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รายการตรวจสอบและอนุญาตให้ใช้ 
 ควรอนุญาตให้ใช้การสอนได้ 
 ควรปรับปรุงเก่ียวกับ
............................................................................................................................. ................................................ 
............................................................. ...............................................................................................................  

ลงชื่อ..................................................... 

 ( นายดิเรก ไชยทองงาม) 
     หัวหน้าแผนกวิชาไฟฟ้ากำลัง 
   ............../......................../.................... 

 เห็นควรอนุญาตให้ใช้การสอนได้ 
 ควรปรับปรุงดังเสนอ 
 อ่ืน ๆ  ............................................................................................................................. ............................. 
............................................................................................................................. ................................................ 

ลงชื่อ..................................................... .. 

              ( นายฐิติปกรณ์ ภคุโล ) 
  รองผู้อำนวยการฝ่ายวิชาการ 
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 อนุญาตให้ใช้การสอนได้ 
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 ลงชื่อ..................................................... 

( นายนิมิตร  ศรียาภัย ) 
                                   ผู้อำนวยการวิทยาลัยการอาชีพบางสะพาน 
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คำนำ 

 
 แผนการจัดการเรียนรู้ “หม้อแปลงไฟฟ้า” รหัสวิชา 20104–2105 จัดทำขึ้นเพื่อใช้เป็นแนวทางในการ
จัดการเรียนการสอน วิชาหม้อแปลงไฟฟ้า  ตามหลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพ  (ปวช.)  พุทธศักราช  2562  
ของสำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา โดยจัดการเรียนการสอนทั้งหมด 18 สัปดาห์ สัปดาห์ละ 4 ชั่วโมง 
เนื้อหาภายในแบ่งออกเป็น 7 หน่วย ประกอบด้วย หลักการเหนี่ยวนำแม่เหล็กไฟฟ้า โครงสร้างของหม้อแปลงไฟฟ้า 
หลักการทำงานและอัตราส่วนของหม้อแปลงไฟฟ้า สภาวะการทำงานของหม้อแปลงไฟฟ้า การต่อหม้อแปลงไฟฟ้า
ใช้งาน การพันหม้อแปลงไฟฟ้าขนาดเล็ก การบำรุงรักษาหม้อแปลงไฟฟ้า  
 ผู้จัดทำแผนการสอนหวังว่า  จะเอื้ออำนวยให้เกิดประโยชน์ต่อการจัดการเรียนการสอนเป็นอย่างดียิ่ง  
หากอาจารย์ผู้สอนนำแผนการสอนเล่มนี้ไปใช้ในการจัดการเรียนการสอนมีข้อเสนอแนะประการใดขอได้โปรกแจ้ง
ผู้จัดทำแผนการจัดการเรียนรู้ด้วย  จักเป็นพระคุณอย่างยิ่ง 
 
 
              จักรกริช ชังชะนา 
                     ผู้จัดทำ 
 

                                                                                                               

  



 

 

 
 
 
 

 
 

ส่วนที ่1  แผนการจัดการเรียนรู้มุ่งเน้นสมรรถนะอาชีพบูรณาการหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง 

๑. ชื่อวิชา หม้อแปลงไฟฟ้า รหัสวิชา ๒0๑04-2105 จำนวน 2 หน่วยกิต 4 ชั่วโมง 

๒. คำอธิบายราวิชา 

ศึกษาและปฏิบัติเกี่ยวกับโครงสร้าง ชนิด ขนาดของหม้อแปลงไฟฟ้าและหม้อแปลงความถี่สูง หลักการเกิด
แรงดันไฟฟ้าเหนี่ยวนำ สมการแรงเคลื่อนไฟฟ้าเหนี่ยวนำ อัตราส่วนการเปลี่ยนแปลง หม้อแปลงประกอบเครื่องวัด
ไฟฟ้า การออกแบบหม้อแปลงไฟฟ้าขนาดเล็ก งานถอดประกอบชิ้นส่วนและแปลงไฟฟ้า การออกแบบและสร้าง   
บ็อบบิ้นแปลงไฟฟ้า งานต่อหม้อแปลงไฟฟ้าแบบสตาร์-เดลต้า งานทดสอบการหาค่าการสูญเสียและแปลงไฟฟ้า 
งานกำหนดขั้วหม้อแปลงไฟฟ้า งานขนานหม้อแปลงไฟฟ้า งานบำรุงรักษาหม้อแปลงไฟฟ้า 

3.จุดประสงค์รายวิชา เพ่ือให้ 
1. เข้าใจโครงสร้าง หลักการทำงาน ชนิดและขนาดของหม้อแปลงไฟฟ้า 
2. มีทักษะในการพันหม้อแปลง การนำไปใช้งาน และการบำรุงรักษา 
3. มีเจตคติและกิจนิสัยที่ดีในการปฏิบัติงาน มีความละเอียดรอบคอบ ปลอดภัย เป็นระเบียบ สะอาด   

ตรงต่อเวลา มีความซื่อสัตย์และมีความรับผิดชอบ 
 

๔. สมรรถนะรายวิชา 
1. แสดงความรู้เกี่ยวกับโครงสร้างและหลักการทำงานของหม้อแปลงไฟฟ้า 
2. ปฏิบัติงานถอด พันขดลวดต่อวงจร ประกอบชิ้นส่วนและทดสอบหม้อแปลงไฟฟ้า 
3. ซ่อมบำรุงรักษาหม้อแปลงไฟฟ้า 
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๕. การวิเคราะห์หลักสูตร  
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หลักการเหนี่ยวนำแม่เหล็กไฟฟา้ 2 2 2 - - - 4 4 14 6 4 
โครงสร้างของหม้อแปลงไฟฟ้า 2 3 3 - - - 4 4 16 1 4 
หลักการทำงานและอัตราส่วนของหม้อ
แปลงไฟฟ้า 2 3 3 - - - 4 4 16 3 4 

สภาวะการทำงานของหม้อแปลงไฟฟ้า 2 2 2 - - - 4 4 14 2 4 
การต่อหม้อแปลงไฟฟ้าใชง้าน 2 2 2 - - - 4 4 14 7 24 
การพันหม้อแปลงไฟฟ้า 
ขนาดเล็ก 1 1 1 - - - 5 5 13 4 24 

การบำรุงรักษาหม้อแปลงไฟฟา้ 1 1 1 - - - 5 5 13 5 4 
สอบปลายภาค - - - - - -   - - 4 

รวม 
12 14 14 - - - 

30 30 100 - 72 
40 

ลำดับความสำคัญ 1 2 3    
 
 
 
 
 

พฤติกรรม 

ช่ือหน่วย 



 

 

๖. กำหนดหน่วยการเรียนรู้จากการวิเคราะห์คำอธิบายรายวิชา 
 

ชื่อหน่วยการเรียนรู้ จุดประสงค์การเรียนรู้ประจำหน่วย สมรรถนะประจำหน่วย 
หน่วยที่ ๑ หลักการเหนี่ยวนำ
แม่เหล็กไฟฟ้า 
1.1 แม่เหล็กและ

แม่เหล็กไฟฟ้า 
1.2  การเกิดสนามแม่เหล็ก
รอบตัวนำ 
1.3  การเหนี่ยวนำ 
1.4  การเหนี่ยวนำไฟฟ้า 
1.5  ทิศทางของแรงดันไฟฟ้า
เหนี่ยวนำ 
1.6  การคำนวณหาค่า
แรงดันไฟฟ้าเหนี่ยวนำ 

ด้านความรู้ 
1. นักเรียนสามารถอธิบายหลักการของ
แม่เหล็กและแม่เหล็กไฟฟ้าได้ 
2. นักเรียนสามารถอธิบายหลักการเกิด
สนามแม่เหล็กรอบตัวนำได้ 
3. นักเรียนสารถอธิบายหลักการเหนี่ยวนำได้  
4. นักเรียนสามารถอธิบายการเหนี่ยวนำไฟฟ้า
ได้ 
5. นักเรียนสามารถหาทิศทางของแรงดันไฟฟ้า
เหนี่ยวนำได ้
6. นักเรียนสามารถคำนวณหาค่าแรงดันไฟฟ้า
เหนี่ยวนำได ้
ด้านทักษะ 
1. มีทักษะในการต่อปฎิบัติใบงานที่ 1 วงจร
แม่เหล็กและการเหนี่ยวนำแม่เหล็ก 
ด้านคุณธรรม จริยธรรม/บูรณาการปรัชญา
ของเศรษฐกิจพอเพียง 
     เป็นผู้มีคุณธรรม จริยธรรม ค่านิยมและ
คุณลักษณะอันพึงประสงค์ สอดคล้องกับหลัก
ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง แสดงออกด้านการ
ตรงต่อเวลา  ความสนใจใฝ่รู้  ความซื่อสัตย์  
สุจริต  ความมีน้ำใจและแบ่งบัน ความร่วมมือ  
ความมีมารยาท 

แสดงความรู้เกี่ยวกับ
หลักการเหนี่ยวนำ
แม่เหล็กไฟฟ้า 

หน่วยที่ 2 โครงสร้างของหม้อ
แปลงไฟฟ้า 
2.1  สว่นประกอบของหม้อ
แปลงไฟฟ้า 
2.2  หม้อแปลงไฟฟ้า 1 เฟส 
2.3  หม้อแปลงไฟฟ้า 3 เฟส 
 

ด้านความรู้ 
1. สามารถอธิบายส่วนประกอบของหม้อแปลง
ไฟฟ้าได้ 
2. สามารถอธิบายลักษณะและการใช้งานของ
หม้อแปลงไฟฟ้า 1 เฟส และ 3 เฟส ได้ 
ด้านทักษะ 
1. มีทักษะในการต่อปฎิบัติใบงานที่ 2 
โครงสร้างของหม้อแปลงไฟฟ้า 
 
 
 
 
 
 

แสดงความรู้เกี่ยวกับ
โครงสร้างของหม้อแปลง
ไฟฟ้า 

 



 

 

ชื่อหน่วยการเรียนรู้ จุดประสงค์การเรียนรู้ประจำหน่วย สมรรถนะประจำหน่วย 
 ด้านคุณธรรม จริยธรรม/บูรณาการปรัชญา

ของเศรษฐกิจพอเพียง 
     เป็นผู้มีคุณธรรม จริยธรรม ค่านิยมและ
คุณลักษณะอันพึงประสงค์ สอดคล้องกับหลัก
ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง แสดงออกด้านการ
ตรงต่อเวลา  ความสนใจใฝ่รู้  ความซื่อสัตย์  
สุจริต  ความมีน้ำใจและแบ่งบัน ความร่วมมือ  
ความมีมารยาท 

 

หน่วยที่ 3 หลักการทำงาน
และอัตราส่วนของหม้อแปลง
ไฟฟ้า 
3.1  หลักการทำงานเบื้องต้น
ของหม้อแปลงไฟฟ้า 
3.2  สมการแรงดันไฟฟ้า
เหนี่ยวนำ 
3.3  อัตราส่วนของหม้อแปลง
ไฟฟ้า 
 

ด้านความรู้ 
1. นักเรียนสามารถอธิบายหลักการทำงาน
เบื้องต้นของหม้อแปลงไฟฟ้าได้ 
2. นักเรียนสามารถอธิบายสมการแรงดันไฟฟ้า
เหนี่ยวนำได ้
3. นักเรียนสามารถคำนวณหาอัตราส่วนของ
หม้อแปลงไฟฟ้าได้  
ด้านทักษะ 
1. มีทักษะในการต่อปฎิบัติใบงานที่ 3 การ
ทำงานและอัตราส่วนของหม้อแปลงไฟฟ้า 
ด้านคุณธรรม จริยธรรม/บูรณาการปรัชญา
ของเศรษฐกิจพอเพียง 
     เป็นผู้มีคุณธรรม จริยธรรม ค่านิยมและ
คุณลักษณะอันพึงประสงค์ สอดคล้องกับหลัก
ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง แสดงออกด้านการ
ตรงต่อเวลา  ความสนใจใฝ่รู้  ความซื่อสัตย์  
สุจริต  ความมีน้ำใจและแบ่งบัน ความร่วมมือ  
ความมีมารยาท 

แสดงความรู้เกี่ยวกับ
หลักการทำงานและ
อัตราส่วนของหม้อแปลง
ไฟฟ้า 

หน่วยที่ 4 สภาวะการทำงาน
ของหม้อแปลงไฟฟ้า 
4.1  หม้อแปลงไฟฟ้าทำงานใน
สภาวะต่างๆ 
4.2  หม้อแปลงไฟฟ้าขณะไม่มี
โหลด 
4.3  หม้อแปลงไฟฟ้าขณะมี
โหลด 
4.4  ชนิดของโหลดที่นำมาต่อ
กับหม้อแปลงไฟฟ้า 

ด้านความรู้ 
1. นักเรียนสามารถอธิบายหลักการของหม้อ
แปลงไฟฟ้าทำงานในสภาวะต่างๆได้ 
2. นักเรียนสามารถอธิบายหลักการของหม้อ
แปลงไฟฟ้าขณะไม่มีโหลดได้  
3. นักเรียนสามารถอธิบายหลักการของหม้อ
แปลงไฟฟ้าขณะมีโหลดได้ 
4. นักเรียนสามารถอธิบายชนิดของโหลดที่
นำมาต่อกับหม้อแปลงไฟฟ้าได้ 
 
 
 

แสดงความรู้เกี่ยวกับ
สภาวะการทำงานของ
หม้อแปลงไฟฟ้า 

 



 

 

ชื่อหน่วยการเรียนรู้ จุดประสงค์การเรียนรู้ประจำหน่วย สมรรถนะประจำหน่วย 
 ด้านทักษะ 

1. มีทักษะในการต่อปฎิบัติใบงานที่ 4 หม้อ
แปลงไฟฟ้าเมื่อไม่มีโหลด ใบงานที่ 5 หม้อ
แปลงไฟฟ้าเมื่อมีโหลด 
ด้านคุณธรรม จริยธรรม/บูรณาการปรัชญา
ของเศรษฐกิจพอเพียง 
     เป็นผู้มีคุณธรรม จริยธรรม ค่านิยมและ
คุณลักษณะอันพึงประสงค์ สอดคล้องกับหลัก
ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง แสดงออกด้านการ
ตรงต่อเวลา  ความสนใจใฝ่รู้  ความซื่อสัตย์  
สุจริต  ความมีน้ำใจและแบ่งบัน ความร่วมมือ  
ความมีมารยาท 

 

หน่วยที่ ๕ การต่อหม้อแปลง
ไฟฟ้าใช้งาน 
5.1  การตรวจสอบขั้วหม้อ
แปลงไฟฟ้า 
5.2  การขนานหม้อแปลง
ไฟฟ้า 
5.3  การต่อหม้อแปลงไฟฟ้า 3  
เฟส 
 

ด้านความรู้ 
1. สามารถอธิบายการตรวจสอบขั้วของหม้อ
แปลงไฟฟ้าได้ 
2. สามารถอธิบายการขนานหม้อแปลงไฟฟ้าได้ 
3. สามารถอธิบายการต่อหม้อแปลงไฟฟ้า 3 
เฟสได้ 
ด้านทักษะ 
1. มีทักษะในการต่อปฎิบัติใบงานที่ 6 
เครื่องหมายแสดงขั้วและการขนานหม้อแปลง
ไฟฟ้า 
ด้านคุณธรรม จริยธรรม/บูรณาการปรัชญา
ของเศรษฐกิจพอเพียง 
     เป็นผู้มีคุณธรรม จริยธรรม ค่านิยมและ
คุณลักษณะอันพึงประสงค์ สอดคล้องกับหลัก
ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง แสดงออกด้านการ
ตรงต่อเวลา  ความสนใจใฝ่รู้  ความซื่อสัตย์  
สุจริต  ความมีน้ำใจและแบ่งบัน ความร่วมมือ  
ความมีมารยาท 
 
 
 
 
 
 
 
 

