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 ใบคําขอรับการรับรองสมรรถนะของบุคคลตามมาตรฐานอาชีพ 
 

วันเดือนป พ.ศ. ที่ยื่นคาํขอ(กรอกโดยเจาหนาที)่                   เลขประจําตัวผูเขารับการทดสอบ (กรอกโดยเจาหนาที)่ 
          -    -   -     -    

 
1.  ประเภทของการยื่นคําขอ 

    � การยื่นคําขอคร้ังแรก      � การยื่นขอตออายุการรับรอง 

2. ขอมูลผูยื่นคําขอ 

ชื่อ-นามสกุล (ภาษาไทย)……………………………………………………..……………………………...……………..…………………………….. 
ชื่อ-นามสกุล (ภาษาอังกฤษ)……………………………………………………….…………………...…………………..……………………………..
เลขท่ีบัตรประชาชนหรือเลขท่ีหนังสือเดินทาง                                                   วัน เดือน ป พ.ศ. ท่ีเกิด 

                         
    
ที่อยูปจจุบัน เลขที่……………...หมูบาน/อาคาร.……………………………………ชั้น…………………..หมูที่………………………………..
ถนน…………………………………….แขวง/ตําบล………………………………………….อําเภอ……………………………………………………….
จังหวัด……………………………….รหัสไปรษณีย……………………………………..โทรศัพท………………….……………………………….
โทรสาร ……………………………… Email …………..…………….……………..................................................................................... 

ชื่อหนวยงานท่ีสังกัดในปจจุบัน...………………………….………………………………………………………………………………………………. 
เลขท่ี………………..……………….. หมูบาน/อาคาร.…………………………………… ชั้น…………………..หมูที่………………………………..
ถนน…………………………………….แขวง/ตําบล………………………………………….อําเภอ……………………………………………………….
จังหวัด…………………………………รหัสไปรษณีย………………………………………..โทรศัพท………………….…………………………………
โทรสาร ………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………  

สถานที่สะดวกในการติดตอ              ที่อยูปจจุบัน                     ที่ทํางาน                     ที่อยูอ่ืน โปรดระบุ 
เลขท่ี………………..……………….. หมูบาน/อาคาร.…………………………………… ชั้น…………………..หมูที่………………………………..
ถนน…………………………………….แขวง/ตําบล………………………………………….อําเภอ……………………………………………………….
จังหวัด…………………………………รหัสไปรษณีย………………………………………..โทรศัพท………………….…………………………………
โทรสาร ………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………  
 
ชองทางที่สะดวกในการรับขาวสารจากสถาบัน 
            ไปรษณีย                        SMS                               อีเมล                 เว็บไซตสถาบัน 
 

ติดรูปถ่าย
ขนาด 1 นิ �ว 
จํานวน 1 รูป 
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3. สาขาวิชาชีพ อาชีพและระดับที่ขอการรับรอง 
สาขาวิชาชีพ 
        แมคคาทรอนิกส 
อาชีพและระดับที่ขอรับการรับรอง 

        ชางแมคคาทรอนิกสระดับ 3                ชางแมคคาทรอนิกสระดับ 4           ชางแมคคาทรอนิกสระดับ 5 

4. ประวัติการศึกษา 
 
          ปวช. สาขา……………………………………...................             ปวส. สาขา……………………………………..................... 

          ปริญญาตรีสาขา………………………………………………            ปริญญาโท สาขา………………………………………………   

          อ่ืนๆ โปรดระบุ……………………………………………………………………………………………………………………………………… 
 
5. ประสบการณการทํางาน  
ประสบการณทํางานท้ังหมด (จํานวนป)                   ประสบการณทํางานในสาขาที่ขอรับรองสมรรถนะ (จํานวนป) 
 

ตําแหนงงานในปจจุบัน ……………………………………………………………………………………………………………………………………… 
ลักษณะงาน 
        บํารุงรักษาเคร่ืองจักร                      ผลิต                           ประกอบ ติดตั้งเคร่ืองจักรและระบบอัตโนมัติ 

        อ่ืน ๆ โปรดระบุ………………………………………………………………………………………………………………………………………. 

6. ประวัติการเขารับการฝกอบรม   

ที่ หลักสูตรที่รับการฝกอบรม ป พ.ศ. หนวยงานที่จัด 
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ทานเคยเขารับการฝกอบรมจากสถาบันไทย-เยอรมันในสาขาวิชาชีพที่จะรับการทดสอบมากอนหรือไม 
                เคยเขารับการฝกอบรม                                   ไมเคยเขารับการฝกอบรม 

7. วัน เดือน ป พ.ศ. ท่ีประสงคจะเขารับการทดสอบ                                                             
 

      -       

8. เอกสารประกอบการย่ืนคําขอรับการรับรองสมรรถนะของบุคคลตามมาตรฐานอาชีพ 
1) รูปถายหนาตรง ไมสวมหมวก และถายไวไมเกิน 6 เดือน ขนาด 1 นิ้ว จํานวน 3 รูป เพื่อติดในใบสมัคร 1 รูปและ

บัตรประจําตัวผูเขารับการทดสอบ 2 รูป 
2) สําเนาบัตรประจําตัวประชาชน หรือสําเนาหนั งสือเดินทาง พรอมรับรองสําเนาถูกตอง  จํานวน 1 ชุด  

กรณีเปลี่ยนชื่อหรือนามสกุลใหสําเนาหลักฐานการเปลี่ยนชื่อสกุล พรอมรับรองสําเนาถูกตอง  จํานวน 1 ชุด 
3) สําเนาวุฒิการศึกษาสูงสุด พรอมรับรองสําเนาถูกตอง  จํานวน 1 ชุด   
4) สําเนาทะเบียนบาน พรอมรับรองสําเนาถูกตอง  จํานวน 1 ชุด 
5) หนังสือรับรองการผานงาน  พรอมรับรองสําเนาถูกตอง  จํานวน 1 ชุด 
6) สําเนาหนังสือรับรองการทดสอบมาตรฐานฝมือแรงงานในสาขาวิชาชีพที่เกี่ยวของ จากกรมพัฒนาฝมือแรงงาน 

