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 มาตรฐานการทดสอบกําลังพลสําหรับ เจาหนาที่ประจําเคร่ืองพิมพระบบออฟเซท        หนา ๑ 

สารบัญ 

หนา 
กลาวนํา                                                                                                                     ๒  
ความรูพ้ืนฐาน  
๑๐๑  ขอควรระมัดระวังอันตรายพ้ืนฐาน ๕ 
๑๐๒ พระราชบัญญัติจดแจงการพิมพ ๙ 
๑๐๓ แบบและความหมายของสัญลักษณท่ีเก่ียวของกับการพิมพ ๑๑ 
๑๐๔ ขั้นตอนการปฏิบัติงานของเครื่องพิมพระบบออฟเซท ๑๓ 
๑๐๕ การทํางานของสวนประกอบตางๆสําหรับเครื่องพิมพระบบออฟเซท ๑๕ 
๑๐๖ ขั้นตอนในการถอดและเปล่ียนลูกกาวแทนพิมพระบบออฟเซท ๒๐  
๑๐๗ การบํารุงรักษาระบบช้ินสวนท่ีสําคัญของเครื่องพิมพระบบออฟเซท ๒๒ 
ระบบ   
๒๐๑  ระบบการทํางานของหนวยปอนกระดาษ ๒๓ 
๒๐๒ ระบบการทํางานของหนวยสงกระดาษเขาทําการพิมพ ๒๔ 
๒๐๓ ระบบการทํางานของหนวยหมึก ๒๕ 
๒๐๔ ระบบการทํางานของหนวยใหความชื้น ๒๖ 
๒๐๕ ระบบการทํางานของหนวยพิมพ ๒๗ 
๒๐๖ ระบบการทํางานของหนวยรับกระดาษท่ีพิมพเสร็จแลว ๒๘ 
๒๐๗ ระบบเคร่ืองกลท่ีสําคัญของเครื่องพิมพออฟเซท ๒๙ 
๒๐๘ การปฏิบัติงานในตําแหนงหนาท่ีของชางพิมพออฟเซท ๓๐ 
๒๐๙  ปญหาท่ีพบเสมอในการพิมพออฟเซท ๓๑ 
๒๑๐  กรณีเหตุขัดของ ๓๒   
          - เอกสารอางอิง                     ๓๔ 
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โปรแกรม มาตรฐานการทดสอบกําลังพล 
ระบบมาตรฐานการทดสอบกําลังพล กรมสารบรรณทหารเรือ (กรพ.สบ.ทร.) จัดทําขึ้นโดยมี

จุดประสงคเพ่ือเปนคูมือใชสําหรับทดสอบกําลังพลท้ังขาราชการ ลูกจางและพนักงานราชการ 
ท่ีจะตองเขาปฏิบัติหนาท่ีเก่ียวของกับเคร่ืองพิมพระบบออฟเซทเพ่ือท่ีจะมั่นใจไดวาผูปฏิบัติงาน         
มีความรู ความชํานาญอยางพอเพียงท่ีสามารถปฏิบัติหนาท่ีตางๆไดอยางถูกตองและปลอดภัย 
มาตรฐานการทดสอบน้ีจึงประกอบดวย คําถามและ คําสั่งการปฏิบัติ เรียงลําดับกันอยางเปนระเบียบ
จากความรูพ้ืนฐานความรูเก่ียว กับระบบ และความสามารถในการปฏิบัติหนาท่ี  ท่ีจะอํานวยประโยชน
ใหผูเขารับการทดสอบสามารถเขาใจลําดับขั้นในการศึกษาและการปฏิบัติ พรอมท้ังผูทดสอบสามารถ 
คัดเลือก ปรับปรุงแกไข ใหการทดสอบครอบคลุมประเด็นสําคัญๆ ตรงตามสภาวะหรือสถานการณ    
ท่ีผูเขารับการทดสอบตองปฏิบัติหนาท่ีจริง 

 
๑. การประยุกตใช 
            มาตรฐานการทดสอบกําลังพล เลมน้ี ใชในการทดสอบ กําลังพลท้ังขาราชการ ลูกจางและ
พนักงานราชการ ท่ีจะตองปฏิบัติงานเก่ียวกับเครื่องพิมพระบบออฟเซท ทุกเครื่อง 
 
๒. การปรับปรุงแกไข   

แนวทางในการปรับปรุงแกไขเอกสารเลมน้ี คือใหผูทดสอบท่ีไดรับการแตงต้ังในแตละเครื่อง
จํานวน ๑ คนหรือมากกวา ทําการพิจารณาทบทวนในแตละหัวขอวามีสวนใดหรือหรือหัวขอใดท่ีไม
เก่ียวของกับเครื่องพิมพระบบออฟเซทแตมีอยูในเอกสารเลมน้ี แลวทําการยกเลิกสวนตางๆ ในความรู
พ้ืนฐาน,ระบบ และการปฏิบัติหนาท่ี ซึ่งไมเก่ียวของกับระบบการทํางานของเครื่องพิมพระบบ 
ออฟเซท ทายสุดเอกสารเลมน้ีจะตองผานการตรวจสอบโดยหัวหนาแผนก แลวเสนอความตองการใน
การปรับปรุงแกไขใหกับ ผูอํานวยการกอง เพ่ือพิจารณาเสนอปรับปรุงแกไขตอไป 

 
 
 
 
 

กลาวนํา 
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๓. ผูทดสอบ 
           ผูอํานวยการกอง เปนผูแตงต้ังผูทดสอบใหเปนผูลงนามรับรองการผานการทดสอบ โดย 
ผูทดสอบควรมียศต้ังแตเรือตรีหรือสูงกวา และจะตองผานการทดสอบในหัวขอท่ีจะทําการทดสอบ 
ท่ีไดรับการลงนามรับรองเรียบรอยแลว สําหรับรายชื่อของผูทดสอบจะมีการประกาศใหทราบโดย 
ติดรายชื่อไวท่ีบอรดประกาศ 
 
๔. เน้ือเร่ือง 
         มาตรฐานการทดสอบกําลังพล แบงออกเปน ๓ หัวขอ ไดแก หัวขอ ๑๐๐ (ความรูพ้ืนฐาน) 
ประกอบดวยความรูพ้ืนฐาน และรายการหนังสืออางอิงท่ีจําเปนสําหรับการปฏิบัติหนาท่ีแตละ
ตําแหนง เพ่ือใหผูรับการทดสอบมีความรูความเขาใจในขอระมัดระวังอันตรายท่ัวไปและความรู
พ้ืนฐานของระบบ หัวขอ ๒๐๐ (ระบบ) เปนหัวขอท่ีใหผูรับการทดสอบมีความรูความเขาใจในหนาท่ี
และหลักการทํางาน สวนประกอบและชิ้นสวนประกอบของระบบ พรอมท้ังมีความรูความเขาใจใน
ระบบ การทํางานปกติ/คาสูงสุด-ตํ่าสุดของการทํางานและระมัดระวังอันตรายเฉพาะของระบบตางๆ  
ท่ีเปนสวนประกอบในการปฏิบัติหนาท่ี หัวขอ ๓๐๐ (การปฏิบัติหนาท่ี) เปนหัวขอท่ีเนนการทดสอบ
ทางปฏิบัติ โดยท่ีผูรับการทดสอบตองสามารถปฏิบัติไดตามที่กําหนดและเปนไปตามขั้นตอน ท้ังใน
สถานการณปฏิบัติงานปกติ กรณีเหตุขัดของ จนกระทั่งใหผู ร ับการทดสอบเขาปฏิบัติประจํา
ตําแหนงจริง และอาจมีการสอบความรูขอเขียนหรือสอบปากเปลาเปนลําดับสุดทายดวย 

