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แผนการจัดการเรียนรู้ หน่วยการเรียนท่ี ก 
วิชา  การติดต้ังไฟฟูานอกอาคาร (1011-1403) สัปดาห์ท่ี 1 
เรื่อง  ปฐมนิเทศ จ านวน 2 ชั่วโมง 

 
1. สาระส าคัญ  
 
 ในการเรียนการสอนรายวิชาการติดต้ังไฟฟูานอกอาคารเพ่ือให้การเรียนการสอนเป็นไป
ตามจุดประสงค์ ครูและนักเรียนควรจะท าความเข้าใจถึงวิธีการเรียนรู้ การสอน การวัดและ
ประเมินผล เนื้อหาที่จะเรียน รวมถึงการวางแผนการเรียนการสอนได้อย่างเหมาะสมกับเวลาที่
หลักสูตรก าหนดไว้ 
 
2. สาระการเรียนรู้ 
 
 2.1 จุดประสงค์รายวิชา 
 2.2 ค าอธิบายรายวิชา 
 2.3 เนื้อหารายวิชาการติดต้ังไฟฟูานอกอาคาร 
 2.4 วิธีด าเนินการเรียนการสอนรายวิชาการติดต้ังไฟฟูานอกอาคาร 
 2.5 วิธีการวัดผล เครื่องมือวัดผล และเกณฑ์การประเมินผล 
 
3. จุดประสงค์การเรียนรู้ 
 
 จุดประสงค์เชิงพฤติกรรม 
  3.1 บอกจุดประสงค์รายวิชาและค าอธิบายรายวิชาการติดต้ังไฟฟูานอกอาคารได้ 
  3.2 อธิบายเนื้อหารายวิชาการติดต้ังไฟฟูานอกอาคารได้ 
  3.3 นักเรียน นักศึกษา รู้ถึงวิธีการด าเนินการเรียนการสอนและเกณฑ์การประเมินผล 
  3.4 นักเรียน นักศึกษา รู้วิธีการวัดผล เครื่องมือวัดผล และเกณฑ์การประเมินผล 
  3.5 มีกิจนิสัยที่ดีในการปฏิบัติงาน รับผิดชอบ ตรงต่อเวลา รักษาความสะอาด 
ค านึงถึงความปลอดภัยและมีมนุษยสัมพันธ์ 
 บูรณาการหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง 
  3.6 เตรียมความพร้อมด้านวัสดุ อุปกรณ์ สอดคล้องกับงานและใช้วัสดุอุปกรณ์อย่าง
คุ้มค่า ประหยัด ตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง 
  3.7 ปฏิบัติงานได้ถูกต้องและส าเร็จภายในเวลาที่ก าหนดอย่างมีเหตุผล ตามหลัก
ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง 
 
 บูรณาการนโยบายสถานศึกษา 3D 



  3.8 สอนและฝึกหัดให้นักเรียน นักศึกษา รู้จักการท างานเป็นกลุ่ม การรับฟังความ
คิดเห็นเหตุผลของผู้อ่ืนและปฏิบัติหน้าที่ท่ีได้รับมอบหมาย 
  3.9 ส่งเสริมกิจกรรมที่สร้างความสามัคคี เอ้ือเฟ้ือเผื่อแผ่ ช่วยเหลือเก้ือกูล และรัก
ใคร่ปรองดองในสถานศึกษา 
  3.10 กระตุ้นและเปิดโอกาสให้นักเรียนนักศึกษากล้าที่จะแสดงความคิดเห็นในเรื่อง
ต่างๆ เช่น กิจกรรมในชั้นเรียน กิจกรรมต่างๆ ของสถานศึกษาและกิจกรรมของชุมชน  
  3.11 ปลูกจิตส านึกให้นักเรียน นักศึกษา มีคุณธรรม จริยธรรม รู้รับผิดชอบชั่วดี มี
ความภูมิใจในความเป็นไทย 
  3.12 ให้ความรู้เก่ียวกับโทษภัยของยาเสพติด และการหลีกเลี่ยงห่างไกลยาเสพติด
เพ่ือให้มีภูมิคุ้มกันอย่างยั่งยืน 
 
4. กิจกรรมการเรียนการสอน 
 

กิจกรรมครู กิจกรรมนักเรียน 
ขั้นน าเข้าสู่บทเรียน 
1. ครูสร้างบรรยากาศให้เป็นกันเองโดยกล่าว
สวัสดีกับนักเรียน แนะน าตนเอง โดยเขียนบน
กระดาน 
2. ครูบอกภูมิล าเนา สถาบันที่จบการศึกษา 
ประสบการในการสอน  

ขั้นสนใจปัญหา 
1. นักเรียนซักถาม แลกเปลี่ยน อภิปราย 
ตามประเด็นที่สงสัย / สนใจ 

ขั้นสอนทฤษฎี 
3. ครูแจ้งเนื้อหา จุดประสงค์การเรียน และ
อภิปรายถึงเนื้อหา สาระการเรียนรู้ร่วมกับ
นักเรียน ตามเนื้อหาการเรียนรู้หน่วยการเรียน ก. 
เรื่อง ปฐมนิเทศ 
4. ครูและนักเรียนตกลงหลักเกณฑ์การวัดผลและ
การให้คะแนนในส่วนต่างๆ ร่วมกัน 
5. ครูและนักเรียนร่วมกันตกลงเก่ียวกับข้อปฏิบัติ
และกฎระเบียบในการเรียนการสอน 
6. ครูบอกห้องพักครู โต๊ะท างานของครู ที่
นักเรียนที่มีข้อสงสัยสามารถไปพูดคุย ติดต่อ หรือ
ส่งงานได้ 
7. ครูแนะน าหนังสือประกอบการเรียนการสอน 
และแหล่งค้นคว้าหาความรู้เพ่ิมเติม 

ขั้นศึกษาข้อมูล 
2. นักเรียนฟังครูอธิบายจุดประสงค์การ
เรียนรู้ตามแผนการจัดการเรียนรู้หน่วยการ
เรียนที่ ก และจดบันทึก 
3. นักเรียนฟังครูบรรยายและจดบันทึก 
4. นักเรียนร่วมอภิปรายเก่ียวกับ
จุดประสงค์การเรียนรู้ การวัดผล 
ประเมินผล ข้อปฏิบัติในการเรียนการสอน 
5. นักเรียนตอบค าถาม / อภิปราย 

 



 
 
 
 
 
 

กิจกรรมครู กิจกรรมนักเรียน 
ขั้นสอนปฏิบัติ 
8. ครูให้นักเรียนศึกษาเก่ียวกับเนื้อหา เกณฑ์การ
ประเมินผล 
9. ครูให้นักเรียนเขียนแนะน าตนเอง 
10. ครูให้นักเรียนเลือกหัวหน้าห้องและรอง
หัวหน้าห้อง 

ขั้นศึกษาข้อมูล 
6. นักเรียนศึกษาตามเนื้อหาการเรียนรู้ 
หน่วยการเรียนที ก เรื่องปฐมนิเทศ 
7. นักเรียนเขียนแนะน าตนเอง 
8. นักเรียนช่วยกันคัดเลือกหัวหน้าห้องและ
รองหัวหน้าห้อง 

ขั้นสรุป 
11. ครูถามนักเรียนเก่ียวกับเรื่องที่ครูกล่าวมา
ข้างต้นว่ามีอะไรบ้าง มีรายละเอียดส าคัญอย่างไร 
12. ครูสอบถามนักเรียนว่าห้องพักครูอยู่ที่ไหน 
13. ครูแจ้งนโยบายสถานศึกษา 3D ของ
กระทรวงศึกษา ซ่ึงเป็นกิจกรรมที่มุ่งส่งเสริม
พัฒนาผู้เรียนให้มีคุณลักษณะที่ดีงาม 3 ด้าน คือ 
1. ด้านประชาธิปไตย (Democracy) 2. ด้าน
คุณธรรม จริยธรรม และความเป็นไทย 
(Decency) 3. ด้านภูมิคุ้มกันจากยาเสพติด 
(Drug – Free)  
14. ครูอธิบายหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง
เพ่ือบูรณาการเข้ากับกิจกรรมการเรียนการสอน 
ประกอบด้วย 1. ความพอประมาณ 2. ความมี
เหตุผล 3. การมีภูมิคุ้มกันในตัวท่ีดี 
15. ครูซักถามนักเรียนว่ามีข้อสงสัยอะไรอีก
หรือไม่16. ครูให้นักเรียนท าความสะอาด
ห้องเรียน 

ขั้นพยายามและขั้นส าเร็จผล 
9. นักเรียนช่วยกันสรุปเนื้อหาและจด
บันทึก ประกอบด้วยสาระเก่ียวกับเรื่องที่
จะเรียน หลักเกณฑ์การให้คะแนน 
กฎระเบียบข้อปฏิบัติในการเรียน 
10. นักเรียนจดบันทึกนโยบายสถานศึกษา     
3 D พร้อมกับอภิปรายแนวทางน าไป
ปฏิบัติใช้ในชีวิตประจ าวันและในรายวิชาที่
เรียน 
11. นักเรียนรับฟังและจดบันทึกหลัก
ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงโดยมีความ
รับผิดชอบและพยายามสืบค้นข้อมูลและ
ปฏิบัติงานให้ส าเร็จอย่างมีเหตุผล 
12. นักเรียนช่วยกันท าความสะอาด
เครื่องมือ อุปกรณ์ จัดห้องเรียนให้
เรียบร้อย 
 

ขั้นน าไปใช้ 
17. ครูให้นักเรียนเขียนรายงานสรุปผลการเรียนรู้ 
18. ครูบันทึกหลังการสอน 

ขั้นน าไปใช้ 
13. นักเรียนท าแบบสรุปผลการเรียนรู้
ประจ าหน่วยการเรียน 

 



5. งานท่ีมอบหมาย 
 ก่อนเรียน : ครูให้นักเรียนร่วมอภิปรายเก่ียวกับการจัดกิจกรรมการเรียนการสอน 
 ขณะเรียน : 1. ครูให้นักเรียนเขียนแนะน าตนเองและให้นักเรียนแนะน าตนเองทีละคน 
       2. นักเรียนช่วยกันเลือกหัวหน้าห้องและรองหัวหน้าห้อง 
 หลังเรียน : ครูให้นักเรียนไปศึกษาหน่วยการเรียนที่ 1 มาล่วงหน้า 
 
6. ส่ือการเรียนการสอน 
 
 6.1 ส่ือส่ิงพิมพ์ 
  6.1.1 เนื้อหาการเรียนหน่วยการเรียนที่ ก 
  6.1.2 หนังสือประกอบการเรียนรายวิชาการติดต้ังไฟฟูานอกอาคารของส านักพิมพ์
ศูนย์ส่งเสริมอาชีวะ เรียบเรียงโดย นายเอนก  นรสาร 
  6.1.3 แผ่นใสรายละเอียดก าหนดการสอนหรือก าหนดสาระการเรียนรู้ 
  6.1.4 แบบฟอร์มการแนะน าตนเองของนักเรียน 
 6.2 ส่ือโสตทัศน์ 
  6.2.1 เครื่องฉายข้ามศีรษะ 
  6.2.2 เครื่องขยายเสียง ไมโครโฟน ล าโพง 
  6.2.3 สื่อคอมพิวเตอร์น าเสนอโดยโปรแกรม power point 
 
7. แหล่งการเรียนรู้ 
 
 7.1 แหล่งเรียนรู้ในสถานศึกษา 
  7.1.1 ห้องสมุด 
  7.1.2 ศูนย์วิทยบริการ 
  7.1.3 ห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์โดยศึกษาข้อมูลทางอินเทอร์เน็ต 
 7.2 แหล่งเรียนรู้นอกสถานศึกษา 
  7.2.1 ศูนย์หนังสือ 
  7.2.2 อินเทอร์เน็ต 
  7.2.3 ห้องสมุดประชาชน 
  7.2.4 ผู้ประกอบการ / สถานประกอบการในท้องถิ่น 
 
8. เน้ือหาการเรียนรู้ 
 
 หน่วยการเรียนที่ ก ปฐมนิเทศ 
 



 8.1 ขอบเขตรายวิชาการติดต้ังไฟฟ้านอกอาคาร 
  เป็นวิชาทฤษฎีและปฏิบัติ มีเนื้อหาทั้งหมด 10 หน่วยการเรียน เวลาเรียน 18 
สัปดาห์ สัปดาห์ละ 4 ชั่วโมง รวม 72 ชั่วโมง จ านวน 2 หน่วยกิต 
  8.1.1 จุดประสงค์รายวิชา 
   1.  เพ่ือให้มีความเข้าใจชนิดของสายไฟฟูา เครื่องมือและอุปกรณ์ที่ใช้ในงาน
ติดต้ังภายนอก 
   2. เพ่ือให้มีทักษะในการปักเสา พาดสายไฟฟูาและติดต้ังอุปกรณ์ 
   3. เพ่ือให้มีความรู้ในเรื่องชนิดของการติดต้ังระบบไฟฟูาแรงต่ า 
   4. เพ่ือให้สามารถติดต้ังและเดินสายไฟฟูาใต้ดิน 
   5. เพ่ือให้มีเจตคติที่ดีต่ออาชีพ มีความม่ันใจ ภาคภูมิใจในวิชาชีพที่เรียน รักงาน  
รักหน่วยงาน 
 
  8.1.2 ค าอธิบายรายวิชา 
   ศึกษาและปฏิบัติเก่ียวกับเครื่องมือและอุปกรณ์ที่ใช้ในงานติดต้ังไฟฟูาภายนอก 
การปักเสา การยึดโยงเสา การพาดสาย การดึงสาย การติดต้ังหม้อแปลงไฟฟูา การติดต้ังอุปกรณ์
ปูองกัน การติดต้ังและควบคุมโคมไฟถนน การติดต้ังระบบสายดิน 
 
  8.1.3 ก าหนดการสอนหรือก าหนดสาระการเรียนรู้ 
 

สัปดาห์ 
ท่ี 

หน่วย 
การเรียนท่ี 

ชื่อหน่วยการเรียน 
จ านวนชั่วโมง 

ทฤษฎี ปฏิบัติ 
1 ก ปฐมนิเทศ 2 - 

1 – 2  1  1. เครื่องมือที่ใช้ส าหรับติดต้ังไฟฟูาภายนอกอาคาร 
   1.1 เครื่องมือปูองกันอันตรายส่วนบุคคล 
   1.2 เครื่องมือส าหรับงานปักเสาไฟฟูา 
   1.3 เครื่องมือส าหรับงานพาดสายไฟฟูา 
   1.4 เครื่องมือและทดสอบ 
ใบงานที่ 1 เครื่องมือส า หรับงานติดต้ังไฟฟูา 
ภายนอกอาคาร 

2  
 
 
 
 
4 

3  2 2. วัสดุอุปกรณ์ส าหรับงานติดต้ังไฟฟูานอกอาคาร 
   2.1 สายไฟฟูา 
   2.2 เสาไฟฟูา 
   2.3 ลูกถ้วยไฟฟูา 
   2.4 คอนสายไฟฟูา 
   2.5 อุปกรณ์ต่อสายและมัดสาย 

2 - 
 
 
 



สัปดาห์ 
ท่ี 

หน่วย 
การเรียนท่ี 

ชื่อหน่วยการเรียน 
จ านวนชั่วโมง 

ทฤษฎี ปฏิบัติ 
3 – 7  3 3. การปักเสา 

   3.1 การปักเสา 
   3.2 การพาดสาย 
ใบงานที่ 2 การปักเสาไฟฟูา 
ใบงานที่ 3 การปีนเสาไฟฟูา 
ใบงานที่ 5 การพาดสายระบบแรงต ่า 

2  
 
 
6 
4 
4 

7 – 8  4 4. การยึดโยง 
   4.1 วัสดุและอุปกรณ์ส า หรับการยึดโยง 
   4.2 รูปแบบของการยึดโยง 
   4.3 การจับยึดสายยึดโยง 
ใบงานที่ 4 การยึดโยง 

2  
 
 
 
3 

8 – 9  5 5. การติดต้ังโคมไฟถนน 
   5.1 การติดต้ังโคมไฟถนนบนเสาไฟฟูา 
   5.2 วัสดุที่ใช้ในการติดต้ังโคมไฟถนน 
   5.3 การติดต้ังโคมไฟถนนกับเสาไฟถนน 
ใบงานที่ 6 การติดต้ังโคมไฟถนน 

2  
 
 
 
3 

10 6 6 .กิโลวัตต์อาวร์มิเตอร์ 
   6.1 กิโลวัตต์อาวร์มิเตอร์ชนิด 1 เฟส 
   6.2 กิโลวัตต์อาวร์มิเตอร์ชนิด 3 เฟส 
ใบงานที่ 7 การติดต้ังกิโลวัตต์-อาวร์มิเตอร์ 

1  
 
 
3 

 11 - 13  7 7. อุปกรณ์ตัดตอนและอุปกรณ์ปูองกันไฟฟูา 
   7.1 อุปกรณ์ตัดตอนในระบบจ าหน่ายแรงสูง 
   7.2 อุปกรณ์ปูองกันในระบบจ าหน่ายแรงสูง 
   7.3 อุปกรณ์ปูองกันในระบบจ าหน่ายแรงต ่า 
ใบงานที่ 8 การติดต้ังคอนสาย 
ใบงานที่ 9 การติดต้ังอุปกรณ์ปูองกันระบบไฟฟูา 

2  
 
 
 
4 
4 

13 – 14    8 8. หม้อแปลงไฟฟูา 
   8.1 หม้อแปลงระบบจ า หน่าย 
   8.2 คาปาซิเตอร์ก าลัง 
ใบงานที่10 การติดต้ังหม้อแปลงระบบจ าหน่าย 

2  
 
 
4 

15 – 16  9 9. การต่อลงดิน 
   9.1 การต่อลงดิน 
   9.2 หลักดิน 

2  
 
 



   9.3 สายดิน 
   9.4 การต่อสายดินเข้ากับหลักดิน 
ใบงานที่ 11 การต่อลงดิน 

 
 
3 

16 – 17  10 10. การเดินสายใต้ดิน 
   10.1 ประเภทของการเดินสายใต้ดิน 
   10.2 สายเคเบิลส าหรับสายใต้ดิน 
   10.3 ข้อต่อแรงสูง 
   10.4 หัวต่อสายแรงสูง 
ใบงานที่ 12 การเดินสายใต้ดิน 

2  
 
 
 
 
6 

18  - สรุปบทเรียนทุกหน่วยการเรียน 
- ทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน 

2 
2 

- 
- 

 
 
 
8.2 แนวปฏิบัติการมาเรียน 
  8.2.1 ต้องมีเวลาเรียนไม่น้อยกว่าร้อยละ 80 เว้นแต่มีเหตุจ าเป็นให้อยู่ในดุลยพินิจ
ของครู ถ้าเวลาเรียนไม่ถึงร้อยละ 80 จะได้ผลการเรียนเป็น ขร (ขาดเรียน) จะต้องลงทะเบียน
เรียนใหม่ 
  8.2.2 การมาสาย หมายถึง มาสายเกินเวลาที่เรียนตามตารางเรียน เกิน 10 นาที 
  8.2.3 การมาสาย 3 ครั้ง ให้ถือเป็นการขาดเรียน 1 ครั้ง และให้นับรวมเป็นจ านวน
วันที่ขาดเรียนด้วย 
  8.2.4 การหนีเรียน หมายถึง การไม่อยู่เรียนหรือไม่ร่วมกิจกรรมในระหว่างเรียนเป็น
เวลานานเกิน 30 นาที หรือเข้าเรียนแล้วไม่อยู่เรียน 
  8.2.5 การหนีเรียน 1 ครั้ง ให้เปรียบเทียบเท่ากับการขาดเรียน 1 ครั้ง 
8.3 การวัดผล 
  8.3.1 วัดความสนใจของนักเรียน โดยสังเกตจากความต้ังใจขณะครูบรรยาย การการ
กรอกข้อมูลแนะน าตนเอง การมีส่วนร่วมในการอภิปรายซักถาม 
  8.3.2 สังเกตการเข้าร่วมกิจกรรมและการร่วมอภิปราย 

การวัดผล คะแนนเต็ม 100 คะแนน  แบ่งเป็น 6 ส่วน ดังนี้ 
ส่วนท่ี 1 

ข้อท่ี พฤติกรรมบ่งชี้ 
1. ความมีวินัย 1. ปฏิบัติตามกฎระเบียบของสถานศึกษา 

2. ตรงต่อเวลา 
3. เข้าร่วมกิจกรรมที่ครูผู้สอนก าหนด 
4. เคารพสิทธิเสรีภาพของตนเองและผู้อ่ืน 



2. ความรับผิดชอบ 1. มีการเตรียมความพร้อมในการเรียน 
2. มีความเพียรพยายามในการเรียนและการท างาน 
3. ปฏิบัติงานที่ได้รับมอบหมายเสร็จตามก าหนด 
4. ไม่เพิกเฉยต่อสิทธิและหน้าที่ของตนเอง 

3. ความซ่ือสัตย์สุจริต 1. ไม่พูดเท็จ 
2. ไม่ลักขโมยสมบัติของผู้อ่ืน 
3. ไม่ทุจริตในการสอบ 
4. ไม่แอบอ้างเอาสิ่งหรือผลงานผู้อ่ืนมาเป็นของตนเอง 

4. ความเชื่อม่ันในตนเอง 1. กล้าแสดงความคิดเห็นอย่างมีเหตุผล 
2. กล้าทักท้วงในสิ่งที่ไม่ถูกต้อง 
3. กล้ายอมรับความจริง 
4. กล้าเสนอตัวเข้าแข่งขันหรือท างานที่ท้าทาย 

5. ความสนใจใฝุรู้ 1. ชอบศึกษาค้นคว้าด้วยตนเอง 
2. ชอบซักถามปัญหาข้อสงสัย 
3. แสวงหาประสบการและค้นหาความรู้ใหม่ 
4. มีความกระตือรือร้น 

ข้อที ่ พฤติกรรมบ่งชี้ 
6. ความคิดริเริ่มสร้างสรรค์ 1. คิดในสิ่งใหม่ๆ ที่เกิดประโยชน์ 

2. ท าในสิ่งที่มีประโยชน์ซ่ึงคนอ่ืนไม่เคยท า 
3. พัฒนางานอยู่เสมอ 
4. น าเสนอภาระงานด้วยรูปแบบที่แตกต่างไปจากคนอ่ืนอย่าง
เหมาะสมและยอมรับได้ 

7. ความอดทนอุตสาหะ 1. อดทนในการเรียน 
2. ท างานนานๆ ได้ 
3. อดทนในการจัดท าภาระงาน / แบบฝึกหัด 
4. มีสติและสามารถควบคุมอารมณ์ได้ดี 

8. ความประหยัดอดออม 1.ใช้จ่ายเงินอย่างประหยัด 
2. เลือกซ้ือสินค้าที่จ าเป็นต่อการด ารงชีวิต 
3. ใช้ทรัพยากรส่วนรวมอย่างประหยัด เช่น ไฟฟูา น้ าประปา 
4. รักษาทรัพย์สินของส่วนรวม 

9. ความเป็นประชาธิปไตย 1. ยอมรับความคิดเห็นของคนส่วนใหญ่ของกลุ่ม 
2. ปฏิบัติตามมติของกลุ่ม 
3. รักษาสิทธิและหน้าที่ของตนเอง 
4. เคารพในสิทธิและหน้าที่ของคนอ่ืน 

10. ความรักสามัคคี 1. มีความพร้อมเพรียงเป็นน้ าหนึ่งใจเดียวกัน 



2. ร่วมมือกันท างานให้ส าเร็จลุล่วงด้วยดี 
3. เห็นแก่ประโยชน์ของกลุ่มมากกว่าส่วนตัว 
4. พยายามปรับตัวให้เข้ากับคนอ่ืนในกลุ่ม 

 
 
 จ านวน 10 หน่วยการเรียน หน่วยการเรียนละ 20 คะแนน รวม 200 คะแนน ใช้วิธีการ
เปรียบเทียบบัญญัติไตรยางศ์ ดังนี้ 

     คะแนนส่วนที่ 1  =  ดิบท่ีได้ผลรวมคะแนน
200
20

  

ส่วนท่ี 2   แบบทดสอบก่อนเรียน 10 คะแนน 
 การวัดผลจะใช้ข้อสอบแบบปรนัย 4 ตัวเลือก ตามจุดประสงค์การเรียนรู้จากหน่วยการ
เรียนที่ 1 ถึงหน่วยการเรียนที่ 10 หน่วยการเรียนละ 10 ข้อๆ ละ 1 คะแนน รวม 100 คะแนน 
ใช้วิธีการเปรียบเทียบบัญญัติไตรยางศ์ ดังนี้  

     คะแนนส่วนที่ 2  =  ดิบท่ีได้ผลรวมคะแนน
100
10

  

 
ส่วนท่ี 3 แบบทดสอบหลังเรียน 10 คะแนน 
 การวัดผลจะใช้ข้อสอบแบบปรนัย 4 ตัวเลือก ตามจุดประสงค์การเรียนรู้ จากหน่วยการ
เรียนที่ 1 ถึงหน่วยการเรียนรู้ที่ 10 หน่วยการเรียนละ 10 ข้อๆ ละ 1 คะแนน รวม 100 คะแนน 
ใช้วิธีการเปรียบเทียบบัญญัติไตรยางศ์ ดังนี้  

     คะแนนส่วนที่ 3  =  ดิบท่ีได้ผลรวมคะแนน
100
10

  

