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แผนการจัดการเรียนรู้ หน่วยการเรียนท่ี ก 

วิชา  การติดต้ังไฟฟูาในอาคาร (1011 – 1305) สัปดาห์ท่ี 1 
เรื่อง  ปฐมนิเทศ จ านวน 2 ชั่วโมง 

 

1. สาระส าคัญ  
 

 ในการเรียนการสอนรายวิชาการติดต้ังไฟฟูาในอาคารและโรงงาน เพ่ือให้การเรียนการ
สอนเป็นไปตามจุดประสงค์ ครูและนักเรียนควรจะท าความเข้าใจถึงวิธีการเรียนรู้ การสอน การ
วัดและประเมินผล เนื้อหาที่จะเรียน รวมถึงการวางแผนการเรียนการสอนได้อย่างเหมาะสมกับ
เวลาที่หลักสูตรก าหนดไว้ 
 

2. สาระการเรียนรู้ 
 

 2.1 จุดประสงค์รายวิชา 
 2.2 ค าอธิบายรายวิชา 
 2.3 เนื้อหารายวิชาการติดต้ังไฟฟูาในอาคารและในโรงงาน 
 2.4 วิธีด าเนินการเรียนการสอนรายวิชาการติดต้ังไฟฟูาในอาคารและในโรงงาน 
 2.5 วิธีการวัดผล เครื่องมือวัดผล และเกณฑ์การประเมินผล 
 

3. จุดประสงค์การเรียนรู้ 
 

 จุดประสงค์เชิงพฤติกรรม 
  3.1 บอกจุดประสงค์รายวิชาและค าอธิบายรายวิชาการติดต้ังไฟฟูาในอาคารและใน
โรงงานได้ 
  3.2 อธิบายเนื้อหารายวิชาการติดต้ังไฟฟูาในอาคารและในโรงงานได้ 
  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 

ขั้นสอนปฏิบัติ 
8. ครูให้นักเรียนศึกษาเก่ียวกับเนื้อหา เกณฑ์การ

ขั้นศึกษาข้อมูล 
6. นักเรียนศึกษาตามเนื้อหาการเรียนรู้ 



ประเมินผล 
9. ครูให้นักเรียนเขียนแนะน าตนเอง 
10. ครูให้นักเรียนเลือกหัวหน้าห้องและรอง
หัวหน้าห้อง 

หน่วยการเรียนที่ 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 หนังสือประกอบการเรียนรายวิชาการติดต้ังไฟฟูาในอาคารและในโรงงานของ
ส านักพิมพ์ศูนย์ส่งเสริมอาชีวะ เรียบเรียงโดย นายไวพจน์ ศรีธัญ 
  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 ขอบเขตรายวิชาการติดต้ังไฟฟ้าในอาคารและในโรงงาน 
  เป็นวิชาทฤษฎีและปฏิบัติ มีเนื้อหาทั้งหมด 10 หน่วยการเรียน เวลาเรียน 18 
สัปดาห์ สัปดาห์ละ 7 ชั่วโมง รวม 126 ชั่วโมง จ านวน 3 หน่วยกิต 
 
  8.1.1 จุดประสงค์รายวิชา 
   1.  เพ่ือให้มีความเข้าใจ การปูองกันอุบัติภัยที่เกิดขึ้นกับการปฏิบัติงานทางไฟฟูา 
   2. เพ่ือให้สามารถใช้เครื่องมือและอุปกรณ์การติดต้ังไฟฟูาภายในอาคารและ 
ในโรงงาน 
   3. เพ่ือให้มีความเข้าใจเลือกใช้อุปกรณ์ปูองกันทางไฟฟูาส าหรับการติดต้ังไฟฟูา 
ในอาคารและในโรงงาน 
   4. เพ่ือให้มีทักษะในการเดินสายไฟฟูา ติดต้ังอุปกรณ์และเครื่องใช้ไฟฟูา  
   5. เพ่ือให้สามารถตรวจสอบและแก้ไขข้อบกพร่องต่างๆของระบบและอุปกรณ์
ไฟฟูา 



   6. เพ่ือให้มีเจตคติที่ดีต่ออาชีพ มีความม่ันใจ ภาคภูมิใจในวิชาชีพที่เรียน รักงาน 
รักหน่วยงาน 
 

  8.1.2 ค าอธิบายรายวิชา 
   ศึกษาและปฏิบัติวิธีการปูองกันอุบัติภัยเก่ียวกับการปฏิบัติงานทางไฟฟูา ชนิด
และการใช้งานของสายไฟฟูา การต่อสายแบบต่างๆ  การเดินสายไฟฟูาแสงสว่างและไฟฟูาก าลัง 
อุปกรณ์และเครื่องมือ อุปกรณ์ปูองกันทางไฟฟูาการติดต้ังอุปกรณ์ไฟฟูา การติดต้ังระบบปูองกัน 
สัญญาณเตือนภัย การเดินสายด้วยวิธีการต่างๆ การติดต้ังเครื่องใช้ไฟฟูาในอาคาร  การติดต้ัง
ไฟฟูาในพ้ืนที่อันตราย การตรวจสอบและแก้ไขข้อบกพร่องของระบบและอุปกรณ์ไฟฟูา  
 

  8.1.3 ก าหนดการสอนหรือก าหนดสาระการเรียนรู้ 
 

สัปดาห์ 
ท่ี 

หน่วย 
การเรียนท่ี 

ชื่อหน่วยการเรียน 
จ านวนชั่วโมง 

ทฤษฎี ปฏิบัติ 
1 ก ปฐมนิเทศ 2 - 
1  1  1. การปูองกันอุบัติภัยเก่ียวกับการปฏิบัติงานทาง 

    ไฟฟูา 
   1.1 โอกาสที่จะประสบอันตรายจากไฟฟูา 
   1.2 อันตรายที่มีต่อร่างกาย 
   1.3 ความรุนแรงเม่ือประสบอันตรายจากไฟฟูา 
   1.4 การปูองกันอุบัติเหตุจากกระแสไฟฟูา 
   1.5 การช่วยเหลือผู้ประสบภัยทางไฟฟูา 
   1.6 ความปลอดภัยเก่ียวกับไฟฟูา 
   1.7 ใบงานที่ 1 เรื่อง เครื่องมือในงานติดต้ังไฟฟูา 
          ภายในอาคาร 
   1.8 ใบงานที่ 2 เรื่องวัสดุอุปกรณ์ในงานติดต้ัง 
         ไฟฟูาภายในอาคาร 

2 3 

2 – 3  2 2. ชนิดและการใช้งานของสายไฟฟูา 
   2.1 ชนิดของสายไฟฟูา 
   2.2 ข้อก าหนดทั่วไปเก่ียวกับสายไฟฟูา 
   2.3 การใช้งานของสายไฟฟูา 
   2.4 ใบงานที่ 3 เรื่อง การต่อสายไฟฟูา 
   2.5 ใบงานที่ 4 เรื่อง การติดต้ังอุปกรณ์ไฟฟูา 
          และการเดินสายด้วยเข็มขัดรัดสายบนแผง
ไม้ 

2 12 

4  3 3. อุปกรณ์และเครื่องมือ 
   3.1 เครื่องมือช่างไฟฟูา 

2 5 



   3.2 อุปกรณ์และวัสดุงานไฟฟูา 
   3.3 ใบงานที่ 5 เรื่อง การเดินสายด้วยเข็มขัด 
         รัดสายและการติดต้ังอุปกรณ์ไฟฟูาบน 
         แผงปูน 
   3.4 ใบงานที่ 6 เรื่อง สัญลักษณ์ การเขียนแบบ
และการอ่านแบบไฟฟูา 

5 – 6  4 4. การต่อสายไฟฟูาแบบต่างๆ  
   4.1 การปอกสาย 
   4.2 การต่อสายไฟฟูาแบบต่าง ๆ 
   4.3 การต่อสายไฟฟูาด้วยไวร์นัท  (Wire  nut) 
   4.4 การใช้เทปพันสาย 
   4.5 ใบงานที่ 7 เรื่อง การเดินสายและต่อวงจร    
          ไฟฟูา ปลั๊ก คัตเอาต์และคาร์ททริดจ์ฟิวส์ 
   4.6 ใบงานที่ 8 เรื่อง การเดินสายติดต้ังสวิตซ์ 
          สามทาง คัตเอาต์และคาร์ททริดจ์ฟิวส์ 

2 12 

 
 
 

สัปดาห์ 
ท่ี 

หน่วย 
การเรียนท่ี 

ชื่อหน่วยการเรียน 
จ านวนชั่วโมง 

ทฤษฎี ปฏิบัติ 
7  5 5. วิธีการเดินสายไฟฟูาในอาคารและในโรงงาน 

   5.1 การเดินสายไฟฟูาด้วยเข็มขัดรัดสาย 
   5.2 การเดินสายไฟฟูาในท่อร้อยสาย 
   5.3 การเดินสายไฟฟูาในรางเดินสาย 
   5.4 การเดินสายไฟฟูาในรางเคเบิล 
   5.5 ใบงานที่ 9 เรื่อง อุปกรณ์ปูองกันไฟฟูาดูด 
         และไฟฟูารั่ว 

2 5 

8 – 9 6 6. อุปกรณ์ปูองกันระบบไฟฟูา 
   6.1 อุปกรณ์ปูองกันระบบไฟฟูา 
   6.2  มาตรการติดต้ังอุปกรณ์ปูองกัน 
   6.3 ใบงานที่ 10 เรื่อง งานติดต้ังเซฟต้ีสวิตซ์ 
          และโหลดเซ็นเตอร์ 
   6.4 ใบงานที่ 11 เรื่อง อุปกรณ์ วัสดุและเครื่องมือ 
          ส าหรับการติดต้ังในท่อร้อยสายไฟฟูา 

2 12 

 10 – 
12 

7 7.ตู้สวิตซ์บอร์ดและอุปกรณ์ประกอบ 
   7.1 ชื่อและหน้าที่ของอุปกรณ์ควบคุมภายใน 

4 17 



          ตู้สวิตซ์บอร์ด 
   7.2 วงจรภายในตู้สวิตซ์บอร์ด 
   7.3 ตัวอย่างการต่อวงจรของอุปกรณ์ประกอบ 
   7.4 ข้อมูลพ้ืนฐานทางเทคนิคของรีเลย์ตรวจสอบ 
         เฟสและแรงดันไฟฟูา 
   7.5 ตัวอย่างการติดต้ังรีเลย์ตรวจสอบเฟสและ    
         แรงดันไฟฟูา 
   7.6 ใบงานที่ 12 เรื่อง การตัดท่อ EMT 
   7.7 ใบงานที่ 13 เรื่อง การดัดท่อ EMT ให้โค้ง  
          90 องศา และการดัดรูปตัวยู 
   7.8 ใบงานที่ 14 เรื่อง การดัดท่อแบบคอม้า  
   7.9 ใบงานที่ 15 เรื่อง การดัดท่อข้ามสิ่งกีดขวาง 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

