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 กรมพัฒนาฝมือแรงงาน  

คํานํา 

เอกสารหลักสูตรและโมดูลการฝก สาขาชางไฟฟาอุตสาหกรรม ระดับ 2 รหัสหลักสูตร 0920164150302 นี้        

ไดพัฒนาข้ึนภายใตโครงการพัฒนาระบบฝกและชุดการฝกตามความสามารถเพ่ือการพัฒนาฝมือแรงงาน (Competency 

Based Workforce Skill Training System) พ .ศ. 2560 โดยมีวัตถุประสงค เ พ่ือนํา ไปใช เปนระบบการฝกอบรม              

ตามความสามารถ สาขาชางไฟฟาอุตสาหกรรม ระดับ 2 เพ่ือใหตอบสนองความตองการของกําลังแรงงานและตลาดแรงงาน

ไดอยางเหมาะสมมากยิ่งข้ึน และเพ่ือรองรับระบบการรับรองมาตรฐานฝมือแรงงานแหงชาติและระบบการรับรองความรู

ความสามารถในอนาคต อีกท้ังเพ่ือสงมอบระบบการฝกอบรมนี้ใหแกกําลังแรงงานกลุมเปาหมายตาง ๆ ใหกวางขวาง       

มากยิ่งข้ึน ท้ังในแงของขอบเขตของการใหบริการและจํานวนผูรับบริการ 

ระบบการฝกอบรมตามความสามารถเปนระบบการฝกอบรมท่ีสงเสริมใหผูรับการฝกอบรมสามารถฝกฝนเรียนรู     

ไดตามพ้ืนฐานความสามารถของตนในเวลาท่ีมีความสะดวก โดยเนนในเรื่องของการสงมอบการฝกอบรมท่ีหลากหลาย      

ไปใหแกผูรับการฝกอบรม และตองการใหผูรับการฝกอบรมเกิดการเรียนรูดวยตนเอง การฝกปฏิบัติจะดําเนินการในรูปแบบ 

Learning by Doing และเนนผลลัพธการฝกอบรมในการท่ีทําใหผูรับการฝกอบรมมีความสามารถในการปฏิบัติงาน         

ตามท่ีตลาดแรงงานตองการ โดยยึดความสามารถของผูรับการฝกเปนหลัก การฝกอบรมในระบบดังกลาว จึงเปนรูปแบบ 

การฝกอบรมท่ีสามารถรองรับการพัฒนารายบุคคลไดเปนอยางดี นอกจากนี้ เนื้อหาวิชาในหลักสูตรการฝกตามความสามารถ 

(Competency Based Curriculum : CBC) ซ่ึงไดจากการวิเคราะหงานอาชีพ (Job Analysis) ในแตละสาขาอาชีพ          

จะถูกกําหนดเปนรายการความสามารถหรือสมรรถนะ (Competency) ท่ีผูรับการฝกอบรมจําเปนตองใชในการปฏิบัติงาน 

และสอดคลองกับความตองการของสถานประกอบกิจการและภาคอุตสาหกรรม  ซ่ึงผูรับการฝกจะตองเรียนรูและฝกฝน

จนกวาจะสามารถปฏิบัติเองได ตามมาตรฐานท่ีกําหนดในแตละรายการความสามารถ ท้ังนี้ การสงมอบการฝก 

สามารถดําเนินการไดท้ังรูปแบบการเรียนรูผานสื่อสิ่งพิมพ (Paper Based) และผานสื่อคอมพิวเตอร (Computer Based) 

โดยผูรับการฝกสามารถเรียนรูไดดวยตนเอง (Self-Learning) ท่ีบานหรือท่ีทํางาน และเขารับการฝกภาคปฏิบัติ 

ตามความพรอม ตามความสะดวกของตน หรือตามแผนการฝก หรือตามตารางการนัดหมาย การฝกหรือทดสอบประเมินผล

ความรูความสามารถกับหนวยฝก โดยมีครูฝกหรือผูสอนคอยใหคําปรึกษา แนะนําและจัดเตรียมการฝกภาคปฏิบัติ 

รวมถึงจัดเตรียมและดําเนินการทดสอบ ประเมินผลในลักษณะตาง ๆ อันจะทําใหสามารถเพ่ิมจํานวนผูรับการฝกไดมากยิ่งข้ึน     

ชวยประหยัดเวลาในการเดินทาง และประหยัดงบประมาณคาใชจายในการพัฒนาฝมือแรงงานใหแกกําลังแรงงาน            

ในระยะยาว จึง ถือเปนรูปแบบการฝก ท่ี มีความสํา คัญตอการพัฒนาฝ มือแรงงาน  ท้ั งในปจจุบันและอนาคต   

ซ่ึงหากมีการนําระบบการฝกอบรมตามความสามารถ มาใชในการพัฒนาฝมือแรงงาน จะชวยทําใหประชาชน ผูใชแรงงาน  

ผูวางงาน นัก เ รียน  นักศึกษา  และ  ผู ป ระกอบอาชีพอิสระ  สามารถ เขาถึงการฝกอบรม เ พื่อพัฒนาตนเอง      

ไดอยางสะดวกและไดรับประโยชนอยางท่ัวถึงมากยิ่งขึ้น 

 

กรมพัฒนาฝมือแรงงาน 
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 กรมพัฒนาฝมือแรงงาน  

สารบัญ 

เรื่อง                  หนา 

 

คํานํา ก 

สารบัญ ข 

มาตรฐานความสามารถ 1 

สวนท่ี 1 โครงสรางหลักสูตร   3 

สวนท่ี 2 โมดูลการฝก และสวนท่ี 3 หัวขอวิชา  

 โมดูลการฝกท่ี 1 09215401 กฎระเบียบการขอใชไฟฟาของการไฟฟานครหลวง 12 

   และการไฟฟาสวนภูมิภาค 

 โมดูลการฝกท่ี 2 09215207 หลักการทํางาน การตรวจสอบและการบํารุงรักษาอุปกรณ 17 

  ท่ีใชในไฟฟาอุตสาหกรรม 

 โมดูลการฝกท่ี 3 09215208 การเลือกชนิดและขนาดของสายไฟฟา 20  

 โมดูลการฝกท่ี 4 09215209 อุปกรณปองกันกระแสเกิน 23 

 โมดูลการฝกท่ี 5    09215210 การเดินสายไฟฟาดวยทอสายไฟฟาและรางเดินไฟฟา 26 

 โมดูลการฝกท่ี 6    09215211  การอานแบบของระบบวงจรไฟฟาและการอานวงจร           32 

     การควบคุมมอเตอรเบ้ืองตน 

 โมดูลการฝกท่ี 7    09215302  การเดินสายไฟฟาอุตสาหกรรม 37 

คณะผูจัดทําโครงการ   49 
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 กรมพัฒนาฝมือแรงงาน  

มาตรฐานความสามารถ 

มาตรฐานฝมือแรงงานแหงชาติ 

สาขาชางไฟฟาอุตสาหกรรม ระดับ 2 

หนวยความสามารถ  ความสามารถยอย (งานยอย) 

1. อธิบายกฎระเบยีบการขอใชไฟฟา

ของการไฟฟานครหลวงและ 

การไฟฟาสวนภูมิภาค 

1. อธิบายการปฏิบัติงานท่ีปลอดภัยสําหรับงานไฟฟา 

2. อธิบายกฎระเบียบการขอใชไฟฟาประเภทธุรกิจอุตสาหกรรม 

ของการไฟฟานครหลวงและการไฟฟาสวนภูมิภาค 

3. อธิบายการปองกันอันตรายท่ีสามารถเกิดข้ึนจากการประมาท 

ขณะปฏิบัติงานทางไฟฟา 

2. อธิบายหลักการทํางาน  

การตรวจสอบ และการบํารุงรักษา

อุปกรณท่ีใชในไฟฟาอุตสาหกรรม 

1. อธิบายหลักการทํางาน การตรวจสอบ และการบํารุงรักษาอุปกรณ 

ท่ีใชในไฟฟาอุตสาหกรรม 

2. ตรวจสอบและบํารุงรักษาอุปกรณท่ีใชในไฟฟาอุตสาหกรรม  

3. เลือกชนิดและขนาดของ

สายไฟฟา 

1. อธิบายการเลือกชนิดและขนาดของสายไฟฟา 

2. อธิบายความสัมพันธระหวางพ้ืนท่ีหนาตัด ความยาวของสายไฟฟา

และกระแสไฟฟา 

3. อธิบายการเลือกขนาดของสายประธาน สายปอน และสายวงจรยอย 

4. อธิบายเก่ียวกับอุปกรณปองกัน

กระแสเกิน 

1. อธิบายเก่ียวกับชนิดและขนาดของฟวส 

2. อธิบายเก่ียวกับชนิดและคุณสมบัติของโอเวอรโหลดรีเลย 

3. อธิบายเก่ียวกับชนิดของเซอรกิตเบรกเกอร 

5. เดินสายไฟฟาดวยทอสายไฟฟา

และรางเดินไฟฟา 

1. อธิบายการเลือกชนิดของทอและวิธีการเดินสายไฟฟา 

ในทอรอยสายไฟฟา 

2. ติดตั้ง เดินสายรอยทอโลหะและทอพีวีซีเขากับอุปกรณ 

และตูควบคุมมอเตอร 

3. อธิบายการเลือกชนิดของรางและวิธีการเดินสายไฟฟา 

ในรางเดินสายไฟฟา 

4. ติดตั้ง เดินสายไฟฟาในรางโลหะและรางพีวีซีเขากับอุปกรณ 

และตูควบคุมมอเตอร 

6. อานแบบของระบบวงจรไฟฟา

และการอานวงจรการควบคุม

มอเตอรเบื้องตน 

1. อธิบายการอานและเขียนสัญลักษณวงจรควบคุมมอเตอร 

2. อธิบายอุปกรณในวงจรควบคุมมอเตอร 

3. อธิบายวงจรควบคุมมอเตอรแบบตาง ๆ  

4. อธิบายการอานและเขียนสัญลักษณทางไฟฟาในอุตสาหกรรม 
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 กรมพัฒนาฝมือแรงงาน  

มาตรฐานฝมือแรงงานแหงชาติ 

สาขาชางไฟฟาอุตสาหกรรม ระดับ 2 

หนวยความสามารถ  ความสามารถยอย (งานยอย) 

5. อธิบายความหมายและอานแบบ Single Line Diagram  

6. อธิบายความหมายและอานแบบ Wiring Diagram  

7. เดินสายไฟฟาอุตสาหกรรม 1. วางตําแหนงอุปกรณภายในตูควบคุม 

2. เดินสายควบคุมมอเตอร 

3. เขาสายไฟฟากับข้ัวตอ 

4. ติดตั้งและควบคุมมอเตอรเหนี่ยวนําชนิด 1 เฟส และ 3 เฟส 

5. ติดตั้งและควบคุมมอเตอรไฟฟากระแสตรง 

6. ตรวจสอบและทดสอบการทํางานของมอเตอร 

7. ประกอบติดตั้งดวงโคมไฟฟาดวยหลอดประเภทตาง ๆ  

8. ติดตั้งอุปกรณไฟฟาตูจายไฟฟาประธาน 

9. เดินสายไฟฟาและติดตั้งตัวนําแทง (Bus Bar)  

10. ติดตั้งตูจายไฟฟาประธานและเดินวงจรเครื่องวัด 

11. เดินสายไฟฟาดวยทอรอยสายไฟฟา 

12. เดินสายไฟฟาดวยรางเดินสายไฟฟา 
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 กรมพัฒนาฝมือแรงงาน  

สวนที่ 1 โครงสรางหลักสูตร 

 

1. หลักสูตรการฝก

ยกระดับฝมือ 

ช่ือหลักสูตร : สาขาชางไฟฟาอุตสาหกรรม ระดับ 2 รหัสหลักสูตร 

0920164150302 

2. ระยะเวลาการฝกอบรม รวม 60 ชั่วโมง ทฤษฎี 12 ชั่วโมง ปฏิบัติ 48 ชั่วโมง 

3. ขอบเขตของหลักสูตร 

    หลักสูตรนี้พัฒนาข้ึนใหครอบคลุมดานความรู ทักษะ และเจตคติแกผูรับการฝกใน สาขาชางไฟฟาอุตสาหกรรม 

เพ่ือใหมีความรูความสามารถและทัศนคติตามมาตรฐานฝมือแรงงานแหงชาติ สาขาชางไฟฟาอุตสาหกรรม ระดับ 2 ดังนี้   

    3.1 มีความรูเก่ียวกับกฎระเบียบการขอใชไฟฟาของการไฟฟานครหลวง และการไฟฟาสวนภูมิภาค  

    3.2 มีความรูความสามารถเก่ียวกับหลักการทํางาน การตรวจสอบและการบํารุงรักษาอุปกรณท่ีใช                     

ในไฟฟาอุตสาหกรรม 

    3.3 มีความรูเก่ียวกับการเลือกชนิดและขนาดของสายไฟฟา 

    3.4 มีความรูเก่ียวกับอุปกรณปองกันกระแสเกิน 

    3.5 มีความรูความสามารถเก่ียวกับการเดินสายไฟฟาดวยทอสายไฟฟาและรางเดินไฟฟา  

    3.6 มีความรูเก่ียวกับการอานแบบของระบบวงจรไฟฟาและการอานวงจรการควบคุมมอเตอรเบื้องตน 

    3.7 มีความรูความสามารถเก่ียวกับการเดินสายไฟฟาอุตสาหกรรม 

4. คุณสมบัติผูสมัครเขารับการฝก     ตามระเบียบกรมพัฒนาฝมือแรงงาน วาดวยการฝกยกระดับฝมือ พ.ศ. 2547 

หมวด 1 คุณสมบัติของผูสมัคร ดังนี้  

1. ผูเขารับการฝกตองมีอายุไมต่ํากวา 18 ปบริบูรณ 

2. มีประสบการณอยางนอย 1 ป ในสาขาท่ีจะฝกอบรม หรือ 

3. อยูในระหวางการศึกษาระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพปสุดทายในสาขา 

ท่ีจะฝกอบรม โดยมีหนังสือรับรองจากสถานศึกษา หรือจบการศึกษา

ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ ในสาขาท่ีจะฝกอบรม หรือ 

4. ผานการฝกอบรมในสาขาท่ีเก่ียวของ 

5. ตองผานการฝกอบรม หลักสูตรชางไฟฟาอุตสาหกรรม ระดับ 1  
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 กรมพัฒนาฝมือแรงงาน  

5. โครงสรางและองคประกอบของหลักสูตร 

หนวย

ความสามารถ 
ช่ือโมดูลการฝก ผลลัพธการเรียนรู 

ระยะเวลา 

(ชั่วโมง : นาที) 

ทฤษฎี ปฏิบัต ิ

อธิบายกฎระเบยีบ

การขอใชไฟฟาของ 

การไฟฟานครหลวง 

และการไฟฟา 

สวนภูมิภาค 

(09215401) 

กฎระเบยีบการขอใช

ไฟฟาของการไฟฟา

นครหลวงและ 

การไฟฟา 

สวนภูมิภาค 

1. อธิบายการปฏิบัติงานท่ีปลอดภัยสําหรับ 

งานไฟฟาได  

2. อธิบายกฎระเบียบการขอใชไฟฟาประเภท 

ธุรกิจอุตสาหกรรมของการไฟฟานครหลวงและ 

การไฟฟาสวนภูมิภาคได 

3. อธิบายการปองกันอันตรายท่ีสามารถเกิดข้ึน

จากการประมาทขณะปฏิบัติงานทางไฟฟาได 

1:00 - 

อธิบาย 

หลักการทํางาน  

การตรวจสอบ และ

การบํารุงรักษา

อุปกรณท่ีใชใน

ไฟฟาอุตสาหกรรม 

(09215207) 

