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คํานํา
เอกสารหลั กสู ตรและโมดู ล การฝ ก สาขาชางไฟฟาอุตสาหกรรม ระดั บ 3 รหัส หลักสูตร 0920164150303 นี้
ไดพัฒนาขึ้นภายใตโครงการพัฒนาระบบฝกและชุดการฝกตามความสามารถเพื่อการพัฒนาฝมือแรงงาน (Competency
Based Workforce Skill Training System) พ.ศ. 2560 โดยมี วั ต ถุ ป ระสงค เ พื่ อ นํ า ไปใช เ ป น ระบบการฝ ก อบรม
ตามความสามารถ สาขาชางไฟฟาอุตสาหกรรม ระดับ 3 เพื่อใหตอบสนองความตองการของกําลังแรงงานและตลาดแรงงาน
ไดอยางเหมาะสมมากยิ่งขึ้น และเพื่อรองรับระบบการรับรองมาตรฐานฝมือแรงงานแหงชาติและระบบการรับรองความรู
ความสามารถในอนาคต อี กทั้ งเพื่ อส งมอบระบบการฝกอบรมนี้ใหแกกําลังแรงงานกลุมเปาหมายตาง ๆ ให กว างขวาง
มากยิ่งขึ้น ทั้งในแงของขอบเขตของการใหบริการและจํานวนผูรับบริการ
ระบบการฝกอบรมตามความสามารถเปนระบบการฝกอบรมที่สงเสริมใหผูรับการฝกอบรมสามารถฝกฝนเรี ยนรู
ไดตามพื้นฐานความสามารถของตนในเวลาที่มีความสะดวก โดยเนนในเรื่องของการสงมอบการฝกอบรมที่หลากหลายไป
ใหแกผูรับการฝกอบรม และตองการใหผูรับการฝกอบรมเกิดการเรียนรูดวยตนเอง การฝกปฏิบัติจะดําเนินการในรูปแบบ
Learning by Doing และเน น ผลลั พ ธ ก ารฝ ก อบรมในการที่ ทํ า ให ผู รั บ การฝ ก อบรมมี ค วามสามารถในการปฏิ บั ติ ง าน
ตามที่ตลาดแรงงานตองการ โดยยึดความสามารถของผูรับการฝกเปนหลัก การฝกอบรมในระบบดังกลาว จึงเปนรูปแบบ
การฝกอบรมที่สามารถรองรับการพัฒนารายบุคคลไดเปนอยางดี นอกจากนี้ เนื้อหาวิชาในหลักสูตรการฝกตามความสามารถ
(Competency Based Curriculum : CBC) ซึ่ ง ได จ ากการวิ เ คราะห ง านอาชี พ (Job Analysis) ในแต ล ะสาขาอาชี พ
จะถูกกําหนดเปนรายการความสามารถหรือสมรรถนะ (Competency) ที่ผูรับการฝกอบรมจําเปนตองใชในการปฏิบัติงาน
และสอดคลองกับความตองการของสถานประกอบกิจการและภาคอุตสาหกรรม ซึ่งผูรับการฝกจะตองเรียนรูและฝ กฝน
จนกว า จะสามารถปฏิ บั ติ เ องได ตามมาตรฐานที่ กํา หนดในแต ล ะรายการความสามารถ ทั้ ง นี้ การส ง มอบการฝ ก
สามารถดําเนินการไดทั้งรูปแบบการเรียนรูผานสื่อสิ่งพิมพ (Paper Based) และผานสื่อคอมพิวเตอร (Computer Based)
โดยผู รั บ การฝ ก สามารถเรี ย นรู ไ ด ด ว ยตนเอง (Self-Learning) ที่ บ า นหรื อ ที่ ทํา งาน และเข า รั บ การฝ ก ภาคปฏิ บั ติ
ตามความพรอม ตามความสะดวกของตน หรือตามแผนการฝก หรือตามตารางการนัดหมาย การฝกหรือทดสอบประเมินผล
ความรู ค วามสามารถกั บ หน ว ยฝ ก โดยมี ค รู ฝ ก หรื อ ผู ส อนคอยให คํา ปรึ ก ษา แนะนํา และจั ด เตรี ย มการฝ ก ภาคปฏิ บั ติ
รวมถึงจัดเตรียมและดําเนินการทดสอบ ประเมินผลในลักษณะตาง ๆ อันจะทําใหสามารถเพิ่มจํานวนผูรับการฝกไดมากยิ่งขึ้น
ช ว ยประหยั ด เวลาในการเดิ น ทาง และประหยั ด งบประมาณค า ใช จ า ยในการพั ฒ นาฝ มื อ แรงงานให แ ก กํ า ลั ง แรงงาน
ในระยะยาว จึ ง ถื อ เป น รู ป แบบการฝ ก ที่ มี ค วามสํา คั ญ ต อ การพั ฒ นาฝ มื อ แรงงาน ทั้ ง ในป จ จุ บั น และอนาคต
ซึ่งหากมีการนําระบบการฝกอบรมตามความสามารถมาใชในการพัฒนาฝมือแรงงาน จะชวยทําใหประชาชน ผูใชแรงงาน
ผูวางงาน นั ก เรี ย น นั ก ศึ ก ษา และ ผู  ป ระกอบอาชี พ อิ ส ระ สามารถเข า ถึ ง การฝ ก อบรมเพื่ อ พั ฒ นาตนเอง
ได อ ย า งสะดวกและได รั บ ประโยชน อย า งทั่ ว ถึ งมากยิ่งขึ้น
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สารบัญ
เรื่อง

หนา

คํานํา

ก

สารบัญ

ข

มาตรฐานความสามารถ

1

สวนที่ 1 โครงสรางหลักสูตร

3

สวนที่ 2 โมดูลการฝก และสวนที่ 3 หัวขอวิชา
โมดูลการฝกที่ 1 09215212 ระบบการสงจายไฟฟากําลังในประเทศไทย

16

โมดูลการฝกที่ 2 09215213 ระบบไฟฟาสํารองฉุกเฉิน ระบบสัญญาณแจงเหตุเพลิงไหม

20

และรีเลยปองกัน
โมดูลการฝกที่ 3 09215214 หมอแปลงไฟฟากําลังเบื้องตน

24

โมดูลการฝกที่ 4 09215215 มอเตอรไฟฟา และการควบคุมมอเตอร

28

โมดูลการฝกที่ 5 09215216 อุปกรณตัดวงจรอัตโนมัติ

38

โมดูลการฝกที่ 6 09215217 การตอลงดิน และกับดักเสิรจ

40

โมดูลการฝกที่ 7 09215218 การแกตัวประกอบกําลัง ของระบบไฟฟาแรงดันไฟฟาต่ํา

44

โมดูลการฝกที่ 8 09215219 การเลือกชนิดและขนาดของสายไฟฟา

46

โมดูลการฝกที่ 9 09215220 ดวงโคมไฟฟาชนิดตาง ๆ

49

โมดูลการฝกที่ 10 09215221 ขอกําหนดของการเดินสายไฟฟา

51

โมดูลการฝกที่ 11 09215303 การเดินสายไฟฟาอุตสาหกรรม

59

คณะผูจัดทําโครงการ
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มาตรฐานความสามารถ

1.

2.

3.

4.

มาตรฐานฝมือแรงงานแหงชาติ
สาขาชางไฟฟาอุตสาหกรรม ระดับ 3
หนวยความสามารถ
ความสามารถยอย (งานยอย)
อธิบายระบบการสงจาย
1. อธิบายเกี่ยวกับระบบไฟฟากําลัง
ไฟฟากําลังในประเทศไทย
2. อธิบายเกี่ยวกับระบบการสงจายไฟฟากําลังของประเทศไทย
3. อธิบายเกี่ยวกับการจายกําลังไฟฟาใหกับผูใชไฟฟาและขนาดมิเตอร
ชนิดตาง ๆ
อธิบายระบบไฟฟาสํารองฉุกเฉิน 1. อธิบายเกี่ยวกับระบบไฟฟาสํารองฉุกเฉิน
ระบบสัญญาณแจงเหตุเพลิงไหม 2. อธิบายเกี่ยวกับระบบสัญญาณแจงเหตุเพลิงไหมเบื้องตน
3. อธิบายเกี่ยวกับระบบรีเลยปองกันเบื้องตน
และรีเลยปองกัน
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
ติดตั้งมอเตอรไฟฟาและ
1. อธิบายชนิด สวนประกอบ และหลักการทํางานของมอเตอร
ควบคุมมอเตอร
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. อธิบายเกี่ยวกับเร็กติไฟรแบบคลื่นครึ่งและคลื่นเต็ม
10. อธิบายวิธีการใชไดโอดและทรานซิสเตอรควบคุมวงจรมอเตอรไฟฟา
1
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มาตรฐานฝมือแรงงานแหงชาติ
สาขาชางไฟฟาอุตสาหกรรม ระดับ 3
หนวยความสามารถ
ความสามารถยอย (งานยอย)
11. อธิบายเกี่ยวกับระบบนิวแมติกและไฮดรอลิก
12. อธิบายเกี่ยวกับ PLC เบื้องตน
5. อธิบายเกี่ยวกับอุปกรณ
1. อธิบายเกี่ยวกับหลักการอุปกรณตัดวงจรอัตโนมัติ
ตัดวงจรอัตโนมัติ
2. อธิบายวิธีการตรวจสอบอุปกรณตัดวงจรอัตโนมัติ
6. อธิบายเกี่ยวกับการตอลงดินและ 1. อธิบายความรูเบื้องตนของกับดักเสิรจ
กับดักเสิรจ
2. อธิบายเกี่ยวกับขนาดและชนิดของสายดิน
3. อธิบายเกี่ยวกับประเภทการตอสายดิน
4. อธิบายเกี่ยวกับหลักดินและอุปกรณประกอบ
5. อธิบายวิธีการวัดความตานทานระหวางหลักดินกับดิน
7. แกตัวประกอบกําลังของระบบ
- อธิบายการแกตัวประกอบกําลังของระบบไฟฟาแรงดันไฟฟาต่ํา
ไฟฟาแรงดันไฟฟาต่ํา
8. เลือกชนิดและขนาดของ
1. อธิบายเกีย่ วกับการเลือกชนิดของสายไฟฟา
สายไฟฟา
2. อธิบายเกี่ยวกับการกําหนดขนาดของสายไฟฟาใหเหมาะสมกับงาน
9. อธิบายเกี่ยวกับดวงโคมไฟฟา
1. อธิบายเกี่ยวกับคุณสมบัติ และหลักการทํางานของดวงโคมไฟฟา
ชนิดตาง ๆ
2. อธิบายวิธีการบํารุงรักษาและแกไขขอขัดของของดวงโคมไฟฟา
10. เดินสายไฟฟาตามขอกําหนดของ 1. อธิบายวิธีเดินสายไฟฟาดวยทอรอยสายไฟฟาชนิดตาง ๆ
การเดินสาย
2. เดินสายไฟฟาดวยทอรอยสายไฟฟาชนิดตาง ๆ
3. อธิบายวิธีเดินสายไฟฟาในชองเดินสายไฟฟา
4. อธิบายวิธีเดินสายไฟฟาในรางเดินสายไฟฟา
5. เดินสายไฟฟาในชองเดินสายไฟฟา
6. เดินสายไฟฟาในรางเดินสายไฟฟา
11. เดินสายไฟฟาอุตสาหกรรม
1. เตรียมอุปกรณเดินสายไฟฟาในตูควบคุมมอเตอร
2. จัดวางอุปกรณเดินสายไฟฟาในตูควบคุมมอเตอร
3. เขาสายไฟฟากับขั้วตอ
4. ปรับตั้งคารีเลยปองกัน
5. ติดตั้งและควบคุมมอเตอรเหนี่ยวนําชนิด 1 เฟส และ 3 เฟส
6. ติดตั้งและควบคุมมอเตอรไฟฟากระแสตรง
7. ตรวจสอบและทดสอบการทํางานของมอเตอรไฟฟา
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หนวยความสามารถ

มาตรฐานฝมือแรงงานแหงชาติ
สาขาชางไฟฟาอุตสาหกรรม ระดับ 3
ความสามารถยอย (งานยอย)
8. ประกอบติดตั้ง ตรวจสอบ และแกไขปญหาขอขัดของของ
ดวงโคมไฟฟาประเภทตาง ๆ
9. ติดตั้งอุปกรณไฟฟาในตูจายไฟฟาประธาน
10. เดินสายไฟฟาและการติดตั้งตัวนําแทง
11. เดินสายวงจรเครื่องวัด
12. เดินสายไฟฟาดวยทอรอยสายไฟฟา
13. เดินสายไฟฟาดวยรางเดินสายไฟฟา
14. อธิบายการตรวจสอบระบบไฟฟาโรงงานตามกฎกระทรวง
15. ตรวจสอบอุปกรณในระบบไฟฟาโรงงาน
16. อธิบายการดูแลพื้นที่เสี่ยงตอการเกิดอันตราย และแบบฟอรม
การตรวจสภาพระบบไฟฟา

3
กรมพั ฒ นาฝ มื อ แรงงาน

หลั ก สู ต รการฝ ก ยกระดั บ ฝ มื อ ตามความสามารถ

ส ว นที่ 1 โครงสร า งหลั ก สู ต ร
1. หลักสูตรการฝก
ยกระดับฝมือ

ชื่อหลักสูตร : สาขาชางไฟฟาอุตสาหกรรม ระดับ 3

รหัสหลักสูตร
0920164150303

2. ระยะเวลาการฝกอบรม
รวม 90 ชั่วโมง
ทฤษฎี 21 ชั่วโมง
ปฏิบัติ 69 ชั่วโมง
3. ขอบเขตของหลักสูตร
หลั กสู ต รนี้ พัฒ นาขึ้ นให ครอบคลุมด านความรู ทักษะ และเจตคติแกผูรับ การฝกในสาขาชางไฟฟาอุตสาหกรรม
เพื่อใหมีความรูความสามารถและทัศนคติตามมาตรฐานฝมือแรงงานแหงชาติ สาขาชางไฟฟาอุตสาหกรรม ระดับ 3 ดังนี้
3.1 มีความรูเกี่ยวกับระบบการสงจายไฟฟากําลังในประเทศไทย
3.2 มีความรูเกี่ยวกับระบบไฟฟาสํารองฉุกเฉิน ระบบสัญญาณแจงเหตุเพลิงไหม และรีเลยปองกัน
3.3 มีความรูความสามารถเกี่ยวกับหมอแปลงไฟฟากําลัง
3.4 มีความรูความสามารถเกี่ยวกับมอเตอรไฟฟาและการควบคุมมอเตอร
3.5 มีความรูเกี่ยวกับอุปกรณตัดวงจรอัตโนมัติ
3.6 มีความรูเกี่ยวกับการตอลงดิน และกับดักเสิรจ
3.7 มีความรูเกี่ยวกับการแกตัวประกอบกําลังของระบบไฟฟาแรงดันไฟฟาต่ํา
3.8 มีความรูเกี่ยวกับการเลือกชนิดและขนาดของสายไฟฟา
3.9 มีความรูเกี่ยวกับดวงโคมไฟฟาชนิดตางๆ
3.10 มีความรูความสามารถเกี่ยวกับการเดินสายไฟฟาไดอยางถูกตองตามขอกําหนด
3.11 มีความรูความสามารถเกี่ยวกับการเดินสายไฟฟาอุตสาหกรรม
4. คุณสมบัติผูสมัครเขารับการฝก

ตามระเบียบกรมพัฒนาฝมือแรงงาน วาดวยการฝกยกระดับฝมือ พ.ศ. 2547
หมวด 1 คุณสมบัติของผูสมัคร ดังนี้
1. ผูเขารับการฝกตองมีอายุไมต่ํากวา 18 ปบริบูรณ
2. มีประสบการณอยางนอย 1 ป ในสาขาที่จะฝกอบรม หรือ
3. อยูในระหวางการศึกษาระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ ปสุดทายในสาขา
ที่จะฝกอบรม โดยมีหนังสือรับรองจากสถานศึ กษา หรือจบการศึ ก ษา
ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ ในสาขาที่จะฝกอบรม หรือ
4. ผานการฝกอบรมในสาขาที่เกี่ยวของ
5. ตองผานการฝกอบรม หลักสูตรชางไฟฟาอุตสาหกรรม ระดับ 2

4
กรมพั ฒ นาฝ มื อ แรงงาน

หลั ก สู ต รการฝ ก ยกระดั บ ฝ มื อ ตามความสามารถ
5. โครงสรางและองคประกอบของหลักสูตร
หนวย
ความสามารถ

ชื่อโมดูลการฝก

(09215212)
อธิบายระบบ
ระบบการสงจาย
การสงจายไฟฟา
กําลังในประเทศไทย ไฟฟากําลัง
ในประเทศไทย

ผลลัพธการเรียนรู
1. อธิบายเกี่ยวกับระบบไฟฟากําลังได
2. อธิบายเกี่ยวกับระบบการสงจายไฟฟากําลัง
ของประเทศไทยได
3. อธิบายเกี่ยวกับการจายกําลังไฟฟาใหกับ
ผูใชไฟฟาและขนาดมิเตอรชนิดตาง ๆ ได
1. อธิบายเกี่ยวกับระบบไฟฟาสํารองฉุกเฉินได
2. อธิบายเกี่ยวกับระบบสัญญาณแจงเหตุเพลิงไหม
เบื้องตนได
3. อธิบายเกี่ยวกับระบบรีเลยปองกันเบื้องตนได