 
ส่วนท่ี 4 แบบฝึกหัดท้ายหน่วยการเรียน 20 คะแนน 
 คะแนนได้จากผลการท าแบบฝึกหัดจากหน่วยการเรียนที่ 1 ถึงหน่วยการเรียนที่ 10 โดย
เฉลี่ยรวม 100 คะแนน ใช้วิธีการเปรียบเทียบบัญญัติไตรยางศ์ ดังนี้ 

     คะแนนส่วนที่ 4  =  ดิบท่ีได้ผลรวมคะแนน
100
20

  

ส่วนท่ี 5 การฝึกปฏิบัติตามใบงาน  20 คะแนน 
 คะแนนได้จากผลการฝึกปฏิบัติตามใบงานจากหน่วยการเรียนทั้งหมด โดยเฉลี่ยรวม 100 
คะแนน ใช้วิธีการเปรียบเทียบบัญญัติไตรยางศ์ ดังนี้ 

     คะแนนส่วนที่ 5  =  ดิบท่ีได้ผลรวมคะแนน
100
20

  

ส่วนท่ี 6 แบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน 20 คะแนน 



 การวัดผลจะใช้ข้อสอบแบบปรนัย 4 ตัวเลือก ตามจุดประสงค์การเรียนรู้ จากหน่วยการ
เรียนที่ 1 ถึงหน่วยการเรียนที่ 10 จ านวน 60 ข้อๆ ละ 1 คะแนน รวม 60 คะแนน เวลาสอบ 1 
ชั่วโมง ใช้วิธีการเปรียบเทียบบัญญัติไตรยางศ์ ดังนี้ 

     คะแนนส่วนที่ 6  =  ดิบท่ีได้ผลรวมคะแนน
60
20

  

 
 8.4 เกณฑ์ประเมินผล 
  8.4.1 ต้องมีเวลาเรียนไม่น้อยกว่าร้อยละ 80 ถ้าเกินนี้จะได้ผลการเรียนเป็น ขร 
  8.4.2 คะแนนจากการประเมินแต่ละส่วนต้องไม่น้อยกว่าร้อยละ 50 ถ้าไม่ผ่านส่วนใด
ให้ผลการเรียนเป็น มส  (ไม่สมบูรณ์) ยกเว้น การทดสอบก่อนเรียน 
 
8.5 การประเมินผลการเรียน 
  การตัดสินผลการเรียน ผู้เรียนต้องมีคะแนนรวมทั้ง 6 ส่วน ต้ังแต่ 50 คะแนน ขึ้นไป 
ถ้าต่ ากว่านี้ถือว่าไม่ผ่านเกณฑ์ การให้ระดับคะแนนใช้ระบบอิงเกณฑ์ 8 ระดับ ดังนี้ 
 

ตารางประเมินระดับผลการเรียน 
 

ระดับผลการเรียน ความหมาย ช่วงคะแนนเป็นร้อยละ 
4 

3.5 
3 

2.5 
2 

1.5 
1 
0 

ผลการเรียนดีเยี่ยม 
ผลการเรียนดีมาก 
ผลการเรียนดี 
ผลการเรียนค่อนข้างดี 
ผลการเรียนน่าพอใจ 
ผลการเรียนพอใช้ 
ผลการเรียนผ่านเกณฑ์ขั้นต่ า 
ผลการเรียนต่ ากว่าเกณฑ์ 

80 – 100 
75 – 79 
70 – 74 
65 – 69 
60 – 64 
55 – 59 
50 – 54 
0 – 49 

 
 
 
 
 
 
 
 
 



แผนการจัดการเรียนรู้ หน่วยการเรียนที่ 1 
วิชา  การติดต้ังไฟฟูานอกอาคาร (1011-1403) สัปดาห์ที่ 1 – 2  
เรื่อง  เครื่องมือที่ใช้ส าหรับติดต้ังไฟฟูาภายนอกอาคาร จ านวน 6 ชั่วโมง 

 
1. สาระส าคัญ  
 
 ในงานติดต้ังไฟฟูาภายนอกอาคารซ่ึงได้แก่การปักเสา พาดสายไฟฟูา ยึดโยง การติดต้ัง
อุปกรณ์ปูองกันและอุปกรณ์ตัดตอนและอ่ืนๆ ซ่ึงจ าเป็นต้องใช้เครื่องมือ ที่เหมาะสมส าหรับแต่ละ
งาน 
 
2. สาระการเรียนรู้ 
 
 2.1 เครื่องมือปูองกันอันตรายส่วนบุคคล 
    2.2 เครื่องมือส าหรับงานปักเสาไฟฟูา 
    2.3 เครื่องมือส าหรับงานพาดสายไฟฟูา 
    2.4 เครื่องมือและทดสอบ 

2.5 ใบงานที่ 1 เครื่องมือส า หรับงานติดต้ังไฟฟูาภายนอกอาคาร 
 

3. จุดประสงค์การเรียนรู้ 
 
 จุดประสงค์เชิงพฤติกรรม 
  3.1 อธิบายลักษณะและหน้าที่เครื่องมือชนิดต่างๆ ในงานติดต้ัง 
  3.2 มีกิจนิสัยที่ ดีในการปฏิบัติงาน รับผิดชอบ ตรงต่อเวลา รักษาความสะอาด 
ค านึงถึงความปลอดภัยและมีมนุษยสัมพันธ์ 
 บูรณาการหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง 
  3.3 เตรียมความพร้อมด้านวัสดุ อุปกรณ์ สอดคล้องกับงานและใช้วัสดุอุปกรณ์อย่าง
คุ้มค่า ประหยัด ตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง 
  3.4 ปฏิบัติงานได้ถูกต้องและส าเร็จภายในเวลาที่ก าหนดอย่างมีเหตุผล ตามหลัก
ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง 
 
 บูรณาการนโยบายสถานศึกษา 3D 
  3.5 สอนและฝึกหัดให้นักเรียน นักศึกษา รู้จักการท างานเป็นกลุ่ม การรับฟังความ
คิดเห็นเหตุผลของผู้อ่ืนและปฏิบัติหน้าที่ท่ีได้รับมอบหมาย 
  3.6 ส่งเสริมกิจกรรมที่สร้างความสามัคคี เอ้ือเฟ้ือเผื่อแผ่ ช่วยเหลือเก้ือกูล และรัก
ใคร่ปรองดองในสถานศึกษา 



  3.7 กระตุ้นและเปิดโอกาสให้นักเรียนนักศึกษากล้าที่จะแสดงความคิดเห็นในเรื่อง
ต่างๆ เช่น กิจกรรมในชั้นเรียน กิจกรรมต่างๆ ของสถานศึกษาและกิจกรรมของชุมชน  
  3.8 ปลูกจิตส านึกให้นักเรียน นักศึกษา มีคุณธรรม จริยธรรม รู้รับผิดชอบชั่วดี มี
ความภูมิใจในความเป็นไทย 
  3.9 ให้ความรู้เก่ียวกับโทษภัยของยาเสพติด และการหลีกเลี่ยงห่างไกลยาเสพติด
เพ่ือให้มีภูมิคุ้มกันอย่างยั่งยืน 
 
4. กิจกรรมการเรียนการสอน 
 

กิจกรรมครู กิจกรรมนักเรียน 
ขั้นน าเข้าสู่บทเรียน 
1. ครูแจ้งจุดประสงค์การเรียนรู้ หน่วยการเรียน 

ขั้นสนใจปัญหา 
1. นักเรียนจดบันทึกจุดประสงค์การเรียนรู้ 

ขั้นสอนทฤษฎี 
2. ครูให้นักเรียนท าแบบทดสอบก่อนเรียน 
3. ครูบรรยายเนื้อหาประกอบแผ่นใส/ power 
point 
4. ครูให้นัก เรียน ศึกษา เนื้อหากา รเรียนรู้ใ น
หนังสือเรียน 
5. ซักถามนักเรียนเก่ียวกับเนื้อหาที่เรียน 

ขั้นศึกษาข้อมูล 
2. นักเรียนท าแบบทดสอบก่อนเรียน 
3. นักเรียนฟังครูบรรยายและจดบันทึก 
4. นักเรียนศึกษาหน่วยการเรียนที่ได้รับ
มอบหมาย 
5. นักเรียนตอบค าถาม 

ขั้นสอนปฏิบัติ 
6. ครูให้นักเรียนศึกษาใบงานการทดลองประจ า
หน่วยการเรียนรู้ 
7. ครูให้นักเรียนแบ่งกลุ่มจัดเตรียมเครื่องมือและ
อุปกรณ์ตามใบงานการทดลอง 
8. ครูสังเกตการปฏิบัติงานและคอยให้ค าแนะน า 
อย่างใกล้ชิด 

ขั้นศึกษาข้อมูล 
6. นักเรียนศึกษาใบงานการทดลองประจ า
หน่วยการเรียนรู้ 
7. นักเรียนจัดเตรียมเครื่องมือและอุปกรณ์ 

ขั้นสรุป 
9. ครูและนักเรียนร่วมกันสรุปผลการเรียนรู้ 
10. ครูให้นักเรียนปฏิบัติตามใบงานการทดลอง
ประจ าหน่วยการเรียนรู้ 
 11. ครูคอยสังเกตล าดับขั้นตอนการท างานและ
ให้ค าแนะน าเม่ือพบนักเรียนปฏิบัติไม่ถูกต้อง 

ขั้นพยายามและขั้นส าเร็จผล 
8. นักเรียนช่วยกันสรุปเนื้อหาที่เรียนและ
จดบันทึก 
9. นักเรียนปฏิบัติตามใบงานการทดลอง
ประจ าหน่วยการเรียนรู้ เม่ือพบปัญหาให้
สอบถามครูผู้สอน 

 
 
 



 
 
 

กิจกรรมครู กิจกรรมนักเรียน 
12. ครูให้นักเรียนที่ปฏิบัติงานเสร็จแล้วส่งตรวจที่
โต๊ะตรวจงานเพ่ือขอค าแนะน าและและ
ประเมินผล13. ท าแบบทดสอบหลังเรียน 
14. ครูแจ้งนโยบายสถานศึกษา 3D ของ
กระทรวงศึกษา ซ่ึงเป็นกิจกรรมที่มุ่งส่งเสริม
พัฒนาผู้เรียนให้มีคุณลักษณะที่ดีงาม 3 ด้าน คือ 
1. ด้าน 
ประชาธิปไตย (Democracy) 2. ด้านคุณธรรม 
จริยธรรม และความเป็นไทย (Decency) 3. ด้าน
ภูมิคุ้มกันจากยาเสพติด (Drug – Free)  
15. ครูอธิบายหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง
เพ่ือบูรณาการเข้ากับกิจกรรมการเรียนการสอน 
ประกอบด้วย 1. ความพอประมาณ 2. ความมี
เหตุผล 3. การมีภูมิคุ้มกันในตัวท่ีดี 
16. ครูซักถา มนักเรี ยนว่ามีข้ อสงสัยอะไรอีก
หรื อ ไ ม่17 .  ครู ให้ นั ก เรี ยนท า ความสะอา ด
ห้องเรียน 

10. นักเรียนส่งผลการปฏิบัติงานให้ครู
ตรวจ 
11.นักเรียนท าแบบทดสอบหลังเรียน 
12. นักเรียนช่วยกันสรุปเนื้อหาและจด
บันทึก ประกอบด้วยสาระเก่ียวกับเรื่องที่
เรียน  
13. นักเรียนจดบันทึกนโยบายสถานศึกษา     
3 D พร้อมกับอภิปรายแนวทางน าไป
ปฏิบัติ  
ใช้ในชีวิตประจ าวันและในรายวิชาที่เรียน 
14 . นัก เรี ยน รับ ฟังและจดบั นทึ กหลั ก
ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงโดยมีความ
รับผิดชอบและพยายามสืบค้นข้อมูลและ
ปฏิบัติงานให้ส าเร็จอย่างมีเหตุผล 
15 .  นัก เรี ยนช่ วยกันท าควา มสะอา ด
เครื่ อ ง มือ  อุปกร ณ์ จั ด ห้ อ ง เ รี ยน ใ ห้
เรียบร้อย 
 

ขั้นน าไปใช้ 
18. ครูให้นักเรียนเขียนรายงานสรุปผลการเรียนรู้ 
19. ครูบันทึกหลังการสอน 

ขั้นน าไปใช้ 
16. นักเรียนท าแบบสรุปผลการเรียน รู้
ประจ าหน่วยการเรียน 

 
5. งานท่ีมอบหมาย 
 ก่อนเรียน : ครูให้นักเรียนท าแบบทดสอบก่อนเรียน 
 ขณะเรียน : 1. ครูให้นักเรียนเขียนรายงานสรุปผลการเรียนรู้ประจ าหน่วยการเรียน 
 หลังเรียน : 1. ครูให้การบ้านแก่นักเรียนท านอกเวลาเรียน คือ แบบฝึกหัดท้ายหน่วยการ
เรียน 
     และให้ไปศึกษาหน่วยการเรียนที่ 2 มาล่วงหน้า 
      2. ครูให้นักเรียนท าแบบทดสอบหลังเรียน 
 
6. ส่ือการเรียนการสอน 



 
 6.1 สื่อสิ่งพิมพ์ 
  6.1.1 หนังสือประกอบการเรียนรายวิชาการติดต้ังไฟฟูานอกอาคารของส านักพิมพ์
ศูนย์ส่งเสริมอาชีวะ เรียบเรียงโดย นายเอนก  นรสาร 
  6.1.2 แผ่นใสรายละเอียดก าหนดการสอนหรือก าหนดสาระการเรียนรู้ 
  6.1.3 ใบงานการทดลอง 
  6.1.4 แบบทดสอบก่อนเรียน 
  6.1.5 แบบทดสอบหลังเรียน 
  6.1.6 แบบประเมินคุณธรรม จริยธรรม ค่านิยมและคุณลักษณะอันพึงประสงค์ 
 6.2 สื่อโสตทัศน์ 
  6.2.1 เครื่องฉายข้ามศีรษะ 
  6.2.2 เครื่องขยายเสียง ไมโครโฟน ล าโพง 
  6.2.3 สื่อคอมพิวเตอร์น าเสนอโดยโปรแกรม power point 
 6.3 สื่อของจริง 
  6.3.1 เครื่องมือและอุปกรณ์ที่ใช้ทดลองจริง 
 
7. แหล่งการเรียนรู้ 
 
 7.1 แหล่งเรียนรู้ในสถานศึกษา 
  7.1.1 ห้องสมุด 
  7.1.2 ศูนย์วิทยบริการ 
  7.1.3 ห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์โดยศึกษาข้อมูลทางอินเทอร์เน็ต 
 7.2 แหล่งเรียนรู้นอกสถานศึกษา 
  7.2.1 ศูนย์หนังสือ 
  7.2.2 อินเทอร์เน็ต 
  7.2.3 ห้องสมุดประชาชน 
  7.2.4 ผู้ประกอบการ / สถานประกอบการในท้องถิ่น 
8. การวัดและประเมินผล 
 
 ก่อนเรียน 
  1. สังเกตการเข้าชั้นเรียน 
  2. สังเกตจากความพร้อมก่อนเรียน 
  3. สังเกตผลการทดสอบก่อนเรียน 
 ขณะเรียน 
  1. สังเกตความสนใจ 



  2. สังเกตการตอบค าถามของนักเรียน 
  3. สังเกตจากการปฏิบัติงาน 
  4. สังเกตจากการสรุปผลการปฏิบัติงาน 
 หลังเรียน 
  1. สังเกตจากการท าการบ้านนอกเวลาเรียน 
  2. สังเกตจากผลการทดสอบหลังเรียน 
 
 
 
 
 
9. เกณฑ์การให้คะแนนการปฏิบัติงาน 
 
 9.1 การเตรียมเครื่องมือ 
  1. เตรียมเครื่องมือครบถ้วนและถูกต้อง    10 คะแนน 
  2. เตรียมเครื่องมือถูกต้องเพียงบางส่วน      7 คะแนน 
 9.2 การท างานร่วมกับผู้อ่ืน 
  1. ท างานร่วมกับผู้อ่ืนได้ดีมาก     10 คะแนน 
  2. ท างานร่วมกับผู้อ่ืนได้       7 คะแนน 
  3. ท างานร่วมกับผู้อ่ืนไม่ได้       0 คะแนน 
 9.3 ทักษะเชิงช่าง 
  1. ขั้นตอนการปฏิบัติงานถูกต้องปลอดภัย   10 คะแนน 
  2. ขั้นตอนการปฏิบัติงานถูกต้องเพียงบางส่วน     7 คะแนน 
  3. ขั้นตอนการปฏิบัติงานไม่ถูกต้อง      0 คะแนน 
 9.4 การตอบค าถามหลังการปฏิบัติงาน 
  1. ตอบค าถามได้ถูกต้องครบถ้วน    10 คะแนน 
  2. ตอบค าถามได้ถูกต้องเพียงบางส่วน      7 คะแนน 
  3. ตอบค าถามไม่ถูกต้อง       0 คะแนน 
 9.5 การสรุปผลการปฏิบัติงาน 
  1. สรุปได้ถูกต้อง ครบถ้วน     10 คะแนน 
  2. สรุปได้ถูกต้องเพียงบางส่วน      7 คะแนน 
  3. สรุปไม่ถูกต้อง        0 คะแนน 
 

 
 



แบบทดสอบก่อนเรียน – หลังเรียน 
 หน่วยการเรียนท่ี 1 เรื่อง เครื่องมือท่ีใช้ส าหรับติดต้ังไฟฟ้าภายนอกอาคาร 

ค าชี้แจง     1.  จ งท า เครื่ อ งหมายกากบาท  () ทับข้อที่ ถูกที่ สุด เ พีย งข้อ เ ดีย วลง ใน
กระดาษค าตอบ 
     2. เวลาสอบ 10 นาที 

----------------------------------------------------- 
1. เครื่องมือส าหรับทดสอบความเป็นฉนวนคือข้อใด 
 ก. แคล้มป์มิเตอร์   ข. มัลติมิเตอร์ 
 ค. earth resistance tester  ง. insulation tester 
2. เครื่องมือใดเป็นแม่แรงดึงสายไฟฟูาให้ตึง 
 ก. คัมอะลอง   ข.คอฟฟ่ิงฮอยล์ 
 ค. รอก    ง. เชือก 
3. เครื่องมือข้อใดมีลักษณะการใช้งานแตกต่างจากข้ออ่ืน 
 ก. ชะแลง   ข. พลั่ว 
 ค. จอบ    ง. เสียม 
4. ข้อใดเป็นคุณสมบัติที่ส าคัญของถุงมือยาง ส าหรับใส่ในการปฏิบัติงานทางไฟฟูา 
 ก. เป็นฉนวนไฟฟูา  ข. น าไฟฟูาได้ดี 
 ค. มีความคงทนสวยงาม  ง. มีความกระชับ 
5. หมวกแข็งสีเหลืองใช้ปูองกันอุบัติเหตุบริเวณศีรษะ ส าหรับผู้ปฏิบัติหน้าที่ต าแหน่งใด 
 ก. วิศวกร   ข. ผู้ควบคุมคนงาน  

ค. คนงาน   ง. เจ้าของกิจการ 
6. เครื่องมือที่ใช้วัดค่าทางไฟฟูาได้หลายค่าในตัวเดียวกันคือข้อใด 
 ก. แคล้มป์มิเตอร์   ข. มัลติมิเตอร์ 
 ค. เมกเกอร์   ง. insulation tester 
7. เครื่องมือที่ใช้ทดสอบความต้านทานของดิน คือข้อใด 
 ก. แคล้มป์มิเตอร์   ข. มัลติมิเตอร์ 
 ค. earth resistance tester  ง. insulation tester 
8. เครื่องมือใดใช้ปลดฟิวส์แรงสูงและฟิวส์แรงต่ า 
 ก. เหล็กปีนเสา   ข. ดี – ริง 
 ค. ไม้ชักฟิวส์   ง. ถุงมือหนัง 
9. ปัจจุบันแม้ว่าจะมีเครื่องมือผ่อนแรงคน เช่น รถขุดหลุม แต่เครื่องมือพ้ืนฐาน เช่น จอบ เสียม 
พลั่ว ก็ยังคงมีความจ าเป็นในการขุดหลุม เพราะเหตุผลใด 
 ก. รถขุดหลุมมีราคาแพง  ข. เพ่ือให้เกิดการจ้างงาน 
 ค. การใช้รถขุดหลุมท าให้หลุมมีขนาดใหญ่เกินไป 
 ง. รถขุดหลุมไม่สามารถปฏิบัติงานในสถานที่แคบๆ ได้ 



10. ข้อใดไม่ใช่เครื่องมือส าหรับงานพาดสายไฟฟูา 
 ก. รถขุดหลุม   ข. รถยนต์ไฮดรอลิกส์ 
 ค. คัมอะลอง   ง. คอฟฟิงฮอยล์ 

เฉลยแบบทดสอบก่อนเรียน – หลังเรียน 
 หน่วยการเรียนที่ 1 เรื่อง เครื่องมือที่ใช้ส าหรับติดต้ังไฟฟูาภายนอกอาคาร 

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

ข้อที ่ ค าตอบ 
1. 
2. 
3. 
4. 
5. 
6. 
7. 
8. 
9. 
 

10. 

ง. insulation tester 
ข.คอฟฟ่ิงฮอยล์ 
ก. คัมอะลอง 
ก. เป็นฉนวนไฟฟูา 
ข. ผู้ควบคุมคนงาน 
ข. มัลติมิเตอร์ 
ค. earth resistance tester  
ค. ไม้ชักฟิวส์  
ง. รถขุดหลุมไม่สามารถ 
    ปฏิบัติงานในสถานที่แคบๆ ได้ 
ก. รถขุดหลุม 

 
 

 
แผนการจัดการเรียนรู้ หน่วยการเรียนท่ี 2 

วิชา  การติดต้ังไฟฟูานอกอาคาร (1011-1403) สัปดาห์ท่ี  3  
เรื่อง  วัสดุอุปกรณ์ส าหรับงานติดต้ังไฟฟูานอกอาคาร จ านวน 2 ชั่วโมง 

 
1. สาระส าคัญ  
 
 วัสดุอุปกรณ์ส าหรับใช้ในงานติดต้ังไฟฟูาภายนอกอาคารมีหลายอย่าง เช่น สายไฟฟูา 
เสาไฟฟูา ลูกถ้วยไฟฟูา คอนสาย เป็นต้น ดังนั้นจึงต้องศึกษาท าความเข้าใจการใช้งานวัสดุ
อุปกรณ์แต่ละประเภท เพ่ือให้สามารถใช้งานได้ประโยชน์สูงสุด 
 
2. สาระการเรียนรู้ 
 
 2.1 สายไฟฟูา 



    2.2 เสาไฟฟูา 
    2.3 ลูกถ้วยไฟฟูา 
    2.4 คอนสายไฟฟูา 
      2.5 อุปกรณ์ต่อสายและมัดสาย 
 
3. จุดประสงค์การเรียนรู้ 
 
 จุดประสงค์เชิงพฤติกรรม 
  3.1 บอกลักษณะการใช้งานสายไฟฟูา เสาไฟฟูา ลูกถ้วยไฟฟูา คอนสาย และอุปกรณ์
ต่อสายและมัดสายได้ 
  3.2 มีกิจนิสัยที่ ดีในการปฏิบัติงาน รับผิดชอบ ตรงต่อเวลา รักษาความสะอาด 
ค านึงถึงความปลอดภัยและมีมนุษยสัมพันธ์ 
 
 บูรณาการหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง 
  3.3 เตรียมความพร้อมด้านวัสดุ อุปกรณ์ สอดคล้องกับงานและใช้วัสดุอุปกรณ์อย่าง
คุ้มค่า ประหยัด ตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง 
  3.4 ปฏิบัติงานได้ถูกต้องและส าเร็จภายในเวลาที่ก าหนดอย่างมีเหตุผล ตามหลัก
ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง 
 
 บูรณาการนโยบายสถานศึกษา 3D 
  3.5 สอนและฝึกหัดให้นักเรียน นักศึกษา รู้จักการท างานเป็นกลุ่ม การรับฟังความ
คิดเห็นเหตุผลของผู้อ่ืนและปฏิบัติหน้าที่ท่ีได้รับมอบหมาย 
  3.6 ส่งเสริมกิจกรรมที่สร้างความสามัคคี เอ้ือเฟ้ือเผื่อแผ่ ช่วยเหลือเก้ือกูล และรัก
ใคร่ปรองดองในสถานศึกษา 
  3.7 กระตุ้นและเปิดโอกาสให้นักเรียนนักศึกษากล้าที่จะแสดงความคิดเห็นในเรื่อง
ต่างๆ เช่น กิจกรรมในชั้นเรียน กิจกรรมต่างๆ ของสถานศึกษาและกิจกรรมของชุมชน  
  3.8 ปลูกจิตส านึกให้นักเรียน นักศึกษา มีคุณธรรม จริยธรรม รู้รับผิดชอบชั่วดี มี
ความภูมิใจในความเป็นไทย 
  3.9 ให้ความรู้เก่ียวกับโทษภัยของยาเสพติด และการหลีกเลี่ยงห่างไกลยาเสพติด
เพ่ือให้มีภูมิคุ้มกันอย่างยั่งยืน 
 
 
 
 
 



4. กิจกรรมการเรียนการสอน 
 

กิจกรรมครู กิจกรรมนักเรียน 
ขั้นน าเข้าสู่บทเรียน 
1. ครูแจ้งจุดประสงค์การเรียนรู้ หน่วยการเรียน 

ขั้นสนใจปัญหา 
1. นักเรียนจดบันทึกจุดประสงค์การเรียนรู้ 

ขั้นสอนทฤษฎี 
2. ครูให้นักเรียนท าแบบทดสอบก่อนเรียน 
3. ครูบรรยายเนื้อหาประกอบแผ่นใส/ power 
point 
4. ครูให้นัก เรียน ศึกษา เนื้อหากา รเรียนรู้ ใ น
หนังสือเรียน 
5. ซักถามนักเรียนเก่ียวกับเนื้อหาที่เรียน 

