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ค าน า 
 

 วิชาการติดตั้งไฟฟ้า 1 รหัสวิชา 2001-1305 จ  านวน 3 หน่วยกิต 5 ชั่วโมงต่อสัปดาห์ ตามหลกัสูตร
ประกาศนียบตัรวชิาชีพชั้นสูง พุทธศกัราช 2558 ประเภทวิชาช่างอุตสาหกรรม สาขาวิชาไฟฟ้าก าลงั ส านกังาน
คณะกรรมการการอาชีวศึกษา (สอศ.) กระทรวงศึกษาธิการ จดัอยู่ในหมวดงานติดตั้งไฟฟ้า วิชาชีพสาขางาน 
ผูจ้ดัท าไดบ้ริหารสาระการเรียนรู้แบ่งเป็น 9 หน่วยการเรียน ไดจ้ดัแผนการจดัการเรียนรู้/แผนการสอนท่ีมุ่งเนน้
สมรรถนะ (Competency Based) และการบูรณาการ (Integrated) ตรงตามจุดประสงคร์ายวิชา มาตรฐานรายวิชา 
ค าอธิบายรายวชิา ในแต่ละบทเรียนมุ่งใหค้วามส าคญัส่วนท่ีเป็นความรู้ ทฤษฏี หลกัการ กระบวนการ และส่วน
ท่ีเป็นทกัษะประสบการณ์ เร่งพฒันาบทบาทของผูเ้รียนเป็นผูจ้ดัการแสวงหาความรู้ (Explorer) เป็นผูส้อน
ตนเองได ้สร้างองค์ความรู้ใหม่ และบทบาทของผูส้อนเปล่ียนจากผูใ้ห้ความรู้มาเป็นผูจ้ดัการช้ีแนะ (Teacher 
Roles) จดัส่ิงแวดลอ้มเอ้ืออ านวยต่อความสนใจเรียนรู้ และเป็นผูร่้วมเรียนรู้ (Co-investigator) จดัห้องเรียนเป็น
สถานท่ีท างานร่วมกนั (Learning Context) จดักลุ่มเรียนรู้ให้รู้จกัท างานร่วมกนั ฝึกความใจกวา้ง (Grouping) มุ่ง
สร้างสรรค์คนรุ่นใหม่ สอนความสามารถท่ีน าไปท างานได้ (Competency) สอนความรัก ความเมตตา 
(Compassion) ความเช่ือมัน่ ความซ่ือสัตย ์(Trust) เป้าหมายอาชีพอนัยงัประโยชน์ (Productive Career) และชีวิต
ท่ีมีศกัด์ิศรี (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 
       2001-1305                     วชิาการติดตั้งไฟฟ้า 1 
2.จ านวนหน่วยกติ 
     3  หน่วยกิต  
3.หลกัสูตร  และประเภทของรายวชิา 
   3.1  หลกัสูตร 
           ประกาศนียบตัรวชิาชีพชั้นสูง 

3.2 ประเภทของรายวชิา 
ช่างอุตสาหกรรม 

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



 

 

1.1 ตารางวเิคราะห์รายวชิา 
รหสัวชิา 2001-1305  วชิาการติดตั้งไฟฟ้า 1 จ  านวน 3 หน่วยกิต 
ชั้นปีท่ี 1 สาขาวชิาไฟฟ้าก าลงั 
 
 
                                   พฤติกรรมการเรียนรู้ 
 
        ช่ือหน่วยการสอน/การเรียนรู้ 

ด้านพุทธิพสัิย 
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ความปลอดภยัและมาตรฐานการติดตั้งตู้
จ่ายไฟหลกั (MDB) 

5 5 5 5 4 4 5 5 38 4 10 

เคร่ืองมือ วสัดุ อุปกรณ์ในงานประกอบตู้
จ่ายไฟหลกั (MDB) 

