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ศูนย์ส่งเสริมและพัฒนาอาชีวศึกษาภาคกลาง 
 

แบบวิเคราะห์ภาระงานรายหน่วย 
 

หน่วย
ที ่

ชื่อหน่วย 
การเรียนรู ้

ภาระงาน สมรรถนะ ชม. 

1 มาตรฐาน
เครื่องมือและ
อุปกรณ์ที่ใช้ใน
งานติดตั้งไฟฟ้า
ภายนอกอาคาร 

1.1 เครื่องมือพ้ืนฐานส าหรับช่าง
ไฟฟ้า 
1.2 เครื่องมือส าหรับปืนเสา 
1.3 เครื่องมือส าหรับงานปักเสา
ไฟฟ้า 
1.4 เครื่องมือส าหรับงานพาดสาย 
1.5 เครื่องมือวัดและทดสอบ 

1.1 แสดงความรู้และแยกประเภท
เกี่ยวกับเครื่องมือในการติดตั้งไฟฟ้า
นอกอาคาร 
1.2 ใช้เครื่องมือในการติดตั้งไฟฟ้านอก
อาคาร  
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2 งานเดินสายไฟฟ้า
ฝังดินโดยตรง 
งานเดินสายในท่อ
โลหะ ท่ออโลหะ 

2.1 ข้อดี – ข้อเสีย การติดตั้งและ
เดินสายไฟฟ้าใต้ดิน 
2.2 สายเคเบิลส าหรับการ
เดินสายใต้ดิน 
2.3 รูปแบบในการเดินสายไฟฟ้า
ใต้ดิน 
2.4 ข้อต่อสายแรงสูง 
2.5 หัวต่อสายแรงสูง 

2.1 แสดงความรู้เกี่ยวกับหลักการเดิน
สายไฟฟ้าใต้ดิน 
2.2 ปฏิบัติงานเดินสายไฟฟ้าใต้ดิน 
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3 ระบบสายดิน 3.1 ความส าคัญในการต่อลงดิน 
3.2 ประเภทของการต่อลงดิน 
3.3 วิธีการเลือกใช้สายดิน 
3.4 หลักดิน 
3.5 วิธีการต่อสายดิน 

3.1 แสดงความรู้เกี่ยวกับหลักการต่อ 
ลงดิน 
3.2 ปฏิบัติการต่อลงดินให้กับระบบ 
ไฟฟ้า 
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4 งานปักเสา 4.1 ข้อก าหนดในการปักเสา
ไฟฟ้า 
4.2 วิธีการปักเสาไฟฟ้า 
4.3 การ าฐานเสาไฟฟ้าให้มั่นคง
แข็งแรง 
4.4 ระยะระหว่างเสาไฟฟ้าระบบ
จ าหน่ายแรงสูง 
4.5 ระยะระหว่างเสาไฟฟ้าระบบ
จ าหน่ายแรงต่ า 

4.1 แสดงความรู้เกี่ยวกับหลักการปักเสา
และปีนเสาไฟฟ้า 
4.2 ปฏิบัติการปักเสาไฟฟ้า 
4.3 สามารถปีนเสาไฟฟ้าได้ถูกต้อง 

21 
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แบบวิเคราะห์ภาระงานรายหน่วย 
 

หน่วย
ที ่

ชื่อหน่วย 
การเรียนรู ้

ภาระงาน สมรรถนะ ชม. 

5 งานยึดโยง  

 

5.1 วัสดุและอุปกรณ์ส าหรับ
การยึดโยง 
5.2 รูปแบบของการยึดโยง 
5.3 ข้อแนะน าในการท าสายยึด
โยง 
5.4 การจับยึดสายยึดโยง 

5.1 แสดงความรู้เกี่ยวกับการยึดโยง 
5.2 วิธีจับยึดสายยึดโยงเสา 
5.3 ปฏิบัติการยึดโยงเสา 
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6 งานติดตั้งแร็ค
และลูกถ้วยไฟฟ้า 

6.1 การติดตั้งแร็คแรงต่ า 
6.2 การติดตั้งลูกถ้วยไฟฟ้า 

6.1 แสดงความรู้เกี่ยวกับการติดตั้งแร็
คแรงต่ าและลูกถ้วยไฟฟ้า 
6.2 ปฏิบัติการติดตั้งแร็คแรงต่ าและลูก
ถ้วยไฟฟ้า 
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7 งานพาดสาย 7.1 การติดตั้งคอนสาย 
7.2 วิธีการพาดสายไฟฟ้า 
7.3 การต่อสายโดยใช้ พี.จี. 
คอนเน็กเตอร์ 

7.1 แสดงความรู้เกี่ยวกับหลักการพาด 
สาย 
7.2 ปฏิบัติงานพาดสายไฟฟ้า 
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8 งานดึงสาย 8.1 ข้อก าหนดในการดึงสาย 
8.2 การดึงสายด้วยฮอยส์
และคัมอะลอง 
8.3 การผูกลูกถ้วยลูกรอก 

8.1 แสดงความรู้เกี่ยวกับหลักการดึงสาย 
8.2 ปฏิบัติงานผูกลูกถ้วยลูกรอก 
8.3 ปฏิบัติงานดึงสาย 
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9 งานเดินสายติดตั้ง
อุปกรณ์เครื่องวัด
พลังงานไฟฟ้า 

9.1 การติดตั้งกิโลวัตต์ฮาวร์
มิเตอร์ ชนิด 1 เฟส 
9.2 การติดตั้งกิโลวัตต์ฮาวร์
มิเตอร์ ชนิด 3 เฟส 

9.1 แสดงความรู้เกี่ยวกับหลักการ
ติดตั้งอุปกรณ์เครื่องวัดพลังงานไฟฟ้า 
9.2 ติดตั้งอุปกรณ์เครื่องวัดพลังงาน
ไฟฟ้า 
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แบบวิเคราะห์ภาระงานรายหน่วย 

 

หน่วย
ที ่

ชื่อหน่วย 
การเรียนรู ้

ภาระงาน สมรรถนะ ชม. 

10 งานติดตั้งโคมไฟ
ถนน 

10.1 ข้อพิจารณาในการติดตั้ง
โคมไฟถนน 
10.2 การเลือกใช้หลอดไฟและ
โคมไฟ 
10.3 วัสดุที่ใช้ในการติดตั้งโคม
ไฟถนน 
10.4 วิธีการติดตั้งโคมไฟถนน 

10.1 แสดงความรู้เกี่ยวกับหลักการ
ติดตั้งโคมไฟถนน 
10.2 ปฏิบัติการติดตั้งโคมไฟถนน 
10.3 ต่อวงจรโคมไฟถนน 
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11 อุปกรณ์ป้องกัน 
ระบบแรงต่ า 

11.1 อุปกรณ์ป้องกันในระบบ
จ าหน่ายแรงต่ า 
11.2 อุปกรณ์ป้องกันในระบบ
จ าหน่ายแรงสูง 
11.3 อุปกรณ์ตัดตอนในระบบ
จ าหน่ายแรงสูง 

11.1 แสดงความรู้เกี่ยวกับหลักการ
ติดตั้งอุปกรณ์ป้องกัน 
11.2 ปฏิบัติการติดตั้งอุปกรณ์ป้องกัน 

7 

12 งานทดสอบสาย
ดิน 

12.1 ข้อพิจารณาในการ
ทดสอบสายกิน 
12.2 การทดสอบสายดิน 

12.1 แสดงความรู้เกี่ยวกับหลักการ
ทดสอบสายกิน 

7 
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ใบงานที่ 1 หน่วยที่ 1 
หลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพ สอนครั้งที่ 1 

รหัสวิชา 20104 - 2106 วิชาการติดตั้งไฟฟ้านอกอาคาร เวลา 7 ชั่วโมง 

ชื่องาน  การเลือกใช้เครื่องมือส าหรับงานติดตั้งไฟฟ้านอกอาคาร 
 
1. จุดประสงค์เชิงพฤติกรรม 

 1.1 เลือกใช้เครื่องมือส าหรับการติดตั้งไฟฟ้านอกอาคารได้อย่างถูกต้อง 
2. สมรรถนะ 
 2.1 แสดงความรู้และแยกประเภทเกี่ยวกับเครื่องมือในการติดตั้งไฟฟ้านอกอาคาร 
3. เครื่องมือวัสดุอุปกรณ์ 
 3.1 หมวกนิรภัย  
 3.2 ถุงมือยาง  
 3.3 ถุงมือหนัง  
 3.4 เข็มขัดนิรภัย  
 3,5 รองเท้านิรภัย  
 3.6 เหล็กปีนเสา 
 3.7 จอบ 
 3.8 พลัว 
 3.9 ชะแลง  

3.10 พลั่วหนีบดิน  
3.11 แม่แรงดึงสาย 
3.12 คัมอะลอง  
3.13 รอก  
3.14 เชือก 10 เมตร  
3.15 มัลติมิเตอร์  
3.16 แคลมป์มิเตอร์  
3.17 เมกเกอร์ หรือ Insulation Tester   
3.18 Earth Resistance Tester

4. ค าแนะน า 
 4.1 สืบค้นจากอินเตอร์เน็ต http://electrical58.blogspot.com/2018/10/blog-post.html 
5. ข้อควรระวัง 
 5.1 ควรระมัดระวังในการเลือกใช้อุปกรณ์ 
6. ล าดับขั้น (การทดลอง/การปฏิบัติงาน) 
 6.1 ให้นักเรียนจัดเตรียมเครื่องมือตามที่ก าหนดไว้ 
  6.2 แบ่งกลุ่มนักเรียนออกเป็น 4 กลุ่ม 
 6.3 ครูผู้สอนอธิบายรายละเอียดของเครื่องมือชนิดต่าง ๆ และสาธิตลักษณะการใช้งาน ของ
เครื่องมือแต่ละตัว 
 6.4 ให้นักเรียนแต่ละกลุ่มฝึกสังเกตรูปร่าง รายละเอียดและทดลองใช้เครื่องมือ ใช้เวลา กลุ่มละ
ประมาณ 30 นาทีในการติดตั้งไฟฟ้านอกอาคารดังต่อไปนี้ 
 6.5 ให้นักเรียนแต่ละกลุ่มส่งตัวมาแทน 1 คน จับสลากเรื่องหัวข้อชนิดของเครื่องมือในการติดตั้ง
ไฟฟ้านอกอาคารดังต่อไปนี้ 

- เครื่องมือส าหรับปีนเสาพ้ืนฐานส าหรับช่างไฟฟ้า  
- เครื่องมือส าหรับงานปักเสาไฟฟ้า 
- เครื่องมือส าหรับงานพาดสาย  
- เครื่องมือวัดและทดสอบ 
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6.6 แจ้งครูผู้สอนในหัวข้อที่จับสลากได้ 
6.7 นักเรียนจัดเตรียมเครื่องมือตามหัวข้อที่ได้รับมอบหมาย 4 ชิ้น (ปฏิบัติทั้งกลุ่ม) พร้อมทั้งสาธิต

และสรุปการใช้งานของเครื่องมือแต่ละตัว 
6.8 ครูผู้สอนสรุปและให้ค าแนะน า  
6.9 เก็บเครื่องมือและท าความสะอาดบริเวณท่ีปฏิบัติงาน 

 
7. ค าถาม 
 ……………………………………………………………………………………………………………………………………… 
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 
8. สรุปและวิจารณ์ผล 
 ……………………………………………………………………………………………………………………………………… 
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 
9. การประเมินผล 

รายการประเมิน หัวข้อประเมิน เกณฑ์การให้คะแนน 
1. กระบวนการ 
ปฏิบัติงาน 

1. การใช้เครื่องมือ 
อุปกรณ์ 

2. การปฏิบัติงานตาม
ขั้นตอน 

3. ปฏิบัติงานถูกต้องไม่
ผิดพลาด 

4. ความร่วมมือกัน
ขณะปฏิบัติงาน 

5 = ร่วมมือกันปฏิบัติงานตามขั้นตอนได้ถูกต้องไม่ผิดพลาดและ
ใช้เครื่องมือ อุปกรณ์ได้อย่างเหมาะสมและเกิดความ
ปลอดภัย 

4 = ปฏิบัติงานตามข้ันตอนได้ถูกต้องไม่ผิดพลาดและใช้เครื่องมือ 
อุปกรณ์ได้อย่างเหมาะสม 

3 = ปฏิบัติงานตามข้ันตอนและใช้เครื่องมือ อุปกรณ์เหมาะสม
กับงาน 

2 = ใช้งานเครื่องมือ อุปกรณ์ได้เหมาะสมกับงาน 
1 = จัดเตรียมเครื่องมือพร้อมส าหรับปฏิบัติงาน 

2. ผลการ 
ปฏิบัติงาน 

1. ความเรียบร้อยของ
ผลงาน 

2. ความถูกต้องของ
ผลงาน 

3. ท าแบบทดสอบหลัง
การเรียนได้ถูกต้อง
ทั้งหมด 

4. สรุปผลการ
ปฏิบัติงานได้ถูกต้อง 

5 = ปฏิบัติงาน บันทึกผลการปฏิบัติงาน สรุปผลการทดลองได้
ถูกต้องครบถ้วน ผลงานมีความถูกต้องและเรียบร้อย 

4 = ปฏิบัติงาน บันทึกผลการปฏิบัติงาน สรุปผลการทดลองได้
ถูกต้องครบถ้วน ผลงานมีความถูกต้อง 

3 = ปฏิบัติงาน บันทึกผลการปฏิบัติงาน สรุปผลการทดลองได้
ถูกต้องครบถ้วน 

2 = ปฏิบัติงาน บันทึกผลการปฏิบัติงานได้ถูกต้อง  
1 = ปฏิบัติงานได้ถูกต้อง 
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รายการประเมิน หัวข้อประเมิน เกณฑ์การให้คะแนน 
3. กิจนิสัยในการ 
ปฏิบัติงาน 

1. ความร่วมมือกัน
ขณะปฏิบัติงาน 

2. ปฏิบัติงานด้วย
ความปลอดภัย 

3. ปฏิบัติงานเสร็จ
ทันเวลา 

4. เก็บเครื่องมือหลัง
เลิกปฏิบัติงาน 

5 = ร่วมมือกันปฏิบัติงาน ด้วยความปลอดภัย เสร็จงานทันเวลา 
      และช่วยกันเก็บเครื่องมือและท าความสะอาดเครื่องมือ 
4 = ร่วมมือกันปฏิบัติงาน ด้วยความปลอดภัย เสร็จงานทันเวลา 

และช่วยกันเก็บเครื่องมือ  
3 = ร่วมมือกันปฏิบัติงาน ด้วยความปลอดภัย เสร็จงานทันเวลา   
 
2 = ร่วมมือกันปฏิบัติงาน ด้วยความปลอดภัย  
1 = ร่วมมือกันปฏิบัติงาน  

 
 

แบบตรวจผลงาน 
รหัส 20104-2106 วิชาการติดตั้งไฟฟ้านอกอาคาร 

หน่วยที่ 1 ชื่อหน่วย มาตรฐานเครื่องมือและอุปกรณ์ที่ใช้ในงานติดตั้งไฟฟ้าภายนอกอาคาร 
วันที่............เดือน............................พ.ศ................  เวลา................น. ถึง เวลา................น. 

