
ผลการจัดทํามาตรฐานอาชีพและคุณวุฒิวิชาชีพ 

มาตรฐานอาชีพและคุณวุฒิวิชาชีพ สาขาวิชาชีพรถไฟความเร็วสูงและระบบราง มุ�งเน นเฉพาะกลุ�ม
บุคลากรท่ีปฏิบัติงานอุตสาหกรรมระบบราง ครอบคลุมคุณวุฒิ 13 คุณวุฒิ ประกอบด วย สาขางานปฏิบัติการ 
4 คุณวุฒิ สาขางานซ�อมบํารุง 8 คุณวุฒิ และสาขางานความปลอดภัย  1 คุณวุฒิ และมีสมรรถนะท้ังหมด 55 
หน�วยสมรรถนะ โดยแต�ละสมรรถนะได แสดงรายละเอียดต�างๆ ประกอบด วย หน�วยสมรรถนะย�อย เกณฑ7ใน
การปฏิบัติงาน ความรู และทักษะก�อนหน าท่ีจําเป;น และรายละเอียดกระบวนการและวิธีการประเมิน เป;นต น 
เพ่ือให บุคลากรในกลุ�มอาชีพระบบรางสามารถนําไปพัฒนาศักยภาพของตนเอง และนอกจากนี้ทาง
สถาบันการศึกษายังสามารถนําไปใช ในการพัฒนาหลักสูตรการเรียนการสอนให ตรงกับความต องการของ
ผู ประกอบการต�อไป 

 
คุณวุฒิวิชาชีพ 

คุณวุฒิวิชาชีพแห�งชาติมีจุดมุ�งหมายในการเป;นศูนย7กลางการรับรองสมรรถนะของกําลังคนท่ีมี
สมรรถนะตามมาตรฐานอาชีพตอบสนองความต องการของภาคธุรกิจและอุตสาหกรรม เป;นกลไกให บุคคล
ได รับการยอมรับในความสามารถ และได รับคุณวุฒิวิชาชีพท่ีสอดคล องกับสมรรถนะ ประสบการณ7 และความรู  
เพ่ือใช คุณวุฒิวิชาชีพในการพัฒนาเจริญก าวหน าในอาชีพของตนในอนาคต คุณวุฒิวิชาชีพนี้สามารถเทียบเคียง
และเชื่อมโยงกับระบบคุณวุฒิอ่ืนๆ ของประเทศได กําหนดระบบคุณวุฒิวิชาชีพแห�งชาติ ประกอบไปด วย 

1. กรอบคุณวุฒิวิชาชีพแห�งชาติ 
2. ระบบหมวดหมู�ของอาชีพ 
3. มาตรฐานอาชีพ 

• การจัดทํามาตรฐานอาชีพ 
• การทบทวนและพัฒนามาตรฐานอาชีพ 

4. องค7กรท่ีมีหน าท่ีรับรองสมรรถนะบุคคลตามมาตรฐานอาชีพ 
5. กระบวนการควบคุมคุณภาพคุณวุฒิวิชาชีพ 

• การรับรององค7กรท่ีมีหน าท่ีรับรองสมรรถนะบุคคลตามมาตรฐานอาชีพ 
- กระบวนการรับรององค7กรท่ีมีหน าท่ีรับรองสมรรถนะบุคคลตามมาตรฐานอาชีพ 
- กระบวนการต�ออายุองค7กรท่ีมีหน าท่ีรับรองสมรรถนะบุคคลตามมาตรฐานอาชีพ 

• มาตรฐานองค7กรท่ีมีหน าท่ีรับรองสมรรถนะบุคคลตามมาตรฐานอาชีพ 
- กระบวนการยื่นขอเป;นองค7กรท่ีมีหน าท่ีรับรองสมรรถนะบุคคลตามมาตรฐานอาชีพ 
- กระบวนการแนะนําและสนับสนุนองค7กรท่ีมีหน าท่ีรับรองสมรรถนะบุคคลตามมาตรฐาน

อาชีพ 
• มาตรฐานการประเมินสมรรถนะบุคคลตามมาตรฐานอาชีพ 

- มาตรฐานและกระบวนการประเมินสมรรถนะบุคคลตามมาตรฐานอาชีพ 
- กระบวนการข้ึนทะเบียนเป;นผู ประเมินสมรรถนะบุคคลตามมาตรฐานอาชีพ 
- คุณสมบัติของผู เข ารับการประเมินสมรรถนะบุคคลตามมาตรฐานอาชีพ 



6. กรอบการเชื่อมโยงคุณวุฒิวิชาชีพแห�งชาติของไทยกับกรอบคุณวุฒิ AEC 
7. ฐานข อมูลคุณวุฒิวิชาชีพและระบบสารสนเทศในการบริหารฐานข อมูลและคุณวุฒิวิชาชีพ 

 

คุณวุฒิวิชาชีพที่ครอบคลุม 

มาตรฐานอาชีพและคุณวุฒิวิชาชีพ สาขาวิชาชีพรถไฟความเร็วสูงและระบบราง จัดทําข้ึนเพ่ือมุ�งเน น
การปฏิบัติงานของบุคลากรในภาคอุตสาหกรรมระบบราง ซ่ึงครอบคลุมคุณวุฒิ 13 คุณวุฒิ ประกอบด วย  
สาขางานปฏิบัติการ 4 คุณวุฒิ ได แก� 

1. คุณวุฒิวิชาชีพผู ควบคุมการเดินรถไฟฟJาในศูนย7ควบคุมการเดินรถ  ชั้น 4  
2. คุณวุฒิวิชาชีพผู ควบคุมรถไฟฟJา ชั้น 4 
3. คุณวุฒิวิชาชีพผู ควบคุมรถไฟความเร็วสูง ชั้น 4 
4. คุณวุฒิวิชาชีพนายสถานี ชั้น 4 

