
1.ช่ือโครงการ : อบรมหลักสูตรระยะสั้น งานซอมเครื่องใชไฟฟาภายในบาน 
  ผูประสานงาน ชื่อ –นามสกุล :  นายเฉลิมศักดิ์  เนียมอํ่า 
  ผูรับผิดชอบโครงการ : แผนกวิชาชางไฟฟากําลัง 
  ความสําคัญ 
 การจัดการศึกษาดานการพัฒนาอาชีพของประชากรของประเทศไทยใหเปนผูมีความรูและทักษะใน
การประกอบอาชีพเปนสิ่งสําคัญ เพราะจะเปนการสรางความเขมแข็งในดานเศรษฐกิจใหกับชุมชน ประชาชนมี
ทางเลอืกในการประกอบอาชีพ โดยสถานศึกษาอาชีวศึกษาเปนหนวยงานจัดฝกอบรมวิชาชีพใหกับประชาชน 
เพ่ือเพ่ิมศักยภาพและขีดความสามารถใหกับประชาชนไดมีอาชีพสามารถสรางรายไดใหกับตนเองและ
ครอบครัว 
 เครื่องใชไฟฟาภายในบานนับเปนปจจัยพ้ืนฐานเพ่ืออํานวยความสะดวก ภายในท่ีอยูอาศัยแทบทุก
ครัวเรือน เนื่องจากการใชงานรวมถึงสภาพความเสื่อมตอการใชงาน อันอาจทําใหเครื่องใชไฟฟาภายในบาน
เกิดการชํารุดเสียหาย ซ่ึงหากเครื่องใชไฟฟาภายในบานใชการไมไดเนื่องจากเกิดความเสียหายหรือใชการไมได
ดวยอาการตาง ๆ จึงจําเปนท่ีจะตองซอมและบํารุงรักษา ดังนั้นหากประชากรมีความรูพ้ืนฐานในการซอมและ
บํารุงรักษาเครื่องใชไฟฟาภายในบาน การใชเครื่องมือ วัสดุ อุปกรณ เครื่องวัดไฟฟา การการซอมบํารุง การ
ดูแลรักษา และสามารถซอมและบํารุงรักษาเครื่องใชไฟฟาภายในบานไดอยางถูกตองและปลอดภัย อันจะทํา
ใหผูท่ีรับการฝกอบรมมีความรู ทักษะสามารถสรางงานสรางรายได ใหกับตนเองและครอบครัว 
 นอกจากนี้งานซอมเครื่องใชไฟฟาภายในบาน สามารถนําไปปรับปรุงแกปญหาเครื่องใชไฟฟาภายในท่ี
อยูอาศัยของผูเขารับการอบรม และยังเปนอาชีพเสริมท่ีสรางรายไดท่ีดีใหแกผูผานการอบรมหลักสูตรงานซอม
เครื่องใชไฟฟาภายในบานอีกดวย 
ผูรับผิดชอบโครงการ งานวัดผลประเมินผล ฝายวิชาการวิทยาลัยเทคนิคอุทัยธานี 
 

2. ความสัมพันธสอดคลองของโครงการ 
    1) ดานความพอประมาณ 
          2.1.1 พอประมาณกับเวลาท่ีใชดําเนินกิจกรรมตั้งแตเตรียมการ จัดทํา และสรุปประเมินผลโครงการ 
          2.1.2 พอประมาณกับความสามารถของครู และนักเรียน นักศึกษา ท่ีจะชวยกันดําเนินงาน 
                   ในโครงการไดอยางมีประสิทธิภาพ 
          2.1.3 พอประมาณกับวัสดุ อุปกรณตาง ๆ ท่ีตองใชในการดําเนินโครงการ 
 

    2) ดานการมีเหตุผล 
          2.2.1 เปนการจัดการเรียนการสอนตามหลักสูตรการศึกษาดานอาชีวศึกษา 
          2.2.2 เปนการนักศึกษาใหเปนมนุษยท่ีสมบูรณ 
          2.2.3 ยึดหลักวา นักศึกษาทุกคนมีความสามารถเรียนรูและพัฒนาตนเองได 
          2.2.4 การสรางนักเรียน นักศึกษาใหเปนบุคคลแหงการเรียนรู 
          2.2.5 เพ่ือใหนักเรียน นักศึกษามีความรูความสามารถในการปฏิบัติงานทักษะทางวิชาชีพไดอยางมี 
                   ประสิทธิภาพ  
 

