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ค าน า 
 

 วชิาการติดตั้งไฟฟ้าในอาคาร รหสัวชิา 1011-1035 จ  านวน 3 หน่วยกิต 5 ชัว่โมงต่อสัปดาห์ 
ตามหลกัสูตรประกาศนียบตัรวิชาชีพ พุทธศกัราช 2558 ประเภทวิชาช่างอุตสาหกรรม สาขาวิชาไฟฟ้าก าลงั 
ส านกังานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา (สอศ.) กระทรวงศึกษาธิการ จดัอยูใ่นหมวดงานติดตั้งไฟฟ้า วิชาชีพ
สาขางาน ผูจ้ดัท าไดบ้ริหารสาระการเรียนรู้แบ่งเป็น 10 หน่วยการเรียน ไดจ้ดัแผนการจดัการเรียนรู้/แผนการ
สอนท่ีมุ่งเนน้สมรรถนะ (Competency Based) และการบูรณาการ (Integrated) ตรงตามจุดประสงค์รายวิชา 
มาตรฐานรายวิชา ค าอธิบายรายวิชา ในแต่ละบทเรียนมุ่งให้ความส าคญัส่วนท่ีเป็นความรู้ ทฤษฏี หลกัการ 
กระบวนการ และส่วนท่ีเป็นทกัษะประสบการณ์ เร่งพฒันาบทบาทของผูเ้รียนเป็นผูจ้ดัการแสวงหาความรู้ 
(Explorer) เป็นผูส้อนตนเองได้ สร้างองค์ความรู้ใหม่ และบทบาทของผูส้อนเปล่ียนจากผูใ้ห้ความรู้มาเป็น
ผูจ้ดัการช้ีแนะ (Teacher Roles) จดัส่ิงแวดลอ้มเอ้ืออ านวยต่อความสนใจเรียนรู้ และเป็นผูร่้วมเรียนรู้ (Co-
investigator) จดัห้องเรียนเป็นสถานท่ีท างานร่วมกนั (Learning Context) จดักลุ่มเรียนรู้ให้รู้จกัท างานร่วมกนั 
ฝึกความใจกวา้ง (Grouping) มุ่งสร้างสรรคค์นรุ่นใหม่ สอนความสามารถท่ีน าไปท างานได ้(Competency) สอน
ความรัก ความเมตตา (Compassion) ความเช่ือมัน่ ความซ่ือสัตย ์(Trust) เป้าหมายอาชีพอนัยงัประโยชน์ 
(Productive Career) และชีวิตท่ีมีศกัด์ิศรี (Noble Life) เหนือส่ิงอ่ืนใดเป็นคนดีทั้งกาย วาจา ใจ มีคุณธรรม 
จรรยาบรรณและวชิาชีพ 
 ส่งเสริมสนับสนุนยุทธศาสตร์การพฒันาระบบคุณวุฒิวิชาชีพ (Vocational Qualification System) 
สอดคลอ้งตามมาตรฐานอาชีพ (Occupational Standard) สร้างภูมิคุม้กนัเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขนัของ
ประเทศ ก าลังแรงงาน การพฒันามาตรฐานการปฏิบติังานระดับชาติ (National Benchmarking) และการ
วเิคราะห์หนา้ท่ีการงาน (Functional Analysis) เพื่อใหเ้กิดผลส าเร็จในภาคธุรกิจ อุตสาหกรรม ทุกสาขาอาชีพ 

ขอขอบคุณ ท่านอาจารยผ์ูส้อน ผูป้ระสาทวชิาความรู้ เอกสาร หนงัสือ ส่ืออินเตอร์เน็ต หอ้งสมุด 
ตลอดจนนกัศึกษา คณะครู-อาจารย ์ทุกท่านท่ีร่วมแลกเปล่ียนองคค์วามรู้ร่วมกนั ณ โอกาสน้ี 

 
 

         คจรศกัด์ิ     สิงหนัต ์ 
          คณะเทคโนโลยอุีตสาหกรรม 

                                 มหาวทิยาลยันครพนม 
 

 
 
 
 



 

 

รายละเอยีดของรายวชิา 
 

สาขาวชิา/คณะ 
     สาขาวชิาไฟฟ้าก าลงั คณะเทคโนโลยอุีตสาหกรรม   มหาวทิยาลยันครพนม 

 
หมวดที ่ 1.  ลกัษณะและข้อมูลโดยทัว่ไปของรายวชิา 

 
1.รหัสและช่ือรายวชิา 
       1011-1305                     วชิาการติดตั้งไฟฟ้าในอาคาร 
2.จ านวนหน่วยกติ 
     3  หน่วยกิต  
3.หลกัสูตร  และประเภทของรายวชิา 
   3.1  หลกัสูตร 
           ประกาศนียบตัรวชิาชีพ 

3.2 ประเภทของรายวชิา 
ช่างอุตสาหกรรม 

4.อาจารย์ผู้รับผดิชอบรายวชิา 
   อาจารย ์คจรศกัด์ิ     สิงหนัต ์
5.ภาคการศึกษา  ช้ันปีที่เรียน 
     ภาคการศึกษาท่ี 2  ระดบัชั้นปีท่ี 1 
6.รายวชิาทีต้่องเรียนมาก่อน  (pre-requisite) 
     ไม่มี 
7.รายวชิาทีต้่องเรียนพร้อมกัน 
      ไฟฟ้าเบ้ืองตน้ 
8.สถานทีเ่รียน 
     หอ้ง 5205 สาขาวชิาไฟฟ้าก าลงั 
9.วนัทีจั่ดท าหรือปรับปรุงรายละเอยีดของรายวชิา  คร้ังล่าสุด 
     - 
 
