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ประกาศคณะกรรมการส่งเสริมการพัฒนาฝีมือแรงงาน
เรื่อง มาตรฐานฝีมือแรงงานแห่งชาติ สาขาอาชีพช่างไฟฟ้า อิเล็กทรอนิกส์และคอมพิวเตอร์
สาขาช่างระบบสายเครือข่าย (Information Network Cabling Technician)
อาศัยอานาจตามความในมาตรา ๒๒ วรรคหนึ่ง แห่งพระราชบัญญัติส่งเสริมการพัฒนา
ฝีมือแรงงาน พ.ศ. ๒๕๔๕ และมาตรา 39 (3) แห่งพระราชบัญญัติส่งเสริมการพัฒนาฝีมือแรงงาน
พ.ศ. 2545 ซึ่ ง แก้ ไ ขเพิ่ ม เติ ม โดยพระราชบั ญ ญั ติ ส่ ง เสริ ม การพั ฒ นาฝี มื อ แรงงาน (ฉบั บ ที่ 2)
พ.ศ. 2557 คณะกรรมการส่งเสริมการพัฒนาฝีมือแรงงานโดยความเห็นชอบของรัฐมนตรีว่าการ
กระทรวงแรงงาน ก าหนดมาตรฐานฝี มือแรงงานแห่ง ชาติ สาขาอาชี พ ช่างไฟฟ้า อิ เ ล็ กทรอนิกส์
และคอมพิวเตอร์ สาขาช่างระบบสายเครือข่าย (Information Network Cabling Technician) ไว้ดังนี้
ข้อ ๑ ในประกาศนี้ สาขาอาชีพช่างไฟฟ้า อิเล็กทรอนิกส์และคอมพิวเตอร์ สาขาช่างระบบ
สายเครือข่าย (Information Network Cabling Technician) หมายถึง ผู้ที่มีความรู้ ความสามารถ
ในการเตรียมวัสดุ อุปกรณ์ เครื่องมือที่จะใช้ในการติดตั้ง ระบบสายสัญญาณชนิดโลหะ (ทองแดง)
และชนิดใยแก้วนาแสง การใช้ การเลือกวัสดุ อุปกรณ์ เครื่องมือติดตั้ง เครื่องมือทดสอบระบบสายนา
สัญญาณชนิ ด โลหะ (ทองแดง) และชนิ ด ใยแก้วนาแสง การส่งมอบแบบติดตั้ง ผลทดสอบ และ
การส่ ง มอบงานติ ด ตั้ ง ระบบสายสั ญ ญาณตรวจสอบการเชื่ อ มต่ อ สั ญ ญาณของระบบสายสั ญ ญาณ
การซ่อมแซมบารุงรักษาระบบสายสัญญาณการออกแบบระบบสายสัญญาณ การสารวจพื้นที่ติดตั้ง
การประมาณราคาตามข้อกาหนด
ข้อ ๒ มาตรฐานฝีมือแรงงานแห่งชาติ สาขาอาชีพช่างไฟฟ้า อิเล็กทรอนิกส์และคอมพิวเตอร์
สาขาช่างระบบสายเครือข่าย (Information Network Cabling Technician) แบ่งออกเป็น ๓ ระดับ
ดังต่อไปนี้
2.1 ระดับ 2 หมายถึง ผู้ที่มีความรู้ ความสามารถในการเตรียมวัสดุ อุปกรณ์
เครื่องมือที่จะใช้ในการติดตั้งระบบสายสัญญาณชนิดโลหะ (ทองแดง) และชนิดใยแก้วนาแสง การใช้
เครื่องมือติดตั้ง และเครื่องมือทดสอบเบื้องต้นได้ตามข้อกาหนด สามารถตัดสินใจแก้ไขปัญหาที่เกี่ยวกับงาน
ได้ด้วยตัวเองและสามารถควบคุมดูแลให้คาแนะนาหรือให้คาปรึกษาแก่ผู้ใต้บังคับบัญชาได้
2.2 ระดับ 3 หมายถึง ผู้ที่มีความรู้ ความสามารถในการเลือกวัสดุ อุปกรณ์
เครื่องมือติดตั้ง เครื่องมือทดสอบระบบสายนาสัญญาณชนิดโลหะ (ทองแดง) และชนิดใยแก้วนาแสง
การส่ ง มอบแบบติ ด ตั้ ง ผลทดสอบ และการส่ ง มอบงานติ ด ตั้ ง ระบบสายสั ญ ญาณ การซ่ อ มแซม
