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คำนำ 
 

แผนการสอนรายวิชา งานไฟฟ้ารถยนต ์ รหัสวิชา 20101-2005 แผนการสอนรายวิชานี ้
จัดทำขึ้นโดยมีหน่วยการเรยีนรู้ทั้งสิ้น 12 หน่วยการเรยีนรู้ ประกอบไปด้วยหน่วยการเรียนรูห้น่วยท่ี 1 ทฤษฎีไฟฟ้าเบื้องต้น 
หน่วยท่ี 2 พื้น,ฐานไฟฟ้ารถยนต์ หน่วยท่ี 3 แบตเตอรี่ หน่วยท่ี 4 ระบบสตาร์ต  หน่วยท่ี 5 ระบบจุดระเบดิ หน่วยท่ี 6    
ระบบจุดระเบิดอิเล็กทรอนิกส์ หนว่ยท่ี 7 ระบบประจไุฟ หน่วยท่ี 8 ระบบไฟแสงสว่าง หน่วยท่ี 9 ระบบสัญญาณ หน่วยท่ี 10  
ระบบเกจวดัและมาตรวัด หน่วยท่ี 11 ระบบอำนวยความสะดวก  
  จากแผนการจัดการเรียนรู้ทั้ง 11 หน่วยนี้ ได้ครอบคลมุการจดัการเรียนการสอนในระยะเวลา 18 สัปดาห์ 
โดยได้มีการกำหนดการจัดสอบกลางภาคในสัปดาห์ที่ 9 และการสอบปลายภาคในสัปดาห์ที่ 18 ทั้งนี้ได้จัดการเรียนการสอน
โดยมุ่งสมรรถนะของผู้เรียนเป็นสำคัญตามศักยภาพของผูเ้รียนในแต่ละสาขาวิชา และมีการใช้เทคนิคการจัดการเรยีนการสอน
ในศตวรรษที่ 21 แผนการจดัการเรียนรู้นี้อยูร่ะหว่างการพัฒนาเพื่อให้เกิดประสิทธิภาพกับผู้เรียนให้มากท่ีสุด 
หากมีข้อบกพร่องประการใด ผู้จดัทำขอรับผิดชอบในการจดัการแกไ้ขในโอกาสถัดไป 
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หลักสูตรรายวิชา 
ชื่อวิชา งานไฟฟ้ารถยนต์ 

รหัสวิชา 20101-2005 จำนวน  3 หน่วยกิต 7 คาบต่อสัปดาห์ 
หลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.)   

 
  

จุดประสงค์รายวิชา 
 1. เข้าใจเกี่ยวกับโครงสร้างและหลักการทำงานของระบบไฟฟ้ารถยนต์ 
 2. สามารถใช้เครื่องมือวัด เครื่องมือทดสอบของระบบไฟฟ้ารถยนต์ 
 3. สามารถถอด ประกอบ ตรวจสภาพช้ินส่วนและอุปกรณ์ของระบบไฟฟ้ารถยนต์ 
 4.สามารถบริการ บำรุงรักษา แก้ไขข้อขัดข้องระบบไฟฟ้ารถยนต์ 
 5. มีกิจนิสัยที่ดีในการทำงานรับผดิชอบ ประณตีรอบคอบ ตรงต่อเวลา สะอาด ปลอดภัยและรักษาสภาพแวดล้อม 
สมรรถนะรายวิชา 
 1. แสดงความรูเ้กี่ยวกับโครงสร้างและหลักการทำงานของระบไฟฟ้ารถยนต ์
 2. ถอด ประกอบ ตรวจสภาพช้ินส่วนของช้ินส่วนและอุปกรณ์ของระบบไฟฟ้ารถยนต์ตามคู่มือ 
 3. ตรวจสภาพช้ินส่วนและอุปกรณ์ของระบบไฟฟ้ารถยนตต์ามคูม่ือ 
 4. แก้ไขข้อขัดข้องของระบบไฟฟ้ารถยนต์ตามคู่มือ 
คำอธิบายรายวิชา 
            ศึกษา และปฏิบัติเกี่ยวกับโครงสร้างและหลักการทำงานของระบบไฟฟ้ารถยนต์ การใช้เครือ่งมือวัดและเครื่องมือ
ทดสอบ การถอด ประกอบ ตรวจสภาพ บริการ บำรุงรักษา และการแก้ไขข้อขัดข้องแบตเตอรี่ ระบบสตารต์ ระบบจุดระเบดิ
ระบบประจุไฟ ระบบแสงสว่าง ระบบสัญญาณและอุปกรณ์อำนวยความสะดวกในรถยนต์ และประมาณราคาค่าบริการ 
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หน่วยการเรียนรู้ 
 

