
 

 

 
ส่วนที่ 1 แผนการจัดการเรียนรู้มุ่งเน้นสมรรถนะอาชีพบูรณาการหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง 

1. ช่ือวิชา เครื่องกลไฟฟ้ากระแสตรง  รหัสวิชา 20104–2006  จ านวน  2 หน่วยกิจ 4 ชั่วโมง  (1-3-2 ) 

2. ค าอธิบายราวิชา 

 ศึกษาและปฎิบัติเกี่ยวกับทฤษฏีแม่เหล็ก  แม่เหล็กไฟฟ้า  โครงสร้างและส่วนประกอบ  หลักการท างาน
ชนิดของเครื่องกลไฟฟ้ากระแสตรง  สาเหตุที่ท าให้ไม่เกิดแรงเคลื่อนไฟฟ้า  อาร์เมเจอร์รีแอกชัน  คอมมิวเทชัน  การ
ค านวณหาแรงเคลื่อนไฟฟ้าเหนี่ยวน าประสิทธิภาพ คุณลักษณะและการน าไปใช้งาน  หลักการท างานชนิดของ
มอเตอร์ไฟฟ้ากระแสตรง  มอเตอร์แม่เหล็กถาวร   (Brushless Permanent Magnet Motor) คุณลักษณะและการ
น าไปใช้งานของมอเตอร์ไฟฟ้า  งานพันขดลวดอาร์เมเจอร์  งานต่อวงจรไฟฟ้าเครื่องก าเนิดไฟฟ้า  มอเตอร์ไฟฟ้า
กระแสตรง  งานควบคุมความเร็วและทิศทางการหมนุน  งานวัดและตรวจสอบการท างานมอเตอร์กระแสตรงและ
เครื่องก าเนิดไฟฟ้ากระแสตรง  งานบ ารุงรักษามอเตอร์ไฟฟ้ากระแสตรงและเครื่องก าเนิดไฟฟ้ากระแสตรง 

3. จุดประสงค์รายวิชา เพ่ือให้ 
3.1 รู้เข้าใจทฤษฎีของแม่เหล็กและแม่เหล็กไฟฟ้าและโครงสร้างหลักการท างานของเครื่องกลไฟฟ้า
กระแสตรง 
3.2 รู้เข้าใจคุณลักษณะสมบัติและการน าไปใช้งานของเครื่องกลไฟฟ้ากระแสตรง 
3.3 มีความตระหนักและเห็นคุณค่าเกี่ยวกับเครื่องกลไฟฟ้ากระแสตรง 
3.4. มีเจตคติที่ดีต่อวิชาชีพ  มีกิจนิสัยในการค้นคว้าเพ่ิมเติม  ปฏิบัติงานด้วยความละเอียดรอบคอบ 
ค านึงถึงความถูกต้องและปลอดภัย 

 
4. สมรรถนะรายวิชา 
 4.1 แสดงความรู้เกี่ยวกับสัญลักษณ์โครงสร้างและหลักการท างานของเครื่องกลไฟฟ้ากระแสตรง 
 4.2 ถอดและประกอบชิ้นส่วนและต่อวงจรขดลวดอาร์เมเจอร์ของเครื่องกลไฟฟ้ากระแสตรง 
 4.3 ทดสอบใช้งานของมอเตอร์ไฟฟ้ากระแสตรง ทั้งการเริ่มเดิน การควบคุมความเร็ว การกลับทิศทาง การ
หมุน 
 4.4 การบ ารุงรักษา ตรวจสอบและแก้ไขข้อบกพร่องของเครื่องกลไฟฟ้ากระแสตรง 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

 5. ตารางวิเคราะห์หลักสูตรรายวิชา 
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1. แม่เหล็กไฟฟ้าและวงจรแม่เหล็ก 1 1 1    4 3 10 5 8 
2. หลักการเบื้องต้นของเคร่ืองก าเนิด

ไฟฟ้ากระแสตรง 
1 0.5     2 1.5 5 7 4 

3. ส่วนประกอบของเคร่ืองก าเนิด
ไฟฟ้ากระแสตรง 

1 0.5     2 1.5 5 6 4 

4. การพันขดลวดอาร์เมเจอร์ 1 1 2.5    6 4.5 15 1 8 
5. การแบ่งชนิดของเคร่ืองก าเนิด

ไฟฟ้ากระแสตรง 
1 0.5     2 1.5 5 8 4 

6. ปฏิกิริยาอาร์เมเจอร์และการ
สับเปลี่ยนกระแส 

1 1 2.5    6 4.5 15 2 8 

7. คุณลักษณะของเคร่ืองก าเนิดไฟฟ้า
กระแสตรง                

1 0.5     2 1.5 5 9 4 

8. การสูญเสียและประสิทธิภาพ  1 1 1    4 3 10 3 8 

9. การขนานเครื่องก าเนิดไฟฟ้า 1 1 1    4 3 10 4 8 

10. มอเตอร์ไฟฟ้ากระแสตรง 
0.5 0.5 0.5    2 1.5 5 10 4 

11. คุณลักษณะของมอเตอร์ไฟฟ้า
กระแสตรง 

0.5 0.5 0.5    2 1.5 5 11 4 

12. การควบคุมความเร็วและการเร่ิม
เดิน 

0.5 0.5 0.5    2 1.5 5 12 4 

13. การบ ารุงรักษาเครื่องกลไฟฟา้
กระแสตรง 

0.5 0.5 0.5    2 1.5 5 13 4 

สอบปลายภาค  
รวม 11 9  10         

รวมทั้งหมด 30 40 30 100  72 
ล าดับความส าคัญ 2 1 3    

 
 

พฤติกรรม 

ช่ือหน่วย 



 

 

6. สมรรถนะการเรียนรู้และจุดประสงคเ์ชิงพฤติกรรม 
ชื่อหน่วยการเรียนรู้ จ านวน

ชั่วโมง 
จุดประสงค์เชิงพฤติกรรม สมรรถนะการเรียนรู้ 

หน่วยที่ 1 แม่เหล็กไฟฟ้า
และวงจรแม่เหล็ก 
 
 
 

