
                                                   
 
 

 

โครงการสอน 
วิชา   การตดิตัง้ไฟฟา 1 (3104-2001)                                                                      จํานวน  3  หนวยกิต (4 คาบ)  
ระดับชั้น  ปวส.                                                                                                       สาขาวิชาไฟฟากําลัง 

 
1.  คําอธิบายรายวิชา 
                      ศึกษาและปฏิบัติเกี่ยวกับการใชเครื่องมือ  วัสด-ุอุปกรณที่ใชในงานติดตั้งทอรอยสาย  รางเดินสาย   
สวิชตัดตอน  เซอรกิตเบรคเกอร  อุปกรณประกอบตูควบคุมไฟฟา  หาขนาดตัวนํา  ขนาดบัสบาร  การติดตั้งบัสบาร 
และอุปกรณประกอบอื่น ๆ  ในตูควบคุมและแผงจายไฟฟา  ติดตั้งระบบสายดิน  ตรวจซอมแกไขบาํรุงรักษา 
ระบบไฟฟาในอาคาร และในโรงงาน 
 
2.  วัตถุประสงคการเรียนการสอน 
     2.1  เพื่อใหมีความเขาใจชนิด  อุปกรณ  วัสดุ  เครื่องมือ  ทอรอยสาย  รางเดินสาย  แผงจายไฟ  ตูควบคุมไฟฟา 
            การตอระบบลอฟา  และระบบสายดิน 
     2.2  เพื่อใหสามารถปฏิบัติงานเกีย่วกับการติดตั้ง  เดนิสาย  ทอรอยสายไฟฟา  รางดินสาย  แผงจายไฟ  และ   
            ตูควบคุมไฟฟา  การบริการ  ตรวจซอม และบํารุงรักษา 
     2.3  เพื่อใหมีกิจนิสัยในการปฏิบัติงานดวยความประณตี  รอบคอบ  และปลอดภยั  มีความตระหนักถึง 
           คุณภาพของงาน และมีจริยธรรม 
 
มาตรฐานรายวิชา 
      1.  เลือกใชวัสดุอุปกรณ  และเครื่องมอืในงานติดตั้ง    
      2.  ติดตั้งเดินสายไฟฟาในอาคาร และในโรงงาน  
      3.  ตรวจสอบและตรวจซอมแกไขระบบไฟฟาในอาคารและในโรงงาน   
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 



 

3.  ผลการวิเคราะหเนื้อหาวิชา 
เนื้อหาวิชา 

สัปดาหท่ี หนวย (UNIT) หัวเร่ือง (TOPICS) จํานวนคาบ 
1. พื้นฐานงานตดิตั้งไฟฟา 1. ความปลอดภัยเกี่ยวกับการปฏิบัติงานทางไฟฟา 4 
  2. เครื่องมือที่ใชในงานติดตัง้ไฟฟาในอาคารและ  
      ในโรงงาน  

2. วัสดุ อุปกรณ และวิธีการตดิตั้ง 1. สายไฟฟา 4 
 ไฟฟาในอาคาร และในโรงงาน     1.1  ชนิดและการใชงานของสายไฟฟา  
      1.2  ปจจัยการเลือกสายไฟฟา  
      1.3  การคํานวณโหลดเพือ่เลือกขนาดสายไฟฟา  
      1.4  การหาคาแรงดันตกในสายไฟฟา   

3.  2. การเดินสายไฟฟาดวยเข็มขัดรัดสาย 4 
      2.1  รายละเอียดการเดินสายไฟฟา  

      2.2  อุปกรณประกอบทีใ่ช  
      2.3  การเดนิสายไฟฟาดวยเข็มขัดรัดสาย  

4.  3. ทอรอยสาย 4 
      3.1  ชนิดของทอรอยสาย   
             3.1.1 ทอโลหะหนา (Rigid Metal Conduit)     
             3.1.2 ทอโลหะหนาปานกลาง  
                      (Intermediate  Metal  Conduit)  
             3.1.3 ทอโลหะบาง (Electrical  Metal     
                      Tubing)  
             3.1.4 ทอโลหะออน (Flexible  Metal       
                      Conduit)  
             3.1.5 ทออโลหะแข็ง  (Rigid  Nonmetallic  
                       Conduit)  

       3.2 การหาจํานวนสายไฟฟาสูงสุดใน    
             ทอรอยสาย  
  4.  รางเดินสาย (Wire  Ways)  

       4.1 หลักเกณฑการใชงานของรางเดินสาย  
       4.2 การหาจํานวนสายไฟฟาสูงสุดใน   
             รางเดินสาย    
    
    



 

เนื้อหาวิชา 
สัปดาหท่ี หนวย (UNIT) หัวเร่ือง (TOPICS) จํานวน

คาบ 
  5. รางเคเบิล (Cable  Trays)  
      5.1 ชนิดของรางเคเบิล   
      5.2 หลักเกณฑการเดินสายในรางเคเบิล  
  6. อุปกรณประกอบ (Fitting)     
5 ประเมินผลตามสภาพจริง 4 
6  7. การติดตั้งไฟฟาดวยทอรอยสาย 4 
      7.1  รายละเอียดการติดตั้งไฟฟาดวยทอรอยสาย  
      7.2   อุปกรณและเครื่องมอืที่ใชปฏิบัติงาน  
      7.3  ปฏิบัติการติดตั้งไฟฟาดวยทอรอยสาย  
7  8. การติดตั้งไฟฟาดวยรางเดนิสาย (Wire  Ways) 4 

