
 

 

 
 

 
 

 
แผนการจัดการเรียนรู้มุ่งเน้นสมรรถนะอาชีพ 
บูรณาการหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง 

 
 

วิชา เครื่องกลไฟฟ้ากระแสตรง  รหัสวิชา ๒0๑๐๔ – ๒๐๐๖ 
หลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) พุทธศักราช ๒๕๖๒ 
ประเภทวิชาช่างอุตสาหกรรม  สาขาวิชาไฟฟ้าก าลัง 

ภาคเรียนท่ี 2 ปีการศึกษา ๒๕๖4 
 

 

 
 

 
 

 
 

จัดท าโดย 
นายจักรกริช ชังชะนา 

 
 
 

 
 
 
 

วิทยาลัยการอาชีพบางสะพาน   อาชีวศึกษาจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ 
 สถาบันอาชีวศึกษาภาคกลาง 5 ส านักงานคณะกรรมการอาชีวศึกษา 



 

 

รายการตรวจสอบและอนุญาตให้ใช้ 

 
  □ ควรอนุญาตให้ใช้ในการสอนได้ 
 □ ควรปรับปรุงเก่ียวกับ
............................................................................................................................. .................................................
.............................................................. ........................................................................ 
   

ลงชื่อ...................................................... 
  ( นายเผด็จ ทิมแท้ ) 
หัวหน้าสาขาวิชาไฟฟูาก าลัง 

              ........../............/........... 
 

 
 □ ควรอนุญาตให้ใช้ในการสอนได้ 
 □ ควรปรับปรุงดังเสนอ 
 □ อ่ืน ๆ 
............................................................................................................................. ............................. 
............................................................................................................................. ............................. 
 

ลงชื่อ...................................................... 
         ( นายอรุณ  เกลื่อนพันธ์ ) 

  รองผู้อ านวยการฝุายวิชาการ 
........./............/........... 

   
 □ ควรอนุญาตให้ใช้ในการสอนได้ 
 □ อ่ืน ๆ 
............................................................................................................................. .................................................
......................................................................................................................................  
 

ลงชื่อ...................................................... 
            ( นายนิมิตร ศรียาภัย ) 
 ผู้อ านวยการวิทยาลัยการอาชีพบางสะพาน 
              ........./............/.......... 



 

 

ค าน า 
 

 แผนการจัดการเรียนรู้ วิชา “เครื่องกลไฟฟูากระแสตรง” รหัสวิชา ๒0๑๐๔–๒๐๐๖ เล่มนี้ได้จัดท า
ขึ้นเพ่ือใช้เป็นคู่มือประกอบการสอน หรือเป็นแนวทางการสอนในรายวิชาเพ่ือพัฒนาผู้เรียนเป็นส าคัญ ตาม
หลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) พุทธศักราช ๒๕๖๒ ของส านักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา 
กระทรวงศึกษาธิการ  
 การจัดท าได้มีการพัฒนาเพ่ือให้เหมาะสมกับผู้เรียน โดยจัดการเรียนการสอนทั้งหมด 18 สัปดาห์      
สัปดาห์ละ 4 ชั่วโมง โดยแบ่งเนื้อหาออกเป็น 17 หน่วย การจัดกิจกรรมการเรียนการสอนยึดผู้เรียนเป็น
ส าคัญ มีการบูรณาการปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง และคุณธรรมจริยธรรม ไว้ในหน่วยการเรียนรู้ตามความ
เหมาะสม สอดคล้องกับเนื้อหา มีแบบฝึกหัด แบบทดสอบหลังเรียน พร้อมเฉลย มีใบงาน และสื่อการเรียนการ
สอนต่าง ๆ เพื่อให้เกิดประสิทธิผลแก่ผู้เรียนมากยิ่งข้ึน 
 ผู้จัดท าหวังว่าแผนการจัดการเรียนรู้เล่มนี้คงจะเป็นแนวทางและเป็นประโยชน์ต่อครู -อาจารย์และ
นักเรียน หากมีข้อเสนอแนะประการใด ผู้จัดท ายินดีน้อมรับไว้เพื่อปรับปรุงแก้ไขในครั้งต่อไป 
 
 
 
 

จักรกริช ชังชะนา 
                ผู้จัดท า 
 
 

  



 

 

 
 
 

ส่วนที่ 1 แผนการจัดการเรียนรู้มุ่งเน้นสมรรถนะอาชีพบูรณาการหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง 

1.ชื่อวิชา เครื่องกลไฟฟ้ากระแสตรง รหัสวิชา ๒0๑๐๔-๒๐๐๖ จ านวน ๒ หน่วยกิต ๔ ชั่วโมง 

ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา ๒๕๖4 ระดับชั้น ปวช. 2 ประเภทวิชาอุตสาหกรรม สาขางาน ไฟฟ้าก าลัง 
2.ค าอธิบายรายวิชา 
 ศึกษาและปฏิบัติเกี่ยวกับทฤษฎีแม่เหล็ก แม่เหล็กไฟฟูา โครงสร้างและส่วนประกอบ วงจรขดลวดอาร์
เมเจอร์ของเครื่องกลไฟฟูากระแสตรง หลักการท างาน ชนิดของเครื่องกลไฟฟูากระแสตรง สาเหตุที่ท าให้ไม่
เกิดแรงเคลื่อนไฟฟูา อาร์เมเจอร์รีแอกชัน คอมมิวเตชัน การค านวณหาค่าแรงเคลื่อนไฟฟูาเหนี่ยวน า
ประสิทธิภาพ คุณลักษณะ และการน าไปใช้งาน หลักการท างาน ชนิดของมอเตอร์ไฟฟูากระแสตรง มอเตอร์
แม่เหล็กถาวร (Brushless Permanent Magnet Motor) คุณลักษณะและการน าไปใช้งานของมอเตอร์ไฟฟูา 
การเริ่มเดิน การควบคุมความเร็ว การกลับทิศทางการหมุน 
3.จุดประสงค์รายวิชา 
 1. รู้เข้าใจทฤษฎีของแม่เหล็กและแม่เหล็กไฟฟูาและโครงสร้างหลักการท างานของเครื่องกลไฟฟูา
กระแสตรง 
 2. รู้เข้าใจคุณลักษณะสมบัติและการน าไปใช้งานของเครื่องกลไฟฟูากระแสตรง 
 3. มีความตระหนักและเห็นคุณค่าเก่ียวกับเครื่องกลไฟฟูากระแสตรง 
4.สมรรถนะรายวิชา 
 1. แสดงความรู้เกี่ยวกับสัญลักษณ์โครงสร้างและหลักการท างานของเครื่องกลไฟฟูากระแสตรง 
 2. ถอดและประกอบชิ้นส่วนและต่อวงจรขดลวดอาร์เมเจอร์ของเครื่องกลไฟฟูากระแสตรง 
 3. ทดสอบใช้งานของมอเตอร์ไฟฟูากระแสตรง ทั้งการเริ่มเดิน การควบคุมความเร็ว การกลับทิศทาง 
การหมุน 
 4. การบ ารุงรักษา ตรวจสอบและแก้ไขข้อบกพร่องของเครื่องกลไฟฟูากระแสตรง 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

5.ตารางวิเคราะห์หลักสูตร 
จ านวน 2 หน่วยกิต 72 ชั่วโมง 

                                
                                 พฤติกรรม 
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1. ทฤษฎีแม่เหล็ก 2 1     2 1 6 4 4 
2. แม่เหล็กไฟฟูา 2 2     2 1 7 4 4 
3. โครงสร้างของเครื่องก าเนดิไฟฟูา
กระแสตรง 

2 2     2 1 7 4 4 

4. การพันขดลวดอารเ์มเจอร ์ 2 2 1    2 1 8 3 4 
5. การแบ่งชนิดของเครื่องก าเนิดไฟฟูา
กระแสตรง 

2 2     2 2 8 3 4 

6. อาร์เมเจอรร์ีแอกชันและคอมมวิเตชัน 1 2 2    2 2 9 2 4 
7. เครื่องก าเนิดไฟฟูากระแสตรงแบบ
กระตุ้นแยก 

1 2 2    3 2 10 1 8 

8. เครื่องก าเนิดไฟฟูากระแสตรงแบบชันต์  2 2    3 2 9 2 8 
9. เครื่องก าเนิดไฟฟูากระแสตรงแบบซีรีส ์  2 2    3 2 9 2 8 
10. เครื่องก าเนิดไฟฟูากระแสตรงแบบคอม
ปาวด์ 

 2 2    3 2 9 2 8 

11. การท างานของมอเตอรไ์ฟฟูากระแสตรง  2 2    3 2 9 2 8 
12. ชนิดของมอเตอร์ไฟฟูากระแสตรงและ
การเกิดอาร์เมเจอร์รีแอกชัน 

 2 2    3 2 9 2 4 

สอบปลายภาคเรียน           4 
รวม 12 23 15    30 20 100  72 

ล าดับความส าคญั 5 2 4    1 3    
 
 
 
 
 
 
 
 
  
 
 
 
 
 
 
 



 

 

6. ก าหนดหน่วยการเรียนรู้จากการวิเคราะห์ค าอธิบายรายวิชา 
ชื่อหน่วยการเรียนรู ้ จุดประสงค์การเรียนรู้ประจ าหน่วย สมรรถนะประจ าหน่วย 

๑.ทฤษฎีแม่เหล็ก 1.1อธิบายสารแม่เหล็ก  
1.2บอกค่าต่างๆที่ควรทราบเกี่ยวกับ
แม่เหล็ก 
1.3อธิบายค่าความซาบซึมได ้
1.4อธิบายเส้นโค้งก าเนิดแม่เหล็ก 
1.5ค านวณหาค่าต่างๆเกี่ยวกับ
แม่เหล็ก 

1.1แสดงความรู้เกี่ยวกับทฤษฎี
แม่เหล็ก 
1.2ต่อวงจรขดลวดและค านวณหา
แรงดันแม่เหล็กตามการทดลอง 
 

๒.แม่เหล็กไฟฟูา 2.1อธิบายผลของสนามแมเ่หล็กจาก
กระแสไฟฟูา 
2.2อธิบายสนามแม่เหล็กรอบตัวน า
เมื่อมีกระแสไฟฟูาไหลผ่าน 
2.3อธิบายสนามแม่เหล็กรอบขดลวด
เมื่อมีกระแสไฟฟูาไหลผ่าน 
2.4อธิบายการเหนี่ยวน า
แม่เหล็กไฟฟูา 
2.5อธิบายกฎฟาราเดย์กับการ
เหนี่ยวน าแม่เหล็กไฟฟูา 
2.6บอกทิศทางของแรงดันไฟฟูา
เหนี่ยวน า  

2.1แสดงความรู้เกี่ยวกับ
แม่เหล็กไฟฟูา 
2.2ต่อวงจรการทดลองการเกดิ
แรงดันไฟฟูาเหนีย่วน า 
 

๓.โครงสร้างของเครื่องก าเนดิไฟฟูา
กระแสตรง 

3.1อธิบายโครงสร้างและ
ส่วนประกอบของเครื่องก าเนิดไฟฟูา
กระแสตรง 
3.2อธิบายหน้าที่ของส่วนต่างๆ ของ
เครื่องก าเนิดไฟฟูากระแสตรง 

๓.๑แสดงความรู้เกี่ยวกับโครงสร้าง
ของเครื่องก าเนิดไฟฟูากระแสตรง 
 

๔.การพันขดลวดอาร์เมเจอร ์ 4.1อธิบายความหมายของค่าต่างๆใน
การพันขดลวดอาร์เมเจอร ์
4.2ค านวณหาค่าต่างๆของการพนั
ขดลวดอาร์เมเจอร ์
4.3อธิบายการพันขดลวดอารเ์มเจอร์ 
4.4อธิบายจ านวนทางขนานของการ
พันขดลวดอารเ์มเจอร ์

๔.๑แสดงความรู้เกี่ยวกับการพัน
ขดลวดมอเตอร ์
 
 

๕.การแบ่งชนิดของเครื่องก าเนดิไฟฟูา
กระแสตรง 

5.1บอกความหมายของการกระตุน้ 
5.2บอกชนิดของเครื่องก าเนิดไฟฟูา
กระแสตรง 
5.3อธิบายเครื่องก าเนดิไฟฟูาแบบ
กระตุ้นแยก 
5.4อธิบายเครื่องก าเนดิไฟฟูาแบบ
กระตุ้นตัวเอง 
5.5อธิบายแรงดันไฟฟูาเหนี่ยวน าที่
อาร์เมเจอร ์
5.6ค านวณหาแรงดันไฟฟูาเหนี่ยวน า

5.1แสดงความรู้เกี่ยวกับชนิดของ
เครื่องก าเนิดไฟฟูากระแสตรง 
5.2ต่อวงจรของเครื่องก าเนิดไฟฟูา
กระแสตรงตามการทดลอง 
 



 

 

ที่อาร์เมเจอร ์
๖.อาร์เมเจอร์รีแอกชันและคอมมวิเต
ชัน 

6.1บอกความหมายอาร์เมเจอรร์แีอก
ชัน 
6.2อธิบายการเกดิอาร์เมเจอร์รีแอก
ชัน  
6.3อธิบายการแก้อารเ์มเจอร์รีแอกชัน 
6.4อธิบายการเกดิคอมมิวเตชัน 

6.1แสดงความรู้เกี่ยวกับอาร์เมเจอร์รี
แอกชันและคอมมิวเตชัน 
6.2ทดสอบการใช้งานของเครื่อง
ก าเนิดไฟฟูาตามการทดลอง 
 

๗.เครื่องก าเนิดไฟฟูากระแสตรงแบบ
กระตุ้นแยก 

7.1อธิบายคุณลักษณะของเครื่อง
ก าเนิดไฟฟูาแบบกระตุ้นแยก 
7.2อธิบายวงจรสมมลูของเครื่อง
ก าเนิดไฟฟูาแบบกระตุ้นแยก 
7.3อธิบายการสูญเสียในเครื่องก าเนิด
ไฟฟูาแบบกระตุ้นแยก 
7.4บอกประสิทธิภาพของเครื่อง
ก าเนิดไฟฟูาแบบกระตุ้นแยก 
7.5ค านวณหาค่าต่างๆของเครื่อง
ก าเนิดไฟฟูาแบบกระตุ้นแยก 

7.1แสดงความรู้เกี่ยวกับเครื่องก าเนิด
ไฟฟูากระแสตรงแบบกระตุ้นแยก 
7.2ทดสอบการใช้งานของเครื่อง
ก าเนิดไฟฟูากระแสตรงแบบกระตุน้
แยกตามการทดลอง 
 

๘.เครื่องก าเนิดไฟฟูากระแสตรงแบบ
ชันต์ 

8.1อธิบายคุณลักษณะของเครื่อง
ก าเนิดไฟฟูาแบบชันต ์
8.2อธิบายวงจรสมมลูของเครื่อง
ก าเนิดไฟฟูาแบบชันต ์
8.3อธิบายการสูญเสียในเครื่องก าเนิด
ไฟฟูาแบบชันต ์
8.4บอกประสิทธิภาพของเครื่อง
ก าเนิดไฟฟูาแบบชันต ์
8.5ค านวณหาค่าต่างๆของเครื่อง
ก าเนิดไฟฟูาแบบชันต ์

8.1แสดงความรู้เกี่ยวกับเครื่องก าเนิด
ไฟฟูากระแสตรงแบบชันต ์
8.2ทดสอบการใช้งานของเครื่อง
ก าเนิดไฟฟูากระแสตรงแบบชันตต์าม
การทดลอง 
 

9. เครื่องก าเนิดไฟฟูากระแสตรงแบบ
ซีรีส ์

9.1อธิบายคุณลักษณะของเครื่อง
ก าเนิดไฟฟูาแบบซรีีส ์
9.2อธิบายวงจรสมมลูของเครื่อง
ก าเนิดไฟฟูาแบบซรีีส ์
9.3อธิบายการสูญเสียในเครื่องก าเนิด
ไฟฟูาแบบซีรสี ์
9.4บอกประสิทธิภาพของเครื่อง
ก าเนิดไฟฟูาแบบซรีีส ์
9.5ค านวณหาค่าต่างๆของเครื่อง
ก าเนิดไฟฟูาแบบซรีีส ์

9.1แสดงความรู้เกี่ยวกับเครื่องก าเนิด
ไฟฟูากระแสตรงแบบซีรีส ์
9.2ทดสอบการใช้งานของเครื่อง
ก าเนิดไฟฟูากระแสตรงแบบซรีีสต์าม
การทดลอง 
 

10. เครื่องก าเนิดไฟฟูากระแสตรง
แบบคอมปาวด ์

9.1อธิบายคุณลักษณะของเครื่อง
ก าเนิดไฟฟูาแบบคอมปาวด ์
9.2อธิบายวงจรสมมลูของเครื่อง
ก าเนิดไฟฟูาแบบคอมปาวด ์
9.3อธิบายการสูญเสียในเครื่องก าเนิด
ไฟฟูาแบบคอมปาวด ์
9.4บอกประสิทธิภาพของเครื่อง

10.1แสดงความรู้เกี่ยวกับเครื่อง
ก าเนิดไฟฟูากระแสตรงแบบคอมปาวด์ 
10.2ทดสอบการใช้งานของเครื่อง
ก าเนิดไฟฟูากระแสตรงแบบคอมปาวด์
ตามการทดลอง 
 



 

 

ก าเนิดไฟฟูาแบบคอมปาวด ์
9.5ค านวณหาค่าต่างๆของเครื่อง
ก าเนิดไฟฟูาแบบคอมปาวด ์

11. การท างานของมอเตอรไ์ฟฟูา
กระแสตรง 

11.1อธิบายหลักการท างานเบื้องต้น
ของมอเตอร์ไฟฟูากระแสตรง 
11.2อธิบายแรงท่ีเกิดขึ้นบนตัวน า 
11.3อธิบายทิศทางของแรงและ
ทิศทางของตัวน า 
11.4อธิบายการท างานเบื้องต้นของ
มอเตอรไ์ฟฟูากระแสตรง 
11.5อธิบายแรงดันไฟฟูาตา้นกลบั
ของมอเตอร์ไฟฟูากระแสตรง 
11.6อธิบายแรงบิดและก าลังกลที่อาร์
เมเจอร ์
11.7ค านวณหาค่าต่างๆในการท างาน
ของมอเตอร์ไฟฟูากระแสตรง 

11.1แสดงความรู้เกี่ยวกับหลักการ
ท างานของมอเตอร์ไฟฟูากระแสตรง 
11.2ทดสอบหลักการท างานของ
มอเตอรไ์ฟฟูากระแสตรงตามการ
ทดลอง 
 

12. ชนิดของมอเตอร์ไฟฟูากระแสตรง
และการเกิดอาร์เมเจอร์รีแอกชัน 

12.1อธิบายชนิดของมอเตอร์ไฟฟูา
กระแสตรง 
12.2อธิบายการเกิดอาร์เมเจอรร์แีอก
ชันในมอเตอร์ไฟฟูากระแสตรง 
12.3อธิบายการแก้อาร์เมเจอรร์ีแอก
ชันในมอเตอร์ไฟฟูากระแสตรง 

12.1แสดงความรู้เกี่ยวกับชนิดของ
มอเตอรไ์ฟฟูากระแสตรงและการเกิด
อาร์เมเจอร์รีแอกชัน 
12.2ทดสอบการใช้งานของมอเตอร์
ไฟฟูากระแสตรงตามการทดลอง 
 

 
๗.เกณฑ์การตัดสินผลการเรียนรู้ 
 ๗.๑ การแบ่งคะแนน คิดเป็นร้อยละ 60 

หน่วยที่ ทดสอบ 
(พุทธพิสัย) 

ผลงาน/ปฏิบัติงาน 
(ทักษะพิสัย) 

พฤติกรรม 
(จิตพิสัย) 

รวม ร้อยละ60 
ของคะแนนเต็ม 

๑ 3 2 1 6 3.6 
๒ 4 2 1 7 4.2 
๓ 4 2 1 7 4.2 
๔ 5 2 1 8 4.8 
๕ 4 2 2 8 4.8 
6 5 2 2 9 5.4 
7 5 3 2 10 6.0 
8 4 3 2 9 5.4 
9 4 3 2 9 5.4 
10 4 3 2 9 5.4 
11 4 3 2 9 5.4 
12 4 3 2 9 5.4 
รวม 50 30 20 ๑๐๐ 60 

 
 



 

 

  พุทธพิสัย      5๐ คะแนน  
   -ทดสอบระหว่างภาคเรียน  (30 คะแนน) 
   -ทดสอบปลายภาคเรียน    (20 คะแนน)    
  ทักษะพิสัย      3๐ คะแนน 
   -ทดสอบระหว่างภาคเรียน (20 คะแนน) 
   -ทดสอบปลายภาคเรียน   (10 คะแนน) 
  จิตพิสัย       ๒๐  คะแนน 
   รวม                      ๑๐๐  คะแนน 
  ๗.๒ ผลการประเมินการเรียนรู้ 

การวัดผลประเมินผลน าคะแนนแต่ละหน่วยการเรียนรวมกันแล้วน ามาประเมินผลการเรียนรู้ ดังนี้ 
  คะแนนผลการประเมิน ๘๐ ขึ้นไป    ระดับผลการเรียน ๔ 
  คะแนนผลการประเมิน ๗๕-๗๙    ระดับผลการเรียน ๓.๕ 
  คะแนนผลการประเมิน ๗๐-๗๔    ระดับผลการเรียน ๓ 
  คะแนนผลการประเมิน ๖๕-๖๙    ระดับผลการเรียน ๒.๕ 

คะแนนผลการประเมิน ๖๐-๖๔    ระดับผลการเรียน ๒ 
  คะแนนผลการประเมิน ๕๕-๕๙    ระดับผลการเรียน ๑.๕ 
  คะแนนผลการประเมิน ๕๐-๕๔    ระดับผลการเรียน ๑ 
  คะแนนผลการประเมินต่ ากว่า ๔๙ ลงมา   ระดับผลการเรียน ๐ 
๘. เครื่องมือวัดผล 
 ๘.๑ แบบประเมินพฤติกรรมการเรียนรู้ 
 ๘.๒ แบบทดสอบหลังเรียน 
 ๘.๓ ใบงาน 
              

  



 

 

ส่วนที่ ๒ แผนการจัดการเรียนการสอนรู้และการประเมินตามสภาพจริงประจ าหน่วยการ
เรียนรู้ 
๑. หน่วยการเรียนรู้ เรื่อง ทฤษฎีแม่เหล็ก 
 

๒. จ านวน ๔ ชั่วโมง 
 

๓. จุดประสงค์การเรียนการรู้ประจ าหน่วย 
 3.1 อธิบายสารแม่เหล็ก  
 3.2 บอกค่าต่างๆที่ควรทราบเกี่ยวกับแม่เหล็ก 
 3.3 อธิบายค่าความซาบซึมได้ 
 3.4 อธิบายเส้นโค้งก าเนิดแม่เหล็ก 
 3.5 ค านวณหาค่าต่างๆเกี่ยวกับแม่เหล็ก 
๔. สมรรถนะประจ าหน่วย 
 4.1 แสดงความรู้เกี่ยวกับทฤษฎีแม่เหล็ก 
 4.2 ต่อวงจรขดลวดและค านวณหาแรงดันแม่เหล็กตามการทดลอง 

     
๕. เนื้อหา 
 1.1 สารแม่เหล็ก 
 สารแม่เหล็ก คือสารที่สามารถแสดงอ านาจแม่เหล็กออกมาได้หรือสารที่แม่เหล็กสามารถดึงดูดได้ 
 1.2 ค่าต่าง ๆ ที่ควรทราบเกี่ยวกับแม่เหล็ก 
 1.2.1 ขั้วแม่เหล็ก (Pole) 
 1.2.2 เส้นแรงแม่เหล็ก และสนามแม่เหล็ก 
 1.2.3 ความหนาแน่นของเส้นแรงแม่เหล็ก  
 1.2.4 แรงดันแม่เหล็ก 
 1.2.5 ความเข้มของสนามแม่เหล็ก 
 1.3 ความซาบซึมได้ 
 1.3.1 ความซาบซึมได้ของอากาศ 
 1.3.2 ความซาบซึมได้สัมพัทธ์ 
 1.4 เส้นโค้งก าเนิดแม่เหล็ก 
 1.5 การค านวณหาค่าต่าง ๆ เกี่ยวกับแม่เหล็ก 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



 

 

๖. ก าหนดเกณฑ์การปฏิบัติตามสมรรถนะ 
สมรรถนะ เกณฑ์ปฏิบัติ (performance criteria) 

1. แสดงความรู้เกี่ยวกับทฤษฎีแม่เหล็ก 
2. ต่อวงจรขดลวดและค านวณหาแรงดันแม่เหล็ก
ตามการทดลอง 
 

1. ต่อวงจรของขดลวดในการเกิดแม่เหล็กและบอก
ขั้วแม่เหล็ก 
2. ต่อวงจรการเกิดอ านาจแม่เหล็กจากแกนเหล็ก 
3. ค านวณหาค่าแรงดันแม่เหล็กและความเข้มของ
สนามแม่เหล็กจากการทดลอง 
 

 
๗. กิจกรรมการเรียนการสอน  
ครั้งที่/ชั่วโมง กิจกรรมการเรียนการสอน สื่ออุปกรณ์ ผลงาน/หลักฐาน เครื่องมือและวิธีการ

วัดผล 
๑ 

(๔  ชั่วโมง) 
๑. สารแม่เหล็ก 
๒. ค่าต่าง ๆ ที่
ควรทราบเกี่ยวกับ
แม่เหล็ก 
๓. ความซาบซึม
ได้ 
๔. เส้นโค้งก าเนิด
แม่เหล็ก 
๕. การค านวณ
ต่าง ๆ เกี่ยวกับ
แม่เหล็ก 
 

ขั้นน าเข้าสู่บทเรียน (M) 
๑. นักเรียนแกนน า น า
นักเรียนเข้าแถว    
๒. นักเรียนเข้าแถวเตรียม
ความพร้อมก่อนเข้าเรียน 
๓. นักเรียนตรวจสอบการ
ตรงต่อเวลา   การแต่งกาย  
ความรับผิดชอบต่อการ
เตรียมอุปกรณ์การเรียน 
พร้อมกรอกคะแนนให้กับ
ตัวเอง      ซึ่งเป็นการบูร
ณาการคุณธรรมจริยธรรม 
และคุณลักษณะอันพึง
ประสงค์ 
๔. นักเรียนร่วมแสดงความ
คิดเห็น 
๕. นักเรียนให้ความสนใจ 
และตอบค าถาม 
ขั้นให้ความรู้ (I) 
๑. นักเรียนศึกษา
จุดประสงค์การเรียนรู้อย่าง
ตั้งใจ 
๒. นักเรียนตอบสนองการ
ทดสอบความรู้ของครู 
๓. นักเรียนให้ความสนใจ 
และคอยฟังอย่างตั้งใจ 

1.เอกสารประกอบ
วิชาเครื่องกลไฟฟูา
กระแสตรง 
2.ระบบ Google 
Classroom 
3.เครื่องรับโทรทัศน์ 
4.เครื่อง
คอมพิวเตอร์พกพา 
หรือแท็บแล็ต หรือ 
สมาร์ทโฟน 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 แบบประเมิน
พฤติกรรมการ
เรียนรู้ 

 แบบทดสอบ
หลังเรียน 

 

 แบบประเมิน
พฤติกรรมการเรียนรู้ 

 แบบทดสอบหลังเรียน 
 



 

 

๔. นักเรียนแบ่งกลุ่ม
ออกเป็น ๔ กลุ่ม ร่วมกัน
ศึกษา ร่วมกันคิด หาความรู้  
ทฤษฎ๊แม่เหล็ก 
จากเอกสารประกอบการ
เรียน   
๕. นักเรียนจดบันทึกเนื้อหา
ที่ส าคัญ  พร้อมซักถามข้อ
สงสัย  พร้อมแสดงความ
คิดเห็น   
ขั้นวัดผล (A) 
๑. นักเรียนให้ความสนใจ 
และคอยฟังอย่างตั้งใจ 
๒. นักเรียนเข้ารับการ
ทดสอบ ระบบตัวเลขให้ได้
ตามเกณฑ์ที่ก าหนด 
ขั้นประเมินผล (P) 
๑. นักเรียนทราบค าตอบที่
ถูกต้อง จดบันทึก 
๒. นักเรียนให้ความสนใจ 
และคอยฟังอย่างตั้งใจและ
น าไปใช้กับตนเอง กับ
ครอบครัว วิทยาลัยฯ  
และในวิชาวงจรไฟฟูาใน
ครั้งต่อไป 
๓. นักเรียนรับรู้ข้อมูลการ
ค้นคว้าหาความรู้เพ่ิมเติม 
๔. นักเรียนแบ่งหน้าที่กัน
เก็บอุปกรณ์ และท าความ
สะอาดพ้ืนที่ปฏิบัติงาน 
๕. นักเรียนกรอกคะแนน
ด้านความตั้งใจเรียน ให้กับ
ตัวเอง ซึ่งเป็นการบูรณาการ
คุณธรรมจริยธรรม และ
คุณลักษณะอันพึงประสงค์ 
๖. นักเรียนเข้าแถวรอรับ
การประเมิน และเลิกชั้น
เรียน 

 
 



 

 

 (กิจกรรมเสริมการเรียนรู้
สมรรถนะที่พึงประสงค์ ๓
D แบบบูรณาการ) 

 
 
 
 
 
 
8. เกณฑ์การตัดสินผลการเรียนรู้ 
 8.1  การแบ่งคะแนน 

ความรู้      3   คะแนน 
ทักษะ      2   คะแนน 
จิตพิสัย      1   คะแนน 
รวม       6   คะแนน 

 8.2 ผลการประเมินการเรียนรู้ 
        การวัดผลประเมินผลแต่ละหน่วยการเรียนต้องผ่านมากกว่าร้อยละ 60 ของคะแนนเต็ม แล้ว
น าคะแนนรวมมาตัดสินผลการเรียนรู้ ดังนี้ 
 คะแนนผลการประเมินร้อยละ ๘๐ ขึ้นไป   ระดับผลการเรียนอยู่ในเกณฑ์ดีเยี่ยม 
 คะแนนผลการประเมินร้อยละ ๗๕-๗๙   ระดับผลการเรียนอยู่ในเกณฑ์ดีมาก 
 คะแนนผลการประเมินร้อยละ ๗๐-๗๔   ระดับผลการเรียนอยู่ในเกณฑ์ดี 
 คะแนนผลการประเมินร้อยละ ๖๕-๖๙   ระดับผลการเรียนอยู่ในเกณฑ์ดีพอใช้ 
 คะแนนผลการประเมินร้อยละ ๖๐-๖๔   ระดับผลการเรียนอยู่ในเกณฑ์พอใช้ 
 คะแนนผลการประเมินร้อยละ ๕๕-๕๙   ระดับผลการเรียนอยู่ในเกณฑ์อ่อน 
 คะแนนผลการประเมินร้อยละ ๕๐-๕๔   ระดับผลการเรียนอยู่ในเกณฑ์อ่อนมาก 
 คะแนนผลการประเมินต่ ากว่าร้อยละ ๔๙ ลงมา  ระดับผลการเรียนอยู่ในไม่ผ่านเกณฑ์ 
9. เครื่องมือวัดประเมินผล 

9.1  แบบทดสอบก่อนเรียน/หลังเรียน  
9.2 แบบประเมินพฤติกรรมการเรียนรู้ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

 
๑๐. ใบบันทึกหลังการสอน 
บันทึกหลังการสอน 

 ผลการใช้แผนการสอน. 
............................................................................................................................. ...................................... 

……………………………………………………………………………………………………..………………………………………............... 
............................................................................................................................. ................................................. 
 

 ผลการเรียนของนักเรียน 
............................................................................................................................. ...................................... 

……………………………………………………………………………………………………..………………………………………............... 
............................................................................................................................. ................................................. 
 

 ผลการสอนของครู 
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แบบทดสอบก่อนเรียน 
บทที่ ๑ ทฤษฎีแม่เหล็ก 

วัตถุประสงค์ เพ่ือประเมินความรู้ของนักศึกษาเกี่ยวกับเรื่อง ทฤษฎีแม่เหล็ก 
จงพิจารณาเลือกค าตอบที่ถูกต้องที่สุดเพียงค าตอบเดียว 

1. สารที่แสดงอ านาจแม่เหล็กการจัดเรียงตัวของโมเลกุลต้องเป็นอย่างไร 
 ก. N-S, S-N อย่างเป็นระเบียบ ข. S-N, N-S อย่างเป็นระเบียบ 
 ค. N-S, N-S กระจัดกระจาย ง. N-S, N-S อย่างเป็นระเบียบ 
2. ฟลักซ์แม่เหล็กหมายถึงข้อใด 
 ก. จ านวนเส้นแรงแม่เหล็กทั้งหมดท่ีเกิดข้ึนจากขั้วแม่เหล็ก 
 ข. อ านาจแม่เหล็กท่ีเกิดข้ึนจากขั้วแม่เหล็กเหนือ 
 ค. อ านาจแม่เหล็กท่ีเกิดข้ึนจากขั้วแม่เหล็กใต้ 
 ง. สนามแม่เหล็กท่ีใช้ในการดึงดูดวัตถุที่เป็นเหล็ก 
3. ความหนาแน่นของฟลักซ์แม่เหล็กจะวัดต่อหน่วยใด  
 ก. เวลา ข. ความยาว 
 ค. พ้ืนที ่ ง. ปริมาตร 
4. ความเข้มของสนามแม่เหล็ก หมายถึงข้อใด 
 ก. แรงเคลื่อนซึ่งท าให้เกิดฟลักซ์แม่เหล็กต่อพ้ืนที่หน้าตัด 
 ข. แรงเคลื่อนซึ่งท าให้เกิดฟลักซ์แม่เหล็กต่อระยะความยาวเฉลี่ย 
 ค. แรงเคลื่อนซึ่งท าให้เกิดฟลักซ์แม่เหล็กต่อจ านวนรอบที่พัน 
 ง. แรงเคลื่อนซึ่งท าให้เกิดฟลักซ์แม่เหล็กต่อจ านวนกระแสไฟฟูาที่ไหลผ่าน 
5. คุณสมบัติของตัวกลางที่ยินยอมให้เส้นแรงแม่เหล็กผ่านไปได้มากหรือน้อย เป็นความหมายของค่าใด 
 ก. ความซาบซึมได้สัมพัทธ์ ข. ความซาบซึมได้ของอากาศ 
 ค. ความซาบซึมได ้ ง. ความหนาแน่นของเส้นแรงแม่เหล็ก 
6. สารที่มีค่า r ประมาณเท่ากับ 1 หรือมากกว่า 1 เล็กน้อย เป็นสารชนิดใด 
 ก. พาราแมกเนติก ข. ไดอาแมกเนติก 
 ค. ซูเปอร์แมกเนติก ง. เฟอร์โรแมกเนติก 
7. การอ่ิมตัวของสารแม่เหล็กเป็นลักษณะอย่างไร 
 ก. เพ่ิมค่า H เพียงเล็กน้อย ค่า B เพ่ิมข้ึนอย่างรวดเร็ว  
 ข. เพ่ิมค่า H เพียงเล็กน้อย ค่า B ลดลงอย่างรวดเร็ว 
 ค. เพ่ิมค่า H จากเดิมอีก ค่า B เปลี่ยนแปลงเพ่ิมข้ึนเล็กน้อย  
 ง. เพ่ิมค่า H จากเดิมอีก ค่า B เปลี่ยนแปลงลดลงเล็กน้อย 
8. สารแม่เหล็กชนิดใดที่ให้ค่าความหนาแน่นของเส้นแรงแม่เหล็กมากท่ีสุด 



 

 

 ก. เหล็กหล่อ ข. เหล็กหล่อเหนียว 
 ค. เหล็กแผ่น ง. เหล็กกล้าซิลิคอน 
9. สารแม่เหล็กชนิดใดที่ให้ค่าความซาบซึมได้สัมพัทธ์น้อยที่สุด 
 ก. เหล็กหล่อ ข. นิกเกิล 
 ค. เหล็กแผ่น ง. เหล็กกล้าซิลิคอน 
โจทย์ส าหรับค าถามจากข้อที่ 10-12 
 ลวดทองแดงพันรอบแกนเหล็ก 60 รอบ มีกระแสไฟฟูาไหลผ่าน 2 A โดยมีระยะทางเฉลี่ยที่เส้นแรง-
แม่เหล็กผ่าน 0.5 m 
10. แรงเคลื่อนแม่เหล็กมีค่าเท่าไร 
 ก. 30 At ข. 60 At 
 ค. 120 At ง. 80 At 
  



 

 

แบบทดสอบหลังเรียน 
บทที่ ๑ ทฤษฎีแม่เหล็ก 

วัตถุประสงค์ เพ่ือประเมินความรู้ของนักศึกษาเกี่ยวกับเรื่อง ทฤษฎีแม่เหล็ก 
จงพิจารณาเลือกค าตอบที่ถูกต้องที่สุดเพียงค าตอบเดียว 

1. สารที่แสดงอ านาจแม่เหล็กการจัดเรียงตัวของโมเลกุลต้องเป็นอย่างไร 
 ก. N-S, S-N อย่างเป็นระเบียบ ข. S-N, N-S อย่างเป็นระเบียบ 
 ค. N-S, N-S กระจัดกระจาย ง. N-S, N-S อย่างเป็นระเบียบ 
2. ฟลักซ์แม่เหล็กหมายถึงข้อใด 
 ก. จ านวนเส้นแรงแม่เหล็กทั้งหมดท่ีเกิดข้ึนจากขั้วแม่เหล็ก 
 ข. อ านาจแม่เหล็กท่ีเกิดข้ึนจากขั้วแม่เหล็กเหนือ 
 ค. อ านาจแม่เหล็กท่ีเกิดข้ึนจากขั้วแม่เหล็กใต้ 
 ง. สนามแม่เหล็กท่ีใช้ในการดึงดูดวัตถุที่เป็นเหล็ก 
3. ความหนาแน่นของฟลักซ์แม่เหล็กจะวัดต่อหน่วยใด  
 ก. เวลา ข. ความยาว 
 ค. พ้ืนที ่ ง. ปริมาตร 
4. ความเข้มของสนามแม่เหล็ก หมายถึงข้อใด 
 ก. แรงเคลื่อนซึ่งท าให้เกิดฟลักซ์แม่เหล็กต่อพ้ืนที่หน้าตัด 
 ข. แรงเคลื่อนซึ่งท าให้เกิดฟลักซ์แม่เหล็กต่อระยะความยาวเฉลี่ย 
 ค. แรงเคลื่อนซึ่งท าให้เกิดฟลักซ์แม่เหล็กต่อจ านวนรอบที่พัน 
 ง. แรงเคลื่อนซึ่งท าให้เกิดฟลักซ์แม่เหล็กต่อจ านวนกระแสไฟฟูาที่ไหลผ่าน 
5. คุณสมบัติของตัวกลางที่ยินยอมให้เส้นแรงแม่เหล็กผ่านไปได้มากหรือน้อย เป็นความหมายของค่าใด 
 ก. ความซาบซึมได้สัมพัทธ์ ข. ความซาบซึมได้ของอากาศ 
 ค. ความซาบซึมได ้ ง. ความหนาแน่นของเส้นแรงแม่เหล็ก 
6. สารที่มีค่า r ประมาณเท่ากับ 1 หรือมากกว่า 1 เล็กน้อย เป็นสารชนิดใด 
 ก. พาราแมกเนติก ข. ไดอาแมกเนติก 
 ค. ซูเปอร์แมกเนติก ง. เฟอร์โรแมกเนติก 
7. การอ่ิมตัวของสารแม่เหล็กเป็นลักษณะอย่างไร 
 ก. เพ่ิมค่า H เพียงเล็กน้อย ค่า B เพ่ิมข้ึนอย่างรวดเร็ว  
 ข. เพ่ิมค่า H เพียงเล็กน้อย ค่า B ลดลงอย่างรวดเร็ว 
 ค. เพ่ิมค่า H จากเดิมอีก ค่า B เปลี่ยนแปลงเพ่ิมข้ึนเล็กน้อย  
 ง. เพ่ิมค่า H จากเดิมอีก ค่า B เปลี่ยนแปลงลดลงเล็กน้อย 
8. สารแม่เหล็กชนิดใดที่ให้ค่าความหนาแน่นของเส้นแรงแม่เหล็กมากท่ีสุด 
 ก. เหล็กหล่อ ข. เหล็กหล่อเหนียว 



 

 

 ค. เหล็กแผ่น ง. เหล็กกล้าซิลิคอน 
9. สารแม่เหล็กชนิดใดที่ให้ค่าความซาบซึมได้สัมพัทธ์น้อยที่สุด 
 ก. เหล็กหล่อ ข. นิกเกิล 
 ค. เหล็กแผ่น ง. เหล็กกล้าซิลิคอน 
โจทย์ส าหรับค าถามจากข้อที่ 10-12 
 ลวดทองแดงพันรอบแกนเหล็ก 60 รอบ มีกระแสไฟฟูาไหลผ่าน 2 A โดยมีระยะทางเฉลี่ยที่เส้นแรง-
แม่เหล็กผ่าน 0.5 m 
10. แรงเคลื่อนแม่เหล็กมีค่าเท่าไร 
 ก. 30 At ข. 60 At 
 ค. 120 At ง. 80 At 
 

เฉลยแบบทดสอบก่อนและหลังเรียน 
 

1. ง. N-S, N-S อย่างเป็นระเบียบ 
2. ก. จ านวนเส้นแรงแม่เหล็กทั้งหมดที่เกิดขึ้นจากข้ัวแม่เหล็ก 
3.    ค. พ้ืนที่ 
4.        ข. แรงเคลื่อนซึ่งท าให้เกิดฟลักซ์แม่เหล็กต่อระยะความยาวเฉลี่ย 
5.        ค. ความซาบซึมได้ 
6.        ก. พาราแมกเนติก 
7.    ค. เพ่ิมค่า H จากเดิมอีก ค่า B เปลี่ยนแปลงเพ่ิมขึ้นเล็กน้อย  
8 .  ง. เหล็กกล้าซิลิคอน 
9.   ข. นิกเกิล 
10.  ค. 120 At 

  



 

 

แบบประเมินกระบวนการท างานกลุ่ม 
ชื่อกลุ่ม……………………………………………ชั้น………………………ห้อง.......................................... 