หลักการทํางาน  

การตรวจสอบ และ

การบํารุงรักษา

อุปกรณท่ีใชในไฟฟา

อุตสาหกรรม 

1. อธิบายหลักการทํางาน การตรวจสอบ และ 

การบํารุงรักษาอุปกรณท่ีใชในไฟฟาอุตสาหกรรม 

2. ตรวจสอบและบํารุงรักษาอุปกรณท่ีใช 

ในไฟฟาอุตสาหกรรมได  

3:00 3:00 

เลือกชนิดและ

ขนาดของ

สายไฟฟา 

(09215208) 

การเลือกชนิดและ

ขนาดของสายไฟฟา 

1. อธิบายการเลือกชนิดและขนาดของสายไฟฟาได 

2. อธิบายความสัมพันธระหวางพ้ืนท่ีหนาตัด  

ความยาวของสายไฟฟา และกระแสไฟฟาได 

3. อธิบายการเลือกขนาดของสายประธาน  

สายปอน และสายวงจรยอยได 

2:00 - 

อธิบายเก่ียวกับ

อุปกรณปองกัน

กระแสเกิน 

(09215209) 

อุปกรณปองกัน

กระแสเกิน 

1. อธิบายเก่ียวกับชนิดและขนาดของฟวสได 

2. อธิบายเก่ียวกับชนิดและคุณสมบัติของ 

โอเวอรโหลดรีเลยได 

3. อธิบายเก่ียวกับชนิดของเซอรกิตเบรกเกอรได 

2:00 - 

เดินสายไฟฟาดวย

ทอสายไฟฟาและ

รางเดินไฟฟา 

(09215210) 

การเดินสายไฟฟา

ดวยทอสายไฟฟา

และรางเดินไฟฟา 

 

 

1. อธิบายการเลือกชนิดของทอและ 

วิธีการเดินสายไฟฟาในทอรอยสายไฟฟาได 

2. ติดตั้ง เดินสายรอยทอโลหะและทอพีวีซี 

เขากับอุปกรณและตูควบคุมมอเตอรได 

3. อธิบายการเลือกชนิดของรางและ 

วิธีการเดินสายไฟฟาในรางเดินสายไฟฟาได 

2:00 6:00 
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 กรมพัฒนาฝมือแรงงาน  

หนวย

ความสามารถ 
ช่ือโมดูลการฝก ผลลัพธการเรียนรู 

ระยะเวลา 

(ชั่วโมง : นาที) 

ทฤษฎี ปฏิบัต ิ

  4. ติดตั้ง เดินสายไฟฟาในรางโลหะและรางพีวีซีเขา

กับอุปกรณและตูควบคุมมอเตอรได 

  

อานแบบของระบบ

วงจรไฟฟาและ 

อานวงจร 

การควบคุมมอเตอร

เบื้องตน 

(09215211) 

การอานแบบของ

ระบบวงจรไฟฟา 

และอานวงจร 

การควบคุมมอเตอร

เบื้องตน 

1. อธิบายการอานและเขียนสัญลักษณวงจร

ควบคุมมอเตอรได 

2. อธิบายอุปกรณในวงจรควบคุมมอเตอรได 

3. อธิบายวงจรควบคุมมอเตอรแบบตาง ๆ ได 

4. อธิบายการอานและเขียนสัญลักษณทางไฟฟา 

ในอุตสาหกรรมได 

5. อธิบายความหมายและอานแบบ Single Line 

Diagram ได 

6. อธิบายความหมายและอานแบบ Wiring Diagram ได 

2:00 - 

เดินสายไฟฟา

อุตสาหกรรม 

(09215302) 

การเดินสายไฟฟา

อุตสาหกรรม 

1. วางตําแหนงอุปกรณภายในตูควบคุม 

ไดตามแบบท่ีกําหนด 

2. เดินสายควบคุมมอเตอรไดตามแบบท่ีกําหนด 

3. เขาสายไฟฟากับข้ัวตอได 

4. ติดตั้งและควบคุมมอเตอรเหนี่ยวนําชนิด 1 เฟส 

และ 3 เฟสได 

5. ติดตั้งและควบคุมมอเตอรไฟฟากระแสตรงได 

6. ตรวจสอบและทดสอบการทํางานของมอเตอรได 

7. ประกอบติดตั้งดวงโคมไฟฟาดวยหลอด 

ประเภทตาง ๆ ได 

8. ติดตั้งอุปกรณไฟฟาตูจายไฟฟาประธานได 

9. เดินสายไฟฟาและติดตั้งตัวนําแทง (Bus Bar) ได 

10. ติดตั้งตูจายไฟฟาประธานและเดินวงจร 

เครื่องวัดได 

11. เดินสายไฟฟาดวยทอรอยสายไฟฟาได 

12. เดินสายไฟฟาดวยรางเดินสายไฟฟาได  

- 39:00 

รวมท้ังส้ิน 
12:00 48:00 

60:00 



หลักสูตรการฝกยกระดับฝมือตามความสามารถ  

 

 

 

 

6 

 กรมพัฒนาฝมือแรงงาน  

6. วิธีการ   

  ประเมินผล 

    เปนการทดสอบภาคทฤษฎี และภาคปฏิบัติของผูรับการฝก เพ่ือประเมินความรู ความสามารถ

ตามเกณฑท่ีกําหนด ดังนี้ 

1. ทดสอบภาคทฤษฎี ตองไดคะแนนไมนอยกวารอยละ 70 

2. ทดสอบภาคปฏิบัติ ตองไดคะแนนไมนอยกวารอยละ 70 

 วิธีประเมิน 

1. สอบขอเขียน (Written Testing) หรือสอบออนไลน (Online Testing) 

2. สอบปฏิบัติงาน (Practical Skills Testing) 

7. วิธีการฝกอบรม 1. ฝกอบรมดวยตนเองโดยใชชุดการฝก 

2. ฝกปฏิบัติงาน 

8. เครื่องมือ อุปกรณ และวัสดุท่ีใชในการฝกและการประเมิน 

8.1 เครื่องมือและอุปกรณ จํานวน/คน 

1. ไขควง  

2. ไขควงเช็คไฟ  

3. ไขควงปากแฉก  

4. ไขควงวัดไฟฟา  

5. คอนเดินสายไฟฟา  

6. คอนพลาสติก หรือคอนยาง  

7. คัตเตอร  

8. คัตเตอรปอกสาย  

9. คีมชางไฟฟา  

10. คีมตัด  

11. คีมตัดราง  

12. คีมปอกสายไฟ  

13. คีมปากยาว  

14. คีมฟต คีมตัด และคีมปากแหลม  

15. คีมย้ําสายไฟฟา 

16. โคมไฟดาวนไลตพรอมหลอดไฟ  

17. โคมไฟฟลัดไลตหลอดไฟ  

18. โคมไฟฟลูออเรสเซนตตะแกรงพรอมหลอดไฟ  

19. โคมไฟโรงงานหลอดปลอยประจุความดันไอสูงพรอมหลอดไฟ  

20. ดอกเจาะรู  

21. ดินสอ  

6 ชุด 

3 อัน 

1 อัน 

1 อัน 

1 อัน 

1 อัน 

1 อัน 

4 อัน 

4 อัน 

1 อัน 

1 อัน 

1 อัน 

1 อัน 

1 ชุด 

1 อัน 

1 ชุด 

1 ชุด 

1 ชุด 

1 ชุด 

1 ดอก 

2 แทง 



หลักสูตรการฝกยกระดับฝมือตามความสามารถ  

 

 

 

 

7 

 กรมพัฒนาฝมือแรงงาน  

22. ตะไบหางหนู  

23. เบนเดอรดัดทอ EMT ขนาด ½ นิ้ว  

24. ใบเลื่อยตัดเหล็ก  

25. ประแจปากตายหรือประแจบล็อก  

26. ปกเตา  

27. ปากกาจับทอ  

28. ผาเช็ดทําความสะอาด  

29. ฟชเทป  

30. ฟุตเหล็ก 1 เมตร  

31. มัลติมิเตอร  

32. มีดปอกสาย  

33. ระดับน้ํา  

34. รีมเมอร  

35. ลวดรอยสายไฟ  

36. เลื่อยตัดเหล็กพรอมใบเลื่อย 24 ฟน/นิ้ว  

37. เลื่อยลอ  

38. สกรูเกลียวปลอย  

39. สกัดหรือสิ่ว  

40. สปลิทเฟสมอเตอร 1/4 แรงมา 4 ข้ัวแมเหล็ก  

41. สวาน พรอมดอกสวาน  

42. สวานไฟฟา  

43. เหล็กทรงกลมหรือไมเนื้อแข็งขนาดเล็กกวารอง  

44. เหล็กนําศูนย  

45. แหลงจายไฟฟากระแสสลับ 1 เฟส และ 3 เฟส  

1 อัน 

2 อัน 

1 ใบ 

1 อัน 

1 อัน 

1 เครื่อง 

1 ผืน 

1 อัน 

2 อัน 

4 เครื่อง 

1 เลม 

5 อัน 

2 อัน 

1 อัน 

1 ชุด 

1 อัน 

3 กลอง 

1 ตัว 

1 ตัว 

1 ชุด 

1 เครื่อง 

1 อัน 

2 อัน 

1 ชุด 

8.2 วัสดุท่ีใชในการฝกและการประเมิน จํานวน/คน 

1. Bushing  

2. Connector แบบธรรมดา set screw พรอม Lock nut  

3. Handy box พรอมฝาปด  

4. Strap ขนาด ½ นิ้ว  

5. Strap ขนาด ¾ นิ้ว  

6. Strap แบบรูเดียว  

7. กลองตอสาย  

13 อัน 

13 อัน 

4 อัน 

15 อัน 

9 อัน 

14 อัน 

1 อัน 
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 กรมพัฒนาฝมือแรงงาน  

8. กลองพักสายสี่เหลี่ยม ขนาด 4×4 นิ้ว  

9. ของอใน  

10. ของอราบ  

11. ของอราบ  

12. ขอตอตรง  

13. ขอตอตรง  

14. ข้ัวตอสาย  

15. ข้ัวรับหลอดพรอมหลอดโซเดียม  

16. ข้ัวรับหลอดพรอมหลอดฟลูออเรสเซนต  

17. ข้ัวรับหลอดพรอมหลอดแสงจันทร  

18. ข้ัวรับหลอดพรอมหลอดอินแคนเดสเซนต  

19. เข็มขัดรัดสายไฟ  

20. คอนซูเมอรยูนิต เซอรกิตเบรกเกอร 32 A, 4 ชอง 

21. คอนเนกเตอร ล็อกนัต และบุชชิ่ง ขนาด ½ นิ้ว  

22. คอนเนกเตอร ล็อกนัต และบุชชิ่ง ขนาด ¾ นิ้ว  

23. คัตเอาต พรอมฟวส  

24. เคเบิลเกรนด  

25. ซีเล็คเตอร โวลต  

26. ซีเล็คเตอร แอมป  

27. เซอรกิตเบรกเกอร 3P ขนาด 100 A (Main)  

28. เซอรกิตเบรกเกอร 3P ขนาด 20 A  

29. เซอรกิตเบรกเกอร 3P ขนาด 30 A  

30. เซอรกิตเบรกเกอร  

31. เซอรกิตเบรกเกอรยอย 16 A  

32. ตะปูเดินสาย  

33. ตูควบคุมไฟฟา  

34. เตารับมีข้ัวสายดิน  

35. ทอ EMT ขนาด ¾ นิ้ว  

36. ทอ PVC ขนาด ½ นิ้ว  

37. เทปกาว  

38. เทปพันสายไฟฟา  

39. ไทมเมอรรีเลย  

3 อัน 

1 อัน 

2 อัน 

3 อัน 

1 อัน 

1 อัน 

1 ชุด 

1 ชุด 

1 ชุด 

1 ชุด 

1 ชุด 

2 กลอง 

1 แผง 

16 ชุด 

16 ชุด 

1 ชุด 

2 ตัว 

1 ตัว 

1 ตัว 

1 ตัว 

1 ตัว 

1 ตัว 

2 ตัว 

3 ตัว 

1 กลอง 

1 ตู 

4 ตัว 

4 ทอน 

1 ทอน 

1 มวน 

5 มวน 

1 ชุด 
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 กรมพัฒนาฝมือแรงงาน  

40. น้ํามันกันสนิม  

41. ปลั๊กฟวส พรอมฟวส  

42. ปดทาย  

43. ฝาปด  

44. เพรชเชอรคลิป  

45. ฟวส 10 A  

46. ฟวส  

47. มอเตอรไฟฟากระแสสลับ 1 เฟส  

48. มอเตอรไฟฟากระแสสลับ 3 เฟส  

49. เมนฟวส  

50. แมกเนติกคอนแทกเตอร  

51. แมกเนติกคอนแทกเตอร และรีเลยชวย  

52. ยางหรือพลาสติกกันบาดสาย  

53. ราง Wire Way พลาสติก ขนาด ก 25 x สู 12 mm.  

54. รางเดินสายไฟอเนกประสงค  

55. รางปดทาย  

56. รางปกนก  

57. โวลตมิเตอร 0-500 V  

58. ไวรนัท ขนาดกลาง  

59. เศษผาสะอาด  

60. สกรูเกลียวเหล็ก ขนาด ½ นิ้ว  

61. สกรูเกลียวเหล็ก  

62. สแควรบอกซ พรอมฝาปด  

63. สวิตชทางเดียว  

64. สวิตชปุมกด 

65. สาย VCT 2 x 1.5 (มม.)2  

66. สายตอวงจร  

67. สายไฟฟา THW 1.5 (มม.)2  สีขาว  

68. สายไฟฟา THW 1.5 (มม.)2  สีเขียว  

69. สายไฟฟา THW 1.5 (มม.)2  สีดํา  

70. สายไฟฟา THW 1.5 (มม.)2  

71. สายไฟฟา VAF 2 × 2.5 ตร.มม.  

