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เอกสารหลักสูตรและโมดูลการฝึก สาขาช่างไฟฟ้าภายในอาคาร ระดับ 1 รหัสหลักสูตร 0920164150201 นี้
ได้พัฒนาขึ้นภายใต้โครงการพัฒนาระบบฝึกและชุดการฝึกตามความสามารถเพื่อการพัฒนาฝีมือแรงงาน (Competency
Based Workforce Skill Training System) พ.ศ. 2559 โดยมีวตั ถุประสงค์เพือ่ น�ำไปใช้เป็นระบบการฝึกอบรมตามความสามารถ
สาขาช่างไฟฟ้าภายในอาคาร ระดับ 1 เพือ่ ให้ตอบสนองความต้องการของก�ำลังแรงงานและตลาดแรงงานได้อย่างเหมาะสม
มากยิ่งขึ้น และเพื่อรองรับระบบการรับรองมาตรฐานฝีมือแรงงานแห่งชาติและระบบการรับรองความรู้ความสามารถ
ในอนาคต อีกทั้งเพื่อส่งมอบระบบการฝึกอบรมนี้ให้แก่ก�ำลังแรงงานกลุ่มเป้าหมายต่างๆ ให้กว้างขวางมากยิ่งขึ้น ทั้งในแง่
ของขอบเขตของการให้บริการและจ�ำนวนผู้รับบริการ
ระบบการฝึกอบรมตามความสามารถเป็นระบบการฝึกอบรมที่ส่งเสริมให้ผู้รับการฝึกอบรมสามารถฝึกฝนเรียนรู้
ได้ตามพื้นฐานความสามารถของตนในเวลาที่มีความสะดวก โดยเน้นในเรื่องของการส่งมอบการฝึกอบรมที่หลากหลาย
ไปให้แก่ผู้รับการฝึกอบรม และต้องการให้ผู้รับการฝึกอบรมเกิดการเรียนรู้ด้วยตนเอง การฝึกปฏิบัติจะด�ำเนินการ
ในรูปแบบ Learning by Doing และเน้นผลลัพธ์การฝึกอบรมในการที่ท�ำให้ผู้รับการฝึกอบรมมีความสามารถในการ
ปฏิบัติงานตามที่ตลาดแรงงานต้องการโดยยึดความสามารถของผู้รับการฝึกเป็นหลัก การฝึกอบรมในระบบดังกล่าว
จึงเป็นรูปแบบการฝึกอบรมที่สามารถรองรับการพัฒนารายบุคคลได้เป็นอย่างดี นอกจากนี้เนื้อหาวิชาในหลักสูตร
การฝึกตามความสามารถ (Competency Based Curriculum : CBC) ซึ่งได้จากการวิเคราะห์งานอาชีพ (Job Analysis)
ในแต่ละสาขาอาชีพ จะถูกก�ำหนดเป็นรายการความสามารถหรือสมรรถนะ (Competency) ที่ผู้รับการฝึกอบรมจ�ำเป็น
ต้องใช้ในการปฏิบัติงาน และสอดคล้องกับความต้องการของสถานประกอบกิจการและภาคอุตสาหกรรม ซึ่งผู้รับการฝึก
จะต้องเรียนรู้และฝึกฝนจนกว่าจะสามารถปฏิบัติเองได้ ตามมาตรฐานที่ก�ำหนดในแต่ละรายการความสามารถ ทั้งนี้
การส่งมอบการฝึก สามารถด�ำเนินการได้ทั้งรูปแบบการเรียนรู้ผ่านสื่อสิ่งพิมพ์ (Paper Based) และผ่านสื่อคอมพิวเตอร์
(Computer Based) โดยผู้รับการฝึกสามารถเรียนรู้ได้ด้วยตนเอง (Self-Learning) ที่บ้านหรือที่ท�ำงาน และเข้ารับการ
ฝึกภาคปฏิบัติตามความพร้อม ตามความสะดวกของตน หรือตามแผนการฝึก หรือตามตารางการนัดหมาย การฝึกหรือ
ทดสอบประเมินผลความรู้ความสามารถกับหน่วยฝึก โดยมีครูฝึกหรือผู้สอนคอยให้ค�ำปรึกษา แนะน�ำ  และจัดเตรียม
การฝึกภาคปฏิบัติ รวมถึงจัดเตรียมและด�ำเนินการทดสอบ ประเมินผลในลักษณะต่างๆ อันจะท�ำให้สามารถเพิ่มจ�ำนวน
ผูร้ บั การฝึกได้มากยิง่ ขึน้ ช่วยประหยัดเวลาในการเดินทาง และประหยัดงบประมาณค่าใช้จา่ ยในการพัฒนาฝีมอื แรงงานให้แก่
ก�ำลังแรงงานในระยะยาว จึงถือเป็นรูปแบบการฝึกที่มีความส�ำคัญต่อการพัฒนาฝีมือแรงงาน ทั้งในปัจจุบันและอนาคต
ซึ่งหากมีการน�ำระบบการฝึกอบรมตามความสามารถมาใช้ในการพัฒนาฝีมือแรงงาน จะช่วยท�ำให้ประชาชน ผู้ใช้แรงงาน
ผูว้ า่ งงาน นักเรียน นักศึกษา และผูป้ ระกอบอาชีพอิสระ สามารถเข้าถึงการฝึกอบรมเพือ่ พัฒนาตนเองได้อย่างสะดวก และ
ได้รบั ประโยชน์อย่างทัว่ ถึงมากยิง่ ขึน้ โดยเฉพาะอย่างยิง่ สาขาอาชีพช่างไฟฟ้าภายในอาคาร ซึง่ ปัจจุบนั ภายใต้พระราชบัญญัติ
ส่งเสริมการพัฒนาฝีมอื แรงงาน พ.ศ. 2545 และทีแ่ ก้ไขเพิม่ เติม ได้มกี ารประกาศก�ำหนดให้ผทู้ จี่ ะท�ำงานหรือประกอบอาชีพ
ในสาขาอาชีพนี้ต้องผ่านการรับรองความรู้ความสามารถ
กรมพัฒนาฝีมอื แรงงาน

กรมพัฒนาฝีมอื แรงงาน
กรมพัฒนาฝีมอื แรงงาน
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หน้า
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สารบัญ					
มาตรฐานความสามารถ				
ส่วนที่ 1 โครงสร้างหลักสูตร			
ส่วนที่ 2 โมดูลการฝึก และส่วนที่ 3 หัวข้อวิชา
โมดูลการฝึกที่ 1 09215401 ความรู้เกี่ยวกับเกณฑ์การวัดระดับฝีมือตามมาตรฐาน
				
ฝีมือแรงงานแห่งชาติสาขาอาชีพช่างไฟฟ้าภายในอาคาร
โมดูลการฝึกที่ 2 09215201 การอ่านแบบผังวงจรไฟฟ้า
โมดูลการฝึกที่ 3 09215202 การใช้งานเครื่องมือวัดทางไฟฟ้า
โมดูลการฝึกที่ 4 09215301 การเดินสายไฟฟ้า
โมดูลการฝึกที่ 5 09215302 การต่อวงจรไฟฟ้าและต่อตัวน�ำไฟฟ้า
โมดูลการฝึกที่ 6 09215303 การติดตัง้ บริภณ
ั ฑ์ไฟฟ้า IEC และอุปกรณ์ประกอบประเภท
				
หลอดไฟฟ้าและไฟส่องสว่างฉุกเฉิน
โมดูลการฝึกที่ 7 09215304 การติดตัง้ บริภณ
ั ฑ์ไฟฟ้า IEC และอุปกรณ์ประกอบประเภท
				
สวิตช์ปิด-เปิด และเต้ารับ
คณะผู้จัดท�ำ 				

กรมพัฒนาฝีมอื แรงงาน
กรมพัฒนาฝีมอื แรงงาน
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มาตรฐานฝีมือแรงงานแห่งชาติ
สาขาอาชีพช่างไฟฟ้าภายในอาคาร ระดับ 1
หน่วยความสามารถ (โมดูล)

ความสามารถย่อย (งานย่อย)

1. มีความรู้เกี่ยวกับเกณฑ์การวัดระดับ
   ฝีมือตามมาตรฐานฝีมือแรงงาน
   แห่งชาติ สาขาอาชีพช่างไฟฟ้า
   ภายในอาคาร

1. ความส�ำคัญ หลักการ โครงสร้าง ความหมาย และระดับ
2. ข้อก�ำหนดทางด้านความรู้ ทักษะ และทัศนคติที่ใช้เป็นเกณฑ์วัดระดับฝีมือ  
    ของผู้ประกอบอาชีพในสาขาช่างไฟฟ้าภายในอาคาร
3. เกณฑ์การประเมินผลการทดสอบมาตรฐานฝีมือแรงงานแห่งชาติ
   และจรรยาบรรณแห่งวิชาชีพและทัศนคติที่ดีในการประกอบอาชีพ
   ตามมาตรฐานฝีมือแรงงาน

2. อ่านแบบผังวงจรไฟฟ้า

1. การอ่านแบบผังวงจรไฟฟ้าเบื้องต้น
2. คุณสมบัติและชนิดสายไฟฟ้า
3. มาตรฐานสีสายไฟฟ้า
1. การใช้งานมัลติมิเตอร์
2. ตรวจสอบการท�ำงานของวงจรไฟฟ้าด้วยมัลติมิเตอร์
3. ตรวจสอบการลัดวงจรไฟฟ้าด้วยมัลติมิเตอร์
4. ตรวจสอบความต่อเนื่องของวงจรไฟฟ้าด้วยมัลติมิเตอร์
5. ตรวจสอบระบบกราวด์ด้วยเครื่องมือวัดทางไฟฟ้า

3. ใช้งานเครื่องมือวัดทางไฟฟ้า

4. การเดินสายไฟฟ้า

5. ต่อวงจรไฟฟ้าและต่อตัวน�ำไฟฟ้า

1. เดินสายไฟฟ้าบนผนังด้วยเข็มขัดรัดสายตามประเภทพื้นผิวที่ก�ำหนด
2. ดัดท่อพีวีซีแบบต่างๆ ตามที่ก�ำหนด
3. ติดตั้งท่อร้อยสายไฟฟ้าชนิดพีวีซี
4. เดินสายไฟฟ้าด้วยท่อร้อยสายไฟฟ้าชนิดพีวีซี
1. ต่อตัวน�ำไฟฟ้าแบบต่างๆ ตามชนิดของสายไฟฟ้า
2. ต่อวงจรไฟฟ้าตู้จ่ายกระแสไฟฟ้า
3. ต่อวงจรไฟฟ้าควบคุมการปิด-เปิดวงจรไฟแสงสว่างตามแบบที่ก�ำหนด
4. ต่อวงจรไฟฟ้าก�ำลังแบบมีระบบสายดิน

6. ติดตั้งบริภัณฑ์ไฟฟ้า IEC และ
1. จ�ำแนกบริภัณฑ์ไฟฟ้า IEC ประเภทหลอดไฟและไฟส่องสว่างฉุกเฉิน
2. ติดตั้งบริภัณฑ์ไฟฟ้า IEC และอุปกรณ์ประกอบเครื่องใช้ไฟฟ้าภายในบ้าน
   อุปกรณ์ประกอบประเภท
   หลอดไฟฟ้าและไฟส่องสว่างฉุกเฉิน         ประเภทหลอดไฟฟ้า
3. ติดตั้งบริภัณฑ์ไฟฟ้า IEC และอุปกรณ์ประกอบเครื่องใช้ไฟฟ้าภายในบ้าน
    ประเภทไฟส่องสว่างฉุกเฉิน
4. ตรวจสอบบริภัณฑ์ไฟฟ้าประเภทหลอดไฟและไฟสว่างฉุกเฉิน
กรมพัฒนาฝีมอื แรงงาน
กรมพัฒนาฝีมอื แรงงาน
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มาตรฐานฝีมือแรงงานแห่งชาติ
สาขาอาชีพช่างไฟฟ้าภายในอาคาร ระดับ 1
หน่วยความสามารถ (โมดูล)

ความสามารถย่อย (งานย่อย)

7. ติดตัง้ บริภณ
ั ฑ์ไฟฟ้า IEC และ อุปกรณ์          1. จ�ำแนกบริภัณฑ์ไฟฟ้า IEC ประเภทสวิตช์ปิด-เปิดวงจรไฟฟ้า และเต้ารับ
   ประกอบประเภทสวิตช์ปิด-เปิด
2. ติดตั้งบริภัณฑ์ไฟฟ้า IEC และอุปกรณ์ประกอบเครื่องใช้ไฟฟ้าภายในบ้าน
   และเต้ารับ
     ประเภทสวิตช์ปิด-เปิดวงจรไฟฟ้า
3. ติดตั้งบริภัณฑ์ไฟฟ้า IEC และอุปกรณ์ประกอบเครื่องใช้ไฟฟ้าภายในบ้าน
   ประเภทสวิตช์หรี่ไฟ (ดิมเมอร์)                             
4. ติดตั้งบริภัณฑ์ไฟฟ้า IEC และอุปกรณ์ประกอบเครื่องใช้ไฟฟ้าภายในบ้าน
    ประเภทเต้ารับ  
5. ตรวจสอบบริภณ
ั ฑ์ไฟฟ้าประเภทสวิตช์ปดิ -เปิดวงจรไฟฟ้าและสวิตช์หรีไ่ ฟ
6. ตรวจสอบบริภัณฑ์ไฟฟ้าประเภทเต้ารับ

กรมพัฒนาฝีมอื แรงงาน
กรมพัฒนาฝีมอื แรงงาน
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ส่วนที่ 1 โครงสร้างหลักสูตร

1. หลักสูตรการฝึก
    ยกระดับฝีมือ

ชื่อหลักสูตร : ช่างไฟฟ้าภายในอาคาร ระดับ 1

2.  ระยะเวลาการฝึกอบรม

รวม 80 ชั่วโมง

รหัสหลักสูตร
0920164150201
ทฤษฎี 22 ชั่วโมง

ปฏิบัติ 58 ชั่วโมง

3. ขอบเขตของหลักสูตร
    หลักสูตรนีพ้ ฒ
ั นาขึน้ ให้ครอบคลุมด้านความรู้ ทักษะ และเจตคติแก่ผรู้ บั การฝึกในอาชีพช่างไฟฟ้าภายในอาคาร       
เพือ่ ให้มคี วามรูค้ วามสามารถและทัศนคติตามมาตรฐานฝีมอื แรงงานแห่งชาติ สาขาอาชีพช่างไฟฟ้าภายในอาคาร
ระดับ 1 ดังนี้
3.1 มีความรู้เกี่ยวกับเกณฑ์การวัดระดับฝีมือตามมาตรฐานฝีมือแรงงานแห่งชาติ สาขาอาชีพช่างไฟฟ้า
     ภายในอาคาร
3.2 อ่านแบบผังวงจรไฟฟ้าตามที่ก�ำหนดได้
3.3 ใช้งานเครื่องมือวัดทางไฟฟ้าตามลักษณะงานที่ก�ำหนดได้
3.4 เดินสายไฟฟ้าตามแบบผังวงจรไฟฟ้าที่ก�ำหนดได้
3.5 ต่อวงจรไฟฟ้าและต่อตัวน�ำไฟฟ้าตามแบบผังวงจรไฟฟ้าที่ก�ำหนดได้
3.6 ติดตั้งบริภัณฑ์ไฟฟ้า IEC และอุปกรณ์ประกอบประเภทหลอดไฟฟ้าและไฟส่องสว่างฉุกเฉิน
     ตามแบบวงจรไฟฟ้าที่ก�ำหนดได้
3.7 ติดตั้งบริภัณฑ์ไฟฟ้า IEC และอุปกรณ์ประกอบประเภทสวิตช์ปิด-เปิด และเต้ารับตามแบบวงจรไฟฟ้า
     ที่ก�ำหนดได้
4. คุณสมบัติผู้สมัครรับการฝึก

กรมพัฒนาฝีมอื แรงงาน
กรมพัฒนาฝีมอื แรงงาน

ตามระเบียบกรมพัฒนาฝีมือแรงงาน ว่าด้วยการฝึก
ยกระดับฝีมือ พ.ศ. 2547 หมวด 1 คุณสมบัติของผู้สมัคร ดังนี้              
   4.1 มีอายุไม่ต�่ำกว่าสิบแปดปีบริบูรณ์ ณ วันเปิดฝึก หรือ
   4.2 มีประสบการณ์การท�ำงานเกี่ยวกับช่างไฟฟ้า
        ภายในอาคารไม่น้อยกว่า 2 ปี หรือมีพื้นฐานความรู้
         ทางช่างไฟฟ้าภายในอาคาร    
  4.3 เป็นผู้ที่มีความต้องการทดสอบมาตรฐานฝีมือแรงงาน
       แห่งชาติและรับรองความสามารถสาขาอาชีพช่างไฟฟ้า
       ภายในอาคาร ระดับ 1
  4.4 มีร่างกายและจิตใจพร้อมเข้ารับการฝึก

3

หลักสูตรการฝึกยกระดับฝีมือตามความสามารถ
หลักสูตรการฝึกยกระดับฝีมือตามความสามารถ

5.5. โครงสร้
งและองค์ปประกอบของหลั
ระกอบของหลั
โครงสร้าางและองค์
กสูกตสูรตร
หน่วย
ความสามารถ

ชื่อโมดูลการฝึก

มีมีค วามรู
่ ย วกั
วามรูเ้ กี้ เ ย่กีวกั
บบ
เกณฑ์การวัดระดั
เกณฑ์
ระดับบ
ตามมาตรฐาน
ฝีฝีมมืออื ตามมาตรฐาน
ฝีฝีมมือื แรงงานแห่
อ แ ร ง งงชาติ
าน
แสาขาอาชี
ห่ ง ช า ติพช่าสงไฟฟ้
า ข าา
อภายในอาคาร
า ชี พ ช่ า ง ไ ฟ ฟ้ า
ภายในอาคาร

(09215401)
(09215401)
ความรู้เกี่ยวกับเกณฑ์
การวัดระดับฝีมือตาม
มตามมาตรฐานฝี
า ต ร ฐ า น ฝีมือมื อ
แแรงงานแห่
ร ง ง า น แงชาติ
ห่ ง ช า ติ
สาขาอาชีพช่างไฟฟ้
งไฟฟ้าา
ภายในอาคาร

อ่อ่าานแบบ
น แ บ บ ผั ง
(09215201)
วงจรไฟฟ้
า า
กการอ่
า ร อ่านแบบ
า น แ บ บ ผั ง
ผังวงจรไฟฟ้
วงจรไฟฟ้
า า
ภายในอาคาร
ผังวงจรไฟฟ้

กรมพัฒนาฝีมอื แรงงาน
กรมพัฒนาฝีมอื แรงงาน

ระยะเวลา
ชั่วโมง
ผลลัพธ์การเรียนรู้
ทฤษฎี ปฏิบัติ
1.1. บอกความส
การ และโครงสร้
และโครงสร้าางง
3
บอกความส�าาคัคั ญ หลักการ
ในอาคารได้
ของช่างไฟฟ้าภายในอาคารได้
2.2. อธิบายความหมายของช่
ายความหมายของช่
างไฟฟ้
างไฟฟ้
า าในอาคาร
ได้
ภายในอาคารได้
3.3. บอกระดับของสาขาอาชี
ของสาขาอาชีพพช่ช่าางไฟฟ้
งไฟฟ้าาภายใน
อาคารได้
ภายในอาคารได้
4.4. ระบุข้อก�กาาหนดด้
นความรู้ท้ที่ใช้ี่ใช้เป็เป็นนเกณฑ์
เกณฑ์
หนดด้าานความรู
ระดับบฝีฝีมมือือตามมาตรฐานฝี
ตามมาตรฐานฝีมือมแรงงาน
ือแรงงาน
วัดระดั
แห่งงชาติ
ชาติสาขาอาชี
สาขาอาชี
ช่ า งไฟฟ้
แห่
พช่พางไฟฟ้
า า ภายใน
อาคารได้
ภายในอาคารได้
55.. ระบุ
ร ะขบุ้อก�ข้าอหนดด้
ก า หานนทัดกด้ษะหรื
า น ทัอ ก ษ ะ ห รื อ
ความสามารถที่ใ่ใช้ช้เเป็ป็นนเกณฑ์
เกณฑ์ววัดัดระดั
ระดับบฝีฝีมมือือ
ความสามารถที
ตามมาตรฐานฝี
ื อ แรงงานงชาติ
แห่ ง ชาติ
ตามมาตรฐานฝี
มือมแรงงานแห่
สาขาอาชีพช่างไฟฟ้าภายในอาคารได้
6.6. บอกเกณฑ์
บอกเกณฑ์กการประเมิ
ารประเมิ
น ผลการทดสอบ
นผลการทดสอบ
มาตรฐานฝีมือแรงงานแห่งชาติได้
7.7. ตระหนั
ตระนั กกถึถึงงจรรยาบรรณในการประกอบ
จรรยาบรรณในการ
อาชีพตามมาตรฐานฝี
มือแรงงานแห่
งชาติ
ประกอบอาชี
พตามมาตรฐานฝี
มือแรงงาน
ได้ งชาติได้
แห่
1. เขียนรายการวัสดุ อุปกรณ์ และบริภัณฑ์
3
3
ไฟฟ้าตามแบบผังวงจรไฟฟ้าที่กาหนดได้
2. บอกคุณสมบัติและชนิดสายไฟฟ้าตามแบบ
ผังวงจรไฟฟ้าที่กาหนดได้
3. บอกมาตรฐานสีสายไฟฟ้าตามลักษณะการ
การใช้
งาน
ใช้งานได้

4

หลักสูตรการฝึกยกระดับฝีมือตามความสามารถ
หลักสูตรการฝึกยกระดับฝีมือตามความสามารถ
หน่วย
ความสามารถ

ชื่อโมดูลการฝึก

ใช้งานเครื่องมือวัด
(09215202)
ทางไฟฟ้า
การใช้
านเครื่อ่ องมืงมืออ
การใช้งานเครื
วัวัดดทางไฟฟ้
ทางไฟฟ้าา

เดินสายไฟฟ้า

(09215301)
การเดิ
การเดินนสายไฟฟ้
สายไฟฟ้าา

ต่ อ วงจรไฟฟ้ า และ
(09215302)
ต่อตัวนาไฟฟ้า
การต่
การต่ออวงจรไฟฟ้
วงจรไฟฟ้าาและ
ต่และต่
อตัวนอาไฟฟ้
ตัวน�าไฟฟ้า

ติติดตัตั้ง้ บริ
ง บภริัณภัฑ์ไณฟฟ้ฑ์า
ไIEC
ฟ ฟ้และอุ
า IECปกรณ์
และ
อุประกอบประเภท
ป กรณ์ ป ระกอบ
หลอดไฟฟ้าและ า
ประเภทหลอดไฟฟ้
ไฟส่องสว่าองฉุงสว่
กเฉิานง
และไฟส่
ฉุกเฉิน
กรมพัฒนาฝีมอื แรงงาน
กรมพัฒนาฝีมอื แรงงาน

(09215303)
การติด ตั้งบริ
การติ
บริภภัณั ณฑ์ ฑ์
ไ ไฟฟ้
ฟ ฟ้าาIECIECและแ ล ะ
อุอุปปกกรณ์
ร ณ์ปประกอบ
ระกอบ
ประเภทหลอดไฟฟ้า
ประเภทหลอดไฟฟ้
และไฟส่องสว่าง า
แ ฉุลกะเฉิไนฟ ส่ อ ง ส ว่ า ง
ฉุกเฉิน

ระยะเวลา
ชั่วโมง
ผลลัพธ์การเรียนรู้
ทฤษฎี ปฏิบัติ
1.1. ใช้
ใช้งงานมั
านมัลติลมติิเตอร์
มิ เ ตอร์
ต ามลั
ก ษณะงานที่
3
11
ตามลั
กษณะงาน
ทีก่กาหนดได้
�าหนดได้
างานของวงจรไฟฟ้
า า
2.2. ตรวจสอบการท�
ตรวจสอบการท
างานของวงจรไฟฟ้
ด้ด้ววยมั
ยมัลลติติมมิเิเตอร์
ตอร์ไได้ด้
ดวงจรไฟฟ้
า า ด้ ว ยมั ล ติ
3.3. ตรวจสอบการลั
ตรวจสอบการลั
ด วงจรไฟฟ้
ด้มิวเยมั
ตอร์ลไติด้มิเตอร์ได้
ตรวจสอบความต่ออเนืเนื่องของวงจรไฟฟ้
า า
4.4. ตรวจสอบความต่
่ อ งของวงจรไฟฟ้
ด้ด้ววยมั
ยมัลลติติมมิเิเตอร์
ตอร์ไได้ด้
่องมื
อวัอดวัด
5.5. ตรวจสอบระบบกราวด์
ตรวจสอบระบบกราวด์ด้วดยเครื
้วยเครื
่องมื
ทางไฟฟ้าได้
ทางไฟฟ้าได้
1. เดินสายไฟฟ้าบนผนังด้วยเข็มขัดรัดสาย
2
12
ตามประเภทพื้นผิวที่กาหนดได้
2. ดัดท่อพีวีซีแบบต่าง ๆ ตามที่กาหนดได้
3. ติดตั้งท่อร้อยสายไฟฟ้าชนิดพีวีซีตามแบบ
ผังไฟฟ้าที่กาหนดได้
4. เดินสายไฟฟ้าด้วยท่อร้อยสายไฟฟ้าชนิด
พีวีซตี ามแบบผังไฟฟ้าที่กาหนดได้
1.1. ต่อตัวน�นาาไฟฟ้
แบบต่างๆ
า งๆตามชนิ
ตามชนิ
ด ของ
2
12
ไฟฟ้าาแบบต่
ดของ
สายไฟฟ้าที่ก�าาหนดได้
หนดได้
วงจรไฟฟ้าของตู
าของตู้จ้จ่ายกระแสไฟฟ้
่ายกระแสไฟฟ้าาตาม
2.2.ต่ต่ออวงจรไฟฟ้
แบบผังวงไฟฟ้
าทีา่กทีาหนดได้
ตามแบบผั
งวงไฟฟ้
่ก�าหนดได้
3.3. ต่อวงจรไฟฟ้าควบคุมการปิดด-เปิ
-เปิดดวงจร
วงจรไฟ
แสงสว่าางตามแบบผั
วงจรไฟฟ้าทีากที่ า� ่กหนดได้
าหนด
ไฟแสงสว่
งตามแบบผังวงจรไฟฟ้
4. ต่ได้อวงจรไฟฟ้าก�าลังแบบมีระบบสายดิน
4. ตามแบบผั
ต่ อ วงจรไฟฟ้
า ก าลัง แบบมี
ระบบสายดิน
งวงจรไฟฟ้
าที่ก�าหนดได้
ตามแบบผังวงจรไฟฟ้าที่กาหนดได้
1.1. จ�จาาแนกบริ
ฑ์ ไาฟฟ้
IEC ประเภท 5
9
แนกบริภัณภฑ์ั ณไฟฟ้
IECา ประเภท
หลอดไฟและไฟส่
องสว่
เฉินตามที่
หลอดไฟและไฟส่
องสว่
างฉุกางฉุ
เฉินกตาม
ทีก่ าหนดได้
า� หนดได้
2.2. ติดดตัตั้ง้ งบริบริภภัณั ณฑ์ฑ์ไฟฟ้
ไ ฟฟ้
า IEC
และอุ
ป กรณ์
า IEC
และอุ
ปกรณ์
ประกอบเครื
่ อ งใช้
า ภายในบ้
ประกอบเครื
่องใช้
ไฟฟ้ไาฟฟ้
ภายในบ้
าน า น
ประเภทหลอดไฟฟ้าได้
3.3. ติติดดตัตั้ง้งบริ
บริภภัณัณฑ์ฑ์ไไฟฟ้
ฟฟ้าา IEC
IEC และอุ
และอุปปกรณ์
กรณ์

5

หลักสูตรการฝึกยกระดับฝีมือตามความสามารถ
หลักสูตรการฝึกยกระดับฝีมือตามความสามารถ
หน่วย
ความสามารถ

ติติดดตัตั้ง้ บริ
ง บภัณ
ริ ภัฑ์ไณฟฟ้ฑ์า
ไIEC
ฟ ฟ้และอุ
า IECปกรณ์
และ
อุประกอบประเภท
ป กรณ์ ป ระกอบ
ประเภทสวิ
ซ์ ปิ ด สวิตช์ปดิ -เปิดตและ
เปิเต้ดารัและเต้
บ ารับ

ชื่อโมดูลการฝึก

(09215304)
(09215304)
การติ
ง บริ
การติดดตัตั้ง้ บริ
ภัณภฑ์ั ณ ฑ์
ไไฟฟ้
ฟ ฟ้าา IECIECและ
และ
อุอุปปกรณ์
ก ร ณ์ปประกอบ
ระกอบ
ประเภทสวิ
-เปิดด
ประเภทสวิตตช์ซ์ปปดิ ิด-เปิ
และเต้
และเต้าารัรับบ

ผลลัพธ์การเรียนรู้
ประกอบเครื
่ อ งใช้
า ภายในบ้
าน
ประกอบเครือ่ งใช้
ไฟฟ้ไาฟฟ้
ภายในบ้
านประเภท
ประเภทไฟส่
งฉุกเฉินได้
ไฟส่
องสว่างฉุอกงสว่
เฉินาได้
4.4. ตรวจสอบบริ
ตรวจสอบบริภัณฑ์ไฟฟ้าประเภทหลอดไฟ
และไฟสว่าางฉุงฉุกกเฉิเฉินนด้ด้ววยเครื
ยเครื่องมื
่องมือวัอดวัดทาง
และไฟสว่
ไฟฟ้
าได้ าได้
ทางไฟฟ้
1.1. จจ�าแนกบริ
ฟฟ้าา IEC
IEC ประเภทสวิ
ประเภทสวิตตช์ซ์
าแนกบริภภัณ
ัณฑ์ฑ์ไไฟฟ้
เปิ
-ปิดวงจรไฟฟ้า และเต้
ปิดด-เปิ
และเต้าารัรับบได้ได้
2.2. ติ ด ตัง้ งบริ
บริภภัณั ณฑ์ฑ์ไฟฟ้
ไ ฟฟ้
า IEC
และอุ
ป กรณ์
า IEC
และอุ
ปกรณ์
ประกอบเครื
่ อ งใช้
า ภายในบ้
ประกอบเครื่องใช้
ไฟฟ้ไาฟฟ้
ภายในบ้
าน า น
ประเภทสวิตช์เปปิิดด-เปิ
-ปิดวงจรไฟฟ้าได้
3.3. ติดตั้งงบริ
บริภภัณั ณฑ์ฑ์ไฟฟ้
ไ ฟฟ้
า IEC
และอุ
ป กรณ์
า IEC
และอุ
ปกรณ์
ประกอบเครื
่ อ งใช้
า ภายในบ้
ประกอบเครื่องใช้
ไฟฟ้ไาฟฟ้
ภายในบ้
าน า น
เมอร์) )ตามแบบผั
ตามแบบ ง
ประเภทสวิตช์รหี่ไรีฟ่ไฟ(ดี(ดิมมเมอร์
ผังวงจรไฟฟ้
่ก�าหนดได้
วงจรไฟฟ้
าที่กาทีาหนดได้
า IEC
และอุ
ปกรณ์
4.4. ติดตั้งงบริ
บริภภัณั ณฑ์ฑ์ไฟฟ้
ไ ฟฟ้
า IEC
และอุ
ป กรณ์
ประกอบเครื่องใช้
ไฟฟ้ไาฟฟ้
ภายในบ้
าน า น
ประกอบเครื
่ อ งใช้
า ภายในบ้
ประเภทเต้าารัรับบตามแบบผั
า าที่
ประเภทเต้
ตามแบบผังวงจรไฟฟ้
งวงจรไฟฟ้
่ก�าหนดได้
กทีาหนดได้
ตรวจสอบบริภภัณั ณฑ์ฑ์ไฟฟ้
ตช์ต ช์
5.5. ตรวจสอบบริ
ไ ฟฟ้าประเภทสวิ
า ประเภทสวิ
ปิดด-เปิ
ตช์หตรีช์่ไรฟี่ ไ ฟด้ ว ย
เปิ
-ปิดดวงจรไฟฟ้
วงจรไฟฟ้าและสวิ
า และสวิ
ด้วยเครื
อวัดทางไฟฟ้
เครื
่องมือ่อวังมื
ดทางไฟฟ้
าได้ าได้
ตรวจสอบบริภภัณัณฑ์ฑ์ไฟฟ้
ารัาบรับ
6.6. ตรวจสอบบริ
ไฟฟ้าประเภทเต้
าประเภทเต้
ยเครื่อ่องมื
งมืออวัวัดดทางไฟฟ้
ทางไฟฟ้าาได้
ได้
ด้ด้ววยเครื

รวมทั้งสิ้น

6.6. วิวิธธีกีการประเมิ
ารประเมินนผล
ผล

กรมพัฒนาฝีมอื แรงงาน
กรมพัฒนาฝีมอื แรงงาน

ระยะเวลา
ชั่วโมง
ทฤษฎี ปฏิบัติ
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11

22

58

80
เป็เป็นนการทดสอบภาคทฤษฎี
และภาคปฏิ
ติ ข องผู
้ รั บ การฝึ
เพื่ อ ประเมิ
น ความรู
้
การทดสอบภาคทฤษฎี และภาคปฏิ
บัตบิขัองผู
้รับการฝึ
ก เพืก่อประเมิ
นความรู
้
ความสามารถตามเกณฑ์
ความสามารถตามเกณฑ์ทที่กี่กาหนด
�าหนดดัดังนีงนี้ ้
1.1. ทดสอบภาคทฤษฎี
ทดสอบภาคทฤษฎีตต้อ้องได้
งได้คคะแนนไม่
ะแนนไม่นน้อ้อยกว่
ยกว่าาร้ร้ออยละ
ยละ 70
70
2.2. ทดสอบภาคปฏิ
ทดสอบภาคปฏิบบัตัติติต้อ้องได้
งได้คคะแนนไม่
ะแนนไม่นน้อ้อยกว่
ยกว่าาร้ร้ออยละ
ยละ 70
70
วิธวิีปธระเมิ
นน
ีประเมิ
สอบข้ออเขีเขียน (Written Testing)
1.1. สอบข้
สอบปากเปล่าา (Oral
(Oral Testing)
Testing)
2.2. สอบปากเปล่
สอบปฏิบบัตัติงิงาน
าน (Practical
(Practical Skills
Skills Testing)
Testing)
3.3. สอบปฏิ

6

7.7.วิธวิีกธารฝึ
กอบรม
ีการฝึ
กอบรม

หลักสูตรการฝึกยกระดับฝีมือตามความสามารถ
หลักสูตรการฝึกยกระดับฝีมือตามความสามารถ

1. ฝึกอบรมด้วยตนเองโดยใช้ชุดการฝึก
2. ฝึกปฏิบัตงิ าน
อุปกรณ์
และวั
ี่ใช้ในการฝึ
ก และการประเมิ
8.8.เครืเครื
่องมื่อองมือุอปกรณ์
และวั
สดุทสี่ใดุช้ทในการฝึ
กและการประเมิ
น น
8.1
8.1เครืเครื่องจั
่องจักรกรและอุ
และอุปกรณ์
ปกรณ์
1. แหล่
แหล่งจ่งาจ่ยไฟฟ้
ายไฟฟ้า า220
220VAC
VAC
2. อุอุปปกรณ์
กรณ์ปป้อ้องกังกันนส่วส่นบุ
วนบุคคคลคล(PPE)
(PPE)
3. แผงฝึ
แผงฝึกกแผงไม้
แผงไม้
นแบบผังวงจรไฟฟ้
งวงจรไฟฟ้า า
4. ชุดชุดเขีเขียยนแบบผั
ิเตอร์แบบเข็
แบบเข็มมยียี่ห่หอ้ ้อSANWA
SANWAรุรุ่น่นYX360TRF
YX360TRF
5. มัมัลติลติมมิเตอร์
6. เครื
เครื่อ่องวังวัดดค่ค่าความต้
าความต้านทานดิ
านทานดินนEARTH
EARTHTESTER
TESTERยี่หยี่ห้อ้อHIOKI
HIOKIรุ่นรุ่นFT6031
FT6031พร้อม
อมแท่
แท่พร้งเหล็
ก 2งเหล็
แท่งก 2 แท่ง
โคมไฟฉุกกเฉิเฉินนEmergency
EmergencyLighting
LightingLuminaries
Luminariesยียี่ห่ห้อ้อBrighter
BrighterImpact
Impact//C.E.E
7.7. โคมไฟฉุ
BI07 /พร้
CP07
มคู่มืองานและติ
การใช้งานและติ
รุ่นC.E.E
BI07รุ่น/ CP07
อมคู่มพร้ืออการใช้
ดตั้ง ดตั้ง
เตาไฟฟ้า าหรืหรือตัอตัวเป่
วเปาลมร้
าลมร้อนอน
8.8. เตาไฟฟ้
9. เซฟตี้สวิตช์ 1 เฟส
9. เซฟตี้สวิตช์ 1 เฟส
10. ตู้คอนซูเมอร์ยูนิต ขนาด 4 ช่อง ยี่ห้อ Schneider รุ่น SDCS14 พร้อมอุปกรณ์
10. ตูติ้คดอนซู
ตั้ง เมอร์ยูนิต ขนาด 4 ช่อง ยี่ห้อ Schneider รุ่น SDCS14 พร้อมอุปกรณ์ติดตั้ง
11.
คอนซูเมอร์
เมอร์ยยูนูนิติตเมนเบรกเกอร์
เมนเบรกเกอร์3232AA
11. คอนซู
12.
เซอร์กกิติตเบรกเกอร์
เบรกเกอร์ขขนาด
นาด100
100AA
12. เซอร์
13.
เซอร์กกิติตเบรกเกอร์
เบรกเกอร์ขขนาด
นาด10
10AA
13. เซอร์
14.
นไฟฟ้าาพร้
พร้ออมดอกสว่
มดอกสว่าานน
14. สว่สว่าานไฟฟ้
15.
นแบตเตอรี่พ่พร้ร้ออมดอกสว่
มดอกสว่าานน
15. สว่สว่าานแบตเตอรี
16.
ไขควงชุดด(แฉกและแบน)
(แฉกและแบน)
16. ไขควงชุ
17.
ไขควงทดสอบไฟฟ้าา
17. ไขควงทดสอบไฟฟ้
รวม
18. คีคีมมรวม
18.
ปากยาว
19. คีคีมมปากยาว
19.
ปอกสาย
20. คีคีมมปอกสาย
20.
สาย
21. คีคีมมตัตัดดสาย
21.
22.. คีคีมมจัจับบ
22.
นปอนด์ขนาด
ขนาด1010กิกิโโลกรั
ลกรัมม
23. ค้ค้ออนปอนด์
23.
นเดินนสายไฟฟ้
สายไฟฟ้าา
24. ค้ค้ออนเดิ
24.
25. คีมตัดท่อพีวีซี
25. คีมตัดท่อพีวีซี
26. โครงเลื่อยเหล็กพร้อมใบเลื่อย
26.
อมใบเลื่อย อ)
สปริงดั่อดยเหล็
ท่อพีกวพร้
ีซี (ตามขนาดท่
27. โครงเลื
27.
ดัดท่าอหรั
พีวบีซดัี ด(ตามขนาดท่
ไม้แงบบส�
โค้งท่อพีวีซอี )
28. สปริ
28.
าหรับดั1/2
ดโค้งนิท่้วอพีวีซี
ปากแบน
29. ไม้สกัแดบบส
29.
ปากแบน
คัตดเตอร์
ตัดท่อ1/2 นิว้
30. สกั
30. คัดเตอร์ตัดท่อ
กรมพัฒนาฝีมอื แรงงาน
กรมพัฒนาฝีมอื แรงงาน
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จานวน/คน
11ชุชุดด
11ชุชุดด
11ชุชุดด
11ชุชุดด
11ชุชุดด
11ชุชุดด
11ชุชุดด
11ชุชุดด
1 ชุด
1 ขุด
1 ชุด
1 ชุด
1 ตัว
11ตัตัวว
11ตัตัวว
44ตัตัวว
11ชุชุดด
11ชุชุดด
11ชุชุดด
11ด้ด้าามม
11ชุชุดด
11อัอันน
11อัอันน
11อัอันน
11อัอันน
11เต้เต้าา
1 เต้า
1 เต้า
1 อัน
11อัชุนด
11ชุชุดด
11ชุชุดด
11ชุอัดน
1 อัน