    3) ดานการมีภูมิคุนกันท่ีดี 
          2.3.1 มีการประเมินการทํางานเปนระยะแลวนําผลมาใชปรับปรุงการทํางานตอไป 
          2.3.2 มีการประเมินการทํางาน สรุปงาน แลวนําผลมาใชปรับปรุง วางแผนการทํางานครั้งตอไป 
 
 
 
 



    4) เง่ือนไขความรู 
      2.4.1  องคความรูท่ีไดรับดานการจัดการเรียนการสอนของครูนําไปพัฒนาตอยอด 
      2.4.2  ความรูฝกทักษะใหนักเรียนรูจักคิด วิเคราะห และปฏิบัติงาน 
      2.4.3  รูจักวางแผนในการทํางาน 

2.4.4 ความรูดานการสรุปผลและการประเมินงาน 
 

5) เง่ือนไขคุณธรรม 
 2.5.1  มีความรับผิดชอบในหนาท่ีของครูและนักศึกษา 
 2.5.2  ประหยัดการใชงบประมาณ วัสดุอยางคุมคา 
 2.5.3  ความขยันอดทน  
 2.5.4  สรางสามัคคีใหเกิดข้ึนในหมูคณะ 
 

    6) สังคม  
 2.6.1   นักศึกษา มีสวนรวมในการดูแลชวยเหลือเก้ือกูลซ่ึงกันและกัน 
2.6.2 นักศึกษามีความรูรักสามัคคี 

    7) เศรษฐกิจ 
2.7.1 ใชทรัพยากรและสิ่งแวดลอมอยางคุมคา  

  

    8) ส่ิงแวดลอม 
2.8.1 ใชและรักษาสิ่งแวดลอม ทรัพยากรใหคงอยูอยางยั่งยืน 

 

9) วัฒนธรรม 
  2.9.1 การรักษากฎกติกา และความมีน้ําใจชวยเหลือเก้ือกูลกัน 

 

3. วัตถุประสงค เพ่ือให 
 1. ผูเขารับการอบรมแสดงความรูเก่ียวกับหลักการทํางานของเครื่องใชไฟฟาภายในบาน เชน หมอหุง
ขาวไฟฟา , กาตมน้ําไฟฟา , เตารีดไฟฟา , พัดลมไฟฟา และเครื่องซักผา 
 2. ผูเขารับการฝกอบรมซอมและบํารุงรักษาเครื่องใชไฟฟาภายในบาน 
 

4. กลุมเปาหมาย 
 ประชาชนผูไมงานทํา ผูถูกเลิกจางงาน ผูกําลังอยูในขายถูกเลิกจางงาน ผูสําเร็จการศึกษาท่ียังไมมีงาน
ทํา กลุมเกษตรกร และกลุมผูสูงอายุ จํานวน ๒๐0 คน 
ส่ือการเรียน 
 1. คอมพิวเตอรพกพาสวนบุคคล(โนตบุค) 
 2. เครื่องฉายภาพ LCD 
 3. มัลติมิเตอรแบบเข็ม 
 4. มัลติมิเตอรแบบตัวเลข 
 5. คีมรวม 
 6. คีมปากแหลม 
 7. ไขควงแฉก , ไขควงแบน 
 8. คอนพลาสติก , คอนยาง , คอนเหล็ก 
 9. หัวแรงบัดกรี 
 



 10. คัตเตอร 
 11. หมอหุงขาวไฟฟา 
 12. กาตมน้ําไฟฟา 
 13. เตารีดไฟฟา 
 14. พัดลมไฟฟา 
 ๑๕. เครื่องซักผา 
 
5. การวัดและประเมินผล 
 1. เวลาเรียน 10 คะแนน 
 2. ทฤษฏี 10 คะแนน 
 3. ผลการปฏิบัติงาน 
  3.1 ความเรียบรอย สวยงาม 40 คะแนน 
  3.2 เสร็จทันตามกําหนดเวลา ถูกตองตามแบบ 20 คะแนน 
 4. กิจนิสัยในการทํางาน ปฏิบัติงานดวยความเปนระเบียบเรียบรอย ประณีต สะอาดและปลอดภัย  
 10 คะแนน 
 5. มีความรับผิดชอบ มีวินัยในการทํางาน 10 คะแนน 
 
6. เครื่องมือวัดและประเมินผล 
 1. แบบทดสอบกอนเรียน/หลังเรียน 
 2. แบบสังเกตพฤติกรรมระหวางเรียน 
 3. แบบประเมินผลการเรียน/ชิ้นงาน 
 