13   8 8. ระบบปูองกันสัญญาณเตือนภัยเบื้องต้น 
   8.1 ระบบสัญญาณ 
   8.2 ชนิดของอุปกรณ์ตรวจจับ 
   8.3 อุปกรณ์ก าเนิดสัญญาณเตือนภัย 
   8.4 ชุดควบคุม 
   8.5 การท างานของระบบตรวจจับ 
   8.6 ใบงานที่ 16 เรื่อง การจับยึดและประกอบท่อ   
          EMT ขนาด ½ นิ้ว เข้ากับกล่องต่อสาย 

2 5 

14 9 9. การติดต้ังไฟฟูาในพ้ืนที่อันตราย 
   9.1 ระดับความสามารถในการปูองกัน 
          สิ่งแปลกปลอมเล็ดลอดเข้าอุปกรณ์ไฟฟูา 
   9.2 ประกาศกรมโยธาธิการเก่ียวกับสถานที่ 
         อันตรายและสถานที่ไวไฟ 
   9.3 กลุ่มแก๊สและสารระเหยชนิดไวไฟ 
   9.4 การติดต้ังและการใช้งาน 
   9.5 ปูายเตือนความปลอดภัย 
   9.6 ตัวอย่างอุปกรณ์ไฟฟูาที่ทนการระเบิด 

2 5 



   9.7 ใบงานที่ 17 เรื่อง การร้อยสายไฟฟูาและติดต้ัง 
          อุปกรณ์ 

15 – 17  10 10. การตรวจสอบและการแก้ไขข้อบกพร่องของ
ระบบและอุปกรณ์ไฟฟูา 
   10.1 การตรวจสอบและแก้ไขข้อบกพร่องของ  
           ระบบและอุปกรณ์ไฟฟูาในอาคาร 
   10.2 การตรวจสอบและแก้ไขข้อบกพร่องของ 
            หม้อแปลงไฟฟูา 
   10.3 ใบงานที่ 18 เรื่อง การจับยึดและประกอบ
ท่อ  
            RSC ด้วยอุปกรณ์โค้งงอหักมุมท่อ 
    

4 17 

   10.4  ใบงานที่ 19 เรื่อง การดัดท่อและประกอบ 
             ท่อ PVC 
   10.5  ใบงานที่ 20 เรื่อง การต่อเชื่อมสายกราวด์   
             ภายในโรงงาน 

  

18  - สรุปบทเรียนทุกหน่วยการเรียน 
- ทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน 

5 
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 สังเกตการณ์เข้าร่วมกิจกรรมและการร่วมอภิปราย 

การวัดผล คะแนนเต็ม 100 คะแนน  แบ่งเป็น 6 ส่วน ดังนี้ 
 



ส่วนท่ี 1 
 

ข้อท่ี พฤติกรรมบ่งชี้ 
1. ความมีวินัย 1. ปฏิบัติตามกฎระเบียบของสถานศึกษา 

2. ตรงต่อเวลา 
3. เข้าร่วมกิจกรรมที่ครูผู้สอนก าหนด 
4. เคารพสิทธิเสรีภาพของตนเองและผู้อ่ืน 

ข้อท่ี พฤติกรรมบ่งชี้ 
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 

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 
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50 – 54 
0 – 49 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



แผนการจัดการเรียนรู้ หน่วยการเรียนท่ี 1 
วิชา  การติดต้ังไฟฟูาในอาคาร (1011 – 1305) สัปดาห์ท่ี 1  
เรื่อง  การปูองกันอุบัติภัยเก่ียวกับการปฏิบัติงานทางไฟฟูา จ านวน 5 ชั่วโมง 

 

1. สาระส าคัญ  
 

 ไฟฟูาแม้จะมีประโยชน์อนันต์ แต่ก็แฝงไว้ด้วยภัยอันตราย การท างานเก่ียวข้องกับไฟฟูา 
มีโอกาสถูกไฟฟูาดูดได้ตลอดเวลาไม่ว่าจะต้ังใจหรือโดยบังเอิญก็ตาม   เนื่องจากไฟฟูาเป็น
พลังงาน     ที่ไม่สามารถมองเห็นได้ด้วยตาเปล่า  ถ้าหากว่าระดับแรงดันไฟฟูามีค่าสูงมาก  ก็จะ
เป็นอันตรายต่อร่างกายมากยิ่งขึ้น  อย่างไรก็ตามเราสามารถปูองกันได้  ถ้าหากปฏิบัติด้วยความ
ระมัดระวัง เรียนรู้เข้าใจธรรมชาติของไฟฟูาที่ส าคัญคือ กันไว้ดีกว่าแก้และปฏิบัติงานด้วยความ
รอบคอบ ไม่ประมาท 
 

2. สาระการเรียนรู้ 
 

 2.1 โอกาสที่จะประสบอันตรายจากไฟฟูา 
    2.2 อันตรายที่มีต่อร่างกาย 
 2.3 ความรุนแรงเม่ือประสบอันตรายจากไฟฟูา 
 2.4 การปูองกันอุบัติเหตุจากกระแสไฟฟูา 
 2.5 การช่วยเหลือผู้ประสบภัยทางไฟฟูา 
 2.6 ความปลอดภัยเก่ียวกับไฟฟูา  

 2.7 ใบงานที่ 1 เรื่อง เครื่องมือในงานติดต้ังไฟฟูาภายในอาคาร 
 2.8 ใบงานที่ 2 เรื่อง วัสดุอุปกรณ์ในงานติดต้ังไฟฟูาภายในอาคาร 
 

3. จุดประสงค์การเรียนรู้ 
 

 จุดประสงค์เชิงพฤติกรรม 
  3.1 อธิบายโอกาสที่จะประสบอันตรายจากไฟฟูาและอันตรายที่มีต่อร่างกายได้ 
  3.2 ระบุความรุนแรงเม่ือประสบอันตรายจากไฟฟูาและแนวทางการปูองกันได้ 
  3.3 อธิบายวิธีการช่วยเหลือผู้ประสบภัยทางไฟฟูา และความปลอดภัยเก่ียวกับไฟฟูา
ได้ 
  3.4 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

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



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

สอบถามครูผู้สอน 
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 ส่ือส่ิงพิมพ์ 
  6.1.1 หนังสือประกอบการเรียนรายวิชาการติดต้ังไฟฟูาในอาคารและในโรงงานของ
ส านักพิมพ์ศูนย์ส่งเสริมอาชีวะ เรียบเรียงโดย นายไวพจน์ ศรีธัญ 



  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 1 เรื่อง การป้องกันอุบัติภัยเก่ียวกับการปฏิบัติงานทางไฟฟ้า 

 

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

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

1. ข้อใดไม่ใช่ข้อดีของการใช้ไฟฟูาแรงดันต่ า 
 ก. สะดวก   ข. ต้องใช้หม้อแปลง  

ค. ประหยัด   ง. ปลอดภัย 
2. ความรุนแรงเม่ือประสบอันตรายจากไฟฟูา ไม่ขึ้นกับองค์ประกอบใด 
 ก. ปริมาณแรงดัน  ข. สภาพผิวหนัง 
 ค. อุณหภูมิแวดล้อม  ง. ระยะเวลา 
3. สายดินจะใช้โค๊ดสีใด 
 ก. สีเขียว,เขียวสลับเหลือง ข. เทา   

ค.ด า    ง. ขาว 
4. ข้อใดไม่ใช่เครื่องมือวัดและทดสอบ 
 ก. ไขควงเทสไฟ   ข. โวลท์มิเตอร์   

ค. มัลติมิเตอร์   ง. สวิตซ์ 
5. ระดับแรงดันตามบ้านพักอาศัย มีค่าเท่าใด 
 ก. 110 V   ข. 120 V   

ค. 220  V   ง. 380 V 
6. ข้อใดเสี่ยงต่อการเกิดอุบัติเหตุ 
 ก. ไม่ตากผ้าใกล้สายไฟแรงสูง   

ข. ใช้เครื่องมือหรืออุปกรณ์ไฟฟูาขณะร่างกายเปียกน้ า 
ค. ตรวจสอบสายปลั๊กไฟก่อนใช้งาน 

 ง. ไม่ติดต้ังเสาอากาศโทรทัศน์ใกล้สายไฟฟูา 
7. ข้อใดปฏิบัติไม่ถูกต้องเก่ียวกับความปลอดภัยทางไฟฟูา 
 ก. ควรตัดไฟ ก่อนปฏิบัติงาน   

ข. ไม่ประมาทเม่ือปฏิบัติงานเก่ียวกับไฟฟูา 
ค. ใช้มือทดสอบการรั่วของอุปกรณ์ไฟฟูา 
ง. ใช้เครื่องอุปกรณ์ที่มีสภาพดีไม่ช ารุด 

8. การปฏิบัติตามข้อใดไม่ค านึงถึงความปลอดภัย 
 ก. ท างานขณะมีแรงดันไฟฟูา  ข. ใส่กุญแจและเขียนข้อความติดไว้ 
 ค. ใช้สวิตซ์ตัดวงจรอัตโนมัติ  ง. ใช้ที่ปิดรูเต้าเสียบ 



 
9. การช่วยเหลือผู้ประสบภัยทางไฟฟูาด้วยวิธีเปุาปากโดยทั่วไปต้องเปุาก่ีครั้งต่อนาที 
 ก. 5 – 10     ข. 12- 15    

ค. 15 - 18    ง. 20 ครั้งขึ้นไป 
10. ฉนวนปูองกันการสัมผัสตามข้อใดที่นิยมใช้ทั่วไป 
 ก. ผ้าแห้ง    ข. ผ้าเทปพันสาย,ถุงมือหนัง  

ค. พลาสติก    ง. กระดาษ 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 

เฉลยแบบทดสอบก่อนเรียน – หลังเรียน 
 หน่วยการเรียนท่ี 1 เรื่อง การป้องกันอุบัติภัยเก่ียวกับการปฏิบัติงานทางไฟฟ้า 

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

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

7. 
8. 
9. 
10. 

