ผลการจัดทํามาตรฐานอาชีพและคุณวุฒิวิชาชีพ
มาตรฐานอาชีพและคุณวุฒิวิชาชีพ สาขาวิชาชีพรถไฟความเร็วสูงและระบบราง มุงเนนเฉพาะกลุม
บุคลากรที่ปฏิบัติงานอุตสาหกรรมระบบราง ครอบคลุมคุณวุฒิ 13 คุณวุฒิ ประกอบดวย สาขางานปฏิบัติการ
4 คุณวุฒิ สาขางานซอมบํารุง 8 คุณวุฒิ และสาขางานความปลอดภัย 1 คุณวุฒิ และมีสมรรถนะทั้งหมด 55
หนวยสมรรถนะ โดยแตละสมรรถนะไดแสดงรายละเอียดตางๆ ประกอบดวย หนวยสมรรถนะยอย เกณฑ7ใน
การปฏิบัติงาน ความรูและทักษะกอนหนาที่จําเป;น และรายละเอียดกระบวนการและวิธีการประเมิน เป;นตน
เพื่ อ ให บุ ค ลากรในกลุ มอาชี พ ระบบรางสามารถนํ า ไปพั ฒ นาศั ก ยภาพของตนเอง และนอกจากนี้ ท าง
สถาบันการศึกษายังสามารถนําไปใชในการพัฒนาหลักสูตรการเรียนการสอนใหตรงกับความตองการของ
ผูประกอบการตอไป

คุณวุฒิวิชาชีพ
คุ ณวุ ฒิ วิ ช าชี พแหงชาติ มี จุ ด มุ งหมายในการเป; น ศู น ย7 ก ลางการรั บ รองสมรรถนะของกํ า ลั ง คนที่ มี
สมรรถนะตามมาตรฐานอาชีพตอบสนองความตองการของภาคธุรกิจและอุตสาหกรรม เป;นกลไกใหบุคคล
ไดรับการยอมรับในความสามารถ และไดรับคุณวุฒิวิชาชีพที่สอดคลองกับสมรรถนะ ประสบการณ7 และความรู
เพื่อใชคุณวุฒิวิชาชีพในการพัฒนาเจริญกาวหนาในอาชีพของตนในอนาคต คุณวุฒิวิชาชีพนี้สามารถเทียบเคียง
และเชื่อมโยงกับระบบคุณวุฒิอื่นๆ ของประเทศไดกําหนดระบบคุณวุฒิวิชาชีพแหงชาติ ประกอบไปดวย
1. กรอบคุณวุฒิวิชาชีพแหงชาติ
2. ระบบหมวดหมูของอาชีพ
3. มาตรฐานอาชีพ
•
การจัดทํามาตรฐานอาชีพ
•
การทบทวนและพัฒนามาตรฐานอาชีพ
4. องค7กรที่มีหนาที่รับรองสมรรถนะบุคคลตามมาตรฐานอาชีพ
5. กระบวนการควบคุมคุณภาพคุณวุฒิวิชาชีพ
• การรับรององค7กรที่มีหนาที่รับรองสมรรถนะบุคคลตามมาตรฐานอาชีพ
- กระบวนการรับรององค7กรที่มีหนาที่รับรองสมรรถนะบุคคลตามมาตรฐานอาชีพ
- กระบวนการตออายุองค7กรที่มีหนาที่รับรองสมรรถนะบุคคลตามมาตรฐานอาชีพ
•
มาตรฐานองค7กรที่มีหนาที่รับรองสมรรถนะบุคคลตามมาตรฐานอาชีพ
- กระบวนการยื่นขอเป;นองค7กรที่มีหนาที่รับรองสมรรถนะบุคคลตามมาตรฐานอาชีพ
- กระบวนการแนะนําและสนับสนุนองค7กรที่มีหนาที่รับรองสมรรถนะบุคคลตามมาตรฐาน
อาชีพ
•
มาตรฐานการประเมินสมรรถนะบุคคลตามมาตรฐานอาชีพ
มาตรฐานและกระบวนการประเมินสมรรถนะบุคคลตามมาตรฐานอาชีพ
กระบวนการขึ้นทะเบียนเป;นผูประเมินสมรรถนะบุคคลตามมาตรฐานอาชีพ
คุณสมบัติของผูเขารับการประเมินสมรรถนะบุคคลตามมาตรฐานอาชีพ

6. กรอบการเชื่อมโยงคุณวุฒิวิชาชีพแหงชาติของไทยกับกรอบคุณวุฒิ AEC
7. ฐานขอมูลคุณวุฒิวิชาชีพและระบบสารสนเทศในการบริหารฐานขอมูลและคุณวุฒิวิชาชีพ

