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ประกาศคณะกรรมการสงเสริมการพัฒนาฝมือแรงงาน 
เร่ือง  มาตรฐานฝมือแรงงานแหงชาติ  สาขาอาชีพชางระบบปมและวาลว 

 

 

อาศัยอํานาจตามความในมาตรา  ๒๒  วรรคหนึ่ง  แหงพระราชบัญญัติสงเสริมการพัฒนา 
ฝมือแรงงาน  พ.ศ.  ๒๕๔๕  คณะกรรมการสงเสริมการพัฒนาฝมือแรงงาน  จึงกําหนดมาตรฐาน 
ฝมือแรงงานแหงชาติ  สาขาอาชีพชางระบบปมและวาลว  โดยความเห็นชอบของรัฐมนตรีวาการ
กระทรวงแรงงาน  ดังตอไปนี้ 

ขอ ๑ ในประกาศนี้สาขาอาชีพช างระบบปมและวาลว   หมายถึง   ชางที่มีความรู  
ความสามารถ  และทักษะในการควบคุม  ใชงานซอมบํารุงและปรับต้ังระบบปมและวาลว  ไดแก  ระบบ
ปมของเหลว  ปมลม  วาลวแบบตาง ๆ  ระบบทอและอุปกรณ  ไดตามมาตรฐานที่กําหนด 

ขอ ๒ มาตรฐานฝมือแรงงานแหงชาติ  สาขาอาชีพชางระบบปมและวาลว  แบงออกเปน  ๓  ระดับ 
  ๒.๑ ระดับ   ๑   หมายถึง   ชางที่มีความรูทักษะพื้นฐาน   จะมีผูแนะนําหรือ 

คอยตรวจสอบให 
  ๒.๒ ระดับ   ๒   หมายถึง   ชางที่มีความรู   ความสามารถและทักษะในการ   

ใชเคร่ืองมืออุปกรณไดดี  ตองการคําแนะนําบาง  คุณภาพของงานในระดับดี   
  ๒.๓ ระดับ  ๓  หมายถึง  ชางที่มีความรูพรอมมีทักษะสูง  วางแผนและวิเคราะห  

ตัดสินใจแกปญหา  ใหคําปรึกษาได  นําความรูความสามารถไปประยุกตใชกับเทคโนโลยีสมัยใหมได 
ขอ ๓ ขอกําหนดทางวิชาการที่ใชเปนเกณฑวัด  ความรู  ความสามารถและทัศนคติในการ

ทํางานของผูประกอบอาชีพในสาขาอาชีพชางระบบปมและวาลว  ใหเปนดังนี้ 
  มาตรฐานฝมือแรงงานแหงชาติ  ระดับ  ๑  ไดแก 
  ๓.๑ ความรู  ประกอบดวย  ขอบเขตความรู  ความเขาใจในเรื่องดังตอไปนี้ 
   ๓.๑.๑ ความปลอดภัยทั่วไปในการปฏิบัติงาน 
    (๑) รูความปลอดภัยสวนบุคคลที่เกี่ยวของกับการปฏิบัติงาน 
    (๒) การใชและดูแลอุปกรณปองกันอัคคีภัย 
    (๓) กฎความปลอดภัยเกี่ยวกับส่ิงแวดลอมขณะปฏิบัติงาน 
    (๔) ความปลอดภัยเกี่ยวกับการใชงาน  การบํารุงรักษาอุปกรณ   
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   ๓.๑.๒ การใชเคร่ืองมือวัดทั่วไป  (Measuring  Tools) 
   ๓.๑.๓ การใชเคร่ืองมือทั่วไป  (Hand  Tools) 
   ๓.๑.๔ การใชคณิตศาสตรพื้นฐาน  (บวก  ลบ  คูณ  หาร)  การหารอยละและ

การแปลงหนวยของมาตราวัด 
   ๓.๑.๕ การอานแบบและสัญลักษณข้ันพื้นฐาน 
   ๓.๑.๖ จําแนกชนิดการใชงานปมและวาลวรวมถึงอุปกรณประกอบ 

ที่เกี่ยวของ 
   ๓.๑.๗ การตรวจสอบและการบํารุงรักษาเบื้องตนของระบบปมและวาลว   
  ๓.๒ ความสามารถ  ประกอบดวย  ขอบเขตความสามารถในการปฏิบั ติงาน  

ดังตอไปนี้ 
   ๓.๒.๑ สามารถเลือกใชอุปกรณใชปมและวาลวชนิดตาง  ๆ 
   ๓.๒.๒ สามารถติดต้ังและปรับระดับแรงดันที่ใชในระบบปมและวาลว 

ชนิดตาง ๆ  ได   
   ๓.๒.๓ สามารถตรวจสอบบํารุงรักษาเบื้องตนของระบบปมและวาลวได 
  ๓.๓ ทัศนคติ   ประกอบดวย   การปฏิบั ติงานที่ตรงตอ เวลา   การรักษาวินัย   

มีความซื่อสัตยและประหยัด 
  มาตรฐานฝมือแรงงานแหงชาติ  ระดับ  ๒  ไดแก 
  ๓.๔ ความรู  ประกอบดวย  ขอบเขตความรู  ความเขาใจในเรื่องดังตอไปนี้ 