 
 



 

 

1.1 ตารางวเิคราะห์รายวชิา 
รหสัวชิา 1011-1305  วชิาการติดตั้งไฟฟ้าในอาคาร จ านวน 3 หน่วยกิต 
ชั้นปีท่ี 1 สาขาวชิาไฟฟ้าก าลงั 
 
 
                                   พฤติกรรมการเรียนรู้ 
 
        ช่ือหน่วยการสอน/การเรียนรู้ 

ด้านพุทธิพสัิย 
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 ป
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เม
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การป้องกนัอุบติัภยัเก่ียวกบัการปฏิบติังานทาง
ไฟฟ้า 

5 5 5 4 4 4 5 5 37 5 10 

ชนิดและการใชง้านของสายไฟฟ้า 5 5 5 4 5 4 5 5 38 5 10 
อุปกรณ์และเคร่ืองมือ 4 5 5 4 4 4 5 5 36 5 10 
การต่อสายไฟฟ้าแบบต่างๆ 5 5 5 5 5 4 5 5 39 5 5 
วธีิการเดินสายไฟฟ้าในอาคาร 5 5 5 5 5 5 5 5 40 5 15 
อุปกรณ์ป้องกนัทางไฟฟ้า 5 5 5 5 5 5 5 5 40 5 5 
ตูส้วติช์บอร์ดและอุปกรณ์ประกอบ 5 5 5 5 5 5 5 5 40 5 5 
ระบบป้องกนัสัญญาณเตือนภยัเบ้ืองตน้ 4 5 4 4 4 4 5 5 35 4 5 
การติดตั้งไฟฟ้าในพื้นท่ีอนัตราย 4 5 4 4 4 4 5 5 35 4 5 
การตรวจสอบและแกไ้ขขอ้บกพร่องของ
ระบบและอุปกรณ์ไฟฟ้า 

5 5 5 5 5 5 5 5 40 5 20 

            
            
            
            
            

รวมคะแนน 47 50 48 46 46 45 50 50 380 48 90 
ล าดับความส าคัญ 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 

 
ค าอธิบาย     5   หมายถึง   ระดบัความส าคญัของแต่ละรายการมี  5 ระดบั คือ 1, 2, 3, 4, 5   
 
 



 

 

1.2 ตารางวเิคราะห์สมรรถนะการเรียนรู้ 
 

รหสัวชิา  1011-1305  ช่ือวชิาการติดตั้งไฟฟ้าในอาคาร 
จ านวนหน่วยกิต 3 หน่วยกิต  จ  านวนชัว่โมงต่อสัปดาห์ 5 ชัว่โมง  รวม 90 ชัว่โมงต่อภาคเรียน    
 

หน่วยการสอน สมรรถนะการเรียนรู้ 

หน่วยการสอนที ่1 
การป้องกนัอุบติัภยัเก่ียวกบัการปฏิบติังานทาง
ไฟฟ้า 

1. อธิบายถึงอนัตรายของไฟฟ้าอยา่งละเอียดถูกตอ้ง 
2. แสดงวธีิการช่วยเหลือผูป้ระสบอนัตรายจากไฟฟ้า
ตามล าดบัขั้นอยา่งถูกตอ้งครบถว้น 
3. ระมดัระวงัในการใชไ้ฟฟ้าอยา่งรอบคอบตามหลกั
ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง 
 

หน่วยการสอนที ่2 
ชนิดและการใชง้านของสายไฟฟ้า 

 

1. บอกความส าคญัและชนิดของสายไฟฟ้าอยา่ง
ถูกตอ้งสมบูรณ์ 
2. อธิบายขอ้ก าหนดทัว่ไปเก่ียวกบัสายไฟฟ้าอยา่ง
ละเอียดถูกตอ้ง 
3. เลือกการใชง้านของสายไฟฟ้าแต่ละชนิดไดอ้ยา่ง
ถูกตอ้ง 
3. ระมดัระวงัในการใชไ้ฟฟ้าอยา่งรอบคอบตามหลกั
ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง 
 

หน่วยการสอนที ่3 
อุปกรณ์และเคร่ืองมือ 

 

1. ใชเ้คร่ืองมือช่างไฟฟ้าอยา่งถูกตอ้งและปลอดภยั 
2. น าอุปกรณ์และวสัดุไปใชง้านไดอ้ยา่งถูกตอ้ง 
3. น าอุปกรณ์และเคร่ืองมือไฟฟ้าไปใชง้านอยา่ง
รอบคอบปลอดภยัตามหลกัปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง 
 

หน่วยการสอนที ่4 
การต่อสายไฟฟ้าแบบต่างๆ 

1. อธิบายการปอกสายไฟฟ้าและการต่อสายไฟฟ้าตาม
ขั้นตอนไดอ้ยา่งถูกตอ้ง 
2. น าสายไฟฟ้ามาต่อใชง้านดว้ยไวร์นทั (Wire nut) 
และการใชเ้ทปพนัสายไดอ้ยา่งรอบคอบปลอดภยั 
3. น าสายไฟฟ้าไปใชง้านอยา่งรอบคอบปลอดภยัตาม
หลกัปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง 