คุณวุฒิวิชาชีพที่ครอบคลุม
มาตรฐานอาชีพและคุณวุฒิวิชาชีพ สาขาวิชาชีพรถไฟความเร็วสูงและระบบราง จัดทําขึ้นเพื่อมุงเนน
การปฏิบัติงานของบุคลากรในภาคอุตสาหกรรมระบบราง ซึ่งครอบคลุมคุณวุฒิ 13 คุณวุฒิ ประกอบดวย
สาขางานปฏิบัติการ 4 คุณวุฒิ ไดแก
1. คุณวุฒิวิชาชีพผูควบคุมการเดินรถไฟฟJาในศูนย7ควบคุมการเดินรถ ชั้น 4
2. คุณวุฒิวิชาชีพผูควบคุมรถไฟฟJา ชั้น 4
3. คุณวุฒิวิชาชีพผูควบคุมรถไฟความเร็วสูง ชั้น 4
4. คุณวุฒิวิชาชีพนายสถานี ชั้น 4
สาขางานซอมบํารุง 8 คุณวุฒิ ไดแก
1. คุณวุฒิวิชาชีพชางเทคนิคซอมบํารุงระบบอาณัติสัญญาณ ชั้น 4
2. คุณวุฒิวิชาชีพผูวางแผนงานซอมบํารุงระบบอาณัติสัญญาณ ชั้น 5
3. คุณวุฒิวิชาชีพชางเทคนิคซอมบํารุงระบบอาณัติสัญญาณไฟสีและโทรคมนาคม ชั้น 4
4. คุณวุฒิวิชาชีพชางเทคนิคซอมบํารุงระบบชวงลางรถไฟฟJาดานระบบเครื่องกล ชั้น 4
5. คุณวุฒิวิชาชีพชางเทคนิคซอมบํารุงระบบรถไฟฟJาดานระบบไฟฟJา ชั้น 4
6. คุณวุฒิวิชาชีพผูวางแผนงานซอมบํารุงระบบชวงลางรถไฟฟJาดานระบบเครื่องกล ชั้น 5
7. คุณวุฒิวิชาชีพชางเทคนิคซอมบํารุงระบบจัดเก็บคาโดยสารอัตโนมัติ ชั้น 4
8. คุณวุฒิวิชาชีพผูวางแผนงานซอมบํารุงระบบจัดเก็บคาโดยสารอัตโนมัติ ชั้น 5
และสาขางานความปลอดภัย 1 คุณวุฒิ ไดแก
1. คุณวุฒิวิชาชีพผูดูแลความปลอดภัยและลดความเสี่ยงที่อาจเกิดจากทั้งภายในและภายนอกระบบ
ชั้น 5

ตารางแผนผังแสดงหน!าที่
ความมุ"งหมายหลัก
Key Purpose
คําอธิบาย
เพื่อเป;นแนวทางในการ
ดําเนินการสาขาการ
ปฏิบัติงาน สาขาการ
ซอมบํารุง และสาขางาน
ความปลอดภัย ของ
อุตสาหกรรมระบบราง

บทบาทหลัก
Key Roles
รหัส
คําอธิบาย
1 0 ดําเนินการสาขางาน
ปฏิบัติการระบบรางให
สอดคลองกับการใช
งานจริง

2 0 ดําเนินการสาขางาน
ซอมบํารุงระบบรางให
สอดคลองกับการใช
งานจริง

3 0 ดําเนินการสาขาความ
ปลอดภัยระบบรางให
สอดคลองกับการใช
งานจริง

รหัส
10 1
10 2
10 3
10 4

หน!าที่หลัก
Key Function
คําอธิบาย
ควบคุมการเดินรถไฟฟJาในศูนย7
ควบคุมการเดินรถ
ควบคุมรถไฟฟJา
ควบคุมรถไฟความเร็วสูง
ปฏิบัติงานบนสถานี

20 1 ปฏิบัติการซอมบํารุงระบบอาณัติ
สัญญาน
20 2 วางแผนงานซอมบํารุงระบบอาณัติ
สัญญาน
20 3 ปฏิบัติการซอมบํารุงระบบอาณัติ
สัญญาณไฟสีและโทรคมนาคม
20 4 ปฏิบัติการซอมบํารุงระบบชวงลาง
รถไฟฟJาดานระบบเครื่องกล
20 5 ปฏิบัติการซอมบํารุงระบบ
รถไฟฟJาดานระบบไฟฟJา
20 6 วางแผนงานซอมบํารุงระบบชวง
ลางรถไฟฟJาดานระบบเครื่องกล
20 7 ปฏิบัติการซอมบํารุงระบบจัดเก็บ
คาโดยสารอัตโนมัติ
20 8 วางแผนงานซอมบํารุงระบบ
จัดเก็บคาโดยสารอัตโนมัติ
30 1 ดูแลความปลอดภัยและลดความ
เสี่ยงที่อาจเกิดจากทั้งภายในและ
ภายนอกระบบ

