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ประกาศคณะกรรมการส่งเสริมการพัฒนาฝีมือแรงงาน
เรื่อง มาตรฐานฝีมือแรงงานแห่งชาติ สาขาอาชีพช่างเทคนิคระบบรักษาความปลอดภัย
อาศัยอํานาจตามความในมาตรา ๒๒ วรรคหนึ่ง แห่งพระราชบัญญัติส่งเสริมการพัฒนาฝีมือแรงงาน
พ.ศ. ๒๕๔๕ คณะกรรมการส่งเสริมการพัฒนาฝีมือแรงงาน จึงกําหนดมาตรฐานฝีมือแรงงานแห่งชาติ
สาขาอาชีพช่างเทคนิคระบบรักษาความปลอดภัย โดยความเห็นชอบของรัฐมนตรีว่าการกระทรวงแรงงาน
ดังต่อไปนี้
ข้อ ๑ ในประกาศนี้ สาขาอาชีพช่างเทคนิคระบบรักษาความปลอดภัย หมายถึง บุคคลที่มี
ความรู้ ทักษะ ความสามารถ และประสบการณ์ในอุตสาหกรรมไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์ สามารถ
ให้ บ ริ ก ารบํ า รุ ง รั ก ษาระบบข้ อ มู ล ความปลอดภั ย ตรวจวิ เ คราะห์ แก้ ไ ข อุ ป กรณ์ ใ นระบบข้ อ มู ล
ความปลอดภัย ได้แก่ อุปกรณ์ประมวลผลข้อมูล อุปกรณ์ตรวจลายนิ้วมือ อุปกรณ์อ่านบัตร แป้นกดเลข
รหัสผ่าน กล้องวงจรปิด และจอมอนิเตอร์ อุปกรณ์เปิดปิดล็อกประตูด้วยไฟฟ้า ตลอดจนควบคุม
การใช้งานให้สามารถใช้งานได้อย่างมีประสิทธิภาพ รวมถึงสามารถวางแผนและบริหารการติดตั้ง ปรับตั้ง
และทดสอบการทํ า งานของอุ ป กรณ์ ร ะบบข้ อ มู ล ความปลอดภั ย การจั ด ทํ า รายงานการควบคุ ม
การปฏิ บั ติ ง านและการแก้ ปั ญ หาทางเทคนิ ค ตลอดจนให้ คํ า ปรึ ก ษาระบบข้ อ มู ล ความปลอดภั ย
แก่ผู้ใต้บังคับบัญชา โดยการปฏิบัติงานต่าง ๆ จะต้องเป็นไปตามกฎหมาย และกฎระเบียบความปลอดภัย
ของงานระบบรักษาความปลอดภัย
ข้อ ๒ มาตรฐานฝีมือแรงงานแห่งชาติ สาขาอาชีพช่างเทคนิคระบบรักษาความปลอดภัย
แบ่งออกเป็น ๓ ระดับ
๒.๑ ระดับ ๑ หมายถึง บุคคลที่มีความรู้ ทักษะ และความสามารถในการใช้
อุปกรณ์ในระบบข้อมูลความปลอดภัยตามมาตรฐานที่กําหนด สามารถบํารุงรักษาอุปกรณ์ในระบบข้อมูล
ความปลอดภัยตามมาตรฐานที่กําหนด โดยจะต้องปฏิบัติงานให้เป็นไปตามข้อกฎหมายและกฎระเบียบ
ความปลอดภัยของงานระบบรักษาความปลอดภัย
๒.๒ ระดั บ ๒ หมายถึ ง บุ ค คลที่ มี ค วามรู้ ทั ก ษะ ความสามารถ และ
ประสบการณ์ในการติดตั้งและถอด เปลี่ยนอุปกรณ์ในระบบข้อมูลความปลอดภัย สามารถตรวจสอบ
และทดสอบการติดตั้ง รวมถึงแก้ไขปัญหาและบํารุงรักษาระบบข้อมูลความปลอดภัย
