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ประกาศคณะกรรมการส่งเสริมการพัฒนาฝีมือแรงงาน
เรื่อง มาตรฐานฝีมือแรงงานแห่งชาติ สาขาอาชีพช่างเครื่องกล
สาขาช่างซ่อมบํารุงอุปกรณ์ไฟฟ้าโรงงานอุตสาหกรรมผลิตชิ้นส่วนยานยนต์
อาศัยอํานาจตามความในมาตรา ๒๒ วรรคหนึ่ง แห่งพระราชบัญญัติส่งเสริมการพัฒนาฝีมือแรงงาน
พ.ศ. ๒๕๔๕ และมาตรา ๓๙ (๓) แห่งพระราชบัญญัติส่งเสริมการพัฒนาฝีมือแรงงาน พ.ศ. ๒๕๔๕
ซึ่ ง แก้ ไ ขเพิ่ ม เติ ม โดยพระราชบั ญ ญั ติ ส่ ง เสริ ม การพั ฒ นาฝี มื อ แรงงาน (ฉบั บ ที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๕๗
คณะกรรมการส่งเสริมการพัฒนาฝีมือแรงงาน จึงกําหนดมาตรฐานฝีมือแรงงานแห่งชาติ สาขาอาชีพช่างเครื่องกล
สาขาช่างซ่อมบํารุงอุปกรณ์ไฟฟ้าโรงงานอุตสาหกรรมผลิตชิ้นส่วนยานยนต์ โดยความเห็นชอบของ
รัฐมนตรีว่าการกระทรวงแรงงาน ดังต่อไปนี้
ข้อ ๑ ในประกาศนี้ สาขาอาชีพช่างเครื่องกล สาขาช่างซ่อมบํารุงอุปกรณ์ไฟฟ้าโรงงาน
อุ ต สาหกรรมผลิ ต ชิ้ น ส่ ว นยานยนต์ หมายถึ ง บุ ค คลที่ มี ค วามรู้ ทั ก ษะและความสามารถในการ
บํารุงรักษาอุปกรณ์ไฟฟ้าในการผลิตชิ้นส่วนยานยนต์ และสามารถตรวจสอบการทํางาน ถอดเปลี่ยน
ปรับตั้งค่าของอุปกรณ์และระบบต่าง ๆ ของอุปกรณ์ไฟฟ้าในการผลิตชิ้นส่วนยานยนต์ ได้แก่ มอเตอร์ไฟฟ้า
เซอร์กิตเบรกเกอร์ แม็คเนติกคอนแทคเตอร์ (MagneticContactor) และอุปกรณ์ไฟฟ้าต่าง ๆ ที่ใช้กับ
ระบบพีแ อลซี (Programmable logic controller) และระบบทัช สกรีน (Touch screen)
ตามรอบระยะเวลาที่กําหนด สามารถวางแผนการบํารุงรักษาอุปกรณ์ไฟฟ้า ควบคุมทวนสอบรายงาน
ผลการบํารุงรักษา รวมถึงสามารถสอนงานในการบํารุงรักษาอุปกรณ์ไฟฟ้าได้ โดยปฏิบัติงานตามกฎ
และข้อกําหนดด้านความปลอดภัยในการทํางานได้
ข้อ ๒ มาตรฐานฝีมือแรงงาน สาขาอาชีพช่างเครื่องกล สาขาช่างซ่อมบํารุงอุปกรณ์ไฟฟ้า
โรงงานอุตสาหกรรมผลิตชิ้นส่วนยานยนต์ แบ่งออกเป็น ๔ ระดับ
๒.๑ ระดับ ๑ หมายถึง บุคคลที่มีความรู้ ทักษะ และความสามารถในการซ่อม
บํารุง อุปกรณ์ไ ฟฟ้าในการผลิ ตชิ้น ส่วนยานยนต์ และสามารถทํ าการตรวจสอบระบบการทํ างานของ
อุ ป กรณ์ ไ ฟฟ้ า ต่ า ง ๆ ได้ แ ก่ มอเตอร์ ไ ฟฟ้ า เซอร์ กิ ต เบรกเกอร์ และแม็ ค เนติ ก คอนแทคเตอร์
(Magnetic Contactor) โดยเตรียมเครื่องมือช่าง เครื่องมือวัด และอุปกรณ์เพื่อทําการซ่อมบํารุง