หน"วยสมรรถนะทั้งหมดในมาตรฐานอาชีพ
หนวยสมรรถนะในมาตรฐานอาชีพและคุณวุฒิวิชาชีพ สาขาวิชาชีพรถไฟความเร็วสูงและระบบราง
มีทั้งหมด 55 หนวยสมรรถนะ ประกอบดวย
หน"วยสมรรถนะร"วม (1 หน"วย)
00000 ความปลอดภัยในการทํางานขั้นพื้นฐาน
หน"วยสมรรถนะรหัส 101 ด!านควบคุมการเดินรถไฟฟ>าในศูนยAควบคุมการเดินรถ (3 หน"วย)
10101 จัดการเดินรถไฟฟJาในสภาวะปกติ
10102 จัดการเดินรถไฟฟJาในสภาวะไมปกติ
10103 บริหาร จัดการกิจกรรมที่ขอเขาทํางานบนรางวิ่ง
หน"วยสมรรถนะรหัส 102 ด!านควบคุมรถไฟฟ>า (4 หน"วย)
10201 ขับเคลื่อนรถไฟฟJาในโหมดตางๆ
10202 ขับเคลื่อนรถไฟฟJาเขา-ออกภายในพื้นที่อูจอดรถ (Depot) และ โรงซอมบํารุง (Workshop)
10203 ขับเคลื่อนรถไฟฟJาใหบริการบนเสนทางหลัก (Line)
10204 แกไขป\ญหาขบวนรถไฟฟJาขัดของ
หน"วยสมรรถนะรหัส 103 ด!านควบคุมรถไฟความเร็วสูง (4 หน"วย)
10301 ควบคุมรถไฟความเร็วสูงในโหมดตางๆ
10302 ควบคุมรถไฟความเร็วสูงเขา-ออกภายในพื้นที่อูจอดรถ (Depot) และ โรงซอมบํารุง
(Workshop)
10303 ควบคุมรถไฟความเร็วสูงใหบริการบนเสนทางหลัก (Line)
10304 แกไขป\ญหาขบวนรถไฟความเร็วสูงที่ขัดของ
หน"วยสมรรถนะรหัส 104 ด!านปฏิบัติงานบนสถานี (3 หน"วย)
10401 เตรียมความพรอมของสถานีในการใหบริการผูโดยสาร
10402 ควบคุมการปฏิบัติงานสถานีตามขั้นตอนปฏิบัติในสภาวะปกติ
10403 ควบคุมการปฏิบัติงานสถานีตามขั้นตอนปฏิบัติในสถานการณ7ฉุกเฉิน
หน"วยสมรรถนะรหัส 201 ด!านปฏิบัติการซ"อมบํารุงระบบอาณัติสัญญาน (5 หน"วย)
20101 ซอมบํารุงระบบ Interlocking
20102 ซอมบํารุงระบบ CTC
20103 ซอมบํารุงระบบ Network
20104 ซอมบํารุงระบบ Wayside equipment
20105 ซอมบํารุงระบบอาณัติสัญญาณ on-board
หน"วยสมรรถนะรหัส 202 ด!านวางแผนงานซ"อมบํารุงระบบอาณัติสัญญาณ (8 หน"วย)
20201 วางแผนงานปฏิบัติการซอมบํารุงระบบ Interlocking
20202 วางแผนงานซอมบํารุงระบบ CTC
20203 วางแผนงานซอมบํารุงระบบ Network
20204 วางแผนงานซอมบํารุงระบบ Wayside equipment

20205 วางแผนงานซอมบํารุงระบบอาณัติสัญญาณ on-board
20206 จัดเตรียมอะไหลสําหรับงานซอมบํารุง
20207 วางแผนงานซอมบํารุงอุปกรณ7ในระบบอาณัติสัญญาณ
20208 วิเคราะห7ป\ญหา/ขอบกพรองของระบบและอุปกรณ7ในระบบอาณัติสัญญาณ
หน"วยสมรรถนะรหัส 203 ด!านปฏิบัติการซ"อมบํารุงระบบอาณัติสัญญาณไฟสีและโทรคมนาคม
(1 หน"วย)
20301 ตรวจสอบอุปกรณ7ที่ใชกับระบบ อาณัติสัญญาณไฟสีและโทรคมนาคม
หน"วยสมรรถนะรหัส 204 ด!านปฏิบัติการซ"อมบํารุงระบบช"วงล"างรถไฟฟ>าด!านระบบเครื่องกล (6 หน"วย)
20401 ซอมบํารุงระบบ Bogie
20402 ตรวจวัดลอรถไฟฟJา (Measuring wheel profile)
20403 ซอมบํารุงระบบเบรค (Brake system & Equipment)
20404 ซอมบํารุงระบบจายลม (Air supply & Equipment)
20405 ซอมบํารุงระบบ Car body & Gangway
20406 ซอมบํารุงระบบ Coupler
หน"วยสมรรถนะรหัส 205 ด!านปฏิบัติการซ"อมบํารุงระบบรถไฟฟ>าด!านระบบไฟฟ>า (3 หน"วย)
20501 ซอมบํารุงระบบไฟแสงสวาง (Lighting)
20502 ซอมบํารุงระบบขับเคลื่อน (Propulsion system)
20503 ซอมบํารุงระบบแปลงพลังงานไฟฟJาและแบตเตอร7รี่ (Auxiliary system & Battery)
หน"วยสมรรถนะรหัส 206 ด!านวางแผนงานซ"อมบํารุงระบบช"วงล"างรถไฟฟ>าด!านระบบเครื่องกล
(6 หน"วย)
20601 วางแผนและวิเคราะห7งานซอมบํารุงระบบ Bogie
20602 วางแผนและวิเคราะห7งานตรวจวัดลอรถไฟฟJา (Measuring wheel profile)
20603 วางแผนและวิเคราะห7งานซอมบํารุงระบบเบรค (Brake system & Equipment)
20604 วางแผนและวิเคราะห7งานซอมบํารุงระบบจายลม (Air supply & Equipment)
20605 วางแผนและวิเคราะห7งานซอมบํารุงระบบ Car body & Gangway
20606 วางแผนและวิเคราะห7งานซอมบํารุงระบบ Coupler
หน"วยสมรรถนะรหัส 207 ด!านปฏิบัติการซ"อมบํารุงระบบจัดเก็บค"าโดยสารอัตโนมัติ (3 หน"วย)
20701 ซอมเครื่องจําหนายตั๋วอัตโนมัติ
20702 ซอมประตูอัตโนมัติ
20703 ซอมเครื่องวิเคราะห7และเครื่องออกตั๋วโดยสาร
หน"วยสมรรถนะรหัส 208 ด!านวางแผนงานซ"อมบํารุงระบบจัดเก็บค"าโดยสารอัตโนมัติ (5 หน"วย)
20801 วางแผนงานซอมเครื่องจําหนายตั๋วอัตโนมัติ
20802 วางแผนงานซอมประตูอัตโนมัติ
20803 วางแผนงานซอมเครื่องวิเคราะห7และเครื่องออกตั๋วโดยสาร
20804 จัดเตรียมอะไหลสําหรับงานซอมบํารุง
20805 วางแผนงานซอมบํารุงอุปกรณ7ในระบบจัดเก็บคาโดยสารอัตโนมัติ