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๒.๓ ระดั บ ๓ หมายถึ ง บุ ค คลที่ มี ค วามรู้ ทั ก ษะ ความสามารถ และ
ประสบการณ์ในการวางแผนการติดตั้ง ปรับตั้ง และทดสอบการทํางานของอุปกรณ์และระบบต่าง ๆ
วางแผนการบํ า รุ ง รั ก ษา กํ า กั บ ดู แ ลการปฏิ บั ติ ง านของช่ า งเทคนิ ค ระบบรั ก ษาความปลอดภั ย
ให้คําปรึกษาด้านเทคนิคการติดตั้ง การบํารุงรักษา การแก้ไขปัญหา และการบริการแก่ผู้ใต้บังคับบัญชา
รวมถึงจัดทํารายงานการควบคุมการปฏิบัติงานและการแก้ปัญหาทางเทคนิค
ข้อ ๓ ข้อกําหนดทางวิชาการมาตรฐานฝีมือที่ใช้เป็นเกณฑ์วัดระดับความรู้ ความสามารถ
และทัศนคติในการทํางานของผู้ประกอบอาชีพในสาขาอาชีพช่างเทคนิคระบบรักษาความปลอดภัย ให้เป็นดังนี้
๓.๑ มาตรฐานฝีมือแรงงานแห่งชาติ ระดับ ๑ ได้แก่
๓.๑.๑ ความรู้ ประกอบด้วย ขอบเขตความรู้ ความเข้าใจในเรื่องดังต่อไปนี้
๓.๑.๑.๑ การปฏิบัติงานตามกฎระเบียบ
(๑) กฎระเบียบ
(๒) การใช้อุปกรณ์ป้องกันอันตรายส่วนบุคคลในแต่ละงาน
(๓) สัญลักษณ์และเครื่องหมายเกี่ยวกับความปลอดภัย
(๔) การใช้อุปกรณ์ป้องกันอันตรายส่วนบุคคลในแต่ละงาน
(๕) การปฏิบัตติ ัวในสภาวะฉุกเฉิน
(๖) กิจกรรม ๕ ส.
(๗) ความรู้ เ กี่ ย วกั บ การปฏิ บั ติ ง านตามกฎหมาย เช่ น
พระราชบัญญัติว่าด้วยธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์ และพระราชบัญญัติว่าด้วยการกระทําผิดเกี่ยวกับคอมพิวเตอร์
๓.๑.๑.๒ การใช้อุปกรณ์เพื่อควบคุมการเข้าออกพื้นที่ (Access Control)
(๑) คุณสมบัติและหน้าที่ของอุปกรณ์ตามที่ผู้ผลิตอุปกรณ์
ประเภทนั้นกําหนดไว้
(๒) การใช้อุปกรณ์ในระบบข้อมูลความปลอดภัยอย่างถูกต้อง
ตามลักษณะอุปกรณ์ (ทั้งฮาร์ดแวร์และซอฟต์แวร์)
(๓) การใช้อุปกรณ์ในระบบข้อมูลความปลอดภัยอย่างถูกต้องตาม
ลักษณะงาน
(๔) กฎระเบียบข้อมูลความปลอดภัย
(๕) การปฏิบัติงานตามกฎหมายระบบข้อมูลความปลอดภัย
เช่น พระราชบัญญัติว่าด้วยธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์ พระราชบัญญัติว่าด้วยการกระทําผิดเกี่ยวกับคอมพิวเตอร์
(๖) เทคนิคในการให้คําแนะนํา
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๓.๑.๑.๓ การบํารุงรักษาอุปกรณ์เพื่อควบคุมการเข้าออกพื้นที่ (Access
Control)
(๑) คุณสมบัติและหน้าที่ของอุปกรณ์ตามที่ผู้ผลิตอุปกรณ์
ประเภทนั้นกําหนดไว้