อุปกรณ์ไฟฟ้า พร้อมทั้งสามารถปฏิบัติงานตามกฎและข้อกําหนดด้านความปลอดภัยในการทํางานได้
๒.๒ ระดับ ๒ หมายถึง บุคคลที่มีความรู้ ทักษะ และความสามารถในการซ่อมบํารุง
ถอดเปลี่ยนอุปกรณ์ไฟฟ้าในการผลิตชิ้นส่วนยานยนต์ และสามารถตรวจสอบความถูกต้องในการเปลี่ยน
อุ ป กรณ์ ไ ฟฟ้ า ต่ า ง ๆ ได้ แ ก่ มอเตอร์ ไ ฟฟ้ า เซอร์ กิ ต เบรกเกอร์ และแม็ ค เนติ ก คอนแทคเตอร์
(Magnetic Contactor) ได้
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๒.๓ ระดับ ๓ หมายถึง บุคคลที่มีความรู้ ทักษะ และความสามารถในการซ่อมบํารุง
ตรวจสอบถอดเปลี่ยนอุปกรณ์ของระบบพีแอลซี (Programmable logic controller) และระบบทัชสกรีน
(Touch screen) ที่ใช้ในเครื่องจักรในการผลิตชิ้นส่วนยานยนต์ได้
๒.๔ ระดับ ๔ หมายถึง บุคคลที่มีความรู้ ทักษะ และความสามารถในวางแผน
การบํารุงรักษา ควบคุม ทวนสอบ รายงานผลการซ่อมบํารุงอุปกรณ์ไฟฟ้าในการผลิตชิ้นส่วนยานยนต์
และทําการสอนทักษะในงานซ่อมบํารุงอุปกรณ์ไฟฟ้าได้
ข้อ ๓ ข้อกําหนดทางวิชาการมาตรฐานฝีมือที่ใช้เป็นเกณฑ์วัดระดับความรู้ ความสามารถ
และทัศนคติ ในการทํางานของผู้ประกอบอาชีพ ในสาขาอาชีพช่างเครื่องกล สาขาช่างซ่อมบํารุง
อุปกรณ์ไฟฟ้าโรงงานอุตสาหกรรมผลิตชิ้นส่วนยานยนต์ให้เป็น ดังนี้
๓.๑ มาตรฐานฝีมือแรงงานแห่งชาติ ระดับ ๑ ได้แก่
๓.๑.๑ ความรู้ ความเข้าใจ ประกอบด้วย ขอบเขตความรู้ ความเข้าใจ
ในเรื่องดังต่อไปนี้
๓.๑.๑.๑ การเตรียมเครื่องมือช่าง เครื่องมือวัด และอุปกรณ์
เพื่อทําการตรวจสอบ
(๑) หลักการใช้เครื่องมือช่าง
(๒) วิธีการใช้เครื่องมือวัดในงานซ่อมบํารุงรักษา
(๓) ชนิดและประเภทของอุปกรณ์
(๔) ชนิดและประเภทอุปกรณ์ความปลอดภัย
๓.๑.๑.๒ การตรวจสอบการทํางานของมอเตอร์ไฟฟ้า
(๑) ความรู้เรื่องเครื่องมือช่างซ่อมบํารุง
(๒) ความรู้เรื่องเครื่องมือวัดทางไฟฟ้า
(๓) ความรู้เรื่องมอเตอร์ไฟฟ้า
(๔) ความรู้เรื่องวงจรควบคุมมอเตอร์
(๕) วิธีการเขียนรายงาน
(๖) ความรู้เรื่องไฟฟ้ากระแสตรง กระแสสลับ
(๗) หลักการทํางานของมอเตอร์ไฟฟ้า
๓.๑.๑.๓ การตรวจสอบการทํางานของเบรกเกอร์ไฟฟ้า
(๑) ความรู้เกี่ยวกับเบรกเกอร์ไฟฟ้า
(๒) ความรู้ในการใช้มัลติมิเตอร์
(๓) วิธีการเขียนรายงาน
(๔) ความรู้เรื่องไฟฟ้ากระแสตรง กระแสสลับ
(๕) หลักการทํางานของเบรกเกอร์ไฟฟ้า
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๓.๑.๑.๔ การตรวจสอบการทํางานของแม็คเนติกคอนแทคเตอร์