1 กระปอง 

1 ชุด 

1 อัน 

1 อัน 

6 ตัว 

3 ตัว 

1 ตัว 

1 ตัว 

2 ตัว 

1 ชุด 

1 ชุด 

2 ชุด 

1 เมตร 

1 เสน 

3 ทอน 

1 อัน 

1 ชุด 

1 ตัว 

2 กลอง 

2 ผืน 

20 ตัว 

1 กลอง 

2 อัน 

3 ตัว 

4 ตัว 

1 เมตร 

1 ชุด 

20 เมตร 

10 เมตร 

20 เมตร 

3 มวน 

2 มวน 
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 กรมพัฒนาฝมือแรงงาน  

72. สายไฟฟา ชนิด VSF  

73. สายไฟฟา ชนิด VSF ยาว 1.5 เมตร  

74. สายรัดพลาสติก (ไสไก) 

75. สายรัดพลาสติก  

76. หมอแปลงกระแส 200/5 A  

77. หลอดเผาไสพรอมข้ัวรับหลอด  

78. หลอดฟลูออเรสเซนตพรอมราง 1 x 18 w  

79. หลอดไฟสัญญาณ  

80. หลอดแสดงผล (สีแดง)  

81. หลอดแสดงผล (สีน้ําเงิน)  

82. หลอดแสดงผล (สีเหลือง)  

83. หางปลาชนิดเปลือย (สําหรับย้ําสายกราวดในตู)  

84. หางปลาชนิดเสียบแบบมีฉนวนหุม  

85. อเดปเตอร  

86. อักษรสวมปลายสาย อักษร L1  

87. อักษรสวมปลายสาย อักษร L2  

88. อักษรสวมปลายสาย อักษร L3  

89. อักษรสวมปลายสาย อักษร N  

90. อักษรสวมปลายสาย อักษร PE  

91. อุปกรณยึดราง  

92. แอมมิเตอร 0-500 A  

93. โอเวอรโหลด รีเลย  

1 ชุด 

1 ชุด 

1 เมตร 

2 กลอง 

3 ตัว 

1 ชุด 

1 ชุด 

1 ชุด 

1 ตัว 

1 ตัว 

1 ตัว 

2 ตัว 

1 กลอง 

3 อัน 

1 ชุด 

1 ชุด 

1 ชุด 

1 ชุด 

1 ชุด 

1 เสน 

1 ตัว 

3 อัน 

8.3 ส่ือการฝก ชุดการฝกและเอกสารประกอบการฝกและการประเมิน จํานวน/คน 

1. คูมือครูฝก 

2. คูมือผูรับการฝก 

3. คูมือการประเมิน  

4. ชุดการฝกชางไฟฟาอุตสาหกรรม ระดับ 2 

1 เลม 

1 เลม 

1 เลม 

              1 ชุด  
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 กรมพัฒนาฝมือแรงงาน  

9.  คุณสมบัติของครูฝก/วิทยากร 

    ผูรับการฝกจะไดรับการฝกท้ังภาคทฤษฎีและภาคปฏิบัติ โดยครูฝกจากกรมพัฒนาฝมือแรงงานหรือวิทยากร 

จากภายนอกท่ีมีคุณสมบัติ ดังนี้  

1. ผานการคัดเลือกตามขอกําหนดของกรมพัฒนาฝมือแรงงาน 

2. มีประสบการณดานการสอนหรือผานการฝกอบรมหลักสูตรเตรียมความพรอมการเปนวิทยากรระบบการฝก 

      ตามความสามารถ 

3. มีความรู ความสามารถในสาขาอาชีพท่ีจะฝกอบรม  
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 กรมพัฒนาฝมือแรงงาน  

สวนที่ 2 โมดูลการฝก 

 โมดูลการฝกท่ี 1 

1. ช่ือหลักสูตร สาขาชางไฟฟาอุตสาหกรรม ระดับ 2 รหัสหลักสูตร 

0920164150302 

2. ช่ือโมดูลการฝก กฎระเบียบการขอใชไฟฟาของการไฟฟานครหลวง  

และการไฟฟาสวนภูมิภาค 

รหัสโมดูลการฝก 

09215401 

3. ระยะเวลาการฝก รวม 1 ชั่วโมง  ทฤษฎี 1 ชั่วโมง  ปฏิบัติ - ชั่วโมง 

4. ขอบเขตของหนวย 

    การฝก 

    หนวยการฝกนี้ พัฒนาข้ึนใหครอบคลุมดานความรู ทักษะ และเจตคติแกผูรับการฝก 

เพ่ือใหมีความสามารถ ดังนี ้

1. อธิบายการปฏิบัติงานท่ีปลอดภัยสําหรับงานไฟฟาได  

2. อธิบายกฎระเบียบ การขอใชไฟฟาประเภทธุรกิจอุตสาหกรรมของการไฟฟานครหลวง

และการไฟฟาสวนภูมิภาคได 

3. อธิบายการปองกันอันตรายท่ีสามารถเกิดข้ึนจากการประมาทขณะปฏิบัติงาน 

ทางไฟฟาได 

5. พ้ืนฐาน

ความสามารถของ

ผูรับการฝก 

ผูสมัครเขารับการฝกตองมีคุณสมบัติ ดังตอไปนี้ 

1. มีความรูพ้ืนฐานงานไฟฟาเบื้องตน หรือผานการฝกอบรมเก่ียวกับกฎระเบียบ 

การขอใชไฟฟาของการไฟฟานครหลวงและการไฟฟาสวนภูมิภาคจากหนวยงานหรือ

สถาบันท่ีเชื่อถือได 

2. ผานการเรียนรูระดับ 1 มาแลว 

6. ผลลัพธการเรียนรู : เม่ือสําเร็จการฝกในโมดูลนี้แลวผูรับการฝกสามารถปฏิบัติงานโดยมีความรูความสามารถและ 

ใชระยะเวลาฝก ดังนี้ 

ผลลัพธการเรียนรู ช่ือหัวขอวิชา 

ระยะเวลาฝก 

(ชั่วโมง : นาที) 

ทฤษฎี ปฏิบัต ิ รวม 

1. อธิบายการปฏิบัติงาน 

ท่ีปลอดภัยสําหรับงานไฟฟาได 

หัวขอท่ี 1 : การปฏิบัติงานท่ีปลอดภัยสําหรับ 

งานไฟฟา 

0:15 - 0:15 

2. อธิบายกฎระเบียบการขอ 

ใชไฟฟาประเภท 

ธุรกิจอุตสาหกรรมของ 

การไฟฟานครหลวงและ 

หัวขอท่ี 2 : กฎระเบียบการขอใชไฟฟาประเภท

ธุรกิจอุตสาหกรรม 

0:30 - 0:30 
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 กรมพัฒนาฝมือแรงงาน  

การไฟฟาสวนภูมิภาคได  

3. อธิบายการปองกันอันตราย 

ท่ีสามารถเกิดข้ึนจาก 

การประมาทขณะปฏิบัติงาน

ทางไฟฟาได 

หัวขอท่ี 3 : การปองกันอันตรายท่ีสามารถเกิดข้ึน

ไดจากการประมาทขณะปฏิบัติงาน

ทางไฟฟา 

0:15 - 0:15 

รวมท้ังส้ิน 1:00 - 1:00 
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 กรมพัฒนาฝมือแรงงาน  

สวนที่ 3 หวัขอวิชา 

1. ช่ือหลักสูตร สาขาชางไฟฟาอุตสาหกรรม ระดับ 2 รหัสหลักสูตร 

0920164150302 

2. ช่ือโมดูลการฝก กฎระเบียบการขอใชไฟฟาของการไฟฟานครหลวง  

และการไฟฟาสวนภูมิภาค 

รหัสโมดูลการฝก 

09215401 

3. ช่ือหัวขอวิชา หัวขอท่ี 1 : การปฏิบัติงานท่ีปลอดภัยสําหรับงานไฟฟา รหัสวิชา  

0921540101 

4. ระยะเวลาการฝก รวม 15 นาที ทฤษฎี 15 นาที ปฏิบัติ - ชั่วโมง  

5. เกณฑการประเมิน เม่ือผานการฝกในหัวขอวิชานี้แลว ผูรับการฝกมีความสามารถดังนี้  

     -    อธิบายการปฏิบัติงานท่ีปลอดภัยสําหรับงานไฟฟาได 

6. หัวขอสําคัญ หัวขอวิชานี้จะมีเนื้อหาครอบคลุมหัวขอยอย ดังนี ้

     -    การปฏิบัติงานท่ีปลอดภัยสําหรับงานไฟฟา 

7. วิธีการฝกอบรม -    ฝกอบรมดวยตนเองโดยการใชชุดการฝก (รหัสชุดการฝก 09215401) 

8. วิธีการประเมินผล ทดสอบภาคทฤษฎี 

วิธีประเมิน : สอบขอเขียน (Written Testing) หรือสอบออนไลน (Online Testing) 

9. เครื่องมือ อุปกรณ และวัสดุท่ีใชในการฝก (ตอจํานวนผูรับการฝก 1 คน) 

เครื่องมือและอุปกรณ วัสดุ 

- - 

10. เง่ือนไขการฝกอ่ืนๆ (ถาจําเปนตองมี) : หนวยฝกตองจัดเตรียมสิ่งเหลานี้ใหผูรับการฝก ไดแก 

1. เอกสาร สื่อ และชุดฝก โมดูลกฎระเบียบการขอใชไฟฟาของการไฟฟานครหลวง และการไฟฟาสวนภูมิภาค 

2. สมุดบันทึกความกาวหนารายบุคคล (Trainee’s Record Book) 

11. เอกสารประกอบการฝก คูมือ ส่ือ ชุดการฝกและเอกสารอางอิง 

1. คูมือครูฝก 

2. คูมือผูรับการฝก 

3. คูมือการประเมิน  

4. ชุดการฝกสาขาชางไฟฟาอุตสาหกรรม ระดับ 2 
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 กรมพัฒนาฝมือแรงงาน  

สวนที่ 3 หวัขอวิชา 

1. ช่ือหลักสูตร สาขาชางไฟฟาอุตสาหกรรม ระดับ 2 รหัสหลักสูตร 

0920164150302 

2. ช่ือโมดูลการฝก กฎระเบียบการขอใชไฟฟาของการไฟฟานครหลวง  

และการไฟฟาสวนภูมิภาค 

รหัสโมดูลการฝก 

09215401 

3. ช่ือหัวขอวิชา หัวขอท่ี 2 : กฎระเบียบการขอใชไฟฟาประเภท 

ธุรกิจอุตสาหกรรม 

รหัสวิชา  

0921540102 

4. ระยะเวลาการฝก รวม 30 นาที ทฤษฎ ี30 นาที ปฏิบัติ - ชั่วโมง  

5. เกณฑการประเมิน เม่ือผานการฝกในหัวขอวิชานี้แลว ผูรับการฝกมีความสามารถดังนี้  

- อธิบายกฎระเบียบการขอใชไฟฟาประเภทธุรกิจอุตสาหกรรมของการไฟฟานครหลวง

และการไฟฟาสวนภูมิภาคได 

6. หัวขอสําคัญ หัวขอวิชานี้จะมีเนื้อหาครอบคลุมหัวขอยอย ดังนี ้

1. กฎระเบียบการขอใชไฟฟา การไฟฟานครหลวง 

2. กฎระเบียบการขอใชไฟฟา การไฟฟาสวนภูมิภาค 

7. วิธีการฝกอบรม - ฝกอบรมดวยตนเองโดยการใชชุดการฝก (รหัสชุดการฝก 09215401) 

8. วิธีการประเมินผล ทดสอบภาคทฤษฎี 

วิธีประเมิน : สอบขอเขียน (Written Testing) หรือสอบออนไลน (Online Testing) 

9. เครื่องมือ อุปกรณ และวัสดุท่ีใชในการฝก (ตอจํานวนผูรับการฝก 1 คน) 

เครื่องมือและอุปกรณ วัสดุ 

- - 

10. เง่ือนไขการฝกอ่ืนๆ (ถาจําเปนตองมี) : หนวยฝกตองจัดเตรียมสิ่งเหลานี้ใหผูรับการฝก ไดแก 

1. เอกสาร สื่อ และชุดฝก โมดูลกฎระเบียบการขอใชไฟฟาของการไฟฟานครหลวง และการไฟฟาสวนภูมิภาค 

2. สมุดบันทึกความกาวหนารายบุคคล (Trainee’s Record Book) 

11. เอกสารประกอบการฝก คูมือ ส่ือ ชุดการฝกและเอกสารอางอิง 

1. คูมือครูฝก 

2. คูมือผูรับการฝก 

3. คูมือการประเมิน  

4. ชุดการฝกสาขาชางไฟฟาอุตสาหกรรม ระดับ 2 
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 กรมพัฒนาฝมือแรงงาน  

สวนที่ 3 หวัขอวิชา 

1. ช่ือหลักสูตร สาขาชางไฟฟาอุตสาหกรรม ระดับ 2 รหัสหลักสูตร 

0920164150302 

2. ช่ือโมดูลการฝก กฎระเบียบการขอใชไฟฟาของการไฟฟานครหลวง  

และการไฟฟาสวนภูมิภาค 

รหัสโมดูลการฝก 

09215401 

3. ช่ือหัวขอวิชา หัวขอท่ี 3 : การปองกันอันตรายท่ีสามารถเกิดข้ึนได 

จากการประมาทขณะปฏิบัติงานทางไฟฟา 

รหัสวิชา  

0921540103 

4. ระยะเวลาการฝก รวม 15 นาที ทฤษฎ ี15 นาที ปฏิบัติ - ชั่วโมง  

5. เกณฑการประเมิน เม่ือผานการฝกในหัวขอวิชานี้แลว ผูรับการฝกมีความสามารถดังนี้  

     -    อธิบายการปองกันอันตรายท่ีสามารถเกิดข้ึนจากการประมาทขณะปฏิบัติงาน 

ทางไฟฟาได 

6. หัวขอสําคัญ หัวขอวิชานี้จะมีเนื้อหาครอบคลุมหัวขอยอย ดังนี ้

     -    การปองกันอันตรายท่ีสามารถเกิดข้ึนไดจากการประมาทขณะปฏิบัติงานทางไฟฟา 

7. วิธีการฝกอบรม - ฝกอบรมดวยตนเองโดยการใชชุดการฝก (รหัสชุดการฝก 09215401) 

8. วิธีการประเมินผล ทดสอบภาคทฤษฎี 

วิธีประเมิน : สอบขอเขียน (Written Testing) หรือสอบออนไลน (Online Testing) 

9. เครื่องมือ อุปกรณ และวัสดุท่ีใชในการฝก (ตอจํานวนผูรับการฝก 1 คน) 

เครื่องมือและอุปกรณ วัสดุ 

- - 

10. เง่ือนไขการฝกอ่ืนๆ (ถาจําเปนตองมี) : หนวยฝกตองจัดเตรียมสิ่งเหลานี้ใหผูรับการฝก ไดแก 

1. เอกสาร สื่อ และชุดฝก โมดูลกฎระเบียบการขอใชไฟฟาของการไฟฟานครหลวง และการไฟฟาสวนภูมิภาค 

2. สมุดบันทึกความกาวหนารายบุคคล (Trainee’s Record Book) 

11. เอกสารประกอบการฝก คูมือ ส่ือ ชุดการฝกและเอกสารอางอิง 

1. คูมือครูฝก 

2. คูมือผูรับการฝก 

3. คูมือการประเมิน  

4. ชุดการฝกสาขาชางไฟฟาอุตสาหกรรม ระดับ 2 
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 กรมพัฒนาฝมือแรงงาน  

สวนที่ 2 โมดูลการฝก 

  โมดูลการฝกท่ี 2 

1. ช่ือหลักสูตร สาขาชางไฟฟาอุตสาหกรรม ระดับ 2 รหัสหลักสูตร 

0920164150302 

2. ช่ือโมดูลการฝก หลักการทํางาน การตรวจสอบ และการบํารุงรักษาอุปกรณ 

ท่ีใชในไฟฟาอุตสาหกรรม 

รหัสโมดูลการฝก 

09215207 

3. ระยะเวลาการฝก รวม 6 ชั่วโมง  ทฤษฎี 3 ชั่วโมง  ปฏิบัติ 3 ชั่วโมง 

4. ขอบเขตของหนวย 

    การฝก 

    หนวยการฝกนี้ พัฒนาข้ึนใหครอบคลุมดานความรู ทักษะ และเจตคติแกผูรับการฝก 

เพ่ือใหมีความสามารถ ดังนี้ 

1. อธิบายหลักการทํางาน การตรวจสอบ และการบํารุงรักษาของอุปกรณท่ีใช 

ในไฟฟาอุตสาหกรรมได 

2. ตรวจสอบและบํารุงรักษาอุปกรณท่ีใชในไฟฟาอุตสาหกรรมได 

5. พ้ืนฐาน  

   ความสามารถของ  

   ผูรับการฝก 

ผูสมัครเขารับการฝกตองมีคุณสมบัติ ดังตอไปนี้ 

1. มีความรูพ้ืนฐานงานไฟฟาเบื้องตน หรือผานการฝกอบรมเก่ียวกับหลักการทํางาน  

      การตรวจสอบ และการบํารุงรักษาอุปกรณท่ีใชในไฟฟาอุตสาหกรรมจากหนวยงาน

หรือสถาบันท่ีเชื่อถือได 

2. ผานการฝกโมดูลท่ี 1 มาแลว  

6. ผลลัพธการเรียนรู : เม่ือสําเร็จการฝกในโมดูลนี้แลวผูรับการฝกสามารถปฏิบัติงานโดยมีความรูความสามารถและ 