พรอมรับรองสําเนาถูกตอง  จํานวน 1 ชุด (ถามี) 
7) สําเนาหนังสือรับรองและประกาศนียบัตรคุณวุฒิวิชาชีพในสาขาวิชาชีพที่เกี่ยวของ จากสถาบันคุณวุฒิวิชาชีพ 

(องคการมหาชน) พรอมรับรองสําเนาถูกตอง  จํานวน 1 ชุด (ถามี)  

ทั้งนี้ กรณียื่นผานเว็บไซตสามารถอัพโหลดรูปถายและเอกสารทั้งหมดผานเว็บไซตได 
9. การชําระคาธรรมเนียมในการรับรองสมรรถนะของบุคคลตามมาตรฐานอาชีพ 

ผูยื่นคําขอมีความประสงค                   

                   ยกเวนคาบริการ (ภายใตโครงการสนับสนุนของสถาบันคุณวุฒิวิชาชีพ)    

                   ชําระเปนเงินสด ท่ีสถาบันไทย-เยอรมัน 

                   ชําระโดยการโอนเงิน ชื่อบัญชี “อุตสาหกรรมพัฒนามูลนิธิสถาบันไทย-เยอรมัน”  

� ธนาคารกสิกรไทย  สาขาอมตะนคร         เลขที่บัญชี 397-225939-9   ประเภทออมทรัพย  
� ธนาคารกรุงไทย    สาขาถนนศรีอยุธยา    เลขที่บัญชี 013-152160-8   ประเภทออมทรัพย 

และสงหลักฐานการโอนเงินโดยระบุชื่อผูยืน่คําขอ ที่อีเมล fin@tgi.mail.go.th หรือ ที่โทรสาร 038-743-467  
 

10. ความตองการพิเศษจากผูยื่นคําขอ 

1) กรณีผูยื่นคําขอที่เปนผูพิการหรือทุพพลภาพ ซึ่งไมเปนขอหามตามมาตรฐานอาชีพและขอบงัคับของประเทศ           
โปรดระบุความประสงคขอรับการอํานวยความสะดวกในการเขารับการทดสอบ เชน อุปกรณ หรือสภาพแวดลอม 

           ประสงคขอรับการอํานวยความสะดวก โปรดระบุเหตผุลและรายละเอียด……………………………………………… 

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 

    ไมประสงคขอรับการอํานวยความสะดวก 
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2) กรณีผูยื่นคําขอที่เปนชาวตางประเทศ 
ประสงคขอรับการบริการลามแปลภาษา สงวนสิทธิ์เฉพาะการแปลเปนภาษาอังกฤษเทานั้น  

ไมประสงคขอรับการบริการลามแปลภาษา 

3) กรณีผูยื่นคําขอประสงคจะระบุยี่หอของเคร่ืองจักรอุปกรณและเทคโนโลยีที่ใชในการทดสอบสมรรถนะ 
 
                ประสงคที่จะระบุยี่หอของเคร่ืองจักรอุปกรณและเทคโนโลยีที่ใชในการทดสอบสมรรถนะ  ดังนี้ 

           การทดสอบอาชีพชางแมคคาทรอนิกส 

                        OMRON               MITSUBISHI             SIEMENS            ALLEN BRADLEY 

                        FANUC                YASAKAWA              PROFACE 

                 ไมประสงคที่จะระบุยี่หอของเคร่ืองจักรอุปกรณและเทคโนโลยีที่ใชในการทดสอบสมรรถนะ 
 
ขาพเจาขอรับรองวา 
- ขอมูลตามที่ระบุไวในคําขอนี้ รวมท้ังเอกสารประกอบการคําขอทั้งหมดเปนความจริง  
- ไดรับทราบและยอมรับท่ีจะปฏิบัติตามหลักเกณฑและเงื่อนไขในการประเมินและรับรองคุณวุฒิวิชาชีพ ตาม

มาตรฐานอาชีพของสถาบันคุณวุฒิวิชาชีพ (องคการมหาชน) (RE-COM-01-17024) และขอบังคับที่สถาบันไทย-
เยอรมัน และสถาบันคุณวุฒิวิชาชีพ (องคการมหาชน) กําหนด อยางเครงครัด  (ตองทําเลมแจกลูกคา และขึ้น
เว็บไซตดวย สวนมาตรฐานอาชีพใหดาวนโหลดจาก website: http://www.tgi.or.th)  

- ไดรับทราบมาตรฐานอาชีพในระดับที่จะทําการทดสอบแลว 
- จะรักษาความลับโดยไมเปดเผยขอมูลในขอสอบ/การประเมิน และไมรวมในการทุจรติการสอบ/การประเมิน 
- ยินดีที่จะมอบขอมูลที่จําเปนสําหรับการประเมิน/การทดสอบแก สถาบันไทย-เยอรมัน และสถาบันคุณวุฒิวิชาชพี 

(องคการมหาชน) เมื่อไดรับการรองขอ 
 
                                           ลงชื่อ…………………………………………………ผูยื่นคําขอ 
                                                (……………………………………………………) 
                                          วันท่ี ………………/…………………../……………… 
 
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 
สอบถามขอมูลเพิ่มเติมไดที ่
แผนกการตลาดและการบริการลูกคา  สถาบนัไทย-เยอรมัน  
โทรศัพท 038 930 100  โทรสาร 038 930 141-142   อีเมล crm_dept@tgi.mail.go.th 
www.tgi.or.th 
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การสอบมาตรฐานอาชีพ สาขาวชิาชีพแมคคาทรอนิกส์ ระดบั 3 

 

คุณสมบัตขิองผู้สนใจเข้ารับการทดสอบ 

- ผูที้�สาํเร็จการศึกษาในระดบัประกาศนียบตัรวิชาชีพ มีประสบการณ์ทาํงานไม่นอ้ย
กวา่ 1 ปี หรือ  
- พนกังานที�ทาํงานในบริษทัที�เกี�ยวขอ้งที�มีประสบการณ์ทาํงานไม่นอ้ยกว่า 2 ปี หรือ 
- ผูที้�ผา่นการทดสอบมาตรฐานฝีมือแรงงานระดบัที� 3 ในสาขาอาชีพที�เกี�ยวขอ้งกบั
หน่วยสมรรถนะของวิชาชีพแมคคาทรอนิกส์ 
 

