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คํานํา
เอกสารหลั กสู ตรและโมดู ลการฝ ก สาขาชางไฟฟาอุตสาหกรรม ระดั บ 1 รหัส หลักสูตร 0920164150301 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 1 เพื่อใหตอบสนองความตองการของกําลังแรงงานและตลาดแรงงาน
ไดอยางเหมาะสมมากยิ่งขึ้น และเพื่อรองรับระบบการรับรองมาตรฐานฝมือแรงงานแหงชาติและระบบการรับรองความรู
ความสามารถในอนาคต อี กทั้ งเพื่ อส งมอบระบบการฝกอบรมนี้ใหแกกําลังแรงงานกลุมเปาหมายตาง ๆ ให กว างขวาง
มากยิ่งขึ้น ทั้งในแงของขอบเขตของการใหบริการและจํานวนผูรับบริการ
ระบบการฝกอบรมตามความสามารถเปนระบบการฝกอบรมที่สงเสริมใหผูรับการฝกอบรมสามารถฝกฝนเรี ยนรู
ไดตามพื้นฐานความสามารถของตนในเวลาที่ มีความสะดวก โดยเนนในเรื่องของการสงมอบการฝกอบรมที่หลากหลาย
ไปใหแกผูรับการฝกอบรม 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
ซึ่งหากมีการนําระบบการฝกอบรมตามความสามารถ มาใชในการพัฒนาฝมือแรงงาน 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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สวนที่ 1 โครงสรางหลักสูตร

3
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มาตรฐานความสามารถ

1.

2.

3.

4.

มาตรฐานฝมือแรงงานแหงชาติ
สาขาชางไฟฟาอุตสาหกรรม ระดับ 1
หนวยความสามารถ
ความสามารถยอย (งานยอย)
บอกหลักความปลอดภัยเบื้องตน 1. บอกกฎและขอปฏิบัติดานความปลอดภัยในการทํางาน
ในการปฏิบัติงานทางไฟฟา
2. บอกความหมายของสัญลักษณความปลอดภัย
3. บอกวิธีใชเครื่องมือและอุปกรณปองกันสวนบุคคล
4. อธิบายอันตรายของไฟฟา
5. อธิบายวิธีปองกันและชวยเหลือผูถูกกระแสไฟฟาดูด
6. อธิบายวิธีปฐมพยาบาลผูถูกกระแสไฟฟาดูด
ใช บํารุงเครื่องมือวัดและทดสอบ 1. อธิบายโครงสรางและหลักการทํางานของเครื่องวัดไฟฟา
งานไฟฟาและเครื่องมืออุปกรณ
2. อธิบายวิธีการใช การวัด การอานคาตาง ๆ ของเครื่องวัดไฟฟา
สวนบุคคล
3. นําเครื่องมือวัดไปใชในการวัดและทดสอบคาตาง ๆ
4. อธิบายวิธีการบํารุงรักษาเครื่องมือวัดและทดสอบงานไฟฟา
5. อธิบายวิธีการใชและบํารุงรักษาเครื่องมือและอุปกรณสวนบุคคล
6. เลือกใชและบํารุงรักษาเครื่องมือและอุปกรณสวนบุคคล
อธิบายทฤษฎีไฟฟา
1. อธิบายเกี่ยวกับระบบไฟฟา
2. บอกหนวยวัดทางไฟฟา
3. อธิบายการอานและเขียนสัญลักษณของหนวยวัดทางไฟฟา
4. บอกเกี่ยวกับตัวนํา ฉนวน ความตานทาน และตัวเหนี่ยวนําไฟฟา
5. คํานวณไฟฟาเบื้องตนดวยกฎของโอมห
6. คํานวณหาคาตามกฎของโอมหจากวงจรไฟฟาแบบตาง ๆ
อานแบบ-เขียนแบบวงจรไฟฟา
1. อธิบายการอานและเขียนสัญลักษณไฟฟาในงานควบคุมมอเตอร
อุตสาหกรรม
2. อานและเขียนสัญลักษณไฟฟาในงานควบคุมมอเตอร
3. อธิบายการทํางานของวงจรแตละแบบที่ใชในงานควบคุมมอเตอร
4. อานแบบแสดงการติดตั้งอุปกรณและตูควบคุม
5. อานแบบไฟฟาแสงสวางในโรงงาน
6. อานและเขียนแบบวงจรที่ใชในงานควบคุมมอเตอรได
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5.

6.

7.

8.

มาตรฐานฝมือแรงงานแหงชาติ
สาขาชางไฟฟาอุตสาหกรรม ระดับ 1
หนวยความสามารถ
ความสามารถยอย (งานยอย)
อธิบายหลักการทํางานของอุปกรณ 1. อธิบายชนิด คุณสมบัติ หลักการทํางาน และขอกําหนดของอุปกรณ
ในระบบไฟฟา มาตรฐานสายไฟฟา
ที่ใชในระบบไฟฟา
ขอกําหนดในการติดตั้งและ
2. อธิบายอุปกรณตัดตอนและเครื่องปองกันกระแสเกิน
การเดินสายไฟฟา
3. อธิบายหลักการทํางานของมอเตอรไฟฟากระแสสลับ เครื่องกําเนิด
ไฟฟากระแสสลับ และสวิตชถายโอน
4. อธิบายการเลือกชนิดและขนาดของสายไฟฟา
5. อธิบายขอกําหนดมาตรฐานการติดตั้งทางไฟฟา
ในโรงงานอุตสาหกรรม
ตอสายไฟฟา
1. บอกการตอสายไฟฟาแบบเดี่ยวและสายตีเกลียว
2. ตอสายไฟฟาแบบเดี่ยวและสายตีเกลียว
3. บอกวิธีการใชอุปกรณเขาขั้วสายดวยหางปลาและอุปกรณไฟฟา
4. ใชอุปกรณเขาขั้วสายดวยหางปลาและอุปกรณไฟฟา
5. บอกวิธีการบัดกรีและการพันฉนวน
6. บัดกรีและพันฉนวน
7. บอกวิธีการตรวจสอบและการกําหนดขั้วมอเตอร
8. ตรวจสอบและกําหนดขั้วมอเตอร
เดินสายรอยทอโลหะ และทอพีวีซี 1. อธิบายกฎขอบังคับมาตรฐานการติดตั้งทางไฟฟาของประเทศไทย
(การเดินสายรอยทอโลหะและทอพีวีซี)
2. บอกอุปกรณที่ใชในงานเดินสายรอยทอ
3. เลือกใชอุปกรณไดเหมาะสมกับงานเดินสายรอยทอ
4. บอกวิธีดัดทอโลหะและทอพีวีซี
5. ดัดทอโลหะและทอพีวีซี
6. บอกวิธีการติดตั้งอุปกรณประกอบและการรอยสายไฟฟา
7. ติดตั้งและเดินสายรอยทอโลหะและทอพีวีซีเขากับอุปกรณไฟฟา
เดินสายภายในตูควบคุม
1. เดินสายควบคุมมอเตอร
2. วางตําแหนงอุปกรณภายในตูควบคุม
3. เดินสายวงจรควบคุมไฟฟาภายในตูควบคุมของมอเตอร
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ส ว นที่ 1 โครงสร า งหลั ก สู ต ร
1. หลักสูตรการฝก
ยกระดับฝมือ

ชื่อหลักสูตร : สาขาชางไฟฟาอุตสาหกรรม ระดับ 1

รหัสหลักสูตร
0920164150301

2. ระยะเวลาการฝกอบรม
รวม 78 ชั่วโมง
ทฤษฎี 20 ชั่วโมง
ปฏิบัติ 58 ชั่วโมง
3. ขอบเขตของหลักสูตร
หลักสูตรนี้พัฒนาขึ้นใหครอบคลุ มดานความรู ทักษะ และเจตคติแกผูรับการฝกใน สาขาชางไฟฟาอุตสาหกรรม
เพื่อใหมีความรูความสามารถและทัศนคติตามมาตรฐานฝมือแรงงานแหงชาติ สาขาชางไฟฟาอุตสาหกรรม ระดับ 1 ดังนี้
3.1 มีความรูเกี่ยวกับการปฏิบัติงานทางดานชางไฟฟาอุตสาหกรรมไดอยางปลอดภัย
3.2 มีความรูความสามารถเกี่ยวกับการใชเครื่องมือวัดทางไฟฟาและเครื่องมืออุปกรณปองกันสวนบุคคล
3.3 มีความรูเกี่ยวกับทฤษฎีไฟฟา
3.4 มีความรูความสามารถเกี่ยวกับการอานแบบ-เขียนแบบวงจรไฟฟาอุตสาหกรรม
3.5 มีความรูเกี่ยวกับหลักการทํางานของอุปกรณในระบบไฟฟา มาตรฐานสายไฟฟา ขอกําหนดในการติดตั้ง
และการเดินสายไฟฟา
3.6 มีความรูความสามารถเกี่ยวกับการตอสายไฟฟา
3.7 มีความรูความสามารถเกี่ยวกับการเดินสายรอยทอโลหะ และทอพีวีซี
3.8 มีความรูความสามารถเกี่ยวกับการเดินสายภายในตูควบคุม
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
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บอกหลักความ
ปลอดภัยเบื้องตน
ในการปฏิบัติงาน
ไฟฟา

(09215101)
ความปลอดภัย
เบื้องตนใน
การปฏิบัติงานไฟฟา

ใช บํารุงเครื่องมือวัด
และทดสอบ
งานไฟฟา และ
เครื่องมืออุปกรณ
สวนบุคคล

(09215201)
การใช บํารุง
เครื่องมือวัด
และทดสอบงาน
ไฟฟาและเครื่องมือ
อุปกรณสวนบุคคล

อธิบายทฤษฎีไฟฟา

(09215202)
ทฤษฎีไฟฟา

1. บอกกฎและขอปฏิบัติดานความปลอดภัย
ในการทํางานได
2. บอกความหมายของสัญลักษณความปลอดภัยได
3. บอกวิธีใชเครื่องมือและอุปกรณปองกัน
สวนบุคคลได
4. อธิบายอันตรายของไฟฟาได
5. อธิบายวิธีปองกันและชวยเหลือผูถูก
กระแสไฟฟาดูดได
6. อธิบายวิธีปฐมพยาบาลผูถูกกระแสไฟฟาดูดได
1. อธิบายโครงสรางและหลักการทํางาน
ของเครื่องวัดไฟฟาได
2. อธิบายวิธีการใช การวัด การอานคาตาง ๆ
ของเครื่องวัดไฟฟาได
3. นําเครื่องมือวัดไปใชในการวัดและทดสอบ
คาตาง ๆ ได
4. อธิบายวิธีการบํารุงรักษาเครื่องมือวัดและ
ทดสอบงานไฟฟาได
5. อธิบายวิธีการใชและบํารุงรักษาเครื่องมือและ
อุปกรณสวนบุคคลได
6. เลือกใชและบํารุงรักษาเครื่องมือและ
อุปกรณสวนบุคคลได
1. อธิบายเกี่ยวกับระบบไฟฟาได
2. บอกหนวยวัดทางไฟฟาได
3. อธิบายการอานและเขียนสัญลักษณของหนวยวัด
ทางไฟฟาได
4. บอกเกี่ยวกับตัวนํา ฉนวน ความตานทาน
และตัวเหนี่ยวนําไฟฟาได
4
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(ชั่วโมง : นาที)
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5. คํานวณไฟฟาเบื้องตนดวยกฎของโอมหได
6. คํานวณหาคาตามกฎของโอมหจากวงจรไฟฟา
แบบตาง ๆ ได
อานแบบ-เขียน
(09215203)
1. อธิบายการอานและเขียนสัญลักษณไฟฟา
แบบวงจรไฟฟา
การอานแบบ-เขียน
ในงานควบคุมมอเตอรได
อุตสาหกรรม
แบบวงจรไฟฟา
2. อานและเขียนสัญลักษณไฟฟาในงานควบคุม
อุตสาหกรรม
มอเตอรได
3. อธิบายการทํางานของวงจรแตละแบบที่ใช
ในงานควบคุมมอเตอรไดตามแบบที่กําหนด
4. อานแบบแสดงการติดตั้งอุปกรณและตูควบคุม
ไดตามแบบที่กําหนด
5. อานแบบไฟฟาแสงสวางในโรงงาน
ไดตามแบบที่กําหนด
6. อานและเขียนแบบวงจรที่ใชในงานควบคุม
มอเตอรได
อธิบายหลักการ
(09215204)
1. อธิบายชนิด คุณสมบัติ หลักการทํางาน และ
ทํางานของอุปกรณ หลักการทํางานของ
ขอกําหนดของอุปกรณที่ใชในระบบไฟฟาได
ในระบบไฟฟา
อุปกรณในระบบ
2. อธิบายอุปกรณตัดตอนและเครื่องปองกัน
มาตรฐานสายไฟฟา ไฟฟา มาตรฐาน
กระแสเกินได
ขอกําหนด
สายไฟฟา ขอกําหนด 3. อธิบายหลักการทํางานของมอเตอรไฟฟา
ในการติดตั้งและ ในการติดตั้งและ
กระแสสลับ เครื่องกําเนิดไฟฟากระแสสลับ
การเดินสายไฟฟา การเดินสายไฟฟา
และสวิตชถายโอนได
4. อธิบายการเลือกชนิดและขนาดของสายไฟฟาได
5. อธิบายขอกําหนดมาตรฐานการติดตั้งทางไฟฟา
ในโรงงานอุตสาหกรรมได
ตอสายไฟฟา
(09215205)
1. บอกวิธีตอสายไฟฟาแบบเดี่ยวและสายตีเกลียวได
การตอสายไฟฟา
2. ตอสายไฟฟาแบบเดี่ยวและสายตีเกลียวได
3. บอกวิ ธี การใชอุป กรณเขาขั้วสายดวยหางปลา
และอุปกรณไฟฟาได
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เดินสายรอยทอ
โลหะ และทอพีวีซี

(09215206)
การเดินสายรอยทอ
โลหะ และทอพีวีซี

เดินสายภายใน
ตูควบคุม

(09215301)
การเดินสายภายใน
ตูควบคุม

ผลลัพธการเรียนรู
4. ใชอุปกรณเขาขั้วสายดวยหางปลาและ
อุปกรณไฟฟาไดอยางถูกวิธี
5. บอกวิธีการบัดกรีและการพันฉนวนได
6. บัดกรีและพันฉนวนได
7. บอกวิธีการตรวจสอบและการกําหนด
ขั้วมอเตอรได
8. ตรวจสอบและกําหนดขั้วมอเตอรได
1. อธิบายกฎขอบังคับมาตรฐานการติดตั้ง
ทางไฟฟาของประเทศไทยได (การเดินสาย
รอยทอโลหะและทอพีวีซี)
2. บอกอุปกรณที่ใชในงานเดินสายรอยทอได
3. เลือกใชอุปกรณไดเหมาะสมกับงานเดินสายรอยทอ
4. บอกวิธีดัดทอโลหะและทอพีวีซีได
5. ดัดทอโลหะและทอพีวีซีไดตามแบบที่กําหนด
6. บอกวิธีการติดตั้งอุปกรณประกอบและ
การรอยสายไฟฟาได
7. ติดตั้งและเดินสายรอยทอโลหะและทอพีวีซี
เขากับอุปกรณไฟฟาไดตามแบบที่กําหนด
1. เดินสายควบคุมมอเตอรไดตามแบบที่กําหนด
2. วางตําแหนงอุปกรณภายในตูควบคุมได
ตามแบบที่กําหนด
3. เดิ น สายวงจรควบคุ ม ไฟฟ า ภายในตู ค วบคุ ม
ของมอเตอรไดตามแบบที่กําหนด