๕. เอกสารอางอิง 
  ๑. พระราชบัญญัติจดแจงการพิมพ พ.ศ.๒๕๕๐ 

๒. คูมือการใชเครื่องพิมพระบบออฟเซท 
๓. คูมือการเรยีนการสอนวิชาการพิมพ 
๔. ความรูเบ้ืองตนการพิมพและการถายรูป 
๕. ขั้นตอนการปฏิบัติงานของเครื่องพิมพและการบํารุงรักษาเครื่องพิมพ 
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๖. ผูรับการทดสอบ 
              ผูควบคุมการทดสอบจะเปนผูกําหนดหัวขอการปฏิบัติหนาท่ี ท่ีจะตองผานการทดสอบ กอนท่ี
จะทําการทดสอบใหเปดไปท่ีหัวขอ ๓๐๐ เพ่ือตรวจดูหัวขอการปฏิบัติหนาท่ีท่ีเก่ียวของกับผูรับการ
ทดสอบ ซึ่งจะทําใหทราบวาจะตองทําอะไรกอนท่ีจะเร่ิมปฏิบัติหนาท่ีในแตละตําแหนง เชน ผูรับการ
ทดสอบอาจจะตองผานการทดสอบ มาตรฐานการทดสอบกําลังพลเลมอื่นมากอน  ตองผานการอบรม
หลักสูตรจากโรงเรียน, ตองผานลําดับการการปฏิบัติหนาท่ีอื่นๆ ท่ีมีอยูในมาตรฐานการทดสอบ 
กําลังพลเลมน้ี เปนตน ความรูพ้ืนฐานและระบบใดที่ผูรับการทดสอบจะตองผานการทดสอบ ถามี
คําถามเพ่ิมหรือไมสามารถหาเอกสารอางอิงได ใหติดตอกับผูควบคุมการทดสอบหรือผูทดสอบ  
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แนะนําความรูพื้นฐาน (หัวขอ ๑๐๐) 
  
๑. คํานํา 

มาตรฐานการทดสอบกําลังพล เริ่มดวยหัวขอ ความรูพ้ืนฐาน ซึ่งครอบคลุมพ้ืนฐานความรู
เบ้ืองตน และสวนสําคัญท่ีจําเปนตองรูและเขาใจกอนท่ีจะเขาศึกษาและปฏิบัติใน หัวขอ ๒๐๐ และ 
๓๐๐ ตามลําดับ โดยปกติผูรับการทดสอบจะผานการฝกอบรมในหัวขอความรูพ้ืนฐานจากโรงเรียน
สายอาชีพแตถาผูรับการทดสอบยังไมไดรับการฝกอบรมมากอนหรือการทดสอบปฏิบัติเพ่ือเปนการ
ทบทวน เอกสารอางอิงจะชวยใหผูรับการทดสอบสามารถศึกษาไดดวยตนเอง และเอกสารอางอิง
ท้ังหมดท่ีนํามาใชในการเรียนรู ไดรับการคัดเลือกดวยความเหมาะสมและเขาใจงาย 

 
๒. ความปลอดภัย  
            ความปลอดภัยตอบุคคล และเครื่องกลท่ีสําคัญของเครื่องเปนสิ่งสําคัญท่ีสุด ดังน้ันหัวขอ         
ยอยแรกของหัวขอความรูพ้ืนฐาน  (หัวขอ ๑๐๐) จะกลาวถึงขอระมัดระวังอันตรายพื้นฐานท่ีจําเปนใน
การปฏิบัติมาตรฐานการทดสอบกําลังพล  และเพ่ิมเติมขอระมัดระวังอันตรายเฉพาะระบบ
เครื่องจักรกลตางๆ ในหัวขอระบบ (หัวขอ ๒๐๐) 
 
๓. วิธีปฏิบัติ 

ความรูพ้ืนฐานท่ีผูรับการทดสอบจะตองผานการทดสอบ มีรายการอยูในหัวขอการปฏิบัติ
หนาท่ี (หัวขอ ๓๐๐)  ผูรับการทดสอบจะตองผานการทดสอบความรูพ้ืนฐานท้ังหมดตามท่ีกําหนด 
กอนท่ีจะเริ่มหัวขอระบบ (หัวขอ ๒๐๐)  และหัวขอการปฏิบัติหนาท่ีอื่นๆ (หัวขอ ๓๐๐) ความรูท่ีผูรับ
การทดสอบไดรับจากหัวขอความรูขั้นพ้ืนฐาน (หัวขอ ๑๐๐) จะชวยใหผูรับการทดสอบมีความเขาใจ
ในระบบ และการปฏิบัติหนาท่ี ท่ีเก่ียวของกับระบบน้ันๆ เมื่อผูรับการทดสอบมั่นใจวามีความเขาใจใน
ความรูพ้ืนฐานอยางดีแลว ใหติดตอกับผูทดสอบ ถาผูรับการทดสอบทําการสอบเปนครั้งแรกผูทดสอบ 
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จะกําหนดใหผูรับการทดสอบตอบคําถามจนเปนท่ีนาพอใจในทุกๆ หัวขอของหัวขอความรูพ้ืนฐาน
กอนท่ีผูทดสอบจะลงนามรับรองในหัวขอความรูพ้ืนฐานน้ันๆ ถาผูรับการทดสอบทําการสอบทบทวน  
หรือเคยผานการฝกอบรมจากโรงเรียนสายอาชีพมาแลว ผูทดสอบจะใหผูรับการทดสอบตอบคําถาม
ตามหัวขอท่ีกําหนด เพ่ือท่ีจะยืนยันวา ผูรับการทดสอบมีความรูท่ีจําเปนอยางพอเพียงสําหรับการ
ปฏิบัติหนาท่ีในตําแหนงท่ีทําการทดสอบ ถาผูรับการทดสอบตองทําการทดสอบดวยวิธีการสอบ   
ปากเปลา หรือสอบขอเขียน ผูรับการทดสอบสามารถสอบถามผูทดสอบถึงหัวขอความรูพ้ืนฐาน        
ท่ีตองใชในการสอบน้ัน ๆ ได 
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๑๐๑. ขอระมัดระวังอันตรายพื้นฐาน  
            เอกสารอางอิง   

ก. คูมือการใชเครื่องพิมพระบบออฟเซท 
ง. ขั้นตอนการปฏิบัติงานของเครื่องพิมพออฟเซทและการบํารุงรักษาเครื่องพิมพออฟเซท 

     ๑๐๑.๑   การปฏิบัติทุกครั้งกอนเดินเครื่องพิมพ 
     ๑๐๑.๒  สิง่ท่ีหามทําเมื่อตองปฏิบัติงานกับเครื่องพิมพ 
     ๑๐๑.๓  สิ่งท่ีตองทําเพ่ือความปลอดภัยของผูปฏิบัติงานกับเครื่องพิมพ 
     ๑๐๑.๔  ขอควรระวังสาํหรับการทํางานกับเครื่องพิมพ 
     ๑๐๑.๕  เมื่อเกิดเหตุขัดของขณะเดินเครื่องพิมพควรปฏิบัติอยางไร  
     ๑๐๑.๖  ขณะทําการพิมพภาพท่ีพิมพออกมาไมมีความคมชัด จะตองตรวจสอบสวนใด 
     ๑๐๑.๗  ขอควรระวังขณะดึงกระดาษออกจากหนวยรับกระดาษเพ่ือทําการตรวจสอบความถูกตอง 
     ๑๐๑.๘  ขอควรระวังขณะลางรางจายหมึกและทําความสะอาดลูกกาว 
 

             
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



มาตรฐานการทดสอบกําลังพลสําหรับเจาหนาที่ประจําเคร่ืองพิมพระบบออฟเซท        หนา ๙ 

 

๑๐๒  พระราชบัญญัติจดแจงการพิมพ พ.ศ. ๒๕๕๐ 
         เอกสารอางอิง  
            ก. พระราชบัญญัติจดแจงการพิมพ พ.ศ.๒๕๕๐ 
     ๑๐๒.๑ อธิบายความหมายของคําตอไปนี้ 
 ก. “พิมพ” หมายความวา 
 ข. “สิ่งพิมพ” หมายความวา 
 ค. “ผูพิมพ” หมายความวา 
 ง. “ผูโฆษณา” หมายความวา 
 จ. “บรรณาธิการ” หมายความวา 
     ๑๐๒.๒ พระราชบัญญัติน้ีไมใชบังคับกับสิ่งพิมพใดบาง 
     ๑๐๒.๓ ผูพิมพหรือผูโฆษณาสิ่งพิมพท่ีพิมพเผยแพรในราชอาณาจักรตองมีคุณสมบัติอยางไร 
     ๑๐๒.๔ ในสิ่งพิมพซึ่งเปนหนังสือท่ีไมใชหนังสือพิมพและพิมพขึ้นในราชอาณาจักรจะตองแสดง
ขอความใดไวทายเลมหนังสือท่ีพิมพ   
      