หลักสูตรการฝึกยกระดับฝีมือตามความสามารถ
หลักสูตรการฝึกยกระดับฝีมือตามความสามารถ

31.
31. เบนเดอร์
เบนเดอร์1/2
1/2นินิ้ว้ว
32.
32. เบนเดอร์
เบนเดอร์3/4
3/4นินิ้ว้ว
33.
33. รีรีมมเมอร์
เมอร์
34. ตะไบ
ตะไบ
34.
35. ลวดร้
ลวดร้ออยสายไฟ
ยสายไฟหรื
หรืออพีพีชชเทป
เทป
35.
36. ปากกาจั
ปากกาจับบท่ท่ออ
36.
37. เหล็
เหล็กกนน�าา
37.
38. มีมีดดปอกสายไฟ
ปอกสายไฟ
38.
39. ปัปักกเต้เต้าา
39.
40. ตลั
ตลับบเมตร
เมตร
40.
41. บรรทั
บรรทัดดเหล็
เหล็กก11เมตร
เมตร
41.
42. ระดับน�้า
42.
บน้งาออกแบบการเดินสายไฟฟ้า จ�านวน
43. ระดั
แบบผั
43.
นสายไฟฟ้
า จาานวน
44. แบบผั
แบบผังงออกแบบการเดิ
วงจรไฟฟ้าของบริ
ภัณฑ์ไฟฟ้
IEC ประเภทหลอดไฟ
44.
แบบผั
ง
วงจรไฟฟ้
า
ของบริ
ภ
ณ
ั
ฑ์
ไ
ฟฟ้
า
IEC
45. แบบผังวงจรไฟฟ้าของบริภัณฑ์ไฟฟ้า IECประเภทหลอดไฟ
ประเภทไฟส่องสว่างฉุกเฉิน
45.
แบบผั
ง
วงจรไฟฟ้
า
ของบริ
ภ
ณ
ั
ฑ์
ไ
ฟฟ้
า
IEC
ประเภทไฟส่
งฉุดกวงจรไฟฟ้
เฉิน า
46. แบบผังวงจรไฟฟ้าของบริภัณฑ์ไฟฟ้า IEC ประเภทสวิตอช์งสว่
ปิดา-เปิ
46. แบบผั
าของบริภัณฑ์ไฟฟ้า IEC ประเภทสวิตช์เปิด-ปิดวงจรไฟฟ้า และ
และเต้งาวงจรไฟฟ้
รับ
เต้ารับ
8.2วัวัสสดุดุททใี่ ี่ใช้ช้ใในการฝึ
นการฝึกกและการประเมิ
และการประเมินน
8.2
1.1. กระดาษเขี
ยนแบบ
กระดาษเขี
ยนแบบ
2.2. สายไฟฟ้
า VAF
ลลิลเลิมตร
สายไฟฟ้
า VAF2 2X X1 1ตารางมิ
ตารางมิ
เมตร
3.3. สายไฟฟ้
า
VAF
ขนาด
2
X
1.5
ตารางมิ
ลลิลเลิมตร
สายไฟฟ้า VAF ขนาด 2 X 1.5 ตารางมิ
เมตร
4.4. สายไฟฟ้
า VAF
ลลิลเลิมตร
สายไฟฟ้
า VAFขนาด
ขนาด2 2X X2.52.5ตารางมิ
ตารางมิ
เมตร
5.5. สายไฟฟ้
า VAF-G
สายไฟฟ้
า VAF-Gขนาด
ขนาด2 2X X2.5/2.5
2.5/2.5ตารางมิ
ตารางมิลลิลเลิมตร
เมตร
สายไฟฟ้
า VCTขนาด
ขนาด2 2X X1.51.5ตารางมิ
ตารางมิ
เมตร
6.6. สายไฟฟ้
า VCT
ลลิลเลิมตร
สายไฟฟ้
า VCTขนาด
ขนาด2 2X X2.52.5ตารางมิ
ตารางมิ
เมตร
7.7. สายไฟฟ้
า VCT
ลลิลเลิมตร
สายไฟฟ้
า NYYขนาด
ขนาด2.52.5ตารางมิ
ตารางมิ
เมตร
8.8. สายไฟฟ้
า NYY
ลลิลเลิมตร
สายไฟฟ้
า THWขนาด
ขนาด1 1ตารางมิ
ตารางมิ
เมตรสีขสีาวขาวและสี
และสี
9.9. สายไฟฟ้
า THW
ลลิลเลิมตร
ดาด�า
10. สายไฟฟ้
สายไฟฟ้าาTHW
THWขนาด
ขนาด2.5
2.5ตารางมิ
ตารางมิลลลิลิเเมตร
มตรสีสีขขาวาวสีสีดดา�าและสี
และสีเเขีขียยวว
10.
11. สายไฟฟ้
สายไฟฟ้าาTHW
THWขนาด
ขนาด10
10ตารางมิ
ตารางมิลลลิลิเเมตร
มตร
11.
12. สายไฟฟ้
สายไฟฟ้าาVSF
VSFขนาด
ขนาด1.5
1.5ตารางมิ
ตารางมิลลลิลิเเมตร
มตร
12.
13. สายไฟฟ้
สายไฟฟ้าาVSF
VSFขนาด
ขนาด2.5
2.5ตารางมิ
ตารางมิลลลิลิเเมตร
มตร
13.
14. สายทนไฟ มาตรฐาน วสท 2004 – 53
14. สายทนไฟ มาตรฐาน วสท 2004 – 53
15. ท่อพีวีซี สีเหลือง ขนาด 1/2 นิ้ว
15.
16. ท่ท่ออพีพีววีซีซี ี สีสีเเหลื
หลือองง ขนาด
ขนาด 1/2
3/4 นินิ้ว้ว
16.
วีซี สีเขนาด
หลือง 1/2
ขนาดนิ้ว3/4 นิ้ว
17. ท่ท่ออพีEMT
17.
18. ท่ท่ออEMT
EMTขนาด
ขนาด1/2
3/4นินิ้ว้ว
18. ท่อ EMT ขนาด 3/4 นิ้ว
กรมพัฒนาฝีมอื แรงงาน
กรมพัฒนาฝีมอื แรงงาน
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11 อัอันน
11 อัอันน
11 อัอันน
11 อัด้นาม
11 ด้เส้ามน
11 เส้ชุดน
11 ชุอัดน
11 อัเล่นม
11 เล่อันม
11 อัอันน
11 อัอันน
1 อัน
11 อัชุนด
11 อัชุนด
11 ชุชุดด
11 ชุชุดด
1 ชุด
1 ชุด
จ�จาานวน/คน
นวน/คน
55 แผ่
แผ่นน
75
75 เมตร
เมตร
21.5
21.5 เมตร
เมตร
66.6
66.6 เมตร
เมตร
20
20 เมตร
เมตร
20 เมตร
เมตร
20
85 เมตร
เมตร
85
20 เมตร
เมตร
20
10 เมตร/สี
เมตร/สี
10
27.1 เมตร/สี
เมตร/สี
27.1
20 เมตร
เมตร
20
30 เซนติ
เซนติเเมตร
มตร
30
60 เซนติ
เซนติเเมตร
มตร
60
10 เมตร
10 เมตร
6.96 เมตร
6.96
7.24 เมตร
เมตร
7.24
เมตร
6 เมตร
66 เมตร
เมตร
6 เมตร
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19.
19.ท่ท่ออสายดิ
สายดินน
20.
20.ตัตัววต้ต้านทาน
านทานขนาด
ขนาด11WWจจ�านวน
านวน1010ค่ค่าาๆๆละละ11ตัตัวว
21.
21.หลอดฟลู
หลอดฟลูอออเรสเซนต์
อเรสเซนต์
22.
22.รางหลอดฟลู
รางหลอดฟลูอออเรสเซนต์
อเรสเซนต์เดีเดี่ย่ยวว
23.
23.สตาร์
สตาร์ตตเตอร์
เตอร์
24.บับัลลลาสต์
ลาสต์
24.
25.หลอดไฟฟ้
หลอดไฟฟ้าาแบบเผาไส้
แบบเผาไส้(หลอดอิ
(หลอดอินนแดนเคสเซนต์
แดนเคสเซนต์) )ขนาด
ขนาด3535WW
25.
หลอดไฟฟ้าาแบบเผาไส้
แบบเผาไส้(หลอดอิ
(หลอดอินนแดนเคสเซนต์
แดนเคสเซนต์) )
26.26.ขัขั้ว้วหลอดไฟฟ้
27.ถ่ถ่าานไฟฉาย
นไฟฉาย(Battery)
(Battery)ขนาด
ขนาด1.5
1.5VV
27.
28.รางต่
รางต่ออถ่ถ่าานไฟฉาย
นไฟฉาย
28.
แปลงไฟฟ้า า11เฟส
เฟสแบบ
แบบStep-Down
Step-Down220
220VAC
VAC––6/9/12/24/110
6/9/12/24/110VAC
VAC
29.29.หม้หม้ออแปลงไฟฟ้
30.บอร์
บอร์ดดสส�าเร็
าเร็จจรูรูปปต่ต่ออวงจร
วงจร
30.
31. สายไฟฟ้าต่อวงจรบนบอร์ดส�าเร็จรูป
31. สายไฟฟ้าต่อวงจรบนบอร์ดสาเร็จรูป
32. สวิตช์ขั้วเดียว
32.
33.สวิสวิตตช์ช์ขหั้วเดี
รี่ไยฟว(ดิมเมอร์)
33.
ฟ (ดีม่ เมอร์
) น
34.สวิเต้ตาซ์รัรบี่ไแบบคู
มีสายดิ
33.
ารังบหลั
แบบคู
สายดิ
น ) แท่งทองแดงขนาดเส้นผ่านศูนย์กลาง 5/8 นิ้ว
35.เต้แท่
กดิน่ มี(แท่
งกราวด์
34. แท่ความยาว
งหลักดิน2.4
(แท่เมตร
งกราวด์) แท่งทองแดงขนาดเส้นผ่านศูนย์กลาง 5/8 นิ้ว
เมตร
สายดิน เป็2.4
นสายทองแดงชนิ
ดตัวน�าเดี่ยว ขนาด 10 ตารางมิลลิเมตร
36. ความยาว
35.
เป็นขนาด
สายทองแดงชนิ
ขนาด ่ง10ช่อตารางมิ
ลลิเมตร
กล่อนงลอย
2 X 4 นิ้วดตัพร้วนอาเดี
มหน้่ยาวกากหนึ
ง
37.สายดิ
36.
่งช่อองง
งลอยขนาด
ขนาด22XX44นินิ้ว้วพร้พร้ออมหน้
มหน้าากากหนึ
กากสองช่
38.กล่กล่อองลอย
งลอยขนาด
ขนาด21XX42นินิ้ว้วพร้พร้ออมหน้
มหน้าากากสองช่
กากหนึ่งอช่อง ง
39.กล่กล่อองลอย
37.
งลอยขนาด
ขนาด11XX22นินิว้ ้วพร้พร้ออมหน้
มหน้าากากหนึ
กากสองช่
40.กล่กล่อองลอย
38.
่งช่อองง
งพักสาย
41.กล่กล่อองลอย
39.
ขนาดพร้1อมฝาปิ
X 2 นิดว้ พร้อมหน้ากากสองช่อง
กนัด และบุ
42.กล่คอนเนกเตอร์
40.
องพักสาย พร้ล็ออมฝาปิ
ด ชชิง ขนาด 1/2 นิ้ว
คอนเนกเตอร์ล็ล็ออกนักนัดดและบุ
และบุชชชิชิ่งงขนาด
ขนาด1/2
3/4นินิ้ว้ว
43.คอนเนกเตอร์
41.
แสตร็ป ขนาดล็อ1/2
44.คอนเนกเตอร์
42.
กนัดนิ้วและบุชชิ่ง ขนาด 3/4 นิ้ว
แสตร็ปปขนาด
ขนาด1/2
3/4นินิ้ว้ว
45.แสตร็
43.
46. แคลมปจับท่อพีวีซี
44. แสตร็ป ขนาด 3/4 นิ้ว
47. แคลมปจับท่อโลหะ ขนาด 1/2 นิ้ว
45.
วีซี ขนาด 3/4 นิ้ว
แคลมปจจับับท่ท่ออพีโลหะ
48.แคลมป์
46.
ท่อโลหะ
เข็มขัดจรัับดสาย
เบอร์ขนาด
2 1/2 นิ้ว
49.แคลมป์
47.
ท่อโลหะ
เข็มขัดจรัับดสาย
เบอร์ขนาด
3 3/4 นิ้ว
50.แคลมป์
48.
มขัดเดิรัดนสาย
เบอร์า ขนาด
2 3/8 นิ้ว
สายไฟฟ้
51.เข็ตะปู
4952.เข็สกรู
มขัดเรักลีดสาย
3 2 นิ้ว
ยวปล่เบอร์
อยขนาด
50.53. ตะปู
เดินสายไฟฟ้
พุกพลาสติ
ก า ขนาด 3/8 นิ้ว
51. สกรูเกลียวปล่อยขนาด 2 นิว้
52. พุกพลาสติก
กรมพัฒนาฝีมอื แรงงาน
กรมพัฒนาฝีมอื แรงงาน
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2020เมตร
เมตร
1010ตัตัว ว
11หลอด
หลอด
11ราง
ราง
11ตัตัวว
11ตัตัวว
หลอด
11หลอด
11ตัตัวว
1616ก้ก้ออนน
11ชุชุดด
55ตัตัวว
แผง
11แผง
1 ชุด
1 ชุด
2 ตัว
21ตัตัวว
11ตัตัวว
11ตัแท่
วง
1 แท่ง
30 เมตร
302 ชุเมตร
ด
22ชุชุดด
22ชุชุดด
22ชุชุดด
25ชุชุดด
58ชุชุดด
84ชุชุดด
48ชุตัดว
84ตัตัวว
9 ชุด
4 ตัว
2 ตัว
92ชุตัดว
2300
ตัว ตัว
2400
ตัว ตัว
300
700ตัตัวว
400
300ตัตัวว
700
300ตัตัวว
300 ตัว
300 ตัว

หลักสูตรการฝึกยกระดับฝีมือตามความสามารถ
หลักสูตรการฝึกยกระดับฝีมือตามความสามารถ
53.
52
54. ลูลูกกเต๋เต๋าาต่ต่ออสายไฟฟ้
สายไฟฟ้าา ขนาด
ขนาด 2.5
2.5 มิมิลลลิลิเเมตร
มตร
52ตัตัวว
54.
11ม้ม้ววนน
55. เทปกาวพั
เทปกาวพันนสายไฟฟ้
สายไฟฟ้าา
55.
11แท่
56. ดิดินนสอ
สอ
แท่งง
56.
11แท่
57. ปากกาเมจิ
ปากกาเมจิกก
แท่งง
58. ผ้ผ้าานุนุ่ม่ม ขนาด
ขนาด 30
30 XX 30
30 เซนติ
เซนติเเมตร
มตร
57.
11ผืผืนน
59. กระป๋
กระปอองน้
งน�า้า
58.
11ใบใบ
60. กระดาษอุ
กระดาษอุดดท่ท่ออ
แผ่นน
59.
11แผ่
61. ทรายละเอี
ทรายละเอียยดด
60.
11 ถุถุงง
8.3 สื่อสืการฝึ
่อการฝึก กชุดชุการฝึ
ดการฝึกและเอกสารประกอบการฝึ
ก และเอกสารประกอบการฝึ
กและการประเมิ
จ�จาานวน/คน
นวน/คน
8.3
กและการประเมิ
นน
1.1.คู่มคูือ่มครูือฝครูึกฝึก
11เล่เล่มม
2.2.คู่มคูือ่มผูือ้เข้ผูา้รรัับบการฝึ
การฝึกก
11เล่เล่มม
ดการฝึ
ช่างไฟฟ้
าภายในอาคาร
3.3.ชุดชุการฝึ
กช่กางไฟฟ้
าภายในอาคาร
ระดัระดั
บ 1บ 1
11ชุชุดด
9.9. คุณคุสมบั
ตขิ ตองครู
ฝึกฝ/วิึก/วิ
ทยากร
ณสมบั
ิของครู
ทยากร
ผู้รผูับ้รการฝึ
กจะได้
รับรการฝึ
กทัก้งทัภาคทฤษฎี
และภาคปฏิ
ับการฝึ
กจะได้
ับการฝึ
้งภาคทฤษฎี
และภาคปฏิบัตบิ ัตโดยครู
ิ โดยครูฝึกฝจากกรมพั
ึกจากกรมพัฒฒนาฝี
นาฝีมือมแรงงาน
ือแรงงานหรือวิทยากร
จากภายนอก
ที่มีคุณสมบัติ ทีดั่มงนีีค้ ุณสมบัติ ดังนี้
หรือวิทยากรจากภายนอก
1. 1.ผ่าผ่นการคั
ดเลืดอเลืกตามข้
อกอาหนดของกรมพั
ฒนาฝี
มือมแรงงาน
านการคั
อกตามข้
ก�าหนดของกรมพั
ฒนาฝี
ือแรงงาน
2. 2.มีปมีระสบการณ์
ด้าดนการสอนหรื
อผ่อาผ่นการฝึ
กอบรมหลั
กสูกตสูรเตรี
ยมความพร้
อมการเป็
นวินทวิยากรระบบ
ประสบการณ์
้านการสอนหรื
านการฝึ
กอบรมหลั
ตรเตรี
ยมความพร้
อมการเป็
ทยากร
ระบบการฝึ
กตามความสามารถ
การฝึ
กตามความสามารถ
ความรู
้ ความสามารถในสาขาอาชี
กอบรม
3. 3.มีคมีวามรู
้ ความสามารถในสาขาอาชี
พทีพ่จทีะฝึ่จะฝึ
กอบรม

กรมพัฒนาฝีมอื แรงงาน
กรมพัฒนาฝีมอื แรงงาน
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โมดูลการฝึกที่ 1
1. ชื่อหลักสูตร

ส่วนที่ 2 โมดูลการฝึก

รหัสหลักสูตร
0920164150201
2. ชื่อโมดูลการฝึก
ความรู้เกี่ยวกับเกณฑ์การวัดระดับฝีมือตามมาตรฐานฝีมือ
รหัสโมดูลการฝึก
แรงงานแห่งชาติ สาขาอาชีพช่างไฟฟ้าภายในอาคาร
09215401
3. ระยะเวลาการฝึก
รวม 3 ชั่วโมง
ทฤษฎี 3 ชั่วโมง
ปฏิบัติ - ชั่วโมง
4. ขอบเขตของหน่วย
หน่วยการฝึกนี้พัฒนาขึ
นาขึ้น้นให้
ให้คครอบคลุ
รอบคลุมมด้ด้าานความรู
นความรู้ ทั้ ทักกษะษะและเจตคติ
และเจตคติแก่แผกู่้รผับู้เข้การฝึ
า รับกการฝึก
เพื่อให้มีความสามารถ ดังนี้
การฝึก
1.1.บอกความส�
บอกความสาคัาคัญญหลัหลักการ
กการและโครงสร้
และโครงสร้างของช่
างของช่างไฟฟ้
างไฟฟ้าภายในอาคารได้
าในอาคารได้
2.2.อธิอธิบายความหมายของช่
บายความหมายของช่างไฟฟ้
างไฟฟ้าภายในอาคารได้
าในอาคารได้
3.3.บอกระดั
บ
ของสาขาอาชี
พ
ช่
า
งไฟฟ้
บอกระดับของสาขาอาชีพช่างไฟฟ้าภายในอาคารได้
าภายในอาคารได้
4.4.ระบุ
ข
อ
้
ก�
า
หนดด้
า
นความรู
ท
้
ใ
่
ี
ช้
เ
ป็
น
เกณฑ์
วัดระดัวบั ดฝีระดั
มือตามมาตรฐานฝี
มือแรงงานมื อ
ระบุ ข้ อ ก าหนดด้ า นความรู้ ที่ ใ ช้ เ ป็ น เกณฑ์
บ ฝี มื อ ตามมาตรฐานฝี
แห่แรงงานแห่
งชาติ สาขาอาชี
ช่างไฟฟ้พาภายในอาคารได้
งชาติ พสาขาอาชี
ช่างไฟฟ้าภายในอาคารได้
5.5.ระบุ
ข
อ
้
ก�
า
หนดด้
า
นทั
ก
ษะหรื
อ
ความสามารถที
่ใช้เป็่ในช้เกณฑ์
วัดระดั
ฝีมือบฝีมือตาม
ระบุข้อกาหนดด้านทักษะหรือความสามารถที
เป็นเกณฑ์
วัดบระดั
ตามมาตรฐานฝีมือแรงงานแห่งชาติสาขาอาชีพช่างไฟฟ้าภายในอาคารได้
มาตรฐานฝีมือแรงงาน แห่งชาติ สาขาอาชีพช่างไฟฟ้าภายในอาคารได้
6. บอกเกณฑ์การประเมินผลการทดสอบมาตรฐานฝีมือแรงงานแห่งชาติได้
บอกเกณฑ์
การประเมินผลการทดสอบมาตรฐานฝี
มือแรงงานแห่
7.6.ตระหนั
กถึงจรรยาบรรณในการประกอบอาชี
พตามมาตรฐานฝี
มือ งชาติได้
7.แรงงานแห่
ตระหนั กงถึชาติ
ง จรรยาบรรณในการประกอบอาชี
พ ตามมาตรฐานฝี มื อ แรงงาน
ได้
แห่งชาติได้
5. พื้นฐานความสามารถของผู้รับการฝึก
1. มีประสบการณ์ในงาน..........-...............
2. ผ่านการฝึกอบรม..................-..............
6. ผลลัพธ์การเรียนรู้ : เมื่อส�สาาเร็
วามสามารถและใช้
เร็จการฝึกในโมดูลนี้แล้วผู้รับการฝึกสามารถปฏิบัติงานโดยมีความรู้ความสามารถ
ระยะเวลาฝึ
ก ดักงนีดั้ งนี้
และใช้
ระยะเวลาฝึ
ระยะเวลาฝึก
ระยะเวลา
ชั่วโมง : นาที
ผลลัพธ์การเรียนรู้
ชื่อหัวข้อวิชา
ทฤษฎี ปฏิบัติ รวม
1. บอกความส
ความสาาคัคัญ หลักการ
1 : 30
1 : 30
หัวข้อที่ 1 : ความส�
บอกความส�าคั
าคัญ หลักการ และ
โครงสร้าง ความหมาย
และระดับ และ
และโครงสร้
างของช่
างไฟฟ้
า
โครงสร้
างของช่
างไฟฟ้
าในอาคารได้
โครงสร้าง ความหมาย
ภายในอาคารได้
2. อธิ
บายความหมายของช่างไฟฟ้าใน
ระดับ
2. อธิ
บ
ายความหมายของช่
า
งไฟฟ้
า
อาคารได้
ภายในอาคารได้
3.
บอกระดับบของสาขาอาชี
ของสาขาอาชีพพช่ช่าางไฟฟ้
3. บอกระดั
งไฟฟ้าา
ภายในอาคารได้
ภายในอาคารได้
4.
ระบุขข้อ้อก�กาาหนดด้
นความรู้ ้
1 : 00
1 : 00
หนดทางด้าานความรู
4. ระบุ
หนดด้าานความรู
นความรู้้ทที่ใี่ใช้ช้เเป็ป็นน หัหัววข้ข้ออทีที่ ่ 22 :: ข้ข้ออก�กาาหนดทางด้
เกณฑ์วัดระดับฝีมือตามมาตรฐาน
ษะ ทและทั
ทักษะ และทัทัศกนคติ
ี่ใช้เป็ศนนคติ
เกณฑ์ที่ใวช้ัดเป็น
ระดับฝีมือของผู
้ประกอบอาชี
ฝีมือแรงงานแห่งชาติ สาขาอาชีพ
เกณฑ์
วัดระดับฝีมพือของ
ในสาขาช่างไฟฟ้าภายในอาคาร
ช่างไฟฟ้าภายในอาคารได้
กรมพัฒนาฝีมอื แรงงาน
กรมพัฒนาฝีมอื แรงงาน

ช่างไฟฟ้าภายในอาคาร ระดับ 1
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5. ระบุข้อก�กาาหนดด้
หนดด้านทักษะหรือ
ความสามารถที่ใช้เป็นเกณฑ์วัด
ระดับฝีมือตามมาตรฐานฝีมือ
แรงงานแห่
แรงงาน แห่งงชาติ
ชาติสาขาอาชี
สาขาอาชีพพช่าง
ช่ไฟฟ้
างไฟฟ้
าภายในอาคารได้
าภายในอาคารได้
6. บอกเกณฑ์การประเมินผล
ผลการ
หัวข้อที่ 3 :
การทดสอบมาตรฐานฝี
มือ
ทดสอบมาตรฐานฝีมือแรงงาน
แรงงานแห่
แห่งชาติได้งชาติได้
7. ตระหนั
งจรรยาบรรณ
ตระนักถึกงถึจรรยาบรรณในการ
ในการประกอบอาชี
พตามมาตรฐาน
ประกอบอาชีพตามมาตรฐานฝี
มือ
ฝีแรงงานแห่
มือแรงงานแห่
งชาติงชาติ
ได้ ได้

ผูป้ ระกอบอาชีพในสาขา
ช่างไฟฟ้าภายในอาคาร

เกณฑ์การประเมินผลการ
ทดสอบมาตรฐานฝีมือ
แรงงานแห่งชาติ และ
จรรยาบรรณแห่งวิชาชีพและ
ทัศนคติที่ดีในการประกอบ
อาชีพตามมาตรฐานฝีมือ
แรงงาน

รวมทั้งสิ้น

กรมพัฒนาฝีมอื แรงงาน
กรมพัฒนาฝีมอื แรงงาน

0 : 30

3 : 00
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0 : 30

-

3 : 00

หลักสูตรการฝึกยกระดับฝีมือตามความสามารถ
หลักสูตรการฝึกยกระดับฝีมือตามความสามารถ
ส่วนที่ 3 หัวข้อวิชา

1. ชื่อหลักสูตร

รหัสหลักสูตร
0920164150201
2. ชื่อหน่วยการฝึก
ความรู้ เ กี่ ย วกั บ เกณฑ์ ก ารวั ด ระดั บ ฝี มื อ ตามมาตรฐานฝี มื อ รหัสโมดูลการฝึก
แรงงานแห่งชาติ สาขาอาชีพช่างไฟฟ้าภายในอาคาร
09215401
3. ชื่อหัวข้อวิชา
หัวข้อที่ 1 : ความสาคัญ หลักการ โครงสร้าง ความหมาย และ
รหัสวิชา
ระดับ
0921540101
4. ระยะเวลาการฝึก
รวม 1 ชั่วโมง 30 นาที
ทฤษฎี 1 ชั่วโมง 30 นาที
ปฏิบัติ - ชั่วโมง
5. เกณฑ์การประเมิน
เมื่อผ่านการฝึกในหัวข้อวิชานี้แล้วผู้รับการฝึกมีความสามารถ ดังนี้
1. บอกความส
ญ กหลั
และโครงสร้
างของช่
างไฟฟ้
าในอาคารได้
1. บอกความส�
าคัญาคัหลั
การกการ
และโครงสร้
างของช่
างไฟฟ้
าภายในอาคารได้
2.บอธิ
บายความหมายของช่
างไฟฟ้
าในอาคารได้
2. อธิ
ายความหมายของช่
างไฟฟ้
าภายในอาคารได้
3. บอกระดั
บของสาขาอาชี
พช่าพงไฟฟ้
าภายในอาคารได้
3. บอกระดั
บของสาขาอาชี
ช่างไฟฟ้
าภายในอาคารได้
6. รายละเอียดหัวข้อวิชา หัวข้อวิชานี้จะมีเนื้อหาครอบคลุมหัวข้อย่อย ดังนี้
1. ความหมายของมาตรฐานฝีมือแรงงาน
2. องค์ประกอบของมาตรฐานฝีมือแรงงาน
3. ความรู้เกี่ยวการวัดและประเมินผล
4. ข้อกาหนดเกี่ยวกับเกณฑ์วัดระดับฝีมือของกรม 7 ข้อ
1) ความรู้ในการปฏิบัติงาน
2) ความปลอดภัยในการทางาน
3) ขั้นตอนวิธีการทางานที่ถูกต้อง
4) การใช้งานและบารุงรักษาเครื่องมือ
5) การเลือกใช้วัสดุ อุปกรณ์
6) ระยะเวลาที่ใช้ปฏิบัติงาน
7) ผลสาเร็จของงาน
5. การกาหนดระดับของมาตรฐานฝีมือแรงงาน 3 ระดับ
ฝึกอบรมด้
วยตนเองโดยการใช้
ชุดการฝึ
ก (รหั
ชุดการฝึ
ก 09215401)
7. วิธีการฝึกอบรม
- ฝึก- อบรมด้
วยตนเองโดยการใช้
ชุดการฝึ
ก (รหั
สชุดสการฝึ
ก 09215401)
ทดสอบภาคทฤษฎี
8. วิธีการประเมินผล
ทดสอบภาคทฤษฎี
วิธีปวิระเมิ
น : นสอบข้
อเขีอยเขีน ย(Written
Exam)
ธีประเมิ
: สอบข้
น (Written
Exam)
9. เครื่องมือ อุปกรณ์แและวั
นการฝึกก (ต่อจ�านวนผู้รับการฝึก 1 คน)
ละวัสสดุดุทที่ใี่ใช้ช้ใในการฝึ
(ต่อจานวนผู้รับการฝึก 1 คน)
เครื่องมือและอุปกรณ์
วัสดุ
10. เงื่อนไขการฝึกอื่นๆ (ถ้าจ�จาาเป็
เป็นต้องมี) : หน่วยฝึกต้องจัดเตรียมสิ่งเหล่านี้ให้ผู้รับการฝึก ได้แก่
เอกสารสืสื่อ่อและชุ
และชุดดฝึฝึกกโมดู
โมดูลลความรู
ความรู้เกี้เ่ยกีวกั
่ยวกับเกณฑ์
บเกณฑ์การวั
การวัดระดั
ดระดับฝีบมฝีือมตามมาตรฐานฝี
ือตามมาตรฐานฝีมือมแรงงานฯ
ือแรงงานฯ
1.1.เอกสาร
สมุดดบับันนทึทึกกความก้
ความก้าาวหน้
วหน้าารายบุ
รายบุคคคล
คล(Trainee’s
(Trainee’sRecord
RecordBook)
Book)
2.2.สมุ
กรมพัฒนาฝีมอื แรงงาน
กรมพัฒนาฝีมอื แรงงาน

ช่างไฟฟ้าภายในอาคาร ระดับ 1
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หลักสูตรการฝึกยกระดับฝีมือตามความสามารถ
หลักสูตรการฝึกยกระดับฝีมือตามความสามารถ
11. เอกสารประกอบการฝึก คู่มือ สื่อ ชุดการฝึกและเอกสารอ้
และเอกสารอ้าางอิงอิงง
1.1. คูคู่มม่ ือือครูครูฝฝึกึก
2.2. คูคู่มม่ ือือผูผู้ร้รับับการฝึ
การฝึกก

กรมพัฒนาฝีมอื แรงงาน
กรมพัฒนาฝีมอื แรงงาน
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หลักสูตรการฝึกยกระดับฝีมือตามความสามารถ
หลักสูตรการฝึกยกระดับฝีมือตามความสามารถ
ส่วนที่ 3 หัวข้อวิชา
1. ชื่อหลักสูตร

รหัสหลักสูตร
0920164150201
2. ชื่อหน่วยการฝึก
ความรู้ เ กี่ ย วกั บ เกณฑ์ ก ารวั ด ระดั บ ฝี มื อ ตามมาตรฐานฝี มื อ รหัสโมดูลการฝึก
แรงงานแห่งชาติ สาขาอาชีพช่างไฟฟ้าภายในอาคาร
09215401
หัวข้อที่ 2 :: ข้ข้ออก�กาหนดทางด้
้ ทั้ กทัษะ
ศนคติ
3. ชือ่ หัวข้อวิชา
าหนดทางด้านความรู
านความรู
กษะและทั
และทั
ศนคติที่
รหัสวิชา
ทีใช้
่ใช้เป็นเกณฑ์ววัดัดระดั
ระดับบฝีฝีมมือือของผู
ของผู้ป้ประกอบอาชี
ระกอบอาชีพพ 0921540102
ในสาขาช่
ในสาขาช่างไฟฟ้
างไฟฟ้าภายในอาคาร
าภายในอาคาร
4. ระยะเวลาการฝึก
รวม 1 ชั่วโมง
ทฤษฎี 1 ชั่วโมง
ปฏิบัติ - ชั่วโมง
หัว่อข้ผ่อาวินการฝึ
ชานี้จะมี
เนื้อวหาครอบคลุ
อย่อยกดัมีงคนีวามสามารถ
้
5. เกณฑ์การประเมิน
เมื
กในหั
ข้อวิชานี้แล้มวหัผู้รวับข้การฝึ
ดังนี้
อก�าขหนดด้
านความรู
้ที่ใช้เป็น้ทเกณฑ์
ัดระดับวฝีั ดมระดั
ือตามมาตรฐานฝี
มือ
1. ข้ระบุ
้อกาหนดด้
านความรู
ี่ใช้เ ป็นวเกณฑ์
บฝีมื อตามมาตรฐานฝี
มื อ
แรงงานแห่
แรงงานแห่งงชาติ
ชาติ สาขาอาชี
สาขาอาชีพพช่ช่าางไฟฟ้
งไฟฟ้าาภายในอาคาร
ภายในอาคารได้
2.
ข้
อ
ก�
า
หนดด้
า
นทั
ก
ษะหรื
อ
ความสามารถที
่ใช้เป็น่ใเกณฑ์
ัดระดัวบัดฝีระดั
มือ บฝีมือตาม
2. ระบุข้อกาหนดด้านทักษะหรือความสามารถที
ช้เป็นวเกณฑ์
ตามมาตรฐานฝี
มือแรงงานแห่
สาขาอาชี
ช่างไฟฟ้
าภายในอาคาร
มาตรฐานฝีมือแรงงานแห่
งชาติงชาติ
สาขาอาชี
พช่าพงไฟฟ้
าภายในอาคารได้
6. รายละเอียดหัวข้อวิชา หัวข้อวิชานี้จะมีเนื้อหาครอบคลุมหัวข้อย่อย ดังนี้
1. ข้อกาหนดด้านความรู้ที่ใช้เป็นเกณฑ์วัดระดับฝีมือตามมาตรฐานฝีมื อแรงงาน
แห่งชาติ สาขาอาชีพช่างไฟฟ้าภายในอาคาร
2. ข้ อ ก าหนดด้ า นทั ก ษะหรื อ ความสามารถที่ ใ ช้ เ ป็ น เกณฑ์ วั ด ระดั บ ฝี มื อ ตาม
มาตรฐานฝีมือแรงงานแห่งชาติ สาขาอาชีพช่างไฟฟ้าภายในอาคาร
อบรมด้ววยตนเองโดยการใช้
ยตนเองโดยการใช้ชุดการฝึ
การฝึก (รหัสชุดการฝึก 09215401)
7. วิธีการฝึกอบรม
-- ฝึฝึกกอบรมด้
ทดสอบภาคทฤษฎี
8. วิธีการประเมินผล
ทดสอบภาคทฤษฎี
วิธีปวิระเมิ
น :นสอบข้
อเขีอยเขีน ย(Written
Exam)
ธีประเมิ
: สอบข้
น (Written
Exam)
9.9. เครื
ละวัสสดุดุทที่ใช้ี่ใช้ในการฝึ
(ต่อจานวนผู้รับการฝึก 1 คน)
เครื่อ่องมื
งมืออ อุอุปปกรณ์
กรณ์แและวั
ในการฝึกก (ต่อจ�านวนผู้รับการฝึก 1 คน)
เครื่องมือและอุปกรณ์
วัสดุ
10. เงื่อนไขการฝึกอื่นๆ (ถ้าจ�จาาเป็
เป็นต้องมี) : หน่วยฝึกต้องจัดเตรียมสิ่งเหล่านี้ให้ผู้รับการฝึก ได้แก่
เอกสารสืสื่อ่อและชุ
และชุดดฝึฝึกกโมดู
โมดูลลความรู
ความรู้เกี้เ่ยกีวกั
่ยวกับเกณฑ์
บเกณฑ์การวั
การวัดระดั
ดระดับฝีบมฝีือมตามมาตรฐานฝี
ือตามมาตรฐานฝีมือมแรงงานฯ
ือแรงงานฯ
1.1.เอกสาร
สมุดดบับันนทึทึกกความก้
ความก้าาวหน้
วหน้าารายบุ
รายบุคคคล
คล(Trainee’s
(Trainee’sRecord
RecordBook)
Book)
2.2.สมุ
11. เอกสารประกอบการฝึก คู่มือ สื่อ ชุดการฝึกและเอกสารอ้
และเอกสารอ้าางอิงอิงง
1.1. คู่มือครูฝึก
2.2. คูคู่ม่มือือผูผู้ร้รับับการฝึ
การฝึกก

กรมพัฒนาฝีมอื แรงงาน
กรมพัฒนาฝีมอื แรงงาน

ช่างไฟฟ้าภายในอาคาร ระดับ 1
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หลักสูตรการฝึกยกระดับฝีมือตามความสามารถ
หลักสูตรการฝึกยกระดับฝีมือตามความสามารถ
ส่วนที่ 3 หัวข้อวิชา
1. ชื่อหลักสูตร

