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คํานํา
ชุดการเรียนการสอน รายวิชา ง32101 การงานอาชีพและเทคโนโลยี เรื่อง งานชางไฟฟา
ในบาน ชัน้ มัธยมศึกษาปที่ 2 เลมนี้ จัดทําขึน้ เพื่อใหครูใชประกอบการสอนและนักเรียนใช
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การสอนตอไป
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ชุดการสอนชุดที่ 1
เรื่อง การตอสายไฟฟา
จํานวน 2 ชั่วโมง
รายวิชา ง32101 การงานอาชีพและเทคโนโลยี (งานชางไฟฟาในบาน ) มัธยมศึกษาปที่ 2

-----------------------------------------------------------------------------------------------สาระสําคัญ
การตอสายไฟฟาจะประกอบดวยขั้นตอน คือการเตรียมเครื่องมือวัสดุอุปกรณ เตรียม
รูปแบบการตอสายไฟฟา การปฏิบัติการตอสายไฟฟาซึ่งมีรูปแบบการใชงานแตกตางกันไป
ผูปฏิบัติงานตองมีความละเอียดรอบคอบ ประณีต เพื่อจะใหงานที่ออกมามีความถูกตองและมีความ
ปลอดภัยในการปฏิบัติงาน
ผลการเรียนรูท ี่คาดหวัง
- มีทักษะเกีย่ วกับการตอสายไฟฟาแบบสายเดีย่ ว การตอแยกแบบไมมีแรงดึงในสาย การ
ตอแยกแบบมีแรงดึงในสาย การตอสายคู
จุดประสงคการเรียนรู
1. อธิบายหลักการและมีทกั ษะในการตอสายไฟฟาแบบตางๆไดอยางถูกตองและปลอดภัย
2. มีคุณลักษณะอันพึงประสงคในการรวมกิจกรรมการเรียนรู
สาระการเรียนรู
- ปฏิบัติการตอสายไฟฟา
คําชี้แจงการใชชุดการสอน
1. กอนปฏิบัติกิจกรรมตามใบงานในชุดการสอนนักเรียนตองทําแบบทดสอบกอนเรียน
แบบปรนัย จํานวน 10 ขอ และเมื่อปฏิบัติงานตามใบงานแตละชุดเสร็จแลวตองทําแบบทดสอบหลัง
เรียนแบบปรนัย จํานวน 10 ขอ
2. กอนใชชุดการสอนแตละชุดควรเตรียมวัสดุ อุปกรณและเครื่องมือที่จะใชในการ
ปฏิบัติงานตลอดจนสถานทีท่ ั้งนี้เพื่อใหมคี วามพรอมในการปฏิบัติงานและเพื่อความปลอดภัยของ
ผูปฏิบัติงาน
3. ใหปฏิบัตใิ นชุดการสอนโดยเรียงลําดับตามขั้นตอนในขณะปฏิบัติงานขั้นตอนใดมี

ปญหาใหปรึกษาครูผูสอน
4. หลังจากปฏิบัติงานตามขั้นตอนในชุดการสอนจบใหนําชิ้นงานทีไ่ ดเสนอเพื่อประเมิน
และใหนักเรียนทําแบบทดสอบของแตละชุดๆละ 10 ขอ
5. ใหนกั เรียนปฏิบัติกิจกรรมแตละชุดการสอนดวยความตั้งใจ ประณีต รอบคอบ
ระมัดระวัง ไมหยอกลอเลนกันขณะปฏิบัติงานเพื่อความปลอดภัย
บทบาทของครู
1. ศึกษาและทําความเขาใจกับแผนการจัดการเรียนรูแ ละชุดการสอนตลอดจนคําแนะนํา
และคําชี้แจงตางๆใหเขาใจกอนดําเนินกิจกรรมการเรียนรู
2. เตรียมวัสดุ-อุปกรณและเครื่องมือในการจัดกิจกรรมการเรียนรูใหไดทั้งคุณภาพและ
ปริมาณที่เพียงพอกับจํานวนนักเรียน
3. การสอนโดยใชชดุ การสอนวิชานีแ้ มจะใหนักเรียนไดเรียนรูดว ยตนเองก็ตามแตบทบาท
ของครูผูสอนก็ยังตองมีอยูเ ชนการควบคุมเวลาในการทํากิจกรรมการดูแลเรื่องความปลอดภัย วินัย
ในชั้นเรียนและบรรยากาศในการเรียนใหเปนไปอยางมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล
4. ผูสอนควรตรวจสอบความสมบูรณของชุดการสอน กอนใชทุกครั้งซึ่งชุดการสอน ตอง
มีองคประกอบตอไปนี้ครบถวนและอยูในสภาพที่สมบูรณ
สวนที่ 1 เปนคูมือครู ประกอบไปดวย ตารางวิเคราะหหลักสูตร ตารางวิเคราะห
หนวยการเรียน การวางแผนการจัดกิจกรรมการเรียน ผลการเรียนรู แผนการวัดผลและ
ประเมินผล แผนการจัดการเรียนรู
สวนที่ 2 เปนชุดกิจกรรมสําหรับนักเรียนมีสวนประกอบไปดวย คําชีแ้ จง
แผนการจัดการเรียนรู ใบงาน แบบทดสอบกอนเรียน แบบทดสอบหลังเรียน เฉลยแบบทดสอบ
กอน – หลังเรียน แหลงอางอิง และคนควาเพิ่มเติม
5. สื่อและอุปกรณที่ครูผูสอนตองเตรียมลวงหนา
-ใหผูสอนจัดวัสดุ-อุปกรณและเครื่องมือที่ใชตามที่ระบุไวในสื่อการสอน
สื่อและอุปกรณที่ครูผูสอนตองเตรียมลวงหนา
3.1 สายไฟ PVC สายแข็ง ชนิด 2 แกน ขนาด 2 x 1 ตร.มม.
3.2 คีมตัด
3.3 คีมปากจิง้ จก
3.4 ไมบรรทัด
3.5 คัทเตอร