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



มาตรฐานการทดสอบกําลังพลสําหรับเจาหนาที่ประจําเคร่ืองพิมพระบบออฟเซท        หนา ๑๐ 
 

๑๐๓  แบบและความหมายของสัญลักษณที่เกี่ยวของกับการพิมพ 
            เอกสารอางอิง  

ก. คูมือการใชเครื่องพิมพระบบออฟเซท 
๑๐๓.๑ จงอธิบายคําจํากัดความของสัญลกัษณและเครื่องหมายตอไปนี้หมายถึงอะไร 

       

           

      

    

  

  

  

      
 

        
 
 

        



มาตรฐานการทดสอบกําลังพลสําหรับ เจาหนาที่ประจําเครื่องพิมพระบบออฟเซท        หนา ๑๑ 
 

 

         

         

          
 

       

        
 

          
       

       
 

       
  

        
 

       
 

 



มาตรฐานการทดสอบกําลังพลสําหรับเจาหนาที่ประจําเครื่องพิมพระบบออฟเซท          หนา ๑๒ 
 

๑๐๔  ขั้นตอนการปฏิบัติงานของเคร่ืองพิมพระบบออฟเซท 
            เอกสารอางอิง  

ก. คูมือการใชเครื่องพิมพระบบออฟเซท 
ข. คูมือการเรียนการสอนวิชาการพิมพ 
ค. ความรูเบ้ืองตนการพิมพและการถายรูป 

     ๑๐๔.๑  อธิบายขั้นตอนและขอควรระวังในการเตรียมเครื่องพิมพ  ดังตอไปนี้ 
   ก. ตรวจเครื่องพิมพ 
   ข. ความพรอมของเครื่องพิมพ 
   ค. การหยอดนํ้ามันตามสีท่ีกําหนด 
     ๑๐๔.๒ อธิบายขั้นตอนและขอควรระวังในการเตรียมงานกอนพิมพ ดังตอไปนี้ 
   ก. การตรวจใบสั่งงาน 
   ข. ตรวจเช็คแมพิมพ 
   ค. เตรียมเบิกวัสดุ 
     ๑๐๔.๓ อธิบายขั้นตอนและขอควรระวังในการเตรียมพิมพ 
   ก. ตรวจสอบกระแสไฟฟา 
   ข. การขึ้นกระดาษเพ่ือทําการพิมพ 
   ค. การปรับแตงลมดูด 
   ง. การต้ังฉากหนา – หลัง 
   จ. การใสลูกนํ้า 
   ฉ. การใสหมึกในรางหมึก 
   ช. การใสเพลท/แมพิมพ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



มาตรฐานการทดสอบกําลังพลสําหรับเจาหนาที่ประจําเคร่ืองพิมพระบบออฟเซท        หนา ๑๓ 
 

     ๑๐๔.๔ อธิบายขั้นตอนและขอควรระวังในการพิมพ 
   ก. การเริ่มเดินเครื่อง 
   ข. การปลอยหมึกลงแมพิมพ 
   ค. การต้ังจํานวนและการปลอยกระดาษ 
   ง. การตรวจสอบความเขมของสีหมึก 
     ๑๐๔.๕ อธิบายขั้นตอนและขอควรระวังเมื่อพิมพงานเสร็จแลว 
   ก. เมือ่พิมพครบตามจํานวนท่ีตองการแลว 
   ข. การถอดและทําความสะอาดเพลท/แมพิมพ 
   ค. การทําความสะอาดผายางแบล็งเก็ต 
   ง.  การถอดและทําความสะอาดลูกนํ้า 
   จ. การลางลกูหมึก 
   ฉ. การปดเครื่อง 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



มาตรฐานการทดสอบกําลังพลสําหรับเจาหนาที่ประจําเคร่ืองพิมพระบบออฟเซท        หนา ๑๔ 
 

๑๐๕. จงอธิบายการทํางานของสวนประกอบตางๆสําหรับเคร่ืองพิมพระบบออฟเซท  
            เอกสารอางอิง  

ก. คูมือการใชเครื่องพิมพระบบออฟเซท 
ข. คูมือการเรียนการสอนวิชาการพิมพ 
ค. ความรูเบ้ืองตนการพิมพและการถายรูป 

     ๑๐๕.๑. หนวยปอนกระดาษ 
   ก. STOCK BOARD 
   ข. BLOWERPIPE 
   ค. SUCTION FEED 
   ง. PULLING WHEEL  
   จ. SEPARATOR FINGERS 
       ๑๐๕.๒. หนวยสงกระดาษเขาทําการพิมพ 
    ก. สายพานพากระดาษ  
   ข. ลอสงกระดาษบนสายพาน 
   ค. ฉากหนา 
   ง. ฉากขาง 
       ๑๐๕.๓. หนวยหมึก  
    ก. INK FOUNTAIN 
   ข. DUCTOR ROLLER 
   ค. DISTRIBUTING ROLLER 
   ง. FORM ROLLER 
 
 
 
 
 
 
 
 



มาตรฐานการทดสอบกําลังพลสําหรับเจาหนาที่ประจําเคร่ืองพิมพระบบออฟเซท        หนา ๑๕ 
        

    ๑๐๕.๔. หนวยใหความชื้น 
       ก. FOUNTAIN ROLLER 
       ข. DUCTOR ROLLER 
                   ค.  FORM ROLLER 
    ๑๐๕.๕. หนวยพิมพ 
 ก. PLATE CYLINDER 
       ข. BLANKET CYLINDER 
       ค. IMPRESSION CYLINDER 
    ๑๐๕.๖. หนวยรับกระดาษท่ีพิมพเสร็จแลว 
       ก. ลูกกลิง้รับกระดาษ  
                   ข. GRIPPER 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



มาตรฐานการทดสอบกําลังพลสําหรับเจาหนาที่ประจําเครื่องพิมพระบบออฟเซท        หนา ๑๖ 

 
๑๐๖.  จงอธิบายขั้นตอนในการถอดและเปลี่ยนลูกกาวเคร่ืองพิมพระบบออฟเซท       
            เอกสารอางอิง  

ก. คูมือการใชเครื่องพิมพระบบออฟเซท 
ข. คูมือการเรียนการสอนวิชาการพิมพ 
ค. ความรูเบ้ืองตนการพิมพและการถายรูป 
ง.ขั้นตอนการปฏิบัติงานของเครื่องพิมพและการบํารุงรักษาเครื่องพิมพ 

     ๑๐๖.๑. จํานวนลูกกาวของเครื่องพิมพออฟเซท 
     ๑๐๖.๒.วิธีการถอดและเปลี่ยนลูกกาว 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



มาตรฐานการทดสอบกําลังพลสําหรับเจาหนาที่ประจําเคร่ืองพิมพระบบออฟเซท        หนา ๑๗ 

 
๑๐๗. การบํารุงรักษาระบบและชิ้นสวนที่สําคัญของเคร่ืองพิมพออฟเซท  
            เอกสารอางอิง  

ก. คูมือการใชเครื่องพิมพระบบออฟเซท 
ข. คูมือการเรียนการสอนวิชาการพิมพ 
ค. ความรูเบ้ืองตนการพิมพและการถายรูป 
ง.ขั้นตอนการปฏิบัติงานของเครื่องพิมพและการบํารุงรักษาเครื่องพิมพ 

     ๑๐๗.๑. ฟนจับกระดาษ (Gripper) 
     ๑๐๗.๒. ลูกเบ้ียว   (Gam) 
     ๑๐๗.๓. โซ(Chain) ลอโซ (Sprocket) 
     ๑๐๗.๔. เฟอง (Gear) 
     ๑๐๗.๕. รองเพลา (Bearing) 
 