2:30

17:00

-

20:00

20:00 58:00
78:00
เปนการทดสอบภาคทฤษฎี และภาคปฏิบัติของผูรับการฝก เพื่อประเมินความรู ความสามารถ
ตามเกณฑที่กําหนด ดังนี้
1. ทดสอบภาคทฤษฎี ตองไดคะแนนไมนอยกวารอยละ 70
2. ทดสอบภาคปฏิบัติ ตองไดคะแนนไมนอยกวารอยละ 70
รวมทั้งสิ้น

6. วิธีการ
ประเมินผล

ระยะเวลา
(ชั่วโมง : นาที)
ทฤษฎี ปฏิบัติ
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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. AC Power Supply 0-30 V
1 เครื่อง
2. Ammeter
1 เครื่อง
3. DC Power Supply 0-30 V
1 เครื่อง
4. EMT Bender ขนาด ½ นิ้ว
1 อัน
5. Phase Protection
1 ตัว
6. Terminal Block
2 ชุด
7. Voltmeter
1 เครื่อง
8. เครื่องเปาลมรอน
2 เครื่อง
9. เซอรกิตเบรกเกอร 2 เฟส
2 ตัว
10. เซอรกิตเบรกเกอร 3 เฟส
1 ตัว
11. เบนเดอรดัดทอ EMT ขนาด ¾ นิ้ว
1 อัน
12. เมนฟวส
1 อัน
13. เลื่อยตัดเหล็กพรอมใบเลื่อย 24 ฟน/นิ้ว
1 ชุด
14. เหล็กฉาก
1 อัน
15. แผงตอวงจร
1 คู
16. แผนเหล็กปดหนา – หลัง
1 ชุด
17. แมกเนติกคอนแทกเตอร
4 ตัว
18. โอเวอรโหลด
1 อัน
19. โอหมมิเตอร
1 เครื่อง
20. ไขควงเช็คไฟ
1 อัน
21. ไขควงแฉก
1 อัน
22. ไขควงชุด
1 ชุด
23. ไขควงปากแฉก
1 อัน
24. ไขควงปากแบน
2 อัน
25. ไขควงวัดไฟฟา
1 อัน
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26. ไมแบบสําหรับดัดทอพีวีซีโคง 90 องศา
27. คัตเตอร
28. มีดปอกสาย
29. คัตเตอรตัดทอ
30. คัตเตอรตัดทอพีวีซี
31. คัตเตอรปอกสาย
32. คีมชางไฟฟา
33. คีมตัด
34. คีมปากแหลม
35. คีมปากรวม
36. คีมย้ําหางปลา
37. จุดตอสาย
38. ตลับเมตร
39. ตะไบ
40. ตัวตานทาน 1k Ω
41. ตัวตานทาน 2k Ω
42. ตูควบคุม เบอร 3 ขนาด 40×57×20 ซม.
43. ปลั๊กพวง
44. ปากกา/ดินสอ
45. ปากกาเมจิก
46. ปากกาจับทอ
47. ปากกาลบคําผิด/ยางลบ
48. ฝาปดเทอรมินอล
49. ฟชเทป
50. มอเตอร 3 เฟส
51. มอเตอรไฟฟากระแสสลับ 3 เฟส 380 V
52. มัลติมิเตอร
53. ระดับน้ํา
54. รางปกนกอะลูมิเนียม
55. รีมเมอร
56. สกรูเกลียวปลอย
57. สปริงดัดทอ ขนาด 20 มิลลิเมตร

1 ชุด
2 อัน
1 อัน
1 อัน
1 อัน
1 อัน
4 ตัว
3 ตัว
3 ตัว
1 ดาม
1 ตัว
1 อัน
1 อัน
1 อัน
1 ตัว
1 ตัว
1 ตู
1 ตัว
1 แทง
1 แทง
1 แทง
1 อัน
1 ชุด
1 อัน
1 เครื่อง
1 ตัว
2 เครื่อง
2 อัน
1 ชุด
1 อัน
1 กลอง
1 อัน
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58. สปริงดัดทอพีวีซี
59. สวิตชปุมกด
60. หมอแปลงกระแส
61. หัวแรง
62. อุปกรณเขียนแบบ
8.2 วัสดุที่ใชในการฝกและการประเมิน
1. Bushing
2. Connector แบบธรรมดา set screw พรอม Lock nut
3. Handy box พรอมฝาปด
4. Square box พรอมฝาปด
5. Strap แบบรูเดียวหรือสองรู
6. เซอรกิตเบรกเกอร
7. เทปพันสายไฟ
8. ไวรนัท ขนาด 2.5 mm2
9. ไวรนัท ขนาด 4 mm2
10. ไวรนัท ขนาดกลาง
11. กลองไมขนาด 1.4 × 10 นิ้ว
12. กลองตอสาย ขนาด 4×4×1-½ นิ้ว
13. ตะกั่วบัดกรี
14. ตัวตอล็อกนัตและบุชชิ่ง ขนาด ½ นิ้ว
15. ทอ EMT ขนาด ¾ นิ้ว
16. ทอ PVC ขนาด ¾ นิ้ว
17. ทอโลหะบาง ขนาด ½ นิ้ว
18. ทอพีวีซีสีขาว ขนาด 20 มม.
19. น้ํายาประสาน
20. ปลั๊กคู
21. ผาเช็ดทําความสะอาด
22. รางหลอดฟลูออเรสเซนต 1 x 18 w
23. สวิตชเดี่ยว
24. สาย THW ขนาด 2.5 mm2 ความยาว 15 เซนติเมตร
25. สายไฟ THW แบบ 7 ตัวนํา ขนาด 6 mm2 ยาว 25 เซนติเมตร
26. สายไฟ THW ขนาด 1.5 mm2 ยาว 25 เซนติเมตร
9
กรมพั ฒ นาฝ มื อ แรงงาน

1 อัน
1 อัน
1 อัน
1 ตัว
1 ชุด
จํานวน/คน
11 เมตร
11 อัน
3 อัน
2 อัน
17 อัน
1 ตัว
2 มวน
1 ตัว
1 ตัว
1 กลอง
1 กลอง
1 ตัว
1 มวน
1 ชุด
3 อัน
3 อัน
1 เสน
1 เสน
1 กระปุก
2 ตัว
2 ผืน
1 ราง
1 ตัว
13 เสน
4 เสน
2 เสน

หลั ก สู ต รการฝ ก ยกระดั บ ฝ มื อ ตามความสามารถ
27. สายไฟ THW ขนาด 2.5 mm2 ยาว 20 เซนติเมตร
8 เสน
28. สายไฟ VSF / THW ขนาด 2.5 mm2 ยาว 15 เซนติเมตร
4 เสน
29. สายไฟ VSF ฝอย ขนาด 1.5 mm2 ยาว 15 เซนติเมตร
2 เสน
1 มวน
30. สายไฟฟา THW 1.5 (มม.)2
4 ชุด
31. สายไฟฟาสําหรับตอวงจร
1 หลอด
32. หลอดฟลูออเรสเซนต ขนาด 18 w
2 ชิ้น
33. หางปลาแบบแฉกหุมฉนวน ขนาด 1.5 mm2
34. หางปลาแบบกลมหุมฉนวน ขนาด 1.5 mm2
2 ชิ้น
8.3 สื่อการฝก ชุดการฝกและเอกสารประกอบการฝกและการประเมิน
จํานวน/คน
1. คูมือครูฝก
1 เลม
2. คูมือผูรับการฝก
1 เลม
3. คูมือการประเมิน
1 เลม
4. ชุดการฝกชางไฟฟาอุตสาหกรรม ระดับ 1
1 ชุด
9. คุณสมบัติของครูฝก/วิทยากร
ผู รั บ การฝ ก จะได รั บ การฝ ก ทั้ ง ภาคทฤษฎี แ ละภาคปฏิ บั ติ โดยครู ฝ ก จากกรมพั ฒ นาฝ มื อ แรงงานหรื อ วิ ท ยากร
จากภายนอกที่มีคุณสมบัติ ดังนี้
1. ผานการคัดเลือกตามขอกําหนดของกรมพัฒนาฝมือแรงงาน
2. มีประสบการณดานการสอนหรือผานการฝกอบรมหลักสูตรเตรียมความพรอมการเปนวิทยากรระบบการฝก
ตามความสามารถ
3. มีความรู ความสามารถในสาขาอาชีพที่จะฝกอบรม
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หลั ก สู ต รการฝ ก ยกระดั บ ฝ มื อ ตามความสามารถ

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

รหัสหลักสูตร
0920164150301
ความปลอดภัยเบื้องตนในการปฏิบัติงานไฟฟา
รหัสโมดูลการฝก
09215101
รวม 2 ชั่วโมง 30 นาที
ทฤษฎี 2 ชั่วโมง 30 นาที
ปฏิบัติ - ชั่วโมง
หน ว ยการฝ กนี้ พั ฒ นาขึ้น ใหครอบคลุมดานความรู ทักษะ และเจตคติแกผูรับ การฝ ก
เพื่อใหมีความสามารถ ดังนี้
1. บอกกฏและขอปฏิบัติดานความปลอดภัยในการทํางานได
2. บอกความหมายของสัญลักษณความปลอดภัยได
3. บอกวิธีใชเครื่องมือและอุปกรณปองกันสวนบุคคลได
4. อธิบายอันตรายของไฟฟาได
5. อธิบายวิธีปองกันและชวยเหลือผูถูกกระแสไฟฟาดูดได
6. อธิบายวิธีปฐมพยาบาลผูถูกกระแสไฟฟาดูดได
- มีความรูพื้นฐานงานไฟฟาเบื้องตน หรือผานการฝกอบรมไฟฟาเบื้องตน และ
การชวยเหลือผูถูกไฟฟาดูดจากหนวยงานหรือสถาบันที่เชื่อถือได
สาขาชางไฟฟาอุตสาหกรรม ระดับ 1

5. พื้นฐาน
ความสามารถของ
ผูรับการฝก
6. ผลลัพธการเรียนรู : เมื่อสําเร็จการฝกในโมดูลนี้แลวผูรับการฝกสามารถปฏิบัติงานโดยมีความรูความสามารถและ
ใชระยะเวลาฝก ดังนี้
ระยะเวลาฝก
(ชั่วโมง : นาที)
ผลลัพธการเรียนรู
ชื่อหัวขอวิชา
ทฤษฎี ปฏิบัติ รวม
1. บอกกฎและขอปฏิบัติดาน
หัวขอที่ 1 : กฎและขอปฏิบัติดานความปลอดภัย
0:30
0:30
ความปลอดภัยในการทํางานได
ในการทํางาน
2. บอกความหมายของสัญลักษณ หัวขอที่ 2 : สัญลักษณความปลอดภัยทางไฟฟา
0:15
0:15
ความปลอดภัยได
หัวขอที่ 3 : เครื่องมือและอุปกรณปองกันสวนบุคคล 0:30
0:30
3. บอกวิธีใชเครื่องมือและ
อุปกรณปองกันสวนบุคคลได
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หลั ก สู ต รการฝ ก ยกระดั บ ฝ มื อ ตามความสามารถ
4. อธิบายอันตรายของไฟฟาได หัวขอที่ 4 : การปองกันอันตรายจากไฟฟา
5. อธิบายวิธีปองกันและชวยเหลือ
ผูถูกกระแสไฟฟาดูดได
หัวขอที่ 5 : การปฐมพยาบาลผูถูกกระแสไฟฟาดูด
6. อธิบายวิธีปฐมพยาบาล
เบื้องตน
ผูถูกกระแสไฟฟาดูดได
รวมทั้งสิ้น
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0:30

-

0:30

0:45

-

0:45

2:30

-

2:30

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

สวนที่ 3 หัวขอวิชา
1. ชื่อหลักสูตร

สาขาชางไฟฟาอุตสาหกรรม ระดับ 1

2. ชื่อโมดูลการฝก

ความปลอดภัยเบื้องตนในการปฏิบัติงานไฟฟา

3. ชือ่ หัวขอวิชา

รหัสหลักสูตร
0920164150301
รหัสโมดูลการฝก
09215101
รหัสวิชา
0921510101
ปฏิบัติ - ชั่วโมง

หัวขอที่ 1 : กฎและขอปฏิบัติดานความปลอดภัยในการ
ทํางาน
4. ระยะเวลาการฝก
รวม 30 นาที
ทฤษฎี 30 นาที
5. เกณฑการประเมิน เมื่อผานการฝกในหัวขอวิชานี้แลว ผูรับการฝกมีความสามารถดังนี้
- บอกกฎและขอปฏิบัติดานความปลอดภัยในการทํางานได
6. หัวขอสําคัญ
หัวขอวิชานี้จะมีเนื้อหาครอบคลุมหัวขอยอย ดังนี้
1. กฎและขอปฏิบัติดานความปลอดภัยในการทํางาน
2. ขอปฏิบัติดานความปลอดภัยในการปฏิบัติงานทางไฟฟา
3. กฎหมายเกี่ยวกับความปลอดภัย
7. วิธีการฝกอบรม
- ฝกอบรมดวยตนเองโดยการใชชุดการฝก (รหัสชุดการฝก 09215101)
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 โมดูลความปลอดภัยเบื้องตนในการปฏิบัติงานไฟฟา
2. สมุดบันทึกความกาวหนารายบุคคล (Trainee’s Record Book)
11. เอกสารประกอบการฝก คูมือ สื่อ ชุดการฝกและเอกสารอางอิง
1. คูมือครูฝก
2. คูมือผูรับการฝก
3. คูมือการประเมิน
4. ชุดการฝกชางไฟฟาอุตสาหกรรม ระดับ 1
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หลั ก สู ต รการฝ ก ยกระดั บ ฝ มื อ ตามความสามารถ

สวนที่ 3 หัวขอวิชา
1. ชื่อหลักสูตร

สาขาชางไฟฟาอุตสาหกรรม ระดับ 1

2. ชื่อโมดูลการฝก

ความปลอดภัยเบื้องตนในการปฏิบัติงานทางไฟฟา

3. ชือ่ หัวขอวิชา

หัวขอที่ 2 : สัญลักษณความปลอดภัยทางไฟฟา

รหัสหลักสูตร
0920164150301
รหัสโมดูลการฝก
09215101
รหัสวิชา
0921510102
ปฏิบัติ - ชั่วโมง

4. ระยะเวลาการฝก
รวม 15 นาที
ทฤษฎี 15 นาที
5. เกณฑการประเมิน เมื่อผานการฝกในหัวขอวิชานี้แลว ผูรับการฝกมีความสามารถดังนี้
- บอกความหมายของสัญลักษณความปลอดภัยได
6. หัวขอสําคัญ
หัวขอวิชานี้จะมีเนื้อหาครอบคลุมหัวขอยอย ดังนี้
1. เครื่องหมายหาม
2. เครื่องหมายเตือน
3. เครื่องหมายบังคับ
4. เครื่องหมายสารนิเทศเกี่ยวกับสภาวะปลอดภัย
7. วิธีการฝกอบรม
- ฝกอบรมดวยตนเองโดยการใชชุดการฝก (รหัสชุดการฝก 09215101)
8. วิธีการประเมินผล ทดสอบภาคทฤษฎี
วิธีประเมิน : สอบขอเขียน (Written Testing) หรือสอบออนไลน (Online Testing)
9. เครื่องมือ อุปกรณ และวัสดุที่ใชในการฝก (ตอจํานวนผูรับการฝก 1 คน)
เครื่องมือและอุปกรณ
เครื่องมือและอุปกรณ
10. เงื่อนไขการฝกอื่นๆ (ถาจําเปนตองมี) : หนวยฝกตองจัดเตรียมสิ่งเหลานี้ใหผูรับการฝก ไดแก
1. เอกสาร สื่อ และชุดฝก โมดูลความปลอดภัยเบื้องตนในการปฏิบัติงานไฟฟา
2. สมุดบันทึกความกาวหนารายบุคคล (Trainee’s Record Book)
11. เอกสารประกอบการฝก คูมือ สื่อ ชุดการฝกและเอกสารอางอิง
1. คูมือครูฝก
2. คูมือผูรับการฝก
3. คูมือการประเมิน
4. ชุดการฝกชางไฟฟาอุตสาหกรรม ระดับ 1
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หลั ก สู ต รการฝ ก ยกระดั บ ฝ มื อ ตามความสามารถ

