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 กรมพัฒนาฝมือแรงงาน  

คํานํา 

เอกสารหลักสูตรและโมดูลการฝก สาขาชางไฟฟาอุตสาหกรรม ระดับ 3 รหัสหลักสูตร 0920164150303 นี้        

ไดพัฒนาข้ึนภายใตโครงการพัฒนาระบบฝกและชุดการฝกตามความสามารถเพ่ือการพัฒนาฝมือแรงงาน (Competency 

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

ตามความสามารถ สาขาชางไฟฟาอุตสาหกรรม ระดับ 3 เพ่ือใหตอบสนองความตองการของกําลังแรงงานและตลาดแรงงาน

ไดอยางเหมาะสมมากยิ่งข้ึน และเพ่ือรองรับระบบการรับรองมาตรฐานฝมือแรงงานแหงชาติและระบบการรับรองความรู

ความสามารถในอนาคต อีกท้ังเพ่ือสงมอบระบบการฝกอบรมนี้ใหแกกําลังแรงงานกลุมเปาหมายตาง ๆ ใหกวางขวาง       

มากยิ่งข้ึน ท้ังในแงของขอบเขตของการใหบริการและจํานวนผูรับบริการ 

ระบบการฝกอบรมตามความสามารถเปนระบบการฝกอบรมท่ีสงเสริมใหผูรับการฝกอบรมสามารถฝกฝนเรียนรู     

ไดตามพ้ืนฐานความสามารถของตนในเวลาท่ีมีความสะดวก โดยเนนในเรื่องของการสงมอบการฝกอบรมท่ีหลากหลายไป

ใหแกผูรับการฝกอบรม 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   

ซ่ึงหากมีการนําระบบการฝกอบรมตามความสามารถมาใชในการพัฒนาฝมือแรงงาน 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 09215212 ระบบการสงจายไฟฟากําลังในประเทศไทย 16

 โมดูลการฝกท่ี 2 09215213 ระบบไฟฟาสํารองฉุกเฉิน ระบบสัญญาณแจงเหตุเพลิงไหม 20 

  และรีเลยปองกัน 

 โมดูลการฝกท่ี 3 09215214 หมอแปลงไฟฟากําลังเบ้ืองตน 24  

 โมดูลการฝกท่ี 4 09215215 มอเตอรไฟฟา และการควบคุมมอเตอร 28 

 โมดูลการฝกท่ี 5    09215216 อุปกรณตัดวงจรอัตโนมัติ 38 

 โมดูลการฝกท่ี 6 09215217 การตอลงดิน และกับดักเสิรจ 40 

 โมดูลการฝกท่ี 7    09215218 การแกตัวประกอบกําลัง ของระบบไฟฟาแรงดันไฟฟาต่ํา 44  

 โมดูลการฝกท่ี 8 09215219 การเลือกชนิดและขนาดของสายไฟฟา 46 

 โมดูลการฝกท่ี 9 09215220 ดวงโคมไฟฟาชนิดตาง ๆ 49 

 โมดูลการฝกท่ี 10 09215221 ขอกําหนดของการเดินสายไฟฟา 51 

 โมดลูการฝกท่ี 11 09215303 การเดินสายไฟฟาอุตสาหกรรม 59 

คณะผูจัดทําโครงการ   76 
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 กรมพัฒนาฝมือแรงงาน  

มาตรฐานความสามารถ 

มาตรฐานฝมือแรงงานแหงชาติ 

สาขาชางไฟฟาอุตสาหกรรม ระดับ 3 

หนวยความสามารถ  ความสามารถยอย (งานยอย) 

1. อธิบายระบบการสงจาย 

ไฟฟากําลังในประเทศไทย 

1. อธิบายเก่ียวกับระบบไฟฟากําลัง 

2. อธิบายเก่ียวกับระบบการสงจายไฟฟากําลังของประเทศไทย 

3. อธิบายเก่ียวกับการจายกําลังไฟฟาใหกับผูใชไฟฟาและขนาดมิเตอร

ชนิดตาง ๆ  

2. อธิบายระบบไฟฟาสํารองฉุกเฉิน 

ระบบสัญญาณแจงเหตุเพลิงไหม 

และรีเลยปองกัน 

1. อธิบายเก่ียวกับระบบไฟฟาสํารองฉุกเฉิน 

2. อธิบายเก่ียวกับระบบสัญญาณแจงเหตุเพลิงไหมเบื้องตน 

3. อธิบายเก่ียวกับระบบรีเลยปองกันเบื้องตน 

3. ติดตั้งหมอแปลงไฟฟากําลัง 1. อธิบายหลักการทํางานและการเลือกขนาดหมอแปลงไฟฟา 

ชนิด 1 เฟส และชนิด 3 เฟส 

2. เลือกใชหมอแปลงไฟฟาชนิด 1 เฟส และชนิด 3 เฟส 

3. อธิบายวิธีการติดตั้ง ตรวจสอบ และบํารุงรักษาหมอแปลงไฟฟากําลัง

ชนิด 1 เฟส และชนิด 3 เฟส 

4. ติดตั้ง ตรวจสอบ และบํารุงรักษาหมอแปลงไฟฟากําลังชนิด 1 เฟส 

และชนิด 3 เฟส 

4. ติดตั้งมอเตอรไฟฟาและ 

ควบคุมมอเตอร 

1. อธิบายชนิด สวนประกอบ และหลักการทํางานของมอเตอร 

2. เลือก ชนิด ขนาด และลักษณะของมอเตอรใหเหมาะสมกับงาน 

3. อธิบายวิธีการติดตั้งและการบํารุงรักษามอเตอรไฟฟา 

4. ติดตั้ง และตรวจสอบมอเตอร 

5. ซอม บํารุงรักษา และแกปญหามอเตอร 

6. ออกแบบ วิเคราะห และแกปญหาวงจรควบคุมมอเตอร 

7. อธิบายวิธีการกําหนดขนาดและการปรับตั้งคาอุปกรณ 

ปองกันมอเตอร 

8. อธิบายหลักการทํางาน โครงสรางและสัญลักษณของไดโอดและ

ทรานซิสเตอร 

9. อธิบายเก่ียวกับเร็กติไฟรแบบคลื่นครึ่งและคลื่นเต็ม 

10. อธิบายวิธีการใชไดโอดและทรานซิสเตอรควบคุมวงจรมอเตอรไฟฟา 
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 กรมพัฒนาฝมือแรงงาน  

มาตรฐานฝมือแรงงานแหงชาติ 

สาขาชางไฟฟาอุตสาหกรรม ระดับ 3 

หนวยความสามารถ  ความสามารถยอย (งานยอย) 

11. อธิบายเก่ียวกับระบบนิวแมติกและไฮดรอลิก 

12. อธิบายเก่ียวกับ PLC เบื้องตน 

5. อธิบายเก่ียวกับอุปกรณ 

ตัดวงจรอัตโนมัติ 

1. อธิบายเก่ียวกับหลักการอุปกรณตัดวงจรอัตโนมัติ 

2. อธิบายวิธีการตรวจสอบอุปกรณตัดวงจรอัตโนมัติ 

6. อธิบายเก่ียวกับการตอลงดินและ

กับดักเสิรจ 

1. อธิบายความรูเบื้องตนของกับดักเสิรจ 

2. อธิบายเก่ียวกับขนาดและชนิดของสายดิน 

3. อธิบายเก่ียวกับประเภทการตอสายดิน 

4. อธิบายเก่ียวกับหลักดินและอุปกรณประกอบ 

5. อธิบายวิธีการวัดความตานทานระหวางหลักดินกับดิน 

7. แกตัวประกอบกําลังของระบบ

ไฟฟาแรงดันไฟฟาต่ํา 

-   อธิบายการแกตัวประกอบกําลังของระบบไฟฟาแรงดันไฟฟาต่ํา 

8. เลือกชนิดและขนาดของ

สายไฟฟา 

1. อธิบายเก่ียวกับการเลือกชนิดของสายไฟฟา 

2. อธิบายเก่ียวกับการกําหนดขนาดของสายไฟฟาใหเหมาะสมกับงาน 

9. อธิบายเก่ียวกับดวงโคมไฟฟา 

ชนิดตาง ๆ 

1. อธิบายเก่ียวกับคุณสมบัติ และหลักการทํางานของดวงโคมไฟฟา 

2. อธิบายวิธีการบํารุงรักษาและแกไขขอขัดของของดวงโคมไฟฟา 

10. เดินสายไฟฟาตามขอกําหนดของ

การเดินสาย 

1. อธิบายวิธีเดินสายไฟฟาดวยทอรอยสายไฟฟาชนิดตาง ๆ  

2. เดินสายไฟฟาดวยทอรอยสายไฟฟาชนิดตาง ๆ  

3. อธิบายวิธีเดินสายไฟฟาในชองเดินสายไฟฟา 

4. อธิบายวิธีเดินสายไฟฟาในรางเดินสายไฟฟา 

5. เดินสายไฟฟาในชองเดินสายไฟฟา 

6. เดินสายไฟฟาในรางเดินสายไฟฟา 

11. เดินสายไฟฟาอุตสาหกรรม 1. เตรียมอุปกรณเดินสายไฟฟาในตูควบคุมมอเตอร 

2. จัดวางอุปกรณเดินสายไฟฟาในตูควบคุมมอเตอร 

3. เขาสายไฟฟากับข้ัวตอ 

4. ปรับตั้งคารีเลยปองกัน 

5. ติดตั้งและควบคุมมอเตอรเหนี่ยวนําชนิด 1 เฟส และ 3 เฟส 

6. ติดตั้งและควบคุมมอเตอรไฟฟากระแสตรง 

7. ตรวจสอบและทดสอบการทํางานของมอเตอรไฟฟา 
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 กรมพัฒนาฝมือแรงงาน  

มาตรฐานฝมือแรงงานแหงชาติ 

สาขาชางไฟฟาอุตสาหกรรม ระดับ 3 

หนวยความสามารถ  ความสามารถยอย (งานยอย) 

8. ประกอบติดตั้ง ตรวจสอบ และแกไขปญหาขอขัดของของ 

ดวงโคมไฟฟาประเภทตาง ๆ  

9. ติดตั้งอุปกรณไฟฟาในตูจายไฟฟาประธาน 

10. เดินสายไฟฟาและการติดตั้งตัวนําแทง 

11. เดินสายวงจรเครื่องวัด 

12. เดินสายไฟฟาดวยทอรอยสายไฟฟา 

13. เดินสายไฟฟาดวยรางเดินสายไฟฟา 

14. อธิบายการตรวจสอบระบบไฟฟาโรงงานตามกฎกระทรวง 

15. ตรวจสอบอุปกรณในระบบไฟฟาโรงงาน 

16. อธิบายการดูแลพ้ืนท่ีเสี่ยงตอการเกิดอันตราย และแบบฟอรม 

การตรวจสภาพระบบไฟฟา 
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 กรมพัฒนาฝมือแรงงาน  

สวนที่ 1 โครงสรางหลักสูตร 

 

1. หลักสูตรการฝก

ยกระดับฝมือ 

ช่ือหลักสูตร : สาขาชางไฟฟาอุตสาหกรรม ระดับ 3 รหัสหลักสูตร 

0920164150303 

2. ระยะเวลาการฝกอบรม รวม 90 ชั่วโมง ทฤษฎี 21 ชั่วโมง ปฏิบัติ 69 ชั่วโมง 

3. ขอบเขตของหลักสูตร 

    หลักสูตรนี้พัฒนาข้ึนใหครอบคลุมดานความรู ทักษะ และเจตคติแกผูรับการฝกในสาขาชางไฟฟาอุตสาหกรรม   

เพ่ือใหมีความรูความสามารถและทัศนคติตามมาตรฐานฝมือแรงงานแหงชาติ สาขาชางไฟฟาอุตสาหกรรม ระดับ 3 ดังนี้   

    3.1 มีความรูเก่ียวกับระบบการสงจายไฟฟากําลังในประเทศไทย  

    3.2 มีความรูเก่ียวกับระบบไฟฟาสํารองฉุกเฉิน ระบบสัญญาณแจงเหตุเพลิงไหม และรีเลยปองกัน 

    3.3 มีความรูความสามารถเก่ียวกับหมอแปลงไฟฟากําลัง 

    3.4 มีความรูความสามารถเก่ียวกับมอเตอรไฟฟาและการควบคุมมอเตอร 

    3.5 มีความรูเก่ียวกับอุปกรณตัดวงจรอัตโนมัติ 

    3.6 มีความรูเก่ียวกับการตอลงดิน และกับดักเสิรจ 

    3.7 มีความรูเก่ียวกับการแกตัวประกอบกําลังของระบบไฟฟาแรงดันไฟฟาต่ํา 

    3.8 มีความรูเก่ียวกับการเลือกชนิดและขนาดของสายไฟฟา 

    3.9 มีความรูเก่ียวกับดวงโคมไฟฟาชนิดตางๆ 

    3.10 มีความรูความสามารถเก่ียวกับการเดินสายไฟฟาไดอยางถูกตองตามขอกําหนด 

    3.11 มีความรูความสามารถเก่ียวกับการเดินสายไฟฟาอุตสาหกรรม 
 

4. คุณสมบัติผูสมัครเขารับการฝก     ตามระเบียบกรมพัฒนาฝมือแรงงาน วาดวยการฝกยกระดับฝมือ พ.ศ. 2547 

หมวด 1 คุณสมบัติของผูสมัคร ดังนี้  

1. ผูเขารับการฝกตองมีอายุไมต่ํากวา 18 ปบริบูรณ 

2. มีประสบการณอยางนอย 1 ป ในสาขาท่ีจะฝกอบรม หรือ 

3. อยูในระหวางการศึกษาระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ ปสุดทายในสาขา 

ท่ีจะฝกอบรม โดยมีหนังสือรับรองจากสถานศึกษา หรือจบการศึกษา

ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ ในสาขาท่ีจะฝกอบรม หรือ 

4. ผานการฝกอบรมในสาขาท่ีเก่ียวของ 

5. ตองผานการฝกอบรม หลักสูตรชางไฟฟาอุตสาหกรรม ระดับ 2 
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 กรมพัฒนาฝมือแรงงาน  

5. โครงสรางและองคประกอบของหลักสูตร 

หนวย

ความสามารถ 
ช่ือโมดูลการฝก ผลลัพธการเรียนรู 

ระยะเวลา 

(ชั่วโมง : นาที) 

ทฤษฎี ปฏิบัต ิ

อธิบายระบบ 

การสงจายไฟฟา

กําลังในประเทศไทย 

(09215212) 

ระบบการสงจาย

ไฟฟากําลัง 

ในประเทศไทย 

1. อธิบายเก่ียวกับระบบไฟฟากําลังได 

2. อธิบายเก่ียวกับระบบการสงจายไฟฟากําลัง 

ของประเทศไทยได 

3. อธิบายเก่ียวกับการจายกําลังไฟฟาใหกับ 

ผูใชไฟฟาและขนาดมิเตอรชนิดตาง ๆ ได 

1:30 - 

อธิบายระบบ 

ไฟฟาสํารองฉุกเฉิน 

ระบบสัญญาณแจง

เหตุเพลิงไหม และ

รีเลยปองกัน 

(09215213) 

ระบบไฟฟาสํารอง

ฉุกเฉิน ระบบ

สัญญาณแจงเหตุ

เพลิงไหม  

และรีเลยปองกัน 

1. อธิบายเก่ียวกับระบบไฟฟาสํารองฉุกเฉินได 

2. อธิบายเก่ียวกับระบบสัญญาณแจงเหตุเพลิงไหม

เบื้องตนได 

3. อธิบายเก่ียวกับระบบรีเลยปองกันเบื้องตนได 

2:00 - 

ติดตั้งหมอแปลง

ไฟฟากําลัง 

(09215214) 

หมอแปลงไฟฟากําลัง 

1. อธิบายหลักการทํางานและการเลือกขนาด 

หมอแปลงไฟฟาชนิด 1 เฟส และชนิด 3 เฟสได 

2. เลือกใชหมอแปลงไฟฟาชนิด 1 เฟส และ 

ชนิด 3 เฟสได 

3. อธิบายวิธีการติดตั้ง ตรวจสอบ และบํารุงรักษา

หมอแปลงไฟฟากําลังชนิด 1 เฟส และ 

ชนิด 3 เฟสได 

4. ติดตั้ง ตรวจสอบ และบํารุงรักษาหมอแปลง

ไฟฟากําลังชนิด 1 เฟส และชนิด 3 เฟสได  

1:00 6:00 

ติดตั้งมอเตอรไฟฟา

และการควบคุม

มอเตอร 

(09215215) 

มอเตอรไฟฟาและ

การควบคุมมอเตอร 

1. อธิบายชนิด สวนประกอบ และหลักการทํางาน

ของมอเตอรได 

2. เลือก ชนิด ขนาด และลักษณะของมอเตอร 

ใหเหมาะสมกับงานได 

3. อธิบายวิธีการติดตั้งและการบํารุงรักษา 

มอเตอรไฟฟาได 

4. ติดตั้ง และตรวจสอบมอเตอรได 

5. ซอม บํารุงรักษา และแกปญหามอเตอรได  

6:00 15:00 
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 กรมพัฒนาฝมือแรงงาน  

หนวย

ความสามารถ 
ช่ือโมดูลการฝก ผลลัพธการเรียนรู 

ระยะเวลา 

(ชั่วโมง : นาที) 

ทฤษฎี ปฏิบัต ิ

  6. ออกแบบ วิเคราะห และแกปญหาวงจร 

ควบคุมมอเตอรได 

7. อธิบายวิธีการกําหนดขนาดและการปรับตั้งคา 

อุปกรณปองกันมอเตอรได 

8. อธิบายหลักการทํางาน โครงสราง และ

สัญลักษณของไดโอดและทรานซิสเตอรได 

9. อธิบายเก่ียวกับเร็กติไฟรแบบคลื่นครึ่งและ 

คลื่นเต็มได 

10.อธิบายวิธีการใชไดโอดและทรานซิสเตอร 

ควบคุมวงจรมอเตอรไฟฟาได 

11.อธิบายเก่ียวกับระบบนิวแมติกและไฮดรอลิกได 

12.อธิบายเก่ียวกับ PLC เบื้องตนได 

  

อธิบายเก่ียวกับ

อุปกรณตัดวงจร

อัตโนมัติ 

(09215216) 

อุปกรณตัดวงจร

อัตโนมัติ 

1. อธิบายเก่ียวกับหลักการอุปกรณ 

ตัดวงจรอัตโนมัติได 

2. อธิบายวิธีการตรวจสอบอุปกรณ 

ตัดวงจรอัตโนมัติได 

1:00 - 

อธิบายเก่ียวกับ 

การตอลงดินและ 

กับดักเสิรจ 

(09215217) 

การตอลงดินและ 

กับดักเสิรจ  

1. อธิบายความรูเบื้องตนของกับดักเสิรจได 

2. อธิบายเก่ียวกับขนาดและชนิดของสายดินได 

3. อธิบายเก่ียวกับประเภทการตอสายดินได 

4. อธิบายเก่ียวกับหลักดินและอุปกรณประกอบได 

5. อธิบายวิธีการวัดความตานทานระหวางหลักดิน 

กับดินได 

1:30 - 

แกตัวประกอบกําลัง

ของระบบไฟฟา

แรงดันไฟฟาต่ํา 

(09215218) 

การแกตัวประกอบ

กําลังของระบบไฟฟา

แรงดันไฟฟาต่ํา 

- อธิบายการแกตัวประกอบกําลังของระบบไฟฟา

แรงดันไฟฟาต่ําได 

2:00 - 

เลือกชนิดและ

ขนาดของ

สายไฟฟา 

(09215219) 

