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ประกาศคณะกรรมการสงเสริมการพัฒนาฝมือแรงงาน
เรื่อง มาตรฐานฝมือแรงงานแหงชาติ
สาขาอาชีพชางไฟฟาภายนอกอาคาร
อาศัยอํานาจตามความในมาตรา ๒๒ วรรคหนึ่ง แหงพระราชบัญญัติสงเสริมการพัฒนาฝมือ
แรงงาน พ.ศ. ๒๕๔๕ คณะกรรมการสงเสริมการพัฒนาฝมือแรงงานจึงกําหนดมาตรฐานฝมือแรงงาน
แหงชาติ สาขาอาชีพชางไฟฟาภายนอกอาคาร โดยความเห็นชอบของรัฐมนตรีวาการกระทรวงแรงงาน
ดังตอไปนี้
ขอ ๑ ในประกาศนี้ สาขาอาชีพชางไฟฟาภายนอกอาคาร หมายถึง ชางซึ่งประกอบอาชีพ
ในงานติดตั้งอุปกรณไฟฟาภายนอกอาคารและแกไขปญหาขอขัดของของระบบไฟฟาไดตามความสามารถ
ในแตละระดับชั้นที่กําหนดไว
ขอ ๒ มาตรฐานฝมือแรงงานแหงชาติ สาขาอาชีพชางไฟฟาภายนอกอาคาร แบงออกเปน
๓ ระดับ
๒.๑ ระดับ ๑ หมายถึง ผูที่มีความรูชางซึ่งประกอบอาชีพในงานติดตั้งอุปกรณประกอบ
เสาไฟฟาและการตั้งเสาไฟฟา
๒.๒ ระดับ ๒ หมายถึง ชางซึ่งประกอบอาชีพในงานติดตั้งอุปกรณไฟฟาและภายนอก
อาคารและแกไขปญหา
๒.๓ ระดับ ๓ หมายถึง ชางซึ่งประกอบอาชีพในงานติดตั้งอุปกรณไฟฟาและตรวจสอบ
ระบบไฟฟาภายนอกอาคาร
ขอ ๓ ขอกําหนดทางวิชาการที่ใชเปนเกณฑวัดความรู ความสามารถและทัศนคติในการทํางาน
ของผูประกอบอาชีพในสาขาอาชีพชางไฟฟาภายนอกอาคาร ใหเปน ดังนี้
มาตรฐานฝมือแรงงานแหงชาติ ระดับ ๑ ไดแก
๓.๑ ความรู ประกอบดวย ขอบเขตความรู ความเขาใจในเรื่อง ดังตอไปนี้
๓.๑.๑ ความปลอดภัยเบื้องตน
(๑) ความปลอดภัยในการใชเครื่องมือและอุปกรณไฟฟาแบบตาง ๆ
(๒) อุปกรณปองกันภัยสวนบุคคล
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(๓) วิธีการปฐมพยาบาลเบื้องตน
๓.๑.๒ การตั้งเสาตรงตามมาตรฐาน
(๑) การขนยายเสา
(๒) การขุดหลุมเสา
(๓) การถมและการตอกอัดหลุมเสา
๓.๑.๓ การติดตั้ง
(๑) วัสดุและอุปกรณติดตั้ง
(๒) การยกขึ้นและการดึงสาย
(๓) ตัวนําและฉนวน
๓.๑.๔ การบํารุงรักษา
(๑) การทําความสะอาดอุปกรณ
(๒) การเก็บเครื่องมือ
(๓) เสาที่มีการยึดโยงและไมมีการยึดโยง
(๔) ฉนวนและอุปกรณประกอบทั่วไป
๓.๒ ความสามารถ ประกอบดวย ขอบเขตความสามารถในการปฏิบัติงาน ดังตอไปนี้
๓.๒.๑ การเดินสายและการตอสายไฟฟา
(๑) ตูควบคุม
(๒) ตอสายไดทุกวิธี โดยถูกตองและปลอดภัย
(๓) พันฉนวนหุมบริเวณจุดตอสายแบบตาง ๆ ไดถูกวิธี
(๔) การติดตั้งอุปกรณ
(๕) สายไฟฟาหุมฉนวนขนาดใหญ
(๖) ทอรอยสายของระบบสายไฟฟาแบบตาง ๆ
(๗) สวิตชเปด-ปด และอุปกรณควบคุม
(๘) อุปกรณกลองตอสาย และไฟสัญญาณ
๓.๓ ทัศนคติ ประกอบดวย การปฏิบัติงานที่ตรงตอเวลา การรักษาวินัย มีความซื่อสัตย
และประหยัด
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มาตรฐานฝมือแรงงานแหงชาติ ระดับ ๒ ไดแก
๓.๔ ความรู ประกอบดวย ขอบเขตความรู ความเขาใจในเรื่อง ดังตอไปนี้
๓.๔.๑ ความปลอดภัย
(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
๓.๕ ความสามารถ ประกอบดวย ขอบเขตความสามารถในการปฏิบัติงาน ดังตอไปนี้
๓.๕.๑ ติดตั้งอุปกรณไฟฟาและเครื่องมือวัดในโรงงานอุตสาหกรรม
(๑) ระบบอินพุทและเอาทพุท (I/O System)
(๒) ระบบควบคุมสายดินและอุปกรณตาง ๆ
(๓) มอเตอรไฟฟาควบคุมการขับเคลื่อนดวยไฟฟา
(๔) มอเตอรไฟฟาควบคุมโดยโปรแกรมเมเบิล
(๕) ระบบเครื่องกลอัตโนมัติ และการควบคุม
๓.๕.๒ การอานแบบและเขียนแบบ
(๑) วงจรการเดินสายไฟฟา
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(๒) สัญลักษณทางไฟฟาแบบตาง ๆ
๓.๕.๓ การตอสายและการเลือกใชสายไฟฟา
๓.๕.๔ การตรวจอุปกรณระบบควบคุม
๓.๖ ทัศนคติ ประกอบดวย แนวความคิดเห็นในเรื่องการพัฒนาความรู วิเคราะหงาน
สามารถตัดสินใจ แกไขปญหาในการปฏิบัติงานและใหคําแนะนําแกผูใตบังคับบัญชา
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
๓.๘ ความสามารถ ประกอบดวย ขอบเขตความสามารถในการปฏิบัติงาน ดังตอไปนี้
๓.๘.๑ ติดตั้งอุปกรณควบคุม
(๑) โปรแกรมควบคุม
(๒) สายดินสําหรับการควบคุม
(๓) เครื่องมือวัด
๓.๘.๒ การจัด การตรวจสอบแกไขและซอมบํารุงอุปกรณควบคุม
๓.๘.๓ การคํานวณ และการออกแบบ
(๑) สายไฟฟา
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(๒) การลัดวงจร
(๓) สายดิน
(๔) ประเมินราคา
๓.๙ ทัศนคติ ประกอบดวย แนวความคิดในการวิเคราะห การวางแผนและการแกไข
ปญหาในการปฏิบัติงาน โดยคํานึงถึงประสิทธิภาพและประสิทธิผลในการทํางาน
ประกาศ ณ วันที่ ๔ กันยายน พ.ศ. ๒๕๔๙
ฐาปบุตร ชมเสวี
รองปลัดกระทรวงแรงงาน
หัวหนากลุมภารกิจดานสงเสริมขีดความสามารถ
ในการแขงขันของประเทศ
ประธานกรรมการสงเสริมการพัฒนาฝมือแรงงาน