หน่วยที่ ชื่อหน่วย จำนวน
ชั่วโมง 

สัปดาห์ท่ี 

1 ทฤษฎีไฟฟ้าเบื้องต้น 14 1-2 
2 พ้ืนฐานงานไฟฟ้ารถยนต์ 14 3-4 
3 แบตเตอรี่ 7 5 
4 ระบบสตาร์ต 7 6 
5 ระบบจุดระเบิด 7 7 
 สอบกลางภาค 7 8 
6 ระบบจุดระเบิดอิเล็กทรอนิกส์ 7 9 
7 ระบบประจุไฟ 7 10 
8 ระบบไฟแสงสว่าง 7 11 
9 ระบบสัญญาณ 7 12 
10 ระบบเกจวัดและมาตรวัด 14 14-15 
11 ระบบอำนวยความสะดวก 14 16-17 
    
 สอบปลายภาค 7 18 

รวม 126  

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 ฉ 

สมรรถนะประจำหน่วยการเรียนรู้ 
หน่วยที่ 1 : ทฤษฎีไฟฟ้าเบื้องต้น 

สมรรถนะ รายละเอียด 
ความรู้ 1. อะตอม 

2. ชนิดของไฟฟ้า 
3. การไหลของกระแสไฟฟ้า 
4. หน่วยวัดกระแสไฟฟ้า 
5. หน่วยวัดแรงเคลื่อนไฟฟ้า 
6. ความต้านทานไฟฟ้า 
7. สารที่ใช้ในงานไฟฟ้า 
8. กฎของโอห์ม 
9. การต่อวงจรไฟฟ้า 
10.การคำนวณวงจรไฟฟ้า 
11.กำลังงานไฟฟ้า 
12.แม่เหล็ก 

ทักษะ 1. สามารถต่อวงจรไฟฟ้าได้ 
2. สามารถคำนวณวงจรไฟฟ้าได้ 

คุณลักษณะที่พึงประสงค์ รับรู้ ตอบสนอง เห็นคุณค่า จัดระบบคุณค่า พัฒนาลักษณะนิสัย 
หน่วยที่ 2 : พื้นฐานงานไฟฟ้ารถยนต์ 

สมรรถนะ รายละเอียด 
ความรู้ 1.สัญลักษณ์ทางไฟฟ้า 

2.อุปกรณ์ไฟฟ้า 
3.การต่อสายไฟ 
4.เครื่องมือวัด 

ทักษะ 1.สามารถใช้เครื่องมือวัดไฟฟ้าแบบต่าง ๆ ได้ 
คุณลักษณะที่พึงประสงค์ รับรู้ ตอบสนอง เห็นคุณค่า จัดระบบคุณค่า พัฒนาลักษณะนิสัย 
หน่วยที่ 3 : แบตเตอรี่ 

สมรรถนะ รายละเอียด 
ความรู้ 1.หน้าที่ของแบตเตอรี่ 

2.โครงสร้างของแบตเตอรี่ 
3.ปฏิกิริยาเคมีภายในแบเตอรี่ 
4.อัตราการจ่ายไฟหรือความจุของแบตเตอรี่ 



 ช 

หน่วยที่ 3 : แบตเตอรี่ (ต่อ) 
สมรรถนะ รายละเอียด 

 5.การตรวจวัดความถ่วงจำเพราะของน้ำยา 
6.การประจุไฟแบตเตอรี่ 
7.การทดสอบความจุหรือการจ่ายประจุกระแสสูง 

ทักษะ 1.สามารถตรวจวัดความจุของแบตเตอรี่ได้ 
2.สามารถตรวจสอบและบำรุงรักษาแบตเตอรี่ได้ 