สาขางานซ�อมบํารุง 8 คุณวุฒิ ได แก� 
1. คุณวุฒิวิชาชีพช�างเทคนิคซ�อมบํารุงระบบอาณัติสัญญาณ ชั้น 4 
2. คุณวุฒิวิชาชีพผู วางแผนงานซ�อมบํารุงระบบอาณัติสัญญาณ ชั้น 5    
3. คุณวุฒิวิชาชีพช�างเทคนิคซ�อมบํารุงระบบอาณัติสัญญาณไฟสีและโทรคมนาคม ชั้น 4  
4. คุณวุฒิวิชาชีพช�างเทคนิคซ�อมบํารุงระบบช�วงล�างรถไฟฟJาด านระบบเครื่องกล ชั้น 4 
5. คุณวุฒิวิชาชีพช�างเทคนิคซ�อมบํารุงระบบรถไฟฟJาด านระบบไฟฟJา ชั้น 4    
6. คุณวุฒิวิชาชีพผู วางแผนงานซ�อมบํารุงระบบช�วงล�างรถไฟฟJาด านระบบเครื่องกล ชั้น 5  
7. คุณวุฒิวิชาชีพช�างเทคนิคซ�อมบํารุงระบบจัดเก็บค�าโดยสารอัตโนมัติ ชั้น 4    
8. คุณวุฒิวิชาชีพผู วางแผนงานซ�อมบํารุงระบบจัดเก็บค�าโดยสารอัตโนมัติ ชั้น 5 

และสาขางานความปลอดภัย  1 คุณวุฒิ ได แก�  
1. คุณวุฒิวิชาชีพผู ดูแลความปลอดภัยและลดความเสี่ยงท่ีอาจเกิดจากท้ังภายในและภายนอกระบบ 

ชั้น 5 

  



ตารางแผนผังแสดงหน!าที่ 

  

ความมุ"งหมายหลัก 
Key Purpose 

 บทบาทหลัก 
Key Roles 

 หน!าท่ีหลัก 
Key Function 

คําอธิบาย รหัส คําอธิบาย รหัส คําอธิบาย 
เพ่ือเป;นแนวทางในการ
ดําเนินการสาขาการ
ปฏิบัติงาน สาขาการ
ซ�อมบํารุง และสาขางาน
ความปลอดภัย ของ
อุตสาหกรรมระบบราง 

1 0 
 

ดําเนินการสาขางาน
ปฏิบัติการระบบรางให 
สอดคล องกับการใช 
งานจริง 
 

10 1 
 

ควบคุมการเดินรถไฟฟJาในศูนย7
ควบคุมการเดินรถ 

10 2 
 

ควบคุมรถไฟฟJา 
10 3 

 

ควบคุมรถไฟความเร็วสูง 
10 4 

 

ปฏิบัติงานบนสถานี 

 2 0 
 

ดําเนินการสาขางาน
ซ�อมบํารุงระบบรางให 
สอดคล องกับการใช 
งานจริง 
 

20 1 
 

ปฏิบัติการซ�อมบํารุงระบบอาณัติ
สัญญาน 

20 2 
 

วางแผนงานซ�อมบํารุงระบบอาณัติ
สัญญาน 

20 3 
 

ปฏิบัติการซ�อมบํารุงระบบอาณัติ
สัญญาณไฟสีและโทรคมนาคม 

20 4 
 

ปฏิบัติการซ�อมบํารุงระบบช�วงล�าง
รถไฟฟJาด านระบบเครื่องกล 

20 5 
 

ปฏิบัติการซ�อมบํารุงระบบ
รถไฟฟJาด านระบบไฟฟJา 

20 6 
 

วางแผนงานซ�อมบํารุงระบบช�วง
ล�างรถไฟฟJาด านระบบเครื่องกล 

20 7 
 

ปฏิบัติการซ�อมบํารุงระบบจัดเก็บ
ค�าโดยสารอัตโนมัติ 

20 8 
 

วางแผนงานซ�อมบํารุงระบบ
จัดเก็บค�าโดยสารอัตโนมัติ 

3 0 
 

ดําเนินการสาขาความ
ปลอดภัยระบบรางให 
สอดคล องกับการใช 
งานจริง 

30 1 
 

ดูแลความปลอดภัยและลดความ
เสี่ยงท่ีอาจเกิดจากท้ังภายในและ
ภายนอกระบบ 



หน"วยสมรรถนะทั้งหมดในมาตรฐานอาชีพ 

หน�วยสมรรถนะในมาตรฐานอาชีพและคุณวุฒิวิชาชีพ สาขาวิชาชีพรถไฟความเร็วสูงและระบบราง  
มีท้ังหมด 55 หน�วยสมรรถนะ ประกอบด วย 
หน"วยสมรรถนะร"วม (1 หน"วย)          
  00000 ความปลอดภัยในการทํางานข้ันพ้ืนฐาน       
หน"วยสมรรถนะรหัส 101  ด!านควบคุมการเดินรถไฟฟ>าในศูนยAควบคุมการเดินรถ (3 หน"วย)     
 10101 จัดการเดินรถไฟฟJาในสภาวะปกติ        
 10102 จัดการเดินรถไฟฟJาในสภาวะไม�ปกติ       
 10103 บริหาร จัดการกิจกรรมท่ีขอเข าทํางานบนรางวิ่ง      
หน"วยสมรรถนะรหัส 102  ด!านควบคุมรถไฟฟ>า (4 หน"วย)       
 10201 ขับเคลื่อนรถไฟฟJาในโหมดต�างๆ        
 10202 ขับเคลื่อนรถไฟฟJาเข า-ออกภายในพ้ืนท่ีอู�จอดรถ (Depot) และ โรงซ�อมบํารุง (Workshop) 
 10203 ขับเคลื่อนรถไฟฟJาให บริการบนเส นทางหลัก (Line)      
 10204 แก ไขป\ญหาขบวนรถไฟฟJาขัดข อง        
หน"วยสมรรถนะรหัส 103  ด!านควบคุมรถไฟความเร็วสูง (4 หน"วย)     
 10301 ควบคุมรถไฟความเร็วสูงในโหมดต�างๆ       
 10302 ควบคุมรถไฟความเร็วสูงเข า-ออกภายในพ้ืนท่ีอู�จอดรถ (Depot) และ โรงซ�อมบํารุง  
  (Workshop)          
 10303 ควบคุมรถไฟความเร็วสูงให บริการบนเส นทางหลัก (Line)     
 10304 แก ไขป\ญหาขบวนรถไฟความเร็วสูงท่ีขัดข อง      
หน"วยสมรรถนะรหัส 104  ด!านปฏิบัติงานบนสถานี (3 หน"วย)     
 10401 เตรียมความพร อมของสถานีในการให บริการผู โดยสาร     
 10402 ควบคุมการปฏิบัติงานสถานีตามข้ันตอนปฏิบัติในสภาวะปกติ     
 10403 ควบคุมการปฏิบัติงานสถานีตามข้ันตอนปฏิบัติในสถานการณ7ฉุกเฉิน    
หน"วยสมรรถนะรหัส 201  ด!านปฏิบัติการซ"อมบํารุงระบบอาณัติสัญญาน (5 หน"วย)   
 20101 ซ�อมบํารุงระบบ Interlocking        
 20102 ซ�อมบํารุงระบบ CTC         
 20103 ซ�อมบํารุงระบบ Network        
 20104 ซ�อมบํารุงระบบ Wayside equipment       
 20105 ซ�อมบํารุงระบบอาณัติสัญญาณ on-board       
หน"วยสมรรถนะรหัส 202  ด!านวางแผนงานซ"อมบํารุงระบบอาณัติสัญญาณ (8 หน"วย)  
 20201 วางแผนงานปฏิบัติการซ�อมบํารุงระบบ Interlocking     
 20202 วางแผนงานซ�อมบํารุงระบบ CTC        
 20203 วางแผนงานซ�อมบํารุงระบบ Network       
 20204 วางแผนงานซ�อมบํารุงระบบ Wayside equipment      



