
บันทึกหลังการจัดการเรียนรู ้
รหัสวิชา 30104-1003 รายวิชา วงจรไฟฟ้า 2 

ไฟฟ้า ไฟฟ้าก าลัง/2 2565 (สทฟ.1/2 )  
ครูผูส้อน 2104002 นายเชิดพงศ์ จันทรวัฒนกิจ จ านวน  

วันที่ 18 ตุลาคม 2565 สัปดาห์ที่ 1 จ านวน 19 คน  

 
หัวข้อเรื่อง/เน้ือหาสาระ/การอบรม/ให้ค าปรึกษา/บันทึกการสอน : 
ทฤษฎี เรื่อง ความคิดรวบยอดพ้ืนฐาน เกี่ยวกับวงจรไฟฟ้า 
ปฏิบัติ จ าลองการท างานของวงจรด้วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์ 

 

รายละเอียด/กิจกรรม 
1. ครูแนะน าและบอกจุดประสงค ์
2. ครูอธิบายความหมายของตัวแทน 
3. ท าแบบฝึกหัดท้ายหน่วย 

 

 
สื่อการเรียนรู้/แหล่งการเรียนรู ้
PowerPoint 

 
 

รายละเอียด : ความคิดรวบยอดพ้ืนฐาน เกี่ยวกับวงจรไฟฟ้า 
 

 
ปัญหา/อุปสรรค  
จ านวนคอมพิวเตอร์ ไม่เพียงพอต่อศึกษา นักศึกษา จ านวน 38 คน คอมพิวเตอร์ 15 เครื่อง เฉลี่ย 2.533 คนต่อการเรียนลงปฏิบัติ 

 

แนวทางการแก้ไขและปรับปรุง  
ให้ท างานเป็นคู่  

 

สอดแทรกคุณธรรมจริยธรรม  
ยึดมั่นในสถาบันฯ ละเว้นอบายมุข ความมีวินัย ความสามัคคี จิตอาสา ขยันและรับผิดชอบ ประหยัด ซื่อสัตย์ สุภาพ ตรงต่อเวลา 

 

การวัดและประเมินผลหลังการสอน  
แบบฝึกหัด ใบงาน 

 

สมรรถนะที่นักเรียนได้  



แสดงความรู้เก่ียวกับระบบของหน่วย ปริมาณพ้ืนฐาน องค์ประกอบวงจรและวงจรแบบตัวต้านททาน 
 

ปัญหาที่น าไปสู่การวิจัย  
การปรับปรงุพฤติกรรมการเข้าชั้นเรียนให้ตรงต่อเวลาของนักศึกษาระดับชั้น ปวส. ๑ แผนกไฟฟ้าก าลัง  

 

ผลการใช้แผนการจัดการเรียนรู้  
ตรงตามแผนการสอน 

 

ผลการเรียนรู้ของนักเรียนนักศึกษา  
1. เข้าใจหลักการและทฤษฎีวงจรไฟฟ้า 
2. สามารถค านวณหาค่าความต้านทาน กระแส แรงดัน ก าลังไฟฟ้าและตรวจสอบแก้ไขหาข้อบกพร่องของวงจร 
3. มีกิจนิสัยในการท างานร่วมกับผู้อื่นด้วยความประณีต รอบคอบ และปลอดภัย 

 

แนวทางพัฒนาคุณภาพการเรียนรู้  
1. แสดงความรู้เก่ียวกับกฎ ทฤษฎีวงจรไฟฟ้ากระแสตรงและกระแสสลับ 
2. ค านวณและวัดค่าปริมาณต่าง ๆ ของระบบไฟฟ้ากระแสตรง 
3. ทดสอบ จ าลองการท างานวงจรด้วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์ 

 

วันที่ 19 ตุลาคม 2565 สัปดาห์ที่ 1 จ านวน 19 คน  

 
หัวข้อเรื่อง/เน้ือหาสาระ/การอบรม/ให้ค าปรึกษา/บันทึกการสอน : 
ทฤษฎี เรื่อง ความคิดรวบยอดพ้ืนฐาน เกี่ยวกับวงจรไฟฟ้า 
ปฏิบัติ จ าลองการท างานของวงจรด้วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์ 

 

รายละเอียด/กิจกรรม 
1. ครูแนะน าและบอกจุดประสงค ์
2. ครูอธิบายความหมายของตัวแทน 
3. ท าแบบฝึกหัดท้ายหน่วย 

 

 
สื่อการเรียนรู้/แหล่งการเรียนรู ้
PowerPoint 

 
 

รายละเอียด : ความคิดรวบยอดพ้ืนฐาน เกี่ยวกับวงจรไฟฟ้า 
 

 



ปัญหา/อุปสรรค  
จ านวนคอมพิวเตอร์ ไม่เพียงพอต่อศึกษา นักศึกษา จ านวน 38 คน คอมพิวเตอร์ 15 เครื่อง เฉลี่ย 2.533 คนต่อการเรียนลงปฏิบัติ 

 

แนวทางการแก้ไขและปรับปรุง  
ให้ท างานเป็นคู่  

 

สอดแทรกคุณธรรมจริยธรรม  
ยึดมั่นในสถาบันฯ ละเว้นอบายมุข ความมีวินัย ความสามัคคี จิตอาสา ขยันและรับผิดชอบ ประหยัด ซื่อสัตย์ สุภาพ ตรงต่อเวลา 

 

การวัดและประเมินผลหลังการสอน  
แบบฝึกหัด ใบงาน 

 

สมรรถนะที่นักเรียนได้  
แสดงความรู้เก่ียวกับระบบของหน่วย ปริมาณพ้ืนฐาน องค์ประกอบวงจรและวงจรแบบตัวต้านททาน 

 

ปัญหาที่น าไปสู่การวิจัย  
การปรับปรงุพฤติกรรมการเข้าชั้นเรียนให้ตรงต่อเวลาของนักศึกษาระดับชั้น ปวส. ๑ แผนกไฟฟ้าก าลัง  

 

ผลการใช้แผนการจัดการเรียนรู้  
ตรงตามแผนการสอน 

 

ผลการเรียนรู้ของนักเรียนนักศึกษา  
1. เข้าใจหลักการและทฤษฎีวงจรไฟฟ้า 
2. สามารถค านวณหาค่าความต้านทาน กระแส แรงดัน ก าลังไฟฟ้าและตรวจสอบแก้ไขหาข้อบกพร่องของวงจร 
3. มีกิจนิสัยในการท างานร่วมกับผู้อื่นด้วยความประณีต รอบคอบ และปลอดภัย 

 

แนวทางพัฒนาคุณภาพการเรียนรู้  
1. แสดงความรู้เก่ียวกับกฎ ทฤษฎีวงจรไฟฟ้ากระแสตรงและกระแสสลับ 
2. ค านวณและวัดค่าปริมาณต่าง ๆ ของระบบไฟฟ้ากระแสตรง 
3. ทดสอบ จ าลองการท างานวงจรด้วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์ 

 

วันที่ 20 ตุลาคม 2565 สัปดาห์ที่ 1 จ านวน 19 คน  

 
หัวข้อเรื่อง/เน้ือหาสาระ/การอบรม/ให้ค าปรึกษา/บันทึกการสอน : 



ทฤษฎี เรื่อง ความคิดรวบยอดพ้ืนฐาน เกี่ยวกับวงจรไฟฟ้า 
ปฏิบัติ จ าลองการท างานของวงจรด้วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์ 

 

รายละเอียด/กิจกรรม 
1. ครูแนะน าและบอกจุดประสงค ์
2. ครูอธิบายความหมายของตัวแทน 
3. ท าแบบฝึกหัดท้ายหน่วย 

 

 
สื่อการเรียนรู้/แหล่งการเรียนรู ้
PowerPoint 

 
 

รายละเอียด : ความคิดรวบยอดพ้ืนฐาน เกี่ยวกับวงจรไฟฟ้า 
 

 
ปัญหา/อุปสรรค  
จ านวนคอมพิวเตอร์ ไม่เพียงพอต่อศึกษา นักศึกษา จ านวน 38 คน คอมพิวเตอร์ 15 เครื่อง เฉลี่ย 2.533 คนต่อการเรียนลงปฏิบัติ 

 

แนวทางการแก้ไขและปรับปรุง  
ให้ท างานเป็นคู่  

 

สอดแทรกคุณธรรมจริยธรรม  
ยึดมั่นในสถาบันฯ ละเว้นอบายมุข ความมีวินัย ความสามัคคี จิตอาสา ขยันและรับผิดชอบ ประหยัด ซื่อสัตย์ สุภาพ ตรงต่อเวลา 

 

การวัดและประเมินผลหลังการสอน  
แบบฝึกหัด ใบงาน 

 

สมรรถนะที่นักเรียนได้  
แสดงความรู้เก่ียวกับระบบของหน่วย ปริมาณพ้ืนฐาน องค์ประกอบวงจรและวงจรแบบตัวต้านททาน 

 

ปัญหาที่น าไปสู่การวิจัย  
การปรับปรงุพฤติกรรมการเข้าชั้นเรียนให้ตรงต่อเวลาของนักศึกษาระดับชั้น ปวส. ๑ แผนกไฟฟ้าก าลัง  

 

ผลการใช้แผนการจัดการเรียนรู้  
ตรงตามแผนการสอน 



 

ผลการเรียนรู้ของนักเรียนนักศึกษา  
1. เข้าใจหลักการและทฤษฎีวงจรไฟฟ้า 
2. สามารถค านวณหาค่าความต้านทาน กระแส แรงดัน ก าลังไฟฟ้าและตรวจสอบแก้ไขหาข้อบกพร่องของวงจร 
3. มีกิจนิสัยในการท างานร่วมกับผู้อื่นด้วยความประณีต รอบคอบ และปลอดภัย 

 

แนวทางพัฒนาคุณภาพการเรียนรู้  
1. แสดงความรู้เก่ียวกับกฎ ทฤษฎีวงจรไฟฟ้ากระแสตรงและกระแสสลับ 
2. ค านวณและวัดค่าปริมาณต่าง ๆ ของระบบไฟฟ้ากระแสตรง 
3. ทดสอบ จ าลองการท างานวงจรด้วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์ 

 

วันที่ 21 ตุลาคม 2565 สัปดาห์ที่ 1 จ านวน 19 คน ขาดเรียน 11 คน ,  

 
หัวข้อเรื่อง/เน้ือหาสาระ/การอบรม/ให้ค าปรึกษา/บันทึกการสอน : 
ทฤษฎี เรื่อง ความคิดรวบยอดพ้ืนฐาน เกี่ยวกับวงจรไฟฟ้า 
ปฏิบัติ จ าลองการท างานของวงจรด้วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์ 

 

รายละเอียด/กิจกรรม 
1. ครูแนะน าและบอกจุดประสงค ์
2. ครูอธิบายความหมายของตัวแทน 
3. ท าแบบฝึกหัดท้ายหน่วย 

 

รายชื่อนักเรียนที่ขาดเรียน ลาป่วย ลากิจ มาสาย 
นายกรกพงษ์ ห้วยหงษ์ทอง (ขาดเรียน) , นายกิติศักด์ิ คูณทวี (ขาดเรียน) , นายจิรศักด์ิ แสงทอง (ขาดเรียน) , นายจิรัฐิติ สามงาม
ไกร (ขาดเรียน) , นางสาวญาณิศา โกจิ๋ว (ขาดเรียน) , นายณัฐกิตต์ อู่ทอง (ขาดเรียน) , นายธนาธิป มีจิตร (ขาดเรียน) , นาย
นนทวัฒน์ ทับทิม (ขาดเรียน) , นายนิชฌาน สุขมาก (ขาดเรียน) , นายโพธิพงศ์ โพธ์ิพันธ์ (ขาดเรียน) , นายภาณุวัฒน์ ฐิตะฐาน 
(ขาดเรียน) , นายรณภูมิ ลี้ติด (ขาดเรียน) , นายรัชชานนท์ ชมอินทร์ (ขาดเรียน) , นางสาววงวาด พ่วงพูน (ขาดเรียน) , นายวัชร
ชัย คุ้มภัย (ขาดเรียน) , นายวิสุทธ์ิ อ่างแดง (ขาดเรียน) , นายสุกฤต สมศรี (ขาดเรียน) , นายสุปวัตต์ พ่วงทรัพย์ (ขาดเรียน) , นาย
อติวิชญ์ ภาษี (ขาดเรียน) , นายอาณาจักร เมธาวุฒิกุล (ขาดเรียน) ,  

 

 
สื่อการเรียนรู้/แหล่งการเรียนรู ้
PowerPoint 

 
 

รายละเอียด : ความคิดรวบยอดพ้ืนฐาน เกี่ยวกับวงจรไฟฟ้า 
 

 



ปัญหา/อุปสรรค  
จ านวนคอมพิวเตอร์ ไม่เพียงพอต่อศึกษา นักศึกษา จ านวน 38 คน คอมพิวเตอร์ 15 เครื่อง เฉลี่ย 2.533 คนต่อการเรียนลงปฏิบัติ 

 

แนวทางการแก้ไขและปรับปรุง  
ให้ท างานเป็นคู่  

 

สอดแทรกคุณธรรมจริยธรรม  
ยึดมั่นในสถาบันฯ ละเว้นอบายมุข ความมีวินัย ความสามัคคี จิตอาสา ขยันและรับผิดชอบ ประหยัด ซื่อสัตย์ สุภาพ ตรงต่อเวลา 

 

การวัดและประเมินผลหลังการสอน  
แบบฝึกหัด ใบงาน 

 

สมรรถนะที่นักเรียนได้  
แสดงความรู้เก่ียวกับระบบของหน่วย ปริมาณพ้ืนฐาน องค์ประกอบวงจรและวงจรแบบตัวต้านททาน 

 

ปัญหาที่น าไปสู่การวิจัย  
การปรับปรงุพฤติกรรมการเข้าชั้นเรียนให้ตรงต่อเวลาของนักศึกษาระดับชั้น ปวส. ๑ แผนกไฟฟ้าก าลัง  

 

ผลการใช้แผนการจัดการเรียนรู้  
ตรงตามแผนการสอน 

 

ผลการเรียนรู้ของนักเรียนนักศึกษา  
1. เข้าใจหลักการและทฤษฎีวงจรไฟฟ้า 
2. สามารถค านวณหาค่าความต้านทาน กระแส แรงดัน ก าลังไฟฟ้าและตรวจสอบแก้ไขหาข้อบกพร่องของวงจร 
3. มีกิจนิสัยในการท างานร่วมกับผู้อื่นด้วยความประณีต รอบคอบ และปลอดภัย 

 

แนวทางพัฒนาคุณภาพการเรียนรู้  
1. แสดงความรู้เก่ียวกับกฎ ทฤษฎีวงจรไฟฟ้ากระแสตรงและกระแสสลับ 
2. ค านวณและวัดค่าปริมาณต่าง ๆ ของระบบไฟฟ้ากระแสตรง 
3. ทดสอบ จ าลองการท างานวงจรด้วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์ 

 

วันที่ 21 ตุลาคม 2565 สัปดาห์ที่ 1 จ านวน 19 คน ขาดเรียน 11 คน ,  

 
หัวข้อเรื่อง/เน้ือหาสาระ/การอบรม/ให้ค าปรึกษา/บันทึกการสอน : 



ทฤษฎี เรื่อง ความคิดรวบยอดพ้ืนฐาน เกี่ยวกับวงจรไฟฟ้า 
ปฏิบัติ จ าลองการท างานของวงจรด้วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์ 

 

รายละเอียด/กิจกรรม 
1. ครูแนะน าและบอกจุดประสงค ์
2. ครูอธิบายความหมายของตัวแทน 
3. ท าแบบฝึกหัดท้ายหน่วย 

 

รายชื่อนักเรียนที่ขาดเรียน ลาป่วย ลากิจ มาสาย 
นายกรกพงษ์ ห้วยหงษ์ทอง (ขาดเรียน) , นายกิติศักด์ิ คูณทวี (ขาดเรียน) , นายจิรศักด์ิ แสงทอง (ขาดเรียน) , นายจิรัฐิติ สามงาม
ไกร (ขาดเรียน) , นางสาวญาณิศา โกจิ๋ว (ขาดเรียน) , นายณัฐกิตต์ อู่ทอง (ขาดเรียน) , นายธนาธิป มีจิตร (ขาดเรียน) , นาย
นนทวัฒน์ ทับทิม (ขาดเรียน) , นายนิชฌาน สุขมาก (ขาดเรียน) , นายโพธิพงศ์ โพธ์ิพันธ์ (ขาดเรียน) , นายภาณุวัฒน์ ฐิตะฐาน 
(ขาดเรียน) , นายรณภูมิ ลี้ติด (ขาดเรียน) , นายรัชชานนท์ ชมอินทร์ (ขาดเรียน) , นางสาววงวาด พ่วงพูน (ขาดเรียน) , นายวัชร
ชัย คุ้มภัย (ขาดเรียน) , นายวิสุทธ์ิ อ่างแดง (ขาดเรียน) , นายสุกฤต สมศรี (ขาดเรียน) , นายสุปวัตต์ พ่วงทรัพย์ (ขาดเรียน) , นาย
อติวิชญ์ ภาษี (ขาดเรียน) , นายอาณาจักร เมธาวุฒิกุล (ขาดเรียน) ,  

 

 
สื่อการเรียนรู้/แหล่งการเรียนรู ้
PowerPoint 

 
 

รายละเอียด : ความคิดรวบยอดพ้ืนฐาน เกี่ยวกับวงจรไฟฟ้า 
 

 
ปัญหา/อุปสรรค  
จ านวนคอมพิวเตอร์ ไม่เพียงพอต่อศึกษา นักศึกษา จ านวน 38 คน คอมพิวเตอร์ 15 เครื่อง เฉลี่ย 2.533 คนต่อการเรียนลงปฏิบัติ 

 

แนวทางการแก้ไขและปรับปรุง  
ให้ท างานเป็นคู่  

 