(09215213)
ระบบไฟฟาสํารอง
ฉุกเฉิน ระบบ
สัญญาณแจงเหตุ
เพลิงไหม
และรีเลยปองกัน
ติดตั้งหมอแปลง
(09215214)
1. อธิบายหลักการทํางานและการเลือกขนาด
ไฟฟากําลัง
หมอแปลงไฟฟากําลัง
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
ติดตั้งมอเตอรไฟฟา
(09215215)
1. อธิบายชนิด สวนประกอบ และหลักการทํางาน
และการควบคุม
มอเตอรไฟฟาและ
ของมอเตอรได
มอเตอร
การควบคุมมอเตอร 2. เลือก ชนิด ขนาด และลักษณะของมอเตอร
ใหเหมาะสมกับงานได
3. อธิบายวิธีการติดตั้งและการบํารุงรักษา
มอเตอรไฟฟาได
4. ติดตั้ง และตรวจสอบมอเตอรได
5. ซอม บํารุงรักษา และแกปญหามอเตอรได
อธิบายระบบ
ไฟฟาสํารองฉุกเฉิน
ระบบสัญญาณแจง
เหตุเพลิงไหม และ
รีเลยปองกัน
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ระยะเวลา
(ชั่วโมง : นาที)
ทฤษฎี ปฏิบัติ
1:30
-

2:00

-

1:00

6:00

6:00

15:00

หลั ก สู ต รการฝ ก ยกระดั บ ฝ มื อ ตามความสามารถ

หนวย
ความสามารถ

ชื่อโมดูลการฝก

อธิบายเกี่ยวกับ
อุปกรณตัดวงจร
อัตโนมัติ

(09215216)
อุปกรณตัดวงจร
อัตโนมัติ

อธิบายเกี่ยวกับ
การตอลงดินและ
กับดักเสิรจ

(09215217)
การตอลงดินและ
กับดักเสิรจ

ผลลัพธการเรียนรู
6. ออกแบบ วิเคราะห และแกปญหาวงจร
ควบคุมมอเตอรได
7. อธิบายวิธีการกําหนดขนาดและการปรับตั้งคา
อุปกรณปองกันมอเตอรได
8. อธิบายหลักการทํางาน โครงสราง และ
สัญลักษณของไดโอดและทรานซิสเตอรได
9. อธิบายเกี่ยวกับเร็กติไฟรแบบคลื่นครึ่งและ
คลื่นเต็มได
10.อธิบายวิธีการใชไดโอดและทรานซิสเตอร
ควบคุมวงจรมอเตอรไฟฟาได
11.อธิบายเกี่ยวกับระบบนิวแมติกและไฮดรอลิกได
12.อธิบายเกี่ยวกับ PLC เบื้องตนได
1. อธิบายเกี่ยวกับหลักการอุปกรณ
ตัดวงจรอัตโนมัติได
2. อธิบายวิธีการตรวจสอบอุปกรณ
ตัดวงจรอัตโนมัติได
1. อธิบายความรูเบื้องตนของกับดักเสิรจได
2. อธิบายเกี่ยวกับขนาดและชนิดของสายดินได
3. อธิบายเกี่ยวกับประเภทการตอสายดินได
4. อธิบายเกี่ยวกับหลักดินและอุปกรณประกอบได
5. อธิบายวิธีการวัดความตานทานระหวางหลักดิน
กับดินได
- อธิบายการแกตัวประกอบกําลังของระบบไฟฟา
แรงดันไฟฟาต่ําได

แกตัวประกอบกําลัง
(09215218)
ของระบบไฟฟา
การแกตัวประกอบ
แรงดันไฟฟาต่ํา
กําลังของระบบไฟฟา
แรงดันไฟฟาต่ํา
เลือกชนิดและ
(09215219)
1. อธิบายเกี่ยวกับการเลือกชนิดของสายไฟฟาได
ขนาดของ
การเลือกชนิดและ
2. อธิบายเกี่ยวกับการกําหนดขนาดของสายไฟฟา
สายไฟฟา
ขนาดของสายไฟฟา
ใหเหมาะสมกับงานได
6
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ระยะเวลา
(ชั่วโมง : นาที)
ทฤษฎี ปฏิบัติ

1:00

-

1:30

-

2:00

-

3:00

-

หลั ก สู ต รการฝ ก ยกระดั บ ฝ มื อ ตามความสามารถ

หนวย
ความสามารถ

ชื่อโมดูลการฝก

อธิบายเกี่ยวกับ
ดวงโคมไฟฟา
ชนิดตาง ๆ

(09215220)
ดวงโคมไฟฟาชนิด
ตาง ๆ

เดินสายไฟฟาตาม
ขอกําหนดของ
การเดินสาย

(09215221)
ขอกําหนดของการ
เดินสายไฟฟา

เดินสายไฟฟา
อุตสาหกรรม

(09215303)
การเดินสายไฟฟา
อุตสาหกรรม

ผลลัพธการเรียนรู
1. อธิบายเกี่ยวกับคุณสมบัติ และหลักการทํางาน
ของดวงโคมไฟฟาได
2. อธิบายวิธีการบํารุงรักษาและแกไขขอขัดของ
ของดวงโคมไฟฟาได
1. อธิบายวิธีเดินสายไฟฟาดวยทอรอยสายไฟฟา
ชนิดตาง ๆ ได
2. เดินสายไฟฟาดวยทอรอยสายไฟฟาชนิดตาง ๆ
ไดอยางถูกตองตามขอกําหนด
3. อธิบายวิธีเดินสายไฟฟาในชองเดินสายไฟฟาได
4. อธิบายวิธีเดินสายไฟฟาในรางเดินสายไฟฟาได
5. เดินสายไฟฟาในชองเดินสายไฟฟาได
อยางถูกตองตามขอกําหนด
6. เดินสายไฟฟาในรางเดินสายไฟฟาได
อยางถูกตองตามขอกําหนด
1. เตรียมอุปกรณเดินสายไฟฟาใน
ตูควบคุมมอเตอรได
2. จัดวางอุปกรณเดินสายไฟฟาในตูควบคุมมอเตอรได
3. เขาสายไฟฟากับขั้วตอได
4. ปรับตั้งคารีเลยปองกันได
5. ติดตั้งและควบคุมมอเตอรเหนี่ยวนําชนิด 1 เฟส
และ 3 เฟสไดตามแบบที่กําหนด
6. ติดตั้งและควบคุมมอเตอรไฟฟากระแสตรงได
7. ตรวจสอบและทดสอบการทํางานของมอเตอร
ไฟฟาได
8. ประกอบติดตั้ง ตรวจสอบ และแกไขปญหา
ขอขัดของของดวงโคมไฟฟาประเภทตาง ๆ ได
9. ติดตั้งอุปกรณไฟฟาในตูจายไฟฟาประธานได
10. เดินสายไฟฟาและการติดตั้งตัวนําแทงได
11. เดินสายวงจรเครื่องวัดได
7
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ระยะเวลา
(ชั่วโมง : นาที)
ทฤษฎี ปฏิบัติ
1:00
-

1:00

12:00

4:00

33:00

หลั ก สู ต รการฝ ก ยกระดั บ ฝ มื อ ตามความสามารถ

หนวย
ความสามารถ

ชื่อโมดูลการฝก

ผลลัพธการเรียนรู

ระยะเวลา
(ชั่วโมง : นาที)
ทฤษฎี ปฏิบัติ

12. เดินสายไฟฟาดวยทอรอยสายไฟฟาได
13. เดินสายไฟฟาดวยรางเดินสายไฟฟาได
14. อธิบายการตรวจสอบระบบไฟฟาโรงงาน
ตามกฎกระทรวงได
15. ตรวจสอบอุปกรณในระบบไฟฟาโรงงานได
16. อธิบ ายการดูแลพื้น ที่เสี่ย งตอการเกิด อัน ตราย
และแบบฟอรมการตรวจสภาพระบบไฟฟาได
24:00 66:00
90:00
6. วิธีการ
เปนการทดสอบภาคทฤษฎี และภาคปฏิบัติของผูรับการฝก เพื่อประเมินความรู ความสามารถ
ประเมินผล
ตามเกณฑที่กําหนด 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 และวัสดุที่ใชในการฝกและการประเมิน
8.1 เครื่องมือและอุปกรณ
จํานวน/คน
1. กลองเครื่องมือ
2 กลอง
2. ไขควงปากแฉก
2 อัน
3. ไขควงชุด
4 ชุด
4. ไขควงเช็คไฟ
3 อัน
5. ไขควงทดสอบไฟฟา 220 VAC
2 อัน
6. ไขควงปากแบน
2 อัน
7. ไขควงปากแฉก เบอร 1 ยาว 100 มม.
1 อัน
8. ไขควงปากแฉก เบอร 2 ยาว 100 มม.
1 อัน
9. ไขควงปากแบน ขนาดปาก 3 มม. ยาว 100 มม.
1 อัน
รวมทั้งสิ้น

8
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หลั ก สู ต รการฝ ก ยกระดั บ ฝ มื อ ตามความสามารถ
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
9
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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

10
กรมพั ฒ นาฝ มื อ แรงงาน

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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8.2 วัสดุที่ใชในการฝกและการประเมิน
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. ขั้วรับหลอดพรอมหลอดโซเดียม
16. ขั้วรับหลอดพรอมหลอดฟลูออเรสเซนต
17. ขั้วรับหลอดพรอมหลอดแสงจันทร
18. ขั้วรับหลอดพรอมหลอดอินแคนเดสเซนต
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
11
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จํานวน/คน
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. เตารับมีขั้วสายดิน
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
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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 ขั้ว 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
13
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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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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. หลอดเผาไสพรอมขั้วรับหลอด
115. หลอดเผาไสพรอมขั้วรับหลอด
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
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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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8.3 สื่อการฝก ชุดการฝกและเอกสารประกอบการฝกและการประเมิน
จํานวน/คน
1. คูมือครูฝก
1 เลม
2. คูมือผูรับการฝก
1 เลม
3. คูมือการประเมิน
1 เลม
4. ชุดการฝกชางไฟฟาอุตสาหกรรม ระดับ 3
1 ชุด
9. คุณสมบัติของครูฝก/วิทยากร
ผูรับการฝกจะไดรับการฝกทั้งภาคทฤษฎีและภาคปฏิบัติ โดยครูฝกจากกรมพัฒนาฝมือแรงงานหรือวิทยากร
จากภายนอกที่มีคุณสมบัติ ดังนี้
1. ผานการคัดเลือกตามขอกําหนดของกรมพัฒนาฝมือแรงงาน
2. มีประสบการณดานการสอนหรือผานการฝกอบรมหลักสูตรเตรียมความพรอมการเปนวิทยากรระบบการฝก
ตามความสามารถ
3. มีความรู ความสามารถในสาขาอาชีพที่จะฝกอบรม
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สวนที่ 2 โมดูลการฝก
โมดูลการฝกที่ 1
1. ชื่อหลักสูตร

รหัสหลักสูตร
0920164150303
2. ชื่อโมดูลการฝก
ระบบการสงจายไฟฟากําลังในประเทศไทย
รหัสโมดูลการฝก
09215212
3. ระยะเวลาการฝก
รวม 1 ชั่วโมง 30 นาที
ทฤษฎี 1 ชั่วโมง 30 นาที
ปฏิบัติ - ชั่วโมง
4. ขอบเขตของหนวย
หน ว ยการฝ กนี้ พั ฒ นาขึ้น ใหครอบคลุมดานความรู ทักษะ และเจตคติแกผูรับ การฝ ก
การฝก
เพื่อใหมีความสามารถ ดังนี้
1. อธิบายเกี่ยวกับระบบไฟฟากําลังได
2. อธิบายเกี่ยวกับระบบการสงจายไฟฟากําลังของประเทศไทยได
3. อธิบายเกี่ยวกับการจายกําลังไฟฟาใหกับผูใชไฟฟาและขนาดมิเตอรชนิดตาง ๆ ได
5. พื้นฐาน
ผูสมัครเขารับการฝกตองมีคุณสมบัติ ดังตอไปนี้
ความสามารถของ
1. มีความรูพื้นฐานงานไฟฟาเบื้องตน หรือผานการฝกอบรมเกี่ยวกับระบบการสงจาย
ผูรับการฝก
ไฟฟากําลังในประเทศจากหนวยงานหรือสถาบันที่เชื่อถือได
2. ผูรับการฝกผานผานการเรียนรูระดับ 2 มาแลว
6. ผลลัพธการเรียนรู : เมื่อสําเร็จการฝกในโมดูลนี้แลวผูรับการฝกสามารถปฏิบัติงานโดยมีความรูความสามารถ
และใชระยะเวลาฝก ดังนี้
ระยะเวลาฝก
(ชั่วโมง : นาที)
ผลลัพธการเรียนรู
ชื่อหัวขอวิชา
ทฤษฎี ปฏิบัติ รวม
1. อธิบายเกี่ยวกับระบบ
หัวขอที่ 1 : ระบบไฟฟากําลัง
0:15
0:15
ไฟฟากําลังได
2. อธิบายเกี่ยวกับระบบ
หัวขอที่ 2 : ระบบการสงจายไฟฟากําลังของ
1:00
1:00
การสงจายไฟฟากําลัง
ประเทศไทย
ของประเทศไทยได
3. อธิบายเกี่ยวกับการจาย
หัวขอที่ 3 : การจายกําลังไฟฟาใหกับผูใชไฟฟา
0:15
0:15
กําลังไฟฟาใหกับผูใชไฟฟาและ
และขนาดมิเตอรชนิดตาง ๆ
ขนาดมิเตอรชนิดตาง ๆ ได
รวมทั้งสิ้น
1:30
1:30
สาขาชางไฟฟาอุตสาหกรรม ระดับ 3
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กรมพั ฒ นาฝ มื อ แรงงาน

หลั ก สู ต รการฝ ก ยกระดั บ ฝ มื อ ตามความสามารถ

สวนที่ 3 หัวขอวิชา
1. ชื่อหลักสูตร

สาขาชางไฟฟาอุตสาหกรรม ระดับ 3

2. ชื่อโมดูลการฝก

ระบบการสงจายไฟฟากําลังในประเทศไทย

3. ชือ่ หัวขอวิชา

หัวขอที่ 1 : ระบบไฟฟากําลัง

รหัสหลักสูตร
0920164150303
รหัสโมดูลการฝก
09215212
รหัสวิชา
0921521201
ปฏิบัติ - ชั่วโมง

4. ระยะเวลาการฝก
รวม 15 นาที
ทฤษฎี 15 นาที
5. เกณฑการประเมิน เมื่อผานการฝกในหัวขอวิชานี้แลว ผูรับการฝกมีความสามารถดังนี้
- อธิบายเกี่ยวกับระบบไฟฟากําลังได
6. หัวขอสําคัญ
หัวขอวิชานี้จะมีเนื้อหาครอบคลุมหัวขอยอย ดังนี้
1. ระบบการผลิตไฟฟา
2. ระบบการสงไฟฟา
3. ระบบการจําหนายไฟฟา
4. ระบบการใชกําลังไฟฟา
7. วิธีการฝกอบรม
- ฝกอบรมดวยตนเองโดยการใชชุดการฝก (รหัสชุดการฝก 09215212)
8. วิธีการประเมินผล ทดสอบภาคทฤษฎี
วิธีประเมิน : สอบขอเขียน (Written Testing) หรือสอบออนไลน (Online Testing)
9. เครื่องมือ อุปกรณ และวัสดุที่ใชในการฝก (ตอจํานวนผูรับการฝก 1 คน)
เครื่องมือและอุปกรณ
วัสดุ
10. เงื่อนไขการฝกอื่นๆ (ถาจําเปนตองมี) : หนวยฝกตองจัดเตรียมสิ่งเหลานี้ใหผูรับการฝก ไดแก
1. เอกสาร สื่อ และชุดฝก โมดูลระบบการสงจายไฟฟากําลังในประเทศไทย
2. สมุดบันทึกความกาวหนารายบุคคล (Trainee’s Record Book)
11. เอกสารประกอบการฝก คูมือ สื่อ ชุดการฝกและเอกสารอางอิง
1. คูมือครูฝก
2. คูมือผูรับการฝก
3. คูมือการประเมิน
4. ชุดการฝกชางไฟฟาอุตสาหกรรม ระดับ 3
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หลั ก สู ต รการฝ ก ยกระดั บ ฝ มื อ ตามความสามารถ

สวนที่ 3 หัวขอวิชา
1. ชื่อหลักสูตร

สาขาชางไฟฟาอุตสาหกรรม ระดับ 3

2. ชื่อโมดูลการฝก

ระบบการสงจายไฟฟากําลังในประเทศไทย

3. ชือ่ หัวขอวิชา

หัวขอที่ 2 : ระบบการสงจายไฟฟากําลังของประเทศไทย

รหัสหลักสูตร
0920164150303
รหัสโมดูลการฝก
09215212
รหัสวิชา
0921521202
ปฏิบัติ - ชั่วโมง