สวนที่ 3 หัวขอวิชา
1. ชื่อหลักสูตร

สาขาชางไฟฟาอุตสาหกรรม ระดับ 1

2. ชื่อโมดูลการฝก

ความปลอดภัยเบื้องตนในการปฏิบัติงานไฟฟา

3. ชือ่ หัวขอวิชา

หัวขอที่ 3 : เครื่องมือและอุปกรณปองกันสวนบุคคล

รหัสหลักสูตร
0920164150301
รหัสโมดูลการฝก
09215101
รหัสวิชา
0921510103
ปฏิบัติ - ชั่วโมง

4. ระยะเวลาการฝก
รวม 30 นาที
ทฤษฎี 30 นาที
5. เกณฑการประเมิน เมื่อผานการฝกในหัวขอวิชานี้แลว ผูรับการฝกมีความสามารถดังนี้
- บอกวิธีใชเครื่องมือและอุปกรณปองกันสวนบุคคลได
6. หัวขอสําคัญ
หัวขอวิชานี้จะมีเนื้อหาครอบคลุมหัวขอยอย ดังนี้
1. หลักเกณฑในการใชอุปกรณปองกันอันตรายสวนบุคคล
2. ประเภทของอุปกรณปองกันอันตรายสวนบุคคล
7. วิธีการฝกอบรม
- ฝกอบรมดวยตนเองโดยการใชชุดการฝก (รหัสชุดการฝก 09215101)
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 โมดูลความปลอดภัยเบื้องตนในการปฏิบัติงานไฟฟา
2. สมุดบันทึกความกาวหนารายบุคคล (Trainee’s Record Book)
11. เอกสารประกอบการฝก คูมือ สื่อ ชุดการฝกและเอกสารอางอิง
1. คูมือครูฝก
2. คูมือผูรับการฝก
3. คูมือการประเมิน
4. ชุดการฝกชางไฟฟาอุตสาหกรรม ระดับ 1
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หลั ก สู ต รการฝ ก ยกระดั บ ฝ มื อ ตามความสามารถ

สวนที่ 3 หัวขอวิชา
1. ชื่อหลักสูตร

สาขาชางไฟฟาอุตสาหกรรม ระดับ 1

2. ชื่อโมดูลการฝก

ความปลอดภัยเบื้องตนในการปฏิบัติงานไฟฟา

3. ชือ่ หัวขอวิชา

หัวขอที่ 4 : การปองกันอันตรายจากไฟฟา

รหัสหลักสูตร
0920164150301
รหัสโมดูลการฝก
09215101
รหัสวิชา
0921510104
ปฏิบัติ - ชั่วโมง

4. ระยะเวลาการฝก
รวม 30 นาที
ทฤษฎี 30 นาที
5. เกณฑการประเมิน เมื่อผานการฝกในหัวขอวิชานี้แลว ผูรับการฝกมีความสามารถดังนี้
1. อธิบายอันตรายของไฟฟาได
2. อธิบายวิธีปองกันและชวยเหลือผูถูกกระแสไฟฟาดูดได
6. หัวขอสําคัญ
หัวขอวิชานี้จะมีเนื้อหาครอบคลุมหัวขอยอย ดังนี้
1. ลักษณะการเกิดอันตราย
2. ผลกระทบของกระแสไฟฟาตอรางกาย
3. การปองกันกระแสไฟฟาดูด
4. การชวยเหลือผูถูกกระแสไฟฟาดูด
7. วิธีการฝกอบรม
- ฝกอบรมดวยตนเองโดยการใชชุดการฝก (รหัสชุดการฝก 09215101)
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 โมดูลความปลอดภัยเบื้องตนในการปฏิบัติงานไฟฟา
2. สมุดบันทึกความกาวหนารายบุคคล (Trainee’s Record Book)
11. เอกสารประกอบการฝก คูมือ สื่อ ชุดการฝกและเอกสารอางอิง
1. คูมือครูฝก
2. คูมือผูรับการฝก
3. คูมือการประเมิน
4. ชุดการฝกชางไฟฟาอุตสาหกรรม ระดับ 1
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สวนที่ 3 หัวขอวิชา
1. ชื่อหลักสูตร

สาขาชางไฟฟาอุตสาหกรรม ระดับ 1

2. ชื่อโมดูลการฝก

ความปลอดภัยเบื้องตนในการปฏิบัติงานไฟฟา

3. ชือ่ หัวขอวิชา

หัวขอที่ 5 : การปฐมพยาบาลผูถูกกระแสไฟฟาดูดเบื้องตน

รหัสหลักสูตร
0920164150301
รหัสโมดูลการฝก
09215101
รหัสวิชา
0921510105
ปฏิบัติ - ชั่วโมง

4. ระยะเวลาการฝก
รวม 45 นาที
ทฤษฎี 45 นาที
5. เกณฑการประเมิน เมื่อผานการฝกในหัวขอวิชานี้แลว ผูรับการฝกมีความสามารถดังนี้
- อธิบายวิธีปฐมพยาบาลผูถูกกระแสไฟฟาดูดได
6. หัวขอสําคัญ
หัวขอวิชานี้จะมีเนื้อหาครอบคลุมหัวขอยอย ดังนี้
1. การประเมินอาการ
2. การชวยฟนคืนชีพ (CPR)
7. วิธีการฝกอบรม
- ฝกอบรมดวยตนเองโดยการใชชุดการฝก (รหัสชุดการฝก 09215101)
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 โมดูลปลอดภัยเบื้องตนในการปฏิบัติงานไฟฟา
2. สมุดบันทึกความกาวหนารายบุคคล (Trainee’s Record Book)
11. เอกสารประกอบการฝก คูมือ สื่อ ชุดการฝกและเอกสารอางอิง
1. คูมือครูฝก
2. คูมือผูรับการฝก
3. คูมือการประเมิน
4. ชุดการฝกชางไฟฟาอุตสาหกรรม ระดับ 1
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สวนที่ 2 โมดูลการฝก
โมดูลการฝกที่ 2
1. ชื่อหลักสูตร

รหัสหลักสูตร
0920164150301
2. ชื่อโมดูลการฝก
การใช บํารุงเครื่องมือวัดและทดสอบงานไฟฟา และเครื่องมือ
รหัสโมดูลการฝก
อุปกรณสวนบุคคล
09215201
3. ระยะเวลาการฝก
รวม 11 ชั่วโมง 30 นาที
ทฤษฎี 3 ชั่วโมง 30 นาที
ปฏิบัติ 8 ชั่วโมง
4. ขอบเขตของหนวย
หน ว ยการฝ กนี้ พั ฒ นาขึ้น ใหครอบคลุมดานความรู ทักษะ และเจตคติแกผูรับ การฝ ก
การฝก
เพื่อใหมีความสามารถ ดังนี้
1. อธิบายโครงสรางและหลักการทํางานของเครื่องวัดไฟฟาได
2. อธิบายวิธีการใช การวัด การอานคาตาง ๆ ของเครื่องวัดไฟฟาได
3. นําเครื่องมือวัดไปใชในการวัดและทดสอบคาตาง ๆ ได
4. อธิบายวิธีการบํารุงรักษาเครื่องมือวัดและทดสอบงานไฟฟาได
5. อธิบายวิธีการใชและบํารุงรักษาเครื่องมือและอุปกรณสวนบุคคลได
6. เลือกใชและบํารุงรักษาเครื่องมือและอุปกรณสวนบุคคลได
5. พื้นฐาน
ผูสมัครเขารับการฝกตองมีคุณสมบัติ ดังตอไปนี้
ความสามารถของ
1. มี ความรู พื้น ฐานงานไฟฟา เบื้ อ งต น หรือผานการฝก อบรมเกี่ ย วกั บ การใช บํารุ ง
ผูรับการฝก
เครื่องมือวัดและทดสอบงานไฟฟา และเครื่องมืออุปกรณสวนบุคคลจากหนวยงาน
หรือสถาบันที่เชื่อถือได
2. ผูรับการฝกผานการฝกโมดูลที่ 1 มาแลว
6. ผลลัพธการเรียนรู : เมื่อสําเร็จการฝกในโมดูลนี้แลวผูรับการฝกสามารถปฏิบัติงานโดยมีความรูความสามารถและ
ใชระยะเวลาฝก ดังนี้
ระยะเวลาฝก
(ชั่วโมง : นาที)
ผลลัพธการเรียนรู
ชื่อหัวขอวิชา
ทฤษฎี ปฏิบัติ รวม
หัวขอที่ 1 : ความรูทั่วไปเกี่ยวกับเครื่องมือวัดและ 2:30 6:00 8:30
1. อธิบายโครงสรางและ
ทดสอบงานไฟฟา
หลักการทํางานของ
เครื่องวัดไฟฟาได
2. อธิบายวิธีการใช การวัด
การอานคาตาง ๆ ของ
สาขาชางไฟฟาอุตสาหกรรม ระดับ 1
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3.
4.

5.

6.

เครื่องวัดไฟฟาได
นําเครื่องมือวัดไปใชในการวัด
และทดสอบคาตาง ๆ ได
อธิบายวิธีการบํารุงรักษา
เครื่องมือวัดและทดสอบงาน
ไฟฟาได
หัวขอที่ 2 : การใชเครื่องมือและอุปกรณสวนบุคคล
อธิบายวิธีการใชและ
บํารุงรักษาเครื่องมือและ
อุปกรณสวนบุคคลได
เลือกใชและบํารุงรักษาเครื่องมือ
และอุปกรณสวนบุคคลได
รวมทั้งสิ้น
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สวนที่ 3 หัวขอวิชา
1. ชื่อหลักสูตร

สาขาชางไฟฟาอุตสาหกรรม ระดับ 1

2. ชื่อโมดูลการฝก

รหัสหลักสูตร
0920164150301
รหัสโมดูลการฝก
09215201
รหัสวิชา
0921520101
ปฏิบัติ 6 ชั่วโมง

การใช บํารุงเครื่องมือวัดและทดสอบงานไฟฟา และเครื่องมือ
อุปกรณสวนบุคคล
3. ชือ่ หัวขอวิชา
หัวขอที่ 1 : ความรูทั่วไปเกี่ยวกับเครื่องมือวัดและทดสอบงาน
ไฟฟา
4. ระยะเวลาการฝก
รวม 8 ชั่วโมง 30 นาที
ทฤษฎี 2 ชั่วโมง 30 นาที
5. เกณฑการประเมิน เมื่อผานการฝกในหัวขอวิชานี้แลว ผูรับการฝกมีความสามารถดังนี้
1. อธิบายโครงสรางและหลักการทํางานของเครื่องวัดไฟฟาได
2. อธิบายวิธีการใช การวัด การอานคาตาง ๆ ของเครื่องวัดไฟฟาได
3. นําเครื่องมือวัดไปใชในการวัดและทดสอบคาตาง ๆ ได
4. อธิบายวิธีการบํารุงรักษาเครื่องมือวัดและทดสอบงานไฟฟาได
6. หัวขอสําคัญ
หัวขอวิชานี้จะมีเนื้อหาครอบคลุมหัวขอยอย ดังนี้
1. แอมมิเตอร
2. โอหมและเมกะโอหมมิเตอร
3. วัตตมิเตอรและวัตตฮาวมิเตอร
4. มัลติมิเตอร
5. แคลมปออนมิเตอร
6. หมอแปลงไฟฟาประกอบเครื่องมือวัด
7. การบํารุงรักษาเครื่องมือวัดและทดสอบงานไฟฟา
7. วิธีการฝกอบรม
1. ฝกอบรมดวยตนเองโดยการใชชุดการฝก (รหัสชุดการฝก 09215201)
2. ฝกปฏิบัติงาน
8. วิธีการประเมินผล ทดสอบภาคทฤษฎี และภาคปฏิบัติ
วิธีประเมิน :
1. สอบขอเขียน (Written Testing) หรือสอบออนไลน (Online Testing)
2. สอบปฏิบัติงาน (Practical Skills Testing)
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9. เครื่องมือ อุปกรณ และวัสดุที่ใชในการฝก (ตอจํานวนผูรับการฝก 1 คน)
เครื่องมือและอุปกรณ
วัสดุ
1. AC Power Supply 0-30 V จํานวน 1 เครื่อง
- สายไฟสําหรับตอวงจร จํานวน 1 ชุด
2. Ammeter จํานวน 1 เครื่อง
3. DC Power Supply 0-30 V จํานวน 1 เครื่อง
4. Voltmeter จํานวน 1 เครื่อง
5. แผงตอวงจร จํานวน 1 คู
6. ตัวตานทาน 1k Ω จํานวน 1 ตัว
7. ตัวตานทาน 2k Ω จํานวน 1 ตัว
10. เงื่อนไขการฝกอื่นๆ (ถาจําเปนตองมี) : หนวยฝกตองจัดเตรียมสิ่งเหลานี้ใหผูรับการฝก ไดแก
1. เอกสาร สื่อ และชุดฝก โมดูลการใช บํารุงเครื่องมือวัดและทดสอบงานไฟฟา และเครื่องมืออุปกรณสวนบุคคล
2. สมุดบันทึกความกาวหนารายบุคคล (Trainee’s Record Book)
11. เอกสารประกอบการฝก คูมือ สื่อ ชุดการฝกและเอกสารอางอิง
1. คูมือครูฝก
2. คูมือผูรับการฝก
3. คูมือการประเมิน
4. ชุดการฝกชางไฟฟาอุตสาหกรรม ระดับ 1
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สวนที่ 3 หัวขอวิชา
1. ชื่อหลักสูตร

สาขาชางไฟฟาอุตสาหกรรม ระดับ 1

2. ชื่อโมดูลการฝก

การใช บํารุงเครื่องมือวัดและทดสอบงานไฟฟา และเครื่องมือ
อุปกรณสวนบุคคล
หัวขอที่ 2 : การใชเครื่องมือและอุปกรณสวนบุคคล

3. ชือ่ หัวขอวิชา

รหัสหลักสูตร
0920164150301
รหัสโมดูลการฝก
09215201
รหัสวิชา
0921520102
ปฏิบัติ 2 ชั่วโมง