 
 
 
 



มาตรฐานการทดสอบกําลังพลสําหรับเจาหนาที่ประจําเคร่ืองพิมพระบบออฟเซท        หนา ๑๘ 
แนะนําระบบ (หัวขอ ๒๐๐) 

 
๑. โครงสราง 
      โครงสรางของหัวขอน้ีจะแบงอุปกรณออกเปนสวนยอยๆ เรียงลําดับตามหนาท่ี เพ่ือเปนการแยกเนน 
และเปนการชวยใหงายตอการศึกษาเรียนรูสวนยอยตางๆ ในระบบท่ีไมไดนําออกมาศึกษาท้ังหมด    
แตจะเปนสวนหน่ึงท่ีเก่ียวของและครอบคลุมเพียงพอตอการปฏิบัติหนาท่ีในแตละตําแหนงเทาน้ัน 
 
๒. สวนประกอบและช้ินสวนในสวนประกอบ 

ในแตละระบบจะประกอบดวยสวนประกอบแบบตางๆ ท่ีทํางานรวมกันอยางมีแบบแผนและ
ไดผลสําเร็จตามวัตถุประสงคของการออกแบบ ภายในสวนประกอบ จะประกอบไปดวยชิ้นสวนยอย
ภายในแบบท่ีเรียกวาเปน “ชิ้นสวนในสวนประกอบ” จะถูกนํามาเฉพาะท่ีสําคัญท่ีจําเปนสําหรับ 
การปฏิบัติงานและการบํารุงรักษาซึ่งผูรับการทดสอบตองศึกษาจนมีความรูและความเขาใจใน หนาท่ี 
หลักการทํางานและคาเฉพาะตางๆ 

 
๓. รูปแบบ 

ในแตละระบบ จะประกอบดวยรูปแบบดังน้ี 
 ก. เอกสารอางอิงท่ีใชในการศึกษาคนควา 
 ข. ลักษณะคําถามเปนไปตามวิธีการถามปกติ คือ  อะไร ท่ีไหน และอยางไร 

ค .  มีการถามถึงการทํางานท่ีสามารถรับรูหรือเรียกขึ้นมาตรวจสอบไดและรวมถึง
ความสัมพันธหรือการเชื่อมตอของระบบตาง ๆ ท่ีกําลังศึกษาอยูและระบบอื่นๆ ท่ีเก่ียวของ 

ง. มีการอธิบาย  บรรยาย ถกแถลงหรือชี้แจงเก่ียวกับขอระมัดระวัง ชิ้นสวนท่ีใชปองกัน
อันตรายตออุปกรณหรือบุคคล และขอระมัดระวังเฉพาะของระบบ 
 
๔. วิธีปฏิบัติ 

ผูรับการทดสอบจะตองสอบระบบใดบางในหัวขอระบบ (หัวขอ๒๐๐) ใหตรวจสอบจาก
รายการทดสอบในหัวขอการปฏิบัติหนาท่ี (หัวขอ ๓๐๐) ของตําแหนงท่ีทดสอบ เมื่อผูรับการทดสอบ
ไดศึกษาระบบใดระบบหน่ึงหรือหลายระบบจนม่ันใจแลว ใหแจงผูทดสอบเพ่ือขอทดสอบระบบ 
ท่ีตองการ ถาผลการทดสอบผาน ผูทดสอบจะลงนามรับรองใหในรายการของหัวขอการปฏิบัติหนาท่ี 
(หัวขอ๓๐๐) ตามลําดับ การทดสอบอาจเปนการทดสอบแบบสอบปากเปลา หรือสอบขอเขียน  
อยางใดอยางหน่ึงหรือท้ังสองอยาง เพ่ือแสดงวาผูรับการทดสอบมีความรูความเขาใจเพียงพอท่ีจะตอง
เขาปฏิบัติหนาท่ีในตําแหนงน้ันๆ ตอไป 



มาตรฐานการทดสอบกําลังพลสําหรับเจาหนาที่ประจําเคร่ืองพิมพระบบออฟเซท       หนา ๑๙ 
 

๒๐๑  ระบบการทํางานของหนวยปอนกระดาษ  
           เอกสารอางอิง  
            ก.  คูมือการเรียนการสอนวิชาการพิมพ  
            ข. ความรูเบ้ืองตนการพิมพและการถายรูป  
๒๐๑.๑ หนาท่ี 
 ๒๐๑.๑.๑ ระบบนี้ทําหนาท่ีอะไร 
๒๐๑.๒  สวนประกอบและลักษณะการทํางานของระบบ 
 อางถึงเอกสารประกอบ หรือตัวอุปกรณ เพ่ือหาสวนประกอบและลักษณะการทํางานของ
ระบบ ดังตอไปน้ี แลวตอบคําถามท่ีกําหนด 
            ก. ลักษณะของชิ้นสวนประกอบ 
            ข. หนาท่ีทําอะไร 
            ง. ตําแหนงของสวนประกอบต้ังอยูท่ีใด 

 
 

คําถาม       ก       ข       ค 
๒๐๑.๒.๑  STOCK BOARD                                  X   X      X 
๒๐๑.๒.๒ BLOWERPIPE                                              X   X      X 
๒๐๑.๒.๓ SUCTION FEED           X   X      X 
๒๐๑.๒.๔ PULLING WHEEL          X   X      X 
๒๐๑.๒.๕ SEPARATOR FINGERS         X   X      X 
 

๒๐๑.๓ หลักการทํางานเบ้ืองตน 
 ๒๐๑.๓.๑ สวนประกอบตางๆทํางานรวมกันอยางไร 
 
 
 
 
 
 



มาตรฐานการทดสอบกําลังพลสําหรับเจาหนาที่ประจําเคร่ืองพิมพระบบออฟเซท        หนา ๒๐ 
 

๒๐๒  ระบบการทํางานของหนวยสงกระดาษเขาทําการพิมพ 
            เอกสารอางอิง  
             ก. คูมือการเรียนการสอนวิชาการพิมพ  
             ข. ความรูเบ้ืองตนการพิมพและการถายรูป  
๒๐๒.๑  หนาท่ี 
 ๒๐๒.๑.๑ ระบบน้ีทําหนาท่ีอะไร 
๒๐๒.๒ สวนประกอบและลักษณะการทํางานของระบบ 
   อางถึงเอกสารประกอบ หรือตัวอุปกรณ เพ่ือหาสวนประกอบและลักษณะการทํางานของ
ระบบ ดังตอไปน้ี แลวตอบคําถามท่ีกําหนด 
            ก. ลักษณะของชิ้นสวนประกอบ 
            ข. หนาท่ีทําอะไร 
            ง. ตําแหนงของสวนประกอบต้ังอยูท่ีใด 

 
คําถาม       ก       ข       ค 

๒๐๒.๒.๑  สายพานพากระดาษ                                  X   X      X 
๒๐๒.๒.๒ ลอสงกระดาษบนสายพาน                                 X   X      X 
๒๐๒.๒.๓ ฉากหนา                        X   X      X 
๒๐๒.๒.๔ ฉากขาง                       X   X      X 
 

๒๐๒.๓  หลักการทํางานเบ้ืองตน 
 ๒๐๒.๓.๑ สวนประกอบตางๆทํางานรวมกันอยางไร 
 
 
 
 
 
 
 
 



มาตรฐานการทดสอบกําลังพลสําหรับเจาหนาที่ประจําเครื่องพิมพระบบออฟเซท        หนา ๒๑ 
 

๒๐๓  ระบบการทํางานของหนวยหมึก 
            เอกสารอางอิง  
              ก. คูมือการเรียนการสอนวิชาการพิมพ  
             ข. ความรูเบ้ืองตนการพิมพและการถายรูป  
๒๐๓.๑ หนาท่ี 
 ๒๐๓.๑.๑ ระบบนี้ทําหนาท่ีอะไร 
๒๐๓.๒ สวนประกอบและลักษณะการทํางานของระบบ 
 อางถึงเอกสารประกอบ หรือตัวอุปกรณ เพ่ือหาสวนประกอบและลักษณะการทํางานของ
ระบบ ดังตอไปน้ี แลวตอบคําถามท่ีกําหนด 
            ก. หนาท่ีทําอะไร 
            ข. ตําแหนงของสวนประกอบต้ังอยูท่ีใด 