4. ระยะเวลาการฝก
รวม 1 ชั่วโมง
ทฤษฎี 1 ชั่วโมง
5. เกณฑการประเมิน เมื่อผานการฝกในหัวขอวิชานี้แลว ผูรับการฝกมีความสามารถดังนี้
- อธิบายเกี่ยวกับระบบการสงจายไฟฟากําลังของประเทศไทยได
6. หัวขอสําคัญ
หัวขอวิชานี้จะมีเนื้อหาครอบคลุมหัวขอยอย ดังนี้
1. การไฟฟาฝายผลิตแหงประเทศไทย
2. การไฟฟาสวนภูมิภาค
3. การไฟฟานครหลวง
7. วิธีการฝกอบรม
- ฝกอบรมดวยตนเองโดยการใชชุดการฝก (รหัสชุดการฝก 09215212)
8. วิธีการประเมินผล ทดสอบภาคทฤษฎี
วิธีประเมิน : สอบขอเขียน (Written Testing) หรือสอบออนไลน (Online Testing)
9. เครื่องมือ อุปกรณ และวัสดุที่ใชในการฝก (ตอจํานวนผูรับการฝก 1 คน)
เครื่องมือและอุปกรณ
วัสดุ
10. เงื่อนไขการฝกอื่นๆ (ถาจําเปนตองมี) : หนวยฝกตองจัดเตรียมสิ่งเหลานี้ใหผูรับการฝก ไดแก
1. เอกสาร สื่อ และชุดฝก โมดูลระบบการสงจายไฟฟากําลังในประเทศไทย
2. สมุดบันทึกความกาวหนารายบุคคล (Trainee’s Record Book)
11. เอกสารประกอบการฝก คูมือ สื่อ ชุดการฝกและเอกสารอางอิง
1. คูมือครูฝก
2. คูมือผูรับการฝก
3. คูมือการประเมิน
4. ชุดการฝกชางไฟฟาอุตสาหกรรม ระดับ 3
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หลั ก สู ต รการฝ ก ยกระดั บ ฝ มื อ ตามความสามารถ

สวนที่ 3 หัวขอวิชา
1. ชื่อหลักสูตร

สาขาชางไฟฟาอุตสาหกรรม ระดับ 3

2. ชื่อโมดูลการฝก

ระบบการสงจายไฟฟากําลังในประเทศไทย

3. ชือ่ หัวขอวิชา

รหัสหลักสูตร
0920164150303
รหัสโมดูลการฝก
09215212
รหัสวิชา
0921521203
ปฏิบัติ - ชั่วโมง

หัวขอที่ 3 : การจายกําลังไฟฟาใหกับผูใชไฟฟา
และขนาดมิเตอรชนิดตาง ๆ
4. ระยะเวลาการฝก
รวม 15 นาที
ทฤษฎี 15 นาที
5. เกณฑการประเมิน เมื่อผานการฝกในหัวขอวิชานี้แลว ผูรับการฝกมีความสามารถดังนี้
- อธิบายเกี่ยวกับการจายกําลังไฟฟาใหกับผูใชไฟฟาและขนาดมิเตอรชนิดตาง ๆ ได
6. หัวขอสําคัญ
หัวขอวิชานี้จะมีเนื้อหาครอบคลุมหัวขอยอย ดังนี้
1. การจายกําลังไฟฟาใหกับผูใชไฟฟา
2. ขนาดมิเตอรของการไฟฟาสวนภูมิภาค และการไฟฟานครหลวง
7. วิธีการฝกอบรม
- ฝกอบรมดวยตนเองโดยการใชชุดการฝก (รหัสชุดการฝก 09215212)
8. วิธีการประเมินผล ทดสอบภาคทฤษฎี
วิธีประเมิน : สอบขอเขียน (Written Testing) หรือสอบออนไลน (Online Testing)
9. เครื่องมือ อุปกรณ และวัสดุที่ใชในการฝก (ตอจํานวนผูรับการฝก 1 คน)
เครื่องมือและอุปกรณ
วัสดุ
10. เงื่อนไขการฝกอื่นๆ (ถาจําเปนตองมี) : หนวยฝกตองจัดเตรียมสิ่งเหลานี้ใหผูรับการฝก ไดแก
1. เอกสาร สื่อ และชุดฝก โมดูลระบบการสงจายไฟฟากําลังในประเทศไทย
2. สมุดบันทึกความกาวหนารายบุคคล (Trainee’s Record Book)
11. เอกสารประกอบการฝก คูมือ สื่อ ชุดการฝกและเอกสารอางอิง
1. คูมือครูฝก
2. คูมือผูรับการฝก
3. คูมือการประเมิน
4. ชุดการฝกชางไฟฟาอุตสาหกรรม ระดับ 3
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หลั ก สู ต รการฝ ก ยกระดั บ ฝ มื อ ตามความสามารถ

สวนที่ 2 โมดูลการฝก
โมดูลการฝกที่ 2
1. ชื่อหลักสูตร

รหัสหลักสูตร
0920164150303
2. ชื่อโมดูลการฝก
ระบบไฟฟาสํารองฉุกเฉิน ระบบสัญญาณแจงเหตุเพลิงไหม
รหัสโมดูลการฝก
และรีเลยปองกัน
09215213
3. ระยะเวลาการฝก
รวม 2 ชั่วโมง
ทฤษฎี 2 ชั่วโมง
ปฏิบัติ - ชัว่ โมง
4. ขอบเขตของหนวย
หน ว ยการฝ กนี้ พั ฒ นาขึ้น ใหครอบคลุมดานความรู ทักษะ และเจตคติแกผูรับ การฝ ก
การฝก
เพื่อใหมีความสามารถ ดังนี้
1. อธิบายเกี่ยวกับระบบไฟฟาสํารองฉุกเฉินได
2. อธิบายเกี่ยวกับระบบสัญญาณแจงเหตุเพลิงไหมเบื้องตนได
3. อธิบายเกี่ยวกับระบบรีเลยปองกันเบื้องตนได
5. พื้นฐาน
ผูสมัครเขารับการฝกตองมีคุณสมบัติ ดังตอไปนี้
ความสามารถของ
1. มีความรูพื้นฐานงานไฟฟาเบื้องตน หรือผานการฝกอบรมเกี่ยวกับระบบไฟฟา
ผูรับการฝก
สํารองฉุกเฉิน ระบบสัญญาณแจงเหตุไฟไหมจากหนวยงานหรือสถาบันที่เชื่อถือได
2. ผูรับการฝกผานระดับ 2 มาแลว
3. ผูรับการฝกผานการฝกโมดูลที่ 1 มาแลว
6. ผลลัพธการเรียนรู : เมื่อสําเร็จการฝกในโมดูลนี้แลวผูรับการฝกสามารถปฏิบัติงานโดยมีความรูความสามารถ
และใชระยะเวลาฝก ดังนี้
ระยะเวลาฝก
(ชั่วโมง : นาที)
ผลลัพธการเรียนรู
ชื่อหัวขอวิชา
ทฤษฎี ปฏิบัติ รวม
1. อธิบายเกี่ยวกับระบบไฟฟา
หัวขอที่ 1 : ระบบไฟฟาสํารองฉุกเฉิน
1:00
1:00
สํารองฉุกเฉินได
2. อธิบายเกี่ยวกับระบบสัญญาณ หัวขอที่ 2 : ระบบสัญญาณแจงเหตุเพลิงไหม
0:30
0:30
แจงเหตุเพลิงไหมเบื้องตนได
เบื้องตน
3. อธิบายเกี่ยวกับระบบ
หัวขอที่ 3 : รีเลยปองกันเบื้องตน
0:30
0:30
รีเลยปองกันเบื้องตนได
รวมทั้งสิ้น
2:00
2:00
สาขาชางไฟฟาอุตสาหกรรม ระดับ 3
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หลั ก สู ต รการฝ ก ยกระดั บ ฝ มื อ ตามความสามารถ

สวนที่ 3 หัวขอวิชา
1. ชื่อหลักสูตร

สาขาชางไฟฟาอุตสาหกรรม ระดับ 3

2. ชื่อโมดูลการฝก

ระบบไฟฟาสํารองฉุกเฉิน ระบบสัญญาณแจงเหตุเพลิงไหม
และรีเลยปองกัน
หัวขอที่ 1 : ระบบไฟฟาสํารองฉุกเฉิน

3. ชือ่ หัวขอวิชา

รหัสหลักสูตร
0920164150303
รหัสโมดูลการฝก
09215213
รหัสวิชา
0921521301
ปฏิบัติ - ชั่วโมง

4. ระยะเวลาการฝก
รวม 1 ชั่วโมง
ทฤษฎี 1 ชั่วโมง
5. เกณฑการประเมิน เมื่อผานการฝกในหัวขอวิชานี้แลว ผูรับการฝกมีความสามารถดังนี้
- อธิบายเกี่ยวกับระบบไฟฟาสํารองฉุกเฉินได
6. หัวขอสําคัญ
หัวขอวิชานี้จะมีเนื้อหาครอบคลุมหัวขอยอย ดังนี้
1. เครื่องกําเนิดไฟฟา และสวิตซถายโอน (Transfer Switch)
2. ระบบจายไฟสํารองตอเนื่อง (USP)
3. แสงสวางฉุกเฉิน (Emergency Light)
4. แบตเตอรี่สํารองไฟฟา
7. วิธีการฝกอบรม
- ฝกอบรมดวยตนเองโดยการใชชุดการฝก (รหัสชุดการฝก 09215213)
8. วิธีการประเมินผล ทดสอบภาคทฤษฎี
วิธีประเมิน : สอบขอเขียน (Written Testing) หรือสอบออนไลน (Online Testing)
9. เครื่องมือ อุปกรณ และวัสดุที่ใชในการฝก (ตอจํานวนผูรับการฝก 1 คน)
เครื่องมือและอุปกรณ
วัสดุ
10. เงื่อนไขการฝกอื่นๆ (ถาจําเปนตองมี) : หนวยฝกตองจัดเตรียมสิ่งเหลานี้ใหผูรับการฝก ไดแก
1. เอกสาร สื่อ และชุดฝก โมดูลระบบไฟฟาสํารองฉุกเฉิน ระบบสัญญาณแจงเหตุเพลิงไหม และรีเลยปองกัน
2. สมุดบันทึกความกาวหนารายบุคคล (Trainee’s Record Book)
11. เอกสารประกอบการฝก คูมือ สื่อ ชุดการฝกและเอกสารอางอิง
1. คูมือครูฝก
2. คูมือผูรับการฝก
3. คูมือการประเมิน
4. ชุดการฝกชางไฟฟาอุตสาหกรรม ระดับ 3
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หลั ก สู ต รการฝ ก ยกระดั บ ฝ มื อ ตามความสามารถ

สวนที่ 3 หัวขอวิชา
1. ชื่อหลักสูตร

สาขาชางไฟฟาอุตสาหกรรม ระดับ 3

2. ชื่อโมดูลการฝก

ระบบไฟฟาสํารองฉุกเฉิน ระบบสัญญาณแจงเหตุเพลิงไหม
และรีเลยปองกัน
หัวขอที่ 2 : ระบบสัญญาณแจงเหตุเพลิงไหมเบื้องตน

3. ชือ่ หัวขอวิชา

รหัสหลักสูตร
0920164150303
รหัสโมดูลการฝก
09215213
รหัสวิชา
0921521302
ปฏิบัติ - ชั่วโมง

4. ระยะเวลาการฝก
รวม 30 นาที
ทฤษฎี 30 นาที
5. เกณฑการประเมิน เมื่อผานการฝกในหัวขอวิชานี้แลว ผูรับการฝกมีความสามารถดังนี้
- อธิบายเกี่ยวกับระบบสัญญาณแจงเหตุเพลิงไหมเบื้องตนได
6. หัวขอสําคัญ
หัวขอวิชานี้จะมีเนื้อหาครอบคลุมหัวขอยอย ดังนี้
1. ชนิดของอุปกรณ
2. แผงควบคุมและแผงแจงเหตุ
3. การตรวจสอบและบํารุงรักษา
7. วิธีการฝกอบรม
- ฝกอบรมดวยตนเองโดยการใชชุดการฝก (รหัสชุดการฝก 09215213)
8. วิธีการประเมินผล ทดสอบภาคทฤษฎี
วิธีประเมิน : สอบขอเขียน (Written Testing) หรือสอบออนไลน (Online Testing)
9. เครื่องมือ อุปกรณ และวัสดุที่ใชในการฝก (ตอจํานวนผูรับการฝก 1 คน)
เครื่องมือและอุปกรณ
วัสดุ
10. เงื่อนไขการฝกอื่นๆ (ถาจําเปนตองมี) : หนวยฝกตองจัดเตรียมสิ่งเหลานี้ใหผูรับการฝก ไดแก
1. เอกสาร สื่อ และชุดฝก โมดูลระบบไฟฟาสํารองฉุกเฉิน ระบบสัญญาณแจงเหตุเพลิงไหม และรีเลยปองกัน
2. สมุดบันทึกความกาวหนารายบุคคล (Trainee’s Record Book)
11. เอกสารประกอบการฝก คูมือ สื่อ ชุดการฝกและเอกสารอางอิง
1. คูมือครูฝก
2. คูมือผูรับการฝก
3. คูมือการประเมิน
4. ชุดการฝกชางไฟฟาอุตสาหกรรม ระดับ 3
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หลั ก สู ต รการฝ ก ยกระดั บ ฝ มื อ ตามความสามารถ

สวนที่ 3 หัวขอวิชา
1. ชื่อหลักสูตร

สาขาชางไฟฟาอุตสาหกรรม ระดับ 3

2. ชื่อโมดูลการฝก

ระบบไฟฟาสํารองฉุกเฉิน ระบบสัญญาณแจงเหตุเพลิงไหม
และรีเลยปองกัน
หัวขอที่ 3 : รีเลยปองกันเบื้องตน

3. ชือ่ หัวขอวิชา

รหัสหลักสูตร
0920164150303
รหัสโมดูลการฝก
09215213
รหัสวิชา
0921521303
ปฏิบัติ - ชั่วโมง

4. ระยะเวลาการฝก
รวม 30 นาที
ทฤษฎี 30 นาที
5. เกณฑการประเมิน เมื่อผานการฝกในหัวขอวิชานี้แลว ผูรับการฝกมีความสามารถดังนี้
- อธิบายเกี่ยวกับระบบรีเลยปองกันเบื้องตนได
6. หัวขอสําคัญ
หัวขอวิชานี้จะมีเนื้อหาครอบคลุมหัวขอยอย ดังนี้
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 และวัสดุที่ใชในการฝก (ตอจํานวนผูรับการฝก 1 คน)
เครื่องมือและอุปกรณ
วัสดุ
10. เงื่อนไขการฝกอื่นๆ (ถาจําเปนตองมี) : หนวยฝกตองจัดเตรียมสิ่งเหลานี้ใหผูรับการฝก ไดแก
1. เอกสาร สื่อ และชุดฝก โมดูลระบบไฟฟาสํารองฉุกเฉิน ระบบสัญญาณแจงเหตุเพลิงไหม และรีเลยปองกัน
2. สมุดบันทึกความกาวหนารายบุคคล (Trainee’s Record Book)
11. เอกสารประกอบการฝก คูมือ สื่อ ชุดการฝกและเอกสารอางอิง
1. คูมือครูฝก
2. คูมือผูรับการฝก
3. คูมือการประเมิน
4. ชุดการฝกชางไฟฟาอุตสาหกรรม ระดับ 3
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หลั ก สู ต รการฝ ก ยกระดั บ ฝ มื อ ตามความสามารถ

สวนที่ 2 โมดูลการฝก
โมดูลการฝกที่ 3
1. ชื่อหลักสูตร

รหัสหลักสูตร
0920164150303
2. ชื่อโมดูลการฝก
หมอแปลงไฟฟากําลัง
รหัสโมดูลการฝก
09215214
3. ระยะเวลาการฝก
รวม 7 ชั่วโมง
ทฤษฎี 1 ชั่วโมง
ปฏิบัติ 6 ชั่วโมง
4. ขอบเขตของหนวย
หน ว ยการฝ กนี้ พั ฒ นาขึ้น ใหครอบคลุมดานความรู ทักษะ และเจตคติแกผูรับ การฝ ก
การฝก
เพื่อใหมีความสามารถ ดังนี้
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. พื้นฐาน
ผูสมัครเขารับการฝกตองมีคุณสมบัติ ดังตอไปนี้
ความสามารถของ
1. มีความรูพื้นฐานงานไฟฟาเบื้องตน หรือผานการฝกอบรมเกี่ยวกับหมอแปลง
ผูรับการฝก
ไฟฟากําลังจากหนวยงานหรือสถาบันที่เชื่อถือได
2. ผูรับการฝกผานระดับ 2 มาแลว
3. ผูรับการฝกผานโมดูลที่ 2 มาแลว
6. ผลลัพธการเรียนรู : เมื่อสําเร็จการฝกในโมดูลนี้แลวผูรับการฝกสามารถปฏิบัติงานโดยมีความรูความสามารถ
และใชระยะเวลาฝก ดังนี้
ระยะเวลาฝก
(ชั่วโมง : นาที)
ผลลัพธการเรียนรู
ชื่อหัวขอวิชา
ทฤษฎี ปฏิบัติ รวม
1. อธิบายหลักการทํางานและ
หัวขอที่ 1 : หลักการทํางานและการเลือกขนาด
1:00 6:00 7:00
การเลือกขนาดหมอแปลง
ของหมอแปลงไฟฟา
ไฟฟาชนิด 1 เฟส
และชนิด 3 เฟสได
2. เลือกใชหมอแปลงไฟฟา
สาขาชางไฟฟาอุตสาหกรรม ระดับ 3

24
กรมพั ฒ นาฝ มื อ แรงงาน

หลั ก สู ต รการฝ ก ยกระดั บ ฝ มื อ ตามความสามารถ
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
รวมทั้งสิ้น

1:00
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หลั ก สู ต รการฝ ก ยกระดั บ ฝ มื อ ตามความสามารถ