ขอแนะนําในการปฏิบตั ิงาน
1. เอกสารฉบับนี้เปนเอกสารประกอบการปฏิบัติการตอสายไฟฟา
2. ใหนกั เรียนศึกษาขั้นตอนการปฏิบัติงานตามลําดับขั้นตอนใหเขาใจ
3. ปฏิบัติงานตามขั้นตอนดวยความปลอดภัย ละเอียด และรอบคอบ
4. ศึกษาขอควรระวังของแตละขั้นตอนใหเขาใจ
5. ปฏิบัติตามขอควรระวังอยางเครงครัด
6. ขณะปฏิบัติงานหรือมีปญหาสงสัยใหปรึกษาครูผจู ัดกิจกรรม
7. ขณะปฏิบัติงานหามหยอกลอหรือเลนกันโดยเด็ดขาด
8. หลังจากปฏิบัติงานตามขั้นตอนใน ชุดการสอนแลวใหนักเรียนทําแบบทดสอบแบบ
ปรนัยจํานวน 10 ขอนําสงคืน ครูผูจัดกิจกรรมการเรียนรู

แผนการจัดการเรียนรูที่ 11
เรื่อง การตอสายไฟฟา
เวลา 2 ชั่วโมง
รายวิชา ง 32101 การงานอาชีพและเทคโนโลยี ( งานชางไฟฟาในบาน ) ชั้นมัธยมศึกษาปที่ 2
โรงเรียนชุมแสงชนูทิศ จังหวัดนครสวรรค
ผูสอน นายเจตน วิหกโต
1. มาตรฐานการเรียนรู
ง 1.1 เขาใจมีความคิดสรางสรรค มีทักษะ มีคุณธรรม มีจิตสํานึกในการใชพลังงาน
และสิ่งแวดลอมในการดํางาน เพื่อการดํารงชีวิต และครอบครัว ที่เกี่ยวของกับงานบาน งานเกษตร
งานชาง งานประดิษฐ และธุรกิจ มีทักษะกระบวนการและการจัดการ การทํางานเปนกลุม
ง 1.2 การแสวงหาความรู สามารถแกปญหาในการทํางาน รักการทํางานและมีเจตคติ
ที่ดีตองาน
ง 2.1 เขาใจ มีทักษะ มีประสบการณในงานอาชีพสุจริต มีคุณธรรม มีเจตคติที่ดี
ตองานอาชีพ และเห็นแนวทางในการประกอบอาชีพสุจริต
2. สาระสําคัญ
การตอสายไฟฟา เราสามารถทําไดหลายวิธี เชน การตอแบบเสนเดียว การตอแยก
แบบไมมีแรงดึงในสาย การตอแยกแบบมีแรงดึงในสาย การตอสายคู รวมทั้งการพันเทปสายไฟเพื่อ
ปองกันการลัดวงจร ผูปฏิบัติงานตองมีความละเอียดรอบคอบ ประณีต เพื่อจะใหงานที่ออกมามี
ความถูกตอง และมีความปลอดภัยในการปฏิบัติงาน
3. ผลการเรียนรูที่คาดหวัง
มีทักษะเกี่ยวกับการตอสายไฟฟาแบบสายเดี่ยว การตอแยกแบบไมมีแรงดึงในสาย
การตอแยกแบบมีแรงดึงในสาย การตอสายคู การพันเทปสายไฟ
4. จุดประสงคการเรียนรู
1. ปฏิบัติการตอสายไฟฟาในรูปแบบตามลักษณะการใชงานแบบตางๆไดอยาง
ถูกตองและปลอดภัย
2. มีคุณลักษณะอันพึงประสงคในการรวมกิจกรรมการเรียนรู

5. เนื้อหาสาระ
ปฏิบัติการตอวงจรไฟฟา
6. คุณลักษณะอันพึงประสงค
- นิสัยการทํางาน
- ความสามารถในการทํางาน
- มีเจตคติที่ดีตออาชีพสุจริต
- ทํางานรวมกับผูอื่นได
7. การจัดกิจกรรมการเรียนรู
- กระบวนการเรียน
- กระบวนการปฏิบัติ
1. ขั้นนําเขาสูบทเรียน
1.1 ทดสอบกอนเรียนชุดที่ 1และแบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ ( 30 ขอ )
1.2 ครูนําตัวอยางลักษณะการตอสายไฟฟาในรูปแบบตางๆที่เหมาะแกการใช
งานแตละประเภทใหนักเรียนดูและซักถามขอแตกตาง
1.3 ครูซักถามนักเรียนวิธีการตอสายไฟฟา
1.4 แจงใหนักเรียนทราบถึงกิจกรรมที่จะทําในชั่วโมงนี้ คือปฏิบัติการตอ
สายไฟฟา
2. ขั้นดําเนินการสอน
2.1 แบงนักเรียนออกเปนกลุมๆละ 3 - 5 คน เลือกหัวหนากลุม รองหัวหนา
กลุม เลขานุการกลุม แจกใบงานที่ 11 เรื่อง การตอสายไฟฟา ( เวลาทํางานใหทาํ งานเดีย่ วทุกคน
ตองปฏิบัติงานของตนเอง แตตองนั่งรวมกันเปนกลุมเพือ่ ปรึกษาหารือกัน )
2.2 ใหสมาชิกแตละคนในกลุมศึกษาขัน้ ตอนการตอสายไฟฟาตามใบงาน
เรื่อง การตอสายไฟฟา
2.3 ใหซักถามขอสงสัยโดยครูอธิบายเพิ่มเติมถึงการปฏิบัติงาน เพื่อเขาใจ
ขั้นตอนการปฏิบัติและขอควรระวังในการปฏิบัติงานเพื่อความปลอดภัย
2.4 นักเรียนลงมือปฏิบัติงานการตอสายไฟฟาตามขัน้ ตอนในใบงานขณะที่
ปฏิบัติงาน ครูคอยดูแลอยางใกลชิด และใหคําแนะนําโดยเฉพาะ ขอควรระวังและการปฏิบัติงาน
เพื่อความปลอดภัย
2.5 นําเสนอผลงานเพื่อประเมินโดยครูและนักเรียน

