
สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

ประกาศคณะกรรมการสงเสริมการพัฒนาฝมือแรงงาน 

เรื่อง มาตรฐานฝมือแรงงานแหงชาติ สาขาอาชีพชางไฟฟาการควบคุมทางอุตสาหกรรม๑ 
   

 
อาศัยอํานาจตามความในมาตรา ๒๒ วรรคหนึ่ง แหงพระราชบัญญัติสงเสริมการ

พัฒนาฝมือแรงงาน พ.ศ. ๒๕๔๕ คณะกรรมการสงเสริมการพัฒนาฝมือแรงงานจึงกําหนด
มาตรฐานฝมือแรงงานแหงชาติสาขาอาชีพชางไฟฟาการควบคุมทางอุตสาหกรรม โดยความ
เห็นชอบของรัฐมนตรีวาการกระทรวงแรงงาน ดังตอไปนี ้

 
ขอ ๑  ในประกาศนี้ สาขาอาชีพชางไฟฟาการควบคุมทางอุตสาหกรรม หมายถึง 

ชางซ่ึงประกอบอาชีพในงานอุตสาหกรรมทํางานเกี่ยวกับงานซอมบํารุงรักษาเครื่องจักรและ
อุปกรณชนิดตางๆ สามารถจดบันทึกขอมูลจากเครื่องมือวัดไฟฟา ติดต้ังอุปกรณควบคุม
เครื่องใชไฟฟา แกปญหาขอขัดของของระบบไฟฟา และอุปกรณไฟฟา เครื่องมือวัดไฟฟา 
ตลอดจนการออกแบบและการวางผังไฟฟาไดตามความสามารถในแตละระดับชั้นที่กําหนดไว 

 
ขอ ๒  มาตรฐานฝมือแรงงานแหงชาติ สาขาอาชีพชางไฟฟาการควบคุมทาง

อุตสาหกรรมแบงออกเปน ๓ ระดับ 
๒.๑  ระดับ ๑ หมายถึง ชางท่ีมีความรู ความสามารถในงานควบคุมทาง

อุตสาหกรรม สามารถบํารุงรักษาเครื่องมือทางอุตสาหกรรมและจดบันทึกขอมูล 
๒.๒  ระดับ ๒ หมายถึง ชางท่ีมีความรู ความสามารถในงานควบคุมทาง

อุตสาหกรรมสามารถติดต้ังตรวจซอม แกไขอุปกรณควบคุมและอุปกรณไฟฟาในโรงงาน รวมทั้ง
การอานและเขียนแบบวงจรไฟฟาทางอุตสาหกรรม 

๒.๓  ระดับ ๓ หมายถึง ชางท่ีมีความรู ความสามารถในงานควบคุมทาง
อุตสาหกรรม สามารถออกแบบและแกไขปญหาขอขัดของของระบบควบคุมไฟฟาในโรงงาน
อุตสาหกรรม 

 
ขอ ๓  ขอกําหนดทางวิชาการท่ีใชเปนเกณฑวัดความรู ความสามารถและ

ทัศนคติในการทํางานของผูประกอบอาชีพในสาขาอาชีพชางไฟฟาการควบคุมทางอุตสาหกรรม 
ใหเปน ดังน้ี 

มาตรฐานฝมือแรงงานแหงชาติ ระดับ ๑ ไดแก 
๓.๑  ความรู ประกอบดวย ขอบเขตความรู ความเขาใจในเรื่อง ดังตอไปนี ้
๓.๑.๑  ความปลอดภัยเบ้ืองตน 
(๑)  ความปลอดภัยในการใชเคร่ืองมือ และอุปกรณไฟฟาแบบตางๆ 
(๒)  ความปลอดภัยในการใชเคร่ืองมือวัดทางไฟฟา 
(๓)  การปองกันอันตรายจากกระแสไฟฟา 

                                                 
๑
 ราชกิจจานเุบกษา เลม ๑๒๓/ตอนท่ี ๕๘ ง/หนา ๑๘๕/๑๕ มิถุนายน ๒๕๔๙ 



สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา - ๒ - 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

