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ส่วนที่ 1 แผนการจัดการเรียนรู้มุ่งเน้นสมรรถนะอาชีพบูรณาการหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง 

1. ชื่อวิชา เครื่องมือวัดไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์   

2. ค าอธิบายราวิชา 
ศึกษาและปฏิบัติงานเกี่ยวกับโครงสร้าง  หลักการท างาน การใช้งานและขยายย่านการวัดโวลต์ -มิเตอร์  

แอมมิเตอร์  โอห์มมิเตอร์และมัลติมิเตอร์แบบใช้เข็ม    การใช้งานดิจิตอลมัลติมิเตอร์   วัตต์มิเตอร์ (Watt  Meter) วาร์
มิเตอร์ (VAR  Meter) เพาเวอร์แฟกเตอร์มิเตอร์ (Power Factor Meter) ออสซิลโลสโคป  เครื่องก าเนิดสัญญาณเสียง  
เครื่องก าเนิดสัญญาณหลายรูปคลื่น การวัดและทดสอบค่าความต้านทาน  อิมพีแดนซ์ภายในเครื่องมือวัดไฟฟูา 
กระแสไฟฟูา  แรงดันไฟฟูา ความถี่ ก าลังไฟฟูา ในวงจรไฟฟูาและอิเล็กทรอนิกส์ 
 
3. จุดประสงค์รายวิชา 

1. เข้าใจโครงสร้าง  หลักการท างานและการขยายย่านวัดของเครื่องมือวัดไฟฟูาและอิเล็กทรอนิกส์ 
 2. มีทักษะในการวัด   การใช้งานและการบ ารุงรักษาเบื้องต้นของเครื่องมือวัดไฟฟูาและอิเล็กทรอนิกส์ 
 3. มีกิจนิสัยในการปฏิบัติงาน   ด้วยความละเอียดรอบคอบ   ถูกต้องและปลอดภัย 

4. สมรรถนะรายวิชา 
๑. แสดงความรู้เกี่ยวกับการขยายย่านวัดและการใช้งานเครื่องมือวัดไฟฟูาและอิเล็กทรอนิกส์                                        

 2. วัดและทดสอบคุณสมบัติของอุปกรณ์  วงจรไฟฟูาและอิเล็กทรอนิกส์ 
 
5. การวิเคราะห์หลักสูตร  

๑. ตารางที ่๑. การวิเคราะห์หลักสูตร 
  



 

ตารางท่ี๑. การวิเคราะห์หลักสูตร 
ตารางวิเคราะห์หลักสูตร 

วิทยาลัยการอาชีพบางสะพาน    รหัสวชิา  2๐๑0๕ ๒00๔  วิชาเครื่องมือวัดไฟฟูาและอิเล็กทรอนิกส์    
จ านวน ๒ หน่วยกิต สาขาวิชาอิเล็กทรอนิกส์  ภาคเรียนที่ ๒ ปีการศกึษา ๒๕๖๕  

ผู้รับผิดชอบ  นางบวรลักษณ์  สูงกิจบูลย์ 

หน่วยการเรียน สมรรถนะรายหน่วย 
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๑. การตรวจสภาพพร้อม
ใช้งาน  มัลติมิเตอร์     

1. แสดงความรู้เกี่ยวกับล าดับขันการ
ตรวจสอบสภาพ สว่น ประกอบข้อควร
ระวังและการบ ารุงรักษาของมัลติ
มิเตอร์ 

1 2 2       ๒ ๒ 9 3 

  2. ตรวจสอบสภาพพร้อมใช้งาน
ของมัลติมิเตอร์ 

                    

๒. พื้นฐานการวัด       1.แสดงความรู้เกี่ยวกบัพื้น ฐานการวัด 2 2 2       ๒ ๒ 10 2 
  2. เขียนสัญลักษณ์ที่เกี่ยวข้องกบั

เครื่องมือวัด 
                    

  3. อ่านค่าและก าหนดต าแหน่งค่าบน
สเกลหน้าปัดของเครื่องมือวัด 

                    

  4. เลือกใช้หน่วยการวัดที่เหมาะสมกับ
ค่าของปริมาณไฟฟูา 

                    

๓. แอมมิเตอร์ไฟฟูา
กระแสตรง    

1. แสดงความรู้เกี่ยวกับโครง สร้าง
หลักการท างาน การน า ไปใช้งาน ข้อ
ควรระวัง และการบ ารุงรักษา
แอมมิเตอร์ไฟตรง 

2 2 2       ๑ ๑ 8 2 

  2. น าแอมมิเตอร์ไฟตรงไปใช้งานได้
อย่างถูกตอ้งและเหมาะ สม 

                    

4. โวลต์มิเตอร์ไฟฟูา
กระแสตรง 

1. แสดงความรู้เกี่ยวกับพื้น ฐานการ
วัด 

1 1 2       ๒ ๑ 7 3 

  
2. เขียนสัญลักษณ์ที่เกี่ยวข้องกบั
เครื่องมือวัด 

                    

  
3.อ่านค่าและก าหนดต าแหน่งค่าบน
สเกลหน้าปัดของเครื่อง มือวัด 

                    

  4. เลือกใช้หน่วยการวัดที่เหมาะสมกับ
ค่าของปริมาณไฟฟูา 

                    

๕. โอห์มมิเตอร์     1. แสดงความรู้เกี่ยวกับโครง สร้าง
หลักการท างาน การน าไปใช้งาน ข้อ
ควรระวังและ การบ ารุงรักษาโอห์ม
มิเตอร์ 

2 2 2       ๒ ๒ 10 4 

  
2. น าโอห์มมิเตอร์ไปใช้งานได้อย่าง
ถูกต้องและเหมาะสม 

                    

๖. แอมมิเตอร์ไฟฟูา
กระแสสลับ    

1.แสดงความรู้เกี่ยวกบัโครง สร้าง
หลักการท างาน การน า ไปใช้งาน ข้อ
ควรระวังและการบ ารุงรักษา
แอมมิเตอร์   ไฟสลับ 

1 1 1       ๑ ๒ 6 4 



 

หน่วยการเรียน สมรรถนะรายหน่วย 
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2. น าแอมมิเตอร์ไฟสลับไปใช้งานได้
อย่างถูกตอ้งและเหมาะ สม 

          

๗. โวลต์มิเตอร์ไฟฟูา
กระแสสลับ    

1. แสดงความรู้เกี่ยวกับโครง สร้าง 
หลักการท างาน การน า ไปใช้งาน ข้อ
ควรระวังและการบ ารุงรักษาโวลต์
มิเตอร์ไฟสลับ 

2 2 2       ๒ ๒ 10 1 

  
2. น าโวลต์มิเตอร์ไฟสลับไปใช้งานได้
อย่างถูกตอ้งและเหมาะสม 

                    

๘. มัลติมิเตอร ์ 1. แสดงความรู้เกี่ยวกับโครง สร้าง 
หลักการท างาน การน า ไปใช้งาน  ข้อ
ควรระวังและการบ ารุงรักษามัลติ
มิเตอร์ 

2 2 2       ๒ ๒ 10 1 

  2. การน ามัลติมิเตอร์ไปใช้งานได้อย่าง
ถูกต้องและเหมาะ สม 

                    

๙. ดิจิตอลมัลติมิเตอร์   1. แสดงความรู้เกี่ยวกับโครง สร้าง 
หลักการท างาน การน า ไปใช้งาน ข้อ
ควรระวังและการบ ารุงรักษาดิจิตอลมัล
ติมิเตอร ์

2 2 2       2 2 10 1 

  2. น าดิจิตอลมัลติมิเตอร์ไปใช้งานได้
อย่างถูกตอ้งและเหมาะ สม 

                    

๑๐. เครื่องวัดก าลังไฟฟูา 1. แสดงความรู้กี่ยวกับชนิดของ
เครื่องมือวัดก าลังไฟฟูา 

2 2 2       2 2 10 4 

  2. แสดงความรู้เกี่ยวกับวัตต์-อาวร์
มิเตอร์ 

                    

๑๑. ออสซิลโลสโคป 1. แสดงความรู้เกี่ยวกับโครง สร้าง 
หลักการท างาน ขัว้ต่อ-ปุุมปรับ ข้อควร
ระวัง และการบ ารุงรักษา
ออสซิลโลสโคป 

2 2 2       2 2 10 1 

  
2. ปรับปุุมและทดสอบสภาพพร้อมใช้
งานของออสซิลโล สโคป 

                    

รวม 19 20 21       ๒๐ ๒๐ 100   

ล าดับที่ 3 2 1       2 2     

 
 
 

 
 
 
 
 



 

6. ก าหนดหน่วยการเรียนรู้จากการวิเคราะห์ค าอธิบายรายวิชา 
 
ชื่อหน่วยการ

เรียนรู้ 
จุดประสงค์ประจ าหน่วย สมรรถนะประจ าหน่วย 

๑. การตรวจ
สภาพพร้อมใช้
งานมัลติมิเตอร์                                      

1.  อธิบายล าดับขั้นการตรวจสอบมัลติมิเตอร์เบื้องต้นได้ 
2.  บอกส่วนประกอบภายนอกของมัลติมิเตอร์ได้ 
3.  บอกส่วนประกอบโครงสร้างภายในมัลติมิเตอร์ได้ 
4.  อธิบายรายละเอียดของคู่มือการใช้งานของมัลติมิเตอร์ได้ 
5.  บอกข้อควรระวังของมัลติมิเตอร์เบื้องต้นได้ 
6.  บอกวิธีการบ ารุงรักษามัลติมิเตอร์เบื้องต้นได้ 
7.  ตรวจสอบสภาพพร้อมใช้งานของมัลติมิเตอร์ได้ 
8.  เขียนส่วนประกอบภายนอกของมัลติมิเตอร์ได้ 
9. เปิดฝาหลังพร้อมตรวจสอบอุปกรณ์ท่ีส าคัญภายในมัลติมิเตอร์ได้ 
 

1. แสดงความรู้เกี่ยวกับ
ล าดับขั้นการตรวจสอบสภาพ 
ส่วน ประกอบข้อควรระวัง
และการบ ารุงรักษาของมัลติ
มิเตอร์ 
2. ตรวจสอบสภาพพร้อมใช้

งานของมัลติมิเตอร์ 
 

๒. พ้ืนฐานการ
วัด       

1.  บอกความหมายของการวัดได้ 
2.  อธิบายหลักการท างานของเครื่องมือวัดได้ 
3.  จ าแนกชนิดของเครื่องมือวัดได้ 
4.  ยกตัวอย่างเครื่องมือวัดชนิดต่าง ๆได้ 
5.  บอกส่วนประกอบของเครื่องมือวัดได้ 
6.  บอกชื่อเครื่องมือวัดที่แสดงปริมาณไฟฟูาเป็นรูปภาพได้ 
7.  เขียนสัญลักษณ์ของอุปกรณ์ท่ีเกี่ยวข้องกับเครื่องมือวัดได้ 
8.  เขียนสัญลักษณ์ของเครื่องมือวัดชนิดต่าง ๆ ได้ 
9.  เขียนสัญลักษณ์บนสเกลหน้าปัดของเครื่องมือวัดได้ 
10. อธิบายความหมายของสัญลักษณ์ที่ปรากฏบนหน้าปัดได้ 
11. อ่านค่าจากสเกลหน้าปัดแบบเชิงเส้นได้ 
12. อ่านค่าจากสเกลหน้าปัดไม่เชิงเส้นได้ 
13. อธิบายวิธีการอ่านค่าสเกลหน้าปัดแบบต่าง ๆได้ 
14. เขียนหน่วยที่เก่ียวข้องกับงานไฟฟูาและอิเล็กทรอนิกส์ได้ 
15. เขียนค่าของตัวอักษรที่ย่อและขยายหน่วยได้ 
16. แปลงหน่วยให้เหมาะสมกับค่าที่ก าหนดได้ 
 

1.แสดงความรู้ เกี่ ยวกับ พ้ืน 
ฐานการวัด 
2. เขียนสัญลักษณ์ท่ีเกี่ยว ข้อง
กับเครื่องมือวัด 
3. อ่ านค่ า และก าหนดต า 
แหน่งค่าบนสเกลหน้าปัดของ
เครื่องมือวัด 
4. เลือกใช้หน่วยการวัดที่
เหมาะสมกับค่าของปริมาณ
ไฟฟูา 
 

๓. แอมมิเตอร์
ไฟฟูา
กระแสตรง    

1. บอกความหมายของแอมมิเตอร์ไฟฟูากระแสตรงได้ 
2. จ าแนกเครื่องมือวัดกระแสไฟฟูาตรงตามข้อจ ากัดปริมาณการวัดได้ 
3. บอกโครงสร้างของแอมมิเตอร์ไฟฟูากระแสตรงได้ 
4. ค านวณหาค่าต่าง ๆ ในวงจรขยายย่านวัดกระแสไฟฟูาตรงได้ 
5. ค านวณหาค่าความไวของแอมมิเตอร์ไฟฟูากระแสตรงได้ 
6. บอกข้อควรระวังของแอมมิเตอร์ไฟฟูากระแสตรงได้ 
7. บอกวิธีการบ ารุงรักษาแอมมิเตอร์ไฟฟูากระแสตรงได้ 
8. ต่อวงจรวัดกระแสไฟตรงได้อย่างปลอดภัย 

1. แสดงความรู้เกี่ยวกับโครง 
สร้างหลักการท างาน การน า 
ไปใช้งาน ข้อควรระวัง และ
การบ ารุงรักษาแอมมิเตอร์
ไฟตรง 
 2. น าแอมมิเตอร์ไฟตรงไปใช้
ง าน ได้ อย่ า งถู กต้ อ งแล ะ
เหมาะสม 



 

ชื่อหน่วยการ
เรียนรู้ 

จุดประสงค์ประจ าหน่วย สมรรถนะประจ าหน่วย 

 9. อ่านค่ากระแสไฟตรงได ้
10. เลือกย่านวัดกระแสไฟตรงได้อย่างเหมาะสม 
11. อธิบายข้อควรระวังและการบ ารุงรักษาแอมมิเตอร์ไฟฟูากระแสตรง 

 

4. โวลต์
มิเตอร์ไฟฟูา
กระแสตรง 

1. บอกความหมายของการวัดได้ 
2. อธิบายหลักการท างานของเครื่องมือวัดได้ 
3. จ าแนกชนิดของเครื่องมือวัดได้ 
4. ยกตัวอย่างเครื่องมือวัดชนิดต่าง ๆได้ 
5. บอกส่วนประกอบของเครื่องมือวัดได้ 
6. บอกชื่อเครื่องมือวัดที่แสดงปริมาณไฟฟูาเป็นรูปภาพได้ 
7. เขียนสัญลักษณ์ของอุปกรณ์ท่ีเกี่ยวข้องกับเครื่องมือวัดได้ 
8. เขียนสัญลักษณ์ของเครื่องมือวัดชนิดต่าง ๆ ได้ 
9. เขียนสัญลักษณ์บนสเกลหน้าปัดของเครื่องมือวัดได้ 
10. อธิบายความหมายของสัญลักษณ์ที่ปรากฏบนหน้าปัดได้ 
11. อ่านค่าจากสเกลหน้าปัดแบบเชิงเส้นได้ 
12. อ่านค่าจากสเกลหน้าปัดไม่เชิงเส้นได้ 
13. อธิบายวิธีการอ่านค่าสเกลหน้าปัดแบบต่าง ๆได้ 
14. เขียนหน่วยที่เก่ียวข้องกับงานไฟฟูาและอิเล็กทรอนิกส์ได้ 
15. เขียนค่าของตัวอักษรที่ย่อและขยายหน่วยได้ 
16. แปลงหน่วยให้เหมาะสมกับค่าที่ก าหนดได้ 
 

1. แสดงความรู้เกี่ยวกับพ้ืน 
ฐานการวัด 
2. เขียนสัญลักษณ์ท่ีเกี่ยวข้อง
กับเครื่องมือวัด 
3.อ่านค่าและก าหนดต าแหน่ง
ค่าบนสเกลหน้าปัดของเครื่อง 
มือวัด 
4. เลือกใช้หน่วยการวัดที่
เหมาะสมกับค่าของปริมาณ
ไฟฟูา 
 

๕. โอห์ม
มิเตอร์     

1. บอกเครื่องมือวัดค่าความต้านทานที่เหมาะสมกับปริมาณค่าความ
ต้านทานได้ 
2. บอกส่วนประกอบการหาค่าความต้านทานโดยใช้เครื่องมือวัดชนิด
อ่ืนได้ 
3. บอกโครงสร้างของโอห์มมิเตอร์เบื้องต้นได้ 
4. อธิบายหลักการท างานของโอห์มมิเตอร์ได้ 
5. บอกลักษณะสเกลหน้าปัดของโอห์มมิเตอร์ได้ 
6. บอกหน้าที่ของอุปกรณ์ในวงจรโอห์มมิเตอร์ได้ 
7. ค านวณหาค่าความต้านทานที่น ามาออกแบบเป็นวงจรโอห์มมิเตอร์
ได้ 
8. บอกข้อควรระวังของโอห์มมิเตอร์ได้ 
9. บอกวิธีบ ารุงรักษาโอห์มมิเตอร์ได้ 
10. น าโอห์มมิเตอร์วัดค่าความต้านทานได้ 
11. อ่านค่าความต้านทานจากโอห์มมิเตอร์ได้ 
12. เลือกย่านวัดค่าความต้านทานได้อย่างเหมาะสม 
13. น าความรู้และทักษะปฏิบัติมาสรุปผลการปฏิบัติงานได้ 
 

1. แสดงความรู้เกี่ยวกับโครง 
สร้างหลักการท างาน การ
น าไปใช้งาน ข้อควรระวังและ 
การบ ารุงรักษาโอห์มมิเตอร์ 
2. น าโอห์มมิเตอร์ไปใช้งาน
ได้อย่างถูกต้องและเหมาะสม 
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๖. แอมมิเตอร์
ไฟฟูา
กระแสสลับ    

1. บอกโครงสร้างของแอมมิเตอร์ไฟฟูากระแสสลับได้ 
2. อธิบายหลักการท างานของแอมมิเตอร์ไฟฟูากระแสสลับได้ 
3. บอกชนิดของวงจรเรียงกระแสที่มีความไวดีที่สุด 
4. ค านวณหาค่ากระแสไฟสลับเมื่อใช้วงจรเรียงกระแสได้ 
5. ค านวณหาค่าความไวของแอมมิเตอร์ไฟฟูากระแสสลับได้ 
6. บอกวิธีการขยายย่านวัดกระแสไฟฟูาของแอมมิเตอร์ไฟฟูา
กระแสสลับได้ 
7. บอกสาเหตุที่แอมมิเตอร์ไฟฟูากระแสสลับไม่มีย่านการวัดต่ าได้ 
8. บอกข้อควรระวังของแอมมิเตอร์ไฟฟูากระแสสลับได้ 
9. บอกวิธีการบ ารุงรักษาแอมมิเตอร์ไฟฟูากระแสสลับได้ 
10. ต่อวงจรวัดกระแสไฟสลับได้อย่างปลอดภัย 
11. อ่านค่ากระแสไฟสลับจากแอมมิเตอร์ไฟฟูากระแสสลับได้ 
12. เลือกย่านวัดกระแสไฟสลับได้อย่างเหมาะสม 
13. อธิบายข้อควรระวังและการบ ารุงรักษาแอมมิเตอร์ไฟฟูากระแส 
สลับได ้
 

1.แสดงความรู้เกี่ยวกับโครง 
สร้างหลักการท างาน การน า 
ไปใช้งาน ข้อควรระวังและ
การบ ารุงรักษาแอมมิเตอร์   
ไฟสลับ 
2. น าแอมมิเตอร์ไฟสลับไป
ใช้งานได้อย่างถูกต้องและ
เหมาะ สม 
 

๗. โวลต์
มิเตอร์ไฟฟูา
กระแสสลับ    

1. บอกโครงสร้างของโวลต์มิเตอร์ไฟฟูากระแสสลับได้ 
2. อธิบายหลักการท างานของโวลต์มิเตอร์ไฟฟูากระแสสลับได้ 
3. ค านวณหาค่าแรงดันไฟสลับเมื่อใช้วงจรเรียงกระแสได้ 
4. ค านวณหาค่าความไวของโวลต์มิเตอร์ไฟฟูากระแสสลับได้ 
5. บอกวิธีการขยายย่านวัดแรงดันไฟฟูาของโวลต์มิเตอร์ไฟฟูา
กระแสสลับได้ 
6. ค านวณหาค่าต่าง ๆ ในวงจรขยายย่านวัดแรงดันไฟสลับได้ 
7. บอกข้อควรระวังของโวลต์มิเตอร์ไฟฟูากระแสสลับได้ 
8. บอกวิธีการบ ารุงรักษาโวลต์มิเตอร์ไฟฟูากระแสสลับได้ 
9. ต่อวงจรวัดแรงดันไฟสลับได้ 
10. อ่านค่าแรงดันไฟฟูาจากโวลต์มิเตอร์ไฟฟูากระแสสลับได้ 
11. เลือกย่านวัดแรงดันไฟสลับได้อย่างเหมาะสม 
12. อธิบายข้อควรระวังและการบ ารุงรักษาโวลต์มิเตอร์ไฟฟูา
กระแสสลับได้ 
 

1. แสดงความรู้เกี่ยวกับโครง 
สร้าง หลักการท างาน การน า 
ไปใช้งาน ข้อควรระวังและ
การบ ารุงรักษาโวลต์มิเตอร์ไฟ
สลับ 
2. น าโวลต์มิเตอร์ไฟสลับไป
ใช้งานได้อย่างถูกต้องและ
เหมาะสม 
 

๘. มัลติมิเตอร์ 
 

1. บอกความหมายของมัลติมิเตอร์ได้     
2. บอกโครงสร้างของมัลติมิเตอร์ได้                                                                        
3. บอกส่วนประกอบทั่วไปของมัลติมิเตอร์ได้                                                              
4. บอกหน้าที่ของสวิตช์เลือกย่านวัดได้                                          
5.  บอกหลักการท างานของมัลติมิเตอร์ได้                                                                      
6.  อธิบายการน ามัลติมิเตอร์วัดค่าความต้านทานได้                                            
  

1. แสดงความรู้เกี่ยวกับโครง 
สร้าง หลักการท างาน การน า 
ไปใช้งาน  ข้อควรระวังและ
การบ ารุงรักษามัลติมิเตอร์ 
2. การน ามัลติมิเตอร์ไปใช้
งานได้อย่างถูกต้องและ
เหมาะ สม 
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 7.  อ่านค่าความต้านทานจากมัลติมิเตอร์ได้ 
8.  บอกวิธีการน ามัลติมิเตอร์วัดค่าแรงดันไฟสลับได้        
9.  อ่านค่าแรงดันไฟสลับจากมัลติมิเตอร์ได้                                                     
10. บอกวิธีการน ามัลติมิเตอร์วัดค่าแรงดันไฟตรงได้                                                                   
11. อ่านค่าแรงดันไฟตรงจากมัลติมิเตอร์ได้                                                     
12. อธิบายการวัดค่ากระแสไฟตรงด้วยมัลติมิเตอร์ได้                                  
13. อ่านค่ากระแสไฟตรงจากมัลติมิเตอร์ได้                                                  
14. บอกข้อควรระวังในการน ามัลติมิเตอร์ไปใช้งานได้                                                 
15. บอกวิธีการบ ารุงรักษามัลติมิเตอร์ได้ 
16. น ามัลติมิเตอร์วัดค่าความต้านทานได้อย่างเหมาะสม 
17. น ามัลติมิเตอร์วัดค่าแรงดันไฟตรงได้อย่างเหมาะสม 
18. น ามัลติมิเตอร์วัดค่ากระแสไฟตรงได้อย่างเหมาะสม 
19. น ามัลติมิเตอร์วัดค่าแรงดันไฟสลับได้อย่างเหมาะสม 
20. อธิบายข้อควรระวังและการบ ารุงรักษามัลติมิเตอร์ได้ 
 

 

๙. ดิจิตอลมัล
ติมิเตอร์   

1. บอกชนิดของดิจิตอลมัลติมิเตอร์ได้     
2. บอกหน้าที่จากโครงสร้างดิจิตอลมัลติมิเตอร์ได้                                                                        
3. บอกสเกลการแสดงผลของดิจิตอลมัลติมิเตอร์ได้                                                              
4. บอกคุณสมบัติของตัวแสดงผลได้                                          
5. บอกส่วนประกอบโครงสร้างภายในของดิจิตอลมัลติมิเตอร์ได้                                                                      
6. อธิบายการท างานแต่ละส่วนของดิจิตอลมัลติมิเตอร์ได้                                                                
7. บอกข้อควรระวังในการน าดิจิตอลมัลติมิเตอร์ไปใช้งานได้                                                 
8. บอกวิธีการบ ารุงรักษาดิจิตอลมัลติมิเตอร์ได้ 
9. น าดิจิตอลมัลติมิเตอร์วัดค่าความต้านทานได้ 
10. น าดิจิตอลมัลติมิเตอร์วัดค่าแรงดันไฟตรงได้ 
11. น าดิจิตอลมัลติมิเตอร์วัดค่าแรงดันไฟสลับได้ 
12. น าดิจิตอลมัลติมิเตอร์วัดค่ากระแสไฟตรงได้ 
13. น าดิจิตอลมัลติมิเตอร์วัดค่ากระแสไฟสลับได้ 
14. ตรวจสอบคุณสมบัติของไดโอดโดยใช้ดิจิตอลมัลติมิเตอร์ได้ 
15. อธิบายข้อควรระวังและการบ ารุงรักษาดิจิตอลมัลติมิเตอร์ได้ 
 

1. แสดงความรู้เกี่ยวกับโครง 
สร้าง หลักการท างาน การน า 
ไปใช้งาน ข้อควรระวังและ
การบ ารุงรักษาดิจิตอลมัลติ
มิเตอร์ 
2. น าดิจิตอลมัลติมิเตอร์ไป
ใช้งานได้อย่างถูกต้องและ
เหมาะ สม 
 

๑๐. เครื่องวัด
ก าลังไฟฟูา 

1. บอกชนิดของเครื่องมือวัดก าลังไฟฟูาได้     
2. บอกโครงสร้างของวัตต์มิเตอร์ได้                                                                        
3. บอกวิธีการอ่านค่าก าลังไฟฟูาจากวัตต์มิเตอร์ได้ 
4. บอกภาระที่มีในวงจรไฟสลับขณะท าการวัดก าลังไฟฟูาจากวาร์
มิเตอร์ได้                                                              
5. อธิบายการน าเพาเวอร์แฟกเตอร์มิเตอร์ไปวัดในวงจรได้   
                                        

1. แสดงความรู้กี่ยวกับชนิด
ของเครื่องมือวัดก าลังไฟฟูา 
2. แสดงความรู้เกี่ยวกับวัตต์-
อาวร์มิเตอร์ 
3. วัดค่าพลังงานไฟฟูาด้วย
วัตต์-อาวร์มิเตอร์ 
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 6. บอกโครงสร้างของวัตต์-อาวร์มิเตอร์ได้    
7. บอกหน่วยการวัดของวัตต์-อาวร์มิเตอร์ได้ 
8. อธิบายหลักการท างานของวัตต์-อาวร์มิเตอร์ได้ 
9. บอกประโยชน์ของวัตต์-อาวร์มิเตอร์ได้ 
10. บอกข้อควรระวังในการน าวัตต์-อาวร์มิเตอร์ไปใช้งานได้                                        
11. บอกวิธีการบ ารุงรักษาวัตต์-อาวร์มิเตอร์ได้ 
12. อธิบายการอ่านคู่มือการใช้งานวัตต์-อาวร์มิเตอร์ได้ 
13. แสดงวิธีการต่อวัตต์-อาวร์มิเตอร์ได้ 
14. น าวัตต์-อาวร์มิเตอร์วัดค่าพลังงานไฟฟูา-ชั่วโมงได้ 
15. อ่านค่าพลังงานไฟฟูาจากวัตต์-อาวร์มิเตอร์ได้ 
16. อธิบายจ านวนรอบจานหมุนของวัตต์-อาวร์มิเตอร์เมื่อมีภาระ
แตกต่างกันได้ 
17. อธิบายการใช้พลังงานไฟฟูาของภาระจากคู่มือการใช้งานและผล
การทดลองได้ 

 

๑๑. 
ออสซิลโลสโค
ป 

1. บอกโครงสร้างของออสซิลโลสโคปได้     
2. บอกส่วนประกอบของหลอดภาพออสซิลโลสโคปได้                                                                        
3. บอกหน้าที่ภาคต่าง ๆ ของออสซิลโลสโคปได้                                                              
4. บอกสาเหตุของอาการผิดปกติท่ีหน้าจอออสซิลโลสโคปได้                                          
5. บอกข้อควรระวังในการน าออสซิลโลสโคปไปใช้งานได้                                                 
6. บอกวิธีการบ ารุงรักษาออสซิลโลสโคปได้ 
7. บอกชื่อขั้วต่อ – ปุุมปรับของออสซิลโลสโคปได้ 
8. บอกหน้าที่ของขั้วต่อ – ปุุมปรับของ ออสซิลโลสโคปได้ 
9. เตรียมความพร้อมให้ออสซิลโลสโคปมีสภาพพร้อมใช้งานได้ 
10. บอกข้อควรระวังในการน าออสซิลโลสโคปไปใช้งานได้ 
11. อธิบายวิธีการบ ารุงรักษาออสซิลโลสโคปได้ 
 

1. แสดงความรู้เกี่ยวกับโครง 
สร้าง หลักการท างาน ขั้วต่อ-
ปุุมปรับ ข้อควรระวัง และ
การบ ารุงรักษา
ออสซิลโลสโคป 
2. ปรับปุุมและทดสอบสภาพ
พร้อมใช้งานของออสซิลโล 
สโคป 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

ส่วนที่ 2 แผนการจัดการเรียนการสอนรู้และการประเมินตามสภาพจริงประจ าหน่วยการเรียนรู้ 

1. หน่วยการเรียนรู้ เรื่อง การตรวจสภาพพร้อมใช้งานมัลติมิเตอร์                                      
 
2. จ านวน 4 ชั่วโมง 
 
3. จุดประสงค์การเรียนการรู้ประจ าหน่วย 

๓.๑ อธิบายล าดับขั้นการตรวจสอบมัลติมิเตอร์เบื้องต้นได้ 
๓.๒ บอกส่วนประกอบภายนอกของมัลติมิเตอร์ได้ 
๓.๓ บอกส่วนประกอบโครงสร้างภายในมัลติมิเตอร์ได้ 
๓.๔ อธิบายรายละเอียดของคู่มือการใช้งานของมัลติมิเตอร์ได้ 
๓.๕ บอกข้อควรระวังของมัลติมิเตอร์เบื้องต้นได้ 
๓.๖ บอกวิธีการบ ารุงรักษามัลติมิเตอร์เบื้องต้นได้ 
๓.๗ ตรวจสอบสภาพพร้อมใช้งานของมัลติมิเตอร์ได้ 
๓.๘ เขียนส่วนประกอบภายนอกของมัลติมิเตอร์ได้ 
๓.๙ เปิดฝาหลังพร้อมตรวจสอบอุปกรณ์ท่ีส าคัญภายในมัลติมิเตอร์ได้ 
ด้านคุณธรรม จริยธรรม/บูรณาการปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง 

           3.๑๐ แสดงออกด้านความสนใจใฝุรู้ การตรงต่อเวลา ความซื่อสัตย์ สุจริต ความมีน้ าใจและแบ่งบัน 
ความร่วมมือ/ยอมรับความคิดเห็นส่วนใหญ่ 

 
4. สมรรถนะประจ าหน่วย 

๔.๑ แสดงความรู้เกี่ยวกับล าดับขั้นการตรวจสอบสภาพ ส่วน ประกอบข้อควรระวังและการบ ารุงรักษาของมัลติ
มิเตอร์ 

๔.๒ ตรวจสอบสภาพพร้อมใช้งานของมัลติมิเตอร์ 
 

5. เนื้อหา 
๕.1  การตรวจสภาพมัลติมิเตอร์เบื้องต้น 
๕.2  ส่วนประกอบภายนอกของมัลติมิเตอร์ 
๕.3  โครงสร้างภายในของมัลติมิเตอร์ 
๕.4  คู่มือการใช้งานของมัลติมิเตอร์ 
๕.5  ข้อควรระวังและการบ ารุงรักษามัลติมิเตอร์ 
 

6. ก าหนดเกณฑ์การปฏิบัติตามสมรรถนะ 
 

สมรรถนะ เกณฑ์ปฏิบัติ (performance criteria) 

มีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับล าดับขั้นการ
ตรวจสอบสภาพและส่วนประกอบของมัลติ
มิเตอร์ 

เพ่ือให้ผู้ เรียน มีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับล าดับขั้นการ
ตรวจสอบสภาพและส่วนประกอบของมัลติมิเตอร์ได้ถูกต้อง   
  1.  แสดงความรู้เกี่ยวกับล าดับขั้นการตรวจสอบสภาพส่วน 
ประกอบข้อควรระวังและการบ ารุงรักษาของมัลติมิเตอร์ 
  2.  ตรวจสอบสภาพพร้อมใช้งานของมัลติมิเตอร์ 



 

๗. กิจกรรมการเรียนการสอน 
หน่วยการเรียนรู้ที่  1  เรื่อง การตรวจสภาพพร้อมใช้งานมัลติมิเตอร์ จ านวน 4  ชั่วโมง 
 

ครั้งที่/ชั่วโมง กิจกรรมการเรียนการสอน สื่ออุปกรณ์ 
ผลงาน/
หลักฐาน 

เครื่องมือและวิธีการวัดผล 

1. การตรวจ
สภาพพร้อมใช้
งานมัลติมิเตอร์ 
( 4  ชั่วโมง ) 

ชื่อหน่วยย่อยเรื่อง การตรวจสภาพ
พร้อมใช้งานมัลติมิเตอร์ 
 
สร้างความสนใจ ( MOTIVATION ) 
   1. ผู้สอนเตรียมตัวสอนบทที่ 1 
เรื่องการตรวจสภาพพร้อมใช้งานมัลติ
มิเตอร์ 
  2. ผู้สอนแจ้งวัตถุประสงค์ของการ
เรียน เรื่อง การตรวจสภาพพร้อมใช้
งานมัลติมิเตอร์  
   3. ผู้สอนน าเข้าสู่บทเรียนโดยถาม
นักศึกษาว่า  เกี่ยวกับชุดเครื่องมือที่
ได้รับว่าเครื่องมือชนิดใดบ้างที่ เป็น
เครื่องมือ วัด   และใช้เครื่องมือวัดเป็น
หรือไม ่
 
 

ให้ข้อมูล ( INFORMATION ) 
   1. ผู้สอนให้ผู้เรียนเปิดหนังสือวิชา
เครื่องมือวัดไฟฟูาและอิเล็กทรอนิกส์                                      
บทที่ 1 เรื่องการตรวจสภาพพร้อมใช้
งานมัลติมิเตอร์พร้อมอธิบายเนื้อหาที
ละหน้า 
   2. ผู้สอนอธิบายความรู้เพ่ิมเติมนอก 
เหนือจากหนังสือ และให้ผู้เรียนช่วย 
กันอภิปราย ตรวจสภาพมัลติมิเตอร์ 
เบื้องต้น 
   3.   ผู้ สอนเปิดโอกาสให้ผู้ เ รี ยน
ซักถามข้อสงสัยที่เกิดขึ้นระหว่างการ
เรียนการสอน  และตอบข้อซักถาม 
 

ทดลอง/ฝึกปฏิบัติ ( APPLICATION 
) 
  1. ผู้สอนให้ผู้เรียนแบ่งกลุ่ม ๆ ละ 4 
คน ท าแบบฝึกหัดบทที่  ๑  
   2. ผู้สอนให้ตัวแทนผู้เรียนน าเสนอ

สาธิต 
ตัวอย่างของจริง 
๑. สื่อ Power Point  
๒. หนังสือเรียนวิชา
เครื่องมือวัดไฟฟูาและ
อิเล็กทรอนิกส์                                      
๓. มัลติมิเตอร์ 
๔. สื่อ 
- เครื่องฉาย (วิชวล) 
- โปรเจคเตอร์ 
- เครื่องขยายเสียง 
ไมโครโฟน ล าโพง 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ทดสอบหลัง
เรียน 
ใบงานทดลอง 

 

๑. แบบประเมินพฤติกรรม
การเรียนรู้ 
๒. แบบประเมินด้านการ
ท างาน 
๓. แบบประเมินค่านิยมหลัก
ของคนไทย 12 ประการ 

 
การวัดผลประเมินผลการเรียน 
ด้าน(คะแนน) เครื่องมือ 
ความรู้ 
(๒๐ คะแนน) 

แบบทดสอบ
หลังเรียน 

ทักษะ 
(๖๐ คะแนน) 

การปฏิบัติใบ
งาน 

เจตคติ 
(๒๐คะแนน) 

จิตพิสัยการ
เข้าเรียนและ
ความสนใจใน
การเรียน 

 



 

ครั้งที่/ชั่วโมง กิจกรรมการเรียนการสอน สื่ออุปกรณ์ 
ผลงาน/
หลักฐาน 

เครื่องมือและวิธีการ
วัดผล 

   3.  ผู้ สอนให้ผู้ เรียนสืบหาความรู้
เพ่ิมเติมจาก  Internet  นัดหมายการ
ส่งงาน 
 
วัดผลประเมินผล (PROGRESS) 
  1. ผู้สอนและผู้เรียนร่วมกันสรุป
เนื้อหาที่ได้เรียนให้มีความเข้าใจใน
ทิศทางเดียวกัน พร้อมร่วมกันเฉลย
แบบฝึกหัดบทที่  1 
  2.  ผู้สอนให้ผู้เรียนท าแบบทดสอบ
หลังเรียน  บทที่ 1  เรื่อง  การตรวจ
สภาพพร้อมใช้งานมัลติมิเตอร์ 
  3. ผู้สอนตรวจแบบทดสอบหลังเรียน
พร้อมกับบันทึกคะแนน 

 

   

 
๘. เกณฑ์การตัดสินผล  

๘.๑ การแบ่งคะแนน คิดเป็นร้อยละ 
 

หน่วยที่ 
ข้อสอบ ผลงาน พฤติกรรม 

รวม 
ร้อยละ๖๐ 

(ความรู้) (ทักษะ) (จิตพิสัย) 
ของคะแนน

เต็ม 
๑ ๒ - ๑ ๓ ๒.๒๕ 
๒ ๒ ๓ ๒ ๗ ๕.๒๕ 
๓ ๒ ๓ ๒ ๗ ๕.๒๕ 
๔ ๓ ๓ ๑ ๗ ๕.๒๕ 
๕ ๓ ๓ ๒ ๘ ๖.๐๐ 
๖ ๓ 3 ๒ ๘ ๖.๐๐ 
๗ ๓ ๓ ๒ ๘ ๖.๐๐ 
๘ ๓ ๓ ๒ ๘ ๖.๐๐ 
๙ ๓ 3 ๒ ๘ ๖.๐๐ 

๑๐ ๓ 3 ๒ ๘ ๖.๐๐ 
๑๑ ๓ 3 ๒ ๘ ๖.๐๐ 
รวม ๓๐ ๓๐ ๒๐ ๘๐ ๖๐ 

ผลการท ากิจกรรมกลุ่ม 



 

 
 

คะแนนทดสอบความรู้  ๓๐ คะแนน 
ทักษะ    ๓๐ คะแนน 
จิตพิสัย    ๒๐ คะแนน 
สอบประมวลผลปลายภาค ๒๐ คะแนน 

    รวม   ๑๐๐ คะแนน 
 
๘.๒ ผลการประเมินการเรียนรู้ 

  การวัดผลประเมินผลแต่ละหน่วยการเรียนต้องผ่านมากกว่าร้อยละ ๖๐ ของคะแนนเต็ม แล้วน าคะแนน
รวมมาตัดสินผลการเรียนรู้ ดังนี้ 

- คะแนน      ๘๐   คะแนน ขึ้นไป    ระดับผลการเรียน         ๔  ถือว่าอยู่ระดับดีเยี่ยม 
- คะแนน      ๗๕ – ๗๙ คะแนน    ระดับผลการเรียน      ๓.๕  ถือว่าอยู่ระดับดีมาก 
- คะแนน      ๗๐ – ๗๔ คะแนน    ระดับผลการเรียน         ๓  ถือว่าอยู่ระดับดี 
- คะแนน      ๖๕ – ๖๙ คะแนน    ระดับผลการเรียน      ๒.๕  ถือว่าอยู่ระดับดีพอใช้ 
- คะแนน      ๖๐ – ๖๔ คะแนน    ระดับผลการเรียน         ๒  ถือว่าอยู่ระดับพอใช้ 
- คะแนน      ๕๕ – ๕๙ คะแนน    ระดับผลการเรียน      ๑.๕  ถือว่าอยู่ระดับอ่อน 
- คะแนน      ๕๐ – ๕๔ คะแนน    ระดับผลการเรียน         ๑  ถือว่าอยู่ระดับอ่อนมาก 
- คะแนน      ๔๙  คะแนน    ระดับผลการเรียน          ๐  ถือว่าอยู่ระดับต่ ามาก 

 
9. เครื่องมือวัดประเมินผล 

๙.๑ แบบประเมินพฤติกรรมการเรียนรู้ค่านิยมหลักของคนไทย ๑๒ ประการ 
 ๙.๒ แบบสังเกตพฤติกรรมการปฏิบัติงานรายบุคคล 
 ๙.๓ แบบประเมินการท างานกลุ่ม 

๙.๔ แบบทดสอบหลังเรียน 
   
10. ใบบันทึกหลังการสอน 
 ผลการใช้แผนการสอน. 

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

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

............................................................................................................................. ...................................... 