 20205 วางแผนงานซ�อมบํารุงระบบอาณัติสัญญาณ on-board     
 20206 จัดเตรียมอะไหล�สําหรับงานซ�อมบํารุง       
 20207 วางแผนงานซ�อมบํารุงอุปกรณ7ในระบบอาณัติสัญญาณ    
 20208 วิเคราะห7ป\ญหา/ข อบกพร�องของระบบและอุปกรณ7ในระบบอาณัติสัญญาณ   
หน"วยสมรรถนะรหัส 203  ด!านปฏิบัติการซ"อมบํารุงระบบอาณัติสัญญาณไฟสีและโทรคมนาคม  

   (1 หน"วย)  
 20301 ตรวจสอบอุปกรณ7ท่ีใช กับระบบ อาณัติสัญญาณไฟสีและโทรคมนาคม    
หน"วยสมรรถนะรหัส 204  ด!านปฏิบัติการซ"อมบํารุงระบบช"วงล"างรถไฟฟ>าด!านระบบเครื่องกล (6 หน"วย)
 20401 ซ�อมบํารุงระบบ Bogie         
 20402 ตรวจวัดล อรถไฟฟJา (Measuring wheel profile)      
 20403 ซ�อมบํารุงระบบเบรค (Brake system & Equipment)     
 20404 ซ�อมบํารุงระบบจ�ายลม (Air supply & Equipment)     
 20405 ซ�อมบํารุงระบบ Car body & Gangway       
 20406 ซ�อมบํารุงระบบ Coupler         
หน"วยสมรรถนะรหัส 205  ด!านปฏิบัติการซ"อมบํารุงระบบรถไฟฟ>าด!านระบบไฟฟ>า (3 หน"วย) 
 20501 ซ�อมบํารุงระบบไฟแสงสว�าง (Lighting)       
 20502 ซ�อมบํารุงระบบขับเคลื่อน (Propulsion system)      
 20503 ซ�อมบํารุงระบบแปลงพลังงานไฟฟJาและแบตเตอร7รี่ (Auxiliary system & Battery)  
หน"วยสมรรถนะรหัส 206  ด!านวางแผนงานซ"อมบํารุงระบบช"วงล"างรถไฟฟ>าด!านระบบเครื่องกล  

   (6 หน"วย) 
 20601 วางแผนและวิเคราะห7งานซ�อมบํารุงระบบ Bogie      
 20602 วางแผนและวิเคราะห7งานตรวจวัดล อรถไฟฟJา (Measuring wheel profile)   
 20603 วางแผนและวิเคราะห7งานซ�อมบํารุงระบบเบรค (Brake system & Equipment)  
 20604 วางแผนและวิเคราะห7งานซ�อมบํารุงระบบจ�ายลม (Air supply & Equipment)  
 20605 วางแผนและวิเคราะห7งานซ�อมบํารุงระบบ Car body & Gangway    
 20606 วางแผนและวิเคราะห7งานซ�อมบํารุงระบบ Coupler      
หน"วยสมรรถนะรหัส 207  ด!านปฏิบัติการซ"อมบํารุงระบบจัดเก็บค"าโดยสารอัตโนมัติ (3 หน"วย)  
 20701 ซ�อมเครื่องจําหน�ายต๋ัวอัตโนมัติ        
 20702 ซ�อมประตูอัตโนมัติ         
 20703 ซ�อมเครื่องวิเคราะห7และเครื่องออกต๋ัวโดยสาร      
หน"วยสมรรถนะรหัส 208  ด!านวางแผนงานซ"อมบํารุงระบบจัดเก็บค"าโดยสารอัตโนมัติ (5 หน"วย)  
 20801 วางแผนงานซ�อมเครื่องจําหน�ายต๋ัวอัตโนมัติ       
 20802 วางแผนงานซ�อมประตูอัตโนมัติ        
 20803 วางแผนงานซ�อมเครื่องวิเคราะห7และเครื่องออกต๋ัวโดยสาร     
 20804 จัดเตรียมอะไหล�สําหรับงานซ�อมบํารุง       
 20805 วางแผนงานซ�อมบํารุงอุปกรณ7ในระบบจัดเก็บค�าโดยสารอัตโนมัติ    



หน"วยสมรรถนะรหัส 301  ด!านดูแลความปลอดภัยและลดความเส่ียงท่ีอาจเกิดจากท้ังภายใน 
   และภายนอกระบบ (3 หน"วย)       

 30101 ตรวจสอบและควบคุมการใช กฏ ระเบียบ ข อบังคับและข้ันตอนปฏิบัติงาน   
 30102 จัดการอุบัติการณ7 (Incident Management)      
 30103 สอบสวนหาสาเหตุของอุบัติการณ7 (Incident Investigation)     

 

วิธีการประเมินที่เลือกใช! 