8 1. อธิบายสนามแม่เหล็กรอบเส้นลวดตัวน าได้ 
2. อธิบายสนามแม่เหล็กรอบขดลวดได ้
3. บอกความหนาแน่นเสน้แรงแม่เหล็กได้ 
4. บอกความหมายแรงเคลื่อนแม่เหล็กได้ 
5. บอกความเข้มสนามแม่เหล็กได ้
6. อธิบายความซาบซึมได ้
7. บอกความต้านทานสนามแม่เหล็กได้ 
8. อธิบายฮีสเตอริซีส  และกระแสไหลวนได ้
9. อธิบายวงจรแม่เหล็กได้  
10. เตรียมความพร้อมด้านวัสดุ อุปกรณ์ สอดคล้อง
กับงานและใช้วัสดุอุปกรณ์อย่างคุ้มค่า ประหยัด ตาม
หลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง 
11. ปฏิบัติงานได้ถูกต้องและส าเร็จภายในเวลาที่
ก าหนดอย่างมีเหตุผล ตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจ
พอเพียง 
12. สอนและฝึกหัดให้นักเรียน นักศึกษา รู้จักการ
ท างานเป็นกลุ่ม การรับฟังความคิดเห็นเหตุผลของ
ผู้อื่นและปฏิบัติหน้าที่ที่ได้รับมอบหมาย 
13 .  ส่ ง เ ส ริ ม กิ จ ก ร ร ม ที่ ส ร้ า ง ค ว า มส า มั ค คี 
เอ้ือเฟื้อเผื่อแผ่ ช่วยเหลือเกื้อกูล รักใคร่ ปรองดองใน
สถานศึกษา 
14. กระตุ้นและเปิดโอกาสให้นักเรียนนักศึกษากล้าที่
จะแสดงความคิดเห็น  ในเร่ืองต่างๆ เช่น กิจกรรมใน
ชั้นเรียน กิจกรรมต่างๆ ของสถานศึกษาและกิจกรรม
ของชุมชน 
15. ปลูกจิตส านึกให้นักเรียน นักศึกษา มีคุณธรรม 
จริยธรรม รู้รับผิดชอบชั่วดี มีความภูมิใจในความเป็น
ไทย 
16. ให้ความรู้เกี่ยวกับโทษภัยของยาเสพติด  และ
การหลีกเลี่ยงห่างไกลยาเสพติดเพื่อให้มีภูมิคุ้มกัน
อย่างยั่งยืน 
17. มีคุณธรรมตามที่สถานศึกษาก าหนด 
 
 
 
 
 
 
 

1. แสดงความรู้ เกี่ยวกับทฤษฎี
แมเ่หล็กและวงจรแม่เหล็ก 
2. ต่อวงจรขดลวดและค านวณหา
แรงดันแม่เหล็กตามการทดลอง 
3. อธิบายเกี่ยวกับแม่เหล็กไฟฟ้า
และวงจรแม่เหล็ก 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



 

 

ชื่อหน่วยการเรียนรู้ จ านวน
ชั่วโมง 

จุดประสงค์เชิงพฤติกรรม สมรรถนะการเรียนรู้ 

หน่วยที่ 2 หลักการ
เบื้องต้นของเคร่ืองก าเนิด
ไฟฟ้ากระแสตรง 

4 1. บอกความหมายของเคร่ืองก าเนิดไฟฟา้ได้ 
2. บอกชนิดของเคร่ืองกลไฟฟา้กระแสตรงได้ 
3. อธิบายการเกิดแรงเคลื่อนไฟฟ้าเหนี่ยวน าได้ 
4. อธิบายกฎมือขวาของเฟลมมิง่ได ้
5. อธิบายทิศทางของแรงเคลื่อนไฟฟา้เหนี่ยวน าได้ 
6. อธิบายการเกิดแรงเคลื่อนไฟฟ้าเหนี่ยวน ารูปคลืน่
ไซน์ได ้
7. บอกชนิดของแรงเคลื่อนไฟฟา้เหนี่ยวน าจากสลิ
ปริงได ้
8. บอกชนิดของแรงเคลื่อนไฟฟา้เหนี่ยวน าที่เกิดจาก
วงแหวนผ่าซีกได ้
9. บอกหน้าที่ของคอมมิวเทเตอร์ได้13. ปฏิบัติตน
ถูกตองตามกฎระเบียบ 
10. เตรียมความพร้อมด้านวัสด ุอุปกรณ์ สอดคล้อง
กับงานและใช้วสัดุอุปกรณ์อย่างคุ้มค่า ประหยัด ตาม
หลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง 
11. ปฏิบัติงานได้ถูกต้องและส าเร็จภายในเวลาที่
ก าหนดอย่างมีเหตุผล ตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจ
พอเพียง 
12. สอนและฝึกหัดให้นักเรียน นักศึกษา รู้จักการ
ท างานเปน็กลุ่ม การรับฟังความคิดเห็นเหตุผลของ
ผู้อื่นและปฏิบัติหนา้ที่ทีไ่ด้รับมอบหมาย 
13. ส่งเสริมกิจกรรมที่สร้างความสามัคคี 
เอ้ือเฟื้อเผื่อแผ่ ช่วยเหลือเกื้อกูล รักใคร่ ปรองดองใน
สถานศึกษา 
14. กระตุ้นและเปดิโอกาสให้นกัเรียนนักศึกษากล้าที่
จะแสดงความคิดเห็น  ในเรื่องต่างๆ เช่น กิจกรรมใน
ชั้นเรียน กิจกรรมต่างๆ ของสถานศึกษาและกิจกรรม
ของชุมชน 
15. ปลูกจิตส านึกให้นักเรียน นกัศึกษา มีคุณธรรม 
จริยธรรม รู้รับผิดชอบชั่วดี มีความภูมิใจในความเปน็
ไทย 
16. ให้ความรู้เกี่ยวกับโทษภัยของยาเสพติด  และ
การหลีกเลี่ยงห่างไกลยาเสพติดเพื่อให้มีภูมิคุ้มกัน
อย่างยั่งยืน 
17. มีคุณธรรมตามที่สถานศึกษาก าหนด 
 
 
 
 

1. แสดงความรู้ เกี่ยวกับทฤษฎี
หลักการเบื้องต้นของเครื่องก าเนิด
ไฟฟ้ากระแสตรง 
2. อธิบายเก่ียวกับหลักการ
เบื้องต้นของเคร่ืองก าเนิดไฟฟ้า
กระแสตรง 



 

 

