูมิกับความหนาถุง
(๑๐) ความสัมพันธ์ระหว่างปริมาณลมภายในโป่งกับความกว้างถุง
(๑๑) ความสัมพันธ์ระหว่างความเร็วรอบโบลวเออร์กับปริมาณลม
(๑๒) วิธีการตรวจสอบค่าอุณหภูมิลมภายในโป่ง
(๑๓) ระบบวัดคุมอุณหภูมิกระบอกสกรู
(๑๔) โครงสร้างสกรูและกระบอกสกรู
(๑๕) ระบบวัดคุมอุณหภูมิหัวดาย
๓.๔.๑.๔ การวินิจฉัยจุดบกพร่องระบบระเบิดผิว
(๑) ความสัมพันธ์ระหว่างกําลังไฟฟ้ากับแรงตึงผิว
(๒) ความสัมพันธ์ระหว่างขนาดฟันทรีตกับกําลังไฟฟ้าสูงสุด
(๓) ความสัมพันธ์ระหว่างระยะห่างฟันทรีตกับแรงตึงผิว
(๔) กระบวนการระเบิดผิว
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(๕) หลักการทํางานของเครื่องกําเนิดทรีต
(๖) หม้อแปลงแรงสูงในระบบระเบิดผิว
(๗) วิธีการตรวจสอบสายไฟฟันทรีต
(๘) พร็อกซิมิตี้สวิตซ์ (Proximity Switch)
(๙) การทํางานของเครื่องกําเนิดทรีต
(๑๐) วิธีการตรวจสอบระยะห่างฟันทรีตด้วยฟิลเลอร์เกจ
๓.๔.๑.๕ การวินิจฉัยจุดบกพร่องระบบขับเคลื่อนมอเตอร์ไฟฟ้า
(๑) วงจรกําลังระบบขับเคลื่อนมอเตอร์ไฟฟ้า
(๒) วงจรควบคุมระบบขับเคลื่อนมอเตอร์ไฟฟ้า
(๓) วิธีการตรวจสอบระบบไฟฟ้าของระบบขับเคลื่อน
(๔) ระบบขับเคลื่อนมอเตอร์ไฟฟ้า
(๕) ความสัมพันธ์ระหว่างอัตราการไหลวัตถุดิบกับความเร็ว
รอบมอเตอร์
(๖) วิธีการตรวจสอบค่าพารามิเตอร์ของอินเวอร์เตอร์
(๗) วิธีการตรวจสอบระบบทางกล
(๘) วิธีการตรวจสอบความเร็วรอบมอเตอร์ไฟฟ้า
(๙) วิธีการตรวจสอบขดลวดมอเตอร์ด้วยโอห์มมิเตอร์
(๑๐) วิธีการตรวจสอบภาระของมอเตอร์ด้วยแคลมป์ออนมิเตอร์
(๑๑) การทํางานอินเวอร์เตอร์
(๑๒) การเกิดแรงดันเกินในอินเวอร์เตอร์
(๑๓) วงจรกําลังของอินเวอร์เตอร์
(๑๔) โครงสร้างของมอเตอร์ฟ้ากระแสสลับ ๓ เฟส
(๑๕) หลักการทํางานของมอเตอร์ไฟฟ้ากระแสสลับ ๓ เฟส
(๑๖) พารามิเตอร์ของอินเวอร์เตอร์
๓.๔.๑.๖ การวินิจฉัยจุดบกพร่องระบบวัดคุมอุณหภูมิ
(๑) อุปกรณ์วัดค่าอุณหภูมิ
(๒) เครื่องควบคุมอุณหภูมิ
(๓) วิธีการตรวจสอบอุปกรณ์ตัดต่อขดลวดความร้อน
(๔) ระบบวัดคุมอุณหภูมิ
(๕) พารามิเตอร์ของเครื่องควบคุมอุณหภูมิ
(๖) วิธีการตรวจสอบอุปกรณ์ตัดต่อขดลวดความร้อน
(๗) หลักการทํางานระบบวัดคุมอุณหภูมิ
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(๘) วิธีการตรวจสอบการปรับแต่งค่าพีไอดี (PID Tuning)
(๙) วิธีการปรับแต่งค่าสเกลตัวแปรกระบวนการ
(๑๐) วิธีการปรับตั้งค่าการเตือน
(๑๑) วิธีการปรับตั้งค่าพีไอดี
(๑๒) วิธีการจูนค่าพีไอดีแบบอัตโนมัติ
๓.๔.๑.๗ การวินิจฉัยจุดบกพร่องระบบหอหล่อเย็น
(๑) ความสั ม พั น ธ์ ร ะหว่ า งประสิ ท ธิ ภ าพหอหล่ อ เย็ น กั บ
อุณหภูมิน้ํา
(๒) ความสั ม พั น ธ์ ร ะหว่ า งประสิ ท ธิ ภ าพหอหล่ อ เย็ น กั บ
อุณหภูมิแวดล้อม
(๓) วิธีการตรวจสอบอุณหภูมิกระเปาะเปียก
(๔) ความสั ม พั น ธ์ ร ะหว่ า งประสิ ท ธิ ภ าพหอหล่ อ เย็ น กั บ
อัตราการไหลของน้ํา
(๕) วิธีการตรวจสอบการอุดตัน
(๖) วิธีการตรวจสอบการรั่วซึม
(๗) ระบบหอหล่อเย็น