ชื่อ-นามสกุล………………………………………………............ชั้น.........................แผนกวิชาช่างไฟฟ้า 
 

ข้อที่ รายการประเมิน/หัวข้อประเมิน 
ระดับคะแนน 

5 4 3 2 1 
1 กระบวนการปฏิบัติงาน      
2 ผลการปฏิบัติงาน      
3 กิจนิสัยในการปฏิบัติงาน      

รวม      
รวมทั้งหมด  

 
 

 (.............................................................) 
 ผู้ประเมิน 
10. เอกสารอ้างอิง/เอกสารค้นค้าเพ่ิมเติม 
 อนุสรณ์ โคกกลาง. การติดตั้งไฟฟ้านอกอาคาร.กรุงเทพมหานคร : ศูนย์ส่งเสริมอาชีวะ,  
  2557.  
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ศูนย์ส่งเสริมและพัฒนาอาชีวศึกษาภาคกลาง 
 

 

ใบงานที่ 2 หน่วยที่ 2 
หลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพ สอนครั้งที่ 2 

รหัสวิชา 20104 - 2106 วิชาการติดตั้งไฟฟ้านอกอาคาร เวลา 7 ชั่วโมง 

ชื่องาน  ปฏิบัติงานวางสายใต้ดินแบบฝังดินโดยตรง 
 
1. จุดประสงค์เชิงพฤติกรรม 

 1.1 ปฏิบัติงานวางสายใต้ดินแบบฝังดินโดยตรงได้อย่างถูกต้อง   
2. สมรรถนะ 
 2.1 แสดงความรู้เกี่ยวกับหลักการเดินสายไฟฟ้าใต้ดิน 
3. เครื่องมือวัสดุอุปกรณ์ 
 3.1 ขอบ  

3.2 พลั่ว 
3.3 สายไฟชนิด NYY 2 แกน  
3.4 ฝาคอนกรีตเสริมเหล็ก  
3.5 ฐานคอนกรีต  
3.6 เครื่องหมายเตือนแนวสาย  
3.7 เทปวัดระยะ  
3.8 ทราย  

4. ค าแนะน า 
 4.1 สืบค้นจากอินเตอร์เน็ต https://www.youtube.com/watch?v=O3-jtWISYW0 
5. ข้อควรระวัง 
 5.1 ควรระมัดระวังในการเลือกใช้อุปกรณ์ 
6. ล าดับขั้น (การทดลอง/การปฏิบัติงาน) 

6.1 ท าการขีดเส้นจ านวน 2 เส้น ห่างกัน 70 เซนติเมตร ยาว 10 เมตร  
6.2 ขุดหลุมให้ลึก 80 เซติเมตร กว้าง 70 เซนติเมตร  
6.3 น าทรายเทลงไปที่ก้นหลุม ท าการอัดทรายให้แน่นหนาประมาณ 10 เซนติเมตร  
6.4 น าสาย NYY ชนิด 2 แกนทั้ง 3 เส้น วางตามแนวหลุม  
6.5 น าทรายเทกลบสาย NYY ให้หนาประมาณ 20 เซนติเมตร  
6.6 น าฝาคอนกรีตวางทับลงไป  
6.7 น าทรายลงกลบฝาคอนกรีตให้หนาประมาณ 20 เซนติเมตร  
6.8 น าเครื่องหมายเตือนแนวสายวางลงไป  
6.9 เททรายกลบปิดทับ โดยให้มีความหนาพอประมาณ  
6.10 ท าการกลบอัดด้วยดินเดิมและเกลี่ยบริเวณพ้ืนผิวดินให้เรียบ  
6.11 เก็บเครื่องมือและอุปกรณ์  
6.12 ท าความสะอาดบริเวณที่ปฏิบัติงาน 

https://www.youtube.com/watch?v=O3-jtWISYW0
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ศูนย์ส่งเสริมและพัฒนาอาชีวศึกษาภาคกลาง 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

7. ค าถาม 
 ……………………………………………………………………………………………………………………………………… 
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 
8. สรุปและวิจารณ์ผล 
 ……………………………………………………………………………………………………………………………………… 
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 
9. การประเมินผล 

รายการประเมิน หัวข้อประเมิน เกณฑ์การให้คะแนน 
1. กระบวนการ 
ปฏิบัติงาน 

1. การใช้เครื่องมือ 
อุปกรณ์ 

2. การปฏิบัติงานตาม
ขั้นตอน 

3. ปฏิบัติงานถูกต้องไม่
ผิดพลาด 

4. ความร่วมมือกัน
ขณะปฏิบัติงาน 

5 = ร่วมมือกันปฏิบัติงานตามขั้นตอนได้ถูกต้องไม่ผิดพลาดและ
ใช้เครื่องมือ อุปกรณ์ได้อย่างเหมาะสมและเกิดความ
ปลอดภัย 

4 = ปฏิบัติงานตามข้ันตอนได้ถูกต้องไม่ผิดพลาดและใช้เครื่องมือ 
อุปกรณ์ได้อย่างเหมาะสม 

3 = ปฏิบัติงานตามข้ันตอนและใช้เครื่องมือ อุปกรณ์เหมาะสม
กับงาน 

2 = ใช้งานเครื่องมือ อุปกรณ์ได้เหมาะสมกับงาน 
1 = จัดเตรียมเครื่องมือพร้อมส าหรับปฏิบัติงาน 
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ศูนย์ส่งเสริมและพัฒนาอาชีวศึกษาภาคกลาง 
 

รายการประเมิน หัวข้อประเมิน เกณฑ์การให้คะแนน 
2. ผลการ 
ปฏิบัติงาน 

1. ความเรียบร้อยของ
ผลงาน 

2. ความถูกต้องของ
ผลงาน 

3. ท าแบบทดสอบหลัง
การเรียนได้ถูกต้อง
ทั้งหมด 

4. สรุปผลการ
ปฏิบัติงานได้ถูกต้อง 

5 = ปฏิบัติงาน บันทึกผลการปฏิบัติงาน สรุปผลการทดลองได้
ถูกต้องครบถ้วน ผลงานมีความถูกต้องและเรียบร้อย 

4 = ปฏิบัติงาน บันทึกผลการปฏิบัติงาน สรุปผลการทดลองได้
ถูกต้องครบถ้วน ผลงานมีความถูกต้อง 

3 = ปฏิบัติงาน บันทึกผลการปฏิบัติงาน สรุปผลการทดลองได้
ถูกต้องครบถ้วน 

 
2 = ปฏิบัติงาน บันทึกผลการปฏิบัติงานได้ถูกต้อง  
1 = ปฏิบัติงานได้ถูกต้อง 

3. กิจนิสัยในการ 
ปฏิบัติงาน 

1. ความร่วมมือกัน
ขณะปฏิบัติงาน 

2. ปฏิบัติงานด้วย
ความปลอดภัย 

3. ปฏิบัติงานเสร็จ
ทันเวลา 

4. เก็บเครื่องมือหลัง
เลิกปฏิบัติงาน 

5 = ร่วมมือกันปฏิบัติงาน ด้วยความปลอดภัย เสร็จงานทันเวลา 
      และช่วยกันเก็บเครื่องมือและท าความสะอาดเครื่องมือ 
4 = ร่วมมือกันปฏิบัติงาน ด้วยความปลอดภัย เสร็จงานทันเวลา 

และช่วยกันเก็บเครื่องมือ  
3 = ร่วมมือกันปฏิบัติงาน ด้วยความปลอดภัย เสร็จงานทันเวลา   
2 = ร่วมมือกันปฏิบัติงาน ด้วยความปลอดภัย  
1 = ร่วมมือกันปฏิบัติงาน  
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ศูนย์ส่งเสริมและพัฒนาอาชีวศึกษาภาคกลาง 
 

แบบตรวจผลงาน 
รหัส 20104-2106 วิชาการติดตั้งไฟฟ้านอกอาคาร  

หน่วยที่ 2 ชื่อหน่วย งานเดินสายไฟฟ้าฝังดินโดยตรง งานเดินสายในท่อโลหะ ท่ออโลหะ 
วันที่............เดือน............................พ.ศ................  เวลา................น. ถึง เวลา................น.  

ชื่อ-นามสกุล………………………………………………............ชั้น.........................แผนกวิชาช่างไฟฟ้า 
 

ข้อที่ รายการประเมิน/หัวข้อประเมิน 
ระดับคะแนน 

5 4 3 2 1 
1 กระบวนการปฏิบัติงาน      
2 ผลการปฏิบัติงาน      
3 กิจนิสัยในการปฏิบัติงาน      

รวม      
รวมทั้งหมด  

 
 

 (.............................................................) 
 ผู้ประเมิน 
10. เอกสารอ้างอิง/เอกสารค้นค้าเพ่ิมเติม 
 อนุสรณ์ โคกกลาง. การติดตั้งไฟฟ้านอกอาคาร.กรุงเทพมหานคร : ศูนย์ส่งเสริมอาชีวะ,  
  2557.  
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ศูนย์ส่งเสริมและพัฒนาอาชีวศึกษาภาคกลาง 
 

 

ใบงานที่ 3 หน่วยที่ 2 
หลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพ สอนครั้งที่ 3 

รหัสวิชา 20104 - 2106 วิชาการติดตั้งไฟฟ้านอกอาคาร เวลา 7 ชั่วโมง 

ชื่องาน  ปฏิบัติงานวางสายใต้ดินแบบท่อร้อยสาย 
 
1. จุดประสงค์เชิงพฤติกรรม 

 1.1 ปฏิบัติงานวางสายใต้ดินแบบฝังดินโดยตรงได้อย่างถูกต้อง    
2. สมรรถนะ 
 2.1 แสดงความรู้เกี่ยวกับหลักการเดินสายไฟฟ้าใต้ดิน 
3. เครื่องมือวัสดุอุปกรณ์ 
 3.1 จอบ  

3.2 พลั่ว 
3.3 สายไฟชนิด NYY 2 แกน  
3.4 ฝาคอนกรีตเสริมเหล็ก  
3.5 ฐานคอนกรีต  
3.6 เครื่องหมายเตือนแนวสาย  
3.7 เทปวัดระยะ  
3.8 ทราย 
3.9 ท่อ RSC  

4. ค าแนะน า 
 4.1 สืบค้นจากอินเตอร์เน็ต https://www.youtube.com/watch?v=O3-jtWISYW0 
5. ข้อควรระวัง 
 5.1 ควรระมัดระวังในการเลือกใช้อุปกรณ์ 
6. ล าดับขั้น (การทดลอง/การปฏิบัติงาน) 

6.1 ขีดเส้นท าเป็นแนวในการขุดวางท่อ RSC จ านวน 2 เส้น ห่างกัน 70 เซนติเมตร  
6.2 ขุดหลุมให้ลึกประมาณ 115 เซนติเมตร  
6.3 เททรายลงก้นหลุดแล้วอัดทรายให้แน่นหนาประมาณ 10 เซนติเมตร  
6.4 น าฐานคอนกรีตหนาประมาณ 15 เซนติเมตร วางทับลงไปที่ทรายอัดแล้ว  
6.5 ลงทรายกลบลงไปพอประมาณ  
6.6 ท าการวางท่อโลหะหนา (RSC) จานวน 2 ท่อน  
6.7 ร้อยสาย NYY เข้าไปในท่อทั้ง 2 ท่อน  
6.8 เททรายกลบลงไปให้มีความหนาประมาณ 20 เซนติเมตร  
6.9 น าแผ่นคอนกรีตเสริมเหล็กวางทับลงไป  
6.10 น าทรายเทกลบฝาคอนกรีตหนาพอประมาณ  
6.11 น าเครื่องหมายเตือนแนวสายวางทับลงไป 
6.12 เททรายลบทับลงไป  
6.13 กลบอัดด้วยดินเดิมให้แน่นและเกลี่ยพ้ืนผิวดินให้เรียบ 
6.14 เก็บเครื่องมือและอุปกรณ์ 

https://www.youtube.com/watch?v=O3-jtWISYW0
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ศูนย์ส่งเสริมและพัฒนาอาชีวศึกษาภาคกลาง 
 

 
7. ค าถาม 
 ……………………………………………………………………………………………………………………………………… 
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 
8. สรุปและวิจารณ์ผล 
 ……………………………………………………………………………………………………………………………………… 
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 
 
9. การประเมินผล 
รายการประเมิน หัวข้อประเมิน เกณฑ์การให้คะแนน 

1. กระบวนการ 
ปฏิบัติงาน 

1. การใช้เครื่องมือ 
อุปกรณ์ 

2. การปฏิบัติงานตาม
ขั้นตอน 

3. ปฏิบัติงานถูกต้องไม่
ผิดพลาด 

4. ความร่วมมือกัน
ขณะปฏิบัติงาน 

5 = ร่วมมือกันปฏิบัติงานตามขั้นตอนได้ถูกต้องไม่ผิดพลาดและ
ใช้เครื่องมือ อุปกรณ์ได้อย่างเหมาะสมและเกิดความ
ปลอดภัย 

4 = ปฏิบัติงานตามข้ันตอนได้ถูกต้องไม่ผิดพลาดและใช้เครื่องมือ 
อุปกรณ์ได้อย่างเหมาะสม 

3 = ปฏิบัติงานตามข้ันตอนและใช้เครื่องมือ อุปกรณ์เหมาะสม
กับงาน 

2 = ใช้งานเครื่องมือ อุปกรณ์ได้เหมาะสมกับงาน 
1 = จัดเตรียมเครื่องมือพร้อมส าหรับปฏิบัติงาน 
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ศูนย์ส่งเสริมและพัฒนาอาชีวศึกษาภาคกลาง 
 

รายการประเมิน หัวข้อประเมิน เกณฑ์การให้คะแนน 
2. ผลการ 
ปฏิบัติงาน 

1. ความเรียบร้อยของ
ผลงาน 

2. ความถูกต้องของ
ผลงาน 

3. ท าแบบทดสอบหลัง
การเรียนได้ถูกต้อง
ทั้งหมด 

4. สรุปผลการ
ปฏิบัติงานได้ถูกต้อง 

5 = ปฏิบัติงาน บันทึกผลการปฏิบัติงาน สรุปผลการทดลองได้
ถูกต้องครบถ้วน ผลงานมีความถูกต้องและเรียบร้อย 

4 = ปฏิบัติงาน บันทึกผลการปฏิบัติงาน สรุปผลการทดลองได้
ถูกต้องครบถ้วน ผลงานมีความถูกต้อง 

3 = ปฏิบัติงาน บันทึกผลการปฏิบัติงาน สรุปผลการทดลองได้
ถูกต้องครบถ้วน 

2 = ปฏิบัติงาน บันทึกผลการปฏิบัติงานได้ถูกต้อง  
1 = ปฏิบัติงานได้ถูกต้อง 

3. กิจนิสัยในการ 
ปฏิบัติงาน 

1. ความร่วมมือกัน
ขณะปฏิบัติงาน 

2. ปฏิบัติงานด้วย
ความปลอดภัย 

3. ปฏิบัติงานเสร็จ
ทันเวลา 

4. เก็บเครื่องมือหลัง
เลิกปฏิบัติงาน 

5 = ร่วมมือกันปฏิบัติงาน ด้วยความปลอดภัย เสร็จงานทันเวลา 
      และช่วยกันเก็บเครื่องมือและท าความสะอาดเครื่องมือ 
4 = ร่วมมือกันปฏิบัติงาน ด้วยความปลอดภัย เสร็จงานทันเวลา 

และช่วยกันเก็บเครื่องมือ  
3 = ร่วมมือกันปฏิบัติงาน ด้วยความปลอดภัย เสร็จงานทันเวลา   
2 = ร่วมมือกันปฏิบัติงาน ด้วยความปลอดภัย  
1 = ร่วมมือกันปฏิบัติงาน  
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แบบตรวจผลงาน 
รหัส 20104-2106 วิชาการติดตั้งไฟฟ้านอกอาคาร  

หน่วยที่ 2 ชื่อหน่วย งานเดินสายไฟฟ้าฝังดินโดยตรง งานเดินสายในท่อโลหะ ท่ออโลหะ 
วันที่............เดือน............................พ.ศ................  เวลา................น. ถึง เวลา................น.  

ชื่อ-นามสกุล………………………………………………............ชั้น.........................แผนกวิชาช่างไฟฟ้า 
 

ข้อที่ รายการประเมิน/หัวข้อประเมิน 
ระดับคะแนน 

5 4 3 2 1 
1 กระบวนการปฏิบัติงาน      
2 ผลการปฏิบัติงาน      
3 กิจนิสัยในการปฏิบัติงาน      

รวม      
รวมทั้งหมด  

 
 

 (.............................................................) 
 ผู้ประเมิน 
10. เอกสารอ้างอิง/เอกสารค้นค้าเพ่ิมเติม 
 อนุสรณ์ โคกกลาง. การติดตั้งไฟฟ้านอกอาคาร.กรุงเทพมหานคร : ศูนย์ส่งเสริมอาชีวะ,  
  2557.  
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ศูนย์ส่งเสริมและพัฒนาอาชีวศึกษาภาคกลาง 
 

 

ใบงานที่ 4 หน่วยที่ 3 
หลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพ สอนครั้งที่ 4 

รหัสวิชา 20104 - 2106 วิชาการติดตั้งไฟฟ้านอกอาคาร เวลา 7 ชั่วโมง 

ชื่องาน  ปฏิบัติการต่อลงดินให้กับระบบไฟฟ้า 
 
1. จุดประสงค์เชิงพฤติกรรม 

1.1 ปฏิบัติการต่อลงดินให้กับระบบไฟฟ้า  
2. สมรรถนะ 
 2.1 แสดงความรู้เกี่ยวกับหลักการต่อลงดิน 
3. เครื่องมือวัสดุอุปกรณ์ 
 3.1 ค้อนปอนด์  
 3.2 จอบ 
 3.3 เสียม  
 3.4 เครื่องวัดค่าความเป็นฉนวนไฟฟ้า 
 3.5 เครื่องมือช่างไฟฟ้า 
 3.6 เครื่องมือปืนเสา  
 3.7 สายไฟฟ้าชนิด VSF ขนาด 1 x 2.5 ตรม 
 3.8 แท่งกราวด์ (Ground Rod)ขนาดเส้นผ่านศูนย์กลาง 16 มม. ยาว 2.40 เมตร 
 3,9 แคลมป์ยึดแท่งกราวน์ 
 3.10 เทปพันสายไฟ 
4. ค าแนะน า 
 4.1 สืบค้นจากอินเตอร์เน็ต https://www.youtube.com/watch?v=ZKJUgbH__Go 
5. ข้อควรระวัง 
 5.1 ควรระมัดระวังในการเลือกใช้อุปกรณ์ 
6. ล าดับขั้น (การทดลอง/การปฏิบัติงาน) 

