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ประกาศคณะกรรมการส่งเสริมการพัฒนาฝีมือแรงงาน
เรื่อง มาตรฐานฝีมือแรงงานแห่งชาติ สาขาอาชีพช่างอุตสาหการ
สาขาช่างเทคนิคระบบนิวเมติกส์
อาศัยอํานาจตามความในมาตรา ๒๒ วรรคหนึ่ง แห่งพระราชบัญญัติส่งเสริมการพัฒนา
ฝีมือแรงงาน พ.ศ. ๒๕๔๕ และมาตรา ๓๙ (๓) แห่งพระราชบัญญัติส่งเสริมการพัฒนาฝีมือแรงงาน
พ.ศ. ๒๕๔๕ 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 ๒)
พ.ศ. ๒๕๕๗ คณะกรรมการส่งเสริมการพัฒนาฝีมือแรงงาน จึงกําหนดมาตรฐานฝีมือแรงงานแห่งชาติ
สาขาอาชีพช่างอุตสาหการ สาขาช่างเทคนิคระบบนิวเมติกส์ โดยความเห็นชอบของรัฐมนตรีว่าการ
กระทรวงแรงงาน ดังต่อไปนี้
ข้อ ๑ ในประกาศนี้ สาขาอาชี พ ช่ า งอุ ต สาหการ สาขาช่ า งเทคนิ ค ระบบนิ ว เมติ ก ส์
หมายถึง บุคคลที่มีความรู้ ทักษะ และความสามารถในการวิเคราะห์ ออกแบบ ประกอบ ติดตั้ง
คํานวณแรงความดัน และอัตราการไหลของระบบวงจรนิวเมติกส์ จัดทําคู่มือการใช้งานและบํารุงรักษา
ระบบนิวเมติกส์ได้ จัดทําแผนการประกอบติดตั้ง การบํารุงรักษาระบบนิวเมติกส์
ข้อ ๒ มาตรฐานฝี มื อ แรงงานแห่ ง ชาติ สาขาอาชี พ ช่า งอุ ต สาหการ สาขาช่า งเทคนิ ค
ระบบนิวเมติกส์ แบ่งออกเป็น ๔ ระดับ
๒.๑ ระดับ ๑ หมายถึง บุคคลที่มีความรู้ ทักษะ และความสามารถในการปฏิบัติงาน
ตามข้อกําหนดและกฎระเบียบความปลอดภัย ใช้เครื่องมือช่างพื้นฐาน ทําการถอดเปลี่ยนชิ้นส่วน และ
ประกอบคืนอุปกรณ์ระบบนิวเมติกส์ได้ บํารุงรักษาระบบนิวเมติกส์ บํารุงรักษาเครื่องมือได้อย่างถูกต้อง
จัดทํารายงานการบํารุง รักษาระบบวงจรนิวเมติกส์ได้
๒.๒ ระดับ ๒ หมายถึง บุคคลที่มีความรู้ ทักษะ และความสามารถในการ
ประกอบติดตั้งระบบนิวเมติกส์ได้อย่างถูกต้อง ตรวจสอบการประกอบติดตั้งระบบนิวเมติกส์ได้ควบคุม
การประกอบอุปกรณ์ตามวงจรระบบนิวเมติกส์ได้ ทําการทดลองการทํางานของอุปกรณ์ได้อย่างปลอดภัย
และจัดทํารายงานการประกอบติดตั้งได้
๒.๓ ระดับ ๓ หมายถึง บุคคลที่มีความรู้ ทักษะ และความสามารถในการออกแบบ
แนวคิดระบบนิวเมติกส์ (Conceptual design) การวิเคราะห์และแก้ไขปัญหาในระบบนิวเมติกส์
ทําการวางแผน และจัดลําดับงานประกอบติดตั้งอุปกรณ์ และวงจรระบบนิวเมติกส์ได้
๒.๔ ระดับ ๔ หมายถึง บุคคลผู้มีความรู้ ทักษะ และความสามารถในการคํานวณ
และวิเคราะห์วงจรระบบนิวเมติกส์ คํานวณแรง ความเร็วก้านสูบ เพื่อใช้ในการเลือกขนาดอุปกรณ์