ชื่อหน่วยการเรียนรู้ จ านวน
ชั่วโมง 

จุดประสงค์เชิงพฤติกรรม สมรรถนะการเรียนรู้ 

หน่วยที่ 3 ส่วนประกอบ
ของเคร่ืองก าเนิดไฟฟ้า
กระแสตรง 

4 1. บอกหน้าที่ของโครงหรือโย้กได ้
2. อธิบายชนิดของวสัดุท าขั้วแมเ่หล็กได้ 
3. บอกหน้าที่ของขดลวดสนามแม่เหล็กได้ 
4. บอกหน้าที่ของตลับลูกปนืได ้
5. บอกหน้าที่ของที่ยึดแปรงถ่านได้ 
6. บอกหน้าที่ของแปรงถ่านได ้
7. บอกหน้าที่ของฐานรองรับได้ 
8. บอกหน้าที่ของแกนเหล็กอาร์เมเจอร์ได้ 
9. บอกหน้าที่ของขดลวดอาร์เมเจอร์ได้ 
10. เตรียมความพร้อมด้านวัสด ุอุปกรณ์ สอดคล้อง
กับงานและใช้วสัดุอุปกรณ์อย่างคุ้มค่า ประหยัด ตาม
หลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง 
11. ปฏิบัติงานได้ถูกต้องและส าเร็จภายในเวลาที่
ก าหนดอย่างมีเหตุผล ตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจ
พอเพียง 
12. สอนและฝึกหัดให้นักเรียน นักศึกษา รู้จักการ
ท างานเปน็กลุ่ม การรับฟังความคิดเห็นเหตุผลของ
ผู้อื่นและปฏิบัติหนา้ที่ทีไ่ด้รับมอบหมาย 
13. ส่งเสริมกิจกรรมที่สร้างความสามัคคี 
เอ้ือเฟื้อเผื่อแผ่ ช่วยเหลือเกื้อกูล รักใคร่ ปรองดองใน
สถานศึกษา 
14. กระตุ้นและเปดิโอกาสให้นกัเรียนนักศึกษากล้าที่
จะแสดงความคิดเห็น  ในเรื่องต่างๆ เช่น กิจกรรมใน
ชั้นเรียน กิจกรรมต่างๆ ของสถานศึกษาและกิจกรรม
ของชุมชน 
15. ปลูกจิตส านึกให้นักเรียน นกัศึกษา มีคุณธรรม 
จริยธรรม รู้รับผิดชอบชั่วดี มีความภูมิใจในความเปน็
ไทย 
16. ให้ความรู้เกี่ยวกับโทษภัยของยาเสพติด  และ
การหลีกเลี่ยงห่างไกลยาเสพติดเพื่อให้มีภูมิคุ้มกัน
อย่างยั่งยืน 
17. มีคุณธรรมตามที่สถานศึกษาก าหนด 
 
 
 
 
 
 
 
 

1 .  แ ส ด ง ค ว า ม รู้ เ กี่ ย ว กั บ
ส่วนประกอบของเครื่องก าเนิด
ไฟฟ้ากระแสตรง 
2. อธิบายเก่ียวกับส่วนประกอบ
ของเคร่ืองก าเนิดไฟฟ้ากระแสตรง 



 

 

ชื่อหน่วยการเรียนรู้ จ านวน
ชั่วโมง 

จุดประสงค์เชิงพฤติกรรม สมรรถนะการเรียนรู้ 

หน่วยที่ 4 การพันขดลวด
อาร์เมเจอร์ 

8 1. บอกความหมายของตัวน าในการพันขดลวดอาร์
เมเจอร์ได้ 
2. บอกชนิดของการพันขดลวดอาร์เมเจอร์ได้ 
3. อธิบายความหมายของช่วงกว้างของขดลวดได ้
4. ค านวณหาระยะห่างของขั้วแม่เหล็กได้ 
5. บอกความหมายของระยะพิตช์ของคอมมิวเทเตอร์
ได ้
6. อธิบายการพันขดลวดอาร์เมเจอร์แบบชั้นเดียวได้ 
7. อธิบายการพันขดลวดอาร์เมเจอร์แบบสองชัน้ได้ 
8. อธิบายการพันขดลวดอาร์เมเจอร์แบบเกยได้ 
9. อธิบายการพันขดลวดอาร์เมเจอร์แบบคลื่นได้ 
10. เตรียมความพร้อมด้านวัสด ุอุปกรณ์ สอดคล้อง
กับงานและใช้วสัดุอุปกรณ์อย่างคุ้มค่า ประหยัด ตาม
หลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง 
11. ปฏิบัติงานได้ถูกต้องและส าเร็จภายในเวลาที่
ก าหนดอย่างมีเหตุผล ตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจ
พอเพียง 
12. สอนและฝึกหัดให้นักเรียน นักศึกษา รู้จักการ
ท างานเปน็กลุ่ม การรับฟังความคิดเห็นเหตุผลของ
ผู้อื่นและปฏิบัติหนา้ที่ทีไ่ด้รับมอบหมาย 
13. ส่งเสริมกิจกรรมที่สร้างความสามัคคี 
เอ้ือเฟื้อเผื่อแผ่ ช่วยเหลือเกื้อกูล รักใคร่ ปรองดองใน
สถานศึกษา 
14. กระตุ้นและเปดิโอกาสให้นกัเรียนนักศึกษากล้าที่
จะแสดงความคิดเห็น  ในเรื่องต่างๆ เช่น กิจกรรมใน
ชั้นเรียน กิจกรรมต่างๆ ของสถานศึกษาและกิจกรรม
ของชุมชน 
15. ปลูกจิตส านึกให้นักเรียน นกัศึกษา มีคุณธรรม 
จริยธรรม รู้รับผิดชอบชั่วดี มีความภูมิใจในความเปน็
ไทย 
16. ให้ความรู้เกี่ยวกับโทษภัยของยาเสพติด  และ
การหลีกเลี่ยงห่างไกลยาเสพติดเพื่อให้มีภูมิคุ้มกัน
อย่างยั่งยืน 
17. มีคุณธรรมตามที่สถานศึกษาก าหนด 
 
 
 
 
 
 

1. แสดงความรู้เกี่ยวกับทฤษฎีการ
พันขดลวดอาร์เมเจอร์ 
2. ต่อวงจรขดลวดและค านวณหา
การพันขดลวดอาร์เมเจอร์ 
3. อธิบายเก่ียวกับการพันขดลวด
อาร์เมเจอร์ 



 

 

ชื่อหน่วยการเรียนรู้ จ านวน
ชั่วโมง 

จุดประสงค์เชิงพฤติกรรม สมรรถนะการเรียนรู้ 

หน่วยที่ 5 การแบ่งชนิด
ของเคร่ืองก าเนิดไฟฟ้า
กระแสตรง 

4 

 