หน"วยสมรรถนะรหัส 301 ด!านดูแลความปลอดภัยและลดความเสี่ยงที่อาจเกิดจากทั้งภายใน
และภายนอกระบบ (3 หน"วย)
30101 ตรวจสอบและควบคุมการใชกฏ ระเบียบ ขอบังคับและขั้นตอนปฏิบัติงาน
30102 จัดการอุบัติการณ7 (Incident Management)
30103 สอบสวนหาสาเหตุของอุบัติการณ7 (Incident Investigation)

วิธีการประเมินที่เลือกใช!
จากการประชุมเกี่ยวกับวิธีการประเมินมาตรฐานอาชีพและคุณวุฒิวิชาชีพ สาขาวิชาชีพรถไฟความเร็ว
สูงและระบบราง กับกลุมคณะทํางานทุกกลุม เมื่อวันที่ 17, 18 และ 20 เดือนมิถุนายน พ.ศ. 2557 มาแลวนั้น
ทางกลุมคณะทํางานไดสรุปความตองการในการเลือกใชวิธีการประเมินออกมาทั้งหมด 6 วิธีดวยกัน ไดแก
1. การสังเกตการปฏิบัติงาน ณ สถานประกอบการในการปฏิบัติงานจริง
2. การใชแฟJมสะสมงานหรือ Portfolios
3. การใชวิธีการสัมภาษณ7
4. การสอบขอเขียน
5. การสังเกตการปฏิบัติงานในการจําลองสถานการณ7ขึ้นมา
6. การทดสอบและประเมินโดยอาจจะใชระบบจําลองโดยคอมพิวเตอร7

ภาพที่ 1 บรรญากาศการประชุมกับคณะทํางานของบริษัทระบบขนสงมวลชนกรุงเทพจํากัด มหาชน (BTS)

ภาพที่ 2 บรรญากาศการประชุมกับคณะทํางานของการรถไฟแหงประเทศไทย (ร.ฟ.ท.)

ภาพที่ 3 บรรญากาศการประชุมกับคณะทํางานของบริษัทรถไฟฟJา ร.ฟ.ท. จํากัด
(Airport Rail Link หรือ ARL)

ตารางสรุปวิธีการประเมิน
การทดสอบและประเมินโดยอาจจะ
ใช!ระบบจําลองโดยคอมพิวเตอรA
การสังเกตการปฏิบัติงานในการ
จําลองสถานการณAขึ้นมา

10102 จัดการเดินรถไฟฟJาในสภาวะไมปกติ
10103 บริหาร จัดการกิจกรรมที่ขอเขา
ทํางานบนรางวิ่ง
หน"วยสมรรถนะด!าน ควบคุมรถไฟฟ>า
10201 ขับเคลื่อนรถไฟฟJาในโหมดตางๆ
10202 ขับเคลื่อนรถไฟฟJาเขา-ออกภายใน
พื้นที่อูจอดรถ (Depot) และ โรงซอม
บํารุง (Workshop)
10203 ขับเคลื่อนรถไฟฟJาใหบริการบน
เสนทางหลัก (Line)
10204 แกไขป\ญหาขบวนรถไฟฟJาขัดของ
หน"วยสมรรถนะด!าน ควบคุมรถไฟความเร็ว
สูง
10301 ควบคุมรถไฟความเร็วสูงในโหมด
ตางๆ

การสอบข!อเขียน

หน"วยสมรรถนะร"วม
00000 ความปลอดภัยในการทํางานขั้น
พื้นฐาน
หน"วยสมรรถนะด!าน ควบคุมการเดิน
รถไฟฟ>าในศูนยAควบคุมการเดินรถ
10101 จัดการเดินรถไฟฟJาในสภาวะปกติ

การใช!วิธีการสัมภาษณA

หน"วยสมรรถนะ

การใช!แฟ>มสะสมงานหรือ
Portfolios
การสังเกตการปฏิบัติงาน ณ สถาน
ประกอบการในการปฏิบัติงานจริง

วิธีการประเมิน

20103 ซอมบํารุงระบบ Network
20104 ซอมบํารุงระบบ Wayside
equipment
20105 ซอมบํารุงระบบอาณัติสัญญาณ onboard

การทดสอบและประเมินโดยอาจจะ
ใช!ระบบจําลองโดยคอมพิวเตอรA
การสังเกตการปฏิบัติงานในการ
จําลองสถานการณAขึ้นมา

20102 ซอมบํารุงระบบ CTC

การสอบข!อเขียน

10302 ควบคุมรถไฟความเร็วสูงเขา-ออก
ภายในพื้นที่อูจอดรถ (Depot) และ
โรงซอมบํารุง (Workshop)
10303 ควบคุมรถไฟความเร็วสูงใหบริการบน
เสนทางหลัก (Line)
10304 แกไขป\ญหาขบวนรถไฟความเร็วสูงที่
ขัดของ
หน"วยสมรรถนะด!าน ปฏิบัติงานบนสถานี
10401 เตรียมความพรอมของสถานีในการ
ใหบริการผูโดยสาร
10402 ควบคุมการปฏิบัติงานสถานีตาม
ขั้นตอนปฏิบัติในสภาวะปกติ
10403 ควบคุมการปฏิบัติงานสถานีตาม
ขั้นตอนปฏิบัติในสถานการณ7ฉุกเฉิน
หน"วยสมรรถนะด!าน ปฏิบัติการซ"อมบํารุง
ระบบอาณัติสัญญาน
20101 ซอมบํารุงระบบ Interlocking