 จากการประชุมเก่ียวกับวิธีการประเมินมาตรฐานอาชีพและคุณวุฒิวิชาชีพ สาขาวิชาชีพรถไฟความเร็ว
สูงและระบบราง กับกลุ�มคณะทํางานทุกกลุ�ม เม่ือวันท่ี 17, 18 และ 20 เดือนมิถุนายน พ.ศ. 2557 มาแล วนั้น 
ทางกลุ�มคณะทํางานได สรุปความต องการในการเลือกใช วิธีการประเมินออกมาท้ังหมด 6 วิธีด วยกัน ได แก� 

1. การสังเกตการปฏิบัติงาน ณ สถานประกอบการในการปฏิบัติงานจริง 
2. การใช แฟJมสะสมงานหรือ Portfolios 
3. การใช วิธีการสัมภาษณ7 
4. การสอบข อเขียน 
5. การสังเกตการปฏิบัติงานในการจําลองสถานการณ7ข้ึนมา 
6. การทดสอบและประเมินโดยอาจจะใช ระบบจําลองโดยคอมพิวเตอร7 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ภาพท่ี 1  บรรญากาศการประชุมกับคณะทํางานของบริษัทระบบขนส�งมวลชนกรุงเทพจํากัด มหาชน (BTS) 



 

 

 

 

 

 

 

 

ภาพท่ี 2  บรรญากาศการประชุมกับคณะทํางานของการรถไฟแห�งประเทศไทย (ร.ฟ.ท.) 

 

 

 

 

 

 

 

 

ภาพท่ี 3  บรรญากาศการประชุมกับคณะทํางานของบริษัทรถไฟฟJา ร.ฟ.ท. จํากัด  

  (Airport Rail Link หรือ ARL) 

 

 

  



 

ตารางสรุปวิธีการประเมิน 

 
 

 

 

 

การสังเกตการปฏิบัติงาน ณ
 สถาน

ประกอบการในการปฏิบัติงานจริง 

การใช!แฟ>มสะสมงานหรือ 
Portfolios 

การใช!วิธีการสัมภาษณ
A 

การสอบข!อเขียน 

การสังเกตการปฏิบัติงานในการ
จําลองสถานการณ

Aขึ้นมา 

การทดสอบและประเมินโดยอาจจะ
ใช!ระบบจําลองโดยคอมพิวเตอรA 

หน"วยสมรรถนะร"วม       
00000 ความปลอดภัยในการทํางานข้ัน

พ้ืนฐาน  �  �   

หน"วยสมรรถนะด!าน ควบคุมการเดิน
รถไฟฟ>าในศูนยAควบคุมการเดินรถ 

      

10101 จัดการเดินรถไฟฟJาในสภาวะปกติ �  �    

10102 จัดการเดินรถไฟฟJาในสภาวะไม�ปกติ   �  �  

10103 บริหาร จัดการกิจกรรมท่ีขอเข า
ทํางานบนรางวิ่ง �  �    

หน"วยสมรรถนะด!าน ควบคุมรถไฟฟ>า       

10201 ขับเคลื่อนรถไฟฟJาในโหมดต�างๆ �  �    

10202 ขับเคลื่อนรถไฟฟJาเข า-ออกภายใน
พ้ืนท่ีอู�จอดรถ (Depot) และ โรงซ�อม
บํารุง (Workshop) 

�  �    

10203 ขับเคลื่อนรถไฟฟJาให บริการบน
เส นทางหลัก (Line) �  �    

10204 แก ไขป\ญหาขบวนรถไฟฟJาขัดข อง   �  �  

หน"วยสมรรถนะด!าน ควบคุมรถไฟความเร็ว
สูง 

      

10301 ควบคุมรถไฟความเร็วสูงในโหมด
ต�างๆ �  �    

หน"วยสมรรถนะ 

วิธีการประเมิน 



 

การสังเกตการปฏิบัติงาน ณ
 สถาน

ประกอบการในการปฏิบัติงานจริง 

การใช!แฟ>มสะสมงานหรือ 
Portfolios 

การใช!วิธีการสัมภาษณ
A 

การสอบข!อเขียน 

การสังเกตการปฏิบัติงานในการ
จําลองสถานการณ

Aขึ้นมา 

การทดสอบและประเมินโดยอาจจะ
ใช!ระบบจําลองโดยคอมพิวเตอรA 

10302 ควบคุมรถไฟความเร็วสูงเข า-ออก
ภายในพ้ืนท่ีอู�จอดรถ (Depot) และ 
โรงซ�อมบํารุง (Workshop) 

�  �    

10303 ควบคุมรถไฟความเร็วสูงให บริการบน
เส นทางหลัก (Line) �  �    

10304 แก ไขป\ญหาขบวนรถไฟความเร็วสูงท่ี
ขัดข อง 

  �  �  

หน"วยสมรรถนะด!าน ปฏิบัติงานบนสถานี       
10401 เตรียมความพร อมของสถานีในการ

ให บริการผู โดยสาร �  �    

10402 ควบคุมการปฏิบัติงานสถานีตาม
ข้ันตอนปฏิบัติในสภาวะปกติ �  �    

10403 ควบคุมการปฏิบัติงานสถานีตาม
ข้ันตอนปฏิบัติในสถานการณ7ฉุกเฉิน 

  �  �  

หน"วยสมรรถนะด!าน ปฏิบัติการซ"อมบํารุง
ระบบอาณัติสัญญาน 

      

20101 ซ�อมบํารุงระบบ Interlocking �  �  �  

20102 ซ�อมบํารุงระบบ CTC �  �  �  

20103 ซ�อมบํารุงระบบ Network �  �  �  

20104 ซ�อมบํารุงระบบ Wayside 
equipment �  �  �  

20105 ซ�อมบํารุงระบบอาณัติสัญญาณ on-
board �  �  �  

หน่วยสมรรถนะ 

วธีิการ



  

 