5 5 5 5 5 4 5 5 39 4 10 

สวติช์ตดัตอนอตัโนมติั 5 5 5 5 4 4 5 5 38 4 10 
อุปกรณ์ประกอบตูจ่้ายไฟหลกั (MDB) 5 5 5 5 5 4 5 5 39 4 10 
แผงจ่ายไฟ 5 5 5 5 5 5 5 5 40 5 10 
บสับาร์ และบริภณัฑ์ 5 5 5 5 5 5 5 5 40 5 10 
ระบบสายดิน 5 5 5 5 5 5 5 5 40 5 10 
ระบบล่อฟ้า 5 5 5 5 5 5 5 5 40 5 10 
การตรวจซ่อมแกไ้ขบ ารุงรักษา ระบบไฟฟ้า
ในอาคารและโรงงาน 

5 5 5 5 5 5 5 5 35 5 10 

            
            
            
            
            
            

รวมคะแนน 45 45 45 46 43 42 45 45 172 41 90 
ล าดับความส าคัญ 4 4 4 5 4 4 4 5 5 4  

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



 

 

1.2 ตารางวเิคราะห์สมรรถนะการเรียนรู้ 
 

รหสัวชิา  2001-1305  ช่ือวชิาการติดตั้งไฟฟ้า 1 
จ านวนหน่วยกิต 3 หน่วยกิต  จ  านวนชัว่โมงต่อสัปดาห์ 5 ชัว่โมง  รวม 90 ชัว่โมงต่อภาคเรียน    
 

หน่วยการสอน สมรรถนะการเรียนรู้ 

หน่วยการสอนที ่1 
ความปลอดภยัและมาตรฐานการติดตั้งตูจ่้ายไฟ
หลกั (MDB) 

1. บอกความปลอดภยัในงานติดตั้งไฟฟ้าก าลงัได ้
2. อธิบายความปลอดภยัในงานติดตั้งไฟฟ้าแสงสวา่ง
ได ้
3. อธิบายมาตรฐานการติดตั้งตูจ่้ายไฟหลกั (MDB) 
ตามมาตรฐานของ สมาคมวศิวกรรมสถานแห่ง
ประเทศไทย ในพระบรมราชูปถมัภ ์พ.ศ. 2556 ได ้
 

หน่วยการสอนที ่2 
เคร่ืองมือ วสัดุ อุปกรณ์ในงานประกอบตูจ่้ายไฟ
หลกั (MDB) 

1. บอกเคร่ืองมือช่างไฟฟ้าได ้
2. อธิบายการใชง้านเคร่ืองมือติดตั้งไฟฟ้าในอาคารได ้
3. อธิบายการใชง้านเคร่ืองมือติดตั้งไฟฟ้าในโรงงาน
ได ้
3. เลือกวสัดุ อุปกรณ์ท่ีใชติ้ดตั้งไฟฟ้าในอาคารได ้
4. เลือกวสัดุ อุปกรณ์ท่ีใชติ้ดตั้งไฟฟ้าในโรงงานได ้
5. การใชเ้คร่ืองมือ วสัดุอุปกรณ์ในงานประกอบตู้
จ่ายไฟหลกั (MDB) ได ้
 

หน่วยการสอนที ่3 
สวติช์ตดัตอนอตัโนมติั 

1. บอกชนิดของสวติช์ตดัตอนอตัโนมติัได ้
2. สามารถวเิคราะห์กระแสของ MCCB Electronic 
Trip ได ้
3. สามารถวเิคราะห์ค่ากระแสพิกดัเม่ือใชง้านใน
สภาวะต่างๆได ้
4. อธิบายกราฟแสดงความสัมพนัธ์ระหวา่งกระแสกบั
เวลาปลดวงจรได ้
5. อธิบายการก าหนดขนาดของเซอร์กิตเบรกเกอร์ได ้
6. บอกอุปกรณ์ประกอบของเซอร์กิตเบรกเกอร์ได ้
7. Air Circuit Breaker 



 

 

8. บอกอุปกรณ์ป้องกนัการร่ัวไหลของกระแสลงดิน
ได ้
9. โหลดเซ็นเตอร์ 
10. คอนซูมเมอร์ยนิูต 
 

หน่วยการสอนที ่4 
อุปกรณ์ประกอบตูจ่้ายไฟหลกั (MDB) 