1. อธิบายวธิีการแบ่งชนิดของเคร่ืองก าเนิดไฟฟ้า
กระแสตรงได ้
2. บอกชนิดของเคร่ืองก าเนิดไฟฟ้ากระแสตรงได ้
3. อธิบายหลักการท างานของเคร่ืองก าเนิดไฟฟ้า
แบบกระตุ้นแยกได ้
4. อธิบายหลักการท างานของเคร่ืองก าเนิดไฟฟ้า
แบบกระตุ้นตวัเองได ้
5. เขียนวงจรสมมูลของเคร่ืองก าเนิดไฟฟา้
กระแสตรงได ้
6. บอกลักษณะของขดลวดชันตฟ์ิลด์ของเคร่ือง
ก าเนิดไฟฟา้ได ้
7. บอกลักษณะของขดลวดซีรีสฟ์ิลด์ของเคร่ือง
ก าเนิดไฟฟา้ได ้
8. ค านวณหากระแส  และแรงเคลื่อนไฟฟา้ของ
เครื่องก าเนิดไฟฟ้าได ้
9. ค านวณหาแรงเคลื่อนไฟฟา้เหนี่ยวน าได้ 
10. เตรียมความพร้อมด้านวัสด ุอุปกรณ ์สอดคล้อง
กับงานและใช้วสัดุอุปกรณ์อย่างคุ้มค่า ประหยัด ตาม
หลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง 
11. ปฏิบัติงานได้ถูกต้องและส าเร็จภายในเวลาที่
ก าหนดอย่างมีเหตุผล ตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจ
พอเพียง 
12. สอนและฝึกหัดให้นักเรียน นักศึกษา รู้จักการ
ท างานเปน็กลุ่ม การรับฟังความคิดเห็นเหตุผลของ
ผู้อื่นและปฏิบัติหนา้ที่ทีไ่ด้รับมอบหมาย 
13. ส่งเสริมกิจกรรมที่สร้างความสามัคคี 
เอ้ือเฟื้อเผื่อแผ่ ช่วยเหลือเกื้อกูล รักใคร่ ปรองดองใน
สถานศึกษา 
14. กระตุ้นและเปิดโอกาสให้นกัเรียนนักศึกษากล้าที่
จะแสดงความคิดเห็น  ในเร่ืองต่างๆ เช่น กิจกรรมใน
ชั้นเรียน กิจกรรมต่างๆ ของสถานศึกษาและกิจกรรม
ของชุมชน 
15. ปลูกจิตส านึกให้นักเรียน นกัศึกษา มีคุณธรรม 
จริยธรรม รู้รับผิดชอบชั่วดี มีความภูมิใจในความเปน็
ไทย 
16. ให้ความรู้เกี่ยวกับโทษภัยของยาเสพติด  และ
การหลีกเลี่ยงห่างไกลยาเสพติดเพื่อให้มีภูมิคุ้มกัน
อย่างยั่งยืน 
17. มีคุณธรรมตามที่สถานศึกษาก าหนด 

1. แสดงความรู้เกี่ยวกับการแบ่ง
ชนิ ดของ เ ครื่ อ งก า เนิ ด ไฟฟ้ า
กระแสตรง 
2. อธิบายเก่ียวกับการแบ่งชนิด
ของเคร่ืองก าเนิดไฟฟ้ากระแสตรง 



 

 

หน่วยที่ 6 ปฏิกิริยาอาร์
เมเจอร์และการสับเปลี่ยน
กระแส 

8 

 

 

1. บอกความหมายของปฏิกิริยาอาร์เมเจอร์ได้ 
2. บอกต าแหน่งการวางแปรงถา่นบนซี่คอมมิวเท
เตอร์ได้ 
3. อธิบายแกนเป็นกลางของสนามแม่เหล็กได้      4. 
อธิบายผลเสียของการเกิดปฏิกิริยาอาร์เมเจอร์ได้ 
5. บอกวิธีแก้ปฏิกิริยาอาร์เมเจอร์ได้ 
6. บอกหน้าที่ของชุดขดลวดชดเชยได ้
7. บอกหน้าที่ของขั้วแทรกได ้
8. อธิบายการเกิดการสับเปลี่ยนกระแสได้ 
9. อธิบายวธิีการลดประกายไฟจากการสับเปลี่ยน
กระแสได ้
10. เตรียมความพร้อมด้านวัสด ุอุปกรณ ์สอดคล้อง
กับงานและใช้วสัดุอุปกรณ์อย่างคุ้มค่า ประหยัด ตาม
หลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง 
11. ปฏิบัติงานได้ถูกต้องและส าเร็จภายในเวลาที่
ก าหนดอย่างมีเหตุผล ตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจ
พอเพียง 
12. สอนและฝึกหัดให้นักเรียน นักศึกษา รู้จักการ
ท างานเปน็กลุ่ม การรบัฟังความคิดเห็นเหตุผลของ
ผู้อื่นและปฏิบัติหนา้ที่ทีไ่ด้รับมอบหมาย 
13. ส่งเสริมกิจกรรมที่สร้างความสามัคคี 
เอ้ือเฟื้อเผื่อแผ่ ช่วยเหลือเกื้อกูล รักใคร่ ปรองดองใน
สถานศึกษา 
14. กระตุ้นและเปิดโอกาสให้นกัเรียนนักศึกษากล้าที่
จะแสดงความคิดเห็น  ในเร่ืองต่างๆ เช่น กิจกรรมใน
ชั้นเรียน กิจกรรมต่างๆ ของสถานศึกษาและกิจกรรม
ของชุมชน 
15. ปลูกจิตส านึกให้นักเรียน นกัศึกษา มีคุณธรรม 
จริยธรรม รู้รับผิดชอบชั่วดี มีความภูมิใจในความเปน็
ไทย 
16. ให้ความรู้เกี่ยวกับโทษภัยของยาเสพติด  และ
การหลีกเลี่ยงห่างไกลยาเสพติดเพื่อให้มีภูมิคุ้มกัน
อย่างยั่งยืน 
17. มีคุณธรรมตามที่สถานศึกษาก าหนด 
 
 
 
 
 
 
 

1. แสดงความรู้เกี่ยวกับปฏิกิริยา
อาร์เมเจอร์และการสับเปลี่ยน
กระแส 
2. ต่อวงจรขดลวดและค านวณหา
ปฏิกิ ริ ยาอาร์ เมเจอร์และการ
สับเปลี่ยนกระแส 
3. อธิบายเก่ียวกับปฏิกิริยาอาร์
เมเจอร์และการสับเปลี่ยนกระแส 



 

 