รหัสหลักสูตร
0920164150201
2. ชื่อหน่วยการฝึก
ความรู้ เ กี่ ย วกั บ เกณฑ์ ก ารวั ด ระดั บ ฝี มื อ ตามมาตรฐานฝี มื อ รหัสโมดูลการฝึก
แรงงานแห่งชาติ สาขาอาชีพช่างไฟฟ้าภายในอาคาร
09215401
3. ชือ่ หัวข้อวิชา
เกณฑ์กการประเมิ
ารประเมินผลการทดสอบมาตรฐานฝี
นผลการทดสอบมาตรฐานฝี
รหัสวิชา
หัวข้อที่ 3 : :เกณฑ์
มือมือ
แรงงานแห่
งชาติ
งวิชงาชี
แรงงานแห่
งชาติและจรรยาบรรณแห่
และจรรยาบรรณแห่
วิชพาชีพ 0921540103
และทั
ศนคติ
ที่ดีใทนการประกอบอาชี
พ
และทั
ศ นคติ
ี่ ดี ใ นการประกอบอาชี
พ ตาม
ตามมาตรฐานฝี
ือแรงงาน
มาตรฐานฝีมือมแรงงาน
4. ระยะเวลาการ
ระยะเวลาการฝึก
รวม 30 นาที
ทฤษฎี 30 นาที
ปฏิบัติ - ชั่วโมง
5. เกณฑ์การประเมิน
เมืเมื่อ่อผ่ผ่าานการฝึ
นการฝึกกในหั
ในหัววข้ข้ออวิวิชชานี
านี้แ้แล้ล้ววผูผู้รับการฝึ
การฝึกกมีมีคความสามารถ
วามสามารถ ดัดังงนีนี้ ้
หนดด้านความรู
้ที่ใ้ทช้ี่เใป็ช้นเ ป็เกณฑ์
วัดระดั
บฝีมบือฝีตามมาตรฐาน
1. ระบุ
ระบุขข้อ้อก�กาาหนดด้
านความรู
นเกณฑ์
วั ดระดั
มื อตามมาตรฐานฝี มื อ
ฝีแรงงานแห่
มือแรงงานแห่
สาขาอาชี
ช่างไฟฟ้
าภายในอาคารได้
งชาติงชาติ
สาขาอาชี
พช่าพงไฟฟ้
าภายในอาคารได้
หนดด้าานทั
วัดวระดั
บฝีบมฝีือมือตาม
2. ระบุข้อก�กาาหนดด้
นทักกษะหรื
ษะหรืออความสามารถที
ความสามารถที่ใช้่ใเช้ป็เนป็เกณฑ์
นเกณฑ์
ัดระดั
ตามมาตรฐานฝี
มือแรงงานแห่
งชาติ
สาขาอาชี
ช่างไฟฟ้
าภายในอาคารได้
มาตรฐานฝีมือแรงงาน
แห่งชาติ
สาขาอาชี
พช่พางไฟฟ้
าภายในอาคารได้
6. รายละเอียดหัวข้อวิชา หัวข้อวิชานี้จะมีเนื้อหาครอบคลุมหัวข้อย่อย ดังนี้
1. เกณฑ์การประเมินผลการทดสอบมาตรฐานฝีมือแรงงานแห่งชาติ
2. จรรยาบรรณแห่งวิชาชีพและทัศนคติที่ดีในการประกอบอาชีพตามมาตรฐาน
ฝีมือแรงงาน
7. วิธีการฝึกอบรม
- ฝึกอบรมด้วยตนเองโดยการใช้ชุดการฝึก (รหัสชุดการฝึก 09215401)
ทดสอบภาคทฤษฎี
8. วิธีการประเมินผล
ทดสอบภาคทฤษฎี
วิธีปวิระเมิ
น : นสอบข้
อเขีอยเขี
น ย(Written
Exam)
ธีประเมิ
: สอบข้
น (Written
Exam)
เครื่อ่องมืงมือออุอุปปกรณ์
กรณ์และวั
และวัสสดุดุทที่ใี่ใช้ช้ใในการฝึ
นการฝึกก (ต่อจ�านวนผู้รับการฝึก 1 คน)
(ต่อจานวนผู้รับการฝึก 1 คน)
9.9.เครื
เครื่องมือและอุปกรณ์
วัสดุ
10. เงืเงื่อ่อนไขการฝึ
นไขการฝึกกอือื่น่นๆๆ (ถ้(ถ้าาจ�จาาเป็
งมี)) :: หน่
หน่ววยฝึ
ยฝึกกต้ต้อองจังจัดดเตรี
เตรียยมสิ
มสิ่ง่งเหล่
เหล่าานีนี้ใ้ให้ห้ผผู้รู้รับับการฝึ
การฝึกก ได้ได้แแก่ก่
10.
เป็นนต้ต้อองมี
เอกสารสื่อสื่อและชุ
และชุดฝึดกฝึกโมดู
โมดูลความรู
ล ความรู
บเกณฑ์
การวั
ดระดั
ือตามมาตรฐานฝี
ือแรงงานฯ
1.1.เอกสาร
้เกี่ย้เกีวกั่ยวกั
บเกณฑ์
การวั
ดระดั
บฝีบมฝีือมตามมาตรฐานฝี
มือมแรงงานฯ
2.2.สมุสมุดดบับันนทึทึกกความก้
ความก้าวหน้
าวหน้ารายบุ
ารายบุคคคลคล(Trainee’s
(Trainee’sRecord
RecordBook)
Book)
11. เอกสารประกอบการฝึ
เอกสารประกอบการฝึกก คูคู่ม่มือือ สืสื่อ่อ ชุชุดดการฝึ
การฝึกกและเอกสารอ้างอิง
11.
1.1. คูคู่ม่มือือครู
ครูฝฝึกึก
2.2. คูคู่ม่มือือผูผู้ร้รับับการฝึ
การฝึกก

กรมพัฒนาฝีมอื แรงงาน
กรมพัฒนาฝีมอื แรงงาน
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หลักสูตรการฝึกยกระดับฝีมือตามความสามารถ
หลักสูตรการฝึกยกระดับฝีมือตามความสามารถ
ส่วนที่ 2 โมดูลการฝึก
โมดูลการฝึกที่ 2
1. ชื่อหลักสูตร

รหัสหลักสูตร
0920164150201
2. ชื่อโมดูลการฝึก
การอ่านแบบผังวงจรไฟฟ้า
รหัสโมดูลการฝึก
09215201
3. ระยะเวลาการฝึก
รวม 6 ชั่วโมง
ทฤษฎี 3 ชั่วโมง
ปฏิบัติ 3 ชั่วโมง
4. ขอบเขตของโมดูล
หน่วยการฝึกนี้พัฒนาขึ้นนให้
ให้คครอบคลุ
รอบคลุมมด้ด้าานความรู
นความรู้ ทั้ ทักกษะ
ษะและเจตคติ
และเจตคติแก่แผกู่้รผับู้เข้การฝึ
า รับกการฝึก
การฝึก
เพื่อให้มีความสามารถ ดังนี้
1.1.เขีเขี
ยนรายการวั
สดุสอุดุปอุกรณ์
ภัณภฑ์ัณไฟฟ้
าตามแบบผั
งวงจรไฟฟ้
า าที่กาหนด
ยนรายการวั
ปกรณ์และบริ
และบริ
ฑ์ไฟฟ้
าตามแบบผั
งวงจรไฟฟ้
ที่กได้�าหนดได้
2.2.บอกคุ
ณณ
สมบั
ติแตละชนิ
ดสายไฟฟ้
าตามแบบผั
งวงจรไฟฟ้
าทีา่กที�า่กหนดได้
บอกคุ
สมบั
ิและชนิ
ดสายไฟฟ้
าตามแบบผั
งวงจรไฟฟ้
าหนดได้
3.3.บอกมาตรฐานสี
ส
ายไฟฟ้
า
ตามลั
ก
ษณะการใช้
ง
านได้
บอกมาตรฐานสีสายไฟฟ้าตามลักษณะการใช้งานได้
5. พื้นฐานความสามารถของผู้รับการฝึก
1. มีประสบการณ์ในงาน..........-...............
2. ผ่านการฝึกอบรม..................-..............
6. ผลลัพธ์การเรียนรู้ : เมื่อสส�าเร็
วามสามารถและใช้
าเร็จการฝึกในโมดูลนี้แล้วผู้รับการฝึกสามารถปฏิบัติงานโดยมีความรู้ความสามารถ
ระยะเวลาฝึ
ก ดังนี้ก ดังนี้
และใช้ระยะเวลาฝึ
ระยะเวลาฝึก
ระยะเวลา
ชั่วโมง : นาที
ผลลัพธ์การเรียนรู้
ชื่อหัวข้อวิชา
ทฤษฎี ปฏิบัติ รวม
1.1. เขีเขียยนรายการวั
นรายการวัสสดุดุอุอุปปกรณ์
กรณ์และ
และ
หัวข้อที่ 1 : การอ่านแบบผังวงจรไฟฟ้า
1 : 30 3 : 00 4 : 30
บริภภัณัณฑ์ฑ์ไไฟฟ้
ฟฟ้าาตามแบบผั
ตามแบบผังงวงจรไฟฟ้
วงจร า
เบื้องต้น
บริ
าที่กาหนดได้
ทีไฟฟ้
่ก�าหนดได้
ดสายไฟฟ้
า า หัวข้อที่ 2 : คุณสมบัติและชนิดสายไฟฟ้า 1 : 00
2.2. บอกคุ
บอกคุณณสมบั
สมบัติแตละชนิ
ิ แ ละชนิ
ด สายไฟฟ้
1 : 00
ตามแบบผั
หนดได้
ตามแบบผังงวงจรไฟฟ้
วงจรไฟฟ้าาทีที่ก่ก�าาหนดได้
3.3. บอกมาตรฐานสีสายไฟฟ้า ตาม
หัวข้อที่ 3 : มาตรฐานสีสายไฟฟ้า
0 : 30
0 : 30
ตามลั
กษณะการใช้
ลักษณะการใช้
งานได้งานได้
รวมทั้งสิ้น
3 : 00 3 : 00 6 : 00

กรมพัฒนาฝีมอื แรงงาน
กรมพัฒนาฝีมอื แรงงาน
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สูตรการฝึ
กยกระดั
ือตามความสามารถ
หลักหลัสูตกรการฝึ
กยกระดั
บฝีบมฝีือมตามความสามารถ
หลักสูตรการฝึกยกระดับฝีมือตามความสามารถ
ส่วนที่ 3 หัวข้อวิชา
1. ชื่อหลักสูตร

รหัสหลักสูตร
0920164150201
2. ชื่อหน่วยการฝึก
การอ่านแบบผังวงจรไฟฟ้า
รหัสโมดูลการฝึก
09215201
3. ชื่อหัวข้อวิชา
หัวข้อที่ 1 : การอ่านแบบผังวงจรไฟฟ้าเบื้องต้น
รหัสวิชา
0921520101
4. ระยะเวลาการฝึก
รวม 4 ชั่วโมง 30 นาที ทฤษฎี 1 ชั่วโมง 30 นาที
ปฏิบัติ 3 ชั่วโมง
5. เกณฑ์การประเมิน
เมื่อผ่านการฝึกในหัวข้อวิชานี้แล้วผู้รับการฝึกมีความสามารถ ดังนี้
1. เขียนรายการวัสดุ อุปกรณ์ และบริภัณฑ์ไฟฟ้าตามแบบผังวงจรไฟฟ้าที่กาหนด
ทีได้่ก�ำหนดได้
ำหนดจ�ำานวนวั
นวนวัสสดุดุ จ�จำานวนเครื
นวนเครื่อ่องมืงมือออุอุปปกรณ์
2.2. กก�าหนดจ
กรณ์เพีเพียยงพอต่
งพอต่ออการปฏิ
การปฏิบัตบิงัตาน
ิงานตาม
ตามแบบผั
ง
วงจรไฟฟ้
า
ที
ก
่
ำ
�
หนดให้
ไ
ด้
แบบผังวงจรไฟฟ้าที่กาหนดให้ได้
6. รายละเอียดหัวข้อวิชา หัวข้อวิชานี้จะมีเนื้อหาครอบคลุมหัวข้อย่อย ดังนี้
1. วงจรไฟฟ้าเบื้องต้น
2. สัญลักษณ์ที่ใช้ในงานไฟฟ้า
3. การอ่านแบบผังวงจรไฟฟ้า
7. วิธีการฝึกอบรม
1. ฝึกอบรมด้วยตนเองโดยการใช้ชุดการฝึก (รหัสชุดการฝึก 09215201)
2. ฝึกปฏิบัติงาน
ทดสอบภาคทฤษฎี
และภาคปฏิ
บัติ บัติ
8. วิธีการประเมินผล
ทดสอบภาคทฤษฎี
และภาคปฏิ
วิธีปวิระเมิ
น : สอบข้
อเขียอนเขี(Written
Exam)
และภาคปฏิ
บัติ บัติ
ธีประเมิ
น : สอบข้
ยน (Written
Exam)
และการปฏิ
9. เครื่องมือ อุปกรณ์ แและวั
นการฝึกก (ต่อจ�ำนวนผู้รับการฝึก 1 คน)
ละวัสสดุดุทที่ใี่ใช้ช้ใในการฝึ
(จานวนต่อผู้รับการฝึก)
เครื่อ่องมื
งมืออและอุ
และอุปปกรณ์
วัสดุ
เครื
- ชุดเขียนแบบผังวงจรไฟฟ้า จานวน 1 ชุด
- กระดาษเขียนแบบ จานวน 5 แผ่น
นไขการฝึกกอือื่น่นๆๆ (ถ้(ถ้าาจ�จำาเป็
งมี)) :: หน่
หน่ววยฝึ
ยฝึกกต้ต้อองจั
งจัดดเตรี
เตรียยมสิ
มสิ่ง่งเหล่
เหล่าานีนี้ใ้ให้ห้ผผู้รู้รับับการฝึ
การฝึกก ได้
ได้แแก่ก่
10. เงื่อนไขการฝึ
เป็นนต้ต้อองมี
1.1.ผังผัวงจรไฟฟ้
งวงจรไฟฟ้า า
2.2.แบบรายการก�
แบบรายการกำหนดวั
าหนดวัสดุสดุอุอุปปกรณ์
กรณ์
3.3.เอกสาร
ลการอ่
านแบบผั
งวงจรไฟฟ้
า า
เอกสารสื่อสืการฝึ
่อการฝึกกและชุ
และชุดดฝึกฝึโมดู
ก โมดู
ล การอ่
านแบบผั
งวงจรไฟฟ้
4.4.สมุสมุดดบับันนทึทึกกความก้
ความก้าวหน้
าวหน้ารายบุ
ารายบุคคคลคล(Trainee’s
(Trainee’sRecord
RecordBook)
Book)
11. เอกสารประกอบการฝึก คู่มือ สื่อ ชุดการฝึก และเอกสารอ้
และเอกสารอ้าางอิ
งอิงง
1.  คู
1. คู่ม่มือือครู
ครูฝฝึกึก
2.  คู
2. คู่มือผู้รับการฝึก

กรมพัฒนาฝีมอื แรงงาน
มอื แรงงาน
กรมพักรมพั
ฒนาฝีฒมนาฝี
อื แรงงาน
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สูตรการฝึ
กยกระดั
ือตามความสามารถ
หลักหลัสูตกรการฝึ
กยกระดั
บฝีบมฝีือมตามความสามารถ
หลักสูตรการฝึกยกระดับฝีมือตามความสามารถ
ส่วนที่ 3 หัวข้อวิชา
1. ชื่อหลักสูตร

รหัสหลักสูตร
0920164150201
2. ชื่อหน่วยการฝึก
การอ่านแบบผังวงจรไฟฟ้า
รหัสโมดูลการฝึก
09215201
3. ชื่อหัวข้อวิชา
หัวข้อที่ 2 : คุณสมบัตแิ ละชนิดสายไฟฟ้า
รหัสวิชา
0921520102
4. ระยะเวลาการฝึก
รวม 1 ชั่วโมง
ทฤษฎี 1 ชั่วโมง
ปฏิบัติ - ชั่วโมง
5. เกณฑ์การประเมิน
เมื่อผ่านการฝึกในหัวข้อวิชานี้แล้วผู้รับการฝึกมีความสามารถ ดังนี้
- บอกคุณสมบัติและชนิดสายไฟฟ้าตามแบบผังวงจรไฟฟ้าที่กาหนดได้
6. รายละเอียดหัวข้อวิชา หัวข้อวิชานี้จะมีเนื้อหาครอบคลุมหัวข้อย่อย ดังนี้
1. ชนิดสายไฟฟ้า
2. คุณสมบัติของสายไฟฟ้า
7. วิธีการฝึกอบรม
- ฝึกอบรมด้วยตนเองโดยการใช้ชุดการฝึก (รหัสชุดการฝึก 09215201)
ทดสอบภาคทฤษฎี
8. วิธีการประเมินผล
ทดสอบภาคทฤษฎี
วิธีประเมิ
น : สอบข้
อเขียอนเขี(Written
Exam)
วิธีประเมิ
น : สอบข้
ยน (Written
Exam)
9. เครื่องมือ อุปกรณ์แและวั
ละวัสสดุดุทที่ใช้ี่ใช้ใในการฝึ
(ต่อจานวนผู้รับการฝึก 1 คน)
นการฝึกก (ต่อจ�ำนวนผู้รับการฝึก 1 คน)
เครื่องมือและอุปกรณ์
วัสดุ
สายไฟฟ้าา VAF
VAFขนาด
ขนาด22XX1.5
1.5ตารางมิ
ตารางมิลลลิลิเมตร
เมตร
1.1. สายไฟฟ้
และ22XX1.5
1.5ตารางมิ
ตารางมิลลลิลิเมตร
เมตรขนาดละ
ขนาดละ1010เมตร
เมตร
  และ
สายไฟฟ้าา VCT
VCT ขนาด
ขนาด 22 XX 1.5
1.5 ตารางมิ
ตารางมิลลลิลิเเมตร
มตร
2.2. สายไฟฟ้
ความยาว1010เมตร
เมตร
  ความยาว
3.3. สายไฟฟ้
สายไฟฟ้าา THW
THW ขนาด
ขนาด 10
10 ตารางมิ
ตารางมิลลลิลิเเมตร
มตร
  ความยาว
ความยาว1010เมตร
เมตร
4.4. สายไฟฟ้
สายไฟฟ้าา NYY
NYY ขนาด
ขนาด 2.5
2.5 ตารางมิ
ตารางมิลลลิลิเเมตร
มตร
  ความยาว
10
เมตร
ความยาว 10 เมตร
10. เงืเงื่อ่อนไขการฝึ
นไขการฝึกกอือื่น่นๆๆ (ถ้(ถ้าาจ�จำาเป็
งมี)) :: หน่
หน่ววยฝึ
ยฝึกกต้ต้อองจังจัดดเตรี
เตรียยมสิ
มสิ่ง่งเหล่
เหล่าานีนี้ใ้ให้ห้ผผู้รู้รับับการฝึ
การฝึกก ได้ได้แแก่ก่
10.
เป็นนต้ต้อองมี
1.1.เอกสาร
ก โมดูดลฝึความรู
่ยวกับาเกณฑ์
การวั
ดระดับฝีามือตามมาตรฐานฝีมือแรงงานฯ
เอกสารสืสื่อ่อและชุ
การฝึดกฝึและชุ
ก โมดูล้เกีการอ่
นแบบผั
งวงจรไฟฟ้
2.2.สมุ
สมุดดบับันนทึทึกกความก้
ความก้าาวหน้
วหน้าารายบุ
รายบุคคคลคล(Trainee’s
(Trainee’sRecord
RecordBook)
Book)
11. เอกสารประกอบการฝึ
เอกสารประกอบการฝึกก คูคู่ม่มือือ สืสื่อ่อ ชุชุดดการฝึ
การฝึกกและเอกสารอ้างอิง
11.
1. คู่มือครูฝึก
1.  คู
2.  คู
2. คู่มือผู้รับการฝึก

กรมพัฒนาฝีมอื แรงงาน
มอื แรงงาน
กรมพักรมพั
ฒนาฝีฒมนาฝี
อื แรงงาน
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หลักสูตรการฝึกยกระดับฝีมือตามความสามารถ
หลักสูตรการฝึกยกระดับฝีมือตามความสามารถ
ส่วนที่ 3 หัวข้อวิชา
1. ชื่อหลักสูตร

รหัสหลักสูตร
0920164150201
2. ชื่อหน่วยการฝึก
การอ่านแบบผังวงจรไฟฟ้า
รหัสโมดูลการฝึก
09215201
3. ชื่อหัวข้อวิชา
หัวข้อที่ 3 : มาตรฐานสีสายไฟฟ้า
รหัสวิชา
0921520103
4. ระยะเวลาการฝึก
รวม 30 นาที
ทฤษฎี 30 นาที
ปฏิบัติ - ชั่วโมง
5. เกณฑ์การประเมิน
เมื่อผ่านการฝึกในหัวข้อวิชานี้แล้วผู้รับการฝึกมีความสามารถ ดังนี้
- บอกมาตรฐานสีสายไฟฟ้าตามลักษณะการใช้งานได้
6. รายละเอียดหัวข้อวิชา หัวข้อวิชานี้จะมีเนื้อหาครอบคลุมหัวข้อย่อย ดังนี้
1. มาตรฐานสีสายไฟฟ้า
2. ลักษณะการใช้งานสายไฟฟ้า
7. วิธีการฝึกอบรม
- ฝึกอบรมด้วยตนเองโดยการใช้ชุดการฝึก (รหัสชุดการฝึก 09215201)
ทดสอบภาคทฤษฎี
8. วิธีการประเมินผล
ทดสอบภาคทฤษฎี
วิธีปวิระเมิ
น : สอบข้
อเขียอนเขี(Written
Exam)
ธีประเมิ
น : สอบข้
ยน (Written
Exam)
9. เครื่องมือ อุปกรณ์แและวั
ในการฝึกก (ต่อจ�านวนผู้รับการฝึก 1 คน)
ละวัสสดุดุทที่ใช้ี่ใช้ในการฝึ
(ต่อจานวนผู้รับการฝึก 1 คน)
เครื่องมือและอุปกรณ์
วัสดุ
สายไฟฟ้าา VAF
VAFขนาด
ขนาด22XX1.5
1.5ตารางมิ
ตารางมิลลลิลิเมตร
เมตร
1.1. สายไฟฟ้
และ22XX1.5
1.5ตารางมิ
ตารางมิลลลิลิเมตร
เมตรขนาดละ
ขนาดละ1010เมตร
เมตร
และ
สายไฟฟ้าาVCT
VCTขนาด
ขนาด22XX1.5
1.5ตารางมิ
ตารางมิลลลิลิเมตร
เมตร
2.2.สายไฟฟ้
ความยาว
ความยาว1010เมตร
เมตร
3.3.สายไฟฟ้
สายไฟฟ้าาTHW
THWขนาด
ขนาด1010ตารางมิ
ตารางมิลลลิลิเมตร
เมตร
ความยาว
ความยาว1010เมตร
เมตร
4.4.สายไฟฟ้
สายไฟฟ้าาNYY
NYYขนาด
ขนาด2.5
2.5ตารางมิ
ตารางมิลลลิลิเมตร
เมตร
ความยาว
10
เมตร
ความยาว 10 เมตร
10. เงืเงื่อ่อนไขการฝึ
นไขการฝึกกอือื่น่นๆๆ(ถ้(ถ้าาจ�จาาเป็
หน่ววยฝึ
ยฝึกกต้ต้อองจังจัดดเตรี
เตรียยมสิ
มสิ่ง่งเหล่
เหล่าานีนี้ใ้ให้ห้ผผู้รู้รับับการฝึ
การฝึกกได้ได้แแก่ก่
10.
เป็นนต้ต้อองมีงมี)): :หน่
1.1.ผังผัวงจรไฟฟ้
งวงจรไฟฟ้า า
2.2.แบบรายการก�
แบบรายการกาหนดวั
าหนดวัสดุสดุอุปอุกรณ์
ปกรณ์
3.3.เอกสาร
ลการอ่
านแบบผั
งวงจรไฟฟ้
า า
เอกสารสื่อสืการฝึ
่อการฝึก กและชุ
และชุดฝึดกฝึโมดู
ก โมดู
ล การอ่
านแบบผั
งวงจรไฟฟ้
4.4.สมุสมุดบัดบันนทึทึกความก้
กความก้าวหน้
าวหน้ารายบุ
ารายบุคคล
คคล(Trainee’s
(Trainee’sRecord
RecordBook)
Book)
11. เอกสารประกอบการฝึ
เอกสารประกอบการฝึกก คูคู่ม่มือือ สืสื่อ่อ ชุชุดดการฝึ
การฝึกกและเอกสารอ้
11.
และเอกสารอ้าางอิ
งอิงง
ครูฝฝึกึก
1.1. คูคู่ม่มือือครู
2.2. คูคู่ม่มือือผูผู้ร้รับับการฝึ
การฝึกก
กรมพัฒนาฝีมอื แรงงาน
กรมพัฒนาฝีมอื แรงงาน
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หลักสูตรการฝึกยกระดับฝีมือตามความสามารถ
หลักสูตรการฝึกยกระดับฝีมือตามความสามารถ
ส่วนที่ 2 โมดูลการฝึก
โมดูลการฝึกที่ 3
1. ชื่อหลักสูตร

รหัสหลักสูตร
0920164150201
2. ชื่อโมดูลการฝึก
การใช้งงาน
การใช้
านเครื่องมือวัดทางไฟฟ้า
รหัสโมดูลการฝึก
09215202
3. ระยะเวลาการฝึก
รวม 14 ชั่วโมง
ทฤษฎี 3 ชั่วโมง
ปฏิบัติ 11 ชั่วโมง
4. ขอบเขตของโมดูล
หน่วยการฝึ
้ พัฒ้นนาขึ
ให้ครอบคลุ
มด้านความรู
กษะ และเจตคติ
ก่ผู้เข้ากรับการฝึก
หน่วยการฝึ
กนี้ พักฒนีนาขึ
ให้ค้นรอบคลุ
มด้านความรู
้ ทักษะ้ ทัและเจตคติ
แก่ผู้รับแการฝึ
การฝึก
เพื่อให้มีความสามารถ ดังนี้
1.1.ใช้ใช้
งานมั
ลติลมติิเมตอร์
ตามลั
กษณะงานที
่ก�า่กหนดได้
งานมั
ิเตอร์
ตามลั
กษณะงานที
าหนดได้
2.2.ตรวจสอบการท�
า
งานของวงจรไฟฟ้
า
ด้
ว
ยมั
ตรวจสอบการทางานของวงจรไฟฟ้าด้วยมัลมัติลมติิเมตอร์
ิเตอร์ได้ได้
3.3.ตรวจสอบการลั
ตรวจสอบการลัดวงจรไฟฟ้
ดวงจรไฟฟ้าด้าวด้ยมั
วยมัลมัติลมติิเมตอร์
ิเตอร์ได้ได้
4.4.ตรวจสอบความต่
ตรวจสอบความต่อเนื
อเนื่องของวงจรไฟฟ้
่องของวงจรไฟฟ้าด้าวด้ยมั
วยมัลมัติลมติิเมตอร์
ิเตอร์ได้ได้
5.5.ตรวจสอบระบบกราวด์
ตรวจสอบระบบกราวด์ด้วดยเครื
้วยเครื่องมื
่องมือวัอดวัทางไฟฟ้
ดทางไฟฟ้าได้าได้
5. พืน้ ฐานความสามารถของผู้รับการฝึก
1. มีประสบการณ์ในงาน..........-...............
2. ผ่านการฝึกอบรม..................-..............
6. ผลลัพธ์การเรี
ารเรียยนรู
นรู้ ้ :: เมืเมื่อ่อส�สาาเร็
การฝึกในโมดู
กในโมดูลนีล้แนีล้้แวล้ผูว้รผูับ้รการฝึ
ับการฝึ
กสามารถปฏิ
ัติงานโดยมี
ความรู
้ความสามารถและใช้
เร็จจการฝึ
กสามารถปฏิ
บัตบิงานโดยมี
ความรู
้ความสามารถ
และใช้
ระยะเวลาฝึ
ระยะเวลาฝึ
ก ดังนีก้ ดังนี้
ระยะเวลาฝึก
ระยะเวลา
ชั่วโมง : นาที
ผลลัพธ์การเรียนรู้
ชื่อหัวข้อวิชา
ทฤษฎี ปฏิบัติ
รวม
1.1. ใช้
การใช้งงานมั
านมัลลติติมมิเตอร์
ิเตอร์
1 : 00 3 : 00
4 : 00
ใช้งงานมั
านมัลลติติมมิเิเตอร์
ตอร์ตตามลั
ามลักกษณะงานที
ษณะงาน ่ หัหัววข้ข้ออทีที่ ่ 11 ::การใช้
กทีาหนดได้
่ก�าหนดได้
2. ตรวจสอบการท
การตรวจสอบทาางานของ
0 : 30 2 : 00
2 : 30
งานของ
ตรวจสอบการท�างานของวงจรไฟฟ้
างานของวงจรไฟฟ้า หัวข้อที่ 2 : การตรวจสอบท�
ด้ด้ววยมั
มัลลติติมมิเิเตอร์
วงจรไฟฟ้าาด้ด้ววยมั
ยมัลลติติมมิเิเตอร์
ตอร์
วงจรไฟฟ้
ยมั
ตอร์ไได้ด้
3. ตรวจสอบการลัดวงจรไฟฟ้าด้วยมัลติ หัวข้อที่ 3 : การตรวจสอบการลัดวงจร
0 : 30 2 : 00
2 : 30
ไฟฟ้
ยมัลได้ติมิเตอร์ได้
มิด้เวตอร์
ไฟฟ้าาด้ด้ววยมั
ยมัลลติติมมิเิเตอร์
ตอร์
หัวข้อที่ 4 : การตรวจสอบความต่อเนื่อง 0 : 30 2 : 00
4. ตรวจสอบความต่อเนื่องของ
ง
2 : 30
ของวงจรไฟฟ้
า
ของวงจรไฟฟ้
า
ด้
ว
ยมั
ล
ติ
ม
เ
ิ
ตอร์
ไ
ด้
วงจรไฟฟ้าด้วยมัมัลติมิเตอร์ได้
ของวงจรไฟฟ้าด้วยมัลติ
ด้มิวเยมั
5. ตรวจสอบระบบกราวด์
ตอร์ลติมิเตอร์
ด้วยเครื่องมือวัดทางไฟฟ้
ได้ ่องมือ หัหัววข้ข้ออทีที่ ่ 55 :: การตรวจสอบระบบกราวด์
5. ตรวจสอบระบบกราวด์
ด้วายเครื
การตรวจสอบระบบกราวด์
0 : 30 2 : 00
2 : 30
ด้
ว
ยเครื
อ
่
งมื
อ
วั
ด
ทางไฟฟ้
า
วัดทางไฟฟ้าได้
ด้วยเครื่องมือวัดทางไฟฟ้า
รวมทั้งสิ้น
3 : 00 11 : 00 14 : 00
กรมพัฒนาฝีมอื แรงงาน
กรมพัฒนาฝีมอื แรงงาน
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หลักสูตรการฝึกยกระดับฝีมือตามความสามารถ
หลักสูตรการฝึกยกระดับฝีมือตามความสามารถ
ส่วนที่ 3 หัวข้อวิชา
1. ชื่อหลักสูตร

รหัสหลักสูตร
0920164150201
2. ชื่อหน่วยการฝึก
การใช้งงาน
การใช้
านเครือ่ งมือวัดทางไฟฟ้า
รหัสโมดูลการฝึก
09215202
3. ชื่อหัวข้อวิชา
หัวข้อที่ 1 : การใช้งานมัลติมิเตอร์
รหัสวิชา
0921520201
4. ระยะเวลาการฝึก
รวม 4 ชั่วโมง
ทฤษฎี 1 ชั่วโมง
ปฏิบัติ 3 ชั่วโมง
5. เกณฑ์การประเมิน
เมื่อผ่านการฝึกในหัวข้อวิชานี้แล้วผู้รับการฝึกมีความสามารถ ดังนี้
- ใช้งานมัลติมเิ ตอร์ตามลักษณะงานที่กาหนดได้
6. รายละเอียดหัวข้อวิชา หัวข้อวิชานี้จะมีเนื้อหาครอบคลุมหัวข้อย่อย ดังนี้
1 ชนิดมัลติมิเตอร์
2. การตั้งค่าย่านการใช้งาน
3. วิธีการใช้งานวัดค่าต่างๆ
4. การเก็บและบารุงรักษา
7. วิธีการฝึกอบรม
1. ฝึกอบรมด้วยตนเองโดยการใช้ชุดการฝึก (รหัสชุดการฝึก 09215202)
2. ฝึกปฏิบัติงาน
8. วิธีการประเมินผล
ทดสอบภาคทฤษฎี
และภาคปฏิ
ทดสอบภาคทฤษฎี
และภาคปฏิ
บัตบิ ัติ
วิธีปวิระเมิ
น :นสอบข้
อเขีอยเขีน ย(Written
Exam)
และภาคปฏิ
บัตบิ ัติ
ธีประเมิ
: สอบข้
น (Written
Exam)
และการปฏิ
9. เครื่องมือ อุปกรณ์ แและวั
นการฝึกก (ต่อจ�านวนผู้รับการฝึก 1 คน)
ละวัสสดุดุทที่ใี่ใช้ช้ใในการฝึ
(ต่อจานวนผู้รับการฝึก 1 คน)
เครื่องมือและอุปกรณ์
วัสดุ
1. มัลติมิเตอร์แบบเข็ม ยี่ห้อ SANWA รุ่น YX360TRF 1.1. ตัตัววต้ต้าานทาน
นทานขนาด
ขนาด11WWจ�จาานวน
10 ค่ค่าา ๆๆ ละ
ละ 11 ตัตัวว
นวน 10
จานวน 1 ชุด
2. หลอดไฟฟ้
หลอดไฟฟ้าาแบบเผาไส้
แบบเผาไส้ จ�จาานวน
หลอด
นวน 11หลอด
3. ถ่ถ่าานไฟฉาย
นไฟฉาย(Battery)
(Battery)ขนาด
ขนาด1.5
1.5VV จานวน
ก้อน16 ก้อน
จ�16
านวน
4. หม้
หม้ออแปลงไฟฟ้
แปลงไฟฟ้าา11เฟส
เฟสแบบ
แบบStep-Down
Step-Down
220
220VAC
VAC– –6/9/12/24/110
6/9/12/24/110VAC
VAC จานวนรวม
จ�5านวนรวม
ตัว 5 ตัว
5.5. บอร์
เร็จจรูรูปปต่ต่ออวงจร
นวน 11แผง
บอร์ดดส�สาาเร็
วงจร จ�จาานวน
แผง
6.6. สายไฟฟ้
า
ต่
อ
วงจร
จ�
า
นวน
1
ชุ
ด
สายไฟฟ้าต่อวงจร จานวน 1 ชุด
7.7. รางต่
นวน 11ชุชุดด
รางต่ออถ่ถ่าานไฟฉาย
นไฟฉายจ�จาานวน
นไขการฝึกกอือื่น่นๆๆ (ถ้(ถ้าาจ�จาาเป็
งมี)) :: หน่
หน่ววยฝึ
ยฝึกกต้ต้อองจั
งจัดดเตรี
เตรียยมสิ
มสิ่ง่งเหล่
เหล่าานีนี้ใ้ให้ห้ผผู้รู้รับับการฝึ
การฝึกก ได้
ได้แแก่ก่
10. เงื่อนไขการฝึ
เป็นนต้ต้อองมี
งวงจรไฟฟ้าา
1.1.ผัผังวงจรไฟฟ้
2.2.แบบรายการก�
แบบรายการกาหนดวั
าหนดวัสสดุดุอุอุปปกรณ์
กรณ์
3.3.เอกสาร
งานเครื
่องมื่องมื
อวัอดวัทางไฟฟ้
าา
เอกสารสืสื่อ่อการฝึ
การฝึกกและชุ
และชุดดฝึฝึกกโมดู
โมดูลลการใช้
การใช้
การใช้
งงาน
านเครื
ดทางไฟฟ้
กรมพัฒนาฝีมอื แรงงาน
กรมพัฒนาฝีมอื แรงงาน
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หลักสูตรการฝึกยกระดับฝีมือตามความสามารถ
หลักสูตรการฝึกยกระดับฝีมือตามความสามารถ
4. สมุดบันทึกความก้าวหน้ารายบุคคล (Trainee’s Record Book)
11. เอกสารประกอบการฝึก คู่มือ สื่อ ชุดการฝึกและเอกสารอ้
และเอกสารอ้าางอิงอิงง
1.1. คู่มือครูฝึก
2.2. คู่มือผู้รับการฝึก

กรมพัฒนาฝีมอื แรงงาน
กรมพัฒนาฝีมอื แรงงาน
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หลักสูตรการฝึกยกระดับฝีมือตามความสามารถ
หลักสูตรการฝึกยกระดับฝีมือตามความสามารถ
ส่วนที่ 3 หัวข้อวิชา
1. ชื่อหลักสูตร

รหัสหลักสูตร
0920164150201
2. ชื่อหน่วยการฝึก
การใช้งงาน
การใช้
านเครื่องมือวัดทางไฟฟ้า
รหัสโมดูลการฝึก
092016202
หัวข้อที่ 2 : การตรวจสอบท
การตรวจสอบท�างานของวงจรไฟฟ้
างานของวงจรไฟฟ้าด้วย
3. ชื่อหัวข้อวิชา
รหัสวิชา
ด้มัวลยมั
ติมิเตอร์
ติมลิเตอร์
09201620202
4. ระยะเวลาการฝึก
รวม 2 ชั่วโมง 30 นาที ทฤษฎี 30 นาที
ปฏิบัติ 2 ชั่วโมง
5. เกณฑ์การประเมิน
เมื่อผ่านการฝึกในหัวข้อวิชานี้แล้วผู้รับการฝึกมีความสามารถ ดังนี้
- ตรวจสอบการทางานของวงจรไฟฟ้าด้วยมัลติมิเตอร์ตามวงจรที่กาหนดได้
6. รายละเอียดหัวข้อวิชา หัวข้อวิชานี้จะมีเนื้อหาครอบคลุมหัวข้อย่อย ดังนี้
1. วงจรไฟฟ้า
2. การตรวจสอบวงจรด้วยมัลติมิเตอร์
3. การอ่านค่าผลการวัดด้วยมัลติมิเตอร์
7. วิธีการฝึกอบรม
1. ฝึกอบรมด้วยตนเองโดยการใช้ชุดการฝึก (รหัสชุดการฝึก 09215202)
2. ฝึกปฏิบัติงาน
8. วิธีการประเมินผล
ทดสอบภาคทฤษฎี
และภาคปฏิ
ทดสอบภาคทฤษฎี
และภาคปฏิ
บัตบิ ัติ
วิธีปวิระเมิ
น :นสอบข้
อเขีอยเขีนย(Written
Exam)
และภาคปฏิ
บัตบิ ัติ
ธีประเมิ
: สอบข้
น (Written
Exam)
และการปฏิ
9. เครื่องมือ อุปกรณ์ แและวั
นการฝึกก (ต่อจ�านวนผู้รับการฝึก 1 คน)
ละวัสสดุดุทที่ใี่ใช้ช้ใในการฝึ
(ต่อจานวนผู้รับการฝึก 1 คน)
เครื่องมือและอุปกรณ์
วัสดุ
ิเตอร์แแบบเข็
บบเข็มมยียี่ห่ห้อ้อSANWA
SANWAรุ่นรุ่นYX360TRF
YX360TRF 1.1. หลอดฟลู
หลอดฟลูอออเรสเซนต์
อเรสเซนต์พร้พร้อมอุ
อมอุปปกรณ์
กรณ์ปประกอบ
ระกอบ
1. มัมัลลติติมมิเตอร์
จ�จาานวน
นวน 11ชุชุดด
จ�จาานวน
นวน 11เครื
เครื่ออ่ งง
2.2. หลอดอิ
2. แหล่
แหล่งงจ่จ่าายไฟฟ้
ยไฟฟ้าา220
220VAC
VACหรืหรืออไฟบ้
ไฟบ้าานน จานวน
หลอดอินนแดนเคสเซนต์
แดนเคสเซนต์ขนาด
ขนาด3535WW จานวน
จ�1านวน
จ�1านวน
ชุด 1 ชุด
หลอด1 หลอด
3.3. สวิสวิตตช์ช์ขขั้วเดี
3.3. เซอร์
นวน 11ตัตัวว
เซอร์กกิติตเบรกเกอร์
เบรกเกอร์ขนาด
ขนาด1010AAจ�จาานวน
ั้วเดียยววจ�จานวน
านวน22ตัตัวว
4.4. เต้เต้ารัาบรับแบบคู
4.4. ไขควง
นวน 11ชุชุดด
ไขควงจ�จาานวน
แบบคู่ มี่ มีสสายดิ
ายดินนจ�จานวน
านวน11ตัตัวว
5.5. สายไฟฟ้
5.5. คีคีมมปอกสาย
ปลอกสายจ�าจนวน
านวน1 อั1นอัน
สายไฟฟ้า าVAF
VAF2 2XX1 1ตารางมิ
ตารางมิลลิลเลิมตร
เมตร ความยาว
ความยาว
10
เมตร
6.6. คีคีมมตัตัดดสาย
จ�
า
นวน
1
อั
น
สาย จานวน 1 อัน
10 เมตร
6. สายไฟฟ้า VAF-G 2 X 2.5/2.5 ตารางมิลลิเมตร
7. อุปกรณ์ป้องกันส่วนบุคคล (PPE) จ�านวน 1 ชุด
7. อุปกรณ์ป้องกันส่วนบุคคล (PPE) จานวน 1 ชุด
6. สายไฟฟ้า VAF-G 2 X 2.5/2.5 ตารางมิลลิเมตร
ความยาว 10 เมตร
10 เมตร
7. ลูกความยาว
เต๋าต่อสายไฟฟ้
า ขนาด 2.5 มิลลิเมตร
7. จ�ลูานวน
กเต๋าต่12อสายไฟฟ้
ตัว า ขนาด 2.5 มิลลิเมตร จานวน
12 ตัว
นไขการฝึกกอือื่น่นๆ (ถ้าาจ�จาาเป็
ยฝึกกต้ต้องจัดเตรียมสิ่งเหล่านี้ให้ผู้รับบการฝึ
การฝึก ได้แก่
10. เงื่อนไขการฝึ
เป็นต้องมี) : หน่วยฝึ
เอกสารสืสื่อ่อการฝึ
การฝึกกและชุ
และชุดดฝึฝึกกโมดู
โมดูลลการใช้
การใช้
การใช้
งงาน
านเครื
่องมื
ดทางไฟฟ้
1.1. เอกสาร
งานเครื
่องมื
อวัอดวัทางไฟฟ้
าา
2.2. สมุสมุดดบับันนทึทึกกความก้
ความก้าาวหน้
วหน้าารายบุ
รายบุคคคลคล(Trainee’s
(Trainee’sRecord
RecordBook)
Book)
กรมพัฒนาฝีมอื แรงงาน
กรมพัฒนาฝีมอื แรงงาน
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หลักสูตรการฝึกยกระดับฝีมือตามความสามารถ
หลักสูตรการฝึกยกระดับฝีมือตามความสามารถ
11. เอกสารประกอบการฝึ
เอกสารประกอบการฝึกก คูคู่ม่มือือ สืสื่อ่อ ชุชุดดการฝึ
การฝึกกและเอกสารอ้างอิง
11.
ครูฝฝึกึก
1.1. คูคู่ม่มือือครู
การฝึกก
2.2. คูคู่ม่มือือผูผู้ร้รับับการฝึ