(๘) การเกิดตะกรันในน้ําของหอหล่อเย็น
(๙) การกัดกร่อนในระบบท่อของหอหล่อเย็น
(๑๐) การเกิดตะไคร่น้ําในน้ําของหอหล่อเย็น
(๑๑) คุณภาพน้ําหอหล่อเย็น
๓.๔.๑.๘ การวินิจฉัยจุดบกพร่องระบบนิวเมติก
(๑) ความสัมพันธ์ระหว่างแรงกดกับความดันลม
(๒) วิธีการตรวจสอบการรั่วซึมระบบนิวเมติก
(๓) แมนนวลวาล์ว (manual valve)
(๔) โซลินอยด์วาล์ว (Solenoid valve)
(๕) สายลมนิวเมติก
(๖) กระบอกลมนิวเมติก
(๗) ตัวปรับแรงดันลม
(๘) ระบบนิวเมติก
(๙) วงจรเครื่องอัดอากาศ
(๑๐) ไส้กรองอากาศ
(๑๑) ไส้กรองน้ํามัน
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น้ํามันหล่อลื่น
วิธีการตรวจสอบระบบกรองแยกน้ํามันออกจากอากาศ
วิธีการตรวจสอบมอเตอร์ไฟฟ้า
วิธีการตรวจสอบปั๊มอัดอากาศ
วิธีการตรวจสอบสายพาน
เครื่องอัดอากาศ
ประกอบด้วย ขอบเขตความสามารถในการปฏิบัติงาน

ดังต่อไปนี้
๓.๔.๒.๑ การจัดทําบํารุงรักษาเครื่องเป่าถุงพลาสติก
(๑) การวิเคราะห์เครื่องเป่าถุงพลาสติก
(๒) การจัดทําคู่มือบํารุงรักษาเครื่องเป่าถุงพลาสติก
(๓) การจัดทําแผนบํารุงรักษาเครื่องเป่าถุงพลาสติก
๓.๔.๒.๒ การถ่ายทอดความรู้และทักษะ
(๑) การเตรียมการสอน
(๒) การดําเนินการสอน
(๓) การประเมินผล
๓.๔.๒.๓ การวินิจฉัยจุดบกพร่องเครื่องเป่าถุงพลาสติก
(๑) การวินิจฉัยปัญหาคุณภาพเนื้อถุง
(๒) การวินิจฉัยปัญหาขนาดความหนาถุง
(๓) การวินิจฉัยปัญหาขนาดความกว้างถุง
(๔) การวินิจฉัยปัญหาอุณหภูมิเกิน
๓.๔.๒.๔ การวินิจฉัยจุดบกพร่องระบบระเบิดผิว
(๑) การวินิจฉัยสาเหตุที่มีผลกระทบต่อแรงตึงผิว
(๒) การวินิจฉัยสาเหตุการลัดวงจร (Flash Over)
(๓) การวินิจฉัยสาเหตุที่ประกายทรีตไม่ออก
๓.๔.๒.๕ การวินิจฉัยจุดบกพร่องระบบขับเคลื่อนมอเตอร์ไฟฟ้า
(๑) การวินิจฉัยสาเหตุมอเตอร์ไม่หมุน
(๒) การวินิจฉัยสาเหตุรอบมอเตอร์ไม่คงที่
(๓) การวินิจฉัยสาเหตุมอเตอร์กระแสเกิน
(๔) การวินิจฉัยสาเหตุแรงดันเกิน
(๕) การวินิจฉัยสาเหตุอุณหภูมิมอเตอร์สูง
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๓.๔.๒.๖ การวินิจฉัยจุดบกพร่องระบบวัดคุมอุณหภูมิ
(๑) การวินิจฉัยสาเหตุอุณหภูมิเกิน
(๒) การวินิจฉัยสาเหตุอุณหภูมิต่ํา
(๓) การวินิจฉัยสาเหตุอุณหภูมิไม่คงที่
(๔) การปรับ Parameter ของเครื่องควบคุมอุณหภูมิ
๓.๔.๒.๗ การวินิจฉัยจุดบกพร่องระบบหอหล่อเย็น
(๑) การวินิจฉัยประสิทธิภาพหอหล่อเย็น
(๒) การวิเคราะห์คุณภาพน้ําหล่อเย็น
๓.๔.๒.๘ การวินิจฉัยจุดบกพร่องระบบนิวเมติก
(๑) การวินิจฉัยผลกระทบต่อแรงกดลูกกลิ้ง
(๒) การวินิจฉัยจุดบกพร่องเครื่องอัดอากาศ
๓.๔.๓ ทัศนคติ ประกอบด้วย ความมีวินัย ขยัน ซื่อสัตย์และอดทน มีความใฝ่รู้
พัฒนาตนเอง มีความคิดสร้างสรรค์และรักความก้าวหน้า มีจิตสาธารณะ รู้จักการทํางานเป็นหมู่คณะ
มีคุณธรรมและจริยธรรม และมีความเป็นผู้นํา
ประกาศ ณ วันที่ ๑๓ กุมภาพันธ์ พ.ศ. ๒๕๕๗
จีรศักดิ์ สุคนธชาติ
ปลัดกระทรวงแรงงาน
ประธานกรรมการส่งเสริมการพัฒนาฝีมือแรงงาน