การใช!วิธีการสัมภาษณA

หน่ วยสมรรถนะ

การใช!แฟ>มสะสมงานหรือ
Portfolios
การสังเกตการปฏิบัติงาน ณ สถาน
ประกอบการในการปฏิบัติงานจริง

วิธีการ

20207 วางแผนงานซอมบํารุงอุปกรณ7ใน
ระบบจัดเก็บคาโดยสารอัตโนมัติ
20208 วิเคราะห7ป\ญหา/ขอบกพรองของ
ระบบและอุปกรณ7ในระบบอาณัติ
สัญญาณ
หน"วยสมรรถนะด!าน ปฏิบัติการซ"อมบํารุง
ระบบอาณัติสัญญาณไฟสีและโทรคมนาคม
20301 ตรวจสอบอุปกรณ7ที่ใชกับระบบ
อาณัติสัญญาณไฟสีและโทรคมนาคม

การทดสอบและประเมินโดยอาจจะ
ใช!ระบบจําลองโดยคอมพิวเตอรA
การสังเกตการปฏิบัติงานในการ
จําลองสถานการณAขึ้นมา

20202 วางแผนงานซอมบํารุงระบบ CTC
20203 วางแผนงานซอมบํารุงระบบ
Network
20204 วางแผนงานซอมบํารุงระบบ
Wayside equipment
20205 วางแผนงานซอมบํารุงระบบอาณัติ
สัญญาณ on-board
20206 จัดเตรียมอะไหลสําหรับงานซอมบํารุง

การสอบข!อเขียน

หน"วยสมรรถนะ ด!านวางแผนงานซ"อมบํารุง
ระบบอาณัติสัญญาณ
20201 วางแผนงานปฏิบัติการซอมบํารุง
ระบบ Interlocking

การใช!วิธีการสัมภาษณA

หน่ วยสมรรถนะ

การใช!แฟ>มสะสมงานหรือ
Portfolios
การสังเกตการปฏิบัติงาน ณ สถาน
ประกอบการในการปฏิบัติงานจริง

วิธีการ

การทดสอบและประเมินโดยอาจจะ
ใช!ระบบจําลองโดยคอมพิวเตอรA
การสังเกตการปฏิบัติงานในการ
จําลองสถานการณAขึ้นมา

หน"วยสมรรถนะด!าน ปฏิบัติการซ"อมบํารุง
ระบบรถไฟฟ>าด!านระบบไฟฟ>า
20501 ซอมบํารุงระบบไฟแสงสวาง
(Lighting)
20502 ซอมบํารุงระบบขับเคลื่อน
(Propulsion system)
20503 ซอมบํารุงระบบแปลงพลังงานไฟฟJา
และแบตเตอร7รี่ (Auxiliary system
& Battery)

การสอบข!อเขียน

หน"วยสมรรถนะด!าน ปฏิบัติการซ"อมบํารุง
ระบบช"วงล"างรถไฟฟ>าด!านระบบเครื่องกล
20401 ซอมบํารุงระบบ Bogie
20402 ตรวจวัดลอรถไฟฟJา (Measuring
wheel profile)
20403 ซอมบํารุงระบบเบรค (Brake system
& Equipment)
20404 ซอมบํารุงระบบจายลม (Air supply
& Equipment)
20405 ซอมบํารุงระบบ Car body &
Gangway
20406 ซอมบํารุงระบบ Coupler

การใช!วิธีการสัมภาษณA

หน่ วยสมรรถนะ

การใช!แฟ>มสะสมงานหรือ
Portfolios
การสังเกตการปฏิบัติงาน ณ สถาน
ประกอบการในการปฏิบัติงานจริง

วิธีการ

20702 ซอมประตูอัตโนมัติ
20703 ซอมเครื่องวิเคราะห7และเครื่องออกตั๋ว
โดยสาร

การทดสอบและประเมินโดยอาจจะ
ใช!ระบบจําลองโดยคอมพิวเตอรA
การสังเกตการปฏิบัติงานในการ
จําลองสถานการณAขึ้นมา

20701 ซอมเครื่องจําหนายตั๋วอัตโนมัติ

การสอบข!อเขียน

หน"วยสมรรถนะด!าน วางแผนงานซ"อมบํารุง
ระบบช"วงล"างรถไฟฟ>าด!านระบบเครื่องกล
20601 วางแผนและวิเคราะห7งานซอมบํารุง
ระบบ Bogie
20602 วางแผนและวิเคราะห7งานตรวจวัดลอ
รถไฟฟJา (Measuring wheel
profile)
20603 วางแผนและวิเคราะห7งานซอมบํารุง
ระบบเบรค (Brake system &
Equipment)
20604 วางแผนและวิเคราะห7งานซอมบํารุง
ระบบจายลม (Air supply &
Equipment)
20605 วางแผนและวิเคราะห7งานซอมบํารุง
ระบบ Car body & Gangway
20606 วางแผนและวิเคราะห7งานซอมบํารุง
ระบบ Coupler
หน"วยสมรรถนะด!าน ปฏิบัติการซ"อมบํารุง
ระบบจัดเก็บค"าโดยสารอัตโนมัติ