ใชระยะเวลาฝก ดังนี้ 

ผลลัพธการเรียนรู ช่ือหัวขอวิชา 

ระยะเวลาฝก 

(ชั่วโมง : นาที) 

ทฤษฎี ปฏิบัต ิ รวม 

1. อธิบายหลักการทํางาน  

การตรวจสอบ และ 

การบํารุงรักษาของอุปกรณ 

ท่ีใชในไฟฟาอุตสาหกรรมได 

หัวขอท่ี 1 : หลักการทํางาน การตรวจสอบ และ

การบํารุงรักษาอุปกรณท่ีใชในไฟฟา

อุตสาหกรรม 

 

3:00 

 

3:00 6:00 

 

รวมท้ังส้ิน 3:00 3:00 6:00 
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 กรมพัฒนาฝมือแรงงาน  

สวนที่ 3 หวัขอวิชา 

1. ช่ือหลักสูตร สาขาชางไฟฟาอุตสาหกรรม ระดับ 2 รหัสหลักสูตร 

0920164150302 

2. ช่ือโมดูลการฝก หลักการทํางาน การตรวจสอบ และการบํารุงรักษาอุปกรณ 

ท่ีใชในไฟฟาอุตสาหกรรม 

รหัสโมดูลการฝก 

09215207 

3. ช่ือหัวขอวิชา หัวขอท่ี 1 : หลักการทํางาน การตรวจสอบ และ 

การบํารุงรักษาอุปกรณท่ีใชในไฟฟาอุตสาหกรรม 

รหัสวิชา  

0921520701 

4. ระยะเวลาการฝก รวม 6 ชั่วโมง  ทฤษฎี 3 ชั่วโมง  ปฏิบัติ 3 ชั่วโมง  

5. เกณฑการประเมิน เม่ือผานการฝกในหัวขอวิชานี้แลว ผูรับการฝกมีความสามารถดังนี้  

1. อธิบายหลักการทํางาน การตรวจสอบ และการบํารุงรักษาของอุปกรณท่ีใช 

ในไฟฟาอุตสาหกรรมได 

2. ตรวจสอบและบํารุงรักษาอุปกรณท่ีใชในไฟฟาอุตสาหกรรมได  

6. หัวขอสําคัญ หัวขอวิชานี้จะมีเนื้อหาครอบคลุมหัวขอยอย ดังนี ้

1. มอเตอรกระแสตรง และมอเตอรกระแสสลับ 

2. อุปกรณตัดวงจรอัตโนมัติ 

3. ดวงโคมไฟฟา 

4. ตูควบคุมมอเตอร 

5. ตูจายไฟฟาประธาน 

6. หมอแปลงไฟฟากําลัง ชนิด 1 เฟส และ 3 เฟส 

7. วิธีการฝกอบรม 1. ฝกอบรมดวยตนเองโดยการใชชุดการฝก (รหัสชุดการฝก 09215207) 

2. ฝกปฏิบัติงาน 

8. วิธีการประเมินผล ทดสอบภาคทฤษฎี และภาคปฏิบัติ 

วิธีประเมิน :  

1. สอบขอเขียน (Written Testing) หรือสอบออนไลน (Online Testing)  

2. สอบปฏิบัติงาน (Practical Skills Testing) 

9. เครื่องมือ อุปกรณ และวัสดุท่ีใชในการฝก (ตอจํานวนผูรับการฝก 1 คน) 

เครื่องมือและอุปกรณ วัสดุ 

1. ไขควงชุด (แบน, แฉก) จํานวน 1ชุด 

2. คอนพลาสติก หรือคอนยาง จํานวน1อัน 

3. คัตเตอร จํานวน1 อัน 

4. คีมฟต คีมตัด และคีมปากแหลม จํานวน 1 ชุด 

1. เทปกาว จํานวน 1 มวน 

2. น้ํามันกันสนิม จํานวน 1 กระปอง 
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 กรมพัฒนาฝมือแรงงาน  

5. โคมไฟดาวนไลตพรอมหลอดไฟ จํานวน 1 ชุด 

6. โคมไฟฟลัดไลตหลอดไฟ จํานวน 1 ชุด 

7. โคมไฟฟลูออเรสเซนตตะแกรงพรอมหลอดไฟ  

8. จํานวน 1 ชุด 

9. โคมไฟโรงงานหลอดปลอยประจุความดันไอสูงพรอม

หลอดไฟ จํานวน 1 ชุด 

10. ใบเลื่อยตัดเหล็ก จํานวน1ใบ 

11. ประแจปากตายหรือประแจบล็อก จํานวน 1 อัน 

12. ผาเช็ดทําความสะอาด จํานวน 1 ผืน 

13. สกัดหรือสิ่ว จํานวน 1ตัว 

14. สปลิทเฟสมอเตอร 
4
1

 แรงมา 4 ข้ัวแมเหล็ก 

จํานวน 1 ตัว 

15. เหล็กทรงกลมหรือไมเนื้อแข็งขนาดเล็กกวารอง  

16. จํานวน 1อัน 

17. เหล็กนําศูนย หรือปากกาเคมี จํานวน1 อัน 

 

10. เง่ือนไขการฝกอ่ืนๆ (ถาจําเปนตองมี) : หนวยฝกตองจัดเตรียมสิ่งเหลานี้ใหผูรับการฝก ไดแก 

1. เอกสาร สื่อ และชุดฝก โมดูลหลักการทํางาน การตรวจสอบและการบํารุงรักษาอุปกรณท่ีใชในไฟฟาอุตสาหกรรม 

2. สมุดบันทึกความกาวหนารายบุคคล (Trainee’s Record Book) 

11. เอกสารประกอบการฝก คูมือ ส่ือ ชุดการฝกและเอกสารอางอิง 

1. คูมือครูฝก 

2. คูมือผูรับการฝก 

3. คูมือการประเมิน  

4. ชุดการฝกสาขาชางไฟฟาอุตสาหกรรม ระดับ 2 
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 กรมพัฒนาฝมือแรงงาน  

สวนที่ 2 โมดูลการฝก 

 โมดูลการฝกท่ี 3 

1. ช่ือหลักสูตร สาขาชางไฟฟาอุตสาหกรรม ระดับ 2 รหัสหลักสูตร 

0920164150302 

2. ช่ือโมดูลการฝก การเลือกชนิดและขนาดของสายไฟฟา รหัสโมดูลการฝก 

09215208 

3. ระยะเวลาการฝก รวม  2 ชั่วโมง  ทฤษฎี 2 ชั่วโมง  ปฏิบัติ - ชั่วโมง 

4. ขอบเขตของหนวย 

    การฝก 

    หนวยการฝกนี้ พัฒนาข้ึนใหครอบคลุมดานความรู ทักษะ และเจตคติแกผูรับการฝก 

เพ่ือใหมีความสามารถ ดังนี้ 

1. อธิบายการเลือกชนิดและขนาดของสายไฟฟาได 

2. อธิบายความสัมพันธระหวางพ้ืนท่ีหนาตัด ความยาวของสายไฟฟาและกระแสไฟฟาได 

3. อธิบายการเลือกขนาดของสายประธาน สายปอน และสายวงจรยอยได 

5. พ้ืนฐาน

ความสามารถของ

ผูรับการฝก 

ผูสมัครเขารับการฝกตองมีคุณสมบัติ ดังตอไปนี้ 

1. มีความรูพ้ืนฐานงานไฟฟาเบื้องตน หรือผานการฝกอบรมเก่ียวกับการเลือกชนิดและ

ขนาดของสายไฟฟาจากหนวยงานหรือสถาบันท่ีเชื่อถือได 

2. ผานการฝกโมดูลท่ี 2 มาแลว  

6. ผลลัพธการเรียนรู : เม่ือสําเร็จการฝกในโมดูลนี้แลวผูรับการฝกสามารถปฏิบัติงานโดยมีความรูความสามารถและ   

ใชระยะเวลาฝก ดังนี้ 

ผลลัพธการเรียนรู ช่ือหัวขอวิชา 

ระยะเวลาฝก 

(ชั่วโมง : นาที) 

ทฤษฎี ปฏิบัต ิ รวม 

1. อธิบายการเลือกชนิดและขนาด

ของสายไฟฟาได 

2. อธิบายความสัมพันธระหวาง

พ้ืนท่ีหนาตัด ความยาวของ

สายไฟฟา และกระแสไฟฟาได 

หัวขอท่ี 1 : การเลือกชนิดและขนาดของสายไฟฟา 1:30 - 1:30 

3. อธิบายการเลือกขนาดของ  

สายประธาน สายปอน  

และสายวงจรยอยได 

หัวขอท่ี 2 : สายประธาน สายปอน สายวงจรยอย 0:30 - 0:30 

รวมท้ังส้ิน 2:00 - 2:00 
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 กรมพัฒนาฝมือแรงงาน  

สวนที่ 3 หวัขอวิชา 

1. ช่ือหลักสูตร สาขาชางไฟฟาอุตสาหกรรม ระดับ 2 รหัสหลักสูตร 

0920164150302 

2. ช่ือโมดูลการฝก การเลือกชนิดและขนาดของสายไฟฟา รหัสโมดูลการฝก 

09215208 

3. ช่ือหัวขอวิชา หัวขอท่ี 1 : การเลือกชนิดและขนาดของสายไฟฟา รหัสวิชา  

0921520801 

4. ระยะเวลาการฝก รวม 1 ชั่วโมง 30 นาที ทฤษฎี 1 ชั่วโมง 30 นาที ปฏิบัติ - ชั่วโมง  

5. เกณฑการประเมิน เม่ือผานการฝกในหัวขอวิชานี้แลว ผูรับการฝกมีความสามารถดังนี้  

1. อธิบายการเลือกชนิดและขนาดของสายไฟฟาได 

2. บอกความสัมพันธระหวางพ้ืนท่ีหนาตัด ความยาวของสายไฟฟาและกระแสไฟฟาได 

6. หัวขอสําคัญ หัวขอวิชานี้จะมีเนื้อหาครอบคลุมหัวขอยอย ดังนี ้

1. การเลือกใชสายไฟฟา 

2. ขนาดของสายไฟฟา 

3. ความสัมพันธระหวางพ้ืนท่ีหนาตัด ความยาวของสายไฟฟาและกระแสไฟฟา 

7. วิธีการฝกอบรม - ฝกอบรมดวยตนเองโดยการใชชุดการฝก (รหัสชุดการฝก 09215208) 

8. วิธีการประเมินผล ทดสอบภาคทฤษฎี 

วิธีประเมิน : สอบขอเขียน (Written Testing) หรือสอบออนไลน (Online Testing) 

9. เครื่องมือ อุปกรณ และวัสดุท่ีใชในการฝก (ตอจํานวนผูรับการฝก 1 คน) 

เครื่องมือและอุปกรณ วัสดุ 

- - 

10. เง่ือนไขการฝกอ่ืนๆ (ถาจําเปนตองมี) : หนวยฝกตองจัดเตรียมสิ่งเหลานี้ใหผูรับการฝก ไดแก 

1. เอกสาร สื่อ และชุดฝก โมดูลการเลือกชนิดและขนาดของสายไฟฟา 

2. สมุดบันทึกความกาวหนารายบุคคล (Trainee’s Record Book) 

11. เอกสารประกอบการฝก คูมือ ส่ือ ชุดการฝกและเอกสารอางอิง 

1. คูมือครูฝก 

2. คูมือผูรับการฝก 

3. คูมือการประเมิน  

4. ชุดการฝกสาขาชางไฟฟาอุตสาหกรรม ระดับ 2 
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 กรมพัฒนาฝมือแรงงาน  

สวนที่ 3 หวัขอวิชา 

1. ช่ือหลักสูตร สาขาชางไฟฟาอุตสาหกรรม ระดับ 2 รหัสหลักสูตร 

0920164150302 

2. ช่ือโมดูลการฝก การเลือกชนิดและขนาดของสายไฟฟา รหัสโมดูลการฝก 

09215208 

3. ช่ือหัวขอวิชา หัวขอท่ี 2 : สายประธาน สายปอน สายวงจรยอย รหัสวิชา  

0921520802 

4. ระยะเวลาการฝก รวม 30 นาที ทฤษฎี 30 นาที ปฏิบัติ - ชั่วโมง  

5. เกณฑการประเมิน เม่ือผานการฝกในหัวขอวิชานี้แลว ผูรับการฝกมีความสามารถดังนี้  

- อธิบายการเลือกขนาดของสายประธาน สายปอน และสายวงจรยอยได 

6. หัวขอสําคัญ หัวขอวิชานี้จะมีเนื้อหาครอบคลุมหัวขอยอย ดังนี ้

1. สายประธาน 

2. สายปอน 

3. สายวงจรยอย 

7. วิธีการฝกอบรม - ฝกอบรมดวยตนเองโดยการใชชุดการฝก (รหัสชุดการฝก 09215208) 

8. วิธีการประเมินผล ทดสอบภาคทฤษฎี 

วิธีประเมิน : สอบขอเขียน (Written Testing) หรือสอบออนไลน (Online Testing) 

9. เครื่องมือ อุปกรณ และวัสดุท่ีใชในการฝก (ตอจํานวนผูรับการฝก 1 คน) 

เครื่องมือและอุปกรณ วัสดุ 

- - 

10. เง่ือนไขการฝกอ่ืนๆ (ถาจําเปนตองมี) : หนวยฝกตองจัดเตรียมสิ่งเหลานี้ใหผูรับการฝก ไดแก 

1. เอกสาร สื่อ และชุดฝก โมดูลการเลือกชนิดและขนาดของสายไฟฟา 

2. สมุดบันทึกความกาวหนารายบุคคล (Trainee’s Record Book) 

11. เอกสารประกอบการฝก คูมือ ส่ือ ชุดการฝกและเอกสารอางอิง 

1. คูมือครูฝก 

2. คูมือผูรับการฝก 

3. คูมือการประเมิน  

4. ชุดการฝกสาขาชางไฟฟาอุตสาหกรรม ระดับ 2 

 

 



หลักสูตรการฝกยกระดับฝมือตามความสามารถ  
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 กรมพัฒนาฝมือแรงงาน  