สอดแทรกคุณธรรมจริยธรรม  
ยึดมั่นในสถาบันฯ ละเว้นอบายมุข ความมีวินัย ความสามัคคี จิตอาสา ขยันและรับผิดชอบ ประหยัด ซื่อสัตย์ สุภาพ ตรงต่อเวลา 

 

การวัดและประเมินผลหลังการสอน  
แบบฝึกหัด ใบงาน 

 

สมรรถนะที่นักเรียนได้  



แสดงความรู้เก่ียวกับระบบของหน่วย ปริมาณพ้ืนฐาน องค์ประกอบวงจรและวงจรแบบตัวต้านททาน 
 

ปัญหาที่น าไปสู่การวิจัย  
การปรับปรงุพฤติกรรมการเข้าชั้นเรียนให้ตรงต่อเวลาของนักศึกษาระดับชั้น ปวส. ๑ แผนกไฟฟ้าก าลัง  

 

ผลการใช้แผนการจัดการเรียนรู้  
ตรงตามแผนการสอน 

 

ผลการเรียนรู้ของนักเรียนนักศึกษา  
1. เข้าใจหลักการและทฤษฎีวงจรไฟฟ้า 
2. สามารถค านวณหาค่าความต้านทาน กระแส แรงดัน ก าลังไฟฟ้าและตรวจสอบแก้ไขหาข้อบกพร่องของวงจร 
3. มีกิจนิสัยในการท างานร่วมกับผู้อื่นด้วยความประณีต รอบคอบ และปลอดภัย 

 

แนวทางพัฒนาคุณภาพการเรียนรู้  
1. แสดงความรู้เก่ียวกับกฎ ทฤษฎีวงจรไฟฟ้ากระแสตรงและกระแสสลับ 
2. ค านวณและวัดค่าปริมาณต่าง ๆ ของระบบไฟฟ้ากระแสตรง 
3. ทดสอบ จ าลองการท างานวงจรด้วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์ 

 

วันที่ 25 ตุลาคม 2565 สัปดาห์ที่ 2 จ านวน 19 คน ขาดเรียน 4 คน ,  

 
หัวข้อเรื่อง/เน้ือหาสาระ/การอบรม/ให้ค าปรึกษา/บันทึกการสอน : 
ทฤษฎี เรื่อง การวิเคราะห์วงจรด้วยกฎทางไฟฟ้า 

 

รายละเอียด/กิจกรรม 
1. ครูแนะน าและบอกจุดประสงค ์
2. ครูอธิบายความหมายของตัวแทน 
3. ท าแบบฝึกหัดท้ายหน่วย 

 

รายชื่อนักเรียนที่ขาดเรียน ลาป่วย ลากิจ มาสาย 
นายจิรศักด์ิ แสงทอง (ขาดเรียน) , นายจิรัฐิติ สามงามไกร (ขาดเรียน) , นายจีรศักด์ิ รวมสี (ขาดเรียน) , นายธีรศักด์ิ วิศวาภรณ์ 
(ขาดเรียน) , นายโพธิพงศ์ โพธ์ิพันธ์ (ขาดเรียน) , นายเสาวภาคย์ แสงรุ่ง (ขาดเรียน) , นายอติวิชญ์ ภาษี (ขาดเรียน) , นายอนวัช 
บุญไทย (ขาดเรียน) ,  

 

 
สื่อการเรียนรู้/แหล่งการเรียนรู ้



PowerPoint 
 

 
รายละเอียด : การวิเคราะห์วงจรด้วยกฎทางไฟฟ้า 

 

 
ปัญหา/อุปสรรค  
จ านวนคอมพิวเตอร์ ไม่เพียงพอต่อศึกษา นักศึกษา จ านวน 38 คน คอมพิวเตอร์ 15 เครื่อง เฉลี่ย 2.533 คนต่อการเรียนลงปฏิบัติ 

 

แนวทางการแก้ไขและปรับปรุง  
ให้ท างานเป็นคู่  

 

สอดแทรกคุณธรรมจริยธรรม  
ยึดมั่นในสถาบันฯ ละเว้นอบายมุข ความมีวินัย ความสามัคคี จิตอาสา ขยันและรับผิดชอบ ประหยัด ซื่อสัตย์ สุภาพ ตรงต่อเวลา 

 

การวัดและประเมินผลหลังการสอน  
แบบฝึกหัด ใบงาน 

 

สมรรถนะที่นักเรียนได้  
1. แสดงความรู้เก่ียวกับวิธีโนดและวิธีเมช 
2. จ าลองการท างานของวงจรด้วยโปรแกรม PSpice Student 

 

ปัญหาที่น าไปสู่การวิจัย  
การปรับปรงุพฤติกรรมการเข้าชั้นเรียนให้ตรงต่อเวลาของนักศึกษาระดับชั้น ปวส. ๑ แผนกไฟฟ้าก าลัง  

 

ผลการใช้แผนการจัดการเรียนรู้  
ตรงตามแผนการสอน 

 

ผลการเรียนรู้ของนักเรียนนักศึกษา  
1. วิเคราะห์วงจรด้วยกฎของโอห์มได้ถูกต้อง 
2. วิเคราะห์วงจรด้วยกฎของเคอร์ชอฟฟ์ได้ถูกต้อง 
3. วิเคราะห์วงจรด้วยกฎการแบ่งแรงดันไฟฟ้าได้ถูกต้อง 
4. วิเคราะห์วงจรด้วยกฎการแบ่งกระแสไฟฟ้าได้ถูกต้อง 
5. ประยุกต์ใช้กฎทางไฟฟ้ากับวงจรที่มีแหล่งก าเนิดไม่อิสระได้ถูกต้อง 

 

แนวทางพัฒนาคุณภาพการเรียนรู้  
1. จ าลองการท างานของวงจรตามข้อก าหนดด้วยโปรแกรม PSpice Student ได้ถูกต้อง 



2. ค านวณค่าปริมาณต่าง ๆ ในวงจรด้วยกฎของโอห์มได้ถูกต้อง 
3. ค านวณค่าปริมาณต่าง ๆ ในวงจรด้วยกฎของเคอร์ชอฟฟ์ได้ถูกต้อง 

 

วันที่ 26 ตุลาคม 2565 สัปดาห์ที่ 2 จ านวน 19 คน ขาดเรียน 5 คน ,  

 
หัวข้อเรื่อง/เน้ือหาสาระ/การอบรม/ให้ค าปรึกษา/บันทึกการสอน : 
ทฤษฎี เรื่อง การวิเคราะห์วงจรด้วยกฎทางไฟฟ้า 

 

รายละเอียด/กิจกรรม 
1. ครูแนะน าและบอกจุดประสงค ์
2. ครูอธิบายความหมายของตัวแทน 
3. ท าแบบฝึกหัดท้ายหน่วย 

 

รายชื่อนักเรียนที่ขาดเรียน ลาป่วย ลากิจ มาสาย 
นายกิตติภัทร์ จัดภัย (ขาดเรียน) , นายณัฐกิตต์ อู่ทอง (ขาดเรียน) , นายธนัยนันท์ สมัครราษฏร์ (ขาดเรียน) , นายธีรศักด์ิ วิศวา
ภรณ์ (ขาดเรียน) , นายพัชรพล แสนสิงห์ (ขาดเรียน) , นายโพธิพงศ์ โพธ์ิพันธ์ (ขาดเรียน) , นางสาววงวาด พ่วงพูน (ขาดเรียน) , 
นายวชิรวิชญ์ คล้ายเกิด (ขาดเรียน) , นายสุกฤต สมศรี (ขาดเรียน) , นายอลงกรณ์ อ่างทอง (ขาดเรียน) ,  

 

 
สื่อการเรียนรู้/แหล่งการเรียนรู ้
PowerPoint 

 
 

รายละเอียด : การวิเคราะห์วงจรด้วยกฎทางไฟฟ้า 
 

 
ปัญหา/อุปสรรค  
จ านวนคอมพิวเตอร์ ไม่เพียงพอต่อศึกษา นักศึกษา จ านวน 38 คน คอมพิวเตอร์ 15 เครื่อง เฉลี่ย 2.533 คนต่อการเรียนลงปฏิบัติ 

 

แนวทางการแก้ไขและปรับปรุง  
ให้ท างานเป็นคู่  

 

สอดแทรกคุณธรรมจริยธรรม  
ยึดมั่นในสถาบันฯ ละเว้นอบายมุข ความมีวินัย ความสามัคคี จิตอาสา ขยันและรับผิดชอบ ประหยัด ซื่อสัตย์ สุภาพ ตรงต่อเวลา 

 

การวัดและประเมินผลหลังการสอน  
แบบฝึกหัด ใบงาน 



 

สมรรถนะที่นักเรียนได้  
1. แสดงความรู้เก่ียวกับวิธีโนดและวิธีเมช 
2. จ าลองการท างานของวงจรด้วยโปรแกรม PSpice Student 

 

ปัญหาที่น าไปสู่การวิจัย  
การปรับปรงุพฤติกรรมการเข้าชั้นเรียนให้ตรงต่อเวลาของนักศึกษาระดับชั้น ปวส. ๑ แผนกไฟฟ้าก าลัง  

 

ผลการใช้แผนการจัดการเรียนรู้  
ตรงตามแผนการสอน 

 

ผลการเรียนรู้ของนักเรียนนักศึกษา  
1. วิเคราะห์วงจรด้วยกฎของโอห์มได้ถูกต้อง 
2. วิเคราะห์วงจรด้วยกฎของเคอร์ชอฟฟ์ได้ถูกต้อง 
3. วิเคราะห์วงจรด้วยกฎการแบ่งแรงดันไฟฟ้าได้ถูกต้อง 
4. วิเคราะห์วงจรด้วยกฎการแบ่งกระแสไฟฟ้าได้ถูกต้อง 
5. ประยุกต์ใช้กฎทางไฟฟ้ากับวงจรที่มีแหล่งก าเนิดไม่อิสระได้ถูกต้อง 

 

แนวทางพัฒนาคุณภาพการเรียนรู้  
1. จ าลองการท างานของวงจรตามข้อก าหนดด้วยโปรแกรม PSpice Student ได้ถูกต้อง 
2. ค านวณค่าปริมาณต่าง ๆ ในวงจรด้วยกฎของโอห์มได้ถูกต้อง 
3. ค านวณค่าปริมาณต่าง ๆ ในวงจรด้วยกฎของเคอร์ชอฟฟ์ได้ถูกต้อง 

 

วันที่ 27 ตุลาคม 2565 สัปดาห์ที่ 2 จ านวน 19 คน  

 
หัวข้อเรื่อง/เน้ือหาสาระ/การอบรม/ให้ค าปรึกษา/บันทึกการสอน : 
ทฤษฎี เรื่อง การวิเคราะห์วงจรด้วยกฎทางไฟฟ้า 

 

รายละเอียด/กิจกรรม 
1. ครูแนะน าและบอกจุดประสงค ์
2. ครูอธิบายความหมายของตัวแทน 
3. ท าแบบฝึกหัดท้ายหน่วย 

 

 
สื่อการเรียนรู้/แหล่งการเรียนรู ้
PowerPoint 

 



 
รายละเอียด : การวิเคราะห์วงจรด้วยกฎทางไฟฟ้า 

 

 
ปัญหา/อุปสรรค  
จ านวนคอมพิวเตอร์ ไม่เพียงพอต่อศึกษา นักศึกษา จ านวน 38 คน คอมพิวเตอร์ 15 เครื่อง เฉลี่ย 2.533 คนต่อการเรียนลงปฏิบัติ 

 

แนวทางการแก้ไขและปรับปรุง  
ให้ท างานเป็นคู่  

 

สอดแทรกคุณธรรมจริยธรรม  
ยึดมั่นในสถาบันฯ ละเว้นอบายมุข ความมีวินัย ความสามัคคี จิตอาสา ขยันและรับผิดชอบ ประหยัด ซื่อสัตย์ สุภาพ ตรงต่อเวลา 

 

การวัดและประเมินผลหลังการสอน  
แบบฝึกหัด ใบงาน 

 

สมรรถนะที่นักเรียนได้  
1. แสดงความรู้เก่ียวกับวิธีโนดและวิธีเมช 
2. จ าลองการท างานของวงจรด้วยโปรแกรม PSpice Student 

 

ปัญหาที่น าไปสู่การวิจัย  
การปรับปรงุพฤติกรรมการเข้าชั้นเรียนให้ตรงต่อเวลาของนักศึกษาระดับชั้น ปวส. ๑ แผนกไฟฟ้าก าลัง  

 

ผลการใช้แผนการจัดการเรียนรู้  
ตรงตามแผนการสอน 

 

ผลการเรียนรู้ของนักเรียนนักศึกษา  
1. วิเคราะห์วงจรด้วยกฎของโอห์มได้ถูกต้อง 
2. วิเคราะห์วงจรด้วยกฎของเคอร์ชอฟฟ์ได้ถูกต้อง 
3. วิเคราะห์วงจรด้วยกฎการแบ่งแรงดันไฟฟ้าได้ถูกต้อง 
4. วิเคราะห์วงจรด้วยกฎการแบ่งกระแสไฟฟ้าได้ถูกต้อง 
5. ประยุกต์ใช้กฎทางไฟฟ้ากับวงจรที่มีแหล่งก าเนิดไม่อิสระได้ถูกต้อง 

 

แนวทางพัฒนาคุณภาพการเรียนรู้  
1. จ าลองการท างานของวงจรตามข้อก าหนดด้วยโปรแกรม PSpice Student ได้ถูกต้อง 
2. ค านวณค่าปริมาณต่าง ๆ ในวงจรด้วยกฎของโอห์มได้ถูกต้อง 
3. ค านวณค่าปริมาณต่าง ๆ ในวงจรด้วยกฎของเคอร์ชอฟฟ์ได้ถูกต้อง 



 

วันที่ 28 ตุลาคม 2565 สัปดาห์ที่ 2 จ านวน 19 คน  

 
หัวข้อเรื่อง/เน้ือหาสาระ/การอบรม/ให้ค าปรึกษา/บันทึกการสอน : 
ทฤษฎี เรื่อง การวิเคราะห์วงจรด้วยกฎทางไฟฟ้า 

 

รายละเอียด/กิจกรรม 
1. ครูแนะน าและบอกจุดประสงค ์
2. ครูอธิบายความหมายของตัวแทน 
3. ท าแบบฝึกหัดท้ายหน่วย 

 

 
สื่อการเรียนรู้/แหล่งการเรียนรู ้
PowerPoint 

 
 

รายละเอียด : การวิเคราะห์วงจรด้วยกฎทางไฟฟ้า 
 

 
ปัญหา/อุปสรรค  
จ านวนคอมพิวเตอร์ ไม่เพียงพอต่อศึกษา นักศึกษา จ านวน 38 คน คอมพิวเตอร์ 15 เครื่อง เฉลี่ย 2.533 คนต่อการเรียนลงปฏิบัติ 

 

แนวทางการแก้ไขและปรับปรุง  
ให้ท างานเป็นคู่  

 

สอดแทรกคุณธรรมจริยธรรม  
ยึดมั่นในสถาบันฯ ละเว้นอบายมุข ความมีวินัย ความสามัคคี จิตอาสา ขยันและรับผิดชอบ ประหยัด ซื่อสัตย์ สุภาพ ตรงต่อเวลา 

 

การวัดและประเมินผลหลังการสอน  
แบบฝึกหัด ใบงาน 

 

สมรรถนะที่นักเรียนได้  
1. แสดงความรู้เก่ียวกับวิธีโนดและวิธีเมช 
2. จ าลองการท างานของวงจรด้วยโปรแกรม PSpice Student 

 

ปัญหาที่น าไปสู่การวิจัย  



การปรับปรงุพฤติกรรมการเข้าชั้นเรียนให้ตรงต่อเวลาของนักศึกษาระดับชั้น ปวส. ๑ แผนกไฟฟ้าก าลัง  
 

ผลการใช้แผนการจัดการเรียนรู้  
ตรงตามแผนการสอน 

 

ผลการเรียนรู้ของนักเรียนนักศึกษา  
1. วิเคราะห์วงจรด้วยกฎของโอห์มได้ถูกต้อง 
2. วิเคราะห์วงจรด้วยกฎของเคอร์ชอฟฟ์ได้ถูกต้อง 
3. วิเคราะห์วงจรด้วยกฎการแบ่งแรงดันไฟฟ้าได้ถูกต้อง 
4. วิเคราะห์วงจรด้วยกฎการแบ่งกระแสไฟฟ้าได้ถูกต้อง 
5. ประยุกต์ใช้กฎทางไฟฟ้ากับวงจรที่มีแหล่งก าเนิดไม่อิสระได้ถูกต้อง 

 

แนวทางพัฒนาคุณภาพการเรียนรู้  
1. จ าลองการท างานของวงจรตามข้อก าหนดด้วยโปรแกรม PSpice Student ได้ถูกต้อง 
2. ค านวณค่าปริมาณต่าง ๆ ในวงจรด้วยกฎของโอห์มได้ถูกต้อง 
3. ค านวณค่าปริมาณต่าง ๆ ในวงจรด้วยกฎของเคอร์ชอฟฟ์ได้ถูกต้อง 

 

วันที่ 28 ตุลาคม 2565 สัปดาห์ที่ 2 จ านวน 19 คน  

 
หัวข้อเรื่อง/เน้ือหาสาระ/การอบรม/ให้ค าปรึกษา/บันทึกการสอน : 
ทฤษฎี เรื่อง การวิเคราะห์วงจรด้วยกฎทางไฟฟ้า 

 

รายละเอียด/กิจกรรม 
1. ครูแนะน าและบอกจุดประสงค ์
2. ครูอธิบายความหมายของตัวแทน 
3. ท าแบบฝึกหัดท้ายหน่วย 

 

 
สื่อการเรียนรู้/แหล่งการเรียนรู ้
PowerPoint 

 
 