1. อธิบายอุปกรณ์ประกอบตูจ่้ายไฟหลกั (MDB) ได้
อยา่งถูกตอ้ง 
2. อธิบายการติดตั้งอุปกรณ์และประกอบตูจ่้ายไฟ
หลกั (MDB) ไดอ้ยา่งรอบคอบปลอดภยั 
 

หน่วยการสอนที ่5 
แผงจ่ายไฟ 

1. อธิบายโครงสร้างและส่วนประกอบของแผงจ่าไฟ
ได ้
2. บอกประเภทของโหลดเซนเตอร์ 
3. บอกขอ้ก าหนดเก่ียวกบัแผงจ่ายไฟได ้
4. อธิบายการจดัวงจรในแผงจ่ายไฟได ้
5. สามารถออกแบบระบบไฟฟ้าในแผงจ่ายไฟได ้
 

หน่วยการสอนที ่6 
บสับาร์ และบริภณัฑ์ 

1. อธิบายบสับาร์ได ้
2. บอกความหมายของบริภณัฑไ์ด ้
 

หน่วยการสอนที ่7 
ระบบสายดิน 

1. ความรู้ทัว่ไปเก่ียวกบัการต่อลงดิน 
2. ความหมายของการต่อลงดิน 
3. ระบบไฟฟ้าและการต่อลงดิน 
4. ชนิดของการต่อลงดิน 
5. องคป์ระกอบของระบบสายดิน 
6. การต่อลงดินของบริภณัฑ์ประธาน 
7. การต่อลงดินของระบบไฟฟ้า 
8. การต่อลงดินของบริภณัฑ์ 
9. การต่อลงดินส าหรับระบบไฟฟ้ากระแสสลบัชนิด
จ่ายแยกต่างหาก 
10. การต่อสายหลกัดินเขา้กบัหลกัดิน 
11. ความตา้นทานระหวา่งหลกัดินกบัดิน 



 

 

12. หลกัดินและส่ิงท่ีใชแ้ทนหลกัดิน 
13. ขอ้แนะน าวธีิติดตั้งระบบสายดินท่ีถูกตอ้ง  
 

หน่วยการสอนที ่8 
ระบบล่อฟ้า 

1. วธีิป้องกนัฟ้าผา่แบบกรงฟาราเดย ์
2. ส่วนประกอบของระบบล่อฟ้า 
3. วธีิการป้องกนัฟ้าผา่ 
4. ล่อฟ้าแรงต ่า 
 

หน่วยการสอนที ่9 
การตรวจซ่อมแกไ้ขบ ารุงรักษา ระบบไฟฟ้าใน
อาคารและโรงงาน 

1. การตรวจสอบและซ่อมบ ารุงรักษาระบบไฟฟ้าใน
อาคาร 
2. การตรวจสอบและซ่อมบ ารุงรักษาระบบไฟฟ้าใน
โรงงาน 
3. การตรวจสอบอุปกรณ์ประกอบตู ้MDB 
4. การซ่อมบ ารุงรักษาอุปกรณ์ประกอบตู ้MDB 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

1.3 ตารางวเิคราะห์สมรรถนะรายวชิา 
โดยบูรณาการหลกัปรัชญาของเศรษฐกจิพอเพยีง /ผล  5  มิติ / นโยบาย 3 D และ 11  ดี  11  เก่ง   

 รหัส 2001-1305  วชิาการติดตั้งไฟฟ้า 1  หน่วยกติ 3(2-3-5) 
ระดับช้ัน 1 สาขาวชิาไฟฟ้าก าลงั 

 
 
 

ช่ือหน่วยการสอน/ 
สมรรถนะรายวชิา 

ทางสายกลาง 

รว
ม(
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ความปลอดภยัและมาตรฐานการติดตั้งตู้
จ่ายไฟหลกั (MDB) 

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

เคร่ืองมือ วสัดุ อุปกรณ์ในงานประกอบ
ตูจ่้ายไฟหลกั (MDB) 