สวนที่ 2 โมดูลการฝก 

 โมดูลการฝกท่ี 4 

1. ช่ือหลักสูตร สาขาชางไฟฟาอุตสาหกรรม ระดับ 2 รหัสหลักสูตร 

0920164150302 

2. ช่ือโมดูลการฝก อุปกรณปองกันกระแสเกิน รหัสโมดูลการฝก 

09215209 

3. ระยะเวลาการฝก รวม 2 ชั่วโมง  ทฤษฎี 2 ชั่วโมง  ปฏิบัต ิ- ชั่วโมง 

4. ขอบเขตของหนวย 

    การฝก 

    หนวยการฝกนี้ พัฒนาข้ึนใหครอบคลุมดานความรู ทักษะ และเจตคติแกผูรับการฝก 

เพ่ือใหมีความสามารถ ดังนี้ 

1. อธิบายเก่ียวกับขนาดและชนิดของฟวสได 

2. อธิบายเก่ียวกับชนิดและคุณสมบัติของโอเวอรโหลดรีเลยได 

3. อธิบายเก่ียวกับชนิดของเซอรกิตเบรกเกอรได 

5. พ้ืนฐาน

ความสามารถของ

ผูรับการฝก 

ผูสมัครเขารับการฝกตองมีคุณสมบัติ ดังตอไปนี้ 

1. มีความรูพ้ืนฐานงานไฟฟาเบื้องตน หรือผานการฝกอบรมเก่ียวกับอุปกรณ 

ปองกันกระแสเกินจากหนวยงานหรือสถาบันท่ีเชื่อถือได 

2. ผูรับการฝกผานการฝกโมดูลท่ี 3 มาแลว  

6. ผลลัพธการเรียนรู : เม่ือสําเร็จการฝกในโมดูลนี้แลวผูรับการฝกสามารถปฏิบัติงานโดยมีความรูความสามารถและ 

ใชระยะเวลาฝก ดังนี้ 

ผลลัพธการเรียนรู ช่ือหัวขอวิชา 

ระยะเวลาฝก 

(ชั่วโมง : นาที) 

ทฤษฎี ปฏิบัต ิ รวม 

1. อธิบายเก่ียวกับขนาด 

และชนิดของฟวสได 

2. อธิบายเก่ียวกับชนิด 

และคุณสมบัติของ 

โอเวอรโหลดรีเลยได 

หัวขอท่ี 1 : ฟวส และโอเวอรโหลดรีเลย 1:00 - 1:00 

3. อธิบายเก่ียวกับชนิด 

ของเซอรกิตเบรกเกอรได 

หัวขอท่ี 2 : เซอรกิตเบรกเกอร 

 

1:00 - 1:00 

รวมท้ังส้ิน 2:00 - 2:00 

 



หลักสูตรการฝกยกระดับฝมือตามความสามารถ  
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 กรมพัฒนาฝมือแรงงาน  

สวนที่ 3 หวัขอวิชา 

1. ช่ือหลักสูตร สาขาชางไฟฟาอุตสาหกรรม ระดับ 2 รหัสหลักสูตร 

0920164150302 

2. ช่ือโมดูลการฝก อุปกรณปองกันกระแสเกิน รหัสโมดูลการฝก 

09215209 

3. ช่ือหัวขอวิชา หัวขอท่ี 1 : ฟวส และโอเวอรโหลดรีเลย รหัสวิชา  

0921520901 

4. ระยะเวลาการฝก รวม 1 ชั่วโมง ทฤษฎี 1 ชั่วโมง  ปฏิบัติ - ชั่วโมง  

5. เกณฑการประเมิน เม่ือผานการฝกในหัวขอวิชานี้แลว ผูรับการฝกมีความสามารถดังนี้  

1. อธิบายเก่ียวกับชนิดและขนาดของฟวสได 

2. อธิบายเก่ียวกับชนิดและคุณสมบัติของโอเวอรโหลดรีเลยได 

6. หัวขอสําคัญ หัวขอวิชานี้จะมีเนื้อหาครอบคลุมหัวขอยอย ดังนี ้

1. ชนิดและขนาดของฟวส 

2. ชนิดและคุณสมบัติของโอเวอรโหลดรีเลย 

7. วิธีการฝกอบรม - ฝกอบรมดวยตนเองโดยการใชชุดการฝก (รหัสชุดการฝก 09215209) 

8. วิธีการประเมินผล ทดสอบภาคทฤษฎี 

วิธีประเมิน : สอบขอเขียน (Written Testing) หรือสอบออนไลน (Online Testing) 

9. เครื่องมือ อุปกรณ และวัสดุท่ีใชในการฝก (ตอจํานวนผูรับการฝก 1 คน) 

เครื่องมือและอุปกรณ วัสดุ 

- - 

10. เง่ือนไขการฝกอ่ืนๆ (ถาจําเปนตองมี) : หนวยฝกตองจัดเตรียมสิ่งเหลานี้ใหผูรับการฝก ไดแก 

1. เอกสาร สื่อ และชุดฝก โมดูลอุปกรณปองกันกระแสเกิน 

2. สมุดบันทึกความกาวหนารายบุคคล (Trainee’s Record Book) 

11. เอกสารประกอบการฝก คูมือ ส่ือ ชุดการฝกและเอกสารอางอิง 

1. คูมือครูฝก 

2. คูมือผูรับการฝก 

3. คูมือการประเมิน  

4. ชุดการฝกสาขาชางไฟฟาอุตสาหกรรม ระดับ 2 

 

  



หลักสูตรการฝกยกระดับฝมือตามความสามารถ  

 

 

 

 

25 

 กรมพัฒนาฝมือแรงงาน  

สวนที่ 3 หวัขอวิชา 

1. ช่ือหลักสูตร สาขาชางไฟฟาอุตสาหกรรม ระดับ 2 รหัสหลักสูตร 

0920164150302 

2. ช่ือโมดูลการฝก อุปกรณปองกันกระแสเกิน รหัสโมดูลการฝก 

09215209 

3. ช่ือหัวขอวิชา หัวขอท่ี 2 : เซอรกิตเบรกเกอร รหัสวิชา  

0921520902 

4. ระยะเวลาการฝก รวม 1 ชั่วโมง ทฤษฎี 1 ชั่วโมง  ปฏิบัติ - ชั่วโมง  

5. เกณฑการประเมิน เม่ือผานการฝกในหัวขอวิชานี้แลว ผูรับการฝกมีความสามารถดังนี้  

- อธิบายเก่ียวกับหลักการทํางานและของเซอรกิตเบรกเกอรได 

6. หัวขอสําคัญ หัวขอวิชานี้จะมีเนื้อหาครอบคลุมหัวขอยอย ดังนี ้

1. หลักการทํางานของเซอรกิตเบรกเกอร 

2. ประเภทของเซอรกิตเบรกเกอร 

3. คํานิยามท่ีเก่ียวกับการใชงานเซอรกิตเบรกเกอร 

7. วิธีการฝกอบรม - ฝกอบรมดวยตนเองโดยการใชชุดการฝก (รหัสชุดการฝก 09215209) 

8. วิธีการประเมินผล ทดสอบภาคทฤษฎี 

วิธีประเมิน : สอบขอเขียน (Written Testing) หรือสอบออนไลน (Online Testing) 

9. เครื่องมือ อุปกรณ และวัสดุท่ีใชในการฝก (ตอจํานวนผูรับการฝก 1 คน) 

เครื่องมือและอุปกรณ วัสดุ 

- - 

10. เง่ือนไขการฝกอ่ืนๆ (ถาจําเปนตองมี) : หนวยฝกตองจัดเตรียมสิ่งเหลานี้ใหผูรับการฝก ไดแก 

1. เอกสาร สื่อ และชุดฝก โมดูลอุปกรณปองกันกระแสเกิน 

2. สมุดบันทึกความกาวหนารายบุคคล (Trainee’s Record Book) 

11. เอกสารประกอบการฝก คูมือ ส่ือ ชุดการฝกและเอกสารอางอิง 

1. คูมือครูฝก 

2. คูมือผูรับการฝก 

3. คูมือการประเมิน  

4. ชุดการฝกสาขาชางไฟฟาอุตสาหกรรม ระดับ 2 

 

 



หลักสูตรการฝกยกระดับฝมือตามความสามารถ  
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 กรมพัฒนาฝมือแรงงาน  

สวนที่ 2 โมดูลการฝก 

  โมดูลการฝกท่ี 5 

1. ช่ือหลักสูตร สาขาชางไฟฟาอุตสาหกรรม ระดับ 2 รหัสหลักสูตร 

0920164150302 

2. ช่ือโมดูลการฝก การเดินสายไฟฟาดวยทอสายไฟฟาและรางเดินไฟฟา รหัสโมดูลการฝก 

09215210 

3. ระยะเวลาการฝก รวม 8 ชั่วโมง  ทฤษฎี 2 ชั่วโมง  ปฏิบัติ 6 ชั่วโมง 

4. ขอบเขตของหนวย 

    การฝก 

    หนวยการฝกนี้ พัฒนาข้ึนใหครอบคลุมดานความรู ทักษะ และเจตคติแกผูรับการฝก 

เพ่ือใหมีความสามารถ ดังนี้ 

1. อธิบายการเลือกชนิดของทอและวิธีการเดินสายไฟฟาในทอรอยสายไฟฟาได 

2. ติดตั้ง เดินสายรอยทอโลหะและทอพีวีซีเขากับอุปกรณและตูควบคุมมอเตอรได 

3. อธิบายการเลือกชนิดของรางและวิธีการเดินสายไฟฟาในรางเดินสายไฟฟาได 

4. ติดตั้ง เดินสายไฟฟาในรางโลหะและรางพีวีซีเขากับอุปกรณ 

และตูควบคุมมอเตอรได 

5. พ้ืนฐาน

ความสามารถของ

ผูรับการฝก 

ผูสมัครเขารับการฝกตองมีคุณสมบัติ ดังตอไปนี้ 

1. มีความรูพ้ืนฐานงานไฟฟาเบื้องตน หรือผานการฝกอบรมเก่ียวกับอุปกรณ 

ปองกันกระแสเกินจากหนวยงานหรือสถาบันท่ีเชื่อถือได 

2. ผูรับการฝกผานการฝกโมดูลท่ี 4 มาแลว 

6. ผลลัพธการเรียนรู : เม่ือสําเร็จการฝกในโมดูลนี้แลวผูรับการฝกสามารถปฏิบัติงานโดยมีความรูความสามารถ 

และใชระยะเวลาฝก ดังนี้ 

ผลลัพธการเรียนรู ช่ือหัวขอวิชา 

ระยะเวลาฝก 

(ชั่วโมง : นาที) 

ทฤษฎี ปฏิบัต ิ รวม 

1. อธิบายการเลือกชนิดของ 

ทอและวิธีการเดินสายไฟฟา 

ในทอรอยสายไฟฟาได 

2. ติดตั้ง เดินสายรอยทอโลหะ

และทอพีวีซีเขากับอุปกรณและ

ตูควบคุมมอเตอรได 

หัวขอท่ี 1 : การเดินสายไฟในทอรอยสายไฟฟา 1:00 3:00 4:00 

  



หลักสูตรการฝกยกระดับฝมือตามความสามารถ  
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 กรมพัฒนาฝมือแรงงาน  

3. อธิบายการเลือกชนิดของราง

และวิธีการเดินสายไฟฟาใน

รางเดินสายไฟฟาได 

4. ติดตั้ง เดินสายไฟฟา 

ในรางโลหะและรางพีวีซีเขากับ

อุปกรณและตูควบคุมมอเตอรได 

หัวขอท่ี 2 : การเดินสายไฟในรางเดินสายไฟฟา 1:00 3:00 4:00 

รวมท้ังส้ิน 2:00 6:00 8:00 

 

  



หลักสูตรการฝกยกระดับฝมือตามความสามารถ  
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 กรมพัฒนาฝมือแรงงาน  

สวนที่ 3 หวัขอวิชา 

1. ช่ือหลักสูตร สาขาชางไฟฟาอุตสาหกรรม ระดับ 2 รหัสหลักสูตร 

0920164150302 

2. ช่ือโมดูลการฝก การเดินสายไฟฟาดวยทอสายไฟฟาและรางเดินสายไฟฟา รหัสโมดูลการฝก 

09215210 

3. ช่ือหัวขอวิชา หัวขอท่ี 1 : การเดินสายไฟในทอรอยสาย รหัสวิชา  

0921521001 

4. ระยะเวลาการฝก รวม 4 ชั่วโมง ทฤษฎี 1 ชั่วโมง  ปฏิบัติ 3 ชั่วโมง  

5. เกณฑการประเมิน เม่ือผานการฝกในหัวขอวิชานี้แลว ผูรับการฝกมีความสามารถดังนี้  

1. อธิบายการเลือกชนิดของทอและวิธีการเดินสายไฟฟาในทอรอยสายไฟฟาได 

2. ติดตั้ง เดินสายรอยทอโลหะและทอพีวีซีเขากับอุปกรณและตูควบคุมมอเตอรได 

6. หัวขอสําคัญ หัวขอวิชานี้จะมีเนื้อหาครอบคลุมหัวขอยอย ดังนี ้

1. ชนิดของทอรอยสายไฟฟา 

2. วิธีการเดินสายไฟฟาในทอ 

7. วิธีการฝกอบรม 1. ฝกอบรมดวยตนเองโดยการใชชุดการฝก (รหัสชุดการฝก 09215210) 

2. ฝกปฏิบัติงาน 

8. วิธีการประเมินผล ทดสอบภาคทฤษฎี และภาคปฏิบัติ 

วิธีประเมิน :  

1. สอบขอเขียน (Written Testing) หรือสอบออนไลน (Online Testing)  

2. สอบปฏิบัติงาน (Practical Skills Testing) 

9. เครื่องมือ อุปกรณ และวัสดุท่ีใชในการฝก (ตอจํานวนผูรับการฝก 1 คน) 

เครื่องมือและอุปกรณ วัสดุ 

1. ไขควงชุด จํานวน 1 ชุด 

2. ไขควงเช็คไฟ จํานวน 1 อัน 

3. คัตเตอรปอกสาย จํานวน 1 อัน 

4. คีมชางไฟฟา จํานวน 1 ตัว 

5. ฟชเทป จํานวน 1 อัน 

6. มัลติมิเตอร จํานวน 1 ตัว 

7. ระดับน้ํา จํานวน 1 อัน 

8. รีมเมอร จํานวน 1 อัน 

9. เลื่อยตัดเหล็กพรอมใบเลื่อย 24 ฟน/นิ้ว จํานวน 1 ชุด 

1. Bushing จํานวน 13 อัน 

2. Connector แบบธรรมดา set screw  

พรอม Lock nut จํานวน 13 อัน 

3. Handy box พรอมฝาปด จํานวน 4 อัน 

4. Strap แบบรูเดียว จํานวน 14 อัน 

5. เซอรกิตเบรกเกอร จํานวน 1 ตัว 

6. เตารับมีข้ัวสายดิน จํานวน 1 ตัว 

7. เทปพันสายไฟฟา จํานวน 1 มวน 

8. เศษผาสะอาด จํานวน 1 ผืน 
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 กรมพัฒนาฝมือแรงงาน  

10. สกรูเกลียวปลอย จํานวน 1 กลอง 9. ไวรนัท ขนาดกลาง จํานวน 1 กลอง 

10. กลองพักสายสี่เหลี่ยม ขนาด 4×4 นิ้ว จํานวน 3 อัน 

11. ทอ EMT ขนาด ¾ นิ้ว จํานวน 3 ทอน 

12. สวิตชทางเดียว จํานวน 2 ตัว 

13. สายไฟฟา THW 1.5 (มม.)2 จํานวน 1 มวน 

14. หลอดเผาไสพรอมข้ัวรับหลอด จํานวน 1 ชุด 

15. หลอดฟลูออเรสเซนตพรอมราง 1 x 18 w 

จํานวน 1 หลอด 

 

10. เง่ือนไขการฝกอ่ืนๆ (ถาจําเปนตองมี) : หนวยฝกตองจัดเตรียมสิ่งเหลานี้ใหผูรับการฝก ไดแก 

1. เอกสาร สื่อ และชุดฝก โมดูลการเดินสายไฟฟาดวยทอสายไฟฟาและรางเดินสายไฟฟา 

2. สมุดบันทึกความกาวหนารายบุคคล (Trainee’s Record Book) 