(Magnetic contactor)
(๑) ความรู้ เ กี่ ย วกั บ แม็ ค เนติ ก คอนแทคเตอร์
(Magnetic contactor)
(๒)
(๓)
(๔)
(๕)

ความรู้ในการใช้มัลติมิเตอร์
วิธีการเขียนรายงาน
ความรู้เรื่องไฟฟ้ากระแสตรง กระแสสลับ
หลั ก การทํ า งานของแม็ ค เนติ ก คอนแทคเตอร์

(Magnetic contactor)
๓.๑.๑.๕ การปฏิบัติงานตามกฎและข้อกําหนดความปลอดภัย
ในการทํางานของสถานประกอบกิจการ
(๑) ความรู้เรื่องอุปกรณ์ป้องกันภัยส่วนบุคคล
(๒) ความรู้เรื่องสัญลักษณ์ความปลอดภัยในเครื่องจักร
แต่ละประเภท
(๓) ความรู้เรื่องข้อควรปฏิบัติในการทํางานที่ปลอดภัย
(๔) ความรู้เรื่องข้อห้ามและข้อควรระวังของความปลอดภัย
(๕) วิธีการทําความสะอาดเครื่องมือและอุปกรณ์
(๖) วิธีการเก็บรักษาเครื่องมือและอุปกรณ์
๓.๑.๒ ความสามารถ ประกอบด้วย ขอบเขตความสามารถในการปฏิบัติงาน
ดังต่อไปนี้
๓.๑.๒.๑ การเตรียมเครื่องมือช่าง เครื่องมือวัด และอุปกรณ์
เพื่อทําการตรวจสอบ
(๑) การเตรียมเครื่องมือช่าง และเครื่องมือวัด
(๒) การเตรียมอุปกรณ์ในการตรวจสอบ
๓.๑.๒.๒ การตรวจสอบการทํางานของมอเตอร์ไฟฟ้า
(๑) การตรวจสอบ
(๒) การบันทึกผล
๓.๑.๒.๓ การตรวจสอบการทํางานของเบรกเกอร์ไฟฟ้า
(๑) การตรวจสอบ
(๒) การบันทึกผล
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๓.๑.๒.๔ การตรวจสอบการทํางานของแม็คเนติกคอนแทคเตอร์
(Magnetic contactor)
(๑) การตรวจสอบ
(๒) การบันทึกผล
๓.๑.๒.๕ การปฏิบัติงานตามกฎและข้อกําหนดความปลอดภัย
ในการทํางาน
(๑) การเตรียมความพร้อมก่อนปฏิบัติงาน
(๒) การปฏิบัติงานอย่างปลอดภัย
(๓) การเก็บรักษาเครื่องมือ และอุปกรณ์อย่างปลอดภัย
๓.๑.๓ ทัศนคติ ประกอบด้วย มีวินัย ขยัน ซื่อสัตย์ อดทน มีความคิด
สร้างสรรค์ ทํางานเป็นทีม มีความเป็นผู้นํา
๓.๒ มาตรฐานฝีมือแรงงานแห่งชาติ ระดับ ๒ ได้แก่
๓.๒.๑ ความรู้ ความเข้าใจ ประกอบด้วย ขอบเขตความรู้ ความเข้าใจ
ในเรื่องดังต่อไปนี้
๓.๒.๑.๑ การถอดเปลี่ยนชิ้นส่วนของมอเตอร์ไฟฟ้า
(๑) ความรู้เรื่องเครื่องมือช่างซ่อมบํารุง
(๒) ความรู้เรื่องเครื่องมือวัดทางไฟฟ้า
(๓) ความรู้เรื่องมอเตอร์ไฟฟ้า
(๔) ความรู้เรื่องวงจรควบคุมมอเตอร์
(๕) พื้นฐานของระบบไฟฟ้า
(๖) พื้นฐานในการถอดเปลี่ยนอุปกรณ์ไฟฟ้า
(๗) สรุปผลในการทํางาน
๓.๒.๑.๒ การถอดเปลี่ยนชิ้นส่วนของเบรกเกอร์ไฟฟ้า
(๑) ความรู้เรื่องเครื่องมือช่างซ่อมบํารุง
(๒) ความรู้เรื่องเครื่องมือวัดไฟฟ้า