ชื่อหน่วยการเรียนรู้ 
จ านวน
ชั่วโมง 

จุดประสงค์เชิงพฤติกรรม สมรรถนะการเรียนรู้ 

หน่วยที 7 คุณลักษณะ
ของเคร่ืองก าเนิดไฟฟ้า
กระแสตรง 
                

4 1. บอกความสัมพนัธ์ระหว่างแรงเคลื่อนไฟฟ้า
เหนี่ยวน ากับกระแสฟลิด์ได ้
2. อธิบายเสน้โค้งการอ่ิมตัวของสนามแม่เหล็กได้ 
3. อธิบายคุณลักษณะของเคร่ืองก าเนิดแบบกระตุ้น
แยกขณะมีโหลดได ้
4. อธิบายการเกิดแรงเคลื่อนไฟฟ้าเหนี่ยวน าจากเส้น
แรงแม่เหล็กตกค้างได้ 
5. บอกแรงเคลื่อนไฟฟ้าตกคร่อมขณะที่เครื่องก าเนิด
จ่ายโหลดได ้
6. บอกวิธีปรับกระแสชันต์ฟิลดข์องเคร่ืองก าเนิด
แบบชนัต์ได ้
7. บอกสาเหตุของเคร่ืองก าเนิดแบบกระตุ้นตวัเองที่
ไม่สามารถสร้างแรงเคลื่อนไฟฟา้ได ้
8. อธิบายคุณลักษณะเครื่องก าเนิดแบบซีรสี์ได้ 
9. อธิบายคุณลักษณะของเคร่ืองก าเนิดแบบคอม
ปาวดไ์ด ้
10. บอกสมการของการคุมค่าแรงเคลื่อนได ้
11. เตรียมความพร้อมด้านวัสด ุอุปกรณ์ สอดคล้อง
กับงานและใช้วสัดุอุปกรณ์อย่างคุ้มค่า ประหยัด ตาม
หลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง 
12. ปฏิบัติงานได้ถูกต้องและส าเร็จภายในเวลาที่
ก าหนดอย่างมีเหตุผล ตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจ
พอเพียง 
13. สอนและฝึกหัดให้นักเรียน นักศึกษา รู้จักการ
ท างานเปน็กลุ่ม การรับฟังความคิดเห็นเหตุผลของ
ผู้อื่นและปฏิบัติหนา้ที่ทีไ่ด้รับมอบหมาย 
14. ส่งเสริมกิจกรรมที่สร้างความสามัคคี 
เอ้ือเฟื้อเผื่อแผ่ ช่วยเหลือเกื้อกูล รักใคร่ ปรองดองใน
สถานศึกษา 
15. กระตุ้นและเปดิโอกาสให้นกัเรียนนักศึกษากล้าที่
จะแสดงความคิดเห็น  ในเรื่องต่างๆ เช่น กิจกรรมใน
ชั้นเรียน กิจกรรมต่างๆ ของสถานศึกษาและกิจกรรม
ของชุมชน 
16. ปลูกจิตส านึกให้นักเรียน นกัศึกษา มีคุณธรรม 
จริยธรรม รู้รับผิดชอบชั่วดี มีความภูมิใจในความเปน็
ไทย 
17. ให้ความรู้เกี่ยวกับโทษภัยของยาเสพติด  และ
การหลีกเลี่ยงห่างไกลยาเสพติดเพื่อให้มีภูมิคุ้มกัน
อย่างยั่งยืน 
18. มีคุณธรรมตามที่สถานศึกษาก าหนด 

1 .  แ ส ด ง ค ว า ม รู้ เ กี่ ย ว กั บ
คุณลักษณะของเคร่ืองก าเนิดไฟฟ้า
กระแสตรง 
2. อธิบายเก่ียวกับคุณลักษณะของ
เครื่องก าเนิดไฟฟ้ากระแสตรง 



 

 

ชื่อหน่วยการเรียนรู้ 
จ านวน
ชั่วโมง 

จุดประสงค์เชิงพฤติกรรม สมรรถนะการเรียนรู้ 

หน่วยที่ 8  การสูญเสีย
และประสิทธิภาพ 

8 1.อธิบายการสูญเสียในเคร่ืองก าเนิดไฟฟา้ได้ 
2. อธิบายการสูญเสียจากขดลวดทองแดงของเคร่ือง
ก าเนิดไฟฟา้ได ้
3. อธิบายการสูญเสียในแกนเหล็กของเคร่ืองก าเนิด
ไฟฟ้าได ้
4. บอกวิธีการลดค่าการสูญเสียในแกนเหล็กได้ 
5. บอกความสูญเสียทางกลของเครื่องก าเนิดไฟฟ้าได้ 
6. บอกชนิดการสูญเสียชนิดคงที่ได้ 
7. บอกชนิดการสูญเสียชนิดเปลี่ยนแปลงค่าได ้
8.บอกความหมายของประสิทธภิาพของเคร่ือง
ก าเนิดไฟฟา้ได ้
9. อธิบายประสทิธิภาพทัง้หมดของเคร่ืองก าเนิด
ไฟฟ้าได ้
10. ค านวณหาประสทิธิภาพของเคร่ืองก าเนิดไฟฟ้า
ได ้
11. เตรียมความพร้อมด้านวัสด ุอุปกรณ์ สอดคล้อง
กับงานและใช้วสัดุอุปกรณ์อย่างคุ้มค่า ประหยัด ตาม
หลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง 
12. ปฏิบัติงานได้ถูกต้องและส าเร็จภายในเวลาที่
ก าหนดอย่างมีเหตุผล ตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจ
พอเพียง 
13. สอนและฝึกหัดให้นักเรียน นักศึกษา รู้จักการ
ท างานเปน็กลุ่ม การรับฟังความคิดเห็นเหตุผลของ
ผู้อื่นและปฏิบัติหนา้ที่ทีไ่ด้รับมอบหมาย 
14. ส่งเสริมกิจกรรมที่สร้างความสามัคคี 
เอ้ือเฟื้อเผื่อแผ่ ช่วยเหลือเกื้อกูล รักใคร่ ปรองดองใน
สถานศึกษา 
15. กระตุ้นและเปดิโอกาสให้นกัเรียนนักศึกษากล้าที่
จะแสดงความคิดเห็น  ในเรื่องต่างๆ เช่น กิจกรรมใน
ชั้นเรียน กิจกรรมต่างๆ ของสถานศึกษาและกิจกรรม
ของชุมชน 
16. ปลูกจิตส านึกให้นักเรียน นกัศึกษา มีคุณธรรม 
จริยธรรม รู้รับผิดชอบชั่วดี มีความภูมิใจในความเปน็
ไทย 
17. ให้ความรู้เกี่ยวกับโทษภัยของยาเสพติด  และ
การหลีกเลี่ยงห่างไกลยาเสพติดเพื่อให้มีภูมิคุ้มกัน
อย่างยั่งยืน 
18. มีคุณธรรมตามที่สถานศึกษาก าหนด 
 

 

1 .  แสดงความรู้ เ กี่ ย วกับ กา ร
สูญเสียและประสิทธิภาพ 
2. ต่อวงจรขดลวดและค านวณหา
การสูญเสียและประสิทธิภาพ 
3. อธิบายเก่ียวกับการสูญเสียและ
ประสิทธิภาพ 



 

 