6.1 ให้นักเรียนจัดเตรียมอุปกรณ์ตามที่ก าหนดไว้  
6.2 ให้นักเรียนแบ่งกลุ่มออกเป็นกลุ่ม กลุ่มละ 2 คน  
6.3 ท าการขุดหลุมเพ่ือฝั่งแท่งกราวด์ (Ground Rod) ที่บริเวณด้านข้างของโคนเสาไฟฟ้า 
6.4 ฝังแท่งกราวด์ลงหลุมที่ขุดโดยใช้ค้อนปอนด์ตอกแท่งกราวด์ลงไปให้เหลือโผล่พ้นดิน เล็กน้อย 
6.5 ใช้สาย VSF ต่อกับแท่งกราวด์โดยใช้แคลมป์ยึด  
6.6 ท าการลากสายดินไปต่อกับสายนิวตรอนบนเสาไฟฟ้า 
6.7 ตรวจสอบค่าความต้านทานระหว่างดินกับแท่งกราวด์ให้ได้ค่าความต้านทานต่ํากว่า 5 โอห์ม 

ด้วยใช้เมกเกอร์ในการวัดค่าความต้านทาน 
6.8 กลบดินฝั่งแท่งกราวด์  
6.9 เก็บเครื่องมือและอุปกรณ์ 
6.10 ท าความสะอาดบริเวณปฏิบัติงาน  

 
 

https://www.youtube.com/watch?v=ZKJUgbH__Go
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7. ค าถาม 
 ……………………………………………………………………………………………………………………………………… 
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 
8. สรุปและวิจารณ์ผล 
 ……………………………………………………………………………………………………………………………………… 
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 
9. การประเมินผล 
รายการประเมิน หัวข้อประเมิน เกณฑ์การให้คะแนน 

1. กระบวนการ 
ปฏิบัติงาน 

1. การใช้เครื่องมือ 
อุปกรณ์ 

2. การปฏิบัติงานตาม
ขั้นตอน 

3. ปฏิบัติงานถูกต้องไม่
ผิดพลาด 

4. ความร่วมมือกัน
ขณะปฏิบัติงาน 

5 = ร่วมมือกันปฏิบัติงานตามขั้นตอนได้ถูกต้องไม่ผิดพลาดและ
ใช้เครื่องมือ อุปกรณ์ได้อย่างเหมาะสมและเกิดความ
ปลอดภัย 

4 = ปฏิบัติงานตามข้ันตอนได้ถูกต้องไม่ผิดพลาดและใช้เครื่องมือ 
อุปกรณ์ได้อย่างเหมาะสม 

3 = ปฏิบัติงานตามข้ันตอนและใช้เครื่องมือ อุปกรณ์เหมาะสม
กับงาน 

2 = ใช้งานเครื่องมือ อุปกรณ์ได้เหมาะสมกับงาน 
1 = จัดเตรียมเครื่องมือพร้อมส าหรับปฏิบัติงาน 
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รายการประเมิน หัวข้อประเมิน เกณฑ์การให้คะแนน 
2. ผลการ 
ปฏิบัติงาน 

1. ความเรียบร้อยของ
ผลงาน 

2. ความถูกต้องของ
ผลงาน 

3. ท าแบบทดสอบหลัง
การเรียนได้ถูกต้อง
ทั้งหมด 

4. สรุปผลการ
ปฏิบัติงานได้ถูกต้อง 

5 = ปฏิบัติงาน บันทึกผลการปฏิบัติงาน สรุปผลการทดลองได้
ถูกต้องครบถ้วน ผลงานมีความถูกต้องและเรียบร้อย 

4 = ปฏิบัติงาน บันทึกผลการปฏิบัติงาน สรุปผลการทดลองได้
ถูกต้องครบถ้วน ผลงานมีความถูกต้อง 

3 = ปฏิบัติงาน บันทึกผลการปฏิบัติงาน สรุปผลการทดลองได้
ถูกต้องครบถ้วน 

2 = ปฏิบัติงาน บันทึกผลการปฏิบัติงานได้ถูกต้อง  
1 = ปฏิบัติงานได้ถูกต้อง 

3. กิจนิสัยในการ 
ปฏิบัติงาน 

1. ความร่วมมือกัน
ขณะปฏิบัติงาน 

2. ปฏิบัติงานด้วย
ความปลอดภัย 

3. ปฏิบัติงานเสร็จ
ทันเวลา 

4. เก็บเครื่องมือหลัง
เลิกปฏิบัติงาน 

5 = ร่วมมือกันปฏิบัติงาน ด้วยความปลอดภัย เสร็จงานทันเวลา 
      และช่วยกันเก็บเครื่องมือและท าความสะอาดเครื่องมือ 
4 = ร่วมมือกันปฏิบัติงาน ด้วยความปลอดภัย เสร็จงานทันเวลา 

และช่วยกันเก็บเครื่องมือ  
3 = ร่วมมือกันปฏิบัติงาน ด้วยความปลอดภัย เสร็จงานทันเวลา   
2 = ร่วมมือกันปฏิบัติงาน ด้วยความปลอดภัย  
1 = ร่วมมือกันปฏิบัติงาน  
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ศูนย์ส่งเสริมและพัฒนาอาชีวศึกษาภาคกลาง 
 

แบบตรวจผลงาน 
รหัส 20104-2106 วิชาการติดตั้งไฟฟ้านอกอาคาร 

หน่วยที่ 3 ชื่อหน่วย ระบบสายดิน 
วันที่............เดือน............................พ.ศ................  เวลา................น. ถึง เวลา................น.  

ชื่อ-นามสกุล………………………………………………............ชั้น.........................แผนกวิชาช่างไฟฟ้า 
 

ข้อที่ รายการประเมิน/หัวข้อประเมิน 
ระดับคะแนน 

5 4 3 2 1 
1 กระบวนการปฏิบัติงาน      
2 ผลการปฏิบัติงาน      
3 กิจนิสัยในการปฏิบัติงาน      

รวม      
รวมทั้งหมด  

 
 

 (.............................................................) 
 ผู้ประเมิน 
10. เอกสารอ้างอิง/เอกสารค้นค้าเพ่ิมเติม 
 อนุสรณ์ โคกกลาง. การติดตั้งไฟฟ้านอกอาคาร.กรุงเทพมหานคร : ศูนย์ส่งเสริมอาชีวะ,  
  2557.  
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ศูนย์ส่งเสริมและพัฒนาอาชีวศึกษาภาคกลาง 
 

 

ใบงานที่ 5 หน่วยที่ 4 
หลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพ สอนครั้งที่ 5-6 

รหัสวิชา 20104 - 2106 วิชาการติดตั้งไฟฟ้านอกอาคาร เวลา 14 ชั่วโมง 

ชื่องาน  การขุดหลุมในการปักเสาไฟฟ้า 
 
1. จุดประสงค์เชิงพฤติกรรม 

 1.1 ขุดหลุมและปักเสาไฟฟ้าได้อย่างถูกต้อง 
2. สมรรถนะ 
 2.1 แสดงความรู้เกี่ยวกับหลักการปักเสา 
3. เครื่องมือวัสดุอุปกรณ์ 
 3.1. เสาคอนกรีต  
 3.2. ไม้ขาหมุด  
 3.3. ไม้ขาทราย 
 3.4. ไม้แพน  
 3.5. ไม้เมตร 
 3.6. พลั่วหนีบดิน  
 3.7. เสียม 
 3.8. จอบ  
 3.9. พลั่ว  
 3.10. ชะแลง  
4. ค าแนะน า 
 4.1 สืบค้นจากอินเตอร์เน็ต https://www.youtube.com/watch?v=1YC6DhvU4DM 
5. ข้อควรระวัง 
 5.1 ควรระมัดระวังในการเลือกใช้อุปกรณ์ 
6. ล าดับขั้น (การทดลอง/การปฏิบัติงาน) 
 6.1. ให้นักศึกษาจัดเตรียมเครื่องมือตามที่ก าหนดไว้  
 6.2. ให้นักศึกษาแบ่งกลุ่ม กลุ่มละ 5 คน  
 6.3. ท าการขุดหลุมให้ได้ขนาดตามรูปที่ 3.5 เพ่ือใช้ในการปักเสา 10 เมตร  
 6.4. ท าการประกอบไม้ขาทรายโดยการผูกเชือก โดยท า 3 คู่ 
 6.5. ท าการปักเสาตามข้ันตอนดังนี้ 
  6.5.1 น าไม้แพนวางไว้ในหลุมด้านฝั่งตรงข้ามกับเสาไฟฟ้าและรางหลุม 
  6.5.2 เลือนเสาลงหลุม โดยให้โคนเสาติดกับไม้แพนและให้วางเสาทาบไปตามแนว รางหลุม 
  6.5.3 จากนั้นท าการยกปลายเสาขึ้นพร้อม ๆ กัน เมื่อยกปลายเสาสูงขึ้นให้ผู้ถือไม้หมุด น าไม้
ขาหมุดไปรองรับเสาไว้ แล้วท าการยกให้สูงขึ้นอีก พร้อมกับเลื่อนไม้ขาหมุดขยับไปทางโคนเสา ท าเช่นนี้เลื่อย ๆ 
เมื่อยกเสาสูงขึ้น 
  6.5.4 เมื่อยกเสาสูงพอที่จะน าไม้ขาทรายคู่ที่ 1 ไปรองรับเสาไว้ใช้ไม้ขาทรายล้าและ ดันเสาให้
สูงขึ้น น าไม้ขาทรายคู่ที่ 2 เข้าไปท าการรองรับเสาไว้ เมื่อดันให้สงขึ้นอีกก็น าไม้ขาทราย คู่ที่ 3 เข้าไปรองรับ 

https://www.youtube.com/watch?v=1YC6DhvU4DM
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  6.5.5 เมื่อเสาสูงขึ้นจนเกินที่ไม้ขาทรายคู่ที่ 1 จะรองรับและดันเสาได้ให้น าไม้ขาทราย ออกมา
เพ่ือน ามารองรับกับเสาต่อจากไม้ขาทรายคู่ท่ี 3 แล้วท าการดันเสาให้สูงขึ้น 
  6.5.6 เมื่อเสาลงถึงก้นหลุม ให้ท าการหมุนไม้ขาทรายให้อยู่ในลักษณะค้ํายันเสาไว้ เพ่ือท าการ
ปรับดันแต่งให้เสาตรง 
  6.5.7 กลบดินฝังเสาให้แน่น 
  6.5.8 ถอดไม้ขาทรายออกจากเสา  
 6.6. ส่งงานเพ่ือให้ครูผู้สอนตรวจงาน  
 6.7. เก็บเครื่องมือและอุปกรณ์  
 6.8. ท าความสะอาดบริเวณที่ปฏิบัติงาน 

 
7. ค าถาม 
 ……………………………………………………………………………………………………………………………………… 
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 
8. สรุปและวิจารณ์ผล 
 ……………………………………………………………………………………………………………………………………… 
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 
9. การประเมินผล 
รายการประเมิน หัวข้อประเมิน เกณฑ์การให้คะแนน 

1. กระบวนการ 
ปฏิบัติงาน 

1. การใช้เครื่องมือ 
อุปกรณ์ 

2. การปฏิบัติงานตาม
ขั้นตอน 

3. ปฏิบัติงานถูกต้องไม่
ผิดพลาด 

4. ความร่วมมือกัน
ขณะปฏิบัติงาน 

5 = ร่วมมือกันปฏิบัติงานตามขั้นตอนได้ถูกต้องไม่ผิดพลาดและ
ใช้เครื่องมือ อุปกรณ์ได้อย่างเหมาะสมและเกิดความ
ปลอดภัย 

4 = ปฏิบัติงานตามข้ันตอนได้ถูกต้องไม่ผิดพลาดและใช้เครื่องมือ 
อุปกรณ์ได้อย่างเหมาะสม 

3 = ปฏิบัติงานตามข้ันตอนและใช้เครื่องมือ อุปกรณ์เหมาะสม
กับงาน 

2 = ใช้งานเครื่องมือ อุปกรณ์ได้เหมาะสมกับงาน 
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1 = จัดเตรียมเครื่องมือพร้อมส าหรับปฏิบัติงาน 
 

รายการประเมิน หัวข้อประเมิน เกณฑ์การให้คะแนน 
2. ผลการ 
ปฏิบัติงาน 

1. ความเรียบร้อยของ
ผลงาน 

2. ความถูกต้องของ
ผลงาน 

3. ท าแบบทดสอบหลัง
การเรียนได้ถูกต้อง
ทั้งหมด 

4. สรุปผลการ
ปฏิบัติงานได้ถูกต้อง 

5 = ปฏิบัติงาน บันทึกผลการปฏิบัติงาน สรุปผลการทดลองได้
ถูกต้องครบถ้วน ผลงานมีความถูกต้องและเรียบร้อย 

4 = ปฏิบัติงาน บันทึกผลการปฏิบัติงาน สรุปผลการทดลองได้
ถูกต้องครบถ้วน ผลงานมีความถูกต้อง 

3 = ปฏิบัติงาน บันทึกผลการปฏิบัติงาน สรุปผลการทดลองได้
ถูกต้องครบถ้วน 

2 = ปฏิบัติงาน บันทึกผลการปฏิบัติงานได้ถูกต้อง  
1 = ปฏิบัติงานได้ถูกต้อง 

3. กิจนิสัยในการ 
ปฏิบัติงาน 

1. ความร่วมมือกัน
ขณะปฏิบัติงาน 

2. ปฏิบัติงานด้วย
ความปลอดภัย 

3. ปฏิบัติงานเสร็จ
ทันเวลา 

4. เก็บเครื่องมือหลัง
เลิกปฏิบัติงาน 

5 = ร่วมมือกันปฏิบัติงาน ด้วยความปลอดภัย เสร็จงานทันเวลา 
      และช่วยกันเก็บเครื่องมือและท าความสะอาดเครื่องมือ 
4 = ร่วมมือกันปฏิบัติงาน ด้วยความปลอดภัย เสร็จงานทันเวลา 

และช่วยกันเก็บเครื่องมือ  
3 = ร่วมมือกันปฏิบัติงาน ด้วยความปลอดภัย เสร็จงานทันเวลา   
2 = ร่วมมือกันปฏิบัติงาน ด้วยความปลอดภัย  
1 = ร่วมมือกันปฏิบัติงาน  
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แบบตรวจผลงาน 

รหัส 20104-2106 วิชาการติดตั้งไฟฟ้านอกอาคาร 
หน่วยที่ 4 ชื่อหน่วย งานปักเสา 

วันที่............เดือน............................พ.ศ................  เวลา................น. ถึง เวลา................น.  
ชื่อ-นามสกุล………………………………………………............ชั้น.........................แผนกวิชาช่างไฟฟ้า 

 

ข้อที่ รายการประเมิน/หัวข้อประเมิน 
ระดับคะแนน 

5 4 3 2 1 
1 กระบวนการปฏิบัติงาน      
2 ผลการปฏิบัติงาน      
3 กิจนิสัยในการปฏิบัติงาน      

รวม      
รวมทั้งหมด  

 
 

 (.............................................................) 
 ผู้ประเมิน 
10. เอกสารอ้างอิง/เอกสารค้นค้าเพ่ิมเติม 
 อนุสรณ์ โคกกลาง. การติดตั้งไฟฟ้านอกอาคาร.กรุงเทพมหานคร : ศูนย์ส่งเสริมอาชีวะ,  
  2557.  
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ใบงานที่ 6 หน่วยที่ 4 
หลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพ สอนครั้งที่ 7 

รหัสวิชา 20104 - 2106 วิชาการติดตั้งไฟฟ้านอกอาคาร เวลา 7 ชั่วโมง 

ชื่องาน  การปืนเสาไฟฟ้า 
 
1. จุดประสงค์เชิงพฤติกรรม 

 1.1 สามารถปีนเสาไฟฟ้าได้ถูกต้อง 
2. สมรรถนะ 
 2.1 แสดงความรู้เกี่ยวกับหลักการปืนเสาไฟฟ้า 
3. เครื่องมือวัสดุอุปกรณ์ 
 3.1. เข็มขัดนิรภัย  
 3.2. เหล็กปีนเสา  
 3.3. หมวกนิรภัย 
 3.4. ถุงมือหนัง  
 3.5. รองเท้านิรภัย 
4. ค าแนะน า 
 4.1 สืบค้นจากอินเตอร์เน็ต https://www.youtube.com/watch?v=INzOH19msYQ 
5. ข้อควรระวัง 
 5.1 ควรระมัดระวังในการเลือกใช้อุปกรณ์ 
6. ล าดับขั้น (การทดลอง/การปฏิบัติงาน) 
 6.1. ให้นักเรียนจัดเตรียมอุปกรณ์ตามที่ก าหนดไว้  
 6.2. แบ่งกลุ่มนักเรียน ออกเป็นกลุ่ม กลุ่มละ 2 คน 
 6.3. ฝึกสวมชุดเข็มขัดนิรภัย โดยปรับเข็มขัดให้กระชับกับเอว โดยนักเรียนต้องฝึกปฏิบ ที่บริเวณ
โคนเสาก่อน และให้ฝึกคล้องสายกันตกด้วยมือข้างเดียว เพราะเมื่ออยู่บนเสาแล้วมืออีกข้างหนี ต้องท าการเกาะ
เสาไว้ จะเหลือมือข้างเดียว คือ ข้างที่ต้องคล้องสายกันตกเข้ากับเสา 
 6.4. เมื่อฝึกสวมชุดเข็มขัดนิรภัยได้ถูกต้องแล้ว จากนั้นสวมรองเท้านิรภัย สวมหมว ถุงมือหนัง และ
ยึดเหล็กปีนเสากับรองเท้าให้แน่น ดังรูป 