3. ขั้นสรุป
3.1 ชวยกันสรุปขั้นตอนการตอสายไฟฟา ปญหาอุปสรรค และ
วิธีการแกไขปญหา
3.2 ทําแบบทดสอบ
8. สื่อการเรียนการสอน
8.1 สื่อของจริง
8.1.1 สายไฟพีวีซี ชนิดสายแข็ง 2 แกน
8.1 2 บรรทัดเหล็ก
8.1.3 คัทเตอร
8.1.4. คีมปากจิ้งจก
8.1. 5. คีมตัด
8.2 สื่อเอกสาร
8.2.1. เอกสารอานเพิ่มเติมรายวิชา ง 32101 งานชางพื้นฐาน
8.2.2. เอกสารชุดการสอน ชุดที่ 1 เรื่อง การตอสายไฟฟา
9. การวัดผลและประเมินผล
พฤติกรรมที่
วิธีการวัด
เครื่องมือวัด
ตองการวัด
ความรู เรื่องตอสายไฟฟา
ทดสอบ
แบบทดสอบ
ทักษะการทํางาน
คุณลักษณะทีพ่ ึงประสงค

ประเมินผลงาน
การสังเกต
การสังเกต

แบบประเมินผลงาน
แบบ ประเมินทักษะการทํางาน
แบบประเมินการทํางานกลุม

เกณฑการประเมิน
- ผลการประเมินผลงานคะแนน ระดับคุณภาพ 2 ขึน้ ไป
- ผลการประเมิน ทักษะการทํางาน ระดับคุณภาพ 2 ขึ้นไป
- ผลการประเมินคุณลักษณะอันพึงประสงค ระดับคุณภาพ 2 ขึน้ ไป

บันทึกหลังการจัดกิจกรรมการเรียนรู
การจัดกิจกรรมในแผนการจัดกิจกรรมการเรียนรูหนวยการเรียนรูที่ 11 เรื่อง การตอ
สายไฟฟา เปนกิจกรรมที่นักเรียนใหความสนใจมาก จากการสังเกตการปฏิบัติงาน นักเรียนมีความ
สนใจตั้งใจกระตือรือรนที่จะปฏิบัติงานกอนปฏิบัติงานครูไดแนะนําขัน้ ตอนการปฏิบัติงานจากชุด
การสอน เรื่อง การตอสายไฟฟาเพื่อใหมีความเขาใจโดยเฉพาะเนนเรื่องการปฏิบัติตามขั้นตอนและ
ความปลอดภัยในการปฏิบัตงิ านซึ่งขณะปฏิบัติงานครูคอยแนะนําและดูแลอยางใกลชิดทําให
นักเรียนปฏิบัติงานเสร็จในเวลาจํานวน 25 คน คิดเปน 100 % จากการประเมินผลงานนักเรียนทุก
คนผานเกณฑการประเมินในระดับ 4 จํานวน 25 คนผลการประเมินคะแนนรวมจากแบบทดสอบ
ทักษะการทํางาน และผลงานนักเรียนทุกคนผานเกณฑการประเมินในระดับ 4 จํานวน 25 คนคิด
เปน 100 %
การประเมินคุณลักษณะอันพึงประสงคจากการประเมินตามแบบประเมินนักเรียนปฏิบัติ
ตามขั้นตอนทีก่ ําหนดใหดวยความตั้งใจและผานเกณฑการประเมินระดับ 4 จํานวน 25 คน
ปญหา/อุปสรรค.
1. นักเรียนขาดทักษะในการใชเครือ่ งมือโดยเฉพาะคีมปากจิ้งจกทําใหการพันสายไฟไม
เรียบรอย สายไฟพันกันไมแนน ซึ่งถานําไปใชงานจริงในชีวิตประจําวันจุดตอสายไฟจะเกิดความ
รอนเนื่องจากไฟฟาไหลไมสะดวก ทําใหเกิดอัคคีภยั ได
2. การผาสายไฟคมมีดคอยจะบาดฉนวนไปถึงตัวนําไฟฟาภายใน ( ถาปฏิบัติจริงใน
ชีวิตประจําวันอาจเกิดอันตรายจากไฟฟาลัดวงจรได )
แนวทางแกไข/ขอเสนอแนะ
1. ในกรณีที่สายไฟพันกันไมแนน มีอาการสั่นคลอนได นักเรียนตองใชคีมปากจิ้งจกไลบีบ
กดทีละจุดจนสายไฟที่ใชพนั แบบสนิทกับสายแกน และตองเก็บปลายสายใหแนบสนิทกับแกนดวย
( ถาไมเก็บปลายสายเวลาพันดวยเทปพันสายไฟสวนที่เปนปลายสายอาจแทงทะลุผาเทปพันสาย
ขึ้นมาทําใหเกิดไฟฟาลัดวงจรได )
2. การใชมีดผาสายไฟตองระมัดระวังเปนพิเศษอยาใหคมมีดบาดฉนวนทีห่ ุมตัวนํา

ลงชื่อ........................................ผูจัดกิจกรรมการเรียนรู
( นายเจตน วิหกโต )

ขอคิดเห็นและขอเสนอแนะของรองผูอาํ นวยการกลุมงานวิชาการ
จัดกิจกรรมการเรียนรูไดนาสนใจ นักเรียนมีสวนรวมในการฝกปฏิบัติแตควรระวังเรื่อง
ความปลอดภัย
ลงชื่อ...............................................................
( …………………………….. )

ใบงานที่ 11
เรื่อง การตอสายไฟฟา
รายวิชา ง32101 การงานอาชีพและเทคโนโลยี (งานชางไฟฟาในบาน )