กรมพัฒนาฝีมอื แรงงาน
กรมพัฒนาฝีมอื แรงงาน
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หลักสูตรการฝึกยกระดับฝีมือตามความสามารถ
หลักสูตรการฝึกยกระดับฝีมือตามความสามารถ
ส่วนที่ 3 หัวข้อวิชา
1. ชื่อหลักสูตร

รหัสหลักสูตร
0920164150201
2. ชื่อหน่วยการฝึก
การใช้งงาน
การใช้
านเครื่องมือวัดทางไฟฟ้า
รหัสโมดูลการฝึก
092016202
3. ชื่อหัวข้อวิชา
หัวข้อที่ 3 : การตรวจสอบการลัดวงจรไฟฟ้าด้วยมัลติมิเตอร์
รหัสวิชา
09201620203
4. ระยะเวลาการฝึก
รวม 2 ชั่วโมง 30 นาที ทฤษฎี 30 นาที
ปฏิบัติ 2 ชั่วโมง
5. เกณฑ์การประเมิน
เมื่อผ่านการฝึกในหัวข้อวิชานี้แล้วผู้รับการฝึกมีความสามารถ ดังนี้
- ตรวจสอบการลัดวงจรไฟฟ้าด้วยมัลติมิเตอร์ตามผังวงจรที่กาหนดได้
6. รายละเอียดหัวข้อวิชา หัวข้อวิชานี้จะมีเนื้อหาครอบคลุมหัวข้อย่อย ดังนี้
1. วงจรไฟฟ้า
2. สาเหตุการลัดวงจร
3. ขั้นตอนการวัดการลัดวงจรไฟฟ้า
4. การอ่านค่าผลการวัดด้วยมัลติมิเตอร์
7. วิธีการฝึกอบรม
1. ฝึกอบรมด้วยตนเองโดยการใช้ชุดการฝึก (รหัสชุดการฝึก 09215202)
2. ฝึกปฏิบัติงาน
8. วิธีการประเมินผล
ทดสอบภาคทฤษฎี
และภาคปฏิ
ทดสอบภาคทฤษฎี
และภาคปฏิ
บัติ บัติ
วิธีปวิระเมิ
น : นสอบข้
อเขียอนเขีย(Written
Exam)
และภาคปฏิ
บัติ บัติ
ธีประเมิ
: สอบข้
น (Written
Exam)
และการปฏิ
9. เครื่องมือ อุปกรณ์แและวั
นการฝึกก (ต่อจ�านวนผู้รับการฝึก 1 คน)
ละวัสสดุดุทที่ใี่ใช้ช้ใในการฝึ
(ต่อจานวนผู้รับการฝึก 1 คน)
เครื่องมือและอุปกรณ์
วัสดุ
1. มัมัลลติติมมิเตอร์
ิเตอร์แแบบเข็
บบเข็มมยียี่ห่ห้อ้อ SANWA
SANWAรุรุ่น่นYX360TRF
YX360TRF 1. หลอดฟลูออเรสเซนต์
อเรสเซนต์ พร้
พร้อมอุ
มอุปปกรณ์
กรณ์ปประกอบ
ระกอบ
จ�จาานวน
นวน 11 ชุชุดด
จ�จาานวน
นวน 1 เครื่อง
2. หลอดอิ
35 35
W W พร้ อ มฐาน
นวน 11ตัตัวว
2. เซอร์
เซอร์กกิติตเบรกเกอร์
เบรกเกอร์ขนาด
ขนาด1010AAจ�จาานวน
หลอดอินนแดนเคสเซนต์
แดนเคสเซนต์ขนาด
ขนาด
พร้
อมฐานหลอด
3. ไขควง
นวน 11ชุชุดด
ไขควงจ�จาานวน
หลอด
จานวน 1 จ�ขุาดนวน 1 ชุด
3.3. สวิสวิตตช์ช์ขขั้วั้วเดีเดียยววจ�จาานวน
นวน 22ตัตัวว
4. คีคีมมปอกสาย
ปลอกสายจ�าจนวน
านวน1 อั1นอัน
4.4. เต้เต้าารัรับบแบบคู
นวน 11ตัตัวว
5. คีคีมมตัตัดดสาย
นวน 11อัอันน
5.
สายจ�จาานวน
แบบคู่ มี่ มีสสายดิ
ายดินนจ�จาานวน
5.5. สายไฟฟ้
ลลิลเมตร
6. อุอุปปกรณ์
นวน 11ชุชุดด
6.
กรณ์ปป้อ้องกังกันนส่ส่ววนบุ
นบุคคคล
คล(PPE)
(PPE)จ�จาานวน
สายไฟฟ้า าVAF
VAF2 2X X1 1ตารางมิ
ตารางมิ
ลิเมตร ความยาว
ความยาว
10
เมตร
10 เมตร
6.6. สายไฟฟ้
สายไฟฟ้าาVAF
V 22XX2.5
VAF
2.5ตารางมิ
ตารางมิลลลิลิเมตร
เมตร ความยาว
ความยาว 10 เมตร
7. ลู10
กเต๋เมตร
าต่อสายไฟฟ้า ขนาด 2.5 มิลลิเมตร
7. จ�ลูากนวน
เต๋าต่12อสายไฟฟ้
ตัว า ขนาด 2.5 มิลลิเมตร จานวน
12 ตัว

กรมพัฒนาฝีมอื แรงงาน
กรมพัฒนาฝีมอื แรงงาน
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หลักสูตรการฝึกยกระดับฝีมือตามความสามารถ
หลักสูตรการฝึกยกระดับฝีมือตามความสามารถ
10. เงื่อนไขการฝึกอื่นๆ (ถ้าจจ�าเป็
าเป็นต้องมี) : หน่วยฝึกต้องจัดเตรียมสิ่งเหล่านี้ให้ผู้รับการฝึก ได้แก่
1.1.เอกสาร
ก โมดูดลฝึความรู
วกัใช้
บเกณฑ์
การวั
บฝีมือตามมาตรฐานฝี
มือแรงงานฯ
เอกสารสื่อสื่อและชุ
การฝึดกฝึและชุ
ก โมดู้เลกี่ยการใช้
การ
งงาน
านเครื
่องมืดอระดั
วัดทางไฟฟ้
า
2.2. สมุสมุดดบับันนทึทึกกความก้
ความก้าวหน้
าวหน้ารายบุ
ารายบุคคคลคล(Trainee’s
(Trainee’sRecord
RecordBook)
Book)
11. เอกสารประกอบการฝึก คู่มือ สื่อ ชุดการฝึกและเอกสารอ้
และเอกสารอ้าางอิงอิงง
1.1. คูคู่ม่มือือครู
ครูฝฝึกึก
2.2. คูคู่ม่มือือผูผู้ร้รับับการฝึ
การฝึกก

กรมพัฒนาฝีมอื แรงงาน
กรมพัฒนาฝีมอื แรงงาน
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สูตรการฝึ
กยกระดั
ือตามความสามารถ
หลักหลัสูตกรการฝึ
กยกระดั
บฝีบมฝีือมตามความสามารถ
หลักสูตรการฝึกยกระดับฝีมือตามความสามารถ
ส่วนที่ 3 หัวข้อวิชา
1. ชื่อหลักสูตร

รหัสหลักสูตร
0920164150201
2. ชื่อหน่วยการฝึก
การใช้งานเครื่องมือวัดทางไฟฟ้า
รหัสโมดูลการฝึก
092016202
3. ชื่อหัวข้อวิชา
หัวข้อที่ 4 : การตรวจสอบความต่อเนื่องของวงจรไฟฟ้า
รหัสวิชา
ด้วยมัลติมิเตอร์
09201620204
4. ระยะเวลาการฝึก
รวม 2 ชั่วโมง 30 นาที ทฤษฎี 30 นาที
ปฏิบัติ 2 ชั่วโมง
5. เกณฑ์การประเมิน
เมื่อผ่านการฝึกในหัวข้อวิชานี้แล้วผู้รับการฝึกมีความสามารถ ดังนี้
- ตรวจสอบความต่อเนื่องของวงจรไฟฟ้าด้วยมัลติมิเตอร์ได้
6. รายละเอียดหัวข้อวิชา หัวข้อวิชานี้จะมีเนื้อหาครอบคลุมหัวข้อย่อย ดังนี้
1. วงจรไฟฟ้า
2. ความต่อเนื่องของวงจรไฟฟ้า
3. ขั้นตอนการวัดความต่อเนื่องของวงจรไฟฟ้า
4. การอ่านค่าผลการวัดด้วยมัลติมิเตอร์
7. วิธีการฝึกอบรม
1. ฝึกอบรมด้วยตนเองโดยการใช้ชุดการฝึก (รหัสชุดการฝึก 09215202)
2. ฝึกปฏิบัติงาน
8. วิธีการประเมินผล
ทดสอบภาคทฤษฎี
และภาคปฏิ
ทดสอบภาคทฤษฎี
และภาคปฏิ
บัติ บัติ
วิธีปวิระเมิ
น : สอบข้
อเขียอนเขี(Written
Exam)
และภาคปฏิ
บัติ บัติ
ธีประเมิ
น : สอบข้
ยน (Written
Exam)
และการปฏิ
9. เครื่องมือ อุปกรณ์ แและวั
นการฝึกก (ต่อจ�ำนวนผู้รับการฝึก 1 คน)
ละวัสสดุดุทที่ใี่ใช้ช้ใในการฝึ
(ต่อจานวนผู้รับการฝึก 1 คน)
เครื่องมือและอุปกรณ์
วัสดุ
หลอดฟลู
อ อเรสเซนต์
ิเตอร์แแบบเข็
บบเข็ม มยี่หยี้อ่ห้อSANWA
SANWAรุ่นรุ่นYX360TRF  
YX360TRF 1. หลอดฟลู
พร้ปอกรณ์
มอุ ปปกรณ์
ป ระกอบ
1. มัมัลลติติมมิเตอร์
ออเรสเซนต์
พร้อมอุ
ระกอบ
  จ�จำานวน
นวน 11เครื
  จ�จำนวน
เครื่อ่องง
านวน11ชุชุดด
2. เซอร์
นวน 11ตัตัวว
เซอร์กกิติตเบรกเกอร์
เบรกเกอร์ขนาด
ขนาด1010AAจ�จำานวน
2. หลอดอิ
หลอดอินนแดนเคสเซนต์
แดนเคสเซนต์ขนาด
ขนาด3535WW พร้อมขั้ว
3. ไขควง
นวน 11ชุชุดด
พร้
อมขั้วจหลอด
นวน 1 หลอด
ไขควงจ�จำานวน
หลอด
านวน จ�1ำหลอด
4.4. คีคีมมปอกสาย
นวน 22 ตัตัวว
ปลอกสายจ�ำจนวน
านวน1 อั1นอัน
3.3. สวิ
สวิตตช์ช์ขขั้วั้วเดีเดียยวว จ�จำานวน
5.5. คีคีมมตัตัดดสาย
นวน 11อัอันน
นวน 11 ตัตัวว
สายจ�จำานวน
4.4. เต้เต้าารัรับบแบบคู
แบบคู่ ่ มีมีสสายดิ
ายดินน จ�จำานวน
6.6. อุอุปปกรณ์
นวน 11ชุชุดด
ลลิลเลิมตร
กรณ์ปป้อ้องกังกันนส่ส่ววนบุ
นบุคคคล
คล(PPE)
(PPE)จ�จำานวน
5.5. สายไฟฟ้
สายไฟฟ้าาVAF
VAF22XX1 1ตารางมิ
ตารางมิ
เมตร ความยาว
  ความยาว
10
เมตร
10 เมตร
6.
สายไฟฟ้
6. สายไฟฟ้าา VAF
VAF22XX2.5
2.5ตารางมิ
ตารางมิลลลิลิเเมตร
มตร ความยาว
  ความยาว 10 เมตร
10 เมตร
7. ลูกเต๋าต่อสายไฟฟ้า ขนาด 2.5 มิลลิเมตร
7.  จ�ลูำกนวน
เต๋าต่20
อสายไฟฟ้
ตัว า ขนาด 2.5 มิลลิเมตร จานวน
20 ตัว

กรมพัฒนาฝีมอื แรงงาน
มอื แรงงาน
กรมพักรมพั
ฒนาฝีฒมอื นาฝี
แรงงาน

ช่างไฟฟ้าภายในอาคาร ระดับ 1
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หลักสูตรการฝึกยกระดับฝีมือตามความสามารถ
หลักสูตรการฝึกยกระดับฝีมือตามความสามารถ
10. เงื่อนไขการฝึกอื่นๆ (ถ้าจจ�าเป็
าเป็นต้องมี) : หน่วยฝึกต้องจัดเตรียมสิ่งเหล่านี้ให้ผู้รับการฝึก ได้แก่
1.1.เอกสาร
่องมื่องมื
อวัอดวัทางไฟฟ้
าา
เอกสารสื่อสืการฝึ
่อการฝึกกและชุ
และชุดฝึดกฝึกโมดู
โมดูลการใช้
ล การใช้
การงใช้านเครื
งงาน
านเครื
ดทางไฟฟ้
2.2. สมุสมุดดบับันนทึทึกกความก้
ความก้าวหน้
าวหน้ารายบุ
ารายบุคคคลคล(Trainee’s
(Trainee’sRecord
RecordBook)
Book)
11. เอกสารประกอบการฝึก คู่มือ สื่อ ชุดการฝึกและเอกสารอ้
และเอกสารอ้าางอิงอิงง
ครูฝฝึกึก
1.1. คูคู่ม่มือือครู
2.2. คูคู่ม่มือือผูผู้ร้รับับการฝึ
การฝึกก

กรมพัฒนาฝีมอื แรงงาน
กรมพัฒนาฝีมอื แรงงาน
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สูตรการฝึ
กยกระดั
มือตามความสามารถ
หลักหลั
สูตกรการฝึ
กยกระดั
บฝีมบือฝีตามความสามารถ
หลักสูตรการฝึกยกระดับฝีมือตามความสามารถ
ส่วนที่ 3 หัวข้อวิชา
1. ชือ่ หลักสูตร

ช่างไฟฟ้าภายในอาคาร ระดับ 1

รหัสหลักสูตร
0920164150201
2. ชื่อหน่วยการฝึก
การใช้งานเครื่องมือวัดทางไฟฟ้า
รหัสโมดูลการฝึก
092016202
หัวข้อที่ 5 : การตรวจสอบระบบกราวด์
3. ชื่อหัวข้อวิชา
การตรวจสอบระบบกราวด์ด้วยเครื่องมือวัดทาง
รหัสวิชา
    ด้ไฟฟ้
วยเครื
า ่องมือวัดทางไฟฟ้า
09201620205
4. ระยะเวลาการฝึก
รวม 2 ชั่วโมง 30 นาที
ทฤษฎี 30 นาที
ปฏิบัติ 2 ชั่วโมง
5. เกณฑ์การประเมิน
เมื่อผ่านการฝึกในหัวข้อวิชานี้แล้วผู้รับการฝึกมีความสามารถ ดังนี้
- ตรวจสอบระบบกราวด์ด้วยเครื่องมือวัดทางไฟฟ้าได้
6. รายละเอียดหัวข้อวิชา หัวข้อวิชานี้จะมีเนื้อหาครอบคลุมหัวข้อย่อย ดังนี้
1. วงจรไฟฟ้า
2. ระบบกราวด์ของวงจรไฟฟ้า
3. ขั้นตอนการวัดระบบกราวด์ของวงจรไฟฟ้า
4. การอ่านค่าผลการวัดด้วยมัลติมิเตอร์
7. วิธีการฝึกอบรม
1. ฝึกอบรมด้วยตนเองโดยการใช้ชุดการฝึก (รหัสชุดการฝึก 09215202)
2. ฝึกปฏิบัติงาน
ทดสอบภาคทฤษฎี
และภาคปฏิ
บัติ บัติ
8. วิธีการประเมินผล
ทดสอบภาคทฤษฎี
และภาคปฏิ
วิธีปวิระเมิ
น : สอบข้
อเขียอนเขี(Written
Exam)
และภาคปฏิ
บัติ บัติ
ธีประเมิ
น : สอบข้
ยน (Written
Exam)
และการปฏิ
9. เครื่องมือ อุปกรณ์แและวั
นการฝึกก (ต่อจ�ำนวนผู้รับการฝึก 1 คน)
ละวัสสดุดุทที่ใี่ใช้ช้ใในการฝึ
(ต่อจานวนผู้รับการฝึก 1 คน)
เครื่องมือและอุปกรณ์
วัสดุ
่ อ งวั
ค่ า ความต้
า นทานดิ
น EARTH
TESTER 1. แท่งหลักดิน (แท่งกราวด์) แท่งทองแดง ขนาด
1. เครืเครื
่องวั
ดค่ดาความต้
านทานดิ
น EARTH
TESTER
  ยียี่ห่ห้อ้อHIOKI
อมแท่
งเหล็
ก 2กแท่
   ง
HIOKIรุ่นรุ่นFT6031
FT6031พร้พร้
อมแท่
งเหล็
2 งแท่
เส้นผ่านศูนย์กลาง 5/8 นิ้ว ความยาว 2.4 เมตร
  จ�จำานวน
นวน 11ชุชุดด
จานวน 1 แท่ง
2. เซอร์
นวน 11ตัตัวว
เซอร์กกิติตเบรกเกอร์
เบรกเกอร์ขนาด
ขนาด1010AAจ�จำานวน
2. สายดิน เป็นสายทองแดงชนิดตัวนาเดี่ยว ขนาด
3.
ไขควง
จ�
ำ
นวน
1
ชุ
ด
10 ตารางมิลลิเมตร ความยาว 10 เมตร
3. ไขควง จานวน 1 ชุด
4.
3. ท่อสายดิน ความยาว 10 เมตร
4. คีคีมมปอกสาย
ปลอกสายจ�ำจนวน
านวน1 ตั1วตัว
5.
คี
ม
ตั
ด
สาย
จ�
ำ
นวน
1
ตั
ว
4. เต้ารับแบบคู่ มีสายดิน จานวน 1 ตัว
5. คีมตัดสาย จานวน 1 ตัว
6.
ค้
อ
นปอนด์
ขนาด
10
กิ
โ
ลกรั
ม
จ�
ำ
นวน
1
เต้
า
5. สายไฟฟ้า VAF 2 X 2.5 ตารางมิลลิเมตร
6. ค้อนปอนด์ ขนาด 10 กิโลกรัม จานวน 1 เต้า
7. อุปกรณ์ป้องกันส่วนบุคคล (PPE) จ�ำนวน 1 ชุด
7. อุปกรณ์ป้องกันส่วนบุคคล (PPE) จานวน 1 ชุด
ความยาว 10 เมตร
10. เงื่อนไขการฝึกอื่นๆ (ถ้าจจ�าเป็
ำเป็นต้องมี) : หน่วยฝึกต้องจัดเตรียมสิ่งเหล่านี้ให้ผู้รับการฝึก ได้แก่
1. เอกสาร
เอกสาร สืสื่อ่อการฝึ
การฝึกก และชุ
และชุดดฝึฝึกก โมดู
โมดูลลการใช้
การใช้งานเครื
งานเครื่องมื
่องมือวัอดวัทางไฟฟ้
ดทางไฟฟ้า า
2.2.  สมุ
สมุดบันทึกความก้าวหน้ารายบุคคล (Trainee’s Record Book)
11. เอกสารประกอบการฝึก คู่มือ สื่อ ชุดการฝึกและเอกสารอ้
และเอกสารอ้าางอิงอิงง
1. คู่มือครูฝึก
2. คู่มือผู้รับการฝึก
1.  คู
2.  คู่มือผู้รับการฝึก
กรมพัฒนาฝีมอื แรงงาน
มอื แรงงาน
30
30
กรมพักรมพั
ฒนาฝีฒมนาฝี
อื แรงงาน

กสูตรการฝึ
กยกระดั
ฝีมือตามความสามารถ
หลักสูตหลัรการฝึ
กยกระดั
บฝีมือบตามความสามารถ
หลักสูตรการฝึกยกระดับฝีมือตามความสามารถ
ส่วนที่ 2 โมดูลการฝึก
โมดูลการฝึกที่ 4
1. ชื่อหลักสูตร

รหัสหลักสูตร
0920164150201
2. ชื่อโมดูลการฝึก
การเดินสายไฟฟ้า
รหัสโมดูลการฝึก
09215301
3. ระยะเวลาการฝึก
รวม 14 ชั่วโมง
ทฤษฎี 2 ชั่วโมง
ปฏิบัติ 12 ชั่วโมง
4. ขอบเขตของโมดูล
วยการฝึ
ฒนาขึ
ครอบคลุ
านความรู
และเจตคติ
ข้ารับกการฝึ
หน่หน่
วยการฝึ
กนีก้ นีพั้ ฒพันาขึ
้นให้้นให้
ครอบคลุ
มด้มาด้นความรู
้ ทัก้ ทัษะกษะและเจตคติ
แก่แผกู่้รับผู้เการฝึ
     ก
การฝึก
เพื่อ่อให้
ให้มมีคีความสามารถ
วามสามารถ ดัดังงนีนี้ ้
เพื
นสายไฟฟ้
าบนผนั
วยเข็
ดสายตามประเภทพื
าหนดได้
1. 1.เดินเดิสายไฟฟ้
าบนผนั
งด้งวด้ยเข็
มขัมดขัรัดรัสายตามประเภทพื
้นผิ้นวผิทีว่กที�ำ่กหนดได้
ีแบบต่
ตามที
าหนดได้
2. 2.ดัดดัท่ดอท่พีอวพีีซวีแีซบบต่
างๆางๆตามที
่ก�ำ่กหนดได้
3. 3.ติดติตัด้งตัท่้งอท่ร้ออร้ยสายไฟฟ้
าชนิ
ดพีดวพีีซวีตีซามแบบผั
งไฟฟ้
าทีา่กที�ำ่กหนดได้
อยสายไฟฟ้
าชนิ
ีตามแบบผั
งไฟฟ้
าหนดได้
4. 4.เดินเดิสายไฟฟ้
าด้าวด้ยท่
อร้ออร้ยสายไฟฟ้
าชนิ
ดพีดวพีีซวีตีซามแบบผั
งไฟฟ้
าทีา่กที�ำ่กหนดได้
นสายไฟฟ้
วยท่
อยสายไฟฟ้
าชนิ
ีตามแบบผั
งไฟฟ้
าหนดได้
5. พื้นฐานความสามารถของผู้รับการฝึก
1. มีประสบการณ์ในงาน..........-...............
2. ผ่านการฝึกอบรม..................-..............
6. ผลลัพธ์การเรี
ารเรียยนรู
นรู้ ้ : :เมื
การฝึกกในโมดู
ในโมดูลลนีนี้แ้แล้ล้วผูว้รผูับ้รับการฝึ
การฝึกสามารถปฏิ
กสามารถปฏิ
ิงานโดยมี
ความรู
้ความสามารถและใช้
เมื่อส�สำาเร็
เร็จจการฝึ
บัตบิงัตานโดยมี
ความรู
้ความสามารถ
  และใช้
ระยะเวลาฝึ
ระยะเวลาฝึ
ก ดังนีก้ ดังนี้
ระยะเวลาฝึก
ชั่วโมง
: นาที
ชั่วโมง
ผลลัพธ์การเรียนรู้
ชื่อหัวข้อวิชา
ทฤษฎี ปฏิบัติ
รวม
3 : 30
1. เดินสายไฟฟ้าบนผนังด้วยเข็มขัดรัด หัวข้อที่ 1 : :เดิเดินนสายไฟฟ้
สายไฟฟ้าาบนผนั
บนผนังงด้ด้ววยย
0 : 30 3 : 00
    เข็เข็มมขัขัดดรัดรัดสายตามประเภท
  รัสายตามประเภทพื
ดสายตามประเภทพื
ก่ ำ� หนดได้
้นผิน้ วผิทีว่กทีาหนดได้
สายตามประเภท
    พืพื้น้นผิผิววทีที่ก่ก�ำาหนด
หนด
2. ดัดท่อพีวีซีแบบต่างๆ ตามที่กาหนด
�ำหนด หัวข้อที่ 2 : ดัดท่อพีวีซีแบบต่างๆ
3 : 30
ง ๆ ตามที่ 0 : 30 3 : 00
    ตามที
ก
่
ำ
�
หนด
ได้
ได้
กาหนด
ยสายไฟฟ้าาชนิ
ชนิดดพีพีววีซีซีตี าม หัหัววข้ข้ออทีที่ ่ 33 :: ติติดดตัตั้ง้งท่ท่ออร้ร้ออยสายไฟฟ้
3 : 30
3.3. ติติดดตัตั้ง้งท่ท่ออร้ร้ออยสายไฟฟ้
ยสายไฟฟ้าาชนิด
0 : 30 3 : 00
    ชนิ
ด
พี
ว
ซ
ี
ี
  ตามแบบผั
ง
ไฟฟ้
า
ที
ก
่
ำ
�
หนดได้
แบบผังไฟฟ้าที่กาหนดได้
พีวีซี
หั
ว
ข้
อ
ที
่
4
:
เดิ
4.
เดิ
น
สายไฟฟ้
า
ด้
ว
ยท่
อ
ร้
อ
ยสายไฟฟ้
า
3 : 30
4. เดินสายไฟฟ้าด้วยท่อร้อยสายไฟฟ้า หัวข้อที่ 4 : เดินนสายไฟฟ้
สายไฟฟ้าาด้ด้ววยยท่อร้อย
0 : 30 3 : 00
    ท่
อ
ร้
อ
ยสายไฟฟ้
า
ชนิ
ด
พี
ว
ซ
ี
ี
  ชนิ
ด
พี
ว
ซ
ี
ต
ี
ามแบบผั
ง
ไฟฟ้
า
ชนิดพีวีซตี ามแบบผังไฟฟ้าที่กาหนด
สายไฟฟ้าชนิดพีวีซี
  ที่ก�ำหนดได้
ได้
รวมทั้งสิ้น
2 : 00 12 : 00 14 : 00

กรมพัฒนาฝีมอื แรงงาน
กรมพั
ฒนาฝี
อื แรงงาน
กรมพั
ฒนาฝี
มอื มแรงงาน

ช่างไฟฟ้าภายในอาคาร ระดับ 1

31

31

สูตรการฝึ
กยกระดั
ือตามความสามารถ
หลักหลัสูตกรการฝึ
กยกระดั
บฝีบมฝีือมตามความสามารถ
หลักสูตรการฝึกยกระดับฝีมือตามความสามารถ
ส่วนที่ 3 หัวข้อวิชา
1. ชื่อหลักสูตร

ช่างไฟฟ้าภายในอาคาร ระดับ 1

รหัสหลักสูตร
0920164150201
2. ชื่อหน่วยการฝึก
การเดินสายไฟฟ้า
รหัสโมดูลการฝึก
09215301
าบนผนั
งด้วงยเข็
ขัดรัมดขัสาย
3. ชื่อหัวข้อวิชา
หัวข้ออทีที่ ่ 11: :เดิเดินสายไฟฟ้
น สายไฟฟ้
า บนผนั
ด้ วมยเข็
ด รั ด สายตาม
รหัสวิชา
    ตามประเภทพื
่ก�ำหนด
ประเภทพื้นผิ้นวผิทีว่กทีาหนด
0921530101
4. ระยะเวลาการฝึก
รวม 3 ชั่วโมง 30 นาที
ทฤษฎี 30 นาที
ปฏิบัติ 3 ชั่วโมง
5. เกณฑ์การประเมิน
เมื่อผ่านการฝึกในหัวข้อวิชานี้แล้วผู้รับการฝึกมีความสามารถ ดังนี้
- เดินสายไฟฟ้าบนผนังด้วยเข็มขัดรัดสายตามประเภทพื้นผิวที่กาหนดได้
6. รายละเอียดหัวข้อวิชา หัวข้อวิชานี้จะมีเนื้อหาครอบคลุมหัวข้อย่อย ดังนี้
1. ชนิดของสายไฟฟ้า
2. ชนิดและขนาดของเข็มขัดรัดสาย
3. การเดินสายไฟฟ้าบนผนังด้วยเข็มขัดรัดสาย
7. วิธีการฝึกอบรม
1. ฝึกอบรมด้วยตนเองโดยการใช้ชุดการฝึก (รหัสชุดการฝึก 09215301)
2. ฝึกปฏิบัติงาน
ทดสอบภาคทฤษฎี
และภาคปฏิ
บัตบิ ัติ
8. วิธีการประเมินผล
ทดสอบภาคทฤษฎี
และภาคปฏิ
วิธีปวิธระเมิ
น :นสอบข้
อเขีอยเขีนย(Written
Exam)
และภาคปฏิ
บัตบิ ัติ
ีประเมิ
: สอบข้
น (Written
Exam)
และการปฏิ
9.9. เครื
เครื่อ่องมื
งมืออ อุอุปปกรณ์
กรณ์แและวั
ละวัสสดุดุทที่ใี่ใช้ในการฝึก (ต่อจ�ำนวนผู้รับการฝึก 1 คน)
(ต่อจานวนผู้รับการฝึก 1 คน)
เครื่องมือและอุปกรณ์
วัสดุ
1. สายไฟฟ้
1. ค้อนเดินสายไฟฟ้า จานวน 1 เต้า
สายไฟฟ้าาVAF
VAF22XX11ตารางมิ
ตารางมิลลลิลิเมตร
เมตร ความยาว
  ความยาว
เมตร1จ�เส้ำนวน
2. คีมรวม จานวน 1 ชุด
2 เมตร จ2านวน
น 1 เส้น
2. สายไฟฟ้
3. คีมปากยาว จานวน 1 อัน
สายไฟฟ้าาVAF
VAF22XX1.5
1.5ตารางมิ
ตารางมิลลลิลิเมตร
เมตร ความยาว
  ความยาว
1.5
เมตร
จ�
ำ
นวน
1
เส้
น
4. ปักเต้า จาวน 1 อัน
1.5 เมตร จานวน 1 เส้น
3.
สายไฟฟ้
5. ตลับเมตร จานวน 1 อัน
3. สายไฟฟ้าาVAF
VAF22XX2.5
2.5ตารางมิ
ตารางมิลลลิลิเมตร
เมตร ความยาว
  ความยาว
1.5
เมตร
จ�
ำ
นวน
2
เส้
น
6. บรรทัดเหล็ก จานวน 1 อัน
1.5 เมตร จานวน 2 เส้น
4.
เข็
นวน 5050ตัตัววและ
7. ระดับน้า จานวน 1 อัน
4. เข็มมขัขัดดรัรัดดสายเบอร์
สายเบอร์22จ�จำานวน
และเบอร์
  เบอร์ 3 จ�ำนวน 150 ตัว
8. สกัดปากแบน 1/2 นิ้ว จานวน 1 อัน
3 จานวน 150 ตัว
5.  ตะปูเดินสายไฟฟ้า ขนาด 3/8 นิ้ว จ�ำนวน 100 ตัว
9. แบบผังออกแบบการเดินสายไฟฟ้า จานวน 1 ชุด 6.  ผ้
5. ตะปู
นสายไฟฟ้
3/8เมตร
นิ้ว จจ�านวน
านุ่มเดิขนาด
30 Xา ขนาด
30 เซนติ
ำนวน 100
1 ผืนตัว
10. แผงฝึก แผงไม้
6. ผ้นานุสอม่ ขนาด
7.  ดิ
จ�ำนวน301 Xแท่30
ง เซนติเมตร จานวน 1 ผืน
11. อุปกรณ์ปอ้ งกันส่วนบุคคล (PPE) จานวน 1 ชุด 7. ดินสอ จานวน 1 แท่ง
10. เงื่อนไขการฝึกอื่นๆ (ถ้าจจ�าเป็
ำเป็นต้องมี) : หน่วยฝึกต้องจัดเตรียมสิ่งเหล่านี้ให้ผู้รับการฝึก ได้แก่
1. แบบผังวงจรไฟฟ้า
2. แบบรายการก
แบบรายการก�าหนดวั
ำหนดวัสดุ อุปกรณ์
3. เอกสาร สื่อการฝึก และชุดฝึก โมดูลการเดิ
การเดินนสายไฟฟ้
สายไฟฟ้าา
4. สมุดบันทึกความก้าวหน้ารายบุคคล (Trainee’s Record Book)
กรมพัฒนาฝีมอื แรงงาน
มอื แรงงาน
32
32
กรมพักรมพั
ฒนาฝีฒมนาฝี
อื แรงงาน

หลัหลั
กสูกตสูรการฝึ
กยกระดั
บฝีบมฝีือมตามความสามารถ
ตรการฝึ
กยกระดั
ือตามความสามารถ
หลักสูตรการฝึกยกระดับฝีมือตามความสามารถ
4. สมุดบันทึกความก้าวหน้ารายบุคคล (Trainee’s Record Book)
11.
11. เอกสารประกอบการฝึ
เอกสารประกอบการฝึกก คูคู่ม่มือือ สืสื่อ่อ ชุชุดดการฝึ
การฝึกกและเอกสารอ้
และเอกสารอ้างอิ
างอิง ง
1.1. คูคู่ม่มือือครู
ครูฝฝึกึก
การฝึกก
2.2.คูคูม่ ่มือือผูผูร้ ้รับับการฝึ

กรมพักรมพั
ฒนาฝีฒมนาฝี
อื แรงงาน
มอื แรงงาน
กรมพัฒนาฝีมอื แรงงาน
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หลักสูตรการฝึกยกระดับฝีมือตามความสามารถ
หลักสูตรการฝึกยกระดับฝีมือตามความสามารถ
ส่วนที่ 3 หัวข้อวิชา
1. ชื่อหลักสูตร

รหัสหลักสูตร
0920164150201
2. ชื่อหน่วยการฝึก
การเดินสายไฟฟ้า
รหัสโมดูลการฝึก
09215301
3. ชื่อหัวข้อวิชา
หัวข้อที่ 2 : ดัดท่อพีวีซีแบบต่าง ๆ ตามที่กาหนด
รหัสวิชา
0921530102
4. ระยะเวลาการฝึก
รวม 3 ชั่วโมง 30 นาที
ทฤษฎี 30 นาที
ปฏิบัติ 3 ชั่วโมง
5. เกณฑ์การประเมิน
เมื่อผ่านการฝึกในหัวข้อวิชานี้แล้วผู้รับการฝึกมีความสามารถ ดังนี้
- ดัดท่อพีวีซีแบบต่างๆ ตามที่กาหนดได้
6. รายละเอียดหัวข้อวิชา หัวข้อวิชานี้จะมีเนื้อหาครอบคลุมหัวข้อย่อย ดังนี้
- การดัดท่อในรูปแบบต่างๆ เช่น ดัดท่อคอม้า ดัดท่อแบบตัวยู ดัดท่อแบบ 90 องศา
เป็นต้น
7. วิธีการฝึกอบรม
1. ฝึกอบรมด้วยตนเองโดยการใช้ชุดการฝึก (รหัสชุดการฝึก 09215301)
2. ฝึกปฏิบัติงาน
8. วิธีการประเมินผล
ทดสอบภาคทฤษฎี
และภาคปฏิ
ทดสอบภาคทฤษฎี
และภาคปฏิ
บัติ บัติ
วิธีปวิระเมิ
น : สอบข้
อเขียอนเขี(Written
Exam)
และภาคปฏิ
บัติ บัติ
ธีประเมิ
น : สอบข้
ยน (Written
Exam)
และการปฏิ
9. เครื่องมือ อุปกรณ์แและวั
นการฝึกก (ต่อจ�านวนผู้รับการฝึก 1 คน)
ละวัสสดุดุทที่ใี่ใช้ช้ใในการฝึ
(ต่อจานวนผู้รับการฝึก 1 คน)
เครื่องมือและอุปกรณ์
วัสดุ
1.1. ท่ท่ออพีพีวีซวีซขนาด
1. บรรทัดเหล็ก จานวน 1 อัน
ี ขนาด1/2
1/2นินิ้ว ้วความยาว
ความยาว4848เซนติ
เซนติเมตร
เมตร
จ�จานวน
2. คีมตัดท่อพีวีซี จานวน 1 อัน
านวน22ท่ท่ออนน
2.2. ท่ท่ออพีพีวีซวีซขนาด
3. โครงเลื่อยเหล็กพร้อมใบเลื่อย จานวน 1 ชุด
ี ขนาด3/4
3/4 นินิ้ว ้วความยาว
ความยาว124
124เซนติ
เซนติเมตร
เมตร
จ�จานวน
4. ระดับน้า จานวน 1 อัน
านวน11ท่ท่ออนน
3.3. กล่กล่อองลอย
5. เตาไฟฟ้า หรือตัวเป่าลมร้อน จานวน 1 ชุด
งลอยขนาด
ขนาด22XX44นินิ้วว้ พร้พร้ออมหน้
มหน้ากาก
ากาก จานวน
จ�
า
นวน
3
กล่
อ
ง
6. สปริงดัดท่อพีวีซี (ตามขนาด) จานวน 1 ชุด
3 กล่อง
4.
กล่
7. ไม้แบบสาหรับดัดโค้งท่อพีวีซี
4. กล่อองพังพักกสาย
สายพร้พร้ออมฝาปิ
มฝาปิดดจ�าจนวน
านวน11กล่กล่ออง ง
5. แคลมปจับท่อ ขนาด 1/2 นิ้ว จ�านวน 2 ตัว
8. รีมเมอร์ จานวน 1 ตัว
5. แคลมป์จับท่อ ขนาด 1/2 นิ้ว จานวน 2 ตัว และ
และขนาด 3/4 นิ้ว จ�านวน 2 ตัว
9. ไขควง จานวน 1 ชุด
3/41นิผื้วนจานวน 2 ตัว
6. ผ้าขนาด
จ�านวน
10. ค้อน จานวน 1 เต้า
ผ้า จอานวน
ผืน 1 ใบ
7.6. กระป
งน�้า จ�1านวน
11. อุปกรณ์ปอ้ งกันส่วนบุคคล (PPE) จานวน 1 ชุด 8.7. กระดาษอุ
กระป๋องน้ดาท่อจานวน
จ�านวน1 1ใบแผ่น
กระดาษอุยดดท่อ จานวน 1 แผ่น
9.8. ทรายละเอี
9. ดิทรายละเอี
ยด 1 แท่ง
10.
นสอ จ�านวน
10. ปากกาเมจิ
ดินสอ จานวน
แท่ง1 แท่ง
11.
ก จ�า1นวน
11. ปากกาเมจิก จานวน 1 แท่ง
กรมพัฒนาฝีมอื แรงงาน
กรมพัฒนาฝีมอื แรงงาน