รายละเอียด : การวิเคราะห์วงจรด้วยกฎทางไฟฟ้า 
 

 
ปัญหา/อุปสรรค  
จ านวนคอมพิวเตอร์ ไม่เพียงพอต่อศึกษา นักศึกษา จ านวน 38 คน คอมพิวเตอร์ 15 เครื่อง เฉลี่ย 2.533 คนต่อการเรียนลงปฏิบัติ 



 

แนวทางการแก้ไขและปรับปรุง  
ให้ท างานเป็นคู่  

 

สอดแทรกคุณธรรมจริยธรรม  
ยึดมั่นในสถาบันฯ ละเว้นอบายมุข ความมีวินัย ความสามัคคี จิตอาสา ขยันและรับผิดชอบ ประหยัด ซื่อสัตย์ สุภาพ ตรงต่อเวลา 

 

การวัดและประเมินผลหลังการสอน  
แบบฝึกหัด ใบงาน 

 

สมรรถนะที่นักเรียนได้  
1. แสดงความรู้เก่ียวกับวิธีโนดและวิธีเมช 
2. จ าลองการท างานของวงจรด้วยโปรแกรม PSpice Student 

 

ปัญหาที่น าไปสู่การวิจัย  
การปรับปรงุพฤติกรรมการเข้าชั้นเรียนให้ตรงต่อเวลาของนักศึกษาระดับชั้น ปวส. ๑ แผนกไฟฟ้าก าลัง  

 

ผลการใช้แผนการจัดการเรียนรู้  
ตรงตามแผนการสอน 

 

ผลการเรียนรู้ของนักเรียนนักศึกษา  
1. วิเคราะห์วงจรด้วยกฎของโอห์มได้ถูกต้อง 
2. วิเคราะห์วงจรด้วยกฎของเคอร์ชอฟฟ์ได้ถูกต้อง 
3. วิเคราะห์วงจรด้วยกฎการแบ่งแรงดันไฟฟ้าได้ถูกต้อง 
4. วิเคราะห์วงจรด้วยกฎการแบ่งกระแสไฟฟ้าได้ถูกต้อง 
5. ประยุกต์ใช้กฎทางไฟฟ้ากับวงจรที่มีแหล่งก าเนิดไม่อิสระได้ถูกต้อง 

 

แนวทางพัฒนาคุณภาพการเรียนรู้  
1. จ าลองการท างานของวงจรตามข้อก าหนดด้วยโปรแกรม PSpice Student ได้ถูกต้อง 
2. ค านวณค่าปริมาณต่าง ๆ ในวงจรด้วยกฎของโอห์มได้ถูกต้อง 
3. ค านวณค่าปริมาณต่าง ๆ ในวงจรด้วยกฎของเคอร์ชอฟฟ์ได้ถูกต้อง 

 

วันที่ 1 พฤศจิกายน 2565 สัปดาห์ที่ 3 จ านวน 19 คน  

 
หัวข้อเรื่อง/เน้ือหาสาระ/การอบรม/ให้ค าปรึกษา/บันทึกการสอน : 
การวิเคราะห์วงจรด้วยวิธีโนดและวิธีเมช 



 

รายละเอียด/กิจกรรม 
1. ครูแนะน าและบอกจุดประสงค ์
2. ครูอธิบายความหมายของตัวแทน 
3. ท าแบบฝึกหัดท้ายหน่วย 

 

 
สื่อการเรียนรู้/แหล่งการเรียนรู ้
PowerPoint 

 
 

รายละเอียด : การวิเคราะห์วงจรด้วยวิธีโนดและวิธีเมช 
 

 
ปัญหา/อุปสรรค  
จ านวนคอมพิวเตอร์ ไม่เพียงพอต่อศึกษา นักศึกษา จ านวน 38 คน คอมพิวเตอร์ 15 เครื่อง เฉลี่ย 2.533 คนต่อการเรียนลงปฏิบัติ 

 

แนวทางการแก้ไขและปรับปรุง  
ให้ท างานเป็นคู่  

 

สอดแทรกคุณธรรมจริยธรรม  
ยึดมั่นในสถาบันฯ ละเว้นอบายมุข ความมีวินัย ความสามัคคี จิตอาสา ขยันและรับผิดชอบ ประหยัด ซื่อสัตย์ สุภาพ ตรงต่อเวลา 

 

การวัดและประเมินผลหลังการสอน  
แบบฝึกหัด ใบงาน 

 

สมรรถนะที่นักเรียนได้  
1. แสดงความรู้เก่ียวกับวิธีโนดและวิธีเมช 
2. จ าลองการท างานของวงจรด้วยโปรแกรม PSpice Student 

 

ปัญหาที่น าไปสู่การวิจัย  
การปรับปรงุพฤติกรรมการเข้าชั้นเรียนให้ตรงต่อเวลาของนักศึกษาระดับชั้น ปวส. ๑ แผนกไฟฟ้าก าลัง  

 

ผลการใช้แผนการจัดการเรียนรู้  
ตรงตามแผนการสอน 

 



ผลการเรียนรู้ของนักเรียนนักศึกษา  
1. วิเคราะห์วงจรตามท่ีก าหนดมาให้ด้วยวิธีโนดได้ถูกต้อง 
2. วิเคราะห์วงจรตามท่ีก าหนดมาให้ด้วยวิธีเมชได้ถูกต้อง 

 

แนวทางพัฒนาคุณภาพการเรียนรู้  
1. จ าลองการท างานของวงจรตามข้อก าหนดด้วยโปรแกรม PSpice Student ได้ถูกต้อง 
2. ค านวณค่าปริมาณต่าง ๆ ในวงจรด้วยวิธีโนดได้ถูกต้อง 
3. ค านวณค่าปริมาณต่าง ๆ ในวงจรด้วยวิธีเมชได้ถูกต้อง 
4. เปรียบเทียบผลการจ าลองกับผลการค านวณของวงจรได้ถูกต้อง 

 

วันที่ 2 พฤศจิกายน 2565 สัปดาห์ที่ 3 จ านวน 19 คน  

 
หัวข้อเรื่อง/เน้ือหาสาระ/การอบรม/ให้ค าปรึกษา/บันทึกการสอน : 
การวิเคราะห์วงจรด้วยวิธีโนดและวิธีเมช 

 

รายละเอียด/กิจกรรม 
1. ครูแนะน าและบอกจุดประสงค ์
2. ครูอธิบายความหมายของตัวแทน 
3. ท าแบบฝึกหัดท้ายหน่วย 

 

 
สื่อการเรียนรู้/แหล่งการเรียนรู ้
PowerPoint 

 
 

รายละเอียด : การวิเคราะห์วงจรด้วยวิธีโนดและวิธีเมช 
 

 
ปัญหา/อุปสรรค  
จ านวนคอมพิวเตอร์ ไม่เพียงพอต่อศึกษา นักศึกษา จ านวน 38 คน คอมพิวเตอร์ 15 เครื่อง เฉลี่ย 2.533 คนต่อการเรียนลงปฏิบัติ 

 

แนวทางการแก้ไขและปรับปรุง  
ให้ท างานเป็นคู่  

 

สอดแทรกคุณธรรมจริยธรรม  
ยึดมั่นในสถาบันฯ ละเว้นอบายมุข ความมีวินัย ความสามัคคี จิตอาสา ขยันและรับผิดชอบ ประหยัด ซื่อสัตย์ สุภาพ ตรงต่อเวลา 

 



การวัดและประเมินผลหลังการสอน  
แบบฝึกหัด ใบงาน 

 

สมรรถนะที่นักเรียนได้  
1. แสดงความรู้เก่ียวกับวิธีโนดและวิธีเมช 
2. จ าลองการท างานของวงจรด้วยโปรแกรม PSpice Student 

 

ปัญหาที่น าไปสู่การวิจัย  
การปรับปรงุพฤติกรรมการเข้าชั้นเรียนให้ตรงต่อเวลาของนักศึกษาระดับชั้น ปวส. ๑ แผนกไฟฟ้าก าลัง  

 

ผลการใช้แผนการจัดการเรียนรู้  
ตรงตามแผนการสอน 

 

ผลการเรียนรู้ของนักเรียนนักศึกษา  
1. วิเคราะห์วงจรตามท่ีก าหนดมาให้ด้วยวิธีโนดได้ถูกต้อง 
2. วิเคราะห์วงจรตามท่ีก าหนดมาให้ด้วยวิธีเมชได้ถูกต้อง 

 

แนวทางพัฒนาคุณภาพการเรียนรู้  
1. จ าลองการท างานของวงจรตามข้อก าหนดด้วยโปรแกรม PSpice Student ได้ถูกต้อง 
2. ค านวณค่าปริมาณต่าง ๆ ในวงจรด้วยวิธีโนดได้ถูกต้อง 
3. ค านวณค่าปริมาณต่าง ๆ ในวงจรด้วยวิธีเมชได้ถูกต้อง 
4. เปรียบเทียบผลการจ าลองกับผลการค านวณของวงจรได้ถูกต้อง 

 

วันที่ 3 พฤศจิกายน 2565 สัปดาห์ที่ 3 จ านวน 19 คน  

 
หัวข้อเรื่อง/เน้ือหาสาระ/การอบรม/ให้ค าปรึกษา/บันทึกการสอน : 
การวิเคราะห์วงจรด้วยวิธีโนดและวิธีเมช 

 

รายละเอียด/กิจกรรม 
1. ครูแนะน าและบอกจุดประสงค ์
2. ครูอธิบายความหมายของตัวแทน 
3. ท าแบบฝึกหัดท้ายหน่วย 

 

 
สื่อการเรียนรู้/แหล่งการเรียนรู ้



PowerPoint 
 

 
รายละเอียด : การวิเคราะห์วงจรด้วยวิธีโนดและวิธีเมช 

 

 
ปัญหา/อุปสรรค  
จ านวนคอมพิวเตอร์ ไม่เพียงพอต่อศึกษา นักศึกษา จ านวน 38 คน คอมพิวเตอร์ 15 เครื่อง เฉลี่ย 2.533 คนต่อการเรียนลงปฏิบัติ 

 

แนวทางการแก้ไขและปรับปรุง  
ให้ท างานเป็นคู่  

 

สอดแทรกคุณธรรมจริยธรรม  
ยึดมั่นในสถาบันฯ ละเว้นอบายมุข ความมีวินัย ความสามัคคี จิตอาสา ขยันและรับผิดชอบ ประหยัด ซื่อสัตย์ สุภาพ ตรงต่อเวลา 

 

การวัดและประเมินผลหลังการสอน  
แบบฝึกหัด ใบงาน 

 

สมรรถนะที่นักเรียนได้  
1. แสดงความรู้เก่ียวกับวิธีโนดและวิธีเมช 
2. จ าลองการท างานของวงจรด้วยโปรแกรม PSpice Student 

 

ปัญหาที่น าไปสู่การวิจัย  
การปรับปรงุพฤติกรรมการเข้าชั้นเรียนให้ตรงต่อเวลาของนักศึกษาระดับชั้น ปวส. ๑ แผนกไฟฟ้าก าลัง  

 

ผลการใช้แผนการจัดการเรียนรู้  
ตรงตามแผนการสอน 

 

ผลการเรียนรู้ของนักเรียนนักศึกษา  
1. วิเคราะห์วงจรตามท่ีก าหนดมาให้ด้วยวิธีโนดได้ถูกต้อง 
2. วิเคราะห์วงจรตามท่ีก าหนดมาให้ด้วยวิธีเมชได้ถูกต้อง 

 

แนวทางพัฒนาคุณภาพการเรียนรู้  
1. จ าลองการท างานของวงจรตามข้อก าหนดด้วยโปรแกรม PSpice Student ได้ถูกต้อง 
2. ค านวณค่าปริมาณต่าง ๆ ในวงจรด้วยวิธีโนดได้ถูกต้อง 
3. ค านวณค่าปริมาณต่าง ๆ ในวงจรด้วยวิธีเมชได้ถูกต้อง 
4. เปรียบเทียบผลการจ าลองกับผลการค านวณของวงจรได้ถูกต้อง 



 

วันที่ 4 พฤศจิกายน 2565 สัปดาห์ที่ 3 จ านวน 19 คน  

 
หัวข้อเรื่อง/เน้ือหาสาระ/การอบรม/ให้ค าปรึกษา/บันทึกการสอน : 
การวิเคราะห์วงจรด้วยวิธีโนดและวิธีเมช 

 

รายละเอียด/กิจกรรม 
1. ครูแนะน าและบอกจุดประสงค ์
2. ครูอธิบายความหมายของตัวแทน 
3. ท าแบบฝึกหัดท้ายหน่วย 

 

 
สื่อการเรียนรู้/แหล่งการเรียนรู ้
PowerPoint 

 
 

รายละเอียด : การวิเคราะห์วงจรด้วยวิธีโนดและวิธีเมช 
 

 
ปัญหา/อุปสรรค  
จ านวนคอมพิวเตอร์ ไม่เพียงพอต่อศึกษา นักศึกษา จ านวน 38 คน คอมพิวเตอร์ 15 เครื่อง เฉลี่ย 2.533 คนต่อการเรียนลงปฏิบัติ 

 

แนวทางการแก้ไขและปรับปรุง  
ให้ท างานเป็นคู่  

 

สอดแทรกคุณธรรมจริยธรรม  
ยึดมั่นในสถาบันฯ ละเว้นอบายมุข ความมีวินัย ความสามัคคี จิตอาสา ขยันและรับผิดชอบ ประหยัด ซื่อสัตย์ สุภาพ ตรงต่อเวลา 

 

การวัดและประเมินผลหลังการสอน  
แบบฝึกหัด ใบงาน 

 

สมรรถนะที่นักเรียนได้  
1. แสดงความรู้เก่ียวกับวิธีโนดและวิธีเมช 
2. จ าลองการท างานของวงจรด้วยโปรแกรม PSpice Student 

 

ปัญหาที่น าไปสู่การวิจัย  



การปรับปรงุพฤติกรรมการเข้าชั้นเรียนให้ตรงต่อเวลาของนักศึกษาระดับชั้น ปวส. ๑ แผนกไฟฟ้าก าลัง  
 

ผลการใช้แผนการจัดการเรียนรู้  
ตรงตามแผนการสอน 

 

ผลการเรียนรู้ของนักเรียนนักศึกษา  
1. วิเคราะห์วงจรตามท่ีก าหนดมาให้ด้วยวิธีโนดได้ถูกต้อง 
2. วิเคราะห์วงจรตามท่ีก าหนดมาให้ด้วยวิธีเมชได้ถูกต้อง 

 

แนวทางพัฒนาคุณภาพการเรียนรู้  
1. จ าลองการท างานของวงจรตามข้อก าหนดด้วยโปรแกรม PSpice Student ได้ถูกต้อง 
2. ค านวณค่าปริมาณต่าง ๆ ในวงจรด้วยวิธีโนดได้ถูกต้อง 
3. ค านวณค่าปริมาณต่าง ๆ ในวงจรด้วยวิธีเมชได้ถูกต้อง 
4. เปรียบเทียบผลการจ าลองกับผลการค านวณของวงจรได้ถูกต้อง 

 

วันที่ 4 พฤศจิกายน 2565 สัปดาห์ที่ 3 จ านวน 19 คน  

 
หัวข้อเรื่อง/เน้ือหาสาระ/การอบรม/ให้ค าปรึกษา/บันทึกการสอน : 
การวิเคราะห์วงจรด้วยวิธีโนดและวิธีเมช 

 

รายละเอียด/กิจกรรม 
1. ครูแนะน าและบอกจุดประสงค ์
2. ครูอธิบายความหมายของตัวแทน 
3. ท าแบบฝึกหัดท้ายหน่วย 

 

 
สื่อการเรียนรู้/แหล่งการเรียนรู ้
PowerPoint 

 
 

รายละเอียด : การวิเคราะห์วงจรด้วยวิธีโนดและวิธีเมช 
 

 
ปัญหา/อุปสรรค  
จ านวนคอมพิวเตอร์ ไม่เพียงพอต่อศึกษา นักศึกษา จ านวน 38 คน คอมพิวเตอร์ 15 เครื่อง เฉลี่ย 2.533 คนต่อการเรียนลงปฏิบัติ 

 

แนวทางการแก้ไขและปรับปรุง  



ให้ท างานเป็นคู่  
 

สอดแทรกคุณธรรมจริยธรรม  
ยึดมั่นในสถาบันฯ ละเว้นอบายมุข ความมีวินัย ความสามัคคี จิตอาสา ขยันและรับผิดชอบ ประหยัด ซื่อสัตย์ สุภาพ ตรงต่อเวลา 

 

การวัดและประเมินผลหลังการสอน  
แบบฝึกหัด ใบงาน 

 

สมรรถนะที่นักเรียนได้  
1. แสดงความรู้เก่ียวกับวิธีโนดและวิธีเมช 
2. จ าลองการท างานของวงจรด้วยโปรแกรม PSpice Student 

 

ปัญหาที่น าไปสู่การวิจัย  
การปรับปรงุพฤติกรรมการเข้าชั้นเรียนให้ตรงต่อเวลาของนักศึกษาระดับชั้น ปวส. ๑ แผนกไฟฟ้าก าลัง  

 

ผลการใช้แผนการจัดการเรียนรู้  
ตรงตามแผนการสอน 

 

ผลการเรียนรู้ของนักเรียนนักศึกษา  
1. วิเคราะห์วงจรตามท่ีก าหนดมาให้ด้วยวิธีโนดได้ถูกต้อง 
2. วิเคราะห์วงจรตามท่ีก าหนดมาให้ด้วยวิธีเมชได้ถูกต้อง 

 

แนวทางพัฒนาคุณภาพการเรียนรู้  
1. จ าลองการท างานของวงจรตามข้อก าหนดด้วยโปรแกรม PSpice Student ได้ถูกต้อง 
2. ค านวณค่าปริมาณต่าง ๆ ในวงจรด้วยวิธีโนดได้ถูกต้อง 
3. ค านวณค่าปริมาณต่าง ๆ ในวงจรด้วยวิธีเมชได้ถูกต้อง 
4. เปรียบเทียบผลการจ าลองกับผลการค านวณของวงจรได้ถูกต้อง 