มัธยมศึกษาปที่ 2
เวลา 2 ชั่วโมง

**************************************************************
จุดประสงคการเรียนรู
1. ปฏิบัติการตอสายไฟฟาในรูปแบบตามลักษณะการใชงานแบบตางๆไดอยางถูกตองและ
ปลอดภัย
2. มีคุณลักษณะอันพึงประสงคในการรวมกิจกรรมการเรียนรู
เครื่องมือ และวัสดุ-อุปกรณ
1. สายไฟพีวีซี ชนิดสายแข็ง 2 แกน ขนาด 2 x 1 ตร.มม.
2. บรรทัดเหล็ก
3. คัทเตอร
4. คีมปากจิ้งจก
5. คีมตัด

ที่มาของภาพ : เอกสิทธิ์ เปยปลูก )

รูปการเตรียม เครื่องมือ วัสดุ อุปกรณ ที่จะใชในการตอสายไฟ
( ที่มาของภาพ : เจตน วิหกโต )

ลําดับขั้นการปฏิบตั ิงาน
แบบที่ 1 การตอสายไฟฟาแบบสายเดี่ยว
1. เตรียมเครื่องมือวัสดุอุปกรณ ตามรูปที่ 1

รูปที่ 1 เครื่องมือ วัสดุ อุปกรณ
2. ใชคีมตัดสายไฟยาว 20 ซม. ตามรูปที่ 2

รูปที่ 2 ใชคีมตัดสายไฟยาว 20 ซม.

( ที่มาของภาพ : เจตน วิหกโต )

3. ใชมีดผาสายไฟออก ตามรูปที่ 3 จะไดสายไฟยาวเสนละ 20 ซม. 2 เสน คือ สายสีเทาและสายสี
ดํา ตามรูปที่ 4

รูปที่ 3 ใชมีดผาสายไฟ

รูปที่ 4 ไดสายสีเทา และสีดํา ยาว 20 ซม. 2 เสน

ขอควรระวัง ขั้นตอนการผาสายไฟตองระวังอยาใหคมมีดไปโดนฉนวนตัวนํา โดยใชวิธีกดคมมีด
ใหตัดสายไฟพอประมาณแลวใชคีมดึงชวยผาสายไฟแยกออกจากกัน
4. ใชมีดปอกสายไฟใหไดตวั นํา (ลวดทองแดง) ยาวประมาณ 7 ซม. ทั้ง 2 เสนการปอกใหคมมีด
หันออกจากตัว ใหมีลักษณะการปอกเหมือนกับการเหลาดินสอ ตามรูปที่ 5 จะไดสายไฟที่ปอก
แลว 2 เสน ตามรูปที่ 6

รูปที่ 5 การปอกสายไฟฟา

รูปที่ 7 ไดสายไฟที่ปอกฉนวนออกยาว 7 ซม.

หมายเหตุ ขั้นตอนนี้ตองใชมีดขูดทําความสะอาดสายไฟในสวนทีเ่ ปนลวดทองแดง เพื่อใหไฟฟา
ไหลไดสะดวก การบัดกรีสายก็ทําไดงาย เนื่องจากสายไฟมีน้ํายาเคลือบอยู )
( ที่มาของภาพ : เจตน วิหกโต )

5. นําสายไฟทัง้ 2 เสนมาไขวกันโดยใหจดุ ไขวหางจากฉนวนประมาณ 1.5 ซม.ตามรูปที่ 7

รูปที่ 7 การพันไขวสาย
6. ใชคีมปากจิ้งจกบีบรัดใหสายไฟรัดกันแนนสนิทโดยใหสายสีดําพันกับสายสีเทา และสายสีเทา
พันกับสายสีดาํ ตามรูปที่ 8 พันกันจนหมดความยาวของสายที่เปนตัวนําไฟฟา ที่ปลายสายใชคีมบีบ
กดปลายใหแนบสนิทกับแกนที่พัน ตามรูปที่ 9

รูปที่ 8 การนําสายไฟมาพันตอกัน

รูปที่ 9 การใชคีมพันสาย และเก็บปลายสาย

( ที่มาของภาพ : เจตน วิหกโต )

7. งานสําเร็จการตอสายไฟสายเดี่ยว ตามรูปที่ 10

รูปที่ 10 งานสําเร็จการตอสายแบบสายเดี่ยว
( ที่มาของภาพ : เจตน วิหกโต )

แบบที่ 2 การตอสายแบบแยกใชงานโดยไมมีแรงดึงในสาย
1. ตัดสายไฟ PVC ชนิด 2 แกน ยาว 20 ซม. ตามรูปที่ 1

รูปที่ 1 การตัดสายไฟใหไดความยาว 20 ซม.
2. ผาสายไฟออกจะไดสายไฟยาวเสนละ 20 ซม. 2 เสน คือ สายสีเทาและสายสีดํา ตามรูปที่ 2

รูปที่ 2 ใชมีดผาสายไฟ

รูปที่ 3 ไดสายสีเทา และสีดํายาว 20 ซม.

( ที่มาของภาพ : เจตน วิหกโต )

3. นําสายไฟเสนหนึ่งปอกตรงกึ่งกลางของสายใหไดตัวนําที่เปนลวดทองแดงยาวประมาณ
3.5 ซม. อีกเสนหนึ่งปอกปลายสายใหยาวประมาณ 5 ซม. ตามรูปที่ 4

รูปที่ 4 การปอกสายไฟตรงกึ่งกลางสาย และปลายสาย
4. นําสายเสนที่ปอกปลายสายมาพันบนเสนที่ปอกฉนวนตรงกึ่งกลาง ตามรูปที่ 5ใชคีมปากจิ้งจก
บีบไลเพื่อใหสายไฟพันกันแนนสนิทและเก็บปลายสายที่พันใหสนิทกับแกน ตามรูปที่ 6

รูปที่ 5 การพันสายไฟ

รูปที่ 6 การพันสายไฟโดยใชคีมปากจิ้งจก

( ที่มาของภาพ : เจตน วิหกโต )

5. จะไดชนิ้ งานการตอสายแบบแยกใชงานโดยไมมีแรงดึงในสาย ตามรูปที่ 7

รูปที่ 7 ชิ้นงานสําเร็จ การตอแยกโดยไมมแี รงดึงในสาย
( ที่มาของภาพ : เจตน วิหกโต )