 
คําถาม       ก       ข        

๒๐๓.๒.๑  INK FOUNTAIN                                              X   X       
๒๐๓.๒.๒ DUCTOR ROLLER                                 X   X       
๒๐๓.๒.๓ DISTRIBUTING ROLLER                     X   X       
๒๐๓.๒.๔  FORM ROLLER                      X   X     
   

๒๐๓.๓  หลักการทํางานเบ้ืองตน 
 ๒๐๓.๓.๑ สวนประกอบตางๆทํางานรวมกันอยางไร 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



มาตรฐานการทดสอบกําลังพลสําหรับเจาหนาที่ประจําเครื่องพิมพระบบออฟเซท        หนา ๒๒ 
 

๒๐๔  ระบบการทํางานของหนวยใหความช้ืน 
            เอกสารอางอิง  
              ก.คูมือการเรียนการสอนวิชาการพิมพ  
             ข. ความรูเบ้ืองตนการพิมพและการถายรูป  
๒๐๔.๑ หนาท่ี 
 ๒๐๔.๑.๑ ระบบน้ีทําหนาท่ีอะไร 
๒๐๔.๒ สวนประกอบและลักษณะการทํางานของระบบ 
 อางถึงเอกสารประกอบ หรือตัวอุปกรณ เพ่ือหาสวนประกอบและลักษณะการทํางานของ
ระบบ ดังตอไปน้ี แลวตอบคําถามท่ีกําหนด 
            ก. ลักษณะของชิ้นสวนประกอบ 
            ข. หนาท่ีทําอะไร 
            ง. ตําแหนงของสวนประกอบต้ังอยูท่ีใด 

 
คําถาม       ก       ข       ค 

๒๐๔.๒.๑  FOUNTAIN ROLLER                                             X   X      X 
๒๐๔.๒.๒ DUCTOR ROLLER                                 X   X      X 
๒๐๔.๒.๓ FORM ROLLER           X   X      X 
 

๒๐๔.๓  หลักการทํางานเบ้ืองตน 
 ๒๐๔.๓.๑ สวนประกอบตางๆทํางานรวมกันอยางไร 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



มาตรฐานการทดสอบกําลังพลสําหรับเจาหนาที่ประจําเคร่ืองพิมพระบบออฟเซท        หนา ๒๓ 
 

๒๐๕  ระบบการทํางานของหนวยพิมพ 
            เอกสารอางอิง  
             ก. คูมือการเรียนการสอนวิชาการพิมพ  
             ข. ความรูเบ้ืองตนการพิมพและการถายรูป  
๒๐๕.๑ หนาท่ี 
 ๒๐๕.๑.๑ ระบบนี้ทําหนาท่ีอะไร 
๒๐๕.๒ สวนประกอบและลักษณะการทํางานของระบบ 
 อางถึงเอกสารประกอบ หรือตัวอุปกรณ เพ่ือหาสวนประกอบและลักษณะการทํางานของ
ระบบ ดังตอไปน้ี แลวตอบคําถามท่ีกําหนด 
            ก. ลักษณะของชิ้นสวนประกอบ 
            ข. หนาท่ีทําอะไร 
            ง. ตําแหนงของสวนประกอบต้ังอยูท่ีใด 

 
คําถาม       ก       ข       ค 

๒๐๕.๒.๑   PLATE CYLINDER                                             X   X      X 
๒๐๕.๒.๒  BLANKET CYLINDER                                 X   X      X 
๒๐๕.๒.๓  IMPRESSION CYLINDER                                            X   X      X 
 

๒๐๕.๓  หลักการทํางานเบ้ืองตน 
 ๒๐๕.๓.๑ สวนประกอบตางๆทํางานรวมกันอยางไร 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



มาตรฐานการทดสอบกําลังพลสําหรับเจาหนาที่ประจําเคร่ืองพิมพระบบออฟเซท        หนา ๒๔ 
 

๒๐๖  ระบบการทํางานของหนวยรับกระดาษที่พิมพเสร็จแลว 

           เอกสารอางอิง  
             ก. คูมือการเรียนการสอนวิชาการพิมพ  
             ข. ความรูเบ้ืองตนการพิมพและการถายรูป  
๒๐๖.๑ หนาท่ี 
 ๒๐๖.๑.๑ ระบบน้ีทําหนาท่ีอะไร 
๒๐๖.๒ สวนประกอบและลักษณะการทํางานของระบบ 
 อางถึงเอกสารประกอบ หรือตัวอุปกรณ เพ่ือหาสวนประกอบและลักษณะการทํางานของ
ระบบ ดังตอไปน้ี แลวตอบคําถามท่ีกําหนด 
            ก. หนาท่ีทําอะไร 
            ข. ตําแหนงของสวนประกอบต้ังอยูท่ีใด 

 
คําถาม       ก       ข        

๒๐๓.๒.๑  ลูกกลิ้งและสายพาน                                              X   X       
๒๐๓.๒.๒ GRIPPER                                                           X   X       

๒๐๓.๓  หลักการทํางานเบ้ืองตน 
 ๒๐๓.๓.๑ สวนประกอบตางๆทํางานรวมกันอยางไร 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



มาตรฐานการทดสอบกําลังพลสําหรับเจาหนาที่ประจําเคร่ืองพิมพระบบออฟเซท        หนา ๒๕ 
 

๒๐๗  ระบบการทํางานเคร่ืองกลที่สําคัญของเคร่ืองพิมพออฟเซท  
            เอกสารอางอิง  
             ก. คูมือการเรียนการสอนวิชาการพิมพ  
             ข. ความรูเบ้ืองตนการพิมพและการถายรูป 
 ค. คูมือการใชเครื่องพิมพระบบออฟเซท  
๒๐๗.๑ หนาท่ี 
 ๒๐๑.๑.๑ ระบบนี้ทําหนาท่ีอะไร 
๒๐๗.๒. สวนประกอบและลักษณะการทํางานของระบบ 
 อางถึงเอกสารประกอบ หรือตัวอุปกรณ เพ่ือหาสวนประกอบและลักษณะการทํางานของ
ระบบ ดังตอไปน้ี แลวตอบคําถามท่ีกําหนด 
            ก. ลกัษณะของชิ้นสวนประกอบ 
            ข. หนาท่ีทําอะไร 
            ง. ตําแหนงของสวนประกอบต้ังอยูท่ีใด 

 
 

คําถาม       ก       ข       ค 
๒๐๗.๒.๑  ฟนจับกระดาษ (Gripper)          X   X      X 
๒๐๗.๒.๒ ลูกเบ้ียว (Gam)                                              X   X      X 
๒๐๗.๒.๓ โซ (Chain) และลอโซ ( Sprocket)                                   X   X      X 
๒๐๗.๒.๔ เฟอง (Gear)                                   X   X      X 
๒๐๗.๒.๕ รองเพลา (Bearing)                      X   X      X 
 

๒๐๑.๓  หลักการทํางานเบ้ืองตน 
 ๒๐๑.๓.๑ สวนประกอบตางๆทํางานรวมกันอยางไร 
  
 



มาตรฐานการทดสอบกําลังพลสําหรับเจาหนาที่ประจําเครื่องพิมพระบบออฟเซท        หนา ๒๖ 
แนะนําการปฏิบัติหนาที่ (หวัขอ ๓๐๐) 