(๓) ความรู้เรื่องของเบรกเกอร์ไฟฟ้า
(๔) ความรู้เรื่องวงจรเบรกเกอร์ไฟฟ้า
(๕) ความรู้เรื่องการทดสอบการทํางาน (Test trip)
(๖) ความรู้พื้นฐานของระบบไฟฟ้า
(๗) ความรู้พื้นฐานในการถอดเปลี่ยนอุปกรณ์ไฟฟ้า
(๘) สรุปผลในการทํางาน

เล่ม ๑๓๔ ตอนพิเศษ ๖๘ ง

หน้า ๒๓๙
ราชกิจจานุเบกษา

๖ มีนาคม ๒๕๖๐

๓.๒.๑.๓ การถอดเปลี่ยนชิ้นส่วนของแม็คเนติคคอนแทคเตอร์
(Magnetic contactor)
(๑) ความรู้ เ รื่ อ งของแม็ ค เนติ ค คอนแทคเตอร์
(Magnetic contactor)
(๒) การใช้เครื่องมือวัด
(๓) ความรู้เกี่ยวกับระบบไฟฟ้า
(๔) เทคนิคการใช้เครื่องมืองานซ่อมบํารุง
(๕) เทคนิคการใช้เครื่องมือวัดมัลติมิเตอร์
(๖) พื้นฐานของระบบไฟฟ้า
(๗) พื้นฐานในการถอดเปลี่ยนอุปกรณ์ไฟฟ้า
(๘) สรุปผลในการทํางาน
๓.๒.๒ ความสามารถ ประกอบด้วย ขอบเขตความสามารถในการปฏิบัติงาน
ดังต่อไปนี้
๓.๒.๒.๑ การถอดเปลี่ยนชิ้นส่วนของมอเตอร์ไฟฟ้า
(๑) การเตรียมการก่อนการเปลี่ยนอะไหล่
(๒) การถอดเปลี่ยนชิ้นส่วน
(๓) การบันทึกผล
๓.๒.๒.๒ การถอดเปลี่ยนชิ้นส่วนของเบรกเกอร์ไฟฟ้า
(๑) การเตรียมการก่อนการถอดเปลี่ยน
(๒) การถอดเปลี่ยนเบรกเกอร์ไฟฟ้า
(๓) การบันทึกผล
๓.๒.๒.๓ การถอดเปลี่ยนชิ้นส่วนของแม็คเนติคคอนแทคเตอร์
(Magnetic contactor)
(๑) การเตรียมการก่อนการถอดเปลี่ยน
(๒) การถอดเปลี่ ย นแม็ ค เนติ ค คอนแทคเตอร์
(Magnetic contactor)
(๓) การบันทึกผล
๓.๒.๓ ทัศนคติ ประกอบด้วย มีวินัย ขยัน ซื่อสัตย์ อดทน มีความคิด
สร้างสรรค์ ทํางานเป็นทีม มีความเป็นผู้นํา
๓.๓ มาตรฐานฝีมือแรงงานแห่งชาติ ระดับ ๓ ได้แก่
๓.๓.๑ ความรู้ ความเข้าใจ ประกอบด้วย ขอบเขตความรู้ ความเข้าใจ
ในเรื่องดังต่อไปนี้
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๓.๓.๑.๑ การตรวจสอบการทํ า งานของอุ ป กรณ์ พี แ อลซี
(Programmable logic controller)
(๑) ความรู้เรื่องระบบไฟฟ้า
(๒) ความรู้เกี่ยวกับอุปกรณ์พีแอลซี
(๓) อุปกรณ์เชื่อมต่อข้อมูลกับพีแอลซี
(๔) ความรู้เรื่องระบบการควบคุมเครื่องจักรอัตโนมัติ
(๕) ความรู้เกี่ยวกับอุปกรณ์พีแอลซี
(๖) การใช้เครื่องมือวัด
๓.๓.๑.๒ การวิเคราะห์และแก้ไขความผิดปกติของอุปกรณ์พีแอลซี
(Programmable logic controller)
(๑) ความรู้เรื่องระบบการควบคุมเครื่องจักรอัตโนมัติ
(๒) ความรู้เกี่ยวกับพีแอลซี (Programmable logic
controller)
(๓) การใช้เครื่องมือวัด