การเลือกชนิดและ

ขนาดของสายไฟฟา 

1. อธิบายเก่ียวกับการเลือกชนิดของสายไฟฟาได 

2. อธิบายเก่ียวกับการกําหนดขนาดของสายไฟฟา

ใหเหมาะสมกับงานได  

3:00 - 
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 กรมพัฒนาฝมือแรงงาน  

หนวย

ความสามารถ 
ช่ือโมดูลการฝก ผลลัพธการเรียนรู 

ระยะเวลา 

(ชั่วโมง : นาที) 

ทฤษฎี ปฏิบัต ิ

อธิบายเก่ียวกับ 

ดวงโคมไฟฟา 

ชนิดตาง ๆ 

(09215220) 

ดวงโคมไฟฟาชนิด

ตาง ๆ 

1. อธิบายเก่ียวกับคุณสมบัติ และหลักการทํางาน

ของดวงโคมไฟฟาได 

2. อธิบายวิธีการบํารุงรักษาและแกไขขอขัดของ

ของดวงโคมไฟฟาได  

1:00 - 

เดินสายไฟฟาตาม

ขอกําหนดของ 

การเดินสาย 

 

(09215221) 

ขอกําหนดของการ

เดินสายไฟฟา 

1. อธิบายวิธีเดินสายไฟฟาดวยทอรอยสายไฟฟา

ชนิดตาง ๆ ได 

2. เดินสายไฟฟาดวยทอรอยสายไฟฟาชนิดตาง ๆ 

ไดอยางถูกตองตามขอกําหนด 

3. อธิบายวิธีเดินสายไฟฟาในชองเดินสายไฟฟาได 

4. อธิบายวิธีเดินสายไฟฟาในรางเดินสายไฟฟาได 

5. เดินสายไฟฟาในชองเดินสายไฟฟาได 

อยางถูกตองตามขอกําหนด 

6. เดินสายไฟฟาในรางเดินสายไฟฟาได 

อยางถูกตองตามขอกําหนด 

1:00 12:00 

เดินสายไฟฟา

อุตสาหกรรม 

(09215303) 

การเดินสายไฟฟา

อุตสาหกรรม 

1. เตรียมอุปกรณเดินสายไฟฟาใน 

ตูควบคุมมอเตอรได 

2. จัดวางอุปกรณเดินสายไฟฟาในตูควบคุมมอเตอรได 

3. เขาสายไฟฟากับข้ัวตอได 

4. ปรับตั้งคารีเลยปองกันได 

5. ติดตั้งและควบคุมมอเตอรเหนี่ยวนําชนิด 1 เฟส 

และ 3 เฟสไดตามแบบท่ีกําหนด 

6. ติดตั้งและควบคุมมอเตอรไฟฟากระแสตรงได 

7. ตรวจสอบและทดสอบการทํางานของมอเตอร

ไฟฟาได 

8. ประกอบติดตั้ง ตรวจสอบ และแกไขปญหา

ขอขัดของของดวงโคมไฟฟาประเภทตาง ๆ ได 

9. ติดตั้งอุปกรณไฟฟาในตูจายไฟฟาประธานได  

10. เดินสายไฟฟาและการติดตั้งตัวนําแทงได 

11. เดินสายวงจรเครื่องวัดได 

4:00 33:00 
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 กรมพัฒนาฝมือแรงงาน  

หนวย

ความสามารถ 
ช่ือโมดูลการฝก ผลลัพธการเรียนรู 

ระยะเวลา 

(ชั่วโมง : นาที) 

ทฤษฎี ปฏิบัต ิ

  12. เดินสายไฟฟาดวยทอรอยสายไฟฟาได 

13. เดินสายไฟฟาดวยรางเดินสายไฟฟาได 

14. อธิบายการตรวจสอบระบบไฟฟาโรงงาน 

ตามกฎกระทรวงได 

15. ตรวจสอบอุปกรณในระบบไฟฟาโรงงานได 

16. อธิบายการดูแลพ้ืนท่ีเสี่ยงตอการเกิดอันตราย 

และแบบฟอรมการตรวจสภาพระบบไฟฟาได 

  

รวมท้ังส้ิน 
24:00 66:00 

90:00 

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. กลองเครื่องมือ  

2. ไขควงปากแฉก  

3. ไขควงชุด  

4. ไขควงเช็คไฟ  

5. ไขควงทดสอบไฟฟา 220 VAC  

6. ไขควงปากแบน  

7. ไขควงปากแฉก เบอร 1 ยาว 100 มม.  

8. ไขควงปากแฉก เบอร 2 ยาว 100 มม.  

9. ไขควงปากแบน ขนาดปาก 3 มม. ยาว 100 มม.  

2 กลอง 

2 อัน 

4 ชุด 

3 อัน 

2 อัน 

2 อัน 

1 อัน 

1 อัน 

1 อัน 
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 กรมพัฒนาฝมือแรงงาน  

10. ไขควงปากแบน ขนาดปาก 5 มม. ยาว 100 มม.  

11. ไขควงวัดไฟ  

12. คอนชางไฟฟา ขนาด 250-500 กรัม  

13. คอมเปาวดมอเตอร  

14. คัตเตอรปอกสาย  

15. คีมชางไฟฟา ขนาด 200 มิลลิเมตร (8นิ้ว)  

16. คีมชางไฟฟา  

17. คีมตัด  

18. คีมตัดทอ พีวีซี  

19. คีมปอกสาย  

20. คีมปอกสายไฟฟา ยาว 150 มม. (6 นิ้ว)  

21. คีมปากยาว  

22. คีมปากรวม  

23. คีมย้ําสายไฟฟา ขนาดสาย 1-10 ตร.มม  

24. คีมย้ําหางปลา  

25. เครื่องจายไฟฟากระแสตรง  

26. เครื่องมือประจําตัวชางไฟฟา  

27. เครื่องวัดความสั่น  

28. เครื่องวัดรอบ  

29. เครื่องเสิรจ  

30. ชันทมอเตอร  

31. ซีเล็กเตอรโวลตสวิตช ชนิด 3 เฟส 

32. ดอกสวาน 2 มิลลิเมตร  

33. ดินสอ  

34. ดีซี แอมมิเตอร  

35. ตลับเมตร  

36. เทอรโมมิเตอร  

37. บรรทัดเหล็กฉาก 8-12 นิ้ว  

38. เบนเดอรดัดทอ EMT ขนาด ½ นิ้ว  

39. เบนเดอรดัดทอ EMT ขนาด ¾ นิ้ว  

40. ประแจคอมา ยาว 200 มม. (8 นิ้ว)  

41. ปกเตา  

1 อัน 

1 ดาม 

2 ดาม 

1 ตัว 

4 อัน 

2 อัน 

5 อัน 

2 อัน 

1 อัน 

1 อัน 

4 อัน 

1 อัน 

1 อัน 

2 อัน 

1 อัน 

1 เครื่อง 

1 ชุด 

1 เครื่อง 

1 เครื่อง 

1 เครื่อง 

1 เครื่อง 

1 ตัว 

1 ดอก 

4 แทง 

1 เครื่อง 

1 อัน 

1 เครื่อง 

1 อัน 

2 อัน 

2 อัน 

2 อัน 

1 อัน 
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 กรมพัฒนาฝมือแรงงาน  

42. ปากกา  

43. ปากกาจับทอ  

44. ฟุตเหล็ก 1 เมตร  

45. มอเตอร 3 เฟส  

46. มัลติมิเตอร 220 VAC  

47. มัลติมิเตอร  

48. มิลลิโอหมมิเตอร  

49. มีดปอกสาย  

50. เมกเกอร  

51. แมกเนติกคอนแทกเตอร ชนิด 2 NO, Coil 220V ขนาด 5.5 kW  

52. ระดับน้ํา  

53. รีมเมอร  

54. ลวดรอยสายไฟ  

55. เลื่อยตัดเหล็กพรอมใบเลื่อย 24 ฟน/นิ้ว  

56. เลื่อยลอ  

57. เวอรเนียรคาลิปเปอร  

58. โวลตมิเตอร  

59. สปลิทเฟส มอเตอร  

60. สวานไฟฟา  

61. หมอแปลงไฟฟา 1 เฟส 

62. หมอแปลงไฟฟา 3 เฟส  

63. เหล็กนําศูนย  

64. แอมมิเตอร  

65. โอเวอรโหลดรีเลย  

1 แทง 

2 เครื่อง 

3 อัน 

1 เครื่อง 

2 เครื่อง 

5 เครื่อง 

1 เครื่อง 

1 เลม 

1 เครื่อง 

1 ตัว 

5 อัน 

2 อัน 

2 อัน 

2 ชุด 

1 อัน 

1 เครื่อง 

1 เครื่อง 

1 ตัว 

2 ชุด 

1 ตัว 

1 ตัว 

1 อัน 

1 เครื่อง 

1 ตัว 
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 กรมพัฒนาฝมือแรงงาน  

8.2 วัสดุท่ีใชในการฝกและการประเมิน จํานวน/คน 

1. Box PVC ขนาด 4″x 4″x 2″  

2. Connector PVC ขนาด 20 มิลลิเมตร  

3. Connector PVC ทอออน ขนาด 20 มิลลิเมตร  

4. Connector ขนาด 1/2″  

5. Connector ขนาด 3/4″  

6. Locknut EMT ขนาด 1/2″  

7. Locknut EMT ขนาด 3/4″  

8. Pull Box ขนาด 6″ x 6″ x 4″  

9. Strap ขนาด ½ นิ้ว  

10. Strap ขนาด ¾ นิ้ว  

11. กลองตอสาย  

12. กลองลอย PCV ขนาด 2″ x 4″  

13. ของอสําเร็จรูปเปดฝาได PVC 20 ขนาดมิลลิเมตร  

14. ของอสําเร็จรูปเปดฝาไดตัว T PVC ขนาด 20 มิลลิเมตร  

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. แคลมป Stap Double Hold ขนาด 3/4″  

26. แคลมป Stap Sivgle Hold ขนาด 1/2″  

27. แคลมปกามปู PVC ขนาด 20 มิลลิเมตร  

28. โคมชุดฟลูออเรสเซนต FL set ขนาด 1x8 วัตต  

29. ซิลิกาเจล  

30. ซีเล็คเตอร โวลต  

31. ซีเล็คเตอร แอมป  

1 อัน 

9 ตัว 

2 ตัว 

3 ตัว 

7 ตัว 

3 ตัว 

7 ตัว 

1 ตัว 

30 อัน 

18 อัน 

1 อัน 

3 อัน 

1 ตัว 

1 ตัว 

1 ชุด 

1 ชุด 

1 ชุด 

1 ชุด 

1 กลอง 

2 แผง 

32 ชุด 

32 ชุด 

1 ชัด 

4 ตัว 

6 ตัว 

6 ตัว 

20 ตัว 

3 ชุด 

1 ชุด 

1 ตัว 

1 ตัว 
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32. เซอรกิตเบรกเกอร 2P 10 A  

33. เซอรกิตเบรกเกอร3P ขนาด 100 แอมแปร (Main)  

34. เซอรกิตเบรกเกอร3P ขนาด 20 แอมแปร  

35. เซอรกิตเบรกเกอร3P ขนาด 30 แอมแปร  

36. เซอรกิตเบรกเกอรยอย 16 A  

37. ตะปูเดินสาย  

38. ตูควบคุมพรอมอุปกรณติดตั้งภายในตู  

39. ตูควบคุมมอเตอร No.3  

40. ตูโหลดเซนเตอรพรอมอุปกรณติดตั้งภายในตู  

41. เตาตอสายไฟฟา  

42. เตารับ 1 เฟส มีกราวดแบบคู  

43. เตารับมีข้ัวสายดิน  

44. ทอ EMT ขนาด ½ นิ้ว  

45. ทอ EMT ขนาด ¾ นิ้ว  

46. ทอ EMT ขนาด 1/2″  

47. ทอ EMT ขนาด 3/4″  

48. ทอ PVC 20 มิลลิเมตร  

49. ทอ PVC ขนาด ½ นิ้ว  

50. ทอ PVC ออน ขนาด 20 มิลลิเมตร  

51. เทปพันสายไฟ  

52. เทอรมินอล  

53. นอตตัวผู ขนาด 8 มิลลิเมตร ยาว1/2″  

54. นอตตัวเมีย ขนาด 8 มิลลิเมตร ยาว 1/2″  

55. น้ํามันหมอแปลง  

56. บุชชิ่ง ขนาด 1/2″  

57. บุชชิ่ง ขนาด 3/4″  

58. ประกับราง C EMT ขนาด 3/4″  

59. ปลั๊กฟวส พรอมฟวส  

60. ฝาครอบ 1 ชอง  

61. ฝาครอบเตารับ  

62. ฝาปด  

63. เพรชเชอรคลิป  

1 ตัว 

1 ตัว 

1 ตัว 

2 ตัว 

6 ตัว 

1 กลอง 

1 ชุด 

1 ใบ 

1 ชุด 

1 กลอง 

1 ตัว 

2 ตัว 

2 ทอน 

2 ทอน 

1 เสน 

2 เสน 

2 เสน 

2 ทอน 

1 เมตร 

8 มวน 

1 ชุด 

2 ตัว 

2 ตัว 

1 แกนลอน 

3 ตัว 

7 ตัว 

7 คู 

1 ชุด 

2 อัน 

1 อัน 

1 อัน 

12 ตัว 



หลักสูตรการฝกยกระดับฝมือตามความสามารถ  

 

 

 

 

13 

 กรมพัฒนาฝมือแรงงาน  

64. ฟวส 10 แอมแปร  

65. ฟวสพรอมฐาน  

66. มอเตอรไฟฟากระแสตรงแบบชั้นท (แบบขนาน) 

67. มอเตอรไฟฟากระแสสลับ 1 เฟส  

68. เมนฟวส  

69. แมกเนติกคอนแทกเตอร  

70. ราง C  

71. รางเดินสาย  

72. โวลตมิเตอร 0-500 แอมแปร  

73. ไวรนัต No. 33 สีเหลือง  

74. ไวรนัต No. 44 สีแดง  

75. ไวรนัท ขนาดกลาง  

76. สกรูเกลียวปลอย  

77. สกรูเกลียวปลอยยาว 1/2″  

78. สกรูเกลียวปลอยยาว 1″  

79. สกรูเกลียวเหล็ก ขนาด ½ นิ้ว  

80. สกรูเกลียวเหล็ก  

81. สแควรบอกซ พรอมฝาปด  

82. สวิตช 2 ข้ัว สับ 2 ทาง  

83. สวิตช 2 ทาง  

84. สวิตชทางเดียว  

85. สวิตชปุมกด  

86. สวิตชแสง 3 แอมแปร (3สาย)  

87. สวิตซกดติด ปลอยดับ 1 No, 1 No  

88. สาย VCT 2 x 1.5 ตารางมิลลิเมตร  

89. สาย VSF เบอร 1.5 ตารางมิลลิเมตร  

90. สายตอวงจร  

91. สายไฟ IEC 01 ขนาด 1.5 มิลลิเมตร สีน้ําตาล  

92. สายไฟ IEC 01 ขนาด 1.5 มิลลิเมตร สีฟา  

93. สายไฟ IEC 01 ขนาด 10 มิลลิเมตร สีเขียวแถบเหลือง  

94. สายไฟ IEC 01 ขนาด 2.5 มิลลิเมตร สีเขียวแถบเหลือง  

95. สายไฟ IEC 01 ขนาด 2.5 มิลลิเมตร สีดํา  

3 ตัว 

4 ชุด 

1 ตัว 

2 ตัว 

1 ตัว 

2 ตัว 

1 เสน 

1 เสน 

1 ตัว 

12 ตัว 

5 ตัว 

2 กลอง 

1 กลอง 

100 ตัว 

100 ตัว 

40 ตัว 

1 กลอง 

4 อัน 

2 ตัว 

8 ตัว 

2 ตัว 

2 ตัว 

1 ตัว 

2 ตัว 

2 เมตร 

2 มวน 

30 เสน 

20 เมตร 

5 เมตร 

3 เมตร 

12 เมตร 

8 เมตร 
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 กรมพัฒนาฝมือแรงงาน  

96. สายไฟ IEC 01 ขนาด 2.5 มิลลิเมตร สีน้ําตาล  

97. สายไฟ IEC 01 ขนาด 2.5 มิลลิเมตร สีฟา  

98. สายไฟ IEC 01 ขนาด 6 มิลลิเมตร สีดํา  

99. สายไฟ IEC 02 ขนาด 1.5 ตารางมิลลิเมตร สีน้ําตาล ความยาว 10 เมตร  

100. สายไฟ IEC 02 ขนาด 1.5 ตารางมิลลิเมตร สีฟา ความยาว 3 เมตร 

101. สายไฟ IEC 02 ขนาด 2.5 ตารางมิลลิเมตร สีดํา ความยาว 5 เมต 

102. สายไฟ IEC 02 ขนาด 2.5 ตารางมิลลิเมตร สีเทา ความยาว 5 เมตร 

103. สายไฟ IEC 02 ขนาด 2.5 ตารางมิลลิเมตร สีน้ําตาล ความยาว 5 เมตร 

104. สายไฟฟา THW 1.5 ตารางมิลลิเมตร  สีขาว  

105. สายไฟฟา THW 1.5 ตารางมิลลิเมตร  สีเขียว  

106. สายไฟฟา THW 1.5 ตารางมิลลิเมตร  สีดํา  

107. สายไฟฟา THW 1.5 ตารางมิลลิเมตร  

108. สายไฟฟา THW 1.5 ตารางมิลลิเมตร สีเขียว  

109. สายไฟฟา VAF 2 × 2.5 ตารางมิลลิเมตร  

110. สายไฟฟา VAF 2 ×1.5 ตารางมิลลิเมตร  

111. สายไฟฟา  

112. หมอแปลงกระแส 200/5 แอมแปร  

113. หลอดคอมแพคฟลูออเรสเซนต พรอมขาหลอด  

114. หลอดเผาไสพรอมข้ัวรับหลอด  

115. หลอดเผาไสพรอมข้ัวรับหลอด  

116. หลอดสปอตไลต 500 W พรอมโคม  

117. หลอดแสดงผล (สีแดง)  

118. หลอดแสดงผล (สีน้ําเงิน)  

119. หลอดแสดงผล (สีเหลือง)  

120. หลอดแสดงผล  

121. หัวงูเหา ขนาด ¾ นิ้ว  

122. หางปลาแฉก ขนาด 1.5 ตารางมิลลิเมตร สีแดง  

123. หางปลาแฉก ขนาด 2.5 ตารางมิลลิเมตร สีฟา  

124. เหล็กรู (จับยึด, สวิตชแสง)  