เอกสารเพื$อสมัครเข้ารับการทดสอบ 
1.ใบคาํขอรับการรับรองสมรรถนะ (พร้อมรูปถ่าย 3 รูป) 
2.สาํเนาบตัรประชาชน 
3.วฒิุการศึกษา หรือ หนงัสือรับรองการทาํงาน  
9.สาํเนาบตัรนกัศึกษา (กรณีเป็นนกัศึกษา) 
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คูมือผูรับการประเมิน 

สําหรับการประเมนิคุณวุฒิวิชาชีพ ระดับ 3 
สาขาวิชาชีพแมคคาทรอนิกส 

 
 

หนวยสมรรถนะที่ ME11 : วางแผนและควบคุมขั้นตอนการทํางาน 
หนวยสมรรถนะที่ ME21 : อาน ตรวจสอบ ระบุและจําแนกประเภทของชิ้นสวนทางกล 

ท่ีกําหนดตามมาตรฐานการผลิต 
หนวยสมรรถนะที่ ME22 : ตัด การข้ึนรูป ชิ้นสวนทางกลแบบดวยทักษะและการใชเครื่องมือ 
หนวยสมรรถนะที่ ME23 : ประกอบและการเช่ือมชิ้นสวนทางกล 
หนวยสมรรถนะที่ ME31 : ติดตั้งและรื้ออุปกรณไฟฟากําลัง 
หนวยสมรรถนะที่ ME32 : ติดตั้งและรื้ออุปกรณไฟฟาควบคุม 

หนวยสมรรถนะที่ ME51 : ถอดและติดตั้งชิ้นสวนของอุปกรณนิวเมติกส 
หนวยสมรรถนะที่ ME52 : ถอดและติดตั้งชิ้นสวนของอุปกรณไฮดรอลิกส 
หนวยสมรรถนะที่ ME53 : ถอดและประกอบชิ้นสวนทางกลของเคร่ืองจักร 

หนวยสมรรถนะที่ ME81 : ติดตั้งและรื้อถอน เคร่ืองจักรและระบบตางๆ 

หนวยสมรรถนะที่ ME82 : เคล่ือนยายและขนสงเครื่องจักรและระบบตางๆ 
หนวยสมรรถนะที่ ME91 : บํารุงรักษาระบบแมคคาทรอนิกสเชิงปองกัน 
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หนวยสมรรถนะที่ ME11 : วางแผนและควบคุมขั้นตอนการทํางาน 

สมรรถนะยอย  เกณฑในการปฏิบัติงาน 
ME111 วางแผนงานหรือ
แผนกระบวนการ 
 

1.1 สามารถวางแผนงานหรือแผนกระบวนการในการดัดแปลงชิ้นสวนทางกลได 
1.2 สามารถวางแผนงานหรือแผนกระบวนการในการติดต้ัง ถอดประกอบ

อุปกรณทางกลและอุปกรณไฟฟาภายในเครื่องจักรได 
สามารถวางแผนงานหรือแผนกระบวนการในการร้ือถอน เคลื่อนยาย ขนสง
เครื่องจักรและระบบตางๆได 

ME112 เขาใจระบบ
เอกสารตามระบบ
คุณภาพมาตรฐานของ
องคกร  

2.1 สามารถใชเอกสารตามระบบคุณภาพท่ีเก่ียวของได 

 

หนวยสมรรถนะที่ ME21 : อาน ตรวจสอบ ระบุและจําแนกประเภทของชิ้นสวนทางกล 
ท่ีกําหนดตามมาตรฐานการผลิต 

สมรรถนะยอย  เกณฑในการปฏิบัติงาน 
ME211 อานและเขาใจ
ความหมายของแบบ
สั่งงาน 

1.1 อานและเขาใจความหมายของแบบสั่งงานผลิต แบบประกอบและสัญลักษณ
การเช่ือม 

เขาใจความหมายของระบบพิกัดความคลาดเคล่ือนทางดานขนาด (Dimension) 
และรูปราง (GD&T) ของชิ้นงาน 

 ME212 เลือกและใช
เครื่องมือวัดและ
อุปกรณเสริมตางๆในการ
วัดปริมาณทางมิติ 

2.1 เลือกและใชเครื่องมือในการวัดขนาดของชิ้นงาน 
เลือกและใชเครื่องมือในการวัดรูปรางของชิ้นงาน 

ME213 วัดขนาดของ
ชิ้นงานและเปรียบเทียบ
กับคาพิกัดดานขนาดท่ี
กําหนดในแบบสั่งงาน 
  

3.1 บันทึกผลการวัดขนาดของชิ้นงานลงในแบบฟอรมที่กําหนด 
ประเมินผลการวัดขนาดโดยเปรียบเทียบกับคาพิกัดท่ีกําหนดในแบบสั่งงาน 

 ME214 วัดขนาด
ทางดานรูปราง (GD&T) 
และเปรียบเทียบกับคา
พิกัดที่กําหนดในแบบ
สั่งงาน  

4.1 บันทึกผลการวัดขนาดทางดานรูปราง (GD&T) ลงในแบบฟอรมที่กําหนด 
4.2 ประเมินผลการวัดขนาดทางดานรูปราง (GD&T) โดยเปรียบเทียบกับคาพิกัด

ที่กําหนดในแบบสั่งงาน 
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หนวยสมรรถนะที่ ME22 : ตัด การข้ึนรูป ช้ินสวนทางกลแบบดวยทักษะและการใชเครื่องมือ 
สมรรถนะยอย  เกณฑในการปฏิบัติงาน 

ME221 เล่ือย โลหะแผน 
แผนไม แผนพลาสติก
เปนรูปรางตามระบุใน
แบบ 

1.2 เลือกชนิดของใบเลื่อยที่เหมาะสมกับวัสดุประเภทตางๆ 
1.3 ปรับความเร็วรอบและความเร็วในการเลื่อยใหเหมาะสมกับวัสดุประเภทตางๆ 
1.4 ใชเครื่องเลื่อยในการเลื่อยเปนรูปรางไดอยางถูกตอง 
ดูแลรักษาเครื่องเล่ือยและอุปกรณเสริมใหพรอมใชงาน 