คุณลักษณะที่พึงประสงค์ รับรู้ ตอบสนอง เห็นคุณค่า จัดระบบคุณค่า พัฒนาลักษณะนิสัย 
หน่วยที่ 4 : ระบบสตาร์ต 

สมรรถนะ รายละเอียด 
ความรู้ 1.หน้าที่ของระบบสตาร์ต 

2.หลักการทำงานของมอเตอร์สตาร์ต 
3.ชนิดของมอเตอร์สตาร์ต 
4.โครงสร้างของมอเตอร์สตาร์ต 
5.การทำงานของมอเตอร์สตาร์ต 
6.มอเตอร์สตาร์ตแบบทดสอบ 
7.มอเตอร์สตาร์ตแบบชุดเฟืองแพลเนตทารี 
8.การถอดประกอบและตรวจสอบมอเตอร์สตาร์ต 
9.การแก้ไขข้อขัดข้องของระบบสตาร์ต 

ทักษะ 1.สามารถถอดประกอบและตรวจสอบมอเตอร์สตาร์ตได้ 
2.สามารถแก้ไขอาการขัดข้องของระบบสตาร์ตได้ 

คุณลักษณะที่พึงประสงค์ รับรู้ ตอบสนอง เห็นคุณค่า จัดระบบคุณค่า พัฒนาลักษณะนิสัย 
หน่วยที่ 5 : ระบบจุดระเบิด 

สมรรถนะ รายละเอียด 
ความรู้ 1.โครงสร้างของระบบจุดระเบิด 

2.สวิตช์กุญแจหรือสวิตช์จุดระเบิด 
3.คอยล์จุดระเบิด 
4.การทำงานของระบบจุดระเบิด 
5.จานจ่าย 
6.หัวเทียน 

ทักษะ 1.สามารถถอดประกอบชิ้นส่วนและอุปกรณ์ของระบบจุดระเบิดตามคู่มือได้ 
2.สามารถตรวจสภาพชิ้นส่วนและอุปกรณ์ของระบบจุดระเบิดตามคู่มือได้ 



 ซ 

หน่วยที่ 5 : ระบบจุดระเบิด (ต่อ) 
สมรรถนะ รายละเอียด 

คุณลักษณะที่พึงประสงค์ รับรู้ ตอบสนอง เห็นคุณค่า จัดระบบคุณค่า พัฒนาลักษณะนิสัย 
หน่วยที่ 6 : ระบบจุดระเบิดอิเล็กทรอนิกส์ 

สมรรถนะ รายละเอียด 
ความรู้ 1.ตัวกำเนิดสัญญาณ 

2.ตัวช่วยจุดระเบิด 
3.หลักการทำงานของระบบจุดระเบิดอิเล็กทรอนิกส์ 
4.การควบคุมมุมดเวล 
5.ระบบจุดระเบิดอิเล็กทรอนิกส์ IIA 
6.ระบบจุดระเบิดอิเล็กทรอนิกส์ควบคุมด้วยคอมพิวเตอร์แบบมีจานจ่าย 
7.ระบบจุดระเบิดอิเล็กทรอนิกส์แลลไม่ใช้จานจ่าย 

ทักษะ 1.สามารถตรวจสอบชิ้นส่วนและอุปกรณ์ของระบบจุดระเบิด IIA ตามคู่มือได้ 
คุณลักษณะที่พึงประสงค์ รับรู้ ตอบสนอง เห็นคุณค่า จัดระบบคุณค่า พัฒนาลักษณะนิสัย 
หน่วยที่ 7 : ระบบประจุไฟ 

สมรรถนะ รายละเอียด 
ความรู้ 1.หลักการของเครื่องกำเนิดไฟฟ้า 

2.หลักการของอัลเตอร์เนเตอร์ 
3.โครงสร้างของอัลเตอร์เนเตอร์ 
4.การควบคุมแรงดันไฟฟ้า 
5.การทำงานของระบบประจุไฟ 
6.ระบบประจุไฟแบบไอซีเร็กกูเลเตอร์ 
7.หลักการเบื้องต้นของทรานชิสเตอร์และซีเนอร์ไดโอด 
8.หลักการทำงานของไอชีเร็กกูเลเตอร์ 