125. เอฟเอสซีบอกซ พรอมฝาปด  

126. แอมมิเตอร 0-800 แอมแปร  

127. โอเวอรโหลดรีเลย  

11 เมตร 

11 เมตร 

10 เมตร 

1 เสน 

1 เสน 

1 เสน 

1 เสน 

1 เสน 

40 เมตร 

10 เมตร 

40 เมตร 

1 มวน 

10 เมตร 

1 มวน 

1 มวน 

2 ชุด 

3 ตัว 

1 ชุด 

1 ชุด 

1 ชุด 

2 ชุด 

1 ตัว 

1 ตัว 

1 ตัว 

2 หลอด 

3 ตัว 

50 ตัว 

50 ตัว 

1 เสน 

6 อัน 

1 ตัว 

2 ตัว 
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 กรมพัฒนาฝมือแรงงาน  

8.3 ส่ือการฝก ชุดการฝกและเอกสารประกอบการฝกและการประเมิน จํานวน/คน 

1. คูมือครูฝก 

2. คูมือผูรับการฝก 

3. คูมือการประเมิน  

4. ชุดการฝกชางไฟฟาอุตสาหกรรม ระดับ 3 

             1 เลม 

             1 เลม 

             1 เลม              

             1 ชุด 

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 3 รหัสหลักสูตร 

0920164150303 

2. ช่ือโมดูลการฝก ระบบการสงจายไฟฟากําลังในประเทศไทย รหัสโมดูลการฝก 

09215212 

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

4. ขอบเขตของหนวย 

    การฝก 

    หนวยการฝกนี้ พัฒนาข้ึนใหครอบคลุมดานความรู ทักษะ และเจตคติแกผูรับการฝก 

เพ่ือใหมีความสามารถ ดังนี ้

1. อธิบายเก่ียวกับระบบไฟฟากําลังได 

2. อธิบายเก่ียวกับระบบการสงจายไฟฟากําลังของประเทศไทยได 

3. อธิบายเก่ียวกับการจายกําลังไฟฟาใหกับผูใชไฟฟาและขนาดมิเตอรชนิดตาง ๆ ได 

5. พ้ืนฐาน

ความสามารถของ

ผูรับการฝก 

ผูสมัครเขารับการฝกตองมีคุณสมบัติ ดังตอไปนี้ 

1. มีความรูพ้ืนฐานงานไฟฟาเบื้องตน หรือผานการฝกอบรมเก่ียวกับระบบการสงจาย

ไฟฟากําลังในประเทศจากหนวยงานหรือสถาบันท่ีเชื่อถือได 

2. ผูรับการฝกผานผานการเรียนรูระดับ 2 มาแลว 

6. ผลลัพธการเรียนรู : เม่ือสําเร็จการฝกในโมดูลนี้แลวผูรับการฝกสามารถปฏิบัติงานโดยมีความรูความสามารถ 

และใชระยะเวลาฝก ดังนี้ 

ผลลัพธการเรียนรู ช่ือหัวขอวิชา 

ระยะเวลาฝก 

(ชั่วโมง : นาที) 

ทฤษฎี ปฏิบัต ิ รวม 

1. อธิบายเก่ียวกับระบบ 

ไฟฟากําลังได 

หัวขอท่ี 1 : ระบบไฟฟากําลัง 0:15 - 0:15 

2. อธิบายเก่ียวกับระบบ 

การสงจายไฟฟากําลัง 

ของประเทศไทยได 

หัวขอท่ี 2 : ระบบการสงจายไฟฟากําลังของ 

ประเทศไทย 

1:00 - 1:00 

3. อธิบายเก่ียวกับการจาย

กําลังไฟฟาใหกับผูใชไฟฟาและ

ขนาดมิเตอรชนิดตาง ๆ ได 

หัวขอท่ี 3 : การจายกําลังไฟฟาใหกับผูใชไฟฟา 

และขนาดมิเตอรชนิดตาง ๆ 

0:15 - 0:15 

รวมท้ังส้ิน 1:30 - 1:30 



หลักสูตรการฝกยกระดับฝมือตามความสามารถ  
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 กรมพัฒนาฝมือแรงงาน  

สวนที่ 3 หวัขอวิชา 

1. ช่ือหลักสูตร สาขาชางไฟฟาอุตสาหกรรม ระดับ 3 รหัสหลักสูตร 

0920164150303 

2. ช่ือโมดูลการฝก ระบบการสงจายไฟฟากําลังในประเทศไทย รหัสโมดูลการฝก 

09215212 

3. ช่ือหัวขอวิชา หัวขอท่ี 1 : ระบบไฟฟากําลัง รหัสวิชา  

0921521201 

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

5. เกณฑการประเมิน เม่ือผานการฝกในหัวขอวิชานี้แลว ผูรับการฝกมีความสามารถดังนี้  

- อธิบายเก่ียวกับระบบไฟฟากําลังได 

6. หัวขอสําคัญ หัวขอวิชานี้จะมีเนื้อหาครอบคลุมหัวขอยอย ดังนี ้

1. ระบบการผลติไฟฟา  

2. ระบบการสงไฟฟา  

3. ระบบการจําหนายไฟฟา  

4. ระบบการใชกําลังไฟฟา 

7. วิธีการฝกอบรม - ฝกอบรมดวยตนเองโดยการใชชุดการฝก (รหัสชุดการฝก 09215212) 

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 โมดูลระบบการสงจายไฟฟากําลังในประเทศไทย 

2. สมุดบันทึกความกาวหนารายบุคคล (Trainee’s Record Book) 

11. เอกสารประกอบการฝก คูมือ ส่ือ ชุดการฝกและเอกสารอางอิง 

1. คูมือครูฝก 

2. คูมือผูรับการฝก 

3. คูมือการประเมิน  

4. ชุดการฝกชางไฟฟาอุตสาหกรรม ระดับ 3 

 



หลักสูตรการฝกยกระดับฝมือตามความสามารถ  

 

 

 

 

18 

 กรมพัฒนาฝมือแรงงาน  

สวนที่ 3 หวัขอวิชา 

1. ช่ือหลักสูตร สาขาชางไฟฟาอุตสาหกรรม ระดับ 3 รหัสหลักสูตร 

0920164150303 

2. ช่ือโมดูลการฝก ระบบการสงจายไฟฟากําลังในประเทศไทย รหัสโมดูลการฝก 

09215212 

3. ช่ือหัวขอวิชา หัวขอท่ี 2 : ระบบการสงจายไฟฟากําลังของประเทศไทย 

 

รหัสวิชา  

0921521202 

4. ระยะเวลาการฝก รวม 1 ชั่วโมง ทฤษฎ ี1 ชั่วโมง ปฏิบัต ิ- ชั่วโมง  

5. เกณฑการประเมิน เม่ือผานการฝกในหัวขอวิชานี้แลว ผูรับการฝกมีความสามารถดังนี้  

- อธิบายเก่ียวกับระบบการสงจายไฟฟากําลังของประเทศไทยได 

6. หัวขอสําคัญ หัวขอวิชานี้จะมีเนื้อหาครอบคลุมหัวขอยอย ดังนี ้

1. การไฟฟาฝายผลิตแหงประเทศไทย 

2. การไฟฟาสวนภูมิภาค 

3. การไฟฟานครหลวง 

7. วิธีการฝกอบรม - ฝกอบรมดวยตนเองโดยการใชชุดการฝก (รหัสชุดการฝก 09215212) 

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 โมดูลระบบการสงจายไฟฟากําลังในประเทศไทย 

2.   สมุดบันทึกความกาวหนารายบุคคล (Trainee’s Record Book) 

11. เอกสารประกอบการฝก คูมือ ส่ือ ชุดการฝกและเอกสารอางอิง 

1.   คูมือครูฝก 

2.   คูมือผูรับการฝก 

3.   คูมือการประเมิน  

4.   ชุดการฝกชางไฟฟาอุตสาหกรรม ระดับ 3 
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 กรมพัฒนาฝมือแรงงาน  

สวนที่ 3 หวัขอวิชา 

1. ช่ือหลักสูตร สาขาชางไฟฟาอุตสาหกรรม ระดับ 3 รหัสหลักสูตร 

0920164150303 

2. ช่ือโมดูลการฝก ระบบการสงจายไฟฟากําลังในประเทศไทย รหัสโมดูลการฝก 

09215212 

3. ช่ือหัวขอวิชา หัวขอท่ี 3 : การจายกําลังไฟฟาใหกับผูใชไฟฟา  

และขนาดมิเตอรชนิดตาง ๆ 

รหัสวิชา  

0921521203 

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

5. เกณฑการประเมิน เม่ือผานการฝกในหัวขอวิชานี้แลว ผูรับการฝกมีความสามารถดังนี้  

- อธิบายเก่ียวกับการจายกําลังไฟฟาใหกับผูใชไฟฟาและขนาดมิเตอรชนิดตาง ๆ ได 

6. หัวขอสําคัญ หัวขอวิชานี้จะมีเนื้อหาครอบคลุมหัวขอยอย ดังนี ้

1. การจายกําลังไฟฟาใหกับผูใชไฟฟา 

2. ขนาดมิเตอรของการไฟฟาสวนภูมิภาค และการไฟฟานครหลวง 

7. วิธีการฝกอบรม - ฝกอบรมดวยตนเองโดยการใชชุดการฝก (รหัสชุดการฝก 09215212) 

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 โมดูลระบบการสงจายไฟฟากําลังในประเทศไทย 

2.   สมุดบันทึกความกาวหนารายบุคคล (Trainee’s Record Book) 

11. เอกสารประกอบการฝก คูมือ ส่ือ ชุดการฝกและเอกสารอางอิง 

1.   คูมือครูฝก 

2.   คูมือผูรับการฝก 

3.   คูมือการประเมิน  

4.   ชุดการฝกชางไฟฟาอุตสาหกรรม ระดับ 3 
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 กรมพัฒนาฝมือแรงงาน  

สวนที่ 2 โมดูลการฝก 

  โมดูลการฝกท่ี 2 

1. ช่ือหลักสูตร สาขาชางไฟฟาอุตสาหกรรม ระดับ 3 รหัสหลักสูตร 

0920164150303 

2. ช่ือโมดูลการฝก ระบบไฟฟาสํารองฉุกเฉิน ระบบสัญญาณแจงเหตุเพลิงไหม 

และรีเลยปองกัน 

รหัสโมดูลการฝก 

09215213 

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

4. ขอบเขตของหนวย 

    การฝก 

    หนวยการฝกนี้ พัฒนาข้ึนใหครอบคลุมดานความรู ทักษะ และเจตคติแกผูรับการฝก 

เพ่ือใหมีความสามารถ ดังนี ้

1. อธิบายเก่ียวกับระบบไฟฟาสํารองฉุกเฉินได 

2. อธิบายเก่ียวกับระบบสัญญาณแจงเหตุเพลิงไหมเบื้องตนได 

3. อธิบายเก่ียวกับระบบรีเลยปองกันเบื้องตนได 

5. พ้ืนฐาน

ความสามารถของ

ผูรับการฝก 

ผูสมัครเขารับการฝกตองมีคุณสมบัติ ดังตอไปนี้ 

1. มีความรูพ้ืนฐานงานไฟฟาเบื้องตน หรือผานการฝกอบรมเก่ียวกับระบบไฟฟา 

สํารองฉุกเฉิน ระบบสัญญาณแจงเหตุไฟไหมจากหนวยงานหรือสถาบันท่ีเชื่อถือได 

2. ผูรับการฝกผานระดับ 2 มาแลว 

3. ผูรับการฝกผานการฝกโมดูลท่ี 1 มาแลว 

6. ผลลัพธการเรียนรู : เม่ือสําเร็จการฝกในโมดูลนี้แลวผูรับการฝกสามารถปฏิบัติงานโดยมีความรูความสามารถ 

และใชระยะเวลาฝก ดังนี้ 

ผลลัพธการเรียนรู ช่ือหัวขอวิชา 

ระยะเวลาฝก 

(ชั่วโมง : นาที) 

ทฤษฎี ปฏิบัต ิ รวม 

1. อธิบายเก่ียวกับระบบไฟฟา

สํารองฉุกเฉินได 

หัวขอท่ี 1 : ระบบไฟฟาสํารองฉุกเฉิน 1:00 - 1:00 

2. อธิบายเก่ียวกับระบบสัญญาณ

แจงเหตุเพลิงไหมเบื้องตนได 

หัวขอท่ี 2 : ระบบสัญญาณแจงเหตุเพลิงไหม

เบื้องตน 

0:30 - 0:30 

3. อธิบายเก่ียวกับระบบ 

รีเลยปองกันเบื้องตนได 

หัวขอท่ี 3 : รีเลยปองกันเบื้องตน 0:30 - 0:30 

รวมท้ังส้ิน 2:00 - 2:00 
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 กรมพัฒนาฝมือแรงงาน  

สวนที่ 3 หวัขอวิชา 

1. ช่ือหลักสูตร สาขาชางไฟฟาอุตสาหกรรม ระดับ 3 รหัสหลักสูตร 

0920164150303 

2. ช่ือโมดูลการฝก ระบบไฟฟาสํารองฉุกเฉิน ระบบสัญญาณแจงเหตุเพลิงไหม 

และรีเลยปองกัน 

รหัสโมดูลการฝก 

09215213 

3. ช่ือหัวขอวิชา หัวขอท่ี 1 : ระบบไฟฟาสํารองฉุกเฉิน รหัสวิชา  

0921521301 

4. ระยะเวลาการฝก รวม 1 ชั่วโมง  ทฤษฎ ี1 ชั่วโมง  ปฏิบัต ิ- ชั่วโมง  

5. เกณฑการประเมิน เม่ือผานการฝกในหัวขอวิชานี้แลว ผูรับการฝกมีความสามารถดังนี้  

- อธิบายเก่ียวกับระบบไฟฟาสํารองฉุกเฉินได 

6. หัวขอสําคัญ หัวขอวิชานี้จะมีเนื้อหาครอบคลุมหัวขอยอย ดังนี ้

1. เครื่องกําเนิดไฟฟา และสวิตซถายโอน (Transfer Switch) 

2. ระบบจายไฟสํารองตอเนื่อง (USP) 

3. แสงสวางฉุกเฉิน (Emergency Light) 

4. แบตเตอรี่สํารองไฟฟา 

7. วิธีการฝกอบรม - ฝกอบรมดวยตนเองโดยการใชชุดการฝก (รหัสชุดการฝก 09215213) 

8. วิธีการประเมินผล ทดสอบภาคทฤษฎ ี 

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 โมดูลระบบไฟฟาสํารองฉุกเฉิน ระบบสัญญาณแจงเหตุเพลิงไหม และรีเลยปองกัน 

2. สมุดบันทึกความกาวหนารายบุคคล (Trainee’s Record Book) 

11. เอกสารประกอบการฝก คูมือ ส่ือ ชุดการฝกและเอกสารอางอิง 

1. คูมือครูฝก 

2. คูมือผูรับการฝก 

3. คูมือการประเมิน  

4. ชุดการฝกชางไฟฟาอุตสาหกรรม ระดับ 3 
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 กรมพัฒนาฝมือแรงงาน  

สวนที่ 3 หวัขอวิชา 

1. ช่ือหลักสูตร สาขาชางไฟฟาอุตสาหกรรม ระดับ 3 รหัสหลักสูตร 

0920164150303 

2. ช่ือโมดูลการฝก ระบบไฟฟาสํารองฉุกเฉิน ระบบสัญญาณแจงเหตุเพลิงไหม 

และรีเลยปองกัน 

รหัสโมดูลการฝก 

09215213 

3. ช่ือหัวขอวิชา หัวขอท่ี 2 : ระบบสัญญาณแจงเหตุเพลิงไหมเบื้องตน รหัสวิชา  

0921521302 

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

5. เกณฑการประเมิน เม่ือผานการฝกในหัวขอวิชานี้แลว ผูรับการฝกมีความสามารถดังนี้  

- อธิบายเก่ียวกับระบบสัญญาณแจงเหตุเพลิงไหมเบื้องตนได 

6. หัวขอสําคัญ หัวขอวิชานี้จะมีเนื้อหาครอบคลุมหัวขอยอย ดังนี ้

1. ชนิดของอุปกรณ 

2. แผงควบคุมและแผงแจงเหตุ  

3. การตรวจสอบและบาํรุงรกัษา 

7. วิธีการฝกอบรม - ฝกอบรมดวยตนเองโดยการใชชุดการฝก (รหัสชุดการฝก 09215213) 

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 โมดูลระบบไฟฟาสํารองฉุกเฉิน ระบบสัญญาณแจงเหตุเพลิงไหม และรีเลยปองกัน 

2. สมุดบันทึกความกาวหนารายบุคคล (Trainee’s Record Book) 

11. เอกสารประกอบการฝก คูมือ ส่ือ ชุดการฝกและเอกสารอางอิง 

1. คูมือครูฝก 

2. คูมือผูรับการฝก 

3. คูมือการประเมิน  

4. ชุดการฝกชางไฟฟาอุตสาหกรรม ระดับ 3 
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 กรมพัฒนาฝมือแรงงาน  

สวนที่ 3 หวัขอวิชา 

1. ช่ือหลักสูตร สาขาชางไฟฟาอุตสาหกรรม ระดับ 3 รหัสหลักสูตร 

0920164150303 

2. ช่ือโมดูลการฝก ระบบไฟฟาสํารองฉุกเฉิน ระบบสัญญาณแจงเหตุเพลิงไหม 

และรีเลยปองกัน 

รหัสโมดูลการฝก 

09215213 

3. ช่ือหัวขอวิชา หัวขอท่ี 3 : รีเลยปองกันเบื้องตน รหัสวิชา  

0921521303 

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

5. เกณฑการประเมิน เม่ือผานการฝกในหัวขอวิชานี้แลว ผูรับการฝกมีความสามารถดังนี้  

- อธิบายเก่ียวกับระบบรีเลยปองกันเบื้องตนได 

6. หัวขอสําคัญ หัวขอวิชานี้จะมีเนื้อหาครอบคลุมหัวขอยอย ดังนี ้

1. รีเลยปองกันกระแสเกิน (Over Current Relay)  

2. รีเลยปองกันแรงดันสูงเกิน/ต่ําเกิน (Over/Under Voltage Relay)  

3. เฟสซีเควนซ รีเลย (Phase Sequence Relay) 

7. วิธีการฝกอบรม - ฝกอบรมดวยตนเองโดยการใชชุดการฝก (รหัสชุดการฝก 09215213) 

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 โมดูลระบบไฟฟาสํารองฉุกเฉิน ระบบสัญญาณแจงเหตุเพลิงไหม และรีเลยปองกัน 

2. สมุดบันทึกความกาวหนารายบุคคล (Trainee’s Record Book) 

11. เอกสารประกอบการฝก คูมือ ส่ือ ชุดการฝกและเอกสารอางอิง 

1. คูมือครูฝก 

2. คูมือผูรับการฝก 

3. คูมือการประเมิน  

4. ชุดการฝกชางไฟฟาอุตสาหกรรม ระดับ 3 
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 กรมพัฒนาฝมือแรงงาน  

สวนที่ 2 โมดูลการฝก 

  โมดูลการฝกท่ี 3 

1. ช่ือหลักสูตร สาขาชางไฟฟาอุตสาหกรรม ระดับ 3 รหัสหลักสูตร 

0920164150303 

2. ช่ือโมดูลการฝก หมอแปลงไฟฟากําลัง รหัสโมดูลการฝก 

09215214 

3. ระยะเวลาการฝก รวม 7 ชั่วโมง  ทฤษฎี 1 ชั่วโมง  ปฏิบัติ 6 ชั่วโมง 

4. ขอบเขตของหนวย 

    การฝก 

    หนวยการฝกนี้ พัฒนาข้ึนใหครอบคลุมดานความรู ทักษะ และเจตคติแกผูรับการฝก 

เพ่ือใหมีความสามารถ ดังนี ้

1. อธิบายหลักการทํางานและการเลือกขนาดหมอแปลงไฟฟาชนิด 1 เฟส และ 

ชนิด 3 เฟสได 

2. เลือกใชหมอแปลงไฟฟาชนิด 1 เฟส และชนิด 3 เฟสได 

3. อธิบายวิธีการติดตั้ง ตรวจสอบ และบํารุงรักษาหมอแปลงไฟฟากําลังชนิด 1 เฟส และ

ชนิด 3 เฟสได 

4. ติดตั้ง ตรวจสอบ และบํารุงรักษาหมอแปลงไฟฟากําลังชนิด 1 เฟส และชนิด 3 เฟสได 

5. พ้ืนฐาน

ความสามารถของ

ผูรับการฝก 

ผูสมัครเขารับการฝกตองมีคุณสมบัติ ดังตอไปนี้ 

1. มีความรูพ้ืนฐานงานไฟฟาเบื้องตน หรือผานการฝกอบรมเก่ียวกับหมอแปลง 

ไฟฟากําลังจากหนวยงานหรือสถาบันท่ีเชื่อถือได 

2. ผูรับการฝกผานระดับ 2 มาแลว 

3. ผูรับการฝกผานโมดูลท่ี 2 มาแลว 

6. ผลลัพธการเรียนรู : เม่ือสําเร็จการฝกในโมดูลนี้แลวผูรับการฝกสามารถปฏิบัติงานโดยมีความรูความสามารถ 