4. ระยะเวลาการฝก
รวม 3 ชั่วโมง
ทฤษฎี 1 ชั่วโมง
5. เกณฑการประเมิน เมื่อผานการฝกในหัวขอวิชานี้แลว ผูรับการฝกมีความสามารถดังนี้
1. อธิบายวิธีการใชและบํารุงรักษาเครื่องมือและอุปกรณสวนบุคคลได
2. เลือกใชและบํารุงรักษาเครื่องมือและอุปกรณสวนบุคคลได
6. หัวขอสําคัญ
หัวขอวิชานี้จะมีเนื้อหาครอบคลุมหัวขอยอย ดังนี้
1. เครื่องมือและอุปกรณสวนบุคคล
2. การบํารุงรักษาเครื่องมือและอุปกรณสวนบุคคล
7. วิธีการฝกอบรม
1. ฝกอบรมดวยตนเองโดยการใชชุดการฝก (รหัสชุดการฝก 09215201)
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. ปากกา/ดินสอ จํานวน 1 แทง
2. ปากกาลบคําผิด/ยางลบ จํานวน 1 อัน

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

รหัสหลักสูตร
0920164150301
2. ชื่อโมดูลการฝก
ทฤษฎีไฟฟา
รหัสโมดูลการฝก
09215202
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. อธิบายเกี่ยวกับระบบไฟฟาได
2. บอกหนวยวัดทางไฟฟาได
3. อธิบายการอานและเขียนสัญลักษณของหนวยวัดทางไฟฟาได
4. บอกเกี่ยวกับตัวนํา ฉนวน ความตานทาน และตัวเหนี่ยวนําไฟฟาได
5. คํานวณไฟฟาเบื้องตนดวยกฎของโอมหได
6. คํานวณหาคาตามกฎของโอมหจากวงจรไฟฟาแบบตาง ๆ ได
5. พื้นฐาน
ผูสมัครเขารับการฝกตองมีคุณสมบัติ ดังตอไปนี้
ความสามารถของ
1. มีความรูพื้นฐานงานไฟฟาเบื้องตน หรือผานการฝกอบรมเกี่ยวกับทฤษฎีไฟฟาจาก
ผูรับการฝก
หนวยงานหรือสถาบันที่เชื่อถือได
2. ผูรับการฝกผานการฝกโมดูลที่ 2 มาแลว
6. ผลลัพธการเรียนรู : เมื่อสําเร็จการฝกในโมดูลนี้แลวผูรับการฝกสามารถปฏิบัติงานโดยมีความรูความสามารถและ
ใชระยะเวลาฝก ดังนี้
ระยะเวลาฝก
(ชั่วโมง : นาที)
ผลลัพธการเรียนรู
ชื่อหัวขอวิชา
ทฤษฎี ปฏิบัติ รวม
1. อธิบายเกี่ยวกับระบบไฟฟาได หัวขอที่ 1 : ระบบไฟฟา
0:30
0:30
2. บอกหนวยวัดทางไฟฟาได
หัวขอที่ 2 : หนวยวัดและสัญลักษณทางไฟฟา
0:30
0:30
3. อธิบายการอานและ
เขียนสัญลักษณของหนวยวัด
ทางไฟฟาได
สาขาชางไฟฟาอุตสาหกรรม ระดับ 1
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4. บอกเกี่ยวกับตัวนํา ฉนวน
หัวขอที่ 3 : ตัวนํา ฉนวน ความตานทาน
ความตานทาน และ
และตัวเหนี่ยวนําไฟฟา (อินดักเตอร)
ตัวเหนี่ยวนําไฟฟาได
5. คํานวณไฟฟาเบื้องตนดวย
หัวขอที่ 4 : การคํานวณไฟฟาเบื้องตน
กฎของโอมหได
6. คํานวณหาคาตามกฎของโอหม
จากวงจรไฟฟาแบบตาง ๆ ได
รวมทั้งสิ้น
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สวนที่ 3 หัวขอวิชา
1. ชื่อหลักสูตร

สาขาชางไฟฟาอุตสาหกรรม ระดับ 1

2. ชื่อโมดูลการฝก

ทฤษฎีไฟฟา

3. ชือ่ หัวขอวิชา

หัวขอที่ 1 : ระบบไฟฟา

รหัสหลักสูตร
0920164150301
รหัสโมดูลการฝก
09215202
รหัสวิชา
0921520201
ปฏิบัติ - ชั่วโมง

4. ระยะเวลาการฝก
รวม 30 นาที
ทฤษฎี 30 นาที
5. เกณฑการประเมิน เมื่อผานการฝกในหัวขอวิชานี้แลว ผูรับการฝกมีความสามารถดังนี้
3. อธิบายเกี่ยวกับระบบไฟฟาได
6. หัวขอสําคัญ
หัวขอวิชานี้จะมีเนื้อหาครอบคลุมหัวขอยอย ดังนี้
1. ไฟฟากระแสตรงและกระแสสลับ
2. ระบบไฟฟาแบบ 1 เฟส และ 3 เฟส
7. วิธีการฝกอบรม
- ฝกอบรมดวยตนเองโดยการใชชุดการฝก (รหัสชุดการฝก 09215202)
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 โมดูลทฤษฎีไฟฟา
2. สมุดบันทึกความกาวหนารายบุคคล (Trainee’s Record Book)
11. เอกสารประกอบการฝก คูมือ สื่อ ชุดการฝกและเอกสารอางอิง
1. คูมือครูฝก
2. คูมือผูรับการฝก
3. คูมือการประเมิน
4. ชุดการฝกชางไฟฟาอุตสาหกรรม ระดับ 1
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สวนที่ 3 หัวขอวิชา
1. ชื่อหลักสูตร

สาขาชางไฟฟาอุตสาหกรรม ระดับ 1

2. ชื่อโมดูลการฝก

ทฤษฎีไฟฟา

3. ชือ่ หัวขอวิชา

หัวขอที่ 2 : หนวยวัดและสัญลักษณทางไฟฟา

รหัสหลักสูตร
0920164150301
รหัสโมดูลการฝก
09215202
รหัสวิชา
0921520202
ปฏิบัติ - ชั่วโมง

4. ระยะเวลาการฝก
รวม 30 นาที
ทฤษฎี 30 นาที
5. เกณฑการประเมิน เมื่อผานการฝกในหัวขอวิชานี้แลว ผูรับการฝกมีความสามารถดังนี้
1. บอกหนวยวัดและสัญลักษณทางไฟฟาได
2. อธิบายการคํานวณทางไฟฟาได
6. หัวขอสําคัญ
หัวขอวิชานี้จะมีเนื้อหาครอบคลุมหัวขอยอย ดังนี้
1. หนวยวัดและสัญลักษณทางไฟฟา
2. การคํานวณทางไฟฟา
7. วิธีการฝกอบรม
- ฝกอบรมดวยตนเองโดยการใชชุดการฝก (รหัสชุดการฝก 09215202)
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 โมดูลทฤษฎีไฟฟา
2. สมุดบันทึกความกาวหนารายบุคคล (Trainee’s Record Book)
11. เอกสารประกอบการฝก คูมือ สื่อ ชุดการฝกและเอกสารอางอิง
1. คูมือครูฝก
2. คูมือผูรับการฝก
3. คูมือการประเมิน
4. ชุดการฝกชางไฟฟาอุตสาหกรรม ระดับ 1
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สวนที่ 3 หัวขอวิชา
1. ชื่อหลักสูตร

สาขาชางไฟฟาอุตสาหกรรม ระดับ 1

2. ชื่อโมดูลการฝก

ทฤษฎีไฟฟา

3. ชือ่ หัวขอวิชา

รหัสหลักสูตร
0920164150301
รหัสโมดูลการฝก
09215202
รหัสวิชา
0921520203
ปฏิบัติ - ชั่วโมง

หัวขอที่ 3 : ตัวนํา ฉนวน ความตานทาน
และตัวเหนี่ยวนําไฟฟา (อินดักเตอร)
4. ระยะเวลาการฝก
รวม 30 นาที
ทฤษฎี 30 นาที
5. เกณฑการประเมิน เมื่อผานการฝกในหัวขอวิชานี้แลว ผูรับการฝกมีความสามารถดังนี้
- บอกเกี่ยวกับตัวนํา ฉนวน ความตานทาน และตัวเหนี่ยวนําไฟฟาได
6. หัวขอสําคัญ
หัวขอวิชานี้จะมีเนื้อหาครอบคลุมหัวขอยอย ดังนี้
1. ตัวนําไฟฟา
2. ฉนวนไฟฟา
3. ความตานทานไฟฟา
4. ตัวเหนี่ยวนําไฟฟา (อินดักเตอร)
7. วิธีการฝกอบรม
- ฝกอบรมดวยตนเองโดยการใชชุดการฝก (รหัสชุดการฝก 09215202)
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 โมดูลทฤษฎีไฟฟา
2. สมุดบันทึกความกาวหนารายบุคคล (Trainee’s Record Book)
11. เอกสารประกอบการฝก คูมือ สื่อ ชุดการฝกและเอกสารอางอิง
1. คูมือครูฝก
2. คูมือผูรับการฝก
3. คูมือการประเมิน
4. ชุดการฝกชางไฟฟาอุตสาหกรรม ระดับ 1
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สวนที่ 3 หัวขอวิชา
1. ชื่อหลักสูตร

สาขาชางไฟฟาอุตสาหกรรม ระดับ 1

2. ชื่อโมดูลการฝก

ทฤษฎีไฟฟา

3. ชือ่ หัวขอวิชา

หัวขอที่ 4: การคํานวณไฟฟาเบื้องตน

รหัสหลักสูตร
0920164150301
รหัสโมดูลการฝก
09215202
รหัสวิชา
0921520204
ปฏิบัติ - ชั่วโมง

4. ระยะเวลาการฝก
รวม 1 ชั่วโมง 30 นาที
ทฤษฎี 1 ชั่วโมง 30 นาที
5. เกณฑการประเมิน เมื่อผานการฝกในหัวขอวิชานี้แลว ผูรับการฝกมีความสามารถดังนี้
1. คํานวณไฟฟาเบื้องตนดวยกฎของโอมหได
2. คํานวณหาคาตามกฎของโอมหจากวงจรไฟฟาแบบตาง ๆ ได
6. หัวขอสําคัญ
หัวขอวิชานี้จะมีเนื้อหาครอบคลุมหัวขอยอย ดังนี้
1. กฏของโอหม
2. กําลังไฟฟา
3. พลังงานไฟฟา
4. วงจรไฟฟาเบื้องตน
7. วิธีการฝกอบรม
- ฝกอบรมดวยตนเองโดยการใชชุดการฝก (รหัสชุดการฝก 09215202)
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 โมดูลทฤษฎีไฟฟา
2. สมุดบันทึกความกาวหนารายบุคคล (Trainee’s Record Book)
11. เอกสารประกอบการฝก คูมือ สื่อ ชุดการฝกและเอกสารอางอิง
1. คูมือครูฝก
2. คูมือผูรับการฝก
3. คูมือการประเมิน
4. ชุดการฝกชางไฟฟาอุตสาหกรรม ระดับ 1
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สวนที่ 2 โมดูลการฝก
โมดูลการฝกที่ 4
1. ชื่อหลักสูตร

รหัสหลักสูตร
0920164150301
2. ชื่อโมดูลการฝก
การอานแบบ-เขียนแบบวงจรไฟฟาอุตสาหกรรม
รหัสโมดูลการฝก
09215203
3. ระยะเวลาการฝก
รวม 6 ชั่วโมง
ทฤษฎี 2 ชั่วโมง
ปฏิบัติ 4 ชั่วโมง
4. ขอบเขตของหนวย
หน ว ยการฝ กนี้ พั ฒ นาขึ้น ใหครอบคลุมดานความรู ทักษะ และเจตคติแกผูรับ การฝ ก
การฝก
เพื่อใหมีความสามารถ ดังนี้
1. อธิบายการอานและเขียนสัญลักษณไฟฟาในงานควบคุมมอเตอรได
2. อานและเขียนสัญลักษณไฟฟาในงานควบคุมมอเตอรได
3. อธิบายการทํางานของวงจรแตละแบบที่ใชในงานควบคุมมอเตอรไดตามแบบ
ที่กําหนด
4. อานแบบแสดงการติดตั้งอุปกรณและตูควบคุมไดตามแบบที่กําหนด
5. อานแบบไฟฟาแสงสวางในโรงงานไดตามแบบที่กําหนด
6. อานและเขียนแบบวงจรที่ใชในงานควบคุมมอเตอรได
5. พื้นฐาน
ผูสมัครเขารับการฝกตองมีคุณสมบัติ ดังตอไปนี้
ความสามารถของ
1. มีความรูพื้นฐานงานไฟฟาเบื้องตน หรือผานการฝกอบรมการอานแบบ-เขียนแบบ
ผูรับการฝก
วงจรไฟฟาอุตสาหกรรมจากหนวยงานหรือสถาบันที่เชื่อถือได
2. ผูรับการฝกผานการฝกโมดูลที่ 3 มาแลว
6. ผลลัพธการเรียนรู : เมื่อสําเร็จการฝกในโมดูลนี้แลวผูรับการฝกสามารถปฏิบัติงานโดยมีความรูความสามารถและ
ใชระยะเวลาฝก ดังนี้
ระยะเวลาฝก
(ชั่วโมง : นาที)
ผลลัพธการเรียนรู
ชื่อหัวขอวิชา
ทฤษฎี ปฏิบัติ รวม
1. อธิบายการอานและ
หัวขอที่ 1 : สัญลักษณที่ใชในงานควบคุมมอเตอร
1:00 1:00 2:00
เขียนสัญลักษณไฟฟา
ในงานควบคุมมอเตอรได
2. อานและเขียนสัญลักษณไฟฟา
ในงานควบคุมมอเตอรได
สาขาชางไฟฟาอุตสาหกรรม ระดับ 1
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3. อธิบายการทํางานของวงจร
หัวขอที่ 2 : แบบวงจรไฟฟาควบคุมมอเตอร
แตละแบบที่ในงานควบคุม
ไดตามแบบที่กําหนด
4. อานแบบแสดงการติดตั้ง
อุปกรณและตูควบคุม
ไดตามแบบที่กําหนด
5. อานแบบไฟฟาแสงสวาง
ในโรงงานไดตามแบบที่กําหนด
6. อานและเขียนแบบวงจรที่ใชใน
งานควบคุมมอเตอรได
รวมทั้งสิ้น
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สวนที่ 3 หัวขอวิชา
1. ชื่อหลักสูตร

สาขาชางไฟฟาอุตสาหกรรม ระดับ 1

2. ชื่อโมดูลการฝก

การอานแบบ-เขียนแบบวงจรไฟฟาอุตสาหกรรม

3. ชือ่ หัวขอวิชา

หัวขอที่ 1 : สัญลักษณที่ใชในงานควบคุมมอเตอร

รหัสหลักสูตร
0920164150301
รหัสโมดูลการฝก
09215203
รหัสวิชา
0921520301
ปฏิบัติ 1 ชั่วโมง

4. ระยะเวลาการฝก
รวม 2 ชั่วโมง
ทฤษฎี 1 ชั่วโมง
5. เกณฑการประเมิน เมื่อผานการฝกในหัวขอวิชานี้แลว ผูรับการฝกมีความสามารถดังนี้
1. อธิบายการอานและเขียนสัญลักษณไฟฟาในงานควบคุมมอเตอรได
2. อานและเขียนสัญลักษณไฟฟาในงานควบคุมมอเตอรได
6. หัวขอสําคัญ
หัวขอวิชานี้จะมีเนื้อหาครอบคลุมหัวขอยอย ดังนี้
- สัญลักษณที่ใชในงานควบคุมมอเตอร
7. วิธีการฝกอบรม
1. ฝกอบรมดวยตนเองโดยการใชชุดการฝก (รหัสชุดการฝก 09215203)
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. ปากกา/ดินสอ จํานวน 1 แทง
2. ปากกาลบคําผิด/ยางลบ จํานวน 1 แทง
10. เงื่อนไขการฝกอื่นๆ (ถาจําเปนตองมี) : หนวยฝกตองจัดเตรียมสิ่งเหลานี้ใหผูรับการฝก ไดแก
1. เอกสาร สื่อ และชุดฝก โมดูลการอานแบบ-เขียนแบบวงจรไฟฟาอุตสาหกรรม
2. สมุดบันทึกความกาวหนารายบุคคล (Trainee’s Record Book)
11. เอกสารประกอบการฝก คูมือ สื่อ ชุดการฝกและเอกสารอางอิง
1. คูมือครูฝก
2. คูมือผูรับการฝก
3. คูมือการประเมิน
4. ชุดการฝกชางไฟฟาอุตสาหกรรม ระดับ 1
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สวนที่ 3 หัวขอวิชา
1. ชื่อหลักสูตร