ข. ต้องใช้หม้อแปลง 
ค. อุณหภูมิแวดล้อม 
ก. สีเขียว,เขียวสลับเหลือง 
ง. สวิตซ์ 
ค. 220  V 
ข. ใช้เครื่องมือหรืออุปกรณ์ไฟฟูาขณะ 
     ร่างกายเปียกน้ า 
ค. ใช้มือทดสอบการรั่วของอุปกรณ์ไฟฟูา 
ก. ท างานขณะมีแรงดันไฟฟูา 
ข. 12- 15 
ข. ผ้าเทปพันสาย,ถุงมือหนัง 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



แผนการจัดการเรียนรู้ หน่วยการเรียนท่ี 2 
วิชา  การติดต้ังไฟฟูาในอาคาร (1011 – 1305) สัปดาห์ท่ี 2 – 3  
เรื่อง  ชนิดและการใช้งานของสายไฟฟูา จ านวน 14 ชั่วโมง 

 

1. สาระส าคัญ  
 

 สายไฟฟูาคือสื่อตัวน าที่ใช้เป็นเส้นทางเดินของกระแสไฟฟูาในวงจรไฟฟูาใดๆ สายไฟฟูา
ถูกผลิตขึ้นมามีจุดประสงค์การใช้งานที่แตกต่างกัน กล่าวคือ ทนความร้อนที่อุณหภูมิสูง ทน
แรงดันไฟฟูาต่างกัน สายไฟฟูาขนาดใหญ่จะทนกระแสได้มาก 
 

2. สาระการเรียนรู้ 
 

 2.1 ชนิดของสายไฟฟูา 
 2.2 ข้อก าหนดทั่วไปเก่ียวกับสายไฟฟูา 
 2.3 การใช้งานของสายไฟฟูา 
 2.4 ใบงานที่ 3 เรื่อง การต่อสายไฟฟูา 
 2.5 ใบงานที่ 4 เรื่อง การติดต้ังอุปกรณ์ไฟฟูาและการเดินสายด้วยเข็มขัดรัดสายบนแผง
ไม้ 
 

3. จุดประสงค์การเรียนรู้ 
 

 จุดประสงค์เชิงพฤติกรรม 
  3.1 บอกชนิดของสายไฟฟูาและข้อก าหนดทั่วไปเก่ียวกับสายไฟฟูาได้ 
  3.2 ระบุวิธีการใช้งานของสายไฟฟูาได้ 
  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. นักเรียนศึกษาหน่วยการเรียนที่ ได้รับ
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 างานและให้ 

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



ค 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)  
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 

สอบถามครูผู้สอน 
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 3 มาล่วงหน้า 
      2. ครูให้นักเรียนท าแบบทดสอบหลังเรียน 
6. ส่ือการเรียนการสอน 
 

 6.1 ส่ือส่ิงพิมพ์ 
  6.1.1 หนังสือประกอบการเรียนรายวิชาการติดต้ังไฟฟูาในอาคารและในโรงงานของ
ส านักพิมพ์ศูนย์ส่งเสริมอาชีวะ เรียบเรียงโดย นายไวพจน์ ศรีธัญ 
  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 2 เรื่อง ชนิดและการใช้งานของสายไฟฟ้า 

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

----------------------------------------------------- 
1. สายไฟฟูาท าหน้าที่อะไร 
 ก. เป็นตัวกลางน าพลังงานไฟฟูาไปใช้งาน  ข. ปูองกันไฟดูด 
 ค. ปูองกันการลัดวงจร    ง. ปูองกันตัวน า 
2. ฉนวนไฟฟูาท าหน้าที่อะไร 
 ก. แยกเฟส     ข. ปูองกันการสัมผัสกับตัวน าเส้น
ไฟ 
 ค. ปูองกันการกระแทก    ง. ลดการเสียดสี 
3. ขนาดสายไฟฟูามีหน่วยเรียกว่าอะไร 
 ก. ตารางนิ้ว     ข. ตารางฟุต   

ค. ตารางมิลลิเมตร    ง. ตารางเมตร 
4. สายแบนแกนคู่ที่เดินไฟฟูาตามบ้านพักอาศัย เป็นสายชนิดใด 
 ก. THW      ข. TW    

ค. VSF      ง. VAF 
5. ข้อใดคือลักษณะสาย VCT 
 ก. สายตีเกลียว     ข. สายฝอย   

ค. สายตัน     ง. สายอะลูมิเนียม 
6. สายชนิดใช้ฝังดินโดยตรง 
 ก. VFF      ข. VSF    

ค. NYY      ง. VVR 
7. สาย VFF หุ้มด้วยฉนวนชนิดใด 
 ก. XLPE     ข. PVC    

ค. ด้ายถัก     ง. ยางธรรมชาติ 
8. สายไฟฟูาที่ผลิตตาม มอก.11-2531 ก าหนดให้อุณหภูมิใช้งานเท่าใด 
 ก. 30 0C      ข. 50 0C   

ค. 70 0C      ง. 90 0C 
9. ข้อใดกล่าวไม่ถูกต้องเก่ียวกับสายไฟฟูา 
 ก. สีของสายหุ้มฉนวน 2 แกน ใช้สีเทาอ่อนและสีด า 
 ข. สาย THW ใช้ติดต้ังในท่อร้อยสาย 
 ค. สาย NYY ใช้ต่อเข้ากับปลั๊ก 



 ง. สาย VSF เหมาะส าหรับงานซ่อมบ ารุงทั่วไป 
10. สายสแตรนคือสายชนิดใด 
 ก. สายตัน     ข. สายตีเกลียว   

ค. สายดิน     ง. สายขาด 
เฉลยแบบทดสอบก่อนเรียน – หลังเรียน 

 หน่วยการเรียนท่ี 2 เรื่อง ชนิดและการใช้งานของสายไฟฟ้า 

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

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

ก. เป็นตัวกลางน าพลังงานไฟฟูาไปใช้งาน 
ข. ปูองกันการสัมผัสกับตัวน าเส้นไฟ 
ค. ตารางมิลลิเมตร  
ง. VAF 
ข. สายฝอย 
ค. NYY  
ข. PVC 
ค. 70 0C  
ค. สาย NYY ใช้ต่อเข้ากับปลั๊ก 
ข. สายตีเกลียว 

 
 
 
 
 

 
  

แผนการจัดการเรียนรู้ หน่วยการเรียนท่ี 3 
วิชา  การติดต้ังไฟฟูาในอาคาร (1011 – 1305) สัปดาห์ท่ี 4  
เรื่อง  อุปกรณ์และเครื่องมือ จ านวน 7 ชั่วโมง 

 

1. สาระส าคัญ  
 

 การติดต้ังไฟฟูาโดยทั่วไปจ าเป็นจะต้องใช้เครื่องมือ อุปกรณ์และวัสดุหลายชนิดร่วมกัน
จึงจะสามารถท างานส าเร็จได้อย่างรวดเร็ว ถ้าหากขาดเครื่องมือหรืออุปกรณ์บางอย่าง อาจจะไม่



สามารถท างานได้เลย  ตัวอย่างเช่น ไม่มีฟิสเทป (fish tape) การร้อยสายเข้าในท่อจะท าได้
ล าบากมาก ดังนั้น ในบทนี้จะกล่าวถึงเครื่องมืออุปกรณ์และวัสดุต่างๆ ที่ช่างไฟฟูาจะต้องใช้งาน
ในโอกาสต่อไป 

2. สาระการเรียนรู้ 
 

 2.1 เครื่องมือช่างไฟฟูา 
    2.2 อุปกรณ์และวัสดุงานไฟฟูา  

 2.3 ใบงานที่ 5 เรื่อง การเดินสายด้วยเข็มขัดรัดสายและการติดต้ังอุปกรณ์ไฟฟูาบนแผง
ปูน 

2.4 ใบงานที่ 6 เรื่อง สัญลักษณ์ การเขียนแบบและการอ่านแบบไฟฟูา 
 

3. จุดประสงค์การเรียนรู้ 
 

 จุดประสงค์เชิงพฤติกรรม 
  3.1 อธิบายเครื่องมือช่างไฟฟูาชนิดต่างๆ ได้ 
  3.2 ระบุรายการวัสดุและอุปกรณ์ในงานติดต้ังไฟฟูาได้ 
  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 างานและให้
ค 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)  
15. ครูอธิบายหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง
เพ่ือบูรณาการเข้ากับกิจกรรมการเรียนการสอน 

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 
14 . นัก เรี ยน รับ ฟังและจดบั นทึ กหลั ก
ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงโดยมีความ



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

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 หนังสือประกอบการเรียนรายวิชาการติดต้ังไฟฟูาในอาคารและในโรงงานของ
ส านักพิมพ์ศูนย์ส่งเสริมอาชีวะ เรียบเรียงโดย นายไวพจน์ ศรีธัญ 
  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 อุปกรณ์และเครื่องมือ 

 

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

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

1. เครื่องมือชนิดใดใช้ตัดสายไฟฟูา 
 ก. ไขควง  ข. มีด   ค. คีม  ง. แปูนไม้ 
2. เครื่องมือชนิดใดใช้เจาะ 
 ก. บิดหล่า  ข. ตลับเมตร  ค. เหล็กส่ง ง. เลื่อย 
3. ที่เรียกว่าเบนเดอร์ ใช้ท าอะไร 
 ก. ตัดท่อ  ข. ต๊าปเกลียว  ค. ดัดท่อ ง. จับท่อ 
4. ฟิสเทป ใช้ท าอะไร 
 ก. จับท่อ  ข. ขันน๊อต  ค. รัดสาย ง. ดึงสายเข้าท่อ 
 5. อุปกรณ์ชนิดใดใช้จับยึดอุปกรณ์ไฟฟูา 
 ก. พุก   ข. เข็มขัดรัดสาย  ค. ตะปู  ง. เต้ารับ 
6. S.P.S.T สวิตซ์   หมายถึงสวิตซ์ชนิดใด 
 ก. สวิตซ์สองขาสับสองทาง  ข. สวิตซ์หนึ่งขาสับทางเดียว 
 ค. สวิตซ์สามขาสับทางเดียว  ง. สวิตซ์สองขาสับทางเดียว 
7.อุปกรณ์ชนิดใดท าหน้าที่เป็นสื่อกลางถ่ายโอนพลังงานไฟฟูาไปยังอุปกรณ์เครื่องใช้ไฟฟูาต่างๆ 
 ก. เต้าเสียบ  ข. เต้าเพดาน  ค. เต้ารับ ง. บักเต้า 
8. ข้อใดหมายถึงท่อโลหะบาง 
 ก. AMT   ข. IMC   ค. EMT  ง. RSC 
9. ข้อใดหมายถึงกล่องต่อสายแบบแปดเหลี่ยม 
 ก. handy box  ข. octagon box  ค. square box  ง. triangle box 
10. อุปกรณ์ชนิดใดใช้เชื่อมต่อท่อเข้าด้วยกัน 
 ก. coupling  ข. connector  ค. lock nut ง. clamp 
 