รายชื่อสมาชิก 
 ๑……………………………………เลขที่…….       ๒……………………………………เลขที…่…. 
 ๓……………………………………เลขที่…….       ๔……………………………………เลขที…่…. 

ที ่ รายการประเมิน 
คะแนน 

ข้อคิดเห็น 
๓ ๒ ๑ 

๑ การก าหนดเป้าหมายร่วมกัน     
๒ การแบ่งหน้าที่รับผิดชอบและการเตรียมความ

พร้อม 
    

๓ การปฏิบัติหน้าที่ที่ได้รับมอบหมาย     
๔ การประเมินผลและปรับปรุงงาน     

รวม     
 

ผู้ประเมิน………………………………………………… 
                                                                                            (นายจักรกริช ชังชะนา) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 



 

 

เกณฑ์การให้คะแนน 
๑.  การก าหนดเป้าหมายร่วมกัน 
 ๓  คะแนน  =  สมาชิกทุกคนมีส่วนร่วมในการก าหนดเป้าหมายการท างานอย่างชัดเจน 
 ๒  คะแนน  =  สมาชิกส่วนใหญ่มีส่วนร่วมในการก าหนดเป้าหมายในการท างาน 

๑  คะแนน  =  สมาชิกส่วนน้อยมีส่วนร่วมในการก าหนดเป้าหมายในการท างาน 
๒.  การหน้าที่รับผิดชอบและการเตรียมความพร้อม 

๓  คะแนน  =  กระจายงานได้ทั่วถึง  และตรงตามความสามารถของสมาชิกทุกคน   มีการจัดเตรียม
สถานที่  สื่อ / อุปกรณ์ไว้อย่างพร้อมเพรียง  ยึดหลักความประหยัด 

 ๒  คะแนน  =  กระจายงานได้ทั่วถึง  แต่ไม่ตรงตามความสามารถ  และมีสื่อ / อุปกรณ์ไว้อย่าง 
          พร้อมเพรียง แต่ขาดการจัดเตรียมสถานที่ และไม่ยึดหลักความประหยัด 
 ๑  คะแนน  =  กระจายงานไม่ทั่วถึงและมีสื่อ / อุปกรณ์ไม่เพียงพอ และไม่ยึดหลักความประหยัด 
๓.  การปฏิบัติหน้าที่ที่ได้รับมอบหมาย 
 ๓  คะแนน  =  ท างานได้ส าเร็จตามเป้าหมาย และตามเวลาที่ก าหนด มีความรอบรู้ รอบคอบ และ 
          ระมัดระวัง 
 ๒  คะแนน  =  ท างานได้ส าเร็จตามเป้าหมาย แต่ช้ากว่าเวลาที่ก าหนด ไม่มีความรอบรู้ รอบคอบ 
          และระมัดระวัง 
 ๑  คะแนน  =  ท างานไม่ส าเร็จตามเป้าหมาย และไม่มีความรอบรู้ รอบคอบ และระมัดระวัง 
๔.  การประเมินผลและปรับปรุงงาน 
 ๓  คะแนน  =  สมาชิกทุกคนร่วมปรึกษาหารือ  ติดตาม  ตรวจสอบ  และปรับปรุงงานเป็นระยะ  
          มีความรอบรู้ รอบคอบ และระมัดระวัง 
 ๒  คะแนน  =  สมาชิกบางส่วนมีส่วนร่วมปรึกษาหารือ  แต่ไม่ปรับปรุงงาน ไม่มีความรอบรู้  
          รอบคอบ และระมัดระวัง 
 ๑  คะแนน  =  สมาชิกบางส่วนมีส่วนร่วมไม่มีส่วนร่วมปรึกษาหารือ และปรับปรุงงาน ไม่มีความ 
         รอบรู้ รอบคอบ และระมัดระวัง 

 

 

 

 
 

  



 

 

ส่วนที่ ๒ แผนการจัดการเรียนการสอนรู้และการประเมินตามสภาพจริงประจ าหน่วยการ
เรียนรู้ 
๑. หน่วยการเรียนรู้ เรื่อง แม่เหล็กไฟฟูา 
 

๒. จ านวน ๔ ชั่วโมง 
 

๓. จุดประสงค์การเรียนการรู้ประจ าหน่วย 
 3.1 อธิบายผลของสนามแม่เหล็กจากกระแสไฟฟูา 
 3.2 อธิบายสนามแม่เหล็กรอบตัวน าเมื่อมีกระแสไฟฟูาไหลผ่าน 
 3.3 อธิบายสนามแม่เหล็กรอบขดลวดเมื่อมีกระแสไฟฟูาไหลผ่าน 
 3.4 อธิบายการเหนี่ยวน าแม่เหล็กไฟฟูา 
 3.5 อธิบายกฎฟาราเดย์กับการเหนี่ยวน าแม่เหล็กไฟฟูา 
 3.6 บอกทิศทางของแรงดันไฟฟูาเหนี่ยวน า  
 
๔. สมรรถนะประจ าหน่วย 
 4.1  แสดงความรู้เกี่ยวกับแม่เหล็กไฟฟูา 
 4.2  ต่อวงจรการทดลองการเกิดแรงดันไฟฟูาเหนี่ยวน า 
     
๕. เนื้อหา 
 2.1 ผลของสนามแม่เหล็กจากกระแสไฟฟูา  
 2.2 สนามแม่เหล็กรอบตัวน าเมื่อมีกระแสไฟฟูาไหลผ่าน 
 2.3 สนามแม่เหล็กรอบขดลวดเมื่อมีกระแสไฟฟูาไหลผ่าน 
 2.4 การเหนี่ยวน าแม่เหล็กไฟฟูา 
 2.4.1 การเกิดแรงดันไฟฟูาเหนี่ยวน าตนเอง 
 2.4.2 การเกิดแรงดันไฟฟูาจากการเหนี่ยวน าร่วม 
 2.5 กฎฟาราเดย์กับการเหนี่ยวน าแม่เหล็กไฟฟูา 
 2.5.1 เมื่อตัวน าเคลื่อนที่ตัดผ่านสนามแม่เหล็กซ่ึงอยู่กับท่ี 
 2.5.2 เมื่อสนามแม่เหล็กเคลื่อนที่ตัดผ่านตัวน าซึ่งอยู่กับท่ี 
 2.6 ทิศทางของแรงดันไฟฟูาเหนี่ยวน า 

 
๖. ก าหนดเกณฑ์การปฏิบัติตามสมรรถนะ 

สมรรถนะ เกณฑ์ปฏิบัติ (performance criteria) 
1.  แสดงความรู้เกี่ยวกับแม่เหล็กไฟฟูา 
2.  ต่อวงจรการทดลองการเกิดแรงดันไฟฟูา
เหนี่ยวน า 
 

1. ต่อวงจรและบอกผลการเกิดแรงดันไฟฟูาเหนี่ยวน า
เมื่อขดลวดเคลื่อนที่ 
2. ต่อวงจรและบอกผลการเกิดแรงดันไฟฟูาเหนี่ยวน า
เมื่อขั้วแม่เหล็กเคลื่อนท่ี 
3. ต่อวงจรและบอกผลการเกิดแรงดันไฟฟูาเหนี่ยวน า
เมื่อเปลี่ยนแปลงเส้นแรงแม่เหล็ก  
 



 

 

 
๗. กิจกรรมการเรียนการสอน  
ครั้งที่/ชั่วโมง กิจกรรมการเรียนการสอน สื่ออุปกรณ์ ผลงาน/หลักฐาน เครื่องมือและวิธีการ

วัดผล 
๒ 

(๔  ชั่วโมง) 
๑.ผลของ
สนามแม่เหล็กจาก
กระแสไฟฟูา 
๒.สนามแม่เหล็ก
รอบตัวน าเมื่อมี
กระแสไฟฟูาไหล
ผ่าน 
๓.สนามแม่เหล็ก
รอบขดลวดเมื่อมี
กระแสไฟฟูาไหล
ผ่าน 
๔.การเหนี่ยวน า
แม่เหล็กไฟฟูา 
5.กฎฟาราเดย์กับ
การเหนี่ยวน า
แม่เหล็กไฟฟูา 
6.ทิศทางของ
แรงดันไฟฟูา
เหนี่ยวน า 
 

ขั้นน าเข้าสู่บทเรียน (M) 
๑. นักเรียนแกนน า น า
นักเรียนเข้าแถว    
๒. นักเรียนเข้าแถวเตรียม
ความพร้อมก่อนเข้าเรียน 
๓. นักเรียนตรวจสอบการ
ตรงต่อเวลา   การแต่งกาย  
ความรับผิดชอบต่อการ
เตรียมอุปกรณ์การเรียน 
พร้อมกรอกคะแนนให้กับ
ตัวเอง      ซึ่งเป็นการบูร
ณาการคุณธรรมจริยธรรม 
และคุณลักษณะอันพึง
ประสงค์ 
๔. นักเรียนร่วมแสดงความ
คิดเห็น 
๕. นักเรียนให้ความสนใจ 
และตอบค าถาม 
ขั้นให้ความรู้ (I) 
๑. นักเรียนศึกษา
จุดประสงค์การเรียนรู้อย่าง
ตั้งใจ 
๒. นักเรียนตอบสนองการ
ทดสอบความรู้ของครู 
๓. นักเรียนให้ความสนใจ 
และคอยฟังอย่างตั้งใจ 
๔. นักเรียนแบ่งกลุ่ม
ออกเป็น ๔ กลุ่ม ร่วมกัน
ศึกษา ร่วมกันคิด หาความรู้  
ทฤษฎ๊แม่เหล็ก 
จากเอกสารประกอบการ
เรียน   
๕. นักเรียนจดบันทึกเนื้อหา
ที่ส าคัญ  พร้อมซักถามข้อ

1.เอกสารประกอบ
วิชาเครื่องกลไฟฟูา
กระแสตรง 
2.ระบบ Google 
Classroom 
3.เครื่องรับโทรทัศน์ 
4.เครื่อง
คอมพิวเตอร์พกพา 
หรือแท็บแล็ต หรือ 
สมาร์ทโฟน 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 แบบประเมิน
พฤติกรรมการ
เรียนรู้ 

 แบบทดสอบ
หลังเรียน 

 

 แบบประเมิน
พฤติกรรมการเรียนรู้ 

 แบบทดสอบหลังเรียน 
 



 

 

สงสัย  พร้อมแสดงความ
คิดเห็น   
ขั้นวัดผล (A) 
๑. นักเรียนให้ความสนใจ 
และคอยฟังอย่างตั้งใจ 
๒. นักเรียนเข้ารับการ
ทดสอบ ระบบตัวเลขให้ได้
ตามเกณฑ์ที่ก าหนด 
ขั้นประเมินผล (P) 
๑. นักเรียนทราบค าตอบที่
ถูกต้อง จดบันทึก 
๒. นักเรียนให้ความสนใจ 
และคอยฟังอย่างตั้งใจและ
น าไปใช้กับตนเอง กับ
ครอบครัว วิทยาลัยฯ  
และในวิชาวงจรไฟฟูาใน
ครั้งต่อไป 
๓. นักเรียนรับรู้ข้อมูลการ
ค้นคว้าหาความรู้เพ่ิมเติม 
๔. นักเรียนแบ่งหน้าที่กัน
เก็บอุปกรณ์ และท าความ
สะอาดพ้ืนที่ปฏิบัติงาน 
๕. นักเรียนกรอกคะแนน
ด้านความตั้งใจเรียน ให้กับ
ตัวเอง ซึ่งเป็นการบูรณาการ
คุณธรรมจริยธรรม และ
คุณลักษณะอันพึงประสงค์ 
๖. นักเรียนเข้าแถวรอรับ
การประเมิน และเลิกชั้น
เรียน 
 (กิจกรรมเสริมการเรียนรู้
สมรรถนะที่พึงประสงค์ ๓
D แบบบูรณาการ) 

 
 
 
 
 



 

 

 
8. เกณฑ์การตัดสินผลการเรียนรู้ 
 8.1  การแบ่งคะแนน 

ความรู้      4   คะแนน 
ทักษะ      2   คะแนน 
จิตพิสัย      1   คะแนน 
รวม       7   คะแนน 

 8.2 ผลการประเมินการเรียนรู้ 
        การวัดผลประเมินผลแต่ละหน่วยการเรียนต้องผ่านมากกว่าร้อยละ 60 ของคะแนนเต็ม แล้ว
น าคะแนนรวมมาตัดสินผลการเรียนรู้ ดังนี้ 
 คะแนนผลการประเมินร้อยละ ๘๐ ขึ้นไป   ระดับผลการเรียนอยู่ในเกณฑ์ดีเยี่ยม 
 คะแนนผลการประเมินร้อยละ ๗๕-๗๙   ระดับผลการเรียนอยู่ในเกณฑ์ดีมาก 
 คะแนนผลการประเมินร้อยละ ๗๐-๗๔   ระดับผลการเรียนอยู่ในเกณฑ์ดี 
 คะแนนผลการประเมินร้อยละ ๖๕-๖๙   ระดับผลการเรียนอยู่ในเกณฑ์ดีพอใช้ 
 คะแนนผลการประเมินร้อยละ ๖๐-๖๔   ระดับผลการเรียนอยู่ในเกณฑ์พอใช้ 
 คะแนนผลการประเมินร้อยละ ๕๕-๕๙   ระดับผลการเรียนอยู่ในเกณฑ์อ่อน 
 คะแนนผลการประเมินร้อยละ ๕๐-๕๔   ระดับผลการเรียนอยู่ในเกณฑ์อ่อนมาก 
 คะแนนผลการประเมินต่ ากว่าร้อยละ ๔๙ ลงมา  ระดับผลการเรียนอยู่ในไม่ผ่านเกณฑ์ 
9. เครื่องมือวัดประเมินผล 

9.1  แบบทดสอบก่อนเรียน/หลังเรียน  
9.2 แบบประเมินพฤติกรรมการเรียนรู้ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

 
๑๐. ใบบันทึกหลังการสอน 
บันทึกหลังการสอน 

 ผลการใช้แผนการสอน. 
............................................................................................................................. ...................................... 

……………………………………………………………………………………………………..………………………………………............... 
............................................................................................................................. ................................................. 
 

 ผลการเรียนของนักเรียน 
............................................................................................................................. ...................................... 

……………………………………………………………………………………………………..………………………………………............... 
..................................................................................................................................... ......................................... 
 

 ผลการสอนของครู 
......................................................................... .......................................................................................... 

……………………………………………………………………………………………………..………………………………………............... 
.............................................................................................. ................................................................................ 
………………………………………………………………………………………………………………..……………………………............... 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 



 

 

แบบทดสอบก่อนเรียน 
บทที่ 2 แม่เหล็กไฟฟูา 

วัตถุประสงค์ เพ่ือประเมินความรู้ของนักศึกษาเกี่ยวกับเรื่อง แม่เหล็กไฟฟูา 
จงพิจารณาเลือกค าตอบที่ถูกต้องที่สุดเพียงค าตอบเดียว 
1. ตัวน าเมื่อมีกระแสไฟฟูาไหลผ่านเมื่อวางเข็มทิศใกล้ ๆ จะเกิดผลตามข้อใด 
 ก. เข็มทิศจะขนานกับตัวน า ข. เข็มทิศจะตั้งฉากกับตัวน า 
 ค. เข็มทิศจะท ามุม 30 กับตัวน า ง. เข็มทิศจะท ามุม 60 กับตัวน า 
2. ตัวน าเมื่อมีกระแสไฟฟูาไหลผ่านจะมีความหนาแน่นของเส้นแรงแม่เหล็กบริเวณใดมากท่ีสุด 
  ก. บริเวณรอบผิวของตัวน า ข. บริเวณรอบนอกของตัวน า 
 ค. ภายในตัวน า ง. มีค่าเท่ากันทุกบริเวณ 
3. ในการหาทิศทางของเส้นแรงแม่เหล็กรอบตัวน า นิ้วหัวแม่มือใช้แทนอะไร 
 ก. ทิศทางของกระแส ข. ทิศทางแรงเคลื่อนแม่เหล็กท่ีตัวน า 
 ค. ค่าความต้านทานของตัวน า ง. ทิศทางของเส้นแรงแม่เหล็ก 
4. ข้อใดถูกต้องเก่ียวกับการเกิดเส้นแรงแม่เหล็กรอบตัวน า 
 ก. ข. 
 
 
  
 ค. ง. 
 
 
 
 
5. กฎมือขวาก ารอบขดลวดนิ้วหัวแม่มือใช้แทนทิศทางอะไร 
 ก. ขั้วแม่เหล็กใต ้ ข. ขั้วแม่เหล็กเหนือ 
 ค. กระแสไหลออก ง. กระแสไหลเข้า 
6.  การเหนี่ยวน าแม่เหล็กไฟฟูาที่ท าให้เกิดแรงดันไฟฟูาเหนี่ยวน าตนเองเกิดขึ้นอย่างไร 
 ก. การเปลี่ยนแปลงของขั้วแม่เหล็กเหนือ  
 ข. การเปลี่ยนแปลงของขั้วแม่เหล็กใต้ 
 ค. การขยายและยุบตัวของเส้นแรงแม่เหล็กตัดกับตัวน าจากการเปลี่ยนแปลงของกระแสไฟฟูา 
 ง. การขยายและยุบตัวของเส้นแรงแม่เหล็กตัดกับตัวน าเมื่อกระแสไฟฟูามีค่าคงท่ี 
7. การเกิดแรงดันไฟฟูาเหนี่ยวน าตนเองจะส่งผลท าให้เกิดค่าอะไร 
 ก. ค่าอินดักแตนซ ์ ข. ค่ารีซิสแตนซ์ 
 ค. ค่าคาปาซิแตนซ ์ ง. ค่าคอนดักแตนซ ์
8. การเปลี่ยนแปลงของเส้นแรงแม่เหล็กจากวงจรหนึ่งไปคล้องตัดกับอีกวงจรหนึ่งท าให้เกิดค่าอะไร 
 ก. แรงดันไฟฟูาสถิต ข. แรงดันไฟฟูาต้านกลับ 
 ค. แรงดันไฟฟูาเหนี่ยวน าตนเอง ง. แรงดันไฟฟูาจากการเหนี่ยวน าร่วม   



 

 

9. กฎของฟาราเดย์ ถ้าตัวน าเคลื่อนที่ตัดผ่านสนามแม่เหล็กท่ีอยู่กับที่เป็นหลักการของเครื่องกลใด 
 ก. เครื่องก าเนิดไฟฟูากระแสสลับขนาดใหญ่ ข. เครื่องก าเนิดไฟฟูากระแสตรงขนาดเล็ก 
 ค. หม้อแปลงไฟฟูา ง. มอเตอร์ไฟฟูา 
10. จากกฎของฟาราเดย์ แรงดันไฟฟูาเหนี่ยวน ามีค่าเท่ากับศูนย์เมื่อตัวน าเคลื่อนที่อย่างไร 
 ก. ขนานกับเส้นแรงแม่เหล็ก ข.  เคลื่อนที่ลงในแนวตั้งฉากกับเสน้แรงแม่เหล็ก           
 ค. เคลื่อนที่ขึ้นในแนวตั้งฉากกับเส้นแรงแม่เหล็ก  ง. เคลื่อนที่ในแนวเฉียง 
  



 

 

แบบทดสอบหลังเรียน 
บทที่ 2 แม่เหล็กไฟฟูา 

วัตถุประสงค์ เพ่ือประเมินความรู้ของนักศึกษาเกี่ยวกับเรื่อง แม่เหล็กไฟฟูา 
จงพิจารณาเลือกค าตอบที่ถูกต้องที่สุดเพียงค าตอบเดียว 
1. ตัวน าเมื่อมีกระแสไฟฟูาไหลผ่านเมื่อวางเข็มทิศใกล้ ๆ จะเกิดผลตามข้อใด 
 ก. เข็มทิศจะขนานกับตัวน า ข. เข็มทิศจะตั้งฉากกับตัวน า 
 ค. เข็มทิศจะท ามุม 30 กับตัวน า ง. เข็มทิศจะท ามุม 60 กับตัวน า 
2. ตัวน าเมื่อมีกระแสไฟฟูาไหลผ่านจะมีความหนาแน่นของเส้นแรงแม่เหล็กบริเวณใดมากท่ีสุด 
  ก. บริเวณรอบผิวของตัวน า ข. บริเวณรอบนอกของตัวน า 
 ค. ภายในตัวน า ง. มีค่าเท่ากันทุกบรเิวณ 
3. ในการหาทิศทางของเส้นแรงแม่เหล็กรอบตัวน า นิ้วหัวแม่มือใช้แทนอะไร 
 ก. ทิศทางของกระแส ข. ทิศทางแรงเคลื่อนแม่เหล็กท่ีตัวน า 
 ค. ค่าความต้านทานของตัวน า ง. ทิศทางของเส้นแรงแม่เหล็ก 
4. ข้อใดถูกต้องเก่ียวกับการเกิดเส้นแรงแม่เหล็กรอบตัวน า 
 ก. ข. 
 
 
  
 ค. ง. 
 
 
 
 
5. กฎมือขวาก ารอบขดลวดนิ้วหัวแม่มือใช้แทนทิศทางอะไร 
 ก. ขั้วแม่เหล็กใต ้ ข. ขั้วแม่เหล็กเหนือ 
 ค. กระแสไหลออก ง. กระแสไหลเข้า 
6.  การเหนี่ยวน าแม่เหล็กไฟฟูาที่ท าให้เกิดแรงดันไฟฟูาเหนี่ยวน าตนเองเกิดขึ้นอย่างไร 
 ก. การเปลี่ยนแปลงของขั้วแม่เหล็กเหนือ  
 ข. การเปลี่ยนแปลงของขั้วแม่เหล็กใต้ 
 ค. การขยายและยุบตัวของเส้นแรงแม่เหล็กตัดกับตัวน าจากการเปลี่ยนแปลงของกระแสไฟฟูา 
 ง. การขยายและยุบตัวของเส้นแรงแม่เหล็กตัดกับตัวน าเมื่อกระแสไฟฟูามีค่าคงท่ี 
7. การเกิดแรงดันไฟฟูาเหนี่ยวน าตนเองจะส่งผลท าให้เกิดค่าอะไร 
 ก. ค่าอินดักแตนซ ์ ข. ค่ารีซิสแตนซ์ 
 ค. ค่าคาปาซิแตนซ ์ ง. ค่าคอนดักแตนซ ์
8. การเปลี่ยนแปลงของเส้นแรงแม่เหล็กจากวงจรหนึ่งไปคล้องตัดกับอีกวงจรหนึ่งท าให้เกิดค่าอะไร 
 ก. แรงดันไฟฟูาสถิต ข. แรงดันไฟฟูาต้านกลับ 
 ค. แรงดันไฟฟูาเหนี่ยวน าตนเอง ง. แรงดันไฟฟูาจากการเหนีย่วน าร่วม   



 

 

9. กฎของฟาราเดย์ ถ้าตัวน าเคลื่อนที่ตัดผ่านสนามแม่เหล็กท่ีอยู่กับที่เป็นหลักการของเครื่องกลใด 
 ก. เครื่องก าเนิดไฟฟูากระแสสลับขนาดใหญ่ ข. เครื่องก าเนิดไฟฟูากระแสตรงขนาดเล็ก 
 ค. หม้อแปลงไฟฟูา ง. มอเตอร์ไฟฟูา 
10. จากกฎของฟาราเดย์ แรงดันไฟฟูาเหนี่ยวน ามีค่าเท่ากับศูนย์เมื่อตัวน าเคลื่อนที่อย่างไร 
 ก. ขนานกับเส้นแรงแม่เหล็ก ข.  เคลื่อนที่ลงในแนวตั้งฉากกับเสน้แรงแม่เหล็ก           
 ค. เคลื่อนที่ขึ้นในแนวตั้งฉากกับเส้นแรงแม่เหล็ก  ง. เคลื่อนที่ในแนวเฉียง 

เฉลยแบบทดสอบก่อนและหลังเรียน 

 
1. ข. เขม็ทิศจะตั้งฉากกบัตวัน า 
2. ก. บริเวณรอบผิวของตวัน า 
3.    ก. ทิศทางของกระแส 
4.        ค. 

 
 

5.        ข. ขั้วแม่เหลก็เหนือ 
6.        ค. การขยายและยบุตวัของเสน้แรงแม่เหลก็ตดักบัตวัน าจากการเปล่ียนแปลงของกระแสไฟฟ้า 
7.    ก. ค่าอินดกัแตนซ์  
8 .  ง. แรงดนัไฟฟ้าจากการเหน่ียวน าร่วม   
9.   ข. เคร่ืองก าเนิดไฟฟ้ากระแสตรงขนาดเลก็ 
10.  ก. ขนานกบัเสน้แรงแม่เหลก็ 

 
  



 

 

แบบประเมินกระบวนการท างานกลุ่ม 
ชื่อกลุ่ม……………………………………………ชั้น………………………ห้อง.......................................... 

รายชื่อสมาชิก 
 ๑……………………………………เลขที่…….       ๒……………………………………เลขที…่…. 
 ๓……………………………………เลขที่…….       ๔……………………………………เลขที…่…. 

ที ่ รายการประเมิน 
คะแนน 

ข้อคิดเห็น 
๓ ๒ ๑ 

๑ การก าหนดเป้าหมายร่วมกัน     
๒ การแบ่งหน้าที่รับผิดชอบและการเตรียมความ

พร้อม 
    

๓ การปฏิบัติหน้าที่ที่ได้รับมอบหมาย     
๔ การประเมินผลและปรับปรุงงาน     

รวม     
 

ผู้ประเมิน………………………………………………… 
                                                                                            (นายจักรกริช ชังชะนา) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 



 

 

เกณฑ์การให้คะแนน 
๑.  การก าหนดเป้าหมายร่วมกัน 
 ๓  คะแนน  =  สมาชิกทุกคนมีส่วนร่วมในการก าหนดเป้าหมายการท างานอย่างชัดเจน 
 ๒  คะแนน  =  สมาชิกส่วนใหญ่มีส่วนร่วมในการก าหนดเป้าหมายในการท างาน 

๑  คะแนน  =  สมาชิกส่วนน้อยมีส่วนร่วมในการก าหนดเป้าหมายในการท างาน 
๒.  การหน้าที่รับผิดชอบและการเตรียมความพร้อม 

๓  คะแนน  =  กระจายงานได้ทั่วถึง  และตรงตามความสามารถของสมาชิกทุกคน   มีการจัดเตรียม
สถานที่  สื่อ / อุปกรณ์ไว้อย่างพร้อมเพรียง  ยึดหลักความประหยัด 

 ๒  คะแนน  =  กระจายงานได้ทั่วถึง  แต่ไม่ตรงตามความสามารถ  และมีสื่อ / อุปกรณ์ไว้อย่าง 
          พร้อมเพรียง แต่ขาดการจัดเตรียมสถานที่ และไม่ยึดหลักความประหยัด 
 ๑  คะแนน  =  กระจายงานไม่ทั่วถึงและมีสื่อ / อุปกรณ์ไม่เพียงพอ และไม่ยึดหลักความประหยัด 
๓.  การปฏิบัติหน้าที่ที่ได้รับมอบหมาย 
 ๓  คะแนน  =  ท างานได้ส าเร็จตามเป้าหมาย และตามเวลาที่ก าหนด มีความรอบรู้ รอบคอบ และ 
          ระมัดระวัง 
 ๒  คะแนน  =  ท างานได้ส าเร็จตามเป้าหมาย แต่ช้ากว่าเวลาที่ก าหนด ไม่มีความรอบรู้ รอบคอบ 
          และระมัดระวัง 
 ๑  คะแนน  =  ท างานไม่ส าเร็จตามเป้าหมาย และไม่มีความรอบรู้ รอบคอบ และระมัดระวัง 
๔.  การประเมินผลและปรับปรุงงาน 
 ๓  คะแนน  =  สมาชิกทุกคนร่วมปรึกษาหารือ  ติดตาม  ตรวจสอบ  และปรับปรุงงานเป็นระยะ  
          มีความรอบรู้ รอบคอบ และระมัดระวัง 
 ๒  คะแนน  =  สมาชิกบางส่วนมีส่วนร่วมปรึกษาหารือ  แต่ไม่ปรับปรุงงาน ไม่มีความรอบรู้  
          รอบคอบ และระมัดระวัง 
 ๑  คะแนน  =  สมาชิกบางส่วนมีส่วนร่วมไม่มีส่วนร่วมปรึกษาหารือ และปรับปรุงงาน ไม่มีความ 
         รอบรู้ รอบคอบ และระมัดระวัง 

 

 

 

 

  



 

 

ส่วนที่ ๒ แผนการจัดการเรียนการสอนรู้และการประเมินตามสภาพจริงประจ าหน่วยการ
เรียนรู้ 
๑. หน่วยการเรียนรู้ เรื่อง โครงสร้างของเครื่องก าเนิดไฟฟูากระแสตรง 
 

๒. จ านวน ๔ ชั่วโมง 
 

๓. จุดประสงค์การเรียนการรู้ประจ าหน่วย 
 1. อธิบายโครงสร้างและส่วนประกอบของเครื่องก าเนิดไฟฟูากระแสตรง 
 2. อธิบายหน้าที่ของส่วนต่าง ๆ ของเครื่องก าเนิดไฟฟูากระแสตรง 
 
๔. สมรรถนะประจ าหน่วย 
 4.1  แสดงความรู้เกี่ยวกับโครงสร้างของเครื่องก าเนิดไฟฟูากระแสตรง 
     
๕. เนื้อหา 
 3.1 โครงสร้างและส่วนประกอบของเครื่องก าเนิดไฟฟูากระแสตรง 
 3.1.1 ส่วนที่อยู่กับที่ 
 3.1.2 ส่วนที่เคลื่อนที่ 
 3.2 หน้าที่ของส่วนต่าง ๆ ของเครื่องก าเนิดไฟฟูากระแสตรง 
 3.2.1 โครงเครื่องหรือกรอบโครง 
 3.2.2 แกนของขั้วแม่เหล็กและโปลชู (Pole shoe) 
 3.2.3 ขดลวดสนามแม่เหล็ก 
 3.2.4 แปรงถ่าน 
 
๖. ก าหนดเกณฑ์การปฏิบัติตามสมรรถนะ 

สมรรถนะ เกณฑ์ปฏิบัติ (performance criteria) 
1.  แสดงความรู้เกี่ยวกับโครงสร้างของเครื่องก าเนิด
ไฟฟูากระแสตรง 

 

1. บันทึกข้อมูลบนแผ่นปูายของเครื่องกลไฟฟูา
กระแสตรง 
2. อธิบายข้อมูลต่าง ๆ บนแผ่นปูายของเครื่องกล
ไฟฟูากระแสตรง 
3. ถอดประกอบเครื่องกลไฟฟูากระแสตรง 
4. ตรวจสอบหาขดลวดของเครื่องกลไฟฟูากระแสตรง 
5. อธิบายการตรวจสอบหาขดลวดแบบต่าง ๆ ของ
เครื่องกลไฟฟูากระแสตรง  

 
 
 
 
 
 



 

 

๗. กิจกรรมการเรียนการสอน  
ครั้งที่/ชั่วโมง กิจกรรมการเรียนการสอน สื่ออุปกรณ์ ผลงาน/หลักฐาน เครื่องมือและวิธีการ

วัดผล 
๓ 

(  ชั่วโมง) 
๑. โครงสร้างและ

ส่วนประกอบ
ของเครื่อง
ก าเนิดไฟฟูา
กระแสตรง 

หน้าที่และส่วน
ต่าง ๆ ของเครื่อง
ก าเนิดไฟฟูา
กระแสตรง 

ขั้นน าเข้าสู่บทเรียน (M) 
๑. นักเรียนแกนน า น า
นักเรียนเข้าแถว    
๒. นักเรียนเข้าแถวเตรียม
ความพร้อมก่อนเข้าเรียน 
๓. นักเรียนตรวจสอบการ
ตรงต่อเวลา   การแต่งกาย  
ความรับผิดชอบต่อการ
เตรียมอุปกรณ์การเรียน 
พร้อมกรอกคะแนนให้กับ
ตัวเอง      ซึ่งเป็นการบูร
ณาการคุณธรรมจริยธรรม 
และคุณลักษณะอันพึง
ประสงค์ 
๔. นักเรียนร่วมแสดงความ
คิดเห็น 
๕. นักเรียนให้ความสนใจ 
และตอบค าถาม 
ขั้นให้ความรู้ (I) 
๑. นักเรียนศึกษา
จุดประสงค์การเรียนรู้อย่าง
ตั้งใจ 
๒. นักเรียนตอบสนองการ
ทดสอบความรู้ของครู 
๓. นักเรียนให้ความสนใจ 
และคอยฟังอย่างตั้งใจ 
๔. นักเรียนแบ่งกลุ่ม
ออกเป็น ๔ กลุ่ม ร่วมกัน
ศึกษา ร่วมกันคิด หาความรู้  
ทฤษฎ๊แม่เหล็ก 
จากเอกสารประกอบการ
เรียน   
๕. นักเรียนจดบันทึกเนื้อหา
ที่ส าคัญ  พร้อมซักถามข้อ
สงสัย  พร้อมแสดงความ

1.เอกสารประกอบ
วิชาเครื่องกลไฟฟูา
กระแสตรง 
2.ระบบ Google 
Classroom 
3.เครื่องรับโทรทัศน์ 
4.เครื่อง
คอมพิวเตอร์พกพา 
หรือแท็บแล็ต หรือ 
สมาร์ทโฟน 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 แบบประเมิน
พฤติกรรมการ
เรียนรู้ 

 แบบทดสอบ
หลังเรียน 

 

 แบบประเมิน
พฤติกรรมการเรียนรู้ 

 แบบทดสอบหลังเรียน 
 



 

 

คิดเห็น   
ขั้นวัดผล (A) 
๑. นักเรียนให้ความสนใจ 
และคอยฟังอย่างตั้งใจ 
๒. นักเรียนเข้ารับการ
ทดสอบ ระบบตัวเลขให้ได้
ตามเกณฑ์ที่ก าหนด 
ขั้นประเมินผล (P) 
๑. นักเรียนทราบค าตอบที่
ถูกต้อง จดบันทึก 
๒. นักเรียนให้ความสนใจ 
และคอยฟังอย่างตั้งใจและ
น าไปใช้กับตนเอง กับ
ครอบครัว วิทยาลัยฯ  
และในวิชาวงจรไฟฟูาใน
ครั้งต่อไป 
๓. นักเรียนรับรู้ข้อมูลการ
ค้นคว้าหาความรู้เพ่ิมเติม 
๔. นักเรียนแบ่งหน้าที่กัน
เก็บอุปกรณ์ และท าความ
สะอาดพ้ืนที่ปฏิบัติงาน 
๕. นักเรียนกรอกคะแนน
ด้านความตั้งใจเรียน ให้กับ
ตัวเอง ซึ่งเป็นการบูรณาการ
คุณธรรมจริยธรรม และ
คุณลักษณะอันพึงประสงค์ 
๖. นักเรียนเข้าแถวรอรับ
การประเมิน และเลิกชั้น
เรียน 
 (กิจกรรมเสริมการเรียนรู้
สมรรถนะที่พึงประสงค์ ๓
D แบบบูรณาการ) 

 
 
 
 
 
 



 

 

 
8. เกณฑ์การตัดสินผลการเรียนรู้ 
 8.1  การแบ่งคะแนน 

ความรู้      4   คะแนน 
ทักษะ      2   คะแนน 
จิตพิสัย      1   คะแนน 
รวม       7   คะแนน 

 8.2 ผลการประเมินการเรียนรู้ 
        การวัดผลประเมินผลแต่ละหน่วยการเรียนต้องผ่านมากกว่าร้อยละ 60 ของคะแนนเต็ม แล้ว
น าคะแนนรวมมาตัดสินผลการเรียนรู้ ดังนี้ 
 คะแนนผลการประเมินร้อยละ ๘๐ ขึ้นไป   ระดับผลการเรียนอยู่ในเกณฑ์ดีเยี่ยม 
 คะแนนผลการประเมินร้อยละ ๗๕-๗๙   ระดับผลการเรียนอยู่ในเกณฑ์ดีมาก 
 คะแนนผลการประเมินร้อยละ ๗๐-๗๔   ระดับผลการเรียนอยู่ในเกณฑ์ดี 
 คะแนนผลการประเมินร้อยละ ๖๕-๖๙   ระดับผลการเรียนอยู่ในเกณฑ์ดีพอใช้ 
 คะแนนผลการประเมินร้อยละ ๖๐-๖๔   ระดับผลการเรียนอยู่ในเกณฑ์พอใช้ 
 คะแนนผลการประเมินร้อยละ ๕๕-๕๙   ระดับผลการเรียนอยู่ในเกณฑ์อ่อน 
 คะแนนผลการประเมินร้อยละ ๕๐-๕๔   ระดับผลการเรียนอยู่ในเกณฑ์อ่อนมาก 
 คะแนนผลการประเมินต่ ากว่าร้อยละ ๔๙ ลงมา  ระดับผลการเรียนอยู่ในไม่ผ่านเกณฑ์ 
9. เครื่องมือวัดประเมินผล 

9.1  แบบทดสอบก่อนเรียน/หลังเรียน  
9.2 แบบประเมินพฤติกรรมการเรียนรู้ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

 
๑๐. ใบบันทึกหลังการสอน 
บันทึกหลังการสอน 

 ผลการใช้แผนการสอน. 
............................................................................................................................. ...................................... 

……………………………………………………………………………………………………..………………………………………............... 
............................................................................................................................. ................................................. 
 

 ผลการเรียนของนักเรียน 
.................................................................................................................................... ............................... 

……………………………………………………………………………………………………..………………………………………............... 
............................................................................... ................................................................ ............................... 
 

 ผลการสอนของครู 
............................................................................................................................. ...................................... 