การสังเกตการปฏิบัติงาน ณ
 สถาน

ประกอบการในการปฏิบัติงานจริง 

การใช!แฟ>มสะสมงานหรือ 
Portfolios 

การใช!วิธีการสัมภาษณ
A 

การสอบข!อเขียน 

การสังเกตการปฏิบัติงานในการ
จําลองสถานการณ

Aขึ้นมา 

การทดสอบและประเมินโดยอาจจะ
ใช!ระบบจําลองโดยคอมพิวเตอรA 

หน"วยสมรรถนะ ด!านวางแผนงานซ"อมบํารุง
ระบบอาณัติสัญญาณ 

      

20201 วางแผนงานปฏิบัติการซ�อมบํารุง
ระบบ Interlocking �  �  �  

20202 วางแผนงานซ�อมบํารุงระบบ CTC �  �  �  

20203 วางแผนงานซ�อมบํารุงระบบ 
Network �  �  �  

20204 วางแผนงานซ�อมบํารุงระบบ 
Wayside equipment �  �  �  

20205 วางแผนงานซ�อมบํารุงระบบอาณัติ
สัญญาณ on-board �  �  �  

20206 จัดเตรียมอะไหล�สําหรับงานซ�อมบํารุง �  �  �  

20207 วางแผนงานซ�อมบํารุงอุปกรณ7ใน
ระบบจัดเก็บค�าโดยสารอัตโนมัติ �  �  �  

20208 วิเคราะห7ป\ญหา/ข อบกพร�องของ
ระบบและอุปกรณ7ในระบบอาณัติ
สัญญาณ 

�  �  �  

หน"วยสมรรถนะด!าน ปฏิบัติการซ"อมบํารุง
ระบบอาณัติสัญญาณไฟสีและโทรคมนาคม 

      

20301 ตรวจสอบอุปกรณ7ท่ีใช กับระบบ 
อาณัติสัญญาณไฟสีและโทรคมนาคม � 

 �  �  

หน่วยสมรรถนะ 

วธีิการ



 

การสังเกตการปฏิบัติงาน ณ
 สถาน

ประกอบการในการปฏิบัติงานจริง 

การใช!แฟ>มสะสมงานหรือ 
Portfolios 

การใช!วิธีการสัมภาษณ
A 

การสอบข!อเขียน 

การสังเกตการปฏิบัติงานในการ
จําลองสถานการณ

Aขึ้นมา 

การทดสอบและประเมินโดยอาจจะ
ใช!ระบบจําลองโดยคอมพิวเตอรA 

หน"วยสมรรถนะด!าน ปฏิบัติการซ"อมบํารุง
ระบบช"วงล"างรถไฟฟ>าด!านระบบเครื่องกล 

      

20401 ซ�อมบํารุงระบบ Bogie �  �  �  

20402 ตรวจวัดล อรถไฟฟJา (Measuring 
wheel profile) �  �  �  

20403 ซ�อมบํารุงระบบเบรค (Brake system 
& Equipment) �  �  �  

20404 ซ�อมบํารุงระบบจ�ายลม (Air supply 
& Equipment) �  �  �  

20405 ซ�อมบํารุงระบบ Car body & 
Gangway �  �  �  

20406 ซ�อมบํารุงระบบ Coupler �  �  �  

หน"วยสมรรถนะด!าน ปฏิบัติการซ"อมบํารุง
ระบบรถไฟฟ>าด!านระบบไฟฟ>า 

      

20501 ซ�อมบํารุงระบบไฟแสงสว�าง 
(Lighting) �  �  �  

20502 ซ�อมบํารุงระบบขับเคลื่อน 
(Propulsion system) �  �  �  

20503 ซ�อมบํารุงระบบแปลงพลังงานไฟฟJา
และแบตเตอร7รี่ (Auxiliary system 
& Battery) 

�  �  �  

  

หน่วยสมรรถนะ 

วธีิการ



 

การสังเกตการปฏิบัติงาน ณ
 สถาน

ประกอบการในการปฏิบัติงานจริง 

การใช!แฟ>มสะสมงานหรือ 
Portfolios 

การใช!วิธีการสัมภาษณ
A 

การสอบข!อเขียน 

การสังเกตการปฏิบัติงานในการ
จําลองสถานการณ

Aขึ้นมา 

การทดสอบและประเมินโดยอาจจะ
ใช!ระบบจําลองโดยคอมพิวเตอรA 

หน"วยสมรรถนะด!าน วางแผนงานซ"อมบํารุง
ระบบช"วงล"างรถไฟฟ>าด!านระบบเครื่องกล 

      

20601 วางแผนและวิเคราะห7งานซ�อมบํารุง
ระบบ Bogie �  �  �  

20602 วางแผนและวิเคราะห7งานตรวจวัดล อ
รถไฟฟJา (Measuring wheel 
profile) 

�  �  �  

20603 วางแผนและวิเคราะห7งานซ�อมบํารุง
ระบบเบรค (Brake system & 
Equipment) 

�  �  �  

20604 วางแผนและวิเคราะห7งานซ�อมบํารุง
ระบบจ�ายลม (Air supply & 
Equipment) 

�  �  �  

20605 วางแผนและวิเคราะห7งานซ�อมบํารุง
ระบบ Car body & Gangway �  �  �  

20606 วางแผนและวิเคราะห7งานซ�อมบํารุง
ระบบ Coupler �  �  �  

หน"วยสมรรถนะด!าน ปฏิบัติการซ"อมบํารุง
ระบบจัดเก็บค"าโดยสารอัตโนมัติ       

20701 ซ�อมเครื่องจําหน�ายต๋ัวอัตโนมัติ �  �   � 

20702 ซ�อมประตูอัตโนมัติ �  �   � 
20703 ซ�อมเครื่องวิเคราะห7และเครื่องออกต๋ัว

โดยสาร   �   � 

วธีิการ

หน่วยสมรรถนะ 



 

การสังเกตการปฏิบัติงาน ณ
 สถาน

ประกอบการในการปฏิบัติงานจริง 

การใช!แฟ>มสะสมงานหรือ 
Portfolios 

การใช!วิธีการสัมภาษณ
A 

การสอบข!อเขียน 

การสังเกตการปฏิบัติงานในการ
จําลองสถานการณ

Aขึ้นมา 

การทดสอบและประเมินโดยอาจจะ
ใช!ระบบจําลองโดยคอมพิวเตอรA 

หน"วยสมรรถนะด!าน วางแผนงานซ"อมบํารุง
ระบบจัดเก็บค"าโดยสารอัตโนมัติ 

      

