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ประกาศคณะกรรมการสงเสริมการพัฒนาฝมือแรงงาน
เรื่อง มาตรฐานฝมือแรงงานแหงชาติ สาขาอาชีพชางไฟฟาการควบคุมทางอุตสาหกรรม
อาศัยอํานาจตามความในมาตรา ๒๒ วรรคหนึ่ง แหงพระราชบัญญัติสงเสริมการพัฒนาฝมือแรงงาน
พ.ศ. ๒๕๔๕ คณะกรรมการสงเสริมการพัฒนาฝมือแรงงานจึงกําหนดมาตรฐานฝมือแรงงานแหงชาติ
สาขาอาชีพชางไฟฟาการควบคุมทางอุตสาหกรรม โดยความเห็นชอบของรัฐมนตรีวาการกระทรวงแรงงาน
ดังตอไปนี้
ขอ ๑ ในประกาศนี้ สาขาอาชีพชางไฟฟาการควบคุมทางอุตสาหกรรม หมายถึง ชางซึ่ง
ประกอบอาชีพในงานอุตสาหกรรมทํางานเกี่ยวกับงานซอมบํารุงรักษาเครื่องจักรและอุปกรณชนิดตาง ๆ
สามารถจดบันทึกขอมูลจากเครื่องมือวัดไฟฟา ติดตั้งอุปกรณควบคุมเครื่องใชไฟฟา แกปญหาขอขัดของ
ของระบบไฟฟา และอุปกรณไฟฟา เครื่องมือวัดไฟฟา ตลอดจนการออกแบบและการวางผังไฟฟา
ไดตามความสามารถในแตละระดับชั้นที่กําหนดไว
ขอ ๒ มาตรฐานฝมือแรงงานแหงชาติ สาขาอาชีพชางไฟฟาการควบคุมทางอุตสาหกรรม
แบงออกเปน ๓ ระดับ
๒.๑ ระดับ ๑ หมายถึง ชางที่มีความรู ความสามารถในงานควบคุมทางอุตสาหกรรม
สามารถบํารุงรักษาเครื่องมือทางอุตสาหกรรมและจดบันทึกขอมูล
๒.๒ ระดับ ๒ หมายถึง ชางที่มีความรู ความสามารถในงานควบคุมทางอุตสาหกรรม
สามารถติดตั้งตรวจซอม แกไขอุปกรณควบคุม และอุปกรณไฟฟาในโรงงาน รวมทั้งการอานและ
เขียนแบบวงจรไฟฟาทางอุตสาหกรรม
๒.๓ ระดับ ๓ หมายถึง ชางที่มีความรู ความสามารถในงานควบคุมทางอุตสาหกรรม
สามารถออกแบบและแกไขปญหาขอขัดของของระบบควบคุมไฟฟาในโรงงานอุตสาหกรรม
ขอ ๓ ขอกําหนดทางวิชาการที่ใชเปนเกณฑวัดความรู ความสามารถและทัศนคติในการทํางาน
ของผูประกอบอาชีพในสาขาอาชีพชางไฟฟาการควบคุมทางอุตสาหกรรม ใหเปน ดังนี้
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มาตรฐานฝมือแรงงานแหงชาติ ระดับ ๑ ไดแก
๓.๑ ความรู ประกอบดวย ขอบเขตความรู ความเขาใจในเรื่อง ดังตอไปนี้
๓.๑.๑ ความปลอดภัยเบื้องตน
(๑) ความปลอดภัยในการใชเครื่องมือ และอุปกรณไฟฟาแบบตาง ๆ
(๒) ความปลอดภัยในการใชเครื่องมือวัดทางไฟฟา
(๓) การปองกันอันตรายจากกระแสไฟฟา
(๔) การชวยผูประสบอุบัติเหตุจากไฟฟา
(๕) วิธีปฐมพยาบาลเบื้องตน
๓.๑.๒ ความรูเกี่ยวกับการใชเครื่องมือชางทั่วไปไดอยางถูกตอง และเหมาะสม
๓.๑.๓ ความรูเกี่ยวกับการเลือกใชและติดตั้งอุปกรณ ดังตอไปนี้
(๑) สายไฟฟาหุมฉนวนขนาดใหญ
(๒) ทอรอยสายไฟฟา และอุปกรณ
(๓) สวิตชเปด - ปด
(๔) อุปกรณควบคุม
(๕) การตอสาย
(๖) ระบบไฟฟาสัญญาณเบื้องตน
๓.๑.๔ รูจักสัญลักษณ และการอานแบบไฟฟาเบื้องตน
๓.๑.๕ หลักการใชเครื่องมือวัดเบื้องตน และหนวยวัดทางไฟฟา
(๑) มัลติมิเตอร
(๒) กิโลวัตตฮาวมมิเตอร
(๓) วัตตมิเตอร
(๔) เมกกะโอหมมิเตอร
๓.๒ ความสามารถ ประกอบดวย ขอบเขตความสามารถในการปฏิบัติงาน ดังตอไปนี้
๓.๒.๑ การเดินสายและการตอสายไฟฟา
(๑) ตูควบคุม
(๒) ตอสายไดทุกวิธี โดยถูกตองและปลอดภัย
(๓) พันฉนวนหุมบริเวณจุดตอสายแบบตาง ๆ ไดถูกวิธี
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(๔) การติดตั้งอุปกรณ
(๕) สายไฟฟาหุมฉนวนขนาดใหญ