การใช!วิธีการสัมภาษณA

หน่ วยสมรรถนะ

การใช!แฟ>มสะสมงานหรือ
Portfolios
การสังเกตการปฏิบัติงาน ณ สถาน
ประกอบการในการปฏิบัติงานจริง

วิธีการ

20804 จัดเตรียมอะไหลสําหรับงานซอมบํารุง
20805 วางแผนงานซอมบํารุงอุปกรณ7ในระบบ
จัดเก็บคาโดยสารอัตโนมัติ
หน"วยสมรรถนะด!าน ดูแลความปลอดภัยและ
ลดความเสี่ยงที่อาจเกิดจากทั้งภายในและ
ภายนอกระบบ
30101 ตรวจสอบและควบคุมการใชกฏ
ระเบียบ ขอบังคับและขั้นตอน
ปฏิบัติงาน
30102 จัดการอุบัติการณ7 (Incident
Management)
30103 สอบสวนหาสาเหตุของอุบัติการณ7
(Incident Investigation)

การทดสอบและประเมินโดยอาจจะ
ใช!ระบบจําลองโดยคอมพิวเตอรA
การสังเกตการปฏิบัติงานในการ
จําลองสถานการณAขึ้นมา

20802 วางแผนงานซอมประตูอัตโนมัติ
20803 วางแผนงานซอมเครื่องวิเคราะห7และ
เครื่องออกตั๋วโดยสาร

การสอบข!อเขียน

หน"วยสมรรถนะด!าน วางแผนงานซ"อมบํารุง
ระบบจัดเก็บค"าโดยสารอัตโนมัติ
20801 วางแผนงานซอมเครื่องจําหนายตั๋ว
อัตโนมัติ

การใช!วิธีการสัมภาษณA

หน่ วยสมรรถนะ

การใช!แฟ>มสะสมงานหรือ
Portfolios
การสังเกตการปฏิบัติงาน ณ สถาน
ประกอบการในการปฏิบัติงานจริง

วิธีการ

ตัวอย"างวิธีการประเมินด!วยวิธีการสังเกตการปฏิบตั ิงานในการจําลองสถานการณAขึ้นมา
คุณวุฒิวิชาชีพ 102 ควบคุมรถไฟฟJา
หน"วยสมรรถนะที่ 10204 แกไขป\ญหาขบวนรถไฟฟJาขัดของ
คําอธิบาย
ตัวอยางตอไปนี้เป;นตัวอยางสถานการณ7จําลองการแกไขป\ญหาขบวนรถไฟฟJาขัดของ ซึ่งไดเขาไป
ประเมินและสังเกตการณ7 ณ โรงซอมบํารุงบริษัทขนสงมวลชนกรุงเทพจํากัด (มหาชน) ซึ่งผูประเมินมีหนาที่
ตรวจสอบความถูกตองของการปฏิบัติงานตามคูมือและขั้นตอน สําหรับการตรวจสอบและแกไขป\ญหาตางๆ
ของรถไฟฟJา และ ผูสังเกตการณ7มีหนาที่ในการตรวจสอบขั้นตอนการประเมินใหครอบคลุมและเป;นไปอยาง
ถูกตองยุติธรรม โดยในสถานการณ7ที่จําลองขึ้นผูประเมินไดจําลองการเกิดป\ญหาขัดของของระบบรถไฟฟJา
ตางๆ ที่ ส ามารถเกิ ด ขึ้ น ไดในสถานการณ7 จ ริ ง โดยเฉพาะอยางยิ่ ง ป\ ญ หาที่ กระทบตอความปลอดภั ย ของ
ผูโดยสาร เชน ป\ญหาขัดของของ ประตู ระบบเบรค สัญญาณไฟตางๆ และ ป\ญหาที่เกิดจากผูโดยสาร เป;นตน
รวมถึงไดจําลองการนํารถออกจากการใหบริการและทําการอพยพผูโดยสารในพื้นที่ปลอดภัย โดยผลและ
คําอธิบายการทดสอบเป;นไปดังสถานการณ7จําลองดังตอไปนี้
1. ผู!รับการประเมินทําการเปWดระบบรถไฟฟ>า และ เดินตรวจสอบความผิดปกติตามขั้นตอน

ผูรับการประเมินพบปลอกครอบสัญญาณไฟไมสมบูรณ7 และทําการจดบันทึกตามขั้นตอน

ผูรับการประเมินตรวจสอบแผงควบคุมตางๆ และ แจงใหทางศูนย7ควบคุมทราบถึงป\ญหาที่เกิดขึ้น

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

ผูรับการประเมินตรวจสอบจุดบกพรองและประกาศเตือนผูโดยสารทั้งทางเสียงและจอภาพ

ผูรับการประเมินทําการแกไขประตูเพื่อใหปxดได
3. นํารถไฟฟ>าขัดข!องออกจากการให!บริการ

จากป\ญหาขางตนผูรับการประเมินแจงป\ญหาและนํารถเขาใกลบริเวณทางเดินเพื่อเตรียมการอพยพ
โดยมีการทดสอบเบรคในระบบตางๆ ขณะรถไฟฟJาเคลื่อนที่

4. อพยพผู!โดยสารออกจากรถไฟฟ>า

ผูรับการประเมินเปxดประตูอพยพและทิ้งบันไดอพยพลง

ผูรับการประเมินตรวจสอบรถไฟฟJาใหพรอมอพยพและประกาศผูโดยสาร
ใหอพยพตามผูรับการประเมินบอก