(๒) การบํารุงรักษาอุปกรณ์ในระบบข้อมูลความปลอดภัย
อย่างถูกต้องตามลักษณะอุปกรณ์ (ทั้งฮาร์ดแวร์และซอฟต์แวร์)
(๓) การบํารุงรักษาอุปกรณ์ในระบบข้อมูลความปลอดภัยได้
ถูกต้องตามลักษณะงาน
(๔) การใช้เครื่องมือในการตรวจสอบและบํารุงรักษา เช่น
มัลติมิเตอร์
(๕) การเก็บรักษาและทําความสะอาดอุปกรณ์
๓.๑.๑.๔ การใช้อุปกรณ์ระบบการตรวจจับการเข้าพื้นที่
(๑) คุณสมบัติและหน้าที่ของอุปกรณ์ตามที่ผู้ผลิตอุปกรณ์
ประเภทนั้นกําหนดไว้
(๒) การใช้อุปกรณ์ในระบบข้อมูลความปลอดภัยอย่างถูกต้อง
ตามลักษณะอุปกรณ์ (ทั้งฮาร์ดแวร์และซอฟต์แวร์)
(๓) การใช้อุปกรณ์ในระบบข้อมูลความปลอดภัยอย่างถูกต้อง
ตามลักษณะงาน
(๔) มีความรู้เกี่ยวกับกฎระเบียบข้อมูลความปลอดภัยของ
สถานประกอบการ
(๕) การปฏิบัติงานตามกฎหมายระบบข้อมูลความปลอดภัย
เช่น พระราชบัญญัติว่าด้วยธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์ และพระราชบัญญัติว่าด้วยการกระทําผิดเกี่ยวกับคอมพิวเตอร์
(๖) เทคนิคในการให้คําแนะนํา
๓.๑.๑.๕ การบํารุงรักษาอุปกรณ์ระบบการตรวจจับการเข้าพื้นที่
(๑) คุณสมบัติและหน้าที่ของอุปกรณ์ตามที่ผู้ผลิตอุปกรณ์
ประเภทนั้นกําหนดไว้
(๒) การบํารุงรักษาอุปกรณ์ในระบบข้อมูลความปลอดภัย
อย่างถูกต้องตามลักษณะอุปกรณ์ (ทั้งฮาร์ดแวร์และซอฟต์แวร์)
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(๓) การบํารุงรักษาอุปกรณ์ในระบบข้อมูลความปลอดภัย
อย่างถูกต้องตามลักษณะงาน
(๔) เครื่องมือในการตรวจสอบและบํารุงรักษา เช่น มัลติมิเตอร์
(๕) การเก็บรักษาและทําความสะอาดอุปกรณ์
(๖) การใช้โปรแกรมคอมพิวเตอร์ (โปรแกรมการประมวลผลคํา
โปรแกรมการคํานวณ โปรแกรมการนําเสนองาน)
(๗) เทคนิคการเขียนรายงาน
๓.๑.๒ ความสามารถ ประกอบด้วย ขอบเขตความสามารถในการปฏิบัติงาน
ดังต่อไปนี้
๓.๑.๒.๑ การใช้อุปกรณ์เพื่อควบคุมการเข้าออกพื้นที่ (Access Control)
(๑) การใช้อุปกรณ์ในระบบข้อมูลความปลอดภัยได้ถูกต้อง
ตามลักษณะอุปกรณ์และลักษณะงาน (Hardware & Workplace Specification)
(๒) การแนะนําการใช้อุปกรณ์ในระบบข้อมูลความปลอดภัย
๓.๑.๒.๒ การบํา รุ ง รั ก ษาอุ ป กรณ์ เ พื่ อ ควบคุ ม การเข้ า ออกพื ้ น ที่
(Access Control)
(๑) การบํารุงรักษาอุปกรณ์ในระบบข้อมูลความปลอดภัย
ได้ถูกต้องตามลักษณะอุปกรณ์และลักษณะงาน (Hardware & Workplace Specification)