แสดงความรู้เกี่ยวกับการ
ต่อหม้อแปลงไฟฟ้าใช้งาน 

 



 

 

ชื่อหน่วยการเรียนรู้ จุดประสงค์การเรียนรู้ประจำหน่วย สมรรถนะประจำหน่วย 
หน่วยที่ 6 การพันหม้อแปลง
ไฟฟ้าขนาดเล็ก 
6.1  หลักการพันหม้อแปลง
ไฟฟ้าเบื้องต้น 
6.2  ขั้นตอนการพันหม้อแปลง
ไฟฟ้าขนาดเล็ก 
6.3  ข้อควรระวังในการพัน
ขดลวดตัวนำ 
 

ด้านความรู้ 
1. สามารถอธิบายหลักการพันหม้อแปลงไฟฟ้า
เบื้องต้นได้ 
2. สามารถอธิบายขั้นตอนการพันหม้อแปลง
ไฟฟ้าขนาดเล็กได้ 
3. นักเรียนสามารถอธิบายข้อควรระวังในการ
พันขดลวดตัวนำได้ 
ด้านทักษะ 
1. มีทักษะในการต่อปฎิบัติใบงานที่ 7 การ
สร้างหม้อแปลงไฟฟ้าขนาดเล็ก 
ด้านคุณธรรม จริยธรรม/บูรณาการปรัชญา
ของเศรษฐกิจพอเพียง 
     เป็นผู้มีคุณธรรม จริยธรรม ค่านิยมและ
คุณลักษณะอันพึงประสงค์ สอดคล้องกับหลัก
ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง แสดงออกด้านการ
ตรงต่อเวลา  ความสนใจใฝ่รู้  ความซื่อสัตย์  
สุจริต  ความมีน้ำใจและแบ่งบัน ความร่วมมือ  
ความมีมารยาท 

แสดงความรู้เกี่ยวกับการ
พันหม้อแปลงไฟฟ้าขนาด
เล็ก 

หน่วยที ่7 การบำรุงรักษาหม้อ
แปลงไฟฟ้า 
7.1 การระบายความร้อนหม้อ
แปลงไฟฟ้า 
7.2 การควบคุมและ
บำรุงรักษาหม้อแปลงไฟฟ้า 
7.3 วธิีการตรวจสอบหม้อ
แปลงไฟฟ้าเบื้องต้น   
7.4 ผลดีของการบำรุงรักษา
หม้อแปลงไฟฟ้า 
7.5 ข้อแนะนำสำหรับการ
บำรุงรักษาหม้อแปลงไฟฟ้า 
7.6 สมบัติน้ำมันหม้อแปลง
ไฟฟ้า 
7.7 ข้อมูลพิกัดหม้อแปลง
ไฟฟ้า 
 

ด้านความรู้ 
1. อธิบายหลักการระบายความร้อนหม้อแปลง
ไฟฟ้าได้ 
2. บอกและอธิบายการควบคุมและบำรุงรักษา
หม้อแปลงไฟฟ้าได้ 
3. บอกวิธีการตรวจสอบหม้อแปลงไฟฟ้า
เบื้องต้นได้ 
4. บอกผลดีของการบำรุงรักษาหม้อแปลง
ไฟฟ้าได้ 
5. อธิบายข้อแนะนำสำหรับการบำรุงรักษา
หม้อแปลงไฟฟ้าได้ 
6. บอกและอธิบายสมบัติน้ำมันหม้อแปลง
ไฟฟ้าได้ 
7. บอกและอธิบายข้อมูลพิกัดหม้อแปลงไฟฟ้า
ได้ 
 
 
 
 
 

แสดงความรู้เกี่ยวกับการ
บำรุงรักษาหม้อแปลงไฟฟา้ 

 



 

 

 

ชื่อหน่วยการเรียนรู้ จุดประสงค์การเรียนรู้ประจำหน่วย สมรรถนะประจำหน่วย 
 ด้านทักษะ 

1. มีทักษะในการต่อปฎิบัติใบงานที่ 8 หม้อ
แปลงไฟฟ้าประกอบเครื่องวัดไฟฟ้า 
ด้านคุณธรรม จริยธรรม/บูรณาการปรัชญา
ของเศรษฐกิจพอเพียง 
     เป็นผู้มีคุณธรรม จริยธรรม ค่านิยมและ
คุณลักษณะอันพึงประสงค์ สอดคล้องกับหลัก
ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง แสดงออกด้านการ
ตรงต่อเวลา  ความสนใจใฝ่รู้  ความซื่อสัตย์  
สุจริต  ความมีน้ำใจและแบ่งบัน ความร่วมมือ  
ความมีมารยาท 

 

 

7. เกณฑ์การตัดสินผล  
               7.๑ การแบ่งคะแนน คิดเป็นร้อยละ 50 ผ่านเกณฑ์การประเมิน 
 

 
หน่วยที่ 

ทดสอบ 
(พุทธพิสัย) 

ผลงาน/
ปฏิบัติงาน 

(ทักษะพิสัย) 

พฤติกรรม 
(จิตพิสัย) 

 
รวม 

ร้อยละ 50 
ของคะแนนเต็ม 

๑ 5 3 5 13 6.5 
๒ 7 4 4 15 7.5 
๓ 7 4 4 15 7.5 
๔ 6 4 4 14 7 
๕ 6 4 4 14 7 
๖ 5 5 4 14 7 
7 4 6 5 15 7.5 

รวม 40 ๓๐ 3๐ 100 50 
  
 

พุทธพิสัย       40 คะแนน 
   -ทดสอบระหว่างภาคเรียน (10 คะแนน) 
   -ทดสอบประมวลผลปลายภาคเรียน(30 คะแนน)    
  ทักษะพิสัย       30 คะแนน 
   -ทดสอบใบงาน (10 คะแนน) 
   -ชิ้นงาน (20 คะแนน) 
  จิตพิสัย        3๐  คะแนน 
 
   รวม                ๑๐๐ คะแนน 
 
 



 

 

7.2. ผลการประเมินการเรียนรู้ 
 การวัดผลประเมินผลนำคะแนนแต่ละหน่วยการเรียนรวมกันแล้วนำมาประเมินผลการเรียนรู้ 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 
  คะแนนผลการประเมินต่ำกว่า ๔๙ ลงมา   ระดับผลการเรียน 0 
8. เครื่องมือวัด 

๘.๑ แบบทดสอบหลังเรียน 
 ๘.๒ ใบงาน 
 ๘.๓ แบบประเมินด้านคุณธรรม จริยธรรมและคุณลักษณะที่พึงประสงค์ 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

ส่วนที่ ๒ แผนการจัดการเรียนการสอนรู้และการประเมินตามสภาพจริงประจำหน่วยการเรียนรู้ 
 

หน่วยการเรียนรู้ที่ 1 เรื่อง หลักการเหนี่ยวนำแม่เหล็กไฟฟ้า                 จำนวน 4 ชั่วโมง 
 

1. จุดประสงค์การเรียนการรู้ประจำหน่วย  
ด้านความรู้ 
1. นักเรียนสามารถอธิบายหลักการของแม่เหล็กและแม่เหล็กไฟฟ้าได้ 
2. นักเรียนสามารถอธิบายหลักการเกิดสนามแม่เหล็กรอบตัวนำได้ 
3. นักเรียนสารถอธิบายหลักการเหนี่ยวนำได้  
4. นักเรียนสามารถอธิบายการเหนี่ยวนำไฟฟ้าได้ 
5. นักเรียนสามารถหาทิศทางของแรงดันไฟฟ้าเหนี่ยวนำได้ 
6. นักเรียนสามารถคำนวณหาค่าแรงดันไฟฟ้าเหนี่ยวนำได้ 
ด้านทักษะ 
1. มีทักษะในการต่อปฎิบัติใบงานที่ 1 วงจรแม่เหล็กและการเหนี่ยวนำแม่เหล็ก 
ด้านคุณธรรม จริยธรรม/บูรณาการปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง 

      เป็นผู้มีคุณธรรม จริยธรรม ค่านิยมและคุณลักษณะอันพึงประสงค์ สอดคล้องกับหลักปรัชญาเศรษฐกิจ
พอเพียง แสดงออกด้านการตรงต่อเวลา  ความสนใจใฝ่รู้  ความซื่อสัตย์  สุจริต  ความมีน้ำใจและแบ่งบัน ความ
ร่วมมือ  ความมีมารยาท 
2. สมรรถนะประจำหน่วย 

แสดงความรู้เกี่ยวกับหลักการเหนี่ยวนำแม่เหล็กไฟฟ้า 
3. เนื้อหา  

3.1 แม่เหล็กและแม่เหล็กไฟฟ้า 
      3.2 การเกิดสนามแม่เหล็กรอบตัวนำ 
      3.3  การเหนี่ยวนำ 
      3.4  การเหนี่ยวนำไฟฟ้า 
     3.5  ทิศทางของแรงดันไฟฟ้าเหนี่ยวนำ 
      3.6  การคำนวณหาค่าแรงดันไฟฟ้าเหนี่ยวนำ 
 

4. กำหนดเกณฑ์การปฏิบัติตามสมรรถนะ 
 

สมรรถนะ เกณฑ์ปฏิบัติ (performance criteria) 
แสดงความรู้เกี่ยวกับหลักการเหนี่ยวนแม่เหล็กไฟฟ้า 
 

1. เครื่องมือในการวัดประเมินผลการเรียนรู ้สังเกต
ผู้เรียนมีความสนใจเกิดความเข้าใจในสาระการเรียนรู้
ตลอดจนแสดงความกระตือรือร้นในการปฏิบัติงาน 
2. แสดงความคิดเห็นและสรุปสาระการเรียนรู้ประจำ
หน่วยได ้อย ่างถ ูกต ้องทันเวลาที ่กำหนดและเป็น
ระเบียบ 
3. ผู้เรียนแบบทดสอบหลังเรียนโดยได้คะแนน 50%  
เป็นอย่างต่ำ 
 
 
 



 

 

5. กิจกรรมการเรียนการสอน 
 

ครั้งที่/ชั่วโมง 
 

กิจกรรมการเรียนการสอน 
 

ส่ือ/อุปกรณ์ 
 

ผลงาน/หลักฐาน 
เครื่องมือและ 
วิธีการวัดผล 

1–2 / 8 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

1. ทักทายและตรวจสอบรายชื่อ
นักเรียน แลกเปลี่ยนข้อมูลข่าวสาร
ของวิทยาลัยฯ 
2. แนะนำจุดประสงค์รายวิชา และ
สมรรถนะรายวิชา คำอธิบายรายวิชา
และเป้าหมายของการเรียนวิชาหม้อ
แปลงไฟฟ้า 
3. แนะนำเกณฑ์การให้คะแนน การ
วัดและประเมินผลการเรียน การลา 
และจำนวนคาบที่ขาดได้ 
 

ขั้นนำเข้าสู่บทเรียน  
(Motivation) 
4. ครูผู ้สอนทำการแนะนำ หน่วย
การเรียนวิชาหม้อแปลงไฟฟ้า หน่วย
ท ี ่  1 เร ื ่ อง  หล ักการเหน ี ่ ยวนำ
แม่เหล็กไฟฟ้า โดยการตั้งคำถามที่มี
ความเกี่ยวข้องกับหน่วยการเรียนแก่
ผ ู ้ เร ียน ในการดึงความสนใจของ
ผ ู ้ เร ียนก ่อนเข ้าส ู ่บทเร ียน และ
กำหนดเกณฑ ์การประเม ินและ
ข้อตกลงร่วมกันภายใต้ขอบเขตของ
หล ั กส ู ตร  และอบรมค ุณธรรม
จริยธรรม  ใช้เวลาประมาณ 5 - ๑0 
นาท ี
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

1. เอกสารประกอบ
วิชาหม้อแปลงไฟฟ้า 
2. ระบบ GOOGLE 
CLASSROOM 
3.เครื่องรับโทรทัศน์ 
4.เครื่องคอมพิวเตอร์
พกพา หรือแท็บเล็ต 
หรือ สมาร์ทโฟน 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

- แบบประเมิน
พฤติกรรมการ
เรียนรู้ 
- แบบฝึกหัด 
- แบบทดสอบ
หลังเรียน 
 
 
 
 
 
 

- นักเรียนทดสอบ
แบบทดสอบหลัง
เรียน 
- สังเกตุ
พฤติกรรมผู้เรียน
และประเมินลง
แบบประเมินด้าน
คุณธรรม 
จริยธรรมและ
คุณลักษณะที่พึง
ประสงค์ 
- สรุปผลการ
เรียนรู้ของ
นักเรียน 
 
 

 



 

 

 

ครั้งที่/ชั่วโมง 
 

กิจกรรมการเรียนการสอน 
 

ส่ือ/อุปกรณ์ 
 

ผลงาน/หลักฐาน 
เครื่องมือและ 
วิธีการวัดผล 

 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ขั้นศึกษาข้อมูล  
(INFORMATION) 
5. ครูผู้สอนอธิบายเนื้อหาหน่วยที่ 1 
เรื่อง หลักการเหนี่ยวนำ
แม่เหล็กไฟฟ้า ในหัวข้อ  
1.1 แม่เหล็กและแม่เหล็กไฟฟ้า 
1.2  การเกิดสนามแม่เหล็กรอบตัว
นำ 
1.3  การเหนี่ยวนำ 
1.4  การเหนี่ยวนำไฟฟ้า 
1.5  ทิศทางของแรงดันไฟฟ้า
เหนี่ยวนำ 
1.6  การคำนวณหาค่าแรงดันไฟฟ้า
เหนี่ยวนำ 
    นักเรียนฟังครูผู้สอนอธิบายพร้อม
กับจดบันทึก ซักถามข้อสงสัย และ
ศึกษาเนื ้อหาการเรียนจากหนังสือ
ประกอบการเรียน สื่อ Internet และ
สื่อการเรียนรู้ หน่วยที่ 1 
6. สรุปเนื้อหาโดยสรุป 
 

ขั้นทดลอง / ฝึกปฏิบัติ 
(Application) 
7. ให้เรียนฝึกทักษะใบงานที่ 1 โดย
ครูเดินดูแลนักเรียนอย่างใกล้ชิด และ
สังเกตพฤติกรรมการเรียนของ
นักเรียน 
8. ให้นักเรียนทำแบบฝึกหัด โดยครู
เดินดูแลนักศึกษาอย่างใกล้ชิด และ
สังเกตพฤติกรรมการเรียนของ
นักศึกษา 
9. ตรวจแบบฝึกหัด แนะนำนักศึกษา
ในเรื่องของการทำงานด้วยความเป็น
ระเบียบ  
 
 
 
 

   

 



 

 

 

ครั้งที่/ชั่วโมง 
 

กิจกรรมการเรียนการสอน 
 

ส่ือ/อุปกรณ์ 
 

ผลงาน/หลักฐาน 
เครื่องมือและ 
วิธีการวัดผล 

 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

10. เฉลยแบบฝึกหัดหน้าชั ้นเรียน  
โดยสุ่มเรียกนักศึกษาเพื่อร่วมเฉลย
แบบฝึกหัด และแลกเปลี่ยนเหตุผล
ระหว่างกัน 
ขั้นวัดผลประเมินผล  
( Progress ) 
11. ให้นักเรียนทำแบบทดสอบใน
ระบบ GOOGLE CLASSROOM 
12. เฉลยแบบทดสอบ  
13. บันทึกผลการประเมิน 
14. ครูผู ้สอนบันทึกหลังการสอน 
เพื่อนำปัญหาที่เกิดขึ้นแก่ผู้เรียนไป
แก้ไขในกลุ่มอื่นๆ หรือเป็นข้อมูลใน
การแก้ปัญหาในการสอนครั้งต่อไป 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

   



 

 