สวนที่ 3 หัวขอวิชา
1. ชื่อหลักสูตร

สาขาชางไฟฟาอุตสาหกรรม ระดับ 3

2. ชื่อโมดูลการฝก

หมอแปลงไฟฟากําลัง

3. ชือ่ หัวขอวิชา

หัวขอที่ 1 : หมอแปลงไฟฟากําลังเบื้องตน

รหัสหลักสูตร
0920164150303
รหัสโมดูลการฝก
09215214
รหัสวิชา
0921521401
ปฏิบัติ 6ชั่วโมง

4. ระยะเวลาการฝก
รวม 7 ชั่วโมง
ทฤษฎี 1 ชั่วโมง
5. เกณฑการประเมิน เมื่อผานการฝกในหัวขอวิชานี้แลว 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 ดังนี้
1. หลักการทํางานของหมอแปลงไฟฟาชนิด 1 เฟส และชนิด 3 เฟส
2. การเลือกขนาดหมอแปลงไฟฟากําลัง
3. การติดตั้งหมอแปลงไฟฟากําลัง
4. การตรวจสอบและการบํารุงรักษา
7. วิธีการฝกอบรม
1. ฝกอบรมดวยตนเองโดยการใชชุดการฝก (รหัสชุดการฝก 09215214)
2. ฝกปฏิบัติงาน
8. วิธีการประเมินผล ทดสอบภาคทฤษฎี และภาคปฏิบัติ
วิธีประเมิน :
1. สอบขอเขียน (Written Testing) หรือสอบออนไลน (Online Testing)
2. สอบปฏิบัติงาน (Practical Skills Testing)
9. เครื่องมือ อุปกรณ และวัสดุที่ใชในการฝก (ตอจํานวนผูรับการฝก 1 คน)
เครื่องมือและอุปกรณ
วัสดุ
1. กลองเครื่องมือ จํานวน 1 ใบ
1. ซิลิกาเจล จํานวน 1 ชุด
2. ไขควงทดสอบไฟฟา 220 VAC จํานวน 1 อัน
2. เทปพันสายไฟฟา จํานวน 1 มวน
3. ไขควงปากแฉก จํานวน 1 อัน
3. น้ํามันหมอแปลง จํานวน 1 แกนลอน
4. ไขควงปากแบน จํานวน 1 อัน
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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. คี ม ปากตั ด สายไฟฟ า ยาว 150 มิ ล ลิ เ มตร (6นิ้ ว )
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. เงื่อนไขการฝกอื่นๆ (ถาจําเปนตองมี) : หนวยฝกตองจัดเตรียมสิ่งเหลานี้ใหผูรับการฝก ไดแก
1. เอกสาร สื่อ และชุดฝก โมดูลหมอแปลงไฟฟากําลัง
2. สมุดบันทึกความกาวหนารายบุคคล (Trainee’s Record Book)
11. เอกสารประกอบการฝก คูมือ สื่อ ชุดการฝกและเอกสารอางอิง
1. คูมือครูฝก
2. คูมือผูรับการฝก
3. คูมือการประเมิน
4. ชุดการฝกชางไฟฟาอุตสาหกรรม ระดับ 3
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หลั ก สู ต รการฝ ก ยกระดั บ ฝ มื อ ตามความสามารถ

สวนที่ 2 โมดูลการฝก
โมดูลการฝกที่ 4
1. ชื่อหลักสูตร
2. ชื่อโมดูลการฝก
3. ระยะเวลาการฝก
4. ขอบเขตของหนวย
การฝก

5. พื้นฐาน
ความสามารถของ
ผูรับการฝก

รหัสหลักสูตร
0920164150303
มอเตอรไฟฟา และการควบคุมมอเตอร
รหัสโมดูลการฝก
09215215
รวม 21 ชั่วโมง
ทฤษฎี 6 ชั่วโมง
ปฏิบัติ 15 ชั่วโมง
หน ว ยการฝ กนี้ พั ฒ นาขึ้น ใหครอบคลุมดานความรู ทักษะ และเจตคติแกผูรับ การฝ ก
เพื่อใหมีความสามารถ ดังนี้
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. อธิบายเกี่ยวกับเร็กติไฟรแบบคลื่นครึ่งและคลื่นเต็มได
10. อธิบายวิธีการใชไดโอดและทรานซิสเตอรควบคุมวงจรมอเตอรไฟฟาได
11. อธิบายเกี่ยวกับระบบนิวแมติกและไฮดรอลิกได
12. อธิบายเกี่ยวกับ PLC เบื้องตนได
ผูสมัครเขารับการฝกตองมีคุณสมบัติ ดังตอไปนี้
1. มีความรูพื้นฐานงานไฟฟาเบื้องตน หรือผานการฝกอบรมเกี่ยวกับมอเตอรไฟฟาและ
การควบคุมมอเตอรจากหนวยงานหรือสถาบันที่เชื่อถือได
2. ผูรับการฝกผานระดับ 2 มาแลว
3. ผูรับการฝกผานโมดูลที่ 3 มาแลว
สาขาชางไฟฟาอุตสาหกรรม ระดับ 3

6. ผลลัพธการเรียนรู : เมื่อสําเร็จการฝกในโมดูลนี้แลวผูรับการฝกสามารถปฏิบัติงานโดยมีความรูความสามารถ
และใชระยะเวลาฝก ดังนี้

28
กรมพั ฒ นาฝ มื อ แรงงาน

หลั ก สู ต รการฝ ก ยกระดั บ ฝ มื อ ตามความสามารถ

ผลลัพธการเรียนรู
1. อธิบายชนิด สวนประกอบ และ
หลักการทํางานของมอเตอรได
2. เลือก ชนิด ขนาด และลักษณะ
ของมอเตอรใหเหมาะสม
กับงานได
3. อธิบายวิธีการติดตั้งและ
การบํารุงรักษามอเตอรไฟฟาได
4. ติดตั้ง และตรวจสอบมอเตอรได
5. ซอม บํารุงรักษา และแกปญหา
มอเตอรได
6. ออกแบบ วิเคราะห และแกปญหา
วงจรควบคุมมอเตอรได
7. อธิบายวิธีการกําหนดขนาดและ
การปรับตั้งคาอุปกรณ
ปองกันมอเตอรได
8. อธิบายหลักการทํางาน
โครงสราง และสัญลักษณของ
ไดโอดและทรานซิสเตอรได
9. อธิบายเกี่ยวกับเร็กติไฟร
10. แบบคลื่นครึ่งและคลื่นเต็มได
11. อธิบายวิธีการใชไดโอดและ
ทรานซิสเตอรควบคุมวงจร
มอเตอรไฟฟาได
12. อธิบายเกี่ยวกับระบบ
นิวแมติกและไฮดรอลิกได
13. อธิบายเกี่ยวกับ PLC เบื้องตนได

ชื่อหัวขอวิชา
หัวขอที่ 1 : มอเตอรไฟฟา

ระยะเวลาฝก
(ชั่วโมง : นาที)
ทฤษฎี ปฏิบัติ รวม
1:00
1:00

หัวขอที่ 2 : การติดตั้งและบํารุงรักษา
มอเตอรไฟฟา

-

7:30

7:30

หัวขอที่ 3 : วงจรควบคุมมอเตอร และ
อุปกรณปองกันมอเตอร

-

7:30

7:30

หัวขอที่ 4 : อุปกรณอิเล็กทรอนิกสที่ใช
ในงานอุตสาหกรรม

1:00

-

1:00

หัวขอที่ 5 : ระบบนิวแมติกและไฮดรอลิกเบื้องตน

1:00

-

1:00

หัวขอที่ 6 : PLC เบื้องตน

1:30

-

1:30

รวมทั้งสิ้น

6:00
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สวนที่ 3 หัวขอวิชา
1. ชื่อหลักสูตร

สาขาชางไฟฟาอุตสาหกรรม ระดับ 3

2. ชื่อโมดูลการฝก

มอเตอรไฟฟา และการควบคุมมอเตอร

3. ชือ่ หัวขอวิชา

หัวขอที่ 1 : มอเตอรไฟฟา

รหัสหลักสูตร
0920164150303
รหัสโมดูลการฝก
09215215
รหัสวิชา
0921521501
ปฏิบัติ - ชั่วโมง

4. ระยะเวลาการฝก
รวม 1 ชั่วโมง
ทฤษฎี 1 ชั่วโมง
5. เกณฑการประเมิน เมื่อผานการฝกในหัวขอวิชานี้แลว ผูรับการฝกมีความสามารถดังนี้
1. อธิบายชนิด สวนประกอบ และหลักการทํางานของมอเตอรได
2. เลือก ชนิด ขนาด และลักษณะของมอเตอรใหเหมาะสมกับงานได
6. หัวขอสําคัญ
หัวขอวิชานี้จะมีเนื้อหาครอบคลุมหัวขอยอย ดังนี้
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 และวัสดุที่ใชในการฝก (ตอจํานวนผูรับการฝก 1 คน)
เครื่องมือและอุปกรณ
วัสดุ
10. เงื่อนไขการฝกอื่นๆ (ถาจําเปนตองมี) : หนวยฝกตองจัดเตรียมสิ่งเหลานี้ใหผูรับการฝก ไดแก
1. เอกสาร สื่อ และชุดฝก โมดูลมอเตอรไฟฟา และการควบคุมมอเตอร
2. สมุดบันทึกความกาวหนารายบุคคล (Trainee’s Record Book)
11. เอกสารประกอบการฝก คูมือ สื่อ ชุดการฝกและเอกสารอางอิง
1. คูมือครูฝก
2. คูมือผูรับการฝก
3. คูมือการประเมิน
4. ชุดการฝกชางไฟฟาอุตสาหกรรม ระดับ 3
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สวนที่ 3 หัวขอวิชา
1. ชื่อหลักสูตร

รหัสหลักสูตร
0920164150303
2. ชื่อโมดูลการฝก
มอเตอรไฟฟา และการควบคุมมอเตอร
รหัสโมดูลการฝก
09215215
3. ชือ่ หัวขอวิชา
หัวขอที่ 2 : การติดตั้งและบํารุงรักษามอเตอรไฟฟา
รหัสวิชา
0921521502
4. ระยะเวลาการฝก
รวม 7:30 ชั่วโมง 30 นาที
ทฤษฎี - ชั่วโมง
ปฏิบัติ 7:30 ชั่วโมง 30 นาที
5. เกณฑการประเมิน เมื่อผานการฝกในหัวขอวิชานี้แลว ผูรับการฝกมีความสามารถดังนี้
1. อธิบายวิธีการติดตั้งและการบํารุงรักษามอเตอรไฟฟาได
2. ติดตั้ง และตรวจสอบมอเตอรได
3. ซอม บํารุงรักษา และแกปญหามอเตอรได
6. หัวขอสําคัญ
หัวขอวิชานี้จะมีเนื้อหาครอบคลุมหัวขอยอย ดังนี้
1. การติดตั้ง และตรวจสอบมอเตอร
2. ระบบปองกันมอเตอร
3. การซอมและบํารุงรักษามอเตอร
7. วิธีการฝกอบรม
- ฝกปฏิบัติงานโดยการใชชุดการฝก (รหัสชุดการฝก 09215215)
8. วิธีการประเมินผล ทดสอบภาคปฏิบัติ
วิธีประเมิน : สอบปฏิบัติงาน (Practical Skills Testing)
9. เครื่องมือ อุปกรณ และวัสดุที่ใชในการฝก (ตอจํานวนผูรับการฝก 1 คน)
เครื่องมือและอุปกรณ
วัสดุ
1. ไขควงวัดไฟ จํานวน 1 ดาม
1. เทปพันสายไฟ จํานวน 1 มวน
2. คีมปากรวม จํานวน 1 ดาม
2. สายไฟฟา จํานวน 1 ชุด
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
สาขาชางไฟฟาอุตสาหกรรม ระดับ 3
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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. เงื่อนไขการฝกอื่นๆ (ถาจําเปนตองมี) : หนวยฝกตองจัดเตรียมสิ่งเหลานี้ใหผูรับการฝก ไดแก
1. เอกสาร สื่อ และชุดฝก โมดูลมอเตอรไฟฟา และการควบคุมมอเตอร
2. สมุดบันทึกความกาวหนารายบุคคล (Trainee’s Record Book)
11. เอกสารประกอบการฝก คูมือ สื่อ ชุดการฝกและเอกสารอางอิง
1. คูมือครูฝก
2. คูมือผูรับการฝก
3. คูมือการประเมิน
4. ชุดการฝกชางไฟฟาอุตสาหกรรม ระดับ 3
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สวนที่ 3 หัวขอวิชา
1. ชื่อหลักสูตร

รหัสหลักสูตร
0920164150303
2. ชื่อโมดูลการฝก
มอเตอรไฟฟา และการควบคุมมอเตอร
รหัสโมดูลการฝก
09215215
3. ชือ่ หัวขอวิชา
หัวขอที่ 3 : วงจรควบคุมมอเตอร และอุปกรณ
รหัสวิชา
ปองกันมอเตอร
0921521503
4. ระยะเวลาการฝก
รวม 7:30 ชั่วโมง 30 นาที
ทฤษฎี - ชั่วโมง
ปฏิบัติ 7:30 ชั่วโมง 30 นาที
5. เกณฑการประเมิน เมื่อผานการฝกในหัวขอวิชานี้แลว 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 และวัสดุที่ใชในการฝก (ตอจํานวนผูรับการฝก 1 คน)
เครื่องมือและอุปกรณ
วัสดุ
1. กลองเครื่องมือ จํานวน 1 กลอง
1. สายไฟฟา จํานวน 1 ชุด
2. ไขควงทดสอบไฟฟา 220 VAC จํานวน 1 อัน
2. เทปพันสายไฟฟา จํานวน 1 มวน
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
สาขาชางไฟฟาอุตสาหกรรม ระดับ 3
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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. ชันทมอเตอร 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. เงื่อนไขการฝกอื่นๆ (ถาจําเปนตองมี) : หนวยฝกตองจัดเตรียมสิ่งเหลานี้ใหผูรับการฝก ไดแก
1. เอกสาร สื่อ และชุดฝก โมดูลมอเตอรไฟฟา และการควบคุมมอเตอร
2. สมุดบันทึกความกาวหนารายบุคคล (Trainee’s Record Book)
11. เอกสารประกอบการฝก คูมือ สื่อ ชุดการฝกและเอกสารอางอิง
1. คูมือครูฝก
2. คูมือผูรับการฝก
3. คูมือการประเมิน
4. ชุดการฝกชางไฟฟาอุตสาหกรรม ระดับ 3
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กรมพั ฒ นาฝ มื อ แรงงาน

หลั ก สู ต รการฝ ก ยกระดั บ ฝ มื อ ตามความสามารถ

สวนที่ 3 หัวขอวิชา
1. ชื่อหลักสูตร

สาขาชางไฟฟาอุตสาหกรรม ระดับ 3

2. ชื่อโมดูลการฝก

มอเตอรไฟฟา และการควบคุมมอเตอร

3. ชือ่ หัวขอวิชา

หัวขอที่ 4 : อุปกรณอิเล็กทรอนิกสที่ใชในงานอุตสาหกรรม

รหัสหลักสูตร
0920164150303
รหัสโมดูลการฝก
09215215
รหัสวิชา
0921521504
ปฏิบัติ - ชั่วโมง

4. ระยะเวลาการฝก
รวม 1 ชั่วโมง
ทฤษฎี 1 ชั่วโมง
5. เกณฑการประเมิน เมื่อผานการฝกในหัวขอวิชานี้แลว ผูรับการฝกมีความสามารถดังนี้
1. อธิบายหลักการทํางาน โครงสราง และสัญลักษณของไดโอดและทรานซิสเตอรได
2. อธิบายเกี่ยวกับเร็กติไฟรแบบคลื่นครึ่งและคลื่นเต็มได
3. อธิบายวิธีการใชไดโอดและทรานซิสเตอรควบคุมวงจรมอเตอรไฟฟาได
6. หัวขอสําคัญ
หัวขอวิชานี้จะมีเนื้อหาครอบคลุมหัวขอยอย ดังนี้
1. ไดโอด
2. ทรานซิสเตอร
3. วงจรเร็กติไฟร
7. วิธีการฝกอบรม
- ฝกอบรมดวยตนเองโดยการใชชุดการฝก (รหัสชุดการฝก 09215215)
8. วิธีการประเมินผล ทดสอบภาคทฤษฎี
วิธีประเมิน : สอบขอเขียน (Written Testing) หรือสอบออนไลน (Online Testing)
9. เครื่องมือ อุปกรณ และวัสดุที่ใชในการฝก (ตอจํานวนผูรับการฝก 1 คน)
เครื่องมือและอุปกรณ
วัสดุ
10. เงื่อนไขการฝกอื่นๆ (ถาจําเปนตองมี) : หนวยฝกตองจัดเตรียมสิ่งเหลานี้ใหผูรับการฝก ไดแก
1. เอกสาร สื่อ และชุดฝก โมดูลมอเตอรไฟฟา และการควบคุมมอเตอร
2. สมุดบันทึกความกาวหนารายบุคคล (Trainee’s Record Book)
11. เอกสารประกอบการฝก คูมือ สื่อ ชุดการฝกและเอกสารอางอิง
1. คูมือครูฝก
2. คูมือผูรับการฝก
3. คูมือการประเมิน
4. ชุดการฝกชางไฟฟาอุตสาหกรรม ระดับ 3
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หลั ก สู ต รการฝ ก ยกระดั บ ฝ มื อ ตามความสามารถ