หลังจากอพยพเสร็จแลวผูรับการประเมินเก็บบันไดในขั้นแรกตามขั้นตอน

กิจกรรมต"างๆ
1. การจัดประชุมเสนอผลการจัดทํามาตรฐานอาชีพต"อคณะกรรมการมาตรฐานอาชีพและคุณวุฒิวิชาชีพ
สาขารถไฟความเร็วสูงและระบบราง
การจัดประชุมเพื่อรายงานความกาวหนาถึงการจัดทําแผนภาพหนาที่งานและลงนามรับรองแผนภาพ
หนาที่งาน ในวันพฤหัสบดีที่ 10 เมษายน 2557 เวลา 10.30 – 13.00 น. ณ หองประชุม 0203 ชั้น 2 อาคารชู
ชาติ กํ า ภู คณะวิ ศ วกรรมศาสตร7 มหาวิ ท ยาลั ย เกษตรศาสตร7 ซึ่ ง มี ว าระการประชุ ม ดั ง นี้ ชี้ แ จงภาพรวม
ความกาวหนาของโครงการจัดทํามาตรฐานอาชีพฯและแผนการดําเนินงานของโครงการ การเขียนหนาที่หลัก
หนวยสมรรถนะ หนวยสมรรถนะยอย รวมถึงรายละเอียดกระบวนการและวิธีการประเมินตางๆ สรุปผลและ
เขียนเป;นรางมาตรฐานอาชีพและคุณวุฒิวิชาชีพ รถไฟความเร็วสูงและระบบรางของประเทศไทย รวมแสดง
ความคิดเห็น และลงนามรับรอง มาตรฐานอาชีพและคุณวุฒิวิชาชีพ สาขารถไฟความสูงและระบบราง

ภาพบรรญากาศการประชุมเสนอผลการจัดทํามาตรฐานอาชีพตอคณะกรรมการ

2. การจัดสัมมนาประชาพิเคราะหA
การจัดประชาพิเคราะห7 เพื่อรายงานความกาวหนาถึงการจัดทําแผนภาพหนาที่งานตอคณะทํางาน
และผูมีสวนไดสวนเสียของทางอุตสาหกรรมระบบราง ในวันพฤหัสบดีที่ 10 เมษายน 2557 เวลา 13.00 –
15.00 น. ณ หองประชุมใหญ 5401 ชั้น 4 อาคาร 5 ภาควิชาวิศวกรรมเครื่องกล มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร7
โดยมี จุ ด ประสงค7 เ พื่ อ ชี้ แ จงภาพรวม ความก าวหน าของโครงการจั ด ทํ า มาตรฐานอาชี พ ฯและแผนการ
ดําเนินงานของโครงการ การเขี ยนหนาที่ หลัก หนวยสมรรถนะ หนวยสมรรถนะยอย รวมถึงรายละเอีย ด
กระบวนการและวิธีการประเมินตางๆ สรุปผลและเขียนเป;นรางมาตรฐานอาชีพและคุณวุฒิวิชาชีพ รถไฟ
ความเร็วสูงและระบบรางของประเทศไทย และรวมแสดงความคิดเห็น มาตรฐานอาชีพและคุณวุฒิวิชาชีพ
สาขารถไฟความสูงและระบบราง

ผศ.ดร. วิชัย ศิวะโกศิษฐ ผูอํานวยการโครงการรถไฟฟJาความเร็วสูง/KURAIL กลาวเปxดงาน

มีการซักถามและแลกเปลี่ยนความคิดเห็นจากผูเชี่ยวชาญในกลุมอาชีพ

ภาพบรรญากาศการสัมมนาประชาพิเคราะห7

คณะผู!จัดทํามาตรฐานอาชีพ
การจัดทํามาตรฐานอาชีพและคุณวุฒิวิชาชีพ สาขาวิชาชีพรถไฟความเร็วสูงและระบบราง ทางคณะ
วิศวกรรมเครื่องกล มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร7 ไดรวมจัดทํามาตรฐานนี้กับทางกลุมผูประกอบการตางๆ ของ
ทางอุตสาหกรรมระบบราง ทั้งหมดรวม 90 คน เพื่อเขียนเป;นมาตรฐานอาชีพและคุณวุฒิวิชาชีพขึ้นจนสําเร็จ
ลุลวงไปดวยดี ทางคณะที่ปรึกษาจึงใครขอแสดงความขอบคุณคณะผูจัดทํามาตรฐานอาชีพเป;นอยางสูงมา ณ
ที่นี้ดวย โดยรายนามของคณะผูจัดทํามาตรฐานอาชีพมีดังนี้
1. คณะกรรมการ มาตรฐานฐานอาชีพและคุณวุฒิวิชาชีพ สาขาวิชาชีพรถไฟความเร็วสูงและระบบราง
1.
2.
3.
4.