 

https://www.youtube.com/watch?v=INzOH19msYQ
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7. ค าถาม 
 ……………………………………………………………………………………………………………………………………… 
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 
8. สรุปและวิจารณ์ผล 
 ……………………………………………………………………………………………………………………………………… 
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 
9. การประเมินผล 
รายการประเมิน หัวข้อประเมิน เกณฑ์การให้คะแนน 

1. กระบวนการ 
ปฏิบัติงาน 

1. การใช้เครื่องมือ 
อุปกรณ์ 

2. การปฏิบัติงานตาม
ขั้นตอน 

3. ปฏิบัติงานถูกต้องไม่
ผิดพลาด 

4. ความร่วมมือกัน
ขณะปฏิบัติงาน 

5 = ร่วมมือกันปฏิบัติงานตามขั้นตอนได้ถูกต้องไม่ผิดพลาดและ
ใช้เครื่องมือ อุปกรณ์ได้อย่างเหมาะสมและเกิดความ
ปลอดภัย 

4 = ปฏิบัติงานตามข้ันตอนได้ถูกต้องไม่ผิดพลาดและใช้เครื่องมือ 
อุปกรณ์ได้อย่างเหมาะสม 

3 = ปฏิบัติงานตามข้ันตอนและใช้เครื่องมือ อุปกรณ์เหมาะสม
กับงาน 

2 = ใช้งานเครื่องมือ อุปกรณ์ได้เหมาะสมกับงาน 
1 = จัดเตรียมเครื่องมือพร้อมส าหรับปฏิบัติงาน 

2. ผลการ 
ปฏิบัติงาน 

1. ความเรียบร้อยของ
ผลงาน 

2. ความถูกต้องของ
ผลงาน 

3. ท าแบบทดสอบหลัง
การเรียนได้ถูกต้อง
ทั้งหมด 

4. สรุปผลการ
ปฏิบัติงานได้ถูกต้อง 

5 = ปฏิบัติงาน บันทึกผลการปฏิบัติงาน สรุปผลการทดลองได้
ถูกต้องครบถ้วน ผลงานมีความถูกต้องและเรียบร้อย 

4 = ปฏิบัติงาน บันทึกผลการปฏิบัติงาน สรุปผลการทดลองได้
ถูกต้องครบถ้วน ผลงานมีความถูกต้อง 

3 = ปฏิบัติงาน บันทึกผลการปฏิบัติงาน สรุปผลการทดลองได้
ถูกต้องครบถ้วน 

2 = ปฏิบัติงาน บันทึกผลการปฏิบัติงานได้ถูกต้อง  
1 = ปฏิบัติงานได้ถูกต้อง 

3. กิจนิสัยในการ 
ปฏิบัติงาน 

1. ความร่วมมือกัน
ขณะปฏิบัติงาน 

2. ปฏิบัติงานด้วย
ความปลอดภัย 

3. ปฏิบัติงานเสร็จ
ทันเวลา 

4. เก็บเครื่องมือหลัง
เลิกปฏิบัติงาน 

5 = ร่วมมือกันปฏิบัติงาน ด้วยความปลอดภัย เสร็จงานทันเวลา 
      และช่วยกันเก็บเครื่องมือและท าความสะอาดเครื่องมือ 
4 = ร่วมมือกันปฏิบัติงาน ด้วยความปลอดภัย เสร็จงานทันเวลา 

และช่วยกันเก็บเครื่องมือ  
3 = ร่วมมือกันปฏิบัติงาน ด้วยความปลอดภัย เสร็จงานทันเวลา   
2 = ร่วมมือกันปฏิบัติงาน ด้วยความปลอดภัย  
1 = ร่วมมือกันปฏิบัติงาน  
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แบบตรวจผลงาน 
รหัส 20104-2106 วิชาการติดตั้งไฟฟ้านอกอาคาร 

หน่วยที่ 4 ชื่อหน่วย งานปักเสา 
วันที่............เดือน............................พ.ศ................  เวลา................น. ถึง เวลา................น.  

ชื่อ-นามสกุล………………………………………………............ชั้น.........................แผนกวิชาช่างไฟฟ้า 
 

ข้อที่ รายการประเมิน/หัวข้อประเมิน 
ระดับคะแนน 

5 4 3 2 1 
1 กระบวนการปฏิบัติงาน      
2 ผลการปฏิบัติงาน      
3 กิจนิสัยในการปฏิบัติงาน      

รวม      
รวมทั้งหมด  

 
 

 (.............................................................) 
 ผู้ประเมิน 
10. เอกสารอ้างอิง/เอกสารค้นค้าเพ่ิมเติม 
 อนุสรณ์ โคกกลาง. การติดตั้งไฟฟ้านอกอาคาร.กรุงเทพมหานคร : ศูนย์ส่งเสริมอาชีวะ,  
  2557.  
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ใบงานที่ 7 หน่วยที่ 5 
หลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพ สอนครั้งที่ 8 

รหัสวิชา 20104 - 2106 วิชาการติดตั้งไฟฟ้านอกอาคาร เวลา 7 ชั่วโมง 

ชื่องาน  ปฏิบัติการจับยึดสายยึดโยง 
 
1. จุดประสงค์เชิงพฤติกรรม 

 1.1 สามารถปฏิบัติการจับยึดสายยึดโยงได้อย่างถูกต้อง 
 1.2 ปฏิบัติการติดตั้งสายยึดโยงได้อย่างถูกต้อง 
2. สมรรถนะ 
 2.1 แสดงความรู้เกี่ยวกับการยึดโยง 
3. เครื่องมือวัสดุอุปกรณ์ 
 3.1. ประแจเลื่อน 
 3.2. เข็มขัดนิรภัย 
 3.3. เหล็กปีนเสา 
 3.4. หมวกนิรภัย 
 3.5. ถุงมือหนัง 
 3.6. รองเท้านิรภัย 
 3.7. แม่แรงดึงสาย 
 3.8. แคลมป์ดึงสาย  

 3.9. เชือกมะนิลา 
 3.10. สายยึดโยงขนาด 50 มม. 1 เส้น  
 3.11. ลูกถ้วยสายยึดโยง 1 ลูก  
 3.12. ยูแคลมป์ 9 ตัว  
 3.13. ห่วงโค้งสาย 1 ตัว  
 3.14. แหวนสี่เหลี่ยม1 ตัว  
 3.15. แผ่นห่วงยึดโยง 1 ตัว  
 3.16. สลักเกลียวหัวกลม 1 ตัว

4. ค าแนะน า 
 4.1 สืบค้นจากอินเตอร์เน็ต 
https://www.youtube.com/watch?v=XJoPVfViYOE&list=PL8zuFNVMszFhipHrUFacJ0QATE5_a4P
_p&index=3 
5. ข้อควรระวัง 
 5.1 ควรระมัดระวังในการเลือกใช้อุปกรณ์ 
6. ล าดับขั้น กการทดลองกการปฏิบัติงาน  

6.1. ให้นักเรียนจัดเตรียมอุปกรณ์ตามที่ก าหนดไว้  
6.2. แบ่งนักเรียนออกเป็นกลุ่ม กลุ่มละ 3 คน 
6.3. ประกอบสายยึดโยงเข้ากับลูกถ้วยมะเฟืองทั้งสองด้าน โดยระยะห่างของลูกถ้วย กับจุดที่ยึด 

ปลายเสาให้ได้ระยะ 2.50 เมตร และติดตั้งอุปกรณ์ประกอบให้ครบ 
6.4. น าสายยึดโยงขึ้นไปติดตั้ง บริเวณส่วนบนของเสาไฟฟ้าในต าแหน่งที่ต้องการยึด โดยใช้แผ่นห่วง

ยึดโยงยึดติดกับสลักเกลียวหัวกลมให้แน่น 
6.5. น าตะขอของฮอยส์ไปเกี่ยวกับก้านสมอบก  
6.6. น าสายยึดโยงมาสอดเข้ากับคัมอะลอง  
6.7. จากนั้นท าการโยกด้ามของฮอยส์ เพ่ือดึงให้สายยึดโยงให้ตึง  
6.8. ท าการงอสายยึดโยง โดยให้เข้าไปในห่วงของก้านสมอบก 
6.9. จากนั้นท าการร้อยสายยึดโยงและขันยูแคลมป์จับยึดสายยึดโยง โดยจับยึดให้ได้ระยะ ตามรูป 
 

https://www.youtube.com/watch?v=XJoPVfViYOE&list=PL8zuFNVMszFhipHrUFacJ0QATE5_a4P_p&index=3
https://www.youtube.com/watch?v=XJoPVfViYOE&list=PL8zuFNVMszFhipHrUFacJ0QATE5_a4P_p&index=3
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6.10. โยกด้ามของฮอยล์เพ่ือท าให้หย่อน 11. ปลดตะขอฮอยส์ออกจากก้านสมอบกและคัมอะลองออก
จากสายยึดเอง 12. ส่งผลการปฏิบัติงาน 13. ครูผู้สอนท าการตรวจ 14. เก็บเครื่องมือและอุปกรณ์ 15. ท าความ
สะอาดบริเวณที่ปฏิบัติงาน 
7. ค าถาม 
 ……………………………………………………………………………………………………………………………………… 
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 
8. สรุปและวิจารณ์ผล 
 ……………………………………………………………………………………………………………………………………… 
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 
9. การประเมินผล 
รายการประเมิน หัวข้อประเมิน เกณฑ์การให้คะแนน 

1. กระบวนการ 
ปฏิบัติงาน 

1. การใช้เครื่องมือ 
อุปกรณ์ 

2. การปฏิบัติงานตาม
ขั้นตอน 

3. ปฏิบัติงานถูกต้องไม่
ผิดพลาด 

4. ความร่วมมือกัน
ขณะปฏิบัติงาน 

5 = ร่วมมือกันปฏิบัติงานตามขั้นตอนได้ถูกต้องไม่ผิดพลาดและ
ใช้เครื่องมือ อุปกรณ์ได้อย่างเหมาะสมและเกิดความ
ปลอดภัย 

4 = ปฏิบัติงานตามข้ันตอนได้ถูกต้องไม่ผิดพลาดและใช้เครื่องมือ 
อุปกรณ์ได้อย่างเหมาะสม 

3 = ปฏิบัติงานตามข้ันตอนและใช้เครื่องมือ อุปกรณ์เหมาะสม
กับงาน 

2 = ใช้งานเครื่องมือ อุปกรณ์ได้เหมาะสมกับงาน 
1 = จัดเตรียมเครื่องมือพร้อมส าหรับปฏิบัติงาน 

2. ผลการ 
ปฏิบัติงาน 
 
 

1. ความเรียบร้อยของ
ผลงาน 

2. ความถูกต้องของ
ผลงาน 

3. ท าแบบทดสอบหลัง
การเรียนได้ถูกต้อง
ทั้งหมด 

4. สรุปผลการ
ปฏิบัติงานได้ถูกต้อง 

5 = ปฏิบัติงาน บันทึกผลการปฏิบัติงาน สรุปผลการทดลองได้
ถูกต้องครบถ้วน ผลงานมีความถูกต้องและเรียบร้อย 

4 = ปฏิบัติงาน บันทึกผลการปฏิบัติงาน สรุปผลการทดลองได้
ถูกต้องครบถ้วน ผลงานมีความถูกต้อง 

3 = ปฏิบัติงาน บันทึกผลการปฏิบัติงาน สรุปผลการทดลองได้
ถูกต้องครบถ้วน 

2 = ปฏิบัติงาน บันทึกผลการปฏิบัติงานได้ถูกต้อง  
1 = ปฏิบัติงานได้ถูกต้อง 
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รายการประเมิน หัวข้อประเมิน เกณฑ์การให้คะแนน 
3. กิจนิสัยในการ 
ปฏิบัติงาน 

1. ความร่วมมือกัน
ขณะปฏิบัติงาน 

2. ปฏิบัติงานด้วย
ความปลอดภัย 

3. ปฏิบัติงานเสร็จ
ทันเวลา 

4. เก็บเครื่องมือหลัง
เลิกปฏิบัติงาน 

5 = ร่วมมือกันปฏิบัติงาน ด้วยความปลอดภัย เสร็จงานทันเวลา 
      และช่วยกันเก็บเครื่องมือและท าความสะอาดเครื่องมือ 
4 = ร่วมมือกันปฏิบัติงาน ด้วยความปลอดภัย เสร็จงานทันเวลา 

และช่วยกันเก็บเครื่องมือ  
3 = ร่วมมือกันปฏิบัติงาน ด้วยความปลอดภัย เสร็จงานทันเวลา   
2 = ร่วมมือกันปฏิบัติงาน ด้วยความปลอดภัย  
1 = ร่วมมือกันปฏิบัติงาน  

 
 

แบบตรวจผลงาน 
รหัส 20104-2106 วิชาการติดตั้งไฟฟ้านอกอาคาร 

หน่วยที่ 5 ชื่อหน่วย งานยึดโยง 
วันที่............เดือน............................พ.ศ................  เวลา................น. ถึง เวลา................น.  

ชื่อ-นามสกุล………………………………………………............ชั้น.........................แผนกวิชาช่างไฟฟ้า 
 

ข้อที่ รายการประเมิน/หัวข้อประเมิน 
ระดับคะแนน 

5 4 3 2 1 
1 กระบวนการปฏิบัติงาน      
2 ผลการปฏิบัติงาน      
3 กิจนิสัยในการปฏิบัติงาน      

รวม      
รวมทั้งหมด  

 
 

 ก.............................................................  
 ผู้ประเมิน 
10. เอกสารอ้างอิงกเอกสารค้นค้าเพ่ิมเติม 
 อนุสรณ์ โคกกลาง. การติดตั้งไฟฟ้านอกอาคาร.กรุงเทพมหานคร : ศูนย์ส่งเสริมอาชีวะ,  
  2557.  
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ใบงานที่ 8 หน่วยที่ 6-7 
หลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพ สอนครั้งที่ 9-10 

รหัสวิชา 20104 - 2106 วิชาการติดตั้งไฟฟ้านอกอาคาร เวลา 14 ชั่วโมง 

ชื่องาน  ปฏิบัติการติดตั้งแร็คแรงต่่าและลูกถ้วยไฟฟ้า 
 
1. จุดประสงค์เชิงพฤติกรรม 

 1.1 ปฏิบัติการติดตั้งแร็กแรงต่่าได้อย่างถูกต้อง 
2. สมรรถนะ 
 2.1 แสดงความรู้เกี่ยวกับการติดตั้งแร็คแรงต่่าและลูกถ้วยไฟฟ้า 
3. เครื่องมือวัสดุอุปกรณ์ 

3.1. ประแจเลื่อน  
2. เข็มขัดนิรภัย  
3. เหล็กปีนเสา  
4. หมวกนิรภัย  
5. ถุงมือหนัง  
6. รองเท้านิรภัย 
7. เชือกมะนิลา 
8. แร็ก 7 ช่อง  
9. ลูกถ้วยลูกรอก 8 ลูก  
10. แหวนสี่เหลี่ยม  8 ตัว  
11. สลักเกลียวหัวหกเหลี่ยมพร้อมนอต 4 ชุด   

4. ค่าแนะน่า 
 4.1 สืบค้นจากอินเตอร์เน็ต https://www.youtube.com/watch?v=USJ3NdFY4uE 
5. ข้อควรระวัง 
 5.1 ควรระมัดระวังในการเลือกใช้อุปกรณ์ 
6. ล่าดับขั้น (การทดลอง/การปฏิบัติงาน) 

6.1. ให้นักเรียนจัดเตรียมอุปกรณ์ตามที่ก่าหนดไว้  
6.2. แบ่งนักเรียนออกเป็นกลุ่ม กลุ่มละ 2 คน 
6.3. ให้ผู้ปฏิบัติงานคนที่ 1 ปีนเสาไฟฟ้าน่าแร็กข้ึนไปติดตั้งบนปลายเสาโดยการติดตั้ง แร็กส่าหรับ

เข้าปลายสาย 2 ข้าง ดังรูป 
 
 
 
 
 
 
 

https://www.youtube.com/watch?v=USJ3NdFY4uE
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6.4. เมื่อติดตั้งแร็กเสร็จ ให้ผู้ปฏิบัติงานคนที่ 2 ส่งลูกถ้วยลูกรอกให้ผู้ปฏิบัติงานคนที่ 1 ที่อยู่ข้างบน
น่าไปติดตั้งจ่านวน 8 ลูก 

