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ประกาศคณะกรรมการส่งเสริมการพัฒนาฝีมือแรงงาน
เรื่อง มาตรฐานฝีมือแรงงานแห่งชาติ สาขาอาชีพช่างไฟฟ้า อิเล็กทรอนิกส์และคอมพิวเตอร์
สาขาพนักงานประกอบหม้อแปลงขนาดเล็ก
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 สาขาอาชีพช่างไฟฟ้า
อิเล็กทรอนิกส์และคอมพิวเตอร์ สาขาพนักงานประกอบหม้อแปลงขนาดเล็ก โดยความเห็นชอบของ
รัฐมนตรีว่าการกระทรวงแรงงาน ดังต่อไปนี้
ข้อ ๑ ในประกาศนี้ สาขาอาชีพช่างไฟฟ้า อิเล็กทรอนิกส์และคอมพิวเตอร์ สาขาพนักงาน
ประกอบหม้อแปลงขนาดเล็ก หมายถึง บุคคลที่มีความรู้ ทักษะ และความสามารถในการประกอบ
หม้อแปลงขนาดเล็ก ขนาดกําลังไฟฟ้าไม่เกิน ๕ กิโลโวลต์แอมแปร์ (kVA) เฉพาะแกนเหล็กและแกนเฟอร์ไรท์
รวมถึงสามารถวางแผนและแก้ไขปัญหาจากการประกอบหม้อแปลงขนาดเล็กให้เป็นไปตามที่กําหนด
ข้อ ๒ มาตรฐานฝีมือแรงงานแห่งชาติ สาขาอาชีพช่างไฟฟ้า อิเล็กทรอนิกส์และคอมพิวเตอร์
สาขาพนักงานประกอบหม้อแปลงขนาดเล็ก แบ่งออกเป็น ๔ ระดับ
๒.๑ ระดับ ๑ หมายถึง บุคคลที่มีความรู้ ทักษะ และความสามารถในการประกอบ
หม้อแปลงขนาดเล็กได้ตามแบบกําหนด และตรวจสอบเครื่องมืออุปกรณ์ในการประกอบหม้อแปลง
โดยมีหัวหน้าคอยกํากับและให้คําแนะนํา
๒.๒ ระดับ ๒ หมายถึง บุคคลที่มีความรู้ ทักษะ และความสามารถในการประกอบ
หม้อแปลงขนาดเล็กได้ตามแบบที่กําหนดด้วยตนเอง สามารถตรวจสอบความผิดปกติของการประกอบ
หม้ อ แปลงขนาดเล็ ก ได้ ต ามที่ กํ า หนดไว้ รวมถึ ง การจั ด เก็ บ ข้ อ มู ล และจั ด ทํ า รายงานการประกอบ
หม้อแปลงขนาดเล็กประจําวันได้
๒.๓ ระดับ ๓ หมายถึง บุคคลที่มีความรู้ ทักษะ และความสามารถในการวิเคราะห์
ปัญหาในการประกอบหม้อแปลงขนาดเล็ก สามารถควบคุมการประกอบ และสามารถให้คําแนะนํา
และสอนงานเกี่ยวกับการประกอบหม้อแปลงขนาดเล็กได้
๒.๔ ระดับ ๔ หมายถึง บุคคลที่มีความรู้ ทักษะ และความสามารถในการวางแผน
การประกอบหม้ อ แปลงขนาดเล็ ก สามารถแก้ ไ ขปั ญ หาการประกอบ รวมถึ ง สามารถทํ า รายงาน
และนําเสนอผล พร้อมทั้งจัดทําคู่มือการประกอบหม้อแปลงขนาดเล็กได้
ข้อ ๓ ข้อกําหนดทางวิชาการมาตรฐานฝีมือที่ใช้เป็นเกณฑ์วัดระดับความรู้ ความสามารถ