คุณประภัสร7
คุณยงสิทธิ์
คุณพีรกันต7
คุณสุรพงษ7

จงสงวน
โรจน7ศรีกุล
แกววงศ7วัฒนา
เลาหะอัญญา

5. คุณวีระชัย
6. คุณนคร
7. คุณประยุทธ

ศรีขจร
ศิลปอาชา
นิลวงศ7

8. คุณพยุงศักดิ์
9. คุณปราโมช
10. รศ.ดร.ธัญญะ

ชาติสุทธิผล
เชิดชูพงษ7
เกียรติวัฒน7

11. คุณมารุต
12. คุณวิชัย

ศิริโก
วนวิทย7

ผูวาฯ การรถไฟแหงประเทศไทย
ผูวาฯ การรถไฟฟJาขนสงมวลชนแหงประเทศไทย
กรรมการผูอํานวยการใหญ บริษัท รถไฟฟJา รฟท.จํากัด
ผูอํานวยการใหญสายปฏิบัติการบริษัท ระบบขนสง
มวลชนกรุงเทพ จํากัด (มหาชน)
ผูอํานวยการสถาบันคุณวุฒิวิชาชีพ (องค7การมหาชน)
อธิบดีกรมพัฒนาฝ•มือแรงงาน
รองผูอํานวยการวิทยาลัยเทคนิคพระนครศรีอยุธยา
(ผูแทนจากสํานักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา)
ประธานสภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย

อดีตวิศวกรอํานวยการการรถไฟแหงประเทศไทย
กรรมการนโยบายการใหเอกชนรวมลงทุนในกิจการของ
รัฐ (PPP)
กรรมการผูจัดการ บริษัท AMR ASIA จํากัด
ประธานบริษัท ฮาตาริ เทคโนโลยี จํากัด

2. คณะที่ปรึกษา มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตรA
1. ผศ.ดร.วิชัย
2. Prof. Dr. John
3. คุณอิทธิชัย
4. ดร.เอกชัย
5. ผศ.ดร.พงศ7ธร
6. ผศ.ดร.สุนีรัตน7
7. ผศ.ดร.วิรุณศักดิ์
8. อ.ดร.อรรถพร
9. อ.ดร.ปวเรศ
10. นายจิรภัทร
11. นายอภิพล
12. นางสาววรัชยา

ศิวะโกศิษฐ
Roberts
จิตลดาพร
ศิริกิจพาณิชย7กูล
พรหมบุตร
กุศลาศัย
สันติเพ็ชร7
วิเศษสินธุ7
ชมเดช
มาลัย
เหรียญทอง
เสียงสนั่น

ผูจัดการโครงการ
ที่ปรึกษาโครงการ
ที่ปรึกษาโครงการ
รองผูจัดการโครงการ
นักวิจัยสายงาน
นักวิจัยสายงาน
นักวิจัยสายงาน
นักวิจัยสายงาน
เลขานุการโครงการ
ผูประสานงานโครงการ
ผูประสานงานโครงการ
ผูประสานงานโครงการ

3. คณะทํางาน การรถไฟแห"งประเทศไทย (ร.ฟ.ท.)
1. คุณบุญสม
เวียงชัย
2. คุณคํานวณ
ทองนาค
3. คุณวัชรชาญ
สิริสุวรรณทัศน7
4. ดร.ธนา
ภูเผือกรัตน7
5. คุณบรรเทิง
แดงทับทิม
6. คุณชัยยันต7
ยรรยงดิลก
7. ดร.อรรถพล
เกาประเสริฐ
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
ซูเซน
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. คุณณรงค7ศักดิ์
16. คุณวรวุฒิ
17. คุณธนนชัย
18. ดร.ประสิทธิพนธ7
19. คุณณัฐกิตติ์
20. คุณธนภัทร
21. คุณสุชาติ
22. คุณภาสกร
23. คุณชัยวัฒน7
24. คุณยศวัจน7
25. คุณสลักจิตร
26. คุณลัฎฎาพร
27. คุณนฤมล
28. คุณคณวรรธญ7
29. คุณประนอม
30. คุณพิชิต
31. คุณจิราพร
32. คุณพสิษฐ7
33. คุณพรทิพย7
34. คุณสาคร

จิตตเสถียร
กุลพงษ7
ทวานนท7
โสวาป•
ธนพิบูลพงษศ7
อินทรใจ
เดนกิจกุล
เกลี้ยงจิตร
เกียรติเพชรรัตน7
นิทัศน7ธรรมนาถ
บุญศิริ
ชั้นกลาง
ภูมิภาคพันธ7
ใจสะอาด
นําทัพ
วิริยะ
เบคเคอร7
บอนสูงเนิน
คงเกรียงไกร
ปx†นธานี

5. คณะทํางานบริษัทรถไฟฟ>า ร.ฟ.ท. จํากัด (Airport Rail Link หรือ ARL)
1. คุณพิษณุ
2. คุณวราห7
3. คุณปxยะพงศ7
4. คุณชทชัย
5. คุณพินัญญา
6. คุณคุณภัคภิญญา
7. คุณกิตติ์พิสิธ
8. คุณนิภาพร
9. คุณปxยะ
10. คุณธีรพล
11. คุณนวพล
12. คุณวีรชัย
13. คุณสุดฤทธิ์
14. คุณกมลวรรณ
15. คุณดรณ7
16. คุณชูเกียรติ

สาตส7พรหม
ธีระปุญโญ
พุมสุวรรณ
พัฒนาประชูเวศ
สิทธิวัฒน7
ธรรมโชโต
ญาณกิตตินุกูล
เอี่ยมเพ็ชร
แรกเรียง
ดานวิไพศาล
บุญสุวรรณ
ปุลา
แสงโชติ
พิมพกรณ7
อึ้งสุกิจ
สิทธิศักดิ์

17. คุณอานุภาพ
18. คุณวสันต7
19. คุณสุรพัชร7
20. คุณโสภณ
21. คุณอนุชา
22. คุณคมสันต7

เกียรติกําจร
มีตอง
เจริญยิ่ง
ปานอุทัย
ออนชาติ
นาคพันธ7