สวนที่ 3 หัวขอวิชา
1. ชื่อหลักสูตร

สาขาชางไฟฟาอุตสาหกรรม ระดับ 3

2. ชื่อโมดูลการฝก

มอเตอรไฟฟา และการควบคุมมอเตอร

3. ชือ่ หัวขอวิชา

หัวขอที่ 5 : ระบบนิวแมติกและไฮดรอลิกเบื้องตน

รหัสหลักสูตร
0920164150303
รหัสโมดูลการฝก
09215215
รหัสวิชา
0921521505
ปฏิบัติ - ชั่วโมง

4. ระยะเวลาการฝก
รวม 1 ชั่วโมง
ทฤษฎี 1 ชั่วโมง
5. เกณฑการประเมิน เมื่อผานการฝกในหัวขอวิชานี้แลว ผูรับการฝกมีความสามารถดังนี้
- อธิบายเกี่ยวกับระบบนิวแมติกและไฮดรอลิกได
6. หัวขอสําคัญ
หัวขอวิชานี้จะมีเนื้อหาครอบคลุมหัวขอยอย ดังนี้
1. หลักการทํางานของระบบนิวแมติกเบื้องตน
2. หลักการทํางานของระบบไฮดรอลิกเบื้องตน
7. วิธีการฝกอบรม
- ฝกอบรมดวยตนเองโดยการใชชุดการฝก (รหัสชุดการฝก 09215215)
8. วิธีการประเมินผล ทดสอบภาคทฤษฎี
วิธีประเมิน : สอบขอเขียน (Written Testing) หรือสอบออนไลน (Online Testing)
9. เครื่องมือ อุปกรณ และวัสดุที่ใชในการฝก (ตอจํานวนผูรับการฝก 1 คน)
เครื่องมือและอุปกรณ
วัสดุ
10. เงื่อนไขการฝกอื่นๆ (ถาจําเปนตองมี) : หนวยฝกตองจัดเตรียมสิ่งเหลานี้ใหผูรับการฝก ไดแก
1. เอกสาร สื่อ และชุดฝก โมดูลมอเตอรไฟฟา และการควบคุมมอเตอร
2. สมุดบันทึกความกาวหนารายบุคคล (Trainee’s Record Book)
11. เอกสารประกอบการฝก คูมือ สื่อ ชุดการฝกและเอกสารอางอิง
1. คูมือครูฝก
2. คูมือผูรับการฝก
3. คูมือการประเมิน
4. ชุดการฝกชางไฟฟาอุตสาหกรรม ระดับ 3
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หลั ก สู ต รการฝ ก ยกระดั บ ฝ มื อ ตามความสามารถ

สวนที่ 3 หัวขอวิชา
1. ชื่อหลักสูตร

สาขาชางไฟฟาอุตสาหกรรม ระดับ 3

2. ชื่อโมดูลการฝก

มอเตอรไฟฟา และการควบคุมมอเตอร

3. ชือ่ หัวขอวิชา

หัวขอที่ 6 : PLC เบื้องตน

รหัสหลักสูตร
0920164150303
รหัสโมดูลการฝก
09215215
รหัสวิชา
0921521506
ปฏิบัติ - ชั่วโมง

4. ระยะเวลาการฝก
รวม 1 ชั่วโมง 30 นาที
ทฤษฎี 1 ชั่วโมง 30 นาที
5. เกณฑการประเมิน เมื่อผานการฝกในหัวขอวิชานี้แลว ผูรับการฝกมีความสามารถดังนี้
- อธิบายเกี่ยวกับ PLC เบื้องตนได
6. หัวขอสําคัญ
หัวขอวิชานี้จะมีเนื้อหาครอบคลุมหัวขอยอย ดังนี้
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 และวัสดุที่ใชในการฝก (ตอจํานวนผูร ับการฝก 1 คน)
เครื่องมือและอุปกรณ
วัสดุ
10. เงื่อนไขการฝกอื่นๆ (ถาจําเปนตองมี) : หนวยฝกตองจัดเตรียมสิ่งเหลานี้ใหผูรับการฝก ไดแก
1. เอกสาร สื่อ และชุดฝก โมดูลมอเตอรไฟฟา และการควบคุมมอเตอร
2. สมุดบันทึกความกาวหนารายบุคคล (Trainee’s Record Book)
11. เอกสารประกอบการฝก คูมือ สื่อ ชุดการฝกและเอกสารอางอิง
1. คูมือครูฝก
2. คูมือผูรับการฝก
3. คูมือการประเมิน
4. ชุดการฝกชางไฟฟาอุตสาหกรรม ระดับ 3
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หลั ก สู ต รการฝ ก ยกระดั บ ฝ มื อ ตามความสามารถ

สวนที่ 2 โมดูลการฝก
โมดูลการฝกที่ 5
1. ชื่อหลักสูตร

รหัสหลักสูตร
0920164150303
2. ชื่อโมดูลการฝก
อุปกรณตัดวงจรอัตโนมัติ
รหัสโมดูลการฝก
09215216
3. ระยะเวลาการฝก
รวม 1 ชั่วโมง
ทฤษฎี 1 ชั่วโมง
ปฏิบัติ - ชั่วโมง
4. ขอบเขตของหนวย
หน ว ยการฝ กนี้ พั ฒ นาขึ้น ใหครอบคลุมดานความรู ทักษะ และเจตคติแกผูรับ การฝ ก
การฝก
เพื่อใหมีความสามารถ ดังนี้
1. อธิบายเกี่ยวกับหลักการอุปกรณตัดวงจรอัตโนมัติได
2. อธิบายวิธีการตรวจสอบอุปกรณตัดวงจรอัตโนมัติได
5. พื้นฐาน
ผูสมัครเขารับการฝกตองมีคุณสมบัติ ดังตอไปนี้
1. มีความรูพื้นฐานงานไฟฟาเบื้องตน หรือผานการฝกอบรมเกี่ยวกับอุปกรณ
ความสามารถของ
ตัดวงจรอัตโนมัติจากหนวยงานหรือสถาบันที่เชื่อถือได
ผูรับการฝก
2. ผูรับการฝกผานระดับ 2 มาแลว
3. ผูรับการฝกผานโมดูลที่ 4 มาแลว
6. ผลลัพธการเรียนรู : เมื่อสําเร็จการฝกในโมดูลนี้แลวผูรับการฝกสามารถปฏิบัติงานโดยมีความรูความสามารถ
และใชระยะเวลาฝก ดังนี้
ระยะเวลาฝก
(ชั่วโมง : นาที)
ผลลัพธการเรียนรู
ชื่อหัวขอวิชา
ทฤษฎี ปฏิบัติ รวม
1. อธิบายเกี่ยวกับหลักการ
หัวขอที่ 1 : อุปกรณตัดวงจรอัตโนมัติ
1:00
1:00
อุปกรณตัดวงจรอัตโนมัติได
2. อธิบายวิธีการตรวจสอบ
อุปกรณตัดวงจรอัตโนมัติได
รวมทั้งสิ้น
1:00
1:00
สาขาชางไฟฟาอุตสาหกรรม ระดับ 3
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หลั ก สู ต รการฝ ก ยกระดั บ ฝ มื อ ตามความสามารถ

สวนที่ 3 หัวขอวิชา
1. ชื่อหลักสูตร

สาขาชางไฟฟาอุตสาหกรรม ระดับ 3

2. ชื่อโมดูลการฝก

อุปกรณตัดวงจรอัตโนมัติ

3. ชือ่ หัวขอวิชา

หัวขอที่ 1 : อุปกรณตัดวงจรอัตโนมัติ

รหัสหลักสูตร
0920164150303
รหัสโมดูลการฝก
09215216
รหัสวิชา
0921521601
ปฏิบัติ - ชัว่ โมง

4. ระยะเวลาการฝก
รวม 1 ชั่วโมง
ทฤษฎี 1 ชั่วโมง
5. เกณฑการประเมิน เมื่อผานการฝกในหัวขอวิชานี้แลว ผูรับการฝกมีความสามารถดังนี้
1. อธิบายเกี่ยวกับหลักการอุปกรณตัดวงจรอัตโนมัติได
2. อธิบายวิธีการตรวจสอบอุปกรณตัดวงจรอัตโนมัติได
6. หัวขอสําคัญ
หัวขอวิชานี้จะมีเนื้อหาครอบคลุมหัวขอยอย ดังนี้
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 และวัสดุที่ใชในการฝก (ตอจํานวนผูรับการฝก 1 คน)
เครื่องมือและอุปกรณ
วัสดุ
10. เงื่อนไขการฝกอื่นๆ (ถาจําเปนตองมี) : หนวยฝกตองจัดเตรียมสิ่งเหลานี้ใหผูรับการฝก ไดแก
1. เอกสาร สื่อ และชุดฝก โมดูลอุปกรณตัดวงจรอัตโนมัติ
2. สมุดบันทึกความกาวหนารายบุคคล (Trainee’s Record Book)
11. เอกสารประกอบการฝก คูมือ สื่อ ชุดการฝกและเอกสารอางอิง
1. คูมือครูฝก
2. คูมือผูรับการฝก
3. คูมือการประเมิน
4. ชุดการฝกชางไฟฟาอุตสาหกรรม ระดับ 3
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หลั ก สู ต รการฝ ก ยกระดั บ ฝ มื อ ตามความสามารถ

สวนที่ 2 โมดูลการฝก
โมดูลการฝกที่ 6
1. ชื่อหลักสูตร
2. ชื่อโมดูลการฝก
3. ระยะเวลาการฝก
4. ขอบเขตของหนวย
การฝก

รหัสหลักสูตร
0920164150303
การตอลงดิน และกับดักเสิรจ
รหัสโมดูลการฝก
09215217
รวม 1 ชั่วโมง 30 นาที
ทฤษฎี 1 ชั่วโมง 30 นาที
ปฏิบัติ - ชั่วโมง
หน ว ยการฝ กนี้ พั ฒ นาขึ้น ใหครอบคลุมดานความรู ทักษะ และเจตคติแกผูรับ การฝ ก
เพื่อใหมีความสามารถ ดังนี้
1. อธิบายความรูเบื้องตนของกับดักเสิรจได
2. อธิบายเกี่ยวกับขนาดและชนิดของสายดินได
3. อธิบายเกี่ยวกับประเภทการตอสายดินได
4. อธิบายเกี่ยวกับหลักดินและอุปกรณประกอบได
5. อธิบายวิธีการวัดความตานทานระหวางหลักดินกับดินได
สาขาชางไฟฟาอุตสาหกรรม ระดับ 3

5. พื้นฐาน
ความสามารถของ
ผูรับการฝก

ผูสมัครเขารับการฝกตองมีคุณสมบัติ ดังตอไปนี้
1. มีความรูพื้นฐานงานไฟฟาเบื้องตน หรือผานการฝกอบรมเกี่ยวกับการตอลงดิน
และกับดักเสิรจจากหนวยงานหรือสถาบันที่เชื่อถือได
2. ผูรับการฝกผานระดับ 2 มาแลว
3. ผูรับการฝกผานโมดูลที่ 5 มาแลว
6. ผลลัพธการเรียนรู : เมื่อสําเร็จการฝกในโมดูลนี้แลวผูรับการฝกสามารถปฏิบัติงานโดยมีความรูความสามารถ
และใชระยะเวลาฝก ดังนี้
ระยะเวลาฝก
(ชั่วโมง : นาที)
ผลลัพธการเรียนรู
ชื่อหัวขอวิชา
ทฤษฎี ปฏิบัติ รวม
1. อธิบายความรูเบื้องตนของ
หัวขอที่ 1 : การตอลงดิน และกับดักเสิรจ
1:30
1:30
กับดักเสิรจได
2. อธิบายเกี่ยวกับขนาดและชนิด
ของสายดินได
3. อธิบายเกี่ยวกับขนาดและชนิด
ของสายดินได
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หลั ก สู ต รการฝ ก ยกระดั บ ฝ มื อ ตามความสามารถ
4. อธิ บ ายเกี่ ย วกั บ หลั ก ดิ น และ
อุปกรณประกอบได
5. อธิบายวิธีการวัดความตานทาน
ระหวางหลักดินกับดินได
รวมทั้งสิ้น

1:30
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-

1:30

หลั ก สู ต รการฝ ก ยกระดั บ ฝ มื อ ตามความสามารถ

สวนที่ 3 หัวขอวิชา
1. ชื่อหลักสูตร

สาขาชางไฟฟาอุตสาหกรรม ระดับ 3

2. ชื่อโมดูลการฝก

การตอลงดิน และกับดักเสิรจ

3. ชือ่ หัวขอวิชา

หัวขอที่ 1 : กับดักเสิรจ (Surge Arrester)

รหัสหลักสูตร
0920164150303
รหัสโมดูลการฝก
09215217
รหัสวิชา
0921521701
ปฏิบัติ - ชั่วโมง

4. ระยะเวลาการฝก
รวม 1 ชั่วโมง 30 นาที
ทฤษฎี 1 ชั่วโมง 30 นาที
5. เกณฑการประเมิน เมื่อผานการฝกในหัวขอวิชานี้แลว ผูรับการฝกมีความสามารถดังนี้
1. อธิบายความรูเบื้องตนของกับดักเสิรจได
2. อธิบายเกี่ยวกับขนาดและชนิดของสายดินได
3. อธิบายเกี่ยวกับประเภทการตอสายดินได
4. อธิบายเกี่ยวกับหลักดินและอุปกรณประกอบได
5. อธิบายวิธีการวัดความตานทานระหวางหลักดินกับดินได
6. หัวขอสําคัญ
หัวขอวิชานี้จะมีเนื้อหาครอบคลุมหัวขอยอย ดังนี้
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 และวัสดุที่ใชในการฝก (ตอจํานวนผูรับการฝก 1 คน)
เครื่องมือและอุปกรณ
วัสดุ
10. เงื่อนไขการฝกอื่นๆ (ถาจําเปนตองมี) : หนวยฝกตองจัดเตรียมสิ่งเหลานี้ใหผูรับการฝก ไดแก
1. เอกสาร สื่อ และชุดฝก โมดูลการตอลงดิน และกับดักเสิรจ
2. สมุดบันทึกความกาวหนารายบุคคล (Trainee’s Record Book)
11. เอกสารประกอบการฝก คูมือ สื่อ ชุดการฝกและเอกสารอางอิง
1. คูมือครูฝก
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หลั ก สู ต รการฝ ก ยกระดั บ ฝ มื อ ตามความสามารถ
2. คูมือผูรับการฝก
3. คูม ือการประเมิน
4. ชุดการฝกชางไฟฟาอุตสาหกรรม ระดับ 3
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หลั ก สู ต รการฝ ก ยกระดั บ ฝ มื อ ตามความสามารถ

สวนที่ 2 โมดูลการฝก
โมดูลการฝกที่ 7
1. ชื่อหลักสูตร

รหัสหลักสูตร
0920164150303
2. ชื่อโมดูลการฝก
การแกตัวประกอบกําลังของระบบไฟฟาแรงดันไฟฟาต่ํา
รหัสโมดูลการฝก
09215218
3. ระยะเวลาการฝก
รวม 2 ชั่วโมง
ทฤษฎี 2 ชั่วโมง
ปฏิบัติ - ชั่วโมง
4. ขอบเขตของหนวย
หน ว ยการฝ กนี้ พั ฒ นาขึ้น ใหครอบคลุมดานความรู ทักษะ และเจตคติแกผูรับ การฝ ก
การฝก
เพื่อใหมีความสามารถ ดังนี้
- อธิบายการแกตัวประกอบกําลังของระบบไฟฟาแรงดันไฟฟาต่ําได
5. พื้นฐาน
ผูสมัครเขารับการฝกตองมีคุณสมบัติ ดังตอไปนี้
ความสามารถของ
1. มีความรูพื้นฐานงานไฟฟาเบื้องตน หรือผานการฝกอบรมเกี่ยวกับการแก
ผูรับการฝก
ตัวประกอบกําลังของระบบไฟฟาแรงดันไฟฟาต่ําจากหนวยงานหรือสถาบันที่เชื่อถือได
2. ผูรับการฝกผานระดับ 2 มาแลว
3. ผูรับการฝกผานโมดูลที่ 6 มาแลว
6. ผลลัพธการเรียนรู : เมื่อสําเร็จการฝกในโมดูลนี้แลวผูรับการฝกสามารถปฏิบัติงานโดยมีความรูความสามารถ
และใชระยะเวลาฝก ดังนี้
ระยะเวลาฝก
(ชั่วโมง : นาที)
ผลลัพธการเรียนรู
ชื่อหัวขอวิชา
ทฤษฎี ปฏิบัติ รวม
- อธิบายการแกตัวประกอบกําลัง หัวขอที่ 1 : ตัวประกอบกําลังของระบบไฟฟา
2:00
2:00
ของระบบไฟฟาแรงดันไฟฟาต่ํา
แรงดันไฟฟาต่ํา
ได
รวมทั้งสิ้น
2:00
2:00
สาขาชางไฟฟาอุตสาหกรรม ระดับ 3
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หลั ก สู ต รการฝ ก ยกระดั บ ฝ มื อ ตามความสามารถ