6.5. ตรวจความเรียบร้อยของงาน  
6.6. ส่งงานเพ่ือให้ครูประเมินผลงาน  
6.7. เก็บอุปกรณ์  
6.8. เตรียมตัวทดสอบหลังเรียน 
 

7. ค่าถาม 
 ……………………………………………………………………………………………………………………………………… 
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 
8. สรุปและวิจารณ์ผล 
 ……………………………………………………………………………………………………………………………………… 
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 
9. การประเมินผล 
รายการประเมิน หัวข้อประเมิน เกณฑ์การให้คะแนน 

1. กระบวนการ 
ปฏิบัติงาน 

1. การใช้เครื่องมือ 
อุปกรณ์ 

2. การปฏิบัติงานตาม
ขั้นตอน 

3. ปฏิบัติงานถูกต้องไม่
ผิดพลาด 

4. ความร่วมมือกัน
ขณะปฏิบัติงาน 

5 = ร่วมมือกันปฏิบัติงานตามขั้นตอนได้ถูกต้องไม่ผิดพลาดและ
ใช้เครื่องมือ อุปกรณ์ได้อย่างเหมาะสมและเกิดความ
ปลอดภัย 

4 = ปฏิบัติงานตามข้ันตอนได้ถูกต้องไม่ผิดพลาดและใช้เครื่องมือ 
อุปกรณ์ได้อย่างเหมาะสม 

3 = ปฏิบัติงานตามข้ันตอนและใช้เครื่องมือ อุปกรณ์เหมาะสม
กับงาน 

2 = ใช้งานเครื่องมือ อุปกรณ์ได้เหมาะสมกับงาน 
1 = จัดเตรียมเครื่องมือพร้อมส่าหรับปฏิบัติงาน 

2. ผลการ 
ปฏิบัติงาน 

1. ความเรียบร้อยของ
ผลงาน 

2. ความถูกต้องของ
ผลงาน 

3. ท่าแบบทดสอบหลัง
การเรียนได้ถูกต้อง
ทั้งหมด 

4. สรุปผลการ
ปฏิบัติงานได้ถูกต้อง 

5 = ปฏิบัติงาน บันทึกผลการปฏิบัติงาน สรุปผลการทดลองได้
ถูกต้องครบถ้วน ผลงานมีความถูกต้องและเรียบร้อย 

4 = ปฏิบัติงาน บันทึกผลการปฏิบัติงาน สรุปผลการทดลองได้
ถูกต้องครบถ้วน ผลงานมีความถูกต้อง 

3 = ปฏิบัติงาน บันทึกผลการปฏิบัติงาน สรุปผลการทดลองได้
ถูกต้องครบถ้วน 

2 = ปฏิบัติงาน บันทึกผลการปฏิบัติงานได้ถูกต้อง  
1 = ปฏิบัติงานได้ถูกต้อง 
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รายการประเมิน หัวข้อประเมิน เกณฑ์การให้คะแนน 
3. กิจนิสัยในการ 
ปฏิบัติงาน 

1. ความร่วมมือกัน
ขณะปฏิบัติงาน 

2. ปฏิบัติงานด้วย
ความปลอดภัย 

3. ปฏิบัติงานเสร็จ
ทันเวลา 

4. เก็บเครื่องมือหลัง
เลิกปฏิบัติงาน 

5 = ร่วมมือกันปฏิบัติงาน ด้วยความปลอดภัย เสร็จงานทันเวลา 
      และช่วยกันเก็บเครื่องมือและท่าความสะอาดเครื่องมือ 
4 = ร่วมมือกันปฏิบัติงาน ด้วยความปลอดภัย เสร็จงานทันเวลา 

และช่วยกันเก็บเครื่องมือ  
3 = ร่วมมือกันปฏิบัติงาน ด้วยความปลอดภัย เสร็จงานทันเวลา   
2 = ร่วมมือกันปฏิบัติงาน ด้วยความปลอดภัย  
1 = ร่วมมือกันปฏิบัติงาน  

 
 

แบบตรวจผลงาน 
รหัส 20104-2106 วิชาการติดตั้งไฟฟ้านอกอาคาร  
หน่วยที่ 6 ชื่อหน่วย งานติดตั้งแร็คและลูกถ้วยไฟฟ้า 

วันที่............เดือน............................พ.ศ................  เวลา................น. ถึง เวลา................น.  
ชื่อ-นามสกุล………………………………………………............ชั้น.........................แผนกวิชาช่างไฟฟ้า 

 

ข้อที่ รายการประเมิน/หัวข้อประเมิน 
ระดับคะแนน 

5 4 3 2 1 
1 กระบวนการปฏิบัติงาน      
2 ผลการปฏิบัติงาน      
3 กิจนิสัยในการปฏิบัติงาน      

รวม      
รวมทั้งหมด  

 
 

 (.............................................................) 
 ผู้ประเมิน 
10. เอกสารอ้างอิง/เอกสารค้นค้าเพ่ิมเติม 
 อนุสรณ์ โคกกลาง. การติดตั้งไฟฟ้านอกอาคาร.กรุงเทพมหานคร : ศูนย์ส่งเสริมอาชีวะ,  
  2557.  
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ใบงานที่ 9 หน่วยที่ 8 
หลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพ สอนครั้งที่ 11 

รหัสวิชา 20104 - 2106 วิชาการติดตั้งไฟฟ้านอกอาคาร เวลา 3 ชั่วโมง 

ชื่องาน  การเข้าปลายสายด้วยลวดอะลูมิเนียมกลม 
 
1. จุดประสงค์เชิงพฤติกรรม 

 1.1 เข้าปลายสายด้วยลวดอะลูมิเนียมกลมได้ถูกต้อง 
2. สมรรถนะ 

2.1 แสดงความรู้เกี่ยวกับหลักการดึงสาย 
3. เครื่องมือวัสดุอุปกรณ์ 
 3.1. คีมช่างไฟฟ้า  
 3.2. คีมตัดสายเคเบิล 
 3.3. ลูกถ้วยลูกรอก  
 3.4. ลวดอะลูมิเนียมกลม ยาว 1.50 เมตร 
 3.5. สาย THWA ขนาด 25 ตารางมิลลิเมตร ยาว 50 เซนติเมตร  
4. ค าแนะน า 
 4.1 สืบค้นจากอินเตอร์เน็ต https://www.youtube.com/watch?v=USJ3NdFY4uE 
5. ข้อควรระวัง 
 5.1 ควรระมัดระวังในการเลือกใช้อุปกรณ์ 
6. ล าดับขั้น (การทดลอง/การปฏิบัติงาน) 
 6.1. ให้นักเรียนจัดเตรียมอุปกรณ์ตามที่ก าหนดไว้ 

6.2. ปฏิบัติการเข้าปลายสายด้วยลวดอะลมิเนียมกลมส าหรับสายอะลูมิเนียมหุ้มฉนวน แรงต่ า 
จ านวน 1 ชิ้น 

6.3. น าสายไฟที่เตรียมไว้ ขนาด 25 ตารางมิลลิเมตร ยาว 50 เซนติเมตร แล้วผูกสายไฟฟ้า กับลูก
ถ้วยด้วยอะลูมิเนียมกลมตามขั้นตอน 

 
 
 
 
 
 
 
 
6.4. ตรวจความเรียบร้อยของงาน  
6.5. ส่งงานเพื่อให้ครูประเมินผลงาน  
6.6. เก็บอุปกรณ์  
6.7. ท าความสะอาดบริเวณปฏิบัติงาน 
 

https://www.youtube.com/watch?v=USJ3NdFY4uE
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7. ค าถาม 
 ……………………………………………………………………………………………………………………………………… 
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 
8. สรุปและวิจารณ์ผล 
 ……………………………………………………………………………………………………………………………………… 
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 
9. การประเมินผล 
รายการประเมิน หัวข้อประเมิน เกณฑ์การให้คะแนน 

1. กระบวนการ 
ปฏิบัติงาน 

1. การใช้เครื่องมือ 
อุปกรณ์ 

2. การปฏิบัติงานตาม
ขั้นตอน 

3. ปฏิบัติงานถูกต้องไม่
ผิดพลาด 

4. ความร่วมมือกัน
ขณะปฏิบัติงาน 

5 = ร่วมมือกันปฏิบัติงานตามขั้นตอนได้ถูกต้องไม่ผิดพลาดและ
ใช้เครื่องมือ อุปกรณ์ได้อย่างเหมาะสมและเกิดความ
ปลอดภัย 

4 = ปฏิบัติงานตามข้ันตอนได้ถูกต้องไม่ผิดพลาดและใช้เครื่องมือ 
อุปกรณ์ได้อย่างเหมาะสม 

3 = ปฏิบัติงานตามข้ันตอนและใช้เครื่องมือ อุปกรณ์เหมาะสม
กับงาน 

2 = ใช้งานเครื่องมือ อุปกรณ์ได้เหมาะสมกับงาน 
1 = จัดเตรียมเครื่องมือพร้อมส าหรับปฏิบัติงาน 

2. ผลการ 
ปฏิบัติงาน 

1. ความเรียบร้อยของ
ผลงาน 

2. ความถูกต้องของ
ผลงาน 

3. ท าแบบทดสอบหลัง
การเรียนได้ถูกต้อง
ทั้งหมด 

4. สรุปผลการ
ปฏิบัติงานได้ถูกต้อง 

5 = ปฏิบัติงาน บันทึกผลการปฏิบัติงาน สรุปผลการทดลองได้
ถูกต้องครบถ้วน ผลงานมีความถูกต้องและเรียบร้อย 

4 = ปฏิบัติงาน บันทึกผลการปฏิบัติงาน สรุปผลการทดลองได้
ถูกต้องครบถ้วน ผลงานมีความถูกต้อง 

3 = ปฏิบัติงาน บันทึกผลการปฏิบัติงาน สรุปผลการทดลองได้
ถูกต้องครบถ้วน 

2 = ปฏิบัติงาน บันทึกผลการปฏิบัติงานได้ถูกต้อง  
1 = ปฏิบัติงานได้ถูกต้อง 

3. กิจนิสัยในการ 
ปฏิบัติงาน 

1. ความร่วมมือกัน
ขณะปฏิบัติงาน 

2. ปฏิบัติงานด้วย
ความปลอดภัย 

3. ปฏิบัติงานเสร็จ
ทันเวลา 

4. เก็บเครื่องมือหลัง
เลิกปฏิบัติงาน 

5 = ร่วมมือกันปฏิบัติงาน ด้วยความปลอดภัย เสร็จงานทันเวลา 
      และช่วยกันเก็บเครื่องมือและท าความสะอาดเครื่องมือ 
4 = ร่วมมือกันปฏิบัติงาน ด้วยความปลอดภัย เสร็จงานทันเวลา 

และช่วยกันเก็บเครื่องมือ  
3 = ร่วมมือกันปฏิบัติงาน ด้วยความปลอดภัย เสร็จงานทันเวลา   
2 = ร่วมมือกันปฏิบัติงาน ด้วยความปลอดภัย  
1 = ร่วมมือกันปฏิบัติงาน  
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แบบตรวจผลงาน 
รหัส 20104-2106 วิชาการติดตั้งไฟฟ้านอกอาคาร  

หน่วยที่ 8 ชื่อหน่วย งานดึงสาย 
วันที่............เดือน............................พ.ศ................  เวลา................น. ถึง เวลา................น.  

ชื่อ-นามสกุล………………………………………………............ชั้น.........................แผนกวิชาช่างไฟฟ้า 
 

ข้อที่ รายการประเมิน/หัวข้อประเมิน 
ระดับคะแนน 

5 4 3 2 1 
1 กระบวนการปฏิบัติงาน      
2 ผลการปฏิบัติงาน      
3 กิจนิสัยในการปฏิบัติงาน      

รวม      
รวมทั้งหมด  

 
 

 (.............................................................) 
 ผู้ประเมิน 
10. เอกสารอ้างอิง/เอกสารค้นค้าเพ่ิมเติม 
 อนุสรณ์ โคกกลาง. การติดตั้งไฟฟ้านอกอาคาร.กรุงเทพมหานคร : ศูนย์ส่งเสริมอาชีวะ,  
  2557.  
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ใบงานที่ 10 หน่วยที่ 8 
หลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพ สอนครั้งที่ 11 

รหัสวิชา 20104 - 2106 วิชาการติดตั้งไฟฟ้านอกอาคาร เวลา 2 ชั่วโมง 

ชื่องาน  การผูกลูกถ้วยแรงต่่าด้วยลวดอะลูมิเนียมกลม 
 
1. จุดประสงค์เชิงพฤติกรรม 

 1.1 การผูกลูกถ้วยแรงต่่าด้วยลวดอะลูมิเนียมกลมได้ถูกต้อง 
2. สมรรถนะ 

2.1 แสดงความรู้เกี่ยวกับหลักการดึงสาย 
3. เครื่องมือวัสดุอุปกรณ์ 
 3.1. คีมช่างไฟฟ้า 
 3.2. คีมตัดสายเคเบิล 
 3.3. ลูกถ้วยลูกรอก  
 3.4. ลวดอะลูมิเนียมกลม ยาว 1.50 เมตร 
 3.5. สาย THWA ขนาด 25 ตารางมิลลิเมตร ยาว 50 เซนติเมตร  
4. ค่าแนะน่า 
 4.1 สืบค้นจากอินเตอร์เน็ต https://www.youtube.com/watch?v=USJ3NdFY4uE 
5. ข้อควรระวัง 
 5.1 ควรระมัดระวังในการเลือกใช้อุปกรณ์ 
6. ล่าดับขั้น (การทดลอง/การปฏิบัติงาน) 
 6.1. ให้นักเรียนแต่ละคนจัดเตรียมอุปกรณ์ตามที่ก่าหนดไว้  

6.2. ปฏิบัติการผูกลูกถ้วยแบบใต้ชายคาและผูกแบบบนหัวเสาอย่างละ 1 ชิ้น ด้วยวิธีการ
ดังต่อไปนี้ 

6.2.1 จับกึ่งกลางของลวดอะลูมิเนียมแล้วเริ่มพันบนลูกถ้วยในต่าแหน่ง B อย่างละรอบ 
โดยสังเกตเห็นว่าลวดด้านในแร็กจะมี 2 เส้น ด้านนอกจะมี 3 เส้น 

6.2.2 ดึงลวดอะลูมิเนียมกลมให้แน่นแล้วน่าปลายสายพันเข้ากับสายไฟจนสุดปลาย เส้น
ลวดอะลูมิเนียมโดยการพันแบบบนหัวเสาจะพันสายไฟ 10 - 12 รอบ ส่วนการพันใต้ชายคาจะ 
พันสาย 3 - 5 รอบ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

https://www.youtube.com/watch?v=USJ3NdFY4uE
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6.2.3. ตรวจความเรียบร้อยของงาน  
6.2.4. ส่งงานเพื่อให้ครูประเมินผลงาน  
6.2.5. เก็บอุปกรณ์ 
6.2.6. ท่าความสะอาดบริเวณปฏิบัติงาน การปฏิบัติงาน 

7. ค่าถาม 
 ……………………………………………………………………………………………………………………………………… 
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 
8. สรุปและวิจารณ์ผล 
 ……………………………………………………………………………………………………………………………………… 
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 
9. การประเมินผล 
รายการประเมิน หัวข้อประเมิน เกณฑ์การให้คะแนน 

1. กระบวนการ 
ปฏิบัติงาน 

1. การใช้เครื่องมือ 
อุปกรณ์ 

2. การปฏิบัติงานตาม
ขั้นตอน 

3. ปฏิบัติงานถูกต้องไม่
ผิดพลาด 

4. ความร่วมมือกัน
ขณะปฏิบัติงาน 

5 = ร่วมมือกันปฏิบัติงานตามขั้นตอนได้ถูกต้องไม่ผิดพลาดและ
ใช้เครื่องมือ อุปกรณ์ได้อย่างเหมาะสมและเกิดความ
ปลอดภัย 

4 = ปฏิบัติงานตามข้ันตอนได้ถูกต้องไม่ผิดพลาดและใช้เครื่องมือ 
อุปกรณ์ได้อย่างเหมาะสม 

3 = ปฏิบัติงานตามข้ันตอนและใช้เครื่องมือ อุปกรณ์เหมาะสม
กับงาน 

2 = ใช้งานเครื่องมือ อุปกรณ์ได้เหมาะสมกับงาน 
 
1 = จัดเตรียมเครื่องมือพร้อมส่าหรับปฏิบัติงาน 

2.ผลการ 
ปฏิบัติงาน 

1. ความเรียบร้อย
ของผลงาน 

2. ความถูกต้องของ
ผลงาน 

3. ท่าแบบทดสอบ
หลังการเรียนได้
ถูกต้องทั้งหมด 

4. สรุปผลการ
ปฏิบัติงานได้ถูกต้อง 

5 = ปฏิบัติงาน บันทึกผลการปฏิบัติงาน สรุปผลการทดลองได้
ถูกต้องครบถ้วน ผลงานมีความถูกต้องและเรียบร้อย 

4 = ปฏิบัติงาน บันทึกผลการปฏิบัติงาน สรุปผลการทดลองได้
ถูกต้องครบถ้วน ผลงานมีความถูกต้อง 

3 = ปฏิบัติงาน บันทึกผลการปฏิบัติงาน สรุปผลการทดลองได้
ถูกต้องครบถ้วน 

2 = ปฏิบัติงาน บันทึกผลการปฏิบัติงานได้ถูกต้อง  
1 = ปฏิบัติงานได้ถูกต้อง 
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รายการประเมิน หัวข้อประเมิน เกณฑ์การให้คะแนน 
3. กิจนิสัยในการ 
ปฏิบัติงาน 

1. ความร่วมมือกัน
ขณะปฏิบัติงาน 

2. ปฏิบัติงานด้วย
ความปลอดภัย 

3. ปฏิบัติงานเสร็จ
ทันเวลา 

4. เก็บเครื่องมือหลัง
เลิกปฏิบัติงาน 

5 = ร่วมมือกันปฏิบัติงาน ด้วยความปลอดภัย เสร็จงานทันเวลา 
      และช่วยกันเก็บเครื่องมือและท่าความสะอาดเครื่องมือ 
4 = ร่วมมือกันปฏิบัติงาน ด้วยความปลอดภัย เสร็จงานทันเวลา 

และช่วยกันเก็บเครื่องมือ  
3 = ร่วมมือกันปฏิบัติงาน ด้วยความปลอดภัย เสร็จงานทันเวลา   
2 = ร่วมมือกันปฏิบัติงาน ด้วยความปลอดภัย  
1 = ร่วมมือกันปฏิบัติงาน  

 
 

แบบตรวจผลงาน 
รหัส 20104-2106 วิชาการติดตั้งไฟฟ้านอกอาคาร  

หน่วยที่ 8 ชื่อหน่วย งานดึงสาย 
วันที่............เดือน............................พ.ศ................  เวลา................น. ถึง เวลา................น.  