 ME222 ปรับพื้นผิว
สําหรับการประกอบและ
การวัด 

2.1 เลือกใชเครื่องมือในการลบคมชิ้นงานสําหรับการประกอบและการวัดไดอยาง
ถูกตอง 

สามารถลบคมช้ินงานสําหรับการประกอบและการวัดไดอยางถูกตอง 
ME223 เจาะรูบนชิ้นงาน 
  
  
  
  

3.1 เลือกชนิดและขนาดของดอกสวานที่เหมาะสมกับวัสดุและรูประเภทตางๆ 
3.2 ปรับความเร็วรอบดอกสวานและความเร็วในการเจาะใหเหมาะสมกับวัสดุและ

รูประเภทตางๆ 
3.3 ใชเครื่องเจาะในการเจาะรูบนชิ้นงานไดอยางถูกตอง 
ดูแลรักษาเครื่องเจาะและอุปกรณเสริมใหพรอมใชงาน 

ME224 กลึงขึ้นรูป
ชิ้นงาน 

4.1 เลือกชนิดและรูปรางของมีดกลึงที่เหมาะสมกับวัสดุและการกลึงแบบตางๆ 
เชน กลึงนอก กลึงใน กลึงปาด หนา กลึงเกลียวใน กลึงเกลียวนอก เปนตน 

4.2 ปรับความเร็วรอบของสปนเดิลใหเหมาะสมกับวัสดุและการกลึงแบบตางๆ 
4.3 ใชเครื่องกลึงในการกลึงชิ้นงานไดอยางถูกตอง 
ดูแลรักษาเครื่องกลึงและอุปกรณเสริมใหพรอมใชงาน 

ME225 กัดข้ึนรูปชิ้นงาน 5.1 เลือกชนิดและรูปรางของมีดกัดท่ีเหมาะสมกับวัสดุและการกัดแบบตางๆ เชน 
การปาดหนา การควาน การตาปเกลียว การเดินรองสล็อตเปนตน 

5.2 ปรับความเร็วรอบของมีดกัดใหเหมาะสมกับวัสดุและการกัดแบบตางๆ 
5.3 ใชเครื่องกัดในการกัดช้ินงานไดอยางถูกตอง 
ดูแลรักษาเครื่องกัดและอุปกรณเสริมใหพรอมใชงาน 

ME226 พับ โลหะแผน 
ตามระบุในแบบ 

6.1 เลือกชนิดและรูปรางของพิมพพับใหเหมาะสมกับวัสดุและการพับแบบตางๆ 
เชน การพับฉาก การพับมุม เปนตน 

6.2 ปรับแรงในการพับใหเหมาะสมกับวัสดุและการพับแบบตางๆ 
6.3 ใชเครื่องพับในการพับชิ้นงานไดอยางถูกตอง 
ดูแลรักษาเครื่องพับและอุปกรณเสริมใหพรอมใชงาน 

ME227 ดัด ทอโลหะ 
ตามระบุในแบบ 

7.1 เลือกชนิดและรูปรางของพิมพดัดใหเหมาะสมกับวัสดุและการดัดทอมุมตางๆ  
7.2 ปรับแรงในการดัดใหเหมาะสมกับวัสดุและการดัดทอมุมตางๆ 
7.3 ใชเครื่องดัดในการดัดทอโลหะไดอยางถูกตอง 
ดูแลรักษาเครื่องดัดและอุปกรณเสริมใหพรอมใชงาน 

ME228 ตัด ขึ้นรูป 
ชิ้นสวนทางกลแบบดวย
ความปลอดภัย 

8.1 ความปลอดภัยในการใชเครื่องเลื่อย 
8.2 ความปลอดภัยในการใชเครื่องเจาะ 
8.3 ความปลอดภัยในการใชเครื่องกลึง 
8.4 ความปลอดภัยในการใชเครื่องกัด 
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8.5 ความปลอดภัยในการใชเครื่องพับโลหะแผน 
8.6 ความปลอดภัยในการใชเครื่องดัดทอโลหะ 

 
 

หนวยสมรรถนะที่ ME23 : ประกอบและการเช่ือมชิ้นสวนทางกล 
สมรรถนะยอย  เกณฑในการปฏิบัติงาน 

ME231 ประกอบงาน
ดวยสกรูและนอตตาม
ระบุในแบบ 

1.1 เลือกชนิดของสกรูและนอตไดถูกตองตามที่ระบุในแบบสั่งงาน 
1.2 ใชเครื่องมือที่เหมาะสมกับการประกอบงานดวยสกรูและนอต 
1.3 ประกอบชิ้นงานดวยสกรูและ    นอตตามคาแรงบิดท่ีระบุในแบบสั่งงานได

อยางถูกตอง 
สามารถตรวจสอบคุณภาพของการประกอบ อันไดแก แรงบิดในการประกอบ ได  

ME232 ประกอบงาน
ดวยหมุดย้ํา 
  
  
  

2.1 เลือกชนิดของหมุดย้ําและการเตรียมรูเจาะไดถูกตองตามที่ระบุในแบบสั่งงาน 
2.2 ใชเครื่องมือท่ีเหมาะสมกับการประกอบงานดวยหมุดย้ํา 
2.3 สามารถประกอบชิ้นงานดวยหมุดย้ําตามขอกําหนดท่ีระบุในแบบได 
สามารถตรวจสอบคุณภาพของการประกอบดวยหมุดย้ํา ได 

 ME233 ประกอบและ
การเชื่อมชิ้นสวนทางกล
ดวยความปลอดภัย 
  

3.1 ความปลอดภัยในการประกอบงานดวยสกรูและนอต 
3.2 ความปลอดภัยในการประกอบงานดวยหมุดย้ํา 
ความปลอดภัยในการประกอบชิ้นงานดวยการเชื่อม 

 