ช่างไฟฟ้าภายในอาคาร ระดับ 1
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หลักสูตรการฝึกยกระดับฝีมือตามความสามารถ
หลักสูตรการฝึกยกระดับฝีมือตามความสามารถ
10. เงื่อนไขการฝึกอื่นๆ (ถ้าจ�จาเป็
าเป็นต้องมี) : หน่วยฝึกต้องจัดเตรียมสิ่งเหล่านี้ให้ผู้รับการฝึก ได้แก่
แบบผังงวงจรไฟฟ้
วงจรไฟฟ้าา
1. แบบผั
2. แบบรายการก�
หนดวัสดุ อุปกรณ์
แบบรายการกาาหนดวั
3. เอกสาร สื่อการฝึก และชุดฝึก โมดูลการเดิ
การเดินนสายไฟฟ้
สายไฟฟ้าา
4. สมุดบันทึกความก้าวหน้ารายบุคคล (Trainee’s Record Book)
11. เอกสารประกอบการฝึก คู่มือ สื่อ ชุดการฝึกและเอกสารอ้
และเอกสารอ้าางอิงอิงง
1. คู่มือครูฝึก
2. คู่มือผู้รับการฝึก

กรมพัฒนาฝีมอื แรงงาน
กรมพัฒนาฝีมอื แรงงาน
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หลักสูตรการฝึกยกระดับฝีมือตามความสามารถ
หลักสูตรการฝึกยกระดับฝีมือตามความสามารถ
ส่วนที่ 3 หัวข้อวิชา
1. ชื่อหลักสูตร

รหัสหลักสูตร
0920164150201
2. ชื่อหน่วยการฝึก
การเดินสายไฟฟ้า
รหัสโมดูลการฝึก
09215301
3. ชื่อหัวข้อวิชา
หัวข้อที่ 3 : ติดตั้งท่อร้อยสายไฟฟ้าชนิดพีวีซี
รหัสวิชา
0921530103
4. ระยะเวลาการฝึก
รวม 3 ชั่วโมง 30 นาที
ทฤษฎี 30 นาที
ปฏิบัติ 3 ชั่วโมง
5. เกณฑ์การประเมิน
เมื่อผ่านการฝึกในหัวข้อวิชานี้แล้วผู้รับการฝึกมีความสามารถ ดังนี้
- ติดตั้งท่อร้อยสายไฟฟ้าชนิดพีวีซีตามแบบผังไฟฟ้าที่กาหนดได้
6. รายละเอียดหัวข้อวิชา หัวข้อวิชานี้จะมีเนื้อหาครอบคลุมหัวข้อย่อย ดังนี้
1. แบบผังการติดตั้งท่อร้อยสายไฟฟ้าชนิดพีวีซี
2. การติดตั้งท่อร้อยสายไฟฟ้าชนิดพีวีซี
7. วิธีการฝึกอบรม
1. ฝึกอบรมด้วยตนเองโดยการใช้ชุดการฝึก (รหัสชุดการฝึก 09215301)
2. ฝึกปฏิบัติงาน
8. วิธีการประเมินผล
ทดสอบภาคทฤษฎี
และภาคปฏิ
ทดสอบภาคทฤษฎี
และภาคปฏิ
บัติ บัติ
วิธีปวิระเมิ
น : สอบข้
อเขียอนเขี(Written
Exam)
และภาคปฏิ
บัติ บัติ
ธีประเมิ
น : สอบข้
ยน (Written
Exam)
และการปฏิ
9. เครื่องมือ อุปกรณ์แและวั
นการฝึกก (ต่อจ�านวนผู้รับการฝึก 1 คน)
ละวัสสดุดุทที่ใี่ใช้ช้ใในการฝึ
(ต่อจานวนผู้รับการฝึก 1 คน)
เครื่องมือและอุปกรณ์
วัสดุ
1. มัมัลลติติมมิเิเตอร์
1. สาย
สาย THW
THW 11 ตารางมิ
ตารางมิลลลิลิเเมตร
มตร สีสีขขาว
าว และสี
และสีดด�าา
1.
ตอร์แแบบเข็
บบเข็มม ยียี่ห่ห้อ้อ SANWA
SANWA รุรุ่น่น YX360TRF
YX360TRF 1.
จจ�านวน
ความยาวสีลละะ 55 เมตร
เมตร
ความยาวสี
านวน11เครื
เครือ่ ่องง
2. เซฟตี
2. สาย
สาย THW
THW 2.5
2.5 ตารางมิ
ตารางมิลลลิลิเเมตร
มตร สีสีขขาว
าว สีสีดด�าา และ
และ
2.
2.
เซฟตี้ส้สวิวิตตช์ช์ 11 เฟส
เฟส จจ�านวน
านวน 11 ตัตัวว
3. คอนซู
ความยาวสีลละะ55เมตร
เมตร
สีสีเเขีขียยววความยาวสี
คอนซูเเมอร์
มอร์ยยูนูนิติตเมนเบรกเกอร์
เมนเบรกเกอร์32
32A,A,44ช่ช่อองง
จจ�านวน
3. สาย VCT 2 X 2.5 ตารางมิลลิเมตร ความยาว
านวน11ชุชุดด
5ความยาว
เมตร 5 เมตร
4. เตาไฟฟ้
เตาไฟฟ้าาหรื
หรืออตัตัววเป่เปาาลมร้
ลมร้ออนนจจ�านวน
านวน11ชุชุดด
4. ท่อพีวีซี สีเหลือง ขนาด 1/2 นิ้ว จ�จาานวน
นวน 1 เส้น
5. สปริ
สปริงงดัดัดดท่ท่ออพีพีววีซีซี ี(ตามขนาด)
(ตามขนาด)จจ�านวน
านวน11ชุชุดด
5. ท่อพีวีซี สีเหลือง ขนาด 3/4 นิ้ว จ�จาานวน
นวน 1 เส้น
6. ไม้ไม้แแบบส
บบส�าหรั
าหรับบดัดัดดโค้โค้งงท่ท่ออพีพีววีซีซี ี
6. ท่อ EMT ขนาด 1/2 นิ้ว จ�จาานวน
นวน 1 เส้น
7. บรรทั
บรรทัดดเหล็
เหล็กก จ�จาานวน
นวน 1 อัน
7.
นวน 11 เส้
8.
านวน11อัอันน
8. คีคีมมตัตัดดท่ท่ออพีพีววีซีซี ีจจ�านวน
7. ท่ท่ออ EMT
EMT ขนาด
ขนาด 3/4
3/4 นินิ้ว้ว จ�จาานวน
เส้นน
8.
นวน 11 ชุชุดด
9.
เตอร์ตตัดัดท่ท่ออจจ�านวน
านวน11อัอันน
9. คัคัดตเตอร์
8. กล่
กล่อองพั
งพักกสาย
สาย พร้
พร้ออมฝาปิ
มฝาปิดด จ�จาานวน
9.
10.
นวน 11อัอันน
10. คีคีมมตัตัดดสายไฟฟ้
สายไฟฟ้าาจ�จาานวน
9. กล่
กล่อองลอย
งลอย ขนาด
ขนาด 22 XX 44 นินิ้ว้ว พร้
พร้ออมหน้
มหน้าากาก
กาก จานวน
จ�
า
นวน
2
ชุ
ด
11.
คี
ม
รวม
จ�
า
นวน
1
ชุ
ด
11. คีมรวม จานวน 1 ชุด
2 ชุด
10. คอนเนกเตอร์ ล็อกนัด และบุชชิง ขนาด 1/2 นิ้ว
12. ไขควง จ�านวน 1 ชุด
12. ไขควง จานวน 1 ชุด
10. คอนเนกเตอร์ ล็อกนัด และบุชชิ่ง ขนาด 1/2 นิ้ว
จ�านวน 8 ชุด
13. มีดปอกสายไฟ จ�านวน 1 เล่ม
13.
มี
ด
ปอกสายไฟ
จ
านวน
1
เล่
ม
จานวน 8 ชุด
14. ลวดร้อยสายไฟ หรือพีชเทป จ�านวน 1 เส้น
14. ลวดร้อยสายไฟ หรือพีชเทป จานวน 1 เส้น
กรมพัฒนาฝีมอื แรงงาน
กรมพัฒนาฝีมอื แรงงาน
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15. โครงเลื่อยเหล็กพร้อมใบเลื่อย จานวน 1 ชุด
11. คอนเนกเตอร์ ล็อกนัด และบุชชิ่ง ขนาด 3/4 นิ้ว
จ�จาานวน
นวน 4 ชุด
16. ระดับน้า จานวน 1 อัน
12. แสตร็
นวน 88 ตัตัวว
17. รีมเมอร์ จานวน 1 ตัว
แสตร็ปปขนาด
ขนาด 1/2
1/2 นินิ้ว้วจ�จาานวน
นวน 44 ตัตัวว
18. ค้อน จานวน 1 เต้า
13. แสตร็
แสตร็ปปขนาด
ขนาด 3/4
3/4 นินิ้ว้วจ�จาานวน
14. แคลมป
นวน 99 ชุชุดด
19. เบนเดอร์ 1/2 นิ้ว จานวน 1 อัน
14.
แคลมป์จจับบั ท่ท่ออ จ�จาานวน
15. หลอดฟลู
20. เบนเดอร์ 3/4 นิ้ว จานวน 1 อัน
15.
หลอดฟลูอออเรสเซนต์
อเรสเซนต์พร้
พร้ออมรางหลอด
มรางหลอดและ
และ
อุ
ป
กรณ์
ป
ระกอบหลอด
จ�
า
นวน
1
ชุ
ด
21. ตะไบ จานวน 1 ด้าม
อุปกรณ์ประกอบหลอด จานวน 1 ชุด
16.
สวิ
นวน 11 ตัตัวว
22. ปากกาจับท่อ จานวน 1 ตัว
16. สวิตตช์ช์ขขั้วั้วเดีเดียยวว จ�จาานวน
17. เต้ารับแบบคู่ มีสายดิน จ�านวน 1 ตัว
23. รีมเมอร์ จานวน 1 ตัว
17. เต้ารับแบบคู่ มีสายดิน จานวน 1 ตัว
18. ดินสอ จ�านวน 1 แท่ง
24. แบบผังออกแบบการเดินสายไฟฟ้า จานวน 1 ชุด 18. ดินสอ จานวน 1 แท่ง
25. แผงฝึก จ�านวน 1 อัน
26. อุปกรณ์ปอ้ งกันส่วนบุคคล (PPE) จานวน 1 ชุด
10. เงืเงื่อ่อนไขการฝึ
นไขการฝึกกอือื่น่นๆๆ (ถ้(ถ้าาจจ�าเป็
าเป็นนต้ต้อองมี
งมี)) :: หน่
หน่ววยฝึ
ยฝึกกต้ต้อองจังจัดดเตรี
เตรียยมสิ
มสิ่ง่งเหล่
เหล่าานีนี้ใ้ให้ห้ผผู้รู้รับับการฝึ
การฝึกก ได้ได้แแก่ก่
1.1. แบบผังวงจรไฟฟ้า
แบบรายการก�าหนดวั
าหนดวัสสดุดุอุอุปปกรณ์
กรณ์
2.2.แบบรายการก
เอกสารสืสื่อ่อการฝึ
การฝึกกและชุ
และชุดดฝึฝึกกโมดู
โมดูลลการเดินสายไฟฟ้า
3.3.เอกสาร
ความก้าาวหน้
วหน้าารายบุ
รายบุคคคลคล(Trainee’s
(Trainee’sRecord
RecordBook)
Book)
4.4.สมุสมุดดบับันนทึทึกกความก้
างอิางอิ
งง
11. เอกสารประกอบการฝึ
เอกสารประกอบการฝึกกคูคู่ม่มือือสืสื่อ่อชุชุดดการฝึ
การฝึกกและเอกสารอ้
และเอกสารอ้
1.1.คูคู่ม่มือือครูครูฝฝึกึก
การฝึกก
2.2.คูคู่ม่มือือผูผู้ร้รับับการฝึ

กรมพัฒนาฝีมอื แรงงาน
กรมพัฒนาฝีมอื แรงงาน
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ส่วนที่ 3 หัวข้อวิชา
1. ชื่อหลักสูตร

รหัสหลักสูตร
0920164150201
2. ชื่อหน่วยการฝึก
การเดินสายไฟฟ้า
รหัสโมดูลการฝึก
09215301
3. ชื่อหัวข้อวิชา
หัวข้อที่ 4 : เดินสายไฟฟ้าด้วยท่อร้อยสายไฟฟ้าชนิดพีวีซี
รหัสวิชา
0921530104
4. ระยะเวลาการฝึก
รวม 3 ชั่วโมง 30 นาที
ทฤษฎี 30 นาที
ปฏิบัติ 3 ชั่วโมง
5. เกณฑ์การประเมิน
เมื่อผ่านการฝึกในหัวข้อวิชานี้แล้วผู้รับการฝึกมีความสามารถ ดังนี้
- เดินสายไฟฟ้าด้วยท่อร้อยสายไฟฟ้าชนิดพีวีซีตามแบบผังไฟฟ้าที่กาหนดได้
6. รายละเอียดหัวข้อวิชา หัวข้อวิชานี้จะมีเนื้อหาครอบคลุมหัวข้อย่อย ดังนี้
1. ชนิดของสายไฟฟ้า
2. ชนิดและขนาดของท่อร้อยสายไฟฟ้าชนิดพีวีซี
3. การเดินสายไฟฟ้าด้วยท่อร้อยสายไฟฟ้าชนิดพีวีซี
7. วิธีการฝึกอบรม
1. ฝึกอบรมด้วยตนเองโดยการใช้ชุดการฝึก (รหัสชุดการฝึก 09215301)
2. ฝึกปฏิบัติงาน
ทดสอบภาคทฤษฎี
และภาคปฏิ
บัติ บัติ
8. วิธีการประเมินผล
ทดสอบภาคทฤษฎี
และภาคปฏิ
วิธีประเมิ
น : สอบข้
อเขียอนเขี(Written
Exam)
และภาคปฏิ
บัติ บัติ
วิธีประเมิ
น : สอบข้
ยน (Written
Exam)
และการปฏิ
ในการฝึกก (ต่อจ�านวนผู้รับการฝึก 1 คน)
9. เครื่องมือ อุปกรณ์แและวั
ละวัสสดุดุทที่ใช้ี่ใช้ในการฝึ
(ต่อจานวนผู้รับการฝึก 1 คน)
เครื่องมือและอุปกรณ์
วัสดุ
สาย THW
THW 11 ตารางมิ
ตารางมิลลลิลิเเมตร
มตร สีสีขขาว
าว และสี
และสีดดา�า
1. มัมัลลติติมมิเิเตอร์
ตอร์แแบบเข็
บบเข็มม ยียี่ห่ห้อ้อ SANWA
SANWAรุรุ่น่นYX360TRF
YX360TRF 1. สาย
จ�าจนวน
านวน1 1เครื
เครื่องอ่ ง
ความยาวสีละ 5 เมตร
2. สาย THW 2.5 ตารางมิลลิเมตร สีขาว สีด�า และ
2. เซฟตี
นวน 11 ตัตัวว
เซฟตี้ส้สวิวิตตช์ช์ 11 เฟส
เฟส จ�จาานวน
สีสีเเขีขียยวว ความยาวสี
3.3. คอนซู
ยูนยิตู นเมนเบรกเกอร์
32 A, 32
4 ช่อA,ง 4 ช่ อ ง
คอนซูเมอร์
เ มอร์
ิ ต เมนเบรกเกอร์
ความยาวสีลละะ 55 เมตร
เมตร
3.3. สาย
VCT
2
X
2.5
ตารางมิ
จ�จาานวน
นวน 11 ชุชุดด
สาย VCT 2 X 2.5 ตารางมิลลลิลิเเมตร
มตร ความยาว
ความยาว
5
เมตร
4.4. เตาไฟฟ้
า
หรื
อ
ตั
ว
เป
า
ลมร้
อ
น
จ�
า
นวน
1
ชุ
ด
เตาไฟฟ้า หรือตัวเป่าลมร้อน จานวน 1 ชุด
5 เมตร
4.
ท่
นวน 11 เส้
5.5. สปริ
ง
ดั
ด
ท่
อ
พี
ว
ซ
ี
ี
(ตามขนาด)
จ�
า
นวน
1
ชุ
ด
สปริงดัดท่อพีวีซี (ตามขนาด) จานวน 1 ชุด
4. ท่ออพีพีววีซีซี ี สีสีเเหลื
หลือองง ขนาด
ขนาด 1/2
1/2 นินิ้ว้ว จ�จาานวน
เส้นน
5. ท่อพีวีซี สีเหลือง ขนาด 3/4 นิ้ว จ�านวน 1 เส้น
6. ไม้แบบส�าหรับดัดโค้งท่อพีวีซี
6. ไม้แบบสาหรับดัดโค้งท่อพีวีซี
5. ท่อพีวีซี สีเหลือง ขนาด 3/4 นิ้ว จานวน 1 เส้น
6. ท่อ EMT ขนาด 1/2 นิ้ว จ�านวน 1 เส้น
7. บรรทัดเหล็ก จ�านวน 1 อัน
EMT ขนาด
ขนาด 3/4
1/2 นินิ้ว้ว จ�จาานวน
เส้นน
7.6. ท่ท่ออ EMT
นวน 11 เส้
8.7. คีบรรทั
มตัดท่ดอเหล็
พีวกีซี จจ�านวน
านวน 11 อัอันน
ตัดท่ตอัดพีท่วอีซี จ�จาานวน
ท่ออEMT
ขนาด
นิ้วดจจ�านวน
8.7. กล่
งพักสาย
พร้3/4
อมฝาปิ
านวน11เส้ชุนด
9.8. คัคีตมเตอร์
นวน 11 อัอันน
9. คีคัมดตัเตอร์
ตัดท่อาจจ�านวน
กล่อองลอย
งพักสาย
พร้อ2มฝาปิ
านวน
1 ชุาดกาก
9.8. กล่
ขนาด
X 4 นิด้วจพร้
อมหน้
10.
ดสายไฟฟ้
านวน11อัอันน
10.คีคีมมรวม
ตัดสายไฟฟ้
9. จ�กล่านวน
องลอย
2 ชุขนาด
ด 2 X 4 นิ้ว พร้อมหน้ากาก จานวน
11.
จ�านวน า1 จชุานวน
ด 1 อัน
11.ไขควง
คีมรวมจ�าจนวน
านวน1 1ชุดชุด
ชุด
10. 2คอนเนกเตอร์
ล็อกนัด และบุชชิง ขนาด 1/2 นิ้ว
12.
12.
ไขควง
จ
านวน
1
ชุ
ด
10.
คอนเนกเตอร์
จ�านวน 8 ชุด ล็อกนัด และบุชชิ่ง ขนาด 1/2 นิ้ว
13. มีดปอกสายไฟ จ�านวน 1 เล่ม
13.ลวดร้
มีดปอกสายไฟ
จานวน
1 เล่จ�มานวน 1 เส้น
จานวน 8 ชุด
14.
อยสายไฟ หรื
อพีชเทป
กรมพัฒนาฝีมอื แรงงาน
กรมพัฒนาฝีมอื แรงงาน

ช่างไฟฟ้าภายในอาคาร ระดับ 1

38

หลักสูตรการฝึกยกระดับฝีมือตามความสามารถ
หลักสูตรการฝึกยกระดับฝีมือตามความสามารถ
14. ลวดร้อยสายไฟ หรือพีชเทป จานวน 1 เส้น
11. คอนเนกเตอร์ ล็อกนัด และบุชชิ่ง ขนาด 3/4 นิ้ว
15. โครงเลื่อยเหล็กพร้อมใบเลื่อย จานวน 1 ชุด
จานวน 4 ชุด
16. ระดับน้า จานวน 1 อัน
12. แสตร็ป ขนาด 1/2 นิ้ว จานวน 8 ตัว
17. รีมเมอร์ จานวน 1 ตัว
13. แสตร็ป ขนาด 3/4 นิ้ว จานวน 4 ตัว
18. ค้อน จานวน 1 เต้า
14. แคลมป์จบั ท่อ จานวน 9 ชุด
19. เบนเดอร์ 1/2 นิ้ว จานวน 1 อัน
15. ดินสอ จานวน 1 แท่ง
20. เบนเดอร์ 3/4 นิ้ว จานวน 1 อัน
21. ตะไบ จานวน 1 ด้าม
22. ปากกาจับท่อ จานวน 1 ตัว
23. รีมเมอร์ จานวน 1 ตัว
24. แบบผังออกแบบการเดินสายไฟฟ้า จานวน 1 ชุด
25. แผงฝึก
26. อุปกรณ์ปอ้ งกันส่วนบุคคล (PPE) จานวน 1 ชุด
10. เงืเงื่อ่อนไขการฝึ
นไขการฝึกกอือื่น่นๆๆ (ถ้(ถ้าาจจ�าเป็
าเป็นนต้ต้อองมี
งมี)) :: หน่
หน่ววยฝึ
ยฝึกกต้ต้อองจังจัดดเตรี
เตรียยมสิ
มสิ่ง่งเหล่
เหล่าานีนี้ใ้ให้ห้ผผู้รู้รับับการฝึ
การฝึกก ได้ได้แแก่ก่
1.1. แบบผังวงจรไฟฟ้า
2.2.แบบรายการก
แบบรายการก�าหนดวั
าหนดวัสสดุดุอุอุปปกรณ์
กรณ์
เอกสารสืสื่อ่อการฝึ
การฝึกกและชุ
และชุดดฝึฝึกกโมดู
โมดูลลการเดินสายไฟฟ้า
3.3.เอกสาร
ความก้าาวหน้
วหน้าารายบุ
รายบุคคคลคล(Trainee’s
(Trainee’sRecord
RecordBook)
Book)
4.4.สมุสมุดดบับันนทึทึกกความก้
11. เอกสารประกอบการฝึ
างอิางอิ
งง
เอกสารประกอบการฝึกกคูคู่ม่มือือสืสื่อ่อชุชุดดการฝึ
การฝึกกและเอกสารอ้
และเอกสารอ้
1.1.คูคู่ม่มือือครูครูฝฝึกึก
การฝึกก
2.2. คูคู่ม่มือือผูผู้ร้รับับการฝึ

กรมพัฒนาฝีมอื แรงงาน
กรมพัฒนาฝีมอื แรงงาน
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หลักสูตรการฝึกยกระดับฝีมือตามความสามารถ
หลักสูตรการฝึกยกระดับฝีมือตามความสามารถ
ส่วนที่ 2 โมดูลการฝึก
โมดูลการฝึกที่ 5
1. ชือ่ หลักสูตร

รหัสหลักสูตร
0920164150201
2. ชื่อโมดูลการฝึก
การต่อวงจรไฟฟ้าและต่อตัวนาไฟฟ้า
รหัสโมดูลการฝึก
09215302
3. ระยะเวลาการฝึก
รวม 14 ชั่วโมง
ทฤษฎี 2 ชั่วโมง
ปฏิบัติ 12 ชั่วโมง
หน่วยการฝึ
กนี้ พักฒนีนาขึ
ให้ค้นรอบคลุ
มด้านความรู
้ ทักษะ้ ทัและเจตคติ
แก่ผู้รับแการฝึ
4. ขอบเขตของโมดูล
หน่วยการฝึ
้ พัฒ้นนาขึ
ให้ครอบคลุ
มด้านความรู
กษะ และเจตคติ
ก่ผู้เข้กา รับการฝึก
การฝึก
เพื่อให้มีความสามารถ ดังนี้
1.1.ต่อต่ตัอวตัน�วานไฟฟ้
าไฟฟ้าแบบต่
าแบบต่างๆ
างๆตามชนิ
ตามชนิดของสายไฟฟ้
ดของสายไฟฟ้าทีา่กที�า่กหนดได้
าหนดได้
2.2.ต่อต่วงจรไฟฟ้
า
ของตู
จ
้
า
่
ยกระแสไฟฟ้
า
ตามแบบผั
ง
วงไฟฟ้
อวงจรไฟฟ้าของตู้จ่ายกระแสไฟฟ้าตามแบบผังวงไฟฟ้าทีา่กที�า่กหนดได้
าหนดได้
3.3.ต่อต่วงจรไฟฟ้
อวงจรไฟฟ้าควบคุ
าควบคุมการปิ
มการปิด-เปิ
ด-เปิดวงจรไฟแสงสว่
ดวงจรไฟแสงสว่างตามแบบผั
างตามแบบผังวงจรไฟฟ้
งวงจรไฟฟ้าทีา่กที�า่กหนดได้
าหนดได้
4.4.ต่อต่วงจรไฟฟ้
า
ก�
า
ลั
ง
แบบมี
ร
ะบบสายดิ
น
ได้
อวงจรไฟฟ้ากาลังแบบมีระบบสายดินได้
5. พื้นฐานความสามารถของผู้รับการฝึก
1. มีประสบการณ์ในงาน..........-...............
2. ผ่านการฝึกอบรม..................-..............
ารเรียยนรู
นรู้ :้ :เมืเมื่อ่อส�สาเร็าเร็จการฝึ
จการฝึ
กในโมดู
ับการฝึ
กสามารถปฏิ
ัติงานโดยมี
ความรู
้ความสามารถและใช้
6. ผลลัพพธ์ธ์กการเรี
กในโมดู
ลนีล้แนีล้้แวล้ผูว้รผูับ้รการฝึ
กสามารถปฏิ
บัติงบานโดยมี
ความรู
้ความสามารถ
ระยะเวลาฝึ
ก ดังนีก้ ดังนี้
และใช้
ระยะเวลาฝึ
ระยะเวลาฝึก
ระยะเวลา
ชั่วโมง
: นาที
ชั่วโมง
ผลลัพธ์การเรียนรู้
ชื่อหัวข้อวิชา
ทฤษฎี ปฏิบัติ
รวม
1. ต่อตัวนน�าไฟฟ้
3 : 30
าไฟฟ้าแบบต่างๆ ตาม 0 : 30 3 : 00
าไฟฟ้าแบบต่างๆ ตามชนิด หัวข้อที่ 1 : ต่อตัวนน�าไฟฟ้
ตามชนิ
ดของสายไฟฟ้
ของสายไฟฟ้าที่ก�าาหนดได้
หนดได้
ชนิดของสายไฟฟ้
า า
2. ต่อวงจรไฟฟ้าของตู้จ่ายกระแสไฟฟ้า หัวข้อที่ 2 : ต่อวงจรไฟฟ้าตู้จ่าย
0 : 30 3 : 00
3 : 30
กระแสไฟฟ้า
ตามแบบผังวงจรไฟฟ้
่ก�าหนดได้
วงไฟฟ้าทีา่กทีาหนดได้
วงจรไฟฟ้าาควบคุ
ควบคุมมการปิด- 0 : 30 3 : 00
3. ต่ต่ออวงจรไฟฟ้
วงจรไฟฟ้าาควบคุ
ควบคุมมการปิ
การปิดด-เปิ
-เปิดด
3.
หัหัววข้ข้ออทีที่่ 33 :: ต่ต่ออวงจรไฟฟ้
3 : 30
การปิ
ด
-เปิ
ด
วงจรไฟแสงสว่
า
ง
วงจรไฟแสงสว่
า
งตามแบบ
วงจรไฟแสงสว่างตามแบบผัง
เปิดวงจรไฟแสงสว่างตามแบบ
ตามแบบที
ผัวงจรไฟฟ้
งวงจรไฟฟ้
า
ที
ก
่
า
�
หนดได้
าที่กาหนดได้
ที่กาหนด ่ก�าหนด
วงจรไฟฟ้าากก�าลั
าลังงแบบมี
4. ต่ต่ออวงจรไฟฟ้
าลังงแบบมีระบบสาย หัหัววข้ข้ออทีที่่ 44 :: ต่ต่ออวงจรไฟฟ้
4.
วงจรไฟฟ้าากก�าลั
0 : 30 3 : 00
3 : 30
แบบมีระบบสายดิน
แบบมี
ร
ะบบสายดิ
น
ดินตามแบบผังวงจรไฟฟ้าที่กาหนด
ระบบสายดิน
ตามแบบผังวงจรไฟฟ้าที่ก�าหนดได้
ได้
รวมทั้งสิ้น
2 : 00 12 : 00 14 : 00

กรมพัฒนาฝีมอื แรงงาน
กรมพัฒนาฝีมอื แรงงาน
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หลักสูตรการฝึกยกระดับฝีมือตามความสามารถ
หลักสูตรการฝึกยกระดับฝีมือตามความสามารถ
ส่วนที่ 3 หัวข้อวิชา
1. ชื่อหลักสูตร

รหัสหลักสูตร
0920164150201
2. ชื่อหน่วยการฝึก
การต่อวงจรไฟฟ้าและต่อตัวนาไฟฟ้า
รหัสโมดูลการฝึก
09215302
3. ชื่อหัวข้อวิชา
หัวข้อที่ 1 : ต่อตัวนาไฟฟ้าแบบต่างๆ ตามชนิดของสายไฟฟ้า
รหัสวิชา
0921530201
4. ระยะเวลาการฝึก
รวม 3 ชั่วโมง 30 นาที
ทฤษฎี 30 นาที
ปฏิบัติ 3 ชั่วโมง
5. เกณฑ์การประเมิน
เมื่อผ่านการฝึกในหัวข้อวิชานี้แล้วผู้รับการฝึกมีความสามารถ ดังนี้
- ต่อตัวนาไฟฟ้าแบบต่างๆ ตามชนิดของสายไฟฟ้าที่กาหนดได้
6. รายละเอียดหัวข้อวิชา หัวข้อวิชานี้จะมีเนื้อหาครอบคลุมหัวข้อย่อย ดังนี้
1. ชนิดของสายไฟฟ้า
2. การต่อตัวนาไฟฟ้าแบบต่างๆ
7. วิธีการฝึกอบรม
1. ฝึกอบรมด้วยตนเองโดยการใช้ชุดการฝึก (รหัสชุดการฝึก 09215302)
2. ฝึกปฏิบัติงาน
8. วิธีการประเมินผล
ทดสอบภาคทฤษฎี
และภาคปฏิ
ทดสอบภาคทฤษฎี
และภาคปฏิ
บัตบิ ัติ
วิธีปวิระเมิ
น :นสอบข้
อเขีอยเขีน ย(Written
Exam)
และภาคปฏิ
บัตบิ ัติ
ธีประเมิ
: สอบข้
น (Written
Exam)
และการปฏิ
9. เครื่องมือ อุปกรณ์ แและวั
นการฝึกก (ต่อจ�านวนผู้รับการฝึก 1 คน)
ละวัสสดุดุทที่ใี่ใช้ช้ใในการฝึ
(ต่อจานวนผู้รับการฝึก 1 คน)
เครื่องมือและอุปกรณ์
วัสดุ
1. มัลติมิเตอร์แบบเข็ม ยี่ห้อ SANWA รุ่น YX360TRF 1.1. สายเดี่ยว THW ขนาด
ขนาด2.5
2.5ตารางมิ
ตารางมิลลลิลิเเมตร
มตร
ความยาว 30 เซนติ
นวน 77 เส้เส้นน
จานวน 1 เครื่อง
เซนติเเมตร
มตร จ�จาานวน
2. คีมตัด จานวน 1 อัน
2.2. สายเดี่ยว VSF ขนาด 1.5 ตารางมิลลิเมตร
ความยาว
นวน 11 เส้เส้นน
3. คีมจับ จานวน 1 อัน
ความยาว 30
30 เซนติ
เซนติเเมตร
มตร จ�จาานวน
สายเดี่ย่ยวว VSF
VSF ขนาด
ขนาด 2.5
2.5 ตารางมิ
ตารางมิลลลิลิเเมตร
มตร
4. ตลับเมตร จานวน 1 อัน
3.3. สายเดี
ความยาว
นวน 22 เส้เส้นน
5. มีดปอกสายไฟ จานวน 1 เล่ม
ความยาว 30
30 เซนติ
เซนติเเมตร
มตร จ�จาานวน
สายคู่่ VAF
VAF ขนาด
6. อุปกรณ์ป้องกันส่วนบุคคล (PPE) จานวน 1 ชุด
4.4. สายคู
ขนาด 22 XX 2.5
2.5 ตารางมิ
ตารางมิลลลิลิเเมตร
มตร
ความยาว 30 เซนติเมตร จ�านวน 2 เส้น
ความยาว 30 เซนติเมตร จานวน 2 เส้น
5. เทปกาวพันสายไฟฟ้า จ�านวน 1 ม้วน
5.6. เทปกาวพั
นสายไฟฟ้
ดินสอ จ�านวน
1 แท่าง จานวน 1 ม้วน
6. ดินสอ จานวน 1 แท่ง
10. เงืเงื่อ่อนไขการฝึ
นไขการฝึกกอือื่น่นๆๆ (ถ้(ถ้าาจ�จาาเป็
งมี)) :: หน่
หน่ววยฝึ
ยฝึกกต้ต้อองจั
งจัดดเตรี
เตรียยมสิ
มสิ่ง่งเหล่
เหล่าานีนี้ใ้ให้ห้ผผู้รู้รับับการฝึ
การฝึกก ได้
ได้แแก่ก่
10.
เป็นนต้ต้อองมี
แบบผังวงจรไฟฟ้
งวงจรไฟฟ้า า
1.1. แบบผั
แบบรายการกาาหนดวั
กรณ์
2.2. แบบรายการก�
หนดวัสสดุดุ อุอุปปกรณ์
เอกสาร สืสื่อ่อการฝึ
การฝึกก และชุ
และชุดดฝึฝึกก โมดู
โมดูลลการต่
การต่ออวงจรไฟฟ้
วงจรไฟฟ้าาและต่
และต่ออตัตัววน�นาาไฟฟ้
3.3. เอกสาร
ไฟฟ้าา
4.4. สมุ
สมุดดบับันนทึทึกกความก้
ความก้าาวหน้
วหน้าารายบุ
รายบุคคคล
คล (Trainee’s
(Trainee’s Record
Record Book)
Book)
กรมพัฒนาฝีมอื แรงงาน
กรมพัฒนาฝีมอื แรงงาน
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หลักสูตรการฝึกยกระดับฝีมือตามความสามารถ
หลักสูตรการฝึกยกระดับฝีมือตามความสามารถ
างอิางอิ
งง
11. เอกสารประกอบการฝึ
เอกสารประกอบการฝึกกคูคู่ม่มือือสืสื่อ่อชุชุดดการฝึ
การฝึกกและเอกสารอ้
และเอกสารอ้
1.1.คูคู่ม่มือือครูครูฝฝึกึก
การฝึกก
2.2.คูคู่ม่มือือผูผู้ร้รับับการฝึ

กรมพัฒนาฝีมอื แรงงาน
กรมพัฒนาฝีมอื แรงงาน
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หลักสูตรการฝึกยกระดับฝีมือตามความสามารถ
หลักสูตรการฝึกยกระดับฝีมือตามความสามารถ
ส่วนที่ 3 หัวข้อวิชา
1. ชื่อหลักสูตร

รหัสหลักสูตร
0920164150201
2. ชื่อหน่วยการฝึก
การต่อวงจรไฟฟ้าและต่อตัวนาไฟฟ้า
รหัสโมดูลการฝึก
09215302
3. ชื่อหัวข้อวิชา
หัวข้อที่ 2 : ต่อวงจรไฟฟ้าตู้จ่ายกระแสไฟฟ้า
รหัสวิชา
0921530202
4. ระยะเวลาการฝึก
รวม 3 ชั่วโมง 30 นาที
ทฤษฎี 30 นาที
ปฏิบัติ 3 ชั่วโมง
5. เกณฑ์การประเมิน
เมื่อผ่านการฝึกในหัวข้อวิชานี้แล้วผู้รับการฝึกมีความสามารถ ดังนี้
- ต่อวงจรไฟฟ้าของตู้จ่ายกระแสไฟฟ้าตามแบบผังวงไฟฟ้าที่กาหนดได้
6. รายละเอียดหัวข้อวิชา หัวข้อวิชานี้จะมีเนื้อหาครอบคลุมหัวข้อย่อย ดังนี้
1. ชนิดและลักษณะตู้จ่ายกระแสไฟฟ้า
2. การต่อวงจรไฟฟ้าตู้จ่ายกระแสไฟฟ้า
7. วิธีการฝึกอบรม
1. ฝึกอบรมด้วยตนเองโดยการใช้ชุดการฝึก (รหัสชุดการฝึก 09215302)
2. ฝึกปฏิบัติงาน
8. วิธีการประเมินผล
ทดสอบภาคทฤษฎี
และภาคปฏิ
ทดสอบภาคทฤษฎี
และภาคปฏิ
บัติ บัติ
วิธีปวิระเมิ
น : นสอบข้
อเขีอยเขี
น ย(Written
Exam)
และภาคปฏิ
บัตบิ ัติ
ธีประเมิ
: สอบข้
น (Written
Exam)
และการปฏิ
9. เครื่องมือ อุปกรณ์ แและวั
นการฝึกก (ต่อจ�านวนผู้รับการฝึก 1 คน)
ละวัสสดุดุทที่ใี่ใช้ช้ใในการฝึ
(ต่อจานวนผู้รับการฝึก 1 คน)
เครื่องมือและอุปกรณ์
วัสดุ
ลลิลเมตร
สีขาวสี ขสีาวด�า สีและ
1. มัมัลลติติมมิเิ ตอร์แบบเข็ม ยี่ห้อ SANWA
SANWA รุรุ่น่น YX360TRF
YX360TRF 1. สาย
สายTHW
THW1010ตารางมิ
ตารางมิ
ลิ เ มตร
ด า และ
สีสีเขีเยขีวยวความยาวสี
านวน 11 เครื
เครื่อ่องง
จจ�านวน
ความยาวสีละละ55เมตร
เมตร
2.2. สาย
ตารางมิ
ลลิเมตร
2. เซฟตี
เซฟตี้ส้สวิวิตตช์ช์ 11 เฟส
เฟส จจ�านวน
านวน 11 ตัตัวว
สายVCTVCT2 X2 2.5
X 2.5
ตารางมิ
ล ลิ เ มตร ความยาว
ความยาว
3.3. ตูตู้ค้คอนซู
อนซูเเมอร์
มอร์ยยูนูนิติ ต ขนาด
ขนาด44ช่ช่ออง งยี่หยี่้อห้อSchneider
Schneider
5 เมตร 5 เมตร
3.3. ดิดินนสอสอจ�จาานวน
นวน 11แท่
SDCS14 พร้
พร้ออมสกรู
มสกรูยยึดึด จจ�านวน
านวน 11 ชุชุดด
รุรุ่น่น SDCS14
แท่งง
4.4. เซอร์
เซอร์กกติ ิตเบรกเกอร์
เบรกเกอร์ขขนาด
นาด 100
100 AA จจ�านวน
านวน 11 ตัตัวว
5.5. เซอร์
เซอร์กกิติตเบรกเกอร์
เบรกเกอร์ขขนาด
นาด 10
10 AA จจ�านวน
านวน 22 ตัตัวว
6.6. บรรทั
บรรทัดดเหล็
เหล็กก 11 เมตร
เมตร จจ�านวน
านวน 11 อัอันน
7. ตลับเมตร จ�านวน 1 อัน
7. ตลับเมตร จานวน 1 อัน
8. คีมตัดสาย จ�านวน 1 ตัว
จานวน
9.8. คีคีมมตัชุดดสาย
จ�านวน
1 ชุ1ด ตัว
9. คีมีมดชุปอกสายไฟ
ด จานวน 1จ�ชุานวน
ด 1 เล่ม
10.
10. ไขควง
มีดปอกสายไฟ
11.
จ�านวน 1จชุานวน
ด 1 เล่ม
11. ไขควงทดสอบไฟฟ้
ไขควง จานวน 1 ชุา ดจ�านวน 1 ด้าม
12.
12. ระดั
ไขควงทดสอบไฟฟ้
13.
บน�้า จ�านวน 1 าอันจานวน 1 ด้าม
13. แผงฝึ
ระดับกน้จ�าาจนวน
านวน1 แผง
1 อัน
14.
14. อุแผงฝึ
แผงคคล (PPE) จ�านวน 1 ชุด
15.
ปกรณ์กปจ้อานวน
งกันส่ว1นบุ
กรมพัฒนาฝีมอื แรงงาน
กรมพัฒนาฝีมอื แรงงาน