และใชระยะเวลาฝก ดังนี้ 

ผลลัพธการเรียนรู ช่ือหัวขอวิชา 

ระยะเวลาฝก 

(ชั่วโมง : นาที) 

ทฤษฎี ปฏิบัต ิ รวม 

1. อธิบายหลักการทํางานและ

การเลือกขนาดหมอแปลง

ไฟฟาชนิด 1 เฟส  

และชนิด 3 เฟสได 

2. เลือกใชหมอแปลงไฟฟา   

หัวขอท่ี 1 : หลักการทํางานและการเลือกขนาด

ของหมอแปลงไฟฟา 

1:00 6:00 7:00 
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 กรมพัฒนาฝมือแรงงาน  

ชนิด 1 เฟสและชนิด 3 เฟสได 

3. อธิบายวิธีการติดตั้ง ตรวจสอบ 

และบํารุงรักษาหมอแปลง

ไฟฟากําลังชนิด 1 เฟส และ

ชนิด 3 เฟสได 

4. ติดตั้ง ตรวจสอบ และบํารุงรักษา 

หมอแปลงไฟฟากําลังชนิด  

1 เฟส และชนิด 3 เฟสได 

    

รวมท้ังส้ิน 1:00 6:00 7:00 
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 กรมพัฒนาฝมือแรงงาน  

สวนที่ 3 หวัขอวิชา 

1. ช่ือหลักสูตร สาขาชางไฟฟาอุตสาหกรรม ระดับ 3 รหัสหลักสูตร 

0920164150303 

2. ช่ือโมดูลการฝก หมอแปลงไฟฟากําลัง รหัสโมดูลการฝก 

09215214 

3. ช่ือหัวขอวิชา หัวขอท่ี 1 : หมอแปลงไฟฟากําลังเบื้องตน  รหัสวิชา  

0921521401 

4. ระยะเวลาการฝก รวม 7 ชั่วโมง  ทฤษฎ ี1 ชั่วโมง  ปฏิบัต ิ6ชั่วโมง  

5. เกณฑการประเมิน เม่ือผานการฝกในหัวขอวิชานี้แลว ผูรับการฝกมีความสามารถดังนี้  

1. อธิบายหลักการทํางานและการเลือกขนาดหมอแปลงไฟฟาชนิด 1 เฟส และชนิด 3 เฟสได 

2. เลือกใชหมอแปลงไฟฟาชนิด 1 เฟส และชนิด 3 เฟสได 

3. อธิบายวิธีการติดตั้ง ตรวจสอบ และบํารุงรักษาหมอแปลงไฟฟากําลังชนิด 1 เฟส และ

ชนิด 3 เฟสได 

4. ติดตั้ง ตรวจสอบ และบํารุงรักษา หมอแปลงไฟฟากําลังชนิด 1 เฟส และชนิด 3 เฟสได 

6. หัวขอสําคัญ หัวขอวิชานี้จะมีเนื้อหาครอบคลุมหัวขอยอย ดังนี ้

1. หลักการทํางานของหมอแปลงไฟฟาชนิด 1 เฟส และชนิด 3 เฟส  

2. การเลือกขนาดหมอแปลงไฟฟากําลัง 

3. การติดตั้งหมอแปลงไฟฟากําลัง 

4. การตรวจสอบและการบํารุงรักษา 

7. วิธีการฝกอบรม 1. ฝกอบรมดวยตนเองโดยการใชชุดการฝก (รหัสชุดการฝก 09215214) 

2. ฝกปฏิบัติงาน 

8. วิธีการประเมินผล ทดสอบภาคทฤษฎ ีและภาคปฏิบัติ 

วิธีประเมิน :  

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

2. สอบปฏิบัติงาน (Practical Skills Testing) 

9. เครื่องมือ อุปกรณ และวัสดุท่ีใชในการฝก (ตอจํานวนผูรับการฝก 1 คน) 

เครื่องมือและอุปกรณ วัสดุ 

1. กลองเครื่องมือ จํานวน 1 ใบ 

2. ไขควงทดสอบไฟฟา 220 VAC จํานวน 1 อัน 

3. ไขควงปากแฉก จํานวน 1 อัน 

4. ไขควงปากแบน จํานวน 1 อัน 

1. ซิลิกาเจล จํานวน 1 ชุด 

2. เทปพันสายไฟฟา จํานวน 1 มวน 

3. น้ํามันหมอแปลง จํานวน 1 แกนลอน  
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 กรมพัฒนาฝมือแรงงาน  

5. คอนชางไฟฟา ขนาด 250-500 กรัม จํานวน 1 ดาม 

6. คีมชางไฟฟา ขนาด 200 มิลลิเมตร (8นิ้ว)  

จํานวน 1 ดาม 

7. คีมตัดทอ พีวีซี จํานวน 1 ดาม 

8. คีมปอกสายไฟฟา ยาว 150 มิลลิเมตร (6นิ้ว) 

จํานวน 1 ดาม 

9. คีมปากตัดสายไฟฟา ยาว 150 มิลลิเมตร (6นิ้ว)

จํานวน 1 ดาม 

10. คีมย้ําสายไฟฟา ขนาดสาย 1-10 ตร.มิลลิเมตร 

จํานวน 1 ดาม 

11. ดอกสวาน 2 มิลลิเมตร จํานวน 1 ดอก 

12. ตลับเมตร จํานวน 1 อัน 

13. บรรทัดเหล็กฉาก 8-12 นิ้ว จํานวน 1 อัน 

14. ประแจคอมา ยาว 200 มิลลิเมตร (8นิ้ว) จํานวน 1 อัน 

15. มัลติมิเตอร 220 VAC จํานวน 1 เครื่อง 

16. สวานไฟฟา พรอมดอกสวานจํานวน 1 ชุด 

17. หมอแปลงไฟฟา 1 เฟสจํานวน 1 ตัว 

18. หมอแปลงไฟฟา 3 เฟส จํานวน 1 ตัว 

10. เง่ือนไขการฝกอ่ืนๆ (ถาจําเปนตองมี) : หนวยฝกตองจัดเตรียมสิ่งเหลานี้ใหผูรับการฝก ไดแก 

1. เอกสาร สื่อ และชุดฝก โมดูลหมอแปลงไฟฟากําลัง 

2. สมุดบันทึกความกาวหนารายบุคคล (Trainee’s Record Book) 

11. เอกสารประกอบการฝก คูมือ ส่ือ ชุดการฝกและเอกสารอางอิง 

1. คูมือครูฝก 

2. คูมือผูรับการฝก 

3. คูมือการประเมิน  

4. ชุดการฝกชางไฟฟาอุตสาหกรรม ระดับ 3 
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 กรมพัฒนาฝมือแรงงาน  

สวนที่ 2 โมดูลการฝก 

  โมดูลการฝกท่ี 4 

1. ช่ือหลักสูตร สาขาชางไฟฟาอุตสาหกรรม ระดับ 3 รหัสหลักสูตร 

0920164150303 

2. ช่ือโมดูลการฝก มอเตอรไฟฟา และการควบคุมมอเตอร รหัสโมดูลการฝก 

09215215 

3. ระยะเวลาการฝก รวม 21 ชั่วโมง ทฤษฎี 6 ชั่วโมง  ปฏิบัติ 15 ชั่วโมง 

4. ขอบเขตของหนวย 

    การฝก 

    หนวยการฝกนี้ พัฒนาข้ึนใหครอบคลุมดานความรู ทักษะ และเจตคติแกผูรับการฝก 

เพ่ือใหมีความสามารถ ดังนี ้

1. อธิบายชนิด สวนประกอบ และหลักการทํางานของมอเตอรได 

2. เลือก ชนิด ขนาด และลักษณะของมอเตอรใหเหมาะสมกับงานได 

3. อธิบายวิธีการติดตั้งและการบํารุงรักษามอเตอรไฟฟาได 

4. ติดตั้ง และตรวจสอบมอเตอรได 

5. ซอม บํารุงรักษา และแกปญหามอเตอรได 

6. ออกแบบ วิเคราะห และแกปญหาวงจรควบคุมมอเตอรได 

7. อธิบายวิธีการกําหนดขนาดและการปรับตั้งคาอุปกรณปองกันมอเตอรได 

8. อธิบายหลักการทํางาน โครงสราง และสัญลักษณของไดโอดและทรานซิสเตอรได 

9. อธิบายเก่ียวกับเร็กติไฟรแบบคลื่นครึ่งและคลื่นเต็มได   

10. อธิบายวิธีการใชไดโอดและทรานซิสเตอรควบคุมวงจรมอเตอรไฟฟาได 

11. อธิบายเก่ียวกับระบบนิวแมติกและไฮดรอลิกได 

12. อธิบายเก่ียวกับ PLC เบื้องตนได 

5. พ้ืนฐาน

ความสามารถของ

ผูรับการฝก 

ผูสมัครเขารับการฝกตองมีคุณสมบัติ ดังตอไปนี้ 

1. มีความรูพ้ืนฐานงานไฟฟาเบื้องตน หรือผานการฝกอบรมเก่ียวกับมอเตอรไฟฟาและ

การควบคุมมอเตอรจากหนวยงานหรือสถาบันท่ีเชื่อถือได 

2. ผูรับการฝกผานระดับ 2 มาแลว 

3. ผูรับการฝกผานโมดูลท่ี 3 มาแลว 

 

6. ผลลัพธการเรียนรู : เม่ือสําเร็จการฝกในโมดูลนี้แลวผูรับการฝกสามารถปฏิบัติงานโดยมีความรูความสามารถ 

และใชระยะเวลาฝก ดังนี้ 
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 กรมพัฒนาฝมือแรงงาน  

ผลลัพธการเรียนรู ช่ือหัวขอวิชา 

ระยะเวลาฝก 

(ชั่วโมง : นาที) 

ทฤษฎี ปฏิบัต ิ รวม 

1. อธิบายชนิด สวนประกอบ และ

หลักการทํางานของมอเตอรได 

2. เลือก ชนิด ขนาด และลักษณะ

ของมอเตอรใหเหมาะสม 

กับงานได 

หัวขอท่ี 1 : มอเตอรไฟฟา 1:00 - 1:00 

3. อธิบายวิธีการติดตั้งและ 

การบํารุงรักษามอเตอรไฟฟาได 

4. ติดตั้ง และตรวจสอบมอเตอรได 

5. ซอม บํารุงรักษา และแกปญหา

มอเตอรได 

หัวขอท่ี 2 : การติดตั้งและบํารุงรักษา 

มอเตอรไฟฟา 

- 7:30 7:30 

6. ออกแบบ วิเคราะห และแกปญหา 

วงจรควบคุมมอเตอรได 

7. อธิบายวิธีการกําหนดขนาดและ

การปรับตั้งคาอุปกรณ 

ปองกันมอเตอรได 

หัวขอท่ี 3 : วงจรควบคุมมอเตอร และ 

อุปกรณปองกันมอเตอร 

- 7:30 7:30 

8. อธิบายหลักการทํางาน 

โครงสราง และสัญลักษณของ

ไดโอดและทรานซิสเตอรได 

9. อธิบายเก่ียวกับเร็กติไฟร 

10. แบบคลื่นครึ่งและคลื่นเต็มได   

11. อธิบายวิธีการใชไดโอดและ

ทรานซิสเตอรควบคุมวงจร

มอเตอรไฟฟาได 

หัวขอท่ี 4 : อุปกรณอิเล็กทรอนิกสท่ีใช 

ในงานอุตสาหกรรม 

1:00 - 1:00 

12. อธิบายเก่ียวกับระบบ          

นิวแมติกและไฮดรอลิกได 

หวัขอท่ี 5 : ระบบนิวแมติกและไฮดรอลิกเบื้องตน 1:00 - 1:00 

13. อธิบายเก่ียวกับ PLC เบื้องตนได หัวขอท่ี 6 : PLC เบื้องตน 

 

1:30 - 1:30 

รวมท้ังส้ิน 6:00 15:00 21:00 
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 กรมพัฒนาฝมือแรงงาน  

สวนที่ 3 หวัขอวิชา 

1. ช่ือหลักสูตร สาขาชางไฟฟาอุตสาหกรรม ระดับ 3 รหัสหลักสูตร 

0920164150303 

2. ช่ือโมดูลการฝก มอเตอรไฟฟา และการควบคุมมอเตอร รหัสโมดูลการฝก 

09215215 

3. ช่ือหัวขอวิชา หัวขอท่ี 1 : มอเตอรไฟฟา รหัสวิชา  

0921521501 

4. ระยะเวลาการฝก รวม 1 ชั่วโมง  ทฤษฎ ี1 ชั่วโมง ปฏิบัต ิ- ชั่วโมง  

5. เกณฑการประเมิน เม่ือผานการฝกในหัวขอวิชานี้แลว ผูรับการฝกมีความสามารถดังนี้  

1. อธิบายชนิด สวนประกอบ และหลักการทํางานของมอเตอรได  

2. เลือก ชนิด ขนาด และลักษณะของมอเตอรใหเหมาะสมกับงานได 

6. หัวขอสําคัญ หัวขอวิชานี้จะมีเนื้อหาครอบคลุมหัวขอยอย ดังนี ้

1. ชนิดของมอเตอร 

2. สวนประกอบของวงจรมอเตอร 

7. วิธีการฝกอบรม 1. ฝกอบรมดวยตนเองโดยการใชชุดการฝก (รหัสชุดการฝก 09215215) 

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 

- - 

10. เง่ือนไขการฝกอ่ืนๆ (ถาจําเปนตองมี) : หนวยฝกตองจัดเตรียมสิ่งเหลานี้ใหผูรับการฝก ไดแก 

1. เอกสาร สื่อ และชุดฝก โมดูลมอเตอรไฟฟา และการควบคุมมอเตอร 

2. สมุดบันทึกความกาวหนารายบุคคล (Trainee’s Record Book) 

11. เอกสารประกอบการฝก คูมือ ส่ือ ชุดการฝกและเอกสารอางอิง 

1. คูมือครูฝก 

2. คูมือผูรับการฝก 

3. คูมือการประเมิน  

4. ชุดการฝกชางไฟฟาอุตสาหกรรม ระดับ 3 



หลักสูตรการฝกยกระดับฝมือตามความสามารถ  

 

 

 

 

31 

 กรมพัฒนาฝมือแรงงาน  

สวนที่ 3 หวัขอวิชา 

1. ช่ือหลักสูตร สาขาชางไฟฟาอุตสาหกรรม ระดับ 3 รหัสหลักสูตร 

0920164150303 

2. ช่ือโมดูลการฝก มอเตอรไฟฟา และการควบคุมมอเตอร รหัสโมดูลการฝก 

09215215 

3. ช่ือหัวขอวิชา หัวขอท่ี 2 : การติดตั้งและบํารุงรักษามอเตอรไฟฟา รหัสวิชา  

0921521502 

4. ระยะเวลาการฝก รวม 7:30 ชั่วโมง 30 นาที ทฤษฎ ี- ชั่วโมง ปฏิบัต ิ7:30 ชั่วโมง 30 นาที 

5. เกณฑการประเมิน เม่ือผานการฝกในหัวขอวิชานี้แลว ผูรับการฝกมีความสามารถดังนี้  

1. อธิบายวิธีการติดตั้งและการบํารุงรักษามอเตอรไฟฟาได 

2. ติดตั้ง และตรวจสอบมอเตอรได 

3. ซอม บํารุงรักษา และแกปญหามอเตอรได 

6. หัวขอสําคัญ หัวขอวิชานี้จะมีเนื้อหาครอบคลุมหัวขอยอย ดังนี ้

1. การติดตั้ง และตรวจสอบมอเตอร 

2. ระบบปองกันมอเตอร 

3. การซอมและบํารุงรักษามอเตอร 

7. วิธีการฝกอบรม - ฝกปฏิบัติงานโดยการใชชุดการฝก (รหัสชุดการฝก 09215215) 

8. วิธีการประเมินผล ทดสอบภาคปฏิบัติ 

วิธีประเมิน : สอบปฏิบัติงาน (Practical Skills Testing) 

9. เครื่องมือ อุปกรณ และวัสดุท่ีใชในการฝก (ตอจํานวนผูรับการฝก 1 คน) 

เครื่องมือและอุปกรณ วัสดุ 

1. ไขควงวัดไฟ จํานวน 1 ดาม 

2. คีมปากรวม จํานวน 1 ดาม  

3. เครื่องวัดความสั่น จํานวน 1 เครื่อง 

4. เครื่องวัดรอบ จํานวน 1 เครื่อง 

5. เครื่องเสิรจ จํานวน 1 เครื่อง 

6. ดินสอ จํานวน 1 แทง  

7. เทอรโมมิเตอร จํานวน 1 เครื่อง 

8. ปากกา จํานวน 1 แทง 

9. มอเตอร 3 เฟส จํานวน 1 เครื่อง  

10. มัลติมิเตอร จํานวน 1 เครื่อง 

1. เทปพันสายไฟ จํานวน 1 มวน  

2. สายไฟฟา จํานวน 1 ชุด  

 



หลักสูตรการฝกยกระดับฝมือตามความสามารถ  

 

 

 

 

32 

 กรมพัฒนาฝมือแรงงาน  

11. มิลลิโอหมมิเตอร จํานวน 1 เครื่อง 

12. เมกเกอร จํานวน 1 เครื่อง 

13. เวอรเนียรคาลิปเปอร จํานวน 1 เครื่อง 

14. โวลตมิเตอร จํานวน 1 เครื่อง 

15. หูฟงเสียบแบริ่ง จํานวน 1 คู 

16. แอมมิเตอร จํานวน 1 เครื่อง 

10. เง่ือนไขการฝกอ่ืนๆ (ถาจําเปนตองมี) : หนวยฝกตองจัดเตรียมสิ่งเหลานี้ใหผูรับการฝก ไดแก 

1. เอกสาร สื่อ และชุดฝก โมดูลมอเตอรไฟฟา และการควบคุมมอเตอร 

2. สมุดบันทึกความกาวหนารายบุคคล (Trainee’s Record Book) 

11. เอกสารประกอบการฝก คูมือ ส่ือ ชุดการฝกและเอกสารอางอิง 

1. คูมือครูฝก 

2. คูมือผูรับการฝก 

3. คูมือการประเมิน  

4. ชุดการฝกชางไฟฟาอุตสาหกรรม ระดับ 3 
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 กรมพัฒนาฝมือแรงงาน  

สวนที่ 3 หวัขอวิชา 

1. ช่ือหลักสูตร สาขาชางไฟฟาอุตสาหกรรม ระดับ 3 รหัสหลักสูตร 

0920164150303 

2. ช่ือโมดูลการฝก มอเตอรไฟฟา และการควบคุมมอเตอร รหัสโมดูลการฝก 

09215215 

3. ช่ือหัวขอวิชา หัวขอท่ี 3 : วงจรควบคุมมอเตอร และอุปกรณ 

ปองกันมอเตอร 

รหัสวิชา  

0921521503 

4. ระยะเวลาการฝก รวม 7:30 ชั่วโมง 30 นาที ทฤษฎ ี- ชั่วโมง  ปฏิบัต ิ7:30 ชั่วโมง 30 นาที 

5. เกณฑการประเมิน เม่ือผานการฝกในหัวขอวิชานี้แลว ผูรับการฝกมีความสามารถดังนี้  

1. ออกแบบ วิเคราะห และแกปญหาวงจรควบคุมมอเตอรได 

2. อธิบายการใชงานอุปกรณปองกันมอเตอรได 

6. หัวขอสําคัญ หัวขอวิชานี้จะมีเนื้อหาครอบคลุมหัวขอยอย ดังนี้ 

1. วงจรควบคุมมอเตอร 

2. อุปกรณปองกันมอเตอร 

7. วิธีการฝกอบรม 1. ฝกอบรมดวยตนเองโดยการใชชุดการฝก (รหัสชุดการฝก 09215215) 

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. กลองเครื่องมือ จํานวน 1 กลอง 

2. ไขควงทดสอบไฟฟา 220 VAC จํานวน 1 อัน 

3. ไขควงปากแฉก เบอร 1 ยาว 100 มม. จํานวน 1 อัน 

4. ไขควงปากแฉก เบอร 2 ยาว 100 มม. จํานวน 1 อัน 

5. ไขควงปากแบน ขนาดปาก 3 มม. ยาว 100 มม. 