7. ผลท่ีคาดวาจะไดรับ 
 1. ผูเขารับการอบรมมีความรูและทักษะเก่ียวกับเก่ียวกับหลักการทํางานของเครื่องใชไฟฟาภายใน
บาน เชน หมอหุงขาวไฟฟา , กาตมน้ําไฟฟา , เตารีดไฟฟา , พัดลมไฟฟา และเครื่องซักผา 
 2. ผูเขารับการฝกอบรมซอมและบํารุงรักษาเครื่องใชไฟฟาภายในบาน 
 

8. การติดตามประเมินผล 
 1. ติดตามการประกอบอาชีพกอนและหลังเขารับการฝกอบรม 
 2. แบบประเมิน 
 

9. การจัดกระบวนการเรียนรู 
 1. งานความปลอดภัยในการใชไฟฟา 
  1.1 ความปลอดภัยในการปฏิบัติงานและการปฐมพยาบาล 
  1.2 อันตรายจากการใชไฟฟา 
  1.3 การปฐมพยาบาล 
 
 
 
 
 



 2. งานไฟฟาเบื้องตน 
  2.1 ระบบไฟฟา 
  22 เครื่องมือวัดไฟฟา 
  2.3 วงจรไฟฟา 
 3. งานเลือกใชเครื่องมือ วัสดุและอุปกรณในงานซอมเครื่องใชไฟฟา 
  3.1 การเลือกเครื่องมือในงานซอมเครื่องใชไฟฟา 
  3.2 การเลือก วัสดุ อุปกรณในงานซอมเครื่องใชไฟฟา 
 4. งานตรวจซอมเครื่องใชไฟฟาภายในบาน 
  4.1 การซอมหมอหุงขาว 
  4.2 การซอมกาตมน้ําไฟฟา 
  4.3 การซอมเตารีดไฟฟา 
  4.4 การซอมพัดลมไฟฟา 
  ๔.๕ การซอมเครื่องซักผา 
10. ระยะเวลาฝกอบรม 30 ช่ัวโมง ( ๑ ตุลาคม ๒๕๖๓ – ๓๐ กันยายน ๒๕๖๔) 
 ทฤษฏี  5   ชั่วโมง 
 ปฏิบัติ 25 ชั่วโมง 
 

11. สถานท่ีดําเนินการ 
 โรงพยาบาลสงเสริมสุขภาพตําบลเกาะเทโพ ต.เกาะเทโพ อ.เมือง จ.อุทัยธานี 
 

12. งบประมาณท่ีใชในโครงการ 
 ใชงบประมาณสนับสนุนจากวิทยาลัยเทคนิคอุทัยธานี จํานวน ๑๐,๐๐๐ บาท 
วิทยากรผูสอน 
 นายชุมพล  สุระดม วุฒิ คบ. อุตสาหกรรมไฟฟา  ตําแหนงครูชํานาญการ สังกัดวิทยาลัยเทคนิค
อุทัยธานี 
 นายธีระ   แพงประสิทธิ์ วุฒิ ศษ.ม.การบริหารการศึกษา วุฒิ คบ.อุตสาหกรรมไฟฟา ผูทรงคุณวุฒิ 
สังกัดวิทยาลัยเทคนิคอุทัยธานี 
 นายวสุศักด์ิ ชุรินทร  วุฒิ คอ.ม.วิศวกรรมไฟฟา ตําแหนงครูชํานาญการ สังกัดวิทยาลัยเทคนิค
อุทัยธานี 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 



โครงสรางหลักสูตร 
สมรรถนะ 
รายวิขา 

หนวย 
ท่ี 

ชือ่หนวย / รายการสอน 
จํานวนชั่วโมง 

ทฤษฏี ปฏิบัต ิ
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งานความปลอดภัยในการใชไฟฟา 
     1.1 ความปลอดภัยในการปฏิบัติงานและการปฐม
พยาบาล 
     1.2 อันตรายจากการใชไฟฟา 
     1.3 การปฐมพยาบาล 
งานไฟฟาเบื้องตน 
  2.1 ระบบไฟฟา 
  2.2 เครื่องมือวัดไฟฟา 
  2.3 วงจรไฟฟา 
งาน เลื อก ใช เ ครื่ อ ง มือ  วั สดุ และอุปกรณ ในงานซอม
เครื่องใชไฟฟา 
     3.1 การเลือกเครื่องมือในงานซอมเครื่องใชไฟฟา 
     3.2 การเลือก วัสดุ อุปกรณในงานซอมเครื่องใชไฟฟา 
งานตรวจซอมเครื่องใชไฟฟาภายในบาน 
     4.1 การซอมหมอหุงขาว 
     4.2 การซอมกาตมน้ําไฟฟา 
     4.3 การซอมเตารีดไฟฟา 
     4.4 การซอมพัดลมไฟฟา 
     ๔๕ การซอมเครื่องซักผา 
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