11. เอกสารประกอบการฝก คูมือ ส่ือ ชุดการฝกและเอกสารอางอิง 

1. คูมือครูฝก 

2. คูมือผูรับการฝก 

3. คูมือการประเมิน  

4. ชุดการฝกสาขาชางไฟฟาอุตสาหกรรม ระดับ 2 
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 กรมพัฒนาฝมือแรงงาน  

สวนที่ 3 หวัขอวิชา 

1. ช่ือหลักสูตร สาขาชางไฟฟาอุตสาหกรรม ระดับ 2 รหัสหลักสูตร 

0920164150302 

2. ช่ือโมดูลการฝก การเดินสายไฟฟาดวยทอสายไฟฟาและรางเดินไฟฟา รหัสโมดูลการฝก 

09215210 

3. ช่ือหัวขอวิชา หัวขอท่ี 2 : การเดินสายไฟในรางเดินสายไฟฟา รหัสวิชา  

0921521002 

4. ระยะเวลาการฝก รวม 4 ชั่วโมง ทฤษฎี 1 ชั่วโมง  ปฏิบัติ 3 ชั่วโมง  

5. เกณฑการประเมิน เม่ือผานการฝกในหัวขอวิชานี้แลว ผูรับการฝกมีความสามารถดังนี้  

1. อธิบายการเลือกชนิดของรางและวิธีการเดินสายไฟฟาในรางเดินสายไฟฟาได 

2. ติดตั้ง เดินสายไฟฟาในรางโลหะและรางพีวีซีเขากับอุปกรณและตูควบคุมมอเตอรได 

6. หัวขอสําคัญ หัวขอวิชานี้จะมีเนื้อหาครอบคลุมหัวขอยอย ดังนี ้

1. ชนิดของรางเดินสายไฟฟา 

2. วิธีการเดินสายไฟฟาในรางเดินสายไฟฟา 

7. วิธีการฝกอบรม 1. ฝกอบรมดวยตนเองโดยการใชชุดการฝก (รหัสชุดการฝก 09215210) 

2. ฝกปฏิบัติงาน 

8. วิธีการประเมินผล ทดสอบภาคทฤษฎี และภาคปฏิบัติ 

วิธีประเมิน :  

1. สอบขอเขียน (Written Testing) หรือสอบออนไลน (Online Testing)  

2. สอบปฏิบัติงาน (Practical Skills Testing) 

9. เครื่องมือ อุปกรณ และวัสดุท่ีใชในการฝก (ตอจํานวนผูรับการฝก 1 คน) 

เครื่องมือและอุปกรณ วัสดุ 

1. ไขควงชุด จํานวน 1 ชุด 

2. ไขควงเช็คไฟ จํานวน 1 อัน 

3. คัตเตอรปอกสาย จํานวน 1 อัน 

4. คีมชางไฟฟา จํานวน 1 ตัว 

5. คีมตัดราง จํานวน 1 อัน 

6. ตะไบหางหนู จํานวน 1 อัน 

7. มัลติมิเตอร จํานวน 1 ตัว 

8. ระดับน้ํา จํานวน 1 อัน 

9. สกรูเกลียวปลอย จํานวน 1 กลอง 

1. ของอราบ จํานวน 3 อัน 

2. ขอตอตรง จํานวน 1 อัน 

3. เข็มขัดรัดสายไฟฟา จํานวน 1 กลอง 

4. เซอรกิตเบรกเกอร จํานวน 1 ตัว 

5. เตารับมีข้ัวสายดิน จํานวน 1 ตัว 

6. เทปพันสายไฟฟา จํานวน 1 มวน 

7. ปดทาย จํานวน 1 อัน 

8. รางเดินสายไฟอเนกประสงค จํานวน 3 ทอน 

9. เศษผาสะอาด จํานวน 1 ผืน 
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 กรมพัฒนาฝมือแรงงาน  

10. สายไฟฟา THW 1.5 (มม.)2 จํานวน 1 มวน 

11. อเดปเตอร จํานวน 2 อัน 

 

10. เง่ือนไขการฝกอ่ืนๆ (ถาจําเปนตองมี) : หนวยฝกตองจัดเตรียมสิ่งเหลานี้ใหผูรับการฝก ไดแก 

1. เอกสาร สื่อ และชุดฝก โมดูลการเดินสายไฟฟาดวยทอสายไฟฟาและรางเดินสายไฟฟา 

2. สมุดบันทึกความกาวหนารายบุคคล (Trainee’s Record Book) 

11. เอกสารประกอบการฝก คูมือ ส่ือ ชุดการฝกและเอกสารอางอิง 

1. คูมือครูฝก 

2. คูมือผูรับการฝก 

3. คูมือการประเมิน  

4. ชุดการฝกสาขาชางไฟฟาอุตสาหกรรม ระดับ 2 
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 กรมพัฒนาฝมือแรงงาน  

สวนที่ 2 โมดูลการฝก 

 โมดูลการฝกท่ี 6 

1. ช่ือหลักสูตร สาขาชางไฟฟาอุตสาหกรรม ระดับ 2 รหัสหลักสูตร 

0920164150302 

2. ช่ือโมดูลการฝก การอานแบบของระบบวงจรไฟฟา และอานวงจร 

การควบคุมมอเตอรเบื้องตน 

รหัสโมดูลการฝก 

09215211 

3. ระยะเวลาการฝก รวม 2 ชั่วโมง  ทฤษฎี 2 ชั่วโมง  ปฏิบัต ิ- ชั่วโมง 

4. ขอบเขตของหนวย 

    การฝก 

    หนวยการฝกนี้ พัฒนาข้ึนใหครอบคลุมดานความรู ทักษะ และเจตคติแกผูรับการฝก 

เพ่ือใหมีความสามารถ ดังนี้ 

1. อธิบายการอานและเขียนสัญลักษณวงจรควบคุมมอเตอรได 

2. อธิบายอุปกรณในวงจรควบคุมมอเตอรได 

3. อธิบายวงจรควบคุมมอเตอรแบบตาง ๆ ได 

4. อธิบายการอานและเขียนสัญลักษณทางไฟฟาในอุตสาหกรรมได 

5. อธิบายความหมายและอานแบบ Single Line Diagram ได 

6. อธิบายความหมายและอานแบบ Wiring Diagram ได 

5. พ้ืนฐาน

ความสามารถของ

ผูรับการฝก 

1. มีความรูพ้ืนฐานงานไฟฟาเบื้องตน หรือผานการฝกอบรมเก่ียวกับการอานแบบ 

ของระบบวงจรไฟฟาและระบบควบคุมมอเตอรเบื้องตนจากหนวยงานหรือ 

สถาบันท่ีเชื่อถือได 

2. ผานการฝกโมดูลท่ี 5 มาแลว  

6. ผลลัพธการเรียนรู : เม่ือสําเร็จการฝกในโมดูลนี้แลวผูรับการฝกสามารถปฏิบัติงานโดยมีความรูความสามารถ 

และใชระยะเวลาฝก ดังนี้ 

ผลลัพธการเรียนรู ช่ือหัวขอวิชา 

ระยะเวลาฝก 

(ชั่วโมง : นาที) 

ทฤษฎี ปฏิบัต ิ รวม 

1. อธิบายการอานและเขียน

สัญลักษณวงจรควบคุมมอเตอรได 

2. อธิบายอุปกรณ 

ในวงจรควบคุมมอเตอรได 

3. อธิบายวงจรควบคุมมอเตอร 

แบบตาง ๆ ได 

หัวขอท่ี 1 : วงจรควบคุมมอเตอร 1:00 - 1:00 
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 กรมพัฒนาฝมือแรงงาน  

4. อธิบายการอานและเขียน

สัญลักษณทางไฟฟา 

ในอุตสาหกรรมได 

5. อธิบายความหมายและอานแบบ 

Single Line Diagram ได 

6. อธิบายความหมายและอานแบบ 

Wiring Diagram ได 

หัวขอท่ี 2 : แบบการเดินสายไฟฟาในโรงงาน

อุตสาหกรรม 

1:00 - 1:00 

รวมท้ังส้ิน 2:00 - 2:00 
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 กรมพัฒนาฝมือแรงงาน  

สวนที่ 3 หวัขอวิชา 

1. ช่ือหลักสูตร สาขาชางไฟฟาอุตสาหกรรม ระดับ 2 รหัสหลักสูตร 

0920164150302 

2. ช่ือโมดูลการฝก การอานแบบของระบบวงจรไฟฟา และอานวงจร 

การควบคุมมอเตอรเบื้องตน 

รหัสโมดูลการฝก 

09215211 

3. ช่ือหัวขอวิชา หัวขอท่ี 1 : วงจรควบคุมมอเตอร รหัสวิชา  

0921521101 

4. ระยะเวลาการฝก รวม 1 ชั่วโมง ทฤษฎี 1 ชั่วโมง  ปฏิบัติ - ชั่วโมง  

5. เกณฑการประเมิน เม่ือผานการฝกในหัวขอวิชานี้แลว ผูรับการฝกมีความสามารถดังนี้  

1. อธิบายการอานและเขียนสัญลักษณวงจรควบคุมมอเตอรได 

2. อธิบายอุปกรณในวงจรควบคุมมอเตอรได 

3. อธิบายวงจรควบคุมมอเตอรแบบตาง ๆ ได 

6. หัวขอสําคัญ หัวขอวิชานี้จะมีเนื้อหาครอบคลุมหัวขอยอย ดังนี ้

1. สัญลักษณและอุปกรณในวงจรควบคุมมอเตอร 

2. วงจรสตารทตรง 

3. วงจรกลับทิศทางหมุน  

4. วงจรสตาร-เดลตา 

5. วงจรปองกันมอเตอร 

6. กรณีการใชงานเกินกําลัง (Over Load) แรงดันไฟฟาสูงหรือต่ําเกิน  

(Over/Under Voltage) 

7. ระบบไฟฟาไมครบเฟส (Phase Failure) 

7. วิธีการฝกอบรม - ฝกอบรมดวยตนเองโดยการใชชุดการฝก (รหัสชุดการฝก 09215211) 

8. วิธีการประเมินผล ทดสอบภาคทฤษฎี 

วิธีประเมิน : สอบขอเขียน (Written Testing) หรือสอบออนไลน (Online Testing) 

9. เครื่องมือ อุปกรณ และวัสดุท่ีใชในการฝก (ตอจํานวนผูรับการฝก 1 คน) 

เครื่องมือและอุปกรณ วัสดุ 

-                          - 

10. เง่ือนไขการฝกอ่ืนๆ (ถาจําเปนตองมี) : หนวยฝกตองจัดเตรียมสิ่งเหลานี้ใหผูรับการฝก ไดแก 

1. เอกสาร สื่อ และชุดฝก โมดูลการอานแบบของระบบวงจรไฟฟาและการอานวงจรการควบคุมมอเตอรเบื้องตน 

2. สมุดบันทึกความกาวหนารายบุคคล (Trainee’s Record Book) 

 



หลักสูตรการฝกยกระดับฝมือตามความสามารถ  

 

 

 

 

35 

 กรมพัฒนาฝมือแรงงาน  

11. เอกสารประกอบการฝก คูมือ ส่ือ ชุดการฝกและเอกสารอางอิง 

1. คูมือครูฝก 

2. คูมือผูรับการฝก 

3. คูมือการประเมิน  

4. ชุดการฝกสาขาชางไฟฟาอุตสาหกรรม ระดับ 2 
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 กรมพัฒนาฝมือแรงงาน  

สวนที่ 3 หวัขอวิชา 

1. ช่ือหลักสูตร สาขาชางไฟฟาอุตสาหกรรม ระดับ 2 รหัสหลักสูตร 

0920164150302 

2. ช่ือโมดูลการฝก การอานแบบของระบบวงจรไฟฟา และอานวงจร 

การควบคุมมอเตอรเบื้องตน 

รหัสโมดูลการฝก 

09215211 

3. ช่ือหัวขอวิชา หัวขอท่ี 2 : แบบการเดินสายไฟฟาในโรงงานอุตสาหกรรม รหัสวิชา  

0921521102 

4. ระยะเวลาการฝก รวม 1 ชั่วโมง ทฤษฎี 1 ชั่วโมง  ปฏิบัติ - ชั่วโมง  

5. เกณฑการประเมิน เม่ือผานการฝกในหัวขอวิชานี้แลว ผูรับการฝกมีความสามารถดังนี้  

1. อธิบายการอานและเขียนสัญลักษณทางไฟฟาในอุตสาหกรรมได 

2. อธิบายความหมายและอานแบบ Single Line Diagram ได 

3. อธิบายความหมายและอานแบบ Wiring Diagram ได 

6. หัวขอสําคัญ หัวขอวิชานี้จะมีเนื้อหาครอบคลุมหัวขอยอย ดังนี ้

1. สัญลักษณทางไฟฟาในอุตสาหกรรม 

2. แบบ Single Line Diagram 

3. แบบ Wiring Diagram 

7. วิธีการฝกอบรม - ฝกอบรมดวยตนเองโดยการใชชุดการฝก (รหัสชุดการฝก 09215211) 

8. วิธีการประเมินผล ทดสอบภาคทฤษฎี 

วิธีประเมิน : สอบขอเขียน (Written Testing) หรือสอบออนไลน (Online Testing) 

9. เครื่องมือ อุปกรณ และวัสดุท่ีใชในการฝก (ตอจํานวนผูรับการฝก 1 คน) 

เครื่องมือและอุปกรณ วัสดุ 

      -                        - 

10. เง่ือนไขการฝกอ่ืนๆ (ถาจําเปนตองมี) : หนวยฝกตองจัดเตรียมสิ่งเหลานี้ใหผูรับการฝก ไดแก 

1. เอกสาร สื่อ และชุดฝก โมดูลการอานแบบของระบบวงจรไฟฟาและการอานวงจรการควบคุมมอเตอรเบื้องตน 

2. สมุดบันทึกความกาวหนารายบุคคล (Trainee’s Record Book) 

11. เอกสารประกอบการฝก คูมือ ส่ือ ชุดการฝกและเอกสารอางอิง 

1. คูมือครูฝก 

2. คูมือผูรับการฝก 

3. คูมือการประเมิน  

4. ชุดการฝกสาขาชางไฟฟาอุตสาหกรรม ระดับ 2 
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 กรมพัฒนาฝมือแรงงาน  

สวนที่ 2 โมดูลการฝก 

 โมดูลการฝกท่ี 7 

1. ช่ือหลักสูตร สาขาชางไฟฟาอุตสาหกรรม ระดับ 2 รหัสหลักสูตร 

0920164150302 

2. ช่ือโมดูลการฝก การเดินสายไฟฟาอุตสาหกรรม รหัสโมดูลการฝก 

09215302 

3. ระยะเวลาการฝก รวม 39 ชั่วโมง  ทฤษฎี - ชั่วโมง  ปฏิบัต ิ39 ชั่วโมง 

4. ขอบเขตของหนวย 

    การฝก 

    หนวยการฝกนี้ พัฒนาข้ึนใหครอบคลุมดานความรู ทักษะ และเจตคติแกผูรับการฝก 

เพ่ือใหมีความสามารถ ดังนี้ 

1. วางตําแหนงอุปกรณภายในตูควบคุมไดตามแบบท่ีกําหนด 

2. เดินสายควบคุมมอเตอรไดตามแบบท่ีกําหนด 

3. เขาสายไฟฟากับข้ัวตอได 

4. ติดตั้งและควบคุมมอเตอรเหนี่ยวนําชนิด 1 เฟส และ 3 เฟสได 

5. ติดตั้งและควบคุมมอเตอรไฟฟากระแสตรงได 

6. ตรวจสอบและทดสอบการทํางานของมอเตอรได 

7. ประกอบติดตั้งดวงโคมไฟฟาดวยหลอดประเภทตาง ๆ ได 

8. ติดตั้งอุปกรณไฟฟาตูจายไฟฟาประธานได 

9. เดินสายไฟฟาและติดตั้งตัวนําแทง (Bus Bar) ได 

10. ติดตั้งตูจายไฟฟาประธานและเดินวงจรเครื่องวัดได 

11. เดินสายไฟฟาดวยทอรอยสายไฟฟาได 

12. เดินสายไฟฟาดวยรางเดินสายไฟฟาได 

5. พ้ืนฐาน

ความสามารถของ

ผูรับการฝก 

 