และทัศนคติในการทํางานของผู้ประกอบอาชีพ ในสาขาอาชีพช่างไฟฟ้า อิเล็กทรอนิกส์และคอมพิวเตอร์
สาขาพนักงานประกอบหม้อแปลงขนาดเล็ก ให้เป็นดังนี้
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๓.๑ มาตรฐานฝีมือแรงงานแห่งชาติ ระดับ ๑ ได้แก่
๓.๑.๑ ความรู้ ความเข้าใจ ประกอบด้วย ขอบเขตความรู้ ความเข้าใจ
ในเรื่องดังต่อไปนี้
๓.๑.๑.๑ การปฏิบัติตามกฎความปลอดภัยในการทํางาน
(๑) กฎระเบียบของสถานประกอบกิจการ
(๒) การเลื อ กอุ ป กรณ์ ป้ อ งกั น อั น ตรายส่ ว นบุ ค คล
ในแต่ละงาน
(๓) สัญลักษณ์และเครื่องหมายเกี่ยวกับความปลอดภัย
(๔) การใช้อุปกรณ์ป้องกันอันตรายส่วนบุคคลในแต่ละงาน
(๕) การปฏิบัติตัวในสภาวะฉุกเฉิน
(๖) กิจกรรม ๕ ส
(๗) การเลือกเครื่องมืออุปกรณ์ที่ใช้ในการปฏิบัติงาน
(๘) การใช้เครื่องมืออุปกรณ์ในการปฏิบัติงาน
(๙) การทําความสะอาดเครื่องมืออุปกรณ์หลังการใช้งาน
๓.๑.๑.๒ การตรวจสอบเครื่องมืออุปกรณ์ในการประกอบหม้อแปลง
(๑) ข้อกําหนดในการตรวจสอบเครื่องมืออุปกรณ์
(๒) วิธีการตรวจสอบเครื่องมืออุปกรณ์ที่ใช้
(๓) ลักษณะหรืออาการของเครื่องมืออุปกรณ์ที่ชํารุด
(๔) วิธีการปฏิบัติในกรณีพบเครื่องมืออุปกรณ์ชํารุด
(๕) วิธีการบันทึกการตรวจสอบในเอกสารที่กําหนด
(๖) วิธีการทําความสะอาดและจัดเก็บเครื่องมืออุปกรณ์
หลังการใช้งาน
(๗) กิจกรรม ๕ ส
๓.๑.๑.๓ การประกอบหม้อแปลงขนาดเล็กตามตัวอย่าง
(๑) ขั้นตอนการปฏิบัติงานของสถานประกอบกิจการ
(๒) กฎระเบียบและความปลอดภัยในการทํางานของ
สถานประกอบกิจการ
(๓)
(๔)
(๕)
(๖)

ลักษณะชิ้นส่วนของหม้อแปลงขนาดเล็ก
วิธีการใช้เครื่องพันลวดทองแดง
วิธีการตรวจสอบด้วยสายตา (Visual Check)
วิธีการบันทึกผลการตรวจสอบลงในเอกสารที่กําหนด
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๓.๑.๒ ความสามารถ ประกอบด้วย ขอบเขตความสามารถในการปฏิบัติงาน
ดังต่อไปนี้
๓.๑.๒.๑ การปฏิบัติตามกฎความปลอดภัยในการทํางาน
(๑) การแต่ ง กายและใส่ อุ ป กรณ์ ป้ อ งกั น อั น ตราย
ส่วนบุคคล
(๒) การปฏิบัติตามข้อกําหนดเรื่องความปลอดภัย
(๓) การปฏิบัติตามกิจกรรม ๕ ส
๓.๑.๒.๒ การตรวจสอบเครื่องมืออุปกรณ์ในการประกอบหม้อแปลง
(๑) การตรวจสอบเครื่องมืออุปกรณ์ก่อนการปฏิบัติงาน
(๒) การตรวจสอบเครื่องมืออุปกรณ์หลังการปฏิบัติงาน