……………………………………………………………………………………………………..………………………………………............... 
............................................................................................................................. ................................................. 
………………………………………………………………………………………………………………..……………………………............... 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 



 

 

แบบทดสอบก่อนเรียน 
บทที่ ๓ เรื่องโครงสร้างของเครื่องก าเนิดไฟฟูากระแสตรง 

วัตถุประสงค์ เพ่ือประเมินความรู้ของนักศึกษาเกี่ยวกับเรื่อง โครงสร้างของเครื่องก าเนิดไฟฟูากระแสตรง 
จงพิจารณาเลือกค าตอบที่ถูกต้องที่สุดเพียงค าตอบเดียว 
1. โครงสร้างของเครื่องก าเนิดไฟฟูาในส่วนที่อยู่กับที่ทั้งหมด คือข้อใด 
 ก. แกนขั้วแม่เหล็กกับแปรงถ่าน  ข. ขดลวดสนามแม่เหล็กกับขดลวดอาร์เมเจอร์ 
 ค. ฝาครอบหัวท้ายกับแกนอาร์เมเจอร ์ ง. กรอบโครงเครื่องกับคอมมิวเตเตอร์ 
2. โครงสร้างของเครื่องก าเนิดไฟฟูาในส่วนที่เคลื่อนที่ทั้งหมด คือข้อใด 
 ก. แกนเพลากับแปรงถ่าน  ข. ขดลวดสนามแม่เหล็กกับขดลวดอาร์เมเจอร์ 
 ค. คอมมิวเตเตอร์กับแกนอาร์เมเจอร์ ง. กรอบโครงเครื่องกับคอมมิวเตเตอร์ 
3. ส่วนที่ท าหน้าที่เป็นทางเดินของเส้นแรงแม่เหล็ก คือข้อใด 
 ก. ขดลวดอาร์เมเจอร์กับแปรงถ่าน  ข. กรอบโครงเครื่องกับคอมมิวเตเตอร์ 
 ค. คอมมิวเตเตอร์กับแกนขั้ว ง. กรอบโครงเครื่องกับแกนข้ัว 
4. หน้าที่ของแกนขั้วแม่เหล็ก คือข้อใด 
 ก. รับแรงขณะที่อาร์เมเจอร์หมุน              
 ข. สร้างเส้นแรงแม่เหล็กร่วมกับขดลวดสนามแม่เหล็ก      
 ค. สร้างเส้นแรงแม่เหล็กร่วมกับขดลวดอาร์เมเจอร์     
 ง. รองรับขดลวดอาร์เมเจอร์ 
5. ขดลวดสนามแม่เหล็กท่ีพันอยู่บนแกนขั้ว จะเป็นแบบใด 
 ก. แบบชันต์กับแบบอาร์เมเจอร์ ข. แบบชันต์กับแบบซีรีส์ 
 ค. แบบซีรีส์กับแบบคอมปาวด์ ง. แบบชันต์กับแบบคอมปาวด์ 
6. การเกิดขั้วแม่เหล็กที่พันอยู่บนแกนขั้วแบบ 6 ขั้ว จะเป็นลักษณะขั้วอย่างไรที่วางอยู่ประชิดกัน 
 ก. N, N, N, S, S, S ข. S, S, N, N, S, S 
 ค. N, S, N, S, N, S ง. N, N, S, S, N, N 
7. ข้อใดกล่าว ไม่ถูกต้อง เกีย่วกับแกนอาร์เมเจอร์ 
 ก. ท าจากแผ่นเหล็กซิลิคอนแผ่นบางผิวสองข้างอาบฉนวนวานิช 
 ข. เครื่องก าเนิดขนาดใหญ่ร่องของแกนเป็นแบบร่องเปิด 
 ค. ท าจากแผ่นเหล็กซิลิคอนแผ่นบางผิวสองข้างค่ันด้วยฉนวนไมกา 
 ง. เครื่องก าเนิดขนาดเล็กร่องของแกนเป็นแบบร่องก่ึงปิด 
 
8. ข้อใดกล่าวถูกต้องเก่ียวกับขดลวดอาร์เมเจอร์ 
 ก. สร้างเส้นแรงแม่เหล็กร่วมกับขดลวดสนามแม่เหล็กแบบชันต์ 
 ข. แปลงไฟฟูากระแสสลับให้เป็นไฟฟูากระแสตรง 
 ค. สร้างเส้นแรงแม่เหล็กร่วมกับขดลวดสนามแม่เหล็กแบบซีรีส์ 
 ง. ผลิตแรงดันไฟฟูาเหนี่ยวน า 
 
 



 

 

9. ขดลวดอาร์เมเจอร์ที่บรรจุลงในร่องแกนอาร์เมเจอร์เรียกว่าอะไร  
 ก. คอยล์ไซด์ ข. คอยล์เอ็นด์ 
 ค. แลปคอยล์ ง. เวฟคอยล์ 
10. เครื่องกลไฟฟูากระแสตรงขนาดเล็กจะใช้แปรงถ่านชนิดใด 
 ก. แบบคาร์บอนบริสุทธิ์ ข. แบบแกรไฟต ์
 ค. แบบส่วนผสมระหว่างทองแดงกับแกรไฟต์ ง. แบบผงทองแดง  



 

 

แบบทดสอบหลังเรียน 
บทที่ ๓ เรื่องโครงสร้างของเครื่องก าเนิดไฟฟูากระแสตรง 

วัตถุประสงค์ เพ่ือประเมินความรู้ของนักศึกษาเกี่ยวกับเรื่อง โครงสร้างของเครื่องก าเนิดไฟฟูากระแสตรง 
จงพิจารณาเลือกค าตอบที่ถูกต้องที่สุดเพียงค าตอบเดียว 
1. โครงสร้างของเครื่องก าเนิดไฟฟูาในส่วนที่อยู่กับที่ทั้งหมด คือข้อใด 
 ก. แกนขั้วแม่เหล็กกับแปรงถ่าน  ข. ขดลวดสนามแม่เหล็กกับขดลวดอาร์เมเจอร์ 
 ค. ฝาครอบหัวท้ายกับแกนอาร์เมเจอร์ ง. กรอบโครงเครื่องกับคอมมิวเตเตอร์ 
2. โครงสร้างของเครื่องก าเนิดไฟฟูาในส่วนที่เคลื่อนที่ทั้งหมด คือข้อใด 
 ก. แกนเพลากับแปรงถ่าน  ข. ขดลวดสนามแม่เหล็กกับขดลวดอาร์เมเจอร์ 
 ค. คอมมิวเตเตอร์กับแกนอาร์เมเจอร์ ง. กรอบโครงเครื่องกับคอมมิวเตเตอร์ 
3. ส่วนที่ท าหน้าที่เป็นทางเดินของเส้นแรงแม่เหล็ก คือข้อใด 
 ก. ขดลวดอาร์เมเจอร์กับแปรงถ่าน  ข. กรอบโครงเครื่องกับคอมมิวเตเตอร์ 
 ค. คอมมิวเตเตอร์กับแกนขั้ว ง. กรอบโครงเครื่องกับแกนข้ัว 
4. หน้าที่ของแกนขั้วแม่เหล็ก คือข้อใด 
 ก. รับแรงขณะที่อาร์เมเจอร์หมุน              
 ข. สร้างเส้นแรงแม่เหล็กร่วมกับขดลวดสนามแม่เหล็ก      
 ค. สร้างเส้นแรงแม่เหล็กร่วมกับขดลวดอาร์เมเจอร์     
 ง. รองรับขดลวดอาร์เมเจอร์ 
5. ขดลวดสนามแม่เหล็กท่ีพันอยู่บนแกนขั้ว จะเป็นแบบใด 
 ก. แบบชันต์กับแบบอาร์เมเจอร์ ข. แบบชันต์กับแบบซีรีส์ 
 ค. แบบซีรีส์กับแบบคอมปาวด์ ง. แบบชันต์กับแบบคอมปาวด์ 
6. การเกิดขั้วแม่เหล็กที่พันอยู่บนแกนขั้วแบบ 6 ขั้ว จะเป็นลักษณะขั้วอย่างไรที่วางอยู่ประชิดกัน 
 ก. N, N, N, S, S, S ข. S, S, N, N, S, S 
 ค. N, S, N, S, N, S ง. N, N, S, S, N, N 
7. ข้อใดกล่าว ไม่ถูกต้อง เกี่ยวกับแกนอาร์เมเจอร ์
 ก. ท าจากแผ่นเหล็กซิลิคอนแผ่นบางผิวสองข้างอาบฉนวนวานิช 
 ข. เครื่องก าเนิดขนาดใหญ่ร่องของแกนเป็นแบบร่องเปิด 
 ค. ท าจากแผ่นเหล็กซิลิคอนแผ่นบางผิวสองข้างค่ันด้วยฉนวนไมกา 
 ง. เครื่องก าเนิดขนาดเล็กร่องของแกนเป็นแบบร่องก่ึงปิด 
 
8. ข้อใดกล่าวถูกต้องเก่ียวกับขดลวดอาร์เมเจอร์ 
 ก. สร้างเส้นแรงแม่เหล็กร่วมกับขดลวดสนามแม่เหล็กแบบชันต์ 
 ข. แปลงไฟฟูากระแสสลับให้เป็นไฟฟูากระแสตรง 
 ค. สร้างเส้นแรงแม่เหล็กร่วมกับขดลวดสนามแม่เหล็กแบบซีรีส์ 
 ง. ผลิตแรงดันไฟฟูาเหนี่ยวน า 
 
 



 

 

9. ขดลวดอาร์เมเจอร์ที่บรรจุลงในร่องแกนอาร์เมเจอร์เรียกว่าอะไร  
 ก. คอยล์ไซด์ ข. คอยล์เอ็นด์ 
 ค. แลปคอยล์ ง. เวฟคอยล์ 
10. เครื่องกลไฟฟูากระแสตรงขนาดเล็กจะใช้แปรงถ่านชนิดใด 
 ก. แบบคาร์บอนบริสุทธิ์ ข. แบบแกรไฟต ์
    ค. แบบส่วนผสมระหว่างทองแดงกับแกรไฟต์ ง. แบบผงทองแดง 

 
 

เฉลยแบบทดสอบก่อนและหลังเรียน 
 

1. ก. แกนขั้วแม่เหลก็กบัแปรงถ่าน 
2. ค. คอมมิวเตเตอร์กบัแกนอาร์เมเจอร์ 
3.    ง. กรอบโครงเคร่ืองกบัแกนขั้ว 

    4.        ข.             สร้างเสน้แรงแม่เหลก็ร่วมกบัขดลวดสนามแม่เหลก็      
5.        ข. แบบชนัตก์บัแบบซีรีส์ 
6.        ค. N, S, N, S, N, S 
7.    ค. ท าจากแผน่เหลก็ซิลิคอนแผน่บางผิวสองขา้งคัน่ดว้ยฉนวนไมกา 
8 .  ง. ผลิตแรงดนัไฟฟ้าเหน่ียวน า 
9.   ก. คอยลไ์ซด ์
10.  ก. แบบคาร์บอนบริสุทธ์ิ 



 

 

แบบประเมินกระบวนการท างานกลุ่ม 
ชื่อกลุ่ม……………………………………………ชั้น………………………ห้อง.......................................... 

รายชื่อสมาชิก 
 ๑……………………………………เลขที่…….       ๒……………………………………เลขที…่…. 
 ๓……………………………………เลขที่…….       ๔……………………………………เลขที…่…. 

ที ่ รายการประเมิน 
คะแนน 

ข้อคิดเห็น 
๓ ๒ ๑ 

๑ การก าหนดเป้าหมายร่วมกัน     
๒ การแบ่งหน้าที่รับผิดชอบและการเตรียมความ

พร้อม 
    

๓ การปฏิบัติหน้าที่ที่ได้รับมอบหมาย     
๔ การประเมินผลและปรับปรุงงาน     

รวม     
 

ผู้ประเมิน………………………………………………… 
                                                                                            (นายจักรกริช ชังชะนา) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 



 

 

เกณฑ์การให้คะแนน 
๑.  การก าหนดเป้าหมายร่วมกัน 
 ๓  คะแนน  =  สมาชิกทุกคนมีส่วนร่วมในการก าหนดเป้าหมายการท างานอย่างชัดเจน 
 ๒  คะแนน  =  สมาชิกส่วนใหญ่มีส่วนร่วมในการก าหนดเป้าหมายในการท างาน 

๑  คะแนน  =  สมาชิกส่วนน้อยมีส่วนร่วมในการก าหนดเป้าหมายในการท างาน 
๒.  การหน้าที่รับผิดชอบและการเตรียมความพร้อม 

๓  คะแนน  =  กระจายงานได้ทั่วถึง  และตรงตามความสามารถของสมาชิกทุกคน   มีการจัดเตรียม
สถานที่  สื่อ / อุปกรณ์ไว้อย่างพร้อมเพรียง  ยึดหลักความประหยัด 

 ๒  คะแนน  =  กระจายงานได้ทั่วถึง  แต่ไม่ตรงตามความสามารถ  และมีสื่อ / อุปกรณ์ไว้อย่าง 
          พร้อมเพรียง แต่ขาดการจัดเตรียมสถานที่ และไม่ยึดหลักความประหยัด 
 ๑  คะแนน  =  กระจายงานไม่ทั่วถึงและมีสื่อ / อุปกรณ์ไม่เพียงพอ และไม่ยึดหลักความประหยัด 
๓.  การปฏิบัติหน้าที่ที่ได้รับมอบหมาย 
 ๓  คะแนน  =  ท างานได้ส าเร็จตามเป้าหมาย และตามเวลาที่ก าหนด มีความรอบรู้ รอบคอบ และ 
          ระมัดระวัง 
 ๒  คะแนน  =  ท างานได้ส าเร็จตามเป้าหมาย แต่ช้ากว่าเวลาที่ก าหนด ไม่มีความรอบรู้ รอบคอบ 
          และระมัดระวัง 
 ๑  คะแนน  =  ท างานไม่ส าเร็จตามเป้าหมาย และไม่มีความรอบรู้ รอบคอบ และระมัดระวัง 
๔.  การประเมินผลและปรับปรุงงาน 
 ๓  คะแนน  =  สมาชิกทุกคนร่วมปรึกษาหารือ  ติดตาม  ตรวจสอบ  และปรับปรุงงานเป็นระยะ  
          มีความรอบรู้ รอบคอบ และระมัดระวัง 
 ๒  คะแนน  =  สมาชิกบางส่วนมีส่วนร่วมปรึกษาหารือ  แต่ไม่ปรับปรุงงาน ไม่มีความรอบรู้  
          รอบคอบ และระมัดระวัง 
 ๑  คะแนน  =  สมาชิกบางส่วนมีส่วนร่วมไม่มีส่วนร่วมปรึกษาหารือ และปรับปรุงงาน ไม่มีความ 
         รอบรู้ รอบคอบ และระมัดระวัง 

 

 

 

 

  



 

 

ส่วนที่ ๒ แผนการจัดการเรียนการสอนรู้และการประเมินตามสภาพจริงประจ าหน่วยการ
เรียนรู้ 
๑. หน่วยการเรียนรู้ เรื่อง การพันขดลวดอาร์เมเจอร์ 
 

๒. จ านวน ๔ ชั่วโมง 
 

๓. จุดประสงค์การเรียนการรู้ประจ าหน่วย 
 3.1 อธิบายความหมายของค่าต่าง ๆ ในการพันขดลวดอาร์เมเจอร์ 
 3.2 ค านวณหาค่าต่าง ๆ ของการพันขดลวดอาร์เมเจอร์ 
 3.3 อธิบายการพันขดลวดอาร์เมเจอร์ 
 3.4 อธิบายจ านวนทางขนานของการพันขดลวดอาร์เมเจอร์ 
 
๔. สมรรถนะประจ าหน่วย 
 4.1  แสดงความรู้เกี่ยวกับการพันขดลวดมอเตอร์ 
     
๕. เนื้อหา 
 4.1 ความหมายของค่าต่าง ๆ ในการพันขดลวดอาร์เมเจอร์ 
 4.1.1 คอยล์และคอยล์ไซด์ 
 4.1.2 ความกว้างของขั้วแม่เหล็ก 
 4.1.3 ความกว้างของขดลวด 
 4.1.4 ระยะห่างของขดลวดด้านหลัง 
 4.1.5 ระยะห่างของขดลวดด้านหน้า 
 4.1.6 ระยะห่างระหว่างซี่คอมมิวเตเตอร์ 
 4.1.7 ชั้นของขดลวด 
 4.1.7 ชั้นของขดลวด 
 4.2 การค านวณหาค่าต่าง ๆ ของการพันขดลวดอาร์เมเจอร์ 
 4.3 การพันขดลวดอาร์เมเจอร์ 
 4.3.1 การพันแบบแลป 
 4.3.2 การพันแบบเวฟ 
 4.4 จ านวนทางขนานของการพันขดลวดอาร์เมเจอร์ 
 
๖. ก าหนดเกณฑ์การปฏิบัติตามสมรรถนะ 

สมรรถนะ เกณฑ์ปฏิบัติ (performance criteria) 
1.  แสดงความรู้เกี่ยวกับการพันขดลวดมอเตอร์ 1.บอกผลการพิจารณาในการพันขดลวดอาร์เมเจอร์

จากแผ่นภาพของการพันแบบต่าง ๆ  
2.อธิบายผลจากการพิจารณาตามหัวข้อต่าง ๆ ของ
การพันขดลวดอาร์เมเจอร์แบบต่าง ๆ  
 

 



 

 

๗. กิจกรรมการเรียนการสอน  
ครั้งที่/ชั่วโมง กิจกรรมการเรียนการสอน สื่ออุปกรณ์ ผลงาน/หลักฐาน เครื่องมือและวิธีการ

วัดผล 
4 

(4 ชั่วโมง) 
1. ความหมายของ
ค่าต่าง ๆ ในการ
พันขดลวดอา
เมเจอร์ 

2. การค านวณหา
ค่าต่าง ๆ ของ
การพันขดลวด
อาร์เมเจอร์ 

3. การพันขดลวด
อาเมเจอร์ 

4. จ านวนทาง
ขนานของการ
พันขดลวดอาร์
เมเจอร์ 

 

ขั้นน าเข้าสู่บทเรียน (M) 
๑. นักเรียนแกนน า น า
นักเรียนเข้าแถว    
๒. นักเรียนเข้าแถวเตรียม
ความพร้อมก่อนเข้าเรียน 
๓. นักเรียนตรวจสอบการ
ตรงต่อเวลา   การแต่งกาย  
ความรับผิดชอบต่อการ
เตรียมอุปกรณ์การเรียน 
พร้อมกรอกคะแนนให้กับ
ตัวเอง      ซึ่งเป็นการบูร
ณาการคุณธรรมจริยธรรม 
และคุณลักษณะอันพึง
ประสงค์ 
๔. นักเรียนร่วมแสดงความ
คิดเห็น 
๕. นักเรียนให้ความสนใจ 
และตอบค าถาม 
ขั้นให้ความรู้ (I) 
๑. นักเรียนศึกษา
จุดประสงค์การเรียนรู้อย่าง
ตั้งใจ 
๒. นักเรียนตอบสนองการ
ทดสอบความรู้ของครู 
๓. นักเรียนให้ความสนใจ 
และคอยฟังอย่างตั้งใจ 
๔. นักเรียนแบ่งกลุ่ม
ออกเป็น ๔ กลุ่ม ร่วมกัน
ศึกษา ร่วมกันคิด หาความรู้  
ทฤษฎ๊แม่เหล็ก 
จากเอกสารประกอบการ
เรียน   
๕. นักเรียนจดบันทึกเนื้อหา
ที่ส าคัญ  พร้อมซักถามข้อ
สงสัย  พร้อมแสดงความ

1.เอกสารประกอบ
วิชาเครื่องกลไฟฟูา
กระแสตรง 
2.ระบบ Google 
Classroom 
3.เครื่องรับโทรทัศน์ 
4.เครื่อง
คอมพิวเตอร์พกพา 
หรือแท็บแล็ต หรือ 
สมาร์ทโฟน 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 แบบประเมิน
พฤติกรรมการ
เรียนรู้ 

 แบบทดสอบ
หลังเรียน 

 

 แบบประเมิน
พฤติกรรมการเรียนรู้ 

 แบบทดสอบหลังเรียน 
 



 

 

คิดเห็น   
ขั้นวัดผล (A) 
๑. นักเรียนให้ความสนใจ 
และคอยฟังอย่างตั้งใจ 
๒. นักเรียนเข้ารับการ
ทดสอบ ระบบตัวเลขให้ได้
ตามเกณฑ์ที่ก าหนด 
ขั้นประเมินผล (P) 
๑. นักเรียนทราบค าตอบที่
ถูกต้อง จดบันทึก 
๒. นักเรียนให้ความสนใจ 
และคอยฟังอย่างตั้งใจและ
น าไปใช้กับตนเอง กับ
ครอบครัว วิทยาลัยฯ  
และในวิชาวงจรไฟฟูาใน
ครั้งต่อไป 
๓. นักเรียนรับรู้ข้อมูลการ
ค้นคว้าหาความรู้เพ่ิมเติม 
๔. นักเรียนแบ่งหน้าที่กัน
เก็บอุปกรณ์ และท าความ
สะอาดพ้ืนที่ปฏิบัติงาน 
๕. นักเรียนกรอกคะแนน
ด้านความตั้งใจเรียน ให้กับ
ตัวเอง ซึ่งเป็นการบูรณาการ
คุณธรรมจริยธรรม และ
คุณลักษณะอันพึงประสงค์ 
๖. นักเรียนเข้าแถวรอรับ
การประเมิน และเลิกชั้น
เรียน 
 (กิจกรรมเสริมการเรียนรู้
สมรรถนะที่พึงประสงค์ ๓
D แบบบูรณาการ) 

 
 
 
 
 
 



 

 

 
 
8. เกณฑ์การตัดสินผลการเรียนรู้ 
 8.1  การแบ่งคะแนน 

ความรู้      5   คะแนน 
ทักษะ      2   คะแนน 
จิตพิสัย      1   คะแนน 
รวม       8   คะแนน 

 8.2 ผลการประเมินการเรียนรู้ 
        การวัดผลประเมินผลแต่ละหน่วยการเรียนต้องผ่านมากกว่าร้อยละ 60 ของคะแนนเต็ม แล้ว
น าคะแนนรวมมาตัดสินผลการเรียนรู้ ดังนี้ 
 คะแนนผลการประเมินร้อยละ ๘๐ ขึ้นไป   ระดับผลการเรียนอยู่ในเกณฑ์ดีเยี่ยม 
 คะแนนผลการประเมินร้อยละ ๗๕-๗๙   ระดับผลการเรียนอยู่ในเกณฑ์ดีมาก 
 คะแนนผลการประเมินร้อยละ ๗๐-๗๔   ระดับผลการเรียนอยู่ในเกณฑ์ดี 
 คะแนนผลการประเมินร้อยละ ๖๕-๖๙   ระดับผลการเรียนอยู่ในเกณฑ์ดีพอใช้ 
 คะแนนผลการประเมินร้อยละ ๖๐-๖๔   ระดับผลการเรียนอยู่ในเกณฑ์พอใช้ 
 คะแนนผลการประเมินร้อยละ ๕๕-๕๙   ระดับผลการเรียนอยู่ในเกณฑ์อ่อน 
 คะแนนผลการประเมินร้อยละ ๕๐-๕๔   ระดับผลการเรียนอยู่ในเกณฑ์อ่อนมาก 
 คะแนนผลการประเมินต่ ากว่าร้อยละ ๔๙ ลงมา  ระดับผลการเรียนอยู่ในไม่ผ่านเกณฑ์ 
9. เครื่องมือวัดประเมินผล 

9.1  แบบทดสอบก่อนเรียน/หลังเรียน  
9.2 แบบประเมินพฤติกรรมการเรียนรู้ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

 
 
 
๑๐. ใบบันทึกหลังการสอน 
บันทึกหลังการสอน 

 ผลการใช้แผนการสอน. 
............................................................................................................................. ...................................... 

……………………………………………………………………………………………………..………………………………………............... 
............................................................................................................................. ................................................. 
 

 ผลการเรียนของนักเรียน 
............................................................................................................................. ...................................... 

……………………………………………………………………………………………………..………………………………………............... 
............................................................................................................................. ................................................. 
 

 ผลการสอนของครู 
.................................................................................................................................... ............................... 

……………………………………………………………………………………………………..………………………………………............... 
............................................................................................................................................... ............................... 
………………………………………………………………………………………………………………..……………………………............... 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 



 

 

แบบทดสอบก่อนเรียน 
บทที่ 4  เรื่องการพันขดลวดอาเมเจอร์ 

วัตถุประสงค์ เพ่ือประเมินความรู้ของนักศึกษาเกี่ยวกับเรื่อง การพันขดลวดอาเมเจอร์ 
จงพิจารณาเลือกค าตอบที่ถูกต้องที่สุดเพียงค าตอบเดียว 
1. ขดลวดอาร์เมเจอร์ 1 ขด มีจ านวนคอยล์ไซด์เท่าไร 
 ก. 1 คอยล์ไซด์ ข. 2 คอยล์ไซด์ 
 ค. 3 คอยล์ไซด์ ง. 4 คอยล์ไซด์ 
2. ความกว้างของขั้วแม่เหล็กจะมีค่าเท่าไร 
 ก. 360 องศาทางไฟฟูา ข. 270 องศาทางไฟฟูา 
 ค. 180 องศาทางไฟฟูา ง. 90 องศาทางไฟฟูา 
โจทย์ส าหรับค าถามข้อที่ 3-4 
 
 
 
 
 
 
3. ระยะห่างของขดลวดด้านหลังคือระยะใด 
 ก. g - h ข. e - f 
 ค. c - d ง. a - b 
4. ระยะห่างของขดลวดด้านหลังคือระยะใด 
 ก. g - h ข. e - f 
 ค. c - d ง. a - b 
โจทย์ส าหรับค าถามข้อที่ 5-7 
 แกนอาร์เมเจอร์ 54 ร่อง จ านวนขั้วแม่เหล็ก 6 ขั้ว 
5. ความกว้างของขั้วแม่เหล็กมีค่าเท่าไร 
 ก. 9 ข. 8 
 ค. 7 ง. 6 
6. ความกว้างของขดลวดมีค่าเท่าไร 
 ก. 9 ข. 8 
 ค. 7 ง. 6 
7. ตัวเลขที่เป็นเศษส่วนซึ่งน ามาบวกหรือลบ (K) มีค่าเท่าไร 
 ก. 1/4 ข. 1/3 
 ค. 1/2 ง. 0 
โจทย์ส าหรับค าถามจากข้อที่ 8-10 

a 

c 

b 

d 

f e 

g h 



 

 

 จากแผ่นภาพวงกลมของการลงขดลวดอาร์เมเจอร์ที่ก าหนดให้ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
8. จ านวนร่องกับจ านวนซี่คอมมิวเตเตอร์ มีค่าเท่าไร 
 ก. 42 กับ 42 ข. 42 กับ 21 
 ค. 21 กับ 21 ง. 21 กับ 42 
9. จ านวนขดลวดกับจ านวนชั้นของขดลวด มีค่าเท่าไร 
 ก. 42 กับ 4 ข. 42 กับ 2 
 ค. 21 กับ 4 ง. 21 กับ 2 
10. ความกว้างของขดลวด มีค่าเท่าไร 
 ก. 1 - 5 ข. 1 - 6 
 ค. 1 - 7 ง. 1 – 8 
  



 

 

แบบทดสอบหลังเรียน 
บทที่ 4  เรื่องการพันขดลวดอาเมเจอร์ 

วัตถุประสงค์ เพ่ือประเมินความรู้ของนักศึกษาเกี่ยวกับเรื่อง การพันขดลวดอาเมเจอร์ 
จงพิจารณาเลือกค าตอบที่ถูกต้องที่สุดเพียงค าตอบเดียว 
1. ขดลวดอาร์เมเจอร์ 1 ขด มีจ านวนคอยล์ไซด์เท่าไร 
 ก. 1 คอยล์ไซด์ ข. 2 คอยล์ไซด์ 
 ค. 3 คอยล์ไซด์ ง. 4 คอยล์ไซด์ 
2. ความกว้างของขั้วแม่เหล็กจะมีค่าเท่าไร 
 ก. 360 องศาทางไฟฟูา ข. 270 องศาทางไฟฟูา 
 ค. 180 องศาทางไฟฟูา ง. 90 องศาทางไฟฟูา 
โจทย์ส าหรับค าถามข้อที่ 3-4 
 
 
 
 
 
 
3. ระยะห่างของขดลวดด้านหลังคือระยะใด 
 ก. g - h ข. e - f 
 ค. c - d ง. a - b 
4. ระยะห่างของขดลวดด้านหลังคือระยะใด 
 ก. g - h ข. e - f 
 ค. c - d ง. a - b 
โจทย์ส าหรับค าถามข้อที่ 5-7 
 แกนอาร์เมเจอร์ 54 ร่อง จ านวนขั้วแม่เหล็ก 6 ขั้ว 
5. ความกว้างของขั้วแม่เหล็กมีค่าเท่าไร 
 ก. 9 ข. 8 
 ค. 7 ง. 6 
6. ความกว้างของขดลวดมีค่าเท่าไร 
 ก. 9 ข. 8 
 ค. 7 ง. 6 
7. ตัวเลขที่เป็นเศษส่วนซึ่งน ามาบวกหรือลบ (K) มีค่าเท่าไร 
 ก. 1/4 ข. 1/3 
 ค. 1/2 ง. 0 
โจทย์ส าหรับค าถามจากข้อที่ 8-10 

a 

c 

b 

d 

f e 

g h 



 

 

 จากแผ่นภาพวงกลมของการลงขดลวดอาร์เมเจอร์ที่ก าหนดให้ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
8. จ านวนร่องกับจ านวนซี่คอมมิวเตเตอร์ มีค่าเท่าไร 
 ก. 42 กับ 42 ข. 42 กับ 21 
 ค. 21 กับ 21 ง. 21 กับ 42 
9. จ านวนขดลวดกับจ านวนชั้นของขดลวด มีค่าเท่าไร 
 ก. 42 กับ 4 ข. 42 กับ 2 
 ค. 21 กับ 4 ง. 21 กับ 2 
10. ความกว้างของขดลวด มีค่าเท่าไร 
 ก. 1 - 5 ข. 1 - 6 
 ค. 1 - 7 ง. 1 – 8 

เฉลยแบบทดสอบก่อนและหลังเรียน 
 

1. ข. 2 คอยล์ไซด์ 
2. ค. 180 องศาทางไฟฟูา 
3.    ง. a - b  
4.        ค. c - d 
5.        ก. 9 
6.        ก. 9 
7.    ง. 0  
8 .  ค. 21 กับ 21 
9.   ง. 21 กับ 2 
10.  ข. 1 – 6 
 



 

 

แบบประเมินกระบวนการท างานกลุ่ม 
ชื่อกลุ่ม……………………………………………ชั้น………………………ห้อง.......................................... 

รายชื่อสมาชิก 
 ๑……………………………………เลขที่…….       ๒……………………………………เลขที…่…. 
 ๓……………………………………เลขที่…….       ๔……………………………………เลขที…่…. 

ที ่ รายการประเมิน 
คะแนน 

ข้อคิดเห็น 
๓ ๒ ๑ 

๑ การก าหนดเป้าหมายร่วมกัน     
๒ การแบ่งหน้าที่รับผิดชอบและการเตรียมความ

พร้อม 
    

๓ การปฏิบัติหน้าที่ที่ได้รับมอบหมาย     
๔ การประเมินผลและปรับปรุงงาน     

รวม     
 

ผู้ประเมิน………………………………………………… 
                                                                                            (นายจักรกริช ชังชะนา) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 



 

 

 
 
 
 

เกณฑ์การให้คะแนน 
๑.  การก าหนดเป้าหมายร่วมกัน 
 ๓  คะแนน  =  สมาชิกทุกคนมีส่วนร่วมในการก าหนดเป้าหมายการท างานอย่างชัดเจน 
 ๒  คะแนน  =  สมาชิกส่วนใหญ่มีส่วนร่วมในการก าหนดเป้าหมายในการท างาน 

๑  คะแนน  =  สมาชิกส่วนน้อยมีส่วนร่วมในการก าหนดเป้าหมายในการท างาน 
๒.  การหน้าที่รับผิดชอบและการเตรียมความพร้อม 

๓  คะแนน  =  กระจายงานได้ทั่วถึง  และตรงตามความสามารถของสมาชิกทุกคน   มีการจัดเตรียม
สถานที่  สื่อ / อุปกรณ์ไว้อย่างพร้อมเพรียง  ยึดหลักความประหยัด 

 ๒  คะแนน  =  กระจายงานได้ทั่วถึง  แต่ไม่ตรงตามความสามารถ  และมีสื่อ / อุปกรณ์ไว้อย่าง 
          พร้อมเพรียง แต่ขาดการจัดเตรียมสถานที่ และไม่ยึดหลักความประหยัด 
 ๑  คะแนน  =  กระจายงานไม่ทั่วถึงและมีสื่อ / อุปกรณ์ไม่เพียงพอ และไม่ยึดหลักความประหยัด 
๓.  การปฏิบัติหน้าที่ที่ได้รับมอบหมาย 
 ๓  คะแนน  =  ท างานได้ส าเร็จตามเป้าหมาย และตามเวลาที่ก าหนด มีความรอบรู้ รอบคอบ และ 
          ระมัดระวัง 
 ๒  คะแนน  =  ท างานได้ส าเร็จตามเป้าหมาย แต่ช้ากว่าเวลาที่ก าหนด ไม่มีความรอบรู้ รอบคอบ 
          และระมัดระวัง 
 ๑  คะแนน  =  ท างานไม่ส าเร็จตามเป้าหมาย และไม่มีความรอบรู้ รอบคอบ และระมัดระวัง 
๔.  การประเมินผลและปรับปรุงงาน 
 ๓  คะแนน  =  สมาชิกทุกคนร่วมปรึกษาหารือ  ติดตาม  ตรวจสอบ  และปรับปรุงงานเป็นระยะ  
          มีความรอบรู้ รอบคอบ และระมัดระวัง 
 ๒  คะแนน  =  สมาชิกบางส่วนมีส่วนร่วมปรึกษาหารือ  แต่ไม่ปรับปรุงงาน ไม่มีความรอบรู้  
          รอบคอบ และระมัดระวัง 
 ๑  คะแนน  =  สมาชิกบางส่วนมีส่วนร่วมไม่มีส่วนร่วมปรึกษาหารือ และปรับปรุงงาน ไม่มีความ 
         รอบรู้ รอบคอบ และระมัดระวัง 

 

 

 

 
 

  



 

 

ส่วนที่ ๒ แผนการจัดการเรียนการสอนรู้และการประเมินตามสภาพจริงประจ าหน่วยการ
เรียนรู้ 
๑. หน่วยการเรียนรู้ เรื่อง การแบ่งชนิดของเครื่องก าเนิดไฟฟูากระแสตรง 
 

๒. จ านวน ๔ ชั่วโมง 
 

๓. จุดประสงค์การเรียนการรู้ประจ าหน่วย 
 1.บอกความหมายของการกระตุ้น 
 2.บอกชนิดของเครื่องก าเนิดไฟฟูากระแสตรง 
 3.อธิบายเครื่องก าเนิดไฟฟูาแบบกระตุ้นแยก 
 4.อธิบายเครื่องก าเนิดไฟฟูาแบบกระตุ้นตัวเอง 
 5.อธิบายแรงดันไฟฟูาเหนี่ยวน าที่อาร์เมเจอร์ 
 6.ค านวณหาแรงดันไฟฟูาเหนี่ยวน าที่อาร์เมเจอร์ 
 
๔. สมรรถนะประจ าหน่วย 
 1.  แสดงความรู้เกี่ยวกับชนิดของเครื่องก าเนิดไฟฟูากระแสตรง 
 2.  ต่อวงจรของเครื่องก าเนิดไฟฟูากระแสตรงตามการทดลอง 
     
๕. เนื้อหา 
 5.1 ความหมายของการกระตุ้น 
  การกระตุ้น หมายถึง การน าแหล่งจ่ายไฟฟูากระแสตรงมาจ่ายให้กับขดลวดที่พันอยู่บนแกน–
ขั้วแม่เหล็กเพ่ือสร้างเส้นแรงแม่เหล็ก ซึ่งขดลวดที่พันอยู่บนแกนขั้วแม่เหล็กจะมี 2 แบบ คือ ขดลวด
สนามแม่เหล็กแบบชันต์กับขดลวดสนามแม่เหล็กแบบซีรีส์ 
 5.2 ชนิดของเครื่องก าเนิดไฟฟูากระแสตรง 
 การแบ่งชนิดของเครื่องก าเนิดไฟฟูากระแสตรง จะแบ่งตามลักษณะของการกระตุ้น ซึ่งแบ่งได้ 2 
แบบ คือ เครื่องก าเนิดไฟฟูาแบบกระตุ้นแยก และเครื่องก าเนิดไฟฟูาแบบกระตุ้นตัวเอง 
 5.3 เครื่องก าเนิดไฟฟูาแบบกระตุ้นแยก 
  เครื่องก าเนิดไฟฟูาแบบกระตุ้นแยกเป็นเครื่องก าเนิดไฟฟูาที่ต้องน าแหล่งจ่ายไฟฟูากระแสตรงจาก
ภายนอก เช่น แหล่งจ่ายไฟตรงจากวงจรเรียงกระแส (Rectifier) จากเครื่องก าเนิดไฟฟูากระแสตรงขนาดเล็กหรือ
จากแบตเตอรี่ มากระตุ้นขดลวดสนามแม่เหล็ก 
 5.4 เครื่องก าเนิดไฟฟูาแบบกระตุ้นตัวเอง 
  5.4.1 เครื่องก าเนิดไฟฟูาแบบชันต์ 
  5.4.2 เครื่องก าเนิดไฟฟูาแบบซีรีส์ 
  5.4.3 เครื่องก าเนิดไฟฟูาแบบคอมปาวด์ 
 5.5 แรงดันไฟฟูาเหนี่ยวน าที่อาร์เมเจอร์ 
 5.6 การค านวณหาแรงดันไฟฟูาเหนี่ยวน าที่อาร์เมเจอร์ 
 
 
 



 

 

 
๖. ก าหนดเกณฑ์การปฏิบัติตามสมรรถนะ 

สมรรถนะ เกณฑ์ปฏิบัติ (performance criteria) 
 1.  แสดงความรู้เกี่ยวกับชนิดของเครื่อง
ก าเนิดไฟฟูากระแสตรง 
 2.  ต่อวงจรของเครื่องก าเนิดไฟฟูา
กระแสตรงตามการทดลอง 

1.เขียนวงจรการต่อของเครื่องก าเนิดไฟฟูาแบบต่าง ๆ  
2.ต่อวงจรจริงของเครื่องก าเนิดไฟฟูาแบบต่าง ๆ  
3.อธิบายวิธีการต่อเครื่องก าเนิดไฟฟูาแบบต่าง ๆ  

 
๗. กิจกรรมการเรียนการสอน  
ครั้งที่/ชั่วโมง กิจกรรมการเรียนการสอน สื่ออุปกรณ์ ผลงาน/หลักฐาน เครื่องมือและวิธีการ

วัดผล 
5 

(4 ชั่วโมง) 
1.ความหมายของ
การกระตุ้น 
2.ชนิดของเครื่อง
ก าเนิดไฟฟูา
กระแสตรง 
3.เครื่องก าเนิด
ไฟฟูาแบบกระตุ้น
แยก 
4.เครื่องก าเนิด
ไฟฟูาแบบกระตุ้น
ตัวเอง 
5.แรงดันไฟฟูา
เหนี่ยวน าที่อาร์
เมเจอร์ 
6.การค านวณหา
แรงดันไฟฟูา
เหนี่ยวน าที่อาร์
เมเจอร์ 
 

ขั้นน าเข้าสู่บทเรียน (M) 
๑. นักเรียนแกนน า น า
นักเรียนเข้าแถว    
๒. นักเรียนเข้าแถวเตรียม
ความพร้อมก่อนเข้าเรียน 
๓. นักเรียนตรวจสอบการ
ตรงต่อเวลา   การแต่งกาย  
ความรับผิดชอบต่อการ
เตรียมอุปกรณ์การเรียน 
พร้อมกรอกคะแนนให้กับ
ตัวเอง      ซึ่งเป็นการบูร
ณาการคุณธรรมจริยธรรม 
และคุณลักษณะอันพึง
ประสงค์ 
๔. นักเรียนร่วมแสดงความ
คิดเห็น 
๕. นักเรียนให้ความสนใจ 
และตอบค าถาม 
ขั้นให้ความรู้ (I) 
๑. นักเรียนศึกษา
จุดประสงค์การเรียนรู้อย่าง
ตั้งใจ 
๒. นักเรียนตอบสนองการ
ทดสอบความรู้ของครู 
๓. นักเรียนให้ความสนใจ 
และคอยฟังอย่างตั้งใจ 
๔. นักเรียนแบ่งกลุ่ม

1.เอกสารประกอบ
วิชาเครื่องกลไฟฟูา
กระแสตรง 
2.ระบบ Google 
Classroom 
3.เครื่องรับโทรทัศน์ 
4.เครื่อง
คอมพิวเตอร์พกพา 
หรือแท็บแล็ต หรือ 
สมาร์ทโฟน 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 แบบประเมิน
พฤติกรรมการ
เรียนรู้ 

 แบบทดสอบ
หลังเรียน 

 

 แบบประเมิน
พฤติกรรมการเรียนรู้ 

 แบบทดสอบหลังเรียน 
 



 

 

ออกเป็น ๔ กลุ่ม ร่วมกัน
ศึกษา ร่วมกันคิด หาความรู้  
ทฤษฎ๊แม่เหล็ก 
จากเอกสารประกอบการ
เรียน   
๕. นักเรียนจดบันทึกเนื้อหา
ที่ส าคัญ  พร้อมซักถามข้อ
สงสัย  พร้อมแสดงความ
คิดเห็น   
ขั้นวัดผล (A) 
๑. นักเรียนให้ความสนใจ 
และคอยฟังอย่างตั้งใจ 
๒. นักเรียนเข้ารับการ
ทดสอบ ระบบตัวเลขให้ได้
ตามเกณฑ์ที่ก าหนด 
ขั้นประเมินผล (P) 
๑. นักเรียนทราบค าตอบที่
ถูกต้อง จดบันทึก 
๒. นักเรียนให้ความสนใจ 
และคอยฟังอย่างตั้งใจและ
น าไปใช้กับตนเอง กับ
ครอบครัว วิทยาลัยฯ  
และในวิชาวงจรไฟฟูาใน
ครั้งต่อไป 
๓. นักเรียนรับรู้ข้อมูลการ
ค้นคว้าหาความรู้เพ่ิมเติม 
๔. นักเรียนแบ่งหน้าที่กัน
เก็บอุปกรณ์ และท าความ
สะอาดพ้ืนที่ปฏิบัติงาน 
๕. นักเรียนกรอกคะแนน
ด้านความตั้งใจเรียน ให้กับ
ตัวเอง ซึ่งเป็นการบูรณาการ
คุณธรรมจริยธรรม และ
คุณลักษณะอันพึงประสงค์ 
๖. นักเรียนเข้าแถวรอรับ
การประเมิน และเลิกชั้น
เรียน 
 (กิจกรรมเสริมการเรียนรู้

 



 

 

สมรรถนะที่พึงประสงค์ ๓
D แบบบูรณาการ) 

 
8. เกณฑ์การตัดสินผลการเรียนรู้ 
 8.1  การแบ่งคะแนน 

ความรู้      4   คะแนน 
ทักษะ      2   คะแนน 
จิตพิสัย      2   คะแนน 
รวม       8   คะแนน 

 8.2 ผลการประเมินการเรียนรู้ 
        การวัดผลประเมินผลแต่ละหน่วยการเรียนต้องผ่านมากกว่าร้อยละ 60 ของคะแนนเต็ม แล้ว
น าคะแนนรวมมาตัดสินผลการเรียนรู้ ดังนี้ 
 คะแนนผลการประเมินร้อยละ ๘๐ ขึ้นไป   ระดับผลการเรียนอยู่ในเกณฑ์ดีเยี่ยม 
 คะแนนผลการประเมินร้อยละ ๗๕-๗๙   ระดับผลการเรียนอยู่ในเกณฑ์ดีมาก 
 คะแนนผลการประเมินร้อยละ ๗๐-๗๔   ระดับผลการเรียนอยู่ในเกณฑ์ดี 
 คะแนนผลการประเมินร้อยละ ๖๕-๖๙   ระดับผลการเรียนอยู่ในเกณฑ์ดีพอใช้ 
 คะแนนผลการประเมินร้อยละ ๖๐-๖๔   ระดับผลการเรียนอยู่ในเกณฑ์พอใช้ 
 คะแนนผลการประเมินร้อยละ ๕๕-๕๙   ระดับผลการเรียนอยู่ในเกณฑ์อ่อน 
 คะแนนผลการประเมินร้อยละ ๕๐-๕๔   ระดับผลการเรียนอยู่ในเกณฑ์อ่อนมาก 
 คะแนนผลการประเมินต่ ากว่าร้อยละ ๔๙ ลงมา  ระดับผลการเรียนอยู่ในไม่ผ่านเกณฑ์ 
9. เครื่องมือวัดประเมินผล 

9.1  แบบทดสอบก่อนเรียน/หลังเรียน  
9.2 แบบประเมินพฤติกรรมการเรียนรู้ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

๑๐. ใบบันทึกหลังการสอน 
บันทึกหลังการสอน 

 ผลการใช้แผนการสอน. 
............................................................................................................................. ...................................... 

