
แผนการจัดการเรียนรู้ หน่วยการเรียนที ่10 

วชิา  การติดตั้งไฟฟ้านอกอาคาร (2104 – 2121) สัปดาห์ที ่ 16 – 17  
เร่ือง  การเดินสายใตดิ้น จ านวน 8 ชัว่โมง 

 

1. สาระส าคัญ  
 

 การเดินสายใตดิ้น (under ground system) เป็นการเดินสายท่ีมีขอ้ดี คือ มีความปลอดภยัสูง   
ไมมี่ปัญหาเก่ียวกบัตน้ไมล้ม้ทบั  ภูมิทศัน์ของประเทศสวยงามข้ึน  ลดค่าใชจ่้ายในการดูแลรักษา 
แต่ประเทศไทยไม่นิยมใชก้ารเดินสายเช่นน้ีเน่ืองจากเป็นการลงทุนท่ีสูง ประมาณ 10 เท่าของการ
เดินสายแบบเหนือศีรษะ การก่อสร้างมีความยุง่ยาก ดูแลรักษายากเม่ือเกิดฟอลด ์(fault) ตอ้งใชเ้วลาใน
การแกไ้ขนาน 
 

2. สาระการเรียนรู้ 
 

 2.1 ประเภทของการเดินสายใตดิ้น 
    2.2 สายเคเบิลส าหรับสายใตดิ้น 
    2.3 ขอ้ต่อแรงสูง 
    2.4 หวัต่อสายแรงสูง 

2.5 ใบงานท่ี 12 การเดินสายใตดิ้น 
 

3. จุดประสงค์การเรียนรู้ 
 

 จุดประสงค์เชิงพฤติกรรม 
  3.1 บอกประเภทของการเดินสายเคเบิ้ลใตดิ้นได ้
  3.2 อธิบายลกัษณะสายเคเบิลส าหรับเดินสายใตดิ้น ขอ้ต่อสายแรงสูงและหัวต่อสายแรง
สูงได ้
  3.3 มีกิจนิสัยท่ีดีในการปฏิบติังาน รับผิดชอบ ตรงต่อเวลา รักษาความสะอาด ค านึงถึง
ความปลอดภยัและมีมนุษยสัมพนัธ์ 
 

 บูรณาการหลกัปรัชญาของเศรษฐกจิพอเพยีง 
  3.4 เตรียมความพร้อมดา้นวสัดุ อุปกรณ์ สอดคลอ้งกบังานและใชว้สัดุอุปกรณ์อยา่งคุม้ค่า 
ประหยดั ตามหลกัปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง 
  3.5 ปฏิบติังานไดถู้กตอ้งและส าเร็จภายในเวลาท่ีก าหนดอยา่งมีเหตุผล ตามหลกัปรัชญา
ของเศรษฐกิจพอเพียง 
 



 บูรณาการนโยบายสถานศึกษา 3D 
  3.6 สอนและฝึกหัดให้นกัเรียน นกัศึกษา รู้จกัการท างานเป็นกลุ่ม การรับฟังความคิดเห็น
เหตุผลของผูอ่ื้นและปฏิบติัหนา้ท่ีท่ีไดรั้บมอบหมาย 
  3.7 ส่งเสริมกิจกรรมท่ีสร้างความสามคัคี เอ้ือเฟ้ือเผื่อแผ่ ช่วยเหลือเก้ือกูล และรักใคร่
ปรองดองในสถานศึกษา 
  3.8 กระตุน้และเปิดโอกาสให้นกัเรียนนกัศึกษากลา้ท่ีจะแสดงความคิดเห็นในเร่ืองต่างๆ 
เช่น กิจกรรมในชั้นเรียน กิจกรรมต่างๆ ของสถานศึกษาและกิจกรรมของชุมชน 
  3.9 ปลูกจิตส านึกให้นกัเรียน นักศึกษา มีคุณธรรม จริยธรรม รู้รับผิดชอบชัว่ดี มีความ
ภูมิใจในความเป็นไทย 
  3.10 ใหค้วามรู้เก่ียวกบัโทษภยัของยาเสพติด และการหลีกเล่ียงห่างไกลยาเสพติดเพื่อให้มี
ภูมิคุม้กนัอยา่งย ัง่ยนื 
 

4. กจิกรรมการเรียนการสอน 
 

กจิกรรมครู กจิกรรมนักเรียน 

ข้ันน าเข้าสู่บทเรียน 
1. ครูแจง้จุดประสงคก์ารเรียนรู้ หน่วยการเรียน 

ขั้นสนใจปัญหา 
1. นกัเรียนจดบนัทึกจุดประสงคก์ารเรียนรู้ 

ขั้นสอนทฤษฎ ี
2. ครูใหน้กัเรียนท าแบบทดสอบก่อนเรียน 
3. ครูบรรยายเน้ือหาประกอบแผน่ใส/ power point 
4. ครูให้นกัเรียนศึกษาเน้ือหาการเรียนรู้ในหนงัสือ
เรียน 
5. ซกัถามนกัเรียนเก่ียวกบัเน้ือหาท่ีเรียน 