 

 

หน่วยการสอนที ่5 
วธีิการเดินสายไฟฟ้าในอาคาร 

1. อธิบายวธีิการเดินสายไฟฟ้าในอาคารตามวงจรแสง
สวา่งและวงจรก าลงัตามล าดบัขั้นตอนอยา่งถูกตอ้ง 
2. ต่อวงจรไฟฟ้าในอาคารใชง้านอยา่งรอบคอบ
ปลอดภยัตามหลกัปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง 
 

หน่วยการสอนที ่6 
อุปกรณ์ป้องกนัทางไฟฟ้า 

1. น าอุปกรณ์ป้องกนัระบบไฟฟ้าไปใชง้านไดอ้ยา่ง
ถูกตอ้งสมบูรณ์ 
2. น าอุปกรณ์ป้องกนัไปใชง้านอยา่งรอบคอบ
ปลอดภยัตามหลกัปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง 
 

หน่วยการสอนที ่7 
ตูส้วติช์บอร์ดและอุปกรณ์ประกอบ 

1. บอกโครงสร้างและหนา้ท่ีของอุปกรณ์ควบคุม
ภายในตูส้วติช์บอร์ดอยา่งถูกตอ้ง 
2. น าตูส้วติช์บอร์ดไปใชง้านดว้ยความปลอดภยัตาม
หลกัปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง 
 

หน่วยการสอนที ่8 
ระบบป้องกนัสัญญาณเตือนภยัเบ้ืองตน้ 

1. บอกชนิดและหนา้ท่ีของอุปกรณ์ตรวจจบัอยา่ง
ถูกตอ้ง 
2. บอกชนิดและหนา้ท่ีของระบบสัญญาณอุปกรณ์
ก าเนิดสัญญาณเตือนภยัอยา่งถูกตอ้ง 
3. น าระบบสัญญาณอุปกรณ์ก าเนิดสัญญาณเตือนภยั
ไปใชง้านดว้ยความปลอดภยัตามหลกัปรัชญา
เศรษฐกิจพอเพียง 

หน่วยการสอนที ่9 
การติดตั้งไฟฟ้าในพื้นท่ีอนัตราย 

1. บอกพื้นท่ีอนัตรายในการติดตั้งไฟฟ้าอยา่งถูกตอ้ง
สมบูรณ์ 
2. สามารถติดตั้งระบบไฟฟ้าดว้ยความปลอดภยัตาม
หลกัปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง 

หน่วยการสอนที ่10 
การตรวจสอบและแกไ้ขขอ้บกพร่องของระบบ
และอุปกรณ์ไฟฟ้า 

1. อธิบายการตรวจสอบและแกไ้ขขอ้บกพร่องของ
ระบบและอุปกรณ์ไฟฟ้าในอาคารอยา่งถูกตอ้ง
สมบูรณ์ 
2. แกปั้ญหาการตรวจสอบและแกไ้ขขอ้บกพร่องของ
หมอ้แปลงไฟฟ้าอยา่งเหมาะสมตามหลกัปรัชญา
เศรษฐกิจพอเพียง 



 

 

 
1.3 ตารางวเิคราะห์สมรรถนะรายวชิา 

โดยบูรณาการหลกัปรัชญาของเศรษฐกจิพอเพยีง /ผล  5  มิติ / นโยบาย 3 D และ 11  ดี  11  เก่ง   
 รหัส 1011-1305  วชิาการติดตั้งไฟฟ้าในอาคาร  หน่วยกติ 3(2-3-5) 
ระดับช้ัน 1 สาขาวชิาไฟฟ้าก าลงั 

 
 
 

ช่ือหน่วยการสอน/ 
สมรรถนะรายวชิา 

ทางสายกลาง 

รว
ม(

50
) 

ล า
ดับ

คว
าม
ส า
คัญ

 

3ห่วง 
2 เง่ือนไข 

ความรู้ คุณธรรม 
พอ

ปร
ะม

าณ
(5)

 

มีเ
หตุ

ผล
(5)

 

มีภู
มิคุ้

มก
นั(

5) 

รอ
บรู้

(5)
 

รอ
บค

อบ
(5)

 

ระ
มัด

ระ
วงั
(5)

 

ซื่อ
สัต

ย์สุ
จริ
ต(

5) 

ขย
นัอ

ดท
น(

5) 

มีส
ติปั

ญญ
า(5

) 

แบ่
งปั

น(
5) 

1. การป้องกนัอุบติัภยัเก่ียวกบัการ
ปฏิบติั 
งานทางไฟฟ้า 

5 5 4 5 5 5 5 5 5 5 49 5 

2. ชนิดและการใชง้านของสายไฟฟ้า 5 5 4 5 5 5 5 5 5 5 49 5 
3. อุปกรณ์และเคร่ืองมือ 4 5 4 5 5 5 5 5 5 5 48 5 
4. การต่อสายไฟฟ้าแบบต่างๆ 5 5 4 5 5 5 5 4 5 5 48 5 
5. วธีิการเดินสายไฟฟ้าในอาคาร 5 5 4 5 5 5 5 4 5 5 48 5 
6. อุปกรณ์ป้องกนัทางไฟฟ้า 5 5 4 5 5 5 5 4 5 5 48 5 
7. ตูส้วติช์บอร์ดและอุปกรณ์ประกอบ 5 5 4 5 4 5 5 4 5 5 47 5 
8. ระบบป้องกนัสัญญาณเตือนภยั
เบ้ืองตน้ 