……………………………………………………………………………………………………..………………………………………............... 
............................................................................................................................................... ............................... 
 

 ผลการเรียนของนักเรียน 
............................................................................... .................................................................................... 

……………………………………………………………………………………………………..………………………………………............... 
............................................................................................................................. ................................................. 
 

 ผลการสอนของครู 
................................................................. ................................................................... ............................... 

……………………………………………………………………………………………………..………………………………………............... 
...................................................................................... ......................................................... ............................... 
………………………………………………………………………………………………………………..……………………………............... 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 



 

 

แบบทดสอบก่อนเรียน 
บทที่ 5  เรื่อง การแบ่งชนิดของเครื่องก าเนิดไฟฟูากระแสตรง 

วัตถุประสงค์ เพ่ือประเมินความรู้ของนักศึกษาเกี่ยวกับเรื่อง การแบ่งชนิดของเครื่องก าเนิดไฟฟูากระแสตรง 
จงพิจารณาเลือกค าตอบที่ถูกต้องที่สุดเพียงค าตอบเดียว 

1. ขอ้ใด คือ ความหมายของการกระตุน้ 

 ก. การน าแหล่งจ่ายไฟฟ้ากระแสสลบัมาจ่ายใหก้บัขดลวดอาร์เมเจอร์ 

 ข. การน าแหล่งจ่ายไฟฟ้ากระแสตรงมาจ่ายใหก้บัขดลวดอาร์เมเจอร์ 

 ค. การน าแหล่งจ่ายไฟฟ้ากระแสสลบัมาจ่ายใหก้บัขดลวดสนามแม่เหลก็ 

 ง. การน าแหล่งจ่ายไฟฟ้ากระแสตรงมาจ่ายใหก้บัขดลวดสนามแม่เหลก็ 

2. การแบ่งชนิดของเคร่ืองก าเนิดไฟฟ้ากระแสตรงตามลกัษณะการกระตุน้ ไดก่ี้แบบ  

 ก. 2 แบบ ข. 3 แบบ 

 ค. 4 แบบ ข. 5 แบบ 

3. ขอ้ใด ไม่เป็นแหล่งจ่าย ท่ีน ามากระตุน้ของเคร่ืองก าเนิดไฟฟ้าแบบกระตุน้แยก 

 ก. แบตเตอร่ี ข. เคร่ืองก าเนิดไฟฟ้ากระแสตรงขนาดเลก็ 

 ค. เคร่ืองก าเนิดไฟฟ้ากระแสสลบัขนาดเลก็ ง. วงจรเรียงกระแส 

4. เคร่ืองก าเนิดไฟฟ้าแบบกระตุน้ตวัเองไดแ้หล่งจ่ายมาจากท่ีใด 

 ก. ขดลวดสนามแม่เหลก็แบบชนัต ์ ข. ขดลวดอาร์เมเจอร์ 

 ค. ขดลวดสนามแม่เหลก็แบบซีรีส์ ง. ขดลวดชดเชย 

5. จากรูป เป็นไดอะแกรมการต่อของเคร่ืองก าเนิดไฟฟ้าแบบใด 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 ก. แบบลองชนัตค์อมปาวด ์ ข. แบบช็อตชนัตค์อมปาวด ์

 ค. แบบกระตุน้แยก ง. แบบขนาน 

6. เคร่ืองก าเนิดไฟฟ้าแบบคอมปาวด์ท่ีสร้างเส้นแรงแม่เหล็กเสริมกนัเกิดจากการสร้างเส้นแรงแม่เหล็กขดลวดใดกับ
ขดลวดใด 

 ก. ขดลวดแบบชนัตก์บัขดลวดอาร์เมเจอร์ ข. ขดลวดแบบชนัตก์บัขดลวดแบบซีรีส์ 
 ค. ขดลวดแบบซีรีส์กบัขดลวดอาร์เมเจอร์ ง. ขดลวดอาร์เมเจอร์กบัขดลวดกระตุน้แยก 

7. เคร่ืองก าเนิดไฟฟ้าแบบคอมปาวด์ท่ีสร้างเส้นแรงแม่เหล็กหักลา้งกนัเกิดจากการสร้างเส้นแรงแม่เหล็กขดลวดใดกบั
ขดลวดใด 

 ก. ขดลวดแบบชนัตก์บัขดลวดอาร์เมเจอร์ ข. ขดลวดแบบชนัตก์บัขดลวดแบบซีรีส์ 

If 
IS 



 

 

 ค. ขดลวดแบบซีรีส์กบัขดลวดอาร์เมเจอร์ ง. ขดลวดอาร์เมเจอร์กบัขดลวดกระตุน้แยก 
 

โจทยส์ าหรับค าถามขอ้ท่ี 8-10 
 เคร่ืองก าเนิดไฟฟ้ากระแสตรง มีขั้วแม่เหล็ก 4 ขั้ว 24 ร่องแต่ละร่องมี 4 ตวัน า จ านวนเส้นแรงแม่เหล็ก 0.1 Wb ถูกขบั
ดว้ยความเร็ว 700 r/min 

8.  จ านวนตวัน าทั้งหมดมีค่าเท่าไร 
 ก. 144 ข. 125 
 ค. 108 ง. 96 
9. จ านวนทางขนานเม่ือพนัแบบซิมเพลก็ซ์แลปมีค่าเท่าไร 
 ก. 4 ข. 3 

 ค. 2 ง. 1 

10.  จ านวนทางขนานเม่ือพนัแบบซิมเพลก็ซ์เวฟมีค่าเท่าไร 
 ก. 4 ข. 3 

 ค. 2 ง. 1 

  



 

 

แบบทดสอบหลังเรียน 
บทที่ 5  เรื่อง การแบ่งชนิดของเครื่องก าเนิดไฟฟูากระแสตรง 

วัตถุประสงค์ เพ่ือประเมินความรู้ของนักศึกษาเกี่ยวกับเรื่อง การแบ่งชนิดของเครื่องก าเนิดไฟฟูากระแสตรง 
จงพิจารณาเลือกค าตอบที่ถูกต้องที่สุดเพียงค าตอบเดียว 

1. ขอ้ใด คือ ความหมายของการกระตุน้ 

 ก. การน าแหล่งจ่ายไฟฟ้ากระแสสลบัมาจ่ายใหก้บัขดลวดอาร์เมเจอร์ 

 ข. การน าแหล่งจ่ายไฟฟ้ากระแสตรงมาจ่ายใหก้บัขดลวดอาร์เมเจอร์ 

 ค. การน าแหล่งจ่ายไฟฟ้ากระแสสลบัมาจ่ายใหก้บัขดลวดสนามแม่เหลก็ 

 ง. การน าแหล่งจ่ายไฟฟ้ากระแสตรงมาจ่ายใหก้บัขดลวดสนามแม่เหลก็ 

2. การแบ่งชนิดของเคร่ืองก าเนิดไฟฟ้ากระแสตรงตามลกัษณะการกระตุน้ ไดก่ี้แบบ  

 ก. 2 แบบ ข. 3 แบบ 

 ค. 4 แบบ ข. 5 แบบ 

3. ขอ้ใด ไม่เป็นแหล่งจ่าย ท่ีน ามากระตุน้ของเคร่ืองก าเนิดไฟฟ้าแบบกระตุน้แยก 

 ก. แบตเตอร่ี ข. เคร่ืองก าเนิดไฟฟ้ากระแสตรงขนาดเลก็ 

 ค. เคร่ืองก าเนิดไฟฟ้ากระแสสลบัขนาดเลก็ ง. วงจรเรียงกระแส 

4. เคร่ืองก าเนิดไฟฟ้าแบบกระตุน้ตวัเองไดแ้หล่งจ่ายมาจากท่ีใด 

 ก. ขดลวดสนามแม่เหลก็แบบชนัต ์ ข. ขดลวดอาร์เมเจอร์ 

 ค. ขดลวดสนามแม่เหลก็แบบซีรีส์ ง. ขดลวดชดเชย 

5. จากรูป เป็นไดอะแกรมการต่อของเคร่ืองก าเนิดไฟฟ้าแบบใด 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 ก. แบบลองชนัตค์อมปาวด ์ ข. แบบช็อตชนัตค์อมปาวด ์

 ค. แบบกระตุน้แยก ง. แบบขนาน 

6. เคร่ืองก าเนิดไฟฟ้าแบบคอมปาวด์ท่ีสร้างเส้นแรงแม่เหล็กเสริมกนัเกิดจากการสร้างเส้นแรงแม่เหล็กขดลวดใดกับ
ขดลวดใด 

 ก. ขดลวดแบบชนัตก์บัขดลวดอาร์เมเจอร์ ข. ขดลวดแบบชนัตก์บัขดลวดแบบซีรีส์ 
 ค. ขดลวดแบบซีรีส์กบัขดลวดอาร์เมเจอร์ ง. ขดลวดอาร์เมเจอร์กบัขดลวดกระตุน้แยก 

7. เคร่ืองก าเนิดไฟฟ้าแบบคอมปาวด์ท่ีสร้างเส้นแรงแม่เหล็กหักลา้งกนัเกิดจากการสร้างเส้นแรงแม่เหล็กขดลวดใดกบั
ขดลวดใด 

 ก. ขดลวดแบบชนัตก์บัขดลวดอาร์เมเจอร์ ข. ขดลวดแบบชนัตก์บัขดลวดแบบซีรีส์ 

If 
IS 



 

 

 ค. ขดลวดแบบซีรีส์กบัขดลวดอาร์เมเจอร์ ง. ขดลวดอาร์เมเจอร์กบัขดลวดกระตุน้แยก 
 

โจทยส์ าหรับค าถามขอ้ท่ี 8-10 
 เคร่ืองก าเนิดไฟฟ้ากระแสตรง มีขั้วแม่เหล็ก 4 ขั้ว 24 ร่องแต่ละร่องมี 4 ตวัน า จ านวนเส้นแรงแม่เหล็ก 0.1 Wb ถูกขบั
ดว้ยความเร็ว 700 r/min 

8.  จ านวนตวัน าทั้งหมดมีค่าเท่าไร 
 ก. 144 ข. 125 
 ค. 108 ง. 96 
9. จ านวนทางขนานเม่ือพนัแบบซิมเพลก็ซ์แลปมีค่าเท่าไร 
 ก. 4 ข. 3 

 ค. 2 ง. 1 

10.  จ านวนทางขนานเม่ือพนัแบบซิมเพลก็ซ์เวฟมีค่าเท่าไร 
 ก. 4 ข. 3 

 ค. 2 ง. 1 

เฉลยแบบทดสอบก่อนและหลังเรียน 
 

1. ง. การน าแหล่งจ่ายไฟฟ้ากระแสตรงมาจ่ายใหก้บัขดลวดสนามแม่เหลก็ 
2. ก. 2 แบบ 
3.    ค. เคร่ืองก าเนิดไฟฟ้ากระแสสลบัขนาดเลก็ 
4.        ข.           ขดลวดอาร์เมเจอร์ 
5.        ก. แบบลองชนัตค์อมปาวด ์

    6.        ข.            ขดลวดแบบชนัตก์บัขดลวดแบบซีรีส์ 
    7.        ข. ขดลวดแบบชนัตก์บัขดลวดแบบซีรีส์ 

8 .  ง. 96 
9.   ก. 4 
10.  ค. 2 

  



 

 

แบบประเมินกระบวนการท างานกลุ่ม 
ชื่อกลุ่ม……………………………………………ชั้น………………………ห้อง.......................................... 

รายชื่อสมาชิก 
 ๑……………………………………เลขที่…….       ๒……………………………………เลขที…่…. 
 ๓……………………………………เลขที่…….       ๔……………………………………เลขที…่…. 

ที ่ รายการประเมิน 
คะแนน 

ข้อคิดเห็น 
๓ ๒ ๑ 

๑ การก าหนดเป้าหมายร่วมกัน     
๒ การแบ่งหน้าที่รับผิดชอบและการเตรียมความ

พร้อม 
    

๓ การปฏิบัติหน้าที่ที่ได้รับมอบหมาย     
๔ การประเมินผลและปรับปรุงงาน     

รวม     
 

ผู้ประเมิน………………………………………………… 
                                                                                       (นายจักรกริช ชังชะนา) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

เกณฑ์การให้คะแนน 
๑.  การก าหนดเป้าหมายร่วมกัน 
 ๓  คะแนน  =  สมาชิกทุกคนมีส่วนร่วมในการก าหนดเป้าหมายการท างานอย่างชัดเจน 
 ๒  คะแนน  =  สมาชิกส่วนใหญ่มีส่วนร่วมในการก าหนดเป้าหมายในการท างาน 

๑  คะแนน  =  สมาชิกส่วนน้อยมีส่วนร่วมในการก าหนดเป้าหมายในการท างาน 
๒.  การหน้าที่รับผิดชอบและการเตรียมความพร้อม 

๓  คะแนน  =  กระจายงานได้ทั่วถึง  และตรงตามความสามารถของสมาชิกทุกคน   มีการจัดเตรียม
สถานที่  สื่อ / อุปกรณ์ไว้อย่างพร้อมเพรียง  ยึดหลักความประหยัด 

 ๒  คะแนน  =  กระจายงานได้ทั่วถึง  แต่ไม่ตรงตามความสามารถ  และมีสื่อ / อุปกรณ์ไว้อย่าง 
          พร้อมเพรียง แต่ขาดการจัดเตรียมสถานที่ และไม่ยึดหลักความประหยัด 
 ๑  คะแนน  =  กระจายงานไม่ทั่วถึงและมีสื่อ / อุปกรณ์ไม่เพียงพอ และไม่ยึดหลักความประหยัด 
๓.  การปฏิบัติหน้าที่ที่ได้รับมอบหมาย 
 ๓  คะแนน  =  ท างานได้ส าเร็จตามเป้าหมาย และตามเวลาที่ก าหนด มีความรอบรู้ รอบคอบ และ 
          ระมัดระวัง 
 ๒  คะแนน  =  ท างานได้ส าเร็จตามเป้าหมาย แต่ช้ากว่าเวลาที่ก าหนด ไม่มีความรอบรู้ รอบคอบ 
          และระมัดระวัง 
 ๑  คะแนน  =  ท างานไม่ส าเร็จตามเป้าหมาย และไม่มีความรอบรู้ รอบคอบ และระมัดระวัง 
๔.  การประเมินผลและปรับปรุงงาน 
 ๓  คะแนน  =  สมาชิกทุกคนร่วมปรึกษาหารือ  ติดตาม  ตรวจสอบ  และปรับปรุงงานเป็นระยะ  
          มีความรอบรู้ รอบคอบ และระมัดระวัง 
 ๒  คะแนน  =  สมาชิกบางส่วนมีส่วนร่วมปรึกษาหารือ  แต่ไม่ปรับปรุงงาน ไม่มีความรอบรู้  
          รอบคอบ และระมัดระวัง 
 ๑  คะแนน  =  สมาชิกบางส่วนมีส่วนร่วมไม่มีส่วนร่วมปรึกษาหารือ และปรับปรุงงาน ไม่มีความ 
         รอบรู้ รอบคอบ และระมัดระวัง 

 

 

 

 

  



 

 

ส่วนที่ ๒ แผนการจัดการเรียนการสอนรู้และการประเมินตามสภาพจริงประจ าหน่วยการ
เรียนรู้ 
๑. หน่วยการเรียนรู้ เรื่อง อาร์เมเจอร์รีแอกชันและคอมมิวเตชัน 
 

๒. จ านวน ๔ ชั่วโมง 
 

๓. จุดประสงค์การเรียนการรู้ประจ าหน่วย 
 1. บอกความหมายอาร์เมเจอร์รีแอกชัน 
 2. อธิบายการเกิดอาร์เมเจอร์รีแอกชัน 
 3. อธิบายการแก้อาร์เมเจอร์รีแอกชัน 
 4. อธิบายการเกิดคอมมิวเตชัน 
 
๔. สมรรถนะประจ าหน่วย 
 1.  แสดงความรู้เกี่ยวกับอาร์เมเจอร์รีแอกชันและคอมมิวเตชัน 
 2.  ทดสอบการใช้งานของเครื่องก าเนิดไฟฟูาตามการทดลอง 
     
๕. เนื้อหา 
 6.1 ความหมายอาร์เมเจอร์รีแอกชัน 
 อาร์เมเจอร์รีแอกชัน หมายถึง การเกิดเส้นแรงแม่เหล็กจากขดลวดอาร์เมเจอร์ เมื่อเครื่องก าเนิด
ไฟฟูามีโหลด โดยเส้นแรงแม่เหล็กจากขดลวดอาร์เมเจอร์ไปกระท ากับเส้นแรงแม่เหล็กที่แกนขั้ว ท าให้เส้นแรง
แม่เหล็กเกิดการผิดเพ้ียน (Distortion) ไป  
 
 6.2 การเกิดอาร์เมเจอร์รีแอกชัน 
 6.2.1 เมื่อเครื่องก าเนิดยังไม่มีโหลด 
 6.2.2 เมื่อเครื่องก าเนิดมีโหลด 
 6.3 การแก้อาร์เมเจอร์รีแอกชัน 
 6.3.1 เลื่อนต าแหน่งแปรงถ่าน 
 6.3.2 ใส่ขั้วแทรกหรืออินเตอร์โปล 
 6.3.3 พันขดลวดชดเชย  
 6.4 การเกิดคอมมิวเตชัน 
 คอมมิวเตชัน หมายถึง กระบวนการเปลี่ยนทิศทางการไหลของกระแสไฟฟูาในขดลวดอาร์
เมเจอร์เมื่อขดลวดอาร์เมเจอร์ชุดนั้นเคลื่อนที่ผ่านพ้นแกนนิวทรัล ซึ่งอยู่ในต าแหน่งกึ่งกลางขั้วแม่เหล็กเหนือ
และขั้วแม่เหล็กใต้ที่อยู่ประชิดกัน ในการพิจารณาการท างานของคอมมิวเตเตอร์ โดยกระแสไฟฟูาที่ไหลใน
ขดลวดทีต่่ออยู่กับซี่คอมมิวเตเตอร์จะมีการกลับทิศทางตามเวลาและแปรงถ่านก็จะเริ่มสัมผัสคอมมิวเตเตอร์ซี่
ต่อไป 
 
๖. ก าหนดเกณฑ์การปฏิบัติตามสมรรถนะ 

สมรรถนะ เกณฑ์ปฏิบัติ (performance criteria) 
1. แสดงความรู้เกี่ยวกับอาร์เมเจอร์รีแอกชันและคอม 1.ต่อวงจรของเครื่องก าเนิดไฟฟูาได้ถูกต้อง 



 

 

มิวเตชัน 
2. ทดสอบการใช้งานของเครื่องก าเนิดไฟฟูาตามการ
ทดลอง 
 

2.วัดค่าแรงดันไฟฟูา ค่ากระแสไฟฟูา ของเครื่อง
ก าเนิดไฟฟูาเมื่อเกิดอาร์เมเจอร์รีแอกชันได้ 
3.ปรับต าแหน่งแปรงถ่านเมื่อเกิดอาร์เมเจอร์รีแอกชัน
ได้ถูกต้อง 
4.ค านวณหาค่าแรงดันไฟฟูาที่ลดลงเนื่องจากการเกิด
อาร์เมเจอร์รีแอกชันได้  
 

 
๗. กิจกรรมการเรียนการสอน  
ครั้งที่/ชั่วโมง กิจกรรมการเรียนการสอน สื่ออุปกรณ์ ผลงาน/หลักฐาน เครื่องมือและวิธีการ

วัดผล 
6 

(4  ชั่วโมง) 
1.ความหมายอา
เมเจอร์รีแอกชัน 
๒.การเกิดอาร์
เมเจอร์รีแอกชัน 
3.การแก้อาร์
เมเจอร์รีแอกชัน 
4.การเกิดคอมมิว
เตชัน 
 

ขั้นน าเข้าสู่บทเรียน (M) 
๑. นักเรียนแกนน า น า
นักเรียนเข้าแถว    
๒. นักเรียนเข้าแถวเตรียม
ความพร้อมก่อนเข้าเรียน 
๓. นักเรียนตรวจสอบการ
ตรงต่อเวลา   การแต่งกาย  
ความรับผิดชอบต่อการ
เตรียมอุปกรณ์การเรียน 
พร้อมกรอกคะแนนให้กับ
ตัวเอง      ซึ่งเป็นการบูร
ณาการคุณธรรมจริยธรรม 
และคุณลักษณะอันพึง
ประสงค์ 
๔. นักเรียนร่วมแสดงความ
คิดเห็น 
๕. นักเรียนให้ความสนใจ 
และตอบค าถาม 
ขั้นให้ความรู้ (I) 
๑. นักเรียนศึกษา
จุดประสงค์การเรียนรู้อย่าง
ตั้งใจ 
๒. นักเรียนตอบสนองการ
ทดสอบความรู้ของครู 
๓. นักเรียนให้ความสนใจ 
และคอยฟังอย่างตั้งใจ 
๔. นักเรียนแบ่งกลุ่ม

1.เอกสารประกอบ
วิชาเครื่องกลไฟฟูา
กระแสตรง 
2.ระบบ Google 
Classroom 
3.เครื่องรับโทรทัศน์ 
4.เครื่อง
คอมพิวเตอร์พกพา 
หรือแท็บแล็ต หรือ 
สมาร์ทโฟน 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 แบบประเมิน
พฤติกรรมการ
เรียนรู้ 

 แบบทดสอบ
หลังเรียน 

 

 แบบประเมิน
พฤติกรรมการเรียนรู้ 

 แบบทดสอบหลังเรียน 
 



 

 

ออกเป็น ๔ กลุ่ม ร่วมกัน
ศึกษา ร่วมกันคิด หาความรู้  
ทฤษฎ๊แม่เหล็ก 
จากเอกสารประกอบการ
เรียน   
๕. นักเรียนจดบันทึกเนื้อหา
ที่ส าคัญ  พร้อมซักถามข้อ
สงสัย  พร้อมแสดงความ
คิดเห็น   
ขั้นวัดผล (A) 
๑. นักเรียนให้ความสนใจ 
และคอยฟังอย่างตั้งใจ 
๒. นักเรียนเข้ารับการ
ทดสอบ ระบบตัวเลขให้ได้
ตามเกณฑ์ที่ก าหนด 
ขั้นประเมินผล (P) 
๑. นักเรียนทราบค าตอบที่
ถูกต้อง จดบันทึก 
๒. นักเรียนให้ความสนใจ 
และคอยฟังอย่างตั้งใจและ
น าไปใช้กับตนเอง กับ
ครอบครัว วิทยาลัยฯ  
และในวิชาวงจรไฟฟูาใน
ครั้งต่อไป 
๓. นักเรียนรับรู้ข้อมูลการ
ค้นคว้าหาความรู้เพ่ิมเติม 
๔. นักเรียนแบ่งหน้าที่กัน
เก็บอุปกรณ์ และท าความ
สะอาดพ้ืนที่ปฏิบัติงาน 
๕. นักเรียนกรอกคะแนน
ด้านความตั้งใจเรียน ให้กับ
ตัวเอง ซึ่งเป็นการบูรณาการ
คุณธรรมจริยธรรม และ
คุณลักษณะอันพึงประสงค์ 
๖. นักเรียนเข้าแถวรอรับ
การประเมิน และเลิกชั้น
เรียน 
 (กิจกรรมเสริมการเรียนรู้

 



 

 

สมรรถนะที่พึงประสงค์ ๓
D แบบบูรณาการ) 

 
 
 
 
 
 
 
8. เกณฑ์การตัดสินผลการเรียนรู้ 
 8.1  การแบ่งคะแนน 

ความรู้      5   คะแนน 
ทักษะ      2   คะแนน 
จิตพิสัย      2   คะแนน 
รวม       9   คะแนน 

 8.2 ผลการประเมินการเรียนรู้ 
        การวัดผลประเมินผลแต่ละหน่วยการเรียนต้องผ่านมากกว่าร้อยละ 60 ของคะแนนเต็ม แล้ว
น าคะแนนรวมมาตัดสินผลการเรียนรู้ ดังนี้ 
 คะแนนผลการประเมินร้อยละ ๘๐ ขึ้นไป   ระดับผลการเรียนอยู่ในเกณฑ์ดีเยี่ยม 
 คะแนนผลการประเมินร้อยละ ๗๕-๗๙   ระดับผลการเรียนอยู่ในเกณฑ์ดีมาก 
 คะแนนผลการประเมินร้อยละ ๗๐-๗๔   ระดับผลการเรียนอยู่ในเกณฑ์ดี 
 คะแนนผลการประเมินร้อยละ ๖๕-๖๙   ระดับผลการเรียนอยู่ในเกณฑ์ดีพอใช้ 
 คะแนนผลการประเมินร้อยละ ๖๐-๖๔   ระดับผลการเรียนอยู่ในเกณฑ์พอใช้ 
 คะแนนผลการประเมินร้อยละ ๕๕-๕๙   ระดับผลการเรียนอยู่ในเกณฑ์อ่อน 
 คะแนนผลการประเมินร้อยละ ๕๐-๕๔   ระดับผลการเรียนอยู่ในเกณฑ์อ่อนมาก 
 คะแนนผลการประเมินต่ ากว่าร้อยละ ๔๙ ลงมา  ระดับผลการเรียนอยู่ในไม่ผ่านเกณฑ์ 
9. เครื่องมือวัดประเมินผล 

9.1  แบบทดสอบก่อนเรียน/หลังเรียน  
9.2 แบบประเมินพฤติกรรมการเรียนรู้ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

๑๐. ใบบันทึกหลังการสอน 
บันทึกหลังการสอน 

 ผลการใช้แผนการสอน. 
............................................................................................................................. ...................................... 

……………………………………………………………………………………………………..………………………………………............... 
............................................................................................................................................... ............................... 
 

 ผลการเรียนของนักเรียน 
............................................................................... .................................................................................... 

……………………………………………………………………………………………………..………………………………………............... 
.................................................................................................... .......................................................................... 
 

 ผลการสอนของครู 
............................................................................................................................. ...................................... 

……………………………………………………………………………………………………..………………………………………............... 
............................................................................................................................. ................................................. 
………………………………………………………………………………………………………………..……………………………............... 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 



 

 

แบบทดสอบก่อนเรียน 
บทที่ 6  เรื่องอาเมเจอร์รีแอกชันและคอมมิวเตชัน 

วัตถุประสงค์ เพ่ือประเมินความรู้ของนักศึกษาเกี่ยวกับเรื่อง อาเมเจอร์รีแอกชันและคอมมิวเตชัน 
จงพิจารณาเลือกค าตอบที่ถูกต้องที่สุดเพียงค าตอบเดียว 

1. ข้อใดไม่ส่งผลต่อการเกิดอาร์เมเจอร์รีแอกชัน 
 ก. เส้นแรงแม่เหล็กท่ีอาร์เมเจอร์ไปกระท ากับเส้นแรงแม่เหล็กท่ีแกนข้ัว 
 ข. เมื่อขดลวดอาร์เมเจอร์มีกระแสไฟฟูาไหล 
 ค. ขดลวดสนามแม่เหล็กแบบชันต์มีกระแสไฟฟูาไหล 
 ง. เส้นแรงแม่เหล็กท่ีแกนขั้วเกิดการผิดเพี้ยนไป 
2. แกนนิวทรัลเป็นต าแหน่งท ามุมกับเส้นแรงแม่เหล็กที่แกนขั้วมีค่าเท่าไร 
 ก. 90 ข. 75 
 ค. 60 ง. 30 
3. ทิศทางของเส้นแรงแม่เหล็กท่ีอาร์เมเจอร์ท ามุมกับเส้นแรงแม่เหล็กที่แกนขั้วมีค่าเท่าไร 
 ก. 30 ข. 65 
 ค. 75 ง. 90 
4. ผลของการเกิดอาร์เมเจอร์รีแอกชัน ข้อใดกล่าวไม่ถูกต้อง  
 ก. แรงดันไฟฟูาเหนี่ยวน าลดลง 
 ข. เกิดประกายไฟที่แปรงถ่านกับคอมมิวเตเตอร์ 
 ค. เส้นแรงแม่เหล็กท่ีแกนขั้วบิดเบนเฉียงลงสวนทางกับทิศทางการหมุน 
 ง. เส้นแรงแม่เหล็กท่ีแกนขั้วบิดเบนเฉียงลงตามกับทิศทางการหมุน 
5. เมื่อเกิดอาร์เมเจอร์รีแอกชัน แปรงถ่านจะต้องวางอย่างไร  
 ก. วางที่ต าแหน่งเดิม ข. ต าแหน่งใหม่ตามทิศทางการหมุน 
 ค. ต าแหน่งใหม่โดยสวนทางกับทิศทางการหมุน ง. ระนาบเดียวกันกับขั้วแม่เหล็ก N กับ S 
6. การแก้อาร์เมเจอร์รีแอกชัน วิธีใดง่ายและประหยัด  
 ก. ใส่ขั้วแทรก ข. พันขดลวดชดเชย 
 ค. เลื่อนแปรงถ่าน ง. ถูกทุกข้อ 
7. ลักษณะของขั้วแทรกต้องวางและต่อวงจรอย่างไร 
 ก. กึ่งกลางข้ัวแม่เหล็กหลักและต่ออนุกรมกับอาร์เมเจอร์  
 ข. กึ่งกลางข้ัวแม่เหล็กหลักและต่อขนานกับอาร์เมเจอร์ 
 ค. หน้าขั้วแม่เหล็กหลักและต่ออนุกรมกับอาร์เมเจอร์  
 ง. หน้าขั้วแม่เหล็กหลักและต่อขนานกับอาร์เมเจอร์ 
8. ลักษณะของขดลวดชดเชยต้องวางและต่ออย่างไรกับวงจร 
 ก. กึ่งกลางข้ัวแม่เหล็กหลักและต่ออนุกรมกับอาร์เมเจอร์ 



 

 

 ข. กึ่งกลางข้ัวแม่เหล็กหลักและต่อขนานกับอาร์เมเจอร์ 
 ค. หน้าขั้วแม่เหล็กหลักและต่ออนุกรมกับอาร์เมเจอร์  
 ง. หน้าขั้วแม่เหล็กหลักและต่อขนานกับอาร์เมเจอร์ 
9. ข้อใด คือความหมายของคอมมิวเตชัน 
 ก. กระบวนการกลับขั้วที่ขดลวดอาร์เมเจอร์ 
 ข. กระบวนการเปลี่ยนทิศทางของกระแสที่ขดลวดสนามแม่เหล็ก 
 ค. กระบวนการเรียงกระแสที่คอมมิวเตเตอร์ 
 ง. กระบวนการเปลี่ยนทิศทางของกระแสที่ขดลวดอาร์เมเจอร์ 
10. ขดลวดอาร์เมเจอร์ที่เกิดคอมมิวเตชันจะอยู่ที่บริเวณใด 
 ก. กึ่งกลางข้ัวแม่เหล็กเหนือ 
 ค. กึ่งกลางข้ัวแม่เหล็กใต้ 
 ค. กึ่งกลางข้ัวแม่เหล็กเหนือและใต้ท่ีอยู่ประชิดกัน  
 ง. ต าแหน่งนิวทรัลเดิมเมื่อยังไม่มีโหลด 
  



 

 

แบบทดสอบหลังเรียน 
บทที่ 6  เรื่องอาเมเจอร์รีแอกชันและคอมมิวเตชัน 

วัตถุประสงค์ เพ่ือประเมินความรู้ของนักศึกษาเกี่ยวกับเรื่อง อาเมเจอร์รีแอกชันและคอมมิวเตชัน 
จงพิจารณาเลือกค าตอบที่ถูกต้องที่สุดเพียงค าตอบเดียว 

1. ข้อใดไม่ส่งผลต่อการเกิดอาร์เมเจอร์รีแอกชัน 
 ก. เส้นแรงแม่เหล็กท่ีอาร์เมเจอร์ไปกระท ากับเส้นแรงแม่เหล็กท่ีแกนข้ัว 
 ข. เมื่อขดลวดอาร์เมเจอร์มีกระแสไฟฟูาไหล 
 ค. ขดลวดสนามแม่เหล็กแบบชันต์มีกระแสไฟฟูาไหล 
 ง. เส้นแรงแม่เหล็กท่ีแกนขั้วเกิดการผิดเพี้ยนไป 
2. แกนนิวทรัลเป็นต าแหน่งท ามุมกับเส้นแรงแม่เหล็กที่แกนขั้วมีค่าเท่าไร 
 ก. 90 ข. 75 
 ค. 60 ง. 30 
3. ทิศทางของเส้นแรงแม่เหล็กท่ีอาร์เมเจอร์ท ามุมกับเส้นแรงแม่เหล็กที่แกนขั้วมีค่าเท่าไร 
 ก. 30 ข. 65 
 ค. 75 ง. 90 
4. ผลของการเกิดอาร์เมเจอร์รีแอกชัน ข้อใดกล่าวไม่ถูกต้อง  
 ก. แรงดันไฟฟูาเหนี่ยวน าลดลง 
 ข. เกิดประกายไฟที่แปรงถ่านกับคอมมิวเตเตอร์ 
 ค. เส้นแรงแม่เหล็กท่ีแกนขั้วบิดเบนเฉียงลงสวนทางกับทิศทางการหมุน 
 ง. เส้นแรงแม่เหล็กท่ีแกนขั้วบิดเบนเฉียงลงตามกับทิศทางการหมุน 
5. เมื่อเกิดอาร์เมเจอร์รีแอกชัน แปรงถ่านจะต้องวางอย่างไร  
 ก. วางที่ต าแหน่งเดิม ข. ต าแหน่งใหม่ตามทิศทางการหมุน 
 ค. ต าแหน่งใหม่โดยสวนทางกับทิศทางการหมุน ง. ระนาบเดียวกันกับขั้วแม่เหล็ก N กับ S 
6. การแก้อาร์เมเจอร์รีแอกชัน วิธีใดง่ายและประหยัด  
 ก. ใส่ขั้วแทรก ข. พันขดลวดชดเชย 
 ค. เลื่อนแปรงถ่าน ง. ถูกทุกข้อ 
7. ลักษณะของขั้วแทรกต้องวางและต่อวงจรอย่างไร 
 ก. กึ่งกลางข้ัวแม่เหล็กหลักและต่ออนุกรมกับอาร์เมเจอร์  
 ข. กึ่งกลางข้ัวแม่เหล็กหลักและต่อขนานกับอาร์เมเจอร์ 
 ค. หน้าขั้วแม่เหล็กหลักและต่ออนุกรมกับอาร์เมเจอร์  
 ง. หน้าขั้วแม่เหล็กหลักและต่อขนานกบัอาร์เมเจอร์ 
8. ลักษณะของขดลวดชดเชยต้องวางและต่ออย่างไรกับวงจร 
 ก. กึ่งกลางข้ัวแม่เหล็กหลักและต่ออนุกรมกับอาร์เมเจอร์ 



 

 

 ข. กึ่งกลางข้ัวแม่เหล็กหลักและต่อขนานกับอาร์เมเจอร์ 
 ค. หน้าขั้วแม่เหล็กหลักและต่ออนุกรมกับอาร์เมเจอร์  
 ง. หน้าขั้วแม่เหล็กหลักและต่อขนานกับอาร์เมเจอร์ 
9. ข้อใด คือความหมายของคอมมิวเตชัน 
 ก. กระบวนการกลับขั้วที่ขดลวดอาร์เมเจอร์ 
 ข. กระบวนการเปลี่ยนทิศทางของกระแสที่ขดลวดสนามแม่เหล็ก 
 ค. กระบวนการเรียงกระแสที่คอมมิวเตเตอร์ 
 ง. กระบวนการเปลี่ยนทิศทางของกระแสที่ขดลวดอาร์เมเจอร์ 
10. ขดลวดอาร์เมเจอร์ที่เกิดคอมมิวเตชันจะอยู่ที่บริเวณใด 
 ก. กึ่งกลางข้ัวแม่เหล็กเหนือ 
 ค. กึ่งกลางข้ัวแม่เหล็กใต้ 
 ค. กึ่งกลางข้ัวแม่เหล็กเหนือและใต้ท่ีอยู่ประชิดกัน  
 ง. ต าแหน่งนิวทรัลเดิมเมื่อยังไม่มีโหลด 
 

เฉลยแบบทดสอบก่อนและหลังเรียน 
 

1. ค. ขดลวดสนามแม่เหล็กแบบชันต์มีกระแสไฟฟูาไหล 
2. ก. 90 
3.    ง. 90 

  4.        ค. เส้นแรงแม่เหล็กท่ีแกนขั้วบิดเบนเฉียงลงสวนทางกับทิศทางการหมุน 
5.        ข. ต าแหน่งใหม่ตามทิศทางการหมุน 
6.        ค. เลื่อนแปรงถ่าน 

 7.        ก. กึ่งกลางข้ัวแม่เหล็กหลักและต่ออนุกรมกับอาร์เมเจอร์  
8 .  ค. หน้าขั้วแม่เหล็กหลักและต่ออนุกรมกับอาร์เมเจอร์  
9.   ง. กระบวนการเปลี่ยนทิศทางของกระแสที่ขดลวดอาร์เมเจอร์ 
10.  ค. กึ่งกลางขั้วแม่เหล็กเหนือและใต้ที่อยู่ประชิดกัน 

  



 

 

แบบประเมินกระบวนการท างานกลุ่ม 
ชื่อกลุ่ม……………………………………………ชั้น………………………ห้อง.......................................... 