บารุงรักษาระบบสายสัญญาณ ตรวจสอบการเชื่อมต่อสัญญาณของระบบสายสัญญาณ การใช้เครื่องมือ
ติดตั้ง และเครื่องมื อทดสอบเฉพาะทางได้ตามข้อกาหนด โดยใช้ความรู้ ทักษะหรือความสามารถ
ในการแก้ไขปัญหาได้ด้วยตัวเองและสามารถสอนงานผู้ใต้บังคับบัญชาได้
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2.๓ ระดั บ 4 หมายถึ ง ผู้ ที่ มี ค วามรู้ ความสามารถในการออกแบบระบบ
สายสั ญ ญาณ ส ารวจพื้ น ที่ ติด ตั้ง การประมาณราคาตามข้อกาหนด การบริหารจัด การวิเคราะห์
วางแผนการทางานติดตาม ประเมินผลการดาเนินงาน แก้ไขปัญหาที่ซับซ้อนที่ไม่สามารถคาดการณ์
ได้อย่างเป็นระบบและมีประสิทธิภาพโดยใช้องค์ความรู้และทักษะอื่น ๆ และการใช้เครื่องมือทดสอบ
เฉพาะทางขั้นสูงมาประยุกต์ใช้ได้อย่างเหมาะสม
ข้อ 3 ข้ อ ก าหนดทางวิ ช าการที่ ใ ช้ เ ป็ น เกณฑ์ วั ด ระดั บ ฝี มื อ ความรู้ ความสามารถ
และทัศนคติในการทางานของผู้ประกอบอาชีพในสาขาอาชีพช่างไฟฟ้า อิเล็กทรอนิกส์และคอมพิวเตอร์
สาขาช่างระบบสายเครือข่าย (Information Network Cabling Technician) ให้เป็นดังต่อไปนี้
3.๑ มาตรฐานฝีมือแรงงานแห่งชาติ ระดับ 2 ได้แก่
3.๑.๑ ความรู้ ประกอบด้วย ขอบเขตความรู้ ในเรื่องดังต่อไปนี้
3.1.1.1 ความปลอดภัยในการปฏิบัติงาน
(๑) การใช้และการดูแลรักษาอุปกรณ์คุ้มครองความปลอดภัย
ส่วนบุคคล
(๒) ความปลอดภัยในการขึ้นที่สูง
(3) การป้องกันอันตรายจากไฟฟ้า
(4) การปฐมพยาบาลผู้ถูกช็อกไฟฟ้า (ไฟฟ้าดูด) หรือ
ได้รับอุบัติเหตุ
(5) สัญลักษณ์ความปลอดภัย
ทั้งนี้ เป็นไปตามพระราชบัญญัติความปลอดภัย อาชีวอนามัย
และสภาพแวดล้อมในการทางาน พ.ศ. ๒๕๕๔ และกฎหมายที่เกี่ยวข้อง
3.1.1.2 การเตรียมงานติดตั้ง ได้แก่ การเตรียมวัสดุ อุปกรณ์
และเครื่องมือที่จะใช้ในการติดตั้งระบบสายสัญญาณ
(1) การอ่านแบบ BOM/BOQ
(2) การเตรียมวัสดุ และอุปกรณ์ระบบสายสัญญาณ
(3) การเตรียมเครื่องมือติดตั้งระบบสายสัญญาณ
(4) การเตรียมพื้นที่ปฏิบัติงาน
๓.1.๑.3 การติดตั้งระบบสายสัญญาณ
(๑) การติดตั้งระบบสายสัญญาณชนิดโลหะ (ทองแดง)
(ก) มาตรฐานการติ ด ตั้ ง สายสั ญ ญาณชนิ ด โลหะ
(ทองแดง)
(ข) การใช้เครื่องมือติดตั้งสายสัญญาณชนิดโลหะ
(ทองแดง)
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(ค) พื้นฐานทางไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์
(ง) ระบบสายดิน
(๒) การติดตั้งระบบสายสัญญาณชนิดใยแก้วนาแสง
(ก) มาตรฐานการติดตั้งสายสัญญาณใยแก้วนาแสง
(ข) การใช้เครื่องมือติดตั้งสายสัญญาณใยแก้วนาแสง
(ค) พื้นฐานทางไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์