ผูสมัครเขารับการฝกตองมีคุณสมบัติ ดังตอไปนี้ 

1. มีความรูพ้ืนฐานงานไฟฟาเบื้องตน หรือผานการฝกอบรมเก่ียวกับการเดินสายไฟฟา

อุตสาหกรรมจากหนวยงานหรือสถาบันท่ีเชื่อถือได 

2. ผูรับการฝกผานการฝกโมดูลท่ี 6 มาแลว  
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 กรมพัฒนาฝมือแรงงาน  

6. ผลลัพธการเรียนรู : เม่ือสําเร็จการฝกในโมดูลนี้แลวผูรับการฝกสามารถปฏิบัติงานโดยมีความรูความสามารถ 

และใชระยะเวลาฝก ดังนี้ 

ผลลัพธการเรียนรู ช่ือหัวขอวิชา 

ระยะเวลาฝก 

(ชั่วโมง : นาที) 

ทฤษฎี ปฏิบัต ิ รวม 

1. วางตําแหนงอุปกรณภายใน

ตูควบคุมไดตามแบบท่ีกําหนด 

2. เดินสายควบคุมมอเตอร 

ไดตามแบบท่ีกําหนด 

3. เขาสายไฟฟากับข้ัวตอได 

หัวขอท่ี 1 : การติดตั้งและควบคุมมอเตอร 

ในตูควบคุมมอเตอร 

- 6:00 6:00 

4. ติดตั้งและควบคุมมอเตอร

เหนี่ยวนําชนิด 1 เฟส และ  

3 เฟสได 

5. ติดตั้งและควบคุมมอเตอร 

ไฟฟากระแสตรงได 

6. ตรวจสอบและทดสอบ 

การทํางานของมอเตอรได 

หัวขอท่ี 2 : การติดตั้งมอเตอรไฟฟา - 6:00 6:00 

7. ประกอบติดตั้งดวงโคมไฟฟา

ดวยหลอดประเภทตาง ๆ ได 

หัวขอท่ี 3 : การประกอบติดตั้งดวงโคมไฟฟา - 9:00 9:00 

8. ติดตั้งอุปกรณไฟฟา 

ตูจายไฟฟาประธานได 

9. เดินสายไฟฟาและติดตั้ง 

ตัวนําแทง (Bus Bar) ได 

10. ติดตั้งตูจายไฟฟาประธานและ

เดินวงจรเครื่องวัดได 

หัวขอท่ี 4 : การติดตั้งตูจายไฟฟาประธาน - 6:00 6:00 

11. เดินสายไฟฟาดวย 

ทอรอยสายไฟฟาได 

12. เดินสายไฟฟาดวย 

รางเดินสายไฟฟาได 

หัวขอท่ี 5 : การเดินสายไฟฟาดวย 

ทอรอยสายไฟฟาและรางเดินสายไฟฟา 

- 12:00 12:00 

รวมท้ังส้ิน - 39:00 39:00 
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 กรมพัฒนาฝมือแรงงาน  

สวนที่ 3 หวัขอวิชา 

1. ช่ือหลักสูตร สาขาชางไฟฟาอุตสาหกรรม ระดับ 2 รหัสหลักสูตร 

0920164150302 

2. ช่ือโมดูลการฝก การเดินสายไฟฟาอุตสาหกรรม รหัสโมดูลการฝก 

09215302 

3. ช่ือหัวขอวิชา หัวขอท่ี 1 : การติดตั้งและควบคุมมอเตอรในตูควบคุม

มอเตอร 

รหัสวิชา  

0921530201 

4. ระยะเวลาการฝก รวม 6 ชั่วโมง ทฤษฎ ี- ชั่วโมง  ปฏิบัติ 6 ชั่วโมง  

5. เกณฑการประเมิน เม่ือผานการฝกในหัวขอวิชานี้แลว ผูรับการฝกมีความสามารถดังนี้  

1. วางตําแหนงอุปกรณภายในตูควบคุมไดตามแบบท่ีกําหนด 

2. เดินสายควบคุมมอเตอรไดตามแบบท่ีกําหนด 

3. เขาสายไฟฟากับข้ัวตอได 

6. หัวขอสําคัญ หัวขอวิชานี้จะมีเนื้อหาครอบคลุมหัวขอยอย ดังนี ้

1. การจัดวางอุปกรณในตูควบคุมมอเตอร 

2. การเดินสายไฟฟาในตูควบคุมมอเตอร 

3. การเขาสายไฟฟากับข้ัวตอ  

7. วิธีการฝกอบรม - ฝกปฏิบัติงานโดยการใชชุดการฝก (รหัสชุดการฝก 09215302) 

8. วิธีการประเมินผล ทดสอบภาคปฏิบัติ 

วิธีประเมิน : สอบปฏิบัติงาน (Practical Skills Testing) 

9. เครื่องมือ อุปกรณ และวัสดุท่ีใชในการฝก (ตอจํานวนผูรับการฝก 1 คน) 

เครื่องมือและอุปกรณ วัสดุ 

1. ไขควงปากแฉก จํานวน 1 อัน 

2. ไขควงวัดไฟฟา จํานวน 1 อัน 

3. คีมปอกสายไฟ จํานวน 1 ดาม 

4. คีมย้ําสายไฟฟา จํานวน 1 ดาม 

5. ดอกเจาะรู จํานวน 1 ดอก 

6. สวาน พรอมดอกสวาน จํานวน 1 ชุด 

1. ข้ัวตอสาย จํานวน 1 ชุด 

2. ตูควบคุมไฟฟา จํานวน 1 ตู 

3. เทปพันสายไฟฟา จํานวน 1 มวน 

4. ฟวส จํานวน 1 ตัว 

5. มอเตอรไฟฟากระแสสลับ 3 เฟส จํานวน 1 ตัว 

6. แมกเนติกคอนแทกเตอร จํานวน 1 ชุด 

7. ยางหรือพลาสติกกันบาดสาย จํานวน 1 เมตร 

8. รางปกนก จํานวน 1 ชุด 

9. สวิตชปุมกด จํานวน 1 ตัว 

10. สายไฟฟา ชนิด VSF จํานวน 1 ชุด 
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 กรมพัฒนาฝมือแรงงาน  

11. สายรัดพลาสติก (ไสไก)  จํานวน 1 เมตร 

12. สายรัดพลาสติก จํานวน 1 ถุง 

13. หลอดไฟสัญญาณ จํานวน 1 ชุด 

14. หางปลาชนิดเปลือย (สําหรับย้ําสายกราวดในตู) 

จํานวน 1 ตัว 

15. หางปลาชนิดเสียบแบบมีฉนวนหุม จํานวน 1 กลอง 

16. อักษรสวมปลายสาย อักษร L1 จํานวน 1 ชุด 

17. อักษรสวมปลายสาย อักษร L2 จํานวน 1 ชุด 

18. อักษรสวมปลายสาย อักษร L3 จํานวน 1 ชุด 

19. อักษรสวมปลายสาย อักษร N จํานวน 1 ชุด 

20. อักษรสวมปลายสาย อักษร PE จํานวน 1 ชุด 

21. อุปกรณยึดราง จํานวน 1 เสน 

22. โอเวอรโหลด รีเลย จํานวน 1 อัน 

 

10. เง่ือนไขการฝกอ่ืนๆ (ถาจําเปนตองมี) : หนวยฝกตองจัดเตรียมสิ่งเหลานี้ใหผูรับการฝก ไดแก 

1. เอกสาร สื่อ และชุดฝก โมดูลการเดินสายไฟฟาอุตสาหกรรม 

2. สมุดบันทึกความกาวหนารายบุคคล (Trainee’s Record Book) 

11. เอกสารประกอบการฝก คูมือ ส่ือ ชุดการฝกและเอกสารอางอิง 

1. คูมือครูฝก 

2. คูมือผูรับการฝก 

3. คูมือการประเมิน  

4. ชุดการฝกสาขาชางไฟฟาอุตสาหกรรม ระดับ 2 
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 กรมพัฒนาฝมือแรงงาน  

สวนที่ 3 หวัขอวิชา 

1. ช่ือหลักสูตร สาขาชางไฟฟาอุตสาหกรรม ระดับ 2 รหัสหลักสูตร 

0920164150302 

2. ช่ือโมดูลการฝก การเดินสายไฟฟาอุตสาหกรรม รหัสโมดูลการฝก 

09215302 

3. ช่ือหัวขอวิชา หัวขอท่ี 2 : การติดตั้งมอเตอรไฟฟา รหัสวิชา  

0921530202 

4. ระยะเวลาการฝก รวม 6 ชั่วโมง ทฤษฎี - ชั่วโมง  ปฏิบัต ิ6 ชั่วโมง  

5. เกณฑการประเมิน เม่ือผานการฝกในหัวขอวิชานี้แลว ผูรับการฝกมีความสามารถดังนี้  

1. ติดตั้งและควบคุมมอเตอรเหนี่ยวนําชนิด 1 เฟส และ 3 เฟสได 

2. ติดตั้งและควบคุมมอเตอรไฟฟากระแสตรงได 

3. ตรวจสอบและทดสอบการทํางานของมอเตอรได 

6. หัวขอสําคัญ หัวขอวิชานี้จะมีเนื้อหาครอบคลุมหัวขอยอย ดังนี ้

1. การติดตั้งและควบคุมมอเตอรเหนี่ยวนําชนิด 1 เฟส และ 3 เฟส 

2. การติดตั้งและควบคุมมอเตอรไฟฟากระแสตรง 

3. การตรวจสอบและทดสอบการทํางานของมอเตอร  

7. วิธีการฝกอบรม - ฝกปฏิบัติงานโดยการใชชุดการฝก (รหัสชุดการฝก 09215302) 

8. วิธีการประเมินผล ทดสอบภาคปฏิบัติ 

วิธีประเมิน : สอบปฏิบัติงาน (Practical Skills Testing) 

9. เครื่องมือ อุปกรณ และวัสดุท่ีใชในการฝก (ตอจํานวนผูรับการฝก 1 คน) 

เครื่องมือและอุปกรณ วัสดุ 

1. มัลติมิเตอร จํานวน 1 เครื่อง 

2. แหลงจายไฟฟากระแสสลับ 1 เฟส และ 3 เฟส  

จํานวน 1 ชุด 

 

1. เทปพันสายไฟฟา จํานวน 1 มวน 

2. ไทมเมอรรีเลย จํานวน 1 ชุด 

3. มอเตอรไฟฟากระแสสลับ 1 เฟส จํานวน 1 ตัว 

4. มอเตอรไฟฟากระแสสลับ 3 เฟส จํานวน 1 ตัว 

5. เมนฟวส จํานวน 1 ชุด 

6. แมกเนติกคอนแทกเตอร และรีเลยชวย จํานวน 2 ชุด 

7. สวิตชปุมกด จํานวน 3 อัน 

8. สายตอวงจร จํานวน 1 ชุด 

9. สายไฟฟา ชนิด VSFยาว1.5เมตร จํานวน 1 ชุด 

10. สายรัดพลาสติก จํานวน 1 กลอง 
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 กรมพัฒนาฝมือแรงงาน  

11. หางปลาชนิดเปลือย จํานวน 1 ตัว 

12. โอเวอรโหลดรีเลย จํานวน 2 อัน 

 

10. เง่ือนไขการฝกอ่ืนๆ (ถาจําเปนตองมี) : หนวยฝกตองจัดเตรียมสิ่งเหลานี้ใหผูรับการฝก ไดแก 

1. เอกสาร สื่อ และชุดฝก โมดูลการเดินสายไฟฟาอุตสาหกรรม 

2. สมุดบันทึกความกาวหนารายบุคคล (Trainee’s Record Book) 

11. เอกสารประกอบการฝก คูมือ ส่ือ ชุดการฝกและเอกสารอางอิง 

1. คูมือครูฝก 

2. คูมือผูรับการฝก 

3. คูมือการประเมิน 

4. ชุดการฝกสาขาชางไฟฟาอุตสาหกรรม ระดับ 2 
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 กรมพัฒนาฝมือแรงงาน  

สวนที่ 3 หวัขอวิชา 

1. ช่ือหลักสูตร สาขาชางไฟฟาอุตสาหกรรม ระดับ 2 รหัสหลักสูตร 

0920164150302 

2. ช่ือโมดูลการฝก การเดินสายไฟฟาอุตสาหกรรม รหัสโมดูลการฝก 

09215302 

3. ช่ือหัวขอวิชา หัวขอท่ี 3 : การประกอบติดตั้งดวงโคมไฟฟา รหัสวิชา  

0921530203 

4. ระยะเวลาการฝก รวม 9 ชั่วโมง ทฤษฎี - ชั่วโมง  ปฏิบัติ 9 ชั่วโมง  

5. เกณฑการประเมิน เม่ือผานการฝกในหัวขอวิชานี้แลว ผูรับการฝกมีความสามารถดังนี้  

- ประกอบติดตั้งดวงโคมไฟฟาดวยหลอดประเภทตาง ๆ ได 

6. หัวขอสําคัญ หัวขอวิชานี้จะมีเนื้อหาครอบคลุมหัวขอยอย ดังนี ้

1. หลอดฟลูออเรสเซนต 

2. หลอดโซเดียม 

3. หลอดอินแคนเดสเซนต 

4. หลอดเมอคิวรี่ (หลอดแสงจันทร)  

7. วิธีการฝกอบรม - ฝกปฏิบัติงานโดยการใชชุดการฝก (รหัสชุดการฝก 09215302) 

8. วิธีการประเมินผล ทดสอบภาคปฏิบัติ 

วิธีประเมิน : สอบปฏิบัติงาน (Practical Skills Testing) 

9. เครื่องมือ อุปกรณ และวัสดุท่ีใชในการฝก (ตอจํานวนผูรับการฝก 1 คน) 

เครื่องมือและอุปกรณ วัสดุ 

1. ไขควง จํานวน 1 ชุด 

2. คอนเดินสายไฟฟา จํานวน 1 เตา  

3. คีมตัด จํานวน 1 อัน 

4. คีมปากยาว จํานวน 1 อัน 

5. ดินสอ จํานวน 1 แทง 

6. ปกเตา จํานวน 1 อัน 

7. ฟุตเหล็ก 1 เมตร จํานวน 1 อัน 

8. มีดปอกสาย จํานวน 1 เลม 

9. ระดับน้ํา จํานวน 1 อัน 

10. เลื่อยลอ จํานวน 1 อัน 

1. กลองตอสาย จํานวน 1 อัน 

2. ข้ัวรับหลอดพรอมหลอดโซเดียม จํานวน 1 ชุด 

3. ข้ัวรับหลอดพรอมหลอดฟลูออเรสเซนต  จํานวน 1 ชุด 

4. ข้ัวรับหลอดพรอมหลอดแสงจันทร จํานวน 1 ชุด 

5. ข้ัวรับหลอดพรอมหลอดอินแคนเดสเซนต  

จํานวน 1 ชุด 

6. เข็มขัดรัดสายไฟ จํานวน 1 กลอง 

7. คัตเอาต พรอมฟวส จํานวน 1 ชุด 

8. ตะปูเดินสาย จํานวน 1 กลอง 

9. เตารับมีข้ัวสายดิน จํานวน 1 ตัว 



หลักสูตรการฝกยกระดับฝมือตามความสามารถ  

 