สวนที่ 3 หัวขอวิชา
1. ชื่อหลักสูตร

สาขาชางไฟฟาอุตสาหกรรม ระดับ 3

2. ชื่อโมดูลการฝก

การแกตัวประกอบกําลังของระบบไฟฟาแรงดันไฟฟาต่ํา

3. ชือ่ หัวขอวิชา

หัวขอที่ 1 : ตัวประกอบกําลังของระบบไฟฟาแรงดันไฟฟาต่ํา

รหัสหลักสูตร
0920164150303
รหัสโมดูลการฝก
09215218
รหัสวิชา
0921521801
ปฏิบัติ - ชั่วโมง

4. ระยะเวลาการฝก
รวม 2 ชั่วโมง
ทฤษฎี 2 ชั่วโมง
5. เกณฑการประเมิน เมื่อผานการฝกในหัวขอวิชานี้แลว ผูรับการฝกมีความสามารถดังนี้
- อธิบายการแกตัวประกอบกําลังของระบบไฟฟาแรงดันไฟฟาต่ําได
6. หัวขอสําคัญ
หัวขอวิชานี้จะมีเนื้อหาครอบคลุมหัวขอยอย ดังนี้
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 และวัสดุที่ใชในการฝก (ตอจํานวนผูรับการฝก 1 คน)
เครื่องมือและอุปกรณ
วัสดุ
10. เงื่อนไขการฝกอื่นๆ (ถาจําเปนตองมี) : หนวยฝกตองจัดเตรียมสิ่งเหลานี้ใหผูรับการฝก ไดแก
1. เอกสาร สื่อ และชุดฝก โมดูลการแกตัวประกอบกําลังของระบบไฟฟาแรงดันไฟฟาต่ํา
2. สมุดบันทึกความกาวหนารายบุคคล (Trainee’s Record Book)
11. เอกสารประกอบการฝก คูมือ สื่อ ชุดการฝกและเอกสารอางอิง
1. คูมือครูฝก
2. คูมือผูรับการฝก
3. คูมือการประเมิน
4. ชุดการฝกชางไฟฟาอุตสาหกรรม ระดับ 3
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หลั ก สู ต รการฝ ก ยกระดั บ ฝ มื อ ตามความสามารถ

สวนที่ 2 โมดูลการฝก
โมดูลการฝกที่ 8
1. ชื่อหลักสูตร

รหัสหลักสูตร
0920164150303
2. ชื่อโมดูลการฝก
การเลือกชนิดและขนาดของสายไฟฟา
รหัสโมดูลการฝก
09215219
3. ระยะเวลาการฝก
รวม 3 ชั่วโมง
ทฤษฎี 3 ชั่วโมง
ปฏิบัติ - ชั่วโมง
4. ขอบเขตของหนวย
หน ว ยการฝ กนี้ พั ฒ นาขึ้น ใหครอบคลุมดานความรู ทักษะ และเจตคติแกผูรับ การฝ ก
การฝก
เพื่อใหมีความสามารถ ดังนี้
1. อธิบายเกี่ยวกับการเลือกชนิดของสายไฟฟาได
2. อธิบายเกี่ยวกับการกําหนดขนาดของสายไฟฟาใหเหมาะสมกับงานได
5. พื้นฐาน
ผูสมัครเขารับการฝกตองมีคุณสมบัติ ดังตอไปนี้
ความสามารถของ
1. มีความรูพื้นฐานงานไฟฟาเบื้องตน หรือผานการฝกอบรมเกี่ยวกับการเลือกชนิดและ
ผูรับการฝก
ขนาดของสายไฟฟาจากหนวยงานหรือสถาบันที่เชื่อถือได
2. ผูรับการฝกผานระดับ 2 มาแลว
3. ผูรับการฝกผานโมดูลที่ 7 มาแลว
6. ผลลัพธการเรียนรู : เมื่อสําเร็จการฝกในโมดูลนี้แลวผูรับการฝกสามารถปฏิบัติงานโดยมีความรูความสามารถ
และใชระยะเวลาฝก ดังนี้
ระยะเวลาฝก
(ชั่วโมง : นาที)
ผลลัพธการเรียนรู
ชื่อหัวขอวิชา
ทฤษฎี ปฏิบัติ รวม
1. อธิบายเกี่ยวกับการเลือกชนิด หัวขอที่ 1 : ชนิดของสายไฟฟา
1:30
1:30
ของสายไฟฟาได
2. อธิบายเกี่ยวกับการกําหนด
หัวขอที่ 2 : ขนาดของสายไฟฟา
1:30
1:30
ขนาดของสายไฟฟาใหเหมาะสม
กับงานได
รวมทั้งสิ้น
3:00
3:00
สาขาชางไฟฟาอุตสาหกรรม ระดับ 3
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หลั ก สู ต รการฝ ก ยกระดั บ ฝ มื อ ตามความสามารถ

สวนที่ 3 หัวขอวิชา
1. ชื่อหลักสูตร

สาขาชางไฟฟาอุตสาหกรรม ระดับ 3

2. ชื่อโมดูลการฝก

การเลือกชนิดและขนาดของสายไฟฟา

3. ชือ่ หัวขอวิชา

หัวขอที่ 1 : ชนิดของสายไฟฟา

รหัสหลักสูตร
0920164150303
รหัสโมดูลการฝก
09215219
รหัสวิชา
0921521901
ปฏิบัติ - ชัว่ โมง

4. ระยะเวลาการฝก
รวม 1 ชั่วโมง 30 นาที
ทฤษฎี 1 ชั่วโมง 30 นาที
5. เกณฑการประเมิน เมื่อผานการฝกในหัวขอวิชานี้แลว ผูรับการฝกมีความสามารถดังนี้
- อธิบายเกี่ยวกับการเลือกชนิดของสายไฟฟาได
6. หัวขอสําคัญ
หัวขอวิชานี้จะมีเนื้อหาครอบคลุมหัวขอยอย ดังนี้
- การเลือกชนิดของสายไฟฟา
7. วิธีการฝกอบรม
- ฝกอบรมดวยตนเองโดยการใชชุดการฝก (รหัสชุดการฝก 09215219)
8. วิธีการประเมินผล ทดสอบภาคทฤษฎี
วิธีประเมิน : สอบขอเขียน (Written Testing) หรือสอบออนไลน (Online Testing)
9. เครื่องมือ อุปกรณ และวัสดุที่ใชในการฝก (ตอจํานวนผูรับการฝก 1 คน)
เครื่องมือและอุปกรณ
วัสดุ
10. เงื่อนไขการฝกอื่นๆ (ถาจําเปนตองมี) : หนวยฝกตองจัดเตรียมสิ่งเหลานี้ใหผูรับการฝก ไดแก
1. เอกสาร สื่อ และชุดฝก โมดูลการเลือกชนิดและขนาดของสายไฟฟา
2. สมุดบันทึกความกาวหนารายบุคคล (Trainee’s Record Book)
11. เอกสารประกอบการฝก คูมือ สื่อ ชุดการฝกและเอกสารอางอิง
1. คูมือครูฝก
2. คูมือผูรับการฝก
3. คูมือการประเมิน
4. ชุดการฝกชางไฟฟาอุตสาหกรรม ระดับ 3
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หลั ก สู ต รการฝ ก ยกระดั บ ฝ มื อ ตามความสามารถ

สวนที่ 3 หัวขอวิชา
1. ชื่อหลักสูตร

สาขาชางไฟฟาอุตสาหกรรม ระดับ 3

2. ชื่อโมดูลการฝก

การเลือกชนิดและขนาดของสายไฟฟา

3. ชือ่ หัวขอวิชา

หัวขอที่ 2 : การกําหนดขนาดของสายไฟฟา

รหัสหลักสูตร
0920164150303
รหัสโมดูลการฝก
09215219
รหัสวิชา
0921521902
ปฏิบัติ - ชัว่ โมง

4. ระยะเวลาการฝก
รวม 1 ชั่วโมง 30 นาที
1 ชั่วโมง 30 นาที
5. เกณฑการประเมิน เมื่อผานการฝกในหัวขอวิชานี้แลว ผูรับการฝกมีความสามารถดังนี้
- อธิบายเกี่ยวกับการกําหนดขนาดของสายไฟฟาใหเหมาะสมกับงานได
6. หัวขอสําคัญ
หัวขอวิชานี้จะมีเนื้อหาครอบคลุมหัวขอยอย ดังนี้
1. การกําหนดขนาดของสายไฟฟาใหเหมาะสมกับวงจรมอเตอรไฟฟา
2. การกําหนดของสายปอน สายประธาน และสายวงจรยอย
7. วิธีการฝกอบรม
ฝกอบรมดวยตนเองโดยการใชชุดการฝก (รหัสชุดการฝก 09215219)
8. วิธีการประเมินผล ทดสอบภาคทฤษฎี
วิธีประเมิน : สอบขอเขียน (Written Testing) หรือสอบออนไลน (Online Testing)
9. เครื่องมือ อุปกรณ และวัสดุที่ใชในการฝก (ตอจํานวนผูรับการฝก 1 คน)
เครื่องมือและอุปกรณ
วัสดุ
10. เงื่อนไขการฝกอื่นๆ (ถาจําเปนตองมี) : หนวยฝกตองจัดเตรียมสิ่งเหลานี้ใหผูรับการฝก ไดแก
1. เอกสาร สื่อ และชุดฝก โมดูลการเลือกชนิดและขนาดของสายไฟฟา
2. สมุดบันทึกความกาวหนารายบุคคล (Trainee’s Record Book)
11. เอกสารประกอบการฝก คูมือ สื่อ ชุดการฝกและเอกสารอางอิง
1. คูมือครูฝก
2. คูมือผูรับการฝก
3. คูมือการประเมิน
4. ชุดการฝกชางไฟฟาอุตสาหกรรม ระดับ 3
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สวนที่ 2 โมดูลการฝก
โมดูลการฝกที่ 9
1. ชื่อหลักสูตร

รหัสหลักสูตร
0920164150303
2. ชื่อโมดูลการฝก
ดวงโคมไฟฟาชนิดตาง ๆ
รหัสโมดูลการฝก
09215220
3. ระยะเวลาการฝก
รวม 1 ชั่วโมง
ทฤษฎี 1 ชั่วโมง
ปฏิบัติ - ชั่วโมง
4. ขอบเขตของหนวย
หน ว ยการฝ กนี้ พั ฒ นาขึ้น ใหครอบคลุมดานความรู ทักษะ และเจตคติแกผูรับ การฝ ก
การฝก
เพื่อใหมีความสามารถ ดังนี้
1. อธิบายเกี่ยวกับคุณสมบัติและหลักการทํางานของดวงโคมไฟฟาได
2. อธิบายวิธีการบํารุงรักษาและแกไขขอขัดของของดวงโคมไฟฟาได
5. พื้นฐาน
ผูสมัครเขารับการฝกตองมีคุณสมบัติ ดังตอไปนี้
ความสามารถของ
1. มีความรูพื้นฐานงานไฟฟาเบื้องตน หรือผานการฝกอบรมเกี่ยวกับดวงโคมไฟฟา
ผูรับการฝก
ชนิดตาง ๆ จากหนวยงานหรือสถาบันที่เชื่อถือได
2. ผูรับการฝกผานระดับ 2 มาแลว
3. ผูรับการฝกผานโมดูลที่ 8 มาแลว
6. ผลลัพธการเรียนรู : เมื่อสําเร็จการฝกในโมดูลนี้แลวผูรับการฝกสามารถปฏิบัติงานโดยมีความรูความสามารถ
และใชระยะเวลาฝก ดังนี้
ระยะเวลาฝก
(ชั่วโมง : นาที)
ผลลัพธการเรียนรู
ชื่อหัวขอวิชา
ทฤษฎี ปฏิบัติ รวม
1. อธิบายเกี่ยวกับคุณสมบัติและ หัวขอที่ 1 : ดวงโคมไฟฟา
1:00
1:00
หลักการทํางานของ
ดวงโคมไฟฟาได
2. อธิบายวิธีการการบํารุงรักษา
และแกปญหาขอขัดของของ
ดวงโคมไฟฟาได
รวมทั้งสิ้น
1:00
1:00
สาขาชางไฟฟาอุตสาหกรรม ระดับ 3
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สวนที่ 3 หัวขอวิชา
1. ชื่อหลักสูตร

สาขาชางไฟฟาอุตสาหกรรม ระดับ 3

2. ชื่อโมดูลการฝก

ดวงโคมไฟฟาชนิดตาง ๆ

3. ชือ่ หัวขอวิชา

หัวขอที่ 1 : ดวงโคมไฟฟา

รหัสหลักสูตร
0920164150303
รหัสโมดูลการฝก
09215220
รหัสวิชา
0921522001
ปฏิบัติ - ชั่วโมง

4. ระยะเวลาการฝก
รวม 1 ชั่วโมง
ทฤษฎี 1 ชั่วโมง
5. เกณฑการประเมิน เมื่อผานการฝกในหัวขอวิชานี้แลว ผูรับการฝกมีความสามารถดังนี้
1. อธิบายเกี่ยวกับคุณสมบัติและหลักการทํางานของดวงโคมไฟฟาได
2. อธิบายวิธีการบํารุงรักษาและแกไขขอขัดของของดวงโคมไฟฟาได
6. หัวขอสําคัญ
หัวขอวิชานี้จะมีเนื้อหาครอบคลุมหัวขอยอย ดังนี้
1. คุณสมบัติและหลักการทํางานของดวงโคมไฟฟา
2. การบํารุงรักษาและแกไขขอขัดของดวงโคมไฟฟา
7. วิธีการฝกอบรม
ฝกอบรมดวยตนเองโดยการใชชุดการฝก (รหัสชุดการฝก 09215220)
8. วิธีการประเมินผล ทดสอบภาคทฤษฎี
วิธีประเมิน : สอบขอเขียน (Written Testing) หรือสอบออนไลน (Online Testing)
9. เครื่องมือ อุปกรณ และวัสดุที่ใชในการฝก (ตอจํานวนผูรับการฝก 1 คน)
เครื่องมือและอุปกรณ
วัสดุ
10. เงื่อนไขการฝกอื่นๆ (ถาจําเปนตองมี) : หนวยฝกตองจัดเตรียมสิ่งเหลานี้ใหผูรับการฝก ไดแก
1. เอกสาร สื่อ และชุดฝก โมดูลดวงโคมไฟฟาชนิดตาง ๆ
2. สมุดบันทึกความกาวหนารายบุคคล (Trainee’s Record Book)
11. เอกสารประกอบการฝก คูมือ สื่อ ชุดการฝกและเอกสารอางอิง
1. คูมือครูฝก
2. คูมือผูรับการฝก
3. คูมือการประเมิน
4. ชุดการฝกชางไฟฟาอุตสาหกรรม ระดับ 3
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สวนที่ 2 โมดูลการฝก
โมดูลการฝกที่ 10
1. ชื่อหลักสูตร

รหัสหลักสูตร
0920164150303
2. ชื่อโมดูลการฝก
ขอกําหนดของการเดินสายไฟฟา
รหัสโมดูลการฝก
09215221
3. ระยะเวลาการฝก
รวม 13 ชั่วโมง
ทฤษฎี 1 ชั่วโมง
ปฏิบัติ 12 ชัว่ โมง
4. ขอบเขตของหนวย
หน ว ยการฝ กนี้ พั ฒ นาขึ้น ใหครอบคลุมดานความรู ทักษะ และเจตคติแกผูรับ การฝ ก
การฝก
เพื่อใหมีความสามารถ ดังนี้
1. อธิบายวิธีเดินสายไฟฟาดวยทอรอยสายไฟฟาชนิดตาง ๆ ได
2. เดินสายไฟฟาดวยทอรอยสายไฟฟาชนิดตาง ๆ ไดอยางถูกตองตามขอกําหนด
3. อธิบายวิธีเดินสายไฟฟาในชองเดินสายไฟฟาได
4. อธิบายวิธีเดินสายไฟฟาในรางเดินสายไฟฟาได
5. เดินสายไฟฟาในชองเดินสายไฟฟาไดอยางถูกตองตามขอกําหนด
6. เดินสายไฟฟาในรางเดินสายไฟฟาไดอยางถูกตองตามขอกําหนด
5. พื้นฐาน
ผูสมัครเขารับการฝกตองมีคุณสมบัติ ดังตอไปนี้
ความสามารถของ
1. มีความรูพื้นฐานงานไฟฟาเบื้องตน หรือผานการฝกอบรมเกี่ยวกับขอกําหนด
ผูรับการฝก
ของการเดินสายไฟฟาจากหนวยงานหรือสถาบันที่เชื่อถือได
2. ผูรับการฝกผานระดับ 2 มาแลว
3. ผูรับการฝกผานโมดูลที่ 9 มาแลว
6. ผลลัพธการเรียนรู : เมื่อสําเร็จการฝกในโมดูลนี้แลวผูรับการฝกสามารถปฏิบัติงานโดยมีความรูความสามารถ
และใชระยะเวลาฝก ดังนี้
ระยะเวลาฝก
(ชั่วโมง : นาที)
ผลลัพธการเรียนรู
ชื่อหัวขอวิชา
ทฤษฎี ปฏิบัติ รวม
1. อธิบายวิธีเดินสายไฟฟา
หัวขอที่ 1 : ขอกําหนดการเดินสายไฟฟาดวย
0:30 6:00 6:30
ดวยทอรอยสายไฟฟา
ทอรอยสายไฟฟา
ชนิดตาง ๆ ได
2. เดินสายไฟฟา
ดวยทอรอยสายไฟฟา
สาขาชางไฟฟาอุตสาหกรรม ระดับ 3
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3.
4.
5.

6.