 

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

แบบประเมินพฤติกรรมการเรียนรู้ค่านิยมหลักของคนไทย ๑๒ ประการ 
ค าชี้แจง ให้ครูผู้สอนระบุคะแนนโดยท าเครื่องหมาย √ ลงในช่องระดับคะแนน ของพฤติกรรมที่พึงประสงค์ด้านจิตพิสัย 
ค่านิยมหลักของคนไทย ๑๒ ประการของผู้เรียนลงในแบบประเมินพฤติกรรมการเรียนรู้ 
 

ค่านิยม
หลักของ
คนไทยข้อ

ที่ 
รายการประเมิน ๑ ๒ ๓ ๔ 

๑ ความรัก ชาติ ศาสนา พระมหากษัตริย์     
 ๑.๑ ร่วมกิจกรรมเข้าแถว ยืมตรง เคารพธงชาติ ร้องเพลงชาติ     
 ๑.๒ ร่วมกิจกรรมวันส าคัญทางศาสนาที่ตนนับถือ     
 ๑.๓ ร่วมกิจกรรมวันส าคัญที่เกี่ยวกับการเทิดทูนสถาบันพระมหากษัตริย์     

๒ ซื่อสัตย์ เสียสละ อดทน     
 ๒.๑ ประพฤติ ปฏิบัติตนตามความเป็นจริงที่แสดงถึงการยึดมั่น     
 ๒.๒ เสียสละก าลังกาย ทรัพย์ สติปัญญา ในการช่วยเหลือผู้อ่ืนและสังคม     
 ๒.๓ ควบคุมตนเองเมื่อประสบความยากล าบากและไม่ก่อให้เกิดความ

เสียหาย 
    

๓ กตัญญูต่อพ่อแม่ ผู้ปกครอง ครูบาอาจารย์     
 ๓.๑ รู้จักบุญคุณพ่อแม่ผู้ปกครอง ครูบาอาจารย์ผู้มีพระคุณ     
 ๓.๒ เอาใจใส ดูแลช่วยเหลือภารกิจการงาน ปฏิบัติตนตามค าสั่งสอน     
 ๓.๓ ตอบแทนบุญคุณพ่อแม่ผู้ปกครองครูบาอาจารย์     

๔ ใฝ่หาความรู้ หม่ันศึกษาเล่าเรียน ทั้งทางตรงและทางอ้อม     
 ๔.๑ แสวงหาความรู้ทั้งทางตรงและทางอ้อม     
 ๔.๒ มุ่งม่ันตั้งใจ เพียรพยายามในการศึกษาและปฏิบัติงาน     
 ๔.๓ แก้ปัญหาและพัฒนาสิ่งใหม่ๆจนบรรลุผลส าเร็จ     

๕ รักษาวัฒนธรรม ประเพณีไทยอันดีงาน     
 ๕.๑ เข้าร่วมโครงการหรือกิจกรรมที่เป็นไทย     
 ๕.๒ ภาคภูมิใจในความเป็นไทย     
 ๕.๓ อนุรักษ์ สืบทอดวัฒนธรรมไทย     

๖ มีศีลธรรม รักษาความสัตย์ หวังดีต่อผู้อ่ืน  เผื่อแผ่และแบ่งปัน     
 ๖.๑ ประพฤติตนตามหลักศีลธรรมอันดีงาม     

 ๖.๒ ปฏิบัติโดยยึดมั่นกติกา ข้อตกลง/กฎ/ระเบียบสถานศึกษา     
 ๖.๓ หวังดีโอบอ้อมอารี ช่วยเหลือผู้อื่นตามโอกาส     
 ๖.๔ ให้แบ่งปัน เอื้อเฟ้ือและช่วยเหลือผู้อื่น     

๗ เข้าใจ เรียนรู้การเป็นประชาธิปไตย อันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็น
ประมุขที่ถูกต้อง 

    

 ๗.๑ เข้าร่วมกิจกรรมเก่ียวกับประชาธิปไตยและพระมหากษัตริย์     
 ๗.๒ เคารพสิทธิของผู้อ่ืน     



 

 ๗.๓ ปฏิบัติตนตามระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็น
ประมุข 

    

๘ มีระเบียบ วินัย เคารพกฎหมาย ผู้น้อยรู้จักเคารพผู้ใหญ่     
 ๘.๑ ประพฤติตนตรงต่อเวลา     
 ๘.๒ ประพฤติตามค าสั่งหรือข้อบังคับของสถานศึกษา     
 ๘.๓ มีความเคารพและนอบน้อมต่อผู้ใหญ่     

๙ มีสติ รู้ รู้คิด รู้ท า รู้ปฏิบัติ ตามพระราชด ารัส ของพระบาทสมเด็จพระ
เจ้าอยู่หัว 

    

 ๙.๑ คิดดี พูดดี ท าดี     
 ๙.๒ ประพฤติตนสุภาพ เรียบร้อย อ้อนน้อมถ่อมตน     
 ๙.๓ ประพฤติตนรอบคอบฯ     

๑๐ รู้จักด ารงตนอยู่โดยใช้หลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงตามพระราช
ด ารัส ของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว รู้จักอดออมไว้ใช้เมื่อยาม
จ าเป็นมีไว้พอกิน พอใช้ที่เหลือก็แจกจ่ายจ าหน่ายและพร้อมที่จะขยาย
กิจการเม่ือมีความพร้อม เมื่อมีภูมิคุ้มกันที่ดี 

    

 ๑๐.๑ ใช้วัสดุถูกต้องพอเพียง     
 ๑๐.๒ เก็บออมถนอมใช้ทรัพย์สิน     
 ๑๐.๓ ปฏิบัติงานตามที่ได้รับมอบหมาย     

๑๑ มีความเข้มแข็งทั้งร่างกายและจิตใจ  ไม่ยอมแพ้ต่ออ านาจฝ่ายต่ าหรือ
กิเลสมีความละอายเกรงกลัวต่อบาปตามหลักของศาสนา 

    

 ๑๑.๑ ดูแลรักษาสุขภาพร่างกายตามสุขอนามัย     
 ๑๑.๒ ไม่เก่ียวข้องกับอบายมุข     
 ๑๑.๓ ไม่น าทรัพย์สินของผู้อื่นเป็นของตน     
 ๑๑.๔ หลีกเลี่ยงการเข้าไปอยู่ในแหล่งมั่วสุม     
๑๒ ค านึงถึงผลประโยชน์ของส่วนรวมและของชาติมากกว่าผลประโยชน์

ของตนเอง 
    

 ๑๒.๑ มีจิตอาสา อุทิศตน เพ่ือประโยชน์ต่อสังคมและส่วนรวม     
 ๑๒.๒ เสียสละความสุขส่วนตน เพ่ือประโยชน์แก่ผู้อ่ืน     
 รวม     
 
หมายเหตุ ปฏิบัติได้    ๑ ข้อ  หมายถึง  นักเรียนมีพฤติกรรมตามที่ก าหนด ๑ คะแนน 
  ปฏิบัติได้    ๒ ข้อ  หมายถึง  นักเรียนมีพฤติกรรมตามที่ก าหนด ๒ คะแนน 
  ปฏิบัติได้    ๓ ข้อ  หมายถึง  นักเรียนมีพฤติกรรมตามที่ก าหนด ๓ คะแนน  
  ปฏิบัติได้    ๔ ข้อ  หมายถึง  นักเรียนมีพฤติกรรมตามที่ก าหนด ๔ คะแนน 

                      ปฏิบัติไม่ได้         หมายถึง  นักเรียนไม่มีพฤติกรรมตามที่ก าหนด 
 

          ลงชื่อ……………………….………….ผู้สังเกต 
                                                                                            (นางบวรลักษณ์ สูงกิจบูลย์) 

                                                                      ………/…………./………. 



 

 
 

แบบสังเกตพฤติกรรมการปฏิบัติงานรายบุคคล 
 

ที ่
 

พฤติกรรม 
 
 

ชื่อ-สกุล 

ความสนใจ 
การแสดง 

ความ
คิดเห็น 

การตอบ 

ค าถาม 

การยอมรับ 
ฟังคนอ่ืน 

ท างาน 
ตามที่ได้รับ
มอบหมาย 

หมาย
เหตุ 

4 3 2 1 4 3 2 1 4 3 2 1 4 3 2 1 4 3 2 1 

                       
                       
                       
                       
                       
                       
                       
                       
                       
                       
                       
                       

 
เกณฑ์การวัดผล ให้คะแนนระดับคุณภาพของแต่ละพฤติกรรมดังนี้ 
 

ดีมาก = 4 สนใจฟัง ไม่หลับ ไม่พูดคุยในชั้น มีค าถามที่ดี ตอบค าถามถูกต้อง ท างานส่งครบตรงเวลา 
ดี = 3 การแสดงออกอยู่ในเกณฑ์ประมาณ 70% 
ปานกลาง = 2 การแสดงออกอยู่ในเกณฑ์ประมาณ 50% 
ปรับปรุง = 1 เข้าชั้นเรียน แต่การแสดงออกน้อยมาก ส่งงานไม่ครบ ไม่ตรงเวลา 
 
                   
          ลงชื่อ……………………….………….ผู้สังเกต 

                                                                                            (นางบวรลักษณ์ สูงกิจบูลย์) 
                                                                     ………/…………./………. 

 
 
 

 
 
 



 

แบบสังเกตพฤติกรรมการท างานกลุ่ม 
รหัสวิชา...........................................ชื่อวิชา............................................................ภาคเรี ยนที่............................ 
กลุ่มท่ี....................สมาชิก   คือ 1......................................................   2............................................................   
                                      3......................................................   4.............................................................   
 

 
 
เกณฑ์การประเมิน ให้คะแนนระดับคุณภาพของแต่ละพฤติกรรมดังนี้ 

21 - 30   คะแนน  =  พฤติกรรมหรือผลงานที่ชัดเจน  ถือว่า ดี 
11 - 20   คะแนน  =  พฤติกรรมหรือผลงานเทียบเท่าทั่วไป ถือว่า ปานกลาง 
1 - 10     คะแนน  =  พฤติกรรมหรือผลงานต่ ากว่าคนทั่วไป ถือว่า พอใช้ 
0            คะแนน  =  ไม่ปฏิบัติถือว่า ต้องปรับปรุง 

 
 

                     ลงชื่อ……………………….………….ผู้สังเกต 
                                                                                            (นางบวรลักษณ์ สูงกิจบูลย์) 

                                                                      ………/…………./………. 
 
 
 
 

ล าดับ
ที ่

รายการพฤติกรรม 
คุณภาพการปฏิบัต ิ

3 2 1 0 

1 มีการปรึกษาและวางแผนร่วมกันก่อนท างาน         
2 มีการแบ่งหน้าที่อย่างเหมาะสมและสมาชิกทุกคนท าตามหน้าที่     

3 มีการปฏิบัติงานตามข้ันตอน         
4 มีการให้ความช่วยเหลือกัน         
5 ผลงานเป็นไปตามวัตถุประสงค์ท่ีก าหนด         
6 ผลงานเสร็จทันตามก าหนดเวลา         
7 ผลงานมีความคิดสร้างสรรค์         
8 ผลงานแสดงถึงการน าความรู้ที่ได้มาประยุกต์ใช้         
9 สามารถให้ค าแนะน ากลุ่มอ่ืนได้         

10 มีหลักฐานการศึกษาข้อมูลชัดเจน         
            
  รวม         
  รวมทั้งสิ้น   



 

แบบฝึกหัดบทท่ี 1 
การตรวจสภาพพร้อมใช้งานมัลติมิเตอร์ 

 
วัตถุประสงค์   เพื่อประเมินความรู้เดิมของนักศึกษาเกี่ยวกับเรื่อง การตรวจสภาพพร้อมใช้งานมัลติมิเตอร์ 
เขียนเครื่องหมายกากบาท (X) ลงในข้อที่ถูกต้องที่สุด 
 
1. ก่อนน ามัลติมิเตอร์ที่ซื้อออกจากร้านค้าควรตรวจสอบสภาพอย่างไร 
  ก. ตรวจสอบเข็มชี้ว่าบ่ายเบนหรือไม่ ข. กล่องปิดด้วยกระดาษกาวเรียบร้อย 
  ค. ต้องมีราคาติดที่กล่อง ง. เปิดฝาหลังตรวจสอบอุปกรณ์ภายใน 
 
2. ข้อใดเป็นล าดับขั้นการตรวจสอบมัลติมิเตอร์ที่ถูกต้อง 
 1. สังเกตเข็มของมัลติมิเตอร์ 
 2. หากเข็มชี้เกิดการบ่ายเบนแสดงว่ามัลติมิเตอร์มีสภาพดีพร้อมใช้งาน 
 3. ตั้งยา่นวัดความต้านทานที่  1 
 4. น าปลายสายวัดของมัลติมิเตอร์มาสัมผัสกัน 
  ก. 4    3    2    1 ข. 3    4    1    2 
  ค. 1    4    3    2 ง. 1    2    3    4 
 จากภาพตอบค าถามข้อ 3–4 
 

 
 

3. หมายเลขใดคือสวิตช์เลือกย่านวัด 
  ก. หมายเลข 8 ข. หมายเลข 5 
  ค. หมายเลข 4 ง. หมายเลข 1 
 
4. หมายเลข 3 เป็นส่วนประกอบใดของมัลติมิเตอร์ 
  ก. กล่องเก็บสายวัด ข. ปุุมปรับศูนย์โอห์ม 
  ค. สเกลหน้าปัด ง. สกรูปรับแต่งเข็มให้ชี้ที่ศูนย์พอดี 
 
 
 



 

5. ข้อใดเป็นโครงสร้างส่วนประกอบภายในมัลติมิเตอร์ 
  ก. แบตเตอรี่ แผงวงจร เข็มชี้ ข. สเกลหน้าปัด แผงวงจร ฟิวส์ 
  ค. แผงวงจร แบตเตอรี่ ฟิวส์ ง. ฟิวส์ แบตเตอรี่ ปุุมปรับศูนย์โอห์ม 
 
6. ข้อใดไม่ใช่ส่วนประกอบภายในของมัลติมิเตอร์ 
  ก. แบตเตอรี่ ข. แผงวงจร 
  ค. สายวัด ง. ฟิวส์ 
 
7. ข้อใดแสดงรายละเอียดในคู่มือการใช้งานของมัลติมิเตอร์ 
  ก. ราคา  ข. ยี่ห้อและรุ่น 
  ค. ฟิวส์ ง. สายวัด 
 
8. ข้อใดไม่มรีายละเอียดอยู่ในคู่มือการใช้งานของมัลติมิเตอร์ 
  ก. ส่วนประกอบ ข. ข้อควรระวัง 
  ค. กระบวนการสร้าง ง. การน าไปใช้งาน 
 
9. ข้อใดเป็นข้อควรระวังการใช้มัลติมิเตอร์ 
  ก.  อย่าน าไปใช้แทนโอห์มมิเตอร์ 
  ข. อย่าน าไปใช้แทนโวลต์มิเตอร์ 
  ค. อย่าให้มัลติมิเตอร์ได้รับการกระทบกระเทือน  
  ง. อย่าน ามัลติมิเตอร์  2 เครื่อง ไปวัดปริมาณไฟฟูาพร้อมกัน 
 
10. ข้อใดไม่ใช่การบ ารุงรักษามัลติมิเตอร์ 
  ก. เช็ดท าความสะอาดด้วยผ้าแห้ง 
  ข. เมื่อเลิกใช้งานเก็บไว้ในกล่องให้เรียบร้อย 
  ค. เมื่อเลิกใช้งานน าไขควงปรับเพื่อให้เข็มชี้ที่กลางสเกล 
  ง. เมื่อเลิกใช้ให้จัดเก็บไว้ในตู้เก็บเครื่องมือเพ่ือความเป็นระเบียบ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 
ส่วนที่ 2 แผนการจัดการเรียนการสอนรู้และการประเมินตามสภาพจริงประจ าหน่วยการเรียนรู้ 

1. หน่วยการเรียนรู้ เรื่อง พื้นฐานการวัด       
 
2. จ านวน ๔  ชั่วโมง 
 
3. จุดประสงค์การเรียนการรู้ประจ าหน่วย 

๓.๑ บอกความหมายของการวัดได้ 
๓.๒ อธิบายหลักการท างานของเครื่องมือวัดได้ 
๓.๓ จ าแนกชนิดของเครื่องมือวัดได้ 
๓.๔ ยกตัวอย่างเครื่องมือวัดชนิดต่าง ๆได้ 
๓.๕ บอกส่วนประกอบของเครื่องมือวัดได้ 
๓.๖ บอกชื่อเครื่องมือวัดที่แสดงปริมาณไฟฟูาเป็นรูปภาพได้ 
๓.๗ เขียนสัญลักษณ์ของอุปกรณ์ที่เก่ียวข้องกับเครื่องมือวัดได้ 
๓.๘ เขียนสัญลักษณ์ของเครื่องมือวัดชนิดต่าง ๆ ได้ 
๓.๙ เขียนสัญลักษณ์บนสเกลหน้าปัดของเครื่องมือวัดได้ 
๓.๑๐ อธิบายความหมายของสัญลักษณ์ท่ีปรากฏบนหน้าปัดได้ 
๓.๑๑ อ่านค่าจากสเกลหน้าปัดแบบเชิงเส้นได้ 
๓.๑๒ อ่านค่าจากสเกลหน้าปัดไม่เชิงเส้นได้ 
๓.๑๓ อธิบายวิธีการอ่านค่าสเกลหน้าปัดแบบต่าง ๆได้ 
๓.๑๔ เขียนหน่วยที่เก่ียวข้องกับงานไฟฟูาและอิเล็กทรอนิกส์ได้ 
๓.๑๕ เขียนค่าของตัวอักษรที่ย่อและขยายหน่วยได้ 
๓.๑๖ แปลงหน่วยให้เหมาะสมกับค่าที่ก าหนดได้ 
ด้านคุณธรรม จริยธรรม/บูรณาการปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง 

           3.๑๗ แสดงออกด้านความสนใจใฝุรู้ การตรงต่อเวลา ความซื่อสัตย์ สุจริต ความมีน้ าใจและแบ่งบัน 
ความร่วมมือ/ยอมรับความคิดเห็นส่วนใหญ่ 
 

4. สมรรถนะประจ าหน่วย 
๔.๑ แสดงความรู้เกี่ยวกับพ้ืน ฐานการวัด 
๔.๒ เขียนสัญลักษณ์ท่ีเกี่ยวข้องกับเครื่องมือวัด 
๔.๓ อ่านค่าและก าหนดต าแหน่งค่าบนสเกลหน้าปัดของเครื่องมือวัด 
๔.๔ เลือกใช้หน่วยการวัดที่เหมาะสมกับค่าของปริมาณไฟฟูา 
 

5. เนื้อหา 
๕.1  ความหมายของการวัด 
๕.2  สัญลักษณ์ท่ีเกี่ยวข้องกับเครื่องมือวัด 
๕.3  หลักการท างานของเครื่องมือวัด 
๕.4  ชนิดของเครื่องมือวัด 
๕.5  ส่วนประกอบของเครื่องมือวัด 
๕.6  หน่วยการวัด 



 

6. ก าหนดเกณฑ์การปฏิบัติตามสมรรถนะ 
 

สมรรถนะ เกณฑ์ปฏิบัติ (performance criteria) 
มีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับพ้ืนฐานการ
วัด 

เพ่ือให้ผู้เรียน มีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับพ้ืนฐานการวัด 
   1.  แสดงความรู้เกี่ยวกับพ้ืนฐานการวัด 
   2.  เขียนสัญลักษณ์ที่เกี่ยวข้องกับเครื่องมือวัด 
   3.  อ่านค่าและก าหนดต าแหน่งค่าบนสเกลหน้าปัดของเครื่องมือวัด 
   4.  เลือกใช้หน่วยการวัดที่เหมาะสมกับค่าของปริมาณไฟฟูา 

 

7. กิจกรรมการเรียนการสอน  
 

ครั้งที่/ชั่วโมง กิจกรรมการเรียนการสอน สื่ออุปกรณ์ 
ผลงาน/ 
หลักฐาน 

เครื่องมือและวิธีการวัดผล 

๑. พ้ืนฐานการ
วัด                                     
( ๘ ชั่วโมง ) 

 

ชื่อหน่วยย่อยเรื่อง พ้ืนฐานการวัด                                     
 
สร้างความสนใจ(MOTIVATION ) 
  1. ผู้สอนเตรียมตัวสอนบทที่ 2 เรื่อง 
พ้ืนฐานการวัด                                     
  2. ผู้สอนแจ้งวัตถุประสงค์ของการ
เรียนเรื่อง  พ้ืนฐานการวัด                                     
 3. ผู้สอนน าเข้าสู่บทเรียนโดยถาม
นักศึกษาว่า เกี่ยวกับหน่วยการวัด
โดยทั่วไป  เช่น  เมตร  กิโลกรัม  ว่ามีไว้
เพื่ออะไร 
 

ให้ข้อมูล( INFORMATION ) 
   1. ผู้สอนให้ผู้เรียนเปิดหนังสือ  
เครื่องมือวัดไฟฟูาและอิเล็กทรอนิกส์                                     
บทที่ 2 เรื่องพ้ืนฐานการวัด พร้อม           
อธิบายเนื้อหาทีละหน้า 
   2. ผู้สอนอธิบายความรู้ เ พ่ิมเติม
นอกเหนือจากหนังสือ  และให้ผู้เรียน
ช่วยกันอภิปรายเกี่ยวกับพ้ืนฐานการ
วั ดตั้ ง แต่ ค ว ามหมายของการวั ด 
สัญลักษณ์ที่เกี่ยวข้อง หลักการท างาน 
ชนิด  ส่วนประกอบของเครื่องมือ วัด
และหน่วยการวัด ท าแบบทดสอบท้าย
บท และปฏิบัติการเขียนสัญลักษณ์
อ่านค่าบนสเกลหน้าปัดเขียนและปรับ
หน่วยการวัดให้เหมาะสม โดยให้ 
นักศึกษาท าตามล าดับ 

สาธิต 
ตัวอย่างของจริง 
๑. สื่อ Power Point  
๒. หนังสือเรียนวิชา
เครื่องมือวัดไฟฟูา
และอิเล็กทรอนิกส์                                      
๓. อุปกรณใ์นการ
ทดลอง 
๔. สื่อ 
- เครื่องฉาย (วิชวล) 
- โปรเจคเตอร์ 
- เครื่องขยายเสียง 
ไมโครโฟน ล าโพง 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ทดสอบหลัง
เรียน 
ใบงานทดลอง 

 

๑. แบบประเมินพฤติกรรม
การเรียนรู้ 
๒. แบบประเมินด้านการ
ท างาน 
๓. แบบประเมินค่านิยมหลัก
ของคนไทย 12 ประการ 

 
การวัดผลประเมินผลการเรียน 
ด้าน(คะแนน) เครื่องมือ 
ความรู้ 
(๒๐ คะแนน) 

แบบทดสอบ
หลังเรียน 

ทักษะ 
(๖๐ คะแนน) 

การปฏิบัติใบ
งาน 

เจตคติ 
(๒๐คะแนน) 

จิตพิสัยการ
เข้าเรียนและ
ความสนใจใน
การเรียน 

 



 

ครั้งที่/ชั่วโมง กิจกรรมการเรียนการสอน สื่ออุปกรณ์ ผลงาน/
หลักฐาน 

เครื่องมือและวิธีการวัดผล 

     3. ผู้ สอนเปิดโอกาสให้ผู้ เ รี ยน
ซักถามข้อสงสัยที่เกิดขึ้นระหว่างการ
เรียนการสอน  และตอบข้อซักถาม 
 

ทดลอง/ฝึกปฏิบัติ ( APPLICATION 
) 
    1. ผู้สอนให้ผู้เรียนแบ่งกลุ่ม ๆ ละ 
4 คน ท าใบงาน เรื่องคุณลักษณะของ
พ้ืนฐานการวัด                                          
    2. ผู้สอนให้ผู้เรียนท าแบบ ฝึกหัด
บทที่  2   
    3. ผู้สอนให้ตัวแทนผู้เรียนน าเสนอ
ผลการท ากิจกรรมกลุ่ม 
    4. ผู้สอนให้ผู้ เรียนสืบหาความรู้
เพ่ิมเติมจาก  Internet  นัดหมายการ
ส่งงาน 
 
วัดผลประเมินผล ( PROGRESS ) 
    1. ผู้สอนและผู้เรียนร่วมกันสรุป
เนื้อหาที่ได้เรียนให้มีความเข้าใจใน
ทิศทางเดียวกัน พร้อมร่วมกันเฉลย
แบบฝึกหัดบทที่  2 
    2.   ผู้ สอนให้ผู้ เรียนท าแบบทด 
สอบหลังเรียน บทที่ 2 เรื่อง พ้ืนฐาน
การวัด                                     
    3. ผู้สอนตรวจแบบทดสอบหลัง
เรียนพร้อมกับบันทึกคะแนน 

 

   

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 
๘. เกณฑ์การตัดสินผล  

๘.๑ การแบ่งคะแนน คิดเป็นร้อยละ 

หน่วยที่ 
ข้อสอบ ผลงาน พฤติกรรม 

รวม 
ร้อยละ๖๐ 

(ความรู้) (ทักษะ) (จิตพิสัย) 
ของคะแนน

เต็ม 
๑ ๒ - ๑ ๓ ๒.๒๕ 
๒ ๒ ๓ ๒ ๗ ๕.๒๕ 
๓ ๒ ๓ ๒ ๗ ๕.๒๕ 
๔ ๓ ๓ ๑ ๗ ๕.๒๕ 
๕ ๓ ๓ ๒ ๘ ๖.๐๐ 
๖ ๓ 3 ๒ ๘ ๖.๐๐ 
๗ ๓ ๓ ๒ ๘ ๖.๐๐ 
๘ ๓ ๓ ๒ ๘ ๖.๐๐ 
๙ ๓ 3 ๒ ๘ ๖.๐๐ 

๑๐ ๓ 3 ๒ ๘ ๖.๐๐ 
๑๑ ๓ 3 ๒ ๘ ๖.๐๐ 
รวม ๓๐ ๓๐ ๒๐ ๘๐ ๖๐ 

คะแนนทดสอบความรู้  ๓๐ คะแนน 
ทักษะ    ๓๐ คะแนน 
จิตพิสัย    ๒๐ คะแนน 
สอบประมวลผลปลายภาค ๒๐ คะแนน 

    รวม   ๑๐๐ คะแนน 
๘.๒ ผลการประเมินการเรียนรู้ 

  การวัดผลประเมินผลแต่ละหน่วยการเรียนต้องผ่านมากกว่าร้อยละ ๖๐ ของคะแนนเต็ม แล้วน าคะแนน
รวมมาตัดสินผลการเรียนรู้ ดังนี้ 

- คะแนน      ๘๐   คะแนน ขึ้นไป    ระดับผลการเรียน         ๔  ถือว่าอยู่ระดับดีเยี่ยม 
- คะแนน      ๗๕ – ๗๙ คะแนน    ระดับผลการเรียน      ๓.๕  ถือว่าอยู่ระดับดีมาก 
- คะแนน      ๗๐ – ๗๔ คะแนน    ระดับผลการเรียน         ๓  ถือว่าอยู่ระดับดี 
- คะแนน      ๖๕ – ๖๙ คะแนน    ระดับผลการเรียน      ๒.๕  ถือว่าอยู่ระดับดีพอใช้ 
- คะแนน      ๖๐ – ๖๔ คะแนน    ระดับผลการเรียน         ๒  ถือว่าอยู่ระดับพอใช้ 
- คะแนน      ๕๕ – ๕๙ คะแนน    ระดับผลการเรียน      ๑.๕  ถือว่าอยู่ระดับอ่อน 
- คะแนน      ๕๐ – ๕๔ คะแนน    ระดับผลการเรียน         ๑  ถือว่าอยู่ระดับอ่อนมาก 
- คะแนน      ๔๙  คะแนน    ระดับผลการเรียน          ๐  ถือว่าอยู่ระดับต่ ามาก 

 
 
 



 

 
 
 

9. เครื่องมือวัดประเมินผล 
๙.๑ แบบประเมินพฤติกรรมการเรียนรู้ค่านิยมหลักของคนไทย ๑๒ ประการ 

 ๙.๒ แบบสังเกตพฤติกรรมการปฏิบัติงานรายบุคคล 
 ๙.๓ แบบประเมินการท างานกลุ่ม 

๙.๔ แบบทดสอบหลังเรียน 
   
10. ใบบันทึกหลังการสอน 
 ผลการใช้แผนการสอน. 

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

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

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

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 
 

แบบประเมินพฤติกรรมการเรียนรู้ค่านิยมหลักของคนไทย ๑๒ ประการ 
ค าชี้แจง ให้ครูผู้สอนระบุคะแนนโดยท าเครื่องหมาย √ ลงในช่องระดับคะแนน ของพฤติกรรมที่พึงประสงค์ด้านจิตพิสัย 
ค่านิยมหลักของคนไทย ๑๒ ประการของผู้เรียนลงในแบบประเมินพฤติกรรมการเรียนรู้ 
 

ค่านิยม
หลักของ
คนไทยข้อ

ที่ 
รายการประเมิน ๑ ๒ ๓ ๔ 

๑ ความรัก ชาติ ศาสนา พระมหากษัตริย์     
 ๑.๑ ร่วมกิจกรรมเข้าแถว ยืมตรง เคารพธงชาติ ร้องเพลงชาติ     
 ๑.๒ ร่วมกิจกรรมวันส าคัญทางศาสนาที่ตนนับถือ     
 ๑.๓ ร่วมกิจกรรมวันส าคัญที่เกี่ยวกับการเทิดทูนสถาบันพระมหากษัตริย์     

๒ ซื่อสัตย์ เสียสละ อดทน     
 ๒.๑ ประพฤติ ปฏิบัติตนตามความเป็นจริงที่แสดงถึงการยึดมั่น     
 ๒.๒ เสียสละก าลังกาย ทรัพย์ สติปัญญา ในการช่วยเหลือผู้อ่ืนและสังคม     
 ๒.๓ ควบคุมตนเองเมื่อประสบความยากล าบากและไม่ก่อให้เกิดความ

เสียหาย 
    

๓ กตัญญูต่อพ่อแม่ ผู้ปกครอง ครูบาอาจารย์     
 ๓.๑ รู้จักบุญคุณพ่อแม่ผู้ปกครอง ครูบาอาจารย์ผู้มีพระคุณ     
 ๓.๒ เอาใจใส ดูแลช่วยเหลือภารกิจการงาน ปฏิบัติตนตามค าสั่งสอน     
 ๓.๓ ตอบแทนบุญคุณพ่อแม่ผู้ปกครองครูบาอาจารย์     

๔ ใฝ่หาความรู้ หม่ันศึกษาเล่าเรียน ทั้งทางตรงและทางอ้อม     
 ๔.๑ แสวงหาความรู้ทั้งทางตรงและทางอ้อม     
 ๔.๒ มุ่งม่ันตั้งใจ เพียรพยายามในการศึกษาและปฏิบัติงาน     
 ๔.๓ แก้ปัญหาและพัฒนาสิ่งใหม่ๆจนบรรลุผลส าเร็จ     

๕ รักษาวัฒนธรรม ประเพณีไทยอันดีงาน     
 ๕.๑ เข้าร่วมโครงการหรือกิจกรรมที่เป็นไทย     
 ๕.๒ ภาคภูมิใจในความเป็นไทย     
 ๕.๓ อนุรักษ์ สืบทอดวัฒนธรรมไทย     

๖ มีศีลธรรม รักษาความสัตย์ หวังดีต่อผู้อ่ืน  เผื่อแผ่และแบ่งปัน     
 ๖.๑ ประพฤติตนตามหลักศีลธรรมอันดีงาม     

 ๖.๒ ปฏิบัติโดยยึดมั่นกติกา ข้อตกลง/กฎ/ระเบียบสถานศึกษา     
 ๖.๓ หวังดีโอบอ้อมอารี ช่วยเหลือผู้อื่นตามโอกาส     
 ๖.๔ ให้แบ่งปัน เอื้อเฟ้ือและช่วยเหลือผู้อื่น     

๗ เข้าใจ เรียนรู้การเป็นประชาธิปไตย อันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็น
ประมุขที่ถูกต้อง 

    

 ๗.๑ เข้าร่วมกิจกรรมเก่ียวกับประชาธิปไตยและพระมหากษัตริย์     
 ๗.๒ เคารพสิทธิของผู้อ่ืน     



 

 ๗.๓ ปฏิบัติตนตามระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็น
ประมุข 

    

๘ มีระเบียบ วินัย เคารพกฎหมาย ผู้น้อยรู้จักเคารพผู้ใหญ่     
 ๘.๑ ประพฤติตนตรงต่อเวลา     
 ๘.๒ ประพฤติตามค าสั่งหรือข้อบังคับของสถานศึกษา     
 ๘.๓ มีความเคารพและนอบน้อมต่อผู้ใหญ่     

๙ มีสติ รู้ รู้คิด รู้ท า รู้ปฏิบัติ ตามพระราชด ารัส ของพระบาทสมเด็จพระ
เจ้าอยู่หัว 

    

 ๙.๑ คิดดี พูดดี ท าดี     
 ๙.๒ ประพฤติตนสุภาพ เรียบร้อย อ้อนน้อมถ่อมตน     
 ๙.๓ ประพฤติตนรอบคอบฯ     

๑๐ รู้จักด ารงตนอยู่โดยใช้หลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงตามพระราช
ด ารัส ของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว รู้จักอดออมไว้ใช้เมื่อยาม
จ าเป็นมีไว้พอกิน พอใช้ที่เหลือก็แจกจ่ายจ าหน่ายและพร้อมที่จะขยาย
กิจการเม่ือมีความพร้อม เมื่อมีภูมิคุ้มกันที่ดี 

    

 ๑๐.๑ ใช้วัสดุถูกต้องพอเพียง     
 ๑๐.๒ เก็บออมถนอมใช้ทรัพย์สิน     
 ๑๐.๓ ปฏิบัติงานตามที่ได้รับมอบหมาย     

๑๑ มีความเข้มแข็งทั้งร่างกายและจิตใจ  ไม่ยอมแพ้ต่ออ านาจฝ่ายต่ าหรือ
กิเลสมีความละอายเกรงกลัวต่อบาปตามหลักของศาสนา 

    

 ๑๑.๑ ดูแลรักษาสุขภาพร่างกายตามสุขอนามัย     
 ๑๑.๒ ไม่เก่ียวข้องกับอบายมุข     
 ๑๑.๓ ไม่น าทรัพย์สินของผู้อื่นเป็นของตน     
 ๑๑.๔ หลีกเลี่ยงการเข้าไปอยู่ในแหล่งมั่วสุม     
๑๒ ค านึงถึงผลประโยชน์ของส่วนรวมและของชาติมากกว่าผลประโยชน์

ของตนเอง 
    

 ๑๒.๑ มีจิตอาสา อุทิศตน เพ่ือประโยชน์ต่อสังคมและส่วนรวม     
 ๑๒.๒ เสียสละความสุขส่วนตน เพ่ือประโยชน์แก่ผู้อ่ืน     
 รวม     
 
หมายเหตุ ปฏิบัติได้    ๑ ข้อ  หมายถึง  นักเรียนมีพฤติกรรมตามที่ก าหนด ๑ คะแนน 
  ปฏิบัติได้    ๒ ข้อ  หมายถึง  นักเรียนมีพฤติกรรมตามที่ก าหนด ๒ คะแนน 
  ปฏิบัติได้    ๓ ข้อ  หมายถึง  นักเรียนมีพฤติกรรมตามที่ก าหนด ๓ คะแนน  
  ปฏิบัติได้    ๔ ข้อ  หมายถึง  นักเรียนมีพฤติกรรมตามที่ก าหนด ๔ คะแนน 

                      ปฏิบัติไม่ได้         หมายถึง  นักเรียนไม่มีพฤติกรรมตามที่ก าหนด 
 

          ลงชื่อ……………………….………….ผู้สังเกต 
                                                                                            (นางบวรลักษณ ์สูงกิจบูลย์) 

                                                                      ………/…………./………. 



 

 
 

แบบสังเกตพฤติกรรมการปฏิบัติงานรายบุคคล 
 

ที ่
 

พฤติกรรม 
 
 

ชื่อ-สกุล 

ความสนใจ 
การแสดง 

ความ
คิดเห็น 

การตอบ 

ค าถาม 

การยอมรับ 
ฟังคนอ่ืน 

ท างาน 
ตามที่ได้รับ
มอบหมาย 

หมาย
เหตุ 

4 3 2 1 4 3 2 1 4 3 2 1 4 3 2 1 4 3 2 1 

                       
                       
                       
                       
                       
                       
                       
                       
                       
                       
                       
                       

 
เกณฑ์การวัดผล ให้คะแนนระดับคุณภาพของแต่ละพฤติกรรมดังนี้ 
 

ดีมาก = 4 สนใจฟัง ไม่หลับ ไม่พูดคุยในชั้น มีค าถามที่ดี ตอบค าถามถูกต้อง ท างานส่งครบตรงเวลา 
ดี = 3 การแสดงออกอยู่ในเกณฑ์ประมาณ 70% 
ปานกลาง = 2 การแสดงออกอยู่ในเกณฑ์ประมาณ 50% 
ปรับปรุง = 1 เข้าชั้นเรียน แต่การแสดงออกน้อยมาก ส่งงานไม่ครบ ไม่ตรงเวลา 
 
                   
          ลงชื่อ……………………….………….ผู้สังเกต 

                                                                                            (นางบวรลักษณ์ สูงกิจบูลย์) 
                                                                       ………/…………./………. 

 
 
 

 
 
 



 

 
 

แบบสังเกตพฤติกรรมการท างานกลุ่ม 
รหัสวิชา...........................................ชื่อวิชา............................................................ภาคเรี ยนที่............................ 
กลุ่มท่ี....................สมาชิก   คือ 1......................................................   2............................................................   
                                      3......................................................   4.............................................................   

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
เกณฑ์การประเมิน ให้คะแนนระดับคุณภาพของแต่ละพฤติกรรมดังนี้ 

21 - 30   คะแนน  =  พฤติกรรมหรือผลงานที่ชัดเจน  ถือว่า ดี 
11 - 20   คะแนน  =  พฤติกรรมหรือผลงานเทียบเท่าทั่วไป ถือว่า ปานกลาง 
1 - 10     คะแนน  =  พฤติกรรมหรือผลงานต่ ากว่าคนทั่วไป ถือว่า พอใช้ 
0            คะแนน  =  ไม่ปฏิบัติถือว่า ต้องปรับปรุง 

 
 

                    ลงชื่อ……………………….………….ผู้สังเกต 
                                                                                            (นางบวรลักษณ์ สูงกิจบูลย์) 

                                                                      ………/…………./………. 
   

                    
 

ล าดับ
ที ่

รายการพฤติกรรม 
คุณภาพการปฏิบัต ิ

3 2 1 0 

1 มีการปรึกษาและวางแผนร่วมกันก่อนท างาน         
2 มีการแบ่งหน้าที่อย่างเหมาะสมและสมาชิกทุกคนท าตามหน้าที่     

3 มีการปฏิบัติงานตามข้ันตอน         
4 มีการให้ความช่วยเหลือกัน         
5 ผลงานเป็นไปตามวัตถุประสงค์ท่ีก าหนด         
6 ผลงานเสร็จทันตามก าหนดเวลา         
7 ผลงานมีความคิดสร้างสรรค์         
8 ผลงานแสดงถึงการน าความรู้ที่ได้มาประยุกต์ใช้         
9 สามารถให้ค าแนะน ากลุ่มอ่ืนได้         

10 มีหลักฐานการศึกษาข้อมูลชัดเจน         
            
  รวม         
  รวมทั้งสิ้น   



 

แบบฝึกหัดบทท่ี 2 
พื้นฐานการวัด 

 
วัตถุประสงค์   เพื่อประเมินความรู้เดิมของนักศึกษาเกี่ยวกับเรื่อง พ้ืนฐานการวัด 
เขียนเครื่องหมายกากบาท (X) ลงในข้อที่ถูกต้องที่สุด 
 
1. ข้อใดคือความหมายของการวัด 
  ก. กระบวนการที่เปลี่ยนแปลงปริมาณให้ได้มาซึ่งตัวเลข 
  ข. กระบวนการที่เปลี่ยนแปลงเลขแอนะลอกเป็นเลขดิจิตอล 
  ค. กระบวนการที่เปลี่ยนแปลงพลังงานแสงให้เป็นพลังงานไฟฟูา 
  ง. กระบวนการที่เปลี่ยนแปลงค่าความต้านทานให้เป็นแรงดันไฟฟูา 
 
2. ข้อใดเป็นหลักการท างานของเครื่องมือวัด 
  ก. ปริมาณไฟฟูาเข้ามาที่สายวัดและถูกส่งไปยังส่วนเครื่องชี้บ่งบอก 
  ข. ปริมาณไฟฟูาเข้ามาที่ส่วนขยายสัญญาณและปรากฏปริมาณไฟฟูา 
  ค. ปริมาณไฟฟูาเข้ามาที่ส่วนเครื่องชี้บ่งบอกส่งไปยังส่วนขยายสัญญาณ 
  ง. ปริมาณไฟฟูาเข้ามาที่ส่วนส่งถ่ายสัญญาณและถูกส่งไปยังส่วนขยายสัญญาณไปแสดงผลที่ส่วนเครื่องชี้บ่งบอก 
 
3. ส่วนที่เป็นเครื่องชี้บ่งบอกมีหน้าที่อะไร 
  ก. บ่งบอกว่าปริมาณที่วัดเป็นอะไร 
  ข. แสดงหรือบอกค่าปริมาณที่ต้องการทราบค่า 
  ค. ขยายสัญญาณเพ่ือให้เครื่องมือวัดตอบสนองได้ 
  ง. รับปริมาณไฟฟูาที่ต้องการทราบค่าเข้ามาในเครื่องมือวัด 
 
4. เครื่องมือวัดที่ไม่มีการปรับแต่งหรือเปรียบเทียบมาก่อนเป็นเครื่องมือวัดแบบใด 
  ก. แบบบันทึก ข. แบบชี้บอก 
  ค. แบบอินทิเกรต ง. แบบสัมบูรณ์ 
 
5. มัลติมิเตอร์เป็นเครื่องมือวัดแบบใด   
  ก. แบบแสดงเป็นรูปภาพ ข. แบบอินทิเกรต 
  ค. แบบสัมบูรณ์ ง. แบบชี้บอก 
 
6. วัตต์–อาวร์มิเตอร์เป็นเครื่องมือวัดแบบใด 
  ก. แบบอินทิเกรต ข. แบบสัมบูรณ์ 
  ค. แบบบันทึก ง. แบบชี้บอก 
 
7. ข้อใดเป็นเครื่องมือวัดแบบบันทึก 
  ก. โอห์มมิเตอร์ ข. แอมมิเตอร์ 
  ค. โวลต์มิเตอร์ ง. เครื่องมือวัดแผ่นดินไหว 



 

8. ข้อใดเป็นส่วนเคลื่อนที่ของเครื่องมือวัด 
  ก. สเกลหน้าปัด ข. แม่เหล็กถาวร 
  ค. เข็มชี้ ง. ขดลวดรองรับแกนหมุน 
 
9. ข้อใดไม่ใช่ส่วนที่บอกค่าในการวัด 
  ก. สเกลหน้าปัด ข. แท่งเหล็กอ่อน 
  ค. เข็มชี้ ง. ตัวเลขบนสเกลหน้าปัด 
 
10. ข้อใดคือเครื่องมือวัดที่แสดงปริมาณไฟฟูาเป็นรูปภาพ 
  ก. โวลต์มิเตอร์ ข. ออสซิลโลสโคป 
  ค. วัตต์–อาวร์มิเตอร์ ง. ดิจิตอลมัลติมิเตอร์ 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

ส่วนที่ 2 แผนการจัดการเรียนการสอนรู้และการประเมินตามสภาพจริงประจ าหน่วยการเรียนรู้ 

1. หน่วยการเรียนรู้ แอมมิเตอร์ไฟฟ้ากระแสตรง    
 
2. จ านวน ๔ ชั่วโมง 
 
3. จุดประสงค์การเรียนการรู้ประจ าหน่วย 

๓.๑ บอกความหมายของแอมมิเตอร์ไฟฟูากระแสตรงได้ 
๓.๒ จ าแนกเครื่องมือวัดกระแสไฟฟูาตรงตามข้อจ ากัดปริมาณการวัดได้ 
๓.๓ บอกโครงสร้างของแอมมิเตอร์ไฟฟูากระแสตรงได้ 
๓.๔ ค านวณหาค่าต่าง ๆ ในวงจรขยายย่านวัดกระแสไฟฟูาตรงได้ 
๓.๕ ค านวณหาค่าความไวของแอมมิเตอร์ไฟฟูากระแสตรงได้ 
๓.๖ บอกข้อควรระวังของแอมมิเตอร์ไฟฟูากระแสตรงได้ 
๓.๗ บอกวิธีการบ ารุงรักษาแอมมิเตอร์ไฟฟูากระแสตรงได้ 
๓.๘ ต่อวงจรวัดกระแสไฟตรงได้อย่างปลอดภัย 
๓.๙ อ่านค่ากระแสไฟตรงได้ 
๓.๑๐ เลือกย่านวัดกระแสไฟตรงได้อย่างเหมาะสม 
๓.๑๑ อธิบายข้อควรระวังและการบ ารุงรักษาแอมมิเตอร์ไฟฟูากระแสตรง 
ด้านคุณธรรม จริยธรรม/บูรณาการปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง 

  3.๑๒ แสดงออกด้านความสนใจใฝุรู้ การตรงต่อเวลา ความซื่อสัตย์ สุจริต ความมีน้ าใจและแบ่งบันความร่วมมือ/
ยอมรับความคิดเห็นส่วนใหญ่ 

 
4. สมรรถนะประจ าหน่วย 

๔.๑ แสดงความรู้เกี่ยวกับโครง สร้างหลักการท างาน การน า ไปใช้งาน ข้อควรระวัง และการบ ารุงรักษา
แอมมิเตอร์ไฟตรง 

๔.๒ น าแอมมิเตอร์ไฟตรงไปใช้งานได้อย่างถูกต้องและเหมาะสม 
 

5. เนื้อหา 
๕.1  โครงสร้างของแอมมิเตอร์ไฟฟูากระแสตรง 
๕.2  หลักการท างานของแอมมิเตอร์ไฟฟูากระแสตรง 
๕.3  การน าแอมมิเตอร์ไฟฟูากระแสตรงไปใช้งาน 
๕.4  ข้อควรระวังและการบ ารุงรักษาแอมมิเตอร์ไฟฟูากระแสตรง 