และเขียนแบบได้ ทําการออกแบบการควบคุมระบบนิวเมติกส์ ประเมินราคาสร้างเครื่องจักรระบบนิวเมติกส์
การจัดทําคู่มือการใช้งานและการบํารุงรักษาได้
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ข้อ ๓ ข้อกําหนดทางวิชาการมาตรฐานฝีมือที่ใช้เป็นเกณฑ์วัดระดับความรู้ ความสามารถ
และทัศนคติในการทํางานของผู้ประกอบอาชีพ ในสาขาอาชีพช่างอุตสาหการ สาขาช่างเทคนิคระบบนิวเมติกส์
ให้เป็นดังนี้
๓.๑ มาตรฐานฝีมือแรงงานแห่งชาติ ระดับ ๑ ได้แก่
๓.๑.๑ ความรู้ ความเข้าใจ ประกอบด้วย ขอบเขตความรู้ ความเข้าใจในเรื่อง
ดังต่อไปนี้
๓.๑.๑.๑ การปฏิบัติตามข้อกําหนดและความปลอดภัยในการทํางาน
(๑) กฎระเบียบความปลอดภัยของสถานประกอบกิจการ
(๒) การใช้งานอุปกรณ์ป้องกันอันตรายส่วนบุคคล
(๓) ความปลอดภัยในการใช้เครื่องมือ เครื่องมือกล
(๔) พื้นฐานสัญลักษณ์ป้ายความปลอดภัย
(๕) วิธีการบํารุงรักษาอุปกรณ์ป้องกันอันตรายส่วนบุคคล
(๖) วิธีการบํารุงรักษาอุปกรณ์ความปลอดภัย
๓.๑.๑.๒ การถอดเปลี่ยนชิ้นส่วนอุปกรณ์ระบบนิวเมติกส์
(๑) วิธีการใช้งานเครื่องมือ เครื่องมือกล
(๒) พื้นฐานความรู้เกี่ยวกับอุปกรณ์นิวเมติกส์
(๓) สัญลักษณ์พื้นฐานอุปกรณ์นิวเมติกส์
(๔) พื้นฐานความรู้เกี่ยวกับอุปกรณ์จับยึด
(๕) วิธีการตรวจสอบอุปกรณ์นิวเมติกส์
(๖) วิธีการใช้อุปกรณ์นวิ เมติกส์
(๗) วิธีการถอด เปลี่ยนอุปกรณ์นิวเมติกส์
(๘) เทคนิคการขันแน่น
(๙) วิธีการตรวจสอบการขันแน่น
๓.๑.๑.๓ การบํารุงรักษาระบบนิวเมติกส์
(๑) พื้นฐานนิวเมติกส์อุตสาหกรรม
(๒) เทคนิคการบํารุงรักษาระบบนิวเมติกส์
(๓) แผนการบํารุงรักษา
(๔) พื้นฐานอุปกรณ์จับยึดอุปกรณ์นิวเมติกส์
(๕) วิธีการบํารุงรักษาเครื่องมือ
(๖) มาตรฐาน ๕ ส
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๓.๑.๒ ความสามารถ ประกอบด้วย ขอบเขตความสามารถในการปฏิบัติงาน
ดังต่อไปนี้

๓.๑.๒.๑ การปฏิบัติตามข้อกําหนดและความปลอดภัยในการทํางาน
(๑) การเตรียมก่อนการปฏิบัติงาน
(๒) การปฏิบัติงานในพื้นที่ทํางาน
(๓) การบํารุงรักษาและจัดเก็บ
๓.๑.๒.๒ การถอดเปลี่ยนชิ้นส่วนอุปกรณ์ระบบนิวเมติกส์
(๑) การเตรียมเครื่องมือ
(๒) การถอดเปลี่ยนชิ้นส่วนอุปกรณ์
(๓) การตรวจสอบหลังการถอดเปลี่ยนอุปกรณ์
๓.๑.๒.๓ การบํารุงรักษาระบบนิวเมติกส์
(๑) การเตรียมงาน
(๒) การบํารุงรักษา
(๓) การทําความสะอาดและจัดเก็บ
๓.๑.๓ ทัศนคติ ประกอบด้วย มีระเบียบวินัยในการทํางาน มีจิตสํานึก