สาขาชางไฟฟาอุตสาหกรรม ระดับ 1

2. ชื่อโมดูลการฝก

การอานแบบ-เขียนแบบวงจรไฟฟาอุตสาหกรรม

3. ชือ่ หัวขอวิชา

หัวขอที่ 2 : แบบวงจรไฟฟาควบคุมมอเตอร

รหัสหลักสูตร
0920164150301
รหัสโมดูลการฝก
09215203
รหัสวิชา
0921520302
ปฏิบัติ 3 ชั่วโมง

4. ระยะเวลาการฝก
รวม 4 ชั่วโมง
ทฤษฎี 1 ชั่วโมง
5. เกณฑการประเมิน เมื่อผานการฝกในหัวขอวิชานี้แลว ผูรับการฝกมีความสามารถดังนี้
1. อธิบายการทํางานของวงจรแตละแบบที่ใชในงานควบคุมไดตามแบบที่กําหนด
2. อานแบบแสดงการติดตั้งอุปกรณและตูควบคุมไดตามแบบที่กําหนด
3. อานแบบไฟฟาแสงสวางในโรงงานไดตามแบบที่กําหนด
4. อานและเขียนแบบวงจรที่ใชในงานควบคุมมอเตอรได
6. หัวขอสําคัญ
หัวขอวิชานี้จะมีเนื้อหาครอบคลุมหัวขอยอย ดังนี้
1. วงจรแสดงแบบงานจริง
2. วงจรแสดงการทํางาน
3. วงจรสายเดียว
4. วงจรประกอบการติดตั้ง
5. แบบแสดงการติดตั้งอุปกรณและตูควบคุม
6. แบบไฟฟาแสงสวางในโรงงาน
7. วิธีการฝกอบรม
1. ฝกอบรมดวยตนเองโดยการใชชุดการฝก (รหัสชุดการฝก 09215203)
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
- อุปกรณเขียนแบบ จํานวน 1 ชุด
-
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10. เงื่อนไขการฝกอื่นๆ (ถาจําเปนตองมี) : หนวยฝกตองจัดเตรียมสิ่งเหลานี้ใหผูรับการฝก ไดแก
1. เอกสาร สื่อ และชุดฝก โมดูลการอานแบบ-เขียนแบบวงจรไฟฟาอุตสาหกรรม
2. สมุดบันทึกความกาวหนารายบุคคล (Trainee’s Record Book)
11. เอกสารประกอบการฝก คูมือ สื่อ ชุดการฝกและเอกสารอางอิง
1. คูมือครูฝก
2. คูมือผูรับการฝก
3. คูมือการประเมิน
4. ชุดการฝกชางไฟฟาอุตสาหกรรม ระดับ 1
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สวนที่ 2 โมดูลการฝก
โมดูลการฝกที่ 5
1. ชื่อหลักสูตร

รหัสหลักสูตร
0920164150301
2. ชื่อโมดูลการฝก
หลักการทํางานของอุปกรณในระบบไฟฟา มาตรฐาน
รหัสโมดูลการฝก
สายไฟฟา ขอกําหนดในการติดตั้งและการเดินสายไฟฟา
09215204
3. ระยะเวลาการฝก
รวม 4 ชั่วโมง 30 นาที
ทฤษฎี 4 ชั่วโมง 30 นาที
ปฏิบัติ - ชั่วโมง
4. ขอบเขตของหนวย
หน ว ยการฝ กนี้ พั ฒ นาขึ้น ใหครอบคลุมดานความรู ทักษะ และเจตคติแกผูรับ การฝ ก
การฝก
เพื่อใหมีความสามารถ ดังนี้
1. อธิบายชนิด คุณสมบัติ หลักการทํางาน และขอกําหนดของอุปกรณที่ใชใน
ระบบไฟฟาได
2. อธิบายอุปกรณตัดตอนและเครื่องปองกันกระแสเกินได
3. อธิบายหลักการทํางานของมอเตอรไฟฟากระแสสลับ เครื่องกําเนิดไฟฟากระแสสลับ
และสวิตชถายโอนได
4. อธิบายการเลือกชนิดและขนาดของสายไฟฟาได
5. อธิบายขอกําหนดมาตรฐานการติดตั้งทางไฟฟาในโรงงานอุตสาหกรรมได
5. พื้นฐาน
ผูสมัครเขารับการฝกตองมีคุณสมบัติ ดังตอไปนี้
ความสามารถของ
1. มีความรูพื้นฐานงานไฟฟาเบื้องตน หรือผานการฝกอบรมเกี่ยวกับหลักการทํ างาน
ผูรับการฝก
ของอุปกรณในระบบไฟฟา มาตรฐานสายไฟฟา ขอกําหนดในการติดตั้งและการเดิน
สายไฟฟาจากหนวยงานหรือสถาบันที่เชื่อถือได
2. ผูรับการฝกผานการฝกโมดูลที่ 4 มาแลว
6. ผลลัพธการเรียนรู : เมื่อสําเร็จการฝกในโมดูลนี้แลวผูรับการฝกสามารถปฏิบัติงานโดยมีความรูความสามารถและ
ใชระยะเวลาฝก ดังนี้
ระยะเวลาฝก
(ชั่วโมง : นาที)
ผลลัพธการเรียนรู
ชื่อหัวขอวิชา
ทฤษฎี ปฏิบัติ รวม
1. อธิบายชนิด คุณสมบัติ
หัวขอที่ 1 : อุปกรณในระบบไฟฟา
0:45
0:45
หลักการทํางาน และ
ขอกําหนดของอุปกรณที่ใชใน
ระบบไฟฟาได
สาขาชางไฟฟาอุตสาหกรรม ระดับ 1
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2. อธิบายอุปกรณตัดตอนและ
เครื่องปองกันกระแสเกินได
3. อธิบายหลักการทํางานของ
มอเตอรไฟฟากระแสสลับ
เครื่องกําเนิดไฟฟากระแสสลับ
และสวิตชถายโอนได
4. อธิบายการเลือกชนิดและ
ขนาดของสายไฟฟาได
5. อธิบายขอกําหนดมาตรฐาน
การติดตั้งทางไฟฟา
ในโรงงานอุตสาหกรรมได

หัวขอที่ 2 : อุปกรณตัดตอนและ
เครื่องปองกันกระแสเกิน
หัวขอที่ 3 : มอเตอรไฟฟากระแสสลับ
เครื่องกําเนิดไฟฟากระแสสลับและ
สวิตชถายโอนได

1:00

-

1:00

0:45

-

0:45

หัวขอที่ 4 : ชนิดและขนาดของสายไฟฟา

1:00

-

1:00

หัวขอที่ 5 : ขอกําหนดมาตรฐานการติดตั้ง
ทางไฟฟา

1:00

-

1:00

4:30

-

4:30

รวมทั้งสิ้น

36
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 1

2. ชื่อโมดูลการฝก

หลักการทํางานของอุปกรณในระบบไฟฟา มาตรฐาน
สายไฟฟา ขอกําหนดในการติดตั้งและการเดินสายไฟฟา
หัวขอที่ 1 : อุปกรณในระบบไฟฟา

3. ชือ่ หัวขอวิชา

รหัสหลักสูตร
0920164150301
รหัสโมดูลการฝก
09215204
รหัสวิชา
0921520401
ปฏิบัติ - ชั่วโมง

4. ระยะเวลาการฝก
รวม 45 นาที
ทฤษฎี 45 นาที
5. เกณฑการประเมิน เมื่อผานการฝกในหัวขอวิชานี้แลว ผูรับการฝกมีความสามารถดังนี้
- อธิบายชนิด คุณสมบัติ หลักการทํางาน และขอกําหนดของอุปกรณที่ใช
ในระบบไฟฟาได
6. หัวขอสําคัญ
หัวขอวิชานี้จะมีเนื้อหาครอบคลุมหัวขอยอย ดังนี้
1. หลอดไฟฟา
2. โคมไฟฟา
3. สวิตซและเตารับ
4. ตัวนําไฟฟา (Busbar, Busway)
5. แผงจายไฟ
7. วิธีการฝกอบรม
- ฝกอบรมดวยตนเองโดยการใชชุดการฝก (รหัสชุดการฝก 09215204)
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 โมดูลหลักการทํางานของอุปกรณในระบบไฟฟา มาตรฐานสายไฟฟา ขอกําหนดในการติดตั้ง
และการเดินสายไฟฟา
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. คูมอื การประเมิน
4. ชุดการฝกชางไฟฟาอุตสาหกรรม ระดับ 1
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หลั ก สู ต รการฝ ก ยกระดั บ ฝ มื อ ตามความสามารถ

สวนที่ 3 หัวขอวิชา
1. ชื่อหลักสูตร

สาขาชางไฟฟาอุตสาหกรรม ระดับ 1

2. ชื่อโมดูลการฝก

หลักการทํางานของอุปกรณในระบบไฟฟา มาตรฐาน
สายไฟฟา ขอกําหนดในการติดตั้งและการเดินสายไฟฟา
หัวขอที่ 2 : อุปกรณตัดตอนและเครื่องปองกันกระแสเกิน

3. ชือ่ หัวขอวิชา

รหัสหลักสูตร
0920164150301
รหัสโมดูลการฝก
09215204
รหัสวิชา
0921520402
ปฏิบัติ - ชั่วโมง

4. ระยะเวลาการฝก
รวม 1 ชั่วโมง
ทฤษฎี 1 ชั่วโมง
5. เกณฑการประเมิน เมื่อผานการฝกในหัวขอวิชานี้แลว ผูรับการฝกมีความสามารถดังนี้
- อธิบายอุปกรณตัดตอนและเครื่องปองกันกระแสเกินได
6. หัวขอสําคัญ
หัวขอวิชานี้จะมีเนื้อหาครอบคลุมหัวขอยอย ดังนี้
1. ฟวส
2. เซอรกิตเบรกเกอร
3. สวิตชที่ใชในงานควบคุม
4. หลอดสัญญาณ
5. แมกเนติคอนแทกเตอร
6. รีเลย
7. หลักดิน
7. วิธีการฝกอบรม
- ฝกอบรมดวยตนเองโดยการใชชุดการฝก (รหัสชุดการฝก 09215204)
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 โมดูลหลักการทํางานของอุปกรณในระบบไฟฟา มาตรฐานสายไฟฟา ขอกําหนดในการติดตั้ง
และการเดินสายไฟฟา
2. สมุดบันทึกความกาวหนารายบุคคล (Trainee’s Record Book)
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หลั ก สู ต รการฝ ก ยกระดั บ ฝ มื อ ตามความสามารถ
11. เอกสารประกอบการฝก คูมือ สื่อ ชุดการฝกและเอกสารอางอิง
1. คูมือครูฝก
2. คูมือผูรับการฝก
3. คูมือการประเมิน
4. ชุดการฝกชางไฟฟาอุตสาหกรรม ระดับ 1
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หลั ก สู ต รการฝ ก ยกระดั บ ฝ มื อ ตามความสามารถ

สวนที่ 3 หัวขอวิชา
1. ชื่อหลักสูตร

สาขาชางไฟฟาอุตสาหกรรม ระดับ 1

2. ชื่อโมดูลการฝก

รหัสหลักสูตร
0920164150301
รหัสโมดูลการฝก
09215204
รหัสวิชา
0921520403
ปฏิบัติ - ชั่วโมง

หลักการทํางานของอุปกรณในระบบไฟฟา มาตรฐาน
สายไฟฟา ขอกําหนดในการติดตั้งและการเดินสายไฟฟา
3. ชือ่ หัวขอวิชา
หัวขอที่ 3 : มอเตอรไฟฟากระแสสลับ เครื่องกําเนิดไฟฟา
กระแสสลับ และสวิตชถายโอนได
4. ระยะเวลาการฝก
รวม 45 นาที
ทฤษฎี 45 นาที
5. เกณฑการประเมิน เมื่อผานการฝกในหัวขอวิชานี้แลว ผูรับการฝกมีความสามารถดังนี้
- อธิบายหลักการทํางานของมอเตอรไฟฟากระแสสลับ เครื่องกําเนิดไฟฟากระแสสลับ
และสวิตชถายโอนได
6. หัวขอสําคัญ
หัวขอวิชานี้จะมีเนื้อหาครอบคลุมหัวขอยอย ดังนี้
1. มอเตอรไฟฟากระแสสลับ
2. เครื่องกําเนิดไฟฟากระแสสลับ
3. สวิตชถายโอน
7. วิธีการฝกอบรม
- ฝกอบรมดวยตนเองโดยการใชชุดการฝก (รหัสชุดการฝก 09215204)
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 โมดูลหลักการทํางานของอุปกรณในระบบไฟฟา มาตรฐานสายไฟฟา ขอกําหนดในการติดตั้ง
และการเดินสายไฟฟา
2. สมุดบันทึกความกาวหนารายบุคคล (Trainee’s Record Book)
11. เอกสารประกอบการฝก คูมือ สื่อ ชุดการฝกและเอกสารอางอิง
1. คูมือครูฝก
2. คูมือผูรับการฝก
3. คูมือการประเมิน
4. ชุดการฝกชางไฟฟาอุตสาหกรรม ระดับ 1
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หลั ก สู ต รการฝ ก ยกระดั บ ฝ มื อ ตามความสามารถ

สวนที่ 3 หัวขอวิชา
1. ชื่อหลักสูตร

สาขาชางไฟฟาอุตสาหกรรม ระดับ 1

2. ชื่อโมดูลการฝก

หลักการทํางานของอุปกรณในระบบไฟฟา มาตรฐาน
สายไฟฟา ขอกําหนดในการติดตั้งและการเดินสายไฟฟา
หัวขอที่ 4 : ชนิดและขนาดของสายไฟฟา

3. ชือ่ หัวขอวิชา

รหัสหลักสูตร
0920164150301
รหัสโมดูลการฝก
09215204
รหัสวิชา
0921520404
ปฏิบัติ - ชั่วโมง

4. ระยะเวลาการฝก
รวม 1 ชั่วโมง
ทฤษฎี 1 ชั่วโมง
5. เกณฑการประเมิน เมื่อผานการฝกในหัวขอวิชานี้แลว ผูรับการฝกมีความสามารถดังนี้
- อธิบายการเลือกชนิดและขนาดของสายไฟฟาได
6. หัวขอสําคัญ
หัวขอวิชานี้จะมีเนื้อหาครอบคลุมหัวขอยอย ดังนี้
1. มาตรฐานสายไฟฟา
2. ชนิดของสายไฟฟาและการติดตั้ง
7. วิธีการฝกอบรม
- ฝกอบรมดวยตนเองโดยการใชชุดการฝก (รหัสชุดการฝก 09215204)
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 โมดูลหลักการทํางานของอุปกรณในระบบไฟฟา มาตรฐานสายไฟฟา ขอกําหนดในการติดตั้ง
และการเดินสายไฟฟา
2. สมุดบันทึกความกาวหนารายบุคคล (Trainee’s Record Book)
11. เอกสารประกอบการฝก คูมือ สื่อ ชุดการฝกและเอกสารอางอิง
1. คูมือครูฝก
2. คูมือผูรับการฝก
3. คูมือการประเมิน
4. ชุดการฝกชางไฟฟาอุตสาหกรรม ระดับ 1
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หลั ก สู ต รการฝ ก ยกระดั บ ฝ มื อ ตามความสามารถ