 
6. ก าหนดเกณฑ์การปฏิบัติตามสมรรถนะ 
 

สมรรถนะ เกณฑ์ปฏิบัติ (performance criteria) 
มีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับโครงสร้างหลักการ เพ่ือให้ผู้เรียน มีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับโครงสร้างหลักการ 

  1.  แสดงความรู้เกี่ยวกับโครงสร้างหลักการท างาน  การ
น าไปใช้งาน  ข้อควรระวัง และการบ ารุงรักษาแอมมิเตอร์ไฟตรง 
  2. น าแอมมิเตอร์ไฟตรงไปใช้งานได้อย่างถูกต้องและเหมาะสม 
 



 

7. กิจกรรมการเรียนการสอน  

ครั้งที่/ชั่วโมง กิจกรรมการเรียนการสอน สื่ออุปกรณ์ 
ผลงาน/ 
หลักฐาน 

เครื่องมือและวิธีการวัดผล 

๑. แอมมิเตอร์
ไฟฟูากระแส 
ตรง                                     
( 8  ชั่วโมง ) 

ชื่อหน่วยย่อยเรื่อง แอมมิเตอร์ไฟฟูา
กระแสตรง                                     
 
สร้างความสนใจ (MOTIVATION ) 
  1. ผู้สอนเตรียมตัวสอนบทที่ 3 เรื่อง
แอมมิเตอร์ไฟฟูากระแสตรง                                     
  2. ผู้สอนแจ้งวัตถุประสงค์ของการ
เรียน เรื่อง แอมมิเตอร์ไฟฟูากระแส 
ตรง                                     
  3. ผู้สอนน าเข้าสู่บทเรียนโดยถาม
นักศึกษาว่า  ค่ากระแสไฟฟูาที่ใช้ตาม
บ้าน เรือน 
 
 

ใหข้้อมูล ( INFORMATION ) 
    1. ผู้สอนให้ผู้เรียนเปิดหนังสือ
เครื่องมือวัดไฟฟูาและอิเล็กทรอนิกส์                                      
บทที่ 3 เรื่องแอมมิเตอร์ไฟฟูากระแส 
ตรง พร้อมอธิบายเนื้อหาทีละหน้า 
    2. ผู้สอนอธิบายความรู้ เพ่ิมเติม
นอกเหนือ จากหนังสือ  และให้ผู้เรียน
ช่วยกันอภิปราย เกี่ยวกับ  โครงสร้าง  
หลักการท างาน การน าไปใช้งาน ข้อ
ควรระวังและการบ ารุงรักษาออม
มิเตอร์ไฟฟูากระแสตรง ท าแบบทด 
สอบท้ายบท   และปฏิบัติการทดลอง
น าแอมมิเตอร์ไฟฟูากระแสตรงวัดค่า
กระแสไฟฟูาตรงในวงจร  โดยให้
นักศึกษาท าตามล าดับ 
   3 .  ผู้ สอน เปิด โอกาสให้ผู้ เ รี ยน
ซักถามข้อสงสัยที่เกิดขึ้นระหว่างการ
เรียนการสอน  และตอบข้อซักถาม 
 

ทดลอง/ฝึกปฏิบัติ ( APPLICATION 
) 
  1. ผู้สอนให้ผู้เรียนแบ่งกลุ่มๆ ละ 4 
คนท าใบงานเรื่องพ้ืนฐานการวัด                                     
 

สาธิต 
ตัวอย่างของจริง 
๑. สื่อ Power Point  
๒. หนังสือเรียนวิชา
เครื่องมือวัดไฟฟูา
และอิเล็กทรอนิกส์                                      
๓. อุปกรณใ์นการ
ทดลอง 
๔. สื่อ 
- เครื่องฉาย (วิชวล) 
- โปรเจคเตอร์ 
- เครื่องขยายเสียง 
ไมโครโฟน ล าโพง 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ทดสอบหลัง
เรียน 
ใบงานทดลอง 

 

๑. แบบประเมินพฤติกรรม
การเรียนรู้ 
๒. แบบประเมินด้านการ
ท างาน 
๓. แบบประเมินค่านิยมหลัก
ของคนไทย 12 ประการ 

 
การวัดผลประเมินผลการเรียน 
ด้าน(คะแนน) เครื่องมือ 
ความรู้ 
(๒๐ คะแนน) 

แบบทดสอบ
หลังเรียน 

ทักษะ 
(๖๐ คะแนน) 

การปฏิบัติใบ
งาน 

เจตคติ 
(๒๐คะแนน) 

จิตพิสัยการ
เข้าเรียนและ
ความสนใจใน
การเรียน 

 



 

ครั้งที่/ชั่วโมง กิจกรรมการเรียนการสอน สื่ออุปกรณ์ 
ผลงาน/
หลักฐาน 

เครื่องมือและวิธีการ
วัดผล 

     2. ผู้สอนให้ผู้เรียนท าแบบ ฝึกหัด
บทที่ 3   
    3. ผู้สอนให้ตัวแทนผู้เรียนน าเสนอ
ผลการท ากิจกรรมกลุ่ม 
    4. ผู้สอนให้ผู้ เรียนสืบหาความรู้
เพ่ิมเติมจาก  Internet  นัดหมายการ
ส่งงาน 
 

วัดผลประเมินผล ( PROGRESS ) 
  1.ผู้ สอนและผู้ เ รี ยนร่ วมกันสรุป
เนื้อหาที่ได้เรียนให้มีความเข้าใจใน
ทิศทางเดียวกัน พร้อมร่วมกันเฉลย
แบบฝึกหัดบทที่  3 
   2. ผู้สอนให้ผู้เรียนท าแบบทดสอบ
หลังเรียน  บทที่ 3 เรื่องแอมมิเตอร์
ไฟฟูากระแสตรง                                     
  3. ผู้สอนตรวจแบบทดสอบหลังเรียน
พร้อมกับบันทึกคะแนน 

 

   

 

๘. เกณฑ์การตัดสินผล  
๘.๑ การแบ่งคะแนน คิดเป็นร้อยละ 

หน่วยที่ 
ข้อสอบ ผลงาน พฤติกรรม 

รวม 
ร้อยละ๖๐ 

(ความรู้) (ทักษะ) (จิตพิสัย) 
ของคะแนน

เต็ม 
๑ ๒ - ๑ ๓ ๒.๒๕ 
๒ ๒ ๓ ๒ ๗ ๕.๒๕ 
๓ ๒ ๓ ๒ ๗ ๕.๒๕ 
๔ ๓ ๓ ๑ ๗ ๕.๒๕ 
๕ ๓ ๓ ๒ ๘ ๖.๐๐ 
๖ ๓ 3 ๒ ๘ ๖.๐๐ 
๗ ๓ ๓ ๒ ๘ ๖.๐๐ 
๘ ๓ ๓ ๒ ๘ ๖.๐๐ 
๙ ๓ 3 ๒ ๘ ๖.๐๐ 

๑๐ ๓ 3 ๒ ๘ ๖.๐๐ 
๑๑ ๓ 3 ๒ ๘ ๖.๐๐ 
รวม ๓๐ ๓๐ ๒๐ ๘๐ ๖๐ 



 

 
คะแนนทดสอบความรู้  ๓๐ คะแนน 
ทักษะ    ๓๐ คะแนน 
จิตพิสัย    ๒๐ คะแนน 
สอบประมวลผลปลายภาค ๒๐ คะแนน 

    รวม   ๑๐๐ คะแนน 
 
๘.๒ ผลการประเมินการเรียนรู้ 

  การวัดผลประเมินผลแต่ละหน่วยการเรียนต้องผ่านมากกว่าร้อยละ ๖๐ ของคะแนนเต็ม แล้วน าคะแนน
รวมมาตัดสินผลการเรียนรู้ ดังนี้ 

- คะแนน      ๘๐   คะแนน ขึ้นไป    ระดับผลการเรียน         ๔  ถือว่าอยู่ระดับดีเยี่ยม 
- คะแนน      ๗๕ – ๗๙ คะแนน    ระดับผลการเรียน      ๓.๕  ถือว่าอยู่ระดับดีมาก 
- คะแนน      ๗๐ – ๗๔ คะแนน    ระดับผลการเรียน         ๓  ถือว่าอยู่ระดับดี 
- คะแนน      ๖๕ – ๖๙ คะแนน    ระดับผลการเรียน      ๒.๕  ถือว่าอยู่ระดับดีพอใช้ 
- คะแนน      ๖๐ – ๖๔ คะแนน    ระดับผลการเรียน         ๒  ถือว่าอยู่ระดับพอใช้ 
- คะแนน      ๕๕ – ๕๙ คะแนน    ระดับผลการเรียน      ๑.๕  ถือว่าอยู่ระดับอ่อน 
- คะแนน      ๕๐ – ๕๔ คะแนน    ระดับผลการเรียน         ๑  ถือว่าอยู่ระดับอ่อนมาก 
- คะแนน      ๔๙  คะแนน    ระดับผลการเรียน          ๐  ถือว่าอยู่ระดับต่ ามาก 

 
9. เครื่องมือวัดประเมินผล 

๙.๑ แบบประเมินพฤติกรรมการเรียนรู้ค่านิยมหลักของคนไทย ๑๒ ประการ 
 ๙.๒ แบบสังเกตพฤติกรรมการปฏิบัติงานรายบุคคล 
 ๙.๓ แบบประเมินการท างานกลุ่ม 

๙.๔ แบบทดสอบหลังเรียน 
   
10. ใบบันทึกหลังการสอน 
 ผลการใช้แผนการสอน. 

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

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

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



 

..................................................................................... .........................................................................................  
แบบประเมินพฤติกรรมการเรียนรู้ค่านิยมหลักของคนไทย ๑๒ ประการ 

ค าชี้แจง ให้ครูผู้สอนระบุคะแนนโดยท าเครื่องหมาย √ ลงในช่องระดับคะแนน ของพฤติกรรมที่พึงประสงค์ด้านจิตพิสัย 
ค่านิยมหลักของคนไทย ๑๒ ประการของผู้เรียนลงในแบบประเมินพฤติกรรมการเรียนรู้ 
 

ค่านิยม
หลักของ
คนไทยข้อ

ที่ 
รายการประเมิน ๑ ๒ ๓ ๔ 

๑ ความรัก ชาติ ศาสนา พระมหากษัตริย์     
 ๑.๑ ร่วมกิจกรรมเข้าแถว ยืมตรง เคารพธงชาติ ร้องเพลงชาติ     
 ๑.๒ ร่วมกิจกรรมวันส าคัญทางศาสนาที่ตนนับถือ     
 ๑.๓ ร่วมกิจกรรมวันส าคัญที่เกี่ยวกับการเทิดทูนสถาบันพระมหากษัตริย์     

๒ ซื่อสัตย์ เสียสละ อดทน     
 ๒.๑ ประพฤติ ปฏิบัติตนตามความเป็นจริงที่แสดงถึงการยึดมั่น     
 ๒.๒ เสียสละก าลังกาย ทรัพย์ สติปัญญา ในการช่วยเหลือผู้อ่ืนและสังคม     
 ๒.๓ ควบคุมตนเองเมื่อประสบความยากล าบากและไม่ก่อให้เกิดความ

เสียหาย 
    

๓ กตัญญูต่อพ่อแม่ ผู้ปกครอง ครูบาอาจารย์     
 ๓.๑ รู้จักบุญคุณพ่อแม่ผู้ปกครอง ครูบาอาจารย์ผู้มีพระคุณ     
 ๓.๒ เอาใจใส ดูแลช่วยเหลือภารกิจการงาน ปฏิบัติตนตามค าสั่งสอน     
 ๓.๓ ตอบแทนบุญคุณพ่อแม่ผู้ปกครองครูบาอาจารย์     

๔ ใฝ่หาความรู้ หม่ันศึกษาเล่าเรียน ทั้งทางตรงและทางอ้อม     
 ๔.๑ แสวงหาความรู้ทั้งทางตรงและทางอ้อม     
 ๔.๒ มุ่งม่ันตั้งใจ เพียรพยายามในการศึกษาและปฏิบัติงาน     
 ๔.๓ แก้ปัญหาและพัฒนาสิ่งใหม่ๆจนบรรลุผลส าเร็จ     

๕ รักษาวัฒนธรรม ประเพณีไทยอันดีงาน     
 ๕.๑ เข้าร่วมโครงการหรือกิจกรรมที่เป็นไทย     
 ๕.๒ ภาคภูมิใจในความเป็นไทย     
 ๕.๓ อนุรักษ์ สืบทอดวัฒนธรรมไทย     

๖ มีศีลธรรม รักษาความสัตย์ หวังดีต่อผู้อ่ืน  เผื่อแผ่และแบ่งปัน     
 ๖.๑ ประพฤติตนตามหลักศีลธรรมอันดีงาม     

 ๖.๒ ปฏิบัติโดยยึดมั่นกติกา ข้อตกลง/กฎ/ระเบียบสถานศึกษา     
 ๖.๓ หวังดีโอบอ้อมอารี ช่วยเหลือผู้อื่นตามโอกาส     
 ๖.๔ ให้แบ่งปัน เอื้อเฟ้ือและช่วยเหลือผู้อื่น     

๗ เข้าใจ เรียนรู้การเป็นประชาธิปไตย อันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็น
ประมุขที่ถูกต้อง 

    

 ๗.๑ เข้าร่วมกิจกรรมเก่ียวกับประชาธิปไตยและพระมหากษัตริย์     
 ๗.๒ เคารพสิทธิของผู้อ่ืน     
 ๗.๓ ปฏิบัติตนตามระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็น     



 

ประมุข 
๘ มีระเบียบ วินัย เคารพกฎหมาย ผู้น้อยรู้จักเคารพผู้ใหญ่     
 ๘.๑ ประพฤติตนตรงต่อเวลา     
 ๘.๒ ประพฤติตามค าสั่งหรือข้อบังคับของสถานศึกษา     
 ๘.๓ มีความเคารพและนอบน้อมต่อผู้ใหญ่     

๙ มีสติ รู้ รู้คิด รู้ท า รู้ปฏิบัติ ตามพระราชด ารัส ของพระบาทสมเด็จพระ
เจ้าอยู่หัว 

    

 ๙.๑ คิดดี พูดดี ท าดี     
 ๙.๒ ประพฤติตนสุภาพ เรียบร้อย อ้อนน้อมถ่อมตน     
 ๙.๓ ประพฤติตนรอบคอบฯ     

๑๐ รู้จักด ารงตนอยู่โดยใช้หลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงตามพระราช
ด ารัส ของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว รู้จักอดออมไว้ใช้เมื่อยาม
จ าเป็นมีไว้พอกิน พอใช้ที่เหลือก็แจกจ่ายจ าหน่ายและพร้อมที่จะขยาย
กิจการเม่ือมีความพร้อม เมื่อมีภูมิคุ้มกันที่ดี 

    

 ๑๐.๑ ใช้วัสดุถูกต้องพอเพียง     
 ๑๐.๒ เก็บออมถนอมใช้ทรัพย์สิน     
 ๑๐.๓ ปฏิบัติงานตามที่ได้รับมอบหมาย     

๑๑ มีความเข้มแข็งทั้งร่างกายและจิตใจ  ไม่ยอมแพ้ต่ออ านาจฝ่ายต่ าหรือ
กิเลสมีความละอายเกรงกลัวต่อบาปตามหลักของศาสนา 

    

 ๑๑.๑ ดูแลรักษาสุขภาพร่างกายตามสุขอนามัย     
 ๑๑.๒ ไม่เก่ียวข้องกับอบายมุข     
 ๑๑.๓ ไม่น าทรัพย์สินของผู้อื่นเป็นของตน     
 ๑๑.๔ หลีกเลี่ยงการเข้าไปอยู่ในแหล่งมั่วสุม     
๑๒ ค านึงถึงผลประโยชน์ของส่วนรวมและของชาติมากกว่าผลประโยชน์

ของตนเอง 
    

 ๑๒.๑ มีจิตอาสา อุทิศตน เพ่ือประโยชน์ต่อสังคมและส่วนรวม     
 ๑๒.๒ เสียสละความสุขส่วนตน เพ่ือประโยชน์แก่ผู้อ่ืน     
 รวม     
 
หมายเหตุ ปฏิบัติได้    ๑ ข้อ  หมายถึง  นักเรียนมีพฤติกรรมตามที่ก าหนด ๑ คะแนน 
  ปฏิบัติได้    ๒ ข้อ  หมายถึง  นักเรียนมีพฤติกรรมตามที่ก าหนด ๒ คะแนน 
  ปฏิบัติได้    ๓ ข้อ  หมายถึง  นักเรียนมีพฤติกรรมตามที่ก าหนด ๓ คะแนน  
  ปฏิบัติได้    ๔ ข้อ  หมายถึง  นักเรียนมีพฤติกรรมตามที่ก าหนด ๔ คะแนน 

                      ปฏิบัติไม่ได้         หมายถึง  นักเรียนไม่มีพฤติกรรมตามที่ก าหนด 
 

          ลงชื่อ……………………….………….ผู้สังเกต 
                                                                                            (นางบวรลักษณ ์สูงกิจบูลย์) 

                                                                     ………/…………./………. 
  



 

 
แบบสังเกตพฤติกรรมการปฏิบัติงานรายบุคคล 

 

ที ่
 

พฤติกรรม 
 
 

ชื่อ-สกุล 

ความสนใจ 
การแสดง 

ความ
คิดเห็น 

การตอบ 

ค าถาม 

การยอมรับ 
ฟังคนอ่ืน 

ท างาน 
ตามที่ได้รับ
มอบหมาย 

หมาย
เหตุ 

4 3 2 1 4 3 2 1 4 3 2 1 4 3 2 1 4 3 2 1 

                       
                       
                       
                       
                       
                       
                       
                       
                       
                       
                       
                       

 
เกณฑ์การวัดผล ให้คะแนนระดับคุณภาพของแต่ละพฤติกรรมดังนี้ 
 

ดีมาก = 4 สนใจฟัง ไม่หลับ ไม่พูดคุยในชั้น มีค าถามที่ดี ตอบค าถามถูกต้อง ท างานส่งครบตรงเวลา 
ดี = 3 การแสดงออกอยู่ในเกณฑ์ประมาณ 70% 
ปานกลาง = 2 การแสดงออกอยู่ในเกณฑ์ประมาณ 50% 
ปรับปรุง = 1 เข้าชั้นเรียน แต่การแสดงออกน้อยมาก ส่งงานไม่ครบ ไม่ตรงเวลา 
 
                   
          ลงชื่อ……………………….………….ผู้สังเกต 

                                                                                            (นางบวรลักษณ์ สูงกิจบูลย์) 
                                                                     ………/…………./………. 

 
 
 

 
 
 
 



 

 
แบบสังเกตพฤติกรรมการท างานกลุ่ม 

รหัสวิชา...........................................ชื่อวิชา............................................................ภาคเรี ยนที่............................ 
กลุ่มท่ี....................สมาชิก   คือ 1......................................................   2............................................................   
                                      3......................................................   4.............................................................   

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
เกณฑ์การประเมิน ให้คะแนนระดับคุณภาพของแต่ละพฤติกรรมดังนี้ 

21 - 30   คะแนน  =  พฤติกรรมหรือผลงานที่ชัดเจน  ถือว่า ดี 
11 - 20   คะแนน  =  พฤติกรรมหรือผลงานเทียบเท่าทั่วไป ถือว่า ปานกลาง 
1 - 10     คะแนน  =  พฤติกรรมหรือผลงานต่ ากว่าคนทั่วไป ถือว่า พอใช้ 
0            คะแนน  =  ไม่ปฏิบัติถือว่า ต้องปรับปรุง 

 
 

                    ลงชื่อ……………………….………….ผู้สังเกต 
                                                                                        (นางบวรลักษณ์ สูงกิจบูลย์) 

                                                              ………/…………./………. 
    
 
 
 

ล าดับ
ที ่

รายการพฤติกรรม 
คุณภาพการปฏิบัต ิ

3 2 1 0 

1 มีการปรึกษาและวางแผนร่วมกันก่อนท างาน         
2 มีการแบ่งหน้าที่อย่างเหมาะสมและสมาชิกทุกคนท าตามหน้าที่     

3 มีการปฏิบัติงานตามข้ันตอน         
4 มีการให้ความช่วยเหลือกัน         
5 ผลงานเป็นไปตามวัตถุประสงค์ท่ีก าหนด         
6 ผลงานเสร็จทันตามก าหนดเวลา         
7 ผลงานมีความคิดสร้างสรรค์         
8 ผลงานแสดงถึงการน าความรู้ที่ได้มาประยุกต์ใช้         
9 สามารถให้ค าแนะน ากลุ่มอ่ืนได้         

10 มีหลักฐานการศึกษาข้อมูลชัดเจน         
            
  รวม         
  รวมทั้งสิ้น   



 

 
แบบฝึกหัดบทท่ี 3 

แอมมิเตอร์ไฟฟ้ากระแสตรง 
วัตถุประสงค์   เพื่อประเมินความรู้เดิมของนักศึกษาเกี่ยวกับเรื่อง แอมมิเตอร์ไฟฟูากระแสตรง    
เขียนเครื่องหมายกากบาท (X) ลงในข้อที่ถูกต้องที่สุด 
 
1. แอมมิเตอร์ไฟตรงเป็นเครื่องมือวัดอะไร 
  ก. วัดค่าแรงดันไฟตรง ข. วัดค่ากระแสไฟสลับ 
  ค. วัดค่ากระแสไฟตรง ง. วัดค่าแรงดันไฟสลับ 
 
2. เครื่องมือวัดกระแสไฟตรงชนิดใดที่วัดกระแสไฟฟูาได้ต่ าที่สุด 
  ก. แอมมิเตอร์ ข. มิลลิแอมมิเตอร์ 
  ค. พิโคแอมมิเตอร์ ง. ไมโครแอมมิเตอร์ 
 
3. โครงสร้างของแอมมิเตอร์ไฟตรงประกอบด้วยอะไรบ้าง 
  ก. ไดโอด ตัวต้านทานต่อขนาน 
  ข. มิเตอร์แบบขดลวดเคลื่อนที่ ตัวเก็บประจุ 
  ค. มิเตอร์แบบขดลวดเคลื่อนที่ ตัวต้านทานต่ออันดับ 
  ง. มิเตอร์แบบขดลวดเคลื่อนที่ ตัวต้านทานต่อขนาน 
 
4. มิเตอร์แบบขดลวดเคลื่อนที่ตัวหนึ่งมีกระแสเต็มสเกล 100 A มีค่าความต้านทานภายใน 10 kต้องการขยายย่าน

วัดกระแสไฟฟูาเป็น 1 mA ต้องน าตัวต้านทานค่าเท่าไรมาขยายย่านวัด 
  ก. 1,111 k ข. 111 k 
  ค. 11.1   k ง. 1.1  k 
 
5. แอมมิเตอร์ไฟตรงย่านวัด 10 mA มีค่าความต้านทานภายใน 100  ใช้ตัวต้านทานขยายย่านวัดมีค่า  11  
อยากทราบว่ากระแสเต็มสเกลของมิเตอร์แบบขดลวดเคลื่อนที่ก่อนท าการขยายย่านวัดมีค่าเท่าไร 
  ก. 50  A ข. 100  A 
  ค. 1  mA ง. 5  mA 
 
6. มิเตอร์ขดลวดเคลื่อนที่ตัวหนึ่งมีค่ากระแสเต็มสเกล 500 A ค่าความต้านทานภายในมิเตอร์ 20 k
 แรงดันไฟฟูาที่ตกคร่อมขดลวดเคลื่อนที่ตัวนี้มีค่าเท่าไร 
  ก. 0.01  V ข. 0.1  V 
  ค. 1  V ง. 10  V 
 
7. แอมมิเตอร์ตัวหนึ่งมีกระแสเต็มสเกล 50 A แอมมิเตอร์ตัวนี้มีค่าความไวเท่าไร 
  ก. 2 k/V ข. 20  k/V 
  ค. 200  k/V ง. 2,000  k/V 



 

 
8. แอมมิเตอร์ตัวหนึ่งมีความไว 1 k/V กระแสเต็มสเกลของแอมมิเตอร์ตัวนี้มีค่าเท่าไร 
  ก. 1  A  ข. 100  A 
  ค. 1  mA  ง. 10  mA 
 
9. ข้อใดเป็นข้อควรระวังของแอมมิเตอร์ไฟตรง 
  ก. อย่าวัดผิดขั้ว  ข. อย่าวัดค่าความต้านทาน 
  ค. ไม่ควรตั้งย่านวัดสูงมากเกินไป  ง. ไม่วัดวงจรที่มีกระแสไฟฟูาเป็นศูนย์ 
 
10. ข้อใดเป็นการบ ารุงรักษาแอมมิเตอร์ที่ถูกต้อง 
  ก. ก่อนท าการวัดใส่แบตเตอรี่ให้เรียบร้อยก่อน 
  ข. ขณะท าการวัดให้ท าความสะอาดควบคู่กันไป 
  ค. ไม่ควรวางแอมมิเตอร์ในบริเวณท่ีมีความเข้มของสนามแม่เหล็กสูง 
  ง. เมื่อเลิกท าการวัดให้วางไว้ที่เดิมเพ่ือความสะดวกในการวัดครั้งต่อไป 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

ส่วนที่ 2 แผนการจัดการเรียนการสอนรู้และการประเมินตามสภาพจริงประจ าหน่วยการเรียนรู้ 

1. หน่วยการเรียนรู้   โวลต์มิเตอร์ไฟฟ้ากระแสตรง 
2. จ านวน ๑๐ ชั่วโมง 
 
3. จุดประสงค์การเรียนการรู้ประจ าหน่วย 

๓.๑ บอกความหมายของการวัดได้ 
๓.๒ อธิบายหลักการท างานของเครื่องมือวัดได้ 
๓.๓ จ าแนกชนิดของเครื่องมือวัดได้ 
๓.๔ ยกตัวอย่างเครื่องมือวัดชนิดต่าง ๆได้ 
๓.๕ บอกส่วนประกอบของเครื่องมือวัดได้ 
๓.๖ บอกชื่อเครื่องมือวัดที่แสดงปริมาณไฟฟูาเป็นรูปภาพได้ 
๓.๗ เขียนสัญลักษณ์ของอุปกรณ์ที่เก่ียวข้องกับเครื่องมือวัดได้ 
๓.๘ เขียนสัญลักษณ์ของเครื่องมือวัดชนิดต่าง ๆ ได้ 
๓.๙ เขียนสัญลักษณ์บนสเกลหน้าปัดของเครื่องมือวัดได้ 
๓.๑๐ อธิบายความหมายของสัญลักษณ์ท่ีปรากฏบนหน้าปัดได้ 
๓.๑๑ อ่านค่าจากสเกลหน้าปัดแบบเชิงเส้นได้ 
๓.๑๒ อ่านค่าจากสเกลหน้าปัดไม่เชิงเส้นได้ 
๓.๑๓ อธิบายวิธีการอ่านค่าสเกลหน้าปัดแบบต่าง ๆได้ 
๓.๑๔ เขียนหน่วยที่เก่ียวข้องกับงานไฟฟูาและอิเล็กทรอนิกส์ได้ 
๓.๑๕ เขียนค่าของตัวอักษรที่ย่อและขยายหน่วยได้ 
๓.๑๖ แปลงหน่วยให้เหมาะสมกับค่าที่ก าหนดได้ 
ด้านคุณธรรม จริยธรรม/บูรณาการปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง 

           3.๑๗ แสดงออกด้านความสนใจใฝุรู้ การตรงต่อเวลา ความซื่อสัตย์ สุจริต ความมีน้ าใจและแบ่งบันความร่วมมือ/
ยอมรับความคิดเห็นส่วนใหญ่ 
 
4. สมรรถนะประจ าหน่วย 

๔.๑ แสดงความรู้เกี่ยวกับพ้ืน ฐานการวัด 
๔.๒ เขียนสัญลักษณ์ท่ีเกี่ยวข้องกับเครื่องมือวัด 
๔.๓ อ่านค่าและก าหนดต าแหน่งค่าบนสเกลหน้าปัดของเครื่องมือวัด 
๔.๔ เลือกใช้หน่วยการวัดที่เหมาะสมกับค่าของปริมาณไฟฟูา 
 

5. เนื้อหา 
2.1  ความหมายของการวัด 
2.2  สัญลักษณ์ท่ีเกี่ยวข้องกับเครื่องมือวัด 
2.3  หลักการท างานของเครื่องมือวัด 
2.4  ชนิดของเครื่องมือวัด 
2.5  ส่วนประกอบของเครื่องมือวัด 
2.6  หน่วยการวัด 

 



 

6. ก าหนดเกณฑ์การปฏิบัติตามสมรรถนะ 
 

สมรรถนะ เกณฑ์ปฏิบัติ (performance criteria) 
มีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับ
พ้ืนฐานการวัด 

ผู้เรียน มีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับพ้ืนฐานการวัด 
1.  แสดงความรู้เกี่ยวกับพ้ืนฐานการวัด 
2.  เขียนสัญลักษณ์ท่ีเกี่ยวข้องกับเครื่องมือวัด 
3.  อ่านค่าและก าหนดต าแหน่งค่าบนสเกลหน้าปัดของเครื่องมือวัด 
4.  เลือกใช้หน่วยการวัดที่เหมาะสมกับค่าของปริมาณไฟฟูา 

 
 
7. กิจกรรมการเรียนการสอน  
 

ครั้งที่/ชั่วโมง 
กิจกรรมการเรียนการสอน สื่ออุปกรณ์ 

ผลงาน/
หลักฐาน 

เครื่องมือและวิธีการวัดผล 

๑. ความรู้
เบื้องต้นเกี่ยว 
กับไฟฟูา                                                            
( 8  ชั่วโมง) 

ชื่ อหน่วยย่อยเรื่ อง  กฎของโอห์ม 
ก าลังไฟฟูา และพลังงานไฟฟูา                                                        
                                   
สร้างความสนใจ (MOTIVATION) 
   1. ผู้สอนเตรียมตัวสอนบทที่ ๔ 
เรื่องกฎของโอห์ม ก าลังไฟฟูา และ
พลังงานไฟฟูา                                                        
   2. ผู้สอนแจ้งวัตถุประสงค์ของการ
เรียน เรื่อง กฎของโอห์ม ก าลังไฟฟูา 
และพลังงานไฟฟูา                                                        
   3. ผู้สอนให้ผู้เรียนอธิบายเกี่ยวกับ
ศักย์ไฟฟูา  
 
ใหข้้อมูล ( INFORMATION ) 
   1. ผู้สอนให้ผู้เรียนเปิดหนังสือ
เครื่องมือวัดไฟฟูาและอิเล็กทรอนิกส์                                                             
บทที่ 5 เรื่องกฎของโอห์ม ก าลังไฟฟูา 
และพลั งงานไฟฟูา พร้อมอธิบาย
เนื้อหาทีละหน้า 
   2. ผู้สอนอธิบายความรู้ เ พ่ิมเติม
นอกเหนือจากหนังสือ และให้ผู้เรียน
ช่ ว ยกั น อภิ ป ร า ย วิ ธี ก า รค า นวณ
แก้ปัญหาวงจรไฟฟูาด้วยกฎของโอห์ม
และการค านวณหา ค่าก าลังไฟฟูา 
 

สาธิต 
ตัวอย่างของจริง 
๑. สื่อ Power Point  
๒. หนังสือเรียนวิชา
เครื่องมือวัดไฟฟูา
และอิเล็กทรอนิกส์                                                             
๓. อุปกรณใ์นการ
ทดลอง 
๔. สื่อ 
- เครื่องฉาย (วิชวล) 
- โปรเจคเตอร์ 
- เครื่องขยายเสียง 
ไมโครโฟน ล าโพง 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ทดสอบหลัง
เรียน 
ใบงานทดลอง 

 

๑. แบบประเมินพฤติกรรม
การเรียนรู้ 
๒. แบบประเมินด้านการ
ท างาน 
๓. แบบประเมินค่านิยมหลัก
ของคนไทย 12 ประการ 

 
การวัดผลประเมินผลการเรียน 
ด้าน(คะแนน) เครื่องมือ 
ความรู้ 
(๒๐ คะแนน) 

แบบทดสอบ
หลังเรียน 

ทักษะ 
(๖๐ คะแนน) 

การปฏิบัติใบ
งาน 

เจตคติ 
(๒๐คะแนน) 

จิตพิสัยการ
เข้าเรียนและ
ความสนใจใน
การเรียน 

 



 

ครั้งที่/
ชั่วโมง 

กิจกรรมการเรียนการสอน สื่ออุปกรณ์ 
ผลงาน/
หลักฐาน 

เครื่องมือและวิธีการ
วัดผล 

      3. ผู้สอนเปิดโอกาสให้ผู้เรียนซักถาม
ข้อสงสัยระหว่างการเรียนการสอน  และ
ตอบข้อซักถาม 
 
ทดลอง/ฝึกปฏิบัติ ( APPLICATION ) 
    1. ผู้สอนให้ผู้เรียนแบ่งกลุ่ม ๆ ละ 4 
คน   ท า ใบ ง าน  เ รื่ อ ง กฎของ โ อห์ ม 
ก าลังไฟฟูา และพลังงานไฟฟูา                                                        
    2. ผู้สอนให้ผู้เรียนท าแบบฝึกหัดบทที่ 
5  
 3. ผู้สอนให้ตัวแทนผู้เรียนน าเสนอผล
การท ากิจกรรมกลุ่ม 
   4. ผู้สอนให้ผู้เรียนสืบหาความรู้เพ่ิมเติม
จาก  Internet  นัดหมายการส่งงาน 
 
วัดผลประเมินผล ( PROGRESS ) 
   1. ผู้สอนและผู้เรียนร่วมกันสรุปเนื้อหา
ที่ ได้ เรี ยนให้มีความเข้า ใจในทิศทาง
เดียวกัน พร้อมร่วมกันเฉลยแบบฝึกหัดบท
ที่  4 
   2. ผู้สอนให้ผู้เรียนท าแบบทดสอบหลัง
เรียน บทที ่๔ เรื่องกฎของโอห์ม 
ก าลังไฟฟูา และพลังงานไฟฟูา                                                        
3. ผู้สอนตรวจแบบทดสอบหลังเรียน
พร้อมกับบันทึกคะแนน 

 

   

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

๘. เกณฑ์การตัดสินผล  
๘.๑ การแบ่งคะแนน คิดเป็นร้อยละ 

หน่วยที่ 
ข้อสอบ ผลงาน พฤติกรรม 

รวม 
ร้อยละ๖๐ 

(ความรู้) (ทักษะ) (จิตพิสัย) 
ของคะแนน

เต็ม 
๑ ๒ - ๑ ๓ ๒.๒๕ 
๒ ๒ ๓ ๒ ๗ ๕.๒๕ 
๓ ๒ ๓ ๒ ๗ ๕.๒๕ 
๔ ๓ ๓ ๑ ๗ ๕.๒๕ 
๕ ๓ ๓ ๒ ๘ ๖.๐๐ 
๖ ๓ 3 ๒ ๘ ๖.๐๐ 
๗ ๓ ๓ ๒ ๘ ๖.๐๐ 
๘ ๓ ๓ ๒ ๘ ๖.๐๐ 
๙ ๓ 3 ๒ ๘ ๖.๐๐ 

๑๐ ๓ 3 ๒ ๘ ๖.๐๐ 
๑๑ ๓ 3 ๒ ๘ ๖.๐๐ 
รวม ๓๐ ๓๐ ๒๐ ๘๐ ๖๐ 

 
คะแนนทดสอบความรู้  ๓๐ คะแนน 
ทักษะ    ๓๐ คะแนน 
จิตพิสัย    ๒๐ คะแนน 
สอบประมวลผลปลายภาค ๒๐ คะแนน 

    รวม   ๑๐๐ คะแนน 
 
๘.๒ ผลการประเมินการเรียนรู้ 

  การวัดผลประเมินผลแต่ละหน่วยการเรียนต้องผ่านมากกว่าร้อยละ ๖๐ ของคะแนนเต็ม แล้วน าคะแนน
รวมมาตัดสินผลการเรียนรู้ ดังนี้ 

- คะแนน      ๘๐   คะแนน ขึ้นไป    ระดับผลการเรียน         ๔  ถือว่าอยู่ระดับดีเยี่ยม 
- คะแนน      ๗๕ – ๗๙ คะแนน    ระดับผลการเรียน      ๓.๕  ถือว่าอยู่ระดับดีมาก 
- คะแนน      ๗๐ – ๗๔ คะแนน    ระดับผลการเรียน         ๓  ถือว่าอยู่ระดับดี 
- คะแนน      ๖๕ – ๖๙ คะแนน    ระดับผลการเรียน      ๒.๕  ถือว่าอยู่ระดับดีพอใช้ 
- คะแนน      ๖๐ – ๖๔ คะแนน    ระดับผลการเรียน         ๒  ถือว่าอยู่ระดับพอใช้ 
- คะแนน      ๕๕ – ๕๙ คะแนน    ระดับผลการเรียน      ๑.๕  ถือว่าอยู่ระดับอ่อน 
- คะแนน      ๕๐ – ๕๔ คะแนน    ระดับผลการเรียน         ๑  ถือว่าอยู่ระดับอ่อนมาก 
- คะแนน      ๔๙  คะแนน    ระดับผลการเรียน          ๐  ถือว่าอยู่ระดับต่ ามาก 

 
 



 

 
9. เครื่องมือวัดประเมินผล 

๙.๑ แบบประเมินพฤติกรรมการเรียนรู้ค่านิยมหลักของคนไทย ๑๒ ประการ 
 ๙.๒ แบบสังเกตพฤติกรรมการปฏิบัติงานรายบุคคล 
 ๙.๓ แบบประเมินการท างานกลุ่ม 

๙.๔ แบบทดสอบหลังเรียน 
   
10. ใบบันทึกหลังการสอน 
 ผลการใช้แผนการสอน. 

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

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

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

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 
แบบประเมินพฤติกรรมการเรียนรู้ค่านิยมหลักของคนไทย ๑๒ ประการ 

ค าชี้แจง ให้ครูผู้สอนระบุคะแนนโดยท าเครื่องหมาย √ ลงในช่องระดับคะแนน ของพฤติกรรมที่พึงประสงค์ด้านจิตพิสัย 
ค่านิยมหลักของคนไทย ๑๒ ประการของผู้เรียนลงในแบบประเมินพฤติกรรมการเรียนรู้ 
 

ค่านิยม
หลักของ
คนไทยข้อ

ที่ 
รายการประเมิน ๑ ๒ ๓ ๔ 

๑ ความรัก ชาติ ศาสนา พระมหากษัตริย์     
 ๑.๑ ร่วมกิจกรรมเข้าแถว ยืมตรง เคารพธงชาติ ร้องเพลงชาติ     
 ๑.๒ ร่วมกิจกรรมวันส าคัญทางศาสนาที่ตนนับถือ     
 ๑.๓ ร่วมกิจกรรมวันส าคัญที่เกี่ยวกับการเทิดทูนสถาบันพระมหากษัตริย์     

๒ ซื่อสัตย์ เสียสละ อดทน     
 ๒.๑ ประพฤติ ปฏิบัติตนตามความเป็นจริงที่แสดงถึงการยึดมั่น     
 ๒.๒ เสียสละก าลังกาย ทรัพย์ สติปัญญา ในการช่วยเหลือผู้อ่ืนและสังคม     
 ๒.๓ ควบคุมตนเองเมื่อประสบความยากล าบากและไม่ก่อให้เกิดความ

เสียหาย 
    

๓ กตัญญูต่อพ่อแม่ ผู้ปกครอง ครูบาอาจารย์     
 ๓.๑ รู้จักบุญคุณพ่อแม่ผู้ปกครอง ครูบาอาจารย์ผู้มีพระคุณ     
 ๓.๒ เอาใจใส ดูแลช่วยเหลือภารกิจการงาน ปฏิบัติตนตามค าสั่งสอน     
 ๓.๓ ตอบแทนบุญคุณพ่อแม่ผู้ปกครองครูบาอาจารย์     

๔ ใฝ่หาความรู้ หม่ันศึกษาเล่าเรียน ทั้งทางตรงและทางอ้อม     
 ๔.๑ แสวงหาความรู้ทั้งทางตรงและทางอ้อม     
 ๔.๒ มุ่งม่ันตั้งใจ เพียรพยายามในการศึกษาและปฏิบัติงาน     
 ๔.๓ แก้ปัญหาและพัฒนาสิ่งใหม่ๆจนบรรลุผลส าเร็จ     

๕ รักษาวัฒนธรรม ประเพณีไทยอันดีงาน     
 ๕.๑ เข้าร่วมโครงการหรือกิจกรรมที่เป็นไทย     
 ๕.๒ ภาคภูมิใจในความเป็นไทย     
 ๕.๓ อนุรักษ์ สืบทอดวัฒนธรรมไทย     

๖ มีศีลธรรม รักษาความสัตย์ หวังดีต่อผู้อ่ืน  เผื่อแผ่และแบ่งปัน     
 ๖.๑ ประพฤติตนตามหลักศีลธรรมอันดีงาม     

 ๖.๒ ปฏิบัติโดยยึดมั่นกติกา ข้อตกลง/กฎ/ระเบียบสถานศึกษา     
 ๖.๓ หวังดีโอบอ้อมอารี ช่วยเหลือผู้อื่นตามโอกาส     
 ๖.๔ ให้แบ่งปัน เอื้อเฟ้ือและช่วยเหลือผู้อื่น     

๗ เข้าใจ เรียนรู้การเป็นประชาธิปไตย อันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็น
ประมุขที่ถูกต้อง 

    

 ๗.๑ เข้าร่วมกิจกรรมเก่ียวกับประชาธิปไตยและพระมหากษัตริย์     
 ๗.๒ เคารพสิทธิของผู้อ่ืน     
 ๗.๓ ปฏิบัติตนตามระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็น     



 

ประมุข 
๘ มีระเบียบ วินัย เคารพกฎหมาย ผู้น้อยรู้จักเคารพผู้ใหญ่     
 ๘.๑ ประพฤติตนตรงต่อเวลา     
 ๘.๒ ประพฤติตามค าสั่งหรือข้อบังคับของสถานศึกษา     
 ๘.๓ มีความเคารพและนอบน้อมต่อผู้ใหญ่     

๙ มีสติ รู้ รู้คิด รู้ท า รู้ปฏิบัติ ตามพระราชด ารัส ของพระบาทสมเด็จพระ
เจ้าอยู่หัว 

    

 ๙.๑ คิดดี พูดดี ท าดี     
 ๙.๒ ประพฤติตนสุภาพ เรียบร้อย อ้อนน้อมถ่อมตน     
 ๙.๓ ประพฤติตนรอบคอบฯ     

๑๐ รู้จักด ารงตนอยู่โดยใช้หลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงตามพระราช
ด ารัส ของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว รู้จักอดออมไว้ใช้เมื่อยาม
จ าเป็นมีไว้พอกิน พอใช้ที่เหลือก็แจกจ่ายจ าหน่ายและพร้อมที่จะขยาย
กิจการเม่ือมีความพร้อม เมื่อมีภูมิคุ้มกันที่ดี 

    

 ๑๐.๑ ใช้วัสดุถูกต้องพอเพียง     
 ๑๐.๒ เก็บออมถนอมใช้ทรัพย์สิน     
 ๑๐.๓ ปฏิบัติงานตามที่ได้รับมอบหมาย     

๑๑ มีความเข้มแข็งทั้งร่างกายและจิตใจ  ไม่ยอมแพ้ต่ออ านาจฝ่ายต่ าหรือ
กิเลสมีความละอายเกรงกลัวต่อบาปตามหลักของศาสนา 

    

 ๑๑.๑ ดูแลรักษาสุขภาพร่างกายตามสุขอนามัย     
 ๑๑.๒ ไม่เก่ียวข้องกับอบายมุข     
 ๑๑.๓ ไม่น าทรัพย์สินของผู้อื่นเป็นของตน     
 ๑๑.๔ หลีกเลี่ยงการเข้าไปอยู่ในแหล่งมั่วสุม     
๑๒ ค านึงถึงผลประโยชน์ของส่วนรวมและของชาติมากกว่าผลประโยชน์

ของตนเอง 
    

 ๑๒.๑ มีจิตอาสา อุทิศตน เพ่ือประโยชน์ต่อสังคมและส่วนรวม     
 ๑๒.๒ เสียสละความสุขส่วนตน เพ่ือประโยชน์แก่ผู้อ่ืน     
 รวม     
 
หมายเหตุ ปฏิบัติได้    ๑ ข้อ  หมายถึง  นักเรียนมีพฤติกรรมตามที่ก าหนด ๑ คะแนน 
  ปฏิบัติได้    ๒ ข้อ  หมายถึง  นักเรียนมีพฤติกรรมตามที่ก าหนด ๒ คะแนน 
  ปฏิบัติได้    ๓ ข้อ  หมายถึง  นักเรียนมีพฤติกรรมตามที่ก าหนด ๓ คะแนน  
  ปฏิบัติได้    ๔ ข้อ  หมายถึง  นักเรียนมีพฤติกรรมตามที่ก าหนด ๔ คะแนน 

                      ปฏิบัติไม่ได้         หมายถึง  นักเรียนไม่มีพฤติกรรมตามที่ก าหนด 
 

          ลงชื่อ……………………….………….ผู้สังเกต 
                                                                                            (นางบวรลักษณ ์สูงกิจบูลย์) 

                                                                     ………/…………./………. 
 