 

วันที่ 8 พฤศจิกายน 2565 สัปดาห์ที่ 4 จ านวน 19 คน ขาดเรียน 4 คน ,  

 
หัวข้อเรื่อง/เน้ือหาสาระ/การอบรม/ให้ค าปรึกษา/บันทึกการสอน : 
การวิเคราะห์วงจรด้วยวิธีโนดและวิธีเมช 

 

รายละเอียด/กิจกรรม 
1. ครูแนะน าและบอกจุดประสงค ์



2. ครูอธิบายความหมายของตัวแทน 
3. ท าแบบฝึกหัดท้ายหน่วย 

 

รายชื่อนักเรียนที่ขาดเรียน ลาป่วย ลากิจ มาสาย 
นายกรกพงษ์ ห้วยหงษ์ทอง (ขาดเรียน) , นางสาวกานต์ธิดา เชียงทอง (ขาดเรียน) , นายกิตติภัทร์ จัดภัย (ขาดเรียน) , นายจีรศักด์ิ 
รวมสี (ขาดเรียน) , นางสาวญาณิศา โกจิ๋ว (ขาดเรียน) , นายณัฐกิตต์ อู่ทอง (ขาดเรียน) , นายธัญญะ สามศรีทอง (ขาดเรียน) , 
นายโพธิพงศ์ โพธ์ิพันธ์ (ขาดเรียน) , นายวชิรวิทย์ ทรัพย์ประเสริฐ (ขาดเรียน) , นายวัชรชัย คุ้มภัย (ขาดเรียน) , นายอาณาจักร 
เมธาวุฒิกุล (ขาดเรียน) ,  

 

 
สื่อการเรียนรู้/แหล่งการเรียนรู ้
PowerPoint 

 
 

รายละเอียด : การวิเคราะห์วงจรด้วยวิธีโนดและวิธีเมช 
 

 
ปัญหา/อุปสรรค  
จ านวนคอมพิวเตอร์ ไม่เพียงพอต่อศึกษา นักศึกษา จ านวน 38 คน คอมพิวเตอร์ 15 เครื่อง เฉลี่ย 2.533 คนต่อการเรียนลงปฏิบัติ 

 

แนวทางการแก้ไขและปรับปรุง  
ให้ท างานเป็นคู่  

 

สอดแทรกคุณธรรมจริยธรรม  
ยึดมั่นในสถาบันฯ ละเว้นอบายมุข ความมีวินัย ความสามัคคี จิตอาสา ขยันและรับผิดชอบ ประหยัด ซื่อสัตย์ สุภาพ ตรงต่อเวลา 

 

การวัดและประเมินผลหลังการสอน  
แบบฝึกหัด ใบงาน 

 

สมรรถนะที่นักเรียนได้  
1. แสดงความรู้เก่ียวกับวิธีโนดและวิธีเมช 
2. จ าลองการท างานของวงจรด้วยโปรแกรม PSpice Student 

 

ปัญหาที่น าไปสู่การวิจัย  
การปรับปรงุพฤติกรรมการเข้าชั้นเรียนให้ตรงต่อเวลาของนักศึกษาระดับชั้น ปวส. ๑ แผนกไฟฟ้าก าลัง  

 

ผลการใช้แผนการจัดการเรียนรู้  



ตรงตามแผนการสอน 
 

ผลการเรียนรู้ของนักเรียนนักศึกษา  
1. วิเคราะห์วงจรตามท่ีก าหนดมาให้ด้วยวิธีโนดได้ถูกต้อง 
2. วิเคราะห์วงจรตามท่ีก าหนดมาให้ด้วยวิธีเมชได้ถูกต้อง 

 

แนวทางพัฒนาคุณภาพการเรียนรู้  
1. จ าลองการท างานของวงจรตามข้อก าหนดด้วยโปรแกรม PSpice Student ได้ถูกต้อง 
2. ค านวณค่าปริมาณต่าง ๆ ในวงจรด้วยวิธีโนดได้ถูกต้อง 
3. ค านวณค่าปริมาณต่าง ๆ ในวงจรด้วยวิธีเมชได้ถูกต้อง 
4. เปรียบเทียบผลการจ าลองกับผลการค านวณของวงจรได้ถูกต้อง 

 

วันที่ 9 พฤศจิกายน 2565 สัปดาห์ที่ 4 จ านวน 19 คน  

 
หัวข้อเรื่อง/เน้ือหาสาระ/การอบรม/ให้ค าปรึกษา/บันทึกการสอน : 
การวิเคราะห์วงจรด้วยวิธีโนดและวิธีเมช 

 

รายละเอียด/กิจกรรม 
1. ครูแนะน าและบอกจุดประสงค ์
2. ครูอธิบายความหมายของตัวแทน 
3. ท าแบบฝึกหัดท้ายหน่วย 

 

 
สื่อการเรียนรู้/แหล่งการเรียนรู ้
PowerPoint 

 
 

รายละเอียด : การวิเคราะห์วงจรด้วยวิธีโนดและวิธีเมช 
 

 
ปัญหา/อุปสรรค  
จ านวนคอมพิวเตอร์ ไม่เพียงพอต่อศึกษา นักศึกษา จ านวน 38 คน คอมพิวเตอร์ 15 เครื่อง เฉลี่ย 2.533 คนต่อการเรียนลงปฏิบัติ 

 

แนวทางการแก้ไขและปรับปรุง  
ให้ท างานเป็นคู่  

 

สอดแทรกคุณธรรมจริยธรรม  



ยึดมั่นในสถาบันฯ ละเว้นอบายมุข ความมีวินัย ความสามัคคี จิตอาสา ขยันและรับผิดชอบ ประหยัด ซื่อสัตย์ สุภาพ ตรงต่อเวลา 
 

การวัดและประเมินผลหลังการสอน  
แบบฝึกหัด ใบงาน 

 

สมรรถนะที่นักเรียนได้  
1. แสดงความรู้เก่ียวกับวิธีโนดและวิธีเมช 
2. จ าลองการท างานของวงจรด้วยโปรแกรม PSpice Student 

 

ปัญหาที่น าไปสู่การวิจัย  
การปรับปรงุพฤติกรรมการเข้าชั้นเรียนให้ตรงต่อเวลาของนักศึกษาระดับชั้น ปวส. ๑ แผนกไฟฟ้าก าลัง  

 

ผลการใช้แผนการจัดการเรียนรู้  
ตรงตามแผนการสอน 

 

ผลการเรียนรู้ของนักเรียนนักศึกษา  
1. วิเคราะห์วงจรตามท่ีก าหนดมาให้ด้วยวิธีโนดได้ถูกต้อง 
2. วิเคราะห์วงจรตามท่ีก าหนดมาให้ด้วยวิธีเมชได้ถูกต้อง 

 

แนวทางพัฒนาคุณภาพการเรียนรู้  
1. จ าลองการท างานของวงจรตามข้อก าหนดด้วยโปรแกรม PSpice Student ได้ถูกต้อง 
2. ค านวณค่าปริมาณต่าง ๆ ในวงจรด้วยวิธีโนดได้ถูกต้อง 
3. ค านวณค่าปริมาณต่าง ๆ ในวงจรด้วยวิธีเมชได้ถูกต้อง 
4. เปรียบเทียบผลการจ าลองกับผลการค านวณของวงจรได้ถูกต้อง 

 

วันที่ 10 พฤศจิกายน 2565 สัปดาห์ที่ 4 จ านวน 19 คน ขาดเรียน 1 คน ,  

 
หัวข้อเรื่อง/เน้ือหาสาระ/การอบรม/ให้ค าปรึกษา/บันทึกการสอน : 
การวิเคราะห์วงจรด้วยวิธีโนดและวิธีเมช 

 

รายละเอียด/กิจกรรม 
1. ครูแนะน าและบอกจุดประสงค ์
2. ครูอธิบายความหมายของตัวแทน 
3. ท าแบบฝึกหัดท้ายหน่วย 

 



รายชื่อนักเรียนที่ขาดเรียน ลาป่วย ลากิจ มาสาย 
นายจีรศักด์ิ รวมสี (ขาดเรียน) , นายธนาธิป มีจิตร (ขาดเรียน) , นายวชิรวิชญ์ คล้ายเกิด (ขาดเรียน) ,  

 

 
สื่อการเรียนรู้/แหล่งการเรียนรู ้
PowerPoint 

 
 

รายละเอียด : การวิเคราะห์วงจรด้วยวิธีโนดและวิธีเมช 
 

 
ปัญหา/อุปสรรค  
จ านวนคอมพิวเตอร์ ไม่เพียงพอต่อศึกษา นักศึกษา จ านวน 38 คน คอมพิวเตอร์ 15 เครื่อง เฉลี่ย 2.533 คนต่อการเรียนลงปฏิบัติ 

 

แนวทางการแก้ไขและปรับปรุง  
ให้ท างานเป็นคู่  

 

สอดแทรกคุณธรรมจริยธรรม  
ยึดมั่นในสถาบันฯ ละเว้นอบายมุข ความมีวินัย ความสามัคคี จิตอาสา ขยันและรับผิดชอบ ประหยัด ซื่อสัตย์ สุภาพ ตรงต่อเวลา 

 

การวัดและประเมินผลหลังการสอน  
แบบฝึกหัด ใบงาน 

 

สมรรถนะที่นักเรียนได้  
1. แสดงความรู้เก่ียวกับวิธีโนดและวิธีเมช 
2. จ าลองการท างานของวงจรด้วยโปรแกรม PSpice Student 

 

ปัญหาที่น าไปสู่การวิจัย  
การปรับปรงุพฤติกรรมการเข้าชั้นเรียนให้ตรงต่อเวลาของนักศึกษาระดับชั้น ปวส. ๑ แผนกไฟฟ้าก าลัง  

 

ผลการใช้แผนการจัดการเรียนรู้  
ตรงตามแผนการสอน 

 

ผลการเรียนรู้ของนักเรียนนักศึกษา  
1. วิเคราะห์วงจรตามท่ีก าหนดมาให้ด้วยวิธีโนดได้ถูกต้อง 
2. วิเคราะห์วงจรตามท่ีก าหนดมาให้ด้วยวิธีเมชได้ถูกต้อง 

 



แนวทางพัฒนาคุณภาพการเรียนรู้  
1. จ าลองการท างานของวงจรตามข้อก าหนดด้วยโปรแกรม PSpice Student ได้ถูกต้อง 
2. ค านวณค่าปริมาณต่าง ๆ ในวงจรด้วยวิธีโนดได้ถูกต้อง 
3. ค านวณค่าปริมาณต่าง ๆ ในวงจรด้วยวิธีเมชได้ถูกต้อง 
4. เปรียบเทียบผลการจ าลองกับผลการค านวณของวงจรได้ถูกต้อง 

 

วันที่ 11 พฤศจิกายน 2565 สัปดาห์ที่ 4 จ านวน 19 คน ขาดเรียน 6 คน ,  

 
หัวข้อเรื่อง/เน้ือหาสาระ/การอบรม/ให้ค าปรึกษา/บันทึกการสอน : 
การวิเคราะห์วงจรด้วยวิธีโนดและวิธีเมช 

 

รายละเอียด/กิจกรรม 
1. ครูแนะน าและบอกจุดประสงค ์
2. ครูอธิบายความหมายของตัวแทน 
3. ท าแบบฝึกหัดท้ายหน่วย 

 

รายชื่อนักเรียนที่ขาดเรียน ลาป่วย ลากิจ มาสาย 
นายพัชรพล แสนสิงห์ (ขาดเรียน) , นายภาณุวัฒน์ ฐิตะฐาน (ขาดเรียน) , นายวชิรวิชญ์ คล้ายเกิด (ขาดเรียน) , นายวชิรวิทย์ 
ทรัพย์ประเสริฐ (ขาดเรียน) , นายวิสุทธ์ิ อ่างแดง (ขาดเรียน) , นายเสาวภาคย์ แสงรุ่ง (ขาดเรียน) , นายอนวัช บุญไทย (ขาดเรียน) 
,  

 

 
สื่อการเรียนรู้/แหล่งการเรียนรู ้
PowerPoint 

 
 

รายละเอียด : การวิเคราะห์วงจรด้วยวิธีโนดและวิธีเมช 
 

 
ปัญหา/อุปสรรค  
จ านวนคอมพิวเตอร์ ไม่เพียงพอต่อศึกษา นักศึกษา จ านวน 38 คน คอมพิวเตอร์ 15 เครื่อง เฉลี่ย 2.533 คนต่อการเรียนลงปฏิบัติ 

 

แนวทางการแก้ไขและปรับปรุง  
ให้ท างานเป็นคู่  

 

สอดแทรกคุณธรรมจริยธรรม  
ยึดมั่นในสถาบันฯ ละเว้นอบายมุข ความมีวินัย ความสามัคคี จิตอาสา ขยันและรับผิดชอบ ประหยัด ซื่อสัตย์ สุภาพ ตรงต่อเวลา 



 

การวัดและประเมินผลหลังการสอน  
แบบฝึกหัด ใบงาน 

 

สมรรถนะที่นักเรียนได้  
1. แสดงความรู้เก่ียวกับวิธีโนดและวิธีเมช 
2. จ าลองการท างานของวงจรด้วยโปรแกรม PSpice Student 

 

ปัญหาที่น าไปสู่การวิจัย  
การปรับปรงุพฤติกรรมการเข้าชั้นเรียนให้ตรงต่อเวลาของนักศึกษาระดับชั้น ปวส. ๑ แผนกไฟฟ้าก าลัง  

 

ผลการใช้แผนการจัดการเรียนรู้  
ตรงตามแผนการสอน 

 

ผลการเรียนรู้ของนักเรียนนักศึกษา  
1. วิเคราะห์วงจรตามท่ีก าหนดมาให้ด้วยวิธีโนดได้ถูกต้อง 
2. วิเคราะห์วงจรตามท่ีก าหนดมาให้ด้วยวิธีเมชได้ถูกต้อง 

 

แนวทางพัฒนาคุณภาพการเรียนรู้  
1. จ าลองการท างานของวงจรตามข้อก าหนดด้วยโปรแกรม PSpice Student ได้ถูกต้อง 
2. ค านวณค่าปริมาณต่าง ๆ ในวงจรด้วยวิธีโนดได้ถูกต้อง 
3. ค านวณค่าปริมาณต่าง ๆ ในวงจรด้วยวิธีเมชได้ถูกต้อง 
4. เปรียบเทียบผลการจ าลองกับผลการค านวณของวงจรได้ถูกต้อง 

 

วันที่ 11 พฤศจิกายน 2565 สัปดาห์ที่ 4 จ านวน 19 คน  

 
หัวข้อเรื่อง/เน้ือหาสาระ/การอบรม/ให้ค าปรึกษา/บันทึกการสอน : 
การวิเคราะห์วงจรด้วยวิธีโนดและวิธีเมช 

 

รายละเอียด/กิจกรรม 
1. ครูแนะน าและบอกจุดประสงค ์
2. ครูอธิบายความหมายของตัวแทน 
3. ท าแบบฝึกหัดท้ายหน่วย 

 

 



สื่อการเรียนรู้/แหล่งการเรียนรู ้
PowerPoint 

 
 

รายละเอียด : การวิเคราะห์วงจรด้วยวิธีโนดและวิธีเมช 
 

 
ปัญหา/อุปสรรค  
จ านวนคอมพิวเตอร์ ไม่เพียงพอต่อศึกษา นักศึกษา จ านวน 38 คน คอมพิวเตอร์ 15 เครื่อง เฉลี่ย 2.533 คนต่อการเรียนลงปฏิบัติ 

 

แนวทางการแก้ไขและปรับปรุง  
ให้ท างานเป็นคู่  

 

สอดแทรกคุณธรรมจริยธรรม  
ยึดมั่นในสถาบันฯ ละเว้นอบายมุข ความมีวินัย ความสามัคคี จิตอาสา ขยันและรับผิดชอบ ประหยัด ซื่อสัตย์ สุภาพ ตรงต่อเวลา 

 

การวัดและประเมินผลหลังการสอน  
แบบฝึกหัด ใบงาน 

 

สมรรถนะที่นักเรียนได้  
1. แสดงความรู้เก่ียวกับวิธีโนดและวิธีเมช 
2. จ าลองการท างานของวงจรด้วยโปรแกรม PSpice Student 

 

ปัญหาที่น าไปสู่การวิจัย  
การปรับปรงุพฤติกรรมการเข้าชั้นเรียนให้ตรงต่อเวลาของนักศึกษาระดับชั้น ปวส. ๑ แผนกไฟฟ้าก าลัง  

 

ผลการใช้แผนการจัดการเรียนรู้  
ตรงตามแผนการสอน 

 

ผลการเรียนรู้ของนักเรียนนักศึกษา  
1. วิเคราะห์วงจรตามท่ีก าหนดมาให้ด้วยวิธีโนดได้ถูกต้อง 
2. วิเคราะห์วงจรตามท่ีก าหนดมาให้ด้วยวิธีเมชได้ถูกต้อง 

 

แนวทางพัฒนาคุณภาพการเรียนรู้  
1. จ าลองการท างานของวงจรตามข้อก าหนดด้วยโปรแกรม PSpice Student ได้ถูกต้อง 
2. ค านวณค่าปริมาณต่าง ๆ ในวงจรด้วยวิธีโนดได้ถูกต้อง 
3. ค านวณค่าปริมาณต่าง ๆ ในวงจรด้วยวิธีเมชได้ถูกต้อง 



4. เปรียบเทียบผลการจ าลองกับผลการค านวณของวงจรได้ถูกต้อง 
 

วันที่ 15 พฤศจิกายน 2565 สัปดาห์ที่ 5 จ านวน 19 คน  

 
หัวข้อเรื่อง/เน้ือหาสาระ/การอบรม/ให้ค าปรึกษา/บันทึกการสอน : 
การวิเคราะห์วงจรด้วยทฤษฎีบทการซ้อนทับ 