 

 

 

44 

 กรมพัฒนาฝมือแรงงาน  

11. สวานไฟฟา จํานวน 1 เครื่อง 

12. เหล็กนําศูนย จํานวน 1 อัน 

10. ปลั๊กฟวส พรอมฟวส จํานวน 1 ชุด 

11. ฝาปด จํานวน 1 อัน 

12. สกรูเกลียวเหล็ก จํานวน 1 กลอง 

13. สวิตชทางเดียว จํานวน 1 ตัว 

14. สายไฟฟา VAF 2 × 2.5 ตร.มม. จํานวน 1 มวน 

15. สายไฟฟา VAF 2 ×1.5 ตร.มม. จํานวน 1 มวน 

 

10. เง่ือนไขการฝกอ่ืนๆ (ถาจําเปนตองมี) : หนวยฝกตองจัดเตรียมสิ่งเหลานี้ใหผูรับการฝก ไดแก 

1. เอกสาร สื่อ และชุดฝก โมดูลการเดินสายไฟฟาอุตสาหกรรม 

2. สมุดบันทึกความกาวหนารายบุคคล (Trainee’s Record Book) 

11. เอกสารประกอบการฝก คูมือ ส่ือ ชุดการฝกและเอกสารอางอิง 

1. คูมือครูฝก 

2. คูมือผูรับการฝก 

3. คูมือการประเมิน  

4. ชุดการฝกสาขาชางไฟฟาอุตสาหกรรม ระดับ 2 
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 กรมพัฒนาฝมือแรงงาน  

สวนที่ 3 หวัขอวิชา 

1. ช่ือหลักสูตร สาขาชางไฟฟาอุตสาหกรรม ระดับ 2 รหัสหลักสูตร 

0920164150302 

2. ช่ือโมดูลการฝก การเดินสายไฟฟาอุตสาหกรรม รหัสโมดูลการฝก 

09215302 

3. ช่ือหัวขอวิชา หัวขอท่ี 4 : การติดตั้งตูจายไฟฟาประธาน รหัสวิชา  

0921530204 

4. ระยะเวลาการฝก รวม 6 ชั่วโมง ทฤษฎี - ชั่วโมง  ปฏิบัติ 6 ชั่วโมง  

5. เกณฑการประเมิน เม่ือผานการฝกในหัวขอวิชานี้แลว ผูรับการฝกมีความสามารถดังนี้  

1. ติดตั้งอุปกรณไฟฟาตูจายไฟฟาประธานได 

2. เดินสายไฟฟาและติดตั้งตัวนําแทง (Bus Bar) ได 

3. ติดตั้งตูจายไฟฟาประธานและเดินวงจรเครื่องวัดได 

6. หัวขอสําคัญ หัวขอวิชานี้จะมีเนื้อหาครอบคลุมหัวขอยอย ดังนี ้

1. การติดตั้งอุปกรณไฟฟา 

2. การเดินสายไฟฟาและการติดตั้งตัวนําแทง (Bus Bar) 

3. การติดตั้งตูจายไฟฟาประธานการเดินวงจรเครื่องวัด 

7. วิธีการฝกอบรม - ฝกปฏิบัติงานโดยการใชชุดการฝก (รหัสชุดการฝก 09215302) 

8. วิธีการประเมินผล ทดสอบภาคปฏิบัติ 

วิธีประเมิน : สอบปฏิบัติงาน (Practical Skills Testing) 

9. เครื่องมือ อุปกรณ และวัสดุท่ีใชในการฝก (ตอจํานวนผูรับการฝก 1 คน) 

เครื่องมือและอุปกรณ วัสดุ 

1. ไขควงชุด จํานวน 1 ชุด 

2. ไขควงเช็คไฟ จํานวน 1 อัน 

3. คัตเตอรปอกสาย จํานวน 1 อัน 

4. คีมชางไฟฟา จํานวน 1 ตัว 

5. มัลติมิเตอร จํานวน 1 ตัว 

6. ระดับน้ํา จํานวน 1 อัน 

7. สกรูเกลียวปลอย จํานวน 1 กลอง 

1. ซีเล็คเตอร โวลต จํานวน 1 ตัว 

2. ซีเล็คเตอร แอมป จํานวน 1 ตัว 

3. เซอรกิตเบรกเกอร 3P ขนาด 100 A (Main) 

 จํานวน 1 ตัว 

4. เซอรกิตเบรกเกอร 3P ขนาด 20 A จํานวน 1 ตัว 

5. เซอรกิตเบรกเกอร 3P ขนาด 30 A จํานวน 2 ตัว 

6. ฟวส 10 A จํานวน 3 ตัว 

7. โวลตมิเตอร 0-500 V จํานวน 1 ตัว 

8. สายไฟฟา THW 1.5 (มม.)2 จํานวน 1 มวน 

9. หมอแปลงกระแส 200/5 A จํานวน 3 ตัว 
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 กรมพัฒนาฝมือแรงงาน  

10. หลอดแสดงผล (สีแดง) จํานวน 1 ตัว 

11. หลอดแสดงผล (สีน้ําเงิน) จํานวน 1 ตัว 

12. หลอดแสดงผล (สีเหลือง) จํานวน 1 ตัว 

13. แอมมิเตอร 0-500 A จํานวน 1 ตัว 

 

10. เง่ือนไขการฝกอ่ืนๆ (ถาจําเปนตองมี) : หนวยฝกตองจัดเตรียมสิ่งเหลานี้ใหผูรับการฝก ไดแก 

1. เอกสาร สื่อ และชุดฝก โมดูลการเดินสายไฟฟาอุตสาหกรรม 

2. สมุดบันทึกความกาวหนารายบุคคล (Trainee’s Record Book) 

11. เอกสารประกอบการฝก คูมือ ส่ือ ชุดการฝกและเอกสารอางอิง 

1. คูมือครูฝก 

2. คูมือผูรับการฝก 

3. คูมือการประเมิน  

4. ชุดการฝกสาขาชางไฟฟาอุตสาหกรรม ระดับ 2 

 

  



หลักสูตรการฝกยกระดับฝมือตามความสามารถ  

 

 

 

 

47 

 กรมพัฒนาฝมือแรงงาน  

สวนที่ 3 หวัขอวิชา 

1. ช่ือหลักสูตร สาขาชางไฟฟาอุตสาหกรรม ระดับ 2 รหัสหลักสูตร 

0920164150302 

2. ช่ือโมดูลการฝก การเดินสายไฟฟาอุตสาหกรรม รหัสโมดูลการฝก 

09215302 

3. ช่ือหัวขอวิชา หัวขอท่ี 5 : การเดินสายไฟฟาดวยทอรอยสายไฟฟา 

               และรางเดินสายไฟฟา 

รหัสวิชา  

0921530205 

4. ระยะเวลาการฝก รวม 12 ชั่วโมง ทฤษฎี - ชั่วโมง  ปฏิบัติ 12 ชั่วโมง  

5. เกณฑการประเมิน เม่ือผานการฝกในหัวขอวิชานี้แลว ผูรับการฝกมีความสามารถดังนี้  

1. เดินสายไฟฟาดวยทอรอยสายไฟฟาได 

2. เดินสายไฟฟาดวยรางเดินสายไฟฟาได 

6. หัวขอสําคัญ หัวขอวิชานี้จะมีเนื้อหาครอบคลุมหัวขอยอย ดังนี ้

1. การเดินสายไฟฟาดวยทอรอยสายไฟฟา 

2. การเดินสายไฟฟาดวยรางเดินสายไฟฟา 

7. วิธีการฝกอบรม - ฝกปฏิบัติงานโดยการใชชุดการฝก (รหัสชุดการฝก 09215302) 

8. วิธีการประเมินผล ทดสอบภาคปฏิบัติ 

วิธีประเมิน : สอบปฏิบัติงาน (Practical Skills Testing) 

9. เครื่องมือ อุปกรณ และวัสดุท่ีใชในการฝก (ตอจํานวนผูรับการฝก 1 คน) 

เครื่องมือและอุปกรณ วัสดุ 

1. ไขควงชุด จํานวน 1 ชุด 

2. คัตเตอรปอกสาย จํานวน 1 อัน 

3. คีมชางไฟฟา จํานวน 1 ตัว 

4. ดินสอ จํานวน 1 แทง 

5. เบนเดอรดัดทอ EMT ขนาด ½ นิ้ว จํานวน 1 อัน 

6. เบนเดอรดัดทอ EMT ขนาด ¾ นิ้ว จํานวน 1 อัน 

7. ปากกาจับทอ จํานวน 1 เครื่อง 

8. ฟุตเหล็ก 1 เมตร จํานวน 1 อัน 

9. ระดับน้ํา จํานวน 1 อัน 

10. รีมเมอร จํานวน 1 อัน 

11. ลวดรอยสายไฟ จํานวน 1 อัน 

12. เลื่อยตัดเหล็กพรอมใบเลื่อย 24 ฟน/นิ้ว จํานวน 1 ชุด 

1. Strap ขนาด ½ นิ้ว จํานวน 15 อัน 

2. Strap ขนาด ¾ นิ้ว จํานวน 9 อัน 

3. ของอใน จํานวน 1 อัน 

4. ของอราบ จํานวน 2 อัน 

5. ขอตอตรง จํานวน 1 อัน 

6. คอนซูเมอรยูนิต เซอรกิตเบรกเกอร 32 A, 4 ชอง

จํานวน 1 แผง 

7. คอนเนกเตอร ล็อกนัต และบุชชิ่ง ขนาด ½ นิ้ว  

จํานวน 16 ชุด 

8. คอนเนกเตอร ล็อกนัต และบุชชิ่ง ขนาด ¾ นิ้ว 

จํานวน 16 ชุด 

9. เคเบิลเกรนด จํานวน 2 ตัว 
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 กรมพัฒนาฝมือแรงงาน  

10. เซอรกิตเบรกเกอรยอย 16 A จํานวน 3 ตัว 

11. เตารับมีข้ัวสายดิน จํานวน 1 ตัว 

12. ทอ EMT ขนาด ¾ นิ้ว จํานวน. 1 ทอน 

13. ทอ PVC ขนาด ½ นิ้ว จํานวน. 1 ทอน 

14. เทปพันสายไฟฟา จํานวน 1 มวน 

15. เพรชเชอรคลิป จํานวน 6 ตัว 

16. ราง Wire Way พลาสติก ขนาด ก 25 x สู 12 mm. 

จํานวน 1 เสน 

17. รางปดทาย จํานวน 1 อัน 

18. ไวรนัท ขนาดกลาง จํานวน 1 กลอง 

19. สกรูเกลียวเหล็ก ขนาด ½ นิ้ว จํานวน 20 ตัว 

20. สแควรบอกซ พรอมฝาปด จํานวน 2 อัน 

21. สาย VCT 2 x 1.5 (มม.)2   จํานวน 1 เมตร 

22. สายไฟฟา THW 1.5 (มม.)2  สีขาว จํานวน 20 เมตร 

23. สายไฟฟา THW 1.5 (มม.)2  สีเขียว จํานวน 10 เมตร 

24. สายไฟฟา THW 1.5 (มม.)2  สีดํา จํานวน 20 เมตร 

25. อเดปเตอร จํานวน 1 อัน 

 

10. เง่ือนไขการฝกอ่ืนๆ (ถาจําเปนตองมี) : หนวยฝกตองจัดเตรียมสิ่งเหลานี้ใหผูรับการฝก ไดแก 

1. เอกสาร สื่อ และชุดฝก โมดูลการเดินสายไฟฟาอุตสาหกรรม 

2. สมุดบันทึกความกาวหนารายบุคคล (Trainee’s Record Book) 

11. เอกสารประกอบการฝก คูมือ ส่ือ ชุดการฝกและเอกสารอางอิง 

1. คูมือครูฝก 

2. คูมือผูรับการฝก 

3. คูมือการประเมิน  

4. ชุดการฝกสาขาชางไฟฟาอุตสาหกรรม ระดับ 2 
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49 

 กรมพัฒนาฝมือแรงงาน  

คณะผูจัดทําโครงการ 

คณะผูบริหาร 

1. นายสุทธิ สุโกศล อธิบดีกรมพัฒนาฝมือแรงงาน 

2. นางถวิล เพ่ิมเพียรสิน รองอธิบดีกรมพัฒนาฝมือแรงงาน 

3. นายธวัช เบญจาทิกุล รองอธิบดีกรมพัฒนาฝมือแรงงาน 

4. นายสุรพล พลอยสุข รองอธิบดีกรมพัฒนาฝมือแรงงาน 

5. วาท่ีรอยตรี สมศักดิ์  พรหมดํา ผูอํานวยการสํานักพัฒนาผูฝกและเทคโนโลยีการฝก 

6. นางเพ็ญประภา ศิริรัตน ผูอํานวยการกลุมงานพัฒนาระบบการฝก 

7. นายวัชรพงษ มุขเชิด ผูอํานวยการสํานักงานรับรองความรูความสามารถ 

  

คณะท่ีปรึกษาโครงการ  

1. ผศ. ดร. มนตร ี คําเงิน ภาควิชาวิศวกรรมโทรคมนาคม คณะวิศวกรรมศาสตร 

  สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกลาเจาคุณทหารลาดกระบัง 

2. รศ. ดร. วิสุทธิ ์ สุนทรกนกพงศ ภาควิชาวิศวกรรมไฟฟาสื่อสาร คณะครุศาสตรอุตสาหกรรม 

  สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกลาเจาคุณทหารลาดกระบัง 

3. ผศ. สันติ ตันตระกูล ภาควิชาครุศาสตรวิศวกรรม คณะครุศาสตรอุตสาหกรรม 

  สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกลาเจาคุณทหารลาดกระบัง 

4. นายสุระชัย พิมพสาล ี ภาควิชาครุศาสตรวิศวกรรม คณะครุศาสตรอุตสาหกรรม 

  สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกลาเจาคุณทหารลาดกระบัง 

5. นายวินัย ใจกลา ภาควิชาครุศาสตรวิศวกรรม คณะครุศาสตรอุตสาหกรรม 

  สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกลาเจาคุณทหารลาดกระบัง 

6. นายวราวิช กําภู ณ อยุธยา สํานักบริหารงานวิจัยและนวัตกรรมพระจอมเกลาลาดกระบัง 

  สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกลาเจาคุณทหารลาดกระบัง 

7. นายมนตรี ประชารัตน แผนกวิชาชางไฟฟา วิทยาลัยเทคนิคมีนบุรี 

8. นายธเนศ วงควัฒนานุรักษ แผนกวิชาชางไฟฟา วิทยาลัยเทคนิคมีนบุรี 

9. นายณัฐวุฒิ เสรีธรรม แผนกวิชาชางไฟฟา วิทยาลัยเทคนิคมีนบุรี 

10. นายหาญยงค หอสุขสิริ แผนกวิชาโลหะการ วิทยาลัยเทคนิคกาญจนาภิเษก มหานคร 

11. นายสวัสดิ์ บุญเถ่ือน แผนกวิชาชางยนต วิทยาลัยเทคนิคกาญจนาภิเษก มหานคร   
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