(๒) การทํารายงานการบํารุงรักษา
๓.๑.๒.๓ การใช้อุปกรณ์ระบบการตรวจจับการเข้าพื้นที่
(๑) การใช้อุปกรณ์ในระบบข้อมูลความปลอดภัยได้ถูกต้อง
ตามลักษณะอุปกรณ์และลักษณะงาน (Hardware & Workplace Specification)
(๒) การแนะนําการใช้อุปกรณ์ในระบบข้อมูลความปลอดภัย
๓.๑.๒.๔ การบํารุงรักษาอุปกรณ์ระบบการตรวจจับการเข้าพื้นที่
(๑) การบํารุงรักษาอุปกรณ์ในระบบข้อมูลความปลอดภัย
ได้ถูกต้องตามลักษณะอุปกรณ์และลักษณะงาน (Hardware & Workplace Specification)
(๒) การทํารายงานการบํารุงรักษา
๓.๑.๓ ทัศ นคติ ประกอบด้ว ย จิต สํา นึ กในการทํ างานที่ ดี มี ระเบี ยบวิ นั ย
มีความซื่อสัตย์ ปฏิบัติงานโดยคํานึงถึงความถูกต้องและปลอดภัย สุขอนามัยและความสะอาด
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๓.๒ มาตรฐานฝีมือแรงงานแห่งชาติ ระดับ ๒ ได้แก่
๓.๒.๑ ความรู้ ประกอบด้วย ขอบเขตความรู้ ความเข้าใจในเรื่องดังต่อไปนี้
๓.๒.๑.๑ การติดตั้งและถอดเปลี่ยนอุปกรณ์ในระบบข้อมูลความปลอดภัย
(๑) มีความรู้เรื่องการอ่านแบบการใช้คู่มืออุปกรณ์
(๒) มีความรู้ ความสามารถในการปรับตั้งอุปกรณ์แต่ละประเภท
(๓) มีความรู้การใช้เครื่องมือวัดทางกลและไฟฟ้า
(๔) มีความรู้เรื่องการใช้งานเครื่องมือช่าง
(๕) มีความรู้เรื่องความปลอดภัยในการทํางาน
(๖) มีความรู้เรื่องระบบไฟฟ้าและระบบสื่อสาร
(๗) ความรู้เกี่ยวกับการจัดทํารายงานสภาวะเริ่มต้นของการทํางาน
ของอุปกรณ์
(๘) การจัดทํารายงานการถอดเปลี่ยนและหรือติดตั้ง
(๙) การจัดทําคู่มือการใช้งานเบื้องต้น
๓.๒.๑.๒ การตรวจสอบและทดสอบการทํางานอุปกรณ์ในระบบข้อมูล
ความปลอดภัยตามรอบระยะเวลา
(๑) อุปกรณ์ในระบบข้อมูลความปลอดภัย (ทั้งฮาร์ดแวร์
และซอฟต์แวร์)
(๒) คุ ณ สมบั ติ ข องการติ ด ตั้ ง ระบบข้ อ มู ล ความปลอดภั ย
ชนิดต่าง ๆ
(๓) แบบตรวจสอบ (check sheet)
(๔) วิธีการตรวจสอบด้วยตา (visual inspection)
(๕) วิธีการตรวจสอบด้วยเครื่องมือวัด (hardware)
(๖) วิธีการตรวจสอบด้วยโปรแกรม (software)
(๗) มี ค วามรู้ ก ารใช้ โ ปรแกรมคอมพิ ว เตอร์ (โปรแกรม
การประมวลผลคํา โปรแกรมการคํานวณ โปรแกรมการนําเสนองาน)
(๘) เทคนิคการเขียนรายงาน
๓.๒.๑.๓ การวิ เ คราะห์ ห าสาเหตุ แ ละการแก้ ไ ขปั ญ หาจากระบบ
ข้อมูลความปลอดภัย