ขั้นศึกษาข้อมูล 
2. นักเรียนท าแบบทดสอบก่อนเรียน 
3. นักเรียนฟังครูบรรยายและจดบันทึก 
4. นักเรียนศึกษาหน่วยการเรียนที่ได้รับ
มอบหมาย 
5. นักเรียนตอบค าถาม 

ขั้นสรุป 
6. ครูและนักเรียนร่วมกันสรุปผลการเรียนรู้ 
7. ครูให้นักเรียนท าแบบทดสอบหลังเรียน 
8. ครูแจ้งนโยบายสถานศึกษา 3D ของกระทรวง
ศึกษา ซ่ึงเป็นกิจกรรมที่มุ่งส่งเสริมพัฒนาผู้เรียน
ให้มีคุณลักษณะที่ดีงาม 3 ด้าน คือ 1. ด้าน
ประชาธิปไตย (Democracy) 2. ด้านคุณธรรม 
จริยธรรม และความเป็นไทย (Decency) 3. ด้าน
ภูมิคุ้มกันจากยาเสพติด (Drug – Free) 9. ครู
อธิบายหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงเพ่ือ
บูรณาการเข้ากับกิจกรรมการเรียนการสอน
ประกอบด้วย 1. ความพอประมาณ 2. ความมี
เหตุผล 3. การมีภูมิคุ้มกันในตัวท่ีดี 
10. ครูซักถามนักเรียนว่ามีข้อสงสัยอะไรอีก
หรือไม่11. ครูให้นักเรียนท าความสะอาด
ห้องเรียน 

ขั้นพยายามและขั้นส าเร็จผล 
6. นักเรียนช่วยกันสรุ ปเนื้ อหาและจด
บันทึก ประกอบด้วยสาระเก่ียวกับเรื่องที่
เรียน และจดบันทึก 
7. นักเรียนจดบันทึกนโยบายสถานศึกษา     
3 D พร้อมกับอภิปรายแนวทางน าไป
ปฏิบัติ ใช้ในชีวิตประจ าวันและในรายวิชาที่
เรียน 
8. นักเรียนรับฟังและจดบันทึกหลักปรัชญา
ขอ ง เ ศ รษ ฐ กิจ พ อเ พี ย ง โ ดย มี คว า ม
รับผิดชอบและพยายามสืบค้นข้อมูลและ
ปฏิบัติงานให้ส าเร็จอย่างมีเหตุผล 
9 .  นั ก เ รี ยนช่ วย กันท า คว า มสะอา ด
เครื่ อ ง มือ  อุปกร ณ์ จั ด ห้ อ ง เ รี ยน ใ ห้
เรียบร้อย 
 

 
 
ขั้นน าไปใช้ 
12. ครูให้นักเรียนเขียนรายงานสรุปผลการเรียนรู้ 
13. ครูบันทึกหลังการสอน 

ขั้นน าไปใช้ 
10. นักเรียนท าแบบสรุปผลการเรียน รู้
ประจ าหน่วยการเรียน 

 
 



5. งานท่ีมอบหมาย 
 ก่อนเรียน : ครูให้นักเรียนท าแบบทดสอบก่อนเรียน 
 ขณะเรียน : 1. ครูให้นักเรียนเขียนรายงานสรุปผลการเรียนรู้ประจ าหน่วยการเรียน 
 หลังเรียน : 1. ครูให้การบ้านแก่นักเรียนท านอกเวลาเรียน คือ แบบฝึกหัดท้ายหน่วยการ
เรียน 
     และให้ไปศึกษาหน่วยการเรียนที่ 3 มาล่วงหน้า 
      2. ครูให้นักเรียนท าแบบทดสอบหลังเรียน 
6. ส่ือการเรียนการสอน 
 6.1 ส่ือส่ิงพิมพ์ 
  6.1.1 หนังสือประกอบการเรียนรายวิชาการติดต้ังไฟฟูานอกอาคารของส านักพิมพ์ 
ศูนย์ส่งเสริมอาชีวะ เรียบเรียงโดย นายเอนก นรสาร 
  6.1.2 แผ่นใสรายละเอียดก าหนดการสอนหรือก าหนดสาระการเรียนรู้ 
  6.1.3 แบบทดสอบก่อนเรียน 
  6.1.4 แบบทดสอบหลังเรียน 
  6.1.5 แบบประเมินคุณธรรม จริยธรรม ค่านิยมและคุณลักษณะอันพึงประสงค์ 
 6.2 ส่ือโสตทัศน์ 
  6.2.1 เครื่องฉายข้ามศีรษะ 
  6.2.2 เครื่องขยายเสียง ไมโครโฟน ล าโพง 
  6.2.3 สื่อคอมพิวเตอร์น าเสนอโดยโปรแกรม power point 
7. แหล่งการเรียนรู้ 
 
 7.1 แหล่งเรียนรู้ในสถานศึกษา 
  7.1.1 ห้องสมุด 
  7.1.2 ศูนย์วิทยบริการ 
  7.1.3 ห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์โดยศึกษาข้อมูลทางอินเทอร์เน็ต 
 7.2 แหล่งเรียนรู้นอกสถานศึกษา 
  7.2.1 ศูนย์หนังสือ 
  7.2.2 อินเทอร์เน็ต 
  7.2.3 ห้องสมุดประชาชน 
  7.2.4 ผู้ประกอบการ / สถานประกอบการในท้องถิ่น 
 
 
 
 
 



8. การวัดและประเมินผล 
          ก่อนเรียน 
  1. สังเกตการเข้าชั้นเรียน 
  2. สังเกตจากความพร้อมก่อนเรียน 
  3. สังเกตผลการทดสอบก่อนเรียน 
 ขณะเรียน 
  1. สังเกตความสนใจ 
  2. สังเกตการตอบค าถามของนักเรียน 
  3. สังเกตจากการปฏิบัติงาน 
 หลังเรียน 
  1. สังเกตจากการท าการบ้านนอกเวลาเรียน 
  2. สังเกตจากผลการทดสอบหลังเรียน 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



แบบทดสอบก่อนเรียน – หลังเรียน 
 หน่วยการเรียนท่ี 2 เรื่อง วัสดุอุปกรณ์ส าหรับงานติดต้ังไฟฟ้านอกอาคาร 

 
ค าชี้แจง  1. จงท าเครื่องหมายกากบาท () ทับข้อที่ถูกที่สุดเพียงข้อเดียวลงในกระดาษค าตอบ 
     2. เวลาสอบ 10 นาที 

----------------------------------------------------- 
1. สายไฟฟูาเดินในอาคารบ้านเรือน เป็นสายไฟฟูาประเภทใด 
 ก. สายอะลูมิเนียม   ข. สายทองแดง 
 ค. สายอะลูมิเนียมผสม   ง. สายเงิน 
2. ลูกถ้วยไฟฟูาประเภทใดใช้ส าหรับเดินสายไฟฟูาแรงต่ าในอาคารบ้านเรือน 
 ก. ลูกถ้วยลูกรอก   ข. ลูกถ้วยยึดโยง 
 ค. ลูกถ้วยโพสท์ไทน์   ง. ลูกถ้วยแขวน 
3. ข้อใดไม่ใช่วัสดุที่ใช้ท าลูกถ้วยไฟฟูา 
 ก. ไฟเบอร์กลาส    ข. พลาสติก 
 ค. แก้ว     ง.อะลูมิเนียม 
4. เสาไฟฟูาที่พบเห็นได้ริมถนนหลวงทั่วไป เป็นเสาไฟฟูาประเภทใด 
 ก. เสาไม้    ข. เสาคอนกรีต 
 ค. เสาคอนกรีตเสริมเหล็ก  ง. เสาโครงเหล็ก 
5. สายอะลูมิเนียมเปลือยประเภทใดสามารถรับแรงดึงได้ดีที่สุด 
 ก. สายตัวน าอะลูมิเนียมล้วน  ข. สายตัวน าอะลูมิเนียมผสม 
 ค. สายตัวน าอะลูมิเนียมแกนเหล็ก  ง. สายหุ้มฉนวนแรงต่ า 
6. ลูกถ้วยไฟฟูาท าหน้าที่ใด 
 ก. เป็นฉนวนปูองกันกระแสไฟฟูารั่ว ข. รัดสายไฟปูองกันสายหักงอ 
 ค. รับแรงดึงสายไฟฟูา   ง. เป็นตัวเชื่อมกระแสไฟฟูาระหว่างจุด 
7. ลักษณะเด่นของการใช้งานปรีฟอร์มคือข้อใด 
 ก. ใช้รัดสายบนเสาต้นทางหรือปลายทาง   ข. ใช้มัดสายเมนของกิโลวัตต์อาวร์มิเตอร์ 
 ค. ใช้มัดสายตัวน าเปลือยที่ติดต้ังบนลูกถ้วย  ง. ใช้งานได้ทั้ง ข้อ ก, ข และ ค 
8. การติดต้ังโคมไฟถนน จะติดต้ังที่เสาไฟฟูาประเภทใด 
 ก. เสาไม้    ข. เสาคอนกรีตแรงดันต่ า 
 ค. เสาคอนกรีตแรงดันสูง   ง. เสาโครงเหล็ก 
9. คอนสาย ท าหน้าที่ใด 
 ก. ใช้ส าหรับพาดสาย   ข. ใช้ติดต้ังโคมไฟถนน 
 ค. ใช้ติดต้ังลูกถ้วย   ง. ใช้ติดต้ังฟิวส์ 
10. ข้อใดไม่ใช่อุปกรณ์ส าหรับมัดสายยึดสายไฟฟูาให้แน่น 
 ก. แคล้มป์    ข. ลวดอะลูมิเนียม 



 ค. ปรีฟอร์ม    ง. แคล้มป์และลวดอะลูมิเนียม 
  

เฉลยแบบทดสอบก่อนเรียน – หลังเรียน 
 หน่วยการเรียนท่ี 2 เรื่อง วัสดุอุปกรณ์ส าหรับงานติดต้ังไฟฟ้านอกอาคาร 

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

ข้อท่ี ค าตอบ 
1. 
2. 
3. 
4. 
5. 
6. 
7. 
8. 
9. 
10. 

ข. สายทองแดง 
ก. ลูกถ้วยลูกรอก 
ง.อะลูมิเนียม 
ข. เสาคอนกรีต 
ค. สายตัวน าอะลูมิเนียมแกนเหล็ก 
ก. เป็นฉนวนปูองกันกระแสไฟฟูารั่ว 
ก. ใช้รัดสายบนเสาต้นทางหรือปลายทาง 
ข. เสาคอนกรีตแรงดันต่ า 
ค. ใช้ติดต้ังลูกถ้วย  
ก. แคล้มป์ 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



แผนการจัดการเรียนรู้ หน่วยการเรียนท่ี 3 
วิชา  การติดต้ังไฟฟูานอกอาคาร (1011-1403) สัปดาห์ท่ี 3 – 7  
เรื่อง  การปักเสา จ านวน 16 ชั่วโมง 

 

1. สาระส าคัญ  
 

 การปักเสาและพาดสายเป็นภารกิจที่ส าคัญอย่างหนึ่งในงานติดต้ังไฟฟูาภายนอกอาคาร 
เพ่ือให้สามารถน ากระแสไฟฟูาจากแหล่งผลิตไปยังอาคารบ้านเรือนต่างๆ ได้ ดังนั้นการปักเสา
และพาดสายจะต้องมีความแข็งแรงทนทาน สามารถใช้งานได้ดีในทุกสภาพแวดล้อม 
 

2. สาระการเรียนรู้ 
 

 2.1 การปักเสา 
    2.2 การพาดสาย 

2.3 ใบงานที่ 2 การปักเสาไฟฟูา 
 2.4 ใบงานที่ 3 การปีนเสาไฟฟูา 
 2.5 ใบงานที่ 5 การพาดสายระบบแรงต ่า 
3. จุดประสงค์การเรียนรู้ 
 จุดประสงค์เชิงพฤติกรรม 
  3.1 อธิบายวิธีการปักเสาได้ 
  3.2 อธิบายวิธีการพาดสายได้ 
  3.3 มีกิจนิสัยที่ ดีในการปฏิบัติงาน รับผิดชอบ ตรงต่อเวลา รักษาความสะอาด 
ค านึงถึงความปลอดภัยและมีมนุษยสัมพันธ์ 
 บูรณาการหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง 
  3.4 เตรียมความพร้อมด้านวัสดุ อุปกรณ์ สอดคล้องกับงานและใช้วัสดุอุปกรณ์อย่าง
คุ้มค่า ประหยัด ตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง 
  3.5 ปฏิบัติงานได้ถูกต้องและส าเร็จภายในเวลาที่ก าหนดอย่างมีเหตุผล ตามหลัก
ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง 
 บูรณาการนโยบายสถานศึกษา 3D 
  3.6 สอนและฝึกหัดให้นักเรียน นักศึกษา รู้จักการท างานเป็นกลุ่ม การรับฟังความ
คิดเห็นเหตุผลของผู้อ่ืนและปฏิบัติหน้าที่ท่ีได้รับมอบหมาย 
  3.7 ส่งเสริมกิจกรรมที่สร้างความสามัคคี เอ้ือเฟ้ือเผื่อแผ่ ช่วยเหลือเก้ือกูล และรัก
ใคร่ปรองดองในสถานศึกษา 
  3.8 กระตุ้นและเปิดโอกาสให้นักเรียนนักศึกษากล้าที่จะแสดงความคิดเห็นในเรื่อง
ต่างๆ เช่น กิจกรรมในชั้นเรียน กิจกรรมต่างๆ ของสถานศึกษาและกิจกรรมของชุมชน 
  3.9 ปลูกจิตส านึกให้นักเรียน นักศึกษา มีคุณธรรม จริยธรรม รู้รับผิดชอบชั่วดี มี
ความภูมิใจในความเป็นไทย 



  3.10 ให้ความรู้เก่ียวกับโทษภัยของยาเสพติด และการหลีกเลี่ยงห่างไกลยาเสพติด
เพ่ือให้มีภูมิคุ้มกันอย่างยั่งยืน 
 

4. กิจกรรมการเรียนการสอน 
 

กิจกรรมครู กิจกรรมนักเรียน 
ขั้นน าเข้าสู่บทเรียน 
1. ครูแจ้งจุดประสงค์การเรียนรู้ หน่วยการเรียน 

ขั้นสนใจปัญหา 
1. นักเรียนจดบันทึกจุดประสงค์การเรียนรู้ 

ขั้นสอนทฤษฎี 
2. ครูให้นักเรียนท าแบบทดสอบก่อนเรียน 
3. ครูบรรยายเนื้อหาประกอบแผ่นใส/ power 
point 
4. ครูให้นัก เรียน ศึกษา เนื้อหากา รเรียนรู้ใ น
หนังสือเรียน 
5. ซักถามนักเรียนเก่ียวกับเนื้อหาที่เรียน 

ขั้นศึกษาข้อมูล 
2. นักเรียนท าแบบทดสอบก่อนเรียน 
3. นักเรียนฟังครูบรรยายและจดบันทึก 
4. นักเรียนศึกษาหน่วยการเรียนที่ได้รับ
มอบหมาย 
5. นักเรียนตอบค าถาม 

ขั้นสอนปฏิบัติ 
6. ครูให้นักเรียนศึกษาใบงานการทดลองประจ า
หน่วยการเรียนรู้ 
7. ครูให้นักเรียนแบ่งกลุ่มจัดเตรียมเครื่องมือและ
อุปกรณ์ตามใบงานการทดลอง 
8. ครูสังเกตการปฏิบัติงานและคอยให้ค าแนะน า 
อย่างใกล้ชิด 

ขั้นศึกษาข้อมูล 
6. นักเรียนศึกษาใบงานการทดลองประจ า
หน่วยการเรียนรู้ 
7. นักเรียนจัดเตรียมเครื่องมือและอุปกรณ์ 

ขั้นสรุป 
9. ครูและนักเรียนร่วมกันสรุปผลการเรียนรู้ 
10. ครูให้นักเรียนปฏิบัติตามใบงานการทดลอง
ประจ าหน่วยการเรียนรู้ 
 11. ครูคอยสังเกตล าดับขั้นตอนการท างานและ
ให้ค าแนะน าเม่ือพบนักเรียนปฏิบัติไม่ถูกต้อง 
12. ครูให้นักเรียนที่ปฏิบัติงานเสร็จแล้วส่งตรวจที่
โต๊ะตรวจงานเพ่ือขอค าแนะน าและและ
ประเมินผล13. ท าแบบทดสอบหลังเรียน 
14. ครูแจ้งนโยบายสถานศึกษา 3D ของ
กระทรวงศึกษา ซ่ึงเป็นกิจกรรมที่มุ่งส่งเสริม
พัฒนาผู้เรียนให้มีคุณลักษณะที่ดีงาม 3 ด้าน คือ 
1. ด้าน 
ประชาธิปไตย (Democracy) 2. ด้านคุณธรรม 

ขั้นพยายามและขั้นส าเร็จผล 
8. นักเรียนช่วยกันสรุปเนื้อหาที่เรียนและ
จดบันทึก 
9. นักเรียนปฏิบัติตามใบงานการทดลอง
ประจ าหน่วยการเรียนรู้ เม่ือพบปัญหาให้
สอบถามครูผู้สอน 
10. นักเรียนส่งผลการปฏิบัติงานให้ครู
ตรวจ 
11.นักเรียนท าแบบทดสอบหลังเรียน 
12. นักเรียนช่วยกันสรุปเนื้อหาและจด
บันทึก ประกอบด้วยสาระเก่ียวกับเรื่องที่
เรียน  
13. นักเรียนจดบันทึกนโยบายสถานศึกษา     
3 D พร้อมกับอภิปรายแนวทางน าไป



จริยธรรม และความเป็นไทย (Decency) 3. ด้าน
ภูมิคุ้มกันจากยาเสพติด (Drug – Free)  
15. ครูอธิบายหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง
เพ่ือบูรณาการเข้ากับกิจกรรมการเรียนการสอน 
ประกอบด้วย 1. ความพอประมาณ 2. ความมี
เหตุผล 3. การมีภูมิคุ้มกันในตัวท่ีดี 
16. ครูซักถามนักเรียนว่ามีข้อสงสัยอะไรอีก
หรือไม่17. ครูให้นักเรียนท าความสะอาด
ห้องเรียน 

ปฏิบัติ  
ใช้ในชีวิตประจ าวันและในรายวิชาที่เรียน 
14 . นัก เรี ยน รับ ฟังและจดบั นทึ กหลั ก
ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงโดยมีความ
รับผิดชอบและพยายามสืบค้นข้อมูลและ
ปฏิบัติงานให้ส าเร็จอย่างมีเหตุผล 
15 .  นัก เรี ยนช่ วยกันท าควา มสะอา ด
เครื่ อ ง มือ  อุปกร ณ์ จั ด ห้ อ ง เ รี ยน ใ ห้
เรียบร้อย 
 

ขั้นน าไปใช้ 
18. ครูให้นักเรียนเขียนรายงานสรุปผลการเรียนรู้ 
19. ครูบันทึกหลังการสอน 

ขั้นน าไปใช้ 
16. นักเรียนท าแบบสรุปผลการเรียน รู้
ประจ าหน่วยการเรียน 

 

5. งานท่ีมอบหมาย 
 ก่อนเรียน : ครูให้นักเรียนท าแบบทดสอบก่อนเรียน 
 ขณะเรียน : 1. ครูให้นักเรียนเขียนรายงานสรุปผลการเรียนรู้ประจ าหน่วยการเรียน 
 หลังเรียน : 1. ครูให้การบ้านแก่นักเรียนท านอกเวลาเรียน คือ แบบฝึกหัดท้ายหน่วยการ
เรียน 
     และให้ไปศึกษาหน่วยการเรียนที่ 4 มาล่วงหน้า 
      2. ครูให้นักเรียนท าแบบทดสอบหลังเรียน 
6. ส่ือการเรียนการสอน 
 

 6.1 ส่ือส่ิงพิมพ์ 
  6.1.1 หนังสือประกอบการเรียนรายวิชาการติดต้ังไฟฟูานอกอาคารของส านักพิมพ์
ศูนย์ส่งเสริมอาชีวะ เรียบเรียงโดย นายเอนก  นรสาร 
  6.1.2 แผ่นใสรายละเอียดก าหนดการสอนหรือก าหนดสาระการเรียนรู้ 
  6.1.3 ใบงานการทดลอง 
  6.1.4 แบบทดสอบก่อนเรียน 
  6.1.5 แบบทดสอบหลังเรียน 
  6.1.6 แบบประเมินคุณธรรม จริยธรรม ค่านิยมและคุณลักษณะอันพึงประสงค์ 
 6.2 ส่ือโสตทัศน์ 
  6.2.1 เครื่องฉายข้ามศีรษะ 
  6.2.2 เครื่องขยายเสียง ไมโครโฟน ล าโพง 
  6.2.3 สื่อคอมพิวเตอร์น าเสนอโดยโปรแกรม power point 
 6.3 ส่ือของจริง 



  6.3.1 เครื่องมือและอุปกรณ์ที่ใช้ทดลองจริง 
 

7. แหล่งการเรียนรู้ 
 

 7.1 แหล่งเรียนรู้ในสถานศึกษา 
  7.1.1 ห้องสมุด 
  7.1.2 ศูนย์วิทยบริการ 
  7.1.3 ห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์โดยศึกษาข้อมูลทางอินเทอร์เน็ต 
 7.2 แหล่งเรียนรู้นอกสถานศึกษา 
  7.2.1 ศูนย์หนังสือ 
  7.2.2 อินเทอร์เน็ต 
  7.2.3 ห้องสมุดประชาชน 
  7.2.4 ผู้ประกอบการ / สถานประกอบการในท้องถิ่น 
 

8. การวัดและประเมินผล 
 

 ก่อนเรียน 
  1. สังเกตการเข้าชั้นเรียน 
  2. สังเกตจากความพร้อมก่อนเรียน 
  3. สังเกตผลการทดสอบก่อนเรียน 
 ขณะเรียน 
  1. สังเกตความสนใจ 
  2. สังเกตการตอบค าถามของนักเรียน 
  3. สังเกตจากการปฏิบัติงาน 
  4. สังเกตจากการสรุปผลการปฏิบัติงาน 
 หลังเรียน 
  1. สังเกตจากการท าการบ้านนอกเวลาเรียน 
  2. สังเกตจากผลการทดสอบหลังเรียน 
9. เกณฑ์การให้คะแนนการปฏิบัติงาน 
 9.1 การเตรียมเครื่องมือ 
  1. เตรียมเครื่องมือครบถ้วนและถูกต้อง    10 คะแนน 
  2. เตรียมเครื่องมือถูกต้องเพียงบางส่วน      7 คะแนน 
 9.2 การท างานร่วมกับผู้อ่ืน 
  1. ท างานร่วมกับผู้อ่ืนได้ดีมาก     10 คะแนน 
  2. ท างานร่วมกับผู้อ่ืนได้       7 คะแนน 
  3. ท างานร่วมกับผู้อ่ืนไม่ได้       0 คะแนน 
 9.3 ทักษะเชิงช่าง 
  1. ขั้นตอนการปฏิบัติงานถูกต้องปลอดภัย   10 คะแนน 



  2. ขั้นตอนการปฏิบัติงานถูกต้องเพียงบางส่วน     7 คะแนน 
  3. ขั้นตอนการปฏิบัติงานไม่ถูกต้อง      0 คะแนน 
 9.4 การตอบค าถามหลังการปฏิบัติงาน 
  1. ตอบค าถามได้ถูกต้องครบถ้วน    10 คะแนน 
  2. ตอบค าถามได้ถูกต้องเพียงบางส่วน      7 คะแนน 
  3. ตอบค าถามไม่ถูกต้อง       0 คะแนน 
 9.5 การสรุปผลการปฏิบัติงาน 
  1. สรุปได้ถูกต้อง ครบถ้วน     10 คะแนน 
  2. สรุปได้ถูกต้องเพียงบางส่วน       7 คะแนน 
  3. สรุปไม่ถูกต้อง         0 คะแนน 
  

แบบทดสอบก่อนเรียน – หลังเรียน 
 หน่วยการเรียนท่ี 3 เรื่อง การปักเสา 

 

ค าชี้แจง  1. จงท าเครื่องหมายกากบาท () ทับข้อที่ถูกที่สุดเพียงข้อเดียวลงในกระดาษค าตอบ 
     2. เวลาสอบ 10 นาที 

----------------------------------------------------- 
1. การเข้าปลายสายแรงต่ าทั่วไปจะเข้าปลายสายด้วยอุปกรณ์ชนิดใด 
 ก. คอนเนคเตอร์    ข. ลวดอะลูมิเนียมกลม 
 ค. ปรีฟอร์ม    ง. ลวดอะลูมิเนียมแบน 
2. เสาตอม่อ มีประโยชน์อย่างไร 
 ก. เพ่ือความสวยงาม   ข. เพ่ือให้ปักเสาห่างกันได้ 
 ค. เพ่ิมความแข็งแรงฐานรากเสาไฟฟูา ง. ลดแรงดึงของสายไฟฟูา 
3. ข้อใดคือลักษณะไม้ขาทราย 
 ก. แผ่นกระดาน    ข. ท าจากไม้ไผ่ ใช้เชือกผูกปลายติดกัน 
 ค. ไม้รองหลุม    ง. ไม้กันดินตกลงหลุม 
4. ลักษณะดินแข็งปานกลางคือข้อใด 
 ก. ลักษณะเป็นดินเหนียว   ข. ลักษณะเป็นดินปนทราย 
 ค. ดินลูกรัง    ง. ลูกรังปนดินทราย 
5. มาตรฐานการไฟฟูาส่วนภูมิภาค เสาขนาด 14 เมตร ปักลงในดินอ่อนต้องลึกเท่าใด 
 ก. 1.50 เมตร    ข. 2.00 เมตร 
 ค. 1.70 เมตร    ง. 2.30 เมตร 
6. ระยะต่ าสุดของสายไฟฟูาบริเวณข้าทางรถไฟ มีค่าเท่าใด 
 ก. 6.70 เมตร    ข. 7.90 เมตร 
 ค. 11.50 เมตร    ง. 9.00 เมตร 



7. การผูกลูกรอกแรงต่ าที่พาดสายใต้ชายคา ปกติจะพันลวดอะลูมิเนียมประมาณก่ีรอบ 
 ก. 3 – 5 รอบ    ข. 5 – 7 รอบ 
 ค. 10 - 15 รอบ    ง. 15 รอบ ขึ้นไป 
8. การใช้ระเบิดขุดหลุม ใช้ในพ้ืนที่ใด 
 ก. บริเวณดินโคลน     ข. บริเวณหุบเขา 
 ค. บริเวณหินแข็งและคนงานไม่สามารถปฏิบัติงานได้ ง. ทุกพ้ืนที่ 
9. ระบบจ าหน่ายที่พาดด้วยสายเคเบิลอากาศ ระยะระหว่างเสามีค่าเท่าใด 
 ก. 30 เมตร    ข. 40 – 50 เมตร 
 ค. 80 เมตร ขึ้นไป   ง. 100 เมตร 
10. เพราะเหตุใดการพาดสายจึงไม่ให้มีระยะตกท้องช้างมากเกินไป 
 ก. น้ าหนักของสายมากอาจท าให้ขาดได้ ข. ให้สายตึงที่สุดเพ่ือประหยัดสาย 
 ค. สายแกว่งอาจท าให้สายขาดได้  ง. เพ่ือให้สูงกว่าสิ่งก่อสร้าง 

 
เฉลยแบบทดสอบก่อนเรียน – หลังเรียน 
 หน่วยการเรียนท่ี 3 เรื่อง การปักเสา 

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

ข้อท่ี ค าตอบ 
1. 
2. 
3. 
4. 
5. 
6. 
7. 
8. 
9. 
10. 