สวนที่ 3 หัวขอวิชา
1. ชื่อหลักสูตร

สาขาชางไฟฟาอุตสาหกรรม ระดับ 1

2. ชื่อโมดูลการฝก

หลักการทํางานของอุปกรณในระบบไฟฟา มาตรฐาน
สายไฟฟา ขอกําหนดในการติดตั้งและการเดินสายไฟฟา
หัวขอที่ 5 : ขอกําหนดมาตรฐานการติดตั้งทางไฟฟา

3. ชือ่ หัวขอวิชา

รหัสหลักสูตร
0920164150301
รหัสโมดูลการฝก
09215204
รหัสวิชา
0921520405
ปฏิบัติ - ชั่วโมง

4. ระยะเวลาการฝก
รวม 1 ชั่วโมง
ทฤษฎี 1 ชั่วโมง
5. เกณฑการประเมิน เมื่อผานการฝกในหัวขอวิชานี้แลว ผูรับการฝกมีความสามารถดังนี้
- อธิบายขอกําหนดมาตรฐานการติดตั้งทางไฟฟาในโรงงานอุตสาหกรรมได
6. หัวขอสําคัญ
หัวขอวิชานี้จะมีเนื้อหาครอบคลุมหัวขอยอย ดังนี้
1. มาตรฐานการติดตั้งทางไฟฟาสําหรับประเทศไทย
2. การติดตั้งทางไฟฟาใหไดมาตรฐาน
3. ขอกําหนดมาตรฐานการติดตั้งระบบไฟฟา
7. วิธีการฝกอบรม
- ฝกอบรมดวยตนเองโดยการใชชุดการฝก (รหัสชุดการฝก 09215204)
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 โมดูลหลักการทํางานของอุปกรณในระบบไฟฟา มาตรฐานสายไฟฟา ขอกําหนดในการติดตั้ง
และการเดินสายไฟฟา
2. สมุดบันทึกความกาวหนารายบุคคล (Trainee’s Record Book)
11. เอกสารประกอบการฝก คูมือ สื่อ ชุดการฝกและเอกสารอางอิง
1. คูมือครูฝก
2. คูมือผูรับการฝก
3. คูมือการประเมิน
4. ชุดการฝกชางไฟฟาอุตสาหกรรม ระดับ 1
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หลั ก สู ต รการฝ ก ยกระดั บ ฝ มื อ ตามความสามารถ

สวนที่ 2 โมดูลการฝก
โมดูลการฝกที่ 6
1. ชื่อหลักสูตร

รหัสหลักสูตร
0920164150301
2. ชื่อโมดูลการฝก
การตอสายไฟฟา
รหัสโมดูลการฝก
09215205
3. ระยะเวลาการฝก
รวม 11 ชั่วโมง
ทฤษฎี 2 ชั่วโมง
ปฏิบัติ 9 ชั่วโมง
4. ขอบเขตของหนวย
หน ว ยการฝ กนี้ พั ฒ นาขึ้น ใหครอบคลุมดานความรู ทักษะ และเจตคติแกผูรับ การฝ ก
การฝก
เพื่อใหมีความสามารถ ดังนี้
1. บอกวิธีตอสายไฟฟาแบบเดี่ยวและสายตีเกลียวได
2. ตอสายไฟฟาแบบเดี่ยวและสายตีเกลียวได
3. บอกวิธีการใชอุปกรณเขาขั้วสายดวยหางปลาและอุปกรณไฟฟาได
4. ใชอุปกรณเขาขั้วสายดวยหางปลาและอุปกรณไฟฟาไดอยางถูกวิธี
5. บอกวิธีการบัดกรีและการพันฉนวนได
6. บัดกรีและพันฉนวนได
7. บอกวิธีการตรวจสอบและการกําหนดขั้วมอเตอรได
8. ตรวจสอบและกําหนดขั้วมอเตอรได
5. พื้นฐาน
ผูสมัครเขารับการฝกตองมีคุณสมบัติ ดังตอไปนี้
ความสามารถของ
1. มีความรูพื้นฐานงานไฟฟาเบื้องตน หรือผานการฝกอบรมเกี่ยวกับการตอสายไฟฟา
ผูรับการฝก
จากหนวยงานหรือสถาบันที่เชื่อถือได
2. ผานการฝกโมดูลที่ 5 มาแลว
6. ผลลัพธการเรียนรู : เมื่อสําเร็จการฝกในโมดูลนี้แลวผูรับการฝกสามารถปฏิบัติงานโดยมีความรูความสามารถและ
ใชระยะเวลาฝก ดังนี้
ระยะเวลาฝก
(ชั่วโมง : นาที)
ผลลัพธการเรียนรู
ชื่อหัวขอวิชา
ทฤษฎี ปฏิบัติ รวม
1. บอกวิธีตอสายไฟฟา
หัวขอที่ 1 : การตอสายไฟฟา
0:30 3:00 3:30
แบบเดี่ยวและสายตีเกลียวได
2. ตอสายไฟฟาแบบเดี่ยวและ
สายตีเกลียวได
สาขาชางไฟฟาอุตสาหกรรม ระดับ 1
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3. บอกวิธีการใชอุปกรณเขาขั้วสาย หัวขอที่ 2 : การใชอุปกรณตอสายและ
ดวยหางปลาและอุปกรณไฟฟาได
อุปกรณไฟฟา
4. ใชอุปกรณเขาขั้วสายดวย
หางปลาและอุปกรณไฟฟา
ไดอยางถูกวิธี
5. บอกวิธีการบัดกรีและ
หัวขอที่ 3 : การบัดกรีและการพันฉนวน
การพันฉนวนได
6. บัดกรีและพันฉนวนได
7. บอกวิธีการตรวจสอบและ
หัวขอที่ 4 : การเช็คและกําหนดขั้วมอเตอร
การกําหนดขั้วมอเตอรได
8. ตรวจสอบและกําหนด
ขั้วมอเตอรได
รวมทั้งสิ้น
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สวนที่ 3 หัวขอวิชา
1. ชื่อหลักสูตร

สาขาชางไฟฟาอุตสาหกรรม ระดับ 1

2. ชื่อโมดูลการฝก

การตอสายไฟฟา

3. ชือ่ หัวขอวิชา

หัวขอที่ 1 : การตอสายไฟฟา

รหัสหลักสูตร
0920164150301
รหัสโมดูลการฝก
09215205
รหัสวิชา
0921520501
ปฏิบัติ 3 ชั่วโมง

4. ระยะเวลาการฝก
รวม 3 ชั่วโมง 30 นาที
ทฤษฎี 30 นาที
5. เกณฑการประเมิน เมื่อผานการฝกในหัวขอวิชานี้แลว ผูรับการฝกมีความสามารถดังนี้
1. บอกวิธีตอสายไฟฟาแบบเดี่ยวและสายตีเกลียวได
2. ตอสายไฟฟาแบบเดี่ยวและสายตีเกลียวได
6. หัวขอสําคัญ
หัวขอวิชานี้จะมีเนื้อหาครอบคลุมหัวขอยอย ดังนี้
1. การตอสายไฟฟาแบบสายเดี่ยว
2. การตอสายไฟฟาแบบสายตีเกลียว
7. วิธีการฝกอบรม
1. ฝกอบรมดวยตนเองโดยการใชชุดการฝก (รหัสชุดการฝก 09215205)
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. คัตเตอร/มีดปอกสาย จํานวน 1 อัน
1. สายไฟ THW ขนาด 1.5 mm2 ยาว 25 เซนติเมตร
2. คีมชางไฟฟา จํานวน 1 ตัว
จํานวน 2 เสน
3. คีมตัด จํานวน 1 ตัว
2. สายไฟ THW ขนาด 2.5 mm2 ยาว 20 เซนติเมตร
4. คีมปากแหลม จํานวน 1 ตัว
จํานวน 8 เสน
3. สายไฟ THW แบบ 7 ตัวนํา ขนาด 6 mm2
ยาว 25 เซนติเมตร จํานวน 4 เสน
4. สายไฟ VSF ฝอย ขนาด 1.5 mm2 ยาว 15 เซนติเมต
จํานวน 2 เสน
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10. เงื่อนไขการฝกอื่นๆ (ถาจําเปนตองมี) : หนวยฝกตองจัดเตรียมสิ่งเหลานี้ใหผูรับการฝก ไดแก
1. เอกสาร สื่อ และชุดฝก โมดูลการตอสายไฟฟา
2. สมุดบันทึกความกาวหนารายบุคคล (Trainee’s Record Book)
11. เอกสารประกอบการฝก คูมือ สื่อ ชุดการฝกและเอกสารอางอิง
1. คูมือครูฝก
2. คูมือผูรับการฝก
3. คูมือการประเมิน
4. ชุดการฝกชางไฟฟาอุตสาหกรรม ระดับ 1
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หลั ก สู ต รการฝ ก ยกระดั บ ฝ มื อ ตามความสามารถ

สวนที่ 3 หัวขอวิชา
1. ชื่อหลักสูตร

สาขาชางไฟฟาอุตสาหกรรม ระดับ 1

2. ชื่อโมดูลการฝก

การตอสายไฟฟา

3. ชือ่ หัวขอวิชา

หัวขอที่ 2 : การใชอุปกรณตอสายและอุปกรณไฟฟา

รหัสหลักสูตร
0920164150301
รหัสโมดูลการฝก
09215205
รหัสวิชา
0921520502
ปฏิบัติ 2 ชั่วโมง

4. ระยะเวลาการฝก
รวม 2 ชั่วโมง 30 นาที
ทฤษฎี - ชั่วโมง 30 นาที
5. เกณฑการประเมิน เมื่อผานการฝกในหัวขอวิชานี้แลว ผูรับการฝกมีความสามารถดังนี้
1. บอกการใชอุปกรณเขาขั้วสายดวยหางปลาและอุปกรณไฟฟาได
2. ใชอุปกรณเขาขั้วสายดวยหางปลาและอุปกรณไฟฟาไดอยางถูกวิธี
6. หัวขอสําคัญ
หัวขอวิชานี้จะมีเนื้อหาครอบคลุมหัวขอยอย ดังนี้
1. การตอและการย้ําสายดวยหางปลา
2. การตอสายดวยไวรนัท
3. การตอสายดวยคอนเนคเตอร
7. วิธีการฝกอบรม
1. ฝกอบรมดวยตนเองโดยการใชชุดการฝก (รหัสชุดการฝก 09215205)
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. ไขควงแฉก จํานวน 1 อัน
1. ไวรนัท ขนาด 2.5 mm2 จํานวน 1 ตัว
2. ไวรนัท ขนาด 4 mm2 จํานวน 1 ตัว
2. ไขควงปากแบน จํานวน 1 อัน
3. สาย THW ขนาด 2.5 mm2 ความยาว 15 เซนติเมตร
3. คัตเตอร จํานวน 1 ตัว
จํานวน 5 เสน
4. คีมชางไฟฟา จํานวน 1 ตัว
4. สายไฟ VSF / THW (f) ขนาด 2.5 mm2
5. คีมตัด จํานวน 1 ตัว
ยาว 15 เซนติเมตร จํานวน 4 เสน
6. คีมปากแหลม จํานวน 1 ตัว
5. หางปลาแบบกลมหุมฉนวน ขนาด 1.5 mm2
7. คีมย้ําหางปลา จํานวน 1 ตัว
จํานวน 2 ชิ้น
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6. หางปลาแบบแฉกหุมฉนวน ขนาด 1.5 mm2
จํานวน 2 ชิ้น
10. เงื่อนไขการฝกอื่นๆ (ถาจําเปนตองมี) : หนวยฝกตองจัดเตรียมสิ่งเหลานี้ใหผูรับการฝก ไดแก
1. เอกสาร สื่อ และชุดฝก โมดูลการตอสายไฟฟา
2. สมุดบันทึกความกาวหนารายบุคคล (Trainee’s Record Book)
11. เอกสารประกอบการฝก คูมือ สื่อ ชุดการฝกและเอกสารอางอิง
1.
2.
3.
4.

คู มื อ ครู ฝ ก
คูมือผูรับการฝก
คูมือการประเมิน
ชุดการฝกชางไฟฟาอุตสาหกรรม ระดับ 1
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หลั ก สู ต รการฝ ก ยกระดั บ ฝ มื อ ตามความสามารถ

สวนที่ 3 หัวขอวิชา
1. ชื่อหลักสูตร

สาขาชางไฟฟาอุตสาหกรรม ระดับ 1

2. ชื่อโมดูลการฝก

การตอสายไฟฟา

3. ชือ่ หัวขอวิชา

หัวขอที่ 3 : การบัดกรีและการพันฉนวน

รหัสหลักสูตร
0920164150301
รหัสโมดูลการฝก
09215205
รหัสวิชา
0921520503
ปฏิบัติ 2 ชั่วโมง

4. ระยะเวลาการฝก
รวม 2 ชั่วโมง 30 นาที
ทฤษฎี 30 นาที
5. เกณฑการประเมิน เมื่อผานการฝกในหัวขอวิชานี้แลว ผูรับการฝกมีความสามารถดังนี้
1. บอกวิธีการบัดกรีและการพันฉนวนได
2. บัดกรีและพันฉนวนได
6. หัวขอสําคัญ
หัวขอวิชานี้จะมีเนื้อหาครอบคลุมหัวขอยอย ดังนี้
1. การบัดกรี
2. การพันฉนวน
7. วิธีการฝกอบรม
1. ฝกอบรมดวยตนเองโดยการใชชุดการฝก (รหัสชุดการฝก 09215205)
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. คัตเตอร จํานวน 1 อัน
1. ตะกั่วบัดกรี จํานวน 1 มวน
2. คีมชางไฟฟา จํานวน 1 ตัว
2. เทปพันสายไฟ จํานวน 1 มวน
3. คีมตัด จํานวน 1 ตัว
3. น้ํายาประสาน จํานวน 1 กระปุก
4. คีมปากแหลม จํานวน 1 ตัว
4. สาย THW ขนาด 2.5 mm2 ความยาว 15 เซนติเมตร
5. ปลั๊กพวง จํานวน 1 ตัว
จํานวน 8 เสน
6. หัวแรง จํานวน 1 ตัว
10. เงื่อนไขการฝกอื่นๆ (ถาจําเปนตองมี) : หนวยฝกตองจัดเตรียมสิ่งเหลานี้ใหผูรับการฝก ไดแก
1. เอกสาร สื่อ และชุดฝก โมดูลการตอสายไฟฟา
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2. สมุดบันทึกความกาวหนารายบุคคล (Trainee’s Record Book)
11. เอกสารประกอบการฝก คูมือ สื่อ ชุดการฝกและเอกสารอางอิง
1. คูมือครูฝก
2. คูมือผูรับการฝก
3. คูมือการประเมิน
4. ชุดการฝกชางไฟฟาอุตสาหกรรม ระดับ 1