ชื่อหน่วยการเรียนรู้ 
จ านวน
ชั่วโมง 

จุดประสงค์เชิงพฤติกรรม สมรรถนะการเรียนรู้ 

หน่วยที่ 9 การขนาน
เครื่องก าเนิด 

8 1. อธิบายเหตุผลของการขนานเครื่องก าเนิดไฟฟ้า
ได ้
2. บอกการต่อขั้วของการขนานเครื่องก าเนิดแบบ
ชันต์ได ้
3. อธิบายการจ่ายโหลดของการขนานเครื่อง
ก าเนิดแบบชันตไ์ด ้
4. บอกหน้าที่ของตัวปรับเท่าในการขนานเครื่อง
ก าเนิดแบบคอมปาวด์ได ้
5. บอกเงื่อนไขการขนานเครื่องก าเนิดไฟฟ้าแบบ
คอมปาวด์ได้ 
6. บอกเงื่อนไขการขนานเครื่องก าเนิดไฟฟ้าแบบซี
รีส์ได ้
7. อธิบายการน าเครื่องก าเนิดไฟฟ้าแบบชันต์ไปใช้
งานได ้
8. อธิบายการน าเครื่องก าเนิดไฟฟ้าแบบซีรีส์ไปใช้
งานได ้
9. ค านวณหาประสิทธิภาพของเคร่ืองก าเนิดไฟฟ้า
ได ้
10. เตรียมความพร้อมด้านวัสดุ อุปกรณ์ 
สอดคล้องกับงานและใช้วัสดุอปุกรณ์อย่างคุ้มค่า 
ประหยัด ตามหลกัปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง 
11. สอนและฝึกหัดให้นักเรียน นักศึกษา รู้จักการ
ท างานเปน็กลุ่ม การรับฟังความคิดเห็นเหตุผลของ
ผู้อื่นและปฏิบัติหนา้ที่ทีไ่ด้รับมอบหมาย 
12. ส่งเสริมกิจกรรมที่สร้างความสามัคคี 
เอ้ือเฟื้อเผื่อแผ่ ช่วยเหลือเกื้อกูล รักใคร่ ปรองดองใน
สถานศึกษา 
13. กระตุ้นและเปดิโอกาสให้นกัเรียนนักศึกษากล้าที่
จะแสดงความคิดเห็น  ในเรื่องต่างๆ เช่น กิจกรรมใน
ชั้นเรียน กิจกรรมต่างๆ ของสถานศึกษาและกิจกรรม
ของชุมชน 
14. ปลูกจิตส านึกให้นักเรียน นกัศึกษา มีคุณธรรม 
จริยธรรม รู้รับผิดชอบชั่วดี มีความภูมิใจในความเปน็
ไทย 
15. ให้ความรู้เกี่ยวกับโทษภัยของยาเสพติด  และ
การหลีกเลี่ยงห่างไกลยาเสพติดเพื่อให้มีภูมิคุ้มกัน
อย่างยั่งยืน 
16. มีคุณธรรมตามที่สถานศึกษาก าหนด 
 
 

1. แสดงความรู้เกี่ยวกับการขนาน
เครื่องก าเนิด 
2. ต่อวงจรขดลวดและค านวณหา
การขนานเครื่องก าเนิด 
3. อธิบายเก่ียวกับการขนานเครือ่ง
ก าเนิด 



 

 

ชื่อหน่วยการเรียนรู้ 
จ านวน
ชั่วโมง 

จุดประสงค์เชิงพฤติกรรม สมรรถนะการเรียนรู้ 

หน่วยที่ 10 มอเตอร์ไฟฟ้า
กระแสตรง 

4 1. อธิบายหลักการท างานของมอเตอร์ไฟฟ้า
กระแสตรงได ้
2. อธิบายกฎมือซ้ายของเฟลมมิ่งได ้
3. บอกขนาดของแรงที่เกิดขึ้นที่ตัวน าไฟฟ้าได้ 
4. อธิบายการเกิดแรงเคลื่อนไฟฟ้าต้านกลับได้ 
5. อธิบายก าลังไฟฟ้าเปลี่ยนรปูเป็นพลังงานกลได้ 
6. บอกความหมายของแรงบิดที่อาร์เมเจอร์ได้ 
7. อธิบายความเร็วรอบของมอเตอร์ไฟฟ้า
กระแสตรงได ้
8. บอกความสัมพันธ์ระหว่างแรงบิดกับความเร็ว
รอบได ้
9. บอกชนิดของมอเตอร์ไฟฟ้ากระแสตรงได ้
10. เตรียมความพร้อมด้านวัสดุ อุปกรณ์ 
สอดคล้องกับงานและใช้วัสดุอปุกรณ์อย่างคุ้มค่า 
ประหยัด ตามหลกัปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง 
11. สอนและฝึกหัดให้นักเรียน นักศึกษา รู้จักการ
ท างานเปน็กลุ่ม การรับฟังความคิดเห็นเหตุผลของ
ผู้อื่นและปฏิบัติหนา้ที่ทีไ่ด้รับมอบหมาย 
12. ส่งเสริมกิจกรรมที่สร้างความสามัคคี 
เอ้ือเฟื้อเผื่อแผ่ ช่วยเหลือเกื้อกูล รักใคร่ ปรองดองใน
สถานศึกษา 
13. กระตุ้นและเปดิโอกาสให้นกัเรียนนักศึกษากล้าที่
จะแสดงความคิดเห็น  ในเรื่องต่างๆ เช่น กิจกรรมใน
ชั้นเรียน กิจกรรมต่างๆ ของสถานศึกษาและกิจกรรม
ของชุมชน 
14. ปลูกจิตส านึกให้นักเรียน นกัศึกษา มีคุณธรรม 
จริยธรรม รู้รับผิดชอบชั่วดี มีความภูมิใจในความเปน็
ไทย 
15. ให้ความรู้เกี่ยวกับโทษภัยของยาเสพติด  และ
การหลีกเลี่ยงห่างไกลยาเสพติดเพื่อให้มีภูมิคุ้มกัน
อย่างยั่งยืน 
16. มีคุณธรรมตามที่สถานศึกษาก าหนด 
 
 
 
 
 
 
 
 

1. แสดงความรู้เกี่ยวกับ มอเตอร์
ไฟฟ้ากระแสตรง 
2. ต่อวงจรขดลวดและค านวณหา 
มอเตอร์ไฟฟ้ากระแสตรง 
3. อธิบายเก่ียวกับ มอเตอร์ไฟฟ้า
กระแสตรง 



 

 