หนวยสมรรถนะที่ ME31 : ติดตั้งและรื้ออุปกรณไฟฟากําลัง 
ME311 อานและเขาใจ
ความหมายของแบบ
วงจรไฟฟากําลัง 

1.1 อานและเขาใจความหมายของสัญลักษณของอุปกรณตางๆของแบบ
วงจรไฟฟากําลังได 

อานและเขาใจความหมายของการตอเชื่อมของอุปกรณไฟฟากําลังตางๆได 
 ME312 เลือกใชอุปกรณ
ไฟฟากําลังชนิดตางๆ 
ตามสเปคที่กําหนดใน
แบบไฟฟากําลัง  

2.1 เขาใจคาสเปคของอุปกรณตางๆ เชน สายไฟ เชน Magnetic Contactor,  
Fuse ฯลฯ ตามท่ีระบุในแบบได 

 

ME313 เลือกและใช
เครื่องมือชางในการ
ติดตั้งอุปกรณไฟฟา
กําลัง    

3.1 สามารถเลือกเครื่องมือชางที่ใชในการติดต้ังสายไฟและยึดอุปกรณไฟฟาตางๆ
กับตูไฟได 

ME314 วาง Lay out 
ของตูไฟฟาสําหรับติดตั้ง
อุปกรณไฟฟากําลัง 

4.1 วาง Lay out ของอุปกรณไฟฟาในตูไฟโดยไมมีผลตอประสิทธิภาพการทํางาน
ของวงจรได 

4.2 ประมาณความยาวของสายไฟที่ระบุในแบบได 
ME315 ติดตั้ง รื้อและทํา
สัญลักษณของสายไฟฟา
กําลังและอุปกรณตางๆ 

5.1 สามารถทําสัญลักษณของสายไฟฟาที่ตนสายและปลายสายดวยเครื่องมือ
ตางๆเพ่ือใชในการติดต้ังและรื้อได 

5.2 สามารถทําสัญลักษณของอุปกรณตางๆ เชน Magnetic Contactor,  Fuse 
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ดวยเครื่องมือตางๆได 
5.3 สามารถติดตั้ง รื้อสายไฟฟากําลังและอุปกรณตางๆได 

ME316 ติดตั้งและรื้อ
อุปกรณไฟฟากําลังดวย
ความปลอดภัย 

6.1 สามารถตัด ดัดและติดต้ังสายไฟฟากําลังไดอยางปลอดภัย 
6.2 สามารถติดตั้งสายไฟฟากําลังไดอยางปลอดภัย 
 

 
หนวยสมรรถนะที่ ME32 : ติดตั้งและรื้ออุปกรณไฟฟาควบคุม 

สมรรถนะยอย  เกณฑในการปฏิบัติงาน 
ME321 อานและเขาใจ
ความหมายของแบบ
วงจรไฟฟาควบคุม 

1.2 อานและเขาใจความหมายของสัญลักษณของอุปกรณตางๆของแบบ
วงจรไฟฟาควบคุมได 

อานและเขาใจความหมายของการตอเชื่อมของอุปกรณไฟฟาควบคุมตางๆได 
ME322 เลือกใชอุปกรณ
ไฟฟาควบคุมชนิดตางๆ 
ตามสเปคที่กําหนดใน
แบบไฟฟาควบคุม 

2.1 เขาใจคาสเปคของอุปกรณตางๆ เชน สายไฟ เชน Magnetic Contactor,  
Fuse และเซ็นตเซอร ตามท่ีระบุในแบบได 

 

ME323 เลือกและใช
เครื่องมือชางในการ
ติดตั้งอุปกรณไฟฟา
ควบคุม   

3.1 สามารถเลือกเครื่องมือชางที่ใชในการติดต้ังสายไฟและยึดอุปกรณไฟฟาตางๆ
กับตูไฟได 

ME324 วาง Lay out 
ของตูไฟฟาสําหรับติดตั้ง
อุปกรณไฟฟาควบคุม 

4.1 วาง Lay out ของอุปกรณไฟฟาในตูไฟโดยไมมีผลตอประสิทธิภาพการทํางาน
ของวงจรได 

4.2 ประมาณความยาวของสายไฟที่ระบุในแบบได 
ME325 ติดตั้งและรื้อ
อุปกรณไฟฟาควบคุม
และทําสัญลักษณใน
อุปกรณไฟฟาควบคุม 

5.1 สามารถทําสัญลักษณของสายไฟฟาที่ตนสายและปลายสายดวยเครื่องมือ
ตางๆเพ่ือใชในการติดต้ังและรื้อได 

5.2 สามารถทําสัญลักษณของอุปกรณตางๆ เชน Magnetic Contactor,  Fuse 
ดวยเครื่องมือตางๆได 

5.3 สามารถติดตั้ง รื้อสายไฟฟาควบคุมและอุปกรณตางๆได 
5.5 สามารถติดตั้งชุดเซ็นเซอรไดอยางถูกตอง 

ME326 ติดตั้งและรื้อ
อุปกรณไฟฟาควบคุม
ดวยความปลอดภัย 

6.1 สามารถตัด ดัดและติดต้ังสายไฟฟาควบคุมไดอยางปลอดภัย 
6.2 สามารถติดตั้งสายไฟฟาควบคุมไดอยางปลอดภัย 
 

 

หนวยสมรรถนะที่ ME51 : ถอดและติดตั้งชิ้นสวนของอุปกรณนิวเมติกส 
สมรรถนะยอย  เกณฑในการปฏิบัติงาน 

ME511 อานและเขาใจ
การทํางานของวงจรนิว
เมติกส 

1.1 อานและเขาใจการทํางานของวงจรนิวเมติกสที่ควบคุมดวยนิวเมติกสได 
1.2 อานและเขาใจการทํางานของวงจรนิวเมติกสที่ควบคุมดวยระบบไฟฟาได 
เขาใจคาสเปคของอุปกรณตางๆในวงจรนิวเมติกส เชน กระบอกสูบ วาลวควบคุม
ตางๆ สายลม ฯลฯ ตามที่ระบุในแบบได 