รายชื่อสมาชิก 
 ๑……………………………………เลขที่…….       ๒……………………………………เลขที…่…. 
 ๓……………………………………เลขที่…….       ๔……………………………………เลขที…่…. 

ที ่ รายการประเมิน 
คะแนน 

ข้อคิดเห็น 
๓ ๒ ๑ 

๑ การก าหนดเป้าหมายร่วมกัน     
๒ การแบ่งหน้าที่รับผิดชอบและการเตรียมความ

พร้อม 
    

๓ การปฏิบัติหน้าที่ที่ได้รับมอบหมาย     
๔ การประเมินผลและปรับปรุงงาน     

รวม     
 

ผู้ประเมิน………………………………………………… 
                                                                                       (นายจักรกริช ชังชะนา) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 



 

 

เกณฑ์การให้คะแนน 
๑.  การก าหนดเป้าหมายร่วมกัน 
 ๓  คะแนน  =  สมาชิกทุกคนมีส่วนร่วมในการก าหนดเป้าหมายการท างานอย่างชัดเจน 
 ๒  คะแนน  =  สมาชิกส่วนใหญ่มีส่วนร่วมในการก าหนดเป้าหมายในการท างาน 

๑  คะแนน  =  สมาชิกส่วนน้อยมีส่วนร่วมในการก าหนดเป้าหมายในการท างาน 
๒.  การหน้าที่รับผิดชอบและการเตรียมความพร้อม 

๓  คะแนน  =  กระจายงานได้ทั่วถึง  และตรงตามความสามารถของสมาชิกทุกคน   มีการจัดเตรียม
สถานที่  สื่อ / อุปกรณ์ไว้อย่างพร้อมเพรียง  ยึดหลักความประหยัด 

 ๒  คะแนน  =  กระจายงานได้ทั่วถึง  แต่ไม่ตรงตามความสามารถ  และมีสื่อ / อุปกรณ์ไว้อย่าง 
          พร้อมเพรียง แต่ขาดการจัดเตรียมสถานที่ และไม่ยึดหลักความประหยัด 
 ๑  คะแนน  =  กระจายงานไม่ทั่วถึงและมีสื่อ / อุปกรณ์ไม่เพียงพอ และไม่ยึดหลักความประหยัด 
๓.  การปฏิบัติหน้าที่ที่ได้รับมอบหมาย 
 ๓  คะแนน  =  ท างานได้ส าเร็จตามเป้าหมาย และตามเวลาที่ก าหนด มีความรอบรู้ รอบคอบ และ 
          ระมัดระวัง 
 ๒  คะแนน  =  ท างานได้ส าเร็จตามเป้าหมาย แต่ช้ากว่าเวลาที่ก าหนด ไม่มีความรอบรู้ รอบคอบ 
          และระมัดระวัง 
 ๑  คะแนน  =  ท างานไม่ส าเร็จตามเป้าหมาย และไม่มีความรอบรู้ รอบคอบ และระมัดระวัง 
๔.  การประเมินผลและปรับปรุงงาน 
 ๓  คะแนน  =  สมาชิกทุกคนร่วมปรึกษาหารือ  ติดตาม  ตรวจสอบ  และปรับปรุงงานเป็นระยะ  
          มีความรอบรู้ รอบคอบ และระมัดระวัง 
 ๒  คะแนน  =  สมาชิกบางส่วนมีส่วนร่วมปรึกษาหารือ  แต่ไม่ปรับปรุงงาน ไม่มีความรอบรู้  
          รอบคอบ และระมัดระวัง 
 ๑  คะแนน  =  สมาชิกบางส่วนมีส่วนร่วมไม่มีส่วนร่วมปรึกษาหารือ และปรับปรุงงาน ไม่มีความ 
         รอบรู้ รอบคอบ และระมัดระวัง 

 

 

 

 

  



 

 

ส่วนที่ ๒ แผนการจัดการเรียนการสอนรู้และการประเมินตามสภาพจริงประจ าหน่วยการ
เรียนรู้ 
๑. หน่วยการเรียนรู้ เรื่อง เครื่องก าเนิดไฟฟูากระแสตรงแบบกระตุ้นแยก 
 

๒. จ านวน 8 ชั่วโมง 
 

๓. จุดประสงค์การเรียนการรู้ประจ าหน่วย 
 1. อธิบายคุณลักษณะของเครื่องก าเนิดไฟฟูาแบบกระตุ้นแยก 
 2. อธิบายวงจรสมมูลของเครื่องก าเนิดไฟฟูาแบบกระตุ้นแยก 
 3. อธิบายการสูญเสียในเครื่องก าเนิดไฟฟูาแบบกระตุ้นแยก 
 4. บอกประสิทธิภาพของเครื่องก าเนิดไฟฟูาแบบกระตุ้นแยก 
 5. ค านวณหาค่าต่าง ๆ ของเครื่องก าเนิดไฟฟูาแบบกระตุ้นแยก 
 
๔. สมรรถนะประจ าหน่วย 
 1.  แสดงความรู้เกี่ยวกับเครื่องก าเนิดไฟฟูากระแสตรงแบบกระตุ้นแยก 
 2.  ทดสอบการใช้งานของเครื่องก าเนิดไฟฟูากระแสตรงแบบกระตุ้นแยกตามการทดลอง 
     
๕. เนื้อหา 
 7.1 คุณลักษณะของเครื่องก าเนิดไฟฟูาแบบกระตุ้นแยก 
 7.1.1 คุณลักษณะเมื่อไม่มีโหลด 
 7.1.2 คุณลักษณะเมื่อมีโหลด 
 7.2 วงจรสมมูลของเครื่องก าเนิดไฟฟูาแบบกระตุ้นแยก 
 7.3 การสูญเสียในเครื่องก าเนิดไฟฟูาแบบกระตุ้นแยก 
  เมื่อเครื่องก าเนิดยังไม่มีโหลดหรือมีโหลดก็ตาม จะมีการสูญเสียในเครื่องก าเนิดไฟฟูา ซึ่งแบ่ง
ออกได้เป็น 3 กลุ่มใหญ่ ๆ ได้แก่ การสูญเสียในขดลวดทองแดง การสูญเสียในแกนเหล็ก และการสูญเสีย
ในทางกล 
 7.4 ประสิทธิภาพของเครื่องก าเนิดไฟฟูาแบบกระตุ้นแยก 
 7.3.1 การสูญเสียในขดลวดทองแดง 

7.3.2 การสูญเสียในแกนเหล็ก 
 7.3.3 การสูญเสียในทางกล 
 7.5 การค านวณหาค่าต่าง ๆ ของเครื่องก าเนิดไฟฟูาแบบกระตุ้นแยก 

 
๖. ก าหนดเกณฑ์การปฏิบัติตามสมรรถนะ 

สมรรถนะ เกณฑ์ปฏิบัติ (performance criteria) 
1. แสดงความรู้เกี่ยวกับเครื่องก าเนิดไฟฟูา
กระแสตรงแบบกระตุ้นแยก 
2. ทดสอบการใช้งานของเครื่องก าเนิดไฟฟูา
กระแสตรงแบบกระตุ้นแยกตามการทดลอง 
 

1.ต่อวงจรของเครื่องก าเนิดไฟฟูาแบบกระตุ้นแยกใน
สภาวะไม่มีโหลดและมีโหลด 
2.วัดค่าแรงดันไฟฟูา ค่ากระแสไฟฟูา ของเครื่อง
ก าเนิดไฟฟูาแบบกระตุ้นแยก 
3.ค านวณหาค่าก าลังไฟฟูาในส่วนต่าง ๆ และ



 

 

ประสิทธิภาพ 
4.เขียนกราฟและอธิบายกราฟ  

 
๗. กิจกรรมการเรียนการสอน  
ครั้งที่/ชั่วโมง กิจกรรมการเรียนการสอน สื่ออุปกรณ์ ผลงาน/หลักฐาน เครื่องมือและวิธีการ

วัดผล 
7 

(8 ชั่วโมง) 
1. คุณลักษณะของ
เครื่องก าเนิด
ไฟฟูาแบบกระตุ้น
แยก 
2. วงจรสมมูลของ
เครื่องก าเนิด
ไฟฟูาแบบกระตุ้น
แยก 
3. การสูญเสียใน
เครื่องก าเนิด
ไฟฟูาแบบกระตุ้น
แยก 
4. ประสิทธิภาพ
ของเครื่องก าเนิด
ไฟฟูาแบบกระตุ้น
แยก 
5.การค านวณหา
ค่าต่าง ๆ ของ
เครื่องก าเนิด
ไฟฟูาแบบกระตุ้น
แยก 

ขั้นน าเข้าสู่บทเรียน (M) 
๑. นักเรียนแกนน า น า
นักเรียนเข้าแถว    
๒. นักเรียนเข้าแถวเตรียม
ความพร้อมก่อนเข้าเรียน 
๓. นักเรียนตรวจสอบการ
ตรงต่อเวลา   การแต่งกาย  
ความรับผิดชอบต่อการ
เตรียมอุปกรณ์การเรียน 
พร้อมกรอกคะแนนให้กับ
ตัวเอง      ซึ่งเป็นการบูร
ณาการคุณธรรมจริยธรรม 
และคุณลักษณะอันพึง
ประสงค์ 
๔. นักเรียนร่วมแสดงความ
คิดเห็น 
๕. นักเรียนให้ความสนใจ 
และตอบค าถาม 
ขั้นให้ความรู้ (I) 
๑. นักเรียนศึกษา
จุดประสงค์การเรียนรู้อย่าง
ตั้งใจ 
๒. นักเรียนตอบสนองการ
ทดสอบความรู้ของครู 
๓. นักเรียนให้ความสนใจ 
และคอยฟังอย่างตั้งใจ 
๔. นักเรียนแบ่งกลุ่ม
ออกเป็น ๔ กลุ่ม ร่วมกัน
ศึกษา ร่วมกันคิด หาความรู้  
ทฤษฎ๊แม่เหล็ก 
จากเอกสารประกอบการ
เรียน   

1.เอกสารประกอบ
วิชาเครื่องกลไฟฟูา
กระแสตรง 
2.ระบบ Google 
Classroom 
3.เครื่องรับโทรทัศน์ 
4.เครื่อง
คอมพิวเตอร์พกพา 
หรือแท็บแล็ต หรือ 
สมาร์ทโฟน 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 แบบประเมิน
พฤติกรรมการ
เรียนรู้ 

 แบบทดสอบ
หลังเรียน 

 

 แบบประเมิน
พฤติกรรมการเรียนรู้ 

 แบบทดสอบหลังเรียน 
 



 

 

๕. นักเรียนจดบันทึกเนื้อหา
ที่ส าคัญ  พร้อมซักถามข้อ
สงสัย  พร้อมแสดงความ
คิดเห็น   
ขั้นวัดผล (A) 
๑. นักเรียนให้ความสนใจ 
และคอยฟังอย่างตั้งใจ 
๒. นักเรียนเข้ารับการ
ทดสอบ ระบบตัวเลขให้ได้
ตามเกณฑ์ที่ก าหนด 
ขั้นประเมินผล (P) 
๑. นักเรียนทราบค าตอบที่
ถูกต้อง จดบันทึก 
๒. นักเรียนให้ความสนใจ 
และคอยฟังอย่างตั้งใจและ
น าไปใช้กับตนเอง กับ
ครอบครัว วิทยาลัยฯ  
และในวิชาวงจรไฟฟูาใน
ครั้งต่อไป 
๓. นักเรียนรับรู้ข้อมูลการ
ค้นคว้าหาความรู้เพ่ิมเติม 
๔. นักเรียนแบ่งหน้าที่กัน
เก็บอุปกรณ์ และท าความ
สะอาดพ้ืนที่ปฏิบัติงาน 
๕. นักเรียนกรอกคะแนน
ด้านความตั้งใจเรียน ให้กับ
ตัวเอง ซึ่งเป็นการบูรณาการ
คุณธรรมจริยธรรม และ
คุณลักษณะอันพึงประสงค์ 
๖. นักเรียนเข้าแถวรอรับ
การประเมิน และเลิกชั้น
เรียน 
 (กิจกรรมเสริมการเรียนรู้
สมรรถนะที่พึงประสงค์ ๓
D แบบบูรณาการ) 

 
 
 



 

 

 
8. เกณฑ์การตัดสินผลการเรียนรู้ 
 8.1  การแบ่งคะแนน 

ความรู้      5    คะแนน 
ทักษะ      3    คะแนน 
จิตพิสัย      2    คะแนน 
รวม       10  คะแนน 

 8.2 ผลการประเมินการเรียนรู้ 
        การวัดผลประเมินผลแต่ละหน่วยการเรียนต้องผ่านมากกว่าร้อยละ 60 ของคะแนนเต็ม แล้ว
น าคะแนนรวมมาตัดสินผลการเรียนรู้ ดังนี้ 
 คะแนนผลการประเมินร้อยละ ๘๐ ขึ้นไป   ระดับผลการเรียนอยู่ในเกณฑ์ดีเยี่ยม 
 คะแนนผลการประเมินร้อยละ ๗๕-๗๙   ระดับผลการเรียนอยู่ในเกณฑ์ดีมาก 
 คะแนนผลการประเมินร้อยละ ๗๐-๗๔   ระดับผลการเรียนอยู่ในเกณฑ์ดี 
 คะแนนผลการประเมินร้อยละ ๖๕-๖๙   ระดับผลการเรียนอยู่ในเกณฑ์ดีพอใช้ 
 คะแนนผลการประเมินร้อยละ ๖๐-๖๔   ระดับผลการเรียนอยู่ในเกณฑ์พอใช้ 
 คะแนนผลการประเมินร้อยละ ๕๕-๕๙   ระดับผลการเรียนอยู่ในเกณฑ์อ่อน 
 คะแนนผลการประเมินร้อยละ ๕๐-๕๔   ระดับผลการเรียนอยู่ในเกณฑ์อ่อนมาก 
 คะแนนผลการประเมินต่ ากว่าร้อยละ ๔๙ ลงมา  ระดับผลการเรียนอยู่ในไม่ผ่านเกณฑ์ 
9. เครื่องมือวัดประเมินผล 

9.1  แบบทดสอบก่อนเรียน/หลังเรียน  
9.2 แบบประเมินพฤติกรรมการเรียนรู้ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

๑๐. ใบบันทึกหลังการสอน 
บันทึกหลังการสอน 

 ผลการใช้แผนการสอน. 
............................................................................................................................. ...................................... 

……………………………………………………………………………………………………..………………………………………............... 
............................................................................................................................................... ............................... 
 

 ผลการเรียนของนักเรียน 
............................................................................... .................................................................................... 

……………………………………………………………………………………………………..………………………………………............... 
.................................................................................................... .......................................................................... 
 

 ผลการสอนของครู 
............................................................................................................................. ...................................... 

……………………………………………………………………………………………………..………………………………………............... 
............................................................................................................................. ................................................. 
………………………………………………………………………………………………………………..……………………………............... 

 

 

 

 

 

 

  



 

 

 

แบบทดสอบก่อนเรียน 
บทที่ 7  เรื่องเครื่องก าเนิดไฟฟูากระแสตรงแบบกระตุ้นแยกสอน 

วัตถุประสงค์ เพ่ือประเมินความรู้ของนักศึกษาเกี่ยวกับเรื่อง เครื่องก าเนิดไฟฟูากระแสตรงแบบกระตุ้นแยก 
จงพิจารณาเลือกค าตอบที่ถูกต้องที่สุดเพียงค าตอบเดียว 
1. แรงดันไฟฟูาเหนี่ยวน าขณะไม่มีโหลดจะมากหรือน้อยไม่ข้ึนกับข้อใด 
 ก. จ านวนขั้วแม่เหล็ก ข. จ านวนเส้นแรงแม่เหล็ก 
 ค. ขนาดของขดลวดอาร์เมเจอร์ ง. ความเร็วรอบในการหมุน 
2. ถ้าหมุนเครื่องก าเนิดให้มีค่าคงที่ ถ้าไม่จ่ายกระแสไฟฟูาที่ขดลวดสนามแม่เหล็ก ข้อใดกล่าวถูกต้อง 
 ก. มีแรงดันไฟฟูาตกค้าง ข. มีกระแสที่อาร์เมเจอร์ 
 ค. มีแรงดันไฟฟูาที่อาร์เมเจอร์เท่ากับพิกัด ง. แรงดันไฟฟูาที่อาร์เมเจอร์จะอ่ิมตัว 
3. ข้อใดกล่าวไม่ถูกต้องเมื่อเครื่องก าเนิดไฟฟูาแบบกระตุ้นแยกจ่ายกระแสไฟฟูาออกไป 
 ก. เกิดอาร์เมเจอร์รีแอกชัน ข. แรงดันไฟฟูาที่ข้ัวลดลง 
 ค. มีแรงดันไฟฟูาตกคร่อมจากอาร์เมเจอร์ ง. เส้นแรงแม่เหล็กท่ีแกนเหล็กลดลง 
4. ข้อใดกล่าวถูกต้องในวงจรสมมูลของขดลวดอาร์เมเจอร์ 
 ก. ความต้านทาน Rf ต่ออนุกรมกับแหล่งจ่าย Eg ข. ความต้านทาน Ra ต่ออนุกรมกับแหล่งจ่าย Eg 

 ค. ความต้านทาน Rf ต่อขนานกับแหล่งจ่าย Eg ง. ความต้านทาน Ra ต่อขนานกับแหล่งจ่าย Eg 

5. การสูญเสียในแกนเหล็ก คือข้อใด 
 ก. จากขดลวดอาร์เมเจอร์ ข. จากความฝืด 
 ค. จากกระแสไหลวน ง. จากแรงลมต้าน 
6. ข้อใดไม่ใช่สมการก าลังไฟฟูาเอาต์พุต 

 ก. 
in

out
P

    P  ข. Ltout I  V  P   

 ค. lossinout P    P    P   ง. inout P    P   
 
โจทย์ส าหรับค าถามข้อที่ 7-12 
 เครื่องก าเนิดไฟฟูากระแสตรงแบบกระตุ้นแยก มีค่าความต้านทานจากขดลวดอาร์เมเจอร์ 5  เมื่อท างาน
เต็มพิกัดจ่ายกระแสไฟฟูาให้กับโหลด 2 A ที่แรงดันไฟฟูาที่ขั้ว 100 V มีการสูญเสียในการหมุน 21 W 
ก าลังไฟฟูาสูญเสียในแกนเหล็ก 12 W ก าลังไฟฟูาสูญเสียจากขดลวดสนามแม่เหล็ก 7 W 
7. แรงดันไฟฟูาตกคร่อมจากขดลวดอาร์เมเจอร์มีค่าเท่าไร 
 ก. 8 V ข. 9 V 
 ค. 10 V ง. 11 V 
8. แรงดันไฟฟูาเหนี่ยวน ามีค่าเท่าไร 
 ก. 100 V ข. 105 V 
 ค. 108 V ง. 110 V 
9. ก าลังไฟฟูาสูญเสียจากขดลวดทองแดงท้ังหมดมีค่าเท่าไร 
 ก. 20 W ข. 27 W 



 

 

 ค. 39 W ง. 48W 
10. ก าลังไฟฟูาเอาต์พุตมีค่าเท่าไร 
 ก. 150 W ข. 180 W 
 ค. 200 W ง. 220 W 

  



 

 

แบบทดสอบหลังเรียน 
บทที่ 7  เรื่องเครื่องก าเนิดไฟฟูากระแสตรงแบบกระตุ้นแยกสอน 

วัตถุประสงค์ เพ่ือประเมินความรู้ของนักศึกษาเกี่ยวกับเรื่อง เครื่องก าเนิดไฟฟูากระแสตรงแบบกระตุ้นแยก 
จงพิจารณาเลือกค าตอบที่ถูกต้องที่สุดเพียงค าตอบเดียว 
1. แรงดันไฟฟูาเหนี่ยวน าขณะไม่มีโหลดจะมากหรือน้อยไม่ข้ึนกับข้อใด 
 ก. จ านวนขั้วแม่เหล็ก ข. จ านวนเส้นแรงแม่เหล็ก 
 ค. ขนาดของขดลวดอาร์เมเจอร์ ง. ความเร็วรอบในการหมุน 
2. ถ้าหมุนเครื่องก าเนิดให้มีค่าคงที่ ถ้าไม่จ่ายกระแสไฟฟูาที่ขดลวดสนามแม่เหล็ก ข้อใดกล่าวถูกต้อง 
 ก. มีแรงดันไฟฟูาตกค้าง ข. มีกระแสที่อาร์เมเจอร์ 
 ค. มีแรงดันไฟฟูาที่อาร์เมเจอร์เท่ากับพิกัด ง. แรงดันไฟฟูาที่อาร์เมเจอร์จะอ่ิมตัว 
3. ข้อใดกล่าวไม่ถูกต้องเมื่อเครื่องก าเนิดไฟฟูาแบบกระตุ้นแยกจ่ายกระแสไฟฟูาออกไป 
 ก. เกิดอาร์เมเจอร์รีแอกชัน ข. แรงดันไฟฟูาทีข่ั้วลดลง 
 ค. มีแรงดันไฟฟูาตกคร่อมจากอาร์เมเจอร์ ง. เส้นแรงแม่เหล็กท่ีแกนเหล็กลดลง 
4. ข้อใดกล่าวถูกต้องในวงจรสมมูลของขดลวดอาร์เมเจอร์ 
 ก. ความต้านทาน Rf ต่ออนุกรมกับแหล่งจ่าย Eg ข. ความต้านทาน Ra ต่ออนุกรมกับแหล่งจ่าย Eg 

 ค. ความต้านทาน Rf ต่อขนานกับแหล่งจ่าย Eg ง. ความต้านทาน Ra ต่อขนานกับแหล่งจ่าย Eg 

5. การสูญเสียในแกนเหล็ก คือข้อใด 
 ก. จากขดลวดอาร์เมเจอร์ ข. จากความฝืด 
 ค. จากกระแสไหลวน ง. จากแรงลมต้าน 
6. ข้อใดไม่ใช่สมการก าลังไฟฟูาเอาต์พุต 

 ก. 
in

out
P

    P  ข. Ltout I  V  P   

 ค. lossinout P    P    P   ง. inout P    P   
 
โจทย์ส าหรับค าถามข้อที่ 7-10 
 เครื่องก าเนิดไฟฟูากระแสตรงแบบกระตุ้นแยก มีค่าความต้านทานจากขดลวดอาร์เมเจอร์ 5  เมื่อท างาน
เต็มพิกัดจ่ายกระแสไฟฟูาให้กับโหลด 2 A ที่แรงดันไฟฟูาที่ขั้ว 100 V มีการสูญเสียในการหมุน 21 W 
ก าลังไฟฟูาสูญเสียในแกนเหล็ก 12 W ก าลังไฟฟูาสูญเสียจากขดลวดสนามแม่เหล็ก 7 W 
7. แรงดันไฟฟูาตกคร่อมจากขดลวดอาร์เมเจอร์มีค่าเท่าไร 
 ก. 8 V ข. 9 V 
 ค. 10 V ง. 11 V 
8. แรงดันไฟฟูาเหนี่ยวน ามีค่าเท่าไร 
 ก. 100 V ข. 105 V 
 ค. 108 V ง. 110 V 
9. ก าลังไฟฟูาสูญเสียจากขดลวดทองแดงท้ังหมดมีค่าเท่าไร 
 ก. 20 W ข. 27 W 
 ค. 39 W ง. 48W 



 

 

10. ก าลังไฟฟูาเอาต์พุตมีค่าเท่าไร 
 ก. 150 W ข. 180 W 
 ค. 200 W ง. 220 W 
 

เฉลยแบบทดสอบก่อนและหลังเรียน 
 

1. ค. ขนาดของขดลวดอาร์เมเจอร์ 
2. ก. มีแรงดันไฟฟูาตกค้าง 
3.    ง. เส้นแรงแม่เหล็กที่แกนเหล็กลดลง 
4.        ข. ความต้านทาน Ra ต่ออนุกรมกับแหล่งจ่าย Eg 
5.        ค. จากกระแสไหลวน 

6.        ก. 
in

out
P

    P  

7.    ค. 10 V  
8 .  ง. 110 V 
9.   ข. 27 W 
10.  ค. 200 W 

  



 

 

แบบประเมินกระบวนการท างานกลุ่ม 
ชื่อกลุ่ม……………………………………………ชั้น………………………ห้อง.......................................... 

รายชื่อสมาชิก 
 ๑……………………………………เลขที่…….       ๒……………………………………เลขที…่…. 
 ๓……………………………………เลขที่…….       ๔……………………………………เลขที…่…. 

ที ่ รายการประเมิน 
คะแนน 

ข้อคิดเห็น 
๓ ๒ ๑ 

๑ การก าหนดเป้าหมายร่วมกัน     
๒ การแบ่งหน้าที่รับผิดชอบและการเตรียมความ

พร้อม 
    

๓ การปฏิบัติหน้าที่ที่ได้รับมอบหมาย     
๔ การประเมินผลและปรับปรุงงาน     

รวม     
 

ผู้ประเมิน………………………………………………… 
                                                                                           (นายจักรกริช ชังชะนา) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 



 

 

เกณฑ์การให้คะแนน 
๑.  การก าหนดเป้าหมายร่วมกัน 
 ๓  คะแนน  =  สมาชิกทุกคนมีส่วนร่วมในการก าหนดเป้าหมายการท างานอย่างชัดเจน 
 ๒  คะแนน  =  สมาชิกส่วนใหญ่มีส่วนร่วมในการก าหนดเป้าหมายในการท างาน 

๑  คะแนน  =  สมาชิกส่วนน้อยมีส่วนร่วมในการก าหนดเป้าหมายในการท างาน 
๒.  การหน้าที่รับผิดชอบและการเตรียมความพร้อม 

๓  คะแนน  =  กระจายงานได้ทั่วถึง  และตรงตามความสามารถของสมาชิกทุกคน   มีการจัดเตรียม
สถานที่  สื่อ / อุปกรณ์ไว้อย่างพร้อมเพรียง  ยึดหลักความประหยัด 

 ๒  คะแนน  =  กระจายงานได้ทั่วถึง  แต่ไม่ตรงตามความสามารถ  และมีสื่อ / อุปกรณ์ไว้อย่าง 
          พร้อมเพรียง แต่ขาดการจัดเตรียมสถานที่ และไม่ยึดหลักความประหยัด 
 ๑  คะแนน  =  กระจายงานไม่ทั่วถึงและมีสื่อ / อุปกรณ์ไม่เพียงพอ และไม่ยึดหลักความประหยัด 
๓.  การปฏิบัติหน้าที่ที่ได้รับมอบหมาย 
 ๓  คะแนน  =  ท างานได้ส าเร็จตามเป้าหมาย และตามเวลาที่ก าหนด มีความรอบรู้ รอบคอบ และ 
          ระมัดระวัง 
 ๒  คะแนน  =  ท างานได้ส าเร็จตามเป้าหมาย แต่ช้ากว่าเวลาที่ก าหนด ไม่มีความรอบรู้ รอบคอบ 
          และระมัดระวัง 
 ๑  คะแนน  =  ท างานไม่ส าเร็จตามเป้าหมาย และไม่มีความรอบรู้ รอบคอบ และระมัดระวัง 
๔.  การประเมินผลและปรับปรุงงาน 
 ๓  คะแนน  =  สมาชิกทุกคนร่วมปรึกษาหารือ  ติดตาม  ตรวจสอบ  และปรับปรุงงานเป็นระยะ  
          มีความรอบรู้ รอบคอบ และระมัดระวัง 
 ๒  คะแนน  =  สมาชิกบางส่วนมีส่วนร่วมปรึกษาหารือ  แต่ไม่ปรับปรุงงาน ไม่มีความรอบรู้  
          รอบคอบ และระมัดระวัง 
 ๑  คะแนน  =  สมาชิกบางส่วนมีส่วนร่วมไม่มีส่วนร่วมปรึกษาหารือ และปรับปรุงงาน ไม่มีความ 
         รอบรู้ รอบคอบ และระมัดระวัง 

 

 

 

 

  



 

 

ส่วนที่ ๒ แผนการจัดการเรียนการสอนรู้และการประเมินตามสภาพจริงประจ าหน่วยการ
เรียนรู้ 
๑. หน่วยการเรียนรู้ เรื่อง เครื่องก าเนิดไฟฟูากระแสตรงแบบชันต์ 
 

๒. จ านวน 8 ชั่วโมง 
 

๓. จุดประสงค์การเรียนการรู้ประจ าหน่วย 
 1. อธิบายคุณลักษณะของเครื่องก าเนิดไฟฟูาแบบชันต์ 
 2. อธิบายวงจรสมมูลของเครื่องก าเนิดไฟฟูาแบบชันต์ 
 3. อธิบายการสูญเสียในเครื่องก าเนิดไฟฟูาแบบชันต์ 
 4. บอกประสิทธิภาพของเครื่องก าเนิดไฟฟูาแบบชันต์ 
 5. ค านวณหาค่าต่าง ๆ ของเครื่องก าเนิดไฟฟูาแบบชันต์ 
 
๔. สมรรถนะประจ าหน่วย 
 1.  แสดงความรู้เกี่ยวกับเครื่องก าเนิดไฟฟูากระแสตรงแบบชันต์ 
 2.  ทดสอบการใช้งานของเครื่องก าเนิดไฟฟูากระแสตรงแบบชันต์ตามการทดลอง 
     
๕. เนื้อหา 
 8.1 คุณลักษณะของเครื่องก าเนิดไฟฟูาแบบชันต์ 
 เครื่องก าเนิดไฟฟูาแบบชันต์ เป็นเครื่องก าเนิดไฟฟูาที่ได้แรงดันไฟฟูากระแสตรงจากตัวมันเองมา
กระตุ้นที่ขดลวดสนามแม่เหล็ก โดยแรงดันไฟฟูาเหนี่ยวน าได้จากขดลวดอาร์เมเจอร์ที่หมุนไปตัดกับเส้นแรง
แม่เหล็กที่แกนข้ัวแม่เหล็ก 
 8.1.1 คุณลักษณะเมื่อไม่มีโหลด 
 8.1.2 คุณลักษณะเมื่อมีโหลด 
 8.2 วงจรสมมูลของเครื่องก าเนิดไฟฟูาแบบชันต์ 
  เพ่ือจะให้เข้าใจได้มากขึ้นเก่ียวกับเครื่องก าเนิดเม่ือมีโหลด จากไดอะแกรมการต่อ เขียนเป็นวงจร
สมมูลทางไฟฟูา ภายในขดลวดอาร์เมเจอร์จะเทียบเท่าว่ามีแรงดันไฟฟูาเหนี่ยวน า กับค่าความต้านทานที่ต่อ
อนุกรมกัน ส่วนที่ขดลวดสนามแม่เหล็กจะเทียบเท่าว่ามีค่าความต้านทานจากขดลวดสนามแม่เหล็กและต่อ
ขนานกับอาร์เมเจอร ์
 8.3 การสูญเสียในเครื่องก าเนิดไฟฟูาแบบชันต์ 
  การสูญเสียในเครื่องก าเนิดไฟฟูาแบบชันต์ ซึ่งแบ่งออกได้เป็น 3 กลุ่มใหญ่ ๆ เช่นเดียวกันกับ
เครื่องก าเนิดไฟฟูาแบบกระตุ้นแยก ซึ่งได้แก่ การสูญเสียในขดลวดทองแดง การสูญเสียในแกนเหล็ก และการ
สูญเสียในทางกล 
  8.3.1 การสูญเสียในขดลวดทองแดง 
  8.3.2 การสูญเสียในแกนเหล็ก 
  8.3.3 การสูญเสียในทางกลหรือการสูญเสียในการหมุน 
 8.4 ประสิทธิภาพของเครื่องก าเนิดไฟฟูาแบบชันต์ 
 8.5 การค านวณหาค่าต่าง ๆ ของเครื่องก าเนิดไฟฟูาแบบชันต์ 
 



 

 

 
๖. ก าหนดเกณฑ์การปฏิบัติตามสมรรถนะ 

สมรรถนะ เกณฑ์ปฏิบัติ (performance criteria) 
1. แสดงความรู้เกี่ยวกับเครื่องก าเนิดไฟฟูา
กระแสตรงแบบชันต์ 
2. ทดสอบการใช้งานของเครื่องก าเนิดไฟฟูา
กระแสตรงแบบชันต์ตามการทดลอง 
 

1.ต่อวงจรของเครื่องก าเนิดไฟฟูาแบบชันต์ในสภาวะ
มีโหลด 
2.วัดค่าแรงดันไฟฟูา ค่ากระแสไฟฟูา ของเครื่อง
ก าเนิดไฟฟูาแบบชันต์ 
3.ค านวณหาค่าก าลังไฟฟูาในส่วนต่าง ๆ และ
ประสิทธิภาพ 
4.เขียนกราฟและอธิบายกราฟได้  
 

 
๗. กิจกรรมการเรียนการสอน  
ครั้งที่/ชั่วโมง กิจกรรมการเรียนการสอน สื่ออุปกรณ์ ผลงาน/หลักฐาน เครื่องมือและวิธีการ

วัดผล 
8 

(8  ชั่วโมง) 
1.คุณลักษณะของ
เครื่องก าเนิด
ไฟฟูาแบบชันต์ 
2.วงจรสมมูลของ
เครื่องก าเนิด
ไฟฟูาแบบชันต์ 
3.การสูญเสียใน
เครื่องก าเนิด
ไฟฟูาแบบชันต์ 
4.ประสิทธิภาพ
ของเครื่องก าเนิด
ไฟฟูาแบบชันต์ 
5.การค านวณหา
ค่าต่าง ๆ ของ
เครื่องก าเนิด
ไฟฟูาแบบชันต์ 
 

ขั้นน าเข้าสู่บทเรียน (M) 
๑. นักเรียนแกนน า น า
นักเรียนเข้าแถว    
๒. นักเรียนเข้าแถวเตรียม
ความพร้อมก่อนเข้าเรียน 
๓. นักเรียนตรวจสอบการ
ตรงต่อเวลา   การแต่งกาย  
ความรับผิดชอบต่อการ
เตรียมอุปกรณ์การเรียน 
พร้อมกรอกคะแนนให้กับ
ตัวเอง      ซึ่งเป็นการบูร
ณาการคุณธรรมจริยธรรม 
และคุณลักษณะอันพึง
ประสงค์ 
๔. นักเรียนร่วมแสดงความ
คิดเห็น 
๕. นักเรียนให้ความสนใจ 
และตอบค าถาม 
ขั้นให้ความรู้ (I) 
๑. นักเรียนศึกษา
จุดประสงค์การเรียนรู้อย่าง
ตั้งใจ 
๒. นักเรียนตอบสนองการ

1.เอกสารประกอบ
วิชาเครื่องกลไฟฟูา
กระแสตรง 
2.ระบบ Google 
Classroom 
3.เครื่องรับโทรทัศน์ 
4.เครื่อง
คอมพิวเตอร์พกพา 
หรือแท็บแล็ต หรือ 
สมาร์ทโฟน 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 แบบประเมิน
พฤติกรรมการ
เรียนรู้ 

 แบบทดสอบ
หลังเรียน 

 

 แบบประเมิน
พฤติกรรมการเรียนรู้ 

 แบบทดสอบหลังเรียน 
 



 

 

ทดสอบความรู้ของครู 
๓. นักเรียนให้ความสนใจ 
และคอยฟังอย่างตั้งใจ 
๔. นักเรียนแบ่งกลุ่ม
ออกเป็น ๔ กลุ่ม ร่วมกัน
ศึกษา ร่วมกันคิด หาความรู้  
ทฤษฎ๊แม่เหล็ก 
จากเอกสารประกอบการ
เรียน   
๕. นักเรียนจดบันทึกเนื้อหา
ที่ส าคัญ  พร้อมซักถามข้อ
สงสัย  พร้อมแสดงความ
คิดเห็น   
ขั้นวัดผล (A) 
๑. นักเรียนให้ความสนใจ 
และคอยฟังอย่างตั้งใจ 
๒. นักเรียนเข้ารับการ
ทดสอบ ระบบตัวเลขให้ได้
ตามเกณฑ์ที่ก าหนด 
ขั้นประเมินผล (P) 
๑. นักเรียนทราบค าตอบที่
ถูกต้อง จดบันทึก 
๒. นักเรียนให้ความสนใจ 
และคอยฟังอย่างตั้งใจและ
น าไปใช้กับตนเอง กับ
ครอบครัว วิทยาลัยฯ  
และในวิชาวงจรไฟฟูาใน
ครั้งต่อไป 
๓. นักเรียนรับรู้ข้อมูลการ
ค้นคว้าหาความรู้เพ่ิมเติม 
๔. นักเรียนแบ่งหน้าที่กัน
เก็บอุปกรณ์ และท าความ
สะอาดพ้ืนที่ปฏิบัติงาน 
๕. นักเรียนกรอกคะแนน
ด้านความตั้งใจเรียน ให้กับ
ตัวเอง ซึ่งเป็นการบูรณาการ
คุณธรรมจริยธรรม และ
คุณลักษณะอันพึงประสงค์ 

 
 
 
 
 



 

 

๖. นักเรียนเข้าแถวรอรับ
การประเมิน และเลิกชั้น
เรียน 
 (กิจกรรมเสริมการเรียนรู้
สมรรถนะที่พึงประสงค์ ๓
D แบบบูรณาการ) 

 
8. เกณฑ์การตัดสินผลการเรียนรู้ 
 8.1  การแบ่งคะแนน 

ความรู้      4   คะแนน 
ทักษะ      3   คะแนน 
จิตพิสัย      2   คะแนน 
รวม       9   คะแนน 

 8.2 ผลการประเมินการเรียนรู้ 
        การวัดผลประเมินผลแต่ละหน่วยการเรียนต้องผ่านมากกว่าร้อยละ 60 ของคะแนนเต็ม แล้ว
น าคะแนนรวมมาตัดสินผลการเรียนรู้ ดังนี้ 
 คะแนนผลการประเมินร้อยละ ๘๐ ขึ้นไป   ระดับผลการเรียนอยู่ในเกณฑ์ดีเยี่ยม 
 คะแนนผลการประเมินร้อยละ ๗๕-๗๙   ระดับผลการเรียนอยู่ในเกณฑ์ดีมาก 
 คะแนนผลการประเมินร้อยละ ๗๐-๗๔   ระดับผลการเรียนอยู่ในเกณฑ์ดี 
 คะแนนผลการประเมินร้อยละ ๖๕-๖๙   ระดับผลการเรียนอยู่ในเกณฑ์ดีพอใช้ 
 คะแนนผลการประเมินร้อยละ ๖๐-๖๔   ระดับผลการเรียนอยู่ในเกณฑ์พอใช้ 
 คะแนนผลการประเมินร้อยละ ๕๕-๕๙   ระดับผลการเรียนอยู่ในเกณฑ์อ่อน 
 คะแนนผลการประเมินร้อยละ ๕๐-๕๔   ระดับผลการเรียนอยู่ในเกณฑ์อ่อนมาก 
 คะแนนผลการประเมินต่ ากว่าร้อยละ ๔๙ ลงมา  ระดับผลการเรียนอยู่ในไม่ผ่านเกณฑ์ 
9. เครื่องมือวัดประเมินผล 

9.1  แบบทดสอบก่อนเรียน/หลังเรียน  
9.2 แบบประเมินพฤติกรรมการเรียนรู้ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

๑๐. ใบบันทึกหลังการสอน 
บันทึกหลังการสอน 

 ผลการใช้แผนการสอน. 
............................................................................................................................. ...................................... 

……………………………………………………………………………………………………..………………………………………............... 
............................................................................................................................. ................................................. 
 

 ผลการเรียนของนักเรียน 
............................................................................................................................. ...................................... 

……………………………………………………………………………………………………..………………………………………............... 
............................................................................................................................. ................................................. 
 

 ผลการสอนของครู 
............................................................................................................................. ...................................... 