51
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 1

2. ชื่อโมดูลการฝก

การตอสายไฟฟา

3. ชือ่ หัวขอวิชา

หัวขอที่ 4 : การเช็คและกําหนดขั้วมอเตอร

รหัสหลักสูตร
0920164150301
รหัสโมดูลการฝก
09215205
รหัสวิชา
0921520504
ปฏิบัติ 2 ชั่วโมง

4. ระยะเวลาการฝก
รวม 2 ชั่วโมง 30 นาที
ทฤษฎี 30 นาที
5. เกณฑการประเมิน เมื่อผานการฝกในหัวขอวิชานี้แลว ผูรับการฝกมีความสามารถดังนี้
1. บอกการตรวจสอบและกําหนดขั้วมอเตอรได
2. ตรวจสอบและกําหนดขั้วมอเตอรได
6. หัวขอสําคัญ
หัวขอวิชานี้จะมีเนื้อหาครอบคลุมหัวขอยอย ดังนี้
- การเช็คและกําหนดขั้วมอเตอร
7. วิธีการฝกอบรม
1. ฝกอบรมดวยตนเองโดยการใชชุดการฝก (รหัสชุดการฝก 09215205)
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. มอเตอร 3 เฟส จํานวน 1 เครื่อง
2. โอหมมิเตอร จํานวน 1 เครื่อง
10. เงื่อนไขการฝกอื่นๆ (ถาจําเปนตองมี) : หนวยฝกตองจัดเตรียมสิ่งเหลานี้ใหผูรับการฝก ไดแก
1. เอกสาร สื่อ และชุดฝก โมดูลการตอสายไฟฟา
2. สมุดบันทึกความกาวหนารายบุคคล (Trainee’s Record Book)
11. เอกสารประกอบการฝก คูมือ สื่อ ชุดการฝกและเอกสารอางอิง
1. คูมือครูฝก
2. คูมือผูรับการฝก
3. คูมือการประเมิน
4. ชุดการฝกชางไฟฟาอุตสาหกรรม ระดับ 1
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สวนที่ 2 โมดูลการฝก
โมดูลการฝกที่ 7
1. ชื่อหลักสูตร

รหัสหลักสูตร
0920164150301
2. ชื่อโมดูลการฝก
การเดินสายรอยทอโลหะ และทอพีวีซี
รหัสโมดูลการฝก
09215206
3. ระยะเวลาการฝก
รวม 19 ชั่วโมง 30 นาที
ทฤษฎี 2 ชั่วโมง 30 นาที
ปฏิบัติ 17 ชั่วโมง
4. ขอบเขตของหนวย
หน ว ยการฝ กนี้ พั ฒ นาขึ้น ใหครอบคลุมดานความรู ทักษะ และเจตคติแกผูรับ การฝ ก
การฝก
เพื่อใหมีความสามารถ ดังนี้
1. อธิบายกฎขอบังคับมาตรฐานการติดตั้งทางไฟฟาของประเทศไทยได
(การเดินสายรอยทอโลหะและทอพีวีซี)
2. บอกอุปกรณที่ใชในงานเดินสายรอยทอได
3. เลือกใชอุปกรณไดเหมาะสมกับงานเดินสายรอยทอ
4. บอกวิธีดัดทอโลหะและทอพีวีซีได
5. ดัดทอโลหะและทอพีวีซีไดตามแบบที่กําหนด
6. บอกวิธีการติดตั้งอุปกรณประกอบและการรอยสายไฟฟาได
7. ติดตั้งและเดินสายรอยทอโลหะและทอพีวีซีเขากับอุปกรณไฟฟาไดตามแบบที่กําหนด
5. พื้นฐาน
ผูสมัครเขารับการฝกตองมีคุณสมบัติ ดังตอไปนี้
ความสามารถของ
1. มีความรูพื้นฐานงานทอโลหะและทอพีวีซี หรือผานการฝกอบรมเกี่ยวกับ
ผูรับการฝก
การเดินสายไฟฟาดวยทอโลหะและทอพีวีซีจากหนวยงานหรือสถาบันที่เชื่อถือได
2. ผานการฝกโมดูลที่ 6 มาแลว
6. ผลลัพธการเรียนรู : เมื่อสําเร็จการฝกในโมดูลนี้แลวผูรับการฝกสามารถปฏิบัติงานโดยมีความรูความสามารถและ
ใชระยะเวลาฝก ดังนี้
ระยะเวลาฝก
(ชั่วโมง : นาที)
ผลลัพธการเรียนรู
ชื่อหัวขอวิชา
ทฤษฎี ปฏิบัติ รวม
1. อธิบายกฎขอบังคับมาตรฐาน หัวขอที่ 1 : มาตรฐานการเดินสายรอยทอโลหะ
0:30
0:30
การติดตั้งทางไฟฟาของ
และทอพีวีซี
ประเทศไทยได (การเดินสาย
รอยทอโลหะและทอพีวีซี)
สาขาชางไฟฟาอุตสาหกรรม ระดับ 1
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2. บอกอุปกรณที่ใช
หัวขอที่ 2 : อุปกรณในงานเดินสายรอยทอ
ในงานเดินสายรอยทอได
3. เลือกใชอุปกรณไดเหมาะสมกับ
งานเดินสายรอยทอ
4. บอกวิธีดัดทอโลหะและทอพีวีซี หัวขอที่ 3 : การดัดและจับยึดทอ
ไดตามแบบที่กําหนด
5. ดัดทอโลหะและทอพีวีซี
ไดตามแบบที่กําหนด
6. บอกวิธีการติดตั้ง
หัวขอที่ 4 : การติดตั้งอุปกรณประกอบและ
อุปกรณประกอบและ
การรอยสายไฟฟา
การรอยสายไฟฟาได
7. ติดตั้งและเดินสายรอยทอโลหะ
และทอพีวีซีเขากับอุปกรณไฟฟา
ได ต ามแบบที่ กํา หนด
รวมทั้งสิ้น
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สวนที่ 3 หัวขอวิชา
1. ชื่อหลักสูตร

สาขาชางไฟฟาอุตสาหกรรม ระดับ 1

2. ชื่อโมดูลการฝก

การเดินสายรอยทอโลหะ และทอพีวีซี

3. ชือ่ หัวขอวิชา

หัวขอที่ 1 : มาตรฐานการเดินสายรอยทอโลหะและทอพีวีซี

รหัสหลักสูตร
0920164150301
รหัสโมดูลการฝก
09215206
รหัสวิชา
0921520601
ปฏิบัติ - ชั่วโมง

4. ระยะเวลาการฝก
รวม 30 นาที
ทฤษฎี 30 นาที
5. เกณฑการประเมิน เมื่อผานการฝกในหัวขอวิชานี้แลว ผูรับการฝกมีความสามารถดังนี้
- อธิบายกฎขอบังคับมาตรฐานการติดตั้งทางไฟฟาของประเทศไทยได
(การเดินสายรอยทอโลหะและทอพีวีซี)
6. หัวขอสําคัญ
หัวขอวิชานี้จะมีเนื้อหาครอบคลุมหัวขอยอย ดังนี้
1. มาตรฐานทอโลหะและทอพีวีซีในงานเดินสายรอยทอ
2. ขอกําหนดการเดินสายและวัสดุ
3. มาตรฐานชองเดินสาย
7. วิธีการฝกอบรม
- ฝกอบรมดวยตนเองโดยการใชชุดการฝก (รหัสชุดการฝก 09215206)
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 โมดูลการเดินสายรอยทอโลหะ และทอพีวีซี
2. สมุดบันทึกความกาวหนารายบุคคล (Trainee’s Record Book)
11. เอกสารประกอบการฝก คูมือ สื่อ ชุดการฝกและเอกสารอางอิง
1. คูมือครูฝก
2. คูมือผูรับการฝก
3. คูมือการประเมิน
4. ชุดการฝกชางไฟฟาอุตสาหกรรม ระดับ 1
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สวนที่ 3 หัวขอวิชา
1. ชื่อหลักสูตร

สาขาชางไฟฟาอุตสาหกรรม ระดับ 1

2. ชื่อโมดูลการฝก

การเดินสายรอยทอโลหะ และทอพีวีซี

3. ชือ่ หัวขอวิชา

หัวขอที่ 2 : อุปกรณในงานเดินสายรอยทอ

รหัสหลักสูตร
0920164150301
รหัสโมดูลการฝก
09215206
รหัสวิชา
0921520602
ปฏิบัติ - ชั่วโมง

4. ระยะเวลาการฝก
รวม 30 นาที
ทฤษฎี 30 นาที
5. เกณฑการประเมิน เมื่อผานการฝกในหัวขอวิชานี้แลว ผูรับการฝกมีความสามารถดังนี้
1. บอกอุปกรณที่ใชในงานเดินสายรอยทอได
2. เลือกใชอุปกรณไดเหมาะสมกับงานเดินสายรอยทอ
6. หัวขอสําคัญ
หัวขอวิชานี้จะมีเนื้อหาครอบคลุมหัวขอยอย ดังนี้
1. อุปกรณและวัสดุ
2. เครื่องมือตัดทอและลบคม
3. เครื่องมือดัดทอ
7. วิธีการฝกอบรม
1. ฝกอบรมดวยตนเองโดยการใชชุดการฝก (รหัสชุดการฝก 09215206)
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 โมดูลการเดินสายรอยทอโลหะ และทอพีวีซี
2. สมุดบันทึกความกาวหนารายบุคคล (Trainee’s Record Book)
11. เอกสารประกอบการฝก คูมือ สื่อ ชุดการฝกและเอกสารอางอิง
1. คูมือครูฝก
2. คูมือผูรับการฝก
56
กรมพั ฒ นาฝ มื อ แรงงาน

หลั ก สู ต รการฝ ก ยกระดั บ ฝ มื อ ตามความสามารถ
3. คูมือการประเมิน
4. ชุดการฝกชางไฟฟาอุตสาหกรรม ระดับ 1
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สวนที่ 3 หัวขอวิชา
1. ชื่อหลักสูตร

สาขาชางไฟฟาอุตสาหกรรม ระดับ 1

2. ชื่อโมดูลการฝก

การเดินสายรอยทอโลหะ และทอพีวีซี

3. ชื่อหัวขอวิชา

หัวขอที่ 3 : การดัดและจับยึดทอ

รหัสหลักสูตร
0920164150301
รหัสโมดูลการฝก
09215206
รหัสวิชา
0921520603
ปฏิบัติ 8 ชั่วโมง

4. ระยะเวลาการฝก
รวม 9 ชั่วโมง
ทฤษฎี 1 ชั่วโมง
5. เกณฑการประเมิน เมื่อผานการฝกในหัวขอวิชานี้แลว ผูรับการฝกมีความสามารถดังนี้
1. บอกวิธีดัดทอโลหะและทอพีวีซีได
2. ดัดทอโลหะและทอพีวีซีไดตามแบบที่กําหนด
6. หัวขอสําคัญ
หัวขอวิชานี้จะมีเนื้อหาครอบคลุมหัวขอยอย ดังนี้
1. การดัดและตอทอโลหะ
2. การดัดและตอทอพีวีซี
3. การจับยึดทอ
7. วิธีการฝกอบรม
1. ฝกอบรมดวยตนเองโดยการใชชุดการฝก (รหัสชุดการฝก 09215206)
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. EMT Bender ขนาด ½ นิ้ว จํานวน 1 อัน
1. กลองตอสาย ขนาด 4×4×1-½ นิ้ว จํานวน 1 ตัว
2. คัตเตอรตัดทอพีวีซี จํานวน 1 อัน
2. กลองไมขนาด 1.4 × 10 นิ้ว จํานวน 1 กลอง
3. เครื่องเปาลมรอน จํานวน 1 เครื่อง
3. ตัวตอล็อกนัตและบุชชิ่ง ขนาด ½ นิ้ว
4. ตลับเมตร จํานวน 1 อัน
จํานวน 1 ชุด
5. ตะไบ จํานวน 1 อัน
4. ทอพีวีซีสีขาว ขนาด 20 มม. จํานวน 1 เสน
6. ปากกาจับทอ จํานวน 1 แทง
5. ทอโลหะบาง ขนาด ½ นิ้ว จํานวน 1 เสน
7. ปากกาเมจิก จํานวน 1 แทง
6. ผาเช็ดทําความสะอาด จํานวน 1 ผืน
8. ไมแบบสําหรับดัดทอพีวีซีโคง 90 องศา จํานวน 1 ชุด
58
กรมพั ฒ นาฝ มื อ แรงงาน

หลั ก สู ต รการฝ ก ยกระดั บ ฝ มื อ ตามความสามารถ
9. ระดับน้ํา จํานวน 1 อัน
10. รีมเมอร (Reamer) จํานวน 1 อัน
11. เลื่อยตัดเหล็กพรอมใบเลื่อย 24 ฟน/นิ้ว จํานวน 1 ชุด
12. สปริงดัดทอ ขนาด 20 มิลลิเมตร จํานวน 1 อัน
13. เหล็กฉาก จํานวน 1 อัน
10. เงื่อนไขการฝกอื่นๆ (ถาจําเปนตองมี) : หนวยฝกตองจัดเตรียมสิ่งเหลานี้ใหผูรับการฝก ไดแก
1. เอกสาร สื่อ และชุดฝก โมดูลการเดินสายรอยทอโลหะ และทอพีวีซี
2. สมุดบันทึกความกาวหนารายบุคคล (Trainee’s Record Book)
11. เอกสารประกอบการฝก คูมือ สื่อ ชุดการฝกและเอกสารอางอิง
1. คูมือครูฝก
2. คูมือผูรับการฝก
3. คูมือการประเมิน
4. ชุดการฝกชางไฟฟาอุตสาหกรรม ระดับ 1
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สวนที่ 3 หัวขอวิชา
1. ชื่อหลักสูตร

สาขาชางไฟฟาอุตสาหกรรม ระดับ 1

2. ชื่อโมดูลการฝก

การเดินสายรอยทอโลหะ และทอพีวีซี

3. ชื่อหัวขอวิชา

หัวขอที่ 4 : การติดตั้งอุปกรณประกอบและการรอยสายไฟฟา

รหัสหลักสูตร
0920164150301
รหัสโมดูลการฝก
09215206
รหัสวิชา
0921520604
ปฏิบัติ 9 ชั่วโมง

4. ระยะเวลาการฝก
รวม 9 ชั่วโมง 30 นาที
ทฤษฎี 30 นาที
5. เกณฑการประเมิน เมื่อผานการฝกในหัวขอวิชานี้แลว ผูรับการฝกมีความสามารถดังนี้
1. บอกวิธีการติดตั้งอุปกรณประกอบและการรอยสายไฟฟาได
2. ติดตั้งและเดินสายรอยทอโลหะและทอพีวีซีเขากับอุปกรณไฟฟาไดตามแบบที่กําหนด
6. หัวขอสําคัญ
หัวขอวิชานี้จะมีเนื้อหาครอบคลุมหัวขอยอย ดังนี้
1. การติดตั้งอุปกรณประกอบ
2. การรอยสายไฟฟา
7. วิธีการฝกอบรม
1. ฝกอบรมดวยตนเองโดยการใชชุดการฝก (รหัสชุดการฝก 09215206)
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. เบนเดอรดัดทอ EMT ขนาด ¾ นิ้ว จํานวน 1 อัน
1. สายไฟฟา THW 1.5 (มม.)2 จํานวน 1 มวน
2. รีมเมอร จํานวน 1 อัน
2. ทอ EMT ขนาด ¾ นิ้ว จํานวน. 3 อัน
3. เครื่องเปาลมรอน จํานวน 1 เครื่อง
3. ทอ PVC ขนาด ¾ นิ้ว จํานวน. 3 อัน
4. สปริงดัดทอพีวีซี จํานวน 1 อัน
4. เซอรกิตเบรกเกอร จํานวน 1 ตัว
5. คัตเตอรตัดทอ จํานวน1 อัน
5. รางหลอดฟลูออเรสเซนต 1 x 18 w จํานวน 1 ราง
6. สกรูเกลียวปลอย จํานวน 1 กลอง
6. หลอดฟลูออเรสเซนต ขนาด 18 w จํานวน 1 หลอด
7. ไขควงชุด จํานวน 1 ชุด
7. Square box พรอมฝาปด จํานวน 2 อัน
8. คีมชางไฟฟา จํานวน 1 ตัว
8. Handy box พรอมฝาปด จํานวน 3 อัน
9. ระดับน้ํา จํานวน 1 อัน
9. Connector แบบธรรมดา set screw
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10. ฟชเทป จํานวน 1 อัน
11. คัตเตอรปอกสาย จํานวน 1 อัน
12. ไขควงเช็คไฟ จํานวน 1 อัน
13. มัลติมิเตอร จํานวน 1 ตัว