 

 
แบบสังเกตพฤติกรรมการปฏิบัติงานรายบุคคล 

 

ที ่
 

พฤติกรรม 
 
 

ชื่อ-สกุล 

ความสนใจ 
การแสดง 

ความ
คิดเห็น 

การตอบ 

ค าถาม 

การยอมรับ 
ฟังคนอ่ืน 

ท างาน 
ตามที่ได้รับ
มอบหมาย 

หมาย
เหตุ 

4 3 2 1 4 3 2 1 4 3 2 1 4 3 2 1 4 3 2 1 

                       
                       
                       
                       
                       
                       
                       
                       
                       
                       
                       
                       

 
เกณฑ์การวัดผล ให้คะแนนระดับคุณภาพของแต่ละพฤติกรรมดังนี้ 
 

ดีมาก = 4 สนใจฟัง ไม่หลับ ไม่พูดคุยในชั้น มีค าถามที่ดี ตอบค าถามถูกต้อง ท างานส่งครบตรงเวลา 
ดี = 3 การแสดงออกอยู่ในเกณฑ์ประมาณ 70% 
ปานกลาง = 2 การแสดงออกอยู่ในเกณฑ์ประมาณ 50% 
ปรับปรุง = 1 เข้าชั้นเรียน แต่การแสดงออกน้อยมาก ส่งงานไม่ครบ ไม่ตรงเวลา 
 
                   
          ลงชื่อ……………………….………….ผู้สังเกต 

                                                                                            (นางบวรลักษณ์ สูงกิจบูลย์) 
                                                                       ………/…………./………. 

 
 
 

 
 
 
 



 

 
แบบสังเกตพฤติกรรมการท างานกลุ่ม 

รหัสวิชา...........................................ชื่อวิชา............................................................ภาคเรี ยนที่............................ 
กลุ่มท่ี....................สมาชิก   คือ 1......................................................   2............................................................   
                                      3......................................................   4.............................................................   

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
เกณฑ์การประเมิน ให้คะแนนระดับคุณภาพของแต่ละพฤติกรรมดังนี้ 

21 - 30   คะแนน  =  พฤติกรรมหรือผลงานที่ชัดเจน  ถือว่า ดี 
11 - 20   คะแนน  =  พฤติกรรมหรือผลงานเทียบเท่าทั่วไป ถือว่า ปานกลาง 
1 - 10     คะแนน  =  พฤติกรรมหรือผลงานต่ ากว่าคนทั่วไป ถือว่า พอใช้ 
0            คะแนน  =  ไม่ปฏิบัติถือว่า ต้องปรับปรุง 

 
 

                    ลงชื่อ……………………….………….ผู้สังเกต 
                                                                                            (นางบวรลักษณ์ สูงกิจบูลย์) 

                                                                     ………/…………./………. 
 
 
 
 

ล าดับ
ที ่

รายการพฤติกรรม 
คุณภาพการปฏิบัต ิ

3 2 1 0 

1 มีการปรึกษาและวางแผนร่วมกันก่อนท างาน         
2 มีการแบ่งหน้าที่อย่างเหมาะสมและสมาชิกทุกคนท าตามหน้าที่     

3 มีการปฏิบัติงานตามข้ันตอน         
4 มีการให้ความช่วยเหลือกัน         
5 ผลงานเป็นไปตามวัตถุประสงค์ท่ีก าหนด         
6 ผลงานเสร็จทันตามก าหนดเวลา         
7 ผลงานมีความคิดสร้างสรรค์         
8 ผลงานแสดงถึงการน าความรู้ที่ได้มาประยุกต์ใช้         
9 สามารถให้ค าแนะน ากลุ่มอ่ืนได้         

10 มีหลักฐานการศึกษาข้อมูลชัดเจน         
            
  รวม         
  รวมทั้งสิ้น   



 

 
แบบฝึกหัดบทท่ี 4 

โวลต์มิเตอร์ไฟฟ้ากระแสตรง 

วัตถุประสงค์   เพื่อประเมินความรู้เดิมของนักศึกษาเกี่ยวกับเรื่อง โวลต์มิเตอร์ไฟฟูากระแสตรง 
เขียนเครื่องหมายกากบาท (X) ลงในข้อที่ถูกต้องที่สุด 
 
1. โวลต์มิเตอร์ไฟตรงเป็นเครื่องมือวัดอะไร 
  ก. วัดค่าแรงดันไฟตรง ข. วัดค่าแรงดันไฟสลับ 
  ค. วัดค่ากระแสไฟตรง ง. วัดค่ากระแสไฟสลับ 
 
2. เครื่องมือวัดแรงดันไฟตรงชนิดใดวัดค่าแรงดันไฟฟูาได้สูงสุด 
  ก. ไมโครโวลต์มิเตอร์ ข. กิโลโวลต์มิเตอร์ 
  ค. มิลลิโวลต์มิเตอร์ ง. โวลต์มิเตอร์ 
 
3. โครงสร้างของโวลต์มิเตอร์ไฟตรงประกอบด้วยอะไรบ้าง 
  ก. ไดโอด ตัวต้านทานต่อแบบขนาน 
  ข. มิเตอร์แบบขดลวดเคลื่อนที่ ตัวเก็บประจุ 
  ค. มิเตอร์แบบขดลวดเคลื่อนที่ ตัวต้านทานต่อแบบอันดับ 
  ง. มิเตอร์แบบขดลวดเคลื่อนที่ ตัวต้านทานต่อแบบขนาน 
 
4. มิเตอร์แบบขดลวดเคลื่อนที่ตัวหนึ่งมีกระแสเต็มสเกล 100 A มีค่าความต้านทานภายใน 10 k ต้องใช้ ตั ว
ต้านทานค่าเท่าไรเมื่อต้องการขยายย่านวัดแรงดันไฟตรง 1 V 
  ก. 900  k ข. 9   
  ค. 90  k ง. 900  k 
 
5. โวลต์มิเตอร์ไฟตรงย่านวัด 50 V มีค่าความต้านทานภายใน 1 k ใช้ตัวต้านทานขยายย่านวัดค่า 49 k 
 ค่ากระแสเต็มสเกลของมิเตอร์แบบขดลวดเคลื่อนที่มีค่าเท่าไร 
  ก. 1  mA 
  ข. 5  mA 
  ค. 10  mA 
  ง. 20  mA 
 
6. มิเตอร์แบบขดลวดเคลื่อนที่ตัวหนึ่ งสามารถวัดแรงดันไฟฟูาสูงสุด 0.1 V มีค่าความต้านทานภายใน 
 2 k กระแสเต็มสเกลของมิเตอร์แบบขดลวดเคลื่อนที่ตัวนี้มีค่าเท่าไร 
  ก. 10  A 
  ข. 50  A 
  ค. 1  mA 



 

  ง. 2  mA 
 
7. หากทราบค่าความไวของโวลต์มิเตอร์ไฟตรงแล้วจะทราบอะไรในวงจรการออกแบบขยายย่านวัด 
  ก. กระแสไฟฟูาในแรงดันไฟฟูา 1 V 
  ข. กระแสไฟฟูา 1 A ในเวลา 1 วินาที 
  ค. ค่าความต้านทานรวมของวงจรขยายย่านวัด 
  ง. ค่าความต้านทาน 1  ในแรงดันไฟฟูา 1 V 
 
8. โวลต์มิเตอร์ไฟตรงย่านวัด 100 V มีค่าความต้านทานรวมในวงจรทั้งหมด 100 k โวลต์มิเตอร์ตัวนี้มีค่า ความไว
เท่าไร 
  ก. 100  /V 
  ข. 1  k/V 
  ค. 10  k/V 
  ง. 100  k/V 
 
9. ข้อใดเป็นข้อควรระวังของโวลต์มิเตอร์ไฟตรง 
  ก. อย่าวัดผิดขั้ว  
  ข. ไม่ควรตั้งย่านวัดสูงมากเกินไป 
  ค. ห้ามน าไปวัดค่าความต้านทาน  
  ง. เมื่อไม่ทราบค่าแรงดันไฟฟูาไม่ควรวัด 
 
10. ข้อใดเป็นการบ ารุงรักษาโวลต์มิเตอร์ไฟตรงได้อย่างถูกต้อง 
  ก. ควรท าความสะอาดโวลต์มิเตอร์ด้วยทินเนอร์ 
  ข. เมื่อเลิกท าการวัดควรตั้งย่านวัดไว้ที่ย่านวัดสูง 
  ค. ขณะท าการวัดหากเข็มมิเตอร์ไม่บ่ายเบนให้เคาะโวลต์มิเตอร์หลาย ๆ ครั้ง 
  ง. ก่อนท าการวัดทุกครั้งให้ปรับเข็มมิเตอร์ไว้กลางสเกลเพื่อทดสอบคุณภาพ 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

ส่วนที่ 2 แผนการจัดการเรียนการสอนรู้และการประเมินตามสภาพจริงประจ าหน่วยการเรียนรู้ 

1. หน่วยการเรียนรู้ โอห์มมิเตอร์     
 

2. จ านวน 8 ชั่วโมง 
 

3. จุดประสงค์การเรียนการรู้ประจ าหน่วย 
๓.๑ บอกเครื่องมือวัดค่าความต้านทานที่เหมาะสมกับปริมาณค่าความต้านทานได้ 
๓.๒ บอกส่วนประกอบการหาค่าความต้านทานโดยใช้เครื่องมือวัดชนิดอื่นได้ 
๓.๓ บอกโครงสร้างของโอห์มมิเตอร์เบื้องต้นได้ 
๓.๔ อธิบายหลักการท างานของโอห์มมิเตอร์ได้ 
๓.๕ บอกลักษณะสเกลหน้าปัดของโอห์มมิเตอร์ได้ 
๓.๖ บอกหน้าที่ของอุปกรณ์ในวงจรโอห์มมิเตอร์ได้ 
๓.๗ ค านวณหาค่าความต้านทานที่น ามาออกแบบเป็นวงจรโอห์มมิเตอร์ได้ 
๓.๘ บอกข้อควรระวังของโอห์มมิเตอร์ได้ 
๓.๙ บอกวิธีบ ารุงรักษาโอห์มมิเตอร์ได้ 
๓.๑๐ น าโอห์มมิเตอร์วัดค่าความต้านทานได้ 
๓.๑๑ อ่านค่าความต้านทานจากโอห์มมิเตอร์ได้ 
๓.๑๒ เลือกย่านวัดค่าความต้านทานได้อย่างเหมาะสม 
๓.๑๓ น าความรู้และทักษะปฏิบัติมาสรุปผลการปฏิบัติงานได้ 
ด้านคุณธรรม จริยธรรม/บูรณาการปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง 

           3.๑๔ แสดงออกด้านความสนใจใฝุรู้ การตรงต่อเวลา ความซื่อสัตย์ สุจริต ความมีน้ าใจและแบ่งบัน 
ความร่วมมือ/ยอมรับความคิดเห็นส่วนใหญ่ 

 

4. สมรรถนะประจ าหน่วย 
1.  แสดงความรู้เกี่ยวกับโครงสร้างหลักการท างาน การน าไปใช้งาน ข้อควรระวังและ การบ ารุงรักษาโอห์มมิเตอร์ 
2.  น าโอห์มมิเตอร์ไปใช้งานได้อย่างถูกต้องและเหมาะสม 

 

5. เนื้อหา 
5.1  โครงสร้างของโอห์มมิเตอร์ 
5.2  หลักการท างานของโอห์มมิเตอร์ 
5.3  การน าโอห์มมิเตอร์ไปใช้งาน 
5.4  ข้อควรระวังและการบ ารุงรักษาโอห์มมิเตอร์ 
 

6. ก าหนดเกณฑ์การปฏิบัติตามสมรรถนะ 
 

สมรรถนะ เกณฑ์ปฏิบัติ (performance criteria) 
มีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับโครงสร้างหลักการ
ท างาน   

ผู้เรียน มีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับโครงสร้างหลักการท างาน   
    1.  แสดงความรู้เกี่ยวกับโครงสร้างหลักการท างาน การ
น าไปใช้งาน ข้อควรระวังและ การบ ารุงรักษาโอห์มมิเตอร์ 
    2.  น าโอห์มมิเตอร์ไปใช้งานได้อย่างถูกต้องและเหมาะสม 



 

7. กิจกรรมการเรียนการสอน  
ครั้งที่/
ชั่วโมง 

กิจกรรมการเรียนการสอน สื่ออุปกรณ์ 
ผลงาน/
หลักฐาน 

เครื่องมือและวิธีการวัดผล 

๑. โอห์ม
มิเตอร์                                   
( 8  ชั่วโมง) 

ชื่อหน่วยย่อยเรื่อง โอห์มมิเตอร์ 
                                   
สร้างความสนใจ (MOTIVATION) 
   1. ผู้สอนเตรียมตัวสอนบทที่ 5 เรื่อง
โอห์มมิเตอร์                                   
   2. ผู้สอนแจ้งวัตถุประสงค์ของการ
เรียน เรื่อง โอห์มมิเตอร์                                   
   3. ผู้สอนน าเข้าสู่บทเรียนโดยถาม
นักศึกษาว่า  เวลาปรับสวิตช์พัดลมให้
หมุนช้าหรือเร็ว   คิดว่าภายในวงจรมี
อะไรเปลี่ยนแปลง   และจะสามารถใช้
ทราบได้โดยใช้เครื่องมืออะไร 
 
ให้ข้อมูล ( INFORMATION ) 
   1. ผู้สอนให้ผู้ เรียนเปิดหนังสือ
เครื่องมือวัดไฟฟูาและอิเล็กทรอนิกส์                                      
บทที่ 5 เรื่องโอห์มมิเตอร์ พร้อมอธิบาย
เนื้อหาทีละหน้า 
   2.  ผู้ สอนอธิบายความรู้ เ พ่ิมเติม
นอกเหนือจากหนังสือ และให้ผู้เรียน
ช่วยกันอภิปราย เกี่ยวกับ  โครงสร้าง  
หลักการท างาน  การน าไปใช้งาน  ข้อ
ควรระวังและการบ ารุงรักษาโอห์ม
มิเตอร์ ท าแบบทดสอบท้ายบท   และ
ปฏิบัติการทดลองน าโอห์มมิเตอร์วัดค่า
ความต้านทานในวงจร  โดยให้นักศึกษา
ท าตามล าดับ 
   3. ผู้สอนเปิดโอกาสให้ผู้เรียนซักถาม
ข้อสงสัยระหว่างการเรียนการสอน  
และตอบข้อซักถาม 
 
ทดลอง/ฝึกปฏิบัติ ( APPLICATION ) 
    1. ผู้สอนให้ผู้เรียนแบ่งกลุ่ม ๆ ละ 4 
คน  ท าใบงาน เรื่องโอห์มมิเตอร์                                   
    2.ผู้สอนให้ผู้เรียนท าแบบฝึกหัดบท
ที ่5 

สาธิต 
ตัวอย่างของจริง 
๑. สื่อ Power Point  
๒. หนังสือเรียนวิชา
เครื่องมือวัดไฟฟูา
และอิเล็กทรอนิกส์                                      
๓. อุปกรณ์ในการ
ทดลอง 
๔. สื่อ 
- เครื่องฉาย (วิชวล) 
- โปรเจคเตอร์ 
- เครื่องขยายเสียง 
ไมโครโฟน ล าโพง 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ทดสอบหลัง
เรียน 
ใบงานทดลอง 

 

๑. แบบประเมินพฤติกรรม
การเรียนรู้ 
๒. แบบประเมินด้านการ
ท างาน 
๓. แบบประเมินค่านิยมหลัก
ของคนไทย 12 ประการ 

 
การวัดผลประเมินผลการเรียน 
ด้าน(คะแนน) เครื่องมือ 
ความรู้ 
(๒๐ คะแนน) 

แบบทดสอบ
หลังเรียน 

ทักษะ 
(๖๐ คะแนน) 

การปฏิบัติใบ
งาน 

เจตคติ 
(๒๐คะแนน) 

จิตพิสัยการ
เข้าเรียนและ
ความสนใจใน
การเรียน 

 



 

ครั้งที่/ชั่วโมง กิจกรรมการเรียนการสอน สื่ออุปกรณ์ 
ผลงาน/
หลักฐาน 

เครื่องมือและวิธีการ
วัดผล 

      3. ผู้สอนให้ตัวแทนผู้เรียนน าเสนอ
ผลการท ากิจกรรมกลุ่ม 
    4. ผู้สอนให้ผู้ เรียนสืบหาความรู้
เพ่ิมเติมจาก  Internet  นัดหมายการ
ส่งงาน 
 
วัดผลประเมินผล ( PROGRESS ) 
   1. ผู้สอนและผู้เรียนร่วมกันสรุป
เนื้อหาที่ได้เรียนให้มีความเข้าใจใน
ทิศทางเดียวกัน พร้อมร่วมกันเฉลย
แบบฝึกหัดบทที่  5 
   2. ผู้สอนให้ผู้เรียนท าแบบทดสอบ
หลังเรียน บทที่ 5  เรื่อง โอห์มมิเตอร์                                   
3. ผู้สอนตรวจแบบทดสอบหลังเรียน
พร้อมกับบันทึกคะแนน 

 

   

 
 
๘. เกณฑ์การตัดสินผล  

๘.๑ การแบ่งคะแนน คิดเป็นร้อยละ 

หน่วยที่ 
ข้อสอบ ผลงาน พฤติกรรม 

รวม 
ร้อยละ๖๐ 

(ความรู้) (ทักษะ) (จิตพิสัย) 
ของคะแนน

เต็ม 
๑ ๒ - ๑ ๓ ๒.๒๕ 
๒ ๒ ๓ ๒ ๗ ๕.๒๕ 
๓ ๒ ๓ ๒ ๗ ๕.๒๕ 
๔ ๓ ๓ ๑ ๗ ๕.๒๕ 
๕ ๓ ๓ ๒ ๘ ๖.๐๐ 
๖ ๓ 3 ๒ ๘ ๖.๐๐ 
๗ ๓ ๓ ๒ ๘ ๖.๐๐ 
๘ ๓ ๓ ๒ ๘ ๖.๐๐ 
๙ ๓ 3 ๒ ๘ ๖.๐๐ 

๑๐ ๓ 3 ๒ ๘ ๖.๐๐ 
๑๑ ๓ 3 ๒ ๘ ๖.๐๐ 
รวม ๓๐ ๓๐ ๒๐ ๘๐ ๖๐ 



 

 
คะแนนทดสอบความรู้  ๓๐ คะแนน 
ทักษะ    ๓๐ คะแนน 
จิตพิสัย    ๒๐ คะแนน 
สอบประมวลผลปลายภาค ๒๐ คะแนน 

    รวม   ๑๐๐ คะแนน 
 
๘.๒ ผลการประเมินการเรียนรู้ 

  การวัดผลประเมินผลแต่ละหน่วยการเรียนต้องผ่านมากกว่าร้อยละ ๖๐ ของคะแนนเต็ม แล้วน าคะแนน
รวมมาตัดสินผลการเรียนรู้ ดังนี้ 

- คะแนน      ๘๐   คะแนน ขึ้นไป    ระดับผลการเรียน         ๔  ถือว่าอยู่ระดับดีเยี่ยม 
- คะแนน      ๗๕ – ๗๙ คะแนน    ระดับผลการเรียน      ๓.๕  ถือว่าอยู่ระดับดีมาก 
- คะแนน      ๗๐ – ๗๔ คะแนน    ระดับผลการเรียน         ๓  ถือว่าอยู่ระดับดี 
- คะแนน      ๖๕ – ๖๙ คะแนน    ระดับผลการเรียน      ๒.๕  ถือว่าอยู่ระดับดีพอใช้ 
- คะแนน      ๖๐ – ๖๔ คะแนน    ระดับผลการเรียน         ๒  ถือว่าอยู่ระดับพอใช้ 
- คะแนน      ๕๕ – ๕๙ คะแนน    ระดับผลการเรียน      ๑.๕  ถือว่าอยู่ระดับอ่อน 
- คะแนน      ๕๐ – ๕๔ คะแนน    ระดับผลการเรียน         ๑  ถือว่าอยู่ระดับอ่อนมาก 
- คะแนน      ๔๙  คะแนน    ระดับผลการเรียน          ๐  ถือว่าอยู่ระดับต่ ามาก 

 
9. เครื่องมือวัดประเมินผล 

๙.๑ แบบประเมินพฤติกรรมการเรียนรู้ค่านิยมหลักของคนไทย ๑๒ ประการ 
 ๙.๒ แบบสังเกตพฤติกรรมการปฏิบัติงานรายบุคคล 
 ๙.๓ แบบประเมินการท างานกลุ่ม 

๙.๔ แบบทดสอบหลังเรียน 
   
10. ใบบันทึกหลังการสอน 
 ผลการใช้แผนการสอน. 

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

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

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



 

........................................................................................................... ................................................................... 
แบบประเมินพฤติกรรมการเรียนรู้ค่านิยมหลักของคนไทย ๑๒ ประการ 

ค าชี้แจง ให้ครูผู้สอนระบุคะแนนโดยท าเครื่องหมาย √ ลงในช่องระดับคะแนน ของพฤติกรรมที่พึงประสงค์ด้านจิตพิสัย 
ค่านิยมหลักของคนไทย ๑๒ ประการของผู้เรียนลงในแบบประเมินพฤติกรรมการเรียนรู้ 
 

ค่านิยม
หลักของ
คนไทยข้อ

ที่ 
รายการประเมิน ๑ ๒ ๓ ๔ 

๑ ความรัก ชาติ ศาสนา พระมหากษัตริย์     
 ๑.๑ ร่วมกิจกรรมเข้าแถว ยืมตรง เคารพธงชาติ ร้องเพลงชาติ     
 ๑.๒ ร่วมกิจกรรมวันส าคัญทางศาสนาที่ตนนับถือ     
 ๑.๓ ร่วมกิจกรรมวันส าคัญที่เกี่ยวกับการเทิดทูนสถาบันพระมหากษัตริย์     

๒ ซื่อสัตย์ เสียสละ อดทน     
 ๒.๑ ประพฤติ ปฏิบัติตนตามความเป็นจริงที่แสดงถึงการยึดมั่น     
 ๒.๒ เสียสละก าลังกาย ทรัพย์ สติปัญญา ในการช่วยเหลือผู้อ่ืนและสังคม     
 ๒.๓ ควบคุมตนเองเมื่อประสบความยากล าบากและไม่ก่อให้เกิดความ

เสียหาย 
    

๓ กตัญญูต่อพ่อแม่ ผู้ปกครอง ครูบาอาจารย์     
 ๓.๑ รู้จักบุญคุณพ่อแม่ผู้ปกครอง ครูบาอาจารย์ผู้มีพระคุณ     
 ๓.๒ เอาใจใส ดูแลช่วยเหลือภารกิจการงาน ปฏิบัติตนตามค าสั่งสอน     
 ๓.๓ ตอบแทนบุญคุณพ่อแม่ผู้ปกครองครูบาอาจารย์     

๔ ใฝ่หาความรู้ หม่ันศึกษาเล่าเรียน ทั้งทางตรงและทางอ้อม     
 ๔.๑ แสวงหาความรู้ทั้งทางตรงและทางอ้อม     
 ๔.๒ มุ่งม่ันตั้งใจ เพียรพยายามในการศึกษาและปฏิบัติงาน     
 ๔.๓ แก้ปัญหาและพัฒนาสิ่งใหม่ๆจนบรรลุผลส าเร็จ     

๕ รักษาวัฒนธรรม ประเพณีไทยอันดีงาน     
 ๕.๑ เข้าร่วมโครงการหรือกิจกรรมที่เป็นไทย     
 ๕.๒ ภาคภูมิใจในความเป็นไทย     
 ๕.๓ อนุรักษ์ สืบทอดวัฒนธรรมไทย     

๖ มีศีลธรรม รักษาความสัตย์ หวังดีต่อผู้อ่ืน  เผื่อแผ่และแบ่งปัน     
 ๖.๑ ประพฤติตนตามหลักศีลธรรมอันดีงาม     

 ๖.๒ ปฏิบัติโดยยึดมั่นกติกา ข้อตกลง/กฎ/ระเบียบสถานศึกษา     
 ๖.๓ หวังดีโอบอ้อมอารี ช่วยเหลือผู้อื่นตามโอกาส     
 ๖.๔ ให้แบ่งปัน เอื้อเฟ้ือและช่วยเหลือผู้อื่น     

๗ เข้าใจ เรียนรู้การเป็นประชาธิปไตย อันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็น
ประมุขที่ถูกต้อง 

    

 ๗.๑ เข้าร่วมกิจกรรมเก่ียวกับประชาธิปไตยและพระมหากษัตริย์     
 ๗.๒ เคารพสิทธิของผู้อ่ืน     
 ๗.๓ ปฏิบัติตนตามระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็น     



 

ประมุข 
๘ มีระเบียบ วินัย เคารพกฎหมาย ผู้น้อยรู้จักเคารพผู้ใหญ่     
 ๘.๑ ประพฤติตนตรงต่อเวลา     
 ๘.๒ ประพฤติตามค าสั่งหรือข้อบังคับของสถานศึกษา     
 ๘.๓ มีความเคารพและนอบน้อมต่อผู้ใหญ่     

๙ มีสติ รู้ รู้คิด รู้ท า รู้ปฏิบัติ ตามพระราชด ารัส ของพระบาทสมเด็จพระ
เจ้าอยู่หัว 

    

 ๙.๑ คิดดี พูดดี ท าดี     
 ๙.๒ ประพฤติตนสุภาพ เรียบร้อย อ้อนน้อมถ่อมตน     
 ๙.๓ ประพฤติตนรอบคอบฯ     

๑๐ รู้จักด ารงตนอยู่โดยใช้หลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงตามพระราช
ด ารัส ของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว รู้จักอดออมไว้ใช้เมื่อยาม
จ าเป็นมีไว้พอกิน พอใช้ที่เหลือก็แจกจ่ายจ าหน่ายและพร้อมที่จะขยาย
กิจการเม่ือมีความพร้อม เมื่อมีภูมิคุ้มกันที่ดี 

    

 ๑๐.๑ ใช้วัสดุถูกต้องพอเพียง     
 ๑๐.๒ เก็บออมถนอมใช้ทรัพย์สิน     
 ๑๐.๓ ปฏิบัติงานตามที่ได้รับมอบหมาย     

๑๑ มีความเข้มแข็งทั้งร่างกายและจิตใจ  ไม่ยอมแพ้ต่ออ านาจฝ่ายต่ าหรือ
กิเลสมีความละอายเกรงกลัวต่อบาปตามหลักของศาสนา 

    

 ๑๑.๑ ดูแลรักษาสุขภาพร่างกายตามสุขอนามัย     
 ๑๑.๒ ไม่เก่ียวข้องกับอบายมุข     
 ๑๑.๓ ไม่น าทรัพย์สินของผู้อื่นเป็นของตน     
 ๑๑.๔ หลีกเลี่ยงการเข้าไปอยู่ในแหล่งมั่วสุม     
๑๒ ค านึงถึงผลประโยชน์ของส่วนรวมและของชาติมากกว่าผลประโยชน์

ของตนเอง 
    

 ๑๒.๑ มีจิตอาสา อุทิศตน เพ่ือประโยชน์ต่อสังคมและส่วนรวม     
 ๑๒.๒ เสียสละความสุขส่วนตน เพ่ือประโยชน์แก่ผู้อ่ืน     
 รวม     
 
หมายเหตุ ปฏิบัติได้    ๑ ข้อ  หมายถึง  นักเรียนมีพฤติกรรมตามที่ก าหนด ๑ คะแนน 
  ปฏิบัติได้    ๒ ข้อ  หมายถึง  นักเรียนมีพฤติกรรมตามที่ก าหนด ๒ คะแนน 
  ปฏิบัติได้    ๓ ข้อ  หมายถึง  นักเรียนมีพฤติกรรมตามที่ก าหนด ๓ คะแนน  
  ปฏิบัติได้    ๔ ข้อ  หมายถึง  นักเรียนมีพฤติกรรมตามที่ก าหนด ๔ คะแนน 

                      ปฏิบัติไม่ได้         หมายถึง  นักเรียนไม่มีพฤติกรรมตามที่ก าหนด 
 

          ลงชื่อ……………………….………….ผู้สังเกต 
                                                                                            (นางบวรลักษณ ์สูงกิจบูลย์) 

                                                                      ………/…………./………. 
 



 

 
แบบสังเกตพฤติกรรมการปฏิบัติงานรายบุคคล 

 

ที ่
 

พฤติกรรม 
 
 

ชื่อ-สกุล 

ความสนใจ 
การแสดง 

ความ
คิดเห็น 

การตอบ 

ค าถาม 

การยอมรับ 
ฟังคนอ่ืน 

ท างาน 
ตามที่ได้รับ
มอบหมาย 

หมาย
เหตุ 

4 3 2 1 4 3 2 1 4 3 2 1 4 3 2 1 4 3 2 1 

                       
                       
                       
                       
                       
                       
                       
                       
                       
                       
                       
                       

 
เกณฑ์การวัดผล ให้คะแนนระดับคุณภาพของแต่ละพฤติกรรมดังนี้ 
 

ดีมาก = 4 สนใจฟัง ไม่หลับ ไม่พูดคุยในชั้น มีค าถามที่ดี ตอบค าถามถูกต้อง ท างานส่งครบตรงเวลา 
ดี = 3 การแสดงออกอยู่ในเกณฑ์ประมาณ 70% 
ปานกลาง = 2 การแสดงออกอยู่ในเกณฑ์ประมาณ 50% 
ปรับปรุง = 1 เข้าชั้นเรียน แต่การแสดงออกน้อยมาก ส่งงานไม่ครบ ไม่ตรงเวลา 
 
                   
          ลงชื่อ……………………….………….ผู้สังเกต 

                                                                                            (นางบวรลักษณ์ สูงกิจบูลย์) 
                                                                       ………/…………./………. 

 
 
 

 
 
 
 



 

แบบสังเกตพฤติกรรมการท างานกลุ่ม 
รหัสวิชา...........................................ชื่อวิชา............................................................ภาคเรี ยนที่............................ 
กลุ่มท่ี....................สมาชิก   คือ 1......................................................   2............................................................   
                                      3......................................................   4.............................................................   
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

เกณฑ์การประเมิน ให้คะแนนระดับคุณภาพของแต่ละพฤติกรรมดังนี้ 
21 - 30   คะแนน  =  พฤติกรรมหรือผลงานที่ชัดเจน  ถือว่า ดี 
11 - 20   คะแนน  =  พฤติกรรมหรือผลงานเทียบเท่าทั่วไป ถือว่า ปานกลาง 
1 - 10     คะแนน  =  พฤติกรรมหรือผลงานต่ ากว่าคนทั่วไป ถือว่า พอใช้ 
0            คะแนน  =  ไม่ปฏิบัติถือว่า ต้องปรับปรุง 

 
 

                    ลงชื่อ……………………….………….ผู้สังเกต 
                                                                                        (นางบวรลักษณ์ สูงกิจบูลย์) 

                                                             ………/…………./………. 
 
 
 
 
 

ล าดับ
ที ่

รายการพฤติกรรม 
คุณภาพการปฏิบัต ิ

3 2 1 0 

1 มีการปรึกษาและวางแผนร่วมกันก่อนท างาน         
2 มีการแบ่งหน้าที่อย่างเหมาะสมและสมาชิกทุกคนท าตามหน้าที่     

3 มีการปฏิบัติงานตามข้ันตอน         
4 มีการให้ความช่วยเหลือกัน         
5 ผลงานเป็นไปตามวัตถุประสงค์ท่ีก าหนด         
6 ผลงานเสร็จทันตามก าหนดเวลา         
7 ผลงานมีความคิดสร้างสรรค์         
8 ผลงานแสดงถึงการน าความรู้ที่ได้มาประยุกต์ใช้         
9 สามารถให้ค าแนะน ากลุ่มอ่ืนได้         

10 มีหลักฐานการศึกษาข้อมูลชัดเจน         
            
  รวม         
  รวมทั้งสิ้น   



 

แบบฝึกหัดบทท่ี 5 
เรื่อง โอห์มมิเตอร์     

วัตถุประสงค์   เพื่อประเมินความรู้เดิมของนักศึกษาเกี่ยวกับเรื่อง โอห์มมิเตอร์     
เขียนเครื่องหมายกากบาท (X) ลงในข้อที่ถูกต้องที่สุด 
 

1. เครื่องมือวัดค่าความต้านทานใดที่ใช้วัดความเป็นฉนวนไฟฟูา 
  ก. ไมโครโอห์มมิเตอร์ ข. มิลลิโอห์มมิเตอร์ 
  ค. เมกะโอห์มมิเตอร์ ง. โอห์มมิเตอร์ 
 
2. การหาค่าความต้านทานในช่วงแรกที่ยังไม่มีโอห์มมิเตอร์ต้องท าอย่างไร 
  ก. น าโวลต์มิเตอร์ 2 ตัวมาวัดแล้วหาค่าความต้านทานโดยใช้กฎของโอห์ม 
  ข. น าแอมมิเตอร์ 2 ตัวมาวัดแล้วหาค่าความต้านทานโดยใช้กฎของโอห์ม 
  ค. น าแอมมิเตอร์ โวลต์มิเตอร์มาวัดแล้วหาค่าความต้านทานโดยใช้กฎของโอห์ม 
  ง. น าโวลต์มิเตอร์ ออสซิลโลสโคปมาวัดแล้วหาค่าความต้านทานโดยใช้กฎของโอห์ม 
 
3. ข้อใดเป็นโครงสร้างของโอห์มมิเตอร์เบื้องต้น 
  ก. มิเตอร์แบบขดลวดเคลื่อนที่ ตัวเหนี่ยวน า แบตเตอรี่ 
  ข. มิเตอร์แบบขดลวดเคลื่อนที่ ตัวต้านทาน แบตเตอรี่ 
  ค. มิเตอร์แบบขดลวดเคลื่อนที่ ไดโอด ตัวต้านทานเปลี่ยนค่าได้ แบตเตอรี่ 
  ง. มิเตอร์แบบขดลวดเคลื่อนที่ ตัวเก็บประจุ ตัวเก็บประจุเปลี่ยนค่าได้ แบตเตอรี่ 
 
4. โอห์มมิเตอร์มีหลักการท างานอย่างไร 
  ก. อาศัยหลักการที่ค่าความต้านทานรวมของมิเตอร์ต้องมีค่ามากกว่าค่าความต้านทานกลางสเกล 
  ข. อาศัยหลักการที่ค่าความต้านทานรวมของมิเตอร์ต้องมีค่าเท่ากับค่าความต้านทานกลางสเกล 
  ค. อาศัยหลักการที่ค่าความต้านทานรวมของมิเตอร์ต้องมีค่าความต้านทานเท่ากับเต็มสเกล (0 ) 
  ง. อาศัยหลักการที่ค่าความต้านทานรวมของมิเตอร์ต้องมีค่าความต้านทานเท่ากับสเกลต่ าสุด ( ) 
 
5. ข้อใดคือสเกลของโอห์มมิเตอร์ที่ใช้งานกันในปัจจุบัน 

 ก.  ข.  

 ค.  ง.  
 
6. ตัวต้านทานเปลี่ยนค่าได้ในวงจรโอห์มมิเตอร์ท าหน้าที่อะไร 
  ก. ปรับค่าความต้านทานในวงจรให้มีค่าความต้านทานสูงสุด 
  ข. ปรับค่าความต้านทานในวงจรให้แรงดันที่ตกคร่อมมิเตอร์มีค่าเต็มสเกล 
  ค. ปรับค่าความต้านทานในวงจรให้กระแสที่ไหลผ่านมิเตอร์มีค่าเต็มสเกล 
  ง. ปรับค่าความต้านทานในวงจรให้กระแสที่ไหลผ่านมิเตอร์มีค่าเป็นศูนย์แอมแปร์ 
 
 



 

7. มิเตอร์แบบขดลวดเคลื่อนที่มีกระแสเต็มสเกล 50 A มีค่าความต้านทานภายใน 2 k แบตเตอรี่ 3 V  
 ต้องการค่าความต้านทานกลางสเกล 15  ต้องน า R1 ค่าเท่าไรมาต่อขนานกับวงจรมิเตอร์นี้ 
  ก. 2 k ข. 15  
  ค. 5  ง. 3  
 
8. โอห์มมิเตอร์มีค่าความต้านทานกลางสเกล 300  แต่เมื่อค านวณแล้วได้ค่าความต้านทาน 275  
 ท าอย่างไรวงจรจึงจะถูกต้องตามหลักการทฤษฎี 
  ก. น าตัวต้านทานค่า 25  มาต่ออันดับกับวงจร 
  ข. น าตัวต้านทานค่า 25  มาต่อขนานกับวงจร 
  ค. น าตัวต้านทานค่า 300  มาต่อขนานกับวงจร 
  ง. น าตัวต้านทานค่า 300  มาต่ออันดับกับวงจร 
 
9. ข้อใดเป็นข้อควรระวังในการใช้โอห์มมิเตอร์ 
  ก. ไม่ควรวัดค่าความต้านทานค่าสูง ๆ เมื่อตั้งย่านวัดต่ า 
  ข. ไม่ควรน าโอห์มมิเตอร์วัดค่าความต้านทานที่ไม่ทราบค่า 
  ค. ไม่ควรน าโอห์มมิเตอร์วัดค่าความต้านทานของตัวต้านทานห้าแถบสี 
  ง. ไม่ควรน าโอห์มมิเตอร์วัดค่าความต้านทานในวงจรขณะที่มีแหล่งจ่ายต่ออยู่ในวงจร 
 
10. ข้อใดเป็นการบ ารุงรักษาโอห์มมิเตอร์ที่ถูกต้อง 
  ก. ควรจัดเก็บโอห์มมิเตอร์อย่างดีในห้องท่ีมีความชื้นสูง 
  ข. เมื่อไม่ใช้งานเป็นเวลานานควรปลดแบตเตอรี่ออกจากโอห์มมิเตอร์ 
  ค. เมื่อไม่ใช้งานเป็นเวลานานควรปลดค่าความต้านทานเปลี่ยนค่าได้ออกจากวงจร 
  ง. เมื่อเลิกใช้งานแล้วควรน าโอห์มมิเตอร์วัดแรงดันไฟฟูาบ้าน 220 V เพ่ือตรวจสอบความพร้อมของ 
  โอห์มมิเตอร์ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

ส่วนที่ 2 แผนการจัดการเรียนการสอนรู้และการประเมินตามสภาพจริงประจ าหน่วยการเรียนรู้ 

1. หน่วยการเรียนรู้ แอมมิเตอร์ไฟฟ้ากระแสสลับ    
 

2. จ านวน ๔ ชั่วโมง 
 

3. จุดประสงค์การเรียนการรู้ประจ าหน่วย 
๓.๑ บอกโครงสร้างของแอมมิเตอร์ไฟฟูากระแสสลับได้ 
๓.๒ อธิบายหลักการท างานของแอมมิเตอร์ไฟฟูากระแสสลับได้ 
๓.๓ บอกชนิดของวงจรเรียงกระแสที่มีความไวดีที่สุด 
๓.๔ ค านวณหาค่ากระแสไฟสลับเมื่อใช้วงจรเรียงกระแสได้ 
๓.๕ ค านวณหาค่าความไวของแอมมิเตอร์ไฟฟูากระแสสลับได้ 
๓.๖ บอกวิธีการขยายย่านวัดกระแสไฟฟูาของแอมมิเตอร์ไฟฟูากระแสสลับได้ 
๓.๗ บอกสาเหตุที่แอมมิเตอร์ไฟฟูากระแสสลับไม่มีย่านการวัดต่ าได้ 
๓.๘ บอกข้อควรระวังของแอมมิเตอร์ไฟฟูากระแสสลับได้ 
๓.๙ บอกวิธีการบ ารุงรักษาแอมมิเตอร์ไฟฟูากระแสสลับได้ 
๓.๑๐ ต่อวงจรวัดกระแสไฟสลับได้อย่างปลอดภัย 
๓.๑๑ อ่านค่ากระแสไฟสลับจากแอมมิเตอร์ไฟฟูากระแสสลับได้ 
๓.๑๒ เลือกย่านวัดกระแสไฟสลับได้อย่างเหมาะสม 
๓.๑๓ อธิบายข้อควรระวังและการบ ารุงรักษาแอมมิเตอร์ไฟฟูากระแสสลับได้ 

ด้านคุณธรรม จริยธรรม/บูรณาการปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง 
   3.๑๔ แสดงออกด้านความสนใจใฝุรู้ การตรงต่อเวลา ความซื่อสัตย์ สุจริต ความมีน้ าใจและแบ่งบันความร่วมมือ/

ยอมรับความคิดเห็นส่วนใหญ่ 
 

4. สมรรถนะประจ าหน่วย 
๔.๑ แสดงความรู้เกี่ยวกับโครง สร้างหลักการท างาน การน า ไปใช้งาน ข้อควรระวังและการบ ารุงรักษา

แอมมิเตอร์   ไฟสลับ 
๔.๒ น าแอมมิเตอร์ไฟสลับไปใช้งานได้อย่างถูกต้องและเหมาะสม 
 

5. เนื้อหา 
๕.1  โครงสร้างแอมมิเตอร์ไฟฟูากระแสสลับ 
๕.2  หลักการท างานแอมมิเตอร์ไฟฟูากระแสสลับ 
๕.3  การน าแอมมิเตอร์ไฟฟูากระแสสลับไปใช้งาน 
๕.4  ข้อควรระวังและการบ ารุงรักษาแอมมิเตอร์ไฟฟูากระแสสลับ 

 

6. ก าหนดเกณฑ์การปฏิบัติตามสมรรถนะ 
สมรรถนะ เกณฑ์ปฏิบัติ (performance criteria) 

มีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับโครงสร้าง
หลักการท างาน   

ผู้เรียนมีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับโครงสร้างหลักการท างาน   
   1. แสดงความรู้เกี่ยวกับโครงสร้างหลักการท างาน การน าไปใช้งาน ข้อ
ควรระวังและการบ ารุงรักษาแอมมิเตอร์   ไฟสลับ 
    2. น าแอมมิเตอร์ไฟสลับไปใช้งานได้อย่างถูกต้องและเหมาะสม 



 

7. กิจกรรมการเรียนการสอน  
 

ครั้งที่/
ชั่วโมง 

กิจกรรมการเรียนการสอน สื่ออุปกรณ์ 
ผลงาน/
หลักฐาน 

เครื่องมือและวิธีการวัดผล 

๑.
แอมมิเตอร์
ไฟฟูาระแส
สลับ                                 
( 8 ชั่วโมง) 