……………………………………………………………………………………………………..………………………………………............... 
............................................................................................................................................ .................................. 
………………………………………………………………………………………………………………..……………………………............... 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 



 

 

 

 

แบบทดสอบก่อนเรียน 
บทที่ 8  เรื่องเครื่องก าเนิดไฟฟูากระแสตรงแบบชันต์ 

วัตถุประสงค์ เพ่ือประเมินความรู้ของนักศึกษาเกี่ยวกับเรื่อง เครื่องก าเนิดไฟฟูากระแสตรงแบบชันต์ 
จงพิจารณาเลือกค าตอบที่ถูกต้องที่สุดเพียงค าตอบเดียว 

1. เครื่องก าเนิดไฟฟูาแบบชันต์น าแรงดันไฟฟูาส่วนใดมาจ่ายให้กับขดลวดสนามแม่เหล็ก  
 ก. จากขดลวดสนามแม่เหล็กตัวมันเอง ข. จากขดลวดอาร์เมเจอร ์
 ค. จากขดลวดชดเชย ง. จากขดลวดขั้วแทรก 
2. ตัวต้านทานรีโอสแตตที่ต่อเข้ากับเครื่องก าเนิดแบบชันต์ มีหน้าที่อย่างไร 
 ก. ควบคุมกระแสไฟฟูาในขดลวดสนามแม่เหล็ก ข. ควบคุมจ านวนเส้นแรงแม่เหล็กที่แกนข้ัว 
 ค. ควบคุมแรงดันไฟฟูาเหนี่ยวน าที่อาร์เมเจอร์ ง. ถูกทุกข้อ 
3. จุดตัดระหว่างแรงดันไฟฟูาเหนี่ยวน าเมื่อไม่มีโหลดกับเส้นความต้านทานของขดลวดสนามแม่เหล็ก 
 จะเป็นการก าหนดค่าใด 
 ก. แรงดันไฟฟูาที่ตกค้าง ข. พิกัดก าลังไฟฟูาเอาต์พุต 
 ค. พิกัดกระแสไฟฟูาสูงสุด ง. แรงดันไฟฟูาเหนี่ยวน าที่ขั้ว 
4. ข้อใดไม่เป็นสาเหตุที่เครื่องก าเนิดไฟฟูาไม่สร้างแรงดันไฟฟูาเหนี่ยวน า 
 ก. ต่อขดลวดสนามแม่เหล็กกลับขั้ว ข. หมุนเครื่องก าเนิดกลับทิศทาง 
 ค. ความเร็วรอบของเครื่องก าเนิดเท่ากับพิกัด ง. ไม่มีเส้นแรงแม่เหล็กตกค้าง 
5. ถ้าการแก้ไขโดยการน าแหล่งจ่ายไฟตรงภายนอกมากระตุ้นขดลวดสนามแม่เหล็กในเวลาสั้น ๆ เพ่ือท าให้

เกิดแรงดันไฟฟูาเหนี่ยวน า สาเหตุมาจากข้อใด 
 ก. ขดลวดสนามแม่เหล็กเกิดการกลับขั้ว 

ข. เส้นแรงแม่เหล็กตกค้างมีค่ามากเกินไป 
ค. ไม่มีเส้นแรงแม่เหล็กตกค้าง 
ง. สร้างเส้นแรงแม่เหล็กเสริมกับสนามแม่เหล็กท่ีอาร์เมเจอร์ 

6. ข้อใดกล่าวถูกต้อง ของเครื่องก าเนิดไฟฟูาแบบชันต์ เมื่อท างานและยังไม่มีโหลด   
ก. แรงดันไฟฟูาที่ข้ัวเท่ากับแรงดันไฟฟูาเหนี่ยวน า  
ข. แรงดันไฟฟูาที่ข้ัวมีค่าเท่ากับศูนย์ 
ค. ไม่มีแรงดันไฟฟูาเหนี่ยวน าที่อาร์เมเจอร์  
ง. เกิดแรงดันตกคร่อมที่ขดลวดอาร์เมเจอร์เท่ากับแรงดันไฟฟูาที่ข้ัว 

7. ข้อใดกล่าวถูกต้องในวงจรสมมูลของขดลวดสนามแม่เหล็กแบบชันต์ 
 ก. ความต้านทาน Rf ต่ออนุกรมกับแหล่งจ่าย Eg ข. ความต้านทาน Ra ต่ออนุกรมกับแหล่งจ่าย Vt 

 ค. ความต้านทาน Rf ต่อขนานกับแหล่งจ่าย Vt ง. ความต้านทาน Ra ต่อขนานกับแหล่งจ่าย Eg 

8. ข้อใด กล่าวไม่ถูกต้อง เกี่ยวกับเครื่องก าเนิดไฟฟูาแบบชันต์เมื่อมีโหลด 



 

 

ก. แรงดันไฟฟูาเหนี่ยวน ามีค่าคงที่  
ข. แรงดันไฟฟูาที่ข้ัวจะมีค่าคงที่ 
ค. เกิดแรงดันไฟฟูาตกคร่อมจากขดลวดอาร์เมเจอร์  
ง. เกิดแรงดันไฟฟูาลดลงเนื่องจากอาร์เมเจอร์รีแอกชัน 

9. การสูญเสียในการหมุน คือข้อใด 
 ก. จากขดลวดอาร์เมเจอร์ ข. จากฮีสเตอริซีส 
 ค. จากกระแสไหลวน ง. จากแรงลมต้าน 
10. ข้อใดเป็นสมการก าลังไฟฟูาสูญเสียทั้งหมด 

 ก. 
in

loss
P

    P  ข. out  inloss PP    P   

 ค. rotoutloss P   P    P    P C   ง. inloss P    P   
 

  



 

 

แบบทดสอบหลังเรียน 
บทที่ 8  เรื่องเครื่องก าเนิดไฟฟูากระแสตรงแบบชันต์ 

วัตถุประสงค์ เพ่ือประเมินความรู้ของนักศึกษาเกี่ยวกับเรื่อง เครื่องก าเนิดไฟฟูากระแสตรงแบบชันต์ 
จงพิจารณาเลือกค าตอบที่ถูกต้องที่สุดเพียงค าตอบเดียว 

1. เครื่องก าเนิดไฟฟูาแบบชันต์น าแรงดันไฟฟูาส่วนใดมาจ่ายให้กับขดลวดสนามแม่เหล็ก  
 ก. จากขดลวดสนามแม่เหล็กตัวมันเอง ข. จากขดลวดอาร์เมเจอร ์
 ค. จากขดลวดชดเชย ง. จากขดลวดขั้วแทรก 
2. ตัวต้านทานรีโอสแตตที่ต่อเข้ากับเครื่องก าเนิดแบบชันต์ มีหน้าที่อย่างไร 
 ก. ควบคุมกระแสไฟฟูาในขดลวดสนามแม่เหล็ก ข. ควบคุมจ านวนเส้นแรงแม่เหล็กที่แกนข้ัว 
 ค. ควบคุมแรงดันไฟฟูาเหนี่ยวน าที่อาร์เมเจอร์ ง. ถูกทุกข้อ 
3. จุดตัดระหว่างแรงดันไฟฟูาเหนี่ยวน าเมื่อไม่มีโหลดกับเส้นความต้านทานของขดลวดสนามแม่เหล็ก 
 จะเป็นการก าหนดค่าใด 
 ก. แรงดันไฟฟูาที่ตกค้าง ข. พิกัดก าลังไฟฟูาเอาต์พุต 
 ค. พิกัดกระแสไฟฟูาสูงสุด ง. แรงดันไฟฟูาเหนี่ยวน าที่ขั้ว 
4. ข้อใดไม่เป็นสาเหตุที่เครื่องก าเนิดไฟฟูาไม่สร้างแรงดันไฟฟูาเหนี่ยวน า 
 ก. ต่อขดลวดสนามแม่เหล็กกลับขั้ว ข. หมุนเครื่องก าเนิดกลับทิศทาง 
 ค. ความเร็วรอบของเครื่องก าเนิดเท่ากับพิกัด ง. ไม่มีเส้นแรงแม่เหล็กตกค้าง 
5. ถ้าการแก้ไขโดยการน าแหล่งจ่ายไฟตรงภายนอกมากระตุ้นขดลวดสนามแม่เหล็กในเวลาสั้น ๆ เพ่ือท าให้

เกิดแรงดันไฟฟูาเหนี่ยวน า สาเหตุมาจากข้อใด 
 ก. ขดลวดสนามแม่เหล็กเกิดการกลับขั้ว 

ข. เส้นแรงแม่เหล็กตกค้างมีค่ามากเกินไป 
ค. ไม่มีเส้นแรงแม่เหล็กตกค้าง 
ง. สร้างเส้นแรงแม่เหล็กเสริมกับสนามแม่เหล็กท่ีอาร์เมเจอร์ 

6. ข้อใดกล่าวถูกต้อง ของเครื่องก าเนิดไฟฟูาแบบชันต์ เมื่อท างานและยังไม่มีโหลด   
ก. แรงดันไฟฟูาที่ข้ัวเท่ากับแรงดันไฟฟูาเหนี่ยวน า  
ข. แรงดันไฟฟูาที่ข้ัวมีค่าเท่ากับศูนย์ 
ค. ไม่มีแรงดันไฟฟูาเหนี่ยวน าที่อาร์เมเจอร ์  
ง. เกิดแรงดันตกคร่อมที่ขดลวดอาร์เมเจอร์เท่ากับแรงดันไฟฟูาที่ข้ัว 

7. ข้อใดกล่าวถูกต้องในวงจรสมมูลของขดลวดสนามแม่เหล็กแบบชันต์ 
 ก. ความต้านทาน Rf ต่ออนุกรมกับแหล่งจ่าย Eg ข. ความต้านทาน Ra ต่ออนุกรมกับแหล่งจ่าย Vt 

 ค. ความต้านทาน Rf ต่อขนานกับแหล่งจ่าย Vt ง. ความต้านทาน Ra ต่อขนานกับแหล่งจ่าย Eg 

8. ข้อใด กล่าวไม่ถูกต้อง เกี่ยวกับเครื่องก าเนิดไฟฟูาแบบชันต์เมื่อมีโหลด 
ก. แรงดันไฟฟูาเหนี่ยวน ามีค่าคงที่  
ข. แรงดันไฟฟูาที่ข้ัวจะมีค่าคงที่ 
ค. เกิดแรงดันไฟฟูาตกคร่อมจากขดลวดอาร์เมเจอร์  



 

 

ง. เกิดแรงดันไฟฟูาลดลงเนื่องจากอาร์เมเจอร์รีแอกชัน 
9. การสูญเสียในการหมุน คือข้อใด 
 ก. จากขดลวดอาร์เมเจอร์ ข. จากฮีสเตอริซีส 
 ค. จากกระแสไหลวน ง. จากแรงลมต้าน 
10. ข้อใดเป็นสมการก าลังไฟฟูาสูญเสียทั้งหมด 

 ก. 
in

loss
P

    P  ข. out  inloss PP    P   

 ค. rotoutloss P   P    P    P C   ง. inloss P    P   
 

เฉลยแบบทดสอบก่อนและหลังเรียน 
 

1. ข. จากขดลวดอาร์เมเจอร์ 
2. ง. ถูกทุกข้อ 
3.    ง. แรงดันไฟฟูาเหนี่ยวน าที่ข้ัว 
4.        ค. ความเร็วรอบของเครื่องก าเนิดเท่ากับพิกัด 

 5.        ค. ไม่มีเส้นแรงแม่เหล็กตกค้าง 
6.        ก. แรงดันไฟฟูาที่ข้ัวเท่ากับแรงดันไฟฟูาเหนี่ยวน า 
7.    ค. ความต้านทาน Rf ต่อขนานกับแหล่งจ่าย Vt  

  8 .  ข. แรงดันไฟฟูาที่ข้ัวจะมีค่าคงที่ 
9.   ง. จากแรงลมต้าน 
10.  ข. out  inloss PP    P   

  



 

 

แบบประเมินกระบวนการท างานกลุ่ม 
ชื่อกลุ่ม……………………………………………ชั้น………………………ห้อง.......................................... 

รายชื่อสมาชิก 
 ๑……………………………………เลขที่…….       ๒……………………………………เลขที…่…. 
 ๓……………………………………เลขที่…….       ๔……………………………………เลขที…่…. 

ที ่ รายการประเมิน 
คะแนน 

ข้อคิดเห็น 
๓ ๒ ๑ 

๑ การก าหนดเป้าหมายร่วมกัน     
๒ การแบ่งหน้าที่รับผิดชอบและการเตรียมความ

พร้อม 
    

๓ การปฏิบัติหน้าที่ที่ได้รับมอบหมาย     
๔ การประเมินผลและปรับปรุงงาน     

รวม     
 

ผู้ประเมิน………………………………………………… 
                                                                                            (นายจักรกริช ชังชะนา) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 



 

 

เกณฑ์การให้คะแนน 
๑.  การก าหนดเป้าหมายร่วมกัน 
 ๓  คะแนน  =  สมาชิกทุกคนมีส่วนร่วมในการก าหนดเป้าหมายการท างานอย่างชัดเจน 
 ๒  คะแนน  =  สมาชิกส่วนใหญ่มีส่วนร่วมในการก าหนดเป้าหมายในการท างาน 

๑  คะแนน  =  สมาชิกส่วนน้อยมีส่วนร่วมในการก าหนดเป้าหมายในการท างาน 
๒.  การหน้าที่รับผิดชอบและการเตรียมความพร้อม 

๓  คะแนน  =  กระจายงานได้ทั่วถึง  และตรงตามความสามารถของสมาชิกทุกคน   มีการจัดเตรียม
สถานที่  สื่อ / อุปกรณ์ไว้อย่างพร้อมเพรียง  ยึดหลักความประหยัด 

 ๒  คะแนน  =  กระจายงานได้ทั่วถึง  แต่ไม่ตรงตามความสามารถ  และมีสื่อ / อุปกรณ์ไว้อย่าง 
          พร้อมเพรียง แต่ขาดการจัดเตรียมสถานที่ และไม่ยึดหลักความประหยัด 
 ๑  คะแนน  =  กระจายงานไม่ทั่วถึงและมีสื่อ / อุปกรณ์ไม่เพียงพอ และไม่ยึดหลักความประหยัด 
๓.  การปฏิบัติหน้าที่ที่ได้รับมอบหมาย 
 ๓  คะแนน  =  ท างานได้ส าเร็จตามเป้าหมาย และตามเวลาที่ก าหนด มีความรอบรู้ รอบคอบ และ 
          ระมัดระวัง 
 ๒  คะแนน  =  ท างานได้ส าเร็จตามเป้าหมาย แต่ช้ากว่าเวลาที่ก าหนด ไม่มีความรอบรู้ รอบคอบ 
          และระมัดระวัง 
 ๑  คะแนน  =  ท างานไม่ส าเร็จตามเป้าหมาย และไม่มีความรอบรู้ รอบคอบ และระมัดระวัง 
๔.  การประเมินผลและปรับปรุงงาน 
 ๓  คะแนน  =  สมาชิกทุกคนร่วมปรึกษาหารือ  ติดตาม  ตรวจสอบ  และปรับปรุงงานเป็นระยะ  
          มีความรอบรู้ รอบคอบ และระมัดระวัง 
 ๒  คะแนน  =  สมาชิกบางส่วนมีส่วนร่วมปรึกษาหารือ  แต่ไม่ปรับปรุงงาน ไม่มีความรอบรู้  
          รอบคอบ และระมัดระวัง 
 ๑  คะแนน  =  สมาชิกบางส่วนมีส่วนร่วมไม่มีส่วนร่วมปรึกษาหารือ และปรับปรุงงาน ไม่มีความ 
         รอบรู้ รอบคอบ และระมัดระวัง 

 
  



 

 

ส่วนที่ ๒ แผนการจัดการเรียนการสอนรู้และการประเมินตามสภาพจริงประจ าหน่วยการ
เรียนรู้ 
๑. หน่วยการเรียนรู้ เรื่อง เครื่องก าเนิดไฟฟูากระแสตรงแบบซีรีส์ 
 

๒. จ านวน 8 ชั่วโมง 
 

๓. จุดประสงค์การเรียนการรู้ประจ าหน่วย 
 1. อธิบายคุณลักษณะของเครื่องก าเนิดไฟฟูาแบบซีรีส์ 
 2. อธิบายวงจรสมมูลของเครื่องก าเนิดไฟฟูาแบบซีรีส์ 
 3. อธิบายการสูญเสียในเครื่องก าเนิดไฟฟูาแบบซีรีส์ 
 4. บอกประสิทธิภาพของเครื่องก าเนิดไฟฟูาแบบซีรีส์ 
 5. ค านวณหาค่าต่าง ๆ ของเครื่องก าเนิดไฟฟูาแบบซีรีส์ 
 
๔. สมรรถนะประจ าหน่วย 
 1.  แสดงความรู้เกี่ยวกับเครื่องก าเนิดไฟฟูากระแสตรงแบบซีรีส์ 
 2.  ทดสอบการใช้งานของเครื่องก าเนิดไฟฟูากระแสตรงแบบซีรีส์ตามการทดลอง 
     
๕. เนื้อหา 
 9.1 คุณลักษณะของเครื่องก าเนิดไฟฟูาแบบซีรีส์ 
 เครื่องก าเนิดไฟฟูาแบบซีรีส์ เป็นเครื่องก าเนิดไฟฟูาที่ได้แรงดันไฟฟูากระแสตรงจากตัวมันเองมา
กระตุ้นที่ขดลวดสนามแม่เหล็กแบบซีรีส์เมื่อมีกระแสไฟฟูาไหลผ่าน โดยแรงดันไฟฟูาเหนี่ยวน าได้จากขดลวด
อาร์เมเจอร์ที่หมุนไปตัดกับเส้นแรงแม่เหล็ก โดยต้นและปลายของขดลวดอาร์เมเจอร์ถูกต่อเข้ากับ 
ซี่คอมมิวเตเตอร์ต่อผ่านแปรงถ่านเพ่ือจ่ายแรงดันไฟฟูาให้กับโหลด  
  9.1.1 คุณลักษณะเมื่อไม่มีโหลด 
  9.1.2 คุณลักษณะเมื่อมีโหลด 
 9.2 วงจรสมมูลของเครื่องก าเนิดไฟฟูาแบบซีรีส์ 
  9.3.1 การสูญเสียในขดลวดทองแดง 
  9.3.2 การสูญเสียในแกนเหล็ก 
  9.3.3 การสูญเสียในทางกลหรือการสูญเสียในการหมุน 
 9.3 การสูญเสียในเครื่องก าเนิดไฟฟูาแบบซีรีส์ 
 9.4 ประสิทธิภาพของเครื่องก าเนิดไฟฟูาแบบซีรีส์ 
 9.5 การค านวณหาค่าต่าง ๆ ของเครื่องก าเนิดไฟฟูาแบบซีรีส์ 

 
๖. ก าหนดเกณฑ์การปฏิบัติตามสมรรถนะ 

สมรรถนะ เกณฑ์ปฏิบัติ (performance criteria) 
1. แสดงความรู้เกี่ยวกับเครื่องก าเนิดไฟฟูา
กระแสตรงแบบซีรีส์ 
2. ทดสอบการใช้งานของเครื่องก าเนิดไฟฟูา
กระแสตรงแบบซีรีส์ตามการทดลอง 

1.ต่อวงจรของเครื่องก าเนิดไฟฟูาแบบซีรีส์ในสภาวะมี
โหลด 
2.วัดค่าแรงดันไฟฟูา ค่ากระแสไฟฟูา ของเครื่อง
ก าเนิดไฟฟูาแบบซีรีส์ 



 

 

 3.ค านวณหาค่าก าลังไฟฟูาในส่วนต่าง ๆ และ
ประสิทธิภาพ 
4.เขียนกราฟและอธิบายกราฟ  

 
๗. กิจกรรมการเรียนการสอน  
ครั้งที่/ชั่วโมง กิจกรรมการเรียนการสอน สื่ออุปกรณ์ ผลงาน/หลักฐาน เครื่องมือและวิธีการ

วัดผล 
9 

(8 ชั่วโมง) 
1.คุณลักษณะของ
เครื่องก าเนิด
ไฟฟูาแบบซีรีส์ 
2.วงจรสมมูลของ
เครื่องก าเนิด
ไฟฟูาแบบซีรีส์ 
3.การสูญเสียใน
เครื่องก าเนิด
ไฟฟูาแบบซีรีส์ 
4.ประสิทธิภาพ
ของเครื่องก าเนิด
ไฟฟูาแบบซีรีส์ 
5.การค านวณหา
ค่าต่าง ๆ ของ
เครื่องก าเนิด
ไฟฟูาแบบซีรีส์ 
 

ขั้นน าเข้าสู่บทเรียน (M) 
๑. นักเรียนแกนน า น า
นักเรียนเข้าแถว    
๒. นักเรียนเข้าแถวเตรียม
ความพร้อมก่อนเข้าเรียน 
๓. นักเรียนตรวจสอบการ
ตรงต่อเวลา   การแต่งกาย  
ความรับผิดชอบต่อการ
เตรียมอุปกรณ์การเรียน 
พร้อมกรอกคะแนนให้กับ
ตัวเอง      ซึ่งเป็นการบูร
ณาการคุณธรรมจริยธรรม 
และคุณลักษณะอันพึง
ประสงค์ 
๔. นักเรียนร่วมแสดงความ
คิดเห็น 
๕. นักเรียนให้ความสนใจ 
และตอบค าถาม 
ขั้นให้ความรู้ (I) 
๑. นักเรียนศึกษา
จุดประสงค์การเรียนรู้อย่าง
ตั้งใจ 
๒. นักเรียนตอบสนองการ
ทดสอบความรู้ของครู 
๓. นักเรียนให้ความสนใจ 
และคอยฟังอย่างตั้งใจ 
๔. นักเรียนแบ่งกลุ่ม
ออกเป็น ๔ กลุ่ม ร่วมกัน
ศึกษา ร่วมกันคิด หาความรู้  
ทฤษฎ๊แม่เหล็ก 
จากเอกสารประกอบการ

1.เอกสารประกอบ
วิชาเครื่องกลไฟฟูา
กระแสตรง 
2.ระบบ Google 
Classroom 
3.เครื่องรับโทรทัศน์ 
4.เครื่อง
คอมพิวเตอร์พกพา 
หรือแท็บแล็ต หรือ 
สมาร์ทโฟน 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 แบบประเมิน
พฤติกรรมการ
เรียนรู้ 

 แบบทดสอบ
หลังเรียน 

 

 แบบประเมิน
พฤติกรรมการเรียนรู้ 

 แบบทดสอบหลังเรียน 
 



 

 

เรียน   
๕. นักเรียนจดบันทึกเนื้อหา
ที่ส าคัญ  พร้อมซักถามข้อ
สงสัย  พร้อมแสดงความ
คิดเห็น   
ขั้นวัดผล (A) 
๑. นักเรียนให้ความสนใจ 
และคอยฟังอย่างตั้งใจ 
๒. นักเรียนเข้ารับการ
ทดสอบ ระบบตัวเลขให้ได้
ตามเกณฑ์ที่ก าหนด 
ขั้นประเมินผล (P) 
๑. นักเรียนทราบค าตอบที่
ถูกต้อง จดบันทึก 
๒. นักเรียนให้ความสนใจ 
และคอยฟังอย่างตั้งใจและ
น าไปใช้กับตนเอง กับ
ครอบครัว วิทยาลัยฯ  
และในวิชาวงจรไฟฟูาใน
ครั้งต่อไป 
๓. นักเรียนรับรู้ข้อมูลการ
ค้นคว้าหาความรู้เพ่ิมเติม 
๔. นักเรียนแบ่งหน้าที่กัน
เก็บอุปกรณ์ และท าความ
สะอาดพ้ืนที่ปฏิบัติงาน 
๕. นักเรียนกรอกคะแนน
ด้านความตั้งใจเรียน ให้กับ
ตัวเอง ซึ่งเป็นการบูรณาการ
คุณธรรมจริยธรรม และ
คุณลักษณะอันพึงประสงค์ 
๖. นักเรียนเข้าแถวรอรับ
การประเมิน และเลิกชั้น
เรียน 
 (กิจกรรมเสริมการเรียนรู้
สมรรถนะที่พึงประสงค์ ๓
D แบบบูรณาการ) 

 
 



 

 

 
 
 
8. เกณฑ์การตัดสินผลการเรียนรู้ 
 8.1  การแบ่งคะแนน 

ความรู้      4   คะแนน 
ทักษะ      3   คะแนน 
จิตพิสัย      2   คะแนน 
รวม       9   คะแนน 

 8.2 ผลการประเมินการเรียนรู้ 
        การวัดผลประเมินผลแต่ละหน่วยการเรียนต้องผ่านมากกว่าร้อยละ 60 ของคะแนนเต็ม แล้ว
น าคะแนนรวมมาตัดสินผลการเรียนรู้ ดังนี้ 
 คะแนนผลการประเมินร้อยละ ๘๐ ขึ้นไป   ระดับผลการเรียนอยู่ในเกณฑ์ดีเยี่ยม 
 คะแนนผลการประเมินร้อยละ ๗๕-๗๙   ระดับผลการเรียนอยู่ในเกณฑ์ดีมาก 
 คะแนนผลการประเมินร้อยละ ๗๐-๗๔   ระดับผลการเรียนอยู่ในเกณฑ์ดี 
 คะแนนผลการประเมินร้อยละ ๖๕-๖๙   ระดับผลการเรียนอยู่ในเกณฑ์ดีพอใช้ 
 คะแนนผลการประเมินร้อยละ ๖๐-๖๔   ระดับผลการเรียนอยู่ในเกณฑ์พอใช้ 
 คะแนนผลการประเมินร้อยละ ๕๕-๕๙   ระดับผลการเรียนอยู่ในเกณฑ์อ่อน 
 คะแนนผลการประเมินร้อยละ ๕๐-๕๔   ระดับผลการเรียนอยู่ในเกณฑ์อ่อนมาก 
 คะแนนผลการประเมินต่ ากว่าร้อยละ ๔๙ ลงมา  ระดับผลการเรียนอยู่ในไม่ผ่านเกณฑ์ 
9. เครื่องมือวัดประเมินผล 

9.1  แบบทดสอบก่อนเรียน/หลังเรียน  
9.2 แบบประเมินพฤติกรรมการเรียนรู้ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

๑๐. ใบบันทึกหลังการสอน 
บันทึกหลังการสอน 

 ผลการใช้แผนการสอน. 
............................................................................................................................. ...................................... 

……………………………………………………………………………………………………..………………………………………............... 
............................................................................................................................. ................................................. 
 

 ผลการเรียนของนักเรียน 
............................................................................................................................. ...................................... 

……………………………………………………………………………………………………..………………………………………............... 
............................................................................................................................. ................................................. 
 

 ผลการสอนของครู 
.................................................................................................................................... ............................... 

……………………………………………………………………………………………………..………………………………………............... 
.............................................................. ................................................................................. ............................... 
………………………………………………………………………………………………………………..……………………………............... 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 



 

 

 

แบบทดสอบก่อนเรียน 
บทที่ 9  เรื่องเครื่องก าเนิดไฟฟูากระแสตรงแบบซีรีส์ 

วัตถุประสงค์ เพ่ือประเมินความรู้ของนักศึกษาเกี่ยวกับเรื่อง เครื่องก าเนิดไฟฟูากระแสตรงแบบซีรีส์ 
จงพิจารณาเลือกค าตอบที่ถูกต้องที่สุดเพียงค าตอบเดียว 
1. เครื่องก าเนิดไฟฟูาแบบซีรีส์น าแรงดันไฟฟูาส่วนใดมาจ่ายให้กับขดลวดสนามแม่เหล็ก  
 ก. จากขดลวดสนามแม่เหล็กตัวมันเอง ข. จากขดลวดขั้วแทรก 
 ค. จากขดลวดชดเชย ง. จากขดลวดอาร์เมเจอร ์
2. เครื่องก าเนิดไฟฟูาแบบซีรีส์เมื่อไม่มีโหลดจะให้ผลตามข้อใด 
 ก. แรงดันไฟฟูาเหนี่ยวน าเท่ากับพิกัด ข. มีเพียงแรงดันไฟฟูาเหนี่ยวน าตกค้าง 
 ค. แรงดันไฟฟูาเหนี่ยวน ามีค่าเท่ากับศูนย์ ง. แรงดันไฟฟูาเหนี่ยวน าเท่ากับครึ่งหนึ่งของพิกัด 
3. ข้อใด กล่าวไม่ถูกต้อง เกี่ยวกับเครื่องก าเนิดไฟฟูาแบบซีรีส์เมื่อมีโหลด 

ก. เกิดแรงดันไฟฟูาตกคร่อมจากขดลวดอาร์เมเจอร์  
ข. แรงดันไฟฟูาที่ข้ัวจะมีค่าคงที่ 
ค. แรงดันไฟฟูาเหนี่ยวน ามีค่าเพ่ิมข้ึน  
ง. เกิดแรงดันไฟฟูาลดลงเนื่องจากอาร์เมเจอร์รีแอกชัน 

4. ข้อใดกล่าวถูกต้องในวงจรสมมูลของขดลวดสนามแม่เหล็กแบบซีรีส์ 
 ก. ความต้านทาน RS ต่ออนุกรมกับแหล่งจ่าย Eg ข. ความต้านทาน Ra ต่อขนานกับแหล่งจ่าย Vt 

 ค. ความต้านทาน RS ต่อขนานกับแหล่งจ่าย Vt ง. ความต้านทาน RS ต่อขนานกับแหล่งจ่าย Eg 

5. ข้อใดเป็นสมการของแรงดันไฟฟูาที่ขั้ว เมื่อไม่คิดผลของอาร์เมเจอร์รีแอกชัน 
 ก. )R   (RI    E    V Saagt   ข. )R   (RI    E    V Saagt   

 ค. )R   (RI    E    V Saagt   ง. )R   (RI    E    V Saagt   

6. เครื่องก าเนิดไฟฟูาแบบซีรีส์เมื่อมีโหลด กระแสไฟฟูาที่ไหลผ่านขดลวดสนามแม่เหล็กคือข้อใด 
 ก. เท่ากับกระแสที่อาร์เมเจอร์ ข. เท่ากับกระแสที่โหลด 
 ค. เท่ากับกระแสไหลวน ง. ถูกทั้งข้อ ก. และข้อ ข. 
7. ข้อใดเป็นสมการก าลังไฟฟูาสูญเสียในขดลวดทองแดงทั้งหมด 

 ก. 
inP

    PC  ข. out  in PP    PC   

 ค. SC RI    RI    P 2
aa

2
a   ง. lossP    PC   

 
โจทย์ส าหรับค าถามข้อที่ 8-10 
 เครื่องก าเนิดไฟฟูากระแสตรงแบบซีรีส์ มีค่าความต้านทานจากขดลวดอาร์เมเจอร์ ความต้านทานจาก 
ขดลวดสนามแม่เหล็กแบบซีรีส์เป็น 7  และ 2  ตามล าดับ จ่ายกระแสไฟฟูาให้กับโหลด 3 A ที่
แรงดันไฟฟูาที่ขั้ว 150 V มีการสูญเสียในการหมุน 66 W ให้ประสิทธิภาพ 72.46 % ไม่คิดผลของการเกิด
อาร์เมเจอร์รีแอกชัน  
8. ก าลังไฟฟูาที่โหลดมีค่าเท่าไร 
 ก. 450 W ข. 460 W 



 

 

 ค. 470 W ง. 480 W 
9. แรงดันไฟฟูาเหนี่ยวน าที่อาร์เมเจอร์มีค่าเท่าไร 
 ก. 156 V ข. 166 V 
 ค. 171 V ง. 177 V 
10. ก าลังไฟฟูาสูญเสียจากขดลวดทองแดงท้ังหมดมีค่าเท่าไร 
 ก. 63 W ข. 81 W 
 ค. 92 W ง. 98 W 
 

  



 

 

แบบทดสอบหลังเรียน 
บทที่ 9  เรื่องเครื่องก าเนิดไฟฟูากระแสตรงแบบซีรีส์ 

วัตถุประสงค์ เพ่ือประเมินความรู้ของนักศึกษาเกี่ยวกับเรื่อง เครื่องก าเนิดไฟฟูากระแสตรงแบบซีรีส์ 
จงพิจารณาเลือกค าตอบที่ถูกต้องที่สุดเพียงค าตอบเดียว 
1. เครื่องก าเนิดไฟฟูาแบบซีรีส์น าแรงดันไฟฟูาส่วนใดมาจ่ายให้กับขดลวดสนามแม่เหล็ก  
 ก. จากขดลวดสนามแม่เหล็กตัวมันเอง ข. จากขดลวดขั้วแทรก 
 ค. จากขดลวดชดเชย ง. จากขดลวดอาร์เมเจอร ์
2. เครื่องก าเนิดไฟฟูาแบบซีรีส์เมื่อไม่มีโหลดจะให้ผลตามข้อใด 
 ก. แรงดันไฟฟูาเหนี่ยวน าเท่ากับพิกัด ข. มีเพียงแรงดันไฟฟูาเหนี่ยวน าตกค้าง 
 ค. แรงดันไฟฟูาเหนี่ยวน ามีค่าเท่ากับศูนย์ ง. แรงดันไฟฟูาเหนี่ยวน าเท่ากับครึ่งหนึ่งของพิกัด 
3. ข้อใด กล่าวไม่ถูกต้อง เกี่ยวกับเครื่องก าเนิดไฟฟูาแบบซีรีส์เมื่อมีโหลด 

ก. เกิดแรงดันไฟฟูาตกคร่อมจากขดลวดอาร์เมเจอร์  
ข. แรงดันไฟฟูาที่ข้ัวจะมีค่าคงที่ 
ค. แรงดันไฟฟูาเหนี่ยวน ามีค่าเพ่ิมข้ึน  
ง. เกิดแรงดันไฟฟูาลดลงเนื่องจากอาร์เมเจอร์รีแอกชัน 

4. ข้อใดกล่าวถูกต้องในวงจรสมมูลของขดลวดสนามแม่เหล็กแบบซีรีส์ 
 ก. ความต้านทาน RS ต่ออนุกรมกับแหล่งจ่าย Eg ข. ความต้านทาน Ra ต่อขนานกับแหล่งจ่าย Vt 

 ค. ความต้านทาน RS ต่อขนานกับแหล่งจ่าย Vt ง. ความต้านทาน RS ต่อขนานกับแหล่งจ่าย Eg 

5. ข้อใดเป็นสมการของแรงดันไฟฟูาที่ขั้ว เมื่อไม่คิดผลของอาร์เมเจอร์รีแอกชัน 
 ก. )R   (RI    E    V Saagt   ข. )R   (RI    E    V Saagt   

 ค. )R   (RI    E    V Saagt   ง. )R   (RI    E    V Saagt   

6. เครื่องก าเนิดไฟฟูาแบบซีรีส์เมื่อมีโหลด กระแสไฟฟูาที่ไหลผ่านขดลวดสนามแม่เหล็กคือข้อใด 
 ก. เท่ากับกระแสที่อาร์เมเจอร์ ข. เท่ากับกระแสที่โหลด 
 ค. เท่ากับกระแสไหลวน ง. ถูกทั้งข้อ ก. และข้อ ข. 
7. ข้อใดเป็นสมการก าลังไฟฟูาสูญเสียในขดลวดทองแดงทั้งหมด 

 ก. 
inP

    PC  ข. out  in PP    PC   

 ค. SC RI    RI    P 2
aa

2
a   ง. lossP    PC   

 
โจทย์ส าหรับค าถามข้อที่ 8-10 
 เครื่องก าเนิดไฟฟูากระแสตรงแบบซีรีส์ มีค่าความต้านทานจากขดลวดอาร์เมเจอร์ ความต้านทานจาก 
ขดลวดสนามแม่เหล็กแบบซีรีส์เป็น 7  และ 2  ตามล าดับ จ่ายกระแสไฟฟูาให้กับโหลด 3 A ที่
แรงดันไฟฟูาที่ขั้ว 150 V มีการสูญเสียในการหมุน 66 W ให้ประสิทธิภาพ 72.46 % ไม่คิดผลของการเกิด
อาร์เมเจอร์รีแอกชัน  
8. ก าลังไฟฟูาที่โหลดมีค่าเท่าไร 
 ก. 450 W ข. 460 W 
 ค. 470 W ง. 480 W 



 

 

9. แรงดันไฟฟูาเหนี่ยวน าที่อาร์เมเจอร์มีค่าเท่าไร 
 ก. 156 V ข. 166 V 
 ค. 171 V ง. 177 V 
10. ก าลังไฟฟูาสูญเสียจากขดลวดทองแดงท้ังหมดมีค่าเท่าไร 
 ก. 63 W ข. 81 W 
 ค. 92 W ง. 98 W 
 

เฉลยแบบทดสอบก่อนและหลังเรียน 
 

1. ง. จากขดลวดอาร์เมเจอร์ 
2. ข. มีเพียงแรงดันไฟฟูาเหนี่ยวน าตกค้าง 

 3.        ข. แรงดันไฟฟูาที่ข้ัวจะมีค่าคงที่ 
4.        ก. ความต้านทาน RS ต่ออนุกรมกับแหล่งจ่าย Eg 

 5.        ข. )R   (RI    E    V Saagt   

6.        ง. ถูกทั้งข้อ ก. และข้อ ข. 
7.    ค. SC RI    RI    P 2

aa
2
a    

8 .  ก. 450 W 
9.   ง. 177 V 
10.  ข. 81 W 

 

  



 

 

แบบประเมินกระบวนการท างานกลุ่ม 
ชื่อกลุ่ม……………………………………………ชั้น………………………ห้อง.......................................... 

รายชื่อสมาชิก 
 ๑……………………………………เลขที่…….       ๒……………………………………เลขที…่…. 
 ๓……………………………………เลขที่…….       ๔……………………………………เลขที…่…. 