 

รายละเอียด/กิจกรรม 
1. ครูแนะน าและบอกจุดประสงค ์
2. ครูอธิบายความหมายของตัวแทน 
3. ท าแบบฝึกหัดท้ายหน่วย 

 

รายชื่อนักเรียนที่ขาดเรียน ลาป่วย ลากิจ มาสาย 
นายธนาธิป มีจิตร (ขาดเรียน) ,  

 

 
สื่อการเรียนรู้/แหล่งการเรียนรู ้
PowerPoint 

 
 

รายละเอียด : การวิเคราะห์วงจรด้วยทฤษฎีบทการซ้อนทับ 
 

 
ปัญหา/อุปสรรค  
จ านวนคอมพิวเตอร์ ไม่เพียงพอต่อศึกษา นักศึกษา จ านวน 38 คน คอมพิวเตอร์ 15 เครื่อง เฉลี่ย 2.533 คนต่อการเรียนลงปฏิบัติ 

 

แนวทางการแก้ไขและปรับปรุง  
ให้ท างานเป็นคู่  

 

สอดแทรกคุณธรรมจริยธรรม  
ยึดมั่นในสถาบันฯ ละเว้นอบายมุข ความมีวินัย ความสามัคคี จิตอาสา ขยันและรับผิดชอบ ประหยัด ซื่อสัตย์ สุภาพ ตรงต่อเวลา 

 

การวัดและประเมินผลหลังการสอน  
แบบฝึกหัด ใบงาน 

 

สมรรถนะที่นักเรียนได้  



1. แสดงความรู้เก่ียวกับทฤษฎีบทการซ้อนทับ 
2. จ าลองการท างานของวงจรด้วยโปรแกรม PSpice Student 

 

ปัญหาที่น าไปสู่การวิจัย  
การปรับปรงุพฤติกรรมการเข้าชั้นเรียนให้ตรงต่อเวลาของนักศึกษาระดับชั้น ปวส. ๑ แผนกไฟฟ้าก าลัง  

 

ผลการใช้แผนการจัดการเรียนรู้  
ตรงตามแผนการสอน 

 

ผลการเรียนรู้ของนักเรียนนักศึกษา  
1. จ าลองการท างานของวงจรตามข้อก าหนดด้วยโปรแกรม PSpice Student ได้ถูกต้อง 
2. ค านวณค่าปริมาณต่าง ๆ ในวงจรด้วยทฤษฎีบทการซ้อนทับได้ถูกต้อง 
3. เปรียบเทียบผลการจ าลองกับผลการค านวณของวงจรได้ถูกต้อง 
s 

 

แนวทางพัฒนาคุณภาพการเรียนรู้  
1. บอกหลักการของทฤษฎีบทการซ้อนทับได้ถูกต้อง 
2. อธิบายแนวทางการใช้ทฤษฎีบทการซ้อนทับได้ถูกต้อง 
3. วิเคราะห์วงจรด้วยทฤษฎีบทการซ้อนทับได้ถูกต้อง 

 

วันที่ 16 พฤศจิกายน 2565 สัปดาห์ที่ 5 จ านวน 19 คน ขาดเรียน 1 คน , ลาป่วย 1 คน ,  

 
หัวข้อเรื่อง/เน้ือหาสาระ/การอบรม/ให้ค าปรึกษา/บันทึกการสอน : 
การวิเคราะห์วงจรด้วยทฤษฎีบทการซ้อนทับ 

 

รายละเอียด/กิจกรรม 
1. ครูแนะน าและบอกจุดประสงค ์
2. ครูอธิบายความหมายของตัวแทน 
3. ท าแบบฝึกหัดท้ายหน่วย 

 

รายชื่อนักเรียนที่ขาดเรียน ลาป่วย ลากิจ มาสาย 
นายอนวัช บุญไทย (ขาดเรียน) , นายอลงกรณ์ อ่างทอง (ลาป่วย) ,  

 

 
สื่อการเรียนรู้/แหล่งการเรียนรู ้



PowerPoint 
 

 
รายละเอียด : การวิเคราะห์วงจรด้วยทฤษฎีบทการซ้อนทับ 

 

 
ปัญหา/อุปสรรค  
จ านวนคอมพิวเตอร์ ไม่เพียงพอต่อศึกษา นักศึกษา จ านวน 38 คน คอมพิวเตอร์ 15 เครื่อง เฉลี่ย 2.533 คนต่อการเรียนลงปฏิบัติ 

 

แนวทางการแก้ไขและปรับปรุง  
ให้ท างานเป็นคู่  

 

สอดแทรกคุณธรรมจริยธรรม  
ยึดมั่นในสถาบันฯ ละเว้นอบายมุข ความมีวินัย ความสามัคคี จิตอาสา ขยันและรับผิดชอบ ประหยัด ซื่อสัตย์ สุภาพ ตรงต่อเวลา 

 

การวัดและประเมินผลหลังการสอน  
แบบฝึกหัด ใบงาน 

 

สมรรถนะที่นักเรียนได้  
1. แสดงความรู้เก่ียวกับทฤษฎีบทการซ้อนทับ 
2. จ าลองการท างานของวงจรด้วยโปรแกรม PSpice Student 

 

ปัญหาที่น าไปสู่การวิจัย  
การปรับปรงุพฤติกรรมการเข้าชั้นเรียนให้ตรงต่อเวลาของนักศึกษาระดับชั้น ปวส. ๑ แผนกไฟฟ้าก าลัง  

 

ผลการใช้แผนการจัดการเรียนรู้  
ตรงตามแผนการสอน 

 

ผลการเรียนรู้ของนักเรียนนักศึกษา  
1. จ าลองการท างานของวงจรตามข้อก าหนดด้วยโปรแกรม PSpice Student ได้ถูกต้อง 
2. ค านวณค่าปริมาณต่าง ๆ ในวงจรด้วยทฤษฎีบทการซ้อนทับได้ถูกต้อง 
3. เปรียบเทียบผลการจ าลองกับผลการค านวณของวงจรได้ถูกต้อง 
s 

 

แนวทางพัฒนาคุณภาพการเรียนรู้  
1. บอกหลักการของทฤษฎีบทการซ้อนทับได้ถูกต้อง 
2. อธิบายแนวทางการใช้ทฤษฎีบทการซ้อนทับได้ถูกต้อง 



3. วิเคราะห์วงจรด้วยทฤษฎีบทการซ้อนทับได้ถูกต้อง 
 

วันที่ 17 พฤศจิกายน 2565 สัปดาห์ที่ 5 จ านวน 19 คน ขาดเรียน 2 คน ,  

 
หัวข้อเรื่อง/เน้ือหาสาระ/การอบรม/ให้ค าปรึกษา/บันทึกการสอน : 
การวิเคราะห์วงจรด้วยทฤษฎีบทการซ้อนทับ 

 

รายละเอียด/กิจกรรม 
1. ครูแนะน าและบอกจุดประสงค ์
2. ครูอธิบายความหมายของตัวแทน 
3. ท าแบบฝึกหัดท้ายหน่วย 

 

รายชื่อนักเรียนที่ขาดเรียน ลาป่วย ลากิจ มาสาย 
นายวชิรวิชญ์ คล้ายเกิด (ขาดเรียน) , นายวัชรชัย คุ้มภัย (ขาดเรียน) ,  

 

 
สื่อการเรียนรู้/แหล่งการเรียนรู ้
PowerPoint 

 
 

รายละเอียด : การวิเคราะห์วงจรด้วยทฤษฎีบทการซ้อนทับ 
 

 
ปัญหา/อุปสรรค  
จ านวนคอมพิวเตอร์ ไม่เพียงพอต่อศึกษา นักศึกษา จ านวน 38 คน คอมพิวเตอร์ 15 เครื่อง เฉลี่ย 2.533 คนต่อการเรียนลงปฏิบัติ 

 

แนวทางการแก้ไขและปรับปรุง  
ให้ท างานเป็นคู่  

 

สอดแทรกคุณธรรมจริยธรรม  
ยึดมั่นในสถาบันฯ ละเว้นอบายมุข ความมีวินัย ความสามัคคี จิตอาสา ขยันและรับผิดชอบ ประหยัด ซื่อสัตย์ สุภาพ ตรงต่อเวลา 

 

การวัดและประเมินผลหลังการสอน  
แบบฝึกหัด ใบงาน 

 

สมรรถนะที่นักเรียนได้  



1. แสดงความรู้เก่ียวกับทฤษฎีบทการซ้อนทับ 
2. จ าลองการท างานของวงจรด้วยโปรแกรม PSpice Student 

 

ปัญหาที่น าไปสู่การวิจัย  
การปรับปรงุพฤติกรรมการเข้าชั้นเรียนให้ตรงต่อเวลาของนักศึกษาระดับชั้น ปวส. ๑ แผนกไฟฟ้าก าลัง  

 

ผลการใช้แผนการจัดการเรียนรู้  
ตรงตามแผนการสอน 

 

ผลการเรียนรู้ของนักเรียนนักศึกษา  
1. จ าลองการท างานของวงจรตามข้อก าหนดด้วยโปรแกรม PSpice Student ได้ถูกต้อง 
2. ค านวณค่าปริมาณต่าง ๆ ในวงจรด้วยทฤษฎีบทการซ้อนทับได้ถูกต้อง 
3. เปรียบเทียบผลการจ าลองกับผลการค านวณของวงจรได้ถูกต้อง 
s 

 

แนวทางพัฒนาคุณภาพการเรียนรู้  
1. บอกหลักการของทฤษฎีบทการซ้อนทับได้ถูกต้อง 
2. อธิบายแนวทางการใช้ทฤษฎีบทการซ้อนทับได้ถูกต้อง 
3. วิเคราะห์วงจรด้วยทฤษฎีบทการซ้อนทับได้ถูกต้อง 

 

วันที่ 18 พฤศจิกายน 2565 สัปดาห์ที่ 5 จ านวน 19 คน ขาดเรียน 3 คน ,  

 
หัวข้อเรื่อง/เน้ือหาสาระ/การอบรม/ให้ค าปรึกษา/บันทึกการสอน : 
การวิเคราะห์วงจรด้วยทฤษฎีบทการซ้อนทับ 

 

รายละเอียด/กิจกรรม 
1. ครูแนะน าและบอกจุดประสงค ์
2. ครูอธิบายความหมายของตัวแทน 
3. ท าแบบฝึกหัดท้ายหน่วย 

 

รายชื่อนักเรียนที่ขาดเรียน ลาป่วย ลากิจ มาสาย 
นายจิรศักด์ิ แสงทอง (ขาดเรียน) , นายจิรัฐิติ สามงามไกร (ขาดเรียน) , นายณัฐกิตต์ อู่ทอง (ขาดเรียน) , นายธนัยนันท์ สมัคร
ราษฏร์ (ขาดเรียน) , นายธนากรณ์ คุณนาม (ขาดเรียน) , นายวชิรวิชญ์ คล้ายเกิด (ขาดเรียน) , นายวชิรวิทย์ ทรัพย์ประเสริฐ (ขาด
เรียน) , นายสุปวัตต์ พ่วงทรัพย์ (ขาดเรียน) ,  

 

 



สื่อการเรียนรู้/แหล่งการเรียนรู ้
PowerPoint 

 
 

รายละเอียด : การวิเคราะห์วงจรด้วยทฤษฎีบทการซ้อนทับ 
 

 
ปัญหา/อุปสรรค  
จ านวนคอมพิวเตอร์ ไม่เพียงพอต่อศึกษา นักศึกษา จ านวน 38 คน คอมพิวเตอร์ 15 เครื่อง เฉลี่ย 2.533 คนต่อการเรียนลงปฏิบัติ 

 

แนวทางการแก้ไขและปรับปรุง  
ให้ท างานเป็นคู่  

 

สอดแทรกคุณธรรมจริยธรรม  
ยึดมั่นในสถาบันฯ ละเว้นอบายมุข ความมีวินัย ความสามัคคี จิตอาสา ขยันและรับผิดชอบ ประหยัด ซื่อสัตย์ สุภาพ ตรงต่อเวลา 

 

การวัดและประเมินผลหลังการสอน  
แบบฝึกหัด ใบงาน 

 

สมรรถนะที่นักเรียนได้  
1. แสดงความรู้เก่ียวกับทฤษฎีบทการซ้อนทับ 
2. จ าลองการท างานของวงจรด้วยโปรแกรม PSpice Student 

 

ปัญหาที่น าไปสู่การวิจัย  
การปรับปรงุพฤติกรรมการเข้าชั้นเรียนให้ตรงต่อเวลาของนักศึกษาระดับชั้น ปวส. ๑ แผนกไฟฟ้าก าลัง  

 

ผลการใช้แผนการจัดการเรียนรู้  
ตรงตามแผนการสอน 

 

ผลการเรียนรู้ของนักเรียนนักศึกษา  
1. จ าลองการท างานของวงจรตามข้อก าหนดด้วยโปรแกรม PSpice Student ได้ถูกต้อง 
2. ค านวณค่าปริมาณต่าง ๆ ในวงจรด้วยทฤษฎีบทการซ้อนทับได้ถูกต้อง 
3. เปรียบเทียบผลการจ าลองกับผลการค านวณของวงจรได้ถูกต้อง 
s 

 

แนวทางพัฒนาคุณภาพการเรียนรู้  
1. บอกหลักการของทฤษฎีบทการซ้อนทับได้ถูกต้อง 



2. อธิบายแนวทางการใช้ทฤษฎีบทการซ้อนทับได้ถูกต้อง 
3. วิเคราะห์วงจรด้วยทฤษฎีบทการซ้อนทับได้ถูกต้อง 

 

วันที่ 18 พฤศจิกายน 2565 สัปดาห์ที่ 5 จ านวน 19 คน ขาดเรียน 3 คน ,  

 
หัวข้อเรื่อง/เน้ือหาสาระ/การอบรม/ให้ค าปรึกษา/บันทึกการสอน : 
การวิเคราะห์วงจรด้วยทฤษฎีบทการซ้อนทับ 

 

รายละเอียด/กิจกรรม 
1. ครูแนะน าและบอกจุดประสงค ์
2. ครูอธิบายความหมายของตัวแทน 
3. ท าแบบฝึกหัดท้ายหน่วย 

 

รายชื่อนักเรียนที่ขาดเรียน ลาป่วย ลากิจ มาสาย 
นายจิรศักด์ิ แสงทอง (ขาดเรียน) , นายจิรัฐิติ สามงามไกร (ขาดเรียน) , นายณัฐกิตต์ อู่ทอง (ขาดเรียน) , นายธนัยนันท์ สมัคร
ราษฏร์ (ขาดเรียน) , นายธนากรณ์ คุณนาม (ขาดเรียน) , นายวชิรวิชญ์ คล้ายเกิด (ขาดเรียน) , นายวชิรวิทย์ ทรัพย์ประเสริฐ (ขาด
เรียน) , นายสุปวัตต์ พ่วงทรัพย์ (ขาดเรียน) ,  

 

 
สื่อการเรียนรู้/แหล่งการเรียนรู ้
PowerPoint 

 
 

รายละเอียด : การวิเคราะห์วงจรด้วยทฤษฎีบทการซ้อนทับ 
 

 
ปัญหา/อุปสรรค  
จ านวนคอมพิวเตอร์ ไม่เพียงพอต่อศึกษา นักศึกษา จ านวน 38 คน คอมพิวเตอร์ 15 เครื่อง เฉลี่ย 2.533 คนต่อการเรียนลงปฏิบัติ 

 

แนวทางการแก้ไขและปรับปรุง  
ให้ท างานเป็นคู่  

 

สอดแทรกคุณธรรมจริยธรรม  
ยึดมั่นในสถาบันฯ ละเว้นอบายมุข ความมีวินัย ความสามัคคี จิตอาสา ขยันและรับผิดชอบ ประหยัด ซื่อสัตย์ สุภาพ ตรงต่อเวลา 

 

การวัดและประเมินผลหลังการสอน  
แบบฝึกหัด ใบงาน 



 

สมรรถนะที่นักเรียนได้  
1. แสดงความรู้เก่ียวกับทฤษฎีบทการซ้อนทับ 
2. จ าลองการท างานของวงจรด้วยโปรแกรม PSpice Student 

 

ปัญหาที่น าไปสู่การวิจัย  
การปรับปรงุพฤติกรรมการเข้าชั้นเรียนให้ตรงต่อเวลาของนักศึกษาระดับชั้น ปวส. ๑ แผนกไฟฟ้าก าลัง  

 

ผลการใช้แผนการจัดการเรียนรู้  
ตรงตามแผนการสอน 

 

ผลการเรียนรู้ของนักเรียนนักศึกษา  
1. จ าลองการท างานของวงจรตามข้อก าหนดด้วยโปรแกรม PSpice Student ได้ถูกต้อง 
2. ค านวณค่าปริมาณต่าง ๆ ในวงจรด้วยทฤษฎีบทการซ้อนทับได้ถูกต้อง 
3. เปรียบเทียบผลการจ าลองกับผลการค านวณของวงจรได้ถูกต้อง 
s 

 

แนวทางพัฒนาคุณภาพการเรียนรู้  
1. บอกหลักการของทฤษฎีบทการซ้อนทับได้ถูกต้อง 
2. อธิบายแนวทางการใช้ทฤษฎีบทการซ้อนทับได้ถูกต้อง 
3. วิเคราะห์วงจรด้วยทฤษฎีบทการซ้อนทับได้ถูกต้อง 

 

วันที่ 22 พฤศจิกายน 2565 สัปดาห์ที่ 6 จ านวน 19 คน ขาดเรียน 6 คน ,  

 
หัวข้อเรื่อง/เน้ือหาสาระ/การอบรม/ให้ค าปรึกษา/บันทึกการสอน : 
การวิเคราะห์วงจรด้วยทฤษฎีบทการซ้อนทับ 