๓.๓.๑.๓ การตรวจสอบการทํ า งานของอุ ป กรณ์ ทั ช สกรี น
(Touch screen)
(๑) ความรู้เรื่องระบบไฟฟ้า
(๒) ความรู้เกี่ยวกับระบบทัชสกรีน (Touch screen)
(๓) ความรู้เรื่องระบบการควบคุมเครื่องจักรอัตโนมัติ
(๔) ความรู้เกี่ยวกับอุปกรณ์ทัชสกรีน (Touch screen)
(๕) ความรู้เกี่ยวกับอุปกรณ์พีแอลซี
(๖) ความรู้เกี่ยวกับอุปกรณ์เชื่อมต่อข้อมูล
(๗) การใช้เครื่องมือวัด
๓.๓.๑.๔ การถอดเปลี่ยนอุปกรณ์ทัชสกรีน (Touch screen)
(๑) ความรู้เรื่องระบบไฟฟ้า
(๒) ความรู้เกี่ยวกับอุปกรณ์ทัชสกรีน (Touch screen)
(๓) ความรู้เรื่องระบบการควบคุมเครื่องจักรอัตโนมัติ
(๔) ความรู้ เ กี่ ย วกั บ พี แ อลซี (Programmable
logic controller)
(๕) การใช้เครื่องมือวัด
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๓.๓.๑.๕ การซ่อมบํารุงรักษาอุปกรณ์พีแอลซี (Programmable
logic controller) และอุปกรณ์ทัชสกรีน (Touch screen)
(๑) ห ลั ก ใ น ก า ร บํ า รุ ง รั ก ษ า อุ ป ก ร ณ์ พี แ อ ล ซี
(Programmable logic controller) และอุปกรณ์ทัชสกรีน (Touch screen)
(๒) ความรู้ เ กี่ ย วกั บ พี แ อลซี (Programmable
logic controller)
(๓) ความรู้เกี่ยวกับอุปกรณ์ทัชสกรีน (Touch screen)
(๔) การทําแผนซ่อมและประสานงานกับฝ่ายผลิต
(๕) ความรู้เรื่องชิ้นส่วนอะไหล่
(๖) หลักการคัดเลือกผู้รับจ้างช่วงในการซ่อม
๓.๓.๒ ความสามารถ ประกอบด้วย ขอบเขตความสามารถในการปฏิบัติงาน
ดังต่อไปนี้
๓.๓.๒.๑ การตรวจสอบการทํ า งานของอุ ป กรณ์ พี แ อลซี
(Programmable logic controller)
(๑) การเตรียมการก่อนปฏิบัติงาน
(๒) การตรวจสอบการทํางานของอุปกรณ์กับพีแอลซี
๓.๓.๒.๒ การวิเคราะห์และแก้ไขความผิดปกติของอุปกรณ์พีแอลซี
(Programmable logic controller)
(๑) การวิเคราะห์หาสาเหตุ
(๒) การแก้ไขความผิดปกติ
(๓) การบันทึกผล
๓.๓.๒.๓ การตรวจสอบการทํ า งานของอุ ป กรณ์ ทั ช สกรี น
(Touch screen)
(๑) การเตรียมงานก่อนการปฏิบัติงาน
(๒) การตรวจสอบการทํางานของอุปกรณ์ทัชสกรีน
(Touch screen)
(๓) การบันทึกผล
๓.๓.๒.๔ การถอดเปลี่ยนอุปกรณ์ทัชสกรีน (Touch screen)
(๑) การถอดเปลี่ยนทัชสกรีน
(๒) การทดสอบและบันทึกผล
๓.๓.๒.๕ การซ่อมบํารุงรักษาอุปกรณ์พีแอลซี (Programmable
logic controller) และอุปกรณ์ทัชสกรีน (Touch screen)
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(๑) การบํารุงรักษาทั่วไป
(๒) การบํารุงรักษาตามระยะเวลา