๓.๑.๒.๓ การประกอบหม้อแปลงขนาดเล็กตามตัวอย่าง
(๑) การเตรียมการก่อนปฏิบัติงาน
(๒) การประกอบผลิตภัณฑ์
(๓) การตรวจสอบการประกอบผลิตภัณฑ์
๓.๑.๓ ทัศนคติ ประกอบด้วย ความมีวินัย ซื่อสัตย์ รักษาสุขอนามัย
และความสะอาด มีจิตสํานึกที่ดีในการทํางาน ปฏิบัติงานโดยคํานึงถึงความถูกต้องและความปลอดภัย
๓.๒ มาตรฐานฝีมือแรงงานแห่งชาติ ระดับ ๒ ได้แก่
๓.๒.๑ ความรู้ ความเข้าใจ ประกอบด้วย ขอบเขตความรู้ ความเข้าใจ
ในเรื่องดังต่อไปนี้
๓.๒.๑.๑ การประกอบหม้อแปลงขนาดเล็กตามแบบ
(๑) ขั้นตอนการปฏิบัติงานของสถานประกอบกิจการ
(๒) กฎระเบียบและความปลอดภัยในการทํางานของ
สถานประกอบกิจการ
(๓) วิธีการอ่านแบบวงจรไฟฟ้าของหม้อแปลงขนาดเล็ก
(๔) วิธีการอ่านแบบ ๒ มิติ (๒D)
(๕) วิธีการใช้และอ่านค่ามัลติมิเตอร์ (Multi meter)
(๖) วิธีการตรวจสอบด้วยสายตา (Visual Check)
(๗) วิธีการบันทึกผลการตรวจสอบลงในเอกสารที่กําหนด
๓.๒.๑.๒ การตรวจสอบความผิดปกติของการประกอบหม้อแปลง
ขนาดเล็ก
(๑) วิธีการตรวจสอบด้วยสายตา (Visual Check)

หน้า ๔๐๒
ราชกิจจานุเบกษา

เล่ม ๑๓๔ ตอนพิเศษ ๖๘ ง

๖ มีนาคม ๒๕๖๐

(๒) วิ ธี ก ารตรวจสอบรอยแตกหั ก ของโครงสร้ า ง
(Bobbin)
(๓) วิธีการตรวจสอบรอยฉีกขาดของฉนวน
(๔) ความหมายของค่ า พลั ง งานทางไฟฟ้ า เช่ น
ค่าความต้านทาน ค่าแรงดันไฟฟ้า เป็นต้น
(๕) การคํานวณหา Turn Ratio (แรงดันไฟฟ้าเข้า
ต่อแรงดันไฟฟ้าออก)
(๖)
(๗)
(๘)
(๙)
(๑๐)

วิธีการทดสอบหากระแสไฟฟ้ารั่ว
วิธีการทดสอบ High Voltage
วิธีการใช้ Multi meter
วิธีการใช้ Oscilloscope
วิธีการใช้เครื่องทดสอบการทนต่อแรงดันไฟฟ้า

(Withstanding voltage tester)
(๑๑) ความปลอดภัยของหม้อแปลงขนาดเล็ก
(๑๒) วิ ธี ก ารทวนสอบระยะเวลาการสอบเที ย บ
เครื่องมือทดสอบ
๓.๒.๑.๓ การจัดเก็บข้อมูลการประกอบหม้อแปลงขนาดเล็ก
(๑) แผนการผลิตประจําวัน
(๒) หลักการควบคุมคุณภาพในกระบวนการผลิต
(๓) หลักการควบคุมความปลอดภัยในกระบวนการผลิต
(๔) แบบฟอร์มบันทึกข้อมูลปริมาณการผลิต
(๕) แบบฟอร์มบันทึกข้อมูลปริมาณงานเสียจากการผลิต
(๖) แบบฟอร์ ม บั น ทึ ก ข้ อ มู ล ด้ า นความปลอดภั ย
ในการผลิต
(๗) กฎระเบียบการจัดเก็บเอกสารของสถานประกอบกิจการ
(๘) ขั้นตอนการจัดเก็บเอกสารของสถานประกอบกิจการ