6. เกณฑ์การตัดสินผล  
6.๑ การแบ่งคะแนน  

  พุทธิพิสัย            6 คะแนน 
ทักษะ    4 คะแนน 
จิตพิสัย    4 คะแนน 

  รวม            ๑4 คะแนน 
6.๒ ผลการประเมินการเรียนรู้ 

  การวัดผลประเมินผลแต่ละหน่วยการเรียนต้องผ่านมากกว่าร้อยละ 5๐ ของคะแนนเต็ม แล้วนำ
คะแนนรวมมาตัดสินผลการเรียนรู้ 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 
 คะแนนผลการประเมินต่ำกว่าร้อยละ ๔๙ ลงมา  ระดับผลการเรียนอยู่ในไม่ผ่านเกณฑ์ 
7. เครื่องมือวัดประเมินผล 

7.1  แบบทดสอบก่อนเรียน/หลังเรียน  
7.2 แบบประเมินพฤติกรรมการเรียนรู้ 

 

8. บันทึกหลังการสอน 
ผลการใช้แผนการเรียนรู้ 
........……………………………………………………………………………………………………………………………………………

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

ผลการเรียนของนักเรียน 
........……………………………………………………………………………………………………………………………………………

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

ผลการสอนของครู 
........……………………………………………….…………………………………………………………………………………………… 

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

 

 

 

 



 

 

แบบทดสอบก่อน/หลงัเรียน 
หน่วยที่ 1 หลักการเหนี่ยวนำแม่เหล็กไฟฟ้า 

คำชี้แจง  1. จงทำเครื่องหมาย  ทับ ก  ข  ค หรือ ง  ที่เห็นว่าถูกที่สุด 
           2. อนุญาตให้ใช้เครื่องคำนวณได้ 
1. แม่เหล็กชั่วคราวมีลักษณะตรงกับข้อใด 
 ก. มีลักษณะและรูปร่างที่แน่นอน 
 ข. มีลักษณะและรูปร่างที่ไม่แน่นอน 
 ค. แสดงอำนาจแม่เหล็กนาน 
 ง. แสดงอำนาจแม่เหล็กในช่วงระยะเวลาที่ต้องการ 
2. นักวิทยาศาสตร์คนใดกำหนดกฎการขันสกรูเพ่ืออธิบายความสัมพันธ์ระหว่างกระแสและเส้นแรงแม่เหล็ก  
 ก. แมกซ์เวลล์  
 ข. เออร์สเตด 
 ค. ฟาราเดย์  
 ง. เฟรมมิ่ง 
3. การเหนี่ยวนำมีความหมายตรงตามข้อใด 
 ก.  Resistance 
 ข.  Reactance 
 ค.  Inductance 
 ง.  Capacitance 
4. กฎของเลนซ์มีความสัมพันธ์และสอดคล้องในเรื่องใด 
 ก. ทิศทางของสนามแม่เหล็ก 
 ข. ทิศทางของกระแสไฟฟ้า 
 ค. ทิศทางของแรงดันไฟฟ้า  
 ง. ทิศทางการเคลื่อนที่ของตัวนำ 
5. ข้อใดเป็นอุปกรณ์ไฟฟ้าที่ใช้ลดและเพ่ิมพลังงานไฟฟ้าโดยอาศัยสนามแม่เหล็ก 
 ก. ออดไฟฟ้า   
 ข. มอเตอร์ไฟฟ้า 
 ค. เครื่องกำนิดไฟฟ้า 
 ง. หม้อแปลงไฟฟ้า   
6. นักวิทยาศาสตร์คนใดค้นพบความจริงเกี่ยวกับการเหนี่ยวนำให้เกิดแรงดันไฟฟ้าขึ้นในขดลวดตัวนำ   
 ก. ฟาราเดย์ 
 ข. เออร์สเตด 
 ค. เฟรมมิ่ง 
 ง. แมกซ์เวลล์ 
7. หม้อแปลงไฟฟ้าอาศัยหลักการใดในการสร้างแรงดันไฟฟ้าเหนี่ยวนำ 
 ก. ตัวนำเคลื่อนที่ตัดสนามแม่เหล็ก 
 ข. สนามแม่เหล็กเคลื่อนที่ตัดตัวนำ 
 ค. การกระตุ้นด้วยกระแสไฟฟ้าคงที ่  
 ง. การเปลี่ยนแปลงของสนามแม่เหล็ก 
 



 

 

8. หม้อแปลงไฟฟ้าใช้กับไฟฟ้าประเภทใด 
 ก. ไฟฟ้าสถิต 
 ข. ไฟฟ้ากระแสตรง 
 ค. ไฟฟ้ากระแสสลับ 
 ง. ไฟฟ้ากระแสตรงและกระแสสลับ 
9. กฎมือขวาของเฟรมมิ่งกำหนดให้นิ้วกลางแทนทิศทางตรงกับข้อใด 
 ก. ทิศทางของสนามแม่เหล็ก  
 ข. ทิศทางของแรงดันไฟฟ้าเหนี่ยวนำ 
 ค. ทิศทางการเคลื่อนที่ของตัวนำ 
 ง. ทิศทางแรงดึงดูดตัวนำกับสนามแม่เหล็ก 
10. กำหนดให้ B = 2.2 เวเบอร์/ตร.ม. l = 50 ซม. v = 10 เมตร/วินาที e = 2.85 V จงหาค่ามุมที่ตัวนำ
 เคลื่อนที่ตัดกับสนามแม่เหล็ก 
 ก. 10 องศา 
 ข. 15 องศา 
 ค. 20 องศา 
 ง. 30 องศา 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

สัปดาห์ที่............... 

วิทยาลัยการอาชีพบางสะพาน 
แบบประเมินด้านคุณธรรม จริยธรรมและคุณลักษณะที่พึงประสงค์ 

สาขาวิชา...................................สาขางาน.................................ระดับชั้น................................. .กลุ่ม......................... 
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1              
2              
3              
4              
5              
6              
7              
8              
9              

10              
11              
12              
13              
14              
15              
16              
17              
18              
19              
20              
หมายเหตุ   -  เกณฑ์การประเมินคุณธรรม จริยธรรมและคุณลักษณะที่พึงประสงค์ 

3 คะแนน  หมายถึง ผู้เรียนแสดงประพฤติปฏิบัติสม่ำเสมอและเป็นผู้นำได้ 
2 คะแนน  หมายถึง ผู้เรียนประพฤติปฏิบัติสม่ำเสมอ 

    1 คะแนน  หมายถึง ผู้เรียนประพฤติปฏิบัติไม่สม่ำเสมอ 
    0 คะแนน  หมายถึง ผู้เรียนไม่ประพฤติปฏิบัติ 

 - คะแนนเฉลี่ย = คะแนนรวมนักเรียนรายบุคคล / 10  
 

 

 



 

 

หน่วยการเรียนรู้ที่ 2 เรื่อง โครงสร้างของหม้อแปลงไฟฟ้า จำนวน 4 ชั่วโมง 
 

1. จุดประสงค์การเรียนการรู้ประจำหน่วย  
ด้านความรู้ 

 1. สามารถอธิบายส่วนประกอบของหม้อแปลงไฟฟ้าได้ 
 2. สามารถอธิบายลักษณะและการใช้งานของหม้อแปลงไฟฟ้า 1 เฟส และ 3 เฟส ได้ 
 ด้านทักษะ 
 1. มีทักษะในการต่อปฎิบัติใบงานที่ 2 โครงสร้างของหม้อแปลงไฟฟ้า 

ด้านคุณธรรม จริยธรรม/บูรณาการปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง 
      เป็นผู้มีคุณธรรม จริยธรรม ค่านิยมและคุณลักษณะอันพึงประสงค์ สอดคล้องกับหลักปรัชญาเศรษฐกิจ
พอเพียง แสดงออกด้านการตรงต่อเวลา  ความสนใจใฝ่รู้  ความซื่อสัตย์  สุจริต  ความมีน้ำใจและแบ่งบัน ความ
ร่วมมือ  ความมีมารยาท 
2. สมรรถนะประจำหน่วย 
 แสดงความรู้เกี่ยวกับโครงสร้างของหม้อแปลงไฟฟ้า 
3. เนื้อหา  

3.1 ส่วนประกอบของหม้อแปลงไฟฟ้า 
          3.2 หม้อแปลงไฟฟ้า 1 เฟส 

3.3  หม้อแปลงไฟฟ้า 3 เฟส 
 

4. กำหนดเกณฑ์การปฏิบัติตามสมรรถนะ 
 

สมรรถนะ เกณฑ์ปฏิบัติ (performance criteria) 
แสดงความรู้เกี่ยวกับโครงสร้างของหม้อแปลงไฟฟ้า 1. เครื ่องมือในการวัดประเมินผลการเรียนรู ้สังเกต

ผู้เรียนมีความสนใจเกิดความเข้าใจในสาระการเรียนรู้
ตลอดจนแสดงความกระตือรือร้นในการปฏิบัติงาน 
2. แสดงความคิดเห็นและสรุปสาระการเรียนรู้ประจำ
หน่วยได ้อย ่างถ ูกต ้องทันเวลาที ่กำหนดและเป็น
ระเบียบ 
3. ผู้เรียนแบบทดสอบหลังเรียนโดยได้คะแนน 50%  
เป็นอย่างต่ำ 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

5. กิจกรรมการเรียนการสอน 
 

 

ครั้งที่/ชั่วโมง 
 

กิจกรรมการเรียนการสอน 
 

ส่ือ/อุปกรณ์ 
 

ผลงาน/
หลักฐาน 

เครื่องมือและ 
วิธีการวัดผล 

2 / 4 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

1. ทักทายและตรวจสอบรายชื่อ
นักเรียน แลกเปลี่ยนข้อมูลข่าวสาร
ของวิทยาลัยฯ และอบรมคุณธรรม
จริยธรรม 
 

ขั้นนำเข้าสู่บทเรียน (Motivation) 
2. ครูผู ้สอนทำการแนะนำ หน่วย
การเรียนวิชาหม้อแปลงไฟฟ้า หน่วย
ที่ 2 เรื่อง โครงสร้างของหม้อแปลง
ไฟฟ้า โดยการตั ้งคำถามที ่มีความ
เก ี ่ยวข ้องก ับหน ่วยการเร ียนแก่
ผ ู ้ เร ียน ในการดึงความสนใจของ
ผู ้เรียนก่อนเข้าสู ่บทเรียน ใช้เวลา
ประมาณ 5 - ๑0 นาท ี
 

ขั้นศึกษาข้อมูล ( INFORMATION 
) 
3. ครูผู้สอนอธิบายเนื้อหาหน่วยที่ 2 
เรื่อง โครงสร้างของหม้อแปลงไฟฟ้า 
ในหัวข้อ  
1. ส่วนประกอบของหม้อแปลงไฟฟ้า 
2. หม้อแปลงไฟฟ้า 1 เฟส 
3. หม้อแปลงไฟฟ้า 3 เฟส 
     น ักเร ียนฟังคร ูผ ู ้สอนอธ ิบาย
พร้อมกับจดบันทึก ซักถามข้อสงสัย 
และศ ึกษาเน ื ้อหาการเร ียนจาก
หน ั งสื อประกอบการ เ ร ี ยน  สื่ อ 
Internet และสื่อการเรียนรู้ หน่วยที่ 
2 
4. สรุปเนื้อหาโดยสรุป 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

1. เอกสารประกอบ
วิชาหม้อแปลงไฟฟ้า 
2. ระบบ GOOGLE 
CLASSROOM 
3. เครื่องรับโทรทัศน์ 
4. เครื่องคอมพิวเตอร์
พกพา หรือแท็บเล็ต 
หรือ สมาร์ทโฟน 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

- แบบประเมิน
พฤติกรรมการ
เรียนรู้ 
- แบบฝึกหัด 
- แบบทดสอบ
หลังเรียน 
- ใบงานการ
ทดลอง 
 
 
 
 
 

- นักเรียนทดสอบ
แบบทดสอบหลัง
เรียน 
- สังเกตุ
พฤติกรรมผู้เรียน
และประเมินลง
แบบประเมินด้าน
คุณธรรม 
จริยธรรมและ
คุณลักษณะที่พึง
ประสงค์ 
- สรุปผลการ
เรียนรู้ของ
นักเรียน 
 
 



 

 

 
 

ครั้งที่/ชั่วโมง 
 

กิจกรรมการเรียนการสอน 
 

ส่ือ/อุปกรณ์ 
 

ผลงาน/
หลักฐาน 

เครื่องมือและ 
วิธีการวัดผล 

  

ขั้นทดลอง / ฝึกปฏิบัติ 
(Application) 
5. ให้เรียนฝึกทักษะใบงานที่ 2 โดย
ครูเดินดูแลนักเรียนอย่างใกล้ชิด และ
สังเกตพฤติกรรมการเรียนของ
นักเรียน 
6. ให้นักเรียนทำแบบฝึกหัด โดยครู
เดินดูแลนักเรียนอย่างใกล้ชิด และ
สังเกตพฤติกรรมการเรียนของ
นักเรียน 
7. ตรวจแบบฝึกหัด แนะนำนักศึกษา
ในเรื่องของการทำงานด้วยความเป็น
ระเบียบ  
8. เฉลยแบบฝึกหัดหน้าชั้นเรียน  
โดยสุ่มเรียกนักศึกษาเพ่ือร่วมเฉลย
แบบฝึกหัด และแลกเปลี่ยนเหตุผล
ระหว่างกัน 
 

ขั้นวัดผลประเมินผล ( Progress ) 
9. ทดสอบแบบทดสอบในระบบ 
GOOGLE CLASSROOM 
10. เฉลยแบบทดสอบ  
11. บันทึกผลการประเมิน 
12. ครูผู้สอนบันทึกหลังการสอน 
เพ่ือนำปัญหาที่เกิดข้ึนแก่ผู้เรียนไป
แก้ไขในกลุ่มอ่ืนๆ หรือเป็นข้อมูลใน
การแก้ปัญหาในการสอนครั้งต่อไป 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

   



 

 

 

6. เกณฑ์การตัดสินผล  
6.๑ การแบ่งคะแนน  

  พุทธิพิสัย            8 คะแนน 
ทักษะ    4 คะแนน 
จิตพิสัย    4 คะแนน 

  รวม            ๑6 คะแนน 
6.๒ ผลการประเมินการเรียนรู้ 

  การวัดผลประเมินผลแต่ละหน่วยการเรียนต้องผ่านมากกว่าร้อยละ 5๐ ของคะแนนเต็ม แล้วนำ
คะแนนรวมมาตัดสินผลการเรียนรู้ 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 
 คะแนนผลการประเมินต่ำกว่าร้อยละ ๔๙ ลงมา  ระดับผลการเรียนอยู่ในไม่ผ่านเกณฑ์ 
7. เครื่องมือวัดประเมินผล 

7.1  แบบทดสอบก่อนเรียน/หลังเรียน  
7.2 แบบประเมินพฤติกรรมการเรียนรู้ 

 

8. บันทึกหลังการสอน 
ผลการใช้แผนการเรียนรู้ 
........……………………………………………………………………………………………………………………………………………

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

ผลการเรียนของนักเรียน 
........……………………………………………………………………………………………………………………………………………

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

ผลการสอนของครู 
........……………………………………………….…………….……………………………………………………………………………… 

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

 

 

 

 



 

 

แบบทดสอบก่อน/หลงัเรียน 
หน่วยที่ 2 โครงสร้างของหม้อแปลงไฟฟ้า 

คำชี้แจง  1. จงทำเครื่องหมาย  ทับ ก  ข  ค หรือ ง  ที่เห็นว่าถูกที่สุด 
           2. อนุญาตให้ใช้เครื่องคำนวณได้ 
 