20801 วางแผนงานซ�อมเครื่องจําหน�ายต๋ัว
อัตโนมัติ �  �  � � 

20802 วางแผนงานซ�อมประตูอัตโนมัติ �  �  � � 
20803 วางแผนงานซ�อมเครื่องวิเคราะห7และ

เครื่องออกต๋ัวโดยสาร 
  �   � 

20804 จัดเตรียมอะไหล�สําหรับงานซ�อมบํารุง �  �    

20805 วางแผนงานซ�อมบํารุงอุปกรณ7ในระบบ
จัดเก็บค�าโดยสารอัตโนมัติ 

  �   � 

หน"วยสมรรถนะด!าน ดูแลความปลอดภัยและ
ลดความเส่ียงท่ีอาจเกิดจากท้ังภายในและ
ภายนอกระบบ 

      

30101 ตรวจสอบและควบคุมการใช กฏ 
ระเบียบ ข อบังคับและข้ันตอน
ปฏิบัติงาน 

�  �    

30102 จัดการอุบัติการณ7 (Incident 
Management)   �  �  

30103 สอบสวนหาสาเหตุของอุบัติการณ7 
(Incident Investigation)  �  �    

 

 

  

หน่วยสมรรถนะ 

วธีิการ



ตัวอย"างวิธีการประเมินด!วยวิธีการสังเกตการปฏิบตัิงานในการจําลองสถานการณAข้ึนมา 

คุณวุฒิวิชาชีพ      102  ควบคุมรถไฟฟJา 
หน"วยสมรรถนะท่ี  10204  แก ไขป\ญหาขบวนรถไฟฟJาขัดข อง  
คําอธิบาย  

ตัวอย�างต�อไปนี้เป;นตัวอย�างสถานการณ7จําลองการแก ไขป\ญหาขบวนรถไฟฟJาขัดข อง ซ่ึงได เข าไป
ประเมินและสังเกตการณ7 ณ โรงซ�อมบํารุงบริษัทขนส�งมวลชนกรุงเทพจํากัด (มหาชน) ซ่ึงผู ประเมินมีหน าท่ี
ตรวจสอบความถูกต องของการปฏิบัติงานตามคู�มือและข้ันตอน สําหรับการตรวจสอบและแก ไขป\ญหาต�างๆ 
ของรถไฟฟJา และ ผู สังเกตการณ7มีหน าท่ีในการตรวจสอบข้ันตอนการประเมินให ครอบคลุมและเป;นไปอย�าง
ถูกต องยุติธรรม โดยในสถานการณ7ท่ีจําลองข้ึนผู ประเมินได จําลองการเกิดป\ญหาขัดข องของระบบรถไฟฟJา
ต�างๆ ท่ีสามารถเกิดข้ึนได ในสถานการณ7จริง โดยเฉพาะอย�างยิ่งป\ญหาท่ีกระทบต�อความปลอดภัยของ
ผู โดยสาร เช�น ป\ญหาขัดข องของ ประตู ระบบเบรค สัญญาณไฟต�างๆ และ ป\ญหาท่ีเกิดจากผู โดยสาร เป;นต น 
รวมถึงได จําลองการนํารถออกจากการให บริการและทําการอพยพผู โดยสารในพ้ืนท่ีปลอดภัย โดยผลและ
คําอธิบายการทดสอบเป;นไปดังสถานการณ7จําลองดังต�อไปนี้ 

1. ผู!รับการประเมินทําการเปWดระบบรถไฟฟ>า และ เดินตรวจสอบความผิดปกติตามข้ันตอน 

 

 

 

 

 

 

ผู รับการประเมินพบปลอกครอบสัญญาณไฟไม�สมบูรณ7  และทําการจดบันทึกตามข้ันตอน 

 

 

 

 

 

 

 

 

ผู รับการประเมินตรวจสอบแผงควบคุมต�างๆ และ แจ งให ทางศูนย7ควบคุมทราบถึงป\ญหาท่ีเกิดข้ึน 

 



2. ผู!รับการประเมินทําการแก!ไขปXญหาต"างๆ ท่ีเกิดข้ึนได!อย"างถูกต!องและปลอดภัย 

 

 

 

 

 

 

 

 

ผู รับการประเมินตรวจสอบจุดบกพร�องและประกาศเตือนผู โดยสารท้ังทางเสียงและจอภาพ 

 

 

 

 

 

ผู รับการประเมินทําการแก ไขประตูเพ่ือให ปxดได  
 

3. นํารถไฟฟ>าขัดข!องออกจากการให!บริการ 

 

 

 

 

 

จากป\ญหาข างต นผู รับการประเมินแจ งป\ญหาและนํารถเข าใกล บริเวณทางเดินเพ่ือเตรียมการอพยพ 

โดยมีการทดสอบเบรคในระบบต�างๆ ขณะรถไฟฟJาเคลื่อนท่ี 



4. อพยพผู!โดยสารออกจากรถไฟฟ>า 

 

 

 

 

 

ผู รับการประเมินเปxดประตูอพยพและท้ิงบันไดอพยพลง 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ผู รับการประเมินตรวจสอบรถไฟฟJาให พร อมอพยพและประกาศผู โดยสาร 

ให อพยพตามผู รับการประเมินบอก 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

หลังจากอพยพเสร็จแล วผู รับการประเมินเก็บบันได ในข้ันแรกตามข้ันตอน 

 

  



กิจกรรมต"างๆ 

1. การจัดประชุมเสนอผลการจัดทํามาตรฐานอาชีพต"อคณะกรรมการมาตรฐานอาชีพและคุณวุฒิวิชาชีพ 
สาขารถไฟความเร็วสูงและระบบราง 