  
๑. กลาวนํา 

การปฏิบัติหนาท่ี (หัวขอ ๓๐๐) เปนการแสดงใหผูทดสอบเห็นวาผูรับการทดสอบน้ัน  
มีความรู พ้ืนฐานและรูการทํางานของระบบแลว พรอมจะเขารับการทดสอบการปฏิบัติหนาท่ี 
ในตําแหนง  ซึ่งประกอบดวยการปฏิบัติงานในสถานการณปกติ, กรณีเหตุขัดของ และการทดสอบการ
ปฏิบัติประจําในตําแหนงจริง  กอนท่ีจะเขาสูการทดสอบการปฏิบัติหนาท่ี ผูรับการทดสอบตองมี
คุณสมบัติครบถวนตามท่ีกําหนด ซึ่งขึ้นอยูกับการปฏิบัติหนาท่ีในตําแหนงน้ันๆ เมื่อผานการทดสอบ
การปฏิบัติหนาท่ีประจําตําแหนง อาจตองสอบความรูขอเขียนหรือสอบปากเปลาดวย ท้ังน้ีขึ้นอยูกับ 
หัวหนาหนวยจะพิจารณาเห็นควร 

๒. รูปแบบ 
ในการปฏิบัติหนาท่ีในตําแหนง จะประกอบดวยรูปแบบ ดังน้ี 
๒.๑ คุณสมบัติกอนการทดสอบ 

เปนคุณสมบัติของผูรับการทดสอบท่ีจะตองมีเพ่ือใหการทดสอบการปฏิบัติหนาท่ีใน
ตําแหนงน้ันๆ  เปนไปดวยความเรียบรอยและสําเร็จตามวัตถุประสงคของ มาตรฐาน 
การทดสอบกําลังพล  คุณสมบัติกอนการทดสอบประกอบดวย  

                             ก. การผานการอบรม                                                                                          
หลักสูตรจากสถาบันการศึกษาตางๆ ท่ีจําเปนสําหรับการปฏิบัติหนาท่ี 

ข. การผานมาตรฐานการทดสอบกําลังพล 
       มาตรฐานการทดสอบกําลังพล เลมอื่นท่ีผูรับการทดสอบผานการทดสอบมากอน 
และถูกใชเปนพ้ืนฐานความรูและความสามารถ กอนท่ีจะเขาปฏิบัติหนาท่ีในตําแหนง
ตางๆของมาตรฐานการทดสอบกําลังพล เลมน้ี 
ค. ลําดับการผานการปฏิบัติหนาท่ี 
       มาตรฐานการทดสอบกําลังพล แตละเลมอาจประกอบไปดวยตําแหนงตางๆ 
หลายตําแหนงเรียงตามลําดับหนาท่ี ผูรับการทดสอบท่ีทําการทดสอบในตําแหนง 
ท่ีสูงกวา ตองผานการทดสอบในตําแหนงท่ีรองลงมากอนเสมอ 

                                               ง. การทดสอบความรูพ้ืนฐาน 
      รายการหัวขอความรูพ้ืนฐาน (หัวขอ ๑๐๐) ท่ีผูรับการทดสอบตองผานการทดสอบ 
จ. การทดสอบระบบ 

                   รายการหัวขอระบบ (หัวขอ ๒๐๐) ท่ีผูรับการทดสอบตองผานการทดสอบ 
 



มาตรฐานการทดสอบกําลังพลสําหรับเจาหนาที่ประจําเคร่ืองพิมพระบบออฟเซท        หนา ๒๗ 
 

            ๒.๒ การปฏิบัติหนาท่ีในตําแหนง 
เปนสวนของการลงมือปฏิบัติจริงของผูรับการทดสอบ ท่ีเปนการแสดงวามีความรู

พ้ืนฐาน ความรูในระบบ, ความรูในการปฏิบัติท่ีถูกตองปลอดภัย และสามารถแกไขปญหา 
ท้ังกรณีขัดของและฉุกเฉินไดทันตอเหตุการณ การปฏิบัติหนาท่ีในตําแหนงตางๆ 

ประกอบดวยการทดสอบดังน้ี 
ก. การทดสอบการปฏิบัติงานประจําตําแหนง 
ข. การทดสอบการปฏิบัติงาน 
ค. กรณีขัดของ 

๓. วิธีปฏิบัติ 
เมื่อผูรับการทดสอบรองขอเพ่ือเขารับการทดสอบการปฏิบัติหนาในตําแหนง ผูทดสอบ 

จะตรวจสอบคุณสมบัติตางๆ ของผูรับการทดสอบแลวลงนามรับรองตามลําดับจนถึงหัวขอ 
การทดสอบการปฏิบัติงาน ถาผูรับการทดสอบสามารถอธิบายขั้นตอนตางๆ และปฏิบัติไดอยาง
ถูกตอง ผูทดสอบจะลงนามรับรองใหและอนุญาตใหทดสอบในลําดับขั้นตอไปไดจนครบหัวขอ 
การปฏิบัติหนาท่ีในตําแหนงน้ันๆ เมื่อผูรับการทดสอบผานการทดสอบสําเร็จสมบูรณแลว ผูทดสอบ
จะเสนอรายงานผลการทดสอบตามลําดับชั้นเพ่ือลงนามรับรองในใบประกาศ “ผานมาตรฐาน 
การทดสอบกําลังพล” ในหนาสุดทาย ในระหวางน้ีผูรับการทดสอบอาจถูกเรียกมาทดสอบเพิ่มเติม 
ดวยวิธีสอบปากเปลาหรือสอบขอเขียนจากคณะกรรมการสอบดวยก็ได ซึ่งขึ้นอยูกับการพิจารณาของ
หัวหนาหนวย และถือวาเปนการสอบมาตรฐานการทดสอบกําลังพลขั้นสุดทายในตําแหนงน้ัน 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



มาตรฐานการทดสอบกําลังพลสําหรับเจาหนาที่ประจําเคร่ืองพิมพระบบออฟเซท        หนา ๒๘ 
 

๓๐๑ การปฏิบัติหนาที่ของเจาหนาที่ประจําเคร่ืองพิมพออฟเซท  
 ระยะเวลาท่ีใชโดยประมาณ                                   ๒              สัปดาห 
 คะแนนเต็ม                          ๒๐๐             คะแนน 
       ๓๐๑.๑  คุณสมบัติกอนการทดสอบ 

เพ่ือใหการทดสอบตามมาตรฐานการทดสอบกําลังพล เกิดประโยชนสูงสุด ผูเขารับการ
ทดสอบตองมีคุณสมบัติ ดังตอไปนี้ 
      ๓๐๑.๑.๑  การทดสอบความรูพ้ืนฐาน 
               ๑๐๑. ขอควรระมัดระวังอนัตรายพ้ืนฐาน   ( ๒๐ คะแนน )           

๑๐๑.๑  การปฏิบัติทุกครั้งกอนเดินเครื่องพิมพ 
  ๑๐๑.๒ สิ่งท่ีหามทําเมื่อตองปฏิบัติงานกับเครื่องพิมพ  
  ๑๐๑.๓ สิ่งท่ีตองทําเพ่ือความปลอดภัยของผูปฏิบัติงานกับเครื่องพิมพ 
  ๑๐๑.๔ ขอควรระวังสําหรับการทํางานกับเครื่องพิมพ 
  ๑๐๑.๕ เมื่อเกิดเหตุขัดของขณะเดินเครื่องพิมพควรปฏิบัติอยางไร 
  ๑๐๑.๖ ขณะทําการพิมพภาพที่พิมพออกมาไมมีความคมชัดจะตองตรวจสอบสวนใด 
  ๑๐๑.๗ ขอควรระวังขณะดึงกระดาษออกจากหนวยรับกระดาษเพ่ือทําการตรวจสอบ
ความถูกตอง 
  ๑๐๑.๘  ขอควรระวังขณะลางรางจายหมึกและทําความสะอาดลูกกาว 
             ผานการทดสอบ:…………………………………………     ……./……./…….. 
                                           (ลงชื่อผูทดสอบ)   ( ว/ด/ป )                       