 
 
 
 
 
 
 

เฉลยแบบทดสอบก่อนเรียน – หลังเรียน 
 หน่วยการเรียนท่ี 3 เรื่อง อุปกรณ์และเครื่องมือ 

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

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

ค. คีม 
ก. บิดหล่า 
ค. ดัดท่อ 
ง. ดึงสายเข้าท่อ 
ก. พุก  
ข. สวิตซ์หนึ่งขาสับทางเดียว 
ค. เต้ารับ 
ค. EMT 
ข. octagon box 
ก. coupling 

 

 
แผนการจัดการเรียนรู้ หน่วยการเรียนท่ี 4 

วิชา  การติดต้ังไฟฟูาในอาคาร (1011 – 1305) สัปดาห์ท่ี 5 - 6  
เรื่อง  การต่อสายไฟฟูาแบบต่างๆ จ านวน 14 ชั่วโมง 

 

1. สาระส าคัญ  
 

 ในการเดินสายไฟฟูาและติดต้ังระบบไฟฟูาโดยทั่วไปแล้วจะมีการตัดสายไฟฟูาให้สั้นลง  ถ้า
หากว่าสายนั้นยาวเกินความจ าเป็นในทางกลับกันจะต้องต่อสายไฟฟูาเข้า ด้วยกัน ถ้าหากว่าสาย
นั้นสั้นเกินไป หรืออีกกรณีหนึ่งคือเป็นการต่อแยกออกจากสายเมนที่พบเห็นทั่วไปคือ  การต่อสาย
เมนที่เสาไฟฟูาบริเวณหน้าบ้านนั่นเอง 
 

2. สาระการเรียนรู้ 
 



 2.1 การปอกสาย 
    2.2 การต่อสายไฟฟูาแบบต่างๆ 
 2.3 การต่อสายไฟฟูาด้วยไวร์นัท  (Wire  nut) 
    2.4 การใช้เทปพันสาย 

 2.5 ใบงานที่ 7 เรื่อง การเดินสายและต่อวงจรไฟฟูา ปลั๊ก คัตเอาต์และคาร์ททริดจ์ฟิวส์ 
2.6 ใบงานที่ 8 เรื่อง การเดินสายติดต้ังสวิตซ์สามทาง คัตเอาต์และคาร์ททริดจ์ฟิวส์ 

 

3. จุดประสงค์การเรียนรู้ 
 

 จุดประสงค์เชิงพฤติกรรม 
  3.1 บอกเครื่องมือที่ใช้ปอกสายไฟฟูาได้ 
  3.2 อธิบายวิธีการต่อสายไฟฟูาแบบต่างๆ ได้ 
  3.3 อธิบายวิธีการด้วยไวร์นัท และการใช้เทปพันสายได้ 
  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 ขั้นสนใจปัญหา 



1. ครูแจ้งจุดประสงค์การเรียนรู้ หน่วยการเรียน 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. นักเรียนศึกษาหน่วยการเรียนที่ ได้รับ
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)  
15. ครูอธิบายหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง
เพ่ือบูรณาการเข้ากับกิจกรรมการเรียนการสอน 
ประกอบด้วย 1. ความพอประมาณ 2. ความมี
เหตุผล 3. การมีภูมิคุ้มกันในตัวท่ีดี 

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 
14 . นัก เรี ยน รับ ฟังและจดบั นทึ กหลั ก
ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงโดยมีความ
รับผิดชอบและพยายามสืบค้นข้อมูลและ
ปฏิบัติงานให้ส าเร็จอย่างมีเหตุผล 



16. ครูซักถามนักเรียนว่ามีข้อสงสัยอะไรอีก
หรือไม่17. ครูให้นักเรียนท าความสะอาด
ห้องเรียน 

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 แบบฝึกหัดท้ายหน่วย
การเรียน 
     และให้ไปศึกษาหน่วยการเรียนที่ 5 มาล่วงหน้า 
            2. ครูให้นักเรียนท าแบบทดสอบหลังเรียน 
6. ส่ือการเรียนการสอน 
 6.1 ส่ือส่ิงพิมพ์ 
  6.1.1 หนังสือประกอบการเรียนรายวิชาการติดต้ังไฟฟูาในอาคารและในโรงงานของ
ส านักพิมพ์ศูนย์ส่งเสริมอาชีวะ เรียบเรียงโดย นายไวพจน์ ศรีธัญ 
  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 การต่อสายไฟฟ้าแบบต่างๆ 

 

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

----------------------------------------------------- 
1. ข้อใดไม่ใช่ข้อควรค านึงในการต่อสายไฟฟูา 
 ก. ความแข็งแรง    ข. ความรวดเร็ว 
 ค. ความเป็นฉนวน   ง. ความต่อเนื่องทางไฟฟูา 
2. ข้อใดไม่ใช่อุปกรณ์ที่เก่ียวข้องกับการปอกสายไฟ 
 ก. คัตเตอร์    ข. ฟุตเหล็ก   

ค. คีมธรรมดา    ง. คีมปอกสาย 
3. การต่อสายขนาดเล็กหรือสายฝอย นิยมต่อสายแบบใด 
 ก. ต่อแยกทางเดียว   ข. ต่อแยกสองทาง 
 ค. ต่อแบบหางเปีย   ง. ใช้ได้ทุกวิธี 
4. การต่อแบบต่อตรง เหมาะกับงานลักษณะใด 
 ก. การต่อแยกจากสายเมน  ข. สายที่ต่างขนาดกัน 
 ค. รับแรงดึง    ง. งานที่ไม่รับแรงดึง 
5. เหตุที่ต้องบัดกรีรอยต่อสายไฟฟูา คืออะไร 
 ก. เพ่ือความสวยงาม   ข. เพ่ือความแข็งแรง 
 ค. เพ่ือปูองกันสายหักงอ   ง. เพ่ือให้ดัดโค้งง่าย 
6. การต่อสายด้วยไวร์นัท จะใช้วิธีใด 
 ก. กด   ข. หมุน  ค. บีบอัด  ง. กระแทก 
7. ข้อใดเป็นการใช้เทปพันสายที่ถูกต้อง 
 ก. ดึงแล้วพัน    ข. กดสายแล้วพัน   

ค. พันไปเรื่อยๆ ไม่ต้องดึง  ง. ตัดเทปพันสายออกยาวๆ แล้วค่อยพัน 
8. การต่อสายด้วยไวร์นัท มักจะต่อในที่ใด 
 ก. ในกล่องต่อสาย   ข. ผนังอาคาร 
 ค. บริเวณที่เปิดโล่ง   ง. นอกอาคาร 
9. การต่อสายตีเกลียว เหมาะกับสายชนิดใด 
 ก. สายตัวน าเส้นเดียว   ข. สายตัน 
 ค. สายตีเกลียวท่ีมีขนาดใหญ่  ง. สายฝอย 
10. ข้อใดกล่าวไม่ถูกต้องเก่ียวกับการต่อสายไฟฟูา 



 ก. ไม่ควรกดมีดปอกสายถูกตัวน าทองแดง 
 ข. บริเวณรอยต่อควรใช้คีมบีบลบคมให้เรียบร้อย 
 ค. หลังจากต่อควรใช้คีมบีบให้แน่นทุกครั้ง 
 ง. การต่อสายพีวีซีคู่ ไม่ควรต่อให้เยื้องกัน 

เฉลยแบบทดสอบก่อนเรียน – หลังเรียน 
 หน่วยการเรียนท่ี 4  เรื่อง การต่อสายไฟฟ้าแบบต่างๆ 

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

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

ข. ความรวดเร็ว 
ข. ฟุตเหล็ก 
ค. ต่อแบบหางเปีย 
ค. รับแรงดึง 
ข. เพ่ือความแข็งแรง 
ข. หมุน 
ก. ดึงแล้วพัน 
ก. ในกล่องต่อสาย 
ค. สายตีเกลียวท่ีมีขนาดใหญ่ 
ง. การต่อสายพีวีซีคู่ ไม่ควรต่อให้เยื้องกัน 

 
 

 
แผนการจัดการเรียนรู้ หน่วยการเรียนท่ี 5 

วิชา  การติดต้ังไฟฟูาในอาคาร (1011 – 1305) สัปดาห์ท่ี 7  
เรื่อง  วิธีการเดินสายไฟฟูาในอาคารและในโรงงาน จ านวน 7 ชั่วโมง 

 

1. สาระส าคัญ  
 

 การติดต้ังไฟฟูาประกอบด้วยการเดินสาย การติดต้ังอุปกรณ์ทั่วไป รวมถึงการติดต้ัง
อุปกรณ์ปูองกัน การติดต้ังไฟฟูาตามวิธีการเดินสายไฟฟูา มี 2 แบบ คือแบบเปิดและแบบปิด 
ส่วนการติดต้ังไฟฟูาในอาคารและในโรงงานและการติดต้ังไฟฟูานอกอาคาร เป็นการแบ่งวิธีการ
ติดต้ังไฟฟูาตามวิธีการติดต้ัง 
 

2. สาระการเรียนรู้ 
 

 2.1 การเดินสายไฟฟูาด้วยเข็มขัดรัดสาย 



    2.2 การเดินสายไฟฟูาในท่อร้อยสาย 
    2.3 การเดินสายไฟฟูาในรางเดินสาย 
 2.4 การเดินสายไฟฟูาในรางเคเบิล 
 2.5 ใบงานที่ 9 เรื่อง อุปกรณ์ปูองกันไฟฟูาดูดและไฟฟูารั่ว 
 

3. จุดประสงค์การเรียนรู้ 
 

 จุดประสงค์เชิงพฤติกรรม 
  3.1 อธิบายวิธีการเดินสายไฟฟูาด้วยเข็มขัดรัดสายและการเดินสายไฟฟูาในท่อร้อย
สายได้ 
  3.2 อธิบายการเดินสายไฟฟูาในรางเดินสายและในรางเคเบิลได้ 
  3.3 มีกิจนิสัยที่ดีในการปฏิบัติงาน 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 

ขั้นศึกษาข้อมูล 
2. นักเรียนท าแบบทดสอบก่อนเรียน 
3. นักเรียนฟังครูบรรยายและจดบันทึก 



point 
4. ครูให้นัก เรียน ศึกษา เนื้อหากา รเรียนรู้ใ น
หนังสือเรียน 
5. ซักถามนักเรียนเก่ียวกับเนื้อหาที่เรียน 

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 

ขั้นพยายามและขั้นส าเร็จผล 
8. นักเรียนช่วยกันสรุปเนื้อหาที่เรียนและ
จดบันทึก 
9. นักเรียนปฏิบัติตามใบงานการทดลอง 