ก. คอนเนคเตอร์ 
ค. เพ่ิมความแข็งแรงฐานรากเสาไฟฟูา 
ข. ท าจากไม้ไผ่ ใช้เชือกผูกปลายติดกัน 
ข. ลักษณะเป็นดินปนทราย 
ง. 2.30 เมตร 
ง. 9.00 เมตร 
ก. 3 – 5 รอบ 
ค. บริเวณหินแข็งและคนงานไม่สามารถปฏิบัติงานได้ 
ข. 40 – 50 เมตร 
ค. สายแกว่งอาจท าให้สายขาดได้ 

 
 

 
 
 
 
 



แผนการจัดการเรียนรู้ หน่วยการเรียนท่ี 4 
วิชา  การติดต้ังไฟฟูานอกอาคาร (1011-1403) สัปดาห์ท่ี 7 – 8   
เรื่อง  การยึดโยง จ านวน 5 ชั่วโมง 

 

1. สาระส าคัญ  
 

 การยึดโยง หมายถึงการติดต้ังอุปกรณ์เพ่ิมความแข็งแรงให้กับเสาไฟฟูา เม่ือมีแรงมา
กระท าหรือมีน้ าหนักของอุปกรณ์เกินกว่าที่เสาไฟฟูาจะสามารถรับไว้ได้อย่างปลอดภัย 
 

2. สาระการเรียนรู้ 
 

 2.1 วัสดุและอุปกรณ์ส า หรับการยึดโยง 
    2.2 รูปแบบของการยึดโยง 
    2.3 การจับยึดสายยึดโยง 

2.4 ใบงานที่ 4 การยึดโยง 
3. จุดประสงค์การเรียนรู้ 
 

 จุดประสงค์เชิงพฤติกรรม 
  3.1 ระบุวัสดุ อุปกรณ์ส าหรับใช้ในงานยึดโยงได้ 
  3.2 อธิบายรูปแบบการยึดโยง และการจัดยึดสายยึดโยงได้ 
  3.3 มีกิจนิสัยที่ ดีในการปฏิบัติงาน รับผิดชอบ ตรงต่อเวลา รักษาความสะอาด 
ค านึงถึงความปลอดภัยและมีมนุษยสัมพันธ์ 
 

 บูรณาการหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง 
  3.4 เตรียมความพร้อมด้านวัสดุ อุปกรณ์ สอดคล้องกับงานและใช้วัสดุอุปกรณ์อย่าง
คุ้มค่า ประหยัด ตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง 
  3.5 ปฏิบัติงานได้ถูกต้องและส าเร็จภายในเวลาที่ก าหนดอย่างมีเหตุผล ตามหลัก
ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง 
 บูรณาการนโยบายสถานศึกษา 3D 
  3.6 สอนและฝึกหัดให้นักเรียน นักศึกษา รู้จักการท างานเป็นกลุ่ม การรับฟังความ
คิดเห็นเหตุผลของผู้อ่ืนและปฏิบัติหน้าที่ท่ีได้รับมอบหมาย 
  3.7 ส่งเสริมกิจกรรมที่สร้างความสามัคคี เอ้ือเฟ้ือเผื่อแผ่ ช่วยเหลือเก้ือกูล และรัก
ใคร่ปรองดองในสถานศึกษา 
  3.8 กระตุ้นและเปิดโอกาสให้นักเรียนนักศึกษากล้าที่จะแสดงความคิดเห็นในเรื่อง
ต่างๆ เช่น กิจกรรมในชั้นเรียน กิจกรรมต่างๆ ของสถานศึกษาและกิจกรรมของชุมชน 
  3.9 ปลูกจิตส านึกให้นักเรียน นักศึกษา มีคุณธรรม จริยธรรม รู้รับผิดชอบชั่วดี มี
ความภูมิใจในความเป็นไทย 
  3.10 ให้ความรู้เก่ียวกับโทษภัยของยาเสพติด และการหลีกเลี่ยงห่างไกลยาเสพติด
เพ่ือให้มีภูมิคุ้มกันอย่างยั่งยืน 



 

4. กิจกรรมการเรียนการสอน 
 

กิจกรรมครู กิจกรรมนักเรียน 
ขั้นน าเข้าสู่บทเรียน 
1. ครูแจ้งจุดประสงค์การเรียนรู้ หน่วยการเรียน 

ขั้นสนใจปัญหา 
1. นักเรียนจดบันทึกจุดประสงค์การเรียนรู้ 

ขั้นสอนทฤษฎี 
2. ครูให้นักเรียนท าแบบทดสอบก่อนเรียน 
3. ครูบรรยายเนื้อหาประกอบแผ่นใส/ power 
point 
4. ครูให้นัก เรียน ศึกษา เนื้อหากา รเรียนรู้ใ น
หนังสือเรียน 
5. ซักถามนักเรียนเก่ียวกับเนื้อหาที่เรียน 

ขั้นศึกษาข้อมูล 
2. นักเรียนท าแบบทดสอบก่อนเรียน 
3. นักเรียนฟังครูบรรยายและจดบันทึก 
4. นักเรียนศึกษาหน่วยการเรียนที่ได้รับ
มอบหมาย 
5. นักเรียนตอบค าถาม 

ขั้นสอนปฏิบัติ 
6. ครูให้นักเรียนศึกษาใบงานการทดลองประจ า
หน่วยการเรียนรู้ 
7. ครูให้นักเรียนแบ่งกลุ่มจัดเตรียมเครื่องมือและ
อุปกรณ์ตามใบงานการทดลอง 
8. ครูสังเกตการปฏิบัติงานและคอยให้ค าแนะน า 
อย่างใกล้ชิด 

ขั้นศึกษาข้อมูล 
6. นักเรียนศึกษาใบงานการทดลองประจ า
หน่วยการเรียนรู้ 
7. นักเรียนจัดเตรียมเครื่องมือและอุปกรณ์ 

ขั้นสรุป 
9. ครูและนักเรียนร่วมกันสรุปผลการเรียนรู้ 
10. ครูให้นักเรียนปฏิบัติตามใบงานการทดลอง
ประจ าหน่วยการเรียนรู้ 
 11. ครูคอยสังเกตล าดับขั้นตอนการท างานและ
ให้ค าแนะน าเม่ือพบนักเรียนปฏิบัติไม่ถูกต้อง 
12. ครูให้นักเรียนที่ปฏิบัติงานเสร็จแล้วส่งตรวจที่
โต๊ะตรวจงานเพ่ือขอค าแนะน าและและ
ประเมินผล13. ท าแบบทดสอบหลังเรียน 
14. ครูแจ้งนโยบายสถานศึกษา 3D ของ
กระทรวงศึกษา ซ่ึงเป็นกิจกรรมที่มุ่งส่งเสริม
พัฒนาผู้เรียนให้มีคุณลักษณะที่ดีงาม 3 ด้าน คือ 
1. ด้าน 
ประชาธิปไตย (Democracy) 2. ด้านคุณธรรม 
จริยธรรม และความเป็นไทย (Decency) 3. ด้าน
ภูมิคุ้มกันจากยาเสพติด (Drug – Free)  

ขั้นพยายามและขั้นส าเร็จผล 
8. นักเรียนช่วยกันสรุปเนื้อหาที่เรียนและ
จดบันทึก 
9. นักเรียนปฏิบัติตามใบงานการทดลอง
ประจ าหน่วยการเรียนรู้ เม่ือพบปัญหาให้
สอบถามครูผู้สอน 
10. นักเรียนส่งผลการปฏิบัติงานให้ครู
ตรวจ 
11.นักเรียนท าแบบทดสอบหลังเรียน 
12. นักเรียนช่วยกันสรุปเนื้อหาและจด
บันทึก ประกอบด้วยสาระเก่ียวกับเรื่องที่
เรียน  
13. นักเรียนจดบันทึกนโยบายสถานศึกษา     
3 D พร้อมกับอภิปรายแนวทางน าไป
ปฏิบัติ  
ใช้ในชีวิตประจ าวันและในรายวิชาที่เรียน 



15. ครูอธิบายหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง
เพ่ือบูรณาการเข้ากับกิจกรรมการเรียนการสอน 
ประกอบด้วย 1. ความพอประมาณ 2. ความมี
เหตุผล 3. การมีภูมิคุ้มกันในตัวท่ีดี 
16. ครูซักถามนักเรียนว่ามีข้อสงสัยอะไรอีก
หรือไม่17. ครูให้นักเรียนท าความสะอาด
ห้องเรียน 

14 . นัก เรี ยน รับ ฟังและจดบั นทึ กหลั ก
ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงโดยมีความ
รับผิดชอบและพยายามสืบค้นข้อมูลและ
ปฏิบัติงานให้ส าเร็จอย่างมีเหตุผล 
15 .  นัก เรี ยนช่ วยกันท าควา มสะอา ด
เครื่ อ ง มือ  อุปกร ณ์ จั ด ห้ อ ง เ รี ยน ใ ห้
เรียบร้อย 
 

ขั้นน าไปใช้ 
18. ครูให้นักเรียนเขียนรายงานสรุปผลการเรียนรู้ 
19. ครูบันทึกหลังการสอน 

ขั้นน าไปใช้ 
16. นักเรียนท าแบบสรุปผลการเรียน รู้
ประจ าหน่วยการเรียน 

 
 

5. งานท่ีมอบหมาย 
 ก่อนเรียน : ครูให้นักเรียนท าแบบทดสอบก่อนเรียน 
 ขณะเรียน : 1. ครูให้นักเรียนเขียนรายงานสรุปผลการเรียนรู้ประจ าหน่วยการเรียน 
 หลังเรียน : 1. ครูให้การบ้านแก่นักเรียนท านอกเวลาเรียน คือ แบบฝึกหัดท้ายหน่วยการ
เรียน 
     และให้ไปศึกษาหน่วยการเรียนที่ 5 มาล่วงหน้า 
      2. ครูให้นักเรียนท าแบบทดสอบหลังเรียน 
6. ส่ือการเรียนการสอน 
 

 6.1 ส่ือส่ิงพิมพ์ 
  6.1.1 หนังสือประกอบการเรียนรายวิชาการติดต้ังไฟฟูานอกอาคารของส านักพิมพ์
ศูนย์ส่งเสริมอาชีวะ เรียบเรียงโดย นายเอนก  นรสาร 
  6.1.2 แผ่นใสรายละเอียดก าหนดการสอนหรือก าหนดสาระการเรียนรู้ 
  6.1.3 ใบงานการทดลอง 
  6.1.4 แบบทดสอบก่อนเรียน 
  6.1.5 แบบทดสอบหลังเรียน 
  6.1.6 แบบประเมินคุณธรรม จริยธรรม ค่านิยมและคุณลักษณะอันพึงประสงค์ 
 6.2 ส่ือโสตทัศน์ 
  6.2.1 เครื่องฉายข้ามศีรษะ 
  6.2.2 เครื่องขยายเสียง ไมโครโฟน ล าโพง 
  6.2.3 สื่อคอมพิวเตอร์น าเสนอโดยโปรแกรม power point 
 6.3 ส่ือของจริง 
  6.3.1 เครื่องมือและอุปกรณ์ที่ใช้ทดลองจริง 
 



7. แหล่งการเรียนรู้ 
 

 7.1 แหล่งเรียนรู้ในสถานศึกษา 
  7.1.1 ห้องสมุด 
  7.1.2 ศูนย์วิทยบริการ 
  7.1.3 ห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์โดยศึกษาข้อมูลทางอินเทอร์เน็ต 
 7.2 แหล่งเรียนรู้นอกสถานศึกษา 
  7.2.1 ศูนย์หนังสือ 
  7.2.2 อินเทอร์เน็ต 
  7.2.3 ห้องสมุดประชาชน 
  7.2.4 ผู้ประกอบการ / สถานประกอบการในท้องถิ่น 
 

8. การวัดและประเมินผล 
 

 ก่อนเรียน 
  1. สังเกตการเข้าชั้นเรียน 
  2. สังเกตจากความพร้อมก่อนเรียน 
  3. สังเกตผลการทดสอบก่อนเรียน 
 ขณะเรียน 
  1. สังเกตความสนใจ 
  2. สังเกตการตอบค าถามของนักเรียน 
  3. สังเกตจากการปฏิบัติงาน 
  4. สังเกตจากการสรุปผลการปฏิบัติงาน 
 หลังเรียน 
  1. สังเกตจากการท าการบ้านนอกเวลาเรียน 
  2. สังเกตจากผลการทดสอบหลังเรียน 
9. เกณฑ์การให้คะแนนการปฏิบัติงาน 
 9.1 การเตรียมเครื่องมือ 
  1. เตรียมเครื่องมือครบถ้วนและถูกต้อง    10 คะแนน 
  2. เตรียมเครื่องมือถูกต้องเพียงบางส่วน      7 คะแนน 
 9.2 การท างานร่วมกับผู้อ่ืน 
  1. ท างานร่วมกับผู้อ่ืนได้ดีมาก     10 คะแนน 
  2. ท างานร่วมกับผู้อ่ืนได้       7 คะแนน 
  3. ท างานร่วมกับผู้อ่ืนไม่ได้       0 คะแนน 
 9.3 ทักษะเชิงช่าง 
  1. ขั้นตอนการปฏิบัติงานถูกต้องปลอดภัย   10 คะแนน 
  2. ขั้นตอนการปฏิบัติงานถูกต้องเพียงบางส่วน     7 คะแนน 



  3. ขั้นตอนการปฏิบัติงานไม่ถูกต้อง      0 คะแนน 
 9.4 การตอบค าถามหลังการปฏิบัติงาน 
  1. ตอบค าถามได้ถูกต้องครบถ้วน    10 คะแนน 
  2. ตอบค าถามได้ถูกต้องเพียงบางส่วน      7 คะแนน 
  3. ตอบค าถามไม่ถูกต้อง       0 คะแนน 
 9.5 การสรุปผลการปฏิบัติงาน 
  1. สรุปได้ถูกต้อง ครบถ้วน     10 คะแนน 
  2. สรุปได้ถูกต้องเพียงบางส่วน       7 คะแนน 
  3. สรุปไม่ถูกต้อง         0 คะแนน 

 
แบบทดสอบก่อนเรียน – หลังเรียน 

 หน่วยการเรียนท่ี 4 เรื่อง การยึดโยง 
 

ค าชี้แจง   1. จงท าเครื่องหมายกากบาท () ทับข้อที่ถูกที่สุดเพียงข้อเดียวลงในกระดาษค าตอบ 
     2. เวลาสอบ 10 นาที 

----------------------------------------------------- 
1. สายยึดโยงตามข้อใดประกอบด้วยสายยึดโยงตามแนวสายและสายยึดโยงปูองกันพายุรวมกัน
บนเสาต้นเดียวกัน 
 ก. สายยึดโยงด้านข้าง   ข. สายยึดโยงแบบตรึงกับที่ 
 ค. สายยึดโยงเข้าปลายสาย  ง. สายยึดโยงแบบยึดหัวเสา 
2. สายยึดโยงที่ใช้ทั่วไปมีขนาดเท่าใด 
 ก. 35 (มม)2    ข. 50 และ 95 (มม)2 

ค. 120 (มม)2    ค. ขนาดใดก็ได้ 
3. ลูกถ้วยยึดโยงมีประโยชน์อย่างไร 
 ก. เพ่ิมความแข็งแรง   ข. เสริมระบบก าบัง 
 ค. ปูองกันกระแสไฟฟูารั่ว  ง. ไม่ให้สายลื่น 
4. ข้อใดไม่ใช่อุปกรณ์ในการยึดโยง 
 ก. สมอบก    ข. สายยึดโยง 
 ค. ลูกถ้วยยึดโยง    ง. คอนเนคเตอร์ 
5. เพราะเหตุใดจึงต้องท าการยึดโยง 
 ก. เพ่ิมความแข็งแรงให้กับเสาไฟฟูา ข. เพ่ือความสวยงาม 
 ค. เพ่ิมระยะห่างการปักเสา  ง. ท าให้สายตึง 
6. บริเวณที่รถไฟวิ่งผ่านมักจะยึดโยงแบบใด 
 ก. แบบเสาไม้    ข. แบบบนทางเท้า 
 ค. แบบยึดเสาไฟฟูา   ง. แบบตอไม้ 



7. การจับยึดสายยึดโยง ปกติจะห่างกันเท่าใด 
 ก. 10 ซม.    ข. 40 – 60 ซม.    

ค.100 ซม. ขึ้นไป   ง. ไม่แน่นอน 
8. อุปกรณ์จับยึดสายยึดโยงคืออะไร 
 ก. ลูกถ้วยยึดโยง    ข. ยูแคล้มป์ 
 ค. ปรีฟอร์ม    ง. สมอบก 
9. การยึดจากส่วนบนของเสาไปยังก้านของสมอบกโดยตรง เป็นการยึดโยงแบบใด 
 ก. สายยึดโยงแบบสมอบก  ข. สายยึดโยงแบบบนทางเท้า 
 ค. สายยึดโยงแบบตอไม้   ง. สายยึดโยงแบบเสาไม้ 
10. ส่วนใหญ่จะใช้การยึดโยงแบบใด 
 ก. แบบบนทางเท้า   ข. แบบสมอบก 
 ค. แบบยึดเสาไฟฟูา   ง. แบบเสาไม้ 

เฉลยแบบทดสอบก่อนเรียน – หลังเรียน 
 หน่วยการเรียนท่ี 4 เรื่อง การยึดโยง 

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

ข้อท่ี ค าตอบ 
1. 
2. 
3. 
4. 
5. 
6. 
7. 
8. 
9. 
10. 

ข. สายยึดโยงแบบตรึงกับที่ 
ข. 50 และ 95 (มม)2 
ค. ปูองกันกระแสไฟฟูารั่ว 
ง. คอนเนคเตอร์ 
ก. เพ่ิมความแข็งแรงให้กับเสาไฟฟูา 
ค. แบบยึดเสาไฟฟูา 
ก. 10 ซม. 
ข. ยูแคล้มป์ 
ก. สายยึดโยงแบบสมอบก  
ข. แบบสมอบก 

 
 

 
 
 
 
 
 



แผนการจัดการเรียนรู้ หน่วยการเรียนท่ี 5 
วิชา  การติดต้ังไฟฟูานอกอาคาร (1011-1403) สัปดาห์ท่ี 8 – 9  
เรื่อง  การติดต้ังโคมไฟถนน จ านวน 5 ชั่วโมง 

 

1. สาระส าคัญ  
 

 ในปัจจุบัน การเดินทางเวลากลางคืน บนถนนโดยเฉพาะบริเวณที่ท าให้เกิดอุบัติเหตุบ่อยๆ  
อาทิเช่น บริเวณทางแยก สะพาน ทางโค้ง แหล่งชุมชน จ าเป็นต้องมีโคมไฟถนนเพ่ือให้มีแสงสว่าง
อย่างเพียงพอ เพ่ือความปลอดภัยในการใช้รถใช้ถนน การติดต้ังโคมไฟถนน มี 2 แบบดังนี้คือ 
การติดต้ังโคมไฟถนนบนเสาไฟฟูา และ การติดต้ังโคมไฟถนนกับเสาไฟถนน 
 

2. สาระการเรียนรู้ 
 

 2.1 การติดต้ังโคมไฟถนนบนเสาไฟฟูา 
    2.2 วัสดุที่ใช้ในการติดต้ังโคมไฟถนน 
    2.3 การติดต้ังโคมไฟถนนกับเสาไฟถนน 

2.4 ใบงานที่ 6 การติดต้ังโคมไฟถนน 
3. จุดประสงค์การเรียนรู้ 
 

 จุดประสงค์เชิงพฤติกรรม 
  3.1 อธิบายวิธีการติดต้ังโคมไฟถนนบนเสาไฟฟูา และการติดต้ังโคมไฟถนนกับเสาไฟ
ถนนได้ 
  3.2 ระบุวัสดุ อุปกรณ์ในการติดต้ังโคมไฟถนนได้ 
  3.3 มีกิจนิสัยที่ ดีในการปฏิบัติงาน รับผิดชอบ ตรงต่อเวลา รักษาความสะอาด 
ค านึงถึงความปลอดภัยและมีมนุษยสัมพันธ์ 
 

 บูรณาการหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง 
  3.4 เตรียมความพร้อมด้านวัสดุ อุปกรณ์ สอดคล้องกับงานและใช้วัสดุอุปกรณ์อย่าง
คุ้มค่า ประหยัด ตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง 
  3.5 ปฏิบัติงานได้ถูกต้องและส าเร็จภายในเวลาที่ก าหนดอย่างมีเหตุผล ตามหลัก
ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง 
 บูรณาการนโยบายสถานศึกษา 3D 
  3.6 สอนและฝึกหัดให้นักเรียน นักศึกษา รู้จักการท างานเป็นกลุ่ม การรับฟังความ
คิดเห็นเหตุผลของผู้อ่ืนและปฏิบัติหน้าที่ท่ีได้รับมอบหมาย 
  3.7 ส่งเสริมกิจกรรมที่สร้างความสามัคคี เอ้ือเฟ้ือเผื่อแผ่ ช่วยเหลือเก้ือกูล และรัก
ใคร่ปรองดองในสถานศึกษา 
  3.8 กระตุ้นและเปิดโอกาสให้นักเรียนนักศึกษากล้าที่จะแสดงความคิดเห็นในเรื่อง
ต่างๆ เช่น กิจกรรมในชั้นเรียน กิจกรรมต่างๆ ของสถานศึกษาและกิจกรรมของชุมชน 



  3.9 ปลูกจิตส านึกให้นักเรียน นักศึกษา มีคุณธรรม จริยธรรม รู้รับผิดชอบชั่วดี มี
ความภูมิใจในความเป็นไทย 
  3.10 ให้ความรู้เก่ียวกับโทษภัยของยาเสพติด และการหลีกเลี่ยงห่างไกลยาเสพติด
เพ่ือให้มีภูมิคุ้มกันอย่างยั่งยืน 
 

4. กิจกรรมการเรียนการสอน 
 

กิจกรรมครู กิจกรรมนักเรียน 
ขั้นน าเข้าสู่บทเรียน 
1. ครูแจ้งจุดประสงค์การเรียนรู้ หน่วยการเรียน 

ขั้นสนใจปัญหา 
1. นักเรียนจดบันทึกจุดประสงค์การเรียนรู้ 

ขั้นสอนทฤษฎี 
2. ครูให้นักเรียนท าแบบทดสอบก่อนเรียน 
3. ครูบรรยายเนื้อหาประกอบแผ่นใส/ power 
point 
4. ครูให้นัก เรียน ศึกษา เนื้อหากา รเรียนรู้ใ น
หนังสือเรียน 
5. ซักถามนักเรียนเก่ียวกับเนื้อหาที่เรียน 

ขั้นศึกษาข้อมูล 
2. นักเรียนท าแบบทดสอบก่อนเรียน 
3. นักเรียนฟังครูบรรยายและจดบันทึก 
4. นักเรียนศึกษาหน่วยการเรียนที่ได้รับ
มอบหมาย 
5. นักเรียนตอบค าถาม 

ขั้นสอนปฏิบัติ 
6. ครูให้นักเรียนศึกษาใบงานการทดลองประจ า
หน่วยการเรียนรู้ 
7. ครูให้นักเรียนแบ่งกลุ่มจัดเตรียมเครื่องมือและ
อุปกรณ์ตามใบงานการทดลอง 
8. ครูสังเกตการปฏิบัติงานและคอยให้ค าแนะน า 
อย่างใกล้ชิด 