1. ขดลวดในข้อใดที่ทำหน้าที่รับแรงดันไฟฟ้าจ่ายเข้าหม้อแปลง      
 ก. ขดลวดอาเมเจอร์ 
 ข.  ขดลวดสเตเตอร์ 
 ค. ขดลวดปฐมภูมิ 
 ง. ขดลวดทุติยภูมิ 
2. หม้อแปลงไฟฟ้าชนิดใดที่มีแกนเหล็กแบบโดนัทเป็นส่วนประกอบ     
 ก. หม้อแปลงไฟฟ้าแบบทอรอยด์ 
 ข. หม้อแปลงไฟฟ้าแบบคัทคอร์ 
 ค. หม้อแปลงไฟฟ้าแบบริงคอร์ 
 ง. หม้อแปลงไฟฟ้าแบบเชลล์ 
3. แกนเหล็กหม้อแปลงไฟฟ้าเฟสเดียวแบบเชลล์มีลักษณะตรงกับข้อใด      
 ก. แกนเหล็กตัว U กับ I 
 ข. แกนเหล็กตัว E กับ I 
 ค. แกนเหล็กตัว L กับ L  
 ง. แกนเหล็กตัว C กับ C  
4. ถ้าต้องการพันหม้อแปลงไฟฟ้าความถี่สูงต้องเลือกใช้แกนเหล็กแบบใด   
 ก. แบบคอร์ 
 ข. แบบริงคอร์ 
 ค. แบบเชลล์ 
 ง. แบบเฟอร์ไรท ์
5. แกนเหล็กท่ีมีลักษณะเป็นเหลี่ยมและถูกขึ้นรูปให้มีรอยต่อคือแกนเหล็กหม้อแปลงไฟฟ้าชนิดใด 
 ก. หม้อแปลงไฟฟ้าแบบทอรอยด์  
 ข. หม้อแปลงไฟฟ้าแบบคัทคอร์ 
 ค. หม้อแปลงไฟฟ้าแบบริงคอร์  
 ง. หม้อแปลงไฟฟ้าแบบเชลล์ 
6. ข้อใดเป็นส่วนประกอบของหม้อแปลงไฟฟ้า      
 ก. ขดลวดอาเมเจอร์ 
 ข. ขดลวดสนามแม่เหล็ก 
 ค. ขดลวดทุติยภูมิ 
 ง. ขดลวดสเตเตอร์ 
7. หม้อแปลงไฟฟ้าแบบ Step down มีลักษณะตรงกับข้อใด    
 ก. ขดลวดทุติยภูมิมีขนาดโตจำนวนรอบน้อย 
 ข. ขดลวดทุติยภูมิมีขนาดเล็กจำนวนรอบมาก 
 ค. ขดลวดทุติยภูมิมีหลายขนาดจำนวนรอบน้อย 
 ง. ขดลวดทุติยภูมิมีหลายขนาดจำนวนรอบมาก 



 

 

8. ขดลวดตัวนำในหม้อแปลงไฟฟ้า 3 เฟส ที่จ่ายแรงดันไฟฟ้าออกไปใช้งานคือ  
 ก. ขดลวดอาเมเจอร์ 
 ข. ขดลวดสเตเตอร์ 
 ค. ขดลวดปฐมภูมิ 
 ง. ขดลวดทุติภูมิ 
9. ความหนาของแกนเหล็กในหม้อแปลงไฟฟ้าจะมีขนาดเท่าไร      
 ก. 0.25 มิลลิเมตร 
 ข. 0.30 มิลลิเมตร 
 ค. 0.35 มิลลิเมตร 
 ง. 0.45 มิลลิเมตร       
10. ฉนวนหม้อแปลงไฟฟ้าทำหน้าที่ตรงกับข้อใด      
 ก. สร้างสนามแม่เหล็ก 
 ข. ช่วยในการระบายความร้อน 
 ค. ป้องกันการลัดวงจรระหว่างขดลวด 
 ง. ลดการสูญเสียเนื่องจากกระแสไหลวน 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 



 

 

สัปดาห์ที่............... 
วิทยาลัยการอาชีพบางสะพาน 

แบบประเมินด้านคุณธรรม จริยธรรมและคุณลักษณะที่พึงประสงค์ 
สาขาวิชา...................................สาขางาน.................................ระดับชั้น................................. .กลุ่ม......................... 
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1              
2              
3              
4              
5              
6              
7              
8              
9              

10              
11              
12              
13              
14              
15              
16              
17              
18              
19              
20              
หมายเหตุ   -  เกณฑ์การประเมินคุณธรรม จริยธรรมและคุณลักษณะที่พึงประสงค์ 

3 คะแนน  หมายถึง ผู้เรียนแสดงประพฤติปฏิบัติสม่ำเสมอและเป็นผู้นำได้ 
2 คะแนน  หมายถึง ผู้เรียนประพฤติปฏิบัติสม่ำเสมอ 

    1 คะแนน  หมายถึง ผู้เรียนประพฤติปฏิบัติไม่สม่ำเสมอ 
    0 คะแนน  หมายถึง ผู้เรียนไม่ประพฤติปฏิบัติ 

 - คะแนนเฉลี่ย = คะแนนรวมนักเรียนรายบุคคล / 10  
 

 

 

 



 

 

หน่วยการเรียนรู้ที่ 3  เรื่อง หลักการทำงานและอัตราส่วนของหม้อแปลงไฟฟ้า  จำนวน 4 ชั่วโมง 
 
1. จุดประสงค์การเรียนการรู้ประจำหน่วย  
         ด้านความรู้ 

1. นักเรียนสามารถอธิบายหลักการทำงานเบื้องต้นของหม้อแปลงไฟฟ้าได้ 
2. นักเรียนสามารถอธิบายสมการแรงดันไฟฟ้าเหนี่ยวนำได้ 

 3. นักเรียนสามารถคำนวณหาอัตราส่วนของหม้อแปลงไฟฟ้าได้  
 ด้านทักษะ 
 1. มีทักษะในการต่อปฎิบัติใบงานที่ 3 การทำงานและอัตราส่วนของหม้อแปลงไฟฟ้า 

ด้านคุณธรรม จริยธรรม/บูรณาการปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง 
      เป็นผู้มีคุณธรรม จริยธรรม ค่านิยมและคุณลักษณะอันพึงประสงค์ สอดคล้องกับหลักปรัชญาเศรษฐกิจ
พอเพียง แสดงออกด้านการตรงต่อเวลา  ความสนใจใฝ่รู้  ความซื่อสัตย์  สุจริต  ความมีน้ำใจและแบ่งบัน ความ
ร่วมมือ  ความมีมารยาท 
2. สมรรถนะประจำหน่วย 

แสดงความรู้เกี่ยวกับหลักการทำงานและอัตราส่วนของหม้อแปลงไฟฟ้า 
3. เนื้อหา  

3.1  หลักการทำงานเบื้องต้นของหม้อแปลงไฟฟ้า 
3.2  สมการแรงดันไฟฟ้าเหนี่ยวนำ 
3.3  อัตราส่วนของหม้อแปลงไฟฟ้า 

 

4. กำหนดเกณฑ์การปฏิบัติตามสมรรถนะ 
สมรรถนะ เกณฑ์ปฏิบัติ (performance criteria) 

แสดงความรู้เกี่ยวกับหลักการทำงานและอัตราส่วน
ของหม้อแปลงไฟฟ้า 

1. เครื ่องมือในการวัดประเมินผลการเรียนรู ้สังเกต
ผู้เรียนมีความสนใจเกิดความเข้าใจในสาระการเรียนรู้
ตลอดจนแสดงความกระตือรือร้นในการปฏิบัติงาน 
2. แสดงความคิดเห็นและสรุปสาระการเรียนรู้ประจำ
หน่วยได ้อย ่างถ ูกต ้องทันเวลาที ่กำหนดและเป็น
ระเบียบ 
3. ผู้เรียนแบบทดสอบหลังเรียนโดยได้คะแนน 50%  
เป็นอย่างต่ำ 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

5. กิจกรรมการเรียนการสอน 
 

ครั้งที่/ชั่วโมง 
 

กิจกรรมการเรียนการสอน 
 

ส่ือ/อุปกรณ์ 
 

ผลงาน/
หลักฐาน 

เครื่องมือและ 
วิธีการวัดผล 

3 / 4 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

1. ทักทายและตรวจสอบรายชื่อ
นักเรียน แลกเปลี่ยนข้อมูลข่าวสาร
ของวิทยาลัยฯ และอบรมคุณธรรม
จริยธรรม 
 

ขั้นนำเข้าสู่บทเรียน (Motivation) 
2. ครูผู ้สอนทำการแนะนำ หน่วย
การเรียนวิชาหม้อแปลงไฟฟ้า หน่วย
ท ี ่  3 เร ื ่อง หล ักการทำงานและ
อัตราส่วนของหม้อแปลงไฟฟ้า  โดย
การตั้งคำถามที่มีความเกี่ยวข้องกับ
หน่วยการเรียนแก่ผู ้เรียน ในการดึง
ความสนใจของผ ู ้ เร ียนก่อนเข ้าสู่
บทเรียน ใช้เวลาประมาณ 5 - ๑0 
นาท ี
 

ขั้นศึกษาข้อมูล ( INFORMATION 
) 
3. ครูผู้สอนอธิบายเนื้อหาหน่วยที่ 3 
เรื่อง หลักการทำงานและอัตราส่วน
ของหม้อแปลงไฟฟ้า  ในหัวข้อ  
1. หลักการทำงานเบื้องต้นของหม้อ
แปลงไฟฟ้า 
2. สมการแรงดันไฟฟ้าเหนี่ยวนำ 
3. อัตราส่วนของหม้อแปลงไฟฟ้า 
     น ักเร ียนฟังคร ูผ ู ้สอนอธ ิบาย
พร้อมกับจดบันทึก ซักถามข้อสงสัย 
และศ ึกษาเน ื ้อหาการเร ียนจาก
หน ั งสื อประกอบการ เ ร ี ยน  สื่ อ 
Internet และสื่อการเรียนรู้ หน่วยที่ 
3 
4. สรุปเนื้อหาโดยสรุป 
 
 
 
 
 
 
 

1. เอกสารประกอบ
วิชาหม้อแปลงไฟฟ้า 
2. ระบบ GOOGLE 
CLASSROOM 
3. เครื่องรับโทรทัศน์ 
4. เครื่องคอมพิวเตอร์
พกพา หรือแท็บเล็ต 
หรือ สมาร์ทโฟน 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

- แบบประเมิน
พฤติกรรมการ
เรียนรู้ 
- แบบฝึกหัด 
- แบบทดสอบ
หลังเรียน 
- ใบงานการ
ทดลอง 
 
 
 
 
 

- นักเรียนทดสอบ
แบบทดสอบหลัง
เรียน 
- สังเกตุ
พฤติกรรมผู้เรียน
และประเมินลง
แบบประเมินด้าน
คุณธรรม 
จริยธรรมและ
คุณลักษณะที่พึง
ประสงค์ 
- สรุปผลการ
เรียนรู้ของ
นักเรียน 
 
 



 

 

 
 

ครั้งที่/ชั่วโมง 
 

กิจกรรมการเรียนการสอน 
 

ส่ือ/อุปกรณ์ 
 

ผลงาน/
หลักฐาน 

เครื่องมือและ 
วิธีการวัดผล 

  

ขั้นทดลอง / ฝึกปฏิบัติ 
(Application) 
5. ให้เรียนฝึกทักษะใบงานที่ 3 โดย
ครูเดินดูแลนักเรียนอย่างใกล้ชิด และ
สังเกตพฤติกรรมการเรียนของ
นักเรียน 
6. ให้นักเรียนทำแบบฝึกหัด โดยครู
เดินดูแลนักเรียนอย่างใกล้ชิด และ
สังเกตพฤติกรรมการเรียนของ
นักเรียน 
7. ตรวจแบบฝึกหัด แนะนำนักศึกษา
ในเรื่องของการทำงานด้วยความเป็น
ระเบียบ  
8. เฉลยแบบฝึกหัดหน้าชั้นเรียน  
โดยสุ่มเรียกนักศึกษาเพ่ือร่วมเฉลย
แบบฝึกหัด และแลกเปลี่ยนเหตุผล
ระหว่างกัน 
 

ขั้นวัดผลประเมินผล ( Progress ) 
9. ทดสอบแบบทดสอบในระบบ 
GOOGLE CLASSROOM 
10. เฉลยแบบทดสอบ  
11. บันทึกผลการประเมิน 
12. ครูผู้สอนบันทึกหลังการสอน 
เพ่ือนำปัญหาที่เกิดข้ึนแก่ผู้เรียนไป
แก้ไขในกลุ่มอ่ืนๆ หรือเป็นข้อมูลใน
การแก้ปัญหาในการสอนครั้งต่อไป 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

   



 

 

6. เกณฑ์การตัดสินผล  
6.๑ การแบ่งคะแนน  

  พุทธิพิสัย            8 คะแนน 
ทักษะ    4 คะแนน 
จิตพิสัย    4 คะแนน 

  รวม            ๑6 คะแนน 
6.๒ ผลการประเมินการเรียนรู้ 

  การวัดผลประเมินผลแต่ละหน่วยการเรียนต้องผ่านมากกว่าร้อยละ 5๐ ของคะแนนเต็ม แล้วนำ
คะแนนรวมมาตัดสินผลการเรียนรู้ 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 
 คะแนนผลการประเมินต่ำกว่าร้อยละ ๔๙ ลงมา  ระดับผลการเรียนอยู่ในไม่ผ่านเกณฑ์ 
 
7. เครื่องมือวัดประเมินผล 

7.1  แบบทดสอบก่อนเรียน/หลังเรียน  
7.2 แบบประเมินพฤติกรรมการเรียนรู้ 

 

8. บันทึกหลังการสอน 
ผลการใช้แผนการเรียนรู้ 
........……………………………………………………………………………………………………………………………………………

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

ผลการเรียนของนักเรียน 
........……………………………………………………………………………………………………………………………………………

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

ผลการสอนของครู 
........……………………………………………….…………….……………………………………………………………………………… 

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



 

 

แบบทดสอบก่อน/หลงัเรียน 
หน่วยที่ 3 หลักการทำงานและอัตราส่วนของหม้อแปลงไฟฟ้า 

คำชี้แจง  1. จงทำเครื่องหมาย  ทับ ก  ข  ค หรือ ง  ที่เห็นว่าถูกที่สุด 
           2. อนุญาตให้ใช้เครื่องคำนวณได้ 
 

1. หม้อแปลงไฟฟ้ามีหลักการทำงานตรงกับข้อใด 
 ก. แปลงความถี่ไฟฟ้า      
 ข. แปลงสัญญาณไฟฟ้า     
 ค. แปลงพลังงานไฟฟ้า      
 ง. แปลงอำนาจแม่เหล็กไฟฟ้า 
2. หม้อแปลงไฟฟ้าแบบลดแรงดันไฟฟ้ามีลักษณะตามข้อใด    
 ก. V1 เท่ากับ V2 และ N1 มากกว่า N2       
 ข. V1 เท่ากับ V2 และ N1 น้อยกว่า N2       
 ค. V1 มากกว่า V2 และ N1 มากกว่า N2      
 ง. V1 มากกว่า V2 และ N1 น้อยกว่า N2 