ข้ันศึกษาข้อมูล 
2. นกัเรียนท าแบบทดสอบก่อนเรียน 
3. นกัเรียนฟังครูบรรยายและจดบนัทึก 
4. นักเรียนศึกษาหน่วยการเรียนท่ีได้รับ
มอบหมาย 
5. นกัเรียนตอบค าถาม 

ขั้นสอนปฏิบัติ 
6. ครูใหน้กัเรียนศึกษาใบงานการทดลองประจ า
หน่วยการเรียนรู้ 
7. ครูใหน้กัเรียนแบ่งกลุ่มจดัเตรียมเคร่ืองมือและ
อุปกรณ์ตามใบงานการทดลอง 
8. ครูสังเกตการปฏิบติังานและคอยใหค้ าแนะน า 
อยา่งใกลชิ้ด 

ข้ันศึกษาข้อมูล 
6. นักเรียนศึกษาใบงานการทดลองประจ า
หน่วยการเรียนรู้ 
7. นกัเรียนจดัเตรียมเคร่ืองมือและอุปกรณ์ 

ข้ันสรุป 
9. ครูและนกัเรียนร่วมกนัสรุปผลการเรียนรู้ 

ขั้นพยายามและขั้นส าเร็จผล 
8. นกัเรียนช่วยกนัสรุปเน้ือหาท่ีเรียนและจด 



 

กจิกรรมครู กจิกรรมนักเรียน 
10. ครูใหน้กัเรียนปฏิบติัตามใบงานการทดลอง
ประจ าหน่วยการเรียนรู้ 
 11. ครูคอยสังเกตล าดบัขั้นตอนการท างานและให ้
ค าแนะน าเม่ือพบนกัเรียนปฏิบติัไม่ถูกตอ้ง 
12. ครูใหน้กัเรียนท่ีปฏิบติังานเสร็จแลว้ส่งตรวจท่ี
โตะ๊ตรวจงานเพื่อขอค าแนะน าและและประเมินผล
13. ท าแบบทดสอบหลงัเรียน 
14. ครูแจง้นโยบายสถานศึกษา 3D ของกระทรวง
ศึกษา ซ่ึงเป็นกิจกรรมท่ีมุ่งส่งเสริมพฒันาผูเ้รียนให้
มีคุณลกัษณะท่ีดีงาม 3 ดา้น คือ 1. ดา้น 
ประชาธิปไตย (Democracy) 2. ดา้นคุณธรรม 
จริยธรรม และความเป็นไทย (Decency) 3. ดา้น
ภูมิคุม้กนัจากยาเสพติด (Drug – Free)  
15. ครูอธิบายหลกัปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง
เพื่อบูรณาการเขา้กบักิจกรรมการเรียนการสอน 
ประกอบดว้ย 1. ความพอประมาณ 2. ความมี
เหตุผล 3. การมีภูมิคุม้กนัในตวัท่ีดี 
16. ครูซกัถามนกัเรียนวา่มีขอ้สงสัยอะไรอีกหรือไม่
17. ครูใหน้กัเรียนท าความสะอาดหอ้งเรียน 

บนัทึก 
9. นกัเรียนปฏิบติัตามใบงานการทดลอง
ประจ าหน่วยการเรียนรู้ เม่ือพบปัญหาให้
สอบถามครูผูส้อน 
10. นกัเรียนส่งผลการปฏิบติังานใหค้รูตรวจ 
11.นกัเรียนท าแบบทดสอบหลงัเรียน 
12. นักเ รียนช่วยกันสรุปเน้ือหาและจด
บันทึก ประกอบด้วยสาระเก่ียวกับเร่ืองท่ี
เรียน  
13. นักเรียนจดบนัทึกนโยบายสถานศึกษา     
3 D พร้อมกบัอภิปรายแนวทางน าไปปฏิบติั  
ใชใ้นชีวติประจ าวนัและในรายวชิาท่ีเรียน 
14. นกัเรียนรับฟังและจดบนัทึกหลกัปรัชญา
ของเศรษฐกิจพอเพียงโดยมีความรับผิดชอบ
และพยายามสืบคน้ขอ้มูลและปฏิบติังานให้
ส าเร็จอยา่งมีเหตุผล 
15. นกัเรียนช่วยกนัท าความสะอาดเคร่ืองมือ 
อุปกรณ์ จดัหอ้งเรียนใหเ้รียบร้อย 
 

ขั้นน าไปใช้ 
18. ครูใหน้กัเรียนเขียนรายงานสรุปผลการเรียนรู้ 
19. ครูบนัทึกหลงัการสอน 