แบบที่ 3 การตอแยกใชงานโดยมีแรงดึงในสาย
1. เตรียมสายไฟและปอกสายไฟใหเหมือนกับแบบที่ 2 (การตอสายแบบแยกใชงานโดยไมมแี รงดึง
ในสาย )
2. นําสายไฟเสนที่ปอกปลายสายพันกับเสนที่ปอกฉนวนตรงกลาง โดยใชสายพันออมแกนแลว
สอดไปใตแกน ตามรูปที่ 1

รูปที่ 1 การพันสายโดยการพันออมเพื่อรับแรงดึง
3. ใชคีมปากจิง้ จกบีบใหสายไฟพันกับสายแกนใหแนนสนิทและเก็บปลายสายใหเรียบรอย ตามรูป
ที่ 2

รูปที่ 2 เก็บปลายสายดวยคีมปากจิ้งจก
( ที่มาของภาพ : เจตน วิหกโต )

4. จะไดชิ้นงานการตอสายแบบแยกโดยมีแรงดึงในสาย ตามรูปที่ 3

รูปที่ 3 ชิ้นงานสําเร็จการตอสายแบบแยกโดยมีแรงดึงในสาย
( ที่มาของภาพ : เจตน วิหกโต )

แบบที่ 4 การตอสายไฟแบบเสนคู
1. ตัดสายไฟ PVC สายแข็งชนิด 2 แกน ยาว 20 ซม. จํานวน 2 เสน ตามรูปที่ 1

รูปที่ 1 ตัดสายไฟยาว 20 ซม. จํานวน 2 เสน
2. ปอกสายไฟเอาฉนวนภายนอกออกประมาณ 7.5 ซม. ปอกฉนวนหุมเสนลวดออกใหเหลือเฉพาะ
เสนลวดทองแดงยาวประมาณ 5.5 ซม. และ 6.0 ซม. ทําความสะอาดโดยการใชมดี ขูดสายทองแดง
ตามรูปที่ 2

รูปที่ 2 ปอกฉนวนตัวนําออก
( ที่มาของภาพ : เจตน วิหกโต )

4. ทําการตอสายโดยนําสายสีดําตอกับสายสีดําและสายสีเทาตอกับสายสีเทาโดยการตอ
เหมือนกับรูปแบบที่ 1 (การตอสายไฟฟาแบบสายเดี่ยว ) ตามรูปที่ 3

รูปที่ 3 การตอสายไฟแบบสายคู

5. จะไดชิ้นงานสําเร็จการตอสายไฟแบบเสนคู ตามรูปที่ 4

รูปที่ 4 ชิ้นงานสําเร็จ การตอสายไฟแบบสายคู
( ที่มาของภาพ : เจตน วิหกโต )

หนังสืออางอิงและคนควาเพิ่มเติม
กมล เวียสุวรรณ งานชางพืน้ ฐาน บริษัท อักษรเจริญทัศน อจท จํากัด กรุงเทพฯ
ฉวีวรรณ รมยานนท งานชางพื้นฐาน บริษัทสํานักพิมพไทยวัฒนาพานิช จํากัด กรุงเทพฯ
ชลอ บุญกอ และคณะ งานชาง บริษัทสํานักพิมพแม็ค จํากัด กรุงเทพฯ
มงคล พรหมเทศ และ ณรงคชัย กลอมสุนทร. (2546) .ไฟฟาและอิเล็กทรอนิกสเบื้องตน.
(พิมพครั้งที่ 1). กรุงเทพฯ :เอมพันธ
ลือชัย ทองนิล ชางไฟฟาในบาน สํานักพิมพบาน และสวน กรุงเทพฯ 2550
วิลาส กมลลานนท โครงงานไฟฟา-อิเล็กทรอนิกส บริษัท อักษรเจริญทัศน อจท จํากัด กรุงเทพฯ
วัชรพงษ ยงไสว ชางเดินสายไฟฟาในอาคาร คนคืนวันที่ 25 ธันวาคม 2552
จาก http://www.saroy.5u.com/electric
ไวพจน ศรีธัญ และ วีรธรรม ไชยงค. (2546). งานไฟฟาและอิเล็กทรอนิกสเบื้องตน.
(พิมพครั้งที่ 1).กรุงเทพฯ:วังอักษร
สราวุธ ญาณยุทธ และคณะ งานชาง บริษัทสํานักพิมพแม็ค จํากัด กรุงเทพฯ
เสนอ นิลรัตนนิศากร และคณะ การติดตั้งไฟฟาภายในอาคาร. กรุงเทพฯ : เอช-เอนการพิมพ 2535
สุรพงษ ศรีวนิ ิจ งานชาง บริษัทสํานักพิมพไทยวัฒนาพานิช จํากัด กรุงเทพฯ
อนุสรษ สินสะอาด การติดตั้งไฟฟาภายในอาคาร 1 คนคืนวันที่ 25 ธันวาคม 2552
จาก http://www.nsru.ac.th/e-learning/anuson/index.htm

แบบทดสอบกอนเรียน
เรื่อง การตอสายไฟฟา
รายวิชา ง 32101 การงานอาชีพและเทคโนโลยี (งานชางไฟฟาในบาน ) ชั้นมัธยมศึกษาปที่ 2
****************************************************************************
คําชี้แจง ใหนักเรียนเลือกคําตอบที่ถูกที่สุดและทําเครือ่ งหมายกากบาท (X) ลงในกระดาษคําตอบ
ที่แจกให
1. เครื่องมือชนิดใดที่ใชในการตัดสายไฟ
ก. มีดคัทเตอร
ข. คีมตัด
ค. คีมล็อค
ง. เลื่อยตัดเหล็ก
2. สายไฟ PVC สายแข็ง แบบมี 2 แกน จะมีฉนวนหุมกี่ชนั้
ก. 1 ชั้น
ข. 2 ชั้น
ค. 3 ชั้น
ง. 4 ชั้น
3. สายไฟ PVC สายแข็ง แบบมี 2 แกน จะมีฉนวนชัน้ ในสุดที่หุมสายไฟมีสีอะไรบาง
ก. ฉนวนสีแดงกับฉนวนสีดาํ
ข. ฉนวนสีเขียวกับฉนวนสีน้ําเงิน
ค. ฉนวนสีเทากับฉนวนสีดาํ
ง. ฉนวนสีเหลืองกับฉนวนสีเทา
4. ขอใด ไมใช วัตถุประสงคของการขูดสายไฟ
ก. ทําความสะอาดสายไฟ
ข. เพื่อใหจดุ ตอสายไฟฟาไหลไดสะดวก
ค. ทําใหการบัดกรีสายทําไดงาย
ง. ทําใหการตอสายไฟทําไดงายขึ้น
5. จากรูปเปนการตอสายไฟแบบใด