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

สวติช์ตดัตอนอตัโนมติั 4 5 4 5 5 5 5 5 5 5 48 5 
อุปกรณ์ประกอบตูจ่้ายไฟหลกั (MDB) 5 5 4 5 5 5 5 4 5 5 48 5 
แผงจ่ายไฟ 5 5 4 5 5 5 5 4 5 5 48 5 
บสับาร์ และบริภณัฑ์ 5 5 4 5 5 5 5 4 5 5 48 5 
ระบบสายดิน 5 5 4 5 4 5 5 4 5 5 47 5 
ระบบล่อฟ้า 4 5 4 5 4 5 5 4 5 5 46 5 
การตรวจซ่อมแกไ้ขบ ารุงรักษา ระบบ
ไฟฟ้าในอาคารและโรงงาน 

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

ความปลอดภยัและมาตรฐานการติดตั้งตู้
จ่ายไฟหลกั (MDB) 

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. เพื่อใหมี้ความเขา้ใจ ความปลอดภยัมาตรฐาน 
              2. เพื่อใหใ้ชเ้คร่ืองมือ วสัดุอุปกรณ์ ในงานประกอบตูจ่้ายไฟหลกั 
              3. เพื่อให้ออกแบบ ติดตั้งอุปกรณ์ประกอบตูจ่้ายไฟหลกั ระบบสายดิน ล่อฟ้าแรงต ่า 
              4. เพื่อใหมี้กิจนิสัยในการท างานร่วมกบัผูอ่ื้นดว้ยความประณีต รอบคอบและศึกษาคน้ควา้เพิ่มเติม 
 
2.มาตรฐานรายวชิา 
              1. แสดงความรู้เก่ียวกบัความปลอดภยั มาตรฐาน 
              2. ออกแบบและประกอบ ตูจ่้ายไฟหลกั 
              3. ติดตั้งระบบสายดิน ล่อฟ้าแรงต ่าและอุปกรณ์ประกอบอ่ืนๆ 
              4. ตรวจซ่อม แกไ้ข บ ารุงรักษาระบบไฟฟ้าในอาคารและในโรงงาน 
 
3.ค าอธิบายรายวชิา 
             ศึกษาและปฏิบติัเก่ียวกบัความปลอดภยั มาตรฐาน การใชเ้คร่ืองมือ ออกแบบ ติดตั้ง และประกอบตู้
จ่ายไฟหลกั (MDB) บสับาร์และบริภณัฑ ์ติดตั้งระบบสายดิน ล่อฟ้าแรงต ่า ตรวจซ่อมแกไ้ข บ ารุงรักษา
ระบบไฟฟ้าในอาคารและในโรงงาน 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

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 คอ้นเดินสายไฟ คีมตดั คีมรวม คีมย  ้าหางปลา คีมปากแหลม คีมปอกสาย 
คตัเตอร์ ไขควงแบน-แฉก ไขควงเทสไฟ ระดบัน ้า ตลบัเมตร มลัติมิเตอร์ เบลเดอร์ คดัเตอร์ตดัท่อ ฟิชเทป 
เคร่ือมือตา๊ปเกลียว น็อกเอาทพ์นัช์ เซอรร์กิตเบรกเกอร์ ทิชิโน ตูค้อนซูมเมอร์ ตู ้MDB 
                 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. ความปลอดภยัในงานติดตั้ง

ไฟฟ้าก าลงั 
2. ความปลอดภยัในงานติดตั้ง
ไฟฟ้าแสงสวา่ง 
3. มาตรฐานการติดตั้งตูจ่้ายไฟ
หลกั (MDB) ตามมาตรฐาน
ของ สมาคมวศิวกรรมสถาน
แห่งประเทศไทย ในพระบรม
ราชูปถมัภ ์พ.ศ. 2556 

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. เคร่ืองมือช่างไฟฟ้า 
2. การใชง้านเคร่ืองมือติดตั้ง
ไฟฟ้าในอาคาร 
3. การใชง้านเคร่ืองมือติดตั้ง
ไฟฟ้าในโรงงาน 
3. วสัดุ อุปกรณ์ท่ีใชติ้ดตั้ง
ไฟฟ้าในอาคาร 
4. วสัดุ อุปกรณ์ท่ีใชติ้ดตั้ง
ไฟฟ้าในโรงงาน 
5. เคร่ืองมือ วสัดุอุปกรณ์ใน
งานประกอบตูจ่้ายไฟหลกั 
(MDB) 
 