ที ่ รายการประเมิน 
คะแนน 

ข้อคิดเห็น 
๓ ๒ ๑ 

๑ การก าหนดเป้าหมายร่วมกัน     
๒ การแบ่งหน้าที่รับผิดชอบและการเตรียมความ

พร้อม 
    

๓ การปฏิบัติหน้าที่ที่ได้รับมอบหมาย     
๔ การประเมินผลและปรับปรุงงาน     

รวม     
 

ผู้ประเมิน………………………………………………… 
                                                                                           (นายจักรกริช ชังชะนา) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 



 

 

เกณฑ์การให้คะแนน 
๑.  การก าหนดเป้าหมายร่วมกัน 
 ๓  คะแนน  =  สมาชิกทุกคนมีส่วนร่วมในการก าหนดเป้าหมายการท างานอย่างชัดเจน 
 ๒  คะแนน  =  สมาชิกส่วนใหญ่มีส่วนร่วมในการก าหนดเป้าหมายในการท างาน 

๑  คะแนน  =  สมาชิกส่วนน้อยมีส่วนร่วมในการก าหนดเป้าหมายในการท างาน 
๒.  การหน้าที่รับผิดชอบและการเตรียมความพร้อม 

๓  คะแนน  =  กระจายงานได้ทั่วถึง  และตรงตามความสามารถของสมาชิกทุกคน   มีการจัดเตรียม
สถานที่  สื่อ / อุปกรณ์ไว้อย่างพร้อมเพรียง  ยึดหลักความประหยัด 

 ๒  คะแนน  =  กระจายงานได้ทั่วถึง  แต่ไม่ตรงตามความสามารถ  และมีสื่อ / อุปกรณ์ไว้อย่าง 
          พร้อมเพรียง แต่ขาดการจัดเตรียมสถานที่ และไม่ยึดหลักความประหยัด 
 ๑  คะแนน  =  กระจายงานไม่ทั่วถึงและมีสื่อ / อุปกรณ์ไม่เพียงพอ และไม่ยึดหลักความประหยัด 
๓.  การปฏิบัติหน้าที่ที่ได้รับมอบหมาย 
 ๓  คะแนน  =  ท างานได้ส าเร็จตามเป้าหมาย และตามเวลาที่ก าหนด มีความรอบรู้ รอบคอบ และ 
          ระมัดระวัง 
 ๒  คะแนน  =  ท างานได้ส าเร็จตามเป้าหมาย แต่ช้ากว่าเวลาที่ก าหนด ไม่มีความรอบรู้ รอบคอบ 
          และระมัดระวัง 
 ๑  คะแนน  =  ท างานไม่ส าเร็จตามเป้าหมาย และไม่มีความรอบรู้ รอบคอบ และระมัดระวัง 
๔.  การประเมินผลและปรับปรุงงาน 
 ๓  คะแนน  =  สมาชิกทุกคนร่วมปรึกษาหารือ  ติดตาม  ตรวจสอบ  และปรับปรุงงานเป็นระยะ  
          มีความรอบรู้ รอบคอบ และระมัดระวัง 
 ๒  คะแนน  =  สมาชิกบางส่วนมีส่วนร่วมปรึกษาหารือ  แต่ไม่ปรับปรุงงาน ไม่มีความรอบรู้  
          รอบคอบ และระมัดระวัง 
 ๑  คะแนน  =  สมาชิกบางส่วนมีส่วนร่วมไม่มีส่วนร่วมปรึกษาหารือ และปรับปรุงงาน ไม่มีความ 
         รอบรู้ รอบคอบ และระมัดระวัง 

  



 

 

ส่วนที่ ๒ แผนการจัดการเรียนการสอนรู้และการประเมินตามสภาพจริงประจ าหน่วยการ
เรียนรู้ 
๑. หน่วยการเรียนรู้ เรื่อง เครื่องก าเนิดไฟฟูากระแสตรงแบบคอมปาวด์ 
 

๒. จ านวน 8 ชั่วโมง 
 

๓. จุดประสงค์การเรียนการรู้ประจ าหน่วย 
 1. อธิบายคุณลักษณะของเครื่องก าเนิดไฟฟูาแบบคอมปาวด์ 
 2. อธิบายวงจรสมมูลของเครื่องก าเนิดไฟฟูาแบบคอมปาวด์ 
 3. อธิบายการสูญเสียในเครื่องก าเนิดไฟฟูาแบบคอมปาวด์ 
 4. บอกประสิทธิภาพของเครื่องก าเนิดไฟฟูาแบบคอมปาวด์ 
 5. ค านวณหาค่าต่าง ๆ ของเครื่องก าเนิดไฟฟูาแบบคอมปาวด์ 
 
๔. สมรรถนะประจ าหน่วย 
 1.  แสดงความรู้เกี่ยวกับเครื่องก าเนิดไฟฟูากระแสตรงแบบคอมปาวด์ 
 2.  ทดสอบการใช้งานของเครื่องก าเนิดไฟฟูากระแสตรงแบบคอมปาวด์ตามการทดลอง 
     
๕. เนื้อหา 
 10.1 คุณลักษณะของเครื่องก าเนิดไฟฟูาแบบคอมปาวด์ 
  10.1.1 สร้างเส้นแรงแม่เหล็กเสริมกัน 
  10.1.2 สร้างเส้นแรงแม่เหล็กหักล้างกัน 
 10.2 วงจรสมมูลของเครื่องก าเนิดไฟฟูาแบบคอมปาวด์ 
  10.2.1 แบบช๊อตชันต์คอมปาวด์ 
  10.2.2 แบบลองชันต์คอมปาวด์ 
 10.3 การสูญเสียในเครื่องก าเนิดไฟฟูาแบบคอมปาวด์ 
  10.3.1 การสูญเสียในขดลวดทองแดง 
  10.3.2 การสูญเสียในแกนเหล็ก 
  10.3.3 การสูญเสียในทางกลหรือการสูญเสียในการหมุน 
 10.4 ประสิทธิภาพของเครื่องก าเนิดไฟฟูาแบบคอมปาวด์ 
 10.5 การค านวณหาค่าต่าง ๆ ของเครื่องก าเนิดไฟฟูาแบบคอมปาวด์ 
 

๖. ก าหนดเกณฑ์การปฏิบัติตามสมรรถนะ 
สมรรถนะ เกณฑ์ปฏิบัติ (performance criteria) 

1. แสดงความรู้เกี่ยวกับเครื่องก าเนิดไฟฟูา
กระแสตรงแบบคอมปาวด์ 
2. ทดสอบการใช้งานของเครื่องก าเนิดไฟฟูา
กระแสตรงแบบคอมปาวด์ตามการทดลอง 
 

1.ต่อวงจรของเครื่องก าเนิดไฟฟูาแบบคอมปาวด์ใน
สภาวะมีโหลด 
2.วัดค่าแรงดันไฟฟูา ค่ากระแสไฟฟูา ของเครื่อง
ก าเนิดไฟฟูาแบบคอมปาวด์ 
3.ค านวณหาค่าก าลังไฟฟูาในส่วนต่าง ๆ และ
ประสิทธิภาพ 



 

 

4.เขียนกราฟและอธิบายกราฟ  
 
๗. กิจกรรมการเรียนการสอน  
ครั้งที่/ชั่วโมง กิจกรรมการเรียนการสอน สื่ออุปกรณ์ ผลงาน/หลักฐาน เครื่องมือและวิธีการ

วัดผล 
10 

(8  ชั่วโมง) 
1.คุณลักษณะของ
เครื่องก าเนิด
ไฟฟูาแบบคอม
ปาวด์ 
2.วงจรสมมูลของ
เครื่องก าเนิด
ไฟฟูาแบบคอม
ปาวด์ 
3.การสูญเสียใน
เครื่องก าเนิด
ไฟฟูาแบบคอม
ปาวด์ 
4.ประสิทธิภาพ
ของเครื่องก าเนิด
ไฟฟูาแบบคอม
ปาวด์ 
5.การค านวณหา
ค่าต่าง ๆ ของ
เครื่องก าเนิด
ไฟฟูาแบบคอม
ปาวด์ 
 

ขั้นน าเข้าสู่บทเรียน (M) 
๑. นักเรียนแกนน า น า
นักเรียนเข้าแถว    
๒. นักเรียนเข้าแถวเตรียม
ความพร้อมก่อนเข้าเรียน 
๓. นักเรียนตรวจสอบการ
ตรงต่อเวลา   การแต่งกาย  
ความรับผิดชอบต่อการ
เตรียมอุปกรณ์การเรียน 
พร้อมกรอกคะแนนให้กับ
ตัวเอง      ซึ่งเป็นการบูร
ณาการคุณธรรมจริยธรรม 
และคุณลักษณะอันพึง
ประสงค์ 
๔. นักเรียนร่วมแสดงความ
คิดเห็น 
๕. นักเรียนให้ความสนใจ 
และตอบค าถาม 
ขั้นให้ความรู้ (I) 
๑. นักเรียนศึกษา
จุดประสงค์การเรียนรู้อย่าง
ตั้งใจ 
๒. นักเรียนตอบสนองการ
ทดสอบความรู้ของครู 
๓. นักเรียนให้ความสนใจ 
และคอยฟังอย่างตั้งใจ 
๔. นักเรียนแบ่งกลุ่ม
ออกเป็น ๔ กลุ่ม ร่วมกัน
ศึกษา ร่วมกันคิด หาความรู้  
ทฤษฎ๊แม่เหล็ก 
จากเอกสารประกอบการ
เรียน   
๕. นักเรียนจดบันทึกเนื้อหา

1.เอกสารประกอบ
วิชาเครื่องกลไฟฟูา
กระแสตรง 
2.ระบบ Google 
Classroom 
3.เครื่องรับโทรทัศน์ 
4.เครื่อง
คอมพิวเตอร์พกพา 
หรือแท็บแล็ต หรือ 
สมาร์ทโฟน 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 แบบประเมิน
พฤติกรรมการ
เรียนรู้ 

 แบบทดสอบ
หลังเรียน 

 

 แบบประเมิน
พฤติกรรมการเรียนรู้ 

 แบบทดสอบหลังเรียน 
 



 

 

ที่ส าคัญ  พร้อมซักถามข้อ
สงสัย  พร้อมแสดงความ
คิดเห็น   
ขั้นวัดผล (A) 
๑. นักเรียนให้ความสนใจ 
และคอยฟังอย่างตั้งใจ 
๒. นักเรียนเข้ารับการ
ทดสอบ ระบบตัวเลขให้ได้
ตามเกณฑ์ที่ก าหนด 
ขั้นประเมินผล (P) 
๑. นักเรียนทราบค าตอบที่
ถูกต้อง จดบันทึก 
๒. นักเรียนให้ความสนใจ 
และคอยฟังอย่างตั้งใจและ
น าไปใช้กับตนเอง กับ
ครอบครัว วิทยาลัยฯ  
และในวิชาวงจรไฟฟูาใน
ครั้งต่อไป 
๓. นักเรียนรับรู้ข้อมูลการ
ค้นคว้าหาความรู้เพ่ิมเติม 
๔. นักเรียนแบ่งหน้าที่กัน
เก็บอุปกรณ์ และท าความ
สะอาดพ้ืนที่ปฏิบัติงาน 
๕. นักเรียนกรอกคะแนน
ด้านความตั้งใจเรียน ให้กับ
ตัวเอง ซึ่งเป็นการบูรณาการ
คุณธรรมจริยธรรม และ
คุณลักษณะอันพึงประสงค์ 
๖. นักเรียนเข้าแถวรอรับ
การประเมิน และเลิกชั้น
เรียน 
 (กิจกรรมเสริมการเรียนรู้
สมรรถนะที่พึงประสงค์ ๓
D แบบบูรณาการ) 

 
 
 
 



 

 

 
 
 
8. เกณฑ์การตัดสินผลการเรียนรู้ 
 8.1  การแบ่งคะแนน 

ความรู้      4   คะแนน 
ทักษะ      3   คะแนน 
จิตพิสัย      2   คะแนน 
รวม       9   คะแนน 

 8.2 ผลการประเมินการเรียนรู้ 
        การวัดผลประเมินผลแต่ละหน่วยการเรียนต้องผ่านมากกว่าร้อยละ 60 ของคะแนนเต็ม แล้ว
น าคะแนนรวมมาตัดสินผลการเรียนรู้ ดังนี้ 
 คะแนนผลการประเมินร้อยละ ๘๐ ขึ้นไป   ระดับผลการเรียนอยู่ในเกณฑ์ดีเยี่ยม 
 คะแนนผลการประเมินร้อยละ ๗๕-๗๙   ระดับผลการเรียนอยู่ในเกณฑ์ดีมาก 
 คะแนนผลการประเมินร้อยละ ๗๐-๗๔   ระดับผลการเรียนอยู่ในเกณฑ์ดี 
 คะแนนผลการประเมินร้อยละ ๖๕-๖๙   ระดับผลการเรียนอยู่ในเกณฑ์ดีพอใช้ 
 คะแนนผลการประเมินร้อยละ ๖๐-๖๔   ระดับผลการเรียนอยู่ในเกณฑ์พอใช้ 
 คะแนนผลการประเมินร้อยละ ๕๕-๕๙   ระดับผลการเรียนอยู่ในเกณฑ์อ่อน 
 คะแนนผลการประเมินร้อยละ ๕๐-๕๔   ระดับผลการเรียนอยู่ในเกณฑ์อ่อนมาก 
 คะแนนผลการประเมินต่ ากว่าร้อยละ ๔๙ ลงมา  ระดับผลการเรียนอยู่ในไม่ผ่านเกณฑ์ 
9. เครื่องมือวัดประเมินผล 

9.1  แบบทดสอบก่อนเรียน/หลังเรียน  
9.2 แบบประเมินพฤติกรรมการเรียนรู้ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

 
๑๐. ใบบันทึกหลังการสอน 
บันทึกหลังการสอน 

 ผลการใช้แผนการสอน. 
............................................................................................................................. ...................................... 

……………………………………………………………………………………………………..………………………………………............... 
............................................................................................................................................... ............................... 
 

 ผลการเรียนของนักเรียน 
............................................................................... .................................................................................... 

……………………………………………………………………………………………………..………………………………………............... 
.................................................................................................... .......................................................................... 
 

 ผลการสอนของครู 
............................................................................................................................. ...................................... 

……………………………………………………………………………………………………..………………………………………............... 
............................................................................................................................. ................................................. 
………………………………………………………………………………………………………………..……………………………............... 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
  



 

 

แบบทดสอบก่อนเรียน 
บทที่ 10  เรื่องเครื่องก าเนิดไฟฟูากระแสตรงแบบคอมปาวด์ 

วัตถุประสงค์ เพ่ือประเมินความรู้ของนักศึกษาเกี่ยวกับเรื่อง เครื่องก าเนิดไฟฟูากระแสตรงแบบคอมปาวด์ 
จงพิจารณาเลือกค าตอบที่ถูกต้องที่สุดเพียงค าตอบเดียว 
1. เครื่องก าเนิดไฟฟูาแบบคอมปาวด์ น าแรงดันไฟฟูาส่วนใดมาจ่ายให้กับขดลวดสนามแม่เหล็ก  
 ก. จากขดลวดอาร์เมเจอร์ ข. จากขดลวดขั้วแทรก 
 ค. จากขดลวดชดเชย ง. จากขดลวดสนามแม่เหล็กตัวมันเอง 
2. เครื่องก าเนิดไฟฟูาแบบคอมปาวด์ ที่สร้างเส้นแรงแม่เหล็กเสริมกันได้จากขดลวดแบบใด 
 ก. ขดลวดแบบชันต์กับขดลวดอาร์เมเจอร์ ข. ขดลวดแบบซีรีส์กับขดลวดอาร์เมเจอร์ 
 ค. ขดลวดแบบชันต์กับขดลวดแบบซีรีส์ ง. ขดลวดแบบชันต์กับขดลวดที่ข้ัวแทรก 
3. การที่จะสร้างเส้นแรงแม่เหล็กให้เสริมกันหรือหักล้างกัน ของเครื่องก าเนิดไฟฟูาขึ้นอยู่กับข้อใด 

ก. ทิศทางของกระแสที่โหลด  
ข. ทิศทางของกระแสที่ไหลในขดลวด 
ค. ทิศทางการพันของขดลวด  
ง. ถูกทั้งข้อ ข. และข้อ ค. 

4. ข้อใดเป็นวงจรสมมูลของเครื่องก าเนิดไฟฟูาแบบช๊อตชันต์คอมปาวด์ 
 ก. ข. 
 
 
 
 
 
 ค. ง. 
 
 
 
 
 
 
 
5. ข้อใดเป็นวงจรสมมูลของเครื่องก าเนิดไฟฟูาแบบลองชันต์คอมปาวด์ 
 ก. ข. 
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 ค. ง.  
 
 
 
 
 
6. ข้อใดเป็นสมการของแรงดันไฟฟูาที่ขั้ว เมื่อไม่คิดผลของอาร์เมเจอร์รีแอกชัน 
 ก. )R   (RI    E    V Saagt   ข. )R   (RI    E    V Saagt   

 ค. )R   (RI    E    V Saagt   ง. )R   (RI    E    V faagt   

7. ข้อใดเป็นสมการก าลังไฟฟูาสูญเสียในขดลวดทองแดงทั้งหมด  
 ก. fSC RI  RI    RI    P 2

f
2
fa

2
f   ข. fSC RI  RI    RI    P 2

a
2
aa

2
a   

 ค. fSC RI  RI    RI    P 2
f

2
aa

2
a   ง. fSC RI  RI    RI    P 2

f
2
aa

2
f   

8. ข้อใดเป็นสมการหาก าลังไฟฟูาสูญเสียในการหมุน  
 ก. eh    outrot PPP    P C   ข. out  inrot PP    P   
 ค. eh    lossrot PPP    P C   ง. eh    lossrot PPP    P C   
 
โจทย์ส าหรับค าถามข้อที่ 9-10 
 เครื่องก าเนิดไฟฟูากระแสตรงแบบลองชันต์คอมปาวด์และสร้างเส้นแรงแม่เหล็กเสริมกันมีค่าความ -
ต้านทานจากขดลวดอาร์เมเจอร์ จากขดลวดสนามแม่เหล็กแบบซีรีส์ จากขดลวดสนามแม่เหล็กแบบชันต์เป็น 
1.2 ,  0.6  และ 200  ตามล าดับ มีก าลังไฟฟูาที่โหลด เป็น 960 W ที่แรงดันไฟฟูาที่ขั้วของเครื่อง
ก าเนิดไฟฟูา 120 V มีก าลังไฟฟูาสูญเสียในการหมุนรวมกับในแกนเหล็ก 115 W แรงดันไฟฟูาลดลงเนื่องจาก
อาร์เมเจอร์รีแอกชันไม่น ามาคิด 
9. กระแสไฟฟูาที่โหลดมีค่าเท่าไร 
 ก. 8 A ข. 9 A 
 ค. 10 A ง. 12 A 
10. กระแสไฟฟูาที่ขดลวดสนามแม่เหล็กมีค่าเท่าไร 
 ก. 0.5 A ข. 0.6 A 
 ค. 0.8 A ง. 1 A 
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แบบทดสอบหลังเรียน 
บทที่ 10  เรื่องเครื่องก าเนิดไฟฟูากระแสตรงแบบคอมปาวด์ 

วัตถุประสงค์ เพ่ือประเมินความรู้ของนักศึกษาเกี่ยวกับเรื่อง เครื่องก าเนิดไฟฟูากระแสตรงแบบคอมปาวด์ 
จงพิจารณาเลือกค าตอบที่ถูกต้องที่สุดเพียงค าตอบเดียว 
1. เครื่องก าเนิดไฟฟูาแบบคอมปาวด์ น าแรงดันไฟฟูาส่วนใดมาจ่ายให้กับขดลวดสนามแม่เหล็ก  
 ก. จากขดลวดอาร์เมเจอร์ ข. จากขดลวดขั้วแทรก 
 ค. จากขดลวดชดเชย ง. จากขดลวดสนามแม่เหล็กตัวมันเอง 
2. เครื่องก าเนิดไฟฟูาแบบคอมปาวด์ ที่สร้างเส้นแรงแม่เหล็กเสริมกันได้จากขดลวดแบบใด 
 ก. ขดลวดแบบชันต์กับขดลวดอาร์เมเจอร์ ข. ขดลวดแบบซีรีส์กับขดลวดอาร์เมเจอร์ 
 ค. ขดลวดแบบชันต์กับขดลวดแบบซีรีส์ ง. ขดลวดแบบชันต์กับขดลวดที่ข้ัวแทรก 
3. การที่จะสร้างเส้นแรงแม่เหล็กให้เสริมกันหรือหักล้างกัน ของเครื่องก าเนิดไฟฟูาขึ้นอยู่กับข้อใด 

ก. ทิศทางของกระแสที่โหลด  
ข. ทิศทางของกระแสที่ไหลในขดลวด 
ค. ทิศทางการพันของขดลวด  
ง. ถูกทั้งข้อ ข. และข้อ ค. 

4. ข้อใดเป็นวงจรสมมูลของเครื่องก าเนิดไฟฟูาแบบช๊อตชันต์คอมปาวด์ 
 ก. ข. 
 
 
 
 
 
 ค. ง. 
 
 
 
 
 
 
 
5. ข้อใดเป็นวงจรสมมูลของเครื่องก าเนิดไฟฟูาแบบลองชันต์คอมปาวด์ 
 ก. ข. 
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 ค. ง.  
 
 
 
 
 
6. ข้อใดเป็นสมการของแรงดันไฟฟูาที่ขั้ว เมื่อไม่คิดผลของอาร์เมเจอร์รีแอกชัน 
 ก. )R   (RI    E    V Saagt   ข. )R   (RI    E    V Saagt   

 ค. )R   (RI    E    V Saagt   ง. )R   (RI    E    V faagt   

7. ข้อใดเป็นสมการก าลังไฟฟูาสูญเสียในขดลวดทองแดงทั้งหมด  
 ก. fSC RI  RI    RI    P 2

f
2
fa

2
f   ข. fSC RI  RI    RI    P 2

a
2
aa

2
a   

 ค. fSC RI  RI    RI    P 2
f

2
aa

2
a   ง. fSC RI  RI    RI    P 2

f
2
aa

2
f   

8. ข้อใดเป็นสมการหาก าลังไฟฟูาสูญเสียในการหมุน  
 ก. eh    outrot PPP    P C   ข. out  inrot PP    P   
 ค. eh    lossrot PPP    P C   ง. eh    lossrot PPP    P C   
 
โจทย์ส าหรับค าถามข้อที่ 9-10 
 เครื่องก าเนิดไฟฟูากระแสตรงแบบลองชันต์คอมปาวด์และสร้างเส้นแรงแม่เหล็กเสริมกันมีค่าความ -
ต้านทานจากขดลวดอาร์เมเจอร์ จากขดลวดสนามแม่เหล็กแบบซีรีส์ จากขดลวดสนามแม่เหล็กแบบชันต์เป็น 
1.2 ,  0.6  และ 200  ตามล าดับ มีก าลังไฟฟูาที่โหลด เป็น 960 W ที่แรงดันไฟฟูาที่ขั้วของเครื่อง
ก าเนิดไฟฟูา 120 V มีก าลังไฟฟูาสูญเสียในการหมุนรวมกับในแกนเหล็ก 115 W แรงดันไฟฟูาลดลงเนื่องจาก
อาร์เมเจอร์รีแอกชันไม่น ามาคิด 
9. กระแสไฟฟูาที่โหลดมีค่าเท่าไร 
 ก. 8 A ข. 9 A 
 ค. 10 A ง. 12 A 
10. กระแสไฟฟูาที่ขดลวดสนามแม่เหล็กมีค่าเท่าไร 
 ก. 0.5 A ข. 0.6 A 
 ค. 0.8 A ง. 1 A 
 
 
 
 

RS 

 

Rf 

 

Rf 

 

RS 

 



 

 

 
เฉลยแบบทดสอบก่อนและหลังเรียน 

 
1. ก. จากขดลวดอาร์เมเจอร์ 
2. ค. ขดลวดแบบชันต์กับขดลวดแบบซีรีส์ 

   3.        ง. ถูกทั้งข้อ ข. และข้อ ค. 
4.        ก. 
5.        ง. 
6.        ข. )R   (RI    E    V Saagt   

7.    ค. fSC RI  RI    RI    P 2
f

2
aa

2
a   

8 .  ง. eh    lossrot PPP    P C   
9.   ก. 8 A 
10.  ข. 0.6 A 
 

  



 

 

แบบประเมินกระบวนการท างานกลุ่ม 
ชื่อกลุ่ม……………………………………………ชั้น………………………ห้อง.......................................... 

รายชื่อสมาชิก 
 ๑……………………………………เลขที่…….       ๒……………………………………เลขที…่…. 
 ๓……………………………………เลขที่…….       ๔……………………………………เลขที…่…. 

ที ่ รายการประเมิน 
คะแนน 

ข้อคิดเห็น 
๓ ๒ ๑ 

๑ การก าหนดเป้าหมายร่วมกัน     
๒ การแบ่งหน้าที่รับผิดชอบและการเตรียมความ

พร้อม 
    

๓ การปฏิบัติหน้าที่ที่ได้รับมอบหมาย     
๔ การประเมินผลและปรับปรุงงาน     

รวม     
 

ผู้ประเมิน………………………………………………… 
                                                                                            (นายจักรกริช ชังชะนา) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 



 

 

เกณฑ์การให้คะแนน 
๑.  การก าหนดเป้าหมายร่วมกัน 
 ๓  คะแนน  =  สมาชิกทุกคนมีส่วนร่วมในการก าหนดเป้าหมายการท างานอย่างชัดเจน 
 ๒  คะแนน  =  สมาชิกส่วนใหญ่มีส่วนร่วมในการก าหนดเป้าหมายในการท างาน 

๑  คะแนน  =  สมาชิกส่วนน้อยมีส่วนร่วมในการก าหนดเป้าหมายในการท างาน 
๒.  การหน้าที่รับผิดชอบและการเตรียมความพร้อม 

๓  คะแนน  =  กระจายงานได้ทั่วถึง  และตรงตามความสามารถของสมาชิกทุกคน   มีการจัดเตรียม
สถานที่  สื่อ / อุปกรณ์ไว้อย่างพร้อมเพรียง  ยึดหลักความประหยัด 

 ๒  คะแนน  =  กระจายงานได้ทั่วถึง  แต่ไม่ตรงตามความสามารถ  และมีสื่อ / อุปกรณ์ไว้อย่าง 
          พร้อมเพรียง แต่ขาดการจัดเตรียมสถานที่ และไม่ยึดหลักความประหยัด 
 ๑  คะแนน  =  กระจายงานไม่ทั่วถึงและมีสื่อ / อุปกรณ์ไม่เพียงพอ และไม่ยึดหลักความประหยัด 
๓.  การปฏิบัติหน้าที่ที่ได้รับมอบหมาย 
 ๓  คะแนน  =  ท างานได้ส าเร็จตามเป้าหมาย และตามเวลาที่ก าหนด มีความรอบรู้ รอบคอบ และ 
          ระมัดระวัง 
 ๒  คะแนน  =  ท างานได้ส าเร็จตามเป้าหมาย แต่ช้ากว่าเวลาที่ก าหนด ไม่มีความรอบรู้ รอบคอบ 
          และระมัดระวัง 
 ๑  คะแนน  =  ท างานไม่ส าเร็จตามเป้าหมาย และไม่มีความรอบรู้ รอบคอบ และระมัดระวัง 
๔.  การประเมินผลและปรับปรุงงาน 
 ๓  คะแนน  =  สมาชิกทุกคนร่วมปรึกษาหารือ  ติดตาม  ตรวจสอบ  และปรับปรุงงานเป็นระยะ  
          มีความรอบรู้ รอบคอบ และระมัดระวัง 
 ๒  คะแนน  =  สมาชิกบางส่วนมีส่วนร่วมปรึกษาหารือ  แต่ไม่ปรับปรุงงาน ไม่มีความรอบรู้  
          รอบคอบ และระมัดระวัง 
 ๑  คะแนน  =  สมาชิกบางส่วนมีส่วนร่วมไม่มีส่วนร่วมปรึกษาหารือ และปรับปรุงงาน ไม่มีความ 
         รอบรู้ รอบคอบ และระมัดระวัง 

  



 

 

ส่วนที่ ๒ แผนการจัดการเรียนการสอนรู้และการประเมินตามสภาพจริงประจ าหน่วยการ
เรียนรู้ 
๑. หน่วยการเรียนรู้ เรื่อง การท างานของมอเตอร์ไฟฟูากระแสตรง 
 

๒. จ านวน 8 ชั่วโมง 
 

๓. จุดประสงค์การเรียนการรู้ประจ าหน่วย 
 1. อธิบายหลักการท างานเบื้องต้นของมอเตอร์ไฟฟูากระแสตรง 
 2. อธิบายแรงที่เกิดข้ึนบนตัวน า 
 3. อธิบายทิศทางของแรงและทิศทางของตัวน า 
 4. อธิบายการท างานเบื้องต้นของมอเตอร์ไฟฟูากระแสตรง 
 5. อธิบายแรงดันไฟฟูาต้านกลับของมอเตอร์ไฟฟูากระแสตรง 
 6. อธิบายแรงบิดและก าลังกลที่อาร์เมเจอร์ 
 7. ค านวณหาค่าต่าง ๆ ในการท างานของมอเตอร์ไฟฟูากระแสตรง 
 
๔. สมรรถนะประจ าหน่วย 
 1.  แสดงความรู้เกี่ยวกับหลักการท างานของมอเตอร์ไฟฟูากระแสตรง 
 2.  ทดสอบหลักการท างานของมอเตอร์ไฟฟูากระแสตรงตามการทดลอง 
     
๕. เนื้อหา 
 11.1 หลักการท างานเบื้องต้นของมอเตอร์ไฟฟูากระแสตรง 
 ในการท างานเบื้องต้นของมอเตอร์ไฟฟูากระแสตรง จะมีส่วนประกอบ 3 อย่าง คือ 
 11.1.1 ขั้วแม่เหล็ก โดยขั้วแม่เหล็กจะต้องมีเส้นแรงแม่เหล็ก  
 11.1.2 ตัวน า โดยตัวน าเมื่อมีกระแสไฟฟูาไหลผ่านจะท าให้เกิดเส้นแรงแม่เหล็กรอบตัวน า  
  11.1.3 ตัวน าต้องวางอยู่ในสนามแม่เหล็ก 
 11.2 แรงที่เกิดขึ้นบนตัวน า 
  ตัวน าเมื่อวางอยู่ในสนามแม่เหล็กและมีกระแสไฟฟูาไหลผ่านตัวน าผลจะท าให้ตัวน านั้นเกิดการ
เคลื่อนที่ ซึ่งหมายความว่าเกิดแรงผลักท่ีตัวน า โดยขนาดของแรงจะแปรตามกับค่าความหนาแน่นของเส้นแรง
แม่เหล็ก กระแสไฟฟูาที่ไหลผ่านตัวน า และความยาวของตัวน าในส่วนที่ตัดกับเส้นแรงแม่เหล็ก โดยหน่วยของแรง
มีหน่วยเป็นนิวตัน (N) 
 11.3 ทิศทางของแรงและทิศทางของตัวน า 
  จากตัวน าเมื่อมีกระแสไฟฟูาไหลผ่าน จะท าให้เกิดแรงผลักตัวน าเคลื่อนที่ไปในทิศทางใดทิศทาง
หนึ่ง ดังนั้นในการหาทิศทางของแรงที่เกิดขึ้น ซึ่งก็คือทิศทางของตัวน าหาได้จากกฎมือซ้ายของเฟรมมิ่งหรือ 
กฎมือซ้ายแบ ซึ่งในหนังสือเล่มนี้จะใช้กฎมือซ้ายแบเพราะง่ายต่อการหาทิศทางตัวน า กฎมือซ้ายกล่าวไว้ว่า  
แบมือซ้ายออก แล้วให้หัวแม่มือตั้งฉากกับนิ้วทั้งสี่ โดยให้เส้นแรงแม่เหล็กจากขั้วเหนือพุ่งเข้าหาอุ้งมือ และให้
นิ้วทั้งสี่แทนทิศทางการไหลของกระแสไฟฟูาดังนั้นนิ้วหัวแม่มือจะชี้ทิศทางของแรงหรือทิศทางของตัวน า 
 11.4 การท างานเบื้องต้นของมอเตอร์ไฟฟูากระแสตรง 
 11.5 แรงดันไฟฟูาต้านกลับของมอเตอร์ไฟฟูากระแสตรง 
 11.6 แรงบิดและก าลังกลที่อาร์เมเจอร์ 



 

 

  แรงบิด หมายถึง โมเมนต์ของแรงที่เกิดจากการหมุน ได้จากผลคูณระหว่างแรงกับแขนของแรง 
(รัศมีของขดลวดหรือรัศมีของอาร์เมเจอร์) หน่วยของแรงบิดจะเป็นนิวตันเมตร (N•m) ดังสมการ 
  T = Fr    
   เมื่อ T  =  แรงบิด หน่วยเป็น นิวตันเมตร (N•m) 
  F  =  แรงทั้งหมดบนตัวน า หน่วยป็น นิวตัน (N) 
  r  =  รัศมีของขดลวด หรืออาร์เมเจอร์ หน่วยเป็น (m) 
 11.7 การค านวณหาค่าต่าง ๆ ในการท างานของมอเตอร์ไฟฟูากระแสตรง 

 
๖. ก าหนดเกณฑ์การปฏิบัติตามสมรรถนะ 

สมรรถนะ เกณฑ์ปฏิบัติ (performance criteria) 
1. แสดงความรู้เกี่ยวกับหลักการท างานของมอเตอร์
ไฟฟูากระแสตรง 
2. ทดสอบหลักการท างานของมอเตอร์ไฟฟูา
กระแสตรงตามการทดลอง 
 

1.ต่อวงจรการเกิดสนามแม่เหล็กรอบตัวน า 
2.ต่อวงจรหลักการท างานของมอเตอร์ ไฟฟูา
กระแสตรง 
3.อธิบายการเกิดสนามแม่เหล็กรอบตัวน าจากการ
ทดลอง 
4.อธิบายหลักการท างานของมอเตอร์ไฟฟูา
กระแสตรงจากการทดลอง 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

๗. กิจกรรมการเรียนการสอน  
ครั้งที่/ชั่วโมง กิจกรรมการเรียนการสอน สื่ออุปกรณ์ ผลงาน/หลักฐาน เครื่องมือและวิธีการ

วัดผล 
11 

(8  ชั่วโมง) 
1.หลักการท างาน
เบื้องต้นของ
มอเตอร์ไฟฟูา
กระแสตรง 
2.แรงที่เกิดขึ้นบน
ตัวน า 
3.ทิศทางของแรง
และทิศทางของ
ตัวน า 
4.การท างาน
เบื้องต้นของ
มอเตอร์ไฟฟูา
กระแสตรง 
5.แรงดันไฟฟูา
ด้านกลับของ
มอเตอร์ไฟฟูา
กระแสตรง 
6.แรงบิดและ
ก าลังกลที่อาร์
เมเจอร์ 
7.การค านวณค่า
ต่าง ๆ ในการ
ท างานของ
มอเตอร์ไฟฟูา
กระแสตรง 
 

ขั้นน าเข้าสู่บทเรียน (M) 
๑. นักเรียนแกนน า น า
นักเรียนเข้าแถว    
๒. นักเรียนเข้าแถวเตรียม
ความพร้อมก่อนเข้าเรียน 
๓. นักเรียนตรวจสอบการ
ตรงต่อเวลา   การแต่งกาย  
ความรับผิดชอบต่อการ
เตรียมอุปกรณ์การเรียน 
พร้อมกรอกคะแนนให้กับ
ตัวเอง      ซึ่งเป็นการบูร
ณาการคุณธรรมจริยธรรม 
และคุณลักษณะอันพึง
ประสงค์ 
๔. นักเรียนร่วมแสดงความ
คิดเห็น 
๕. นักเรียนให้ความสนใจ 
และตอบค าถาม 
ขั้นให้ความรู้ (I) 
๑. นักเรียนศึกษา
จุดประสงค์การเรียนรู้อย่าง
ตั้งใจ 
๒. นักเรียนตอบสนองการ
ทดสอบความรู้ของครู 
๓. นักเรียนให้ความสนใจ 
และคอยฟังอย่างตั้งใจ 
๔. นักเรียนแบ่งกลุ่ม
ออกเป็น ๔ กลุ่ม ร่วมกัน
ศึกษา ร่วมกันคิด หาความรู้  
ทฤษฎ๊แม่เหล็ก 
จากเอกสารประกอบการ
เรียน   
๕. นักเรียนจดบันทึกเนื้อหา
ที่ส าคัญ  พร้อมซักถามข้อ
สงสัย  พร้อมแสดงความ

1.เอกสารประกอบ
วิชาเครื่องกลไฟฟูา
กระแสตรง 
2.ระบบ Google 
Classroom 
3.เครื่องรับโทรทัศน์ 
4.เครื่อง
คอมพิวเตอร์พกพา 
หรือแท็บแล็ต หรือ 
สมาร์ทโฟน 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 แบบประเมิน
พฤติกรรมการ
เรียนรู้ 

 แบบทดสอบ
หลังเรียน 

 

 แบบประเมิน
พฤติกรรมการเรียนรู้ 

 แบบทดสอบหลังเรียน 
 



 

 

คิดเห็น   
ขั้นวัดผล (A) 
๑. นักเรียนให้ความสนใจ 
และคอยฟังอย่างตั้งใจ 
๒. นักเรียนเข้ารับการ
ทดสอบ ระบบตัวเลขให้ได้
ตามเกณฑ์ที่ก าหนด 
ขั้นประเมินผล (P) 
๑. นักเรียนทราบค าตอบที่
ถูกต้อง จดบันทึก 
๒. นักเรียนให้ความสนใจ 
และคอยฟังอย่างตั้งใจและ
น าไปใช้กับตนเอง กับ
ครอบครัว วิทยาลัยฯ  
และในวิชาวงจรไฟฟูาใน
ครั้งต่อไป 
๓. นักเรียนรับรู้ข้อมูลการ
ค้นคว้าหาความรู้เพ่ิมเติม 
๔. นักเรียนแบ่งหน้าที่กัน
เก็บอุปกรณ์ และท าความ
สะอาดพ้ืนที่ปฏิบัติงาน 
๕. นักเรียนกรอกคะแนน
ด้านความตั้งใจเรียน ให้กับ
ตัวเอง ซึ่งเป็นการบูรณาการ
คุณธรรมจริยธรรม และ
คุณลักษณะอันพึงประสงค์ 
๖. นักเรียนเข้าแถวรอรับ
การประเมิน และเลิกชั้น
เรียน 
 (กิจกรรมเสริมการเรียนรู้
สมรรถนะที่พึงประสงค์ ๓
D แบบบูรณาการ) 

 
 
 
 
 
 



 

 

 
8. เกณฑ์การตัดสินผลการเรียนรู้ 
 8.1  การแบ่งคะแนน 

ความรู้      4   คะแนน 
ทักษะ      3   คะแนน 
จิตพิสัย      2   คะแนน 
รวม       9   คะแนน 

 8.2 ผลการประเมินการเรียนรู้ 
        การวัดผลประเมินผลแต่ละหน่วยการเรียนต้องผ่านมากกว่าร้อยละ 60 ของคะแนนเต็ม แล้ว
น าคะแนนรวมมาตัดสินผลการเรียนรู้ ดังนี้ 
 คะแนนผลการประเมินร้อยละ ๘๐ ขึ้นไป   ระดับผลการเรียนอยู่ในเกณฑ์ดีเยี่ยม 
 คะแนนผลการประเมินร้อยละ ๗๕-๗๙   ระดับผลการเรียนอยู่ในเกณฑ์ดีมาก 
 คะแนนผลการประเมินร้อยละ ๗๐-๗๔   ระดับผลการเรียนอยู่ในเกณฑ์ดี 
 คะแนนผลการประเมินร้อยละ ๖๕-๖๙   ระดับผลการเรียนอยู่ในเกณฑ์ดีพอใช้ 
 คะแนนผลการประเมินร้อยละ ๖๐-๖๔   ระดับผลการเรียนอยู่ในเกณฑ์พอใช้ 
 คะแนนผลการประเมินร้อยละ ๕๕-๕๙   ระดับผลการเรียนอยู่ในเกณฑ์อ่อน 
 คะแนนผลการประเมินร้อยละ ๕๐-๕๔   ระดับผลการเรียนอยู่ในเกณฑ์อ่อนมาก 
 คะแนนผลการประเมินต่ ากว่าร้อยละ ๔๙ ลงมา  ระดับผลการเรียนอยู่ในไม่ผ่านเกณฑ์ 
9. เครื่องมือวัดประเมินผล 

9.1  แบบทดสอบก่อนเรียน/หลังเรียน  
9.2 แบบประเมินพฤติกรรมการเรียนรู้ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

 
๑๐. ใบบันทึกหลังการสอน 
บันทึกหลังการสอน 

 ผลการใช้แผนการสอน. 
............................................................................................................................. ...................................... 

……………………………………………………………………………………………………..………………………………………............... 
............................................................................................................................. ................................................. 
 

 ผลการเรียนของนักเรียน 
............................................................................................................................. ...................................... 

……………………………………………………………………………………………………..………………………………………............... 
..................................................................................................................................... ......................................... 
 

 ผลการสอนของครู 
......................................................................... .......................................................................................... 

……………………………………………………………………………………………………..………………………………………............... 
.............................................................................................. ................................................................................ 
………………………………………………………………………………………………………………..……………………………............... 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 



 

 

แบบทดสอบก่อนเรียน 
บทที่ 11  เรื่องการท างานของมอเตอร์ไฟฟูากระแสตรง 

วัตถุประสงค์ เพ่ือประเมินความรู้ของนักศึกษาเกี่ยวกับเรื่อง การท างานของมอเตอร์ไฟฟูากระแสตรง 
จงพิจารณาเลือกค าตอบที่ถูกต้องที่สุดเพียงค าตอบเดียว 
1. ข้อใดเป็นหลักการท างานเบื้องต้นของมอเตอร์ไฟฟูากระแสตรง 
 ก. ตัวน าวางอยู่นอกสนามแม่เหล็ก แล้วจ่ายกระแสไฟฟูาให้กับตัวน า 
 ข. ตัวน าวางอยู่ในสนามแม่เหล็ก แล้วจ่ายกระแสไฟฟูาไหลผ่านขดลวดสนามแม่เหล็ก 
 ค. ตัวน าวางอยู่ในสนามแม่เหล็ก แล้วจ่ายกระแสไฟฟูาให้กับตัวน า 
 ง. ตัวน าวางอยู่ในสนามแม่เหล็ก แล้วน าพลังงานกลภายนอกมาขับ 
2. ข้อใดที่มีผลต่อการเกิดแรงผลักตัวน า 
 ก. ความหนาแน่นของเส้นแรงแม่เหล็ก ข. กระแสไฟฟูาที่ไหลผ่านตัวน า 
 ค. ความยาวของตัวน า ง. ถูกทุกข้อ 
3. ในการหาทิศทางของตัวน านิ้วทั้งสี่ของมือซ้ายใช้แทนค่าอะไร 
 ก. ทิศทางของกระแสไฟฟูา ข. ทิศทางของตัวน า 
 ค. ทิศทางของขั้วแม่เหล็กเหนือ ง. ทิศทางของขั้วแม่เหล็กใต ้
4. ภาพข้อใดเป็นการท างานเบื้องต้นของมอเตอร์ไฟฟูากระแสตรง 
 
 ก.  ข.  ค. ง. 