ช่างไฟฟ้าภายในอาคาร ระดับ 1
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หลักสูตรการฝึกยกระดับฝีมือตามความสามารถ
หลักสูตรการฝึกยกระดับฝีมือตามความสามารถ
15. อุปกรณ์ปอ้ งกันส่วนบุคคล (PPE) จานวน 1 ชุด
10. เงื่อนไขการฝึกอื่นๆ (ถ้าจจ�าเป็
าเป็นต้องมี) : หน่วยฝึกต้องจัดเตรียมสิ่งเหล่านี้ให้ผู้รับการฝึก ได้แก่
1. แบบผั
แบบผังงวงจรไฟฟ้
วงจรไฟฟ้าา
แบบรายการก�าหนดวั
าหนดวัสดุ อุปกรณ์
2. แบบรายการก
าไฟฟ้า
3. เอกสาร สื่อการฝึก และชุดฝึก โมดูล การต่
การต่ออวงจรไฟฟ้
วงจรไฟฟ้าและต่อตัวนน�าไฟฟ้
4. สมุดบันทึกความก้าวหน้ารายบุคคล (Trainee’s Record Book)
11. เอกสารประกอบการฝึก คู่มือ สื่อ ชุดการฝึกและเอกสารอ้
และเอกสารอ้าางอิงอิงง
1. คู่มือครูฝึก
2. คู่มือผู้รับการฝึก

กรมพัฒนาฝีมอื แรงงาน
กรมพัฒนาฝีมอื แรงงาน
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สูตรการฝึ
กยกระดั
ือตามความสามารถ
หลักหลัสูตกรการฝึ
กยกระดั
บฝีบมฝีือมตามความสามารถ
หลัหลั
กสูกตสูรการฝึ
กยกระดั
บฝีบมฝีือมตามความสามารถ
ตรการฝึ
กยกระดั
ือตามความสามารถ
1. ชื่อหลักสูตร
1. ชื่อหลักสูตร
2. ชื่อหน่วยการฝึก
2. ชื่อหน่วยการฝึก
3. ชื่อหัวข้อวิชา
3. ชื่อหัวข้อวิชา
4. ระยะเวลาการฝึก
4.
5. ระยะเวลาการฝึ
เกณฑ์การประเมิกน
5. เกณฑ์การประเมิน

ส่วนที่ 3 หัวข้อวิชา
ส่วนที่ 3 หัวข้อวิชา

ช่างไฟฟ้าภายในอาคาร ระดับ 1
รหัสหลักสูตร
ช่างไฟฟ้าภายในอาคาร ระดับ 1
รหั
สหลักสูตร
0920164150201
0920164150201
การต่อวงจรไฟฟ้าและต่อตัวนาไฟฟ้า
รหัสโมดูลการฝึก
การต่อวงจรไฟฟ้าและต่อตัวนาไฟฟ้า
รหั09215302
สโมดูลการฝึก
09215302
หัวข้อที่ 3 : ต่อวงจรไฟฟ้าควบคุมการปิด-เปิดวงจรไฟแสงสว่าง
รหัสวิชา
หัวข้อที่ 3 : ต่ตามแบบที
อวงจรไฟฟ้่กาหนด
าควบคุมการปิด-เปิดวงจรไฟแสงสว่าง 0921530203
รหัสวิชา
รวม 3 ชั่วโมงตามแบบที
30 นาที ่กาหนดทฤษฎี 30 นาที
ปฏิ0921530203
บัติ 3 ชั่วโมง
รวม
3
ชั
ว
่
โมง
30
นาที
ทฤษฎี
30
นาที
ปฏิ
บ
เมื่อผ่านการฝึกในหัวข้อวิชานี้แล้วผู้รับการฝึกมีความสามารถ ดังนี้ ัติ 3 ชั่วโมง
เมื-่อต่-ผ่อาต่วงจรไฟฟ้
นการฝึ
กในหั
ข้อมวิการปิ
ชมานีการปิ
้แดล้-เปิ
วดผู-เปิ
้รดับวงจรไฟแสงสว่
การฝึ
กมีความสามารถ
ดังนีงวงจรไฟฟ้
้ งวงจรไฟฟ้
าควบคุ
างตามแบบผั
า าที่
อวงจรไฟฟ้
าวควบคุ
ดวงจรไฟแสงสว่
างตามแบบผั
วงจรไฟฟ้าควบคุมการปิด-เปิดวงจรไฟแสงสว่างตามแบบผังวงจรไฟฟ้าที่
ที- ่กต่ก�ำอาหนดได้
หนดได้
6. รายละเอียดหัวข้อวิชา หัวข้อวิกชาหนดได้
านี้จะมีเนื้อหาครอบคลุมหัวข้อย่อย ดังนี้
6. รายละเอียดหัวข้อวิชา หัวข้1.อวิชนิ
ชานีดและลั
้จะมีเนืก้อษณะวงจรไฟแสงสว่
หาครอบคลุมหัวข้อาย่งอย ดังนี้
1.
าง ด-เปิดวงจรไฟแสงสว่าง
2. ชนิ
ชนิดดและลั
และลักกษณะวงจรไฟแสงสว่
ษณะวงจรควบคุมการปิ
2.
ดและลั
กษณะวงจรควบคุ
มการปิ
ดวงจรไฟแสงสว่
3. ชนิ
การต่
อวงจรไฟฟ้
าควบคุมการปิ
ด-เปิดด-เปิ
วงจรไฟแสงสว่
าง าง
อวงจรไฟฟ้
าควบคุมการปิชดุด-เปิ
ดวงจรไฟแสงสว่
างก 09215302)
7. วิธีการฝึกอบรม
1.3. ฝึการต่
กอบรมด้
วยตนเองโดยการใช้
การฝึ
ก (รหัสชุดการฝึ
7. วิธีการฝึกอบรม
1.
2. ฝึฝึกกอบรมด้
ปฏิบัติงวานยตนเองโดยการใช้ชุดการฝึก (รหัสชุดการฝึก 09215302)
2.
ฝึกปฏิบัติงานและภาคปฏิ
8. วิธีการประเมินผล
ทดสอบภาคทฤษฎี
และภาคปฏิ
ทดสอบภาคทฤษฎี
บัติบัติ
8. วิธีการประเมินผล
ทดสอบภาคทฤษฎี
และภาคปฏิ
บัตExam)
ิ Exam)
วิธีปวิระเมิ
น : นสอบข้
อเขีอยเขีน ย(Written
และภาคปฏิ
บัตบิ ัติ
ธีประเมิ
: สอบข้
น (Written
และการปฏิ
ีปนการฝึ
ระเมินกก: (ต่สอบข้
อเขียน้รับ(Written
บัติ ้รับการฝึก 1 คน)
9. เครื่องมือ อุปกรณ์แและวั
อจ�ำนวนผู
การฝึก 1Exam)
คน) และการปฏิ
ละวัสสดุดุทที่ใี่ใช้วิช้ธใในการฝึ
(ต่อจานวนผู
9. เครื่องมือ อุปกรณ์
ละวัอและอุ
สดุที่ใปช้ใกรณ์
นการฝึก
(ต่วัสอดุจานวนผู้รับการฝึก 1 คน)
เครื่อแงมื
เครื่องมืขนาด
อและอุ
1. สายไฟฟ้า VAF ขนาด 2วัสXดุ 1 ตารางมิลลิเมตร
1. เซอร์กิตเบรกเกอร์
10ปAกรณ์
จานวน 1 ชุด
1.
กิตเบรกเกอร์
1. สายไฟฟ้
ขนาด 2 X 1 ตารางมิลลิเมตร
ความยาวา VAF
10 เมตร
2. เซอร์
ตลับเมตร
จานวน 1ขนาด
อัน 10 A จานวน 1 ชุด
2.
านวน11อัอันน
2. ความยาว
สายไฟฟ้า10
VAFเมตร
ขนาด 2 X 2.5 ตารางมิลลิเมตร
3. ตลั
ระดับบเมตร
น้า จจานวน
3.
บน้าจจานวน
านวน11ชุอัดน
2. ความยาว
สายไฟฟ้า 10
VAFเมตร
ขนาด 2 X 2.5 ตารางมิลลิเมตร
4. ระดั
คีมรวม
4.
จานวน จ1านวน
ชุด 1 เล่ม
3. ความยาว
สวิตช์ขั้วเดี10ยวเมตร
จานวน 1 ตัว
5. คีมีมดรวม
ปอกสายไฟ
5.
ดปอกสายไฟ
3.
สวิตช์ขั้วเดี
ยว จานวนพร้1 อตัมอุ
ว ปกรณ์ประกอบ
4. หลอดฟลู
ออเรสเซนต์
6. มีไขควง
จานวน 1จานวน
ชุด 1 เล่ม
6.
จานวน 1 ชุาด จานวน 1 ด้าม
4. หลอดฟลู
พร้อมอุปกรณ์ประกอบ
จานวน 1อชุอเรสเซนต์
ด
7. ไขควง
ไขควงทดสอบไฟฟ้
7.
า จานวน 1 ด้าม
านวน
1 ชุพร้
ด อมหน้ากากหนึ่งช่อง จานวน 1 ชุด
5. จกล่
องลอย
8. ไขควงทดสอบไฟฟ้
แผงฝึก
8.
ก ป้องกันส่วนบุคคล (PPE) จานวน 1 ชุด
5.
พร้อและตะปู
มหน้ากากหนึ
่งช่อง50จานวน
6. กล่
เข็มอขังลอย
ดรัดสาย
จานวน
ชุด 1 ชุด
9. แผงฝึ
อุปกรณ์
9. อุปกรณ์ป้องกันส่วนบุคคล (PPE) จานวน 1 ชุด
6.
ขัดรัจดานวน
สาย และตะปู
7. เข็
ดินมสอ
1 แท่ง จานวน 50 ชุด
สอ่งเหล่
จานวน
ง ก ได้แก่
10. เงื่อนไขการฝึกอื่นๆ (ถ้าจ�จำาเป็
เป็นต้องมี) : หน่วยฝึกต้องจัด7.เตรีดิยนมสิ
านี้ให้1ผแท่
ู้รับการฝึ
10. 1.
เงื่อแบบผั
นไขการฝึ
กอื่นๆ า(ถ้า าจาเป็นต้องมี) : หน่วยฝึกต้องจัดเตรียมสิ่งเหล่านี้ให้ผู้รับการฝึก ได้แก่
แบบผังงวงจรไฟฟ้
วงจรไฟฟ้
2.
ำาหนดวั
หนดวั
1.
แบบผังวงจรไฟฟ้
า สสดุดุ อุอุปปกรณ์
2. แบบรายการก�
แบบรายการก
กรณ์
3.
เอกสาร
สื
อ
่
การฝึ
ก
และชุ
ด
ฝึ
ก
ไฟฟ้าา
2.
แบบรายการก
าหนดวั
ส
ดุ
อุ
ป
กรณ์
3. เอกสาร สื่อการฝึก และชุดฝึก โมดู
โมดูลลการต่
การต่ออวงจรไฟฟ้
วงจรไฟฟ้าาและต่
และต่ออตัตัววน�นำาไฟฟ้
     4.
ดบันทึสืก่อความก้
คคลล(Trainee’s
Record
Book)
3. สมุ
เอกสาร
การฝึกาวหน้
และชุารายบุ
ดฝึก โมดู
การต่อวงจรไฟฟ้
าและต่
อตัวนาไฟฟ้า
กรมพัฒนาฝีมอื แรงงาน
กรมพั
ฒมอืนาฝี
มอื แรงงาน
45
กรมพักรมพั
ฒนาฝีฒ
แรงงาน
45
นาฝีมอื แรงงาน
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หลักสูตรการฝึกยกระดับฝีมือตามความสามารถ
หลักสูตรการฝึกยกระดับฝีมือตามความสามารถ
4. สมุดบันทึกความก้าวหน้ารายบุคคล (Trainee’s Record Book)
11.
11. เอกสารประกอบการฝึ
เอกสารประกอบการฝึกก คูคู่ม่มือือ สืสื่อ่อ ชุชุดดการฝึ
การฝึกกและเอกสารอ้
และเอกสารอ้าางอิงอิงง
ครูฝฝึกึก
1.1. คูคู่ม่มือือครู
การฝึกก
2.2. คูคู่ม่มือือผูผู้ร้รับับการฝึ

กรมพัฒนาฝีมอื แรงงาน
กรมพัฒนาฝีมอื แรงงาน
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หลักสูตรการฝึกยกระดับฝีมือตามความสามารถ
หลักสูตรการฝึกยกระดับฝีมือตามความสามารถ
ส่วนที่ 3 หัวข้อวิชา
1. ชื่อหลักสูตร

รหัสหลักสูตร
0920164150201
2. ชื่อหน่วยการฝึก
การต่อวงจรไฟฟ้าและต่อตัวนาไฟฟ้า
รหัสโมดูลการฝึก
09215302
3. ชื่อหัวข้อวิชา
หัวข้อที่ 4 : ต่อวงจรไฟฟ้ากาลังแบบมีระบบสายดิน
รหัสวิชา
0921530204
4. ระยะเวลาการฝึก
รวม 3 ชั่วโมง 30 นาที
ทฤษฎี 30 นาที
ปฏิบัติ 3 ชั่วโมง
5. เกณฑ์การประเมิน
เมื่อผ่านการฝึกในหัวข้อวิชานี้แล้วผู้รับการฝึกมีความสามารถ ดังนี้
- ต่อวงจรไฟฟ้ากาลังแบบมีระบบสายดินตามแบบผังวงจรไฟฟ้าที่กาหนดได้
6. รายละเอียดหัวข้อวิชา หัวข้อวิชานี้จะมีเนื้อหาครอบคลุมหัวข้อย่อย ดังนี้
1. ชนิดและลักษณะวงจรไฟฟ้ากาลัง
2. ชนิดและลักษณะระบบสายดิน
3. การต่อวงจรไฟฟ้ากาลังแบบมีระบบสายดิน
7. วิธีการฝึกอบรม
1. ฝึกอบรมด้วยตนเองโดยการใช้ชุดการฝึก (รหัสชุดการฝึก 09215302)
2. ฝึกปฏิบัติงาน
8. วิธีการประเมินผล
ทดสอบภาคทฤษฎี
และภาคปฏิ
ทดสอบภาคทฤษฎี
และภาคปฏิ
บัติ บัติ
วิธีปวิระเมิ
น : นสอบข้
อเขีอยเขี
น ย(Written
Exam)
และภาคปฏิ
บัติบัติ
ธีประเมิ
: สอบข้
น (Written
Exam)
และการปฏิ
9. เครื่องมือ อุปกรณ์แและวั
ละวัสสดุดุทที่ใี่ใช้ช้ใในการฝึ
(ต่อจานวนผู้รับการฝึก 1 คน)
นการฝึกก (ต่อจ�านวนผู้รับการฝึก 1 คน)
เครื่องมือและอุปกรณ์
วัสดุ
1. เครื่องวัดค่าความต้านทานดิน EARTH TESTER
1.1.สาย
สายTHW
THW2.52.5ตารางมิ
ตารางมิลลิลเลิมตร
เมตรสีขสีาว
ขาวสีดสี�าดาและ
และ
ยียี่ห่ห้อ้อ HIOKI
สีเสีขีเยขีวยวความยาวสี
HIOKI รุรุ่นน่ FT6031
FT6031 พร้
พร้ออมแท่
มแท่งงเหล็
เหล็กก 22 แท่
แท่งง
ความยาวสีละละ1010เมตร
เมตร
จ�จาานวน
นวน 11 ชุชุดด
2.2.สาย
สายVCT
VCT2 2XX2.52.5ตารางมิ
ตารางมิลลิลเลิมตร
เมตร ความยาว
2.2. ตูตู้ค้คอนซู
เ
มอร์
ย
น
ู
ต
ิ
ขนาด
4
ช่
อ
ง
ยี
ห
่
อ
้
Schneider
ความยาว
15
เมตร
อนซูเมอร์ยูนิ ต ขนาด 4 ช่อง ยี่ห้อ Schneider
15 เมตร
รุรุ่น่น SDCS14
พร้
อ
มสกรู
ย
ด
ึ
จ�
า
นวน
1
ชุ
ด
3.3.แท่แท่งหลั
SDCS14 พร้อมสกรูยึด จานวน 1 ชุด
งหลักดิกนดิน(แท่
(แท่งกราวด์
งกราวด์) )ใช้ใช้แท่แงท่ทองแดง
งทองแดงขนาด
3.3. เซอร์
ก
ต
ิ
เบรกเกอร์
ขนาด
100
A
จ�
า
นวน
1
ตั
ว
ขนาดเส้
น
ผ่
า
นศู
น
ย์
ก
ลาง
5/8
นิ
ว
้
ความยาว
เซอร์กิตเบรกเกอร์ ขนาด 100 A จานวน 1 ตัว
เส้นผ่านศูนย์กลาง 5/8 นิ้ว ความยาว 2.4 2.4
เมตรเมตร
4.4. เซอร์
นวน 11 ตัตัวว
จ�าจนวน
เซอร์กกิติตเบรกเกอร์
เบรกเกอร์ ขนาด
ขนาด 10
10 AA จ�จาานวน
านวน1 1แท่แท่ง ง
5. ไขควง จ�านวน 1 ชุด
4. สายดิน เป็นสายทองแดงชนิดตัวน�าเดี่ยว
5. ไขควง จานวน 1 ชุด
4. สายดิน เป็นสายทองแดงชนิดตัวนาเดี่ยว ขนาด
6. ไขควงทดสอบไฟฟ้า จ�านวน 1 ด้าม
ขนาด 10 ตารางมิลลิเมตร ยาว 20 เมตร
6.
ไขควงทดสอบไฟฟ้
า
จ
านวน
1
ด้
า
ม
ตารางมิ
ลลิ10
เมตรเมตรยาว 20 เมตร
7. คีมปอกสาย จ�านวน 1 ตัว
5. ท่อ10สายดิ
น ยาว
านวน1 1ตัวตัว
น ่ ยาว
10 นเมตร
8.7. คีคีมมตัปอกสาย
ดสาย จ�าจนวน
6.5.เต้ท่าอรับสายดิ
แบบคู
มีสายดิ
จ�านวน 1 ตัว
8.
คี
ม
ตั
ด
สาย
จ
านวน
1
ตั
ว
6.
เต้
า
รั
บ
แบบคู
่
มี
ส
ายดิ
น
9. มีดปอกสายไฟ จ�านวน 1 เล่ม
7.ดินสอ จ�านวน 1 แท่ง จานวน 1 ตัว
9. ค้มีอดนปอนด์
ปอกสายไฟ
เล่มม จ�านวน 1 เต้า
7. ดินสอ จานวน 1 แท่ง
10.
ขนาดจานวน
10 กิโ1ลกรั
10.บรรทั
ค้อนปอนด์
โลกรั1มอัจนานวน 1 เต้า
11.
ดเหล็ก 1ขนาด
เมตร10จ�ากินวน
11.ตลับรรทั
ดเหล็
1 เมตร
12.
บเมตร
จ�ากนวน
1 อันจานวน 1 อัน
12. ตลับเมตร จานวน 1 อัน
กรมพัฒนาฝีมอื แรงงาน
กรมพัฒนาฝีมอื แรงงาน
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หลักสูตรการฝึกยกระดับฝีมือตามความสามารถ
หลักสูตรการฝึกยกระดับฝีมือตามความสามารถ
13. ระดับน้า จานวน 1 อัน
14. แผงฝึก
15. อุปกรณ์ปอ้ งกันส่วนบุคคล (PPE) จานวน 1 ชุด
10. เงื่อนไขการฝึกอื่นๆ (ถ้าจ�จาาเป็
เป็ นต้องมี) : หน่วยฝึกต้องจัดเตรียมสิ่งเหล่านี้ให้ผู้รับการฝึก ได้แก่
แบบผังงวงจรไฟฟ้
วงจรไฟฟ้าา
1. แบบผั
2. แบบรายการก�
หนดวัสดุ อุปกรณ์
แบบรายการกาาหนดวั
3. เอกสาร สื่อการฝึก และชุดฝึก โมดูลการต่
ไฟฟ้า
การต่ออวงจรไฟฟ้
วงจรไฟฟ้าาและต่
และต่อตัวน�นาาไฟฟ้
สมุดบันทึกความก้าวหน้ารายบุ
รายบุคคคล
คล (Trainee’s Record Book)
4. สมุ
11. เอกสารประกอบการฝึก คู่มือ สื่อ ชุดการฝึก และเอกสารอ้
และเอกสารอ้าางอิ
งอิงง
1.1. คูคู่ม่มือือครู
ครูฝฝึกึก
2.2. คูคู่ม่มือือผูผู้ร้รับับการฝึ
การฝึกก

กรมพัฒนาฝีมอื แรงงาน
กรมพัฒนาฝีมอื แรงงาน
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หลักสูตรการฝึกยกระดับฝีมือตามความสามารถ
หลักสูตรการฝึกยกระดับฝีมือตามความสามารถ
ส่วนที่ 2 โมดูลการฝึก
โมดูลการฝึกที่ 6
1. ชื่อหลักสูตร

รหัสหลักสูตร
0920164150201
2. ชื่อโมดูลการฝึก
การติดตั้งบริภัณฑ์ไฟฟ้า IEC และอุปกรณ์ประกอบประเภท
รหัสโมดูลการฝึก
หลอดไฟฟ้าและไฟส่องสว่างฉุกเฉิน
09215303
3. ระยะเวลาการฝึก
รวม 14 ชั่วโมง
ทฤษฎี 5 ชั่วโมง
ปฏิบัติ 9 ชั่วโมง
4. ขอบเขตของโมดูล
วยการฝึ
ฒนาขึ
ครอบคลุ
ด้านความรู
้ ทักและเจตคติ
ษะ และเจตคติแก่ผู้เข้า รับ
หน่หน่วยการฝึ
กนีก้ นีพั้ ฒพันาขึ
้นให้้นคให้รอบคลุ
มด้ามนความรู
้ ทักษะ
แก่ผู้รกับการฝึ
่อให้มีความสามารถ
การฝึก
การฝึ
เพื่อให้กมเพื
ีความสามารถ
ดังนี้ ดังนี้
1.1.จ�าจแนกบริ
องสว่
างฉุางฉุ
กเฉิกเฉิ
น นตามที่กาหนด
าแนกบริภัณ
ภัณฑ์ไฑ์ฟฟ้
ไฟฟ้า าIECIECประเภทหลอดไฟและไฟส่
ประเภทหลอดไฟและไฟส่
องสว่
ตามที
ได้ ่ก�าหนดได้
2.2.ติดติตัด้งตับริ
่องใช้
ไฟฟ้
าภายในบ้
านานประเภท
้งบริภัณ
ภัณฑ์ฑ์ไฟฟ้
ไฟฟ้า าIECIECและอุ
และอุปกรณ์
ปกรณ์ประกอบเครื
ประกอบเครื
่องใช้
ไฟฟ้
าภายในบ้
ประเภทหลอดไฟฟ้
หลอดไฟฟ้าได้ าได้
3.3.ติดติตัด้งตับริ
่องใช้
ไฟฟ้
าภายในบ้
านานประเภท
้งบริภัณ
ภัณฑ์ฑ์ไฟฟ้
ไฟฟ้า าIECIECและอุ
และอุปกรณ์
ปกรณ์ประกอบเครื
ประกอบเครื
่องใช้
ไฟฟ้
าภายในบ้
ประเภทไฟส่
ไฟส่องสว่าองฉุงสว่
กเฉิานงฉุได้กเฉินได้
4.4.ตรวจสอบบริ
ตรวจสอบบริภัณ
ภัณฑ์ฑ์ไฟฟ้
ไฟฟ้าประเภทหลอดไฟและไฟสว่
าประเภทหลอดไฟและไฟสว่างฉุ
างฉุกเฉิ
กเฉินนด้วยเครื่องมือวัดทาง
ด้วยเครื่องมือวัดทางไฟฟ้าได้
ไฟฟ้าได้
5. พื้นฐานความสามารถของผู้รับการฝึก
1. มีประสบการณ์ในงาน..........-...............
2. ผ่านการฝึกอบรม..................-..............
6. ผลลัพธ์การเรียนรู้ ::เมืเมื่อ่อสส�าเร็
สามารถปฏิบบัตัติงิงานโดยมี
านโดยมีคความรู
วามรู้ค้ความสามารถ
วามสามารถและใช้
าเร็จการฝึกในโมดูลนี้แล้วผู้รับการฝึกสามารถปฏิ
ระยะเวลาฝึ
ก ดังนีก้ ดังนี้
และใช้
ระยะเวลาฝึ
ระยะเวลาฝึก
ระยะเวลา
ชั่วโมง
: นาที
ชั่วโมง
ผลลัพธ์การเรียนรู้
ชื่อหัวข้อวิชา
ทฤษฎี ปฏิบัติ
รวม
1. จาแนกบริภณ
ั ฑ์ไฟฟ้า IEC ประเภท หัวข้อที่ 1 : จจ�าแนกบริ
3 : 00
3 : 00
าแนกบริภัณฑ์ไฟฟ้า IEC
หลอดไฟและไฟส่องสว่างฉุกเฉิน
ประเภทหลอดไฟและไฟส่อง
ประเภทหลอดไฟและ
ตามที่กาหนดได้
สว่าองฉุงสว่
กเฉิานงฉุกเฉิน
ไฟส่
2. ติดตั้งบริภัณฑ์ไฟฟ้า IEC และ
หัวข้อที่ 2 : ติดตั้งบริภัณฑ์ไฟฟ้า IEC และ 0 : 30 3 : 00 3 : 30
อุปกรณ์ประกอบเครื่องใช้ไฟฟ้า
อุปกรณ์
ประกอบ
และอุ
ปกรณ์
ประกอบ
ภายในบ้านประเภทหลอดไฟฟ้าได้
เครื่องใช้ไฟฟ้าภายในบ้าน
ประเภทหลอดไฟฟ้า
3. ติดตั้งบริภัณฑ์ไฟฟ้า IEC และ
หัวข้อที่ 3 : ติดตั้งบริภัณฑ์ไฟฟ้า IEC และ 0 : 30 3 : 00 3 : 30
อุปกรณ์ประกอบเครื่องใช้ไฟฟ้า
อุปกรณ์
ประกอบ
และอุ
ปกรณ์
ประกอบ
ภายในบ้านประเภทไฟส่องสว่าง
เครื่องใช้ไฟฟ้าภายในบ้าน
ฉุกเฉินได้
ประเภทไฟส่องสว่างฉุกเฉิน
กรมพัฒนาฝีมอื แรงงาน
กรมพัฒนาฝีมอื แรงงาน
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หลักสูตรการฝึกยกระดับฝีมือตามความสามารถ
หลักสูตรการฝึกยกระดับฝีมือตามความสามารถ
ตรวจสอบบริภภัณัณฑ์ฑ์ไไฟฟ้
ฟฟ้าาประเภท
ประเภท
4.4.ตรวจสอบบริ
หลอดไฟและไฟสว่างฉุกเฉิน ด้วย
หลอดไฟและไฟสว่
ด้เครื
วยเครื
วัดทางไฟฟ้
่องมื่อองมื
วัดอทางไฟฟ้
าได้ าได้

กรมพัฒนาฝีมอื แรงงาน
กรมพัฒนาฝีมอื แรงงาน

หัหัววข้ข้ออทีที่ ่ 44 :: ตรวจสอบบริ
1 : 00
ตรวจสอบบริภภัณัณฑ์ฑ์ไไฟฟ้
ฟฟ้าา
ประเภทหลอดไฟและไฟสว่
าง
ประเภทหลอดไฟ
ฉุและไฟสว่
กเฉิน างฉุกเฉิน
รวมทั้งสิ้น
5 : 00
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3 : 00

4 : 00

9 : 00

14 : 00

หลักสูตรการฝึกยกระดับฝีมือตามความสามารถ
หลักสูตรการฝึกยกระดับฝีมือตามความสามารถ
ส่วนที่ 3 หัวข้อวิชา
1. ชื่อหลักสูตร

รหัสหลักสูตร
0920164150201
2. ชื่อหน่วยการฝึก
การติดตั้งบริภัณฑ์ไฟฟ้า IEC และอุปกรณ์ประกอบประเภท
รหัสโมดูลการฝึก
หลอดไฟฟ้าและไฟส่องสว่างฉุกเฉิน
09215303
3. ชื่อหัวข้อวิชา
หัวข้อที่ 1 : จาแนกบริภัณฑ์ไฟฟ้า IEC ประเภทหลอดไฟและ
รหัสวิชา
ไฟส่องสว่างฉุกเฉิน
0921530301
4. ระยะเวลาการฝึก
รวม 3 ชั่วโมง
ทฤษฎี 3 ชั่วโมง
ปฏิบัติ - ชั่วโมง
5. เกณฑ์การประเมิน
เมื่อผ่านการฝึกในหัวข้อวิชานี้แล้วผู้รับการฝึกมีความสามารถ ดังนี้
- จ�จาาแนกบริ
แนกบริภภัณั ณฑ์ฑ์ไฟฟ้
า IEC
องสว่อางสว่
งฉุกเฉิ
ไ ฟฟ้
า IECประเภทหลอดไฟและไฟส่
ประเภทหลอดไฟและไฟส่
า งฉุน ก เฉิ น ตามที่
่ก�าหนดได้
กตามที
าหนดได้
6. รายละเอียดหัวข้อวิชา หัวข้อวิชานี้จะมีเนื้อหาครอบคลุมหัวข้อย่อย ดังนี้
1. ชนิดและลักษณะของบริภัณฑ์ไฟฟ้า IEC ประเภทหลอดไฟ
2. ชนิดและลักษณะของบริภัณฑ์ไฟฟ้า IEC ประเภทไฟส่องสว่างฉุกเฉิน
3.3. การออกแบบและเลื
การออกแบบและเลืออกใช้
กใช้บบริริภภัณัณฑ์ฑ์ไไฟฟ้
ฟฟ้าา IEC
IEC ประเภทหลอดไฟและ
ประเภทหลอดไฟและไฟส่องสว่าง
ไฟส่
ฉุกเฉิองสว่
น างฉุกเฉิน
- ฝึ-กฝึอบรมด้
วยตนเองโดยการใช้
ชุดชการฝึ
ก (รหั
สชุดสชุการฝึ
ก 09215303)
7. วิธีการฝึกอบรม
กอบรมด้
วยตนเองโดยการใช้
ุดการฝึ
ก (รหั
ดการฝึ
ก 09215303)
8. วิธีการประเมินผล
ทดสอบภาคทฤษฎี
ทดสอบภาคทฤษฎี
วิธีปวิระเมิ
น : นสอบข้
อเขีอยเขี
น ย(Written
Exam)
ธีประเมิ
: สอบข้
น (Written
Exam)
9. เครื่องมือ อุปกรณ์ แและวั
นการฝึกก (ต่อจ�านวนผู้รับการฝึก 1 คน)
ละวัสสดุดุทที่ใี่ใช้ช้ใในการฝึ
(ต่อจานวนผู้รับการฝึก 1 คน)
เครื่องมือและอุปกรณ์
วัสดุ
1. บริภัณฑ์ไฟฟ้า IEC ประเภทหลอดไฟ จานวน 1 ชุด
2. บริภัณฑ์ไฟฟ้า IEC ประเภทไฟส่องสว่างฉุกเฉิน
จานวน 1 ชุด
3. แบบผังวงจรไฟฟ้า จานวน 1 ชุด
นไขการฝึกกอือื่น่นๆๆ (ถ้(ถ้าาจ�จาาเป็
งมี)) :: หน่
หน่ววยฝึ
ยฝึกกต้ต้อองจั
งจัดดเตรี
เตรียยมสิ
มสิ่ง่งเหล่
เหล่าานีนี้ใ้ให้ห้ผผู้รู้รับับการฝึ
การฝึกก ได้
ได้แแก่ก่
10. เงื่อนไขการฝึ
เป็นนต้ต้อองมี
แบบผังงวงจรไฟฟ้
วงจรไฟฟ้าา
1. แบบผั
2. แบบรายการก�
หนดวัสดุ อุปกรณ์
แบบรายการกาาหนดวั
3.3. เอกสาร
เอกสาร สืสื่อ่อการฝึ
การฝึกก และชุ
และชุดดฝึฝึกก โมดู
โมดูลลการติ
การติดดตัตั้งบริ
้งบริภภัณัณฑ์ฑ์ไฟฟ้
ไฟฟ้าาIEC
IECและอุ
และอุปปกรณ์
กรณ์ปประกอบประเภท
ระกอบประเภทหลอด
หลอดไฟฟ้
าและไฟส่
ไฟฟ้าและไฟส่
องสว่าองฉุงสว่
กเฉิางฉุ
น กเฉิน
สมุดดบับันนทึทึกกความก้
ความก้าาวหน้
วหน้าารายบุ
รายบุคคคล
คล (Trainee’s
(Trainee’s Record
Record Book)
Book)
4.4. สมุ
11. เอกสารประกอบการฝึก คู่มือ สื่อ ชุดการฝึกและเอกสารอ้
และเอกสารอ้าางอิงอิงง
1. คู่มือครูฝึก
2. คู่มือผู้รับการฝึก
กรมพัฒนาฝีมอื แรงงาน
กรมพัฒนาฝีมอื แรงงาน
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หลักสูตรการฝึกยกระดับฝีมือตามความสามารถ
ส่วนที่ 3 หัวข้อวิชา
1. ชื่อหลักสูตร

รหัสหลักสูตร
0920164150201
2. ชื่อหน่วยการฝึก
การติดตั้งบริภัณฑ์ไฟฟ้า IEC และอุปกรณ์ประกอบประเภท
รหัสโมดูลการฝึก
หลอดไฟฟ้าและไฟส่องสว่างฉุกเฉิน
09215303
3. ชื่อหัวข้อวิชา
หัวข้อที่ 2 : ติดตั้งบริภัณฑ์ไฟฟ้า IEC และอุปกรณ์ประกอบ
รหัสวิชา
เครื่องใช้ไฟฟ้าภายในบ้านประเภทหลอดไฟฟ้า
0921530302
4. ระยะเวลาการฝึก
รวม 3 ชั่วโมง 30 นาที ทฤษฎี 30 นาที
ปฏิบัติ 3 ชั่วโมง
5. เกณฑ์การประเมิน
เมื่อผ่านการฝึกในหัวข้อวิชานี้แล้วผู้รับการฝึกมีความสามารถ ดังนี้
- ติ ด ตั้ ง บริ ภั ณ ฑ์ ไ ฟฟ้ า IEC และอุ ป กรณ์ ป ระกอบเครื่ อ งใช้ ไ ฟฟ้ า ภายในบ้ า น
ประเภทหลอดไฟฟ้าได้
6. รายละเอียดหัวข้อวิชา หัวข้อวิชานี้จะมีเนื้อหาครอบคลุมหัวข้อย่อย ดังนี้
1. ชนิดและลักษณะของบริภัณฑ์ไฟฟ้า IEC และอุปกรณ์ประกอบเครื่องใช้ไฟฟ้า
ภายในบ้านประเภทหลอดไฟฟ้า
2. ติ ด ตั้ ง บริ ภั ณ ฑ์ ไ ฟฟ้ า IEC และอุ ป กรณ์ป ระกอบเครื่อ งใช้ ไ ฟฟ้า ภายในบ้าน
ประเภทหลอดไฟฟ้า
7. วิธีการฝึกอบรม
1. ฝึกอบรมด้วยตนเองโดยการใช้ชุดการฝึก (รหัสชุดการฝึก 09215303)
2. ฝึกปฏิบัติงาน
ทดสอบภาคทฤษฎี
และภาคปฏิ
บัติ บัติ
8. วิธีการประเมินผล
ทดสอบภาคทฤษฎี
และภาคปฏิ
วิธีประเมิ
น : สอบข้
อเขียอนเขี(Written
Exam)
และภาคปฏิ
บัติ บัติ
วิธีประเมิ
น : สอบข้
ยน (Written
Exam)
และการปฏิ
9. เครื่องมือ อุปกรณ์แและวั
ละวัสสดุดุทที่ใี่ใช้ช้ใในการฝึ
(ต่อจานวนผู้รับการฝึก 1 คน)
นการฝึกก (ต่อจ�านวนผู้รับการฝึก 1 คน)
เครื่องมือและอุปกรณ์
วัสดุ
1. เซอร์กิตเบรกเกอร์ ขนาด 10 A จานวน 1 ตัว
1. สายไฟฟ้า VAF เบอร์ 2 x 1 ตารางมิลลิเมตร
2. ค้อนเดินสายไฟ จานวน 1 เต้า
ความยาว 10
10 เมตร
เมตร
ความยาว
3. คีมรวม จานวน 1 ชุด
2. สายไฟฟ้า VCT 2 X 2.5 ตารางมิลลิเมตร ความยาว
ความยาว
4. คีมตัด จานวน 1 อัน
10 เมตร 10 เมตร
3. เข็มขัดรัดสายและตะปู จ�จาานวน
นวน 50 ชุด
5. คีมปากยาว จานวน 1 อัน
4. สกรูเกลียวปล่อย ขนาด 2 นิ้ว จ�จาานวน
นวน 50 ตัว
6. ไขควงทดสอบไฟฟ้า จานวน 1 ตัว
5. พุกพลาสติก จ�จาานวน
นวน 50 ตัว
7. ไขควงแฉกและแบน จานวน 1 ชุด
6. หลอดฟลูออเรสเซนต์ จ�จาานวน
นวน 1 หลอด
8. มีดปอกสายไฟ จานวน 1 เล่ม
7. รางหลอดฟลูออเรสเซนต์ จ�จาานวน
นวน 1 ราง
9. สว่านไฟฟ้าพร้อมดอกสว่าน จานวน 1 ชุด
8. สตาร์ตเตอร์ จ�จาานวน
นวน 1 ตัว
10. สว่านแบตเตอรีพ่ ร้อมดอกสว่าน จานวน 1 ชุด
9. บัลลาสต์ จ�จาานวน
นวน 1 ตัว
11. ตลับเมตร จานวน 1 อัน
10. ลูกเต๋าต่อสายไฟฟ้า ขนาด 2.5 มิลลิเมตร
12. บรรทัดเหล็ก จานวน 1 อัน
จ�จาานวน
นวน 2 ตัว
13. ระดับน้า จานวน 1 อัน
กรมพัฒนาฝีมอื แรงงาน
กรมพัฒนาฝีมอื แรงงาน
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14. แผงฝึก
11. ดินสอ จานวน 1 แท่ง
15. มัลติมเิ ตอร์แบบเข็ม ยี่ห้อ SANWA
รุ่น YX360TRF จานวน 1 เครื่อง
16. อุปกรณ์ป้องกันส่วนบุคคล (PPE) จานวน 1 ชุด
10. เงื่อนไขการฝึกอื่นๆ (ถ้าจ�จาาเป็
เป็นต้องมี) : หน่วยฝึกต้องจัดเตรียมสิ่งเหล่านี้ให้ผู้รับการฝึก ได้แก่
แบบผังงวงจรไฟฟ้
วงจรไฟฟ้าา
1. แบบผั
2. แบบรายการก�
หนดวัสดุ อุปกรณ์
แบบรายการกาาหนดวั
3. เอกสาร สื่อการฝึก และชุดฝึก โมดูลการติ
การติดดตัตั้ง้งบริ
บริภภัณัณฑ์ฑ์ไไฟฟ้
ฟฟ้าาIEC
IECและอุ
และอุปปกรณ์
กรณ์ปประกอบประเภท
ระกอบประเภทหลอดไฟฟ้า
หลอดไฟฟ้
าและไฟส่
และไฟส่องสว่
างฉุกเฉิอนงสว่างฉุกเฉิน
สมุดดบับันนทึทึกกความก้
ความก้าาวหน้
วหน้าารายบุ
รายบุคคคล
คล (Trainee’s
(Trainee’s Record
Record Book)
Book)
4.4. สมุ
11. เอกสารประกอบการฝึก คู่มือ สื่อ ชุดการฝึกและเอกสารอ้
และเอกสารอ้าางอิงอิงง
1. คู่มือครูฝึก
2. คู่มือผู้รับการฝึก