 

รายละเอียด/กิจกรรม 
1. ครูแนะน าและบอกจุดประสงค ์
2. ครูอธิบายความหมายของตัวแทน 
3. ท าแบบฝึกหัดท้ายหน่วย 

 

รายชื่อนักเรียนที่ขาดเรียน ลาป่วย ลากิจ มาสาย 
นายจิรศักด์ิ แสงทอง (ขาดเรียน) , นายจิรายุ แซ่เอี๊ยว (ขาดเรียน) , นายจีรศักด์ิ รวมสี (ขาดเรียน) , นางสาวญาณิศา โกจิ๋ว (ขาด
เรียน) , นายณัฐกิตต์ อู่ทอง (ขาดเรียน) , นายธนัยนันท์ สมัครราษฏร์ (ขาดเรียน) , นายนนทวัฒน์ ทับทิม (ขาดเรียน) , นายนิช
ฌาน สุขมาก (ขาดเรียน) , นายนิติพงษ์ พ้นภัย (ขาดเรียน) , นายวชิรวิทย์ ทรัพย์ประเสริฐ (ขาดเรียน) , นายวิสุทธ์ิ อ่างแดง (ขาด



เรียน) , นายศุภวัฒน์ แซ่โง้ว (ขาดเรียน) , นายสุกฤต สมศรี (ขาดเรียน) , นายอนวัช บุญไทย (ขาดเรียน) , นายอาณาจักร เมธาวุฒิ
กุล (ขาดเรียน) ,  

 

 
สื่อการเรียนรู้/แหล่งการเรียนรู ้
PowerPoint 

 
 

รายละเอียด : การวิเคราะห์วงจรด้วยทฤษฎีบทการซ้อนทับ 
 

 
ปัญหา/อุปสรรค  
จ านวนคอมพิวเตอร์ ไม่เพียงพอต่อศึกษา นักศึกษา จ านวน 38 คน คอมพิวเตอร์ 15 เครื่อง เฉลี่ย 2.533 คนต่อการเรียนลงปฏิบัติ 

 

แนวทางการแก้ไขและปรับปรุง  
ให้ท างานเป็นคู่  

 

สอดแทรกคุณธรรมจริยธรรม  
ยึดมั่นในสถาบันฯ ละเว้นอบายมุข ความมีวินัย ความสามัคคี จิตอาสา ขยันและรับผิดชอบ ประหยัด ซื่อสัตย์ สุภาพ ตรงต่อเวลา 

 

การวัดและประเมินผลหลังการสอน  
แบบฝึกหัด ใบงาน 

 

สมรรถนะที่นักเรียนได้  
1. แสดงความรู้เก่ียวกับทฤษฎีบทการซ้อนทับ 
2. จ าลองการท างานของวงจรด้วยโปรแกรม PSpice Student 

 

ปัญหาที่น าไปสู่การวิจัย  
การปรับปรงุพฤติกรรมการเข้าชั้นเรียนให้ตรงต่อเวลาของนักศึกษาระดับชั้น ปวส. ๑ แผนกไฟฟ้าก าลัง  

 

ผลการใช้แผนการจัดการเรียนรู้  
ตรงตามแผนการสอน 

 

ผลการเรียนรู้ของนักเรียนนักศึกษา  
1. จ าลองการท างานของวงจรตามข้อก าหนดด้วยโปรแกรม PSpice Student ได้ถูกต้อง 
2. ค านวณค่าปริมาณต่าง ๆ ในวงจรด้วยทฤษฎีบทการซ้อนทับได้ถูกต้อง 
3. เปรียบเทียบผลการจ าลองกับผลการค านวณของวงจรได้ถูกต้อง 



 

แนวทางพัฒนาคุณภาพการเรียนรู้  
1. บอกหลักการของทฤษฎีบทการซ้อนทับได้ถูกต้อง 
2. อธิบายแนวทางการใช้ทฤษฎีบทการซ้อนทับได้ถูกต้อง 
3. วิเคราะห์วงจรด้วยทฤษฎีบทการซ้อนทับได้ถูกต้อง 

 

วันที่ 23 พฤศจิกายน 2565 สัปดาห์ที่ 6 จ านวน 19 คน ขาดเรียน 4 คน ,  

 
หัวข้อเรื่อง/เน้ือหาสาระ/การอบรม/ให้ค าปรึกษา/บันทึกการสอน : 
การวิเคราะห์วงจรด้วยทฤษฎีบทการซ้อนทับ 

 

รายละเอียด/กิจกรรม 
1. ครูแนะน าและบอกจุดประสงค ์
2. ครูอธิบายความหมายของตัวแทน 
3. ท าแบบฝึกหัดท้ายหน่วย 

 

รายชื่อนักเรียนที่ขาดเรียน ลาป่วย ลากิจ มาสาย 
นางสาวกานต์ธิดา เชียงทอง (ขาดเรียน) , นายจิรศักด์ิ แสงทอง (ขาดเรียน) , นายจิรัฐิติ สามงามไกร (ขาดเรียน) , นายธีรศักด์ิ วิ
ศวาภรณ์ (ขาดเรียน) , นายนนทวัฒน์ ทับทิม (ขาดเรียน) , นายรณภูมิ ลี้ติด (ขาดเรียน) , นายวัชรชัย คุ้มภัย (ขาดเรียน) , นาย
เสาวภาคย์ แสงรุ่ง (ขาดเรียน) , นายอติวิชญ์ ภาษี (ขาดเรียน) ,  

 

 
สื่อการเรียนรู้/แหล่งการเรียนรู ้
PowerPoint 

 
 

รายละเอียด : การวิเคราะห์วงจรด้วยทฤษฎีบทการซ้อนทับ 
 

 
ปัญหา/อุปสรรค  
จ านวนคอมพิวเตอร์ ไม่เพียงพอต่อศึกษา นักศึกษา จ านวน 38 คน คอมพิวเตอร์ 15 เครื่อง เฉลี่ย 2.533 คนต่อการเรียนลงปฏิบัติ 

 

แนวทางการแก้ไขและปรับปรุง  
ให้ท างานเป็นคู่  

 

สอดแทรกคุณธรรมจริยธรรม  
ยึดมั่นในสถาบันฯ ละเว้นอบายมุข ความมีวินัย ความสามัคคี จิตอาสา ขยันและรับผิดชอบ ประหยัด ซื่อสัตย์ สุภาพ ตรงต่อเวลา 



 

การวัดและประเมินผลหลังการสอน  
แบบฝึกหัด ใบงาน 

 

สมรรถนะที่นักเรียนได้  
1. แสดงความรู้เก่ียวกับทฤษฎีบทการซ้อนทับ 
2. จ าลองการท างานของวงจรด้วยโปรแกรม PSpice Student 

 

ปัญหาที่น าไปสู่การวิจัย  
การปรับปรงุพฤติกรรมการเข้าชั้นเรียนให้ตรงต่อเวลาของนักศึกษาระดับชั้น ปวส. ๑ แผนกไฟฟ้าก าลัง  

 

ผลการใช้แผนการจัดการเรียนรู้  
ตรงตามแผนการสอน 

 

ผลการเรียนรู้ของนักเรียนนักศึกษา  
1. จ าลองการท างานของวงจรตามข้อก าหนดด้วยโปรแกรม PSpice Student ได้ถูกต้อง 
2. ค านวณค่าปริมาณต่าง ๆ ในวงจรด้วยทฤษฎีบทการซ้อนทับได้ถูกต้อง 
3. เปรียบเทียบผลการจ าลองกับผลการค านวณของวงจรได้ถูกต้อง 

 

แนวทางพัฒนาคุณภาพการเรียนรู้  
1. บอกหลักการของทฤษฎีบทการซ้อนทับได้ถูกต้อง 
2. อธิบายแนวทางการใช้ทฤษฎีบทการซ้อนทับได้ถูกต้อง 
3. วิเคราะห์วงจรด้วยทฤษฎีบทการซ้อนทับได้ถูกต้อง 

 

วันที่ 24 พฤศจิกายน 2565 สัปดาห์ที่ 6 จ านวน 19 คน  

 
หัวข้อเรื่อง/เน้ือหาสาระ/การอบรม/ให้ค าปรึกษา/บันทึกการสอน : 
การวิเคราะห์วงจรด้วยทฤษฎีบทการซ้อนทับ 

 

รายละเอียด/กิจกรรม 
1. ครูแนะน าและบอกจุดประสงค ์
2. ครูอธิบายความหมายของตัวแทน 
3. ท าแบบฝึกหัดท้ายหน่วย 

 

 



สื่อการเรียนรู้/แหล่งการเรียนรู ้
PowerPoint 

 
 

รายละเอียด : การวิเคราะห์วงจรด้วยทฤษฎีบทการซ้อนทับ 
 

 
ปัญหา/อุปสรรค  
จ านวนคอมพิวเตอร์ ไม่เพียงพอต่อศึกษา นักศึกษา จ านวน 38 คน คอมพิวเตอร์ 15 เครื่อง เฉลี่ย 2.533 คนต่อการเรียนลงปฏิบัติ 

 

แนวทางการแก้ไขและปรับปรุง  
ให้ท างานเป็นคู่  

 

สอดแทรกคุณธรรมจริยธรรม  
ยึดมั่นในสถาบันฯ ละเว้นอบายมุข ความมีวินัย ความสามัคคี จิตอาสา ขยันและรับผิดชอบ ประหยัด ซื่อสัตย์ สุภาพ ตรงต่อเวลา 

 

การวัดและประเมินผลหลังการสอน  
แบบฝึกหัด ใบงาน 

 

สมรรถนะที่นักเรียนได้  
1. แสดงความรู้เก่ียวกับทฤษฎีบทการซ้อนทับ 
2. จ าลองการท างานของวงจรด้วยโปรแกรม PSpice Student 

 

ปัญหาที่น าไปสู่การวิจัย  
การปรับปรงุพฤติกรรมการเข้าชั้นเรียนให้ตรงต่อเวลาของนักศึกษาระดับชั้น ปวส. ๑ แผนกไฟฟ้าก าลัง  

 

ผลการใช้แผนการจัดการเรียนรู้  
ตรงตามแผนการสอน 

 

ผลการเรียนรู้ของนักเรียนนักศึกษา  
1. จ าลองการท างานของวงจรตามข้อก าหนดด้วยโปรแกรม PSpice Student ได้ถูกต้อง 
2. ค านวณค่าปริมาณต่าง ๆ ในวงจรด้วยทฤษฎีบทการซ้อนทับได้ถูกต้อง 
3. เปรียบเทียบผลการจ าลองกับผลการค านวณของวงจรได้ถูกต้อง 

 

แนวทางพัฒนาคุณภาพการเรียนรู้  
1. บอกหลักการของทฤษฎีบทการซ้อนทับได้ถูกต้อง 
2. อธิบายแนวทางการใช้ทฤษฎีบทการซ้อนทับได้ถูกต้อง 



3. วิเคราะห์วงจรด้วยทฤษฎีบทการซ้อนทับได้ถูกต้อง 
 

วันที่ 25 พฤศจิกายน 2565 สัปดาห์ที่ 6 จ านวน 19 คน  

 
หัวข้อเรื่อง/เน้ือหาสาระ/การอบรม/ให้ค าปรึกษา/บันทึกการสอน : 
การวิเคราะห์วงจรด้วยทฤษฎีบทการซ้อนทับ 

 

รายละเอียด/กิจกรรม 
1. ครูแนะน าและบอกจุดประสงค ์
2. ครูอธิบายความหมายของตัวแทน 
3. ท าแบบฝึกหัดท้ายหน่วย 

 

 
สื่อการเรียนรู้/แหล่งการเรียนรู ้
PowerPoint 

 
 

รายละเอียด : การวิเคราะห์วงจรด้วยทฤษฎีบทการซ้อนทับ 
 

 
ปัญหา/อุปสรรค  
จ านวนคอมพิวเตอร์ ไม่เพียงพอต่อศึกษา นักศึกษา จ านวน 38 คน คอมพิวเตอร์ 15 เครื่อง เฉลี่ย 2.533 คนต่อการเรียนลงปฏิบัติ 

 

แนวทางการแก้ไขและปรับปรุง  
ให้ท างานเป็นคู่  

 

สอดแทรกคุณธรรมจริยธรรม  
ยึดมั่นในสถาบันฯ ละเว้นอบายมุข ความมีวินัย ความสามัคคี จิตอาสา ขยันและรับผิดชอบ ประหยัด ซื่อสัตย์ สุภาพ ตรงต่อเวลา 

 

การวัดและประเมินผลหลังการสอน  
แบบฝึกหัด ใบงาน 

 

สมรรถนะที่นักเรียนได้  
1. แสดงความรู้เก่ียวกับทฤษฎีบทการซ้อนทับ 
2. จ าลองการท างานของวงจรด้วยโปรแกรม PSpice Student 

 



ปัญหาที่น าไปสู่การวิจัย  
การปรับปรงุพฤติกรรมการเข้าชั้นเรียนให้ตรงต่อเวลาของนักศึกษาระดับชั้น ปวส. ๑ แผนกไฟฟ้าก าลัง  

 

ผลการใช้แผนการจัดการเรียนรู้  
ตรงตามแผนการสอน 

 

ผลการเรียนรู้ของนักเรียนนักศึกษา  
1. จ าลองการท างานของวงจรตามข้อก าหนดด้วยโปรแกรม PSpice Student ได้ถูกต้อง 
2. ค านวณค่าปริมาณต่าง ๆ ในวงจรด้วยทฤษฎีบทการซ้อนทับได้ถูกต้อง 
3. เปรียบเทียบผลการจ าลองกับผลการค านวณของวงจรได้ถูกต้อง 

 

แนวทางพัฒนาคุณภาพการเรียนรู้  
1. บอกหลักการของทฤษฎีบทการซ้อนทับได้ถูกต้อง 
2. อธิบายแนวทางการใช้ทฤษฎีบทการซ้อนทับได้ถูกต้อง 
3. วิเคราะห์วงจรด้วยทฤษฎีบทการซ้อนทับได้ถูกต้อง 

 

วันที่ 25 พฤศจิกายน 2565 สัปดาห์ที่ 6 จ านวน 19 คน  

 
หัวข้อเรื่อง/เน้ือหาสาระ/การอบรม/ให้ค าปรึกษา/บันทึกการสอน : 
การวิเคราะห์วงจรด้วยทฤษฎีบทการซ้อนทับ 

 

รายละเอียด/กิจกรรม 
1. ครูแนะน าและบอกจุดประสงค ์
2. ครูอธิบายความหมายของตัวแทน 
3. ท าแบบฝึกหัดท้ายหน่วย 

 

 
สื่อการเรียนรู้/แหล่งการเรียนรู ้
PowerPoint 

 
 

รายละเอียด : การวิเคราะห์วงจรด้วยทฤษฎีบทการซ้อนทับ 
 

 
ปัญหา/อุปสรรค  
จ านวนคอมพิวเตอร์ ไม่เพียงพอต่อศึกษา นักศึกษา จ านวน 38 คน คอมพิวเตอร์ 15 เครื่อง เฉลี่ย 2.533 คนต่อการเรียนลงปฏิบัติ 

 



แนวทางการแก้ไขและปรับปรุง  
ให้ท างานเป็นคู่  

 

สอดแทรกคุณธรรมจริยธรรม  
ยึดมั่นในสถาบันฯ ละเว้นอบายมุข ความมีวินัย ความสามัคคี จิตอาสา ขยันและรับผิดชอบ ประหยัด ซื่อสัตย์ สุภาพ ตรงต่อเวลา 

 

การวัดและประเมินผลหลังการสอน  
แบบฝึกหัด ใบงาน 

 

สมรรถนะที่นักเรียนได้  
1. แสดงความรู้เก่ียวกับทฤษฎีบทการซ้อนทับ 
2. จ าลองการท างานของวงจรด้วยโปรแกรม PSpice Student 

 

ปัญหาที่น าไปสู่การวิจัย  
การปรับปรงุพฤติกรรมการเข้าชั้นเรียนให้ตรงต่อเวลาของนักศึกษาระดับชั้น ปวส. ๑ แผนกไฟฟ้าก าลัง  

 

ผลการใช้แผนการจัดการเรียนรู้  
ตรงตามแผนการสอน 

 

ผลการเรียนรู้ของนักเรียนนักศึกษา  
1. จ าลองการท างานของวงจรตามข้อก าหนดด้วยโปรแกรม PSpice Student ได้ถูกต้อง 
2. ค านวณค่าปริมาณต่าง ๆ ในวงจรด้วยทฤษฎีบทการซ้อนทับได้ถูกต้อง 
3. เปรียบเทียบผลการจ าลองกับผลการค านวณของวงจรได้ถูกต้อง 

 

แนวทางพัฒนาคุณภาพการเรียนรู้  
1. บอกหลักการของทฤษฎีบทการซ้อนทับได้ถูกต้อง 
2. อธิบายแนวทางการใช้ทฤษฎีบทการซ้อนทับได้ถูกต้อง 
3. วิเคราะห์วงจรด้วยทฤษฎีบทการซ้อนทับได้ถูกต้อง 

 

วันที่ 29 พฤศจิกายน 2565 สัปดาห์ที่ 7 จ านวน 19 คน ขาดเรียน 3 คน ,  

 
หัวข้อเรื่อง/เน้ือหาสาระ/การอบรม/ให้ค าปรึกษา/บันทึกการสอน : 
วงจรอันดับสอง  

 

รายละเอียด/กิจกรรม 



1. ครูแนะน าและบอกจุดประสงค ์
2. ครูอธิบายความหมายของตัวแทน 
3. ท าแบบฝึกหัดท้ายหน่วย 

 