11. ครูคอยสังเกตล าดับขั้นตอนการท างานและให้
ค 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)  
15. ครูอธิบายหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง
เพ่ือบูรณาการเข้ากับกิจกรรมการเรียนการสอน 
ประกอบด้วย 1. ความพอประมาณ 2. ความมี
เหตุผล 3. การมีภูมิคุ้มกันในตัวท่ีดี 
16. ครูซักถามนักเรียนว่ามีข้อสงสัยอะไรอีก
หรือไม่17. ครูให้นักเรียนท าความสะอาด
ห้องเรียน 

ประจ าหน่วยการเรียนรู้  เม่ือพบปัญหาให้
สอบถามครูผู้สอน 
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 6 มาล่วงหน้า 
      2. ครูให้นักเรียนท าแบบทดสอบหลังเรียน 
6. ส่ือการเรียนการสอน 
 

 6.1 ส่ือส่ิงพิมพ์ 
  6.1.1 หนังสือประกอบการเรียนรายวิชาการติดต้ังไฟฟูาในอาคารและในโรงงานของ
ส านักพิมพ์ศูนย์ส่งเสริมอาชีวะ เรียบเรียงโดย นายไวพจน์ ศรีธัญ 
  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 วิธีการเดินสายไฟฟ้าในอาคารและในโรงงาน 

 

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

----------------------------------------------------- 
1. ข้อใดหมายถึงการเดินสายแบบเปิด 
 ก. มองไม่เห็นสาย   ข. เดินในท่อ 
 ค. มองเห็นสาย    ง. เดินซ่อนสาย 
2. wire way  คืออะไร 
 ก. รางเดินสาย    ข. รางเคเบิล 
 ค. ท่อเดินสาย    ง. เข็มขัดรัดสาย 
3. ข้อใดไม่ใช่ข้อดีของการเดินสายด้วยเข็มขัดรัดสาย 
 ก. ติดต้ังง่าย    ข. ทนต่ออุณหภูมิ  

ค. แก้ไขง่าย    ง. ค่าแรงถูก 
4. ตะปูเดินสายไฟฟูา ท าหน้าที่อะไร 
 ก. ยึดสายไฟ    ข. รัดสายไฟ 
 ค. ตอกเข็มขัดรัดสายให้แน่นกับผนัง ง. เจาะรู 
5. ไดอะแกรมตามข้อใดใช้ตรวจสอบการเดินสายไฟฟูา 
 ก.  wiring diagram   ข. schematic diagram 
 ค. one line diagram   ง. power diagram 
6. การดัดท่อโลหะบาง ควรใช้เบนเดอร์ชนิดใด 
 ก. EMT. Bender    ข. IMC bender 
 ค. hickey    ง. rigid bender 
7. รัศมีความโค้งของการดัดท่อต้องมีค่าเท่าใดของเส้นผ่าศูนย์กลางของท่อ 
 ก. ไม่น้อยกว่า 3 เท่า   ข. ไม่น้อยกว่า 6 – 8 เท่า 
 ค. ไม่เกิน 4 เท่า     ง. ไม่น้อยกว่า 5 เท่า 
8. ท่อขนาด ½ นิ้ว มีระยะ take up เท่าใด 
 ก. 2 นิ้ว   ข. 3 นิ้ว   ค. 4 นิ้ว   ง. 5 นิ้ว 
9. การดัด OFF SET  หมายถึงอะไร 
 ก. การดัดคอม้า    ข.  การดัดครึ่งวงกลม 
 ค. การดัดเพ่ือแก้ไข   ง. การดัดรูปตัวยู 
10. ข้อใดกล่าวไม่ถูกต้อง 
 ก. ห้ามใช้รางเดินสายเป็นตัวน าส าหรับต่อลงดิน 



 ข. เคเบิลเทรย์ ส าหรับเดินสายจ านวนมากหรือสายขนาดใหญ่ 
 ค. ควรร้อยสายทีละเส้นเข้าในท่อร้อยสาย 
 ง.. บริเวณปลายท่อที่ตัด ต้องลบคมเสมอ  

เฉลยแบบทดสอบก่อนเรียน – หลังเรียน 
 หน่วยการเรียนท่ี 5 เรื่อง วิธีการเดินสายไฟฟ้าในอาคารและในโรงงาน 

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

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

ค. มองเห็นสาย 
ก. รางเดินสาย 
ข. ทนต่ออุณหภูมิ 
ค. ตอกเข็มขัดรัดสายให้แน่นกับผนัง 
ก.  wiring diagram 
ก. EMT. Bender  
ข. ไม่น้อยกว่า 6 – 8 เท่า 
ง. 5 นิ้ว 
ก. การดัดคอม้า 
ค. ควรร้อยสายทีละเส้นเข้าในท่อร้อยสาย 

 
 

 
แผนการจัดการเรียนรู้ หน่วยการเรียนท่ี 6 

วิชา  การติดต้ังไฟฟูาในอาคาร (1011 – 1305) สัปดาห์ท่ี 8 – 9  
เรื่อง  อุปกรณ์ปูองกันระบบไฟฟูา จ านวน 14 ชั่วโมง 

 

1. สาระส าคัญ  
 

 อุปกรณ์ปูองกันทางไฟฟูา เป็นอุปกรณ์ช่วยปูองกันความเสียหาย อันอาจจะเกิดขึ้นจาก
กระแสไหลเกินหรือ โอเวอร์โหลด กระแสไฟฟูาลัดวงจร ซ่ึงหากเกิดเหตุการณ์ดังกล่าวขึ้น 
อุปกรณ์ ปูองกัน จะท าหน้าที่ตัดวงจรทันที 
 

2. สาระการเรียนรู้ 
 

 2.1 อุปกรณ์ปูองกันระบบไฟฟูา 
    2.2  มาตรการติดต้ังอุปกรณ์ปูองกัน 
 2.3 ใบงานที่ 10 เรื่อง งานติดต้ังเซฟต้ีสวิตซ์และโหลดเซ็นเตอร์ 

2.4 ใบงานที่ 11 เรื่อง อุปกรณ์ วัสดุและเครื่องมือส าหรับการติดต้ังในท่อร้อยสายไฟฟูา  

 



3. จุดประสงค์การเรียนรู้ 
 

 จุดประสงค์เชิงพฤติกรรม 
  3.1 อธิบายการท างานของอุปกรณ์ปูองกันระบบไฟฟูาได้ 
  3.2 อธิบายมาตรการติดต้ังอุปกรณ์ปูองกันระบบไฟฟูาได้ 
  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)  
15. ครูอธิบายหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง
เพ่ือบูรณาการเข้ากับกิจกรรมการเรียนการสอน 
ประกอบด้วย 1. ความพอประมาณ 2. ความมี
เหตุผล 3. การมีภูมิคุ้มกันในตัวท่ีดี 
16. ครูซักถามนักเรียนว่ามีข้อสงสัยอะไรอีก
หรือไม่17. ครูให้นักเรียนท าความสะอาด
ห้องเรียน 

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 
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 หนังสือประกอบการเรียนรายวิชาการติดต้ังไฟฟูาในอาคารและในโรงงานของ
ส านักพิมพ์ศูนย์ส่งเสริมอาชีวะ เรียบเรียงโดย นายไวพจน์ ศรีธัญ 
  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 6เรื่อง อุปกรณ์ป้องกันระบบไฟฟ้า 

 

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



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

1. สวิตซ์ท าหน้าที่อะไรในวงจร 
 ก. ปูองกัน    ข. ปิด – เปิด   

ค. บรรเทา    ง. ตัดกระแสเกิน 
2. โอเวอร์โหลด คืออะไร 
 ก. สภาวะที่กระแสไหลเกิน  ข. สภาวะที่แรงดันเกินพิกัด 
 ค. สภาวะลัดวงจร   ง. สภาวะที่เปิดวงจร 
3. เซอร์กิตเบรกเกอร์ นิยมเรียกสั้นๆ ว่าอะไร 
 ก. CB      ข. CC   

ค. CT     ง. CBR 
4. เซอร์กิตเบรกเกอร์ขนาดเล็กที่ใช้ติดต้ังเป็นอุปกรณ์ปูองกันในแผงไฟฟูาย่อย เรียกว่าอะไร 
 ก. Air circuit breaker   ข. miniature circuit breaker 
 ค. Load center    ง. MCCB 
5. consumer unit หมายถึงอะไร 
 ก. แผงจ่ายไฟหลัก   ข. แผงไฟฟูาย่อย 
 ค. พิกัดกระแสของเซอร์กิตเบรกเกอร์ ง. แผงไฟฟูาประจ าห้องพัก 
6. ข้อใดหมายถึงพิกัดกระแสของเซอร์กิตเบรกเกอร์ 
 ก. Amp trip    ข. Amp Frame   

ค. pole     ง. coordination 
7. ค่ากระแสลัดวงจรสูงสุดที่เซอร์กิตเบรกเกอร์ปลดวงจรได้โดยไม่เสียหาย คืออะไร 
 ก. Tripping curve   ข. push to trip 
 ค. interrupting capacity    ง. Amp Frame 
8. ฟิวส์กระบอก หมายถึงฟิวส์ชนิดใด 
 ก. ปลั๊กฟิวส ์    ข. คาร์ทริดจ์ฟิวส์  

ค. ฟิวส์ก้ามปู    ง. ฟิวส์ตะก่ัว 
9. การปูองกันเฉพาะจุด นิยมใช้อุปกรณ์ชนิดใด 
 ก. สวิตซ์ทิชิโน    ข. เซฟต้ีสวิตซ์   

ค. ELCB    ง. ฟิวส์จ ากัดกระแส 
10. ข้อใดคือหน้าที่ของรีเลย์ปูองกัน 
 ก. ส่งสัญญาณเตือนหรือสั่งปลด  ข. บรรเทาการลัดวงจร 
 ค. เปรียบเทียบกับกระแสอ้างอิง  ง. ตรวจจับแรงดัน 

เฉลยแบบทดสอบก่อนเรียน – หลังเรียน 
 หน่วยการเรียนท่ี 6 เรื่อง อุปกรณ์ป้องกันระบบไฟฟ้า 

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



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

ข. ปิด – เปิด 
ก. สภาวะที่กระแสไหลเกิน 
ก. CB 
ข. miniature circuit breaker 
ง. แผงไฟฟูาประจ าห้องพัก 
ก. Amp trip 
ค. interrupting capacity 
ข. คาร์ทริดจ์ฟิวส์ 
ก. สวิตซ์ทิชิโน 
ก. ส่งสัญญาณเตือนหรือสั่งปลด 

 
 

 
 
 
 