4 5 4 5 4 5 5 4 5 5 46 5 

9. การติดตั้งไฟฟ้าในพื้นท่ีอนัตราย 4 5 4 5 4 5 5 4 5 5 46 5 
10. การตรวจสอบและแกไ้ข
ขอ้บกพร่องของระบบและอุปกรณ์
ไฟฟ้า 

5 5 4 5 5 5 5 5 5 5 49 5 

             

รวม 47 50 40 50 47 50 50 44 50 50 478 5 

ล าดับความส าคัญ 5 5 4 5 5 5 5 4 5 5 5  

 



 

 

หมวดที ่ 2.  จุดประสงค์และมาตรฐานรายวชิา 
 

1.จุดประสงค์รายวชิา 
              1. เพื่อใหมี้ความเขา้ใจในชนิดและการใชง้าน  การต่อสายไฟวธีิต่างๆ ของสายไฟฟ้าในระบบไฟฟ้า 
              2. เพื่อใหเ้พื่อใหเ้ขา้ใจกฎการเดินสายภายในอาคารและความปลอดภยัในการติดตั้งไฟฟ้าในอาคาร 
              3. เพื่อใหมี้ความเขา้ใจเลือกใชอุ้ปกรณ์ป้องกนัทางไฟฟ้าส าหรับการติดตั้งไฟฟ้าในอาคาร 
              4. เพื่อใหมี้ทกัษะการเดินสายไฟฟ้าดว้ยวธีิต่างๆ ในการ ติดตั้งอุปกรณ์และเคร่ืองใชไ้ฟฟ้าในอาคาร 
              5. เพื่อใหมี้ทกัษะในการใชเ้คร่ืองมือทดสอบระบบไฟฟ้าในอาคาร 
              6. เพื่อใหมี้กิจนิสัยในการท างาน 
 
2.มาตรฐานรายวชิา 
              1. เลือกวธีิการติดตั้งระบบไฟฟ้าในอาคารไดต้รงตามมาตรฐาน 
              2. เขา้ใจหลกัการปฏิบติังานทางไฟฟ้าไดอ้ยา่งปลอดภยั 
              3. ตรวจสอบหาขอ้บกพร่องของระบบและอุปกรณ์ไฟฟ้า 
 
3.ค าอธิบายรายวชิา 
             ปฏิบติัชนิดและการใชง้านของสายไฟฟ้า การต่อสายไฟวธีิต่างๆ ระบบไฟฟ้าแรงสูงและระบบสาย
ส่ง ระบบไฟฟ้าแรงต ่าในการจ าหน่ายและใชง้าน แบบ ๑ เฟส และ ๓ เฟส กฎการเดินสายภายในอาคาร การ
ปฐมพยาบาลผูไ้ดรั้บอุบติัเหตุจากการถูกไฟฟ้าดูด ขอ้แนะน าต่างๆ ในการใชไ้ฟฟ้าอยา่งถูกตอ้ง การเดิน
สายไฟฟ้าแสงสวา่งภายในอาคาร วธีิการติดตั้งอุปกรณ์ไฟฟ้าอยา่งถูกวธีิ อุปกรณ์ไฟฟ้าต่างๆ ท่ีใชใ้นงาน
แสงสวา่ง วงจรควบคุมหลอดไฟแบบต่างๆ วงจรแสงสวา่งในเวลา กลางคืนโดยใชส้วิตช์แสงแดดควบคุม 
วงจรสวติช์บนัได การติดตั้งเตา้รับแบบธรรมดาและแบบมีสายดิน 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

หมวดที ่ 3.  ลกัษณะและการด าเนินการ 
 
1.  จ านวนช่ัวโมงทีใ่ช้ต่อภาคการศึกษา 

บรรยาย 
2 ชัว่โมง 

สอนเสริม 
5 
 

การฝึกปฏิบติั/งานภาคสนาม/ 
การฝึกงาน 

3 

การศึกษาดว้ยตนเอง 
5 ชัว่โมง 

 
2.  จ านวนช่ัวโมงต่อสัปดาห์ทีอ่าจารย์ให้ค าปรึกษาและแนะน าทางวชิาการแก่นักศึกษาเป็นรายบุคคล 
               90 ชัว่โมง/สัปดาห์ 
 

 
หมวดที ่ 4.  การพฒันาผลการเรียนรู้ของนักศึกษา 

 
1.  คุณธรรม  จริยธรรม 

1.1 คุณธรรม  จริยธรรม  ทีต้่องพฒันา 
1. มีความขยนัหมัน่เพียร ตั้งใจเรียน มีมนุษยส์ัมพนัธ์ท่ีดี 

         2. มีความซ่ือสัตย ์พูดจาสุภาพ 
         3. ท  าตนใหเ้ป็นประโยชน์ต่อตนเองและผูอ่ื้น ไม่เห็นแก่ตวั ยอมรับความคิดเห็นของผูอ่ื้น 
         4. กลา้แสดงความคิดเห็น 
         5. มีน ้าใจกบัเพื่อนร่วมหอ้ง และมีความสามคัคีในหมู่คณะ 
 