ชื่อหน่วยย่อยเรื่อง แอมมิเตอร์ไฟฟูา
กระแสสลับ                                 
 
สร้างความสนใจ (MOTIVATION) 
  1. ผู้สอนเตรียมตัวสอนบทที่ 6 เรื่อง
แอมมิเตอร์ไฟฟูากระแสสลับ                               
  2. ผู้สอนแจ้งวัตถุประสงค์ของการ
เรียนเรื่อง แอมมิเตอร์ไฟฟูากระแส 
สลับ                               
  3. ผู้สอนน าเข้าสู่บทเรียนโดยถาม
นักศึกษาว่า มิเตอร์ที่วัดปริมาณไฟฟูา
ตามบ้าน จะเรียกเป็นขนาดของหน่วย
อะไร  และหน่วยนี้เป็นหน่วยวัดอะไร 
 

ให้ข้อมูล ( INFORMATION ) 
   1.ผู้ ส อ น ใ ห้ ผู้ เ รี ย น เ ปิ ด ห นั ง สื อ
เครื่องมือวัดไฟฟูาและอิเล็กทรอนิกส์                                      
บทที่ 6 เรื่องแอมมิเตอร์ไฟฟูากระแส 
สลับ พร้อมอธิบายเนื้อหาทีละหน้า 
    2. ผู้สอนอธิบายความรู้ เ พ่ิมเติม
นอกเหนือจากหนังสือและให้ผู้ เรี ยน
ช่วยกันอภิปราย เกี่ยวกับ  โครงสร้าง  
หลักการท างาน  การน าไปใช้งาน  ข้อ
ควรระวังและการบ ารุงรักษาแอมมิ 
เตอร์ไฟฟูากระแสสลับ ท าแบบทด สอบ
ท้ายบท   และปฏิบัติการทดลองน า
แอมมิ เตอร์ไฟฟูากระแสสลับวัดค่า
กระแสสลับในวงจร  โดยให้นักศึกษาท า
ตามล าดับ 
   3. ผู้สอนเปิดโอกาสให้ผู้เรียนซักถาม
ข้อสงสัยที่เกิดขึ้นระหว่างการเรียนการ
สอน  และตอบข้อซักถาม 
ทดลอง/ฝึกปฏิบัติ ( APPLICATION ) 
  1. ผู้สอนให้ผู้เรียนแบ่งกลุ่ม ๆ ละ 4 
คน  ท าใบงาน เรื่อง แอมมิเตอร์ไฟฟูา
กระแสสลับ           

สาธิต 
ตัวอย่างของจริง 
๑. สื่อ Power Point  
๒. หนังสือเรียนวิชา
เครื่องมือวัดไฟฟูา
และอิเล็กทรอนิกส์                                      
๓. อุปกรณ์ในการ
ทดลอง 
๔. สื่อ 
- เครื่องฉาย (วิชวล) 
- โปรเจคเตอร์ 
- เครื่องขยายเสียง 
ไมโครโฟน ล าโพง 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ทดสอบหลัง
เรียน 
ใบงานทดลอง 

 

๑. แบบประเมินพฤติกรรม
การเรียนรู้ 
๒. แบบประเมินด้านการ
ท างาน 
๓. แบบประเมินค่านิยมหลัก
ของคนไทย 12 ประการ 

 
การวัดผลประเมินผลการเรียน 
ด้าน(คะแนน) เครื่องมือ 
ความรู้ 
(๒๐ คะแนน) 

แบบทดสอบ
หลังเรียน 

ทักษะ 
(๖๐ คะแนน) 

การปฏิบัติใบ
งาน 

เจตคติ 
(๒๐คะแนน) 

จิตพิสัยการ
เข้าเรียนและ
ความสนใจใน
การเรียน 

 



 

ครั้งที่/ชั่วโมง กิจกรรมการเรียนการสอน สื่ออุปกรณ์ 
ผลงาน/
หลักฐาน 

เครื่องมือและวิธีการ
วัดผล 

   ๒. ผู้สอนให้ผู้เรียนท าแบบฝึกหัดบทที่ 
6 
  ๓. ผู้สอนให้ตัวแทนผู้เรียนน าเสนอผล
การท ากิจกรรมกลุ่ม 
  ๔ .  ผู้ สอนให้ผู้ เ รี ยนสื บหาความรู้
เพ่ิมเติมจาก  Internet  นัดหมายการส่ง
งาน 
วัดผลประเมินผล ( PROGRESS ) 
    1. ผู้สอนและผู้เรียนร่วมกันสรุป
เนื้อหาที่ ได้ เรียนให้มีความเข้าใจใน
ทิศทางเดียวกัน พร้อมร่วมกันเฉลย
แบบฝึกหัดบทที่  6 
     2.ผู้สอนให้ผู้เรียนท าแบบ ทดสอบ
หลังเรียน  บทที่ 6  เรื่อง แอมมิเตอร์
ไฟฟูากระแสสลับ                               
     3. ผู้สอนตรวจแบบทดสอบหลัง
เรียนพร้อมกับบันทึกคะแนน 

 

   

๘. เกณฑ์การตัดสินผล  
๘.๑ การแบ่งคะแนน คิดเป็นร้อยละ 

หน่วยที่ 
ข้อสอบ ผลงาน พฤติกรรม 

รวม 
ร้อยละ๖๐ 

(ความรู้) (ทักษะ) (จิตพิสัย) 
ของคะแนน

เต็ม 
๑ ๒ - ๑ ๓ ๒.๒๕ 
๒ ๒ ๓ ๒ ๗ ๕.๒๕ 
๓ ๒ ๓ ๒ ๗ ๕.๒๕ 
๔ ๓ ๓ ๑ ๗ ๕.๒๕ 
๕ ๓ ๓ ๒ ๘ ๖.๐๐ 
๖ ๓ 3 ๒ ๘ ๖.๐๐ 
๗ ๓ ๓ ๒ ๘ ๖.๐๐ 
๘ ๓ ๓ ๒ ๘ ๖.๐๐ 
๙ ๓ 3 ๒ ๘ ๖.๐๐ 

๑๐ ๓ 3 ๒ ๘ ๖.๐๐ 
๑๑ ๓ 3 ๒ ๘ ๖.๐๐ 
รวม ๓๐ ๓๐ ๒๐ ๘๐ ๖๐ 



 

 คะแนนทดสอบความรู้  ๓๐ คะแนน 
ทักษะ    ๓๐ คะแนน 
จิตพิสัย    ๒๐ คะแนน 
สอบประมวลผลปลายภาค ๒๐ คะแนน 

    รวม   ๑๐๐ คะแนน 
 
๘.๒ ผลการประเมินการเรียนรู้ 

  การวัดผลประเมินผลแต่ละหน่วยการเรียนต้องผ่านมากกว่าร้อยละ ๖๐ ของคะแนนเต็ม แล้วน าคะแนน
รวมมาตัดสินผลการเรียนรู้ ดังนี้ 

- คะแนน      ๘๐   คะแนน ขึ้นไป    ระดับผลการเรียน         ๔  ถือว่าอยู่ระดับดีเยี่ยม 
- คะแนน      ๗๕ – ๗๙ คะแนน    ระดับผลการเรียน      ๓.๕  ถือว่าอยู่ระดับดีมาก 
- คะแนน      ๗๐ – ๗๔ คะแนน    ระดับผลการเรียน         ๓  ถือว่าอยู่ระดับดี 
- คะแนน      ๖๕ – ๖๙ คะแนน    ระดับผลการเรียน      ๒.๕  ถือว่าอยู่ระดับดีพอใช้ 
- คะแนน      ๖๐ – ๖๔ คะแนน    ระดับผลการเรียน         ๒  ถือว่าอยู่ระดับพอใช้ 
- คะแนน      ๕๕ – ๕๙ คะแนน    ระดับผลการเรียน      ๑.๕  ถือว่าอยู่ระดับอ่อน 
- คะแนน      ๕๐ – ๕๔ คะแนน    ระดับผลการเรียน         ๑  ถือว่าอยู่ระดับอ่อนมาก 
- คะแนน      ๔๙  คะแนน    ระดับผลการเรียน          ๐  ถือว่าอยู่ระดับต่ ามาก 

 
9. เครื่องมือวัดประเมินผล 

๙.๑ แบบประเมินพฤติกรรมการเรียนรู้ค่านิยมหลักของคนไทย ๑๒ ประการ 
 ๙.๒ แบบสังเกตพฤติกรรมการปฏิบัติงานรายบุคคล 
 ๙.๓ แบบประเมินการท างานกลุ่ม 

๙.๔ แบบทดสอบหลังเรียน 
   
10. ใบบันทึกหลังการสอน 
 ผลการใช้แผนการสอน. 

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

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

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



 

แบบประเมินพฤติกรรมการเรียนรู้ค่านิยมหลักของคนไทย ๑๒ ประการ 
ค าชี้แจง ให้ครูผู้สอนระบุคะแนนโดยท าเครื่องหมาย √ ลงในช่องระดับคะแนน ของพฤติกรรมที่พึงประสงค์ด้านจิตพิสัย 
ค่านิยมหลักของคนไทย ๑๒ ประการของผู้เรียนลงในแบบประเมินพฤติกรรมการเรียนรู้ 
 

ค่านิยม
หลักของ
คนไทยข้อ

ที่ 
รายการประเมิน ๑ ๒ ๓ ๔ 

๑ ความรัก ชาติ ศาสนา พระมหากษัตริย์     
 ๑.๑ ร่วมกิจกรรมเข้าแถว ยืมตรง เคารพธงชาติ ร้องเพลงชาติ     
 ๑.๒ ร่วมกิจกรรมวันส าคัญทางศาสนาที่ตนนับถือ     
 ๑.๓ ร่วมกิจกรรมวันส าคัญที่เกี่ยวกับการเทิดทูนสถาบันพระมหากษัตริย์     

๒ ซื่อสัตย์ เสียสละ อดทน     
 ๒.๑ ประพฤติ ปฏิบัติตนตามความเป็นจริงที่แสดงถึงการยึดมั่น     
 ๒.๒ เสียสละก าลังกาย ทรัพย์ สติปัญญา ในการช่วยเหลือผู้อ่ืนและสังคม     
 ๒.๓ ควบคุมตนเองเมื่อประสบความยากล าบากและไม่ก่อให้เกิดความ

เสียหาย 
    

๓ กตัญญูต่อพ่อแม่ ผู้ปกครอง ครูบาอาจารย์     
 ๓.๑ รู้จักบุญคุณพ่อแม่ผู้ปกครอง ครูบาอาจารย์ผู้มีพระคุณ     
 ๓.๒ เอาใจใส ดูแลช่วยเหลือภารกิจการงาน ปฏิบัติตนตามค าสั่งสอน     
 ๓.๓ ตอบแทนบุญคุณพ่อแม่ผู้ปกครองครูบาอาจารย์     

๔ ใฝ่หาความรู้ หม่ันศึกษาเล่าเรียน ทั้งทางตรงและทางอ้อม     
 ๔.๑ แสวงหาความรู้ทั้งทางตรงและทางอ้อม     
 ๔.๒ มุ่งม่ันตั้งใจ เพียรพยายามในการศึกษาและปฏิบัติงาน     
 ๔.๓ แก้ปัญหาและพัฒนาสิ่งใหม่ๆจนบรรลุผลส าเร็จ     

๕ รักษาวัฒนธรรม ประเพณีไทยอันดีงาน     
 ๕.๑ เข้าร่วมโครงการหรือกิจกรรมที่เป็นไทย     
 ๕.๒ ภาคภูมิใจในความเป็นไทย     
 ๕.๓ อนุรักษ์ สืบทอดวัฒนธรรมไทย     

๖ มีศีลธรรม รักษาความสัตย์ หวังดีต่อผู้อ่ืน  เผื่อแผ่และแบ่งปัน     
 ๖.๑ ประพฤติตนตามหลักศีลธรรมอันดีงาม     

 ๖.๒ ปฏิบัติโดยยึดมั่นกติกา ข้อตกลง/กฎ/ระเบียบสถานศึกษา     
 ๖.๓ หวังดีโอบอ้อมอารี ช่วยเหลือผู้อื่นตามโอกาส     
 ๖.๔ ให้แบ่งปัน เอื้อเฟ้ือและช่วยเหลือผู้อื่น     

๗ เข้าใจ เรียนรู้การเป็นประชาธิปไตย อันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็น
ประมุขที่ถูกต้อง 

    

 ๗.๑ เข้าร่วมกิจกรรมเก่ียวกับประชาธิปไตยและพระมหากษัตริย์     
 ๗.๒ เคารพสิทธิของผู้อ่ืน     
 ๗.๓ ปฏิบัติตนตามระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็น

ประมุข 
    



 

๘ มีระเบียบ วินัย เคารพกฎหมาย ผู้น้อยรู้จักเคารพผู้ใหญ่     
 ๘.๑ ประพฤติตนตรงต่อเวลา     
 ๘.๒ ประพฤติตามค าสั่งหรือข้อบังคับของสถานศึกษา     
 ๘.๓ มีความเคารพและนอบน้อมต่อผู้ใหญ่     

๙ มีสติ รู้ รู้คิด รู้ท า รู้ปฏิบัติ ตามพระราชด ารัส ของพระบาทสมเด็จพระ
เจ้าอยู่หัว 

    

 ๙.๑ คิดดี พูดดี ท าดี     
 ๙.๒ ประพฤติตนสุภาพ เรียบร้อย อ้อนน้อมถ่อมตน     
 ๙.๓ ประพฤติตนรอบคอบฯ     

๑๐ รู้จักด ารงตนอยู่โดยใช้หลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงตามพระราช
ด ารัส ของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว รู้จักอดออมไว้ใช้เมื่อยาม
จ าเป็นมีไว้พอกิน พอใช้ที่เหลือก็แจกจ่ายจ าหน่ายและพร้อมที่จะขยาย
กิจการเม่ือมีความพร้อม เมื่อมีภูมิคุ้มกันที่ดี 

    

 ๑๐.๑ ใช้วัสดุถูกต้องพอเพียง     
 ๑๐.๒ เก็บออมถนอมใช้ทรัพย์สิน     
 ๑๐.๓ ปฏิบัติงานตามที่ได้รับมอบหมาย     

๑๑ มีความเข้มแข็งทั้งร่างกายและจิตใจ  ไม่ยอมแพ้ต่ออ านาจฝ่ายต่ าหรือ
กิเลสมีความละอายเกรงกลัวต่อบาปตามหลักของศาสนา 

    

 ๑๑.๑ ดูแลรักษาสุขภาพร่างกายตามสุขอนามัย     
 ๑๑.๒ ไม่เก่ียวข้องกับอบายมุข     
 ๑๑.๓ ไม่น าทรัพย์สินของผู้อื่นเป็นของตน     
 ๑๑.๔ หลีกเลี่ยงการเข้าไปอยู่ในแหล่งมั่วสุม     
๑๒ ค านึงถึงผลประโยชน์ของส่วนรวมและของชาติมากกว่าผลประโยชน์

ของตนเอง 
    

 ๑๒.๑ มีจิตอาสา อุทิศตน เพ่ือประโยชน์ต่อสังคมและส่วนรวม     
 ๑๒.๒ เสียสละความสุขส่วนตน เพ่ือประโยชน์แก่ผู้อ่ืน     
 รวม     
 
หมายเหตุ ปฏิบัติได้    ๑ ข้อ  หมายถึง  นักเรียนมีพฤติกรรมตามที่ก าหนด ๑ คะแนน 
  ปฏิบัติได้    ๒ ข้อ  หมายถึง  นักเรียนมีพฤติกรรมตามที่ก าหนด ๒ คะแนน 
  ปฏิบัติได้    ๓ ข้อ  หมายถึง  นักเรียนมีพฤติกรรมตามที่ก าหนด ๓ คะแนน  
  ปฏิบัติได้    ๔ ข้อ  หมายถึง  นักเรียนมีพฤติกรรมตามที่ก าหนด ๔ คะแนน 

                      ปฏิบัติไม่ได้         หมายถึง  นักเรียนไม่มีพฤติกรรมตามที่ก าหนด 
 

          ลงชื่อ……………………….………….ผู้สังเกต 
                                                                                            (นางบวรลักษณ ์สูงกิจบูลย์) 

                                                                      ………/…………./………. 
 
 



 

แบบสังเกตพฤติกรรมการปฏิบัติงานรายบุคคล 
 

ที ่
 

พฤติกรรม 
 
 

ชื่อ-สกุล 

ความสนใจ 
การแสดง 

ความ
คิดเห็น 

การตอบ 

ค าถาม 

การยอมรับ 
ฟังคนอ่ืน 

ท างาน 
ตามที่ได้รับ
มอบหมาย 

หมาย
เหตุ 

4 3 2 1 4 3 2 1 4 3 2 1 4 3 2 1 4 3 2 1 

                       
                       
                       
                       
                       
                       
                       
                       
                       
                       
                       
                       

 
เกณฑ์การวัดผล ให้คะแนนระดับคุณภาพของแต่ละพฤติกรรมดังนี้ 
 

ดีมาก = 4 สนใจฟัง ไม่หลับ ไม่พูดคุยในชั้น มีค าถามที่ดี ตอบค าถามถูกต้อง ท างานส่งครบตรงเวลา 
ดี = 3 การแสดงออกอยู่ในเกณฑ์ประมาณ 70% 
ปานกลาง = 2 การแสดงออกอยู่ในเกณฑ์ประมาณ 50% 
ปรับปรุง = 1 เข้าชั้นเรียน แต่การแสดงออกน้อยมาก ส่งงานไม่ครบ ไม่ตรงเวลา 
 
                   
          ลงชื่อ……………………….………….ผู้สังเกต 

                                                                                            (นางบวรลักษณ์ สูงกิจบูลย์) 
                                                                       ………/…………./………. 

 
 
 

 
 
 
 
 



 

แบบสังเกตพฤติกรรมการท างานกลุ่ม 
รหัสวิชา...........................................ชื่อวิชา............................................................ภาคเรี ยนที่............................ 
กลุ่มท่ี....................สมาชิก   คือ 1......................................................   2............................................................   
                                      3......................................................   4.............................................................   
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

เกณฑ์การประเมิน ให้คะแนนระดับคุณภาพของแต่ละพฤติกรรมดังนี้ 
21 - 30   คะแนน  =  พฤติกรรมหรือผลงานที่ชัดเจน  ถือว่า ดี 
11 - 20   คะแนน  =  พฤติกรรมหรือผลงานเทียบเท่าทั่วไป ถือว่า ปานกลาง 
1 - 10     คะแนน  =  พฤติกรรมหรือผลงานต่ ากว่าคนทั่วไป ถือว่า พอใช้ 
0            คะแนน  =  ไม่ปฏิบัติถือว่า ต้องปรับปรุง 

 
 

                    ลงชื่อ……………………….………….ผู้สังเกต 
                                                                                          (นางบวรลักษณ์ สูงกิจบูลย์) 

                                                                   ………/…………./………. 
 
 
 
 
 

ล าดับ
ที ่

รายการพฤติกรรม 
คุณภาพการปฏิบัต ิ

3 2 1 0 

1 มีการปรึกษาและวางแผนร่วมกันก่อนท างาน         
2 มีการแบ่งหน้าที่อย่างเหมาะสมและสมาชิกทุกคนท าตามหน้าที่     

3 มีการปฏิบัติงานตามข้ันตอน         
4 มีการให้ความช่วยเหลือกัน         
5 ผลงานเป็นไปตามวัตถุประสงค์ท่ีก าหนด         
6 ผลงานเสร็จทันตามก าหนดเวลา         
7 ผลงานมีความคิดสร้างสรรค์         
8 ผลงานแสดงถึงการน าความรู้ที่ได้มาประยุกต์ใช้         
9 สามารถให้ค าแนะน ากลุ่มอ่ืนได้         

10 มีหลักฐานการศึกษาข้อมูลชัดเจน         
            
  รวม         
  รวมทั้งสิ้น   



 

แบบฝึกหัดบทท่ี 6 
เรื่อง แอมมิเตอร์ไฟฟ้ากระแสสลับ    

 

วัตถุประสงค์   เพื่อประเมินความรู้เดิมของนักศึกษาเกี่ยวกับเรื่อง แอมมิเตอร์ไฟฟูากระแสสลับ    

เขียนเครื่องหมายกากบาท (X) ลงในข้อที่ถูกต้องที่สุด 
 
1. แอมมิเตอร์ไฟสลับแตกต่างกับแอมมิเตอร์ไฟตรงที่ส่วนใดในวงจร 
  ก. แอมมิเตอร์ไฟสลับมีไดโอดเพ่ิมข้ึนมา 
  ข. แอมมิเตอร์ไฟสลับมีแหล่งจ่ายเพิ่มขึ้นมา 
  ค. แอมมิเตอร์ไฟสลับมีตัวเก็บประจุเพิ่มข้ึนมา 
  ง. แอมมิเตอร์ไฟสลับมีหม้อแปลงไฟฟูาเพ่ิมข้ึนมา 
 
2. แอมมิเตอร์ไฟสลับมีหลักการท างานโดยใช้วงจรใด 
  ก. วงจรแคลมป์ ข. วงจรเรียงกระแส 
  ค. วงจรขริบ ง. วงจรกรอง 
 
3. แอมมิเตอร์ไฟสลับมีหลักการท างานอย่างไร 
  ก. เมื่อมีสัญญาณอินพุตเข้ามากระแสไฟฟูาจะไหลผ่านตัวต้านทานลงกราวด์ 
  ข. เมื่อมีสัญญาณอินพุตเข้ามาผ่านไดโอดและผ่านมิเตอร์แบบขดลวดเคลื่อนที่ 
  ค. เมื่อมีสัญญาณอินพุตเข้ามากระแสไฟฟูาจะไหลผ่านมิเตอร์แบบขดลวดเคลื่อนที่ทันที 
  ง. เมื่อสัญญาณอินพุตเข้ามากระแสไฟฟูาจะไหลผ่านตัวต้านทานและจะไปผ่านมิเตอร์แบบขดลวด  
 เคลื่อนที ่
 
4. แอมมิเตอร์ไฟสลับแบบใดที่มีความไวในการวัดดีที่สุด 
  ก. แบบเรียงกระแสครึ่งคลื่น 
  ข. แบบเรียงกระแสเต็มคลื่น 
  ค. แบบแคลมป์ไดโอด 4 ตัว 
  ง. แบบแคลมป์ไดโอดตัวเดียว 
 
5. กระแสไฟสลับมีค่า 1 Arms เมื่อน าแอมมิเตอร์ไฟสลับที่ใช้วงจรเรียงกระแสแบบครึ่งคลื่นแอมมิเตอร์นี้ 
 วัดค่ากระแสได้เท่าไร 
  ก. 1 A ข. 0.9 A 
  ค. 0.45 A ง. 0.1 A 
 
6. มิเตอร์แบบขดลวดเคลื่อนที่ตัวหนึ่งมีความไว 20 k/V เมื่อน ามาออกแบบเป็นแอมมิเตอร์ไฟสลับ เรียง กระแส
แบบเต็มคลื่นอยากทราบว่าแอมมิเตอร์ไฟสลับนี้มีความไวเท่าไร 
  ก. 1 k/V ข. 4.5 k/V 
  ค. 9 k/V ง. 18 k/V 



 

7. ข้อใดเป็นวิธีการขยายย่านวัดกระแสไฟสลับให้ย่านวัดสูงขึ้น 
  ก. น าไดโอดมาต่อขนานกับวงจรมิเตอร์ 
  ข. น าไดโอดมาต่ออันดับกับวงจรมิเตอร์ 
  ค. น าตัวต้านทานมาต่อขนานกับวงจรมิเตอร์ 
  ง. น าตัวต้านทานมาต่ออันดับกับวงจรมิเตอร์ 
 
8. แอมมิเตอร์ไฟสลับไม่นิยมให้มีย่านวัดต่ า เพราะเหตุใด 
  ก. เกิดค่าความผิดพลาดสูงเพราะใช้ไดโอดตัวเดียว 
  ข. เกิดค่าความผิดพลาดสูงเพราะใช้ไดโอดหลายตัว 
  ค. เกิดค่าความผิดพลาดสูงเนื่องจากเป็นคุณสมบัติของไดโอด 
  ง. เกดิค่าความผิดพลาดสูงเนื่องจากมิเตอร์แบบขดลวดเคลื่อนที่ 
 
9. ข้อใดเป็นข้อควรระวังของการใช้แอมมิเตอร์ไฟสลับ 
  ก. เวลาวัดต้องค านึงถึงข้ัวการวัด 
  ข. ต้องตัดวงจรในต าแหน่งที่ต้องการวัดค่ากระแสไฟฟูา 
  ค. น าแอมมิเตอร์วัดคร่อมในต าแหน่งที่ต้องการทราบค่า 
  ง. ลดย่านวัดแอมมิเตอร์ลงหากเข็มมิเตอร์ไม่ชี้เต็มสเกล 
 
10. ข้อใดเป็นการบ ารุงรักษาแอมมิเตอร์ไฟสลับ 
  ก. ควรจัดเก็บแอมมิเตอร์ไว้ในที่ไม่มีความชื้นสูง 
  ข. ไม่ควรน าแอมมิเตอร์ไปวัดกระแสไฟฟูาที่ไม่ทราบค่า 
  ค. ไม่ควรน าแอมมิเตอร์ไปวางไว้ใกล้ที่ที่มีกระแสไฟฟูาสูง 
  ง. เมื่อท าการวัดเสร็จแล้วควรวางแอมมิเตอร์ไว้ที่เดิมเพ่ือความสะดวกในการวัดครั้งต่อไป 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

ส่วนที่ 2 แผนการจัดการเรียนการสอนรู้และการประเมินตามสภาพจริงประจ าหน่วยการเรียนรู้ 

1. หน่วยการเรียนรู้ โวลต์มิเตอร์ไฟฟ้ากระแสสลับ    
 

2. จ านวน ๘ ชั่วโมง 
 

3. จุดประสงค์การเรียนการรู้ประจ าหน่วย 
๓.๑ บอกโครงสร้างของโวลต์มิเตอร์ไฟฟูากระแสสลับได้ 
๓.๒ อธิบายหลักการท างานของโวลต์มิเตอร์ไฟฟูากระแสสลับได้ 
๓.๓ ค านวณหาค่าแรงดันไฟสลับเมื่อใช้วงจรเรียงกระแสได้ 
๓.๔ ค านวณหาค่าความไวของโวลต์มิเตอร์ไฟฟูากระแสสลับได้ 
๓.๕ บอกวิธีการขยายย่านวัดแรงดันไฟฟูาของโวลต์มิเตอร์ไฟฟูากระแสสลับได้ 
๓.๖ ค านวณหาค่าต่าง ๆ ในวงจรขยายย่านวัดแรงดันไฟสลับได้ 
๓.๗ บอกข้อควรระวังของโวลต์มิเตอร์ไฟฟูากระแสสลับได้ 
๓.๘ บอกวิธีการบ ารุงรักษาโวลต์มิเตอร์ไฟฟูากระแสสลับได้ 
๓.๙ ต่อวงจรวัดแรงดันไฟสลับได้ 
๓.๑๐ อ่านค่าแรงดันไฟฟูาจากโวลต์มิเตอร์ไฟฟูากระแสสลับได้ 
๓.๑๑ เลือกย่านวัดแรงดันไฟสลับได้อย่างเหมาะสม 
๓.๑๒ อธิบายข้อควรระวังและการบ ารุงรักษาโวลต์มิเตอร์ไฟฟูากระแสสลับได้ 
ด้านคุณธรรม จริยธรรม/บูรณาการปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง 

           3.๑๓ แสดงออกด้านความสนใจใฝุรู้ การตรงต่อเวลา ความซื่อสัตย์ สุจริต ความมีน้ าใจและแบ่งบันความร่วมมือ/
ยอมรับความคิดเห็นส่วนใหญ่ 

 

4. สมรรถนะประจ าหน่วย 
๔.๑ แสดงความรู้เกี่ยวกับโครง สร้าง หลักการท างาน การน า ไปใช้งาน ข้อควรระวังและการบ ารุงรักษาโวลต์

มิเตอร์ไฟสลับ 
๔.๒ น าโวลต์มิเตอร์ไฟสลับไปใช้งานได้อย่างถูกต้องและเหมาะสม 
 

5. เนื้อหา 
๕.1  โครงสร้างของโวลต์มิเตอร์ไฟฟูากระแสสลับ 
๕.2  หลักการท างานโวลต์มิเตอร์ไฟฟูากระแสสลับ 
๕.3  การน าโวลต์มิเตอร์ไฟฟูากระแสสลับไปใช้งาน   
๕.4  ข้อควรระวังและการบ ารุงรักษาโวลต์มิเตอร์ไฟฟูากระแสสลับ 

 

6. ก าหนดเกณฑ์การปฏิบัติตามสมรรถนะ 
สมรรถนะ เกณฑ์ปฏิบัติ (performance criteria) 

มีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับโวลต์
มิเตอร์ไฟฟูากระแสสลับ 
 

ผู้เรียนมีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับโวลต์มิเตอร์ไฟฟูากระแสสลับ 
    1.  แสดงความรู้เกี่ยวกับโครงสร้าง  หลักการท างาน  การน าไปใช้งาน  
ข้อควรระวัง  และการบ ารุงรักษาโวลต์มิเตอร์ไฟสลับ 
    2.  น าโวลต์มิเตอร์ไฟสลับไปใช้งานได้อย่างถูกต้องและเหมาะสม 
 



 

7. กิจกรรมการเรียนการสอน  
ครั้งที่/ชั่วโมง 

กิจกรรมการเรียนการสอน สื่ออุปกรณ์ 
ผลงาน/
หลักฐาน 

เครื่องมือและวิธีการวัดผล 

๑.โวลต์มิเตอร์
ไฟฟูากระแส 
สลับ                               
( 8  ชั่วโมง) 

ชื่อหน่วยย่อยเรื่อง โวลต์มิเตอร์ไฟฟูา
กระแสสลับ                              
 

สร้างความสนใจ (MOTIVATION) 
  1. ผู้สอนเตรียมตัวสอนบทที่ 7 เรื่อง
โวลต์มิเตอร์ไฟฟูากระแสสลับ                              
  2. ผู้สอนแจ้งวัตถุประสงค์ของการ
เรียน เรื่อง โวลต์มิเตอร์ไฟฟูากระแส 
สลับ                              
  3. ผู้สอนน าเข้าสู่บทเรียนโดยถาม
นักศึกษาว่า  ใครเคยทราบว่าไฟฟูาที่
ใช้ตามบ้านมีค่าแรงดันไฟฟูาเท่าไร   
และทราบได้อย่างไร    
 

ให้ข้อมูล ( INFORMATION ) 
  1. ผู้สอนให้ผู้เรียนเปิดหนังสือ
เครื่องมือวัดไฟฟูาและอิเล็กทรอนิกส์                                      
บทที่ 7 เรื่องโวลต์มิเตอร์ไฟฟูากระแส 
สลับ พร้อมอธิบายเนื้อหาทีละหน้า 
   2. ผู้สอนอธิบายความรู้ เ พ่ิมเติม
นอกเหนือจากหนังสือและให้ผู้เรียน
ช่วยกันอภิปราย เกี่ยวกับ  โครงสร้าง  
หลักการท างาน  การน าไปใช้งาน  ข้อ
ควรระวังและการบ ารุงรักษาโวลต์
มิเตอร์ไฟฟูากระแสสลับ ท าแบบทด 
สอบท้ายบท   และปฏิบัติการทดลอง
น าโวลต์มิเตอร์ไฟฟูากระแสสลับวัดค่า
แรงดันไฟสลับในวงจร โดยให้นักศึก 
ษาท าตามล าดับ 
  3. ผู้สอนเปิดโอกาสให้ผู้เรียนซักถาม
ข้อสงสัยที่เกิดขึ้นระหว่างการเรียนการ
สอน ตอบข้อซักถาม 
ทดลอง/ฝึกปฏิบัติ ( APPLICATION 
)  
   1. ผู้สอนให้ผู้เรียนแบ่งกลุ่ม ๆ ละ 
4 คน  ท าใบงาน เรื่อง โวลต์มิเตอร์
ไฟฟูากระแสสลับ                              

สาธิต 
ตัวอย่างของจริง 
๑. สื่อ Power Point  
๒. หนังสือเรียนวิชา
เครื่องมือวัดไฟฟูา
และอิเล็กทรอนิกส์                                      
๓. อุปกรณ์ในการ
ทดลอง 
๔. สื่อ 
- เครื่องฉาย (วิชวล) 
- โปรเจคเตอร์ 
- เครื่องขยายเสียง 
ไมโครโฟน ล าโพง 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ทดสอบหลัง
เรียน 
ใบงานทดลอง 

 

๑. แบบประเมินพฤติกรรม
การเรียนรู้ 
๒. แบบประเมินด้านการ
ท างาน 
๓. แบบประเมินค่านิยมหลัก
ของคนไทย 12 ประการ 

 
การวัดผลประเมินผลการเรียน 
ด้าน(คะแนน) เครื่องมือ 
ความรู้ 
(๒๐ คะแนน) 

แบบทดสอบ
หลังเรียน 

ทักษะ 
(๖๐ คะแนน) 

การปฏิบัติใบ
งาน 

เจตคติ 
(๒๐คะแนน) 

จิตพิสัยการ
เข้าเรียนและ
ความสนใจใน
การเรียน 

 



 

ครั้งที่/ชั่วโมง กิจกรรมการเรียนการสอน สื่ออุปกรณ์ 
ผลงาน/
หลักฐาน 

เครื่องมือและวิธีการ
วัดผล 

   2. ผู้สอนให้ผู้เรียนท าแบบฝึกหัดบท
ที่ 7 
  3. ผู้สอนให้ตัวแทนผู้เรียนน าเสนอ
ผลการท ากิจกรรมกลุ่ม 
  4.  ผู้สอนให้ผู้ เรียนสืบหาความรู้
เพ่ิมเติมจาก  Internet  นัดหมายการ
ส่งงาน 
 

วัดผลประเมินผล ( PROGRESS ) 
  1. ผู้สอนและผู้เรียนร่วมกันสรุป
เนื้อหาที่ได้เรียนให้มีความเข้าใจใน
ทิศทางเดียวกัน พร้อมร่วมกันเฉลย
แบบฝึกหัดบทที่  7 
  2. ผู้สอนให้ผู้เรียนท าแบบทดสอบ
หลังเรียน  บทที่ 7 เรื่อง โวลต์มิเตอร์
ไฟฟูากระแสสลับ                              
  3. ผู้สอนตรวจแบบทดสอบหลัง
เรียนพร้อมกับบันทึกคะแนน 

 

   

๘. เกณฑ์การตัดสินผล  
๘.๑ การแบ่งคะแนน คิดเป็นร้อยละ 

หน่วยที่ 
ข้อสอบ ผลงาน พฤติกรรม 

รวม 
ร้อยละ๖๐ 

(ความรู้) (ทักษะ) (จิตพิสัย) 
ของคะแนน

เต็ม 
๑ ๒ - ๑ ๓ ๒.๒๕ 
๒ ๒ ๓ ๒ ๗ ๕.๒๕ 
๓ ๒ ๓ ๒ ๗ ๕.๒๕ 
๔ ๓ ๓ ๑ ๗ ๕.๒๕ 
๕ ๓ ๓ ๒ ๘ ๖.๐๐ 
๖ ๓ 3 ๒ ๘ ๖.๐๐ 
๗ ๓ ๓ ๒ ๘ ๖.๐๐ 
๘ ๓ ๓ ๒ ๘ ๖.๐๐ 
๙ ๓ 3 ๒ ๘ ๖.๐๐ 

๑๐ ๓ 3 ๒ ๘ ๖.๐๐ 
๑๑ ๓ 3 ๒ ๘ ๖.๐๐ 
รวม ๓๐ ๓๐ ๒๐ ๘๐ ๖๐ 



 

คะแนนทดสอบความรู้  ๓๐ คะแนน 
ทักษะ    ๓๐ คะแนน 
จิตพิสัย    ๒๐ คะแนน 
สอบประมวลผลปลายภาค ๒๐ คะแนน 

    รวม   ๑๐๐ คะแนน 
 
๘.๒ ผลการประเมินการเรียนรู้ 

  การวัดผลประเมินผลแต่ละหน่วยการเรียนต้องผ่านมากกว่าร้อยละ ๖๐ ของคะแนนเต็ม แล้วน าคะแนน
รวมมาตัดสินผลการเรียนรู้ ดังนี้ 

- คะแนน      ๘๐   คะแนน ขึ้นไป    ระดับผลการเรียน         ๔  ถือว่าอยู่ระดับดีเยี่ยม 
- คะแนน      ๗๕ – ๗๙ คะแนน    ระดับผลการเรียน      ๓.๕  ถือว่าอยู่ระดับดีมาก 
- คะแนน      ๗๐ – ๗๔ คะแนน    ระดับผลการเรียน         ๓  ถือว่าอยู่ระดับดี 
- คะแนน      ๖๕ – ๖๙ คะแนน    ระดับผลการเรียน      ๒.๕  ถือว่าอยู่ระดับดีพอใช้ 
- คะแนน      ๖๐ – ๖๔ คะแนน    ระดับผลการเรียน         ๒  ถือว่าอยู่ระดับพอใช้ 
- คะแนน      ๕๕ – ๕๙ คะแนน    ระดับผลการเรียน      ๑.๕  ถือว่าอยู่ระดับอ่อน 
- คะแนน      ๕๐ – ๕๔ คะแนน    ระดับผลการเรียน         ๑  ถือว่าอยู่ระดับอ่อนมาก 
- คะแนน      ๔๙  คะแนน    ระดับผลการเรียน          ๐  ถือว่าอยู่ระดับต่ ามาก 

 
9. เครื่องมือวัดประเมินผล 

๙.๑ แบบประเมินพฤติกรรมการเรียนรู้ค่านิยมหลักของคนไทย ๑๒ ประการ 
 ๙.๒ แบบสังเกตพฤติกรรมการปฏิบัติงานรายบุคคล 
 ๙.๓ แบบประเมินการท างานกลุ่ม 

๙.๔ แบบทดสอบหลังเรียน 
   
10. ใบบันทึกหลังการสอน 
 ผลการใช้แผนการสอน. 

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

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

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



 

แบบประเมินพฤติกรรมการเรียนรู้ค่านิยมหลักของคนไทย ๑๒ ประการ 
ค าชี้แจง ให้ครูผู้สอนระบุคะแนนโดยท าเครื่องหมาย √ ลงในช่องระดับคะแนน ของพฤติกรรมที่พึงประสงค์ด้านจิตพิสัย 
ค่านิยมหลักของคนไทย ๑๒ ประการของผู้เรียนลงในแบบประเมินพฤติกรรมการเรียนรู้ 
 

ค่านิยม
หลักของ
คนไทยข้อ

ที่ 
รายการประเมิน ๑ ๒ ๓ ๔ 

๑ ความรัก ชาติ ศาสนา พระมหากษัตริย์     
 ๑.๑ ร่วมกิจกรรมเข้าแถว ยืมตรง เคารพธงชาติ ร้องเพลงชาติ     
 ๑.๒ ร่วมกิจกรรมวันส าคัญทางศาสนาที่ตนนับถือ     
 ๑.๓ ร่วมกิจกรรมวันส าคัญที่เกี่ยวกับการเทิดทูนสถาบันพระมหากษัตริย์     

๒ ซื่อสัตย์ เสียสละ อดทน     
 ๒.๑ ประพฤติ ปฏิบัติตนตามความเป็นจริงที่แสดงถึงการยึดมั่น     
 ๒.๒ เสียสละก าลังกาย ทรัพย์ สติปัญญา ในการช่วยเหลือผู้อ่ืนและสังคม     
 ๒.๓ ควบคุมตนเองเมื่อประสบความยากล าบากและไม่ก่อให้เกิดความ

เสียหาย 
    

๓ กตัญญูต่อพ่อแม่ ผู้ปกครอง ครูบาอาจารย์     
 ๓.๑ รู้จักบุญคุณพ่อแม่ผู้ปกครอง ครูบาอาจารย์ผู้มีพระคุณ     
 ๓.๒ เอาใจใส ดูแลช่วยเหลือภารกิจการงาน ปฏิบัติตนตามค าสั่งสอน     
 ๓.๓ ตอบแทนบุญคุณพ่อแม่ผู้ปกครองครูบาอาจารย์     

๔ ใฝ่หาความรู้ หม่ันศึกษาเล่าเรียน ทั้งทางตรงและทางอ้อม     
 ๔.๑ แสวงหาความรู้ทั้งทางตรงและทางอ้อม     
 ๔.๒ มุ่งม่ันตั้งใจ เพียรพยายามในการศึกษาและปฏิบัติงาน     
 ๔.๓ แก้ปัญหาและพัฒนาสิ่งใหม่ๆจนบรรลุผลส าเร็จ     

๕ รักษาวัฒนธรรม ประเพณีไทยอันดีงาน     
 ๕.๑ เข้าร่วมโครงการหรือกิจกรรมที่เป็นไทย     
 ๕.๒ ภาคภูมิใจในความเป็นไทย     
 ๕.๓ อนุรักษ์ สืบทอดวัฒนธรรมไทย     

๖ มีศีลธรรม รักษาความสัตย์ หวังดีต่อผู้อ่ืน  เผื่อแผ่และแบ่งปัน     
 ๖.๑ ประพฤติตนตามหลักศีลธรรมอันดีงาม     

 ๖.๒ ปฏิบัติโดยยึดมั่นกติกา ข้อตกลง/กฎ/ระเบียบสถานศึกษา     
 ๖.๓ หวังดีโอบอ้อมอารี ช่วยเหลือผู้อื่นตามโอกาส     
 ๖.๔ ให้แบ่งปัน เอื้อเฟ้ือและช่วยเหลือผู้อื่น     

๗ เข้าใจ เรียนรู้การเป็นประชาธิปไตย อันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็น
ประมุขที่ถูกต้อง 

    

 ๗.๑ เข้าร่วมกิจกรรมเก่ียวกับประชาธิปไตยและพระมหากษัตริย์     
 ๗.๒ เคารพสิทธิของผู้อ่ืน     
 ๗.๓ ปฏิบัติตนตามระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็น

ประมุข 
    



 

๘ มีระเบียบ วินัย เคารพกฎหมาย ผู้น้อยรู้จักเคารพผู้ใหญ่     
 ๘.๑ ประพฤติตนตรงต่อเวลา     
 ๘.๒ ประพฤติตามค าสั่งหรือข้อบังคับของสถานศึกษา     
 ๘.๓ มีความเคารพและนอบน้อมต่อผู้ใหญ่     

๙ มีสติ รู้ รู้คิด รู้ท า รู้ปฏิบัติ ตามพระราชด ารัส ของพระบาทสมเด็จพระ
เจ้าอยู่หัว 

    

 ๙.๑ คิดดี พูดดี ท าดี     
 ๙.๒ ประพฤติตนสุภาพ เรียบร้อย อ้อนน้อมถ่อมตน     
 ๙.๓ ประพฤติตนรอบคอบฯ     

๑๐ รู้จักด ารงตนอยู่โดยใช้หลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงตามพระราช
ด ารัส ของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว รู้จักอดออมไว้ใช้เมื่อยาม
จ าเป็นมีไว้พอกิน พอใช้ที่เหลือก็แจกจ่ายจ าหน่ายและพร้อมที่จะขยาย
กิจการเม่ือมีความพร้อม เมื่อมีภูมิคุ้มกันที่ดี 

    

 ๑๐.๑ ใช้วัสดุถูกต้องพอเพียง     
 ๑๐.๒ เก็บออมถนอมใช้ทรัพย์สิน     
 ๑๐.๓ ปฏิบัติงานตามที่ได้รับมอบหมาย     

๑๑ มีความเข้มแข็งทั้งร่างกายและจิตใจ  ไม่ยอมแพ้ต่ออ านาจฝ่ายต่ าหรือ
กิเลสมีความละอายเกรงกลัวต่อบาปตามหลักของศาสนา 

    

 ๑๑.๑ ดูแลรักษาสุขภาพร่างกายตามสุขอนามัย     
 ๑๑.๒ ไม่เก่ียวข้องกับอบายมุข     
 ๑๑.๓ ไม่น าทรัพย์สินของผู้อื่นเป็นของตน     
 ๑๑.๔ หลีกเลี่ยงการเข้าไปอยู่ในแหล่งมั่วสุม     
๑๒ ค านึงถึงผลประโยชน์ของส่วนรวมและของชาติมากกว่าผลประโยชน์

ของตนเอง 
    

 ๑๒.๑ มีจิตอาสา อุทิศตน เพ่ือประโยชน์ต่อสังคมและส่วนรวม     
 ๑๒.๒ เสียสละความสุขส่วนตน เพ่ือประโยชน์แก่ผู้อ่ืน     
 รวม     
 
หมายเหตุ ปฏิบัติได้    ๑ ข้อ  หมายถึง  นักเรียนมีพฤติกรรมตามที่ก าหนด ๑ คะแนน 
  ปฏิบัติได้    ๒ ข้อ  หมายถึง  นักเรียนมีพฤติกรรมตามที่ก าหนด ๒ คะแนน 
  ปฏิบัติได้    ๓ ข้อ  หมายถึง  นักเรียนมีพฤติกรรมตามที่ก าหนด ๓ คะแนน  
  ปฏิบัติได้    ๔ ข้อ  หมายถึง  นักเรียนมีพฤติกรรมตามที่ก าหนด ๔ คะแนน 

                      ปฏิบัติไม่ได้         หมายถึง  นักเรียนไม่มีพฤติกรรมตามที่ก าหนด 
 

          ลงชื่อ……………………….………….ผู้สังเกต 
                                                                                            (นางบวรลักษณ ์สูงกิจบูลย์) 

                                                                    ………/…………./………. 
 