พรอม Lock nut จํานวน 11 อัน
10. Bushing จํานวน 11 อัน
11. Strap แบบรูเดียวหรือสองรู จํานวน 17 อัน
12. สวิตชเดี่ยว จํานวน 1 ตัว
13. ปลั๊กคู จํานวน 2 ตัว
14. ไวรนัท ขนาดกลาง จํานวน 1 กลอง
15. เทปพันสายไฟฟา จํานวน 1 มวน
16. เศษผาสะอาด จํานวน 1 ผืน

10. เงื่อนไขการฝกอื่นๆ (ถาจําเปนตองมี) : หนวยฝกตองจัดเตรียมสิ่งเหลานี้ใหผูรับการฝก ไดแก
1. เอกสาร สื่อ และชุดฝก โมดูลการเดินสายรอยทอโลหะ และทอพีวีซี
2. สมุดบันทึกความกาวหนารายบุคคล (Trainee’s Record Book)
11. เอกสารประกอบการฝก คูมือ สื่อ ชุดการฝกและเอกสารอางอิง
1. คูมือครูฝก
2. คูมือผูรับการฝก
3. คูมือการประเมิน
4. ชุดการฝกชางไฟฟาอุตสาหกรรม ระดับ 1
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สวนที่ 2 โมดูลการฝก
โมดูลการฝกที่ 8
1. ชื่อหลักสูตร

รหัสหลักสูตร
0920164150301
2. ชื่อโมดูลการฝก
การเดินสายภายในตูควบคุม
รหัสโมดูลการฝก
09215301
3. ระยะเวลาการฝก
รวม 20 ชั่วโมง
ทฤษฎี - ชั่วโมง
ปฏิบัติ 20 ชั่วโมง
4. ขอบเขตของหนวย
หน ว ยการฝ กนี้ พั ฒ นาขึ้น ใหครอบคลุมดานความรู ทักษะ และเจตคติแกผูรับ การฝ ก
การฝก
เพื่อใหมีความสามารถ ดังนี้
1. เดินสายควบคุมมอเตอรไดตามแบบที่กําหนด
2. วางตําแหนงอุปกรณภายในตูควบคุมไดตามแบบที่กําหนด
3. เดินสายวงจรควบคุมไฟฟาภายในตูควบคุมของมอเตอรไดตามแบบที่กําหนด
5. พื้นฐาน
ผูสมัครเขารับการฝกตองมีคุณสมบัติ ดังตอไปนี้
ความสามารถของ
1. มีความรูพื้นฐานการเดินสายควบคุมมอเตอร หรือผานการฝกอบรมเกี่ยวกับ
ผูรับการฝก
การเดินสายควบคุมมอเตอรจากหนวยงานหรือสถาบันที่เชื่อถือได
2. ผานการฝกโมดูล 7 มาแลว
6. ผลลัพธการเรียนรู : เมื่อสําเร็จการฝกในโมดูลนี้แลวผูรับการฝกสามารถปฏิบัติงานโดยมีความรูความสามารถและ
ใชระยะเวลาฝก ดังนี้
ระยะเวลาฝก
(ชั่วโมง : นาที)
ผลลัพธการเรียนรู
ชื่อหัวขอวิชา
ทฤษฎี ปฏิบัติ รวม
1. เดินสายควบคุมมอเตอร
หัวขอที่ 1 : การเดินสายควบคุมมอเตอร
8:00 8:00
ไดตามแบบที่กําหนด
2. วางตําแหนงอุปกรณภายใน
หัวขอที่ 2 : การวางตําแหนงอุปกรณ
3:00 3:00
ตูควบคุมไดตามแบบที่กําหนด
3. เดินสายวงจรควบคุมไฟฟา
หัวขอที่ 3 : การเดินสายวงจรควบคุมไฟฟา
8:00 8:00
ภายในตูควบคุมของมอเตอร
ภายในตูควบคุมมอเตอร
ไดตามแบบที่กําหนด
รวมทั้งสิ้น
20:00 20:00
สาขาชางไฟฟาอุตสาหกรรม ระดับ 1
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สวนที่ 3 หัวขอวิชา
1. ชื่อหลักสูตร

สาขาชางไฟฟาอุตสาหกรรม ระดับ 1

2. ชื่อโมดูลการฝก

การเดินสายภายในตูควบคุม

3. ชือ่ หัวขอวิชา

หัวขอที่ 1 : การเดินสายควบคุมมอเตอรแบบตาง ๆ

รหัสหลักสูตร
0920164150301
รหัสโมดูลการฝก
09215301
รหัสวิชา
0921530101
ปฏิบัติ 8 ชั่วโมง

4. ระยะเวลาการฝก
รวม 8 ชั่วโมง
ทฤษฎี - ชั่วโมง
5. เกณฑการประเมิน เมื่อผานการฝกในหัวขอวิชานี้แลว ผูรับการฝกมีความสามารถดังนี้
- เดินสายควบคุมมอเตอรไดตามแบบที่กําหนด
6. หัวขอสําคัญ
หัวขอวิชานี้จะมีเนื้อหาครอบคลุมหัวขอยอย ดังนี้
- การเดินสายควบคุมมอเตอรแบบตาง ๆ
7. วิธีการฝกอบรม
- ฝกปฏิบัติงานโดยการใชชุดการฝก (รหัสชุดการฝก 09215301)
8. วิธีการประเมินผล ทดสอบภาคปฏิบัติ
วิธีประเมิน : สอบปฏิบัติงาน (Practical Skills Testing)
9. เครื่องมือ อุปกรณ และวัสดุที่ใชในการฝก (ตอจํานวนผูรับการฝก 1 คน)
เครื่องมือและอุปกรณ
วัสดุ
1. ไขควงปากแฉก จํานวน 1 อัน
- สายไฟฟาสําหรับตอวงจร จํานวน 1 ชุด
2. ไขควงปากแบน จํานวน 1 อัน
3. ไขควงวัดไฟฟา จํานวน 1 อัน
4. คีมปากรวม จํานวน 1 ดาม
5. มอเตอรไฟฟากระแสสลับ 3 เฟส 380 V จํานวน 1 ตัว
6. มัลติมิเตอร จํานวน 1 เครื่อง
7. เมนฟวส จํานวน 1 อัน
8. แมกเนติกคอนแทกเตอร จํานวน 1 อัน
9. สวิตชปุมกด จํานวน 1 อัน
10. โอเวอรโหลด จํานวน 1 อัน
10. เงื่อนไขการฝกอื่นๆ (ถาจําเปนตองมี) : หนวยฝกตองจัดเตรียมสิ่งเหลานี้ใหผูรับการฝก ไดแก
1. เอกสาร สื่อ และชุดฝก โมดูลการเดินสายภายในตูควบคุม
2. สมุดบันทึกความกาวหนารายบุคคล (Trainee’s Record Book)
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11. เอกสารประกอบการฝก คูมือ สื่อ ชุดการฝกและเอกสารอางอิง
1. คูมือครูฝก
2. คูมือผูรับการฝก
3. คูมือการประเมิน
4. ชุดการฝกชางไฟฟาอุตสาหกรรม ระดับ 1
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สวนที่ 3 หัวขอวิชา
1. ชื่อหลักสูตร

สาขาชางไฟฟาอุตสาหกรรม ระดับ 1

2. ชื่อโมดูลการฝก

การเดินสายภายในตูควบคุม

3. ชือ่ หัวขอวิชา

หัวขอที่ 2 : การวางตําแนงอุปกรณภายในตูและดานหนา
ตูควบคุม
4. ระยะเวลาการฝก
รวม 3 ชั่วโมง
ทฤษฎี - ชั่วโมง
5. เกณฑการประเมิน เมื่อผานการฝกในหัวขอวิชานี้แลว ผูรับการฝกมีความสามารถดังนี้
- วางตําแหนงอุปกรณภายในตูควบคุมไดตามแบบที่กําหนด
6. หัวขอสําคัญ

รหัสหลักสูตร
0920164150301
รหัสโมดูลการฝก
09215301
รหัสวิชา
0921530102
ปฏิบัติ 3 ชั่วโมง

หัวขอวิชานี้จะมีเนื้อหาครอบคลุมหัวขอยอย ดังนี้
- การวางตําแหนงอุปกรณภายในตูและดานหนาตูควบคุม
7. วิธีการฝกอบรม
- ฝกปฏิบัติงานโดยการใชชุดการฝก (รหัสชุดการฝก 09215301)
8. วิธีการประเมินผล ทดสอบภาคปฏิบัติ
วิธีประเมิน : สอบปฏิบัติงาน (Practical Skills Testing)
9. เครื่องมือ อุปกรณ และวัสดุที่ใชในการฝก (ตอจํานวนผูรับการฝก 1 คน)
เครื่องมือและอุปกรณ
วัสดุ
1. Phase Protection จํานวน 1 ตัว
- สายไฟฟาสําหรับตอวงจร จํานวน 1 ชุด
2. Terminal Block จํานวน 2 ชุด
3. เซอรกิตเบรกเกอร 2 เฟส จํานวน 2 ตัว
4. เซอรกิตเบรกเกอร 3 เฟส จํานวน 1 ตัว
5. แผนเหล็กปดหนา – หลัง จํานวน 1 ชุด
6. แมกเนติกคอนแทกเตอร จํานวน 3 ตัว
7. จุดตอสาย จํานวน 1 อัน
8. ตูควบคุม เบอร 3 ขนาด 40×57×20 ซม.
จํานวน 1 ตู
9. ฝาปดเทอรมินอล จํานวน 1 ชุด
10. รางปกนกอะลูมิเนียม จํานวน 1 ชุด
11. หมอแปลงกระแส จํานวน 1 อัน

65
กรมพั ฒ นาฝ มื อ แรงงาน

หลั ก สู ต รการฝ ก ยกระดั บ ฝ มื อ ตามความสามารถ
10. เงื่อนไขการฝกอื่นๆ (ถาจําเปนตองมี) : หนวยฝกตองจัดเตรียมสิ่งเหลานี้ใหผูรับการฝก ไดแก
1. เอกสาร สื่อ และชุดฝก โมดูลการเดินสายภายในตูควบคุม
2. สมุดบันทึกความกาวหนารายบุคคล (Trainee’s Record Book)
11. เอกสารประกอบการฝก คูมือ สื่อ ชุดการฝกและเอกสารอางอิง
1. คูมือครูฝก
2. คูมือผูรับการฝก
3. คูมือการประเมิน
4. ชุดการฝกชางไฟฟาอุตสาหกรรม ระดับ 1
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สวนที่ 3 หัวขอวิชา
1. ชื่อหลักสูตร

สาขาชางไฟฟาอุตสาหกรรม ระดับ 1

2. ชื่อโมดูลการฝก

การเดินสายภายในตูควบคุม

3. ชือ่ หัวขอวิชา

รหัสหลักสูตร
0920164150301
รหัสโมดูลการฝก
09215301
รหัสวิชา
0921530103
ปฏิบัติ 8 ชั่วโมง

หัวขอที่ 3 : การเดินสายวงจรควบคุมไฟฟาภายในตูควบคุม
มอเตอร
4. ระยะเวลาการฝก
รวม 8 ชั่วโมง
ทฤษฎี - ชั่วโมง
5. เกณฑการประเมิน เมื่อผานการฝกในหัวขอวิชานี้แลว ผูรับการฝกมีความสามารถดังนี้
- เดินสายวงจรควบคุมไฟฟาภายในตูควบคุมของมอเตอรไดตามแบบที่กําหนด
6. หัวขอสําคัญ
หัวขอวิชานี้จะมีเนื้อหาครอบคลุมหัวขอยอย ดังนี้
- การเดินสายวงจรควบคุมไฟฟาภายในตูควบคุมมอเตอร
7. วิธีการฝกอบรม
8. วิธีการประเมินผล

- ฝกปฏิบัติงานโดยการใชชุดการฝก (รหัสชุดการฝก 09215301)
ทดสอบภาคปฏิบัติ
วิธีประเมิน : สอบปฏิบัติงาน (Practical Skills Testing)
9. เครื่องมือ อุปกรณ และวัสดุที่ใชในการฝก (ตอจํานวนผูรับการฝก 1 คน)
เครื่องมือและอุปกรณ
วัสดุ
1. Phase Protection จํานวน 1 ตัว
- สายไฟฟาสําหรับตอวงจร จํานวน 1 ชุด
2. Terminal Block จํานวน 2 ชุด
3. ไขควงปากแฉก จํานวน 1 อัน
4. ไขควงปากแบน จํานวน 1 อัน
5. ไขควงวัดไฟฟา จํานวน 1 อัน
6. คีมปากรวม จํานวน 1 ดาม
7. จุดตอสาย จํานวน 1 ชุด
8. เซอรกิตเบรกเกอร 2 เฟส จํานวน 2 ตัว
9. เซอรกิตเบรกเกอร 3 เฟส จํานวน 1 ตัว
10. ตูควบคุม เบอร 3 ขนาด 40×57×20 ซม. จํานวน 1 ตู
11. แผนเหล็กปดหนา – หลัง จํานวน 1 ชุด
12. ฝาปดเทอรมินอล จํานวน 1 ชุด
13. มอเตอรไฟฟากระแสสลับ 3 เฟส 380 V จํานวน 1 ตัว
14. มัลติมิเตอร จํานวน 1 เครื่อง
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15. เมนฟวส จํานวน 1 อัน
16. แมกเนติกคอนแทกเตอร จํานวน 3 ตัว
17. รางปกนกอะลูมิเนียม จํานวน 1 ชุด
18. สวิตชปุมกด จํานวน 1 อัน
19. หมอแปลงกระแส จํานวน 1 อัน
20. โอเวอรโหลด จํานวน 1 อัน
10. เงื่อนไขการฝกอื่นๆ (ถาจําเปนตองมี) : หนวยฝกตองจัดเตรียมสิ่งเหลานี้ใหผูรับการฝก ไดแก
1. เอกสาร สื่อ และชุดฝก โมดูลการเดินสายภายในตูควบคุม
2. สมุดบันทึกความกาวหนารายบุคคล (Trainee’s Record Book)
11. เอกสารประกอบการฝก คูมือ สื่อ ชุดการฝกและเอกสารอางอิง
1. คูมือครูฝก
2. คูมือผูรับการฝก
3. คูมือการประเมิน
4. ชุดการฝกชางไฟฟาอุตสาหกรรม ระดับ 1
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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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