ขั้นศึกษาข้อมูล 
6. นักเรียนศึกษาใบงานการทดลองประจ า
หน่วยการเรียนรู้ 
7. นักเรียนจัดเตรียมเครื่องมือและอุปกรณ์ 

ขั้นสรุป 
9. ครูและนักเรียนร่วมกันสรุปผลการเรียนรู้ 
10. ครูให้นักเรียนปฏิบัติตามใบงานการทดลอง
ประจ าหน่วยการเรียนรู้ 
 11. ครูคอยสังเกตล าดับขั้นตอนการท างานและ
ให้ค าแนะน าเม่ือพบนักเรียนปฏิบัติไม่ถูกต้อง 
12. ครูให้นักเรียนที่ปฏิบัติงานเสร็จแล้วส่งตรวจที่
โต๊ะตรวจงานเพ่ือขอค าแนะน าและและ
ประเมินผล13. ท าแบบทดสอบหลังเรียน 
14. ครูแจ้งนโยบายสถานศึกษา 3D ของ
กระทรวงศึกษา ซ่ึงเป็นกิจกรรมที่มุ่งส่งเสริม
พัฒนาผู้เรียนให้มีคุณลักษณะที่ดีงาม 3 ด้าน คือ 

ขั้นพยายามและขั้นส าเร็จผล 
8. นักเรียนช่วยกันสรุปเนื้อหาที่เรียนและ
จดบันทึก 
9. นักเรียนปฏิบัติตามใบงานการทดลอง
ประจ าหน่วยการเรียนรู้ เม่ือพบปัญหาให้
สอบถามครูผู้สอน 
10. นักเรียนส่งผลการปฏิบัติงานให้ครู
ตรวจ 
11.นักเรียนท าแบบทดสอบหลังเรียน 
12. นักเรียนช่วยกันสรุปเนื้อหาและจด
บันทึก ประกอบด้วยสาระเก่ียวกับเรื่องที่
เรียน  



1. ด้าน 
ประชาธิปไตย (Democracy) 2. ด้านคุณธรรม 
จริยธรรม และความเป็นไทย (Decency) 3. ด้าน
ภูมิคุ้มกันจากยาเสพติด (Drug – Free)  
15. ครูอธิบายหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง
เพ่ือบูรณาการเข้ากับกิจกรรมการเรียนการสอน 
ประกอบด้วย 1. ความพอประมาณ 2. ความมี
เหตุผล 3. การมีภูมิคุ้มกันในตัวท่ีดี 
16. ครูซักถามนักเรียนว่ามีข้อสงสัยอะไรอีก
หรือไม่17. ครูให้นักเรียนท าความสะอาด
ห้องเรียน 

13. นักเรียนจดบันทึกนโยบายสถานศึกษา     
3 D พร้อมกับอภิปรายแนวทางน าไป
ปฏิบัติ  
ใช้ในชีวิตประจ าวันและในรายวิชาที่เรียน 
14 . นัก เรี ยน รับ ฟังและจดบั นทึ กหลั ก
ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงโดยมีความ
รับผิดชอบและพยายามสืบค้นข้อมูลและ
ปฏิบัติงานให้ส าเร็จอย่างมีเหตุผล 
15 .  นัก เรี ยนช่ วยกันท าควา มสะอา ด
เครื่ อ ง มือ  อุปกร ณ์ จั ด ห้ อ ง เ รี ยน ใ ห้
เรียบร้อย 
 

ขั้นน าไปใช้ 
18. ครูให้นักเรียนเขียนรายงานสรุปผลการเรียนรู้ 
19. ครูบันทึกหลังการสอน 

ขั้นน าไปใช้ 
16. นักเรียนท าแบบสรุปผลการเรียน รู้
ประจ าหน่วยการเรียน 

5. งานท่ีมอบหมาย 
 ก่อนเรียน : ครูให้นักเรียนท าแบบทดสอบก่อนเรียน 
 ขณะเรียน : 1. ครูให้นักเรียนเขียนรายงานสรุปผลการเรียนรู้ประจ าหน่วยการเรียน 
 หลังเรียน : 1. ครูให้การบ้านแก่นักเรียนท านอกเวลาเรียน คือ แบบฝึกหัดท้ายหน่วยการ
เรียน 
     และให้ไปศึกษาหน่วยการเรียนที่ 6 มาล่วงหน้า 
      2. ครูให้นักเรียนท าแบบทดสอบหลังเรียน 
6. ส่ือการเรียนการสอน 
 

 6.1 ส่ือส่ิงพิมพ์ 
  6.1.1 หนังสือประกอบการเรียนรายวิชาการติดต้ังไฟฟูานอกอาคารของส านักพิมพ์
ศูนย์ส่งเสริมอาชีวะ เรียบเรียงโดย นายเอนก  นรสาร 
  6.1.2 แผ่นใสรายละเอียดก าหนดการสอนหรือก าหนดสาระการเรียนรู้ 
  6.1.3 ใบงานการทดลอง 
  6.1.4 แบบทดสอบก่อนเรียน 
  6.1.5 แบบทดสอบหลังเรียน 
  6.1.6 แบบประเมินคุณธรรม จริยธรรม ค่านิยมและคุณลักษณะอันพึงประสงค์ 
 6.2 ส่ือโสตทัศน์ 
  6.2.1 เครื่องฉายข้ามศีรษะ 
  6.2.2 เครื่องขยายเสียง ไมโครโฟน ล าโพง 
  6.2.3 สื่อคอมพิวเตอร์น าเสนอโดยโปรแกรม power point 



 6.3 ส่ือของจริง 
  6.3.1 เครื่องมือและอุปกรณ์ที่ใช้ทดลองจริง 
7. แหล่งการเรียนรู้ 
 

 7.1 แหล่งเรียนรู้ในสถานศึกษา 
  7.1.1 ห้องสมุด 
  7.1.2 ศูนย์วิทยบริการ 
  7.1.3 ห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์โดยศึกษาข้อมูลทางอินเทอร์เน็ต 
 7.2 แหล่งเรียนรู้นอกสถานศึกษา 
  7.2.1 ศูนย์หนังสือ 
  7.2.2 อินเทอร์เน็ต 
  7.2.3 ห้องสมุดประชาชน 
  7.2.4 ผู้ประกอบการ / สถานประกอบการในท้องถิ่น 
 

8. การวัดและประเมินผล 
 

 ก่อนเรียน 
  1. สังเกตการเข้าชั้นเรียน 
  2. สังเกตจากความพร้อมก่อนเรียน 
  3. สังเกตผลการทดสอบก่อนเรียน 
 ขณะเรียน 
  1. สังเกตความสนใจ 
  2. สังเกตการตอบค าถามของนักเรียน 
  3. สังเกตจากการปฏิบัติงาน 
  4. สังเกตจากการสรุปผลการปฏิบัติงาน 
 หลังเรียน 
  1. สังเกตจากการท าการบ้านนอกเวลาเรียน 
  2. สังเกตจากผลการทดสอบหลังเรียน 
9. เกณฑ์การให้คะแนนการปฏิบัติงาน 
 9.1 การเตรียมเครื่องมือ 
  1. เตรียมเครื่องมือครบถ้วนและถูกต้อง    10 คะแนน 
  2. เตรียมเครื่องมือถูกต้องเพียงบางส่วน      7 คะแนน 
 9.2 การท างานร่วมกับผู้อ่ืน 
  1. ท างานร่วมกับผู้อ่ืนได้ดีมาก     10 คะแนน 
  2. ท างานร่วมกับผู้อ่ืนได้       7 คะแนน 
  3. ท างานร่วมกับผู้อ่ืนไม่ได้       0 คะแนน 
 9.3 ทักษะเชิงช่าง 



  1. ขั้นตอนการปฏิบัติงานถูกต้องปลอดภัย   10 คะแนน 
  2. ขั้นตอนการปฏิบัติงานถูกต้องเพียงบางส่วน     7 คะแนน 
  3. ขั้นตอนการปฏิบัติงานไม่ถูกต้อง      0 คะแนน 
 9.4 การตอบค าถามหลังการปฏิบัติงาน 
  1. ตอบค าถามได้ถูกต้องครบถ้วน    10 คะแนน 
  2. ตอบค าถามได้ถูกต้องเพียงบางส่วน      7 คะแนน 
  3. ตอบค าถามไม่ถูกต้อง       0 คะแนน 
 9.5 การสรุปผลการปฏิบัติงาน 
  1. สรุปได้ถูกต้อง ครบถ้วน     10 คะแนน 
  2. สรุปได้ถูกต้องเพียงบางส่วน       7 คะแนน 
  3. สรุปไม่ถูกต้อง         0 คะแนน 

แบบทดสอบก่อนเรียน – หลังเรียน 
 หน่วยการเรียนท่ี 5 เรื่อง การติดต้ังโคมไฟถนน 

 

ค าชี้แจง  1. จงท าเครื่องหมายกากบาท () ทับข้อที่ถูกที่สุดเพียงข้อเดียวลงในกระดาษค าตอบ 
     2. เวลาสอบ 10 นาที 

----------------------------------------------------- 
1. สวิทซ์ไบเมทอล ภายในหลอดคือส่วนประกอบของหลอดชนิดใด 
 ก. หลอดนีออน   ข. หลอดแสงจันทร์ 
 ค. หลอดเมทอลฮาไลด์  ง. หลอดฟลูออเรสเซนต์ 
2. ปลั๊กฟิวส์กันน้ า มีประโยชน์อย่างไร 
 ก. กันน้ าเข้าโคมไฟ  ข. ใช้เป็นจุดพักสาย 
 ค. กันแมลงเข้าโคมไฟ  ง. ปูองกันกระแสไหลเกิน 
3. การยึดฐานโคมไฟเข้ากับเสาไฟฟูา จะใช้อุปกรณ์ชนิดใด 
 ก. น็อตยึดฐาน   ข. สกรู 
 ค. โบลท์   ง. แคล้มป์ 
4. ข้อใดไม่ใช่รูปแบบการติดต้ังโคมไฟถนน 
 ก. ติดต้ังโคมไฟถนนบนหัวเสา ข. ติดต้ังโคมไฟถนนใต้แร็คที่พาดสาย 
 ค. ติดต้ังเข้ากับต้นไม้ข้างทาง ง. ติดต้ังโคมไฟถนนเหนือแร็คที่พาดสาย 
5. เหตุใดจึงต้องติดต้ังโคมไฟถนน 
 ก. เพ่ิมความสวยงาม  ข. ให้แสงสว่างยามค่ าคืนและการจราจร 
 ค. ลดแสงบาดตา   ง. ช่วยไล่แมลง 
6. สารเรืองแสงที่เคลือบบนผิวหลอดเรียกว่าอะไร 
 ก. ฟอสฟอรัส   ข. ไทเทเนียม 
 ค. ฟอสเฟอร์   ง. ไอปรอท 



7. ฝาครอบโคมไฟฟลูออเรสเซนต์ มีลักษณะอย่างไร 
 ก. ขาวเป็นเกล็ด   ข. ทึบแสง 
 ค. ขาวใส   ง. เป็นตะแกรง 
8. โคมไฟถนนส าหรับหลอดฟลูออเรสเวนต์ นิยมท าจากวัสดุอะไร 
 ก. อะลูมิเนียมบางเบา  ข. เหล็กเหนียว 
 ค. เหล็กหล่อ   ง. พลาสติกแข็ง 
9. หลอดชนิดใดไม่ใช้ส่องสว่างกับไฟถนน 
 ก. หลอดแสงจันทร์  ข. หลอดไส้ 
 ค. หลอดเมทอลฮาไลด์  ง. หลอดโซเดียมความดันไอสูง 
10. หลอดแสงจันทร์เปล่งแสงเป็นสีอะไร 
 ก. เหลืองทอง   ข. ฟูา 
 ค. ส้ม    ง. เดย์ไลท์ 

 
เฉลยแบบทดสอบก่อนเรียน – หลังเรียน 

 หน่วยการเรียนท่ี 5 เรื่อง การติดต้ังโคมไฟถนน 

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

 
ข้อท่ี ค าตอบ 
1. 
2. 
3. 
4. 
5. 
6. 
7. 
8. 
9. 
10. 

ค. หลอดเมทอลฮาไลด์ 
ง. ปูองกันกระแสไหลเกิน 
ก. น็อตยึดฐาน 
ค. ติดต้ังเข้ากับต้นไม้ข้างทาง 
ข. ให้แสงสว่างยามค่ าคืนและการจราจร 
ค. ฟอสเฟอร์ 
ค. ขาวใส 
ค. เหล็กหล่อ 
ข. หลอดไส้ 
ก. เหลืองทอง 

 
 

 
 
 
 



แผนการจัดการเรียนรู้ หน่วยการเรียนท่ี 6 
วิชา  การติดต้ังไฟฟูานอกอาคาร (1011-1403) สัปดาห์ท่ี 10  
เรื่อง  กิโลวัตต์อาวร์มิเตอร์ จ านวน 4 ชั่วโมง 

 

1. สาระส าคัญ  
 

 เครื่องวัดพลังงานไฟฟูา เรียกว่า กิโลวัตต์ (kilowatt hour meter :  Kwh)  เรียกอีกอย่างหนึ่งว่า
กิโลวัตต์-ชั่วโมง และนิยมเรียกสั้นๆ ว่ามิเตอร์ มีหน่วยการวัดเรียกว่า กิโลวัตต์-ชั่วโมง หรือที่
เรียกว่า ยูนิต (unit) 

กิโลวัตต์อาวร์มิเตอร์ที่ใช้กับระบบไฟฟูาแรงต่ าแบ่งออกเป็น 2 ประเภท ได้แก่  กิโลวัตต์อาวร์
มิเตอร์  
1 เฟส  และ กิโลวัตต์อาวร์มิเตอร์ 3 เฟส 
 

2. สาระการเรียนรู้ 
 

 2.1 กิโลวัตต์อาวร์มิเตอร์ชนิด 1 เฟส 
   2.2 กิโลวัตต์อาวร์มิเตอร์ชนิด 3 เฟส 
    2.3 ใบงานที่ 7การติดต้ังกิโลวัตต์-อาวร์มิเตอร์ 
 

3. จุดประสงค์การเรียนรู้ 
 

 จุดประสงค์เชิงพฤติกรรม 
  3.1 อธิบายโครงสร้างกิโลวัตต์อาวร์มิเตอร์ชนิด 1 เฟส และ 3 เฟส ได้ 
  3.2 เลือกใช้กิโลวัตต์อาวร์มิเตอร์ได้ 
  3.3 มีกิจนิสัยที่ ดีในการปฏิบัติงาน รับผิดชอบ ตรงต่อเวลา รักษาความสะอาด 
ค านึงถึงความปลอดภัยและมีมนุษยสัมพันธ์ 
 

 บูรณาการหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง 
  3.5 เตรียมความพร้อมด้านวัสดุ อุปกรณ์ สอดคล้องกับงานและใช้วัสดุอุปกรณ์อย่าง
คุ้มค่า ประหยัด ตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง 
  3.6 ปฏิบัติงานได้ถูกต้องและส าเร็จภายในเวลาที่ก าหนดอย่างมีเหตุผล ตามหลัก
ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง 
 

 บูรณาการนโยบายสถานศึกษา 3D 
  3.7 สอนและฝึกหัดให้นักเรียน นักศึกษา รู้จักการท างานเป็นกลุ่ม การรับฟังความ
คิดเห็นเหตุผลของผู้อ่ืนและปฏิบัติหน้าที่ท่ีได้รับมอบหมาย 
  3.8 ส่งเสริมกิจกรรมที่สร้างความสามัคคี เอ้ือเฟ้ือเผื่อแผ่ ช่วยเหลือเก้ือกูล และรัก
ใคร่ปรองดองในสถานศึกษา 
  3.9 กระตุ้นและเปิดโอกาสให้นักเรียนนักศึกษากล้าที่จะแสดงความคิดเห็นในเรื่อง
ต่างๆ เช่น กิจกรรมในชั้นเรียน กิจกรรมต่างๆ ของสถานศึกษาและกิจกรรมของชุมชน 



  3.10 ปลูกจิตส านึกให้นักเรียน นักศึกษา มีคุณธรรม จริยธรรม รู้รับผิดชอบชั่วดี มี
ความภูมิใจในความเป็นไทย 
  3.11 ให้ความรู้เก่ียวกับโทษภัยของยาเสพติด และการหลีกเลี่ยงห่างไกลยาเสพติด
เพ่ือให้มีภูมิคุ้มกันอย่างยั่งยืน 
 

4. กิจกรรมการเรียนการสอน 
 

กิจกรรมครู กิจกรรมนักเรียน 
ขั้นน าเข้าสู่บทเรียน 
1. ครูแจ้งจุดประสงค์การเรียนรู้ หน่วยการเรียน 

ขั้นสนใจปัญหา 
1. นักเรียนจดบันทึกจุดประสงค์การเรียนรู้ 

ขั้นสอนทฤษฎี 
2. ครูให้นักเรียนท าแบบทดสอบก่อนเรียน 
3. ครูบรรยายเนื้อหาประกอบแผ่นใส/ power 
point 
4. ครูให้นัก เรียน ศึกษา เนื้อหากา รเรียนรู้ใ น
หนังสือเรียน 
5. ซักถามนักเรียนเก่ียวกับเนื้อหาที่เรียน 

ขั้นศึกษาข้อมูล 
2. นักเรียนท าแบบทดสอบก่อนเรียน 
3. นักเรียนฟังครูบรรยายและจดบันทึก 
4. นักเรียนศึกษาหน่วยการเรียนที่ได้รับ
มอบหมาย 
5. นักเรียนตอบค าถาม 

ขั้นสอนปฏิบัติ 
6. ครูให้นักเรียนศึกษาใบงานการทดลองประจ า
หน่วยการเรียนรู้ 
7. ครูให้นักเรียนแบ่งกลุ่มจัดเตรียมเครื่องมือและ
อุปกรณ์ตามใบงานการทดลอง 
8. ครูสังเกตการปฏิบัติงานและคอยให้ค าแนะน า 
อย่างใกล้ชิด 

ขั้นศึกษาข้อมูล 
6. นักเรียนศึกษาใบงานการทดลองประจ า
หน่วยการเรียนรู้ 
7. นักเรียนจัดเตรียมเครื่องมือและอุปกรณ์ 

ขั้นสรุป 
9. ครูและนักเรียนร่วมกันสรุปผลการเรียนรู้ 
10. ครูให้นักเรียนปฏิบัติตามใบงานการทดลอง
ประจ าหน่วยการเรียนรู้ 
 11. ครูคอยสังเกตล าดับขั้นตอนการท างานและ
ให้ค าแนะน าเม่ือพบนักเรียนปฏิบัติไม่ถูกต้อง 
12. ครูให้นักเรียนที่ปฏิบัติงานเสร็จแล้วส่งตรวจที่
โต๊ะตรวจงานเพ่ือขอค าแนะน าและและ
ประเมินผล13. ท าแบบทดสอบหลังเรียน 
14. ครูแจ้งนโยบายสถานศึกษา 3D ของ
กระทรวงศึกษา ซ่ึงเป็นกิจกรรมที่มุ่งส่งเสริม
พัฒนาผู้เรียนให้มีคุณลักษณะที่ดีงาม 3 ด้าน คือ 

ขั้นพยายามและขั้นส าเร็จผล 
8. นักเรียนช่วยกันสรุปเนื้อหาที่เรียนและ
จดบันทึก 
9. นักเรียนปฏิบัติตามใบงานการทดลอง
ประจ าหน่วยการเรียนรู้ เม่ือพบปัญหาให้
สอบถามครูผู้สอน 
10. นักเรียนส่งผลการปฏิบัติงานให้ครู
ตรวจ 
11.นักเรียนท าแบบทดสอบหลังเรียน 
12. นักเรียนช่วยกันสรุปเนื้อหาและจด
บันทึก ประกอบด้วยสาระเก่ียวกับเรื่องที่
เรียน  



1. ด้าน 
ประชาธิปไตย (Democracy) 2. ด้านคุณธรรม 
จริยธรรม และความเป็นไทย (Decency) 3. ด้าน
ภูมิคุ้มกันจากยาเสพติด (Drug – Free)  
15. ครูอธิบายหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง
เพ่ือบูรณาการเข้ากับกิจกรรมการเรียนการสอน 
ประกอบด้วย 1. ความพอประมาณ 2. ความมี
เหตุผล 3. การมีภูมิคุ้มกันในตัวท่ีดี 
16. ครูซักถามนักเรียนว่ามีข้อสงสัยอะไรอีก
หรือไม่17. ครูให้นักเรียนท าความสะอาด
ห้องเรียน 
 

13. นักเรียนจดบันทึกนโยบายสถานศึกษา     
3 D พร้อมกับอภิปรายแนวทางน าไป
ปฏิบัติ  
ใช้ในชีวิตประจ าวันและในรายวิชาที่เรียน 
14 . นัก เรี ยน รับ ฟังและจดบั นทึ กหลั ก
ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงโดยมีความ
รับผิดชอบและพยายามสืบค้นข้อมูลและ
ปฏิบัติงานให้ส าเร็จอย่างมีเหตุผล 
15 .  นัก เรี ยนช่ วยกันท าควา มสะอา ด
เครื่ อ ง มือ  อุปกร ณ์ จั ด ห้ อ ง เ รี ยน ใ ห้
เรียบร้อย 
 

ขั้นน าไปใช้ 
18. ครูให้นักเรียนเขียนรายงานสรุปผลการเรียนรู้ 
19. ครูบันทึกหลังการสอน 

ขั้นน าไปใช้ 
16. นักเรียนท าแบบสรุปผลการเรียน รู้
ประจ าหน่วยการเรียน 

 
 
 

5. งานท่ีมอบหมาย 
 ก่อนเรียน : ครูให้นักเรียนท าแบบทดสอบก่อนเรียน 
 ขณะเรียน : 1. ครูให้นักเรียนเขียนรายงานสรุปผลการเรียนรู้ประจ าหน่วยการเรียน 
 หลังเรียน : 1. ครูให้การบ้านแก่นักเรียนท านอกเวลาเรียน คือ แบบฝึกหัดท้ายหน่วยการ
เรียน 
     และให้ไปศึกษาหน่วยการเรียนที่ 7 มาล่วงหน้า 
      2. ครูให้นักเรียนท าแบบทดสอบหลังเรียน 
6. ส่ือการเรียนการสอน 
 

 6.1 ส่ือส่ิงพิมพ์ 
  6.1.1 หนังสือประกอบการเรียนรายวิชาการติดต้ังไฟฟูานอกอาคารของส านักพิมพ์
ศูนย์ส่งเสริมอาชีวะ เรียบเรียงโดย นายเอนก  นรสาร 
  6.1.2 แผ่นใสรายละเอียดก าหนดการสอนหรือก าหนดสาระการเรียนรู้ 
  6.1.3 ใบงานการทดลอง 
  6.1.4 แบบทดสอบก่อนเรียน 
  6.1.5 แบบทดสอบหลังเรียน 
  6.1.6 แบบประเมินคุณธรรม จริยธรรม ค่านิยมและคุณลักษณะอันพึงประสงค์ 
 6.2 ส่ือโสตทัศน์ 
  6.2.1 เครื่องฉายข้ามศีรษะ 



  6.2.2 เครื่องขยายเสียง ไมโครโฟน ล าโพง 
  6.2.3 สื่อคอมพิวเตอร์น าเสนอโดยโปรแกรม power point 
 6.3 ส่ือของจริง 
  6.3.1 เครื่องมือและอุปกรณ์ที่ใช้ทดลองจริง 
 

 
 
 
 
7. แหล่งการเรียนรู้ 
 

 7.1 แหล่งเรียนรู้ในสถานศึกษา 
  7.1.1 ห้องสมุด 
  7.1.2 ศูนย์วิทยบริการ 
  7.1.3 ห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์โดยศึกษาข้อมูลทางอินเทอร์เน็ต 
 7.2 แหล่งเรียนรู้นอกสถานศึกษา 
  7.2.1 ศูนย์หนังสือ 
  7.2.2 อินเทอร์เน็ต 
  7.2.3 ห้องสมุดประชาชน 
  7.2.4 ผู้ประกอบการ / สถานประกอบการในท้องถิ่น 
 

8. การวัดและประเมินผล 
 

 ก่อนเรียน 
  1. สังเกตการเข้าชั้นเรียน 
  2. สังเกตจากความพร้อมก่อนเรียน 
  3. สังเกตผลการทดสอบก่อนเรียน 
 ขณะเรียน 
  1. สังเกตความสนใจ 
  2. สังเกตการตอบค าถามของนักเรียน 
  3. สังเกตจากการปฏิบัติงาน 
  4. สังเกตจากการสรุปผลการปฏิบัติงาน 
 หลังเรียน 
  1. สังเกตจากการท าการบ้านนอกเวลาเรียน 
  2. สังเกตจากผลการทดสอบหลังเรียน 
9. เกณฑ์การให้คะแนนการปฏิบัติงาน 
 9.1 การเตรียมเครื่องมือ 
  1. เตรียมเครื่องมือครบถ้วนและถูกต้อง    10 คะแนน 