 



 

แบบสังเกตพฤติกรรมการปฏิบัติงานรายบุคคล 
 

ที ่
 

พฤติกรรม 
 
 

ชื่อ-สกุล 

ความสนใจ 
การแสดง 

ความ
คิดเห็น 

การตอบ 

ค าถาม 

การยอมรับ 
ฟังคนอ่ืน 

ท างาน 
ตามที่ได้รับ
มอบหมาย 

หมาย
เหตุ 

4 3 2 1 4 3 2 1 4 3 2 1 4 3 2 1 4 3 2 1 

                       
                       
                       
                       
                       
                       
                       
                       
                       
                       
                       
                       

 
เกณฑ์การวัดผล ให้คะแนนระดับคุณภาพของแต่ละพฤติกรรมดังนี้ 
 

ดีมาก = 4 สนใจฟัง ไม่หลับ ไม่พูดคุยในชั้น มีค าถามที่ดี ตอบค าถามถูกต้อง ท างานส่งครบตรงเวลา 
ดี = 3 การแสดงออกอยู่ในเกณฑ์ประมาณ 70% 
ปานกลาง = 2 การแสดงออกอยู่ในเกณฑ์ประมาณ 50% 
ปรับปรุง = 1 เข้าชั้นเรียน แต่การแสดงออกน้อยมาก ส่งงานไม่ครบ ไม่ตรงเวลา 
 
                   
          ลงชื่อ……………………….………….ผู้สังเกต 

                                                                                            (นางบวรลักษณ์ สูงกิจบูลย์) 
                                                                       ………/…………./………. 

 
 
 

 
 
 
 
 



 

แบบสังเกตพฤติกรรมการท างานกลุ่ม 
รหัสวิชา...........................................ชื่อวิชา............................................................ภาคเรี ยนที่............................ 
กลุ่มท่ี....................สมาชิก   คือ 1......................................................   2............................................................   
                                      3......................................................   4.............................................................   
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

เกณฑ์การประเมิน ให้คะแนนระดับคุณภาพของแต่ละพฤติกรรมดังนี้ 
21 - 30   คะแนน  =  พฤติกรรมหรือผลงานที่ชัดเจน  ถือว่า ดี 
11 - 20   คะแนน  =  พฤติกรรมหรือผลงานเทียบเท่าทั่วไป ถือว่า ปานกลาง 
1 - 10     คะแนน  =  พฤติกรรมหรือผลงานต่ ากว่าคนทั่วไป ถือว่า พอใช้ 
0            คะแนน  =  ไม่ปฏิบัติถือว่า ต้องปรับปรุง 

 
 

                    ลงชื่อ……………………….………….ผู้สังเกต 
                                                                                          (นางบวรลักษณ์ สูงกิจบูลย์) 

                                                                     ………/…………./………. 
       
 
 
 
 

ล าดับ
ที ่

รายการพฤติกรรม 
คุณภาพการปฏิบัต ิ

3 2 1 0 

1 มีการปรึกษาและวางแผนร่วมกันก่อนท างาน         
2 มีการแบ่งหน้าที่อย่างเหมาะสมและสมาชิกทุกคนท าตามหน้าที่     

3 มีการปฏิบัติงานตามข้ันตอน         
4 มีการให้ความช่วยเหลือกัน         
5 ผลงานเป็นไปตามวัตถุประสงค์ท่ีก าหนด         
6 ผลงานเสร็จทันตามก าหนดเวลา         
7 ผลงานมีความคิดสร้างสรรค์         
8 ผลงานแสดงถึงการน าความรู้ที่ได้มาประยุกต์ใช้         
9 สามารถให้ค าแนะน ากลุ่มอ่ืนได้         

10 มีหลักฐานการศึกษาข้อมูลชัดเจน         
            
  รวม         
  รวมทั้งสิ้น   



 

แบบฝึกหัดบทท่ี 7 
เรื่อง โวลต์มิเตอร์ไฟฟ้ากระแสสลับ    

 
วัตถุประสงค์   เพื่อประเมินความรู้เดิมของนักศึกษาเกี่ยวกับเรื่อง โวลต์มิเตอร์ไฟฟูากระแสสลับ    
เขียนเครื่องหมายกากบาท (X) ลงในข้อที่ถูกต้องที่สุด 
 
1. โวลต์มิเตอร์ไฟสลับแตกต่างกับโวลต์มิเตอร์ไฟตรงที่ส่วนใดของวงจร 
  ก. โวลต์มิเตอร์ไฟสลับมีแหล่งจ่ายเพิ่มขึ้นมา 
  ข. โวลต์มิเตอร์ไฟสลับมีตัวเก็บประจุเพ่ิมขึ้นมา 
  ค. โวลต์มิเตอร์ไฟสลับมีไดโอดต่ออันดับกับมิเตอร์แบบขดลวดเคลื่อนที่ 
  ง. โวลต์มิเตอร์ไฟสลับมีไดโอดต่อขนานกับมิเตอร์แบบขดลวดเคลื่อนที่ 
 
2. ข้อใดเป็นหลักการท างานของโวลต์มิเตอร์ไฟสลับใช้มิเตอร์แบบขดลวดเคลื่อนที่เป็นตัวแสดงผล 
  ก. วัดแรงดันไฟสลับด้วยมิเตอร์แบบขดลวดเคลื่อนที่อ่านค่าได้เลย 
  ข. เปลี่ยนแรงดันไฟสลับให้เป็นแรงดันไฟตรงโดยใช้วงจรเรียงกระแส 
  ค. ปรับระดับแรงดันของมิเตอร์แบบขดลวดเคลื่อนที่ให้เหลือ 0.45 เท่าของแรงดันเต็มสเกล 
  ง. เปลี่ยนสภาพหน้าปัดของโวลต์มิเตอร์ไฟตรงให้เป็นสเกลโวลต์มิเตอร์ไฟสลับด้วยอัตราส่วนที่              
  เหมาะสม 
 
3. แรงดันไฟสลับ 20 Vrms เมื่อน าโวลต์มิเตอร์ไฟสลับใช้วงจรเรียงกระแสแบบครึ่งคลื่นอยากทราบว่าโวลต์มิเตอร์จะวัด
แรงดันไฟฟูาได้เท่าไร 
  ก. 9  V ข. 18  V 
  ค. 4.5  V ง. 0.45  V 
 
4. มิเตอร์แบบขดลวดเคลื่อนที่ตัวหนึ่งมีความไว 10 k/V เมื่อน ามิเตอร์ตัวนี้มาท าเป็นโวลต์มิเตอร์ไฟสลับที่ใช้วงจรเรียง
กระแสแบบครึ่งคลื่นมีความไวเท่าไร 
  ก. 18  k/V ข. 9  k/V 
  ค. 4.5  k/V ง. 2  k/V 
 
5. โวลต์มิเตอร์ไฟสลับแบบใช้วงจรเรียงกระแสแบบเต็มคลื่นวัดแรงดันไฟฟูาได้ 9 V อยากทราบว่าค่าแรงดันไฟสลับที่น ามา
ท าการวัดมีค่าเท่าไร 
  ก. 10  V ข. 9  V 
  ค. 4.5  V ง. 1  V 
 
6. เมื่อต้องการขยายย่านวัดแรงดันไฟสลับให้สูงขึ้นต้องท าอย่างไร 
  ก. น าตัวต้านทานมาต่อขนานในวงจร ข. น าไดโอดมาต่ออันดับกัน 2 ตัว 
  ค. น าตัวต้านทานมาต่ออันดับกับวงจร ง. น าไดโอดมาต่อขนานกับอินพุตเพ่ิมอีก 1 ตัว 
 



 

7. มิเตอร์แบบขดลวดเคลื่อนที่มีกระแสเต็มสเกล 1 mA ค่าความต้านทานภายใน 100  ต้องใช้ตัวต้านทานค่าเท่าไรมา
ท าการขยายย่านวัดโวลต์มิเตอร์ไฟสลับย่านวัด 20 V โดยใช้วงจรเรียงกระแสแบบ ครึ่งคลื่น 
  ก. 17.9  k ข. 9  k 
  ค. 8.9  k ง. 4.4  k 
 
8. มิเตอร์แบบขดลวดเคลื่อนที่มีกระแสเต็มสเกล 1 mA ค่าความต้านทานภายใน 100  ต้องใช้ตัวต้านทานค่าเท่าไรมา
ท าการขยายย่านวัดโวลต์มิเตอร์ไฟสลับย่านวัด 20 V โดยใช้วงจรเรียงกระแสแบบเต็มคลื่น 
  ก. 17.9  k ข. 9  k 
  ค. 8.9  k ง. 4.4  k 
 
9. ข้อใดเป็นข้อควรระวังของการใช้โวลต์มิเตอร์ไฟสลับ 
  ก. เวลาวัดต้องค านึงถึงข้ัวการวัดด้วย 
  ข. ต้องตัดวงจรในต าแหน่งที่ต้องการวัดค่าแรงดันไฟฟูา 
  ค. ลดย่านวัดโวลต์มิเตอร์ลงหากเข็มมิเตอร์ไม่ชี้เต็มสเกล 
  ง. น าโวลต์มิเตอร์วัดคร่อมในต าแหน่งที่ต้องการทราบค่าหากไม่ทราบค่าต้องตั้งย่านวัดสูงไว้ก่อน 
 
10. ข้อใดเป็นการบ ารุงรักษาโวลต์มิเตอร์ไฟสลับ 
  ก. ควรจัดเก็บโวลต์มิเตอร์ไว้ในที่ไม่มีความชื้นสูง 
  ข. ไม่ควรน าโวลต์มิเตอร์ไปวัดแรงดันไฟฟูาที่ไม่ทราบค่า 
  ค. ไม่ควรน าโวลต์มิเตอร์ไปวางไว้ใกล้ที่ที่มีแรงดันไฟฟูาสูง 
  ง. เมื่อท าการวัดเสร็จแล้วควรวางโวลต์มิเตอร์ไว้ที่เดิมเพ่ือความสะดวกในการวัดครั้งต่อไป 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

ส่วนที่ 2 แผนการจัดการเรียนการสอนรู้และการประเมินตามสภาพจริงประจ าหน่วยการเรียนรู้ 
 

1. หน่วยการเรียนรู้  เรื่อง มัลติมิเตอร์ 
 

2. จ านวน ๘ ชั่วโมง 
 

3. จุดประสงค์การเรียนการรู้ประจ าหน่วย 
๓.๑ บอกความหมายของมัลติมิเตอร์ได้     
๓.๒ บอกโครงสร้างของมัลติมิเตอร์ได้                                                                        
๓.๓ บอกส่วนประกอบทั่วไปของมัลติมิเตอร์ได้                                                              
๓.๔ บอกหน้าที่ของสวิตช์เลือกย่านวัดได้                                          
๓.๕ บอกหลักการท างานของมัลติมิเตอร์ได้                                                                      
๓.๖ อธิบายการน ามัลติมิเตอร์วัดค่าความต้านทานได้                                            
๓.๗ อ่านค่าความต้านทานจากมัลติมิเตอร์ได้ 
๓.๘ บอกวิธีการน ามัลติมิเตอร์วัดค่าแรงดันไฟสลับได้        
๓.๙ อ่านค่าแรงดันไฟสลับจากมัลติมิเตอร์ได้                                                     
๓.๑๐ บอกวิธีการน ามัลติมิเตอร์วัดค่าแรงดันไฟตรงได้                                                                   
๓.๑๑ อ่านค่าแรงดันไฟตรงจากมัลติมิเตอร์ได้                                                     
๓.๑๒ อธิบายการวัดค่ากระแสไฟตรงด้วยมัลติมิเตอร์ได้                                  
๓.๑๓ อ่านค่ากระแสไฟตรงจากมัลติมิเตอร์ได้                                                  
๓.๑๔ บอกข้อควรระวังในการน ามัลติมิเตอร์ไปใช้งานได้                                                 
๓.๑๕ บอกวิธีการบ ารุงรักษามัลติมิเตอร์ได้ 
๓.๑๖ น ามัลติมิเตอร์วัดค่าความต้านทานได้อย่างเหมาะสม 
๓.๑๗ น ามัลติมิเตอร์วัดค่าแรงดันไฟตรงได้อย่างเหมาะสม 
๓.๑๘ น ามัลติมิเตอร์วัดค่ากระแสไฟตรงได้อย่างเหมาะสม 
๓.๑๙ น ามัลติมิเตอร์วัดค่าแรงดันไฟสลับได้อย่างเหมาะสม 
๓.๒๐ อธิบายข้อควรระวังและการบ ารุงรักษามัลติมิเตอร์ได้ 

ด้านคุณธรรม จริยธรรม/บูรณาการปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง 
           3.๒๑ แสดงออกด้านความสนใจใฝุรู้ การตรงต่อเวลา ความซื่อสัตย์ สุจริต ความมีน้ าใจและแบ่งบัน 
ความร่วมมือ/ยอมรับความคิดเห็นส่วนใหญ่ 
 

4. สมรรถนะประจ าหน่วย 
๔.๑ แสดงความรู้เกี่ยวกับโครง สร้าง หลักการท างาน การน า ไปใช้งาน  ข้อควรระวังและการบ ารุงรักษามัลติ

มิเตอร์ 
๔.๒ การน ามัลติมิเตอร์ไปใช้งานได้อย่างถูกต้องและเหมาะสม 

 

5. เนื้อหา 
๕.1  โครงสร้างของมัลติมิเตอร์ 
๕.2  หลักการท างานของมัลติมิเตอร์ 
๕.3  การน ามัลติมิเตอร์ไปใช้งาน   
๕.4  ข้อควรระวังและการบ ารุงรักษามัลติมิเตอร์ 
๕.5  การทดลองน ามัลติมิเตอร์วัดค่าปริมาณไฟฟูาต่าง ๆ ในวงจร 



 

6. ก าหนดเกณฑ์การปฏิบัติตามสมรรถนะ 
สมรรถนะ เกณฑ์ปฏิบัติ (performance criteria) 

มีความรู้เกี่ยวกับมัลติมิเตอร์ ผู้เรียนมีความรู้เกี่ยวกับมัลติมิเตอร์ 
    1. แสดงความรู้เกี่ยวกับโครงสร้าง   หลักการท างาน  การน าไปใช้งาน  
ข้อควรระวัง  และการบ ารุงรักษามัลติมิเตอร์ 
   2. การน ามัลติมิเตอร์ไปใช้งานได้อย่างถูกต้องและเหมาะสม 

 

7. กิจกรรมการเรียนการสอน  
ครั้งที่/ชั่วโมง 

กิจกรรมการเรียนการสอน สื่ออุปกรณ์ 
ผลงาน/
หลักฐาน 

เครื่องมือและวิธีการวัดผล 

๑.มัลติมิเตอร์ 
(8 ชั่วโมง) 

ชื่อหน่วยย่อยเรื่อง มัลติมิเตอร์ 
สร้างความสนใจ (MOTIVATION) 
  1. ผู้สอนเตรียมตัวสอนบทที่ 9 เรื่อง 
มัลติมิเตอร์ 
  2. ผู้สอนแจ้งวัตถุประสงค์ของการ
เรียน เรื่อง มัลติมิเตอร์ 
  3. ผู้สอนน าเข้าสู่บทเรียนโดยถาม
นักศึกษาว่า  เมื่อต้องการวัดปริมาณ
ไฟฟูาหลายอย่าง   ต้องท าอย่างไร   
และคิดว่ามีเครื่องมือวัดใดที่สามารถ
วัดปริมาณไฟฟูาหลายอย่างในตัว
เดียวกัน    
 

ให้ข้อมูล ( INFORMATION ) 
  1. ผู้สอนให้ผู้เรียนเปิดหนังสือ
เครื่ องมือวัด ไฟฟูาและอิ เล็กทรอนิกส์                                      
บทที่  8 เ รื่ อ งมั ลติ มิ เ ตอร์  พร้ อม
อธิบายเนื้อหาทีละหน้า 
  2. ผู้สอนอธิบายความรู้ เ พ่ิมเติม
นอกเหนือจากหนังสือ และให้ผู้เรียน
ช่วยกันอภิปราย เกี่ยวกับ  โครงสร้าง  
หลักการท างาน  การน าไปใช้งาน  ข้อ
ควรระวังและการบ ารุงรักษามัลติ
มิเตอร์ ท าแบบทดสอบท้ายบท   และ
ปฏิบัติการทดลองน ามัลติมิเตอร์วัด
ปริมาณไฟฟูา   โดยให้นักศึกษาท า
ตามล าดับ 
   3 .  ผู้ สอนเปิด โอกาสให้ผู้ เ รี ยน
ซักถามข้อสงสัยที่เกิดขึ้นระหว่างการ
เรียนการสอน  และตอบข้อซักถาม 

สาธิต 
ตัวอย่างของจริง 
๑. สื่อ Power 
Point  
๒. หนังสือเรียน
วิชาเครื่องมือวัด
ไฟฟูาและ
อิเล็กทรอนิกส์                                      
๓. อุปกรณ์ในการ
ทดลอง 
๔. สื่อ 
- เครื่องฉาย 
(วิชวล) 
- โปรเจคเตอร์ 
- เครื่องขยายเสียง 
ไมโครโฟน ล าโพง 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ทดสอบหลัง
เรียน 
ใบงานทดลอง 

 

๑. แบบประเมินพฤติกรรม
การเรียนรู้ 
๒. แบบประเมินด้านการ
ท างาน 
๓. แบบประเมินค่านิยมหลัก
ของคนไทย 12 ประการ 

 
การวัดผลประเมินผลการเรียน 
ด้าน(คะแนน) เครื่องมือ 
ความรู้ 
(๒๐ คะแนน) 

แบบทดสอบ
หลังเรียน 

ทักษะ 
(๖๐ คะแนน) 

การปฏิบัติใบ
งาน 

เจตคติ 
(๒๐คะแนน) 

จิตพิสัยการ
เข้าเรียนและ
ความสนใจใน
การเรียน 

 



 

ครั้งที่/ชั่วโมง กิจกรรมการเรียนการสอน สื่ออุปกรณ์ 
ผลงาน/
หลักฐาน 

เครื่องมือและวิธีการ
วัดผล 

 ทดลอง/ฝึกปฏิบัติ ( APPLICATION ) 
  1. ผู้สอนให้ผู้เรียนแบ่งกลุ่มๆละ 4 คนท า
ใบงาน เรื่องมัลติมิเตอร์ 
  2. ผู้สอนให้ผู้เรียน ท าแบบฝึกหัดบทที่  ๘   
  3. ผู้สอนให้ตัวแทนผู้เรียนน าเสนอผลการ
ท ากิจกรรมกลุ่ม 
  4. ผู้สอนให้ผู้ เรียนสืบหาความรู้เพ่ิมเติม
จาก  Internet  นัดหมายการส่งงาน 
 

วัดผลประเมินผล ( PROGRESS ) 
1. ผู้สอนและผู้เรียนร่วมกันสรุปเนื้อหาที่ได้
เรียนให้มีความเข้าใจในทิศทางเดียวกัน 
พร้อมร่วมกันเฉลยแบบฝึกหัดบทที่  8 
  2. ผู้สอนให้ผู้ เรียนท าแบบทดสอบหลัง
เรียน บทที่ 8 เรื่องมัลติมิเตอร์ 
  3. ผู้สอนตรวจแบบทดสอบหลังเรียนพร้อม
กับบันทึกคะแนน 

 

   

 

๘. เกณฑ์การตัดสินผล  
๘.๑ การแบ่งคะแนน คิดเป็นร้อยละ 

หน่วยที่ 
ข้อสอบ ผลงาน พฤติกรรม 

รวม 
ร้อยละ๖๐ 

(ความรู้) (ทักษะ) (จิตพิสัย) 
ของคะแนน

เต็ม 
๑ ๒ - ๑ ๓ ๒.๒๕ 
๒ ๒ ๓ ๒ ๗ ๕.๒๕ 
๓ ๒ ๓ ๒ ๗ ๕.๒๕ 
๔ ๓ ๓ ๑ ๗ ๕.๒๕ 
๕ ๓ ๓ ๒ ๘ ๖.๐๐ 
๖ ๓ 3 ๒ ๘ ๖.๐๐ 
๗ ๓ ๓ ๒ ๘ ๖.๐๐ 
๘ ๓ ๓ ๒ ๘ ๖.๐๐ 
๙ ๓ 3 ๒ ๘ ๖.๐๐ 

๑๐ ๓ 3 ๒ ๘ ๖.๐๐ 
๑๑ ๓ 3 ๒ ๘ ๖.๐๐ 
รวม ๓๐ ๓๐ ๒๐ ๘๐ ๖๐ 

 



 

  

คะแนนทดสอบความรู้  ๓๐ คะแนน 
ทักษะ    ๓๐ คะแนน 
จิตพิสัย    ๒๐ คะแนน 
สอบประมวลผลปลายภาค ๒๐ คะแนน 

    รวม   ๑๐๐ คะแนน 
๘.๒ ผลการประเมินการเรียนรู้ 

  การวัดผลประเมินผลแต่ละหน่วยการเรียนต้องผ่านมากกว่าร้อยละ ๖๐ ของคะแนนเต็ม แล้วน าคะแนน
รวมมาตัดสินผลการเรียนรู้ ดังนี้ 

- คะแนน      ๘๐   คะแนน ขึ้นไป    ระดับผลการเรียน         ๔  ถือว่าอยู่ระดับดีเยี่ยม 
- คะแนน      ๗๕ – ๗๙ คะแนน    ระดับผลการเรียน      ๓.๕  ถือว่าอยู่ระดับดีมาก 
- คะแนน      ๗๐ – ๗๔ คะแนน    ระดับผลการเรียน         ๓  ถือว่าอยู่ระดับดี 
- คะแนน      ๖๕ – ๖๙ คะแนน    ระดับผลการเรียน      ๒.๕  ถือว่าอยู่ระดับดีพอใช้ 
- คะแนน      ๖๐ – ๖๔ คะแนน    ระดับผลการเรียน         ๒  ถือว่าอยู่ระดับพอใช้ 
- คะแนน      ๕๕ – ๕๙ คะแนน    ระดับผลการเรียน      ๑.๕  ถือว่าอยู่ระดับอ่อน 
- คะแนน      ๕๐ – ๕๔ คะแนน    ระดับผลการเรียน         ๑  ถือว่าอยู่ระดับอ่อนมาก 
- คะแนน      ๔๙  คะแนน    ระดับผลการเรียน          ๐  ถือว่าอยู่ระดับต่ ามาก 

 
9. เครื่องมือวัดประเมินผล 

๙.๑ แบบประเมินพฤติกรรมการเรียนรู้ค่านิยมหลักของคนไทย ๑๒ ประการ 
 ๙.๒ แบบสังเกตพฤติกรรมการปฏิบัติงานรายบุคคล 
 ๙.๓ แบบประเมินการท างานกลุ่ม 

๙.๔ แบบทดสอบหลังเรียน 
   
10. ใบบันทึกหลังการสอน 
 ผลการใช้แผนการสอน. 

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

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

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

 



 

แบบประเมินพฤติกรรมการเรียนรู้ค่านิยมหลักของคนไทย ๑๒ ประการ 
ค าชี้แจง ให้ครูผู้สอนระบุคะแนนโดยท าเครื่องหมาย √ ลงในช่องระดับคะแนน ของพฤติกรรมที่พึงประสงค์ด้านจิตพิสัย 
ค่านิยมหลักของคนไทย ๑๒ ประการของผู้เรียนลงในแบบประเมินพฤติกรรมการเรียนรู้ 
 

ค่านิยม
หลักของ
คนไทยข้อ

ที่ 
รายการประเมิน ๑ ๒ ๓ ๔ 

๑ ความรัก ชาติ ศาสนา พระมหากษัตริย์     
 ๑.๑ ร่วมกิจกรรมเข้าแถว ยืมตรง เคารพธงชาติ ร้องเพลงชาติ     
 ๑.๒ ร่วมกิจกรรมวันส าคัญทางศาสนาที่ตนนับถือ     
 ๑.๓ ร่วมกิจกรรมวันส าคัญที่เกี่ยวกับการเทิดทูนสถาบันพระมหากษัตริย์     

๒ ซื่อสัตย์ เสียสละ อดทน     
 ๒.๑ ประพฤติ ปฏิบัติตนตามความเป็นจริงที่แสดงถึงการยึดมั่น     
 ๒.๒ เสียสละก าลังกาย ทรัพย์ สติปัญญา ในการช่วยเหลือผู้อ่ืนและสังคม     
 ๒.๓ ควบคุมตนเองเมื่อประสบความยากล าบากและไม่ก่อให้เกิดความ

เสียหาย 
    

๓ กตัญญูต่อพ่อแม่ ผู้ปกครอง ครูบาอาจารย์     
 ๓.๑ รู้จักบุญคุณพ่อแม่ผู้ปกครอง ครูบาอาจารย์ผู้มีพระคุณ     
 ๓.๒ เอาใจใส ดูแลช่วยเหลือภารกิจการงาน ปฏิบัติตนตามค าสั่งสอน     
 ๓.๓ ตอบแทนบุญคุณพ่อแม่ผู้ปกครองครูบาอาจารย์     

๔ ใฝ่หาความรู้ หม่ันศึกษาเล่าเรียน ทั้งทางตรงและทางอ้อม     
 ๔.๑ แสวงหาความรู้ทั้งทางตรงและทางอ้อม     
 ๔.๒ มุ่งม่ันตั้งใจ เพียรพยายามในการศึกษาและปฏิบัติงาน     
 ๔.๓ แก้ปัญหาและพัฒนาสิ่งใหม่ๆจนบรรลุผลส าเร็จ     

๕ รักษาวัฒนธรรม ประเพณีไทยอันดีงาน     
 ๕.๑ เข้าร่วมโครงการหรือกิจกรรมที่เป็นไทย     
 ๕.๒ ภาคภูมิใจในความเป็นไทย     
 ๕.๓ อนุรักษ์ สืบทอดวัฒนธรรมไทย     

๖ มีศีลธรรม รักษาความสัตย์ หวังดีต่อผู้อ่ืน  เผื่อแผ่และแบ่งปัน     
 ๖.๑ ประพฤติตนตามหลักศีลธรรมอันดีงาม     

 ๖.๒ ปฏิบัติโดยยึดมั่นกติกา ข้อตกลง/กฎ/ระเบียบสถานศึกษา     
 ๖.๓ หวังดีโอบอ้อมอารี ช่วยเหลือผู้อื่นตามโอกาส     
 ๖.๔ ให้แบ่งปัน เอื้อเฟ้ือและช่วยเหลือผู้อื่น     

๗ เข้าใจ เรียนรู้การเป็นประชาธิปไตย อันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็น
ประมุขที่ถูกต้อง 

    

 ๗.๑ เข้าร่วมกิจกรรมเก่ียวกับประชาธิปไตยและพระมหากษัตริย์     
 ๗.๒ เคารพสิทธิของผู้อ่ืน     
 ๗.๓ ปฏิบัติตนตามระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็น

ประมุข 
    



 

๘ มีระเบียบ วินัย เคารพกฎหมาย ผู้น้อยรู้จักเคารพผู้ใหญ่     
 ๘.๑ ประพฤติตนตรงต่อเวลา     
 ๘.๒ ประพฤติตามค าสั่งหรือข้อบังคับของสถานศึกษา     
 ๘.๓ มีความเคารพและนอบน้อมต่อผู้ใหญ่     

๙ มีสติ รู้ รู้คิด รู้ท า รู้ปฏิบัติ ตามพระราชด ารัส ของพระบาทสมเด็จพระ
เจ้าอยู่หัว 

    

 ๙.๑ คิดดี พูดดี ท าดี     
 ๙.๒ ประพฤติตนสุภาพ เรียบร้อย อ้อนน้อมถ่อมตน     
 ๙.๓ ประพฤติตนรอบคอบฯ     

๑๐ รู้จักด ารงตนอยู่โดยใช้หลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงตามพระราช
ด ารัส ของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว รู้จักอดออมไว้ใช้เมื่อยาม
จ าเป็นมีไว้พอกิน พอใช้ที่เหลือก็แจกจ่ายจ าหน่ายและพร้อมที่จะขยาย
กิจการเม่ือมีความพร้อม เมื่อมีภูมิคุ้มกันที่ดี 

    

 ๑๐.๑ ใช้วัสดุถูกต้องพอเพียง     
 ๑๐.๒ เก็บออมถนอมใช้ทรัพย์สิน     
 ๑๐.๓ ปฏิบัติงานตามที่ได้รับมอบหมาย     

๑๑ มีความเข้มแข็งทั้งร่างกายและจิตใจ  ไม่ยอมแพ้ต่ออ านาจฝ่ายต่ าหรือ
กิเลสมีความละอายเกรงกลัวต่อบาปตามหลักของศาสนา 

    

 ๑๑.๑ ดูแลรักษาสุขภาพร่างกายตามสุขอนามัย     
 ๑๑.๒ ไม่เก่ียวข้องกับอบายมุข     
 ๑๑.๓ ไม่น าทรัพย์สินของผู้อื่นเป็นของตน     
 ๑๑.๔ หลีกเลี่ยงการเข้าไปอยู่ในแหล่งมั่วสุม     
๑๒ ค านึงถึงผลประโยชน์ของส่วนรวมและของชาติมากกว่าผลประโยชน์

ของตนเอง 
    

 ๑๒.๑ มีจิตอาสา อุทิศตน เพ่ือประโยชน์ต่อสังคมและส่วนรวม     
 ๑๒.๒ เสียสละความสุขส่วนตน เพ่ือประโยชน์แก่ผู้อ่ืน     
 รวม     
 
หมายเหตุ ปฏิบัติได้    ๑ ข้อ  หมายถึง  นักเรียนมีพฤติกรรมตามที่ก าหนด ๑ คะแนน 
  ปฏิบัติได้    ๒ ข้อ  หมายถึง  นักเรียนมีพฤติกรรมตามที่ก าหนด ๒ คะแนน 
  ปฏิบัติได้    ๓ ข้อ  หมายถึง  นักเรียนมีพฤติกรรมตามที่ก าหนด ๓ คะแนน  
  ปฏิบัติได้    ๔ ข้อ  หมายถึง  นักเรียนมีพฤติกรรมตามที่ก าหนด ๔ คะแนน 

                      ปฏิบัติไม่ได้         หมายถึง  นักเรียนไม่มีพฤติกรรมตามที่ก าหนด 
 

          ลงชื่อ……………………….………….ผู้สังเกต 
                                                                                            (นางบวรลักษณ ์สูงกิจบูลย์) 

                                                                    ………/…………./………. 
 
 



 

แบบสังเกตพฤติกรรมการปฏิบัติงานรายบุคคล 
 

ที ่
 

พฤติกรรม 
 
 

ชื่อ-สกุล 

ความสนใจ 
การแสดง 

ความ
คิดเห็น 

การตอบ 

ค าถาม 

การยอมรับ 
ฟังคนอ่ืน 

ท างาน 
ตามที่ได้รับ
มอบหมาย 

หมาย
เหตุ 

4 3 2 1 4 3 2 1 4 3 2 1 4 3 2 1 4 3 2 1 

                       
                       
                       
                       
                       
                       
                       
                       
                       
                       
                       
                       

 
เกณฑ์การวัดผล ให้คะแนนระดับคุณภาพของแต่ละพฤติกรรมดังนี้ 
 

ดีมาก = 4 สนใจฟัง ไม่หลับ ไม่พูดคุยในชั้น มีค าถามที่ดี ตอบค าถามถูกต้อง ท างานส่งครบตรงเวลา 
ดี = 3 การแสดงออกอยู่ในเกณฑ์ประมาณ 70% 
ปานกลาง = 2 การแสดงออกอยู่ในเกณฑ์ประมาณ 50% 
ปรับปรุง = 1 เข้าชั้นเรียน แต่การแสดงออกน้อยมาก ส่งงานไม่ครบ ไม่ตรงเวลา 
 
                   
          ลงชื่อ……………………….………….ผู้สังเกต 

                                                                                            (นางบวรลักษณ์ สูงกิจบูลย์) 
                                                                      ………/…………./………. 

 
 
 

 
 
 
 
 



 

แบบสังเกตพฤติกรรมการท างานกลุ่ม 
รหัสวิชา...........................................ชื่อวิชา............................................................ภาคเรี ยนที่............................ 
กลุ่มท่ี....................สมาชิก   คือ 1......................................................   2............................................................   
                                      3......................................................   4.............................................................   
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

เกณฑ์การประเมิน ให้คะแนนระดับคุณภาพของแต่ละพฤติกรรมดังนี้ 
21 - 30   คะแนน  =  พฤติกรรมหรือผลงานที่ชัดเจน  ถือว่า ดี 
11 - 20   คะแนน  =  พฤติกรรมหรือผลงานเทียบเท่าทั่วไป ถือว่า ปานกลาง 
1 - 10     คะแนน  =  พฤติกรรมหรือผลงานต่ ากว่าคนทั่วไป ถือว่า พอใช้ 
0            คะแนน  =  ไม่ปฏิบัติถือว่า ต้องปรับปรุง 

 
 

                    ลงชื่อ……………………….………….ผู้สังเกต 
                                                                                          (นางบวรลักษณ์ สูงกิจบูลย์) 

                                                                  ………/…………./………. 
 

 
 
 
 
 
 

ล าดับ
ที ่

รายการพฤติกรรม 
คุณภาพการปฏิบัต ิ

3 2 1 0 

1 มีการปรึกษาและวางแผนร่วมกันก่อนท างาน         
2 มีการแบ่งหน้าที่อย่างเหมาะสมและสมาชิกทุกคนท าตามหน้าที่     

3 มีการปฏิบัติงานตามข้ันตอน         
4 มีการให้ความช่วยเหลือกัน         
5 ผลงานเป็นไปตามวัตถุประสงค์ท่ีก าหนด         
6 ผลงานเสร็จทันตามก าหนดเวลา         
7 ผลงานมีความคิดสร้างสรรค์         
8 ผลงานแสดงถึงการน าความรู้ที่ได้มาประยุกต์ใช้         
9 สามารถให้ค าแนะน ากลุ่มอ่ืนได้         

10 มีหลักฐานการศึกษาข้อมูลชัดเจน         
            
  รวม         
  รวมทั้งสิ้น   



 

แบบฝึกหัดบทท่ี 8 
เรื่อง มัลติมิเตอร์ 

 
วัตถุประสงค์   เพื่อประเมินความรู้เดิมของนักศึกษาเกี่ยวกับเรื่อง มัลติมิเตอร์ 
เขียนเครื่องหมายกากบาท (X) ลงในข้อที่ถูกต้องที่สุด 
 
1. มัลติมิเตอร์หมายถึงเครื่องมือวัดใด 
  ก. ค่าความต้านทานทางไฟฟูา 
  ข. ค่าก าลังส่องสว่างของหลอดไฟฟูา 
  ค. ค่าปริมาณการใช้ไฟฟูาทั้งหมดภายในบ้าน 
  ง. ค่าปริมาณไฟฟูาหลายชนิดในเครื่องเดียวกัน 
 
2. โครงสร้างของมัลติมิเตอร์มีอะไรบ้าง 
  ก. มิเตอร์แบบขดลวดเคลื่อนที่ วงจรของการวัดแรงดันไฟฟูา วงจรของการวัดกระแสไฟฟูา  
   วงจรของการวัดค่าความต้านทาน 
  ข. มิเตอร์แบบขดลวดเคลื่อนที่ วงจรของการวัดแรงดันไฟฟูา วงจรของการวัดกระแสไฟฟูา 
   วงจรของการวัดค่าความต้านทาน สวิตช์เลือกย่านวัด 
  ค. มิเตอร์แบบขดลวดเคลื่อนที่ วงจรของการวัดแรงดันไฟฟูา วงจรของการวัดกระแสไฟฟูา   
   วงจรของการวัดค่าความต้านทาน สวิตช์เปิด–ปิด 
  ง. มิเตอร์แบบขดลวดเคลื่อนที่ วงจรของการวัดแรงดันไฟฟูา วงจรของการวัดกระแสไฟฟูา 
   วงจรของการวัดค่าความต้านทาน สวิตช์เสียง 
 
3. ข้อใดไม่ใช่ส่วนประกอบของมัลติมิเตอร์ 
  ก. เข็มมิเตอร์  ข. มิเตอร์ชุดตัวเลขหมุน 
  ค. สเกลหน้าปัดของมิเตอร์  ง. สวิตช์เลือกย่านวัดของมิเตอร์ 
 
4. ส่วนใดของมัลติมิเตอร์เป็นตัวบอกให้ทราบว่าขณะนี้ท าการวัดอะไร 
  ก. สเกลหน้าปัด ข. ปุุมปรับศูนย์โอห์ม 
  ค. สวิตช์เลือกย่านวัด ง. สายวัดสีแดงและสายวัดสีด า 
 
5. มัลติมิเตอร์มีหลักการท างานอย่างไร 
  ก. อาศัยหลักการให้กระแสไหลผ่านไดโอดท าให้เข็มชี้บ่ายเบนบอกค่าปริมาณไฟฟูาชนิดต่าง ๆ 
  ข. อาศัยหลักการให้กระแสไหลผ่านตัวต้านทานท าให้เข็มชี้บ่ายเบนบอกค่าปริมาณไฟฟูาชนิดต่าง ๆ 
  ค. อาศัยหลักการให้กระแสไหลผ่านมิเตอร์แบบขดลวดเคลื่อนที่ ท าให้เข็มบ่ายเบนบอกค่าปริมาณ  
 ไฟฟูาชนิดต่าง ๆ  
  ง. อาศัยหลักการให้แรงดันตกคร่อมมิ เตอร์แบบขดลวดเคลื่อนที่  ท าให้ เข็มบ่ายเบนบอกค่าปริมาณ  
   ไฟฟูาชนิดต่าง ๆ 
 
 



 

6. ข้อใดเป็นล าดับขั้นการน ามัลติมิเตอร์วัดค่าความต้านทานที่ถูกต้อง 
 1. ตั้งย่านวัดค่าความต้านทาน 
 2. น าปลายสายวัดมาสัมผัสกัน 
 3. อ่านค่าความต้านทาน 
 4. ปรับปุุม 0  ADJ ให้เข็มมิเตอร์ชี้ที่ 0  
 5. วัดตัวต้านทานที่ต้องการทราบค่า 
  ก. 1 2 4 5 3 ข. 1 3 4 5 2 
  ค. 4 2 3 1 5 ง. 3 2 1 4 5 
 
7. จากภาพมัลติมิเตอร์สามารถอ่านค่าความต้านทานได้เท่าไรเมื่อตั้งย่านวัด  10 
 
 
  ก. 5  
  ข. 20  
  ค. 25  
  ง. 200  
 
 
 
 
 
 
 
8. รูปภาพข้อใดแสดงการต่อมัลติมิเตอร์วัดค่าแรงดันไฟสลับได้อย่างถูกต้อง 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 รูปภาพที่ 1 รูปภาพที่ 2 
 
 



 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
                  รูปภาพที่ 3 
 
9. จากภาพอ่านค่าแรงดันไฟสลับได้เท่าไรเมื่อตั้งย่านวัด 250 V 
 
  ก. 6 V 
  ข. 7.5 V 
  ค. 9 V 
  ง. 225 V 
 
 
 
 
10. รูปภาพข้อใดแสดงการต่อมัลติมิเตอร์วัดค่าแรงดันไฟตรงได้อย่างถูกต้อง 

         
       
        
 
 
 
 
 
 
 
 รูปภาพที่ 1 รูปภาพที่ 2 รูปภาพที่ 3 
 
  ก. รูปภาพที่ 1  ข. รูปภาพที่ 2 
  ค. รูปภาพที่ 3  ง. รูปภาพที่ 1 และ รูปภาพที่ 2 
 

  ก. รูปภาพที่ 1 
        ข. รูปภาพที่ 2 
  ค. รูปภาพที่ 3 
     ง. รูปภาพที่ 2 และรูปภาพที่ 3 
 



 

11. จากภาพอ่านค่าแรงดันไฟตรงได้เท่าไรเมื่อตั้งย่านวัด 0.1 V 
 
  ก. 0.03 V 
  ข. 0.1 V 
  ค. 0.16 V 
  ง. 0.3 V 
 
 
 
 
 
 
12. จากภาพอ่านค่ากระแสไฟตรงได้เท่าไรเมื่อตั้งย่านวัด 2.5 mA 
 

 
 
 
13. ข้อใดแสดงการต่อมัลติมิเตอร์เพื่อวัดค่ากระแสไฟตรงไหลผ่านวงจรที่ถูกต้อง 
 

 ก.   ข.  

 

  ค.       ง.  