1.2 วธีิการสอน 
         แจง้เน้ือหา จุดประสงคก์ารเรียน และอภิปรายถึงเน้ือหา สาระการเรียนรู้ร่วมกบันกัศึกษา ตามเน้ือหา
การเรียนรู้หน่วยการเรียน ตกลงหลกัเกณฑก์ารวดัผล และการใหค้ะแนนในส่วนต่างๆ ร่วมกนั ใหน้กัศึกษา
ท าแบบทดสอบก่อนเรียน-หลงัเรียน และเขียนรายงานสรุปผลการเรียนรู้ 
 

1.3 วธีิการประเมินผล 
1. คะแนนคุณธรรมจริยธรรม 

         2. คะแนนระหวา่งเรียน  ไดแ้ก่คะแนนทดสอบก่อนเรียน – หลงัเรียน คะแนนทดสอบยอ่ย และคะแนน
การปฎิบติังาน  
         3. คะแนนวดัผลสัมฤทธ์ิ   



 

 

บูรณาการกบัหลกัปรัชญาของเศรษฐกจิพอเพยีง 
หลกัความพอประมาณ 
              เตรียมความพร้อมดา้นวสัดุ อุปกรณ์ สอดคลอ้งกบังานและใชว้สัดุอุปกรณ์อยา่งคุม้ค่า ประหยดั 
หลกัความมีเหตุผล 
              ปฏิบติังานไดถู้กตอ้ง และส าเร็จภายในเวลาท่ีก าหนดอยา่งมีเหตุผล  
หลกัการมีภูมิคุ้มกนั 
               ศึกษาต่อในระดบัท่ีสูงข้ึนไดอ้ยา่งภาคภูมิใจ และสามารถประกอบอาชีพไดอ้ยา่งยงัยนื 
เง่ือนไขความรู้ 
                ทฤษฏีและปฎิบติัใหมี้ทกัษะในการคิดแกปั้ญหา ปฏิบติัจริง 
เง่ือนไขคุณธรรม 
               มีความรับผดิชอบต่อหนา้ท่ีการงานของตนเอง สังคมส่วนร่วม และประเทศชาติ 
 

2. ความรู้ 
1. ความรู้ท่ีตอ้งไดรั้บ ไดแ้ก่ การท าแบบฝึกหดั การปฎิบติังานตามใบงาน การศึกษาคน้ควา้เพิ่มเติม 

จากส่ือหรือแหล่งการเรียนรู้ 
        2. วธีิการสอน ไดแ้ก่ อธิบายโครงสร้างเน้ือหา บทเรียน กิจกรรม งาน ภารกิจ สรุปสาระส าคญัของ 
บทเรียน ตอบค าถามเพื่อการทบทวน น าเสนอผลงานจากแบบทดสอบและภารกิจการฝึกทกัษะ  
        3. วธีิการประเมินผล  ไดแ้ก่ แบบฝึกหดัและการทดสอบก่อนเรียน-หลงัเรียน ผลการปฏิบติังาน การมี 
ส่วนร่วมในกิจกรรม การมีส่วนร่วมในการซกัถาม ตอบค าถาม การมีส่วนร่วมในการอภิปราย สังเกตจากการ
ท างานกลุ่ม การประเมินตนเอง และการเขียนรายงานตนเอง (Self-Report) 

 
3. ทกัษะทางปัญญา 

1. ทกัษะทางปัญญาท่ีตอ้งพฒันา ไดแ้ก่ การฝึกทบทวนเน้ือหาก่อนเรียนและหลงัเรียน การคน้ควา้ 
เพิ่มเติมจากส่ือหรือแหล่งการเรียนรู้ 
         2. วธีิการสอน ไดแ้ก่ อธิบายโครงสร้างเน้ือหา บทเรียน กิจกรรม งาน ภารกิจ สรุปสาระส าคญัของ 
บทเรียน ตอบค าถามเพื่อการทบทวน น าเสนอผลงานจากแบบทดสอบและภารกิจการฝึกทกัษะ  
         3. วธีิการประเมินผล  ไดแ้ก่ แบบฝึกหดัและการทดสอบก่อนเรียน-หลงัเรียน ผลการปฏิบติังาน การมี 
ส่วนร่วมในกิจกรรม การมีส่วนร่วมในการซกัถาม ตอบค าถาม การมีส่วนร่วมในการอภิปราย สังเกตจากการ
ท างานกลุ่ม การประเมินตนเอง และการเขียนรายงานตนเอง (Self-Report) 
 
 



 

 

4. ทกัษะความสัมพนัธ์ระหว่างบุคคลและความรับผดิชอบ 
1. ทกัษะความสัมพนัธ์ระหวา่งบุคคลและความรับผดิชอบท่ีตอ้งพฒันา ไดแ้ก่ การมอบหมายงานใน 