ชื่อหน่วยการเรียนรู้ 
จ านวน
ชั่วโมง 

จุดประสงค์เชิงพฤติกรรม สมรรถนะการเรียนรู้ 

หน่วยที่ 11 คุณลักษณะ
มอเตอร์ไฟฟ้ากระแสตรง 

4 1. บอกคุณลักษณะทางไฟฟ้าของมอเตอร์ไฟฟ้า
กระแสตรงได ้
2. บอกคุณลักษณะทางกลของมอเตอร์ไฟฟ้า
กระแสตรงได ้
3. อธิบายคุณลักษณะของชันต์มอเตอร์ได้ 
4. อธิบายคุณลักษณะของซีรีสม์อเตอร์ได้ 
5. อธิบายคุณลักษณะของคอมปาวด์มอเตอร์ได้ 
6. บอกความสัมพันธ์ระหว่างความเร็วรอบกับ
กระแสอาร์เมเจอร์ได้ 
7. อธิบายการสูญเสียในมอเตอร์ไฟฟ้ากระแสตรง
ได ้
8. อธิบายประสิทธิภาพของมอเตอร์ไฟฟ้า
กระแสตรงได ้
9. เตรียมความพร้อมด้านวัสดุ อุปกรณ์ สอดคล้อง
กับงานและใช้วัสดุอปุกรณ์อย่างคุ้มค่า ประหยัด 
ตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง 
10. สอนและฝึกหัดให้นักเรียน นักศึกษา รู้จักการ
ท างานเปน็กลุ่ม การรับฟังความคิดเห็นเหตุผลของ
ผู้อื่นและปฏิบัติหนา้ที่ทีไ่ด้รับมอบหมาย 
11. ส่งเสริมกิจกรรมที่สร้างความสามัคคี 
เอ้ือเฟื้อเผื่อแผ่ ช่วยเหลือเกื้อกูล รักใคร่ ปรองดองใน
สถานศึกษา 
12. กระตุ้นและเปดิโอกาสให้นกัเรียนนักศึกษากล้าที่
จะแสดงความคิดเห็น  ในเรื่องต่างๆ เช่น กิจกรรมใน
ชั้นเรียน กิจกรรมต่างๆ ของสถานศึกษาและกิจกรรม
ของชุมชน 
13. ปลูกจิตส านึกให้นักเรียน นกัศึกษา มีคุณธรรม 
จริยธรรม รู้รับผิดชอบชั่วดี มีความภูมิใจในความเปน็
ไทย 
14. ให้ความรู้เกี่ยวกับโทษภัยของยาเสพติด  และ
การหลีกเลี่ยงห่างไกลยาเสพติดเพื่อให้มีภูมิคุ้มกัน
อย่างยั่งยืน 
15. มีคุณธรรมตามที่สถานศึกษาก าหนด 
 
 
 
 
 
 
 

1 .  แ ส ด ง ค ว า ม รู้ เ กี่ ย ว กั บ
คุ ณ ลั ก ษ ณ ะ ม อ เ ต อ ร์ ไ ฟ ฟ้ า
กระแสตรงก าเนิดไฟฟ้ากระแสตรง 
2. ต่อวงจรขดลวดและค านวณหา
คุ ณ ลั ก ษ ณ ะ ม อ เ ต อ ร์ ไ ฟ ฟ้ า
กระแสตรง 
3. อธิบายเก่ียวกับคุณลักษณะ
มอเตอร์ไฟฟ้ากระแสตรง 



 

 

ชื่อหน่วยการเรียนรู้ 
จ านวน
ชั่วโมง 

จุดประสงค์เชิงพฤติกรรม สมรรถนะการเรียนรู้ 

หน่วยที่ 12 การควบคุม
ความเร็วและการเร่ิมเดิน 

4 1. บอกวิธีการควบคุมความเร็วรอบของมอเตอร์
ไฟฟ้ากระแสตรงได ้
2. อธิบายการควบคุมเส้นแรงแม่เหล็กของชันต์
มอเตอร์ได้ 
3. อธิบายการควบคุมค่าความต้านทานของอาร์
เมเจอร์ของชันต์มอเตอร์ได ้
4. อธิบาย การควบคุมขนาดของแรงเคลื่อนไฟฟ้า
ที่ป้อนของชันต์มอเตอร์ได ้
5. อธิบายการควบคุมค่าความต้านทานอนุกรมกับ
ซีรีส์มอเตอร์ได ้
6. อธิบายการควบคุมความเร็วรอบโดยต่อซีรีส์
มอเตอร์แบบอนุกรมหรือขนานได ้
7. บอกวิธีการเริ่มเดินมอเตอร์ไฟฟ้ากระแสตรงได ้
8. ค านวณหากระแสขณะเริ่มเดินของมอเตอร์
ไฟฟ้ากระแสตรงได ้
9. บอกวิธีการกลับทางหมุนของมอเตอร์ไฟฟ้า
กระแสตรงได ้
10. เตรียมความพร้อมด้านวัสดุ อุปกรณ์ 
สอดคล้องกับงานและใช้วัสดุอปุกรณ์อย่างคุ้มค่า 
ประหยัด ตามหลกัปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง 
11. สอนและฝึกหัดให้นักเรียน นักศึกษา รู้จักการ
ท างานเปน็กลุ่ม การรับฟังความคิดเห็นเหตุผลของ
ผู้อื่นและปฏิบัติหนา้ที่ทีไ่ด้รับมอบหมาย 
12. ส่งเสริมกิจกรรมที่สร้างความสามัคคี 
เอ้ือเฟื้อเผื่อแผ่ ช่วยเหลือเกื้อกูล รักใคร่ ปรองดองใน
สถานศึกษา 
13. กระตุ้นและเปดิโอกาสให้นกัเรียนนักศึกษากล้าที่
จะแสดงความคิดเห็น  ในเรื่องต่างๆ เช่น กิจกรรมใน
ชั้นเรียน กิจกรรมต่างๆ ของสถานศึกษาและกิจกรรม
ของชุมชน 
14. ปลูกจิตส านึกให้นักเรียน นกัศึกษา มีคุณธรรม 
จริยธรรม รู้รับผิดชอบชั่วดี มีความภูมิใจในความเปน็
ไทย 
15. ให้ความรู้เกี่ยวกับโทษภัยของยาเสพติด  และ
การหลีกเลี่ยงห่างไกลยาเสพติดเพื่อให้มีภูมิคุ้มกัน
อย่างยั่งยืน 
16. มีคุณธรรมตามที่สถานศึกษาก าหนด 
 
 
 

1 .  แสดงความรู้ เ กี่ ย วกับ กา ร
ควบคุมความเร็วและการเร่ิมเดิน 
2. ต่อวงจรขดลวดและค านวณหา
การควบคุมความเร็วและการเริ่ม
เดิน 
3. อธิบายเก่ียวกับการควบคุม
ความเร็วและการเร่ิมเดิน 



 

 