 

  ก. 2.1  mA 
     ข. 4  mA 
  ค. 8.4  mA 
     ง. 42  mA 
 



 

14. ข้อใดไม่ท าให้มัลติมิเตอร์เกิดการเสียหาย 
  ก. วัดค่าแรงดันไฟสลับ โดยไม่ค านึงถึงข้ัว 
  ข. วัดค่ากระแสไฟตรงแต่ต่อวงจรผิด 
  ค. วัดค่ากระแสไฟตรงที่มีค่าสูงแต่เลือกย่านวัดต่ า 
  ง. วัดค่าความต้านทานในวงจรโดยไม่ท าการปลดแหล่งจ่าย 
 
15. การบ ารุงรักษามัลติมิเตอร์ข้อใดถูกต้องที่สุด 
  ก. เมื่อเลิกใช้มัลติมิเตอร์ควรจัดเก็บสายวัดให้เรียบร้อย 
  ข. หน้าปัดของมัลติมิเตอร์ควรเช็ดท าความสะอาดด้วยน้ า 
  ค. เมื่อเลิกใช้มัลติมิเตอร์เป็นเวลานาน ควรปลดฟิวส์ออก 
  ง. ท าการจัดเก็บมัลติมิเตอร์ในตู้เก็บเครื่องมือที่มีอุณหภูมิสูง 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

ส่วนที่ 2 แผนการจัดการเรียนการสอนรู้และการประเมินตามสภาพจริงประจ าหน่วยการเรียนรู้ 

1. หน่วยการเรียนรู้ ดิจิตอลมัลติมิเตอร์   
2. จ านวน 8 ชั่วโมง 
3. จุดประสงค์การเรียนการรู้ประจ าหน่วย 

๓.๑ บอกชนิดของดิจิตอลมัลติมิเตอร์ได้     
๓.๒ บอกหน้าที่จากโครงสร้างดิจิตอลมัลติมิเตอร์ได้                                                                        
๓.๓ บอกสเกลการแสดงผลของดิจิตอลมัลติมิเตอร์ได้                                                              
๓.๔ บอกคุณสมบัติของตัวแสดงผลได้                                          
๓.๕ บอกส่วนประกอบโครงสร้างภายในของดิจิตอลมัลติมิเตอร์ได้                                                                      
๓.๖ อธิบายการท างานแต่ละส่วนของดิจิตอลมัลติมิเตอร์ได้                                                                
๓.๗ บอกข้อควรระวังในการน าดิจิตอลมัลติมิเตอร์ไปใช้งานได้                                                 
๓.๘ บอกวิธีการบ ารุงรักษาดิจิตอลมัลติมิเตอร์ได้ 
๓.๙ น าดิจิตอลมัลติมิเตอร์วัดค่าความต้านทานได้ 
๓.๑๐ น าดิจิตอลมัลติมิเตอร์วัดค่าแรงดันไฟตรงได้ 
๓.๑๑ น าดิจิตอลมัลติมิเตอร์วัดค่าแรงดันไฟสลับได้ 
๓.๑๒ น าดิจิตอลมัลติมิเตอร์วัดค่ากระแสไฟตรงได้ 
๓.๑๓ น าดิจิตอลมัลติมิเตอร์วัดค่ากระแสไฟสลับได้ 
๓.๑๔ ตรวจสอบคุณสมบัติของไดโอดโดยใช้ดิจิตอลมัลติมิเตอร์ได้ 
๓.๑๕ อธิบายข้อควรระวังและการบ ารุงรักษาดิจิตอลมัลติมิเตอร์ได้ 

ด้านคุณธรรม จริยธรรม/บูรณาการปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง 
           3.๑๖ แสดงออกด้านความสนใจใฝุรู้ การตรงต่อเวลา ความซื่อสัตย์ สุจริต ความมีน้ าใจและแบ่งบัน 
ความร่วมมือ/ยอมรับความคิดเห็นส่วนใหญ่ 
 

4. สมรรถนะประจ าหน่วย 
๔.๑ แสดงความรู้เกี่ยวกับโครง สร้าง หลักการท างาน การน า ไปใช้งาน ข้อควรระวังและการบ ารุงรักษา

ดิจิตอลมัลติมิเตอร์ 
๔.๒ น าดิจิตอลมัลติมิเตอร์ไปใช้งานได้อย่างถูกต้องและเหมาะสม 

5. เนื้อหา 
๕.1  โครงสร้างของดิจิตอลมัลติมิเตอร์ 
๕.2  หลักการท างานของดิจิตอลมัลติมิเตอร์ 
๕.3  การน าดิจิตอลมัลติมิเตอร์ไปใช้งาน 
๕.4  ข้อควรระวังและการบ ารุงรักษาดิจิตอลมัลติมิเตอร์ 
๕.5  การทดลองน าดิจิตอลมัลติมิเตอร์วัดค่าปริมาณไฟฟูาต่าง ๆ ในวงจร 
 

6. ก าหนดเกณฑ์การปฏิบัติตามสมรรถนะ 
สมรรถนะ เกณฑ์ปฏิบัติ (performance criteria) 

มีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับ
ดิจิตอลมัลติมิเตอร์ 

 
 

ผู้เรียนมีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับดิจิตอลมัลติมิเตอร์ 
   1. แสดงความรู้เกี่ยวกับโครงสร้าง   หลักการท างาน  การน าไปใช้งาน  ข้อ
ควรระวังและการบ ารุงรักษาดิจิตอลมัลติมิเตอร์ 
   2. น าดิจิตอลมัลติมิเตอร์ไปใช้งานได้อย่างถูกต้องและเหมาะสม 



 

7. กิจกรรมการเรียนการสอน  
 

ครั้งที่/ชั่วโมง 
กิจกรรมการเรียนการสอน สื่ออุปกรณ์ 

ผลงาน/
หลักฐาน 

เครื่องมือและวิธีการวัดผล 

๑.ดิจิตอลมัลติ
มิเตอร์ 

(8 ชั่วโมง) 

ชื่อหน่วยย่อยเรื่อง ดิจิตอลมัลติมิเตอร์ 
 
สร้างความสนใจ (MOTIVATION) 
  1. ผู้สอนเตรียมตัวสอนบทที่ 9 เรื่อง 
ดิจิตอลมัลติมิเตอร์ 
  2. ผู้สอนแจ้งวัตถุประสงค์ของการ
เรียน เรื่อง ดิจิตอลมัลติมิเตอร์ 
  3. ผู้สอนน าเข้าสู่บทเรียนโดยถาม
นักศึกษาว่าปัญหาการใช้งานเครื่องมือ
วัดแบบเข็มชี้ คื ออะไร และคิดว่ า
เครื่องมือวัดที่ท าให้อ่านค่าสะดวกมี
หรือไม่   และมีลักษณะเป็นอย่างไร 
 
ให้ข้อมูล ( INFORMATION ) 
  1. ผู้สอนให้ผู้เรียนเปิดหนังสือ
เครื่ องมือวัด ไฟฟูาและอิ เล็กทรอนิกส์                                      
บทที่ 9 เรื่องดิจิตอลมัลติมิเตอร์พร้อม
อธิบายเนื้อหาทีละหน้า 
  2. ผู้สอนอธิบายความรู้เพ่ิมเติมนอก 
เหนือจากหนังสือ และให้ผู้เรียนช่วย 
กันอภิปราย เกี่ ย วกั บ โครงสร้ า ง  
หลักการท างาน  การน าไปใช้งาน  ข้อ
ควรระวังและการบ ารุงรักษาดิจิตอล 
มัลติมิเตอร์ ท าแบบทดสอบท้ายบท   
และปฏิบัติการทดลองน าดิจิตอลมัลติ
มิเตอร์วัดปริมาณไฟฟูา  และตรวจ 
สอบอุปกรณ์  โดยให้นักศึกษาท า
ตามล าดับ  
   3 .  ผู้ สอนเปิด โอกาสให้ผู้ เ รี ยน
ซักถามข้อสงสัยที่เกิดขึ้นระหว่างการ
เรียนการสอน  และตอบข้อซักถาม 
 
 
 
 

สาธิต 
ตัวอย่างของจริง 
๑. สื่อ Power 
Point  
๒. หนังสือเรียน
วิชาเครื่องมือวัด
ไฟฟูาและ
อิเล็กทรอนิกส์                                      
๓. อุปกรณ์ในการ
ทดลอง 
๔. สื่อ 
- เครื่องฉาย 
(วิชวล) 
- โปรเจคเตอร์ 
- เครื่องขยายเสียง 
ไมโครโฟน ล าโพง 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ทดสอบหลัง
เรียน 
ใบงานทดลอง 

 

๑. แบบประเมินพฤติกรรม
การเรียนรู้ 
๒. แบบประเมินด้านการ
ท างาน 
๓. แบบประเมินค่านิยมหลัก
ของคนไทย 12 ประการ 

 
การวัดผลประเมินผลการเรียน 
ด้าน(คะแนน) เครื่องมือ 
ความรู้ 
(๒๐ คะแนน) 

แบบทดสอบ
หลังเรียน 

ทักษะ 
(๖๐ คะแนน) 

การปฏิบัติใบ
งาน 

เจตคติ 
(๒๐คะแนน) 

จิตพิสัยการ
เข้าเรียนและ
ความสนใจใน
การเรียน 

 



 

ครั้งที่/ชั่วโมง กิจกรรมการเรียนการสอน สื่ออุปกรณ์ 
ผลงาน/
หลักฐาน 

เครื่องมือและวิธีการ
วัดผล 

 ทดลอง/ฝึกปฏิบัติ ( APPLICATION ) 
  1. ผู้สอนให้ผู้เรียนแบ่งกลุ่มๆละ 4 คนท าใบ
งาน เรื่องดิจิตอลมัลติมิเตอร์ 
  2. ผู้สอนให้ผู้เรียน ท าแบบฝึกหัดบทที่  9   
  3. ผู้สอนให้ตัวแทนผู้เรียนน าเสนอผลการท า
กิจกรรมกลุ่ม 
  4. ผู้สอนให้ผู้เรียนสืบหาความรู้เพ่ิมเติมจาก  
Internet  นัดหมายการส่งงาน 
 

วัดผลประเมินผล ( PROGRESS ) 
1. ผู้สอนและผู้เรียนร่วมกันสรุปเนื้อหาที่ได้
เรียนให้มีความเข้าใจในทิศทางเดียวกัน พร้อม
ร่วมกันเฉลยแบบฝึกหัดบทที่  9 
  2. ผู้สอนให้ผู้เรียนท าแบบทดสอบหลังเรียน 
บทที่ 9 เรื่องดิจิตอลมัลติมิเตอร์ 
  3. ผู้สอนตรวจแบบทดสอบหลังเรียนพร้อม
กับบันทึกคะแนน 

 

   

 

๘. เกณฑ์การตัดสินผล  
๘.๑ การแบ่งคะแนน คิดเป็นร้อยละ 

หน่วยที่ 
ข้อสอบ ผลงาน พฤติกรรม 

รวม 
ร้อยละ๖๐ 

(ความรู้) (ทักษะ) (จิตพิสัย) 
ของคะแนน

เต็ม 
๑ ๒ - ๑ ๓ ๒.๒๕ 
๒ ๒ ๓ ๒ ๗ ๕.๒๕ 
๓ ๒ ๓ ๒ ๗ ๕.๒๕ 
๔ ๓ ๓ ๑ ๗ ๕.๒๕ 
๕ ๓ ๓ ๒ ๘ ๖.๐๐ 
๖ ๓ 3 ๒ ๘ ๖.๐๐ 
๗ ๓ ๓ ๒ ๘ ๖.๐๐ 
๘ ๓ ๓ ๒ ๘ ๖.๐๐ 
๙ ๓ 3 ๒ ๘ ๖.๐๐ 

๑๐ ๓ 3 ๒ ๘ ๖.๐๐ 
๑๑ ๓ 3 ๒ ๘ ๖.๐๐ 
รวม ๓๐ ๓๐ ๒๐ ๘๐ ๖๐ 



 

 
 

 คะแนนทดสอบความรู้  ๓๐ คะแนน 
ทักษะ    ๓๐ คะแนน 
จิตพิสัย    ๒๐ คะแนน 
สอบประมวลผลปลายภาค ๒๐ คะแนน 

    รวม   ๑๐๐ คะแนน 
๘.๒ ผลการประเมินการเรียนรู้ 

  การวัดผลประเมินผลแต่ละหน่วยการเรียนต้องผ่านมากกว่าร้อยละ ๖๐ ของคะแนนเต็ม แล้วน าคะแนน
รวมมาตัดสินผลการเรียนรู้ ดังนี้ 

- คะแนน      ๘๐   คะแนน ขึ้นไป    ระดับผลการเรียน         ๔  ถือว่าอยู่ระดับดีเยี่ยม 
- คะแนน      ๗๕ – ๗๙ คะแนน    ระดับผลการเรียน      ๓.๕  ถือว่าอยู่ระดับดีมาก 
- คะแนน      ๗๐ – ๗๔ คะแนน    ระดับผลการเรียน         ๓  ถือว่าอยู่ระดับดี 
- คะแนน      ๖๕ – ๖๙ คะแนน    ระดับผลการเรียน      ๒.๕  ถือว่าอยู่ระดับดีพอใช้ 
- คะแนน      ๖๐ – ๖๔ คะแนน    ระดับผลการเรียน         ๒  ถือว่าอยู่ระดับพอใช้ 
- คะแนน      ๕๕ – ๕๙ คะแนน    ระดับผลการเรียน      ๑.๕  ถือว่าอยู่ระดับอ่อน 
- คะแนน      ๕๐ – ๕๔ คะแนน    ระดับผลการเรียน         ๑  ถือว่าอยู่ระดับอ่อนมาก 
- คะแนน      ๔๙  คะแนน    ระดับผลการเรียน          ๐  ถือว่าอยู่ระดับต่ ามาก 

 
9. เครื่องมือวัดประเมินผล 

๙.๑ แบบประเมินพฤติกรรมการเรียนรู้ค่านิยมหลักของคนไทย ๑๒ ประการ 
 ๙.๒ แบบสังเกตพฤติกรรมการปฏิบัติงานรายบุคคล 
 ๙.๓ แบบประเมินการท างานกลุ่ม 

๙.๔ แบบทดสอบหลังเรียน 
   
10. ใบบันทึกหลังการสอน 
 ผลการใช้แผนการสอน. 

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

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

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



 

 
แบบประเมินพฤติกรรมการเรียนรู้ค่านิยมหลักของคนไทย ๑๒ ประการ 

ค าชี้แจง ให้ครูผู้สอนระบุคะแนนโดยท าเครื่องหมาย √ ลงในช่องระดับคะแนน ของพฤติกรรมที่พึงประสงค์ด้านจิตพิสัย 
ค่านิยมหลักของคนไทย ๑๒ ประการของผู้เรียนลงในแบบประเมินพฤติกรรมการเรียนรู้ 
 

ค่านิยม
หลักของ
คนไทยข้อ

ที่ 
รายการประเมิน ๑ ๒ ๓ ๔ 

๑ ความรัก ชาติ ศาสนา พระมหากษัตริย์     
 ๑.๑ ร่วมกิจกรรมเข้าแถว ยืมตรง เคารพธงชาติ ร้องเพลงชาติ     
 ๑.๒ ร่วมกิจกรรมวันส าคัญทางศาสนาที่ตนนับถือ     
 ๑.๓ ร่วมกิจกรรมวันส าคัญที่เกี่ยวกับการเทิดทูนสถาบันพระมหากษัตริย์     

๒ ซื่อสัตย์ เสียสละ อดทน     
 ๒.๑ ประพฤติ ปฏิบัติตนตามความเป็นจริงที่แสดงถึงการยึดมั่น     
 ๒.๒ เสียสละก าลังกาย ทรัพย์ สติปัญญา ในการช่วยเหลือผู้อ่ืนและสังคม     
 ๒.๓ ควบคุมตนเองเมื่อประสบความยากล าบากและไม่ก่อให้เกิดความ

เสียหาย 
    

๓ กตัญญูต่อพ่อแม่ ผู้ปกครอง ครูบาอาจารย์     
 ๓.๑ รู้จักบุญคุณพ่อแม่ผู้ปกครอง ครูบาอาจารย์ผู้มีพระคุณ     
 ๓.๒ เอาใจใส ดูแลช่วยเหลือภารกิจการงาน ปฏิบัติตนตามค าสั่งสอน     
 ๓.๓ ตอบแทนบุญคุณพ่อแม่ผู้ปกครองครูบาอาจารย์     

๔ ใฝ่หาความรู้ หม่ันศึกษาเล่าเรียน ทั้งทางตรงและทางอ้อม     
 ๔.๑ แสวงหาความรู้ทั้งทางตรงและทางอ้อม     
 ๔.๒ มุ่งม่ันตั้งใจ เพียรพยายามในการศึกษาและปฏิบัติงาน     
 ๔.๓ แก้ปัญหาและพัฒนาสิ่งใหม่ๆจนบรรลุผลส าเร็จ     

๕ รักษาวัฒนธรรม ประเพณีไทยอันดีงาน     
 ๕.๑ เข้าร่วมโครงการหรือกิจกรรมที่เป็นไทย     
 ๕.๒ ภาคภูมิใจในความเป็นไทย     
 ๕.๓ อนุรักษ์ สืบทอดวัฒนธรรมไทย     

๖ มีศีลธรรม รักษาความสัตย์ หวังดีต่อผู้อ่ืน  เผื่อแผ่และแบ่งปัน     
 ๖.๑ ประพฤติตนตามหลักศีลธรรมอันดีงาม     

 ๖.๒ ปฏิบัติโดยยึดมั่นกติกา ข้อตกลง/กฎ/ระเบียบสถานศึกษา     
 ๖.๓ หวังดีโอบอ้อมอารี ช่วยเหลือผู้อื่นตามโอกาส     
 ๖.๔ ให้แบ่งปัน เอื้อเฟ้ือและช่วยเหลือผู้อื่น     

๗ เข้าใจ เรียนรู้การเป็นประชาธิปไตย อันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็น
ประมุขที่ถูกต้อง 

    

 ๗.๑ เข้าร่วมกิจกรรมเก่ียวกับประชาธิปไตยและพระมหากษัตริย์     
 ๗.๒ เคารพสิทธิของผู้อ่ืน     
 ๗.๓ ปฏิบัติตนตามระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็น     



 

ประมุข 
๘ มีระเบียบ วินัย เคารพกฎหมาย ผู้น้อยรู้จักเคารพผู้ใหญ่     
 ๘.๑ ประพฤติตนตรงต่อเวลา     
 ๘.๒ ประพฤติตามค าสั่งหรือข้อบังคับของสถานศึกษา     
 ๘.๓ มีความเคารพและนอบน้อมต่อผู้ใหญ่     

๙ มีสติ รู้ รู้คิด รู้ท า รู้ปฏิบัติ ตามพระราชด ารัส ของพระบาทสมเด็จพระ
เจ้าอยู่หัว 

    

 ๙.๑ คิดดี พูดดี ท าดี     
 ๙.๒ ประพฤติตนสุภาพ เรียบร้อย อ้อนน้อมถ่อมตน     
 ๙.๓ ประพฤติตนรอบคอบฯ     

๑๐ รู้จักด ารงตนอยู่โดยใช้หลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงตามพระราช
ด ารัส ของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว รู้จักอดออมไว้ใช้เมื่อยาม
จ าเป็นมีไว้พอกิน พอใช้ที่เหลือก็แจกจ่ายจ าหน่ายและพร้อมที่จะขยาย
กิจการเม่ือมีความพร้อม เมื่อมีภูมิคุ้มกันที่ดี 

    

 ๑๐.๑ ใช้วัสดุถูกต้องพอเพียง     
 ๑๐.๒ เก็บออมถนอมใช้ทรัพย์สิน     
 ๑๐.๓ ปฏิบัติงานตามที่ได้รับมอบหมาย     

๑๑ มีความเข้มแข็งทั้งร่างกายและจิตใจ  ไม่ยอมแพ้ต่ออ านาจฝ่ายต่ าหรือ
กิเลสมีความละอายเกรงกลัวต่อบาปตามหลักของศาสนา 

    

 ๑๑.๑ ดูแลรักษาสุขภาพร่างกายตามสุขอนามัย     
 ๑๑.๒ ไม่เก่ียวข้องกับอบายมุข     
 ๑๑.๓ ไม่น าทรัพย์สินของผู้อื่นเป็นของตน     
 ๑๑.๔ หลีกเลี่ยงการเข้าไปอยู่ในแหล่งมั่วสุม     
๑๒ ค านึงถึงผลประโยชน์ของส่วนรวมและของชาติมากกว่าผลประโยชน์

ของตนเอง 
    

 ๑๒.๑ มีจิตอาสา อุทิศตน เพ่ือประโยชน์ต่อสังคมและส่วนรวม     
 ๑๒.๒ เสียสละความสุขส่วนตน เพ่ือประโยชน์แก่ผู้อ่ืน     
 รวม     
 
หมายเหตุ ปฏิบัติได้    ๑ ข้อ  หมายถึง  นักเรียนมีพฤติกรรมตามที่ก าหนด ๑ คะแนน 
  ปฏิบัติได้    ๒ ข้อ  หมายถึง  นักเรียนมีพฤติกรรมตามที่ก าหนด ๒ คะแนน 
  ปฏิบัติได้    ๓ ข้อ  หมายถึง  นักเรียนมีพฤติกรรมตามที่ก าหนด ๓ คะแนน  
 ปฏิบัติได้    ๔ ข้อ  หมายถึง  นักเรียนมีพฤติกรรมตามที่ก าหนด ๔ คะแนน 

                      ปฏิบัติไม่ได้         หมายถึง  นักเรียนไม่มีพฤติกรรมตามที่ก าหนด 
 

          ลงชื่อ……………………….………….ผู้สังเกต 
                                                                                            (นางบวรลักษณ์ สูงกิจบูลย์) 

                                                                      ………/…………./………. 
 



 

 
แบบสังเกตพฤติกรรมการปฏิบัติงานรายบุคคล 

 

ที ่
 

พฤติกรรม 
 
 

ชื่อ-สกุล 

ความสนใจ 
การแสดง 

ความ
คิดเห็น 

การตอบ 

ค าถาม 

การยอมรับ 
ฟังคนอ่ืน 

ท างาน 
ตามที่ได้รับ
มอบหมาย 

หมาย
เหตุ 

4 3 2 1 4 3 2 1 4 3 2 1 4 3 2 1 4 3 2 1 

                       
                       
                       
                       
                       
                       
                       
                       
                       
                       
                       
                       

 
เกณฑ์การวัดผล ให้คะแนนระดับคุณภาพของแต่ละพฤติกรรมดังนี้ 
 

ดีมาก = 4 สนใจฟัง ไม่หลับ ไม่พูดคุยในชั้น มีค าถามที่ดี ตอบค าถามถูกต้อง ท างานส่งครบตรงเวลา 
ดี = 3 การแสดงออกอยู่ในเกณฑ์ประมาณ 70% 
ปานกลาง = 2 การแสดงออกอยู่ในเกณฑ์ประมาณ 50% 
ปรับปรุง = 1 เข้าชั้นเรียน แต่การแสดงออกน้อยมาก ส่งงานไม่ครบ ไม่ตรงเวลา 
 
                   
          ลงชื่อ……………………….………….ผู้สังเกต 

                                                                                            (นางบวรลักษณ์ สูงกิจบูลย์) 
                                                                    ………/…………./………. 

 
 
 

 
 
 
 



 

 
แบบสังเกตพฤติกรรมการท างานกลุ่ม 

รหัสวิชา...........................................ชื่อวิชา............................................................ภาคเรี ยนที่............................ 
กลุ่มท่ี....................สมาชิก   คือ 1......................................................   2............................................................   
                                      3......................................................   4.............................................................   

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
เกณฑ์การประเมิน ให้คะแนนระดับคุณภาพของแต่ละพฤติกรรมดังนี้ 

21 - 30   คะแนน  =  พฤติกรรมหรือผลงานที่ชัดเจน  ถือว่า ดี 
11 - 20   คะแนน  =  พฤติกรรมหรือผลงานเทียบเท่าทั่วไป ถือว่า ปานกลาง 
1 - 10     คะแนน  =  พฤติกรรมหรือผลงานต่ ากว่าคนทั่วไป ถือว่า พอใช้ 
0            คะแนน  =  ไม่ปฏิบัติถือว่า ต้องปรับปรุง 

 
 

                    ลงชื่อ……………………….………….ผู้สังเกต 
                                                                                        (นางบวรลักษณ์ สูงกิจบูลย์) 

                                                               ………/…………./………. 
 
 
 
 

ล าดับ
ที ่

รายการพฤติกรรม 
คุณภาพการปฏิบัต ิ

3 2 1 0 

1 มีการปรึกษาและวางแผนร่วมกันก่อนท างาน         
2 มีการแบ่งหน้าที่อย่างเหมาะสมและสมาชิกทุกคนท าตามหน้าที่     

3 มีการปฏิบัติงานตามข้ันตอน         
4 มีการให้ความช่วยเหลือกัน         
5 ผลงานเป็นไปตามวัตถุประสงค์ท่ีก าหนด         
6 ผลงานเสร็จทันตามก าหนดเวลา         
7 ผลงานมีความคิดสร้างสรรค์         
8 ผลงานแสดงถึงการน าความรู้ที่ได้มาประยุกต์ใช้         
9 สามารถให้ค าแนะน ากลุ่มอ่ืนได้         

10 มีหลักฐานการศึกษาข้อมูลชัดเจน         
            
  รวม         
  รวมทั้งสิ้น   



 

 
แบบฝึกหัดบทท่ี 9 

เรื่อง ดิจิตอลมัลติมิเตอร์   
 

วัตถุประสงค์   เพื่อประเมินความรู้เดิมของนักศึกษาเกี่ยวกับเรื่อง ดิจิตอลมัลติมิเตอร์   
เขียนเครื่องหมายกากบาท (X) ลงในข้อที่ถูกต้องที่สุด 
 
1. ข้อใดไม่ใช่ชนิดของดิจิตอลมัลติมิเตอร์ 
  ก. แบบตั้งพ้ืน ข. แบบตั้งโต๊ะ 
  ค. แบบมือถือ ง. แบบที่ใช้ในห้องปฏิบัติการ 
 
2. ส่วนใดของดิจิตอลมัลติมิเตอร์ท าหน้าที่แสดงผลการวัด 
  ก. ตัวแสดงผล ข. แบตเตอรี่ 
  ค. สวิตช์เลือกหน้าที่ ง. สวิตช์เลือกย่านวัด 
 
3. ดิจิตอลมัลติมิเตอร์ขนาด 3 ½ หลัก สามารถแสดงผลอยู่ระหว่างค่าเท่าไร 
  ก. 000–999 
  ข. 0000–1999 
  ค. 0000–3999 
  ง. 00000–99999 
 
4. ตัวแสดงผลของดิจิตอลมัลติมิเตอร์แบบใดที่ประหยัดพลังงาน 
  ก. นิกซี 
  ข. แอลอีดี 
  ค. นีออน 
  ง. แอลซีดี 
 
5. ข้อใดเป็นส่วนประกอบโครงสร้างภายในของดิจิตอลมัลติมิเตอร์ 
  ก. แบตเตอรี่  แผงวงจร 
  ข. ตัวแสดงผล  สวิตช์เลือกย่านวดั 
  ค. สวิตช์เปิด–ปิดเครื่อง สายวัดแดง–ด า 
  ง. ขั้วเสียบสายวัดสีแดง  ขั้วเสียบสายวัดสีด า 
 
6. ส่วนใดของวงจรดิจิตอลมัลติมิเตอร์ที่ท าหน้าที่ประมวลผลข้อมูล 
  ก. ซีพียู 
  ข. ส่วนแสดงผล 
  ค. หน่วยความจ า 
  ง. ส่วนเชื่อมต่อกับคอมพิวเตอร์ 
 



 

 
7. ส่วนใดที่ท าหน้าที่เปลี่ยนสัญญาณแอนะลอกเป็นดิจิตอล 
  ก. CPU ข. ACC 
  ค. ADC ง. Memory 
 
8. วงจรปรับสัญญาณประกอบด้วยวงจรใด 
  ก. วงจรเรียงกระแส วงจรขยาย 
  ข. วงจรแบ่งแรงดัน วงจรแบ่งกระแส 
  ค. วงจรขยาย วงจรลดทอนสัญญาณ  วงจรกรองความถี่ 
  ง. วงจรลดทอนสัญญาณ วงจรขยาย วงจรตัดสัญญาณ 
 
9. ข้อใดเป็นข้อควรระวังในการใช้ดิจิตอลมัลติมิเตอร์ 
  ก. ไม่ควรวัดค่าปริมาณไฟฟูาที่ไม่ทราบค่า 
  ข. เลื่อนสวิตช์เลือกหน้าที่ให้ถูกต้องกับสิ่งที่ต้องการวัด 
  ค. การวัดปริมาณแรงดันไฟตรง ต้องค านึงถึงขั้วในการวัดด้วย 
  ง. ขณะท าการวัดกระแสไฟฟูา 1 A ให้เสียบขั้วสายวัดสีแดงไว้ที่ mA.A เสียบขั้วสีด าไว้ที่ Com 
 
10. ข้อใดเป็นวิธีการบ ารุงรักษาของดิจิตอลมัลติมิเตอร์ 
  ก. ไม่ควรวางดิจิตอลมัลติมิเตอร์ไว้ใกล้สนามแม่เหล็ก 
  ข. ไม่ควรจัดเก็บดิจิตอลมัลติมิเตอร์ไว้ในที่ที่มีอุณหภูมิสูง 
  ค. เวลาวัดควรตั้งเป็นมุม 60o กับแนวระนาบจะท าให้อ่านค่าได้ง่าย 
  ง. ควรจัดเก็บดิจิตอลมัลติมิเตอร์ไว้บนโต๊ะทดลองเพ่ือสะดวกในการใช้งานครั้งต่อไป 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

ส่วนที่ 2 แผนการจัดการเรียนการสอนรู้และการประเมินตามสภาพจริงประจ าหน่วยการเรียนรู้ 

1. หน่วยการเรียนรู้ เครื่องวัดก าลังไฟฟ้า 
 
2. จ านวน ๔ ชั่วโมง 
 
3. จุดประสงค์การเรียนการรู้ประจ าหน่วย 

๓.๑ บอกชนิดของเครื่องมือวัดก าลังไฟฟูาได้     
๓.๒ บอกโครงสร้างของวัตต์มิเตอร์ได้                                                                        
๓.๓ บอกวิธีการอ่านค่าก าลังไฟฟูาจากวัตต์มิเตอร์ได้ 
๓.๔ บอกภาระท่ีมีในวงจรไฟสลับขณะท าการวัดก าลังไฟฟูาจากวาร์มิเตอร์ได้                                                              
๓.๕ อธิบายการน าเพาเวอร์แฟกเตอร์มิเตอร์ไปวัดในวงจรได้                                          
๓.๖ บอกโครงสร้างของวัตต์-อาวร์มิเตอร์ได้    
๓.๗ บอกหน่วยการวัดของวัตต์-อาวร์มิเตอร์ได้ 
๓.๘ อธิบายหลักการท างานของวัตต์-อาวร์มิเตอร์ได้ 
๓.๙ บอกประโยชน์ของวัตต์-อาวร์มิเตอร์ได้ 
๓.๑๐ บอกข้อควรระวังในการน าวัตต์-อาวร์มิเตอร์ไปใช้งานได้                                        
๓.๑๑ บอกวิธีการบ ารุงรักษาวัตต์-อาวร์มิเตอร์ได้ 
๓.๑๒ อธิบายการอ่านคู่มือการใช้งานวัตต์-อาวร์มิเตอร์ได้ 
๓.๑๓ แสดงวิธีการต่อวัตต์-อาวร์มิเตอร์ได้ 
๓.๑๔ น าวัตต-์อาวร์มิเตอร์วัดค่าพลังงานไฟฟูา-ชั่วโมงได้ 
๓.๑๕ อ่านค่าพลังงานไฟฟูาจากวัตต์-อาวร์มิเตอร์ได้ 
๓.๑๖ อธิบายจ านวนรอบจานหมุนของวัตต์-อาวร์มิเตอร์เมื่อมีภาระแตกต่างกันได้ 
๓.๑๗ อธิบายการใช้พลังงานไฟฟูาของภาระจากคู่มือการใช้งานและผลการทดลองได้ 
ด้านคุณธรรม จริยธรรม/บูรณาการปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง 

           3.๑๘ แสดงออกด้านความสนใจใฝุรู้ การตรงต่อเวลา ความซื่อสัตย์ สุจริต ความมีน้ าใจและแบ่งบันความร่วมมือ/
ยอมรับความคิดเห็นส่วนใหญ่ 

 
4. สมรรถนะประจ าหน่วย 

๔.๑ แสดงความรู้กี่ยวกับชนิดของเครื่องมือวัดก าลังไฟฟูา 
๔.๒ แสดงความรู้เกี่ยวกับวัตต์-อาวร์มิเตอร์ 
๔.๓ วัดค่าพลังงานไฟฟูาด้วยวัตต์-อาวร์มิเตอร์ 
 

5. เนื้อหา 
๕.1 วัตต์มิเตอร์ 
๕.2  วาร์มิเตอร์ 
๕.3  เพาเวอร์แฟคเตอร์มิเตอร์ 
๕.4  วัตต์-อาวร์มิเตอร์ 
 
 



 

6. ก าหนดเกณฑ์การปฏิบัติตามสมรรถนะ 
สมรรถนะ เกณฑ์ปฏิบัติ (performance criteria) 

มีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับเครื่องวัด
ก าลังไฟฟูาแบบต่าง ๆ                                                
 

ผู้เรียนมีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับเครื่องวัดก าลังไฟฟูาแบบต่าง ๆ                                                
     1.  แสดงความรู้กี่ยวกับชนิดของเครื่องมือวัดก าลังไฟฟูา 
     2.  แสดงความรู้เกี่ยวกับวัตต์-อาวร์มิเตอร์ 
     3.  วัดค่าพลังงานไฟฟูาด้วยวัตต์-อาวร์มิเตอร์ 
 

 

7. กิจกรรมการเรียนการสอน  
ครั้งที่/
ชั่วโมง 

กิจกรรมการเรียนการสอน สื่ออุปกรณ์ 
ผลงาน/
หลักฐาน 

เครื่องมือและวิธีการวัดผล 

๑. เครื่องวัด
ก าลังไฟฟูา 
( 4 ชั่วโมง) 

ชื่อหน่วยย่อยเรื่อง เครื่องวัดก าลัง ไฟฟูา 
 

สร้างความสนใจ (MOTIVATION) 
  1. ผู้สอนเตรียมตัวสอนบทที่ 10 เรื่อง 
ออสซิลโลสโคป  
  2. ผู้สอนแจ้งวัตถุประสงค์ของการ
เรียน เรื่อง เครื่องวัดก าลังไฟฟูา 
  3. ผู้สอนน าเข้าสู่บทเรียนโดยถาม
นักศึกษาว่า เคยเห็นเครื่องมือวัดที่เป็น
ของการไฟฟูาติดตั้งอยู่ที่เสาไฟฟูา   เพ่ือ
ตรวจสอบการใช้ปริมาณไฟฟูาของบ้าน
แต่ละหลังว่าใช้มากน้อยเพียงใดหรือไม ่
 

ให้ข้อมูล ( INFORMATION ) 
 1. ผู้สอนให้ผู้เรียนเปิดหนังสือเครื่องมือ
วั ด ไ ฟ ฟู า แ ล ะ อิ เ ล็ ก ท ร อ นิ ก ส์                                     
บทที่  10 เรื่องเครื่องวัดก าลั งไฟฟูา
พร้อมอธิบายเนื้อหาทีละหน้า 
    2. ผู้สอนอธิบายความรู้เพ่ิมเติมนอก 
เหนือจากหนังสือ และให้ผู้เรียนช่วย กัน
อภิปราย เพ่ิมเติม  เกี่ยวกับ  โครงสร้าง
หลักการท างาน การน าไปใช้งาน  ข้อ
ควรระวังและการบ ารุงรักษาเครื่องวัด
ก าลังไฟฟูา  ท าแบบทดสอบท้ายบท จัด
ก ลุ่ ม แ ล ะ เ รี ย ง ล า ดั บ ก า ร ท ด ล อ ง 
ปฏิบัติการทดลองการทดลองน าวัตต์
อาวร์มิ เตอร์  วัดค่าพลังงานไฟฟูาให้
นักศึกษาท าตามล าดับ  
  3. ผู้สอนเปิดโอกาสให้ผู้เรียนซักถาม
ข้อสงสัยที่เกิดขึ้นระหว่างการเรียนการ

สาธิต 
ตัวอย่างของจริง 
๑. สื่อ Power 
Point  
๒. หนังสือเรียน
วิชาเครื่องมือวัด
ไฟฟูาและ
อิเล็กทรอนิกส์                                      
๓. อุปกรณ์ในการ
ทดลอง 
๔. สื่อ 
- เครื่องฉาย 
(วิชวล) 
- โปรเจคเตอร์ 
- เครื่องขยายเสียง 
ไมโครโฟน ล าโพง 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ทดสอบหลัง
เรียน 
ใบงานทดลอง 

 

๑. แบบประเมินพฤติกรรม
การเรียนรู้ 
๒. แบบประเมินด้านการ
ท างาน 
๓. แบบประเมินค่านิยมหลัก
ของคนไทย 12 ประการ 

 
การวัดผลประเมินผลการเรียน 
ด้าน(คะแนน) เครื่องมือ 
ความรู้ 
(๒๐ คะแนน) 

แบบทดสอบ
หลังเรียน 

ทักษะ 
(๖๐ คะแนน) 

การปฏิบัติใบ
งาน 

เจตคติ 
(๒๐คะแนน) 

จิตพิสัยการ
เข้าเรียนและ
ความสนใจใน
การเรียน 

 



 

สอน  และตอบข้อซักถาม 
ครั้งที่/
ชั่วโมง 

กิจกรรมการเรียนการสอน สื่ออุปกรณ์ 
ผลงาน/
หลักฐาน 

เครื่องมือและวิธีการ
วัดผล 

     
ทดลอง/ฝึกปฏิบัติ ( APPLICATION ) 
  1. ผู้สอนให้ผู้เรียนแบ่งกลุ่มๆ ละ 4 คนท าใบงาน 
เรื่อง เครื่องวัดก าลัง ไฟฟูา 
  2. ผู้สอนให้ผู้เรียน ท าแบบฝึกหัดบทที่  10   
  3. ผู้สอนให้ตัวแทนผู้เรียนน าเสนอผลการท า
กิจกรรมกลุ่ม 
  4. ผู้สอนให้ผู้ เรียนสืบหาความรู้ เ พ่ิมเติมจาก  
Internet  นัดหมายการส่งงาน 
วัดผลประเมินผล ( PROGRESS ) 
1. ผู้สอนและผู้เรียนร่วมกันสรุปเนื้อหาที่ได้เรียนให้
มีความเข้าใจในทิศทางเดียวกัน พร้อมร่วมกันเฉลย
แบบฝึกหัดบทที่  10 
  2. ผู้สอนให้ผู้เรียนท าแบบทดสอบหลังเรียน บท
ที่ 10 เรื่อง  เครื่องวัดก าลังไฟฟูา 
  3. ผู้สอนตรวจแบบทดสอบหลังเรียนพร้อมกับ
บันทึกคะแนน 

   

๘. เกณฑ์การตัดสินผล  
๘.๑ การแบ่งคะแนน คิดเป็นร้อยละ 

หน่วยที่ 
ข้อสอบ ผลงาน พฤติกรรม 

รวม 
ร้อยละ๖๐ 

(ความรู้) (ทักษะ) (จิตพิสัย) 
ของคะแนน

เต็ม 
๑ ๒ - ๑ ๓ ๒.๒๕ 
๒ ๒ ๓ ๒ ๗ ๕.๒๕ 
๓ ๒ ๓ ๒ ๗ ๕.๒๕ 
๔ ๓ ๓ ๑ ๗ ๕.๒๕ 
๕ ๓ ๓ ๒ ๘ ๖.๐๐ 
๖ ๓ 3 ๒ ๘ ๖.๐๐ 
๗ ๓ ๓ ๒ ๘ ๖.๐๐ 
๘ ๓ ๓ ๒ ๘ ๖.๐๐ 
๙ ๓ 3 ๒ ๘ ๖.๐๐ 

๑๐ ๓ 3 ๒ ๘ ๖.๐๐ 
๑๑ ๓ 3 ๒ ๘ ๖.๐๐ 
รวม ๓๐ ๓๐ ๒๐ ๘๐ ๖๐ 



 

คะแนนทดสอบความรู้  ๓๐ คะแนน 
ทักษะ    ๓๐ คะแนน 
จิตพิสัย    ๒๐ คะแนน 
สอบประมวลผลปลายภาค ๒๐ คะแนน 

    รวม   ๑๐๐ คะแนน 
 
๘.๒ ผลการประเมินการเรียนรู้ 

  การวัดผลประเมินผลแต่ละหน่วยการเรียนต้องผ่านมากกว่าร้อยละ ๖๐ ของคะแนนเต็ม แล้วน าคะแนน
รวมมาตัดสินผลการเรียนรู้ ดังนี้ 

- คะแนน      ๘๐   คะแนน ขึ้นไป    ระดับผลการเรียน         ๔  ถือว่าอยู่ระดับดีเยี่ยม 
- คะแนน      ๗๕ – ๗๙ คะแนน    ระดับผลการเรียน      ๓.๕  ถือว่าอยู่ระดับดีมาก 
- คะแนน      ๗๐ – ๗๔ คะแนน    ระดับผลการเรียน         ๓  ถือว่าอยู่ระดับดี 
- คะแนน      ๖๕ – ๖๙ คะแนน    ระดับผลการเรียน      ๒.๕  ถือว่าอยู่ระดับดีพอใช้ 
- คะแนน      ๖๐ – ๖๔ คะแนน    ระดับผลการเรียน         ๒  ถือว่าอยู่ระดับพอใช้ 
- คะแนน      ๕๕ – ๕๙ คะแนน    ระดับผลการเรียน      ๑.๕  ถือว่าอยู่ระดับอ่อน 
- คะแนน      ๕๐ – ๕๔ คะแนน    ระดับผลการเรียน         ๑  ถือว่าอยู่ระดับอ่อนมาก 
- คะแนน      ๔๙  คะแนน    ระดับผลการเรียน          ๐  ถือว่าอยู่ระดับต่ ามาก 

 
9. เครื่องมือวัดประเมินผล 

๙.๑ แบบประเมินพฤติกรรมการเรียนรู้ค่านิยมหลักของคนไทย ๑๒ ประการ 
 ๙.๒ แบบสังเกตพฤติกรรมการปฏิบัติงานรายบุคคล 
 ๙.๓ แบบประเมินการท างานกลุ่ม 

๙.๔ แบบทดสอบหลังเรียน 
   
10. ใบบันทึกหลังการสอน 
 ผลการใช้แผนการสอน. 

