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ประกาศคณะกรรมการสงเสริมการพัฒนาฝมือแรงงาน
เรื่อง มาตรฐานฝมือแรงงานแหงชาติ สาขาอาชีพชางระบบสงถายกําลัง
อาศัยอํานาจตามความในมาตรา ๒๒ วรรคหนึ่ง แหงพระราชบัญญัติสงเสริมการพัฒ นา
ฝมือ แรงาน พ.ศ. ๒๕๔๕ คณะกรรมการส งเสริ มการพั ฒ นาฝมื อ แรงงาน จึ งกํา หนดมาตรฐาน
ฝมือ แรงงานแห งชาติ สาขาอาชี พชา งระบบสงถ ายกํ าลั ง โดยความเห็น ชอบของรัฐ มนตรีวา การ
กระทรวงแรงงาน ดังตอไปนี้
ขอ ๑ ในประกาศนี้ ส าขาอาชี พ ช า งระบบส ง ถ า ยกํ า ลั ง หมายถึ ง ช า งที่ มี ค วามรู
ความสามารถดานทักษะที่ใชในการควบคุม งานซอมบํารุง ปรับตั้งเครื่องจักร และงานระบบสงถาย
กําลังตามมาตรฐานที่กําหนด ไดแก ระบบขับเคลื่อนดวยสายพาน โซ เฟอง ขอตอ เพลา ระบบ
สงถายกําลังดวยความเสียดทาน รวมถึงอุปกรณประกอบที่เกี่ยวของได เชน แบริ่ง Mechanical seals
ฝาครอบ ระบบหลอลื่น และสารหลอลื่น
ขอ ๒ มาตรฐานฝมือแรงงานแหงชาติ สาขาอาชีพชางระบบสงถายกําลัง แบงออกเปน
๓ ระดับ
๒.๑ ระดั บ ๑ หมายถึ ง ช า งที่ ม ี ค วามรู ทั ก ษะพื้ น ฐาน จะมี ผู แ นะนํา หรื อ
คอยตรวจสอบให
๒.๒ ระดั บ ๒ หมายถึ ง ช า งที่ มี ค วามรู ความสามารถและทั ก ษะในการ
ใชเครื่องมืออุปกรณไดดี ตองการคําแนะนําบาง คุณภาพของงานในระดับดี
๒.๓ ระดับ ๓ หมายถึง ชางที่มีความรูพรอมมีทักษะสูง วางแผนและวิเคราะห
ตัดสินใจแกปญหา ใหคําปรึกษาได นําความรูความสามารถไปประยุกตใชกับเทคโนโลยีสมัยใหมได
ขอ ๓ ขอกําหนดทางวิชาการที่ใชเปนเกณฑวัดความรู ความสามารถและทัศนคติใ นการ
ทํางานของผูประกอบอาชีพในสาขาอาชีพชางระบบสงถายกําลัง ใหเปนดังนี้
มาตรฐานฝมือแรงงานแหงชาติ ระดับ ๑ ไดแก
๓.๑ ความรู ประกอบดวย ขอบเขตความรู ความเขาใจในเรื่องดังตอไปนี้
๓.๑.๑ ความปลอดภัยทั่วไปในการปฏิบัติงาน
(๑) รูความปลอดภัยสวนบุคคลที่เกี่ยวของกับการปฏิบัติงาน
(๒) การใชและดูแลอุปกรณปองกันอัคคีภัย
(๓) กฎความปลอดภัยเกี่ยวกับสิ่งแวดลอมขณะปฏิบัติงาน
(๔) ความปลอดภั ย เกี่ ย วกั บ การใช ง าน การบํ า รุ ง รั ก ษาอุ ป กรณ
เครื่องมือ และเครื่องจักรในการปฏิบัติงาน
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๓.๑.๒ อุปกรณจับยึดตาง
๓.๑.๓ การใชเครื่องมือทั่วไป (Hand Tools)
๓.๑.๔ การใชเครื่องมือวัดทั่วไป (Measuring Tools)
๓.๑.๕ การใชคณิตศาสตรพื้น ฐาน (บวก ลบ คูณ หาร) การหารอ ยละ
และการแปลงหนวยของมาตราวัด
๓.๑.๖ การอานแบบและสัญลักษณอยางงาย
๓.๑.๗ โครงสรางและการทํางานของระบบสงถายกําลัง
๓.๑.๘ การตรวจสอบและการบํารุงรักษาระบบสงถายกําลัง
๓.๒ ความสามารถ ประกอบดวย ขอบเขตความสามารถในการปฏิบัติ งาน
ดังตอไปนี้
๓.๒.๑ สามารถถอดประกอบ ติดตั้ ง ระบบสง ถายกําลังแบบตาง ๆ เช น
ระบบสงถายกําลังดวยสายพาน ฯลฯ
๓.๒.๒ สามารถปรับตั้ง Alignment ของพูลเลย โซ ฯลฯ ไดถูกตอง
๓.๒.๓ สามารถตรวจสอบสภาพการใชงานของสารหลอลื่นระบบสงถายกําลัง
เชน น้ํามันหลอลื่น จาระบี ไดอยางถูกตอง