3. หม้อแปลงไฟฟ้ามีขนาดพิกัดแรงดันที่ 220V/220V จัดเป็นหม้อแปลงไฟฟ้าแบบใด       
 ก. แบบออโต                   
 ข. แบบลดแรงดัน                
 ค. แบบเพ่ิมแรงดัน                  
 ง. แบบรักษาแรงดัน           
4. หม้อแปลงไฟฟ้าขนาดใหญ่นิยมบอกขนาดพิกัดตรงตามข้อใด 
 ก. กิโลวาร์ 
 ข. กิโลวัตต์       
 ค. กิโลโวลต์                  
 ง. กิโลโวลต์ - แอมแปร์ 
5. หม้อแปลงไฟฟ้าแบบลดแรงดันมีอัตราส่วนค่าคงที่ K ตรงกับข้อใด 
 ก. ค่าคงที่ K  1  
 ข. ค่าคงที ่K  1  
 ค. ค่าคงที่ K = 1  
 ง. ค่าคงที ่K  1  
6. ข้อกำหนดทางไฟฟ้าสำหรับหม้อแปลงมีลักษณะตามข้อใด 
 ก. ความถี่ไฟฟ้าคงที่ไม่มีการเปลี่ยนแปลง 
 ข. แรงดันไฟฟ้าคงที่ไม่มีการเปลี่ยนแปลง           
 ค. กระแสไฟฟ้าคงที่ไม่มีการเปลี่ยนแปลง           
 ง. กำลังไฟฟ้าคงที่ไม่มีการเปลี่ยนแปลง  
7. หม้อแปลงไฟฟ้าที่นิยมใช้กับอาคารสำนักงานและโรงงานอุตสาหกรรมมีขนาดพิกัดเท่าไร 
 ก. ขนาดตั้งแต่ 1 - 500 VA 
 ข. ขนาดตั้งแต่ 500 - 1,000 VA 
 ค. ขนาดตั้งแต ่1,000 - 1 MVA 
 ง. ขนาดตั้งแต ่1 MVA ขึ้นไป 



 

 

8. หม้อแปลงไฟฟ้าเฟสเดียว มีระดับแรงดันที่ 110V/220V ขดลวดปฐมภูมิมีจำนวน 450 รอบ อยากทราบว่า
ขดลวดทุติยภูมิมีจำนวนรอบเท่าไร    
 ก. 600  รอบ 
 ข. 700  รอบ 
 ค. 800  รอบ 
 ง. 900  รอบ 
9. สมการที่ใช้หาค่าแรงดันไฟฟ้าเหนี่ยวนำในขดลวดปฐมภูมิคือข้อใด 
 ก. E1 = 4.44 f N2m โวลต์ 
 ข. E1 = 4.44 f N1m โวลต์ 
 ค. E1 = 4.44 f N2m A โวลต์ 
 ง. E1 = 4.44 f N1m A โวลต์ 
10. หม้อแปลงไฟฟ้าหนึ่งเฟส ขนาดพิกัด 50 kVA ใช้กับระดับแรงดันไฟฟ้าที่ 6,600V/220V จะมีกระแสที่ไหล
ในขดลวดปฐมภูมิและขดลวดทุติยภูมิเท่าไร 
 ก. I1 = 7.57 A, I2 = 227.27 A 
 ข. I1 = 7.57 A, I2 = 327.27 A 
 ค. I1 = 8.57 A, I2 = 427.27 A 
 ง. I1 = 8.57 A, I2 = 527.27 A 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

สัปดาห์ที่............... 
วิทยาลัยการอาชีพบางสะพาน 

แบบประเมินด้านคุณธรรม จริยธรรมและคุณลักษณะที่พึงประสงค์ 
สาขาวิชา...................................สาขางาน.................................ระดับชั้น................................. .กลุ่ม......................... 
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10              
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หมายเหตุ   -  เกณฑ์การประเมินคุณธรรม จริยธรรมและคุณลักษณะที่พึงประสงค์ 

3 คะแนน  หมายถึง ผู้เรียนแสดงประพฤติปฏิบัติสม่ำเสมอและเป็นผู้นำได้ 
2 คะแนน  หมายถึง ผู้เรียนประพฤติปฏิบัติสม่ำเสมอ 

    1 คะแนน  หมายถึง ผู้เรียนประพฤติปฏิบัติไม่สม่ำเสมอ 
    0 คะแนน  หมายถึง ผู้เรียนไม่ประพฤติปฏิบัติ 

 - คะแนนเฉลี่ย = คะแนนรวมนักเรียนรายบุคคล / 10  
 

 

 

 



 

 

หน่วยการเรียนรู้ที่ 4  เรื่อง สภาวะการทำงานของหม้อแปลงไฟฟ้า จำนวน 4 ชั่วโมง 
 

1. จุดประสงค์การเรียนการรู้ประจำหน่วย  
ด้านความรู้ 
1. นักเรียนสามารถอธิบายหลักการของหม้อแปลงไฟฟ้าทำงานในสภาวะต่างๆได้ 
2. นักเรียนสามารถอธิบายหลักการของหม้อแปลงไฟฟ้าขณะไม่มีโหลดได้  
3. นักเรียนสามารถอธิบายหลักการของหม้อแปลงไฟฟ้าขณะมีโหลดได้ 
4. นักเรียนสามารถอธิบายชนิดของโหลดที่นำมาต่อกับหม้อแปลงไฟฟ้าได้ 
ด้านทักษะ 
1. มีทักษะในการต่อปฎิบัติใบงานที่ 4 หม้อแปลงไฟฟ้าเมื่อไม่มีโหลด ใบงานที่ 5 หม้อแปลงไฟฟ้าเมื่อมี
โหลด 
ด้านคุณธรรม จริยธรรม/บูรณาการปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง 

      เป็นผู้มีคุณธรรม จริยธรรม ค่านิยมและคุณลักษณะอันพึงประสงค์ สอดคล้องกับหลักปรัชญาเศรษฐกิจ
พอเพียง แสดงออกด้านการตรงต่อเวลา  ความสนใจใฝ่รู้  ความซื่อสัตย์  สุจริต  ความมีน้ำใจและแบ่งบัน ความ
ร่วมมือ  ความมีมารยาท   
2. สมรรถนะประจำหน่วย 

แสดงความรู้เกี่ยวกับสภาวะการทำงานของหม้อแปลงไฟฟ้า 
3. เนื้อหา  
        3.1 หม้อแปลงไฟฟ้าทำงานในสภาวะต่างๆ  
        3.2 หม้อแปลงไฟฟ้าขณะไม่มีโหลด 
        3.3 หม้อแปลงไฟฟ้าขณะมีโหลด 
        3.4 ชนิดของโหลดที่นำมาต่อกับหม้อแปลงไฟฟ้า 
 

4. กำหนดเกณฑ์การปฏิบัติตามสมรรถนะ 
 

สมรรถนะ เกณฑ์ปฏิบัติ (performance criteria) 
 

แสดงความรู้เกี่ยวกับสภาวะการทำงานของหม้อแปลง
ไฟฟ้า 
 

1. เครื่องมือในการวัดประเมินผลการเรียนรู้สังเกต
ผู้เรียนมีความสนใจเกิดความเข้าใจในสาระการเรียนรู้
ตลอดจนแสดงความกระตือรือร้นในการปฏิบัติงาน 
2. แสดงความคิดเห็นและสรุปสาระการเรียนรู้ประจำ
หน่วยได ้อย ่างถ ูกต ้องทันเวลาที ่กำหนดและเป็น
ระเบียบ 
3. ผู้เรียนแบบทดสอบหลังเรียนโดยได้คะแนน 50%  
เป็นอย่างต่ำขณะมีโหลดได้ 

 
 
 
 
 
 



 

 

5. กิจกรรมการเรียนการสอน 
 

 

ครั้งที่/ชั่วโมง 
 

กิจกรรมการเรียนการสอน 
 

ส่ือ/อุปกรณ์ 
 

ผลงาน/
หลักฐาน 

เครื่องมือและ 
วิธีการวัดผล 

4 / 4 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

1. ทักทายและตรวจสอบรายชื่อ
นักเรียน แลกเปลี่ยนข้อมูลข่าวสาร
ของวิทยาลัยฯ และอบรมคุณธรรม
จริยธรรม 
 

ขั้นนำเข้าสู่บทเรียน (Motivation) 
2. ครูผู ้สอนทำการแนะนำ หน่วย
การเรียนวิชาหม้อแปลงไฟฟ้า หน่วย
ที ่ 4 เรื ่อง สภาวะการทำงานของ
หม้อแปลงไฟฟ้า โดยการตั้งคำถามที่
มีความเกี่ยวข้องกับหน่วยการเรียน
แก่ผู้เรียน ในการดึงความสนใจของ
ผู ้เรียนก่อนเข้าสู ่บทเรียน ใช้เวลา
ประมาณ 5 - ๑0 นาท ี
 

ขั้นศึกษาข้อมูล ( INFORMATION 
) 
3. ครูผู้สอนอธิบายเนื้อหาหน่วยที่ 4 
เรื่อง สภาวะการทำงานของหม้อ
แปลงไฟฟ้า ในหัวข้อ  
1. หม้อแปลงไฟฟ้าทำงานในสภาวะ
ต่างๆ  
2. หม้อแปลงไฟฟ้าขณะไม่มีโหลด 
3. หม้อแปลงไฟฟ้าขณะมีโหลด 
4. ชนิดของโหลดที่นำมาต่อกับหม้อ
แปลงไฟฟ้า 
     น ักเร ียนฟังคร ูผ ู ้สอนอธ ิบาย
พร้อมกับจดบันทึก ซักถามข้อสงสัย 
และศ ึกษาเน ื ้อหาการเร ียนจาก
หน ั งสื อประกอบการ เ ร ี ยน  สื่ อ 
Internet และสื่อการเรียนรู้ หน่วยที่ 
4 
4. สรุปเนื้อหาโดยสรุป 
 
 
 
 
 

1. เอกสารประกอบ
วิชาหม้อแปลงไฟฟ้า 
2. ระบบ GOOGLE 
CLASSROOM 
3. เครื่องรับโทรทัศน์ 
4. เครื่องคอมพิวเตอร์
พกพา หรือแท็บเล็ต 
หรือ สมาร์ทโฟน 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

- แบบประเมิน
พฤติกรรมการ
เรียนรู้ 
- แบบฝึกหัด 
- แบบทดสอบ
หลังเรียน 
- ใบงานการ
ทดลอง 
 
 
 
 
 

- นักเรียนทดสอบ
แบบทดสอบหลัง
เรียน 
- สังเกตุ
พฤติกรรมผู้เรียน
และประเมินลง
แบบประเมินด้าน
คุณธรรม 
จริยธรรมและ
คุณลักษณะที่พึง
ประสงค์ 
- สรุปผลการ
เรียนรู้ของ
นักเรียน 
 
 



 

 

 
 

ครั้งที่/ชั่วโมง 
 

กิจกรรมการเรียนการสอน 
 

ส่ือ/อุปกรณ์ 
 

ผลงาน/
หลักฐาน 

เครื่องมือและ 
วิธีการวัดผล 

  

ขั้นทดลอง / ฝึกปฏิบัติ 
(Application) 
5. ให้เรียนฝึกทักษะใบงานที่ 4 และ 
5 โดยครูเดินดูแลนักเรียนอย่าง
ใกล้ชิด และสังเกตพฤติกรรมการ
เรียนของนักเรียน 
6. ให้นักเรียนทำแบบฝึกหัด โดยครู
เดินดูแลนักเรียนอย่างใกล้ชิด และ
สังเกตพฤติกรรมการเรียนของ
นักเรียน 
7. ตรวจแบบฝึกหัด แนะนำนักศึกษา
ในเรื่องของการทำงานด้วยความเป็น
ระเบียบ  
8. เฉลยแบบฝึกหัดหน้าชั้นเรียน  
โดยสุ่มเรียกนักศึกษาเพ่ือร่วมเฉลย
แบบฝึกหัด และแลกเปลี่ยนเหตุผล
ระหว่างกัน 
 

ขั้นวัดผลประเมินผล ( Progress ) 
9. ทดสอบแบบทดสอบในระบบ 
GOOGLE CLASSROOM 
10. เฉลยแบบทดสอบ  
11. บันทึกผลการประเมิน 
12. ครูผู้สอนบันทึกหลังการสอน 
เพ่ือนำปัญหาที่เกิดข้ึนแก่ผู้เรียนไป
แก้ไขในกลุ่มอ่ืนๆ หรือเป็นข้อมูลใน
การแก้ปัญหาในการสอนครั้งต่อไป 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

   



 

 

 

6. เกณฑ์การตัดสินผล  
6.๑ การแบ่งคะแนน  

  พุทธิพิสัย            6 คะแนน 
ทักษะ    4 คะแนน 
จิตพิสัย    4 คะแนน 

  รวม            ๑4 คะแนน 
 

6.๒ ผลการประเมินการเรียนรู้ 
  การวัดผลประเมินผลแต่ละหน่วยการเรียนต้องผ่านมากกว่าร้อยละ 5๐ ของคะแนนเต็ม แล้วนำ
คะแนนรวมมาตัดสินผลการเรียนรู้ 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 
 คะแนนผลการประเมินต่ำกว่าร้อยละ ๔๙ ลงมา  ระดับผลการเรียนอยู่ในไม่ผ่านเกณฑ์ 
 

7. เครื่องมือวัดประเมินผล 
7.1  แบบทดสอบก่อนเรียน/หลังเรียน  
7.2 แบบประเมินพฤติกรรมการเรียนรู้ 

 

8. บันทึกหลังการสอน 
ผลการใช้แผนการเรียนรู้ 
........……………………………………………………………………………………………………………………………………………

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

ผลการเรียนของนักเรียน 
........……………………………………………………………………………………………………………………………………………

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

ผลการสอนของครู 
........……………………………………………….…………….……………………………………………………………………………… 

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



 

 

แบบทดสอบก่อน/หลงัเรียน 
หน่วยที่ 4  สภาวะการทำงานของหม้อแปลงไฟฟ้า 

คำชี้แจง  1. จงทำเครื่องหมาย  ทับ ก  ข  ค หรือ ง  ที่เห็นว่าถูกที่สุด 
           2. อนุญาตให้ใช้เครื่องคำนวณได้ 
1. ข้อใดไม่ใช่ลักษณะของการสูญเสียภายในหม้อแปลงไฟฟ้า 
 ก. การสูญเสียในแกนเหล็ก        
 ข. การสูญเสียจากความฝืด      
 ค. การสูญเสียจากเส้นแรงแม่เหล็กรั่วไหล 
 ง. การสูญเสียจากกระแสไฟฟ้าไหลวน 
2. กระแสที่ทำให้เกิดการสูญเสียในแกนเหล็กคือข้อใด 
 ก. กระแสใช้งาน 
 ข. กระแสสร้างเส้นแรงแม่เหล็ก 
 ค. กระแสในขดลวดปฐมภูมิเมื่อมีโหลด 
 ง. กระแสในขดลวดปฐมภูมิเมื่อไม่มีโหลด 
3. เมื่อนำโหลดชนิดตัวเหนี่ยวนำมาต่อเข้ากับหม้อแปลงไฟฟ้า ลักษณะของกระแสกับแรงดันจะเป็นอย่างไร 
 ก. กระแส ล้าหลัง แรงดัน  
 ข. กระแส นำหน้า แรงดัน 
 ค. กระแส อินเฟส แรงดัน  
 ง. กระแส กลับเฟส แรงดัน 
4. หม้อแปลงไฟฟ้าขณะไม่มีโหลดมีลักษณะตามข้อใด 
 ก. ขดลวดทั้งสองชุดไม่มีกระแสไหลผ่าน 
 ข. ขดลวดทั้งสองชุดมีกระแสไหลผ่าน 
 ค. ขดลวดปฐมภูมิมีกระแสไหลผ่านเพียงขดเดียว 
 ง. ขดลวดทุติยภูมิมีกระแสไหลผ่านเพียงขดเดียว 
5. หม้อแปลงไฟฟ้าขณะมีโหลดมีลักษณะตามข้อใด 
 ก. ขดลวดทั้งสองชุดมีกระแสไหลผ่าน 
 ข. ขดลวดทั้งสองชุดมีกระแสไหลผ่านและมีแรงดันเท่ากัน 
 ค. ขดลวดปฐมภูมิมีกระแสไหลผ่านเพียงขดเดียว 
 ง. ขดลวดทุติยภูมิมีกระแสไหลผ่านเพียงขดเดียว 
6. หม้อแปลงที่มีประสิทธิภาพ 100 เปอร์เซ็นต์ คือหม้อแปลงแบบใด 
 ก. แบบหนึ่งต่อหนึ่ง       
 ข. แบบลดแรงดัน      
 ค. แบบเพ่ิมแรงดัน 
 ง. แบบอุดมคต ิ
7. ชนิดของโหลดที่นำมาต่อกับหม้อแปลงมีลักษณะตามข้อใด 
 ก. ตัวต้านทาน ตัวเหนี่ยวนำ ตัวเก็บประจุ 
 ข. ตัวต้านทาน ตัวเหนี่ยวนำ ตัวรับสัญญาณ  
 ค. ตัวต้านทาน ตัวเก็บประจุ ตัวส่งสัญญาณ 
 ง. ตัวต้านทาน ตัวเก็บประจุ ตัวแปลงสัญญาณ 
   