ชื่อ-นามสกุล………………………………………………............ชั้น.........................แผนกวิชาช่างไฟฟ้า 
 

ข้อที่ รายการประเมิน/หัวข้อประเมิน 
ระดับคะแนน 

5 4 3 2 1 
1 กระบวนการปฏิบัติงาน      
2 ผลการปฏิบัติงาน      
3 กิจนิสัยในการปฏิบัติงาน      

รวม      
รวมทั้งหมด  

 
 

 (.............................................................) 
 ผู้ประเมิน 
10. เอกสารอ้างอิง/เอกสารค้นค้าเพ่ิมเติม 
 อนุสรณ์ โคกกลาง. การติดตั้งไฟฟ้านอกอาคาร.กรุงเทพมหานคร : ศูนย์ส่งเสริมอาชีวะ,  
  2557.  
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ใบงานที่ 11 หน่วยที่ 8 
หลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพ สอนครั้งที่ 11 

รหัสวิชา 20104 - 2106 วิชาการติดตั้งไฟฟ้านอกอาคาร เวลา 2 ชั่วโมง 

ชื่องาน  การผูกลูกถ้วยแรงสูงด้วยลวดอะลูมิเนียมกลม 
 
1. จุดประสงค์เชิงพฤติกรรม 

 1.1 การผูกลูกถ้วยแรงสูงได้ถูกต้อง 
2. สมรรถนะ 

2.1 แสดงความรู้เกี่ยวกับหลักการดึงสาย 
3. เครื่องมือวัสดุอุปกรณ์ 
 3.1. คีมช่างไฟฟ้า 
 3.2. คีมตัดสายเคเบิล 
 3.3. ลูกถ้วยไลน์โพสต์ 
 3.4. ลวดอะลูมิเนียมกลม ยาว 1.50 เมตร 
 3.5. สาย THWA ขนาด 90 ตารางมิลลิเมตร ยาว 50 เซนติเมตร  
4. ค าแนะน า 
 4.1 สืบค้นจากอินเตอร์เน็ต https://www.youtube.com/watch?v=eyrSSIxai50 
5. ข้อควรระวัง 
 5.1 ควรระมัดระวังในการเลือกใช้อุปกรณ์ 
6. ล าดับขั้น (การทดลอง/การปฏิบัติงาน) 
 6.1. ให้นักเรียนจัดเตรียมอุปกรณ์ตามที่ก าหนดไว้ 
 6.2. ปฏิบัติการผูกลูกถ้วยเดี่ยวส าหรับสายหุ้มฉนวนในระบบจ าหน่ายแรงสูง แบบกา ผูกด้านบน 
และการผูกด้านข้าง อย่างละ 1 ชิ้น ด้วยวิธีการดังต่อไปนี้ 
  6.2.1 จับกึ่งกลางของลวดอะลูมิเนียมกลม แล้วเริ่มพันบนลูกถ้วยที่ต าแหน่ง A ใจ การพัน
ด้านบน และต าแหน่ง B ในการพันด้านข้าง เสร็จแล้วพันไปตามรอบ 
  6.2.2 ใช้คีมดึงลวดอะลูมิเนียมกลมสองรอบสุดท้ายที่ปลายแต่ละข้าง จนกระทั่งอยู่ในสภาพ
ชิดและแน่น 
  6.2.3 ในกรณีลูกถ้วยคู่ ด้านที่ลูกถ้วยใกล้กันให้ลดระยะที่พันลวดอะลูมิเนียมกลมประมาณ 
70 มิลลิเมตร 
 
 

https://www.youtube.com/watch?v=eyrSSIxai50
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7. ค าถาม 
 ……………………………………………………………………………………………………………………………………… 
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 
8. สรุปและวิจารณ์ผล 
 ……………………………………………………………………………………………………………………………………… 
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 
9. การประเมินผล 
รายการประเมิน หัวข้อประเมิน เกณฑ์การให้คะแนน 

1. กระบวนการ 
ปฏิบัติงาน 

1. การใช้เครื่องมือ 
อุปกรณ์ 

2. การปฏิบัติงานตาม
ขั้นตอน 

3. ปฏิบัติงานถูกต้องไม่
ผิดพลาด 

4. ความร่วมมือกัน
ขณะปฏิบัติงาน 

5 = ร่วมมือกันปฏิบัติงานตามขั้นตอนได้ถูกต้องไม่ผิดพลาดและ
ใช้เครื่องมือ อุปกรณ์ได้อย่างเหมาะสมและเกิดความ
ปลอดภัย 

4 = ปฏิบัติงานตามข้ันตอนได้ถูกต้องไม่ผิดพลาดและใช้เครื่องมือ 
อุปกรณ์ได้อย่างเหมาะสม 

3 = ปฏิบัติงานตามข้ันตอนและใช้เครื่องมือ อุปกรณ์เหมาะสม
กับงาน 

2 = ใช้งานเครื่องมือ อุปกรณ์ได้เหมาะสมกับงาน 
1 = จัดเตรียมเครื่องมือพร้อมส าหรับปฏิบัติงาน 
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รายการประเมิน หัวข้อประเมิน เกณฑ์การให้คะแนน 
2. ผลการ 
ปฏิบัติงาน 

1. ความเรียบร้อยของ
ผลงาน 

2. ความถูกต้องของ
ผลงาน 

3. ท าแบบทดสอบหลัง
การเรียนได้ถูกต้อง
ทั้งหมด 

4. สรุปผลการ
ปฏิบัติงานได้ถูกต้อง 

5 = ปฏิบัติงาน บันทึกผลการปฏิบัติงาน สรุปผลการทดลองได้
ถูกต้องครบถ้วน ผลงานมีความถูกต้องและเรียบร้อย 

4 = ปฏิบัติงาน บันทึกผลการปฏิบัติงาน สรุปผลการทดลองได้
ถูกต้องครบถ้วน ผลงานมีความถูกต้อง 

3 = ปฏิบัติงาน บันทึกผลการปฏิบัติงาน สรุปผลการทดลองได้
ถูกต้องครบถ้วน 

2 = ปฏิบัติงาน บันทึกผลการปฏิบัติงานได้ถูกต้อง  
1 = ปฏิบัติงานได้ถูกต้อง 

3. กิจนิสัยในการ 
ปฏิบัติงาน 

1. ความร่วมมือกัน
ขณะปฏิบัติงาน 

2. ปฏิบัติงานด้วย
ความปลอดภัย 

3. ปฏิบัติงานเสร็จ
ทันเวลา 

4. เก็บเครื่องมือหลัง
เลิกปฏิบัติงาน 

5 = ร่วมมือกันปฏิบัติงาน ด้วยความปลอดภัย เสร็จงานทันเวลา 
      และช่วยกันเก็บเครื่องมือและท าความสะอาดเครื่องมือ 
4 = ร่วมมือกันปฏิบัติงาน ด้วยความปลอดภัย เสร็จงานทันเวลา 

และช่วยกันเก็บเครื่องมือ  
3 = ร่วมมือกันปฏิบัติงาน ด้วยความปลอดภัย เสร็จงานทันเวลา   
2 = ร่วมมือกันปฏิบัติงาน ด้วยความปลอดภัย  
1 = ร่วมมือกันปฏิบัติงาน  
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แบบตรวจผลงาน 
รหัส 20104-2106 วิชาการติดตั้งไฟฟ้านอกอาคาร  

หน่วยที่ 8 ชื่อหน่วย งานดึงสาย 
วันที่............เดือน............................พ.ศ................  เวลา................น. ถึง เวลา................น.  

ชื่อ-นามสกุล………………………………………………............ชั้น.........................แผนกวิชาช่างไฟฟ้า 
 

ข้อที่ รายการประเมิน/หัวข้อประเมิน 
ระดับคะแนน 

5 4 3 2 1 
1 กระบวนการปฏิบัติงาน      
2 ผลการปฏิบัติงาน      
3 กิจนิสัยในการปฏิบัติงาน      

รวม      
รวมทั้งหมด  

 
 

 (.............................................................) 
 ผู้ประเมิน 
10. เอกสารอ้างอิง/เอกสารค้นค้าเพ่ิมเติม 
 อนุสรณ์ โคกกลาง. การติดตั้งไฟฟ้านอกอาคาร.กรุงเทพมหานคร : ศูนย์ส่งเสริมอาชีวะ,  
  2557.  
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ใบงานที่ 12 หน่วยที่ 8 
หลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพ สอนครั้งที่ 12 

รหัสวิชา 20104 - 2106 วิชาการติดตั้งไฟฟ้านอกอาคาร เวลา 7 ชั่วโมง 

ชื่องาน  ปฏิบัติการดึงสาย 
 
1. จุดประสงค์เชิงพฤติกรรม 

 1.1 ปฏิบัติการดึงสายได้อย่างถูกต้อง 
2. สมรรถนะ 

2.1 แสดงความรู้เกี่ยวกับหลักการดึงสาย 
3. เครื่องมือวัสดุอุปกรณ์ 
 3.1. ประแจเลื่อน 
 3.2. เข็มขัดนิรภัย  
 3.3. เหล็กปีนเสา 
 3.4. หมวกนิรภัย  
 3.5. ถุงมือหนัง 
 3.6. รองเท้านิรภัย  
 3.7. คัมอะลอง 
 3.8. ฮอยส์ 
 3.9. เชือกมะนิลา 

3.10. แร็ก 3 ช่อง พร้อมลูกถ้วยลูกรอก 2 ชุด  
3.11. พี.จี. แคลมป์ขนาด 25-50 ตารางมิลลิเมตร 2 ตัว  
3.12. สาย THWA ขนาด 25 ตารางมิลลิเมตร ยาว 100 เมตร 2 เส้น  
3.13 สลักเกลียวหัวกลมหรือเหลี่ยม ขนาด 8 นิ้ว 4 ตัว  

4. ค าแนะน า 
 4.1 สืบค้นจากอินเตอร์เน็ต https://www.youtube.com/watch?v=-laoZCKFRr0 
5. ข้อควรระวัง 
 5.1 ควรระมัดระวังในการเลือกใช้อุปกรณ์ 
6. ล าดับขั้น (การทดลอง/การปฏิบัติงาน) 
 6.1. ให้นักเรียนจัดเตรียมอุปกรณ์ตามที่ก าหนดไว้  
 6.2. แบ่งนักเรียนออกเป็นกลุ่ม กลุ่มละ 2 คน  
 6.3. ปีนเสาไฟฟ้าติดตั้งแร็กชนิด 3 ช่อง พร้อมติดตั้งลูกถ้วย 2 ลูก ที่ปลายเสาทั้งสองต้น  
 6.4. ผูกสายไฟฟ้ากับลูกถ้วยบนเสาไฟฟ้าต้นที่ 1 โดยใช้ พี.จี. แคลมป์ยึดไว้  
 6.5. ดึงปลายสายอีกข้างหนึ่งคล้องกับลูกถ้วยของเสาไฟฟ้าต้นที่ 2 
 6.6. ใช้แคลมป์ยึดที่เกี่ยวติดกับแม่แรงดึงสายจับกับสายไฟไฟต้นที่ 2 โดยให้ห่างจาก เสาไฟฟ้ามาก
ที่สุด 
 6.7. โยกด้ามของแม่แรงดึงสายให้สายไฟฟ้าตึงพอประมาณ  
 6.8. ท าการเข้าปลายสายแรงต าด้วยลวดอะลูมิเนียมกลม (เสาต้นที่ 2)  
 6.9. ท าการพาดสายและดึงสายไฟฟ้าอีก 1 เส้น โดยปฏิบัตติามข้ันตอนที่กล่าวมา  

https://www.youtube.com/watch?v=-laoZCKFRr0
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 6.10. ตรวจความเรียบร้อยของงาน  
 6.11. ส่งงานเพื่อให้ครูประเมินผลงาน  
 6.12. เก็บอุปกรณ์  
 6.13. ท าความสะอาดบริเวณปฏิบัติงาน 

 
7. ค าถาม 
 ……………………………………………………………………………………………………………………………………… 
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 
8. สรุปและวิจารณ์ผล 
 ……………………………………………………………………………………………………………………………………… 
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 
9. การประเมินผล 
รายการประเมิน หัวข้อประเมิน เกณฑ์การให้คะแนน 

1. กระบวนการ 
ปฏิบัติงาน 

1. การใช้เครื่องมือ 
อุปกรณ์ 

2. การปฏิบัติงานตาม
ขั้นตอน 

3. ปฏิบัติงานถูกต้องไม่
ผิดพลาด 

4. ความร่วมมือกัน
ขณะปฏิบัติงาน 

5 = ร่วมมือกันปฏิบัติงานตามขั้นตอนได้ถูกต้องไม่ผิดพลาดและ
ใช้เครื่องมือ อุปกรณ์ได้อย่างเหมาะสมและเกิดความ
ปลอดภัย 

4 = ปฏิบัติงานตามข้ันตอนได้ถูกต้องไม่ผิดพลาดและใช้เครื่องมือ 
อุปกรณ์ได้อย่างเหมาะสม 

3 = ปฏิบัติงานตามข้ันตอนและใช้เครื่องมือ อุปกรณ์เหมาะสม
กับงาน 

2 = ใช้งานเครื่องมือ อุปกรณ์ได้เหมาะสมกับงาน 
1 = จัดเตรียมเครื่องมือพร้อมส าหรับปฏิบัติงาน 
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รายการประเมิน หัวข้อประเมิน เกณฑ์การให้คะแนน 
2. ผลการ 
ปฏิบัติงาน 

1. ความเรียบร้อยของ
ผลงาน 

2. ความถูกต้องของ
ผลงาน 

3. ท าแบบทดสอบหลัง
การเรียนได้ถูกต้อง
ทั้งหมด 

4. สรุปผลการ
ปฏิบัติงานได้ถูกต้อง 

5 = ปฏิบัติงาน บันทึกผลการปฏิบัติงาน สรุปผลการทดลองได้
ถูกต้องครบถ้วน ผลงานมีความถูกต้องและเรียบร้อย 

4 = ปฏิบัติงาน บันทึกผลการปฏิบัติงาน สรุปผลการทดลองได้
ถูกต้องครบถ้วน ผลงานมีความถูกต้อง 

3 = ปฏิบัติงาน บันทึกผลการปฏิบัติงาน สรุปผลการทดลองได้
ถูกต้องครบถ้วน 

2 = ปฏิบัติงาน บันทึกผลการปฏิบัติงานได้ถูกต้อง  
1 = ปฏิบัติงานได้ถูกต้อง 

3. กิจนิสัยในการ 
ปฏิบัติงาน 

1. ความร่วมมือกัน
ขณะปฏิบัติงาน 

2. ปฏิบัติงานด้วย
ความปลอดภัย 

3. ปฏิบัติงานเสร็จ
ทันเวลา 

4. เก็บเครื่องมือหลัง
เลิกปฏิบัติงาน 

5 = ร่วมมือกันปฏิบัติงาน ด้วยความปลอดภัย เสร็จงานทันเวลา 
      และช่วยกันเก็บเครื่องมือและท าความสะอาดเครื่องมือ 
4 = ร่วมมือกันปฏิบัติงาน ด้วยความปลอดภัย เสร็จงานทันเวลา 

และช่วยกันเก็บเครื่องมือ  
3 = ร่วมมือกันปฏิบัติงาน ด้วยความปลอดภัย เสร็จงานทันเวลา   
2 = ร่วมมือกันปฏิบัติงาน ด้วยความปลอดภัย  
1 = ร่วมมือกันปฏิบัติงาน  
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แบบตรวจผลงาน 
รหัส 20104-2106 วิชาการติดตั้งไฟฟ้านอกอาคาร  

หน่วยที่ 8 ชื่อหน่วย งานดึงสาย 
วันที่............เดือน............................พ.ศ................  เวลา................น. ถึง เวลา................น.  