(๔)  การชวยผูประสบอุบัติเหตุจากไฟฟา 
(๕)  วิธีปฐมพยาบาลเบื้องตน 
๓.๑.๒  ความรูเกี่ยวกับการใชเครื่องมือชางทั่วไปไดอยางถูกตอง และเหมาะสม 
๓.๑.๓  ความรูเกี่ยวกับการเลือกใชและติดตั้งอุปกรณ ดังตอไปนี ้
(๑)  สายไฟฟาหุมฉนวนขนาดใหญ 
(๒)  ทอรอยสายไฟฟา และอุปกรณ 
(๓)  สวิตชเปด - ปด 
(๔)  อุปกรณควบคุม 
(๕)  การตอสาย 
(๖)  ระบบไฟฟาสัญญาณเบื้องตน 
๓.๑.๔  รูจักสัญลักษณ และการอานแบบไฟฟาเบื้องตน 
๓.๑.๕  หลักการใชเคร่ืองมือวัดเบ้ืองตน และหนวยวัดทางไฟฟา 
(๑)  มัลติมิเตอร 
(๒)  กิโลวัตตฮาวมมิเตอร 
(๓)  วัตตมิเตอร 
(๔)  เมกกะโอหมมิเตอร 
๓.๒  ความสามารถ ประกอบดวย ขอบเขตความสามารถในการปฏิบัติงาน 

ดังตอไปนี ้
๓.๒.๑  การเดินสายและการตอสายไฟฟา 
(๑)  ตูควบคุม 
(๒)  ตอสายไดทุกวิธี โดยถูกตองและปลอดภัย 
(๓)  พันฉนวนหุมบริเวณจุดตอสายแบบตางๆ ไดถูกวิธี 
(๔)  การติดตั้งอุปกรณ 
(๕)  สายไฟฟาหุมฉนวนขนาดใหญ 
(๖)  ทอรอยสายของระบบสายไฟฟาแบบตางๆ 
(๗)  สวิตชเปด - ปด และอุปกรณควบคุม 
(๘)  อุปกรณกลองตอสาย และไฟสัญญาณ 
๓.๓  ทัศนคติ ประกอบดวย การปฏิบัติงานที่ตรงตอเวลา การรักษาวินัย มีความ

ซ่ือสัตยและประหยัด 
มาตรฐานฝมือแรงงานแหงชาติ ระดับ ๒ ไดแก 
๓.๔  ความรู ประกอบดวย ขอบเขตความรู ความเขาใจในเรื่อง ดังตอไปนี ้
๓.๔.๑  ความปลอดภัยในการทํางาน 
(๑)  เกี่ยวกับไฟฟาตามประกาศกระทรวงแรงงาน 
(๒)  การปองกันอัคคีภัย 
๓.๔.๒  อานแบบและเขียนแบบวงจรควบคุมทางไฟฟา 



สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา - ๓ - 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

๓.๔.๓  การออกแบบระบบควบคุมทางไฟฟาเบื้องตน 
๓.๔.๔  หลักการเบื้องตนของอุปกรณควบคุม 
๓.๔.๕  หลักการเลือกใชและการติดตั้งอุปกรณในการควบคุม 
(๑)  ระบบควบคุมมอเตอรไฟฟา 
(๒)  โปรแกรมเมเบิลควบคุมมอเตอร 
(๓)  ระบบควบคุมเครื่องกลอัตโนมัต ิ
(๔)  ระบบควบคุมสายดิน 
(๕)  ระบบอินพุทและเอาทพุท (I/O System) 
๓.๔.๖  หลักการเกี่ยวกับสายควบคุม (Wiring Control) 
(๑)  สายหุมฉนวนแบบแกนรวม 
(๒)  สายหุมฉนวนมีชิลด 
๓.๕  ความสามารถ ประกอบดวย ขอบเขตความสามารถในการปฏิบัติงาน 