ขั้นน าไปใช้ 
16. นกัเรียนท าแบบสรุปผลการเรียนรู้ประจ า
หน่วยการเรียน 

 

5. งานทีม่อบหมาย 
 ก่อนเรียน : ครูใหน้กัเรียนท าแบบทดสอบก่อนเรียน 
 ขณะเรียน : 1. ครูใหน้กัเรียนเขียนรายงานสรุปผลการเรียนรู้ประจ าหน่วยการเรียน 
 หลงัเรียน : 1. ครูใหก้ารบา้นแก่นกัเรียนท านอกเวลาเรียน คือ แบบฝึกหดัทา้ยหน่วยการเรียน 
     และใหไ้ปศึกษาทบทวนบทเรียนท่ีเรียนผา่นมาทุกหน่วยการเรียน 
      2. ครูใหน้กัเรียนท าแบบทดสอบหลงัเรียน 
 



6. ส่ือการเรียนการสอน 
 

 6.1 ส่ือส่ิงพมิพ์ 
  6.1.1 หนงัสือประกอบการเรียนรายวชิาการติดตั้งไฟฟ้านอกอาคารของส านกัพิมพศ์ูนย์
ส่งเสริมอาชีวะ เรียบเรียงโดย นายเอนก  นรสาร 
  6.1.2 แผน่ใสรายละเอียดก าหนดการสอนหรือก าหนดสาระการเรียนรู้ 
  6.1.3 ใบงานการทดลอง 
  6.1.4 แบบทดสอบก่อนเรียน 
  6.1.5 แบบทดสอบหลงัเรียน 
  6.1.6 แบบประเมินคุณธรรม จริยธรรม ค่านิยมและคุณลกัษณะอนัพึงประสงค ์
 6.2 ส่ือโสตทศัน์ 
  6.2.1 เคร่ืองฉายขา้มศีรษะ 
  6.2.2 เคร่ืองขยายเสียง ไมโครโฟน ล าโพง 
  6.2.3 ส่ือคอมพิวเตอร์น าเสนอโดยโปรแกรม power point 
 6.3 ส่ือของจริง 
  6.3.1 เคร่ืองมือและอุปกรณ์ท่ีใชท้ดลองจริง 
 

7. แหล่งการเรียนรู้ 
 

 7.1 แหล่งเรียนรู้ในสถานศึกษา 
  7.1.1 หอ้งสมุด 
  7.1.2 ศูนยว์ทิยบริการ 
  7.1.3 หอ้งปฏิบติัการคอมพิวเตอร์โดยศึกษาขอ้มูลทางอินเทอร์เน็ต 
 7.2 แหล่งเรียนรู้นอกสถานศึกษา 
  7.2.1 ศูนยห์นงัสือ 
  7.2.2 อินเทอร์เน็ต 
  7.2.3 หอ้งสมุดประชาชน 
  7.2.4 ผูป้ระกอบการ / สถานประกอบการในทอ้งถ่ิน 
 

8. การวดัและประเมินผล 
 

 ก่อนเรียน 
  1. สังเกตการเขา้ชั้นเรียน 



  2. สังเกตจากความพร้อมก่อนเรียน 
  3. สังเกตผลการทดสอบก่อนเรียน 
 ขณะเรียน 
  1. สังเกตความสนใจ 
  2. สังเกตการตอบค าถามของนกัเรียน 
  3. สังเกตจากการปฏิบติังาน 
  4. สังเกตจากการสรุปผลการปฏิบติังาน 
 หลงัเรียน 
  1. สังเกตจากการท าการบา้นนอกเวลาเรียน 
  2. สังเกตจากผลการทดสอบหลงัเรียน 
9. เกณฑ์การให้คะแนนการปฏิบัติงาน 
 9.1 การเตรียมเคร่ืองมือ 
  1. เตรียมเคร่ืองมือครบถว้นและถูกตอ้ง    10 คะแนน 
  2. เตรียมเคร่ืองมือถูกตอ้งเพียงบางส่วน      7 คะแนน 
 9.2 การท างานร่วมกบัผู้อืน่ 
  1. ท างานร่วมกบัผูอ่ื้นไดดี้มาก     10 คะแนน 
  2. ท างานร่วมกบัผูอ่ื้นได ้       7 คะแนน 
  3. ท างานร่วมกบัผูอ่ื้นไม่ได ้       0 คะแนน 
 9.3 ทกัษะเชิงช่าง 
  1. ขั้นตอนการปฏิบติังานถูกตอ้งปลอดภยั   10 คะแนน 
  2. ขั้นตอนการปฏิบติังานถูกตอ้งเพียงบางส่วน     7 คะแนน 
  3. ขั้นตอนการปฏิบติังานไม่ถูกตอ้ง      0 คะแนน 
 9.4 การตอบค าถามหลงัการปฏิบัติงาน 
  1. ตอบค าถามไดถู้กตอ้งครบถว้น    10 คะแนน 
  2. ตอบค าถามไดถู้กตอ้งเพียงบางส่วน      7 คะแนน 
  3. ตอบค าถามไม่ถูกตอ้ง       0 คะแนน 
 9.5 การสรุปผลการปฏิบัติงาน 
  1. สรุปไดถู้กตอ้ง ครบถว้น     10 คะแนน 
  2. สรุปไดถู้กตอ้งเพียงบางส่วน      7 คะแนน 
  3. สรุปไม่ถูกตอ้ง        0 คะแนน 