ชั้นเรียนแบ่งกลุ่มๆ ละ 3-5 คน ออกมาอภิปรายและสรุปผลงานร่วมกนัหนา้ชั้นเรียน แลกเปล่ียนเรียนรู้
ศิลปวฒัธรรม ประสบการณ์ ข่าวสารในทอ้งถ่ินจากส่ือต่างๆ ช่วยกนัท าความสะอาดห้องเรียน 
         2. ไดแ้ก่ อธิบายโครงสร้างเน้ือหา บทเรียน กิจกรรม งาน ภารกิจ สรุปสาระส าคญัของ 
บทเรียน ตอบค าถามเพื่อการทบทวน น าเสนอผลงานจากแบบทดสอบและภารกิจการฝึกทกัษะ  
         3. วธีิการประเมินผล  ไดแ้ก่ แบบฝึกหดัและการทดสอบก่อนเรียน-หลงัเรียน ผลการปฏิบติังาน การมี 
ส่วนร่วมในกิจกรรม การมีส่วนร่วมในการซกัถาม ตอบค าถาม การมีส่วนร่วมในการอภิปราย สังเกตจากการ
ท างานกลุ่ม การประเมินตนเอง และการเขียนรายงานตนเอง (Self-Report) 
 

2. ทกัษะการวเิคราะห์เชิงตัวเลข  การส่ือสารและการใช้เทคโนโลยสีารสนเทศ 
2.1 ทกัษะการวเิคราะห์เชิงตัวเลข  การส่ือสารและการใช้เทคโนโลยสีารสนเทศ  ทีต้่องพฒันา 

สามารถคัดเลือกแหล่งข้อมูล   
                   1. ส่ือส่ิงพิมพ ์ไดแ้ก่ หนงัสือประกอบการเรียนการสอน Power Point  แบบฟอร์มการแนะน า
ตนเองของนกัศึกษา แบบฝึกหดั แบบทดสอบก่อนเรียน แบบทดสอบหลงัเรียน แบบประเมินคุณธรรม 
จริยธรรม ค่านิยมและคุณลกัษณะอนัพึงประสงค ์ 
                   2. ส่ือโสตทศัน์ ไดแ้ก่ เคร่ืองโปรเจคเตอร์ เคร่ืองขยายเสียง ไมโครโฟน ล าโพง ส่ือคอมพิวเตอร์
น าเสนอโดยโปรแกรม Power Point 
          3. ส่ือของจริง ไดแ้ก่ สายไฟฟ้า เขม็ขดัรัดสาย ตะปู สวติช์ เตา้รับ เซอร์กิตเบรกเกอร์ ท่อ PVC 
หลอดไส้ หลอดฟลูออเรสเซนต ์หลอดคอมแพค 
                 4. แหล่งการเรียนรู้ ไดแ้ก่ ห้องสมุดคณะฯ ศูนยว์ทิยบริการ ห้องปฏิบติัการคอมพิวเตอร์โดยศึกษา
ขอ้มูลทางอินเทอร์เน็ต ศูนยห์นงัสือ  ห้องสมุดประชาชน บุคลากรในทอ้งถ่ิน ผูป้ระกอบการ สถาน
ประกอบการ ส่ือและส่ิงพิมพป์ระเภทต่างๆ โรงงานอุตสาหกรรม นิคมอุตสาหกรรม โรงงานผลิต
กระแสไฟฟ้า ศูนยฝึ์กอบรมการใชอุ้ปกรณ์ไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์ กรมประชาสัมพนัธ์ ครูผูส้อน CAI 
VCD E-Learning และเทคโนโลยสีารสนเทศ เป็นตน้   

2.2 วธีิการสอน  ไดแ้ก่ อธิบายโครงสร้างเน้ือหา บทเรียน กิจกรรม งาน ภารกิจ สรุปสาระส าคญัของ 
บทเรียน ตอบค าถามเพื่อการทบทวน น าเสนอผลงานจากแบบทดสอบและภารกิจการฝึกทกัษะ  

2.3 วธีิการประเมินผล  ไดแ้ก่ แบบฝึกหดัและการทดสอบก่อนเรียน-หลงัเรียน ผลการปฏิบติังาน การ 
มีส่วนร่วมในกิจกรรม การมีส่วนร่วมในการซกัถาม ตอบค าถาม การมีส่วนร่วมในการอภิปราย สังเกตจาก
การท างานกลุ่ม การประเมินตนเอง และการเขียนรายงานตนเอง (Self-Report) 
 

 



 

 

หมวดที ่5.  แผนจัดการเรียนรู้แบบบูรณาการและการประเมินผล 

5.1  แผนจัดการเรียนรู้แบบบูรณาการ 

สัปดาห์ 
ที่ 

หัวข้อ/รายละเอียด 
จ านวน 
ช่ัวโมง 

กจิกรรม 
การเรียนการสอน  และส่ือทีใ่ช้ หมายเหตุ 

ทฤษฎี ปฏิบัติ 
1-2 1. โอกาสท่ีจะประสบอนัตราย

จากไฟฟ้า 
2. อนัตรายท่ีมีต่อร่างกาย 
3. ความรุนแรงเม่ือประสบ
อนัตรายจากไฟฟ้า 
4. การป้องกนัอุบติัเหตุจาก
กระแสไฟฟ้า 
5. การช่วยเหลือผูป้ระสบภยั
ทางไฟฟ้า 
6. ความปลอดภยัเก่ียวกบั
ไฟฟ้า 