  2. เตรียมเครื่องมือถูกต้องเพียงบางส่วน      7 คะแนน 
 9.2 การท างานร่วมกับผู้อ่ืน 
  1. ท างานร่วมกับผู้อ่ืนได้ดีมาก     10 คะแนน 
  2. ท างานร่วมกับผู้อ่ืนได้       7 คะแนน 
  3. ท างานร่วมกับผู้อ่ืนไม่ได้       0 คะแนน 
 9.3 ทักษะเชิงช่าง 
  1. ขั้นตอนการปฏิบัติงานถูกต้องปลอดภัย   10 คะแนน 
  2. ขั้นตอนการปฏิบัติงานถูกต้องเพียงบางส่วน     7 คะแนน 
  3. ขั้นตอนการปฏิบัติงานไม่ถูกต้อง      0 คะแนน 
 9.4 การตอบค าถามหลังการปฏิบัติงาน 
  1. ตอบค าถามได้ถูกต้องครบถ้วน    10 คะแนน 
  2. ตอบค าถามได้ถูกต้องเพียงบางส่วน      7 คะแนน 
  3. ตอบค าถามไม่ถูกต้อง       0 คะแนน 
 9.5 การสรุปผลการปฏิบัติงาน 
  1. สรุปได้ถูกต้อง ครบถ้วน     10 คะแนน 
  2. สรุปได้ถูกต้องเพียงบางส่วน       7 คะแนน 
  3. สรุปไม่ถูกต้อง         0 คะแนน 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

แบบทดสอบก่อนเรียน – หลังเรียน 
 หน่วยการเรียนท่ี 6 เรื่อง กิโลวัตต์อาวร์มิเตอร์ 

 

ค าชี้แจง  1. จงท าเครื่องหมายกากบาท () ทับข้อที่ถูกที่สุดเพียงข้อเดียวลงในกระดาษค าตอบ 
     2. เวลาสอบ 10 นาที 

----------------------------------------------------- 
1. ข้อใดไม่ใช่ขนาดของมิเตอร์ที่มีจ าหน่ายในปัจจุบัน 
 ก. 3 (9) A    ข. 15 (50) A 
 ค. 5 (15) A    ง. 30 (60) A 
2. ข้อใดคือลักษณะของขดลวดแรงดัน 
 ก. เส้นโตพันมากรอบ   ข. เส้นเล็กพันน้อยรอบ 
 ค. เส้นเล็กพันมากรอบ   ง. เส้นโต พันจ านวน 10 รอบ 
3. ที่เรียกว่า เคอร์เรนคอยล์ หมายถึงอะไร 
 ก. ขดลวดกระแส   ข. ขดลวดแรงดัน 
 ค. จานหมุน    ง. แม่เหล็กหน่วง 
4. กิโลวัตต์อาวร์มิเตอร์เขียนแทนด้วยสัญลักษณ์ใด 
 ก. kw   ข. Kwh  ค. wh   ง. kwh 
5. กิโลวัตตร์อาวร์มิเตอร์ ใช้ท าอะไร 
 ก. วัดพลังงานแสง   ข. วัดพลังงานไฟฟูา 
 ค. วัดความเข้มของแสง   ง. วัดพลังงานความร้อน 
6. อักษรก ากับขั้วของซีที (CT) คือข้อใด 
 ก. K, L   ข.  U – V ค. X – Y   ง. R – S – T 
7. กิโลวัตต์มิเตอร์ขนาด 3 (9) A หมายถึงอะไร 



 ก. กระแสใช้งานปกติ 3 A กระแสลัดวงจร 9 A 
 ข. กระแสใช้งานปกติ 3 A ใช้งานต่อเนื่องสูงสุดไม่เกิน 9 A 
 ค. กระแสใช้งานปกติ 3 A กระแสโหลดสูงสุด 9 A 
 ง. กระแสใช้งานปกติ 9 A ใช้งานต่อเนื่องสูงสุดไม่เกิน 12 A 
 
8. กิโลวัตต์อาวร์มิเตอร์ นิยมเรียกสั้นๆ ว่าอะไร 
 ก. ยูนิต     ข. มัลติพลาย 
 ค. วาร์     ง. มิเตอร์ 
9. การใช้พลังงานจะมากหรือน้อยขึ้นกับอะไร 
 ก. เวลาที่ใช้    ข. ช่วงเวลาที่ใช้ 
 ค. ขนาดแรงดัน    ง. คุณภาพของเครื่องวัด 
10. เนมเพลท หมายถึงอะไร 
 ก. จานหมุน    ข. ความถี่แหล่งจ่าย 
 ค. แผ่นปูายข้อมูล   ง. แรงดันที่ก าหนด 

เฉลยแบบทดสอบก่อนเรียน – หลังเรียน 
 หน่วยการเรียนท่ี 6 เรื่อง กิโลวัตต์อาวร์มิเตอร์ 

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

ข้อท่ี ค าตอบ 
1. 
2. 
3. 
4. 
5. 
6. 
7. 
 

8. 
9. 
10. 

ข. 15 (50) A 
ค. เส้นเล็กพันมากรอบ 
ก. ขดลวดกระแส 
ข. kwh 
ข. วัดพลังงานไฟฟูา 
ก. K, L  
ข. กระแสใช้งานปกติ 3 A ใช้
งานต่อเนื่องสูงสุดไม่เกิน 9 A 
ง. มิเตอร์ 
ก. เวลาที่ใช้  
ค. แผ่นปูายข้อมูล 

 
 
 
 
 



แผนการจัดการเรียนรู้ หน่วยการเรียนท่ี 7 
วิชา  การติดต้ังไฟฟูานอกอาคาร (1011-1403) สัปดาห์ท่ี 11 – 13   
เรื่อง  อุปกรณ์ตัดตอนและอุปกรณ์ปูองกันไฟฟูา จ านวน 10 ชั่วโมง 

 

1. สาระส าคัญ  
 

 อุปกรณ์ตัดตอน หมายถึง อุปกรณ์ที่ติดต้ังไว้เพ่ือตัดตอน โดยการแบ่งระบบจ าหน่าย
ออกเป็นช่วงๆ เพ่ือเป็นประโยชน์ในการซ่อมบ ารุง หรือการเชื่อมโยงถ่ายเทโหลด  ประกอบด้วย 
โหลดเบรคสวิตซ์ แอร์ เบรคสวิตซ์ และ ดิสคอนเนคต้ิงสวิตซ์ 
         อุปกรณ์ปูองกัน หมายถึง อุปกรณ์ที่ใช้ในการปูองกันระบบไฟฟูาไม่ให้รับความเสียหายมาก 
เม่ือเกิดสภาวะผิดปกติ (fault)  หรือในสภาวะปกติใช้ส าหรับตักกระแสไฟฟูา เพ่ือความปลอดภัย 
ในขณะปฏิบัติงานติดต้ังไฟฟูาและซ่อมบ ารุงระบบไฟฟูา 
 

2. สาระการเรียนรู้ 
 

 2.1 อุปกรณ์ตัดตอนในระบบจ าหน่ายแรงสูง 
    2.2 อุปกรณ์ปูองกันในระบบจ าหน่ายแรงสูง 
    2.3 อุปกรณ์ปูองกันในระบบจ าหน่ายแรงต ่า 

2.4 ใบงานที่ 8 การติดต้ังคอนสาย 
2.5 ใบงานที่ 9 การติดต้ังอุปกรณ์ปูองกันระบบไฟฟูา 
 

3. จุดประสงค์การเรียนรู้ 
 

 จุดประสงค์เชิงพฤติกรรม 
  3.1 อธิบายลักษณะอุปกรณ์ตัดตอนและอุปกรณ์ปูองกันในระบบจ าหน่ายแรงสูงได้ 
  3.2 อธิบายลักษณะอุปกรณ์ปูองกันในระบบจ าหน่ายแรงต่ าได้ 
  3.3 มีกิจนิสัยที่ ดีในการปฏิบัติงาน รับผิดชอบ ตรงต่อเวลา รักษาความสะอาด 
ค านึงถึงความปลอดภัยและมีมนุษยสัมพันธ์ 
 

 บูรณาการหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง 
  3.4 เตรียมความพร้อมด้านวัสดุ อุปกรณ์ สอดคล้องกับงานและใช้วัสดุอุปกรณ์อย่าง
คุ้มค่า ประหยัด ตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง 
  3.5 ปฏิบัติงานได้ถูกต้องและส าเร็จภายในเวลาที่ก าหนดอย่างมีเหตุผล ตามหลัก
ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง 
 

  
บูรณาการนโยบายสถานศึกษา 3D 
  3.6 สอนและฝึกหัดให้นักเรียน นักศึกษา รู้จักการท างานเป็นกลุ่ม การรับฟังความ
คิดเห็นเหตุผลของผู้อ่ืนและปฏิบัติหน้าที่ท่ีได้รับมอบหมาย 



  3.7 ส่งเสริมกิจกรรมที่สร้างความสามัคคี เอ้ือเฟ้ือเผื่อแผ่ ช่วยเหลือเก้ือกูล และรัก
ใคร่ปรองดองในสถานศึกษา 
  3.8 กระตุ้นและเปิดโอกาสให้นักเรียนนักศึกษากล้าที่จะแสดงความคิดเห็นในเรื่อง
ต่างๆ เช่น กิจกรรมในชั้นเรียน กิจกรรมต่างๆ ของสถานศึกษาและกิจกรรมของชุมชน  
  3.9 ปลูกจิตส านึกให้นักเรียน นักศึกษา มีคุณธรรม จริยธรรม รู้รับผิดชอบชั่วดี มี
ความภูมิใจในความเป็นไทย 
  3.10 ให้ความรู้เก่ียวกับโทษภัยของยาเสพติด และการหลีกเลี่ยงห่างไกลยาเสพติด
เพ่ือให้มีภูมิคุ้มกันอย่างยั่งยืน 
 

4. กิจกรรมการเรียนการสอน 
 

กิจกรรมครู กิจกรรมนักเรียน 
ขั้นน าเข้าสู่บทเรียน 
1. ครูแจ้งจุดประสงค์การเรียนรู้ หน่วยการเรียน 

ขั้นสนใจปัญหา 
1. นักเรียนจดบันทึกจุดประสงค์การเรียนรู้ 

ขั้นสอนทฤษฎี 
2. ครูให้นักเรียนท าแบบทดสอบก่อนเรียน 
3. ครูบรรยายเนื้อหาประกอบแผ่นใส/ power 
point 
4. ครูให้นัก เรียน ศึกษา เนื้อหากา รเรียนรู้ใ น
หนังสือเรียน 
5. ซักถามนักเรียนเก่ียวกับเนื้อหาที่เรียน 

ขั้นศึกษาข้อมูล 
2. นักเรียนท าแบบทดสอบก่อนเรียน 
3. นักเรียนฟังครูบรรยายและจดบันทึก 
4. นักเรียนศึกษาหน่วยการเรียนที่ได้รับ
มอบหมาย 
5. นักเรียนตอบค าถาม 

ขั้นสอนปฏิบัติ 
6. ครูให้นักเรียนศึกษาใบงานการทดลองประจ า
หน่วยการเรียนรู้ 
7. ครูให้นักเรียนแบ่งกลุ่มจัดเตรียมเครื่องมือและ
อุปกรณ์ตามใบงานการทดลอง 
8. ครูสังเกตการปฏิบัติงานและคอยให้ค าแนะน า 
อย่างใกล้ชิด 

ขั้นศึกษาข้อมูล 
6. นักเรียนศึกษาใบงานการทดลองประจ า
หน่วยการเรียนรู้ 
7. นักเรียนจัดเตรียมเครื่องมือและอุปกรณ์ 

ขั้นสรุป 
9. ครูและนักเรียนร่วมกันสรุปผลการเรียนรู้ 
10. ครูให้นักเรียนปฏิบัติตามใบงานการทดลอง
ประจ าหน่วยการเรียนรู้ 
 11. ครูคอยสังเกตล าดับขั้นตอนการท างานและ
ให้ค าแนะน าเม่ือพบนักเรียนปฏิบัติไม่ถูกต้อง 
12. ครูให้นักเรียนที่ปฏิบัติงานเสร็จแล้วส่งตรวจที่
โต๊ะตรวจงานเพ่ือขอค าแนะน าและและ

ขั้นพยายามและขั้นส าเร็จผล 
8. นักเรียนช่วยกันสรุปเนื้อหาที่เรียนและ
จดบันทึก 
9. นักเรียนปฏิบัติตามใบงานการทดลอง
ประจ าหน่วยการเรียนรู้  เม่ือพบปัญหาให้
สอบถามครูผู้สอน 
10. นักเรียนส่งผลการปฏิบัติงานให้ครู
ตรวจ 



ประเมินผล13. ท าแบบทดสอบหลังเรียน 
14. ครูแจ้งนโยบายสถานศึกษา 3D ของ
กระทรวงศึกษา ซ่ึงเป็นกิจกรรมที่มุ่งส่งเสริม
พัฒนาผู้เรียนให้มีคุณลักษณะที่ดีงาม 3 ด้าน คือ 
1. ด้าน 
ประชาธิปไตย (Democracy) 2. ด้านคุณธรรม 
จริยธรรม และความเป็นไทย (Decency) 3. ด้าน
ภูมิคุ้มกันจากยาเสพติด (Drug – Free)  
15. ครูอธิบายหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง
เพ่ือบูรณาการเข้ากับกิจกรรมการเรียนการสอน 
ประกอบด้วย 1. ความพอประมาณ 2. ความมี
เหตุผล 3. การมีภูมิคุ้มกันในตัวท่ีดี 
16. ครูซักถามนักเรียนว่ามีข้อสงสัยอะไรอีก
หรือไม่17. ครูให้นักเรียนท าความสะอาด
ห้องเรียน 

11.นักเรียนท าแบบทดสอบหลังเรียน 
12. นักเรียนช่วยกันสรุปเนื้อหาและจด
บันทึก ประกอบด้วยสาระเก่ียวกับเรื่องที่
เรียน  
13. นักเรียนจดบันทึกนโยบายสถานศึกษา     
3 D พร้อมกับอภิปรายแนวทางน าไป
ปฏิบัติ  
ใช้ในชีวิตประจ าวันและในรายวิชาที่เรียน 
14 . นัก เรี ยน รับ ฟังและจดบั นทึ กหลั ก
ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงโดยมีความ
รับผิดชอบและพยายามสืบค้นข้อมูลและ
ปฏิบัติงานให้ส าเร็จอย่างมีเหตุผล 
15 .  นัก เรี ยนช่ วยกันท าควา มสะอา ด
เครื่ อ ง มือ  อุปกร ณ์ จั ด ห้ อ ง เ รี ยน ใ ห้
เรียบร้อย 
 

ขั้นน าไปใช้ 
18. ครูให้นักเรียนเขียนรายงานสรุปผลการเรียนรู้ 
19. ครูบันทึกหลังการสอน 

ขั้นน าไปใช้ 
16. นักเรียนท าแบบสรุปผลการเรียน รู้
ประจ าหน่วยการเรียน 

 

5. งานท่ีมอบหมาย 
 ก่อนเรียน : ครูให้นักเรียนท าแบบทดสอบก่อนเรียน 
 ขณะเรียน : 1. ครูให้นักเรียนเขียนรายงานสรุปผลการเรียนรู้ประจ าหน่วยการเรียน 
 หลังเรียน : 1. ครูให้การบ้านแก่นักเรียนท านอกเวลาเรียน คือ แบบฝึกหัดท้ายหน่วยการ
เรียน 
     และให้ไปศึกษาหน่วยการเรียนที่ 8 มาล่วงหน้า 
      2. ครูให้นักเรียนท าแบบทดสอบหลังเรียน 
 

6. ส่ือการเรียนการสอน 
 

 6.1 ส่ือส่ิงพิมพ์ 
  6.1.1 หนังสือประกอบการเรียนรายวิชาการติดต้ังไฟฟูานอกอาคารของส านักพิมพ์
ศูนย์ส่งเสริมอาชีวะ เรียบเรียงโดย นายเอนก  นรสาร 
  6.1.2 แผ่นใสรายละเอียดก าหนดการสอนหรือก าหนดสาระการเรียนรู้ 
  6.1.3 ใบงานการทดลอง 
  6.1.4 แบบทดสอบก่อนเรียน 
  6.1.5 แบบทดสอบหลังเรียน 



  6.1.6 แบบประเมินคุณธรรม จริยธรรม ค่านิยมและคุณลักษณะอันพึงประสงค์ 
 6.2 ส่ือโสตทัศน์ 
  6.2.1 เครื่องฉายข้ามศีรษะ 
  6.2.2 เครื่องขยายเสียง ไมโครโฟน ล าโพง 
  6.2.3 สื่อคอมพิวเตอร์น าเสนอโดยโปรแกรม power point 
 6.3 ส่ือของจริง 
  6.3.1 เครื่องมือและอุปกรณ์ที่ใช้ทดลองจริง 
 

 
7. แหล่งการเรียนรู้ 
 

 7.1 แหล่งเรียนรู้ในสถานศึกษา 
  7.1.1 ห้องสมุด 
  7.1.2 ศูนย์วิทยบริการ 
  7.1.3 ห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์โดยศึกษาข้อมูลทางอินเทอร์เน็ต 
 7.2 แหล่งเรียนรู้นอกสถานศึกษา 
  7.2.1 ศูนย์หนังสือ 
  7.2.2 อินเทอร์เน็ต 
  7.2.3 ห้องสมุดประชาชน 
  7.2.4 ผู้ประกอบการ / สถานประกอบการในท้องถิ่น 
8. การวัดและประเมินผล 
 ก่อนเรียน 
  1. สังเกตการเข้าชั้นเรียน 
  2. สังเกตจากความพร้อมก่อนเรียน 
  3. สังเกตผลการทดสอบก่อนเรียน 
 ขณะเรียน 
  1. สังเกตความสนใจ 
  2. สังเกตการตอบค าถามของนักเรียน 
  3. สังเกตจากการปฏิบัติงาน 
  4. สังเกตจากการสรุปผลการปฏิบัติงาน 
 หลังเรียน 
  1. สังเกตจากการท าการบ้านนอกเวลาเรียน 
  2. สังเกตจากผลการทดสอบหลังเรียน 
9. เกณฑ์การให้คะแนนการปฏิบัติงาน 
 9.1 การเตรียมเครื่องมือ 
  1. เตรียมเครื่องมือครบถ้วนและถูกต้อง    10 คะแนน 



  2. เตรียมเครื่องมือถูกต้องเพียงบางส่วน      7 คะแนน 
 9.2 การท างานร่วมกับผู้อ่ืน 
  1. ท างานร่วมกับผู้อ่ืนได้ดีมาก     10 คะแนน 
  2. ท างานร่วมกับผู้อ่ืนได้       7 คะแนน 
  3. ท างานร่วมกับผู้อ่ืนไม่ได้       0 คะแนน 
 9.3 ทักษะเชิงช่าง 
  1. ขั้นตอนการปฏิบัติงานถูกต้องปลอดภัย   10 คะแนน 
  2. ขั้นตอนการปฏิบัติงานถูกต้องเพียงบางส่วน     7 คะแนน 
  3. ขั้นตอนการปฏิบัติงานไม่ถูกต้อง      0 คะแนน 
 9.4 การตอบค าถามหลังการปฏิบัติงาน 
  1. ตอบค าถามได้ถูกต้องครบถ้วน    10 คะแนน 
  2. ตอบค าถามได้ถูกต้องเพียงบางส่วน      7 คะแนน 
  3. ตอบค าถามไม่ถูกต้อง       0 คะแนน 
 9.5 การสรุปผลการปฏิบัติงาน 
  1. สรุปได้ถูกต้อง ครบถ้วน     10 คะแนน 
  2. สรุปได้ถูกต้องเพียงบางส่วน       7 คะแนน 
  3. สรุปไม่ถูกต้อง         0 คะแนน 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

แบบทดสอบก่อนเรียน – หลังเรียน 
 หน่วยการเรียนท่ี 7 เรื่อง อุปกรณ์ตัดตอนและอุปกรณ์ป้องกันไฟฟ้า 

 

ค าชี้แจง   1. จงท าเครื่องหมายกากบาท () ทับข้อที่ถูกที่สุดเพียงข้อเดียวลงในกระดาษค าตอบ 
     2. เวลาสอบ 10 นาที 

----------------------------------------------------- 
1. L.T. Switch หมายถึงอะไร 
 ก. ฟิวส์แรงต่ า    ข. ล่อฟูาแรงสูง 
 ค. แรงดันไฟฟูาเกิน   ง. ไส้ฟิวส์ 
2. เซอร์กิตเบรกเกอร์ชนิด ACB ใช้อะไรดับอาร์ก 
 ก. อากาศ    ข. แก๊ส 
 ค. น้ ามัน    ง. ลมพ่น 
3. อุปกรณ์ตัดตอนข้อใดมีลักษณะเป็นสวิตซ์ใบมีด 
 ก. แอร์เบรคสวิตซ์   ข. เซอร์กิตเบรกเกอร์ 
 ค. ดิสคอนเนคต้ิงสวิตซ์   ง. รีโคลสเซอร์ 
4. โหลดเบรกสวิตซ์ ชนิด oil switch จะดับอาร์กด้วยอะไร 
 ก. อากาศ    ข. แก๊ส 
 ค. น้ ามัน    ง. ละอองน้ า 
5. ข้อใดคือคุณลักษณะของโหลดเบรกสวิตซ์ 
 ก. ตัดวงจรได้เฉพาะเม่ือไม่มีโหลด ข. ตัดวงจรได้ขณะที่มีโหลด 
 ค. ตัดวงจรเม่ือลัดวงจรเท่านั้น  ง. ตัดวงจรเม่ือโหลดเกินและลัดวงจร  
6. ความต้านทานสายดินก าหนดให้มีค่าเท่าใด 



 ก. ไม่เกิน 5 โอห์ม   ข. 30 โอห์ม ขึ้นไป 
 ค. 10 – 15 โอห์ม    ง. ไม่เกิน 100 โอห์ม 
7. ล่อฟูา นิยมเรียกอีกอย่างว่าอะไร 
 ก. อินดักเตอร์  ข. drop out  ค. spark gap  ง. กับดัก
ฟูาผ่า 
8. แก๊ส SF6 สามารถคืนสภาพจากตัวน าเป็นฉนวนได้ดีกว่าอากาศประมาณก่ีเท่า 
 ก. 10 เท่า    ข. 100 เท่า 
 ค. 50 เท่า    ง. 300 เท่า 
9. รีโคลสเซอร์ คืออะไร 
 ก. อุปกรณ์ปูองกันแรงสูงในระบบจ าหน่าย   

ข. สวิตซ์ใบมีด 
 ค. อุปกรณ์ปูองกันในระบบแรงต่ า    

ง. สวิตซ์ที่ออกแบบให้ตัดวงจรได้ขณะที่มีโหลดเพียงเล็กน้อย 
10. ข้อใดหมายถึงฟิวส์ตัดตอนแรงสูง 
 ก. รีโคลสเซอร์    ข. ดรอปเอาท์ฟิวส์ 
 ค. เซอร์กิตเบรกเกอร์   ง. ล่อฟูาแรงต่ า 

เฉลยแบบทดสอบก่อนเรียน – หลังเรียน 
 หน่วยการเรียนท่ี 7 เรื่อง อุปกรณ์ตัดตอนและอุปกรณ์ป้องกันไฟฟ้า 

 

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

ข้อท่ี ค าตอบ 
1. 
2. 
3. 
4. 
5. 
6. 
7. 
8. 
9. 
10. 