(๙) ระยะเวลาการจัดเก็บเอกสารของสถานประกอบกิจการ
๓.๒.๑.๔ การจัด ทํ า รายงานการประกอบหม้ อ แปลงขนาดเล็ ก
ประจําวัน
(๑) วิธีการคํานวณค่าเฉลี่ย
(๒) วิธีการคํานวณอัตราร้อยละ
(๓) วิธกี ารคํานวณอัตราส่วน
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วิธีการเขียนรายงานการผลิต
การใช้ภาษาเขียน
วิธีการใช้งานโปรแกรมรับส่งจดหมายอิเล็กทรอนิกส์
การใช้งานคอมพิวเตอร์ (โปรแกรมการประมวลผลคํา

โปรแกรมการคํานวณ โปรแกรมการนําเสนองาน)
๓.๒.๒ ความสามารถ ประกอบด้วย ขอบเขตความสามารถในการปฏิบัติงาน
ดังต่อไปนี้
๓.๒.๒.๑ การประกอบหม้อแปลงขนาดเล็กตามแบบ
(๑) การเตรียมการก่อนปฏิบัติงาน
(๒) การประกอบหม้อแปลงขนาดเล็กตามแบบประกอบ
(๓) การตรวจสอบการประกอบหม้อแปลงขนาดเล็ก
๓.๒.๒.๒ การตรวจสอบความผิดปกติของการประกอบหม้อแปลง
ขนาดเล็ก
(๑) การตรวจสอบทางกายภาพ
(๒) การตรวจสอบด้วยการใช้เครื่องมือวัด
๓.๒.๒.๓ การจัดเก็บข้อมูลการประกอบหม้อแปลงขนาดเล็ก
(๑) การรวบรวมข้อมูลการประกอบหม้อแปลงขนาดเล็ก
(๒) การบันทึกข้อมูลการประกอบหม้อแปลงขนาดเล็ก
(๓) การจัดเก็บข้อมูลการประกอบหม้อแปลงขนาดเล็ก
๓.๒.๒.๔ การจัด ทํ า รายงานการประกอบหม้ อ แปลงขนาดเล็ ก
ประจําวัน
(๑) การสรุปข้อมูลการประกอบหม้อแปลงขนาดเล็ก
(๒) การจัดทํารายงานการประกอบหม้อแปลงขนาดเล็ก
๓.๒.๓ ทัศนคติ ประกอบด้วย ความมีวินัย ซื่อสัตย์ รักษาสุขอนามัย
และความสะอาด มีจิตสํานึกที่ดีในการทํางาน ปฏิบัติงานโดยคํานึงถึงความถูกต้องและความปลอดภัย
๓.๓ มาตรฐานฝีมือแรงงานแห่งชาติ ระดับ ๓ ได้แก่
๓.๓.๑ ความรู้ ความเข้าใจ ประกอบด้วย ขอบเขตความรู้ ความเข้าใจ
ในเรื่องดังต่อไปนี้
๓.๓.๑.๑ การควบคุมการประกอบหม้อแปลงขนาดเล็ก
(๑) แผนการผลิตประจําวัน
(๒) มาตรฐานการผลิตในสถานประกอบกิจการ
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(๓) ผั ง กระบวนการควบคุ ม คุ ณ ภาพของงาน (QC
Process Chart)
(๔) การเลือกใช้ตัวอย่างชิ้นงาน (Limit Sample)
เพื่อตัดสินคุณภาพ
๓.๓.๑.๒ การวิ เ คราะห์ ปั ญ หาความผิ ด ปกติ จ ากการประกอบ
หม้อแปลงขนาดเล็ก
(๑) ขั้นตอนการประกอบหม้อแปลงขนาดเล็ก
(๒) การหาสาเหตุของปัญหาการประกอบหม้อแปลง
ขนาดเล็กด้วย ๔M (Man Machine Material Method)