ทักษะ 1.สามารถถอด ประกอบชิ้นส่วนและอุปกรณ์ของอัลเตอร์เนเตอร์ตามคู่มือได้ 
2.สามารถตรวจสภาพชิ้นส่วนและอุปกรณ์ของอัลเตอร์เนเตอร์ตามคู่มือได้ 
3.สามารถตรวจสอบวงจรประจุไฟตามคู่มือได้ 

คุณลักษณะที่พึงประสงค์ รับรู้ ตอบสนอง เห็นคุณค่า จัดระบบคุณค่า พัฒนาลักษณะนิสัย 
หน่วยที่ 8 : ระบบไฟแสงสว่าง 

สมรรถนะ รายละเอียด 
ความรู้ 1.หน้าที่ของระบบไฟแสงสว่าง 

2.ประเภทของหลอดไฟ 



 ฌ 

หน่วยที่ 8 : ระบบไฟแสงสว่าง (ต่อ) 
สมรรถนะ รายละเอียด 

 3.สวิตช์ไฟหน้า 
4.วงจรไฟหน้า 
5.การปรับตั้งไฟหน้า 
6.ไฟในห้องโดยสารและไฟประตู 
7.วงจรไฟตัดหมอก 

ทักษะ 1.สามารถตรวจสอบอุปกรณ์ระบบไฟแสงสว่างตามคู่มือได้ 
2.สามารถต่อวงจรระบบไฟแสงสว่างได ้

คุณลักษณะที่พึงประสงค์ รับรู้ ตอบสนอง เห็นคุณค่า จัดระบบคุณค่า พัฒนาลักษณะนิสัย 
หน่วยที่ 9 : ระบบสัญญาณ 

สมรรถนะ รายละเอียด 
ความรู้ 1.ระบบไฟเลี้ยวและไฟฉุกเฉิน 

2.ระบบไฟเบรก 
3.ระบบไฟถอยหลัง 
4.ระบบแตร 

ทักษะ 1.สามารถตรวจสอบอุปกรณ์ ต่อวงจรและตรวจสอบระบบไฟเลี้ยวตามคู่มือได้ 
2.สามารถตรวจสอบอุปกรณ์ ต่อวงจรและตรวจสอบระบบเบรกตามคู่มือได้ 
3.สามารถตรวจสอบอุปกรณ์ ต่อวงจรและตรวจสอบระบบไฟถอยหลังตามคู่มือ
ได้ 
4.สามารถตรวจสอบอุปกรณ์ ต่อวงจรและตรวจสอบระบบแตรตามคู่มือได้ 

คุณลักษณะที่พึงประสงค์ รับรู้ ตอบสนอง เห็นคุณค่า จัดระบบคุณค่า พัฒนาลักษณะนิสัย 
หน่วยที่ 10 : ระบบเกจวัดและมาตรวัด 

สมรรถนะ รายละเอียด 
ความรู้ 1.ตัวควบคุมแรงดันไฟฟ้า 

2.เกจวัดอุณหภูมิ 
3.เกจวัดระดับน้ำมันเชื้อเพลิง 
4.เกจวัดแรงดันน้ำมันเครื่อง 
5.มาตรวัดความเร็วรอบเครื่องยนต์ 
6.มาตรวัดความเร็วรถยนต์ 

ทักษะ 1.สามารถตรวจสอบเกจวัดต่าง ๆ ตามคู่มือได้ 
คุณลักษณะที่พึงประสงค์ รับรู้ ตอบสนอง เห็นคุณค่า จัดระบบคุณค่า พัฒนาลักษณะนิสัย 



 ก 

หน่วยที่ 11 : ระบบอำนวยความสะดวก 
สมรรถนะ รายละเอียด 

ความรู้ 1.เครื่องปัดน้ำฝน 
2.วิทยุรถยนต์ 
3.ระบบละลายฝ้ากระจกหลัง 
4.ที่จุดบุหรี่ 
5.กระจกมองข้องปรับไฟฟ้า 

ทักษะ 1.สามารถต่อวงจรระบบอำนวยความสะดวกได้ 
2.สามารถตรวจสอบอุปกรณ์ระบบอำนวยความสะดวกตามคู่มือได้ 

คุณลักษณะที่พึงประสงค์ รับรู้ ตอบสนอง เห็นคุณค่า จัดระบบคุณค่า พัฒนาลักษณะนิสัย 
 