๓.๓.๓ ทัศนคติ ประกอบด้วย มีวินัย ขยัน ซื่อสัตย์ อดทน มีความคิด
สร้างสรรค์ทํางานเป็นทีม มีความเป็นผู้นํา
๓.๔ มาตรฐานฝีมือแรงงานแห่งชาติ ระดับ ๔ ได้แก่
๓.๔.๑ ความรู้ ความเข้าใจ ประกอบด้วย ขอบเขตความรู้ ความเข้าใจ
ในเรื่องดังต่อไปนี้
๓.๔.๑.๑ การวางแผนการบํารุงรักษาระยะเวลา (Periodical)
(๑) นําสถิติการซ่อมมาพิจารณาวางแผนการซ่อม
(๒) การอ่านคู่มือเครื่องจักร
(๓) หลักการวิเคราะห์ข้อมูลและประวัติการซ่อมเครื่อง
(๔) หลักการวิเคราะห์ข้อมูลจากรายงานการซ่อมและ
บํารุงรักษา
(๕) วิธีการจัดทําแผนงานซ่อมและบํารุงรักษา
(๖) หลักการประเมินราคา การจัดซื้อ จัดหา
(๗) การใช้ ข้ อมู ลสถิ ติ การซ่ อมมาพิ จารณาวางแผน
การซ่อม
(๘) การนําข้อมูลมาประเมินการหมดอายุของอุปกรณ์
ที่เกี่ยวข้องกับอุปกรณ์ พีแอลซี และอุปกรณ์ทัชสกรีน
(๙) หลักการวางแผนการซ่อมและบํารุงรักษาเชิงป้องกัน
๓.๔.๑.๒ การควบคุ ม ทวนสอบ รายงานผลการซ่ อ มบํ า รุ ง
อุปกรณ์ไฟฟ้า
(๑) ความรู้เรื่องไฟฟ้า
(๒) การบํารุงรักษาเชิงป้องกัน
(๓) เทคนิคการเขียนรายงาน
(๔) เทคนิคการทวนสอบรายงาน
(๕) การบริหารการบํารุงรักษา การวางแผน การจัดการ
การสั่งการ และการควบคุม
๓.๔.๑.๓ การสอนงาน
(๑) หลักการทําสื่อการสอน
(๒) วิธีการและเทคนิคการสอนงาน
(๓) การวิเคราะห์งานเพื่อสอน
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(๔) เทคนิคการสอนงานซ่อมบํารุง
(๕) หลักการสาธิตงาน
(๖) วิธีการวัดประเมินผล
(๗) เกณฑ์การประเมินผลการปฏิบัติงาน
๓.๔.๒ ความสามารถ ประกอบด้วย ขอบเขตความสามารถในการปฏิบัติงาน
ดังต่อไปนี้
๓.๔.๒.๑ การวางแผนการบํารุงรักษาระยะเวลา (Periodical)
(๑) การรวบรวมข้อมูล
(๒) การวางแผนการบํารุงรักษาตามระยะเวลา
(๓) การวางแผนการบํารุงรักษาเชิงป้องกัน
๓.๔.๒.๒ การควบคุ ม ทวนสอบ รายงานผลการซ่ อ มบํ า รุ ง
อุปกรณ์ไฟฟ้า
(๑) การทบทวนรายงานผลการซ่อมบํารุง
(๒) การควบคุมการบํารุงรักษา
(๓) การตรวจสอบผลการบํารุงรักษา
๓.๔.๒.๓ การสอนงาน
(๑) การเตรียมการสอน
(๒) การสอนงาน
(๓) การประเมินผล
๓.๔.๓ ทัศนคติ ประกอบด้วย มีวินัย ขยัน ซื่อสัตย์ อดทน มีความคิด
สร้างสรรค์ ทํางานเป็นทีม มีความเป็นผู้นํา
ประกาศ ณ วันที่ ๑๙ พฤษภาคม พ.ศ. ๒๕๕๙
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ปลัดกระทรวงแรงงาน
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