ชื่อ-นามสกุล………………………………………………............ชั้น.........................แผนกวิชาช่างไฟฟ้า 
 

ข้อที่ รายการประเมิน/หัวข้อประเมิน 
ระดับคะแนน 

5 4 3 2 1 
1 กระบวนการปฏิบัติงาน      
2 ผลการปฏิบัติงาน      
3 กิจนิสัยในการปฏิบัติงาน      

รวม      
รวมทั้งหมด  

 
 

 (.............................................................) 
 ผู้ประเมิน 
10. เอกสารอ้างอิง/เอกสารค้นค้าเพ่ิมเติม 
 อนุสรณ์ โคกกลาง. การติดตั้งไฟฟ้านอกอาคาร.กรุงเทพมหานคร : ศูนย์ส่งเสริมอาชีวะ,  
  2557.  
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ใบงานที่ 13 หน่วยที่ 9 
หลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพ สอนครั้งที่ 13 

รหัสวิชา 20104 - 2106 วิชาการติดตั้งไฟฟ้านอกอาคาร เวลา 7 ชั่วโมง 

ชื่องาน  ปฏิบัติการติดตั้งกิโลวัตต์ฮาวร์มิเตอร์ 1 เฟส 
 
1. จุดประสงค์เชิงพฤติกรรม 

 1.1 ปฏิบัติการติดตั้งกิโลวัตต์ฮาวร์มิเตอร์ 1 เฟสได้อย่างถูกต้อง 
2. สมรรถนะ 
 2.1 แสดงความรู้เกี่ยวกับหลักการติดตั้งอุปกรณ์เครื่องวัดพลังงานไฟฟ้า 
3. เครื่องมือวัสดุอุปกรณ์ 
 3.1. เครื่องมือปืนเสา1 ชุด  
 3.2. เครื่องมือช่างไฟฟ้า 1 ชุด 
 3.3. ประแจปากตาย 1 ชุด  
 3.4. กิโลวัตต์ฮาวร์มิเตอร์ 1 เฟส 1 ตัว  
 3.5. เทปพันสายไฟ1 ม้วน  
 3.6. แป้นไม้ ขนาด 2 x 60 x 20 1 อัน ขนาด 2 x 20 x 20 1 อัน  
 3.7. สายไฟฟ้าขนาด 16 ตร.มม  
 3.8. สายไฟฟ้าขนาด 10 ตร.มม  
 3.9. พี.จี. แคลมป์  
 3.10. เข็มขัดรัดสาย   
4. ค าแนะน า 
 4.1 สืบค้นจากอินเตอร์เน็ต https://www.youtube.com/watch?v=sTGlmRMSN4A 
5. ข้อควรระวัง 
 5.1 ควรระมัดระวังในการเลือกใช้อุปกรณ์ 
6. ล าดับขั้น (การทดลอง/การปฏิบัติงาน) 

6.1. ติดตั้งแร็ค 7 ช่อง พร้อมประกอบลูกถ้วย 4 ลูก บนเสาไฟฟ้า  
6.2. ติดตั้งแป้นไม้ขนาด 2 x 20 x 20 จ านวน 1 อัน ที่บริเวณกลางเสาไฟฟ้าเพ่ือใช้รองรับสาย  
6.3. ท าการเดินสายเมนเข้าที่มิเตอร์  
6.4. ท าการเดินสายไฟฟ้าที่ต่อออกจากมิเตอร์จากหัวเสาลงมาที่มิเตอร์  
6.5. ใช้ลวดแบนรัดสายให้แน่น จะท าให้สายตรงไม่คดงอ  
6.6 ท าการติดตั้งมิเตอร์บนแป้นไม้ขนาด 2 x 60 x 20 ที่เสาไฟฟ้า 
6.7. ท าการต่อวงจรให้เรียบร้อย โดยด้านเข้าจากสายเมน 2 เส้น ประกอบด้วย สาย (Line) มีไฟต่อ

เข้าที่ 15 สาย (Neutral) ต่อเข้าที่ 25 ส่วนด้านออก ขั้ว 1L จะเป็นขั้วที่ต่อสาย (Line) มีไฟขั้ว 2L จะเป็นขั้วที่
ต่อสาย (Neutral) ไปจ่ายให้กับโหลด 

6.8. เมื่อต่อวงจรเรียบร้อยแล้วให้ท าการต่อวงจรเรียบร้อยแล้วให้ท าการต่อโหลดเข้าไปที่สายไฟฟ้า
ด้านออกจากมิเตอร์อาจใช้ หม้อหุงข้าว เตารีด มอเตอร์ไฟฟ้า 

6.9. คอสายเมนกับระบบจ าหน่าย เพ่ือจ่ายไฟให้กับมิเตอร์  

https://www.youtube.com/watch?v=sTGlmRMSN4A
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6.10. การท างาน ดูจากการเคลื่อนที่ของจานอะลูมิเนียม  
6.11. ครูผู้สอนตรวจงาน  
6.12. ท าความสะอาดบริเวณท่ีปฏิบัติงาน 

 
7. ค าถาม 
 ……………………………………………………………………………………………………………………………………… 
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 
8. สรุปและวิจารณ์ผล 
 ……………………………………………………………………………………………………………………………………… 
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 
9. การประเมินผล 
รายการประเมิน หัวข้อประเมิน เกณฑ์การให้คะแนน 

1. กระบวนการ 
ปฏิบัติงาน 

1. การใช้เครื่องมือ 
อุปกรณ์ 

2. การปฏิบัติงานตาม
ขั้นตอน 

3. ปฏิบัติงานถูกต้องไม่
ผิดพลาด 

4. ความร่วมมือกัน
ขณะปฏิบัติงาน 

5 = ร่วมมือกันปฏิบัติงานตามขั้นตอนได้ถูกต้องไม่ผิดพลาดและ
ใช้เครื่องมือ อุปกรณ์ได้อย่างเหมาะสมและเกิดความ
ปลอดภัย 

4 = ปฏิบัติงานตามข้ันตอนได้ถูกต้องไม่ผิดพลาดและใช้เครื่องมือ 
อุปกรณ์ได้อย่างเหมาะสม 

3 = ปฏิบัติงานตามข้ันตอนและใช้เครื่องมือ อุปกรณ์เหมาะสม
กับงาน 

2 = ใช้งานเครื่องมือ อุปกรณ์ได้เหมาะสมกับงาน 
1 = จัดเตรียมเครื่องมือพร้อมส าหรับปฏิบัติงาน 
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รายการประเมิน หัวข้อประเมิน เกณฑ์การให้คะแนน 
2. ผลการ 
ปฏิบัติงาน 

1. ความเรียบร้อยของ
ผลงาน 

2. ความถูกต้องของ
ผลงาน 

3. ท าแบบทดสอบหลัง
การเรียนได้ถูกต้อง
ทั้งหมด 

4. สรุปผลการ
ปฏิบัติงานได้ถูกต้อง 

5 = ปฏิบัติงาน บันทึกผลการปฏิบัติงาน สรุปผลการทดลองได้
ถูกต้องครบถ้วน ผลงานมีความถูกต้องและเรียบร้อย 

4 = ปฏิบัติงาน บันทึกผลการปฏิบัติงาน สรุปผลการทดลองได้
ถูกต้องครบถ้วน ผลงานมีความถูกต้อง 

3 = ปฏิบัติงาน บันทึกผลการปฏิบัติงาน สรุปผลการทดลองได้
ถูกต้องครบถ้วน 

2 = ปฏิบัติงาน บันทึกผลการปฏิบัติงานได้ถูกต้อง  
1 = ปฏิบัติงานได้ถูกต้อง 

3. กิจนิสัยในการ 
ปฏิบัติงาน 

1. ความร่วมมือกัน
ขณะปฏิบัติงาน 

2. ปฏิบัติงานด้วย
ความปลอดภัย 

3. ปฏิบัติงานเสร็จ
ทันเวลา 

4. เก็บเครื่องมือหลัง
เลิกปฏิบัติงาน 

5 = ร่วมมือกันปฏิบัติงาน ด้วยความปลอดภัย เสร็จงานทันเวลา 
      และช่วยกันเก็บเครื่องมือและท าความสะอาดเครื่องมือ 
4 = ร่วมมือกันปฏิบัติงาน ด้วยความปลอดภัย เสร็จงานทันเวลา 

และช่วยกันเก็บเครื่องมือ  
3 = ร่วมมือกันปฏิบัติงาน ด้วยความปลอดภัย เสร็จงานทันเวลา   
2 = ร่วมมือกันปฏิบัติงาน ด้วยความปลอดภัย  
1 = ร่วมมือกันปฏิบัติงาน  
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แบบตรวจผลงาน 
รหัส 20104-2106 วิชา วิชาการติดตั้งไฟฟ้านอกอาคาร 

หน่วยที่ 1 ชื่อหน่วย งานเดินสายติดตั้งอุปกรณ์เครื่องวัดพลังงานไฟฟ้า 
วันที่............เดือน............................พ.ศ................  เวลา................น. ถึง เวลา................น.  

ชื่อ-นามสกุล………………………………………………............ชั้น.........................แผนกวิชาช่างไฟฟ้า 
 

ข้อที่ รายการประเมิน/หัวข้อประเมิน 
ระดับคะแนน 

5 4 3 2 1 
1 กระบวนการปฏิบัติงาน      
2 ผลการปฏิบัติงาน      
3 กิจนิสัยในการปฏิบัติงาน      

รวม      
รวมทั้งหมด  

 
 

 (.............................................................) 
 ผู้ประเมิน 
10. เอกสารอ้างอิง/เอกสารค้นค้าเพ่ิมเติม 
 อนุสรณ์ โคกกลาง. การติดตั้งไฟฟ้านอกอาคาร.กรุงเทพมหานคร : ศูนย์ส่งเสริมอาชีวะ,  
  2557.  
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ใบงานที่ 14 หน่วยที่ 9 
หลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพ สอนครั้งที่ 14 

รหัสวิชา 20104 - 2106 วิชาการติดตั้งไฟฟ้านอกอาคาร เวลา 7 ชั่วโมง 

ชื่องาน  ปฏิบัติการติดตั้งกิโลวัตต์ฮาวร์มิเตอร์ 3 เฟส 
 
1. จุดประสงค์เชิงพฤติกรรม 

 1.1 ปฏิบัติการติดตั้งกิโลวัตต์ฮาวร์มิเตอร์ 3 เฟสได้อย่างถูกต้อง 
2. สมรรถนะ 
 2.1 แสดงความรู้เกี่ยวกับหลักการติดตั้งอุปกรณ์เครื่องวัดพลังงานไฟฟ้า 
3. เครื่องมือวัสดุอุปกรณ์ 
 3.1. เครื่องมือปืนเสา   
 3.2. เครื่องมือช่างไฟฟ้า  
 3.3. ประแจปากตาย 
 3.4. กิโลวัตต์ฮาวร์มิเตอร์ 3 เฟส  
 3.5. ตู้ติดตั้งกิโลวัตต์ฮาวร์มิเตอร์ 3 เฟส  
 3.6. เทปพันสายไฟ  
 3.7. แป้นไม้ ขนาด 2 X 30 X 20 ขนาด 2 x 20 x 20  
 3.8. สายไฟฟ้าขนาด 16 ตร.มม  
 3.9. สายไฟฟ้าขนาด 10 ตร.มม  
 3.10. พี.จี. แคลมป์  
 3.11. เข็มขัดรัดสาย    
4. ค าแนะน า 
 4.1 สืบค้นจากอินเตอร์เน็ต https://www.youtube.com/watch?v=aKNCH5JfNPc 
5. ข้อควรระวัง 
 5.1 ควรระมัดระวังในการเลือกใช้อุปกรณ์ 
6. ล าดับขั้น (การทดลอง/การปฏิบัติงาน) 

6.1. ติดตั้งแร็ค 7 ช่อง พร้อมประกอบลูกถ้วย 4 ลูก ท าเป็น 2 ชุด บนเสาไฟฟ้า  
6.2. ติดตั้งแป้นไม้ขนาด 2 x 20 x 20 ที่บริเวณกลางเสาไฟฟ้าเพ่ือใช้รองรับสาย 
6.3. ท าการติดตั้งแป้นไม้รองรับขนาด 2 x 80 x 20 กับเสาก่อน แล้วจึงติดตั้งตู้ใส่มิเตอร์ บนเป็นไม้ 
6.4. ท าการเดินสายเมนเข้าที่มิเตอร์ และเดินสายไฟฟ้าที่ต่อออกจากมิเตอร์จากหัวเสา ลงมาที่

มิเตอร์ 
6.5. ใช้เข็มขัดรัดสายให้แน่น จะท าให้สายตรงไม่คดงอ  
6.6. ท าการต่อวงจร สายเข้าและออก จากมิเตอร์ ดังรูป 
6.7. เมื่อต่อวงจรเสร็จเรียบร้อยแล้ว ท าการต่อโหลดเข้าที่สายไฟ ด้านที่ออกจากมิเตอร์ ด้วย

มอเตอร์ไฟฟ้า 3 เฟส 
6.8. ต่อสายเมนเข้ากับระบบจ าหน่าย เพ่ือจ่ายไฟให้กับมิเตอร์  
6.9. สังเกตการณ์ท างานของมิเตอร์ โดยดูจากจานอะลูมิเนียมหมุน  
6.10. ครูผู้สอนตรวจงาน  

https://www.youtube.com/watch?v=aKNCH5JfNPc
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6.11. เก็บเครื่องมือและอุปกรณ์ 
6.12. ท าความสะอาดบริเวณท่ีปฏิบัติงาน สรุปผลการปฏิบัติงาน 

 
7. ค าถาม 
 ……………………………………………………………………………………………………………………………………… 
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 
8. สรุปและวิจารณ์ผล 
 ……………………………………………………………………………………………………………………………………… 
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 
9. การประเมินผล 
รายการประเมิน หัวข้อประเมิน เกณฑ์การให้คะแนน 

1. กระบวนการ 
ปฏิบัติงาน 

1. การใช้เครื่องมือ 
อุปกรณ์ 

2. การปฏิบัติงานตาม
ขั้นตอน 

3. ปฏิบัติงานถูกต้องไม่
ผิดพลาด 

4. ความร่วมมือกัน
ขณะปฏิบัติงาน 

5 = ร่วมมือกันปฏิบัติงานตามขั้นตอนได้ถูกต้องไม่ผิดพลาดและ
ใช้เครื่องมือ อุปกรณ์ได้อย่างเหมาะสมและเกิดความ
ปลอดภัย 

4 = ปฏิบัติงานตามข้ันตอนได้ถูกต้องไม่ผิดพลาดและใช้เครื่องมือ 
อุปกรณ์ได้อย่างเหมาะสม 

3 = ปฏิบัติงานตามข้ันตอนและใช้เครื่องมือ อุปกรณ์เหมาะสม
กับงาน 

2 = ใช้งานเครื่องมือ อุปกรณ์ได้เหมาะสมกับงาน 
1 = จัดเตรียมเครื่องมือพร้อมส าหรับปฏิบัติงาน 
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รายการประเมิน หัวข้อประเมิน เกณฑ์การให้คะแนน 
2. ผลการ 
ปฏิบัติงาน 

1. ความเรียบร้อยของ
ผลงาน 

2. ความถูกต้องของ
ผลงาน 

3. ท าแบบทดสอบหลัง
การเรียนได้ถูกต้อง
ทั้งหมด 

4. สรุปผลการ
ปฏิบัติงานได้ถูกต้อง 

5 = ปฏิบัติงาน บันทึกผลการปฏิบัติงาน สรุปผลการทดลองได้
ถูกต้องครบถ้วน ผลงานมีความถูกต้องและเรียบร้อย 

4 = ปฏิบัติงาน บันทึกผลการปฏิบัติงาน สรุปผลการทดลองได้
ถูกต้องครบถ้วน ผลงานมีความถูกต้อง 

3 = ปฏิบัติงาน บันทึกผลการปฏิบัติงาน สรุปผลการทดลองได้
ถูกต้องครบถ้วน 

2 = ปฏิบัติงาน บันทึกผลการปฏิบัติงานได้ถูกต้อง  
1 = ปฏิบัติงานได้ถูกต้อง 

3. กิจนิสัยในการ 
ปฏิบัติงาน 

1. ความร่วมมือกัน
ขณะปฏิบัติงาน 

2. ปฏิบัติงานด้วย
ความปลอดภัย 

3. ปฏิบัติงานเสร็จ
ทันเวลา 

4. เก็บเครื่องมือหลัง
เลิกปฏิบัติงาน 

5 = ร่วมมือกันปฏิบัติงาน ด้วยความปลอดภัย เสร็จงานทันเวลา 
      และช่วยกันเก็บเครื่องมือและท าความสะอาดเครื่องมือ 
4 = ร่วมมือกันปฏิบัติงาน ด้วยความปลอดภัย เสร็จงานทันเวลา 

และช่วยกันเก็บเครื่องมือ  
3 = ร่วมมือกันปฏิบัติงาน ด้วยความปลอดภัย เสร็จงานทันเวลา   
2 = ร่วมมือกันปฏิบัติงาน ด้วยความปลอดภัย  
1 = ร่วมมือกันปฏิบัติงาน  
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แบบตรวจผลงาน 
รหัส 20104-2106 วิชา วิชาการติดตั้งไฟฟ้านอกอาคาร 

หน่วยที่ 1 ชื่อหน่วย งานเดินสายติดตั้งอุปกรณ์เครื่องวัดพลังงานไฟฟ้า 
วันที่............เดือน............................พ.ศ................  เวลา................น. ถึง เวลา................น.  