แบบทดสอบก่อนเรียน – หลงัเรียน 
 หน่วยการเรียนที ่10 เร่ือง การเดินสายใต้ดิน 

 

ค าช้ีแจง     1. จงท าเคร่ืองหมายกากบาท () ทบัขอ้ท่ีถูกท่ีสุดเพียงขอ้เดียวลงในกระดาษค าตอบ 
     2. เวลาสอบ 10 นาที 

----------------------------------------------------- 
 

1. ท่อ EFLEX มีลกัษณะอยา่งไร 
 ก. ท่อโลหะหนาพิเศษ   ข. สายเคเบิลใตดิ้นแบบลูกฟูก 
 ค. ท่อพีวซีีแขง็    ง. ท่ออ่อนกนัน ้า 
2. ท่อ FRE ยาวท่อนละก่ีเมตร 
 ก. 5 เมตร    ข. 8 เมตร 
 ค. 6 เมตร    ง. 10 เมตร 
3. ดกัแบงค ์(duct bank) คืออะไร 
 ก. การวางท่อตั้งแต่ 2 ท่อ ข้ึนไป หุม้ดว้ยคอนกรีตเสริมเหล็กตลอดแนว 
 ข. ท่อพลาสติกเส้นผา่ศูนยก์ลาง 20 น้ิว วางคู่กนั 
 ค. ท่อโลหะหนาวางคู่กนั 
 ง. ท่อ HDPE วางขนานกนั 3 เส้น 
4. ขอ้เสียของการเดินสายใตดิ้นคืออะไร 
 ก. ปลอดภยั    ข. มีความน่าเช่ือถือ 
 ค. ลงทุนสูง    ง. ลดค่าใชจ่้ายดา้นการดูแลรักษา 
5. การเดินสายใตดิ้น นิยมเรียกอีกอยา่งวา่อะไร 
 ก. over head    ข. fault 
 ค. under ground    ง. Ladder 
6. terminator หมายถึงอะไร 
 ก. สายเคเบิลแรงสูง   ข. อุปกรณ์ปิดปากท่อ 
 ค. ฉนวนกนัหวัต่อสาย   ง. หวัต่อสายแรงสูง 
7. สายชนิดใดใชเ้ดินใตดิ้น 
 ก. VCT      ข. XLPE 
 ค. NYY     ง. VAF 
 



8. ท่อใยหิน ยาวท่อนละก่ีเมตร 
 ก. 10 เมตร    ข. 4 เมตร 
 ค. 3 เมตร    ง. 5 เมตร 
9. การเดินสายฝังดินโดยตรง ในส่วนของทรายตอ้งใชท้รายกลบหนาเท่าใด 
 ก. อยา่งนอ้ย 10 ซม.   ข. อยา่งนอ้ย 20 ซม. 
 ค. อยา่งนอ้ย 40 ซม.   ง. 1 เมตร 
10. รางรับสายเคเบิลมีประโยชน์อยา่งไร 
 ก. ป้องกนัไม่ใหส้ายไดรั้บการกระแทก ข. ลดความร้อน 
 ค. ลดกระแสไหลวน   ง. ป้องกนัน ้าเขา้สาย 

 
 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



เฉลยแบบทดสอบก่อนเรียน – หลงัเรียน 
 หน่วยการเรียนที ่10 เร่ือง การเดินสายใต้ดิน 

------------------------------------------------ 
 

ข้อที่ ค าตอบ 
1. 
2. 
3. 
 
 

4. 
5. 
6. 
7. 
8. 
9. 

10. 

ข. สายเคเบิลใตดิ้นแบบลูกฟูก  
ค. 6 เมตร 
ก. การวางท่อตั้ งแต่ 2 ท่อ ข้ึนไป 
หุ้มด้วยคอนกรีตเสริมเหล็กตลอด
แนว 
ค. ลงทุนสูง 
ค. under ground 
ง. หวัต่อสายแรงสูง 
ค. 3 เมตร 
ข. 4 เมตร 
ข. อยา่งนอ้ย 20 ซม. 
ก.  ป้องกันไม่ให้สายได้รับการ
กระแทก 
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