จํานวน 1 อัน 

6. ไขควงปากแบน ขนาดปาก 5 มม. ยาว 100 มม. 

จํานวน 1 อัน 

7. คอมเปาวดมอเตอร จํานวน 1 ตัว 

1. สายไฟฟา จํานวน 1 ชุด 

2. เทปพันสายไฟฟา จํานวน 1 มวน 
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 กรมพัฒนาฝมือแรงงาน  

8. คีมชางไฟฟายาว 200 มม. (8 นิ้ว) จํานวน 1 ดาม 

9. คีมปอกสายไฟฟา ยาว 150 มม. (6 นิ้ว)  

จํานวน 1 ดาม 

10. คีมปากตัดสายไฟฟายาว 150 มม. (6 นิ้ว)  

จํานวน 1 ดาม 

11. คีมย้ําสายไฟฟา ขนาดสาย 1-10 ตร.มม  

จํานวน 1 ดาม 

12. ชนัทมอเตอร จํานวน 1 ตัว 

13. ซีเล็กเตอรโวลตสวิตช ชนิด 3 เฟสจํานวน 1 ตัว 

14. ประแจคอมา ยาว 200 มม. (8 นิ้ว) จํานวน 1 อัน 

15. มัลติมิเตอร 220 VAC จํานวน 1 เครื่อง 

16. แมกเนติกคอนแทกเตอร ชนิด 2 NO,  

Coil 220V ขนาด 5.5 kW จํานวน 1 ตัว 

17. สปลิทเฟส มอเตอร จํานวน 1 ตัว 

18. โอเวอรโหลดรีเลย จํานวน 1 ตัว 

10. เง่ือนไขการฝกอ่ืนๆ (ถาจําเปนตองมี) : หนวยฝกตองจัดเตรียมสิ่งเหลานี้ใหผูรับการฝก ไดแก 

1. เอกสาร สื่อ และชุดฝก โมดูลมอเตอรไฟฟา และการควบคุมมอเตอร 

2. สมุดบันทึกความกาวหนารายบุคคล (Trainee’s Record Book) 

11. เอกสารประกอบการฝก คูมือ ส่ือ ชุดการฝกและเอกสารอางอิง 

1. คูมือครูฝก 

2. คูมือผูรับการฝก 

3. คูมือการประเมิน  

4. ชุดการฝกชางไฟฟาอุตสาหกรรม ระดับ 3 
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 กรมพัฒนาฝมือแรงงาน  

สวนที่ 3 หวัขอวิชา 

1. ช่ือหลักสูตร สาขาชางไฟฟาอุตสาหกรรม ระดับ 3 รหัสหลักสูตร 

0920164150303 

2. ช่ือโมดูลการฝก มอเตอรไฟฟา และการควบคุมมอเตอร รหัสโมดูลการฝก 

09215215 

3. ช่ือหัวขอวิชา หัวขอท่ี 4 : อุปกรณอิเล็กทรอนิกสท่ีใชในงานอุตสาหกรรม รหัสวิชา  

0921521504 

4. ระยะเวลาการฝก รวม 1 ชั่วโมง  ทฤษฎ ี1 ชั่วโมง ปฏิบัต ิ- ชั่วโมง  

5. เกณฑการประเมิน เม่ือผานการฝกในหัวขอวิชานี้แลว ผูรับการฝกมีความสามารถดังนี้  

1. อธิบายหลักการทํางาน โครงสราง และสัญลักษณของไดโอดและทรานซิสเตอรได 

2. อธิบายเก่ียวกับเร็กติไฟรแบบคลื่นครึ่งและคลื่นเต็มได   

3. อธิบายวิธีการใชไดโอดและทรานซิสเตอรควบคุมวงจรมอเตอรไฟฟาได 

6. หัวขอสําคัญ หัวขอวิชานี้จะมีเนื้อหาครอบคลุมหัวขอยอย ดังนี ้

1. ไดโอด  

2. ทรานซิสเตอร 

3. วงจรเร็กติไฟร 

7. วิธีการฝกอบรม - ฝกอบรมดวยตนเองโดยการใชชุดการฝก (รหัสชุดการฝก 09215215) 

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 โมดูลมอเตอรไฟฟา และการควบคุมมอเตอร 

2. สมุดบันทึกความกาวหนารายบุคคล (Trainee’s Record Book) 

11. เอกสารประกอบการฝก คูมือ ส่ือ ชุดการฝกและเอกสารอางอิง 

1. คูมือครูฝก 

2. คูมือผูรับการฝก 

3. คูมือการประเมิน  

4. ชุดการฝกชางไฟฟาอุตสาหกรรม ระดับ 3 
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 กรมพัฒนาฝมือแรงงาน  

สวนที่ 3 หวัขอวิชา 

1. ช่ือหลักสูตร สาขาชางไฟฟาอุตสาหกรรม ระดับ 3 รหัสหลักสูตร 

0920164150303 

2. ช่ือโมดูลการฝก มอเตอรไฟฟา และการควบคุมมอเตอร รหัสโมดูลการฝก 

09215215 

3. ช่ือหัวขอวิชา หัวขอท่ี 5 : ระบบนิวแมติกและไฮดรอลิกเบื้องตน รหัสวิชา  

0921521505 

4. ระยะเวลาการฝก รวม 1 ชั่วโมง  ทฤษฎ ี1 ชั่วโมง  ปฏิบัต ิ- ชั่วโมง  

5. เกณฑการประเมิน เม่ือผานการฝกในหัวขอวิชานี้แลว ผูรับการฝกมีความสามารถดังนี้  

- อธิบายเก่ียวกับระบบนิวแมติกและไฮดรอลิกได 

6. หัวขอสําคัญ หัวขอวิชานี้จะมีเนื้อหาครอบคลุมหัวขอยอย ดังนี ้

1. หลักการทํางานของระบบนิวแมติกเบื้องตน 

2. หลักการทํางานของระบบไฮดรอลิกเบื้องตน 

7. วิธีการฝกอบรม - ฝกอบรมดวยตนเองโดยการใชชุดการฝก (รหัสชุดการฝก 09215215) 

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 โมดูลมอเตอรไฟฟา และการควบคุมมอเตอร 

2. สมุดบันทึกความกาวหนารายบุคคล (Trainee’s Record Book) 

11. เอกสารประกอบการฝก คูมือ ส่ือ ชุดการฝกและเอกสารอางอิง 

1. คูมือครูฝก 

2. คูมือผูรับการฝก 

3. คูมือการประเมิน  

4. ชุดการฝกชางไฟฟาอุตสาหกรรม ระดับ 3 
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 กรมพัฒนาฝมือแรงงาน  

สวนที่ 3 หวัขอวิชา 

1. ช่ือหลักสูตร สาขาชางไฟฟาอุตสาหกรรม ระดับ 3 รหัสหลักสูตร 

0920164150303 

2. ช่ือโมดูลการฝก มอเตอรไฟฟา และการควบคุมมอเตอร รหัสโมดูลการฝก 

09215215 

3. ช่ือหัวขอวิชา หัวขอท่ี 6 : PLC เบื้องตน รหัสวิชา  

0921521506 

4. ระยะเวลาการฝก รวม 1 ชั่วโมง 30 นาที ทฤษฎ ี1 ชั่วโมง 30 นาที ปฏิบัต ิ- ชั่วโมง  

5. เกณฑการประเมิน เม่ือผานการฝกในหัวขอวิชานี้แลว ผูรับการฝกมีความสามารถดังนี้  

- อธิบายเก่ียวกับ PLC เบื้องตนได 

6. หัวขอสําคัญ หัวขอวิชานี้จะมีเนื้อหาครอบคลุมหัวขอยอย ดังนี ้

1. โครงสรางของ สวนประกอบ และคุณสมบัติของ PLC 

2. หลักการทํางานของ PLC 

3. การเขียนโปรแกรม PLC เบื้องตน 

7. วิธีการฝกอบรม ฝกอบรมดวยตนเองโดยการใชชุดการฝก (รหัสชุดการฝก 09215215) 

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 โมดูลมอเตอรไฟฟา และการควบคุมมอเตอร 

2. สมุดบันทึกความกาวหนารายบุคคล (Trainee’s Record Book) 

11. เอกสารประกอบการฝก คูมือ ส่ือ ชุดการฝกและเอกสารอางอิง 

1. คูมือครูฝก 

2. คูมือผูรับการฝก 

 3.   คูมือการประเมิน  

 4.   ชุดการฝกชางไฟฟาอุตสาหกรรม ระดับ 3 
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 กรมพัฒนาฝมือแรงงาน  

สวนที่ 2 โมดูลการฝก 

  โมดูลการฝกท่ี 5 

1. ช่ือหลักสูตร สาขาชางไฟฟาอุตสาหกรรม ระดับ 3 รหัสหลักสูตร 

0920164150303 

2. ช่ือโมดูลการฝก อุปกรณตัดวงจรอัตโนมัติ รหัสโมดูลการฝก 

09215216 

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

4. ขอบเขตของหนวย 

    การฝก 

    หนวยการฝกนี้ พัฒนาข้ึนใหครอบคลุมดานความรู ทักษะ และเจตคติแกผูรับการฝก 

เพ่ือใหมีความสามารถ ดังนี ้

1. อธิบายเก่ียวกับหลักการอุปกรณตัดวงจรอัตโนมัติได 

2. อธิบายวิธีการตรวจสอบอุปกรณตัดวงจรอัตโนมัติได 

5. พ้ืนฐาน

ความสามารถของ

ผูรับการฝก 

ผูสมัครเขารับการฝกตองมีคุณสมบัติ ดังตอไปนี้ 

1. มีความรูพ้ืนฐานงานไฟฟาเบื้องตน หรือผานการฝกอบรมเก่ียวกับอุปกรณ 

ตัดวงจรอัตโนมัติจากหนวยงานหรือสถาบันท่ีเชื่อถือได 

2. ผูรับการฝกผานระดับ 2 มาแลว 

3. ผูรับการฝกผานโมดูลท่ี 4 มาแลว 

6. ผลลัพธการเรียนรู : เม่ือสําเร็จการฝกในโมดูลนี้แลวผูรับการฝกสามารถปฏิบัติงานโดยมีความรูความสามารถ 

และใชระยะเวลาฝก ดังนี้ 

ผลลัพธการเรียนรู ช่ือหัวขอวิชา 

ระยะเวลาฝก 

(ชั่วโมง : นาที) 

ทฤษฎี ปฏิบัต ิ รวม 

1. อธิบายเก่ียวกับหลักการ

อุปกรณตัดวงจรอัตโนมัติได 

2. อธิบายวิธีการตรวจสอบ

อุปกรณตัดวงจรอัตโนมัติได 

หัวขอท่ี 1 : อุปกรณตัดวงจรอัตโนมัติ 1:00 - 1:00 

รวมท้ังส้ิน 1:00 - 1:00 
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 กรมพัฒนาฝมือแรงงาน  

สวนที่ 3 หวัขอวิชา 

1. ช่ือหลักสูตร สาขาชางไฟฟาอุตสาหกรรม ระดับ 3 รหัสหลักสูตร 

0920164150303 

2. ช่ือโมดูลการฝก อุปกรณตัดวงจรอัตโนมัติ รหัสโมดูลการฝก 

09215216 

3. ช่ือหัวขอวิชา หัวขอท่ี 1 : อุปกรณตัดวงจรอัตโนมัติ รหัสวิชา  

0921521601 

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

5. เกณฑการประเมิน เม่ือผานการฝกในหัวขอวิชานี้แลว ผูรับการฝกมีความสามารถดังนี้  

1. อธิบายเก่ียวกับหลักการอุปกรณตัดวงจรอัตโนมัติได 

2. อธิบายวิธีการตรวจสอบอุปกรณตัดวงจรอัตโนมัติได 

6. หัวขอสําคัญ หัวขอวิชานี้จะมีเนื้อหาครอบคลุมหัวขอยอย ดังนี ้

1. ความหมาย ชนิด และคุณสมบัติของอุปกรณตัดวงจรอัตโนมัติ 

2. การกําหนดขนาดและเลือกใชอุปกรณตัดวงจรอัตโนมัติ 

3. การตรวจสอบอุปกรณตัดวงจรอัตโนมัติ 

7. วิธีการฝกอบรม ฝกอบรมดวยตนเองโดยการใชชุดการฝก (รหัสชุดการฝก 09215216) 

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 โมดูลอุปกรณตัดวงจรอัตโนมัติ 

2. สมุดบันทึกความกาวหนารายบุคคล (Trainee’s Record Book) 

11. เอกสารประกอบการฝก คูมือ ส่ือ ชุดการฝกและเอกสารอางอิง 

1. คูมือครูฝก 

2. คูมือผูรับการฝก 

3. คูมือการประเมิน  

4. ชุดการฝกชางไฟฟาอุตสาหกรรม ระดับ 3 

 



หลักสูตรการฝกยกระดับฝมือตามความสามารถ  
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 กรมพัฒนาฝมือแรงงาน  

สวนที่ 2 โมดูลการฝก 

  โมดูลการฝกท่ี 6 

1. ช่ือหลักสูตร สาขาชางไฟฟาอุตสาหกรรม ระดับ 3 รหัสหลักสูตร 

0920164150303 

2. ช่ือโมดูลการฝก การตอลงดิน และกับดักเสิรจ รหัสโมดูลการฝก 

09215217 

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

4. ขอบเขตของหนวย 

    การฝก 

    หนวยการฝกนี้ พัฒนาข้ึนใหครอบคลุมดานความรู ทักษะ และเจตคติแกผูรับการฝก 

เพ่ือใหมีความสามารถ ดังนี ้

1. อธิบายความรูเบื้องตนของกับดักเสิรจได 

2. อธิบายเก่ียวกับขนาดและชนิดของสายดินได 

3. อธิบายเก่ียวกับประเภทการตอสายดินได 

4. อธิบายเก่ียวกับหลักดินและอุปกรณประกอบได 

5. อธิบายวิธีการวัดความตานทานระหวางหลักดินกับดินได 
 

5. พ้ืนฐาน

ความสามารถของ

ผูรับการฝก 

ผูสมัครเขารับการฝกตองมีคุณสมบัติ ดังตอไปนี้ 

1. มีความรูพ้ืนฐานงานไฟฟาเบื้องตน หรือผานการฝกอบรมเก่ียวกับการตอลงดิน  

และกับดักเสิรจจากหนวยงานหรือสถาบันท่ีเชื่อถือได 

2. ผูรับการฝกผานระดับ 2 มาแลว 

3. ผูรับการฝกผานโมดูลท่ี 5 มาแลว 

6. ผลลัพธการเรียนรู : เม่ือสําเร็จการฝกในโมดูลนี้แลวผูรับการฝกสามารถปฏิบัติงานโดยมีความรูความสามารถ 

และใชระยะเวลาฝก ดังนี้ 

ผลลัพธการเรียนรู ช่ือหัวขอวิชา 

ระยะเวลาฝก 

(ชั่วโมง : นาที) 

ทฤษฎี ปฏิบัต ิ รวม 

1. อธิบายความรูเบื้องตนของ 

กับดักเสิรจได 

2. อธิบายเก่ียวกับขนาดและชนิด

ของสายดินได 

3. อธิบายเก่ียวกับขนาดและชนิด

ของสายดินได 

หัวขอท่ี 1 : การตอลงดิน และกับดักเสิรจ 1:30 - 1:30 



หลักสูตรการฝกยกระดับฝมือตามความสามารถ  
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 กรมพัฒนาฝมือแรงงาน  

4. อธิบายเก่ียวกับหลักดินและ

อุปกรณประกอบได 

5. อธิบายวิธีการวัดความตานทาน 

ระหวางหลักดินกับดินได 

รวมท้ังส้ิน 1:30 - 1:30 

 

  



หลักสูตรการฝกยกระดับฝมือตามความสามารถ  
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 กรมพัฒนาฝมือแรงงาน  

สวนที่ 3 หวัขอวิชา 

1. ช่ือหลักสูตร สาขาชางไฟฟาอุตสาหกรรม ระดับ 3 รหัสหลักสูตร 

0920164150303 

2. ช่ือโมดูลการฝก การตอลงดิน และกับดักเสิรจ รหัสโมดูลการฝก 

09215217 

3. ช่ือหัวขอวิชา หัวขอท่ี 1 : กับดักเสิรจ (Surge Arrester) รหัสวิชา  

0921521701 

4. ระยะเวลาการฝก รวม 1 ชั่วโมง 30 นาที ทฤษฎ ี1 ชั่วโมง 30 นาที ปฏิบัต ิ- ชั่วโมง  

5. เกณฑการประเมิน เม่ือผานการฝกในหัวขอวิชานี้แลว ผูรับการฝกมีความสามารถดังนี้  

1. อธิบายความรูเบื้องตนของกับดักเสิรจได 

2. อธิบายเก่ียวกับขนาดและชนิดของสายดินได 

3. อธิบายเก่ียวกับประเภทการตอสายดินได 

4. อธิบายเก่ียวกับหลักดินและอุปกรณประกอบได 

5. อธิบายวิธีการวัดความตานทานระหวางหลักดินกับดินได 

6. หัวขอสําคัญ หัวขอวิชานี้จะมีเนื้อหาครอบคลุมหัวขอยอย ดังนี ้

1. กับดักเสิรจ (Surge Arrester) 

2. สายดิน 

3. หลักดิน (Earth Electrode) 

7. วิธีการฝกอบรม - ฝกอบรมดวยตนเองโดยการใชชุดการฝก (รหัสชุดการฝก 09215217) 

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 โมดูลการตอลงดิน และกับดักเสิรจ 

2. สมุดบันทึกความกาวหนารายบุคคล (Trainee’s Record Book) 

 

11. เอกสารประกอบการฝก คูมือ ส่ือ ชุดการฝกและเอกสารอางอิง 

1. คูมือครูฝก 



หลักสูตรการฝกยกระดับฝมือตามความสามารถ  
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 กรมพัฒนาฝมือแรงงาน  