การจัดประชุมเพ่ือรายงานความก าวหน าถึงการจัดทําแผนภาพหน าท่ีงานและลงนามรับรองแผนภาพ
หน าท่ีงาน ในวันพฤหัสบดีท่ี 10 เมษายน 2557 เวลา 10.30 – 13.00 น. ณ ห องประชุม 0203 ชั้น 2 อาคารชู
ชาติ กําภู คณะวิศวกรรมศาสตร7 มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร7 ซ่ึงมีวาระการประชุมดังนี้ชี้แจงภาพรวม 
ความก าวหน าของโครงการจัดทํามาตรฐานอาชีพฯและแผนการดําเนินงานของโครงการ การเขียนหน าท่ีหลัก 
หน�วยสมรรถนะ หน�วยสมรรถนะย�อย รวมถึงรายละเอียดกระบวนการและวิธีการประเมินต�างๆ สรุปผลและ
เขียนเป;นร�างมาตรฐานอาชีพและคุณวุฒิวิชาชีพ รถไฟความเร็วสูงและระบบรางของประเทศไทย ร�วมแสดง
ความคิดเห็น และลงนามรับรอง มาตรฐานอาชีพและคุณวุฒิวิชาชีพ สาขารถไฟความสูงและระบบราง 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ภาพบรรญากาศการประชุมเสนอผลการจัดทํามาตรฐานอาชีพต�อคณะกรรมการ 

 
 
 
 
 

 



2. การจัดสัมมนาประชาพิเคราะหA 
การจัดประชาพิเคราะห7 เพ่ือรายงานความก าวหน าถึงการจัดทําแผนภาพหน าท่ีงานต�อคณะทํางาน

และผู มีส�วนได ส�วนเสียของทางอุตสาหกรรมระบบราง ในวันพฤหัสบดีท่ี 10 เมษายน 2557 เวลา 13.00 – 
15.00 น. ณ ห องประชุมใหญ� 5401 ชั้น 4 อาคาร 5 ภาควิชาวิศวกรรมเครื่องกล มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร7 
โดยมีจุดประสงค7เพ่ือชี้แจงภาพรวม ความก าวหน าของโครงการจัดทํามาตรฐานอาชีพฯและแผนการ
ดําเนินงานของโครงการ การเขียนหน าท่ีหลัก หน�วยสมรรถนะ หน�วยสมรรถนะย�อย รวมถึงรายละเอียด
กระบวนการและวิธีการประเมินต�างๆ สรุปผลและเขียนเป;นร�างมาตรฐานอาชีพและคุณวุฒิวิชาชีพ รถไฟ
ความเร็วสูงและระบบรางของประเทศไทย และร�วมแสดงความคิดเห็น มาตรฐานอาชีพและคุณวุฒิวิชาชีพ 
สาขารถไฟความสูงและระบบราง 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ผศ.ดร. วิชัย ศิวะโกศิษฐ ผู อํานวยการโครงการรถไฟฟJาความเร็วสูง/KURAIL กล�าวเปxดงาน 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

มีการซักถามและแลกเปลี่ยนความคิดเห็นจากผู เชี่ยวชาญในกลุ�มอาชีพ 

 
 
 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

ภาพบรรญากาศการสัมมนาประชาพิเคราะห7 

 

  



คณะผู!จัดทํามาตรฐานอาชีพ 
 การจัดทํามาตรฐานอาชีพและคุณวุฒิวิชาชีพ สาขาวิชาชีพรถไฟความเร็วสูงและระบบราง ทางคณะ
วิศวกรรมเครื่องกล มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร7 ได ร�วมจัดทํามาตรฐานนี้กับทางกลุ�มผู ประกอบการต�างๆ ของ
ทางอุตสาหกรรมระบบราง ท้ังหมดรวม 90 คน เพ่ือเขียนเป;นมาตรฐานอาชีพและคุณวุฒิวิชาชีพข้ึนจนสําเร็จ
ลุล�วงไปด วยดี ทางคณะท่ีปรึกษาจึงใคร�ขอแสดงความขอบคุณคณะผู จัดทํามาตรฐานอาชีพเป;นอย�างสูงมา ณ 
ท่ีนี้ด วย โดยรายนามของคณะผู จัดทํามาตรฐานอาชีพมีดังนี้ 

1. คณะกรรมการ มาตรฐานฐานอาชีพและคุณวุฒิวิชาชีพ สาขาวิชาชีพรถไฟความเร็วสูงและระบบราง 

1. คุณประภัสร7   จงสงวน  ผู ว�าฯ การรถไฟแห�งประเทศไทย 
2. คุณยงสิทธิ์   โรจน7ศรีกุล ผู ว�าฯ การรถไฟฟJาขนส�งมวลชนแห�งประเทศไทย 
3. คุณพีรกันต7   แก ววงศ7วัฒนา กรรมการผู อํานวยการใหญ� บริษัท รถไฟฟJา รฟท.จํากัด 
4. คุณสุรพงษ7   เลาหะอัญญา  ผู อํานวยการใหญ�สายปฏิบัติการบริษัท ระบบขนส�ง  

มวลชนกรุงเทพ จํากัด (มหาชน) 
5. คุณวีระชัย   ศรีขจร   ผู อํานวยการสถาบันคุณวุฒิวิชาชีพ (องค7การมหาชน) 
6. คุณนคร   ศิลปอาชา อธิบดีกรมพัฒนาฝ�มือแรงงาน 
7. คุณประยุทธ   นิลวงศ7  รองผู อํานวยการวิทยาลัยเทคนิคพระนครศรีอยุธยา 

(ผู แทนจากสํานักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา) 
8. คุณพยุงศักด์ิ   ชาติสุทธิผล ประธานสภาอตุสาหกรรมแหง่ประเทศไทย 
9. คุณปราโมช   เชิดชูพงษ7 อดีตวิศวกรอํานวยการการรถไฟแห�งประเทศไทย 
10. รศ.ดร.ธัญญะ   เกียรติวัฒน7 กรรมการนโยบายการให เอกชนร�วมลงทุนในกิจการของ 

รัฐ (PPP) 
11. คุณมารุต   ศิริโก  กรรมการผู จัดการ บริษัท AMR ASIA จํากัด 
12. คุณวิชัย    วนวิทย7  ประธานบริษัท ฮาตาริ เทคโนโลยี จํากัด 