เล่ม ๑๓๑ ตอนพิเศษ ๑๓๑ ง

หน้า ๔๑
ราชกิจจานุเบกษา

(เล่มที่ ๑)
๑๖ กรกฎาคม ๒๕๕๗

(๑) การจัดเก็บและรวบรวมข้อมูล
(๒) ชนิ ด ประเภท ลั ก ษณะการทํ า งานของอุ ป กรณ์
ในระบบข้อมูลความปลอดภัย
(๓) สภาพปัญหาจากการใช้ งานอุปกรณ์แ ละระบบข้อมู ล
ความปลอดภัย
(๔) หลักและวิธีการวิเคราะห์ปัญหา
(๕) เทคนิคและวิธีการติดตั้งอุปกรณ์
(๖) เครื่องมือในการวิเคราะห์ปัญหา เช่น QC ๗ Tool ฯ ล ฯ
(๗) เทคนิคการแก้ไขปัญหา
(๘) มี ค วามรู้ ก ารใช้ โ ปรแกรมคอมพิ ว เตอร์ (โปรแกรม
การประมวลผลคํา โปรแกรมการคํานวณ โปรแกรมการนําเสนองาน)
(๙) เทคนิคการเขียนรายงาน
๓.๒.๒ ความสามารถ ประกอบด้วย ขอบเขตความสามารถในการปฏิบัติงาน
ดังต่อไปนี้
๓.๒.๒.๑ การติดตั้งและถอดเปลี่ยนอุปกรณ์ในระบบข้อมูลความปลอดภัย
(๑) ตรวจสอบพื้นที่ก่อนการถอดเปลี่ยนและติดตั้ง
(๒) ถอดเปลี่ยนและติดตั้ง
(๓) ตรวจสอบหลังการถอดเปลี่ยนและติดตั้ง
๓.๒.๒.๒ การตรวจสอบและทดสอบการทํางานอุปกรณ์ในระบบข้อมูล
ความปลอดภัยตามรอบระยะเวลา
(๑) การตรวจสอบและทดสอบการทํางานรายวัน
(๒) การตรวจสอบและทดสอบการทํางานรายเดือน
(๓) การตรวจสอบและทดสอบการทํางานรายปี
๓.๒.๒.๓ การวิเคราะห์หาสาเหตุและการแก้ไขปัญหาจากระบบข้อมูล
ความปลอดภัย
(๑) การเก็บรวบรวมข้อมูล
(๒) การวิเคราะห์ปัญหาของอุปกรณ์และระบบข้อมูลความ
ปลอดภัย