 

 

8. ข้อใดคือการสูญเสียคงท่ีทุกสภาวะการทำงานของหม้อแปลงไฟฟ้า    
 ก. Hysteresis Loss 
 ข. Eddy current Loss 
 ค. Copper Loss 
 ง. Core Loss 
9. สมการที่ใช้หาค่ากำลังไฟฟ้าในหม้อแปลงขณะไม่มีโหลดคือข้อใด 
 ก. P0 = V1I0Cos0 

 ข. P0 = V2I0Cos0 
 ค. P0 = V1I1Cos0 
 ง. P0 = V2I2Cos0 
10. สมการที่ใช้หาค่ากระแสไฟฟ้าในหม้อแปลงขณะมีโหลดคือข้อใด 
 ก. 1I  =  ++ CosII2II 20

2
20  

 ข. 1I  =  ++ CosII2II 202
2
0  

 ค. 1I  =  ++ CosII2II 20
2

2
2
0  

 ง. 1I  =  ++ CosIIII 20
2

2
2
0  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 



 

 

สัปดาห์ที่............... 
วิทยาลัยการอาชีพบางสะพาน 

แบบประเมินด้านคุณธรรม จริยธรรมและคุณลักษณะที่พึงประสงค์ 
สาขาวิชา...................................สาขางาน.................................ระดับชั้น................................. .กลุ่ม......................... 
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1              
2              
3              
4              
5              
6              
7              
8              
9              

10              
11              
12              
13              
14              
15              
16              
17              
18              
19              
20              
หมายเหตุ   -  เกณฑ์การประเมินคุณธรรม จริยธรรมและคุณลักษณะที่พึงประสงค์ 

3 คะแนน  หมายถึง ผู้เรียนแสดงประพฤติปฏิบัติสม่ำเสมอและเป็นผู้นำได้ 
2 คะแนน  หมายถึง ผู้เรียนประพฤติปฏิบัติสม่ำเสมอ 

    1 คะแนน  หมายถึง ผู้เรียนประพฤติปฏิบัติไม่สม่ำเสมอ 
    0 คะแนน  หมายถึง ผู้เรียนไม่ประพฤติปฏิบัติ 

 - คะแนนเฉลี่ย = คะแนนรวมนักเรียนรายบุคคล / 10 
 

 

 

 



 

 

หน่วยการเรียนรู้ที่ 5  เรื่อง การต่อหม้อแปลงไฟฟ้าใช้งาน จำนวน 24 ชั่วโมง 
 

1. จุดประสงค์การเรียนการรู้ประจำหน่วย  
ด้านความรู้ 
1. สามารถอธิบายการตรวจสอบขั้วของหม้อแปลงไฟฟ้าได้ 
2. สามารถอธิบายการขนานหม้อแปลงไฟฟ้าได้ 
3. สามารถอธิบายการต่อหม้อแปลงไฟฟ้า 3 เฟสได้ 
ด้านทักษะ 
1. มีทักษะในการต่อปฎิบัติใบงานที่ 6 เครื่องหมายแสดงขั้วและการขนานหม้อแปลงไฟฟ้า 
ด้านคุณธรรม จริยธรรม/บูรณาการปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง 

      เป็นผู้มีคุณธรรม จริยธรรม ค่านิยมและคุณลักษณะอันพึงประสงค์ สอดคล้องกับหลักปรัชญาเศรษฐกิจ
พอเพียง แสดงออกด้านการตรงต่อเวลา  ความสนใจใฝ่รู้  ความซื่อสัตย์  สุจริต  ความมีน้ำใจและแบ่งบัน ความ
ร่วมมือ  ความมีมารยาท 
2. สมรรถนะประจำหน่วย 

แสดงความรู้เกี่ยวกับการต่อหม้อแปลงไฟฟ้าใช้งาน 
3. เนื้อหา  
        3.1 การตรวจสอบขั้วหม้อแปลงไฟฟ้า 
        3.2 การต่อหม้อแปลงไฟฟ้า 3 เฟส 
        3.3 การขนานหม้อแปลงไฟฟ้า 
 

4. กำหนดเกณฑ์การปฏิบัติตามสมรรถนะ 
สมรรถนะ เกณฑ์ปฏิบัติ (performance criteria) 

แสดงความรู้เกี่ยวกับการต่อหม้อแปลงไฟฟ้าใช้งาน 
 

1. เครื ่องมือในการวัดประเมินผลการเรียนรู ้สังเกต
ผู้เรียนมีความสนใจเกิดความเข้าใจในสาระการเรียนรู้
ตลอดจนแสดงความกระตือรือร้นในการปฏิบัติงาน 
2. แสดงความคิดเห็นและสรุปสาระการเรียนรู้ประจำ
หน่วยได ้อย ่างถ ูกต ้องทันเวลาที ่กำหนดและเป็น
ระเบียบ 
3. ผู้เรียนแบบทดสอบหลังเรียนโดยได้คะแนน 50%  
เป็นอย่างต่ำ 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

5. กิจกรรมการเรียนการสอน 
 

 

ครั้งที่/ชั่วโมง 
 

กิจกรรมการเรียนการสอน 
 

ส่ือ/อุปกรณ์ 
 

ผลงาน/
หลักฐาน 

เครื่องมือและ 
วิธีการวัดผล 

5 - 10 / 24 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

1. ทักทายและตรวจสอบรายชื่อ
นักเรียน แลกเปลี่ยนข้อมูลข่าวสาร
ของวิทยาลัยฯ และอบรมคุณธรรม
จริยธรรม 
 

ขั้นนำเข้าสู่บทเรียน (Motivation) 
2. ครูผู ้สอนทำการแนะนำ หน่วย
การเรียนวิชาหม้อแปลงไฟฟ้า หน่วย
ที่ 5 เรื่อง การต่อหม้อแปลงไฟฟ้าใช้
งาน โดยการตั ้งคำถามที ่ม ีความ
เก ี ่ยวข ้องก ับหน ่วยการเร ียนแก่
ผ ู ้ เร ียน ในการดึงความสนใจของ
ผู ้เรียนก่อนเข้าสู ่บทเรียน ใช้เวลา
ประมาณ 5 - ๑0 นาท ี
 

ขั้นศึกษาข้อมูล ( INFORMATION 
) 
3. ครูผู้สอนอธิบายเนื้อหาหน่วยที่ 5 
เรื่อง การต่อหม้อแปลงไฟฟ้าใช้งาน 
ในหัวข้อ  
1. การตรวจสอบขั้วหม้อแปลงไฟฟ้า 
2. การต่อหม้อแปลงไฟฟ้า 3 เฟส 
3. การขนานหม้อแปลงไฟฟ้า 
     น ักเร ียนฟังคร ูผ ู ้สอนอธ ิบาย
พร้อมกับจดบันทึก ซักถามข้อสงสัย 
และศ ึกษาเน ื ้อหาการเร ียนจาก
หน ั งสื อประกอบการ เ ร ี ยน  สื่ อ 
Internet และสื่อการเรียนรู้ หน่วยที่ 
5 
4. สรุปเนื้อหาโดยสรุป 
 
 
 
 
 
 
 
 

1. เอกสารประกอบ
วิชาหม้อแปลงไฟฟ้า 
2. ระบบ GOOGLE 
CLASSROOM 
3. เครื่องรับโทรทัศน์ 
4. เครื่องคอมพิวเตอร์
พกพา หรือแท็บเล็ต 
หรือ สมาร์ทโฟน 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

- แบบประเมิน
พฤติกรรมการ
เรียนรู้ 
- แบบฝึกหัด 
- แบบทดสอบ
หลังเรียน 
- ใบงานการ
ทดลอง 
 
 
 
 
 

- นักเรียนทดสอบ
แบบทดสอบหลัง
เรียน 
- สังเกตุ
พฤติกรรมผู้เรียน
และประเมินลง
แบบประเมินด้าน
คุณธรรม 
จริยธรรมและ
คุณลักษณะที่พึง
ประสงค์ 
- สรุปผลการ
เรียนรู้ของ
นักเรียน 
 
 



 

 

 

 
 

ครั้งที่/ชั่วโมง 
 

กิจกรรมการเรียนการสอน 
 

ส่ือ/อุปกรณ์ 
 

ผลงาน/
หลักฐาน 

เครื่องมือและ 
วิธีการวัดผล 

  

ขั้นทดลอง / ฝึกปฏิบัติ 
(Application) 
5. ให้เรียนฝึกทักษะใบงานที่ 6 โดย
ครูเดินดูแลนักเรียนอย่างใกล้ชิด และ
สังเกตพฤติกรรมการเรียนของ
นักเรียน 
6. ให้นักเรียนทำแบบฝึกหัด โดยครู
เดินดูแลนักเรียนอย่างใกล้ชิด และ
สังเกตพฤติกรรมการเรียนของ
นักเรียน 
7. ตรวจแบบฝึกหัด แนะนำนักศึกษา
ในเรื่องของการทำงานด้วยความเป็น
ระเบียบ  
8. เฉลยแบบฝึกหัดหน้าชั้นเรียน  
โดยสุ่มเรียกนักศึกษาเพ่ือร่วมเฉลย
แบบฝึกหัด และแลกเปลี่ยนเหตุผล
ระหว่างกัน 
 

ขั้นวัดผลประเมินผล ( Progress ) 
9. ทดสอบแบบทดสอบในระบบ 
GOOGLE CLASSROOM 
10. เฉลยแบบทดสอบ  
11. บันทึกผลการประเมิน 
12. ครูผู้สอนบันทึกหลังการสอน 
เพ่ือนำปัญหาที่เกิดข้ึนแก่ผู้เรียนไป
แก้ไขในกลุ่มอ่ืนๆ หรือเป็นข้อมูลใน
การแก้ปัญหาในการสอนครั้งต่อไป 
 
 
 
 
 
 
 
 

   



 

 

 

6. เกณฑ์การตัดสินผล  
6.๑ การแบ่งคะแนน  

  พุทธิพิสัย            6 คะแนน 
ทักษะ    4 คะแนน 
จิตพิสัย    4 คะแนน 

  รวม            ๑4 คะแนน 
 

6.๒ ผลการประเมินการเรียนรู้ 
  การวัดผลประเมินผลแต่ละหน่วยการเรียนต้องผ่านมากกว่าร้อยละ 5๐ ของคะแนนเต็ม แล้วนำ
คะแนนรวมมาตัดสินผลการเรียนรู้ 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 
 คะแนนผลการประเมินต่ำกว่าร้อยละ ๔๙ ลงมา  ระดับผลการเรียนอยู่ในไม่ผ่านเกณฑ์ 
 
7. เครื่องมือวัดประเมินผล 

7.1  แบบทดสอบก่อนเรียน/หลังเรียน  
7.2 แบบประเมินพฤติกรรมการเรียนรู้ 

 

8. บันทึกหลังการสอน 
ผลการใช้แผนการเรียนรู้ 
........……………………………………………………………………………………………………………………………………………

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

ผลการเรียนของนักเรียน 
........……………………………………………………………………………………………………………………………………………

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

ผลการสอนของครู 
........……………………………………………….…………….……………………………………………………………………………… 

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



 

 

 

แบบทดสอบก่อน/หลงัเรียน 
หน่วยที่ 4  สภาวะการทำงานของหม้อแปลงไฟฟ้า 

คำชี้แจง  1. จงทำเครื่องหมาย  ทับ ก  ข  ค หรือ ง  ที่เห็นว่าถูกที่สุด 
           2. อนุญาตให้ใช้เครื่องคำนวณได้ 
 

1. หม้อแปลงไฟฟ้าแอดดีทีฟ โพลาริตี้ มีลักษณะตามข้อใด 
 ก. แรงดันไฟฟ้าเสริมกัน  
 ข. แรงดันไฟฟ้าหักล้างกัน 
 ค. แรงดันไฟฟ้าเท่ากัน  
 ง. แรงดันไฟฟ้าคงที ่
2. หม้อแปลงไฟฟ้าขนาดพิกัด 220V/110V เมื่อนำมาต่อวงจรตรวจสอบขั้วและโวลต์มิเตอร์อ่านค่าแรงดัน
ระหว่างขดลวดได้ 110 V จะมีลำดับขั้วเป็นแบบใด 
 ก. แบบแอดดีทีฟ โพลาริตี้ 
 ข. แบบซับแทรกทีฟ โพลาริตี้ 
 ค. แบบรีซีสทีฟ โพลาริตี้ 
 ง. แบบอินดักทีฟ โพลาริตี้ 
3. การขนานหม้อแปลงไฟฟ้ามีวัตถุประสงค์ตรงตามข้อใด 
 ก. เพ่ิมความถ่ีให้มากขึ้น             
 ข. ช่วยลดการสูญเสีย    
 ค. ป้องกันอันตรายจากฟ้าผ่า 
 ง. จ่ายกำลังไฟฟ้าให้มากขึ้น 
4. การต่อขนานหม้อแปลงไฟฟ้าถ้าลำดับขั้วไม่ถูกต้องกันจะเกิดอะไรขึ้น 
 ก. เกิดกระแสไหลวน 
 ข. เกิดกระแสใช้งาน 
 ค.  เกิดกระแสลัดวงจร 
 ง. เกิดกระแสสร้างเส้นแรงแม่เหล็ก 
5. หม้อแปลงไฟฟ้าแบบสตาร์ - สตาร์ (Y-Y) คือข้อใด 
 ก. IL = Iph, VL = 3 Vph 

 ข. IL = Iph, VL = Vph 
 ค. IL = 3 Iph, VL = Vph 
 ง. IL = 3 Iph, VL = 3 Vph 
6. การต่อแปลงไฟฟ้าในระบบจำหน่ายนิยมต่อในลักษณะใด 
 ก. สตาร์ - สตาร์            
 ข. สตาร์ - เดลตา    
 ค. เดลตา - เดลตา 
 ง. เดลตา – สตาร์ 
 
 
 



 

 

 
7. จุดสตาร์ (Star point) มีลักษณะตรงตามข้อใด 
 ก. สายล่อฟ้า 
 ข. สายนิวตรอน 
 ค. สายส่งแรงดันไฟฟ้า 
 ง. สายอากาศ 
8. ข้อดีของการนำหม้อแปลงไฟฟ้า 1 เฟส 3 ตัว มาต่อเป็นหม้อแปลงไฟฟ้า 3 เฟส คือข้อใด 
 ก. หม้อแปลงไฟฟ้าตัวใดตัวหนึ่งชำรุด 
 ข. ประสิทธิภาพและกำลังไฟฟ้าเพ่ิมข้ึน 
 ค. ราคาถูกกว่าเมื่อมีพิกัด kVA เอาต์พุตเท่ากัน 
 ง. น้ำหนักเบาและมีพ้ืนที่ในการใช้งานน้อย 
9. การต่อหม้อแปลงไฟฟ้าแบบโอเพนเดลตา เนื่องมาจากสาเหตุใด 
 ก. ความต้องการด้านกำลังไฟฟ้าน้อยลง  
 ข. ค่าใช้จ่ายในการติดตั้งหม้อแปลงไฟฟ้าน้อย 
 ค. หม้อแปลงไฟฟ้าในระบบชำรุดเสียหาย 
 ง. อัตราการสูญเสียจากการใช้งานลดลง  
10. ข้อใดคือพิกัดของหม้อแปลงไฟฟ้าเมื่อต่อแบบโอเพนเดลตา 
 ก. 58  เปอร์เซ็นต์ 
 ข. 68  เปอร์เซ็นต์ 
 ค. 78  เปอร์เซ็นต์ 
 ง. 88  เปอร์เซ็นต์ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

 
สัปดาห์ที่............... 