รายชื่อนักเรียนที่ขาดเรียน ลาป่วย ลากิจ มาสาย 
นายภาณุวัฒน์ ฐิตะฐาน (ขาดเรียน) , นายรัชชานนท์ ชมอินทร์ (ขาดเรียน) , นางสาววงวาด พ่วงพูน (ขาดเรียน) , นายธัญญะ สาม
ศรีทอง (ลาป่วย) , นายนิชฌาน สุขมาก (ลาป่วย) ,  

 

 
สื่อการเรียนรู้/แหล่งการเรียนรู ้
PowerPoint 

 
 

รายละเอียด : วงจรอันดับสอง  
 

 
ปัญหา/อุปสรรค  
การเข้าเรียนไม่ตรงเวลา 

 

แนวทางการแก้ไขและปรับปรุง  
ท าข้อตกลงกับ นักเรียน 

 

สอดแทรกคุณธรรมจริยธรรม  
ยึดมั่นในสถาบันฯ ละเว้นอบายมุข ความมีวินัย ความสามัคคี จิตอาสา ขยันและรับผิดชอบ ประหยัด ซื่อสัตย์ สุภาพ ตรงต่อเวลา 

 

การวัดและประเมินผลหลังการสอน  
แบบฝึกหัด 

 

สมรรถนะที่นักเรียนได้  
2.1 แสดงความรู้เก่ียวกับ มอเตอร์ไฟฟ้ากระแสตรง 
2.2 ต่อวงจรขดลวดและค านวณหา มอเตอร์ไฟฟ้ากระแสตรง 
2.3 อธิบายเก่ียวกับ มอเตอร์ไฟฟ้ากระแสตรง 

 

ปัญหาที่น าไปสู่การวิจัย  
การปรับปรงุพฤติกรรมการเข้าชั้นเรียนให้ตรงต่อเวลา ของนักศึกษาระดับชั้น ปวส.1 แผนกไฟฟ้าก าลัง  

 

ผลการใช้แผนการจัดการเรียนรู้  



ตรงตามแผนการสอน 
 

ผลการเรียนรู้ของนักเรียนนักศึกษา  
1.2.1 อธิบายหลักการท างานของมอเตอร์ไฟฟ้ากระแสตรงได้ 
1.2.2 อธิบายกฎมือซ้ายของเฟลมมิ่งได้ 
1.2.3 บอกขนาดของแรงที่เกิดข้ึนที่ตัวน าไฟฟ้าได้ 
1.2.4 อธิบายการเกิดแรงเคลื่อนไฟฟ้าต้านกลับได้ 
1.2.5 อธิบายก าลังไฟฟ้าเปลี่ยนรูปเป็นพลังงานกลได้ 
1.2.6 บอกความหมายของแรงบิดที่อาร์เมเจอร์ได้ 
1.2.7 อธิบายความเร็วรอบของมอเตอร์ไฟฟ้ากระแสตรงได้ 
1.2.8 บอกความสัมพันธ์ระหว่างแรงบิดกับความเร็วรอบได้ 
1.2.9 บอกชนิดของมอเตอร์ไฟฟ้ากระแสตรงได้ 
1.2.10 มีคุณธรรมและจริยธรรมตามท่ีสถานศึกษาก าหนด 
1.2.11 มีเจตคติที่ดีต่อวิชาชีพ มีกิจนิสัยในการค้นคว้าเพ่ิมเติม ปฏิบัติงานด้วยความละเอียดรอบคอบโดยประยุกต์ใช้หลักปรชัญา
เศรษฐกิจพอเพียง ค านึงถึงความถูกต้องและปลอดภัย 

 

แนวทางพัฒนาคุณภาพการเรียนรู้  
1.1.1 เพ่ือให้มีความรู้ความเข้าใจหลักการของมอเตอร์ไฟฟ้ากระแสตรง 
1.1.2 เพ่ือให้มีความรู้ความเข้าใจแรงบิดที่อาร์เมเจอร์ 
1.1.3 เพ่ือให้มีความรู้ความเข้าใจการแบ่งชนิดของมอเตอร์ไฟฟ้ากระแสตรง 
1.1.4 มีคุณธรรมและจริยธรรมตามท่ีสถานศึกษาก าหนด  
1.1.5 เพ่ือให้มีเจตคติที่ดีต่อวิชาชีพ มีกิจนิสัยในการค้นคว้าเพ่ิมเติม ปฏิบัติงานด้วยความละเอียดรอบคอบโดยประยุกต์ใช้หลัก
ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง ค านึงถึงความถูกต้องและปลอดภัย 

 

วันที่ 30 พฤศจิกายน 2565 สัปดาห์ที่ 7 จ านวน 19 คน ขาดเรียน 2 คน , ลาป่วย 2 คน ,  

 
หัวข้อเรื่อง/เน้ือหาสาระ/การอบรม/ให้ค าปรึกษา/บันทึกการสอน : 
วงจรอันดับสอง  

 

รายละเอียด/กิจกรรม 
1. ครูแนะน าและบอกจุดประสงค ์
2. ครูอธิบายความหมายของตัวแทน 
3. ท าแบบฝึกหัดท้ายหน่วย 

 

รายชื่อนักเรียนที่ขาดเรียน ลาป่วย ลากิจ มาสาย 
นายกิตติภัทร์ จัดภัย (ขาดเรียน) , นายภาณุวัฒน์ ฐิตะฐาน (ขาดเรียน) , นายรณภูมิ ลี้ติด (ขาดเรียน) , นายกรกพงษ์ ห้วยหงษ์ทอง 
(ลาป่วย) , นายธัญญะ สามศรีทอง (ลาป่วย) , นายนิชฌาน สุขมาก (ลาป่วย) , นายเมทา อดุลย์อารยะรังษี (ลาป่วย) , นายรัชชา



นนท์ ชมอินทร์ (ลาป่วย) ,  
 

 
สื่อการเรียนรู้/แหล่งการเรียนรู ้
PowerPoint 

 
 

รายละเอียด : วงจรอันดับสอง  
 

 
ปัญหา/อุปสรรค  
การเข้าเรียนไม่ตรงเวลา 

 

แนวทางการแก้ไขและปรับปรุง  
ท าข้อตกลงกับ นักเรียน 

 

สอดแทรกคุณธรรมจริยธรรม  
ยึดมั่นในสถาบันฯ ละเว้นอบายมุข ความมีวินัย ความสามัคคี จิตอาสา ขยันและรับผิดชอบ ประหยัด ซื่อสัตย์ สุภาพ ตรงต่อเวลา 

 

การวัดและประเมินผลหลังการสอน  
แบบฝึกหัด 

 

สมรรถนะที่นักเรียนได้  
2.1 แสดงความรู้เก่ียวกับ มอเตอร์ไฟฟ้ากระแสตรง 
2.2 ต่อวงจรขดลวดและค านวณหา มอเตอร์ไฟฟ้ากระแสตรง 
2.3 อธิบายเก่ียวกับ มอเตอร์ไฟฟ้ากระแสตรง 

 

ปัญหาที่น าไปสู่การวิจัย  
การปรับปรงุพฤติกรรมการเข้าชั้นเรียนให้ตรงต่อเวลา ของนักศึกษาระดับชั้น ปวส.1 แผนกไฟฟ้าก าลัง  

 

ผลการใช้แผนการจัดการเรียนรู้  
ตรงตามแผนการสอน 

 

ผลการเรียนรู้ของนักเรียนนักศึกษา  
1.2.1 อธิบายหลักการท างานของมอเตอร์ไฟฟ้ากระแสตรงได้ 
1.2.2 อธิบายกฎมือซ้ายของเฟลมมิ่งได้ 
1.2.3 บอกขนาดของแรงที่เกิดข้ึนที่ตัวน าไฟฟ้าได้ 



1.2.4 อธิบายการเกิดแรงเคลื่อนไฟฟ้าต้านกลับได้ 
1.2.5 อธิบายก าลังไฟฟ้าเปลี่ยนรูปเป็นพลังงานกลได้ 
1.2.6 บอกความหมายของแรงบิดที่อาร์เมเจอร์ได้ 
1.2.7 อธิบายความเร็วรอบของมอเตอร์ไฟฟ้ากระแสตรงได้ 
1.2.8 บอกความสัมพันธ์ระหว่างแรงบิดกับความเร็วรอบได้ 
1.2.9 บอกชนิดของมอเตอร์ไฟฟ้ากระแสตรงได้ 
1.2.10 มีคุณธรรมและจริยธรรมตามท่ีสถานศึกษาก าหนด 
1.2.11 มีเจตคติที่ดีต่อวิชาชีพ มีกิจนิสัยในการค้นคว้าเพ่ิมเติม ปฏิบัติงานด้วยความละเอียดรอบคอบโดยประยุกต์ใช้หลักปรชัญา
เศรษฐกิจพอเพียง ค านึงถึงความถูกต้องและปลอดภัย 

 

แนวทางพัฒนาคุณภาพการเรียนรู้  
1.1.1 เพ่ือให้มีความรู้ความเข้าใจหลักการของมอเตอร์ไฟฟ้ากระแสตรง 
1.1.2 เพ่ือให้มีความรู้ความเข้าใจแรงบิดที่อาร์เมเจอร์ 
1.1.3 เพ่ือให้มีความรู้ความเข้าใจการแบ่งชนิดของมอเตอร์ไฟฟ้ากระแสตรง 
1.1.4 มีคุณธรรมและจริยธรรมตามท่ีสถานศึกษาก าหนด  
1.1.5 เพ่ือให้มีเจตคติที่ดีต่อวิชาชีพ มีกิจนิสัยในการค้นคว้าเพ่ิมเติม ปฏิบัติงานด้วยความละเอียดรอบคอบโดยประยุกต์ใช้หลัก
ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง ค านึงถึงความถูกต้องและปลอดภัย 

 

วันที่ 1 ธันวาคม 2565 สัปดาห์ที่ 7 จ านวน 19 คน  

 
หัวข้อเรื่อง/เน้ือหาสาระ/การอบรม/ให้ค าปรึกษา/บันทึกการสอน : 
วงจรอันดับสอง  

 

รายละเอียด/กิจกรรม 
1. ครูแนะน าและบอกจุดประสงค ์
2. ครูอธิบายความหมายของตัวแทน 
3. ท าแบบฝึกหัดท้ายหน่วย 

 

 
สื่อการเรียนรู้/แหล่งการเรียนรู ้
PowerPoint 

 
 

รายละเอียด : วงจรอันดับสอง  
 

 
ปัญหา/อุปสรรค  
การเข้าเรียนไม่ตรงเวลา 



 

แนวทางการแก้ไขและปรับปรุง  
ท าข้อตกลงกับ นักเรียน 

 

สอดแทรกคุณธรรมจริยธรรม  
ยึดมั่นในสถาบันฯ ละเว้นอบายมุข ความมีวินัย ความสามัคคี จิตอาสา ขยันและรับผิดชอบ ประหยัด ซื่อสัตย์ สุภาพ ตรงต่อเวลา 

 

การวัดและประเมินผลหลังการสอน  
แบบฝึกหัด 

 

สมรรถนะที่นักเรียนได้  
2.1 แสดงความรู้เก่ียวกับ มอเตอร์ไฟฟ้ากระแสตรง 
2.2 ต่อวงจรขดลวดและค านวณหา มอเตอร์ไฟฟ้ากระแสตรง 
2.3 อธิบายเก่ียวกับ มอเตอร์ไฟฟ้ากระแสตรง 

 

ปัญหาที่น าไปสู่การวิจัย  
การปรับปรงุพฤติกรรมการเข้าชั้นเรียนให้ตรงต่อเวลา ของนักศึกษาระดับชั้น ปวส.1 แผนกไฟฟ้าก าลัง  

 

ผลการใช้แผนการจัดการเรียนรู้  
ตรงตามแผนการสอน 

 

ผลการเรียนรู้ของนักเรียนนักศึกษา  
1.2.1 อธิบายหลักการท างานของมอเตอร์ไฟฟ้ากระแสตรงได้ 
1.2.2 อธิบายกฎมือซ้ายของเฟลมมิ่งได้ 
1.2.3 บอกขนาดของแรงที่เกิดข้ึนที่ตัวน าไฟฟ้าได้ 
1.2.4 อธิบายการเกิดแรงเคลื่อนไฟฟ้าต้านกลับได้ 
1.2.5 อธิบายก าลังไฟฟ้าเปลี่ยนรูปเป็นพลังงานกลได้ 
1.2.6 บอกความหมายของแรงบิดที่อาร์เมเจอร์ได้ 
1.2.7 อธิบายความเร็วรอบของมอเตอร์ไฟฟ้ากระแสตรงได้ 
1.2.8 บอกความสัมพันธ์ระหว่างแรงบิดกับความเร็วรอบได้ 
1.2.9 บอกชนิดของมอเตอร์ไฟฟ้ากระแสตรงได้ 
1.2.10 มีคุณธรรมและจริยธรรมตามท่ีสถานศึกษาก าหนด 
1.2.11 มีเจตคติที่ดีต่อวิชาชีพ มีกิจนิสัยในการค้นคว้าเพ่ิมเติม ปฏิบัติงานด้วยความละเอียดรอบคอบโดยประยุกต์ใช้หลักปรชัญา
เศรษฐกิจพอเพียง ค านึงถึงความถูกต้องและปลอดภัย 

 

แนวทางพัฒนาคุณภาพการเรียนรู้  



1.1.1 เพ่ือให้มีความรู้ความเข้าใจหลักการของมอเตอร์ไฟฟ้ากระแสตรง 
1.1.2 เพ่ือให้มีความรู้ความเข้าใจแรงบิดที่อาร์เมเจอร์ 
1.1.3 เพ่ือให้มีความรู้ความเข้าใจการแบ่งชนิดของมอเตอร์ไฟฟ้ากระแสตรง 
1.1.4 มีคุณธรรมและจริยธรรมตามท่ีสถานศึกษาก าหนด  
1.1.5 เพ่ือให้มีเจตคติที่ดีต่อวิชาชีพ มีกิจนิสัยในการค้นคว้าเพ่ิมเติม ปฏิบัติงานด้วยความละเอียดรอบคอบโดยประยุกต์ใช้หลัก
ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง ค านึงถึงความถูกต้องและปลอดภัย 

 

วันที่ 2 ธันวาคม 2565 สัปดาห์ที่ 7 จ านวน 19 คน  

 
หัวข้อเรื่อง/เน้ือหาสาระ/การอบรม/ให้ค าปรึกษา/บันทึกการสอน : 
วงจรอันดับสอง  

 

รายละเอียด/กิจกรรม 
1. ครูแนะน าและบอกจุดประสงค ์
2. ครูอธิบายความหมายของตัวแทน 
3. ท าแบบฝึกหัดท้ายหน่วย 

 

รายชื่อนักเรียนที่ขาดเรียน ลาป่วย ลากิจ มาสาย 
นายธัญญะ สามศรีทอง (ลาป่วย) , นายนิชฌาน สุขมาก (ลาป่วย) ,  

 

 
สื่อการเรียนรู้/แหล่งการเรียนรู ้
PowerPoint 

 
 

รายละเอียด : วงจรอันดับสอง  
 

 
ปัญหา/อุปสรรค  
การเข้าเรียนไม่ตรงเวลา 

 

แนวทางการแก้ไขและปรับปรุง  
ท าข้อตกลงกับ นักเรียน 

 

สอดแทรกคุณธรรมจริยธรรม  
ยึดมั่นในสถาบันฯ ละเว้นอบายมุข ความมีวินัย ความสามัคคี จิตอาสา ขยันและรับผิดชอบ ประหยัด ซื่อสัตย์ สุภาพ ตรงต่อเวลา 

 



การวัดและประเมินผลหลังการสอน  
แบบฝึกหัด 

 

สมรรถนะที่นักเรียนได้  
2.1 แสดงความรู้เก่ียวกับ มอเตอร์ไฟฟ้ากระแสตรง 
2.2 ต่อวงจรขดลวดและค านวณหา มอเตอร์ไฟฟ้ากระแสตรง 
2.3 อธิบายเก่ียวกับ มอเตอร์ไฟฟ้ากระแสตรง 

 

ปัญหาที่น าไปสู่การวิจัย  
การปรับปรงุพฤติกรรมการเข้าชั้นเรียนให้ตรงต่อเวลา ของนักศึกษาระดับชั้น ปวส.1 แผนกไฟฟ้าก าลัง  

 

ผลการใช้แผนการจัดการเรียนรู้  
ตรงตามแผนการสอน 

 

ผลการเรียนรู้ของนักเรียนนักศึกษา  
1.2.1 อธิบายหลักการท างานของมอเตอร์ไฟฟ้ากระแสตรงได้ 
1.2.2 อธิบายกฎมือซ้ายของเฟลมมิ่งได้ 
1.2.3 บอกขนาดของแรงที่เกิดข้ึนที่ตัวน าไฟฟ้าได้ 
1.2.4 อธิบายการเกิดแรงเคลื่อนไฟฟ้าต้านกลับได้ 
1.2.5 อธิบายก าลังไฟฟ้าเปลี่ยนรูปเป็นพลังงานกลได้ 
1.2.6 บอกความหมายของแรงบิดที่อาร์เมเจอร์ได้ 
1.2.7 อธิบายความเร็วรอบของมอเตอร์ไฟฟ้ากระแสตรงได้ 
1.2.8 บอกความสัมพันธ์ระหว่างแรงบิดกับความเร็วรอบได้ 
1.2.9 บอกชนิดของมอเตอร์ไฟฟ้ากระแสตรงได้ 
1.2.10 มีคุณธรรมและจริยธรรมตามท่ีสถานศึกษาก าหนด 
1.2.11 มีเจตคติที่ดีต่อวิชาชีพ มีกิจนิสัยในการค้นคว้าเพ่ิมเติม ปฏิบัติงานด้วยความละเอียดรอบคอบโดยประยุกต์ใช้หลักปรชัญา
เศรษฐกิจพอเพียง ค านึงถึงความถูกต้องและปลอดภัย 

 