กรมพัฒนาฝีมอื แรงงาน
กรมพัฒนาฝีมอื แรงงาน
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หลักสูตรการฝึกยกระดับฝีมือตามความสามารถ
ส่วนที่ 3 หัวข้อวิชา
1. ชื่อหลักสูตร

รหัสหลักสูตร
0920164150201
2. ชื่อหน่วยการฝึก
การติดตั้งบริภัณฑ์ไฟฟ้า IEC และอุปกรณ์ประกอบประเภท
รหัสโมดูลการฝึก
หลอดไฟฟ้าและไฟส่องสว่างฉุกเฉิน
09215303
3. ชื่อหัวข้อวิชา
หัวข้อที่ 3 : ติดตั้งบริภัณฑ์ไฟฟ้า IEC และอุปกรณ์ประกอบ
รหัสวิชา
เครื่องใช้ไฟฟ้าภายในบ้านประเภทไฟส่องสว่าง 0921530303
ฉุกเฉิน
4. ระยะเวลาการฝึก
รวม 3 ชั่วโมง 30 นาที ทฤษฎี 30 นาที
ปฏิบัติ 3 ชั่วโมง
5. เกณฑ์การประเมิน
เมื่อผ่านการฝึกในหัวข้อวิชานี้แล้วผู้รับการฝึกมีความสามารถ ดังนี้
- ติติดดตัตั้ง้ งบริบริภภัณั ณฑ์ฑ์ไฟฟ้
า IEC
ปกรณ์
ประกอบเครื
่องใช้ไ่ อฟฟ้
าน า น
ไ ฟฟ้
า IECและอุ
และอุ
ป กรณ์
ป ระกอบเครื
งใช้าภายในบ้
ไ ฟฟ้ า ภายในบ้
ประเภทไฟส่องสว่างฉุกเฉินได้
6. รายละเอียดหัวข้อวิชา หัวข้อวิชานี้จะมีเนื้อหาครอบคลุมหัวข้อย่อย ดังนี้
1. ชนิดและลั
่องใช้
ไฟฟ้
าา
และลักกษณะของบริ
ษณะของบริภภัณัณฑ์ฑ์ไฟฟ้
ไฟฟ้าาIEC
IECและอุ
และอุปปกรณ์
กรณ์ปประกอบเครื
ระกอบเครื
่องใช้
ไฟฟ้
ภายในบ้านประเภทไฟส่องสว่างฉุกเฉิน
2. ติติดดตัตั้ง้ งบริบริภภัณั ณฑ์ฑ์ไฟฟ้
ปกรณ์
ประกอบเครื
่องใช้่ อไฟฟ้
าน า น
ไ ฟฟ้า าIECIECและอุ
และอุ
ป กรณ์
ป ระกอบเครื
งใช้าไภายในบ้
ฟฟ้ า ภายในบ้
ประเภทไฟส่อองสว่
งสว่าางฉุ
งฉุกกเฉิ
เฉินน
ประเภทไฟส่
7. วิธีการฝึกอบรม
1. ฝึกอบรมด้วยตนเองโดยการใช้ชุดการฝึก (รหัสชุดการฝึก 09215303)
2. ฝึกปฏิบัติงาน
8. วิธีการประเมินผล
ทดสอบภาคทฤษฎี
และภาคปฏิ
ทดสอบภาคทฤษฎี
และภาคปฏิ
บัตบิ ัติ
วิธีปวิระเมิ
น :นสอบข้
อเขีอยเขีนย(Written
Exam)
และภาคปฏิ
บัตบิ ัติ
ธีประเมิ
: สอบข้
น (Written
Exam)
และการปฏิ
9. เครื่องมือ อุปกรณ์ แและวั
นการฝึกก (ต่อจ�านวนผู้รับการฝึก 1 คน)
ละวัสสดุดุทที่ใี่ใช้ช้ใในการฝึ
(ต่อจานวนผู้รับการฝึก 1 คน)
เครื่องมือและอุปกรณ์
วัสดุ
สายทนไฟมาตรฐาน
มาตรฐานวสท
วสท2004
2004––5353ความยาว
1. โคมไฟฉุกเฉิน Emergency Lighting Luminaires 1.1.สายทนไฟ
10ความยาว
เมตร 10 เมตร
ยี่หอ้ Brighter Impact / C.E.E รุ่น BI07 / CP07
สายไฟฟ้าาVAF
VAFขนาด
ขนาด22XX2.5
2.5 ตารางมิ
ตารางมิลลลิลิเเมตร
มตร
2.2.สายไฟฟ้
พร้อมคู่มือการใช้งานและติดตั้ง จานวน 1 ชุด
ความยาว1010เมตร
เมตร
ความยาว
2. เซอร์กิตเบรกเกอร์ ขนาด 10 A จานวน 1 ชุด
สายและตะปู
และตะปูจจ�านวน
านวน50
50ชุชุดด
3.3.เข็เข็มมขัขัดดรัรัดดสาย
3. ตลับเมตร จานวน 1 อัน
สกรูเกลี
เกลียยวปล่
วปล่ออยยขนาด
ขนาด22นินิ้ว้วจจ�านวน
านวน5050ตัตัวว
4.4.สกรู
4. ระดับน้า จานวน 1 อัน
สอจจ�านวน
านวน11แท่
แท่งง
5.5.ดิดินนสอ
5. คีมรวม จานวน 1 ชุด
6. มีดปอกสายไฟ จานวน 1 เล่ม
7. ไขควง จานวน 1 ชุด
8. สว่านไฟฟ้าพร้อมดอกสว่าน จานวน 1 ชุด
กรมพัฒนาฝีมอื แรงงาน
กรมพัฒนาฝีมอื แรงงาน
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9. แผงฝึก
10. อุปกรณ์ป้องกันส่วนบุคคล (PPE) จานวน 1 ชุด
10. เงืเงื่อ่อนไขการฝึ
นไขการฝึกกอือื่น่นๆๆ (ถ้
(ถ้าาจ�จาาเป็
งมี)) :: หน่
หน่ววยฝึ
ยฝึกกต้องจัดเตรียมสิ่งเหล่านี้ให้ผู้รับการฝึก ได้แก่
10.
เป็นนต้ต้อองมี
งจัดเตรีงวงจรไฟฟ้
ยมสิ่งเหล่าานี้ให้ผู้รับการฝึก ได้แก่
1.ต้อแบบผั
แบบผังวงจรไฟฟ้
า สดุ อุปกรณ์
2.1. แบบรายการก�
าหนดวั
3.2. เอกสาร
สื่อการฝึ
ก และชุ
โมดูลการติดตั้งบริภัณฑ์ไฟฟ้า IEC และอุปกรณ์
แบบรายการก
าหนดวั
สดุ ดอุฝึปกกรณ์
3. ประกอบประเภทหลอดไฟฟ้
เอกสาร สื่อการฝึก และชุดฝึากและไฟส่
โมดูล องสว่างฉุกเฉิน
4. การติ
สมุดบัดนตัทึ้งบริ
กความก้
วหน้า าIEC
รายบุ
คคลป(Trainee’s
Record Book)
ภัณฑ์ไาฟฟ้
และอุ
กรณ์
ประกอบประเภทหลอดไฟฟ้าและไฟส่องสว่าง
11. เอกสารประกอบการฝึ
ก คู่มือ สื่อ ชุดการฝึก และเอกสารอ้างอิง
ฉุกเฉิน
คู่มดือบัครูนฝทึึกกความก้าวหน้ารายบุคคล
4.1. สมุ
2. (Trainee’s
คู่มือผู้รับการฝึ
ก Book)
Record
11. เอกสารประกอบการฝึก คู่มือ สื่อ ชุดการฝึกและ
เอกสารอ้างอิง
1. คู่มือครูฝึก
2. คู่มือผู้รับการฝึก

กรมพัฒนาฝีมอื แรงงาน
กรมพัฒนาฝีมอื แรงงาน
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หลักสูตรการฝึกยกระดับฝีมือตามความสามารถ
ส่วนที่ 3 หัวข้อวิชา
1. ชื่อหลักสูตร

รหัสหลักสูตร
0920164150201
2. ชื่อหน่วยการฝึก
การติดตั้งบริภัณฑ์ไฟฟ้า IECIECและอุและอุ
ปกรณ์
ประกอบประเภท รหัสโมดูลการฝึก
ปกรณ์
ประกอบ
ประเภทหลอดไฟฟ้
หลอดไฟฟ้
าและไฟส่าอและไฟส่
งสว่างฉุกอเฉิงสว่
น างฉุกเฉิน
09215303
3. ชื่อหัวข้อวิชา
หัวข้อที่ 4 : ตรวจสอบบริ
ตรวจสอบบริภภัณัณฑ์ฑ์ไไฟฟ้
ฟฟ้าาประเภทหลอดไฟ
ประเภทหลอดไฟและไฟ
รหัสวิชา
และไฟสว่
สว่
างฉุกเฉิานงฉุกเฉิน
0921530304
4. ระยะเวลาการฝึก
รวม 4 ชั่วโมง
ทฤษฎี 1 ชั่วโมง
ปฏิบัติ 3 ชั่วโมง
5. เกณฑ์การประเมิน
เมื่อผ่านการฝึกในหัวข้อวิชานี้แล้วผู้รับการฝึกมีความสามารถ ดังนี้
- ตรวจสอบบริ
ตรวจสอบบริภภัณัณฑ์ฑ์ไไฟฟ้
ฟฟ้าาประเภทหลอดไฟและไฟสว่
ประเภทหลอดไฟและไฟสว่างฉุ
างฉุกเฉิ
กเฉินด้นวด้ยวยเครื่องมือวัด
เครื
่องมือาวัได้ดทางไฟฟ้าได้
ทางไฟฟ้
6. รายละเอียดหัวข้อวิชา หัวข้อวิชานี้จะมีเนื้อหาครอบคลุมหัวข้อย่อย ดังนี้
1. วิธีการตรวจสอบบริภัณฑ์ไฟฟ้าประเภทหลอดไฟและไฟสว่างฉุกเฉิน
2. การตรวจสอบบริภัณฑ์ไฟฟ้าประเภทหลอดไฟและไฟสว่างฉุกเฉินด้วยยเครื่องมือ
เครื
่องมือวัดาทางไฟฟ้า
วัดทางไฟฟ้
7. วิธีการฝึกอบรม
1. ฝึกอบรมด้วยตนเองโดยการใช้ชุดการฝึก (รหัสชุดการฝึก 09215303)
2. ฝึกปฏิบัติงาน
8. วิธีการประเมินผล
ทดสอบภาคทฤษฎี
และภาคปฏิ
ทดสอบภาคทฤษฎี
และภาคปฏิ
บัตบิ ัติ
วิธีปวิธระเมิ
น :นสอบข้
อเขีอยเขีนย(Written
Exam)
และภาคปฏิ
บัตบิ ัติ
ีประเมิ
: สอบข้
น (Written
Exam)
และการปฏิ
9. เครื่องมือ อุปกรณ์แและวั
ละวัสสดุดุทที่ใช้ี่ใช้ใในการฝึ
(ต่อจานวนผู้รับการฝึก 1 คน)
นการฝึกก (ต่อจ�านวนผู้รับการฝึก 1 คน)
เครื่องมือและอุปกรณ์
วัสดุ
1. เซอร์กิตเบรกเกอร์ ขนาด 10 A จานวน 1 ตัว
1. สายไฟฟ้า VAF เบอร์ 2 x 1 ตารางมิลลิเมตร
2. ค้อนเดินสาย จานวน 1 เต้า
ความยาว 10 เมตร
3. คีมรวม จานวน 1 ชุด
2. สายไฟฟ้า VCT 2 X 2.5 ตารางมิลลิเมตร
4. คีมตัด จานวน 1 อัน
ความยาว 10 เมตร
5. คีมปากยาว จานวน 1 อัน
3. หลอดฟลูออเรสเซนต์ จานวน 1 หลอด
6. ไขควงเช็คไฟ จานวน 1 ด้าม
4. รางหลอดฟลูออเรสเซนต์ จานวน 1 ราง
7. ไขควงแฉกและแบน จานวน 1 ชุด
5. สตาร์ตเตอร์ จานวน 1 ตัว
8. มีดปอกสายไฟ จานวน 1 เล่ม
6. บัลลาสต์ จานวน 1 ตัว
9. สว่านไฟฟ้าพร้อมดอกสว่าน จานวน 1 ชุด
7. ลูกเต๋าต่อสายไฟฟ้า ขนาด 2.5 มิลลิเมตร
10. สว่านแบตเตอรีพ่ ร้อมดอกสว่าน จานวน 1 ชุด
จานวน 2 ตัว
11. ตลับเมตร จานวน 1 ชุด
8. เข็มขัดรัดสายและตะปู จานวน 50 ชุด
12. บรรทัดเหล็ก จานวน 1 อัน
9. สกรูเกลียวปล่อย ขนาด 2 นิ้ว จานวน 50 ตัว
13. ระดับน้า จานวน 1 อัน
10. พุกพลาสติก จานวน 50 ตัว
14. แผงฝึกจ�านวน 1 อัน
11. ดินสอ จานวน 1 แท่ง
กรมพัฒนาฝีมอื แรงงาน
กรมพัฒนาฝีมอื แรงงาน
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15. มัลติมิเตอร์แบบเข็ม ยี่ห้อ SANWA รุ่น YX360TRF
จานวน 1 เครื่อง
16. อุปกรณ์ปอ้ งกันส่วนบุคคล (PPE) จานวน 1 ชุด
10. เงืเงื่อ่อนไขการฝึ
นไขการฝึกกอือื่น่นๆๆ(ถ้(ถ้าาจจ�าเป็
าเป็นนต้ต้อองมีงมี)): :หน่
หน่ววยฝึ
ยฝึกกต้ต้อองจังจัดดเตรี
เตรียยมสิ
มสิ่ง่งเหล่
เหล่าานีนี้ใ้ให้ห้ผผู้รู้รับับการฝึ
การฝึกกได้ได้แแก่ก่
แบบผังงวงจรไฟฟ้
วงจรไฟฟ้าา
1.1.แบบผั
แบบรายการก�าหนดวั
าหนดวัสสดุดุอุอุปปกรณ์
กรณ์
2.2.แบบรายการก
เอกสาร สืสื่อ่อการฝึ
การฝึกก และชุ
และชุดดฝึฝึกก โมดู
โมดูลลการติดตั้งบริภัณฑ์ไฟฟ้า IEC และอุปกรณ์ ประกอบประเภทหลอด
3.3. เอกสาร
ประกอบประเภทหลอดไฟฟ้
ไฟฟ้
าและไฟส่องสว่างฉุกเฉินาและไฟส่องสว่างฉุกเฉิน
สมุดดบับันนทึทึกกความก้
ความก้าาวหน้
วหน้าารายบุ
รายบุคคคล
คล(Trainee’s
(Trainee’sRecord
RecordBook)
Book)
4.4.สมุ
11. เอกสารประกอบการฝึ
เอกสารประกอบการฝึกกคูคู่ม่มือือสืสื่อ่อชุชุดดการฝึ
การฝึกกและเอกสารอ้
และเอกสารอ้างอิ
างอิง ง
1.1.คูคู่ม่มือือครูครูฝฝึกึก
การฝึกก
2.2.คูคู่ม่มือือผูผูร้ ้รับับการฝึ

กรมพัฒนาฝีมอื แรงงาน
กรมพัฒนาฝีมอื แรงงาน
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ส่วนที่ 2 โมดูลการฝึก
โมดูลการฝึกที่ 7
1. ชื่อหลักสูตร

รหัสหลักสูตร
0920164150201
2. ชื่อโมดูลการฝึก
การติดตั้งบริภัณฑ์ไฟฟ้าา IEC
IEC และอุ
และอุปปกรณ์
กรณ์ปประกอบ
ระกอบประเภท
รหัสโมดูลการฝึก
ประเภทสวิ
ปิด-เปิาดรับและเต้ารับ
สวิ
ตซ์ปิด-เปิตดช์และเต้
09215304
3. ระยะเวลาการฝึก
รวม 15 ชั่วโมง
ทฤษฎี 4 ชั่วโมง
ปฏิบัติ 11 ชั่วโมง
หน่หน่วยการฝึ
ก ก
4. ขอบเขตของโมดูล
วยการฝึกนีก้นีพั้ พัฒฒนาขึ
นาขึ้น้นให้ให้ครอบคลุ
ครอบคลุมมด้ด้านความรู
านความรู้ ทั้ ทักกษะษะและเจตคติ
และเจตคติแแก่ก่ผผู้รับู้เข้การฝึ
า รับการฝึ
วามสามารถ ดัดังงนีนี้ ้
การฝึก
เพื่อให้มีความสามารถ
1. 1.จ�าจแนกบริ
ภัณภฑ์ัณไฑ์ฟฟ้
า าIECIECประเภทสวิ
าแนกบริ
ไฟฟ้
ประเภทสวิตช์ตปซ์เิดปิ-เปิ
ด-ปิดดวงจรไฟฟ้
วงจรไฟฟ้าาและเต้
และเต้าารัรับบได้
ได้
2. 2.ติดติตัด้งบริ
ภัณภฑ์ัณไฟฟ้
า IEC
และอุ
ปกรณ์
ประกอบเครื
่องใช้่อไงใช้
ฟฟ้ไาฟฟ้
ภายในบ้
านประเภท
ตั้งบริ
ฑ์ไฟฟ้
า IEC
และอุ
ปกรณ์
ประกอบเครื
าภายในบ้
านประเภท
สวิสวิ
ตช์ตปช์ิดเปิ-เปิด-ปิ
ดวงจรไฟฟ้
ดวงจรไฟฟ้าได้าได้
3. 3.ติดติตัด้งบริ
ภัณภฑ์ัณไฟฟ้
า IEC
และอุ
ปกรณ์
ประกอบเครื
่องใช้่อไงใช้
ฟฟ้ไาฟฟ้
ภายในบ้
านประเภท
ตั้งบริ
ฑ์ไฟฟ้
า IEC
และอุ
ปกรณ์
ประกอบเครื
าภายในบ้
านประเภท
สวิสวิ
ตช์ตหช์รีร่ไี่ไฟฟ(ดี(ดิมมเมอร์
เมอร์))ตามแบบผั
ตามแบบผังวงจรไฟฟ้
งวงจรไฟฟ้าทีา่กทีาหนดได้
่ก�าหนดได้
4. 4.ติดติตัด้งบริ
ภัณภฑ์ัณไฟฟ้
า IEC
และอุ
ปกรณ์
ประกอบเครื
่องใช้่อไงใช้
ฟฟ้ไาฟฟ้
ภายในบ้
านประเภท
ตั้งบริ
ฑ์ไฟฟ้
า IEC
และอุ
ปกรณ์
ประกอบเครื
าภายในบ้
านประเภท
เต้าเต้รัาบรัตามแบบผั
ง
วงจรไฟฟ้
า
ที
ก
่
า
�
หนดได้
บตามแบบผังวงจรไฟฟ้าที่กาหนดได้
5. 5.ตรวจสอบบริ
ภัณฑ์ภไั ณฟฟ้
ประเภทสวิ
ตช์ปิดต-เปิ
าและสวิาตและสวิ
ช์หรี่ไฟด้ต ซ์วยรี่ ไ ฟด้ ว ย
ตรวจสอบบริ
ฑ์ ไาฟฟ้
า ประเภทสวิ
ซ์ เดปิวงจรไฟฟ้
ด -ปิ ด วงจรไฟฟ้
เครืเครื
่องมื่องมื
อวัอดวัทางไฟฟ้
าได้าได้
ดทางไฟฟ้
6. 6.ตรวจสอบบริ
ภัณภัณ
ฑ์ไฑ์ฟฟ้
ตรวจสอบบริ
ไฟฟ้าประเภทเต้
าประเภทเต้ารัาบรับด้ด้วยเครื
วยเครื่อ่องมืงมืออวัวัดดทางไฟฟ้
ทางไฟฟ้าาได้ได้
5. พื้นฐานความสามารถของผู้รับการฝึก
1. มีประสบการณ์ในงาน..........-...............
2. ผ่านการฝึกอบรม..................-..............
6.6. ผลลัพธ์การเรียนรู้ : เมื
เมื่อ่อส�สาาเร็
การฝึกกในโมดู
ในโมดูลลนีนี้แ้แล้ล้ววผูผู้ร้รับับการฝึ
การฝึกกสามารถปฏิ
สามารถปฏิบบัติงัตานโดยมี
ิงานโดยมีความรู
ความรู
้ความสามารถและใช้
เร็จจการฝึ
้ความสามารถ
ระยะเวลาฝึ
ก ดังนี้ ก ดังนี้
และใช้ระยะเวลาฝึ
ระยะเวลา ก
ระยะเวลาฝึ
ชั่วโมง
: นาที
ชั่วโมง
ผลลัพธ์การเรียนรู้
ชื่อหัวข้อวิชา
ทฤษฎี ปฏิบัติ
รวม
าแนกบริภภณ
ฟฟ้าาIEC
IECประเภท
ประเภท หัหัววข้ข้ออทีที่ ่ 11 :: จจ�าแนกบริ
าแนกบริภภัณัณฑ์ฑ์ไฟฟ้
ไฟฟ้าาIEC
IEC
1. จจ�าแนกบริ
ั ัณฑ์ฑ์ไไฟฟ้
1 : 30
1 : 30
สวิตตซ์ช์เปปิิด-ปิ
-เปิดดวงจรไฟฟ้
วงจรไฟฟ้าาและเต้ารับ
ประเภทสวิตตซ์ช์เปปิิด-เปิ
สวิ
ประเภทสวิ
-ปิดด
วงจรไฟฟ้าา และเต้
และเต้าารัรับบ
ได้และเต้ารับได้
วงจรไฟฟ้
2. ติติดดตัตั้ง้งบริ
หัหัววข้ข้ออทีที่ ่ 22 :: ติติดดตัตัง้ ้งบริ
3 : 30
บริภภัณัณฑ์ฑ์ไไฟฟ้
ฟฟ้าาIEC
IECและ
บริภภัณัณฑ์ฑ์ไฟฟ้
ไฟฟ้าาIEC
IECและ 0 : 30 3 : 00
อุและอุ
ปกรณ์ปปกรณ์
ระกอบเครื
่องใช้ไ่อฟฟ้
อุและอุ
ปกรณ์ปกรณ์
ประกอบ
ประกอบเครื
งใช้าไฟฟ้า
ประกอบ
ภายในบ้
เครื
ภายในบ้าานประเภทสวิ
นประเภทสวิตตช์ช์เปิปดิด-ปิ
-เปิดด
เครื่อ่องใช้
งใช้ไไฟฟ้
ฟฟ้าาภายในบ้
ภายในบ้าานน
วงจรไฟฟ้
ประเภทสวิ
-ปิดด
วงจรไฟฟ้าาได้ได้
ประเภทสวิตตช์ช์เปปิิด-เปิ
วงจรไฟฟ้
วงจรไฟฟ้าา
กรมพัฒนาฝีมอื แรงงาน
กรมพัฒนาฝีมอื แรงงาน

ช่างไฟฟ้าภายในอาคาร ระดับ 1

58

หลักสูตรการฝึกยกระดับฝีมือตามความสามารถ
หลักสูหลั
ตรการฝึ
กยกระดั
บฝีมือบตามความสามารถ
กสูตรการฝึ
กยกระดั
ฝีมือตามความสามารถ
3. ติดตั้งงบริ
หัวข้ออทีที่ ่ 33 :: ติติดดตัตั้ง้งบริบริภภัณัณฑ์ฑ์ไฟฟ้
บริภภัณัณฑ์ฑ์ไไฟฟ้
ฟฟ้าาIEC
IECและ
และ
ไฟฟ้า าIECIECและ 0 : 30
  อุอุปปกรณ์
กรณ์ปประกอบเครื
ระกอบเครื่อ่องใช้
งใช้ไฟฟ้
ไฟฟ้า า
    และอุ
ประกอบ
อุปกรณ์ปปกรณ์
ระกอบ
  ภายในบ้
นประเภทสวิตตช์รช์ี่ไหฟรี่ไฟ
    เครื
งใช้ไไฟฟ้
ฟฟ้าาภายในบ้
ภายในบ้านาน
ภายในบ้าานประเภทสวิ
เครื่อ่องใช้
  (ดิ
เมอร์))ตามแบบผั
ตามแบบผังวงจรไฟฟ้
งวงจรไฟฟ้าทีา่
    ประเภทสวิ
(ดีมมเมอร์
ประเภทสวิตตช์ช์รหี่ไฟรี่ไ(ดิฟมเมอร์)
  ที
่ก�ำหนดได้
    (ดิมเมอร์)
กาหนดได้
4.
บริภภัณัณฑ์ฑ์ไไฟฟ้
ฟฟ้าาIEC
IECและ
และ
ไฟฟ้า าIECIECและ 0 : 30
4. ติติดดตัตั้ง้งบริ
หัหัววข้ข้ออทีที่ ่ 44 :: ติติดดตัตั้ง้งบริบริภภัณัณฑ์ฑ์ไฟฟ้
  อุอุปปกรณ์
กรณ์ปประกอบเครื
ระกอบเครื่อ่องใช้
งใช้ไฟฟ้
ไฟฟ้า า
    และอุ
ประกอบ
อุปกรณ์ปปกรณ์
ระกอบ
  ภายในบ้
านประเภทเต้ารับตามแบบ
    เครื
่องใช้ไฟฟ้าภายในบ้าน
ภายในบ้านประเภทเต้ารับตามแบบ
เครื่องใช้ไฟฟ้าภายในบ้าน
  ผังวงจรไฟฟ้าที่ก�ำหนดได้
    ประเภทเต้ารับ
ผั
ง
วงจรไฟฟ้
า
ที
ก
่
าหนดได้
ารับภัณฑ์ไฟฟ้า
5. ตรวจสอบบริภัณฑ์ไฟฟ้าประเภท หัวข้อที่ 5 : ประเภทเต้
ตรวจสอบบริ
5.  สวิ
ตรวจสอบบริ
ฑ์ไฟฟ้าประเภท
หัวข้อที่ 5    ประเภทสวิ
: ตรวจสอบบริตภช์ัณ
ไฟฟ้ดา
0 : 30
ตช์ปิด-เปิภดัณ
วงจรไฟฟ้
าและ
ปิดฑ์-เปิ
สวิตตซ์ช์เหปิรีด่ไ-ปิฟด้ดวงจรไฟฟ้
ประเภทสวิาตและสวิ
ซ์เปิด-ปิตดช์หรี่ไฟ
  สวิ
วยเครื่องมืาและสวิ
อวัด ตซ์
    วงจรไฟฟ้
รี่ไฟด้วยเครื
วงจรไฟฟ้าและสวิตซ์รี่ไฟ
  ทางไฟฟ้
าได้่องมือวัดทางไฟฟ้าได้
6. ตรวจสอบบริ
ตรวจสอบบริภภัณัณฑ์ฑ์ไไฟฟ้
0 : 30
ตรวจสอบบริภภัณัณฑ์ฑ์ไฟฟ้
ไฟฟ้าประเภท
าประเภท หัวข้ออทีที่ ่ 66 :: ตรวจสอบบริ
ฟฟ้าา
เต้าารัรับบด้ด้ววยเครื
ประเภทเต้าารัรับบ
  เต้
ยเครื่อ่องมืงมืออวัวัดดทางไฟฟ้
ทางไฟฟ้าได้าได้
    ประเภทเต้
รวมทั้งสิ้น
4 : 00

กรมพั
ฒนาฝี
มอื แรงงาน
กรมพั
ฒนาฝี
มอื แรงงาน
กรมพัฒนาฝีมอื แรงงาน
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3 : 00

3 : 30

3 : 00

3 : 30

1 : 00

1 : 30

1 : 00

1 : 30

11 : 00

15 : 00
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หลักสูตรการฝึกยกระดับฝีมือตามความสามารถ
ส่วนที่ 3 หัวข้อวิชา
1. ชื่อหลักสูตร

รหัสหลักสูตร
0920164150201
2. ชื่อหน่วยการฝึก
การติดดตัตั้ง้งบริ
บริภภัณัณฑ์ฑ์ไฟฟ้
ไฟฟ้า าIECIECและอุ
และอุ
ปกรณ์
ประกอบประเภท รหัสโมดูลการฝึก
การติ
ปกรณ์
ประกอบ
สวิตซ์ปิด-เปิตดช์ปและเต้
บ ารับ
09215304
ประเภทสวิ
ิด-เปิดารัและเต้
3. ชื่อหัวข้อวิชา
ฟฟ้าาIEC
IECประเภทสวิ
ประเภทสวิตตช์ซ์ปเิดปิ-เปิ
ด-ปิด ด
รหัสวิชา
หัวข้อที่ 1 : จ�จาาแนกบริ
แนกบริภภัณัณฑ์ฑ์ไไฟฟ้
วงจรไฟฟ้า และเต้ารับ
0921530401
4. ระยะเวลาการฝึก
รวม 1 ชั่วโมง 30 นาที
ทฤษฎี 1 ชัว่ โมง 30 นาที
ปฏิบัติ - ชั่วโมง
5. เกณฑ์การประเมิน
เมื่อผ่านการฝึกในหัวข้อวิชานี้แล้วผู้รับการฝึกมีความสามารถ ดังนี้
- จ�จาาแนกบริ
แนกบริภัณฑ์ไฟฟ้า IEC ประเภทสวิตช์ซ์ปเปิิดด-เปิ
-ปิดวงจรไฟฟ้า และเต้ารับได้
6. รายละเอียดหัวข้อวิชา หัวข้อวิชานี้จะมีเนื้อหาครอบคลุมหัวข้อย่อย ดังนี้
1. ชนิดและลักษณะของบริภัณฑ์ไฟฟ้า IEC ประเภทสวิตช์ซ์ปเปิิดด-เปิ
-ปิดวงจรไฟฟ้า และ
และเต้
เต้ารับารับ
2.2. การออกแบบและเลื
การออกแบบและเลืออกใช้
กใช้บบริริภภัณัณฑ์ฑ์ไไฟฟ้
ฟฟ้าาIEC
IECประเภทสวิ
ประเภทสวิตตช์ซ์ปเิดปิ-เปิ
ด-ปิดดวงจรไฟฟ้
วงจรไฟฟ้าา
และเต้
และเต้าารัรับบ
7. วิธีการฝึกอบรม
- ฝึกอบรมด้วยตนเองโดยการใช้ชุดการฝึก (รหัสชุดการฝึก 09215304)
ทดสอบภาคทฤษฎี
8. วิธีการประเมินผล
ทดสอบภาคทฤษฎี
วิธวิีปธระเมิ
น :นสอบข้
อเขีอยเขีนย(Written
ีประเมิ
: สอบข้
น (WrittenExam)
Exam)
9. เครื่องมือ อุปกรณ์แและวั
ละวัสสดุดุทที่ใช้ี่ใช้ในการฝึ
(ต่อจานวนผู้รับการฝึก 1 คน)
ในการฝึกก (ต่อจ�านวนผู้รับการฝึก 1 คน)
เครื่องมือและอุปกรณ์
วัสดุ
1. บริภัณฑ์ไฟฟ้า IEC ประเภทสวิตซ์เปิด-ปิดวงจรไฟฟ้า
และเต้ารับ จานวน 1 ชุด
2. แบบผังวงจรไฟฟ้า จานวน 1 ชุด
10. เงื่อนไขการฝึกอื่นๆ (ถ้าจ�จาาเป็
เป็นต้องมี) : หน่วยฝึกต้องจัดเตรียมสิ่งเหล่านี้ให้ผู้รับการฝึก ได้แก่
1. แบบผังวงจรไฟฟ้า
2. แบบรายการก�
หนดวัสดุ อุปกรณ์
แบบรายการกาาหนดวั
3. เอกสาร สื่อการฝึก และชุดฝึก โมดูลการติ
การติดดตัตั้ง้งบริ
บริภภัณัณฑ์ฑ์ไไฟฟ้
ฟฟ้าา IEC
IEC และอุ
และอุปปกรณ์
กรณ์ปประกอบประเภท
ระกอบประเภทสวิตซ์
สวิ
ต
ช์
ป
ด
ิ
-เปิ
ด
และเต้
า
รั
บ
ปิด-เปิด และเต้ารับ
4. สมุ
สมุดดบับันนทึทึกกความก้
รายบุคคคล
คล (Trainee’s
4.
ความก้าาวหน้
วหน้าารายบุ
(Trainee’s Record
Record Book)
Book)
11. เอกสารประกอบการฝึก คู่มือ สื่อ ชุดการฝึกและเอกสารอ้
และเอกสารอ้าางอิงอิงง
1. คู่มือครูฝึก
2. คู่มือผู้รับการฝึก

กรมพัฒนาฝีมอื แรงงาน
กรมพัฒนาฝีมอื แรงงาน
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หลักสูตรการฝึกยกระดับฝีมือตามความสามารถ
ส่วนที่ 3 หัวข้อวิชา
1. ชื่อหลักสูตร

รหัสหลักสูตร
0920164150201
2. ชื่อหน่วยการฝึก
การติดตั้งบริ
บริภภัณัณฑ์ฑ์ไฟฟ้
ไฟฟ้า าIECIECและอุ
และอุ
ปกรณ์
ประกอบประเภท รหัสโมดูลการฝึก
ปกรณ์
ประกอบ
ประเภทสวิ
ปิด-เปิาดรับและเต้ารับ
สวิ
ตซ์ปิด-เปิตดช์และเต้
09215304
3. ชื่อหัวข้อวิชา
หัวข้อที่ 2 :: ติติดดตัตั้ง้บริ
งบริภภัณัณฑ์ฑ์ไฟฟ้
ไฟฟ้
า IECและอุ
และอุ
ปกรณ์ประกอบ
รหัสวิชา
า IEC
ปกรณ์
ประกอบเครื
ไฟฟ้าภายในบ้
านประเภทสวิ
เครื่องใช้ไฟฟ้่องใช้
าภายในบ้
านประเภทสวิ
ตช์เปิดต-ปิช์ด 0921530402
ปิวงจรไฟฟ้
ด-เปิด วงจรไฟฟ้
า
า
4. ระยะเวลาการฝึก
รวม 3 ชั่วโมง 30 นาที
ทฤษฎี 30 นาที
ปฏิบัติ 3 ชั่วโมง
5. เกณฑ์การประเมิน
เมื่อผ่านการฝึกในหัวข้อวิชานี้แล้วผู้รับการฝึกมีความส
ามารถ ดังนี้
วามสามารถ
- ติดดตัตั้ง้ งบริ
บริภภัณั ณฑ์ฑ์ไฟฟ้
ไ ฟฟ้
า IECและอุ
และอุ
ป กรณ์
ป ระกอบเครื
งใช้าภายในบ้
ไ ฟฟ้ า ภายในบ้
า IEC
ปกรณ์
ประกอบเครื
่องใช้ไ่ อฟฟ้
าน า น
ประเภทสวิตตช์ช์เปปิิด-เปิ
วงจรไฟฟ้าาได้
ได้
ประเภทสวิ
-ปิดดวงจรไฟฟ้
6. รายละเอียดหัวข้อวิชา หัวข้อวิชานี้จะมีเนื้อหาครอบคลุมหัวข้อย่อย ดังนี้
1. การเลือกใช้บริภัณฑ์ไฟฟ้า IEC
IEC และอุ
และอุปปกรณ์
กรณ์ปประกอบเครื
ระกอบเครื่อ่องใช้
งใช้ไไฟฟ้
ฟฟ้าาภายในบ้
ภายในบ้าานน
ประเภทสวิตช์เปปิิดด-เปิ
-ปิดวงจรไฟฟ้า
2. การติ
ไฟฟ้
าภายในบ้
านาน
การติดดตัตั้ง้งบริ
บริภภัณัณฑ์ฑ์ไไฟฟ้
ฟฟ้าาIEC
IECและอุ
และอุปปกรณ์
กรณ์ปประกอบเครื
ระกอบเครื่องใช้
่องใช้
ไฟฟ้
าภายในบ้
ประเภทสวิตตช์ช์เปปิิดด-เปิ
วงจรไฟฟ้าา
ประเภทสวิ
-ปิดดวงจรไฟฟ้
7. วิธีการฝึกอบรม
1. ฝึกอบรมด้วยตนเองโดยการใช้ชุดการฝึก (รหัสชุดการฝึก 09215304)
2. ฝึกปฏิบัติงาน
ทดสอบภาคทฤษฎี
และภาคปฏิ
บัติ บัติ
8. วิธีการประเมินผล
ทดสอบภาคทฤษฎี
และภาคปฏิ
วิธีปวิระเมิ
น : นสอบข้
อเขีอยเขี
น ย(Written
Exam)
และภาคปฏิ
บัตบิ ัติ
ธีประเมิ
: สอบข้
น (Written
Exam)
และการปฏิ
เครื่อ่องมื
งมืออ อุอุปปกรณ์
กรณ์แและวั
ละวัสดุที่ใช้ในการฝึก (ต่อจ�านวนผู้รับการฝึก 1 คน)
(ต่อจานวนผู้รับการฝึก 1 คน)
9.9. เครื
เครื่องมือและอุปกรณ์
วัสดุ
1. เซอร์กิตเบรกเกอร์ ขนาด 10 A จานวน 1 ตัว
1.1. สายไฟฟ้
สายไฟฟ้าา VAF
VAFเบอร์
เบอร์22xx11ตารางมิ
ตารางมิลลลิลิเมตร
เมตร
2. ค้อนเดินสาย จานวน 1 เต้า
ความยาว 10
10 เมตร
เมตร
ความยาว
3. คีมรวม จานวน 1 ชุด
2. สายไฟฟ้
สายไฟฟ้าา VCT
VCT 22 XX 2.5
2.5 ตารางมิ
ตารางมิลลลิลิเเมตร
มตร ความยาว
4. คีมตัด จานวน 1 อัน
10 เมตร 10 เมตร
ความยาว
5. คีมปากยาว จานวน 1 อัน
3. หลอดอิ
หลอดอินนเคนแดนเซนต์
เคนแดนเซนต์ จ�จานวน
านวน11หลอด
หลอด
4. ขัขั้ว้วหลอดอิ
นวน 11 ตัตัวว
6. ไขควงทดสอบไฟฟ้า จานวน 1 ด้าม
หลอดอินนเคนแดนเซนต์
เคนแดนเซนต์ จ�จาานวน
นวน 11 ตัตัวว
7. ไขควงแฉกและแบน จานวน 1 ชุด
5. สวิ
สวิตตช์ซ์ขขั้วั้วเดีเดียยวว จ�จาานวน
นวน 11 ชุชุดด
8. มีดปอกสายไฟ จานวน 1 เล่ม
6.6. กล่
กล่อองลอย
งลอย พร้
พร้ออมหน้
มหน้าากากหนึ
กากหนึ่ง่งช่ช่อองง จ�จาานวน
9. สว่านไฟฟ้าพร้อมดอกสว่าน จานวน 1 ชุด
7.7. ลูลูกกเต๋เต๋าาต่ต่ออสายไฟฟ้
สายไฟฟ้าา ขนาด
ขนาด 2.5
2.5 มิมิลลลิลิเเมตร
มตร
จ�
า
นวน
2
ตั
ว
10. สว่านแบตเตอรีพ่ ร้อมดอกสว่าน จานวน 1 ชุด
จานวน 2 ตัว
8.
เข็
นวน 50
11. ตลับเมตร จานวน 1 ชุด
8. เข็มมขัขัดดรัรัดดสายและตะปู
สายและตะปู จ�จาานวน
50 ชุชุดด
9. พุกพลาสติก จ�านวน 50 ตัว
12. บรรทัดเหล็ก จานวน 1 อัน
9. พุกพลาสติก จานวน 50 ตัว
กรมพัฒนาฝีมอื แรงงาน
กรมพัฒนาฝีมอื แรงงาน
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หลัหลั
กสูกตสูรการฝึ
กยกระดั
บฝีบมฝีือมตามความสามารถ
ตรการฝึ
กยกระดั
ือตามความสามารถ
13. ระดั
ระดับบน�น้้ำ าจ�จำานวน
10. สกรูเกลียวปล่อย ขนาด 2 นิ้ว จานวน 50 ตัว
นวน 11อัอันน
นวน 11อัอันน
14. เหล็
เหล็กกน�นำ าจ�จำานวน
11. ดินสอ จานวน 1 แท่ง
15. แผงฝึ
แผงฝึกก  จ�ำนวน 1 อัน
16. มัมัลลติติมมิเตอร์
ิเตอร์แแบบเข็
บบเข็มมยียี่ห่ห้อ้อSANWA
SANWA รุน่
รุYX360TRF
่น YX360TRF
จ�ำนวน
1 เครื
จานวน
1 เครื
่อง ่อง
17. อุอุปปกรณ์
งกันนส่ส่ววนบุ
นบุคคคล
นวน 11 ชุชุดด
17.
กรณ์ปปอ้อ้ งกั
คล (PPE)
(PPE) จ�จำานวน
10. เงื่อนไขการฝึกอื่นๆ (ถ้าจ�จำาเป็
เป็นต้องมี) : หน่วยฝึกต้องจัดเตรียมสิ่งเหล่านี้ให้ผู้รับการฝึก ได้แก่
1. แบบผังวงจรไฟฟ้า
2. แบบรายการก�
หนดวัสดุ อุปกรณ์
แบบรายการกำาหนดวั
3.3. เอกสาร
เอกสาร สืสื่อ่อการฝึ
การฝึกก และชุ
และชุดดฝึฝึกก โมดู
โมดูลลการติ
การติดดตัตั้งบริ
้งบริภภัณัณฑ์ฑ์ไฟฟ้
ไฟฟ้าาIEC
IECและอุ
และอุปปกรณ์
กรณ์ปประกอบประเภท
ระกอบประเภทสวิตซ์
  สวิ
ต
ช์
ป
ด
ิ
-เปิ
ด
และเต้
า
รั
บ
ปิด-เปิ และเต้ารับ
4.4. สมุ
สมุดดบับันนทึทึกกความก้
ความก้าาวหน้
วหน้าารายบุ
รายบุคคคล
คล (Trainee’s
(Trainee’s Record
Record Book)
Book)
11. เอกสารประกอบการฝึก คู่มือ สื่อ ชุดการฝึกและเอกสารอ้
และเอกสารอ้าางอิงอิงง
1. คู่มือครูฝึก
2. คู่มือผู้รับการฝึก