ชนิดตาง ๆ ไดอยางถูกตอง
ตามขอกําหนด
อธิบายวิธีเดินสายไฟฟา
หัวขอที่ 2 : ขอกําหนดการเดินสายไฟฟาดวย
ในชองเดินสายไฟฟาได
รางเดินสายไฟฟา และการรอยสายไฟฟา
อธิบายวิธีเดินสายไฟฟา
เขาชองเดินสายไฟฟา
ในรางเดินสายไฟฟาได
เดินสายไฟฟา
ในชองเดินสายไฟฟา
ไดอยางถูกตองตามขอกําหนด
เดินสายไฟฟา
ในรางเดินสายไฟฟาได
อยางถูกตองตามขอกําหนด
รวมทั้งสิ้น
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หลั ก สู ต รการฝ ก ยกระดั บ ฝ มื อ ตามความสามารถ

สวนที่ 3 หัวขอวิชา
1. ชื่อหลักสูตร

สาขาชางไฟฟาอุตสาหกรรม ระดับ 3

2. ชื่อโมดูลการฝก

ขอกําหนดของการเดินสายไฟฟา

3. ชือ่ หัวขอวิชา

รหัสหลักสูตร
0920164150303
รหัสโมดูลการฝก
09215221
รหัสวิชา
0921522101
ปฏิบัติ 6 ชั่วโมง

หัวขอที่ 1 : ขอกําหนดการเดินสายไฟฟา
ดวยทอรอยสายไฟฟา
4. ระยะเวลาการฝก
รวม 6 ชั่วโมง 30 นาที
ทฤษฎี 30 นาที
5. เกณฑการประเมิน เมื่อผานการฝกในหัวขอวิชานี้แลว ผูรับการฝกมีความสามารถดังนี้
1. อธิบายวิธีเดินสายไฟฟาดวยทอรอยสายไฟฟาชนิดตาง ๆ ได
2. เดินสายไฟฟาดวยทอรอยสายไฟฟาชนิดตาง ๆ ไดอยางถูกตองตามขอกําหนด
6. หัวขอสําคัญ
หัวขอวิชานี้จะมีเนื้อหาครอบคลุมหัวขอยอย ดังนี้
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 และวัสดุที่ใชในการฝก (ตอจํานวนผูรับการฝก 1 คน)
เครื่องมือและอุปกรณ
วัสดุ
1. ไขควงชุด จํานวน 1 ชุด
1. Strap ขนาด ½ นิ้วจํานวน 15 อัน
2. คัตเตอรปอกสาย จํานวน 1 อัน
2. Strap ขนาด ¾ นิ้ว จํานวน 9 อัน
3. คีมชางไฟฟา จํานวน 1 ตัว
3. เคเบิลเกรนด จํานวน 2 ตัว
4. ดินสอ จํานวน 1 แทง
4. เซอรกิตเบรกเกอรยอย 16 A จํานวน 3 ตัว
5. เบนเดอรดัดทอ EMT ขนาด ½ นิ้ว จํานวน 1 อัน
5. เตารับมีขั้วสายดิน จํานวน 1 ตัว
6. เบนเดอรดัดทอ EMT ขนาด ¾ นิ้ว จํานวน 1 อัน
6. เทปพันสายไฟฟา จํานวน 1 มวน
7. ปากกาจับทอ จํานวน 1 เครื่อง
7. เพรชเชอรคลิป จํานวน 6 ตัว
8. ฟุตเหล็ก 1 เมตร จํานวน 1 อัน
8. เอฟเอสซีบอกซ พรอมฝาปด จํานวน 2 อัน
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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. คอนซู เ มอร ยู นิ ต เซอร กิ ต เบรกเกอร 32 A, 4 ช อ ง
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. หลอดเผาไสพรอมขั้วรับหลอด จํานวน 1 ชุด
27. หลอดสปอตไลต 500 W พรอมโคม จํานวน 1 ชุด
28. หัวงูเหา ขนาด ¾ นิ้ว จํานวน 1 ตัว

10. เงื่อนไขการฝกอื่นๆ (ถาจําเปนตองมี) : หนวยฝกตองจัดเตรียมสิ่งเหลานี้ใหผูรับการฝก ไดแก
1. เอกสาร สื่อ และชุดฝก โมดูลขอกําหนดของการเดินสายไฟฟา
2. สมุดบันทึกความกาวหนารายบุคคล (Trainee’s Record Book)
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11. เอกสารประกอบการฝก คูมือ สื่อ ชุดการฝกและเอกสารอางอิง
1. คูมือครูฝก
2. คูมือผูรับการฝก
3. คูมือการประเมิน
4. ชุดการฝกชางไฟฟาอุตสาหกรรม ระดับ 3
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สวนที่ 3 หัวขอวิชา
1. ชื่อหลักสูตร

สาขาชางไฟฟาอุตสาหกรรม ระดับ 3

2. ชื่อโมดูลการฝก

ขอกําหนดของการเดินสายไฟฟา

3. ชือ่ หัวขอวิชา

รหัสหลักสูตร
0920164150303
รหัสโมดูลการฝก
09215221
รหัสวิชา
0921522102
ปฏิบัติ 6 ชั่วโมง

หัวขอที่ 2 : ขอกําหนดการเดินสายไฟฟาดวยรางเดินสายไฟฟา
และการรอยสายไฟฟาเขาชองเดินสายไฟฟา
4. ระยะเวลาการฝก
รวม 6 ชั่วโมง 30 นาที
ทฤษฎี 30 นาที
5. เกณฑการประเมิน เมื่อผานการฝกในหัวขอวิชานี้แลว ผูรับการฝกมีความสามารถดังนี้
1. อธิบายวิธีเดินสายไฟฟาในชองเดินสายไฟฟาได
2. อธิบายวิธีเดินสายไฟฟาในรางเดินสายไฟฟาได
3. เดินสายไฟฟาในชองเดินสายไฟฟาไดอยางถูกตองตามขอกําหนด
4. เดินสายไฟฟาในรางเดินสายไฟฟาไดอยางถูกตองตามขอกําหนด
6. หัวขอสําคัญ
หัวขอวิชานี้จะมีเนื้อหาครอบคลุมหัวขอยอย ดังนี้
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 และวัสดุที่ใชในการฝก (ตอจํานวนผูรับการฝก 1 คน)
เครื่องมือและอุปกรณ
วัสดุ
1. ไขควงชุด จํานวน 1 ชุด
1. Strap ขนาด ½ นิ้ว จํานวน 15 อัน
2. คัตเตอรปอกสาย จํานวน 1 อัน
2. Strap ขนาด ¾ นิ้ว จํานวน 9 อัน
3. คีมชางไฟฟา จํานวน 1 ตัว
3. เคเบิลเกรนด จํานวน 2 ตัว
4. ดินสอ จํานวน 1 แทง
4. เซอรกิตเบรกเกอรยอย 16 แอมแปร จํานวน 3 ตัว
5. เบนเดอรดัดทอ EMT ขนาด ½ นิ้ว จํานวน 1 อัน
5. เตารับมีขั้วสายดิน จํานวน 1 ตัว
6. เบนเดอรดัดทอ EMT ขนาด ¾ นิ้ว จํานวน 1 อัน
6. เทปพันสายไฟฟา จํานวน 1 มวน
7. ปากกาจับทอ จํานวน 1 เครื่อง
7. เพรชเชอรคลิป จํานวน 6 ตัว
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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. หลอดเผาไสพรอมขั้วรับหลอด จํานวน 1 ชุด
27. หลอดสปอตไลต 500 วัตต พรอมโคม จํานวน 1 ชุด
28. หัวงูเหา ขนาด ¾ นิ้ว จํานวน 1 ตัว
10. เงื่อนไขการฝกอื่นๆ (ถาจําเปนตองมี) : หนวยฝกตองจัดเตรียมสิ่งเหลานี้ใหผูรับการฝก ไดแก
1. เอกสาร สื่อ และชุดฝก โมดูลขอกําหนดของการเดินสายไฟฟา
2. สมุดบันทึกความกาวหนารายบุคคล (Trainee’s Record Book)
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11. เอกสารประกอบการฝก คูมือ สื่อ ชุดการฝกและเอกสารอางอิง
1. คูมือครูฝก
2. คูมือผูรับการฝก
3. คูมือการประเมิน
4. ชุดการฝกชางไฟฟาอุตสาหกรรม ระดับ 3
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สวนที่ 2 โมดูลการฝก
โมดูลการฝกที่ 11
1. ชื่อหลักสูตร
2. ชื่อโมดูลการฝก
3. ระยะเวลาการฝก
4. ขอบเขตของหนวย
การฝก

5. พื้นฐาน
ความสามารถของ
ผูรับการฝก

รหัสหลักสูตร
0920164150303
การเดินสายไฟฟาอุตสาหกรรม
รหัสโมดูลการฝก
09215303
รวม 37 ชั่วโมง
ทฤษฎี 1 ชั่วโมง
ปฏิบัติ 36 ชั่วโมง
หน ว ยการฝ กนี้ พั ฒ นาขึ้น ใหครอบคลุมดานความรู ทักษะ และเจตคติแกผูรับ การฝ ก
เพื่อใหมีความสามารถ ดังนี้
1. เตรียมอุปกรณเดินสายไฟฟาในตูควบคุมมอเตอรได
2. จัดวางอุปกรณเดินสายไฟฟาในตูควบคุมมอเตอรได
3. เขาสายไฟฟากับขั้วตอได
4. ปรับตั้งคารีเลยปองกันได
5. ติดตั้งและควบคุมมอเตอรเหนี่ยวนําชนิด 1 เฟส และ 3 เฟสไดตามแบบที่กําหนด
6. ติดตั้งและควบคุมมอเตอรไฟฟากระแสตรงได
7. ตรวจสอบและทดสอบการทํางานของมอเตอรไฟฟาได
8. ประกอบติดตั้ง ตรวจสอบ และแกไขปญหาขอขัดของของดวงโคมไฟฟา
ประเภทตาง ๆ ได
9. ติดตั้งอุปกรณไฟฟาในตูจายไฟฟาประธานได
10. เดินสายไฟฟาและการติดตั้งตัวนําแทงได
11. เดินสายสายวงจรเครื่องวัดได
12. เดินสายไฟฟาดวยทอรอยสายไฟฟาไดตามแบบที่กําหนด
13. เดินสายไฟฟาดวยรางเดินสายไฟฟาไดตามแบบที่กําหนด
14. อธิบายการตรวจสอบระบบไฟฟาโรงงานตามกฎกระทรวงได
15. ตรวจสอบอุปกรณในระบบไฟฟาโรงงานได
16. อธิบายการดูแลพื้นที่เสี่ยงตอการเกิดอันตราย และแบบฟอรมการตรวจสภาพ
ระบบไฟฟาได
ผูสมัครเขารับการฝกตองมีคุณสมบัติ ดังตอไปนี้
1. มีความรูพื้นฐานงานไฟฟาเบื้องตน หรือผานการฝกอบรมเกี่ยวกับ
การเดินสายไฟฟาอุตสาหกรรมจากหนวยงานหรือสถาบันที่เชื่อถือได
สาขาชางไฟฟาอุตสาหกรรม ระดับ 3
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2. ผูรับการฝกผานระดับ 2 มาแลว
3. ผูรับการฝกผานโมดูลที่ 10 มาแลว
6. ผลลัพธการเรียนรู : เมื่อสําเร็จการฝกในโมดูลนี้แลวผูรับการฝกสามารถปฏิบัติงานโดยมีความรูความสามารถ
และใชระยะเวลาฝก ดังนี้
ระยะเวลาฝก
(ชั่วโมง : นาที)
ผลลัพธการเรียนรู
ชื่อหัวขอวิชา
ทฤษฎี ปฏิบัติ รวม
1. เตรียมอุปกรณเดินสายไฟฟา หัวขอที่ 1 : การติดตั้งและควบคุมมอเตอร
6:00 6:00
ในตูควบคุมมอเตอรได
ในตูควบคุมมอเตอร
2. จัดวางอุปกรณเดินสายไฟฟา
ในตูควบคุมมอเตอรได
3. เขาสายไฟฟากับขั้วตอได
4. ปรับตั้งคารีเลยปองกันได
5. ติดตั้งและควบคุมมอเตอร
หัวขอที่ 2 : การติดตั้งมอเตอรไฟฟา
9:00 9:00
เหนี่ยวนําชนิด 1 เฟส และ
3 เฟสไดตามแบบที่กําหนด
6. ติดตั้งและควบคุม
มอเตอรไฟฟากระแสตรงได
7. ตรวจสอบและทดสอบ
การทํางานของมอเตอรไฟฟาได
8. ประกอบติดตั้ง ตรวจสอบ และ หัวขอที่ 3 : การประกอบติดตั้งดวงโคมไฟฟา
6:00 6:00
แกไขปญหาขอขัดของของ
ประเภทตาง ๆ
ดวงโคมไฟฟาประเภทตาง ๆ ได
9. ติดตั้งอุปกรณไฟฟา
หัวขอที่ 4 : การติดตั้งตูจายไฟฟาประธาน
6:00 6:00
ในตูจายไฟฟาประธานได
10. เดินสายไฟฟาและการติดตั้ง
ตัวนําแทงได
11. เดินสายวงจรเครื่องวัดได
12. เดินสายไฟฟา
หัวขอที่ 5 : การเดินสายไฟฟาดวยทอรอยสายไฟฟา
6:00 6:00
ดวยทอรอยสายไฟฟาได
และรางเดินสายไฟฟา
13. เดินสายไฟฟา
ดวยรางเดินสายไฟฟาได
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14. อธิบายการตรวจสอบ
ระบบไฟฟาโรงงานตาม
กฎกระทรวงได
15. ตรวจสอบอุปกรณ
ในระบบไฟฟาโรงงานได
16. อธิบายการดูแลพื้นที่เสี่ยง
ตอการเกิดอันตราย และ
แบบฟอรมการตรวจสภาพ
ระบบไฟฟาได

หัวขอที่ 6 : การตรวจสอบระบบไฟฟาโรงงาน

รวมทั้งสิ้น

4:00

4:00
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สวนที่ 3 หัวขอวิชา
1. ชื่อหลักสูตร

สาขาชางไฟฟาอุตสาหกรรม ระดับ 3

2. ชื่อโมดูลการฝก

การเดินสายไฟฟาอุตสาหกรรม

3. ชือ่ หัวขอวิชา

รหัสหลักสูตร
0920164150303
รหัสโมดูลการฝก
09215303
รหัสวิชา
0921530301
ปฏิบัติ 6 ชั่วโมง

หัวขอที่ 1 : การติดตั้งและควบคุมมอเตอร
ในตูควบคุมมอเตอร
4. ระยะเวลาการฝก
รวม 6 ชั่วโมง
ทฤษฎี - ชั่วโมง
5. เกณฑการประเมิน เมื่อผานการฝกในหัวขอวิชานี้แลว ผูรับการฝกมีความสามารถดังนี้
1. เตรียมอุปกรณเดินสายไฟฟาในตูควบคุมมอเตอรได
2. จัดวางอุปกรณเดินสายไฟฟาในตูควบคุมมอเตอรได
3. เขาสายไฟฟากับขั้วตอได
4. ปรับตั้งคารีเลยปองกันได
6. หัวขอสําคัญ
หัวขอวิชานี้จะมีเนื้อหาครอบคลุมหัวขอยอย ดังนี้
1. การเตรียม จัดวางอุปกรณ พรอมติดตั้งและเดินสายไฟฟาในตูควบคุมมอเตอร
2. การเขาสายไฟฟากับขั้วตอ
3. การปรับตั้งคารีเลยปองกัน
7. วิธีการฝกอบรม
- ฝกปฏิบัติงานโดยการใชชุดการฝก (รหัสชุดการฝก 09215303)
8. วิธีการประเมินผล ทดสอบภาคปฏิบัติ
วิธีประเมิน : สอบปฏิบัติงาน (Practical Skills Testing)
9. เครื่องมือ อุปกรณ และวัสดุที่ใชในการฝก (ตอจํานวนผูรับการฝก 1 คน)
เครื่องมือและอุปกรณ
วัสดุ
1. ไขควงแฉก จํานวน 1 ตัว
1. ตูควบคุมมอเตอร No.3 จํานวน 1 ใบ
2. ไขควงเช็คไฟ จํานวน 1 ตัว
2. เทอรมินอล จํานวน 1 ชุด
3. ไขควงแบน จํานวน 1 ตัว
3. ฟวสพรอมฐาน จํานวน 4 ชุด
4. คีมชางไฟฟา จํานวน 1 ตัว
4. แมกเนติคคอนแทคเตอร จํานวน 1 ตัว
5. คีมตัด จํานวน 1 ตัว
5. รางเดินสาย จํานวน 1 เสน
6. คีมปอกสาย จํานวน 1 ตัว
6. สวิตซกดติด ปลอยดับ 1 No, 1 No จํานวน 2 ตัว
7. คีมย้ําหางปลา จํานวน 1 ตัว
7. สายไฟ IEC 02 ขนาด 1.5 ตารางมิลลิเมตร สีน้ําตาล
8. มัลติมิเตอร จํานวน 1 ตัว
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 ตารางมิ ล ลิ เ มตร สี เ ทา
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. เงื่อนไขการฝกอื่นๆ (ถาจําเปนตองมี) : หนวยฝกตองจัดเตรียมสิ่งเหลานี้ใหผูรับการฝก ไดแก
1. เอกสาร สื่อ และชุดฝก โมดูลการเดินสายไฟฟาอุตสาหกรรม
2. สมุดบันทึกความกาวหนารายบุคคล (Trainee’s Record Book)
11. เอกสารประกอบการฝก คูมือ สื่อ ชุดการฝกและเอกสารอางอิง
1. คูมือครูฝก
2. คูมือผูรับการฝก
3. คูมือการประเมิน
4. ชุดการฝกชางไฟฟาอุตสาหกรรม ระดับ 3
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สวนที่ 3 หัวขอวิชา
1. ชื่อหลักสูตร