ก. ฟิวส์แรงต่ า  
ก. อากาศ 
ค. ดิสคอนเนคต้ิงสวิตซ์ 
ค. น้ ามัน 
ข. ตัดวงจรได้ขณะที่มีโหลด  
ก. ไม่เกิน 5 โอห์ม 
ง. กับดักฟูาผ่า 
ค. 50 เท่า 
ก. อุปกรณ์ปูองกันแรงสูงในระบบจ าหน่าย  
ข. ดรอปเอาท์ฟิวส์ 

 
 
 



แผนการจัดการเรียนรู้ หน่วยการเรียนท่ี 8 
วิชา  การติดต้ังไฟฟูานอกอาคาร (1011-1403) สัปดาห์ท่ี 13 – 14  
เรื่อง  หม้อแปลงไฟฟูา จ านวน 6 ชั่วโมง 

 

1. สาระส าคัญ  
 

 หม้อแปลงไฟฟูาเป็นเครื่องกลไฟฟูาชนิดหนึ่ง ที่ใช้ท าหน้าที่ในการเปลี่ยนระดับของ
แรงดันไฟฟูา จากระดับแรงดันไฟฟูาต่ าเป็นแรงดันไฟฟูาสูง(step up)  หรือจากระดับ
แรงดันไฟฟูาสูงเป็นระดับแรงดันที่ต่ าลง(step down)  การเปลี่ยนแปลงระดับแรงดันจะ
ออกแบบให้มีอัตราส่วนการเปลี่ยนแปลง(ratio) แตกต่างกันตามลักษณะของการน าไปใช้งาน 
 

2. สาระการเรียนรู้ 
 

 2.1 หม้อแปลงระบบจ า หน่าย 
    2.2 คาปาซิเตอร์ก าลัง 

2.3 ใบงานที่10 การติดต้ังหม้อแปลงระบบจ าหน่าย 
3. จุดประสงค์การเรียนรู้ 
 

 จุดประสงค์เชิงพฤติกรรม 
  3.1 อธิบายการติดต้ังหม้อแปลงในระบบจ าหน่ายได้ 
  3.2 บอกวัสดุ อุปกรณ์ การติดต้ังหม้อแปลงในระบบจ าหน่ายได้ 
  3.3 บอกลักษณะการติดต้ังคาปาซิเตอร์ได้ 
  3.4 มีกิจนิสัยที่ดีในการปฏิบัติงาน รับผิดชอบ ตรงต่อเวลา รักษาความสะอาด 
ค านึงถึงความปลอดภัยและมีมนุษยสัมพันธ์ 
 

 บูรณาการหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง 
  3.5 เตรียมความพร้อมด้านวัสดุ อุปกรณ์ สอดคล้องกับงานและใช้วัสดุอุปกรณ์อย่าง
คุ้มค่า ประหยัด ตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง 
  3.6 ปฏิบัติงานได้ถูกต้องและส าเร็จภายในเวลาที่ก าหนดอย่างมีเหตุผล ตามหลัก
ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง 
 บูรณาการนโยบายสถานศึกษา 3D 
  3.7 สอนและฝึกหัดให้นักเรียน นักศึกษา รู้จักการท างานเป็นกลุ่ม การรับฟังความ
คิดเห็นเหตุผลของผู้อ่ืนและปฏิบัติหน้าที่ท่ีได้รับมอบหมาย 
  3.8 ส่งเสริมกิจกรรมที่สร้างความสามัคคี เอ้ือเฟ้ือเผื่อแผ่ ช่วยเหลือเก้ือกูล และรัก
ใคร่ปรองดองในสถานศึกษา 
  3.9 กระตุ้นและเปิดโอกาสให้นักเรียนนักศึกษากล้าที่จะแสดงความคิดเห็นในเรื่อง
ต่างๆ เช่น กิจกรรมในชั้นเรียน กิจกรรมต่างๆ ของสถานศึกษาและกิจกรรมของชุมชน  
  3.10 ปลูกจิตส านึกให้นักเรียน นักศึกษา มีคุณธรรม จริยธรรม รู้รับผิดชอบชั่วดี มี
ความภูมิใจในความเป็นไทย 



  3.11 ให้ความรู้เก่ียวกับโทษภัยของยาเสพติด และการหลีกเลี่ยงห่างไกลยาเสพติด
เพ่ือให้มีภูมิคุ้มกันอย่างยั่งยืน 
 

4. กิจกรรมการเรียนการสอน 
 

กิจกรรมครู กิจกรรมนักเรียน 
ขั้นน าเข้าสู่บทเรียน 
1. ครูแจ้งจุดประสงค์การเรียนรู้ หน่วยการเรียน 

ขั้นสนใจปัญหา 
1. นักเรียนจดบันทึกจุดประสงค์การเรียนรู้ 

ขั้นสอนทฤษฎี 
2. ครูให้นักเรียนท าแบบทดสอบก่อนเรียน 
3. ครูบรรยายเนื้อหาประกอบแผ่นใส/ power 
point 
4. ครูให้นัก เรียน ศึกษา เนื้อหากา รเรียนรู้ใ น
หนังสือเรียน 
5. ซักถามนักเรียนเก่ียวกับเนื้อหาที่เรียน 

ขั้นศึกษาข้อมูล 
2. นักเรียนท าแบบทดสอบก่อนเรียน 
3. นักเรียนฟังครูบรรยายและจดบันทึก 
4. นักเรียนศึกษาหน่วยการเรียนที่ได้รับ
มอบหมาย 
5. นักเรียนตอบค าถาม 

ขั้นสอนปฏิบัติ 
6. ครูให้นักเรียนศึกษาใบงานการทดลองประจ า
หน่วยการเรียนรู้ 
7. ครูให้นักเรียนแบ่งกลุ่มจัดเตรียมเครื่องมือและ
อุปกรณ์ตามใบงานการทดลอง 
8. ครูสังเกตการปฏิบัติงานและคอยให้ค าแนะน า 
อย่างใกล้ชิด 

ขั้นศึกษาข้อมูล 
6. นักเรียนศึกษาใบงานการทดลองประจ า
หน่วยการเรียนรู้ 
7. นักเรียนจัดเตรียมเครื่องมือและอุปกรณ์ 

ขั้นสรุป 
9. ครูและนักเรียนร่วมกันสรุปผลการเรียนรู้ 
10. ครูให้นักเรียนปฏิบัติตามใบงานการทดลอง
ประจ าหน่วยการเรียนรู้ 
 11. ครูคอยสังเกตล าดับขั้นตอนการท างานและ
ให้ค าแนะน าเม่ือพบนักเรียนปฏิบัติไม่ถูกต้อง 
12. ครูให้นักเรียนที่ปฏิบัติงานเสร็จแล้วส่งตรวจที่
โต๊ะตรวจงานเพ่ือขอค าแนะน าและและ
ประเมินผล13. ท าแบบทดสอบหลังเรียน 
14. ครูแจ้งนโยบายสถานศึกษา 3D ของ
กระทรวงศึกษา ซ่ึงเป็นกิจกรรมที่มุ่งส่งเสริม
พัฒนาผู้เรียนให้มีคุณลักษณะที่ดีงาม 3 ด้าน คือ 
1. ด้าน 
ประชาธิปไตย (Democracy) 2. ด้านคุณธรรม 

ขั้นพยายามและขั้นส าเร็จผล 
8. นักเรียนช่วยกันสรุปเนื้อหาที่เรียนและ
จดบันทึก 
9. นักเรียนปฏิบัติตามใบงานการทดลอง
ประจ าหน่วยการเรียนรู้ เม่ือพบปัญหาให้
สอบถามครูผู้สอน 
10. นักเรียนส่งผลการปฏิบัติงานให้ครู
ตรวจ 
11.นักเรียนท าแบบทดสอบหลังเรียน 
12. นักเรียนช่วยกันสรุปเนื้อหาและจด
บันทึก ประกอบด้วยสาระเก่ียวกับเรื่องที่
เรียน  
13. นักเรียนจดบันทึกนโยบายสถานศึกษา     
3 D พร้อมกับอภิปรายแนวทางน าไป



จริยธรรม และความเป็นไทย (Decency) 3. ด้าน
ภูมิคุ้มกันจากยาเสพติด (Drug – Free)  
15. ครูอธิบายหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง
เพ่ือบูรณาการเข้ากับกิจกรรมการเรียนการสอน 
ประกอบด้วย 1. ความพอประมาณ 2. ความมี
เหตุผล 3. การมีภูมิคุ้มกันในตัวท่ีดี 
16. ครูซักถามนักเรียนว่ามีข้อสงสัยอะไรอีก
หรือไม่17. ครูให้นักเรียนท าความสะอาด
ห้องเรียน 

ปฏิบัติ  
ใช้ในชีวิตประจ าวันและในรายวิชาที่เรียน 
14 . นัก เรี ยน รับ ฟังและจดบั นทึ กหลั ก
ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงโดยมีความ
รับผิดชอบและพยายามสืบค้นข้อมูลและ
ปฏิบัติงานให้ส าเร็จอย่างมีเหตุผล 
15 .  นัก เรี ยนช่ วยกันท าคว า มสะอา ด
เครื่ อ ง มือ  อุปกร ณ์ จั ด ห้ อ ง เ รี ยน ใ ห้
เรียบร้อย 
 

ขั้นน าไปใช้ 
18. ครูให้นักเรียนเขียนรายงานสรุปผลการ
เรียนรู้ 
19. ครูบันทึกหลังการสอน 

ขั้นน าไปใช้ 
16. นักเรียนท าแบบสรุปผลการเรียนรู้
ประจ าหน่วยการเรียน 

 

5. งานท่ีมอบหมาย 
 ก่อนเรียน : ครูให้นักเรียนท าแบบทดสอบก่อนเรียน 
 ขณะเรียน : 1. ครูให้นักเรียนเขียนรายงานสรุปผลการเรียนรู้ประจ าหน่วยการเรียน 
 หลังเรียน : 1. ครูให้การบ้านแก่นักเรียนท านอกเวลาเรียน คือ แบบฝึกหัดท้ายหน่วยการ
เรียน 
     และให้ไปศึกษาหน่วยการเรียนที่ 9 มาล่วงหน้า 
      2. ครูให้นักเรียนท าแบบทดสอบหลังเรียน 
6. ส่ือการเรียนการสอน 
 

 6.1 ส่ือส่ิงพิมพ์ 
  6.1.1 หนังสือประกอบการเรียนรายวิชาการติดต้ังไฟฟูานอกอาคารของส านักพิมพ์
ศูนย์ส่งเสริมอาชีวะ เรียบเรียงโดย นายเอนก  นรสาร 
  6.1.2 แผ่นใสรายละเอียดก าหนดการสอนหรือก าหนดสาระการเรียนรู้ 
  6.1.3 ใบงานการทดลอง 
  6.1.4 แบบทดสอบก่อนเรียน 
  6.1.5 แบบทดสอบหลังเรียน 
  6.1.6 แบบประเมินคุณธรรม จริยธรรม ค่านิยมและคุณลักษณะอันพึงประสงค์ 
 6.2 ส่ือโสตทัศน์ 
  6.2.1 เครื่องฉายข้ามศีรษะ 
  6.2.2 เครื่องขยายเสียง ไมโครโฟน ล าโพง 
  6.2.3 สื่อคอมพิวเตอร์น าเสนอโดยโปรแกรม power point 



 6.3 ส่ือของจริง 
  6.3.1 เครื่องมือและอุปกรณ์ที่ใช้ทดลองจริง 
 

7. แหล่งการเรียนรู้ 
 7.1 แหล่งเรียนรู้ในสถานศึกษา 
  7.1.1 ห้องสมุด 
  7.1.2 ศูนย์วิทยบริการ 
  7.1.3 ห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์โดยศึกษาข้อมูลทางอินเทอร์เน็ต 
 7.2 แหล่งเรียนรู้นอกสถานศึกษา 
  7.2.1 ศูนย์หนังสือ 
  7.2.2 อินเทอร์เน็ต 
  7.2.3 ห้องสมุดประชาชน 
  7.2.4 ผู้ประกอบการ / สถานประกอบการในท้องถิ่น 
8. การวัดและประเมินผล 
 ก่อนเรียน 
  1. สังเกตการเข้าชั้นเรียน 
  2. สังเกตจากความพร้อมก่อนเรียน 
  3. สังเกตผลการทดสอบก่อนเรียน 
 ขณะเรียน 
  1. สังเกตความสนใจ 
  2. สังเกตการตอบค าถามของนักเรียน 
  3. สังเกตจากการปฏิบัติงาน 
  4. สังเกตจากการสรุปผลการปฏิบัติงาน 
 หลังเรียน 
  1. สังเกตจากการท าการบ้านนอกเวลาเรียน 
  2. สังเกตจากผลการทดสอบหลังเรียน 
9. เกณฑ์การให้คะแนนการปฏิบัติงาน 
 9.1 การเตรียมเครื่องมือ 
  1. เตรียมเครื่องมือครบถ้วนและถูกต้อง    10 คะแนน 
  2. เตรียมเครื่องมือถูกต้องเพียงบางส่วน      7 คะแนน 
 9.2 การท างานร่วมกับผู้อ่ืน 
  1. ท างานร่วมกับผู้อ่ืนได้ดีมาก     10 คะแนน 
  2. ท างานร่วมกับผู้อ่ืนได้       7 คะแนน 
  3. ท างานร่วมกับผู้อ่ืนไม่ได้       0 คะแนน 
 9.3 ทักษะเชิงช่าง 
  1. ขั้นตอนการปฏิบัติงานถูกต้องปลอดภัย   10 คะแนน 



  2. ขั้นตอนการปฏิบัติงานถูกต้องเพียงบางส่วน     7 คะแนน 
  3. ขั้นตอนการปฏิบัติงานไม่ถูกต้อง      0 คะแนน 
 9.4 การตอบค าถามหลังการปฏิบัติงาน 
  1. ตอบค าถามได้ถูกต้องครบถ้วน    10 คะแนน 
  2. ตอบค าถามได้ถูกต้องเพียงบางส่วน      7 คะแนน 
  3. ตอบค าถามไม่ถูกต้อง       0 คะแนน 
 9.5 การสรุปผลการปฏิบัติงาน 
  1. สรุปได้ถูกต้อง ครบถ้วน     10 คะแนน 
  2. สรุปได้ถูกต้องเพียงบางส่วน      7 คะแนน 
  3. สรุปไม่ถูกต้อง        0 คะแนน 

แบบทดสอบก่อนเรียน – หลังเรียน 
หน่วยการเรียนท่ี 8 เรื่อง หม้อแปลงไฟฟ้า 

 

ค าชี้ แจง    1. จงท า เครื่ องหมา ยกากบาท  () ทับข้อที่ถูกที่สุ ดเ พียงข้อ เดีย วลงใน
กระดาษค าตอบ 
     2. เวลาสอบ 10 นาที 

----------------------------------------------------- 
1. คาปาซิเตอร์ มีหน่วยวัดตามข้อใด 
 ก. kw   ข. A  ค. kvar   ง. ไม่มีหน่วย 
2. พิกัดของหม้อแปลงตรงกับข้อใด 
 ก. KW, MW, W    ข. KA, A 
 ค. KVA, MVA, VA   ง. kwh 
3. สูตรการค านวณหากระแสของหม้อแปลง 1 เฟส ตรงกับข้อใด 
 ก. I = KVA/E    ข. I = KVA/VA 
 ค. I = KVA/R    ง. I = 1.73 KVA/R 
4. หม้อแปลงระบบจ าหน่ายที่มีอุปกรณ์พร้อมอยู่ในตัวแล้วเรียกว่าอะไร 
 ก. SCP     ข. CSP 
 ค. SCI     ง. KVA 
5. หม้อแปลงในระบบจ าหน่ายท าหน้าที่อะไร 
 ก. เปลี่ยนระดับแรงดัน   ข. เปลี่ยนก าลัง 
 ค. เปลี่ยนระดับกระแส   ง. เปลี่ยนความถี่ 
6. สัญลักษณ์ cos  หมายถึงอะไร 
 ก. แรงดันสูงสุด    ข. ก าลังไฟฟูาจริง 
 ค. กระแสสูงสุด    ง. เพาเวอร์แฟคเตอร์ 
7. ข้อใดคือสมการของค่าเพาเวอร์แฟคเตอร์ 



 ก. pf = KVA/KW   ข. pf = V/W 
 ค. pf = KW/KVA   ง. pf = W/V 
8. หม้อแปลงขนาดใหญ่ มักจะติดต้ังไว้ท่ีใด 
 ก. บนเสา    ข. ต้ังพ้ืน 
 ค. นั่งร้าน    ง. แขวน 
9. voltage regulation หมายถึงอะไร 
 ก. อัตราส่วนการเปลี่ยนแปลงของแรงดันขณะไม่มีโหลดและเม่ือมีโหลดเต็มพิกัด 
 ข. อัตราส่วนกระแสเอาท์พุทต่ออินพุท 
 ค. เปอร์เซ็นต์คลาดเคลื่อนของการจ่ายแรงดัน 
 ง. ค่าอิมพีแดนซ์ภายใน 
10. อุปกรณ์ชนิดใดใช้จับยึดสายเพ่ือต่อไปใช้งาน 
 ก. แร็ค     ข. หางปลา 
 ค. คอนเนคเตอร์    ง. ลูกรอก 

เฉลยแบบทดสอบก่อนเรียน – หลังเรียน 
 หน่วยการเรียนท่ี 8 เรื่อง หม้อแปลงไฟฟ้า 
------------------------------------------------ 

 
ข้อท่ี ค าตอบ 
1. 
2. 
3. 
4. 
5. 
6. 
7. 
8. 
9. 
 
 

10. 

ค. kvar 
ค. KVA, MVA, VA 
ก. I = KVA/E 
ข. CSP 
ก. เปลี่ยนระดับแรงดัน  
ง. เพาเวอร์แฟคเตอร์ 
ค. pf = KW/KVA 
ข. ต้ังพ้ืน 
ก. อัตราส่วนการเปลี่ยนแปลง
ของแรงดันขณะไม่มีโหลดและ
เม่ือมีโหลดเต็มพิกัด 
ข. หางปลา 

 
 

 
 
 



แผนการจัดการเรียนรู้ หน่วยการเรียนท่ี 9 
วิชา  การติดต้ังไฟฟูานอกอาคาร (1011-1403) สัปดาห์ท่ี 15 – 16   
เรื่อง  การต่อลงดิน จ านวน 5 ชั่วโมง 

 

1. สาระส าคัญ  
 

 การติดต้ังอุปกรณ์ไฟฟูา เครื่องใช้ไฟฟูา สิ่งส าคัญอันดับแรกที่ต้องค านึงถึง คือ ความ
ปลอดภัย การต่อลงดินเป็นวิธีหนึ่งที่ให้ความปลอดภัย เนื่องจากใช้ปูองกันอันตรายจากไฟฟูาดูด 
เม่ือเกิดกระแสไฟฟูารั่ว หรือเกิดจากการสัมผัสโดยตรง ใช้ในการปูองกันระบบไฟฟูา อุปกรณ์
ไฟฟูาและเครื่องใช้ไฟฟูาจาการเกิดฟูาผ่า หรือเม่ือเกิดไฟฟูาลัดวงจร การต่อลงดินใช้หลัก
ธรรมชาติของกระแสไฟฟูาคือ กระแสไฟฟูาจะไหลผ่านตัวน าที่มีค่าความต้านมากที่ ซ่ึงการต่อลง
ดินเป็นการต่อส่วนที่เป็นตัวน าของวงจรไว้กับดิน เพ่ือให้กระแสไฟฟูาที่รั่วไหลลงสู่พ้ืนดิน 
 

2. สาระการเรียนรู้ 
 

 2.1 การต่อลงดิน 
    2.2 หลักดิน 
    2.3 สายดิน 
    2.4 การต่อสายดินเข้ากับหลักดิน 

2.5 ใบงานที่ 11 การต่อลงดิน 
 

3. จุดประสงค์การเรียนรู้ 
 

 จุดประสงค์เชิงพฤติกรรม 
  3.1 อธิบายการต่อลงดิน หลักดิน และสายดินได้ 
  3.2 บอกวิธีการต่อสายดินเข้ากับหลักดินได้ 
  3.3 มีกิจนิสัยที่ดีในการปฏิบัติงาน รับผิดชอบ ตรงต่อเวลา รักษาความสะอาด 
ค านึงถึงความปลอดภัยและมีมนุษยสัมพันธ์ 
 

 บูรณาการหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง 
  3.4 เตรียมความพร้อมด้านวัสดุ อุปกรณ์ สอดคล้องกับงานและใช้วัสดุ อุปกรณ์อย่าง
คุ้มค่า ประหยัด ตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง 
  3.5 ปฏิบัติงานได้ถูกต้องและส าเร็จภายในเวลาที่ก าหนดอย่างมีเหตุผล ตามหลัก
ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง 
บูรณาการนโยบายสถานศึกษา 3D 
  3.6 สอนและฝึกหัดให้นักเรียน นักศึกษา รู้จักการท างานเป็นกลุ่ม การรับฟั งความ
คิดเห็นเหตุผลของผู้อ่ืนและปฏิบัติหน้าที่ท่ีได้รับมอบหมาย 
  3.7 ส่งเสริมกิจกรรมที่สร้างความสามัคคี เอ้ือเฟ้ือเผื่อแผ่ ช่วยเหลือเก้ือกูล และรัก
ใคร่ปรองดองในสถานศึกษา 



  3.8 กระตุ้นและเปิดโอกาสให้นักเรียนนักศึกษากล้าที่จะแสดงความคิดเห็นในเรื่อง
ต่างๆ เช่น กิจกรรมในชั้นเรียน กิจกรรมต่างๆ ของสถานศึกษาและกิจกรรมของชุมชน 
  3.9 ปลูกจิตส านึกให้นักเรียน นักศึกษา มีคุณธรรม จริยธรรม รู้รับผิดชอบชั่วดี มี
ความภูมิใจในความเป็นไทย 
  3.10 ให้ความรู้เก่ียวกับโทษภัยของยาเสพติด และการหลีกเลี่ยงห่างไกลยาเสพติด
เพ่ือให้มีภูมิคุ้มกันอย่างยั่งยืน 
 

4. กิจกรรมการเรียนการสอน 
 

กิจกรรมครู กิจกรรมนักเรียน 
ขั้นน าเข้าสู่บทเรียน 
1. ครูแจ้งจุดประสงค์การเรียนรู้ หน่วยการเรียน 

ขั้นสนใจปัญหา 
1. นักเรียนจดบันทึกจุดประสงค์การเรียนรู้ 

ขั้นสอนทฤษฎี 
2. ครูให้นักเรียนท าแบบทดสอบก่อนเรียน 
3. ครูบรรยายเนื้อหาประกอบแผ่นใส/ power 
point 
4. ครูให้นัก เรียน ศึกษา เนื้อหากา รเรียนรู้ใ น
หนังสือเรียน 
5. ซักถามนักเรียนเก่ียวกับเนื้อหาที่เรียน 

ขั้นศึกษาข้อมูล 
2. นักเรียนท าแบบทดสอบก่อนเรียน 
3. นักเรียนฟังครูบรรยายและจดบันทึก 
4. นักเรียนศึกษาหน่วยการเรียนที่ได้รับ
มอบหมาย 
5. นักเรียนตอบค าถาม 

ขั้นสอนปฏิบัติ 
6. ครูให้นักเรียนศึกษาใบงานการทดลองประจ า
หน่วยการเรียนรู้ 
7. ครูให้นักเรียนแบ่งกลุ่มจัดเตรียมเครื่องมือและ
อุปกรณ์ตามใบงานการทดลอง 
8. ครูสังเกตการปฏิบัติงานและคอยให้ค าแนะน า 
อย่างใกล้ชิด 

ขั้นศึกษาข้อมูล 
6. นักเรียนศึกษาใบงานการทดลองประจ า
หน่วยการเรียนรู้ 
7. นักเรียนจัดเตรียมเครื่องมือและอุปกรณ์ 

ขั้นสรุป 
9. ครูและนักเรียนร่วมกันสรุปผลการเรียนรู้ 
10. ครูให้นักเรียนปฏิบัติตามใบงานการทดลอง
ประจ าหน่วยการเรียนรู้ 
 11. ครูคอยสังเกตล าดับขั้นตอนการท างานและ
ให้ค าแนะน าเม่ือพบนักเรียนปฏิบัติไม่ถูกต้อง 
12. ครูให้นักเรียนที่ปฏิบัติงานเสร็จแล้วส่งตรวจที่
โต๊ะตรวจงานเพ่ือขอค าแนะน าและและ
ประเมินผล13. ท าแบบทดสอบหลังเรียน 
14. ครูแจ้งนโยบายสถานศึกษา 3D ของ

ขั้นพยายามและขั้นส าเร็จผล 
8. นักเรียนช่วยกันสรุปเนื้อหาที่เรียนและ
จดบันทึก 
9. นักเรียนปฏิบัติตามใบงานการทดลอง
ประจ าหน่วยการเรียนรู้ เม่ือพบปัญหาให้
สอบถามครูผู้สอน 
10. นักเรียนส่งผลการปฏิบัติงานให้ครู
ตรวจ 
11.นักเรียนท าแบบทดสอบหลังเรียน 
12. นักเรียนช่วยกันสรุปเนื้อหาและจด



กระทรวงศึกษา ซ่ึงเป็นกิจกรรมที่มุ่งส่งเสริม
พัฒนาผู้เรียนให้มีคุณลักษณะที่ดีงาม 3 ด้าน คือ 
1. ด้าน 
ประชาธิปไตย (Democracy) 2. ด้านคุณธรรม 
จริยธรรม และความเป็นไทย (Decency) 3. ด้าน
ภูมิคุ้มกันจากยาเสพติด (Drug – Free)  
15. ครูอธิบายหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง
เพ่ือบูรณาการเข้ากับกิจกรรมการเรียนการสอน 
ประกอบด้วย 1. ความพอประมาณ 2. ความมี
เหตุผล 3. การมีภูมิคุ้มกันในตัวท่ีดี 
16. ครูซักถามนักเรียนว่ามีข้อสงสัยอะไรอีก
หรือไม่17. ครูให้นักเรียนท าความสะอาด
ห้องเรียน 

บันทึก ประกอบด้วยสาระเก่ียวกับเรื่องที่
เรียน  
13. นักเรียนจดบันทึกนโยบายสถานศึกษา     
3 D พร้อมกับอภิปรายแนวทางน าไป
ปฏิบัติ  
ใช้ในชีวิตประจ าวันและในรายวิชาที่เรียน 
14 . นัก เรี ยน รับ ฟังและจดบั นทึ กหลั ก
ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงโดยมีความ
รับผิดชอบและพยายามสืบค้นข้อมูลและ
ปฏิบัติงานให้ส าเร็จอย่างมีเหตุผล 
15 .  นัก เรี ยนช่ วยกันท าควา มสะอา ด
เครื่ อ ง มือ  อุปกร ณ์ จั ด ห้ อ ง เ รี ยน ใ ห้
เรียบร้อย 
 

ขั้นน าไปใช้ 
18. ครูให้นักเรียนเขียนรายงานสรุปผลการ
เรียนรู้ 
19. ครูบันทึกหลังการสอน 

ขั้นน าไปใช้ 
16. นักเรียนท าแบบสรุปผลการเรียนรู้
ประจ าหน่วยการเรียน 

 
 

5. งานท่ีมอบหมาย 
 ก่อนเรียน : ครูให้นักเรียนท าแบบทดสอบก่อนเรียน 
 ขณะเรียน : 1. ครูให้นักเรียนเขียนรายงานสรุปผลการเรียนรู้ประจ าหน่วยการเรียน 
 หลังเรียน : 1. ครูให้การบ้านแก่นักเรียนท านอกเวลาเรียน คือ แบบฝึกหัดท้ายหน่วยการ
เรียน 
     และให้ไปศึกษาหน่วยการเรียนที่ 10 มาล่วงหน้า 
      2. ครูให้นักเรียนท าแบบทดสอบหลังเรียน 
 