2. คูมือผูรับการฝก 

 3.   คูมือการประเมิน  

 4.   ชุดการฝกชางไฟฟาอุตสาหกรรม ระดับ 3 

 



หลักสูตรการฝกยกระดับฝมือตามความสามารถ  
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 กรมพัฒนาฝมือแรงงาน  

สวนที่ 2 โมดูลการฝก 

  โมดูลการฝกท่ี 7 

1. ช่ือหลักสูตร สาขาชางไฟฟาอุตสาหกรรม ระดับ 3 รหัสหลักสูตร 

0920164150303 

2. ช่ือโมดูลการฝก การแกตัวประกอบกําลังของระบบไฟฟาแรงดันไฟฟาต่ํา รหัสโมดูลการฝก 

09215218 

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

4. ขอบเขตของหนวย 

    การฝก 

    หนวยการฝกนี้ พัฒนาข้ึนใหครอบคลุมดานความรู ทักษะ และเจตคติแกผูรับการฝก 

เพ่ือใหมีความสามารถ ดังนี ้

- อธิบายการแกตัวประกอบกําลังของระบบไฟฟาแรงดันไฟฟาต่ําได 

5. พ้ืนฐาน

ความสามารถของ

ผูรับการฝก 

ผูสมัครเขารับการฝกตองมีคุณสมบัติ ดังตอไปนี้  

1. มีความรูพ้ืนฐานงานไฟฟาเบื้องตน หรือผานการฝกอบรมเก่ียวกับการแก 

ตัวประกอบกําลังของระบบไฟฟาแรงดันไฟฟาต่ําจากหนวยงานหรือสถาบันท่ีเชื่อถือได 

2. ผูรับการฝกผานระดับ 2 มาแลว 

3. ผูรับการฝกผานโมดูลท่ี 6 มาแลว 

6. ผลลัพธการเรียนรู : เม่ือสําเร็จการฝกในโมดลูนี้แลวผูรับการฝกสามารถปฏิบัติงานโดยมีความรูความสามารถ 

และใชระยะเวลาฝก ดังนี้ 

ผลลัพธการเรียนรู ช่ือหัวขอวิชา 

ระยะเวลาฝก 

(ชั่วโมง : นาที) 

ทฤษฎี ปฏิบัต ิ รวม 

- อธิบายการแกตัวประกอบกําลัง

ของระบบไฟฟาแรงดันไฟฟาต่ํา

ได 

หัวขอท่ี 1 : ตัวประกอบกําลังของระบบไฟฟา

แรงดันไฟฟาต่ํา 

2:00 - 2:00 

รวมท้ังส้ิน 2:00 - 2:00 

 

  



หลักสูตรการฝกยกระดับฝมือตามความสามารถ  
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 กรมพัฒนาฝมือแรงงาน  

สวนที่ 3 หวัขอวิชา 

1. ช่ือหลักสูตร สาขาชางไฟฟาอุตสาหกรรม ระดับ 3 รหัสหลักสูตร 

0920164150303 

2. ช่ือโมดูลการฝก การแกตัวประกอบกําลังของระบบไฟฟาแรงดันไฟฟาต่ํา รหัสโมดูลการฝก 

09215218 

3. ช่ือหัวขอวิชา หัวขอท่ี 1 : ตัวประกอบกําลังของระบบไฟฟาแรงดันไฟฟาต่ํา รหัสวิชา  

0921521801 

4. ระยะเวลาการฝก รวม 2 ชั่วโมง  ทฤษฎ ี2 ชั่วโมง  ปฏิบัต ิ- ชั่วโมง  

5. เกณฑการประเมิน เม่ือผานการฝกในหัวขอวิชานี้แลว ผูรับการฝกมีความสามารถดังนี้  

- อธิบายการแกตัวประกอบกําลังของระบบไฟฟาแรงดันไฟฟาต่ําได 

6. หัวขอสําคัญ หัวขอวิชานี้จะมีเนื้อหาครอบคลุมหัวขอยอย ดังนี ้

1. ประโยชนของการแกตัวประกอบกําลัง 

2. ความหมายของวัตต (Watt) วีเอ (VA) และวาร (Var) 

3. การแกไขคาตัวประกอบกําลังโดยการติดตั้งคาปาซิเตอร   

7. วิธีการฝกอบรม - ฝกอบรมดวยตนเองโดยการใชชุดการฝก (รหัสชุดการฝก 09215218) 

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 โมดูลการแกตัวประกอบกําลังของระบบไฟฟาแรงดันไฟฟาต่ํา 

2. สมุดบันทึกความกาวหนารายบุคคล (Trainee’s Record Book) 

11. เอกสารประกอบการฝก คูมือ ส่ือ ชุดการฝกและเอกสารอางอิง 

1. คูมือครูฝก 

2. คูมือผูรับการฝก 

 3.   คูมือการประเมิน  

 4.   ชุดการฝกชางไฟฟาอุตสาหกรรม ระดับ 3 

 



หลักสูตรการฝกยกระดับฝมือตามความสามารถ  
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 กรมพัฒนาฝมือแรงงาน  

สวนที่ 2 โมดูลการฝก 

  โมดูลการฝกท่ี 8 

1. ช่ือหลักสูตร สาขาชางไฟฟาอุตสาหกรรม ระดับ 3 รหัสหลักสูตร 

0920164150303 

2. ช่ือโมดูลการฝก การเลือกชนิดและขนาดของสายไฟฟา รหัสโมดูลการฝก 

09215219 

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

4. ขอบเขตของหนวย 

    การฝก 

    หนวยการฝกนี้ พัฒนาข้ึนใหครอบคลุมดานความรู ทักษะ และเจตคติแกผูรับการฝก 

เพ่ือใหมีความสามารถ ดังนี ้

1. อธิบายเก่ียวกับการเลือกชนิดของสายไฟฟาได 

2. อธิบายเก่ียวกับการกําหนดขนาดของสายไฟฟาใหเหมาะสมกับงานได 

5. พ้ืนฐาน

ความสามารถของ

ผูรับการฝก 

ผูสมัครเขารับการฝกตองมีคุณสมบัติ ดังตอไปนี้  

1. มีความรูพ้ืนฐานงานไฟฟาเบื้องตน หรือผานการฝกอบรมเก่ียวกับการเลือกชนิดและ

ขนาดของสายไฟฟาจากหนวยงานหรือสถาบันท่ีเชื่อถือได 

2. ผูรับการฝกผานระดับ 2 มาแลว 

3. ผูรับการฝกผานโมดูลท่ี 7 มาแลว 

6. ผลลัพธการเรียนรู : เม่ือสําเร็จการฝกในโมดูลนี้แลวผูรับการฝกสามารถปฏิบัติงานโดยมีความรูความสามารถ 

และใชระยะเวลาฝก ดังนี้ 

ผลลัพธการเรียนรู ช่ือหัวขอวิชา 

ระยะเวลาฝก 

(ชั่วโมง : นาที) 

ทฤษฎี ปฏิบัต ิ รวม 

1. อธิบายเก่ียวกับการเลือกชนิด

ของสายไฟฟาได 

หัวขอท่ี 1 : ชนิดของสายไฟฟา 1:30 - 1:30 

2. อธิบายเก่ียวกับการกําหนด

ขนาดของสายไฟฟาใหเหมาะสม

กับงานได 

หัวขอท่ี 2 : ขนาดของสายไฟฟา 1:30 - 1:30 

รวมท้ังส้ิน 3:00 - 3:00 

 

  



หลักสูตรการฝกยกระดับฝมือตามความสามารถ  
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 กรมพัฒนาฝมือแรงงาน  

สวนที่ 3 หวัขอวิชา 

1. ช่ือหลักสูตร สาขาชางไฟฟาอุตสาหกรรม ระดับ 3 รหัสหลักสูตร 

0920164150303 

2. ช่ือโมดูลการฝก การเลือกชนิดและขนาดของสายไฟฟา รหัสโมดูลการฝก 

09215219 

3. ช่ือหัวขอวิชา หัวขอท่ี 1 : ชนิดของสายไฟฟา รหัสวิชา  

0921521901 

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

5. เกณฑการประเมิน เม่ือผานการฝกในหัวขอวิชานี้แลว ผูรับการฝกมีความสามารถดังนี้  

- อธิบายเก่ียวกับการเลือกชนิดของสายไฟฟาได 

6. หัวขอสําคัญ หัวขอวิชานี้จะมีเนื้อหาครอบคลุมหัวขอยอย ดังนี ้

- การเลือกชนิดของสายไฟฟา 

7. วิธีการฝกอบรม - ฝกอบรมดวยตนเองโดยการใชชุดการฝก (รหัสชุดการฝก 09215219) 

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. ชุดการฝกชางไฟฟาอุตสาหกรรม ระดับ 3 

 

  



หลักสูตรการฝกยกระดับฝมือตามความสามารถ  
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 กรมพัฒนาฝมือแรงงาน  

สวนที่ 3 หวัขอวิชา 

1. ช่ือหลักสูตร สาขาชางไฟฟาอุตสาหกรรม ระดับ 3 รหัสหลักสูตร 

0920164150303 

2. ช่ือโมดูลการฝก การเลือกชนิดและขนาดของสายไฟฟา รหัสโมดูลการฝก 

09215219 

3. ช่ือหัวขอวิชา หัวขอท่ี 2 : การกําหนดขนาดของสายไฟฟา รหัสวิชา  

0921521902 

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

5. เกณฑการประเมิน เม่ือผานการฝกในหัวขอวิชานี้แลว ผูรับการฝกมีความสามารถดังนี้  

- อธิบายเก่ียวกับการกําหนดขนาดของสายไฟฟาใหเหมาะสมกับงานได 

6. หัวขอสําคัญ หัวขอวิชานี้จะมีเนื้อหาครอบคลุมหัวขอยอย ดังนี ้

1. การกําหนดขนาดของสายไฟฟาใหเหมาะสมกับวงจรมอเตอรไฟฟา 

2. การกําหนดของสายปอน สายประธาน และสายวงจรยอย 

7. วิธีการฝกอบรม ฝกอบรมดวยตนเองโดยการใชชุดการฝก (รหัสชุดการฝก 09215219) 

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. ชุดการฝกชางไฟฟาอุตสาหกรรม ระดับ 3 

 

  



หลักสูตรการฝกยกระดับฝมือตามความสามารถ  
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 กรมพัฒนาฝมือแรงงาน  

สวนที่ 2 โมดูลการฝก 

  โมดูลการฝกท่ี 9 

1. ช่ือหลักสูตร สาขาชางไฟฟาอุตสาหกรรม ระดับ 3 รหัสหลักสูตร 

0920164150303 

2. ช่ือโมดูลการฝก ดวงโคมไฟฟาชนิดตาง ๆ รหัสโมดูลการฝก 

09215220 

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

4. ขอบเขตของหนวย 

    การฝก 

    หนวยการฝกนี้ พัฒนาข้ึนใหครอบคลุมดานความรู ทักษะ และเจตคติแกผูรับการฝก 

เพ่ือใหมีความสามารถ ดังนี ้

1. อธิบายเก่ียวกับคุณสมบัติและหลักการทํางานของดวงโคมไฟฟาได 

2. อธิบายวิธีการบํารุงรักษาและแกไขขอขัดของของดวงโคมไฟฟาได 

5. พ้ืนฐาน

ความสามารถของ

ผูรับการฝก 

ผูสมัครเขารับการฝกตองมีคุณสมบัติ ดังตอไปนี้  

1. มีความรูพ้ืนฐานงานไฟฟาเบื้องตน หรือผานการฝกอบรมเก่ียวกับดวงโคมไฟฟา 

ชนิดตาง ๆ จากหนวยงานหรือสถาบันท่ีเชื่อถือได 

2. ผูรับการฝกผานระดับ 2 มาแลว 

3. ผูรับการฝกผานโมดูลท่ี 8 มาแลว 

6. ผลลัพธการเรียนรู : เม่ือสําเร็จการฝกในโมดูลนี้แลวผูรับการฝกสามารถปฏิบัติงานโดยมีความรูความสามารถ 

และใชระยะเวลาฝก ดังนี้ 

ผลลัพธการเรียนรู ช่ือหัวขอวิชา 

ระยะเวลาฝก 

(ชั่วโมง : นาที) 

ทฤษฎี ปฏิบัต ิ รวม 

1. อธิบายเก่ียวกับคุณสมบัติและ

หลักการทํางานของ 

ดวงโคมไฟฟาได 

2. อธิบายวิธีการการบํารุงรักษา

และแกปญหาขอขัดของของ 

ดวงโคมไฟฟาได 

หัวขอท่ี 1 : ดวงโคมไฟฟา 1:00 - 1:00 

รวมท้ังส้ิน 1:00 - 1:00 

  



หลักสูตรการฝกยกระดับฝมือตามความสามารถ  
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 กรมพัฒนาฝมือแรงงาน  

สวนที่ 3 หวัขอวิชา 

1. ช่ือหลักสูตร สาขาชางไฟฟาอุตสาหกรรม ระดับ 3 รหัสหลักสูตร 

0920164150303 

2. ช่ือโมดูลการฝก ดวงโคมไฟฟาชนิดตาง ๆ รหัสโมดูลการฝก 

09215220 

3. ช่ือหัวขอวิชา หัวขอท่ี 1 : ดวงโคมไฟฟา รหัสวิชา  

0921522001 

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

5. เกณฑการประเมิน เม่ือผานการฝกในหัวขอวิชานี้แลว ผูรับการฝกมีความสามารถดังนี้  

1. อธิบายเก่ียวกับคุณสมบัติและหลักการทํางานของดวงโคมไฟฟาได 

2. อธิบายวิธีการบํารุงรักษาและแกไขขอขัดของของดวงโคมไฟฟาได 

6. หัวขอสําคัญ หัวขอวิชานี้จะมีเนื้อหาครอบคลุมหัวขอยอย ดังนี ้

1. คุณสมบัติและหลักการทํางานของดวงโคมไฟฟา 

2. การบํารุงรักษาและแกไขขอขัดของดวงโคมไฟฟา 

7. วิธีการฝกอบรม ฝกอบรมดวยตนเองโดยการใชชุดการฝก (รหัสชุดการฝก 09215220) 

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 โมดูลดวงโคมไฟฟาชนิดตาง ๆ 

2. สมุดบันทึกความกาวหนารายบุคคล (Trainee’s Record Book) 

11. เอกสารประกอบการฝก คูมือ ส่ือ ชุดการฝกและเอกสารอางอิง 

1. คูมือครูฝก 

2. คูมือผูรับการฝก 

3. คูมือการประเมิน  

4. ชุดการฝกชางไฟฟาอุตสาหกรรม ระดับ 3 

 



หลักสูตรการฝกยกระดับฝมือตามความสามารถ  
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 กรมพัฒนาฝมือแรงงาน  

สวนที่ 2 โมดูลการฝก 

  โมดูลการฝกท่ี 10 

1. ช่ือหลักสูตร สาขาชางไฟฟาอุตสาหกรรม ระดับ 3 รหัสหลักสูตร 

0920164150303 

2. ช่ือโมดูลการฝก ขอกําหนดของการเดินสายไฟฟา รหัสโมดูลการฝก 

09215221 

3. ระยะเวลาการฝก รวม 13 ชั่วโมง  ทฤษฎี 1 ชั่วโมง  ปฏิบัต ิ12 ชัว่โมง 

4. ขอบเขตของหนวย 

    การฝก 

    หนวยการฝกนี้ พัฒนาข้ึนใหครอบคลุมดานความรู ทักษะ และเจตคติแกผูรับการฝก 

เพ่ือใหมีความสามารถ ดังนี ้

1. อธิบายวิธีเดินสายไฟฟาดวยทอรอยสายไฟฟาชนิดตาง ๆ ได 

2. เดินสายไฟฟาดวยทอรอยสายไฟฟาชนิดตาง ๆ ไดอยางถูกตองตามขอกําหนด 

3. อธิบายวิธีเดินสายไฟฟาในชองเดินสายไฟฟาได 

4. อธิบายวิธีเดินสายไฟฟาในรางเดินสายไฟฟาได 

5. เดินสายไฟฟาในชองเดินสายไฟฟาไดอยางถูกตองตามขอกําหนด 

6. เดินสายไฟฟาในรางเดินสายไฟฟาไดอยางถูกตองตามขอกําหนด 

5. พ้ืนฐาน

ความสามารถของ

ผูรับการฝก 

ผูสมัครเขารับการฝกตองมีคุณสมบัติ ดังตอไปนี้  

1. มีความรูพ้ืนฐานงานไฟฟาเบื้องตน หรือผานการฝกอบรมเก่ียวกับขอกําหนด 

ของการเดินสายไฟฟาจากหนวยงานหรือสถาบันท่ีเชื่อถือได 

2. ผูรับการฝกผานระดับ 2 มาแลว 

3. ผูรับการฝกผานโมดูลท่ี 9 มาแลว 

6. ผลลัพธการเรียนรู : เม่ือสําเร็จการฝกในโมดูลนี้แลวผูรับการฝกสามารถปฏิบัติงานโดยมีความรูความสามารถ 

และใชระยะเวลาฝก ดังนี้ 

ผลลัพธการเรียนรู ช่ือหัวขอวิชา 

ระยะเวลาฝก 

(ชั่วโมง : นาที) 

ทฤษฎี ปฏิบัต ิ รวม 

1. อธิบายวิธีเดินสายไฟฟา 

ดวยทอรอยสายไฟฟา 

ชนิดตาง ๆ ได 

2. เดินสายไฟฟา 

ดวยทอรอยสายไฟฟา 

หัวขอท่ี 1 : ขอกําหนดการเดินสายไฟฟาดวย 

ทอรอยสายไฟฟา 

0:30 6:00 6:30 



หลักสูตรการฝกยกระดับฝมือตามความสามารถ  
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 กรมพัฒนาฝมือแรงงาน  

ชนิดตาง ๆ ไดอยางถูกตอง

ตามขอกําหนด 

3. อธิบายวิธีเดินสายไฟฟา 

ในชองเดินสายไฟฟาได 

4. อธิบายวิธีเดินสายไฟฟา 

ในรางเดินสายไฟฟาได 

5. เดินสายไฟฟา 

ในชองเดินสายไฟฟา 

ไดอยางถูกตองตามขอกําหนด 

6. เดินสายไฟฟา 

ในรางเดินสายไฟฟาได 

อยางถูกตองตามขอกําหนด 

หัวขอท่ี 2 : ขอกําหนดการเดินสายไฟฟาดวย 

รางเดินสายไฟฟา และการรอยสายไฟฟา 

เขาชองเดินสายไฟฟา 

0:30 6:00 6:30 

รวมท้ังส้ิน 1:00 12:00 13:00 
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 กรมพัฒนาฝมือแรงงาน  

สวนที่ 3 หวัขอวิชา 

1. ช่ือหลักสูตร สาขาชางไฟฟาอุตสาหกรรม ระดับ 3 รหัสหลักสูตร 

0920164150303 

2. ช่ือโมดูลการฝก ขอกําหนดของการเดินสายไฟฟา รหัสโมดูลการฝก 

09215221 

3. ช่ือหัวขอวิชา หัวขอท่ี 1 : ขอกําหนดการเดินสายไฟฟา 

ดวยทอรอยสายไฟฟา 

รหัสวิชา  

0921522101 

4. ระยะเวลาการฝก รวม 6 ชั่วโมง 30 นาที  ทฤษฎี 30 นาที ปฏิบัต ิ6 ชั่วโมง 

5. เกณฑการประเมิน เม่ือผานการฝกในหัวขอวิชานี้แลว ผูรับการฝกมีความสามารถดังนี้  

1. อธิบายวิธีเดินสายไฟฟาดวยทอรอยสายไฟฟาชนิดตาง ๆ ได 

2. เดินสายไฟฟาดวยทอรอยสายไฟฟาชนิดตาง ๆ ไดอยางถูกตองตามขอกําหนด 

6. หัวขอสําคัญ หัวขอวิชานี้จะมีเนื้อหาครอบคลุมหัวขอยอย ดังนี ้

1. ทอโลหะหนา ทอโลหะปานกลาง  และทอโลหะบาง  

2. ทอโลหะออน  

3. ทอพีวีซีหรือทออะโลหะแข็ง 

7. วิธีการฝกอบรม 1. ฝกอบรมดวยตนเองโดยการใชชุดการฝก (รหัสชุดการฝก 09215221) 