สาขาชางไฟฟาอุตสาหกรรม ระดับ 3

2. ชื่อโมดูลการฝก

การเดินสายไฟฟาอุตสาหกรรม

3. ชือ่ หัวขอวิชา

หัวขอที่ 2 : การติดตั้งมอเตอรไฟฟา

รหัสหลักสูตร
0920164150303
รหัสโมดูลการฝก
09215303
รหัสวิชา
0921530302
ปฏิบัติ 9 ชั่วโมง

4. ระยะเวลาการฝก
รวม 9 ชั่วโมง
ทฤษฎี - ชั่วโมง
5. เกณฑการประเมิน เมื่อผานการฝกในหัวขอวิชานี้แลว ผูรับการฝกมีความสามารถดังนี้
1. ติดตั้งและควบคุมมอเตอรเหนี่ยวนําชนิด 1 เฟส และ 3 เฟสไดตามแบบที่กําหนด
2. ติดตั้งและควบคุมมอเตอรไฟฟากระแสตรงได
3. ตรวจสอบและทดสอบการทํางานของมอเตอรไฟฟาได
6. หัวขอสําคัญ
หัวขอวิชานี้จะมีเนื้อหาครอบคลุมหัวขอยอย ดังนี้
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 และวัสดุที่ใชในการฝก (ตอจํานวนผูรับการฝก 1 คน)
เครื่องมือและอุปกรณ
วัสดุ
1. เครื่องจายไฟฟากระแสตรง จํานวน 1 เครื่อง
1. เซอรกิตเบรกเกอร 2P 10 A จํานวน 1 ตัว
2. เครื่องมือประจําตัวชางไฟฟา จํานวน 1 ชุด
2. เทปพันสายไฟฟา จํานวน 1 มวน
3. ดีซี แอมมิเตอร จํานวน 1 เครื่อง
3. มอเตอร ไ ฟฟ า กระแสตรงแบบชั้ น ท (แบบขนาน)
4. มัลติมิเตอร จํานวน 1 เครื่อง
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 ขั้ว 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. เงื่อนไขการฝกอื่นๆ (ถาจําเปนตองมี) : หนวยฝกตองจัดเตรียมสิ่งเหลานี้ใหผูรับการฝก ไดแก
1. เอกสาร สื่อ และชุดฝก โมดูลการเดินสายไฟฟาอุตสาหกรรม
2. สมุดบันทึกความกาวหนารายบุคคล (Trainee’s Record Book)
11. เอกสารประกอบการฝก คูมือ สื่อ ชุดการฝกและเอกสารอางอิง
1. คูมือครูฝก
2. คูมือผูรับการฝก
3. คูมือการประเมิน
4. ชุดการฝกชางไฟฟาอุตสาหกรรม ระดับ 3
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สวนที่ 3 หัวขอวิชา
1. ชื่อหลักสูตร

สาขาชางไฟฟาอุตสาหกรรม ระดับ 3

2. ชื่อโมดูลการฝก

การเดินสายไฟฟาอุตสาหกรรม

3. ชือ่ หัวขอวิชา

หัวขอที่ 3 : การประกอบติดตั้งดวงโคมไฟฟาประเภทตาง ๆ

รหัสหลักสูตร
0920164150303
รหัสโมดูลการฝก
09215303
รหัสวิชา
0921530303
ปฏิบัติ 6 ชั่วโมง

4. ระยะเวลาการฝก
รวม 6 ชั่วโมง
ทฤษฎี - ชั่วโมง
5. เกณฑการประเมิน เมื่อผานการฝกในหัวขอวิชานี้แลว ผูรับการฝกมีความสามารถดังนี้
- ประกอบติดตั้ง ตรวจสอบ และแกไขปญหาขอขัดของของดวงโคมไฟฟา
ประเภทตาง ๆ ได
6. หัวขอสําคัญ
หัวขอวิชานี้จะมีเนื้อหาครอบคลุมหัวขอยอย ดังนี้
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 และวัสดุที่ใชในการฝก (ตอจํานวนผูรับการฝก 1 คน)
เครื่องมือและอุปกรณ
วัสดุ
1. ไขควง จํานวน 1 ชุด
1. กลองตอสาย จํานวน 1 อัน
2. คอนเดินสายไฟฟา จํานวน 1 เตา
2. ขั้วรับหลอดพรอมหลอดโซเดียม จํานวน 1 ชุด
3. คีมตัด จํานวน 1 อัน
3. ขั้วรับหลอดพรอมหลอดฟลูออเรสเซนต จํานวน 1 ชุด
4. คีมปากยาว จํานวน 1 อัน
4. ขั้วรับหลอดพรอมหลอดแสงจันทร จํานวน 1 ชุด
5. ดินสอ จํานวน 1 แทง
5. ขั้วรับหลอดพรอมหลอดอินแคนเดสเซนต
6. ปกเตา จํานวน 1 อัน
จํานวน 1 ชุด
7. ฟุตเหล็ก 1 เมตร จํานวน 1 อัน
6. เข็มขัดรัดสายไฟ จํานวน 1 กลอง
8. มีดปอกสาย จํานวน 1 เลม
7. คัตเอาต พรอมฟวส จํานวน 1 ชุด
9. ระดับน้ํา จํานวน 1 อัน
8. ตะปูเดินสาย จํานวน 1 กลอง
10. เลื่อยลอ จํานวน 1 อัน
9. ปลั๊กฟวส พรอมฟวส จํานวน 1 ชุด
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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. เงื่อนไขการฝกอื่นๆ (ถาจําเปนตองมี) : หนวยฝกตองจัดเตรียมสิ่งเหลานี้ใหผูรับการฝก ไดแก
1. เอกสาร สื่อ และชุดฝก โมดูลการเดินสายไฟฟาอุตสาหกรรม
2. สมุดบันทึกความกาวหนารายบุคคล (Trainee’s Record Book)
11. เอกสารประกอบการฝก คูมือ สื่อ ชุดการฝกและเอกสารอางอิง
1. คูมือครูฝก
2. คูมือผูรับการฝก
3. คูมือการประเมิน
4. ชุดการฝกชางไฟฟาอุตสาหกรรม ระดับ 3
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สวนที่ 3 หัวขอวิชา
1. ชื่อหลักสูตร

สาขาชางไฟฟาอุตสาหกรรม ระดับ 3

2. ชื่อโมดูลการฝก

การเดินสายไฟฟาอุตสาหกรรม

3. ชือ่ หัวขอวิชา

หัวขอที่ 4 : การติดตั้งตูจายไฟฟาประธาน

รหัสหลักสูตร
0920164150303
รหัสโมดูลการฝก
09215303
รหัสวิชา
0921530304
ปฏิบัติ 6 ชั่วโมง

4. ระยะเวลาการฝก
รวม 6 ชั่วโมง
ทฤษฎี - ชั่วโมง
5. เกณฑการประเมิน เมื่อผานการฝกในหัวขอวิชานี้แลว ผูรับการฝกมีความสามารถดังนี้
1. ติดตั้งอุปกรณไฟฟาในตูจายไฟฟาประธานได
2. เดินสายไฟฟาและการติดตั้งตัวนําแทงได
3. เดินสายวงจรเครื่องวัดได
6. หัวขอสําคัญ
หัวขอวิชานี้จะมีเนื้อหาครอบคลุมหัวขอยอย ดังนี้
1. การติดตั้งอุปกรณไฟฟา
2. การเดินสายไฟฟาและการติดตั้งตัวนําแทง (Bus Bar)
3. การเดินวงจรเครื่องวัด
7. วิธีการฝกอบรม
- ฝกปฏิบัติงานโดยการใชชุดการฝก (รหัสชุดการฝก 09215303)
8. วิธีการประเมินผล ทดสอบภาคปฏิบัติ
วิธีประเมิน : สอบปฏิบัติงาน (Practical Skills Testing)
9. เครื่องมือ อุปกรณ และวัสดุที่ใชในการฝก (ตอจํานวนผูรับการฝก 1 คน)
เครื่องมือและอุปกรณ
วัสดุ
1. ไขควงชุด จํานวน 1 ชุด
1. ซีเล็คเตอร โวลต จํานวน 1 ตัว
2. ไขควงเช็คไฟ จํานวน 1 อัน
2. ซีเล็คเตอร แอมป จํานวน 1 ตัว
3. คัตเตอรปอกสาย จํานวน 1 อัน
3. เซอรกิตเบรกเกอร3P ขนาด 100 แอมแปร (Main)
4. คีมชางไฟฟา จํานวน 1 ตัว
จํานวน 1 ตัว
5. มัลติมิเตอร จํานวน 1 ตัว
4. เซอรกิตเบรกเกอร3P ขนาด 20 แอมแปร
6. ระดับน้ํา จํานวน 1 อัน
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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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. เงื่อนไขการฝกอื่นๆ (ถาจําเปนตองมี) : หนวยฝกตองจัดเตรียมสิ่งเหลานี้ใหผูรับการฝก ไดแก
1. เอกสาร สื่อ และชุดฝก โมดูลการเดินสายไฟฟาอุตสาหกรรม
2. สมุดบันทึกความกาวหนารายบุคคล (Trainee’s Record Book)
11. เอกสารประกอบการฝก คูมือ สื่อ ชุดการฝกและเอกสารอางอิง
1. คูมือครูฝก
2. คูมือผูรับการฝก
3. คูมือการประเมิน
4. ชุดการฝกชางไฟฟาอุตสาหกรรม ระดับ 3
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สวนที่ 3 หัวขอวิชา
1. ชื่อหลักสูตร

สาขาชางไฟฟาอุตสาหกรรม ระดับ 3

2. ชื่อโมดูลการฝก

การเดินสายไฟฟาอุตสาหกรรม

3. ชือ่ หัวขอวิชา

รหัสหลักสูตร
0920164150303
รหัสโมดูลการฝก
09215303
รหัสวิชา
0921530305
ปฏิบัติ 6 ชั่วโมง

หัวขอที่ 5 : การเดินสายไฟฟาดวยทอรอยสายไฟฟา
และรางเดินสายไฟฟา
4. ระยะเวลาการฝก
รวม 6 ชั่วโมง
ทฤษฎี - ชั่วโมง
5. เกณฑการประเมิน เมื่อผานการฝกในหัวขอวิชานี้แลว ผูรับการฝกมีความสามารถดังนี้
1. เดินสายไฟฟาดวยทอรอยสายไฟฟาได
2. เดินสายไฟฟาดวยรางเดินสายไฟฟาได
6. หัวขอสําคัญ
หัวขอวิชานี้จะมีเนื้อหาครอบคลุมหัวขอยอย ดังนี้
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 และวัสดุที่ใชในการฝก (ตอจํานวนผูรับการฝก 1 คน)
เครื่องมือและอุปกรณ
วัสดุ
1. ไขควงชุด จํานวน 1 ชุด
1. Box PVC ขนาด 4″x 4″x 2″ จํานวน 1 อัน
2. ไขควงเช็คไฟ จํานวน 1 อัน
2. Connector PVC ขนาด 20 มิลลิเมตร จํานวน 9 ตัว
3. คัตเตอรปอกสาย จํานวน 1 อัน
3. Connector PVC ทอออน ขนาด 20 มิลลิเมตร
4. คีมชางไฟฟา จํานวน 1 ตัว
จํานวน 2 ตัว
5. มัลติมิเตอร จํานวน 1 ตัว
4. Connector ขนาด 1/2″ จํานวน 3 ตัว
6. ระดับน้ํา จํานวน 1 อัน
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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8. Pull Box ขนาด 6″ x 6″ x 4″ จํานวน 1 ตัว
9. กลองลอย PCV ขนาด 2″ x 4″ จํานวน 3 อัน
10. ข อ งอสํ า เร็ จ รู ป เป ด ฝาได PVC 20 ขนาดมิ ล ลิ เ มตร
จํานวน 1 ตัว
11. ข อ งอสํ า เร็ จ รู ป เป ด ฝาได ตั 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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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 มิลลิเมตร
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. เงื่อนไขการฝกอื่นๆ (ถาจําเปนตองมี) : หนวยฝกตองจัดเตรียมสิ่งเหลานี้ใหผูรับการฝก ไดแก
1. เอกสาร สื่อ และชุดฝก โมดูลการเดินสายไฟฟาอุตสาหกรรม
2. สมุดบันทึกความกาวหนารายบุคคล (Trainee’s Record Book)
11. เอกสารประกอบการฝก คูมือ สื่อ ชุดการฝกและเอกสารอางอิง
1. คูมือครูฝก
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2. คูมือผูรับการฝก
3. คูมอื การประเมิน
4. ชุดการฝกชางไฟฟาอุตสาหกรรม ระดับ 3
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สวนที่ 3 หัวขอวิชา
1. ชื่อหลักสูตร

สาขาชางไฟฟาอุตสาหกรรม ระดับ 3

2. ชื่อโมดูลการฝก

การเดินสายไฟฟาอุตสาหกรรม

3. ชือ่ หัวขอวิชา

หัวขอที่ 6 : การตรวจสอบระบบไฟฟาโรงงาน

รหัสหลักสูตร
0920164150303
รหัสโมดูลการฝก
09215303
รหัสวิชา
0921530306
ปฏิบัติ - ชั่วโมง

4. ระยะเวลาการฝก
รวม 4 ชั่วโมง
ทฤษฎี 4 ชั่วโมง
5. เกณฑการประเมิน เมื่อผานการฝกในหัวขอวิชานี้แลว ผูรับการฝกมีความสามารถดังนี้
1. อธิบายการตรวจสอบระบบไฟฟาโรงงานตามกฎกระทรวงได
2. ตรวจสอบอุปกรณในระบบไฟฟาโรงงานได
3. อธิบายการดูแลพื้นที่เสี่ยงตอการเกิดอันตราย และแบบฟอรมการตรวจสภาพ
ระบบไฟฟาได
6. หัวขอสําคัญ
หัวขอวิชานี้จะมีเนื้อหาครอบคลุมหัวขอยอย ดังนี้
1. การตรวจสอบตามกฎกระทรวง (กระทรวงอุตสาหกรรม กระทรวงแรงงาน)
2. การตรวจสภาพอุปกรณ (หมอแปลงไฟฟา สายไฟฟา การตอลงดิน หองควบคุม
ตูและแผงสวิตซตาง ๆ ระบบปองกันฟาผา)
3. การดูแลพื้นที่เสี่ยงตอการเกิดอันตราย 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 และวัสดุที่ใชในการฝก (ตอจํานวนผูรับการฝก 1 คน)
เครื่องมือและอุปกรณ
วัสดุ
10. เงื่อนไขการฝกอื่นๆ (ถาจําเปนตองมี) : หนวยฝกตองจัดเตรียมสิ่งเหลานี้ใหผูรับการฝก ไดแก
1. เอกสาร สื่อ และชุดฝก โมดูลการเดินสายไฟฟาอุตสาหกรรม
2. สมุดบันทึกความกาวหนารายบุคคล (Trainee’s Record Book)
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11. เอกสารประกอบการฝก คูมือ สื่อ ชุดการฝกและเอกสารอางอิง
1. คูมือครูฝก
2. คูมือผูรับการฝก
3. คูมือการประเมิน
4. ชุดการฝกชางไฟฟาอุตสาหกรรม ระดับ 3
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คณะผูจัดทําโครงการ
คณะผูบริหาร
1. นายสุทธิ

สุโกศล

อธิบดีกรมพัฒนาฝมือแรงงาน

2. นางถวิล

เพิ่มเพียรสิน

รองอธิบดีกรมพัฒนาฝมือแรงงาน

3. นายธวัช

เบญจาทิกุล

รองอธิบดีกรมพัฒนาฝมือแรงงาน

4. นายสุรพล

พลอยสุข

รองอธิบดีกรมพัฒนาฝมือแรงงาน

5. วาที่รอยตรี สมศักดิ์ พรหมดํา

ผูอํานวยการสํานักพัฒนาผูฝกและเทคโนโลยีการฝก

6. นางเพ็ญประภา

ศิริรัตน

ผูอํานวยการกลุมงานพัฒนาระบบการฝก

7. นายวัชรพงษ

มุขเชิด

ผูอํานวยการสํานักงานรับรองความรูความสามารถ

คําเงิน

ภาควิชาวิศวกรรมโทรคมนาคม คณะวิศวกรรมศาสตร

คณะที่ปรึกษาโครงการ
1. ผศ. ดร. มนตรี

สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกลาเจาคุณทหารลาดกระบัง
2. รศ. ดร. วิสุทธิ์

สุนทรกนกพงศ

ภาควิชาวิศวกรรมไฟฟาสื่อสาร คณะครุศาสตรอุตสาหกรรม
สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกลาเจาคุณทหารลาดกระบัง

3. ผศ. สันติ

ตันตระกูล

ภาควิชาครุศาสตรวิศวกรรม คณะครุศาสตรอุตสาหกรรม
สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกลาเจาคุณทหารลาดกระบัง

4. นายสุระชัย

พิมพสาลี

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

บุญเถื่อน

แผนกวิชาชางยนต วิทยาลัยเทคนิคกาญจนาภิเษก มหานคร
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