ก. การตอสายแบบเสนคู
ค. การตอสายแข็งกับสายออน

ข. การตอสายแบบเสนเดียว
ง. การตอสายแบบแยก

6. จากรูปเปนการตอสายแบบใด

ก. การตอสายแบบเสนเดียว
ข. การตอสายแบบ 3 ทาง
ค. การตอสายแบบแยกโดยมีแรงดึงในสาย
ง. การตอสายแบบแยกโดยไมมีแรงดึงในสาย
7. คีมชนิดใดที่ใชบีบกดใหสายไฟพันกันแนบสนิท
ก. คีมตัด
ข. คีมล็อค
ค. คีมปากนกแกว
ง. คีมปากจิ้งจก
8. ตัวอักษรทีส่ ายไฟเขียนไววา 2 x 1 SQ.MM. หมายความวาอยางไร
ก. สายเดีย่ วพืน้ ที่หนาตัด 2 ตารางมิลลิเมตร
ข. สายคูพื้นทีห่ นาตัด 1 ตารางมิลลิเมตร
ค. สายเดี่ยวยาว 2 เมตร
ง. สายคูยาว 1 เมตร
9. ขอใด ไมใช ผลของการตอสายไฟไมแนนสนิท
ก. จุดตอรอน
ข. ไฟฟาไหลไมสะดวก
ค. อาจทําใหเกิดอัคคีภยั ได
ง. ทําใหสิ้นเปลืองพลังงานไฟฟา
10. ขอใดกลาวถูกตอง
ก. ตัวนําไฟฟาคือวัตถุที่ยอมใหไฟฟาไหลผาน
ข. ตัวนําไฟฟาคือวัตถุที่ไมยอมใหไฟฟาไหลผาน
ค. ฉนวนไฟฟาคือวัตถุที่ยอมใหไฟฟาไหลผาน
ง. ตัวนําไฟฟากับฉนวนไฟฟาคือวัตถุชนิดเดียวกัน

แบบทดสอบหลังเรียน
เรื่อง การตอสายไฟฟา
รายวิชา ง 32101 การงานอาชีพและเทคโนโลยี (งานชางไฟฟาในบาน ) ชั้นมัธยมศึกษาปที่ 2
****************************************************************************
คําชี้แจง ใหนักเรียนเลือกคําตอบที่ถูกที่สุดและทําเครือ่ งหมายกากบาท (X) ลงในกระดาษคําตอบ
ที่แจกให
1. จากรูปเปนการตอสายแบบใด

ก. การตอสายแบบเสนเดียว
ข. การตอสายแบบ 3 ทาง
ค. การตอสายแบบแยกโดยมีแรงดึงในสาย
ง. การตอสายแบบแยกโดยไมมีแรงดึงในสาย
2. คีมชนิดใดที่ใชบีบกดใหสายไฟพันกันแนบสนิท
ก. คีมตัด
ข. คีมล็อค
ค. คีมปากนกแกว
ง. คีมปากจิ้งจก
3. ตัวอักษรทีส่ ายไฟเขียนไววา 2 x 1 SQ.MM. หมายความวาอยางไร
ก. สายเดีย่ วพืน้ ที่หนาตัด 2 ตารางมิลลิเมตร
ข. สายคูพื้นทีห่ นาตัด 1 ตารางมิลลิเมตร
ค. สายเดี่ยวยาว 2 เมตร
ง. สายคูยาว 1 เมตร
4. ขอใด ไมใช ผลของการตอสายไฟไมแนนสนิท
ก. จุดตอรอน
ข. ไฟฟาไหลไมสะดวก
ค. อาจทําใหเกิดอัคคีภยั ได
ง. ทําใหสิ้นเปลืองพลังงานไฟฟา

5. ขอใดกลาวถูกตอง
ก. ตัวนําไฟฟาคือวัตถุที่ยอมใหไฟฟาไหลผาน
ข. ตัวนําไฟฟาคือวัตถุที่ไมยอมใหไฟฟาไหลผาน
ค. ฉนวนไฟฟาคือวัตถุที่ยอมใหไฟฟาไหลผาน
ง. ตัวนําไฟฟากับฉนวนไฟฟาคือวัตถุชนิดเดียวกัน
6. เครื่องมือชนิดใดที่ใชในการตัดสายไฟใหไดขนาดตามตองการ
ก. มีดคัทเตอร
ข. คีมตัด
ค. คีมล็อค
ง. เลื่อยตัดเหล็ก
7. สายไฟ PVC สายแข็ง แบบมี 2 แกน จะมีฉนวนหุมกี่ชนั้
ก. 1 ชั้น
ข. 2 ชั้น
ค. 3 ชั้น
ง. 4 ชั้น
8. สายไฟ PVC สายแข็ง แบบมี 2 แกน จะมีฉนวนชัน้ ในสุดที่หุมสายไฟมีสีอะไรบาง
ก. ฉนวนสีแดงกับฉนวนสีดาํ
ข. ฉนวนสีเขียวกับฉนวนสีน้ําเงิน
ค. ฉนวนสีเทากับฉนวนสีดาํ
ง. ฉนวนสีเหลืองกับฉนวนสีเทา
9 ขอใด ไมใช วัตถุประสงคของการขูดสายไฟ
ก. ทําความสะอาดสายไฟ
ข. เพื่อใหจดุ ตอสายไฟฟาไหลไดสะดวก
ค. ทําใหการบัดกรีสายทําไดงาย
ง. ทําใหการตอสายไฟทําไดงายขึ้น
10. จากรูปเปนการตอสายไฟแบบใด

ก. การตอสายแบบเสนคู
ค. การตอสายแข็งกับสายออน

ข. การตอสายแบบสายเดีย่ ว
ง. การตอสายแบบแยก

กระดาษคําตอบ
แบบทดสอบกอนเรียน
เรื่อง การตอสายไฟฟา
ชื่อ…………………………………… เลขที่................ ชั้นมัธยมศึกษาปที่...............................