กรมพัฒนาฝีมอื แรงงาน
กรมพัฒนาฝีมอื แรงงาน
กรมพัฒนาฝีมอื แรงงาน
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หลักสูตรการฝึกยกระดับฝีมือตามความสามารถ
ส่วนที่ 3 หัวข้อวิชา
1. ชื่อหลักสูตร

รหัสหลักสูตร
0920164150201
2. ชื่อหน่วยการฝึก
การติดตั้ง บริภัณฑ์ไฟฟ้ า IEC และอุปกรณ์ประกอบประเภท รหัสโมดูลการฝึก
สวิตซ์ปิด-เปิด และเต้ารับ
09215304
3. ชื่อหัวข้อวิชา
หัวข้อที่ 33 :: ติติดดตัตั้งบริ
้งบริภภัณัณฑ์ไฑ์ฟฟ้
ไฟฟ้
า IECและอุ
และอุ
ปกรณ์
ประกอบ
รหัสวิชา
า IEC
ปกรณ์
ประกอบ
เครื
าภายในบ้
านประเภทสวิ
ตช์หรีต่ไฟช์ รี่ ไ ฟ 0921530403
เครื่อ่ องใช้
งใช้ไฟฟ้
ไ ฟฟ้
า ภายในบ้
า นประเภทสวิ
(ดิ
(ดีมเมอร์)
4. ระยะเวลาการฝึก
รวม 3 ชั่วโมง 30 นาที
ทฤษฎี 30 นาที
ปฏิบัติ 3 ชั่วโมง
5. เกณฑ์การประเมิน
เมื่อผ่านการฝึกในหัวข้อวิชานี้แล้วผู้รับการฝึกมีความสามารถ ดังนี้
- ติดดตัตั้ง้ งบริบริภภัณั ณฑ์ฑ์ไฟฟ้
า IEC
ปกรณ์
ประกอบเครื
่องใช้ไ่ อฟฟ้
าน า น
ไ ฟฟ้
า IECและอุ
และอุ
ป กรณ์
ป ระกอบเครื
งใช้าภายในบ้
ไ ฟฟ้ า ภายในบ้
มเมอร์) ตามแบบผั
) ตามแบบผังวงจรไฟฟ้
งวงจรไฟฟ้
่ก�าหนดได้
ประเภทสวิตช์รหี่ไรีฟ่ไฟ(ดี(ดิมเมอร์
าทีา่กทีาหนดได้
6. รายละเอียดหัวข้อวิชา หัวข้อวิชานี้จะมีเนื้อหาครอบคลุมหัวข้อย่อย ดังนี้
1. ชนิ
่องใช้
ไฟฟ้
าา
ชนิดดและลั
และลักกษณะของบริ
ษณะของบริภภัณัณฑ์ฑ์ไฟฟ้
ไฟฟ้าาIEC
IECและอุ
และอุปปกรณ์
กรณ์ประกอบเครื
ประกอบเครื
่องใช้
ไฟฟ้
ภายในบ้านประเภทสวิตช์หรี่ไรีฟ่ไฟ(ดี(ดิมเมอร์
มเมอร์) )
2. การติ
ไฟฟ้
าภายในบ้
านาน
การติติดดตัตั้ง้งบริ
บริภภัณัณฑ์ฑ์ไไฟฟ้
ฟฟ้าาIEC
IECและอุ
และอุปปกรณ์
กรณ์ปประกอบเครื
ระกอบเครื่องใช้
่องใช้
ไฟฟ้
าภายในบ้
ประเภทสวิ
มเมอร์) )
ประเภทสวิตตช์ช์หรี่ไรีฟ่ไฟ(ดี(ดิมเมอร์
7. วิธีการฝึกอบรม
1. ฝึกอบรมด้วยตนเองโดยการใช้ชุดการฝึก (รหัสชุดการฝึก 09215304)
2. ฝึกปฏิบัติงาน
ทดสอบภาคทฤษฎี
และภาคปฏิ
บัติบัติ
8. วิธีการประเมินผล
ทดสอบภาคทฤษฎี
และภาคปฏิ
วิธีปวิระเมิ
น :นสอบข้
อเขีอยเขีน ย(Written
Exam)
และภาคปฏิ
บัตบิ ัติ
ธปี ระเมิ
: สอบข้
น (Written
Exam)
และการปฏิ
ละวัสสดุดุทที่ใี่ใช้ช้ใในการฝึ
(ต่อจานวนผู้รับการฝึก 1 คน)
9. เครื่องมือ อุปกรณ์ แและวั
นการฝึกก (ต่อจ�านวนผู้รับการฝึก 1 คน)
เครื่องมือและอุปกรณ์
วัสดุ
1. เซอร์กิตเบรกเกอร์ ขนาด 10 A จานวน 1 ตัว
1.1. สายไฟฟ้า VAF เบอร์ 2 x 1 ตารางมิลลิเมตร
ความยาว
2. ค้อนเดินสาย จานวน 1 เต้า
ความยาว 10
10 เมตร
เมตร
3. คีมรวม จานวน 1 ชุด
2.2. สายไฟฟ้า VCT 2 X 2.5 ตารางมิลลิเมตร ความยาว
ความยาว
4. คีมตัด จานวน 1 อัน
10 เมตร 10 เมตร
านวน 11 หลอด
หลอด
5. คีมปากยาว จานวน 1 อัน
3.3. หลอดอิ
หลอดอินนเคนแดนเซนต์
เคนแดนเซนต์ จจ�านวน
านวน 11 ตัตัวว
6. ไขควงทดสอบไฟฟ้า จานวน 1 ด้าม
4.4. ขัขั้ว้วหลอดอิ
หลอดอินนเคนแดนเซนต์
เคนแดนเซนต์ จจ�านวน
มเมอร์) )จานวน
จ�านวน1 1ตัวตัว
7. ไขควงแฉกและแบน จานวน 1 ชุด
5.5. สวิ
สวิตตช์ซ์หรี่ไรีฟ่ไฟ(ดี(ดิมเมอร์
นวน 11 ชุชุดด
8. มีดปอกสายไฟ จานวน 1 เล่ม
6.6. กล่
กล่อองลอยพร้
งลอยพร้ออมหน้
มหน้าากากหนึ
กากหนึ่ง่งช่ช่อองง จ�จาานวน
7. เข็มขัดรัดสายและตะปู จ�านวน 50 ชุด
9. สว่านไฟฟ้าพร้อมดอกสว่าน จานวน 1 ชุด
7. เข็มขัดรัดสายและตะปู จานวน 50 ชุด
8. สกรูเกลียวปล่อย ขนาด 2 นิ้ว จ�านวน 50 ตัว
10. สว่านแบตเตอรีพ่ ร้อมดอกสว่าน จานวน 1 ชุด
8.9. ลูสกรู
วปล่อย ขนาด
้ว จมิานวน
50 ตัว
กเต๋เกลี
าต่อยสายไฟฟ้
า ขนาด2 นิ2.5
ลลิเมตร
11. ตลับเมตร จานวน 1 ชุด
9. ลูจ�กานวน
เต๋าต่อ2สายไฟฟ้
ตัว า ขนาด 2.5 มิลลิเมตร
12. บรรทัดเหล็ก จานวน 1 อัน
จานวน 2 ตัว
กรมพัฒนาฝีมอื แรงงาน
กรมพัฒนาฝีมอื แรงงาน
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หลักสูตรการฝึกยกระดับฝีมือตามความสามารถ
13. ระดั
ระดับบน�น้้าา จ�จาานวน
10. พุกพลาสติก จานวน 50 ตัว
นวน 11 อัอันน
นวน 11 อัอันน
14. เหล็
เหล็กกน�นาา จ�จาานวน
11. ดินสอ จานวน 1 แท่ง
15. แผงฝึ
นวน 11 อัแผง
น
แผงฝึกก จ�จาานวน
16. มัมัลลติติมมิเิเตอร์
ตอร์แแบบเข็
บบเข็มมยียี่หห่ ้อ้อSANWA
SANWA รุน่
รุYX360TRF
่น YX360TRFจานวน
จ�านวน1 เครื
1 เครื
่อง่อง
17. อุอุปปกรณ์
นวน 11 ชุชุดด
17.
กรณ์ปป้ออ้ งกั
งกันนส่ส่ววนบุ
นบุคคคล
คล (PPE)
(PPE) จ�จาานวน
10. เงื่อนไขการฝึกอื่นๆ (ถ้าจจ�าเป็
าเป็นต้องมี) : หน่วยฝึกต้องจัดเตรียมสิ่งเหล่านี้ให้ผู้รับการฝึก ได้แก่
1. แบบผังวงจรไฟฟ้า
แบบรายการก�าหนดวั
าหนดวัสดุ อุปกรณ์
2. แบบรายการก
3. เอกสาร สื่อการฝึก และชุดฝึก โมดูล การติ
การติดดตัตั้ง้งบริ
บริภภัณัณฑ์ฑ์ไไฟฟ้
ฟฟ้าา IEC
IEC และอุ
และอุปปกรณ์
กรณ์ปประกอบประเภท
ระกอบประเภทสวิตซ์
-เปิด และเต้
ปิสวิดต-เปิช์ปดิดและเต้
ารับ ารับ
สมุดดบับันนทึทึกกความก้
ความก้าาวหน้
วหน้าารายบุ
รายบุคคคล
คล (Trainee’s
(Trainee’s Record
Record Book)
Book)
4.4. สมุ
11. เอกสารประกอบการฝึก คู่มือ สื่อ ชุดการฝึกและเอกสารอ้
และเอกสารอ้าางอิงอิงง
1. คู่มือครูฝึก
2. คู่มือผู้รับการฝึก

กรมพัฒนาฝีมอื แรงงาน
กรมพัฒนาฝีมอื แรงงาน
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หลักสูตรการฝึกยกระดับฝีมือตามความสามารถ
ส่วนที่ 3 หัวข้อวิชา
1. ชื่อหลักสูตร

รหัสหลักสูตร
0920164150201
2. ชือ่ หน่วยการฝึก
การติดตั้ง บริภัณฑ์ไฟฟ้ า IEC และอุปกรณ์ประกอบประเภท รหัสโมดูลการฝึก
สวิตซ์ปิด-เปิด และเต้ารับ
09215304
3. ชื่อหัวข้อวิชา
หัวข้อที่ 4 : ติดตั้งบริภัณฑ์ไฟฟ้า IEC และอุปกรณ์ประกอบ
รหัสวิชา
เครื่องใช้ไฟฟ้าภายในบ้านประเภทเต้ารับ
0921530404
4. ระยะเวลาการฝึก
รวม 3 ชั่วโมง 30 นาที
ทฤษฎี 30 นาที
ปฏิบัติ 3 ชั่วโมง
5. เกณฑ์การประเมิน
เมื่อผ่านการฝึกในหัวข้อวิชานี้แล้วผู้รับการฝึกมีความสามารถ ดังนี้
- ติ ด ตั้ ง บริ ภั ณ ฑ์ ไ ฟฟ้ า IEC และอุ ป กรณ์ ป ระกอบเครื่ อ งใช้ ไ ฟฟ้ า ภายในบ้ า น
ประเภทเต้ารับตามแบบผังวงจรไฟฟ้าที่กาหนดได้
6. รายละเอียดหัวข้อวิชา หัวข้อวิชานี้จะมีเนื้อหาครอบคลุมหัวข้อย่อย ดังนี้
1. ชนิดและลักษณะของบริภัณฑ์ไฟฟ้า IEC และอุปกรณ์ประกอบเครื่องใช้ไฟฟ้า
ภายในบ้านประเภทเต้ารับ
2. การติดตั้งบริภัณฑ์ไฟฟ้า IEC และอุปกรณ์ประกอบเครื่องใช้ไฟฟ้าภายในบ้าน
ประเภทเต้ารับ
7. วิธีการฝึกอบรม
1. ฝึกอบรมด้วยตนเองโดยการใช้ชุดการฝึก (รหัสชุดการฝึก 09215304)
2. ฝึกปฏิบัติงาน
ทดสอบภาคทฤษฎี
และภาคปฏิ
บัติบัติ
8. วิธีการประเมินผล
ทดสอบภาคทฤษฎี
และภาคปฏิ
วิธีปวิระเมิ
น : นสอบข้
อเขีอยเขีน ย(Written
Exam)
และภาคปฏิ
บัตบิ ัติ
ธีประเมิ
: สอบข้
น (Written
Exam)
และการปฏิ
9. เครื่องมือ อุปกรณ์แและวั
ละวัสสดุดุทที่ใี่ใช้ช้ใในการฝึ
(ต่อจานวนผู้รับการฝึก 1 คน)
นการฝึกก (ต่อจ�านวนผู้รับการฝึก 1 คน)
เครื่องมือและอุปกรณ์
วัสดุ
1. เซอร์กิตเบรกเกอร์ ขนาด 10 A จานวน 1 ตัว
1.1. สายไฟฟ้า VAF-G 2 X 2.5/2.5 ตารางมิลลิเมตร
มตร
ความยาว 10 เมตร
2. ค้อนเดินสายไฟ จานวน 1 เต้า
นวน 1 ตัว
3. คีมรวม จานวน 1 ชุด
2.2. เต้ารับแบบคู่ มีสายดิน จ�จาานวน
4. คีมตัด จานวน 1 อัน
3.3. กล่องลอยพร้อมหน้ากากแบบสองช่อง จานวน
จ�1าชุนวน
5. คีมปากยาว จานวน 1 อัน
ด 1 ชุด
นวน 50
6. ไขควงทดสอบไฟฟ้า จานวน 1 ด้าม
4.4. เข็
เข็มมขัขัดดรัรัดดสายและตะปู
สายและตะปู จ�จาานวน
50 ชุชุดด
นวน 50
7. ไขควงแฉกและแบน จานวน 1 ชุด
5.5. สกรู
สกรูเเกลี
กลียยวปล่
วปล่ออยย ขนาด
ขนาด 22 นินิ้ว้ว จ�จาานวน
50 ตัตัวว
นวน 50
8. มีดปอกสายไฟ จานวน 1 เล่ม
6.6. พุพุกกพลาสติ
พลาสติกก จ�จาานวน
50 ตัตัวว
นวน 11 แท่
9. สว่านไฟฟ้าพร้อมดอกสว่าน จานวน 1 ชุด
7.7. ดิดินนสอ
สอ จ�จาานวน
แท่งง
10. สว่านแบตเตอรีพ่ ร้อมดอกสว่าน จานวน 1 ชุด
11. ตลับเมตร จานวน 1 อัน
11. บรรทัดเหล็ก จานวน 1 อัน
12. ระดับน้า จานวน 1 อัน
กรมพัฒนาฝีมอื แรงงาน
กรมพัฒนาฝีมอื แรงงาน

ช่างไฟฟ้าภายในอาคาร ระดับ 1
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นวน 1 อัน
13. ระดั
เหล็บกน�น้า จ�จาานวน
กน�กา จ�านวน 1 อัน
14. เหล็
แผงฝึ
15. แผงฝึ
จ�านวน
1 อัมนยี่ห้อ SANWA รุน่
มัลติมกิเตอร์
แบบเข็
16. มัYX360TRF
ลติมิเตอร์แบบเข็
้อ SANWA
จานวนม ยี1่หเครื
่อง
รุ
น
่
YX360TRF
จ�
า
นวน
1
เครื
่อง จานวน 1 ชุด
16. อุปกรณ์ป้องกันส่วนบุคคล (PPE)
10. เงื่อนไขการฝึกอื่นๆ (ถ้าจจ�าเป็
าเป็นต้องมี) : หน่วยฝึกต้องจัดเตรียมสิ่งเหล่านี้ให้ผู้รับการฝึก ได้แก่
1. แบบผังวงจรไฟฟ้า
แบบรายการก�าหนดวั
าหนดวัสดุ อุปกรณ์
2. แบบรายการก
3. เอกสาร สื่อการฝึก และชุดฝึก โมดูลการติ
การติดดตัตั้ง้งบริ
บริภภัณัณฑ์ฑ์ไไฟฟ้
ฟฟ้าา IEC
IEC และอุ
และอุปปกรณ์
กรณ์ปประกอบประเภท
ระกอบประเภทสวิตซ์
สวิ
ต
ช์
ป
ด
ิ
-เปิ
ด
และเต้
า
รั
บ
ปิด-เปิด และเต้ารับ
สมุดดบับันนทึทึกกความก้
ความก้าาวหน้
วหน้าารายบุ
รายบุคคคล
คล (Trainee’s
(Trainee’s Record
Record Book)
Book)
4.4. สมุ
11.
11. เอกสารประกอบการฝึ
เอกสารประกอบการฝึกก คูคู่ม่มือือ สืสื่อ่อ ชุชุดดการฝึ
การฝึกกและเอกสารอ้
และเอกสารอ้างอิ
างอิง ง
1. คู่มือครูฝึก
2. คู่มือผู้รับการฝึก

กรมพัฒนาฝีมอื แรงงาน
กรมพัฒนาฝีมอื แรงงาน
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หลักสูตรการฝึกยกระดับฝีมือตามความสามารถ
หลักสูตรการฝึกยกระดับฝีมือตามความสามารถ
ส่วนที่ 3 หัวข้อวิชา
1. ชื่อหลักสูตร

ช่างไฟฟ้าภายในอาคาร ระดับ 1

รหัสหลักสูตร
0920164150201
2. ชื่อหน่วยการฝึก
การติดตั้ง บริภั ณฑ์ไฟฟ้ า IEC และอุปกรณ์ประกอบประเภท รหัสโมดูลการฝึก
สวิตซ์ปิด-เปิด และเต้ารับ
09215304
หัวข้ข้ออทีที่ ่ 55 : :ตรวจสอบบริ
ภัณภฑ์ัณไฑ์ฟฟ้ไฟฟ้
าประเภทสวิ
ตช์ปติดซ์-เปิ
3. ชื่อหัวข้อวิชา
ตรวจสอบบริ
าประเภทสวิ
เปิด -ปิด
รหัสวิชา
วงจรไฟฟ้
าและสวิ
ตช์ตหซ์รีร่ไี ฟ
วงจรไฟฟ้
าและสวิ
0921530405
4. ระยะเวลาการฝึก
รวม 1 ชั่วโมง 30 นาที
ทฤษฎี 30 นาที
ปฏิบัติ 1 ชั่วโมง
5. เกณฑ์การประเมิน
เมื่อผ่านการฝึกในหัวข้อวิชานี้แล้วผู้รับการฝึกมีความสามารถ ดังนี้
- ตรวจสอบบริ
ตช์ตปซ์ิดเปิ-เปิดด-ปิวงจรไฟฟ้
าและสวิ
ตช์หตรีซ์่ไฟรี่ไฟด้วย
ตรวจสอบบริภภัณัณฑ์ฑ์ไฟฟ้
ไฟฟ้าประเภทสวิ
าประเภทสวิ
ดวงจรไฟฟ้
าและสวิ
ด้เครื
วยเครื
วัดทางไฟฟ้
่องมื่องมื
วัดอทางไฟฟ้
าได้ าได้
6. รายละเอียดหัวข้อวิชา หัวข้อวิชานี้จะมีเนื้อหาครอบคลุมหัวข้อย่อย ดังนี้
1. ชนิดและลักษณะของบริภัณฑ์ไฟฟ้าประเภทสวิตช์ซ์ปเปิิดด-เปิ
-ปิดวงจรไฟฟ้า และสวิตซ์
และสวิ
รี่ไฟ ตช์หรี่ไฟ
2.2. การตรวจสอบบริ
การตรวจสอบบริภภัณัณฑ์ฑ์ไไฟฟ้
ฟฟ้าาประเภทสวิ
ประเภทสวิตตช์ซ์ปเปิิดด-เปิ
-ปิดดวงจรไฟฟ้
วงจรไฟฟ้าาและสวิ
และสวิตตช์ซ์หรี่ไรีฟ่ไฟ
7. วิธีการฝึกอบรม
1. ฝึกอบรมด้วยตนเองโดยการใช้ชุดการฝึก (รหัสชุดการฝึก 09215304)
2. ฝึกปฏิบัติงาน
ทดสอบภาคทฤษฎี
และภาคปฏิ
บัติ บัติ
8. วิธีการประเมินผล
ทดสอบภาคทฤษฎี
และภาคปฏิ
วิธีปวิระเมิ
น : นสอบข้
อเขีอยเขี
น ย(Written
Exam)
และภาคปฏิ
บัตบิ ัติ
ธีประเมิ
: สอบข้
น (Written
Exam)
และการปฏิ
9. เครื่องมือ อุปกรณ์ แและวั
นการฝึกก (ต่อจ�านวนผู้รับการฝึก 1 คน)
ละวัสสดุดุทที่ใี่ใช้ช้ใในการฝึ
(ต่อจานวนผู้รับการฝึก 1 คน)
เครื่องมือและอุปกรณ์
วัสดุ
1. มีดปอกสายไฟ จานวน 1 เล่ม
1.1. สวิตช์ขั้วเดียว จจ�านวน
านวน 1 ตัว
รี่ไฟ(ดี(ดิมเมอร์
มเมอร์) จ) านวน
จ�านวน1 1ตัวตัว
2. คีมตัด จานวน 1 อัน
2.2. สวิตซ์ช์หรี่ไฟ
3. ไขควงชุด จานวน 1 ชุด
4. มัลติมิเตอร์แบบเข็ม ยี่ห้อ SANWA รุ่น YX360TRF
จานวน 1 เครื่อง
5. อุปกรณ์ป้องกันส่วนบุคคล (PPE) จานวน 1 ชุด
10. เงื่อนไขการฝึกอื่นๆ (ถ้าจ�จาาเป็
เป็นต้องมี) : หน่วยฝึกต้องจัดเตรียมสิ่งเหล่านี้ให้ผู้รับการฝึก ได้แก่
1. แบบผั
แบบผังงวงจรไฟฟ้
วงจรไฟฟ้าา
แบบรายการก�าหนดวั
าหนดวัสดุ อุปกรณ์
2. แบบรายการก
3. เอกสาร สื่อการฝึก และชุดฝึก โมดูล การติ
การติดดตัตั้ง้งบริ
บริภภัณัณฑ์ฑ์ไไฟฟ้
ฟฟ้าา IEC
IEC และอุ
และอุปปกรณ์
กรณ์ปประกอบประเภท
ระกอบประเภทสวิตซ์
สวิ
ช์ปดิดและเต้
-เปิด และเต้
ปิดต-เปิ
ารับ ารับ
สมุดดบับันนทึทึกกความก้
ความก้าาวหน้
วหน้าารายบุ
รายบุคคคล
คล (Trainee’s
(Trainee’s Record
Record Book)
Book)
4.4. สมุ
และเอกสารอ้าางอิงอิงง
11. เอกสารประกอบการฝึก คู่มือ สื่อ ชุดการฝึกและเอกสารอ้
1. คู่มือครูฝึก
2. คู่มือผู้รับการฝึก
2. คู่มือผู้รับการฝึก
กรมพัฒนาฝีมอื แรงงาน
กรมพัฒนาฝีมอื แรงงาน
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หลักสูตรการฝึกยกระดับฝีมือตามความสามารถ
หลักสูตรการฝึกยกระดับฝีมือตามความสามารถ
ส่วนที่ 3 หัวข้อวิชา
1. ชื่อหลักสูตร

รหัสหลักสูตร
0920164150201
2. ชื่อหน่วยการฝึก
การติดตั้ง บริภัณฑ์ไฟฟ้ า IEC และอุปกรณ์ประกอบประเภท รหัสโมดูลการฝึก
สวิตซ์ปิด-เปิด และเต้ารับ
09215304
3. ชื่อหัวข้อวิชา
หัวข้อที่ 6 : ตรวจสอบบริภัณฑ์ไฟฟ้าประเภทเต้ารับ
รหัสวิชา
0921530406
4. ระยะเวลาการฝึก
รวม 1 ชั่วโมง 30 นาที
ทฤษฎี 30 นาที
ปฏิบัติ 1 ชั่วโมง
5. เกณฑ์การประเมิน
เมื่อผ่านการฝึกในหัวข้อวิชานี้แล้วผู้รับการฝึกมีความสามารถ ดังนี้
- ตรวจสอบบริภัณฑ์ไฟฟ้าประเภทเต้ารับด้วยเครื่องมือวัดทางไฟฟ้าได้
6. รายละเอียดหัวข้อวิชา หัวข้อวิชานี้จะมีเนื้อหาครอบคลุมหัวข้อย่อย ดังนี้
1. ชนิดและลักษณะของบริภัณฑ์ไฟฟ้าประเภทเต้ารับ
2. การตรวจสอบบริภัณฑ์ไฟฟ้าประเภทเต้ารับด้วยเครื่องมือวัดทางไฟฟ้า
7. วิธีการฝึกอบรม
1. ฝึกอบรมด้วยตนเองโดยการใช้ชุดการฝึก (รหัสชุดการฝึก 09215304)
2. ฝึกปฏิบัติงาน
ทดสอบภาคทฤษฎี
และภาคปฏิ
บัตบิ ัติ
8. วิธีการประเมินผล
ทดสอบภาคทฤษฎี
และภาคปฏิ
วิธีปวิธระเมิ
น :นสอบข้
อเขีอยเขีนย(Written
Exam)
และภาคปฏิ
บัตบิ ัติ
ีประเมิ
: สอบข้
น (Written
Exam)
และการปฏิ
9. เครื่องมือ อุปกรณ์แและวั
นการฝึกก (ต่อจ�านวนผู้รับการฝึก 1 คน)
ละวัสสดุดุทที่ใี่ใช้ช้ใในการฝึ
(ต่อจานวนผู้รับการฝึก 1 คน)
เครื่องมือและอุปกรณ์
วัสดุ
1. มีดปอกสายไฟ จานวน 1 เล่ม
- เต้ารับแบบคู่ มีสายดิน จานวน 1 ตัว
2. คีมตัด จานวน 1 อัน
3. ไขควงชุด จานวน 1 ชุด
4. มัลติมิเตอร์แบบเข็ม ยี่ห้อ SANWA รุ่น YX360TRF
จานวน 1 เครื่อง
5. อุปกรณ์ป้องกันส่วนบุคคล (PPE) จานวน 1 ชุด
10. เงือ่ นไขการฝึกอื่นๆ (ถ้าจ�จาาเป็
เป็นต้องมี) : หน่วยฝึกต้องจัดเตรียมสิ่งเหล่านี้ให้ผู้รับการฝึก ได้แก่
1. แบบผั
แบบผังงวงจรไฟฟ้
วงจรไฟฟ้าา
2. แบบรายการก�
หนดวัสดุ อุปกรณ์
แบบรายการกาาหนดวั
3. เอกสาร สื่อการฝึก และชุดฝึก โมดูลการติ
การติดดตัตั้ง้งบริ
บริภภัณัณฑ์ฑ์ไฟฟ้
ไฟฟ้าาIEC
IECและอุ
และอุปปกรณ์
กรณ์ปประกอบประเภท
ระกอบประเภทสวิตซ์
สวิ
ช์ปดิดและเต้
-เปิด และเต้
ปิดต-เปิ
ารับ ารับ
สมุดดบับันนทึทึกกความก้
ความก้าาวหน้
วหน้าารายบุ
รายบุคคคล
คล (Trainee’s
(Trainee’s Record
Record Book)
Book)
4.4. สมุ
11. เอกสารประกอบการฝึก คู่มือ สื่อ ชุดการฝึกและเอกสารอ้
และเอกสารอ้าางอิงอิงง
1. คู่มือครูฝึก
2. คู่มือผู้รับการฝึก
กรมพัฒนาฝีมอื แรงงาน
กรมพัฒนาฝีมอื แรงงาน

ช่างไฟฟ้าภายในอาคาร ระดับ 1
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คณะผู้จัดทา
คณะผู้จัดทา - กรมพัฒนาฝีมือแรงงาน
คณะผู้บริหาร
1. นายธีรพล
2. นายเสถียร
3. นางอัจฉรา

ขุนเมือง
พจน์โพธิ์ศรี
แก้วกาชัยเจริญ

อธิบดีกรมพัฒนาฝีมือแรงงาน
รองอธิบดีกรมพัฒนาฝีมือแรงงาน
รองอธิบดีกรมพัฒนาฝีมือแรงงาน

คณะทีป่ รึกษา
1. นายกรีฑา
2. นายวิชัย
3. นายสุรพล
4. นายประเสริฐ

สพโชค
คงรัตนชาติ
พลอยสุข
สงวนเดือน

รองปลัดกระทรวงแรงงาน
ผู้ตรวจราชการกระทรวงแรงงาน
ผู้ตรวจราชการกรมพัฒนาฝีมอื แรงงาน
ผู้อานวยการสานักพัฒนาผู้ฝึกและเทคโนโลยีการฝึก

คณะผู้จัดทา
1. นายสมศักดิ์
2. นายคฑาฉัตร
3. ว่าที่ร้อยตรีประพันธ์
4. นางสาววัลภา
5. นายคมธัช
6. นายไพฑูรย์
7. นายเอกราช
8. นายปฏิภาณ

สุขวัฑฒโก
จันทร์แสง
คชประดิษฐ์
นาคนฤมิตร
รัตนคช
ถิ่นสูง
สาเภาเงิน
เลิศสุวานนท์

ผู้อานวยการกลุ่มงานพัฒนาหลักสูตรและเทคโนโลยีการฝึก
ผู้อานวยการกลุ่มงานพัฒนาระบบการฝึก
นักวิชาการพัฒนาฝีมือแรงงานชานาญการพิเศษ
นักวิชาการพัฒนาฝีมือแรงงานชานาญการ
นักวิชาการพัฒนาฝีมือแรงงานชานาญการ
นักวิชาการพัฒนาฝีมือแรงงานชานาญการ
นักวิชาการโสตทัศนศึกษาชานาญการ
นักวิชาการพัฒนาฝีมือแรงงานชานาญการ

ผู้ร่วมประสานงาน/ดาเนินการ
เจ้าหน้าที่สานักพัฒนาผู้ฝึกและเทคโนโลยีการฝึก และผู้ร่วมแสดงความคิดเห็นและข้อเสนอแนะในการประชุม
โอกาสต่างๆ

กรมพัฒนาฝีมอื แรงงาน
กรมพัฒนาฝีมอื แรงงาน
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หลักสูตรการฝึกยกระดับฝีมือตามความสามารถ
หลักสูตรการฝึกยกระดับฝีมือตามความสามารถ
คณะที่ปรึกษา

1. รองศาสตราจารย์ ดร.ปรัชญนันท์ นิลสุขนิลสุข ภาควิภาควิ
ชาครุชศาครุ
าสตร์
เทคโนโลยี
คณะครุ
ศาสตร์
อุตสาหกรรม
ศาสตร์
เทคโนโลยี
คณะครุ
ศาสตร์
อุตสาหกรรม
หัวหน้หัวาศูหน้นย์าศูวิจนัยย์เทคโนโลยี
ทางอาชี
วศึกษา
วิจัยเทคโนโลยี
ทางอาชี
วศึกษา
สานักส�วิาจนััยกวิวิทจยาศาสตร์
และเทคโนโลยี
ัยวิทยาศาสตร์
และเทคโนโลยี
มหาวิมหาวิ
ทยาลัทยยาลั
เทคโนโลยี
พระจอมเกล้
าพระนครเหนื
อ อ
ยเทคโนโลยี
พระจอมเกล้
าพระนครเหนื
2. รองศาสตราจารย์ ดร.สุชาติ
ชาวิศชวกรรมการผลิ
ต บัตณฑิบัตณวิฑิทยาลั
เซี่ยเซีงฉิ่ยนงฉิน ภาควิภาควิ
าวิศวกรรมการผลิ
ตวิทยยาลัย
วิศวกรรมศาสตร์
นานาชาติ
สิรินธร
น (TGGS)
วิศวกรรมศาสตร์
นานาชาติ
สิรินไทย-เยอรมั
ธร ไทย-เยอรมั
น (TGGS)
มหาวิมหาวิ
ทยาลัทยยาลั
เทคโนโลยี
พระจอมเกล้
าพระนครเหนื
อ อ
ยเทคโนโลยี
พระจอมเกล้
าพระนครเหนื
3. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ปณิตา วรรณพิรุณ ภาควิภาควิ
ชาครุชศาครุ
าสตร์
เทคโนโลยี
คณะครุ
ศาสตร์
อุตสาหกรรม
ศาสตร์
เทคโนโลยี
คณะครุ
ศาสตร์
อุตสาหกรรม
ยเทคโนโลยี
พระจอมเกล้
าพระนครเหนื
มหาวิมหาวิ
ทยาลัทยยาลั
เทคโนโลยี
พระจอมเกล้
าพระนครเหนื
อ อ
ิยะสุรวงศ์
รวงศ์ ภาควิภาควิ
ศาสตร์
เทคโนโลยี
คณะครุ
ศาสตร์
อุตสาหกรรม
4. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.พัลลภ พิพิริยระสุ
ชาครุชศาครุ
าสตร์
เทคโนโลยี
คณะครุ
ศาสตร์
อุตสาหกรรม
ยเทคโนโลยี
พระจอมเกล้
าพระนครเหนื
มหาวิมหาวิ
ทยาลัทยยาลั
เทคโนโลยี
พระจอมเกล้
าพระนครเหนื
อ อ
แกมขุนนทด
ทด ภาควิภาควิ
ศาสตร์
คณะครุ
ศาสตร์
อุตสาหกรรม
5. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สยาม แกมขุ
ชาครุชศาครุ
าสตร์
โยธาโยธา
คณะครุ
ศาสตร์
อุตสาหกรรม
ยเทคโนโลยี
พระจอมเกล้
าพระนครเหนื
มหาวิมหาวิ
ทยาลัทยยาลั
เทคโนโลยี
พระจอมเกล้
าพระนครเหนื
อ อ
สุนทรกนกพงศ์
ศาสตร์
วิศวกรรม
คณะครุ
ศาสตร์
อุตสาหกรรม
6. รองศาสตราจารย์ ดร.วิสุทธิ์ สุนทรกนกพงศ์
ภาควิภาควิ
ชาครุชศาครุ
าสตร์
วิศวกรรม
คณะครุ
ศาสตร์
อุตสาหกรรม
นเทคโนโลยี
พระจอมเกล้
คุณทหารลาดกระบั
สถาบัสถาบั
นเทคโนโลยี
พระจอมเกล้
าเจ้าาคุเจ้ณาทหารลาดกระบั
ง ง
ารุย์ณย์ ภาควิภาควิ
ศาสตร์
7. รองศาสตราจารย์ ดร.กัลยาณี จิตจิต์ตกต์ารุกณ
ชาครุชศาครุ
าสตร์
ไฟฟ้าไฟฟ้า
คณะครุ
ศาสตร์
อุตสาหกรรมและเทคโนโลยี
คณะครุ
ศาสตร์
อุตสาหกรรมและเทคโนโลยี
ยเทคโนโลยี
พระจอมเกล้
มหาวิมหาวิ
ทยาลัทยยาลั
เทคโนโลยี
พระจอมเกล้
าธนบุาธนบุ
รี รี
สุวรรณจั
ศาสตร์
วิศวกรรม
คณะครุ
ศาสตร์
อุตสาหกรรม
8. รองศาสตราจารย์ ดร.พีระวุฒิ สุวรรณจั
นทร์นทร์ภาควิภาควิ
ชาครุชศาครุ
าสตร์
วิศวกรรม
คณะครุ
ศาสตร์
อุตสาหกรรม
นเทคโนโลยี
พระจอมเกล้
คุณทหารลาดกระบั
สถาบัสถาบั
นเทคโนโลยี
พระจอมเกล้
าเจ้าาคุเจ้ณาทหารลาดกระบั
ง ง
ตระกูลล ภาควิภาควิ
ศาสตร์
วิศวกรรม
คณะครุ
ศาสตร์
อุตสาหกรรม
9. ผู้ช่วยศาสตราจารย์สันติ
ตันตันตระกู
ชาครุชศาครุ
าสตร์
วิศวกรรม
คณะครุ
ศาสตร์
อุตสาหกรรม
นเทคโนโลยี
พระจอมเกล้
คุณทหารลาดกระบั
สถาบัสถาบั
นเทคโนโลยี
พระจอมเกล้
าเจ้าาคุเจ้ณาทหารลาดกระบั
ง ง

กรมพัฒนาฝีมอื แรงงาน
กรมพัฒนาฝีมอื แรงงาน
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