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. 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 

1. Strap ขนาด ½ นิ้วจํานวน 15 อัน 

2. Strap ขนาด ¾ นิ้ว จํานวน 9 อัน 

3. เคเบิลเกรนด จํานวน 2 ตัว 

4. เซอรกิตเบรกเกอรยอย 16 A จํานวน 3 ตัว 

5. เตารับมีข้ัวสายดิน จํานวน 1 ตัว 

6. เทปพันสายไฟฟา จํานวน 1 มวน 

7. เพรชเชอรคลิป จํานวน 6 ตัว 

8. เอฟเอสซีบอกซ พรอมฝาปด จํานวน 2 อัน 
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 กรมพัฒนาฝมือแรงงาน  

9. ระดับน้ํา จํานวน 1 อัน 

10. รีมเมอร จํานวน 1 อัน 

11. ลวดรอยสายไฟ จํานวน 1 อัน 

12. เลื่อยตัดเหล็กพรอมใบเลื่อย 24 ฟน/นิ้ว จํานวน 1 ชุด 

9. เอฟเอสบอกซ พรอมปด จํานวน 1 อัน 

10. โคมฟลูออเรสเซนต 1 x 18 w จํานวน 1 ชุด 

11. ไวรนัท ขนาดกลาง จํานวน 1 กลอง 

12. คอนเนกเตอร ล็อกนัต และบุชชิ่ง ขนาด ½ นิ้ว 

จํานวน 16 ชุด 

13. คอนเนกเตอร ล็อกนัต และบุชชิ่ง ขนาด ¾ นิ้ว 

จํานวน 16 ชุด 

14. คอนซูเมอรยูนิต เซอรกิตเบรกเกอร 32 A, 4 ชอง

จํานวน 1 แผง 

15. ทอ EMT ขนาด ½ นิ้ว จํานวน. 1 ทอน  

16. ทอ EMT ขนาด ¾ นิ้ว จํานวน. 1 ทอน 

17. ทอ PVC ขนาด ½ นิ้ว จํานวน. 1 ทอน 

18. สแควรบอกซ พรอมฝาปด จํานวน 2 อัน 

19. สกรูเกลียวเหล็ก ขนาด ½ นิ้ว จํานวน 20 ตัว 

20. สวิตชทางเดียว จํานวน 1 ตัว 

21. สวิตชสองทาง จํานวน 2 ตัว 

22. สาย VCT 2 x 1.5 ตารางมิลลิเมตร จํานวน 1 เมตร 

23. สายไฟฟา THW 1.5 ตารางมิลลิเมตร  สีเขียว 

จํานวน 10 เมตร 

24. สายไฟฟา THW 1.5 ตารางมิลลิเมตร  สีขาว 

จํานวน 20 เมตร 

25. สายไฟฟา THW 1.5 ตารางมิลลิเมตร  สีดํา 

จํานวน 20 เมตร 

26. หลอดเผาไสพรอมข้ัวรับหลอด จํานวน 1 ชุด 

27. หลอดสปอตไลต 500 W พรอมโคม จํานวน 1 ชุด 

28. หัวงูเหา ขนาด ¾ นิ้ว จํานวน 1 ตัว 

 

10. เง่ือนไขการฝกอ่ืนๆ (ถาจําเปนตองมี) : หนวยฝกตองจัดเตรียมสิ่งเหลานี้ใหผูรับการฝก ไดแก 

1. เอกสาร สื่อ และชุดฝก โมดูลขอกําหนดของการเดินสายไฟฟา 

2. สมุดบันทึกความกาวหนารายบุคคล (Trainee’s Record Book) 
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 กรมพัฒนาฝมือแรงงาน  

11. เอกสารประกอบการฝก คูมือ ส่ือ ชุดการฝกและเอกสารอางอิง 

1. คูมือครูฝก 

2. คูมือผูรับการฝก 

3. คูมือการประเมิน  

4. ชุดการฝกชางไฟฟาอุตสาหกรรม ระดับ 3 
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 กรมพัฒนาฝมือแรงงาน  

สวนที่ 3 หวัขอวิชา 

1. ช่ือหลักสูตร สาขาชางไฟฟาอุตสาหกรรม ระดับ 3 รหัสหลักสูตร 

0920164150303 

2. ช่ือโมดูลการฝก ขอกําหนดของการเดินสายไฟฟา รหัสโมดูลการฝก 

09215221 

3. ช่ือหัวขอวิชา หัวขอท่ี 2 : ขอกําหนดการเดินสายไฟฟาดวยรางเดินสายไฟฟา 

และการรอยสายไฟฟาเขาชองเดินสายไฟฟา 

รหัสวิชา  

0921522102 

4. ระยะเวลาการฝก รวม 6 ชั่วโมง 30 นาที  ทฤษฎี 30 นาที ปฏิบัติ 6 ชั่วโมง 

5. เกณฑการประเมิน เม่ือผานการฝกในหัวขอวิชานี้แลว ผูรับการฝกมีความสามารถดังนี้  

1. อธิบายวิธีเดินสายไฟฟาในชองเดินสายไฟฟาได 

2. อธิบายวิธีเดินสายไฟฟาในรางเดินสายไฟฟาได 

3. เดินสายไฟฟาในชองเดินสายไฟฟาไดอยางถูกตองตามขอกําหนด 

4. เดินสายไฟฟาในรางเดินสายไฟฟาไดอยางถูกตองตามขอกําหนด  

6. หัวขอสําคัญ หัวขอวิชานี้จะมีเนื้อหาครอบคลุมหัวขอยอย ดังนี ้

1. รางโลหะและรางพีวีซี  

2. การรอยสายเขาในชองเดินสายไฟฟา 

7. วิธีการฝกอบรม 1. ฝกอบรมดวยตนเองโดยการใชชุดการฝก (รหัสชุดการฝก 09215221) 

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. 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 

1. Strap ขนาด ½ นิ้ว จํานวน 15 อัน 

2. Strap ขนาด ¾ นิ้ว จํานวน 9 อัน 

3. เคเบิลเกรนด จํานวน 2 ตัว 

4. เซอรกิตเบรกเกอรยอย 16 แอมแปร จํานวน 3 ตัว 

5. เตารับมีข้ัวสายดิน จํานวน 1 ตัว 

6. เทปพันสายไฟฟา จํานวน 1 มวน 

7. เพรชเชอรคลิป จํานวน 6 ตัว 
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 กรมพัฒนาฝมือแรงงาน  

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 

 

8. เอฟเอสซีบอกซ พรอมฝาปด จํานวน 2 อัน 

9. เอฟเอสบอกซ พรอมปด จํานวน 1 อัน 

10. โคมฟลูออเรสเซนต 1 x 18 วัตต จํานวน 1 ชุด 

11. ไวรนัท ขนาดกลาง จํานวน 1 กลอง 

12. คอนเนกเตอร ล็อกนัต และบุชชิ่ง ขนาด ½ นิ้ว 

จํานวน 16 ชุด 

13. คอนเนกเตอร ล็อกนัต และบุชชิ่ง ขนาด ¾ นิ้ว 

จํานวน 16 ชุด 

14. คอนซูเมอรยูนิต เซอรกิตเบรกเกอร 32 แอมแปร, 

4 ชอง จํานวน 1 แผง 

15. ทอ EMT ขนาด ½ นิ้ว จํานวน. 1 ทอน  

16. ทอ EMT ขนาด ¾ นิ้ว จํานวน. 1 ทอน 

17. ทอ PVC ขนาด ½ นิ้ว จํานวน. 1 ทอน 

18. สแควรบอกซ พรอมฝาปด จํานวน 2 อัน 

19. สกรูเกลียวเหล็ก ขนาด ½ นิ้ว จํานวน 20 ตัว 

20. สวิตชทางเดียว จํานวน 1 ตัว 

21. สวิตชสองทาง จํานวน 2 ตัว 

22. สาย VCT 2 x 1.5 ตารางมิลลิเมตร จํานวน 1 เมตร 

23. สายไฟฟา THW 1.5 ตารางมิลลิเมตร สีเขียว 

จํานวน 10 เมตร 

24. สายไฟฟา THW 1.5 ตารางมิลลิเมตร  สีขาว 

จํานวน 20 เมตร 

25. สายไฟฟา THW 1.5 ตารางมิลลิเมตร  สีดํา 

จํานวน 20 เมตร 

26. หลอดเผาไสพรอมข้ัวรับหลอด จํานวน 1 ชุด 

27. หลอดสปอตไลต 500 วัตต พรอมโคม จํานวน 1 ชุด 

28. หัวงูเหา ขนาด ¾ นิ้ว จํานวน 1 ตัว 

10. เง่ือนไขการฝกอ่ืนๆ (ถาจําเปนตองมี) : หนวยฝกตองจัดเตรียมสิ่งเหลานี้ใหผูรับการฝก ไดแก 

1. เอกสาร สื่อ และชุดฝก โมดูลขอกําหนดของการเดินสายไฟฟา 

2. สมุดบันทึกความกาวหนารายบุคคล (Trainee’s Record Book) 
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 กรมพัฒนาฝมือแรงงาน  

11. เอกสารประกอบการฝก คูมือ ส่ือ ชุดการฝกและเอกสารอางอิง 

1. คูมือครูฝก 

2. คูมือผูรับการฝก 

3. คูมือการประเมิน  

4. ชุดการฝกชางไฟฟาอุตสาหกรรม ระดับ 3 
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 กรมพัฒนาฝมือแรงงาน  

สวนที่ 2 โมดูลการฝก 

  โมดูลการฝกท่ี 11 

1. ช่ือหลักสูตร สาขาชางไฟฟาอุตสาหกรรม ระดับ 3 รหัสหลักสูตร 

0920164150303 

2. ช่ือโมดูลการฝก การเดินสายไฟฟาอุตสาหกรรม รหัสโมดูลการฝก 

09215303 

3. ระยะเวลาการฝก รวม 37 ชั่วโมง  ทฤษฎี 1 ชั่วโมง  ปฏิบัติ 36 ชั่วโมง 

4. ขอบเขตของหนวย 

    การฝก 

    หนวยการฝกนี้ พัฒนาข้ึนใหครอบคลุมดานความรู ทักษะ และเจตคติแกผูรับการฝก 

เพ่ือใหมีความสามารถ ดังนี ้

1. เตรียมอุปกรณเดินสายไฟฟาในตูควบคุมมอเตอรได 

2. จัดวางอุปกรณเดินสายไฟฟาในตูควบคุมมอเตอรได 

3. เขาสายไฟฟากับข้ัวตอได 

4. ปรับตั้งคารีเลยปองกันได 

5. ติดตั้งและควบคุมมอเตอรเหนี่ยวนําชนิด 1 เฟส และ 3 เฟสไดตามแบบท่ีกําหนด 

6. ติดตั้งและควบคุมมอเตอรไฟฟากระแสตรงได 

7. ตรวจสอบและทดสอบการทํางานของมอเตอรไฟฟาได 

8. ประกอบติดตั้ง ตรวจสอบ และแกไขปญหาขอขัดของของดวงโคมไฟฟา 

ประเภทตาง ๆ ได 

9. ติดตั้งอุปกรณไฟฟาในตูจายไฟฟาประธานได  

10. เดินสายไฟฟาและการติดตั้งตัวนําแทงได 

11. เดินสายสายวงจรเครื่องวัดได 

12. เดินสายไฟฟาดวยทอรอยสายไฟฟาไดตามแบบท่ีกําหนด 

13. เดินสายไฟฟาดวยรางเดินสายไฟฟาไดตามแบบท่ีกําหนด 

14. อธิบายการตรวจสอบระบบไฟฟาโรงงานตามกฎกระทรวงได 

15. ตรวจสอบอุปกรณในระบบไฟฟาโรงงานได 

16. อธิบายการดูแลพ้ืนท่ีเสี่ยงตอการเกิดอันตราย และแบบฟอรมการตรวจสภาพ 

ระบบไฟฟาได 

5. พ้ืนฐาน

ความสามารถของ

ผูรับการฝก 

ผูสมัครเขารับการฝกตองมีคุณสมบัติ ดังตอไปนี้  

1. มีความรูพ้ืนฐานงานไฟฟาเบื้องตน หรือผานการฝกอบรมเก่ียวกับ 

การเดินสายไฟฟาอุตสาหกรรมจากหนวยงานหรือสถาบันท่ีเชื่อถือได 
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2. ผูรับการฝกผานระดับ 2 มาแลว 

3. ผูรับการฝกผานโมดูลท่ี 10 มาแลว 

6. ผลลัพธการเรียนรู : เม่ือสําเร็จการฝกในโมดูลนี้แลวผูรับการฝกสามารถปฏิบัติงานโดยมีความรูความสามารถ 

และใชระยะเวลาฝก ดังนี้ 

ผลลัพธการเรียนรู ช่ือหัวขอวิชา 

ระยะเวลาฝก 

(ชั่วโมง : นาที) 

ทฤษฎี ปฏิบัต ิ รวม 

1. เตรียมอุปกรณเดินสายไฟฟา

ในตูควบคุมมอเตอรได 

2. จัดวางอุปกรณเดินสายไฟฟา

ในตูควบคุมมอเตอรได 

3. เขาสายไฟฟากับข้ัวตอได 

4. ปรับตั้งคารีเลยปองกันได 

หัวขอท่ี 1 : การติดตั้งและควบคุมมอเตอร 

ในตูควบคุมมอเตอร 

- 6:00 6:00 

5. ติดตั้งและควบคุมมอเตอร

เหนี่ยวนําชนิด 1 เฟส และ  

3 เฟสไดตามแบบท่ีกําหนด 

6. ติดตั้งและควบคุม 

มอเตอรไฟฟากระแสตรงได 

7. ตรวจสอบและทดสอบ 

การทํางานของมอเตอรไฟฟาได 

หัวขอท่ี 2 : การติดตั้งมอเตอรไฟฟา - 9:00 9:00 

8. ประกอบติดตั้ง ตรวจสอบ และ

แกไขปญหาขอขัดของของ 

ดวงโคมไฟฟาประเภทตาง ๆ ได 

หัวขอท่ี 3 : การประกอบติดตั้งดวงโคมไฟฟา

ประเภทตาง ๆ 

- 6:00 6:00 

9. ติดตั้งอุปกรณไฟฟา 

ในตูจายไฟฟาประธานได  

10. เดินสายไฟฟาและการติดตั้ง

ตัวนําแทงได 

11. เดินสายวงจรเครื่องวัดได 

หัวขอท่ี 4 : การติดตั้งตูจายไฟฟาประธาน - 6:00 6:00 

12. เดินสายไฟฟา 

ดวยทอรอยสายไฟฟาได 

13. เดินสายไฟฟา 

ดวยรางเดินสายไฟฟาได 

หัวขอท่ี 5 : การเดินสายไฟฟาดวยทอรอยสายไฟฟา

และรางเดนิสายไฟฟา 

- 6:00 6:00 
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14. อธิบายการตรวจสอบ 

ระบบไฟฟาโรงงานตาม 

กฎกระทรวงได 

15. ตรวจสอบอุปกรณ 

ในระบบไฟฟาโรงงานได 

16. อธิบายการดูแลพ้ืนท่ีเสี่ยง 

ตอการเกิดอันตราย และ

แบบฟอรมการตรวจสภาพ

ระบบไฟฟาได 

หัวขอท่ี 6 : การตรวจสอบระบบไฟฟาโรงงาน 4:00 - 4:00 

รวมท้ังส้ิน 4:00 33:00 37:00 
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สวนที่ 3 หวัขอวิชา 

1. ช่ือหลักสูตร สาขาชางไฟฟาอุตสาหกรรม ระดับ 3 รหัสหลักสูตร 

0920164150303 

2. ช่ือโมดูลการฝก การเดินสายไฟฟาอุตสาหกรรม รหัสโมดูลการฝก 

09215303 

3. ช่ือหัวขอวิชา หัวขอท่ี 1 : การติดตั้งและควบคุมมอเตอร 

ในตูควบคุมมอเตอร 

รหัสวิชา  

0921530301 

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

5. เกณฑการประเมิน เม่ือผานการฝกในหัวขอวิชานี้แลว ผูรับการฝกมีความสามารถดังนี้  

1. เตรียมอุปกรณเดินสายไฟฟาในตูควบคุมมอเตอรได 

2. จัดวางอุปกรณเดินสายไฟฟาในตูควบคุมมอเตอรได 

3. เขาสายไฟฟากับข้ัวตอได 

4. ปรับตั้งคารีเลยปองกันได 

6. หัวขอสําคัญ หัวขอวิชานี้จะมีเนื้อหาครอบคลุมหัวขอยอย ดังนี ้

1. การเตรียม จัดวางอุปกรณ พรอมติดตั้งและเดินสายไฟฟาในตูควบคุมมอเตอร  

2. การเขาสายไฟฟากับข้ัวตอ  

3. การปรับตั้งคารีเลยปองกัน 

7. วิธีการฝกอบรม - ฝกปฏิบัติงานโดยการใชชุดการฝก (รหัสชุดการฝก 09215303) 

8. วิธีการประเมินผล ทดสอบภาคปฏิบัติ 

วิธีประเมิน : สอบปฏิบัติงาน (Practical Skills Testing) 

9. เครื่องมือ อุปกรณ และวัสดุท่ีใชในการฝก (ตอจํานวนผูรับการฝก 1 คน) 

เครื่องมือและอุปกรณ วัสดุ 

1. ไขควงแฉก จํานวน 1 ตัว 

2. ไขควงเช็คไฟ จํานวน 1 ตัว 

3. ไขควงแบน จํานวน 1 ตัว 

4. คีมชางไฟฟา จํานวน 1 ตัว 

5. คีมตัด จํานวน 1 ตัว 

6. คีมปอกสาย จํานวน 1 ตัว 

7. คีมย้ําหางปลา จํานวน 1 ตัว 

8. มัลติมิเตอร จํานวน 1 ตัว 

 

1. ตูควบคุมมอเตอร No.3 จํานวน 1 ใบ 

2. เทอรมินอล จํานวน 1 ชุด 

3. ฟวสพรอมฐาน จํานวน 4 ชุด 

4. แมกเนติคคอนแทคเตอร จํานวน 1 ตัว 

5. รางเดินสาย จํานวน 1 เสน 

6. สวิตซกดติด ปลอยดับ 1 No, 1 No จํานวน 2 ตัว 

7. สายไฟ IEC 02 ขนาด 1.5 ตารางมิลลิเมตร สีน้ําตาล 

ความยาว 10 เมตร จํานวน 1 เสน 

8. สายไฟ IEC 02 ขนาด 1.5 ตารางมิลลิเมตร สีฟา  
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ความยาว 3 เมตร  จํานวน 1 เสน 