ด้านความปลอดภัย ตรงต่อเวลา มีความรับผิดชอบ
๓.๒ มาตรฐานฝีมือแรงงานแห่งชาติ ระดับ ๒ ได้แก่
๓.๒.๑ ความรู้ ความเข้ าใจ ประกอบด้ วย ขอบเขตความรู้ ความเข้ าใจ
ในเรื่องดังต่อไปนี้
๓.๒.๑.๑ การประกอบ ติดตั้งระบบนิวเมติกส์
(๑) พื้นฐานการอ่านแบบวงจรระบบนิวเมติกส์
(๒) วิธีการใช้งานเครื่องจักร
(๓) พื้นฐานการใช้เครื่องมือ
(๔) วิธีการตรวจสอบการประกอบติดตั้ง
(๕) วิธีการบํารุงรักษาเครื่องมือและอุปกรณ์
(๖) มาตรฐาน ๕ ส
๓.๒.๑.๒ การตรวจสอบระบบนิวเมติกส์
(๑) พื้นฐานความรู้เกี่ยวกับระบบนิวเมติกส์
(๒) เทคนิคการตรวจสอบระบบนิวเมติกส์
(๓) วิธีการใช้งานอุปกรณ์นิวเมติกส์
(๔) วิธีการใช้งานเครื่องมือวัด
(๕) วิธีการตรวจสอบอุปกรณ์จับยึด
(๖) วิธีการบันทึกผล
(๗) มาตรฐาน ๕ ส
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๓.๒.๑.๓ การทดลองการทํางานของอุปกรณ์ในวงจรระบบนิวเมติกส์
(๑) พื้นฐานความรู้คุณสมบัติของอุปกรณ์นิวเมติกส์
(๒) พื้นฐานการอ่านแบบวงจรระบบนิวเมติกส์
(๓) วิธีการใช้งานเครื่องจักร
(๔) วิธีการตรวจสอบความดันลม
(๕) มาตรฐาน ๕ ส
๓.๒.๒ ความสามารถ ประกอบด้วย ขอบเขตความสามารถในการปฏิบัติงาน
ดังต่อไปนี้
๓.๒.๒.๑ การประกอบ ติดตั้งระบบนิวเมติกส์
(๑) การเตรียมงาน
(๒) การประกอบติดตั้งอุปกรณ์นิวเมติกส์
(๓) การจัดเก็บและทําความสะอาดอุปกรณ์
๓.๒.๒.๒ การตรวจสอบระบบนิวเมติกส์
(๑) การเตรียมงาน
(๒) การตรวจสอบอุปกรณ์ระบบนิวเมติกส์
(๓) การบันทึกผลและจัดเก็บ
๓.๒.๒.๓ การทดลองการทํางานของอุปกรณ์ในวงจรระบบนิวเมติกส์
(๑) การเตรียมงาน
(๒) การทดลองการทํางาน
(๓) การจัดเก็บและทําความสะอาด
๓.๒.๓ ทัศนคติ ประกอบด้วย มีระเบียบวินัยในการทํางาน มีจิตสํานึก
ด้านความปลอดภัย ตรงต่อเวลา มีความรับผิดชอบ มีความละเอียดรอบคอบ
๓.๓ มาตรฐานฝีมือแรงงานแห่งชาติ ระดับ ๓ ได้แก่
๓.๓.๑ ความรู้ ความเข้ าใจ ประกอบด้ วย ขอบเขตความรู้ ความเข้ าใจ
ในเรื่องดังต่อไปนี้
๓.๓.๑.๑ การออกแบบแนวคิดระบบนิวเมติกส์ (Conceptual design)
(๑) พื้นฐานความรู้คุณสมบัติของอุปกรณ์นิวเมติกส์
(๒) พื้นฐานการออกแบบระบบนิวเมติกส์
(๓) พื้นฐานสัญลักษณ์อุปกรณ์ในวงจรระบบนิวเมติกส์
(๔) วิธีการคํานวณระบบลมอัด
(๕) เทคนิคการเลือกใช้อุปกรณ์ระบบนิวเมติกส์
(๖) เทคนิคการเลือกใช้อุปกรณ์จับยึด
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๓.๓.๑.๒ การวิเคราะห์และแก้ไขปัญหาในระบบนิวเมติกส์