(๓) วิธีการวิเคราะห์ปัญหา
(๔) เครื่องมือในการวิเคราะห์ปัญหา เช่น QC ๗ Tool
๓.๓.๑.๓ การแนะนําและสอนงานพนักงานที่ประกอบหม้อแปลง
ขนาดเล็ก
(๑) วิธีการจัดทําแผนการสอนงาน
(๒) วิธีการจัดทําสื่อการสอน
(๓) ก า ร สื่ อ ส า ร แ บ บ ๒ ท า ง ( Two Way
Communication)
(๔) การใช้ โ ปรแกรมคอมพิ ว เตอร์ (โปรแกรม
การประมวลผลคํา โปรแกรมการคํานวณ โปรแกรมการนําเสนองาน)
(๕) ขั้นตอนการปฏิบัติงานของสถานประกอบกิจการ
(๖) วิธีการใช้และบํารุงรักษา Oscilloscope
(๗) วิธีการใช้และบํารุงรักษาเครื่องทดสอบการทนต่อ
แรงดันไฟฟ้า (Withstanding voltage tester)
(๘) วิธีการใช้และบํารุงรักษา Multi meter
(๙) วิธีการประเมินผู้ได้รับการสอนงาน/ผู้ได้รับคําแนะนํา
(๑๐) เทคนิคการเขียนรายงาน
๓.๓.๒ ความสามารถ ประกอบด้วย ขอบเขตความสามารถในการปฏิบัติงาน
ดังต่อไปนี้
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๓.๓.๒.๑ การควบคุมการประกอบหม้อแปลงขนาดเล็ก
(๑) การควบคุมปริมาณการประกอบหม้อแปลงขนาดเล็ก
(๒) การควบคุ ม คุ ณ ภาพการประกอบหม้ อ แปลง
ขนาดเล็ก
๓.๓.๒.๒ การวิ เ คราะห์ ปั ญ หาความผิ ด ปกติ จ ากการประกอบ
หม้อแปลงขนาดเล็ก
(๑) การรวบรวมปัญหาการประกอบของหม้อแปลง
ขนาดเล็ก
(๒) การวิ เ คราะห์ ปั ญ หาการประกอบหม้ อ แปลง
ขนาดเล็ก
๓.๓.๒.๓ การแนะนําและสอนงานพนักงานที่ประกอบหม้อแปลง
ขนาดเล็ก
(๑) การเตรียมการสอนงาน
(๒) การสอนงาน
(๓) การให้คําแนะนํา
(๔) การประเมินการสอนงานและการให้คําแนะนํา
๓.๓.๓ ทัศนคติ ประกอบด้วย ความมีวินัย ซื่อสัตย์ รักษาสุขอนามัย
และความสะอาด มีจิตสํานึกที่ดีในการทํางาน ปฏิบัติงานโดยคํานึงถึงความถูกต้องและความปลอดภัย
๓.๔ มาตรฐานฝีมือแรงงานแห่งชาติ ระดับ ๔ ได้แก่
๓.๔.๑ ความรู้ ความเข้าใจ ประกอบด้วย ขอบเขตความรู้ ความเข้าใจ
ในเรื่องดังต่อไปนี้
๓.๔.๑.๑ การวางแผนการประกอบหม้อแปลงขนาดเล็ก
(๑) ขั้นตอนการผลิต (Work Instruction)
(๒) เวลามาตรฐาน (Standard Time)
(๓) วิธีการวางแผนการผลิตประจําวัน
(๔) วิธีการวางแผนการจัดการกําลังคน
(๕) วิธีการวางแผนการใช้เครื่องจักร
(๖) วิธีการวางแผนการใช้อุปกรณ์และเครื่องมือ
(๗) วิธีการวางแผนการผลิตประจําเดือน
(๘) วิธีการวางแผนการจัดหาวัตถุดิบ