ชื่อหน่วยการเรียนรู้ 
จ านวน
ชั่วโมง 

จุดประสงค์เชิงพฤติกรรม สมรรถนะการเรียนรู้ 

หน่วยที่ 13 การ
บ ารุงรักษาเครื่องกลไฟฟา้

กระแสตรง 

4 1. อธิบายการตรวจสอบตลบัลูกปืนด้วยวธิีฟังเสียงได้ 
2. อธิบายการตรวจสอบความรอ้นตลับลูกปืนได ้
3. อธิบายการตรวจสอบความเที่ยงตรงของตลับ
ลูกปืนได ้
4. อธิบายการหล่อลื่นตลบัลูกปนืได้ 
5. อธิบายการบ ารุงรักษาแปรงถ่านได้ 
6.  อธิบายการตรวจสอบสภาพของฉนวนไฟฟา้ได้ 
7. บอกสาเหตุของเครื่องก าเนิดไฟฟ้าไม่สร้าง
แรงเคลื่อนไฟฟ้าเหนี่ยวน าได ้
8. เตรียมความพร้อมด้านวัสดุ อุปกรณ์ สอดคล้อง
กับงานและใช้วัสดุอปุกรณ์อย่างคุ้มค่า ประหยัด 
ตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง 
9. สอนและฝึกหัดให้นักเรียน นกัศึกษา รู้จักการ
ท างานเปน็กลุ่ม การรับฟังความคิดเห็นเหตุผลของ
ผู้อื่นและปฏิบัติหนา้ที่ทีไ่ด้รับมอบหมาย 
10. ส่งเสริมกิจกรรมที่สร้างความสามัคคี 
เอ้ือเฟื้อเผื่อแผ่ ช่วยเหลือเกื้อกูล รักใคร่ ปรองดองใน
สถานศึกษา 
11. กระตุ้นและเปดิโอกาสให้นกัเรียนนักศึกษากล้าที่
จะแสดงความคิดเห็น  ในเรื่องต่างๆ เช่น กิจกรรมใน
ชั้นเรียน กิจกรรมต่างๆ ของสถานศึกษาและกิจกรรม
ของชุมชน 
12. ปลูกจิตส านึกให้นักเรียน นกัศึกษา มีคุณธรรม 
จริยธรรม รู้รับผิดชอบชั่วดี มีความภูมิใจในความเปน็
ไทย 
13. ให้ความรู้เกี่ยวกับโทษภัยของยาเสพติด  และ
การหลีกเลี่ยงห่างไกลยาเสพติดเพื่อให้มีภูมิคุ้มกัน
อย่างยั่งยืน 
14. มีคุณธรรมตามที่สถานศึกษาก าหนด 
 

1 .  แสดงความรู้ เ กี่ ย วกับ กา ร
บ า รุ ง รั ก ษ า เ ค รื่ อ ง ก ล ไ ฟ ฟ้ า
กระแสตรง 
2. ต่อวงจรขดลวดและค านวณหา
การบ ารุงรักษาเครื่ องกลไฟฟ้า
กระแสตรง 
3. อธิบายเก่ียวกับการบ ารุงรักษา
เครือ่งกลไฟฟ้ากระแสตรง 

สอบปลายภาค 4   
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

7.การวัดและประเมินผลการเรียนรู้ 
 7.1 การแบ่งคะแนนและเกณฑ์การผ่านการประเมินผลการเรียนรู้ร้อยละ 50 

หน่วยที่ ด้านความรู้ 
(พุทธพิสัย) 

ด้านทักษะ 
(ทักษะพิสัย) 

ด้านพฤติกรรม 
(จิตพิสัย) 

รวม ร้อยละ 50 
ของคะแนนเต็ม 

1 3 4 3 10 5 
2 1.5 2 1.5 5 2.5 
3 1.5 2 1.5 5 2.5 
4 4.5 6 4.5 15 7.5 
5 1.5 2 1.5 5 2.5 
6 4.5 6 4.5 15 7.5 
7 1.5 2 1.5 5 2.5 
8 3 4 3 10 5 
9 3 4 3 10 5 
10 1.5 2 1.5 5 2.5 
11 1.5 2 1.5 5 2.5 
12 1.5 2 1.5 5 2.5 
13 1.5 2 1.5 5 2.5 

รวมทั้งรายวิชา 30 40 30 100 50  
การวัดผล 

  - ด้านความรู้  1) ทดสอบหลังเรียนประจ าหน่วย  15 คะแนน   
    2) วัดผลสัมฤทธิ์ (ทฤษฎี)   15 คะแนน  
 รวม 30 คะแนน  
  - ด้านทักษะ 1) ใบงาน    20 คะแนน  
    2) วัดผลสัมฤทธิ์ (ปฏิบัติ)   20 คะแนน  
 รวม 40 คะแนน  

- ด้านพฤติกรรมที่พึงประสงค์ในการปฏิบัติงาน รวม 30 คะแนน  
 รวมทั้งหมด 100 คะแนน  
        คะแนนระหว่างภาค/ปลายภาค    70:30 
   ระหว่างภาค 1) ทดสอบหลังเรียน   10 คะแนน  
     2) ใบงาน    30 คะแนน  
     3) พฤติกรรมที่พึงประสงค ์  30 คะแนน  
       รวม   70 คะแนน    
   ปลายภาค 1) วัดผลสัมฤทธิ์ (ทฤษฎี)   10 คะแนน  
     2) วัดผลสัมฤทธิ์ (ปฏิบัติ)   20 คะแนน  
       รวม   30 คะแนน 
  
 
 
 



 

 

 7.2 ผลการประเมินการเรียนรู้ 
การวัดผลประเมินผลน าคะแนนแต่ละหน่วยการเรียนรวมกัน คิดเป็นร้อยละตามเกณฑ์ ดังนี้ 

 คะแนนผลการประเมินร้อยละ 80 ขึ้นไป ระดับผลการเรียน 4.0  
 คะแนนผลการประเมินร้อยละ 75-79 ระดับผลการเรียน 3.5 
 คะแนนผลการประเมินร้อยละ 70-74 ระดับผลการเรียน 3.0 
 คะแนนผลการประเมินร้อยละ 65-69 ระดับผลการเรียน 2.5 

 คะแนนผลการประเมินร้อยละ 60-64 ระดับผลการเรียน 2.0 
 คะแนนผลการประเมินร้อยละ 55-59 ระดับผลการเรียน 1.5 
 คะแนนผลการประเมินร้อยละ 50-54 ระดับผลการเรียน 1.0 
 คะแนนผลการประเมินต่ ากว่าร้อยละ 50  ระดับผลการเรียน 0 
8. เครื่องมือวัดผล 
 8.1 แบบทดสอบหลังเรียน 
 8.2 แบบประเมินพฤติกรรมการเรียนรู้ 
 8.3 ใบงาน 
 