ขอ
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.

ก

ข

ค

ง

สรุปผลการเรียน
ประเมินผล
เต็ม
ได

กอนเรียน
10

หลังเรียน
10

ผลตางของคะแนน

กระดาษคําตอบ
แบบทดสอบหลังเรียน
เรื่อง การตอสายไฟฟา
ชื่อ…………………………………… เลขที่................ ชั้นมัธยมศึกษาปที่...............................

ขอ
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.

ก

ข

ค

ง

เฉลยแบบทดสอบกอนเรียน
ชุดการสอนชุดที่ 1 เรื่องการตอสายไฟฟา
ขอที่
คําตอบ

1
ข

2
ข

3
ค

4
ง

5
ข

6
ค

7
ง

8
ง

9
ง

10
ก

8
ค

9
ง

10
ข

เฉลยแบบทดสอบหลังเรียน
ชุดการสอนชุดที่ 1 เรื่องการตอสายไฟฟา
ขอที่
คําตอบ

1
ค

2
ง

3
ง

4
ง

5
ก

6
ข

แบบประเมินทักษะการทํางาน

7
ข

ชื่อเรื่อง/ชิ้นงาน...................................................................ชั้น............................กลุมที่....................
คําชี้แจง ใหพิจารณาวาผลงานอยูใ นระดับใด
กลุม ชื่อ/เลขที่/ชั้น การวิเคราะหงาน
การวางแผนการ
ที่
ทํางาน
4 3 2 1 4 3 2 1

การปฏิบัติงาน
4

3

2

รวม เฉลี่ย
1

เกณฑการใหคะแนนทักษะการทํางาน
การวิเคราะหงาน
4 – วัสดุอุปกรณครบสามารถปฏิบัติงานได วิธีการทํางานถูกตอง ตรงเวลา กําหนด
งบประมาณไดเหมาะสม
3 – วัสดุอุปกรณครบสามารถปฏิบัติงานได วิธีการทํางานบางขั้นตอนไมถูกตองตามหลัก
วิชาการ แตสามารถทํางานได
2 – วัสดุอุปกรณครบสามารถปฏิบัติงานได วิธีการทํางานบางขั้นตอนไมถูกตองตามหลัก
วิชาการ แตสามารถทํางานได กําหนดงบประมาณสูงไปเล็กนอย
1 – วัสดุอุปกรณไมครบแต สามารถปฏิบัติงานได วิธีการทํางานไมถูกตองตามหลัก
วิชาการ ไมกําหนดงบประมาณ

การวางแผนการทํางาน

4 – มีขั้นตอนการทํางานเปนระบบ รายละเอียดชัดเจนสามารถบรรลุเปาหมายได แบงงาน
กันทําตามความถนัด มีเทคนิค วิธีการทํางานที่มีประสิทธิภาพและหลากหลาย มีการ
ประเมินและปรับปรุงงาน
3 – มีขั้นตอนการทํางานสวนใหญเปนระบบ รายละเอียดพอควร ยังสามารถบรรลุเปาหมาย
ได แบงงานกันทําตามความถนัด มีเทคนิค วิธีการทํางานพอควร มีการประเมินและ
ปรับปรุงงาน
2 – มีขั้นตอนการทํางานคราวๆ แตสามารถทํางานได แบงงานกันทําไมชัดเจน ขาดเทคนิค
และวิธีการทํางานที่มีประสิทธิภาพ
1 – ขั้นตอนการทํางานไมชัดเจน แบงงานกันทําไมชัดเจน ขาดเทคนิคและวิธีการทํางานที่มี
ประสิทธิภาพ
การปฏิบตั ิงาน
4 – ปฏิบัติงานตามแผนที่วางไว ใชเครื่องมือถูกตองคลองแคลวและปลอดภัย มีการ
ประเมินขณะทํางาน เมื่อพบปญหาทําการปรับปรุงแกไข ใชพลังงาน
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอมอยางประหยัดคุมคาถูกวิธี
3 - ปฏิบตั ิงานตามแผนทีว่ างไว ใชเครื่องมือถูกตองคลองแคลวและปลอดภัย ไมมกี าร
ประเมินขณะทํางาน เมื่อพบปญหาทําการปรับปรุงแกไข ใชพลังงาน
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอมอยางประหยัดคุมคา
2 - ปฏิบัติงานตามแผนทีว่ างไว ใชเครื่องมือถูกตองและปลอดภัย ไมมีการประเมินขณะ
ทํางาน เมื่อพบปญหาทําการปรับปรุงแกไข ใชพลังงานทรัพยากรธรรมชาติและ
สิ่งแวดลอมอยางประหยัด
1 - ไมปฏิบัติงานตามแผนที่วางไว ใชเครื่องมือถูกตองแตไมปลอดภัย ไมมีการประเมิน
ขณะทํางาน ไมสามารถแกไขปญหาได ใชพลังงานทรัพยากรธรรมชาติและ
สิ่งแวดลอมไมประหยัด
ลงชื่อ.................................................ผูประเมิน
(..................................................)
................../..................../...................
แบบประเมินผลงาน