2. คณะท่ีปรึกษา มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตรA 

1. ผศ.ดร.วิชัย  ศิวะโกศิษฐ            ผู จัดการโครงการ 
2. Prof. Dr. John     Roberts  ท่ีปรึกษาโครงการ 
3. คุณอิทธิชัย  จิตลดาพร  ท่ีปรึกษาโครงการ 
4. ดร.เอกชัย   ศิริกิจพาณิชย7กูล  รองผู จัดการโครงการ 
5. ผศ.ดร.พงศ7ธร  พรหมบุตร  นักวิจัยสายงาน 
6. ผศ.ดร.สุนีรัตน7   กุศลาศัย   นักวิจัยสายงาน 
7. ผศ.ดร.วิรุณศักด์ิ   สันติเพ็ชร7     นักวิจัยสายงาน 
8. อ.ดร.อรรถพร  วิเศษสินธุ7  นักวิจัยสายงาน 
9. อ.ดร.ปวเรศ  ชมเดช   เลขานุการโครงการ 
10. นายจิรภัทร  มาลัย   ผู ประสานงานโครงการ 
11. นายอภิพล  เหรียญทอง  ผู ประสานงานโครงการ 
12. นางสาววรัชยา  เสียงสนั่น  ผู ประสานงานโครงการ 

 



3. คณะทํางาน การรถไฟแห"งประเทศไทย (ร.ฟ.ท.) 
1. คุณบุญสม  เวียงชัย    
2. คุณคํานวณ  ทองนาค    
3. คุณวัชรชาญ  สิริสุวรรณทัศน7   
4. ดร.ธนา   ภู�เผือกรัตน7   
5. คุณบรรเทิง   แดงทับทิม   
6. คุณชัยยันต7   ยรรยงดิลก   
7. ดร.อรรถพล   เก�าประเสริฐ   
8. คุณศัลยวิทย7   อภิชาตะพงศ7   
9. คุณวรรณนพ   ไพศาลพงศ7   
10. คุณพารา   เนตรบังอร   
11. คุณปานดา  เขมังกรณ7   
12. คุณเอมอร   ชื่นอารมย7   
13. คุณพิเชฐ   ถึงแสง    
14. คุณสมนึก   จันทร7บาง   
15. คุณพัฒนา   อุชุกร    
16. คุณบุณยานุช   ธรรมารักษ7   
17. คุณกําธร    ดีแท     
18. คุณฐิติกร    ขุนโต    
19. คุณนิรัตน7    เมืองจันทร7   
20. คุณสาโรช    ละอองศิริวงศ7   
21. คุณไชวัฒน7    สุวรรณเรืองศรี   
22. คุณอํานาจ    ศิลป�ประพันธ7   

 
4. คณะทํางาน บริษัท ระบบขนส"งมวลชนกรุงเทพ จํากัด (มหาชน) (BTS) 

1. คุณประสิทธิ์  พรหมสุรภัทร   
2. คุณราชิต  รักษาสัตย7   
3. คุณฐากูร  สิงหนิก    
4. คุณชัยวุฒิ  พักโพธิ์เย็น   
5. คุณชุลีพร  ซูเซ�น    
6. คุณธวัชชัย  พาณิชยากรณ7   
7. คุณพนา   อังกาบ    
8. คุณธัชชัย  สื่อสวน 
9. คุณปxยชัย  ชูเอม    
10. คุณเอกพล  สุจริต   
11. คุณพสิษฐ7  ขอนสูงเนิน   
12. คุณอรรถวุฒิ  ชัชวาลย7    
13. คุณธรรศ  พรมบุตร   
14. คุณศิยชัย  ชูเอม    



15. คุณณรงค7ศักด์ิ  จิตตเสถียร   
16. คุณวรวุฒิ  กุลพงษ7    
17. คุณธนนชัย  ทวานนท7   
18. ดร.ประสิทธิพนธ7  โสวาป�    
19. คุณณัฐกิตต์ิ  ธนพิบูลพงษศ7   
20. คุณธนภัทร  อินทรใจ    
21. คุณสุชาติ  เด�นกิจกุล 
22. คุณภาสกร  เกลี้ยงจิตร   
23. คุณชัยวัฒน7  เกียรติเพชรรัตน7   
24. คุณยศวัจน7  นิทัศน7ธรรมนาถ   
25. คุณสลักจิตร  บุญศิริ    
26. คุณลัฎฎาพร  ชั้นกลาง    
27. คุณนฤมล  ภูมิภาคพันธ7   
28. คุณคณวรรธญ7  ใจสะอาด   
29. คุณประนอม  นําทัพ    
30. คุณพิชิต   วิริยะ 
31. คุณจิราพร  เบคเคอร7 
32. คุณพสิษฐ7  บอนสูงเนิน 
33. คุณพรทิพย7  คงเกรียงไกร 
34. คุณสาคร  ปx�นธานี 

 

5. คณะทํางานบริษัทรถไฟฟ>า ร.ฟ.ท. จํากัด (Airport Rail Link หรือ ARL) 

1. คุณพิษณุ   สาตส7พรหม   
2. คุณวราห7   ธีระปุญโญ   
3. คุณปxยะพงศ7  พุ�มสุวรรณ   
4. คุณชทชัย  พัฒนาประชูเวศ   
5. คุณพินัญญา  สิทธิวัฒน7   
6. คุณคุณภัคภิญญา  ธรรมโชโต   
7. คุณกิตต์ิพิสิธ  ญาณกิตตินุกูล   
8. คุณนิภาพร  เอ่ียมเพ็ชร   
9. คุณปxยะ   แรกเรียง   
10. คุณธีรพล  ด�านวิไพศาล   
11. คุณนวพล  บุญสุวรรณ   
12. คุณวีรชัย  ปุลา    
13. คุณสุดฤทธิ์  แสงโชติ    
14. คุณกมลวรรณ  พิมพกรณ7   
15. คุณดรณ7   อ้ึงสุกิจ    
16. คุณชูเกียรติ  สิทธิศักด์ิ   



17. คุณอานุภาพ  เกียรติกําจร   
18. คุณวสันต7  มีตอง    
19. คุณสุรพัชร7  เจริญยิ่ง    
20. คุณโสภณ  ปานอุทัย   
21. คุณอนุชา  อ�อนชาติ 
22.  คุณคมสันต7  นาคพันธ7  