ชื่อ-นามสกุล………………………………………………............ชั้น.........................แผนกวิชาช่างไฟฟ้า 
 

ข้อที่ รายการประเมิน/หัวข้อประเมิน 
ระดับคะแนน 

5 4 3 2 1 
1 กระบวนการปฏิบัติงาน      
2 ผลการปฏิบัติงาน      
3 กิจนิสัยในการปฏิบัติงาน      

รวม      
รวมทั้งหมด  

 
 

 (.............................................................) 
 ผู้ประเมิน 
10. เอกสารอ้างอิง/เอกสารค้นค้าเพ่ิมเติม 
 อนุสรณ์ โคกกลาง. การติดตั้งไฟฟ้านอกอาคาร.กรุงเทพมหานคร : ศูนย์ส่งเสริมอาชีวะ,  
  2557.  
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ใบงานที่ 15 หน่วยที่ 10 
หลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพ สอนครั้งที่15-16 

รหัสวิชา 20104 - 2106 วิชาการติดตั้งไฟฟ้านอกอาคาร เวลา 14 ชั่วโมง 

ชื่องาน  ปฏิบัติการติดตั้งโคมไฟถนน 
 
1. จุดประสงค์เชิงพฤติกรรม 

 1.1 ปฏิบัติการติดตั้งโคมไฟถนนตามแบบได้อย่างถูกต้อง 
 1.2 ต่อวงจรโคมไฟถนนได้อย่างถูกต้อง  
2. สมรรถนะ 
 2.1 แสดงความรู้เกี่ยวกับหลักการติดตั้งโคมไฟถนน 
3. เครื่องมือวัสดุอุปกรณ์ 
 3.1. ประแจปากตาย  
 3.2. ประแจเลื่อน  
 3.3. หมวกนิรภัย  
 3.4. เครื่องมือสําหรับปีนเสา  
 3.5. เชือก  
 3.6. คีมช่างไฟฟ้า 
 3.7. คีมปอกสาย 

 3.8. โคมไฟถนน 
 3.9. สาย THW 1x2.5 ยาว 1.5 เมตร  
 3.10. คาร์ทริดจ์ฟิวส์กันน้ํา1 ชุด  
 3.11. โฟโต้สวิตช1์ ชุด  
 3.12. เทปพันสาย1 ม้วน  
 3.13. สลักเกลียวหัวกลม 8 นิ้ว1 ตัว

4. คําแนะนํา 
 4.1 สืบค้นจากอินเตอร์เน็ต https://www.youtube.com/watch?v=9rfw6WkT10M 
5. ข้อควรระวัง 
 5.1 ควรระมัดระวังในการเลือกใช้อุปกรณ์ 
6. ลําดับขั้น (การทดลอง/การปฏิบัติงาน) 

6. 1. ให้นักเรียนจัดเตรียมอุปกรณ์ตามที่กําหนดไว้  
6.2. ให้นักเรียนแบ่งกลุ่มออกเป็นกลุ่มละ 3 คน  
6.3. ประกอบโคมไฟและทดสอบการทํางานให้เรียบร้อย 
6.4. นําโคมไฟขึ้นติดกับเสาไฟฟ้าบริเวณใต้แร็กพาดสาย โดยให้สูงจากพ้ืนดิน 6-7 เมตร ดังรูป 
6.5. ติดตั้งโฟโต้สวิตซ์ และ คาร์ทริดจ์ฟิวส์กันน้ํา  
6.6. ต่อวงจรไฟฟ้าให้เรียบร้อย  
6.7. ทดสอบการทํางานของโฟโต้สวิตซ์ โดยดูจากการติดและดับของหลอดไฟ  
6.8. ตรวจความเรียบร้อยของงาน 
6.9. ส่งงานเพ่ือให้ครูประเมินผลงาน  
6.10. เก็บอุปกรณ์  
6.11. ทําความสะอาดบริเวณปฏิบัติงาน 

https://www.youtube.com/watch?v=9rfw6WkT10M
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7. คําถาม 
 ……………………………………………………………………………………………………………………………………… 
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 
8. สรุปและวิจารณ์ผล 
 ……………………………………………………………………………………………………………………………………… 
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 
9. การประเมินผล 
รายการประเมิน หัวข้อประเมิน เกณฑ์การให้คะแนน 

1. กระบวนการ 
ปฏิบัติงาน 

1. การใช้เครื่องมือ 
อุปกรณ์ 

2. การปฏิบัติงานตาม
ขั้นตอน 

3. ปฏิบัติงานถูกต้องไม่
ผิดพลาด 

4. ความร่วมมือกัน
ขณะปฏิบัติงาน 

5 = ร่วมมือกันปฏิบัติงานตามขั้นตอนได้ถูกต้องไม่ผิดพลาดและ
ใช้เครื่องมือ อุปกรณ์ได้อย่างเหมาะสมและเกิดความ
ปลอดภัย 

4 = ปฏิบัติงานตามข้ันตอนได้ถูกต้องไม่ผิดพลาดและใช้เครื่องมือ 
อุปกรณ์ได้อย่างเหมาะสม 

3 = ปฏิบัติงานตามข้ันตอนและใช้เครื่องมือ อุปกรณ์เหมาะสม
กับงาน 

2 = ใช้งานเครื่องมือ อุปกรณ์ได้เหมาะสมกับงาน 
1 = จัดเตรียมเครื่องมือพร้อมสําหรับปฏิบัติงาน 
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รายการประเมิน หัวข้อประเมิน เกณฑ์การให้คะแนน 
2. ผลการ 
ปฏิบัติงาน 

1. ความเรียบร้อยของ
ผลงาน 

2. ความถูกต้องของ
ผลงาน 

3. ทําแบบทดสอบหลัง
การเรียนได้ถูกต้อง
ทั้งหมด 

4. สรุปผลการ
ปฏิบัติงานได้ถูกต้อง 

5 = ปฏิบัติงาน บันทึกผลการปฏิบัติงาน สรุปผลการทดลองได้
ถูกต้องครบถ้วน ผลงานมีความถูกต้องและเรียบร้อย 

4 = ปฏิบัติงาน บันทึกผลการปฏิบัติงาน สรุปผลการทดลองได้
ถูกต้องครบถ้วน ผลงานมีความถูกต้อง 

3 = ปฏิบัติงาน บันทึกผลการปฏิบัติงาน สรุปผลการทดลองได้
ถูกต้องครบถ้วน 

2 = ปฏิบัติงาน บันทึกผลการปฏิบัติงานได้ถูกต้อง  
1 = ปฏิบัติงานได้ถูกต้อง 

3. กิจนิสัยในการ 
ปฏิบัติงาน 

1. ความร่วมมือกัน
ขณะปฏิบัติงาน 

2. ปฏิบัติงานด้วย
ความปลอดภัย 

3. ปฏิบัติงานเสร็จ
ทันเวลา 

4. เก็บเครื่องมือหลัง
เลิกปฏิบัติงาน 

5 = ร่วมมือกันปฏิบัติงาน ด้วยความปลอดภัย เสร็จงานทันเวลา 
      และช่วยกันเก็บเครื่องมือและทําความสะอาดเครื่องมือ 
4 = ร่วมมือกันปฏิบัติงาน ด้วยความปลอดภัย เสร็จงานทันเวลา 

และช่วยกันเก็บเครื่องมือ  
3 = ร่วมมือกันปฏิบัติงาน ด้วยความปลอดภัย เสร็จงานทันเวลา   
2 = ร่วมมือกันปฏิบัติงาน ด้วยความปลอดภัย  
1 = ร่วมมือกันปฏิบัติงาน  
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แบบตรวจผลงาน 
รหัส 20104-2106 วิชาการติดตั้งไฟฟ้านอกอาคาร 

หน่วยที่ 10 ชื่อหน่วย งานติดตั้งโคมไฟถนน 
วันที่............เดือน............................พ.ศ................  เวลา................น. ถึง เวลา................น.  

ชื่อ-นามสกุล………………………………………………............ชั้น.........................แผนกวิชาช่างไฟฟ้า 
 

ข้อที่ รายการประเมิน/หัวข้อประเมิน 
ระดับคะแนน 

5 4 3 2 1 
1 กระบวนการปฏิบัติงาน      
2 ผลการปฏิบัติงาน      
3 กิจนิสัยในการปฏิบัติงาน      

รวม      
รวมทั้งหมด  

 
 

 (.............................................................) 
 ผู้ประเมิน 
10. เอกสารอ้างอิง/เอกสารค้นค้าเพ่ิมเติม 
 อนุสรณ์ โคกกลาง. การติดตั้งไฟฟ้านอกอาคาร.กรุงเทพมหานคร : ศูนย์ส่งเสริมอาชีวะ,  
  2557.  
 
 
 



55 
 

ศูนย์ส่งเสริมและพัฒนาอาชีวศึกษาภาคกลาง 
 

 

ใบงานที่ 16 หน่วยที่ 11 
หลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพ สอนครั้งที่ 17 

รหัสวิชา 20104 - 2106 วิชาการติดตั้งไฟฟ้านอกอาคาร เวลา 7 ชั่วโมง 

ชื่องาน  ปฏิบัติการปลดสับฟิวส์แรงต่่า 
 
1. จุดประสงค์เชิงพฤติกรรม 

 1.1 ปฏิบัติการปลดสับฟิวส์แรงต่่าได้อย่างถูกต้อง 
2. สมรรถนะ 
 2.1 แสดงความรู้เกี่ยวกับหลักการติดตั้งอุปกรณ์ป้องกัน 
3. เครื่องมือวัสดุอุปกรณ์ 
 3.1. ถุงมือยาง  
 3.2. ถุงมือหนัง  
 3.3. ไม้ชักฟิวส์  
 3.4. ประแจเลื่อน  
 3.5. หมวกนิรภัย 
 3.6. ฟิวส์แรงต่่า 
4. ค่าแนะน่า 
 4.1 สืบค้นจากอินเตอร์เน็ต https://www.youtube.com/watch?v=8gbxC93sZMI 
5. ข้อควรระวัง 
 5.1 ควรระมัดระวังในการเลือกใช้อุปกรณ์ 
6. ล่าดับขั้น (การทดลอง/การปฏิบัติงาน) 
 6.1. ให้นักเรียนจัดเตรียมอุปกรณ์ตามที่ก่าหนดไว้  

6.2. ให้นักเรียนปลดตัวฟิวส์แรงต่่าที่ติดตั้งในชุดฟิวส์ที่ยึดติดกับคอนสายออกมา  
6.3. ท่าการเปลี่ยนฟิวส์ลิงก์เส้นใหม่เข้าใส่แทนเส้นเดิม  
6.4. ให้นักเรียนน่าตัวฟิวส์แรงต่่าที่ถอดออกมาใส่กลับเข้าท่ีเดิมในชุดฟิวส์  
6.5. ท่าการสับสวิซต์แรงต่่าเข้าที่เดิม  
6.6. ตรวจความเรียบร้อยของงาน  
6.7. ส่งงานเพื่อให้ครูประเมินผลงาน  
6.8. เก็บอุปกรณ์  
6,9. ท่าความสะอาดบริเวณท่ีปฏิบัติงาน 

https://www.youtube.com/watch?v=8gbxC93sZMI
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7. ค่าถาม 
 ……………………………………………………………………………………………………………………………………… 
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 
8. สรุปและวิจารณ์ผล 
 ……………………………………………………………………………………………………………………………………… 
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 
9. การประเมินผล 
รายการประเมิน หัวข้อประเมิน เกณฑ์การให้คะแนน 

1. กระบวนการ 
ปฏิบัติงาน 

1. การใช้เครื่องมือ 
อุปกรณ์ 

2. การปฏิบัติงานตาม
ขั้นตอน 

3. ปฏิบัติงานถูกต้องไม่
ผิดพลาด 

4. ความร่วมมือกัน
ขณะปฏิบัติงาน 

5 = ร่วมมือกันปฏิบัติงานตามขั้นตอนได้ถูกต้องไม่ผิดพลาดและ
ใช้เครื่องมือ อุปกรณ์ได้อย่างเหมาะสมและเกิดความ
ปลอดภัย 

4 = ปฏิบัติงานตามข้ันตอนได้ถูกต้องไม่ผิดพลาดและใช้เครื่องมือ 
อุปกรณ์ได้อย่างเหมาะสม 

3 = ปฏิบัติงานตามข้ันตอนและใช้เครื่องมือ อุปกรณ์เหมาะสม
กับงาน 

2 = ใช้งานเครื่องมือ อุปกรณ์ได้เหมาะสมกับงาน 
1 = จัดเตรียมเครื่องมือพร้อมส่าหรับปฏิบัติงาน 

2. ผลการ 
ปฏิบัติงาน 

1. ความเรียบร้อยของ
ผลงาน 

2. ความถูกต้องของ
ผลงาน 

3. ท่าแบบทดสอบหลัง
การเรียนได้ถูกต้อง
ทั้งหมด 

4. สรุปผลการ
ปฏิบัติงานได้ถูกต้อง 

 

5 = ปฏิบัติงาน บันทึกผลการปฏิบัติงาน สรุปผลการทดลองได้
ถูกต้องครบถ้วน ผลงานมีความถูกต้องและเรียบร้อย 

4 = ปฏิบัติงาน บันทึกผลการปฏิบัติงาน สรุปผลการทดลองได้
ถูกต้องครบถ้วน ผลงานมีความถูกต้อง 

3 = ปฏิบัติงาน บันทึกผลการปฏิบัติงาน สรุปผลการทดลองได้
ถูกต้องครบถ้วน 

2 = ปฏิบัติงาน บันทึกผลการปฏิบัติงานได้ถูกต้อง  
1 = ปฏิบัติงานได้ถูกต้อง 
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รายการประเมิน หัวข้อประเมิน เกณฑ์การให้คะแนน 
3. กิจนิสัยในการ 
ปฏิบัติงาน 

1. ความร่วมมือกัน
ขณะปฏิบัติงาน 

2. ปฏิบัติงานด้วย
ความปลอดภัย 

3. ปฏิบัติงานเสร็จ
ทันเวลา 

4. เก็บเครื่องมือหลัง
เลิกปฏิบัติงาน 

5 = ร่วมมือกันปฏิบัติงาน ด้วยความปลอดภัย เสร็จงานทันเวลา 
      และช่วยกันเก็บเครื่องมือและท่าความสะอาดเครื่องมือ 
4 = ร่วมมือกันปฏิบัติงาน ด้วยความปลอดภัย เสร็จงานทันเวลา 

และช่วยกันเก็บเครื่องมือ  
3 = ร่วมมือกันปฏิบัติงาน ด้วยความปลอดภัย เสร็จงานทันเวลา   
2 = ร่วมมือกันปฏิบัติงาน ด้วยความปลอดภัย  
1 = ร่วมมือกันปฏิบัติงาน  

 
 

แบบตรวจผลงาน 
รหัส 20104-2106 วิชาการติดตั้งไฟฟ้านอกอาคาร  
หน่วยที่ 11 ชื่อหน่วย อุปกรณ์ป้องกัน ระบบแรงต่่า 

วันที่............เดือน............................พ.ศ................  เวลา................น. ถึง เวลา................น.  
ชื่อ-นามสกุล………………………………………………............ชั้น.........................แผนกวิชาช่างไฟฟ้า 

 

ข้อที่ รายการประเมิน/หัวข้อประเมิน 
ระดับคะแนน 

5 4 3 2 1 
1 กระบวนการปฏิบัติงาน      
2 ผลการปฏิบัติงาน      
3 กิจนิสัยในการปฏิบัติงาน      

รวม      
รวมทั้งหมด  

 
 

 (.............................................................) 
 ผู้ประเมิน 
10. เอกสารอ้างอิง/เอกสารค้นค้าเพ่ิมเติม 
 อนุสรณ์ โคกกลาง. การติดตั้งไฟฟ้านอกอาคาร.กรุงเทพมหานคร : ศูนย์ส่งเสริมอาชีวะ,  
  2557.  
 
 
 