(ง) ระบบสายดิน
3.๑.๒ ความสามารถ ประกอบด้วย ขอบเขตความสามารถในการปฏิบัตงิ าน
ดังต่อไปนี้
3.1.2.๑ เตรียมงานติดตั้ง
(๑) เตรียมแบบ BOM/BOQ
(๒) เตรียมอุปกรณ์ และเครื่องมือที่ต้องใช้งาน
(๓) ตรวจสอบอุปกรณ์ และเครื่องมือให้พร้อมใช้งาน
3.1.2.๒ ติดตั้งระบบสายสัญญาณชนิดโลหะ (ทองแดง)
(๑) จัดเตรียมพื้นที่ติดตั้ง
(๒) ติดตั้งระบบสายสัญญาณตามแบบ
(๓) ตรวจสอบความสมบูรณ์ของการติดตั้งเบื้องต้น
3.1.2.3 ติดตั้งระบบสายสัญญาณชนิดใยแก้วนาแสง
(๑) จัดเตรียมพื้นที่ติดตั้ง
(๒) ติดตั้งระบบสายสัญญาณตามแบบ
(๓) ตรวจสอบความสมบูรณ์ของการติดตั้งเบื้องต้น
3.๑.๓ ทัศนคติ ประกอบด้วย ความรับผิดชอบต่องาน มีวินัยและตรงต่อเวลา
ซื่อสัตย์ ละเอียดรอบคอบ มีความขยันและอดทน
3.๒ มาตรฐานฝีมือแรงงานแห่งชาติ ระดับ 3 ได้แก่
3.๒.๑ ความรู้ ประกอบด้วย ขอบเขตความรู้ ในเรื่องดังต่อไปนี้
3.2.1.๑ การทดสอบระบบสายสั ญ ญาณชนิ ด โลหะ (ทองแดง)
และชนิดใยแก้วนาแสง
(๑) การใช้เครื่องมือทดสอบสายสัญญาณ
(๒) ชนิดและคุณสมบัติของสายสัญญาณ
(๓) วัสดุ และอุปกรณ์ที่ใช้ในการติดตั้งสายสัญญาณ
(๔) แบบงานระบบติดตั้งสายสัญญาณ
3.2.1.2 การส่งมอบงานติดตั้งระบบสายสัญญาณ
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(๑) การใช้โปรแกรมเขียนแบบ
(๒) การใช้โปรแกรมสานักงาน
(๓) การส่งมอบแบบติดตั้งระบบสายสัญญาณ
(๔) การส่งมอบผลทดสอบสายสัญญาณ
3.2.1.๓ การซ่อมแซมบารุงรักษาระบบสายสัญญาณ
(๑) การใช้เครื่องมือติดตั้งสายสัญญาณ
(๒) การใช้เครื่องมือทดสอบ
(๓) การส่งมอบแบบบารุงรักษาระบบสายสัญญาณ
(๔) การส่ ง มอบผลทดสอบการบ ารุ ง รั ก ษาระบบ
สายสัญญาณ
3.๒.2 ความสามารถ ประกอบด้วย ขอบเขตความสามารถในการปฏิบัตงิ าน
ดังต่อไปนี้
3.2.2.๑ ทดสอบระบบสายสั ญ ญาณชนิ ด โลหะ (ทองแดง)
และชนิดใยแก้วนาแสง
(๑) เตรียมเครื่องมือทดสอบ
(๒) ตรวจสอบความเรียบร้อยของงานติดตั้งด้วยสายตา
(๓) ตรวจสอบการน าสั ญ ญาณด้ ว ยเครื่ อ งมื อ ทดสอบ
สัญญาณ
(๔) บันทึกและรายงานผล
3.2.2.2 ส่งมอบแบบติดตั้งระบบสายสัญญาณ
(๑) จัดเตรียมแบบร่างตามข้อกาหนด
(๒) จัดทาแบบการติดตั้งตามข้อกาหนด
(๓) ตรวจสอบและยืนยันด้วยผู้มีอานาจ
(๔) ส่งมอบแบบติดตั้งระบบสายสัญญาณ
3.2.2.3 ส่งมอบผลทดสอบสายสัญญาณ
(๑) ตรวจความถูกต้องของผลการทดสอบกับตาแหน่ง
ที่ทดสอบ
(๒)
(๓)
(๔)
(๕)

รวบรวมผลทดสอบตามข้อกาหนด
จัดทาผลการทดสอบตามข้อกาหนด
ตรวจสอบและยืนยันด้วยผู้มีอานาจ
ส่งมอบผลทดสอบสายสัญญาณ
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3.2.2.4 ตรวจสอบการเชื่อมต่อสัญญาณของระบบสายสัญญาณ