เล่ม ๑๓๑ ตอนพิเศษ ๑๓๑ ง

หน้า ๔๒
ราชกิจจานุเบกษา

(เล่มที่ ๑)
๑๖ กรกฎาคม ๒๕๕๗

(๓) การแก้ ไ ขปั ญ หาจากของอุ ป กรณ์ แ ละระบบข้ อ มู ล
ความปลอดภัย
๓.๒.๓ ทัศ นคติ ประกอบด้ว ย จิต สํา นึ กในการทํ างานที่ ดี มี ระเบี ยบวิ นั ย
มีความซื่อสัตย์ ปฏิบัติงานโดยคํานึงถึงความถูกต้องและปลอดภัย สุขอนามัยและความสะอาด
๓.๓ มาตรฐานฝีมือแรงงานแห่งชาติ ระดับ ๓ ได้แก่
๓.๓.๑ ความรู้ ประกอบด้วย ขอบเขตความรู้ ความเข้าใจในเรื่องดังต่อไปนี้
๓.๓.๑.๑ การบริหาร วางแผน และควบคุมการติดตั้ง การปรับตั้ง
และทดสอบการทํางานของอุปกรณ์ในระบบข้อมูลความปลอดภัย
(๑) อุปกรณ์ในระบบข้อมูลความปลอดภัย (ทั้งฮาร์ดแวร์
และซอฟต์แวร์)
(๒) การวางแผนและควบคุมโครงการ
(๓) การจัดสรรบุคลากรและงบประมาณ
(๔) มาตรฐานความปลอดภัยในการทํางาน
(๕) มี ค วามรู้ ก ารใช้ โ ปรแกรมคอมพิ ว เตอร์ (โปรแกรม
การประมวลผลคํา โปรแกรมการคํานวณ โปรแกรมการนําเสนองาน)
(๖) เทคนิคการเขียนรายงาน
๓.๓.๑.๒ การตรวจสอบรายงานการควบคุ ม การปฏิ บั ติ ง านตามกฎ
ความปลอดภัย
(๑) ศัพท์ทางเทคนิค
(๒) เทคนิคการเขียนรายงาน
(๓) เทคนิคการนําเสนอรายงาน
(๔) การใช้โปรแกรมคอมพิวเตอร์ (โปรแกรมการประมวลผลคํา
โปรแกรมการคํานวณ โปรแกรมการนําเสนองาน)
๓.๓.๑.๓ การสอนและให้คําปรึกษาระบบข้อมูลความปลอดภัย
(๑) อุปกรณ์ในระบบข้อมูลความปลอดภัย (ทั้งฮาร์ดแวร์
และซอฟต์แวร์)
(๒) การทํางาน การปรับตั้งการทํางาน การบํารุงรักษาอุปกรณ์
ในระบบข้อมูลความปลอดภัย

เล่ม ๑๓๑ ตอนพิเศษ ๑๓๑ ง

หน้า ๔๓
ราชกิจจานุเบกษา

(เล่มที่ ๑)
๑๖ กรกฎาคม ๒๕๕๗

(๓) การทดสอบการทํ า งานของอุ ป กรณ์ ใ นระบบข้ อ มู ล
ความปลอดภัย
(๔) คู่มือการบํารุงรักษาอุปกรณ์
(๕) มี ค วามรู้ ก ารใช้ โ ปรแกรมคอมพิ ว เตอร์ (โปรแกรม
การประมวลผลคํา โปรแกรมการคํานวณ โปรแกรมการนําเสนองาน)
(๖) เทคนิคการเขียนรายงาน
(๗) กลยุทธ์การสอนงานและการแนะนํางาน
(๘) เทคนิคและวิธีการเขียนหลักสูตร
(๙) หลักการสอนงานเพื่อพัฒนาผู้ใต้บังคับบัญชา
๓.๓.๒ ความสามารถ ประกอบด้วย ขอบเขตความสามารถในการปฏิบัติงาน
ดังต่อไปนี้
๓.๓.๒.๑ การบริหาร วางแผน และควบคุมการติดตั้ง การปรับตั้ง
และทดสอบการทํางานของอุปกรณ์ในระบบข้อมูลความปลอดภัย
(๑) วางแผน การติดตั้ง
(๒) การควบคุมการติดตั้ง
(๓) การตรวจรับงาน
๓.๓.๒.๒ การตรวจสอบรายงานการควบคุ ม การปฏิ บั ติ ง านตามกฎ
ความปลอดภัย
(๑) การรวบรวมรายงาน
(๒) การนําเสนอรายงาน
๓.๓.๒.๓ การสอนและให้คําปรึกษาระบบข้อมูลความปลอดภัย
(๑) การจัดทําแผนการสอน
(๒) การสอนและให้คําปรึกษา
(๓) การประเมินผลการสอนและให้คําปรึกษา
๓.๓.๓ ทัศนคติ ประกอบด้วย จิตสํานึกในการทํางานที่ดี มีระเบียบ วินัย
มีความซื่อสัตย์ ปฏิบัติงานโดยคํานึงถึงความถูกต้องและปลอดภัย สุขอนามัยและความสะอาด
ประกาศ ณ วันที่ ๑๓ กุมภาพันธ์ พ.ศ. ๒๕๕๗
จีรศักดิ์ สุคนธชาติ
ปลัดกระทรวงแรงงาน
ประธานกรรมการส่งเสริมการพัฒนาฝีมือแรงงาน