 ME512 เลือกและใช สามารถเลือกและใชเครื่องมือชางในการถอดและติดต้ังอุปกรณนิวเมติกสได 
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เครื่องมือชางในการถอด
และติดตั้งอุปกรณนิวเม
ติกส 
ME513 ถอดและติดตั้ง
ระบบจายลม ระบบดัด
ฝุนและน้ําในลมเขากับ
วงจรนิวเมติกส 
  

3.1 สามารถถอดและติดต้ังระบบจายลมเขากับวงจรนิวเมติกสได 
3.2 สามารถถอดและติดต้ังถอดและติดต้ังระบบดัดฝุนและนํ้าในลมได 
 

ME514 ถอดและติดตั้ง
กระบอกลมแบบตางๆ
เขากับวงจรนิวเมติกส 

4.1 สามารถถอดและติดต้ังกระบอกลมแบบเสนตรง (Linear Cylinder)เขากับ
วงจรนิวเมติกสได 

4.2 สามารถถอดและติดต้ังกระบอกลมแบบ (Rotary Cylinder) เขากับวงจรนิวเม
ติกสได 

ME515 ถอดและติดตั้ง
ทอลมและวาลวลมแบบ
ตางๆเขากับวงจรนิวเม
ติกส 

5.1 สามารถถอดและติดต้ังทอลมเขากับวงจรนิวเมติกสได 
5.2 สามารถถอดและติดต้ังวาลวควบคุมทิศทางการไหลของลมเขากับวงจรนิวเม

ติกสได 
5.3 สามารถถอดและติดต้ังวาลวควบคุมความดันลมเขากับวงจรนิวเมติกสได 
5.4 สามารถถอดและติดต้ังวาลวควบคุมอัตราการไหลของลมเขากับวงจรนิวเม
ติกสได 

ME516 ทําสัญลักษณ
ระบุชื่อของทอลมและ
อุปกรณนิวเมติกสตามที่
ระบุไวในวงจรนิวเมติกส 

6.1 ทําสัญลักษณระบุชื่อของทอลมตามท่ีระบุไวในวงจรนิวเมติกสได 
6.2 ทําสัญลักษณระบุชื่อของอุปกรณนิวเมติกสตางๆตามที่ระบุไวในวงจรนิวเม
ติกสได 

ME517 ถอดและติดตั้ง
ชิ้นสวนของอุปกรณนิวเม
ติกสดวยความปลอดภัย 

7.1 ถอดและติดตั้งทอลมดวยความปลอดภัย  
7.2 ถอดและติดตั้งวาลวแบบตางๆดวยความปลอดภัย 
7.3 ถอดและติดตั้งระบบสรางความดันลม (Air Compressor) และระบบจายลม
ไดดวยความปลอดภัย 

 

หนวยสมรรถนะที่ ME52 : ถอดและติดตั้งชิ้นสวนของอุปกรณไฮดรอลิกส 
สมรรถนะยอย  เกณฑในการปฏิบัติงาน 

ME521 อานและเขาใจ
การทํางานของวงจรไฮ
ดรอลิกส 

1.1 อานและเขาใจการทํางานของวงจรสรางพลังงานแกน้ํามันไฮดรอลิกสและ
ระบบกรองนํ้ามัน 

1.2 อานและเขาใจการทํางานของวงจรน้ํามันและวงจรไฟฟาควบคุมความเร็วและ
ความดันของกระบอกไฮดรอลิกส 

1.3 อานและเขาใจการทํางานของวงจรน้ํามันและวงจรไฟฟาควบคุมความเร็วและ
ความดันของมอเตอรไฮดรอลิกส 

1.4 อานและเขาใจการทํางานของวงจรน้ํามันและวงจรไฟฟาสะสมแรงดัน 
เขาใจคาสเปคของอุปกรณตางๆในวงจรไฮดรอลิกส เชน กระบอกสูบ วาลวควบคุม
ตางๆ สายน้ํามัน ประเภทของน้ํามันไฮดรอลิกส ฯลฯ ตามที่ระบุในแบบได 

 ME522 เลือกและใช 2.1 สามารถเลือกและใชเครื่องมือชางในการถอดและติดต้ังอุปกรณไฮดรอลิกสได 
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เครื่องมือชางในการ
ติดตั้งอุปกรณไฮดรอลิกส 
ME523 ถอดและติดตั้ง
ปมน้ํามัน กรองนํ้ามัน
และน้ํามันไฮดรอลิกส 
  

3.1 สามารถเลือกและเติมน้ํามันไฮดรอลิกสไดถูกตองตามท่ีระบุใบคูมือ 
3.2 สามารถถอดและติดต้ังปมน้ํามันเขากับวงจรไฮดรอลิกสได 
3.2 สามารถถอดและติดต้ังกรองนํ้ามันแบบตางๆเขากับวงจรไฮดรอลิกสได 

ME524 ถอดและติดตั้ง
กระบอกไฮดรอลิกสและ
มอเตอรไฮดรอลิกสแบบ
ตางๆเขากับวงจรไฮดรอ
ลิกส 

4.1 สามารถถอดและติดต้ังกระบอกไฮดรอลิกสเขากับวงจรไฮดรอลิกสได 
4.2 สามารถถอดและติดต้ังมอเตอรไฮดรอลิกสเขากับวงจรไฮดรอลิกสได 

ME525 ถอดและติดตั้ง
ทอน้ํามัน วาลวไฮดรอ
ลิกสและระบบสะสม
ความดันแบบตางๆเขา
กับวงจรไฮดรอลิกส 

5.1 สามารถถอดและติดต้ังทอน้ํามันเขากับวงจรไฮดรอลิกสได 
5.2 สามารถถอดและติดต้ังวาลวควบคุมทิศทางการไหลของน้ํามันเขากับวงจรไฮ

ดรอลิกสได 
5.3 สามารถถอดและติดต้ังวาลวควบคุมความดันน้ํามันเขากับวงจรไฮดรอลิกสได 
5.4 สามารถถอดและติดต้ังวาลวควบคุมอัตราการไหลของน้ํามันเขากับวงจรไฮ

ดรอลิกสได 
5.5 สามารถถอดและติดต้ังระบบสะสมความดันของน้ํามันเขากับวงจรไฮดรอลิกส
ได 