๑๐๒. ขั้นตอนการปฏิบัติงานของเครื่องพิมพ   ( ๓๐ คะแนน ) 
    ระบบออฟเซท 
  ๑๐๒.๑   อธิบายขั้นตอนและขอควรระวังในการเตรียมเครื่องพิมพ  ดังตอไปนี้ 
            ก. ตรวจเครื่องพิมพ 
             ข. ความพรอมของเครื่องพิมพ 
                        ค. การหยอดนํ้ามันตามสีท่ีกําหนด 
          ๑๐๒.๒ อธิบายขั้นตอนและขอควรระวังในการเตรียมงานกอนพิมพ ดังตอไปน้ี 
                       ก. การตรวจใบสั่งงาน 
             ข. ตรวจเช็คแมพิมพ 
 ค. เตรียมเบิกวัสดุ 



มาตรฐานการทดสอบกําลังพลสําหรับเจาหนาที่ประจําเครื่องพิมพระบบออฟเซท        หนา ๒๙ 
 
                      ๑๐๒.๓ อธิบายขั้นตอนและขอควรระวังในการเตรียมพิมพ 
 ก. ตรวจสอบกระแสไฟฟา 
             ข. การขึ้นกระดาษเพ่ือทําการพิมพ 
             ค. การปรับแตงลมดูด 
 ง. การต้ังฉากหนา – หลัง 
                       จ. การใสลูกนํ้า 
 ฉ. การใสหมกึในรางหมึก 
             ช. การใสเพลท/แมพิมพ 
  ๑๐๒.๔ อธิบายขั้นตอนและขอควรระวังในการพิมพ 
             ก. การเริ่มเดินเครื่อง 
             ข. การปลอยหมึกลงแมพิมพ 
             ค. การต้ังจํานวนและการปลอยกระดาษ 
            ง. การตรวจสอบความเขมของสีหมึก 
                      ๑๐๒.๕ อธิบายขั้นตอนและขอควรระวังเมื่อพิมพงานเสร็จแลว 
            ก. เมื่อพิมพครบตามจํานวนท่ีตองการแลว 
            ข. การถอดและทําความสะอาดเพลท/แมพิมพ 
           ค. การทําความสะอาดผายางแบล็งเก็ต 
            ง.  การถอดและทําความสะอาดลูกนํ้า 
            จ. การลางลูกหมึก 
             ฉ. การปดเครื่อง 
 
            ผานการทดสอบ:………………………………………… ……./……./…….. 
                                            (ลงชื่อผูทดสอบ)   ( ว/ด/ป )    
 
 
 
 
 
 
 



มาตรฐานการทดสอบกําลังพลสําหรับเจาหนาที่ประจําเครื่องพิมพระบบออฟเซท        หนา ๓๐ 
                      ๑๐๓.   อธิบายการทํางานของสวนประกอบตาง ๆ   ( ๔๐ คะแนน ) 
    สําหรับเครื่องพิมพระบบออฟเซท 
          ๑๐๓.๑  หนวยปอนกระดาษ 
 ก. STOCK BOARD 
             ข. BLOWERPIPE 
             ค. SUCTION FEED 
             ง. PULLING WHEEL  
             จ. SEPARATOR FINGERS 
        ๑๐๓.๒. หนวยสงกระดาษเขาทําการพิมพ 
              ก. สายพานพากระดาษ  
             ข. ลอสงกระดาษบนสายพาน 
             ค. ฉากหนา 
                                   ง. ฉากขาง 
                      ๑๐๓.๓. หนวยหมึก  
              ก. INK FOUNTAIN 
                                  ข. DUCTOR ROLLER 
             ค. DISTRIBUTING ROLLER 
             ง. FORM ROLLER 
                 ๑๐๓.๔. หนวยใหความชื้น 
 ก. FOUNTAIN ROLLER 
            ข. DUCTOR ROLLER 
                                ค.  FORM ROLLER 
                 ๑๐๓.๕. หนวยพิมพ 
             ก. PLATE CYLINDER 
            ข. BLANKET CYLINDER 
            ค. IMPRESSION CYLINDER 
               ๑๐๓.๖. หนวยรับกระดาษท่ีพิมพเสร็จแลว 
             ก. ลูกกลิ้งรับกระดาษ  
             ข. GRIPPER 
ผานการทดสอบ:………………………………………… ……./……./…….. 
                                            (ลงชื่อผูทดสอบ)  ( ว/ด/ป ) 



    มาตรฐานการทดสอบกําลังพลสําหรับเจาหนาที่ประจําเคร่ืองพิมพระบบออฟเซท        หนา ๓๑ 
 
               ๑๐๔. อธิบายขั้นตอนในการถอดและเปลี่ยนลูกกาว เครื่องพิมพระบบออฟเซท     
                                                                                               ( ๒๐ คะแนน ) 
 ๑๐๔.๑. จํานวนลูกกาวของเครื่องพิมพออฟเซท 
              ๑๐๔.๒. วิธีการถอดและเปลี่ยนลูกกาว 
 
 ผานการทดสอบ:………………………………………… ……./……./…….. 
                                            (ลงชื่อผูทดสอบ)  ( ว/ด/ป ) 
 
                      ๑๐๕. การบํารุงรักษาระบบและชิ้นสวนท่ีสําคัญของเครื่องพิมพระบบออฟเซท 

         ( ๒๐ คะแนน ) 
 ๑๐๕.๑. ฟนจับกระดาษ (Gripper) 
               ๑๐๕.๒. ลูกเบ้ียว   (Gam) 
      ๑๐๕.๓. โซ(Chain) ลอโซ (Sprocket) 
               ๑๐๕.๔. เฟอง (Gear) 
               ๑๐๕.๕. รองเพลา (Bearing) 
 
            ผานการทดสอบ:………………………………………… ……./……./…….. 
                                            (ลงชื่อผูทดสอบ)   ( ว/ด/ป ) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



                                   มาตรฐานการทดสอบกําลังพลสําหรับเจาหนาที่ประจําเครื่องพิมพระบบออฟเซท        หนา ๓๒ 
 
 ๓๐๑.๑.๒  การทดสอบระบบ 
          ๒๐๑ ระบบการทํางานของหนวยปอนกระดาษ  ( ๑๐ คะแนน ) 

              ผานการทดสอบ:………………………………………… ……./……./…….. 
                                            (ลงชื่อผูทดสอบ)       ( ว/ด/ป ) 
          ๒๐๒ ระบบการทํางานของหนวยสงกระดาษ           ( ๑๐ คะแนน ) 

              ผานการทดสอบ:………………………………………… ……./……./…….. 
                                            (ลงชื่อผูทดสอบ)       ( ว/ด/ป) 
  ๒๐๓ ระบบการทํางานของหนวยหมึก                    ( ๑๐ คะแนน ) 

              ผานการทดสอบ:………………………………………… ……./……./…….. 
                                            (ลงชื่อผูทดสอบ)       ( ว/ด/ป) 
  ๒๐๔ ระบบการทํางานของหนวยใหความชื้น           ( ๑๐ คะแนน ) 

              ผานการทดสอบ:………………………………………… ……./……./…….. 
                                            (ลงชื่อผูทดสอบ)       ( ว/ด/ป) 
  ๒๐๕ ระบบการทํางานของหนวยพิมพ                      ( ๑๐ คะแนน ) 

              ผานการทดสอบ:………………………………………… ……./……./…….. 
                                            (ลงชื่อผูทดสอบ)       ( ว/ด/ป) 
  ๒๐๖ ระบบการทํางานของหนวยรับกระดาษท่ีพิมพแลว  ( ๑๐ คะแนน ) 

              ผานการทดสอบ:………………………………………… ……./……./…….. 
                                            (ลงชื่อผูทดสอบ)       ( ว/ด/ป) 

          ๒๐๗ ระบบการทํางานเครื่องกลของเคร่ืองพิมพระบบออฟเซท                                                         

(๑๐ คะแนน ) 

              ผานการทดสอบ:………………………………………… ……./……./…….. 
                                            (ลงชื่อผูทดสอบ)       ( ว/ด/ป) 

 



มาตรฐานการทดสอบกําลังพลสําหรับเจาหนาที่ประจําเคร่ืองพิมพระบบออฟเซท        หนา ๓๓ 
 

๓๐๑.๒  การทดสอบการปฏิบัติงานประจําตําแหนง  
 ใหแสดงการปฏิบัติตามท่ีกําหนดโดยอธิบายขั้นตอนตาง ๆ ตอไปน้ี 
            ก. ขั้นตอนการปฏิบัติท่ีถูกตองมีอะไรบาง 
            ข. เหตุผลท่ีตองปฏิบัติแตละขั้นตอน 
            ค.  เริม่ปฏิบัติ 
         คําถาม ก ข ค 

๓๐๑.๒.๑   การปฏิบัติงานในตําแหนงหนาท่ีของชางพิมพออฟเซท 
 ก. ชางพิมพมือหน่ึง (หัวหนาแทนพิมพ)               X X X  
ผานการทดสอบ:……………………………………  ……./……./…….. 