วิทยาลัยการอาชีพบางสะพาน 
แบบประเมินด้านคุณธรรม จริยธรรมและคุณลักษณะที่พึงประสงค์ 

สาขาวิชา...................................สาขางาน.................................ระดับชั้น................................. .กลุ่ม......................... 
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2              
3              
4              
5              
6              
7              
8              
9              

10              
11              
12              
13              
14              
15              
16              
17              
18              
19              
20              
หมายเหตุ   -  เกณฑ์การประเมินคุณธรรม จริยธรรมและคุณลักษณะที่พึงประสงค์ 

3 คะแนน  หมายถึง ผู้เรียนแสดงประพฤติปฏิบัติสม่ำเสมอและเป็นผู้นำได้ 
2 คะแนน  หมายถึง ผู้เรียนประพฤติปฏิบัติสม่ำเสมอ 

    1 คะแนน  หมายถึง ผู้เรียนประพฤติปฏิบัติไม่สม่ำเสมอ 
    0 คะแนน  หมายถึง ผู้เรียนไม่ประพฤติปฏิบัติ 

 - คะแนนเฉลี่ย = คะแนนรวมนักเรียนรายบุคคล / 10  
 

 



 

 

 

 

หน่วยการเรียนรู้ที่ 6  เรื่อง การพันหม้อแปลงไฟฟ้าขนาดเล็ก จำนวน 24 ชั่วโมง 

1. จุดประสงค์การเรียนการรู้ประจำหน่วย  
ด้านความรู้ 
1. สามารถอธิบายหลักการพันหม้อแปลงไฟฟ้าเบื้องต้นได้ 
2. สามารถอธิบายขั้นตอนการพันหม้อแปลงไฟฟ้าขนาดเล็กได้ 
3. นักเรียนสามารถอธิบายข้อควรระวังในการพันขดลวดตัวนำได้ 
ด้านทักษะ 
1. มีทักษะในการต่อปฎิบัติใบงานที่ 7 การสร้างหม้อแปลงไฟฟ้าขนาดเล็ก 
ด้านคุณธรรม จริยธรรม/บูรณาการปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง 

      เป็นผู้มีคุณธรรม จริยธรรม ค่านิยมและคุณลักษณะอันพึงประสงค์ สอดคล้องกับหลักปรัชญาเศรษฐกิจ
พอเพียง แสดงออกด้านการตรงต่อเวลา  ความสนใจใฝ่รู้  ความซื่อสัตย์  สุจริต  ความมีน้ำใจและแบ่งบัน ความ
ร่วมมือ  ความมีมารยาท 
 

2. สมรรถนะประจำหน่วย 
 แสดงความรู้เกี่ยวกับการพันหม้อแปลงไฟฟ้าขนาดเล็ก 
3. เนื้อหา  

3.1  หลักการพันหม้อแปลงไฟฟ้าเบื้องต้น 
3.2  ขั้นตอนการพันหม้อแปลงไฟฟ้าขนาดเล็ก 
3.3  ข้อควรระวังในการพันขดลวดตัวนำ 

 

4. กำหนดเกณฑ์การปฏิบัติตามสมรรถนะ 
 

สมรรถนะ เกณฑ์ปฏิบัติ (performance criteria) 
 แสดงความรู้เกี่ยวกับการพันหม้อแปลงไฟฟ้าขนาด
เล็ก 
 

1. เครื ่องมือในการวัดประเมินผลการเรียนรู ้สังเกต
ผู้เรียนมีความสนใจเกิดความเข้าใจในสาระการเรียนรู้
ตลอดจนแสดงความกระตือรือร้นในการปฏิบัติงาน 
2. แสดงความคิดเห็นและสรุปสาระการเรียนรู้ประจำ
หน่วยได ้อย ่างถ ูกต ้องทันเวลาที ่กำหนดและเป็น
ระเบียบ 
3. ผู้เรียนแบบทดสอบหลังเรียนโดยได้คะแนน 50%  
เป็นอย่างต่ำ 
 

 
 
 
 
 
 
 



 

 

 
 
5. กิจกรรมการเรียนการสอน 
 

 

ครั้งที่/ชั่วโมง 
 

กิจกรรมการเรียนการสอน 
 

ส่ือ/อุปกรณ์ 
 

ผลงาน/
หลักฐาน 

เครื่องมือและ 
วิธีการวัดผล 

11-16 / 24 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

1. ทักทายและตรวจสอบรายชื่อ
นักเรียน แลกเปลี่ยนข้อมูลข่าวสาร
ของวิทยาลัยฯ และอบรมคุณธรรม
จริยธรรม 
 

ขั้นนำเข้าสู่บทเรียน (Motivation) 
2. ครูผู ้สอนทำการแนะนำ หน่วย
การเรียนวิชาหม้อแปลงไฟฟ้า หน่วย
ที่ 6 เรื ่อง การพันหม้อแปลงไฟฟ้า
ขนาดเล็ก โดยการตั้งคำถามที่มีความ
เก ี ่ยวข ้องก ับหน ่วยการเร ียนแก่
ผ ู ้ เร ียน ในการดึงความสนใจของ
ผู ้เรียนก่อนเข้าสู ่บทเรียน ใช้เวลา
ประมาณ 5 - ๑0 นาท ี
 

ขั้นศึกษาข้อมูล ( INFORMATION 
) 
3. ครูผู้สอนอธิบายเนื้อหาหน่วยที่ 6 
เรื่อง การพันหม้อแปลงไฟฟ้าขนาด
เล็ก ในหัวข้อ  
1.  หลักการพันหม้อแปลงไฟฟ้า
เบื้องต้น 
2.  ขั้นตอนการพันหม้อแปลงไฟฟ้า
ขนาดเล็ก 
3.  ข้อควรระวังในการพันขดลวด
ตัวนำ 
     น ักเร ียนฟังคร ูผ ู ้สอนอธ ิบาย
พร้อมกับจดบันทึก ซักถามข้อสงสัย 
และศ ึกษาเน ื ้อหาการเร ียนจาก
หน ั งสื อประกอบการ เ ร ี ยน  สื่ อ 
Internet และสื่อการเรียนรู้ หน่วยที่ 
6 
4. สรุปเนื้อหาโดยสรุป 
 

1. เอกสารประกอบ
วิชาหม้อแปลงไฟฟ้า 
2. ระบบ GOOGLE 
CLASSROOM 
3. เครื่องรับโทรทัศน์ 
4. เครื่องคอมพิวเตอร์
พกพา หรือแท็บเล็ต 
หรือ สมาร์ทโฟน 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

- แบบประเมิน
พฤติกรรมการ
เรียนรู้ 
- แบบฝึกหัด 
- แบบทดสอบ
หลังเรียน 
- ใบงานการ
ทดลอง 
 
 
 
 
 

- นักเรียนทดสอบ
แบบทดสอบหลัง
เรียน 
- สังเกตุ
พฤติกรรมผู้เรียน
และประเมินลง
แบบประเมินด้าน
คุณธรรม 
จริยธรรมและ
คุณลักษณะที่พึง
ประสงค์ 
- สรุปผลการ
เรียนรู้ของ
นักเรียน 
 
 



 

 

 
 
 

 
 

ครั้งที่/ชั่วโมง 
 

กิจกรรมการเรียนการสอน 
 

ส่ือ/อุปกรณ์ 
 

ผลงาน/
หลักฐาน 

เครื่องมือและ 
วิธีการวัดผล 

  

ขั้นทดลอง / ฝึกปฏิบัติ 
(Application) 
5. ให้เรียนฝึกทักษะใบงานที่ 7 โดย
ครูเดินดูแลนักเรียนอย่างใกล้ชิด และ
สังเกตพฤติกรรมการเรียนของ
นักเรียน 
6. ให้นักเรียนทำแบบฝึกหัด โดยครู
เดินดูแลนักเรียนอย่างใกล้ชิด และ
สังเกตพฤติกรรมการเรียนของ
นักเรียน 
7. ตรวจแบบฝึกหัด แนะนำนักศึกษา
ในเรื่องของการทำงานด้วยความเป็น
ระเบียบ  
8. เฉลยแบบฝึกหัดหน้าชั้นเรียน  
โดยสุ่มเรียกนักศึกษาเพ่ือร่วมเฉลย
แบบฝึกหัด และแลกเปลี่ยนเหตุผล
ระหว่างกัน 
 

ขั้นวัดผลประเมินผล ( Progress ) 
9. ทดสอบแบบทดสอบในระบบ 
GOOGLE CLASSROOM 
10. เฉลยแบบทดสอบ  
11. บันทึกผลการประเมิน 
12. ครูผู้สอนบันทึกหลังการสอน 
เพ่ือนำปัญหาที่เกิดข้ึนแก่ผู้เรียนไป
แก้ไขในกลุ่มอ่ืนๆ หรือเป็นข้อมูลใน
การแก้ปัญหาในการสอนครั้งต่อไป 
 
 
 
 
 
 
 

   



 

 

 
 
 

6. เกณฑ์การตัดสินผล  
6.๑ การแบ่งคะแนน  

  พุทธิพิสัย            3 คะแนน 
ทักษะ    5 คะแนน 
จิตพิสัย    4 คะแนน 

  รวม            ๑3 คะแนน 
 

6.๒ ผลการประเมินการเรียนรู้ 
  การวัดผลประเมินผลแต่ละหน่วยการเรียนต้องผ่านมากกว่าร้อยละ 5๐ ของคะแนนเต็ม แล้วนำ
คะแนนรวมมาตัดสินผลการเรียนรู้ 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 
 คะแนนผลการประเมินต่ำกว่าร้อยละ ๔๙ ลงมา  ระดับผลการเรียนอยู่ในไม่ผ่านเกณฑ์ 
 
7. เครื่องมือวัดประเมินผล 

7.1  แบบทดสอบก่อนเรียน/หลังเรียน  
7.2 แบบประเมินพฤติกรรมการเรียนรู้ 

 

8. บันทึกหลังการสอน 
ผลการใช้แผนการเรียนรู้ 
........……………………………………………………………………………………………………………………………………………

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

ผลการเรียนของนักเรียน 
........……………………………………………………………………………………………………………………………………………

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

ผลการสอนของครู 
........……………………………………………….…………….……………………………………………………………………………… 

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



 

 

 
 

แบบทดสอบก่อน/หลงัเรียน 
หน่วยที่ 6  การพันหม้อแปลงไฟฟ้าขนาดเล็ก 

คำชี้แจง  1. จงทำเครื่องหมาย  ทับ ก  ข  ค หรือ ง  ที่เห็นว่าถูกที่สุด 
           2. อนุญาตให้ใช้เครื่องคำนวณได้ 
 

1. หม้อแปลงไฟฟ้าแบบลดแรงดันจะต้องพันขดลวดทองแดงชุดใดลงในบ๊อบบิ้นก่อน 
 ก. พันขดลวดแรงดันไฟฟ้าสูงก่อนขดลวดแรงดันไฟฟ้าต่ำ 
 ข. พันขดลวดแรงดันไฟฟ้าต่ำก่อนขดลวดแรงดันไฟฟ้าสูง 
 ค. พันขดลวดแรงดันไฟฟ้าสูงและขดลวดแรงดันไฟฟ้าต่ำพร้อมกัน 
 ง. พันขดลวดแรงดันไฟฟ้าสูงสลับกับขดลวดแรงดันไฟฟ้าต่ำ 
2. ข้อใดคือสูตรในการคำนวณหาพ้ืนที่หน้าตัดของแกนเหล็ก 
 ก. A = 58.5/WA   
 ข. A =  58.5/VA  
 ค. A = 58.5/PE   
 ง. A = 58.5/PI  
3. หม้อแปลงไฟฟ้าแบบ Step down มีสัดส่วนจำนวนรอบตรงกับข้อใด 
 ก. N1 > N2        
 ข. N1 < N2 
 ค. N1  N2          
 ง. N1  N2 
4. เส้นลวดตัวนำที่ใช้พันหม้อแปลงไฟฟ้านิยมบอกขนาดตามข้อใด 
 ก.  เซอร์คูลามิล/วัตต์ 
 ข.  เซอร์คูลามิล/โวลต์ 
 ค.  เซอร์คูลามิล/แอมแปร์ 
 ง.  เซอร์คูลามิล/โวลต์ - แอมแปร์ 
5. ข้อใดคือหน้าที่ของบ๊อบบิ้นหม้อแปลงไฟฟ้า 
 ก. ช่วยรองรับการพันเส้นลวดตัวนำ     
 ข. ช่วยเพิ่มพิกัดกำลังไฟฟ้าให้สูงขึ้น 
 ค. ช่วยลดการสูญเสียของขดลวดและแกนเหล็ก 
 ง. ช่วยให้หม้อแปลงไฟฟ้ามีน้ำหนักเบา 
6. วัสดุที่นำมาทำบ๊อบบิ้นทำมาจากข้อใด 
 ก. พลาสติกผสมไม้อัด 
 ข. ไมล่าผสมไม้อัด 
 ค. ไฟเบอร์ผสมไม้อัด 
 ง. ใยแก้วผสมไม้อัด 
7. พิกัดของหม้อแปลงไฟฟ้า VA หมายถึงข้อใด 
 ก. ขนาดของแรงดันไฟฟ้า 



 

 

 ข. พิกัดกำลังหม้อแปลงไฟฟ้า 
 ค. พ้ืนที่หน้าตัดของแกนเหล็ก 
 ง. พ้ืนที่หน้าตัดขอบบ๊อบบิ้นหรือฟอร์มคอยล์ 
8. แรงดันไฟฟ้าที่ออกจากด้านเอาต์พุตของหม้อแปลงไฟฟ้าควรมีค่าผิดพลาดเท่าไร   
 ก. 4  โวลต ์
 ข. 3  โวลต ์
 ค. 2  โวลต ์
 ง. 1  โวลต ์
9. จุดประสงค์การนำหม้อแปลงไฟฟ้าไปชุบวานิชคือข้อใด 
 ก. ยึดเส้นลวดทองแดงให้แน่นและแข็งแรง  
 ข. ทำให้หม้อแปลงไฟฟ้าสวยงาม 
 ค. ป้องกันความชื้นในหม้อแปลงไฟฟ้า 
 ง. ช่วยลดอัตราการสูญเสียเมื่อใช้งาน 
10. การทดสอบความเป็นฉนวนมีจุดประสงค์ตรงกับข้อใด 
 ก. ป้องกันการสูญเสียในขดลวด 
 ข. ป้องกันการสูญเสียในแกนเหล็ก 
 ค. ป้องกันการสูญเสียจากกรแสไหลวน 
 ง. ป้องกันการลัดวงจรภายในหม้อแปลง 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 



 

 

 
 
 

สัปดาห์ที่............... 
วิทยาลัยการอาชีพบางสะพาน 

แบบประเมินด้านคุณธรรม จริยธรรมและคุณลักษณะที่พึงประสงค์ 
สาขาวิชา...................................สาขางาน.................................ระดับชั้น................................. .กลุ่ม......................... 
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4              
5              
6              
7              
8              
9              

10              
11              
12              
13              
14              
15              
16              
17              
18              
19              
20              
หมายเหตุ   -  เกณฑ์การประเมินคุณธรรม จริยธรรมและคุณลักษณะที่พึงประสงค์ 

3 คะแนน  หมายถึง ผู้เรียนแสดงประพฤติปฏิบัติสม่ำเสมอและเป็นผู้นำได้ 
2 คะแนน  หมายถึง ผู้เรียนประพฤติปฏิบัติสม่ำเสมอ 

    1 คะแนน  หมายถึง ผู้เรียนประพฤติปฏิบัติไม่สม่ำเสมอ 
    0 คะแนน  หมายถึง ผู้เรียนไม่ประพฤติปฏิบัติ 