ดังตอไปนี ้
๓.๕.๑  ติดตั้งอุปกรณไฟฟาและเครื่องมือวัดในโรงงานอุตสาหกรรม 
(๑)  ระบบอินพุทและเอาทพุท (I/O System) 
(๒)  ระบบควบคุมสายดิน และอุปกรณตางๆ 
(๓)  มอเตอรไฟฟาควบคุมการขับเคลื่อนดวยไฟฟา 
(๔)  มอเตอรไฟฟาควบคุมโดยโปรแกรมเมเบิล 
(๕)  ระบบเครื่องกลอัตโนมัติ และการควบคุม 
๓.๕.๒  การอานแบบและเขียนแบบ 
(๑)  วงจรการเดินสายไฟฟา 
(๒)  สัญลักษณทางไฟฟาแบบตางๆ 
๓.๕.๓  การตอสายและการเลือกใชสายไฟฟา 
๓.๕.๔  การตรวจอุปกรณระบบควบคุม 
๓.๖  ทัศนคติ ประกอบดวย แนวความคิดเห็นในเรื่อง การพัฒนาความรู 

วิ เคราะหงาน  สามารถตัดสินใจ  แก ไขปญหาในการปฏิบั ติงาน  และให คําแนะนํ าแก
ผูใตบังคับบัญชา 

มาตรฐานฝมือแรงงานแหงชาติ ระดับ ๓ ไดแก 
๓.๗  ความรู ประกอบดวย ขอบเขตความรู ความเขาใจในเรื่อง ดังตอไปนี ้
๓.๗.๑  ความปลอดภัยเกี่ยวกับไฟฟาตามมาตรฐานสากล 
๓.๗.๒  หลักการตรวจสอบระบบควบคุมและอุปกรณควบคุม 
๓.๗.๓  หลักการอานแบบระบบควบคุมทางไฟฟาชั้นสูง 
๓.๗.๔  หลักการออกแบบระบบควบคุมทางไฟฟาชั้นสูง 
๓.๗.๕  หลักการวิเคราะหระบบควบคุมทางไฟฟาชั้นสูง 
๓.๗.๖  วิเคราะหการตรวจซอม 



สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา - ๔ - 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

๓.๗.๗  หลักการคํานวณการออกแบบและการติดตั้ง 
(๑)  การเดินสายไฟฟา 
(๒)  การลัดวงจร 
(๓)  การติดต้ังสายดิน 
(๔)  การประเมินราคา 
๓.๘  ความสามารถ ประกอบดวย ขอบเขตความสามารถในการปฏิบัติงาน 

ดังตอไปนี ้
๓.๘.๑  ติดตั้งอุปกรณควบคุม 
(๑)  โปรแกรมควบคุม 
(๒)  สายดินสําหรับการควบคุม 
(๓)  เคร่ืองมือวัด 
๓.๘.๒  การจัด การตรวจสอบแกไขและซอมบํารุงอุปกรณควบคุม 
๓.๘.๓  การคํานวณและการออกแบบ 
(๑)  สายไฟฟา 
(๒)  การลัดวงจร 
(๓)  สายดิน 
(๔)  ประเมินราคา 
๓.๙  ทัศนคติ ประกอบดวย แนวความคิดในการวิเคราะหการวางแผน และการ

แกไขปญหาในการปฏิบัติงาน โดยคํานึงถึงประสิทธิภาพและประสิทธิผลในการทํางาน 
 
 

ประกาศ ณ วันที ่๑ พฤษภาคม พ.ศ. ๒๕๔๙ 
ฐาปบุตร ชมเสวี 

รองปลัดกระทรวงแรงงาน 
หัวหนากลุมภารกิจดานสงเสริมขีดความสามารถในการแขงขันของประเทศ 

ประธานกรรมการสงเสริมการพัฒนาฝมือแรงงาน 
 
 
 
 
 
 
 
 

ฐิติพงษ/ผูจัดทํา 
๒๓ มิถุนายน ๒๕๔๙ 

 