4 6 1. นกัศึกษาท าแบบทดสอบก่อนเรียน 
2. ครูบรรยายเน้ือหาสาระการเรียนรู้  
3. ครูบรรยายเน้ือหาจากใบความรู้ 
4. ครูอธิบายขั้นตอนการท าใบงาน 
5. ครูสาธิต/ปฏิบติัจริง 
6. นกัศึกษาปฏิบติัตามใบงาน 
7. ครูและนกัศึกษาร่วมกนัสรุป/ปัญหา
อุปสรรค/ขอ้เสนอแนะ 
8. ครูท าการประเมินผล 
9. นกัศึกษาท าแบบทดสอบหลงัเรียน 
10. นกัศึกษาท าทดสอบยอ่ย 
 

 

3-4 1. ชนิดของสายไฟฟ้า 
2. ขอ้ก าหนดทัว่ไปเก่ียวกบั
สายไฟฟ้า 
3. การใชง้านของสายไฟฟ้า 

4 6 1. นกัศึกษาท าแบบทดสอบก่อนเรียน 
2. ครูบรรยายเน้ือหาสาระการเรียนรู้  
3. ครูบรรยายเน้ือหาจากใบความรู้ 
4. ครูอธิบายขั้นตอนการท าใบงาน 
5. ครูสาธิต/ปฏิบติัจริง 
6. นกัศึกษาปฏิบติัตามใบงาน 
7. ครูและนกัศึกษาร่วมกนัสรุป/ปัญหา
อุปสรรค/ขอ้เสนอแนะ 
8. ครูท าการประเมินผล 
9. นกัศึกษาท าแบบทดสอบหลงัเรียน 
10. นกัศึกษาท าทดสอบยอ่ย 
 

 

5-6 1. เคร่ืองมือช่างไฟฟ้า 
2. อุปกรณ์และวสัดุ 

4 6 1. นกัศึกษาท าแบบทดสอบก่อนเรียน 
2. ครูบรรยายเน้ือหาสาระการเรียนรู้  
3. ครูบรรยายเน้ือหาจากใบความรู้ 

 



 

 

4. ครูอธิบายขั้นตอนการท าใบงาน 
5. ครูสาธิต/ปฏิบติัจริง 
6. นกัศึกษาปฏิบติัตามใบงาน 
7. ครูและนกัศึกษาร่วมกนัสรุป/ปัญหา
อุปสรรค/ขอ้เสนอแนะ 
8. ครูท าการประเมินผล 
9. นกัศึกษาท าแบบทดสอบหลงัเรียน 
10. นกัศึกษาท าทดสอบยอ่ย 
 

7 1. การปอกสาย 
2. การต่อสายไฟฟ้าแบบต่างๆ 
3. การต่อสายไฟฟ้าดว้ยไวร์
นทั (Wire nut) 
4. การใชเ้ทปพนัสาย 

2 3 1. นกัศึกษาท าแบบทดสอบก่อนเรียน 
2. ครูบรรยายเน้ือหาสาระการเรียนรู้  
3. ครูบรรยายเน้ือหาจากใบความรู้ 
4. ครูอธิบายขั้นตอนการท าใบงาน 
5. ครูสาธิต/ปฏิบติัจริง 
6. นกัศึกษาปฏิบติัตามใบงาน 
7. ครูและนกัศึกษาร่วมกนัสรุป/ปัญหา
อุปสรรค/ขอ้เสนอแนะ 
8. ครูท าการประเมินผล 
9. นกัศึกษาท าแบบทดสอบหลงัเรียน 
10. นกัศึกษาท าทดสอบยอ่ย 
 

 

8-9-10 1. การเดินสายไฟฟ้าในอาคาร 6 9 1. นกัศึกษาท าแบบทดสอบก่อนเรียน 
2. ครูบรรยายเน้ือหาสาระการเรียนรู้  
3. ครูบรรยายเน้ือหาจากใบความรู้ 
4. ครูอธิบายขั้นตอนการท าใบงาน 
5. ครูสาธิต/ปฏิบติัจริง 
6. นกัศึกษาปฏิบติัตามใบงาน 
7. ครูและนกัศึกษาร่วมกนัสรุป/ปัญหา
อุปสรรค/ขอ้เสนอแนะ 
8. ครูท าการประเมินผล 
9. นกัศึกษาท าแบบทดสอบหลงัเรียน 
10. นกัศึกษาท าทดสอบยอ่ย 

 
 



 

 

11 1. อุปกรณ์ป้องกนัระบบไฟฟ้า 
2. มาตรการติดตั้งอุปกรณ์
ป้องกนั 

2 3 1. นกัศึกษาท าแบบทดสอบก่อนเรียน 
2. ครูบรรยายเน้ือหาสาระการเรียนรู้  
3. ครูบรรยายเน้ือหาจากใบความรู้ 
4. ครูอธิบายขั้นตอนการท าใบงาน 
5. ครูสาธิต/ปฏิบติัจริง 
6. นกัศึกษาปฏิบติัตามใบงาน 
7. ครูและนกัศึกษาร่วมกนัสรุป/ปัญหา
อุปสรรค/ขอ้เสนอแนะ 
8. ครูท าการประเมินผล 
9. นกัศึกษาท าแบบทดสอบหลงัเรียน 
10. นกัศึกษาท าทดสอบยอ่ย 
 

 