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. ชนิดของสวิตช์ตดัตอน
อตัโนมติั 

4 6 1. นกัศึกษาท าแบบทดสอบก่อนเรียน 
2. ครูบรรยายเน้ือหาสาระการเรียนรู้  

 



 

 

2. วเิคราะห์กระแสของ 
MCCB Electronic Trip  
3. วเิคราะห์ค่ากระแสพิกดัเม่ือ
ใชง้านในสภาวะต่างๆ 
4. กราฟแสดงความสัมพนัธ์
ระหวา่งกระแสกบัเวลาปลด
วงจร 
5. การก าหนดขนาดของเซอร์
กิตเบรกเกอร์ 
6. อุปกรณ์ประกอบของเซอร์
กิตเบรกเกอร์ 
7. Air Circuit Breaker 
8. อุปกรณ์ป้องกนัการร่ัวไหล
ของกระแสลงดิน 
9. โหลดเซ็นเตอร์ 
10. คอนซูมเมอร์ยนิูต 
 

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

7-8 1. อุปกรณ์ประกอบตูจ่้ายไฟ
หลกั (MDB)  
2. การติดตั้งอุปกรณ์และ
ประกอบตูจ่้ายไฟหลกั (MDB)  

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 
 

 

9-10 1. โครงสร้างและ
ส่วนประกอบของแผงจ่าไฟ 
2. ประเภทของโหลดเซนเตอร์ 

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

 
 



 

 

3. ขอ้ก าหนดเก่ียวกบัแผง
จ่ายไฟ 
4. การจดัวงจรในแผงจ่ายไฟ 
5. ออกแบบระบบไฟฟ้าใน
แผงจ่ายไฟ 
 

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

11-12 1. บสับาร์ 
2. บริภณัฑ์ 

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 
 

 

13-14 1. ความรู้ทัว่ไปเก่ียวกบัการต่อ
ลงดิน 
2. ความหมายของการต่อลง
ดิน 
3. ระบบไฟฟ้าและการต่อลง
ดิน 
4. ชนิดของการต่อลงดิน 
5. องคป์ระกอบของระบบสาย
ดิน 
6. การต่อลงดินของบริภณัฑ์
ประธาน 
 

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. การต่อลงดินของระบบ
ไฟฟ้า 
8. การต่อลงดินของบริภณัฑ์ 
9. การต่อลงดินส าหรับระบบ
ไฟฟ้ากระแสสลบัชนิดจ่าย
แยกต่างหาก 
10. การต่อสายหลกัดินเขา้กบั
หลกัดิน 
11. ความตา้นทานระหวา่ง
หลกัดินกบัดิน 
12. หลกัดินและส่ิงท่ีใชแ้ทน
หลกัดิน 
13. ขอ้แนะน าวธีิติดตั้งระบบ
สายดิน 
 

15-16 1. วธีิป้องกนัฟ้าผา่แบบกรงฟา
ราเดย ์
2. ส่วนประกอบของระบบล่อ
ฟ้า 
3. วธีิการป้องกนัฟ้าผา่ 
4. ล่อฟ้าแรงต ่า 

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 
 

 

17-18 1. การตรวจสอบและซ่อม
บ ารุงรักษาระบบไฟฟ้าใน
อาคาร 
2. การตรวจสอบและซ่อม
บ ารุงรักษาระบบไฟฟ้าใน

4 7 1. นกัศึกษาท าแบบทดสอบก่อนเรียน 
2. ครูบรรยายเน้ือหาสาระการเรียนรู้  
3. ครูบรรยายเน้ือหาจากใบความรู้ 
4. ครูอธิบายขั้นตอนการท าใบงาน 
5. ครูสาธิต/ปฏิบติัจริง 

 



 

 

โรงงาน 
3. การตรวจสอบอุปกรณ์
ประกอบตู ้MDB 
4. การซ่อมบ ารุงรักษาอุปกรณ์
ประกอบตู ้MDB 
 

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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