 
 
 
 
 

 
5. ข้อใดกล่าวไม่ถูกต้องเก่ียวกับแรงดันไฟฟูาต้านกลับ ของมอเตอร์ไฟฟูากระแสตรง 
 ก. ทิศทางของแรงดันไฟฟูาต้านกลับมีทิศทางต่อต้านกับแรงดันไฟฟูาที่จ่ายให้ 
 ข. ทิศทางของแรงดันไฟฟูาต้านกลับมีทิศทางเสริมกันกับแรงดันไฟฟูาที่จ่ายให้ 
 ค ขณะที่ตัวน าหมุนไปจะไปตัดกับเส้นแรงแม่เหล็กท่ีแกนข้ัว 
 ง. ทิศทางของกระแสจากแรงดันไฟฟูาต่อต้านสวนทางกับกระแสไฟฟูาที่จ่ายให้ 
 
6. ค่าท่ีมีผลต่อแรงดันไฟฟูาต้านกลับ คือข้อใด 
 ก. จ านวนเส้นแรงแม่เหล็ก ข. ความเร็วรอบของการหมุน 
 ค. จ านวนขั้วแม่เหล็ก ง. ถูกทุกข้อ 
7. แรงบิด หมายถึงข้อใด 
 ก. โมเมนต์ของขดลวดอาร์เมเจอร์ เมื่อมีกระแสไหลผ่าน 
 ข. โมเมนต์ของแรงที่เคลื่อนที่ในแนวตั้งฉาก 
 ค. โมเมนต์ของแรงที่เกิดจากการหมุน 

N 

 

S 

 

N 

 

S 

 

N 

S 

N 

S 



 

 

 ง. โมเมนต์ของแรงที่เกิดจากการเคลื่อนที่ในแนวระนาบ 
8. ก าลังส่วนใดที่เกิดการแปรสภาพจากพลังงานไฟฟูาไปเป็นพลังงานกล 
 ก. ก าลังอินพุตท่ีจ่ายเข้ามา ข. ก าลังที่อาร์เมเจอร์ 
 ค. ก าลังเอาต์พุตที่เพลา ง. ก าลังไฟฟูาสูญเสียที่อาร์เมเจอร ์
9. แกนอาร์เมเจอร์มีรัศมี 0.2 m เกิดแรงที่อาร์เมเจอร์ 5 N แรงบิดมีค่าเท่าไร 
 ก. 1 N • m ข. 2 N • m 
 ค. 3 N • m ง. 5 N • m 
10. เมื่ออาร์เมเจอร์หมุนไป 1 รอบ จะได้งานมีค่าตามสมการข้อใด 

 ก. งาน    นรอบวงระยะของเส้
แรง  ข. งาน    แรง  ระยะของเส้นรอบวง 

 ค. งาน    แรง
นรอบวงระยะของเส้  ง. งาน    ก าลังกล  ระยะของเส้นรอบวง 

  



 

 

แบบทดสอบหลังเรียน 
บทที่ 11  เรื่องการท างานของมอเตอร์ไฟฟูากระแสตรง 

วัตถุประสงค์ เพ่ือประเมินความรู้ของนักศึกษาเกี่ยวกับเรื่อง การท างานของมอเตอร์ไฟฟูากระแสตรง 
จงพิจารณาเลือกค าตอบที่ถูกต้องที่สุดเพียงค าตอบเดียว 
1. ข้อใดเป็นหลักการท างานเบื้องต้นของมอเตอร์ไฟฟูากระแสตรง 
 ก. ตัวน าวางอยู่นอกสนามแม่เหล็ก แล้วจ่ายกระแสไฟฟูาให้กับตัวน า 
 ข. ตัวน าวางอยู่ในสนามแม่เหล็ก แล้วจ่ายกระแสไฟฟูาไหลผ่านขดลวดสนามแม่เหล็ก 
 ค. ตัวน าวางอยู่ในสนามแม่เหล็ก แล้วจ่ายกระแสไฟฟูาให้กับตัวน า 
 ง. ตัวน าวางอยู่ในสนามแม่เหล็ก แล้วน าพลังงานกลภายนอกมาขับ 
2. ข้อใดที่มีผลต่อการเกิดแรงผลักตัวน า 
 ก. ความหนาแน่นของเส้นแรงแม่เหล็ก ข. กระแสไฟฟูาที่ไหลผ่านตัวน า 
 ค. ความยาวของตัวน า ง. ถูกทุกข้อ 
3. ในการหาทิศทางของตัวน านิ้วทั้งสี่ของมือซ้ายใช้แทนค่าอะไร 
 ก. ทิศทางของกระแสไฟฟูา ข. ทิศทางของตัวน า 
 ค. ทิศทางของขั้วแม่เหล็กเหนือ ง. ทิศทางของขั้วแม่เหล็กใต ้
4. ภาพข้อใดเป็นการท างานเบื้องต้นของมอเตอร์ไฟฟูากระแสตรง 
 
 ก.  ข.  ค. ง. 

 
 
 
 
 

 
5. ข้อใดกล่าวไม่ถูกต้องเก่ียวกับแรงดันไฟฟูาต้านกลับ ของมอเตอร์ไฟฟูากระแสตรง 
 ก. ทิศทางของแรงดันไฟฟูาต้านกลับมีทิศทางต่อต้านกับแรงดันไฟฟูาที่จ่ายให้ 
 ข. ทิศทางของแรงดันไฟฟูาต้านกลับมีทิศทางเสริมกันกับแรงดันไฟฟูาที่จ่ายให้ 
 ค ขณะที่ตัวน าหมุนไปจะไปตัดกับเส้นแรงแม่เหล็กท่ีแกนข้ัว 
 ง. ทิศทางของกระแสจากแรงดันไฟฟูาต่อต้านสวนทางกับกระแสไฟฟูาที่จ่ายให้ 
 
6. ค่าท่ีมีผลต่อแรงดันไฟฟูาต้านกลับ คือข้อใด 
 ก. จ านวนเส้นแรงแม่เหล็ก ข. ความเร็วรอบของการหมุน 
 ค. จ านวนขั้วแม่เหล็ก ง. ถูกทุกข้อ 
7. แรงบิด หมายถึงข้อใด 
 ก. โมเมนต์ของขดลวดอาร์เมเจอร์ เมื่อมีกระแสไหลผ่าน 
 ข. โมเมนต์ของแรงที่เคลื่อนที่ในแนวตั้งฉาก 
 ค. โมเมนต์ของแรงที่เกิดจากการหมุน 

N 

 

S 

 

N 

 

S 

 

N 

S 

N 

S 



 

 

 ง. โมเมนต์ของแรงที่เกิดจากการเคลื่อนที่ในแนวระนาบ 
8. ก าลังส่วนใดที่เกิดการแปรสภาพจากพลังงานไฟฟูาไปเป็นพลังงานกล 
 ก. ก าลังอินพุตท่ีจ่ายเข้ามา ข. ก าลังที่อาร์เมเจอร ์
 ค. ก าลังเอาต์พุตที่เพลา ง. ก าลังไฟฟูาสูญเสียที่อาร์เมเจอร ์
9. แกนอาร์เมเจอร์มีรัศมี 0.2 m เกิดแรงที่อาร์เมเจอร์ 5 N แรงบิดมีค่าเท่าไร 
 ก. 1 N • m ข. 2 N • m 
 ค. 3 N • m ง. 5 N • m 
10. เมื่ออาร์เมเจอร์หมุนไป 1 รอบ จะได้งานมีค่าตามสมการข้อใด 

 ก. งาน    นรอบวงระยะของเส้
แรง  ข. งาน    แรง  ระยะของเส้นรอบวง 

 ค. งาน    แรง
นรอบวงระยะของเส้  ง. งาน    ก าลังกล  ระยะของเส้นรอบวง 

 
เฉลยแบบทดสอบก่อนและหลังเรียน 

 
    1.        ค.            ตัวน าวางอยู่ในสนามแม่เหล็ก แล้วจ่ายกระแสไฟฟูาให้กับตัวน า 

2. ง. ถูกทุกข้อ 
3.    ก. ทิศทางของกระแสไฟฟูา 
4.        ง. 
5.        ข. ทิศทางของแรงดันไฟฟูาต้านกลับมีทิศทางเสริมกันกับแรงดันไฟฟูาท่ีจ่ายให้ 
6.        ง. ถูกทุกข้อ 
7.    ค. โมเมนต์ของแรงที่เกิดจากการหมุน  
8 .  ข. ก าลังที่อาร์เมเจอร์ 
9.   ก. 1 N • m 
10.  ข. งาน    แรง  ระยะของเส้นรอบวง 

  



 

 

แบบประเมินกระบวนการท างานกลุ่ม 
ชื่อกลุ่ม……………………………………………ชั้น………………………ห้อง.......................................... 

รายชื่อสมาชิก 
 ๑……………………………………เลขที่…….       ๒……………………………………เลขที…่…. 
 ๓……………………………………เลขที่…….       ๔……………………………………เลขที…่…. 

ที ่ รายการประเมิน 
คะแนน 

ข้อคิดเห็น 
๓ ๒ ๑ 

๑ การก าหนดเป้าหมายร่วมกัน     
๒ การแบ่งหน้าที่รับผิดชอบและการเตรียมความ

พร้อม 
    

๓ การปฏิบัติหน้าที่ที่ได้รับมอบหมาย     
๔ การประเมินผลและปรับปรุงงาน     

รวม     
 

ผู้ประเมิน………………………………………………… 
                                                                                            (นายจักรกริช ชังชะนา) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 



 

 

เกณฑ์การให้คะแนน 
๑.  การก าหนดเป้าหมายร่วมกัน 
 ๓  คะแนน  =  สมาชิกทุกคนมีส่วนร่วมในการก าหนดเป้าหมายการท างานอย่างชัดเจน 
 ๒  คะแนน  =  สมาชิกส่วนใหญ่มีส่วนร่วมในการก าหนดเป้าหมายในการท างาน 

๑  คะแนน  =  สมาชิกส่วนน้อยมีส่วนร่วมในการก าหนดเป้าหมายในการท างาน 
๒.  การหน้าที่รับผิดชอบและการเตรียมความพร้อม 

๓  คะแนน  =  กระจายงานได้ทั่วถึง  และตรงตามความสามารถของสมาชิกทุกคน   มีการจัดเตรียม
สถานที่  สื่อ / อุปกรณ์ไว้อย่างพร้อมเพรียง  ยึดหลักความประหยัด 

 ๒  คะแนน  =  กระจายงานได้ทั่วถึง  แต่ไม่ตรงตามความสามารถ  และมีสื่อ / อุปกรณ์ไว้อย่าง 
          พร้อมเพรียง แต่ขาดการจัดเตรียมสถานที่ และไม่ยึดหลักความประหยัด 
 ๑  คะแนน  =  กระจายงานไม่ทั่วถึงและมีสื่อ / อุปกรณ์ไม่เพียงพอ และไม่ยึดหลักความประหยัด 
๓.  การปฏิบัติหน้าที่ที่ได้รับมอบหมาย 
 ๓  คะแนน  =  ท างานได้ส าเร็จตามเป้าหมาย และตามเวลาที่ก าหนด มีความรอบรู้ รอบคอบ และ 
          ระมัดระวัง 
 ๒  คะแนน  =  ท างานได้ส าเร็จตามเป้าหมาย แต่ช้ากว่าเวลาที่ก าหนด ไม่มีความรอบรู้ รอบคอบ 
          และระมัดระวัง 
 ๑  คะแนน  =  ท างานไม่ส าเร็จตามเป้าหมาย และไม่มีความรอบรู้ รอบคอบ และระมัดระวัง 
๔.  การประเมินผลและปรับปรุงงาน 
 ๓  คะแนน  =  สมาชิกทุกคนร่วมปรึกษาหารือ  ติดตาม  ตรวจสอบ  และปรับปรุงงานเป็นระยะ  
          มีความรอบรู้ รอบคอบ และระมัดระวัง 
 ๒  คะแนน  =  สมาชิกบางส่วนมีส่วนร่วมปรึกษาหารือ  แต่ไม่ปรับปรุงงาน ไม่มีความรอบรู้  
          รอบคอบ และระมัดระวัง 
 ๑  คะแนน  =  สมาชิกบางส่วนมีส่วนร่วมไม่มีส่วนร่วมปรึกษาหารือ และปรับปรุงงาน ไม่มีความ 
         รอบรู้ รอบคอบ และระมัดระวัง 

 
  



 

 

ส่วนที่ ๒ แผนการจัดการเรียนการสอนรู้และการประเมินตามสภาพจริงประจ าหน่วยการ
เรียนรู้ 
๑. หน่วยการเรียนรู้ เรื่อง ชนิดของมอเตอร์ไฟฟูากระแสตรงการเกิดอาร์เมเจอร์รีแอกชัน 
 

๒. จ านวน ๔ ชั่วโมง 
 

๓. จุดประสงค์การเรียนการรู้ประจ าหน่วย 
 1. อธิบายชนิดของมอเตอร์ไฟฟูากระแสตรง 
 2. อธิบายการเกิดอาร์เมเจอร์รีแอกชันในมอเตอร์ไฟฟูากระแสตรง 
 3. อธิบายการแก้อาร์เมเจอร์รีแอกชันในมอเตอร์ไฟฟูากระแสตรง 
 
๔. สมรรถนะประจ าหน่วย 
 1.  แสดงความรู้เกี่ยวกับชนิดของมอเตอร์ไฟฟูากระแสตรงและการเกิดอาร์เมเจอร์รีแอกชัน 
 2.  ทดสอบการใช้งานของมอเตอร์ไฟฟูากระแสตรงตามการทดลอง 
     
๕. เนื้อหา 
 12.1 ชนิดของมอเตอร์ไฟฟูากระแสตรง 
 12.1.1 มอเตอร์ไฟฟูาแบบกระตุ้นแยก 
 12.1.2 มอเตอร์ไฟฟูาแบบชันต์ 
 12.1.3 มอเตอร์ไฟฟูาแบบซีรีส์ 
 12.1.4 มอเตอร์ไฟฟูาแบบคอมปาวด์ 
 12.2 การเกิดอาร์เมเจอร์รีแอกชันในมอเตอร์ไฟฟูากระแสตรง 
 อาร์เมเจอร์รีแอกชัน หมายถึง การเกิดเส้นแรงแม่เหล็กจากขดลวดอาร์เมเจอร์เมื่อมอเตอร์
ไฟฟูามีโหลดที่เพลา โดยเส้นแรงแม่เหล็กจากขดลวดอาร์เมเจอร์ไปกระท ากับเส้นแรงแม่เหล็กที่แกนขั้ว ท าให ้
เส้นแรงแม่เหล็กท่ีแกนขั้วเกิดการผิดเพี้ยนไป โดยการเกิดอาร์เมเจอร์รีแอกชันอธิบายได้ดังนี้ 
 12.2.1 เมื่อมอเตอร์ยังไม่มีโหลดที่เพลา 
 12.2.2 เมื่อมอเตอร์มีโหลดที่เพลา 
 12.3 การแก้อาร์เมเจอร์รีแอกชันในมอเตอร์ไฟฟูากระแสตรง 
 จากการเกิดอาร์เมเจอร์รีแอกชันในมอเตอร์ไฟฟูากระแสตรง ผลจะท าให้แรงดันไฟฟูาเหนี่ยวน า
ต้านกลับลดลงและนอกจากนี้ยังท าให้เกิดประกายไฟที่บริเวณหน้าแปรงถ่านกับซี่คอมมิวเตเตอร์ ดังนั้น การ
แก้อาร์เมเจอร์รีแอกชันในมอเตอร์ไฟฟูากระแสตรง ก็กระท าได้เช่นเดียวกันกับเครื่องก าเนิดไฟฟูากระแสตรง 
 
๖. ก าหนดเกณฑ์การปฏิบัติตามสมรรถนะ 

สมรรถนะ เกณฑ์ปฏิบัติ (performance criteria) 
1. แสดงความรู้เกี่ยวกับชนิดของมอเตอร์ไฟฟูา
กระแสตรงและการเกิดอาร์เมเจอร์รีแอกชัน 
2. ทดสอบการใช้งานของมอเตอร์ไฟฟูากระแสตรง
ตามการทดลอง 
 

1.เขียนวงจรการต่อของมอเตอร์ไฟฟูากระแสตรงแบบ
ต่าง ๆ  
2.ต่อวงจรจริงของมอเตอร์ไฟฟูากระแสตรงแบบต่าง 
ๆ  
3.อธิบายวิธีการต่อมอเตอร์ไฟฟูากระแสตรงแบบต่าง 



 

 

ๆ 
 
๗. กิจกรรมการเรียนการสอน  
ครั้งที่/ชั่วโมง กิจกรรมการเรียนการสอน สื่ออุปกรณ์ ผลงาน/หลักฐาน เครื่องมือและวิธีการ

วัดผล 
12 

(4  ชั่วโมง) 
1.ชนิดของ
มอเตอร์ไฟฟูา
กระแสตรง 
2.การเกิดอาร์
เมเจอร์รีแอกชัน
ในมอเตอร์ไฟฟูา
กระแสตรง 
3.การแก้อาร์
เมเจอร์รีแอกชัน
ในมอเตอร์ไฟฟูา
กระแสตรง 
 

ขั้นน าเข้าสู่บทเรียน (M) 
๑. นักเรียนแกนน า น า
นักเรียนเข้าแถว    
๒. นักเรียนเข้าแถวเตรียม
ความพร้อมก่อนเข้าเรียน 
๓. นักเรียนตรวจสอบการ
ตรงต่อเวลา   การแต่งกาย  
ความรับผิดชอบต่อการ
เตรียมอุปกรณ์การเรียน 
พร้อมกรอกคะแนนให้กับ
ตัวเอง      ซึ่งเป็นการบูร
ณาการคุณธรรมจริยธรรม 
และคุณลักษณะอันพึง
ประสงค์ 
๔. นักเรียนร่วมแสดงความ
คิดเห็น 
๕. นักเรียนให้ความสนใจ 
และตอบค าถาม 
ขั้นให้ความรู้ (I) 
๑. นักเรียนศึกษา
จุดประสงค์การเรียนรู้อย่าง
ตั้งใจ 
๒. นักเรียนตอบสนองการ
ทดสอบความรู้ของครู 
๓. นักเรียนให้ความสนใจ 
และคอยฟังอย่างตั้งใจ 
๔. นักเรียนแบ่งกลุ่ม
ออกเป็น ๔ กลุ่ม ร่วมกัน
ศึกษา ร่วมกันคิด หาความรู้  
ทฤษฎ๊แม่เหล็ก 
จากเอกสารประกอบการ
เรียน   
๕. นักเรียนจดบันทึกเนื้อหา

1.เอกสารประกอบ
วิชาเครื่องกลไฟฟูา
กระแสตรง 
2.ระบบ Google 
Classroom 
3.เครื่องรับโทรทัศน์ 
4.เครื่อง
คอมพิวเตอร์พกพา 
หรือแท็บแล็ต หรือ 
สมาร์ทโฟน 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 แบบประเมิน
พฤติกรรมการ
เรียนรู้ 

 แบบทดสอบ
หลังเรียน 

 

 แบบประเมิน
พฤติกรรมการเรียนรู้ 

 แบบทดสอบหลังเรียน 
 



 

 

ที่ส าคัญ  พร้อมซักถามข้อ
สงสัย  พร้อมแสดงความ
คิดเห็น   
ขั้นวัดผล (A) 
๑. นักเรียนให้ความสนใจ 
และคอยฟังอย่างตั้งใจ 
๒. นักเรียนเข้ารับการ
ทดสอบ ระบบตัวเลขให้ได้
ตามเกณฑ์ที่ก าหนด 
ขั้นประเมินผล (P) 
๑. นักเรียนทราบค าตอบที่
ถูกต้อง จดบันทึก 
๒. นักเรียนให้ความสนใจ 
และคอยฟังอย่างตั้งใจและ
น าไปใช้กับตนเอง กับ
ครอบครัว วิทยาลัยฯ  
และในวิชาวงจรไฟฟูาใน
ครั้งต่อไป 
๓. นักเรียนรับรู้ข้อมูลการ
ค้นคว้าหาความรู้เพ่ิมเติม 
๔. นักเรียนแบ่งหน้าที่กัน
เก็บอุปกรณ์ และท าความ
สะอาดพ้ืนที่ปฏิบัติงาน 
๕. นักเรียนกรอกคะแนน
ด้านความตั้งใจเรียน ให้กับ
ตัวเอง ซึ่งเป็นการบูรณาการ
คุณธรรมจริยธรรม และ
คุณลักษณะอันพึงประสงค์ 
๖. นักเรียนเข้าแถวรอรับ
การประเมิน และเลิกชั้น
เรียน 
 (กิจกรรมเสริมการเรียนรู้
สมรรถนะที่พึงประสงค์ ๓
D แบบบูรณาการ) 

 
 
 
 



 

 

 
 
 
8. เกณฑ์การตัดสินผลการเรียนรู้ 
 8.1  การแบ่งคะแนน 

ความรู้      4   คะแนน 
ทักษะ      3   คะแนน 
จิตพิสัย      2   คะแนน 
รวม       9   คะแนน 

 8.2 ผลการประเมินการเรียนรู้ 
        การวัดผลประเมินผลแต่ละหน่วยการเรียนต้องผ่านมากกว่าร้อยละ 60 ของคะแนนเต็ม แล้ว
น าคะแนนรวมมาตัดสินผลการเรียนรู้ ดังนี้ 
 คะแนนผลการประเมินร้อยละ ๘๐ ขึ้นไป   ระดับผลการเรียนอยู่ในเกณฑ์ดีเยี่ยม 
 คะแนนผลการประเมินร้อยละ ๗๕-๗๙   ระดับผลการเรียนอยู่ในเกณฑ์ดีมาก 
 คะแนนผลการประเมินร้อยละ ๗๐-๗๔   ระดับผลการเรียนอยู่ในเกณฑ์ดี 
 คะแนนผลการประเมินร้อยละ ๖๕-๖๙   ระดับผลการเรียนอยู่ในเกณฑ์ดีพอใช้ 
 คะแนนผลการประเมินร้อยละ ๖๐-๖๔   ระดับผลการเรียนอยู่ในเกณฑ์พอใช้ 
 คะแนนผลการประเมินร้อยละ ๕๕-๕๙   ระดับผลการเรียนอยู่ในเกณฑ์อ่อน 
 คะแนนผลการประเมินร้อยละ ๕๐-๕๔   ระดับผลการเรียนอยู่ในเกณฑ์อ่อนมาก 
 คะแนนผลการประเมินต่ ากว่าร้อยละ ๔๙ ลงมา  ระดับผลการเรียนอยู่ในไม่ผ่านเกณฑ์ 
9. เครื่องมือวัดประเมินผล 

9.1  แบบทดสอบก่อนเรียน/หลังเรียน  
9.2 แบบประเมินพฤติกรรมการเรียนรู้ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

 
๑๐. ใบบันทึกหลังการสอน 
บันทึกหลังการสอน 

 ผลการใช้แผนการสอน. 
............................................................................................................................. ...................................... 

……………………………………………………………………………………………………..………………………………………............... 
............................................................................................................................. ................................................. 
 

 ผลการเรียนของนักเรียน 
............................................................................................................................. ...................................... 

……………………………………………………………………………………………………..………………………………………............... 
..................................................................................................................................... ......................................... 
 

 ผลการสอนของครู 
......................................................................... .......................................................................................... 

……………………………………………………………………………………………………..………………………………………............... 
.............................................................................................. ................................................................................ 
………………………………………………………………………………………………………………..……………………………............... 

 

 

 

 

 

 

 
  



 

 

แบบทดสอบก่อนเรียน 
บทที่ 12  เรื่องชนิดของมอเตอร์ไฟฟูากระแสตรงการเกิดอาร์เมเจอร์รีแอกชัน 

วัตถุประสงค์ เพ่ือประเมินความรู้ของนักศึกษาเกี่ยวกับเรื่อง ชนิดของมอเตอร์ไฟฟูากระแสตรงการเกิดอาร์
เมเจอร์รีแอกชัน 
จงพิจารณาเลือกค าตอบที่ถูกต้องที่สุดเพียงค าตอบเดียว 
1. มอเตอร์ไฟฟูาแบบกระตุ้นแยก ไม่ค่อยน ามาใช้งาน เพราะเหตุใด 
 ก. ความเร็วรอบลดลงทันทีเม่ือมีโหลด ข. มีแหล่งจ่ายไฟฟูากระแสตรง 2 ชุด 
 ค. แรงบิดที่อาร์เมเจอร์ต่ า ง. รับกระแสเข้าไปมากที่โหลดน้อย ๆ 
2. ข้อใดเป็นไดอะแกรมการต่อของมอเตอร์ไฟฟูากระแสตรงแบบชันต์ 

ก.  ข.  
 
 
 
 
ค.  ง.  

 
 
   
 
3. ข้อใดไม่เป็นไดอะแกรมการต่อของมอเตอร์ไฟฟูากระแสตรงแบบซีรีส์ 

ก.  ข.  
 
 
 
 
ค.  ง.   

 
 
 
 
 
   
4. ข้อใดกล่าวถูกต้องของการต่อมอเตอร์ไฟฟูาแบบลองชันต์คอมปาวด์ 
 ก. น าขดลวดแบบซีรีส์มาต่อขนานกับอาร์เมเจอร์ก่อนแล้วน ามาต่ออนุกรมกับขดลวดแบบชันต์ 
 ข. น าขดลวดแบบซีรีส์มาต่ออนุกรมกับอาร์เมเจอร์ก่อนแล้วน ามาต่ออนุกรมกับขดลวดแบบชันต์ 
 ค. น าขดลวดแบบซีรีส์มาต่ออนุกรมกับอาร์เมเจอร์ก่อนแล้วน ามาต่อขนานกับขดลวดแบบชันต์ 
 ง. น าขดลวดแบบซีรีส์มาต่อขนานกับอาร์เมเจอร์ก่อนแล้วน ามาต่อขนานกับขดลวดแบบชันต์ 

I 

I 

I 

I 



 

 

5. ข้อใดกล่าวถูกต้องของการต่อมอเตอร์ไฟฟูาแบบช๊อตชันต์คอมปาวด์ 
 ก. น าขดลวดแบบชันต์มาต่อขนานกับอาร์เมเจอร์ก่อนแล้วน ามาต่อขนานกับขดลวดแบบซีรีส์ 
 ข. น าขดลวดแบบชันต์มาต่อขนานกับอาร์เมเจอร์ก่อนแล้วน ามาต่ออนุกรมกับขดลวดแบบซีรีส์ 
 ค. น าขดลวดแบบชันต์มาต่ออนุกรมกับอาร์เมเจอร์ก่อนแล้วน ามาต่ออนุกรมกับขดลวดแบบซีรีส์ 
 ง. น าขดลวดแบบชันต์มาต่ออนุกรมกับอาร์เมเจอร์ก่อนแล้วน ามาต่อขนานกับขดลวดแบบซีรีส์ 
6. มอเตอร์ไฟฟูาแบบคอมปาวด์ ที่สร้างเส้นแรงแม่เหล็กหักล้างกันได้จากขดลวดแบบใด 
 ก. ขดลวดแบบชันต์กับขดลวดแบบซีรีส์ ข. ขดลวดแบบซีรีส์กับขดลวดอาร์เมเจอร์ 
 ค. ขดลวดแบบชันต์กับขดลวดอาร์เมเจอร์ ง. ขดลวดแบบชันต์กับขดลวดที่ข้ัวแทรก 
7. การที่จะสร้างเส้นแรงแม่เหล็กให้เสริมกันหรือหักล้างกันของมอเตอร์ไฟฟูา ขึ้นอยู่กับข้อใด 

ก. ทิศทางของกระแสที่โหลด  
ข. ทิศทางของกระแสที่ไหลในขดลวด 
ค. ทิศทางการพันของขดลวดที่แกนข้ัวแม่เหล็ก  
ง. ถูกทั้งข้อ ข. และข้อ ค. 

8. ข้อใดที่ท าให้เกิดอาร์เมเจอร์รีแอกชันของมอเตอร์ไฟฟูากระแสตรง 
 ก. เกิดจากขดลวดอาร์เมเจอร์เมื่อไม่มีโหลด 
 ข. เกิดจากขดลวดอาร์เมเจอร์เมื่อมีโหลด 
 ค. เกิดจากขดลวดสนามแม่เหล็กแบบชันต์เมื่อไม่มีโหลด 
 ง. เกิดจากขดลวดสนามแม่เหล็กแบบชันต์เมื่อมีโหลด 
9.  ผลของการเกิดอาร์เมเจอร์รีแอกชันในมอเตอร์ไฟฟูากระแสตรง ข้อใดกล่าวถูกต้อง  
 ก. แรงดันไฟฟูาต้านกลับมีค่าคงที ่
 ข. ไม่เกิดประกายไฟที่แปรงถ่านกับคอมมิวเตเตอร์ 
 ค. เส้นแรงแม่เหล็กท่ีแกนขั้วบิดเบนเฉียงลงสวนทางกับทิศทางการหมุน 
 ง. เส้นแรงแม่เหล็กท่ีแกนขั้วบิดเบนเฉียงลงตามกับทิศทางการหมุน 
10.  เมื่อเกิดอาร์เมเจอร์รีแอกชันแปรงถ่านจะต้องวางอย่างไร  
 ก. วางที่ต าแหน่งเดิม ข. ต าแหน่งใหม่ตามทิศทางการหมุน 
 ค. ต าแหน่งใหม่โดยสวนทางกับทิศทางการหมุน ง. ระนาบเดียวกันกับขั้วแม่เหล็ก N กับ S 
  



 

 

แบบทดสอบหลังเรียน 
บทที่ 12  เรื่องชนิดของมอเตอร์ไฟฟูากระแสตรงการเกิดอาร์เมเจอร์รีแอกชัน 

วัตถุประสงค์ เพ่ือประเมินความรู้ของนักศึกษาเกี่ยวกับเรื่อง ชนิดของมอเตอร์ไฟฟูากระแสตรงการเกิดอาร์
เมเจอร์รีแอกชัน 
จงพิจารณาเลือกค าตอบที่ถูกต้องที่สุดเพียงค าตอบเดียว 
1. มอเตอร์ไฟฟูาแบบกระตุ้นแยก ไม่ค่อยน ามาใช้งาน เพราะเหตุใด 
 ก. ความเร็วรอบลดลงทันทีเม่ือมีโหลด ข. มีแหล่งจ่ายไฟฟูากระแสตรง 2 ชุด 
 ค. แรงบิดที่อาร์เมเจอร์ต่ า ง. รับกระแสเข้าไปมากที่โหลดน้อย ๆ 
2. ข้อใดเป็นไดอะแกรมการต่อของมอเตอร์ไฟฟูากระแสตรงแบบชันต์ 

ก.  ข.  
 
 
 
 
ค.  ง.  

 
 
   
 
3. ข้อใดไม่เป็นไดอะแกรมการต่อของมอเตอร์ไฟฟูากระแสตรงแบบซีรีส์ 

ก.  ข.  
 
 
 
 
ค.  ง.   

 
 
 
 
 
   
4. ข้อใดกล่าวถูกต้องของการต่อมอเตอร์ไฟฟูาแบบลองชันต์คอมปาวด์ 
 ก. น าขดลวดแบบซีรีส์มาต่อขนานกับอาร์เมเจอร์ก่อนแล้วน ามาต่ออนุกรมกับขดลวดแบบชันต์ 
 ข. น าขดลวดแบบซีรีส์มาต่ออนุกรมกับอาร์เมเจอร์ก่อนแล้วน ามาต่ออนุกรมกับขดลวดแบบชันต์ 
 ค. น าขดลวดแบบซีรีส์มาต่ออนุกรมกับอาร์เมเจอร์ก่อนแล้วน ามาต่อขนานกับขดลวดแบบชันต์ 
 ง. น าขดลวดแบบซีรีส์มาต่อขนานกับอาร์เมเจอร์ก่อนแล้วน ามาต่อขนานกับขดลวดแบบชันต์ 

I 

I 

I 

I 



 

 

5. ข้อใดกล่าวถูกต้องของการต่อมอเตอร์ไฟฟูาแบบช๊อตชันต์คอมปาวด์ 
 ก. น าขดลวดแบบชันต์มาต่อขนานกับอาร์เมเจอร์ก่อนแล้วน ามาต่อขนานกับขดลวดแบบซีรีส์ 
 ข. น าขดลวดแบบชันต์มาต่อขนานกับอาร์เมเจอร์ก่อนแล้วน ามาต่ออนุกรมกับขดลวดแบบซีรีส์ 
 ค. น าขดลวดแบบชันต์มาต่ออนุกรมกับอาร์เมเจอร์ก่อนแล้วน ามาต่ออนุกรมกับขดลวดแบบซีรีส์ 
 ง. น าขดลวดแบบชันต์มาต่ออนุกรมกับอาร์เมเจอร์ก่อนแล้วน ามาต่อขนานกับขดลวดแบบซีรีส์ 
6. มอเตอร์ไฟฟูาแบบคอมปาวด์ ที่สร้างเส้นแรงแม่เหล็กหักล้างกันได้จากขดลวดแบบใด 
 ก. ขดลวดแบบชันต์กับขดลวดแบบซีรีส์ ข. ขดลวดแบบซีรีส์กับขดลวดอาร์เมเจอร์ 
 ค. ขดลวดแบบชันต์กับขดลวดอาร์เมเจอร์ ง. ขดลวดแบบชันต์กับขดลวดที่ข้ัวแทรก 
7. การที่จะสร้างเส้นแรงแม่เหล็กให้เสริมกันหรือหักล้างกันของมอเตอร์ไฟฟูา ขึ้นอยู่กับข้อใด 

ก. ทิศทางของกระแสที่โหลด  
ข. ทิศทางของกระแสที่ไหลในขดลวด 
ค. ทิศทางการพันของขดลวดที่แกนข้ัวแม่เหล็ก  
ง. ถูกทั้งข้อ ข. และข้อ ค. 

8. ข้อใดที่ท าให้เกิดอาร์เมเจอร์รีแอกชันของมอเตอร์ไฟฟูากระแสตรง 
 ก. เกิดจากขดลวดอาร์เมเจอร์เมื่อไม่มีโหลด 
 ข. เกิดจากขดลวดอาร์เมเจอร์เมื่อมีโหลด 
 ค. เกิดจากขดลวดสนามแม่เหล็กแบบชันต์เมื่อไม่มีโหลด 
 ง. เกิดจากขดลวดสนามแม่เหล็กแบบชันต์เมื่อมีโหลด 
9.  ผลของการเกิดอาร์เมเจอร์รีแอกชันในมอเตอร์ไฟฟูากระแสตรง ข้อใดกล่าวถูกต้อง  
 ก. แรงดันไฟฟูาต้านกลับมีค่าคงที ่
 ข. ไม่เกิดประกายไฟที่แปรงถ่านกับคอมมิวเตเตอร์ 
 ค. เส้นแรงแม่เหล็กท่ีแกนขั้วบิดเบนเฉียงลงสวนทางกับทิศทางการหมุน 
 ง. เส้นแรงแม่เหล็กท่ีแกนขั้วบิดเบนเฉียงลงตามกับทิศทางการหมุน 
10.  เมื่อเกิดอาร์เมเจอร์รีแอกชันแปรงถ่านจะต้องวางอย่างไร  
 ก. วางที่ต าแหน่งเดิม ข. ต าแหน่งใหม่ตามทิศทางการหมุน 
 ค. ต าแหน่งใหม่โดยสวนทางกับทิศทางการหมุน ง. ระนาบเดียวกันกับขั้วแม่เหล็ก N กับ S 
  



 

 

เฉลยแบบทดสอบก่อนและหลังเรียน 
 

1. ข. มีแหล่งจ่ายไฟฟูากระแสตรง 2 ชุด 
2. ค. 
3.    ข. 
4.        ค. น าขดลวดแบบซีรีส์มาต่ออนุกรมกับอาร์เมเจอร์ก่อนแล้วน ามาต่อขนานกับขดลวด
แบบชันต์ 
5.        ข. น าขดลวดแบบชันต์มาต่อขนานกับอาร์เมเจอร์ก่อนแล้วน ามาต่ออนุกรมกับขดลวด
แบบซีรีส์ 
6.        ก. ขดลวดแบบชันต์กับขดลวดแบบซีรีส์ 

   7.        ง.     ถูกทั้งข้อ ข. และข้อ ค.  
    8 .       ข.            เกิดจากขดลวดอาร์เมเจอร์เมื่อมีโหลด 

9.   ค. เส้นแรงแม่เหล็กที่แกนขั้วบิดเบนเฉียงลงสวนทางกับทิศทางการหมุน 
10.  ค. ต าแหน่งใหม่โดยสวนทางกับทิศทางการหมุน 

 

  



 

 

แบบประเมินกระบวนการท างานกลุ่ม 
ชื่อกลุ่ม……………………………………………ชั้น………………………ห้อง.......................................... 

รายชื่อสมาชิก 
 ๑……………………………………เลขที่…….       ๒……………………………………เลขที…่…. 
 ๓……………………………………เลขที่…….       ๔……………………………………เลขที…่…. 

ที ่ รายการประเมิน 
คะแนน 

ข้อคิดเห็น 
๓ ๒ ๑ 

๑ การก าหนดเป้าหมายร่วมกัน     
๒ การแบ่งหน้าที่รับผิดชอบและการเตรียมความ

พร้อม 
    

๓ การปฏิบัติหน้าที่ที่ได้รับมอบหมาย     
๔ การประเมินผลและปรับปรุงงาน     

รวม     
 

ผู้ประเมิน………………………………………………… 
                                                                                         (นายจักรกริช ชังชะนา) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 



 

 

เกณฑ์การให้คะแนน 
๑.  การก าหนดเป้าหมายร่วมกัน 
 ๓  คะแนน  =  สมาชิกทุกคนมีส่วนร่วมในการก าหนดเป้าหมายการท างานอย่างชัดเจน 
 ๒  คะแนน  =  สมาชิกส่วนใหญ่มีส่วนร่วมในการก าหนดเป้าหมายในการท างาน 

๑  คะแนน  =  สมาชิกส่วนน้อยมีส่วนร่วมในการก าหนดเป้าหมายในการท างาน 
๒.  การหน้าที่รับผิดชอบและการเตรียมความพร้อม 

๓  คะแนน  =  กระจายงานได้ทั่วถึง  และตรงตามความสามารถของสมาชิกทุกคน   มีการจัดเตรียม
สถานที่  สื่อ / อุปกรณ์ไว้อย่างพร้อมเพรียง  ยึดหลักความประหยัด 

 ๒  คะแนน  =  กระจายงานได้ทั่วถึง  แต่ไม่ตรงตามความสามารถ  และมีสื่อ / อุปกรณ์ไว้อย่าง 
          พร้อมเพรียง แต่ขาดการจัดเตรียมสถานที่ และไม่ยึดหลักความประหยัด 
 ๑  คะแนน  =  กระจายงานไม่ทั่วถึงและมีสื่อ / อุปกรณ์ไม่เพียงพอ และไม่ยึดหลักความประหยัด 
๓.  การปฏิบัติหน้าที่ที่ได้รับมอบหมาย 
 ๓  คะแนน  =  ท างานได้ส าเร็จตามเป้าหมาย และตามเวลาที่ก าหนด มีความรอบรู้ รอบคอบ และ 
          ระมัดระวัง 
 ๒  คะแนน  =  ท างานได้ส าเร็จตามเป้าหมาย แต่ช้ากว่าเวลาที่ก าหนด ไม่มีความรอบรู้ รอบคอบ 
          และระมัดระวัง 
 ๑  คะแนน  =  ท างานไม่ส าเร็จตามเป้าหมาย และไม่มีความรอบรู้ รอบคอบ และระมัดระวัง 
๔.  การประเมินผลและปรับปรุงงาน 
 ๓  คะแนน  =  สมาชิกทุกคนร่วมปรึกษาหารือ  ติดตาม  ตรวจสอบ  และปรับปรุงงานเป็นระยะ  
          มีความรอบรู้ รอบคอบ และระมัดระวัง 
 ๒  คะแนน  =  สมาชิกบางส่วนมีส่วนร่วมปรึกษาหารือ  แต่ไม่ปรับปรุงงาน ไม่มีความรอบรู้  
          รอบคอบ และระมัดระวัง 
 ๑  คะแนน  =  สมาชิกบางส่วนมีส่วนร่วมไม่มีส่วนร่วมปรึกษาหารือ และปรับปรุงงาน ไม่มีความ 
         รอบรู้ รอบคอบ และระมัดระวัง 