ME526 ทําสัญลักษณ
ระบุชื่อของทอน้ํามันและ
อุปกรณไฮดรอลิกสตามท่ี
ระบุไวในวงจรไฮดรอ
ลิกส 

6.1 ทําสัญลักษณระบุชื่อของทอน้ํามันตามท่ีระบุไวในวงจรไฮดรอลิกสได 
6.2 ทําสัญลักษณระบุชื่อของอุปกรณไฮดรอลิกสตางๆตามท่ีระบุไวในวงจรไฮดรอ
ลิกสได 

ME527 ถอดและติดตั้ง
ชิ้นสวนของอุปกรณไฮ
ดรอลิกสดวยความ
ปลอดภัย 

7.1 ถอดและติดตั้งทอน้ํามันดวยความปลอดภัย  
7.2 ถอดและติดตั้งวาลวแบบตางๆดวยความปลอดภัย 
7.3 ถอดและติดตั้งกระบอกสูบและมอเตอรไฮดรอลิกสดวยความ 
7.4 ถอดและติดตั้งวงจรสรางพลังงานแกน้ํามันไฮดรอลิกสและระบบกรองน้ํามัน
ดวยความปลอดภัย 

 
หนวยสมรรถนะที่ ME53 : ถอดและประกอบชิ้นสวนทางกลของเคร่ืองจักร 

สมรรถนะยอย  เกณฑในการปฏิบัติงาน 
ME531 อานและเขาใจ
ความหมายของแบบ
สั่งงานในการประกอบ
ชิ้นสวนทางกล 

1.1 สามารถอานและเขาใจแบบการประกอบของการประกอบตลับลูกปนกับเพลา 
1.2 สามารถอานและเขาใจแบบการประกอบของเฟองกับเพลา 
1.3 สามารถอานและเขาใจแบบการประกอบของมูเล สายพาน โซและสปอกเก็ต 
1.4 สามารถอานและเขาใจแบบการประกอบของรางเลื่อนสําเร็จรูป (Linear 

Guide) 
1.5 สามารถอานและเขาใจแบบการประกอบของบอลสกรู (ball screw) 
1.6 สามารถอานและเขาใจแบบการประกอบของคัปปลิ่งแบบตางๆ 
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1.7 สามารถอานและเขาใจแบบการประกอบของระบบหลอลื่นและสารหลอลื่น
ชิ้นสวนทางกล 

สามารถเขาใจคาสเปคของอุปกรณตางๆ ทางกล เชน ตลับลูกปน เฟอง มูเล 
สายพาน โซ สปอกเก็ต รางเลื่อนสําเร็จรูป บอลสกรู คัปปลิ่ง ระบบหลอลื่นและ
สารหลอลื่นชิ้น ตามท่ีระบุในแบบได 

ME532 เลือกและใช
เครื่องมือชางในการ
ติดตั้งชิ้นสวนทางกล 

2.1 สามารถเลือกและใชเครื่องมือในการประกอบตลับลูกปนกับเพลาได 
2.2 สามารถเลือกและใชเครื่องมือในการประกอบของเฟองกับเพลาได 
2.3 สามารถเลือกและใชเครื่องมือในการประกอบของมูเล สายพาน โซและสปอก
เก็ตได 
2.4 สามารถเลือกและใชเครื่องมือในการประกอบของรางเลื่อนสําเร็จรูปได 
2.5 สามารถเลือกและใชเครื่องมือในการประกอบของบอลสกรูได 
2.6 สามารถเลือกและใชเครื่องมือในการประกอบของคัปปลิ่งแบบตางๆได 
2.7 สามารถเลือกและใชเครื่องมือในการประกอบของระบบหลอลื่นได 

ME533 ถอดและ
ประกอบชิ้นสวนทางกล
ตางๆของเคร่ืองจักร 

3.1 สามารถถอดและประกอบตลับลูกปนกับเพลาได 
3.2 สามารถถอดและประกอบเฟองกับเพลาได 
3.3 สามารถถอดและประกอบมูเล สายพาน โซและสปอกเก็ตได 
3.4 สามารถถอดและประกอบรางเลื่อนสําเร็จรูปได 
3.5 สามารถสามารถถอดและประกอบบอลสกรูได 
3.6 สามารถถอดและประกอบ      คัปปลิ่งแบบตางๆได 
3.7 สามารถสามารถถอดและประกอบระบบหลอลื่นทางกลได 

ME534 ถอดและ
ประกอบชิ้นสวนทางกล
ของเครื่องจักรดวยความ
ปลอดภัย 

4.1 สามารถถอดและประกอบชิ้นสวนทางกลของเคร่ืองจักรดวยความปลอดภัยได 

 
หนวยสมรรถนะที่ ME81 : ติดตั้งและรื้อถอน เคร่ืองจักรและระบบตางๆ 

สมรรถนะยอย  เกณฑในการปฏิบัติงาน 
ME811 ติดตั้งและรื้อ
ถอนระบบไฟฟาเขา
เครื่องจักรและระบบ
ตางๆ 

1.1 สามารถติดตั้งระบบไฟฟากําลังและไฟฟาควบคุมเขาเครื่องจักรและระบบ
ตางๆได 

สามารถรื้อถอนและทําสัญลักษณระบบไฟฟากําลังและไฟฟาควบคุมเขาเครื่องจักร
และระบบตางๆได 

 ME812 ติดตั้งและรื้อ
ถอนระบบทอลมและทอ
น้ําเขาเครื่องจักรและ
ระบบตางๆ 

2.1 สามารถติดตั้งระบบทอลมและทอน้ําเขาเครื่องจักรและระบบตางๆได 
สามารถรื้อถอนระบบทอลมและทอน้ําเขาเครื่องจักรและระบบตางๆได 

ME813 ติดตั้งและถอด
แทนยึดเครื่องจักร 

3.1 สามารถติดตั้งแทนยึดเครื่องจักรได 
3.2 สามารถถอดแทนยึดเครื่องจักรได 
สามารถจัดเก็บหรือยึดตรึง (Lock) ชิ้นสวนทางกลและไฟฟาของเครื่องจักรให
สะดวกในการเคลื่อนยายได 
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ME814 ออกเอกสาร
แสดงรายละเอียดการรื้อ
ถอนเครื่องจักร 