9. สายไฟ IEC 02 ขนาด 2.5 ตารางมิลลิเมตร สีดํา  

ความยาว 5 เมตร  จํานวน 1 เสน 

10. สายไฟ IEC 02 ขนาด 2.5 ตารางมิลลิเมตร สีเทา 

ความยาว 5 เมตร จํานวน 1 เสน 

11. สายไฟ IEC 02 ขนาด 2.5 ตารางมิลลิเมตร สีน้ําตาล 

ความยาว 5 เมตร จํานวน 1 เสน 

12. หลอดแสดงผล จํานวน 2 หลอด 

13. หางปลาแฉก ขนาด 1.5 ตารางมิลลิเมตร  

สีแดง จํานวน 50 ตัว 

14. หางปลาแฉก ขนาด 2.5 ตารางมิลลิเมตร สีฟา  

จํานวน 30 ตัว 

15. โอเวอรโหลดรีเลย 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. ชุดการฝกชางไฟฟาอุตสาหกรรม ระดับ 3 
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สวนที่ 3 หวัขอวิชา 

1. ช่ือหลักสูตร สาขาชางไฟฟาอุตสาหกรรม ระดับ 3 รหัสหลักสูตร 

0920164150303 

2. ช่ือโมดูลการฝก การเดินสายไฟฟาอุตสาหกรรม รหัสโมดูลการฝก 

09215303 

3. ช่ือหัวขอวิชา หัวขอท่ี 2 : การติดตั้งมอเตอรไฟฟา รหัสวิชา  

0921530302 

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

5. เกณฑการประเมิน เม่ือผานการฝกในหัวขอวิชานี้แลว ผูรับการฝกมีความสามารถดังนี้  

1. ติดตั้งและควบคุมมอเตอรเหนี่ยวนําชนิด 1 เฟส และ 3 เฟสไดตามแบบท่ีกําหนด 

2. ติดตั้งและควบคุมมอเตอรไฟฟากระแสตรงได 

3. ตรวจสอบและทดสอบการทํางานของมอเตอรไฟฟาได 

6. หัวขอสําคัญ หัวขอวิชานี้จะมีเนื้อหาครอบคลุมหัวขอยอย ดังนี ้

1. การติดตั้งและควบคุมมอเตอรเหนี่ยวนําชนิด 1 เฟส และ 3 เฟส  

2. การติดตั้งและควบคุมมอเตอรไฟฟากระแสตรง  

3. การตรวจสอบและทดสอบการทํางานของมอเตอรไฟฟา 

7. วิธีการฝกอบรม - ฝกปฏิบัติงานโดยการใชชุดการฝก (รหัสชุดการฝก 09215303) 

8. วิธีการประเมินผล ทดสอบภาคปฏิบัติ 

วิธีประเมิน : สอบปฏิบัติงาน (Practical Skills Testing) 

9. เครื่องมือ อุปกรณ และวัสดุท่ีใชในการฝก (ตอจํานวนผูรับการฝก 1 คน) 

เครื่องมือและอุปกรณ วัสดุ 

1. เครื่องจายไฟฟากระแสตรง จํานวน 1 เครื่อง 

2. เครื่องมือประจําตัวชางไฟฟา จํานวน 1 ชุด 

3. ดีซี แอมมิเตอร จํานวน 1 เครื่อง 

4. มัลติมิเตอร จํานวน 1 เครื่อง 

1. เซอรกิตเบรกเกอร 2P 10 A จํานวน 1 ตัว 

2. เทปพันสายไฟฟา จํานวน 1 มวน 

3. มอเตอรไฟฟากระแสตรงแบบชั้นท (แบบขนาน)  

จํานวน 1 ตัว 

4. มอเตอรไฟฟากระแสสลับ 1 เฟส จํานวน 1 ตัว 

5. มอเตอรไฟฟากระแสสลับ 1 เฟส จํานวน 1 ตัว 

6. เมนฟวส จํานวน 1 ตัว 

7. แมกเนติกคอนแทกเตอร จํานวน 1 ตัว 

8. สวิตช 2 ข้ัว สับ 2 ทาง จํานวน 2 ตัว 

9. สวิตชปุมกด จํานวน 2 ตัว 
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10. สาย VSF เบอร 1.5 ตารางมิลลิเมตร จํานวน 1 มวน 

11. สาย VSF เบอร 1.5 ตารางมิลลิเมตร จํานวน 1 มวน 

12. สายตอวงจร จํานวน 30 เสน 

13. โอเวอรโหลดรีเลย 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. ชุดการฝกชางไฟฟาอุตสาหกรรม ระดับ 3 
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สวนที่ 3 หวัขอวิชา 

1. ช่ือหลักสูตร สาขาชางไฟฟาอุตสาหกรรม ระดับ 3 รหัสหลักสูตร 

0920164150303 

2. ช่ือโมดูลการฝก การเดินสายไฟฟาอุตสาหกรรม รหัสโมดูลการฝก 

09215303 

3. ช่ือหัวขอวิชา หัวขอท่ี 3 : การประกอบติดตั้งดวงโคมไฟฟาประเภทตาง ๆ รหัสวิชา  

0921530303 

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

5. เกณฑการประเมิน เม่ือผานการฝกในหัวขอวิชานี้แลว ผูรับการฝกมีความสามารถดังนี้  

- ประกอบติดตั้ง ตรวจสอบ และแกไขปญหาขอขัดของของดวงโคมไฟฟา 

ประเภทตาง ๆ ได 

6. หัวขอสําคัญ หัวขอวิชานี้จะมีเนื้อหาครอบคลุมหัวขอยอย ดังนี ้

1. หลอดฟลูออเรสเซนต  

2. หลอดโซเดียม  

3. หลอดอินแคนเดสเซนต  

4. หลอดเมอคิวรี่ (หลอดแสงจันทร) 

7. วิธีการฝกอบรม - ฝกปฏิบัติงานโดยการใชชุดการฝก (รหัสชุดการฝก 09215303) 

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. ปลั๊กฟวส พรอมฟวส จํานวน 1 ชุด 
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 กรมพัฒนาฝมือแรงงาน  

11. สวานไฟฟา จํานวน 1 เครื่อง 

12. เหล็กนําศูนย จํานวน 1 อัน 

10. ฝาปด จํานวน 1 อัน 

11. สกรูเกลียวเหล็ก จํานวน 1 กลอง 

12. สวิตช 2 ทาง จํานวน 2 ตัว 

13. สายไฟฟา VAF 2 × 2.5 ตารางมิลลิเมตร  

จํานวน 1 มวน 

14. สายไฟฟา VAF 2 ×1.5 ตารางมิลลิเมตร  

จํานวน 1 มวน 

15. สายไฟฟา จํานวน 1 เสน 

16. เทปพันสายไฟฟา จํานวน 1 อัน 

17. เตาตอสายไฟฟา จํานวน 1 กลอง 

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. ชุดการฝกชางไฟฟาอุตสาหกรรม ระดับ 3 
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 กรมพัฒนาฝมือแรงงาน  

สวนที่ 3 หวัขอวิชา 

1. ช่ือหลักสูตร สาขาชางไฟฟาอุตสาหกรรม ระดับ 3 รหัสหลักสูตร 

0920164150303 

2. ช่ือโมดูลการฝก การเดินสายไฟฟาอุตสาหกรรม รหัสโมดูลการฝก 

09215303 

3. ช่ือหัวขอวิชา หัวขอท่ี 4 : การติดตั้งตูจายไฟฟาประธาน รหัสวิชา  

0921530304 

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

5. เกณฑการประเมิน เม่ือผานการฝกในหัวขอวิชานี้แลว ผูรับการฝกมีความสามารถดังนี้  

1. ติดตั้งอุปกรณไฟฟาในตูจายไฟฟาประธานได  

2. เดินสายไฟฟาและการติดตั้งตัวนําแทงได 

3. เดินสายวงจรเครื่องวัดได 

6. หัวขอสําคัญ หัวขอวิชานี้จะมีเนื้อหาครอบคลุมหัวขอยอย ดังนี ้

1. การติดตั้งอุปกรณไฟฟา  

2. การเดินสายไฟฟาและการติดตั้งตัวนําแทง (Bus Bar)  

3. การเดินวงจรเครื่องวัด 

7. วิธีการฝกอบรม - ฝกปฏิบัติงานโดยการใชชุดการฝก (รหัสชุดการฝก 09215303) 

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 

1. ซีเล็คเตอร โวลต จํานวน 1 ตัว 

2. ซีเล็คเตอร แอมป จํานวน 1 ตัว 

3. เซอรกิตเบรกเกอร3P ขนาด 100 แอมแปร (Main) 

จํานวน 1 ตัว 

4. เซอรกิตเบรกเกอร3P ขนาด 20 แอมแปร 

จํานวน 1 ตัว 

5. เซอรกิตเบรกเกอร3P ขนาด 30 แอมแปร 

จํานวน 2 ตัว 

6. ฟวส 10 แอมแปร จํานวน 3 ตัว 

7. โวลตมิเตอร 0-500 แอมแปร จํานวน 1 ตัว 
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 กรมพัฒนาฝมือแรงงาน  

8. สกรูเกลียวปลอย จํานวน 1 กลอง 

9. สายไฟฟา THW 1.5 ตารางมิลลิเมตร จํานวน 1 มวน 

10. หมอแปลงกระแส 200/5 แอมแปร จํานวน 3 ตัว 

11. หลอดแสดงผล (สีแดง)  จํานวน 1 ตัว 

12. หลอดแสดงผล (สีน้ําเงิน) จํานวน 1 ตัว 

13. หลอดแสดงผล (สีเหลือง)  จํานวน 1 ตัว 

14. แอมมิเตอร 0-800 แอมแปร 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. ชุดการฝกชางไฟฟาอุตสาหกรรม ระดับ 3 
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 กรมพัฒนาฝมือแรงงาน  

สวนที่ 3 หวัขอวิชา 

1. ช่ือหลักสูตร สาขาชางไฟฟาอุตสาหกรรม ระดับ 3 รหัสหลักสูตร 

0920164150303 

2. ช่ือโมดูลการฝก การเดินสายไฟฟาอุตสาหกรรม รหัสโมดูลการฝก 

09215303 

3. ช่ือหัวขอวิชา หัวขอท่ี 5 : การเดินสายไฟฟาดวยทอรอยสายไฟฟา 

และรางเดินสายไฟฟา 

รหัสวิชา  

0921530305 

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

5. เกณฑการประเมิน เม่ือผานการฝกในหัวขอวิชานี้แลว ผูรับการฝกมีความสามารถดังนี้  

1. เดินสายไฟฟาดวยทอรอยสายไฟฟาได 

2. เดินสายไฟฟาดวยรางเดินสายไฟฟาได 

6. หัวขอสําคัญ หัวขอวิชานี้จะมีเนื้อหาครอบคลุมหัวขอยอย ดังนี ้

1. ทอโลหะหนาหรือปานกลาง  

2. ทอโลหะบาง  

3. ทอโลหะออน  

4. ทอพีวีซี  

5. รางโลหะ 

6. รางพีวีซี 

7. วิธีการฝกอบรม - ฝกปฏิบัติงานโดยการใชชุดการฝก (รหัสชุดการฝก 09215303) 

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 

1. Box PVC ขนาด 4″x 4″x 2″ จํานวน 1 อัน 

2. Connector PVC ขนาด 20 มิลลิเมตร  จํานวน 9 ตัว 

3. Connector PVC ทอออน ขนาด 20 มิลลิเมตร 

จํานวน 2 ตัว 

4. Connector ขนาด 1/2″ จํานวน 3 ตัว 

5. Connector ขนาด 3/4″ จํานวน 7 ตัว 

6. Locknut EMT ขนาด 1/2″ จํานวน 3 ตัว 

7. Locknut EMT ขนาด 3/4″ จํานวน 7 ตัว 
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 กรมพัฒนาฝมือแรงงาน  

8. Pull Box ขนาด 6″ x 6″ x 4″  จํานวน 1 ตัว 

9. กลองลอย PCV ขนาด 2″ x 4″ จํานวน 3 อัน 

10. ของอสําเร็จรูปเปดฝาได PVC 20 ขนาดมิลลิเมตร 

จํานวน 1 ตัว 

11. ของอสํ า เ ร็ จ รูป เปดฝา ไดตั ว  T PVC ขนาด 20 

มิลลิเมตร จํานวน 1 ตัว 

12. แคลมป Stap Double Hold ขนาด 3/4″  

จํานวน 6 ตัว 

13. แคลมป Stap Sivgle Hold ขนาด 1/2″ จํานวน 6 ตัว 

14. แคลมปกามปู PVC ขนาด 20 มิลลิเมตร  

จํานวน 20 ตัว 

15. โคมชุดฟลูออเรสเซนต FL set ขนาด 1x8 วัตต 

จํานวน 1 ชุด 

16. ตูควบคุมพรอมอุปกรณติดตั้งภายในตู จํานวน 1 ชุด 

17. ตูโหลดเซนเตอรพรอมอุปกรณติดตั้งภายในตู  

จํานวน 1 ชุด 

18. เตารับ 1 เฟส มีกราวดแบบคู จํานวน 1 ตัว 

19. ทอ EMT ขนาด 1/2″ จํานวน 1 เสน 

20. ทอ EMT ขนาด 3/4″ จํานวน 2 เสน 

21. ทอ PVC 20 มิลลิเมตร จํานวน 2 เสน 

22. ทอ PVC ออน ขนาด 20 มิลลิเมตร จํานวน 1 เมตร 

23. เทปพันสายไฟฟา จํานวน 1 มวน 

24. นอตตัวผู ขนาด 8 มิลลิเมตร ยาว1/2″ จํานวน 2 ตัว 

25. นอตตัวเมีย ขนาด 8 มิลลิเมตร ยาว 1/2″  

จํานวน 2 ตัว 

26. บุชชิ่ง ขนาด 1/2″ จํานวน 3 ตัว 

27. บุชชิ่ง ขนาด 3/4″ จํานวน 7 ตัว 

28. ประกับราง C EMT ขนาด 3/4″ จํานวน 7 คู 

29. ฝาครอบ 1 ชอง จํานวน 2 ฝา 

30. ฝาครอบเตารับ จํานวน 1 ฝา 

31. ราง C จํานวน 1 เสน 

32. ไวรนัต No. 33 สีเหลือง จํานวน 12 ตัว 
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 กรมพัฒนาฝมือแรงงาน  

33. ไวรนัต No. 44 สีแดง จํานวน 5 ตัว 

34. สกรูเกลียวปลอยยาว 1/2″ จํานวน 100 ตัว 

35. สกรูเกลียวปลอยยาว 1″ จํานวน 100 ตัว 

36. สวิตช 2 ทาง จํานวน 2 ตัว 

37. สวิตชแสง 3 แอมแปร (3สาย)  จํานวน 1 ตัว 

38. สายไฟ IEC 01 ขนาด 1.5 มิลลิเมตร สีน้ําตาล  

จํานวน 20 เมตร 

39. สายไฟ IEC 01 ขนาด 1.5 มิลลิเมตร สีฟา  

จํานวน 5 เมตร 

40. สายไฟ IEC 01 ขนาด 10 มิลลิเมตร  

สีเขียวแถบเหลือง จํานวน 3 เมตร 

41. สายไฟ IEC 01 ขนาด 2.5 มิลลเิมตร 

สีเขียวแถบเหลือง จํานวน 12 เมตร 

42. สายไฟ IEC 01 ขนาด 2.5 มิลลิเมตร สีดํา  

จํานวน 8 เมตร 

43. สายไฟ IEC 01 ขนาด 2.5 มิลลิเมตร สีน้ําตาล 

จํานวน 11 เมตร 

44. สายไฟ IEC 01 ขนาด 2.5 มิลลิเมตร สีฟา 

จํานวน 11 เมตร 

45. สายไฟ IEC 01 ขนาด 6 มิลลิเมตร สีดํา 

จํานวน 10 เมตร 

46. หลอดคอมแพคฟลูออเรสเซนต พรอมขาหลอด 

จํานวน 1 ชุด 

47. หัวงูเหา ขนาด 3/4″ จํานวน 1 ตัว 

48. เหล็กรู (จับยึด, สวิตชแสง)  จํานวน 1 เสน 

 

10. เง่ือนไขการฝกอ่ืนๆ (ถาจําเปนตองมี) : หนวยฝกตองจัดเตรียมสิ่งเหลานี้ใหผูรับการฝก ไดแก 

1. เอกสาร สื่อ และชุดฝก โมดูลการเดินสายไฟฟาอุตสาหกรรม 

2. สมุดบันทึกความกาวหนารายบุคคล (Trainee’s Record Book) 

 

11. เอกสารประกอบการฝก คูมือ ส่ือ ชุดการฝกและเอกสารอางอิง 

1. คูมือครูฝก 
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 กรมพัฒนาฝมือแรงงาน  

2. คูมือผูรับการฝก 

3. คูมือการประเมิน  

4. ชุดการฝกชางไฟฟาอุตสาหกรรม ระดับ 3 
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 กรมพัฒนาฝมือแรงงาน  

สวนที่ 3 หวัขอวิชา 

1. ช่ือหลักสูตร สาขาชางไฟฟาอุตสาหกรรม ระดับ 3 รหัสหลักสูตร 

0920164150303 

2. ช่ือโมดูลการฝก การเดินสายไฟฟาอุตสาหกรรม รหัสโมดูลการฝก 

09215303 

3. ช่ือหัวขอวิชา หัวขอท่ี 6 : การตรวจสอบระบบไฟฟาโรงงาน รหัสวิชา  

0921530306 

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

5. เกณฑการประเมิน เม่ือผานการฝกในหัวขอวิชานี้แลว ผูรับการฝกมีความสามารถดังนี้  

1. อธิบายการตรวจสอบระบบไฟฟาโรงงานตามกฎกระทรวงได 

2. ตรวจสอบอุปกรณในระบบไฟฟาโรงงานได 

3. อธิบายการดูแลพ้ืนท่ีเสี่ยงตอการเกิดอันตราย และแบบฟอรมการตรวจสภาพ 

ระบบไฟฟาได 

6. หัวขอสําคัญ หัวขอวิชานี้จะมีเนื้อหาครอบคลุมหัวขอยอย ดังนี ้

1. การตรวจสอบตามกฎกระทรวง (กระทรวงอุตสาหกรรม กระทรวงแรงงาน) 

2. การตรวจสภาพอุปกรณ (หมอแปลงไฟฟา สายไฟฟา การตอลงดิน หองควบคุม  

ตูและแผงสวิตซตาง ๆ ระบบปองกันฟาผา)  

3. การดูแลพ้ืนท่ีเสี่ยงตอการเกิดอันตราย และแบบฟอรมการตรวจสภาพไฟฟา 

7. วิธีการฝกอบรม 1. ฝกอบรมดวยตนเองโดยการใชชุดการฝก (รหัสชุดการฝก 09215303) 

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 

- 

 

- 

10. เง่ือนไขการฝกอ่ืนๆ (ถาจําเปนตองมี) : หนวยฝกตองจัดเตรียมสิ่งเหลานี้ใหผูรับการฝก ไดแก 

1. เอกสาร สื่อ และชุดฝก โมดูลการเดินสายไฟฟาอุตสาหกรรม 

2. สมุดบันทึกความกาวหนารายบุคคล (Trainee’s Record Book) 
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 กรมพัฒนาฝมือแรงงาน  

11. เอกสารประกอบการฝก คูมือ ส่ือ ชุดการฝกและเอกสารอางอิง 

1. คูมือครูฝก 

2. คูมือผูรับการฝก 

3. คูมือการประเมิน  

4. ชุดการฝกชางไฟฟาอุตสาหกรรม ระดับ 3 
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 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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 กรมพัฒนาฝมือแรงงาน  

 