 ครั้งท่ี ๑      (ลงชื่อผูทดสอบ)                 ( ว/ด/ป ) 
 ผานการทดสอบ:……………………………………           ……./……./…….. 
 ครั้งท่ี ๒    (ลงชื่อผูทดสอบ)   ( ว/ด/ป ) 

 ข.  ชางพิมพมือสอง (ผูชวยหัวหนาแทนพิมพ)                X X X 
 ผานการทดสอบ:……………………………………           ……./……./…….. 

ครั้งท่ี ๑                (ลงชื่อผูทดสอบ)          ( ว/ด/ป ) 
 ผานการทดสอบ:……………………………………           ……./……./…….. 
             ครั้งท่ี ๒         (ลงชื่อผูทดสอบ)         ( ว/ด/ป ) 

 ค. ชางพิมพมือสาม (เจาหนาท่ีแทนพิมพ)                X X X 
 ผานการทดสอบ:……………………………………         ……./……./…….. 

ครั้งท่ี ๑                (ลงชื่อผูทดสอบ)          ( ว/ด/ป ) 
 ผานการทดสอบ:……………………………………          ……./……./…….. 
            ครั้งท่ี ๒         (ลงชื่อผูทดสอบ)    ( ว/ด/ป ) 
 
 
         คะแนนเต็มในหัวขอ การทดสอบการปฏิบัติงานประจําตําแหนงเทากับ    ๕๐   คะแนน  
 
 
 
 
 



มาตรฐานการทดสอบกําลังพลสําหรับเจาหนาที่ประจําเคร่ืองพิมพระบบออฟเซท        หนา ๓๔ 
 

๓๐๑.๓ การทดสอบการปฏิบัติงาน 
            จงอธบิาย/ปฏิบัติตามรายการท่ีกําหนด 
            ก. ขั้นตอนการปฏิบัติท่ีถูกตองมีอะไรบาง 
            ข. สาเหตุของปญหา 
            ค. วิธกีารแกไข 
         คําถาม ก ข ค 

๓๐๑.๓.๑   ปญหาท่ีพบเสมอในการระบบพิมพออฟเซท 
 ก. ภาพมีสีพรามัว สีเหลื่อม               X X X  
ผานการทดสอบ:……………………………………  ……./……./…….. 

 ครั้งท่ี ๑      (ลงชื่อผูทดสอบ)                 ( ว/ด/ป ) 
 ผานการทดสอบ:……………………………………           ……./……./…….. 
 ครั้งท่ี ๒    (ลงชื่อผูทดสอบ)   ( ว/ด/ป ) 

 ข.  ภาพไมติดบางสวนเกิดภาพจางๆในบริเวณพ้ืนทึบ              X X X 
 ผานการทดสอบ:……………………………………           ……./……./…….. 

ครั้งท่ี ๑                (ลงชื่อผูทดสอบ)          ( ว/ด/ป ) 
 ผานการทดสอบ:……………………………………           ……./……./…….. 
             ครั้งท่ี ๒         (ลงชื่อผูทดสอบ)         ( ว/ด/ป ) 

 ค. หมึกพิมพเปอนบริเวณไรภาพ                X X X 
 ผานการทดสอบ:……………………………………         ……./……./…….. 

ครั้งท่ี ๑                (ลงชื่อผูทดสอบ)          ( ว/ด/ป ) 
 ผานการทดสอบ:……………………………………          ……./……./…….. 
            ครั้งท่ี ๒         (ลงชื่อผูทดสอบ)    ( ว/ด/ป ) 
              
                        คะแนนเต็มในหัวขอ การทดสอบการปฏิบัติงานเทากับ  ๖๐  คะแนน 
 
 
 
 
 
 



มาตรฐานการทดสอบกําลังพลสําหรับเจาหนาที่ประจําเครื่องพิมพระบบออฟเซท        หนา ๓๕ 
 

๓๐๑.๔ การทดสอบกรณเีหตุขัดของ 
            จงอธบิาย/ปฏิบัติ ตามรายการท่ีกําหนด 
            ก. ตองปฏิบัติอยางไรในโอกาสแรก 
            ข. สาเหตุของกรณีขัดของ 
            ค. เริม่ปฏิบัติจริงหรือสมมติ กรณีเหตุขัดของแลวทําการแกไข 
         คําถาม ก ข ค 

๓๐๑.๔.๑   การปฏิบัติงานในตําแหนงหนาท่ีของชางพิมพระบบออฟเซท 
 ก.  กระดาษเขาไปมวนติดในลูกกาว               X X X  
ผานการทดสอบ:……………………………………  ……./……./…….. 

 ครั้งท่ี ๑      (ลงชื่อผูทดสอบ)                 ( ว/ด/ป ) 
 ผานการทดสอบ:……………………………………           ……./……./…….. 
 ครั้งท่ี ๒    (ลงชื่อผูทดสอบ)   ( ว/ด/ป ) 

 ข.  แบล็งเก็ตยุบขณะทําการพิมพ                X X X 
 ผานการทดสอบ:……………………………………           ……./……./…….. 

ครั้งท่ี ๑                (ลงชื่อผูทดสอบ)          ( ว/ด/ป ) 
 ผานการทดสอบ:……………………………………           ……./……./…….. 
             ครั้งท่ี ๒         (ลงชื่อผูทดสอบ)         ( ว/ด/ป ) 

 ค. แมพิมพ/เพลทหลุดหรือมีรอยแตกในระหวางพิมพ           X X X 
 ผานการทดสอบ:……………………………………         ……./……./…….. 

ครั้งท่ี ๑                (ลงชื่อผูทดสอบ)          ( ว/ด/ป ) 
 ผานการทดสอบ:……………………………………          ……./……./…….. 
            ครั้งท่ี ๒         (ลงชื่อผูทดสอบ)    ( ว/ด/ป ) 
 
                    คะแนนเต็มในหัวขอ การทดสอบกรณีเหตุขัดของเทากับ    ๖๐     คะแนน 
 
 
 
 
 



มาตรฐานการทดสอบกําลังพลสําหรับเจาหนาที่ประจําเคร่ืองพิมพระบบออฟเซท        หนา ๓๖ 
 

๓๐๑.๖ สอบความรู (ปฏิบัติหรือไมขึ้นอยูกับ หน.หนวย จะพิจารณาเห็นสมควร) 
     ๓๐๖.๑ สอบขอเขียน 
                ผานการสอบ:……………………………………          ……./……./…….. 
                             (ลงชื่อผูทดสอบ)    ( ว/ด/ป ) 
     ๓๐๖.๒ สอบปากเปลา 
                ผานการสอบ:……………………………………          ……./……./…….. 
                             (ลงชื่อผูทดสอบ)    ( ว/ด/ป ) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



มาตรฐานการทดสอบกําลังพลสําหรับเจาหนาที่ประจําเครื่องพิมพระบบออฟเซท        หนา ๓๗ 
 

เอกสารอางอิง 
 

๑. พระราชบัญญัติจดแจงการพิมพ พ.ศ.๒๕๕๐ 
๒. คูมือการใชเครื่องพิมพระบบออฟเซท 
๓. คูมือการเรยีนการสอนวิชาการพิมพ 
๔. ความรูเบ้ืองตนการพิมพและการถายรูป 
๕.ขั้นตอนการปฏิบัติงานของเครื่องพิมพและการบํารุงรักษาเครื่องพิมพ 
 
 