12 1. ช่ือและหนา้ท่ีของอุปกรณ์
ควบคุมภายในตูส้วติช์บอร์ด 
2. วงจรภายในตูส้วติช์บอร์ด 
3. ตวัอยา่งการต่อวงจรของ
อุปกรณ์ประกอบต่างๆ 
4. ขอ้มูลพื้นฐานทางเทคนิค
ของรีเลยต์รวจสอบเฟสและ
แรงดนัไฟฟ้า 
5. ตวัอยา่งการติดตั้งรีเลย์
ตรวจสอบเฟสและ
แรงดนัไฟฟ้า 

2 3 1. นกัศึกษาท าแบบทดสอบก่อนเรียน 
2. ครูบรรยายเน้ือหาสาระการเรียนรู้  
3. ครูบรรยายเน้ือหาจากใบความรู้ 
4. ครูอธิบายขั้นตอนการท าใบงาน 
5. ครูสาธิต/ปฏิบติัจริง 
6. นกัศึกษาปฏิบติัตามใบงาน 
7. ครูและนกัศึกษาร่วมกนัสรุป/ปัญหา
อุปสรรค/ขอ้เสนอแนะ 
8. ครูท าการประเมินผล 
9. นกัศึกษาท าแบบทดสอบหลงัเรียน 
10. นกัศึกษาท าทดสอบยอ่ย 
 

 

13 1. ระบบสัญญาณ 
2. ชนิดของอุปกรณ์ตรวจจบั 
3. อุปกรณ์ก าเนิดสัญญาณ
เตือนภยั 
4. ชุดควบคุม 
5. การท างานของระบบ
ตรวจจบั 

2 3 1. นกัศึกษาท าแบบทดสอบก่อนเรียน 
2. ครูบรรยายเน้ือหาสาระการเรียนรู้  
3. ครูบรรยายเน้ือหาจากใบความรู้ 
4. ครูอธิบายขั้นตอนการท าใบงาน 
5. ครูสาธิต/ปฏิบติัจริง 
6. นกัศึกษาปฏิบติัตามใบงาน 
7. ครูและนกัศึกษาร่วมกนัสรุป/ปัญหา
อุปสรรค/ขอ้เสนอแนะ 

 



 

 

8. ครูท าการประเมินผล 
9. นกัศึกษาท าแบบทดสอบหลงัเรียน 
10. นกัศึกษาท าทดสอบยอ่ย 
 

14 1. ระดบัความสามารถในการ
ป้องกนัส่ิงแปลกปลอมเล็ด
ลอดเขา้อุปกรณ์ไฟฟ้า 
2. ประกาศกรมโยธาธิการ
เก่ียวกบัสถานท่ีอนัตรายและ
สถานท่ีไวไฟ 
3. กลุ่มแก๊สและสารระเหย
ชนิดไวไฟ 
4. การติดตั้งและการใชง้าน 
5. ป้ายเตือนความปลอดภยั 

2 3 1. นกัศึกษาท าแบบทดสอบก่อนเรียน 
2. ครูบรรยายเน้ือหาสาระการเรียนรู้  
3. ครูบรรยายเน้ือหาจากใบความรู้ 
4. ครูอธิบายขั้นตอนการท าใบงาน 
5. ครูสาธิต/ปฏิบติัจริง 
6. นกัศึกษาปฏิบติัตามใบงาน 
7. ครูและนกัศึกษาร่วมกนัสรุป/ปัญหา
อุปสรรค/ขอ้เสนอแนะ 
8. ครูท าการประเมินผล 
9. นกัศึกษาท าแบบทดสอบหลงัเรียน 
10. นกัศึกษาท าทดสอบยอ่ย 
 

 

15-16-
17-18 

1. การตรวจสอบและแกไ้ข
ขอ้บกพร่องของระบบและ
อุปกรณ์ไฟฟ้าในอาคาร 
2. การตรวจสอบและแกไ้ข
ขอ้บกพร่องของหมอ้แปลง
ไฟฟ้า 

8 12 1. นกัศึกษาท าแบบทดสอบก่อนเรียน 
2. ครูบรรยายเน้ือหาสาระการเรียนรู้  
3. ครูบรรยายเน้ือหาจากใบความรู้ 
4. ครูอธิบายขั้นตอนการท าใบงาน 
5. ครูสาธิต/ปฏิบติัจริง 
6. นกัศึกษาปฏิบติัตามใบงาน 
7. ครูและนกัศึกษาร่วมกนัสรุป/ปัญหา
อุปสรรค/ขอ้เสนอแนะ 
8. ครูท าการประเมินผล 
9. นกัศึกษาท าแบบทดสอบหลงัเรียน 
10. นกัศึกษาท าทดสอบยอ่ย 
 

 

 
 
 
 



 

 

5.2  แผนการประเมินผลการเรียนรู้ 

วธีิการประเมินผลนักศึกษา สัปดาห์ที่ 
ประเมิน 

สัดส่วนของ 
การ ประเมินผล 

คุณธรรม จริยธรรม (กิริยามารยาท การเขา้ชั้นเรียน และการแต่งกาย) 
งานท่ีมอบหมาย (แบบฝึกหดัทา้ยบทเรียน ใบงานการทดลอง  
แบบทดสอบยอ่ย Pretest -Posttest) 

1-18 
1-18 

 

20 % 
50 % 

 
แบบทดสอบกลางภาค 9 15 % 
แบบทดสอบปลายภาค 18 15 % 
 

หมวดที ่ 6.  ทรัพยากรประกอบการเรียนการสอน 
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