กลุมที่..............................
ชื่อผลงาน.................................................................รายวิชา...............................................................
ที่
ชื่อ-สกุล
เครื่องมือ
คุณภาพชิน้ งาน รวม เฉลี่ย
4 3 2 1 0 4 3 2 1 0
1
2
3
4
5
6
7
ลงชื่อ.................................................ผูประเมิน
(..................................................)
เกณฑการประเมินเครื่องมือ
4 - เก็บเครื่องมือถูกตอง เลือกใชเครื่องมือไดเหมาะสมกับงาน ใชเครื่องมืออยางปลอดภัย
3 - เก็บเครื่องมือถูกตอง เลือกใชเครื่องมือไดเหมาะสมกับงาน ใชเครื่องมือเปน
2 - เก็บเครื่องมือถูกตอง เลือกใชเครื่องมือได ใชเครื่องมือเปน
1- เลือกใชเครื่องมือได ใชเครื่องมือเปน
0 - ขาดทักษะการเลือกเครื่องมือ ขาดทักษะการใชเครื่องมือ

เกณฑการประเมินคุณภาพชิน้ งาน

คะแนน
4
3
2
1
0

ผลงาน
ผลงาน มีความถูกตองสายไฟพันกันแนนสนิท เก็บปลายสายไฟเรียบรอย มีความ
ปลอดภัยในการปฏิบัติงาน
ผลงานความถูกตอง สายไฟพันกันแนนแตไมติดกัน เก็บปลายสายไฟเรียบรอย มี
ความ ปลอดภัยในการปฏิบัติงาน
ผลงานมีความถูกตอง สายไฟพันกันไมแนนสนิท เก็บปลายสายไมเรียบรอย มี
ความ ปลอดภัยในการปฏิบัติงาน
ผลงานมีความถูกตอง สายไฟพันกันแบบคดไปคดมาไมแนนสนิท เก็บปลายสาย
ไมเรียบรอย มีความ ปลอดภัยในการปฏิบัติงาน
ไมมีผลงานนําเสนอ

แบบประเมินคุณลักษณะที่พึงประสงคของผูเรียน

เรื่อง..............................................................วิชา.............................................ชั้น................
ภาคเรียนที่.............ปการศึกษา..............กลุมที่.......วันที่.........เดือน....................พ.ศ............
ผูสอน...............................................................................
ผูประเมิน 1. ผูเรียน ( ) 2. เพื่อนผูเรียน ( ) 3. ผูสอน ( )

ทํางานตามลําดับขั้นตอน

ทํางานเสร็จทันเวลา

มีความสนใจ ตั้งใจ เอาใจ
ใส

การใหความรวมมือ

การยอมรับความคิดเห็น

รวม

ชื่อ-สกุล/เลขที่

ความประณีตเรียบรอย

คุณลักษณะทีพ่ ึงประสงค
นิสัย ความสามารถ มีเจตคติ ทํางานรวม
การ ในการทํางาน
ที่ดี
กับผูอื่น
ทํางาน
ตอ
อาชีพ

3

3

4

3

4

3

20

ลงชื่อ.................................................ผูประเมิน
(..................................................)

เกณฑการใหคะแนน

หมายเหตุ

18 - 20 คะแนน ระดับคุณภาพ 4 ดีมาก
17 - 15 คะแนน ระดับคุณภาพ 3 ดี
14 - 13 คะแนน ระดับคุณภาพ 2 ปานกลาง
12 - 10 คะแนน ระดับคุณภาพ 1 พอใช
ต่ํากวา 10 คะแนน ระดับคุณภาพ 0 ปรับปรุง
เกณฑประเมินคุณลักษณะ
ความประณีตเรียบรอย
คะแนน 3 ผลงานมีความประณีตสะอาดเปนระเบียบเรียบรอยถูกตองตามที่กําหนดใหทุก ๆ ครั้ง
คะแนน 2 ผลงานมีความประณีตเรียบรอยถูกตองตามที่กําหนดใหบางครั้ง
คะแนน 1 ผลงาน ไมมีความประณีตเรียบรอย
ทํางานตามลําดับขั้นตอน
คะแนน 3 ทํางานดวยความคลองแคลวถูกตองตามขั้นตอนทุกครั้ง
คะแนน 2 ทํางานดวยความคลองแคลวถูกตองตามขั้นตอนเปนบางครัง้
คะแนน 1 ทํางานถูกตอง เปนไปตามขั้นตอน
งานเสร็จทันเวลา
คะแนน 4 งานที่มอบหมายเสร็จตามเวลาที่กําหนด และผลงานถูกตอง
คะแนน 3 งานที่มอบหมายเสร็จตามเวลาที่กําหนด ผลงานตองแกไขบางสวน
คะแนน 2 งานที่มอบหมายไมเสร็จตามเวลาที่กําหนด
สนใจ ตั้งใจ เอาใจใส
คะแนน 3 มีความตั้งใจ เอาใจใส ตองานที่มอบหมายอยางสม่ําเสมอ ทําใหงานเสร็จตรงตามเวลาที่
กําหนด และ ผลงานมีความถูกตอง
คะแนน 2 มีความตั้งใจ เอาใจใส ตองานที่มอบหมาย อยางสม่ําเสมอทําใหงานเสร็จตรงเวลาที่
กําหนด และผลงาน ถูกตองเปนบางครั้ง
คะแนน 1 มีความตั้งใจ เอาใจใส บางครัง้ เสมอ
ใหความรวมมือ

คะแนน 4 ใหความรวมมือในการทํากิจกรรม ทั้งในชัน้ เรียน หรือในกลุม อยางตัง้ ใจสม่ําเสมอ
คะแนน 3 ใหความรวมมือในการทํากิจกรรม ทั้งในชั้นเรียน หรือในกลุม อยางตั้งใจ
คะแนน 2 ใหความรวมมือในการทํากิจกรรม ในกลุม เปนบางครั้ง
ยอมรับความคิดเห็น
คะแนน 3 เปนผูเสนอขอคิดเห็น ผูรับฟงความคิดเห็นของเพื่อนทุกครัง้ เมื่อรวมกิจกรรม
คะแนน 2 เปนผูเสนอขอคิดเห็น ผูรับฟงความคิดเห็นของเพื่อนบางครั้ง เมื่อรวมกิจกรรม
คะแนน 1 ไมคอยยอมรับฟงขอคิดเห็นของคนอื่น ตองตักเตือน