 - คะแนนเฉลี่ย = คะแนนรวมนักเรียนรายบุคคล / 10 



 

 

 

 

 

 

หน่วยการเรียนรู้ที่ 7  เรื่อง การบำรุงรักษาหม้อแปลงไฟฟ้า จำนวน 4 ชั่วโมง 

1. จุดประสงค์การเรียนการรู้ประจำหน่วย  
ด้านความรู้ 
1. อธิบายหลักการระบายความร้อนหม้อแปลงไฟฟ้าได้ 
2. บอกและอธิบายการควบคุมและบำรุงรักษาหม้อแปลงไฟฟ้าได้ 
3. บอกวิธีการตรวจสอบหม้อแปลงไฟฟ้าเบื้องต้นได้ 
4. บอกผลดีของการบำรุงรักษาหม้อแปลงไฟฟ้าได้ 
5. อธิบายข้อแนะนำสำหรับการบำรุงรักษาหม้อแปลงไฟฟ้าได้ 
6. บอกและอธิบายสมบัติน้ำมันหม้อแปลงไฟฟ้าได้ 
7. บอกและอธิบายข้อมูลพิกัดหม้อแปลงไฟฟ้าได้ 
ด้านทักษะ 
1. มีทักษะในการต่อปฎิบัติใบงานที่ 8 หม้อแปลงไฟฟ้าประกอบเครื่องวัดไฟฟ้า 
ด้านคุณธรรม จริยธรรม/บูรณาการปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง 

      เป็นผู้มีคุณธรรม จริยธรรม ค่านิยมและคุณลักษณะอันพึงประสงค์ สอดคล้องกับหลักปรัชญาเศรษฐกิจ
พอเพียง แสดงออกด้านการตรงต่อเวลา  ความสนใจใฝ่รู้  ความซื่อสัตย์  สุจริต  ความมีน้ำใจและแบ่งบัน ความ
ร่วมมือ  ความมีมารยาท 
2. สมรรถนะประจำหน่วย 

แสดงความรู้เกี่ยวกับการบำรุงรักษาหม้อแปลงไฟฟ้า 
3. เนื้อหา  

3.1 การระบายความร้อนหม้อแปลงไฟฟ้า 
3.2 การควบคุมและบำรุงรักษาหม้อแปลงไฟฟ้า 
3.3 วธิีการตรวจสอบหม้อแปลงไฟฟ้าเบื้องต้น   
3.4 ผลดีของการบำรุงรักษาหม้อแปลงไฟฟ้า 
3.5 ข้อแนะนำสำหรับการบำรุงรักษาหม้อแปลงไฟฟ้า 
3.6 สมบัติน้ำมันหม้อแปลงไฟฟ้า 
3.7 ข้อมูลพิกัดหม้อแปลงไฟฟ้า 

 

4. กำหนดเกณฑ์การปฏิบัติตามสมรรถนะ 
สมรรถนะ เกณฑ์ปฏิบัติ (performance criteria) 

แสดงความรู้เกี่ยวกับการบำรุงรักษาหม้อแปลงไฟฟ้า 
 

1. เครื ่องมือในการวัดประเมินผลการเรียนรู้สังเกต
ผู้เรียนมีความสนใจเกิดความเข้าใจในสาระการเรียนรู้
ตลอดจนแสดงความกระตือรือร้นในการปฏิบัติงาน 
2. แสดงความคิดเห็นและสรุปสาระการเรียนรู้ประจำ
หน่วยได ้อย ่างถ ูกต ้องทันเวลาที ่กำหนดและเป็น
ระเบียบ 
3. ผู้เรียนแบบทดสอบหลังเรียนโดยได้คะแนน 50%  
เป็นอย่างต่ำ 



 

 

 
 
 
5. กิจกรรมการเรียนการสอน 
 

 

ครั้งที่/ชั่วโมง 
 

กิจกรรมการเรียนการสอน 
 

ส่ือ/อุปกรณ์ 
 

ผลงาน/
หลักฐาน 

เครื่องมือและ 
วิธีการวัดผล 

17 / 4 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

1. ทักทายและตรวจสอบรายชื่อ
นักเรียน แลกเปลี่ยนข้อมูลข่าวสาร
ของวิทยาลัยฯ และอบรมคุณธรรม
จริยธรรม 
 

ขั้นนำเข้าสู่บทเรียน (Motivation) 
2. ครูผู ้สอนทำการแนะนำ หน่วย
การเรียนวิชาหม้อแปลงไฟฟ้า หน่วย
ที่ 7 เรื่อง การบำรุงรักษาหม้อแปลง
ไฟฟ้า โดยการตั ้งคำถามที ่มีความ
เก ี ่ยวข ้องก ับหน ่วยการเร ียนแก่
ผ ู ้ เร ียน ในการดึงความสนใจของ
ผู ้เรียนก่อนเข้าสู ่บทเรียน ใช้เวลา
ประมาณ 5 - ๑0 นาท ี
 

ขั้นศึกษาข้อมูล ( INFORMATION 
) 
3. ครูผู้สอนอธิบายเนื้อหาหน่วยที่ 7 
เรื่อง การบำรุงรักษาหม้อแปลงไฟฟ้า 
ในหัวข้อ  
1. การระบายความร้อนหม้อแปลง
ไฟฟ้า 
2. การควบคุมและบำรุงรักษาหม้อ
แปลงไฟฟ้า 
3. วิธีการตรวจสอบหม้อแปลงไฟฟ้า
เบื้องต้น   
4. ผลดีของการบำรุงรักษาหม้อ
แปลงไฟฟ้า 
5. ข้อแนะนำสำหรับการบำรุงรักษา
หม้อแปลงไฟฟ้า 
6. สมบัติน้ำมันหม้อแปลงไฟฟ้า 
7. ข้อมูลพิกัดหม้อแปลงไฟฟ้า 
 
 

1. เอกสารประกอบ
วิชาหม้อแปลงไฟฟ้า 
2. ระบบ GOOGLE 
CLASSROOM 
3. เครื่องรับโทรทัศน์ 
4. เครื่องคอมพิวเตอร์
พกพา หรือแท็บเล็ต 
หรือ สมาร์ทโฟน 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

- แบบประเมิน
พฤติกรรมการ
เรียนรู้ 
- แบบฝึกหัด 
- แบบทดสอบ
หลังเรียน 
- ใบงานการ
ทดลอง 
 
 
 
 
 

- นักเรียนทดสอบ
แบบทดสอบหลัง
เรียน 
- สังเกตุ
พฤติกรรมผู้เรียน
และประเมินลง
แบบประเมินด้าน
คุณธรรม 
จริยธรรมและ
คุณลักษณะที่พึง
ประสงค์ 
- สรุปผลการ
เรียนรู้ของ
นักเรียน 
 
 



 

 

 
 
 
 

 
 

ครั้งที่/ชั่วโมง 
 

กิจกรรมการเรียนการสอน 
 

ส่ือ/อุปกรณ์ 
 

ผลงาน/
หลักฐาน 

เครื่องมือและ 
วิธีการวัดผล 

  

    นักเรียนฟังครูผู้สอนอธิบายพร้อม
กับจดบันทึก ซักถามข้อสงสัย และ
ศึกษาเนื ้อหาการเรียนจากหนังสือ
ประกอบการเรียน สื่อ Internet และ
สื่อการเรียนรู้ หน่วยที่ 7 
4. สรุปเนื้อหาโดยสรุป 
ขั้นทดลอง / ฝึกปฏิบัติ 
(Application) 
5. ให้เรียนฝึกทักษะใบงานที่ 8 โดย
ครูเดินดูแลนักเรียนอย่างใกล้ชิด และ
สังเกตพฤติกรรมการเรียนของ
นักเรียน 
6. ให้นักเรียนทำแบบฝึกหัด โดยครู
เดินดูแลนักเรียนอย่างใกล้ชิด และ
สังเกตพฤติกรรมการเรียนของ
นักเรียน 
7. ตรวจแบบฝึกหัด แนะนำนักศึกษา
ในเรื่องของการทำงานด้วยความเป็น
ระเบียบ  
8. เฉลยแบบฝึกหัดหน้าชั้นเรียน  
โดยสุ่มเรียกนักศึกษาเพ่ือร่วมเฉลย
แบบฝึกหัด และแลกเปลี่ยนเหตุผล
ระหว่างกัน 
 

ขั้นวัดผลประเมินผล ( Progress ) 
9. ทดสอบแบบทดสอบในระบบ 
GOOGLE CLASSROOM 
10. เฉลยแบบทดสอบ  
11. บันทึกผลการประเมิน 
12. ครูผู้สอนบันทึกหลังการสอน 
เพ่ือนำปัญหาที่เกิดข้ึนแก่ผู้เรียนไป
แก้ไขในกลุ่มอ่ืนๆ หรือเป็นข้อมูลใน
การแก้ปัญหาในการสอนครั้งต่อไป 

   



 

 

 
 
 
 
 

6. เกณฑ์การตัดสินผล  
6.๑ การแบ่งคะแนน  

  พุทธิพิสัย            3 คะแนน 
ทักษะ    5 คะแนน 
จิตพิสัย    5 คะแนน 

  รวม            13 คะแนน 
 

6.๒ ผลการประเมินการเรียนรู้ 
  การวัดผลประเมินผลแต่ละหน่วยการเรียนต้องผ่านมากกว่าร้อยละ 5๐ ของคะแนนเต็ม แล้วนำ
คะแนนรวมมาตัดสินผลการเรียนรู้ 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 
 คะแนนผลการประเมินต่ำกว่าร้อยละ ๔๙ ลงมา  ระดับผลการเรียนอยู่ในไม่ผ่านเกณฑ์ 
 
7. เครื่องมือวัดประเมินผล 

7.1  แบบทดสอบก่อนเรียน/หลังเรียน  
7.2 แบบประเมินพฤติกรรมการเรียนรู้ 

 

8. บันทึกหลังการสอน 
ผลการใช้แผนการเรียนรู้ 
........……………………………………………………………………………………………………………………………………………

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

ผลการเรียนของนักเรียน 
........……………………………………………………………………………………………………………………………………………

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

ผลการสอนของครู 
........……………………………………………….…………….……………………………………………………………………………… 



 

 

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

แบบทดสอบก่อน/หลงัเรียน 
หน่วยที่ 7  การบำรุงรักษาหม้อแปลงไฟฟ้า 

คำชี้แจง  1. จงทำเครื่องหมาย  ทับ ก  ข  ค หรือ ง  ที่เห็นว่าถูกที่สุด 
           2. อนุญาตให้ใช้เครื่องคำนวณได้ 
 

1. การบำรุงรักษาหม้อแปลงไฟฟ้าให้มีอายุการใช้งานที่ยืนยาวควรคำนึงถึงข้อใด 
 ก. ขนาดของหม้อแปลงไฟฟ้า 
 ข. อัตราส่วนของหม้อแปลงไฟฟ้า 
 ค. การระบายความร้อน 
 ง. สภาพแวดล้อมในการติดตั้ง 
2. แผ่นป้ายข้อมูลพิกัดหม้อแปลงไฟฟ้ามีชื่อเรียกตามข้อใด 
 ก. Cooling Method          
 ข. Rated Capacity 
 ค. Solid Insulant 
 ง. Name Plate 
3. ข้อใดคือการระบายความของหม้อแปลงไฟฟ้าขนาดเล็ก 
 ก. อากาศเป็นตัวกลางระบายความร้อน 
 ข. น้ำมันเป็นตัวช่วยระบายความร้อน 
 ค. น้ำเป็นตัวช่วยระบายความร้อน 
 ง. พัดลมเป็นตัวช่วยระบายความร้อน 
4. สมบัติของน้ำมันมีลักษณะตามข้อใด 
 ก. ทำปฏิกิริยากับออกซิเจนได้ดี 
 ข. มีสารกำมะถันมาก 
 ค. มีจุดวาบไฟสูง 
 ง. มีความแข็งแรงเชิงไฟฟ้าต่ำ 
5. น้ำมันที่บรรจุอยู่ภายในหม้อแปลงไฟฟ้าเมื่อสัมผัสความชื้นจะมีลักษณะอย่างไร 
 ก. ทนต่ออุณหภูมิได้สูง 
 ข. ความเป็นฉนวนดีขึ้น 
 ค. ระบายความร้อนได้ดี 
 ง. ระเหยและมีความหนืดสูง 
6. ข้อใดคือวิธีการตรวจสอบหม้อแปลงไฟฟ้าเบื้องต้น 
 ก. ตรวจสอบสารดูดความชื้น 
 ข. ตรวจสอบสภาพน้ำมัน 
 ค. ตรวจสอบแก๊สที่สะสมภายในถัง 
 ง. ตรวจสอบอุณหภูมิภายในถัง 



 

 

7. ข้อแนะนำสำหรับการบำรุงรักษาหม้อแปลงไฟฟ้ามีลักษณะตามข้อใด 
 ก. นำหม้อแปลงไฟฟ้ามาต่อขนานเพ่ิม 
 ข. จัดหาหม้อแปลงไฟฟ้าที่ขนาดพิกัดพอดีกับโหลด 
 ค. ตรวจสอบภายนอกและภายในตามระยะเวลา 
 ง. ติดตั้งเครื่องป้องกันหม้อแปลงไฟฟ้าเพ่ิมเติม 
8. การสังเกตอายุการใช้งานของหม้อแปลงไฟฟ้าจะพิจารณาได้จากข้อใด 
 ก. ตัวถังของหม้อแปลงไฟฟ้า 
 ข. มูลน้ำมัน 
 ค. บูชชิ่ง หม้อแปลงไฟฟ้า 
 ง. ซิลิกา เยล 
9. การควบคุมและการบำรุงรักษาหม้อแปลงไฟฟ้ามีข้อควบคุมตรงตามข้อใด   
 ก. มีการบำรุงรักษาอย่างน้อยปีละ 2 ครั้ง    
 ข. แรงดันไฟฟ้าที่ใช้ต้องไม่เกิน 5% ขณะมีโหลด 
 ค. ความถี่สามารถเปลี่ยนแปลงได้ตลอดเวลา 
 ง. อุณหภูมิ ณ ที่ปฏิบัติงานขึ้นอยู่กับสภาพแวดล้อม 
10. ข้อใดเป็นผลดีของการบำรุงรักษาหม้อแปลงไฟฟ้า 
 ก. จ่ายกระแสไฟฟ้าได้อย่างต่อเนื่อง 
 ข. มีขนาดพิกัดกำลังไฟฟ้าสูงขึ้น 

 ค. ลดพื้นที่ในการติดตั้งหม้อแปลงไฟฟ้า      
 ง. หม้อแปลงมีน้ำหนักเบาและเคลื่อนย้ายสะดวก 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

 
 
 
 
 

สัปดาห์ที่............... 
วิทยาลัยการอาชีพบางสะพาน 

แบบประเมินด้านคุณธรรม จริยธรรมและคุณลักษณะที่พึงประสงค์ 
สาขาวิชา...................................สาขางาน.................................ระดับชั้น................................. .กลุ่ม......................... 
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7              
8              
9              

10              
11              
12              
13              
14              
15              
16              
17              
18              
19              
20              
หมายเหตุ   -  เกณฑ์การประเมินคุณธรรม จริยธรรมและคุณลักษณะที่พึงประสงค์ 

3 คะแนน  หมายถึง ผู้เรียนแสดงประพฤติปฏิบัติสม่ำเสมอและเป็นผู้นำได้ 
2 คะแนน  หมายถึง ผู้เรียนประพฤติปฏิบัติสม่ำเสมอ 

    1 คะแนน  หมายถึง ผู้เรียนประพฤติปฏิบัติไม่สม่ำเสมอ 



 

 

    0 คะแนน  หมายถึง ผู้เรียนไม่ประพฤติปฏิบัติ 
 - คะแนนเฉลี่ย = คะแนนรวมนักเรียนรายบุคคล / 10 

 

 

 