(๙) สถิติพื้นฐาน
(๑๐) การผลิตแบบทันเวลาพอดี (Just In Time)
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๓.๔.๑.๒ การแก้ไขปัญหาในการประกอบหม้อแปลงขนาดเล็ก
(๑) วิ ธี ก ารถามเชิ ง คุ ณ ภาพด้ ว ย ๕W ๒H (What
Where When Why Who How และ How much)
(๒) วิธีการหาสาเหตุรากเหง้าปัญหา (Why – Why
Analysis)
(๓) วงจรเดมิ่ง (Deming Cycle : PDCA)
(๔) เครื่องมือคุณภาพ ๗ ชนิด (QC ๗ Tools)
๓.๔.๑.๓ การทํารายงานและนําเสนอผลการประกอบหม้อแปลง
ขนาดเล็ก
(๑) วิธีการเขียนรายงาน
(๒) รูปแบบการสรุปรายงานประจําเดือน
(๓) รูปแบบการสรุปรายงานประจําปี
(๔) วิธีการใช้งานโปรแกรมรับส่งจดหมายอิเล็กทรอนิกส์
(๕) วิธีการสรุปผลการดําเนินงาน
(๖) วิธีการเปรียบเทียบผลการดําเนินงานกับเป้าหมาย
(๗) วิธีการวางแผนการนําเสนอผลงาน
(๘) วิธีการสร้างสื่อการนําเสนอผลงาน
(๙) เทคนิคการนําเสนอผลงาน
๓.๔.๑.๔ การจัดทําคู่มือการประกอบหม้อแปลงขนาดเล็ก
(๑) องค์ประกอบของคู่มือการประกอบ
(๒) โครงร่างของคู่มือการประกอบ
(๓) เทคนิคการเขียนคู่มือการประกอบ
(๔) วิธีการประเมินผลแบบเปิด
(๕) วิธีการประเมินผลแบบให้คะแนน
(๖) วิธีการประเมินผลแบบรายการตรวจสอบ
๓.๔.๒ ความสามารถ ประกอบด้วย ขอบเขตความสามารถในการปฏิบัติงาน
ดังต่อไปนี้
๓.๔.๒.๑ การวางแผนการประกอบหม้อแปลงขนาดเล็ก
(๑) การวางแผนการประกอบประจําวัน
(๒) การวางแผนการประกอบประจําเดือน
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๓.๔.๒.๒ การแก้ไขปัญหาในการประกอบหม้อแปลงขนาดเล็ก
(๑) การทวนสอบสาเหตุของปัญหาในการประกอบ
(๒) การแก้ไขปัญหาในการประกอบ
๓.๔.๒.๓ การทํารายงานและนําเสนอผลการประกอบหม้อแปลง
ขนาดเล็ก
(๑) การจัดทํารายงานการปฏิบัติงาน
(๒) การจั ด ทํ า รายงานการปรั บ ปรุ ง และผลการ
ปรับปรุง
(๓) การนําเสนอผล
๓.๔.๒.๔ การจัดทําคู่มือการประกอบหม้อแปลงขนาดเล็ก
(๑) การจัดทําคู่มือการประกอบ
(๒) การประเมินผลการจัดทําคู่มือการประกอบ
๓.๔.๓ ทัศนคติ ประกอบด้วย ความมีวินัย ซื่อสัตย์ รักษาสุขอนามัย
และความสะอาด มีจิตสํานึกที่ดีในการทํางาน ปฏิบัติงานโดยคํานึงถึงความถูกต้องและความปลอดภัย
ประกาศ ณ วันที่ ๑๙ พฤษภาคม พ.ศ. ๒๕๕๙
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