6. ส่ือการเรียนการสอน 
 

 6.1 ส่ือส่ิงพิมพ์ 
  6.1.1 หนังสือประกอบการเรียนรายวิชาการติดต้ังไฟฟูานอกอาคารของส านักพิมพ์
ศูนย์ส่งเสริมอาชีวะ เรียบเรียงโดย นายเอนก  นรสาร 
  6.1.2 แผ่นใสรายละเอียดก าหนดการสอนหรือก าหนดสาระการเรียนรู้ 
  6.1.3 ใบงานการทดลอง 
  6.1.4 แบบทดสอบก่อนเรียน 
  6.1.5 แบบทดสอบหลังเรียน 



  6.1.6 แบบประเมินคุณธรรม จริยธรรม ค่านิยมและคุณลักษณะอันพึงประสงค์ 
 6.2 ส่ือโสตทัศน์ 
  6.2.1 เครื่องฉายข้ามศีรษะ 
  6.2.2 เครื่องขยายเสียง ไมโครโฟน ล าโพง 
  6.2.3 สื่อคอมพิวเตอร์น าเสนอโดยโปรแกรม power point 
 6.3 ส่ือของจริง 
  6.3.1 เครื่องมือและอุปกรณ์ที่ใช้ทดลองจริง 
 

 
 
 
7. แหล่งการเรียนรู้ 
 

 7.1 แหล่งเรียนรู้ในสถานศึกษา 
  7.1.1 ห้องสมุด 
  7.1.2 ศูนย์วิทยบริการ 
  7.1.3 ห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์โดยศึกษาข้อมูลทางอินเทอร์เน็ต 
 7.2 แหล่งเรียนรู้นอกสถานศึกษา 
  7.2.1 ศูนย์หนังสือ 
  7.2.2 อินเทอร์เน็ต 
  7.2.3 ห้องสมุดประชาชน 
  7.2.4 ผู้ประกอบการ / สถานประกอบการในท้องถิ่น 
 

8. การวัดและประเมินผล 
 

 ก่อนเรียน 
  1. สังเกตการเข้าชั้นเรียน 
  2. สังเกตจากความพร้อมก่อนเรียน 
  3. สังเกตผลการทดสอบก่อนเรียน 
 ขณะเรียน 
  1. สังเกตความสนใจ 
  2. สังเกตการตอบค าถามของนักเรียน 
  3. สังเกตจากการปฏิบัติงาน 
  4. สังเกตจากการสรุปผลการปฏิบัติงาน 
 หลังเรียน 
  1. สังเกตจากการท าการบ้านนอกเวลาเรียน 
  2. สังเกตจากผลการทดสอบหลังเรียน 
9. เกณฑ์การให้คะแนนการปฏิบัติงาน 



 9.1 การเตรียมเครื่องมือ 
  1. เตรียมเครื่องมือครบถ้วนและถูกต้อง    10 คะแนน 
  2. เตรียมเครื่องมือถูกต้องเพียงบางส่วน      7 คะแนน 
 9.2 การท างานร่วมกับผู้อ่ืน 
  1. ท างานร่วมกับผู้อ่ืนได้ดีมาก     10 คะแนน 
  2. ท างานร่วมกับผู้อ่ืนได้       7 คะแนน 
  3. ท างานร่วมกับผู้อ่ืนไม่ได้       0 คะแนน 
 9.3 ทักษะเชิงช่าง 
  1. ขั้นตอนการปฏิบัติงานถูกต้องปลอดภัย   10 คะแนน 
  2. ขั้นตอนการปฏิบัติงานถูกต้องเพียงบางส่วน     7 คะแนน 
  3. ขั้นตอนการปฏิบัติงานไม่ถูกต้อง      0 คะแนน 
 9.4 การตอบค าถามหลังการปฏิบัติงาน 
  1. ตอบค าถามได้ถูกต้องครบถ้วน    10 คะแนน 
  2. ตอบค าถามได้ถูกต้องเพียงบางส่วน      7 คะแนน 
  3. ตอบค าถามไม่ถูกต้อง       0 คะแนน 
 9.5 การสรุปผลการปฏิบัติงาน 
  1. สรุปได้ถูกต้อง ครบถ้วน     10 คะแนน 
  2. สรุปได้ถูกต้องเพียงบางส่วน       7 คะแนน 
  3. สรุปไม่ถูกต้อง         0 คะแนน 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

แบบทดสอบก่อนเรียน – หลังเรียน 
 หน่วยการเรียนท่ี 9 เรื่อง การต่อลงดิน 

 

ค าชี้แจง   1. จงท าเครื่องหมายกากบาท () ทับข้อที่ถูกที่สุดเพียงข้อเดียวลงในกระดาษค าตอบ 
     2. เวลาสอบ 10 นาที 

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

1. อุปกรณ์การเชื่อมต่อสายดินเรียกว่าอะไร 
 ก. Thermo weld   ข. cadcam 
 ค. screen   ง. ground rod 
2. ข้อก าหนดการไฟฟูาส่วนภูมิภาค ถ้าพิกัดหรือขนาดปรับต้ังของเครื่องปูองกันกระแสเกินเท่ากับ  
    15 A ขนาดต่ าสุดของสายดินตัวน าทองแดงควรมีค่าเท่าใด 
 ก. 2.5 (มม)2   ข. 6 (มม)2 

ค. 4 (มม)2   ง. เท่าใดก็ได้ 
3. มาตรฐานก าหนดให้หลักดินต้องมีความยาวเท่าใด 
 ก. ยาวไม่น้อยกว่า 2.00 เมตร ข. ยาวไม่เกิน 1.80 เมตร 
 ค. ยาวไม่น้อยกว่า 2.40 เมตร ง. ยาวไม่เกิน 1.50 เมตร 
4. เหตุผลของการต่อลงดินคืออะไร 
 ก. ความประหยัด  ข. ความคุ้มค่า 
 ค. ความปลอดภัย  ง. ความงาม 
5. ข้อใดมีความหมายเดียวกับการต่อลงดิน 
 ก. grounding   ข. resistance 



 ค. welding   ง. lighting 
6. ข้อก าหนดที่ส าคัญของการติดต้ังสายดินคืออะไร 
 ก. สายดินต้องหุ้มฉนวนเท่านั้น  

ข. ต้องไม่มีจุดต่อใดๆ ขอสายดินจากอุปกรณ์ไปยังจุดต่อลงดิน  
ค. สายต่อลงดินมีจุดต่อได้ไม่เกิน 1 จุด 
ง. ไม่มีข้อก าหนดใดๆ 

7. ความต้านทานการต่อลงดิน ต้องมีค่าเท่าใด 
ก. ไม่เกิน 1 โอห์ม  ข. ไม่เกิน 5 โอห์ม 
ค. ไม่เกิน 25 โอห์ม  ง. เท่าใดก็ได้ 

8. System grounding หมายถึงอะไร 
 ก. การต่อลงดินของอุปกรณ์ ข. การต่อลงดินของระบบ 
 ค. การต่อลงดินสิ่งห่อหุ้ม  ง. การต่อลงดินของมอเตอร์ 
9. การต่อสายดินเข้ากับหลักดินตามข้อใดเป็นการต่อแบบถาวร 
 ก. ใช้แคล้มป์   ข. การบีบ 
 ค. การเชื่อม   ง. การเจาะ 
10. การต่อสายดินเข้ากับหลักดินโดยใช้แคล้มป์ยึดมีข้อเสียคืออะไร 
 ก. รอยต่ออาจแตกหัก  ข. อาจเกิดสนิมจนกลายเป็นฉนวน 
 ค. รอยต่ออาจเสียรูปทรง  ง. ไม่มีข้อเสีย 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
เฉลยแบบทดสอบก่อนเรียน – หลังเรียน 
 หน่วยการเรียนท่ี 9 เรื่อง การต่อลงดิน 

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

ข้อท่ี ค าตอบ 
1. 
2. 
3. 
4. 
5. 
6. 
 

7. 
8. 
9. 
10. 

ก. Thermo weld 
ก. 2.5 (มม)2  

ค. ยาวไม่น้อยกว่า 2.40 เมตร 
ค. ความปลอดภัย 
ก. grounding 
ข. ต้องไม่มีจุดต่อใดๆ ขอสายดิน 
     จากอุปกรณ์ไปยังจุดต่อลงดิน 
ข. ไม่เกิน 5 โอห์ม  
ข. การต่อลงดินของระบบ 
ค. การเชื่อม  
ข. อาจเกิดสนิมจนกลายเป็นฉนวน 

 
 



แผนการจัดการเรียนรู้ หน่วยการเรียนท่ี 10 
วิชา  การติดต้ังไฟฟูานอกอาคาร (1011-1403) สัปดาห์ท่ี  16 – 18  
เรื่อง  การเดินสายใต้ดิน จ านวน 10 ชั่วโมง 

 

1. สาระส าคัญ  
 

 การเดินสายใต้ดิน (under ground system) เป็นการเดินสายที่มีข้อดี คือ มีความ
ปลอดภัยสูง   
ไม่มีปัญหาเก่ียวกับต้นไม้ล้มทับ  ภูมิทัศน์ของประเทศสวยงามขึ้น  ลดค่าใช้จ่ายในการดูแลรักษา 
แต่ประเทศไทยไม่นิยมใช้การเดินสายเช่นนี้เนื่องจากเป็นการลงทุนที่สูง ประมาณ 10 เท่าของการ
เดินสายแบบเหนือศีรษะ การก่อสร้างมีความยุ่งยาก ดูแลรักษายากเม่ือเกิดฟอลด์ (fault) ต้องใช้
เวลาในการแก้ไขนาน 
 

2. สาระการเรียนรู้ 
 

 2.1 ประเภทของการเดินสายใต้ดิน 
    2.2 สายเคเบิลส าหรับสายใต้ดิน 
    2.3 ข้อต่อแรงสูง 
    2.4 หัวต่อสายแรงสูง 

2.5 ใบงานที่ 12 การเดินสายใต้ดิน 
 

3. จุดประสงค์การเรียนรู้ 
 

 จุดประสงค์เชิงพฤติกรรม 
  3.1 บอกประเภทของการเดินสายเคเบิ้ลใต้ดินได้ 
  3.2 อธิบายลักษณะสายเคเบิลส าหรับเดินสายใต้ดิน ข้อต่อสายแรงสูงและหัวต่อสาย
แรงสูงได้ 
  3.3 มีกิจนิสัยที่ ดีในการปฏิบัติงาน รับผิดชอบ ตรงต่อเวลา รักษาความสะอาด 
ค านึงถึงความปลอดภัยและมีมนุษยสัมพันธ์ 
 

 บูรณาการหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง 
  3.4 เตรียมความพร้อมด้านวัสดุ อุปกรณ์ สอดคล้องกับงานและใช้วัสดุอุปกรณ์อย่าง
คุ้มค่า ประหยัด ตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง 
  3.5 ปฏิบัติงานได้ถูกต้องและส าเร็จภายในเวลาที่ก าหนดอย่างมีเหตุผล ตามหลัก
ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง 
บูรณาการนโยบายสถานศึกษา 3D 
  3.6 สอนและฝึกหัดให้นักเรียน นักศึกษา รู้จักการท างานเป็นกลุ่ม การรับฟังความ
คิดเห็นเหตุผลของผู้อ่ืนและปฏิบัติหน้าที่ท่ีได้รับมอบหมาย 



  3.7 ส่งเสริมกิจกรรมที่สร้างความสามัคคี เอ้ือเฟ้ือเผื่อแผ่ ช่วยเหลือเก้ือกูล และรัก
ใคร่ปรองดองในสถานศึกษา 
  3.8 กระตุ้นและเปิดโอกาสให้นักเรียนนักศึกษากล้าที่จะแสดงความคิดเห็นในเรื่อง
ต่างๆ เช่น กิจกรรมในชั้นเรียน กิจกรรมต่างๆ ของสถานศึกษาและกิจกรรมของชุมชน  
  3.9 ปลูกจิตส านึกให้นักเรียน นักศึกษา มีคุณธรรม จริยธรรม รู้รับผิดชอบชั่วดี มี
ความภูมิใจในความเป็นไทย 
  3.10 ให้ความรู้เก่ียวกับโทษภัยของยาเสพติด และการหลีกเลี่ยงห่างไกลยาเสพติด
เพ่ือให้มีภูมิคุ้มกันอย่างยั่งยืน 
 

4. กิจกรรมการเรียนการสอน 
 

กิจกรรมครู กิจกรรมนักเรียน 
ขั้นน าเข้าสู่บทเรียน 
1. ครูแจ้งจุดประสงค์การเรียนรู้ หน่วยการเรียน 

ขั้นสนใจปัญหา 
1. นักเรียนจดบันทึกจุดประสงค์การเรียนรู้ 

ขั้นสอนทฤษฎี 
2. ครูให้นักเรียนท าแบบทดสอบก่อนเรียน 
3. ครูบรรยายเนื้อหาประกอบแผ่นใส/ power 
point 
4. ครูให้นักเรียนศึกษาเนื้อหาการเรียนรู้ในหนังสือ
เรียน 
5. ซักถามนักเรียนเก่ียวกับเนื้อหาที่เรียน 

ขั้นศึกษาข้อมูล 
2. นักเรียนท าแบบทดสอบก่อนเรียน 
3. นักเรียนฟังครูบรรยายและจดบันทึก 
4. นักเรียนศึกษาหน่วยการเรียนที่ได้รับ
มอบหมาย 
5. นักเรียนตอบค าถาม 

ขั้นสอนปฏิบัติ 
6. ครูให้นักเรียนศึกษาใบงานการทดลองประจ า
หน่วยการเรียนรู้ 
7. ครูให้นักเรียนแบ่งกลุ่มจัดเตรียมเครื่องมือและ
อุปกรณ์ตามใบงานการทดลอง 
8. ครูสังเกตการปฏิบัติงานและคอยให้ค าแนะน า 
อย่างใกล้ชิด 

ขั้นศึกษาข้อมูล 
6. นักเรียนศึกษาใบงานการทดลองประจ า
หน่วยการเรียนรู้ 
7. นักเรียนจัดเตรียมเครื่องมือและอุปกรณ์ 

ขั้นสรุป 
9. ครูและนักเรียนร่วมกันสรุปผลการเรียนรู้ 

ขั้นพยายามและขั้นส าเร็จผล 
8. นักเรียนช่วยกันสรุปเนื้อหาที่ เรียนและ
จด 

10. ครูให้นักเรียนปฏิบัติตามใบงานการทดลอง
ประจ าหน่วยการเรียนรู้ 
 11. ครูคอยสังเกตล าดับขั้นตอนการท างานและ
ให้ 
ค าแนะน าเม่ือพบนักเรียนปฏิบัติไม่ถูกต้อง 

บันทึก 
9. นักเรียนปฏิบัติตามใบงานการทดลอง
ประจ าหน่วยการเรียนรู้  เม่ือพบปัญหาให้
สอบถามครูผู้สอน 
10. นักเรียนส่งผลการปฏิบัติงานให้ครู



12. ครูให้นักเรียนที่ปฏิบัติงานเสร็จแล้วส่งตรวจที่
โต๊ะตรวจงานเพ่ือขอค าแนะน าและและ
ประเมินผล13. ท าแบบทดสอบหลังเรียน 
14. ครูแจ้งนโยบายสถานศึกษา 3D ของกระทรวง
ศึกษา ซ่ึงเป็นกิจกรรมที่มุ่งส่งเสริมพัฒนาผู้เรียน
ให้มีคุณลักษณะที่ดีงาม 3 ด้าน คือ 1. ด้าน 
ประชาธิปไตย (Democracy) 2. ด้านคุณธรรม 
จริยธรรม และความเป็นไทย (Decency) 3. ด้าน
ภูมิคุ้มกันจากยาเสพติด (Drug – Free)  
15. ครูอธิบายหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง
เพ่ือบูรณาการเข้ากับกิจกรรมการเรียนการสอน 
ประกอบด้วย 1. ความพอประมาณ 2. ความมี
เหตุผล 3. การมีภูมิคุ้มกันในตัวท่ีดี 
16. ครูซักถามนักเรียนว่ามีข้อสงสัยอะไรอีก
หรือไม่17. ครูให้นักเรียนท าความสะอาด
ห้องเรียน 

ตรวจ 
11.นักเรียนท าแบบทดสอบหลังเรียน 
12. นักเรียนช่วยกันสรุปเนื้อหาและจด
บันทึก ประกอบด้วยสาระเก่ียวกับเรื่องที่
เรียน  
13. นักเรียนจดบันทึกนโยบายสถานศึกษา     
3 D พร้อมกับอภิปรายแนวทา งน าไป
ปฏิบัติ  
ใช้ในชีวิตประจ าวันและในรายวิชาที่เรียน 
14.  นั กเรี ยน รับฟังและจดบั นทึกหลั ก
ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงโดยมีความ
รับผิดชอบและพยายามสืบค้นข้อมูลและ
ปฏิบัติงานให้ส าเร็จอย่างมีเหตุผล 
15 . นั กเรี ยนช่ วย กันท าความสะอา ด
เครื่ อ ง มือ  อุปกร ณ์ จั ด ห้ อ ง เรี ยน ใ ห้
เรียบร้อย 
 

ขั้นน าไปใช้ 
18. ครูให้นักเรียนเขียนรายงานสรุปผลการเรียนรู้ 
19. ครูบันทึกหลังการสอน 

ขั้นน าไปใช้ 
16. นักเรียนท าแบบสรุปผลการเรียนรู้
ประจ าหน่วยการเรียน 

 
 

5. งานท่ีมอบหมาย 
 ก่อนเรียน : ครูให้นักเรียนท าแบบทดสอบก่อนเรียน 
 ขณะเรียน : 1. ครูให้นักเรียนเขียนรายงานสรุปผลการเรียนรู้ประจ าหน่วยการเรียน 
 หลังเรียน : 1. ครูให้การบ้านแก่นักเรียนท านอกเวลาเรียน คือ แบบฝึกหัดท้ายหน่วยการ
เรียน 
     และให้ไปศึกษาทบทวนบทเรียนที่เรียนผ่านมาทุกหน่วยการเรียน 
      2. ครูให้นักเรียนท าแบบทดสอบหลังเรียน 
 

6. ส่ือการเรียนการสอน 
 

 6.1 ส่ือส่ิงพิมพ์ 
  6.1.1 หนังสือประกอบการเรียนรายวิชาการติดต้ังไฟฟูานอกอาคารของส านักพิมพ์
ศูนย์ส่งเสริมอาชีวะ เรียบเรียงโดย นายเอนก  นรสาร 
  6.1.2 แผ่นใสรายละเอียดก าหนดการสอนหรือก าหนดสาระการเรียนรู้ 
  6.1.3 ใบงานการทดลอง 



  6.1.4 แบบทดสอบก่อนเรียน 
  6.1.5 แบบทดสอบหลังเรียน 
  6.1.6 แบบประเมินคุณธรรม จริยธรรม ค่านิยมและคุณลักษณะอันพึงประสงค์ 
 6.2 ส่ือโสตทัศน์ 
  6.2.1 เครื่องฉายข้ามศีรษะ 
  6.2.2 เครื่องขยายเสียง ไมโครโฟน ล าโพง 
  6.2.3 สื่อคอมพิวเตอร์น าเสนอโดยโปรแกรม power point 
 6.3 ส่ือของจริง 
  6.3.1 เครื่องมือและอุปกรณ์ที่ใช้ทดลองจริง 
 

7. แหล่งการเรียนรู้ 
 

 7.1 แหล่งเรียนรู้ในสถานศึกษา 
  7.1.1 ห้องสมุด 
  7.1.2 ศูนย์วิทยบริการ 
  7.1.3 ห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์โดยศึกษาข้อมูลทางอินเทอร์เน็ต 
 7.2 แหล่งเรียนรู้นอกสถานศึกษา 
  7.2.1 ศูนย์หนังสือ 
  7.2.2 อินเทอร์เน็ต 
  7.2.3 ห้องสมุดประชาชน 
  7.2.4 ผู้ประกอบการ / สถานประกอบการในท้องถิ่น 
 

8. การวัดและประเมินผล 
 

 ก่อนเรียน 
  1. สังเกตการเข้าชั้นเรียน 
  2. สังเกตจากความพร้อมก่อนเรียน 
  3. สังเกตผลการทดสอบก่อนเรียน 
 ขณะเรียน 
  1. สังเกตความสนใจ 
  2. สังเกตการตอบค าถามของนักเรียน 
  3. สังเกตจากการปฏิบัติงาน 
  4. สังเกตจากการสรุปผลการปฏิบัติงาน 
 หลังเรียน 
  1. สังเกตจากการท าการบ้านนอกเวลาเรียน 
  2. สังเกตจากผลการทดสอบหลังเรียน 
9. เกณฑ์การให้คะแนนการปฏิบัติงาน 
 9.1 การเตรียมเครื่องมือ 



  1. เตรียมเครื่องมือครบถ้วนและถูกต้อง    10 คะแนน 
  2. เตรียมเครื่องมือถูกต้องเพียงบางส่วน      7 คะแนน 
 9.2 การท างานร่วมกับผู้อ่ืน 
  1. ท างานร่วมกับผู้อ่ืนได้ดีมาก     10 คะแนน 
  2. ท างานร่วมกับผู้อ่ืนได้       7 คะแนน 
  3. ท างานร่วมกับผู้อ่ืนไม่ได้       0 คะแนน 
 9.3 ทักษะเชิงช่าง 
  1. ขั้นตอนการปฏิบัติงานถูกต้องปลอดภัย   10 คะแนน 
  2. ขั้นตอนการปฏิบัติงานถูกต้องเพียงบางส่วน     7 คะแนน 
  3. ขั้นตอนการปฏิบัติงานไม่ถูกต้อง      0 คะแนน 
 9.4 การตอบค าถามหลังการปฏิบัติงาน 
  1. ตอบค าถามได้ถูกต้องครบถ้วน    10 คะแนน 
  2. ตอบค าถามได้ถูกต้องเพียงบางส่วน      7 คะแนน 
  3. ตอบค าถามไม่ถูกต้อง       0 คะแนน 
 9.5 การสรุปผลการปฏิบัติงาน 
  1. สรุปได้ถูกต้อง ครบถ้วน     10 คะแนน 
  2. สรุปได้ถูกต้องเพียงบางส่วน       7 คะแนน 
  3. สรุปไม่ถูกต้อง         0 คะแนน 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



แบบทดสอบก่อนเรียน – หลังเรียน 
 หน่วยการเรียนท่ี 10 เรื่อง การเดินสายใต้ดิน 

 

ค าชี้แจง  1. จงท าเครื่องหมายกากบาท () ทับข้อที่ถูกที่สุดเพียงข้อเดียวลงในกระดาษค าตอบ 
     2. เวลาสอบ 10 นาที 

----------------------------------------------------- 
1. ท่อ EFLEX มีลักษณะอย่างไร 
 ก. ท่อโลหะหนาพิเศษ   ข. สายเคเบิลใต้ดินแบบลูกฟูก 
 ค. ท่อพีวีซีแข็ง    ง. ท่ออ่อนกันน้ า 
2. ท่อ FRE ยาวท่อนละก่ีเมตร 
 ก. 5 เมตร    ข. 8 เมตร 
 ค. 6 เมตร    ง. 10 เมตร 
3. ดักแบงค์ (duct bank) คืออะไร 
 ก. การวางท่อต้ังแต่ 2 ท่อ ขึ้นไป หุ้มด้วยคอนกรีตเสริมเหล็กตลอดแนว 
 ข. ท่อพลาสติกเส้นผ่าศูนย์กลาง 20 นิ้ว วางคู่กัน 
 ค. ท่อโลหะหนาวางคู่กัน 
 ง. ท่อ HDPE วางขนานกัน 3 เส้น 
4. ข้อเสียของการเดินสายใต้ดินคืออะไร 
 ก. ปลอดภัย    ข. มีความน่าเชื่อถือ 
 ค. ลงทุนสูง    ง. ลดค่าใช้จ่ายด้านการดูแลรักษา 
5. การเดินสายใต้ดิน นิยมเรียกอีกอย่างว่าอะไร 
 ก. over head  ข. Fault ค. under ground  ง . 
Ladder 
6. terminator หมายถึงอะไร 
 ก. สายเคเบิลแรงสูง   ข. อุปกรณ์ปิดปากท่อ 
 ค. ฉนวนกันหัวต่อสาย   ง. หัวต่อสายแรงสูง 
7. สายชนิดใดใช้เดินใต้ดิน 
 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 ในส่วนของทรายต้องใช้ทรายกลบหนาเท่าใด 
 ก. อย่างน้อย 10 ซม.   ข. อย่างน้อย 20 ซม. 
 ค. อย่างน้อย 40 ซม.   ง. 1 เมตร 



10. รางรับสายเคเบิลมีประโยชน์อย่างไร 
 ก. ปูองกันไม่ให้สายได้รับการกระแทก ข. ลดความร้อน 
 ค. ลดกระแสไหลวน   ง. ปูองกันน้ าเข้าสาย 

เฉลยแบบทดสอบก่อนเรียน – หลังเรียน 
 หน่วยการเรียนท่ี 10 เรื่อง การเดินสายใต้ดิน 
------------------------------------------------ 

 
ข้อท่ี ค าตอบ 
1. 
2. 
3. 
 
 

4. 
5. 
6. 
7. 
8. 
9. 
10. 

ข. สายเคเบิลใต้ดินแบบลูกฟูก  
ค. 6 เมตร 
ก. การวางท่อต้ังแต่ 2 ท่อ ขึ้นไป 
หุ้มด้วยคอนกรีตเสริมเหล็กตลอด
แนว 
ค. ลงทุนสูง 
ค. under ground 
ง. หัวต่อสายแรงสูง 
ค. 3 เมตร 
ข. 4 เมตร 
ข. อย่างน้อย 20 ซม. 
ก.  ปู อ ง กัน ไ ม่ ให้ ส า ย ไ ด้รั บกา ร
กระแทก 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