(๖) ทอรอยสายของระบบสายไฟฟาแบบตาง ๆ
(๗) สวิตชเปด - ปด และอุปกรณควบคุม
(๘) อุปกรณกลองตอสาย และไฟสัญญาณ
๓.๓ ทัศนคติ ประกอบดวย การปฏิบัติงานที่ตรงตอเวลา การรักษาวินัย มีความซื่อสัตย
และประหยัด
มาตรฐานฝมือแรงงานแหงชาติ ระดับ ๒ ไดแก
๓.๔ ความรู ประกอบดวย ขอบเขตความรู ความเขาใจในเรื่อง ดังตอไปนี้
๓.๔.๑ ความปลอดภัยในการทํางาน
(๑) เกี่ยวกับไฟฟาตามประกาศกระทรวงแรงงาน
(๒) การปองกันอัคคีภัย
๓.๔.๒ อานแบบและเขียนแบบวงจรควบคุมทางไฟฟา
๓.๔.๓ การออกแบบระบบควบคุมทางไฟฟาเบื้องตน
๓.๔.๔ หลักการเบื้องตนของอุปกรณควบคุม
๓.๔.๕ หลักการเลือกใชและการติดตั้งอุปกรณในการควบคุม
(๑) ระบบควบคุมมอเตอรไฟฟา
(๒) โปรแกรมเมเบิลควบคุมมอเตอร
(๓) ระบบควบคุมเครื่องกลอัตโนมัติ
(๔) ระบบควบคุมสายดิน
(๕) ระบบอินพุทและเอาทพุท (I/O System)
๓.๔.๖ หลักการเกี่ยวกับสายควบคุม (Wiring Control)
(๑) สายหุมฉนวนแบบแกนรวม
(๒) สายหุมฉนวนมีชิลด
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๓.๕ ความสามารถ ประกอบดวย ขอบเขตความสามารถในการปฏิบัติงาน ดังตอไปนี้
๓.๕.๑ ติดตั้งอุปกรณไฟฟาและเครื่องมือวัดในโรงงานอุตสาหกรรม
(๑) ระบบอินพุทและเอาทพุท (I/O System)
(๒) ระบบควบคุมสายดิน และอุปกรณตาง ๆ
(๓) มอเตอรไฟฟาควบคุมการขับเคลื่อนดวยไฟฟา
(๔) มอเตอรไฟฟาควบคุมโดยโปรแกรมเมเบิล
(๕) ระบบเครื่องกลอัตโนมัติ และการควบคุม
๓.๕.๒ การอานแบบและเขียนแบบ
(๑) วงจรการเดินสายไฟฟา
(๒) สัญลักษณทางไฟฟาแบบตาง ๆ
๓.๕.๓ การตอสายและการเลือกใชสายไฟฟา
๓.๕.๔ การตรวจอุปกรณระบบควบคุม
๓.๖ ทัศนคติ ประกอบดวย แนวความคิดเห็นในเรื่อง การพัฒนาความรู วิเคราะหงาน
สามารถตัดสินใจ แกไขปญหาในการปฏิบัติงาน และใหคําแนะนําแกผูใตบังคับบัญชา
มาตรฐานฝมือแรงงานแหงชาติ ระดับ ๓ ไดแก
๓.๗ ความรู ประกอบดวย ขอบเขตความรู ความเขาใจในเรื่อง ดังตอไปนี้
๓.๗.๑ ความปลอดภัยเกี่ยวกับไฟฟาตามมาตรฐานสากล
๓.๗.๒ หลักการตรวจสอบระบบควบคุมและอุปกรณควบคุม
๓.๗.๓ หลักการอานแบบระบบควบคุมทางไฟฟาชั้นสูง
๓.๗.๔ หลักการออกแบบระบบควบคุมทางไฟฟาชั้นสูง
๓.๗.๕ หลักการวิเคราะหระบบควบคุมทางไฟฟาชั้นสูง
๓.๗.๖ วิเคราะหการตรวจซอม
๓.๗.๗ หลักการคํานวณการออกแบบและการติดตั้ง
(๑) การเดินสายไฟฟา
(๒) การลัดวงจร
(๓) การติดตั้งสายดิน
(๔) การประเมินราคา
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๓.๘ ความสามารถ ประกอบดวย ขอบเขตความสามารถในการปฏิบัติงาน ดังตอไปนี้
๓.๘.๑ ติดตั้งอุปกรณควบคุม
(๑) โปรแกรมควบคุม
(๒) สายดินสําหรับการควบคุม
(๓) เครื่องมือวัด
๓.๘.๒ การจัด การตรวจสอบแกไขและซอมบํารุงอุปกรณควบคุม
๓.๘.๓ การคํานวณและการออกแบบ
(๑) สายไฟฟา
(๒) การลัดวงจร
(๓) สายดิน
(๔) ประเมินราคา
๓.๙ ทัศนคติ ประกอบดวย แนวความคิดในการวิเคราะหการวางแผน และการแกไขปญหา
ในการปฏิบัติงาน โดยคํานึงถึงประสิทธิภาพและประสิทธิผลในการทํางาน
ประกาศ ณ วันที่ ๑ พฤษภาคม พ.ศ. ๒๕๔๙
ฐาปบุตร ชมเสวี
รองปลัดกระทรวงแรงงาน
หัวหนากลุมภารกิจดานสงเสริมขีดความสามารถในการแขงขันของประเทศ
ประธานกรรมการสงเสริมการพัฒนาฝมือแรงงาน