(๑) วิธีการรายงานผลการทดลอง
(๒) เทคนิคการวิเคราะห์ปัญหาระบบนิวเมติกส์
(๓) วิธีการเลือกใช้อุปกรณ์มาตรฐานของบริษัทผู้ผลิต
(๔) วิ ธี ก ารใช้ ง านและบํ า รุ ง รั ก ษาเครื่ อ งจั ก รของ
บริษัทผู้ผลิต
(๕) พื้นฐานความรู้เกี่ยวกับระบบนิวเมติกส์
(๖) วิธีการตรวจสอบประวัติการซ่อมบํารุงเครื่องจักร
๓.๓.๑.๓ การวางแผนและจัดลําดับงานประกอบติดตั้ง
(๑) พื้นฐานความรู้คุณสมบัติของอุปกรณ์นิวเมติกส์
(๒) พื้นฐานการอ่านแบบวงจรระบบนิวเมติกส์
(๓) วิธีการใช้งานเครื่องจักร
(๔) วิธีการปฏิบัติงานประกอบติดตั้ง
(๕) วิธีการวางแผนงาน
(๖) พื้นฐานความปลอดภัยในการทํางานกับเครื่องจักร
(๗) เทคนิคการทํารายงาน
(๘) วิธีการควบคุมเอกสาร
๓.๓.๒ ความสามารถ ประกอบด้วย ขอบเขตความสามารถในการปฏิบัติงาน
ดังต่อไปนี้
๓.๓.๒.๑ การออกแบบแนวคิดระบบนิวเมติกส์ (Conceptual design)
(๑) การคํานวณ
(๒) การเลื อ กใช้ อุ ป กรณ์ อ อกแบบระบบนิ ว เมติ ก ส์
ตามข้อกําหนดการใช้งาน
๓.๓.๒.๒ การวิเคราะห์และแก้ไขปัญหาในระบบนิวเมติกส์
(๑) การจัดเตรียมข้อมูลระบบนิวเมติกส์
(๒) การวิเคราะห์ปัญหาของระบบ
(๓) การตรวจสอบผล
๓.๓.๒.๓ การวางแผนและจัดลําดับงานประกอบติดตั้ง
(๑) การเตรียมข้อมูล
(๒) การวางแผนและจัดลําดับงาน
(๓) การสรุปผล
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๓.๓.๓ ทัศนคติ ประกอบด้วย มีจิตสํานึกด้านความปลอดภัย ละเอียดรอบคอบ
มีระเบียบวินัย ประหยัด ตรงต่อเวลา
๓.๔ มาตรฐานฝีมือแรงงานแห่งชาติ ระดับ ๔ ได้แก่
๓.๔.๑ ความรู้ ความเข้ าใจ ประกอบด้ วย ขอบเขตความรู้ ความเข้ าใจ
ในเรื่องดังต่อไปนี้
๓.๔.๑.๑ การคํานวณและวิเคราะห์วงจรระบบนิวเมติกส์
(๑) วิธีการใช้งานโปรแกรมสําเร็จรูป
(๒) พื้นฐานความรู้เกี่ยวกับการออกแบบระบบนิวเมติกส์
(๓) วิธีการคํานวณค่าในระบบนิวเมติกส์
(๔) วิธีการเลือกอุปกรณ์จากคู่มือผู้ผลิต
(๕) พื้นฐานการเลือกใช้งานอุปกรณ์จับยึด
(๖) วิธีการทดลองใช้งานระบบนิวเมติกส์
(๗) วิธีการควบคุมเอกสาร
๓.๔.๑.๒ การออกแบบการควบคุมระบบนิวเมติกส์
(๑) พื้นฐานความรู้เกี่ยวกับการออกแบบระบบนิวเมติกส์
(๒) วิธีการเก็บข้อมูลความต้องการของผู้ใช้งาน
(๓) วิธีการคํานวณค่าในระบบนิวเมติกส์
(๔) วิธีการเลือกอุปกรณ์จากคู่มือผู้ผลิต
(๕) พื้นฐานความรู้เกี่ยวกับวิศวกรรมเมคคาทรอนิกส์
(๖) วิธีการเลือกอุปกรณ์จากคู่มือผู้ผลิต