แผนการจัดการเรียนรู้ หน่วยการเรียนท่ี 7 
วิชา  การติดต้ังไฟฟูาในอาคาร (1011 – 1305) สัปดาห์ท่ี 10 - 12  
เรื่อง  ตู้สวิตซ์บอร์ดและอุปกรณ์ประกอบ จ านวน 21 ชั่วโมง 

 

1. สาระส าคัญ  
 

 ตู้สวิตซ์บอร์ด (Switch board) หรือที่เรียกอีกชื่อหนึ่งว่าแผงสวิตซ์ หมายถึง แผงเด่ียว
ขนาดใหญ่หรือหลายแผงประกอบเข้าด้วยกัน  เพ่ือใช้ในการติดต้ังอุปกรณ์ต่างๆ ทางด้านหน้า
หรือด้านหลังหรือทั้งสองด้าน  อุปกรณ์ที่ติดต้ังไว้ภายในประกอบด้วย ชุดควบคุม  ชุดเครื่องมือวั ด  
ชุดปูองกันและหลอดแสดงสัญญาณ เป็นต้น 
 

2. สาระการเรียนรู้ 
 

 2.1 ชื่อและหน้าที่ของอุปกรณ์ควบคุมภายในตู้สวิตซ์บอร์ด 
    2.2 วงจรภายในตู้สวิตซ์บอร์ด 
    2.3 ตัวอย่างการต่อวงจรของอุปกรณ์ประกอบ 
    2.4 ข้อมูลพ้ืนฐานทางเทคนิคของรีเลย์ตรวจสอบเฟสและแรงดันไฟฟูา  

    2.5 ตัวอย่างการติดต้ังรีเลย์ตรวจสอบเฟสและ แรงดันไฟฟูา 
 2.6 ใบงานที่ 12 เรื่อง การตัดท่อ EMT 



2.7 ใบงานที่ 13 เรื่อง การดัดท่อ EMT ให้โค้ง 90 องศา และการดัดรูปตัวยู 
2.8 ใบงานที่ 14 เรื่อง การดัดท่อแบบคอม้า 
2.9 ใบงานที่ 15 เรื่อง การดัดท่อข้ามสิ่งกีดขวาง 
 

3. จุดประสงค์การเรียนรู้ 
 

 จุดประสงค์เชิงพฤติกรรม 
  3.1 บอกชื่อและหน้าที่ของอุปกรณ์ควบคุมภายในตู้สวิตซ์บอร์ด 
  3.2 อธิบายวงจรภายในตู้สวิตซ์บอร์ด ยกตัวอย่างการต่อวงจรของอุปกรณ์ประกอบต่าง 
ๆ 
  3.3 อธิบายข้อมูลพ้ืนฐานทางเทคนิคของรีเลย์ตรวจสอบเฟสและแรงดันไฟฟูา 
  3.4 ยกตัวอย่างการติดต้ังรีเลย์ตรวจสอบเฟสและแรงดันไฟฟูา 
  3.5 มีกิจนิสัยที่ดีในการปฏิบัติงาน รับผิดชอบ ตรงต่อเวลา รักษาความสะอาด ค านึงถึง
ความปลอดภัยและมีมนุษยสัมพันธ์ 
 
 
  
บูรณาการหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง 
  3.6 เตรียมความพร้อมด้านวัสดุ อุปกรณ์ สอดคล้องกับงานและใช้วัสดุอุปกรณ์อย่าง
คุ้มค่า ประหยัด ตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง 
  3.7 ปฏิบัติงานได้ถูกต้องและส าเร็จภายในเวลาที่ก าหนดอย่างมีเหตุผล ตามหลัก
ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง 
 

 บูรณาการนโยบายสถานศึกษา 3D 
  3.8 สอนและฝึกหัดให้นักเรียน นักศึกษารู้จักการท 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. 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)  
15. ครูอธิบายหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง
เพ่ือบูรณาการเข้ากับกิจกรรมการเรียนการสอน 
ประกอบด้วย 1. ความพอประมาณ 2. ความมี

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 
14 . นัก เรี ยน รับ ฟังและจดบั นทึ กหลั ก
ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงโดยมีความ
รับผิดชอบและพยายามสืบค้นข้อมูลและ



เหตุผล 3. การมีภูมิคุ้มกันในตัวท่ีดี 
16. ครูซักถามนักเรียนว่ามีข้อสงสัยอะไรอีก
หรือไม่17. ครูให้นักเรียนท าความสะอาด
ห้องเรียน 

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 หนังสือประกอบการเรียนรายวิชาการติดต้ังไฟฟูาในอาคารและในโรงงานของ
ส านักพิมพ์ศูนย์ส่งเสริมอาชีวะ เรียบเรียงโดย นายไวพจน์ ศรีธัญ 
  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 ตู้สวิตซ์บอร์ดและอุปกรณ์ประกอบ 



 

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

---------------------------------------------------- 
1. ข้อใดไม่ใช่ขอบเขตการใช้งานของตู้สวิตซ์บอร์ด 
 ก. ใช้ตรวจเช็คกระแส   ข. วัดแสง 
 ค. ใช้ตรวจเช็คระดับแรงดัน  ง. ใช้ตรวจเช็คเฟส 
2. อุปกรณ์เช็คกระแสแต่ละเฟส เรียกว่าอะไร 
 ก. selector volt    ข. selector amp   

ค. pilot lamp    ง. bus bar 
3. ข้อใดไม่ใช่โค๊ดสีของบัสบาร์ 
 ก. น้ าตาล    ข. แดง   

ค. เหลือง    ง. น้ าเงิน 
4. ข้อใดไม่ใช่เฟสตามมาตรฐาน 
 ก. R     ข. Y   

ค. S     ง. T 
5. ข้อใดไม่ใช้อุปกรณ์ของตู้สวิตซ์บอร์ด 
 ก. หลอดสัญญาณ   ข. เซอร์กิตเบรกเกอร์ย่อย 
 ค. CT     ง. เซฟต้ีสวิตซ์ 
6. บัสบาร์ ส่วนใหญ่ท าขากวัสดุอะไร 
 ก. ตะก่ัว     ข. ทองแดง  

ค. อะลูมิเนียม    ง. ซิลิคอน 
7. ซีที (CT) ที่ติดต้ังภายในตู้สวิตซ์บอร์ด ท าหน้าที่อะไร 
 ก. ลดแรงดันให้เหมาะสม   ข. ควบคุมอุณหภูมิในตู้ 
 ค. ลดกระแสให้เหมาะสมกับแอมมิเตอร์ ง. ปรับต้ังกระแสท างาน 
8. ข้อใดไม่ใช่หน้าที่ของรีเลย์ตรวจสอบเฟสและแรงดันไฟฟูา 
 ก. เม่ือแรงดันต่ าหรือสูงเกินจะสั่งตัดวงจรทันที 
 ข. เม่ือเฟสมาไม่ครบ 
 ค. เม่ือความถี่สูงเกินไป 
 ง. เม่ือระบบไฟฟูาสลับเฟส 
 
 
 
 



9. ข้อใดกล่าวไม่ถูกต้องเก่ียวกับตู้สวิตซ์บอร์ด 
 ก. มีบัสบาร์เป็นส่วนประกอบ 
 ข. การเช็คแรงดันท าได้เฉพาะ line กับ neutral เท่านั้น 
 ค. หลอดสัญญาณใช้แสดงสัญญาณแรงดันในแต่ละเฟส 
 ง. ความถี่ของระบบมีค่า 50 Hz 
10. วงจรภายในตู้สวิตซ์บอร์ด จะเขียนด้วยไดอะแกรมชนิดใด 
 ก. single line diagram   ข. working diagram 
 ค. schematic diagram   ง. control diagram 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

เฉลยแบบทดสอบก่อนเรียน – หลังเรียน 
 หน่วยการเรียนท่ี7 เรื่อง ตู้สวิตซ์บอร์ดและอุปกรณ์ประกอบ 

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

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

ข. วัดแสง 
ข. selector amp 
ก. น้ าตาล 
ข. Y 
ง. เซฟต้ีสวิตซ์ 
ข. ทองแดง 
ค. ลดกระแสให้เหมาะสมกับแอมมิเตอร์ 
ค. เม่ือความถี่สูงเกินไป 
ข. กา รเช็ คแรงดันท าได้ เฉพาะ line กับ neutral 
เท่านั้น 
ก. single line diagram  

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

แผนการจัดการเรียนรู้ หน่วยการเรียนท่ี 8 
วิชา  การติดต้ังไฟฟูาในอาคาร (1011 – 1305) สัปดาห์ท่ี 13  
เรื่อง  ระบบปูองกันสัญญาณเตือนภัยเบื้องต้น จ านวน 7 ชั่วโมง 

 

1. สาระส าคัญ  
 

 ระบบสัญญาณเตือนภัย หมายถึง สัญญาณที่สร้างขึ้นมาเพ่ือบอกให้ทราบว่ามีเหตุการณ์
หรือสิ่งผิดปกติก าลังจะเกิดขึ้นหรือเกิดขึ้นที่ไหนอย่างไร เม่ือทราบแล้วจะได้หาวิธีปูองกันแก้ไข
ต่อไปสัญญาณที่ใช้ในปัจจุบันมีหลายลักษณะขึ้นอยู่กับการออกแบบใช้งาน เช่น เสียงจากกระด่ิง  
ออดไฟฟูา  ระบบติดต่อสื่อสารภายใน  ระบบควบคุมระยะไกล เป็นต้น  

 

2. สาระการเรียนรู้ 
 

 2.1 ระบบสัญญาณ 
 2.2 ชนิดของอุปกรณ์ตรวจจับ 
 2.3 อุปกรณ์ก าเนิดสัญญาณเตือนภัย 
 2.4 ชุดควบคุม 
 2.5 การท างานของระบบตรวจจับ 
 2.6 ใบงานที่ 16 เรื่อง การจับยึดและประกอบท่อ EMT ขนาด ½ นิ้ว เข้ากับกล่องต่อ
สาย 
 

3. จุดประสงค์การเรียนรู้ 



 

 จุดประสงค์เชิงพฤติกรรม 
  3.1 อธิบายเก่ียวกับระบบปูองกันสัญญาณเตือนภัยเบื้องต้นได้ 
  3.2 ยกตัวอย่างและอธิบายเก่ียวกับการท างานของระบบสัญญาณเตือนภัยและระบบ 
ตรวจจับได้ 
  3.3 ตระหนักถึงความส าคัญของระบบปูองกันสัญญาณเตือนภัยเบื้องต้น   
  3.4 มีกิจนิสัยที่ดีในการปฏิบัติงาน รับผิดชอบ ตรงต่อเวลา รักษาความสะอาด ค านึงถึง
ความปลอดภัยและมีมนุษยสัมพันธ์ 
 

 บูรณาการหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง 
  3.5 เตรียมความพร้อมด้านวัสดุ อุปกรณ์ สอดคล้องกับงานและใช้วัสดุอุปกรณ์อย่าง
คุ้มค่า ประหยัด ตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง 
  3.6 ปฏิบัติงานได้ถูกต้องและส าเร็จภายในเวลาที่ก าหนดอย่างมีเหตุผล ตามหลัก
ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง 
  
บูรณาการนโยบายสถานศึกษา 3D 
  3.7 สอนและฝึกหัดให้นักเรียน นักศึกษารู้จักการท 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 

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



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

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 
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 9 มาล่วงหน้า 
      2. ครูให้นักเรียนท าแบบทดสอบหลังเรียน 
 

6. ส่ือการเรียนการสอน 
 

 6.1 ส่ือส่ิงพิมพ์ 
  6.1.1 หนังสือประกอบการเรียนรายวิชาการติดต้ังไฟฟูาในอาคารและในโรงงานของ
ส านักพิมพ์ศูนย์ส่งเสริมอาชีวะ เรียบเรียงโดย นายไวพจน์ ศรีธัญ 
  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 ระบบป้องกันสัญญาณเตือนภัยเบ้ืองต้น 

 

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

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



1. ระบบสัญญาณเตือนภัย คืออะไร 
 ก. ตรวจจับสัญญาณแล้วแจ้งเตือนให้ทราบ  ข. ตัวดักสัญญาณ 
 ค. ตัววิเคราะห์ปัญหา    ง. ตัวก าเนิดสัญญาณ 
2. อุปกรณ์ข้อใดไม่เก่ียวข้องกับระบบสัญญาณเตือนภัย 
 ก. กระด่ิง   ข. ไซเรน   

ค. ออด    ง.ฉิ่ง/ฉาบ 
3. ในบริเวณที่มีเสียงดังและสั่นสะเทือน ระบบสัญญาณเตือนภัยมักจะใช้ระบบใด 
 ก. ออดสัญญาณ   ข. ไฟกระพริบหรือไซเรนคู่กับไฟกระพริบ 
 ค. อินเตอร์คอม   ง. กระด่ิง 
4. ระบบสื่อสารภายใน  หมายถึงอะไร 
 ก. ออดสัญญาณ   ข. หวูดสัญญาณ 
 ค. อินเตอร์คอม   ง. แสงอินฟาเรด 
5. อุปกรณ์ตรวจจับความร้อนแบบอุณหภูมิคงที่ หากติดต้ังบนเพดานจะสามารถตรวจจับความ
ร้อนได้ครอบคลุมพ้ืนที่เท่าใด 
 ก. 20 – 40 ตาราเมตร  ข. 100 – 150 ตารางเมตร 
 ค. 60 – 70 ตารางเมตร  ง. มากกว่า 150 ตารางเมตร 
6. ที่เรียกว่า smoke detector หมายถึงอะไร 
 ก. อุปกรณ์ตรวจจับแสง  ข. อุปกรณ์ตรวจจับควัน 
 ค. อุปกรณ์ตรวจจับน้ าไหล ง. อุปกรณ์ตรวจจับความร้อน 
7. ข้อใดคือลักษณะการท างานของ sprinkler 
 ก. ฉีดพ่นน้ ามัน   ข. ฉีดพ่นควัน  

ค. ฉีดพ่นน้ ามัน   ง. ดูดจับประจุบวก 
8. หัวใจของระบบตรวจจับสัญญาณเตือนภัยคืออะไร 
 ก. ชุดควบคุม   ข. อุปกรณ์ตรวจจับ   

ค. แบตเตอรี่ส ารอง  ง. อุปกรณ์ก าเนิดสัญญาณ 
9. Fire zone lamp หมายถึงอะไร 
 ก. หลอดไฟแสดงโซนที่เกิดอัคคีภัย  ข. ปูายชื่อบอกโซนที่ตรวจสอบ 
 ค. หลอดแสดงการจ่ายไฟเข้าเครื่อง  ง. สัญญาณเสียงเตือนให้ทราบ 
 
 
10. ข้อใดกล่าวไม่ถูกต้องเก่ียวกับระบบปูองกันสัญญาณเตือนภัย 
 ก. ในลิฟต์ ควรติดต้ังอุปกรณ์ตรวจจับควันและตรวจจับความร้อน 
 ข. ในห้องน้ า ควรติดต้ังอุปกรณ์ตรวจจับควันและตรวจจับความร้อน 
 ค. ในห้องครัว ติดต้ังอุปกรณ์ตรวจจับความร้อนอย่างเดียวก็พอ 
 ง. อุปกรณ์ตรวจจับควัน ควรติดต้ังในบริเวณที่ไม่มีสิ่งกีดขวาง 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

เฉลยแบบทดสอบก่อนเรียน – หลังเรียน 
 หน่วยการเรียนท่ี  8 เรื่อง ระบบป้องกันสัญญาณเตือนภัยเบ้ืองต้น 

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



 

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

ก. ตรวจจับสัญญาณแล้วแจ้งเตือนให้ทราบ 
ง.ฉิ่ง/ฉาบ 
ข. ไฟกระพริบหรือไซเรนคู่กับไฟกระพริบ 
ค. อินเตอร์คอม 
ค. 60 – 70 ตารางเมตร 
ข. อุปกรณ์ตรวจจับควัน 
ก. ฉีดพ่นน้ ามัน 
ก. ชุดควบคุม 
ก. หลอดไฟแสดงโซนที่เกิดอัคคีภัย 
ก. ในลิฟต์ ควรติดต้ังอุปกรณ์ตรวจจับควันและตรวจจับ
ความร้อน 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

แผนการจัดการเรียนรู้ หน่วยการเรียนท่ี 9 
วิชา  การติดต้ังไฟฟูาในอาคาร (1011 – 1305) สัปดาห์ท่ี 14  
เรื่อง  การติดต้ังไฟฟูาในพ้ืนที่อันตราย จ านวน 7 ชั่วโมง 

 

1. สาระส าคัญ  
 

 พ้ืนที่ อั นตรา ย คือ  บริเ วณที่อ าจก่อ ให้เกิ ดกระตุ้นไห ม้ หรื อ จุดระเบิ ดได้ง่ าย อัน
เนื่องมาจากการใช้อุปกรณ์ไฟฟูา ดังนั้นการติดต้ังไฟฟูาในพ้ืนที่ อันตราย จะต้องใช้อุปกรณ์และ
ระบบการติดต้ังที่เหมาะสม เพ่ือให้สามารปูองกันแก้ไขอุบัติภัยต่างๆ ที่อาจเกิดขึ้นได้ 
 

2. สาระการเรียนรู้ 
 

 2.1 ระดับความสามารถในการปูองกันสิ่งแปลกปลอมเล็ดลอดเข้าอุปกรณ์ไฟฟูา 
 2.2 ประกาศกรมโยธาธิการเก่ียวกับสถานที่อันตรายและสถานที่ไวไฟ 
 2.3 กลุ่มแก๊สและสารระเหยชนิดไวไฟ 
 2.4 การติดต้ังและการใช้งาน 
 2.5 ปูายเตือนความปลอดภัย 
 2.6 ตัวอย่างอุปกรณ์ไฟฟูาที่ทนการระเบิด (Exploration proof) 
 2.7 ใบงานที่ 17 เรื่อง การร้อยสายไฟฟูาและติดต้ังอุปกรณ์ 
 

3. จุดประสงค์การเรียนรู้ 
 

 จุดประสงค์เชิงพฤติกรรม 
  3.1 บอกระดับความสามารถในการปูองกันสิ่งแปลกปลอมเล็ดลอดเข้าอุปกรณ์ไฟฟูา 
  3.2 ระบุประกาศกรมโยธาธิการเก่ียวกับสถานที่อันตรายและสถานที่ไวไฟ 
  3.3 บอกอันตรายจากกลุ่มแก๊สและสารระเหยชนิดไวไฟ 



  3.4 อธิบายการติดต้ังและการใช้งาน  และอธิบายความหมายในปูายเตือนความ
ปลอดภัย 
  3.5 มีกิจนิสัยที่ ดีในการปฏิบัติงาน 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 นักศึกษารู้จักการท 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. 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 ขั้นศึกษาข้อมูล 



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

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

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 
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 10 มาล่วงหน้า 
      2. ครูให้นักเรียนท าแบบทดสอบหลังเรียน 
 

6. ส่ือการเรียนการสอน 
 

 6.1 ส่ือส่ิงพิมพ์ 
  6.1.1 หนังสือประกอบการเรียนรายวิชาการติดต้ังไฟฟูาในอาคารและในโรงงานของ
ส านักพิมพ์ศูนย์ส่งเสริมอาชีวะ เรียบเรียงโดย นายไวพจน์ ศรีธัญ 
  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 การติดต้ังไฟฟ้าในพ้ืนท่ีอันตราย 

 

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

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

1. ข้อใดหมายถึงพ้ืนที่อันตราย 
 ก. hazardous zone  ข. Flame area 



 ค. Tiger area   ง. proof area 
2. NEC แบ่งสถานที่อันตรายออกเป็นก่ีประเภท 
 ก. 2     ข. 3     

ค. 4     ง. 5 
3. อุปกรณ์ไฟฟูาทนการระเบิด เขียนด้วยสัญลักษณ์ใด 
 ก. Er    ข. Xe    

ค. Ex    ง. Xr 
4. สถานที่อันตรายประเภทที่ 1 คือบริเวณใด 
 ก. บริเวณที่มีแก๊สหรือไอระเหยของสารไวไฟอยู่ตลอดเวลา 
 ข. บริเวณที่มีฝุุนละออง ลุกติดไฟง่าย 
 ค. บริเวณที่มีเส้นใยหรือปุยนุ่น 
 ง. บริเวณที่มีกระดาษสะสมอยู่มาก 
5. ระดับการปูองกันสิ่งห่อหุ้มอุปกรณ์ไฟฟูาตามมาตรฐานสากล จะแสดงด้วยสัญลักษณ์ใด 
 ก. PI    ข. IP    

ค. PT    ง. TP 
6. Cable gland คืออะไร 
 ก. ฉนวนหุ้มสาย   ข. ซีลกันรั่วซึม 
 ค. ปลอกข้อต่อสายเคเบิล  ง. ห้องดับอาร์ก 
7. ปูายเตือนภัยลักษณะใด หมายถึงให้ระวังอันตราย 
 ก. ที่มีรูปไม้ขีดไฟ  ข. ที่มีข้อความ Danger 
 ค. ที่มีรูปมวนบุหรี่  ง. ที่มีรูปเปลวไฟ 
8. จุดที่อุณหภูมิสูงพอที่จะท าให้เชื้อเพลิงเหลวระเหยตัวกลายเป็นไอมากพอที่จะลุกติดไฟได้ 
หมายถึงอะไร 
 ก. จุดติดไฟได้เอง  ข. จุดไหม้ไฟ 
 ค. จุดไวไฟ   ง. จุดเดือด 
 