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

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

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



 

แบบประเมินพฤติกรรมการเรียนรู้ค่านิยมหลักของคนไทย ๑๒ ประการ 
ค าชี้แจง ให้ครูผู้สอนระบุคะแนนโดยท าเครื่องหมาย √ ลงในช่องระดับคะแนน ของพฤติกรรมที่พึงประสงค์ด้านจิตพิสัย 
ค่านิยมหลักของคนไทย ๑๒ ประการของผู้เรียนลงในแบบประเมินพฤติกรรมการเรียนรู้ 
 

ค่านิยม
หลักของ
คนไทยข้อ

ที่ 
รายการประเมิน ๑ ๒ ๓ ๔ 

๑ ความรัก ชาติ ศาสนา พระมหากษัตริย์     
 ๑.๑ ร่วมกิจกรรมเข้าแถว ยืมตรง เคารพธงชาติ ร้องเพลงชาติ     
 ๑.๒ ร่วมกิจกรรมวันส าคัญทางศาสนาที่ตนนับถือ     
 ๑.๓ ร่วมกิจกรรมวันส าคัญที่เกี่ยวกับการเทิดทูนสถาบันพระมหากษัตริย์     

๒ ซื่อสัตย์ เสียสละ อดทน     
 ๒.๑ ประพฤติ ปฏิบัติตนตามความเป็นจริงที่แสดงถึงการยึดมั่น     
 ๒.๒ เสียสละก าลังกาย ทรัพย์ สติปัญญา ในการช่วยเหลือผู้อ่ืนและสังคม     
 ๒.๓ ควบคุมตนเองเมื่อประสบความยากล าบากและไม่ก่อให้เกิดความ

เสียหาย 
    

๓ กตัญญูต่อพ่อแม่ ผู้ปกครอง ครูบาอาจารย์     
 ๓.๑ รู้จักบุญคุณพ่อแม่ผู้ปกครอง ครูบาอาจารย์ผู้มีพระคุณ     
 ๓.๒ เอาใจใส ดูแลช่วยเหลือภารกิจการงาน ปฏิบัติตนตามค าสั่งสอน     
 ๓.๓ ตอบแทนบุญคุณพ่อแม่ผู้ปกครองครูบาอาจารย์     

๔ ใฝ่หาความรู้ หม่ันศึกษาเล่าเรียน ทั้งทางตรงและทางอ้อม     
 ๔.๑ แสวงหาความรู้ทั้งทางตรงและทางอ้อม     
 ๔.๒ มุ่งม่ันตั้งใจ เพียรพยายามในการศึกษาและปฏิบัติงาน     
 ๔.๓ แก้ปัญหาและพัฒนาสิ่งใหม่ๆจนบรรลุผลส าเร็จ     

๕ รักษาวัฒนธรรม ประเพณีไทยอันดีงาน     
 ๕.๑ เข้าร่วมโครงการหรือกิจกรรมที่เป็นไทย     
 ๕.๒ ภาคภูมิใจในความเป็นไทย     
 ๕.๓ อนุรักษ์ สืบทอดวัฒนธรรมไทย     

๖ มีศีลธรรม รักษาความสัตย์ หวังดีต่อผู้อ่ืน  เผื่อแผ่และแบ่งปัน     
 ๖.๑ ประพฤติตนตามหลักศีลธรรมอันดีงาม     

 ๖.๒ ปฏิบัติโดยยึดมั่นกติกา ข้อตกลง/กฎ/ระเบียบสถานศึกษา     
 ๖.๓ หวังดีโอบอ้อมอารี ช่วยเหลือผู้อื่นตามโอกาส     
 ๖.๔ ให้แบ่งปัน เอื้อเฟ้ือและช่วยเหลือผู้อื่น     

๗ เข้าใจ เรียนรู้การเป็นประชาธิปไตย อันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็น
ประมุขที่ถูกต้อง 

    

 ๗.๑ เข้าร่วมกิจกรรมเก่ียวกับประชาธิปไตยและพระมหากษัตริย์     
 ๗.๒ เคารพสิทธิของผู้อ่ืน     
 ๗.๓ ปฏิบัติตนตามระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็น

ประมุข 
    



 

๘ มีระเบียบ วินัย เคารพกฎหมาย ผู้น้อยรู้จักเคารพผู้ใหญ่     
 ๘.๑ ประพฤติตนตรงต่อเวลา     
 ๘.๒ ประพฤติตามค าสั่งหรือข้อบังคับของสถานศึกษา     
 ๘.๓ มีความเคารพและนอบน้อมต่อผู้ใหญ่     

๙ มีสติ รู้ รู้คิด รู้ท า รู้ปฏิบัติ ตามพระราชด ารัส ของพระบาทสมเด็จพระ
เจ้าอยู่หัว 

    

 ๙.๑ คิดดี พูดดี ท าดี     
 ๙.๒ ประพฤติตนสุภาพ เรียบร้อย อ้อนน้อมถ่อมตน     
 ๙.๓ ประพฤติตนรอบคอบฯ     

๑๐ รู้จักด ารงตนอยู่โดยใช้หลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงตามพระราช
ด ารัส ของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว รู้จักอดออมไว้ใช้เมื่อยาม
จ าเป็นมีไว้พอกิน พอใช้ที่เหลือก็แจกจ่ายจ าหน่ายและพร้อมที่จะขยาย
กิจการเม่ือมีความพร้อม เมื่อมีภูมิคุ้มกันที่ดี 

    

 ๑๐.๑ ใช้วัสดุถูกต้องพอเพียง     
 ๑๐.๒ เก็บออมถนอมใช้ทรัพย์สิน     
 ๑๐.๓ ปฏิบัติงานตามที่ได้รับมอบหมาย     

๑๑ มีความเข้มแข็งทั้งร่างกายและจิตใจ  ไม่ยอมแพ้ต่ออ านาจฝ่ายต่ าหรือ
กิเลสมีความละอายเกรงกลัวต่อบาปตามหลักของศาสนา 

    

 ๑๑.๑ ดูแลรักษาสุขภาพร่างกายตามสุขอนามัย     
 ๑๑.๒ ไม่เก่ียวข้องกับอบายมุข     
 ๑๑.๓ ไม่น าทรัพย์สินของผู้อื่นเป็นของตน     
 ๑๑.๔ หลีกเลี่ยงการเข้าไปอยู่ในแหล่งมั่วสุม     
๑๒ ค านึงถึงผลประโยชน์ของส่วนรวมและของชาติมากกว่าผลประโยชน์

ของตนเอง 
    

 ๑๒.๑ มีจิตอาสา อุทิศตน เพ่ือประโยชน์ต่อสังคมและส่วนรวม     
 ๑๒.๒ เสียสละความสุขส่วนตน เพ่ือประโยชน์แก่ผู้อ่ืน     
 รวม     
 
หมายเหตุ ปฏิบัติได้    ๑ ข้อ  หมายถึง  นักเรียนมีพฤติกรรมตามที่ก าหนด ๑ คะแนน 
  ปฏิบัติได้    ๒ ข้อ  หมายถึง  นักเรียนมีพฤติกรรมตามที่ก าหนด ๒ คะแนน 
  ปฏิบัติได้    ๓ ข้อ  หมายถึง  นักเรียนมีพฤติกรรมตามที่ก าหนด ๓ คะแนน  
  ปฏิบัติได้    ๔ ข้อ  หมายถึง  นักเรียนมีพฤติกรรมตามที่ก าหนด ๔ คะแนน 

                      ปฏิบัติไม่ได้         หมายถึง  นักเรียนไม่มีพฤติกรรมตามที่ก าหนด 
 

          ลงชื่อ……………………….………….ผู้สังเกต 
                                                                                          (นางบวรลักษณ์ สูงกิจบูลย์) 

                                                                  ………/…………./………. 
 
 



 

แบบสังเกตพฤติกรรมการปฏิบัติงานรายบุคคล 
 

ที ่
 

พฤติกรรม 
 
 

ชื่อ-สกุล 

ความสนใจ 
การแสดง 

ความ
คิดเห็น 

การตอบ 

ค าถาม 

การยอมรับ 
ฟังคนอ่ืน 

ท างาน 
ตามที่ได้รับ
มอบหมาย 

หมาย
เหตุ 

4 3 2 1 4 3 2 1 4 3 2 1 4 3 2 1 4 3 2 1 

                       
                       
                       
                       
                       
                       
                       
                       
                       
                       
                       
                       

 
เกณฑ์การวัดผล ให้คะแนนระดับคุณภาพของแต่ละพฤติกรรมดังนี้ 
 

ดีมาก = 4 สนใจฟัง ไม่หลับ ไม่พูดคุยในชั้น มีค าถามที่ดี ตอบค าถามถูกต้อง ท างานส่งครบตรงเวลา 
ดี = 3 การแสดงออกอยู่ในเกณฑ์ประมาณ 70% 
ปานกลาง = 2 การแสดงออกอยู่ในเกณฑ์ประมาณ 50% 
ปรับปรุง = 1 เข้าชั้นเรียน แต่การแสดงออกน้อยมาก ส่งงานไม่ครบ ไม่ตรงเวลา 
 
                   
          ลงชื่อ……………………….………….ผู้สังเกต 

                                                                                            (นางบวรลักษณ์ สูงกิจบูลย์) 
                                                                      ………/…………./………. 

 
 
 

 
 
 
 
 



 

แบบสังเกตพฤติกรรมการท างานกลุ่ม 
รหัสวิชา...........................................ชื่อวิชา............................................................ภาคเรี ยนที่............................ 
กลุ่มท่ี....................สมาชิก   คือ 1......................................................   2............................................................   
                                      3......................................................   4.............................................................   
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

เกณฑ์การประเมิน ให้คะแนนระดับคุณภาพของแต่ละพฤติกรรมดังนี้ 
21 - 30   คะแนน  =  พฤติกรรมหรือผลงานที่ชัดเจน  ถือว่า ดี 
11 - 20   คะแนน  =  พฤติกรรมหรือผลงานเทียบเท่าทั่วไป ถือว่า ปานกลาง 
1 - 10     คะแนน  =  พฤติกรรมหรือผลงานต่ ากว่าคนทั่วไป ถือว่า พอใช้ 
0            คะแนน  =  ไม่ปฏิบัติถือว่า ต้องปรับปรุง 

 
 

                    ลงชื่อ……………………….………….ผู้สังเกต 
                                                                                       (นางบวรลักษณ์ สูงกิจบูลย์) 

                                                               ………/…………./………. 
 
 
 
 
 

ล าดับ
ที ่

รายการพฤติกรรม 
คุณภาพการปฏิบัต ิ

3 2 1 0 

1 มีการปรึกษาและวางแผนร่วมกันก่อนท างาน         
2 มีการแบ่งหน้าที่อย่างเหมาะสมและสมาชิกทุกคนท าตามหน้าที่     

3 มีการปฏิบัติงานตามข้ันตอน         
4 มีการให้ความช่วยเหลือกัน         
5 ผลงานเป็นไปตามวัตถุประสงค์ท่ีก าหนด         
6 ผลงานเสร็จทันตามก าหนดเวลา         
7 ผลงานมีความคิดสร้างสรรค์         
8 ผลงานแสดงถึงการน าความรู้ที่ได้มาประยุกต์ใช้         
9 สามารถให้ค าแนะน ากลุ่มอ่ืนได้         

10 มีหลักฐานการศึกษาข้อมูลชัดเจน         
            
  รวม         
  รวมทั้งสิ้น   



 

แบบฝึกหัดบทท่ี 10 
เรื่อง เครื่องวัดก าลังไฟฟ้า 

วัตถุประสงค์   เพื่อประเมินความรู้เดิมของนักศึกษาเกี่ยวกับเรื่อง เครื่องวัดก าลังไฟฟูา 
เขียนเครื่องหมายกากบาท (X) ลงในข้อที่ถูกต้องที่สุด 
 
1. ข้อใดไม่ใช่เครื่องมือวัดก าลังไฟฟูา 
  ก. ดิจิตอลมัลติมิเตอร์ ข. วัตต์–อาวร์มิเตอร์ 
  ค. วาร์มิเตอร์ ง. มิเตอร์ตัวประกอบก าลัง 
 
2. ข้อใดไม่ใชโ่ครงสร้างของวัตต์มิเตอร์ 
 ก. ขดลวดเคลื่อนที ่ ข. ขดลวดคงท่ี 
 ค. เข็มชี้ ง. ไดโอด 
 
3. ข้อใดเป็นวิธีการอ่านวัตต์มิเตอร์ได้อย่างถูกต้อง 
 ก. น ากระแสไฟฟูาคูณแรงดันไฟฟูา ข. ตัวเลขที่อ่านได้คูณค่าตัวคูณ 
 ข. ตัวเลขที่อ่านได้คูณค่าตัวบวก ง. กระแสไฟฟูาคูณกระแสไฟฟูา 
 
4. วาร์มิเตอร์ใช้ส าหรับก าลังไฟฟูาชนิดใด 
 ก. ก าลังไฟฟูาจริง ข. ก าลังไฟฟูาตอบสนอง 
 ค. ก าลังไฟฟูาที่ปรากฏ ง. ก าลังไฟฟูาสูงสุด 
 
5. มิเตอร์ตัวประกอบก าลังเป็นเครื่องมือวัดอะไร 
 ก. วัดแรงดันไฟฟูาสามเฟส 
 ข. วัดพลังงานไฟฟูาของเครื่องใช้ไฟฟูา 
 ค. วัดก าลังไฟฟูาสูงสุด 
 ง. วัดมุมต่างเฟสระหว่างกระแสไฟฟูาและแรงดันไฟฟูา 
 
6. โครงสร้างของวัตต์–อาวร์มิเตอร์ประกอบด้วยอะไรบ้าง 
  ก. ขดลวดแรงดัน ขดลวดกระแส แบตเตอรี่ 
  ข. ขดลวดกระแส ขดลวดก าลัง โครงโลหะ 
  ค. ขดลวดกระแส ขดลวดแรงดัน จานหมุน 
  ง. ขดลวดแรงดัน ขดลวดความต้านทาน จานหมุน 
 
7. ข้อใดเป็นหน่วยการวัดของวัตต์–อาวร์มิเตอร์ 
  ก. วัตต์  ข. กิโลวัตต์–นาท ี
  ค. วัตต์–ชั่วโมง ง. กิโลวัตต์–ชั่วโมง 
 
 
 



 

8. ข้อใดคือหน้าที่ของโครงโลหะในวัตต์–อาวร์มิเตอร์ 
  ก. เป็นฐานของวัตต์–อาวร์มิเตอร์ 
  ข. ให้ขดลวดกระแส และขดลวดก าลังพันที่โครงโลหะ 
  ค. ปูองกันอันตรายที่จะเกิดจากสนามแม่เหล็กรบกวน 
  ง. ให้ขดลวดกระแสและขดลวดแรงดันพันท่ีโครงโลหะ 
 
9. วัตต์–อาวร์มิเตอร์มีหลักการท างานอย่างไร 
  ก. เกิดแรงดันไฟฟูาที่ขดลวดแรงดันท าให้ไปตกคร่อมที่จานหมุน 
  ข. เกิดกระแสที่ขดลวดกระแสและขดลวดแรงดันท าให้ขดลวดหมุน 
  ค. เกิดความเหนี่ยวน าที่โครงเหล็กและโครงเหล็กนี้ไปท าให้ตัวเลขหมุนเคลื่อนที่ 
  ง. เมื่อเกิดเป็นวงจรแม่เหล็ก 2 ชุด ระหว่างจานอะลูมิเนียมท าให้เกิดแรงผลักให้จานหมุน 
 
10. การหมุนของจานอะลูมิเนียมในวัตต์–อาวร์มิเตอร์เกิดจากอะไร 
  ก. เมื่อปูอนแรงดันให้กับภาระโดยตรง 
  ข. เมื่อปูอนแรงดันให้วงจรวัตต์–อาวร์มิเตอร์ที่ไม่มีภาระ 
  ค. ตัวเลขหมุนท าให้จานของวัตต์–อาวร์มิเตอร์หมุนด้วย 
  ง. แรงดันที่ปูอนให้วงจรวัตต์–อาวร์มิเตอร์ซึ่งมีภาระต่ออยู่ด้วย 
 
11. แรงผลักท่ีเกิดข้ึนในวัตต์–อาวร์มิเตอร์ขึ้นอยู่กับอะไร 
  ก. ขนาดของโครงเหล็ก ข. ขนาดของจานหมุน 
  ค. จ านวนรอบของขดลวดที่พัน ง. แผ่นจานอะลูมิเนียมและเฟือง 
 
12. วัตต์–อาวร์มิเตอร์เป็นเครื่องมือวัดอะไร 
  ก. แรงดันไฟฟูาที่ใช้ตามบ้านเรือน 
  ข. กระแสไฟฟูาที่ใช้ตามบ้านเรือน 
  ค. ก าลังไฟฟูาที่ใช้งานตามบ้านเรือน 
  ง. ความต้านทานไฟฟูาของเครื่องใช้ไฟฟูา 
 
13. ข้อใดเป็นข้อควรระวังในการใช้วัตต์–อาวร์มิเตอร์ 
  ก. ขณะตัวเลขหมุนควรปรับสกรูให้หมุนเร็วขึ้น 
  ข. ต้องค านึงถึงขั้วการวัด  ตามคู่มือการใช้งาน 
  ค. ไม่ต้องค านึงถึงขั้วการวัด เพราะเป็นเครื่องมือวัดไฟฟูากระแสสลับ 
  ง. เครื่องมือวัดชนิดนี้ออกแบบมาอย่างดีจึงมีความปลอดภัยสูงไม่ต้องระมัดระวังมากเวลาใช้งาน 
 
14. ข้อใดเป็นการบ ารุงรักษาวัตต์–อาวร์มิเตอร์ 
  ก. ไม่ควรให้โดนฝน 
  ข. ไม่ควรให้โดนแสงแดด 
  ค. ไม่ให้อยู่ใกล้สนามแม่เหล็ก 
  ง. เมื่อหยุดใช้เครื่องใช้ไฟฟูาในบ้านให้จัดเก็บวัตต์–อาวร์มิเตอร์ไว้ในตู้เครื่องมือ 



 

ส่วนที่ 2 แผนการจัดการเรียนการสอนรู้และการประเมินตามสภาพจริงประจ าหน่วยการเรียนรู้ 

1. หน่วยการเรียนรู้ เรื่อง ออสซิลโลสโคป 
 

2. จ านวน ๔ ชั่วโมง 
 

3. จุดประสงค์การเรียนการรู้ประจ าหน่วย 
๓.๑ บอกโครงสร้างของออสซิลโลสโคปได้     
๓.๒ บอกส่วนประกอบของหลอดภาพออสซิลโลสโคปได้                                                                        
๓.๓ บอกหน้าที่ภาคต่าง ๆ ของออสซิลโลสโคปได้                                                              
๓.๔ บอกสาเหตุของอาการผิดปกติท่ีหน้าจอออสซิลโลสโคปได้                                          
๓.๕ บอกข้อควรระวังในการน าออสซิลโลสโคปไปใช้งานได้                                                 
๓.๖ บอกวิธีการบ ารุงรักษาออสซิลโลสโคปได้ 
๓.๗ บอกชื่อขั้วต่อ – ปุุมปรับของออสซิลโลสโคปได้ 
๓.๘ บอกหน้าที่ของขั้วต่อ – ปุุมปรับของ ออสซิลโลสโคปได้ 
๓.๙ เตรียมความพร้อมให้ออสซิลโลสโคปมีสภาพพร้อมใช้งานได้ 
๓.๑๐ บอกข้อควรระวังในการน าออสซิลโลสโคปไปใช้งานได้ 
๓.๑๑ อธิบายวิธีการบ ารุงรักษาออสซิลโลสโคปได้ 
ด้านคุณธรรม จริยธรรม/บูรณาการปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง 

           3.๑๒ แสดงออกด้านความสนใจใฝุรู้ การตรงต่อเวลา ความซื่อสัตย์ สุจริต ความมีน้ าใจและแบ่งบันความร่วมมือ/
ยอมรับความคิดเห็นส่วนใหญ่ 
 

4. สมรรถนะประจ าหน่วย 
๔.๑ แสดงความรู้เกี่ยวกับโครง สร้าง หลักการท างาน ขั้วต่อ-ปุุมปรับ ข้อควรระวัง และการบ ารุงรักษา

ออสซิลโลสโคป 
๔.๒ ปรับปุุมและทดสอบสภาพพร้อมใช้งานของออสซิลโลสโคป 

 

 5. เนื้อหา 
๕.1  โครงสร้างของออสซิลโลสโคป 
๕.2  หลักการท างานของออสซิลโลสโคป 
๕.3  ขั้วต่อ-ปุุมปรับ และหน้าที่การท างานของออสซิลโลสโคป 
๕.4  ข้อควรระวังและการบ ารุงรักษาออสซิลโลสโคป 
 

6. ก าหนดเกณฑ์การปฏิบัติตามสมรรถนะ 
 

สมรรถนะ เกณฑ์ปฏิบัติ (performance criteria) 
มีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับออสซิลโลสโคป 

  
 

ผู้เรียนมีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับออสซิลโลสโคป 
   1.  แสดงความรู้เกี่ยวกับโครงสร้าง หลักการท างาน ขั้วต่อ-ปุุม
ปรับ ข้อควรระวังและการบ ารุงรักษาออสซิลโลสโคป 
   2.  ปรับปุุมและทดสอบสภาพพร้อมใช้งานของออสซิลโลสโคป 
 



 

7. กิจกรรมการเรียนการสอน  
 

ครั้งที่/ชั่วโมง 
กิจกรรมการเรียนการสอน สื่ออุปกรณ์ 

ผลงาน/
หลักฐาน 

เครื่องมือและวิธีการวัดผล 

๑. ออสซิลโล 
สโคป 
( 4 ชั่วโมง) 

ชื่อหน่วยย่อยเรื่อง ออสซิลโลสโคป 
 
สร้างความสนใจ (MOTIVATION) 
  1. ผู้สอนเตรียมตัวสอนบทที่ 11 
เรื่อง ออสซิลโลสโคป  
  2. ผู้สอนแจ้งวัตถุประสงค์ของการ
เรียน เรื่อง  ออสซิลโลสโคป 
  3. ผู้สอนน าเข้าสู่บทเรียนโดยถาม
นักศึกษาว่า  หากนักศึกษาน าโวลต์
มิเตอร์ท าการวัดแรงดันไฟตรงหรือวัด
แรงดันไฟสลับ  เราจะทราบได้อย่างไร
ว่าเป็นแรงดันไฟฟูาแบบไหน และ
นักศึกษาคิดว่าเราจะทราบได้อย่างไร
ว่าปริมาณไฟฟูา 
 
 

ให้ข้อมูล ( INFORMATION ) 
 1. ผู้สอนให้ผู้ เรียนเปิดหนังสือ
เครื่ อ งมือวั ด ไฟฟูาและอิ เ ล็กทรอนิกส์                                     
บทที่ 10 เรื่องออสซิลโลสโคปพร้อม
อธิบายเนื้อหาทีละหน้า 
  2. ผู้สอนอธิบายความรู้เพ่ิมเติมนอก 
เหนือจากหนังสือ และให้ผู้เรียนช่วย 
กันอภิปราย เกี่ยวกับ  โครงสร้างของ
ออสซิล โลสโคป  หลักการท างาน 
ขั้วต่อ-ปุุมปรับหน้าที่การท างาน ข้อ
ควรระวังและการ-บ ารุงรักษาออสซิล 
โลสโคป ท าแบบทดสอบท้ ายบท   
ปฏิบัติการปรับปุุมและทดสอบสภาพ
พร้อมใช้งานของออสซิลโลสโคปให้
นักศึกษาท าตามล าดับ    
  3. ผู้สอนเปิดโอกาสให้ผู้เรียนซักถาม
ข้อสงสัยที่เกิดขึ้นระหว่างการเรียนการ
สอน  และตอบข้อซักถาม 
 

 
 

สาธิต 
ตัวอย่างของจริง 
๑. สื่อ Power 
Point  
๒. หนังสือเรียน
วิชาเครื่องมือวัด
ไฟฟูาและ
อิเล็กทรอนิกส์                                      
๓. อุปกรณ์ในการ
ทดลอง 
๔. สื่อ 
- เครื่องฉาย 
(วิชวล) 
- โปรเจคเตอร์ 
- เครื่องขยายเสียง 
ไมโครโฟน ล าโพง 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ทดสอบหลัง
เรียน 
ใบงานทดลอง 

 

๑. แบบประเมินพฤติกรรม
การเรียนรู้ 
๒. แบบประเมินด้านการ
ท างาน 
๓. แบบประเมินค่านิยมหลัก
ของคนไทย 12 ประการ 

 
การวัดผลประเมินผลการเรียน 
ด้าน(คะแนน) เครื่องมือ 
ความรู้ 
(๒๐ คะแนน) 

แบบทดสอบ
หลังเรียน 

ทักษะ 
(๖๐ คะแนน) 

การปฏิบัติใบ
งาน 

เจตคติ 
(๒๐คะแนน) 

จิตพิสัยการ
เข้าเรียนและ
ความสนใจใน
การเรียน 

 



 

ครั้งที่/ชั่วโมง กิจกรรมการเรียนการสอน สื่ออุปกรณ์ 
ผลงาน/
หลักฐาน 

เครื่องมือและวิธีการ
วัดผล 

 ทดลอง/ฝึกปฏิบัติ ( APPLICATION ) 
  1. ผู้สอนให้ผู้เรียนแบ่งกลุ่มๆ ละ 4 คนท าใบ
งาน เรื่อง ออกแบบวงจรออสซิลโลสโคป 
  2. ผู้สอนให้ผู้เรียน ท าแบบฝึกหัดบทที่  11   
  3. ผู้สอนให้ตัวแทนผู้เรียนน าเสนอผลการท า
กิจกรรมกลุ่ม 
  4. ผู้สอนให้ผู้เรียนสืบหาความรู้เพ่ิมเติมจาก  
Internet  นัดหมายการส่งงาน 
 
วัดผลประเมินผล ( PROGRESS ) 
1. ผู้สอนและผู้เรียนร่วมกันสรุปเนื้อหาที่ได้
เรียนให้มีความเข้าใจในทิศทางเดียวกัน พร้อม
ร่วมกันเฉลยแบบฝึกหัดบทที่  11 
  2. ผู้สอนให้ผู้เรียนท าแบบทดสอบหลังเรียน 
บทที่ 11 เรื่องออสซิลโล สโคป 
  3. ผู้สอนตรวจแบบทดสอบหลังเรียนพร้อม
กับบันทึกคะแนน 

 

   

 

๘. เกณฑ์การตัดสินผล  
๘.๑ การแบ่งคะแนน คิดเป็นร้อยละ 

 

หน่วยที่ 
ข้อสอบ ผลงาน พฤติกรรม 

รวม 
ร้อยละ๖๐ 

(ความรู้) (ทักษะ) (จิตพิสัย) 
ของคะแนน

เต็ม 
๑ ๒ - ๑ ๓ ๒.๒๕ 
๒ ๒ ๓ ๒ ๗ ๕.๒๕ 
๓ ๒ ๓ ๒ ๗ ๕.๒๕ 
๔ ๓ ๓ ๑ ๗ ๕.๒๕ 
๕ ๓ ๓ ๒ ๘ ๖.๐๐ 
๖ ๓ 3 ๒ ๘ ๖.๐๐ 
๗ ๓ ๓ ๒ ๘ ๖.๐๐ 
๘ ๓ ๓ ๒ ๘ ๖.๐๐ 
๙ ๓ 3 ๒ ๘ ๖.๐๐ 

๑๐ ๓ 3 ๒ ๘ ๖.๐๐ 
๑๑ ๓ 3 ๒ ๘ ๖.๐๐ 



 

รวม ๓๐ ๓๐ ๒๐ ๘๐ ๖๐ 
 คะแนนทดสอบความรู้  ๓๐ คะแนน 

ทักษะ    ๓๐ คะแนน 
จิตพิสัย    ๒๐ คะแนน 
สอบประมวลผลปลายภาค ๒๐ คะแนน 

    รวม   ๑๐๐ คะแนน 
 
๘.๒ ผลการประเมินการเรียนรู้ 

  การวัดผลประเมินผลแต่ละหน่วยการเรียนต้องผ่านมากกว่าร้อยละ ๖๐ ของคะแนนเต็ม แล้วน าคะแนน
รวมมาตัดสินผลการเรียนรู้ ดังนี้ 

- คะแนน      ๘๐   คะแนน ขึ้นไป    ระดับผลการเรียน         ๔  ถือว่าอยู่ระดับดีเยี่ยม 
- คะแนน      ๗๕ – ๗๙ คะแนน    ระดับผลการเรียน      ๓.๕  ถือว่าอยู่ระดับดีมาก 
- คะแนน      ๗๐ – ๗๔ คะแนน    ระดับผลการเรียน         ๓  ถือว่าอยู่ระดับดี 
- คะแนน      ๖๕ – ๖๙ คะแนน    ระดับผลการเรียน      ๒.๕  ถือว่าอยู่ระดับดีพอใช้ 
- คะแนน      ๖๐ – ๖๔ คะแนน    ระดับผลการเรียน         ๒  ถือว่าอยู่ระดับพอใช้ 
- คะแนน      ๕๕ – ๕๙ คะแนน    ระดับผลการเรียน      ๑.๕  ถือว่าอยู่ระดับอ่อน 
- คะแนน      ๕๐ – ๕๔ คะแนน    ระดับผลการเรียน         ๑  ถือว่าอยู่ระดับอ่อนมาก 
- คะแนน      ๔๙  คะแนน    ระดับผลการเรียน          ๐  ถือว่าอยู่ระดับต่ ามาก 

 
9. เครื่องมือวัดประเมินผล 

๙.๑ แบบประเมินพฤติกรรมการเรียนรู้ค่านิยมหลักของคนไทย ๑๒ ประการ 
 ๙.๒ แบบสังเกตพฤติกรรมการปฏิบัติงานรายบุคคล 
 ๙.๓ แบบประเมินการท างานกลุ่ม 

๙.๔ แบบทดสอบหลังเรียน 
   
10. ใบบันทึกหลังการสอน 
 ผลการใช้แผนการสอน. 

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

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

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



 

............................................................................................................................. ................................................. 
แบบประเมินพฤติกรรมการเรียนรู้ค่านิยมหลักของคนไทย ๑๒ ประการ 

ค าชี้แจง ให้ครูผู้สอนระบุคะแนนโดยท าเครื่องหมาย √ ลงในช่องระดับคะแนน ของพฤติกรรมที่พึงประสงค์ด้านจิตพิสัย 
ค่านิยมหลักของคนไทย ๑๒ ประการของผู้เรียนลงในแบบประเมินพฤติกรรมการเรียนรู้ 
 

ค่านิยม
หลักของ
คนไทยข้อ

ที่ 
รายการประเมิน ๑ ๒ ๓ ๔ 

๑ ความรัก ชาติ ศาสนา พระมหากษัตริย์     
 ๑.๑ ร่วมกิจกรรมเข้าแถว ยืมตรง เคารพธงชาติ ร้องเพลงชาติ     
 ๑.๒ ร่วมกิจกรรมวันส าคัญทางศาสนาที่ตนนับถือ     
 ๑.๓ ร่วมกิจกรรมวันส าคัญที่เกี่ยวกับการเทิดทูนสถาบันพระมหากษัตริย์     

๒ ซื่อสัตย์ เสียสละ อดทน     
 ๒.๑ ประพฤติ ปฏิบัติตนตามความเป็นจริงที่แสดงถึงการยึดมั่น     
 ๒.๒ เสียสละก าลังกาย ทรัพย์ สติปัญญา ในการช่วยเหลือผู้อ่ืนและสังคม     
 ๒.๓ ควบคุมตนเองเมื่อประสบความยากล าบากและไม่ก่อให้เกิดความ

เสียหาย 
    

๓ กตัญญูต่อพ่อแม่ ผู้ปกครอง ครูบาอาจารย์     
 ๓.๑ รู้จักบุญคุณพ่อแม่ผู้ปกครอง ครูบาอาจารย์ผู้มีพระคุณ     
 ๓.๒ เอาใจใส ดูแลช่วยเหลือภารกิจการงาน ปฏิบัติตนตามค าสั่งสอน     
 ๓.๓ ตอบแทนบุญคุณพ่อแม่ผู้ปกครองครูบาอาจารย์     

๔ ใฝ่หาความรู้ หม่ันศึกษาเล่าเรียน ทั้งทางตรงและทางอ้อม     
 ๔.๑ แสวงหาความรู้ทั้งทางตรงและทางอ้อม     
 ๔.๒ มุ่งม่ันตั้งใจ เพียรพยายามในการศึกษาและปฏิบัติงาน     
 ๔.๓ แก้ปัญหาและพัฒนาสิ่งใหม่ๆจนบรรลุผลส าเร็จ     

๕ รักษาวัฒนธรรม ประเพณีไทยอันดีงาน     
 ๕.๑ เข้าร่วมโครงการหรือกิจกรรมที่เป็นไทย     
 ๕.๒ ภาคภูมิใจในความเป็นไทย     
 ๕.๓ อนุรักษ์ สืบทอดวัฒนธรรมไทย     

๖ มีศีลธรรม รักษาความสัตย์ หวังดีต่อผู้อ่ืน  เผื่อแผ่และแบ่งปัน     
 ๖.๑ ประพฤติตนตามหลักศีลธรรมอันดีงาม     

 ๖.๒ ปฏิบัติโดยยึดมั่นกติกา ข้อตกลง/กฎ/ระเบียบสถานศึกษา     
 ๖.๓ หวังดีโอบอ้อมอารี ช่วยเหลือผู้อื่นตามโอกาส     
 ๖.๔ ให้แบ่งปัน เอื้อเฟ้ือและช่วยเหลือผู้อื่น     

๗ เข้าใจ เรียนรู้การเป็นประชาธิปไตย อันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็น
ประมุขที่ถูกต้อง 

    

 ๗.๑ เข้าร่วมกิจกรรมเก่ียวกับประชาธิปไตยและพระมหากษัตริย์     
 ๗.๒ เคารพสิทธิของผู้อ่ืน     
 ๗.๓ ปฏิบัติตนตามระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็น     



 

ประมุข 
๘ มีระเบียบ วินัย เคารพกฎหมาย ผู้น้อยรู้จักเคารพผู้ใหญ่     
 ๘.๑ ประพฤติตนตรงต่อเวลา     
 ๘.๒ ประพฤติตามค าสั่งหรือข้อบังคับของสถานศึกษา     
 ๘.๓ มีความเคารพและนอบน้อมต่อผู้ใหญ่     

๙ มีสติ รู้ รู้คิด รู้ท า รู้ปฏิบัติ ตามพระราชด ารัส ของพระบาทสมเด็จพระ
เจ้าอยู่หัว 

    

 ๙.๑ คิดดี พูดดี ท าดี     
 ๙.๒ ประพฤติตนสุภาพ เรียบร้อย อ้อนน้อมถ่อมตน     
 ๙.๓ ประพฤติตนรอบคอบฯ     

๑๐ รู้จักด ารงตนอยู่โดยใช้หลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงตามพระราช
ด ารัส ของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว รู้จักอดออมไว้ใช้เมื่อยาม
จ าเป็นมีไว้พอกิน พอใช้ที่เหลือก็แจกจ่ายจ าหน่ายและพร้อมที่จะขยาย
กิจการเม่ือมีความพร้อม เมื่อมีภูมิคุ้มกันที่ดี 

    

 ๑๐.๑ ใช้วัสดุถูกต้องพอเพียง     
 ๑๐.๒ เก็บออมถนอมใช้ทรัพย์สิน     
 ๑๐.๓ ปฏิบัติงานตามที่ได้รับมอบหมาย     

๑๑ มีความเข้มแข็งทั้งร่างกายและจิตใจ  ไม่ยอมแพ้ต่ออ านาจฝ่ายต่ าหรือ
กิเลสมีความละอายเกรงกลัวต่อบาปตามหลักของศาสนา 

    

 ๑๑.๑ ดูแลรักษาสุขภาพร่างกายตามสุขอนามัย     
 ๑๑.๒ ไม่เก่ียวข้องกับอบายมุข     
 ๑๑.๓ ไม่น าทรัพย์สินของผู้อื่นเป็นของตน     
 ๑๑.๔ หลีกเลี่ยงการเข้าไปอยู่ในแหล่งมั่วสุม     
๑๒ ค านึงถึงผลประโยชน์ของส่วนรวมและของชาติมากกว่าผลประโยชน์

ของตนเอง 
    

 ๑๒.๑ มีจิตอาสา อุทิศตน เพ่ือประโยชน์ต่อสังคมและส่วนรวม     
 ๑๒.๒ เสียสละความสุขส่วนตน เพ่ือประโยชน์แก่ผู้อ่ืน     
 รวม     
 
หมายเหตุ ปฏิบัติได้    ๑ ข้อ  หมายถึง  นักเรียนมีพฤติกรรมตามที่ก าหนด ๑ คะแนน 
  ปฏิบัติได้    ๒ ข้อ  หมายถึง  นักเรียนมีพฤติกรรมตามที่ก าหนด ๒ คะแนน 
  ปฏิบัติได้    ๓ ข้อ  หมายถึง  นักเรียนมีพฤติกรรมตามที่ก าหนด ๓ คะแนน  
  ปฏิบัติได้    ๔ ข้อ  หมายถึง  นักเรียนมีพฤติกรรมตามที่ก าหนด ๔ คะแนน 

                      ปฏิบัติไม่ได้         หมายถึง  นักเรียนไม่มีพฤติกรรมตามที่ก าหนด 
 

          ลงชื่อ……………………….………….ผู้สังเกต 
                                                                                            (นางบวรลักษณ ์สูงกิจบูลย์) 

                                                                      ………/…………./………. 
 



 

 
แบบสังเกตพฤติกรรมการปฏิบัติงานรายบุคคล 

 

ที ่
 

พฤติกรรม 
 
 

ชื่อ-สกุล 

ความสนใจ 
การแสดง 

ความ
คิดเห็น 

การตอบ 

ค าถาม 

การยอมรับ 
ฟังคนอ่ืน 

ท างาน 
ตามที่ได้รับ
มอบหมาย 

หมาย
เหตุ 

4 3 2 1 4 3 2 1 4 3 2 1 4 3 2 1 4 3 2 1 

                       
                       
                       
                       
                       
                       
                       
                       
                       
                       
                       
                       

 
เกณฑ์การวัดผล ให้คะแนนระดับคุณภาพของแต่ละพฤติกรรมดังนี้ 
 

ดีมาก = 4 สนใจฟัง ไม่หลับ ไม่พูดคุยในชั้น มีค าถามที่ดี ตอบค าถามถูกต้อง ท างานส่งครบตรงเวลา 
ดี = 3 การแสดงออกอยู่ในเกณฑ์ประมาณ 70% 
ปานกลาง = 2 การแสดงออกอยู่ในเกณฑ์ประมาณ 50% 
ปรับปรุง = 1 เข้าชั้นเรียน แต่การแสดงออกน้อยมาก ส่งงานไม่ครบ ไม่ตรงเวลา 
 
                   
          ลงชื่อ……………………….………….ผู้สังเกต 

                                                                                            (นางบวรลักษณ์ สูงกิจบูลย์) 
                                                                    ………/…………./………. 

 
 
 

 
 
 
 



 

 
แบบสังเกตพฤติกรรมการท างานกลุ่ม 

รหัสวิชา...........................................ชื่อวิชา............................................................ภาคเรี ยนที่............................ 
กลุ่มท่ี....................สมาชิก   คือ 1......................................................   2............................................................   
                                      3......................................................   4.............................................................   

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
เกณฑ์การประเมิน ให้คะแนนระดับคุณภาพของแต่ละพฤติกรรมดังนี้ 

21 - 30   คะแนน  =  พฤติกรรมหรือผลงานที่ชัดเจน  ถือว่า ดี 
11 - 20   คะแนน  =  พฤติกรรมหรือผลงานเทียบเท่าทั่วไป ถือว่า ปานกลาง 
1 - 10     คะแนน  =  พฤติกรรมหรือผลงานต่ ากว่าคนทั่วไป ถือว่า พอใช้ 
0            คะแนน  =  ไม่ปฏิบัติถือว่า ต้องปรับปรุง 

 
 

                    ลงชื่อ……………………….………….ผู้สังเกต 
                                                                                        (นางบวรลักษณ์ สูงกิจบูลย์) 

                                                              ………/…………./………. 
 
 
 
 

ล าดับ
ที ่

รายการพฤติกรรม 
คุณภาพการปฏิบัต ิ

3 2 1 0 

1 มีการปรึกษาและวางแผนร่วมกันก่อนท างาน         
2 มีการแบ่งหน้าที่อย่างเหมาะสมและสมาชิกทุกคนท าตามหน้าที่     

3 มีการปฏิบัติงานตามข้ันตอน         
4 มีการให้ความช่วยเหลือกัน         
5 ผลงานเป็นไปตามวัตถุประสงค์ท่ีก าหนด         
6 ผลงานเสร็จทันตามก าหนดเวลา         
7 ผลงานมีความคิดสร้างสรรค์         
8 ผลงานแสดงถึงการน าความรู้ที่ได้มาประยุกต์ใช้         
9 สามารถให้ค าแนะน ากลุ่มอ่ืนได้         

10 มีหลักฐานการศึกษาข้อมูลชัดเจน         
            
  รวม         
  รวมทั้งสิ้น   



 

 
แบบฝึกหัดบทท่ี 1๑ 
เรื่อง ออสซิลโลสโคป 

 

วัตถุประสงค์   เพื่อประเมินความรู้เดิมของนักศึกษาเกี่ยวกับเรื่อง ออสซิลโลสโคป 
เขียนเครื่องหมายกากบาท (X) ลงในข้อที่ถูกต้องที่สุด 
 
1. ข้อใดคือโครงสร้างของออสซิลโลสโคป 
  ก. วงจรขยายสัญญาณทางแนวตั้ง  วงจรขยายสัญญาณทางแนวนอน  วงจรก าเนิดสัญญาณกวาด 
   หลอดภาพ  แหล่งจ่าย 
  ข. วงจรขยายสัญญาณทางแนวตั้ง  วงจรผลิตสัญญาณเข้าจังหวะและสัญญาณกระตุ้น  วงจรขยาย 
   สัญญาณทางแนวนอน  เข็มชี้  หลอดภาพ  แหล่งจ่าย 
  ค. วงจรขยายสัญญาณทางแนวตั้ง  วงจรผลิตสัญญาณเข้าจังหวะและสัญญาณกระตุ้น  วงจรก าเนิดสัญญาณกวาด  
วงจรขยายสัญญาณทางแนวนอน  หลอดภาพ  แหล่งจ่าย 
  ง. วงจรขยายสัญญาณทางแนวตั้ง  วงจรผลิตสัญญาณเข้าจังหวะและสัญญาณกระตุ้น  วงจรขยาย 
   สัญญาณทางแนวนอน  วงจรขยายหลอดภาพ  หลอดภาพ  แหล่งจ่าย 
 
2. ข้อใดคือส่วนประกอบของหลอดภาพออสซิลโลสโคป 
  ก. ชุดปืนอิเล็กตรอน  วงจรขยายหลอดภาพ  ส่วนหน้าจอ 
  ข. ชุดปืนอิเล็กตรอน  ส่วนหน้าจอ  ส่วนควบคุมความแรงสัญญาณ 
  ค. ชุดปืนอิเล็กตรอน  ส่วนหน้าจอ  ส่วนควบคุมการเบี่ยงเบนอิเล็กตรอน 
  ง. ชุดปืนอิเล็กตรอน  ส่วนควบคุมการเบี่ยงเบนอิเล็กตรอน  วงจรขยายหลอดภาพ 
 
3. ภาคใดที่ท าหน้าที่แสดงภาพของสัญญาณ 
  ก. จอภาพ  ข. แหล่งจ่าย 
  ค. วงจรก าเนิดสัญญาณกวาด  ง. วงจรขยายสัญญาณทางแนวตั้ง 
 
4. ภาควงจรก าเนิดสัญญาณกวาดมีหน้าที่อะไร 
  ก. สร้างสัญญาณไซน์ ข. สร้างสัญญาณสี่เหลี่ยม 
  ค. สร้างสัญญาณไฟตรง ง. สร้างสัญญาณรูปฟันเลื่อย 
 
5. สัญญาณอินพุตเข้าท่ีภาคใด 
  ก. แหล่งจ่าย  ข. วงจรก าเนิดสัญญาณกวาด 
  ค. วงจรขยายสัญญาณทางแนวตั้ง  ง. วงจรขยายสัญญาณเบี่ยงเบนทางแนวนอน 
 
6. ภาคใดที่ส่งสัญญาณไปยังจอภาพ 
  ก. แหล่งจ่าย 
  ข. ภาคสัญญาณเข้าจังหวะและสัญญาณกระตุ้น 
  ค. ภาคขยายสัญญาณเบี่ยงเบนแนวนอน  ภาควงจรก าเนิดสัญญาณกวาด 



 

  ง. ภาคขยายสัญญาณทางแนวตั้ง  ภาคขยายสัญญาณเบี่ยงเบนทางแนวนอน 
7. การเกิดภาพสัญญาณบนหน้าจอออสซิลโลสโคปเกิดจากอะไร 
  ก. แอโนดวิ่งชนจอภาพ  
  ข. มีการจุดไส้หลอด 
  ค. ล าอิเล็กตรอนวิ่งชนจอภาพ  
  ง. แผ่นเพลตแนวตั้งและแนวนอนวิ่งชนจอภาพ 
 
8. หากภาพสัญญาณบนหน้าจอเป็นจุดสว่างจุดเดียวแสดงว่าภาคใดไม่ท างาน 
  ก. แหล่งจ่าย  
  ข. จอภาพ 
  ค. ไส้หลอดภาพ   
  ง. วงจรขยายสัญญาณเบี่ยงเบนแนวนอน 
 
9. ข้อใดเป็นข้อควรระวังของออสซิลโลสโคป 
  ก. อย่าให้จุดสว่างที่หน้าจอเพียงจุดเดียว 
  ข. เมื่อสัญญาณท่ีหน้าจอไม่นิ่งควรปิดออสซิลโลสโคปทันที 
  ค. เวลาอ่านสัญญาณที่หน้าจอควรปรับให้สว่างมากที่สุดจะอ่านค่าได้ง่ายขึ้น 
  ง. ในขณะท าการทดลองเมื่อทดลองเสร็จแล้วแต่ละค่าควรปิดเครื่องก่อนเมื่อจะทดลองอีกครั้งจึงเปิดเครื่องใหม่ 
 
10. ข้อใดเป็นวิธีการบ ารุงรักษาออสซิลโลสโคป 
  ก. ควรจัดเก็บไว้ในที่ที่มีอุณหภูมิสูง 
  ข. เมื่อมีฝุุนละอองในเครื่อง ควรใช้ผ้าแห้งเช็ดอุปกรณ์และหลอดภาพ 
  ค. สายโพรบของออสซิลโลสโคปควรพับเก็บให้ประหยัดเนื้อที่ในการจัดเก็บ 
  ง. หลังจากใช้งานเสร็จแล้วก่อนจัดเก็บควรส ารวจ นอต สกรู ปุุมปรับต่าง ๆ ว่าอยู่ในสภาพปกติหรือไม่ 
 
 
                    
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