      8.1 รายละเอียดการเดินสายไฟฟาในรางเดินสาย  
      8.2  ปฏิบัติการติดตั้งไฟฟาดวยรางเดินสาย  

8 – 9 การติดตั้งอุปกรณควบคุมระบบ 1. ความหมายและสวนประกอบของตูควบคุมไฟฟา 4 
 ไฟฟา     1.1 ความหมายตูควบคุมไฟฟา  
      1.2 วงจรภายในตูควบคุมไฟฟา  
      1.3 สวนประกอบของตูควบคุมไฟฟา  
            1.3.1  โครงตู  
            1.3.2  บัสบาร   
            1.3.3  เซอรกิตเบรคเกอร  
            1.3.4  เครื่องวัดไฟฟา  
            1.3.5  อุปกรณประกอบ  
  2. การศึกษาตูควบคุมจากแบบงานไฟฟาจริง  4 
      2.1 การอานรายละเอียดแบบตูควบคุมไฟฟา  

      2.2 การเขียนวงจร One Line Diagram   
            ของตูควบคุมไฟฟา  
    

    
    
    

10 ประเมินผลตามสภาพจริง 4 
 
 



เนื้อหาวิชา 
สัปดาหท่ี หนวย (UNIT) หัวเร่ือง (TOPICS) จํานวนคาบ 

11  3. โครงสราง และสวนประกอบของแผงจายไฟฟา 4 
       (Panelboards)    
       3.1 ชนิดของแผงจายไฟ  
       3.2 หลักการออกแบบและเลือกใชแผงจายไฟฟา  
       3.3 การอานแบบและเขียนวงจร One Line    
             Diagram  ของแผงจายไฟจากแบบงานไฟฟา  

12   4.  การติดตั้ง , ถอดประกอบอุปกรณ ตูควบคุม 4 
13  5.  การติดตั้งแผงจายไฟฟา 4 
14 ประเมินผลตามสภาพจริง 4 
15 ระบบการปองกันไฟฟา 1.  ระบบสายดิน 4 
       1.1  การตอลงดินของระบบไฟฟา  
       1.2  ระบบหลักดิน  
  2.  ระบบลอฟา  
       2.1  วิธีของการปองกันอนัตรายจากฟาผา  
       2.2  องคประกอบของการปองกันอันตราย  
              จากฟาผาภายนอก  
       2.3  องคประกอบของการปองกันอันตราย  
              จากฟาผาภายใน  

16-17 การตรวจสอบและซอมบํารุง 1.  หลักการตรวจสอบ และซอมบํารุง ระบบไฟฟา 4 
 ระบบไฟฟาในอาคาร และ      ในอาคาร  และในโรงงาน   
 ในโรงงาน 2.  ปฏิบัติการตรวจสอบ และซอมบํารุง  
       ระบบไฟฟาในอาคาร และโรงงาน 4 

18 สอบประเมินผล 4 
รวม 72 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

 

4.  วิธีสอน/รูปแบบการสอน 
     4.1  บรรยาย 
     4.2  กระบวนการกลุม 
     4.3  การปฏิบัติ 
     4.4  การสาธิต 
 
5.  สื่อการเรียนการสอน 
     5.1  แผนใสประกอบการสอน 
     5.2  เอกสารประกอบการสอน 
     5.3  ตัวอยางของจริงที่ใชสําหรับแสดงใหนักศกึษาไดดู 
 
6.  การวัดผล 

รายการ คะแนน (รอยละ) หมายเหตุ 
6.1  การทดสอบวัดความรูตามสภาพจริง 60 หมายเหต ุ การวัดผลตาม 
6.2  การสังเกตเกี่ยวกับคณุธรรม, จริยธรรม 20 สภาพจริงจะตองไมนอยกวา 
6.3  การทดสอบ และประมวลผล 20 3  คร้ัง/ภาคเรียน 

รวม 100  
 
7.  การประเมินผล 
 

ประเมินผลแบบอิงเกณฑ 
                                 คะแนน  80 – 100                                                              ระดับผลการเรียน  4 
                                 คะแนน  70 – 79                                                                ระดับผลการเรียน  3 
                                 คะแนน  60 – 69                                                                ระดับผลการเรียน  2 
                                 คะแนน  50 – 59                                                                ระดับผลการเรียน  1 
                                 คะแนน   0 – 49                                                                 ระดับผลการเรียน  0 
 
8.  หนังสืออางถึง 
     8.1  ศุลี  บรรจงจิตร,  อุปกรณและการตดิตั้งในงานระบบไฟฟา กรุงเทพฯ : บริษัท ซีเอ็ดยูเคชั่น จํากัด 
            (มหาชน) , 2537 
     8.2  ประสิทธิ์  พิทยพัฒน, การออกแบบระบบไฟฟา. กรุงเทพฯ : บริษัท ทีซีจี พร้ินดิ้ง จํากดั, 2545. 
     8.3  ลือชัย ทองนิล, การออกแบบ และตดิตั้งระบบไฟฟาตามาตรฐานของการไฟฟา  กรุงเทพฯ : 
            บริษัท ส.เอเซียเพรส จํากัด, 2542 
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