4.1 สามารถออกเอกสารแสดงรายละเอียดการรื้อถอนทางกลได 
4.2 สามารถออกเอกสารแสดงรายละเอียดการรื้อถอนทางไฟฟาได 

ME815 ติดตั้งและรื้อ
ถอนเครื่องจักรและ
ระบบตางๆดวยความ
ปลอดภัย 

5.1 สามารถติดตั้งเครื่องจักรและระบบตางๆดวยความปลอดภัย 
5.2 สามารถร้ือถอนเคร่ืองจักรและระบบตางๆดวยความปลอดภัย 

 

หนวยสมรรถนะที่ ME82 : เคล่ือนยายและขนสงเครื่องจักรและระบบตางๆ 
สมรรถนะยอย  เกณฑในการปฏิบัติงาน 

ME821 เลือกใช
เครื่องมือและอุปกรณให
เหมาะสมกับการยกและ
เคลื่อนยายเคร่ืองจักร 

1.1 สามารถเลือกใช ขอเกี่ยว ลวดสลิงหรือสายผาที่มีสามารถรับน้ําหนักในการยก
และเคลื่อนยายเครื่องจักรได 

1.2 สามารถจัดวางตําแหนงทีถู่กตองของ ขอเก่ียว ลวดสลิงหรือสายผาตามที่ระบุ
ในคูมือปฏิบัติงาน 

สามารถเลือกและใช เครนเหนือศีรษะ ในการยกและเคล่ือนยายเครื่องจักรได 
ME822 เคล่ือนยายและ
ขนสงเครื่องจักรและ
ระบบตางๆดวยความ
ปลอดภัย 

2.1 สามารถใช เครนเหนือศีรษะ (Over Head Crane) ในการยกและเคล่ือนยาย
เครื่องจักรได 

2.2 สามารถปฏิบัติตามกฎความปลอดภัยในการยกและเคล่ือนยายเครื่องจักรได
อยางถูกตอง 

 

หนวยสมรรถนะที่ ME91 : บํารุงรักษาระบบแมคคาทรอนิกสเชิงปองกัน 
สมรรถนะยอย  เกณฑในการปฏิบัติงาน 

ME911 บํารุงรักษาและ
ซอมบํารุงตามมาตรฐาน
การซอมบํารุงที่กําหนด
ของระบบแมคคาทรอ
นิกส 

1.1 สามารถเขาใจและปฏิบัติตามใบ check sheet แบบรายวัน รายสัปดาหและ
รายเดือนตามที่กําหนดได 

1.2 สามารถแกไขปญหาเมื่อเกิดความผิดปกติจากใบ check sheet แบบรายวัน 
รายสัปดาหและรายเดือนได 

 ME912 วิเคราะหขอมูล
ที่บันทึกจากการซอม
บํารุงเพ่ือประเมินสถานะ
ความพรอมใชงานของ
ระบบแมคคาทรอนิกส 

2.1 สามารถจัดเก็บขอมูลของใบ check sheet แบบรายวัน รายสัปดาหและราย
เดือนเปนขอมูลทางสถิติได 

2.2 สามารถวิเคราะหขอมูลทางสถิติของใบ check sheet แบบรายวัน ราย
สัปดาหและรายเดือนเปนขอมูลทางสถิติเพ่ือปองกันความเสียหายได 

 



แผนการฝกอบรมและการประเมินสมรรถนะของบุคคลตามมาตรฐานอาชีพ  
ในสาขาวิชาชีพแมคคาทรอนิกส อาชีพแมคคาทรอนิกส ช้ัน 3 

หมายเหต ุ: ผูเ้ขา้รบัการฝึกอบรมและประเมนิแตล่ะท่านสามารถเขา้อบรมออนไลนผาน 

e-Training กอนหลังจากน้ันเขามาฝกภาคปฏิบัติและประเมินรวมระยะเวลา 3 วัน 

รุน รายละเอียด วันที่ 
รุน 1 อบรมออนไลนผาน e-Training 9-10 กรกฎาคม 2563 

อบรมภาคปฏิบัต/ิประเมินภาคทฤษฎี ( 60 คน) 13-14 กรกฎาคม 2563 
ประเมินภาคปฏิบัต ิ(12 คน) 20 กรกฎาคม 2563 
ประเมินภาคปฏิบัติ (12 คน) 21 กรกฎาคม 2563 
ประเมินภาคปฏิบัติ (12 คน) 22 กรกฎาคม 2563 
ประเมินภาคปฏิบัติ (12 คน) 23 กรกฎาคม 2563 
ประเมินภาคปฏิบัติ (12 คน) 24 กรกฎาคม 2563 

รุน 2 อบรมออนไลนผาน e-Training 27,29กรกฎาคม 2563 
อบรมภาคปฏิบัติ/ประเมินภาคทฤษฎี ( 60 คน) 30-31 กรกฎาคม 2563 
ประเมินภาคปฏิบัติ (12 คน) 3 สิงหาคม2563 
ประเมินภาคปฏิบัติ (12 คน) 4 สิงหาคม2563 
ประเมินภาคปฏิบัติ (12 คน) 5 สิงหาคม2563 
ประเมินภาคปฏิบัติ (12 คน) 6 สิงหาคม2563 
ประเมินภาคปฏิบัติ (12 คน) 7 สิงหาคม2563 

รุน 3 อบรมออนไลนผาน e-Training 10-11 สิงหาคม2563 
อบรมภาคปฏิบัติ/ประเมินภาคทฤษฎี ( 60 คน) 13-14 สิงหาคม2563 
ประเมินภาคปฏิบัติ (12 คน) 17 สิงหาคม 2563 
ประเมินภาคปฏิบัติ (12 คน) 18 สิงหาคม 2563 
ประเมินภาคปฏิบัติ (12 คน) 19 สิงหาคม 2563 
ประเมินภาคปฏิบัติ (12 คน) 20 สิงหาคม 2563 
ประเมินภาคปฏิบัติ (12 คน) 21 สิงหาคม 2563 