   ๓.๔.๑ ความปลอดภัยทั่วไปในการปฏิบัติงาน 

    (๑) รูความปลอดภัยสวนบุคคลที่เกี่ยวของกับการปฏิบัติงาน 

    (๒) การใชและดูแลอุปกรณปองกันอัคคีภัย 

    (๓) กฎความปลอดภัยเกี่ยวกับส่ิงแวดลอมขณะปฏิบัติงาน 

    (๔) ความปลอดภัยเกี่ยวกับการใชงาน  การบํารุงรักษาอุปกรณ   

   ๓.๔.๒ การใชเคร่ืองมือกลข้ันพื้นฐาน 

   ๓.๔.๓ การใชเคร่ืองมือเฉพาะของระบบปมและวาลว 

   ๓.๔.๔ การใชคณิตศาสตรไมตํ่ากวาระดับมัธยมศึกษาปที่  ๓ 

   ๓.๔.๕ การอานแบบ  รางแบบและสัญลักษณอุปกรณประกอบปมและวาลว 
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   ๓.๔.๖ รูขอกําหนดของระบบปมและวาลว 
   ๓.๔.๗ คุณสมบัติของวัสดุที่เกี่ยวของกับอุปกรณปมและวาลว 
   ๓.๔.๘ รูหลักการทํางานของระบบปมและวาลว 
   ๓.๔.๙ รูคุณสมบัติของปะเก็นชนิดตาง ๆ  ที่เกี่ยวของกับปมและวาลว 
   ๓.๔.๑๐ การตรวจสอบบํารุงรักษาและแกไขจุดบกพรองของระบบปม 

และวาลวได 
  ๓.๕ ความสามารถ  ประกอบดวย  ขอบเขตความสามารถในการปฏิบั ติงาน  

ดังตอไปนี้ 
   ๓.๕.๑ สามารถอานแบบพรอมประกอบและติดต้ังชิ้นสวนอุปกรณระบบปม  

และวาลวไดถูกตอง 
   ๓.๕.๒ สามารถใชเคร่ืองมือเฉพาะในการถอดประกอบปมและวาลวได 
   ๓.๕.๓ สามารถเชื่อมตอระบบปมและวาลวตนกําลัง 
   ๓.๕.๔ สามารถตรวจสอบ  บํารุงรักษา  และแกไขจุดบกพรองในระบบปม

และวาลว 
   ๓.๕.๕ สามารถปรับต้ังเคร่ืองตนกําลังกับปมใหสมดุล 
  ๓.๖ ทัศนคติ  ประกอบดวย  แนวความคิดเห็นในเร่ืองการพัฒนาความรู  วิเคราะหงาน  

สามารถตัดสินใจ  แกไขปญหาในการปฏิบัติงาน  และใหคําแนะนําแกผูใตบังคับบัญชา 
  มาตรฐานฝมือแรงงานแหงชาติ  ระดับ  ๓  ไดแก 
  ๓.๗ ความรู  ประกอบดวย  ขอบเขตความรู  ความเขาใจในเรื่องดังตอไปนี้ 
   ๓.๗.๑ ความปลอดภัยทั่วไปในการปฏิบัติงาน    
    (๑) รูความปลอดภัยสวนบุคคลที่เกี่ยวของกับการปฏิบัติงาน 
    (๒) การใชและดูแลอุปกรณปองกันอัคคีภัย 
    (๓) กฎความปลอดภัยเกี่ยวกับส่ิงแวดลอมขณะปฏิบัติงาน 
    (๔) ความปลอดภัยเกี่ยวกับการใชงาน  การบํารุงรักษาอุปกรณ   
    (๕) กฎหมายความปลอดภัย    
   ๓.๗.๒ การใชเคร่ืองมือเฉพาะของระบบปมและวาลว 
   ๓.๗.๓ การประยุกตใชเคร่ืองมือสมัยใหม 
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   ๓.๗.๔ ความรูเกี่ยวกับโลหะวิทยา  
   ๓.๗.๕ การประยุกตและวิเคราะห  เลือกใชอุปกรณตาง ๆ  เพื่อติดต้ังระบบ  

ปมและวาลว   
   ๓.๗.๖ การใชคณิตศาสตรไมตํ่ากวาระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ  หรือ

เทียบเทา 
   ๓.๗.๗ การออกแบบ  เขียนแบบและระบุสัญลักษณของปมและวาลว 
  ๓.๘ ความสามารถ  ประกอบดวย  ขอบเขตความสามารถในการปฏิบั ติงาน  

ดังตอไปนี้ 
   ๓.๘.๑ สามารถวางแผนและดําเนินการซอมบํารุงอุปกรณประกอบระบบปม  

และวาลวได 
   ๓.๘.๒ สามารถปรับต้ังเคร่ืองตนกําลังกับปมใหสมดุลโดยใชเคร่ืองตรวจวัด  

ดวยลําแสง  (เลเซอร)  ได 
   ๓.๘.๓ สามารถตรวจสอบและวิเคราะหปญหาระบบปมและวาลวได 
   ๓.๘.๔ สามารถออกแบบและคํานวณรวมถึงติดต้ังระบบปมและวาลวได 
   ๓.๘.๕ ประยุกตใชอุปกรณกันร่ัวในระบบปมและวาลวได 
   ๓.๘.๖ สามารถตรวจสอบการทํางานของระบบควบคุมปมและวาลว 
  ๓.๙ ทัศนคติ  ประกอบดวย  แนวความคิดในการวิเคราะหการวางแผน  และการ

แกไขปญหาในการปฏิบัติงานโดยคํานึงถึงประสิทธิภาพและประสิทธิผลในการทํางาน 
 

ประกาศ  ณ  วันที่  ๗  สิงหาคม  พ.ศ.  ๒๕๕๒ 

สมชาย  ชุมรัตน 
ปลัดกระทรวงแรงงาน 

ประธานกรรมการสงเสริมการพัฒนาฝมือแรงงาน 