 
 
9. ข้อใดกล่าวไม่ถูกต้องเก่ียวกับการติดต้ังในพ้ืนที่อันตราย 
 ก. IP00 หมายถึง  ไม่การปูองกันใดๆ   
 ข. สถานที่อันตรายประเภทที่ 3 หมายถึง บริเวณที่มีเส้นใยหรือปุยนุ่นปะปน 
 ค. ในโรงงานแยกแก๊ส สามารถจุดไม้ขีดไฟได้ทั่วไป 
 ง. explosion proof หมายถึง สามารถปูองกันการระเบิดได้ 
10. ปูายเตือนความปลอดภัย มีประโยชน์อย่างไร 
 ก. ช่วยเตือนให้ระวังเพ่ือความปลอดภัย 



 ข. ช่วยให้ประหยัดค่าใช้จ่าย 
 ค. เพ่ิมความสวยงาม ทันสมัย 
 ง. ภาพลักษณ์องค์กรดีขึ้น  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
เฉลยแบบทดสอบก่อนเรียน – หลังเรียน 

 หน่วยการเรียนท่ี 9 เรื่อง การติดต้ังไฟฟ้าในพ้ืนท่ีอันตราย 
------------------------------------------------ 

 
ข้อท่ี ค าตอบ 



1. 
2. 
3. 
4. 
5. 
6. 
7. 
8. 
9. 
10. 

ก. hazardous zone 
ข. 3 
ค. 4 
ก. บริเวณที่มีแก๊สหรือไอระเหยของสารไวไฟอยู่ตลอดเวลา 
ข. IP 
ค. ปลอกข้อต่อสายเคเบิล 
ข. ที่มีข้อความ Danger 
ค. จุดไวไฟ 
ค. ในโรงงานแยกแก๊ส สามารถจุดไม้ขีดไฟได้ทั่วไป 
ก. ช่วยเตือนให้ระวังเพ่ือความปลอดภัย 

 
 

แผนการจัดการเรียนรู้ หน่วยการเรียนท่ี 10 
วิชา  การติดต้ังไฟฟูาในอาคาร (1011 – 1305) สัปดาห์ท่ี 15 - 17 
เรื่อง  การตรวจสอบและการแก้ไขข้อบกพร่องของระบบ 
          และอุปกรณ์ไฟฟูา 

จ านวน 21 ชั่วโมง 

 

1. สาระส าคัญ  
 

 อุปกรณ์ไฟฟูาทุกชนิดเม่ือผ่านการใช้งานในระยะเวลาหนึ่งอาจจะเสื่อมสภาพ ช ารุด
เสียหายไม่สามารถใช้งานได้เช่นเดิม  จึงเป็นหน้าที่ของช่างไฟฟูาต้องเข้าไปดูแลรักษา ให้มี
ประสิทธิภาพดีขึ้นจนสามารถใช้งานได้ ถ้าหากแก้ไขไม่ได้จ าเป็นต้องเปลี่ยนอุปกรณ์อันใหม่เข้าไป
แทน เพ่ือให้ระบบไฟฟูามีความปลอดภัย  พ้นจากสภาวะผิดปกติหรือที่เรียกว่า  ฟอลต์ (fault) 
ได้แก่การตรวจสอบ การซ่อมบ ารุงระบบไฟฟูาภายในอาคารและภายนอกอาคารโดยเฉพาะ
อุปกรณ์ที่มีการเคลื่อนที่ของหน้าสัมผัสได้แก่เซอร์กิตเบรกเกอร์แรงต่ า รีเลย์ปูองกันทางไฟฟูา 
ส่วนอุปกรณ์ที่ไม่มีการเคลื่อนที่ขณะท างานประกอบด้วยการตรวจสอบฉนวนของสายไฟฟูา หม้อ
แปลงไฟฟูา  เป็นต้น 
 

2. สาระการเรียนรู้ 
 

 2.1 การตรวจสอบและแก้ไขข้อบกพร่องของระบบและอุปกรณ์ไฟฟูาในอาคาร 
 2.2 การตรวจสอบและแก้ไขข้อบกพร่องของหม้อแปลงไฟฟูา 
 2.3 ใบงานที่ 18 เรื่อง การจับยึดและประกอบท่อ RSC ด้วยอุปกรณ์โค้งงอหักมุมท่อ 
 2.4  ใบงานที่ 19 เรื่อง การดัดท่อและประกอบท่อ PVC 
 2.5  ใบงานที่ 20 เรื่อง การต่อเชื่อมสายกราวด์ภายในโรงงาน 
 

3. จุดประสงค์การเรียนรู้ 
 

 จุดประสงค์เชิงพฤติกรรม 



   3.1 บอกขั้นตอนการตรวจสอบและแก้ไขข้อบกพร่องของระบบและอุปกรณ์ไฟฟูาใน
อาคาร 
   3.2 อธิบายการตรวจสอบและแก้ไขข้อบกพร่องของหม้อแปลงไฟฟูาได้ 
   3.3 มีกิจนิสัยที่ดีในการปฏิบัติงาน รับผิดชอบ ตรงต่อเวลา รักษาความสะอาด ค านึงถึง
ความปลอดภัยและมีมนุษยสัมพันธ์ 
 

 บูรณาการหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง 
  3.4 เตรียมความพร้อมด้านวัสดุ อุปกรณ์ สอดคล้องกับงานและใช้วัส ดุอุปกรณ์อย่าง
คุ้มค่า ประหยัด ตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง 
  3.5 ปฏิบัติงานได้ถูกต้องและส าเร็จภายในเวลาที่ก าหนดอย่างมีเหตุผล ตามหลัก
ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง 
 บูรณาการนโยบายสถานศึกษา 3D 
  3.6 สอนและฝึกหัดให้นักเรียน นักศึกษารู้จักการท 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

ขั้นศึกษาข้อมูล 
6. นักเรียนศึกษาใบงานการทดลองประจ า



หน่วยการเรียนรู้ 
7. ครูให้นักเรียนแบ่งกลุ่มจัดเตรียมเครื่องมือและ
อุปกรณ์ตามใบงานการทดลอง 
8. ครูสังเกตการปฏิบัติงานและคอยให้ค าแนะน า
อย่างใกล้ชิด 

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)  
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 

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 
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 
     และให้ไปทบทวนบทเรียนที่เรียนผ่านมาทุกหน่วยการเรียน 
      2. ครูให้นักเรียนท าแบบทดสอบหลังเรียน 
 

6. ส่ือการเรียนการสอน 
 

 6.1 ส่ือส่ิงพิมพ์ 
  6.1.1 หนังสือประกอบการเรียนรายวิชาการติดต้ังไฟฟูาในอาคารและในโรงงานของ
ส านักพิมพ์ศูนย์ส่งเสริมอาชีวะ เรียบเรียงโดย นายไวพจน์ ศรีธัญ 
  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 การตรวจสอบและการแก้ไขข้อบกพร่องของระบบและอุปกรณ์

ไฟฟ้า 
 

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

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

1. ข้อใดหมายถึงการซ่อมบ ารุง 
 ก. tester    ข. cleaner   



ค. maintenance   ง. conditioner 
2. ข้อใดไม่ใช่วิธีการตรวจสอบวงจรหลอดฟลูออเรสเซนต์ 
 ก. เช็คหลอด   ข. เช็คความร้อนจากหลอด 
 ค. เช็คสตาร์เตอร์   ง. เช็คสายไฟ/สวิตซ์ 
3. เครื่องมือทดสอบอย่างง่าย เรียกว่าอะไร 
 ก. เทสแลมป์   ข. ไขควงไฟ   

ค. ฟิวส์กระปุก   ง. มหัศจรรย์โคมไฟ 
4. ข้อใดเป็นการตรวจสอบเซอร์กิตเบรกเกอร์ 
 ก. ตรวจหน้าสัมผัส  ข. ตรวจสายไฟที่ต่อ 
 ค. ตรวจการทริป   ง. ตรวจสอบไม่ได้ 
5. หลังจากที่เกิดการทริป (trip) เซอร์กิตเบรกเกอร์จะอยู่ในสภาวะใด 
 ก. close circuit   ข. รอเวลาจากออก  

ค. open circuit   ง. สรุปไม่ได้ 
6. ข้อใดไม่ใช่สาเหตุที่ท าให้ฉนวนเสื่อม 
 ก. การสั่นสะเทือน  ข. อุณหภูมิห้อง   

ค. ถูกกดทับ   ง. ความร้อน 
7. เครื่องมือทดสอบฉนวน เรียกว่าอะไร 
 ก. ลักซ์มิเตอร์   ข. วัตต์มิเตอร์   

ค. วาร์มิเตอร์   ง. เมกเกอร์ 
8. over current relay คืออะไร 
 ก. รีเลย์ระยะทาง   ข. รีเลย์เปรียบเทียบ  

ค. รีเลย์กระแสเกิน  ง. รีเลย์กระแสต่ า 
9. ควรตรวจสอบสภาพทั่วไปของหม้อแปลงเป็นประจ าทุกปีๆ ละ ก่ีครั้ง 
 ก. 1 – 2 ครั้ง   ข. 4 – 5 ครั้ง   

ค. 3 – 4 ครั้ง   ง. เดือนละครั้ง 
10. silica gel ดูดความชื้นเม่ือเสื่อมสภาพจะกลายเป็นสีอะไร 
 ก. แดง    ข. ด า   

ค. น้ าเงิน   ง. ชมพู 
เฉลยแบบทดสอบก่อนเรียน – หลังเรียน 

 หน่วยการเรียนท่ี 10 เรื่อง การตรวจสอบและการแก้ไขข้อบกพร่องของระบบและอุปกรณ์
ไฟฟ้า 

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

ข้อท่ี ค าตอบ 
1. ค. maintenance 



2. 
3. 
4. 
5. 
6. 
7. 
8. 
9. 
10. 

ข. เช็คความร้อนจากหลอด 
ก. เทสแลมป์  
ก. ตรวจหน้าสัมผัส 
ค. open circuit  
ข. อุณหภูมิห้อง 
ง. เมกเกอร์ 
ค. รีเลย์กระแสเกิน  
ก. 1 – 2 ครั้ง 
ง. ชมพู 

 

 