๓.๒.๔ สามารถตรวจสอบและบํ า รุ ง รั ก ษาฝาครอบและอุ ป กรณ ป อ งกั น
ในระบบสงถายกําลัง
๓.๓ ทัศนคติ ประกอบดวย การปฏิบัติงานที่ตรงตอเวลา การรักษาวินัย มีความ
ซื่อสัตย และประหยัด
มาตรฐานฝมือแรงงานแหงชาติ ระดับ ๒ ไดแก
๓.๔ ความรู ประกอบดวย ขอบเขตความรู ความเขาใจในเรื่องดังตอไปนี้
๓.๔.๑ ความปลอดภัยทั่วไปในการปฏิบัติงาน
(๑) รูความปลอดภัยสวนบุคคลที่เกี่ยวของกับการปฏิบัติงาน
(๒) การใชและดูแลอุปกรณปองกันอัคคีภัย
(๓) กฎความปลอดภัยเกี่ยวกับสิ่งแวดลอมขณะปฏิบัติงาน
(๔) ความปลอดภัยเกี่ยวกับการใชงาน การบํารุงรักษาอุปกรณ
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การออกแบบอุปกรณจับยึดขั้นพื้นฐาน
การใชเครื่องมือกลขั้นพื้นฐาน
การใชเครื่องมือเฉพาะขั้นพื้นฐานของการสงถายกําลัง
การใชคณิตศาสตรไมต่ํากวาระดับมัธยมศึกษาปที่ ๓ หรือเทียบเทา
การอานแบบและสัญลักษณที่เกี่ยวของกับระบบสงถายกําลัง
ขอกําหนดของอุปกรณในระบบสงถายกําลัง
คุณสมบัติของวัสดุในระบบสงถายกําลัง
ชนิด ประเภท ของชิ้น สว นและอุ ปกรณ ระบบสงถ ายกํา ลัง เช น

เพลา แบริ่ง
๓.๔.๑๐ ชนิด ประเภท และมาตรฐานของสารหลอลื่นที่ใชในระบบสงถายกําลัง
๓.๕ ความสามารถ ประกอบด ว ย ขอบเขตความสามารถในการปฏิ บั ติ ง าน
ดังตอไปนี้
๓.๕.๑ สามารถถอดแยกชิ้น ส ว นและประกอบชิ้ น สว นอุ ปกรณ ใ นระบบ
สงถายกําลัง
๓.๕.๒ สามารถบํารุงรักษาและซอมแซมชิ้นสวนอุปกรณในระบบสงถายกําลัง
๓.๕.๓ สามารถปรับตั้ง Alignment ของพูลเลยโซ ฯลฯ โดยเครื่องมือที่มี
ความเที่ยงตรงสูงไดถูกตอง เชน นาฬิกาเทียบศูนย Dial Gauge
๓.๕.๔ สามารถตรวจสอบรวมถึงการเปลี่ยนถายสารหลอลื่นไดถูกตอง
๓.๕.๕ สามารถปรั บ ระยะห า งของระบบส ง ถ า ยกํ า ลั ง ได ถู ก ต อ ง เช น
ระยะหางฟนเฟอง
๓.๖ ทัศนคติ ประกอบดวย แนวความคิดเห็นในเรื่องการพัฒนาความรู 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) กฎความปลอดภัยเกี่ยวกับสิ่งแวดลอมขณะปฏิบัติงาน
(๔) ความปลอดภัยเกี่ยวกับการใชงาน การบํารุงรักษาอุปกรณ
(๕) กฎหมายความปลอดภัย
๓.๗.๒ ออกแบบและวิเคราะหอุปกรณจับยึดได
๓.๗.๓ การประยุกตใชเครื่องมือสมัยใหม
๓.๗.๔ การใชเครื่องมือเฉพาะขั้นสูงของระบบสงถายกําลัง
๓.๗.๕ พิกัดความเผื่อและระบบงานสวม
๓.๗.๖ การอานแบบภาพประกอบ และแบบสั่งงานผลิต
๓.๗.๗ การใชคณิตศาสตรไมต่ํากวาระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพหรือเทียบเทา
๓.๗.๘ ระบบสงถายกําลังใหเหมาะสมกับการปฏิบัติงาน
๓.๗.๙ ความรูเกี่ยวกับโลหะวิทยา
๓.๗.๑๐ หลักการบํารุงรักษาเชิงปองกัน
๓.๘ ความสามารถ ประกอบด ว ย ขอบเขตความสามารถในการปฏิ บั ติ ง าน
ดังตอไปนี้
๓.๘.๑ สามารถปรับตั้ง Alignment อุปกรณเขากับระบบสงถายกําลังโดยใช
เครื่องมือตรวจวัดดวยลําแสง (เลเซอร) ได
๓.๘.๒ สามารถคํานวณหาระยะของระบบสงถายกําลังใหเ หมาะสมกับการ
ใชงานได
๓.๘.๓ สามารถวิเคราะหและแกปญหาที่เกิดขึ้นในระบบสงถายกําลังได
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