(๑) เตรียมแบบและผลทดสอบของสายสัญญาณที่มีปัญหา
(๒) ตรวจสอบสายสัญญาณที่มีปัญหาด้วยสายตา
(๓) ตรวจสอบการนาสัญญาณด้วยเครื่องมือทดสอบสัญญาณ
(๔) บันทึกและรายงานผล
3.2.2.5 ซ่อมระบบสายสัญญาณ
(๑) วางแผนงานซ่อม
(๒) เตรียมวัสดุ อุปกรณ์ และเครื่องมือ
(๓) ซ่อมแซมส่วนที่มีปัญหา
3.2.2.6 บารุงรักษาระบบสายสัญญาณ
(๑) วางแผนการบารุงรักษาเชิงป้องกัน
(๒) เตรียมแบบการบารุงรักษา
(๓) ดาเนินการบารุงรักษา
(๔) บันทึกและรายงานผล
3.2.๓ ทัศนคติ ประกอบด้วย ความรับผิดชอบต่องาน มีวินัยและตรงต่อเวลา
ซื่อสัตย์ ละเอียดรอบคอบ ขยันและอดทน มีความช่างสังเกตและทางานเป็นทีม
3.๓ มาตรฐานฝีมือแรงงานแห่งชาติ ระดับ 4 ได้แก่
3.๓.๑ ความรู้ ประกอบด้วย ขอบเขตความรู้ ในเรื่องดังต่อไปนี้
3.3.1.๑ การสารวจพื้นที่ติดตั้ง
(๑) การใช้เครื่องมือสารวจ
(๒) คุณสมบัติของสายนาสัญญาณ
(๓) วัสดุที่ใช้ติดตั้ง
(๔) คุณลักษณะเฉพาะของอุปกรณ์
(๕) การเขียนแบบ
3.3.1.๒ การออกแบบระบบสายสัญญาณ
(๑) การอ่านแบบระบบสายสัญญาณ
(๒) การคานวณราคา
(๓) การจัดทารายละเอียดจานวนวัสดุอุปกรณ์ (BOM/BOQ)
(4) การใช้โปรแกรมเขียนแบบ
(5) การใช้โปรแกรมสานักงาน
(6) การใช้เครื่องมือทดสอบเฉพาะทางขั้นสูง
(7) การใช้เครื่องมือทดสอบระบบสายสัญญาณ

เลม่ ๑๓๘ ตอนพิเศษ ๗๗ ง

หนา้ ๓๐
ราชกิจจานุเบกษา

๕ เมษายน ๒๕๖๔

3.3.1.3 การประมาณราคาจากเอกสารรายละเอียดแสดงรายการ
ปริมาณวัสดุและค่าแรงงาน (BOM/BOQ) ได้แก่ งานบัญชีพื้นฐาน
3.๓.2 ความสามารถ ประกอบด้วย ขอบเขตความสามารถในการปฏิบัตงิ าน
ดังต่อไปนี้
3.3.2.๑ สารวจพื้นที่ติดตั้ง
(๑) เตรียมเครื่องมืออุปกรณ์ในการสารวจ
(๒) สารวจและออกแบบ
(๓) ร่างแบบสารวจระบบสายสัญญาณ
(๔) ส่งรายงานผลการสารวจพื้นที่ติดตั้ง
3.3.2.๒ ออกแบบระบบสายสัญญาณ
(๑) เตรียมหรือเขียนแบบงานระบบสายสัญญาณ
(๒) ถอดแบบเพื่อกาหนดรายการอุปกรณ์
(3) จั ด ท ารายละเอี ยดแสดงรายการปริม าณวัสดุแ ละ
ค่าแรงงาน (BOM/BOQ)
(4) จัดทารายละเอียดเครื่องมืองานระบบสายสัญญาณ
3.3.2.3 ประมาณราคาจากเอกสารรายละเอี ย ดแสดงรายการ
ปริมาณวัสดุและค่าแรงงาน (BOM/BOQ)
(๑) จัดทารายละเอียดราคาวัสดุ และอุปกรณ์ (BOM/BOQ)
(๒) จัดทารายละเอียดค่าดาเนินการ
3.๓.๓ ทัศนคติ ประกอบด้วย ความคิดสร้างสรรค์ ใฝ่เรียนรู้ รับผิดชอบต่องาน
มีวินัยและตรงต่อเวลา ซื่อสัตย์ ละเอียดรอบคอบ ขยันและอดทน มีความช่างสังเกตและทางานเป็นทีม
ตระหนักถึงความปลอดภัยในงานและสภาพแวดล้อมในการทางาน
ประกาศ ณ วันที่ 22 มกราคม พ.ศ. ๒๕๖4
สุทธิ สุโกศล
ปลัดกระทรวงแรงงาน
ประธานกรรมการส่งเสริมการพัฒนาฝีมือแรงงาน