๓.๔.๑.๓ การประเมินราคาสร้างเครื่องจักรระบบนิวเมติกส์
(๑) พื้นฐานความรู้เกี่ยวกับการออกแบบระบบนิวเมติกส์
(๒) พื้นฐานข้อมูลอุปกรณ์นิวเมติกส์
(๓) พื้นฐานการออกแบบเครื่องจักร
(๔) เทคนิคการเสนอราคาของหน่วยงาน
(๕) วิธีการคิดราคากลางของวัสดุ
(๖) พื้นฐานวัสดุงานวิศวกรรม
(๗) วิธีการคิดค่าแรงมาตรฐาน
(๘) วิธีการคิดค่าเสื่อมราคา
๓.๔.๑.๔ การจัดทําคู่มือการใช้งานและการบํารุงรักษา
(๑) พื้นฐานคุณสมบัติของอุปกรณ์นิวเมติกส์
(๒) วิธีการวางแผนการบํารุงรักษาระบบนิวเมติกส์
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(๓) พื้นฐานข้อกําหนดการออกแบบเครื่องจักร
(๔) พื้นฐานคุณสมบัติของอุปกรณ์นิวเมติกส์
(๕) พื้นฐานความปลอดภัยในการใช้งานระบบนิวเมติกส์
(๖) วิธีการบํารุงรักษาอุปกรณ์ระบบนิวเมติกส์
(๗) วิธีการจัดทําคู่มือเครื่องจักร
(๘) วิธีการควบคุมเอกสาร
๓.๔.๑.๕ การสอนงาน
(๑) วิธีการสอนงาน
(๒) วิธีการประเมินผล
(๓) พื้นฐานการอ่านแบบวงจรระบบนิวเมติกส์
(๔) พื้นฐานความรู้ในระบบนิวเมติกส์
(๕) วิธีการติดตั้งอุปกรณ์ระบบนิวเมติกส์
(๖) เทคนิคการวิเคราะห์และแก้ไขปัญหาระบบนิวเมติกส์
(๗) วิธีการเก็บข้อมูล
(๘) วิธีการประเมินผล
๓.๔.๒ ความสามารถ ประกอบด้วย ขอบเขตความสามารถในการปฏิบัติงาน
๓.๔.๒.๑ การคํานวณและวิเคราะห์วงจรระบบนิวเมติกส์
(๑) การเตรียมเครื่องมือและโปรแกรม
(๒) การคํานวณและวิเคราะห์
(๓) การตรวจสอบผลหลังจากการวิเคราะห์และจัดเก็บผล
๓.๔.๒.๒ การออกแบบการควบคุมระบบนิวเมติกส์
(๑) การจัดเตรียมข้อมูลและข้อกําหนด
(๒) การออกแบบระบบความปลอดภัยในระบบนิวเมติกส์
(๓) การตรวจสอบแบบระบบนิวเมติกส์
๓.๔.๒.๓ การประเมินราคาสร้างเครื่องจักรระบบนิวเมติกส์
(๑) การจั ด เตรี ย มข้ อ มู ล สํ า หรั บ การประเมิ น ราคา
(๒) การประเมินราคาสร้างเครื่องจักร
(๓) การตรวจสอบการประเมินราคา
๓.๔.๒.๔ การจัดทําคู่มือการใช้งานและการบํารุงรักษา
(๑) การจัดเตรียมข้อมูล
(๒) การจัดทําคู่มือการใช้งาน
(๓) การตรวจสอบ
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๓.๔.๒.๕ การสอนงาน
(๑) การเตรียมการสอน
(๒) การสอนงานตามแผน
(๓) การประเมินผล
๓.๔.๓ ทัศนคติ ประกอบด้วย มีความละเอียดรอบคอบ มีความเป็นผู้นํา
ซื่อสัตย์ ทํางานเป็นทีม
ประกาศ ณ วันที่ ๑๙ พฤษภาคม พ.ศ. ๒๕๕๙
หม่อมหลวงปุณฑริก สมิติ
ปลัดกระทรวงแรงงาน
ประธานกรรมการส่งเสริมการพัฒนาฝีมือแรงงาน