แนวทางพัฒนาคุณภาพการเรียนรู้  
1.1.1 เพ่ือให้มีความรู้ความเข้าใจหลักการของมอเตอร์ไฟฟ้ากระแสตรง 
1.1.2 เพ่ือให้มีความรู้ความเข้าใจแรงบิดที่อาร์เมเจอร์ 
1.1.3 เพ่ือให้มีความรู้ความเข้าใจการแบ่งชนิดของมอเตอร์ไฟฟ้ากระแสตรง 
1.1.4 มีคุณธรรมและจริยธรรมตามท่ีสถานศึกษาก าหนด  
1.1.5 เพ่ือให้มีเจตคติที่ดีต่อวิชาชีพ มีกิจนิสัยในการค้นคว้าเพ่ิมเติม ปฏิบัติงานด้วยความละเอียดรอบคอบโดยประยุกต์ใช้หลัก
ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง ค านึงถึงความถูกต้องและปลอดภัย 

 

วันที่ 2 ธันวาคม 2565 สัปดาห์ที่ 7 จ านวน 19 คน  



 
หัวข้อเรื่อง/เน้ือหาสาระ/การอบรม/ให้ค าปรึกษา/บันทึกการสอน : 
วงจรอันดับสอง  

 

รายละเอียด/กิจกรรม 
1. ครูแนะน าและบอกจุดประสงค ์
2. ครูอธิบายความหมายของตัวแทน 
3. ท าแบบฝึกหัดท้ายหน่วย 

 

รายชื่อนักเรียนที่ขาดเรียน ลาป่วย ลากิจ มาสาย 
นายธัญญะ สามศรีทอง (ลาป่วย) , นายนิชฌาน สุขมาก (ลาป่วย) ,  

 

 
สื่อการเรียนรู้/แหล่งการเรียนรู ้
PowerPoint 

 
 

รายละเอียด : วงจรอันดับสอง  
 

 
ปัญหา/อุปสรรค  
การเข้าเรียนไม่ตรงเวลา 

 

แนวทางการแก้ไขและปรับปรุง  
ท าข้อตกลงกับ นักเรียน 

 

สอดแทรกคุณธรรมจริยธรรม  
ยึดมั่นในสถาบันฯ ละเว้นอบายมุข ความมีวินัย ความสามัคคี จิตอาสา ขยันและรับผิดชอบ ประหยัด ซื่อสัตย์ สุภาพ ตรงต่อเวลา 

 

การวัดและประเมินผลหลังการสอน  
แบบฝึกหัด 

 

สมรรถนะที่นักเรียนได้  
2.1 แสดงความรู้เก่ียวกับ มอเตอร์ไฟฟ้ากระแสตรง 
2.2 ต่อวงจรขดลวดและค านวณหา มอเตอร์ไฟฟ้ากระแสตรง 
2.3 อธิบายเก่ียวกับ มอเตอร์ไฟฟ้ากระแสตรง 

 



ปัญหาที่น าไปสู่การวิจัย  
การปรับปรงุพฤติกรรมการเข้าชั้นเรียนให้ตรงต่อเวลา ของนักศึกษาระดับชั้น ปวส.1 แผนกไฟฟ้าก าลัง  

 

ผลการใช้แผนการจัดการเรียนรู้  
ตรงตามแผนการสอน 

 

ผลการเรียนรู้ของนักเรียนนักศึกษา  
1.2.1 อธิบายหลักการท างานของมอเตอร์ไฟฟ้ากระแสตรงได้ 
1.2.2 อธิบายกฎมือซ้ายของเฟลมมิ่งได้ 
1.2.3 บอกขนาดของแรงที่เกิดข้ึนที่ตัวน าไฟฟ้าได้ 
1.2.4 อธิบายการเกิดแรงเคลื่อนไฟฟ้าต้านกลับได้ 
1.2.5 อธิบายก าลังไฟฟ้าเปลี่ยนรูปเป็นพลังงานกลได้ 
1.2.6 บอกความหมายของแรงบิดที่อาร์เมเจอร์ได้ 
1.2.7 อธิบายความเร็วรอบของมอเตอร์ไฟฟ้ากระแสตรงได้ 
1.2.8 บอกความสัมพันธ์ระหว่างแรงบิดกับความเร็วรอบได้ 
1.2.9 บอกชนิดของมอเตอร์ไฟฟ้ากระแสตรงได้ 
1.2.10 มีคุณธรรมและจริยธรรมตามท่ีสถานศึกษาก าหนด 
1.2.11 มีเจตคติที่ดีต่อวิชาชีพ มีกิจนิสัยในการค้นคว้าเพ่ิมเติม ปฏิบัติงานด้วยความละเอียดรอบคอบโดยประยุกต์ใช้หลักปรชัญา
เศรษฐกิจพอเพียง ค านึงถึงความถูกต้องและปลอดภัย 

 

แนวทางพัฒนาคุณภาพการเรียนรู้  
1.1.1 เพ่ือให้มีความรู้ความเข้าใจหลักการของมอเตอร์ไฟฟ้ากระแสตรง 
1.1.2 เพ่ือให้มีความรู้ความเข้าใจแรงบิดที่อาร์เมเจอร์ 
1.1.3 เพ่ือให้มีความรู้ความเข้าใจการแบ่งชนิดของมอเตอร์ไฟฟ้ากระแสตรง 
1.1.4 มีคุณธรรมและจริยธรรมตามท่ีสถานศึกษาก าหนด  
1.1.5 เพ่ือให้มีเจตคติที่ดีต่อวิชาชีพ มีกิจนิสัยในการค้นคว้าเพ่ิมเติม ปฏิบัติงานด้วยความละเอียดรอบคอบโดยประยุกต์ใช้หลัก
ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง ค านึงถึงความถูกต้องและปลอดภัย 

 

วันที่ 6 ธันวาคม 2565 สัปดาห์ที่ 8 จ านวน 19 คน  

 
หัวข้อเรื่อง/เน้ือหาสาระ/การอบรม/ให้ค าปรึกษา/บันทึกการสอน : 
วงจรอันดับสอง  

 

รายละเอียด/กิจกรรม 
1. ครูแนะน าและบอกจุดประสงค ์
2. ครูอธิบายความหมายของตัวแทน 
3. ท าแบบฝึกหัดท้ายหน่วย 



 

 
สื่อการเรียนรู้/แหล่งการเรียนรู ้
PowerPoint 

 
 

รายละเอียด : วงจรอันดับสอง  
 

 
ปัญหา/อุปสรรค  
การเข้าเรียนไม่ตรงเวลา 

 

แนวทางการแก้ไขและปรับปรุง  
ท าข้อตกลงกับ นักเรียน 

 

สอดแทรกคุณธรรมจริยธรรม  
ยึดมั่นในสถาบันฯ ละเว้นอบายมุข ความมีวินัย ความสามัคคี จิตอาสา ขยันและรับผิดชอบ ประหยัด ซื่อสัตย์ สุภาพ ตรงต่อเวลา 

 

การวัดและประเมินผลหลังการสอน  
แบบฝึกหัด 

 

สมรรถนะที่นักเรียนได้  
2.1 แสดงความรู้เก่ียวกับวงจรอาร์แอลซีต่ออนุกรมในไฟฟ้า DC 
2.2 แสดงความรู้เก่ียวกับวงจรอาร์แอลซีต่อขนานในไฟฟ้า DC 
2.3 จ าลองการท างานของวงจรด้วยโปรแกรม PSpice Student 

 

ปัญหาที่น าไปสู่การวิจัย  
การปรับปรงุพฤติกรรมการเข้าชั้นเรียนให้ตรงต่อเวลา ของนักศึกษาระดับชั้น ปวส. 1 แผนกไฟฟ้าก าลัง  

 

ผลการใช้แผนการจัดการเรียนรู้  
ตรงตามแผนการสอน 

 

ผลการเรียนรู้ของนักเรียนนักศึกษา  
1.2.1 อธิบายสมการตอบสนองพ้ืนฐานของวงจรอาร์แอลซีได้ถูกต้อง 
1.2.2 วิเคราะห์ผลตอบสนองธรรมชาติของวงจรอาร์แอลซีต่ออนุกรมได้ถูกต้อง 
1.2.3 วิเคราะห์ผลตอบสนองธรรมชาติของวงจรอาร์แอลซีต่อขนานได้ถูกต้อง 
1.2.4 วิเคราะห์ผลตอบสนองบังคับของวงจรอาร์แอลซีต่ออนุกรมได้ถูกต้อง 



1.2.5 วิเคราะห์ผลตอบสนองบังคับของวงจรอาร์แอลซีต่อขนานได้ถูกต้อง 
1.2.6 มีคุณธรรมและจริยธรรมตามท่ีสถานศึกษาก าหนด 
1.2.7 มีเจตคติที่ดีต่อวิชาชีพ มีกิจนิสัยในการค้นคว้าเพ่ิมเติม ปฏิบัติงานด้วยความละเอียดรอบคอบโดยประยุกต์ใช้หลักปรัชญา
เศรษฐกิจพอเพียง ค านึงถึงความถูกต้องและปลอดภัย 

 

แนวทางพัฒนาคุณภาพการเรียนรู้  
1.1.1 เพ่ือให้มีความรู้ความเข้าใจเก่ียวกับวงจรอันดับสอง 
1.1.2 มีคุณธรรมและจริยธรรมตามท่ีสถานศึกษาก าหนด  
1.1.3 เพ่ือให้มีเจตคติที่ดีต่อวิชาชีพ มีกิจนิสัยในการค้นคว้าเพ่ิมเติม ปฏิบัติงานด้วยความละเอียดรอบคอบโดยประยุกต์ใช้หลัก
ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง ค านึงถึงความถูกต้องและปลอดภัย 

 

วันที่ 7 ธันวาคม 2565 สัปดาห์ที่ 8 จ านวน 19 คน  

 
หัวข้อเรื่อง/เน้ือหาสาระ/การอบรม/ให้ค าปรึกษา/บันทึกการสอน : 
วงจรอันดับสอง  

 

รายละเอียด/กิจกรรม 
1. ครูแนะน าและบอกจุดประสงค ์
2. ครูอธิบายความหมายของตัวแทน 
3. ท าแบบฝึกหัดท้ายหน่วย 

 

 
สื่อการเรียนรู้/แหล่งการเรียนรู ้
PowerPoint 

 
 

รายละเอียด : วงจรอันดับสอง  
 

 
ปัญหา/อุปสรรค  
การเข้าเรียนไม่ตรงเวลา 

 

แนวทางการแก้ไขและปรับปรุง  
ท าข้อตกลงกับ นักเรียน 

 

สอดแทรกคุณธรรมจริยธรรม  
ยึดมั่นในสถาบันฯ ละเว้นอบายมุข ความมีวินัย ความสามัคคี จิตอาสา ขยันและรับผิดชอบ ประหยัด ซื่อสัตย์ สุภาพ ตรงต่อเวลา 



 

การวัดและประเมินผลหลังการสอน  
แบบฝึกหัด 

 

สมรรถนะที่นักเรียนได้  
2.1 แสดงความรู้เก่ียวกับวงจรอาร์แอลซีต่ออนุกรมในไฟฟ้า DC 
2.2 แสดงความรู้เก่ียวกับวงจรอาร์แอลซีต่อขนานในไฟฟ้า DC 
2.3 จ าลองการท างานของวงจรด้วยโปรแกรม PSpice Student 

 

ปัญหาที่น าไปสู่การวิจัย  
การปรับปรงุพฤติกรรมการเข้าชั้นเรียนให้ตรงต่อเวลา ของนักศึกษาระดับชั้น ปวส. 1 แผนกไฟฟ้าก าลัง  

 

ผลการใช้แผนการจัดการเรียนรู้  
ตรงตามแผนการสอน 

 

ผลการเรียนรู้ของนักเรียนนักศึกษา  
1.2.1 อธิบายสมการตอบสนองพ้ืนฐานของวงจรอาร์แอลซีได้ถูกต้อง 
1.2.2 วิเคราะห์ผลตอบสนองธรรมชาติของวงจรอาร์แอลซีต่ออนุกรมได้ถูกต้อง 
1.2.3 วิเคราะห์ผลตอบสนองธรรมชาติของวงจรอาร์แอลซีต่อขนานได้ถูกต้อง 
1.2.4 วิเคราะห์ผลตอบสนองบังคับของวงจรอาร์แอลซีต่ออนุกรมได้ถูกต้อง 
1.2.5 วิเคราะห์ผลตอบสนองบังคับของวงจรอาร์แอลซีต่อขนานได้ถูกต้อง 
1.2.6 มีคุณธรรมและจริยธรรมตามท่ีสถานศึกษาก าหนด 
1.2.7 มีเจตคติที่ดีต่อวิชาชีพ มีกิจนิสัยในการค้นคว้าเพ่ิมเติม ปฏิบัติงานด้วยความละเอียดรอบคอบโดยประยุกต์ใช้หลักปรัชญา
เศรษฐกิจพอเพียง ค านึงถึงความถูกต้องและปลอดภัย 

 

แนวทางพัฒนาคุณภาพการเรียนรู้  
1.1.1 เพ่ือให้มีความรู้ความเข้าใจเก่ียวกับวงจรอันดับสอง 
1.1.2 มีคุณธรรมและจริยธรรมตามท่ีสถานศึกษาก าหนด  
1.1.3 เพ่ือให้มีเจตคติที่ดีต่อวิชาชีพ มีกิจนิสัยในการค้นคว้าเพ่ิมเติม ปฏิบัติงานด้วยความละเอียดรอบคอบโดยประยุกต์ใช้หลัก
ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง ค านึงถึงความถูกต้องและปลอดภัย 

 

วันที่ 8 ธันวาคม 2565 สัปดาห์ที่ 8 จ านวน 19 คน  

 
หัวข้อเรื่อง/เน้ือหาสาระ/การอบรม/ให้ค าปรึกษา/บันทึกการสอน : 
วงจรอันดับสอง  

 



รายละเอียด/กิจกรรม 
1. ครูแนะน าและบอกจุดประสงค ์
2. ครูอธิบายความหมายของตัวแทน 
3. ท าแบบฝึกหัดท้ายหน่วย 

 

 
สื่อการเรียนรู้/แหล่งการเรียนรู ้
PowerPoint 

 
 

รายละเอียด : วงจรอันดับสอง  
 

 
ปัญหา/อุปสรรค  
การเข้าเรียนไม่ตรงเวลา 

 

แนวทางการแก้ไขและปรับปรุง  
ท าข้อตกลงกับ นักเรียน 

 

สอดแทรกคุณธรรมจริยธรรม  
ยึดมั่นในสถาบันฯ ละเว้นอบายมุข ความมีวินัย ความสามัคคี จิตอาสา ขยันและรับผิดชอบ ประหยัด ซื่อสัตย์ สุภาพ ตรงต่อเวลา 

 

การวัดและประเมินผลหลังการสอน  
แบบฝึกหัด 

 

สมรรถนะที่นักเรียนได้  
2.1 แสดงความรู้เก่ียวกับวงจรอาร์แอลซีต่ออนุกรมในไฟฟ้า DC 
2.2 แสดงความรู้เก่ียวกับวงจรอาร์แอลซีต่อขนานในไฟฟ้า DC 
2.3 จ าลองการท างานของวงจรด้วยโปรแกรม PSpice Student 

 

ปัญหาที่น าไปสู่การวิจัย  
การปรับปรงุพฤติกรรมการเข้าชั้นเรียนให้ตรงต่อเวลา ของนักศึกษาระดับชั้น ปวส. 1 แผนกไฟฟ้าก าลัง  

 

ผลการใช้แผนการจัดการเรียนรู้  
ตรงตามแผนการสอน 

 

ผลการเรียนรู้ของนักเรียนนักศึกษา  



1.2.1 อธิบายสมการตอบสนองพ้ืนฐานของวงจรอาร์แอลซีได้ถูกต้อง 
1.2.2 วิเคราะห์ผลตอบสนองธรรมชาติของวงจรอาร์แอลซีต่ออนุกรมได้ถูกต้อง 
1.2.3 วิเคราะห์ผลตอบสนองธรรมชาติของวงจรอาร์แอลซีต่อขนานได้ถูกต้อง 
1.2.4 วิเคราะห์ผลตอบสนองบังคับของวงจรอาร์แอลซีต่ออนุกรมได้ถูกต้อง 
1.2.5 วิเคราะห์ผลตอบสนองบังคับของวงจรอาร์แอลซีต่อขนานได้ถูกต้อง 
1.2.6 มีคุณธรรมและจริยธรรมตามท่ีสถานศึกษาก าหนด 
1.2.7 มีเจตคติที่ดีต่อวิชาชีพ มีกิจนิสัยในการค้นคว้าเพ่ิมเติม ปฏิบัติงานด้วยความละเอียดรอบคอบโดยประยุกต์ใช้หลักปรัชญา
เศรษฐกิจพอเพียง ค านึงถึงความถูกต้องและปลอดภัย 

 

แนวทางพัฒนาคุณภาพการเรียนรู้  
1.1.1 เพ่ือให้มีความรู้ความเข้าใจเก่ียวกับวงจรอันดับสอง 
1.1.2 มีคุณธรรมและจริยธรรมตามท่ีสถานศึกษาก าหนด  
1.1.3 เพ่ือให้มีเจตคติที่ดีต่อวิชาชีพ มีกิจนิสัยในการค้นคว้าเพ่ิมเติม ปฏิบัติงานด้วยความละเอียดรอบคอบโดยประยุกต์ใช้หลัก
ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง ค านึงถึงความถูกต้องและปลอดภัย 

 

 
 
 
 

ลงชื่อ...................................................................................................ครูผู้สอน 
( นายเชิดพงศ์ จันทรวัฒนกิจ )  

 20 มีนาคม 2566  
 

ลงชื่อ...................................................................................................หัวหน้าแผนก  
( ....................................................... ) 

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

ลงชื่อ...................................................................................................รองผู้อ านวยการฝ่ายวิชาการ 
( นายอรุณ เกลื่อนพันธ์ )  

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

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

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


